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سوژه

انتخابات هیئت رئیسه و هیئت اجرایی کمیت ه
ملــی پارالمپیک دیــروز در حالی در آکادمی
ملــی المپیــک و پارالمپیک برگزار شــد که
محمود خسرویوفا با  ۴۶رای بار دیگر عنوان
ریاســت این کمیت ه را به مدت  4ســال دیگر
به دست آورد .پست ریاســت تنها  2کاندیدا
داشت؛ مسعود اشــرفی و محمود خسرویوفا
که مســعود اشــرفی پیش از برگزاری مجمع
انتخابــات کمیتــ ه ملی پارالمپیک از پســت
ریاســت کنارهگیری کــرده بــود و محمود

واکنش رضا یزدانی به دعوت
غالمرضا محمدی

آزادکار وزن  ۹۷کیلوگرم ایران و دارنده  ۲مدال
طالی جهان با دعوت غالمرضا محمدی در دور
جدید تمرینات تیم ملی حاضر خواهد شد .رضا
یزدانی پــس از المپیک  ۲۰۱۶ریو برای مداوای
آسیبدیدگی کهنه از ناحیه آشیل پای راستش
در کلن آلمــان اقدام به جراحی کرد؛ اتفاقی که
باعث شد وی ماهها از کشتی دور باشد .هرچند
یزدانی پــس از مدتها دوری از میادین چندی
پیــش در رقابتهــای لیگ کشــتی گرفت اما
حاضر نشــد در اردوهای تیم ملی که به صورت
اختیاری دعوت شــده بود حاضر شــود .پس از
اســتعفای خادم و انتخــاب غالمرضا محمدی،
قرار اســت نخســتین اردوی تیم ملی از فردا با
حضور  ۳۵کشــتیگیر دعوتشده به اردوی تیم
ملی آغاز شود .این در حالی است که محمدی از
نفرات باتجربه و عنوانداری مانند مهدی تقوی،
رضا یزدانــی و ...برای حضور در اردوی تیم ملی
دعــوت کرده .رضا یزدانی نیز پــس از رهایی از
آســیبدیدگی کهنه خود ،تمرینات منظمی را
ی ماههای اخیر دنبال کرده و با انگیزه باال قصد
ط
دارد پــس از  ۲ســال در اردوی تیم ملی حاضر
شود .او با اعالم این خبر به ایسنا گفت« :انگیزه
باالیــی برای حضور در تمرینات تیم ملی دارم و
امیدوارم بتوانم به اهدافی که در سر دارم برسم».

ه ملی پارالمپیک شد
خسرویوفا بار دیگر رئیس کمیت 
ی مانده برای
خســرویوفا که تنها نامزد باقــ 
پست ریاست بود ،با انتخاب اعضای مجمع بار
دیگر رئیس کمیت ه ملی پارالمپیک شد .برای
انتخاب رئیس رایگیری کتبی انجام شــد .در
ادامه انتخابات کمیته ملــی پارالمپیک فالح
غفورکارگری با کسب  ۳۳رای به عنوان نایب
رئیس مردان کمیتــ ه ملی پارالمپیک انتخاب
شد .در بخش خزانهداری شهرام منکرسی تنها

کاندیدا بود کــه با  ۴۴رای به عنوان خزانهدار
انتخاب شــد .در بخش بازرســی نیز مسعود
اشــرفی با  ۴۰رای به عنــوان بازرس انتخاب
شد .ســیما لیموچی هم تنها کاندیدای پست
نایب رئیس بانوان با کسب  ۴۰رای از  ۵۰رای
ماخــوذه به عنوان نواب رئیــس بانوان کمیته
ملی پارالمپیک انتخاب شد .نکته جالب توجه
اینکه پیــش از برگزاری انتخابات ،محمدرضا

داورزنی ،معــاون توســعه ورزش قهرمانی و
حرفــهای وزارت ورزش و جوانــان به اعضای
مجمــع اعالم کــرد که افراد بازنشســته حق
ندارند در انتخابات شــرکت کنند .بنابر اعالم
داورزنی ،عضویت در هیئت رئیســه و اجرایی
هم شامل قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
میشــود چون کمیته پارالمپیک نهاد عمومی
محسوب میشود .همین موضوع هم باعث شد
واعظ موسوی و برجسته از حضور در انتخابات
انصراف دهند.

فدراسیون والیبال بابت یک هفته اسکان و تمرین ما در تهران  29میلیون تومان دریافت کرد

وکیلی :کنارهگیری دورنا از لیگ برتر فعال شایعه است!

تیم والیبال دورنــای ارومیه در
حالی با هدایت محمد وکیلی و
حضــور بازیکنان تیم ملی نوجوانان در لیگ برتر
(بــه جز بازی امروز) حضور دارد که با گذشــت
 12هفته از لیگ هنوز نتوانسته به پیروزی برابر
حریفان برســد .هرچند که هدف از تشکیل این
تیم آمادهسازی ملیپوشان نوجوانان برای حضور
در رقابتهای جهانی اســت اما شرایط نامساعد
شاگردان وکیلی در لیگ برتر باعث قوت گرفتن
این شایعه شده که شاید نماینده ارومیه از لیگ
برتر کنار بکشد .این در حالی است که وکیلی در
مصاحبه با خراســان این شایعه را موقتا تکذیب
کرد.
ماجرای کنارهگیری دورنای ارومیه از لیگ
برتر والیبال تا چه حد جدی است؟
راســتش همین حاال که تمــاس گرفتهاید (این
مصاحبه دیروز انجام شد) من به همراه بازیکنان
تیــم در هواپیمــا هســتیم و میخواهیم برای
رویارویی با تیم عقاب نهاجا به تهران سفر کنیم.
منظور از گفتن این حرف این است که هنوز تیم
مــا به هم نریخته .من فقط میدانم که بعضی از
همکاران شــما در حال پوشــش دادن این خبر
هستند .اما در حال حاضر تیم ما هیچ تصمیمی
برای خارج شــدن از لیگ برتر ندارد .بچههای ما
در حال حاضر در لیگ حضور دارند تا تجربه الزم
برای حضور در مسابقات نوجوانان جهان که قرار
است سال آینده در تونس برگزار شود را به دست
بیاورند .ما قصــد داریم در این رقابتها از عنوان
قهرمانی دوره گذشته خود دفاع کنیم .البته ما هم
مثل بقیه تیمهای حاضر در لیگ مشکالت زیادی
داریم اما اینطور نیســت که این مشکالت باعث
شــود از لیگ کنار بکشیم .درست است که ما نه
پشــتیبانی داریم و نه به واسطه کسی در لیگ
حاضر شدهایم .ما خودمان راهی لیگ شدهایم و
فعال هم بازیهای خود را برگزار میکنیم.
پس در واقع تاکیــد دارید ماجرای کنار

ویژه
حضور وزنهبرداران ایران در
قطرکاپ

مســابقات وزنهبرداری قطرکاپ که گزینشــی
المپیک  ۲۰۲۰است از  ۲۸آذر تا  ۲دی در حالی
برگزار میشــود که تیم ایــران با ترکیب محمد
زارعی( ،)96همایون تیمــوری( ،)+109علیرضا
ســلیمانی و نیما آقایــی( )109در این رقابتها
شرکت میکند .برخواه ،سرمربی تیم ملی پیش
از این  ۱۳وزنهبردار را به اردوی تیم ملی دعوت
کرده بود که بــا اعزام این  4نفــر به قطرکاپ،
اردوی تیم ملی هم تعطیل میشود و از نیمه دوم
دیماه مرحله بعدی اردوی تیم ملی برای حضور
در جام فجر و قهرمانی آسیا  ۲۰۱۹آغاز خواهد
شــد .در مرحله بعدی نفرات اصلی تیم ملی هم
حضور خواهند داشت .قطرکاپ طبق اطالعیهای
که روی سایت فدراسیون جهانی قرار گرفته در
بخش مردان در  7وزن المپیکی برگزار میشود.
همچنین به  3نفر برتر دستههای مردان و زنان
طبق امتیــاز  Robiجوایزی تعلق میگیرد؛ نفر
اول  ۳هزار ،نفر دوم  ۲هزار و نفر سوم هزار دالر.

مصاحبه در خصوص اشتباهات داوری بازی پدیده-استقالل کار درستی نیست
انتقــادات از قضاوتهــای لیگ برتــر فوتبال
باشگاههای ایران به اوج خود رسیده و بسیاری از
مربیان و بازیکنان انتقادات تندی را علیه داوران
مطرح میکنند .این در حالی است که داود رفعتی،
رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال با اشاره
به اینکه راهاندازی سیســتم ( VARکمک داور
ویدیویی) در هر ورزشــگاه  300هزار دالر هزینه
دارد ،تاکید کرد این هزینه بسیار سنگین است.
اعتراض از داوریها به اوج رسیده ،نظر شما به
عنوان رئیس دپارتمان داوری در این باره چیست؟
این اعتراضها همیشــه وجود داشته و خواهد داشت و
هرکاری کنیم بــاز هم تیمها به عملکرد داوران اعتراض
میکنند اما باید یک نکته مهم را در نظر داشــته باشیم.
داوران اشــتباه میکنند و شــکی در آن نیست اما این
اشــتباهات نه از روی عمد بلکه به صورت سهوی است
و بنده با اطمینان و اعتقاد راسخ میگویم داوران فوتبال
ایران پاکترین و شریفترین داوران هستند.
با این حال برخی اشــتباهات داوری در نتیجه
بازیها تاثیرگذار بوده...
اشباهات به ســود و ضرر همه تیمهاست و اصال اینطور
نیســت که یک تیم از داوری سود برده و یک تیم دیگر
ضرر کرده باشــد .اگر به آنالیز داوری برای همه تیمهای
لیگ برتری بپردازید متوجه خواهید شد همه اشتباهات
به صورت یکسان بوده است.
تعداد زیــادی از تیمهای لیگ برتری علیه یک
تیم خاص جبهه گرفتهاند ،کاری به درست یا اشتباه
بودن این ادعا نداریم اما دپارتمان داوری واکنشی

نشان نمیدهد؟
این ادعا درست نیست و در پرسش قبلی درباره اشتباهات
داوری توضیحاتــی ارایه کردم .کمیته و دپارتمان داوری
میتواند با کالسهای آموزشی و ابزارهایی که در اختیار
دارد این اشتباهات را به حداقل ممکن برساند.
بحث ویدیوچک جدیتر از گذشته مطرح شده،
چه زمانی شاهد استفاده از این سیستم خواهیم
بود؟
تمام تالش ما بر این است هرچه سریعتر از این سیستم
اســتفاده کنیم اما مشــکالت و موانعی پیش روست که
باید حل شود .به طور مثال هر ورزشگاه برای استفاده از
مجموعه کامل خارجی ویدیوچک  300هزار دالر هزینه
میخواهد که در شــرایط اقتصادی فعلــی این موضوع
غیرممکن است و ما به دنبال بهرهگیری از سیستم ایرانی
آن هســتیم که در حال تولید است و اگر اتفاق خاصی
رخ ندهد از نیمفصل دوم مســابقات لیگ برتر به صورت
آزمایشی آن را در برخی استادیومها استفاده میکنیم.
اســتقاللیها روی گلی که برابر پدیده به ثمر
رساندند و پذیرفته نشد اعتراض شدیدی دارند،
نظر شما چیست؟
کمکداور بازی زمانی که دروازهبان پدیده مشهد از دروازه
بیرون آمد آفســاید اعالم کرد که البته تصمیم اشتباهی
گرفت و خودش نیز در مصاحبه به این موضوع اشاره کرد.
مصاحبههای بازیکنان استقالل را خواندید؟
ببینید در همین بازی استقالل-پدیده مشهد در دقیقه
 10مدافع آبیپوشــان تهرانی در حالت تک به تک روی
مهاجم حریف خطا کرد و باید از زمین بازی اخراج میشد.

احتمال بازگشت تقیان به وزنهبرداری

رســول تقیان ،ملیپوش ســابق وزنهبرداری در رابطه با آخرین وضعیت ورزشی خود به ایسنا گفت« :در حال
حاضر به صورت رسمی از وزنهبرداری خداحافظی نکردهام اما به خاطر کار شخصی حدود  7تا  8ماه است که
تمرین نداشتهام .میخواستم با شرایط کنونی دیگر دست به وزنه نشوم اما وقتی میزان رکوردهای سبکوزن
را میبینم از ته دل ناراحت میشــوم .این رکوردها در حد انتظارات نیست و شاید تا چند ماه آینده دوباره به
وزنهبرداری برگردم ».وی با بیان اینکه از فدراســیون ،هیئت و اداره کل ورزش و جوانان کنار گذاشت ه شده،
گفت« :در ایران همیشــه ورزشــکار را به علت جایگاه و مدال میخواهند و زمانی که از ورزش دور شود و یا
نتواند مدالی کســب کند ،دیگر آن ورزشــکار را نمیشناسند .من انتظار مادی از هیچکدام از ارگانها ندارم و
تنها خواستهای که داشتم یک احترام و احوالپرسی بود».

کشیدن دورنا از لیگ برتر شایعه است؟
بله در حال حاضر شایعه است .همین که در حال
حاضر تیم مهیای دیدار با عقاب نهاجاست نشان
میدهد که قصد داریم راهمان را ادامه دهیم.
اصلیترین مشکل تیم دورنا چیست؟
مثل همه تیمها ،مشکل اصلی ما مشکالت مالی
اســت ولی مشــکل تمرینی نداریم .تا جایی که
امکان داشته باشد صبوری میکنیم.
فکر میکنید در این شرایط چقدر دوام
بیاورید؟
اگر کمی به ما کمک شود ،سعی میکنیم شرایط
مانــدن در لیگ را تقویت کنیم .ضمن اینکه ما
یک تیم آماتور هســتیم و حرفهای نیستیم که
شرایط قراردادهایمان آنچنان سنگین باشد .ما
کال بــا  500 ،400میلیون تومان وارد لیگ برتر
شــدهایم .اگر این رقم از منابع پیشبینی شــده
تامین شود ،مشــکلی برای ادامه حضور در لیگ
نداریــم .قرارداد بازیکنان ما چیزی حدود  3تا 4
میلیون تومان در سال اســت و این اصال رقمی
نیســت .ما خیلی به دنبال بــه هم زدن موضوع
حضورمان در لیگ نیســتیم اما اگر قرار اســت

این رقم کم را هم به بچههــا بدهیم ،باید آن را
تامیــن کنیم تا بازیکنانمــان بتوانند روی پای
خود بایســتند .وقتی یک بچ ه  18 ،17ساله به
عنوان یک ورزشکار از خانه بیرون میآید صورت
خوشــی ندارد که برای خرید یک جفت کفش
دســتش جلوی پدر و مادرش دراز باشــد .ما در
چنین وضعیتی هستیم .بچههای ما قراردادهای
بزرگی ندارند که بخواهند با آن خانه یا ماشــین
بخرند .رقم قراردادشان به قدری است که بتوانند
خودشــان را اداره کننــد و اگر همیــن هم به
دستمان برسد برایمان کفایت میکند.
قرار بود فدراسیون و بهخصوص شخص
آقای ضیایی(رئیس اســبق فدراسیون)
کمکهایی به تیم شما داشته باشند...
هیــچ کس به ما کمک نکرد حتی به اندازه تهیه
یک تــوپ .در صورتی که انتظار داریم از  18نفر
بازیکن ما که  14نفر آن عضو تیم ملی نوجوانان
هستند ،دســتکم یک شورت و پیراهن ورزشی
به آنهــا بدهند .آن هم به ایــن عنوان که این
بازیکنان آیندهسازان ورزش کشور ما هستند اما
اینها بچههای خود را به حال خود رها میکنند.

وقتی متولی امر که فدراسیون والیبال است هی 
چ
حمایتــی از تیم ما نمیکند دیگر از چه کســی
باید انتظار داشــت ،از یک غریبــه؟! ما در هفته
ت تیم از مسئوالن فدراسیون خواستیم
اســتراح 
در تهران باشــیم و تمرین کنیم .اما یک لیست
29میلیون و  800هزار تومانی جلوی ما گذاشتند
که پول غذا و ســالن بدهیم تــا بتوانیم تمرین
کنیم .وقتی فدراسیون برای اقامت یک هفتهای
بچههای خودش درخواست چنین رقمی میکند
دیگر چه انتظاری باید داشت؟
مگر فدراســیون قرار بود چه خدمات
خاصی به بازیکنان شــما بدهد که چنین
رقمی را درخواست کرد؟
 500تومان هزینه برای هر بار اســتفاده از سالن
تمرین ،غــذا و خوابگاه و ...برای هر تختی که در
اختیار بچهها قرار میدهند  50هزار تومان پول
دریافــت میکنند .این در حالی اســت که این
بازیکنــان متعلق به ایران هســتند .من تعجب
میکنم بازیکنانی که سال آینده باید در مسابقات
جهانی شــرکت کنند اگر بخواهنــد در خوابگاه
فدراسیون بخوابند باید پول تخت بدهند؟
هتــل میرفتید برایتــان ارزانتر تمام
میشد...
خب شرایط همین اســت دیگر .حاال جالب این
است که برخی فکر میکنند تیم دورنا تیمی بوده
که فدراســیون از آن حمایت میکرده و حاال با
رفتن مسئول فدراســیون ،تیم ما به هم خواهد
خــورد .در صورتی که اصال هیچ حمایتی از تیم
صورت نمیگرفت.
آیا در خصوص مشــکالت تیم با آقای
داوری سرپرســت جدید فدراســیون
صحبتی داشتهاید؟
من فکر میکنم آقای داوری نگاه مثبتی داشــته
باشد .البته من هنوز نتوانستهام ایشان را ببینم اما
فکر میکنم که او در جریان کار باشــد و بتواند
کمک کند.

رفعتی :سیستم  VARدر هر ورزشگاه
 300هزار دالر هزینه دارد

اگر این اتفاق رخ میداد کسی میتوانست پیشبینی کند
در ادامه مســابقه چه اتفاقاتی رقــم میخورد؟ پس اگر
اشتباهی در این مســابقه صورت گرفته برای هر  2تیم
بوده و این مصاحبهها کار درستی نیست.
انتقادات علیه علیرضا فغانی همچنان ادامه دارد؟
فغانی بهترین داور حال حاضر آسیاست و در این موضوع
شکی نیســت .داوری که فینال المپیک ،ردهبندی جام
جهانی ،فینال جام ملتهای آسیا و بسیاری از مسابقات
مهــم دیگر را قضاوت میکند قطعا ســرمایه و افتخاری
بزرگ برای داوری و فوتبال ایران اســت و باید قدرش را
بدانیم .این هجمهای که علیه این داور به راه افتاده درست

نیست و صد البته چیزی از ارزشهای او کم نمیکند .از
لحاظ کمیته دواران فغانی در بازی پرسپولیس-سپاهان
اشتباهی انجام نداد و قضاوت بسیار خوبی به همراه تیم
داوریاش داشت.
یعنی پنالتیای که در دیدار مقابل ســپاهان به
سود پرسپولیس گرفته شد ،درست بود؟
صددرصد درست بود.
کمیتــه و دپارتمــان داوری قصــد پیگیری
مصاحبههایی که علیه داوران میشود را ندارد؟
کمیته اخــاق و کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال
پیگیریهای الزم را انجام خواهند داد.

ورود پرچم ژاپن به ورزشگاهها دردسرساز شد

کمیته اخالق فدراسیون فوتبال درباره ورود پرچم ژاپن به ورزشگاههای ایران توضیحاتی ارایه کرد .به گزارش
ایســنا و به نقل از فدراســیون فوتبال ،کمیته اخالق فدراســیون در بیانیهای اعالم کرد« :با توجه به تذکرات
این کمیته درباره عدم ورود پرچم کشــورهای دیگر به داخل ورزشــگاهها جهت برگزاری مسابقات در آرامش
و ســامت و به دلیل عدم توجه برخی مراجع مرتبط ،از مســئوالن ذیربط برای ادای توضیحات دعوت شده
است .کمیته اخالق فدراسیون فوتبال امیدوار است محیط ورزشگاهها در رقابتهای باشگاهی عاری از هرگونه
تنش ،شــاهد برپایی رویدادهای مرتبط باشد ».به گزارش ایســنا ،پس از رسیدن پرسپولیس به فینال لیگ
قهرمانان آسیا و رقابت با کاشیماآنتلرز ژاپن ،در برخی ورزشگاههای ایران هواداران تیمهای رقیب پرسپولیس
با خود پرچم ژاپن به ورزشگاه میآورند.

عملکرد پروفسور در  ۱۵۰بار حضور روی نیمکت سرخها
ســرمربی پرســپولیس در بازی برابر پارس جم یکصدوپنجاهمین حضور
خود را روی نیمکت تیمش با برد دلچسب جشن گرفت .به گزارش ایسنا،
برانکــو ایوانکوویچ در بازی برابر پارس جنوبی جم برای یکصدوپنجاهمین
بار در بازیهای رســمی روی نیمکت پرســپولیس نشســت تا در زمره
باســابقهترین مربیهای لیگ برتر ایران قرار گیرد .تیم او توانست در این
دیــدار با  2گل علیپور و یک گل از عالیشــاه بــا نتیجه -۳یک به برتری
برســد تا همامتیاز با پدیده و به دلیل تفاضل گل در رده دوم قرار گیرد.
برانکو توانسته در این تعداد بازی به  ۸۵برد دست یابد .کسب  2قهرمانی

و یک نایب قهرمانی در لیگ برتر ،نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان آســیا
و  2ســوپرجام از مهمترین دستاوردهای برانکو در مدت بیش از  ۳سال و
 ۲۵۰روز حضور او روی نیمکت پرســپولیس بوده است .برانکو بعد از علی
پروین موفقترین مربی پرسپولیس است و راه طوالنی تا رسیدن به صدر
این جایگاه دارد.
اسامی  10مربی موفق تاریخ پرسپولیس به این شرح است:
 .1علی پروین 467 :بازی( 291برد 128 ،مساوی 48 ،باخت)
 .2برانکو ایوانکوویچ 150 :بازی( 85برد 41 ،مساوی 24 ،باخت)

 .3علی دایی 104 :بازی( 54برد 25 ،مساوی 25 ،باخت)
 .4آلن راجرز 96 :بازی( 56برد 11 ،مساوی 29 ،باخت)
 .5محراب شاهرخی 90 :بازی( 54برد 8 ،مساوی 28 ،باخت)
 .6حمید درخشان 62 :بازی( 25برد 17 ،مساوی 20 ،باخت)
 .7مصطفی دنیزلی 56 :بازی( 22برد 21 ،مساوی 13 ،باخت)
 .8استانکو 54 :بازی( 31برد 8 ،مساوی 15 ،باخت)
 .9افشین قطبی 51 :بازی( 26برد 15 ،مساوی 10 ،باخت)
 .10حسین فکری 45 :بازی( 25برد 9 ،مساوی 11 ،باخت)
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زاویه نگاه شما

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
خیریتی که طارمی ازش صحبت میکرد این بود که تیم سوگلی فدراسیون
به کمک داورها خودشو جزو مدعیان نگه داره.
دوســتانی که مدام میگن فغانی و برنامه  90پرسپولیسیاند باید خندید
وقتی به یاد میآوری پنالتی نگرفته دربی روی علیپور توسط فغانی ،داستان
پرگار نقاله پرسپکتیو  90برای گل آفساید تراکتور و قبول نکردن کارشناسی
رئیس دپارتمان داوری توسط عادل .قضاوت با شما!
پیامهای خفیف و بچهگانه را درج میکنید .پیام زیر چه ایرادی داشت که
از درج آن خودداری کردید( .قابل توجه تیمهای استقالل ،سپاهان ،تراکتور
و طرفدارانشــان :بهشت را به بها میدهند نه بهانه ،عزیزان به گواه دوست و
دشمن پرسپولیس با همه کم و کاستیهایش  3 ،2سالی است بهترین تیم
ایران است .اگر میخواهید برتر از این تیم باشید بروید قوی شوید .بهانههایی
مانند حمایت فدراسیون و ...حرفهای بچگانهای است که خودتان هم به آن
باور قلبی ندارید.
کاش شــخصی پیدا شود و به رئیس فدراسیون آقای کیروش (ببخشید
فکر کنم اشتباه گفتم) بگوید در لیگ برتر کشور تیمی به نام پدیده که اتفاقا
پدیده هم هست بازی میکند و بازیکنانی به مراتب بهتر از دعوتشدهها به
تیم ملی دارد.
قهرمانی تیم والیبال ناشــنوایان خراســان رضوی در مســابقات قهرمان
کشوری تهران مبارکشان باد ،خسته نباشید به اعضای کادر فنی ،بازیکنان
و همه کسانی که برای تیم زحمت کشیدهاند.
آقا جمع کنید بساط فوتبالی رو که بیعدالتی داره بیداد میکنه ،لطفا با
وجدان کافی گل استقالل به پدیده رو مرور کنید.
چرا این فصل جام رو نمیدن به پرسپولیس خیال بقیه تیمها راحت بشه؟!
پرسپولیس انشاا ...قهرمان لیگ برتر بشه شما حاال هر چی که میخوایین
بگین .پرسپولیس غیر از خدا و هوادارانش هیچ کس را ندارد.

اخبار
مهدی کامرانی مصدوم شد

در حساسترین دیدار هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال ،پتروشیمی میزبان شیمیدر
تهران بود که در این مسابقه خانگی توانست در وقت اضافه  ۸۵-۸۸مهمانش را
شکست دهد .در جریان این دیدار مهدی کامرانی بازیکن باتجربه تیم شیمیدر
از ناحیه انگشــت دست دچار آسیب شد و نتوانست به بازی ادامه دهد .انگشت
دست ملیپوش سابق تیم شیمیدر دچار دررفتگی شده اما طبق گفته سرمربی و
پزشک این تیم مشکوک به شکستگی و آسیب تاندون هم بود .کامرانی دیروز از
انگشت دستش عکس گرفت و مشخص شد شکستگی ندارد.

شکستن دومین رکورد ملی شنا در چین

در ادامه رقابتهای شنای قهرمانی جهان مسافت کوتاه  ۲۰۱۸چین ،امرالهی
توانســت پس از رکورد ملی  ۴۰۰متر آزاد ،رکورد ملی  ۱۵۰۰متر آزاد را نیز
بشکند .به گزارش ایسنا ،امرالهی در ماده  ۱۵۰۰متر آزاد موفق به رکوردشکنی
شــد .این شناگر تیم ملی  ۱۵۰۰متر را در زمان  ۱۶:۲۹٫۲۶شنا کرد و رکورد
ملــی این مــاده را  ۸ثانیه ارتقا داد .رکورد ملی این ماده پیش از این توســط
امرالهی در مسابقات قهرمانی جهان کانادا سال  ۲۰۱۶با زمان  ۱۶:۳۷٫۶۹ثبت
شــده بود .امرالهی پیش از این نیز توانست با ثبت زمان  ۴:۰۵:۷۶رکورد ملی
شنای ماده  ۴۰۰متر آزاد را در این رقابتها بهبود ببخشد.

ســوژهــ

کشتی گرفتن بدون خادم برایم معنی ندارد

رحیمی :غالم محمدی کارش را بلد است

حســن رحیمی ،دارنده مدالهای طالی جهان و برنز المپیک درباره بازگشــت به میادین کشتی پس از
 ۲ســال دوری گفت« :بعد از المپیک ریو به خاطر جراحی زانو مجبور شــدم از کشــتی دور باشم .البته
یکسری حواشی نیز در این مدت ایجاد شد که واقعا از کشتی زده شدم .کشتی عشق من است و واقعا
نمیدانم چطور یک روز میخواهم از کشــتی خداحافظی کنم ».او که قرار اســت در جریان رقابتهای
کشتی آزاد جام باشگاههای جهان به تشک برگردد در پاسخ به اینکه آیا آسیبدیدگیاش پس از عمل
جراحی به طور کامل بهبود یافته یا خیر گفت« :آســیبدیدگیام رفع شــده اما کسانی که جراحی زانو
انجام دادهاند میدانند دیگر مثل ســابق نمیتوانی زانو را بــه زمین بزنی و دائم این ترس را داری مبادا
اتفاقی بیفتد .من هم فعال به علت همین ترس نمیتوانم مانند سابق در زمان مبارزه انعطافپذیری داشته
باشم اما قطعا با حضور در چند میدان این ترس نیز برطرف خواهد شد ».رحیمی که حاال یک وزن باالتر
آمده و در وزن  61کیلوگرم کشــتی میگیرد درباره استعفای رسول خادم و بازگشت غالمرضا محمدی
به عنوان ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد خاطرنشان کرد« :رفتن خادم را به فال نیک میگیرم اما کشتی
بدون خادم برایم ارزشی ندارد چراکه او با تمام وجود در خدمت کشتی بود و قلبش برای موفقیت کشتی
میتپید .کشــتی برای موفقیت نیاز به کسی دارد که از جنس کشتی باشد .غالمرضا محمدی سالها در
کشتی حضور داشته و کارش را بلد است .مشکل خاصی وجود ندارد و انشاا ...به اردوی تیم ملی میروم
تا ببینیم چه پیش میآید ».او در واکنش به اقدام محمدی در دعوت از کشــتیگیران ســابق تیم ملی
همچون مهدی تقوی گفت« :البته فکر نمیکنم این کشــتیگیران بخواهند کشــتی بگیرند اما این کار
غالمرضا محمدی کار بسیار خوبی بود چراکه حضور امثال مهدی تقوی و رضا یزدانی که قهرمانان جهان
هستند میتواند انگیزه زیادی به کشتیگیران جوان بدهد».

استقالل به کدام صحنههای داوری اعتراض دارد؟

باشــگاه استقالل با ارسال نامه و یک فیلم به ســازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به اشتباهات داوری اعتراض
رسمی کرد .به گزارش ایسنا ،باشگاه استقالل دیروز به صورت رسمی و مستند با ارسال نامهای به فدراسیون
فوتبال و ســازمان لیگ ،اعتراض خودش را به داوریها اعالم کرد .در این نامه باشگاه استقالل خواهان توجه
بیشــتر به نحوه قضاوت داوران شــده و به همراه این نامه ،یک فیلم از اشتباهات داوری علیه این باشگاه در
نیمفصل نخست رقابتهای لیگ برتر را هم برای فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ارسال کرده است .در فیلمی
که باشگاه اســتقالل به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ارسال کرده  10صحنه مشکوک داوری وجود دارد
که به ترتیب به شرح زیر است.
استقالل – پیکان (هفته اول) :عدم اخراج مدافع پیکان به خاطر خطای شدید روی سجاد آقایی
ذوبآهن  -استقالل (هفته دوم) :اعالم اشتباه آفساید روحا ...باقری در موقعیت آشکار گل
پارس جنوبی  -استقالل (هفته چهارم) :عدم اعالم خطای پنالتی به روی فرشید اسماعیلی
استقالل – فوالد (هفته پنجم) :عدم اعالم خطای هند پنالتی مدافع فوالد
نفت مسجدسلیمان – استقالل (هفته هفتم) :عدم اخراج  2بازیکن نفت مسجدسلیمان به خاطر خطای شدید
روی فرشید اسماعیلی و روحا ...باقری و اعالم پنالتی اشتباه به سود نفت مسجدسلیمان
نساجی – استقالل (هفته هفتم) :عدم اخراج بازیکن نساجی به خاطر خطای شدید روی الحاجی گرو
سایپا  -استقالل (هفته نهم) :عدم اخراج مدافع سایپا به خاطر خطای شدید پنالتی روی اللهیار صیادمنش
استقالل – سپاهان (هفته دهم) :عدم اعالم خطای پنالتی روی محمد دانشگر
استقالل – پدیده (هفته دوازهم) :اعالم اشتباه آفساید پژمان منتظری در صحنه به ثمر رسیدن گل صیادمنش

تهدید ایافسی به حذف عراق از جام ملتهای !۲۰۱۹
تیم ملی فوتبال عراق یکی از حریفان ایران در جام ملتهای آسیا  ۲۰۱۹امارات است .رسانههای عراقی از تهدید
ایافســی و احتمال کنار گذاشتن تیم ملی عراق از جام ملتهای آسیا سخن به میان آوردند .به گزارش ایسنا،
روزنامه الســومریه نوشت که در فهرست ارســال تیم ملی فوتبال عراق نام یک دروازهبان به نام قیس العانی به
چشــم میآید و به خاطر اینکه در تیمهای پایه لهســتان بازی کرده نمیتواند عراق را همراهی کند .به نوشته
این روزنامه ،ایافســی درباره این مهم به فدراســیون فوتبال عراق نامه زده است .در نامه کنفدراسیون فوتبال
آســیا عراق تهدید به کنار گذاشــتن از جام ملتهای آسیا شده اســت .البته باسل کوریس مدیر رسانهای عراق
خیلی ســریع واکنش نشــان داد و تاکید کرد که نام این دروازهبان در فهرست  ۴۲نفره هم نیست و دلیلی برای
نگرانی وجود ندارد .خبر دیگر درباره عراق اینکه فهد طالب سنگربان اصلی عراقیها هم متهم به دوپینگ شده
و نمیتواند در جام ملتها به میدان برود و خود این دروازهبان هم چنین چیزی را تایید کرد و ســرمربی عراق
نام سنگربان ،الکرخ محمد صالح را در فهرست نهایی قرار داده است.

