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سرویس ورزشی-
تیم ملــی والیبال ایران با پیــروزی قاطعانه برابر 
بلغارستان میزبان موفق شد دومین بردش در قهرمانی 

جهان را کسب کند.
دومیــن روز از دور گروهی نوزدهمیــن دوره رقابت های 
والیبال قهرمانی جهان ۲۰۱۸ به میزبانی مشــترک دو کشور 
ایتالیا و بلغارستان از عصر روز پنج شنبه هفته گذشته پیگیری 
شــد و در یکــی از مهم ترین دیدار ها و از گــروه D تیم ملی 
والیبال ایران از ساعت ۲۲ در سالن فرهنگ شهر وارنا مهمان 
بلغارستان میزبان بود و در پایان موفق شد قاطعانه و با نتیجه 

سه بر یک از سد حریفش بگذرد.
بعــد از اینکه شــاگردان کوالکوویچ توانســتند در بازی 
نخســت خود در چارچوب مســابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۸ 
مقتدرانه)3 بر صفر( از ســد پورتوریکو عبور کنند، در دومین 

مسابقه برابر بلغارستان قرار گرفتند.
در این بــازی ایگور کوالکوویچ، ســعید معروف، محمد 
موسوی، میالد عبادی پور، محمد جواد معنوی نژاد، امیر غفور 
و علی شــفیعی را به زمین فرســتاد و در ســوی مقابل برای 
بلغارستان اوچیکف، اسکریموف، سگانوف، براتوف، یوسیفوف 
و نیکوف وارد زمین شــدند و در پایان ایران ست های بازی را 
با امتیاز های ۲۵-۲۲، ۲۵-۲۰، ۲۲-۲۵ و ۲۵-۱۹ به ســودش 

تمام کرد و با شش امتیاز در رده دوم گروهش قرار گرفت.
ملی پوشــان والیبال ایران در این دیدار نمایش بی نقصی 
را داشــتند و اگر برخی امتیازات ســت ســوم را که به دلیل 
جنجال های حریف از دســت دادند، کنــار بگذاریم تقریبا در 
تمامی دقایق مســابقه موفق و کم اشــتباه عمل کردند تا برد 
با ارزشــی که برای مراحل بعدی اهمیت زیادی دارد را کسب 
کنند. در دو پیروزی اخیر تیم ملی ایران در رقابت های جهانی 
و البته کسب مدال طالی بازی های آسیایی عملکرد دو ستاره 
تیم ملی متعلق به نســل گذشته را نباید فراموش کرد. سعید 
معروف و محمد موسوی که افتخارات زیادی در کارنامه خود 
دارند، در این مسابقه بی نقص و کم اشتباه ظاهر شدند و نشان 

دادند که همچنان تکیه گاه های تیم ملی ما هستند.
تیم ملــی والیبال ایران که با هدایــت ایگور کوالکوویچ، 
ششــمین حضورش در رقابت های قهرمانــی جهان را تجربه 
می کند در گروه چهارم با تیم های بلغارســتان، لهستان، کوبا، 
فنالند و پورتوریکو هم گروه است و پس از یک روز استراحت 

باید امروز در ســومین دیدارش از ســاعت ۱۸/3۰ به مصاف 
کوبا برود.

در ایــن دوره از رقابت های قهرمانی جهان ۲۴ تیم حاضر 
باید در قالب چهار گروه شش تیمی به مصاف هم بروند تا پس 
از حذف ۱۰ تیم در دور نخست، از 3۰ شهریور دور دوم مرحله 
گروهی آغاز شــود. در نهایت تکلیــف تیم قهرمان جهان هم 

هشتم مهر در شهر تورین ایتالیا مشخص خواهد شد.
والیبال ایران در پنج دوره حضورش در رقابت های قهرمانی 
جهان به جز جایگاه ارزشــمند ششــمی در دوره گذشته در 
لهستان تا به حال نتوانسته است عنوان درخور توجه دیگری را 
کسب کند و همواره در بین پنج تیم انتهایی قرار گرفته است.
رقابت های والیبال قهرمانی جهان هر چهار ســال یک بار 
برگزار می شــود و پس از المپیک دومین رویداد مهم والیبال 
جهان به حساب می آید.در طول هجده دوره گذشته روسیه با 
شش عنوان قهرمانی پرافتخارترین تیم است و تیم های برزیل 

و ایتالیا با سه قهرمانی در رده های بعدی هستند.
کوالکوویچ: انگیزه زیادی داشتیم

ایگور کوالکوویچ ســرمربی تیم ملی والیبال ایران بعد از 

برد برابر بلغارستان میزبان در رقابت های قهرمانی جهان گفت: 
انتظار این بازی ســخت و پیچیده را برابر بلغارســتان میزبان 
داشتیم. در ســرویس به حریف فشار آوردیم و آنها اشتباهات 

زیادی داشتند.
وی در ادامه صحبت های خود درباره امتیازات حســاس 
بازی عنوان کرد: بلغارستان بعد از دو ست شکست رو به بازی 
ریسکی در ست ســوم آورد و برنده شدند. در ست چهارم در 
امتیاز حســاس ۱۹ مساوی شــدیم اما بازیکنان تیم ما موفق 
شــدند بازی را به خوبی اداره کنند و بدون اســترس و فشار، 

بازی را به پایان رساندند.
کوالکوویچ افزود: برای این دیدار انگیزه زیادی داشتیم و 
همکاری بازیکنان در زمین مســابقه فوق العاده بود و البته باز 

هم باید بگویم بازی به همان سختی بود که انتظار داشتیم.
معنوی نژاد: در بقیه بازی ها شرایط بهتری خواهیم داشت

جواد معنوی نــژاد در پایان دیدار تیم های والیبال ایران و 
بلغارســتان در رقابت های قهرمانی جهان با کسب ۲۱ امتیاز، 
امتیازآورترین بازیکن زمین شــد.تودور اسکریمو با ۱7 امتیاز 

برای بلغارستان امتیازآورترین بازیکن بلغارها بود.

معنوی نژاد بعد از دیدار با بلغارستان در چارچوب مسابقات 
قهرمانی جهان اظهار داشت: این بازی برای ما خیلی مهم بود 
زیرا کمک می کرد تا جایگاه خوبی در جدول داشته باشیم و در 
بقیه بازی ها شرایط بهتری برای ما ایجاد شود و به مرحله بعد 
صعود کنیم.وی در ادامه تصریح کرد: بلغارستان خیلی خوب 
بازی کرد و این بازی برای آنها خیلی مهم بود. اگر این بازی را 
می بردند، راه آنها برای صدرنشینی هموار می شد اما ما خیلی 
خوب بودیم و توانستیم برنده باشیم.معنوی نژاد در واکنش به 
کسب ۲۱ امتیاز و درخشــش در این دیدار خاطرنشان کرد: 
خدا را شــکر می کنم که برنده بودیم و من هم توانستم عضو 

کوچک تیم برای برنده شدن باشم.
موسوی: برای صدرنشینی خواهیم جنگید

محمد موسوی مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران درباره 
پیروزی مقابل بلغارســتان اظهار داشت: بازی در خانه حریف 
همیشه ســخت است. بلغارســتان برابر تیم های بزرگ اینجا 
همواره یا برنده بوده و یا اینکه بازی را به ســت پنجم کشانده 
است. می دانستیم بازی سنگینی داریم اما نکات فنی مورد نظر 

کادرفنی را در زمین پیاده کردیم و برنده شدیم.
وی در ادامه صحبت های خود درباره این دیدار و اهمیت 
شکست بلغارســتان عنوان کرد: به جز ست سوم که بازی از 
دست ما در رفت، سوار بازی بودیم. اکنون نیز صاحب جایگاهی 
هستیم که بلغارستان آن را می خواست و مطمئنا این امتیازات 
به ما در ادامه مســابقات کمک می کنــد. در دیدارهای بعدی 
نیز مانند این دیدار برای صدرنشینی خواهیم جنگید.موسوی 
در ادامه درباره اتفاقاتی که باعث شــد ایران ســت سوم را از 
دست بدهد، عنوان کرد: این حاشیه ها در والیبال رخ می دهد. 
در ســت سوم بلغارستان چیزی برای از دست دادن نداشت و 
واقعا خوب بازی کرد و ما نیز از تب و تاب افتادیم اما در ادامه 

نمایش خوبی داشتیم و برنده مسابقه شدیم.

پیروزی ارزشمند تیم ملی بسکتبال ایران مقابل فیلیپین در مسابقات انتخابی جام جهانی 

آسمان خراش های ایران با روحیه عازم ژاپن شدند
تیم ملی بســکتبال ایران نخستین دیدار خود در 
پنجره چهارم مسابقات انتخابی جام جهانی را با برتری 
برابر فیلیپین به پایان رســاند تا همچنان در بازی های 

خانگی بدون شکست به کارش ادامه دهد.
دیدار تیم های ملی بســکتبال ایران و فیلیپین از پنجره 
چهــارم مســابقات انتخابی جــام جهانــی ۲۰۱۹ چین روز 
پنجشنبه هفته گذشته به میزبانی تهران و در تاالر بسکتبال 
مجموعه ورزشــی آزادی برگزار شــد که طی آن ملی پوشان 
کشــورمان با نتیجه ۸۱ بر 73 )۲۱ بر ۲۲(، )۱۹ بر ۱٦(، )۲3 

بر ۲۱(، )۱۸ بر ۱۴(پیروز شدند.
صمدنیکخواه بهرامی، ارســالن کاظمی، بهنام یخچالی، 
سجاد مشایخی و روزبه ارغوان ترکیب اولیه تیم ملی بسکتبال 
را در دیدار برابر فیلیپین تشکیل دادند اگرچه مهران شاهین 
طبع ســرمربی تیم ملی بسکتبال در جریان بازی به تناوب از 
دیگر بازیکنان هم اســتفاده کرد. حامد حدادی هم که روی 

نیمکت بود در دقایق پایانی به میدان آمد.
نیمه اول دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و فیلیپین در 
شرایطی به پایان رســید که سهم هر یک از تیم ها در کسب 
پیروزی، یک کوارتر بود. پرتاب های دو و ســه امتیازی نقطه 
قــوت فیلیپینی ها در این نیمه بود با این حال آنها کوارتر اول 
را تنها با یک اختالف امتیاز به سود خود تمام کردند و نتیجه 
کوارتر دوم را هم با ســه اختالف امتیاز واگذار کردند تا بازنده 

3۸ به ۴۰ این نیمه باشند.
نیمه دوم دیدار تیم های ملی بســکتبال ایران و فیلیپین 
نیز با رقابــت نزدیک دو تیم همراه بــود، در آغاز این کوارتر 
شکســتگی پیشــانی بازیکن فیلیپین که در اثــر برخورد با 
بازیکنــان ایران برای وی رخ داد، باعث اعتراض کادر فنی این 

تیم و توقف چند دقیقه ای بازی شد. 
این کوارتر با برتری ملی پوشــان کشــورمان تمام شد در 
حالیکه نفوذ به زیر حلقه و ســرعت بازیکنان حریف بیشــتر 
از نیمه اول بود اما شــاگردان شاهین طبع با عملکرد بهتر در 

شــوتزنی نتیجه این کوارتر را از آن خود کردند. کوارتر پایانی 
این دیدار نیز با برتری ملی پوشان کشورمان همراه شد تا آنها 

در مجموع برنده این بازی باشند.
مصدومیت ســجاد مشــایخی تنها اتفاق تلــخ تیم ملی 
بسکتبال در این کوارتر بود. وی در اثر برخورد با بازیکن حریف 

مصدوم شد و نتوانست به بازی ادامه دهد.
تیم ملی بسکتبال در حالی مقابل فیلیپین پیروز شد که 
دو ســال پیش در آخرین تقابل رســمی برابــر این تیم و در 
مرحله نیمه نهایی جام ملت های آســیا متحمل شکست شده 
بود. ملی پوشان کشورمان با برتری در این دیدار، ضمن جبران 
آن شکســت، طلسم شکست ناپذیری در دیدارهای خانگی را 

هم ادامه دادند.
تیم ملی بســکتبال دومین دیدار خود در پنجره چهارم 
انتخابی جام جهانی را دوشنبه آینده در ژاپن و برابر تیم ملی 
این کشور برگزار می کند. برای برگزاری این دیدار، ملی پوشان 

کشورمان پنج شنبه شب عازم ژاپن شدند.
دیدارهای برگشــت برابــر فیلیپین و ژاپــن آذرماه و در 
چارچوب مرحله پنجم انتخابی جام جهانی برگزار می شــود. 
تیم ملی بسکتبال ایران در جریان پنجره اول تا سوم مسابقات 
انتخابی جام جهانی و از مجموع ٦ دیدار، صاحب ۵ برد و یک 
باخت شد و به عنوان صدرنشین گروه چهارم به این مرحله از 

مسابقات راه یافت.
شاهین طبع: حس مسئولیت بازیکنان

 باید بیشتر باشد
ســرمربی تیم ملی بسکتبال ایران با اشــاره به ضرورت 
استفاده از فرصت های مختلف برای تیم ملی گفت: بسکتبال 
نیز مانند دیگر رشــته ها باید بتواند از همه فرصت هایش مثل 

بازیکنان دو رگه استفاده کند.
مهران شاهین طبع بعد از برد تیم ملی ایران برابر فیلیپین 
در نشســت خبری اظهار کرد: بازی خوبی بود. فیلیپین تیم 
بســیار خوبی اســت. با اینکه چند بازیکن محروم داشتند اما 

خــوب کار کردند. این تیم یک نقطه قوت دارد که همســان 
بودن بازیکنان پیرامونی است. بازیکنان پیرامونی این تیم همه 
در یک سطح هستند. فقط آندره بلیچ را نداشتند که تاثیرش 

در تیمشان زیاد بود.
او دربــاره دیدار بــا فیلیپین گفت: فشــار خیلی خوب 
دفاعی داشــتیم و خوب بودیم. فیلیپین تیم خوبی اســت و 
بسکتبالیست های خوبی دارد و ما کنترل خوبی داشتیم. ضد 
حمله یک مقدار گل خوردیم و کنترلمان روی ســبد کم بود 
اما از میزبانی استفاده کردیم و این امتیاز خیلی خوبی است و 

باید استفاده می کردیم.
شاهین طبع درباره احتمال غیبت حدادی در دیدار با ژاپن 

گفت: حامد سال هاســت که به تیــم کمک می کند. او اکنون 
آســیب دیده و باشگاهش مشخص نشده اســت. ما نیز قرار 
نیست به هر صورت برنده باشــیم. در این بازی نیز قرار نبود 
به زمین برود اما از کوارتر ســوم می خواست بازی کند. به هر 
حال باید به جایی برســیم که اگر استراحت می خواهد بتواند 
استراحت کند و این فرصت را داشته باشد.او افزود: باید تحت 
فشــار قرار بگیریم. به چند جوان بها بدهیم. فدراسیون دقت 
بیشــتر و برنامه ریزی بیشتر داشته باشد تا جوانان رشد کنند. 
به هر حــال در این موضوع همه مقصر هســتیم و باید حاال 
حس مسئولیت بازیکنان بیشــتر باشد و جای خالی حدادی 

را پر کنند.

رئیس  فدراسیون فوتبال اعالم کرد که پروپئیچ در هنگام جدایی از استقالل 30 هزار دالر خواستار شده اما 
با پاسخ منفی مدیران وقت این باشگاه مواجه شده است این درحالی است که نهایتا بعد از شکایت در FIFA، روز 

گذشته استقاللی ها به این بازیکن 360 هزار دالر پرداخت کرده اند!
مهدی تاج دیروز درباره وضعیت صدور مجوز حرفه ای به باشگاه های لیگ برتری به خصوص استقالل و پرسپولیس، اظهار 
کرد: خوشبختانه امروز هیچ کدام از دو تیم استقالل و پرسپولیس پرونده حل و فصل نشده در FIFA ندارند. ضمن اینکه هر 
دو تیم بدهی های داخلی خود را تسویه کردند و خطر جدی آنها را تهدید نمی کند. کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای در حال 
اخذ اسناد دو تیم است و از فردا کار خود را شروع می کند. این کمیته اقدام به راستی آزمایی می کند. بعد از صدور رای، اگر 

اعتراضی وجود داشته باشد، کمیته استیناف موضوع را بررسی می کند.
وی با  اشــاره به اینکه اگر زمانی به اســتقالل، پرسپولیس و بقیه تیم ها می گفتند چقدر بدهی دارید، رقم مشخص نبود، 
افزود: ما در این زمینه ســخت گرفتیم و نهایتا اســتقالل و پرسپولیس نامه ای در سایت خود زدند که هر کسی طلبی دارد، 
مدارک الزم را ارائه کند. پرونده های متعددی در کمیته انضباطی، کمیته تعیین وضعیت و کمیته استیناف تشکیل شد. برای 
اولین بار فهمیدیم بدهی استقالل و پرسپولیس چقدر است. حال اگر کسی طلبکار است و اظهار نکرده، مشکل خودش است. 

تاکید کردیم که بدهی ها باید پرداخت شود.
تاج با بیان اینکه ۱۰ باشــگاه لیگ برتری فاقد مشــکل جدی برای صدور مجوز حرفه ای بین المللی و ملی هستند، گفت: 
سایپا، ذوب آهن، سپاهان، فوالد خوزستان و... مشکل جدی ندارند. ما ۱۰ باشگاه داریم که تمام مدارک خود را تحویل دادند. 
به برخی مجوز بین المللی و برخی هم مجوز ملی اعطا می شــود. تیم هایی که مجوز ملی دارند، نمی تواند در لیگ قهرمانان 
آسیا شرکت کند. رئیس  فدراسیون فوتبال با بیان اینکه در حال حاضر تهدید جدی برای استقالل و پرسپولیس وجود ندارد، 
گفت: اگر بگویم هیچ تهدیدی وجود ندارد، درســت نیســت اما می توانم بگویم نسبت به قبل همه بدهی ها مشخص شده و 
باشگاه ها مدارک الزم را در اختیار فدراسیون گذاشتند. این مستندات را راستی آزمایی می کنیم. آخرین تسویه حساب مربوط 
به پروپئیچ بود که حاضر بود 3۰ هزار دالر بگیرد و برود. اما به هر دلیل مدیران وقت اســتقالل این کار را نکردند، در نتیجه 
پروپئیچ در FIFA از استقالل شکایت کرد و روز گذشته 3٦۰ هزار دالر از سوی استقالل به این بازیکن پرداخت شد. مدارک 
درخواست 3۰ هزار دالری پروپئیچ در اختیار فدراسیون فوتبال است.  او ادامه داد: ما چنین خسارت هایی هم دادیم اما این 
خسارت ها باید برای یک بار پرداخت شود. مدیران باید مطمئن شوند که پول بازیکن خارجی تا ریال آخر پرداخت می شود و 
دیگر بازیکن بی کیفیت به لیگ برتر نیاید. زحمات زیادی کشیده شده که من از مدیران استقالل و پرسپولیس و وزارت ورزش 

تشکر می کنم. از مربیان و بازیکنان هم تشکر می کنم که بعضا از موضع خود کوتاه آمدند تا مشکل حل شود.

وقتی مدیران نابلد در باشگاه ها ریاست می کنند
افشاگری تاج درباره پرداخت 360 هزار دالری استقالل به پروپئیچ!

رئیس کمیته ملی المپیک ایران  با حضور در مقر کمیته بین المللی المپیک با توماس باخ، رئیس IOC دیدار 
و او را به ایران دعوت کرد.

 در ابتدای این دیدار توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک )IOC( ضمن خوش آمدگویی به صالحی امیری اظهار 
داشت: این مالقات کمک خواهد کرد تا طرفین نسبت به هم شناخت بهتری پیدا کرده و در مورد تمام مسائل مشترک بین 
دو نهاد ورزشی به نقطه نظراتی مشترک و تصمیماتی مناسب دست یابند.باخ در ادامه با اشاره به حضور چندین باره در ایران 
اظهار داشت: شناخت خوبی از کشور ایران دارم. هم اکنون در خانه شخصی ام چهار تابلو نقاشی از اصفهان دارم که همه روزه 

با دیدن آن به یاد فرهنگ و تمدن ایران می افتم.
صالحی امیری نیز ضمن تقدیر و تشکر از توماس باخ بواسطه برپایی این نشست اظهار داشت: اعتقاد دارم جای مجموعه 
ملی ورزش ایران با توجه به بزرگی و افتخارات قهرمانان ایران زمین،خالی بوده و هست و به همین دلیل نیز در نظر داریم در 

اولین فرصت این موزه را با کمک تمامی بخش های ورزش راه اندازی کرده و در چند فاز آن را تکمیل نماییم.
توماس باخ در ادامه این نشســت ضمن ابراز تشــکر از توضیحات  ارزشمند صالحی امیری اظهار داشت: به شما به دلیل 
برنامه ریــزی ویژه در برنامه آموزشــی المپیک و احداث موزه نیز تبریک می گویم و اعالم می کنم که بســیار مایلم از اولین 
نتایج تالشــهایتان در مورد آموزش المپیک و احداث موزه مطلع شــوم. لطفا در فرصت های مناسب گزارش های خود را در 
این خصوص به اطالع من برســانید.ضمنا در مورد هر دو پروژه موزه المپیک و آموزش نیز اعالم می کنم که از ایران حمایت 
می کنم و شما حمایت موزه بین المللی المپیک و واحد المپیک سولیداریتی IOC را در سطحی وسیع به همراه خواهید داشت.
رئیس IOC در ادامه برپایی نمایشگاه های مشترک در موز ه های بین المللی را پیشنهاد داد و گفت: وسایل و تجهیزاتی که 
از ورزشکاران شاخص دنیا و ایران داریم را می توانیم در نمایشگاه های مشترک موزه ایران و لوزان تحت نمایش عالقه مندان 
قرار دهیم که در این زمینه نیز روی کمک و حمایت ما حســاب  کنید.وی در ادامه جایگاه ورزش ایران را در آســیا و جهان 
بســیار مهم و ارزشــمند تلقی و تاکید کرد: شک نداشته باشید در شــرایط تحریم در کنار شما خواهیم بود چرا که فلسفه 
ورزش توســعه صلح جهانی است. ما به هیچ وجه از کســانی که می خواهند به ایران لطمه بزنند حمایت نکرده و همواره به 
اهداف جنبش المپیک که حمایت از کمیته های المپیک است پایبند خواهیم بود.بسیار تمایل دارم که ایده خوب مالقات با 
رییس جمهوری ایران را در مجمع عمومی ســازمان ملل جامه عمل بپوشانم که فرصت بسیار خوبی برای حمایت از شما در 

سطح بین المللی است.
در پایان این نشست دکتر صالحی امیری از توماس باخ برای حضور در ایران دعوت رسمی به عمل آورده که وی نیز اعالم 

داشت در فرصت مناسب برنامه ریزی برای این مالقات و حضور در ایران را پیگیری خواهد کرد.

باخ به ایران دعوت شد
رئیس IOC : در شرایط تحریم در کنار شما خواهیم بود

رقابت های والیبال قهرمانی جهان ۲0۱۸

ملی پوشان کشورمان امروز در سومین گام به مصاف کوبا می روند 
کار بزرگ ایران با شکست بلغارستان میزبان

*زهرا اینچه درگاهی رئیس  فدراسیون ژیمناستیک گفت:اوایل مرداد سال گذشته که فدراسیون را تحویل گرفتیم می گفتند 
بدون بدهی و با 3۰۰ میلیون تومان فدراســیون را تحویل داده اند اما متاســفانه اینطور نبود و امروز با وجود اینکه خیلی از 
بدهی ها را پرداخت کرده ایم دوونیم میلیارد تومان دیگر بدهی داریم. وی ادامه داد: این در حالیست سال گذشته دریافتی ما 
از وزارت ورزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده و با این شرایط سخت فدراسیون را اداره می کنیم.رئیس فدراسیون با 
بیان اینکه به ورزش پایه ژیمناســتیک آن گونه که باید و شاید بها داده نمی شود،گفت: سال ۹3 ماهیانه ۱3۰ میلیون تومان 
فدراســیون ژیمناستیک حقوق پرداخت می کرده و ۸۰ نفر در لیست حقوق بگیران بودند و با اینکه ۴۲ ساله در ژیمناستیک 

هستم اما خیلی از آن افراد را نمی شناختم و این در حالیست که ما االن با هشت نفر فدراسیون را اداره می کنیم.
* دومین دوره تور تنیس روی میز ایران در اصفهان برگزار شد و در پایان امین احمدیان توانست قهرمان شود.
در این دوره برادران عالمیان حضور نداشتند اما افشین نوروزی کاپیتان تیم ملی ایران شرکت کرد که در مرحله 
نیمه نهایی مغلوب احمدیان ۱۷ساله شــد. در مرحله نیمه نهایی بخش انفرادی، امین احمدیان با نتیجه ۴بر۱ 
افشین نوروزی را شکست داد.امیرحسین هدایی نیز موفق شد با نتیجه ۴بر۲ محمد علی رویین تن را پیش رو 
بردارد و فینالیست شود.در مرحله فینال، امین احمدیان با نتیجه ۴ بر۱ هدایی را مغلوب کرد و قهرمان تور تنیس 

روی میز اصفهان شد.به این ترتیب هدایی نایب قهرمان و نوروزی و رویین تن سوم مشترک شدند.
* مســابقات بسکتبال جام باشگاه های آسیا قرعه کشی و تیم پتروشــیمی بندر امام با نمایندگان تایوان، چین و کره جنوبی 
هم گروه شــد. رقابت های بسکتبال جام باشگاه های آسیا قرعه کشی و گروه بندی این مسابقات مشخص شد. تیم پتروشیمی 
بندر امام نماینده کشورمان در این مسابقات در گروه یک این رقابت ها و در کنار تیم های پائیان چین تایپه، لیائونینگ چین و 

SK Knights کره جنوبی جای گرفت.این رقابت ها از پنجم تا دهم مهرماه در بانکوک تایلند برگزار خواهد شد.

خواندنی از ورزش ایران

بازیکن اسبق استقالل و تیم ملی درگذشت
مجید غالم نژاد، بازیکن سابق استقالل، سایپا و تیم ملی فوتبال ایران دیروز 

و در سن3۵ سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت.
غالم نژاد متولد ۲۸ خرداد ۱3٦۲ در تهران اســت. این بازیکن فوتبال خود 
را به صورت رســمی از باشگاه سایپا آغاز کرد و جزو تیم قهرمانی سایپا در سال 
۱3۸٦ بود. او بعد از درخشــش در ترکیب ســایپا زیر نظر علی دایی، در دوران 
تصدی گری دایی بر نیمکت تیم ملی فوتبال، پیراهن این تیم را به تن کرد و در 
۲۰ بازی توانســت یک گل برای تیم ملی به ثمر برســاند.او آخرین بار در سال 
۱3۸۹ به تیم ملی دعوت شــد. غالم نژاد در سال ۱3۹۲ به پاس همدان منتقل 
و بعد از یک ســال در دوران امیر قلعه نویی راهی اســتقالل شد و زیر نظر امیر 
قلعه نویی به فوتبالش ادامه داد. دوران حضور او در استقالل طوالنی نبود و بعد از 
یک فصل از استقالل جدا شد.جدایی او از استقالل منجر به فاصله گرفتن غالم 
نژاد با لیگ برتر شد و در نهایت در سکوت خبری از دنیای حرفه ای فاصله گرفت.

ســرویس ورزشی روزنامه کیهان درگذشت این بازیکن سابق استقالل را به 
جامعه ورزشی خصوصا خانواده بزرگ استقالل و بازماندگان آن مرحوم تسلیت 

می گوید.
سرخپوشان آماده مصاف با الدحیل

تیم پرسپولیس با پیروزی دو بر یک برابر نساجی به پیشواز بازی با الدحیل 
رفت. سرخپوشــان پایتخت در دیدار معوقه از هفته ششــم لیگ برتر از ساعت 
۲۰:3۰ چهارشنبه شب در ورزشگاه آزادی پذیرای نساجی قائم شهر بودند که در 
این بازی یاران برانکو توانســتند نساجی ۱۰ نفره را با حساب دو بر یک شکست 
دهند و این تیم را دست خالی راهی قائم شهر کنند.علی علیپور در دقیقه ۵۰ و 
حامد شیریی )گل به خودی( در دقیقه 7۲ دروازه نساجی قائم شهر را گشودند. 
تک گل نساجی هم در دقیقه ۵+۹۰ از روی نقطه پنالتی توسط ولسیانی به ثمر 
رسید. پرسپولیس با پیروزی در این دیدار و صعود به رده دوم جدول رده بنددی 

لیگ برتر با روحیه ای مضاعف آماده مصاف روز دوشنبه با الدحیل شدند.
اتفاق تلخ برای مربی سابق تیم ملی

مربی ســابق تیم ملی فوتبال ایران در غم از دست دادن نوه خود به سوگ 
نشست.

پنج شــنبه شب گذشته اتفاق تلخی برای حســین فرکی مربی نام آشنای 
فوتبال ایران رخ داد.مربی ســابق تیم ملی که از پســر بزرگ خود ۲ نوه دو قلو 
داشــت در اثر ایســت قلبی یکی از نوه های خود را از دســت داد. نوه خردسال 
حسین فرکی ۱۲ سال سن داشت که پیش از این یک عمل جراحی قلبی انجام 
داده بود ولی پنج شنبه شب گذشته و هنگامی که خواب بود دچار ایست قلبی 
شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد.مراسم خاکسپاری نوه حسین فرکی دیروز 
برگزار شــد و قرار است روز یکشنبه ســاعت ۱3:3۰ مراسم یادبودی در مسجد 

نظام مافی در بلوار آیت اهلل کاشانی بعد از سه راه جنت آباد برگزار شود.
ســرویس ورزشــی روزنامه کیهان این ضایعه را به حسین فرکی و خانواده 

محترمش تسلیت می گوید.
اعضای تیم ملی فوتبال آرژانتین به قاچاق کاال متهم شدند

اعضای تیم ملی فوتبال آرژانتین به قاچاق کاال به ارزش ۲۰ هزار یورو متهم 
شدند.  تیم ملی فوتبال آرژانتین در روزهای گذشته به کشور آمریکا سفر کرد و 
در دو دیدار دوستانه مقابل گواتماال و کلمبیا به میدان رفت. در بازگشت اعضای 
این تیم به آرژانتین، به فدراسیون فوتبال و تیم ملی این کشور اتهام قاچاق وارد 
شــده است.افسران گمرک بســته های کاالیی به ارزش ۲۰ هزار یورو از کاروان 
تیم ملی آرژانتین توقیف کردند. در میان این کاالها، وسایل برقی، اسباب بازی 
و ســازهای موسیقی دیده می شود. مســئوالن مالیات آرژانتین گفته اند که این 
موضوع به دادســرای عمومی برای بررسی جرایم احتمالی اقتصادی ارجاع داده 
شــده و این نهاد باید درخصوص کاالهای توقیفی تصمیم بگیرد.آلبی سلسته در 
دو دیدار تدارکاتی خود در آمریکا،  با نتیجه ۵ بر صفر گواتماال را شکســت داد و 

مقابل کلمبیا با تساوی بدون گل متوقف شد.

حذف تیــم ذوب آهن اصفهــان مقابل تیم پدیده مشــهد، 
صدرنشین این روزهای لیگ برتر فوتبال از جمله اتفاقات مهمی بود 
که در مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات جام حذفی رقم خورد. 

مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاهای ایران 
طی روز های پنج شنبه و جمعه هفته گذشته با انجام ۹ دیدار در شهرهای 

مختلف کشور پیگیری شد.
در مشــهد تیم های ذوب آهن اصفهان و پدیده از ســاعت ۱۸:3۰ روز 
پنج شــنبه در مرحله یک شــانزدهم نهایی جام حذفی بــا قضاوت موعود 
بنیادی فر در ورزشــگاه فوالدشــهر اصفهان به مصاف هم رفتند و در پایان 
پدیــده با برتری ۲ بر یک راهی مرحله بعدی شــد. در این بازی ابتدا ابوذر 
صفرزاده در دقیقه ۲ روی سانتر ارسالی و در حالی که توسط مدافعان پدیده 
مهار نشده بود، با ضربه سر دروازه مشهدی ها را گشود. این گل بیشتر از نیم 
ساعت دوام نیاورد و شاگردان گل محمدی روی یک کار تیمی توسط سعید 
صادقی به گل رســیدند تا نیمه اول با تساوی به پایان برسد. در نیمه دوم، 
هر دو تیم محتاط عمل کردنــد و بازی تا دقایق پایانی بدون تغییر نتیجه 
دنبال می شــد اما سعید قاســمی در دقیقه ۹۱ دومین گل خود و پدیده را 

به ثمر رساند و جواز صعود تیمش به مرحله یک هشتم نهایی را امضا کرد.
دیدار تیم های ســایپا و ســردار بوکان پس از تساوی در ۹۰ دقیقه، در 
وقت های اضافه با برتری نارنجی پوشــان تهرانی به پایان رسید.در حالی که 
مصاف ســایپا و ســردار بوکان در جریان مرحله یک شانزدهم نهایی جام 
حذفــی فوتبال در ۹۰ دقیقه با تســاوی یک بر یک به پایان رســیده بود، 
این دیدار در دو نیمه ۱۵ دقیقه ای وقت اضافه پیگیری شــد و در واپسین 
ثانیه هــای وقت های اضافه آرش رضاوند از روی نقطه پنالتی دروازه حریف 
بوکانی را باز کرد تا ســایپا به یک هشتم نهایی صعود کرد.در وقت قانونی 
بازی،  برای ســردار بوکان علی صبوری آزاد گلزنی کــرد و در ادامه آرمان 
رمضانی در دقیقه ٦۸ گل تســاوی را برای ســایپا به ثمر رساند. تیم سایپا 
در دقیقه ۲3 یک ضربه پنالتی را توســط معین عباسیان از دست داد. این 
ضربه را دروازه بان بوکان مهار کرد. شــاگردان پیروز قربانی مدافع پیشین 
اســتقالل در این دیدار با نمایشی قابل قبول برابر تیم لیگ برتری سایپا از 

دور مسابقات کنار رفتند.
در ایالم تیم مس کرمان با پیروزی پنج بر صفر برابر پدیده ملک شاهی 
ایالم به مرحله یک هشتم نهایی این رقابت ها صعود کرد. تیم مس که سابقه 
لیگ برتری دارد توانست با زدن ۵ گل به رقیب کم نام و نشانش، دست پر 
از ایالم برگردد و به مرحله یک هشتم نهایی این رقابت ها صعود کند.در این 
دیدار برای مس کرمان شــروین بزرگ )دقایق37، ۵7 و 77(، رضا ستاری 

)دقیقه ۴۵( و وحید اسماعیل بیگی )دقیقه ٦۲( گلزنی کردند.
در دیگر دیدار همزمان از این مســابقات، ماشین سازی تبریز در بابل 
میهمان ستاره کاسپین بابل بود. یاران رضا مهاجری در آخرین دقایق بازی 
گل برتری را زدند و با حساب ۲ بر یک راهی مرحله بعد شدند. برای ماشین 
ســازی مســیح زاهدی )دقیقه ۴٦ و ۸۹ ( و برای ستاره کاسپین نیز حامد 

محمدی )دقیقه ۵۸( گل زدند.
در یکی از دیدارهای مرحله یک شــانزدهم نهایی جام حذفی ملوان در 
بندرانزلی پذیرای ســپیدرود رشت بود. دو تیم سال قبل هم در این مرحله 
ولی در رشت به مصاف هم رفتند که آن بازی را ملوانی ها برده بودند.اما در 
ایــن بازی یاران علی کریمی توانســتند با تک گل محمد غالمی در دقیقه 
۵7 از روی نقطه پنالتی به مرحله یک هشــتم نهایی صعود کند. این دیدار 
خالی از حواشــی نبود و ســنگ اندازی هواداران ملوان و شکستن سر علی 
عزتی، بازیکن سپیدرود منجر به اعتراض شدید علی کریمی و کشیدن تیم 
به بیرون از زمین در دقیقه ۴۴ شد. بعد از گذشت حدود ۱۵ دقیقه کریمی 
موافقت خود را با بازگشــت تیمش به زمین اعالم کرد و در ادامه داور یک 
دقیقه باقی مانده را هم برگزار کرد و دو تیم به رختکن رفتند.در طول فصل 
جاری ســپیدرود نتوانسته در دیداری رسمی به برتری برسد و این پیروزی 

نخستین برد کریمی و سپیدرود محسوب می شود.
در اصفهان تیم ســپاهان با پیروزی 3 بر یک مقابل شهرداری ماهشهر 
به مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی صعود کرد.در این دیدار که دیروز 
و از ســاعت ۱7:3۰ در ورزشگاه فوالدشــهر برگزار شد شاگردان امیر قلعه 
نویی به پیروزی 3 بر یک رســیدند.گل های سپاهان را در این دیدار مهرداد 
محمدی )3(، ســجاد شهباززاده )۴( و عزت اله پورقاز )۱۸( به ثمر رساندند 
و در مقابل سعید خردمند در دقیقه ٦۴ تک گل شهرداری ماهشهر را وارد 

دروازه سپاهان کرد.
در یکی دیگر از دیدارهای دیروز ، تیم دســته ســومی سیراف کنگان 
پذیرای خونه به خونه بابل بود و موفق شد با یک گل تیم دسته یکی خونه 
به خونه را شکســت دهد.غالمعباس ســماچی در دقیقه ۴۱ برای سیراف 

کنگان گلزنی کرد.
نتایج دو دیدار تیم های پیکان با پارس جنوبی جم و صنعت نفت آبادان 

با تراکتورسازی تبریز به چاپ روزنامه نرسید.

مسابقات فوتبال مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی 
خداحافظی زودهنگام ذوب آهن 

توسط پدیده 

صفحه ۹
 شنبه 24 شهریور ۱۳۹۷

5 محرم ۱44۰ - شماره 22۰۰2

جمعه 30 شهریور ۱39۷
*ماشین سازی تبریز..................................................پارس جنوبی جم)ساعت۱۸:۴۵(
*صنعت نفت آبادان.....................................................................پیکان)ساعت۱۹:3۰(
*سپاهان اصفهان .......................................................فوالد خوزستان)ساعت۱۹:3۰(

شنبه 3۱ شهریور ۱39۷
*استقالل خوزستان..............................................................ذوب آهن)ساعت۱۸:۴۵(
*سایپا.....................................................................نفت  مسجدسلیمان)ساعت۱۸:۴۵(
*نساجی مازندران.........................................................استقالل تهران)ساعت۱۸:۴۵(

یکشنبه ۱ مهر ۱39۷
*پرسپولیس.................................................................سپیدرود رشت )ساعت۱۸:۴۵(
*پدیده مشهد..........................................................................تراکتورسازی)ساعت۱۹(

برنامه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال – جام خلیج فارس

دوشنبه ۲6 شهریور ۱39۷
*السدقطر........................................................................ استقالل ایران)ساعت۲۰:3۰(
*پرسپولیس ایران............................................................. الدحیل قطر)ساعت۱۸:3۰(

سهشنبه ۲۷ شهریور ۱39۷
*تیانجین چوانجیان..............................................................کاشیما آنتلرز)ساعت۱٦(

چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱39۷
*سوون سامسونگ..................................................... چونبوک موتورز)ساعت۱۴:3۰(

برنامه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

شنبه ۲۴ شهریور 9۷
* چوکای تالش........................................................... داماش گیالنیان )ساعت 3۰:۱٦(
* استقالل جنوب تهران ................................................ مقاومت تهران)ساعت۱۸:۴۰(
* فوالد خوزستان ........................................................ مس شهربابک )ساعت ۱۸:۵۰(

دوشنبه ۲6 شهریورماه 9۷
* نساجی مازندران ....................................................... شاهین لردکان )ساعت ۱۸:۴۵(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*پرسپولیس .................................... نود ارومیه) زمان مسابقه متعاقبا اعالم می شود.(
* نفت مسجد سلیمان........... استقالل تهران )زمان مسابقه متعاقبا اعالم می شود.(

برنامه مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال

شنبه ۲۴ شهریور ۱39۷
* کوبا ............................................................................................. ایران)ساعت۱۸:3۰(

دوشنبه ۲6 شهریور ۱39۷
* ایران ............................................................................................... لهستان)ساعت۲۲(

سهشنبه ۲۷ شهریور ۱39۷
* فنالند .......................................................................................... ایران)ساعت۱۸:3۰(

برنامه دیدارهای ایران در والیبال قهرمانی جهان 2۰۱8

شنبه 3۱ شهریور ۱39۷
*مس رفسنجان...........................................................شهرداری تبریز)ساعت۱۵:۴۵(
*قشقایی شیراز............................................................شهرداری ماهشهر)ساعت ۱٦(
*ملوان..............................................................................سیاه جامگان)ساعت ۱۵:۱٦(
*شاهین شهرداری بوشهر..............................................مس کرمان)ساعت ۱7:۲۵(

یکشنبه ۱ مهر ۱39۷
*خونه به خونه...........................................................پرسپولیس پاکدشت)ساعت۱٦(
*آلومینیوم اراک..............................................................گل گهرسیرجان)ساعت۱٦(
*نماینده ارومیه.................................................................اکسین البرز)ساعت۱۵:۱٦(
*کارون اروند خرمشهر....................................................فجر سپاسی)ساعت۱7:3۰(

برنامه هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال 

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

14310104610. گل گهرسیرجان

243016249. مس کرمان

343013219. اکسین البرز

442113127. آلومینیوم اراک

17-5421167. قشقایی شیراز
641306336. کارون اروند خرمشهر

741216425. شاهین شهرداری بوشهر

841212205. فجر سپاسی شیراز

931117254. پرسپولیس پاکدشت

1041126514. مس رفسنجان

1131112204. بادران تهران

* 1242206242. ملوان انزالی

41-13301215. شهرداری تبریز

51-14401327. خونه به خونه

101-153012111. نماینده ارومیه

* 30-16310225. سیاه جامگان

50-17300305. شهرداری ماهشهر

* محاسبه امتیازات تیم ملوان با احتساب ٦ امتیاز منفی و تیم سیاه جامگان 
با احتساب 3 امتیاز منفی صورت گرفته است.

جدول رده بندی لیگ دسته اول فوتبال - جام آزادگان

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

194515-165. پدیده مشهد

72512-2633.پرسپولیس

126610-3624.سپاهان

4631265110. سایپا

562316339. پیکان
19-6623167. تراکتورسازی

762227618. پارس جنوبی جم

8-8622277. ذوب آهن

28-9622257. فوالد خوزستان

1051315326. استقالل تهران

6-11613266. استقالل خوزستان

15-12605145. صنعت نفت آبادان

25-13612357. نساجی مازندران

24-4268-146. ماشین سازی تبریز

33-3-32-155. نفت مسجدسلیمان

122-24214-166. سپیدرود رشت

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس

باختبردبازیامتیازتیم

-۱٦۲۲- لهستان
-۲٦۲۲- ایران

33۲۱۱- بلغارستان
۱-۱-۴- کوبا

۱-۱-۵- فنالند
۲-۲-٦- پورتوریکو

جدول رده بندی رقابت های والیبال قهرمانی جهان- گروه چهارم

حدیث دشت عشق

به یاد طلبه بسیجی شهید »علی عبدلی«
هیچ چیز مانع دفاع از اسالم نیست

طلبه شــهید »علی عبدلی« سال ۱337 
در کرمان و در شــهر بابک در خانواده ای نسبتا 
فقیر و کم درآمد اما مذهبی و با ایمان دیده به 
جهان گشود. او اولین فرزند خانواده بود. پدرش 
فردی زحمتکش و کشاورز در روستای بهنوئیه 
در شهر بابک بود. ۱۰ ساله بود که به تهران آمد 
و در نزد برادر بزرگترش به کار خیاطی پرداخت 
و همچنین شبانه تحصیل می کرد. سال ۱3٦۵ 
موفق به اخذ مدرک دروس حوزوی در رشــته 

طلبگی شــده در شــهر بابک در سازمان تبلیغات اســالمی و همچنین حزب 
جمهوری و حوزه علمیه شهر بابک تدریس می کرد؛ تا اینکه در سال ٦۱ ازدواج 
کرد و همزمان با خواندن درس حوزوی، در سخنرانی های مساجد و نیز در شهر 
بابک، زادگاه خود مشغول فعالیت بود. سه سال محل زندگی اش در قم بود و در 
سال آخر به قصد تدریس در حوزه علمیه به شهر بابک رفت... او از طریق بسیج 
شهر بابک دوره آموزش نظامی را طی کرد و در آذرماه سال ٦۵ به منطقه جنوب 
اعزام شد. سرانجام در عملیات کربالی ۵ در منطقه شلمچه به فیض شهادت نائل 
شد که در سال ۱37۸ بدن مطهرش به وطن بازگشت. هیچگاه نماز اول وقت و 
روزه را ترک نکرد. به قرائت قرآن و تالوت و تشریح آن برای مردم می پرداخت. 
او قبل و بعد از انقالب در اکثر فعالیت های مهم سیاسی و اجتماعی و فعالیت های 
مهم علمی، فرهنگی و هنری شــرکت داشت. فردی ساده زیست، قناعت پیشه، 

مهربان و دلسوز نسبت به افراد فقیر و کم بضاعت بود.
قسمتی از وصیت نامه شهید:

... مبادا تو هم در گوشه ای نشسته و نظاره گر و یا بی تفاوت باشی که آن وقت 
از یزیدیان بدتر خواهی بود. به هر حال این نظام، الهی است. بر همه واجب است 
از آن دفاع کنند و هر که کوتاهی کند، بداند که شــیطان کاله سرش گذاشته و 
از حقیقت و انصاف دور شــده و به فرموده امام عزیزمان، هیچ چیز مانع دفاع از 

اسالم نمی باشد و دفاع از اسالم اهم واجبات است. 
ستاد یادواره شهدای روحانی

عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی گفت: امیدوارم »علی  اشکانی« سرمربی تیم ملی در پیکارهای 
جهانی ۲0۱۸ مجارستان موفق باشد و نظر شورای فنی ادامه کار او تا بازی های المپیک ۲0۲0 توکیو است.

رحیم علی آبادی با بیان این مطلب افزود: اعضای شــورای فنی از همان ابتدا تمایل داشــتند که  اشکانی بعد از بازی های 
آســیایی همچنان به کار خود ادامه دهد، چرا که از عملکرد او رضایت داریم و البته چند  اشــتباه در بازی های آسیایی وجود 
داشــت که با کمک یکدیگر باید این موانع را برطرف کنیم. وی اظهار داشــت: امیدواریم که  اشکانی سرمربی جوان تیم ملی 
در مسابقات جهانی بوداپست موفقیت های خود را ادامه دهد چرا که از هم اکنون باید به فکر بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو 
باشــیم. تغییر مکرر کادر فنی به هیچ عنوان به ســود کشتی نخواهد بود و  اشکانی کارش را از رده های سنی پایه آغاز کرده و 

اکنون به تیم ملی بزرگساالن رسیده است. 
عضو شــورای فنی تیم های ملی  کشــتی ادامه داد:  اشکانی طی این چند سال نیز با همه پیچ و خم مربیگری و روحیات 
ملی پوشان آشنا شده است. دارنده مدال نقره بازی های المپیک ۱۹7۲ مونیخ آلمان درباره لغو برخی تورنمنت های بین المللی 
اظهار داشــت: وضعیت اقتصادی جامعه، ورزش را نیز با مشــکالت زیادی روبه رو ساخته و »رسول خادم« رئیس  فدراسیون 
بــا چنــگ و دندان امورات را می چرخاند و البته جا دارد از حامیان مالی فدراســیون قدردانی کنیم که در کمترین فرصت از 

مدال آوران کشتی در بازی های آسیایی تجلیل کردند.
به دلیل تامین نشدن هزینه های ارزی، حضور تیم های ملی کشتی در تورنمنت هایی همچون »الکساندر مدوید« و »اولگ 

کارایف« در کشور بالروس، سرکیسیان ارمنستان و صربستان لغو شد.

عضو شورای فنی تیم های ملی:
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی باید تا المپیک توکیو بماند


