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شمارش معکوس تا آغاز بزرگترین رویداد کشتی جهان در سال 2017

یزدانی: تالش می کنم بهترین کشتی ها را به نمایش بگذارم
سرویس ورزشی-

در آســتانه آغــاز رقابت های جهانی کشــتی 
دارنده مــدال طالی المپیــک 2016 می گوید تالش 
 می کند بهتریــن کشــتی ها را در پاریس به نمایش 

بگذارد.
رقابت های قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی جهان در سال 
۲۰۱۷ به عنوان مهم ترین رویداد بعد از المپیک ۲۰۱۶ ریو از 
اهمیت و حساسیت فراوانی برای کشورهای صاحب نام این 
رشته برخوردار است. میدانی بزرگ و مهم برای کشورهایی 
کــه حاال با تغییر و تحــوالت در ترکیب تیم های قبلی خود 
قصد دارند، نسل جدید از آزاد و فرنگی کاران خود را به دنیای 

کشتی معرفی کنند.
در همین راستا تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران 
هم با تغییرات محسوس در ترکیب خود که بیشتر از جوانان 
و نفرات کم تجربه تر تشــکیل شده پای به این میدان بزرگ 
بین المللی خواهند گذاشت.  طبق برنامه رقابت های کشتی 
قهرمانی جهانی، ابتدا مصاف فرنگی کاران طی روزهای ۳۰ و 
۳۱ مرداد برگزار می شود و سپس نوبت به آزادکاران می رسد 
تا در روزهای ۳ و ۴ شهریورماه به مصاف هم بروند.طبق اعالم 
اتحادیه جهانی کشتی، برنامه مسابقات جهانی ۲۰۱۷ فرانسه 

به شرح زیر است:
یکشنبه 2۹ مرداد:

۱۹:۴۵ تا ۲۰:۱۵ : وزن کشی اوزان ۷۱، ۷۵، ۸۵، ۹۸ کشتی 
فرنگی

دوشنبه ۳0 مرداد:
۱۲:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مســابقات مقدماتــی اوزان ۷۱، ۷۵، ۸۵، 

۹۸ کشتی فرنگی

۱۹:۴۵ تا ۲۰:۱۵: وزن کشی اوزان ۵۹، ۶۶، ۸۰، ۱۳۰ کشتی 
فرنگی

۲۱:۳۰ تا ۲۴: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۷۱، ۷۵، ۸۵، 
۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی
سه شنبه ۳1 مردادماه:

۱۲:۳۰ تا ۱۹:۳۰: مســابقات مقدماتــی اوزان ۵۹، ۶۶، ۸۰، 
۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

۲۱:۳۰ تا ۲۴: مسابقات فینال و رده بندی کشتی فرنگی
پنجشنبه 2 شهریور:

۱۹:۴۵ تا ۲۰:۱۵: وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۱، ۸۶، ۱۲۵ کشتی 

آزاد
جمعه ۳ شهریور:

۱۲:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مســابقات مقدماتــی اوزان ۵۷، ۶۱، ۸۶، 
۱۲۵ کشتی آزاد

۱۹:۴۵ تا ۲۰:۱۵: وزن کشــی اوزان ۶۵، ۷۰، ۷۴، ۹۷ کشتی 
آزاد

۲۱:۳۰ تا ۲۴: مســابقات فینال و رده بندی ۴ وزن ۵۷، ۶۱، 
۸۶، ۱۲۵ کشتی آزاد

بی توجهی به ماده های المپیکی 
در مهم ترین رقابت داخلی دوچرخه سواری ایران

در حالی در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور به برگزاری 
دو ماده المپیکی هیچ اهمیتی داده نشــد که رقبای آسیایی ایران به 

شدت در حال سرمایه گذاری بر روی این ماده ها هستند.
مسابقات دوچرخه ســواری قهرمانی کشور مهم ترین رقابت داخلی و البته 
فرصتی برای فدراسیون محسوب می شود که بتواند نفرات جدیدی را شناسایی 
کند و متوجه شــود میزان پیشرفت رکابزنان قدیمی چقدر بوده است. اما نکته 
قابل توجه در مسابقات پیســت رده بزرگساالن و جوانان اهمیت ندادن به دو 
ماده المپیکی بود.  مدیســون و تعقیبی تیمی جزو مواد المپیکی هستند و به 
شدت هم کشورها برای گرفتن سهمیه و سپس مدال آن در حال سرمایه گذاری 
هســتند.  در ایران هم باید توجه بیشــتری به این ماده ها شود تا افت خود را 
در آســیا جبران کنیم، اما برخالف انتظار در مهمترین رقابت داخلی )قهرمانی 

کشور( به این دو ماده توجهی نشد  و از برگزاری آن خبری نبود.
 یکی از دالیل آن اســتقبال نکردن تیم ها عنوان شد و اینکه تعداد تیم ها 
برای برگزاری آن کم بوده است. اگر واقعا چنین چیزی صحت داشته باشد نباید 
به ســادگی از کنار این اتفاق گذشت. این که دو ماده المپیکی مورد استقبال 
قــرار نگرفته که به ناچار مجبور به برگزار نکردن آن شــدند، ضعف بزرگی در 

دوچرخه سواری ایران محسوب می شود.
برگزاری این دو ماده در قهرمانی کشــور  و مهمتر از آن  برگزاری تعقیبی 
تیمی  در رده جوانان  یعنی کشــف استعداد و برگزار نشدن آن یعنی از دست 
رفتن یک فرصت برای شناســایی افرادی که ممکن است به پیشرفت در این 

دو ماده کمک کنند.
کشــورهایی مانند ژاپن، چین و هنگ کنگ روز به روز در حال قوی شدن 
در ماده های المپیکی دوچرخه ســواری هســتند و جای سوال دارد که چرا در 
ایران حتی در رقابت داخلی هم اهمیتی به این ماده ها داده نمی شــود؟ انتظار 
می رود فدراســیون دوچرخه سواری صرفا به دنبال برگزاری یک مسابقه نباشد 
بلکه  به دنبال پیدا کردن نفراتی باشد  که بتواند حال  و روز ماده های المپیکی 

را به بهبود ببخشند.
همچنین کمیته فنی فدراســیون دوچرخه سواری هم باید به دنبال علت 
اســتقبال نشــدن برگزاری این دو ماده از ســوی تیم ها باشــد چرا که عیار 
دوچرخه ســواری ایران را در ســطح جهان، قوی بودن در ماده های المپیکی 

مشخص می کند.

شنبه ۴ شهریور:
۱۲:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مســابقات مقدماتــی اوزان ۶۵، ۷۰، ۷۴، 

۹۷ کشتی آزاد
۲۱:۳۰ تا ۲۴: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۵، ۷۰، ۷۴، 

۹۷ کشتی آزاد.
یزدانی: امیدوارم دل مردم را شاد کنیم

اما در آســتانه شروع این مسابقات، حســن یزدانی دارنده 
مدال طــالی المپیک ۲۰۱۶ ریو درخصــوص آخرین وضعیت 
آمادگــی خود گفت: همه تمرکزم معطوف به این اســت که در 
این وزن نیز بهترین نتایج را کسب کنم و مقابل حریفان جهانی 
بهترین نمایش را داشته باشم. امیدوارم با دعای خیر مردم بتوانم 
کشــتی های خوبی بگیرم و دل آنها را شــاد کنم. دارنده مدال 
طالی المپیک با بیان اینکه از آمادگی خوبی برای حضور در این 
رقابت ها برخوردار است، گفت: انتظار از من باالست و ان شاءاهلل 
بتوانم این انتظارات را برآورده کنم. بعد از جام جهانی تمرینات 
خوبی را برای حضور در بازیهای کشــورهای اسالمی پشت سر 
گذاشــتم و توانستم در این رقابت ها مقابل کشتی گیران صاحب 
نام دنیا کشــتی های خوبی را به نمایش بگذارم. در رقابت های 
انتخابی تیم ملی نیز مقابل حریفان داخلی نمایش خوبی داشتم 
و ان شاءاهلل در ادامه این روند بتوانم در مسابقات جهانی پاریس 
نیز عملکرد قابل قبولی داشته باشم. وی درباره سخت ترین رقیب 
خود در مسابقات جهانی، گفت: همه رقبایم خوب هستند و نباید 
هیچ کدام از آنها را دســت کم گرفت چرا که همه برای برد به 
میدان می آیند و من نیز سعی می کنم بهترین کشتی ها را ارائه 

دهم تا مردم از دیدن کشتی هایم لذت ببرند.

سومین شکست متوالی تراکتورسازی، صعود نفت آبادان به رده چهارم

استقالل به نخستین پیروزی خود در لیگ برتر رسید
سرویس ورزشی-

استقالل با برتری برابر تراکتورسازی تبریز نخستین 
پیروزی خود در لیگ برتر را بدست آورد.

روز دوم از هفته ســوم رقابت های لیگ برتر جمعه شب 
با برگزاری ۵ دیدار به پایان رســید که در مهمترین بازی تیم 
استقالل موفق شد در ورزشــگاه آزادی با نتیجه یک بر صفر 
تراکتورسازی تبریز را شکست دهد. تک گل استقالل در این 
بازی را سرور جباروف به ثمر رساند. این مسابقه در ۲۰ دقیقه 
ابتدایی تحت تاثیر فشــار حمالت استقالل قرار داشت و آبی 
پوشان چهره کامال هجومی به خود گرفته بودند. در مهمترین 
موقعیت این دقایق، سجاد شــهباززاده مهاجم استقالل چند 
بازیکن تراکتورسازی را در محوطه جریمه این تیم دریبل کرد 
ولی ضربه نهایی او راهی کرنر شد.تیم تراکتورسازی با گذشت 
مسابقه، خودش را پیدا کرد ولی در دقایق پایانی نیمه نخست 
این اســتقالل بود که روی شوت ســرور جباروف به گل اول 
مســابقه دســت یافت و بازی در نیمه اول با همین یک گل 

تمام شد.
در نیمه دوم بر خالف ۴۵ دقیقه نخست، تیم تراکتورسازی 
بــازی را هجومی آغاز کرد. شــاگردان گل محمدی که برای 
نباختن به میدان آمده بودند نبض مسابقه را در اختیار گرفتند 
و توانستند در چند صحنه صاحب موقعیت گلزنی شوند. شوت 
مهدی کیانی از پشــت محوطه جریمــه که با واکنش مهدی 
رحمتی همراه شد یکی از این موقعیت های تراکتوری ها بود. 
محمد ابراهیمی دیگر بازیکن تراکتورسازی هم در دقیقه ۷۱ 
صاحب موقعیت خوب گلزنی شد که ضربه وی به تیرک دروازه 

استقالل خورد.

علیرضا منصوریان در  دقیقــه ۶۸ مهدی قائدی مهاجم 
جوان تیمش را به جای حســین بیت سعید روانه میدان کرد 
تا جریان هجومی تیمش را بیشــتر کنــد ولی بازهم این تیم 
تراکتورسازی بود در دقیقه ۷۹ می توانست دروازه آبی پوشان 
را باز کند. در نهایت تالش بازیکنان دو تیم برای تغییر نتیجه 
راه به جایی نبرد و استقالل توانست به اولین برد خود در این 
فصل دســت یابد. اســتقالل با این پیروزی ۴ امتیازی شد و 

تراکتورسازی سومین باخت متوالی خود را تجربه کرد.
در اصفهان جدال تیم های ســپاهان و پارس جنوبی جم 
به تساوی یک – یک رسید. شاهین ثاقبی در دقیقه ۴۹ برای 
ســپاهان گلزنی کرد ولی پارس جنوبی در دقیقه ۹۱ توسط 
احسان تاییدی به گل تساوی دســت یافت. مهدی صدقیان 

بازیکن سپاهان در دقیقه ۷۹ از سوی داور بازی اخراج شد.
در دیگر بازی همزمــان، پیکان در تهران به مصاف ذوب 

آهن رفت که این بازی در نهایت با تســاوی بدون گل خاتمه 
یافت تا جدال مجید جاللی و امیر قلعه نویی سرمربیان دو تیم 
برنده نداشــته باشد. ذوب آهن با این تساوی ۵ امتیازی شد و 

پیکان هم به دومین امتیاز این فصل خود دست یافت.
آخرین دیدار از هفته ســوم لیگ برتر فوتبال بین دو تیم 
صنعت نفت آبادان و پدیده مشــهد در آبادان برگزار شد و در 
نهایت نفت توانســت با دو گل میهمانش را شکســت بدهد. 
آگوســتو سزار )۱۹( و لوســیانو پریرا )۸۶( برای صنعت نفت 
گلزنــی کردند. نفتی ها با این برد ۶ امتیازی شــدند و به رده 

چهارم جدول صعود کردند.

دو تیم ملی ایران و روسیه 1۸ مهرماه در دیداری دوستانه برابر هم به میدان خواهند رفت.
فدراسیون فوتبال روسیه اعالم کرد این تیم روز ۱۸ مهرماه در دیداری دوستانه در کشور روسیه به مصاف تیم   ملی ایران 
خواهد رفت. این خبر را یکی از مسئوالن ارشد فدراسیون فوتبال روسیه اعالم کرد و در تایید آن عنوان کرد که تمام توافقات 
صورت گرفته است و این دیدار در تاریخ مذکور قطعا برگزار خواهد شد. محل برگزاری این دیدار هنوز مشخص نشده است 
و فدراســیون فوتبال روســیه گزینه هایی را در اختیار ایران قرار داده است تا بتواند نظر نهایی ایران را برای مکان این دیدار 
دوستانه تعیین کند. تیم   ملی روسیه در آخرین رده بندی فیفا در رده ۶۲ قرار گرفت. تیم   ملی ایران نیز صعودش را به جام 
جهانی توانسته قطعی کند و این دیدار یکی از دیدارهای دوستانه شاگردان کارلوس کی روش قبل از جام جهانی خواهد بود.

برگزاری دیدار دوستانه تیم های فوتبال ایران و روسیه در ۱۸ مهر 
 IOC تأیید پیش نویس اساسنامه کمیته ملی المپیک توسط

پیش نویس اساسنامه کمیته ملی المپیک مورد تایید 
IOC قرار گرفت.

جلســه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک روز گذشته با 
حضور اعضا برگزار شد و مهم ترین اتفاقی که در این جلسه رخ 
داد، اعالم این بود که پیش نویس اساسنامه کمیته ملی المپیک 
مورد تصویب IOC قرار گرفته اســت. کمیته ملی المپیک پس 
از اصالح اساسنامه، پیش نویس آن را برای IOC ارسال کرد که 

اکنون مورد تایید قرار گرفته است.
کمیته ملی المپیک قرار اســت یک نسخه از پیش نویس 
اساسنامه را مدت ۴۸ ساعت آینده برای اعضای مجمع کمیته 
ملی المپیک ارسال کند. همچنین برای طرح در هیئت وزیران 

به وزارت ورزش و جوانان نیز ارسال خواهد شد.
دومین دستور جلســه هیئت اجرایی، بررسی پیش نویس 
اساسنامه جدید فدراسیون ها بود که به تازگی از سوی معاونت 
قهرمانی وزارت ورزش و جوانان به کمیته ارســال شــده است. 

در این مورد مقرر شــد هیئت اجرایــی کمیته ملی المپیک بر 
اجرا شــدن روند صحیح و قانونی تصویب این اساسنامه مطابق 
با مقررات و دستورالعمل فدراسیون های بین المللی و همچنین 
فرایندی که در اساســنامه فدراسیون ها درج شده تاکید مجدد 

کند.
بــا توجه بــه اینکه هــر گونه تغییــرات در اســاس نامه 
فدراســیون ها باید به تصویب مجمع آن برسد و چون این اقدام 
انجــام نگرفته اســت و وزارت ورزش و جوانان هم در نظر دارد 
پیش نویس اساسنامه فدراســیون ها را به تصویب هیئت دولت 
برساند، به نظر می رسد تاکید کمیته ملی المپیک بر این موضوع 

یعنی تصویب تغییرات در مجمع عمومی فدراسیون ها است. 
در واقع کمیته ملی المپیک خواسته طبق قانون، تغییرات 
در اساسنامه ابتدا در مجامع عمومی فدراسیون ها تصویب شود 
و چون این اقدام انجام نگرفته اســت، کمیته ملی المپیک هم 

تاکید کرده که باید طبق مقررات عمل شود.

* تیم جوانان ایران با شکست در مقابل مصر با ایستادن در جایگاه شانزدهم به کار خود پایان داد. تیم ملی 
جوانان ایران ظهر دیروز برای ایستادن در جایگاه 1۵ یا 16 به مصاف مصر رفت. ملی پوشان ایران در پایان 
این دیدار با نتیجه 16 بر ۸ مغلوب شدند و با ایستادن در جایگاه شانزدهم به کار خود در نوزدهمین دوره 

مسابقات قهرمانی جهان صربستان پایان دادند.
* مازیار الهامی و سعید فرخی در حاشیه سیزدهمین دوره رقابت های وحدت و دوستی جام ارومیه از دنیای قهرمانی 
کاراته خداحافظی کردند. مازیار الهامی در نخستین روز از پیکارهای کاراته وحدت و دوستی جام ارومیه در یک دیدار 

نمادین با سامان حیدری مبارزه کرد تا از دنیای قهرمانی کاراته خداحافظی کند.
* مدیر تیم های ملی بوکس ایران گفت: با لغو شــدن اردوی تدارکاتی ایران با کوبا قرار بر این شد که تیم 
ملی کوبا در تورنمنت دهه فجر شــرکت کند. حسین نهرودی در حالی که لغو شدن سفر تیم ملی بوکس 
کوبا به ایران را تا حدودی قطعی دانست، در این باره توضیح داد: با توجه به هزینه سنگین این سفر مجبور 
شدیم آن را لغو کنیم اما قرار است در دهه فجر یک تورنمنت خوب داخلی را برگزار کنیم. تصمیم بر این 

است که تیم ملی کوبا در آن تورنمنت شرکت کند. 
* دو بدمینتون باز دختر و پسر ایران توانستند به دور سوم مسابقات جوانان بلغارستان صعود کنند. در دور دوم مسابقات 
جوانان بدمینتون بلغارســتان، ســه نماینده دختر و پسر ایران به رقابت پرداختند که در پایان یک نفر حذف و دو نفر 
دیگر راهی دور سوم شدند. در بخش پسران، امیر جباری توانست با نتیجه ۲ بر صفر مسعود سزار از ترکیه را شکست 
دهد. اما در بخش دختران، هدیه شمس با نتیجه دو بر صفر بازی را به پترا پوالنک از اسلوونی واگذار کرد و حذف شد. 

ثمین عابد خجسته با نتیجه دو بر یک اال سودرستروم از سوئد را شکست داد. 
* آخرین اردوی تیم ملی تنیس روی میز جانبازان و معلوالن برای شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا از 
روز دوشنبه 2۳ مرداد در فدراسیون جانبازان و معلوالن آغاز شد و تا ۳0 مرداد ادامه خواهد داشت. تیم 
ملی تنیس روی میز معلوالن برای شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا، ۳1 مرداد راهی چین خواهد شد و 

رقابت های قهرمانی آسیا از یکم تا نهم شهریور برگزار می شود.
* قهرمان المپیک ریو در ســالن تمرینی تیم ملی وزنه برداری حاضر شــد تا تمریناتش را آنجا برای مسابقات جهانی 
دنبال کند.کیانوش رستمی مدتی در کرمانشاه تمرینات خود را دنبال می کرد تا برای حضور در وزنه برداری قهرمانی 
جهان آماده شــود. اکنون او به تهران برگشته و در سالن تمرینی تیم های ملی به تمرینات خود ادامه می دهد.رستمی 

در کنار دیگر ملی پوشان تمریناتش را با برنامه خود پیش می برد.

خواندنی از ورزش ایران

دارنده مدال برنز المپیک با تاکید بر این که امسال از بهترین شرایط بدنی در آستانه حضور در مسابقات جهانی برخوردار 
است گفت: به دنبال بهترین نمایش در این رقابت ها هستم.

ســعید عبدولی درباره میزان آمادگی خود در آستانه حضور در رقابت های جهانی پاریس، حرف و حدیث ها در خصوص 
رقابت های انتخابی تیم ملی در وزن ۷۵ کیلوگرم و... سخن گفت که گزیده ای از صحبت های وی در ادامه می آید:

* شکر خدا آمادگی خیلی خوبی دارم و به لحاظ بدنی و روحی در بهترین شرایط به سر می برم. فکر می کنم امسال بهترین 
ســالی است که در طول دوران کشتی ام از هر لحاظ آماده حضور در میدان هستم.هر چقدر که االن خونسرد هستم مطمئنا 
بر روی تشــک مبارزه چهره ام عوض می شــود و با چهره ای خشن و جنگنده مقابل حریفان ظاهر خواهم شد. برای حضور در 

جهانی پاریس لحظه شماری می کنم تا ان شاءاهلل با دعای خیر مردم بهترین نتیجه را بگیرم.
* من فقط به کشتی خودم فکر می کنم و به دنبال این هستم که بهترین نمایش را ارائه دهم. در جام جهانی هم در شرایطی 
مقابل والســوف شکســت خوردم که به لحاظ آمادگی در شرایط بدی قرار داشتم. او با زرنگی از ناآمادگی من استفاده کرد و 

توانست با اخطار پیروز شود!
* از مسئوالن می خواهم هوای کشتی گیران جوان را داشته باشند. ما رو که فراموش کرده اند و عمر ما دیگر کفاف نمی دهد 

اما امیدوارم توجه بیشتری به کشتی گیران جوان داشته باشند.
* تیم ملی از کشــتی گیران جوان و کم سن و سالی تشکیل شــده که بیشتر آنها برای اولین بار است عازم مسابقات جهانی 
می شوند. تیم به حدی جوان است که من با ۲۷ سال سن پیرمرد تیم ملی محسوب می شوم. امیدوارم با توجه به انگیزه ای که 

ملی پوشان دارند بتوانم بهترین نتایج را کسب کنم.
* دربــاره حرف و حدیث ها در خصوص رقابت های انتخابــی تیم ملی در وزن ۷۵ کیلوگرم باید بگویم که من از ناحیه کتف 
آسیب دیدگی داشتم و حتی این موضوع را به مسئوالن فدراسیون نیز اعالم کردم و به آنها گفتم حتی حاضرم با یک دست 

هم مقابل حریفان کشتی بگیرم.

با 27 سال سن پیرمرد تیم ملی محسوب می شوم
 عبدولی: امسال بهترین شرایط عمرم را دارم

اعتماد فوق العاده به مربیان پرتغالی
 ۱۸ تیم، با ۱۸ سرمربی وطنی

همه ســرمربیان لیگ یک پرتغال از یک ملیت هستند.جمعه دومین 
هفته  لیگ یک پرتغال آغاز شــد؛ رقابت هایی که سرمربی همه تیم هایش 
ملیت پرتغالی دارند. این موضوع در جهان فوتبال عجیب است چون فوتبال 
کنونی فراتر از مرزها است اما باشــگاه های این کشور به سرمربیان وطنی 
خود اعتمــاد دارند. هر ۱۸ تیم حاضر در لیگ یک پرتغال سرمربی شــان 
پرتغالی است.پرسابقه ترین و پرافتخارترین آنها ژرژ ژسوس است که اکنون 
هدایت اســپورتینگ لیســبون را بر عهده دارد. او پیش از این در تیم های 
بنفیکا، براگا، بلننســه، لیریا، موریرنســه و گیمارش حضور داشــت. دیگر 
تیم های بزرگ این لیگ نیز به ســرمربیان وطنی اعتماد کردند. ســرجیو 
کونسیســائو برای این فصل هدایت پورتو را بر عهده گرفت و رویی ویتوریا 
در بنفیکا ماند.آبل فرریرا )براگا(، پدرو مارتینس )گیمارش(، لوییس کاسترو 
)چاوس(، میگل کاردوســو )ریواووه(، دومینگو پاسینسیا )بلننسه(، واسکو 
ســئابرا )فرریرا( ، ژوزه کوزیرو )ویتوریا ستوبال(، دنیل راموس )ماریتیمو(، 
مانوئل ماچادو )موریرنزه(، پدرو انمانوئل )استوریل(، میگل لئال )بواوشیتا(، 
ریکاردو سوارس )آرس( و ویتور اولیویرا )پورتیموننسه( دیگر سرمربیان این 

رقابت ها هستند.
در دیگر لیگ های بزرگ اروپایی سرمربیان خارجی دیده می شوند. در 
اسپانیا زین الدین زیدان )رئال مادرید(، دیگو پابلو سیمئونه )آتلتیکومادرید(، 
برریتسو )ســویا( و سوبلدیا )آالوس( چهار سرمربی خارجی هستند. ایتالیا 
هم دو سرمربی خارجی به نام های میهایلوویچ )تورینو( و یوریچ )جنوا( دارد.
لیگ برتر انگلیس بیش از همه ســرمربی خارجی دارد. پپ گواردیوال 
)منچسترســیتی(، آنتونیو کونته )چلســی(، آرســن ونگر )آرسنال(، ژوزه 
مورینیو )منچســتریونایتد(، مائوریســو پوچتینو )تاتنهام(، یورگن کلوپ 
)لیورپول(، رونالد کومان  )اورتون(، پیگرینو )ساوتهمپتون(، بیلیچ )وستهام(، 
فرانک دی بوئر )کریســتال پاالس(، رافائل بنیتس )نیوکاسل(، مارکو سیلوا 
)واتفورد(، هاچسون )برایتون( و واگنر )هادرزفیلد( ۱۴ سرمربی خارجی این 
رقابت ها هستند. در آلمان و فرانسه هم، شش سرمربی خارجی حضور دارند.

قرارداد زیدان ۳ سال دیگر 
با رئال مادرید تمدید شد

سرمربی فرانسوی برای سه فصل دیگر هدایت رئال مادرید را بر عهده 
خواهد داشت.

پس از این که جمعه توافق ایســکو با باشگاه رئال مادرید برای تمدید 
قراردادش اعالم شــد، دیروز منابع این روزنامه  اسپانیایی خبر از توافق سه 
ســاله  زین الدین زیدان با رئال مادرید دادند.سرمربی فرانسوی از این اتفاق 
خوشحال است، چون قرارداد او بیش تر از دو سال تمدید شد. این به معنای 
اعتماد باشــگاه به زیدان است.سرمربی کنونی مادرید دستمزدش دو برابر 
شــد و ســاالنه بیش از ۴/۳۵ میلیون یورو دریافت خواهد کرد. در مجموع 
ارزش قرارداد زیدان هشــت میلیون یورو است.باشگاه مادرید پس از کسب 
نتایج عالی با سرمربی فرانسوی چنین تصمیمی را گرفت. زیدان در دو سال 
گذشته توانست ۶ جام قهرمانی )دو لیگ قهرمانان، دو سوپر جام اروپا، یک 
اللیگا و یک جام جهانی باشــگاه ها( به دست آورد.او چهارمین سرمربی پر 

افتخار تاریخ ۱۱۵ ساله باشگاه مادرید است.
ســرمربی کهکشانی ها  پس از تمدید قراردادش با رئال مادرید با اعالم 
آمادگی رونالدو ســتاره پرتغالی اش برای بازی برابر آبی  و  اناری ها، اعتراف 
کرد که دوســت داشــت تکلیف سوپر جام اســپانیا در یک بازی مشخص 
می شد.زین الدین زیدان در کنفرانس خبری پیش از دیدار رفت سوپر جام 
اسپانیا که بامداد دوشنبه در ورزشگاه نوکمپ برگزار می شود، به خبرنگاران 
از آمادگی کریســتیانو رونالدو برای حضور در این بازی خبر داد و گفت که 
دوست داشت سوپر جام اسپانیا به جای دو بازی رفت و برگشت، تک بازی 
بود.زیدان درباره تفاوت این بازی با دیگر ال کالســیکو ها گفت: تفاوت این 
ال کالسیکو این اســت که ما باید دو بازی انجام دهیم، نه هیچ چیز دیگر. 
باید دو بازی انجام دهیم تا جام را ببریم. من دوســت داشتم که سوپر جام 
تک بازی بود. بازی رفت سوپر جام اسپانیا از ۳۰ دقیقه بامداد دوشنبه شب 

در ورزشگاه نوکمپ برگزار می شود.

نکته  ورزشی

  سرویس ورزشی-
در مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان، یوسین بولت، قهرمان بالمنازع صد 
متر جهان، که ســالها بود در جهان ســکوی اول را به خود اختصاص داده و در 
هر میدانی، چه جهانی و چه المپیکی »مدعی شــماره یک« به حساب می آمد 
از حریف خود به نام جاســتین گاتلین شکســت خــورد و در رقابتی پایاپای و 
میلیمتری و البته نفســگیر و هیجان انگیز از او جا ماند و پس از چیزی حدود 
ده ســال، مقام اول خود را در آخرین میدان رسمی که در دوی صد متر حضور 

داشت به حریف خود واگذار کرد.
 عالقه مندان ورزش حتما از این اتفاق و این خبر اطالع دارند و به کم وکیف 
آن واقفند و چه بسا بارها تماشاگر این رقابت تماشایی بوده اند، بنابراین، از حیث 
فنی حرف تازه ای قرار نیست اینجا مطرح کنیم، اما آنچه ما را واداشت تا یادی 
از این مسابقه بکنیم، صحنه ای بود که بالفاصله پس از پایان این رقابت در پیش 
چشم همگان رخ داد. آنجاکه جاســتین گاتلین پس از اینکه گوی سبقت را از 
همه رقیبان ربود و با گامهای بلند، همه حریفان حتی »بولت« را جا گذاشــت، 
بــه حریف پرافتخار و صاحب نام و البته شکســت خورده در این رقابت، تعظیم 
کرد و پیش پای او زانو زد و دســت خود را به نشــانه احترام و دوستی به سوی 

او دراز کرد و ... 
صحنه ای که به صراحت می گفت در باالترین سطح حرفه ای گری در ورزش 
ارزشهای اخالقی و حرمتها و افتادگیها و... فراموش نمی شود و ... قهرمانان بزرگ 
و حرفــه ای جهان، اول از نظر اخالقی و روحی و فرهنگی »تربیت« و توجیه می 
شوند، آنگاه افتخارآفرین و مدال آور می شوند، و باالخره هرگز فردی یا تیمی با 
بی تربیتی و هرهری مسلکی و حرمت شکنی و... - آنهم به اسم حرفه ای گری!! - 

راه به جایی نمی برد و نمی تواند بزرگی کند و افتخار بیافریند...
نکته دیگری که بــه بهانه برگزاری رقابت های جهانــی دوومیدانی به نظر 
می رســد باید مطرح و یــادآوری کرد، موضوع حضور تیم ســه نفره دوومیدانی 
کشــورمان در این مسابقات است. ما البته اینجا به دنبال پاسخ به سؤاالتی نظیر 
اینکه این تیم چگونه راهی این مســابقات شد و چرا با تأخیر به محل برگزاری 
مســابقات رســید و چرا برای ویزا و بلیت و سایر قضایا دیر اقدام شد و چرا این 
نتایج در این مسابقات - مثل همه مسابقات و دوره های قبلی- برای تیم ما ثبت 
شــد و به دست آمد و... نیستیم، بلکه فقط می خواهیم سؤالی را که همواره پس 
از هــر دوره رقابت بزرگ و جهانی مثل المپیــک و... درباره ورزش خود، پیش 
می کشــیم، دوباره مطرح کنیم و بپرسیم، در چنین میادینی که معلوم می شود 
کــی ورزش دارد و کی ندارد و کجا کار ورزش را جدی گرفته، کجا ادای ورزش 

داشتن را در می آورد و...
 آری در چنین میادینی ورزش ما چکاره است؟ کجای کار است؟ در کجای 
ورزش دنیا قرار دارد؟ ما هم مثال در کشــور خود ورزش داریم و تشــکیالت و 
امکانات ورزشــی داریم، مدیر و مســئول و وزیر و... داریم و... اما در مقایســه با 
کشورهای صاحب ورزش دنیا، در چه جایگاهی و شرایطی قرار داریم؟ ما به اسم 
ورزش و به بهانه ورزش به چه کاری سرمان گرم است و به چه حرف ها و مسائل 
و دعواها و درگیری ها و... مشغولیم، ورزش دنیا دارد چه می کند و به کدام سمت 

و جهت دارد می رود و...؟
 آیا با این تفاصیل و نگاه به این گونه رویدادهای بزرگ که ورزش ما در آن 
غایب است و اگر هم حاضر است، چنین بی رنگ و رمق حاضر است و... می توانیم 
ادعا کنیم که اصوال ما هم ورزش داریم؟ بارها نوشته و به سهم خود تذکر داده ایم 
که هر میدان ورزشی مثل خود زندگی، با خود درس ها و پیام هایی دارد که باید 

آنها را گرفت و دریافت و جدی هم گرفت.
 برگزاری این رویدادهای جهانی، فرصت و مجال خوبی اســت برای در خود 
نگریســتن و شرایط و کار و بار خود را ســنجیدن و... تصمیم های تازه گرفتن، 
ابتکار به خرج دادن و کار جدید ارائه دادن. اینکه در مواجهه با این گونه اتفاقات 
و میادین، همــواره عده ای بازیگر اصلی و نقش آفرین باشــند و »ما« هم نقش 
تماشاگر و حداکثر سیاهی لشگر را بازی کنیم به هیچ وجه پذیرفتنی و قابل قبول 
نیســت، به ویژه با توجه به این واقعیات غیرقابل انکار و البته ناخوشــایند، ما به 
خودفریبی روی بیاوریم و ادعا کنیم که ما هم »ورزش« داریم و داریم در مسیر 

رشد و اعتالی آن کوشش می کنیم! 
این گونه روبرو شدن با این واقعیات- که متاسفانه در غالب اوقات چنین هم 
بوده- باعث می شود، که زمان و تجربیات و تغییر و تحول مثبت و... درباره ورزش 
کشورمان معنا و مفهومی نداشته باشد و ورزش ایران به حداقل ها بسنده کند و 
دور خودش بچرخد و درجا بزند و... درســت برخالف همه آموزه ها و توصیه های 
اخالقی و دینی که به ما هشــدار می دهد: »کســی که دو روزش با هم یکسان 

باشد، مغبون است«! 
بنابراین خوب اســت از واقعیت های ورزش خــود و فاصله ای که با ورزش 
پیشــرفته و به معنی واقعی حرفه ای دنیا دارد، آگاه باشیم و با تکیه بر آن برای 
رشد و پیشرفت ورزش و به هر حال حرکت کردن از جایگاه فعلی به سوی منازل 
بعدی و جلوتر، با انگیزه و همت واال و جدیت و تدبیر به تالش برخیزیم و برای 

تحول درورزش طرحی نو دراندازیم.
 انتظار می رود با توجه به اینکه شروع کار دولت جدید، در واقع »یک دوره 
مدیریت جدید کشــور است«، وزیر آینده ورزش، هر کسی که می خواهد باشد، 
چه وزیر پیشنهادی فعلی و چه شخصی دیگر، دغدغه تحول همه جانبه در مسائل 
فکری و فرهنگی و فنی و در نتیجه پیشــرفت ورزش را داشته باشد و... مخلص 
کالم اینکه فقــط در پی حفظ »وضع موجود« و اعمــال مدیریتی بی چالش و 

بی مشکل نباشد و...!

حفظ حرمت ها و ارزش های اخالقی 
در باالترین سطح ورزش جهان

صفحه 9
یک شنبه ۲۲ مرداد ۱۳9۶ 

۲۰ ذیقعده ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶9۵

پاسخ سازمان لیگ به مدیرعامل پرسپولیس: 
هنوز دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون بدهکارید!

ســازمان لیگ میزان مبلغ درآمد پرســپولیس حاصل از بلیت فروشــی 
در فصل گذشــته را اعالم کرد. سازمان لیگ با  اشــاره به میزان مبلغ درآمد 
پرســپولیس از بلیت فروشی فصل گذشــته اعالم کرد: »پرسپولیس در فصل 
گذشته در ۱۵ مســابقه لیگ برتر میزبان و یک بازی هم از داشتن تماشاگر 
محروم بود. بازی پرســپولیس و سیاه جامگان بدون تماشاگر برگزار شد. آمار 
دقیقی که ناظران ســازمان لیگ از تعداد تماشاگران پرسپولیس در ۱۴ بازی 
گزارش داده اند، ۶۵۸ هزار و ۵۰۰ نفر بوده اســت. پرســپولیس فصل گذشته 
در جام حذفی هم به دلیل حذف زودهنگام تماشاگری نداشت.فصل گذشته 
۵۱۲ هزار و ۶۴۸ قطعه بلیت برای مســابقات پرســپولیس فروخته شده که 
درآمد حاصل از فروش این تعداد بلیت، ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان است 
که پس از کسر ۳۵ درصد از شرکت برهان مبین، هزینه های نیروی انتظامی، 
شرکت واحد اتوبوسرانی، ۱۰ درصد فدراسیون فوتبال، ۵ درصد سازمان لیگ 
و ۵ درصد هیئت فوتبال استان تهران، درآمد حاصله پرسپولیس از این رقم ۲ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. سازمان لیگ این درآمد پرسپولیس 
را از بدهی های باشــگاه نزد ســازمان لیگ کسر کرده و باشگاه پرسپولیس ۲ 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان دیگر به ســازمان لیگ بدهکار است.« سازمان 
لیــگ در حالی این اطالعیه را صادر کرده که علــی اکبر طاهری مدیرعامل 
پرســپولیس پس از بازی با نفت تهران گفته بود که مشخص نیست درآمد ۷ 
میلیارد تومانی پرسپولیس از بلیت فروشی کجا رفته است و به پرسپولیس ۹ 

میلیون تومان پرداخت کرده اند.
واکنش سخنگوی فیفا 

به محرومیت شجاعی و حاج صفی از تیم ملی
سخنگوی فیفا با  اشاره به بررسی محرومیت دو بازیکن ایرانی اعالم کرد که 
فدراسیون فوتبال ایران باید درباره این محرومیت توضیح دهد. به  گزارش رویترز، 
محرومیت دو بازیکن ایرانی از تیم   ملی فوتبال بازتاب های زیادی داشــته است. 
یکی از سخنگوهای فیفا در رابطه با همین موضوع با خبرگزاری رویترز به صحبت 
پرداخت و درباره اظهارات مسئوالن وزارت ورزش و جوانان ایران درباره مسعود 
شــجاعی و احسان حاج صفی، گفت : ما موضوع را به دقت بررسی می کنیم و از 
فدراسیون فوتبال ایران خواسته ایم که درباره این موضوع به ما توضیح دهد. در حال  
حاضر هیچ اظهارنظری نمی خواهیم انجام دهیم و منتظر پاسخ فدراسیون فوتبال 
ایران خواهیم ماند.در اساسنامه فیفا هرگونه دخالت دولتی در امور فدراسیون ها 
ممنوع اعالم شده و در صورتی که چنین اموری مشاهده شود، تمهیداتی در نظر 
گرفته شده اســت. ایران اکنون توانسته جواز حضور در جام جهانی را به دست 
بیاورد ولی اگر ثابت شــود که دخالت دولت در امور فدراســیون فوتبال صورت 
 گرفته، باشــگاه ها و تیم های ملی ایران حق شرکت در رقابت های بین المللی را

 نخواهد داشت.
نکونام سرمربی جدید خونه به خونه 

جواد نکونام کاپیتان ســابق تیم ملی فوتبــال، عصر دیروز با عقد قراردادی 
دوساله سرمربی تیم فوتبال خونه به خونه مازندران در لیگ دسته اول شد.

تیم ملی بسکتبال کشورمان در ســومین دیدار خود در رقابت های کاپ آسیا امشب برای کسب صدرنشینی برابر 
اردن به میدان خواهد رفت.

تیم ملی کشــورمان در دومین دیدارش از رقابت های کاپ آسیا به مصاف سوریه رفت و در این دیدار هم با درخشش ملی پوشان 
توانست برنده شود. آسمان خراش های کشورمان در این مسابقه با نتیجه ۸۷ بر ۶۳ حریف خود را مغلوب کردند و حاال بعد از دو برد 
برای دیدار با اردن آماده می شوند. شاگردان مهران حاتمی در دیدار با سوریه در کوارترهای اول، دوم و چهارم با نتایج ۲۸ بر ۲۰، ۲۴ بر 
۱۲ و ۱۷ بر ۱۲ به برتری رسیدند اما در کوارتر سوم ۱۹ بر ۱۸ مغلوب شدند. در این مسابقه همانند بازی نخست سجاد مشایخی، بهنام 
یخچالی، محمد جمشــیدی، ارسالن کاظمی و حامد حدادی تیم شروع کننده ایران بودند. تیم ملی کشورمان طبق برنامه ریزی قبلی 
امشب و از ساعت ۲۰ در آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف اردن می رود. دیدار با اردن برای صدرنشینی گروه اول مسابقات است.

مدیر تیم های ملی والیبال نشســته از برگزاری اولین 
دوره لیگ جهانی والیبال نشسته در اردیبهشت ۹7 خبر 

داد.
هــادی رضایی با اعالم این خبر گفت: همان طور که پیش از 
این نیز اعالم شــد، ایران برای اولین بار میزبانی رقابت های لیگ 
جهانی والیبال نشســته را عهده دار شــده و این مسابقات اوایل 
اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی شهر تبریز برگزار خواهد شد.
وی افزود: به همین منظور اولین نشست ستاد لیگ جهانی، 
با حضور خســروی وفا، رئیس فدراســیون، کشفیا، رئیس هیئت 

ورزش های جانبــازان و معلولین آذربایجان شــرقی و جمعی از 
مســئولین انجمن والیبال معلولین، معاونین و مدیران فدراسیون 
برگزار و پیرامون عقد قرارداد میان فدراسیون ورزش های جانبازان 
و معلولین و ســازمان جهانی پارا والیبال تبادل نظر شــد. مدیر 
تیم های ملی والیبال نشسته خاطرنشان کرد: لیگ جهانی هر دو 
سال یک بار با حضور ۶ تیم اول رنکینگ جهانی و به میزبانی یکی 
از این تیم ها برگزار می شود و ایران نیز به عنوان میزبان اولین دوره 
این مسابقات شناخته شده است. این مسابقات به صورت متمرکز 

برگزار می شود و دارای امتیاز رنکینگ جهانی است.

برگزاری اولین دوره لیگ جهانی والیبال نشسته در اردیبهشت ۹۷

رقابت های بسکتبال کاپ آسیا - لبنان
 ایران- اردن؛ رقابت برای کسب صدرنشینی  

حدیث دشت عشق

فرازی از وصیت نامه شهید حسن نوفالح 
شکرت خدا کزشکرتو غافل نبودم!

همانــا خداوند جان و مــال مومنین را به 
بهای بهشت از ایشــان خریداری نموده که در 
راه خدا جهاد می کنند. ســپس می کشــند و 
خود کشته می شــوند... و این سعادت، پیروزی 
عظیمی است. بار دیگر به درگهت روی آوردم، 
حیران و سرگردان به درب خانه تو آمدم، نادم و 
ام زیرا در طاعت تو که امر کردی  پشیمان آمده 
من کوتاهی نمودم و سهل شمردم ، به عصیان 
پرداختم و چنانکه باید و شاید به طاعت تو قیام 

نکردم و از اینکه تو مرا از گناهان و معصیت ها نهی می کردی و من بازهم به انجام آن 
اصرار می کردم و دیگر اینکه نعمت های بیشمارت را در اختیار من قراردادی و من در 
شکر آن کوتاهی کردم . بارالها! تو چقدر رحیمی که مرا به خود نزدیک کردی که توبه 
من گناهکار را که محبوب و پســندیده توست قبول کردی. ای خدا من بنده ضعیف 
و درمانده توام که مرا امر فرمودی برای انجام حوائج و رفع مشکالت به درگاهت دعا 

کنم .من هم امرت را اطاعت کردم و به حضورت به خاک ذلت و عبودیت افتادم.
منم بنده ذلیل و ناتوان درگاهت. می دانم که مرا دوســت داشتی و با اینکه توبه 
ام را شکستم باز با روی باز و گشاده مرا پذیرفتی و به من لطف کردی که مرا به این 
مکان مقدس آوردی و زبانم را به حمدو ثنای خود آشنا ساختی و باطنم را به دوستی 
خود آشــنا کردی و عالقه ام را به چهارده معصومت افزون کردی، زبانم را به ذکر و 
دعا به در گاهت آشنا نمودی و مرا در راهی که در پیش داشتم ثابت قدم گردانیدی. 
مهــدی جان )عج( چقدر دعا کردم که آن روی ماهت را ببینم و امیدوارم که آخرین 
لحظات عمرم آن رویت که نمی شود آن را به چیزی تشبیه کرد ببینم. آقا جان! شفیع 

و واسطه باش میان ما و خدا.

با تصمیماتی که در نشست کمیته فنی فدراسیون بوکس گرفته شد بوکسورهای تیم ملی باید به صورت انفرادی 
تمرینات خود را پیگیری کنند.

 جلسه کمیته فنی فدراسیون بوکس با حضور افشین داوری سرپرست جدید فدراسیون، صبح دیروز برگزار شد. در این نشست 
درباره  شرایط اردوهای تیم ملی بوکس بزرگساالن ایران به بحث و اظهار نظر پرداختند. در پایان این جلسه قرار شد ملی پوشان 
بوکس به مدت یک هفته به اســتراحت بپردازند. پس از پایان یک هفته استراحت، مربی کوبایی تیم ملی بوکس)باربارو خیمنز( 
به ملی پوشــان برنامه های انفرادی را ارائه می دهد و ملی پوشان در اســتان های خود به تمرینات ادامه می دهند و در رقابت های 
کشوری بزرگساالن که اوایل آبان ماه برگزار می شود به روی رینگ می روند. حال این سوال مطرح است که اگر قرار است تمرینات 
ملی پوشان به صورت انفرادی و در استان هایشان برگزار شود آن هم به دلیل اینکه فدراسیون بوکس از نظر مالی شرایط خوبی را 

ندارد، پس پرداخت دستمزد به مربی کوبایی)باربارو فرناندز خیمنز( در این وضعیت چگونه تفسیر می شود؟

اردوهای متمرکز تیم ملی بوکس تعطیل  شد!

جدول رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

۷1۶۹--1۳۳. پرسپولیس

۸۴۴۷-2۳21. پارس جنوبی جم

۶۴2۷-۳۳21. سایپا

1۵۳2۶-۴۳2. صنعت نفت آبادان

۵2۳۵-۵۳12. ذوب آهن

۶۳111۵۳2۴. پدیده

۴-۷۳111۵۵. سیاه جامگان

۴-۸۳11122. استقالل خوزستان

۴-۹۳11111. استقالل

1۴-10۳111۳۴. فوالد

2۴-11۳111۳۵. نفت تهران

۵۳-22۷-12۳1. گسترش فوالد

12-21۳۴-1۳۳. پیکان
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ایــران در دومین دیدارش در  تیم ملی والیبال 
انتخابی قهرمانی جهان در منطقه آســیا چین را از 
پیش رو برداشــت و با دو برد و شش امتیاز در صدر 

گروه B قرار گرفت.
در ادامه رقابت های گــروه B انتخابی والیبال جهان در 
منطقه آسیا که از نوزدهم تا بیست و سوم مرداد به میزبانی 
ســالن رضازاده شهر اردبیل برگزار می شــود، از ساعت ۱۸ 
دیــروز تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدارش رو در روی 
تیم ملــی والیبال چین که هدایتش بر عهــده رائول لوزانو 
سرمربی سابق ایران است، قرار گرفت و در پایان موفق شد در 
دیداری زیبا، سه بر صفر برابر چین به پیروزی برسد.شاگردان 
کوالکویچ در میان تشویق های کر کننده تماشاگران اردبیلی 
توانســتند در سه ست پیاپی و با امتیاز های ۲۵ بر ۲۱، ۲۹ 
بــر ۲۷ و ۲۵ بر ۲۰ چین را شکســت دهند.ایران با ترکیب 
سعید معروف، میالد عبادی پور، محمد موسوی، امیر غفور، 
سامان فائزی و فرهاد قائمی وارد زمین شد.والیبالیست های 

ایران با این پیروزی تعداد بردهای خود را به عدد دو رساندند 
و با دو بازی و دو برد و کســب شش امتیاز باالتر از چین در 
صدر جــدول رده بندی گروه B انتخابی جهان قرار گرفتند. 
شاگردان لوزانو هم با دو برد و یک باخت و شش امتیاز پس 
از ایران در جایگاه دوم ایستادند.از نکات حاشیه ای این دیدار 
می توان به عصبانیت شــدید لوزانو در اواسط ست نخست و 
جایــی که ایران با رای داور امتیاز ۱۳ را گرفت اشــاره کرد 
که او بــا ناراحتی در اعتراض به ایــن تصمیم کاغذهای در 
دستش را بر زمین کوبید. تیم ملی ایران امروز از ساعت ۱۸ 
در ســومین دیدارش به مصاف قزاقستان می رود و از ساعت 
۱۵:۳۰ دو تیــم چین و کره جنوبی با هم دیدار می کنند.در 
گروه B انتخابی والیبال قهرمانی جهان در منطقه آسیا، پنج 
تیم ایران، قزاقســتان، چین، کره جنوبی و قطر حضور دارند 
و در پایان دو تیم برتر، مســافر رقابت های قهرمانی والیبال 
جهان ۲۰۱۸ می شوند. پیش از این تیم های استرالیا و ژاپن 

جواز حضور در این رقابت ها را کسب کرده بودند.

خیز بلند شاگردان کوالکویچ برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان
عبور آسان والیبالیست های ایران از دیوار چین


