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اخبار
نعمتی و رحیمی در جمع  ۱۰کماندار
تماشایی رقابتهای جهانی معلوالن

صعود رؤیایی با تعویض های طالیی
دیــدار تیمهــای االهلــی عربســتان و
پرســپولیس ایــران در مرحله برگشــت
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا
دیشــب در ابوظبــی برگــزار شــد .برانکو
در ایــن دیدار ســیدجالل حســینی را به
دلیــل مصدومیــت در اختیــار نداشــت
و یــک تغییر نســبت بــه بــازی رفت در
ترکیــب تیمــش ایجــاد کــرد و محســن
ربیــع خواه را یک پســت بــه عقب برد و
کمــال کامیابی نیــا را در پســت هافبک
دفاعــی بــه کار گرفــت .پرســپولیس که
در بــازی رفت به تســاوی  2بر  2دســت
یافتــه بــود ،بــازی برگشــت را تهاجمی
آغــاز کرد .پرسپولیســیها از همان ابتدا
تــوپ را بهخوبــی به جریــان انداختند و
توانســتند در دقیقــه  5بــازی روی پاس
عالی مسلمان و فرار علی علیپور به گل
برسند .در این صحنه علیپور با استفاده
ی و ســرعت مناســب
از قــدرت بدنــ 
بهتریــن فرصــت را در مصافــی تــک
بــه تــک بــا دروازه بان االهلی به دســت
آورد و بــا ضربهای هوشــمندانه گل اول
سرخپوشان را به ثمر رساند؛ گل روحیه
بخشــی کــه پرسپولیســیها را از همــان
ابتــدا بــه صعود امیــدوار کرد امــا اتفاق
تلــخ و تأثیرگــذاری در دقیقــه  12بــازی
روی داد .در حالی که پرسپولیس بعد از
گل ،یکی دو بار دیگر فرصت گلزنی پیدا

کرد و جریــان بازی امیدوارکننده بود اما
تکل نابجای کمال کامیابی نیا روی پای
بازیکن حریف در میانه زمین ،شاگردان
برانکو را  10نفره کرد تا در ادامه نماینده
کشــورمان کار ســختی در پیــش داشــته
باشــد .پــس از ایــن اتفــاق و با وجــود 10
نفــره بــودن ،این پرســپولیس بــود که با
دفــاع ســنجیده و حمــات بموقع چند
موقعیت گلزنی را ایجاد کرد .در دقایق
پایانــی نیمــه اول سرخپوشــان بیشــتر
ســعی در کنترل بــازی و حفــظ پیروزی
خفیف خود داشــتند که البته موفق هم
بودنــد و در نهایــت این جدال حســاس
در نیمه نخســت با برتــری یک بر صفر
سرخپوشان به پایان رسید.
بــا آغــاز نیمــه دوم ایــن االهلــی بود
که توانســت بهتر از پرســپولیس توپ را
به جریــان بینــدازد .نماینده عربســتان
پــس از چنــد پــاس بــه پشــت محوطــه
جریمــه پرســپولیس تــوپ را بــه صالح
المــری رســاند و ایــن بازیکــن هــم پس
از جــا گذاشــتن شــجاع خلیــلزاده کــه
بــرای گرفتــن توپ بــه ســمت او هجوم
بــرده بود ،موفق شــد در دقیقــه  52گل
تساوی را به ثمر برساند .پرسپولیسیها
که خســته هم شــده بودند برای حضور
در جمــع  4تیــم برتــر آســیا نیــاز به گل
داشــتند .نماینــده ایــران در دقیقــه 55

بازی صاحب یــک موقعیت خطرناک
شــد .در آن صحنه اشــتباه خــط دفاعی
االهلــی باعــث شــد تا تــوپ بــه مهدی
طارمی برسد ،طارمی بعد از اینکه توپ
را به فرشــاد احمدزاده رســاند ،با ضربه
مدافــع االهلــی نقش بر زمین شــد ولی
داور مسابقه دستور ادامه بازی را داد و در
ادامه ضربه احمــدزاده با اختالف کمی
از کنــار دروازه بــه بیــرون رفــت .صحنــه
مشــکوکی که با اعتراض پرسپولیسیها
همــراه بــود اما داور تشــخیص داد بازی
ادامــه یابــد .برانکو در اواســط نیمه دوم
دســت بــه  2تغییــر زد و بازیکنانــی را به
ترکیــب تیمش اضافــه کــرد؛ بازیکنانی
که توانســتند روند بازی را بخوبی تغییر
دهنــد .در دقیقه  79هم شــایان مصلح
بهعنــوان آخرین تیر ترکــش برانکو وارد
زمین شــد .تعویضهــای طالیی برانکو
در دقیقــه  81بــازی جــواب داد در یــک
صحنــه و در پــی یــک فعــل و انفعــال،
شــلیک شــایان مصلح به دست مدافع
االهلی برخورد کرد و داور مسابقه عالوه
بــر اخراج ایــن بازیکــن نقطــه پنالتی را
نشــان داد .در ادامــه منشــا پشــت توپ
قــرار گرفــت و دروازه حریف را بــرای بار
دوم بــاز کــرد .االهلــی بعــد از دریافــت
گل دوم تاحــدودی عقب کشــید و بازی
در اختیار پرسپولیســیها بود .اما نتیجه

برش

تعویضهــای طالیــی پرســپولیس بــه
همیــن جــا ختم نشــد و بشــار رســن در
دقیقــه  90+2در محوطه جریمه توســط
مدافــع االهلــی ســرنگون شــد و داور
چینــی یکبار دیگر نقطه پنالتی را نشــان
داد و ایــن بــار طارمــی تــوپ را بــه تــور
دروازه چســباند تا سرخپوشــان با نتیجه
 3بر یک نماینده عربســتان را شکســت
دهد و به جمع  4تیم برتر آسیا بپیوندد.
ëëتاریخ بازی پرســپولیس ایران و الهالل
عربستانمشخصشد
تیمهای پرســپولیس ایــران و الهالل
عربســتان از منطقــه غرب و شــانگهای
 SIPGچیــن راهــی مرحلــه نیمه نهایی
شــده و از میــان تیمهــای کاوازاکــی و
اوراواردز ژاپــن یــک تیم به مرحله نیمه

نهایی صعود میکنند تــا تکلیف  ۴تیم
برتر لیگ قهرمانان آسیا مشخص شود.
طبق برنامه مســابقهها ،پرسپولیس
و الهــال عربســتان بــه مصــاف هــم
میرونــد .بــازی رفــت دو تیــم ۴
مهرمــاه بــه میزبانــی الهالل عربســتان
در ابوظبــی برگــزار میشــود و بــازی
برگشــت  ۲۵مهــر در مســقط برگــزار
خواهــد شــد .پرســپولیس و الهــال در
دور گروهــی ایــن رقابتها نیــز همگروه
بودند که الهالل با  ۱۲امتیاز صدرنشین و
پرســپولیس با  ۹امتیاز دوم شد اما هر دو
بازی رفت و برگشت به تساوی ختم شد.
 ۲ëëپرسپولیســی دیدار رفت با الهالل را
از دست دادند
پرسپولیس برای بازی برگشت خود

داورزنی :بخشی از «آزادی» برای حضور بانوان مسقف میشود
بحث حضور بانــوان در ورزشــگ اهها ،بعد
از بــازی ایــران و ســوریه دوبــاره بــه یکی از
بحثهــای داغ ورزش ایران تبدیل شــده
اســت  .در این میان داورزنی دیروز خبری
امیدوار کننده برای بانوان داشــت .معاون
ورزش حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش و
جوانان درباره پرسش خبرنگاری مبنی بر
اینکه آیا قرار اســت برای حضور بانوان در
ورزشگاه آزادی ،بخشی از ورزشگاه مسقف
شــود؟ ،اظهــار کرد« :این تعامالتی اســت
که بین نجفی شهردار تهران و سلطانیفر
وزیر ورزش و جوانان صورت گرفته که یک
بخــش از ورزشــگاه آزادی مســقف شــود.
همچنین قرار بر این اســت کــه یک طرح
 40هــزار نفری بــرای بانــوان در مجموعه
ورزشــی آزادی کــه از ســالهای قبــل قول
آن داده شــده اســت عملیاتــی شــود».
بــه گــزارش ایســنا ،او در مــورد رأی دیــوان
عدالت اداری در خصوص رشته تیراندازی
و تــداوم حضــور دادگــر بهعنــوان رئیــس
ایــن فدراســیون ،گفــت« :دادگــر بهعنوان
رئیــس فدراســیون تیرانــدازی کار خــود را
ادامــ ه میدهــد و مشــکل خاصــی در این
زمینه نیســت ».داورزنی همچنین درباره
اســتعفای رحیمــی ،رئیــس فدراســیون
هندبــال گفــت« :هــر چنــد کــه رحیمــی
درخواستکنارهگیریازفدراسیونهندبال
را داشــته اســت امــا مــا ســعی کردهایــم
رحیمــی را متقاعد کنیم تا به کارش ادامه
دهــد .قرار اســت رحیمی با وزیــر ورزش و
جوانانصحبتکندوتصمیمگیرینهایی
اتخاذ شود .ب ه هر حال در هندبال ماندنی
اســت و ما دوســت داریم با کمک جامعه
هندبال ،این فدراسیون به ثبات برسد».
او در پاســخ به این ســؤال که آیــا در وزارت
ورزش و جوانــان با ســمت فعلی(معاون
ورزش حرفــهای و قهرمانــی) حضــور
خواهیــد داشــت یــا بهعنــوان کاندیــدا در
انتخابــات فدراســیون والیبــال شــرکت
خواهیــد کــرد؟ گفت« :فعــاً قصــد دارم

مســابقات والیبــال جام قهرمانــان بزرگ
جهــان از دیروز به میزبانی ژاپن در ســالن
«گایشــی هال» شهر ناگویا ژاپن آغاز شد و
تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه
خــود برابر ایتالیا قرار گرفت .این مســابقه
بــا نتیجه  3بر  2به ســود ایران خاتمه پیدا
کــرد تا شــاگردان کوالکوویچ بــا این نتیجه
دو امتیاز ارزشــمند مســابقه نخســت را به
دست آورند.
در ســت نخســت مســابقه شــاگردان
کوالکوویــچ بــازی را بهتــر شــروع کردنــد و
از همــان ابتــدا توانســتند از حریــف پیش
بیفتند ،اما ایتالیاییها هم تســلیم نشدند
و در نهایــت ایــن ســت با نتیجــه  25بر 19
به ســود ایران خاتمه یافت .در ســت دوم
هــم ایــران بهتــر بــازی را آغــاز کــرد اما در
نهایت این ست با نتیجه  25بر  23بهسود
شــاگردان بلنجینی خاتمه پیدا کرد .ست
ســوم در امتیاز  22به تســاوی کشیده شد و
ماراتن تماشایی ایران و ایتالیا در این ست
در نهایت با نتیجه  28بر  26به سود ایران
خاتمه پیدا کرد .ایتالیاییها ســت چهارم
را بهتر آغاز کردند و این ســت هم همانند
ســت ســوم بــه امتیازهــای پایانی کشــیده
شدکه در نهایت با نتیجه  31بر  29به سود
ایتالیاییهــا خاتمه پیدا کرد تا کار به ســت
پنجم کشیده شود.
کار در ســت پنجــم پایاپای جلــو میرفت
امــا در نهایــت این ســت بــا نتیجــه  15بر
 11بــه ســود ایران خاتمــه پیدا کــرد .با این
نتیجــه نخســتین پیــروزی ایــران در ایــن
دوره از مســابقات ثبت شــد؛ ضمن اینکه
ایــران انتقام شکســت در لیــگ جهانی را
از ایتالیایــی گرفــت .ایتالیاییهــا در نبــود
دو ســتاره خــود ،ایــوان زایتســف و عثمان
خوانترینــا و با اضافه شــدن چنــد بازیکن
جوان نتوانســتند عملکرد قابل قبولی را از
خود نشان دهند و در نخستینگام مغلوب

نماد بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی عشق آباد (آسیا  -2017ترکمنستان) ،سگ
ترکمنستانی با نام (وپالی) است .نکاتی از این نماد به شرح زیر است:
*معنــای ایــن نمــاد( ،دوســت وفــادار ترکمنها) اســت* .این نماد عروســکی ،ســگ
ترکمنستانی سنتی است* .این حیوان زیبا و شجاع ،برای قرنها به ترکمنها کمک کرد
تا گلههای گاو را در شرایط سنگین بیابانهای شنی محافظت کنند.
*امروز وپالی توســط مردم ترکمن نه تنها بهعنوان محافظ شجاع ،بلکه بهعنوان یک
دوست وفادار محسوب میشود.

عکس :فدراسیون والیبال

معرفی نماد بازیهای داخل سالن آسیا

مقابــل الهالل ،محمد انصــاری و کمال
کامیابینیا را در اختیار نخواهد داشــت.
انصاری به خاطر دریافــت کارت زرد در
بازی دیشــب (سهشــنبه) مقابل االهلی
عربســتان دو کارته شد و کامیابینیا هم
در ایــن مســابقه کارت قرمــز گرفــت تــا
هــر دو بــازی رفت بــا الهالل را از دســت
بدهند.
ëëترکیبپرسپولیس
علیرضــا بیرانوند ،حســین ماهینی،
شــجاع خلیــلزاده ،محمــد انصــاری،
محســن ربیعخــواه ،کمــال کامیابینیا،
فرشاد احمدزاده( -79شایان مصلح)،
محســن مســلمان( -61بشــار رســن)،
وحیــد امیــری ،علــی علیپــور(-65
گادوین منشا) و مهدی طارمی

پیروزی مقابل ایتالیا با طعم انتقام

بلند قامتان ایران شدند .تیم ایران در دوره
قبلی جام بزرگ قهرمانان جهان در سال
 ۲۰۱۳هم موفق شــده بود 3 ،بر  2ایتالیا را
شکست دهد اما در چهار تقابل قبلی برابر
الجوردیپوشان مغلوب شــده بود .ایتالیا
با یک مــدال طال و دو مدال برنز ســومین
تیم پرافتخار جام بزرگ قهرمانان جهان
به حســاب میآید .در پایــان دیدار دو تیم
والیبال ایران و ایتالیا ،فیلیپو النزا با کســب
 ۲۳امتیاز توانســت عنوان امتیــاز آورترین
بازیکــن دیــدار را از آن خــود کنــد ولــی
نتوانســت مانع شکست تیمش شــود .در
ســوی دیگر برای ایران ،امیر غفور با کسب
 ۲۱امتیاز و میالد عبادیپور هم با  ۲۰امتیاز
توانستند عملکرد درخشانی از خود نشان
دهنــد و بــا نمایــش خــود نایــب قهرمان
المپیک را مغلوب کنند .ملی پوشان ایران
امروز ساعت  11:10در دومین دیدار خود به
مصاف امریکا میروند.
ëëاظهارنظرهابعدازبازیپایاپای
ایگــور کوالکویــچ ،ســرمربی تیــم والیبال
ایــران گفــت« :هرچنــد ایتالیا اشــتباهات
زیادی داشــت اما عملکرد خوب ایران در
دریافت و تبدیل توپها به امتیاز از پشــت
خــط باعــث پیــروزی ما شــد .ما بــا امید و
آرزوهــای بســیاری پــا بــه ایــن تورنمنــت

گذاشــتهایم و بهدنبــال خلــق شــگفتی در
برابر تیمهای قدرتمندتر از خود در جهان
هستیم».
ســعید معروف ،کاپیتان تیم ملــی والیبال
ایــران افــزود« :ما یک لیگ جهانی بســیار
بــد را پشــت ســر گذاشــتیم و بــه همیــن
دلیل فشــار زیادی روی مــا بود .میتوانیم
بــا تیمهای قدرتمند بازی کنیــم و از بازی
برابر آنها کسب تجربه کنیم».
صحبتهــای مصطفی حیدری بعد از
پیروزی برابر ایتالیا نشان میدهد که تا چه
اندازه این نتیجه برای شاگردان کوالکوویچ
مهم بوده است .لیبروی تیم ملی والیبال
ایــران گفــت« :از روزی کــه لیــگ جهانــی
تمام شــد ،منتظر چنین بــازیای بودیم.
خدا رو شکر توانستیم انتقام لیگ جهانی
را بگیریــم و دل مــردم را شــاد کنیم .البته
بازی با ایتالیا با همه اتفاقات خوبش تمام
شد .این بازی را کنار میگذاریم و میرویم
به ســراغ ســایر بازیها بخصوص مصاف
بــا امریــکا و تمــام تالشــمان را میکنیم تا
بتوانیم بهترین نتیجه را بگیریم».
سیمونه بوتی کاپیتان تیم ملی والیبال
ایتالیــا گفــت :میتوانســتیم از هــزاران راه
دیگر برای پیروزی استفاده کنیم اما تفاوت
اصلــی در دفــاع و ســرویس بود کــه ایران

بهتر از ایتالیا کار کرد .سیمونه بوتی بعد از
شکست ســه بر دو ایتالیا برابر ایران گفت:
«بســیار ناراحــت هســتم .ســعی کردیــم
بــازی اول را با بهترین نتیجه ممکن پیروز
شویم که متأسفانه به هدفمان نرسیدیم.
در ظاهر ســطح بازی دو تیم ایران و ایتالیا
یکســان بــود اما تفــاوت اصلــی در دفاع و
ســرویس بود که ایــران بهتر از مــا کار کرد.
متأسفم .میتوانســتیم از هزاران راه دیگر
برای پیروزی استفاده کنیم ،اما ایران واقعاً
خــوب بــازی کــرد .این پیــروزی را بــه آنها
تبریکمیگویم».
ëëامریکاصدرنشینروزاول
در نخستین دیدار دیروز (سهشنبه) برزیل
با نتیجه  3بر صفر فرانسه را شکست داد.
در سومین دیدار این رقابتها نیز تیمهای
امریــکا و ژاپن به مصاف یکدیگر رفتند که
امریکا سه بر صفر به پیروزی رسید .بدین
ترتیب در پایان روز نخســت این رقابتها
تیمهــای امریــکا ،برزیــل و ایران با کســب
پیروزی برابــر حریفان در رتبههــای اول تا
ســوم جدول مســابقات قــرار گرفتند.تیم
ایتالیــا نیز با کســب یــک امتیــاز از دیدار با
ایران ،در رتبه چهارم قرار گرفت .تیمهای
فرانسه و ژاپن هم بدون امتیاز در رتبههای
پنجم و ششم قرار گرفتند.

حضور وزیر ورزش در مراسم افتتاحیه بازیهای داخل سالن آسیا

ديدارتيممليباتوگودر روز13مهرقطعيشد
تاج :بليتفروشي را به سرخابيها سپرديم

مهديتاجرئيسفدراسيونفوتبالگفت:بليتفروشياينترنتيبازيهاي
دو باشگاه استقالل و پرسپوليس در چارچوب ليگ برتر به خود آنان واگذار
خواهد شــد اما ســازمان ليگ هم ســهم خود را از بليتفروشــي دريافت
خواهد کرد .وي افزود :عالوهبر مســابقه با روســيه ديدار دوستانه تيم ملي
با کشــور آفريقايي توگو در روز  13مهر هم قطعي شــده است 5 .روز بعد از
اين ديدار ايران و روسيه در شهر کازان مسابقه خواهند داد .توگو تيم خوبي
است و  14لژيونر دارد .تاج قبول کرد که مراسم اخير تجليل از بهترينهاي
فوتســال ايراداتي داشــته اما گفت اين خبر که پاداشهاي ارائه شده به هر
بازيکن از يک سکه طال فراتر نميرفته صحت ندارد و به مليپوشان بابت
مقام سومي سال پيششان در جهان ،نفري  10ميليون تومان پاداش اهدا
شدهاست.تاجهمچنينتصريحکردکهبجزديداراخيربرابرسوريهتمامي
پاداشهاي مسابقات قبلی مليپوشان فوتبال پرداخت شده است.

ëëبازتابصعودپرسپولیسدرسایت کنفدراسیونفوتبالآسیا
ســایت کنفدراســیون فوتبال آســیا بعد از پیروزی و صعود پرســپولیس به نیمه نهایی واکنش نشــان داد و
نوشت« :نماینده ایران در بازی برگشت و در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با نتیجه  5بر  3به پیروزی رسید
و حریف الهالل در نیمه نهایی شد».
ëëطارمی:خداراشکرکهبردیم
مهدی طارمی ،مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس بعد از برد  3بر یک پرسپولیس مقابل االهلی عربستان در
دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت« :خدا را شکر که این بازی سنگین و پرفشار
را بردیم .واقعاً شرایط بازی سختی بود».
وی در ادامه افزود« :ما برای برد به میدان آمده بودیم ،اما اخراج کامیابینیا در اوایل بازی کارمان را خیلی
سخت کرد و از طرفی هم هوا بسیار گرم و شرجی بود .باید خدا را شکر کنیم که برنده از میدان بیرون آمدیم».

شــاگردان کوالکوویچ جام قهرمانان بزرگ را مقتدرانه آغاز کردند

در معاونــت ورزش حرفــهای و قهرمانــی
وزارت ورزش و جوانــان حضــور داشــته
باشم».داورزنیهمچنیندربارهآییننامه
برگــزاری انتخابات و اساســنامه مشــترک
فدراســیونها و تغییراتی که در آن اعمال
شده ،گفت« :اساسنامه فدراسیونها 3 ،2
ادغام کوچک داشت که مرتفع شده است
ل ارسال به هیأت دولت هستیم».
و در حا 
وی در رابطه با رفع تعلیق شــطرنج بیان
داشت« :فدراسیون شطرنج برای برگزاری
مسابقات زنان جهان  5/3میلیارد تومان
هزینه کرده است .برگزاری یک رویداد آن
هم در این سطح باید به کمکاسپانسرها
صــورت بگیــرد ،نــه اینکــه فدراســیونها
بخواهنــد ایــن منابــع را از وزارت ورزش
و جوانــان جــذب کننــد .وزارت ورزش و
جوانــان زمانــی کــه شــطرنج تعلیق شــد
ســعی کرد هزینه قابل توجهــی را به فیده
پرداخــت کنــد و فقــط 120هــزار دالر باقی
مانده اســت که قرار اســت ایــن مبلغ در2
قســط پرداخت شــود .یکی از اقساط آن را
وزارت ورزش و جوانان و قسط دیگر را خود
فدراسیون شطرنج پرداخت خواهد کرد».
بخــش پایانــی صحبتهــای داورزنــی،
توضیحاتــی دربــاره چهارمیــن نشســت
عالــی فعالیتهای المپیــاد ورزش درون
مدرســهای بود که دیروز برگزار شــد« :این
چهارمین جلسه ستاد عالی فعالیتهای
المپیــاد درون مدرســهای بــود کــه بســیار
ارزشمند و برای رشد و توسعه ورزش کشور
اهمیــت زیــادی دارد .آمــوزش و پــرورش
بهعنــوان یــک ارگان اثرگــذار میتوانــد در
استعدادیابی نقش پررنگی داشته باشد».

عکس:امیرحسین خیرخواه  /میزان

االهلی عربستان حریف پرسپولیس  10نفره هم نشد

رقابتهای جهانی تیراندازی با کمان معلوالن با حضور  150شــرکتکننده از امروز
(چهارشــنبه) در پکــن آغــاز میشــود و غالمرضــا رحیمــی و زهرا نعمتــی در جمع
 10ورزشــکاری قــرار گرفتهانــد که تماشــای عملکرد آنها از ســوی کمیته بینالمللی
پارالمپیــک توصیــه شــده اســت .در ایــن مطلــب در خصــوص رحیمــی بهعنــوان
پاراکماندار شــماره یک این فهرست ،آمده است« :رحیمی در ماده ریکرو مردان در
صدر رنکینگ قرار دارد ،ضمن اینکه عنوان قهرمانی پارالمپیک را نیز یدک میکشد.
رحیمــی به خاطر اســتعداد و شــخصیتش مــورد احتــرام اســت .وی در رقابتهای
جهانی 2015دوناشینگن آلمان به مدال برنز رسید ».همچنین در خصوص نعمتی
عنوان شده است« :نعمتی که روی حضور در رقابتهای افراد سالم تمرکز کرده بود،
اکنون در رقابتهای قهرمانی جهان به صحنه بازگشته است و باید با «چونیان وو» از
چین دوباره رقابت کند .وی دو مدال طالی بازیهای پارالمپیک را در کارنامه دارد و
شایدمشهورترینپاراتیراندازجهانباشد».

مراسم افتتاحیه بازیهای داخل سالن آسیا در تاریخ 26شهریور ماه در ترکمنستان برگزار میشود و به گفته سرپرست
کاروان بازیهای داخل ســالن آســیا اقدامات الزم برای حضور مســعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان و کیومرث
هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک در مراسم افتتاحیه این بازیها انجام شده است .اصغر رحیمی ادامه داد« :جا
دارد از حمایتهای سفیر و مسئوالن محترم سفارت کشورمان در عشق آباد نسب به کاروان اعزامی قدردانی کنم و
با توجه به صحبتهایی که داشتهایم به امید خدا این حمایتها تا اتمام بازیها ادامه خواهد داشت .برنامهریزی
خوبی برای حضور مسئوالن و کاروان ورزشی کشورمان در این بازیها صورت پذیرفته و دغدغه خاطری در این زمینه
نداریم و در صورت لزوم نشستهای دیگری با مسئوالن سفارت کشورمان در این زمینه خواهیم داشت».

استقالل در نيم فصل مهاجم تازه ميگيرد

در جريان تمرينات روز گذشته استقالل ،سيدحسين حسيني دروازهبان اين تيم که
با عليرضا منصوريان برخوردهايي داشــته اســت و از حضور در تمرينات منع شــده
بود ،يکبار ديگر رؤيت شد تا خبر از حل مشکالتش بدهد .ظاهراًدو طرف با يکديگر
صحبــت و اختالفــات موجود را حــل کردهاند .آبيهــا در اين روز بعــد از کار با وزنه،
حرکات تاکتيکي و بازي با توپ را هم در دستور کار خود قرار دادند و به فوتبال درون
تيمي هم پرداختند .ديروز همچنين تصريح شد که آبيها براي تقويت خود اقدام
به جذب مهاجماني تازه در نيم فصل خواهند کرد .اين تيم تا اين مقطع از ليگ برتر
در  5بازي خود فقط يک گل به ثمر رســانده اســت .قرار است در نيم فصل دوم نام
محسن کريمي هم از نو به جمع استقالليها اضافه شود.

رئال و شروعی آسان با نماينده قبرس

در ادامــه هفته اول از مرحله گروهي فصــل جديد ليگ فوتبال قهرمانان
اروپــا ،امشــب  8بازي ديگــر برگزار ميشــود و در يکي از آنهــا رئال مادريد
قهرمــان ســه دوره از چهــار دوره گذشــته ايــن پيکارهــا در زمينــش و در
چارچــوب گروه هشــتم روبــهروي آپوئل نيکوزيــاي قبرس قــرار ميگيرد.
اين بازي ميتواند طلســم پيروز نشــدن کهکشــانيها را که هر دو مسابقه
اخيرشــان در ليگ اسپانيا دربر گرفته ،بشکند و توان نه چندان زياد رقيب
نيــز بزرگترين کمک در اين زمينه به مردان زينالدين زيدان اســت .ديگر
مســابقه گروه هشتم ميتواند پاياپايتر باشــد ،زيرا تاتنهام انگليس را در
خانــهاش روبــهروي بوروســيا دورتموند آلمان قــرار ميدهــد .ليورپول در
شــرايطي در گروه پنجم پذيراي ســهوياي اســپانيا اســت که ايــن هفته در
ليگ انگليس با نتيجه هولناک  5-0به منچسترســيتي باخته اســت و در
گروه ششم منچسترسيتي ميکوشد به فرم خوبش در ديدار با فاينورد به
رغم برگزاري اين مسابقه در خاک هلند استمرار بخشد .در گروه هفتم نيز
موناکو که با اليپزيک مسابقه دارد ،در مرکز توجه خواهد بود زيرا سال پيش
تــا نيمهنهايي پيش تاخت اما در نقــل و انتقالهاي «پيشفصل» برخي
ســتارههاي اين تيم ماننــد «امباپــه» در ازاي ارقامي کالن به ســاير تيمها
(پاري سنژرمن) منتقل شدند .در ساير ديدارهاي چهارشنبه شب ،ماريبور
اســلووني از اسپارتاک مسکو ،شــاختار دونتســک اوکراين از ناپولي و پورتو
پرتغال از بشيکتاش ترکيه پذيرايي ميکنند.
کميتــه انضباطــي فدراســيون فوتبال ديــروز رأي خود را
دربــاره برخوردهــاي رويداده طــي مســابقه اخير نســاجي
کوتاهتر
مازنــدران و خونــه به خونه بابل در ليگ دســته اول اعالم و
از خبر
تصريح کرد که نســاجي بايد به ســبب فحاشــي تعدادي از
هوادارانــش  5ميليــون تومــان جريمه نقدي بدهــد .در پي
صدور اين حکم «خونه به خونه» نيز با انتشار بيانيهاي متذکر شد که ظاهراً قيمت
فحاشيها و کتک زدن ديگران در استاديومها مشخص شده است و افزود اين حکم
نه تنها يک عامل بازدارنده نيست بلکه جو ورزشگاهها را آشفتهتر خواهد کرد.
علــي کريمي ســرمربي نفت تهران تصريــح کرد حذف نــام  8بازيکن اين تيم
توسط وي طي روزهاي اخير به قصد ايجاد جاهاي خالي در فهرست اين تيم براي
نيم فصل و جذب نفرات تازه به جاي آنان بوده است.
ديروز برخي سران سپاهان تأکيد کردند که در جلسه جديد اين باشگاه اصفهاني
به کرانچار اولتيماتوم داده نشــده امابه اين مربي کروات گفته شــد هرچه ســريعتر
سپاهان را از شرايط ناگوار فعلياش خارج کند.
جــام جهانــي فوتبــال  2018طــي ســفر جهانــياش و دور گردانــده شــدن در
كشورهاي مختلف به بيش از  50كشور فرستاده ميشود اما به ايران نخواهد آمد.
نصراهلل عبداللهي سرپرســت تيم فوتبال اســتقالل ديروز گفت :حســن زماني
عضو هيأت مديره اين باشگاه آدم خوبي است اما بهدليل سادگي ،سياه برخي افراد
ميشود! او همچنين عليرضا منصوريان را آدم «هايپري» (!) خواند كه بتدريج به
رفتارهاي او عادت ميكنيد.
دومین دیدار تیم ملی فوتبال دختران ایران در تورنمنت چهارجانبه چین برابر
ژاپن برگزار شــد و تیم ملی ایران این بازی را با نتیجه  5بر یک به حریف قدرتمند
خود واگذار کرد .تیم ملی فوتبال جوانان دختر ایران در آخرین دیدار از این تورنمنت
به مصاف امریکا میرود.
در پــي اتهامهــاي وارده از ســوي ســردار آزمــون مهاجم تيم ملي فوتبــال ايران
درخصوص رواج احتمالي دوپينگ اســبها در مســابقات ســواركاري تهران ،علي
حســيني رئيس كميته مبارزه با دوپينگ فدراســيون ســواركاري طي اظهاراتي اين
رونــد را تكذيب كرد و گفت :نمونهگيريهاي دوپينگ در اين مســابقات طبق روال
رايج بينالمللي صورت ميپذيرد و در اين ارتباط هيچ تبعيضي هم بين سواركاران
گذاشته نميشود .به اين سبب هر گونه اظهار نظر بدون استناد به اين مالحظات،
غير كارشناسانه و مغرضانه است.
شــکايت بهنام پيشــروکيش مدعــي مالکيت باشــگاه نفت در دادســرا ثبت
شد.اين اقدام در پي واگذاري اخير باشگاه نفت به شرکتي ديگر صورت پذيرفت.
همزمان با شــروع فصل جديد ليگ قهرمانان فوتبال اروپا اعالم شــد تيمهاي
حاضــر در اين مســابقات معتبــر در فصل نقــل و انتقالها دو ميليــارد يورو صرف
خريداري نفرات تازه و تقويت خويش كردهاند.

