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اینروزنامهعکسالیسترکوک،ستارهکریکت
انگلیــس را که دیــروز آخرین بــازی ملیاش
را برابــر هند انجام داد ،عکــس و گزارش اول
خــود قــرار داده و او را کاپیتــان خارقالعــاده
توصیف کرده است .گاردین یک جمعبندی
از مســابقات تــازه پایان یافته تنیــس یو.اس.
اوپن را هم که ناکامی سرهنا ویلیامز امریکایی
در فینــال زنان مقابل رقیب ژاپنیاش اتفاق
بزرگ آن تلقی شد ،ارائه داده است.

اینهفتهنامهمعتبر،عکسیازحاتمبن
عرفا،هافبکآفریقاییتبارتبعهفرانسه
را به تصویر اصلی خود تبدیل کرده و از
جدیدترین اتفاقات لیگ فوتبال فرانسه
سخن گفته اســت .گزارشهایی درباره
تیــم متــز و مشــکالتش و شــروع فصل
جدیــد لیــگ قهرمانــان اروپا از اواســط
هفته بعد ،دیگر گزارشهای این نشریه
است.

صفحهاولاینروزنامهدرتسخیربازیدوشنبه
شبتیمهایملیفوتبالایتالیاوپرتغالاست
که بــا نتیجه  1-0به ســود پرتغالیهــا به پایان
رســید .انتخــاب واژه « »Mabبــه عنــوان تیتــر
اصلی این نشریه ،اشارهای به حروف « »Maکه
حرفهای اولیه واژه مانچینی ،سرمربی جدید
تیمملیفوتبالایتالیاونشانگرماتشدناودر
برابررقیباروپاییاشاست.

قطعی شدن مدال برنز دختران اینالین هاکی

تیــم ملی اینالین هاکی بانوان کشــورمان در ســومین دیدار خود
در رقابتهــای آســیایی کره جنوبی با نتیجه  ۴بــر  ٢برابر میزبان
ویـــــژه این رقابتها پیروز شد و مدال خود را قطعی کرد .اسکیت بازان
ایرانی برای کســب مدال خوشــرنگتر امروز (چهارشــنبه) به مصاف ژاپن خواهند
رفــت و فردا با چین تایپه به رقابت خواهنــد پرداخت .پیش از این تیم ملی موفق
شده بود به ترتیب از سد چین و هند عبور کند .تیم ملی اینالین هاکی زنان ایران در
سالهای فعالیت خود ،با کمک ورزشکاران ،حامیان مالی ،فدراسیون و کمکهای
مردمی به چندین تورنمنت آســیایی و جهانی اعزام شــد .هزینههایی چون بلیت
هواپیمــا ،هتل ،لباس فــرم و خوراک عمــده هزینههای اعزام تیم ملی را تشــکیل
میدهند؛ این هزینهها در دوره گذشــته از ســوی حامیان مالی تأمین شده بود .تیم
اینالین هاکی بانوان تاکنون دو بار در ســالهای  2012و 2016در جایگاه ســوم آســیا
ایســتاده اســت .تیم مردان ایران نیز تاکنون  ۲برد برابر کره جنوبی و سنگاپور کسب
کرده و توانسته مدال برنز خود را با راهیابی به مرحله نهایی قطعی کند .در مرحله
دوم(نهایی) مسابقات اینالین هاکی قهرمانی آسیا ،سه تیم بهصورت دورهای برای
مشخص شدن رتبههای اول تا سوم با یکدیگر پیکار خواهند کرد.

ی تیم ملی والیبال
گفتوگوی «ایران» با دریافتکننده قدرت 

معنوینژاد :خستهایم اما برای مسابقات جهانی انرژی داریم

طالی جاکارتا موجب شد تا بچهها باانگیزه باال برای قهرمانی جهان آماده شوند /به بازیکنان جوان
پیشنهاد میدهم در لیگ ایتالیا حضور یابند
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

افتتاحورزشگاهاسالمشهرباحضورجهانگیری
و وزیر ورزش

در ادامه افتتاح پروژههای ورزشــی در هفتــه دولت ،عصر روز
گذشــته ورزشــگاه  7هزار نفری شهدای اسالمشــهر با حضور
اخبــــــار اســحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهوری و مســعود
ســلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان و مســئوالن این شهرســتان افتتاح شــد .این
ورزشــگاه واقع در شــهرک امام خمینی (ره) این شــهر است که به بهرهبرداری
رسید .وزارت ورزش و جوانان در طرح افتتاح پروژههای ورزشی از هفته دولت تا
فجر چهلم مجموعههای مختلفی را در سطح کشور افتتاح میکند.

نخستینطالیوزنهبرداریبزرگساالنبهصلحیپوررسید

در ادامــه رقابتهــای وزنهبــرداری آزاد قهرمانــی آســیا و اقیانوســیه کــه در ژاپن در
حال برگزاری اســت ،ســیدحامد صلحیپور ،نماینده دســته  97کیلوگرم کشــورمان
بــه مصاف حریفانش رفت و با مهار وزنه  231کیلوگرمی بهعنوان قهرمانی دســت
یافت .پیش از این سیدیوسف یوسفی ،روحاهلل رستمی و نادر مرادی موفق به کسب
 3مدال نقره برای ایران شــده بودند .ایزدی نیز برنز بزرگســاالن را کســب کرده بود.
امیر جعفری نیز در دسته  65کیلوگرم چهارم شد و صمد عباسی نیز اوت شده بود.

مدال برنز صالحی در رقابتهای اسکیت قهرمانی آسیا

سایت فدراسیون والیبال

تیــم ملــی والیبال ایــران روزهای ســخت و
مهمــی در پیــش دارد .پــس از قهرمانــی
مقتدرانــه والیبالیســتهای کشــورمان در
بازیهای آســیایی  2018جاکارتا ،شاگردان
کوالکوویچ در تورنمنت اســلوونی شــرکت
کردند و برای حضور در مسابقات قهرمانی
جهــان و رســیدن به مــرز آمادگــی  3بازی
دوســتانه بــا تیمهــای اســلوونی ،امریــکا و
کانــادا برگزار کرد که در هر  3دیدار مغلوب
رقبای خود شــد .ملیپوشــان والیبال ایران
پــس از ایــن تورنمنــت بالفاصلــه بــه وارنا
اعزام شــدند تــا با رقبای قدرتمنــد خود در
مســابقات قهرمانی جهــان رودررو شــوند.
جواد معنوینژاد که یکی از مهرههای مورد
اعتمادکوالکوویچاست،دورانمصدومیت
را پشت سر گذاشته و در تورنمنت اسلوونی
برایدقایقیبهبازیگرفتهشد.معنوینژاد
امیدوار اســت بتواند همچون لیگ جهانی
سال گذشته ،بازیهای درخشانی برای تیم
ملی انجام دهد.
ی تیــم ملــی در ابتدا
دریافتکننــده قدرتــ 
درخصــوص قهرمانــی تیــم ملــی والیبال
در بازیهــای آســیایی جاکارتا بــه خبرنگار
«ایران» میگوید« :خوشــحالم که با کسب
مــدال طــا بازیهــای آســیایی را بــه پایان
رســاندیم و توانســتیم بــه هدفــی که پیش
از اعــزام بــه مســابقات داشــتیم ،برســیم.
بازیهای آسیایی جاکارتا مسابقات سخت
و مهمــی بــود و رقبــای خوبی در ایــن دوره
حضور داشتند که از جمله این رقبا تیم کره
جنوبی رقیب مان در فینال بود».

محمدجــواد معنوینــژاد ادامــه میدهد:
«تیم ملی بــدون واگذاری حتی یک ســت
بازیهای آســیایی را به پایان رساند که این
موضوع یکی از دستاوردهای خوب این تیم
به حســاب میآیــد و یک رکورد محســوب
میشــود .کســب این نتیجــه نشــان داد که
والیبال ایران در آسیا بی رقیب است .کره و
ژاپــن نیامده بودند تا طال را به ایران تقدیم
کنند و بروند ،این قهرمانی با تالش تمامی
بازیکنان به دست آمد و کامالً ارزشمند بود.
هدفمــان این بود کــه با طــای بازیهای
آســیایی بــه اســتقبال مســابقات قهرمانی
جهان برویم که خوشــبختانه این گونه هم
شد .طالی والیبال پایان خوبی برای کاروان
ایران در بازیهای آسیایی جاکارتا بود».
معنوینــژاد با اشــاره به ترکیــب تیم ملی
والیبــال در بازیهــای آســیایی میافزایــد:
«تیم ملی با ترکیبــی از بازیکنان باتجربه و
جوان برای پوستاندازی در جاکارتا حضور
یافت و حقیقتاً ایگور کوالکوویچ ،ســرمربی
تیم ملی در تغییر نسل استاد است .تالش
او ایــن اســت تــا با بــازی دادن بــه بازیکنان
جوان ،این بازیکنان را برای مسابقات مهم
آمــاده کند .به نظرم جوانــان خوبی هم در
ترکیب تیم ملی حضور دارند که میتوانند
سالها این تیم را بیمه کنند».
او در مــورد عملکرد تیم ملی در تورنمنت
اســلوونی پیش از آغاز مسابقات قهرمانی
جهــان هــم صحبــت کــرد 3« :بــازی در
اســلوونی برگــزار کردیــم و در ایــن  3بــازی
کادر فنی به دنبال این بود تا تیم به آمادگی
دست یابد و به بهترین ترکیب برای حضور
در مســابقات قهرمانــی جهان برســد .برد
و باخــت در ایــن تورنمنــت چنــدان مهــم

نبود .حریفانمان قدرت والیبال ایران را در
مسابقاتقهرمانیجهانخواهنددید».
ی تیم ملی در پاســخ
دریافتکننــده قدرتــ 
به این ســؤال کــه چرا کمتــر در ترکیب تیم
ملــی قــرار میگیــرد ،میگویــد« :بــه دلیل
مصدومیــت مســابقات لیگ جهانــی را از
دســت دادم و نتوانســتم در آن مســابقات
حضــور یابــم .مصدومیتــم پیــش از آغــاز
بازیهای آســیایی برطــرف شــد و در حال
حاضر هم شــرایط خوبــی دارم و میتوانم
بــرای تیــم ملــی بــازی کنــم البته بــودن یا
نبودنم در زمین بســتگی بــه تصمیم کادر
فنــی دارد امــا در همه حال آمــاده خدمت
به تیم ملی هســتم ».معنوینژاد در ادامه
به مســابقات معتبر قهرمانی جهان اشاره
کرد و گفــت« :مســابقات قهرمانی جهان،
مسابقاتی اســت که از سطح بســیار باالیی
برخوردار اســت و در واقــع بعد از المپیک،
معتبرتریــن و مهمترین تورنمنت والیبال
در ســطح جهان است .ما در دور مقدماتی
مسابقات با تیمهای بلغارستان ،لهستان،
کوبا ،فنالند و پورتوریکو همگروه هستیم که
تیمهایبسیارخوبوقدرتمندیمحسوب
میشوند».
او درخصــوص رقبــای تیم ملــی میگوید:
«یکــی از رقیبــان اصلــی ما در ایــن مرحله
لهستان است ،تیمی که به عنوان قهرمانی
ســال  ۲۰۱۴دســت یافــت البتــه در ایــن
مســابقات تمام تیمهای مدعی با بهترین
نفرات حضور دارند و کارمان بسیار سخت
اســت .تیم ملی بازیهای سختی در پیش
دارد و امیدوارم که ســربلند باشــیم .البته با
قهرمانــی در جاکارتــا ،روحیه باالیــی برای
حضــور در مســابقات قهرمانــی جهــان

داریــم ».بازیهــای آســیایی ،حضــور در
تورنمنت اســلوونی و بالفاصله شــرکت در
مسابقات قهرمانی جهان .برنامهای که به
نظر فشــرده و طاقتفرساست .این لژیونر
والیبال کشورمان درخصوص سؤالی مبنی
بر اینکه آیا بازیکنان خسته نیستند؟ چنین
پاســخ داد« :مســلماً ایــن برنامه فشــرده،
بازیکنان را خسته میکند اما طالی جاکارتا
موجب شد تا بچهها با انرژی باال خودشان
را بــرای حضــور و موفقیــت در مســابقات
قهرمانــی جهان آمــاده کنند و بــه نوعی با
قهرمانــی در جاکارتــا خســتگی از تنمــان
بیرونرفت».
او کــه قــرارداد خــود را تــا ســال  2020بــا
باشــگاه ورونا تمدید کرده ،به دستاوردهای
حضــورش در لیــگ ایتالیا اشــاره میکند و
میگوید«:بازیکردندرلیگهایمعتبر
هیجانانگیز است و موجب میشود
تــا بازیکــن از هر نظــر حرفهای
شــود .در طــول یــک
ســال حضــورم
در ایتالیــا بــه
تجر بیــا ت
خوبــی دســت
یافتم .هدفــم از تمدید
قــرارداد با ورونا این اســت کــه بر تجربیاتم
افزوده شــود و پختهتر شوم .خدا را شکر که
تا به اینجا به هدفم در لیگ ایتالیا رسیدم».
پســر خــوب والیبال ایــران در پاســخ به این
ســؤال که آیا بــه بازیکنــان جوان پیشــنهاد
میکنــد تــا در لیگهــای معتبــر جهــان
همچونلیگایتالیاحاضرشوند؟میگوید:
«اکثــر بازیکنــان تیم ملی باتجربه هســتند
و در واقــع مــن نیاز به راهنمایــی آنها دارم،

اما قطعاً اگر بازیکنی از من ســؤال کند به او
پیشــنهاد میدهم تا در لیگ ایتالیا حضور
یابــد .لیگ ایتالیا ســطح باالیــی دارد و یک

بازیکن بخصوص بازیکن جــوان میتواند
با حضور در لیگ این کشور به بهترین نحو
ممکن سطح خود را باال ببرد».

ایران  -پورتوریکو؛ استارت «قهرمان» در قهرمانی جهان
نوزدهمیــن دوره مســابقات والیبــال
قهرمانــی مردان جهان از 19شــهریور تا8
مهرماه 1397به میزبانی دو کشور ایتالیا و
بلغارستانبرگزارمیشودو 24تیمشرکت
کننــده در دور مقدماتــی ایــن رقابتها به
چهار گروه شــش تیمی تقســیم شــدهاند
کــه تیــم ملی والیبــال ایــران که بــه تازگی
در بازی های آســیایی به قهرمانی رســید،
در گــروه چهــارم بــا تیمهای بلغارســتان
یکی از میزبانها ،لهســتان قهرمان ســال
 ،۲۰۱۴کوبــا ،فنالنــد و پورتوریکــو همگروه
اســت .تیم ملی والیبال روســیه با  6مدال

کی روش :نگفته ام ایران را
ترک می کنم

اولین بازی لیگ برتری پرسپولیس و نساجی

شاگرد به استاد رسید!
پرســپولیس کــه خــود را آمــاده دیــدار
برگشــت لیگ قهرمانــان آســیا مقابل
الدحیلقطرمیکند،امشبدرورزشگاه
آزادی دیــدار معوقه هفته ششــم خود
مقابل نساجی را برگزار میکند .دیداری
که قــرار بــود پنجشــبه برگــزار شــود اما
بــه درخواســت سرخپوشــان پایتخت و
موافقت قائمشهریها ،یک روز به جلو
افتــاد و زمان آن هم به خاطر بازی تیم
ملیوالیبالدرمسابقاتجهانی،تغییر
کــرد تــا دو تیــم از ســاعت  20:30اولین
رویارویــی خــود در لیــگ برتــر را برگزار
کنند.
شــاگردان برانکو در شــرایطی به میدان
میرونــد که در  3بــازی قبلی خود برابر
حریفانشــان به تســاوی رســیدهاند که
آخریــن آن ،مســاوی  2بــر  2برابر نفت
آبادانبودوحاالپرسپولیسیهابهدنبال
این هستند تا در این مسابقه خانگی به
پیروزی برســند تا فاصلهشــان در صدر
جدول با رقبا زیاد نشــود اما نســاجی در
حالی در این مسابقه حاضر میشود که

هفته گذشــته اولین برد تاریــخ خود در
لیگبرتررامقابلنفتمسجدسلیمان
با یک گل جشــن گرفت و حــاال امیدوار
استپایتخترادستخالیترکنکند.
نکتهمهمایندیدار،تقابلجوادنکونام،
ســرمربی نســاجی بــا پرسپولیســیها و
برانکو اســت .پروفســور  5ســال در تیم
ملی مربیگری نکونام را برعهده داشت
و جــواد در زمــان حضور برانکــو در تیم
ملی  ۱۱گل بــرای ایران زد .ضمن اینکه
در هــر بــازیای کــه نکونــام بــرای تیــم
ملی برانکو گلزنی کرد ،ایران موفق شد
ِ
حریف خود را شکست دهد .نکونام که
اولین فصل ســرمربیگری خود در لیگ
برتــر را تجربــه میکند ،ســابق ه تقابل با
پرسپولیس به عنوان ســرمربی را ندارد
امــا در تقابلهایــش به عنــوان بازیکن
 20بار مقابل سرخپوشان پایتخت قرار
گرفتــه و در کارنامــه این رکــورددار بازی
ملــی در ایران ،ســه گل به پرســپولیس
دیده میشود و جالب اینکه او  2پنالتی
هم مقابل پرســپولیس از دســت داده.

حضور انصاریفرد در ناتینگهام قطعی شد

م ملی که در فصل گذشته برای المپیاکوس به میدان
کریم انصاریفرد ،مهاجم تی 
میرفت ،هفته گذشــته از این تیم یونانی جدا شــد .در چند روز گذشــته صحبت از
حضور او در تیمهای مختلف اروپایی بود که یکی ازآنها باشــگاه ناتینگهام فارست
انگلیس که در لیگ چمپیون شــیپ (دســته یک انگلیس) حضــور دارد اما در این
بین یکی از موانعی که برای حضور این مهاجم ایرانی در ناتینگهام فارست وجود
داشــت ،ویزای کار این بازیکن بود .در این شــرایط ،بحث پیوســتن او به گاالتاسرای
ترکیه هم مطرح شــد اما انصاری فرد در گفتوگویی که با برنامه  90داشت ،اعالم
کرد که مشــکل ویزای کارش حل شــده و او پس از حضور در بازی دوســتانه مقابل
ازبکستان به انگلیس سفر میکند تا قراردادش را با این تیم انگلیسی نهایی کند.

قهرمانی ایران در مسابقات بین المللی وودبال تبریز

رقابتهای بینالمللی وودبال تبریز پس از دو راند مســابقه به پایان رســید که
تیمهــای ملــی ایران ،عمان و تیم منتخب تبریز به ترتیــب به مقامهای اول تا
ســوم دســت یافتند .طی این دور از مســابقات که با نظارت مستقیم مسئوالن
فدراســیون جهانی و آســیایی و با حساسیت باال انجام شــد ،در بخش انفرادی
رتبههای اول تا سوم به بازیکنان ایرانی تعلق گرفت .در بخش انفرادی حسین
یاسمی با ثبت امتیاز  ۱۳۸اول شد ،علی ملک لی با امتیاز  ۱۳۹در جایگاه دوم
قرار گرفت و مرتضی دامغانی با امتیاز  ۱۴۶سوم شد.

مخالفت شورای برون مرزی با اعزام پیشکسوتان کشتی

تیمهای کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان به دلیل مخالفت شورای برون مرزی
وزارت ورزش و جوانان به رقابتهای جهانی مقدونیه و روسیه اعزام نخواهند
شد .پس از باال رفتن نرخ ارز فدراسیون کشتی با مشکالتی روبهرو شد و چندین
بار اعزام تیمهای خود را به مسابقات مختلف لغو کرد.

وعده احسان حدادی بعد از مالقات با وزیر

سایت باشگاه پرسپولیس

کارلوسکیروشدوشنبهشب،پستجدیدی
در صفحه شــخصیاش در اینستاگرام منتشر
کرد و نوشــت« :متأسفانه تا این لحظه امکان
نهایــی شــدن قــرارداد بین مــن و فدراســیون
فوتبالایرانوجودنداشته.بهتوافقهایخوبی
رسیدهایمامااگربرایایجادشرایطالزمجهت
حمایت و پشتیبانی از برنامه آمادهسازی تیم
ملی هیچ تضمینی وجود نداشته باشد ،اصالً
نمیتوانیم این قرارداد را به طور رسمی امضا
کنیم ».در این شرایط ادامه همکاری کیروش
با ایران در رســانههای ورزشی کشورهای دیگر
بازتاب داشــت .ســاکرنت نوشــت« :کیروش
بعــد از جام جهانــی هدایت ایــران را برعهده
خواهــد داشــت .او به دنبــال قراردادی اســت
که تا جام جهانی ۲۰۲۲اعتبار داشــته باشــد».
گاردین هم اشــاره کرد کــه کیروش همچنان
هدایتایرانرابرعهدهخواهدداشت،هرچند
که قرارداد رســمی بین او و فدراســیون فوتبال
ایرانامضانشدهاست.البتهکارلوسکیروش
دیــروز در مصاحبــهای با ســایت چمپیونات
تصریح کرد« :هرگز نگفتهام که ایران را ترک
خواهــم کــرد .خیلیها ما را باور نداشــتند اما
حاال قبول دارند که نگاه ما به جام ملتهای
آسیاجدیاست».

طال ،ســه مدال نقره و ســه نشــان برنز (12
مدال) پرافتخارترین کشــور در مســابقات
والیبال قهرمانی مردان جهان محســوب
میشــود .پــس از روســیه تیمهــای ملــی
والیبال برزیل (ســه طال و دو نقره) و ایتالیا
(ســه طال و یک نقــره) در رتبههــای دوم و
سوم پرافتخارترین تیمهای این رقابتها
قــرار دارنــد .در مجمــوع در  18دوره قبلی
این رقابتها هفت کشــور موفق به کسب
مدال طال شدهاند که کشورهای جمهوری
چک با 2طال و چهار نقره و لهستان دو طال
و یک نقره در رتبههای چهارم و پنجم قرار

دارند .تیمهای آلمان و امریکا با یک مقام
قهرمانی و یک مدال برنز به طورمشترک
در رتبــه ششــم جــدول مــدالآوران جای
گرفتنــد .تیــم ملــی والیبــال ایــران در
حالی امســال ،ششــمین حضور خــود در
رقابتهــای قهرمانــی مردان جهــان (که
هر 4ســال یکبار برگزار میشــود) را تجربه
خواهــد کرد کــه بهترین عنوان به دســت
آمــده تیــم ملی در ســال 2014بــا هدایت
اسلوبودان کواچ کســب رتبه ششمی بود.
حــال والیبالیســتهای کشــورمان پس از
کســب مدال طالی بازیهای آســیایی به

دنبالاینهستندتاجایگاهخودرانسبتبه
دوره گذشته ارتقا دهند؛ گرچه کاری بسیار
ســخت اســت .تیم ملی والیبال ایــران در
نخستین دیدار خود امروز (چهارشنبه) از
ساعت 18:30بهمصافپورتوریکوخواهد
رفت .ملیپوشــان روز پنجشــنبه ســاعت
 22:10در دومین دیدار مقابل بلغارســتان
بــازی خواهند کــرد .تیم ملی در ســومین
دیــدار خــود روز شــنبه ســاعت 18:30بــه
مصاف کوبا خواهد رفت .چهارمین دیدار
تیم ملی روز دوشنبه ساعت 22:00مقابل
لهستان برگزار خواهد شــد و روز سهشنبه

( 27شــهریور) ســاعت  18:30تیــم ملــی
والیبال آخرین دیدار خود را مقابل فنالند
درمرحلهنخستمسابقاتبرگزارخواهد
کرد .تیم ملــی ایران در صــورت صعود از
مرحلهمقدماتیبهعنوانتیماولدرگروه
 ،Hدر صــورت صعود به عنــوان تیم دوم
یا ســوم در گــروه  Gو در صورت صعود به
عنــوان تیم چهارم در گــروه Aقرار خواهد
گرفت .در مرحله دوم مسابقات تیمهای
اول ایــن  4گــروه راهــی مرحلــه بعــدی
مســابقات خواهند شــد و دو تیــم از میان
بهترینتیمهایدوممسابقاتنیزشانس

حضــور در جمــع  6تیــم برتــر را خواهنــد
داشت .پس از آن 6تیم برتر مسابقات در
دو گروه سه تیمی قرار میگیرند و تیمهای
اول و دوم هــر گروه به مرحله نیمه نهایی
صعودخواهندکردتاتکلیففینالیستها
و دیدار ردهبندی مشــخص شــود .گفتنی
استیکشنبهگذشتهدرروزاولمسابقات،
دو دیدار برگزار شد و در دیدار افتتاحیه تیم
ایتالیا با نتیجه  3بر صفر ژاپن را شکســت
دادوبلغارستاندیگرمیزبانرقابتهانیز
توانســت در بازی ابتدایی خود فنالند را با
نتیجه 3بر صفر از پیش رو بردارد.

در ادامــه هجدهمیــن دوره رقابتهای اســکیت قهرمانی آســیا در کرهجنوبی
محمد صالحی بازیکن تیم ملی اسکیت سرعت در ماده وان لپ ،پس از پشت
ســر گذاشــتن حریفان خود از  16کشور آسیایی ،به فینال مســابقات وان لپ راه
پیدا کرد و با رقیبانی از کشــورهای کرهجنوبــی ،تایوان و هند به رقابت پرداخت
و مقام سومی این مسابقات را از آن خود کرد و مدال برنز را بر گردن آویخت.

نکــو بــا اســتقالل  4بــار در دربــی بزرگ
ایــران حضور داشــت کــه هر  ۴بــازی با
تساویبدونگلبهپایانرسیدوعجیب
اینکه بعــد از رفتن نکونام از اســتقالل،
آبیپوشــان پایتخــت در  ۴دربی بعدی
 ۳بار مقابل رقیب سنتی خود شکست
خوردنــد .نکتــه قابل ذکــر دیگر حضور
محمد عبــاسزاده کاپیتان نســاجی در
این بازی اســت .بازیکنی کــه برانکو او را

نخواســت .گفتنی اســت برانکــو در این
مســابقه علیرضــا بیرانونــد و احتمــاالً
بشــار رســن را در اختیار نخواهد داشت
و از بوژیدار رادوشــوویچ و گادوین منشــا
در ترکیب اصلی خــود در غیاب این دو
بازیکنملیپوشاستفادهخواهدکرد.
ëëبرانکوونکونامچهگفتند؟
برانکو در نشست خبری پیش از دیدار
تیمش مقابل نساجی چنین صحبت

کرد«:نساجیمعر وفترینتیماستان
مازندران است و جواد نکونام کارش را
در نســاجی خوب انجــام داده و موفق
عمل کرده .نیازی هم نیست که بگویم
ایــن تیــم چقــدر هــواداران متعصب
دارد و از روی سکوها حمایت میشود.
در هــر حــال ما آمــاده بازی هســتیم و
امیدواریم به موفقیت برسیم ».برانکو
درخصــوص شــایعات اخیــر مبنی بر
بازگشــت رامیــن رضاییان هــم گفت:
«رضاییــان بــه پرســپولیس برگــردد،
حضــورش در تیــم ملــی بــه چالــش
کشیدهمیشود».
جواد نکونام هم گفت« :خوشحالیم که
مقابل پرسپولیس بازی میکنیم و بعد
از سالها دوری از لیگ برتر ،خوشحالم
که بازی میکنیم و امیــدوارم یک بازی
همــراه بــا نتیجــه بــرای تیــم ما باشــد.
پرسپولیس و هوادارانش همیشه بزرگ
بوده و خواهند بود .در مورد شــکل بازی
هــم در زمین خواهید دید که ما چگونه
مقابلپرسپولیسبازیمیکنیم».

قهرمان پرتاب دیســک آســیا دیروز به مالقات وزیر ورزش رفت .احســان حدادی پس از
این مالقات گفت« :همین جا اعالم کنم من به آقای روحانی رأی دادم و هیچ وقت از آن
پشیمان نیستم و میدانم دولت و کشور در چه شرایط سختی ،ورزش و قهرمانان را کمک
میکنندوبرایهمینماهمدرکنارمردمکشورومسئوالنبرایحلمشکالتایستادهایم.
دوســت دارم ازدواج کنم .بســیاری از قهرمانان در ســن من با کمک خانواده توانســتهاند
موفقیتهایبیشتریبهدستبیاورندوشایددرآیندهنزدیکایناتفاقبیفتد».

فرامرزیان :از سال آینده به ریال پاداش میدهیم ،نه سکه

ژاله فرامرزیان ،معاون مالی وزارت ورزش درخصوص اهدای پاداش به مدالآوران
بازیهای آسیایی جاکارتا گفت« :معموالًدر پایان هر سال مراسم تجلیل از قهرمانان
برگزار میشود که تا چند سال قبل این مراسم با تأخیر روبهرو بود؛ اما ما سعی کردیم
بموقع آن را انجام دهیم .برای امسال هم به خاطر افزایش قیمت سکه و برگزاری
بازیهای آسیایی باید پیشبینیهای الزم صورت بگیرد و تقاضای اعتبار کنیم ».او
افزود« :در صورتی که با این اعتبار درخواست شده ،موافقت شود ،میتوانیم مراسم
تجلیــل از قهرمانــان را برگزار کنیم .به دلیل نوســانات قیمت ســکه بایــد پرداخت
پاداش به قهرمانان از حالت اهدای سکه خارج شود و جوایز ریالی تعیین شود .بعید
است بتوانیم امسال این پاداشها را به دست قهرمانان برسانیم».

کارشکنی سفارت ایتالیا در صدور روادید برای بانوان اسکی

پس از تالشهای به عمل آمده از ســوی فدراســیون اســکی ایران ،فدارســیون
اســکی ایتالیا ،فدراســیون بینالمللــی اســکی ( ،)FISوزارت ورزش و جوانان و
وزارت امــور خارجــه در نهایــت ســفارت ایتالیا در ایران با کارشــکنی بــه بانوان
ملیپوش اسکی روی چمن ایران برای حضور در مسابقات جامجهانی اسکی
روی چمن و مسابقات کاپ اروپا روادید نداد.

