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توگوی «ایران» با محمد رضا براری ،وزنه بردار طالیی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا
گف 

editorial@iran-newspaper.com

گزارش

به فراتر از آسیا میاندیشم

ایران

حســن روحانــی رئیسجمهــوری کشــورمان دیــروز بــا انتشــار پیامــی در
حســاب کاربری خود در توئیتــر قهرمانی تیم ملی وزنهبرداری کشــورمان در
رقابتهــای قهرمانی آســیا که به میزبانی ترکمنســتان برگزار شــد را تبریک
گفت .در پیام منتشر شده از ســوی رئیسجمهوری آمده است « :درخشش
و قهرمانــی پهلوانــان وزنهبرداری کشــورمان در مســابقات قهرمانی آســیا،
بر ملــت ایــران ،ملیپوشــان ،افتخارآفرینــان و مربیــان تیم مبــارک باد».

اخبار

محمد محمدی سدهی

مســابقات وزنهبرداری قهرمانی آســیا عصر شــنبه
در عشــق آبــاد ترکمنســتان بــه پایــان رســید و تیــم
ملــی وزنهبــرداری ایــران موفق شــد پس از  5ســال
بر بام آســیا بایســتد .ملی پوشــان ایران توانستند با
 5مــدال طــا 3 ،نقــره و  3برنز و کســب  562امتیاز
عنوان قهرمانی آســیا را به دست آورند .بدون شک
محمدرضا براری وزنهبردار دسته 105کیلوگرم ایران
نقش عمدهای در قهرمانی تیم ملی ایران داشــت.
وزنهبرداری که با کســب ســه مدال طالی یکضرب،
دو ضرب و مجموع در این وزن مقتدرانه بر ســکوی
قهرمانیایستاد.
محمدرضــا بــراری در خصــوص مســابقات
قهرمانی آسیا به خبرنگار «ایران» میگوید« :سطح
این دوره از مســابقات نســبت به دوره گذشته باالتر
بود ،رقبای المپیکی من از کره ،قزاقستان و ازبکستان
در این مسابقات حضور داشتند اما خوشبختانه من
توانستم در این مسابقات عملکرد بهتری نسبت به
رقبا داشته باشم و روی سکوی قهرمانی قرار بگیرم».
وزنهبــردار دســته  105کیلوگــرم ایــران ادامــه
میدهــد« :در حرکــت یــک ضــرب وزنههــای اول و
دوم را دســت کم گرفتم و نتوانســتم وزنههای 175
و  176کیلــو را بــاالی ســر ببــرم اما اطمینان داشــتم
کــه میتوانم در حرکت ســوم وزنــه  177کیلوگرم را
باالی ســر ببرم .مربیان به من اطمینان داشــتند که
میتوانــم ایــن وزنه را مهــار کنم و خوشــبختانه این
گونه هم شــد .اگر وزنههــای اول و دوم را دســت کم

یادداشت

وزنهبرداری ما نشان داد پتانسیل باالیی دارد

اکثر کشــورهای صاحبنام همیشــه ســال پس از
المپیک دســت به جوانگرایی میزنند و در این
فرصت چهار ساله به استعدادهایشان فرصت
میدهنــد تا بــرای المپیک بعدی آمــاده و تیم
قدرتمندی بســازند .تیم ملی ما هم مســتثنی
از ایــن قضیه نبــود و کادر فنی تیم ملــی نیز در
مســابقات قهرمانــی آســیا در ترکمنســتان از
بهمن زارع
نفراتی استفاده کرد که برای نخستین بار چنین
سرمربی سابق تیم ملی
وزنهبرداری
مســابقاتی را تجربــه میکردنــد .الحــق نفرات
جدید تیم ملی ایران نیز محک خوبی خوردند
و بــا قهرمانی در این مســابقات نشــان دادند کــه وزنهبرداری ما پتانســیل
باالیی دارد .کادر فنی نیز داشتههای خود را ارزیابی کرد و حاال میدانند که
روی چه کسانی سرمایه گذاری کنند .ایوب موسوی و صالح چراغی خیلی
باانگیزه و درخشــان ظاهر شــدند .در  105کیلوگرم نیز محمدرضا براری با
تجربه ،درخشانترین وزنهبردار ما بود و به حق خودش رسید .درایت کادر
فنــی برای حضور و تمرین کردن بچههــای جوان در کنار باتجربهها خیلی
ســخت تالش کردیــم و به این مهم دســت یافتیم.
تیــم ملــی وزنهبــرداری  5ســال از ســکوی قهرمانی
در آســیا دور مانــد کــه ایــن دوری بــه دلیــل کمبــود
امکانــات بود اما امســال این محدودیتهــا مانع از
قهرمانیماننشد».
براری در مورد پتانســیل باالی وزنهبرداری ایران
در وزنهــای بــاال میافزایــد« :ایــن موضــوع ریشــه

میتوانــد بــه تیم ملی ما کمک و بــرای جوانان ایجاد انگیزه کنــد .البته در
چند وقت اخیر حاشیههای زیادی اطراف تیم ملی بود که کادر فنی بخوبی
ایــن تیــم را جمع و جــور کرد و حاصــل تالشها را نیز بــا قهرمانی گرفت.
مشخص است که کادر فنی اهداف کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدتی را
ترسیم کرده است .تیم ملی وزنهبرداری ما پتانسیل باالیی دارد و مطمئناً
هــدف اصلــی کادر فنی مســابقات جهانی امریکا اســت و با اضافه شــدن
عنواندارهای کشــورمان مانند کیانوش رســتمی و سهراب مرادی و با رفع
آســیب دیدگی بهداد سلیمی و یک برنامهریزی دقیق ،این فرصت وجود
دارد که تیم قدرتمندی را روانه مسابقات جهانی کنیم .امیدوارم مسئوالن
نیــز از حمایت کادر فنی جوان تیم ملی غافل نشــوند تــا برنامهریزی آنها
اثربخش باشــد .در این میان بازگشــت سعید علی حســینی هم میتواند
امیدبخش باشــد تا پس از چند ســال دوباره شــاهد دو وزنهبردار قدرتمند
در سنگین وزن باشیم .با ارادهای که از سعید میبینم ،میتوان پی برد که
میخواهد به حق خودش در این ورزش برســد .با نگاه کردن به اسامی که
پیش روی ماست انشاءاهلل تیم قدرتمندی راهی مسابقات جهانی خواهد
شد.

ژنتیکــی دارد .مــا ایرانیهــا قــد بلنــد هســتیم و این
موضوع موجب میشود تا در وزنهای باال عملکرد
مناسبی داشته باشیم .سایر کشورهای آسیایی در این
وزنهــا چنین خصوصیاتــی ندارند و اکثــراً قد کوتاه
هســتند و این موضوع موجب میشود تا نتوانند در
وزنهای باال موفق باشند».
وزنهبردار دســته  105کیلوگرم در خصوص پیام

استعفاها و حاشیههای تازه برای پرسپولیس

وصال روحانی

سایت 90

فقط  24ســاعت بعد از بازی پر ســر و صدای عصر
شنبه پرسپولیس با ذوب آهن که تیم تمرین نکرده
پرســپولیس برتری  3-1حریف را به تســاوی 3-3
تبدیــل کــرد ،حــرف و حدیثهــای تــازهای اردوی
سرخها را دربر گرفت.
ëëگرشاسبی:استعفایزادمهرتازهنبود
انتشــار خبــر اســتعفای محمدرضــا زادمهــر از
هیأت رئیســه سرخها طبعاً یکسری واکنشها را در
پی داشــت اما حمیدرضــا گرشاســبی ،دیگر عضو
هیأت مدیره باشــگاه متذکر شد که ماجرا ،ماجرای
تازهای نیست و زادمهر قبل از سفر اخیرش به خارج
از کشور ،استعفا داده بود و چون پایان فصل نزدیک
است ،به طور خودکار از سوی وزارت ورزش اعضای
جدید هیأت رئیســه و به تبع آن ،جانشــین زادمهر
هم مشــخص خواهند شــد .وی همچنین گفت در
معیت مهدی تاج به وزارت ورزش رفته تا قدمی در
راه حل مشکالت مالی پرسپولیس بردارد.
ëëکاشانی:خبرندارم
دیروز جعفر کاشــانی ،رئیس معروف هیأت
مدیــره قرمزها هم در همیــن ارتباط و همچنین
خبر اســتعفای اکبر طاهری تحت سؤال و جواب
رســانهها قرار گرفت اما مثل معمول با یکســری

نامیدهانــد ،او هــم مختار اســت به هــر تیم دیگری
بپیونــدد .البتــه حرفهــای او در تضــاد بــا قــرارداد
 5ســالهای است که با قرمزهای تهرانی دارد .دیروز
همچنین گفته شــد وجــود برخی شــروط و بندها و
آپشنها درمتنقرارداد بازیکنان پرسپولیس باعث
میشــود مبالــغ دریافتی آنها برای فصــل آینده به
طرز چشــمگیری افزایــش یابد .از این قبیــل موارد
میتوان به  10درصد افزایش طبیعی دســتمزد در
پایان هر فصــل 10 ،درصد اضافی به عنوان پاداش
قهرمانی 10 ،درصــد دیگر برای نفراتی که در بیش
از  70درصــد بازیهــا حاضــر بودهانــد و  10درصــد

شکست پر سر و صدای «کلیچکو» در لندن

والدیمیرکلیچکو،قهرمانمعروفوبزرگبوکساوکراینکهیکسال
و اندی پیش با قبول شکســت برابر تایســون فیوری امریکایی ،عنوان
قهرمانی دســته ســنگین وزن جهان را از منظر 3سازمان از 4سازمان
بزرگ حاکم بر این ورزش به فیوری سپرد (و سپس عنوان  W.B.Aرا
پس گرفت) شنبه شب باخت پر سر و صدای تازهای را متحمل شد و
اینباردرورزشگاهویمبلیلندنودرحضور 90هزارتماشاگربهآنتونی
جاشــوا بریتانیایی هم باخت و عنوان ســازمان  WBAرا به جاشــوایی

تبریک رئیس جمهوری و وزیــر ورزش در خصوص
قهرمانی تیم ملــی میگوید« :این مســائل موجب
دلگرمی ما ورزشکاران میشود .هر چند ورزشهایی
همچــون وزنهبرداری نیاز به حمایتهای بیشــتری
دارند .امیدوارم که حمایتها از تیم ملی بیشتر شود
و ما بتوانیم در مســابقات جهانی نیز روی سکو قرار
بگیریم».

صعود ساحلی بازان
در گرو شکست نیجریه

سـرخهای معترض پولدارتر میشوند
کلیگوییها کوشــید جواب صریحی ندهد .وی با
تأکید مجدد بر لزوم فرهنگسازی در پرسپولیس
و تبدیــل شــدن این تیــم قدیمی به یک باشــگاه
واقعی گفت :همه ما استعفا دادهایم (با خنده).
وی در مــورد شــایعات دوملیتــی بــودن برخــی
از اعضــای هیــأت مدیــره قرمزهــا هم گفــت :در
ایــن مــورد خبــری نــدارم امــا ایــن را میدانم که
خودم عاشق کشــورم و کامالً ایرانی هستم و من
و همکارانــم پولــی در پرســپولیس نمیگیریــم.
همیشه ممکن است در یک خانواده بحثهایی
مثل اعتصاب اخیر از ســوی بازیکنان شکل گیرد
ولی همه این موارد حل شــدنی است و بازیکنان
چون الگوی جوانترها هستند ،باید پختهتر عمل
کرده و اعتبار پیراهن پرسپولیس را حفظ کنند.
ëëنهادهاینظارتیورودمیکنند
دیروز همســو با اظهارات مقامهای فوق ،گفته
شــد که امکان دارد پــس از اعتصاب اخیر بازیکنان
پرســپولیس ،پای نهادهای نظارتی به این موضوع
باز شــود .پیشتــر کمیته اخالق فدراســیون فوتبال
خبــر از ورود خــود به این مســأله داده بود .علیرضا
بیرانوند هم باید پاســخگوی مصاحبهای باشــد که
در پایــان بــازی بــا ذوب آهــن انجــام داد و طــی آن
گفت حاال که هــواداران او و یارانــش را «بیغیرت»

گشایشهای حاصل از برجام
در عرصه ورزش

گشــایش حاصــل از برجــام فقــط بــا بازتــاب مثبت در
عرصههای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی کشور همراه
نبوده و در عرصه ورزش نیز تدبیر دولت موجبات رشد
و شــکوفایی را در جامعــه ورزش به وجود آورده اســت.
کسب میزبانیهای مختلف رشتههای ورزشی در عرصه بینالمللی پس از اجرای
برجام ،باعث جنب و جوش بیشــتری در ورزش کشــور شــد و با تکاپوی حاصل از
این میزبانیها مســیر پیشــرفت در مقام ســنجش با دورههای قبل فراهم شد .به
گزارش سایت وزارت ورزش و جوانان ،بعد از توافق ایران با  5+1که اجرای برجام
را به دنبال داشت ،توجه مجامع بینالمللی ورزشی به مدیران ایرانی این عرصه
نیز بیش از گذشته به وجود آمد تا حضور آنها در کرسیهای بینالمللی ،پشتوانه
بهتــری بــرای ورزش ایــران به همراه داشــته باشــد.از طرفی میزبانــی رویدادهای
ورزشی بینالمللی که محصول اجرای برجام بود ،با تدبیر وزارت ورزش و جوانان
اتفــاق خــوب دیگری را بــه ارمغــان آورد که همانا توزیــع عادالنه ایــن میزبانیها
در نقــاط مختلف کشــور بــود تا رویکــرد عادالنه دولــت یازدهــم در عرصه ورزش
جنبــه عملی تری به خود بگیرد .یکی از رویدادهای بینالمللی ورزشــی ،میزبانی
مســابقات جام جهانی کشــتی آزاد در کرمانشــاه بود که اهمیت و اعتبار باالی این
رویداد ،تقاضای ویزا از ایران را از سوی تیم ملی کشتی آزاد امریکا به دنبال داشت
و حتی موجب موضعگیری فدراسیون کشتی امریکا و کشتی گیران آزادکار در قبال
سیاستهای غیر منطقی ترامپ شد و بازتاب سیاسی مثبتی را برای ایران در سایه
این رویداد ورزشــی که از گشــایشهای برجام بود به ارمغان آورد.از طرفی صدور
ویزای ورزشــکاران ایرانی برای حضور در مسابقات معتبر خارجی بیش از گذشته
صــورت گرفــت و همین حضور ورزشــکاران مــا در رویدادهای معتبــر باعث ارائه
توانمندی ورزش ایران در عرصه بینالملل شد.
ëëگشایشهایحاصلازبرجامدریکنگاه
* گشایش در اخذ ویزای ورزشکاران و تسریع همکاریها
* گشایش در اخذ مجوز میزبانی رویدادهای معتبر و ارتقای انگیزه فدراسیونهای
ورزشی در این زمینه
* تسهیل و بهبود روند انجام تبادالت ارزی فدراسیونهای ورزشی و تأمین هزینه
اردوهای تیمهای ایرانی در کشورهای خارجی
* تسهیل و بهبود روند واردات برخی اقالم و تجهیزات ورزشی مورد نیاز ورزشکاران
* فراهم شدن شرایط مذاکره با سرمایهگذاران خارجی
برجام و میزبانی رویدادهای ورزشی
* از تیرماه  94تا پایان ســال  95در مجموع  65میزبانی در  20رشــته ورزشی کسب
شده است
* از ابتــدای ســال  ،96میزبانی مســابقات بینالمللی ووشــو و ماراتن پــارس و دو
میزبانی تکواندو و  5میزبانی رویدادهای معتبر بینالمللی کسب شده است.

پیام رئیسجمهوری برای قهرمانی وزنهبرداران

نمیگرفتممیتوانستمرکوردبزنم».
او در مــورد حرکــت دو ضــرب میافزایــد« :در
حرکــت دو ضــرب وزنــه  220کیلوگرم بــرای حریف
کرهای وزنه ســنگینی بود اما با این وجود او این وزنه
سنگین را باالی سر برد و در حرکت دو ضرب رقیب
اصلی من به حساب میآمد .علیرغم این توانستم
بــا مهار وزنه  221کیلوگــرم او را جا بگذارم و به مدال
طالی دو ضرب و مجموع برسم».
بــراری در مورد این موضوع که  3طالی او نقش
بســیار زیــادی در قهرمانــی تیــم ملی داشــت ،بیان
میکنــد« :حقیقتاً تمــام بچهها زحمت کشــیدند و
همــه تــاش کردند ،همــه بچهها در ایــن قهرمانی
شــریک هســتند اما قبول دارم که با کســب  3مدال
طــا و باال بردن امتیاز تیمــی بار قهرمانی را یک تنه
بــه دوش کشــیدم ».وزنهبــردار دســته  105کیلوگرم
میگوید« :هدف اصلی من درخشش در مسابقات
جهانی است که  7ماه دیگر در امریکا برگزار میشود.
هدفــم ایــن اســت کــه رکــوردم را ارتقا دهــم و برای
رســیدن بــه این مهــم زمان خوبــی در اختیــار دارم.
خوشبختانه رو به پیشرفت هستم و تمام فکرم این
اســت که وقفــهای در قهرمانــی هایم پیــش نیاید و
همین مســیر را ادامه دهم .میخواهم فراتر از آسیا
باشم و به مدال طالی جهان دست یابم».
او در مــورد شــرایط تیــم ملــی بیــان میکنــد:
«متأســفانه اردوهای ما پیش از برگزاری مســابقات
قهرمانــی آســیا برگــزار نشــد و در مســیر قهرمانــی
کمبودهایی داشتیم و با وجود این کمبودها و شرایط
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دیگر در صورت صعود تیم به مرحله حذفی لیگ
قهرمانان آسیا اشــاره کرد .به این ترتیب سرخهای
معتــرض و اعتصابی بــزودی زود پولدارتــر از اینها
خواهندشد!
ëëپرسپولیسیهاباالخرهتمرینکردند
بازیکنان تیم فوتبال پرســپولیس که چند روزی
به دلیــل دریافت نکردن مطالباتشــان اعتصاب
کرده بودند ،عصر دیروز با حضور در ورزشگاه خیریه
عملبهتمرینپرداختند.نکتهجالبتمریندیروز
ایــن بود کــه مهدی طارمــی به همــراه چند جعبه
شیرینیدرتمرینپرسپولیسحاضرشد.

سپردکهازدیدگاه،IBFپیشازاینمسابقههمصاحبمقامقهرمانی
جهان بود .در مبارزهای که کلیچکو چهار بار و جاشوا برای نخستین بار
طــی 19مبــارزه حرفهای خود ناکدان شــدند ،در نهایت کار مشــتزن
خســته اوکراینــی در راند یازدهم تمام و داور مجبور بــه پایان دادن به
اینمبارزهدراینمقطعزمانیشد.باتوجهبهنتیجهحاصله،احتمال
ترتیبدادنمبارزهایتکراریبیندوطرفزیاداستاماکلیچکوکه41
ساله شده ،در آن دیدار نیز آسوده نخواهد بود.

مســابقات جام جهانی فوتبال ســاحلی  2017بامداد دیروز
در باهاما پیگیری شــد و تیــم ملی فوتبال ســاحلی ایران در
دومیــن دیــدار مرحلــه گروهی با اختــاف یــک گل از ایتالیا
شکســت خــورد .دو تیــم در زمــان نخســت این دیــدار بازی
نزدیکــی مقابل یکدیگــر ارائه دادند و ســهم ایــران دو گل و
ایتالیــا یــک گل بود .ایتالیــا در وقت دوم تــاش زیادی برای
جبــران نتیجه انجام داد اما با دریافت یک گل زیبای قیچی
برگردان توســط مســلم مســیگر بار دیگر اختــاف به دو گل
رســید .وقت سوم مســابقه با گلزنی ایتالیا آغاز شد و با روند
خوب الجوردی پوشان ادامه پیدا کرد تا در نهایت نتیجه به
ســود این تیم تغییر کرد و ایتالیاییها موفق شــدند با نتیجه
 5بر  4تیم ملی ایران را شکســت دهنــد و در صدر گروه قرار
بگیرنــد .گلهای ایــران در این دیــدار را امیرحســین اکبری،
محمد احمدزاده ،مســلم مسیگر و محمدعلی مختاری به
ثمر رساندند .در دیگر بازی گروه دوم رقابتها که تیم ملی
ایران در آن قرار دارد ،تیمهای مکزیک و نیجریه به مصاف
هم رفتند که این دیدار با نتیجه  4بر  4در وقت قانونی دنبال
شــد .تیم ملی نیجریــه در وقت اضافه این دیــدار با یک گل
موفق شــد عالوه بر پیروزی  5بــر  4مقابل مکزیک 2 ،امتیاز
مهم (تیمی که در وقت اضافه موفق به برتری شود 2 ،امتیاز
به حسابش واریز میشود) کسب کند .با این نتایج کار صعود
ملی پوشــان به روز آخر و جدال حســاس با نیجریه کشــیده
شــد .نیجریــه در دیدار نخســت خود مقابل ایتالیــا با نتیجه
پرگل  12بر  6شکست خورد و با نتایج کسب شده در دومین
دیــدار تیمهای گروه دوم ،رقابت تیم ملی ایران و نیجریه از
حساسیت باالیی برخوردار است چرا که صعود ایتالیا به دور
بعد قطعی اســت و مکزیک هم شانسی برای صعود ندارد
اما تیم ملی ایران میتواند با پیروزی مقابل نیجریه بهعنوان
تیــم دوم بــه دور بعــد صعــود کند .بــه این ترتیــب ایتالیا با
 6امتیــاز ،ایــران بــا  3امتیــاز ،نیجریه بــا  2امتیــاز و تیم ملی
مکزیــک بــدون امتیــاز در ردههــای اول تا چهارم گــروه دوم
رقابــت های جام جهانــی قرار گرفتهاند .آخریــن دیدار تیم
ملــی فوتبــال ســاحلی کشــورمان در مرحلــه گروهــی جــام
جهانی  2017ســاعت  3بامــداد  12اردیبهشــت مقابل تیم
ملی نیجریه برگزار خواهد شد.

قهرمانی و رکوردشکنی «رضا علیپور»
در جام جهانی چین

رضا علیپور قهرمان ســنگنوردی ایران موفق شد با ثبت
رکورد  ۵ثانیه و  ۵۴صدم ثانیه عنوان قهرمانی مسابقات
ســنگنوردی جام جهانی «نانجینگ» چین را ازآن خود
کنــد .در این رقابتها رضا علیپور «ســریعترین مرد جام
جهانی نانجینگ چین» در تمامی مراحل این مسابقات،
رکــورد کمتر از  ۶ثانیه را ثبــت کرد .او در نیمه نهایی فراتر
از انتظارات ظاهر شــد و رکورد  ۵ثانیه و  ۴۸صدم ثانیه را
ثبت کرد و توانســت رکورد دنیا را که متعلق به «دانیل بودیرف» با زمان  ۵ثانیه و
 ۵۸صدم ثانیه بود ۱۰ ،صدم ثانیه جابهجا کند.

اسماعیلپور چهارمین بازیکن برتر جهان شد

ســایت معتبر فوتسال پلنت امســال نیز به رسم هر ساله ،برترینهای
فوتســال جهان را با نظرســنجی از بین مربیان برتر دنیــا انتخاب کرد.
فوتســال ایــران نیــز در بیــن آیتمهــای امســال ،در چهار بخــش نامزد
داشــت کــه به ترتیب ســید محمد ناظم الشــریعه در بخــش بهترین
مربــی ملی در رتبه پنجم ،تیم ملی ایــران در بخش بهترین تیم ملی
در رتبــه چهارم ،احمد اســماعیلپور در بخش بهترین بازیکن در رتبه
چهارم و علیرضا صمیمی در بخش بهترین دروازهبان در رتبه هفتم
قرار گرفتند.

اسدی :کمک داور سریالنکایی  25دقیقه ناشنوا شده بود

حمیرا اســدی ،رئیس کمیته بینالملل فدراســیون فوتبال ایران با تأکید بر اینکه
رأی اخیر انضباطی فیفا درخصوص دیدار چندی پیش تیمهای ملی ایران و چین
و تعییــن جریمه  50هزار فرانکی برای ایران «قطعی و نهایی» اســت و دنبالهای
ندارد و قابل فرجامخواهی هم نیست ،گفت کمک داور سریالنکایی این مسابقه
بر اثر برخورد یک نارنجک با وی و انفجار آن حدود  25دقیقه ناشنوا شده بود و در
نتیجه ایران بلنداقبال بوده که مجازات مقرر شده توسط فیفا از حد و حدود نقدی
فراتر نرفته است.

گوچی :آرزوی پیوستن به تیمی بزرگتر را ندارم

رضــا قوچاننژاد (گوچی) که بــا به ثمر رســاندن  18گل نفر دوم جدول
گلزنــان فصــل رو به پایان لیگ فوتبال هلند شــناخته شــده و شــایعات
الحاق او به تیمی بزرگتر پیوســته شــنیده میشــود ،دیروز گفت آرزوی
خاصی برای پیوستن به سایر تیمها ندارد و خوشحال است که گلهایش
کمک شایان توجهی به تیم فعلیاش -هیرن فین -کرده است.

کریک :کیروش سهم زیادی در حذف «بارسا» داشت

مایکل کریک ،هافبک کهنهکار منچســتریونایتد گفت در سال  2008که این تیم با
ســرمربیگری آلکس فرگوســن و کمک مربیگری کارلوس کیروش ،بارسلونا را در
نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا حذف کرد و در نهایت با شکست دادن چلسی در
فینال قهرمان شد ،کیروش سرمربی فعلی تیم ملی ایران سهم مهمی در حذف
بارســا داشــت .وی افزود :پیشــنهادهاي مؤثر تاکتیکی کیروش ،راههای پیروزی و
صعود را به روی بارسلونا بست.

پخش شیرینی در تمرین دیروز آبیها

نخســتينتمرین تیم فوتبال اســتقالل پــس از پیروزی بــر «پدیده» که
طبعاً به بازیکنان حاضر در مشــهد فرصت ریکاوری داده شــد و کارها
بیشــتر متمرکز بر سایر نفرات بود ،از ســاعت  13دیروز در محل کمپ
مرحوم حجازی انجام شد .امید ابراهیمی و کاوه رضایی نفرات غایب
در تمریــن روز یکشــنبه بودنــد کــه اولی مصــدوم اســت و دومی قصد
پیگیــری کارهای شــخصیاش را داشــت .از آنجا که پیــروزی بر پدیده
آبیهــا را بــه رده دوم جــدول لیگ برتــر برگردانده ،دیروز هــواداران با
پخش شــیرینی بین بازیکنان از آنها تشکر کردند .علیرضا منصوریان
هــم بــا ســید مهــدی رحمتــی کــه در مشــهد گل بدی خــورد بــه طور
خصوصی به صحبت پرداخت.

امروزیکصعودکنندهدیگربهلیگبرترمشخصمیشود

سپیدرود ،گلگهر یا ملوان؟

عصر امروز در هفته آخر (ســی و چهارم) از لیگ دســته اول فوتبال کشــور ،تکلیف
دومیــن تیــم صعودکننده از ایــن لیگ به لیگ برتر مشــخص میشــود .در حالی
که صعود پارس جنوبی جم ،قهرمان پیش هنگام مســابقات از قبل محرز شــده
اســت ،ســه تیم دیگر شــامل ســپیدرود رشــت ،گلگهر ســیرجان و ملوان انزلی با
نتایج مسابقات امروز خود تکلیف تیم دوم جدول و به واقع دومین صعودکننده
را مشــخص میکنند .ســپیدرود که با  58امتیاز دوم اســت ،از نســاجی قائمشــهر
پذیرایی میکند ،گلگهر که  57امتیازی است ،در زمین فوالد یزد به میدان میرود
و ملوان که  57امتیاز دارد نیز میهمان نفت مسجدسلیمان است .در این میان اگر
سپیدرود با هر نتیجهای برابر نساجی برنده شود ،صعود کرده و نتایج دو رقیبش را
بیاثر خواهد ساخت .در ته جدول نیز تکلیف دو تیم سقوط کننده دیگر (اضافه بر
استقالل اهواز) مشخص خواهد شد.

