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سرویس ورزشی-
درآستانهشــروعرقابتهایجهانیوزنهبرداری،
باالست. ایران وزنهبرداراندستهسنگینوزن انگیزه
آنهادرتالشهستندباردیگرقدرتوزنهبردارانایرانی

رابهرخجهانیانبکشند.
مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگساالن جهان از هفتم 
آذر ماه به میزبانی آناهین آمریکا آغاز می شــود که تیم ملی 
وزنه برداری کشورمان برای حضور در این رقابت ها در دو گروه 
عازم آمریکا خواهند شــد. گروه اول وزنه برداران پنجم آذر و 

گروه دوم هفتم آذر ماه عازم این رقابت ها می شوند.
در فاصله چند روز تا آغاز این مسابقات وزنه برداران کشور 
به ویژه دسته سنگین وزن برای شروع مسابقات لحظه شماری 
می کنند تا جایی که بهداد ســلیمی در تازه ترین صحبت های 
خود عنوان داشته اگر استراتژی خوبی داشته باشیم می توانیم 

سکوی اول فوق سنگین را به دست بیاوریم. 
وزنه برداری ایران ســالیان سال در دســته سنگین وزن 
جهان آقایی می کرد، از درخشــش چندین ســاله حســین 
رضازاده گرفته تا طالی بهداد ســلیمی در المپیک 2012. اما 
در المپیک 2016 یک وزنه بردار گرجســتانی به نام تاالخادزه 
شگفتی ساز شــد و عالوه بر کسب مدال طال، رکورد دو ضرب 
جهــان را نیــز از آن خود کرد. حاال با این شــرایط رقابت در 
دسته سنگین وزن اهمیت زیادی برای وزنه برداران ایران دارد؛ 
خصوصا که امســال به غیر از بهداد سلیمی آماده، سعید علی 

حسینی نیز به گردونه مسابقات بازگشته است.
بهــداد ســلیمی قهرمان المپیــک لنــدن در تازه ترین 
صحبت های خــود و در مورد اینکه چــرا رکوردهای خود را 
رســانه ای نمی کند، اظهار داشــت: در روز مســابقه مشخص 
می شود به چه رکوردهایی رسیده ام. در تمرینات هزار کیلوگرم 
هم وزنه بزنم، اما در مســابقات نتوانم آن را تکرار کنم ارزشی 
ندارد. از طرفی گفتن رکوردها ممکن اســت توقعات را باال و 
پایین کند. یعنی شــاید ایجاد یاس و ناامیدی کنند و یا اینکه 
توقعات را باال ببرد. با این حال این را می گویم که در مسابقات 

تالش خواهم کرد تا بهترین وزنه ها را بزنم.
ســلیمی در پاسخ به این پرســش که فکر می کند بتواند 
دوباره مدال طالی فوق ســنگین را بگیرد؟ تاکید کرد: تمام 
تالشــم را انجام می دهم و برای همین در مســابقات شرکت 
می کنم. تمام نفرات تیم   ملی برای باختن به مسابقات جهانی 

نمی روند،  بلکــه برای بهترین مــدال می روند. من هم تالش 
خواهم کرد تا خاطرات قدیمی زنده شــود و دل مردم را شاد 

کنم، اما باید خیلی چیزها دست به دست هم دهد.
قهرمان المپیک لندن در پاســخ به پرسش دیگری مبنی 
بر اینکه امکان دارد در مســابقات جهانی او و علی حســینی 
اســتراتژی را پیاده کنند که باعث شود وزنه بردار گرجستان 
فریب بخورد و مدال طال به ایران برســد؟ تصریح کرد: قطعا 
همین طور اســت. البته برای من فرقی ندارد که من یا سعید 
اول شویم، مهم باال رفتن پرچم ایران است. ما نسبت به حریف 
گرجســتانی سه حرکت بیشــتر داریم و اگر استراتژی خوبی 

داشته باشیم می توانیم سکوی اول را به دست بیاوریم.
ســلیمی در مورد اینکه پیگیــر رکوردهــای وزنه بردار 
گرجســتان اســت یا خیر؟ خاطر نشــان کرد: فیلم هایش را 
می بینــم، ولی اینکه بخواهم پیگیر آن باشــم که چقدر وزنه 
می زند نه این طور نیســت ، زیرا اعتقــاد دارم که اصلی ترین 
حریفم وزنه است و اگر بتوانم آن را شکست دهم موفق خواهم 

شــد. تمام تمرکزم روی کار خودم است و اینکه رکوردهایم را 
افزایش دهم. تاالخادزه اخیرا رکوردهای خیلی خوبی زد و اگر 
بخواهد آنها را در مســابقات جهانی تکرار کند کار برای من و 

سعید سخت می شود.
وزنه بردار فوق ســنگین ایران در پاســخ به این پرسش 
که چقــدر بر روی حرکات دو ضرب خود کار کرده اســت تا 
مانند المپیک مشکلی پیش نیاید، تصریح کرد: آسیب دیدگی  
که داشــتم، حرکت قیچی من را تحت تاثیر قرار داد. پس از 
اینکه تمریناتم را بعد از المپیک شروع کردم مخصوصا در طی 
ســه چهار ماه اخیر تمرکزم را روی حرکت قیچی گذاشــتم. 
کارشناســان و اســاتید داخلی هم متوجه شدند که حرکت 

قیچی من تغییر کرده است و خیلی بهتر از قبل شده است.
علیحسینی:رکوردشکنیتاالخادزهتاثیریرویماندارد

بعد سلیمی نوبت به سعید علی حسینی رسید تا نظرات 

خود را درخصوص رکوردهای خوبی که وزنه بردار گرجســتان 
ثبت کرده عنوان کند. ســعید علی حســینی می گوید: بهداد 
10 ســال است که در مسابقات شرکت می کند و این حرکات 
تاثیری بر روی او ندارد. من هم درســت است که در مسابقات 
حضور نداشــتم، اما با تجربه شــده ام و این طور نیســت که 
رکوردشــکنی های او بخواهد بر روی ما تاثیر گذاشــته باشد. 
شــرایط مســابقه جهانی خیلی فــرق دارد و امیــدوارم که 
در روز مســابقه بــرای تمــام وزنه بــرداران ملی پوش خوب 
 باشــد و بتوانیم نتیجه  خیلی خوبی در این مســابقات کسب 

کنیم. 
علی حســینی در پاسخ به این پرسش که آیا او و سلیمی 
به رکورد 220 کیلوگرم رســیده اند یا خیر؟ خاطر نشان کرد: 
ســلیمی قبل از المپیک در تمرینات رکورد 220 کیلوگرم را 
زده است و شرایط مسابقه فرق می کند. باید ببینیم که با چه 
وزنه هایی مسابقه شروع می شود و اینجا بحث تاکتیکی مربیان 
مطرح اســت. زمانی که رضازاده وزنه مــی زد، او در تمرینات 
215 کیلوگرم را باالی ســر می برد، اما مسابقه اش را با 200 
کیلوگرم شــروع می کرد و رقبا هم با 200 کیلوگرم کارشان 
را آغاز می کردند. از این رو باید در مســابقه مشخص شود که 
رقابــت با چه وزنه هایی آغاز خواهد شــد، اگر باال برود ما هم 

می توانیم به آن رکوردها برسیم. 
وزنه بردار فوق سنگین ایران در مورد اینکه استراتژی برای 
فریب دادن تاالخــادزه دارند یا خیر، تصریح کرد: زیاد به این 
مسئله اعتقادی ندارم، چرا که وزنه بردار گرجستان با کیفیت 
است و این طور نیست که تحت تاثیر قرار بگیرد. او من و بهداد 

را دو رقیب جداگانه می بیند.
علی حســینی در مورد اینکه از لحاظ روانی بر روی خود 
کار کرده است تا تحت تاثیر جو مسابقات جهانی قرار نگیرد، 
خاطر نشان کرد: تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته ام و به 
رکوردهای خوبی رســیده ام و از این لحاظ استرسی ندارم و 

فقط در روز مسابقه تمام تالشم را خواهم کرد.
وی در پاســخ به این پرسش که از االن به المپیک توکیو 
هم فکر می کند یا خیر؟ تاکید کرد : 100 درصد. مســابقات 
جهانی 2017 می تواند ســکوی پرتابی باشد برای من که در 

المپیک به خوش رنگ ترین مدال برسم.

محمودمشــحونمیگویدوزارتورزشازوینخواستهبهدلیلبازنشستهبودن،ازریاستفدراسیونبسکتبال
کنارهگیریکند.

محمود مشحون در مورد اینکه اسبقیان گفته است مشحون بازنشسته است و سابقه ایثارگری هم ندارد، گفت: اینها همه حرف 
است و هیچ ابالغی برای من صورت نگرفته است. اگر ابالغی شود رفتن من به دو دقیقه هم نمی کشد. هیچ فشاری روی من نیست و 
هر کسی این مسائل را می گوید دروغ می گوید. فقط یک نامه ای به من زدند که شما اقدامات تان را به ما اعالم کنید. من چه اقدامی 
باید انجام دهم؟  رئیس فدراسیون بسکتبال افزود: فرقی نمی کند کدام ارگان؛ باالخره یک نفر باید به من بگوید که بروم. اگر بگویند 

همین فردا می روم. با خودم کیف هم نمی برم که اگر یادم رفت برگردم و آن را بردارم. 
مشــحون در مورد اینکه پس از ارسال نامه، وزیر ورزش شما را خواسته است،  گفت: چنین چیزی صحت ندارد. من پیش هیچ 
کسی نمی روم. 16 سال است از این حرف ها به من می زنند. وی در خصوص اینکه سال گذشته هم جانشین شما معرفی شده بود، 
گفت: اگر معرفی شده است بگویید بیاید. من همیشه تابع نظام جمهوری اسالمی ایران بودم و هستم. قوانین بسیار محترم است. من 

هم زاده این قوانین هستم و هر زمانی رفتنم به من ابالغ شود بالفاصله این کار را انجام می دهم.
این صحبت های مشــحون با خبرگزاری فارس در شــرایطی مطرح می شــود که شروین اســبقیان رئیس دفتر امور مشترک 
فدراســیون ها روز دوشنبه گفته بود در راستای اجرای قانون منع به کارگیری بازنشسته ها، موضوع از طرف وزارت ورزش به روسای 

بازنشسته فدراسیون ها اطالع داده شده است.

رئیسفدراسیونبسکتبالادعایوزارتورزشراردکرد
مشحون: کسی از من نخواسته کناره گیری کنم!

کیانوشرســتمیکهدربازیهایالمپیکریو
موفقبهکســبمدالطالیمسابقاتوزنهبرداری
شد،اینمدالرابرایکمکبهزلزلهزدگانکرمانشاه

بهحراجگذاشت.
روابط عمومی کمیته ملــی المپیک با اعالم این خبر 
عنوان داشت که پهلوان کرمانشاهی کشورمان در متن پیام 

خود نوشته است:
کرمانشانَگم،  ای شار شیرین

نفس کم دیرم، اَرای زار و شین
هـمدیاریم،  هـا ِژیـر آوار

کم بتکن خاک، َوه  ای ُکرَدوار
بار دیگردل زمین لرزید تا دل میلیون ها ایرانی در غم 
از دست دادن عزیزانشان بلرزد، دلیرمردان و شیرزنانی که 

همواره در دل تاریخ بعنــوان پاره ای از تن ایران بزرگ در 
خط مقدم دفاع از کشورشــان بوده و هستند و امروز این 
دریادالن اینگونه در ســاحل مصیبت زده طوفان بال، دست 
 به آســمان ساییده اند و چشم انتظار یاری مردم عزیز خود 

هستند.
اینجانب کیانوش رستمی فرزند کوچک این ملت بزرگ 
که هنوز در این چند روز خواب به چشمانم نیامده بر خود 
وظیفه دانســتم قدمی هر چند کوچک بــرای هموطنان 
زلزله زده کشورم پرداخته و مدال طالی بازی های المپیک 
2016ریو را که در واقع متعلق به همین مردم است به آنها 
بازگردانده و برای کمک به مردم زلزله زدگان غرب کشــور 
به حراج بگــذارم و عواید حاصــل از آن را به این عزیزان 

اختصاص دهم.

اقدام باارزش کیانوش رستمی برای کمک به زلزله زدگان

تباس: قرارداد مسی تمدید شده است
رئیس  اللیگا از تمدید شــدن قرارداد مهاجم آرژانتینی با بارسلونا خبر داد. 
خاویــر تباس در جریان یک صبحانه کاری که توســط یورو پرس تدارک دیده 
شده بود درباره تمدید قرارداد لیونل مسی صحبت کرد. رئیس اللیگا گفت: مسی 
با بارســلونا قرارداد دارد. قرارداد او تمدید شده اســت. قراردادها زمانی رسمی 
می شوند که به امضا می رسند، نه زمانی که به صورت رسمی این موضوع را اعالم 

می کنند. اگر مرا فریب ندهند، او قراردادش را تمدید کرده است.
لوو: نبود ایتالیا در جام جهانی یعنی فاجعه

ســرمربی تیم ملی آلمان از ضعف ایتالیــا در راهیابی به جام جهانی اظهار 
تاسف کرد. تیم ملی ایتالیا برای اولین بار از سال 1۹5۸ نتوانست به جام جهانی 
راه یابد تا غایب بزرگ جام بیست و یکم لقب بگیرد. یواخیم لوو سرمربی تیم ملی 
آلمان در واکنش به این موضوع گفت: واقعا تاســف بار است که ایتالیا نتوانست 
بــه جام جهانی برود. به نظرم جام جهانی بدون ایتالیا فاجعه اســت. ایتالیا تیم 
خوبــی دارد و بازیکنان مهمی در ترکیب خــود دارد. از اینکه این تیم در جام 
جهانی نیســت ناراحت هستم و برای سرمربی این تیم ناراحتم. لوو درباره دیدار 
دوســتانه آلمان با فرانسه نیز گفت: در این دیدار تونی کروس و سامی خدیرا از 
ابتدا بازی خواهند کرد و دوســت داریم به این دو بازیکن که در بازی با انگلیس 
غایــب بودند بازی دهیم. همچنین قصد داریم در این دیدار از کوین تراپ درون 

دروازه استفاده کنیم.
ایبراهیموویچ به تیم ملی سوئد بازمی گردد؟!

مهاجم منچستریونایتد پس از صعود سوئد به جام جهانی ممکن است به تیم 
ملی برگردد. زالتان ایبراهیموویچ پس از یورو 2016 فرانســه از تیم   ملی سوئد 
خداحافظی کرد اما اکنون دوباره می تواند به تیم   ملی بازگردد چون کشــورش 
توانست در پلی آف جام جهانی 201۸ روسیه ایتالیا را پشت سر بگذارد و به این 
رقابت ها صعود کند. برای برخی، بازگشــت مهاجم ســوئدی به تیم   ملی جذاب 
اســت؛ بازیکنی که در این صعود نقشی نداشت اما با این حال در کشور خود به 
حدی محبوب اســت که همه معتقدند باید دوبــاره به تیم   ملی بازگردد. زالتان 
در ایــن روزها از لحاظ فیزیکی آماده نیســت تا در باالترین ســطح رقابت های 
جهان به میدان برود. حتی ممکن اســت تا ماه ژوئیه به شرایط ایده آل نرسد و 
آســیب دیدگی اش بهبود نیافته باشد. او هنوز نتوانسته است به میادین بازگردد.

بــا این حال پس از صعود ســوئد به جام جهانی، اکانت هــای روزنامه نگاران در 
توییتر و هواداران این کشــور، تنها یک خواسته را مطرح کردند که آن بازگشت 
ایبراهیموویچ به تیم   ملی بود.خیلی از روزنامه نگاران به دنبال پاسخ ایبراهیموویچ 
بودند اما تنها واکنش رســمی این بازیکن، تبریک به تیم   ملی ســوئد بود. او در 

توییترش نوشت:  ما سوئد هستیم.
خانه تکانی در تیم ملی ایتالیا با خداحافظی 4 بازیکن

چهار بازیکن شــاخص تیم   ملی فوتبال ایتالیا بعد از ناکامی این تیم در راه 
صعود به جام جهانی از بازی های ملی کناره گیری کردند.

بعــد از ناکامی بزرگ چند بازیکن شــاخص تیم   ملی فوتبــال ایتالیا اعالم 
بازنشســتگی کردند. بعد از اینکه جان لوئیجــی بوفون خبر خداحافظی خود را 
اعالم کرد، دنیله ده روسی ۳۴ ساله که سابقه 117 بازی ملی را در کارنامه خود 
دارد و 21 گل نیز به ثمر رسانده بود، از بازی های ملی خداحافظی کرد. او سابقه 
قهرمانی با ایتالیا در جام جهانی  آلمان را در کارنامه خود داشــت. آندرا بارتزالی 
نیز به جمع بازیکنانی پیوسته است که از تیم   ملی فوتبال کشورش خداحافظی 
می کند. این مدافع ۳6 ساله که بعد از یورو 2016 از تیم   ملی فوتبال خداحافظی 
کرده بود، با درخواســت ونتورا به تیم   ملی بازگشــت ولی بعد از ناکامی در راه 
صعــود به جام جهانی او نیز اعالم خداحافظی کرد.نفر بعدی جورجیو کیه لینی، 
دیگر مدافع با ســابقه فوتبال ایتالیا بود که بعد از بازی از تیم   ملی خداحافظی 
کرد. این مدافع ۳۳ ســاله که ۹6 بازی ملی در کارنامه خود دارد، بعد از ناکامی 
بزرگ فوتبال ایتالیا در راه صعود به جام جهانی از تیم   ملی فوتبال این کشــور 
خداحافظی کرد. هر چند ونتورا اعالم کرده است که استعفا نداده است ولی باید 
منتظر خبر برکناری او و حضور مربی جدیدی در تیم   ملی فوتبال ایتالیا باشیم. 
حاال فوتبال الجوردی پوشان باید به دنبال حضور در یورو 2020 باشد تا ناکامی 

بزرگ در راه صعود به جام جهانی 201۸ روسیه را به دست فراموشی بسپارد.
پخش زنده بازی های آسیایی با 427 دوربین

بازی های آســیایی 201۸ قرار است توســط ۴27 دوربین به صورت زنده 
در آســیا و آمریکای التین پخش شود. اندونزی به دنبال این است تا ۳۸ رشته 
ورزشی بازی های آسیایی را که در ماه آگوست 201۸ برگزار می شود، به صورت 
زنده پخش کند. لیندا وایودی مدیر اجرایی پخش زنده بازی های آسیایی در این 
باره گفت: ما از ۴27 دوربین با سطح باال استفاده می کنیم تا همه رشته ها غیر از 
اسکواش را پخش کنیم.رئیس کمیته پخش زنده مسابقات همچنین تفاهمنامه 
همکاری با بازی های بین المللی سوئیس و سرویس پخش زنده را به امضا رسانده 
است. همچنین کمپانی پخش تلویزیونی ژاپن نیز همکاری الزم را برای بازی های 
آســیایی 201۸ خواهد داشت. لیندا در این باره اظهار داشت: بازی های آسیایی 
201۸ به صورت زنده در همه کشورهای آسیایی و آمریکای التین غیر از برزیل 
پخش خواهد شــد. عالوه بر مسابقات، مراسم افتتاحیه و اختتامیه نیز به صورت 
زنده پخش می شود. مدیر اجرایی کمیته پخش زنده مسابقات تاکید کرد هزینه 
پخش زنده یک مســابقه ۳50 هزار دالر با 5 دوربین اســت. رشته دوومیدانی 
گرانترین بازی در مســابقات 201۸ است که توسط ۳7 دوربین، یک هلی کوپتر 
و حدود ۴ موتورسوار با مبلغ یک میلیون دالر پوشش داده می شود. هجدهمین 
دوره بازی های آسیایی به میزبانی جاکارتا و پالمبانگ در تاریخ 1۸ آگوست تا 2 
ســپتامبر 201۸ برگزار خواهد شد. هزاران ورزشکار از 5۴ کشور در این بازی ها 
حضور خواهند داشــت. اندونزی برای دومین بار میزبانی این بازی ها را برعهده 

گرفته است. این کشور در سال 1۹62 نیز میزبان بود.
کسری 7۵ میلیون یورویی پاری سن ژرمن

تیم فوتبال پاری ســن ژرمن مجبور اســت تا پایان فصل جاری 75 میلیون 
یــورو به بودجه اش اضافه کند و در غیر ایــن صورت قانون فیرپلی مالی برایش 

دردسرساز می شود.
روزنامه فرانسوی اکیپ در گزارشی از شرایط بد مالی این تیم از نظر فیرپلی 
مالی یوفا گزارش داده اســت. در این گزارش آمده تیم اونای امری قانون یوفا را 
زیر پا گذاشــته است. در ماه سپتامبر یوفا تحقیقات درباره مسئله فیرپلی مالی 
پاری ســن ژرمن را آغاز کرد. درست زمانی که این تیم نیمار و کیلیان امباپه را 
در ازای ارقام نجومی به خدمت گرفت. یوفا به این باشــگاه اطالع داده که باید 
بودجه این باشگاه 75 میلیون یورو افزایش پیدا کند و برای این کار چند گزینه 
دارد. یکــی از گزینه ها فروش بازیکن اســت. این گزینه البته گزینه مورد عالقه 
مالک ثروتمند باشگاه نیست و امری هم دوست ندارد بازیکنی از این تیم در ماه 
ژانویه از آنها جدا شود. اما این سریع ترین راه برای تامین بودجه است.روش دیگر 
افزایش رقم حق پخش تلویزیونی اســت که برای آن الزم است این تیم به روند 
قابل قبول و مورد عالقه هوادارانش در لیگ فرانســه و لیگ قهرمانان اروپا ادامه 
دهد. گزینه بعدی مورد بلیت فروشی است. با آمدن نیمار و امباپه پی اس جی به 
راحتی می  تواند قیمت بلیت ها را افزایش دهد و البته باید مراقب باشد هواداران 
این تیم اعتراض نکنند. روش دیگر توســعه فروش محصوالت مربوط به باشگاه 
است. نیمار و امباپه به این تیم ملحق شدند و شاید در سراسر دنیا هواداران این 

تیم عالقه بیشتری به خرید لباس ها و وسایل ورزشی این باشگاه داشته باشند.

قهرمانانوچهرههایورزشیکشورآمادهجمعآوریکمکهایمردمیبرایهموطنانآسیبدیدهاززلزله
غربکشورشدهاند.

چهره های ورزشی و قهرمانان کشور به همراه مدیران ورزش و رئیسان فدراسیون ها در کنار سایر اقشار جامعه ضمن ابراز 
هم دردی با زلزله زدگان استان های غربی ایران، آمادگی خود را برای دریافت کمک های مردمی اعالم کردند.از این رو جامعه 
ورزش چهارشنبه 2۴ آبان در ورزشگاه شهید شیرودی گرد هم می آیند تا با کمک های هم میهنان عزیز بتوانند مرهمی باشند 
بر زخم های بازماندگان این حادثه. ورزشــکاران و چهره های صاحب نام ورزش ایران فردا از ســاعت نه و نیم صبح تا پانزده در 

ورزشگاه شهید شیرودی واقع در خیابان مفتح جنوبی منتظر دریافت کمک های مردمی هستند.

گردهمایی جامعه ورزش در شیرودی 
تیمملیهندبالکشــورمانبهمنظورآمادگیبیشترجهتحضوردرمسابقاتقهرمانیآسیااولدیماهبرای جمع آوری کمک های مردمی به زلزله زدگان

راهیاسلوونیخواهدشد.
 تیم ملی هندبال کشورمان به منظور آمادگی بیشتر جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا اول دی ماه راهی اسلوونی 
خواهد شــد و اردوی برون مرزی خود را در این کشــور برگزار خواهد کرد.پس از پایان اردوی تیم ملی در قطر، ملی پوشان 
جهت حضور در تورنمنت قطر، راهی این کشور خواهند شد. این تورنمنت با حضور تیم های قطر، الجزایر، عمان و ایران برگزار 
خواهد شد. هجدهمین دوره رقابت های هندبال قهرمانی مردان آسیا از 2۸ دی تا ۸ بهمن ماه به میزبانی کره جنوبی برگزار 
خواهد شــد و گروه بندی مرحله مقدماتی هجدهمین دوره مســابقات قهرمانی مردان آسیا به شرح زیر است: *گروه یک : 
ایران – عراق – ژاپن *گروه دو : بحرین – عمان – ازبکستان – استرالیا *گروه سوم: کره جنوبی – امارات – هند – بنگالدش 

*گروه چهارم : قطر – عربستان – چین – نیوزلند.

اعزام ملی پوشان هندبال به اسلوونی و تورنمنت قطر

حدیث دشت عشق

بهیادشهیدمحمودرضاعنداهلل
هنرمند مسجدی

شــهید محمودرضا عنــداهلل 2۳ خرداد 
1۳۴۴ در تهران دیده به جهان گشود.

از ســال 62 تا زمان شــهادت بنیانگذار 
انقالب فرهنگی در منطقه نظام آباد، مسئول 
پایگاه های تابستانی، انجمن فرهنگی مسجد و 
مربی پرورشی مقاطع ابتدایی و راهنمایی بود.

در آن دوره و با کمترین امکانات خالق و 
نوآور بود. در حوزه های هنرهای تجسمی، موسیقی و نمایش کارهای بی نظیری 
می کرد. تعداد زیادی از شاگردانش به شهادت رسیدند و آنهایی که ماندند، اکثراً 

افرادی هستند که در مشاغل فرهنگی و مهم در حال خدمتند.
 گزیده ای از دل نوشته های شــهید: سبکباالنی چون شهدا بودند که پرواز 
کردن را به شما می آموزند و لکن وظیفه شماست قبل از پرواز و قبل از هجرت 
بیاموزید پرواز را. بدانید امروز دشــمن از آموزش های شما می هراسد. می ترسد 
که نوجوانان جذب مســجد شوند. آخر می دانید اگر کسی مسجدی شود مانند 

آهن آبدیده می شود.
موال! شاهد باش من عاشــق امام هستم. من هیچ نهادی را به اندازه بسیج 
دوست ندارم. بسیج معبد عاشقاِن اهلل است. بسیج میدان وصل و جهاد و مبارزه 
در راه رســیدن به معشوق است. بسیجی ها انقالب را بیمه کردند. بسیجی ها را 

دعا کنیم که ما مدیون بسیجی ها هستیم.
 ســرانجام محمودرضا عنداهلل اول بهمن 66 در عملیات بیت  المقدس 2 در 

منطقه ماووت به فیض رفیع شهادت نائل آمد.

قهرمانی تراکتورسازی در جام شهدا
تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با برتری برابر سایپا به مقام قهرمانی جام شهدا 
دســت یافت. در دیدار فینال جام شــهدا که از ســاعت 15 دیروز  بین تیم های 
تراکتورســازی تبریز و سایپا برگزار شد، سپیدپوشان تبریزی موفق شدند با نتیجه 
۳ بر صفرتیم ســایپا علی دایی را شکســت دهند و قهرمان این دوره از مسابقه ها 
شــوند.گل های تراکتورســازی را در این دیدار فرزاد حاتمی در دقایق 26 و 7۳ و 
امید عالیشاه در دقیقه ۸6 وارد دروازه سایپا کردند.در پایان این دیدار علی دایی و 
مربیان تیم سایپا هنگام ورود به رختکن با مأموران حاضر در ورزشگاه درگیر شدند 
و این درگیری به درگیری فیزیکی کشیده شد که با دخالت برخی از فرماندهان و 
همچنین علی دایی، ماجرا ختم به خیر شد. البته این مسئله باعث شد که دایی نه 
تنها با خبرنگاران مصاحبه ای انجام ندهد حتی تابلوی نقاشی  هم که برای او کشیده 

شده بود با خود به همراه نبرد.
توقف نفت صدرنشین مقابل برق

 هفته سیزدهم لیگ دسته اول فوتبال دیروز در شهرهای مختلف برگزارشد که 
در یکی از این مســابقات، تیم صدرنشین نفت مسجد سلیمان در شیراز به مصاف 
برق رفت و در نهایت به تســاوی بدون گل رسید.نســاجی مازندران هم با یک گل 
صبای قم را شکســت داد تا جای برق شیراز را در رده دوم جدول بگیرد. خونه به 
خونه با جواد نکونام مقابل شهرداری تبریز به تساوی بدون گل رضایت داد. بادران 
و اکسین هم به ترتیب برابر مس رفسنجان و فجر سپاسی پیروز شدند.نتایج هفته 
سیزدهم لیگ دسته اول به این شرح است: * مس کرمان یک - ماشین سازی صفر 
* نســاجی مازندران یک - صبای قم صفر* مس رفسنجان 2 - بادران تهران ۳ * 
راه آهن یک - آلومینیوم اراک 2 * شــهرداری تبریز صفر - خونه به خونه صفر * 
ملوان یک - گل گهر سیرجان یک * برق جدید شیراز صفر - نفت مسجد سلیمان 
صفر * اکسین البرز یک - فجر سپاسی صفر * شهرداری ماهشهر صفر - ایرانجوان 

بوشهر یک.
جدول رده بندی لیگ دسته اول :1- نفت مسجد سلیمان ۳0 امتیاز،2- نساجی 
مازندران 26 امتیاز، ۳- برق جدید شــیراز 25 امتیاز، ۴- بادران تهران 2۳ امتیاز، 

5- اکسین البرز 22 امتیاز و...
مهدوی کیا میهمان ویژه فیفا در قرعه کشی جام جهانی

کاپیتان پیشــین تیم ملی فوتبال کشــورمان میهمان ویژه مراسم قرعه کشی 
جام جهانی است. مراسم قرعه کشی جام جهانی 201۸ روسیه، 10 آذر ماه در کاخ 
کرملین برگزار می شود که نمایندگان ۳2 تیم حاضر در جام جهانی در این مراسم 
حضــور دارند.عالوه بر نمایندگان تیم ها، فیفا میهمانان ویژه ای هم به این مراســم 
دعوت کرده اســت که مهدی مهدوی کیا به عنوان یکــی از میهمانان ویژه در این 
مراســم حاضر خواهد بود.به این ترتیب کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان 
جمعه، 10 آذرماه در مســکو حاضر خواهد بود تا شــاهد قرعه کشــی جام جهانی 

201۸ روسیه باشد.
طاهری: دوست داریم مسی و رونالدو را هم بگیریم!

محسن طاهری مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان واکنش جالبی به شایعات 
پیرامون نقل و انتقاالت تیم نشان داد و درباره شایعه حضور اشکان دژاگه و سروش 
رفیعی در تیم ســپاهان گفت: این ها اخباری اســت که رسانه ها منتشر می کنند 
اما ابتدا باید وضعیت رفیعی با باشــگاه الخور مشــخص شود و ســپس با او وارد 
مذاکره شــویم. هر تیمی دوست دارد این بازیکنان را داشــته باشد.او افزود: همه 
می گویند بــا دژاگه و رفیعی مذاکره کرده ایم امــا روح خودمان هم خبر ندارد. ما 
دوســت داریم حتی مسی و رونالدو را هم در تیم مان داشته باشیم. نام 10 بازیکن 
را از ما می پرســند و ما هم می گوییم از خدای مان اســت این بازیکنان در سپاهان 
بازی کنند اما باید شــرایطش پیش بیاید و توافق بین دو طرف ایجاد شود.طاهری 
هم چنین درباره اینکه گفته  می شود کرانچار تا پایان نیم فصل اول اولتیماتوم گرفته 
اســت، توضیح داد: به هیچ وجه چنین چیزی وجود نــدارد. ما هیچ مهلتی برای 

سرمربی تیم تعیین نکرده ایم.
گرشاسبی: برانکو می ماند

سرپرســت موقت باشــگاه پرســپولیس می گوید برانکو می ماند و کارش را با 
قــدرت ادامه می دهد چــون این موضوع مورد تاکید وزیــر ورزش و هیئت مدیره 
باشگاه است.حمیدرضا گرشاسبی گفت : با تالش و حمایت وزارت ورزش و جوانان 
بخشی از مطالبات ما از حامی مالی برای پرداخت درصدی به کادر فنی و بازیکنان 
دریافت شــده و ظرف امروز و فردا به آنان پرداخت می شــود.او ادامه  داد: تمرینات 
پرسپولیس با برنامه و منظم دنبال می شود. هواداران اصال نگران نباشند. با دریافت 
مجوز حرفه ای از کنفدراســیون فوتبال آســیا که با پیگیری مستمر وزیر ورزش و 
رئیس فدراســیون فوتبال صورت گرفت، مانند استقالل و تراکتورسازی از این بابت 
هم نگرانی نداریم.سرپرســت موقت باشگاه پرسپولیس درباره قرارداد برانکو خاطر 
نشــان کرد: خود من در این مورد با توجه به عملکرد مناســب و مطلوب سرمربی 
پرسپولیس و رضایت وزیر ورزش و جوانان و هواداران از برانکو، با او جلسه ای خواهم 
داشــت و در نهایت با حضور هیئت مدیره، برانکو در پرســپولیس می ماند چرا که 

عاشق ایران و پرسپولیس است.
جدال قعر جدولی ها و نیم نگاه پیکان به صدر

لیــگ برتر فوتبال بعــد از تعطیلی که به منظور برگــزاری اردوی تیم ملی به 
وجــود آمده از امروز با برگزاری دو بازی وارد هفته یازدهم خود خواهد شــد.هفته 
یازدهم با مصاف این دو تیم از ســاعت 1۴:۳0 چهارشــنبه آغاز می شود. شاگردان 
فیروز کریمی هفته دهم توانستند با کسب پیروزی خود را از قعر جدول جدا کرده 
و به رتبه چهاردهم صعود کنند. در حالی گسترش فوالد 11 امتیازی خود را آماده 
این بازی می کند که اســتقالل خوزستان با 10 امتیاز، در رده پانزدهم قرار داشته و 
اوضاع چندان مساعدی ندارد. این تیم در روزهای اخیر به دلیل مشکالت مالی شدید 
تمرینی نداشته و بازیکنان نیز به دلیل دریافت نکردن مطالبات شان انگیزه ای ندارند. 
از همین رو گسترش فوالد برای رهایی از بحران و پیوستن به تیم های میانه جدول 
بهترین فرصت را پیش روی خود دارد.دومین دیدار هفته یازدهم از ســاعت 15:15 
آغاز می شود و شاگردان مجید جاللی با امید رسیدن به صدر جدول و بازپس گیری 
رتبه اول از پارس جنوبی، به مصاف تیمی می روند که هم چون اســتقالل خوزستان 
به لحاظ مالی با بحران روبه رو شــده است. صنعت نفت آبادان که در ابتدای فصل با 
گرفتن بازیکنان تاثیرگذار توسط فراز کمالوند به دنبال رتبه تک رقمی در این لیگ 
بود، با گذشت 10هفته نتوانسته انتظارات مالی بازیکنانش را برآورده کند. این تیم با 
1۳ امتیاز جایگاه هشتم جدول را در اختیار دارد و باید مقابل پیکانی قرار گیرد که با 
2۳ امتیاز سوم جدول است و به دنبال جبران اختالف 2 امتیازی اش با صدر جدول 

است.سایر بازی های هفته یازدهم دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
پیروزی پرگل پرسپولیس مقابل پاراگ

تیم فوتبال پرســپولیس که از ساعت 16 دیروز در ورزشگاه شهید کاظمی در 
یک دیدار تدارکاتی به مصاف پاراگ رفت با نتیجه 5 بر یک توانســت پیروز شود.

گل های پرسپولیس را در این دیدار علی علیپور، گادوین منشا، آدام همتی )2 گل( 
و احمد نوراللهی به ثمر رساندند.

قرارداد صانعی تمدید شد؛ ناظم الشریعه نه!
فدراســیون فوتبال قرارداد تمام مربیان تیم ملی فوتسال را تمدید کرد به جز 
محمد ناظم الشریعه.جلسه کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی با حضور 
عباس ترابیان، علی کفاشیان، محمدرضا ســاکت، لیال صوفی زاده، پریا شهریاری، 
شهرزاد مظفر و عباس هاشم پور در سازمان لیگ فوتسال برگزار و مقرر شد قرارداد 
کادر فنی تیم ملی زیر 1۸ سال فوتسال آقایان به سرمربی گری علی صانعی تمدید 
شود.علی صانعی در پاسخ به این پرسش که مگر قرارداد مربیان تیم ملی چهارساله 
نبوده اســت؟ گفت: قرارداد همه مربیان تیم ملی فوتسال یک ساله است و سال به 
ســال تمدید می شود. قرارداد من و آقای ناظم الشریعه نیز 20 آبان 1۳۹5 تمدید 
شد و سه روز پیش به اتمام رسید. از همین رو درخواستی به فدراسیون نوشتیم تا 
قراردادمان را تمدید کنند.در حالی صانعی از تمدید ساالنه قراردادها خبر می دهد 
که محمد ناظم الشــریعه چندی پیش تاکید داشت قراردادش تا پایان جام جهانی 
2020 تمدید شده است. اما در حال حاضر قرارداد صانعی تمدید شده اما همکاری 
ناظم الشریعه با تیم ملی، سه روز پیش به اتمام رسیده و فدراسیون فوتبال تصمیمی 

در قبال آن اتخاذ نکرده  است.
ارسال نامه به فیفا برای محرومیت باشگاه استقالل

امیرحسین صادقی مدافع سابق استقالل که حدود یک میلیارد و 50 میلیون 
تومان از این باشــگاه طلبکار اســت به دلیل بی توجهی مســئوالن این باشگاه به 
درخواســت های این بازیکن برای وصول مطالباتش با ارسال نامه به کمیته تعیین 
وضعیف فیفا خواســتار محرومیت این باشگاه از پنجره نقل و انتقاالتی آینده شد. 
وکیل امیرحســین صادقی با اعالم این خبر گفت: با توجه به درخواست های مکرر 
ما برای روشــن شــدن وضعیت طلب یک میلیارد و 50 میلیون تومانی صادقی و 
همچنین بی توجهی مســئوالن باشگاه و لغو نشستی که خودشان درخواست داده 
بودند نامه ای را تنظیم و به کمیته تعیین وضعیت فیفا ارســال کردم و خواســتار 
محرومیت باشگاه استقالل از پنجره نقل و انتقاالتی آینده شدم. قرار است به زودی 

پاسخ این شکایت نامه ما به باشگاه استقالل ارسال شود.
محرومیت سپاهان از حضور تماشاگر

کمیته انضباطی فدراسیون، آرای جدید خود را درباره تیم های لیگ برتری به 
این شرح اعالم کرد:* دیدار دو تیم سپاهان اصفهان و پیکان تهران در هفته یازدهم 
لیگ برتر فوتبال، برگزار و از سوی تماشاگران تیم سپاهان اصفهان تخلفانی مبنی 
بر سر دادن شعار و فحاشی به داور و بازیکن حریف )مسبوق به سابقه( رخ داد. این 
تیم به یک جلســه از همراهی تماشاگران خود محروم است )این رای قابل تجدید 
نظر اســت( و باید 100 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. )این رای قطعی 
است( * محمدرضا مهاجری، سرمربی تیم پدیده مشهد به دلیل اعتراض شدید به 
داور در دیدار برابر فوالد خوزستان که منجر به اخراجش شد، با تذکر کتبی کمیته 

انضباطی رو به رو شد.
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غایبانبزرگجامجهانی۲۰۱۸چهتیمهاییهستند؟!
تیمهایبزرگزیادی،جامجهانی۲۰۱۸روسیهرااز

تلویزیونتماشاخواهندکرد.
با صعود سه شنبه شب سوئد به جام جهانی 2016 روسیه 
2۹ تیم از ۳2 تیم حاضر در این بازی ها شناخته شدند. تکلیف 
ســه تیم دیگر، امروز چهارشنبه مشــخص می شود. بنابراین 
امروز همه ۳2 تیم حاضر مشخص خواهند شد اما جای خالی 
تیم هایــی که در دوره های قبلی جــام جهانی یک تیم بزرگ 
محسوب می شدند کامال احســاس خواهد شد. آنها باید جام 

جهانی پیش رو را از تلویزیون ببینند.
نبــود ایتالیا قابل توجه ترین آنها اســت. آتزوری با چهار 
عنــوان قهرمانــی )2006، 1۹۸2، 1۹۳۸ و 1۹۳۴( در 120 
 دقیقه نتوانســت دروازه  ســوئد را باز کنــد و جای خالی این 
تیم در روســیه به شدت احساس خواهد شد. ایتالیا همه جام 
جهانی را به جز 1۹۳0 )به این بازی ها دعوت نشــد( و 1۹5۸ 
تجربه کرده بود. جالب اینجا اســت کــه تنها جام جهانی که 

آتزوری به آن نرسیده بود در سوئد برگزار شد.
هلند تیم ســوم جام جهانی 201۴ برزیل و نایب قهرمان 
2010 آفریقای جنوبی در مرحله مقدماتی جام جهانی 201۸ 

حذف شد و حتی شانس صعود به پلی آف را پیدا نکرد.
شــگفتی، تنها در قاره اروپا رخ نداد. در آمریکای جنوبی 
هم مدافع عنوان قهرمانی کوپا آمه ریکا یعنی شــیلی از صعود 

به جام جهانی باز ماند. این تیم حتی شانس حضور در پلی آف 
را پیدا نکــرد. این اتفاق برای پاراگوئه نیز رخ داد. این تیم در 

چهار دوره قبلی جام جهانی حضور داشت.
ایــن قضیه در رابطه با کامرون نیــز عجیب بود. قهرمان 
پنج دوره آفریقا و آخرین قهرمان این رقابت ها نتوانست جواز 

حضور در جام جهانی روسیه را کسب کند.
کشورهای دیگری که به حضورشــان در دوره های اخیر 
عادت کرده بودیم از صعود باز ماندند. بهترین آنها آمریکا بود. 
این تیم در شش دوره اخیر جام های جهانی حضور داشت اما 
در مرحله مقدماتی 201۸ پایین تر از مکزیک، کاســتاریکا و 
پاناما قرار گرفت و حتی نتوانست در پلی آف شرکت کند و آن 
جایگاه را هندوراس بدست آورد که می تواند امروز چهارشنبه 

به تاریخ سازی اش ادامه  دهد.
در نقطــه مقابــل، در جام جهانی پیش رو کشــورهایی 
هســتند که نخســتین حضورشــان را در این بازی ها تجربه 
می کنند. ایســلند و پاناما رویای صعــود را به حقیقت تبدیل 

کردند.
از طرفی تیمی که در همه رقابت های جام جهانی حضور 
داشته برزیل است. دیگر کشورهای حاضر در روسیه برای یک 

بار یا بیشتر، به دالیل مختلفی حضور نداشته اند.
سه کشــور دیگر هنوز فرصت دارند که خود را به روسیه 

برســانند. ایرلند یا دانمارک، اســترالیا یا هندوراس و پرو یا 
نیوزیلند می توانند جام جهانی را دوباره تجربه کنند.

با توجه به اینکه هنوز سیدبندی ها قطعی نشده است، اگر 

پرو صعود کند در ســید دو خواهــد بود. اگر صعود نکند بین 
دانمارک یا ایرلند جنوبی یک تیم به این سید راه خواهد یافت. 
دیگر تیم ها اگر صعود کنند در سید سه یا چهار قرار می گیرند.

* علیرضا نادی که در دیدار هفته گذشــته تیمش، هاوش گنبد برابر سایپا تهران در اواسط بازی با امیر غفور دچار درگیری 
لفظی شده بود با رای کمیته انضباطی لیگ برتر والیبال به یک جلسه محرومیت تعلیقی محکوم شد.

*باپایاندوررفتبیستوهفتمیندورهلیگبرترواترپلوکشورتیمسایپاباکسب۱۲امتیازدرصدرجدول
اینرقابتهاقرارگرفت.تیمهایدانشگاهونفتامیدیهنیزبهترتیبدرجایگاهدوموسوماینجدولایستادند.
باتوجهبهدیدارمعوقهدوررفتاینمسابقاتمیانایندوتیمکهطبقاعالمسازمانلیگمقررشدهروزجمعه
ســومآذرماهبرگزارشــود،هردوتیمفرصتاینرادارندتاباپیروزیدرایندیدارجایگاهخودرادرجدول

بهبودبخشد.دوربرگشتاینمسابقاتپنجشنبهوجمعه)نهمودهمآذر(باسهدیدارپیگیریخواهدشد.
*رقابت های شمشیربازی لیگ سراسری بانوان و آقایان که با برگزاری هفته اول آن در روزهای چهارم و پنجم آبان آغاز شد، 
طی روزهای دوم آذر )بخش بانوان( و ســوم آذر )بخش آقایان( هفته دوم این مســابقات پیگیری خواهد شد.این رقابت ها با 

حضور 16 تیم از 6 استان در هر سه اسلحه و در سالن شهید کالهدوز تهران  برگزار می شود.

خواندنی از ورزش ایران

مدیرتیمهایملیدوچرخهسواریمیگویدمربیخوبخارجیبیشاز۱۰هزاردالردرماهدستمزدمیخواهدکه
فدراسیونتواناییپرداختشراندارد.

محسن سلگی درباره آخرین وضعیت حضور مربی خارجی در تیم ملی دوچرخه سواری نیمه استقامت و استقامت بیان کرد: ما با 
مربیانی مذاکره داشتیم که بعضی از آنها از راه دور می خواستند هدایت تیم ملی را برعهده بگیرند و برخی دیگر نیز هدایت تیم های 
ملی کورسی و کوهستان را با هم می خواستند تا نیروهای خود را مستقر کنند. مربیان درجه یک از فرانسه، انگلیس، کره جنوبی و 
اسلوونی هم بودند که دستمزدهایشان واقعا باال بود و بیش از 10 هزار دالر درخواست دستمزد داشتند.او ادامه داد: ما مربیان درجه 
دو و سه هم داریم که با سه تا چهار هزار دالر در ماه هم راضی می شدند اما نمی خواستیم تجربیات گذشته را تکرار کنیم و درجا 
زدن هایی که قباًل بوده دوباره تکرار شود.ســلگی در پاسخ به این پرسش که با این شرایط حضور مربی خارجی منتفی شده است، 
تاکید کرد: فدراسیون توان پرداخت چنین دستمزدهایی را ندارد مگر اینکه وزارت ورزش  و کمیته ملی المپیک کمک کنند. یکی 
از دالیلی که جلسه کمیته فنی را عقب می اندازیم همین است که ببینیم منابع مالی برای آوردن مربی خارجی تامین می شود یا نه.

مصائب فدراسیون دوچرخه سواری برای آوردن مربی خارجی

هفتههفتملیگبرتــروالیبالازامروزبابرگزاری
ششدیداردرشــهرهایتهران،آمل،گنبد،تبریزو

ورامینپیگیریمیشود.
در نخســتین دیدار هفته  از ساعت 15 تیم پیکان تهران 
در خانه والیبال میزبان ســارویه ساری است. شاگردان پیمان 
اکبری که به خوبی با برد در هفته های گذشــته خود را از قعر 
جدول جدا کردند، به مصاف سارویه ای می روند که در روزهای 

گذشته با مشکالت عدیده مالی روبرو بوده است.
از ســاعت 16 چهار دیدار به طور همزمان برگزار می شود 
که در مهم ترین آنها شــهرداری تبریز بدون شکست در خانه 
به مصاف خاتم اردکان می رود. شاگردان عادل بناکار در شش 
هفته  گذشــته پا به پای بانک سرمایه آمده اند و تنها به دلیل 
اختالف امتیازی نسبت به این تیم در رده دوم قرار دارند و در 
حالی به مصاف خاتم می روند که این تیم در هفته های گذشته 

طعم برد را نچشیده است. 

در دیگر دیدار مهم هفته  کاله مازندران در ســالن پیامبر 
اعظم )ص( میزبان شهرداری ارومیه است. کاله در این فصل با 
وجود یک بازی کمتر عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش 
گذاشته است و خود را در بین چهار تیم باالی جدول می بیند. 
شــاگردان بهروز عطایی در هفته  گذشته نیز موفق شدند تیم 
خوب خاتم اردکان را سه بر یک شکست دهند و امیدوارند در 
دیداری خانگی برابر تیم قدرتمند شهرداری ارومیه به پیروزی 

برسند تا جایگاه شان را در جدول از دست ندهند. 
در یکــی دیگر از دیدارها که بین دو تیم پایتخت نشــین 
برگزار می شود تیم شمس تهران در سالن فدراسیون والیبال 
میزبان ســایپا تهران است. می توان به تیم شمس عنوان غیر 
قابل پیش بینی هــا را داد چرا که در مقابل هر تیمی با نهایت 
جنگندگی بازی می کننــد و در برابر تیم های قدرتمند لیگ 
توانســته اند کار را به ســت پنجم بکشانند و حتی به پیروزی 

نیز برسانند.

شــهرداری ورامین رده ســومی هم در خانه میزبان رعد 
پدافند قعرنشین است. شاگردان فرهاد نفرزاده هر چند فصل 
پرحاشــیه و پرنوسانی را پشت سر می گذارند اما توانسته اند با 
وجود همه این حواشــی با انجام بــازی خوب، عرصه را بر هر 
تیمی تنگ کنند و خود را به عنوان یک مدعی معرفی کنند. 
در سوی دیگر رعد پدافند کاشان به هیچ عنوان عملکرد خوبی 
نداشته است و تا هفته  ششم حتی موفق به کسب یک امتیاز 
هم نشده است. شــهرداری ورامین در صورت کسب پیروزی 
برابر نماینده کاشان می تواند جایگاه سوم را تا پایان هفته  برای 
خود حفظ نماید. در آخرین دیدار هفته  هفتم از ساعت 17:۳0 
بانک سرمایه صدرنشین لیگ برتر، در گنبد به مصاف هاوش 
مــی رود. هر چند که این دیدار بر روی کاغذ برتری بی چون و 
چرای تیم پایتخت نشین را نشان می دهد، اما بازی برابر والیبال 
دوستان پرشور گنبدی برای هر تیمی سخت است و مصطفی 

کارخانه این را بهتر از هر کسی می داند. 
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