
ورزشی

نهم شهریور ماه، آخرین فرصت برای پرداخت بدهی های میلیاردی

خطر حذف پرسپولیس، استقالل و تراکتورسازی از آسیا جدی است 
سرویس ورزشی-

طبق اعالم کنفدراســیون فوتبال آسیا در صورتی 
که تیم های پرسپولیس، استقالل، تراکتورسازی و نفت 
تهران نتوانند تا نهم شهریور ماه تمام بدهی های خود 
به افراد حقوقی و حقیقــی را پرداخت کنند، از لیگ 

قهرمانان آسیا کنار گذاشته خواهند شد.
بیســت و یکم تیرماه بود که کنفدراسیون فوتبال آسیا با 
استناد به آیین نامه حرفه ای ســازی باشگاه ها اقدام به تعیین 
ضرب االجلــی برای پرداخت بدهی تیم هــای حاضر در فصل 

پیش روی این مسابقات کرد.
طبق اطالعیه این فدراســیون،  در صورتی که باشگاه های 
حاضر در این مسابقات نتوانند تا ۹ شهریور ماه تمام بدهی های 
خود را به شخصیت های حقوقی و حقیقی پرداخت کنند، مجوز 
حرفه ای آنها صادر نخواهد شد و بر همین اساس نمی توانند در 

مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حاضر شوند.
در شــرایط فعلی تیم های پرســپولیس، نفت، استقالل 
و تراکتورســازی چهار نماینده ایران در لیگ قهرمانان آســیا 
۲۰۱۸ هســتند که هر چهار باشگاه بدهی های هنگفتی را از 
ســال های گذشته دارند و در طول یک ماه گذشته نتوانستند 

این بدهی های چند ده میلیاردی را پرداخت کنند.
سوالی که برای جامعه فوتبال مطرح شده این است که در 
صورت صادر نشــدن مجوز حرفه ای به باشگاه های مذکور، آیا 

تیم دیگری از ایران می تواند جایگزین آنها شود؟
در صورتــی که هر کدام از نمایندگان ایران موفق به اخذ 
این مجوز نشــوند، فدراسیون فوتبال پس از تعامل با AFC  بر 
اســاس جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر، نماینده بعدی را 

معرفی می کند.
طبق جدول رده بندی لیگ شانزدهم پس از تراکتورسازی، 
  AFC تیم سوم جدول که به عنوان چهارمین نماینده ایران به

معرفی شــده به ترتیب ذوب آهن، ســپاهان، پیکان، استقالل 
خوزستان و گســترش فوالد در رده های چهارم تا هشتم قرار 

دارند.
در صورتی که هر یک از نمایندگان ایران در آسیا، نتواند 

مجوز حرفه ای را اخذ کند، یکی از تیم های رده چهارم به بعد 
لیگ قبل که از نظر بدهی در شــرایط مطلوب تری نسبت به 
نمایندگان ایران باشــند، به عنوان تیم بعدی به AFC معرفی 

خواهد شد.

حضور 2 کماندار ایران 
در مسابقات جام جهانی آلمان

به منظور شرکت در مرحله چهارم و پایانی رقابت های تیروکمان 
جام جهانی، اســماعیل عبادی و پریســا براتچی دوکماندار رشته 

کامپوند امروز عازم برلین آلمان می شوند.
مرحله چهــارم رقابت های جام جهانی تیروکمان از روز چهارشــنبه ۱۸ 
مرداد به میزبانی برلین آلمان برگزار می شود که برای شرکت در این تورنمنت، 
اسماعیل عبادی و پریســا براتچی دو نماینده کامپوند ایران در این رقابت ها 

هستند که به همراه بهزاد پاکزاد )مربی تیم( امروز راهی آلمان خواهند شد.

منچستر یونایتد - رئال مادرید سه شنبه شب در سوپرجام اروپا
مورینیو: رئال مادرید قدرتمندتر از ما است

سرمربی پرتغالی منچســتریونایتد درباره شرایط تیمش قبل از 
دیدار سوپرجام اروپا به صحبت پرداخت.

دو تیم منچســتر یونایتد و رئال مادرید ســه شنبه شب باید در سوپرجام 
اروپا برابر هم به میدان بروند. دیداری که می تواند اولین جام فصل را برای یکی 

از دو تیم به ارمغان بیاورد.
ژوزه مورینیو پیش از این دیدار در گفت و گو با سایت یوفا درباره این دیدار 
به صحبت پرداخته است. وی در خصوص بازی رئال مادرید در سوپرجام اروپا 
گفت:ما در تور پیش فصل آمریکا با آنها بازی کردیم اما دیدار سوپرکاپ کامال 
شــرایط متفاوتی دارد چرا که آنها کامال باانگیزه هســتند. بازیکنان ما تجربه 
زیادی از بازی در بازی های بزرگ اروپایی ندارند. این یک منچستریونایتد جدید 
اســت. یک نســل جدید از بازیکنان. ما فصل گذشته هم در لیگ اروپا حضور 
داشــتیم که به لحاظ کسب تجربه بســیار برای ما مهم بود اما امسال به لیگ 
قهرمانان برمی گردیم و در ســوپر کاپ با بهترین تیم اروپا بازی داریم. بنابراین 
فرصت بزرگی برای نشان دادن خودمان داریم.مورینیو درباره اینکه چه حسی 
از رویارویی با تیم ســابقش دارد،گفت:من به رئال مادرید به عنوان تیم قبلی ام 
نگاه نمی کنم. در دوران مربیگری ام بارها در این موقعیت بوده ام و چیز جدیدی 
نیســت. من پورتو را ترک کردم و دو ماه بعد با چلسی مقابل آنها قرار گرفتم. 
همچنین من چلســی را ترک کردم و چند ماه بعد با منچســتریونایتد مقابل 
آنهــا قرار گرفتم. هیچ وقت به این قضیه به عنوان روبرو شــدن با تیم قبلی ام 
نگاه نکردم. بنابراین من به رئال مادرید همانگونه که هستند نگاه می کنم؛ یک 
باشــگاه بزرگ و قهرمان اروپا. این فرصت بزرگی اســت برای ما که مقابل آنها 

قابلیت های خود را نشان دهیم.

بدهی سرخابی ها باالتر از یکصد میلیارد تومان
نکتــه مهم اینکه آمــار دقیقی از میــزان بدهی تیم های 
ایرانی شــرکت کننده در لیگ قهرمانان آســیا در دست نیست 
اما اردیبهشــت ماه سال ۱3۹3 وزارت ورزش و جوانان با صدور 
اطالعیه ای میزان بدهی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در پایان 
ســیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر را اعالم کرد. بر اساس 
اظهارات امیررضا خادم که در آن زمان نماینده تام االختیار وزیر 
ورزش در امر خصوصی سازی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
بود، میزان بدهی های پرســپولیس در تا سال ۹3، 7۰ میلیارد 
تومــان بود. خادم در توضیح این مطلب یادآور شــده بود: قبل 
از حضور محمد رویانیان در باشــگاه پرسپولیس این بدهی ۲۰ 
میلیــارد تومان بود اما بعد از پایان دوره ۲۸ ماهه مدیریت وی، 

این بدهی به 7۰ میلیارد تومان رسیده است. 
خادم همچنین در خصوص بدهی های باشگاه استقالل نیز 
گفته بود: براساس بررســی هایی که از سوی سازمان بازرسی 
صورت گرفته اســت، میزان بدهی باشگاه استقالل حدود 45 
میلیارد تومان است که 36 میلیارد تومان آن مربوط به زمان 

حضور علی فتح اهلل زاده در این باشگاه است. 
در خصوص بدهی های باشگاه تراکتورسازی و نفت تهران 
آمار دقیقی در دست نیست اما شواهد و قرائن نشان می دهند 
که این دو باشــگاه نیز بدهی های زیادی دارند و بعید اســت 

بتوانند تا نهم شهریورماه مشکالت خود را حل کنند. 
توقف چرخه معیوب تیمداری

روند فعالیت های باشــگاه های ما در سه سال اخیر نشان 
می دهد که اگر بدهی ها بیشــتر نشده باشد، کمتر نیست. به 
نظر می رســد این دیگر آخرین فرصت بــرای مدیران فوتبال 
است تا فکری به حال شیوه تیمداری خود کنند. باالخره قرار 
است یکبار برای همیشه تکلیف تیم های بدهکار مشخص شود 

تا چرخه معیوب باالخره یک جا متوقف شود.  

حدیث دشت عشق

به یاد شهید سیدعلی اقبالی دوگاهه
خلباني كه صدام دستور داد

به دو نيمش كنند

* دردومین روز از مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی ایران رکابزنان در ماده های کایرین، تعقیبی انفرادی و دور امتیازی 
برگزار شــد. محمد دانشــور. در ماده کایرین هم توانست عنوان نخست را به دست آورد. محمد گنج خانلو نیز در دور امتیازی 

اول شد.
* علیرضا لرســتانی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان درباره ترکیب این تیم برای حضور در رقابت های 
جهانی گفت: با همان ترکیب و نفراتی که در رقابت های قهرمانی آسیا شرکت کردیم به رقابت های جهانی می رویم 
و هیچ تغییری نخواهیم داشــت.وی تأکید کرد: قول کسب مدال نمی دهم. کشتی گیران ما انگیزه بسیار باالیی 
دارند و برای کسب ۱۰ طال به رقابت های جهانی می روند و مطمئن باشید با انگیزه و روحیه باال در رقابت ها شرکت 

می کنند.
* تیم والیبال پیکان با سیمون وان دی ورد بازیکن سرعتي تیم ملي بلژیک به توافق رسید و این بازیکن را برای فصل آینده لیگ 

برتر والیبال جذب کرد.سیمون وان دی ورد ۲۸ سال سن دارد و آخرین تیمی که در آن حضور داشت تیم ترنتینو ایتالیا بود.
* آخریــن نماینده دوومیدانی ایــران در رقابتهای قهرمانی جهان از صعود به مرحله بعــدی بازماند. در ادامه 
شانزدهمین دوره رقابتهای دوومیدانی قهرمانی جهان در لندن، حسین کیهانی نماینده ایران در دوی ٣ هزار متر 
بــا مانع با رکورد ٨ دقیقه و ٣٣ ثانیه و ٧٦ صدم ثانیه در رده یازدهم قرار گرفت و از صعود به مرحله بعد بازماند.
پیش از این احسان حدادی در پرتاب دیسک و حسن تفتیان در دوی ۱۰۰ متر در همان مرحله مقدماتی از گردونه 

رقابت ها حذف شده بودند.

خواندنی از ورزش ایران

تیم ملی والیبال نشسته آلمان برای برگزاری اردوی آمادگی و چند بازی تدارکاتی جمعه شب وارد ایران می شود.
هادی رضایی مدیر تیم های ملی والیبال نشسته گفت: تیم ملی والیبال نشسته آلمان جمعه شب برای برگزاری اردوی آمادگی 
و چند بازی تدارکاتی وارد ایران خواهد شد و با تیم جوانان و چند تیم باشگاهی مسابقه خواهد داد.او افزود: تیم جوانان والیبال 
نشسته، پشتوانه تیم ملی ایران است و به همین دلیل یک بازی تدارکاتی برای این تیم در نظر گرفته ایم. هم چنین تیم ملی آلمان 
چند بازی هم با تیم های باشــگاهی انجام خواهد داد.مدیر تیم های ملی والیبال نشســته خاطرنشان کرد: برای تیم جوانان چهار 
اردوی تدارکاتی درنظر گرفته ایم تا ورزشکاران خوب را شناسایی کرده و سایر ورزشکاران نیز روند آمادگی خود را طی کنند. وی 
درباره تیم ملی والیبال نشسته گفت: تیم ملی اردوهای تمرینی خود را از شهریورماه آغاز خواهد کرد. کادر فنی تیم ملی بانوان نیز 
به زودی معرفی می شود.تیم ملی والیبال نشسته آلمان جمعه شب ۲۰ مردادماه وارد ایران شده و تا ۲۹ مردادماه اردوی آمادگی 

و چند بازی تدارکاتی با تیم جوانان و باشگاهی انجام خواهد داد. این تیم صبح ها تمرین و بعدازظهرها مسابقه خواهد داشت.

تيم ملی واليبال نشسته آلمان به ایران می آید
رئیس فدراسیون کشتی گفت: اساسنامه فدراسیون با همکاری وزارت ورزش و جوانان، اصالح و به اتحادیه 

جهانی کشتی ارسال شده است که امیدوارم پاسخ پذیرش اصالحات را  دریافت کنیم . 
رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی با  اشاره به اهمیت اصالح اساسنامه این  فدراسیون که انجام شده است، توضیح داد: 
بعد از اعتراض کمیته بین المللی المپیک، مجمع فدراسیون کشتی را برگزار کردیم و با  همکاری وزارت ورزش و جوانان و نگاه 
کارشناسانه دکتر سلطانی فر در جهت استقالل فدراسیون ها و هم چنین اعضای مجمع،  پاسخ های الزم به اعتراضاتی که اعالم 
شده بود، تهیه، تنظیم و ارسال کردیم .  رئیس فدراسیون کشتی ابراز امیدواری کرد که پاسخ دریافتی مبنی بر پذیرش اصالحات 
اساسنامه فدراسیون باشد .  رسول خادم هم چنین با  اشاره به نام گذاری پنجم شهریورماه به پاس سالروز تولد جهان پهلوان تختی 
گفت: امیدوارم شــورای عالی  انقالب فرهنگی با حضور و حمایت وزیر ورزش و جوانان و دیگر مســئوالن دستگاه های مرتبط 

فرهنگی و با  عنایت به جایگاه فرهنگی و تاریخی کشتی روز ملی کشتی نیز در تاریخ معاصر کشور تایید نهایی شود. 

خادم: اساسنامه فدراسيون كشتی اصالح و ارسال شده است

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
آقای محمد مایلی کهن ســرمربی اســبق تیم ملی فوتبــال چند روز قبل 
در مصاحبــه ای تنــد و تیز به وضعیــت فوتبال، تیم ملی، ســرمربی تیم ملی، 
رئیس فدراســیون، دبیر موقت و مدیر تیم های ملی و... حسابی تاخته است. در 
بخشــی از این مصاحبه مایلی کهن می گوید: »... من می دانم یکی از این مدیران 
باشــگاه های بزرگ ما به دلیل ارتباطی که با یکی از صاحب منصبان داشــتند، 
مدیر این باشگاه شده است.« ما اینجا قصد ورود به جزئیات این مطلب خبرگونه 
را- که ما نیز چیزهایی درباره اش شــنیده ایم- نداریم، اما اگر خبر صحت داشته 
باشد، صحبت های قبلی ما را درباره اینکه »اراده ای جدی برای ساختن و سازمان 
دادن به فوتبــال وجود ندارد«، ثابت می کند و حرف مدیران و مســئوالنی که 
می گویند بدون تعارف و رودربایستی و شجاعت می خواهند، با پلشتی های فوتبال 
مبارزه کنند و اصل »شایسته ســاالری« را در ورزش و این رشــته حاکم نمایند 
و »بهترین«هــا را برای خدمت به ورزش مســتعد و این مــردم عزیز به میدان 

فرابخوانند، نقض می کند. 
نمی دانیم بــا چه زبانی و چگونه بگوییم، آقایــان، این مملکت، ورزش این 
مملکت، بدهکار شــما نیست که بخواهید- به قول آن خانم وکیل!- سهمتان را 
بگیرید و بدهی تان را صاف کنید، همه ما تا خرخره به این ملک و ملت بدهکاریم 
و باید با تمام وجود به این مردم با همه وجود و توان، صادقانه و مخلصانه خدمت 

کنیم و...
آن باشــگاه بزرگی که آقای مایلی کهن از آن نــام می برد، به خاطر مردمی  
بودنش، »بزرگ« است نه به خاطر تشکیالت و داشته های مادی اش. آن باشگاه 
مربوط به مردم اســت. متعلق به این مملکت و ورزش این کشور است، چگونه و 
با چه مجوز قانونی و شرعی و اخالقی و حرفه ای و... بر سر آن معامله می کنید و 
آن را به اقوام و خویشان می سپارید تا از خجالت و رودربایستی آنها دربیایید؟! و...
نکته دیگر آنکه در جایی از قول آقای حسین کعبی بازیکن سابق تیم ملی 
و تیم های فوالد و پرســپولیس و بازیکن حال حاضر سپیدرود رشت، چیزهایی 
خواندیم که البته برایمان تازگی نداشت اما از این نظر که ما نیز بارها در آن باره 
به مســئوالن صدا و سیما، تذکر و هشــدار داده بودیم، جالب و قابل توجه بود،  
امیدواریم مسئوالن محترم و ذی ربط صدا و سیما، این هشدار و حرف ها را جدی 
بگیرنــد، برایش تره خرد کنند، خود را به ندیدن و نشــنیدن نزنند، آخر بابا در 
این مملکت انقالب شده است، این همه جوان پرپر شدند و این همه مادر عزادار 
شدند تا سر آخر تلویزیون ما محل رفت و آمد و جوالن دادن مشتی دالل بدنام 

شود؟!!...و عده ای منفعت جو در آن »شوهای« داللی راه بیندازند؟!
حرف های حســین کعبی را بخوانیم: »من با مدرک می گویم که داللی در 
فوتبال ایران به شــکل عجیبی وجود دارد و شاید برایتان جالب باشد بدانید این 
پدیده شوم به یک برنامه ورزشی تلویزیونی نیز رخنه کرده و این برنامه به صورت 

علنی بازیکن جابه جا می کند...« 
کعبی البته توضیح می دهد منظور او برنامه معروف دوشــنبه شب ها)نود( 
نیست، و می گوید: »من به آن دالل می گویم کور خوانده ای و نمی توانی حسین 
کعبــی را به سرنوشــت دیگران دچار کنی. من تا زنده هســتم، به کســی باج 

نمی دهم.«
ما البته احتمال می دهیم که آقای کعبی کدام برنامه را و کدام فرد محترم!! 
را نشانه رفته است،  اما تا همین جا بسنده می کنیم و امیدواریم مسئوالن ذی ربط 
به وظیفه خود عمل کنند و... مسئوالن فدراسیون فوتبال هم دست از ترس و باج 
دادن بردارند و به قیمت خوشحال کردن و دعوت کردن از بعضی از این آدم های 
بی ســروپا و انگل مآب در جشن فدراسیون فوتبال روی نام چهره ها و افراد اصیل 

ورزش و فوتبال خط نکشند...!

چرا تلویزیون محل رفت و آمد 
دالالن شده است؟!

صفحه 9
دو شنبه ۱۶ مرداد ۱۳9۶ 

۱4 ذیقعده ۱4۳۸ - شماره 2۱۶9۰

واکنش کمیسیون امنیت ملی به اقدام زشت شجاعی و حاج صفی
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بازی دو ملی پوش فوتبال 
ایران مقابل تیم فوتبال باشــگاهی رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس صبح دیروز در جلســه فوق العاده خود 
قبل از ورود به بررسی جزئیات طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی 
آمریکا در منطقه، به بررسی تحوالت اخیر پرداخت و بعد از مطرح شدن موضوع 
قرار گرفتن دو ورزشکار ایرانی در قالب باشگاه های خارجی در مقابل تیم ورزشی 
رژیم صهیونیســتی، حرکت این دو ورزشــکار را محکوم کرد.مسعود شجاعی و 
احسان حاج صفی بازیکنان تیم فوتبال پانیونیوس یونان هفته گذشته مقابل تیم 
مکابی رژیم اشــغالگر قدس در قالب بازی های مقدماتی لیگ اروپا بازی کردند.
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این جلسه تاکید کرد که 
همه ورزشکاران و قهرمانان به نام کشور با قرار گرفتن در برابر ورزشکاران رژیم 
غاصب اشغالگر، کودک کش، متجاوز و جنایتکار به مدال های رنگارنگ و مقامات 
ورزشــی جهان و جایگاه های قهرمانی پشت پا می زنند. آن هم به دلیل احترام 
به حقوق بشــر و حمایت از همه مظلومانی اســت که مورد ظلم رژیم نامشروع 
صهیونیســتی از غزه تا لبنان قرار می گیرند. این اقدام جای تقدیر و تشکر دارد.
پذیرفتن بازی در مقابل ورزشــکاران رژیمی که جز اشغال، آدم  کشی، تجاوز و 
خیانت در تاریخ بشــر ارمغان دیگری برای بشریت نداشته است، بی احترامی به 
حقوق هزاران شــهید و آواره و آســیب دیده از رژیم غاصب صهیونیستی است. 
لذا قطعا مســئوالن ذی ربط در این راســتا اقدامات و تصمیمــات الزم را اتخاذ 

خواهند کرد.
اصفهانیان: فدراسیون درباره استعفای کامرانی فر 

تصمیم می گیرد
فریدون اصفهانیان، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال درباره استعفای 
حســن کامرانی فر از ریاست دپارتمان داوری گفت: این تصمیمی است که خود 
آقای کامرانی فر گرفته و من نیز به نظر ایشان احترام می گذارم. این اتفاق مساله ای 
اســت که در خانواده داوری فوتبال اتفاق افتاده اســت. بــه هر حال کامرانی فر 
زحمت خودش را برای داوری فوتبال ایران کشــیده اســت. من نمی خواهم در 
این باره اظهار نظر کنم و اعضای فدراســیون و دبیرکل فدراسیون فوتبال بهتر 
می دانند که چه تصمیمی درباره اســتعفای کامرانی فر بگیرند.اصفهانیان درباره 
سپردن چینش داوران به کمیته داوران توضیح داد: در اساسنامه و آیین نامه ای 
که فدراسیون فوتبال دارد، آمده است که انتخاب داوران هر مسابقه ای در کشور 
به عهده کمیته داوران است. این کمیته نیز برای مدتی این مسئولیت را به عهده 
دپارتمان گذاشــت اما اکنون با تصمیم فدراسیون فوتبال، دوباره این وظیفه به 
کمیته داوران محول شد. از این پس با دقت بیشتری داوران را انتخاب خواهیم 

کرد تا تیم های لیگ برتری کمتر از اشتباهات داوری متضرر شوند.
اعضای هیئت مدیره پرسپولیس معرفی شدند

ظهر دیروز و پس از کش و قوس های فراوان باالخره وزارت ورزش  و جوانان 
اعضای جدید هیئت مدیره پرسپولیس را معرفی کرد.

بر این اساس علی اکبر طاهری، ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون 
صنایــع اتاق )بازرگانی( ایران، حمید گرشاســبی، جعفر کاشــانی و محمدرضا 
حاجی بیگی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس و برای مدت 
زمان دو سال تعیین شدند.در بین اعضای هیئت مدیره پرسپولیس، سه عضو، در 
هیئت مدیره قبلی هم حضور داشتند و فقط دو عضو جدید به این اعضا معرفی 
شدند. محمدرضا حاجی بیگی و ابوالفضل روغنی گلپایگانی اعضای جدید هیئت 

مدیره پرسپولیس هستند.
محمدرضا حاجی بیگی پیش از این حدود چهار ســال ریاست آتش نشانی 
تهران را بر عهده داشــت. او پس از عزل از ســمتش برای مدت کوتاهی رئیس 
پایانه های حمل و نقل عمومی شــهرداری تهران بود که پس از یک سال از این 
سمت هم کنار گذاشته شد. دیگر عضو جدید هیئت مدیره پرسپولیس ابوالفضل 
روغنی گلپایگانی است.او رئیس  کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و یکی از فعاالن 
صنعت چوب و کاغذ اســت. او  که در سال ۱34۰ در شهر اراک به دنیا آمده از 
عالقه مندان به ورزش محسوب می شود که از سوابق مدیریتی او می توان به مدیر 
کل در حوزه وزارت بازرگانی و مســئولیت در شــرکت فروشگاه های زنجیره ای 

رفاه، اشاره کرد.

ســیدعلی اقبالی دوگاهه هفتــم مهرماه ۱3۲۸ 
در محله دوگاهــه پایین بازار رودبــار در خانواده ای  
مذهبی و متدین به دنیا آمــد. وی پس از گذراندن 
دوران کودکی برای ادامــه تحصیل به تهران رفت و 
در دبیرســتان امیرکبیر به ادامه تحصیل پرداخت و 
توانســت از این دبیرستان مدرک تحصیلی دیپلم را 
اخذ کند. ســیدعلی اقبالــی در ۱3 آذرماه ۱346 به 

اســتخدام نیروی هوایی درآمد و پس از طــی آموزش های نظامی و موفقیت در 
آزمون های زبان انگلیســی، مهارت های فنی و تخصصی، انجام دوره های پرواز و 
پرواز مقدماتی با هواپیمای پاپ و اف-33 در دانشکده پرواز در ۲5 مرداد ۱347 
برای تکمیل دوره خلبانی و پرواز با هواپیماهای پیشرفته جت شکاری به همراه دو 
نفر از دانشجویان به پایگاه هوایی ویلیامز شهر فنیکس ایالت آریزونای آمریکا اعزام 
شد. او پس از بازگشت از این دوره آموزشی در چهارم بهمن ۱34۸ به عنوان افسر 
خلبان شــکاری تاکتیکی فعالیت خود را آغاز کرد. اقبالی دوگاهه در یکم آبان ماه 
۱35۹ زمانی که لیدر یک دسته دو فروندی هواپیمای اف-5 را به عهده داشت، 
در یک ماموریت برون مرزی با هدف بمباران یکی از سایت های راداری موصل به 
همراه همرزم خلبانش از زمین برخاســت و در پایان این عملیات موفقیت آمیز، 
رادار راهبردی دشــمن پرنده آهنین شهید اقبالی را نشانه رفت و هواپیمای وی 
به شــدت مورد اصابت موشک قرار گرفت. سربازان دشمن بعثی عراق به دستور 
صدام بخشی از پیکر مطهر شهید اقبالی دوگاهه را در گورستان محافظیه نینوا و 
بخش دیگر را در قبرستان زبیر شهر موصل به خاک سپرده بود که با پیگیری های 
متعدد در پنجم مرداد ســال ۸۱ پس از ۲۲ سال به میهن اسالمی بازگشت و در 

بهشت زهرا)س( تهران کنار دیگر همرزمان شهیدش آرام گرفت.

وداع تلخ بولت در آخرین رقابت دو ۱۰۰ متر 
و قهرمانی گاتلین 

جاســتین گاتلین توانست با پشت سر گذاشتن یوسین بولت قهرمان فینال 
دو ۱۰۰ متر لندن شود.

فینال دو ۱۰۰ متر مســابقات جهانی لندن بامداد روز یکشنبه برگزار شد و 
جاستین گاتلین با ثبت زمان ۹.۹۲ ثانیه به عنوان قهرمانی دست یافت. یوسین 
بولت که  آخرین فرصتش را برای کســب طالی ۱۰۰ متر  داشت با ثبت زمان 
۹.۹5 در جایگاه ســوم قرار گرفت و به مدال برنز دســت یافت.سریع ترین مرد 
جهان پیش از این در دو ۱۰۰ متر ســه قهرمانی در رقابت های جهانی و ســه 
قهرمانی در المپیک به دســت آورده بود.کریستین کولمن نیز توانست پیش از 
بولت از خط پایان عبور کند و به مدال نقره دست یابد. او تنها با یک صدم ثانیه 
اختــالف در جایگاه دوم قرار گرفت. در این فینال بیش از آنکه قهرمانی گاتلین 
به چشم بیاید، عنوان سومی بولت پس از دو دونده آمریکایی بود؛ عنوانی که در 
آخرین حضور بولت در دوی ۱۰۰ متر رقم خورد، چرا که وی قرار است در پایان 
مسابقات جهانی لندن از دنیای حرفه ای خداحافظی کند و حاال با از دست دادن 
این مدال طال باید یک خداحافظی تلخ داشته باشد، البته بولت هنوز این فرصت 

را را دارد که در مواد دیگر در لندن شرکت کند و به مدال طال برسد.
پیشنهاد ارزشی ماتا: فوتبالیست ها

 یک درصد قراردادشان را به خیریه بدهند
ســتاره اسپانیایی منچستریونایتد با راه اندازی یک کمپین خواستار این شد 

که فوتبالیست ها یک درصد از قراردادشان را به عنوان خیریه اختصاص دهند.
 خوان ماتا بازیکن تکنیکی منچستریونایتد یک کمپین تاریخی ایجاد کرد 
که در راســتای کارهای خیر خواهانه و انسان دوستی ایجاد شده است. در این 
کمپین، ماتا از تمام فوتبالیســت ها خواســت که یک درصد از قراردادشان را به 
خیریه اختصاص دهند. او به عنوان اولین عضو این کمپین یک درصد از قرارداد 
خــود را به این امور اختصاص داد.هزینه به دســت آمده از این راه قرار اســت 
صرف توســعه جوامع شود تا معضالت و مشــکالت اجتماعی در نقاط مختلف 
جهان کاهــش یابد.خوآن ماتا درباره ایجاد این کمپین، گفت : یکی از مهم ترین 
درس هایی که من از فوتبال بازی کردن گرفتم این است که همه در یک راستا 
تالش می کنند تا در نهایت تیم به پیروزی برســد. حــاال باید این را در جامعه 
تحقق دهیم و بدانیم که همه ما یک تیم هستیم تا در نهایت به پیروزی برسیم. 
فوتبال به عنوان یک صنعت قوی و یک ابزار می تواند به رشد و پیشرفت جوامع 
و ایجاد محیط انســان دوستانه و بهتر، کمک کند و این همان چیزی است که 

ما به دنبال آن هستیم.
یکی از مسئوالن المپیک ریو 
متهم به دریافت رشوه شد

یکی از مســئوالن شهر ریو به دلیل گرفتن رشــوه در پروژه های مربوط به 
ســاخت و ســاز المپیک ۲۰۱6 ریو دستگیر شد.الکســاندر پینتو، مسئول زیر 
ساخت های شهر ریودوژانیرو به دلیل فساد مالی در پروژه های مربوط به ساخت 
و ساز المپیک ریو محکوم و دستگیر شد.پینتو یکی از نزدیکان و مشاور شهردار 
ســابق ریو است. گفته می شــود که او در رابطه با سیستم اتوبوس های تندروی 
شهر ریو رشوه دریافت کرده است. این مبلغ معادل ۱۱/4 میلیون دالر بوده است. 
اخیرا اطالعاتی نیز در رابطه با فساد مالی در پروژه  پاکسازی آب های آلوده پارک 
المپیک بارا گزارش شده است.پینتو و نمایندگانش هنوز هیچ واکنشی در رابطه 
با این دستگیری نشــان ندادند. ادواردو پائس، شهردار سابق ریو اعالم کرده در 
صورتی که این اتهامات درست باشد، اتفاقات اخیر باعث شرمساری است.پائس 
خود نیز پیش از این متهم به دریافت رشــوه شده بود. فرماندار سابق ایالت ریو، 
ســرخیو کابرال هم به دلیل فســاد مالی و پول شویی به ۱4 سال زندان محکوم 
شده است. بســیاری از اتهامات مالی که به مســئوالن ریو زده شده مربوط به 

میزبانی رقابت های جام جهانی ۲۰۱4 و المپیک ریو ۲۰۱6 است.
قهرمانی بایرن در سوپر جام آلمان

بایرن مونیخ با پیروزی برابر دورتموند در ســوپر جام آلمان جام قهرمانی را 
باالی سر برد.در سوپر جام آلمان دو تیم بایرن مونیخ و بوروسیا دورتموند در ادونا 
پارک به مصاف هم دیگر رفتند که این دیدار در نهایت با پیروزی بایرن و قهرمانی 
این تیم به پایان رسید.در این دیدار دورتموند شروعی طوفانی داشت و توانست 
روی اشــتباه مرگبار خاوی مارتینس توسط پولیشیچ در دقیقه ۱۲ به گل برسد 
اما این گل دوام زیادی نیاورد و روبرت لواندوفســکی توانست روی پاس زیبای 
کیمیچ دروازه دورتموند را باز کند تا بازی به تساوی کشیده شود و نیمه نخست 
با همین نتیجه به پایان برسد.با شروع نیمه دوم دورتموند توانست در دقیقه 7۰ 
توســط اوبامیانگ بار دیگر به گل برسد اما پیچشک در دقیقه ۸۸ گل تساوی را 
به ثمر رســاند تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود.در ضربات پنالتی این بایرن 

مونیخ بود که با نتیجه 5 بر 4 به پیروزی رسید و قهرمان شد.

ســرمربی تیم ملی هندبال ایران از عدم همراهی 
لژیونرهای اروپایی ایران در تورنمنت بین المللی ســه 

جانبه سئول کره جنوبی خبر داد.
تیم ملی هندبال ایران سه مرحله اردوی تدارکاتی را در 
اصفهان و تهران با هدف حضور در مســابقات قهرمانی آسیا 
و انتخابی جهانی ســپری کرده اســت. این تیم پایان هفته 
جاری در اولین برنامه تدارکاتی برون مرزی اش در تورنمنت 
بین المللی ســه جانبه سئول شــرکت خواهد کرد. تیم ملی 
هندبــال ایران در حالی راهی این رقابتها می شــود که پیش 
از این در اولین مرحله اردو لژیونرهای اروپایی حضور داشتند 
اما با شــروع فصل تمرینی باشگاه های خارجی این بازیکنان 
تیــم ایران را در این تورنمنت همراهی نخواهند کرد. علیرضا 

حبیبی ســرمربی تیم ملی هندبال در ارتباط با حضور ایران 
در تورنمنت کره جنوبی گفت: تورنمنت بین المللی سه جانبه 
کره جنوبی اواخر هفته جاری در ســئول پایتخت این کشور 
برگزار می شود و ســه تیم ایران، کره جنوبی و تونس در آن 
حاضر هستند. وی افزود: تمامی هزینه های اعزام تیم ایران از 
بلیت تا اقامت برعهده میزبان اســت و تمامی کارهای ویزا و 
سفرمان نیز انجام شده است و از این بابت مشکلی نداریم. وی 
پیرامون آخرین اردوی تیم ملی هم تصریح کرد: ســومین و 
آخرین اردوی تیم ســه روز در اصفهان و با برگزاری دو دیدار 
تدارکاتی با تیم فوالد آغاز شــده و مابقی اردو تا روز اعزام در 

تهران دنبال می شود. 
ســرمربی تیم ملی هندبال بزرگساالن در خصوص اینکه 

چــه نفراتی تیم را در این رقابتهــا همراهی می کنند، گفت: 
متاســفانه تا هفته گذشته حضور لژیونرها و همراهی آنها در 
این تورنمنت قطعی بود اما با امضای قرارداد بازیکنان و شروع 
زودهنگام برنامه های تدارکاتــی و تمرینی تیم های اروپایی، 
باشــگاه های این بازیکنان با همراهی آنهــا با تیم ملی ایران 

مخالفت کرده اند. 
وی در این خصوص افزود: طبق قانون بازیکنان خارجی 
تیم ها می توانند تیم های ملی خــود را در رقابت های مهم را 
همراهــی کنند. این رقابت ها بایــد در تقویم جهانی هندبال 
ثبت شده باشد؛ در حالی که این تورنمنت بین المللی دوستانه 
در تقویم جهانی ثبت نشده است و به این ترتیب باشگاه ها نیز 
طبق برنامه خاص خــود بازیکنان را به اردوی داخلی دعوت 

کرده اند. 
حبیبی در پاسخ به این سؤال که آیا عدم حضور لژیونرها 
تیــم ملی را متضــرر نخواهد کرد؟ گفت: ســایر بازیکنان از 
شــرایط خوبی برخوردار هستند و تیم با انگیزه در تورنمنت 
ســئول شــرکت خواهد کرد. این ۱۰ لژیونــر هندبال ایران 
بازیکنان خوبی هستند اما در هر صورت وقتی می خواهند در 
تیم ملی باشند باید از قبل در تمرینات حضور داشته باشند تا 
بتوانند به هماهنگی الزم با مابقی نفرات برسند و این کار ما 

را در آینده سخت خواهد کرد. 
تیم ملی هندبال بزرگساالن ایران چهارشنبه ۱۸ مردادماه 
تهران را به مقصد ســئول پایتخت کره جنوبی ترک می کند 

تا در تورنمنت بین المللی سه جانبه این کشور شرکت کند.

مرحله جدید تمرینات تیم ملی وزنه برداری ایران از صبح دیروز در کمپ تیم های ملی در مجوعه ورزشــی 
آزادی آغاز شد.

اردونشــینان تیم ملی وزنه برداری ایران که خود را برای حضور در بازیهای داخل سالن آسیا و مسابقات قهرمانی جهان 
آماده می کنند به تازگی تمرینات اردوی ســطح ارتفاع را در شهرستان ورزقان پشت سر گذاشتند. اردویی چهار هفته ای که 
در نهایت روز چهارشنبه ۱۱ مردادماه با برگزاری مراسم رکوردگیری با حضور علی مرادی رئیس  فدراسیون و محمد نصیری 
مشــاور عالی فدراسیون در ورزقان به پایان رســید. بدین ترتیب مجید عسگری، جابر بهروزی، رضا زارعی، مرتضی بیگلری، 
مسعود چترائی، علی مکوندی، صالح چراغی، علی میری، سهراب مرادی، سید ایوب موسوی، محمد زارعی، محمدرضا براری، 
کیا قدمی، علیرضا سلیمانی، میالد رهبری نژاد، علی هاشمی، بهداد سلیمی، همایون تیموری، محسن دادرس و رامین ربیعی 
به عنوان اردونشینان تیم ملی وزنه برداری، اردوی جدید را طبق برنامه کادر فنی از دیروز در تهران آغاز کردند. پنجمین دوره 
بازی های داخل سالن آسیا، روزهای ۲6 شهریور تا 5 مهرماه سال جاری در شهر عشق آباد کشور ترکمنستان برگزار می شود.

آغاز اردوی تیم ملی وزنه برداری در تهران رئیس  فدراسیون بسکتبال اعالم کرد

رئیس  فدراســیون بســکتبال که با رفتن احمد 
ناطق نوری مجددا بحث جدایی اش از این فدراســیون 
مطرح است، گفت: طبق رای مجمع تا پایان دوره چهار 

ساله ام، رئیسم اما دیگر کاندیدا نمی شوم. 
محمود مشحون در تازه ترین صحبت های خود درخصوص 
احتمال جدایی اش از فدراســیون بســکتبال اظهار داشــت: 
بحــث جدایی من از بســکتبال تازه نیســت. اول دوتابعیتی 
و دو پاســپورتی بودن من را ســر زبان ها انداختند و بعد هم 
بازنشســتگی ام را؛ در واقع چند سال است که من مدام از نظر 
برخی در حال اســتعفا و برکناری ام اما هیچ یک از این حرف 
و حدیث ها در من کوچکترین اثری نداشــته و نخواهد داشت. 
واهمه ای از رفتن نــدارم. بارها گفته ام هر لحظه به من اعالم 
کنند که باید از ریاست فدراسیون کنار بروم، به ثانیه نخواهد 
کشــید که این کار را انجام خواهم داد اما فعال که هستم و تا 

زمانی هم که هستم، انجام وظیفه می کنم. 
وی افزود: قبال گفتم و بازهــم تاکید می کنم دوتابعیتی 
نیستم. به ایرانی بودنم افتخار می کنم و تمام تالشم هم برای 
سربلندی ایران و بسکتبال آن است. اما در مورد بازنشستگی 
باید بگویم طبق آئین نامه انتخاباتی روســای فدارسیون ها که 

اخیرا تنظیم شده، افراد7۰ سال به باال حق شرکت در انتخابات 
را ندارند. این قانون اما برای انتخابات ۹6 به بعد است. بنابراین، 
این قانون در مورد فدراســیون هایی که انتخابات شان پیش از 
این برگزار شــده و روســای آنها، لحاظ نمی شود. روسای این 
فدراســیون ها تا پایان دوره چهار ساله قانونی، کارشان را باید 
انجــام دهند. فردی مانند ناطق نوری هنوز ســه چهار ماه به 
پایان دوره چهارساله ریاستش باقی بود اما با تصمیم خود کنار 
رفت. دوره ریاست میرسلیم، رئیس فدراسیون نجات غریق هم 
چندماه دیگر تمام می شود و بعد از آن باید در مورد مدیریت 
این فدراســیون تصمیم گیری کرد. در مورد بسکتبال هم باید 

پس از اتمام دوره چهار ساله من تصمیم گیری شود. 
رئیس  فدراســیون بسکتبال تصریح کرد: من در مجمعی 
که خردادماه ۹4 برگزار شد، کامال قانونی در انتخابات شرکت 
کردم و با رای اعضای مجمع برای مدت چهار ســال به عنوان 
رئیس  فدراســیون بسکتبال انتخاب شــدم. اعضای مجمع با 
آگامــی کامل از من و شــرایط و ویژگی هایی که دارم به من 
رای دادند. طبق رای مجمع ریاست من تا خردادماه ۹۸ ادامه 
خواهد داشــت. بنابراین تا آن زمان قطعــا می مانم و کارم را 
انجام می دهم چون با انتخاب مجمع، ریاست را عهده دار شدم.

قطعاتاخرداد۹۸رئیسبسکتبالخودمهستم،بعدمیروم!

شروع مسابقات لیگ دسته اول فوتبال با انبوهی از مشکالت باشگاه ها 
لیگ دســته اول فوتبال باشــگاه های کشور روز 
دوشنبه در حالی آغاز می  شود که برخی تیم ها هنوز با 

مشکالت زیاد مدیریتی مواجه هستند.
هفته نخست لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور از 
امروز دوشنبه در حالی برگزار می شود که چند تیم لیگ یکی 
همچنان در بالتکلیفی کامل به ســر می برند. تیم هایی مانند 
راه آهن،  آلومینیوم اراک و صبای قم از جمله تیم هایی هستند 
که در فاصله یک روز مانده به شروع مسابقات هنوز با مشکالت 

بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.
تیم صبای قم هفته گذشته سه بار سرمربی خود را تغییر 
داد و اصاًل شرایط خوبی برای شروع مسابقات ندارد. مسئوالن 
این باشگاه ابتدا سهراب بختیاری زاده را به عنوان سرمربی خود 
انتخاب کردند، امــا بعد از چند روز و بنا به دالیلی نامعلوم او 
را برکنار و اسماعیل اسماعیلی را به عنوان سرمربی جدید این 
باشــگاه منصوب کردند. این پایان کار نبود و بازهم بعد از دو 
روز مسئوالن باشگاه صبا اسماعیلی را هم برکنار کردند و این 
بار ناصر بختیاری زاده را به عنوان سرمربی تیم خود برگزیدند. 
جــدا از دالیل برکناری این افراد و تغییرات در کادرفنی صبا، 
این وضعیت نشــان دهنده آشفتگی زیاد و بی برنامه بودن این 

باشگاه است.
شاید لیگ دسته اول امســال یکی از آشفته ترین فصول 
خود را پشت سر بگذارد، زیرا عالوه بر سه تیم آلومینیوم اراک،  
راه آهن و صبای قم که مشکل مدیریتی دارند، تیم هایی مانند 
فجرسپاسی، خونه به خونه و برق جدید شیراز هم هنوز مشکل 
زمین بازی دارند و مشــخص نیست در کدام ورزشگاه باید به 

مصاف رقبای خود بروند. این همه مشکل برای شروع لیگ در 
نوع خودش بی سابقه اســت. البته در فوتبال ما که در سطح 
اولش تیمی تا چند ساعت مانده به شروع مسابقات، مشخص 
نیست با کدام بازیکنان بازی خواهد کرد،  اینکه تیم ها در لیگ 

دسته اول فقط ورزشگاه نداشته باشند، جای شکر دارد!
خارج از مسائل حاشیه ای و مشکالت تیم ها، باید در هفته 
اول مسابقات شاهد جدال تیم های مدعی گل گهر سیرجان و 
اکسین البرز باشیم. تیم گل گهر فصل گذشته با هدایت وینگو 
بگوویچ تا یک قدمی صعود بــه لیگ برتر هم پیش رفت، اما 
در هفته  پایانی از رسیدن به این مهم، بازماند. این تیم در این 
فصل نیز با هدایت بگوویچ یکی از مدعیان اصلی صعود است 
و باید در هفته اول میزبان اکسین البرزی باشد که با روی کار 
آمدن علی لطیفی و جذب بازیکنان خوب لیگ برتری و لیگ 

یکی امید زیادی برای لیگ برتری شدن در پایان فصل دارد.
تیــم ملوان بندرانزلی هم بعد از ناکامی در صعود به لیگ 
برتر، با محمد مایلی کهن قطع همــکاری کرد و این فصل را 
با نادر دست نشــان اســتارت خواهد زد. ملوانی ها در گام اول 
باید به مصاف تیم برق جدید شــیراز بروند. دست نشــان اگر 
می خواهد در پایان فصل عاقبتی مانند مایلی کهن در انتظارش 
نباشــد باید از همین ابتدا امتیازات خانگی را جمع و به فکر 
صعود به لیگ برتر باشد،  زیرا هواداران قوهای سپید انزلی جز 
بازگشــت به سطح اول فوتبال کشــور با هیچ نتیجه دیگری 

راضی نخواهند شد.
از دیگر تیم های مدعی این فصل می توان به بادران تهران 
و نســاجی مازندران اشــاره کرد که با هدایت محمد ربیعی و 

مهدی پاشــازاده حرف های زیادی در این فصل از لیگ دسته 
اول خواهند داشت.برنامه هفته نخست لیگ دسته اول فوتبال 

باشگاه های کشور به شرح زیر است:
دوشنبه - 5/۱٦/9٦

* راه آهن تهران - شهرداری ماهشهر * ملوان بندرانزلی - 

آینده سازان برق جدید شیراز * شهرداری تبریز - مس کرمان 
* خونه به خونه مازندران - مس رفســنجان * آلومینیوم اراک 
- صبای قم * فجرسپاسی شیراز - بادران تهران * نفت مسجد 
سلیمان - ماشین  سازی تبریز * ایران جوان بوشهر - نساجی 

مازندران * گل گهر سیرجان - اکسین البرز

تیم بوکس نوجوانان ایران با کسب تنها یک مدال برنز 
به کار خود در رقابت های بوکس قهرمانی آسیا پایان داد.

مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان آسیا از روز چهارشنبه 
هفته گذشته با حضور بیش از ۱4۰ بوکسور در شهر پرتوپرنس 
کشور فیلیپین آغاز شده است. تیم ملی بوکس نوجوانان ایران 
نیز با هفت بوکســور در این رقابت هــا حاضر بود که در پایان 
تنها به یک مدال برنز بسنده کرد.حسین حاج آقابراری آخرین 

بوکســور باقی مانده ایران در این رقابت ها بود که در وزن 54 
کیلوگرم مقابل بوکســوری ازبکســتانی بازنده اعالم شد و به 
مدال برنز دســت یافت تا او تنها مدال تیم ملی ایران را کسب 
کرده باشــد.کادر فنی این تیم را غالمرضا کریمی مربی ســه 
ستاره ایران به عنوان سرمربی، همایون امیری به عنوان مربی 
و علی دانشمند دبیر فدراسیون بوکس به عنوان سرپرست این 

تیم تشکیل می دادند.

 مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا - فیلیپین
تنها یک برنز حاصل كار تيم ملی بوكس ایران!

اعزام تیم ملی هندبال به تورنمنت کره جنوبی بدون لژیونرها

تیم ملی کشــتی فرنگی جوانان ایران دست به کار 
بزرگی زد و باالتر از روســیه عنوان قهرمانی زودهنگام 

مسابقات جهانی را از آن خود کرد.
تیم ملی کشــتی فرنگی ایــران پیش از پایــان رقابت های 
قهرمانــی جهان در فنالنــد، در رقابتی نزدیک با روســیه برای 
نخســتین بار عنوان قهرمانی جهان را به دســت آورد. تیم ملی 
کشــتی فرنگی ایران که در روز نخست این رقابت ها توسط پویا 
دادمرز و کرامت عبدولی موفق به کســب دو مدال طال شده بود 
دیروز و در روز پایانی این رقابت ها دو فینالیســت در اوزان 66 و 
۸4 کیلوگرم داشت. هم چنین امین میرزازاده در سنگین وزن برای 
کســب مدال برنز به روی تشک رفت. با توجه به ۲7 امتیازی که 
تیم ایران در روز نخست این رقابت ها به دست آورد، در مجموع و 
با توجه به داشــتن دو فینالیست و یک کشتی در دیدار رده بندی 

شانس رسیدن به حداکثر 5۹ و حداقل 55 امتیاز را خواهد داشت 
که با این اوصاف قهرمانی تیم ملی در رقابت های جهانی مســجل 
می شــود. از سوی دیگر روســیه نیز که در روز نخست ۲۱ امتیاز 
کســب کرده بود در روز پایانی رقابت ها یک کشتی گیر در فینال 
داشت و سه کشــتی گیر روس نیز برای کسب مدال برنز به روی 
تشــک رفتند و روس ها شانس کســب حداکثر 55 و حداقل 4۹ 
امتیاز و ایستادن بر سکوی دوم جهان را خواهند داشت.در بدترین 
حالت ممکن تیم های روســیه و ایران در امتیــاز 55 با یکدیگر 
مساوی خواهند شد که در آن صورت نیز تیم ایران بواسطه داشتن 
تعداد طالی بیشتر عنوان قهرمانی را از آن خود خواهد کرد. نتایج 
روز پایانی این مســابقات که دیروقت برگزار شد به چاپ روزنامه 
نرسید. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران با هدایت حمید باوفا 

۱5 روز پیش نیز عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کرده بود.

افتخارآفرینی شاگردان »باوفا« در فنالند
قهرمانی با ارزش تيم ملی كشتی فرنگی جوانان ایران در جهان


