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درد کهنه به سراغ قهرمان وزنه برداری المپیک لندن آمد

سلیمی:شرایط تغییر نکند، در مسابقات قهرمانی آسیا وزنه نمی زنم
قهرمان وزنه برداری ایران در مسابقات المپیک لندن 
که یکی از تلخ ترین صحنه های المپیک ریو را هم رقم 
زد، یک بار دیگر با درد زانو رو به رو شــده و آینده ای 

مبهم برای ادامه وزنه زدن دارد.
جمعه شــب لیگ وزنه برداری ایران به پایان رسید و تیم 
ذوب آهن موفق شد با درخشش ستاره های ملی پوش خود به 
مقام قهرمانی دست پیدا کند. اما در بین تمام نتایج فوق العاده 
وزنه برداران ذوب آهن در شــب پایانی نتیجه ای باور نکردنی 
اتفاق افتاد جایی که بهداد ســلیمی در رده آخر ســنگین وزن 

قرار گرفت. 
همایون تیموری با مهار وزنه 192 کیلوگرم در یک ضرب و 
227 کیلوگرم در دو ضرب در مکان اول قرار گرفت و  محســن 
بهرام زاده، مهدی میرزایی، رامین ربیعی، غالمرضا اصغرخواه و 
سعید سیار رده های بعدی را به خودشان اختصاص دادند. بهداد 
ســلیمی از ذوب آهن هم در حرکت یکضــرب 185کیلوگرم، 
حرکت دوضرب 180 کیلوگرم و مجموع 365 کیلوگرم را مهار 

کرد تا با این رکورد در رده آخر قرار بگیرد.
بهداد در ابتدای فصل تیمی نداشت و با توجه به مشکالتی 
که با باشگاه فصل گذشته داشت در چند هفته ابتدایی نتوانست 
وزنه بزند تا اینکه با ذوب آهن به توافق رسید اما مشکل قبل از 
المپیک در هفته آخر گریبان او را گرفت. درد شــدید از ناحیه 
زانو اجازه قدرت نمایی همیشــگی را بــه او نداد تا اینکه او در 
بیــن وزنه برداران لیگ هفتم شــود. بهداد قبــل از المپیک با 
مصدومیتی بد هنگام رو به رو شــد که در نهایت خود را به ریو 

رســاند اما اتفاقات تلخ نیمه شب سنگین وزن المپیک یکی از 
بدترین صحنه های المپیکی را خلق کرد.

 این درد زانو حاال هنوز با بهداد اســت. او پس از به اتمام 
رساندن وزنه زدن هایش در مورد شرایط خود گفته است: زانویم 
خیلی من را اذیت کرد و متاسفانه در حرکت یک ضرب خیلی 
درد گرفت و شرایطم در حرکت دو ضرب به صورتی پیش رفت 

که با یک وزنه ســبک، کارم را انجام دادم تا تیم لطمه نخورد. 
مشــخص بود که من با چه وضعیتی وزنــه زدم. در یک ضرب 

خیلی اذیت شدم و در دو ضرب هم نمی توانستم کار کنم.
وی افــزود: با توجه به وضعیتی کــه زانویم دارد، اولویت با 
بهبود کامل زانویم اســت و با این شــرایط نمی شود. باید ابتدا 
کارهای درمانــی ام را انجام دهم و زمانــی که به صورت 100 

درصد آماده شدم، تمریناتم را به صورت سنگین انجام دهم. باید 
همه چیز دست به دست هم دهد و شرایط فراهم باشد و وقتی 
زانویم به این شــکل اذیت کند، قطعا نمی خواهم به مسابقات 
قهرمانی آسیا بروم که این اتفاق تکرار شود یا اتفاق بدتر از این 
بیافتد. اولویت با سالمتی زانویم اســت و بعد ان شاءاهلل دوباره 
تمریناتم را شروع می کنم.  الزم به یادآوری است که مسابقات 

وزنه برداری قهرمانی آسیا اوایل سال آینده برگزار می شود.
اولویت درمان زانوی مصدوم است

حاال وضعیت او چه طور خواهد شــد، این وضعیت تا چه 
زمانی ادامه خواهد داشــت و این درد با بهداد همراه خواهد بود 
یا نه ؟ این تمام نگرانی هایی است که برای قوی ترین مرد ایران 
وجــود دارد اما او می گوید: از همان ابتدا دکتر کیهانی و دکتر 
نوروزی گفته بودند که نباید در لیگ وزنه بزنم و هنوز درد قبل 
از المپیک به صورت کامل برطرف نشده بود اما باید با توجه به 
قراردادی که با ذوب آهن داشتم وزنه می زدم که یک بار دیگر 
دردم تشدید شد. واقعا وضعیت سالمتی ام برای وزنه زدن کامال 
مشــخص نیست و باید یک بار دیگر درمان هایم را آغاز کنم تا 

ببینیم نتیجه چه خواهد شد.
با این وضعیت بهداد ســلیمی از وزنه برداری کناره گیری 
خواهد کرد؟ بهداد در مورد آینده اش می گوید: واقعا نمی دانم 
آینده چه خواهد شد و در وهله اول باید سالمتی ام را به دست 
بیاورم تا به وزنه زدن فکر کنم. سال آینده  تورنمنت های زیادی 
اســت که می توانم در آن شرکت کنم اما واقعا باید درمان آغاز 

شود و باید دید آینده ام چه طور خواهد بود.

حدیث دشت عشق

به یاد امیرسرلشکر شهید یعقوب علیاری
تکاوری با دو نشان فتح 

از رهبر انقالب
یعقــوب علیــاری در مهر ماه ســال 1318 
هجری شمســی در محله هفت آســیاب ارومیه 

دیده به جهان گشود.
دوران جنگ عرصه تجلی رشادت دلیرمردانی 
بــود که به بهای جاِن خود، آب و خاک و ناموس 
ایرانی را پاس داشــتند. دالورانی که گاه آن گونه 
که شایسته است به نسل امروز شناسانده نشده اند 
و در عین خوشنامی در بین همرزمان، در عرصه 

عمومی گمنام مانده اند. سرلشــکر شــهید یعقوب علیاری بنیانگذار و نخستین 
فرمانده لشــکر 58 تکاور ذوالفقار ارتش، از زمره این جنگاوران توانمند و کمتر 

شناخته شده ایرانی است.
صدام برای این تــکاور گمنام ارتش، مرده و زنده او جایزه تعیین کرده بود 

که این، نشان از هراس رژیم بعث عراق از فعالیت های این ارتشی دالور داشت.
در سال 1338 وارد دانشکده افسری و در سال 1341 با درجه ستوان دومی 

و رسته پیاده به دوره مقدماتی اعزام شد.
دریافت دو نشــان فتح از دست مبارک مقام معظم رهبری و فرمانده معظم 
کل قوا، گویا و موید ویژگی های متمایز برجسته و کم نظیر امیر سرلشکر شهید 

یعقوب علیاری است.
به علت برونشــیت مزمن ریوی ناشــی از مصدومیت شیمیایی در منطقه 
عملیاتی و ترکش گلوله های دشــمن در سینه، بازو، زانو و پای راست به افتخار 

جانبازی 70 درصد نایل آمده بود.
سرانجام امیر سرلشگر یعقوب علیاری پس از سال ها مبارزه و جهاد و تحمل 
درد و رنج در سیزدهم آذرماه سال 1385 بر اثر عوارض شیمیایی به خیل کاروان 

شهیدان واالمقام 8 سال دفاع مقدس پیوست و یاد و نامش جاودانه شد.
هم اکنون پیکر مطهر شهید علیاری، در قطعه 29 بهشت زهرای تهران در 
جوار امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی که مدتی افتخار استادی اش را نیز 

داشت آرام گرفته و میعادگاه عاشقان و عارفان و دلسوختگان است.

حواشی و اتفاقات عجیب در هفته های پایانی لیگ برتر فوتسال
لیگ برتر فوتسال در حالی به هفته های پایانی خود 
نزدیک شده است که حواشی و اتفاقات عجیب و غریب 
این رشته، مســئوالن دو باشگاه را واداشته تا تهدید به 

کناره گیری از لیگ کنند.
هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال ایران فردا یکشنبه 
در شــهرهای مختلف برگزار می شــود که در یکی از مهمترین 
مسابقات این هفته، تیم گیتی پســند در اصفهان میزبان تیم 
تاسیســات دریایی اســت. نتیجه این مســابقه تا اندازه زیادی 
تعیین کننده قهرمان این دوره از مســابقات خواهد بود چرا که 
گیتی پسند با 54 امتیاز صدرنشین است و فاصله 4 امتیازی با 
تیم دبیری در رده دوم دارد.  تاسیسات در حالی به مصاف گیتی 
پســند می رود که وحید شمســایی کاپیتان خود را در اختیار 
ندارد. از سوی دیگر، گیتی پسندی ها دو هفته متوالی شکست 
خورده اند و مهدی جاوید آقای گل مســابقات لیگ را به خاطر 

اتفاقات رخ داده، کنار گذاشته اند.
در دیگر بازی حساس، تیم رده دومی دبیری تبریز میزبان 
فرش آرای مشــهد است. دبیری هفته گذشته به لطف شکست 
دادن تیم گیتی پسند، اختالف امتیازش را با صدر  جدول به 4 
امتیاز رساند تا در فاصله سه هفته مانده به پایان مسابقات لیگ، 
شانس قهرمانی داشته باشد. البته هنوز این بازی برگزار نشده، 

حواشی آن آغاز شده است.
تیم فرش آرا در اعتراض بــه چندگانگی رای نتیجه بازی 
گذشــته خود با مس ســونگون، تهدید کرده است در صورت 
پاســخ ندادن فدراســیون فوتبال، از لیگ برتر کنار می کشد. 
داوران مسابقه مس سونگون و فرش آرا هفته قبل نتیجه بازی 
را تساوی یک به یک اعالم کردند. یک روز بعد دپارتمان داوری 
اعالم کرد بازی 2 بر یک به ســود فرش آرا تمام شده و مجددا 

روز پنجشــنبه هفته گذشته بود که دپارتمان داوری خبر خود 
را اصالح و اعالم کرد بازی با تســاوی یک به یک خاتمه یافته 
اســت. این آرا، صدای باشگاه فرش آرا را درآورده  و آنها را وادار 

به گرفتن این تصمیم کرده است.
نتیجه این مسابقه هم می تواند در تعیین قهرمان سرنوشت 
ساز باشد، چرا که اگر فرش آرا در این مسابقه حاضر نشود، تیم 
دبیری برنده اعالم خواهد شد و به رقابتش با گیتی پسند برای 
قهرمانی ادامه می دهد. برای همین مســئوالن گیتی پسند در 

مصاحبه های خود از باشگاه فرش آرا خواسته اند تا در این بازی 
حساس حاضر شوند!

تیم ملی حفاری این هفته باید به مصاف یاســین پیشــرو 
قم برود. ملی حفاری بعد از گیتی پســند، دبیری و مس در رده 
چهارم قــرار دارد و در صورت برد در ایــن بازی و توقف دیگر 
مدعیان، می توانــد خود را به عنوان یکــی دیگر از چهره های 
قهرمانی معرفی کند. این در حالی است که مسئوالن تیم یاسین 
پیشــرو هم تهدید کرده اند از لیگ کنار می کشند. این تصمیم، 

بعد از اعتراض به تصمیمات کمیته انضباطی و تغییر دو نتیجه 
بازی یاسین پیشرو گرفته شــده است. کمیته انضباطی اعالم 
کرده یاسین پیشرو حق استفاده از مهدی زاهدی بازیکن خود 
را به خاطر دســتکاری مدارک این بازیکن ندارد ولی مسئوالن 
یاسین اعالم کرده اند کارت بازی زاهدی از سوی سازمان لیگ 
فوتســال صادر شده و او مشکلی برای بازی کردن ندارد. با این 
حــال کمیته انضباطــی نتیجه دو بازی را 3 بر صفر به ســود 
حریفان یاســین پیشــرو اعالم کرده تا این تیم هم در آستانه 
دیدار حساس هفته بیست و چهارم، تهدید به کناره گیری کند.

بهرحال ایــن حواشــی و تهدیدها نمی توانــد در نتیجه 
مسابقات هفته های پایانی بی تاثیر باشد؛ اتفاقی که بر رونمایی از 
قهرمان لیگ هم سایه انداخته و ممکن است سرنوشت تیم هایی 
که برای رسیدن به عنوان نخست ســرمایه گذاری کرده اند را 
تحت تاثیر قرار دهد. برنامه مسابقات هفته بیست و چهارم لیگ 
برتر فوتسال که فردا یکشنبه و از ساعت 16 برگزار می شود به 

شرح زیر است:
* گیتی پسند اصفهان - تاسیسات دریایی * دبیری تبریز 
- فرش آرا مشهد * ملی حفاری - یاسین پیشرو قم * مقاومت 
البرز - مس سونگون * طرح و توسعه قزوین - شهرداری ساوه 
* ارژن شــیراز - دانشــگاه آزاد * شهروند ســاری - آذرخش 

بندرعباس
جدول مســابقات لیگ برتر فوتسال تا پایان هفته بیست و 

سوم لیگ برتر
1- گیتی پســند اصفهان 54 امتیاز، 2- دبیری تبریز 50 
امتیاز )با احتســاب سه امتیاز بازی با طرح و توسعه(، 3- مس 
ســونگون 49 امتیاز، 4- ملی حفاری 48 امتیاز، 5- تاسیسات 

دریایی 44 امتیاز و ...

معاون پارلمانی وزیر ورزش و جوانان گفت: پاداش و هدایای تمامی ورزشــکاران المپیکی تا پایان ســال 
پرداخت می شود.

امیرخادم درباره عدم پرداخت پاداش های ورزشکاران دریافت کننده مدال در مسابقات المپیک و پارالمپیک ریو، اظهارکرد: 
به صورت روال در پایان سال معموال پاداش های مربوط به مسابقات المپیک به ورزشکاران داده می شود.وزارت ورزش و جوانان 
طی روزهای آتی جلسه ای را به منظور پرداخت پاداش ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی تشکیل خواهد داد. معاون پارلمانی 
وزیر ورزش و جوانان خاطرنشــان کرد: در این جلسه درباره نحوه تخصیص اعتبار به منظور پرداخت پاداش های ورزشکاران 
تصمیم گیری خواهد شد. خادم تاکید کرد: مراسم اهدای جوایز و پاداش ورزشکاران المپیکی تا پایان سال برگزار می شود. وی 
تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته مراسم اهدای جوایز به ورزشکاران با حضور حسن روحانی رئیس جمهور 

کشورمان برگزار خواهد شد.

وعده پرداخت پاداش ورزشکاران المپیکی 
تا پایان سال جاری

خالدی، عضو تاالر مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی 
دارفانی را وداع گفت

مهدی خالدی، عضو تاالر مشــاهیر اتحادیه جهانی 
کشتی، داور پیشکسوت بین المللی کشتی و دارنده سوت 
طالیی داوری المپیک، دیروز شنبه )۷ اسفندماه( دار فانی 

را وداع گفت .
پس از این اتفاق ناگوار، جامعه کشــتی کشور درگذشت این 
پیشکسوت گرانقدر کشتی کشور که سابقه ریاست کمیته داوران 

و بین الملل فدراسیون کشتی را نیز در کارنامه کاری خود داشت 
را به خانواده آن مرحوم و جامعه ورزش تســلیت گفت. خالدی از 
چند روز گذشته، در بخش ICU بیمارستان الله تهران بستری بود. 
ســرویس ورزشــی روزنامه کیهان نیز این ضایعه را 
به خانواده مرحوم خالدی و جامعه ورزش ایران تســلیت 

می گوید.

* در نخستین روز از مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا که به میزبانی بحرین در حال برگزاری است، 
مسابقه ماده تایم تریل تیمی برگزار شد. رکابزنان در مسیری به مسافت 38/4 کیلومتر به رقابت پرداختند که 
در پایان ایران در رده چهارم قرار گرفت. برای ایران میرصمد پورســیدی، شهاب جدید االسالم، محمد رجبلو، 

بهنام آرین، علی خادمی و بهنام خسروشاهی رکاب زدند.
* دکتر فیزیوتراپ کیمیا علیزاده از شروع تمرینات تخصصی او در اواخر اسفند ماه خبر داد و گفت: کار درمانی و فیزیوتراپی 
کیمیا علیزاده به انجام رســیده و از اواخر اســفندماه تمرینات تخصصی خود را آغاز خواهد کرد. با انگیزه و توانمندی باالیی 
که او دارد شــاید بتواند در بازی های کشــورهای اسالمی نیز شرکت کند، اما به اعتقاد من مسابقه رسمی خود را از مسابقات 

جهانی تکواندو شروع کند، بهتر است.

خواندنی از ورزش ایران

رانیری: رویای من ُمرد
 همیشه عاشق لسترسیتی خواهم ماند

سرمربی تیم فوتبال لسترسیتی با انتشار بیانیه ای به اخراجش از جمع روباه ها 
واکنشــی احساسی نشان داد.کلودیو رانیری پس از برکناری از سرمربیگری تیم 
فوتبال لسترسیتی که در فاصله تنها 10 ماه پس از افتخارآفرینی تاریخی با این 
تیم برای فتح لیگ برتر به وقوع پیوســت، بیانیه ای منتشــر کرد.رانیری گفت: 
رؤیای من ُمرد. پس از افتخاری که فصل گذشــته کسب کردیم و قهرمان لیگ 
برتر شــدیم، تمام رؤیای من این بود که در لســتر بمانم، باشگاهی که همیشه 
عاشقش خواهم بود. متأسفانه این طور نشــد. می خواهم از همسرم رزانا و تمام 
اعضای خانواده ام به خاطر حمایت های بی پایان شان از من در دوران مربیگری در 
لستر تشــکر کنم. از همه آنهایی که مرا در این سفر زیبا همراهی کردند و این 
فرصت را در اختیارم گذاشتند تا قهرمان شدن را تجربه کنم، قدردانی می کنم. 
بیشــتر از همه می  خواهم از باشگاه لسترسیتی تشکر کنم. تجربه ای که من در 
این باشگاه داشتم حیرت آور بود و تا ابد در یاد و خاطره ام خواهد ماند. سرمربی 
ایتالیایی پیشــین روباه ها افزود: از همه شــما خبرنگاران و رسانه ای ها که ما را 
همراهی کردید و از گزارش بزرگترین داســتان فوتبال لذت بردید هم تشــکر 
می کنم. تشکر صمیمانه من از تمام اعضای باشگاه، تمامی بازیکنان، اعضای کادر 
فنی و همه آنهایی است که در رقم خوردن افتخارات مان سهیم بودند، مخصوصاً 
هواداران. شــما هواداران از همان روز اول مرا در قلب خود راه دادید و دوســت 
داشتید. من هم شما را دوست دارم. رانیری در پایان عنوان کرد: هیچ کسی هرگز 
نمی تواند چیزی که ما در کنار هم کسب کردیم را بگیرد و من امیدوارم که شما 
این را بدانید و هر روز مانند من لبخند روی لبان تان باشــد. فصل گذشته زمان 
خوشــحالی و حیرت بود که هرگز آن را فراموش نخواهم کرد. برای من قهرمان 

شدن در کنار همه شما یک افتخار و لذت بزرگ بود.
تماس مورینیو با نیمار 

برای پیوستن به منچستریونایتد
بر اساس گزارش یک رســانه اسپانیایی سرمربی پرتغالی شیاطین سرخ به 
دنبال ســتاره برزیلی بارسلوناست.روزنامه »اسپورت« چاپ کاتالونیا مدعی شد، 
ژوزه مورینیو، سرمربی منچستریونایتد با نیمار تماس گرفته و از او دعوت کرده 
بارســلونا را ترک و به جمع شــیاطین سرخ اضافه شــود. بر اساس این گزارش 
آقای خاص از چند هفته پیش با ســتاره برزیلــی آبی واناری ها تماس هایش را 
آغاز و تالش کرده تا او را برای پیوستن به منچستریونایتد در پایان فصل جاری 
متقاعد کند.اســپورت گزارش داد؛ مورینیو خود شخصاً با نیمار صحبت کرده و 
به او توضیح داده که این انتقال برای او می تواند چه نتایجی داشــته باشد و چه 
نقشــی در تیم تحت هدایت او خواهد داشت. افراد نزدیک به مورینیو می گویند 
او بر این باور اســت که نیمار می تواند خرید ایده آلی برای منچستریونایتد باشد 
تا خط حمله این تیم را تقویت کند.شــیاطین سرخ این فصل در 25 بازی لیگ 
برتری 38 گل زده اند و بهترین گلزن شان یعنی زالتان ابراهیموویچ 15 گل زده 
است. اضافه شدن احتمالی نیمار به خط حمله سرخپوشان منچستر می تواند بر 

قدرت خط حمله این تیم اضافه کند.
رئال مادرید هافبک ۱۷ ساله سائوپائولو را خرید

سفیدپوشــان پایتخــت اســپانیا با هافبک نوجــوان برزیلی تیــم فوتبال 
ســائوپائولوی برزیل به توافق رسیده اند و او را در پایان فصل به خدمت خواهند 
گرفت. آگوستو گالوان، هافبک 17 ســاله تیم فوتبال سائوپائولو با رئال مادرید 
قرارداد بسته است و از تابستان سال آینده می تواند به کهکشانی ها ملحق شود.

رئال مادرید به دلیل محرومیت 6 ماهه اش از خرید بازیکن جدید، نتوانســت در 
ماه ژانویه امســال بازیکن بخرد اما این باشــگاه از تابستان دوباره می تواند طبق 
روال هر ســال اقدام به تقویت ترکیب خود کند و به این منظور بازیکنی که 25 
مارس، برای رفتن به فوتبال اروپا به ســن قانونی می رسد را خریده است. طبق 
گزارش مارکا، گالوان در بدو ورودش به تیم رئال مادرید کاســتیا ملحق خواهد 
شد. در همین حال سایت گلوبو اسپورت هم ادعا می کند که هزینه انتقال گالوان 
بــه رئال مادرید یک میلیون یورو به عنوان رقم پایه و دو میلیون دیگر به عنوان 
پاداش و سایر امتیازات بوده است.رئال مادرید بازیکنی را به خدمت گرفته است 
که باشگاه بارسلونا هم برای جذب وی وسوسه شده بود. این باشگاه از ماه اکتبر 

مذاکرات خود را برای خرید گالوان آغاز کرده بود.
راز توطئه بازیکنان لسترسیتی 

علیه رانیری فاش شد
روزنامه ســان انگلیس مدعی شــد که بازیکنان لسترسیتی 4 بار با مالکان 

باشگاه جلسه گذاشتند و درخواست برکناری رانیری را کردند.
یکی از رســانه های انگلیس فاش کرد که بازیکنان لســتر ســیتی 4 بار به 
نزدیک مالکان باشــگاه رفتند تا آنها را به برکناری رانیری تشویق کنند. روزنامه 
ســان انگلیس نوشت: جلسه اول بازیکنان لستر ســیتی با جان رودکین، مدیر 
باشــگاه لستر در ماه دسامبر برگزار شــد. آنها 4 جلسه با مالکان باشگاه برگزار 
کردند تا رانیری برکنار شــود. بازیکنان از همان ابتدا روزهایی که رانیری نتیجه 
نگرفت شروع به اعتراض کردند.مهم ترین دلیلی که بازیکنان لستر سیتی متهم 
اصلی این موضوع هســتند این اســت که پس از گذشت 24 ساعت از اخراج او 
هیچ بازیکنی از سرمربی سابق خود تقدیر و تشکر نکرد. کاسپر اشمایکل، جیمی 
واردی، ویــس مورگان و مارک آل برایتون چهار نفری هســتند که این روزنامه 

انگلیسی آنها را متهمان اصلی برکناری راینری معرفی کرده اند.
منچستر یونایتد- ساوتهمپتون امشب 

در فینال جام اتحادیه
هافبک اســپانیایی منچســتریونایتد در آســتانه رویارویی با ساوتهمپتون 
در فینال جــام اتحادیه تاکید کــرد بازی های پایانی همواره جذاب هســتند.
منچستریونایتد و ساوتهمپتون امشب از ساعت 20 به وقت تهران در فینال جام 
اتحادیه برابر هم به میدان خواهند رفت.خوان ماتا که نقش مهمی در رســاندن 
یونایتد به فینال این دور از رقابت ها داشــته است، درباره  بازی امشب گفت : به 
هیچ وجه این بازی را دست کم نمی گیریم. همه در تیم ما می دانند این بازی تا 
چه اندازه مهم اســت. مهم نیست در چه تورنمنتی هستیم. مهم کسب پیروزی 
و قهرمانی اســت. فینال، فینال اســت. باید بتوانیم این بازی را با برد و قهرمانی 
به پایان برسانیم.هافبک اسپانیایی یونایتد ادامه  داد: فینال ها همیشه دیدارهای 
خاص و جذابی هستند و در زندگی فوتبالی هر فوتبالیستی باقی می مانند. با در 
نظر گرفتن اینکه فینال در ورزشگاه ومبلی برگزار می شود، می توانیم بفهمیم تا 
چه اندازه این بازی مهم است. نباید اشتباهی داشته باشیم. باید با تمام توان در 

این بازی حاضر باشیم.

صفحه 9
یک شنبه ۸ اسفند ۱۳9۵ 

۲۸ جمادی االول ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۵۷۲

سرمربی تیم   ملی والیبال در محل تمرین تیم ملی امیدها حاضر شد.
دومین دوره مسابقه های والیبال قهرمانی مردان زیر 23 سال )امید( آسیا یازده تا نوزدهم اردیبهشت ماه سال 96 به میزبانی 
جمهوری اسالمی ایران در شهر اردبیل برگزار می شود. نخستین گروه دعوت شده به اردوی انتخابی تیم   ملی زیر 23 سال ایران 
دیروز نخســتین تمرین خود را از ساعت 11 و 30 دقیقه در ســالن فدراسیون والیبال شروع کرد که ایگور کوالکوویچ، سرمربی 
تیم   ملی والیبال نیز میهمان ویژه  این تمرین بود. ســرمربی تیم   ملی والیبال زیر 23 سال ایران در ابتدای این تمرین در صحبت 
کوتاهی با بازیکنان، به اهمیت رقابت های زیر 23 سال قهرمانی آسیا اشاره کرد و گفت : فرصت زیادی برای آماده سازی نداریم و 
باید بازیکنان با انگیزه و توان مضاعف تمرینات را پیگیری کنند. خوان سیچلو با بیان این که در این رقابت ها ایران میزبان است، 
تصریح کرد: بهترین بازیکنان این رده سنی در تیم ایران حضور خواهند یافت تا عالوه بر کسب سهمیه رقابت های جهانی، انتظارات 
مردم از این رشته ورزشی را نیز پاسخگو باشند. 20 بازیکن به مرحله نخست اردوی انتخابی تیم   ملی زیر 23 سال دعوت شدند 

و 21 بازیکن دیگر نیز در سه مرحله به آنان  اضافه خواهند شد تا از بین آنان نفرات برتر انتخاب و به اردوی بعدی دعوت شوند.

کوالکوویچ در تمرین تیم ملی والیبال زیر ۲۳ سال ایران 
حکم قطعی متهم اصلی پرونده ارتشــا در وزارت ورزش وجوانان که دو سال پیش بازداشت شده بود، صادر 

شد.
دی ماه سال 1393 پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان در خبری اعالم کرد: در جهت سالم سازی محیط ورزش تعدادی 
از متخلفان این حوزه بازداشــت شــدند. دستگیری و بازداشــت این افراد متخلف و مرتبط با ورزش که دارای مسئولیت نیز 
بودند، هفته گذشته و پس از طی مراحل قانونی انجام شده است. این اقدام برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و اجرای 
سیاست های دولت تدبیر و امید برای سالم سازی و مبارزه با فساد و ارتقای سالمت اداری کشور و با پیگیری مجدانه و موکد 
وزیر ورزش و جوانان صورت گرفته است. در این ماجرا دو نفر به اتهام ارتشا )رشوه( دستگیر شدند و رای متهم ردیف اول و 
اصلی این پرونده که در زمان دســتگیری در وزارت ورزش و جوانان مســئولیت داشت، صادر شد. بر این اساس خانم »ف.م« 
متهم اصلی این پرونده به 2 ســال حبس، 10 ســال انفصال از خدمات، 10 میلیون تومان جریمه نقدی و 10 ضربه شــالق 

محکوم شد. حکم صادره قطعی است.

صدور حکم قطعی متهم اصلی پرونده ارتشا در وزارت ورزش 

استقاللی ها راهی عمان شدند
اعضای تیم فوتبال استقالل پس از برگزاری اردوی چند روزه در دبی، راهی 
مسقط شدند. تیم فوتبال استقالل که پس از بازی با االهلی امارات اردوی خود را 
در دبی برپا کرده بود، پیش از ظهر دیروز راهی مسقط پایتخت عمان شد. استقالل 
در دومین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا روز دوشنبه با التعاون عربستان 
روبه رو می شــود که این دیدار به میزبانی اســتقالل در عمان برگزار خواهد شد. 

دیدار استقالل - التعاون از ساعت 19 به وقت ایران برگزار خواهد شد.
توضیح کی روش درباره ۸۰۰ هزار دالری

 که از حسابش برداشت شد
سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان درباره ماجرای برداشت غیرمنتظره مبلغی 
قابل توجه از حســابش در یکی از بانک های امارات شفاف سازی کرد. چندی پیش 
خبری منتشــر شــد مبنی بر اینکه رقمی معادل 800 هزار دالر از حساب بانکی 
کارلوس کی روش در بانک BES  دبی که ورشکســته شده بود، برداشته شده است. 
کی روش حاال در مصاحبه ای با شــبکه SIC که قرار است هفته آینده منتشر شود، 
درباره این ماجرا توضیحاتی ارائه کرده است. کی روش در این مصاحبه با بیان اینکه 
برخی اتفاقات شــرم آور برای او رخ داده است، به این موضوع اشاره می کند که گم 
شــدن پول او در بانک اماراتی به دلیل انتقال بدون مجوز آن به حســاب یکی از 
شرکت های تابع این بانک در آنگوال بوده است.از قرار معلوم کی روش توانسته ثابت 
کند که هرگز درخواستی مبنی بر انتقال پول خود به این شرکت   ارائه نکرده است.

عزت اللهی با روستوف تمدیدکرد و به آنژی رفت
باشگاه روستوف روســیه از تمدید 2/5 ساله قرارداد ملی پوش ایرانی اش خبر 
داد. ســایت رسمی باشگاه روستوف با انتشار خبری قرارداد جدید 2/5 ساله سعید 
عزت اللهی، ملی پوش ایرانی اش را رسانه ای کرد. سران این باشگاه روسی پیش از این 
با همتایان خود در آنژی برای انتقال قرضی عزت اللهی به توافق رسیده بودند. سعید 
عزت اللهی به صورت قرضی تا پایان فصل جاری لیگ برتر روسیه برای تیم آنژی به 
میدان می رود و سپس به تیم روستوف بازخواهد گشت. روستوف هم اکنون سردار 
آزمون، سعید عزت اللهی و رضا شکاری، سه ملی پوش جوان ایرانی را در اختیار دارد.

ستاره فوتبال یونان از انصاری فرد تمجید کرد
نیکوس آلفانتوس، پیشکســوت 77 ســاله فوتبال یونان و ســرمربی پیشــین 
المپیاکوس به ســتایش عملکرد مهاجم ایرانی این تیم پرداخت. بازتاب  درخشــش 
کریــم انصاری فرد در لیگ اروپا و نقش کلیــدی او  در صعود  المپیاکوس به مرحله 
یک هشتم نهایی این رقابت ها همچنان در رسانه های یونانی ادامه دارد. در این میان 
نیکوس آلفانتوس، بازیکن و ســرمربی پیشین تیم المپیاکوس آتن درباره درخشش 
کریم انصاری فرد گفت: این بازیکن پیام های خوشــایندی برای المپیاکوس و بنتو در 
خط حمله خواهد داشــت. برای من او بهتر از براون ایدیه، مهاجم نیجریه ای اســت 
که از المپیاکوس جدا شــد. براون فقط قابلیت فروش به سوپر لیگ چین را داشت و 
نمی توانست جایگاهی در تیم های اروپایی به دست آورد. آلفانتوس در خاتمه تصریح 
کرد: پا ئولو بنتو، ســرمربی المپیاکوس کریم انصاری فرد را متناســب با اهدافش به 
نمایش گذاشته است. این بازیکن نیز در زمین بازی جایی که باید بازیکنان حرف های 
خود را بزنند خودش را نشــان خواهد داد. تیم المپیاکوس در دیدار برگشت مرحله 
یک شانزدهم نهایی لیگ اروپا برابر عثمانلی اسپور ترکیه با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی 
رسید که کریم انصاری فرد زننده 2 گل تیمش بود. انصاری فرد روز جمعه گذشته نیز 

از سوی کاربران فیفا به عنوان بازیکن برتر هفته لیگ اروپا برگزیده شد.
فیفا با محکومیت العربی مشکل دژاگه را حل کرد

فدراسیون جهانی فوتبال در خصوص مناقشه بین کاپیتان تیم ملی و باشگاه 
قطری رأی خود را به نفع کاپیتان تیم ملی صادر کرد. اشکان دژاگه، کاپیتان تیم 
ملی فوتبال ایران بعد از مشــکالتی که در باشگاه العربی قطر برای وی به وجود 
آمد سرانجام قرارداد خود را در حالی که حدود نیمی از آن به پایان رسیده بود، 
با این باشگاه فسخ کرده و به تیم سابق خود در آلمان بازگشت. بر همین اساس 
و به دنبال مشکالت عدیده ای که العربی برای دژاگه ایجاد کرد، این بازیکن کارت 
بازی اش صادر نشده و اجازه همراهی تیمش را در بوندس لیگا پیدا نکرد، هرچند 
که بدشانسی های اشکان امسال با مصدومیت این بازیکن و پاره شدن کشاله اش 
در تمرینات وولفسبورگ تکمیل شد. در همین راستا دژاگه برای گرفتن حقش 
و اجازه همراهی تیم آلمانی دست به دامن فیفا شد تا فدراسیون جهانی فوتبال 
با بررســی شرایط و اعتراض طرفین )دژاگه و باشــگاه العربی( در این خصوص 
رأی خود را اعالم کند. این در حالی اســت که ســایت وولفسبورگ جمعه شب 
گذشته از حل شدن مشکل دژاگه خبر داده بود، اما نکته قابل توجه جایی است 
که فیفا در این مناقشه حق را به کاپیتان تیم ملی ایران داده و باشگاه العربی را 
محکوم کرد. به این ترتیب کارت بازی اشکان صادر شده و این بازیکن بعد از رفع 

مصدومیتش می تواند وولفسبورگ را در لیگ برتر آلمان همراهی کند.
نامه بازیکنان و مربیان نفت به تاج

بازیکنــان و مربیان تیم فوتبــال نفت تهران برای رئیس  فدراســیون نامه 
نوشتند. بازیکنان نفت تهران بعد از اینکه دیدند اعتصاب هایشان نتیجه نمی دهد 
دیروز تصمیم گرفتند برای مهدی تاج نامه ای ارســال کنند تا بلکه فدراســیون 
فوتبال در این زمینه به کمک آنها بیاید. نفتی ها دیروز برای پنجمین روز متوالی 
در تمرین تیم شان شرکت نکردند و بعد از آن نامه ای را تنظیم و همه نفرات زیر 
آن را امضا کردند تا آن را تحویل مهدی تاج دهند. این در حالی اســت که علی 
دایی دیروز نشستی با حسین شهریاری سرپرست باشگاه نفت داشت و بعد از این 
نشست به شاگردانش گفت فردا )امروز( را هم به مسئوالن باشگاه مهلت دهند و 

اگر خبری نشد آن وقت نامه خود را به تاج بدهند.
میثاقیان رسما سرمربی سیاه  جامگان شد 

پس از ادامه نتایج ضعیف سیاه جامگان مشهد با خداداد عزیزی و زمزمه های 
اســتعفای او، مسئوالن این باشگاه مشــهدی مذاکرات خود را با اکبر میثاقیان 
انجام دادند و در نهایت با او به توافق رســیدند. در توافقی که مســئوالن باشگاه 
ســیاه جامگان با میثاقیان داشتند، این مربی مشهدی تا پایان فصل هدایت این 

تیم را به عهده خواهد داشت.

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
موضوع حضور تیم ملی تیر و کمــان ایران در رقابت های جهانی و اتفاقات 
تلخ پس از آن، همچنان نقل محافل ورزشــی است. 24 بهمن ماه پایگاه خبری 
وزارت ورزش و جوانان در خبری مدعی شــد تیم ملی تیراندازی با کمان ایران 
در مســابقات جهانی الس وگاس 4 مدال رنگارنگ کسب کرده است. بازتاب این 
خبر تا اندازه ای بود که رئیس جمهور با انتشار یک توئیت در صفحه رسمی توئیتر 
خود، موفقیت تیم ملی تیراندازی با کمان ایران در مســابقات جهانی آمریکا را 

تبریک گفت. 
ولی پس از گذشــت 10 روز از مسابقات جهانی مشخص شد که اصل خبر 
اشتباه بوده و مدال های کسب شده در فستیوال حاشیه رقابت های جهانی کسب 

شده نه خود مسابقات جهانی! 
با گذشت چند روز از این ماجرا، از یک سو فدراسیون تیر و کمان همچنان 
اصرار دارد که مدال هایش را در رقابت های جهانی کســب کرده و از سوی دیگر 
اســناد و مدارک - از جمله جدول توزیع مدال ها که بر روی ســایت فدراسیون 
جهانی قرار گرفته- داللت بر این نکته دارد که مدال ها در تورنمنتی دیگر تحت 

عنوان The Vegas Shoot کسب شده است.
در این میان اما نکته عجیب ســکوت وزیر ورزش و جوانان بوده، وزیری که 
پس از حضور در ورزش اظهار نظرات متفاوتی در خصوص مباحث ورزشی و غیر 

ورزشی داشته که شنیدن برخی از آنها تعجب برانگیز هم بود. 
 از جملــه این اظهار نظرات می توان به صحبت های او در مراســم تقدیر از 
مدال آوران اســتان تهــران در المپیک و پارالمپیک 2016 ریو اشــاره کرد که 
گفت: »دیگر وقت آن رســیده در المپیک و در رشته های پایه و پر مدالی چون 
دوومیدانی، تیراندازی، شمشــیربازی و قایقرانی در کنار دیگر رشته های مدال 

آورمان، مدال بگیریم.«
ســلطانی فر در میــان صحبت های خود حتی موضوع برجــام را با ورزش 
گره زده و از اثرات مثبت آن برای جامعه ورزش گفته اســت. وی در نشســت 
با ســازمان های مردم نهاد و هیئت های ورزشــی لرستان در سالن همایش های 
اســتانداری این استان عنوان داشــت: »برجام زمینه را برای برگزاری مسابقات 
ورزشــی بین المللی و آســیایی در کشــور فراهم کرده، با اجرای برجام شرایط 
برای کســب کرسی های متعدد در هیئت رئیســه و کمیته های فنی تخصصی 

فدراسیون های جهانی فراهم شده است!« 
وقتــی این اظهار نظرات از ســوی وزیر ورزش و جوانان مطرح می شــود، 
حاال اهالی ورزش انتظار دارند که آقای وزیر نیم نگاهی هم به فدراســیون های 
ورزشــی خود داشته باشد و در جایگاه نفر اول ورزش ایران به موضوع مدال های 
فدراسیون تیر و کمان در مسابقات جهانی ورود کند و ادعای فدراسیون مذکور 
را تایید یا رد نماید، خصوصا که ابعاد ماجرا وســیع بوده و رئیس جمهور محترم 

نیز در پیامی موفقیت تیم تیر و کمان را تبریک گفته است!

چرا وزیر ورزش به اتفاقات 
فدراسیون تیر و کمان ورود نمی کند؟!

قهرمان نامدار کشتی آزاد آمریکا اعالم کرد

تصویر ساخته شده از ایرانی ها کامال غلط و اشتباه است 
قهرمان نامدار کشــتی آزاد آمریکا در مصاحبه ای 

جدید از ایران و ایرانی ها تمجید ویژه ای کرد.
جردن باروز 28 ســاله که در مســابقات اخیر جام جهانی 
کشــتی آزاد در کرمانشاه به همراه تیم ملی آمریکا شرکت کرد 
و به عنوان دومی رسیدند، در گفت وگو با مجله »CQ« از تجربه 
ســفر مجددش به ایران و حضور در این مسابقات گفت، این در 
حالی است که در آســتانه این مسابقات بحث ممنوعیت ورود 
آزادکاران آمریــکا به کشــورمان در واکنش به دســتور دونالد 
ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود ایرانیان به ایاالت متحده، مطرح 
شــد، البته در ادامه این ممنوعیت با رایزنی فدراسیون کشتی 
ایــران و پذیرش وزارت خارجه ایران بــرای صدور روادید برای 
کشتی گیران آمریکایی برداشــته شد. گزیده ای از صحبت های 

جردن باروز در ادامه می آید:
* پس از هفت سال حضور در رقابت های بین المللی هرگز 
مقابل هیچ کشتی گیر ایرانی شکست نخورده ام، اما منظور من 
را اشــتباه متوجه نشوید، آنها همیشه بهترین تیم هستند. این 
پنجمین حضور من در مســابقات جام جهانی بود و در هر پنج 
دوره توســط ایران شکست خورده ایم. این نشان از کیفیت باال 
و ثبات کشتی گیران ایرانی است. در کنار اینها آنها ورزشکارانی 
با انضباط و فوق العاده هستند که می دانند در جریان مسابقات 

شرایط خود را چطور تقویت کنند.
* ایرانی هــا تنها ملتی هســتند که حس می کنم عشــق 
به ورزش های مختلف با هویت ملی آنها آمیخته شــده اســت. 
آمریکایی عاشق فوتبال )آمریکایی(، بسکتبال و بیسبال هستند 
و ما با این رشته های ورزشی زندگی می کنیم. به طرق مختلف 
این خالصه می کند که ما چه کســی هستیم. در ایران اما همه 
چیز در کشتی خالصه می شود. میهن پرستی را می شود در نوع 
کشتی  گرفتن ایرانیان دید، بنابراین همین باعث می شود تا آنها 

بهترین باشند.
* من و دونالد ترامپ دیدگاه های متفاوتی نسبت به ایران 

داریم. اطمینان دارم که اگر او به ایران سفر کرده بود، شناخت 
بهتری از مردم ایران پیدا می کرد و قدردان آنها می شد. من دو 
بــار به ایران رفته ام و صادقانــه می گویم که آنها مهربان ترین و 
میهمان نوازترین مردمان دنیا هستند. ایران فرهنگی کهن دارد 
و حــس می کنم که دارم چیزهای بیشــتری در مورد فرهنگ 
این کشور می آموزم. در پاســخ به پرسش شما هم باید بگویم 
که نســبت به این بیانیه ای که شما از آن حرف می زنید کاماًل 
اطمینان دارم و نســبت به واکنش های احتمالی حس راحتی 

دارم.
* زمانی که ما وارد فرودگاه کرمانشــاه شدیم، هواداران به 
استقبال ما آمده بودند و پس از پایان مسابقات هم خداحافظی 
باشــکوهی با ما داشــتند. هرگز چنین اســتقبالی را اینجا در 
آمریکا ندیده ام. در جریان مســابقات جام جهانی تهران هم جو 
ورزشگاه چیز دیگری بود. آنها اسم های ما را فریاد می زدند. واقعاً 
دیوانه کننــده بود. ما در مرکز ایران بودیم و حس می کردیم که 

در خانه هستیم.
* همان طــور که قباًل گفته ام تصویری کــه از ایرانیان در 
رســانه ها و فیلم ها به تصویر کشیده شده، کاماًل غلط و اشتباه 
است و نشانگر شخصیت ایرانی ها نیست. نمی توان به این سطح 
آگاهی از ایرانی ها هم رســید، مگر اینکه به ایران ســفر کرد و 
خودتان تجربه کنید. اگر شــما به ایران سفر کنید، به شما قول 

می دهم که نظرتان در خصوص آنها تغییر خواهد کرد.
* در ایران اصاًل به هیچ مشکلی برنخوردیم و در واقع اوضاع 
کاماًل برعکس این بود. ما از سوی مردم ایران چیزی جز عشق و 
حمایت ندیدیم. در حال آماده کردن خود برای مسابقات بودیم 
که هواداران ایرانی برای گرفتن عکس یادگاری نزد ما می آمدند. 
حتی پس از پایان مسابقات برخی از آنها دوباره پیش ما آمدند 
و شهروندان عادی ایران به من و خانواده ام هدیه هایی از جمله 
لباس ســنتی کردی، کتاب شعر فارســی، عروسک هایی برای 
فرزندانم، زعفران و یک نوع شیرینی ایرانی به نام سوهان دادند.

فدراسیون کشتی ایران از قهرمان آمریکایی جهان و المپیک دعوت کرد به همراه خانواده اش برای سفری 
تفریحی سیاحتی به کشورمان بیاید.

جردن باروز یکی از کشتی گیران عنوان دار تیم ملی آمریکا سالهاست که نامش برای تمامی اهالی کشتی و مردم عالقه مند 
به این رشته آشناست و در هر میدانی که حضور داشته همواره مورد حمایت و تشویق ایرانیان قرار گرفته است. او به تازگی 
در جام جهانی کشتی آزاد در کرمانشاه هم روزهای خوب و خاطره انگیزی را گذراند و در صفحات شخصی خود در شبکه های 
اجتماعی بارها به این موضوع اشــاره کرد. باروز به رغم شکست تیم آمریکا در فینال برابر ایران، باز هم این مسابقات را یکی 
از بهترین لحظات عمر ورزشی خود و ایرانیان را از بهترین تماشاگران و حامیان کشتی جهان خواند. بر این اساس فدراسیون 
کشــتی ایران نیز با توجه به ابراز عالقه جردن باروز و همســرش برای سفر به ایران از او و خانواده اش دعوت کرد در صورت 
تمایل برای ســفری 10 روزه به کشــورمان بیایند تا با شــهرها و مناطق تاریخی کشورمان و همچنین خانواده کشتی ایران 

بیشتر آشنا شوند.

دعوت فدراسیون کشتی از جردن باروز و خانواده اش برای سفر به ایران

سرمربی پیشین تیم ملی تکواندو ایران فرصتی یک ماهه به فدراسیون تکواندو گرجستان داده تا پیشنهاد مالی 
نهایی خود را مطرح کنند.

پس از مذاکرات نهایی بیژن مقانلو با فدراسیون تکواندوی گرجستان، قرار شد مسئوالن تکواندوی این کشور پس از بررسی های 
الزم، پیشــنهاد مالی نهایی خود را به ســرمربی پیشین تیم ملی کشــورمان ارائه دهند. مقانلو در صورت عدم توافق با مسئوالن 

تکواندوی گرجستان، به سایر پیشنهادهای خارجی خود فکر خواهد کرد.

فرصت یک ماهه مقانلو به فدراسیون تکواندوی گرجستان


