www.iran-newspaper.com

سال بیست و چهارم شماره 6926
یکشنبه  27آبان 1397

editorial@iran-newspaper.com

اوجوگو (پرتغال)

کوریره دلو اسپورت (ایتالیا)

( ASاسپانیا)

اندیشــههای فرنانــدو ســانتوس،
ســرمربی تیــم ملــی پرتغــال برای
ادامــه مســابقات فوتبــال لیــگ
ملتهــای اروپــا و عکســی از وی،
زینتبخش صفحه اول این نشریه
شده اســت .اوجوگو مطلبی درباره
رؤســای پورتو و تالشهای این تیم
برای صعــود از گروهش در مرحله
نخســت لیــگ قهرمانــان اروپا هم
دارد.

مطلــب و عکــس اول ایــن روزنامه که
مربوط به اینســینیه ،مهاجم تیم ملی
فوتبــال ایتالیــا میشــود ،متمرکــز بــر
دیدار شــب گذشــته این تیم با پرتغال
در ادامــه لیــگ ملتهــای اروپــا و در
حضــور انبوه تماشــاگرانی اســت که از
احیای نســبی آتزوریها در سال جاری
به وجد آمدهاند .هشــدار به یوونتوس
نیز دربردارنده انواع خطرات احتمالی
برای قدرت حاکم کالچو است.

عکــس تمــام قــد ایکــر کاســیاس
و مطلبــی بــا عنــوان «نوســتالژی
کاســیاس» بیانگر احتمال بازگشــت
ایــن دروازهبــان پرطرفــدار بــه صف
ملیپوشــان اسپانیا پس از سه فصل
حضــور وی در لیــگ برتــر پرتغــال
اســت »AS« .از احتمــال بازگشــت
خامــس رودریگــس بــه مادرید هم
پــس از ناکامــی وی در بایرن مونیخ
خبر داده است.

پایان فعالیت بازنشستگان و بالتکلیفی
والیبال ،کاراته و ورزشهای رزمی

گفتوگوی «ایران» با تیمی که برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا مشکالت بسیاری را پشت سر گذاشت

شاد ،کم تجربه و امیدوار مثل هندبالیستهای بانو
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

قدوس تا پایان  ۹۷نمیتواند به ایران سفر کند

تیم ملی در حالی برابر ترینیداد و توباگو به میدان
رفت که ســامان قدوس را به همراه نداشت .گویا
این بازیکن ،به دلیل مشــکل خدمت ســربازی و
اینکه امســال  3بار به ایران ســفر کرده نتوانســت
خــود را به ایران و این دیدار برســاند .روز گذشــته
ســردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی
سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در مورد وضعیت
ایــن بازیکــن چنیــن توضیــح داد« :بــا توجــه به
عضویت ســامان قدوس در تیــم ملی فوتبال ،این فرد تا  30ســالگی معافیت
موقت از ســربازی دارد؛ بنابراین مشــکلی در تردد به کشور ندارد ».با این وجود
به نظر میرســد قدوس تا پایان ســال نمیتواند وارد ایران شــود زیرا موضوعی
که کمالی به آن اشاره کرده ،هنوز تبدیل به قانون نشده و تنها با رایزنی شفاهی
صورت میگیرد .قدوس برخالف ســایر افراد مشــمول که خارج از ایران زندگی
میکننــد و تنهــا  ۲بــار میتوانند وارد کشــور شــوند  ۳بار به تهران ســفر کرده که
البته بار ســوم با رایزنی فدراســیون فوتبال و وزارت امور خارجه مجوز حضور در
ایــران را گرفته اســت .از ســوی دیگر اگر قــدوس این بار به تهران ســفر میکرد،
نمیتوانســت از کشــور خارج شــود زیرا وزارت امور خارجه بعد از بــازی ایران و
بولیوی به این بازیکن اعالم کرد که برای وارد شدن به کشور از دفعات بعد نیاز
به رایزنی با ســتاد کل نیروهای مســلح اســت .در هر حال قرار است قدوس در
اردوی تیم ملی در قطر حاضر شده و مقابل ونزوئال به میدان برود.

کیروش :ترینیداد باعث پیشرفت ما شد

نشــریه گاردین ترینیداد نوشــت خبرنگار این نشــریه در رختکن «آزادی» با
کارلــوس کــیروش ،ســرمربی ایران مصاحبه کــرده که طــی آن ،کیروش از
کیفیــت چمــن این ورزشــگاه انتقاد کــرده و در عین حال بــه تعریف از بازی
ترینیداد پرداخته اســت .کــیروش در این مصاحبه پیرامون بازی دوســتانه
هفته گذشــته دو کشــور گفته اســت« :چون باران مســتمر در تهــران باریده،
زمین خوب نبود ولی این بازی برای هر دو تیم مزایایی داشــت .من از ســال
 2014بــه بعــد تیم ترینیداد را ندیده بودم و حاال میبینم که توان جنگندگی
و ضد حمالت این تیم باالتر آمده اســت و طبعاً در یک شــرایط بهتر از این
هم باالتر ظاهر خواهیم شــد ».کیروش افزوده است« :تیم من نیز با وجود
تغییرات وسیع نسبت به آن زمان در دیدار جدید خوب ظاهر شد و کیفیت
گذشــتهاش را حفظ کرده اســت .فکر میکنم ترینیداد آینده روشــنتری در
پیش دارد و از این کشــور برای انجام این بازی تشــکر میکنم و ما بر اثر این
مســابقه پیشــرفت خواهیم کرد ».اظهارات فوق در حالی از ســوی کیروش
بیــان شــده که وی و دســتیاران و شــاگردانش مطبوعــات داخلی (ایــران) را
تحریم کردهاند و با آنها مصاحبه نمیکنند.

عکس :ایسنا

پنجمیــن مرحلــه از اردوهــای تیم ملی
هندبال بزرگســاالن بانو برای حضور در
رقابتهــای قهرمانــی آســیا در حالی از
سهشــنبه هفته گذشــته در تاالر هندبال
آغاز شــد کــه اعزام ایــن تیم بــه ژاپن با
توجــه بــه مشــکالت ارزی تــا چنــد روز
پیش قطعی نبود اما با تالش مسئوالن
فدراســیون ایــن مشــکل برطرف شــد و
ملیپوشان بانو به ژاپن اعزام میشوند.
مسابقات هندبال بانوان قهرمانی آسیا
از  9آذرمــاه آغــاز میشــود و تیــم ملــی
ایران در این مسابقات با تیمهای ژاپن،
قزاقســتان ،نیوزیلند و استرالیا همگروه
اســت .هندبالیســتهای بانــو روزهــا را
در ســردرگمی پشــت ســر گذاشــتند و تا
دو روز گذشــته اعزامشــان به مسابقات
قطعــی نشــده بود بــا وجود ایــن بانوان
هندبالیســت کشــورمان امیــد دارنــد با
نتیجــهای خــوب بــه کشــور بازگردنــد.
خبرنــگار «ایران» بــا  3ملیپوش عضو
ایــن تیــم (راضیه جانبــاز،هانیــه لک و
مرضیــه افشــاری) گفتوگویــی انجــام
داده تــا بــا خوانــدن آن از وضعیت این
تیم بیشتر آگاه شوید.
ëëهندبالیســــتها جــــزو شـــــادترین
نها!
انسا 
راضیـــــه جانبـــــاز،
ملیپــوش هندبال
بانــوان با اشــاره به
برگــزاری اردوهــای
تیــم ملــی هندبال
بـــــــرای حضــــــــور
در مســابقات قهرمانــی آســیا ،گفــت:
«فاصلــه مرحلــه چهــارم اردوهای تیم
ملی تا مرحله پنجم بسیار طوالنی شد و
حدود  3ماه اردوهای تیم ملی تعطیل
بود .بچههــا پس از پایان نیم فصل اول
مسابقات لیگ به اردوها اضافه شدند».
او با اشــاره به این موضوع که مشــکالت

ارزی تیــم بــرای اعزام بــه ژاپن برطرف
شده است ،ادامه داد« :فدراسیون برای
اعــزام تیم ملی به مســابقات قهرمانی
آســیا تالش بســیاری کرد و خوشبختانه
این مشــکل برطــرف و هزینه اعزام تیم
به ژاپن تأمین شــد .تیم ملــی  7آذرماه
به ژاپن میرود ».اما مشکالت اقتصادی
تنها سد راه تیم ملی هندبال بانوان نبود
و تیــم ملی اردوهای کمــی برای حضور
در این مســابقات برگزار کرد .این بانوی
هندبالیســت در ایــن خصــوص بیــان
داشت« :با وجود برگزاری اردوهای کم،
مربیان تیم ملی تالش خود را میکنند
تــا بچهها به مــرز آمادگی برســند .البته
امکانــات مناســبی در اختیــار مربیــان
تیم ملــی قــرار نگرفته و ایــن وضعیت
بــه دلیل تغییرات مدیریتی فدراســیون
اســت ».البته با وجود تمامی مشکالت
موجود ،بانوان ملیپوش شرایط روحی
خوبی دارنــد .جانباز در این مورد افزود:
«شــرایط روحــی بچههــا خــوب اســت
چرا کــه هندبالیســتها جزو شــادترین
انسانها هستند .با وجود شرایط روحی
خوب بچهها مــا میتوانیم با حضور در
مســابقات نتایج خوبــی بگیریــم .البته
تیمهای همگروهیمان بسیار قدرتمند
هســتند امــا تالشــمان بــر ایــن اســت از
گروهمــان صعــود کنیــم و نتیجــهای
مطلوب بگیریم».
 ëëسطح باالی آمادگی جسمانی
هانیه لک ،دروازهبان تیم ملی هندبال
بانــوان بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه
مشــکالت مدیریتــی باعث شــد تا تیم
ملــی روزهــای ســختی را پشــت ســر
بگــذارد ،گفــت« :علیرضــا رحیمــی به
دلیــل بازنشســته بــودن از فدراســیون
رفــت و رمضانعلــی دولــو ،بــه عنــوان
سرپرســت اداره فدراســیون را برعهده
گرفت .ایــن تغییــرات مدیریتی باعث
شــد تا شــرایط تیم ملی هندبــال برای
حضــور در ژاپن تا همیــن روزهای اخیر
مبهم باشد و ما تا همین چند روز پیش

هانیه لک ،دروازه بان تیم ملی هندبال بانوان

نمیدانســتیم که تیم اعزام میشود یا
نمیشــود ».تیم ملــی هندبــال بانوان
بــه عنــوان نخســتین تیم از رشــتههای
تیمــی در بخــش بانوان تشــکیل شــد و
ســال  2006نخستین اعزام بینالمللی
ایــن تیــم انجــام شــد .ایــن تیــم در 5
دوره مســابقات آســیایی حضــور یافت
و بهتریــن نتیجــه هندبالیســتهای
بانو ششــمی آسیاســت .البتــه این تیم
یــک قهرمانــی هــم در کارنامــه دارد و
ملیپوشــان بانوان ایران ســال گذشــته
قهرمــان غــرب آســیا شــدند .لــک
درخصــوص شــرایط تیــم ملی و ســایر
همگروهیهای ایران در این مسابقات
بیان داشــت« :با وجود سردرگمیهای
روزهــای اخیــر انگیــزه صــد درصــدی
در بچههــای تیــم دیــده نمیشــود اما
شــرایط بدنــی بچههــا خــوب اســت.
ســطح مســابقات قهرمانی آسیا بسیار
باالســت و تیمهای خوبی در مسابقات
حضــور دارند با این وجــود تالش ما بر

این اســت تا با روحیه بــاال تمرین کنیم
و امیدوار باشیم که در این مسابقات به
نتیجهای مطلوب دست یابیم».
ëëنمیتــوان تجربه ایــران را بــا تیمهای
ژاپن و قزاقستان مقایسه کرد
مرضیـــه افشــــاری
یکــــــی دیگــــــــر از
هندبالیســتهای
بانــــوی کشـــورمان
معتقــد اســت کــه
بازیکنــان تیم ملی
از نظر بدنی خســته هســتند« :به دلیل
فاصلــه کــم تعطیــات نیــم فصــل تــا
مرحلــه پنجــم اردوهــا ،بچههــا تحــت
فشــار قــرار گرفتند .بــا این وجــود همه
بچههــا از خوبهــای ایــران هســتند و
مــا میتوانیــم در این مســابقات نتیجه
بگیریــم ».ایــن هندبالیســت بانــو بــه
تجربه کم بازیکنــان تیم ملی از حضور
در مســابقات بینالمللــی اشــاره کــرد:
«مــا تجربه حضــور در مســابقات غرب

آسیا و قهرمانی آسیا را داریم اما قطعاً
نمیتوان تجربه تیم ملی را با تیمهایی
همچــون ژاپــن و قزاقســتان مقایســه
کــرد چرا کــه ایــن تیمهــا در کمپهای
اروپایــی حضــور یافتنــد و بــا تیمهــای
قدرتمنــد اروپایــی بازیهــای تدارکاتی
برگــزار کردنــد ».افشــاری درخصــوص
همگروهــی ایــران بــا تیمهــای ژاپــن،
قزاقســتان ،نیوزیلنــد و اســترالیا گفــت:
«در گــروه بســیار ســختی قــرار گرفتیم.
ژاپــن نایــب قهرمــان و قزاقســتان تیم
ســوم آسیاســت .تیمهــای اســترالیا و
نیوزیلنــد نیــز قهرمان و نایــب قهرمان
قاره اقیانوسیه هستند که به دلیل ادغام
آســیا و اقیانوســیه در ایــن مســابقات
حضــور خواهنــد داشــت ».مســابقات
قهرمانــی آســیا ورودی مســابقات
جهانی محســوب میشــود و با توجه به
میزبانی ژاپــن این تیم مجوز حضور در
مسابقات را دریافت کرده و به جز ژاپن
 3تیــم دیگــر در ایــن مســابقات مجوز

حضور در مســابقات جهانی را دریافت
میکننــد .افشــاری افــزود« :شــناخت
خوبی از تیمهای همگروهیمان داریم
و امیدواریــم که برای نخســتین بار این
اتفــاق بیفتــد و بتوانیم جــواز حضور در
مسابقات جهانی را دریافت کنیم».
ëëدر خوشبینانه ترین حالت میتوانیم
پنجمشویم
نشــمین شافعیان،
مربــی تیــم ملــی
هندبـــــال بانـــــوان
گفـــــت« :مرحلـــــه
پنجــــــــــــم اردوی
تیــم ملــــی دیــروز
(شــنبه) بــه پایــان رســید و ششــمین
مرحله از اردوها  2آذرماه آغاز میشــود
و در نهایــت  16بازیکــن تیــم ملــی 6
آذرمــاه بــه ژاپــن اعــزام میشــوند ».او
درخصــوص همگروهیهــای تیم ملی
در مســابقات قهرمانــی آســیا افــزود:
«ژاپن بــه عنوان میزبان این مســابقات
تیــم فوقالعــادهای اســت و مدعی اول
قهرمانی محسوب میشــود .قزاقستان
هم تیم ســوم آسیاســت و ایــن تیم هم
قابلیــت قهرمانــی دارد .مــا شــناخت
زیــادی از تیمهــای نیوزیلنــد و اســترالیا
نداریــم امــا در کل در گروه ســختی قرار
گرفتیــم و در خوشــبینانهترین حالــت
در صورت شکســت نیوزیلند و اســترالیا
میتوانیــم عنــوان پنجمــی را کســب
کنیم ».شافعیان درخصوص پیشرفت
برخــی از رشــتههای توپــی در بخــش
بانوان بیان داشــت« :والیبال ،بسکتبال
و فوتســال پیشــرفت خوبــی داشــتند و
میتوانیم امیدوار باشیم که هندبال هم
به جمع این رشــتهها اضافه شود .برای
پیشرفت در این رشته نیازمند اردوهای
منظم و بازیهای تدارکاتی هســتیم که
در مقطــع کنونــی این موضــوع محقق
نشــده و مــا بــدون برگــزاری حتــی یک
دیــدار تدارکاتی در مســابقات قهرمانی
آسیا حضور خواهیم یافت».

گفتوگوی «ایران» با ستاره طالیی کاراته در مسابقات جهانی

بهمن عسگری :حاال به طالی المپیک فکر میکنم

همه سختیهایی که کشیدم ،باالی سکو جلوی چشمم آمد /مرا در آبنمک خوابانده بودند!
حامد جیرودی
خبرنگار

تیمملــی کاراتــه ایــران در رقابتهــای
جهانــی  ۲۰۱۸اســپانیا درخشــان ظاهــر
شــد .یکــی از ســتارههای ایــران در ایــن
مســابقات ،بهمــن عســگری ملیپوش
وزن  -75کیلوگــرم بــود .او کــه در
بازیهــای آســیایی جاکارتــا موفــق بــه
کســب مدال طال شــده بود ،در این دوره
از مســابقات هم صاحب گردنآویز طال
شــد تــا پــس از  13ســال ایــران را در این
وزن بــه قهرمانی برســاند .ایــن موضوع
باعث شــد به ســراغ این کاراتــهکای 27
ســاله و اهل الونــد قزوین برویــم و او در
گفتوگویی که با «ایران» داشت ،درباره
ایــن قهرمانــی و برنامههایــی که در ســر
دارد ،صحبت کرد.
ëëدرباره قهرمانیات در مســابقات کاراته
قهرمانیجهانصحبتمیکنی.
ایــن مســابقات بیســت و چهارمیــن
دوره مســابقات جهانــی بــود کــه خیلی
اهمیــت داشــت و ضریب امتیــازیاش
از دورههــای دیگر برای کســب ســهمیه
المپیک بیشــتر بــود ،بــرای همین همه
میخواســتند مدال بگیرند و روی ســکو
بروند .بعد از بازیهای آسیایی که مدال
طــا گرفتــم ،همه از من انتظار داشــتند
و خــودم هم گفتــه بودم کــه جهان یک
مــدال طال به من بدهکار اســت .من دو
دوره در  2012و  2014در فرانسه و آلمان
نتوانســتم در انفرادی مــدال بگیرم ولی
در تیمی توانســته بودیم طال بگیریم اما
در این دوره همه از من انتظار داشتند که

مــدال بگیرم که خوشــبختانه این اتفاق
هم افتاد .از حمایتهای شــهرام هروی
ســرمربی تیم ملی تشــکر میکنم که به
قول خودشان مرا در آبنمک خوابانده
بودند! ایشــان همین طور به من روحیه
مــیداد و میگفــت اینجا نوبت توســت
و بایــد طــا بگیــری و اگــر نگیــری ،مــن
بــه کار خــودم و خــودت شــک میکنــم
و خوشــبختانه بــا تمرکــزی که داشــتم،
توانســتم مثــل همیشــه باشــم .در روز
مســابقه هــم همین طور بــودم و بهمن
عسگری همیشــه بودم .تنها ورزشکاری
بــودم کــه  7مســابقه داد و حریفانــی از
ســوئد ،چین ،قزاقستان ،ســنگال و ژاپن
که همه میگفتنــد به فینال میرود ولی
مــن این حریفــان را شکســت دادم و در
نیمه نهایی هم روسیه را بردم .در فینال
هم با لوئیجی بوسا از ایتالیا مبارزه کردم
که آنقدر طرفدار داشــت ،قابل قیاس با
من نبود .در ســال  2014و  2016قهرمان
جهان شــده بــود و در لیــگ جهانی هم
کلکسیونی ازمدال دارد .خوشبختانه در
فینــال هــم او را یــک بر صفر بــردم و به
مدال طال رسیدم.
 ëëپــس از بازیهــای آســیایی تــا ایــن
مســابقات ،پروسه سنگین و فشــردهای را
طی کردی.
ما امسال ،ســال پرترافیکی داشتیم.
مســابقات آسیایی داشــتیم که در اردن
بــود .قبــل از آن لیگهــای جهانــی در
امــارات ،فرانســه ،آلمان ،هلنــد و ترکیه
برگــزار شــد ،بعــد از آن هــم بازیهــای
آســیایی و مســابقات جهانــی بــود کــه
خیلی سنگین بودند ولی با برنامهریزی

کادرفنــی و حمایت فدراســیون و مربی
بدنسازمان و مربی روانشناسمان دکتر
حجتی که خیلی خوب بودند ،توانستیم
به موفقیتهای خوبی دست پیدا کنیم.
ëëوقتی هم روی سکو بودی و سرود ایران
نواختــه میشــد ،اشــک در چشــمانت
حلقه زده بود.
دقیقاً وقتــی باالی ســکو رفتم ،همه
ســختیهایی که در این دو سال متحمل
شــده بودم و خانوادهام و همسرم کنارم
بودنــد ،جلوی چشــمم آمــد و االن هم
که با شــما صحبت میکنم ،دوباره یک
فلشبــک خــورد و بغضــم گرفتــه .باور
نمی کنم کــه این ســال پرترافیک تمام
شــده و همــه ایــن ســختیها بــا مــدال
خوش رنگ طال به پایان رسیده است.
ëëدر کل هم کاراته افتخــارات زیادی
را در این دوره از مسابقات جهانی به
دست آورد.
بلــه همیــن طــور اســت .مــا در
مجموع دوم شــدیم که بــرای اولین بار
در تاریــخ بــه دســت آمد که هــم در کاتا
و هــم در کومیتــه دوم میشــویم .البتــه
در کومیتــه تیمــی  7نفره برای ســومین
بار متوالی هتتریــک کردیم و قهرمان
شــدیم .در کومیتــه تیمــی  3نفــره هم
بچهها برای اولین بار سوم شدند و آقای
شــهرجردی و آقا میــاد و علی زند ،به
مــدال برنز رســیدند .واقعــاً کار ما هم
خیلی ســخت بود .همــه آمده بودند
که ایران را ببرند اما ما اتحاد داشتیم
و یکدل شده بودیم .سخت است که
دو سال پیاپی کومیته قهرمان شود و
باز هم انگیزه بماند .چون یک مقدار

رسیدگی از لحاظ مالی کم شده بود.
ëëحــاال بــه نظر میرســد کــه یــک مدال
طالی المپیک باید برای تو کنار بگذاریم.
اول و مهم تر از همه ســهمیه گرفتن
است و بعد از آن ،تمام ذهنم و وجودم
را میگــذارم تــا در المپیــک هــم مــدال
بگیــرم .آن هــم خوشــرنگترینش کــه
طالست.

قانــون منــع بهکارگیــری بازنشســتهها  ٢٦شــهریورماه بــه
دســتگاههای اجرایی و فدراســیونهای ورزشــی ابالغ و قرار
اخبـــار شــد تا اسامی بازنشســتهها اعالم شــود .براین اساس دیروز
(شــنبه) آخرین فرصت فدراســیونهای بالتکلیف در حالی فرا رسید که تاکنون
وضعیت چند فدراســیون مشــخص نشــده اســت .وزارت ورزش در ابتدای این
تغییرات برای فدراســیونهایهاکی ،قایقرانی ،چوگان و ناشــنوایان سرپرســت
معرفی کرد و ثبت نام از نامزدهای ریاســت این فدراســیونها نیز آغاز شــد .در
ادامه تغییرات با اســتعفای درخشــان از ریاســت جودو تکلیف این فدراسیون و
همین طور فدراســیونهای ســه گانه و هندبال هم مشــخص شــد .درخصوص
رشــته فوتبــال و بازنشســتگی مهدی تــاج نیز با جلســاتی که ســیدرضا صالحی
امیــری ،رئیــس کمیته ملی المپیک با تاج و وزیر ورزش داشــت ،قرار شــد برای
جلوگیری از تعلیق ،تاج به فعالیت خود ادامه دهد اما اعضای بازنشسته هیأت
رئیسه این فدراسیون رفتنی شدند .در این بین وضعیت والیبال و ریاست احمد
ضیایی مشــخص نشــده و رؤسای فدراســیونهای ورزشهای رزمی و کاراته نیز
در حالی بازنشسته هســتند که وزارت ورزش هنوز تصمیمی درباره آنها نگرفته
است .در وزارت ورزش و جوانان نیز دو مدیر با این مشکل روبهرو هستند؛ فریبا
محمدیان ،معاونت بانوان و محمدجواد عباباف مدیر حراست این وزارتخانه.
عــاوه بــر این شــنیده میشــود کــه وزارت ورزش و جوانان  15نفــر از مدیرانی را
که مشــکل بازنشســتگی دارند و در ردههــای پایین مدیریتــی فعالیت میکنند،
مشخص کرده و باید دید وضعیت آنها چه خواهد شد.

ت غریق
کسب  5مدال در قهرمانی جهان نجا 

رقابتهــای نجات غریق قهرمانی جهان ،دیروز پیگیری شــد و ملیپوشــان
ایــران بــه دو مــدال نقــره دیگــر دســت یافتنــد .محمــد ناظــری و حمیــد
قدســینژاد دو نماینــده کشــورمان در مــاده  ۵۰متر حمل آدمــک دو مدال
نقــره را از آن خــود کردنــد تا شــمار مدالهای ایــران در این مســابقات به ۵
برسد .رقابتهای ماده  ۴در  ۵۰متر امدادی نیز دیروز برگزار شد اما بهدلیل
اعتراض تیمها ،اعالم نتایج این ماده به روز سوم کشیده شد.

نایب قهرمانی پاورلیفتینگ نابینایان و کمبینایان ایران

ســیزدهمین دوره مســابقات جهانی پاورلیفتینگ نابینایــان و کمبینایان در
مصر برگزار شــد و تیم ایران با کســب  5مدال طال و دو برنز و در مجموع با
 68امتیاز نایب قهرمان این رقابتها شناخته شد و تیم اوکراین با  69امتیاز
و روسیه با  52امتیاز در جایگاه نخست و سوم ایستادند .در مسابقات پرس
ســینه نیز ایران توانســت به  3مدال طال و  3برنز دســت پیدا کند .تیم ایران
در پرس سینه نیز بعد از اوکراین و روسیه سوم شد.

شاگردان کرانچار در عمان

کادر فنــی تیم ملی امید فوتبال ایران اســامی  22بازیکــن منتخب خود را برای
دیــدار دوســتانه مقابل عمــان اعالم کــرد .شــاگردان زالتکو کرانچار که شــامل
نورافکن و شکاری ،لژیونر و صیادمنش و طاهرخانی هم میشوند ،صبح امروز
به شهر مسقط میروند و  29آبان روبهروی تیم ملی امید عمان میایستند.

مخالفت هاشمیطبا با ابقای تاج

مصطفی هاشــمیطبا ،رئیس پیشــین ســازمان تربیت بدنــی گفت هرچند
بــا قانون منع بهکارگیری بازنشســتگان مخالف اســت اما ابقــای مهدی تاج
در فدراســیون فوتبــال را نیز برنمیتابــد زیرا اگر قانونی به اجــرا درآید ،باید
به همگان تســری یابد .هاشــمیطبا همچنین گفت کیروش و دستیارانش
سوار بر فوتبال ایران شدهاند و عمالً قوانین کاپیتوالسیون را اجرا میکنند.

اطالعیه فدراسیون و دریغ از یک ابراز تأسف ساده!

فدراســیون فوتبال پس از چند روز سکوت پیرامون واقعه خلق شده توسط یکی
از دســتیاران کارلوس کیروش در پایان دیدار پرســپولیس -کاشــیما و همچنین
درگیــری اوســیانو کــروز با یــک خبرنــگار در خاتمه دیــدار تیم ملی بــا ترینیداد،
بیانیهای صادر و دلیل درگیری مورد بحث را حضور خبرنگار در منطقه غیرمجاز
دانست و همگان را به آرامش دعوت کرد! حتی اگر خبرنگار مورد بحث (مرتبط
با ســایت «ورزش  )»3نباید در آن منطقه ظاهر میشد ،عدم عذرخواهی ساده
فدراســیون از رســانهها بابــت ایــن برخوردهای ناگوار ،اســباب حیرت و تأســف
میشود .در بخش اول این بیانیه ،جمالت تندی علیه مهرداد مسعودی ،مشاور
رسانهای و تلویزیونی جام جهانی  2022هم نوشته شده است.

جشن تولد وریا در تمرین تیم ملی

شــاگردان کیروش که خود را آماده دیدار دوســتانه مقابل ونزوئال میکنند،
از ســاعت  15:30دیــروز در زمیــن شــماره دو مرکــز ملــی فوتبــال تمرینات
خــود را پیگیــری کردند .نکته جالب توجه این تمرین ،جشــن تولدی بود که
ملیپوشــان و کارلوس کــیروش برای وریا غفوری ،مدافع اســتقالل گرفتند
و لحظــات شــادی در اردوی تیــم ملی رقم خورد .گفتنی اســت کیروش در
کنفرانس مطبوعاتی که ســاعت  11امروز در ســالن اجتماعات هتل آکادمی
ملــی فوتبال برگزار میشــود ،پاســخگوی ســؤاالت خبرنــگاران خواهد بود و
آخرین تمرین تیم ملی در تهران هم ســاعت  12در زمین چمن مرکز ملی
فوتبــال برگــزار میشــود .پــس از آن ملیپوشــان راهــی دوحه قطــر و آماده
مصاف با شــاگردان رافائل دودامل میشــوند .بازی ایران و ونزوئال سهشنبه
(از ساعت  ۱۸به وقت قطر) در ورزشگاه حمد بن خلیفه برگزار میشود.

بازگشت عراق به لیگ قهرمانان آسیا

فصل جدید رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا تا چند هفته دیگر ،مرحله پلیآف
خود را آغاز میکند .در این مرحله ســهمیه تیمهای ایرانی نســبت به دوره قبل
از  3+1بــه  ۲+۲کاهــش یافــت .در واقــع محرومیــت عراقیها بــه خاطر امنیت،
باعث شــده بود ســهمیه ایران  ۱+۳باشــد اما با تأیید کنفدراســیون فوتبال آسیا
الزورا نخستین تیم عراقی است که بعد از  ۱۰سال به لیگ قهرمانان آسیا رسید
و در مرحلــه پلیآف این رقابتها حاضر میشــود .ســال گذشــته فوتبــال ایران
بعد از امارات و عربســتان در رده سوم غرب آسیا بود ولی در این دوره قطریها
توانستند به رده سوم صعود کنند و سهمیه آنها  3+1شود.

غایبان مراسم افتتاحیه بازیهای پاراآسیایی بخشیده شدند

ســومین دوره بازیهــای پاراآســیایی جاکارتــا حــدود یک ماه پیــش با نتایج
مطلوب کاروان کشــورمان و کسب عنوان ســومی قاره کهن در حالی به پایان
رســید که در این بین ،یک اتفاق ناخوشــایند روی داد که این اتفاق تا روزهای
گذشته مسکوت مانده بود .یک رفتار مدیریتی موجب شد تا یک بینظمی در
مراســم رژه افتتاحیــه این دوره رخ دهد کــه در آن مقطع این بینظمی نادیده
گرفته شد .موضوع از این قرار است که در مراسم رژه کاروان ایران  17ورزشکار ،در
حرکتی بدون توجیه ،شرکت نکردند .این موضوع که بدون هماهنگی با مسئوالن
کاروان اعزامی بود ،در آن زمان مورد رصد قرار گرفت؛ اما واکنشــی به آن نشــان
داده نشــد تا کاروان وارد حاشــیه نشــود .در این خصوص اعالم شد که قرار است
با متخلفان برخورد شود اما محمود خسرویوفا ،رئیس کمیته ملی پاراالمپیک
اعالم کرد که جریمه غایبان رژه را به برکت دیدار با رهبری بخشــیده اســت .او در
توگویــی درباره ایــن بینظمــی کاروان ایران گفت« :مقابل تمام کســانی که
گف 
خواستار بخشش این نفرات بودند قاطعانه ایستادم و اجازه ندادم مسیر بخشش
طی شود اما در دیداری که هفته گذشته با رهبر انقالب داشتیم اعالم کردم که این
افراد بخشیده شدهاند تا یاد و خاطره خوبی از دیدار با رهبری در ذهن آنها باقی
بماند .در واقع به یمن و برکت این دیدار خاطیان مورد بخشش قرار گرفتند».

