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ملی پوشان کشورمان با برتری برابر پرتغال در رده سوم جهان ایستادند

کسب نخستین مدال تاریخ فوتسال ایران در جام جهانی
سرویس ورزشی-

تیم ملی فوتسال کشورمان با برتری مقابل پرتغال 
به مقام ســوم جام جهانی ۲۰۱۶ کلمبیا رسید تا برای 
نخستین بار فوتسال ایران در جمع تیم های برتر جهان 

قرار بگیرد.
تیم ملی فوتسال کشورمان در دیدار رده بندی رقابت های 
جام جهانی 2016 کلمبیا از ســاعت 20:30 شنبه شب برای 
کسب مدال برنز و مقام سومی این رقابت ها در سالن کولیسئو 
ال پوبلوی شــهر کالی بــه مصاف پرتغال رفــت، دیداری که 
شاگردان ناظم الشــریعه با نتیجه 2 ــ 2 آن را پایان دادند تا 
بازی به ضربات پنالتی برود. تیم ایران اما در ضربات پنالتی 4 

بر 3 پیروز شد و به مقام سوم جهان رسید.
محمد ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان 
در این دیدار و از ابتدا از علیرضا صمیمی، اصغر حســن زاده، 
احمد اســماعیل پور، فرهاد توکلی و مهدی جاوید در ترکیب 

استفاده کرد.
این دیدار در حالی که در نیمه نخســت با تساوی بدون 
گل خاتمــه یافته بود، در نیمه دوم با نمایش خوب پرتغالی ها 
آغاز شد. دو گل زودهنگام کاردینال در 48 ثانیه ابتدایی نیمه 
دوم، بازیکنــان ایران را غافلگیر کرد. در ادامه و در دقیقه 25 
بازی نیز محمد سنگ سفیدی از تیم ایران و میگوئل از پرتغال 
به دلیل درگیری با یکدیگر با کارت قرمز مستقیم داور مواجه 
شدند.در حالی که دو تیم چهارنفره کار خود را دنبال کردند، 
افشین کاظمی توانست با یک شوت غافلگیرکننده اولین گل 
ایران را به ثمر برســاند. در ادامه بازیکنان ایران برای جبران 
نتیجــه تالش زیــادی کردند و در نهایت مهــدی جاوید بود 
که در دقیقه 35 توانســت از روی ضربه ایســتگاهی کار را به 
تساوی بکشاند. بازی در نهایت با نتیجه تساوی 2 ــ 2 خاتمه 
یافت تا ضربات پنالتی تیم پیروز را مشــخص کند.در ضیافت 
پنالتی ها کاردینــال اولین ضربه را برای پرتغال تبدیل به گل 
کرد و اولین پنالتی ایران هم توسط حسن زاده گل شد. ضربه 
دوم پنالتی پرتغالی ها توسط سپهر محمدی مهار شد و پنالتی 
دوم ایران هم توســط محمد طاهری بــه تیر دروازه خورد.در 
سومین پنالتی پرتغالی ها موفق شدند ضربه خود را تبدیل به 
گل کنند و طیبی هم برای ایران گلزنی کرد. پس از تســاوی 
در ســه ضربه ابتدایی، کار به ضربات تک تک رسید که اولین 

پنالتی پرتغالی ها در این ضربات تبدیل به گل شــد و افشین 
کاظمی هم به زیبایی پنالتی خود را گل کرد.ســپهر محمدی 
دومین ضربه پنالتی تکی و پنجمین پنالتی پرتغالی ها را مهار 
کرد و احمدی هم پنالتی ایران را به تیر دروازه کوبید. ششمین 
ضربــه پنالتی پرتغالی ها به تیر دروازه برخورد کرد و به بیرون 
رفت، اما مهدی جاوید پنالتی خود را تبدیل به گل کرد، بدین 
ترتیب ایران در مجموع 6 بر 5 پیروز و در جام جهانی 2016 

کلمبیا سوم شد.
خداحافظی باشکوه کاپیتان و حضور اسماعیل پور 

در جمع بهترین ها
*محمد کشــاورز کــه اعالم کرده بود پــس از این بازی 
به صورت رسمی از تیم ملی فوتسال خداحافظی خواهد کرد، 
با وجود اینکه به دلیل مصدومیت به میدان نرفت، اما در جشن 
شــادی هم تیمی های خود شرکت کرد. بازیکنان تیم ملی هم 
کشــاورز را روی شــانه های خود گرفتند و برای کاپیتان تیم 
ملی جشــن خداحافظی برپا کردند تا شبی رؤیایی را برای او 

رقم بزنند.

*در مراســم معرفی برترین های جام جهانی فوتســال، 
سارمنتو، بهترین دروازه بان جام جهانی معرفی شد.همچنین 
ویلهلــم از آرژانتین به عنوان بهتریــن بازیکن توپ طال را به 
دست آورد و احمد اسماعیل پور از ایران نیز سومین بازیکن و 

ادر لیما دومین بازیکن برتر این جام انتخاب شدند.
*تیم ملی فوتســال ایران بعد از کسب مقام سومی جام 
جهانی 2016 ساعت 10 بامداد سه شنبه 13 مهر با پرواز 600 

LH )فرانکفورت - تهران( وارد فرودگاه امام)ره( می شود.
*ریکاردینیو، بازیکن تیم ملی فوتسال پرتغال با 12 گل 
کفش طالی جام جهانی را به دست آورد. همچنین ادر لیما، 
بازیکن روسیه کفش نقره ای و فالکائو از برزیل کفش برنزی را 

به دست آوردند.
*تیم های ملی فوتسال روســیه و آرژانتین از ساعت 23 
شنبه شب در بازی فینال جام جهانی 2016 کلمبیا به مصاف 
هم رفتنــد و در پایان آرژانتین با برتری پنج بر چهار به مقام 
قهرمانی این مسابقات رســید. این اولین قهرمانی آرژانتین و 

اولین نایب قهرمانی روسیه در جام جهانی است.
نایب قهرمانی تیم نوجوانان 

در مسابقات فوتبال قهرمانی آسیا 
تیم های ملی ایــران و عراق در وقت های معمــول دیدار فینال 
مســابقات قهرمانی آسیا به تساوی بدون گل رضایت دادند و بازی به 
ضربات پنالتی رفت. در ضربات پنالتی ایران مقابل عراق شکست خورد 

و نایب قهرمان شد.
در بازی فینال مســابقات قهرمانی فوتبال نوجوانان آســیا، تیم های ملی 
فوتبال ایران و عراق دیروز از ســاعت 16 در ورزشگاه پاندیت جواهر لعل نهرو 
شــهر گوا به میدان رفتند و در پایان 90 دقیقه به تســاوی بدون گل رضایت 
دادند و عراق در ضربات پنالتی با نتیجه 4 بر 3 به پیروزی رسید. این دیدار در 
نیمه نخســت تقریبا پایاپای دنبال شد و هر دو تیم موقعیت های گلزنی نصفه 
و نیمــه ای را ایجاد کردند اما دو تیم در این نیمه به نتیجه ای بهتر از تســاوی 

بدون گل دست نیافتند.
نیمه دوم این دیدار اما با احتیاط بیشــتری از سوی هر دو تیم آغاز شد و 
نخســتین موقعیت جدی این بازی را بازیکن عراقی به دیرک دروازه ایران زد 
تا کماکان بازی با تساوی بدون گل دنبال شود. با نزدیک شدن بازی به دقایق 
پایانی عراق تیم برتر میدان شــد و حتی در دقیقه 80 شــوت بازیکن این تیم 
برای دومین مرتبه به دیرک دروازه غالم زاده اصابت کرد تا شانس در این بازی 
یار ایران باشــد. این بازی در پایان 90 دقیقه قانونی بازی با تساوی بدون گل 
تمام شــد و با توجه به قانون مســابقات، دو تیم بدون وقت های اضافه به طور 

مستقیم راهی زدن ضربات پنالتی شدند.
این دیدار در ضربات پنالتی با حســاب 4 بر 3 به ســود عراق تمام شد تا 
ایران برای دومین بار نایب قهرمان فوتبال آســیا شود. در ضربات پنالتی برای 
ایران محمد شریفی، وحید نامداری و امیر حسین اسماعیل زاده  گلزنی کردند 

و سعید آهنی و طاها شریعتی پنالتی های خود را خراب کردند.
پیش از این مسابقه، شاگردان عباس چمنیان با صعود به مرحله نیمه نهایی 
به همراه ژاپن، کره شمالی و عراق مجوز حضور در مسابقات جام جهانی زیر 17 
سال هند را که در سال 2017 برگزار می شود را به دست آورد. تیم ایران برای 
رسیدن به مرحله در دور گروه، دو پیروزی مقابل عربستان و هند و یک تساوی 
مقابل امارات کســب کرد و در مرحله یک چهارم نهایی ویتنام را شکست داد. 
در مرحله نیمه نهایی هم پس از تســاوی یک بر یک مقابل کره شمالی، راهی 

فینال شد.
ایران سال 2008 نیز به همراه علی دوستی مهر قهرمان مسابقات قهرمانی  
آســیا شد و یک بار هم در ســال 2000 عنوان نایب قهرمانی این مسابقات را 
به دســت آورده اســت. برای ایران علی غالم زاده، طاها شریعتی، سعید آهنی، 
امیرحســین اســماعیل زاده، احمدرضا جاللی، محمد شــریفی، امیرحسین 
خدامرادی، محمد غبیشــاوی، محمد قادری، الهیار صیادمنش و یونس دلفی 

از ابتدا به میدان رفتند.

*وزارت ورزش و جوانان به دنبال انتقادها از فدراســیون 
فوتبال پاداش جداگانه ای را برای فوتســالی ها در نظر گرفت. 
براساس دســتور ویژه وزیر ورزش و جوانان قرار شده بود در 
صورت کســب مقام اولی هر نفر 10 هزار دالر، دومی 7500 
دالر و مقام ســوم 5 هزار دالر به ملی پوشــان پرداخت شود.
بنابراین با کســب مدال برنز مسابقات از سوی وزارت ورزش و 
جوانان پــاداش 5 هزار دالری به هر یک از بازیکنان پرداخت 

می شود.
*درخشش تیم ملی فوتسال ایران در جام جهانی 2016 
کلمبیا و کسب رتبه سوم این مسابقات، تحسین دوباره »فیفا« 
را برانگیخت. ســایت رســمی فدراســیون جهانی فوتبال در 
گزارشــی، تیم ملی ایران را تحســین کرد. در بخشی از این 
گزارش آمده است:ماجراجویی قابل توجه ایران در جام جهانی 

فوتسال 2016 کلمبیا با موفقیت به پایان رسید.
*جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( 
که در ســالن کولیسئو ال پوبلوی شهر کالی حضور داشت، در 
پایــان دیدار ایــران و پرتغال که با برتری تیم ملی فوتســال 
کشورمان به پایان رسید از جایگاه ویژه به سمت زمین آمد تا 
عــالوه بر تبریک به تیم ایران، از فالکائو تقدیر کند. اینفانتینو 
با اهــدای جام مینیاتوری و نمادین ایــن دوره از رقابت ها به 
فالکائو، از ســتاره فوتسال برزیل تقدیر کرد.فالکائو که پس از 
شکســت تیم ملی برزیل مقابل ایران در مرحله یک هشــتم 
نهایی جام جهانی برای همیشــه از فوتسال خداحافظی کرد، 

جزو پرافتخارترین بازیکنان این رشته محسوب می شود.
*پس از کســب افتخار آفرینی ملی پوشــان کشورمان 
حســن روحانی رئیس جمهوری ایران،علی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اسالمی،محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان 
در پیام های جداگانه ای کسب مقام سوم تیم ملی فوتسال در 

رقابت های جهانی را تبریک گفتند.
*شیخ سلمان بن آل خلیفه، رئیس کنفدراسیون فوتبال 
آسیا در تمجید از عملکرد تیم ملی فوتسال ایران در مسابقات 
جام جهانی که بهترین عملکرد یک تیم آسیایی در تاریخ این 
رقابت هــا بود، گفت: از جانب خانواده فوتبال آســیا، مایلم به 
جمهوری اسالمی ایران بابت نمایش های دیدنی تیم ملی این 
کشــور، عزم ستودنی شان و ثبات در جریان مسابقات تبریک 

بگویم.

فضای غبارآلود ورزش با سکوت عجیب مسئوالن کمیته ملی المپیک!
در حالی که چند روزی اســت اتفاقات تازه ای 
در ورزش ایران در حال رخ دادن است، مسئوالن 
ایران سیاست سکوت و عدم   المپیک  کمیته ملی 
شفاف سازی را در پیش گرفته اند و این موضوع بر 

ابهامات افزوده است.
هنوز مدتی از المپیک 2016 نگذشته که دوباره همان 
دعواهای همیشگی در ورزش آغاز شده است، درست در 
زمانی که همه می گفتند بایــد برنامه ریزی خود را برای 
المپیــک 2020 توکیو آغاز کنیم، کمیته ملی المپیک و 
وزارت ورزش جنگ پنهانی را آغاز کرده اند. چهارشــنبه 
هفته گذشــته بود کــه کیومرث هاشــمی در نامه ای به 
محمــود گــودرزی از وزیــر ورزش و جوانان خواســت 
انتخابات فدراسیون ها تا زمان اصالح اساسنامه آنها برگزار 
نشــود. این اتفاق پس از آن رخ داد که اعالم شد کمیته 
بین المللی المپیــک )IOC( در نامه ای از کمیته المپیک 
ایران خواســته درباره دخالت دولت در امور فدراسیون ها 
نظر بدهد. اینکه چگونه و به یکباره IOC نســبت به این 
موضوع حساس شده، اولین، کلیدی ترین و مهم ترین نکته 
اســت. روال بر این است که نهادهای بین المللی کاری به 
اینگونــه موارد ندارند مگر اینکه فرد، افراد یا نهادهایی به 

آنها »ِگرا« بدهند و در این باره اطالع رسانی کنند.
نامــه کمیته بین المللی المپیک اما هرگز رســانه ای 

نشــد و مسئوالن کمیته ملی ایران هم در این مدت فقط 
سکوت کرده و البته با فدراسیون ها نامه نگاری کردند. چرا 
نامه IOC از ســوی کمیته ملی المپیک ایران رســانه ای 

نمی شــود؟ چرا در این مدت مسئوالن کمیته ملی ایران 
و ســایت رســمی این کمیته حرف و خبری در این باره 
نزده اند و واکنشی رسمی نشان نداده اند و ترجیح می دهند 

به تلفن های خود جواب ندهند؟ آیا موضوعی پشت پرده 
است؟ 

در همین خصوص خبرگزاری تسنیم در گزارشی به 
این موضوع واکنش نشــان داد و در گزارشی یادآور شد: 
خیلی ها بر این عقیده هستند که مسئوالن فعلی کمیته 
ملی المپیک همان راهــی را می روند که پیش تر محمد 
علی آبادی رفته بود. یک سال مانده به برگزاری انتخابات 
کمیته ملی المپیک شرایطی رقم خورده که ممکن است 
منافع ملی را قربانی منافع شــخصی کند که اگر اینگونه 
باشد باید فکری جدی به حال آن کرد. کمیته در این باره 

هم سکوت کرده و حرفی نزده است. 
نکتــه در این میان آن اســت کــه ورزش ایران بین 
این اختالفات در حال قربانی شــدن است. قرار بود امروز 
انتخابات فدراســیون ژیمناستیک برگزار شود که آن هم 
لغو شد. این اختالفات حاصلی جز بالتکلیفی فدراسیون ها 
ندارد. کمیته ملی المپیک در این باره هم سکوت کرده و 

حرفی نزده است. 
شفاف سازی، کلید ماجراســت. همه از شفاف سازی 
استقبال می کنند جز آنهایی که این موضوع به ضررشان 
تمام می شود. مطالبه امروز جامعه ورزش شفاف سازی در 
این موضوع مهم است اما کمیته ملی المپیک در این باره 

هم سکوت کرده و حرفی نزده است.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران فهرست این تیم برای دو بازی مقابل ازبکستان و کره جنوبی را اعالم کرد.
طبق اعالم کارلوس کی روش اســامی بازیکنان تیم ملی برای بازی مقابل تیم های ازبکستان و کره جنوبی به این شرح 
اســت: علیرضا بیرانوند، علیرضا حقیقی، محمدرضا اخباری، وریا غفوری، رامین رضاییان، میالد محمدی، سعید آقایی، سید 
جالل حســینی، مرتضی پورعلی گنجی، عزت اهلل پورقاز، محمد انصاری، احســان حاج صفی، آندرانیک تیموریان، ســعید 
اللهی، امید ابراهیمی، مهدی ترابی، علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی، وحید امیری، ســروش رفیعی، اشــکان دژاگه،  عزت 

مسعود شجاعی، رضا قوچان نژاد، سردار آزمون و کریم انصاری فرد. 
پس از اعالم اسامی، کی روش گفت: اکنون زمان ادامه کار است. زمان تبدیل غیرممکن به ممکن. بعد از برزیل، اکنون 
زمان این اســت که تیم ملی ایران برای حضوری تاریخی در دومین جام جهانی پیاپی بجنگد. ما با رقبای اصلی مان رودررو 

هستیم. اکنون وقتش است. اکنون زمان فراگیر شدن حمایتها از این گروه است.

اعالم فهرست تیم ملی فوتبال
 برای ۲ بازی برابر ازبکستان و کره جنوبی 

به رغم جوسازی های رسانه های معاند۲ استاد بزرگ هند آماده رقابت در ایران هستند

قهرمانان مســابقات جهانی زنان آماده رقابت در 
میدان ۲۰۱7 ایران هستند و سیاه نمایی رسانه های معاند 

تاکنون راه به جایی نبرده است.
هامپی و هاریکا از مهره های شناخته شده دنیای شطرنج 
برای حضور در رقابت های جهانی شــطرنج 2017 به میزبانی 
ایران اعالم آمادگی کرده اند و داشتن حجاب در ایران برایشان 
جذاب اســت و این موضوع را مانعی بر ســر راه میزبانی ایران 

نمی دانند.
در این مســابقات 64 نفر از برترین شــطرنج بازان جهان 
حضور پیدا خواهند کرد اما تالش مضحک رسانه های معاند از 
چندی پیش بر آن بوده که حجاب اسالمی را مانعی بر سر راه 

این میزبانی جهانی معرفی کند.
در همین راستا هامپی و هاریکا نمایندگان شطرنج هند به 
صورت رسمی اعالم کرده اند که برای حضور در ایران با حجاب 
اسالمی به احترام فرهنگ اسالمی ایران هیچ مشکلی نداشته 

و با اشتیاق و رغبت این کار را انجام خواهند داد.
در این میان البته گزارش خبری از رســانه های آمریکایی 
حکایت از بایکوت مســابقات مذکور توســط نازی پایکیدزه 
شــطرنج باز گرجی تیم ملــی آمریــکا دارد. او در مصاحبه با 
خبرگزاری های داخلی آمریکا گفته اســت: مجبور نیســتم از 
حجاب استفاده کنم و این را به فدراسیون جهانی شطرنج هم 

گفته ام، اگر قبول نکنند، نمی روم.
نایجل دیوید شــورت استاد بزرگ شــطرنج انگلیس نیز 

حضور قهرمانان شــطرنج در ایران را به همین بهانه غیر قابل 
توجیه دانسته است اما واقعیت این است که روزبه روز به تعداد 
حمایت کنندگان از این رویداد جهانی اضافه می شــود و اغلب 
ستارگان عرصه شــطرنج از حضور قطعی خود در ایران خبر 

می دهند.
برای هندی ها حضور در این رقابت بسیار ارزش دارد و به 
همین دلیل دو بازیکن بزرگ خود را در سطح جهانی به ایران 

خواهند فرستاد.
هامپی شــطرنج باز هندی در این خصوص به خبرنگاران 
گفته اســت: پیش از این یک بار به ایران رفته ام و برای چند 
روزی که میهمان ایرانیان بودم از روســری اســتفاده کردم، 
کم کم به آن عادت کردم و به نظر من باید به فرهنگ و عادات 
مردم یک کشور احترام گذاشت، وقتی این موضوع برای مردم 
یک کشــور مهم اســت باید برای من به عنوان میهمان مهم 

باشد.
هاریکا دیگر نماینده هند در این خصوص گفت: برای من 
مســابقات مهم است، هر جای دنیا که باشد می روم و به خود 
بــازی فکر می کنم، این چیزها به ما ربطی ندارد و حق نداریم 
درباره آنها نظر بدهیم، ما مربی و سرپرست و مدیر داریم و تابع 
صالحدید فدراســیون خود هستیم، مشخص است که باید به 
فرهنگ یک کشور احترام گذاشت، من در ایران بودم و بهترین 
میهمان نوازی را تجربه کردم، هیچ محدودیتی با حجاب حس 

نکردم و فقط به بازی و پیروزی در آن فکر می کردم.

حجاب مانعی برای فعالیت ورزشکاران نیست

تمرین نفرات دعوت شده به اردوی تیم   ملی کشتی 
فرنگی بزرگســاالن برای حضور در مسابقات جهانی 
اوزان غیر المپیکی در مجارستان زیر نظر محمد طالیی 

و علی اشکانی در خانه کشتی برگزار شد.
نفرات دعوت شــده به اردوی تیم   ملی کشتی فرنگی در 
دو وزن 71 و 80 کیلوگرم زیر نظر علی اشکانی، سرمربی تیم  
 ملی کشتی فرنگی بزرگســاالن ایران به زدن وزنه پرداختند. 
در این تمرین دلیریان، سرپرست تیم   ملی کشتی فرنگی نیز 
از نزدیک نظاره گر تمرینات بود و اشــکانی به همراه مهرزاد 
اسفندیاری فرد و فرهاد اسماعیل نژاد بر عملکرد فرنگی کاران 
نظارت داشت.در تمرین فرنگی کاران نفراتی همچون افشین 

بیابانگرد، مهدی فالح، فرشاد بلفکه، رسول گرمسیری و یوسف 
قادریان حضور داشــتند. تنها غایب این تمرین رامین طاهری 

بود که با نظر مربیان حضور نداشت.
همچنین تمرین تیم   ملی کشتی آزاد ایران نیز از ساعت 
یازده زیر نظر محمد طالیی، سرمربی جدید این تیم به همراه 
امیر توکلیان و علی اکبر دودانگه در خانه کشــتی تهران آغاز 
شــد. در این تمرین نفرات دعوت شده به اردوی تیم   ملی در 
اوزان 61 و 70 کیلوگرم حضور داشــتند و پس از گرم کردن 
به وزنه زدن پرداختند. نفراتی همچون مسعود اسماعیل پور، 
مصطفی حسین خانی، بهنام احسان پور و رضا اطری در این 

تمرین حضور داشتند.

اولین تمرین ملی پوشان کشتی بزرگساالن 
زیر نظر طالیی و اشکانی

نوری تا پایان فصل سرمربی وردربرمن ماند
ســرمربی موقت ایرانی االصل تیم فوتبال وردربرمن تا پایان فصل به عنوان 
ســرمربی این تیــم منصوب شد.الکســاندر نوری کــه در پی اخــراج ویکتور 
اسکریپنیک به طور موقت هدایت تیم فوتبال وردربرمن به وی سپرده شده است، 
در دو بــازی اخیر چهار امتیار برای این تیــم آلمانی در رقابت های بوندس لیگا 
به ارمغان آورده اســت.او حاال پاداش عملکرد خوبش را گرفت و ســران باشگاه 
وردربرمن تا پایان فصل جاری وی را به عنوان سرمربی این تیم منصوب کردند. او 
پیش از اینکه به عنوان سرمربی تیم اصلی وردربرمن منصوب شود، سرمربی تیم 
زیر 23 ســاله های این باشگاه بود.فرانک باوئمن، مدیر اجرایی باشگاه وردربرمن 
در تمجید از ســرمربی جدید این تیم گفت: الکساندر نوری در هفته های اخیر 
کارش را به خوبی انجام داد و نســبت به بازیکنان هم رفتاری محترمانه داشــته 
اســت. تصمیم گرفتیم تا این فرصت را به نوری بدهیم تا کارش را در تیم اول 
وردربرمن ادامه بدهد.وردربرمن که در دو بازی اخیر خود با الکســاندر نوری به 
پیروزی خانگی 2 بر یک مقابل ولفســبورگ دست یافته و در دیداری خارج از 
خانه با دارمشتات 2 - 2 مساوی کرده است، در حال حاضر با چهار امتیاز در رده 

پانزدهم جدول 18 تیمی بوندس لیگا جای دارد.
تجمع نفتی ها برای دریافت مطالبات شان

تعدادی از بازیکنان و مربیان فصل گذشته تیم نفت تهران به دلیل دریافت 
نکردن مطالبات خود دیروز مقابل ســاختمان اصلی وزارت نفت تجمع کرده و 
خواستار رسیدگی به وضعیتشان شدند.این عده که فصل گذشته در نفت حضور 
داشــتند همچنین پالکاردهایی با خود حمل می کردند که بر روی آن نوشــته 
شده بود حق و حقوق زن و بچه ما را بدهید. علی چینی، مهدی شیری، محسن 
ســیدی، غالم حســنوی، صالح مصطفوی و ... از جمله حاضران در این تجمع 
بودند. با واگذاری باشگاه نفت به شرکت بهنام پیشروی کیش که البته به صورت 
قطعی هم انجام نشده هنوز وضعیت طلبکاران این باشگاه مشخص نشده است.

صعود صبا با گل های عنایتی
تیم فوتبال صبای قم مقابل حریف گمنام قزوینی خود پیروز شد و به مرحله 
یک شــانزدهم صعود کرد.در آخرین دیدار مرحله یک ســی و دوم جام حذفی 
فوتبال عصر دیروز تیم صبای قم در قزوین به مصاف تیم سفیر آبیک قزوین رفت 
که این دیدار با نتیجه 2 بر صفر به سود صبا به پایان رسید. دو گل تیم صبا را 
در این بازی رضا عنایتی در دقایق 46 و 60 به ثمر رساند،مهاجم گلزن قدیمی 
فوتبال ایران که این فصل دوباره به روزهای اوجش بازگشته است.به این ترتیب 
صبا درمرحله یک شانزدهم باید به مصاف تیم دسته اولی گل گهر سیرجان برود.

اشک های شجاعی، سوژه رسانه های یونان
مهاجم ملی پوش کشــورمان پس از گلزنی در دیدار تیمش در سوپر لیگ 
یونان به خاطر از دست دادن دایی خود گریه کرد. تیم  فوتبال پانیونیوس یونان 
شنبه شب گذشته در هفته چهارم سوپر لیگ یونان مقابل هرکولس قرار گرفت 
و موفق شد با درخشش مسعود شجاعی و کریم انصاری فرد دو ستاره ایرانی خود 
به پیروزی برســد و به صدر جدول لیگ برتر یونان برسد.شجاعی پیش از آغاز 
دیدار خبر از دســت دادن دایی خود را شنیده بود و پس از گلزنی در این بازی 
برای دایی خود اشک ریخت که سوژه رسانه های یونان شد. انصاری فرد گل دوم 

و پیروزی بخش تیمش را در این بازی زد.
برای تغییر زمان بازی ایران و کره باید ازسال 91 اقدام می شد

عضو هیئت رییســه فدراسیون فوتبال می گوید فیفا و AFC واکنش منفی به 
تغییر زمان دیدار ایران و کره جنوبی داشته و اعالم کرده اند که برای این موضوع 
باید از سال 91 اقدام می شد.عبدالکاظم طالقانی درباره دیدار تیم ملی فوتبال ایران 
مقابل کره جنوبی در روز تاسوعا و اظهارات متفاوتی که درباره برگزاری این دیدار 
از ســوی افراد مختلف صورت گرفته، تاکید کرد: ما از ماه ها پیش تالش خودمان 
را برای تغییر زمان این بازی انجام دادیم و تاج شخصا جلساتی را با رئیس فیفا و 
AFC برگزار کرد اما آن ها در پاســخ اعالم کردند که ما برای تغییر زمان این بازی 
باید از ســال 91 اقدام می کردیم چرا که تقویم این مســابقه ها از آن زمان تدوین 
شــده است با این حال ما این موضوع را پیگیری می کنیم تا از سال های آینده در 
چنین مناسبت هایی به میدان نرویم.او اضافه کرد: برای این دیدار هم تدابیر الزم 
را اندیشــیده ایم و روز بازی حسینیه 100 هزار نفری را در ورزشگاه آزادی برگزار 

می کنیم و مراسم عزاداری اباعبداهلل  الحسین به خوبی برگزار می شود.
بازگشت کاظمی به تمرینات سیاه جامگان

فرهاد کاظمی روز یکشــنبه در محل تمرین ســیاه جامگان حاضر شــد. 
سرمربی ســیاه جامگان که به دلیل مشکالت مالی در تمرینات این تیم حضور 
نداشت، بعد از قول مساعد مسئولین و مدیران این باشگاه روز یکشنبه در محل 
تمرین بازیکنان این تیم حاضر شــد. این اتفاق در حالی رخ داد که تعدادی از 
بازیکنان ناراضی ســیاه جامگان نیز دیروز بعد از قهر کوتاه مدت به این جلسه 

تمرینی اضافه شدند.

اخبار کوتاه از فوتبال

* آرمان صانعی و احسان شفاعیان شناگران تیم هیئت تهران به جام جهانی شنا در دبی اعزام خواهند شد. جام جهانی شنا 
13 تا 15 مهر در دبی برگزار می شــود و آرمان صانعی و احســان شفاعیان با نظر کمیته فنی، نمایندگان ایران در رقابت های 
جهانی هســتند و امروز عازم این رقابت ها می شــوند. دبیر کل فدراسیون شنا دلیل اعزام تنها دو نفر به رقابت های جهانی را 

مشکالت مالی عنوان کرد.
* قبل از آغاز سی امین دوره لیگ برتر والیبال در سال 95 مسابقه هایی برای گرامیداشت مرحوم رضا ابراهیمی 
مربی فقید والیبال ایران برگزار می شود. این رقابت های چهارجانبه با حضور تیم های پارسه، پیکان تهران، آرمان، 
اردکان یزد و شــهرداری تبریز برگزار می شــود. زمان برگزاری این رقابت ها ۱5 تا ۱8 مهر است. میزبانی این 

رقابت ها برعهده خانه والیبال و حضور تماشاگران و عالقمندان در سالن نیز رایگان است.
*کاروان ورزشــی کشورمان با کسب 21 مدال در رده چهارم بازی های آسیایی ساحلی در ویتنام دست یافت. پنجمین دوره 
بازی های آســیایی ســاحلی در حالی از سوم مهر ماه در دانانگ ویتنام آغاز شد که کاروان ورزشی کشورمان در این رقابت ها 
توانســت با کســب 21 مدال آن هم تنها با حضور در بخش مردان به عنوان چهارمی این رقابت ها دست یابد. کاروان ورزشی 
ایران در دوره گذشته این بازی ها که در پوکت تایلند برگزار شده بود، با 85 ورزشکاردر 17 رشته ورزشی شرکت داشت که 
به  عنوان چهارمی دست یافته بود، اما در این دوره با 33 ورزشکار در 9 رشته ورزشی حضور یافت که موفق شد همان عنوان 

چهارمی دوره قبل را تکرار کند.

خواندنی از ورزش ایران

خط قرمز روی نام چند بازیکن بزرگ هلند
سرمربی تیم ملی هلند روی نام چند بازیکن بزرگ این تیم از جمله 

آرین روبن برای حضور در انتخابی جام جهانی روسیه خط قرمز کشید.
تیم ملی هلند که در یورو 2016 غایب بود، اکنون امیدوار اســت با نســل 
جدید بازیکنان خود بتواند حضور در جام جهانی روسیه را تجربه کند. آنها که در 
گروه ســختی در انتخابی این رقابت ها قرار گرفته اند، در دیدار نخست با سوئد به 
تساوی یک - یک رسدند و اکنون باید در دومین دیدار با فرانسه دیدار کنند. دنی 
بلیند سرمربی تیم ملی هلند، فهرست 23 نفره تیم ملی این کشور برای بازی با 
فرانســه در انتخابی جام جهانی را اعالم کرد که نام بازیکنان بزرگی چون آرین 
روبن، روبین فان پرســی و کالوس یان هونتالر در آن دیده نمی شــود. در غیاب 
آرین روبن، وزلی اســنایدر بازوبند کاپیتانی تیم ملی کشورش را در انتخابی جام 

جهانی به بازو خواهد بست.
کاسیاس به رکورد زوبی زارتا رسید

سنگربان اســپانیایی پورتو با حضور در دیدار برابر ناسیونال به رکورد 
تعداد بازی های رسمی آنتونی زوبی زارتا رسید و به سومین بازیکن در تاریخ 

اسپانیا تبدیل شد که بیشترین حضور را در مستطیل سبز داشته است.
 ایکر کاســیاس بعد از ســال ها حضور در رئال مادرید از این تیم جدا شد و 
پیراهن پورتو را بر تن کرد. او در دیدار برابر ناسیونال در هفته هفتم لیگ پرتغال 
به میدان رفت. این دیدار هزار و بیســتمین بازی رسمی ایکر کاسیاس بود و این 
ســنگربان با تجربه با حضور در این دیدار به رکــورد تعداد بازی های زوبی زارتا، 
سنگربان ســابق بارسلونا و اتلتیکو بیلبائو رسید.رکورددار بیشترین تعداد حضور 
یک بازیکن اسپانیایی در مستطیل سبز رائول گونزالس، ستاره سابق رئال مادرید 
است که 1063 بار به میدان رفت. بعد از او نوبت به ژاوی می رسد که 1031 بازی 
رسمی را در کارنامه دارد.کاسیاس و ژاوی با توجه به این که هنوز هم می توانند 
به حضور خود در مســتطیل سبز ادامه دهند می توانند به رکورد رائول برسند به 

ویژه کاسیاس که یک دروازه بان است و می تواند چند سال دیگر هم بازی کند.
ستاره بارسلونا تهدید به جدایی کرد

ستاره بارسلونا تهدید کرد که اگر فرصت بازی به او در ترکیب اصلی 
نرسد از این تیم جدا خواهد شد.

 او از میالن پیشنهاد دارد و به احتمال زیاد راهی این تیم می شود. الکس ویدال 
در سال 2015 با 18 میلیون یورو از سویا به بارسلونا پیوست. این بازیکن قرار بود 
که جایگزین دنی آلوس در آبی اناری ها شود اما به یک بازیکن نیمکت نشین تبدیل 
شده است و انریکه فرصت بسیار کمی به او می دهد. ستاره بارسلونا در پنج بازی 
اخیر این تیم فرصت بازی کردن پیدا نکرده اســت. روزنامه اسپورت اسپانیا اعالم 
کرد که این بازیکن به سران بارسلونا هشدار داده که اگر وضعیت او این گونه ادامه 
داشــته باشد در زمستان جدا خواهد شد و به پیشنهادهایی که دارد جواب مثبت 
می دهد. میالن جدی ترین مشتری ویدال است و رسانه های ایتالیایی پیش از این 
تاکید کردند که مونتال به جذب این بازیکن عالقه دارد و باید دید که او در نهایت 

در بارسلونا می ماند یا راهی تیم دیگری می شود.
پراندلی سرمربی جدید والنسیا

سرمربی ایتالیایی هدایت والنسیا را بر عهده گرفت.باشگاه والنسیا 
چزاره پراندلی را به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی کرد. 

قرارداد این مربی ایتالیایی تا سال 2018 است. پراندلی دیروز به مادرید سفر 
و از نزدیک دیدار اتلتیکومادرید و والنسیا را تماشا کرد. همچنین مراسم معارفه 
سرمربی ایتالیایی فردا شب در ورزشگاه مستایا برگزار خواهد شد. باشگاه والنسیا 
دو هفته پیش پاکو آیستاران را به علت کسب نتایج ضعیف برکنار کرد و هدایت 

این تیم را به طور موقت وورو بر عهده گرفت.
توافق میالن با په په

رسانه های ایتالیایی از توافق میالن با مدافع رئال مادرید سخن به میان 
آوردند و نوشتند که په په در تابســتان به صورت مجانی راهی روسونری 

می شود. 
میالن توســط مالکان چینی خریداری شده و انتظار می رود که تغییرات زیادی 
در این تیم به وجود آید. ســایت فوتبال ایتالیا اعالم کرد که دیگو گودین، ســتاره 
اروگوئه ای اتلتیکو مادرید بازیکنی اســت که ســخت باشگاه میالن به دنبال او است 
و تالش می کند تا او را در زمســتان و یا تابستان فصل جابه جایی جذب کند. یکی 
دیگر از بازیکنانی که خبرهایی درباره توافق او با میالن به گوش می رسد په په است. 
سایت فوتبال ایتالیا اعالم کرد که میالن از همین االن با په په به توافق رسیده است 
و با توجه به این که باشگاه رئال حاضر نیست قرارداد په په را تمدید کند، این بازیکن 

پرتغالی در تابستان به صورت مجانی راهی میالن می شود.

گفت و گو

ســرمربی تیم ملی فوتسال 
پس از کســب عنوان ســومی 
نشست  در  فوتسال  جام جهانی 
بچه های  که  کــرد  اعالم  خبری 

ایران فوق العاده هستند.
سرمربی  ناظم الشــریعه،  محمد 
تیم ملی فوتســال پس از کسب مقام 
سومی ایران در جام جهانی 2016 در 
نشست خبری حاضر شد و به سؤاالت 
خبرنگاران پاسخ داد که گزیده ای از 

صحبت های وی در ادامه می آید:
*در ابتدا می خواهم به تماشــاگران و همچنین مردم کلمبیا تبریک بگویم. 
هم به دلیل میزبانی خوب شــان و هم اینکه بــازی خوبی را از هر دو تیم نظاره 
کردند. همچنین به مردم ایران تبریک می گویم. اکنون من خوشــحال ترین فرد 
دنیا هستم، چراکه 80 میلیون ایرانی شاد هستند و هیچ چیزی برای ما بهتر از 

این نیست که خنده را برای مردم ایران ایجاد کنیم.
*باالخره حق به حق دار رســید و خدا مزد زحمات ما را در این چند ســال 
اخیر داد. افراد زیادی برای این موفقیت زحمت کشــیدند. نباید فقط بازیکنان 
و کادر فنی را دید. ما در این مســابقات مزد زحماتمان را گرفتیم. تیمی که دو 
گل از پرتغال دریافت کند و به بازی برگردد، تیم بزرگی است. ما در بازی مقابل 

برزیل هم این  گونه پیروز شدیم.
*به نظر من عامل اصلی و کلیدی در شکست پرتغال،تمرکز باالی بازیکنان 
و تالش آنها بود. فکر می کنم تمرکز و همدلی باعث موفقیت ایران در این بازی 
سخت بود. در نیمه دوم در عرض یک دقیقه دو گل دریافت کردیم، اما بازیکنان 
به بازی برگشتند. با تمرکز باال و نکاتی که به آنها گوشزد کردیم، توانستیم از پس 
این تیم بزرگ بر بیاییم. بچه های ایران فوق العاده هستند و ما تیم بزرگی هستیم.
*در خصوص شرایط فوتسال در ایران و مقایسه آن با فوتبال باید بگویم که 
ریشه فوتسال را در خیابان ها و کوچه های ایران می توانید جست وجو کنید. ایران 
از استعدادهای بی نظیری بهره می برد. نزدیک به 20 میلیون ایرانی در رده های 
مختلف جوانان، نوجوانان، کارگری، کارمندی، دانشگاه ها و دیگر رده ها به بازی 
فوتسال مشغول هستند و اکنون ما به نمایندگی از تمامی افراد فوق در کنار شما 
هستیم. خوشحالم از اینکه این افتخار بزرگ را برای اولین بار کسب کردیم. در 

واقع حمایت آنها باعث می شود تا ما در جایگاه خوبی قرار بگیریم.
* ما تمام تالش مان را به کار می گیریم تا بهترین بازی را انجام دهیم. مردم 
دنیا فوتسال را دوست دارند. از نحوه بازی فوتسال آمریکای جنوبی لذت می برند 
و ما نیز مانند تیم های آمریکای جنوبی بازی می کنیم و این امر باعث می شود تا 
همگان از بازی فوتســال ما راضی باشند. ما ایرانی ها با قلب مان بازی می کنیم و 

فکر می کنم این کافی باشد که فوتسال خوبی را به نمایش می گذاریم.

تمرکز و همدلی باعث 
برتری ما برابر پرتغال شد

ناظم الشریعه: 
ایرانی ها 

با قلب شان 
بازی می کنند

رئیس  و دبیرکل فدراســیون والیبال ایران به منظور حضور در کنگره جهانی والیبال عازم کشور آرژانتین 
شدند.

محمدرضا داورزنی و محمود افشاردوست برای حضور در سی و پنجمین کنگره جهانی فدراسیون بین المللی والیبال تهران 
را به مقصد آرژانتین ترک کردند.این کنگره جهانی در حالی برگزار خواهد شد که قرار است در آن روسای کمیته های مختلف 
انتخاب شوند و به همین دلیل پیش بینی می شود اعضای زیادی در این کنگره حضور پیدا خواهند کرد. داورزنی و افشاردوست 
هم به عنوان نمایندگان ایران شانس دستیابی به ریاست کمیته های مختلف را خواهند داشت و با همتایان آسیایی خود در 
این رابطه مذاکره می کنند.ایران در این دوره از کنگره جهانی والیبال در 3 سهمیه از جمله کمیته داوران و مسابقات خود را 
کاندید کرده است. سی و پنجمین دوره کنگره جهانی فدراسیون بین المللی والیبال FIVB به میزبانی بوئنس آیرس در روزهای 

4 تا 6 اکتبر برابر با روزهای 13 تا 15 مهرماه برگزار خواهد شد.

رکابزن المپیکی پیشین ایران دوپینگی شدسفر رئیس و دبیر فدراسیون والیبال به آرژانتین
فعالیت های ملی پوش پیشــین دوچرخه سواری کشورمان به دلیل اســتفاده از مواد نیروزا به حالت تعلیق 

درآمد.
روز شنبه بود که ستاد ملی مبارزه با دوپینگ اعالم کرد دو بانوی رکابزن کشورمان به دلیل استفاده از مواد نیروزا هر کدام 
با چهار ســال محرومیت روبرو شدند. اما دیروز مشخص شد که این دو رکابزن، تنها دوپینگی های  دوچرخه سواری نیستند و 
عالوه بر آنها، در لیست نفرات دوپینگی نام یک رکابزن سرشناس دیگر نیز به چشم می خورد.طبق اخبار به دست آمده، علیرضا 
حقی، ملی پوش پیشین کشورمان که در المپیک 2012 لندن نیز حضور داشت، به دلیل مصرف ماده تستسترون در مسابقات 
قهرمانی کشــور در سال 95، دوپینگ کرده اســت. این در حالی رخ داده که حقی اعالم کرده از دنیای حرفه ای خداحافظی 
کرده اســت. حقی چند سال قبل یکی دیگر از دوچرخه سواران المپیکی کشورمان را »پدر دوپینگ ایران« معرفی کرده بود. 

وی یکی از پرافتخارترین رکابزنان ایران است و چندین مدال آسیایی و جهانی را در کارنامه دارد.

مسابقه انتخابی کاراته مردان به تاخیر افتاد
رقابت های انتخابی دو وزن 84- و 75- که قرار بود فردا برگزار شود، به تعویق افتاد.

قرار بود نفرات اعزامی به رقابت های جهانی کاراته روز ســه شــنبه با برگزاری دیدار های انتخابی دو وزن مشخص شود ولی با 
توجه به آســیب دیدگی علی فداکار کاراته کای وزن 84-کیلوگرم تیم ملی کاراته بزرگساالن کشورمان در حین تمرین)از ناحیه 
کتف(، با نظر پزشــک معالج و موافقت کادر فنی تیم ملی، انتخابی این وزن با 2 روز تاخیر به ســاعت 10 صبح روز پنجشــنبه 
15مهرماه موکول شد.بدین ترتیب روز سه شنبه 13 مهر ماه تنها انتخابی وزن 75-کیلوگرم برگزار خواهد شد. تیم ملی مردان و 

زنان تیم ملی کاراته خود را برای حضور در رقابت های جهانی اتریش آماده می کند.

حدیث دشت عشق

به یاد سردار شهید »اصغر وصالی«
گروه دستمال سرخ ها

سردار شــهید »اصغر وصالی تهرانی فرد« سال 
1329 در منطقه دوالب تهــران به دنیا آمد که به 
دلیل تقارن میالدش با ماه محرم، نامش را علی اصغر 
گذاشــتند. او در سال های جوانی توانست با مشقت 
فراوان از ایران خارج شده و دوره های چریکی را در 
میان مبارزان فلســطینی طی کند. سپس به ایران 
آمد و زندگی مخفی خود را شروع نمود، اما سرانجام 

توســط عوامل رژیم طاغوت بازداشت شد. او در دادگاه به دوازده سال زندان 
محکوم شد و در اواخر سال 56 پس از طی پنج سال و نیم حبس، از زندان آزاد 
شد. با پیروزی انقالب، علی اصغر انتظامات زندان قصر را تشکیل داد و در سال 
59 وارد تشــکیالت نوپای سپاه پاسداران انقالب اسالمی شد و از بنیانگذاران 
اصلی بخش اطالعات ســپاه گردید. مدتی فرماندهی بخش اطالعات خارجی 
را نیز بر عهده گرفت. روحیه علی اصغر به هیچ وجه با امور اداری و ســتادی 
ســازگار نبود و به همین دلیل مســئولیت خود را در ستاد کل سپاه رها کرد 
و به جبهه غرب شــتافت تا به نبرد رویارو با ضــد انقالب و متجاوزین بعثی 
بپردازد. او و گردان تحت امرش، در سخت ترین جبهه های غرب کشور خوش 
درخشیدند و جمع قابل توجهی از آنان به شهادت رسیدند. نیروهای تحت امر 
»علی اصغر وصالی« به دلیل بســتن دستمال سرخ بر گردن هایشان به »گروه 
دســتمال سرخ ها« شهرت داشتند. )وجه تسمیه این گروه به شهادت یکی از 
اعضای جوان آن باز می گردد. او به هنگام شهادت، لباسی سرخ بر تن داشت 
که همرزمانش به عنوان یادبود وی، تکه هایی از لباس او را بر گردن بستند و 

عهد کردند که تا گرفتن انتقامش، آن را از خود جدا نکنند.(
روز تاسوعای ســال 1359 تصمیم گرفته شد عملیاتی برای روز عاشورا 
تدارک دیده شود. حوالی ظهر عاشورا، علی اصغر در تنگه حاجیان از ناحیه سر 
مورد اصابت گلوله قرار گرفت و بر اثر همین جراحت، مصادف با چهلمین روز 

شهادت برادرش اسماعیل، به شهادت رسید.
پیکر پاک شــهید اصغر وصالی تهرانی فرد در قطعه 24 بهشــت زهرای 
تهران در کنار برادرش و در میان یارانش )گروه دســتمال ســرخ ها( به خاک 

سپرده شد.

 عکس نوشت

محمد شریفی کاپیتان تیم فوتبال نوجوانان ایران با توجه به فرا رسیدن ماه محرم و 
درحالی که پرچم یا حسین )ع( روی دوشش بود روی سکو رفت و بعد از دست دادن با 

شیخ سلمان بحرینی رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا مدال نقره خود را دریافت کرد.
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