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شوک بزرگ به پرسپولیس، بازی با لخویا بدون تماشاگر شد

فدراسیون فوتبال: امیدواریم با اعتراض رأی به نفع ما تغییر کند
سرویس ورزشی-

در شرایطی که با حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
باشگاه پرسپولیس باید دیدار خانگی خود برابر لخویا را 
بدون تماشاگر برگزار کند، رئیس فدراسیون فوتبال در 
گفت و گویی مدعی شد تالش می کند با ارائه مستندات 

این حکم را لغو کند.
کنفدراســیون فوتبال آســیا طی نامه ای به فدراســیون 
فوتبال ایران اعالم کرد که دیدار پرسپولیس با لخویا باید بدون 
تماشاگر برگزار شــود. این خبر عجیب را روز گذشته باشگاه 
پرسپولیس اعالم کرد و یادآور شد: کنفدراسیون فوتبال آسیا 
نامه ای را برای فدراسیون فوتبال ارسال کرده که بر اساس آن، 
تماشاگران پرسپولیس از حضور در بازی با لخویا در چارچوب 
بازی رفت مرحله یک هشتم پایانی لیگ قهرمانان آسیا 2017 

محروم شده اند.
ایــن حکــم در پــی آن صادر شــد که در بــازی قبلی 
سرخپوشان، تعدادی از تماشــاگران بدون توجه به هشدارها 
و تذکرهایی که داده شــده بود دست به اقداماتی زدند که در 
نهایت منجر به گزارش بخشی از آنها توسط ناظر مسابقه شد. 
در این گزارش اســتفاده از مواد آتش زا مورد توجه قرار گرفته 

بود.
در نامه کنفدراسیون با اشاره به اینکه باشگاه پرسپولیس 
در ســال 2015 به خاطر رفتارهای مشابه تماشاگران خود با 
محرومیت تعلیقی روبرو بوده است، آن حکم را پس از دو سال 

برای بازی با لخویا اعمال کرد.
باشگاه پرســپولیس منتظر دریافت نامه ارسالی است تا 
با مطالعه دقیق آن بررســی شــود که آیا امکانی برای تجدید 
نظرخواهی وجود خواهد داشــت یا نه؟ باشــگاه پرسپولیس 

امیدوار اســت، این تجربه باعث شــود تا در آینــده با وجود 
تالش های فراوان ماموران، برقــراری نظم و امنیت، هواداران 
و تماشاگران ضمن خود مراقبتی، با مسئوالن برای جلوگیری 
از اقدامات اینگونه که به پرسپولیس و هواداران لطمه می زند، 

همکاری کنند.
واکنش فدراسیون به حکم

بعد از انتشار این خبر بود که مهدی تاج رئیس فدراسیون 
فوتبال اعالم کرد: در پی ارســال این نامه به فدراسیون ایران 
با توجه به محرومیت پرســپولیس، خوشبختانه جای اعتراض 

وجود دارد. بر این اساس مستنداتی از سوی فدراسیون فوتبال 
ایران تهیه شده که سریعا به AFC ارسال می شود و امیدواریم 

این مستندات پذیرفته شود.
وی ادامه داد: امیدواریم تماشاگران خونگرم پرسپولیس، 
اســتقالل و تیم ملی که همیشــه امتیاز مثبت برای کشــور 

هستند، این فرصت را به تهدید تبدیل نکنند.
واکاوی محرومیت عجیب سرخ ها 

مدیــران باشــگاه پرســپولیس معتقد هســتند که این 
محرومیت نتیجه البی های پشــت پرده باشگاه های عربی بود 

اما در این خصوص باید یادآور شد که AFC یک هفته قبل سه 
تیم معروف آسیایی را هم به دلیل حمل بنر نژادپرستانه از دو 

بازی محروم کرده است. 
روز گذشــته خبرگزاری ایســنا با اعالم این خبر گزارش 
 AFC داد: »دو ســال پیش پرســپولیس حکمی تعلیقی را از
دریافــت کرده بود که در صورت تکرار بی انضباطی از ســوی 
هوادارانش جریمه و محروم خواهد شــد که این اتفاق بعد از 
دو ســال به وقوع پیوست. این حکم صادر شده از AFC بدون 
شک هیچ ارتباطی به البی عربها ندارد، چرا که هفته  گذشته 
نیز کنفدراسیون فوتبال آسیا سه تیم گوانگجو چین، کاوازاکی 
ژاپن و النجم لبنان را با جرایم به مراتب سنگین تری نقره داغ 

کرده است.
گوانگجو قهرمان دو دوره از سه دوره گذشته این مسابقات 
اســت که به دلیل حمــل بنرهای نژادپرســتانه و رفتارهای 
نامناســب هوادارانش با تیم رقیب )ماده های 5۸ و ۶5 قانون 
انضباطی AFC( توسط هوادارانش از دو بازی آینده از داشتن 
تماشاگر محروم شده و باید 22 هزار و 500 دالر هم پرداخت 

کند.
همچنیــن النجم لبنان و کاوازاکــی فرونتال ژاپن هم به 
همیــن دالیل جریمه شــدند که نماینده لبنــان دو بازی به 

نماینده ژاپن و یک بازی از حضور تماشاگران محروم شدند. 
با این آرای AFC مشخص می شود که پرسپولیسی ها نباید 
به دنبال توجیه این اتفاق باشــند و هشــدارهای این نهاد را 
برای سوء رفتار هوادارانش جدی بگیرد. اتفاقی که مهدی تاج 
چند ماه پیش نســبت به وقوع آن هشدار داده بود و گفته بود 
که هواداران اگر تجدید نظری در رفتارشــان نداشته باشند با 

جریمه سنگین تری مواجه خواهند شد.

کادر فنی تیم ملی کاراته با برگزاری رقابت های انتخابی، ترکیب این تیم را برای حضور در مسابقات قهرمانی 
آسیا معرفی خواهد کرد.

رقابت های کاراته قهرمانی آسیا تیرماه سالجاری در قزاقستان برگزار خواهد شد و تیم ملی کشورمان که در بخش مردان 
نتایج قابل قبولی در میان کشــورهای اسالمی کســب نکرد، با ترکیبی متفاوت به این دوره از مسابقات اعزام خواهد شد. بر 
همین اســاس مدعیان حضور در ترکیب اصلی تیم ملی، دوشــنبه اول خرداد وارد اردوی آماده سازی شده و سه شنبه دوم 
خردادماه در رقابت های انتخابی شرکت می کنند. طبق اعالم قبلی کادر فنی، نفراتی که در بازیهای کشورهای اسالمی موفق 
به کسب مدال شدند، برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا در ترکیب اصلی قرار می گیرند که تنها سجاد گنج زاده از این 
قانون اســتفاده کرده و در وزن ۸۴+ کیلوگرم به قزاقستان اعزام می شود. سایر مدعیان تیم ملی در اوزان ۶0- ، ۶7-، 75- و 
۸۴- کیلوگرم باید در رقابت های انتخابی شــرکت کنند. همچنین نفرات کومیته تیمی بعد از پایان رقابتهای انتخابی با نظر 

کادر فنی انتخاب می شوند.

برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی کاراته  عضو شورای فنی کشتی فرنگی اعالم کرد

عضو شــورای فنی کشــتی فرنگی با بیان این که 
علی اشــکانی قابلیت های زیادی دارد، گفت: مطمئنا او 
در المپیک ۲۰۲۰ ســرمربی تیم ملی خواهد بود و نتایج 

درخشانی را خواهد گرفت.
بهرام مشــتاقی درباره قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در 
مسابقات قهرمانی آسیا، اظهار کرد: تیم پوست انداخته کشتی 
فرنگی ایران پس از المپیک با ترکیبی از نفرات باتجربه و جوان 
راهی این رقابت ها شــد. نفرات جوانی که برای اولین بار بود در 
تیم ملی حضور داشــتند اما با این وجود کاری کردند کارستان 
و تیم ملی با چهار طال، یک نقره و سه برنز مقتدرانه بر سکوی 
نخست آسیا ایستاد. هر چند نتیجه مشابه سال گذشته به دست 

آمد اما ترکیب این تیم تفاوت زیادی با سال گذشته داشت.
این عضو شورای فنی کشتی فرنگی افزود: عملکرد جوانان 
فرنگی کار ایران نشــان داد ما از سرمایه گذاری بر روی جوانان 
هیچ وقت ضرر نخواهیم کرد. مطمئن باشید با روندی که پیش 
می رود تا المپیک 2020، چهار تیم بسیار خوب خواهیم داشت 
که ندانیم کدام تیم را به مسابقات بفرستیم. امیدوارم تیم ملی 
که با ترکیبی متفاوت عازم بازی های همبستگی اسالمی شده در 
این مسابقات نتایج بسیار خوبی بگیرد تا بار دیگر شایستگی های 

کشتی فرنگی ایران به همگان ثابت شود.
او با ابراز رضایت صددرصدی شــورای فنی از عملکرد تیم 
ملی در رقابت های قهرمانی آسیا، خاطرنشان کرد: از همه نفرات 
رضایت کامل داریم. حتی از پژمان پشتام که برای اولین بار بود 
به این رقابت ها می آمد و در مقابل حریفش شکست خورد کامال 
راضی هستیم چرا که او متاسفانه اسیر بی نظمی دیگر فرنگی کار 
این وزن شــد که به تیم ملی نیامد و باعث شــد پشتام خیلی 
زودتر از این ها تکلیفش برای حضور در این رقابت ها مشــخص 

نشــود. مطمئنا این کشتی گیر آینده بســیار درخشانی دارد و 
حرف اول را در این وزن خواهد زد.

مشتاقی در ادامه درباره ارزیابی شورای فنی کشتی فرنگی 
از عملکرد علی اشکانی و این که آیا قهرمانی در آسیا تضمینی 
برای حضــور او در المپیک 2020 بوده اســت یا خیر؟ گفت: 
اشکانی از این رقابت ها سربلند بیرون آمد البته این را بگویم اگر 
او در این رقابت ها نتیجه هم نمی گرفت حمایت ما پشت سرش 
بود. ما چند ماه پیش با هدف موفقیت هر چه بیش تر تیم ملی 
تلنگری را به اشکانی وارد کردیم مانند پدری که می داند پسرش 
قابلیت دارد اما به او از روی دوســت داشتن تلنگر می زند تا به 
خودش بیاید. ما هم می دانســتیم اشکانی قابلیت زیادی دارد و 

به همین دلیل این کار را انجام دادیم.
این عضو شورای فنی کشتی فرنگی افزود: مثال وقتی یک 
کشتی گیر با وجود داشتن قابلیت های فنی بر روی تشک مبارزه 
نمی تواند خوب کشــتی بگیرد در وقت استراحت ممکن است 
مربــی اش از روی خیرخواهی حتی به او ســیلی هم بزند تا او 
بــه خودش بیاید. هدف ما کامال خیر بود و چیزی جز موفقیت 
اشــکانی و تیم ملی را نمی خواســتیم. از این که می بینیم تیم 
ملی با بودن اشــکانی روند خوبی را پشت سر می گذارد بسیار 

خوشحالیم.
وی در پاســخ به این ســؤال که با این اوصاف می توان به 
سرمربیگری علی اشکانی تا المپیک 2020 مطمئن بود؟ گفت: 
قطعا همین طور اســت و او این شایستگی را دارد که تا المپیک 
2020 هدایت تیم ملی را بر عهده داشــته باشد و ان شاءاهلل با 
این تیم نتایج درخشانی را کسب کند. او قابلیت های فنی زیادی 
دارد و به خوبی جا پای بزرگان گذاشــته است. یقین داریم که 

اشکانی در المپیک 2020 موفق خواهد شد.

اشکانی در المپیک ۲۰۲۰ سرمربی تیم ملی خواهد بود 

نتایج ضعیف کسب  درباره  کاراته  فدراسیون  رئیس 
شــده در بازی های کشور اسالمی، بیان کرد: در سه وزن 
نتایج خوبی کسب نشد و کاراته کاها باید به فدراسیون و 

جامعه کاراته پاسخگو باشند. 
محمد صادق فرجی اظهار داشت: نتایج کسب شده در بخش 
بانوان بیش از حد انتظار و برنامه ریزی بود، در بخش مردان نیز 
گنج زاده مدال طال را کســب کرد و روند خوبی را در پیش دارد 
تا ان شــاءاهلل در رقابت های آسیایی نیز بتواند نتایج خوبی را به 
دست بیاورد. امیر مهدی زاده نیز در سه ثانیه پایانی با بدشانسی 
مواجه شد و نتوانست مدال طال را کسب کند. در سه وزن دیگر 
نتایج خوب نبود. یک جلسه آسیب شناسی را برگزار خواهیم کرد 
تا نقطه نظرات را جویا شویم و یک جمع بندی انجام دهیم. وی 
افزود: اگر ملی پوشان در کوران مسابقات قرار نگیرند قطعا نتیجه 
خوبی کسب نخواهد شد. اگر بخواهیم در المپیک 2020 نتیجه 
بگیریم باید یکسری امکانات و زیرساخت ها در اختیار فدراسیون 
کاراته قــرار گیرد و من قول می دهم اگر این امکانات در اختیار 

فدراســیون قرار گیرد یکی از رشته های پرمدال المپیک 2020 
خواهیم بود. ظرفیت ها در کاراته موجود است و اگر وزارت ورزش 
و کمیته ملی المپیک در زیرساخت ها و حمایت های مالی کمک 
کنند و ما نیز در جذب اسپانسرها موفق باشیم در المپیک توکیو 
نتایــج خوبی را خواهیم گرفت. اگر روی کاراته ســرمایه گذاری 
صورت گیرد در المپیک یکی از رشته های پرمدال خواهیم شد. 
او در پاسخ به این سؤال که بر روی مدال های پورشیب و احمدی 
نیز حساب ویژه ای باز شده بود اما نتوانستند مدال کسب کنند؟ 
بیان کرد: کامال درســت است. حتی آسیابری نیز در حد انتظار 
خود ظاهر نشــد. در همان مسابقات یک جلسه با حضور هر سه 
بازیکــن و هروی برگزار کردیم و صحبت های اولیه انجام شــد. 
قطعا این ها باید پاســخگوی فدراســیون و جامعه کاراته باشند. 
جامعه کاراته انتظار بیش تری دارد و قطعا ما نیز متوقع هستیم 
و در جلســه پیش رو نیز آسیب شناســی خواهیم کرد و با یک 
رویکرد و برنامه جدید در مســابقات آسیایی ملی پوشان بتوانند 

نتایج خوبی کسب کنند. 

فرجی: کاراته کاها باید برای نتایج شان پاسخگو باشند 

*در حالی اردوی تیم ملی بوکس بزرگســاالن از روز شنبه پیگیری می شود که 
با تصمیم کمیته فنی فدراسیون تغییر مکان داده و باید در تهران برپا شود. 

*تیم ملی والیبال ایران که خود را برای حضور شایسته در لیگ جهانی 
۲۰17 آماده می کند و هم اکنون در اردوی برون مرزی به ســر می برد، 
برای برگزاری آخرین دیدار دوســتانه خود مقابل لهستان عازم شهر 

کاتوویچ این کشور شد.

خواندنی از ورزش ایران

افزایش ۹۱۵ درصدی قیمت هتل ها 
برای فینال لیگ قهرمانان اروپا 

رئال مادرید و یوونتوس سیزدهم خرداد در کاردیف فینال لیگ قهرمانان اروپا 
را برگزار خواهند کرد. در روزهای نزدیک به این دیدار قیمت یک اتاق در هتل ۹15 
درصد افزایش پیدا خواهد کرد. در حالی که کمتر از سه هفته به دیدار نهایی باقی 
مانده اســت، رزرو اتاق در کاردیف )یازدهمین شهر پرجمعیت بریتانیا با ۳50 هزار 
نفر(، ۹0 درصد افزایش یافته اســت. به همین خاطر اقامت در این شهر پرهزینه تر 
و سخت تر شده است. قیمت متوســط یک شب اقامت در پایان هفته فینال لیگ 
قهرمانان، هزار و 20۸ یورو اســت. اگر یک نفر بخواهد دو شب در این شهر حضور 
داشته باشد، باید دو هزار و ۴15 یورو هزینه کند. این قیمت نشان می دهد قیمت 
یک شــب اتاق ۹15 درصد افزایش یافته اســت چون در پایان هفته به جز دوم تا 
چهارم ژوئن قیمت یک اتاق تنها 11۹ یورو است. گران ترین اتاق برای دو شب در 
هفتــه فینال لیگ قهرمانان 1۴ هزار و 2۸۳ یورو اســت که این مقدار برای اغلب 

هواداران زیاد است.
فالکائو متهم به فرار مالیاتی شد 

ستاره های بزرگ فوتبال جهان با وجود اینکه درآمدهای نجومی دارند اما  متهم 
به فرار مالیاتی می شوند و بسیاری از آنها برای پرداخت نکردن مالیات از روش های 
مختلفی استفاده می کنند که فالکائو یکی از آنها است. دادستان شهر مادرید اسپانیا 
ســتاره کلمبیایی موناکو را متهم به فرار مالیاتی و اعالم کرد که این بازیکن زمانی 
که در اتلتیکو مادرید بازی می کرد به خاطر پرداخت نکردن مالیات ســرمایه خود 
را به اسم یک شرکت انگلیسی زد. طبق اعالم دادستان شهر مادرید، فالکائو متهم 
بــه پرداخت نکردن پنج میلیون و ۶00 هزار یورو مالیات شــده و در صورت تعهد 
ندادن به پرداخت این رقم محاکمه خواهد شــد. فالکائو بعد از درخشش در پورتو 
بود که راهی اتلتیکو مادرید شــد. او االن در موناکو بازی می کند و با پیراهن این 
تیم به روزهای اوج خود برگشــته و در آستانه کسب عنوان قهرمانی در رقابت های 

لیگ فرانسه است.
ونگر همچنان امیدوار 

به کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا 
آرســنال در دیداری عقب  افتاده در لیگ برتر انگلیس موفق شــد در خانه با 
نتیجه  دو بر صفر ساندرلند از پیش سقوط کرده به دسته پایین تر را شکست بدهد. 
هر دو گل توپچی های لندنی را الکســیس سانچس وارد دروازه  حریف کرد. به  این  
ترتیب امیدهای آرســنال برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا حفظ شد. آرسن 
ونگر بعد از پیروزی برابر ساندرلند گفت : فصل گذشته 71 امتیاز را کسب کردیم و 
در رده دوم جدول رده بندی قرار گرفتیم. در حال  حاضر 72 امتیاز داریم و می توانیم 
حتی با پیروزی در بازی آخر به 75 امتیاز دست یابیم. با این حساب شما می توانید 
برداشــت کنید که چه اتفاقاتی افتاده است. در دوران مربیگری ام بارها هفته  آخر 
برایمان تعیین کننده بود. این بار نیز همین طور اســت. منتظر هستیم ببینیم چه 
اتفاقاتی رخ می دهد. امسال آن طور که انتظار داشتم پیش نرفت. بعد از بازی برابر 
بایرن مونیخ تیم دچار افت فاحشــی شد. برای بازیکنان خیلی سخت بود تا از آن 
شکست رهایی یابند ولی بعد از چند هفته  نشان دادیم از نظر ذهنی تیمی قدرتمند 
هستیم و به رقابت ها بازگشتیم و حتی به فینال جام حذفی نیز راه یافتیم. در حال  
حاضر سه تیم منچسترسیتی، لیورپول و آرسنال برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان 
اروپا تالش می کنند. از بین این سه تیم در بازی های یکشنبه دو تیم سهمیه لیگ 

قهرمانان اروپا را کسب خواهد کرد و یکی باید به لیگ اروپا برود. 
الم از دشواری های بازی خداحافظی می گوید

دیدار برابر فرایبورگ آخرین بازی فیلیپ الم در مســتطیل ســبز خواهد بود. 
کاپیتان ۳۳ ســاله بایرن مونیخ بعد از این بازی، کفش هایش را می آویزد. او در این 
زمینه گفت : دیدار خداحافظی از فوتبال برای هر بازیکنی بســیار سخت است و در 
 عین  حال می تواند جالب هم باشد. باید از این دیدار لذت ببرم چراکه دیگر چنین 
فرصتی برای من وجود ندارد و نمی توانم در یک دیدار رســمی به میدان بروم. الم 
ادامه  داد: در فوتبال به هر آنچه که می خواستم دست پیدا کردم از قهرمانی در جام 
جهانی گرفته تا لیگ قهرمانان اروپا و بوندسلیگا. روزهای خوشی را با بایرن مونیخ 
پشت سر گذاشتم و احســاس کردم زمان خداحافظی فرارسیده است. هرچند که 
متنی را برای روز خداحافظی آماده نکردم. بایرن مونیخ با رهبری الم توانست چند 
روز پیش قهرمانی در بوندسلیگا را به دست آورد. این تنها جامی است که بایرن در 

فصل جاری به دست آورد.
اطمینان کریک به حضور در یونایتد 

برای سال آینده 
در حالی که چهارم ژوئن بازی بزرگداشت »مایکل کریک« برگزار خواهد شد، 
این بازیکن صحبت های خوبی را با ســران باشگاه داشته است تا سال آینده نیز در 
این تیم به میدان برود. کریک ۳5 ساله 21 بار در لیگ برتر به میدان رفت و هفت 
بار هم در لیگ اروپا برای شــیاطین سرخ بازی کرده است. او که در سال 200۶ به 
یونایتد پیوست امیدوار است بتواند حضورش را در این تیم تداوم ببخشد. کریک در 
روزهای گذشته مذاکرات خوبی را با سران منچستریونایتد داشته است. او خوش بین 
اســت قراردادش برای یک فصل دیگر تمدید شود تا در فصل آینده نیز با پیراهن 
شیاطین ســرخ به میدان برود. این هافبک با سابقه منچستریونایتد امیدوار است 

همچنین همراه با این تیم قهرمان لیگ اروپا شود.
کنایه سرمربی آژاکس به مورینیو

دو تیم منچســتریونایتد و آژاکس چهارشــنبه هفته  آینده دیدار نهایی را در 
استکلهم برگزار خواهند کرد. یونایتد در این مدت بازی های بیشتری نسبت به تیم 
هلندی انجام خواهد داد.ســرمربی منچستریونایتد نسبت به بازی های کمتر حریف 
خود پیش از فینال لیگ اروپا اعتراض داشت. پتر بوژ نسبت به اظهارات ژوزه مورینیو 
بی تفاوت نماند.  او در این باره گفت : اگر به ترکیب منچســتریونایتد در طول فصل 
نگاه کنیم، متوجه می شویم او از دو ترکیب برای لیگ اروپا و دیگر رقابت ها استفاده 
می کنــد. بازیکنانی که در اروپا بــازی کردند، در پایان هفته در لیگ بازی نخواهند 
کرد. به همین خاطر بازیکنانش می توانند بیشتر از بازیکنان ما استراحت کنند. فقط 
به توانایی ها و ســطح بازیکنان یونایتد توجه کنید. سرمربی آژاکس در پایان اظهار 
کرد: نگران چنین مســائلی نیســتم و تنها به فوتبال فکر می کنیم. برای آن تالش 
می کنیم چون هوادارانمان چنین چیزی را دوست دارند. می خواهیم از  دقیقه یک تا 
پایان تمرکزمان روی بازی و حمله کردن باشد چون می توانیم فاتح لیگ اروپا شویم.
دومنک: یوونتوس توان بردن رئال  مادرید را ندارد 
دو تیم رئال مادرید و یوونتوس فینال لیگ قهرمانان اروپا را برگزار خواهند کرد.
این دیدار در حالی برگزار می شود که این دو تیم در سه سال اخیر، دو بار حضور در 
فینال لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کردند. رئال به دنبال دومین قهرمانی خود در سه 
سال اخیر است اما یوونتوس در فینال قبلی خود برابر بارسلونا ناکام بود. بدون شک 
این تیم دوست ندارد که این بار هم ناکام باشد. ریمود دومنک در این زمینه گفت : 
یوونتوس تیم خوبی اســت. این تیم به ویژه  در خط دفاعی بسیار منظم و مستحکم 
اســت و گل زدن به آنها کار آسانی نیست. هرچند یوونتوس تیم خوب و باکیفیتی 
است اما آنها توان بردن رئال مادرید را ندارند. رئال از نظر بازیکن، قوی تر از یوونتوس 
است. شــانس شــاگردان زین الدین زیدان برای پیروزی در فینال بیشتر از حریف 

آنهاست. دیدار زیبایی خواهیم دید که رئال  شانس بیشتری برای قهرمانی دارد.

کرار در آبادان
کرار جاســم بازیکن عراقی فصل پیش تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز بعد از 
توافق با مســئوالن باشگاه صنعت نفت آبادان با مسئوالن این تیم به توافق رسید.

کرار جاســم سه شنبه شب بعد از توافق با مدیرعامل باشگاه نفت آبادان، قراردادی 
به مدت یک فصل با طالیی پوشــان دیــار کارون منعقد کرد تا فصل آینده در این 
تیــم توپ بزند. صنعت نفت آبادان برای فصل آینده، فراز کمالوند ســرمربی فصل 
گذشته تیم فوتبال گسترش فوالد تبریز را به عنوان سرمربی جذب کرد. همچنین 
مرتضی اســدی کاپیتان فصل گذشته گسترش فوالد نیز با عقد قراردادی به جمع 

طالیی پوشان پیوست.
پیروزی پرگل تیم فوتسال امید در گام نخست 

تیم فوتسال زیر 20 سال ایران در اولین دیدار خود در رقابت های قهرمانی آسیا 
)تایلند( دیروز به مصاف مغولستان رفت و موفق شد در نهایت با نتیجه  ۶ بر صفر 
به برتری برسد. ایران در نیمه نخست 5 گل به حریف زد و در نیمه دوم فقط یک 
گل وارد دروازه مغولســتان شد.در دیگر بازی این گروه، چین و امارات با هم بازی 
می کننــد. در حال حاضر تیم ایران با ســه امتیاز و تفاضل گل ۶+ در صدر جدول 
گروه چهارم قرار دارد. شاگردان علی صانعی در دومین بازی خود ساعت ۸:۳0  فردا 

پنجشنبه به مصاف تیم امارات خواهند رفت.
رایزنی نکونام با سایپایی ها برای حفظ اخباری 

بزرگ ترین مشــکل تراکتورســازی برای آغاز فصل آینده، یارگیری در فصل 
نقل و انتقاالت اســت که البته این تیم با حکم فیفا از آن محروم اســت. از این رو 
تراکتورسازان باید همه تالش خود را به خرج دهند تا مهره های شان را حفظ کنند. 
این تنها راه نجات این تیم از افتادن به ورطه ســقوط است. به خصوص که حداقل 
باید یک دیدار پلی آف در لیگ قهرمانان آســیا هم داشته باشند. جواد نکونام که 
به نظر می رســد نزدیک ترین گزینه به نیمکت تراکتورسازی باشد و باشگاه هم با 
نظر او اقدام به حفظ مهره های موجود و رایزنی با دو سه بازیکن برای اضافه کردن 
به این تیم بعد از هفته پنجم می کند، می کوشــد تا از اعتبار و ارتباطات خود برای 
حفظ مهره های فصل گذشــته این تیم استفاده کند. یکی از این مهره ها که برای 
تراکتورسازی خیلی هم مهم است، محمدرضا اخباری دروازه بان ملی پوش این تیم 
اســت. نکونام که رابطه بسیار دوستانه ای هم با علی دایی دارد، با رایزنی های خود 
درصدد جلب رضایت وی برای حفظ اخباری در تراکتورســازی ولو شده برای نیم 
فصل است. البته شواهد نشان می دهد که دایی شخصا با این موضوع مشکلی ندارد 
و در صورتی که مدیران باشــگاه ســایپا هم با نکونام که اولین سال مربیگری اش 
خواهد بود همکاری کنند، او میالد فراهانی را از تیم نفت به تیم سایپا منتقل می 
کند تا جانشین اخباری باشــد. شاید اگر مذاکرات باشگاه تراکتور و خود نکونام با 
مدیرعامل سایپا برای جلب رضایت آنها به منظور حفظ اخباری موثر نیفتد، نکونام 
همه اعتبار خود را خرج این موضوع کرده و حتی با مدیران باالدســتی مدیرعامل 

سایپا هم رایزنی کند.
اعالم زمان حضور تیم لخویا در تهران

بنابر اعالم مسئول بخش بین الملل باشگاه پرسپولیس، پرواز کاروان تیم لخویا 
طبق برنامه اعالم شــده، ساعت 11:۳5 دقیقه روز یکشــنبه ۳1 اردیبهشت وارد 
فرودگاه امام )ره( خواهد شد. زمان خروج این تیم هم ساعت 2۳:۳5 روز چهارشنبه 
سوم خرداد ماه اعالم شده است.امیرعلی حسینی همچنین گفت: با توجه به اینکه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا با انجام تمرین تیم ها در ورزشگاه شهید کاظمی موافقت 
کرده اســت، تیم لخویا دو جلســه تمرینی خود را در روزهای یکشنبه و دوشنبه 
در این ورزشــگاه و از ســاعت 1۹:۳0 دقیقه انجام خواهد داد. ضمن آنکه نماینده 
کنفدراسیون فوتبال آسیا هم طبق برنامه، روز یکشنبه وارد تهران خواهد شد و روز 

چهارشنبه ایران را ترک می کند.
نساجی قائم شهر پروازی شد! 

مالک باشــگاه نساجی می گوید تشکیالت این باشگاه به تهران منتقل می شود 
و تنها برای برگزاری دیدارهایش به قائم شــهر می رود. مهدی پرهام درباره اخباری 
مبنی بر انتقال باشــگاه نساجی قائم شهر به تهران، اظهار کرد: این یک پوئن برای 
ماست چون در قائم شهر زمین فوتبال در اختیار ما نیست و در اختیار هیئت کشتی 
قائم شــهر قرار دارد. در قائم شهر به ما هیچ امکاناتی حتی ساختمان هم نمی دهند. 
ســه سال پیش مسئوالن این شهر به ما قول داده بودند که ورزشگاه شهید وطنی 
را در اختیار باشــگاه نســاجی قرار دهند ولی این کار صورت نگرفت. شورای شهر 
قائم شــهر هیچ کمکی به ما نمی کند و تنها وعده و وعید می دهند. حتی ورزشگاه 

وطنی که قرار بود در اختیار ما قرار گیرد در اختیار هیئت کشتی قرار گرفت.
شکست تیم نوجوانان ایران مقابل اسلواکی 

تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان در نخستین دیدار خود در پانداکاپ مقابل 
تیم زیر 1۹ ســال اسلواکی شکســت خورد. تیم ایران در دقیقه 15 گل زد اما در 
دقیقه ۴0 گل تساوی را دریافت کرد تا نیمه نخست با تساوی یک بر یک به پایان 
برســد. در نیمه دوم، تیم نوجوانان ایران در دقیقه 55 گل دوم را زد اما در دقیقه 
۶5 بازی به تســاوی 2 بر 2 رسید. در ادامه و در دقیقه 70 تیم ایران از روی نقطه 
پنالتی گل سوم را دریافت کرد تا بازی سه بر دو به نفع اسلواکی شود و در نهایت 

این مسابقه با همین نتیجه به پایان برسد. 
بهتاش فریبا: تنها دغدغه ما پرشدن »آزادی« در بازی با العین است 

بهتاش فریبا، مدیر فنی استقالل، درباره بازی با العین امارات، گفت: العین یکی 
از باشگاه های بسیار خوب است و بازیکنان قدری دارد. به نظرم بازی سختی پیش رو 
خواهیم داشت؛ البته حسن مســابقه این است که در تهران بازی خواهیم داشت. 
ان شاءاهلل که حضور 100 هزار تماشاگر بتواند به تیم ما کمک کند. وی تأکید کرد: 
ما در مقابل العین باید طوری بازی کنیم که گل نخوریم. شرایط تیم ما تا به اکنون 
به گونه ای بوده که به تمام تیم هایی که با آنها مسابقه داشتیم، گل زدیم. اگر بتوانیم 
دروازه مان را نگه داریم، قطعاً خواهیم توانســت در زمین خود و زمین حریف گل 
بزنیم و به یک چهارم لیگ قهرمانان آسیا برسیم. فریبا در خصوص بازیکنان محروم 
و مصدوم تیم، اظهار کرد: علی قربانی را به علت محرومیت در بازی نخواهیم داشت. 
جابر انصاری، زکی پور و امید ابراهیمی مصدوم هستند و نورافکن را هم به تیم ملی 
جوانان داده ایم. مدیر فنی استقالل به رادیو ورزش گفت: خوشبختانه همه بازیکنان 
از آمادگی خوبی برخوردار هستند. تنها دغدغه ما این است که استادیوم آزادی پر 

شود تا بازیکنان روحیه بگیرند و بتوانند دل هواداران را شاد کنند.
همدانی مربی جدید گسترش فوالد 

ســتار همدانی، بازیکن سابق تیم ملی و مربی  بومی، ظهر دیروز با حضور در 
باشگاه گسترش فوالد تبریز و دیدار و مذاکره با هوشنگ نصیرزاده و لوکابوناچیچ به 
جمع اعضای کادرفنی گســترش فوالد در فصل هفدهم لیگ برتر ملحق شد. ستار 
همدانی مربی ۴2 ساله تبریزی سابقه مربیگری در تیم های استقالل و تراکتورسازی 

را دارد.
مصدومیت لژیونر ایرانی شاغل در کرواسی 

تیم لوکوموتیو زاگرب در چارچوب رقابت های هفته ســی و چهارم لیگ برتر 
کرواسی به مصاف تیم هایدوک رفت و با تساوی یک بر یک متوقف شد. در اواسط 
نیمه دوم این مســابقه علی کریمی هافبک ایرانی تیــم لوکوموتیو که در ترکیب 
ثابت تیمش به میدان رفته بود، دچار آسیب دیدگی شد و زمین بازی را ترک کرد. 
کریمی که در بازی های اخیر لوکوموتیو تاثیرگذاری زیادی داشــته، در دقیقه ۶0 
جای خود را به هم تیمی اش داد. علی کریمی درباره وضعیت مصدومیت خود گفت: 
»مصدومیت جدی نیست. به دلیل دردی که داشتم تعویض شدم اما با استراحت و 
فیزیوتراپی مشکلم حل می شود. با شرایطی که دارم می توانم در اردوی تیم  ملی نیز 
حضور پیدا کنم.« کریمی در لیســت کارلوس کی روش برای اردوی اتریش حضور 
دارد. سرمربی تیم  ملی فوتبال چندی قبل نیز با انتشار پستی در صفحه شخصی اش 

از کریمی تمجید کرده بود.
تراکتور بدون بازیکن خارجی در لیگ هفدهم 

لوســیانو ادینیو و کرار جاســم دو بازیکن خارجی تراکتورسازی در لیگ برتر 
شــانزدهم بودند. این دو بازیکن در پایان فصل ترجیح دادند تراکتورسازی را ترک 
کننــد. ادینیو به برزیل رفت و کرار جاســم نیز پیراهن صنعت نفت آبادان را برتن 
کــرد. با توجه به اینکه تراکتورســازی در نقل و انتقــاالت از جذب بازیکن جدید 
محروم است، این تیم لیگ هفدهم را بدون حضور بازیکن خارجی در ترکیب خود 
آغاز خواهد کرد. البته این امکان وجود دارد که در طول فصل تراکتوری ها بازیکن 

خارجی جدیدی را به خدمت بگیرند.
آغاز تمرینات ملوان در غیاب سرمربی

در حالیکه هنوز ســرمربی فصل آینده تیم فوتبال ملوان انزلی انتخاب نشــده 
اما قرار اســت از هفته آینده تمرینات این تیم در انزلی آغاز شــود.ظاهرا قرار است 
نادر عزت اللهی به طور موقت تمرینات تیم ملوان را زیر نظر بگیرد تا سرمربی تیم 
انتخاب شود. عزت اللهی در این مورد گفت: اجازه بدهید بعدا در مورد مسائل ملوان 
صحبت می کنیم. ملوان در این فصل در لیگ یک حضور نداشــت و نتوانســت به 

لیگ برتر صعود کند.
ثاقبی به سپاهان پیوست

شاهین ثاقبی هافبک تیم فوتبال ملوان با عقد قراردادی دو ساله به تیم فوتبال 
سپاهان پیوست. این بازیکن اولین خرید رسمی تیم فوتبال سپاهان پس از تمدید 

قرارداد با زالتکو کرانچار است. 

صفحه ۹
پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 

۲۱ شعبان ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۲۶

قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک گفت: قصد دارم اواسط امسال و بعد از رقابت های جهانی با همسرم به ایران 
سفر کنم.

»جردن باروز« قهرمان آمریکایی کشتی جهان و المپیک که در ایران طرفداران فراوانی دارد و همواره در تمامی میادین مورد 
تشویق تماشاگران ایرانی قرار می گیرد، گفت: ضمن تشکر از مردم ایران برای دعوت از من و خانواده ام قصد دارم بعد از رقابت های 
جهانی 2017 پاریس با همسرم، سفری به ایران داشته باشیم. وی خاطر نشان کرد: این سفر احتماال در اوایل پائیز صورت خواهد 

گرفت تا از کشور زیبای شما دیدن کنیم.، ضمن اینکه دعوتتان را می پذیریم، دوست داریم که در برنامه های شما هم باشیم.

سفر خانوادگی کشتی گیر مشهور آمریکایی به ایران 
دوچرخه سواران کوهستان ایران، تهران را به مقصد کشور چک برای حضور در کاپ جهانی ترک کردند.

رکابزنان ملی پوش کشورمان که روز سه شنبه پس از کسب یک مدال برنز در رقابت های قهرمانی آسیا از کشور چین به 
تهران بازگشــته بودند، صبح دیروز در قالب دو تیم باشگاهی، راهی کشور چک شدند. فرانک پرتوآذر، فرزاد خدایاری، سجاد 
مردانی و فراز ُشکری رکابزنان کوهستان ایران در قالب دو تیم باشگاه جاینت و فستوس برای شرکت در کاپ جهانی کشور 
چک صبح امروز تهران را به مقصد این کشور ترک کردند. پیش از این پریموث سرمربی تیم دوچرخه سواری کوهستان ایران 

نیز مستقیماً از چین راهی جمهوری چک شده بود؛ این رقابت ها هفته آینده برگزار می شود.

حضور رکابزنان کوهستان در کاپ جهانی چک 

عملکرد ضعیف تفتیان در دو سرعت
مرحله فینال مســابقات دو 100 متر چهارمین دوره 
بازی های کشــورهای اســالمی با حضور هشــت دونده از 
کشــورهای ایران، عمــان، قطر، بحریــن، ترکیه، نیجریه، 
ســاحل عاج و مالدیــو برگزار شد.حســن تفتیــان که با 
صدرنشینی در گروه اول مرحله نیمه نهایی به این مرحله 
از رقابت ها راه یافته بود، در رقابت با حریفانش رکورد 11 
ثانیه و ۹۹ صدم ثانیه را برای خود ثبت کرد.تفتیان با این 
رکورد در میان هشت دونده حاضر در فینال دوی 100 متر 
در جایگاه هشــتم و آخر ایستاد.در این بخش از مسابقات 
دونده ترکیــه با رکورد 10/0۶ ثانیه اول شــد و دوندگان 

بحرین و عمان هم دوم و سوم شدند.
کیانی در تکواندو طال گرفت 

در رقابــت های تکوانــدو و وزن 5۳- کیلوگرم ناهید 
کیانی در وزن 5۳- کیلوگرم  با »ظلیها آگریس« از ترکیه 
دارنده دو مــدال برنز قهرمانی اروپا دیدار کرد و با نتیجه 
۸ بر 5 توانســت عنــوان قهرمانی ایــن رقابت ها را از آن 
خــود کند. وی در اولین مبارزه خــود رو در روی »تالین 
هامیدی« از اردن دارنده دو مدال برنز قهرمانی آسیا قرار 
گرفــت و با نتیجه 12 بر 2 به مرحله نیمه نهایی راه پیدا 
کــرد. ناهید در دومین گام »رهمــا بن علی« تکواندوکار 
تونسی که ۳ مدال نقره قهرمانی آفریقا و یک برنز قهرمانی 
جهان نوجوانــان را در کارنامه دارد )1۴ بر5( از پیش رو 

برداشت. 
موسوی: رقابت ها نزدیک 

و میلی متری است
ایوب موســوی پس از کســب مدال طالی دسته ۹۴ 
کیلوگرم اظهار داشــت: رقابت سخت و سنگینی بود. حتی 
از رقابت های قهرمانی آســیا نیز فشرده تر و سنگین تر بود 
چرا که در رقابتهای قهرمانی آسیا من فقط دو حریف ازبک 
و چین را داشــتم اما اینجا حداقل 7 وزنه بردار درجه اول 
از کشــور میزبان، ترکیه، مصر و ازبکستان حضور داشتند. 
بنابراین کســب مــدال طال و قهرمانی دشــوارتر بود. این 
بردار ادامه داد: من بعد از نایب قهرمانی ســال گذشته  وزنه 
در آسیا در ۸5 کیلو و نقره امسال در ۹۴ کیلو با خودم عهد 
کرده بودم که طلسم را بشکنم و طال بگیرم و خوشحالم که 
موفق شدم و توانستم انتقام رقابت های قهرمانی آسیا را از 
وزنه بردار ازبک بگیرم. وی  تصریح کرد: رقابت واقعا نزدیک 
و میلی متری بود و همه رقبا در یک سطح بودند و از همین 

رو تمرکز کردم تا هیچ وزنه ای را از دست ندهم.
مدال برنز پارسا در تکواندو

در رقابــت های تکواندو طیبه پارســا تکواندوکار وزن 
57- کیلوگــرم در مرحله نیمه نهایــی »یاپراک اریس« از 
کشور میزبان را پیش رو داشت که در پایان سه راند مبارزه 
1۴ بر 12 نتیجه را واگذار کرد و به نشان برنز دست یافت. 
وی دور نخست در راند طالیی »زریا کاسیموا« از ازبکستان 

را شکست داده بود.
تفتیان: به همکاری ام با مربی فرانسوی 

ادامه می دهم
حســن تفتیان در فینال دو100 متر در رده هشــتم 
قرار گرفت. وی در خصوص کســب این رتبه گفت: خیلی 
سخت بود. شرمنده کسانی شدم که دوست داشتند نتیجه 
بگیرم. واقعا این اتفاق برایم ســخت است. چند ماه دور از 
ایران تمرینات خوبی داشــتم و بدنم آمــاده بود. حتی در 
نیمــه نهایی با ۶0، 70 درصد توانم اول شــدم؛ به طوری 

کــه حریفانم گفتند انگار پرواز می کنم. البته این آخر کار 
نیست. باید درمان را سریع شروع کنم و به میادین بازگردم. 
دونده ســرعت کشــورمان که در جریان این فینال دچار 
کشــیدگی عضله ران شــد، درباره مصدومیت خود گفت: 
مهمترین دلیل ســردی هوا بود. من از مکان گرم به اینجا 
آمدم. دوی سرعت نیز حساس است و بدن ورزشکاران این 
ماده خیلی ســریع واکنش نشــان می دهد؛ درست همان 
اتفاقــی که برای مــن و نماینده سرشــناس قطری افتاد. 
تفتیان در پایان عنوان کرد: دوست داشتم بهترین عملکرد 
را داشــته باشم اما شــرمنده ام.قطعا به همکاری با مربی 
فرانســوی ادامه خواهم داد و هــدف بعدی ام موفقیت در 

مسابقات قهرمانی آسیاست.
انصراف ۲ دونده ایران
 از رقابت در دو ۲00 متر

مرحله مقدماتی رقابت های دوی 200 متر در دو بخش 
مردان و بانوان از صبح دیروز در ورزشگاه المپیک باکو آغاز 
شــده اســت.در این رقابت قرار بود حسن تفتیان و فرزانه 
فصیحی حضور داشته باشند که انصراف دادند. تفتیان در 
فینال دوی 100 متر مصدوم شد. همچنین مجید کیهانی 
رئیس فدراسیون دوومیدانی خبر انصراف فصیحی را تائید 

کرد.
پایان کار بوکس با یک مدال 

در ادامــه رقابتهای بوکس دیــروز امید احمدی صفا 
بوکســور وزن ۴۹ کیلوگرم ایران در مرحله نیمه نهایی به 
مصاف بوکسور عراق رفت.احمدی صفا در این مبارزه برابر 
حریف عراقی شکست خورد و در نهایت به مدال برنز قناعت 
کرد. بدین ترتیب پرونده کاروان بوکس ایران در بازی های 
کشورهای اسالمی با یک برنز بسته شد. مدال برنز بوکسور 
وزن ۴۹ کیلوگرم ایران، سی و هشتمین مدال برنز کاروان 

ایران در بازی های کشورهای اسالمی به حساب می آید.
مدال برنز تیراندازان در ۱0 متر تپانچه 

در چارچوب مرحله نیمه نهایی مســابقات تیراندازی 
10 متر تپانچه بــادی میکس تیم ایران با ترکیب گلنوش 
سبقت اللهی و محمد احمدی در رقابت با عمان، آذربایجان 
و قطر نتوانست راهی مرحله نهایی شود.دیگر تیم ایران هم 
با ترکیب هانیه رســتمیان و وحید گل خندان در رقابت با 
تیــم های عمان، آذربایجان و ترکیــه از راهیابی به فینال 
بازمانــد. بدین ترتیــب دو تیم کشــورمان در مرحله رده 
بندی مســابقات تیراندازی 10 متر تپانچه بادی میکس، با 
هــم رقابت کردند. در این رقابت تیم میکس رســتمیان و 

گل خندان با کسب برتری صاحب مدال برنز شد.
گل خندان: نقش زیادی 

در جایگاه کاروان داشتیم 
گل خندان پس از کســب مدال برنــز در رقابت های 
میکس 10 متر تپانچه بادی گفت: متاســفانه با فاصله ای 
بسیار اندک و میلیمتری از راهیابی به فینال باز ماندیم که 
اگر این اتفاق نمی افتاد توانایی کسب مدال طال را داشتیم.

وی افزود: تیم ما و تیم دوم کشــورمان به عنوان تیم های 
اول و دوم راهی مرحله نیمه نهایی شــد. فکر می کنم هر 
دو تیم در این مرحله بدشانسی آوردیم وگرنه می توانستیم 
یک فینال تمام ایرانی را به نمایش بگذاریم. گل خندان با 
تاکید بر اینکه اولین مدالش در این رقابت ها را به دســت 
آورده، تاکید کرد: عملکرد تیراندازان ما در این مســابقات 
خیلی خوب بود و خوشحالم با مدال آوری های خود نقش 

مهمی در رنکینگ کشورمان ایفا کردیم.

طالی باارزش براری در وزنه برداری
پنجمین روز از رقابت های بازی های کشورهای اسالمی 
با برگزاری مسابقات وزنه برداری دسته 105کیلوگرم پیگیری 
شــد.محمدرضا براری که نفر اول استارت لیست رقابتها بود 
به همراه رضا آقازاده نمایندگان کشــورمان در این رقابت ها 
بودند.بــراری در کنار وزنه بــرداری از عراق با رکورد ورودی 
۳۹0 کیلوگرم در صدر استارت لیست این دسته قرار داشت.
همچنین رضا آقازاده  با رکــورد ورودی۳70 کیلوگرم پس 
از وزنه بردار ازبکســتانی با رکورد ورودی ۳75 کیلوگرم در 
جایگاه چهارم جای گرفته بود.در حرکت یکضرب رضا آقازاده 
ابتدا وزنه 1۶۴ کیلوگرم را باالی سر برد و سپس درخواست 
وزنــه 170 کیلوگرمی را داد که در مهار آن ناکام شــد و در 
مرتبه ســوم نیز در بلند کردن این وزنه ناکام ماند تا پرونده 
وی در حرکت یکضرب بسته شود.محمدرضا براری در اولین 
انتخاب خود پشت وزنه 175 کیلوگرمی رفت و به راحتی آن 
را باالی ســر برد.وی سپس درخواست وزنه 17۹ کیلوگرمی 
را داد و این وزنه را نتوانست باالی سر ببرد.براری در سومین 
شانس خود پشــت وزنه 1۸1 که رکورد آسیا بود ایستاد اما 
موفق به باالکشــیدن وزنه نشد تا کارش را با ثبت 175 کیلو 
گرم پایان دهد. ســلوان العفوری وزنه بــردار عراقی در این 
حرکت با ثبت 17۶ کیلوگرم اول شــد.حرکت دوضرب برای 
رضا آقازاده با وزنه 202 کیلوگرم آغاز شــد که این وزنه بردار 
موفــق به مهار آن شــد.وزنه بردار کشــورمان برای دومین 
حرکت خود وزنه 205 کیلوگــرم را انتخاب کرد و این وزنه 
را نیز باالی ســر برد. آقازاده در سومین حرکت خود 217 را 
انتخاب کرد اما موفق عمل نکرد تا با مجموع ۳۶۹ کیلوگرم و 
جایگاه پنجم به کار خود پایان دهد.محمدرضا براری در اولین 
حرکت دوضرب خود وزنه 212 کیلوگرمی را باالی ســر برد.

وی سپس پشت وزنه 217 کیلوگرمی ایستاد اما موفق به باال 
بردن این وزنه نشد. براری در آخرین شانس خود وزنه 220 
کیلوگرمی را باالی سر برد و با مجموع ۳۹5 کیلوگرم به مدال 
طال برسد. سلوان العفوری از عراق با مجموع ۳۹1 دوم شد و 

ایوان افرموف از ازبکستان به مدال برنز رسید.
براری: جنگیدم تا طال بگیرم 

محمدرضا براری که در رقابت های دسته 105کیلوگرم 
صاحب مدال طال شد، گفت: من از مسابقات آسیایی آمده 
بودم و خســته بودم اما با تمام وجود و به عشق مردم همه 
تالشــم را کردم. رقبای امروزم بســیار ســخت بودند.وی 
درباره حرکت آخر خود گفــت: اگر 220 را نمی زدم طال 
نمی گرفتم. ذره ذره وجودم را گذاشتم تا طال بگیرم و آقای 
انوشــیروانی فریاد می زد محمدرضــا اگر طال می خواهی 
باید این وزنه را بزنی.براری افزود: حریفان را می شناختم و 
برنامه دو هفته اخیر کادر فنی باعث شد شرایط بهتری پیدا 
کنم. واقعیت این بود که توان نگه داشتن وزنه را نداشتم و 
در حرکت دوم دوضرب وزنه از دستم افتاد. براری در پایان 
گفت: قبل از آمدن نذر کرده بودم بخشی از جایزه نقدی ام 
را به موسســه خیریه بدهم و خوشــحالم که طال گرفتم و 

نذرم را هم ادا می کنم.
شکست تیم تنیس دوبل برابر پاکستان

در ادامــه رقابت های تنیس تیم دوبل ایران با ترکیب 
اشکان شکوفی و امیرواال معدنچی به مصاف پاکستان رفت 
و در یک دیدار نزدیک متحمل شکســت شد. تیم تنیس 
دوبل ایران در این بازی با نتیجه 2 بر صفر ) ۶ بر ۳ و 7 بر 
۶ ( شکست خورد. در ست دوم که بسیار نزدیک و پایاپای 
دنبال می شد، اشتباه داوری در شکست ایران تاثیرگذار بود.

برگزاری مراسم وزن کشی 4 وزن دوم 
کشتی فرنگی 

بر اســاس قرعه کشی انجام شــده برای چهار وزن دوم 
کشتی فرنگی ، در وزن ۶۶ کیلوگرم که ۹ نفر حضور دارند، 
مهدی زیدوند پس از استراحت در دور نخست در دور دوم به 
مصاف کامران ممدوف قهرمان جوانان جهان و دارنده مدال 
برنز اروپا، از آذربایجان می رود.در وزن 75 کیلوگرم رســول 
گرمسیری در دور نخست استراحت می کند و در دور بعد به 
مصاف الوین مورســالیف دارنده مدال برنز جهان و قهرمان 
بازی های اروپایی از آذربایجان می رود. در این وزن ۹ کشتی 
گیر حضور دارنــد.در وزن ۸5 کیلوگرم مهدی فالح در دور 
نخســت به مصاف اسالم عباس اف قهرمان جوانان جهان از 
آذربایجان می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور 
بعد و در مرحله نیمه نهایی با برنده بیشبکوف از قرقیزستان 
و کشــتی گیر اردن مبارزه خواهد کــرد. در این وزن ۸ نفر 
حضور دارند.در وزن 1۳0 کیلوگرم که ۸ کشتی گیر به روی 
باســکول رفتند، شهاب قوره جیلی در دور نخست با حامیه 
حسن از لبنان کشــتی می گیرد و در صورت شکست این 
حریف در دور بعــد و در مرحله نیمه نهایی با برنده عثمان 
ایلدریم قهرمان زیر 2۳ ســال اروپا از ترکیه و حمزه از اردن 
کشتی خواهد گرفت. مسابقات ۴ وزن دوم کشتی فرنگی از 

ساعت 10 صبح امروز پنجشنبه آغاز می شود.
ناکامی در کسب مدال شنا

در فینال مسابقات شــنا 100 متر آزاد، سینا غالمپور 
بــا ثبت زمان 51 ثانیه و ۹2 صدم ثانیه در جایگاه ششــم 

ایستاد و از کسب مدال بازماند. 
بازماندن دوندگان سرعت معلول 

از رسیدن به فینال
مرحلــه مقدماتی مســابقات دوی 100 متر معلوالن 
در ورزشــگاه المپیک باکو برگزار شد.در گروه اول حسین 
ســعیدی با زمان 11 ثانیــه و ۸۸ صدم ثانیه در بین چهار 
دونده در رده سوم ایستاد و نتوانست به فینال صعود کند. 
همچنین در گروه دوم امیر خسروانی زمان 11 ثانیه و ۶2 
صدم ثانیه را به ثبت رساند و با قرار گرفتن در رده سوم از 

صعود به فینال بازماند.
وزنه برداران فوق سنگین 
مدال نقره و برنز گرفتند 

رقابت های وزنه برداری دسته فوق سنگین بازی های 
کشورهای اســالمی با حضور ۶ وزنه بردار برگزار شد. تیم 
ملــی وزنه برداری ایران با دو وزنه بردار 105+ کیلوگرم در 
این بخش از رقابت ها شرکت کرد. در پایان مسابقات دیروز 
همایون تیموری در مجمــوع ۴1۴ کیلوگرم وزنه را باالی 
ســر برد و به مدال نقره رسید. همچنین رامین ربیعی فر 
دیگر وزنه بردار کشورمان در این دسته با ثبت رکورد ۳۹۹ 

کیلوگرم در مجموع،موفق به کسب مدال برنز شد.
نایب قهرمانی تیم ملی واترپلو ایران

در چارچوب آخرین روز مســابقات تیم ملی کشورمان 
بــرای تعیین قهرمان مســابقات به مصــاف ترکیه رفت.
ملی پوشــان واترپلو ایران که  طی روزهای گذشــته تمام 
حریفان خود را شکســت داده بودند، در صورت برتری در 
دیدار دیروز می توانســتند قهرمان شوند. تیم ملی واترپلو 
کشــورمان در وقت قانونی در دیدار برابر ترکیه به تساوی 
۹ به ۹ رســید اما پــس از بازبینی نتایج و به دلیل تفاضل 
گل کمتر در مصاف با تیم ســوم گروه به مقام دوم و نایب 

قهرمانی رقابت ها دست یافت.

چهارمین دوره بازی های کشورهای اسالمیـ  باکو

حدیث دشت عشق

به یاد شهید »میرقاسم میرحسینی«
نشان دادن جای گلوله در پیشانی!

شهید »میرقاسم میرحسینی« در سال1۳۴2 در 
زابل به دنیا آمد. سال 1۳۶0 به عضویت سپاه درآمد 
و با شروع عملیات بیت المقدس به عنوان معاون یکی 
از گردان ها در این عملیات شرکت کرد. سال 1۳۶1 
به عنوان فرمانده گردان شهید مطهری منسوب شد 
و با لیاقتی که فرماندهان در او سراغ داشتند او را به 
عنوان مســئول طرح و عملیات تیپ ۴1 ثاراهلل)ع( 

منســوب کردند. وی در عملیات خیبر به عنوان فرمانده تیپ  منسوب و در جزیره 
مجنون بر اثر بمباران شیمیایی دچار مسمومیت با گازهای سمی شد.  سال 1۳۶۳ 
مســئولیت طرح و عملیات لشکر به او واگذار شــد ودر سال 1۳۶۴ به زیارت خانه 
خدا مشــرف شد و در همان سال به سمت قائم مقامی لشکر ۴1 ثاراهلل)ع( معرفی 
شد.  سرانجام این سردار رشــید اسالم در سال 1۳۶5 در خاک مقدس شلمچه و 
در عملیات کربالی 5 بر اثر اصابت تیر مستقیم دشمن به ناحیه پیشانی به درجه 
رفیع شهادت نائل آمد.  شهید »غالمحسن میرحسینی«، برادر بزرگ تر شهید حاج 
میرقاسم است و وی نیز در سال 1۳۶۶ به شهادت رسید. دل نوشته ای به قلم شهید: 
به هر حال به خداوند و فضل و رحمتش چشم امید دوخته ام نه به بضاعت و توشه 
خویش. خدا گواه اســت توشــه ای ندارم. مدتی در جنگ بودم که شاید بهار عمرم 
محســوب شود و در کنار وارسته ترین فرزندان این امت، قسمتی از عمرم را سپری 
کردم که نعمت بســیار بزرگی بود. خاطرات سردار »قاسم سلیمانی« درباره سردار 
شهید: او به پیشانی خود اشاره کرد و گفت: تیر به اینجای من خواهد خورد. واقعا 
من امروز در هر ماموریتی جای خالی او را می بینم. یک مالک اشــتر به تمام معنا 

بود. صدای دلنشین آوای قرآن شهید را هر کس می شنید از خود بی خود می شد.


