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زمان و مکان دقیق دیدارهای رفت و برگشت 
پرسپولیس و االهلی

دپارتمان امور بین الملل فدراسیون از محل و زمان برگزاری دیدار رفت تیم های 
پرسپولیس و االهلی عربستان از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا خبر 
داد. دپارتمان امور بین الملل فدراسیون با ارسال نامه ای به دبیرکل فدراسیون اعالم 
کرد، فدراســیون فوتبال عمان آمادگی میزبانی از دیدار رفت تیم های پرسپولیس 
و االهلی عربســتان از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را دارد. بر این 
اســاس، دیدار حساس رفت این دو تیم ساعت ۲۲:۳۰ روز سه شنبه ۳۱ مردادماه 
در ورزشگاه سیب شهر مسقط برگزار می شود. همچنین دیدار برگشت این دو تیم 

روز سه شنبه ۲۱ شهریورماه در ورزشگاه محمدبن زاید ابوظبی برگزار می شود.
احتمال جدایی انصاری فرد از المپیاکوس قوت گرفت

ســایت رادیو ورزش یونان از احتمال جدایی کریم انصاری فرد از تیم قهرمان 
لیگ این کشــور خبــر داد. کریم انصاری فرد که در نقل و انتقاالت زمســتانی از 
پانیونیــوس به المپیاکوس رفت هرچند عملکرد خوبی داشــت اما در امر گلزنی 
چندان موفق عمل نکرد. همین امر باعث شــده ســرمربی آلبانیایی المپیاکوس 
به ســراغ گزینه های دیگر برود.کریم انصاری فرد در ســال جام جهانی به باشگاه 
اعالم کرده می خواهد به صورت ثابت به میدان برود و این درخواســتی که سران 
المپیاکوس و ســرمربی تیم از آن استقبال نکرده اند و به همین خاطر رسانه های 
یونانی از احتمال جدایی و رفتن انصاری فرد به تیم دیگر حداقل برای یک ســال 

خبر دادند.
پرسپولیس بدون طارمی به اوکراین رفت

کاروان تیم فوتبال پرســپولیس به اوکراین ســفر کــرد.کاروان تیم فوتبال 
پرسپولیس جهت برگزاری اردوی آماده سازی خود، صبح دیروز تهران را به مقصد 
کیــف ترک کرد تا در کمپ تمرینی این شــهر، اردوی ۱۰ روزه ای را برگزار کند.

مهدی طارمی که به گفته مسئوالن باشگاه پرسپولیس باید در تمرینات تیم حاضر 
شود، همراه تیم به اوکراین نرفت.

گالیه عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از وزارت ورزش 
عبد الکاظم طالقانی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درباره وضعیت مالی 
فدراســیون فوتبال اظهار کرد: اصال اوضاع مالی فدراســیون خوب نیست. دولت 
حداقل باید در رابطه با تیم های ملی به ما کمک کند. این تیم ها برای این کشــور 
هســتند و باید مسئوالن ذی ربط به فدراسیون فوتبال کمک کنند. او در پاسخ به 
این ســؤال که آیا وزارت ورزش و جوانان بودجه تایید شده فدراسیون را پرداخت 
کــرده؟ گفت: وزارت ورزش به تعهدات خود به صورت تمام و کمال عمل نکرده و 
فکر کنم تاکنون مبلغ ناچیزی پرداخت شده است. دولت عالوه بر پرداخت بودجه 
باید کمک های خود را هم به فدراســیون فوتبال انجام دهد.عضو هیئت رئیســه 
فدراســیون فوتبال درباره اینکه گفته می شود مزایده تبلیغات محیطی مسابقات 
لیگ برتر انجام نشده اســت گفت: قرار نیست مزایده ای انجام شود. هنوز قرارداد 
قبلی اعتبار دارد چرا که فســخ قرارداد کامل نشــده اســت. درست است آنها به 
تعهدات خود عمل نکرده اند اما قرارداد تاکنون فسخ نشده و قرارداد آن شرکت با 

سازمان لیگ، سه ساله است. 
آخرین وضعیت آبی ها در ارمنستان 

درحالی که چند روز از اردوی اســتقاللی ها در ارمنســتان می گذرد، این تیم 
تمرینات بدنســازی خــود را پیگیری می کند و خود را بــرای برگزاری یک بازی 
تدارکاتی آماده می کند. آبی هــا در دو نوبت تمرین می کنند و میک مک درموت 
طراحی این تمرینات را برعهده دارد و منصوریان به طور ویژه بر عملکرد بازیکنان 
نظارت می کند. جو اردوی اســتقاللی ها صمیمانه اســت و بازیکنان در فضایی با 
نشــاط تمرینات خــود را ادامــه می دهند.مجتبی جباری هافبک اســتقالل که 
شایعاتی پیرامون مصدومیتش منتشر شده بود، در تمرینات بدنسازی و وزنه زدن 
اســتقاللی ها حضور دارد تا نشان دهد مشــکلی برای بازی کردن ندارد. حسین 
حیدری و فردین نجفی دو بازیکن جوان استقالل به اردوی آبی های پایتخت اضافه 
شده اند و از امروز به تمرین می پردازند. گفته می شود پارس جم جنوبی و یک تیم 

ارمنستانی رقبای استقالل در اردوی ارمنستان هستند.
موافقت باشگاه پرسپولیس با افزایش قرارداد بیرانوند 

علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس به خاطر اینکه حدود ۱5۰ 
میلیون تومان از قولی که مســئوالن باشــگاه به او داده بودند در قراردادش کمتر 
نوشته شده بود به شدت ناراحت شد و این موضوع باعث شد تا مدیر برنامه های او 
چندین جلســه با مسئوالن باشگاه برگزار کند.طی این جلسات باالخره این توافق 
به دست آمد که مسئوالن باشگاه پرسپولیس با افزایش قرارداد دروازه بان ملی پوش 
خود موافقت کنند. همچنین بحث جدایی بیرانوند از پرسپولیس که در این چند 
وقت مطرح شده بود بسته شــد و این دروازه بان حداقل تا جام جهانی ۲۰۱8 در 
پرسپولیس باقی می ماند و منتظر پیشنهادهای بهتر بعد از این بازی ها خواهد بود.

فیفا تصمیم در مورد عشوری را به فدراسیون سپرد 
تراکتورســازی مراحل آماده ســازی جهت حضور در لیگ هفدهم را پشت 
ســر می گذارد. این باشــگاه به دلیل مشــکلی که برایش به وجود آمده از نقل و 
انتقاالت تابستانی محروم اســت. در همین راستا تراکتورسازی در مورد وضعیت 
ســینا عشوری که گفته می شد نامش از لیست خارج شده از فیفا استعالم گرفت 
که آیا این بازیکن می تواند سرخپوشان را همراهی کند یا نه. روزبه وثوق احمدی 
رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان لیگ برتر در مورد اینکه گفته می شود جواب 
اســتعالم باشگاه تراکتورسازی از فیفا رسیده اســت، خاطرنشان کرد: بله نامه به 
باشــگاه تراکتورسازی ارسال شده و قرار است نامه را برای ما هم بفرستند. وی در 
مورد اینکه اطالعی از جواب فیفا دارد یا نه اظهار داشــت: اینطور که به ما گفتند 
انگار مســئولیت تصمیم گیری در این مورد به فدراسیون سپرده شده است. حاال 
باید نامه به دست ما برسد تا ببینیم متن دقیق آن چیست و سپس اعالم کنیم چه 

اتفاقی می افتد. این موضوع تا هفته آینده مشخص می شود.
افتتاح مدرسه فوتبال شهید هادی توسط مدافع پرسپولیس 

افتتاح یک مدرسه فوتبال شاید به خودی خود خبر عجیبی نباشد ولی وقتی 
نام شــهید ابراهیم هادی برای مدرسه فوتبال مدافع مطرح تیم ملی و پرسپولیس 
انتخاب شــود، خیلی ها را جذب می کند. مراســم افتتاحیه مدرسه فوتبال شهید 
ابراهیــم هادی با مدیریت محمد انصاری مدافع با اخالق تیم پرســپولیس دیروز 
در شهرک محالتی تهران برگزار شــد، برنامه ای که خواهر شهید ابراهیم هادی، 
عمادی به نمایندگی از هیئت مولف کتاب ســالم بر ابراهیم و تعدادی از نونهاالن 

عضو مدرسه و خانواده هایشان هم در آن حضور داشتند.
سپاهان و استقالل برای جباروف مذاکره می کنند 

دو باشگاه استقالل و سپاهان با بازگشت جباروف در پرونده انتقال این بازیکن 
به جمع زرد پوشان با یکدیگر مذاکره خواهند کرد. استقاللی ها با توجه به قرارداد 
با این بازیکن و البته پر بودن لیســت خود باید هر چه سریعتر تکلیف این بازیکن 
ازبک را مشــخص کنند تا برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود مشکلی نداشته 
باشند؛ به همین دلیل تالش می کنند تا با دریافت مبلغی برای رضایت نامه، ضمن 
برطرف کردن بخشی از مشکالت مالی خود، این بازیکن را به سپاهان واگذار کنند. 
مدیران سپاهان نیز هنوز برای تقویت این پست بازیکنی را جذب نکردند و عالقه 
دارند تا یک فصل دیگر جباروف را در اختیار داشــته باشند و به همین دلیل طی 
روزهــای آینده به زودی با مدیران اســتقالل برای صدور رضایت نامه این بازیکن 

مالقات خواهند کرد.
قلعه نویی در اولین گام مقابل امیدهای ذوب آهن 

سبزپوشــان اصفهانی که ظرف روزهای اخیر تمرینات بدنسازی را طی کرده 
و کم کم وارد فاز تمرینات تاکتیکی می شــوند، روز پنجشنبه و از ساعت ۱8 رودر 
روی تیــم امید باشــگاه ذوب آهن قرار خواهند گرفت؛ این مصاف در ورزشــگاه 
فوالدشــهر به انجام خواهد رســید. این اولین دیدار دوستانه ذوب آهن محسوب 
می شود و احتماال این تیم در هفته آینده در تهران با پیکان نیز مصاف خواهد داد. 

سرمربیگری تیم امید ذوب آهن بر عهده حسن حاج رسولیها است. 
استقالل از کنارگذاشتن مگویان منصرف شد 

پیش از این اســتقاللی ها قصد داشتند برای جا باز کردن در لیست بزرگسال 
خود نام مگویان را از لیست خود خارج کنند اما با توجه به هزینه سنگین جدایی 
این بازیکن به نظر می رسد از این موضوع منصرف شده اند. سرمربی استقالل اصرار 
زیادی دارد که تیمش با 4 مدافع وسط لیگ را استارت بزند که با حضور مگویان 
تعداد نفرات اســتقالل تکمیل می شود و به جز این او قابلیت بازی در پست دفاع 
راســت و چپ را هم دارد و می تواند نقش یک بازیکن چند پسته را برای تیمش 
بازی کند. شاید یکی از دالیلی که استقالل از کنار گذاشتن مگویان منصرف شده، 
مصدومیت محســن کریمی باشد. با این شرایط منصوریان می تواند نام او را تا نیم 
فصل از لیســت خارج کند و در نیم فصــل دوم دوباره قراردادی جدید با هافبک 

تیم خود امضا کند. 
آخرین اخبار نقل و انتقاالت

* مهدی رجب زاده کاپیتان تیــم فوتبال ذوب آهن به مدت یک فصل دیگر 
در این تیم ماندگار شــد. او قرارداد خود را با باشگاه، به صورت سفید امضاء کرده 
است. رجب زاده در این باره گفت: با امضای این قرارداد برای لیگ هفدهم عالقه و 
عشق خود را به ذوب آهن ثابت کردم و از آنجا که برای مجموعه ذوب آهن احترام 
زیادی قائل هستم دوست داشتم زمان بیشتری را در این تیم بمانم. البته می دانم 

این احترام و اعتماد دو طرفه است.
* امیر حسین شیخ االسالمی بازیکن تیم های ملی جوانان و نوجوانان فوتبال 
ایران با عقد قراردادی به اســتقالل پیوســت. رضا افتخاری مدیرعامل استقالل با 
اعالم این خبر به سایت باشگاه استقالل گفت: امیر حسین شیخ االسالمی از جمله 
بازیکنان جوانی اســت که با تصمیم کادرفنی و برای ادامه سیاست پشتوانه سازی 
برای تیم بزرگســاالن به اســتقالل پیوست. او به لیســت بازیکنان زیر ۲۱ سال 

استقالل اضافه خواهد شد.

مسی تا سال ۲۰۲۱ در بارسلونا می ماند
مهاجم بارســلونا دیروز قراردادش را با باشــگاه برای سه فصل دیگر تمدید 

می کند.
لیونل مســی تا سی ام ژوئن سال ۲۰۲۱ )سه فصل دیگر( در بارسلونا خواهد 
ماند. پس از ماه ها مذاکره بین دو طرفین توافق انجام شد و زمانی که مسی از ماه 
عســل برگردد )مسی جمعه هفته  گذشته ازدواج کرد( قراردادش را امضا خواهد 
کرد.مهاجم آرژانتینی بارسلونا بیست و چهارم ژوئن ۳۰ ساله شد و تا ۳4 سالگی 
پیراهن آبی  اناری ها را بر تن خواهد کرد. او مانند دو هم تیمی اش لوییس سوارس 
و نیمار تا چهار ســال دیگر در این تیم خواهد ماند )مهاجم برزیلی و اروگوئه ای 
بارسا چند ماه پیش قراردادشان را تمدید کردند(.تمدید قرارداد مسی آسان نبود. 
پس از این که اولین پیشــنهاد از طرف مسی و مدیر برنامه اش رد شد، دو طرف 
شروع به مذاکره کردند تا به توافق برسند. ارزش قرارداد مسی ۳۰۰ میلیون یورو 

خواهد بود.
رونی در آستانه بازگشت به اورتون

مهاجم منچســتریونایتد بعد از نیمکت نشینی در این فصل قصد دارد به تیم 
سابق خود یعنی اورتون بازگردد.

وین رونی در این فصل زیاد به میدان نرفت و اغلب روی نیمکت ذخیره های 
منچستریونایتد قرار داشت.بعد از مدت ها صحبت از بازگشت وین رونی به اورتون 
شــده اســت. این تیم که در فصل نقل  و انتقاالت بسیار خوب عمل کرده است 
احتمال زیاد روملو لوکاکو را از دست بدهد و از همین رو به دنبال جذب جانشینی 
برای اوســت و وین رونی را مد نظر قرار داده است.وین رونی که جایگاه خود در 
تیم   ملی انگلیس را هم از دست داده است، امیدوار است با حضور ثابت در ترکیب 

اورتون بتواند در سال جام جهانی بار دیگر به تیم   ملی انگلیس دعوت شود.
ژاوی دستیار سرمربی قطر می شود

رسانه های عربی از احتمال زیاد انتخاب شدن ژاوی به عنوان دستیار سرمربی 
جدید تیم ملی فوتبال قطر سخن به میان آورده اند.

فدراســیون فوتبال قطر به همکاری خود با خورخه فوساتی اروگوئه ای پایان 
داد و سانچس اسپانیایی را به عنوان سرمربی جدید خود انتخاب کرد.رسانه های 
قطری از احتمال زیاد اضافه شدن ژاوی به کادرفنی تیم ملی فوتبال قطر سخن 
به میان آورده اند و نوشــتند که نخســتین تجربه مربیگری ژاوی حضور در کنار 
ســانچس خواهد بود.ژاوی قبل از اینکه راهی السد قطر شود تاکید کرده بود که 
می خواهد بعــد از خداحافظی از فوتبال به دنیای مربیگــری روی آورد و روزی 
هدایت بارســلونا را برعهده بگیرد. تیم ملی فوتبال قطر آزمون بسیار خوبی برای 
ژاوی خواهد بود تا توانایی های خود را محک بزند و تجربه به دست آورد.تیم ملی 
فوتبال قطر عملکرد ناامید کننده ای در انتخابی جام جهانی ۲۰۱8 داشته و شانس 
بسیار کمی برای صعود به روســیه دارد. قرار است که در دو بازی باقیمانده این 
تیم برای چین و روســیه فیلیکس سانچس اسپانیایی روی نیمکت عنابی پوشان 

قرار گیرد.
په په رسما به بشیکتاش پیوست 

مدافع فصل قبل رئال مادرید با بشــیکتاش ترکیه به توافق نهایی رسید و با 
عقد قراردادی دو ساله رسما به این تیم پیوست.

بــا وجود این که خبرهای زیادی درباره احتمال حضور په په در پاری ســن 
ژرمن به گوش می رسید اما در نهایت این مدافع پرتغالی تصمیم گرفت که راهی 
لیگ ترکیه شــود و رسما با بشــیکتاش قرارداد امضا کرد.صفحه رسمی باشگاه 
بشــیکتاش ترکیه با منتشر کردن عکس په په با پیراهن این تیم از عقد قرارداد 
دو ساله با ستاره سابق رئال مادرید سخن به میان آورد.هر چند از رقم این انتقال 
سخن به میان نیامد اما رسانه های ترکیه ای نوشته اند که باشگاه بشیکتاش ساالنه 
4.5 میلیون یورو به مدافع جدید خــود پرداخت می کند.قرارداد په په با رئال به 
پایان رســیده بود. او امید زیادی داشــت که قراردادش تمدید شود اما در نهایت 
ســران رئال تمایلی به ادامه همکاری با این مدافع خود نداشتند و او مجبور شد 

که رئال را ترک کند.
لمان: به آرسنال بازمی گردم

دروازه بان اسبق تیم ملی فوتبال آلمان تایید کرد به آرسنال بازخواهد گشت.
یــک روز بعد از آنکه رســانه ها اعالم کردند »ینس لمان« به تیم ســابقش 
مــی رود و تا در کادر فنی حضــور یابد، وی این خبر را دیــروز تایید کرد.او در 
گفت وگو با خبرنگار دی ولت اظهارداشت:بله، صحت دارد.من به آرسنال می روم.

براســاس اظهارات او و اخبار گزارش شــده وی قراراست به عنوان دستیار آرسن 
ونگر، یکسری مســئولیت ها را بپذیرد.لمان در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰8 و سال 
۲۰۱۱ برای توپچی های لندن به عنوان گلر به میدان رفته و نزد هواداران چهره ای 
محبوب اســت.وی اکنون 47 ســال دارد و در سال های اخیر به عنوان تحلیل گر 

تلویزیونی کارکرده است.
رقابت جدی4 تیم انگلیسی برای شکار گلزن آلمان

چهــار تیم بزرگ فوتبال انگلیس برای به خدمت گیری مهاجم نوک حمله و 
جوان تیم ملی آلمان رقابت می کنند.

درخشــش جوانان شایسته آلمان در مســابقات جام کنفدراسیون ها که در 
نهایــت با فتح جام همراه بود، باعث شــد تا توجه تیم های بزرگ قاره ســبز به 
ســتاره های تیم یواخیم لو جلب شــود.یکی از این دســته بازیکنان که اکنون 
عالقمندان جدی زیادی دارد، تیمو ورنر، مهاجم نوک حمله ۲۲ ســاله الیپزیگ 
است.مطابق اعالم هفته نامه اشــپورت بیلد، 4 تیم بزرگ انگلیس یعنی چلسی، 
لیورپــول، منچســتریونایتد و تاتنهام هاتســپرز به صورت جــدی خواهان به 
خدمت گیری این گلزن قدرتمند هستند.البته این در حالیست که گفته می شود 
مدیــران الیپزیگ در تدارک تمدید قرارداد گلزن جوان خود بوده و حتی افزایش 

دستمزد را مد نظر دارند.
رودیگر در آستانه انتقال به چلسی

باشــگاه رم ایتالیا و چلسی انگلیس بر ســر انتقال آنتونی رودیگر به توافق 
رسیدند. مدافع ملی پوش آلمان که در جام کنفدراسیون ها در ترکیب یواخیم لو 
حضور داشــت با قراردادی به ارزش ۳4 میلیون پوند از رم ایتالیا راهی چلســی 
انگلیس شد. آنتونیو کونته پس از شکست در خرید کولیبالی از ناپولی و مانوالس 
از رم، برای خرید رودیگر اقدام کرد. او اکنون عالوه بر ۳ مدافع اصلی خود یعنی 
داوید لوییس، گری کیهیل و ســزار آزپیلیکوئتا، آنتونی رودیگر را نیز در اختیار 
دارد. البته وضعیت »کورت زوما« نیز مشخص نبوده و شاید وی نیز نیمکت نشین 
آبی های لندن باشــد. جان تری و ناتان آکه ۲ مدافعی بودند که این تابستان از 
جمع بازیکنان چلســی خداحافظی کردند. تســت های پزشکی باشگاه آبی های 
لندن در لس آنجلس انجام می شود زیرا رودیگر پس از جام کنفدراسیون ها برای 

تعطیالت به آمریکا سفر کرده است.

حدیث دشت عشق

صفحه ۹
    پنج شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۶ 

۱۱ شوال ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۶4

سرویس ورزشی-
مدعیان جوان و نامدار کشتی آزاد و فرنگی در دو 
روز پایانی این هفته برای پوشــیدن دوبنده تیم ملی 
به مصاف یکدیگر می روند و به طور حتم باید منتظر 
اتفاقات غیر منتظره و ظهــور پدیده های جوانی در 

کشتی پرستاره ایران باشیم.
چکیده بهترین های کشتی ایران اعم از گمنام و عنوان 
دار برای رســیدن به دوبنده تیم ملی در رقابت های جهانی 
۲۰۱7 پاریس قرار است در رویدادی جذاب، سخت و نفسگیر 
به نام انتخابی تیم ملی طی امروز و فردا)جمعه( در سالن ۱۲ 

هزار نفری آزادی به مصاف هم بروند.
بر اســاس قانون فرآیند انتخابی تیم های ملی کشتی، 
نفرات اول تا ســوم رقابت های گروه »الــف« و رقابت های 
عمومی قهرمانی کشور، نفرات اول و دوم گروه »ب«، نفرات 
اول گــروه »ج«،مــدال آوران جهانی و المپیــک، قهرمانان 
رقابت های آسیایی و بازی های همبستگی اسالمی به همراه 
مدال آوران جهانی رده جوانان و البته نفرات مســتعد مورد 
نظر شورای فنی تیم های ملی جواز حضور در مرحله نهایی 

انتخابی تیم های ملی کشتی را بدست آوردند.
عالوه بر این کشتی گیران مطرحی که بدلیل مصدومیت 
و البته منوط به تایید کمیته پزشــکی فدراســیون کشتی 
نتوانســتند در این مراحل حاضر شوند نیز می توانند در این 

رقابت ها پس از تایید شورای فنی به روی تشک بروند.
حضور 90 کشتی گیر آزادکار گمنام و عنوان دار

در مجموع تعداد 9۰ کشتی گیر آزادکار جواز حضور در 
مرحله نهایی انتخابی تیم ملی را بدســت آوردند که از این 
میــان تاکنون نفرات مطرحی چون حســن رحیمی دارنده 
مدال طالی جهان و برنز المپیک در وزن 57 کیلوگرم ،سید 
احمد محمدی دارنده مدال هــای نقره و برنز جهان در وزن 
65 کیلوگرم و رضا یزدانــی دارنده ۲ مدال طالی جهان در 
وزن 97 کیلوگرم بدلیل مصدومیت غایبان بزرگ این رویداد 
هســتند. اما در غیاب ایــن نفرات، چهره های سرشــناس 
دیگری هســتند که رقابتها را داغ و حساس می کنند. بهنام 
احســان پور، مسعود اســماعیل  پور، مصطفی حسین خانی، 
پیمان یاراحمدی، رضا افضلی، مجتبی گلیج، علیرضا کریمی، 
محمدجواد ابراهیمی، عزت  اهلل اکبری، حســن یزدانی، امیر 
محمدی، جمال میرزایی، عباس طحان، حســین شهبازی، 
محمدرضا آذرشــکیب، یداهلل محبی، جابر صادق  زاده، امین 
طاهری و کمیل قاســمی در کنار ســایر نفرات راه یافته به 
مرحلــه نهایی انتخابی تیم ملی از جملــه آزادکاران جوانی 
هســتند که به طور حتــم انگیزه باالیی بــرای رویارویی با 

مدعیان اصلی دارند.
از این رو با برگزاری مرحله نهایی انتخابی تیم ملی باید 
شاهد ستاره های نوظهوری باشیم که سودای بلند پروازی و 
رسیدن به قله های افتخار را دارند. نفرات برتر این پیکارها با 
تائید شورای فنی تیم های ملی و کادر فنی راهی رقابت های 
جهانی خواهند شد.رقابت های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی 
سال ۲۰۱7 جهان ۳۰ مرداد تا 5 شهریور در پاریس پایتخت 

فرانسه برگزار خواهد شد.
بــا توجه به فاصله اندک 45 روزه از برگزاری رقابت های 

انتخابی تا مســابقات جهانی فرانسه،کادر فنی تیم های ملی 
کشتی آزاد و فرنگی فرصت چندانی برای اعزام نفرات برتر به 
تورنمنت خارجی برای ارزیابی دوباره آن ها را در اختیار ندارد 
و همین موضوع اهمیت و حساسیت این رقابت ها و چگونگی 
عملکرد نفرات شــاخص مقابل نفرات جوان و گمنام را بیش 

از پیش می کند.
تقابل فرنگی کاران در سایه غیبت بزرگان

اما در رشته کشــتی فرنگی در حالی شــاهد برگزاری 
مرحلــه نهایی انتخابی اش هســتیم که مدعیان پوشــیدن 
دوبنده تیم ملی در رقابت های جهانی فرانسه، سایه بزرگان 

این رشته را امسال بر سر خود نمی بینند.
یکــی از مهم ترین تفاوت های مرحله نهایی انتخابی در 
ســال ۲۰۱7 شــاید نبود هیچیک از نامداران و بزرگان این 
رشــته همچون حمید ســوریان، امید نوروزی، حبیب اهلل 
اخالقی، قاسم رضایی و بشیر باباجانزاده باشد، بزرگانی که در 
سال های گذشته به واسطه نبوغ ذاتی، آمادگی باال و نداشتن 

رقیبــان جدی در وزن خود، همــواره پای ثابت تیم ملی در 
پیکارهای قهرمانی جهان بوده اند.

به طور حتم مدعیان پوشــیدن دوبنده تیم ملی در این 
دوره از رقابت ها دیگر اســترس و فشار حضور نامداران این 
رشته را ندارند و حتی بعد از کسب عنوان نخست در رقابت 
هــای انتخابی دیگر نگران آن نیســتند که با وجود مدعیان 
اصلــی، برای تیم ملی انتخاب نشــده و شــانس حضور در 

پیکارهای قهرمانی جهان را نداشته باشند.
بدون تردید سوریان، نوروزی، اخالقی و رضایی از فرنگی 
کارانی هستند که سال ها برای تیم ملی افتخار آفرینی کرده 
و دل میلیون ها ایرانی را شــاد کرده اند و همین االن نیز در 
وزن هایی که آنان سال ها حضور داشتند کادر فنی تیم ملی 

نتوانسته نفرات شش دانگ و مطمئنی را انتخاب کنند.
به طور حتم همه منتظر آغاز پیکارهای قهرمانی جهان 
در فرانســه بعد از تغییرات کادر فنی و تغییر نســل کشتی 
فرنگی در ایران بعد از المپیک ریو ۲۰۱6 هستند تا نتایج این 

تغییرات گسترده را ارزیابی کنند و این دوره فرصت مغتنمی 
برای کشتی گیران جوان و جویای نام است که سال ها پشت 
سر بزرگان قرار داشتندتا در کنار کشتی گیران با تجربه ای 

همچون سعید عبدولی، شانس خود را بیازمایند.
بعد از المپیک ریو و تغییر کادر فنی کشتی فرنگی، علی 
اشــکانی به کمک همکاران خود با دعــوت از فرنگی کاران 
جوان و آینده دار دست به تغییر نسلی زدند که برای چشیدن 
ثمره و نتایج آن باید صبر و حوصله داشت و به طور حتم تیم 
ملی کشتی فرنگی بزرگســاالن ایران در پیکارهای قهرمانی 
ســال ۲۰۱7 جهان در فرانسه با ترکیبی دگرگون شده پای 

روی تشک خواهد گذاشت.
البته از 95 فرنگی کاری که مجوز حضور در مرحله نهایی 
انتخابی تیم ملی را دارند به غیر از المپیکی ها تنها محســن 
حاجی پور، محمد نوربخــش )59 کیلوگرم(، مهدی زیدوند 
)66 کیلوگرم(، یوسف قادریان دارنده مدال برنز رقابت های 
جهانی ســال ۲۰۱5 )8۰ کیلوگرم(، مجتبی کریم فر دارنده 
مدال برنز بازی های آسیایی )85 کیلوگرم( و مهدی علیاری 
دارنده مدال طالی بازی های آسیایی )98 کیلوگرم( سابقه 
حضور در رقابت های جهانی را دارند و از همین االن می توان 
پیش بینی کرد که شاکله اصلی تیم ملی در مسابقات جهانی، 
نفرات جوانی هســتند که انگیزه فراوانی برای خودنمایی در 

آوردگاه پاریس دارند.
مصدومیت عبدولی و بیابانگرد 

یک روز مانده به انتخابی تیم ملی کشتی!
دو چهره شاخص تیم  ملی کشتی فرنگی ایران صبح دیروز 
)چهارشنبه( با حضور در فدراسیون پزشکی ورزشی برای اعالم 
نظر پزشکان جهت موافقت با عدم حضورشان در انتخابی تیم 

ملی مورد معاینه قرار گرفتند.
سعید عبدولی فرنگی کار وزن 75 کیلوگرم ایران و دارنده 
مدال های طالی جهان و برنز المپیک ریو به همراه افشــین 
بیابانگرد فرنگی کار وزن 7۱ کیلوگــرم ایران و دارنده مدال 
برنز جهان صبح دیروز )چهارشــنبه( با ایــن ادعا که دچار 
مصدومیت شــده اند، در فدراسیون پزشــکی ورزشی حاضر 
شدند و توســط پزشکان معتمد این فدراسیون مورد معاینه 
قرار گرفتند و از آنها MRI گرفته شد تا ادعای مصدومیت شان 
یک روز مانده به برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی مورد 
بررسی دقیق قرار گیرد. فدراسیون پزشکی ورزشی نیز جواب 
نهایی خــود درباره مصدومیت این ۲ کشــتی گیر به همراه 
حسن رحیمی آزادکار وزن 57 کیلوگرم ایران و دارنده مدال 
طــالی جهان و برنز المپیک و رامین طاهری فرنگی کار وزن 
8۰ کیلوگرم ایران و دارنده مدال طالی آسیا را به فدراسیون 
کشتی ارسال کرده تا این فدراسیون نظر خود را درقبال این 
افراد و اینکه آیا می توانند در انتخابی تیم ملی شرکت کنند 

یا خیر اعالم کند.
فدراسیون کشتی همچنین برای این رقابت ها از داوران 
خارجی نیز بــرای قضاوت این دیدارها دعوت به عمل آورده 
و ادیت دوژا )ایتالیا(، آشــوک کومار )هند(، ادمار عبداهلل یف 
)هلند( و رومن پاولوف )اوکراین( چهار داور المپیکی هستند 
که در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی ، کشــتی ها را قضاوت 

خواهند کرد.

اوج حساسیت در مسابقات انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابت های جهانی فرانسه

رقابت بهترین های کشتی ایران در سالن آزادی

 قهرمان پیشــین وزنه برداری جهان گفت: سجاد 
انوشــیروانی کار بسیار درستی انجام داد که استعفا داد 
زیرا رئیس فدراســیون دیگر او را نمی خواست. شورای 
فنی تنها یک ویترین اســت و تمام تصمیمات را خود 

مرادی می گیرد. 
شــاهین نصیری نیا در تازه ترین صحبت های خود درباره  
پذیرش اســتعفای سجادانوشیروانی از ســرمربیگری تیم ملی 
وزنه برداری و مشکالت اخیر به وجود آمده در وزنه برداری بیان 
کرد: به نظرم انوشیروانی کار بسیار درستی انجام داد که استعفا 
داد چراکه مشــخص بود رئیس فدراسیون دیگر نمی خواهد با 
این مربی کار کند. درخواســت هایی که ســجاد انوشیروانی در 
این مدت داشــت، درخواســت های به حقی بود و ابتدایی ترین 
درخواست هایی بود که یک مربی می تواند داشته باشد. با توجه 
به این که انوشیروانی با رئیس فدراسیون تماس گرفته که با این 
وضعیت نمی تواند کار کند و او هم قبول کرده، نشــان می دهد 
فدراسیون نمی خواست با این مربی کار کند. از قبل معلوم بوده 
و انوشــیروانی هم این آگاهی را داشته که نمی خواهند با او کار 
کنند.او با اشــاره با جایگزین کردن محســن بیرانوند در سمت 
سرمربیگری تیم ملی وزنه برداری گفت: بیرانوند اگر مربی خوبی 
بــود چرا زمانی که کمک مربی دوم حســین توکلی بود، کنار 
گذاشــته شد و از او اســتفاده نکردند. اگر بد بود پس چرا االن 
به عنوان ســرمربی تیم ملی انتخاب شده است. تمام این کارها 
تناقــض دارد. از طرفی این که در شــورای مثال فنی می گویند 
بین محمدحســین برخواه و محســن بیرانوند یکی را انتخاب 

کردنــد و 9 نفر به بیرانوند رای دادند کــه این هم عوام فریبی 
است. کوچک ترین عضو خانواده وزنه برداری می داند که برخواه 
کسوت، تجربه و کارایی بیشتری دارد. دو سال مربی تیم ملی و 

جوانان است و به نظرم اصال از این موضوع خبر نداشت.
صیری نیا در پاســخ به این پرسش که با توجه به از دست 
رفتن زمان، نگرانی در مورد نتایج مسابقات جهانی وجود دارد؟ 
تصریح کرد: بلــه نگرانی واقعا وجود دارد. البته کار وزنه برداری 
ایران از نگرانی و دلواپســی گذشته و همه به تصمیم هایی که 
فدراســیون می گیرد می خندند. به نظرم شورای عالی فنی تنها 
ویترین است و تمام تصمیمات را علی مرادی می گیرد و همه در 
شــورا فقط سر تکان می دهند و تایید می کنند. توصیه می کنم 
فدراســیون وزنه برداری و رئیس فدراســیون از بازی با اذهان 

عمومی دست بردارد.
قهرمان ســابق جهــان در مورد شــورای عالی فنی نیز 
گفت: اعضای شورای عالی فنی اگر واقعا به فکر وزنه برداری 
هستند و می بینند تصمیماتشــان کارساز نیست و اهمیتی 
برای فدراســیون وزنه برداری ندارد، همانطور که بزرگوارانی 
که دیدند کار کردن در این شــورا فایده ندارد و رفتند، آنها 
هم بروند. چراکه تمام مشــکالت بعدا به گردن اعضای شورا 
انداخته خواهد شــد و علی مرادی پشــت تصمیمات گرفته 
شده نمی ایستد و شورا را مقصر می داند. نصیری نیا در پایان 
تاکید کرد: به علی مرادی توصیه می کنم این رفتارها را کنار 
بگــذارد و تازمانی که تفرقه در وزنه برداری ایران وجود دارد، 

وزنه برداری ایران پیشرفت نخواهد کرد.

فدراسیون انوشیروانی را نمی خواست، مرادی خود را پشت شورای فنی پنهان می کند 
معرفی شمشیربازان اعزامی به مسابقات قهرمانی جهانتازه ترین صحبت های قهرمان پیشین وزنه برداری جهان 

ترکیب تیم ملی شمشیربازی برای حضور در رقابت های ۲0۱۷ قهرمانی جهان مشخص شد.
مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری و محمد فتوحی ترکیب تیم ملی شمشــیربازی اسلحه سابر را برای حضور 
در رقابت های ۲۰۱7 قهرمانی جهان تشــکیل می دهند. این مسابقات ۲8 تیرماه در آلمان آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه 
خواهد داشت. برای حضور در این رقابت ها، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران ۲6 تیرماه عازم آلمان می شود. شمشیربازان 
اسلحه سابر با هدایت پیمان فخری در رقابت های قهرمانی جهان شرکت می کنند. این مسابقات در هر دو بخش انفرادی و تیمی 
برگزار می شود. در دوره پیشین این مسابقات )۲۰۱5(، علی پاکدامن و مجتبی عابدینی تا جدول ۳۲ نفره مسابقات پیش رفتند.

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان برخوار 
در پرونده مطروحه کالسه ۹۶۰۱۱4

به آقای محمد حسن زاده چایجان فرزند حسن 2- احمدرضا محمودی جلیچه فرزند مسیب 3- رضا محمودی اشکفتگی فرزند 4- نسرین گل 
محمدی فرزند 5- رضا نبی  فرزند- خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شــده است و خواهان سیدمحمدکاظم یزدی زاده مطلق 
فرزند ســیداحمد به خواســته اثبات مالکیت نسبت به شش دانگ از پالک 437/5378 و اعالم بطالن سند عادی مورخ 1379/6/13 و مطالبه 
خســارات قانونی و الزام به انتقال ســند و ابطال اسناد رسمی به شماره 99535 مورخ 1382/1/25 در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید 
که برای روز شنبه مورخ 1396/5/21 ساعت 11 صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی برخوار مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید 
بــه صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوطه اعالم و ارســال دارید و اال تصمیم مقتضــی اتخاذ و دادگاه غیابًا رأی صادر خواهد نمود. 
جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون ا د م دادگاه های 

عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج شود.
دفتر شعبه دوم حقوقی برخوار- سمیه سادات مهری

خادم: انتخابی تیم ملی معیار حضور در جهانی پاریس است
رئیس فدراسیون کشتی گفت: معیار حضور در رقابت های جهانی فرانسه ، شرکت در مسابقات انتخابی تیم 

های ملی کشتی است و نفرات اول انتخابی شانس حضور در رقابت های جهانی را دارند.
رســول خادم با بیان این مطلب افزود:با توجه به سیســتم سیدبندی، نفراتی که صاحب مدال در المپیک ۲۰۱6، جهانی 
اوزان غیر المپیکی مجارستان،  مدال طالی آسیا ۲۰۱7 و طالی بازیهای همبستگی کشورهای اسالمی در وزن خود شده اند، 
از دور دوم )دور اول به صورت تک حذفی بدون حضور این نفرات برگزار می گردد( در قرعه به ترتیب در جمع هشت نفر بین 
نفرات اول تا پنجم قرار می گیرند  ضمن اینکه رقابت های فینال هر وزن ، مانند چند سال اخیر به صورت ۲ از ۳ برگزار می 
گردد. وی با تأکید بر اینکه معیار حضور در رقابت های جهانی فرانسه ، شرکت در مسابقات انتخابی تیم های ملی کشتی است 
و نفرات اول انتخابی شانس حضور در رقابت های جهانی را دارند،افزود:در هر حال رعایت نظم و انضباط اردویی، فقدان آسیب 
دیدگی ها و دستیابی به آمادگی جسمی و روانی مناسب برای حضور در رقابت های بین المللی و سوابق و عملکرد فنی قابل 
اطمینان از رقابت های بین المللی خارج از کشور، طبق فرآیند انتخابی تیم های ملی، در تعیین نفرات ملی پوش هر تیم مالک 
عمل اســت.وی در پایان گفت: امیدوارم روزهای پنج شــنبه و جمعه شاهد مبارزات جذاب و دیدنی از سوی قهرمانان کشتی 
ایران برای حضور در رقابت های جهانی فرانسه در کشتی آزاد و فرنگی و جهانی  کشتی پهلوانی در ایتالیا  یا مراکش  باشیم.

به یاد شهید حسین رمضان
پاسداری ساده در بیت امام)ره(

برادر شهید غالم  شهید حسین رمضان 
رمضان در هفدهم آبان ۱333 چشم به جهان 

گشود.
در ســنین نوجوانی حالل و حرام را به خوبی 
تمیز مــی داد و از حــرام جــداً دوری می کرد. او 
مــردی مومن و با تقوا و متواضع بود. هیچ وقت از 
خودش تعریف نمی کرد؛ و همیشه لباس های ساده 
می پوشــید. او راضی به قضای خداوند بود و همه 

چیزش را فدای اسالم می کرد.
در ۲۲ بهمن ۱۳57 با پیروزی انقالب اسالمی، 

در تظاهرات و حرکت ها ، فعاالنه شــرکت می کرد و در روز چهارشنبه خرداد ماه 
۱۳58 معروف به چهارشنبه ســیاه- که ضد انقالب دست به توطئه شومی زد- 

حسین فعاالنه در تظاهرات شرکت کرد.
در شهریور ۱۳59 با شروع جنگ تحمیلی به استخدام سپاه ولیعصر گردان ۳ 
گروهان یک درآمد. جزو پاسداران بیت امام بود. چندین بار به جبهه اعزام گردید. 
در سال 58 خداوند پسری به او عطا نمود، که نامش را روح ا... گذاشت و او را به 

دیدار امام برد، امام در دیدارش دستی به سر فرزندش کشید.
آخرین بار که عازم جبهه شده بود )6۱/۲/۱۲( پس از ۲ روز به آرزوی دیرین 
خود، شــهادت رســید. در منطقۀ عملیاتی، وظیفه تک تیرانداز و آرپی جی زن را 

داشت و سرانجام با اصابت ترکش در خون خود غلطید.

رکــورد گلزنی علی دایــی در رده ملــی در بین 
رکوردهای شکست ناپذیر تاریخ فوتبال قرار گرفته است.

در تاریخ فوتبال رکوردهایی به جای مانده است که به نظر 
می رسد شکستنی نباشند. هر چند که این گفته وجود دارد که 
رکوردها برای شکســته شدن خلق می شــوند ولی در برخی از 
موارد این موضوع صدق نمی کند. در ادامه  با چنین رکوردهایی 

در فوتبال آشنا می شوید:
 بیشترین گل در رده ملی، علی دایی؛ ۱09 گل

علی دایی با زدن ۱۰9 گل در دیدارهای ملی کامال توانسته 
است با بقیه بازیکنان فاصله بگیرد. او در طول ۱۳ سال توانست 
طــی ۱49 بازی برای تیم   ملی فوتبــال ایران ۱۰9 گل به ثمر 
برساند. هنوز هیچ بازیکنی نتوانسته است به این رکورد نزدیک 
شــود. نزدیک ترین بازیکن فعال نزدیک به علی دایی در حال  
حاضر کریستیانو رونالدو است که 75 گل برای تیم   ملی فوتبال 
پرتغال به ثمر رســانده است و فاصله زیادی تا رسیدن به علی 

دایی دارد.
 زودترین هت تریک و زودترین کارت قرمز

الکس تور، بازیکن تیم فوتبال شفیلد توانست در 7۰ ثانیه 

هت تریک کند. در ســال ۲۰۰۰ لی تاد، مهاجم ســلتیک تنها 
دو ثانیه بعد از حضور زمین مســابقه اخراج شــد و سریع ترین 

اخراجی فوتبال لقب گرفت.
 سنگین ترین شکست تاریخ

تیم المپیک ماداگاسکار که به دلیل تصمیمات گرفته شده 
در بازی قبل عصبانی شده بود، در بازی بعدی با نتیجه  ۱49 بر 
صفر برابر حریف خود شکست خورد. تمام این گل ها را بازیکنان 

المپیک ماداگاسکار وارد دروازه  خودی کرد.
 قهرمانی های پیاپی در اروپا

در آغاز رقابت های باشگاهی در اروپا، رئال مادرید موفق شد 
پنج بار پیاپی قهرمانی در این رقابت ها را برای خود ثبت کند تا 

بتواند در این زمینه رکورد دست نیافتنی داشته باشد.
 گلزن ترین دروازه بان تاریخ

روجریو ســنی، با زدن ۱۳۱ گل در مدت ۲5 سال فعالیت 
توانســت به این مهم دست یابد. اکثر گل های این دروازه بان از 
روی ضربات پنالتی  و ضربات ایســتگاهی بوده اســت. او برای 
ســائوپائولو بیست عنوان قهرمانی به دســت آورد و در دو جام 

جهانی ۲۰۰۲ و ۲۰۰6 حاضر بود.

دایی در جمع صاحبان رکوردهای شکست ناپذیر فوتبال

تیم ملی والیبال نشسته مردان آلمان برای دومین 
سال متوالی درخواست اردوی مشترک با تیم والیبال 

نشسته ایران را ارائه کرد.
هادی رضایی، مدیر تیم های ملی والیبال نشسته، با اعالم 
این خبر گفت: تیم آلمان همانند ســال گذشــته درخواستی 
را مبنی بر برگزاری اردوی مشــترک با تیم ایران ارائه داده و 
با هزینه  شــخصی به ایران سفر می کنند. سرمربی تیم ملی 
والیبال نشســته افزود: این اردوی مشترک از ۲۱ تا ۲9 مرداد 

ماه در تهران برگزار می شــود و تیم ملــی جوانان و تیم ملی 
ب به صورت مشــترک با تیم ملی آلمــان تمریناتی را برگزار 
خواهند کــرد.وی در پایان اضافه کــرد: دیدارهایی تدارکاتی 
نیز با تیم های والیبال نشســته باشــگاهی که در استان های 
مختلف کشــور هســتند نیز در نظر گرفته شده و در مجموع 
فرصت خوبی اســت تا هم تیم های استانی با یک تیم خارجی 
دیدارهای تدارکاتی داشــته باشند و هم تیم جوانان و تیم ب 

بزرگساالن در یک برنامه آماده سازی حضور یابند.

درخواست تیم ملی والیبال نشسته آلمان برای برگزاری اردوی مشترک با ایران

برگزاری مراسم تشییع بهمنش در ورزشگاه شهید شیرودی
پیکر زنده یاد عطاءاهلل بهمنش روز گذشــته برای آخرین بار دور چمن ورزشگاه شهید شیرودی تشییع و برای 

همیشه به سمت خانه ابدی اش، قطعه نام آوران بهشت زهرا )س( بدرقه شد.
مراسم تشییع پیکر عطاءاهلل بهمنش -  گزارشگر و مفسر باسابقه ورزشی ایران - از ساعت ۱۰ صبح دیروز در ورزشگاه شهید 
شــیرودی برگزار شد. در این مراسم جمعی از اهالی ورزش و رسانه و همچنین خانواده و دوستداران وی حضور داشتند. عطاءاهلل 
بهمنش از نویسندگان اسبق مجله کیهان ورزشی پس از یک ماه بستری شدن در بیمارستان به دلیل سکته مغزی، یکشنبه شب 

)۱۱ تیرماه( در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بانک ملی تهران درگذشت.

خواندنی از ورزش ایران
*نفر اول تنیس روی میز کشورمان در تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی بدون تغییر ماند. فدراسیون جهانی 
تنیس روی میز جدیدترین رده بندی پینگ  پنگ بازان ایران و جهان را که مربوط به تیرماه9۶ بود را منتشر کرد. 
در بخش مردان بزرگسال کشورمان نوشاد عالمیان بعنوان نفر اول رده بندی ایران بدون تغییر در جایگاه ۶9 جهان 
قرار گرفته اســت و نیما عالمیان در جایگاه دوم رده بندی کشورمان دورقمی شده و با هفت پله صعود در جایگاه 
9۸ قرار گرفته است.امین احمدیان دیگر بازیکن کشورمان بوده که با هشت پله صعود در جایگاه ۴۲0 جهان قرار 

گرفته است. سایر بازیکنان کشورمان در این رده بندی با سقوط مواجه شده اند.
*رضا مقدم ملی پوش پرتاب چکش در مورد ســطح آمادگی اش برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، گفت:رقیبان در آسیا 
همیشه قوی بوده اند و در چند دوره گذشته هم که رکورد پایین تر بود، همیشه چهارم یا پنجم شده ام، اما امسال با تکرار رکورد 
7۳/5۰ که در شیراز زدم، می توانم امیدوار به کسب مدال باشم. وی در مورد رقیبانش گفت: اصلی ترین حریف دلشاد »نظروف« 
تاجیکســتانی اســت که المپیک ۲۰۱6 مدال طال گرفت و اشرف امجد از قطر با 77 متر رکورد دیگر رقیب قدرتمند است، اما 

همه اینها به کنار و شرایط مسابقه همه چیز را مشخص می کند.
*تیم بسکتبال پتروشیمی قرارداد سرمربی خود را برای یک فصل دیگر تمدید کرد.بعد از دو فصل قهرمانی در 
لیگ برتر بسکتبال، پتروشیمی همکاری اش با مهران شــاهین طبع را برای فصل آینده لیگ برتر و رقابت های 
باشــگاه های آســیا ادامه می دهد. در حالی که هنوز چیزی از فصل آینده لیگ برتر بسکتبال مشخص نیست 
ماهشهری ها خیلی زود با سرمربی خود وارد مذاکره شدند و با شاهین طبع برای ادامه همکاری توافق کردند تا این 
مربی ســال آینده نیز در تیم جنوبی باشد و برای دفاع از عنوان قهرمانی اش تیم ببندد. پتروشیمی در کنار لیگ 

برتر باید خود را برای باشگاه های آسیا نیز آماده کند.

حضور 17 وزنه بردار در اردوی تیم ملی
۱۷ وزنه بردار به اردوی جدید تیم ملی وزنه برداری 
دعوت شدند و نامی از سعید علی حسینی وجود ندارد.

پس از پایان جلســه شــورای عالی وزنه برداری اســامی 
ملی پوشان دعوت شــده به اردوی تیم ملی مشخص شد. ۱7 
وزنه بردار به این مرحله از اردوی تیم ملی دعوت شده اند که از 
۱7 تیرماه باید تمرین های خود را در  استان آذربایجان شرقی 
و شــهر ورزقان آغاز کنند. این مرحلــه از اردو 4 هفته زمان 
می برد. نکته جالب در میان دعوت شــده ها این است که نامی 
از سعید علی حسینی و سعید محمدپور در بین نفرات دعوت 
شــده وجود ندارد. این در حالی است که قبال گفته شده بود 
که در آغاز اردوی تیم ملی ســعید علی حسینی هم می تواند 
به جمع اردونشینان اضافه شود. اسامی نفرات دعوت شده به 

اردوی تیم ملی به شرح زیر است:
مجید عســگری، جابر بهــروزی، رضا زارعــی، کیانوش 
رســتمی، مرتضی بیگلری، مســعود چترایی، علی مکوندی، 
صالح چراغی، ســهراب مرادی، ســید ایوب موسوی، محمد 
زارعی، محمدرضا براری، علیرضا ســلیمانی، علی هاشــمی، 

بهداد سلیمی، همایون تیموری و رامین ربیعی.
دلیل غیبت علی حسینی در تیم ملی

نکته مهم لیست تیم ملی وزنه برداری غیبت سعید علی 
حسینی بود. در همین خصوص محسن بیرانوند سرمربی تیم 
ملی گفت: با سعید صحبت کردم. شرایط درسی و تمرینی او 
به گونه ای است که ان شــاءاهلل از مراحل بعدی به اردوی تیم 

ملی اضافه می شود. قطعا برای سعید علی حسینی برنامه دارم. 
او جزو پتانســیل های خیلی خوب وزنه برداری ایران اســت و 
می تواند یکی از برگ های برنده ما در مسابقه های جهانی باشد.
بیرانوند ادامه داد: در حال حاضر به این دلیل که او درگیر 
آزمون دکترا است شرایطش را ندارد که روزی دو مرتبه فشار 
تمرین ها را داشته باشد. ما با هم کامال هماهنگ هستیم. چند 
نفر دیگر هم دورادور مد نظر داریم و اگر الزم باشد، در مراحل 

بعدی نفرات را جابه جا و دعوت می کنیم.
او در پاسخ به این پرسش که از وضعیت سعید محمدپور 
اطــالع دارد یا خیر تصریح کرد: متاســفانه از محمدپور خبر 
نــدارم اما یکی دو هفته که اردوی تیم ملی برگزار شــود و به 
ثبات برسیم، در ذهنم هست که با او هم صحبت کنم تا ببینیم 
وضعیتش به چه صورت است. من دنبال وزنه بردار آماده و پاک 
می گردم و اگر وزنه برداری هم باشــد که استعدادش را داشته 
باشد و در چارچوب فدراسیون حرکت کند خود ما به او کمک 

می کنیم که آماده شود.
ســرمربی تیم ملی وزنه برداری در پاســخ به این پرسش 
که از وضعیت وزنه برداران دعوت شــده اطالع دارد که در این 
تعطیلی طوالنــی مدت اردو تمرین های خود را انجام داده اند، 
تاکیــد کرد: بله. من قطعا وضعیت نفرات را آنالیز کردم و بعد 
آن ها را به اردوی تیم ملی دعــوت کردم. با تمام وزنه برداران 
صحبت کردم. برنامه تیم ملی هم به آن ها اعالم شــده است. 
جمعه تمام نفرات باید در تهران حاضر باشــند و 5 بعدازظهر 

هم راهی تبریز می شویم.
او در مورد اینکه اصغر ابراهیمی را به عنوان دستیار خود 
معرفی کرد، گفت: او ۱۰ ســال ســابقه حضور در تیم ملی را 
دارد. قهرمان آســیا و نایب قهرمان بازی های آســیایی شده 

است و در دو المپیک هم حضور داشته است. همچنین رییس 
هیات وزنه برداری گیالن اســت. جزو نفرات فعال بوده و یکی 
از ویژگی های خوب فدراســیون وزنه برداری این اســت که به 

جوان ها اطمینان می کند.


