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پیروزی  1-0شــنبه شــب رئال مادرید مقابل
اســپانیول در ادامــه دیدارهای لیــگ فوتبال
اســپانیا ،بازتابــی وســیع در صفحــه اول این
نشریه داشته است .مارکا با تأکید بر ثمر دادن
پلــن ( Bنقشــه دوم) جولــن لوپتگی ،عکس
بزرگی را از شــادی مارکو اسنســیو ،زننده تک
گل رئــال در ایــن مســابقه بــه چاپ رســانده
اســت .مــارکا به پیشــواز دیدار شــب گذشــته
بارسلونا با خیرونا هم رفته بود.

«اینتر حماســی» تیتــر انتخابی این نشــریه
برای مسابقه پریشــب آبی و سیاههای شهر
میــان بــا ســمپدوریا در هفته پنجــم لیگ
فوتبال ایتالیا اســت که با برد  1-0اینتر پایان
گرفــت و بــه وضع تیــره این تیــم در جدول
ردهبندی قدری ســر و ســامان داد .عکســی
از مارســلو بروزوویــچ هــم کــه تــک گل این
مســابقه را در دقیقه  90+4به ســود اینتر زد،
زینتبخش صفحه اول شده است.

شــرح و وصــف جدیدترین مســابقه پورتو در
لیــگ فوتبال پرتغال کــه به پیــروزی  2-0این
تیمدرزمینستوبالانجامید،صفحهاولاین
نشریه را درنوردیده است .ابوال از تیتر «اژدهاها
(لقب مردان پورتو) ستوبال را تسخیر کردند»
برای توصیف این بازی سود جسته است .ابوال
از ژائو موتینیو پرتغالی هم کــه در اولدترافورد
گل زد تــا دولــور همپتــون از منچســتریونایتد
تساوی 1-1را بگیرد ،به نیکی یاد کرده است.
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کوریره دلو اسپورت (ایتالیا)
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پیروزی پرسپولیس با نوه سعید راد!

در آخرین بازی هفته هفتم لیگ برتر ،پرسپولیس در حالی مقابل
ســپیدرود قــرار گرفــت کــه بعــد از مصدومیت حســین ماهینی،
اخبــــــار شایان مصلح جایگزین او در خط دفاعی شده بود و برانکو ،کمال
کامیابینیا هافبک سه اخطاره خود را که در آستانه محرومیت از دربی قرار داشت،
روی نیمکت نشــانده بود .در آن ســوی میدان هم ،علی کریمی سرمربی سپیدرود،
پرسپولیسیهای ســابق مانند علیرضا نورمحمدی ،حسین کعبی و ایمان صادقی
را نیمکتنشــین کرده بود .پرسپولیس این بازی را هجومی آغاز کرد و چند فرصت
خــوب به دســت آورد که بازیکنان این تیم آنها را از دســت دادنــد .در نقطه مقابل،
سپیدرودیهادرنیمهنخستتوانخلقموقعیتخطرناکرویدروازهپرسپولیس
را نداشتند .شاگردان علی کریمی برای جلوگیری از حمالت پرتعداد پرسپولیس از
دفاع چندالیه اســتفاده کردند و در عوض برای رســیدن به گل ،چشم به ضد حمله
و گلزنــی محمد غالمی در نوک خط حمله داشــتند که این اتفاق نیفتــاد و بازی در
نیمه اول ،بدون گل تمام شــد .در نیمه دوم پرسپولیس حمالت زیادی روی دروازه
ســپیدرود انجام داد اما ملکی ،دروازهبان تیم شــمالی اجازه گلزنی به این تیم نداد.
در حالی که بازی رو به پایان بود ،آدام همتی نوه دختری ســعید راد بازیگر معروف
سینمای ایران و هوادار قدیمی پرسپولیس به زمین آمد و با یک شوت دیدنی از پشت
محوطه جریمه دروازه را باز کرد تا شــاگردان برانکو به یک برد دیگر برســند .گفتنی
است بازی پدیده ،صدرنشین و تراکتورسازی هم با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

بانوان کشتیگیر در مسابقات بینالمللی لبنان قهرمان شدند

اولین تورنمنت ،اولین جام

مالیی طلسم  15ساله جودو را شکست

سایت فدراسیون کشتی

کشــتی در خــون ایرانیــان اســت .آقایان و
بانــوان هم ندارد .اتفــاق مهمی که دیروز
افتــاد ،مؤیــد ایــن مهم اســت؛ تیــم ملی
کشتی کالســیک بانوان ایران در نخستین
حضور خود در یک تورنمنت بینالمللی
کــه در کشــور لبنــان برگزار شــد ،با کســب
 ۲مدال طال و  ۲مدال برنز با هدایت سیده
مریم حســینی به عنوان قهرمانی رسید.
دراینتورنمنتکهباحضورکشتیگیرانی
از  ۱۰کشــور ایــران ،ارمنســتان ،ســوریه،
گرجســتان ،مصــر ،عــراق ،قرقیزســتان،
لبنــان ،اوکرایــن و ایتالیــا در ســالن امیــل
الحــود بیروت پایتخت لبنان برگزار شــد،
فاطمه محمدی ( ۵۰کیلوگرم) در دور اول
در کمتر از یک دقیقه تامارا یاسین از عراق
را ضربه فنی کرد .او در دومین مبارزه اش
مقابلنادامحمدحریفمصریشکست
خــورد و بــه دیــدار ردهبنــدی راه یافــت.
وی در ایــن دیــدار ،مقابل آنــارا ژومالی از
قرقیزســتان به پیروزی رسید و مدال برنز
را بــه خــود اختصــاص داد .زهــرا یزدانی
( ۵۵کیلوگــرم) در دور اول مقابــل یانــا

ســوروکا از اوکراین با ضربه فنی شکســت
خــورد امــا بــا توجه بــه حضور کشــتیگیر
اوکراینــی در فینــال ،وی راهــی ردهبنــدی
شــد .یزدانــی در این دیــدار ،آنــارا زومالی
از قرقیزســتان را با ضربه فنــی از پیش رو
برداشــت و به مــدال برنز رســید .فاطمه
نیکبخــت ( ۶۰کیلوگرم) با ارائه نمایشــی
زیبا موفق شــد  ۱۱بر  ۴نانســی ماتراجی از
سوریه را شکســت دهد .او در دور دوم نیز
 ۴بر یک تیونا جانداگاشویلی از گرجستان
را از پیش رو برداشت .نیکبخت در مبارزه
پایانی نیز اوال عبداهلل از عراق را شکســت
داد تــا مــدال طالی ایــن وزن را از آن خود
کند .میمنت قاسم آبادی ( ۶۵کیلوگرم)
در مبارزه اولش مقابل سارا داکول دارنده
مــدال برنــز ســال  ۲۰۱۷بزرگســاالن اروپا
از ایتالیــا شکســت خــورد و در ادامــه نیــز
با شکســت مقابــل آناســتازیا الورنچوک
از اوکراین دســتش از کســب مــدال کوتاه
مانــد .کوثــر لفتــه زاده ( ۷۰کیلوگــرم) نیز
در مبــارزه اول مغلوب دلما کانیوا دارنده
مــدال نقره و برنز جوانــان جهان از ایتالیا

شد .وی در دیدار بعدی نیز با نتیجه  ۵بر
یک برابر چینا جبر از لبنان شکست خورد
و صاحب عنوانی نشــد .معصومه خانلر
( ۷۵کیلوگــرم) نیز با توجــه به اینکه مافا
ماشــفج از ســوریه به دلیــل مصدومیت
حاضر به انجام مســابقه نشــد ،در کشتی
اول به برتری رسید .وی در مبارزه دوم نیز
آلیا وشــایه از عراق را از پیش رو برداشت
و صاحب مدال طال شــد تا آخرین مدال
ایران در این تورنمنت خوشــرنگ باشــد.
خانــم تــوالی کارایــازی ،داور درجــه یــک
بینالمللــی کشــتی از ترکیه کــه نماینده
اتحادیه جهانی کشتی نیز است ،در مورد
برگــزاری اولیــن تورنمنــت بینالمللــی
کشتی کالســیک اظهار داشــت« :از اینکه
این رشــته جدیــد راهاندازی شــده بســیار
خوشــحالم .در این مدت دو بــار به ایران
آمدم و کشتی کالســیک را دیدم .از اینکه
دیدم اینهمهکشوربهمسابقاتآمدهاند
تعجــب کــردم .کشــتی کالســیک خیلی
سریع رشد کرد ،بیش از آنکه ما انتظارش
را داشتیم».

ماجرای بستری شدن نایب قهرمان کشتی المپیک
عســکری محمدیــان ،پیشکســوت
کشــتی ایران و دارنــده مدالهای نقره
المپیــک در ســالهای  1988ســئول
و  1992بارســلون و نقــره رقابتهــای
جهانــی  1989مارتینــی ،شــنبه شــب
بــه علــت کســالت در بیمارســتان

ابن ســینا تهــران بســتری شــد .دکتــر
تورج ملکمحمدی ،دبیر فدراســیون
پزشکی -ورزشی و رئیس سابق کمیته
پزشــکی فدراســیون کشــتی در ایــن
خصوص گفت« :عســکری محمدیان
بعد ازظهر شنبه در حالی که در سالن

مرحله گذار تیم ملی با کیروش

تیمملیفوتبالایرانیکباردیگردریکمرحلهگذارقرارگرفتهاست.
مشابه همان زمانی که تیم ملی در اختیار برانکو بود و پس از آن بین
یادداشت
چندمربیدستبهدستشدتابهافشینقطبیرسید.درآنمقطع
آنقدر از یکســری بازیکنان در تیم ملی اســتفاده شد که بعد از رفتن
قطبیواردمرحلهگذارشدیم،زمانیکهحدود 8سالپیشکیروش
آمد .در وضعیت کنونی هم تیم با حضور خو ِد کیروش وارد مرحله
جالل چراغپور گذار شده است اما در واقع این اتفاق نمیافتد .دلیلش هم این است
کارشناس فوتبال که وقتی کیروش با یکسری از بازیکنها از لحاظ فکری تطبیق پیدا
میکند،دیگردلشنمیآیدکهبراحتیاینبازیکنانراکناربگذاردواز
آنهابهخاطراینکهفرامینشرااجرامیکنندوبرنامههایتاکتیکیاشدررفتارآنهانهادینه
شده ،حداکثر استفاده را میبرد .حتی اگر بازیکنی بهتر در لیگ تولید شده باشد که بتواند
جایگزین شود ،کیروش به ندرت و کندی این کار را انجام میدهد.
در این مقطع که ما از جام جهانی آمدهایم و در حال ورود به جام ملتها هســتیم ،مجدداً
واردمرحلهگذارشدهایم.حاالاینمرحلهرابهدوروشمیشودسیاستگذاریکردومسئوالن
فدراسیون فوتبال میتوانند آن را اجرا کنند .روش اول این است که این مرحله با پایان دوره
کیروش سپری شود .یعنی او ،این پنج ماه باقی مانده تا جام ملتها را هم باشد و با همان
تفکــرات و بــا همان نگرش و با همان افراد به کار خــود ادامه دهد و این مرحله گذار ،با پایان
قراردادسرمربیتیمملیبهپایانبرسدویکفکرجدیدوشجاعتبیشترواردتیمملیشود.
اگر اینجا از کلمه شجاعت استفاده میکنم ،به این دلیل است که معتقدم در جام جهانی اگر
ماشجاعتداشتیم،میتوانستیمازگروهمانصعودکنیم.منظورمایناستکهبعدازبازی
با مراکش که 3امتیاز خدادادی به ما رســید ،میتوانســتیم بازی با اسپانیا را بازی پایانیمان
فرضکنیم.یعنیباتماموجودبااسپانیابازیمیکردیموبازیباپرتغالراازذهنمانخارج
میکردیم ولی ما شجاعت آن را نداشتیم و یک غول از اسپانیا ساختیم و اینها همه به تفکر
ط تر شده و آن جسارت اولیهاش را از دست داده و
سرمربی برمیگردد .این کیروش ،محتا 
تیــم با این فوتبالی که یاد گرفته ،به بازیهای خود ادامه میدهد .البته میتوان فوتبال را به
شکلهای دیگر هم بازی کرد که نیاز به مربیان نواندیش و نگرش جدید دارد.
روش دوم این است؛ حاال که کیروش و فدراسیون کامالً با هم هماهنگ هستند و او مدل
ارتباطــی عجیبی دارد و شــکل خاصی در تعطیلی بازیها ،نوع اردوهــا و نوع دعوتها به
وجود آورده و به هیچ کســی هم پاســخگو نیست ،ممکن اســت گذار دوم اتفاق بیفتد .اما
گذار دوم چیست؟ در حال حاضر ،بازیکنانی هستند که  5سال است دعوت میشوند اما
بازینمیکنند.ضمناینکهنزدیکبه 8بازیکنتیمملی،دیگردرحدواندازههایبازیدر
تیمملینیستندامادرتیمکیروشهستند.مناسمنمیبرمولیهمهمیدانندکهدوران
بازی این بازیکنان در تیم ملی تمام شده .اگر ما سیدجالل حسینی را تمام شده میدانیم
و معتقدیم که دوران ملی او تمام شده ،با این استدالل ،ما  7 ،6بازیکن دیگر هم داریم که
دوران حضورشان در تیم ملی تمام شده و باید در این دوره از جام ملتهای آسیا گذار نوع
دوم را شروع کنیم .یعنی این دسته بازیکنان جای خود را به بازیکنان جوان و جدید بدهند.
به هر حال برای جام ملتهایی که در پیش است ،میتوان نسل جدیدی را تربیت کرد که
بعید میدانم کیروش دست به چنین کاری بزند ،بنابراین مسأله گذار نوع دوم فعالً و تا
بعدازجامملتهامتوقفمیشود.
حاال این رقابتها چرا مهم شده؟ جام ملتها میتواند چندان برایمان مهم نباشد چون
اگر ما هر 4سال یک بار در جام جهانی با سرافرازی شرکت کنیم ،میتوانیم از جام ملتها
بهعنوانپلکاناستفادهکنیمتادرتورنمنتمعتبروبزرگیچونجامجهانیبهاهدافمان
برسیم .اما جام ملتها برای خود کیروش مهم است چون میخواهد بعد از 8سال ،یک
جام به دست بیاورد و از این فوتبال برود .شاید یکی از دالیل مهمی که کیروش به ترکیب
تیمش دست نمیزند و وارد مرحله گذار نمیشود ،این است که با تیمی که 8سال هدایت
آنرابرعهدهداشته،عنوانیدرآسیاکسبکند.درهرحالبایدامیدواربودتیمملیدرجام
ملتهابهآرزویفوتبالدوستانجامهعملبپوشاندوقهرمانشود.

کشــتی جهانبخــت توفیــق ورزشــگاه
شیرودی حضور داشت ،دچار کسالت
شــد .زمانی که علی رفوگر مدیر سالن
کشــتی توفیــق با مــن تمــاس گرفت،
بالفاصلــه بــر بالیــن او در دفتــر ایــن
ســالن حاضر شــدم .یک ســمت بدن

محمدیان بی حس شده بود و اختالل
بینایــی نیــز پیدا کــرده بود .بــه همین
خاطــر پس از اقدامات اولیه پزشــکی،
ســریعاً وی را به بیمارســتان ابن سینا
منتقل کردیم .اقدام فــوری در انتقال
او بــه بیمارســتان و اقدامات پزشــکی

الزم باعث شد ،خوشبختانه وی دچار
مشکل نشود .خدا را شکر بررسیهای
پزشــکی نشان داد وی مشــکل قلبی و
مغــزی نــدارد و فقــط از ناحیه چشــم
دچار مشــکل جزئی شــده که برطرف
خواهد شد .رسول خادم هم علیرغم

اینکــه در خارج از کشــور حضــور دارد،
بالفاصله پس از اطالع از این موضوع
 2یا  3مرتبــه با من تماس گرفت و بر
آمادگی فدراســیون کشتی برای انجام
هرگونــه مســاعدت دربــاره عســکری
محمدیان تأکید کرد».

باالخره سرمربی پرتغالی قراردادش را تا پایان جام ملتها تمدید کرد

 4شرط اصلی کیروش که پذیرفته شد
باالخــره و بعــد از کــش و قــوس فــراوان،
کارلــوس کیروش قــرارداد خــود را با تیم
ملی فوتبال ایران تــا پایان جام ملتهای
آســیا تمدیــد کــرد .ایــن خبــری بــود کــه
مهــدی تاج ،رئیس فدراســیون فوتبال آن
را به صورت رســمی اعالم کرد .ســرمربی
پرتغالی تیم ملی  4شــرط اصلــی را برای
تمدید قرارداد به فدراسیون ارائه کرده بود
که مورد پذیرش قرار گرفته است؛
 -١اســتراتژی حمایــت همهجانبــه از تیم
ملی و پشتیبانی فدراسیون از تیم ملی
 -٢تــاش فدراســیون بــرای برگــزاری
دیدارهای دوستانه و فراهم شدن امکانات
برحسبرقیبان
 -٣فدراســیون تعهــد کنــد کــه حقــوق
بازیکنان و مربیان را حداکثر بعد از  8روز از
تاریخ اعالم شده پرداخت کند.
 - ٤فدراســیون تعهــد داده بــدون هیــچ
مشــکلی مسأله بازیکنان ســرباز تیم ملی
حل شود.
البتهگویاکیروششرطپنجمیهمداشته
که این موضوع توســط رئیس فدراســیون
فوتبال اعالم نشــد .اما جالب اینکه قبل از
اینکه خبر رسمی تمدید قرارداد سرمربی
تیم ملی منتشر شود ،روزنامه آس اسپانیا
خبردادمسئوالنفدراسیونفوتبالکلمبیا
با کــیروش بــرای هدایــت تیم ملــی این
کشــور وارد مذاکره شدهاند و دوشنبه شب
درحاشیهمراسمانتخاببرترینهایفیفا
با او صحبت خواهند کرد!
دیروز مهدی تاج در حالی این خبر را اعالم
کرد که  24ساعت قبل از آن جلسهای مهم
با ســلطانیفر وزیــر ورزش داشــت .در این

جلسه مباحث مهمی برای حمایت از تیم
ملی تا جام ملتهای آسیا مطرح شد .تاج
عنوان کرده که هزینه اردوها و سفرهای تیم
ملیتاجامملتها 5/5،میلیوندالراست
کــه وزیر آن را تأیید و قبول کــرده فعالً 5/2
میلیون دالر را فراهم کند .نکته مهم اینکه،
هزینههای فدراسیون و تیم ملی ٧٠درصد
ارزی و  ٣٠درصد ریالی برآورد شده است.
 ëëبــازیدوســتانهباقطر،مصــافمهیجبا
برزیل
طبــق اعالم تــاج ،تیم ملی ایــران در یکی
از روزهــای فیفا با تیم ملی قطــر در دوحه
دیــدار میکند .البته فدراســیون فوتبال در
حال رایزنی است که عالوه بر قطر در زمان
حضــورش در دوحــه یــک بازی دوســتانه
دیگــر بــا تیمی دیگــر داشــته باشــد .هنوز
زمان برگزاری این بازی دوستانه مشخص
نیســت .همچنیــن برگــزاری یــک دیــدار
تدارکاتــی با تیمی آفریقایی در دســتور کار
قراردارد.ضمناًمسئوالنفدراسیونفوتبال
در حال مذاکره با فدراســیون قطر هستند
تــا در یــک تورنمنــت چهارجانبــه در این
کشور شرکت کنند .احتمال دارد تیم ملی

کلین شیت عابدزاده ،گلزنی طارمی

لژیونرهــای فوتبــال ایران ،شــنبه شــب در
بازیهای مختلف به میدان رفتند.از هفته
پنجملیگپرتغال،ماریتیمومیزبانبلنسه
بود و این بازی بدون گل به پایان رســید .در
این بازی امیرعابدزاده  90دقیقه درترکیب
ماریتیمــو حضور داشــت .در هفته ششــم
لوشــامپیونه ،آمیان در حضور  90دقیقهای
ســامان قدوس به مصــاف استراســبورگ

رفت و  3بر یک شکست خورد .قدوس در
دقیقه  26کارت زرد گرفت .از هفته ششــم
لیگانگلیس،برایتونمیزبانتاتنهامبودو
 2بر یک مغلوب شد .در این بازی ،علیرضا
جهانبخــش از دقیقه  73وارد میدان شــد
اما نتوانســت مانع از باخت تیمش شــود.
از هفته هشــتم لیگ بلژیک ،شارلروا برابر
واســلند بــه تســاوی یک بــر یک رســید .در

بعد از جام ملتهای آسیا به مصاف تیم
ملی برزیل برود .ایران ،برزیل و قطر برای
حضــور در ایــن تورنمنــت اعــام آمادگی
کردهانــد ولــی تیم چهارم هنوز مشــخص
نشــده اســت .تاج دربــاره جزئیــات دیدار
دوستانه با برزیل گفت« :درخصوص این
بازی جلســهای با ســفیر برزیل داشتیم .با
برزیل  28اسفندماه در قطر بازی خواهیم
کرد .تورنمنتی با حضور ایران ،قطر ،برزیل
و یــک کشــور دیگر برگــزار میشــود .این را
پیشبینــی کردیــم کــه اگــر این اتفــاق رخ
ندهــد ،در داخل کشــور این بــازی را برگزار
کنیــم و رایزنیها را انجــام میدهیم ،یک
بانکاسپانسراینماجراست».
ëëپروندهایرانوعربستانبهCASرفت
یکی از چالشهای بــزرگ فوتبال ایران در
چند ســال اخیر ،برگــزاری بــازی تیمهای
ایــران و عربســتان در کشــور ثالــث بــوده
اســت .تاج در این رابطه اعالم کرد که این
پرونــده تا بــه حــال در  ۳مرحلــه پیگیری
شده و جلسه چهارم و نهایی 2،هفته دیگر
برگزار میشــود .همچنین پرونــده ایران و
عربستان به دادگاه  CASرفته است .برای

این دیدار ،علی قلــیزاده از دقیقه  67وارد
میدان شد .همچنین با غیبت کاوه رضایی
در مسابقه کالب بروژ با گنت ،مشخص شد
که مصدومیت زانوی مهاجــم ایرانی بروژ
جــدی اســت .در هفته هشــتم رقابتهای
لیگ روســیه ،احمد گروژنــی در حضور 90
دقیقهای میالد محمدی مقابل اورنبورگ
به تساوی یک بر یک رسید .در هفته ششم

پیگیریاینموضوعنمایندگانایرانراهی
سوئیس خواهند شــد و فدراسیون امیدوار
است رأی به نفع کشورمان باشد.
 ëëتاج :جلســه فیفا برای بازنشســتگی من
نیست
روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه
تاج قرار اســت امروز (دوشنبه) یک جلسه
اضطراری با اینفانتینو رئیس فیفا داشــته
باشــد تا در مــورد بحث بازنشســتگیاش
صحبــت کنــد و اینکه فشــار دولــت بر وی
برای کنار رفتن از فدراســیون فوتبال وجود
دارد .رئیــس فدراســیون در ایــن زمینــه
چنیــن توضیــح داد« :ایــن جلســه بــرای
برگــزاری کمیتــه مســابقات اســت و مــن
هیچ جلسهای درخصوص بازنشستگی و
ریاست فدراسیون نخواهم داشت .ضمن
اینکهدرخصوصبحثبازنشستگی،صد
درصد تابع قانون هســتم ».تــاج برگزاری
جلســه با رئیس فیفا را به سه دلیل عنوان
کــرد« :مــورد اول درخصــوص میزبانــی
مســابقات فوتســال  ٢٠٢٠اســت .در ایــن
خصوص ایران تأییدیه هتلها و ســالنها
را گرفته وآماده میزبانی اســت .مورد دوم
موضــوع پولهــای ایــران در فیفــا اســت.
میخواهیمکهاینفانتینووفیفا،دالرایرانرا
بدهند و پرداخت بدهیهای ارزی از طریق
فیفا انجام شــود و دلیل سوم این است که
فدراسیون به دنبال یک تفاهمنامه با فیفا
است تا از این طریق مراودات مالی صورت
بگیرد .تاکنون ایــران  ٨میلیون دالر از فیفا
طلــب دارد کــه بــرای کــیروش ،بازیکنان
و کمپ اســپارتاک لکوموتیو و بشــیکتاش
است».

سوپر لیگ ترکیه ،ترابزون اسپور ،به مصاف
ُگزتپه رفت و  2بر صفر باخت .امیری که در
ترکیــب اصلی بــود ،کارت زرد گرفــت و در
آغاز نیمــه دوم میدان را ترک کرد .از هفته
ششم لیگ ستارگان قطر ،الدحیل میزبان
الغرافه بود و به پیروزی  4بر  2رسید .در این
دیــدار مهدی طارمــی از روی نقطه پنالتی
گل دوم الغرافه را به ثمر رساند.

در ادامــه رقابتهــای جــودوی قهرمانــی جهــان  ۲۰۱۸کــه در باکــو پایتخــت جمهوری
آذربایجــان در حال برگزاری اســت ،ســعید مالیی نماینــده -۸۱کیلوگرم ایــران و دارنده
مدالهای برنز جهان و نقره بازیهای آســیایی ،با کســب  ۵پیــروزی متوالی راهی فینال
این رقابتها شد .مالیی برای کسب مدال طالی جهان به مصاف سوتارو فوجیوارا نفر
هشتم رنکینگ جهان از ژاپن رفت و با شکست او طالیی شد و به طلسم  15ساله پایان
داد .آخرین بار آرش میراسماعیلی در رقابتهای جهانی ۲۰۰۳اوزاکا به فینال رسید و به
مدال طالی جهان دست یافت.

خالدان قهرمان بخش دونفره تنیس فیوچرز

رقابتهای بینالمللی تنیس فیوچرز در ترکیه در حالی پیگیری شد که شاهین
خالــدان نماینده کشــورمان در فینال بخش دونفــره بازیها ،به همــراه وادیم
الکســینکو از اوکرایــن به مصاف تیم روســیه رفت و در نهایت بــا نتیجه ( 6-1و
 )6-3این دیدار را با پیروزی پشــت ســر گذاشــتند و با کســب این نتیجه عنوان
قهرمانی این مسابقات را به نام خود ثبت کردند.

عذرخواهی داورزنی از پادوانی

محمدرضــا داورزنی ،معــاون وزیر ورزش و جوانان ،روز گذشــته از لئوناردو پادوانی
مدافع مصدوم استقالل عیادت کرد و طی تماسی با دکتر نوروزی رئیس فدراسیون
پزشــکی -ورزشــی ،خواســتار حمایــت بیشــتر و کامل بــرای درمــان پادوانی شــد و
همچنین نمایندهای را مأمور پیگیری مطالبات پادوانی از باشگاه استقالل کرد تا با
حل مشــکالتش به برزیل بازگردد .داورزنی خطاب به این بازیکن برزیلی استقالل
گفت« :شــما برای ما هیچ فرقی با بازیکنان ایرانی ندارید و بازیابی ســامت شــما
اهمیت زیادی دارد .اگر تا امروز درخصوص مسائل و مشکالت شما کوتاهی صورت
گرفتــه ،من به ســهم خود از شــما عذرخواهی میکنــم و امیدوارم بهبــودی کامل
حاصل شــده و شما در ســامتی کامل به کشــورتان بازگردید ».پادوانی هم ضمن
قدردانی از حضور داورزنی و پیگیری سلطانیفر گفت« :چنانچه مشکالتم حل شود
و روند آسیب دیدگیام به بهبودی نسبی نزدیک شود ،به برزیل باز خواهم گشت».

فتحی :شورای تأمین مخالف « 90به  »10بود

ســعید فتاحی ،مســئول کمیته مســابقات ســازمان لیگ فوتبال گفت در جلسه
اخیــرش با امیرحســین فتحی سرپرســت اســتقالل ،او اعــام کرد کــه با حضور
 50-50هــواداران دو تیــم در دربــی موافق اســت .فتاحی تاکید کرد که ســازمان
لیگ زیرســاختها را برای اجــرای قانون بینالمللی ( 90درصــد برای میزبان و
 10درصد برای میهمان) مهیا کرده بود .اما فتحی ،سرپرســت استقالل این خبر
را کــه مخالفــت وی با برگزاری دربی جدید تهران با نســبت « 90به  »10به ســود
هواداران آبی (روی ســکوها) موجب  50-50شــدن ســکوها شده است ،تکذیب
کرد و گفت« :شورای تأمین» مخالف این مسأله بود و به همین سبب هواداران
دو تیم باز به نسبت برابر روی سکوها مستقر خواهند شد .وی افزود :من و آقای
گرشاسبی (از سوی پرسپولیس) در جلسه حاضر بودیم و چون نسبت « 90به »10
به لحاظ امنیتی مشکالتی داشت ،منتفی شد.

والیبال ایران به تیم دوم امریکا هم باخت

در آخرین روز مرحله دوم گروهی رقابتهای والیبال قهرمانی جهان ،۲۰۱۸تیمملی
والیبال ایران در آخرین دیدارش در این مرحله رودرروی امریکا قرار گرفت .با وجود
اینکه امریکا با نفرات جوان و ترکیب دومش پا به این دیدار گذاشته بود اما شاگردان
کوالکوویچ نتوانســتند نمایش قابل قبولی ارائه دهند و همچــون دو دیدار قبلی این
مرحله مقابل بلغارستان و کانادا ،شکست خوردند .ایران این دیدار را با نتیجه  3بر
صفر واگذار کرد و با قبول ســه شکســت متوالی در دور دوم از صعود به جمع شــش
تیمپایانیبازماند.

والیبال بانوان هشتم آسیا شد

تیم ملی والیبال بانوان در آخرین بازی خود در ششمین دوره جام کنفدراسیون
والیبال بانوان آســیا در تایلند ،روز گذشــته مقابل استرالیا قرار گرفت و با نتیجه
 3بر یک شکست خورد و در رتبه هشتم قرار گرفت.

خصوصیسازی سرخابیها در انتظار مصوبه هیأت وزیران

میرعلی اشــرف پورحسینی ،رئیس سازمان خصوصیســازی گفت با توجه به
نامه وزیر ورزش درخصوص پیگیری خصوصیســازی سرخابیهای پایتخت،
منتظر مصوبه جدید هیأت وزیران برای شروع انجام این مهم است.

گل کریمی تقدیم به خانواده شهدای حمله تروریستی

میثــم کریمــی که تک گلش از نقطه پنالتی در مســابقه شــنبه شــب اســتقالل
خوزســتان با ذوب آهن سببساز پیروزی  1-0آبیهای خوزستان مقابل رقیب
اصفهانی در لیگ برتر شد ،این گل را به شهدای حمله تروریستی اخیر اهواز و
خانواده این شهدا تقدیم کرد.

صعود دختران ایران با شکست برابر تایلند

در ادامه رقابتهای فوتبال قهرمانی دختران زیر  16سال آسیا ،تیم فوتبال دختران
ایران به مصاف تیم تایلند رفت .در این بازی دختران نوجوان ایران با نتیجه  3بریک
مغلوب تایلندیها شــدند .این اولین شکست دختران نوجوان ایران در رقابتهای
قهرمانی آسیا بود .تیم فوتبال دختران زیر  16سال کشورمان در مرحله گروهی برابر
تیمهای ســنگاپور ،تاجیکســتان و مارینای شــمالی به پیروزی رسید و با توجه به سه
پیروزی به عنوان صدرنشین گروه  Cبه مرحله بعد صعود کرد.

