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سوژه

بنــا بــه درخواســت مســئوالن تیمهای
پتروشــیمی و شــیمیدر و موافقت کمیته
مســابقات فدراســیون بســکتبال ،دیدار
ردهبندی میان این  2تیم برگزار نمیشود.
ورژ آبکاریــان مســئول کمیته مســابقات
فدراسیون بسکتبال با تایید این خبر به مهر
گفت« :ضمن موافقت با درخواســت مطرح
شــده برای لغو دیدارهای ردهبندی میان 2
تیم پتروشــیمی و شیمیدر ،هر  2تیم را به
عنوان تیم مشــترک ســوم در این فصل از
مسابقات معرفی میکنیم ».مسئول کمیته
مسابقات همچنین تاکید کرد که دیدارهای
فینال لیگ بســکتبال طبق برنامهای که از
پیش اعالم شــده بود از جمعه میان  2تیم
شهرداری گرگان و نفت آبادان آغاز شده و
حداکثر تا دیدار پنجم ادامه خواهد داشت.

ویژه
حدادی :هدفم مسابقات
جهانی است

احســان حدادی بعد از کســب طالی پرتاب
دیسک قهرمانی آسیا -دوحه ،تاکید کرد هدفش
فتح سکوی جهانی است« :خدا را شکر مسابقات
قهرمانی آسیا در قطر برای من تمام شد و من
توانستم ششمین مدال طالی خود را بگیرم و
رکورد بازیهــا را نیز تغییر دهم .برنامه اصلی
من امســال مسابقات قهرمانی جهان است که
اواخر شهریورماه به میزبانی قطر انجام میشود.
در آغاز فصل توانستم  ۶۷متر پرتاب کنم ولی
هدفم باید باالتر از این باشد چون برای گرفتن
مدال در مســابقات جهانی باید باالتر از رکورد
 ۶۷متر باشد .پرتاب  ۶۸متر قطعا میتواند روی
سکوی جهانی برود .امیدوارم این اتفاقات بیفتد
و بعد از آن با انگیزه دوچندان بتوانیم خودمان
را برای المپیک توکیــو آماده کنیم و بهترین
نتیجه را بگیریم » .حدادی افزود« :جالب اینکه
امسال که اکثر مسابقات بزرگ در دوحه انجام
میشــود .امیدوارم در لیــگ الماس دوحه نیز
پرتاب خوبی داشــته باشم .مرحله بعدی لیگ
الماس در استکهلم است .بین مرحله اول و دوم
لیگ الماس در ایران تمرین خواهم کرد .بعد از
آن برنامه تمرینی مشخص میشود که به چه
صورت خواهد بود».

محمدی :این قهرمانی را به  سیل زدگان تقدیم میکنیم

نایبقهرمان دوره گذشته رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی
آســیا این بار با اقتدار روی سکوی قهرمانی ایستاد .تیم
ملی کشتی آزاد ایران که در دوره گذشته این رقابتها که
به میزبانی بیشکک قزاقستان برگزار شد با  3طال(عزتا...
اکبری ،حســن یزدانــی و محمدجــواد ابراهیمی) ،یک
نقره(مجتبــی گلیج) و  2برنز(مصطفی حســینخانی و
امین طاهری) بعد از تیم کشور میزبان روی سکوی دومی
ایستاد ،این بار در چین کاپ قهرمانی را باالی سر برد؛ آن
هم با  7طال و  3برنز .شاگردان غالمرضا محمدی درحالی
جام قهرمانی را به خانه آوردند که با فینالیســت شــدن
بهنام احســانپور( ،)۶۱کامران قاســمپور( ،)۸۶علیرضا
کریمی( )۹۲و یدا ...محبی(ســنگینوزن) در  5وزن دوم،
آزادکاران ایران قهرمانی زودهنگام خود را در این رقابتها
مســجل کردند .دیروز اما ســالن کشــتی شهر شیآن
چین شــاهد قدرتنمایی مردان گوششکسته ایران بود.
شاگردان محمدی که در روز اول رقابتها موفق به کسب
 3مدل طال توسط رضا اطری( ،)57بهمن تیموری()79
و رضا یزدانی( )97و  2برنز توســط پیمان بیابانی( )65و
یونس امامی( )70شده بودند ،در آخرین روز رقابتها در
چین توفان به پا کردند .آن هم با کســب  4مدال زرین
دیگر توسط بهنام احسانپور( ،)۶۱کامران قاسمپور(،)۸۶
علیرضا کریمی( )۹۲و یدا ...محبی در سنگینوزن و البته
اضافه کردن یک برنز به کلکسیون افتخارات کشتی ایران
تا مجموع مدالهای آزادکاران ایران در قهرمانی آسیا به
 7طال و  3برنز برســد .این قهرمانی درحالی در کارنامه
گوششکستههای آزادکار ایران نقش بست که غالمرضا
محمــدی آن را به هموطنــان ســیلزده تقدیم کرد و
گفت« :این قهرمانی در رقابتهای آســیایی که با اقتدار
کشتیگیران کشورمان به دست آمد را از طرف خود ،کادر
فنی و اعضای تیم ملی به تمامی مردم عزیز کشــورمان
کــه در حوادث ســیل اخیر دچار صدمات ،خســارات و
گرفتاریهای بســیاری شــدند ،تقدیم میکنیم ».نکته
جالبتوجه اینکه محمد نخودی نفر سوم نوجوانان جهان
و جوانترین چهره تیم ملی با  ۱۸ســال سن درحالی در

 ۳کرسی
ایران در
کنفدراسیون
دوومیدانی
آسیا

ندارم ،ضمن اینکه از پوشیدن پیراهن استقالل
کامال راضی هستم و به خودم افتخار میکنم .من
بســیار از آقای شفر تشکر میکنم ،چراکه ایشان
در اوج جوانی به مــن بازی دادند و خودتان هم
دیدید هر زمان ایشــان تصمیم گرفتند با جانو
دل در زمین حضور پیدا کردم چون میدانســتم
ایشان صالح مرا بهتر میدانند .االن هم خودتان
میدانید که من  2ســال دیگر قرارداد دارم و اگر
کادر فنی به من احتیاج داشــته باشند با جانو
دل میمانم و برای استقالل بزرگ بازی میکنم.
من در هر شرایطی تابع تصمیم کادر فنی و آقای
شفر هســتم و هر تصمیمی بگیرند با کمال میل
میپذیرم ».مهاجم اســتقالل در پاســخ به این
ســوال که آیا جداییاش از استقالل قطعی شده
یــا نه هم گفت« :من چون قــرارداد دارم خودم
نمیتوانم با باشــگاهی مذاکره کنم و این باشگاه
استقالل اســت که در جریان مذاکره است .من
هم شنیدهام که پیشــنهادهایی وجود دارد ولی
خودم چیزی نمیدانم چون در این باره اختیاری
ندارم ».اما صیادمنش بــه دلیل مصدومیتی که

دیدار معاونوزیر علوم با صالحیامیری

این رقابتها برنزی شد که اولین حضور خود را در ترکیب
تیم ملی بزرگساالن ایران تجربه میکرد.
یزدانی :باید اشتباهاتم را برطرف کنم
هتتریک طالیی پلنگ جویبار در قهرمانی آسیا ،اتفاق
قابل توجه دیگری در تیم ملی کشتی آزاد ایران بود .رضا
یزدانی دارنده  ۲مدال طــای جهان که بعد از مدتها
مصدومیت و دوری از تشک کشتی با درخشش در جام
دانکلوف دوباره به عرصه ورزش حرفهای برگشــت ،در
رقابتهای چین خوش درخشــید و بــا تصاحب مدال
طــای وزن  97کیلوگرم و جای دادن ســومین طالی
قهرمانــی آســیا در ویترین افتخاراتش ،خط و نشــان
معناداری برای رقبا کشید .با اینحال اما خودش معتقد
است اشتباهاتی داشــته که باید در آینده آن را مرتفع
کند« :بعد از  ۲ســال دوری از میادیــن ،این رقابتها
دومین رویدادی بود که در آن شــرکت کردم و خدا را

شــکر میکنم که علیرغم اینکه هنوز به مرز آمادگی
مد نظرم نرسیدهام ،توانستم به مدال طالی آسیا برسم.
قطعا نقاط ضعفی داشــتم که باید آنها را برطرف کنم
تا برای رویدادهای بعدی به خوبی آماده شــوم .قصدم
از حضور در این مســابقات بیشــتر این بود که میدان
ببینم و هرچــه بهتر خودم را محک بزنــم .با تعدادی
ال نیز کشــتی گرفته بودم اما کشتیگیران
از رقبایم قب 
قــزاق و مغول جوان و پرقــدرت بودند و به لحاظ بدنی
در شــرایط خوبی قرار داشتند .احساس میکنم جلوی
آنها پراشتباه ظاهر شدم و باید سر فرصت با آنالیز این
حریفــان ،ایراداتم را برطرف کنــم .بههر حال از اینکه
توانســتم بازهم با مدال طال برای کشورم افتخارآفرینی
کنم خوشــحالم .قطعا این قهرمانــی میتواند در ادامه
مسیر به من کمک کند تا با انگیزه بیشتری برای کسب
موفقیت در میادین بعدی تمرین کنم».

همچنین مذاکره مفصلی ،با مک ویلکینز ،مربی
تخصصی پرتاب دیســک برای ادامه همکاری با
احسان حدادی و سایر ورزشکاران و مربیان ایران
انجام داد .گفتنی اســت کمیتههای شــشگانه
کنفدراســیون دوومیدانی آسیا نیز مشخص شد
و  ۳نماینده کشــورمان پــس از رایزنی کیهانی،
رئیس فدراســیون دوومیدانی با دهالن الحمد و
اعضای هیئترئیســه کنفدراســیون دوومیدانی
آســیا به عضویت این کمیتهها درآمدند .هاشم

صیامی دبیرکل فدراسیون دوومیدانی به عضویت
کمیتــه دوهای صحرانوردی و جــادهای درآمد.
دکتر سیداشکان اردیبهشت که هماکنون مسئول
کمیته پزشــکی ورزشــی و ضددوپینگ است،
در کمیته پزشــکی و ضددوپینگ کنفدراسیون
د وومیدانی آسیا ابقا شد .تیمور غیاثی ،قهرمان و
پیشکسوت پرش ارتفاع ایران نیز که پیش از این
عضو کمیته مربیان کنفدراسیون دوومیدانی بود،
در سمت خود باقی ماند.

 2سال قرارداد دارم و تابع تصمیم شفر هستم

در بازی با فوالد نصیبش شــد ،مدتی اســت از
تمرینهای اســتقالل دور اســت و در این مدت
شایعاتی به راه افتاده که چون جداییاش از این
تیم قطعی شــده نمیخواهد بازی کند .هافبک
جوان اســتقالل در واکنش به این شــایعات هم
میگوید« :خدا وکیلی مصدوم هستم و نمیدانم

و صعود خود را به لیگ برتر مســجل کنیــم ».او ادامه داد« :من از
روزی که به شــاهین رفتم۲۱ .بازی پیشروی خود داشتیم و بسیار
با کمیته اخالق و با کمیته انضباطی رایزنی کردیم تا در هفته آخر
بدون بازی کارمان به پایان نرسد اما نتیجهای نداد ولی موفق شدیم
زودتر از پایان فصل صعود خود را مسجل کنیم و کارمان به اما و اگر
نکشد ».ویسی درباره تجربه حضورش در لیگ یک گفت« :من تا به
حال تجربه حضور در لیگ یک را نداشتم اما در اینجا نامعقولیهای
زیادی انجام شــد و زحمات زیادی به هدر رفت .متاســفانه خیلی
چیزهایی که ندیده بودم را در لیگ یک دیدم .در لیگ یک بعضی از
مربیان کنار خط خیلی بد و زشت رفتار میکردند .واقعا به هر قیمتی
بردن خوب نیست .امیدوارم داوران در بازیهای تیم میزبان بتوانند
با شــهامت بیشتری سوت بزنند تا شاهد اتفاقات بد نباشیم .همین
میشود که بازیکنان ملی ما در رقابتهای بینالمللی و آسیایی رفتار

سرمربی سابق سپیدرود چک علی کریمی را برگشت زد!

علی نظرمحمدی سرمربی سابق ســپیدرود که بابت قرارداد  3فصل حضورش در سپیدرود نزدیک
به 800میلیون تومان طلبکار بود ،با بخشیدن بیش از نیمی از مبلغ قرارداد خود 300 ،میلیون تومان
در  6فقره چک مدتدار از علی کریمی دریافت کرد که چک تاریخ  20اســفندماه کریمی با کســر
موجودی توسط نظرمحمدی برگشت زده شد .این چکها که به نام یکی از اقوام کریمی صادر شده،
از آنجا که در روز سر رسید برگشت خورده ،قابلیت پیگیری شکایت کیفری را دارد .کریمی از ابتدای
اســفند ماه اســتعفا داد ،با این حال در قراردادی که بین کریمی و بیات انعقاد شده هیچ اشارهای به
نحوه پرداخت دیون مالک قبلی نشده و باید دید برای حل این مشکل چه راه حلی به دست میآید.

مجتبی صدیقی معاونوزیر علوم و رئیس ســازمان امور دانشجویان با
سیدرضا صالحیامیری رئیس کمیته ملی المپیک دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سایت کمیته ملی المپیک در این دیدار صدیقی ضمن ارایه
گزارش از فعالیتهای مطلوب فدراسیون دانشجویی و ورزش دانشجویی
و توجه به مباحث ورزش همگانی و قهرمانی در دانشــگاهها مواردی را
درخصوص موفقیتهای ورزش دانشــجویی در یونیورسیاد عنوان کرد.
صالحیامیری نیز در این دیدار بر توجه به ورزش دانشگاهی تاکید کرد.

دومین سهمیه المپیک در تیراندازی پرید

در جریان مسابقات تیراندازی جام جهانی و کسب سهمیه المپیک در
چین ،گلنوش سبقتاللهی در فینال تپانچه بادی با  116 .۶امتیاز در رده
هشتم ایستاد و شانس حضور در المپیک توکیو را در این رویداد از دست
داد .این مســابقات از سهشنبه به میزبانی پکن چین آغاز شده و نجمه
خدمتی با پنجمی در تفنگ بادی سهمیه المپیک را کسب کرده است.

حذف آخرین پینگپنگبازان از قهرمانی جهان

تیم  2نفره نیما و نوشاد عالیمان سهشنبه در مرحله یکشانزدهم پایانی
مسابقات پینگپنگ قهرمانی جهان -مجارستان برابر تیم هنگکنگ
به میدان رفت که درنهایت با حســاب  - 3صفر شکست خورد و از دور
رقابتها حذف شــد .پیش از این ندا شهسواری ،مهشید اشتری ،نیما
عالمیان ،امیرحسین هدایی و میعاد لطفی از دور رقابتها حذف شدند.

مدال برنز جمشیدیان در دوچرخهسواری
قهرمانی آسیا

رکابزن ملیپوش ایران در ماده تایم تریل انفرادی رده امید قهرمانی
آسیا مدال برنز گرفت .در دومین روز از مسابقات دوچرخهسواری جاده
قهرمانی آسیا ،رکابزنان رده امید در ماده تایم تریل انفرادی به رقابت
پرداختند که در پایان امیرحسین جمشیدیان نماینده ایران مدال برنز
را کسب کرد .رکابزن قزاقستان قهرمان شد و عنوان نایبقهرمانی به
نماینده چینتایپه رسید .به گزارش فارس این مدال درحالی به ایران
رسید که تالش کشور میزبان برای اعالم نماینده خود به عنوان نفر
سوم جواب نداد و با اعتراض مسئوالن دوچرخهسواری ایران ،نماینده
کشورمان در قهرمانی آسیا برنز گرفت.

ســوژهــ

کیروش و کلینزمن نامزدهای سرمربیگری عربستان

رئیس فدراســیون فوتبال عربستان اسامی نامزدهای سرمربیگری تیم ملی این کشور را اعالم
کرد .به نقل از ســایت عاجل عربســتان ،لوی السبیعی ،رئیس فدراســیون فوتبال عربستان
دلیل تاخیر در اعالم نام ســرمربی جدید تیم ملی این کشــور را بررسی نامزدها توسط وی و
شــورای مدیران دانست که در طول  2ماه مشــخص خواهد شد .براساس اعالم لوی السبیعی
 4نامزد ســرمربیگری تیم ملی فوتبال عربستان کارلوس کیروش (پرتغال) ،یورگن کلینزمن
(آلمان) ،روبرتو مارتینز (بلژیک) و میرچا لوچســکو (رومانی) هســتند .کارلوس کیروش در
ســالهای 2011تا  2019ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود که پس از پایان جام ملتهای
آســیا  2019هدایت تیم ملی کلمبیا را برعهده گرفــت .پیش از این آنتونیو پیتزی آرژانتینی
هدایت تیم ملی فوتبال عربســتان را برعهده داشت که قراردادش به دلیل کسب نتایج ضعیف
در جام ملتهای آسیا  2019تمدید نشد.

ستایش روسها از آزمون ادامه دارد

این شــایعات را چه کســانی راه میاندازند .این
انگها به من نمیچســبد و من در تمام ردههای
سنی با شرف بازی کردهام .مصدوم هستم و االن
نمیتوانم کمک تیم کنــم و باور کنید خودم از
اینکــه نمیتوانم بازی کنم از همــه ناراحتتر
هستم».

ویسی :شاهین باید دنبال سهمیه آسیا باشد
ســرمربی شاهین شــهرداری بوشهر
میگوید در لیــگ یک نامعقولیهای
زیادی صورت گرفت و برخی از مربیان
لیگ یــک رفتار خوبی از خودشــان
نشان نمیدادند .عبدا ...ویسی سرمربی
شاهین شهرداری بوشهر در گفتوگو
با ایسنا ،درباره پیروزی تیمش مقابل
سرخپوشان پاکدشت و صعود شاهین
به لیگ برتر فوتبال اظهار کرد« :بازی
بســیار مهمی بود هم برای ما و هم برای مردم و مسئوالن شهر .در
این بازی فشــار زیادی را تحمل کردیم و تمرکزمان روی بازیهای
دیگر هم بود .من تا به حال اینقدر اذیت نشده بودم اما توانستیم با
تالش بازیکنان و حمایت تماشاگران در این بازی به پیروزی برسیم

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
با سالم و خسته نباشید ،رسالت رسانه ایجاد عدالت و مساوات
است ،تصویر صفحه ورزش دیروز و امروز درخصوص تیم استقالل
و پرسپولیس متفاوت هست ،لطفا رعایت نمایید.
اگر منصوریان  6امتیاز را تقدیم اســتقالل نمیکرد ،ذوبآهن
سال بعد هم در آسیا بود.
داورها جزیی از استقالل هستن! این یک قانونه و از بین نمیره ،بلکه
از یک بازی به بازی بعدی منتقل میشه و خارجی و داخلی هم نداره!

اخبار

رئیس فدراســیون دوومیدانی ایــران در جریان
مســابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا با سباستین
کو رئیس رئیس فدراسیون جهانی و مک ویلکینز
مربی تخصصی پرتاب دیسک مذاکره کرد .مجید
کیهانی که به عنوان نایبرئیس اول فدراســیون
دوومیدانی آسیای میانه انتخاب شده با سباستین
کو ،پیرامون شــکلگیری فعالیتهای پیشروی
این فدراسیون ،ساختار سازمانی و محل استقرار
این فدراســیون بحث و گفتوگــو کرد .کیهانی

واکنش صیادمنش به جدایی از استقالل
در شرایطی که هنوز لیگ هجدهم فوتبال ایران
به پایان نرســیده ،شایعاتی به راه افتاده مبنی بر
اینکه مدیران باشگاه استقالل اللهیار صیادمنش
را بــه یک باشــگاه ترکیــهای فروختهاند و این
موضوعی اســت که باعث شده یکی از مهمترین
اســتعدادهای فوتبال ایران در سالهای اخیر با
حواشی ناخواستهای روبهرو شود .صیادمنش که
در این فصل در سن  17سالگی به بازیکن مهمی
در ترکیب اســتقالل تبدیل شده 2 ،سال دیگر با
این باشگاه قرارداد دارد و شفر اصرار دارد تا این
بازیکن را حفظ کند و حاال انتشار اخباری مبنی
بر فروش او باعث شــده این بازیکن در هفتههای
اخیر فشار زیادی را تحمل کند .اللهیار صیادمنش
در واکنش به شایعه جداییاش از استقالل گفت:
«من استقاللی هستم و مهر استقالل تا ابد روی
پیشــانی من اســت .از اینکه امسال با استقالل
قرارداد امضا کردم ،بســیار راضی هستم و هیچ
مشکلی هم وجود ندارد 2 .سال دیگر با استقالل
قرارداد دارم و به هیچعنوان رفتن یا ماندنم دست
خودم نیست و اختیاری برای جدایی از این تیم

زاویه نگاه شما

تیم ملی کشتی آزاد ایران با  7طال مقتدرانه قهرمان آسیا شد

لغو دیدار ردهبندی لیگ
بسکتبال
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نامناسبی انجام میدهند و باعث شکســت ما میشوند ».سرمربی
شاهین شهرداری بوشهر افزود« :من در شاهین خیلی راحت بودم و
االن هم دوست ندارم از اینجا بروم مگر اینکه اتفاقات بدی در اینجا
بیفتد .مردم واقعا از تیمشان حمایت میکنند و شور و شعف خاصی
در این تیم وجود دارد .من از اســتاندار و مسئوالن شهر میخواهم
که حمایتهای خود را انجام دهند تا اتفاقات خوبی برای شــاهین
بیفتد ».او در پایان گفت« :من تجربه قهرمانی در لیگ برتر و بازی
در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا را دارم .باید تیم خوب و با بودجه
خوبی بســته شود تا بتوانیم در لیگ برتر موفق باشیم .نه اینکه به
لیگ برتر بیاییم و بعد دوباره به لیگ یک برگردیم .باید طرز تفکر ما
در لیگ برتر ،گرفتن سهمیه آسیایی و حضور در نیمه باالی جدول
باشد .اگر غیر از این باشد ،تفکر بازیکنان خراب میشود و این اصال
اتفاق خوبی نیست».

یک مدیر مطرح فوتبال روســیه عملکرد سردار آزمون ،مهاجم ایرانی از زمان پیوستنش به
تیم زنیت ســنپترزبورگ را مورد ستایش قرار داد .به گزارش تسنیم ،تیموراز لپسایا گفت:
«زنیت ســنپترزبورگ قدرتمندترین انتقالهای ممکن را در فصل زمستان انجام داد و این
تیم تاکنون امتیازهای بسیار خوبی را به لطف خریدهای جدید خود از جمله سردار آزمون،
یاروسالو راکیتسکی و باریوس کســب کرده است ».این مدیر پیشین تیم بالتیک سپس با
ط حمله تیم زنیت سنپترزبورگ افزود« :از سردار
اشاره به درخشش ســردار آزمون در خ 
آزمون انتظار چنین فوتبالی را داشــتم .این مسئله روشنی بود که سردار آزمون یک بازیکن
حرفهای و در سطح باالی لیگ برتر روسیه است که در زنیت گلهایی نیز به ثمر رساند .بازی
باریوس کلمبیایی نیز برای خیلیها غیرمنتظره بود .چنین بازیکنانی را در تیمهای لیگ برتر
روســیه کمتر میبینیم که از همان بازیهای اول میدرخشند ».تیم زنیت سنپترزبورگ تا
توچهارم لیگ برتر روسیه با  51امتیاز صدرنشین است .تیمهای لوکوموتیو
پایان هفته بیس 
مسکو ( 43امتیاز) و کراسنودار ( 42امتیاز) در ردههای دوم و سوم قرار دارند.

منتظری از سفر به تهران بازماند

مدافع باتجربه استقالل همراه ســایر بازیکنان به تهران برنگشت .پژمان منتظری به دلیل
آنچه مشکل در پاسپورتش خوانده شده بود ،در سفر به امارات همراه تیم حضور نداشت و
با پرواز جداگانه به سمت این کشور سفر کرد .منتظری در بازگشت از امارات به تهران هم
همراه تیم حضور نداشــت و قرار اســت با پرواز جداگانه به تهران سفر کند .البته مشخص
نیســت دلیل عدم بازگشت منتظری به تهران چیست اما او به طور قطع از امروز به تمرین
استقالل اضافه خواهد شد.

