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ورزشی
آبی پوشان از بازی امشب برابر العین ،فقط یک تساوی میخواهند

نکته ورزشی

لزوم توجه
به کارهای اساسی در ورزش

سرویس ورزشی-
در ســالیان اخیر ما آنقدر کــه به فکر راه انداختــن هیاهو و تبلیغات و
جاروجنجال و ســروصدا در ورزش بودهایم ،کمتر به فکر کارهای زیربنایی و
ساختاری در ورزش بودهایم .در این باره اتفاقا هفته گذشته رسول خادم چهره
نامآشــنا و پرافتخار ورزش ایران و رئیسکنونی فدراسیون کشتی بحثهای
خوبی را مطرح کرد و ســؤاالت خوبی را پیش کشــید .او که درباره میزبانی
مسابقات همبستگی کشورهای اسالمی توسط کشور همسایه یعنی آذربایجان
سخن میگفت به این نکته که «ما میزبانی دومین دوره رقابتهای همبستگی
کشــورهای اسالمی(سال  )2009را برعهده گرفته بودیم که متاسفانه با عدم
برگزاری این بازیها در ایران ،این فرصت بزرگ سیاســی و فنی برای کشور
را از دست دادیم».
در واقع رســول خــادم در ایــن فراز از ســخنان خود به گوشــهای از
«کارکردهای» متنوع غیر ورزشی در ورزش(مثل کارکرد سیاسی) اشاره دارد،
کارکردهایی کــه در ورزش ما اهمیت آن مغفول مانده اســت .وی در ادامه
میافزاید« :جای تاسف است که چنین فرصتهایی که میتواند به عنوان یک
ابزار دیپلماتیک قدرتمند و گســترده ،در اشاعه قابلیتهای فنی و مدیریتی
کشــور ما در دنیا مورد اســتفاده قرار بگیرد ،به ســادگی از دست برود و»...
آقای خادم دلیل اصلی این امر را عدم توســعه زیرساختهای ملی و ورزشی
کشورمان میداند و میگوید« :آذربایجان به لحاظ زیرساختها و سیستمهای
اجرایی شرایطی را در کشــور خود فراهم کرده که قابلیت میزبانی مسابقات
المپیک را در کشور خود دارد و به هر حال فکر میکنم با توجه به ظرفیتهای
انسانی ،جغرافیایی و مدیریتیای که در آذربایجان ،نسبت به کشور ایران سراغ
داریم ،این عقبماندگی مدیریتی برای کشــور ما حداقل در منطقه نمیتواند
قابل قبول باشد».
نظــرات آقا رســول را که لب آن غفلــت از انجام کارهای ســاختاری و
مســتحکم کردن سیســتمهای زیربنایی و باثبات در ورزش است ،آوردیم تا
بگوییم در اینباره فقط تنها ما گالیهمند و منتقد نیست ،بلکه همه کسانی که
ورزش را میشناسند ،عصاره و چکیده این ورزش هستند ،معتقدند ،توجه به
مسائل جنبی و حاشــیهای و شخصی و باندی و ...باعث شده تا مدیریتهای
ورزشــی در غالــب دورهها از اصل وظیفه خود و انجام کارهای ســاختاری و
اقدامات ریشــهای غافل باشند و در آن به روزمرگی و نتیجهگرایی و حرکات
فریبنده و نتایج زودگذر بسنده کرده و پرداختهاند و ...این است که ورزش ما
چه از جنبه مادی و ساختاری و چه از حیث انسانی و فرهنگی از پیشرفت و
کارآیی الزم برخوردار نباشد.
حال ،با توجه به اتفاقات اخیر کشورمان و انتخابات انجام شده ،بر اساس
وظیفه فرصت را غنیمت شــمرده و از ریاســت محتــرم جمهوری و دولت و
همکاران محترم ایشــان مطالبه اصلی ورزش را مطرح میکنیم و اینکه این
روال و رونــد حاکــم مدیریتی در ورزش را برهم بزنیــد ،نگرش و طرحی نو
برای ورزش دراندازید .حاکمیت نگاه و تداوم روشهای فعلی بدون شــک در
وضعیت فعلی ورزش تغییری ملمــوس ایجاد نمیکند ،حداکثر در بر همین
پاشنه میچرخد و باز زمان و انرژی و منابع مالی را به نفع حفظ وضع موجود
هدر خواهیم داد.
ناگفته نماند در دولت کنونی در مقطعی ســه ساله در ورزش کار دست
«اهل» فن و «کاردان» افتاد و فعالیتها و اقداماتی هم برای اصالح وضع ورزش
و خروج آن از وضعیت و مرحله فعلی انجام شد و در مجموع حال و هوایی بر
ورزش ما حاکم شــد که موجب امیدواری دوستداران ورزش و امیدواری آنها
نســبت به آینده بهتر ورزش شد و البته مایه دلخوری و ناخرسندی و نگرانی
جریانات و افراد آویزان و کنگر خورده و لنگر انداخته در ورزش هم شده بود.
این گروه دوم نیز نسبت به تغییر وضع موجود و از دست رفتن منافع و جایگاه
نامشروع و نابهجای خود نگران شده و سخت به تکاپو افتاده و از طریق ابزار در
اختیار به ویژه بعضی رسانهها و همچنین همفکران خود در مراکز و کانونهای
حســاس مثل دولت ،مجلس و ...شــروع به تخریب و شانتاژ و سمپاشی علیه
مدیران وقت ورزش به ویژه شخص وزیر محترم کرده و...
در نهایت متاســفانه به هر دلیلی -که هنوز دلیــل آن بر خیلی از اهالی
ورزش از جمله سرویس ورزشی کیهان ،آشکار و معلوم نشده -اتفاقاتی رخ داد
که آنقدر موجب ناراحتی و انتقاد عالقهمندان و اهالی اصیل ورزش شد ،بیش
از آن اســباب رضایت جریانات مزاحم و منفعتجو و فرصتطلب در ورزش را
فراهم آورد و...
البته اخالف مدیریت قبلی ورزش یعنی تیم آقای سلطانیفر و همکارانش
حداقل در حرف و شــعار به ادامه روند و رویکردهای آغاز شده تاکید کرده و
میکننــد .هرچند در عمل به ویژه دفع بعضی از چهرههای کارآمد و مدیران
و معاونین باتجربه و اصرار بر حفظ بعضی عناصر خنثی و عاشق پست و مقام
و ...و باالخره بعضی عملکردها که بیشتر جنبه تبلیغاتی و نمایشی و انتخاباتی
داشته ،نگرانیهایی را برای اهالی اصیل ورزش به وجود آوردهاند.
باری ،آینده پیش روی ماست .باید دید با فرصتها و امکانات در اختیار و
پست و مقامهایی که به سرعت عمرشان به سر میرسد ،چه معاملهای خواهیم
داشت ،از آنها چگونه اســتفاده میکنیم ،وقت را هدر خواهیم داد و کماکان
بــه روزمرگیها و نتایج زودگذر و حفظ وضع موجود ،بســنده خواهیم کرد و
یا اینکه دلســوزانه ،مسئوالنه با اصالح نگرشها ،با روشی انقالبی و جهادی و
ســاح تدبیر و عقالنیت به جان پلشتیهای ورزش افتاده و در جهت استفاده
بهینه از نعمتهای خدادادی انسانی و مادی برنامهریزی و تالش خواهیم کرد.

گام آخر استقالل برای رسیدن به جمع  8تیم برتر آسیا

سرویس ورزشی-
تیم فوتبال استقالل ایران امشب با کسب یک تساوی
برابر العین امارات میتواند به جمع  ۸تیم برتر قاره آسیا
راه یابد.
دیدارهای برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان
آســیا از فردا (دوشــنبه) با برگزاری دو دیدار آغاز میشود و در
روزهای سهشنبه و چهارشنبه پیگیری خواهد شد .در اولین روز
استقالل باید بازی برگشت خود مقابل العین امارات را در زمین
حریف برگزار کند.
حساسترین روز برای استقالل فرا رسید ،جایی که تنها یک
گام برای رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
فاصله دارد .شاگردان علیرضا منصوریان در بازی رفت و در حالی
که نمایش خوبی نداشتند ،با اشتباه مدافع العین صاحب پنالتی
و با یک گل پیروز شــدند .این برد اندوختهای برای استقاللیها
جهت بازی برگشت شد ،اما کافی نخواهد بود .العینیها بازیکنان
خوبی در ترکیب تیمشــان دارند و در بازی رفت نشــان دادند
کــه از توانایی حمل توپ برخوردار هســتند که نمونهاش عمر
عبدالرحمــن بود .عالوه بر این بازیکن ،ناصر الشــمرانی مهاجم
عربستانی هم حضور خواهد داشت تا خط حمله مامیچ تکمیل
شــود .العین جزو معدود تیمهای اماراتی اســت که از هواداران
زیادی برخوردار اســت و قطعا جو ورزشگاه به سود آنها خواهد
بود.
منصوریــان هر چقدر نگران بازی رفت و نبود ســتارههایی
چون امید ابراهیمی ،جابر انصاری و وریا غفوری بود ،برای دیدار

برگشت ستارههای خود را در اختیار دارد .تنها فرشید اسماعیلی
اســت که به دلیل اخراج در بازی رفت ،از ترکیب خارج شــده
است .همانطور که سرمربی استقالل پیش از این اعالم کرده بود،
هدف نماینده کشورمان در وهله اول گل نخوردن است ،بنابراین
نباید انتظار داشته باشیم که استقالل در این بازی هجومی بازی
کند .اگر استقالل بتواند گلی به ثمر برساند ،العین از نظر ذهنی

انتخابات فدراسیون جهانی وزنهبرداری
و حساسیت ویژه آن برای ایران
رئیس فدراسیون وزنهبرداری ایران با قرار گرفتن
در جبهه مخالف تاماش آیان و انتقاد علنی از او باعث
شده نتیجه انتخابات فدراســیون جهانی برای ایران
بسیار حساس و سرنوشت ساز شود.
انتخابات فدراســیون جهانی وزنهبرداری روز ســه شنبه
هفته جاری در بانکوک تایلند برگزار میشود و تکلیف ریاست
 IWFمشخص خواهد شد.شرایط این انتخابات متفاوت از دوره
قبل است و آنتونی ارسو ایتالیایی سعی کرده با دست پرتری
نسبت به چهار سال قبل برابر تاماش آیان قرار گیرد تا دوباره
شکست خورده از انتخابات بیرون نیاید .از این رو هر دو طرف
برای خود تیمی دست و پا کردهاند تا با قدرت مقابل یکدیگر
عرض اندام کنند.
علی مرادی رئیس فدراســیون وزنه برداری ایران نیز که
برای پستهای ریاســت ،دبیر کلی ،نایب رئیسی اول و نواب
رئیس کاندیدا شــده بین این دو جبهــه ،قرار گرفتن در تیم
ارسو ایتالیایی را انتخاب کرده است و با نقل و قولی که رویترز
از او منتشــر کرد به صورت علنی مشخص شد که او مخالف
سیاستهای تاماش آیان است.
در این روزها تنها کســانی که به این صراحت که از آیان
به شدت انتقاد کردهاند و معتقد بودند که وزنه برداری جهان
نیاز به تغییر سیستم دارد ،علی مرادی و آنتونی ارسو هستند.
بقیه کشورها حتی اگر مخالف آیان  78ساله هم باشند اما به

صورت علنی اعالم موضع نکردهاند.
اکنون این اظهار نظرعلی مرادی نتیجه انتخابات را برای
ایران حســاستر کرده است چرا که تاماش آیان به سادگی از
کنار خیلی حرفها نمیگــذرد .اهالی وزنه برداری به خوبی از
این موضوع آگاه هستند و شــاید در صورت پیروزی آیان در
انتخابات باید منتظر تبعات آن برای وزنه برداری ایران باشیم.
رئیس فدراســیون وزنه برداری ایران بــه گفته خیلی از
اهالــی از وزنه بــرداری با قرار گرفتن در تیم آنتونی ارســو و
جبهه مخالف آیان ریســک بزرگی را انجام داده و در صورت
رای نیاوردن رئیس کنفدراسیون وزنهبرداری اروپا و ماندگاری
مجدد آیــان در فدراســیون جهانی باید نگــران تصمیمات
احتمالی او و زیر ذره بین قرار گرفتن وزنه برداری ایران باشیم.
اما اگر معادالتی که آنتونی ارســو چیده درست از آب در
بیاید و بتواند پیروز انتخابات باشــد شرایط هم برای ایران به
گونه دیگر خواهد بود و شــانس کســب کرسی در پستهای
دیگر برای ما بیشتر میشود  .حتی اگر در این انتخابات صاحب
کرسی هم نشویم حداقل دیگر نگرانی از بابت انتقاد از تاماش
آیان و تبعات احتمالی آن نخواهیم داشت.
روز سهشنبه مشخص خواهد شد ریسک بزرگی که علی
مرادی بر روی وزنه برداری ایران به عنوان موفقترین رشــته
کشور در المپیک ریو انجام داده جواب میدهد یا ورزش ایران
باید تاوان این مخالفت علنی با آیان را بدهد.

پوگبا ماه رمضان را در «خانه خدا» آغاز کرد

 ۳الکالسیکوی تابستانی در  ۲۲روز!

رقابت دو حریف دیرینه فوتبال اسپانیا تابستان امسال زودتر و فشردهتر
از سالهای قبل آغاز میشــود .با قهرمانی بارسلونا در جام حذفی اسپانیا،
تعداد الکالسیکوهای تابستانی امسال  3برابر شد .پیش از این ،بارسلونا و
رئال مادرید قرار بود در یک بازی دوســتانه در اردوی پیش فصلشــان در
آمریکا به مصاف هم بروند اما با قهرمانی رئال در اللیگا و قهرمانی بارسا در
کوپا دل ری ،دو الکالســیکوی دیگر به برنامه تابستانی آنها اضافه شد چرا
که این دو تیم باید در دو بازی رفت و برگشــت سوپرجام اسپانیا هم برابر
یکدیگر قرار بگیرند.اولین الکالسیکوی رسمی تابستان امسال بعد از بازی
دوســتانه دو تیم در آمریکا (هفتم مرداد)  ،روز  12یا  13آگوســت ( 21یا
 22مرداد) در نوکمپ و دومین بازی یک هفته بعد برگزار میشــود .به این
ترتیب در صورتی که تغییر در برنامه بازیهای ســوپرجام اسپانیا نسبت به
سالهای گذشته به وجود نیاید ،دو دشمن دیرینه فوتبال اسپانیا در  22روز
 3بار مصاف هم خواهند رفت.

رئیسفدراسیون کشتی گفت :عربستانیها سرمایهگذاری بسیار گسترده و سنگینی را در عرصه دیپلماتیک
در ورزش جهان آغاز کردهاند.
رسول خادم با بیان اینکه کشور عربستان حتی در ورزشهایی مانند کشتی و رشتههایی که اصال فعالیتی در آن ندارد،
ورود جدی کرده اســت گفت :مسئوالن این کشور ابزارهای دیپلماتیک خود را به شدت فعال کردهاند .مطمئنا با هزینههای
سنگینی که جدیدا ً مسئوالن این کشور عربی انجام میدهند ،حوزه ورزش ایران هم بعد از مدتی با موانع دیپلماتیک عربستان
در منطقــه و بعضاً در ابعاد جهانــی مواجه خواهد بود.خادم تصریح کرد :بخش نمونه گیریهای تســت دوپینگ بازیهای
کشورهای اسالمی از جمله مسابقات کشتی ،همگی به آزمایشگاههایی در عربستان ارسال شد که این موضوع خبر خوشایندی
برای ما نیست .رئیسفدراسیون کشتی در پایان خاطر نشان کرد :مسئوالن و نمایندگان فدراسیونهای جهانی و داوران تمامی
ورزشها در طول بازیهای کشورهای اسالمی میهمان مسئوالن عربستانی بودند .آنها تعامالت بسیار گستردهای با مجموعه
مدیران و داوران رشتههای مختلف برقرار کردند که فراتر از حوزه بازیهای کشورهای اسالمی است .این موضوع میتواند یک
زنگ خطر جدی برای فعالیتهای دیپلماتیک ایران در حوزه ورزش و حتی بعضاً با کارکردی فراتر از ورزش باشــد که باید
برای آن تدبیری بیندیشیم.

مقام سومی تیم شهرداری تبریز در تور دوچرخهسواری ژاپن

تیم شهرداری تبریز در پایان تور دوچرخه سواری ژاپن مقام سوم را به دست آورد و حمید پورهاشم رکابزن
این تیم نیز دربخش انفرادی سوم شد.
تور دوچرخهسواری ژاپن در هشت مرحله برگزار شد که در پایان تیم شهرداری تبریز مقام سوم رده بندی تیمی را کسب
کرد .در بخش انفرادی هم حمید پورهاشــم ســوم شد.تیم یوکیو ژاپن در بخش تیمی قهرمان شد و پیراهن طالیی تور نیز به
رکابزن اسپانیایی این تیم ژاپنی رسید.ردهبندی تیمی این مسابقات به شرح ذیل است:
 -1یوکیو ژاپن با زمان  57ساعت و  7دقیقه و  27ثانیه
 ISOWHEY-2استرالیا با زمان  57ساعت و  11دقیقه و  1ثانیه
 -3شهرداری تبریز با زمان  57ساعت و  13دقیقه و  41ثانیه

اعتراض ایران به برنامهریزی لیگ جهانی والیبال
تی مملــی والیبال ایران برای حضور در لیگ جهانی
نهم خرداد راهی رم میشود.
تی مملی والیبال ایران برای حضور در هفته اول لیگ جهانی
 2017راهی ایتالیا میشود .کاروان ایران سه شنبه نهم خرداد
ماه راهی رم میشود.کاروان ایران  4:10بامداد سهشنبه تهران
را بــه مقصد رم ترک میکند .تی مملی والیبال ایران جمعه 12
خرداد ماه در اولین دیدارش به مصاف ایتالیا میرود.
دور مقدماتی ســطح یک لیگ جهانی سال  2017از 12
تا  28خرداد ماه با حضور  12تیم صربســتان ،برزیل ،فرانسه،
ایتالیا ،لهســتان ،آمریکا ،روســیه ،ایران ،بلژیــک ،آرژانتین،
بلغارســتان و کانادا در گروههای متفاوت و در سه هفته برگزار
میشود .هفته نخست این رقابتها به میزبانی سه کشور ایتالیا،
صربستان و روسیه برگزار میشود که تیم ملی والیبال ایران در
شــهر پیزارو ایتالیا به مصاف تیمهای ایتالیا ،برزیل و لهستان
میرود.
کوالکوویچ معترض است
اما پیش از سفر ملیپوشان والیبال به ایتالیا ،امیر خوشخبر
سرپرست تیم ملی در گفتوگویی اظهار داشت :تمامی اطالعات
شــامل هتل محل اسکان ،مســیر پروازی ،سالن تمرین ،زمان
مسابقات و تمرین و … در این بولتن قید شده است.
امیر خوشخبر تصریح کرد :شــرایط تمرینی تیم ایران از
نظر زمانی برگزاری مورد تایید ایگور کوالکوویچ ســرمربی تیم

ملی والیبال قرار نگرفت و نسبت به آن اعتراض کردیم .حتی در
این برنامه برای روز پنجشــنبه  11خردادماه تمرینی برای تیم
ایران برنامهریزی نشده است .وی درباره تعداد بازیکنان اعزامی
به هفته نخست لیگ جهانی گفت :تیم ایران با  14بازیکن راهی

سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی که چندی پیش اعالم کرده بود دیگر به دنیای کشتی بازنمیگردد ،کار
مربیگری را در یکی از باشگاههای شهریار آغاز کرد.
پس از ناکامی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در رقابتهای المپیک  2016ریو و کسب نتایج دور از انتظار در این رقابتها،
محمد بنا ســرمربی تیم ملی کنارهگیریاش را اعالم کرد و با رای اعضای شــورای فنی کشــتی فرنگی جای خود را به علی
اشکانی داد.پیش از این اقدام شورای فنی و انتخاب سرمربی جدید ،محمد بنا که با توجه به نتایج ضعیف فرنگیکاران ایران،
ادامه کار در تیم ملی را غیرممکن میدید از مربیگری در تیم ملی خداحافظی و اعالم کرد دیگر به دنیای کشتی بازنخواهد
گشت.اما چند ماه پس از این خداحافظی ،ناصر نوربخش دستیار بنا در المپیک  2012لندن پس از آشتی با محمد بنا ،از این
مربی دعوت کرد تا با حضور در یکی از باشگاههای کشتی شهریار کار خود را در حرفه مربیگری از سر بگیرد که این موضوع
با استقبال بنا همراه شد و این مربی این بار از شهریار ،شهری در اطراف تهران به دنیای کشتی بازگشت.

ایتالیا میشود و  14بازیکن انتخاب شدند ،اما به دلیل احتمال
مصدومیت در تمرینات ،فهرست اعزامی پس از آخرین تمرین
تیم ایران در تهران اعالم میشود.
سرپرســت تیم ملی والیبال درباره برنامه تمرین تیم ملی

در دو روز آینده نیز گفت :تاکنون ســه جلسه تمرین در سالن
 12هزار نفری داشتیم و یک جلسه تمرین دیگر امروز دوشنبه
خواهیم داشت.
 17تیر قهرمان معرفی میشود
در خصوص لیگ جهانی والیبال در سال  2017باید به این
موضوع اشــاره داشت که رقابتهای مرحله نهایی لیگ جهانی
امسال در مدت پنج روز در شهر کوریتیبا برزیل پیگیری خواهد
شد که سه روز نخست (سهشنبه  13تا پنجشنبه  15تیرماه) به
دور مقدماتی این مرحله اختصاص دارد .در این مرحله تیمهای
برزیل (میزبان) با تیمهای ســوم و چهارم جدول مقدماتی در
گروه  Aو سه تیم اول ،دوم و پنجم جدول دور مقدماتی در گروه
 Bقرار میگیرند .پس از سه روز مسابقه تیمهای اول و دوم هر
گروه به مرحله نیمه نهایی صعود میکنند و تیمهای سوم از دور
مسابقات حذف میشوند.
مرحله نیمه نهایی لیگ جهانی سال  2017روز جمعه 16
تیرماه انجام میشــود و تیمهای اول و دوم گروه های  Aو  Bبه
صورت ضربدری با هم بازی میکنند تا تیمهای برنده به دیدار
نهایی و بازنده به مســابقه ردهبندی که روز شــنبه  17تیرماه
برگزار میشود ،صعود کنند .سال گذشته در مرحله نهایی لیگ
جهانی یک روز استراحت بعد از مرحله مقدماتی در نظر گرفته
شده بود که امسال اینگونه نیست و مسابقات به صورت متوالی
برگزار میشود.

آغاز اردوی آزادکاران برای حضور در تورنمنت گرجستان

اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن برای حضور در رقابتهای بینالمللی باالوادزه و کارتوزیا گرجستان
روزهای 10خردادماه تا زمان اعزام به رقابتها ،در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار میشود.
کشتیگیران شرکتکننده در رقابتهای قهرمانی آسیا و بازیهای کشورهای اسالمی نیز در صورت تمایل میتوانند در
این اردو حضور داشته باشند رقابتهای بینالمللی کشتی آزاد و فرنگی جام باالوادزه و کارتوزیا روزهای  20و  21خرداد ماه
در شهر تفلیس برگزار میشود که با این شرایط احتمال اعزام و رویارویی حسن یزدانی و محمد جواد ابراهیمی در گرجستان
وجود دارد .اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
* 70کیلوگرم :جمال عبادی* 86کیلوگرم :حســن یزدانی -محمدجــواد ابراهیمی * 97کیلوگرم :مجتبی گلیج*125
کیلوگــرم :کمیل قاســمی -امیررضا امیری .ســرمربی :محمد طالیی ،مربیــان :علی اکبر دودانگه -امیــر توکلیان -عباس
حاجیکناری -احسان لشگری ،ماساژور :محسن پاپی وسرپرست :علی بیات.

مشخص شدن  16تیم حاضر در یک هشتم نهایی
جام جهانی فوتبال جوانان

انتقاد تند کارلوس توس از لیگ چین

ســتاره ســابق یوونتوس و تیم ملی فوتبال آرژانتین بــه انتقاد تند از
ســطح کیفی سوپر لیگ چین و بازیکنان آن پرداخت .کارلوس توس یکی
از بازیکنان بزرگ فوتبال جهان به شــمار میآید .او با وجود این که از چند
تیم اروپایی خوب پیشنهاد داشت ،اما تصمیم گرفت راهی لیگ چین شود.
توس به انتقاد تند از ســطح کیفی لیگ چین پرداخت و گفت :بر این باور
هستم که سوپر لیگ چین حتی با وجود جذب ستارههای بزرگ زیاد تا 50
سال دیگر به ســطح لیگهای اروپایی نمیرسد .در این جا دانش فوتبالی
بسیار پایین است و تفاوت زیادی با فوتبال اروپا دارد.این بازیکن آرژانتینی
ن کرد :بازیکنان چینی بســیار ساده هستند و
در پایان ســخنان خود ،بیا 
اصال از آمادگی بدنی باالیی برخوردار نیستند .آنها با خشونت بسیار باالیی
بازی میکنند و ممکن است با یک حرکت خود یک بازیکن را برای مدتی
بســیار طوالنی مصدوم کنند .در چین هزینه زیادی خرج فوتبال میشود
اما بر این باور هســتم که هیچ پیشرفتی حاصل نمیشود ،چرا که نگاه به
آن متفاوت است.

هشدار خادم درباره هزینههای سنگین عربستان
در عرصه دیپلماتیک ورزش

تیم ملی والیبال سهشنبه به ایتالیا میرود

محمد بنا از شهریار به کشتی بازگشت

ســتاره فرانسوی و مسلمان منچســتریونایتد بعد از قهرمانی در لیگ
اروپــا ،مــاه رمضان را در خانه خدا آغار کرد.پل پوگبا ،ســتاره فرانســوی
منچســتریونایتد چند روز پیش توانســت به همراه تیمش در فینال لیگ
اروپا مقابل آژاکس هلند به برتری برســد و جام قهرمانی این مســابقات را
باالی ســر برد .او در این دیدار یکی از گلهای تیمش را هم به ثمر رساند.
این بازیکن مســلمان ،با آغاز تعطیــات و همزمان با ماه مبارک رمضان از
منچستر عازم مکه شده و با حضور در کعبه ،ویدئویی از بجاآوردن مناسک
حج خود منتشر کرده است.

آشــفته شــده و برای صعود باید با اختالف دو گل استقالل را
شکست دهد.
بازیکنــان ایرانی برای بازی در ورزشــگاه العین چندان هم
غریبه نیســتند و با حضور صدها هوادار ایرانی که همیشــه در
امــارات از تیمهای ایرانی حمایت میکننــد ،برابر العین غریبه
نخواهند بود .با وجود این ،اســتقاللیها در بازی برگشــت باید

مراقب حمالت زهردار بازیکنان قدرتمند العین باشند تا فرصت
صعود بــه مرحله یک چهارم نهایی را – کــه نیمی از راهش را
رفتهاند – از دست ندهند.
اگر اســتقالل مقابل نماینده امارات موفق شــود ،با خاطره
خوش به اســتقبال تعطیالت پیش از فصل جــاری لیگ برتر
خواهد رفت و آماده ادامه مســابقات لیــگ قهرمانان با ترکیب
جدید خواهد شــد .در غیر این صورت ،استقاللیها باید با این
دوره از لیگ قهرمانان آسیا خداحافظی کرده و منتظر فصل بعد
باشند .دیدار العین امارات و استقالل ایران از ساعت  ۲۳:۱۵آغاز
میشود و داوران کرهای این بازی حساس در لیگ قهرمانان آسیا
را قضاوت میکنند.
برنامه بازیهای برگشــت مرحله یک هشــتم به شرح زیر
است:
دوشنبه  8خرداد
* العین امارات  ............................................استقالل ،ساعت 23:15
* االهلی امارات  ...........................االهلی عربستان ،ساعت 23:30
سهشنبه  9خرداد
* کاوازاکی  ..............................میوآنگتونگ یونایتد ،ساعت 14:30
* کاشیما آنتلرز  .................................گوانگژو چین ،ساعت 14:30
* لخویا قطر  ............................................پرسپولیس ،ساعت 23:30
چهارشنبه  10خرداد
* الهالل عربستان  ..................استقالل خوزستان ،ساعت 00:00
* اوراوارد ......................................................ججو یونایتد ،ساعت 15
* جیانگسو  .....................................شانگهای  ،SIPGساعت 16:30

سرمربی تیم ملی بسکتبال خبر داد

تیم بسکتبال «ب» به زودی تشکیل میشود

سرمربی تیم ملی بسکتبال پیش از اعزام تیمش به چین گفت :در نظر داریم تیم  Bرا تشکیل دهیم ،پس از تشکیل
ایــن تیم تصمیم گیری میکنیم که کــدام تیم در تورنمنت اطلس و کدام تیم در تورنمنت ویلیام جونز شــرکت کند.
گزیدهای از تازهترین صحبتهای مهران حاتمی در ادامه میآید:
* به نظر من تورنمنتهایی که تنها یک هفت ه فرصت تمرین دارند ،بهترین میدان برای فرصت دادن به جوانان است .این
تورنمنتها تجربه خوبی برای بازیکنان جوانی میشوند که در طول فصل زحمت کشیدهاند و خودشان را نشان دادند .ما
نیز سعی کردهایم بازیکنان جوانی که در لیگهای مختلف عملکرد خوبی داشتهاند را به اردو دعوت کنیم.
* مطمئنا هر بازیکنی که در تمرین زحمت زیادی بکشد ،خودش را نشان دهد و شایسته باشد در تی مملی حضور خواهد
داشت .همان طور که گفتم تمام سعی ما میدان دادن به این جوانان است تا از این فرصت برای رشد آنها استفاده کنیم.
هر کدام که شایســته باشند وارد لیست نهایی میشوند .البته فراموش نکنیم که حضور در کنار ستارههای با تجربه تیم
نیز برای آنها تجربه بزرگی خواهد بود.
* با نیکخواه بهرامی و کامرانی صحبتی نداشتهام .همان طور که گفتم این یک اردوی یک هفتهای است و بهترین زمان
برای ارزیابی جوانان و سنجش برخی از بازیکنان است که تاکنون فرصت نداشتهاند خودشان را نشان دهند .ما تالشمان
بر این اســت که به این نفرات میدان دهیم .انشــاءاهلل از چین بر گردیم برای فرصتهای آتی تصمیم گیریهای جدید
خواهیم کرد.
* در چین یک بازی دوســتانه با تیم ملی این کشــورخواهیم داشــت ،اما آن طور که اعالم شــده است قرار است ما در
تورنمنتی به نام کارن در این کشــور بازی کنیم .همان طور که میدانید چین چند تی مملی را تشــکیل داده است و از
نفراتش استفاده میکند و قرار است ما تحت این تورنمنت سه بازی دوستانه با تی مملی چین در شهرهای مختلف داشته
باشیم.
* پس از بازگشــت از چین تورنمنت مجارســتان ،پرتغال ،ویلیام جونز و اطلس را پیشرو داریم که باعث میشود برنامه
تی مملی ســنگین و فشــرده برگزار شــود .ما مرحله به مرحله پیش خواهیم رفت و البته در نظر داریم تیم  Bرا تشکیل
دهیم .پس از تشــکیل این تیم تصمیم گیری میکنیم که کدام تیم در تورنمنت اطلس و کدام تیم در تورنمنت ویلیام
جونز شرکت کند.
* مــا تیــم خیلی خوبی داریم .تجربه حضور در جام جهانی را دارم و با آن تیم یازدهم جهان شــدیم و معتقدم که این
ل کسب رده بهتری را دارد .رمز موفقیت تیم بازیهای تدارکاتی است .هر چقدر جوانان بیشتر بازی کنند و
تیم پتانســی 
ترسشان بریزد در جام جهانی عملکرد بهتری خواهند داشت.

برنامه مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی فوتبال
جوانان مشخص شد.
با پایان دور گروهی جام جهانی فوتبال جوانان ،شــانزده
تیم حاضر در مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات مشخص
شــدند.بر این اساس ،از گروه  Aانگلیس و کره جنوبی ،از گروه
 Bونزوئــا و مکزیک به عنوان تیمهــای اول و دوم و آلمان به
عنوان تیم سوم ،از گروه  Cزامبیا و پرتغال به عنوان تیم اول و
دوم و کاستاریکا به عنوان تیم سوم ،از گروه  Dاروگوئه و ایتالیا
به عنوان تیمهای اول و دوم و ژاپن به عنوان تیم ســوم راهی
مرحله یک هشتم نهایی شدند .از گروه  Eفرانسه و نیوزیلند و از
گروه  Fآمریکا و سنگال به عنوان تیمهای اول و دوم و عربستان
به عنوان تیم سوم راهی مرحله یک هشتم نهایی شدند.برنامه

مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات به این شرح است:
سهشنبه  ۹خرداد
* ونزوئال  .............................................................ژاپن ساعت ۱۲:۳۰
* کره جنوبی  ........................................................پرتغال ساعت ۱۵
چهارشنبه  ۱۰خرداد
* اروگوئه  ...................................................عربستان ساعت ۱۲:۳۰
* انگلیس ...................................................کاستاریکا ساعت ۱۵:۳۰
* زامبیا  .............................................................آلمان ساعت ۱۵:۳۰
پنجشنبه  ۱۱خرداد
* مکزیک  ..............................................................سنگال ساعت ۱۲
* فرانسه  ...........................................................ایتالیا ساعت ۱۵:۳۰
* آمریکا  ......................................................نیوزیلند ساعت ۱۵:۳۰

برنز جودوکاران ایران
در رقابتهای تیمی آسیا

جودوکاران ایران با کســب ســه پیروزی و یک
شکست عنوان ســوم رقابتهای قهرمانی آسیا را در
بخش تیمی کسب کرد.
تیم ملی کشورمان که دیروز در رقابتهای تیمی قهرمانی
جهان به دیدار ردهبندی راه پیدا کرده بود ،برای کسب مدال
برنز به مصاف قزاقستان رفت و در نهایت با برتری  ۴بر یک به
عنوان سوم و نشان برنز دست پیدا کرد.
تیم کشورمان با سه پیروزی متوالی در همان سه مبارزه
نخســت توسط علیرضا خجســته ،محمد محمدی بریمانلو و
سعید مالیی برتری خود را قطعی کرد و در ادامه وحید نوری
هم رقیب را شکســت داد تا با شکست ملک زاده در سنگین
وزن ،نتیجه نهایی  ۴بر یک روی تابلو امتیازات به ســود ایران

ثبت شود .در این بخش  ۱۰تیم چین ،کره جنوبی ،پاکستان،
قزاقستان ،ژاپن ،ازبکســتان ،ایران ،مغولستان ،قرقیزستان و
چین تایپه به رقابت پرداختند .تیم ملی کشورمان دور نخست
پاکستان را  ۴بر یک شکست داد و در مرحله یک چهارم نهایی
نتیجه را  ۵بر صفر به ژاپن واگذار کرد و به گروه بازندهها رفت.
جودوکاران کشــورمان در این مرحله  ۴بر یک برابر چین
به برتری دســت یافت و به دیدار ردهبندی راه یافت .تیم ملی
کشــورمان در بخش انفرادی توسط ســعید مالیی و محمد
رشــنونژاد دو مدال نقره کسب کرد و قاسم نوریزاده ،علیرضا
خجســته ،محمد محمدی بریمانلو ،وحیــد نوری ،حمیدرضا
ملک زاده ،طاهره آذرپیوند و دنیا آقایی با شکست برابر رقبای
خود از دور رقابتها کنار رفتند.

حدیث دشت عشق
شهید مدافع حرم «محمدحسین حمزه»

والیت مطلقه فقیه
(عج)
عین والیت امام زمان است
محمد حسین در  15اسفند  1365مصادف
با پنج رجب  1407هجری قمری چشم به جهان
گشود .در همان نوزادی به بیماری سختی مبتال
شــد که سه بار عمل جراحی شد .محمدحسین
در شرایطی به دنیا آمد که دو دایی شهید و یک
عموی اســیر در دست بعثیان خاطراتش را رقم
میزد .پدرش پاسدار ،رزمنده و جانباز؛ مادرش،
خواهر دو شــهید ،که همین امر باعث شــد با فرهنگ ایثار و شهادت رشد
کند .مراحل تحصیل را تا دیپلم به پایان رسانید سپس به کسوت لباس سبز
قامتان پرافتخار سپاه درآمد.
بار اول در ســال  94به مدت  3ماه در ســوریه حضور داشت .برای بار
دوم هم داوطلبانه  ،عازم منطقه حلب ســوریه شــد و مسئولیت فرماندهی
گروهان را در خط پدافندی به عهده گرفت که سرانجام در صبح پنج شنبه
 26فروردین  1395مصادف با  6رجب (در ایام ســی امین سالروز والدتش
به قمری) ساعت  8:30بر اثر اصابت گلوله توپ  106دشمن ،به درجه رفيع
شهادت نائل آمد
فرازی از دل نوشتههای شهید:
مراقب دشــمنی دشــمنان و منافقان باشــید چرا که شما هرزمان که
توانســتید خصلت گرگ و روباه و خوک را عوض کنید میتوانید دشــمنی
آمریکا و انگلیس و آلســعود را هم از بین ببرید؛ بدانید والیت مطلقه فقیه
عیــن والیت اما م زمان(عــج) و پیامبر اعظم (ص) و والیت خداوند اســت؛
هرکــس که این والیت را در آشــکارا و پنهان قبول ندارد و فکر میکند که
دیکتاتوری اســت؛ بدانید که با این کار تمام زندگی خود را زیر سؤال برده و
زندگیش باطل و بر باد فنا اســتوار است .عزیزان و همکاران گرامی بروید با
والیت مطلقه فقیه آشــنا شــوید و با ریشه و وجود آن شناخت پیدا کنید و
گرنه بدانید اگر آشــنا نشوید دیر یا زود پایههای اعتقادتان متزلزل میشود
و نابود میشوید.

غیبتهای ادامهدار طاهری در باشگاه پرسپولیس
سرپرســت باشگاه پرســپولیس نامنظم و چند روز درمیان در محل کارش
حاضر میشود.غیبتهای علیاکبر طاهری در باشگاه پرسپولیس همچنان ادامه
دارد و این در حالی اســت که وزیر ورزش اخیرا از ادامه حضور او در این باشگاه
حمایت کــرده بود.غیبتهای مکرر طاهری در محــل کارش نگرانی را در بین
کارمندان باشــگاه پرســپولیس ایجاد کرده و اکثرا آنها که در زمان مدیریت او
در این باشــگاه مشغول به کار شــدند نگران از دست دادن شغل خود هستند.
سرپرســت باشگاه پرسپولیس اخیرا با مشکالتی که در این باشگاهگریبانگیر آن
شده بود اســتعفای خود را تقدیم وزیر ورزش کرد اما به خاطر شرایط حساس
پرسپولیس در بازیهای لیگ و همچنین لیگ قهرمانان آسیا در آن مقطع وزیر
با این اســتعفا مخالفت کرد .در حال حاضر که فقط یک بازی مانده تا فصل به
طور کامل برای پرسپولیس به اتمام برسد صحبت از تغییر و تحوالت در هیئت
مدیره دو باشگاه پرسپولیس و استقالل است اما حضور طاهری حداقل در هیئت
مدیره باشگاه پرسپولیس قطعی اســت .دلیل غیبتهای طاهری اما به بیماری
همسر وی ارتباط دارد .سرپرست باشگاه پرسپولیس چند روزی است که درگیر
این ماجراســت و نمیتوان گفت این موضوع ارتباطی به حضور نامنظم وی در
باشگاه پرسپولیس ندارد .فعال باشگاه پرسپولیس فعالیتهای نقلوانتقاالتی خود
را متوقف کرده و مسئوالن این باشگاه به صورت شفاهی با بازیکنان مدنظر توافق
میکنند .آنها منتظرند وزارت ورزش اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه را تعیین
کند و متعاقب آن مدیرعامل باشگاه از سوی اعضای جدید هیئت مدیره مشخص
شــود .اگر چه طاهری درگیر بیماری همسرش است اما در عین حال در چنین
شرایطی طبیعی است که حضور منظمی در محل کارش نداشته باشد و منتظر
اقدام وزارت ورزش بماند.
برخی داوران لیگ برتری به لیگ یک میروند
رئیسدپارتمان داوری فدراســیون فوتبال با رد خبری مبنی بر محرومیت
چند داور لیگ برتری گفت :محرومیت واژه خوبی برای اســتفاده نیست.حسن
کامرانیفر درباره آخرین وضعیــت داوران و کمک داوران لیگ برتری فوتبال و
زمان انجام تســت داوری جدید اظهار کرد :با توجه به این که لیگ برتر هفدهم
زودتر آغاز میشــود ،تســت داوری را هم زودتر از هر ســال انجام میدهیم که
احتماال در نیمه دوم تیر ماه باشد.رئیسدپارتمان داوری فدراسیون فوتبال درباره
خبر محرومیت چند داور و کمــک داور لیگ برتری هم گفت :محرومیت ،واژه
قشنگی نیســت که برخی به کار بردهاند .ما هیچ داوری را محروم نمیکنیم .با
این حال برخی داوران و کمک داوران که عملکرد خوبی نداشتهاند به لیگ یک
میروند و برخی هم از لیگ دســته اول به لیگ برتر میآیند .هنوز تعداد داوران
و کمک داورانی که قرار اســت دیگر در لیگ برتر نباشــند ،مشــخص نیست و
دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال هیچ خبر و عددی را تایید نمیکند.کامرانیفر
همچنین درباره تغییر و تحول در کادر دپارتمان داوری هم گفت :دو یا سه فرد
تحصیلکرده که ســابقه خوبی در داوری داشتهاند و با زبان انگلیسی هم آشنایی
خوبی دارند ،به دپارتمان داوری اضافه میشوند تا کارها بهتر از قبل انجام شوند.
پوالدی در لیگ تایلند؟!
ســتاره پیشین تیم فوتبال پرسپولیس از الشــحانیه قطر جدا شد و با یک
تیم تایلندی به توافق رســید.ب ه گزارش الوطن ،مهرداد پوالدی چند سالی است
کــه در لیگ قطر و برای الشــحانیه بازی میکند.قرارداد ایــن بازیکن ایرانی با
الشحانیه به پایان رسیده و رسما از این تیم جدا شد.فیصل الشمری ،مدیر باشگاه
الشحانیه درباره وضعیت پوالدی گفت :قرارداد پوالدی با الشحانیه به پایان رسید.
او پیشــنهادهای زیادی خارج از لیگ قطر داشت و به نظرم با یک تیم تایلندی
به توافقات اولیه رســیده است .برای این بازیکن آرزوی موفقیت میکنیم .او در
الشحانیه عملکرد خوبی از خود نشان داد.
آخرین اخبار نقل و انتقاالت لیگ برتر
*مهرداد قنبری هافبک چپ پای تیم ذوب آهن که بر اساس برخی اخبار از
گزینههای مد نظر اســتقاللیها هم بود ،با عقد قراردادی دو ساله به تیم فوتبال
گسترش فوالد تبریز پیوست.پیش از این بازی ،کاخاشویلی و امین حاجمحمدی
به تیم گسترش فوالد پیوسته بودند.
*مســئوالن باشــگاه نفت آبادان پس از مذاکره با داوود نوشــی صوفیانی،
دروازهبان فصل گذشــته تیم پــارس جنوبی ،با او برای لیــگ هفدهم قرارداد
همکاری امضاء کردند.مدت قرارداد این دروازهبان تبریزی برای یک فصل است.
نفت آبادان پیش از این نیز مرتضی اســدی ،جاسم کرار و فرید بهزادی کریمی
را بــه خدمت گرفته و با علی عبداهللزاده و حســین بغالنــی نیز تمدید قرارداد
کرده بود.
*محمد صادق بارانى ،مرتضى آقاخان و آرمان قاســمى ،دیروزبا حضور در
دفتر باشگاه پیکان و توافق با محمود شیعی مدیرعامل این باشگاه ،قراردادهاى
خــود را یک فصل دیگر تمدید کردند .همچنین باشــگاه پیکان درصدد جذب
ارســان مطهری مهاجم فصل گذشته باشــگاه نفت تهران است .پیکانیها بعد
از اینکه گادوین منشا و ســیامک نعمتی دو عنصر مؤثر و تهاجمی خودشان را
از دســت دادهاند ،در حال حاضر تالش میکنند برای آنها جایگزینهایی را در
نظر بگیرند تا بازیکنان موردنظر جاللی جذب شوند.یکی از مهرههای مورد نظر
ســرمربی پیکان ارسالن مطهری مهاجم نفت اســت و آنها خواهان جذب این
بازیکن هســتند .هنوز پیکانیها با مطهری به توافق نرســیدهاند و باید دید در
روزهای آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
بازیکن فصل گذشته مس کرمان درگذشت
بازیکن فصل گذشته مس کرمان بر اثر اتفاقی که هنگام بازی فوتسال پیش
آمد ،دچار مرگ مغزی شد.وحید باغگلی بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال «ب»
مس کرمان که ســابقه عضویت در همه ردههای ســنی تیم مس را در کارنامه
دارد ،هفته گذشــته هنگام بازی فوتســال در یکی از سالنهای شهر کرمان در
اثر یک اتفاق ،دچار شکســتی گردن شــده و به بیمارستان انتقال یافت.باغگلی
که متولد ســال  1368بود بعد از چند روز به دلیل خونریزی شــدید مغزی ،به
کما رفت و دچار مرگ مغزی شــد .در روزهای اول ســطح هوشیاری او چندان
پایین نبود و احتمال خطر مرگ برای این فوتبالست مطرح نشده بود اما پزشکان
اعــام کرده بودند در صورت زنده مانــدن ،باغگلی از ناحی ه گردن به پایین فلج
خواهد شــد.با وجود تأیید مرگ مغزی علیرضا باغگلی و رضایت خانواده مرحوم
برای اهدای عضو ،امکان اهدای عضو این جوان کرمانی به دلیل خونریزی شدید
وجود نداشت.مراســم تشییع پیکر این فوتبالیست کرمانی امروز در شهر کرمان
برگزار خواهد شد.
سرویس ورزشــی روزنامه کیهان این ضایعه را به خانواده باغگلی
تسلیت میگوید.

