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گفتوگوی «ایران» با محمد بنا ،آقای خاص کشتی فرنگی

من برنمی گردم
سوریان انگیزه ندارد

محمد محمدی سدهی

سلطانیفر و تاج
در مراسم قهرمانی <مس سونگون>

برانکو تمدید کرد و وعده
نشاط بیشتر به هواداران داد

دومین پاس گل شجاعی در <آ ا ک>

یــک ســایت یونانــی از بــازی بازیکــن ایرانــی« آ ا ک »
اخبــار
تمجیــد کرد .آ ا ک در حالــی در جام حذفی یونان برابر
پانتتولیکــو یــک بر صفر به پیروزی رســید کــه گل این
تیم با پاس ســر ضرب مســعود شــجاعی به دست آمد
تــا آ اک در مجمــوع با برتری  ۴بر صفر به مرحله بعد صعود کند .این نخســتین
دیداری بود که شجاعی در ترکیب اصلی آ ا ک به میدان رفت و دومین پاس گل
خود را در این تیم داد .ســایت اســپورت  ۲۴در تحلیلــی از بازی خوب خریدهای
جدید آتنیها تعریف کرد و در مورد این برد نوشت« :آ ا ک با شجاعی و موران،
به دور بعد جام حذفی رسید و بلیت تیم برای مرحله بعد صادرشد».

گلمحمدی :اختالفم با آجورلو را تکذیب نمیکنم

یحیــی گلمحمدی ،ســرمربی تیــم تراکتورســازی تبریز در نشســت
خبــری درخصــوص دیــدار بــا نفــت تهــران گفــت :بــازی بــا نفــت
حساسیتهای زیادی برای ما دارد و هدفمان کسب سه امتیاز این
بازی است .مقابل تیمی بازی داریم که بازیکنان خوبی دارد و خیلی
خوب دفاع میکنند .او درخصوص اختالفش با آجورلو و اولتیماتوم
باشــگاه افــزود« :هنوز هــم نمیتوانم بیانیــه آجورلو بعــد از بازی با
پرســپولیس را هضــم کنم و اختالفم بــا او را تکذیب نمیکنم .هیچ
اولتیماتومی از سوی باشگاه به من داده نشده است ،هر اولتیماتومی
داده شــده از طرف یکســری افراد اســت .نمیخواهم اســم ببرم اما
مربــی مریضی را میشناســم که در تبریز با چنــد خبرنگار علیه من
باند درســت کرده است ».در این شــرایط گفته می شود که مسئوالن
باشــگاه تراکتورســازی برای ســپردن هدایت تیمشــان بــه مصطفی
دنیزلی ،با این مربی کهنهکار ترکیهای مذاکراتی داشتهاند.

■ در ورزش های تیمی هیچ کس نمی تواند بگوید که کاری را به تنهایی انجام
داده چرا که همه زحمت می کشــند و هر کســی به نوبه خود در کســب موفقیت
سهیم است .همانند اتفاقی که در المپیک لندن افتاد و کل تیم در آن موفقیت
تاریخی به یک اندازه سهیم بودند.
■ مهم این اســت که کشــتی فرنگی افت زیادی نداشــته باشــد اما طبیعتاً ما در
ســال های پیش رو دچار افت خواهیم شــد البته خادم تالش می کند تا کشــتی
فرنگی افت نکند.
■ در کشــتی فرنگــی به جز روســیه کشــورهای دیگر همیشــه با افــت و خیزهای
زیــادی روبــرو بودند ،تیم هایی همچــون ایران ،امریکا ،جمهــوری آذربایجان و
برخی از کشــورهای نامدار این رشــته هیچ زمان در یک ســطح قرار نداشــتند و
افت زیادی داشتند.
■ قوانین کشتی تغییر کرده و دیگر با  2مدال نمی توانیم روی سکو قرار بگیریم،
باید مردم را نسبت به این موضوع آگاه کنیم و توقع مردم را پایین بیاوریم.
■ ســوریان ،عبد ولی ،نوروزی و ســایر قهرمانان این رشــته همانند نهالی بودند
که وارد کشــتی فرنگی شدند ،آن زمان کشتی فرنگی ایران به هیچ وجه شناخته
شــده نبــود .به همین دلیــل اگر مــی گفتیم که ســوریان روزی قهرمــان جهان و
المپیک خواهد شد ،به این حرف مان می خندیدند اما این اتفاق افتاد و پس از
آن هم تیم ما قهرمان المپیک شد.
■ مهمترین مسأله پیوند میان رده سنی جوانان و بزرگساالن است ،پیوندی که
کمتــر به آن توجه می شــود .فاصله ای بین این دو رده وجــود دارد که باید روی
کشــتی گیــر کار و به کشــتی گیر انگیزه داده شــود تــا بتواند در رده بزرگســاالن به
مدال برسد .این پیوند بین رده بزرگساالن و جوانان باید حفظ شود.

واکنش رحمتی به اخبار جدایی اش از استقالل

ســید مهــدی رحمتــی کــه اخبــاری مبنــی بــر حضــورش در ســپاهان و بعــد
تراکتورســازی شنیده می شد ،در خصوص این موضوع ،در صفحه اینستاگرام
خود نوشــت« :تمام این شــایعات و اخبار نادرســتی که این روزها ،درباره من
منتشــر شده به خاطر این اســت که طی هفته های گذشته از چند باشگاه لیگ
برتری پیشــنهاد داشتم اما خیلی خوب می دانم در هیچ باشگاهی نمی توانم
بــه انــدازه اســتقالل احســاس خوبــی داشــته باشــم و ایــن همــه مــورد لطف
هوادارانش قرار بگیرم».

غیبت پادووانی و بازگشت کریمی به تمرین استقالل

در روزی کــه اســتقاللیها تولــد  68ســالگی وینفــرد شــفر را جشــن
گرفتنــد و برای او یک کیک بزرگ گرفتند ،محســن کریمی به لطف
پایــان امتحانات دانشــگاهیاش به غیبت دو جلســهای خود پایان
داد اما لئوناردو پادووانی مصدوم و غایب بود.

در هفتهای که دربی اصفهان رنگ و نمای گذشته را ندارد

استعفای نکونام و بازگشت او به تهران

سرخابیها مقابل آقای گلها
وصال روحانی

هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال کشور طی امروز
و فردا با انجام  8بازی برگزار میشود .هفتهای
کــه پرســپولیس را بــه نبــرد بــا تیم قعرنشــین
جــدول در مشــهد میفرســتد و اســتقالل را در
تهران مقابل علی دایی قرار میدهد.
ëëجذابیتهای رویارویی سرخها با عنایتی
تســاوی بــدون گل هفتــه پیش پرســپولیس
بــا نفت تهــران نشــان داد که مهــار حملهوران
پرســپولیس حتی در تهران غیرممکن نیســت
و شــاید دلخوشــی رضــا عنایتــی ،ســرمربی
مشکیپوشان در مسابقه روز جمعه این تیم با
پرســپولیس در مشــهد و با داوری پیام حیدری
همین مسأله باشد و اینکه این «آقای گل مربی
شــده» ســابقه دو مقطع عضویت در اســتقالل
را دارد ،طبعــاً بــر جذابیتهــای ایــن مســابقه
میافزایــد؛ او ســابقه  7بار گلزنــی برابر قرمزها
را دارد .برانکــو ایوانکوویــچ در پایــان تمریــن
دیروز شــاگردانش ،مردان مســافر به مشــهد را
که پنجشنبه راهی آن سامان میشوند ،معرفی
کرد اما مشکل او ،این است که شجاع خلیلزاده
و محســن مســلمان ســه اخطاره شــدهاند و در
ایــن بــازی غایبند و بشــار رســن نیز کــه در حال
همراهــی تیــم ملــی امید عراق اســت ،بــه این
دیدار نمیرســد .با این حــال ،قرمزها میدانند
پــس از توقف پر ســر و صدا مقابل نفت که طی
آن بــه ادعای ســرمربی کروات آنها ســه پنالتی
پرسپولیس نادیده گرفته شد ،فقط یک پیروزی
در مشــهد میتوانــد هــواداران آنها را شــاد کند.
مشکیپوشان نیز به لطف بیشکست ماندن در
هر دو دیدار آخرشان ،بازی بعد از ظهر جمعه
را با روحیهای خوب شروع خواهند کرد.

ëëسیدحسین حسینی رکورد میشکند؟
بخشــی از حــواس آبیهای تهرانــی در دیدار
عصر جمعهشان با سایپا در ورزشــگاه آزادی (و
با قضاوت موعود بنیادیفر) متمرکز بر رســیدن
یــا نرســیدن سیدحســین حســینی ،دروازهبــان
جوانشــان بــه رکــورد گل نخــوردن در فوتبــال
کشــورمان اســت و فقط  57دقیقه دیگــر در این
ارتباط مورد نیاز حسینی است تا از دستاوردهای
عابــدزاده و مــودت هــم بگــذرد و البتــه همیــن
حاال نیز تبدیل شــدن او به رکورددار کلین شیت
در لیــگ برتر در اوایل راه شــهرتش دســتاوردی
ارزشــمند به حســاب میآید .وینفرد شفر اما به
بازی مقابل نارنجیها با دیدی وسیعتر مینگرد
و در عین تأکید مجدد بر کاراییهای دفاعی (که
ســبب شــده اســتقالل بعد از دربــی گل دیگری
نخــورد) ،یــک بــار دیگــر از حملــهوران تیمــش
نمایشــی بهتر را پس از تســاوی بــدون گل هفته
پیشمقابلتراکتورسازیطلبخواهدکرد.البته
شفر چهارشنبه را با شادمانی بیشتری سپری کرد
زیرا بازیکنان اســتقالل که از سالگرد تولد وینفرد
شــفر و  68ســاله شــدن وی مطلع شــده بودند،
جشــن تولدی را بــرای وی در محــل تمرین تیم
برپا داشــتند و مصممتر شــدند که با فتح دیدار
با ســایپا ،هدیــه بهتری را بــه این مربــی آلمانی
ارزانی دارنــد .با این حال ،رقیب فــردای آبیها،
علی دایی آقای گل ملی فوتبال جهان اســت که
بــا وجود نوســانهای فــراوان ســایپا در طول این
فصــل ،این تیم را در رده ششــم جدول نشــانده
و حتــی اگر دایی با بازگشــت محمــد عباسزاده
به نســاجی موافقت کند ،از توان این تیم چندان
کاســته نخواهد شــد .پــس از عمدهتر شــدن هر
چه بیشــتر ماجرای محرومیت ســرور جپاروف،
هافبک ازبکستانی اســتقالل (که سرانجام فقط

جواد نکونام دیروز از ســمت هدایت تیم لیگ یکی خونه به خونه بابل رســماً
اســتعفا داد و راهــی تهــران شــد .این در حالی اســت که اخبــار انتصاب وی به
عنــوان ســرمربی جدیــد تراکتورســازی بویــژه بــا باال گرفتــن اختالفــات یحیی
گلمحمــدی بــا مصطفــی آجورلــو روز گذشــته داغتر از هــر زمانی شــده بود؛
کنارهگیــری نکونــام از خونــه بــه خونــه در ارتباط با مشــکالت مالی و حواشــی
فزاینده تیم در هفتههای اخیر صورت پذیرفته است.

پرسپولیس  60میلیون میگیرد 227 ،میلیون میدهد

میزان

برانکــو ایوانکوویــچ همــراه بــا افشــین پیروانی در
محل ساختمان باشگاه حضور پیدا کرد و با حضور
در دفتــر حمیدرضا گرشاســبی ،قرارداد دو ســاله
جدید خود را با پرســپولیس به امضا رســاند .او به
ایــن ترتیب تــا پایــان فصــل  98 – 99هدایت این
تیــم ایرانــی را به عهده خواهد داشــت .ســرمربی
تیــم فوتبال پرســپولیس پــس از امضای قــرارداد
 2ســاله با پرســپولیس گفت :از حمایت هواداران
و اعتمــاد باشــگاه خوشــحالم .از هــواداران ،از
عشــقی که به تیم و باشــگاه خود میورزند ،تشکر
میکنم و میخواهیم شــادی و نشــاط بیشتری را
به آنها تقدیــم کنیم .او اظهار کــرد :در این لحظه
از اینکــه میتوانــم همــکاری خــودم را همچنــان
با پرســپولیس ادامــه دهم و همچنــان با بهترین
هــواداران دنیــا باشــم ،بســیار خوشــحالم .تصــور
تکرار روزهای بســیار خوب آینده ،هیجان خاصی
را در همه ما ایجاد میکنــد .ما این دوران خوب را
با قدرت بیشــتری ادامه خواهیم داد تا به بهترین
هواداران دنیا ،شادی ،نشاط و شور بیشتری را هدیه
کنیم .همچنین حمیدرضا گرشاسبی ،سرپرست
باشــگاه پرسپولیس اظهار داشت :با تمدید مدت
همکاری ،به امید خدا با شتاب بیشتری به سمت
موفقیتهــای آینــده در رقابتهــای داخلــی و
بینالمللی پیش خواهیم رفت .ما یک تیم خوب
از بازیکنان داریم که تیم فنی خوبی آن را هدایت
میکند و یک تیم مدیریتی خوب هم با تمام توان
در کنار آنها قرار دارد.

مســعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان روز گذشته به همراه مهدی تاج رئیس
فدراسیون فوتبال برای اهدای جام قهرمانی لیگ برتر فوتسال عازم تبریز شدند.
او در حاشیه برگزاری مراسم قهرمانی مس سونگون اظهار داشت« :ظرفیتهایی
کــه در کشــور ما وجــود دارد این امکان را فراهم میکند که شــرایط بهتری داشــته
باشــیم .کشــور ما به خصوص شــهر تبریز ظرفیت زیادی دارد که میتوانیم از آن
اســتفاده کنیم ».وزیر ورزش و جوانان در مورد اینکه گفته میشــود ایران شــانس
میزبانی جام جهانی فوتسال را ندارد ،تصریح کرد« :در هر حال این موضوع فعالً
در حال بررسی است و چیزی به صورت قطعی مشخص نشده است ».همچنین
مهدی تاج در حاشــیه جشن قهرمانی تیم مس ســونگون در لیگ برتر فوتسال از
این تیم تمجید کرد« :خیلی خوشــحال شــدیم این بار قهرمانی به مس سونگون
رســید و واقعاً حقش بود به این موفقیت دســت یابد ».به گزارش «ایران» ،هفته
پایانی لیگ برتر فوتســال دیروز برگزار شــد که مس ســونگون یــک هفته مانده به
پایــان مســابقات قهرمانیاش را مســجل کرده بود .گفتنی اســت ،مهــدی جاوید
ملیپــوش تیم فوتســال تأسیســات دریایی تهــران در پایــان فصــل  ۹۶لیگ برتر
فوتسال با  ۳۵گلزده ،برای دومین بار پیاپی عنوان آقای گلی را به دست آورد.

مونولوگ

کشــتی فرنگی ایــران در المپیــک ریو نــاکام بود و
خاطرات تلخی به یادگار ماند .در این میان شــاید
بتــوان گریههــای محمــد بنــا را یکی از تلــخ ترین
تصاویــر بــه جا مانــده از این مســابقات دانســت.
«بنــا»ی کشــتی فرنگی پــس از اتفاقــات ریو کمتر
حاضــر بــه گفتوگو شــد و هــم اکنــون نیــز کامالً
از کشــتی دور شــده و در شــهریار زندگــی خــود را
میگذرانــد .در روزهــای گذشــته خبــری منتشــر
شــد مبنی بــر اینکه خانه کشــتی شــماره  2به نام
سرمربی ســابق تیم ملی کشــتی فرنگی (محمد
بنا) نامگذاری شــده و از ســوی دیگر در هفتههای
گذشــته اتفاقات زیادی در رشته اول کشورمان رخ
داد؛ از انتخابات فدراســیون کشتی گرفته تا بحث
تعلیــق کشــتی ایــران .به همیــن بهانــه خبرنگار
«ایران» گفتوگویی با آقای خاص کشــتی ترتیب
داد و نظرات او را در مورد اتفاقات اخیر این رشــته
جویا شد که ماحصل آن در ادامه میآید.
ëëدر ابتدا در مورد نامگذاری خانه شــماره 2کشــتی
صحبت کنیــد ،فدراســیون جدیداًخانه شــماره2
کشــتی را به نام شــما ثبت کرد که این نشان دهنده
توجهفدراسیونکشتیبهپیشکسوتاناست.
میخواهــم قلباً در مورد این موضوع صحبت
کنم .از یک ســو باید از فدراســیون کشتی به خاطر
ایــن نامگــذاری تشــکر کنــم و از ســوی دیگــر باید
بگویــم که فدراســیون باید نــام حمید ســوریان را
روی ســالن شــماره 2کشــتی میگذاشــت .چرا که
ســوریان پرافتخارتریــن فرنگــی کار ایران اســت و
 7مــدال طــای المپیــک و جهانــی دارد و از نظر
من بهترین گزینه برای نامگذاری خانه کشــتی به
حســاب میآمد .البته در ایــن بین بزرگان دیگری
هــم در کشــتی فرنگی حضــور دارند مثــاً نفرات
نامداری همچون امید نوروزی و سعید عبدولی که
میتوانست خانه شماره  2به نام اینها باشد .عالوه
بر اینها ،ما پیشکســوتان بزرگی داریم که شایســته
قدردانیهستند.
ëëاحتمــاالً هــدف فدراســیون ایــن بــود تا نــام دو
پیشکســوت را روی خانههای کشــتی بگذارد و شما
هم به عنوان پیشکسوت و سرمربی سابق تیم ملی
بهنتایجخوبیدرالمپیکلندندستیافتیدواین
انتخاببهاینجهتبود.
اقدامفدراسیوندرنامگذاریسالنهایکشتی
به نام قهرمانان این رشته بسیار ارزشمند است اما
اعتقاد قلبی من بر این اســت که باید نام سوریان
را روی خانه کشتی میگذاشتند .در اکثر استانهای
کشــورمان یک سالن کشــتی به نام جهان پهلوان
تختی دیده میشود و این موضوع خوبی است اما
اعتقاد من بر این است که ما میتوانیم سالنهای
کشتی را به نام قهرمانان دیگر نیز نامگذاری کنیم
تا یادی از این قهرمانان کرده باشیم چرا که تختی
بزرگ است و چیزی از بزرگی او کم نمیشود.
ëëمراسم پنجاهمین سالگرد جهان پهلوان تختی

بیشتری کند .او از جنس ورزش است و حضور او
و ســایر ورزشکاران نامدار در پستهای مدیریتی
اتفاق خوشایندی اســت .ما میتوانیم از جوانان
بیشــتری در بدنه مدیریتی ورزش استفاده کنیم
چرا که اینها به مشکالت ورزش کامالً آگاه هستند.
ëëسوریان برای بازگشــت به کشتی مردد است ،به
نظرشمااوشرایطبازگشترادارد؟
سوریان تنها کسی است که میتواند برای آینده
خــود تصمیــم بگیــرد .او در حال حاضر  32ســال
دارد و بــه عنــوان یــک اعجوبه میتواند به کشــتی
بازگردد .البته برای بازگشــت باید تمامی شــرایط
را بســنجد ،بــرای بازگشــت دو گزینــه دارد که اولی
شرایط جسمی و دومی انگیزه برای بازگشت است.
در ایــن چند وقــت حضــوری و تلفنی بــا او ارتباط
داشتم و من انگیزهای در سوریان برای حضور روی
تشک کشتی نمیبینم .سوریان آدم باهوشی است
و شرایط را کامالً درک میکند .او در سن  23سالگی
در المپیک  2008پکن ناکام بود اما به یکباره احیا
شــد و در میادیــن بعــدی بــه موفقیت دســت
یافت .ســوریان اعجوبه اســت و برای بازگشت
باید خودش به جمعبندی برسد.
ëëدر ماههای گذشــته بحث تعلیق کشــتی
ایرانمطرحشــد،چهنظــریدرخصوص
ایناتفاقدارید؟
ایــن موضــوع را شــنیدهام ،تعلیق
کشــتی بحث ورزشی نیست و سیاسی
اســت .عدم رویارویی بــا نمایندگان
رژیــم صهیونیســتی سیاســت کلی
نظام است و اگر کشتی ایران تعلیق
شــود ،فدراسیون مقصر نخواهد بود.
با اینحال ،امیدوارم اتفاق بدی برای کشــتی
ایراننیفتد.
ëëروز سه شنبه رســول خادم در مصاحبه ای اعالم
کرد که مــا اگر باز هم محمد بنا را در کشــتی داشــته
باشــیم ،ایــن قابلیــت را داریــم که قهرمــان هایی
همچــون حمیــد ســوریان ،امید نــوروزی و قاســم
رضایــی را پــرورش دهیــم ،چــه صحبتــی در ایــن
خصوصدارید؟
بــه خاطر ایــن تعریفها از خــادم ممنونم .در
حــال حاضر مربیــان جوان در تیــم ملی عملکرد
خوبــی دارند و حقیقتــاً خأل نبود من بــا وجود این
مربیان جوان حس نمیشــود امــا می توان در کنار
این جوانان از مربیان باتجربه ای همچون جمشید
خیرآبادی نیز اســتفاده کرد .در این  10سال فرنگی
کاران خوبی همچون حمید سوریان ،امید نوروزی،
قاسم رضایی ،سعید عبد ولی و طالب نعمت پور
در تیــم ملی حضور داشــتند و عملکرد درخشــان
آنها در سالهای گذشته باعث شد تا کشتی فرنگی
اوج بگیرد و همین موضوع انگیزهها را در این رشته
بیشــتر کــرد .در حال حاضر در ردههــای پایین این
انگیــزه بوجود آمده و کشــتیگیران رده های پایین
تــاش می کنند تا بــا حضور در رده بزرگســاالن در
میادینبزرگبدرخشند.

سایت فدراسیون فوتبال

فوتسال

اگرکشتیایرانتعلیقشود،فدراسیونمقصرنخواهدبود/طبیعتاًدرسالهایپیشرودچارافتخواهیمشد
هم روزیکشــنبه برگزارشــد ،درمورد جهان پهلوان
تختیصحبتکنید.
مــردم تختــی را بــه خاطــر مــرام و بزرگیاش
میشناســند و دوســتش دارنــد ،حفظ نــام چنین
قهرمانانی در کشور واقعاًضروری است .نام تختی
مانــدگار شــده و همه ورزشــکاران ســعی میکنند
هماننــد او الگوی جامعه باشــند .تختی به خاطر
مکتــب پهلوانــیاش بزرگ شــد و هر کســی برای
شناخت بیشــتر به دنبال این است که مکتب او را
دنبال کند .تختی به خاطر گذشتش ماندگار شد و
این مرام هم اکنون در ورزشکاران ما دیده میشود.
در ورزش مــا افرادی هســتند که همانند او زندگی
میکنند .پهلوانی تنها مختص کشتی نیست و به
تمامی رشتهها تعلق دارد و حتی مردم عادی هم
میتوانند مرام تختی را داشــته باشند .علی دایی
جــزو نفراتی اســت که همیشــه در انجــام کار خیر
پیشقدم میشود .هستند ورزشکارانی که راه تختی
را ادامه میدهند.
ëëآقایبنا!درحالحاضرمشغولچهکاریهستید؟
خیلیهامیخواهندبدانندکهآیاسرمربیسابقتیم
ملیکشتیفرنگیاتفاقاتکشتیرادنبالمیکند؟
در حــال حاضر در شــهریار زندگی میکنم و با
شــادیهای کشتی شاد هستم و با شکستهایش
ناراحت .پیگیر مســائل کشتی هستم و مسابقات
را از طریــق تلویزیــون دنبال میکنــم .البته به جز
این برخی مواقع به باشــگاه مــیروم و به جوانها
آمــوزش میدهم .به هر حال دل کندن از کشــتی
کار بسیار سختی است.
ëëیعنــی با ایــن عالقــه قصد بازگشــت به کشــتی
ندارید؟
شرایط ســنی من اجازه نمیدهد که به کشتی
بازگــردم .در حــال حاضــر جوانان خوبــی حضور
دارنــد که میتوانند بــه عنوان مربــی در تیم ملی
فعالیت و دینشان را به کشتی ادا کنند.
ëëنظرتــان در مورد انتخاب مجدد رســول خادم به
عنوانریاستفدراسیونچیست؟
احتمــال مــیدادم که خادم مجــدداً به عنوان
رئیس فدراسیون انتخاب شود و انتخاب او طبیعی
بود .امیدوارم خادم در  4سال پیش رو کم اشتباهتر
از گذشته باشد ،خادم با گذشت  4سال به شناخت
خوبی رســیده اســت .مثالً فــردی همانند محمد
پوالدگر در فدراسیون تکواندو چنین شرایطی دارد
و سالهاســت در تکوانــدو کار میکنــد و شــناخت
خوبی از این رشــته دارد ،خادم هم اگر ادامه دهد،
میتواند ســالها به کشــتی کمک کنــد ،او جوان و
پرانرژی است.
ëëنظرشمادرموردانتخابحمیدسوریانبهعنوان
رئیس کمیسیون ورزشــکاران کمیته ملی المپیک
چیست؟
ســوریان با رأیگیری ورزشــکاران به این عنوان
رســید و این نشــان دهنده اطمینان ورزشکاران به
سوریان است ،طبیعتاً حضور ورزشکاری همچون
سوریان در چنین پستی میتواند به ورزش کمک
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قلعهنویی :ذوب آهن مظلومترین تیم لیگ برتر است!

بــرش

امیــر قلعهنویــی ،ســرمربی ذوب آهــن تأکیــد کــرد کــه بانــوان ورزشدوســت
بایــد بتوانند با حضور در اســتادیومها از مســابقات کشــور دیــدن کنند .وی با
مهــم خواندن پیروزی در شــهرآورد جمعه اصفهان ،مدعی شــد ذوب آهن
مظلومتریــن تیــم ادوار مختلــف لیــگ برتــر اســت و در عین حال قــول داد
تیمش در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا بدرخشد.

یک جلسهای شد) شفر و مردانش در روز جمعه
غیبت او را بیش از پیش احســاس خواهند کرد و
باید دید اسماعیلی و ابراهیمی چطور میتوانند
این خأل را پوشش بدهند.
ëëگذشته و امروز
اگر هر ســال دیگری بجز امســال بود ،دربی
فــردای اصفهان با داوری اشــکان خورشــیدی
میتوانســت توجه بســیار زیــادی را جلب کند
اما شــرایط فنی و روحی هــر دو تیم ذوب آهن
و ســپاهان و بویژه دومی نامســاعد اســت و در
نتیجــه دیــدار صنعت نفــت با پــارس جنوبی
جم در آبادان حساســیت بیشتری یافته است.
دیداری که اگر نفتیها برنده آن باشند ،فاصله
تیم مهدی تارتار را با صدر جدول بیشــتر کرده

و پایــان دهنده نســبی آرزوهــای قهرمانی جم
خواهند بود .البته کار فوالد هم که جای جم را
در رده دوم جدول گرفته ،آســان نیست زیرا با
گسترشــی در تبریز بازی دارد که در روز خوبش
برای هر تیمی خطرناک است.
ëëبرنامه دیدارهای این هفته:
* پنجشــنبه :پیــکان بــا ســپیدرود (،)15/00
نفت تهران با تراکتورسازی ( )15/00و استقالل
خوزستان با پدیده (.)15/00
* جمعــه :ســیاهجامگان بــا پرســپولیس
( ،)14/30گســترش فــوالد بــا فوالد خوزســتان
( ،)14/30ســپاهان بــا ذوب آهــن (،)15/00
اســتقالل تهــران بــا ســایپا ( )16/35و صنعت
نفت با پارس جنوبی جم (.)17/00

براســاس آرای جدید «کمیته تعیین وضعیت» فدراســیون فوتبال
که عصر دیروز صادر شــد ،پرســپولیس به ســبب شکایتش از پدیده
بابــت حــق رشــد میــاد کمندانــی  60میلیــون تومان از طــرف تیم
مشهدی خواهد گرفت ولی به سبب شکایت بابک حاتمی ،بازیکن
سابق خود باید  227میلیون تومان به وی بدهد.

کریمی :شاید یکی دو ماه دیگر مربیگری را کنار بگذارم

علی کریمی در مصاحبه با ســایت نود گفت دوســت دارد که همه آدمها مثل
او باشــند اما بداخالق هم باشــند .وی افزود :برخــاف آنچه میگویند ،من در
مورد کار مربیگریام با خیلیها مشــورت میکنم و اصالً خودرأی نیســتم .اگر
هــم میبینیــد بعضی روزها زیاد ایــراد میگیرم ،با هدف اصالح امور اســت و
البته از ابتدا سیستم برخورد من همین بوده است .یک بار هم دیدید یکی دو
ماه بعد کالً مربیگری را کنار گذاشــتم و همین حاال هم که مشــغول این حرفه
هستم ،آنقدرها هم به آنالیز کار رقبا و این جور مسائل اعتقاد ندارم.

قهرمان اسبق کشتی زنان در راه ایران

قهرمان اســبق کشــتی زنان جهان به ایران میآید .آنا واســلینکو از
اوکرایــن بهمنظور باال بردن ســطح فنی کشــتی کالســیک بانوان به
ایــران میآید .کشــتی کالســیک بانــوان ایــران ،اخیــراً فعالیتهای
زیادی را آغاز کرده و به موفقیتهای خوبی دست یافته است.

غفوری :مردم باید به تیم ملی افتخار کنند

وریــا غفــوری ،مدافــع راســت دوبــاره اوج گرفته اســتقالل تهران دیــروز گفت
ملیپوشــان باید به گونــهای در جام جهانی به میدان آیند کــه مردم ایران باز
به آنها افتخار کنند .وی مینی کمپ اخیر تیم ملی را نیز که در آن ملیپوشــان
خســته از دیدارهای باشــگاهی ریــکاوری کردند ،مفید خوانــد و گفت امکانات
حاضر در مجموعه «پک» مناسب است.

