
ورزشی

* به منظور شــرکت در یازدهمین دوره رقابت های قهرمانی کاراته دانشجویان 
جهان تیم کاراته دانشــجویان کشــور با همکاری فدراســیون کاراته با ترکیب ۱۸ 

ورزشکار خانم و آقا عازم کشور ژاپن شد.
* حسین مالقاسمی، پیشکسوت 83 ساله کشتی ایران، دارنده مدال 
نقره جهان و عضو شورای فنی کشتی فرنگی و همچنین سرمربی سال های 
دور تیم   ملی کشــتی ایران به دلیل ناراحتی قلبــی و گرفتگی عروق در 
بیمارستان کسری تهران بستری شــد. بهرام مشتاقی، عضو شورای فنی 
کشتی فرنگی که بر بالین مالقاسمی حاضر بود درباره آخرین وضعیت حسین 
مالقاسمی گفت : چند وقتی بود که او از ناحیه قلب دچار مشکل شده بود تا 
اینکه روز سه شنبه وی را به بیمارستان انتقال دادیم و آنژیوگرافی از او نشان 
داد که یکی از رگ های قلبی او دچار گرفتگی شده است. مشتاقی در پایان 
صحبت های خود، افزود: خوشبختانه وی در حال  حاضر در شرایط خوبی به 
سر می برد و قرار است با تایید پزشک امروز )دیروز( از بیمارستان مرخص 
شود تا ان شاء اهلل به زودی روند درمانی خود را به صورت کامل پیگیری کند.

* در ادامه مســابقات مرحله چهارم جــام جهانی تیروکمان که در برلین آلمان 
در حال برگزاری اســت، زهرا نعمتی تنها نماینده ریکرو بانوان در مرحله یک چهل 
و هشــتم حذفی انفرادی به مصاف کماندار قزاقســتانی رفت و با نتیجه دو بر شش 

شکست خورد و از دور رقابت های انفرادی حذف شد.

خواندنی از ورزش ایران

سرویس ورزشی-
مدیریت باشگاه استقالل دستخوش تغییرات شد؛ 
سید رضا افتخاری روز چهارشنبه کناره گیری خود را 
اعالم کــرد تا طی روزهای آینده فرد دیگری به عنوان 

سرپرست یا مدیرعامل استقالل معرفی شود.
عملکــرد ضعیف مدیران اســتقالل در نقــل و انتقاالت 
ســرانجام آنها را مجاب کرد که از ســمت خــود کناره گیری 
کنند؛ اتفاقی کــه البته مورد پســند وزارت ورزش و جوانان 
نیز بود. از آخرین ســاعات روز ســه شنبه خبرهایی مبنی بر 
کناره گیری ســید رضا افتخاری سرپرســت باشگاه استقالل 
 مخابره شد تا اینکه این موضوع چهارشنبه صبح شکل رسمی

 به خود گرفت. 
چهارشــنبه صبح خبرگــزاری فارس خبــر کناره گیری 
افتخــاری را روی خروجــی اش قــرار داد. در متن خبر آمده 
بود: »صبح چهارشــنبه سیدرضا افتخاری استعفای خود را از 
مدیریت باشگاه استقالل برای مسعود سلطانی فر وزیر ورزش 
و جوانان ارســال کرد. مدیرعامل استقالل در متن استعفانامه 
خود اعالم کرده با اشاره به مشکالت شخصی و بیماری نیاز به 
ادامه درمان دارد و از همین رو نمی تواند به حضور در باشــگاه 
استقالل ادامه دهد و از سمت مدیریت باشگاه استقالل استعفا 
می دهد.« با توجه به مشــکالت موجود، وزیر ورزش و جوانان 
با اســتعفای افتخاری موافقت کرده و گفته می شود قرار است 
تا روز شنبه سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره جدید 
آبی ها توسط مجمع و هیئت رئیسه استقالل معرفی شوند. نکته 
جالب اینکه افتخاری در بدو حضورش در باشگاه استقالل گفته 
بود آمده تا ستاره چهارم را به پیراهن استقالل اضافه کند اما 

بدون موفقیت در این ادعا حاال از استقالل خداحافظی کرد.
دلیل کناره گیری افتخاری چه بود؟!

افتخاری در حالی قبل از ســفر استعفای خود را به دست 
مسعود سلطانی فر رسانده که مشکالت زیادی باشگاه استقالل 

را محاصره کرده بودند. 
مشــکالتی نظیر ناهماهنگی مدیران و کمیته پزشــکی 
باشگاه در جذب بازیکن، ناتوانی در جذب بودجه برای تمدید 
قرارداد و هم چنین خرید بازیکن جدید، دیر شــروع شــدن 
تمرینات و بازی نکردن در سوپرجام، مدیرعامل فعلی استقالل 

را برای ادامه کار در این تیم در تنگنا قرار داده بود.

پس از کش وقوس های فراوان اســتقالل با ۲ تا ۳ بازیکن 
کلیدی خود تمدید کرد اما تاکنون نتوانسته قرارداد بازیکنان 
تاثیرگذاری چون تیام، جپارف، مجید حسینی و روزبه چشمی 
تمدید کند به طوری که چشمی آبی ها را تهدید به رفتن کرده 

و حسینی نیز می خواهد به ترابوزان اسپور بپیوندد.
در طرف دیگــر نیز اســتقاللی ها با نظر وینفرد شــفر، 
تمرین های خود را دیرتر از پرســپولیس آغــاز کردند و برای 
برگزاری ســوپرجام به مشکل خوردند. مدیران این باشگاه که 
نتوانستند سازمان لیگ را برای تعویق این دیدار قانع کنند، از 
تصمیم ســازمان لیگ برای اعالم شدن ۳ بر صفر شدن دیدار 
سوپرجام به سود پرسولیس شاکی شدند. در این شرایط گفته 
می شود در جلسه ای که شــورای تامین برای برگزاری دیدار 
ترتیب داده بود، ملکی، عضو هیئت مدیره این باشــگاه بدون 
نگرانی واکنش خاصی به بحث ها حاضر شده و نگرانی نسبت 

به عواقب احتمالی رفتارهایش نداشته است.
 با این شرایط سفر احتمالی آبی ها به آلمان نیز در هاله ای 

از ابهــام قرار می گیرد و تکلیف برنامه این تیم برای ادامه اردو 
آماده سازی اش نامشخص می ماند.

اعتراض بازیکنان به عملکرد ضعیف مدیریت
البته عملکرد ضعیف مدیران اســتقالل صدای بازیکنان 
را نیز درآورده اســت. به عنــوان نمونه روز گذشــته پژمان 
منتظری در مصاحبه ای عنوان داشت: کاش استقالل محروم 
بود. حداقل تکلیف مان مشــخص می شد. حداقل آقایان سراغ 
بازیکنــان خودمان می رفتنــد. نمی دانم قضیه چــرا اینقدر 
پیچیده شــده است. تیم ما شــده پچ پچ و خاله زنک بازی! هر 
کسی در یک گوشــه پچ پچ می کند و حرف می زند. درنهایت 
هم دودش به چشــم مردم می رود. وی افزود: آقای افتخاری 
به دلیل درگذشــت پــدرش به تهران برگشــت، اما اینجا دو 
بازیکن نشســته اند و منتظرند تا قراردادشان تمدید شود، چه 
کســی باید با اینها صحبت کند؟ من فقط این را بگویم مقصر 
این گونه اتفاقات یکی، دو نفر نیســتند و چند نفر هستند که 
االن کنار کشیده و برای اینکه اتفاقی برای فردایشان نیفتد و 

موقعیت شان در خطر نباشد حرفی نمی زنند. به شخصه دست 
و پایــم در حال لرزیدن اســت که چه اتفاقــی برای این تیم 
می افتد. من یک ســؤال دارم. آیا مشکل استقالل االن آلمان 
رفتن است؟ یا در اردو بودن و سوپرجام؟ آیا این تیم می تواند 
خودش را جمع وجور کند؟ هنوز بازیکنان قراردادشان را تمدید 
نکرده اند و مشکل اصلی این است که ما نفرات خودمان را هم 
حفظ نکرده ایم. اصاًل کســی به این چیزها فکر می کند؟ من 
واقعاً نمی دانم چه بگویم، فقط امیدوارم به داد این تیم برسند. 

فتحی سرپرست شد، ماجدی به استقالل آمد
با رفتن افتخاری از استقالل زمزمه هایی مبنی بر مدیریت 
امیرحســین فتحی در این باشگاه به گوش می رسید تا اینکه 
در پایان جلسه عصر دیروز هیات مدیره استقالل، امیرحسین 
فتحــی به جای ســید رضا افتخــاری به عنوان سرپرســت 
مدیرعاملی جدید این باشــگاه انتخاب شد.همچنین با خروج 
ســید رضا افتخاری از این باشگاه، ترکیب جدید هیات مدیره 

استقالل هم اعالم شد:
جواد قراب، میرشــاد ماجدی، امیرحسین فتحی، حسن 

زمانی، عباس ملکی.
در همین جلســه عباس ملکی به عنــوان رییس هیات 
مدیره اســتقالل انتخاب شــد و پندار توفیقی با وجود رفتن 
رضا افتخاری، در ســمت معاون ورزشی این باشگاه ابقا شد. 
میرشــاد ماجدی که در هیات رئیسه باشگاه، جایگزین سید 
رضا افتخاری شده، به عنوان معاون فنی باشگاه انتخاب شد تا 
عالوه بر حضور در کمیته آموزش فدراسیون فوتبال، عهده دار 

امور فنی باشگاه استقالل هم باشد.
توجه به اصل شایسته ساالری 

فتحی به عنوان سرپرست انتخاب شد و مشخص نیست 
طی روزهای آینده مدیرعامل می شــود یــا خیر. ولی حرف 
همیشــگی ما در این صفحه آن بوده کــه در انتخاب مدیران 
اصل شایسته ساالری مورد توجه قرار گیرد. ورزش ارث پدري 
کسي نیست، ملک طلق و حریم خصوصي هیچ باند و حزب و 
جناحي هم نیست، اهالي ورزش به دیارالبشري بدهکار نیستند 
و بر این اساس آنها فراتر از باند و جناح و قبیله و... انتظار دارند 
برای باشگاه استقالل با پشتوانه عظیم مردمی، مدیری انتخاب 
شود که در جهت تحقق اهداف بلند و به فعلیت درآوردن توان 

بالقوه این باشگاه بهترین خدمات را ارایه کند.

حدیث دشت عشق

به یاد دانش آموز شهید »مهرداد عزیزاللهی«
در جبهه، ما هیچ کاری نکردیم

 همه کارها را، خدا می کرد

پلیس اندونزی در آســتانه بازی های آسیایی ۲۰۱8 برای برقراری امنیت در پایتخت یازده خالفکار را کشته 
است.

سخنگوی پلیس جاکارتا اعالم کرد که از زمان شروع طرح پاکسازی جاکارتا برای بازی های آسیایی ۲۰۱۸ حدود دو هزار 
نفر دستگیر شده اند. ۵۲ نفر هدف گلوله های پلیس قرار گرفته اند که یازده نفر آنان در این درگیری ها کشته شده اند.این طرح 
دو ماه است که برای مقابله با مجرمان خیابانی و سارقان آغاز شده است و در پالمبانگ و جاکارتا که محل برگزاری بازی های 

آسیایی هستند، در حال  اجرا است.
ســخنگوی پلیــس جاکارتا در این باره، گفت : ما هر اقدامی الزم باشــد بــرای مقابله با مجرمان انجــام می دهیم. اگر 
مجرمان در مقابل دســتگیری مقاومت کنند به آنها شــلیک می کنیم.فعاالن حقوق بشــر به شــلیک کردن به مجرمان در 
 اندونــزی اعتراض کرده اند. آنها معتقد هســتند که مســئله امنیت جاکارتا و پالمبانگ با شــلیک کــردن به مجرمان حل
 نمی شــود. هم چنین فعاالن حقوق بشــر اعالم کرده اند که بازی های آسیایی نباید بهانه ای برای به کارگیری خشونت باشد. 
یکی از فعاالن حقوق بشر در این باره می گوید: بهتر است مسئوالن جاکارتا تالش کنند تا حمل ونقل، زیر ساخت ها، مشکل 
ترافیک و تمیزی پیاده روها را حل کنند. حدود ۹ هزار ورزشــکار و چند هزار خبرنگار و مقام مسئول برای بازی های آسیایی 

به اندونزی سفر خواهند کرد.

کشته شدن ۱۱ نفر در طرح پاکسازی بازی های آسیایی جاکارتا 
دو قهرمان کشتی آزاد و فرنگی کشتی جهان با انتشار پست هایی در صفحات شخصی خود نسبت به عدم حمایت 

مسئوالن از کشتی گالیه کردند.
 در فاصله یک  ماه مانده به بازی های آسیایی به نظر می رسد کشتی گیران از شرایط خود راضی نیستند و دائما از عدم حمایت ها 
سخن می گویند.حاال ۲ کشتی گیر باتجربه ای که قرار نیست در بازی های آسیایی روی تشک بروند، با صحبت هایی از عدم توجه به این 
رشته مدال آور انتقاد کردند. حسن رحیمی دارنده مدال های طال، نقره و برنز جهان و برنز المپیک در کشتی آزاد، در صفحه رسمی 
خود در اینستاگرام به عدم توجه مسئوالن به پرافتخارترین رشته ورزشی کشور  اشاره کرده است.رحیمی کسب مدال های رنگارنگ و 
قهرمانی های متوالی کشتی در میادین بزرگ را یادآوری کرد و گفت: من عضو کوچکی از جامعه بزرگ کشتی هستم. در این خانواده 
انجام کارهای بزرگ، عادی و پیش پا افتاده است به طوری که اگر کسی موفق به باال بردن پرچم و نام ایران در میادین بین المللی 
نشود، مایه تعجب است! در مقابل کشتی رشته های وارداتی زیادی وجود دارند که در نزد مدیران عالی رتبه ورزش و حتی سیاسی 
کشور از جایگاه ویژه برخوردار هستند.سعید عبدولی دارنده مدال طال و برنز جهان و برنز المپیک که این روزها دوران محرومیت خود 
را سپری می کند نیز با انتشار دو ویدیو در صفحه رسمی خود گفت: اگر قرار است کشتی از بین برود صراحتا اعالم کنند که ما دیگر 
در کشــتی نباشــیم و با ندادن و کم کردن بودجه کشتی و کارهای دیگر دنبال این راه نباشند. ما االن دست تنهاییم و فدراسیون با 

مشکالت بسیاری روبرو شده و انگار مسئوالن خود را به خواب زده اند و من نمی دانم چرا اینکار انجام می شود.

گالیه هماهنگ قهرمان های کشتی از مسئوالن ورزش

داور برجسته ایران در جام جهانی ۲۰۱8 روسیه می گوید علی رغم این که ۱۰ سال فوتبالیست بوده، داوری 
کردن را به فوتبال بازی کردن ترجیح می دهد. 

علیرضا فغانی در بازگشت به تهران در گفت و گویی اظهار داشت: من اگر سطح فوتبالم را در آن حد خوب می دیدم، این 
ورزش را ادامه می دادم اما ترجیح دادم کار داوری را ادامه دهم زیرا احســاس می کنم مهارتم در این کار بیشتر است. باز هم 
اگر مجبور به انتخاب باشم، داوری را به فوتبال بازی کردن ترجیح می دهم. همچنین از وضعیت کنونی ام راضی هستم و بابت 

این افتخارات خدا را شکر می کنم. 
وی درباره قضاوت در دیدار رده بندی و نبودش در بازی فینال هم گفت: همه داوران جام جهانی تالش خود را می کنند 
تا در چهار دیدار پایانی به خصوص دیدارهای فینال و رده بندی سوت بزنند. ما نیز از این قاعده مستثنی نبودیم. سوت زدن 
فینال افتخار بزرگی بود که نصیب من و تیم داوری ایران شــد. به هر حال هر کســی این شانس را ندارد و من از قضاوت در 
دیدار رده بندی بین دو تیم بلژیک و انگلیس خوشحالم.  فغانی در پایان تصریح کرد: اکنون مسابقه های جام جهانی به اتمام 
رسیده است. من نیز پس از استراحت و گذراندن وقتم با خانواده آماده بازی های لیگ و لیگ قهرمانان آسیا می شوم. همچنین 

امیدوارم برای جام ملت های آسیا نیز انتخاب شوم و عملکرد خوبی در این بازی ها داشته باشم. 

فغانی: خداحافظی در کار نیست، تا جام ملت ها هستم 

افتخاری کناره گیری کرد، فتحی سرپرست شد

خانه تکانی بزرگ در باشگاه استقالل 
برای انتخاب مدیرعامل به اصل شایسته ساالری توجه می شود؟! واکنش کالنی به شایعه دخالت او و استیلی 

در فهرست تیم ملی امید
 عضو کمیته فنی فدراســیون فوتبال می گوید اســتیلی هیچ نقشی در 
انتخاب بازیکنان تیم امید نداشــته و کرانچار با برگزاری چند مرحله اردو، 

فهرست بازیکنان تیم امید را انتخاب کرده است.
 تیم امید زیــر نظر زالتکو کرانچار برای حضور در بازی های آســیایی 
۲۰۱۸ جاکارتا اندونزی آماده می شود. فهرست بازیکنان حاضر در تیم ملی 
امید چند ماه قبل و در اوایل حضور کرانچار به کمیته برگزاری مســابقه ها 
ارسال شد. یکی از روزنامه های ورزشی مدعی شده که این فهرست در غیاب 
کرانچار و توســط حمید استیلی مدیر تیم ملی امید و حسین کالنی، عضو 
کمیته فنی فدراسیون فوتبال تهیه شده و کرانچار نقشی در انتخاب بازیکنان 
حاضر در تیم ملی نداشته اســت.به گفته این روزنامه، با این تصمیم گیری 
چند بازیکن مستعد به خاطر نبود نام شان در فهرست نمی توانند تیم ملی را 

در بازی های آسیایی همراهی کنند.
حســین کالنی در واکنش به این مطلب که تحت عنوان »چهار بازیکن 
لیگ برتری مد نظر کرانچار را استیلی رجیستر نکرد« اظهار کرد: برخی در 
آســتانه شروع بازی های آسیایی به دنبال شــیطنت هستند. همان طور که 
قبل از جام جهانی شروع به تمسخر تیم ملی فوتبال کردند اما بعد از نتایج 

درخشان این تیم در جام جهانی به تعریف و تمجید پرداختند.
او ادامه داد:  فهرست بازیکنان حاضر در بازی های آسیایی پس از برگزاری 
چندین مرحله اردو و حضور حدود ۱۰۰ بازیکن در تمرین های تیم ملی تهیه 
شد و حمید اســتیلی و من هیچ نقشی در این فهرست نداشتیم و کرانچار 
آن را تهیه کرده است. استیلی مدیر تیم ملی امید است و به عنوان نماینده 
تام االختیار فدراســیون فوتبال، کمیته فنی و هیئت رئیسه امور این تیم را 
انجام می دهد اما هیچ نقشــی در مسائل فنی ندارد. شاید در مواقعی من یا 

کارشناسان دیگر مشورت هایی را بدهیم اما دخالتی در مسائل فنی نداریم.
عضو کمیته فنی و توســعه فدراســیون فوتبال با تاکید بر این که همه 
بازیکنان توسط کرانچار بررسی و انتخاب شدند گفت: تعجب من این است 
کــه در اردوهای اخیر برخی از مربیان با تیــم ملی امید که آبرو و حیثیت 
فوتبال ایران است همکاری نکردند و بازیکنان خودشان را به باشگاه هایشان 
فراخواندنــد و زمانی که تیم ملی امید آماده می شــود نام ایران عزیز مطرح 
اســت و همه باید از خودگذشتگی نشان دهند. ایجاد فضای آرام و دوری از 
چنین شیطنت هایی کمک زیادی به تیم ملی امید می کند تا پس از سال ها 

طلسم صعود نکردن به المپیک شکسته شود.
بوردو مشتری جدی سامان قدوس

نظر مسئوالن تیم بوردو فرانسه که به دنبال مهاجم قدرتمند برای تیم 
خود هستند، معطوف به سامان قدوس، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران شده 

است. 
طبق گزارش فرانس فوتبال، ســامان قدوس که در حال  حاضر در تیم 
استرشوند سوئد بازی می کند، در زمان برگزاری جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه 
بــرای ایران دقایقی بازی کرد. به نظر می رســد که این بازیکن مورد عالقه 
مســئوالن باشگاه بوردو اســت. سامان قدوس ۲4 ســاله، 6۱ بار برای تیم 
باشــگاهی خود به زمین رفته اســت.قدوس یازده بار برای تیم   ملی فوتبال 
ایران بازی کرده اســت و یک گل به ثمر رسانده است. قدوس پیش از این 
نیز تایید کرده بود که چند پیشــنهاد جدی باشگاهی دارد، اما باید با مدیر 
برنامه های خود مشــورت کند. او اظهار کرده بود که هیچ فشاری بر روی او 
برای خروج از سوئد نیست. با این حال عالقه دارد که از این کشور خارج شود 

و اگر پیشنهاد مناسبی داشته باشد، این کار را انجام می دهد.
صالح: من فقط با مدیران باشگاه فجر مذاکره کردم

مجید صالح یکی از گزینه های ســرمربیگری فجرسپاســی نســبت به 
پیوســتنش به این تیم واکنش نشان داد. صالح یکی از گزینه سرمربیگری 
فجرسپاسی، مبنی بر اینکه آیا به عنوان سرمربی هدایت تیم فوتبال فجر را 
بر عهده گرفته اید، گفت: هنوز هیچ چیز مشــخص نیست، مسئوالن باشگاه 
فجر سپاســی با من مذاکره کردند و من یکی از گزینه های مدنظر مدیران 
باشگاه فجرسپاسی  هستم. مطمئنا اگر به توافق اصلی برسیم اعالم خواهم 
کرد ولی در حال حاضر هیچ چیز مشــخص نیست. من نمی دانم چطور این 
خبر منتشر شــده است ولی من با مدیران باشگاه مذاکره کردم مطمئنا در 

آینده مشخص خواهد شد.
استعفای سرمربیان ایسلند و پاناما

سرمربیان تیم های ملی فوتبال ایسلند و پاناما از سمت خود استعفا دادند 
و به دوران حضورشان در تیم های ملی این دو کشور پایان دادند.

 بعد از پایان جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه هم چنان تغییرات در نیمکت های 
تیم   ملی فوتبال ادامه  دارد. هرنان داریو گومس، سرمربی پاناما که این تیم را 
به اولین برد خود در تاریخ جام جهانی رساند، از هدایت این تیم استعفا داد. 
تیم او در جام جهانی روسیه موفق شد استرالیا را با دو گل شکست دهد. او 
در سال ۱۹۹۸ فرانسه هدایت تیم   ملی فوتبال کلمبیا را بر عهده داشت و در 

سال ۲۰۰۲ روی نیمکت تیم   ملی اکوادور نشست.
هم چنان هیمر هالگریمسون، سرمربی تیم   ملی فوتبال ایسلند هم بعد 
از جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه استعفا داد. این مربی ۵۱ ساله پیش تر در کنار 
الرس الگربک به طور مشترک هدایت ایسلند را عهده دار بود. هالگریمسون 
هم چنین در کشــور خودش دندانپزشک است و کارهای پزشکی خودش را 

پیش می برد.
وریا غفوری به جمع مصدومان استقالل پیوست

مدافع استقالل به دلیل مصدومیت از اردوی تیمش در ترکیه جدا شد و 
برای بررسی میزان مصدومیتش به تهران می آید.وریا غفوری، مدافع راست 
اســتقالل که به تازگی قرارداد خود را با این تیــم تمدید کرده و به همراه 
استقالل در اردوی ترکیه به سر می برد، به دلیل مصدومیت اردوی این تیم 
را ترک کرد و راهی تهران شــد. مدافع راست استقالل برای بررسی میزان 

مصدومیتش و جلوگیری از تشدید این موضوع از اردوی این تیم جدا شد.
سایپا همچنان پیگیر شکایت  از صیادمنش

مدیرعامل باشگاه سایپا درباره شکایت این باشگاه از بازیکن جدید تیم 
فوتبال اســتقالل گفت: در این زمینه شــکایت مان را اصالح کردیم و نامه 
جدیدی را به فدراسیون ارسال می کنیم. روزبه وثوق احمدی، رئیس کمیته 
تعیین وضعیت فدراســیون فوتبال درخصوص شــکایت باشــگاه سایپا از 
صیادمنش گفت: شــکایت باشگاه سایپا از صیادمنش به دست ما رسید، اما 
مشخص نبود که دقیقاً چه خواسته ای دارند، به همین دلیل پاسخ دادیم که 

درخواست تان ناقص است و دوباره باید ادعای شکایت کنید.
رضا درویش در این خصوص اظهار داشت: بله، ما در این زمینه پیگیری 
و شکایت مان را اصالح کردیم. قرار شد نامه ای جدید درخصوص شکایت از 
صیادمنش به کمیته تعیین وضعیت فدراســیون فوتبال بفرستیم و در این 
نامه تمام موارد و خواســته های مان را ذکر کنیم. خواســته ما این است که 
چطور صیادمنش که با ما قرارداد داشت توانسته با باشگاه استقالل قراردادی 

جدید ببندد.
انتقاد شدید حیدری از وضعیت این روزهای استقالل

کاپیتان تیم فوتبال استقالل به انتقاد از شرایط تیمش پرداخت و گفت 
که تکلیف تیم باید هر چه زودتر مشخص شود.

خســرو حیدری درباره شرایط این روزهای اســتقالل و استعفای رضا 
افتخاری از مدیرعاملی باشــگاه اظهار داشــت: در ۱۰ سالی که در استقالل 
حضور دارم، وضعیــت تیم را اینگونه ندیده بودم. همیشــه هر اتفاقی قرار 
بود بیفتد، در زمان مناســب می افتاد، اما کمتر از ۱۰ روز دیگر به آغاز لیگ 
باقی مانده و تکلیف مان مشخص نیست. تکلیف بازیکنانی که استقالل گرفته 
مشخص نیست، تکلیف بازیکنانی چون وریا غفوری و فرشید باقری که قرار 
بود با تمدید قراردادشان پول بگیرند، مشخص نیست. اینها با عشق و عالقه 

با استقالل تمدید کرده و به تمرینات آمدند.
وی افزود: با این مشکالت، بازی با پرسپولیس در سوپرجام را هم اضافه 
کنید. اصال فکر نمی کردیم بازی را به ســه بر صفر کنند، تصورمان این بود 
کــه بازی را به زمان دیگری موکول خواهند کرد، وگرنه با همه مشــکالت 
بازی می کردیم. حاضریم همین فردا با پرسپولیس بازی کنیم، اما اینطوری 

حق مان را نخورند.
حیدری ادامه داد: زودتر باید تکلیف تیام و جپاروف را مشــخص کنند. 
آیــا این دو بازیکــن تا یک هفته دیگر آماده بازی هســتند؟ از وزیر ورزش 
می خواهیم نگاهی ویژه به استقالل داشته باشند تا تکلیف تیم مشخص شود. 
همانطور که گفتم در ۱۰ ســالی که هستم، تاکنون چنین وضعیتی ندیده 
بودم.وی با اشــاره به اردوی اســتقالل در ترکیه به تسنیم گفت: اردوی تیم 
روی هواست و نمی دانیم در روزهای آینده در هتل محل اقامت مان می مانیم 
یا نه. هر کســی مسئول تیم است، باید زودتر تکلیف را مشخص کند که آیا 
باید در کمپ بمانیم یا نه. اینجا هر روز یک صحبتی می شود، یکی می گوید 
به آلمان می رویم )برای دیدار دوستانه برابر کارلسروهه( و دیگری می گوید 

نمی رویم. واقعا بالتکلیف هستیم و امیدوارم از این بالتکلیفی خارج شویم.

صفحه ۹
پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ 

۵ ذی القعده ۱4۳۹ - شماره ۲۱۹۵۶

عزیزاللهی«  »مهــرداد  شــهید  دانش آموز 
مهرمــاه ســال۱۳46 در شــهر اصفهــان و در 
خانواده ای مذهبی به دنیــا آمد. دوران کودکی 
را در کنار برادرش مســعود کــه او نیز به فیض 
شــهادت نائل شــده، ســپری کرد. تحصیالت 
راهنمایی را به پایان نرســانده بود، که با جثه ای 
کوچک ولی روحی بلند و شجاعتی وصف ناپذیر 
به جبهــه اعزام شــد و همزمان بــا حضور در 
جبهه های نبرد حق علیه باطل، در ســنگر علم 

و دانش و تا قبل از شــهادت درس خود را تا ســال ســّوم هنرستان در رشته برق 
الکترونیک ادامه داد. شهید »مهرداد عزیزاللهی« سال۱۳64 در عملیات کربالی4، 

در جزیره »أمّ الّرصاص« در حال غواصی به شهادت رسید و جاودانه شد.
بخشی از وصیت نامه شهید:

»به جبهه اومدم شاید کمکی در راه خدا بکنم و گناهانم پاک بشه. تو این مدت 
البته ما هیچ کاری نکردیم. هر کاری که می شد خدا می کرد. ما فقط وسیله بودیم. 
همین حاال که داشتیم با موتور از خط می اومدیم، یک خمپاره تقریبا  ۵ متری ما 
خورد. قشــنگ ۵ متری موجش ما رو تکان داد و یک ترکش هم نخوردیم. ما فقط 

وسیله بودیم در این جبهه ها. هیچ کاره ایم. فقط خدا ما را یاری می کند.«

برگزاری نشست کادر سرپرستی تیم های اعزامی به بازی های آسیایی

رئیس کمیته ملی المپیک: وعده ای نمی دهیم که نتوانیم در بازی های آسیایی عمل کنیم

 

نشست هماهنگی کادر سرپرستی بازی های آسیایی با 
سرپرستان تیم های اعزامی در محل آکادمی ملی المپیک 

برگزار شد. 
در این نشســت محمدرضا داورزنی معــاون قهرمانی وزارت 
ورزش، نصراهلل ســجادی سرپرســت کاروان ایــران در بازی های 
آسیایی، شــاهرخ شــهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک و فریبا 
محمدیان معاون بانوان وزارت ورزش حضور داشتند. برخی روسای 
فدراسیون ها نظیر پوالدگر، قارداشی، شعبانی بهار، کیهانی خودشان 
در این نشست شــرکت کرده بودند اما برخی فدراسیون ها دبیرها، 

مدیر تیم های ملی یا دیگر نمایندگان خود را فرستاده بودند.
رضــا صالحی امیــری رئیس کمیته ملی المپیک در حاشــیه 
نشســت کادر سرپرســتی بازی های آســیایی جاکارتا با تیم های 
اعزامی به این رویداد، بیان  کرد: در این جلســه برای سرپرســتان 
و مربیان مجموعه اقداماتی که باید در صحنه شــکل بگیرد و تمام 
اقداماتی که از ابتدا تا بازگشــت تیم ها به ایران انجام شده و انجام 
می شود را همکارانم در کادر سرپرستی تدوین کرده اند و در قالب 

کتابچه چاپ کرده اند که به تیم ها داده می شود.

رئیس  کمیته ملی المپیک ادامه  داد: من چند نکته اساسی را 
بیــان  کردم اول اینکه تیم ها بازی جوانمردانه را دنبال کنند. مقام 
معظم رهبری پس از بازی با اســپانیا از بــازی جوانمردانه تقدیر 
کردند که پیام مهمی بود. در دیدار با دولت هم تاکید کردند آنچه 
که دل مردم را شــاد می کند بازی جوانمردانه اســت. از این رو ما 
هم می گوییم که ورزشــکاران ما باید به بازی های جوانمردانه فکر 
کنند. نکته دوم این اســت که قهرمانان ما عالوه بر مسئولیتی که 
برای کسب نتیجه  دارند، یک سفیر و دیپلمات فرهنگی هستند و 
معیارهای اخالقی و فضیلتی که آنها از خود نشان می دهد ارزشش 
برای ما از مدال بیشــتر اســت.وی ادامه  داد: نکته سوم پرهیز از 
حاشــیه ها اســت و باید فضایی را ایجاد کنیم که تیم ها با ثبات و 
آرامش کار خود را انجام دهند و استرس به کاروان وارد نشود، چرا 
که گاهی حاشیه ها از متن پر رنگ تر می شود و باید کاری کنیم که 

تیم ها جز دغدغه  بازی و نتیجه  نداشته باشند.
صالحی امیری همچنین گفت : نظام آنچه را که در توان بوده 
است را انجام داده است، فدراسیون ها، کمیته ملی المپیک، وزارت 
ورزش و جوانــان آنچه که در توان داشــتند را به کار گرفتند. اما 

بایــد به مردم بگویم که رقبای جدی ظهور کرده اند. خود اندونزی 
از مدعیان اســت و حتی من در دیدار با شــیخ احمد عنوان کردم 
که چرا باید امتیازهایی به میزبان داده شــود و آن هم گفت  شما 
میزبانی بگیرید به ایران هم امتیاز می دهیم. ازبکستان، قزاقستان، 
هند، تایلند و مالزی رقبای ما هستند و آن چیزی که ما می توانیم 
قول دهیم این است که تمام ظرفیت های ممکن را به کار گرفته ایم 
و قطعــا نتیجه  می گیریم. اما از هر گونه وعــده غیر امکان پرهیز 

می کنیم.
رئیس کمیته ملی المپیک با  اشــاره به تعاملــی که با وزارت 
ورزش و جوانان دارد، بیان  کرد: ما ســعی کردیم شرایط خوبی را 
برای تیم ها مهیا کنیم. 7۰ درصد از بودجه آنها را پرداخت کرده ایم 
که وظیفه بــود و در زمان اعزام تیم ها تمــام مالحظات را لحاظ 
کردیم. مجموعه وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک یک 
رویکرد را پیش رو گرفته اند تا در صحنه آن گونه که شایسته است 
بدرخشیم. البته مطالبات فدراســیون ها فراتر است اما ظرفیت ما 
محدود است. ما برای اعزام ۱۵میلیارد تومان در نظر گرفته ایم که 
آن را تامین کرده ایم. پاداش های پای ســکو را هم تامین کرده ایم. 

رابطه نزدیکی هم با فدراســیون ها داریم و گوش شــنوا داریم، اما 
بابت تمامی کاســتی ها عذرخواهی می کنیم چرا که منابع محدود 
است و باید در چارچوب همین منابع محدود کار را مدیریت کنیم.

او درمورد بسته شدن لیست کاروان نیز، گفت : در چند مرحله 
ثبت نــام کاروان را انجام دادیم. به  هر حــال میزبان هم آمارهای 
قطعی می خواهد. از این رو لیست بسته شده است و اگر نیازی به 
تغییر وجود داشته باشد باید مذاکره کنیم. آقای سجادی، سرپرست 
کاروان هم دهم مرداد ماه راهی اندونزی می شــود تا مقدمات کار 
برای تحویل ساختمان ورزشکاران در دهکده ورزشکاران را بر عهده 
بگیرد و اگر مشــکلی نیز وجود داشــته باشد تالش می کند تا در 
همان صحنه مســئله را مرتفع کند.صالحی امیری در پاسخ به این 
پرســش که پیش بینی از نتیجه  ایران در بازی های آسیایی دارد یا 
خیر؟ گفت : ما همه ظرفیت های الزم را برای کسب بهترین جایگاه 
بــه کار گرفته ایم و کاروان ما بزرگ اســت. از این رو مدال ها بهتر 
خواهند شد، اما وعده ای که نتوانیم عمل کنیم نمی دهیم،  بلکه این 
وعده را به مردم می دهیم که ورزشــکاران تمام تالش خود را برای 

کسب نتیجه به کار گیرند.

ســازمان لیگ و رئیس  کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال هر کدام به طور مجزا نســبت به مسائل مطرح 
شده پیرامون لغو دیدار سوپرجام فوتبال ایران واکنش 
نشــان دادند و عنوان کردند کمیته انضباطی تصمیم 

نهایی را در این خصوص اعالم خواهد کرد.
پس از لغو دیدار ســوپرجام فوتبال که قرار بود این دیدار 
فردا در ورزشــگاه آزادی برگزار شود و به دنبال آن برنده اعالم 
شدن تیم پرســپولیس به دلیل حاضر نشدن استقالل در روز 
مسابقه هجمه شدیدی از سوی مدیران، پیشکسوتان، مربیان 
و بازیکنان استقالل علیه مسئوالن سازمان لیگ به وجود آمد. 
به دنبال ایجاد این حاشیه سازمان لیگ فوتبال ایران با صدور 
اطالعیه ای نســبت به ماجرای اخیر ســوپرجام فوتبال ایران 

واکنش نشان داد. متن این اطالعیه به شرح زیر است:
کمیته مسابقات در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹7 و زمانی که 
هنوز قهرمان لیگ برتر و جام حذفی مشخص نشده بود، اعالم 
کرد که  ســوپرجام فوتبال ایران در فصــل ۹7-۹6 در روز ۲۹ 

تیرماه ۱۳۹7 برگزار خواهد شد.  
ســپس در تاریخ ۱۱ تیرمــاه در نامه ای به باشــگاه های 
اســتقالل و پرســپولیس ضمن اعالم مجدد تاریــخ برگزاری 
سوپرجام، تاریخ  جلسه هماهنگی مسابقه و نحوه بلیت فروشی 
این مســابقه اعالم شد که باشگاه استقالل در تاریخ ۱۲ تیرماه 
درخواست تعویق زمان  سوپرجام را به سازمان لیگ ارائه کرد.  

ســازمان لیگ هم در راستای وظایف ذاتی خود که تعامل 
مثبت و ســازنده با باشــگاه ها در چارچوب قانون اســت، این 
درخواست  باشگاه استقالل را بررسی کرد که کمیته مسابقات 
اعالم کرد با توجه به حضور دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس 
در لیگ قهرمانان  آسیا و همچنین سال برگزاری جام ملت های 
آسیا، امکان تعویق زمان مسابقه وجود ندارد. به ویژه اینکه لیگ 

برتر فصل ۹۸-۹7  در تاریخ 4 مرداد ماه آغاز می شود و برگزاری 
ســوپرجام که مربوط به فصل گذشته است را نمی توان بعد از 

آغاز لیگ برتر  فصل جدید برگزار کرد.  
ملکی رسما انصراف استقالل را اعالم کرد

 ۲۳ تیرماه ســازمان لیگ در نامه ای به باشــگاه استقالل، 
به درخواســت تعویق زمان برگزاری سوپرجام پاسخ منفی داد 
و ســپس  نمایندگان دو باشگاه استقالل، پرسپولیس، سازمان 
لیگ و فدراسیون فوتبال به جلسه شورای تامین استان تهران 
در تاریخ ۲6  تیرماه با دستور برگزاری مسابقه سوپرجام دعوت 
شدند.  نماینده باشگاه اســتقالل در جلسه شورای تامین اکبر 
عباسی ملکی عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل بود که اعالم 
کرد اختیار تام از  باشــگاه دارد و در جلســه شورای تامین نیز 
صراحتا اعالم کرد که باشــگاه استقالل در تاریخ ۲۹ تیرماه در 
سوپرجام حاضر نمی شود.  همین اعالم رسمی نماینده باشگاه 
استقالل در جلسه شــورای تامین استان تهران که در حضور 
اعضای شورای تامین و مسئوالن  فدراسیون فوتبال و سازمان 
لیگ بیان شــد، انصراف قطعی باشــگاه استقالل از حضور در 
سوپرجام تلقی شد و سازمان لیگ نیز  پیش از این اعالم کرده 

بود که امکان تعویق مسابقه وجود ندارد.  
از ســویی دیگر به دلیــل آنکه حضــور احتمالی حدود 
۱۰۰هزار تماشــاگر در ورزشگاه آزادی بدون برگزاری مسابقه 
از نظر تامین  امنیت تماشــاگران به صــالح نبود و همچنین 
بی احترامی به تماشــاگران فهیم تلقی می شــد، سازمان لیگ 
طبق آئین نامه مسابقات،  غیبت استقالل در روز بازی را با توجه 
به اعالم قطعی عضو هیئت مدیره باشــگاه استقالل در شورای 
تامین استان که مستندات آن  هم موجود است، قطعی دانست 
و اعالم کرد که نتیجه بازی به دلیل عدم حضور قطعی استقالل 
در سوپرجام ۳ بر صفر می شود  اما پرونده جهت تصمیم گیری 

ســایت گاردین با امتیازدهی به عملکرد بازیکنان 
حاضر در جام جهانی ۲۰۱8 روســیه در هر مســابقه، 

علیرضا بیرانوند را بهترین بازیکن جام معرفی کرد.
بعد از اتمام جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه سایت گاردین اقدام 
به امتیازدهی بــه عملکرد هر بازیکن در بازی های جام جهانی 
کرده است که در این بین علیرضا بیرانوند، دروازه بان تیم   ملی 
فوتبال ایران بعد از نمایش درخشان در سه بازی مرحله گروهی 
بــا امتیازهای  )۸ـ ۹ـ ۹( و میانگین ۸/67 باالترین امتیاز را در 
بین تمامی بازیکنان حاضــر در جام جهانی به خود اختصاص 
داده است.احســان حاج صفی، امید ابراهیمی، کریم انصاری فرد 

و وحید امیری با  7/۳ به طور مشترک در رده دوم از تیم   ملی فوتبال ایران قرار دارند.هم چنین لوکا مودریج، بهترین بازیکن 
جام جهانی روسیه میانگین ۸ را به دست آورده است و کیلیان ام باپه »پدیده جام جهانی ۲۰۱۸« نیز 7/4۳ کسب کرده است.

دروازه بان ایران باالتر از مودریچ و ام باپه در جام جهانی 

به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارسال خواهد شد.
به استقالل حق دفاع داده می شود

 اما پس از بیانیه ســازمان لیگ، اســماعیل حســن زاده، 
رئیس  کمیته انضباطی درباره برگزاری دیدار ســوپرجام که از 
روز سه شــنبه در صدر خبرهای فوتبال است گفت: چند نکته 
را باید جهت اطالع اهالی فوتبال از جمله هواداران ســرخابی 
مطــرح کنم، نکتــه اول اینکه قطعاً اگر هر مســابقه ای که به 
عنوان مسابقه رسمی زیر نظر سازمان لیگ اجرا می شود و بنا 
به دالیلی برگزار نشــود و یا نیمه تمام رها شود، طبق ماده 6۱ 
آیین نامه انضباطی جدید، هرگونه تصمیم قانونی برای ســه بر 
صفر کردن یــا تنبیه تیم مقصر در صالحیت کمیته انضباطی 
اســت که در این خصوص چنانچه پرونده مسابقه سوپرجام به 
دلیل انصراف تیم استقالل به این کمیته واصل شود، بالفاصله 
جریان دادرســی به عمــل خواهد آمد که مســلماً در جریان 

دادرسی نیز حق دفاع تیم استقالل داده خواهد شد.

وی ادامه داد: نکته دوم که باید به آن  اشاره کنم این است 
که از اینکه از روز سه شــنبه خبرهایی از قول مقامات سازمان 
لیگ فوتبال مبنی بر ســه بر صفر شدن مسابقه منعکس شده 
و سؤال شده که آیا دخالت در صالحیت کمیته انضباطی شده 
است یا خیر، باید بگویم همان طوری که در صحبت های رئیس  
سازمان لیگ نیز  اشاره شد، با توجه به شرایط خاص مسابقه دو 
تیم بزرگ پایتخت که به عنوان یک شهرآورد و مسابقه بزرگ 
تلقی می شود و انصراف یک تیم به معنای خاتمه دادن به برنامه 
رقابت مذکور تلقی می شــود و با توجه به صراحت قانون، این 
برداشــت مقامات سازمان لیگ از قانون بوده که منعکس شده 
است که مسلماً هر فرد دیگری هم ظاهر ماده قانون را بخواند 
این برداشت را خواهد کرد تیمی که قاطعانه عدم حضورش در 
مسابقه آتی را اعالم کرده با چنین نتیجه ای مواجه خواهد شد 
اما تصمیم نهایــی و انضباطی که وصف قضایی هم دارد، رایی 

است که کمیته انضباطی صادر خواهد کرد.

اطالعیه سازمان لیگ و اظهارات حسن زاده درخصوص لغو دیدار پرسپولیس- استقالل

   سوپرجام به کمیته انضباطی رفت

اهدای جوایز تیم ملی کرواسی به موسسه کودکان
نامه تند دالیچ خطاب به دولتمردان کروات:

 این کشور را تبهکاران اداره می کنند!
بازیکنان و سرمربی تیم ملی کرواسی ۲3 میلیون یورو دریافتی خود از 

جام جهانی ۲۰۱8 روسیه را به یک موسسه کودکان اهدا می کنند.
به گزارش آس، تیم   ملی فوتبال کرواســی در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه توانست 
نایب قهرمان شــود و بهترین افتخار تاریخ فوتبال خود را کســب کند. زالتکو دالیچ 
کــه هدایت تیم   ملی فوتبال کرواســی را در این بازی ها بر عهده داشــت در صفحه 
شخصی اش اعالم کرد ۲۳ میلیون یورویی که از جام جهانی به دست آوردند را به یک 
موسسه کودکان اهدا خواهند کرد. سرمربی کروات همچنین در این پیام به شدت از 
دولت کشورش انتقاد کرد و نوشت: این تیم نشان داد که یک گروه از فوتبالیست های 
بزرگ می توانند بدون اهمیت داشتن ملیت به باالترین جایگاه در جهان دست یابند. 
این مطلب را به خاطر شرایط بد کرواسی می نویسم. کرواسی فقیرترین کشور اتحادیه 
اروپاست و توسط اعضایی اداره می شود که مانند یک سازمان جنایتکار است. کرواسی 
کشــوری اســت که در ۲۰ ســال اخیر میلیون ها نفر از آن مهاجرت کردند. امروز در 
کشورمان بازنشسته ها توانایی پوشش نیازهای اولیه خود را ندارند و جوانان نمی توانند 
هزینه تحصیل خود را بپردازند. وضعیت سالمتی در شرایط بدی قرار دارد.او در ادامه 
نوشت: از سیاستمداران و همه کسانی که باعث شدند مردم به این جهنم وارد شوند و 
نابود شوند می خواهم تیم ملی را رها کنند. به شما در تیممان خوشامد نمی گوییم و 
نمی خواهیم با شما عکس بگیریم. شما باعث شدید که کرواسی فقیرترین کشور اروپا 
شــود. برخی از کودکانمان با وجود کیلومترها ساحل هنوز دریا را ندیده اند. کودکانی 
هستند که گرسنه به خواب می روند چون پدرانشان بیکار شدند و چیزی برای خوردن 
ندارند. لطفا به تصمیم ما احترام بگذارید. پیراهن تیم ملی فوتبال را برتن نکنید و از 
موفقیت ما برای تعهد خود اســتفاده نکنید. با این کار تالش ما را زیر سؤال می برید.
دالیچ در پایان نوشت: تمام بازیکنان تصمیم گرفتند جوایز خود از جام جهانی را به یک 
موسســه بدهند. این موسسه کودکانی را که تا به حال دریا نرفته اند به سفر تابستانی 
می برد. اعضای فوتبال با مردم کرواسی هستند و تمام تالش خود را برای کمک به آنها 
خواهند کرد. کودکان فرصت دارند یک هفته در ســواحل کرواسی سپری کنند. این 

کمترین کاری است که می توانیم برای آنها انجام دهیم.
تکواندو با ترکیبی از جوان ها و باتجربه ها 

به جاکارتا می رود
ســرمربی تیم ملی تکواندو گفت: با ترکیب اصلی به بازی های آسیایی 

جاکارتا می رویم و تکواندوکاران شرایط خوبی دارند.
فریبرز عسگری، سرمربی تیم ملی تکواندو در مورد وضعیت تیم   ملی تکواندو در 
آستانه بازی های آسیایی جاکارتا، گفت : تکواندو در دوره های قبلی ۱۲ نماینده داشت 
کــه در این دوره یک وزن از مردان و زنان حذف شــد و بــا ۱۰ نماینده به بازی های 
آســیایی می رویم. ملی پوشــان تمرینات خوبی را پشت سر گذاشــتند. به مسابقات 
قهرمانی آسیا به چشم یک مسابقه تدارکاتی نگاه کردیم. گرندپری روسیه و بازی های 
آسیایی جاکارتا را پیش رو داریم که مسابقه انتخابی می گذاریم و نفرات برتر به جاکارتا 
می روند و بقیه به مسکو.عسگری همچنین گفت: ترکیب تیم برای بازی های آسیایی 
از نفــرات جوان و با تجربه خواهد بود. البته کره، قزاقســتان، چین و تایلند رقبای ما 
در بازی های آسیایی هستند، اما ملی پوشان ما نیز آماده هستند و با ترکیب اصلی به 

بازی های آسیایی جاکارتا خواهیم رفت.
همبازی شدن ستاره جوان والیبال با معنوی نژاد در لیگ ایتالیا

شریفی : رقابت با معروف جالب خواهد بود
مرتضی شریفی دریافت کننده ۲۰ ســاله تیم  ملی والیبال ایران  با عقد 

قراردادی راهی تیم  والیبال ورونا ایتالیا شد.
مرتضی شــریفی، دریافت کننده ۲۰ ســاله تیم  ملی والیبال ایــران که در لیگ  
ملت های والیبال خوش درخشــید و فصل  گذشته در تیم  شمس بازی می کرد پس از 
توافق با مســئوالن باشگاه ورونا با این تیم  به توافق رسید و با عقد قراردادی یک ساله 
به جمع شاگردان نیکوال گربیچ پیوست. این انتقال در حالی انجام شد که پیش از این 
محمدجواد معنوی نژاد هم فصل قبل به تیم  ورونا پیوسته بود و به این ترتیب این دو 
بازیکن جوان ایرانی در فصل آینده به اولین زوج والیبال ایران تبدیل می شوند که در 
ســری آ همبازی می شوند.خبر انتقال شریفی به ورونا نیز به صورت رسمی در سایت 
این باشگاه منتشر شده است.شریفی در اولین مصاحبه خود درباره انتخاب ورونا گفت: 
من پیشــنهادهای دیگری داشتم ولی وقتی پیشنهاد ورونا رسید بالفاصله آن را قبول 
کردم. ورونا یکی از زیباترین شهرهای ایتالیا است. تیم ورونا نیز بازیکنان سطح باالی 
زیادی دارد. این تیم در سال گذشته جزو بهترین های ایتالیا بود و این در انتخاب من 
بسیار تاثیر داشت. من در کنار معنوی نژاد هستم و این برای من مفید خواهد بود. به 
نظرم در حالت کلی این باشگاه می تواند در پیشرفت والیبال کمک زیادی به من بکند 
و ما می توانیم در کنارهم خوب عمل کنیم.وی درخصوص اینکه سال آینده بازیکنان 
ایرانی دیگری مثل ســعید معروف و میرزاجانپور در لیگ لیگ ایتالیا حضور خواهند 
داشــت،گفت: این موضوع مهم و بزرگی است. من خوشحالم که می توانم هر هفته با 
آنها ارتباط برقرار کنم و با آنها در لیگ ایتالیا رقابت خواهم کرد. همیشه از بازی کردن 
در کنار سعید معروف لذت می بردم. رقابت با او در لیگ ایتالیا امری جالب خواهد بود.
حذف برادران عالمیان در تور جهانی کره جنوبی

نوشــاد و نیما عالمیان هرکدام با یک پیروزی و یک شکســت در دور 
مقدماتی تنیس روی میــز تور جهانی پالتینیوم، از صعــود به دور نهایی 

بازماندند.
نوشاد با شکســت از ورزشکار کره شمالی و پیروزی بر ورزشکار اکوادور به دلیل 
پیروزی ورزشــکار کره بر اکوادور، در جایگاه دوم گروه مقدماتی ایستاد و از صعود به 
جدول حذفی بازماند. نیما عالمیان نیز که روز اول با شکست چهار بر دو از رقیب کره 
جنوبی و از طرفی پیروزی چهار بر دو ورزشکار هندی بر ورزشکار کره ای، امیدوار بود 
با نتیجه مناسب رقیب هندی را از پیش رو برداشته و به دور بعد صعود کند، علی رغم 
یــک بازی زیبا و نفس گیر و درحالی که ابتدا ســه بر صفر از رقیب خود پیش افتاده 
بود، دو گیم را واگذار و بازی را چهار بر دو به نفع خود پایان داد که با این وضعیت و 
به دلیل پیروزی چهار بر دو روز سه شــنبه ورزشکار هندی در مقابل ورزشکار کره ای، 
هر ســه بازیکن دارای شرایط کامال برابر شده و سرنوشت ورزشکاران به پوئن شماری 
کشــید. پس از بررسی امتیازات، ورزشــکار هندی به دلیل شرایط امتیازی بهتر، به 
عنوان نفر اول گروه به دور پایانی صعود کرد. جمیل لطف اهلل نسبی، سرمربی تیم ملی 

بزرگساالن، هدایت برادران عالمیان در این  میدان بین المللی را عهده دار بوده است.


