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کاپیتان افغانستان با پیکان قرارداد بست
اخبار

قــرارداد فیصــل شایســته ،کاپیتــان تیــم ملــی فوتبــال
افغانســتان و بازیکن جدید مورد نظر پیــکان ،دیروز در
هیأت فوتبال تهران به ثبت رســید تــا وی در ادامه لیگ
برتر ایران یاور خودروسازان باشد.

کاپیتان امریکا :بابت کار ترامپ احساس شرمساری میکنم

مایــکل برادای ،هافبک و کاپیتان  29ســاله تیم ملی فوتبــال امریکا گفت بابت
تصمیم اخیر دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا در ممنوعیت ورود اتباع 7
کشور عمدتاً مسلمان به خاک امریکا احساس شرمساری میکند .وی افزود :این
اقدام نامنصفانه مرا به کلی غافلگیر کرد.

یک طال و دو برنز کاراتهکاها در پاریس

ذبیحاهلل پورشیب نماینده وزن  -84کیلوگرم کشورمان با شکست حریف
گرجستانیبهمدالبرنزرقابتهایکاراتهوانپاریسدستیافت.درادامه
اینرقابتهاسامانحیدریکاراتهکای+84کیلوگرمکشورمانهمباغلبهبر
حریف ترکیهای خود مدال برنز گرفت .طراوت خاکسار نماینده وزن منهای
 55کیلوگرمایراندرفینالباشکستنمایندهاسکاتلندمدالطالگرفت.

اينفانتينو هم نميتواند رأي فيفا را برگرداند

علي كفاشيان نايب رئيس اول فدراسيون فوتبال گفت اين فدراسيون درصدد حل
مشكالت اخير استقالل و رفع ممنوعيت خريدهاي تازه توسط اين باشگاه است اما
نبايد چندان خوشبين بود زيرا حتي جياني اينفانتينو رئيس ايتاليايي – سوئيسي فيفا
نميتواند احكام صادره توسط نهاد متبوع خويش را برگرداند.

گفتوگوی «ایران» با کیانی ،کاپیتان تراکتورسازی که از بازی مقابل پرسپولیس محروم است

قهرمانی بانوان والیبال در منطقه آسیای مرکزی

عکس :مصطفی منطقی  /تبریز

ورزشگاه یادگار برای ما طلسم شده
محمد محمدی سدهی

اختــاف دو تیــم ســرخ پــوش تهرانــی و تبریزی
پس از پیروزی شنبه شب پرسپولیس به  6امتیاز
رسید و رقابت دو تیم برای قهرمانی و با توجه به
رویارویی دو تیم در هفته بیستم ،به حساسترین
روزهای خود نزدیک میشود .این موضوع باعث
شده تا این رقابت با برخی حواشی در داخل زمین
و خارج از زمین همراه شــود و برخی از بازیکنان و
کادر فنــی دو تیــم اظهاراتی در ایــن خصوص در
رسانهها داشته باشند .کاپیتان تراکتورسازی تبریز
که در دیدار با ماشینسازی با دریافت کارت قرمز
از زمین اخراج شــد ،در خصوص این موضوع به
خبرنــگار «ایــران» میگوید« :در زندگی به کســی
توهین نکردم و در بازی مقابل ماشینسازی هم
توهینی بــه داور نداشــتم .از اول فصــل بهعنوان
کاپیتــان تیــم بــه بچهها گفتــه بــودم کــه باید به
تصمیــم داور احتــرام گذاشــت امــا در بــازی بــا
ماشینســازی بدون دلیل از داور کارت گرفتم و با

دریافت کارت عصبی شدم».
مهــدی کیانــی ادامــه میدهــد« :در آن صحنه
بهعنوانکاپیتاننسبتبهصحنهخطاییکهتوسط
داور گرفته شد ،معترض بودم که به یکباره با کارت
قرمز داور مواجه شدم .متأسفانه داور منتظر بود که
حــرف بزنم و همین موضوع موجب شــد تا کارت
بگیرم و بازی حساس مقابل پرسپولیس را از دست
بدهــم .داور بدون دلیل بــه بازیکنان دو اخطاره ما
کارت زرد نشــان داد و باعث شد تا خالد شفیعی و
مهدی شریفی هم بازی حساس هفته بیستم را از
دست بدهند و این برای ما جای تعجب داشت».
او در خصــوص جــوی که در هفتههای گذشــته
توســط تیم تراکتورسازی ایجاد شد و مسئوالن این
تیم نســبت به نحــوه برگزاری مســابقات اعتراض
داشتند ،بیان میکند« :متأســفانه جوی راه افتاد و
در ایــن جو برخی از بازیکنــان مثل مهدی طارمی
صحبتهایی داشــتند و حاشیه درســت کردند در
حالی که واقعیت این اســت که مــا به دنبال بهانه

نیســتیم ».اعتــراض مهــدی کیانــی بــه داور بازی
هماننــد اعتــراض ســیدجالل حســینی (کاپیتــان
پرســپولیس) به تصمیمات داور بازی با گســترش
فــوالد بــود .او در مورد این شــباهت میافزاید« :ما
فوتبالیست هستیم و داور هم باید به فوتبالیستها
احترام بگذارد .ما نمیگوییم که مشــکالت داوری
تنها برای ما وجود دارد بلکه همه تیمها هم از این
موضوع متضرر شــدهاند .هم ما و هم پرسپولیس
در حال زحمت کشــیدن هســتیم و باید مســئوالن
عدالت را اجرا کنند ».کاپیتان تراکتورســازی درباره
اینکه مهدی طارمی ،درخواست تراکتورسازی برای
برگزاری بازیهای این تیم همزمان با پرسپولیس
را خنــده دار عنــوان کــرده اســت ،بیــان میکنــد:
«همانطور که گفتم دنبال بهانه نیستم و متأسفانه
در روزهای گذشــته جوی بــه راه افتاد که این جو به
ســود تیممان نبود .به دنبال درست کردن حاشیه
نیستیم و میخواهیم عدالت اجرا شود».
کیانی با اشــاره به امتیازاتی که تراکتورسازی در

کامرانیفررئیسدپارتمانداوریدرنشستخبریمطرحکرد

نیم نگاه

نه صباییها تمرین کردند ،نه نفتیها

ëëجوی راه افتاد و در این جو برخی از بازیکنان مثل مهدی طارمی صحبتهایی داشتند و
حاشیهدرستکردند
ëëهم ما و هم پرسپولیس در حال زحمت کشیدن هستیم و باید مسئوالن عدالت را
اجراکنند
ëëبه خاطــر محرومیت در دیدار با پرســپولیس غمگینــم و امیدوارم نتیجــه بازی با
پرسپولیسبهسودتیمماباشد

بازیهــای خانگــی از دســت میدهــد ،میافزاید:
«بازیهــای خانگــی بــای جانمان شــده اســت،
البتــه خودمــان مقصریم چــرا که میتوانســتیم از
موقعیتهایمان اســتفاده کنیم .ورزشگاه یادگار
امــام برای ما طلســم شــده ،کیفیت چمــن یادگار
امام همانند گذشته نیست .ای کاش به این زمین
دســت نمیزدند ».او در خصوص دیدار تیمش با
پرســپولیس میگویــد« :برای دیدار با پرســپولیس
محرومان زیــادی داریم که جالب اینجاســت داور
بــازی به بازیکنان  2کارته ما کارت زرد نشــان داد و

موجب شد تا بازیکنان ما محروم شوند ،کارتهایی
کــه از نظــر اکثر کارشناســان بیدلیل از جیــب داور
بــازی خــارج شــد ».کیانــی بــا اشــاره بــه اختــاف
 6امتیــازی تراکتــور بــا پرســپولیس بیــان میکنــد:
«فاصله برای ما اهمیت زیادی ندارد چرا که ما تیم
بزرگی هســتیم .همیشه نشــان دادیم که در آزادی
بهترین نتیجه را میگیریم و این بار هم هدفمان
همیــن اســت .بــه خاطــر محرومیــت در دیــدار با
پرســپولیس غمگینــم و امیــدوارم نتیجه بــازی با
پرسپولیس به سود تیم ما باشد».

افشاردوستدرگفتوگوبا«ایران»وعدهایتکراریداد

 6 ، 7داور خوب برای قضاوت دربی داریم

هفته آینده ،اعالم سرمربی تیم ملی والیبال

رئیــس دپارتمــان داوری فدراســیون فوتبــال در نشســت
خبری راجع به عملکرد داوران به خبرنگاران توضیح داد.
در این نشست ،حسن کامرانیفر ضمن پاسخ به سؤاالت
خبرنــگاران ،مــواردی را در رابطــه بــا عملکــرد داوران در
فصل جاری روی تصاویر مختلف توضیح میدهد .حسن
کامرانیفــر گفت« :اعتراضهایی که در زمین مســابقه به
داوران میشــود ،مصاحبهای که برخــی افراد علیه داوری
میکنند و اکنون برخی گزارشــگران به مسائل داوری ورود
پیدا کردهاند .این مسائل باعث شد شرایط روحی -روانی
داوران به هم بریزد .حتی برخی از کارشناســان به صورت
ناجوانمردانــه کار داوران را کارشناســی میکنند آن هم در
حالی که کارشناسی داور باید با چند دوربین انجام شود».
رئیس دپارتمان داوری با اشاره به صحبتهای برخی از
مسئوالن باشگاهها گفت« :در حال حاضر مطالبی مطرح
میشود و اینکه بازیکنان دو اخطاره ما را داور با دادن کارت
زرد محروم کرد .اگر بازیکن رفتاری بکند که مستحق کارت
زرد باشد ،کارت زرد میگیرد .اگر بازیکنی احساس میکند
که نباید محروم شود ،نباید رفتاری انجام دهد که مستحق
دریافت کارت زرد باشــد .تنها چیزی که برای داوران مهم
اســت ،اجرای عدالت اســت .اینکه میگوینــد داور بازیکن
ما را از بازی بعدی محروم کرد ،ناجوانمردانه اســت .برای
داور حساســیت دربی یا مســابقه بعــد از آن هیچ اهمیتی
نــدارد و فــرق نمیکنــد کــه تیمها در بــازی بعدیشــان با
چــه تیمی بــازی دارنــد ».کامرانیفر در مــورد اینکه برانکو

انتخاب ســرمربی تیم ملــی والیبال که رونــد طوالنی به خود
گرفته اســت ،به روزهای آخر نزدیک میشــود .هفته گذشــته
گزینــه نخســت فدراســیون ،رادوســتین اســتویچف بلغــاری
وارد ایــران شــد و با بازدید از امکانات ایــران و مذاکره نهایی با
مســئوالن به کشورش برگشت .امروز نیز قرار است گزینه دوم
کوالکویچ مونته نگرویی وارد ایران شود .محمود افشاردوست،
دبیــر فدراســیون والیبال که در بطــن ماجرا قــرار دارد ،درباره
ســفر اســتویچف به ایــران و مذاکره بــا او به خبرنــگار «ایران»
گفت« :اســتویچف در ایران شــرایط و امکانات ما را ســنجید و
بررســیهایش را انجــام داد و پس از آن پــروژهای را به ما ارائه
داد کــه دارای بخشهــای مختلفــی اســت .ما قرار اســت این
پروژه را بررســی کنیــم و جوابمان را به او بدهیــم .در واقع او
قــرار نیســت به ما جــواب بدهد و ما باید بــه او جواب بدهیم.
مــا با برخی از بخشهــای پروژه او مشــکلی نداریم اما برخی
از آنها ســختیهایی را برای ما به همــراه دارد که فقط مربوط
به فدراســیون نیســت و به نوعی به باشگاهها برمیگردد .قرار
اســت هفته آینده این مســائل در جلسه هیأت رئیسه بررسی
شود تا ببینیم چه اتفاقی میافتد».
وی دربــاره ســفر امــروز کوالکویــچ به ایــران اظهار داشــت:
«ایشــان هم امــروز امکانات مــا را میبینند .فردا نیز با ایشــان
جلسهای خواهیم داشت و روز چهارشنبه هم لیگ را میبیند.
روز پنجشــبه باز جلسهای خواهیم داشت و ایشان جمعبندی
خود را به ما ارائه میدهد .در نهایت هفته آینده پیشنهادهای

کوروس سلیمانی

میگویــد داوران ایرانی میترســند پنالتــی بگیرند ،ممکن
اســت در یک بــازی  ۵یا  ۷پنالتــی اتفاق بیفتد امــا داوران
ایرانی پنالتیها را نمیگیرند ،گفت« :برعکس این مسأله
بایــد بگویم که مــن در کالس داوری نیــم فصل هم گفتم
داورانی که پنالتیهای زیاد بگیرند ،تشویق میشوند ،البته
پنالتیهایــی که درســت و صحیح اتفاق بیفتــد .داوران ما
جوان هستند و شــکل گرفتهاند و نیاز به زمان دارند .اجازه
بدهید آنها در شرایط درستی تصمیم بگیرند».
او در مــورد اینکــه بازی پرســپولیس و تراکتورســازی و
همچنیــن دربی پایتخت را چه داوری قرار اســت ســوت
بزنــد ،گفــت« :برای این  ۲بــازی  6-7داور خــوب داریم،
همگی آنها مهیای قضاوت در این بازیها هستند6-7 .
داور داریم که هم میتوانند بازی پرســپولیس و استقالل
را ســوت بزنند و هم بازیهای بزرگ دیگر را .تماشاگران
هم باید کمک کرده تا داوران به دور از حاشیهها قضاوت
کنند.

نبرد غولهای تنیس در ملبورن

«فدهرر»  36ساله به هجدهمین <گرنداسلم> عمرش رسید

وصال روحانی

عصــر دیــروز راجــر فــدهرر سوئیســی و  36ســاله با
پیــروزی پنــج ســته برابــر رافائل نــادال اســپانیایی
و  31ساله در مسابقهای که تقریباً چهار ساعت طول
کشــید ،فاتح اوپن اســترالیا ،نخســتین گرنداســلم
تنیس در سال  2017شد.
دیدار فینال در ورزشگاه فلیندرز پارک شهر ملبورن
مسابقهای پر فراز و فرود بود و چون دو غول  15سال
اخیر تنیس جهان پس از چند سال دوری از عناوین
قهرمانی گرنداســلمها ،یک بار دیگر بــه یاد دوران
اوجشــان و با بهرهگیری از حذف نــوواک جوکوویچ
صربســتانی و انــدی مــاری اســکاتلندی در مراحل
قبلی مســابقات به فینال رســیده بودنــد ،دنیایی از
توجــه را به ســوی جدیدترین دوئــل خود معطوف
کرده بودند.

در نهایــت این فــدهرر بود که با نتیجه کلی  3-2و با
ریــز نتایــج  3-6 ،6-1 ،3-6 ،6-4و  6-3برنده این
دوئل بزرگ شد و در پایان اشک شوق ریخت.
اهمیــت پیروزی فدهرر که تعداد قهرمانیهای او را
در گرنداســلمها به عدد  18رســاند و رکورد تاریخی
وی را در مســابقههای بزرگ چهارگانــه این ورزش
درخشــانتر کــرد ،بیشــتر در این نکته اســت که وی
به مدت  8ماه به ســبب مصدومیت جدی و انجام
عمــل جراحــی روی پایــش از صحنــه مســابقات
دور بــود و فقط از اواخر  2016به صحنه بازگشــت و
پیش از اوپن استرالیا تنها در دو تورنمنت معمولی
بختآزمایــی کــرده و بــه نتایــج متوســطی بیــش
نرسیده بود.
امــا او در طــول مســابقات دو هفتــهای ملبــورن،
گذشــتههای درخشــانش را احیــا کــرد و در نهایــت

ایــن گرنداســلم را بــرای پنجمیــن بــار در عمــرش
فتــح کرد .فدهرر بعد از فتح ملبورن  ،2012در هیچ
گرنداســلم دیگری قهرمان نشــده و لغزشهای او
در ســالهای بعدی ایــن باور را به وجــود آورده بود
که بایــد راکتهایش را بیاویزد و مصدومیت ســال
گذشــتهاش نیز مزید بر علت شــده بود اما نمایش
حیرتانگیز او در اوپن استرالیا  2017و نتیجه نهایی
آن سبب شد پایداری وی بیبهره نماند.
برای نادال نیز این مســابقات به منزله کامل شدن
روند احیای مجدد او پس از چند فقره مصدومیت و
نزول طی چند سال اخیر بود و او که از  6ماه پیش به
صحنه بازگشته و به آرامی به شرایط خوبش رسیده
بــود ،بــا نایــب قهرمانی دیــروزش نشــان داد برای
ماری و جوکوویچ ،دو حاکم جدید و فعلی تنیس در
سال تازه میالدی خوابهای بدی دیده است.

تیمملیوالیبالبانوانایراندیروزدردومینمسابقهخوددررقابتهایانتخابی
زنان جهان در منطقه آسیای مرکزی به مصاف مالدیو رفت و موفق به شکست
سهبرصفرمیزباناینرقابتهاشدوبا 6امتیازعنوانقهرمانیرابهدستآورد.
شاگردانمایداچیچیچدرسهستمتوالیبهپیروزیرسیدندوبهعنواندهمین
تیم رقابتهای انتخابی جهان در قاره کهن آســیا معرفی شــدند تا در مرحله
نهاییاینرقابتهابرایچهارسهمیهرقابتهایجهانیبهمیدانبروند.

هر دو مربی در هیأت رئیسه بررسی میشود و تصمیم اصلی
گرفتــه خواهــد شــد ».اکثــر کارشناســان و حتــی مربیــان لیگ
نظرشان روی استویچف است و او را گزینه خوبی میدانند .دبیر
فدراسیون والیبال در پاسخ به این سؤال که شانس کدام مربی
بیشــتر اســت ،گفت« :نمیشود گفت شــانس کدامیک بیشتر
اســت .نظرها نسبت به استویچف مثبت و کامالً درست است
اما یک طرف قضیه برآورده کردن خواســتههای او است .یکی
از موضوعاتی که وی به آن تأکید دارد ،بحث باشگاهها است و
یکسری نیازمندیها برای باشگاهها در پروژهاش تعریف کرده
اســت .بنابراین باید ببینیم میتوانیم آن را اجرا کنیم .ضمن
اینکــه باشــگاهها نیــز باید بــرای اجــرای آن کمک کننــد ».وی
در پاســخ به این ســؤال که با حضور داورزنــی در وزارت ورزش
آیا توقفی در روند کارها در فدراســیون ایجاد نمیشــود ،اظهار
داشــت« :این سؤال را باید از داورزنی بپرسید اما ایشان طوری
برنامهریزی کرده است که کارها انجام میشود و مشکلی پیش
نخواهد آمد».

در پــی تمریــن نکــردن بازیکنان صبا در روز گذشــته که در اعتراض به تأخیــر در دریافت
مطالبات مالیشــان صورت پذیرفت ،کریم بوســتانی یکی از دســتیاران صمد مرفاوی،
ســرمربی صبا گفت در انتظار واکنش سران باشگاه نسبت به این رویداد است .وی گفت
صباییهــا فقــط  20درصــد از مبالــغ قراردادهــای خــود را گرفتهاند .گفتنی اســت دیروز
بازیکنان نفت تهران نیز با وجود حضور در محل تمرین ،به دلیلی مشابه تمرین نکردند.

 2امتیاز حساس از مشت بارسا پرید

در ادامــه هفتــه بیســتم لیگ فوتبــال اســپانیا ،عصر دیــروز بارســلونا در
زمین بتیس به ســختی و فقط در سایه گلزنی دقیقه  89لوئیس سوارس
اروگوئهای روی پاسی از لیونل مسی آرژانتینی به تساوی 1-1نائل آمد .این
نتیجهبیشازهرکسی،رئالمادریدوسهویاراکهرقابتنزدیکیبابارسابر
سر عنوان قهرمانی دارند ،شادمان ساخت زیرا 2امتیاز حساس را از مشت
آبیواناریهاپراند.ابتداالگریا،مهاجمبتیسروییککرنرودرپیقصور
ترشتگتن ،دروازهبان آلمانی و مدافعان بارسا ،دروازه این تیم را در دقیقه
 75فرو ریخت و سپس نوبت به گل نجاتبخش سوارس رسید.

