
ورزشی

سرویس ورزشی-
برگزاری مســابقات وزنه برداری  مسئوالن کمیته 
بازی های آسیایی با تغییر در اوزان این مسابقات تصمیم 
گرفتند تا تیم های شرکت کننده با ۸ وزنه بردار در این 

رقابت ها حاضر شوند. 
در فاصله دو هفته مانده به آغــاز رقابت های وزنه برداری 
بازی های آســیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اندونزی، مسئوالن کمیته 
برگــزاری با تغییر در اوزان این مســابقات تصمیم گرفتند تا 
تیم های شــرکت کننده با ۸ وزنه بــردار در این رقابتها حاضر 

شوند.
در حالی که پیش از این قرار بود هر تیم با ۷وزنه بردار در 
مســابقات بازی های آسیایی حاضر شوند. بدین ترتیب مجید 
عســگری که در لیست رزرو تیم ملی برای این بازی ها حضور 
داشــت به عنوان هشــتمین ملی پوش وزنه برداری ایران در 

جاکارتا به روی تخته خواهد رفت.
برهمین اساس؛ عسگری نخستین ملی پوش وزنه برداری 
کشــورمان، در دسته ۶۹ کیلوگرم سه شنبه )۳۰ مردادماه( به 
روی تخته می رود. سپس علی مکوندی در دسته ۸۵ کیلوگرم 
کشورمان در روز یکم شهریور با حریفان خود به رقابت خواهد 

پرداخت.
ســهراب مرادی و کیانوش رســتمی وزنه برداران دسته 
۹۴کیلوگرم ایران روز ۲شــهریورماه مســابقه می دهند. علی 
هاشمی و محمدرضا براری ملی پوشان وزنه برداری کشورمان 
روز ۳شهریورماه در دســته ۱۰۵ کیلوگرم به مصاف حریفان 

می روند.
همچنین بهداد سلیمی و سعید علی حسینی ملی پوشان 

فوق ســنگین وزنه برداری کشــورمان در روز ۴ شهریور روی 
تخته این رقابت ها خواهد رفت.

خبر خوب برای وزنه برداری
اما در فاصله چند روز مانده به شروع مسابقات وزنه برداری، 
خبر خوشحال کننده برای وزنه برداری ایران آمادگی فوق العاده 
ســهراب مرادی اســت. ســهراب مرادی وزنه بردار دسته ۹۴ 
کیلوگرم ایران که خود را برای بازی های آسیایی ۲۰۱۸ آماده 
می کند، همچنان روزهای خوبی را در تمرینات پشــت ســر 

می گذارد. مرادی که بارهــا در طول تمرینات و حتی مرحله 
اول لیگ برتر، رکورد جهان را شکســته است، در جدیدترین 
تمرینات خود موفق شد رکورد یک ضرب جهان را به صورت 

غیررسمی بشکند.
مرادی در حرکت یک ضرب وزنه ۱۹۴ کیلوگرم را باالی 
سر برد که ۶ کیلوگرم از رکورد یک ضرب جهان بیشتر است. 
این وزنه بردار که هم اکنون رکورددار دوضرب و مجموع جهان 
است خیلی امید دارد که بتواند در آخرین رقابتی که در دسته 

۹۴ کیلوگرم وزنه می زند، رکورد یک ضرب جهان را هم بشکند 
و در حالی با دسته ۹۴ کیلوگرم وداع می کند که رکورددار یک 
ضرب جهان هم باشد. رکورد یک ضرب جهان در حال حاضر 
۱۸۸ کیلوگرم اســت که آکاکیوس کاکیاشویلیس از یونان در 
سال ۱۹۹۹ به ثبت رساند. با توجه به تغییر اوزان وزنه برداری، 
مرادی از مســابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۸ باید در دسته ۹۶ 

کیلوگرم وزنه بزند.
اولویت مرادی رسیدن به مدال طالست

به غیر از رکوردشــکنی، سهراب مرادی برای موفقیت در 
جاکارتا انگیــزه فراوانی دارد. او علیرغم کســب مدال طالی 
المپیک و جهان، تا به امروز به طالی بازی های آسیایی دست 
نیافته اســت. مرادی که برای آخرین بار در رقابت های لیگ 
رکوردشــکنی کرد، بعد از این موفقیت اظهار داشت: از اواخر 
ســال گذشته بصورت جدی و شبانه روزی در اردوی تیم ملی 
حضور داشتم که خوشبختانه توانستم با ثبت رکوردهای جدید 
در لیگ به پیشــرفت خوبی برسم. ثبت این رکوردها در لیگ 
می تواند در بازی های آسیایی کمک فراوانی برای من باشد تا با 

روحیه و انگیزه باالتری پشت وزنه ها قرار گیرم.
وی در پایــان خاطرنشــان کرد: باید قبــل از بازی های 
آســیایی خودم را محک می زدم و چــه میدانی بهتر از لیگ 
برتر که توانستم به خوبی از وضعیت خودم آگاه باشم. مطمئنا 
در بازی های آســیایی هم به دنبــال ثبت رکوردهای جدید و 
رسمی هســتم. البته اولویت من در بازی های آسیایی کسب 
مدال طال و ســپس رکوردهای جدید است. من تاکنون مدال 
طالی بازی های آســیایی را در کارنامه نداشتم و حاال شرایط 
خوبی برای رکوردشکنی و کسب طال برایم فراهم شده است.

حدیث دشت عشق

به یاد خلبان شهید احمد کشوری
حافظ بیت المال تا لحظه شهادت

شهید احمد کشــوری در تیرماه ۱۳۳۲ 
در شــمال ایران به دنیا آمــد. پدرش فردی 
شجاع و ظلم ســتیز بود، به طوری که به رغم 
تصدی پست فرماندهی ژاندارمری در یکی از 
شهرهای شمال، به مبارزه با سردمداران زر و 
زور پرداخت و در نهایت مجبور به استعفا و به 

کشاورزی مشغول شد.
از ایمان و قــدرت روحی مادرش همین 
بس، که هنگام دفن شهید کشوری، در حالی 

که عکس او را می بوســید، پرچم جمهوری اســالمی ایران را که با دست خود 
دوخته بود، بر سر مزار فرزند آویخت و فریاد زد: احسنت پسرم، احسنت.

احمد کشوری در سال ۱۳۵۱ وارد هوانیروز شد و دوره های آموزش خلبانی 
با هلی کوپتر را با موفقیت به پایان رســاند. شــهید کشوری پس از آغاز جنگ، 
فرماندهی هوانیروز منطقه ایالم را به عهده گرفت و با دل و جان به انجام وظیفه 

پرداخت.
این شــهید بزرگوار ســرانجام در ۱۵ آذر ســال ۱۳۵۹ در حالی که از یک 
مأموریت بسیار مشکل، اما پیروز بازمی گشت، در منطقه میمک در ایالم، مورد 
حمله مزدوران بعثی قرار گرفت. در این میان، در حالی که بالگرد در اثر اصابت 
راکت هواپیما، به شدت می سوخت، آن را تا موضع خودی هدایت کرد و آنگاه در 

خاك وطن سقوط کرد و به آرزوی دیرینه اش، شهادت دست یافت.

نکاتی آماری از هفته دوم لیگ برتر

اولین هایی که در لیگ هجدهم فوتبال رقم خورد
هفته دوم رقابت های لیگ برتر با برگزاری ۸ دیدار 
و رد و بدل شدن ۲۶ گل پشت سر گذاشته شد که این 
آمار نشــان می دهد فوتبال ایران روز پر گلی را تجربه 

کرد.
لیــگ برتر در هفتــه دوم روز پر گلــی را تجربه کرد به 
نوعی که نه تنها در این هفته هیچ بازی بدون گل نداشــتیم، 
حتــی هیچ بازی حتی با یک گل زده هم نداشــتیم و در کم 
گل تریــن بازی هــای هفته حداقل دو گل به ثمر رســید. در 
روز دوم بازی هــای این هفته دیدار ســپاهان و ســپیدرود با 
تبادل ۷ گل پــر گل ترین بازی هفته و دو بازی بین تیم های 
صنعت نفت - گســترش در آبادان و تراکتورسازی - نساجی 
در آبــادان بــا رد و بدل شــدن تنهــا ۲ گل کــم گل ترین 
بازی های هفته بود. ضمن اینکه پرســپولیس هم با ســه گل 
 فــوالد را در هم کوبید تا تنها تیم شــش امتیازی لیگ لقب 

گیرد.
 اولین امتیاز لیگ برتری نساجی

تساوی دو تیم نســاجی و تراکتورســازی در تبریز یک 
ویژگی خاص داشــت و آن هم بدست آمدن اولین امتیاز تیم 
نســاجی در تاریخ این باشگاه در لیگ برتر بود. نساجی اولین 
فصل حضور خود در لیگ برتر را تجربه می کند و هفته گذشته 
در خانــه خود مقابل ذوب آهن تن به شکســت یک بر صفر 
دادند تا در اولین بازی دســت شان از گرفتن نتیجه و امتیاز 
خالی بماند. شــاگردان نکونام روز جمعه گذشته موفق شدند 
در تبریز شاگردان توشاك کهنه کار را با نتیجه تساوی یک بر 
یک متوقف کــرده تا اولین امتیاز خود را در تاریخ رقابت های 
لیگ برتر به دســت آورنــد. در این بازی آنتونی اســتوکس 
بازیکن خارجی تراکتورســازی در دقیقه ۴۰ با یک شــوت از 
پشــت محوطه جریمه برای تیمش گلزنی کرد و در نیمه دوم 
شاگردان جواد نکونام در دقیقه ۶۶ توسط محمدمهدی نظری 

بازی را به تساوی کشاندند.

نخستین گل شهباززاده بعد از دو فصل در لیگ برتر
هرچند سجاد شهباززاده آخرین بار در فینال جام حذفی 
دو فصــل پیش برای نفت یک گل منجــر به قهرمانی زد، اما 
از آخریــن گلزنی او در لیگ برتــر حداقل دو فصل می گذرد. 
شــهباززاده که بعد از درخشش در استقالل راهی لیگ ترکیه 
شد و در این لیگ به چالش خورد، بعد از یک فصل غیبت در 
لیگ برتر فصل گذشته به استقالل بازگشت اما روزهای خوبی 
را با این تیم ســپری نکرد و بعد از جدایی از جمع آبی پوشان 

کال ناچار شد خارج از گود باشد.
شهباززاده در هفته دوم دو بار برای سپاهان گلزنی کرد تا 
نوید بازگشت یکی از بهترین مهاجمان چند سال اخیر فوتبال 

ایران به چرخه گلزنان را داده باشــد. ایــن بازیکن به همراه 
ساســان انصاری، وریا غفوری و سیامک نعمتی یکی از چهار 

بازیکن دو گله در روز دوم رقابتها بودند.
تاثیرگذارترین بازیکن هفته

سپاهان بی تردید بهترین نتیجه را در هفته دوم گرفت و 
توانست ســپیدرود را در رشت گلباران کند. در بین بازیکنان 
این تیم ساسان انصاری درخشــش فوق العاده ای داشت. این 
بازیکــن دو بار در این بــازی گل زد و یکبار هم پاس گل داد 
تا با این آمار نامــش را به عنوان تاثیرگذار ترین بازیکن هفته 
ثبت کرده باشد. در دیدار سپاهان با سپیدرود رشت، حسین 
ابراهیمی)۷۵ - پنالتی( برای سپیدرود و سجاد شهباززاده)۷ و 

علی توفیق از سمت دبیری فدراسیون 
بسکتبال کنار رفت و جای خود را به مسعود 

عماری داد.
از همان ابتدای حضور رامین طباطبایی در 
راس فدراسیون بسکتبال در دی ماه سال گذشته، 
صحبت های زیادی در مورد رفتن علی توفیق از 
دبیری فدراسیون بسکتبال بود که سرانجام پس 
از حدود ۷ ماه این اتفاق افتاد و مســعود عماری 
که در ابتدا به عنوان بازرس حضور داشت، جای 

توفیق را در این سمت گرفت.
عمــاری در ماه های گذشــته یــار و همراه 

طباطبایی در فدراسیون بود و با وجود حضور توفیق،  در اکثر برنامه ها دست راست رامین طباطبایی بود. عماری چند هفته 
قبل از بازرســی فدراســیون جدا شد و همان زمان پیش بینی می شد او ســمت دیگری را در فدراسیون بگیرد که دیروز این 

اتفاق افتاد.
آن طور که ســایت فدراسیون نوشته، عماری در کارنامه خود دبیری فدراسیون های بسکتبال، سوارکاری، موتورسواری و 

اتومبیلرانی و فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان را دارد.

تغییر دبیر، اتفاق قابل پیش بینی در فدراسیون بسکتبال
ســازمان تیم های ملی فدراسیون دوومیدانی، ترکیب تیم ملی را برای حضور در هجدهمین دوره بازی های 

آسیایی جاکارتا اعالم کرد.
پس از نشســت اعضای ســازمان تیم های ملی فدراســیون درخصوص انتخاب ترکیب تیم ملی ایــران برای حضور در 

هجدهمین دوره بازی های آسیایی جاکارتا، اسامی ۱۲ ورزشکار به همراه مربیان و همراهان تیم مشخص شد.
براین اســاس احسان حدادی و بهنام شــیری )پرتاب دیسک(، حسن تفتیان )۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر(، علی خدیور )۲۰۰ 
متر و ۴۰۰ متر(، رضا ملک پور)۴۰۰ متر بامانع(، امیر مرادی )۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر(، حســین کیهانی )۳۰۰۰ متر بامانع 
و ۵۰۰۰ متر(، شــاهین مهردالن و علی ثمری )پرتاب وزنه(، رضا مقدم )پرتاب چکش(، سپیده توکلی )پرش ارتفاع( و الهام 

کاکلی )۲۰۰ متر( ۱۲ ورزشکاری هستند که ترکیب تیم ملی دوومیدانی ایران را در این دوره از بازی ها تشکیل می دهند.
همچنین مجید کیهانی، رئیس فدراســیون به عنوان سرپرست تیم، هاشــم صیامی، دبیرکل فدراسیون، پریسا بهزادی، 
نایب رئیس بانوان فدراســیون و تیمور غیاثی به عنوان همراهان، سجاد مرادی، لئونید چروکو، مک ویلکینزو گای اونتانون نیز 

به عنوان مربیان اعزامی به جاکارتاهستند.
در لیست اعزامی دوومیدانی نام ۱۲ ورزشکار و ۴ همراه دیده می شود. در حالی که طی هفته های گذشته بارها مقامات 
بلند پایه ورزش تاکید کرده اند از انجام هزینه های بی مورد جلوگیری شود، مشخص نیست که چرا باید برای ۱۲ ورزشکار ۴ 

همراه به جاکارتا اعزام شود؟!
قرار است نخستین گروه از همراهان و ورزشکاران روز ۲۹ مردادماه، گروه دوم روز ۳۱ مردادماه و گروه سوم نیز روز یکم 

شهریور ماه به اندونزی اعزام می شوند.

12 ورزشکار و 4 همراه در لیست اعزامی دوومیدانی به جاکارتا!

تیم های کشتی آزاد و فرنگی نونهاالن ایران با کســب ۱۲ مدال طال، یک نقره و ۷ برنز به عنوان قهرمانی 
نخستین دوره رقابت های کشتی نونهاالن آسیا در کرج رسیدند.

نخســتین دوره رقابت های کشتی آزاد و فرنگی نونهاالن قهرمانی آســیا با حضور تیم های ایران، هند، ژاپن، قزاقستان، 
قرقیزستان، ترکمنستان، پاکستان، سنگاپور، عراق و بنگالدش جمعه در سالن مجموعه ورزشی انقالب کرج برگزار شد.

بر این اساس در رشته کشتی فرنگی، تیم ایران با کسب ۷ مدال طالی میالد ولی زاده، محمد حاجی وند، علی حاجی وند، 
ســعید اســماعیلی، حجت رضایی، احمد صلح دوست و ابوالفضل پایدار در اوزان ۳۸، ۴۱، ۴۴، ۵۲، ۶۲، ۷۵ و ۸۵ کیلوگرم و 
۳ مدال برنز مهرداد مظهری، دانیال سهرابی و علیرضا ظهیر شاه آبادی در اوزان ۴۸، ۵۷ و ۶۸ کیلوگرم با کسب ۲۲۰ امتیاز 

به عنوان قهرمانی رسید و تیم های قزاقستان، هند و قرقیزستان به ترتیب با ۱۹۴، ۱۵۴ و ۱۳۰ امتیاز دوم تا چهارم شدند.
در کشــتی آزاد نیز تیم ایران با ۵ مدال طالی ابراهیم خواری، محمدرضا شــاکری، سید امیرمهدی حسینی، سیدرضا 
هاشمی و محمدمبین عظیمی در اوزان ۳۸، ۴۱، ۶۸، ۷۵ و ۸۵ کیلوگرم، یک مدال نقره عرفان انصاری در وزن ۴۴ کیلوگرم 
و ۴ مدال برنز امیرحســام محبی، علی کبودتبار، علی ســلیمی و شایان میربک در اوزان ۴۸، ۵۲، ۵۷ و ۶۲ کیلوگرم و کسب 
۲۰۵ امتیاز به عنوان قهرمانی رسید و تیم های ژاپن، هند، قزاقستان و قرقیزستان به ترتیب با کسب ۱۸۰، ۱۶۹، ۱۵۱ و ۱۰۰ 

امتیاز دوم تا پنجم شدند.

قهرمانی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نونهاالن ایران در آسیا 

مجید عسگری به عنوان هشتمین وزنه بردار به روی تخته می رود

افزایش تعداد وزنه برداران در بازی های آسیایی جاکارتا
خط و نشان سهراب مرادی برای حریفان با حمله دوباره به رکورد جهان 

* در پایان ششــمین اردوی تیم ملی تیراندازی معلوالن که در محل فدراسیون جانبازان و معلوالن 
برگزار شــد، ۷ تیرانداز اعزامی به بازیهای پاراآسیایی جاکارتا در ماده تفنگ و تپانچه در بخش زنان 
و مردان معرفی شــدند.نفرات اعزامی به این بازیها عبارتند از؛ ساره جوانمردی، سمیرا ارم و عالیه 
محمــودی )تپانچه ۵۰ متر خفیف و تپانچه ۱۰ متر بادی(، مجید فالح )تپانچه ۵۰ متر خفیف و تپانچه 
بادی ۱۰ متر(، رقیه شــجاعی )تفنگ بادی ۱۰ متر ایســتاده و تفنگ بادی ۱۰ متر درازکش( و زهرا 
غالمزاده و مرضیه خدابخشــی )تفنگ بادی ۱۰ متر SH۲، تفنگ بادی ۱۰ متر درازکش SH۲ و تفنگ 
۵۰متر درازکش SH۲(.همچنین مهدی زمانی و خدیجه رستمی به دلیل آسیب دیدگی به جاکارتا اعزام 

نمی شوند.

* رقابت های بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا از امروز آغاز می شود و تیم ایران در نخستین گام به مصاف اندونزی 
می رود. بیســت و پنجمین دوره از رقابت های بســکتبال قهرمانی جوانان آسیا )زیر ۱۸ سال( به میزبانی بانکوك 
پایتخت تایلند برگزار می شود و ۱۴ تیم از قاره کهن به همراه استرالیا و نیوزلند برای کسب عنوان قهرمانی در این 
رده و البته رسیدن به جام جهانی زیر ۱۹ سال به مصاف هم می روند. در این دوره تایلند به عنوان میزبان و ایران 
به عنوان مدافع عنوان قهرمانی هستند و کشورهای قزاقستان، چین، چین تایپه، ژاپن، کره جنوبی، بحرین، امارات، 
هند، فیلیپین، اندونزی، لبنان، ســوریه، استرالیا و نیوزلند در مسابقات حضور خواهند داشت. چهار تیم نخست 
رقابت ها سهمیه جام جهانی زیر ۱۹ سال را بدست خواهند آورد. تیم بسکتبال ایران در اولین دیدارش امروز به 
مصاف اندونزی می رود، ســپس دوشــنبه برابر قزاقستان به میدان خواهد رفت و سه شنبه در آخرین دیدارش از 

مرحله مقدماتی برابر ژاپن دیدار خواهد داشت.
* غالمرضا مازندرانی، ســرمربی تیم   ملی کبدی اسامی نفرات اعزامی به بازی های آسیایی جاکارتا 
اندونزی را اعالم کرد که نفرات دعوت شــده در حال حاضر تمرینات خود را در مجموعه ورزشــی 
انقالب برگزار می کنند.اسامی نفرات دعوت شده بدین شرح است:فاضل اتراچالی، ابوذر مهاجر، محمد 
اسمعیل نبی بخش، هادی اشترک، ابوالفضل مقصودلو محلی، حمید میرزایی نادر، محسن مقصودلو 
جعفری، محمد قربانی، میثم عباسی، محمد مالک، محمد امین نصرتی، محمد اسماعیل مقصودلو.تیم  
 ملی کبدی مردان ایران روز ۲٣ مرداد ماه به منظور شــرکت در بازی های آسیایی، تهران را به مقصد 

جاکارتا ترک خواهد کرد.

خواندنی از ورزش ایرانخواندنی از ورزش ایران

احضار دو مدیر فدراسیون فوتبال به دادگاه
دو مدیر سابق فدراسیون فوتبال به دلیل پرونده ۳۱۶ هزار دالری به دادگاه 
احضار شــدند. چند سالی اســت که موضوع پرونده ۳۱۶ هزار دالری یا فروش 
سیگنال بازی های مقدماتی جام ملت های آسیا و مقدماتی جام جهانی در سال 
۲۰۱۴ به شــرکت MP&SILVA به عنوان طرف قرارداد فدراســیون فوتبال برای 
پخــش دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران برابر گوام، عمان، هند و ترکمنســتان 
در زمان ریاســت دوره قبل فدراسیون فوتبال در رسانه ها و کمیته اخالق مطرح 
است. هر کدام از طرفین طرف قرارداد ادعا دارند که به تعهدشان عمل کرده اند 
از یک طرف فدراسیون فوتبال مدعی عدم پرداخت فروش حق سیگنال برای هر 
بازی ۷۹ هزار دالر و جمعا به مبلغ ۳۱۶ هزار دالر به حســاب فدراسیون فوتبال 
شده و از طرف دیگر شرکت MP&SILVA مدعی است که این مبلغ را به حساب 
فدراســیون فوتبال واریز کرده اســت.با توجه به اظهارات طرفین، مدیران وقت 
فدراسیون فوتبال به کمیته اخالق   احضار شدند. به گزارش فارس، اثنی عشری 
در مورد احضار دو مدیر فدراســیون فوتبال به دادگاه در مورد پرونده ۳۱۶ هزار 
دالری گفت: من در موضوعات ریز این پرونده نیستم اما می دانم این پرونده در 
دســت تحقیقات و رسیدگی و هنوز کامل نشده است. دبیر کمیته اخالق گفت: 
حاال شــاید یک ســری اتفاقات هم بیفتد و اگر هم موردی باشد در حال حاضر 
محرمانه اســت و موضوعی نیست که بخواهیم آن را در رسانه ها مطرح کنیم و 
با توجه به آبروی و شــخصیت افراد این موضوع باید به نتیجه قطعی برســد و 
نمی توان نامی از کســی برد و همچنین حکمی را که هنوز قطعی نشده را اعالم 
کرد و بر علیه افراد هجمه ای وارد کرد. وی در پایان گفت: هر زمان که این رای 

قطعی شد و به نتیجه رسید با تمام جزییات از طریق رسانه ها اعالم می کنیم.
صعود مس به مرحله بعدی قهرمانی باشگاه های فوتسال آسیا

تیم فوتســال مس سونگون موفق شــد با پیروزی در دومین دیدار خود به 
مرحله بعدی مسابقات قهرمانی فوتسال باشگاه های آسیا صعود کند. تیم فوتسال 
مس سونگون، نماینده ایران دیروز در مسابقات قهرمانی باشگاه های فوتسال آسیا 
موفق شد در دومین دیدار خود که از ساعت ۱۱:۳۰ آغاز شده بود با نتیجه ۹ بر 
یک برابر AGMK ازبکســتان به برتری برسد. در این بازی حسین طیبی)۴ بار(، 
فرهاد فخیم)۲ بار(، علی اصغر حســن زاده، مرتضی عزتی و قاسم عروجی برای 
مس گلزنی کردند.مس در بازی اول خود برابر تیم ســیپار تاجیکستان با نتیجه 
۹ بر ۲ به پیروزی رسیده بود. به این ترتیب نماینده ایران با کسب دو برد پرگل 
در صدر جدول گروه چهارم قرار دارد و صعودش به مرحله بعدی را قطعی کرده 
اســت. تیم مس در آخرین بازی مرحله گروهی روز دوشنبه به مصاف تیم بانک 

بیروت می رود.
درخواست شفر برای خرید یک مهاجم هدف

معاون ورزشــی باشــگاه اســتقالل درباره نقل  و انتقاالت این تیم، گفت : 
بازیکنانی که قرار اســت ما انتخاب کنیم با نظر وینفرد شــفر انتخاب می شوند. 
هر کســی را که این مربی به ما معرفی کند او را جذب خواهیم کرد. شفر از ما 
خواسته اســت تا یک مهاجم هدف جذب کنیم و چند نفر را نیز پیشنهاد داده 
است که یکی از آنها تیام است. با آنها در حال مذاکره هستیم و باید بگویم که این 
دو گزینه مورد نظر ما خارجی هستند.خطیر همچنین درباره شایعاتی مبنی بر 
عالقه شفر و فدراسیون فوتبال عراق برای همکاری در تیم   ملی این کشور، گفت : 
شفر چنین چیزی را به ما اعالم نکرده و این خبر نیز از یک سایت قطری منتشر 
شده است. این مربی با استقالل قرارداد دو ساله دارد و بعید نیست به علت تجربه 
و تخصصی که دارد تیم های مختلف به او عالقمند شود. شفر مربی حرفه ای است 

و قرارداد ما به گونه ای است که با این مربی به مشکلی نخواهیم خورد.
ویدال به بارسلونا پیوست

آرتورو ویدال هافبک شــیلیایی در فصل پیش روی با پیراهن بارسلونا بازی 
می کند.هافبک بایرن مونیخ سپس محل تمرینات تیم آلمانی را ترك کرد و در 
آخرین دقایق این روز باشــگاه بارسلونا اعالم کرد ویدال ۳۱ ساله بازیکن جدید 
این تیم اســت. قرارداد هافبک شیلیایی به ارزش ۱۹ میلیون یورو خواهد بود و 
او تا ســال ۲۰۲۱ برای تیم کاتاالنی بازی خواهد کرد. وی بعد از قطعی شــدن 
حضورش در جمع آبی و اناری ها عنوان کرد:اگر حاال به بارسلونا می روم تا دوره 
جدیدی را آغاز کنم، باید از بایرن مونیخ تشــکر کنم که به من فرصت داد تا در 

بارسا چالش جدیدی را آغاز کنم.

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
موفقیت های اخیر کشــتی ایران در عرصه آسیایی و جهانی آن هم در رده 
سنین پایه باعث خوشوقتی و امیدواری است.دو قهرمانی نوجوانان در مسابقات 
جهانی و قهرمانی فرنگی کاران و آزادکاران جوان در رقابت های آســیایی بیش از 

هر چیز خبر از وجود پشتوانه قوی در کشتی ایران می دهد. 
رودخانه اســتعداد و نیروی با انگیزه جوان در کشــتی ایران خشک شدنی 
نیست.کشــتی در ذات و خون جوانان ایرانی اســت.مهم این است که قدر این 
ثروت و سرمایه را بدانیم و با مدیریت و برنامه ریزی درست از آن در جهت اعتالی 
هرچه بیشــتر این رشته و افتخار آفرینی برای ورزش ایران و خشنودی و شادی 

مردم ایران استفاده نمائیم. 
خوشبختانه امروز در کشتی کار دست کاردان است. دست کسی که خود از 
جنس و به معنای واقعی از خانواده کشتی است و اصال عصاره این رشته ورزشی 
اصیل اســت و در باالترین سطح آن حضور داشته و افتخار بزرگی در این رشته 

نبوده است که به نام خود ثبت نکرده باشد. 
به طور طبیعی وقتی مردان بزرگ و کاربلد عهده دار مسئولیتی می شوند که 
همکاران و مردان پیرامون او نیز بزرگ باشند و بیش از هر چیز از عنصر راستی 
و صداقت که جمعش می شــود »اخالص«، برخوردار باشند حاصل کار و نتیجه 

عمل چنین جمع و کار گروهی معلوم است که چه خواهد شد. 
متاســفانه این وضع و اوضاع و این شــرایط و روال در خیلی از بخش های 
ورزش ایران حتی در باال ترین ســطوح آن دیده نمی شود و تاسف وقتی بیشتر 
می شود که می بینیم در این ورزش خیلی وقت ها درست همان  جاهایی که کار 
دســت کاردان اســت مورد غضب و بی مهری وکم اعتنایی مسئوالن ارشد واقع 

می شوند. 
اگــر بخواهیم مثال بزنیم بی تعارف باید از کشــتی نــام ببریم که چندان 
مورد توجه مســئوالن ارشد ورزش نیســت و حتی چندی قبل کار به استعفای 
رئیس موفق و کاربلد فدراسیون کشتی یعنی رسول خادم کشیده شد که جریان 

و فرجامش را همه می دانیم 
باری؛ غرض از پیش کشیدن این بحث یکی آن است که گفتیم. کشتی در 
ذات و خون جوانان ماست. باید قدر آن را نه باحرف بلکه در عمل بدانیم. بهترین 
عمل هم در مسیر قدرشناسی، مدیریت و برنامه ریزی مدبرانه و دلسوزانه است. 
چیزی که امروز کشــتی ایران از آن برخوردار است. ودیگر آنکه مسئوالن ارشد 
ورزش، علی الخصوص شخص وزیر و معاونانش نه تنها نباید از وجود مدیریت های 
ورزشــی مولد و مبتکر ناراحت و دلخور و برآشفته باشند بلکه باید اتفاقا کاری 
کنند و بستری فراهم آورند که تعداد این مدیران که در بطن ورزش نفس کشیده 
اند، مورد شــناخت و وثوق مردم و اهالی ورزش هســتند، مهم تر از همه الیق و 
دارای کارایی هســتند در ورزش بیشتر و بیشتر شودو برعکس ازتعداد مدیران 
عوضی آمده که منظور وهدفشان از مدیر شدن صرفا »مدیر بودن« و استفاده از 
مواهب مادی و اجتماعی آن اســت نه کار کردن و خدمت کردن و نوکری مردم 
حتی االمکان کاسته گردد و شــر این گونه عناصرفرصت طلب وبی هنر و بعضا 
خیلی هم پر مدعا! که اتفاقا برخی از آنها سال هاست در ورزش بی زبان ما کنگر 

خورده و لنگر انداخته از سر ورزش ایران کوتاه شود.
 این جماعت عوضی آمــده فرصت طلب از عناصر و ارزش هایی مثل لیاقت 
و کاردانــی وتخصص و...بی بهــره وآدم های واجد این صفات ســخت دلخور و 
عصبانی اند. به همین خاطر ســعی می کنند به لطائف الحیل جا و عرصه را برای 
آنها چنان تنگ کنند که رفتن و نماندن را بر ماندن و ادامه دادن ترجیح دهند. 
 این همان کاری است که اخیرا خواستند بر سر آقا رسول در آورند و پیش 
از آن سر خیلی های دیگر درآوردند کسانی که مدیریت را برخالف این جماعت 
عوضی آمده آویزان هدف و مقصد نمی دانند و هدف اصلیشان از پوشیدن ردای 
مســئولیت خدمت کردن بــه ورزش و مردم عالقمند به ورزش اســت و چون 
شــرایط را برای تامین هدف اصلی مساعد نمی بینند و از طرفی باز بر خالف آن 
گروه عوضی آمده که از در بیرونشان کنی از پنجره وارد می شوند...! برای خود و 
شخصیت خود احترام قایل هستندو حاضر نیستند به هرقیمت پست مدیریتی 

خود را حفظ  کنند ، خیلی راحت کنار می کشند. 
متاسفانه این واقعیتی تلخ در ورزش ماست که البته فقط  مربوط به امروز هم 
نمی شود که عرصه و فضا برای حضور و فعالیت افراد کاردان و الیق و باشخصیت 
تنگ است تا دلت بخواهد میدان برای افراد فرصت طلب منفعت جو فراخ و وسیع 
اســت.افرادی که به چیزی که فکر نمی کنند انتظارات مردم از ورزش، پیشرفت 

ورزش وحراست از مصالح ورزش در جهت تامین منافع ملی است.
 بــه همین خاطر افرادی را که به قصد خدمت به ورزش و پاســخگویی به 
مطالبات و انتظارات مردمی در عرصه ورزش فعالیت می کنند، تحمل نمی کنند و 
تالش می کنند با روش و شیوه های مختلفی که بلدند حتی اشک تمساح ریختن 
در نزد مسئوالن ارشد دولت و نمایندگان مجلس و... این گونه افراد کار بلد را که 

از جنس ورزش هستند ، کنار بزنند و از ورزش فراری دهند. 
 برای مثال فکر می کنید وزیر قبلی ورزش دکتر گودرزی را کی از وزارتخانه 
دور کرد؟ وزیری که از همه مدیران ارشــد ورزش بعد از انقالب ورزشــی تر بود 
به همین دلیل صاحب شــناخت عمیق از افراد و جریانات ورزش بود و همانطور 
که افراد الیق و توانمند وخوشنام در ورزش را خوب می شناخت دست جریانات 

مخرب و فرصت طلب و سیاهکاران ظاهر الصالح را خوانده داشت!
به همین دلیل هم دیدیم که در دوره مســئولیت خود تالش کرد مکانیزم 
معیوب و ناقص جذب و دفع در ورزش را اصالح کند مردان کاربلد والیق محترم 
را به ورزش جذب کند آنها را در مسئولیت های حساس به کار گیرد ودر عوض 
عناصرفرصت طلب و بی شــخصیت و حتی بعضا فاســد را از محیط ورزش دفع 
کندو... به گمان ما بزرگترین دلیل برکناری ومجبور کردن ایشــان به اســتعفا 

ارتکاب این جرم بزرگ !! بود.
 اتفاقا خود او در مصاحبه ای که مدتی قبل از مجبورشدن به استعفا با کیهان 
ورزشی انجام داده بود)این هم یک جرم دیگر. مصاحبه با نشریه قدیمی واصیل 
و خوشنام کیهان ورزشی؟ آن هم نه یک بار بلکه چند بار!!( گفته بود اگر نتواند 
و به او اجازه ندهند که دست مخرب افراد ناالیق و انگل را از دامن ورزش کوتاه 

کند استعفا خواهد کرد.
 همچنیــن فکر می کنیــد دلیل بعضی مخالفت های به ظاهر دلســوزانه با 
کارلوس کی روش سرمربی موفق تیم ملی از کجا ناشی می شود. همان کی روش 
کــه با آمدنش ارزش پیراهن تیم ملی را احیا کرد و دســت ناپاك و مداخله گر 
عده ای انگل و سُو استفاده چی را از تیم ملی با قاطعیت و شدت تمام کوتاه کرد 
و تیمــی چنین تحویل ورزش و فوتبال مــا داده که رهبر معظم انقالب بارها از 
آن - و نه نتایج آن- تمجید و تعریف و به عنوان »الگویی« برای ســایر عرصه ها 

یاد کرده است.
 متاســفانه از نظر عده ای ضد ورزش و ضد هر کار راست ودرستی این طور 
کار کردن »جرم« است! البته بارها نوشته ایم حساب آن دسته از منتقدان که بر 
اساس تشخیص و نظر کارشناسی خود و از سر دلسوزی و به قصد انجام وظیفه 
عملکرد کی روش را از جنبه های مختلف فنی و رفتاری مورد انتقاد و بررســی 

قرار می دهند، جداست.
در هر حال یکی از نیازهای ضروری ورزش )و هر جا( به کار گیری و سپردن 
مســئولیت به آدم هــای متخصص و متعهد و کنار گذاشــتن و دور کردن افراد 
به اشتباه ســراز ورزش در آورده است. هنر بزرگ مدیریت کالن ورزش هم باید 
همین باشد.یعنی بتواند سازو کاری فراهم آورد که طی آن مکانیزم جذب و دفع 
ورزش اصالح شــود و به گونه ای عمل نماید که بیش از هرچیز به مصلحت و به 

نفع ورزش کشور باشد.

واقعیت تلخ ورزش ما

صفحه ۹
یک شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

۲۲ ذی القعده ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۹۷۰

شنبه ۲۰ مرداد ۱٣9۷ 
*ماشین سازی تبریز...................................................... بادران تهران )ساعت ۱۸:۱۵(
*اکسین البرز ................................................................ فجر سپاسی )ساعت ۱۹:۳۰(
............................................................... سیاه جامگان )ساعت ۱۹:۳۰( *نفت تهران 
*شاهین شهرداری بوشهر................................... گل گهرسیرجان )ساعت ۲۰:۱۵(
*کارون اروند خرمشهر.............................. استقالل جنوب تهران )ساعت ۲۰:۳۰(

یکشنبه ۲۱ مرداد ۱٣9۷ 
...................................................... شهرداری ماهشهر )ساعت ۱۸:۵۰( *مس کرمان 
*برق جدید شیراز..................................................... مس رفسنجان )ساعت ۱۹:۱۰(
*آلومینیوم اراك...................................................... شهرداری تبریز )ساعت ۱۹:۳۰(
*خونه به خونه........................................................................... ملوان )ساعت ۱۹:۳۰(

برنامه دیدارهای هفته اول لیگ دسته اول فوتبال

پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱٣9۷
* گسترش فوالد ..................................................... سپیدرود رشت )ساعت ۱۹:۵۰(
* سایپا ................................................................................... ذوب آهن )ساعت ۲۰:۳۰(
* استقالل خوزستان ..................................................... پرسپولیس )ساعت ۲۰:۳۰(
* نساجی مازندران .............................................. پارس جنوبی جم )ساعت ۲۰:۳۰(

جمعه ۱9 مرداد ۱٣9۷
*پدیده ....................................................................... صنعت نفت آبادان )ساعت ۲۰(
* نفت  مسجد سلیمان ......................................... فوالد خوزستان )ساعت ۲۰:۳۰(
* استقالل ........................................................... تراکتورسازی تبریز )ساعت ۲۰:۳۰(
* سپاهان اصفهان...................................................................... پیکان)ساعت ۲۰:۳۰(

برنامه دیدارهای هفته سوم فوتبال لیگ برتر

تیم والیبال خاتــم اردکان با پیروزی قاطع برابر ناخوم 
راتچا تایلند به مرحله نیمه نهایی والیبال باشگاه های آسیا 

صعود کرد.
در ادامه  رقابت های والیبال باشــگاه های آســیا که در نایپیداو 
میانمار در حال  برگزاری است، دیروز )شنبه( دیدارهای مرحله یک 
چهارم نهایی انجام شــد که در اولین و مهم ترین دیدار تیم خاتم 
اردکان موفق شــد با نتیجه  قاطع ســه بر صفر مقابل ناخوم راتچا 

تایلند به برتری دست یابد و به جمع چهار تیم برتر آسیا راه یابد.
شاگردان عباس علی میرحسینی ست های بازی را با امتیازهای ۲۵- ۲۲ ، ۲۵ - ۲۳ و ۲۵ - ۲۳ به سودشان تمام کردند 

تا با کسب این برد قاطع به مرحله نیمه نهایی صعود کنند.
در دیگر دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی نماینده ویتنام به مصاف نماینده چین تایپه می رود. نماینده پاکستان با تروی 

آرویز ژاپن دیدار می کند و آتروی قزاقستان نیز به مصاف نماینده سریالنکا می رود.
دیدارهای مرحله نیمه نهایی امروز )یکشنبه( پیگیری می شود.

صعود نماینده والیبال ایران به جمع چهار تیم برتر آسیا 

۵۴(، ساسان انصاری)۲۳ و ۲۶(، میالد محمدی)۴۰( و محمد 
ایران پوریان)۶۵( برای سپاهان گل زدند.

 پرسپولیس تنها تیم صد در صدی
شــاگردان برانکو هفته دوم را هم با پیروزی پشــت سر 
گذاشتند تا با رساندن جمع امتیازات شان به عدد ۶ در پایان 
هفته دوم تنها تیمی باشند که صددرصد امتیازات ممکن را از 
لیگ برتر گرفته باشند. این تیم که با پدیده بسته بودن پنجره 
نقل و انتقاالت مواجه بود توانسته با داشته های معدود خودش 
هر دو بازی فصل جدید را با پیروزی پشــت ســر بگذارد تا از 
این لحاظ تیم یکه تاز لیگ باشد. شاگردان برانکو جمعه شب 
توانستند با گل های سیامک نعمتی )۲۱ و ۷۵( و گادوین منشا 

)۶۵( تیم فوالد را شکست دهند.
در آخرین دیدار هفته دوم نیز دیدار تیم های صنعت نفت 
آبادان و گســترش فوالد تبریز با تساوی یک به یک به پایان 
رســید.پیمان بابایی در دقیقه ۸۶ برای گسترش فوالد گل زد 
اما جعفر سلمانی در دقیقه ۹۰ برای صنعت نفت گلزنی کرد و 

تیمش را از یک شکست خانگی نجات داد.
۵ اخراج در هفته دوم

بر خالف هفته اول که داوران از کارت قرمز خود استفاده 
نکرده بودند، در هفته دوم شــاهد پنج اخراج بودیم که سهم 
تیم های ذوب آهن، اســتقالل، پدیده، اســتقالل خوزستان و 
فوالد هر کدام یک اخراج بود. محمد قنبری بازیکن تیم فوتبال 
پدیده که در دقیقه ۴۰ دیدار تیمش مقابل استقالل خوزستان 

اخراج شد نخستین بازیکن اخراجی فصل لقب گرفت. 
بــه جز این بازیکن محمد دانشــگر از اســتقالل، وحید 
محمــدزاده از ذوب آهن، وحید نامداری و ســینا مریدی از 
فوالد دیگر بازیکنانی بودند که طعم اخراج را چشــیدند. بازی 
اســتقالل - ذوب آهن و استقالل خوزستان - پدیده هر یک 
با داشــتن دو کارت قرمز بیشترین اخراج را در بازی های این 

هفته داشت.

نابغه کشتی آمریکا و دارنده ۵ مدال طالی جهان و المپیک ابراز امیدواری کرد قبل از زمان بازنشستگی  و کنار 
رفتنش از دنیای کشتی با حسن یزدانی چهره شاخص کشتی ایران سرشاخ شود.

جــردن بــاروز نابغه آمریکایی کشــتی جهان که طرفداران زیادی در سراســر جهــان از جمله ایران دارد، اواخر ســال ۹۵ 
برای حضور در جام جهانی کشــتی آزاد در کرمانشــاه به همراه تیم ملی آمریکا عازم ایران شــد و شــدیداً مورد استقبال مردم 
ایــران قــرار گرفت.مهمان نوازی مــردم ایران از تیم آمریکا و جردن باروز باعث شــد وی و دیگر هم تیمی هــای او بارها از مردم 
ایران تمجید و برای ســفر به ایران به همراه خانواده هایشــان ابــراز عالقه کنند.باروز چند روز پیش در فینال جام یاشــاردوغو 
در ترکیه برابر فرانک چامیزو قهرمان جهان از کوبا در یک مبارزه زیبا و ســخت با نتیجه ده بر ده شکســت خورد.جردن باروز 
دارنده ۵ مدال طالی جهان و المپیک روز جمعه در صفحه اینســتاگرام خود در پاســخ به این ســوال که با کدام کشــتی گیر 
دوســت دارد پیش از رســیدن دوران بازنشســتگی بر روی تشک کشتی مصاف کند در پاسخ با نشــان دادن تصویری از حسن 
 یزدانی ابراز امیدواری کرد فرصتی فراهم شــود تا پیش از پایان دوره بازنشســتگی با این چهره شــاخص کشــتی ایران مبارزه 

کند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دوست دارد بار دیگر به ایران سفر کند گفت: اتفاقا چند روز پیش به این موضوع 

فکر می کردم. سفر به ایران قطعا پیشنهاد خوبی است چرا که مردم ایران فوق العاده اند.

جردن باروز: آرزویم کشتی گرفتن با حسن یزدانی است اعزام ۶ ملی پوش تکواندو به مسابقات گرندپری مسکو
کادرفنی تیم   ملــی تکواندو مردان، ترکیــب این تیم برای 
حضور در دومین مرحله مســابقات گرندپری ۲۰۱۸ در مسکو را 

اعالم کرد.
کادرفنی تیم   ملی تکواندوی مردان که اردوهای خود را برای 
حضور در بازی های آسیایی پیگیری می کند، ترکیب شش نفره 
خود برای حضور در دومین مرحله مسابقات گرندپری ۲۰۱۸ در 
مسکو را که پیش از بازی های آسیایی برگزار می شود معرفی کرد.

این مسابقات از  روز جمعه ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۷ آغاز و تا ۲۱ 
مرداد ماه به میزبانی شــهر »مسکو« در روسیه پیگیری می شود.
تیــم   ملی تکواندوی ایران نیز برای حضــور در این رقابت ها روز 

دوشنبه هفته جاری با ترکیب زیر عازم روسیه  می شود:
* وزن ۵۸- کیلوگرم، محمد کاظمی و آرمین هادی پور

* وزن ۶۸- کیلوگرم، ابوالفضل یعقوبی و سروش احمدی

* وزن ۸۰- کیلوگرم، احمد محمدی
* وزن ۸۰+ کیلوگرم، سجاد مردانی

هدایت تیم   ملی تکواندوی ایران را فریبرز عسکری به عنوان 
سرمربی در اختیار دارد که با صالحدید او، به دلیل کمبود زمان 
جهت آماده شــدن تیم   ملی ایران برای حضور در قهرمانی آسیا، 
هوگوپوشان ایران در نخستین مرحله مسابقات گرندپری حضور 
پیدا نکرد. پیش از این مسابقات گرندپری در چهار مرحله برگزار 
می شــد اما  از  امسال و در سال ۲۰۱۸ این مسابقات به صورت 
پنج مرحله ای برگزار می شود.در سال گذشته تکواندوکاران ایران 
بــا هدایت مهدی بی بــاك به عنوان ســرمربی، در چهار مرحله 
رقابت های گرندپری نتوانســتند به مدال طال دست پیدا کنند. 
حال باید دید شاگردان عســکری می توانند در نخستین حضور 

خود این ناکامی را جبران کنند!

 حضور تنها ۴ لژیونر در تیم ملی هندبال 
نفرات حاضر در تیم ملی هندبال بــرای حضور در رقابت های جاکارتا 

مشخص شدند.
اسامی تیم ملی هندبال ایران برای حضور در بازی های آسیایی در شرایطی اعالم 
شد که در این دوره از رقابت ها لژیونرهای شاخص چون برادران استکی، پوریا نوروزی 

نژاد، امین یوسف نژاد و سعید حیدری راد حضور ندارند.
مجتبی حیدرپور، افشــین صادقی، علیرضا موسوی، مهرداد صمصامی، احسان 
ابوئی، کاظم جمعه پور، جالل کیانی، شــاهو نصرتی، میالد مسائلی، فرزادرستمیان، 
ســالمان بربط، مهدی موســوی، مهدی بیجاری، علی رحیمی و محسن بابا صفری 

اسامی شانزده بازیکنی است که در رقابت های آسیایی جاکارتا حضور دارند.
بازی های آســیایی ۲۰۱۸ جاکارتا از ۲۷ مردادماه اســتارت می خورد. تیم ملی 
هندبال ایران در گروه A با تیم های مالزی و قطر هم گروه اســت. از دور مقدماتی از 

هر گروم دو تیم به دور بعدی مسابقات صعود می کنند.

جدول رده بندی لیگ برترفوتبال-جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

122004046. پرسپولیس

1106154 22. سپاهان

321103034. پیکان

421103214. ذوب آهن 

521013213.پارس جنوبی جم

621013303. سایپا

721012203. پدیده مشهد

23-8210124. فوالد خوزستان

920202202.استقالل

1020202202.گسترش فوالد

1120201102. تراکتورسازی

1220201102.صنعت نفت آبادان

11-13201123. استقالل خوزستان

11-14201112.نساجی مازندران

21-15201102. نفت مسجدسلیمان

80-16200219. سپیدرود رشت


