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عکس :سایت یوفا

غول های قاره سبز به خط شدند

قرعهکشی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد؛ رئال  -دورتموند  ،بارسا  -یووه جدال های جذاب

قرعهکشیمرحلهگروهیمسابقاتپرطرفدارلیگفوتبالقهرماناناروپا2017-2018پنجشنبه
شــبدرموناکویفرانسهانجامشدورئالمادریدقهرمانهردودورهگذشتهوتیمیکهپیشینه
کســب 12عنوان اولی این رقابتهای 57ســاله را دارد ،در گروهی ســخت و جالب همچون
گروههشتمقرارگرفتکهسایرتیمهایقدرتمندآن،دورتموندآلمانوتاتنهامانگلیسهستند
ودرمیانشــانفقطآپوئلنیکوزیایقبرسمتوســطومعمولینشانمیدهد.اماازحقنباید
گذشــتکهگروههایســختترازایننیزدرفصلتازهخواهیمداشتویکیازآنها،گروهدوم
اســت که بایرن مونیخ را روبهروی پاری ســنژرمن مجهز شــده به نیمار و همچنین اندرلشت
بلژیکو ســلتیکاسکاتلندقرارمیدهدوگروه چهارم نیز بادربرداشتن بارسلوناویوونتوسو
همچنین المپیاکوس یونان و اسپورتینگ لیســبون پرتغال به حد کفایت هراسانگیز است.
فرامــوش نکنیم که بارســلونا و یوونتوس فینال رقابتهای ســال 2015را برابــر یکدیگر برگزار
کردند که به برد 3-1آبی و اناریها منتهی شد و یووه سال پیش هم فینالیست شد ولی با نتیجه
سنگینتر4-1بهرئالمادریدباخت.

ëëزیدان:نهکارماآساناست،نهکارسایرین
بسیاری معتقدند رئال با وجود سختی
گروهــش ،بــه دلیــل اختالف ســطحی که
با ســایرین پیدا کرده اســت ،بــاز به مرحله
حذفی صعــود خواهد کرد امــا زینالدین
زیدان ،سرمربی کهکشــانیها که  7جام از
 9جام فرارویش را طی دوران هدایت آنان
فتــح کرده اســت ،دیــروز گفت نــه کار تیم
وی آسان اســت و نه سایر تیمهای مدعی
زیرا هیچ کــس در این عرصه  32تیمی به
قصد اســتراحت پای در میدان نمیگذارد
و شــگفتیها فــراوان خواهد بــود .این مرد
نامدار فرانســوی افزود :حرف من همانی
اســت کــه پیش از قرعهکشــی گفتــم؛ ما با
ســه حریف به طــور رفت و برگشــت بازی
داریــم و تمام رقبایمــان قویاند و از پیش
باخته نیســتند .تنها تیمهایی از این کارزار
به سالمت عبور میکنند که بشدت تالش
کنند و هیچ کس را دست کم نگیرند .بازار
کرکریهــا از همان دیروز داغ شــد زیرا پیتر
بــوژ ،ســرمربی جدیــد دورتموند که ســال

پیش آژاکس هلند را نایب قهرمان «لیگ
اروپا» کرد ،متذکر شد او و شاگردانش آماده
تقابل با رئال هســتند و هیچ هراسی هم از
ایــن وضعیت ندارنــد .او البته اعتراف کرد
که رئال فعلی در کالس برتر از سایرین قرار
دارد و بازی برابر آن ،چالشی بزرگ است.
ëëکریسرونالدوبازیکنسالاروپاشد
جوایــز برترینهای ســال فوتبــال اروپا
پنجشــنبه شــب در موناکــوی فرانســه
توزیــع شــد و کریــس رونالــدو پرتغالــی از
رئــال مادریــد با پشــت ســر نهــادن رقیب
همیشــگیاش لیونــل مســی آرژانتینــی
و همچنیــن جــان لوئیجــی بوفــون ،اََبــر
درواز هبان  39ســاله یوونتوس ،عنوان مرد
برتر ســال قــاره را تصاحب کــرد .اضافه بر
رساندن رئالمادرید به دوازدهمین عنوان
قهرمانــیاش در لیــگ قهرمانــان اروپــا،
کریس رونالدو در تابستان سال پیش با تیم
ملی پرتغال قهرمان جام ملتهای اروپا
هم شد .رونالدو بعد از دریافت جایزهاش
وهمچنینجایزهبرترینمهاجمسالاروپا

* یورگــن کلــوپ ،ســرمربی لیورپول ،اعــام کرد کــه تیمهای همگروهشــان را
دســت کــم نمیگیــرد .کلوپ مطمئن اســت کــه تیمــش میتواند از ایــن مرحله
صعود کند اما تأیید کرد که مقابل همه حریفانش کار دشواری خواهند داشت.
* پــس از آنکه بوفون به عنــوان بهترین دروازهبان فصل انتخاب شــد ،عنوان
کــرد از دریافــت ایــن جایزه احســاس غــرور میکنــد و راز موفقیتــش را عطش و
دیوانگی دانست.
* واکنش دیباال ،مهاجم جوان یوونتوس به قرعه این تیم در توئیتر« :گروه زیبا».
* اکانت رســمی باشگاه پاری سنژرمن در توئیتر بعد از پایان قرعهکشی ،این
پیام را منتشر کرد« :ما خوشحال و هیجان زدهایم»

خطاب به حضار گفت :بســیار خوشحالم
کــه بــاز در ایــن مراســم حاضــرم و افتخار
تازهای برای رئال و پرتغال کسب میکنم.
از ســایر رئالیهــا و همه کســانی کــه مرا در
ایــن راه یــاری رســاندند ،تشــکر میکنــم.
من همیشــه دوست داشــتم که در صحنه
حاضــر باشــم و گلزنی و سرنوشتســازی
کنــم .یکــی از صحنههــا و اتفاقــات جالب
مراسم پنجشنبه ،برخورد گرم لیونل مسی
بــا کریس رونالدو بــود و با اینکه وی نتیجه
این انتخاب را به رونالدو باخت ،اما به وی
تبریک گفت و البته بوفون نیز چنین کرد.
اتحادیــه فوتبال اروپــا (یوفا) که مجری
این مراســم اســت ،پریشــب بهترینهای
ســال را در خطــوط مختلــف نیــز برگزید.
براین اساس ،جان لوئیجی بوفون برترین
دروازهبان شــناخته شــد و عنــوان بهترین
مدافع ســال قاره سبز به سرخیو راموس از
رئال مادرید رســید و بــرای اینکه فتوحات
کهکشــانیها بیشــتر شــود ،جایزه بهترین
هافبــک نیز به لوکا مودریچ کروات و رئالی
رسید .لقب فوتبالیست برتر زن سال اروپا
نیزبهلیکمارتنز اختصاصیافت.
ëëمقدمهایبرتوپطال؟
ایــن مراســم که بــه واقع گرامیداشــت
بهترینهای فصل گذشته لیگ قهرمانان
اروپــا بود (جایی که کریــس رونالدو با زدن
 16گل ،بیشترین سهم را در تکرار قهرمانی
رئال داشــت) ،همواره مقدمهای بر فصل
جدیــد ایــن پیکارها نیــز به شــمار میآید.
مســابقاتی که مثــل معمول از دهه ســوم
شــهریورماه راهاندازی خواهد شد .در عین
حال ،مراسم موناکو میتواند مقدمهای بر

پیروزی مشــابه رونالــدو در انتخابات توپ
طــا هم باشــد کــه اواخــر آذرمــاه صورت
میپذیــرد و چنانچــه بــاز هــم به پیــروزی
رونالدو منجر و او صاحب عنوان مرد سال
جهان شــود ،در تعداد تــوپ طالهایش با
مسی برابر خواهد شد و بازی مابین خود و
رقیب بزرگش از باشــگاه بارسلونا را در این
زمینه 5-5مساوی خواهد کرد.
ëëشوخی توتی و رونالدو با بوفون
در مراســم قرعهکشــی لیگ قهرمانان
اروپا ،فرانچســکو توتی مســئول چرخاندن
و انتخــاب توپهای قرعهکشــی بــود .نکته
جالب زمانی بود که توتی قرعه بارســلونا را
برای همگروه شدن با یوونتوس برداشت و
درحالیکهمسیوبوفوندرکنارهمنشسته
بودنــد ،بــه رویارویی بــا هم واکنش نشــان
دادنــد .توتی بــا دیدن بوفــون در ردیف اول
به اینکه قرعه ســختی برای تیم او درآورده،
خندید و این مسأله سوژه رسانههای سراسر
جهان شــده بــود .همچنیــن در جریان این
مراســم ،زمانــی کــه کریســتیانو رونالــدوی
32ســاله کنار بوفون 39ساله و لیونل مسی
 30ســاله نشســته بــود ،از فوقســتاره
کهکشــانیها پرســیده شــد «گل مــورد
عالقهات که فصل گذشــته لیگ قهرمانان
اروپــا به ثمر رســاندی ،کدام گل بــود؟» ،که
او به حالتی شــوخی و با اشــاره به دروازهبان
کهنهکارایتالیاییگفت«:گلموردعالقهام؟
گل دومی که به این پیرمرد زدم!» تیمهای
یوونتــوس و رئــال مادریــد در دیــدار فینال
فصلگذشتهلیگقهرماناناروپابهمصاف
هم رفتند که در آن بــازی رونالدو در دقایق
 20و 64موفق شد دروازه بوفون را باز کند.

* پیتر بوش ،سرمربی دورتموند :برای من ،اولین بار خواهد بود که در برنابئو
حضور پیدا میکنم .ما این چالش را دوست داریم.
* مارسل اشملتســر ،کاپیتان دورتموند :این سختترین گروه است .ما اغلب
بــه رئــال مادرید برمیخوریم و اگر میتوانســتم تصمیم بگیــرم ،قرعه دیگری را
انتخاب میکردم.
* فرانچســکو توتــی ،مدیــر اجرایــی و اســطوره رم :میدانیــم کــه در اروپا باید
مقابــل قدرتمندترین تیمها بازی کنیــم .با این حال برای آنها نیز پیروزی مقابل
رم ســاده نخواهد بود .توتی در مراســم قرعهکشــی لیگ قهرمانــان ،برنده جایزه
یــک عمــر تالش در فوتبال شــد .وی در این مورد گفت «اولین بــار بود که در این

گروهبندیها

*گروه اول :منچستریونایتد ،بنفیکا ،بازل سوئیس و زسکا مسکو
*گروه دوم :بایرن مونیخ ،پاری سنژرمن ،اندرلشت و سلتیک

*گروه سوم :چلسی ،اتلتیکو مادرید ،رم و قرهباغ جمهوری آذربایجان

*گروه چهارم :بارسلونا ،یوونتوس ،المپیاکوس و اسپورتینگ لیسبون
* گروه پنجم :اسپارتاک مسکو ،سهویا ،لیورپول و ماریتیمو

* گروه ششم :شاختار دونتسک ،منچسترسیتی ،ناپولی و فاینورد
* گروه هفتم :موناکو ،پورتو ،بشیکتاش و الیپزیک

* گروه هشتم :رئال مادرید ،بوروسیا دورتموند ،تاتنهام و آپوئل قبرس.

همگروهی آرسنال با ستاره سرخ و گروه آسان برای میالن

قرعهکشی مرحله گروهی لیگ اروپا

قرعهکشی مرحله گروهی لیگ اروپا جمعه بعد از ظهر در موناکو برگزار و
 ۴۸تیم حاضر در این بازیها حریفانشان مشخص شد .آرسنال آرسن ونگر
در گروه  Hبرابر باته باریســف ،کلن و ســتاره ســرخ بلگراد قرار خواهد گرفت.
میــان نیــز حریفانش را در این مرحله شــناخت .تیم ایتالیایــی در گروه  Dبه
مصــاف آســترا ویــن ،رییــکا و آاِک آتــن خواهد رفــت .حضور میــان ،التزیو و
آرسنال میتواند به جذابیت این بازیها اضافه کند .فینال لیگ اروپا بهار سال
بعد در لیون برگزار میشــود .تیم سوئدی اوسترسوندس با ستاره ایرانیاش،
«ســامان قــدوس» هم برای مــا جذابیتهای خــاص خود را خواهد داشــت.
تیمهای آرســنال ،زنیت ،لیون ،دیناموکییف ،ویارئال ،بیلبائو ،التزیو ،میالن،
ویکتوریــا پلــژن ،ســالزبورگ ،کپنهاگــن ،براگا ،اســتوا بخارســت ،لودوگورتس،
باتــه بوریســوف ،اورتون ،یانگ بویز ،مارســی ،سوســیداد ،مکابــی ،لوکوموتیو،
هرتابرلین ،نیس ،آســتانا ،پارتیزان ،هوفن هایم ،کلن ،ریه کا ،گیمارژ ،آتاالنتا،
زولتــه ،زوریا ،روزنبورگ ،شــریف ،هاپوئل ،آپولون ،اســتانبول باشــاک شــهیر،
کونیااســپور ،ویتســه ،اسالویا پراگ ،اســکندربرو ،ستاره ســرخ ،زلین ،آاک اتن،
لوگانو ،واردار و اوسترســوندس ســوئد در این دوره از مسابقات حضور خواهند
داشت که تیمها در  12گروه  4تیمی به شکل زیر قرار گرفتند:
مراســم حضور داشــتم .زمانی که اینجا باشــید ،نســبت به زمانی کــه از تلویزیون
مراسم را تماشا کنید ،فشار بسیار بیشتری وجود دارد .خوشحالم که آن توپهای
کوچک را چرخاندم».
* در فصــل  2011-12لیــگ قهرمانان ،منچســتریونایتد با انبوهی از ســتارگان
نامدار در گروه آســان بنفیکا ،بازل و اوتلول رومانی قرار گرفت .حتی بدبینترین
طرفــدار منچســتر نیــز پیشبینی حــذف تیمش را در ایــن گروه نمیکــرد اما این
اتفاق فراموش نشــدنی رخ داد .شــاگردان فرگوسن با کســب  9امتیاز در جدال با
بنفیکای  13امتیازی و بازل  12امتیازی کم آوردند و راهی لیگ اروپا شــدند .تنها
فرق گروه کنونی با فصل  ،2012حضور زسکا مسکو به جای اوتلول رومانی است.

طلسم پیکان شکست ،نفت در دقیقه  92نجات یافت

پارس جنوبی جم صدرنشین شد

وصال روحانی

هفته پنجم لیگ برتر فوتبال کشور
که از سهشــنبه گذشته با انجام  4بازی
شــروع شــده بــود ،پنجشــنبه شــب با
برگــزاری  3دیدار دیگــر ادامه یافت و
در مهمترین رویداد ،تیم شگفتیساز
پــارس جنوبی جم در زمین اســتقالل
خوزســتان بــه برتــری  1-0رســید تا با
 13امتیــاز از  5دیدار و  3امتیاز برتری
بر پرســپولیس که بــازی این هفتهاش
برابر گســترش فوالد به تعویق افتاده
است ،به صدر جدول برود و آنجا تنها
و بی رقیب شود.
ëëسقوط قهرمان سابق تا رده یازدهم
تک گل پیروزیســاز پارس جنوبی
را امیــد ســینک در دقیقــه هفتــم در
مســابقهای کــه ورزشــگاه غدیــر اهواز

محــل انجــام آن بــود ،به ثمر رســاند
و شــاگردان ویســی پــس از آن ،هر چه
زدنــد ،بــه در بســته خــورد .آبیهــای
خوزستان که دو فصل پیش با هدایت
همیــن مربــی ،قهرمان لیــگ و خالق
شــگفتی بزرگ شــدند ،با ایــن ناکامی
به رده یازدهم جدول سقوط کردند.
ëëســیاهجامگان فقــط چنــد ثانیــه کم
آوردند
ســیاهجامگان در حالی به تســاوی
خانگی  1-1با نفت تهران اکتفا کرد که
بــا گل دقیقه  68پیــام ملکیان 1-0 ،از
حریــف پیش افتاده و فاصله زیادی تا
دومیــن بردش در این فصل نداشــت
اما فرار عیســی آل کثیــر به عمق خط
دفاعــی تیــم مشــهدی و ضربــهای
کــه وی زد ،بــازی را در دقیقــه 90+2

بــه تســاوی کشــاند و اکبــر میثاقیــان،
سرمربی پرشــور سیاهجامگان را دمق

ســاخت و این در صحبتهای بعد از
بــازی وی نیز نمود آشــکاری داشــت.

ســیاهجامگان و نفــت بــا این تســاوی
بــه ترتیــب  6و  5امتیــازی شــدند و
جایگاههــای هشــتم و ســیزدهم را به
خــود اختصــاص دادند .البتــه فاصله
بســیار کــم تیمهــای وســط جــدول با
یکدیگــر ،هــر تغییــر عمــدهای را بین
آنــان در زمان بازگشــایی لیگ (از 23
شهریور) امکانپذیر میسازد.
ëëنخســتین پیــروزی بــرای شــاگردان
جاللی
در دیگر مسابقه ،پیکان میهمانش
فــوالد خوزســتان را  1-0شکســت داد
تــا نخســتین بــردش را در ایــن فصل
کسب و طلسمشــکنی کند و از انتهای
جدول ردهبنــدی فاصلــه بگیرد .تک
گل ســه امتیــازی این دیــدار را بختیار
رحمانــی ،هافبــک ســابق اســتقالل

و فــوالد خوزســتان در دقیقــه  43بــه
ســود پیکانیها به ثمر رســاند و فوالد
کــه در  3بــازی اول  7امتیــاز اندوخته
و امیــدوار به راهیابی بــه جمع  3تیم
صــدر جدول بود ،ناکام شــد و دومین
شکســت خــود را هــم در ایــن فصــل
پذیرفــت .ایــن دیــدار در ورزشــگاه
شــهدای شــهر قــدس برگزار شــد و با
وجــود توفیــق پیــکان ،یــک بــار دیگر
ضعــف این تیــم در امــر گلزنــی را به
نمایش گذاشت .مردان مجید جاللی
بــا این برد هم از رده دوازدهم جدول
باالتــر نیامدنــد .شــایان ذکــر اســت
کــه زمــان برگــزاری تــک دیــدار باقی
مانــده هفتــه پنجــم بین پرســپولیس
و گســترش فــوالد هنوز تعیین نشــده
است.

یزدانی تنها مدال آور ایران در روز نخست مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان
مســابقات چهــار وزن اول
رقابتهــای کشــتی آزاد قهرمانــی
جهــان از ظهــر دیــروز (جمعــه) در
فرانســه آغــاز شــد کــه نماینــدگان
کشورمان در اوزان  86 ،61 ،57و 125
کیلوگرم به مصاف حریفانشان رفتند.

در وزن  57کیلوگــرم رضــا اطــری در
دور اول مقابــل زهیــر اِل اوراکــی از
فرانســه به برتری دست یافت ،اما در
دور بعــد مغلــوب تومــاس گیلمان از
امریکا شــد و از گردونه مســابقات کنار
رفت.

در  61کیلوگــرم بهنــام احســانپور
با پیــروزی مقابل هان ســونگ کیم از
کرهشمالی در دور دوم مقابل یولیس
بونه رودریگوئز از کوبا شکســت خورد
و حذف شد.
در  125کیلوگــرم یــداهلل محبــی

در دور اول و دوم مقابــل داویــد
مودزمانشــویلی از ازبکســتان و آلــن
زاســایف از اوکرایــن پیــروز شــد امــا
در یکچهــارم نهایــی از نیکــوالس
گویازدوفسکی از امریکا شکست خورد
و از گردونه مسابقات کنار رفت.

در  86کیلوگــرم حســن یزدانــی
پــس از اســتراحت در دور اول ،مقابل
عظمــت دولت بیکوف از قزاقســتان،
پیتــر یانولوف از مولداوی و آلکســاندر
گوستییف ،از جمهوری آذربایجان با
اقتدار به پیروزی رســید و برای حضور

در فینال والدیســاو والیف از روسیه را
برد و فینالیست شد.
یزدانی دیشب در فینال به مصاف
بوریــس ماکویــف از اســلواکی رفت تا
تنهــا نماینده مــدال آور ایــران در روز
نخست باشد.
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درگذشت غیرمنتظره
«ایرج باباحاجی» خبرنگار ورزشی

ایــرج باباحاجــی،
روزنامهنــگار ورزشــی
کشــورمان پنجشــنبه
شــب ( 2شــهریور) بــر اثــر ســکته قلبــی در
بیمارستان امام خمینی(ره) تهران درگذشت.
او ســالها در رســانههای مختلــف ورزشــی
مشــغول فعالیــت بــود و در میــان همــکاران
خود به پشــتکار و شوخطبعی شــهره بود .پیکر
مرحوم ایرج باباحاجی امروز (شنبه) از ساعت
 10صبح در اســتادیوم شیرودی تهران تشییع و پس از آن در قطعه نامآوران به
خاک سپرده میشــود .باباحاجی که در روزنامه «گل» کار میکرد ،هنگام مرگ
 47سال داشت و از او دو فرزند به یادگار مانده است.
فــوت غیرمنتظره این خبرنگار ورزشــی با واکنشهای زیــادی در فضای مجازی
همــراه شــد .وزارت ورزش و جوانــان ،ســازمان لیــگ ،کمیتــه ملــی المپیــک،
فدراســیون فوتبــال ،انجمــن صنفــی روزنامهنــگاران ورزشــی ،باشــگاههای
پرســپولیس ،استقالل ،سایپا و نســاجی مازندران پیامهای تســلیت جداگانهای
صــادر کردنــد .در میــان چهرههــای شــاخص فوتبالــی هم علــی دایــی ،فرهاد
مجیــدی ،جــواد نکونام ،پرویز مظلومی ،صمد مرفــاوی و بهنام برزای از جمله
افــرادی بودنــد کــه در صفحات شــخصی خــود ،این ضایعــه را تســلیت گفتند.
تعداد زیادی از خبرنگاران ورزشــی هم در صفحات شــخصی خود به از دســت
دادن همکاری تالشــگر و خوش اخالق واکنش نشــان دادند .بخشی از دلنوشته
اهالی رسانه در ادامه میآید.
مجید کوهســتانی (سردبیر سابق روزنامه گل) :ایرج سالم .ایرج بابا دلم یه سالم
از همــون ســامهایی میخــواد که اخــم تحریریــه رو باز کنــه .ایرج بابــا ،بابایی
متعهدتر از تو ندیدم .تو برای من الگوی خانوادهپرســتی بودی؛ ســه شیفت کار
سخت با سردبیرهایی که از تو توقع تیتر یک داشتند .میدونم یک پسر و دختر
دانشــجو داری که وقتی از اونها حرف میزدی ،برق آرزو و امید توی چشــمهات
دیده میشد .تو زندگی رو سربلند و خستگی رو شرمنده کردی مرد.
پژمان راهبر (ســردبیر سایت ورزش :)3آخرش زندگی شــبیه فیلم فارسیهایی
نشــد کــه ایرج عمــرش را پای به خاطر ســپردن سکانسهایشــان گذاشــته بود.
دیشب وسط بیخوابی و فکر کردن به ایرج ،از پنجره خانه ،صدای تولد مبارک
میآمد .فکر کردم ،آخرش چیزی جز این نیســت .دنیا برای ما نخواهد ایســتاد
و آخــر کار برای مــا چیزی جز یک خاطره محو نخواهد بــود .پس حاال که داریم
ایــرج را میســپاریم به خانه ابدی ،یادمان باشــد کمی مهربانتــر ،بیخیالتر و
بامعرفتتر باشیم .شبیه به آن چیزی که ایرج بود .آدمی که زیاد سختی کشید
اما لبخندش را نگه داشــت که شــاید آخرش درســت بشود .نمیدانم شد یا نه،
امــا خوب اســت که همیشــه مثــل فیلمهای دوره مــورد عالقه ایرج همیشــه ته
داستان یک نور و امیدی باشد.
ســیامک رحمانــی (ســردبیر تماشــاگران) :بین همــه ما کــه گذشــتهای نداریم،
کــه اینقــدر منقطــع زندگــی کردهایم ،یکی ایــرج بود کــه دلش را در گذشــته جا
گذاشــته بود .کــه معشــوقههای قدیمی را به گذر زمــان نفروخته بــود .ما چنان
بیاعتبــار و بیمــرام شــدهایم که حتــی برای این اخــاق و لوطیگــری هم کاله
از ســر برنمیداریــم .بــا ایرج شــوخی میکردیم و بــه خاطر ایــن خاطرهبازیها
اذیتش میکردیم .به خاطر استقالل .عشقی که به زندگی داشت .به بچگیها و
بچههایش .وقتی خبر را شنیدم ،دلم گرفت .به اندازه همه عالم.
رضــا خــدادادی (ســردبیر گل) :صــدای لــرزان دخترش پشــت خط بــود بابا رو
آوردیم بیمارســتان کاری از دســتتون برمیاد؟ اما انگار در میانه تکاپوی او برای
ماندن و رفتن ،این من بودم که دســتم از دنیا کوتاه بود .اشــکان که به آغوشــم
افتاد ،در گوشــش گفتــم بابات به دکتر شــدن تو افتخار میکــرد بغضش ترکید
کــه چــه فایده برای بابــای خودم کاری از دســتم برنیامد ...هنــوز زنگ صدایش
توی گوشــم هســت که برات تیتر یک از زیر سنگ میارم وخدا میداند که همین
گونه بود.
مهــدی ملکــی (دبیــر ورزش روزنامه ایران) :نوشــتن از ایرج کار ســختی نیســت.
همــان طور که رفاقت و کار کردن با او کار ســختی نبــود .این «نبود» چقدر فعل
زهرماریای است .اینکه چند ساعت است برای ایرج باباحاجی باید از این طور
فعلها اســتفاده کرد .لعنت به این دنیا .حاال باید بگوییم «روحش شاد» .برای
کســی که بدون هیچ اغراقی برای خندیدن و خنداندن و داشتن ظاهری شاد ،از
هر روزنهای عبور میکرد .از هیچ به اوج خنده و شــادی میرســید و میرســاند.
ایرج باباحاجی نماد خبرنگار تالشگر و سالم بود.
* گــروه ورزش روزنامه «ایران» ،این ضایعه را به جامعه رســانه کشــور و خانواده
آن مرحوم تسلیت عرض میکند.

کوتاه تر از
خبر
امر را محقق سازیم».

 ëمســعود ســلطانیفر  ،وزیــر ورزش و جوانان درباره
حضــور خانوادههــا در ورزشــگاهها بیــان کــرد« :بایــد
برای حضور خانوادهها در ورزشــگاهها صبر و حوصله
داشته باشــیم تا زمانی که اخذ رضایتها از نهادهای
مربوطــه صادر شــود و بــه دور از جنجــال و هیاهو این

 ëپنجمین و ششــمین روز از بازیهای جهانی دانشــجویان (یونیورسیاد )۲۰۱۷
روزهای پنجشنبه و جمعه در چین تایپه برگزار شد که کیا قدمی در وزنهبرداری
مدال برنز را بر گردن آویخت .رامین حســینقلیزاده تکواندوکار وزن  -74ایران
به مدال نقره دســت یافت .سعید رجبی و میرهاشم حسینی در تکواندو موفق
به کسب  2مدال طال شدند .ناهید کیانی تکواندوکار بانوی کشورمان نیز به مدال
برنز دست یافت .کاروان ایران تا به اینجا موفق به کسب  16مدال شده در حالی
که دوره گذشته ایران در پایان مسابقات یونیورسیاد  15مدال کسب کرده بود و از
این نظر رکوردشکنی کرده است.

 ëتیــم والیبــال زیر  23ســال ایران در آخریــن دیدار خود که برای کســب عنوان
هفتمی مســابقات قهرمانی جهان در مصر برگزار شــد بــه مصاف چین رفت و
موفــق شــد با نتیجه  4بر یک حریف خود را شکســت دهــد و در جایگاه هفتمی
جهان جای بگیرد.

 ëسومین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی نونهاالن جهان از دوم شهریورماه
بــه مــدت چهــار روز در شرمالشــیخ مصــر آغــاز شــد .در نخســتین روز از ایــن
مســابقات معصومه رنجبر ،با کســب طال نخستین مدال تکواندوی ایران را به
نام خود ثبت کرد.
 ëدر رقابــت هــای والیبــال نوجوانان جهــان در بحرین ،تیم ملــی والیبال ایران
موفق شــد در مرحله یک چهارم نهایی برابر ترکیه به برتری  3بر صفر دســت
یابد و به جمع چهار تیم برتر جهان راه یابد.

 ëملی پوشــان گلبال مردان ایران در سومین دیدار خود در چارچوب مسابقات
قهرمانی آســیا و اقیانوسیه در تایلند برابر کره جنوبی با نتیجه ۱۳بر  7به برتری
مملی بانوان نیز در پنجمین مسابقه خود برابر تایلند  8بر  2پیروز
رسیدند و تی 
شــد .در پایــان این مســابقات بــه دو تیم گلبال مــردان و به تیم قهرمــان بانوان
سهمیه حضور در رقابتهای قهرمانی جهان داده میشود.

 ëپیمــان حســینی ،بهتریــن دروازه بــان جــام جهانــی فوتبال ســاحلی ۲۰۱۷
درباره ارائه پیشــنهاد از ســوی تیم فوتبال ساحلی اسپورتینگ لیسبون پرتغال
اظهــار کــرد« :صحبتهــای اولیه را از ســال گذشــته کــه این تیــم در تورنمنت
ایــران شــرکت کــرده بــود ،انجام دادیــم و بحث بر ســر مســائل مالــی و زمان
ایــن مســابقات باقی مانده اســت .این تیم قبل و بعد از آبــان در تورنمنتی در
پرتغال و برزیل شرکت میکند».

