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یادداشت دربی
بيژن ذوالفقارنسب

برانكو :پيروزي در اهواز
كارمان را
راحتتر ميكند

تبریک به مربیان دو تیم

ديدار دو تيم اســتقالل و پرسپوليس بنا به شرايط
جــدول و تأثيري که اين مســابقه براي رســيدن به
قهرماني داشت از حساسيت بســيار بااليي برخوردار
بود و همين مسأله باعث شــده بود دو تيم احتياط را
کنار بگذارند .اســتقالل که فصل را بسيار خوب شروع
کــرد و هفتهها صدر جدول بود در نيم فصل دوم افت
محسوسي داشت .تيم پرسپوليس برخالف استقالل در ابتداي فصل با مشکالت
زيادي روبهرو بود و همين مسأله باعث شده بود نتايج خوبي نگيرد .با اين حال از
هفته هشتم به بعد شاگردان برانکو ،شکل بهتري پيدا کردند و وضعيت شان رو
به بهبود رفت و هم از نظر فني و کاهش حواشي و هم از نظر نظم مديريتي بهتر
شدند ،تا جايي که از هفته بيستم به بعد جزو مدعيان قهرماني شدند و با برتري
در دربي جمعه به صدر جدول آمدند .جدا از اين قضيه هم از نظر ساختار تيمي
و کارهاي تاکتيکي و هم از لحاظ بدني توانستند به شرايط آرماني برسند .با آناليز
بازيها و مشاهده روند دو تيم پيشبيني ميشد که برتري از آن پرسپوليسيها
باشد .نتيجه اين پيشرفت را در بازيهاي اخير بخصوص در دربي ديديم که چقدر
منظم تر ،با برنامه تر و ســريع تر بازي کرد و در هر دو نيمه برتري محسوســي
داشت و بيشتر زمان بازي در کنترل اين تيم بود .نتيجهاي هم که رقم خورد يک
نتيجه عادالنه بود .البته جمعه روز استقالل نبود ،وقتي که تيمي برنده يا بازنده
ميشود همه اجزاي تيم در آن دخيل هستند ،به اعتقاد من هم کادر فني و هم
بازيکنان استقالل جمعه عملکرد ضعيفي داشتند و اين شکست حاصل عملکرد
اين مجموعه است و بايد اين را بپذيرند و قبول کنند که تيم حريف از آنها برتر
بوده اســت .فارغ از برد و باخت اين دربي يــک پيروزي براي فوتبال ما بود چرا
که برخالف ســالهاي قبل که يک بازي کسل کننده و کم گل را شاهد بوديم
اين دربي همه چيز داشت و بايد به مربيان دو تيم براي اين بازي تبريک گفت.
پرســپوليس با اين پيروزي گام بلندي براي قهرماني برداشت و با توجه به اينکه
چهار هفته بيشتر به پايان ليگ نمانده و دو بازي اين تيم با دو تيم قعر جدولي
راه آهن و استقالل اهواز است شانس قهرماني اين تيم خيلي باالست .با اين حال
تيمهاي استقالل خوزستان و استقالل تهران هم شانس قهرماني دارند.
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برانكو ايوانكوويچ ،طراح پيروزي بزرگ پرسپوليس در دربي  82مجدداً و اين بار در
حاشيه تمرين ديروز ســرخها زبان به سخن گشود و گفت :تركيب استقالل در دربي
اسباب تعجب من شد و به عنوان مثال فكر نميكردم جابر انصاري را ابتدا روي نيمكت
بنشانند .آنچه ما را پيروز كرد ،انگيزه قوي ما بود و اين خصلت را بايد تا پايان فصل حفظ
كنيم .هيچ كس نميتوانست نتيجه اين ديدار را پيشبيني كند اما چهار گلي كه زديم،
محصول بازي عاليمان بود .وي با تأكيد مجدد بر اينكه پنالتي از دست رفته پرسپوليس

محصول قصور وي بوده و او بايد از قبل زننده پنالتي را مشخص ميكرد ،افزود :اگر آخر
اين هفته در اهواز تيم اســتقالل اين شهر را هم شكست بدهيم ،كارمان براي قهرماني
راحتتر خواهد شد .وي در مورد اينكه به اعتقاد هواداران برد  4-2پرسپوليس شعار 4
معروف آبيها را از ميان برده است نيز گفت :اين گونه شعارها به تيمها و طرفدارانشان
برميگردد و ايرادي ندارد .مهم اين اســت كه ما برنده شديم و مهمتر اين است كه در
ديدارهاي بعدي مغرور نشويم و به همين شكل به كارمان ادامه بدهيم.

مستطیل سبز

پاتكهاي تلخ شكست در اردوگاه آبيها

پرسپوليس؛ روي ابرها

تشكر كفاشيان از تاج

علي كفاشيان ،رئيس فدراسيون
فوتبال ايــران از مهدي تاج ،رئيس
ســازمان ليگ و همــكاران وي به
خاطر ســازماندهي و اجراي موفق
دربي  82تهران تشــكر كرد و نظم
ليگ را هم ستود.

رحمتي در رختكن پرسپوليس

ديروز گفته شــد ســيدمهدي
رحمتــي ،دروازهبــان و كاپيتــان
اســتقالل كه در نيمــه اول دربي
جديد تهران درگيريهايي با محسن
مسلمان و چند «سرخ» ديگر داشت،
در بيــن دو نيمه براي آرامســازي
اوضاع به رختكن پرســپوليس رفت
امــا برانكــو از او خواســت اين كار
را براي پايان مســابقه بگــذارد .در
نهايت رحمتي در شروع نيمه دوم با
محسن مسلمان درون زمين مسابقه
گفتوگو و آشتي كرد.

سرگيجه سعوديها

اصــرار عراقيهــا بــراي انجام
مسابقات خانگيشان در ادامه مرحله
انتخابي جام جهاني  2018در تهران،
عربســتان را كه مخالــف اين روند
است ،دچار سرگيجه كرده است.

اخبــــار

حکیمیفرد نایب قهرمان جهان شد

چهاردهمین دوره رقابتهای شــطرنج قهرمانی دانشجویان جهان با حضور
ورزشکاران زن و مرد از  17کشور از  21تا  27فروردین در ابوظبی امارات دنبال
شد که جمعه شــب با برگزاری دور نهم و آيین اختتامیه به کار خود پایان داد.
در پایان تیم روســیه با  19/5امتیاز به عنوان قهرمانی رســید ،تیم ارمنستان با
 19امتیاز دوم شــد و تیم دانشــگاه پیام نور که به نمایندگی از فدراسیون ملی
ورزشهای دانشــگاهی در این رقابتها شــرکت کرده بود نیز با  18/5امتیاز در
جایگاه سوم قرار گرفت و تیمهای لهستان و چین چهارم و پنجم شدند .در بخش
انفرادی دختران غزل حکیمیفرد موفق به کسب مدال نقره و نایب قهرمان جهان
شد .در این بخش نماینده چین اول شد و نماینده لهستان به مقام سوم رسید.

اکرم خدابنده از رسيدن به المپيک ريو بازماند

مسابقات تکواندو برای کسب سهميه المپيک در قاره آسيا از صبح ديروز به مدت
 2روز به ميزباني شــهر «مانيال» فيليپين با حضور  97تکواندوکار از  38کشور آغاز
شد و اکرم خدابنده ،نماينده کشورمان در وزن چهارم المپيکي زنان پس از يک دور
استراحت در پايان مبارزه دوم با نماينده فيليپين در سه راند با نتيجه  10بر  3شکست
خــورد و از دور رقابتها کنار رفت .امروز و در روز دوم و پاياني اين پيکارها« ،کيميا
عليزاده» در وزن دوم المپيکي ،پس از يکدور استراحت بايد به مصاف رقباي خود برود.

مشاور يوفا :رتبه ايران در حق پخش باال نيست

الكســاندر فليپس ،مشــاور يوفا كه به ايران سفر كرده است ،ديروز گفت
رتبه كشورمان در زمينه حق پخش تلويزيوني مسابقات مناسب و باال نيست.
وي حضورش را در ايران در راســتاي خواستههاي  AFCاز يوفا براي يافتن
راههاي توسعه فوتبال در آسيا توصيف كرد .وی دربی روز جمعه تهران را نیز
مسابقه ای ویژه و هیجان انگیز خواند.

تسليت پرسپوليس به مناسبت درگذشت دو هوادار سرخها

يك هوادار پرســپوليس كه اهل دشتســتان بوشــهر و  50ساله بود ،در
هيجان به ثمر رسيدن گل دوم اين تيم در دربي روز جمعه تهران دچار سكته
قلبي شــد و جان باخت .صبح روز جمعه هم يك هوادار ديگر پرســپوليس
در ســانحه تصادف اتومبيل در راه رسيدن به ورزشــگاه آزادي تهران جان
به جانآفرين تســليم كرده بود .باشــگاه پرســپوليس عصر ديروز با انتشار
اطالعيهاي ،درگذشت اين دو هوادار را تسليت گفت.

تجليل استقالل و پرسپوليس از همراه اول

طي مراسمي در اســتاديوم آزادي ،باشگاههاي استقالل و پرسپوليس از
همراه اول قدرداني کردند .بهگزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات
ســيار ايران ،عصر روز جمعه  27فروردينماه ،طي مراسمي در بين دو نيمه
دربي پايتخت ،بابت حمايتهاي همراه اول از باشگاههاي فرهنگي -ورزشي
استقالل و پرسپوليس از طريق ســامانه  ،3090بهرام افشارزاده و علياکبر
طاهري از همراه اول قدرداني کردند .در اين مراســم لوح تقدير باشگاههاي
استقالل و پرسپوليس به صدوقي مديرعامل همراه اول اهدا شد.

 2مدال ارمغان جودوی ایران از مسابقات قهرماني آسیا

مسابقات جودوی قهرمانی آسیا با رقابت  235ورزشکار از  30کشور از 27
فروردین در تاشكند آغاز شد و تیم ملی ایران در بخش انفرادی با کسب دو
مدال و قرار گرفتن در رده ششــمی به کار خود پایان داد .مليپوشان ايران
با مدال نقره علیرضا خجسته در وزن منهای  66کیلوگرم و مدال برنز سعید
مالیی در وزن منهای  81به کار خــود در بخش انفرادی پایان دادند .جواد
محجوب ،جودوکار وزن منهای  100کیلوگرم به مقام پنجم و سعید مرادی
در وزن منهای  90کیلو گرم هم به مقام هفتم رسید.

فوتبال جهان
اينفانتينو در راه روسيه و قطر

چياني اينفانتينو سوئيســي و ايتالياييتبار كه  50روز از انتخابش به ســمت
رياست فيفا ميگذرد در روزهاي  31فروردين تا  2ارديبهشت از كشورهاي ميزبان
دو جام جهاني بعدي (روســيه در  2018و قطر در  )2022بازديد خواهد كرد تا
تأكيدي تازه بر برگزاري بدون مشكل اين رقابتها در اين كشورها صورت گيرد.
هر دو كشور متهم به برخي كجرويها در كسب ميزباني اين مسابقات شدهاند.

پيگريني :خوشحالم كه بارسا از مسير ما خارج شد

مانوئــل پيگرينــي ســرمربي
شــيليايي منچستر ســيتي گفت:
بعد از حذف شــدن بارسلونا از ليگ
فوتبال قهرمانان اروپا جشن نگرفته
اما خوشحال است كه در نيمه نهايي
به جاي بارســا با رئال مادريد ديدار
ميكند .وي افزود :ما در هر دو فصل
گذشته با آبي و اناريها مواجه شديم و از آنها ضربه خورديم و وقتش رسيده
بود كه با تيمي ديگر مصاف بدهيم و از اين بابت مسرورم.

عکس :ابوالفضل نسائی  /ایران

نوشاد عالمیان سومین پينگپنگباز المپیکی ایران

در روز چهارم از مســابقات تنیس روی میز انتخابی المپیک در قاره آسیا
و در ادامه مرحله دوم این رقابتها ديروز نوشــاد عالمیان به مصاف «تیانیی
جیانگ» از هنگکنگ ،نفر  55رنکینگ جهانی رفت و موفق شد این حریف
را در کشــورش  4بر یک مغلوب کند تا ایران به سومین سهمیه خود در این
رشته دست پیدا کند.
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ديدار احتمالي ايران و استراليا
وصال روحاني

پيامدهاي دربي تهران براي اســتقالليها بسيار
وسيعتر از قرمزها بود زيرا به عنوان بازنده بزرگ اين
مسابقه حرف و حديثهاي زيادي را آفريدهاند و بديهي
است كه پاتكهاي ماجرا براي آنها بسيار تلخ باشد.
ëëپاشــازاده :جاي مظلومي بودم ،بالفاصله
استعفا ميدادم
در رونــد تهاجم بــه پرويز مظلومي به ســبب
مهرهچيني و كوچينگ ضعيفش طي اين مســابقه
و تدابير متخذه وي در طول فصل ،مهدي پاشــازاده
مدافع اســبق آبيها طي روز گذشــته سنگ تمام
گذاشت و گفت ابعاد باخت  4-2برابر رقيب قديمي
به قدري بزرگ و وســيع است كه اگر جاي مظلومي
بود ،بالفاصله بعد از بازي استعفا ميداد و ميرفت .وي
افزود :آقايان باعث تحقير تيم محبوب ما شدند و بايد
پاسخگو باشند .من تا به حال استقالل را در دربيها
اين طور درهم كوبيده شــده نديده بودم .مشكالت
استقالل از همان ابتداي فصل چهره نشان داد ولي به
آن بيتوجهي شده بود.
ëëروشن :سهميه هم نميگيريم
حســن روشــن نيز در حمله بنيــان برافكنانه
بهمظلومي و ساير ســران استقالل با پاشازاده همسو
شد .گوش راست درخشان دهه  1350آبيهاي تهراني
گفت :ابتدا مظلومي به هواداران بگويد چرا تمرينات
را به طور مخفي انجام ميدهد .با اين بســاط و شكل
و فرم بازيمان ،قهرماني كه هيچ ،ســهميه آسيايي
هم نميگيريم .من قبل از شــروع فصل هم به آقايان
افشــارزاده و پورحيدري تذكــر دادم كه مربي ايراني
نياورند اما توجه نكردند و اين هم نتيجهاش .روشــن
افزود :من از مدافع پر ادعاي تيممان نيز سؤال دارم كه
اين چه حركتي بود كه در صحنه پنالتي انجام دادي؟
حتي يك مدافع مبتدي هم اين كارها را نميكند.
ëëرجبي :بردن را فراموش كردهايم
رضا رجبي نيز ديروز در حرفهايي مشابه با روشن
گفت كه استقالل با اين بســاط حتي براي گرفتن
سهميه آسيايي هم مشــكل دارد .مدافع وسط دهه
 1360و اوايل دهه  1370اســتقالل افزود :يكي دو
ماهي اســت كه استقالل اص ً
ال بردي نداشته و به زور
گل ميزند و با اين وجود براي دربي هم تكاني به خود
ندادند و با همان شكل و فرم به زمين مسابقه آمدند.
چرا در زمان يارگيري مؤثر ساير تيمها ما دست روي
دست گذاشته بوديم و در نيم فصل فقط يك بازيكن
(مهدي نوري) را گرفتيم و آن هم در پستي كه نيازي
به نفرات جديد در آن نبود.

ëëقلعهنويي :حمالت به مظلومي منصفانه نيست
در ميان امواج حمالت به مظلومي و تبلور خواست
عدهاي بــراي بركناري وي ،امير قلعهنويي به دفاع از
وي برخاســت و گفت به سرمربي امسال آبيها ظلم
شده است .سرمربي فعلي تراكتورسازي كه دو بار در
طول عمرش جاي خود در ســمت مربي آبيها را به
مظلومي سپرده است ،افزود :از شنيدن اخبار اعتراض
به مظلومي ناراحت شدم .او چهار برد پياپي در دربيها
كسب كرد و استقالل را فاتح جام حذفي كرد و امسال
هم هفتهها در صدر نشسته بود و به فينال جام حذفي
هم رسيده است .دوســتان معترض توجه كنند كه
امسال رئال و بارسلونا هم باختهاي بدي داشتهاند!
ëëعبداللهي :االن زمان حمايت است
نصراهلل عبداللهي ،مشاور مديرعامل استقالل هم
ديروز كوشيد تبعات منفي شكست سنگين پريروز را

امكاني اضافي براي ما متصور و موجود است .وي در مورد
ناراحتي خسرو حيدري از تعويضش در جريان مسابقه و
اينكه گفته ميشود ديگر حاضر نيست زير نظر مظلومي
كار كند نيز گفت :توقع ما از امثال حيدري خيلي بيش از
اينهاست .او قطعاً به خاطر احساساتي شدن و در هيجان
مسابقه چنين چيزي را گفته است.
ëëجريمههاي سنگين در راه است
بــا اين حال ديروز اخبــاري دال بر جريمه نقدي
مربيان و بازيكنان استقالل واصل شد كه نشان ميداد
اوضاع آشفتهتر از آن است كه با حرفهاي نجفنژاد
قابل حل شدن باشــد .بزودي ميزان و شكل اجراي
جريمه نقدي آبيها كه سنگين هم خواهد بود ،اعالم
ميشــود .اين در حالي اســت كه در دوران دو ساله
زمامداري افشارزاده ،آبيها از چهار دربي برگزار شده،
سه تا را باخته و در ديگري هم فقط مساوي كردهاند.

عابدزاده :پرسپوليس از تيم ملي هم «سر» است
احمدرضا عابدزاده ،دروازهبان مشهور فوتبال ايران كه هيچ گاه دربيها را نباخت ،ديروز گفت
كار تاكتيكي پرســپوليس فعلي حتي از تيم ملي ايران نيز قويتر است .وي افزود :استقالل در
نقطه مقابل ما بسيار بيبرنامه ظاهر شد .يك سرمربي واقف به فوتبال روز دنيا را داريم و اص ً
ال
تكبر هم ندارد .با هدايت او ،پرسپوليس بسيار خوب حريفان را پرس و بالفاصله حمله ميكند و
به لحاظ بدني نيز كم نميآورد در حالي كه ديديم تيم ملي اميد ما نيز در مقدماتي المپيك به
لحاظ بدني كم آورد و ناكام ماند .عقاب فوتبال آسيا افزود :براي مظلومي احترام قائلم اما استقالل
زير نظر وي مشكالت تاكتيكي عديدهاي دارد و برخي بازيكنانش نميدانند چه ميكنند.
جمع و اوضاع را آرام كند .مدافع وســط اسبق آبيها
گفت :به جاي كوبيدن مظلومي ،از تيم حمايت كنيم
زيرا دوران حساسي را ميگذراند .ما حتي ميتوانستيم
اين بازي را به تســاوي هم بكشانيم اما نشد! وي در
مورد عكســي كه نشــان ميدهد فــرزاد مجيدي،
سرپرست استقالل به ســوي قرمزها آب دهان پرت
كرده نيز گفت :من كه چنين صحنهاي را نديدم اما
قطعاً موضوع را بررسي خواهيم كرد.
ëëنجفنژاد :توقع از حيدري بيش از اينهاست
ديروز مقداد نجفنژاد هم به عذرخواهي از هواداران
آبي پرداخت .رئيس هيأت مديره استقالل كمتر از 24
ساعت بعد از فرياد اعتراض طرفداران آبي به مظلومي و
افشارزاده و شعارهاي آنان در زمينه لزوم بركناري اين دو
مقام گفت :هنوز  4هفته تا پايان ليگ مانده و ما نااميد
نشــدهايم و شايد پرسپوليس بلغزد و ما قهرمان شويم.
تازه ما در فينال جام حذفي هم حاضريم و آنجا فرصت و

افشارزاده تا اين لحظه جامي را هم براي استقالل كسب
نكرده ولي فينال جام حذفي در دهه اول خردادماه برابر
ذوب آهن ،فرصت تازهاي را در اين خصوص نصيب وي
و سرمربي منصوب شده توسط او ميكند.
ëëرحمتي گريه نكن!!
هر چقدر كه در اردوگاه آبيها اوضاع به هم ريخته
و همراه با تلخكامي است ،سرخها طبعاً روي ابرها راه
ميروند و آيندهاي روشــنتر و همراه با قهرماني را-
البته با توصيههاي اكيــد كادر فني و مديران -براي
خود قائلند .ديروز در تمرين ســرخها در درفشيفر
چنان فضاي شــادي داير بود كه ســالها نظير آن
مشاهده نشــده بود .در بدو ورود قرمزها به ورزشگاه،
يك گوسفند مقابل آنها قرباني شد و سپس هواداران
شعارها را ســر دادند (شعارهايي نظير رحمتي گريه
نكن ،مظلومي غصه نخور!) و بازيكنان به خوش و بش
با يكديگر پرداختند و براي تماشــاگران دست تكان

دادند .پســر ارشــد برانكو نيز كه  10روزي است به
تهران سفر كرده ،روي نيمكت ورزشگاه كنار سرمربي
پرسپوليس نشسته و آشكارا خوشحال بود.
ëëسوشا مكاني خاك شد!
در نهايت تمرين قرمزها البتــه آرامتر از معمول
آغاز شــد و بازيكنان حاضر در دربي بيشتر ريكاوري
كردند .قبل از تمرين هم سوشا مكاني با كريم باقري
كشتي گرفت كه دستيار ايراني برانكو موفق به خاك
كردن دروازهبان پر اشــتباه سرخها شد .در واقعهاي
ديگر ،يك هوادار نابيناي سرخها به تالوت قرآن براي
اكبر طاهري ،سرپرست باشگاه پرداخت و طاهري از
تماشاگران خواست به آبيها بياحترامي نكنند.
ëëتبريك تولد به مرد بيادعا
طاهري ســپس گفت :من از آغاز هم به اين تيم
و تواناييهايش اعتقاد داشــتم و انتظار اين برد را هم
ميكشيدم .با اين حال بايد در چهار هفته باقي مانده
از ليگ نيز با برنامه ظاهر شويم و دقيق و محكم باشيم
وگرنه به قهرماني نخواهيم رســيد .بايد از نوسانات
معمول دوري كنيم و در مورد پاداش فتح دربي هم
بايد بگويم كه طرحش ريخته شــده و در دست اجرا
است .طاهري همچنين تأكيد كرد كه حفظ مهدي
طارمي ،آقاي گل فصل جزو برنامههاي عاجل اوست
و صحبتهاي ابتدايي هم در اين خصوص انجام شده
اســت .ناگفته نگذاريم كه از قضا ديروز جشن تولد
طاهري هم بود و بازيكنان پرسپوليس با اهداي كيكي
به او كه رويش نوشته شده بود« :مرد بيادعا! تولدت
مبارك» وي را چنان شاد ساختند كه طاهري متذكر
شد اين بهترين هديه تولد عمر وي بوده است.
ëëطارمي :بايد قهرماني را تقديم نوروزي كنيم
مهدي طارمي ،جوان اول پرســپوليس نيز كه در
دربي دو گل زد و فرصت زدن گل سوم را نيز چند بار
و بويژه از نقطه پنالتي از دست داد ،گفت قسمت نبوده
كه هتتريك كند و مهمتر اين است كه قهرماني ليگ
پانزدهم را به افتخار و ياد مرحوم هادي نوروزي نصيب
هواداران كند .وي افزود :برخالف تصورات و حرفهاي
قبليام ،حضوري مؤثر را در دربي به نمايش گذاشتيم.
در مــورد صحنــه پنالتي هم بگويم كــه بين من و
رضاييان بر سر زدن آن بحث شد ولي من و او هميشه
رابطهاي خوب داشــتهايم و قضيه روز جمعه را هم
فراموش كرديم .وي در مورد شــادي گلش و سفر به
شهر زادگاهش (بوشهر) نيز گفت :براي اداي احترام به
منزل شهيد مدافع حرم بوشهري رفتم و عهد كردهام
تا پايان فصل هر گلي بزنم ،عكس او را نشان بدهم .من
با اين پيراهن و عكس قوت قلب ميگيرم.

توگو با «ايران»:
ميثم نصیري در گف 

محمد محمدی سدهی

مرحله نهايي رقابتهــاي انتخابي تيمهاي ملي
کشــتيآزاد و فرنگــي براي حضــور در رقابتهاي
المپيک  2016برزيل ،در  4وزن کشــتي آزاد و يک
وزن کشــتي فرنگي ديروز در سالن  12هزار نفري
آزادي تهران برگزار شد و در پايان اين رقابتها ميثم
نصيري ،حسن يزداني و عليرضا کريمي در اوزان ،65
 74و  86کيلوگرم کشــتي آزاد و حســين نوري در
وزن  85کيلوگرم کشتيفرنگي به عنوان نفرات برتر
معرفي شدند.
آزادکار وزن  65کيلوگــرم در خصوص برگزاري
مسابقات انتخابي به خبرنگار «ايران» ميگويد« :بايد
از کادر فني تشکر کنم که اين فرصت را به من داد تا
بتوانم در مسابقات انتخابي شرکت کنم .براي حضور
در اين رقابتها و حضــور در المپيک انگيزه زيادي
داشتم که خوشــبختانه توانستم تا حدود زيادي به
المپيک نزديک شوم».
ميثم نصيري بيان ميکنــد« :البته اين احتمال
وجــود دارد که در يک تورنمنت ديگر محک بخورم
اما مالک اصلي براي حضور در مســابقات المپيک
همين مسابقات انتخابي بود ،البته در اين بين تا زمان
برگزاري مسابقات المپيک اين امکان وجود دارد که

آماده ترين آزادکار وزن  65کيلوگرم ايران هستم

ëëکريمي :هدفم فقط طالي المپيک است
علیرضا کریمی ،آزادکار وزن  86کيلوگرم و دارنده
مدال برنز جهان با بیان اینکه برای رسیدن به مدال
طالی المپیک کم نمیگذارد ،ميگويد« :امیدوارم
بتوانم نماینده شایســتهای برای کشتی ایران در
المپیک باشــم .هدف من چیزی جز مدال طالي
المپيک نیســت و امیدوارم که بدشانسی نیاورم و
بدون مشکل به این هدف برسم».

ëëیزدانی :در رقابت با «باروز» کم نميگذارم
حسن يزداني ،دارنده مدال نقره وزن  70کیلوگرم
کشتی آزاد جهان با بیان این که از کشتیهایم در
رقابتهای انتخابی تیم ملی راضی نیســتم ،درباره
رقابت با جردن باروز امریکایی در المپیک ميگويد:
«مطمئناً چیزی مقابل او و دیگر کشتیگیران حاضر
در المپیک کم نخواهم گذاشت تا انشاءاهلل بتوانم با
کسب بهترین نتیج ه دل هموطنانم را شاد کنم».

کشتي گير در شرايط مختلفي همچون مصدوميت
قرار بگيرد و المپيک را از دســت بدهد اما همانطور
که گفتم مالک اصلي براي حضور در المپيک همين
مسابقات انتخابي بود».
نصيري با اشــاره به در پیش بودن مسابقات جام
جهاني ميافزايد« :براي حضور در ريو ،کسب نتيجه
و ارائه کشتيهاي درخشان در جام جهاني را نيز نياز
دارم به اين دليل مســابقات جام جهاني حکم مرگ
و زندگي را براي من دارد .با شــناختي که از کشتي
جهان دارم ،کشتي گير ايراني حاضر در المپيک جزو
 3کشتي گير برتر المپيک خواهد بود».
او در خصوص مصدوميت سید احمد محمدی در
مسابقات انتخابي بيان ميکند« :من هم پيش از اين
در مسابقات انتخابي مصدوميت داشتم با وجود اين
بدون بيان اين مسأله کشتي گرفتم ،آسيب ديدگي
جزئي از اتفاقات در ورزش اســت و هر ورزشــکاري
ممکن است با آن روبهرو شود».
ايــن آزادکار وزن  65کيلوگرم در پاســخ به اين
سؤال که آيا جزو برترين و آماده ترين کشتي گيران
اين وزن هستيد؟ ميگويد« :کارنامه ام مشخص است.
البته اين را بايد کارشناسان بگويند اما خودم را آماده
ترين کشتيگير وزن  65کيلوگرم ايران ميدانم».

ديروز گفته شــد تيمهاي ملي
فوتبال ايران و اســتراليا در اردوي
تداركاتي به مالقات يكديگر خواهند
رفت .شايد اين مســابقه در خاك
اروپــا و بعد از ديدار دوســتانه 13
خردادماه ايران با مقدونيه در شهر
اسكوپير برگزار شود.

شرط پيرواني براي ماندن

افشــين پيرواني مدير تيم ملي
فوتبال تصريح كرده است كه فقط
در صورت ابقاي كارلوس كيروش
در اين ســمت باقي خواهد ماند .او
همسو با اين ســرمربي پرتغالي از
سمت خود استعفا داده است.

 40مصدوم در دربي تهران

ديروز اعالم شد در حول و حوش
دربــي  82فوتبال تهــران كه البته
مسابقهاي زيبا و كم حاشيه بود 40
نفر مصدوم شــدهاند 30 .نفر از اين
جمع سرپايي درمان شده و بقيه به
مراكز درماني منتقل گشتهاند.

اصفهانيان :داوران مسلط بودند

فريدون اصفهانيان رئيس كميته
داوران فدراسيون فوتبال گفت :تيم
داوري دربي روز جمعــه تهران به
سركردگي محســن تركي كام ً
ال بر
كار خود مسلط و كم اشتباه بود.

تلي از زباله در «آزادي»

در پايان دربي روز جمعه تهران
تلي از زباله در اســتاديوم آزادي بر
جاي ماند كه اســباب تأسف شد .با
وجود ســعهصدر هواداران دو تيم،
متأســفانه همت الزم از جانب آنها
براي جمعآوري پسماندهايشــان
روي سكوها رؤيت نشد.

شبيهسازي ایران توسط چينيها

كائوهونگ يو سرمربي تيم ملي
فوتبال چين با هدف شبيهســازي
براي ايران يكــي از همگروهيهاي
چيــن در مرحله نهايــي انتخابي
جام جهاني  2018در قاره آســيا،
خواستار انجام دو مسابقه تداركاتي
برابر عربستان یا عراق شده است .در
همين ارتباط ازبكستان هم تصميم
گرفته است مســابقهاي دوستانه با
كانادا داشته باشد.

حريفان را دست كم نگيريم

عليرضا حقيقــي دروازهبان تيم
ملي فوتبال گفت اگر مليپوشــان
حريفانشان در دور نهايي انتخابي
جــام جهاني  2018را دســت كم
بگيرند ،حسابي متضرر خواهند شد.

سفر موقتي سرمربي راهآهن

يونيــس توپاليديس ،ســرمربي
يوناني -آلماني تيم فوتبال راهآهن به
مناسبت درگذشــت مادرش به اروپا
سفر كرد و قرار است قبل از مسابقه
آتــي لكوموتيورانــان در ليگ برتر
(جمعه مقابل پديده) به ايران برگردد.

اردوهاي جوانان و نوجوانان

ديروز اعالم شــد تيم ملي فوتبال
جوانان اردويــي  6روزه را در اراك برپا
كرده و آنجا مسابقهاي دوستانه با تيم
آلومينيوم اين شــهر نيز برگزار خواهد
كــرد .تيم ملي نوجوانان هــم از امروز
(يكشنبه) اردوي جديدش را در آكادمي
ملي فوتبال در تهران داير ميکند.

