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سوژه

پورحسن :نمیخواهم وارد حاشیه شوم!

بابک بنا در راه است

خبر
آزمون ارتقای درجه داوران
ممتاز کشتی در آکادمی

نخستین روز از آزمونهای ارتقای درجه داوران
کشــتی کشــور از ممتاز ملی به ممتــاز ویژه
درحالی شــنبه در آکادمی ملی المپیک برگزار
شــد که این آزمونهــا در  2بخــش تئوری و
آمادگی جسمانی از  75داور ملی کشتی و طی
 5روز ( 2 7بهمن لغایت اول اســفندماه) توسط
انســتیتو فدراسیون کشتی و زیرنظر کمیسیون
داوران این فدراسیون برگزار میشود .به گزارش
روابط عمومی آکادمی ملی المپیک ،داورانی که
در ایــن آزمونها حد نصاب نمــره قبولی را در
هر  2بخش تئوری و آمادگی جســمانی کسب
کنند ،از سوی فدراسیون کشتی به کالسهای
بینالمللــی که در نقاط مختلف دنیا و توســط
اتحادیه جهانی کشتی برگزار خواهد شد ،اعزام
میشوند .آزمونهای تئوری در حضور حبیبا...
اخالقی مسئول انستیتو فدراسیون کشتی ،دکتر
ساالر توکلی مدرس زبان انگلیسی برگزار شد.

تبریز میزبان مرحله نهایی لیگ برتر والیبال شد

سارا اصالنی

مرحله نخســت لیگ برتــر والیبال دیروز به
ایســتگاه پایانی رســید؛ آن هم با برگزاری
هفته بیستو ششم .طبق اعالم سازمان لیگ
فدراســیون والیبال بازیهای مرحله پلیآف
درحالی از یکم اسفند آغاز خواهد شد که 8
تیم برتر جدول ردهبندی به پلیآف رسیدند.
شــهرداری ورامیــن ،پیکان تهــران ،خاتم
اردکان ،پیام خراســان ،فوالد سیرجان ،کاله
آمل ،سایپا تهران و شهرداری گنبد تیمهای
صعودکننــده بــه مرحله پلیآف هســتند و
تیمهای شــهرداری تبریز ،شــهروند اراک،
شــهرداری ارومیه ،عقاب نهاجــا و دورنای
ارومیه از صعــود به دور بعد بازماندند .ضمن
اینکه  3تیم شــهرداری ارومیه ،عقاب نهاجا
و دورنا ارومیه هم به لیگ دسته یک سقوط
کردنــد .به گفته مســئوالن ســازمان لیگ،
مرحلــه پلیآف درحالی بــه صورت  2برد از
 3بازی انجام میشود که تاریخ اول و هشتم
اســفند برای  2بازی اول در نظر گرفته شده
و در صورت نیاز به بازی ســوم ،این مسابقه
 12اسفند برگزار میشود 4 .تیم صعودکننده
به مرحله نهایی درحالــی در مرحله پلیآف
مشــخص خواهند شــد که طبــق تصمیم
فدراســیون والیبال و از بین  2گزینه تهران
و تبریز ،درنهایت شهر تبریز به عنوان میزبان
مرحله نهایی انتخاب شــد .بــه این ترتیب
 4تیــم برتر در تبریز حاضر خواهند شــد و
دیدار ردهبندی به صــورت تک بازی برگزار
خواهد شــد .منوچهر پورحســن سرپرست
ســازمان لیگ درحالی در مصاحبه با سایت
فدراســیون عنوان کرد که دیدار فینال لیگ
برتر با  3مســابقه انجام میشود که صحبتی
از تاریخ برگزاری فینال به میان نیاورده بود.
حال آنکه مســعود یزدانپناه ،دبیر سازمان
لیگ در مصاحبهای کــه در تاریخ  5دیماه
با روزنامه خراســان داشت(زمانی که ریاست
سازمان لیگ بر عهده شفقی بود) عنوان کرد
طبق نشستی اول دی ماه با مسئوالن تیمها،
مربیان و مدیران عامل باشگاهها ،با احترام به
خردجمعی ،تصمیم بر آن شــد که مسابقات
لیگ برتر والیبال در تاریخ  28اسفند به پایان
برســد .او حتی تاکید کرد تاریخ  25اسفند
برای خاتمه رقابتها پیشــنهاد شــده بود؛
آن هم به ایــن دلیل که چینتایپه به عنوان

انتقاد سرمربی استقالل از نداشتن زمین تمرین مناسب و معاون باشگاه
وینفرد شفر ،ســرمربی تیم فوتبال استقالل مدعی است
تیمش امکانات خوبی در اختیار ندارد و با مشکالت زیادی
مهیای حضور در مسابقات میشود .وینفرد شفر در حاشیه
تمرین دیروز تیم فوتبال اســتقالل درباره شرایط تیمش
اظهار داشــت« :یک هفته قبل از اینکه بخواهیم مقابل
تراکتورسازی بازی کنیم ،زمین تمرین خوب نداشتیم و
مجبور شدیم تمرین را لغو کنیم .ما  3بار زمین تمرینمان
را به دلیل وضعیت بد تغییر دادیم ،در حالی که ما استقالل
هســتیم و نیاز به زمین تمرین خوب داریم .همین زمین
ن هم کیفیت آنچنانی برای اینکه ما کارهای فوتبالی
تمری 
انجام دهیم و خوب تمرین کنیــم ،ندارد .همه بازیکنان
دوســت دارند برای تیم تالش کنند و تمام وجودشان را
بگذارنــد .آنها میخواهند هواداران را خوشــحال کنند.
این طبیعی اســت که هواداران هم بیشترین انتظار را از
بازیکنان داشــته باشند ،اما انتظار ما برآورده نشده ،چون
زمین تمرین خوبــی نداریم .ما تمرین را بهدلیل کیفیت
بد زمین لغو کردیم و حتی رختکنمان هم مناســب یک
تیم نیست».
مشکالت را در نشستی به فتحی منتقل میکنم
سرمربی تیم فوتبال استقالل در خصوص اینکه چرا این
مسائل را به باشگاه منتقل نمیکند ،گفت« :من همیشه
به باشگاه مسائل را منتقل میکنم .با آقای فتحی جلسهای
دارم .همه ما از آقــای فتحی تا کادرفنی و دکتر نوروزی
یک خانواده هســتیم .ما با آقای فتحی جلسهای خواهیم
داشت که امیدواریم مشکالت را حل کنند».
شنیدهام دنبال تغییر سرمربی استقالل بودهاند
شــفر درباره اینکه گویا مشکالتی بین او و علی خطیر،
معاون ورزشــی باشگاه استقالل وجود دارد و حتی بحث
تغییر ســرمربی از سوی خطیر مطرح شــده بود ،گفت:
«من هم شنیدم که پس از  3هفته دنبال تغییر سرمربی
بودند ،اما من زمانی برای پرداختن به این مســائل ندارم.
مدیرعامل ما همــه چیز را میدانــد و او در جریان این
مســائل قرار میگیرد .این دفعه اولی نیســت که با این
مشکالت روبهرو میشــوم ،اما مسلما این مشکالت برای
تیم و هواداران خوب نیســت .وقتی به گذشته برگردید،
متوجه میشــوید این باشــگاه یا باشــگاههای دیگر در

زاویه نگاه شما

توجیه بیاساس سرپرست سازمان لیگ فدراسیون والیبال در قبال رفتار به دور از اخالقش با خبرنگار خراسان

آقای خاص کشتی در آستانه
پدر شدن!

تیم منتخب کشــتی فرنگی ایران
درحالی شنبه شب برای برگزاری
یک اردوی مشــترک و حضور در رقابتهای جام
جایزه بزرگ مجارســتان راهی این کشــور شد
که محمد بنــا تیم را همراهی نکــرد تا هدایت
فرنگــیکاران در مجارســتان را به دســت ناصر
نوربخش و رسول جزینی و عادل بالیتبار بسپارد.
هرچند که سایتهای خبری نظارت بر تمرینات
اردوی تیم ملی در خانه کشــتی تهران را عامل
نرفتن بنا به مجارستان عنوان کردند اما این اتفاق
یک دلیل اصلی دارد .آقای خاص کشــتی ایران
در مصاحبه با آخریــن خبر ،خبری داد که قطعا
خیلیها تصورش را هم نمیکنند .بنا در تشــریح
علت عدم همراهیاش با تیم ملی در مجارســتان
گفت« :به زودی پدر خواهم شــد .همسرم باردار
اســت و هر لحظه ممکن است فرزندمان به دنیا
بیاید .به همینخاطر باید کنارش باشــم ».او در
پاســخ به اینکه جنسیت فرزندش چیست و چه
نامــی برایش انتخاب کرده هم گفــت« :فرزندم
پسر است و نام بابک را برایش انتخاب کردهایم».
گفتنی اســت محمد بنا صاحب یک فرزند دختر
از همســر اول خود هم هســت که طبق آخرین
اطالعات خارج از کشور زندگی میکند.
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دستههای پایینتر با چنین مسائلی مواجه بودهاند .دوباره
میگوی م برای مشــکالت با مدیرعامل باشــگاه صحبت
میکنم و بازهم میگویــ م بازیکنانم ،کادرفنی و همه ما
عاشق استقالل هستیم».
وقت ندارم که ببینم یک فرد چند ماه پیش چه
گفته است
وی ادامه داد« :ما میخواهیم اســتقاللی جدید بسازیم و
تیم جدیدی داشــته باشیم و این را به هواداران میگویم.
شــاید در تبریز و در بازی با تراکتورسازی حدود  2هزار
نفر هــواداران ما بودند کــه میخواهم از آنها تشــکر
کنــم .ما میخواهیم برای هــواداران تالش کنیم و وقت
ندارم که ببینم یک فرد  4،3ماه پیش چه گفته اســت.
من عاشق استقالل و عاشــق تیمم هستم و میخواهیم
وقتمان را برای این مسئله بگذاریم .از هواداران استقالل
هــم میخواهم که به آن مطالبی کــه در فضای مجازی
و اینســتاگرام میبینند ،اهمیت ندهنــد .راحت میتوان
ایــن مطالب را با پول در فضای مجازی نوشــت .همه به
صحبتهــای کادرفنی ،آقا فرهاد ،بیژن طاهری ،میگوئل
و ...توجه کنند که حقیقت را آنها میگویند و بهتر است
به فضای مجازی اهمیت ندهند».
بازیکنان جدید دیر به جمع ما اضافه شدند
سرمربی تیم فوتبال استقالل درباره اینکه گفته بود تیم
استقالل هر  6ماه یک بار باید تغییر کند ،در صورتی که
در نیمفصــل دوم بازیکنی از این تیم جدا نشــد و فقط
 4،3بازیکن جدیــد به خدمت گرفتند ،گفت« :ما اکنون
 3،2بازیکن جدید گرفتهایم که یک مقدار دیر به جمع ما
اضافه شدند .ما آنالیز آنها را بررسی کردهایم و استعداد
و توانایــی خوبی دارند ،اما دیر به جمع ما اضافه شــدند.
پاتوسی و ایســما دیر به ما اضافه شدند و پاتوسی هم 2
بازی را از دســت داد .آنها خیلی دیر به ما رســیدند و
شــاید بهتر بود در تمرینات پیشفصل به جمع ما اضافه
میشدند .شاید پاتوسی اکنون 70درصد آماده باشد .اگر
او و دیگر بازیکنان جدید در تمرینات آمادهسازی بودند ،با
تاکتیک تیمی ما ،پاسهای یک ضرب و دو ضرب و ...آشنا
میشدند و شرایط بهتری داشتند».
باید به فکر آمادهسازی برای بازی با پارس جم

قانون عجیب در فدراسیون فوتبال
به نظر میرســد پاداشهای برد در گذشــته فقط برای شاگردان کارلوس
کیروش وجود داشــته و دیگر تیمهای ملی حتی در صورت موفقیت در
بازیهای آسیایی و جهانی از این موهبت بیبهره بودهاند .به گزارشورزش
ســه ،بعد از اینکه شهرزاد مظفر سرمربی ســابق تیم ملی فوتسال بانوان
اذعان کرد پاداش  20میلیون تومانی قهرمانی در جام ملتهای آسیا هنوز
به دختران ایرانی پرداخت نشده ،پیمان حسینی دروازهبان تیم ملی فوتبال
ســاحلی هم گفت ه پاداش جام جهانی هنوز به آنها بهطور کامل پرداخت
نشده است .او در اینباره میگوید« :متاسفانه ما هنوز پاداش جامجهانی را
نگرفتهایم و سال گذشته تنها بخشی از آن را دریافت کردیم ،البته بسیاری
ب افتاده است».
از پاداشهای دیگرمان که مبلغ خاصی هم نیست نیز عق 
این درحالی است که تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در بازیهای جامجهانی

میزبان رقابتهای جام باشگاههای آسیا قصد
دارد این رقابتها را یک ماه زودتر (رقابتها
 27فروردیــن  98آغــاز میشــود) از موعد
مقرر برگزار کند ،به همین خاطر فدراسیون
والیبال بنا داشــت با اتمــام رقابتهای لیگ
در تاریخ  25اســفند به نماینده ایران فرصت
مناســبی برای حضور در این رقابتها بدهد.
اما باشــگاهها روی تاریخ  28اســفند تاکید
داشــتند و درنهایت خاتمه لیــگ در تاریخ
 28اســفند به تصویب رسید .این تصمیمات
درحالی در دوران ریاست شفقی در سازمان
لیگ گرفته شــد که با قرار گرفتن منوچهر
پورحســن در راس ایــن ســازمان بــه نظر
میرســید ممکن اســت تغییراتی در برنامه
مسابقات رخ داده باشد.
خبرها را از سایت فدراسیون والیبال
بردارید!
برای جویا شــدن از کم و کیف برنامه فینال
لیگ برتر با پورحســن تماس گرفتیم که در
کمال تعجب با برخورد بســیار نامناســب و
پاســخهای تند او به یک سوال ساده مواجه
شــدیم .وقتی قصد داشــتیم با سرپرســت
ســازمان لیگ درخصوص برنامههای مرحله
پلــیآف ســوال کنیــم ،در کمــال تعجب
عنوان کرد جواب ســوالهایمان را از سایت
فدراسیون والیبال برداریم« :من قبال در این
خصوص با سایت فدراسیون صحبت کردهام
و هرچه الزم بوده را گفتهام .از این به بعد هم
قرار شده من با ســایت فدراسیون مصاحبه

کنم و هرکســی هم اطالعاتی خواســت از
همان ســایت بردارد ».وقتی به او میگوییم
اما شــما در مصاحبه با ســایت فدراسیون از
تاریــخ برگزاری فینــال و تصمیماتی که در
ایــن خصوص گرفته شــده صحبت نکردید،
چنین پاسخ داد« :در همان مصاحبه گفتهام
در جلســهای که در تاریخ  5اســفند برگزار
میشود ،در این خصوص صحبت میکنیم».
او درحالــی این حرفها را مطرح میکند که
به گفته یزدانپناه  28اسفند به عنوان تاریخ
خاتمه لیگ به تصویب رســیده .پورحســن
در واکنش به ایــن حرف یزدانپناه میگوید
دبیر فدراســیون براساس صورتجلسه قبلی
این حــرف را زده .وقتی به او میگویم یعنی
صورتجلســههای قبلی دیگر قابل اســتناد
نیست ،میگوید« :آنچه در صورتجلسههای
قبلی مطرح شــده از بین نرفته اما قرار است
با تیمها صحبت شود که یک بازی یا  2بازی
انجام دهند .اگرنه که همان تاریخ  28اسفند
سرجای خودش باقی است».
اظهــار فضل پورحســن درخصوص
شرایط خبرنگاری
از او میخواهیــم درخصوص تاریخ بازیهای
فینــال بیشــتر توضیــح دهد که با پاســخ
غیرمنتظره ،تنــد و البته با صــدای بلند او
مواجه میشــویم« :ببینید ،من که نمیتوانم
با همــه روزنامهها صحبت کنم .شــما چون
رشتهتان والیبال نیســت ،متوجه توضیحات
من نمیشــوید .شــما از من توقع دارید که

درس تربیت بدنی بخوانم و رشته تخصصیام
والیبال باشــد اما هرکســی برود و قلم بزند.
خبرنگاری هم یک شرایطی دارد ».در پاسخ
م مشــکل از خود اوســت که
به او میگویی 
هنوز خبرنگاران تخصصی حــوزه والیبال را
نمیشناســد و البته یادآوری هم میکنیم او
در جایگاهی نیســت که بخواهد درخصوص
خبرنگاری که حتی کوچکترین شــناختی
از او نــدارد ،اظهارنظر کنــد .ضمن اینکه او
موظف است به سواالت خبرنگاران به صورت
دقیق پاســخ دهد ،نه اینکه با کشاندن یک
سوال ساده به بحثهای حاشیهای حرفهای
بیربط بزند .پورحســن در جواب میگوید:
«دقیق توضیــح دادم .دیگر باید چه بگویم؟
خودتان را به آن راه نزنید!»
عذرخواهی روابط عمومی والیبال از
روزنامه خراسان
به پورحســن میگوییم چرا باید خودمان را
به آن راه بزنیم .مگر از شــما میترســیم .او
که حاال به نظر میرســد خودش هم متوجه
رفتار نادرســتش شــده ،در دفاع از خودش
میگوید« :من میخواهم وارد حاشیه نشوم.
بــرای همیــن فقط یک صحبــت میکنم و
تمــام ».بــه او میگوییم اگر دربــاره تاریخ
برگزاری فینال صحبت کنید ،وارد حاشــیه
میشوید؟ اگر معنی حاشــیه را بدانید ،باید
متوجه باشــید که همین شیوه چلنج کردن
بیمورد با رسانه خودش نوعی حاشیه است.
از او میپرسیم مگر از صبح امروز چند رسانه
با شــما تماس گرفتهاند کــه اینطور جواب
میدهید .میگوید« :فقط شــما! اما از صبح
هزار تا تلفن دیگر جواب دادهام ».گویا مقصر
باال بودن زنگخور موبایل سرپرست سازمان
لیگ هم ما هســتیم! به هــر تقدیر موضوع
نوع برخــورد به دور از اخالق پورحســن با
خبرنگار روزنامه خراسان را با روابط عمومی
فدراســیون والیبال درمیان گذاشــتیم .امیر
حسینی مدیر روابطعمومی فدراسیون ضمن
عذرخواهی بابت کار پورحســن و دلجویی از
خبرنگار خراســان عنوان کرد به هیچعنوان
قرار نیست سرپرست ســازمان لیگ فقط با
ســایت فدراسیون مصاحبه کند و پاسخگوی
رسانهها نباشد .بههر حال امیدواریم از این به
بعد کمتر شاهد رفتارهای اینچنینی برخی
افراد با رسانهها باشیم.

شفر :بعد از  ۳هفته دنبال اخراج من بودند

باشیم
شــفر دربــاره اینکــه اســتقالل با شکســت مقابل
تراکتورسازی به نوعی شانس قهرمانی را از دست داده
و آیا بازهم به این مســئله فکر میکنید ،تصریح کرد:
«دیدید که در بازی با تراکتورســازی ما یک اشــتباه
کردیــم و توپــی را در میانه میدان از دســت دادیم.
اشــکان دژاگه هم خالی بود و یک گل بســیار خوب
زد .بعد از آن ما بودیم که شــانسهای خوبی داشتیم،
اما موقعیتها را از دست دادیم .بازیکنان ما همه برای
موفقیت تالش میکنند و خیلی به موفقیت امیدوارند
و فکــر میکنم فصل هم زمانی به پایان میرســد که
آخرین بــازی را انجام بدهیم .ما در آســیا هم باید با
تیمهای آمادهای چون الدحیــل و الهالل بازی کنیم.
باید ببینیم شــرایط آمادهســازیمان برای بازیهای
آسیایی چگونه خواهد بود ،اما پیش از آن باید به فکر
آمادهسازی برای بازی با پارس جم باشیم».
موضع شفر درباره کمیته فنی استقالل
وی در واکنش به طــرح موضوعی مبنی بر اینکهگفته
میشــود شما به صحبتهای کمیته فنی باشگاه اهمیت
نمیدهید ،گفــت« :ما میگوئل ،بیــژن طاهری و فرهاد
مجیــدی را در کادرفنی خود داریــم .این مربیان هر روز
در تمرین هستند و این بسیار مهم است ».سرمربی تیم

فوتبال استقالل درخصوص اینکه سوال فوق درباره رابطه
او و کمیته فنی بود ،اظهار داشت« :من گفتم مربیان بسیار
خوبی داریم و فکر میکنم همین پاسخ کافی است».
آنچه که در مورد داور بازی با تراکتورسازی گفتم،
درست بود
سرمربی تیم فوتبال اســتقالل در واکنش به این سوال
که شــما گفته بودید اشکان خورشــیدی پس از دیدار
مقابل تراکتورســازی از شــما عذرخواهی کرده اما داور
مسابقه گفت ه چنین چیزی واقعیت ندارد ،گفت« :چیزی
که من گفتم درست بود .هیچوقت نمیخواهم علیه داور
صحبت کنم ،اما چیزی که گفتم درست بود .کارت قرمز
برای اشــکان دژاگه مشــخص بود .نمونه آن را دیدهاید
کــه بازیکنی پــس از گلزنی از پلهها بــاال رفت ،کارت
زرد دوم را گرفت و اخراج شــد ،درست مانند کاری که
اشــکان دژاگه کرد .من نمیخواهم علیه داوری صحبت
کنم ،اما این را بارها گفتهام که فدراســیون فوتبال باید
داوران را قویتر کند .آنها باید آرامش داشــته باشند،
دستمزدشــان بابت قضاوت در مسابقات بیشتر شود تا
تمرکز بیشــتری در بازیها داشته باشند .اگر این اتفاق
رخ بدهد و فدراســیون اهمیت بیشتری به آنها بدهد،
هم به ســود داوران خواهد بود و هم به سود ما که قطعا
قضاوتهای بهتری را خواهیم دید».

پاداش فقط برای تیم کیروش!

 2017برای اولین بار روی سکوی سوم ایستاد و از همه مهمتر پاداشهایی
که برای چنین عناوینی از سوی تیم ملی فوتسال بانوان یا تیم ملی فوتبال
ســاحلی مصوب میشود ،ناچیز اســت .همانطور که شهرزاد مظفر اشاره
کرد پاداش وی و دختران ایرانی که در جام ملتهای آســیا پرچم ایران را
بــه اهتزاز درآوردند ،فقط  20میلیون تومان بوده اســت .درحالی که بهتر
میدانید ملیپوشان بابت هر برد در بازی دوستانه نزدیک به  10هزار دالر
پــاداش میگرفتند یعنی چیزی در حدود120میلیون تومان ،البته با دالر
امروزی .از قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان در جامملتهای آسیا بیش از
یک سال میگذرد و براساس اعالم صریح کارشناسان اقتصادی ارزش پول
ایران 10برابر کم شــده است .به طور مثال اگر این پول در موعد مقرر به
دختران ایرانی پرداخت میشــد ،آنها میتوانستند با  3،2میلیون تومان

بیشتر یک پراید برای خود خریداری کنند اما در بازار دیروز تهران قیمت
پراید  45میلیون تومان اعالم شــده بود .کســب عنوان ســومی تیم ملی
فوتبال ســاحلی در جامجهانی هم مقام کمی نبود و شایســته بود بهتر از
محمدحسین میرشمسی و شاگردانش تقدیر میشد .هرچند پاداش ناچیز
مصوب شده هم همانطور که مالحظه میکنید از سوی فدراسیون فوتبال
به بازیکنان و کادر فنی تیم ملی پرداخت نمیشود .البته در همه جای دنیا
و در فوتبــال حرفهای پاداش بازیکن تیم ملی کالنتر و بیشــتر از بازیکن
تیم ملی فوتسال یا تیم ملی فوتبال ساحلی است اما بحث بر سر این است
که به ملیپوشان پاداشهای کالن پرداخت میشود اما دیگر تیمهای ملی
با وجود موفقیت در بازیهای آســیایی و جهانی با گذشــت یک سال هم
پاداش نمیگیرند.

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
دم تبریزیها گرم .وقتی پرســپولیس و استقالل در تبریز بازی دارند،
آنها فقط تراکتور را تشــویق میکنند .اگه پدیده نبود ،آیا این  2تیم به
افتخار مشهدیها در مشهد بازی میکردند؟
ن ورزشــیایکه  ۲و  ۳صفحهاشرا اختصاص به
آیا میدانید خراســا 
ی کند ،هیچارزشیندارد؟!
آگهیو تبلیغاتبازرگان 
لطفا بنويسيد استقالل به تراكتور بازي را باخت و خيال دوستان راحت
شد ،حاال مجوز پاتوسي را صادر كنيد.
ظاهرا ورزشینویستان چشمانش مشــکل دارد که حمالت استقالل
روی دروازه فروزان در نیمه دوم را ندیده.

اخبار
حضور قطعی  20کشور خارجی در
وزنهبرداری جام فجر

چهارمین دوره مســابقات بینالمللی جام فجر و گزینشی المپیک2020
توکیــو با حضور قطعی 2 0تی م خارجی طی روزهای10تا  14اســفندماه
بــه میزبانی تهران و تاالر وزنهبرداری (ســالن همایش ایرانیان) مجموعه
ورزشی آزادی برگزار خواهد شد .روسیه ،کرواسی ،ترکمنستان ،مغولستان،
مجارستان ،افغانستان ،آلمان ،عراق ،لتونی ،جمهوری آذربایجان ،رومانی،
ترکیه ،ســوریه ،یمن ،کامرون ،اتریش ،قطر ،اردن ،کره جنوبی ،بنگالدش
به همراه ایران در این رقابتها حضور خواهند داشت.

اقدام ارزشمند کلهر در قهرمانی جهان

ملیپوش اسکی آلپاین زنان ایران که در مرحله نخست رقابتهای مارپیچ
کوچک قهرمانی جهان -ســوئد جواز حضور در دور دوم را کســب کرد،
با اعالم خطای خود به داوران ،از دور مســابقات کنار کشــید .به گزارش
سایت فدراسیون اسکی مرجان کلهر که موفق شده بود در مانش نخست
با عملکرد مناســب در بین 60اســکی باز برتر جهان قرار گیرد ،پیش از
آغاز مرحله دوم به ســراغ داوران مسابقه رفت و اعالم کرد به دلیل خطا
در مسیر مسابقه و اینکه این خطا از چشم داوران پنهان مانده به صورت
داوطلبانــه از حضور در این دور انصراف میدهد .اقدام کلهر مورد تقدیر و
توجه داوران ،ورزشکاران ،کادر فنی ،اهالی رسانه و دیگر حاضران در محل
مسابقه قرار گرفت.

وفایی به فینال مسابقات ولز نرسید

اسنوکرباز ایران با شکست در مرحله نیمه نهایی مسابقات اسنوکر آزاد ولز
از رسیدن به فینال بازماند .به گزارش ایسنا ،حسین وفایی شنبه شب ،در
مرحله نیمهنهایی مسابقات اسنوکر آزاد ولز برابر نیل رابرتسون بازی کرد
که درنهایت با حساب  - ۶صفر شکست خورد و در رسیدن به فینال این
مســابقات ناکام بود .وفایی پیش از این در مرحله یکهشتم نهایی مقابل
مارک ســلبی ،نفر اول رنکینگ جهانی اســنوکر به پیروزی رسیده بود و
ســپس با شکست دونالسون به نیمهنهایی این مسابقات صعود کرد اما در
این مرحله موفق به شکست رابرتسون نشد .رابرتسون ۱۲سال قبل در این
مســابقات به مقام قهرمانی رسیده و تاکنون در مسابقات مختلف مبلغی
حدود  4میلیون پوند جایزه برده اســت .او در مرحله فینال برابراستوارت
بینگها م قرار میگیرد کهجو اوکان ر را  ۲ - ۶شکست داد و به فینال رسید.

ســوژهــ

رئیس بسیج ورزشکاران :بهزودی از مالیی تقدیر میکنیم

ن  -۸۱کیلوگرم تیم ملی و دارنده مدال طالی جهان در رقابتهای گرنداســلم
ســعید مالیی ،جودوکار وز 
پاریس که هفته گذشــته برگزار شــد ،بخاطر روبهرو نشدن با جودوکاری از رژیم صهیونیستی برابر حریف
گمنام خود از قزاقســتان عمدا شکســت خورد و در شرایطی که بخت نخست رسیدن به مدال طالی این
رقابتها بود ،در نهایت با این شکست به مدال برنز رسید .این اتفاق برای سومین مرتبه طی ماههای اخیر
برای این جودوکار تیم ملی رخ داد .مالیی اخیرا در مصاحبهای با گالیه از مســئوالن ورزش گفته بود که
«هیچکدام از مسئوالن ورزش کشور در این چند روز هیچگونه تماسی با من نداشتهاند .اگر این بیتوجهیها
ادامه داشــته باشد ،پیشنهادهای زیادی از کشورهای آســیای میانه و اروپا دارم و امکان دارد قید جودوی
ایران را بزنم و برای کشــوری دیگر مبارزه کنم ».سردار داود آذرنوش رئیس سازمان بسیج ورزشکاران در
این خصوص به ایسنا گفت« :بنده در زمانی که سعید مالیی قهرمان پرافتخار کشورمان به ایران بازگشت،
در تهران نبودم وگرنه حتما به اســتقبال او میرفتم .مالیی بخت اول رسیدن به مدال طالی این رقابتها
بود و این بار نیز مانند مرتبههای قبل پای آرمانهای نظام ایســتاد و حاضر به مبارزه با نماینده این رژیم
کودککش نشد .صبح(دیروز) نیز با درخشان در همین مورد صحبت کردم و قصد داریم هم از سعید مالیی
و هم آرین غالمی در شطرنج به زودی طی مراسمی تجلیل کنیم .مراسم سالیانه ما نیز سال آینده برگزار
میشود و قطعا این ورزشکاران مورد تجلیل قرار میگیرند .با مسئوالن وزارت ورزش نیز در این باره صحبت
میکنم و مطمئنا آنها نیز برای تجلیل از این اقدام ارزشمند مالیی از او تقدیر خواهند کرد».

حواشی بسکتبال ایران فیبا را گمراه کرد

زمانیکه لیســت نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی بسکتبال ایران منتشر شد ،فدراسیون جهانی(فیبا)
از بازگشــت حامد حدادی و صمد نیکخواه بهرامی خبر داد اما به طور دقیق از اتفاقهای درون بســکتبال
ایران و حواشــی آن خبر نداشت و حاال در گزارش جدیدش هم دچار گمراهی شده است .در شرایطی که
حدادی تصمیم داشــت برای تیم ملی به میدان برود ،ســرمربی تیم ملی به او اجازه نداد تا به اردوی این
تیم ملحق شــود .از طرف دیگر نیکخواه بهرامی از حضور در تیم ملی برای پنجره ششم انصراف داد تا این
 2ستاره برابر ژاپن و استرالیا غایب باشند .با اینحال فیبا در گزارش خود این  2بازیکن را محور تیم ملی
در دیدارهای پیشروی خود معرفی کرده است.
دختران کاتا نایب قهرمان جهان شدند

قهرمانی کومیته مردان ایران در لیگ جهانی امارات

تیم ایران با کسب یک مدال طال ،یک نقره و  ۴برنز عنوان قهرمانی مسابقات کاراته وان امارات را به دست
آورد .به گزارش ایســنا ،دومین مرحله لیگ جهانی کاراته وان در دبی امارات در حالی به پایان رســید که
کاراتهکاهای کشــورمان در این رقابتها و در بخش مردان با کسب مدال طالی بهمن عسگری ،نقره علی
فداکار و  4برنز ذبیحا ...پورشیب ،سجاد گنجزاده ،هامون درفشیپور و امیررضا میرزایی باالتر از سایر تیمها
در صدر ایستاد .همچنین تیمهای فرانسه و قزاقستان با یک طال ،یک نقره و یک برنز مشترکا دوم شدند و
تیم ژاپن با یک طال و یک نقره در مکان سوم قرار گرفت .همچنین در مجموع مردان و بانوان نیز تیم ایران
پس از تیمهای فرانســه ،ترکیه و ژاپن با یک طال ۲ ،نقره و  ۷برنز چهارم شــد .گفتنی است دیروز کاتای
تیمی بانوان ایران با ترکیب مهســا افســانه ،پریسا رحمانی و مائده نصیریپی موفق شد با کسب بیشترین
امتیاز به عنوان تیم اول راهی دیدار فینال شــود .این تیم برای کسب مدال طال به مصاف تیم ایتالیا رفت
و امتیاز  24 .08را کســب کرد و تیم ایتالیا به امتیاز  24 .4رســید تا تیم ایران عنوان نایب قهرمانی این
مسابقات را از آن خود کند و صاحب مدال نقره شود.

پیشنهاد نجومی به مهند علی

وهاب الطائی ،رئیس باشــگاه الشــرطه عراق خبر داد که
باشگاه العین امارات برای جذب مهند علی ،مهاجم جوان
تیم ملی عراق و عضو این باشگاه پیشنهادی نجومی داده
اســت .الطائی اعالم کرد که مبلغ پیشــنهادی العین  4و
نیم میلیون یوروســت .البته باشــگاه یوونتوس نیز رسما
پیشنهادی به مبلغ  3میلیون یورو برای جذب مهند علی
داده و اعــام کرده او در تیم بزرگســال بازی خواهد کرد.
العین یکی از رقبای اســتقالل در مرحلــه گروهی لیگ
قهرمانان آسیاست.

