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حرفهای تازه لئوناردو بونوچی ،مدافع
ملیپــوش یوونتــوس دربــاره ادامــه
حاکمیــت ایــن تیــم بــر فوتبــال ایتالیا و
آرزوهای اروپاییاش به مطلب و عکس
اول ایــن نشــریه تبدیــل شــده اســت .در
همیــن حال کوریــره از انعــکاس ادعاها
و اظهــارات دوالرنتیــس ،مالک باشــگاه
ناپولــی جدیترین رقیب یووه در کورس
قهرمانی کالچو هم باز نمانده است.

«اولویتهــا بــا دییونــگ و رابیــوت
اســت» تیتــر اول ایــن روزنامــه اســت کــه
از قــرار داشــتن رابیــوت پاری ســنژرمنی
و دی یونــگ آژاکســی در صــدر فهرســت
خریدهــای زمســتانی بارســلونا حکایــت
میکنــد و داللــت بر این دارد کــه این تیم
چــاره مشــکالتش را در اســتخدام این دو
بازیکــن خــاق دیــده اســت .دپورتیــوو،
حرفهای تــازه جولن لوپتگی ،ســرمربی
لرزان رئال را هم چاپ کرده است.

این روزنامه عکســی از مســابقات شنای
بازیهــای المپیــک جوانــان را کــه در
بوینــوس آیــرس جریــان دارد ،به عنوان
تصویــر اول خــود برگزیــده و بیــداری
جوانان ورزشکار کشور میزبان (آرژانتین)
را طی این رقابتها ستوده است .عکسی
از کارلوس تهوز ،مرد اول بوکاجونیورز در
کنار یکی از هواداران نوجوان این باشگاه
هم که در آســتانه دیدارهای نیمه نهایی
جام لیبرتادورس چاپ شده است.

بازیهـــای
پاراآسیایی

درخشش دوومیدانی ،اشک های نعمتی

واترپلوئیستها در گفتوگو با «ایران» از مشکالت شان برای حضور در لیگ صربستان صحبت کردند

لژیونرهای پروازی!

عکس ها :سایت فدراسیون شنا

حامد ملک خانبانان

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

تیم ملــی واترپلــوی ایران پــس از ۴۴
ســال ،طلســم بــی مدالی را شکســت
و موفــق شــد از اســتخر بازیهــای
آســیایی جاکارتا مــدال برنــز را بیرون
بکشــد .درخشش تیم ملی باعث شد
توجــه تیمهای اروپایــی به تعدادی از
ملیپوشان کشــورمان جلب و شرایط
حضــور  3ملیپــوش در تیمهــای
صربســتانی فراهــم شــود .مهــدی
یــزدان خــواه ،حامــد ملــک خانبانان
و ارشــیا الماسی ملیپوشــانی هستند
کــه بحث لژیونر شــدن آنها هفتههای
گذشــته مطــرح شــد امــا از ایــن 3
لژیونــر  2بازیکن برای حضور در لیگ
صربستان با مشکالتی روبهرو هستند
و ممکــن اســت این فرصــت تاریخی
را از دســت بدهند .خبرنــگار «ایران»
پــای صحبتهــای ایــن  3ملیپــوش
نشســت و عــاوه بــر آن بــا محســن
رضوانــی ،رئیــس فدراســیون شــنا،
شــیرجه و واترپلــو هــم گفتوگویــی
انجــام داد تــا آخرین فعــل و انفعال
حضــور واترپلوئیســتها در لیــگ
صربستان را جویا شود.

ëëیزدانخواه :لژیونر شــدن ما به نفع تیم
ملی است
مهــدی یزدانخــواه ،عضــو تیم ملی
واترپلــو میگویــد« :مــن و حامد ســرباز
هســتیم و براســاس قانــون بایــد پــس
از  45روز بــه کشــور بازگردیــم و بعــد از
دریافــت مجوزهــای مــورد نیــاز مجدداً
از کشــور خــارج شــویم .هــر  45روز باید
این پروســه انجام شــود که این کار برای
ما مشــکل اســت .باشــگاه صربســتانی
مشــکل مــا را میدانــد و مخالــف رفت
و برگشــت مــا اســت ».جالــب اســت!
ایــن صحبــت هــای یــزدان خــواه مــا را
یــاد مربیانــی می انــدازد که بــه مربیان
پــروازی معــروف هســتند .حــاال به نظر
می رسد اصطالح «لژیونرهای پروازی»
هــم قــرار اســت بخشــی از ورزش ایران
شــود .او میافزاید« :به دلیل کسب این
مــدال تاریخــی از مقام معظــم رهبری
درخواســت کردیــم تا مــا را معاف کنند
کــه قولهایــی هــم در ایــن مورد بــه ما
داده شــد .در صــورت رفــع این مشــکل
 20روز دیگــر بــه صربســتان میرویم تا
بــا باشــگاه « »VK Stari Gradقــرارداد
ببندیم .حقیقتاً لژیونر شــدن ما به نفع
تیم ملی است ».یزدانخواه در پاسخ به
این ســؤال که آیا در لیگ صربستان هم

بهرام شفیع
و اتاقهای خالی!

میتوانید بدرخشید ،میگوید« :ما پیش
از این با تیمهای لیگ صربســتان بازی
دوســتانه برگزار کردیم و از تیمهای این
کشور شناخت داریم .واترپلوی ایران رو
به پیشــرفت است و قطعاً میتوانیم در
لیگهای بزرگ هم بدرخشــیم .هدفم
حضــور در لیگهــای معتبری همچون
لیــگ ایتالیــا اســت و امیــدوارم دری باز
شود و ما به لیگهای معتبرتر برویم».
ëëملــک خانبانــان :چگونــه میشــود
فوتبالیستهای مشــمول  6ماه به کشور
بازنمیگردند؟
حامــد ملک خانبانــان ،یکی دیگر از
لژیونرهایی اســت که با مشکل سربازی
مواجه شده .او در این خصوص میگوید:
«بعید میدانم مشــکلمان حل شــود.
سؤال من از مســئوالن ورزش این است
کــه چگونــه میشــود فوتبالیســتهای
مشمول  6ماه به کشــور بازنمیگردند؟
چــرا آنها را معاف میکننــد و ما معاف
نمیشــویم؟» او که هماننــد یزدانخواه
از باشــگاه « »VK Stari Gradپیشــنهاد
دارد ،ادامــه میدهــد« :میدانســتیم
بابت ســربازی دچار مشــکل میشویم.
حیف اســت کــه این فرصت خــوب را از
دســت بدهیــم .من پــس از مســابقات
کشــورهای اســامی هم چند پیشــنهاد

امروز آخرین وداع با بهرام شفیع

اصلی را در آنجا انجام دهم ».او در مورد
تیــم « »Valjenoصربســتان میافزاید:
«ایــن تیــم در لیــگ  Aحضــور دارد و
عــاوه بر این تیــم « »Valjenoدر ســوپر
لیگی که با حضور کشورهای مونتهنگرو،
کرواســی ،اســلواکی و صربســتان برگــزار
میشــود نیــز حضــور مییابــد 4 .ســال
اســت که با الکســاندر چیریچ ،سرمربی
تیــم ملــی کار میکنــم و در طــول ایــن
مــدت چیزهــای زیــادی از ایــن مربــی
آموختیم کــه میتوانــم آموختههایم را
در لیگ صربســتان نشــان دهم ».عضو
تیم ملی واترپلــو بیان میکند« :چیریچ
باعث شــد ما لژیونر شــویم .اگــر او نبود
ما بــرای برگزاری بازیهای دوســتانه به
صربستان نمیرفتیم و دیده نمیشدیم
و نمیتوانســتیم لژیونر شویم .تیم ملی
با این مربی بزرگ توانســت طلســم 44
ساله بیمدالی را بشــکند .ما حرفهای
زیادی برای گفتن داریم».
ëëرضوانــی :تمرینــات ملیپوشــان
واترپلو را یک فوتبالیســت در خواب هم
نمیتواندانجامدهد
محســن رضوانی ،رئیس فدراسیون
شــنا ،شــیرجه و واترپلــو درخصــوص
آخریــن وضعیت  2ملیپــوش واترپلو،
میگویــد« :در دیــداری کــه بــا رهبــری

داشــتیم ،بچههــا از ایشــان درخواســت
کردنــد که معاف شــوند که این موضوع
در حــال پیگیــری اســت .عــاوه بــر این
وزارت ورزش هم پیگیر معافی بازیکنان
اســت ».او بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع
کــه باشــگاه « »Valjenoبــه مــا  20روز
فرصت داد تا مشکل یزدانخواه و ملک
خانبانــان را برطــرف کنیــم ،میافزاید:
«چیریچ یک برند است و این باشگاه به
واســطه ســرمربی تیم ملی این فرصت
را به مــا داد .امیدوارم ایــن اتفاق بیفتد
و ایــن دو بازیکــن بتواننــد لژیونر شــوند
چــرا کــه این موضــوع به نفــع تیم ملی
اســت ».رئیس فدراســیون شنا ،شیرجه
و واترپلــو از مســئوالن ورزش انتقــاد
میکند و میگوید« :بعد از جام جهانی
فوتبال مسئوالن به فوتبالیستهایی که
خواستند لژیونر شوند ،معافی دادند اما
این اتفاق برای رشــتههای دیگر نیفتاد.
تمرینــات ملیپوشــان واترپلــو را یــک
فوتبالیســت در خــواب هــم نمیتوانــد
انجام دهد .اینها برای حضور در جاکارتا
خیلــی زحمــت کشــیدند و شــبانه روز
تمرین کردند .کار بچهها با کسب مدال
در جاکارتا بسیار بزرگ بود اما متأسفانه
هیــچ کس کار بزرگ این بچهها را درک
نمیکند و نمیبیند».

بدون شعار
از بهرام شفیع آموختم

عکس :سایت شبکه یک

انــگار دچــار یــک بیرحمــی تاریخــی
شــدهایم! چه کردهایــم که هــر روز برگی از
یادداشت
ایــن درخــت خزانهــای نابــاور زندگی فرو
میافتــد .عطــا بهمنــش و محمــد اینانلــو
نیــز زود فــرو افتادنــد و مرگ هیــچ کدام را
باور نداشــتهایم .حاال بهرام شفیع نازنین،
افتاده ،آرام و بدون هراس .این روزها حال
جهانگیر کوثری
و احوال خوشــی نداشت .آن چشمان براق
مجری و گزارشگر
ورزشی
و درشــت که تمــام حجم نماهای درشــت
را ُپــر میکــرد ،ایــن اواخــر دیده نمیشــد.
انگار رنج و ســختی را فریاد میزد .کالمش نرم و آرام شــده بود،
مهربان شــده بود و انتقاد نمیکرد .آرامتر از همیشــه با دوربین
حــرف میزد و حوصلــه جملههای طوالنی را نداشــت .دهه 60
آمد ،جوانی قبراق و تپل و تشنه ورزش که فکر میکرد به دریای
بزرگی رسیده است.
مجیــد وارث رفــت ،بهــرام شــفیع ورزش و مــردم را که جواد
محققــی بعــد از انقــاب برپــا کــرده بود ،اجــرا میکرد .ســادگی
عجیبی داشــت و بلندپروازی نداشــت ،قانع شــده بــود به اینکه
ورزش و مــردم را اجــرا کنــد .بعدهــا بــه جمــع مــا گزارشــگران
پیوســت ،دو جام جهانی را به فاصله هشــت سال با هم گزارش
کردیــم .قبــل از جــام جهانــی  ۱۹۹۴و در فینال یک ســاعت قبل
از بــازی به پخش رســید و شــامی خوردیــم و گفت :اســامی را با
شــمارهها به من بده و بقیه پای تــو .گزارش دو نفره خوبی از کار
درآمد و تجلیل شدیم و سکه و کتاب گرفتیم.
در دو شــبکه بــا هــم در امر مجریگــری رقیب بودیــم اما در
گــزارش دو رفیــق خــوب بودیم کــه صادقانــه به اتفــاق گزارش
میکردیم .ورزش شبکه یک را با نام بهرام شفیع پیوند زدهاند،
به نام او میشناسند.
به طوری که این ســالها که او دچار عارضههای ریز و درشت
شده بود ،برنامه ورزش و مردم نیز کم رنگ و کم تأثیر شده بود.
چهار نســل از جامعه او را میشناسند و به گونهای تاریخ ورزش
را با او جلو بردهاند و نبودن او را چه میشود و ورزش و مردم به
کجا میرود .شــوخ طبعیهــای او را نمیتوانم فراموش کنم ،در
جدیتریــن بحثها ،طنز و مزههای کالمی او را هرگز نمیتوانم
از یاد ببرم .روحش شاد و یادش گرامی / .منبع :ایسجا

ارشیا الماسی

خارجــی داشــتم امــا رضوانــی ،رئیــس
فدراسیون موافق انتقالم نبود به همین
دلیــل لژیونــر نشــدم ».خانبانــان بیــان
میکند« :ســال بعد مســابقات انتخابی
المپیک را در پیــش داریم و حضورمان
در لیگ صربســتان میتوانســت به تیم
ملــی کمک کنــد و باعــث میشــد تا ما
بــا تجربــه باالتــری در تیم ملــی حضور
یابیــم .متأســفانه لیــگ ایران هر ســاله
پســرفت میکنــد و تعــداد تیمهــای
لیــگ کمتــر میشــود .در ســالهای
گذشــته جام حذفی و سوپر لیگ برگزار
میشــد اما چند ســالی اســت که این دو
مسابقه برگزار نمیشود ،عدم برگزاری
مســابقات باعــث میشــود تیــم ملــی
ضعیف شود».
ëëالماســی :میتوانم آموختههایم را در
لیگ صربستان نشان دهم
ارشیا الماسی ،عضو تیم ملی واترپلو
که مشکل سربازی ندارد ،منتظر دریافت
ویزایشاست.اومیگوید«:یکشنبههفته
گذشــته مدارکم را به سفارت صربستان
تحویــل دادم و برای اعزام به این کشــور
منتظــر ویزا هســتم .بلیتــم را بــرای روز
جمعه رزرو کردم و جمعه به صربستان
مــیروم .قــراردادم را از طریــق ایمیــل
امضا و ارســال کردم و قرار است کارهای

مهدی یزدان خواه

حمیدرضــا بخارایــی ،دبیر فدراســیون هاکی که ســالها در کنار بهرام شــفیع فعالیت
میکــرد ،در گفتوگــو با ایســنا در مورد احوال شــفیع قبــل از فوت چنیــن توضیح داد:
«حال شــفیع خوب بود و همه چیز عالی پیش میرفت .آقای شــفیع  ۴سال قبل آنژیو
کــرده بــود و بعد از آن حالش خوب و عالی بود .او شــب قبل از ایــن اتفاق ناگوار دردی
را در ناحیه قلب حس کرد و صبح روز بعد به بیمارستان رفته بود .بیمارستان شرایط
را بد تشــخیص نداده بــود اما دوباره بعدازظهر دردی را حس کــرده بود و به درمانگاه
محلــی رفتــه بود .آنجا مجبور میشــود با اورژانس هماهنگ کند تا او را به بیمارســتان
منتقل کنند .متأسفانه آقای شفیع در مسیر بیمارستان جان خود را از دست میدهد».
بخارایی با بیان اینکه صبح سهشــنبه با شــفیع در فدراســیون صحبت کرده بود ،گفت:
«وقتی آقای شــفیع را دیدم شــرایط عادی بود و حالش خوب بود .خیلی زود بود که ما
را تنها بگذارد ».مراســم تشییع پیکر بهرام شفیع ،پنجشنبه (امروز) ساعت  ۱۰صبح از
جلوی مســجد بالل صدا و سیما انجام خواهد شد .همچنین مراسم سوم این مرحوم
نیز در همان مسجد ساعت  ۱۵روز جمعه برگزار خواهد شد.
همچنیــن وزیر ورزش و جوانان در پیامی درگذشــت ناگهانی بهرام شــفیع ،مجری
باســابقه برنامههای ورزشــی و رئیس فدراســیون هاکی را تســلیت گفت .در متن پیام
تسلیت مسعود سلطانی فر آمده« :خبر تلخ درگذشت بهرام شفیع ،گزارشگر و مجری
توانا و باســابقه برنامههای ورزشی سیما ،باعث تأثر و تألم اینجانب و جامعه ورزش و
رسانهای کشور شد .مرحوم شفیع سالها در سمت ریاست فدراسیون هاکی ایران منشأ
خدمات ارزندهای بود و همچنین در برنامه قدیمی ورزش و مردم سالیان زیادی نقش
پــل ارتباطی مــردم و ورزش را بخوبی ایفا کرد و بحق صدا و ســیمای ورزش ایران بود.
اینجانب ضایعه درگذشــت مرحوم بهرام شــفیع را به خانواده محترم شــفیع ،مردم،
جامعه ورزش و رسانهای کشور تسلیت میگویم».
همچنین کمیته ملی المپیک درگذشت بهرام شفیع از گزارشگران و مدیران باسابقه
ورزش کشور را تسلیت گفت .همچنین ،سرمربی ،اعضا و بازیکنان تیم ملی و باشگاههای
استقالل و پرسپولیس نیز در پیامهای جداگانهای ،پیام تسلیت خود را ابراز کردند.

سهشــنبه شب گذشته خبر بســیار ناگواری گوشم را آزار
داد .بهــرام شــفیع ،دوســت و همــکار بســیار نازنینــم،
یادداشت
دارفانــی را وداع گفــت .ایــن مصیبتــی بســیار بــزرگ
بــرای خانواده او و تنهــا فرزندش امیر اقبال ،آشــنایان
و دوســتان رســانهای و جامعه ورزش ایران اســت .من
افتخار این را داشتم که از دهه  60هم در برنامه ورزش
و مــردم و هــم در گزارشهــای فوتبال در کنــار مرحوم
عباس بهروان
شــفیع باشــم و بدون شــعار بســیار از او آموختــم .این
گزارشگر و مجری
برنامههای ورزشی
درســت اســت که نام بهــرام شــفیع بــا ورزش و مردم
عجین بــود اما ویژگیهای اخالقــی آن مرحوم نه تنها
مــن ،بلکــه هر کس دیگــری را جذب میکــرد و معرفت ،صداقــت ،مردمی
بــودن و خــوش خنده بــودن از خصوصیــات ویژهاش بــود .آن زمانــی که ما
برنامه اجرا میکردیم ،تنها منبع اطالعاتیمان دو روزنامه ورزشــی بود و نه
چیز دیگری .مدیران به ما میگفتند که از پیشکسوتان ورزشی صحبت کنید تا
از تجربه گرانقدر آنها استفاده شود اما سؤال من این است که کدام استفاده؟!
بهــرام شــفیع به غیــر از اینکــه در گزارشــگری و اجــرای برنامه صاحب
ســبک بــود و از ســال  64تا همیــن چند روز پیــش برنامــه ورزش و مردم را
اجرا میکرد ،از سال  84تا همین چند روز پیش ریاست فدراسیونهاکی را
هم برعهده داشــت و اتفاقاً با این رشــته به مقام قهرمانی آسیا هم دست
پیــدا کرد .او در زمان تحصیل فوتبال بازی میکرد و در تیم قصر یخ تهران
عضویت داشــت و در ادامه کار گزارشگری را برعهده گرفت که آخرین آن،
چند ســال پیش در بازی ایران و کره شــمالی بود و بعد از آن هم میدان را
برای جوانها خالی کرد .البته بهرام به غیر از این تهیهکنندهای بسیار ماهر
هم بود و برنامههای مختلفی را روی آنتن برد.
من هر وقت با بهرام برنامه اجرا میکردم ،خیلی خیلی میخندیدیم .چون
بســیار شــوخ طبع بود و هر وقت برنامه تمام میشــد ،دوباره خندیدنهایمان
شــروع میشــد .زمانی که من چند سال پیش تصادف کردم ،همسرم گفت که
بهــرام با چه حس و حالی از مــردم تقاضای التماس دعا میکرد .زمانی که به
هــوش آمدم و حالم کمی بهتر شــد ،به من زنگ زد کــه از اصفهان بیا تهران و
یــک هفتــه تو ورزش و مردم را اجرا کن و یک هفته هم من .اما من چشــم درد
داشتم و چند باری بیشتر نتوانستم به تهران بیایم و گاهی از اصفهان برنامهای
را ضبط میکردم و برای او میفرســتادم و پخش میکرد .حاال هم که پســرش
امیــر اقبــال دارد راه پــدرش را ادامــه میدهــد و برنامــه ورزش و مــردم را اجرا
میکند امیدوارم موفق باشــد .به هر حال ،ما مرد بزرگی را از دســت دادیم که
امیدوارم روحش شاد و یادش گرامی باشد.

چهارمیــن روز بازیهــای پاراآســیایی دیــروز (چهارشــنبه) برگــزار شــد و
نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند.
■ جــودو :وحید نوری ،جــودوکار منهای  90کیلوگرم در دیــدار پایانی مقابل
حریف ازبک به برتری رسید و به مدال طال دست یافت .احسان موسینژاد
در منهــای  100کیلوگــرم نیــز صاحــب گردنآویــز طــا شــد .محمدرضــا
خیراهللزاده ،جودوکار  100+کیلوگرم نیز به مدال نقره دست یافت.
■ تیرانــدازی با کمان :در فینال ریکرو زهرا
نعمتــی بــا نتیجه  6بــر  4مغلــوب وون از
چین شــد تا به مدال نقره رضایت بدهد.
نعمتــی بــا از دســت دادن مــدال طــال
گریه کــرد .نعمتی با اعالم این مطلب که
رقابــت تنگاتنگی برابر حریفانش داشــته
اســت ،گفت« :مــن دو بار با ایــن کماندار
بازی کردم که در بازیهای پارالمپیک ریو وی را شکســت دادم .تمام سعی
خــود را بــرای پیــروزی برابر حریفــم انجام دادم اما مســابقه من بــا او تمام
نشــده و امیدوارم امروز رقابت خوبی داشــته باشــم ».مجید کاکوش برنزی
شد .محمدرضا زندی به نشان طال دست یافت .زندی ،قهرمان رقابتهای
کالس  W1پس از کســب مدال طال گفت« :کسب نخستین مدال این کالس
اینقدر خوشحالم کرد که اگر میتوانستم ،خدا را در آغوش میگرفتم».
■ دوومیدانی :مهدی اوالد در پرتاب دیسک
به مــدال طال دســت یافت .آریــن لطفی در
این رشته به مدال برنز رسید .سیامک صالح
فرج زاده در پرتاب وزنه به مدال نقره دست
یافت .علیرضا مختاری در پرتاب وزنه ضمن
شکســتن رکورد آســیا و بازیهای پاراآسیایی
طالیی شــد و اســداهلل عظیمــی در این ماده
نقره گرفت .مختاری پس از کســب مدال طال بیان داشــت«:از توابع شهرســتان
زرین شهرهســتم و این منطقه به لحاظ تجهیزات پزشــکی و داشــتن آمبوالنس
با ســختی روبهرو است .به همین دلیل درخواستی از وزیر بهداشت دارم؛ در این
دوره دو مــدال گرفتــم که هر دو مــدال را میدهم و به جــای آن دو آمبوالنس به
روســتای همام از توابع شهرســتان زرین شــهر بدهند ».در پرتاب دیســک بانوان
هاشمیه متقیان طالیی شد .در دوی  400متر کالسT37هاشم رستگاری موفق
به کســب مدال نقره شد .قاســمی در همین ماده برنز گرفت .فرهاد کهریزی نیز
در دوی  400متــر کالس  T36موفق به کســب مدال برنز شــد .عــارف بهاروند در
پرتاب وزنه ضمن کســب مدال طال موفق به شکســتن رکورد بازیها شــد .هاجر
صفــرزاده در دوی  100متر به مدال برنز دســت یافت .احمــد اجاقلو در دوی 100
متر صاحب مدال برنز شد .مهناز امینی در پرتاب نیزه طالیی شد .شیال حدادی
در پرتاب دیسک موفق به کسب مدال برنز شد.
■ شــطرنج :در رقابتهــای گــروه  b2و  b3عاطفــه نقوی مدال طال را به دســت
آورد .فریبــا زنده بودی به مدال نقره رســید و فاطمه برقول نشــان برنــز را از آن
خود کرد .شــطرنجبازان بانوی کشورمان نیز به مدال طالی تیمی دست یافتند.
در مســابقات گروه  b2و  b3امید کریمی نشــان ارزشــمند طال را به دســت آورد.
همچنین تیم آقایان صاحب گردن آویز نقره شد .در مسابقات  b1لیال زار عزاده
به مدال برنز رسید و در بخش تیمی ،بانوان به مدال نقره دست یافتند .در گروه
 B1آقایان و در بخش تیمی مدال برنز به ورزشکاران ایران رسید.
■ بســکتبال بــا ویلچر :تیم مردان بــا برتری  87بر  30مقابــل عراق به نیمه
نهایی صعود کرد.
■ والیبــال نشســته :تیــم مردان بــا برتری  3بر صفــر مقابل عــراق به فینال
رســید .حریــف ایــران در فینــال تیــم چیــن اســت کــه ایــن مســابقه امــروز
(پنجشنبه) برگزار میشود.
■ وزنهبرداری :نادر مرادی ملیپوش دسته  80کیلوگرم نقره گرفت.
■ شــنا :شاهین ایزدیار که طی سه روز گذشته موفق شده بود  3طالی ارزشمند
برای ایران به دست بیاورد ،دیروز در ماده قورباغه  100متر کالس  SB9بار دیگر
قهرمان شــد و چهارمین مدال طالی خود را به دســت آورد .البته این پایان کار
ایزدیــار نبــود ،او در  ۵۰متر کرال آزاد کالس  S۱۰نیز قهرمان شــد و به پنجمین
مدال طال دســت یافت .ایزدیار پس از کسب پنجمین مدال طالی خود در این
بازیها گفت« :به خاطر پرسپولیس دوست دارم  6طال بگیرم نه  7طال!»

گرشاسبی :وزارت ورزش ،مخارج ترمیم
آزادی را می دهد

فرهــاد نیکوخصــال ،مدیــر ورزشــگاه آزادی گفــت ایــن
اســتادیوم بــرای میزبانــی احتمالــی فینال لیــگ فوتبال
اخبـــار قهرمانــان آســیا به  15میلیارد تومان هزینــه نیاز دارد اما
ایــن بدان معنا نیســت که تمام ایــن مبلغ باید از جانب پرســپولیس تأمین
شــود و این وزارت ورزش است که باید پرداخت کننده این رقم باشد .در پی
اظهارات فوق ،حمیدرضا گرشاســبی سرپرســت پرســپولیس هم تأکید کرد
کــه این باشــگاه برای ترمیم و تجهیز آزادی مبلغــی را هزینه نمیکند و وزیر
ورزش گروهی را برای انجام این مهم انتخاب کرده است.

دستیار جدید برای کی روش آمد!

تمریــن عصــر دیــروز تیــم ملی فوتبــال ایــران در زمیــن پژوهشــگاه نفت در
شــرایطی برگزار شد که اشکان دژاگه به صورت جداگانه در ساختمان پک به
تمرین مشغول شد و مرتضی پورعلی گنجی هم به جمع ملی پوشان اضافه
شــد و زیــر نظر فیزیوتراپهــا به درمان پــای مصدومش پرداخــت .کارلوس
کیروش با گرمکن مشکی وارد زمین تمرین شد و شاگردان او با روپایی زدن،
بدن خود را گرم کردند .پس از گذشت دقایقی ،کیروش بازیکنان را به چهار
دسته تقسیم کرد تا کارهای تاکتیکی محوله را انجام بدهند و چهار دروازهبان
دعوت شــده هم زیر نظــر لوپز ،مربی دروازهبانهای تیــم ملی و در حالی که
کیروش هم روی کار آنها دقیق شده بود ،تمرین کردند .دیروز حضور فردی
که اســمش میگوئل لوپز اســت ،نظرها را به خود جلب کــرده بود .این مربی
یک هفتهای است که سر تمرینات حاضر شده است.

چهره عبوس برانکو در تمرین دیروز سرخها

برانکو ایوانکوویچ ،ســرمربی پرســپولیس دیروز برخالف روزهای گذشــته با
چهــرهای عبــوس در تمرینــات عصرگاهی این تیم حضــور یافت و خبری از
خندههای همیشــگی وی نبود .امید عالیشــاه ،بازیکن مصدوم پرســپولیس
برای دقایقی کوتاه به طور نرم در زمین دوید و سپس برای ادامه معالجاتش
زمیــن را تــرک گفت اما شــایان مصلح که مشــکالتی قضایی داشــت و چند
روزی در تمرینات شرکت نمیکرد ،دیروز همراه با سایرین توپ زد.

شروع مجدد تمرین آبیها در پشت درهای بسته

تیم فوتبال اســتقالل بعد از چند روز تعطیلی و استراحت ،از فردا (جمعه)
تمریناتــش را از ســر میگیرد تا برای شــروع مجــدد لیگ برتر مهیا شــود .با
تصمیــم شــفر تمرینات ایــن تیم تا اطالع ثانوی در پشــت «در»های بســته
برگزار میشــود تا تمرکز بازیکنان بر کارها بیشــتر شود .حریف بعدی آبیها
در لیگ ،تیم سایپا است.

