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ورزشی
رئیس کمیته داوران :تیم ایران ،بهترین تیم داوری جام است

ابراهیمی رسما به االهلی قطر پیوست
امیــد ابراهیمی هافبک تیم ملــی فوتبال ایران و فصل قبل اســتقالل ،با
درخشش در جام جهانی از جمع شاگردان شفر جدا شد و با قراردادی یک ساله
همتیمی نایجل دییانگ هلندی در االهلی قطر شــد .ابراهیمی که قراردادش
با آبیها به پایان رســید بود ،ترجیح داد به دوران حضورش در اســتقالل پایان
دهد و همراه با دییانگ هافبک سابق میالن ،خرید جدید این تیم قطری لقب
بگیرد .پس از جدایی ابراهیمی از اســتقالل  ،افتخاری سرپرست این باشگاه در
توگویی اظهار داشــت :ما بازیکن را که بــه زور نمیتوانیم بیاوریم و با آنها
گف 
قرارداد ببندیم .دو هفته اســت که با او تماس میگیریم ولی او تلفنها را جواب
نمیدهــد .از طریق خســرو حیدری به او پیغام دادیم ولــی باز هم با ما تماس
نگرفت ،تا اینکه یکی دو روز پیش متوجه شــدیم به قطــر رفته و مذاکراتی را
انجام داده است .ابراهیمی برای استقالل زیاد زحمت کشیده است .روزهای آخر
فوتبالش است و میخواهد جایی برود که پول بیشتری بگیرد .البته او نیامد به ما
بگوید چقدر میخواهد و نیامد حتی با ما مذاکره کند .شاید ما همان پول را به
او میدادیم .مدیرعامل باشگاه استقالل در پاسخ به این سؤال که حتی استقالل
حاضر بود یک میلیون دالر را به ابراهیمی بپردازد؟ گفت :نه .قطر چنین پولی به
بازیکن ایرانی نمیدهد .چه کسی تا االن یک میلیون دالر گرفته است؟
دیدارهای تدارکاتی تیم امید در عراق
آزاد ،مدیــر اجرایی تیــم ملی فوتبال امید درخصــوص برگزاری بازیهای
دوستانه این تیم جهت آمادهسازی بازیکنان و حضوری مقتدرانه در رقابتهای
آســیایی جاکارتا ،گفت :روز دوشــنبه تیم ملی فوتبال امید یک دیدار دوستانه
با تیم پارس جنوبی برگزار کرد .دومین بازی تدارکاتی ملیپوشــان با تیم ملی
امید عراق خواهد بود .وی ادامه داد :روز پنجشــنبه  21تیرماه بازیکنان اردوی
تدارکاتی تیم ملی را ترک کرده و پس از اســتراحتی کوتاه ،روز  30تیرماه وارد
اردو میشوند و تهران را به مقصد عراق جهت انجام دو دیدار دوستانه در روزهای
 3و  6مــرداد ماه  ،ترک میکنند .مدیــر اجرایی تیم ملی فوتبال امید در پایان
گفت :تیم ملی روز  7مرداد ماه به تهران باز خواهد گشت و پس از استراحت ،از
روز  11مرداد ماه وارد اردو میشود .پس از برگزاری چند جلسه تمرینی ،این تیم
روز  15مرداد ماه به چین سفر میکند تا یک دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال
امیــد چین در روز  18مرداد ماه برگزار کند .پس از پایان این دیدار دوســتانه،
ملیپوشــان مستقیم به اندونزی ســفر خواهند کرد تا در رقابتهای اسیایی به
مصاف عربستان ،کره شمالی و میانمار بروند.
کولیبالی به نفت مسجدسلیمان پیوست
موســی کولیبالی ،مدافع اهل مالی فصل گذشته استقالل خوزستان با عقد
قراردادی به تیم نفت مسجدســلیمان پیوســت .تیمهای لیگ یکی که به لیگ
برتر آمدهانــد ،حق دارند تنها هفت بازیکن لیگ برتری جذب کنند و بر همین
اســاس ،کولیبالی به عنوان سهمیه لیگ برتری به باشگاه نفت مسجد سلیمان
پیوســته است .تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در حال حاضر در اردوی کرج به
سر میبرند و در این اردو نیز دیدار تدارکاتی برگزار میکند.
انصاری از استقالل کنار گذاشته شد
جابر انصاری ،مهاجم تیم فوتبال استقالل که تمرینات خود برای فصل جدید
زیر نظر شــفر دنبال میکرد ،از فهرست مســافران این تیم برای اردوی ترکیه
خط خورد و در آمادهســازی آبیها برای لیگ هجدهم حضور نخواهد داشت .به
ن ترتیب جابر انصاری در فهرســت شفر جایی نخواهد داشت و همکاری او با
ای 
اســتقالل به پایان رسید و جدایی این بازیکن از استقالل قطعی شد و او باید به
دنبال باشگاه جدید برای فصل بعد بگردد.
آذری از هیئترئیسه سازمان لیگ استعفا کرد
سعید آذری که امســال با رأی اعضای مجمع سازمان لیگ به عنوان عضو
هیئترئیسه جدید این سازمان انتخاب شده بود روز دوشنبه نامه استعفای خود
را از هیئترئیسه سازمان لیگ به مهدی تاج رئیسفدراسیون فوتبال ارسال کرد.
آذری با تائید این خبر گفت :به دلیل مشــغله کاری و اینکه نمیتوانم آنطور که
باید و شاید حقوق باشگاهها را پیگیری کنم از هیئترئیسه سازمان لیگ استعفا
کردم.
بلژیکیها به دنبال جذب عزت اللهی
اسپورت اکسپرس روسیه نوشت :سعید عزت اللهی ،هافبک ایرانی روستوف
ممکن است به یکی از باشگاههای بلژیک ملحق شود .اندرلخت و اف سی بروژ دو
باشگاه بلژیکی به دنبال هافبک  21ساله ایرانی هستند که در جام جهانی 2018
روسیه  2بازی انجام داده است.عزت اللهی فصل گذشته برای تیم آمکار روسیه
 15بازی انجام داد و یک گل به ثمر رساند .سعید به صورت قرضی به آمکار رفته
بود و او ماه گذشته رسما به تیم روستوف برگشت.

سفر تیم ملی کاراته به اردن
برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا

تیمهای ملی کاراته مردان و بانوان ایران برای حضور در پانزدهمین
دوره رقابتهای قهرمانی آسیا عصر دیروز تهران را به مقصد امان ترک
کرد.
این دوره از مســابقات جمعه هفته جاری بــا حضور  ۳۱۲کاراته کا از ۲۷
کشــور به میزبانی اردن در امان آغاز میشــود و تا روز یکشنبه ادامه خواهد
داشــت .تیمهای ملی کشورمان در کاتا و کومیته تیمی و انفرادی و در دوگروه
بانوان و آقایان عصر دیروز راهی این کشور شدند.
در تیم مردان مجید حســننیا در وزن  -۵۵کیلوگرم ،امیر مهدیزاده در
وزن  -۶۰کیلوگرم ،امیررضا میرزایی در وزن  -۶۷کیلوگرم ،علی اصغر آسیابری
در  -۷۵کیلوگرم ،مهدی خدابخشــی در وزن  -۸۴کیلوگرم و صالح اباذری در
وزن +۸۴کیلوگرم و ذبیحاله پورشیب ،سجاد گنجزاده ،بهمن عسگری ،سامان
حیدری ،کیوان بابان ،مهدی خدابخشی و صالح اباذری در بخش تیمی به روی
تاتامی خواهند رفت.
سارا بهمنیار در وزن  -۵۰کیلوگرم ،طراوت خاکسار در وزن  -۵۵کیلوگرم،
شــیما آلســعدی در وزن -۶۱کیلوگرم ،،مبینا کاویانی در وزن -۶۸کیلوگرم
و حمیده عباســعلی در وزن +۶۸کیلوگرم ،در ترکیــب تیم بانوان و در بخش
انفرادی به این رقابتها اعزام میشــوند .ضمن اینکه پگاه زنگنه ،رزیتا علیپور،
فاطمه چاالکی و حمیده عباسعلی هم در بخش تیمی مبارزه میکنند.
همچنیــن نگین باقری ،الناز تقیپور ،نجمه قاضیزاده و شــادی جعفری،
امیربهادر تدین ،میالد دلیخون ،علی زند و ابوالفضل شهرجردی در کاتای تیمی
و انفرادی به روی تاتامی میروند.

شاهینطبع :برای بازگشت کامرانی
به نتیجه نرسیدهام

سرمربی تیم ملی بسکتبال با بیان اینکه در مورد بازگشت مهدی
کامرانی به ترکیب هنوز به جمعبندی نرســیده ،گفت :اســتفاده از
بازیکنان دورگه تا مرحله دوم انتخابی جامجهانی منتفی است.
مهران شاهینطبع در تازهترین صحبتهایش اظهار داشت :صحبتهایی
درباره بازگشــت مهدی کامرانی شده ولی هیچ چیز مشخص نیست .حتی در
این مرحله از اردو که در حال پیگیری اســت کامرانی جزو  15بازیکن دعوت
شده نیست .کامرانی بازیکنان توانایی است اما هیچ چیز در مورد او و بازگشتش
مشخص نیست.
وی درخصوص احتمال اســتفاده از بازیکنان دورگه نیز گفت :با توجه به
تمایل و تواناییهایی که از این بازیکنان ســراغ داشــتیم ،پیگیریهایی برای
در اختیار داشتنشــان انجــام دادیم اما در این زمینه اینقدر با مشــکالت و
محدودیتهای قانونی مواجه شدیم که هنوز به نتیجه نرسیدهایم .در واقع فعال
حضورشان در ترکیب تیم ملی منتفی شده است.
خواندنی از ورزش ایران

*در ادامه رقابتهای تیروکمان مرحله سوم کاپ آسیا که در چین تایپه در حال
برگزاری است ،کمانداران ریکرو و کامپوند زنان و مردان با شکست برابر حریفان
خود از دور رقابتهای انفرادی کاپ آســیا حذف شدند و تنها اسماعیل عبادی
به مدال نقره رسید.
*یوسف کرمی ملیپوش سابق تیم ملی تکواندو گفت :همه از تکواندو
انتظار کسب مدال طال را دارند و انشااهلل در بازیهای آسیایی این اتفاق
رخ بدهد .واقعا تکواندو کار بســیار؛ بسیار سختی را دارد .من آمادگی
ملیپوشان را ندیدم .در این مدت تکواندو متاسفانه ثبات نداشته است و
تغییر کادر فنی باعث شده ملیپوشان نتوانند ارتباط نزدیکی با سرمربی
تیم ملی برقرار کنند .یکی از مشکالت عمده همین تغییرات است .اگر
در گذشته ما موفق بودیم به خاطر ثباتی بود که در تیم ملی وجود داشت
و این موضوع باعث میشد بازیکنان در طوالنی مدت بتوانند خودشان
را با سرمربی تیم ملی هماهنگ کنند .اصال موضوع بحث فنی نیست و
درواقع بحث روحی روانی است که این موضوع بسیار مهم است.
* سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان در سفر به جیرفت گفت :با توجه به رویکردی
کــه دولت در ایجاد عدالت و اختصاص و توزیع امکانات کشــور دارد ،ما باید به
مناطق محرومتر کشور به ویژه شهرستانهای جنوب استان کرمان نگاه ویژهای
داشته باشیم و منابع بیشتری را صرف پروژههای این مناطق کنیم.

غیبت تیم داوری ایران در بازیهای نیمه نهایی
فغانی دیدار فینال یا ردهبندی جام جهانی را سوت میزند؟!

سرویس ورزشی-
با توجه به غیبت تیم داوری ایران در بازیهای نیمه
نهایی جام جهانی ،حاال امیدواریها نســبت به حضور
فغانی ،سخندان و منصوری در بازی فینال بیشتر شده
است.
چیدمان داوری دیدارهای نیمه نهایی نشــان میدهد که
تیم داوری ایران شــانس باالیی برای قضاوت در بازی فینال
دارد .علیرضــا فغانی که بــه همراه رضا ســخندان و محمد
منصوری تیم داوری ایران در جام جهانی روســیه هستند ،در
دو بازی دور گروهی این رقابتها بین تیمهای آلمان -مکزیک
و برزیل -صربســتان و همچنین دیدار حســاس مرحله یک
هشتم نهایی بین فرانسه -آرژانتین قضاوت کردند .اما در هیچ
یک از چهار مسابقه مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی تیم
داوری ایران قضاوتی نداشــتند و تنها علیرضا فغانی بهعنوان
داور چهارم در بازی تیمهای اروگوئه -فرانسه حضور پیدا کرد
و سخندان هم کمک داور ذخیره بود.
بــا اعالم فیفا ،آندرس کونها از اروگوئه ،داور وســط بازی
تیمهای فرانســه و بلژیک شدند که شب گذشته در استادیوم
سن پترزبورگ برگزار شد .در این بازی کونها را نیکوالس تاران
و مائوریســیو اسپینوســا ،همراهی کردند .ضمن اینکه سزار
رامــوس از مکزیک داور چهارم این دیدار بود و ماروین تورنترا
کمک داور ذخیره.
بازی انگلیس -کرواسی به تیم داوری ایران نرسید
با توجه به عدم حضور فغانی و کمکهای او در بازیهای

مرحلــه یک چهارم و دیدار فرانســه و بلژیــک ،این احتمال
میرفت که شــاید آنها در بازی امشب کرواسی و انگلیس که
از ساعت  ۲۲:۳۰در استادیوم لوژنیکی برگزار میشود ،داوری
کنند که طبق تصمیم فیفا این اتفاق رخ نخواهد داد.
فیفا روز گذشته اعالم کرد که جونیت چاکر ،داور ترکیهای
بازی تیمهای کرواسی و انگلیس را قضاوت میکند و باهاتین

امشب دومین فینالیست جام جهانی معرفی میشود

دوران و طارق اونگون ،دو هموطن او کمک داوران این دیدار از
مرحله نیمه نهایی جام جهانی  ۲۰۱۸هستند.بیورن کویپرس،
داور موفق هلندی هم داور چهارم بازی کرواســی و انگلیس
خواهد بود و ســاندر فن روکل ،کمک داور ذخیره این دیدار
اســت که این تیم داوری در بــازی مرحله گروهی آرژانتین و
نیجریه نیز حضور داشتند.

شانس بیشتر فغانی نسبت به کویپرس هلندی
با این شــرایط از بین  ۱۰تیم داوری باقی مانده ،به نظر
میرسد شــانس علیرضا فغانی و بیورن کویپرس هلندی که
قضاوتهای بهتری از سایر داوران داشتند ،برای حضور در دو
بازی ردهبندی یا فینال زیاد باشد؛ ضمن اینکه ساندرو ریچی
از برزیل ،نستور پیتانا از آرژانتین و مارگ گایگر آمریکایی هم
جزو داوران موفق این رقابتها بودهاند.
البته شــانس فغانی برای قضاوت در دیدار نهایی بیشتر
از داور هلندی اســت زیرا طبق عرف حاکم بر فیفا زمانی که
تیمهای فینال از قاره اروپا باشند ،بعید است یک داور اروپایی
آن بازی را قضاوت کند.
اصفهانیان :ایران بهترین تیم داوری را دارد
در شــرایطی که امیدواریها نســبت به داوری فغانی و
همکارانش در جام جهانی بیشــتر شده ،رئیس کمیته داوران
فدراسیون فوتبال معتقد است که تیم داوری ایران بهترین تیم
داوری جام جهانی است.
فریــدون اصفهانیان در این باره گفــت :تیم داوری ایران
نشان داد که در حال حاضر بهترین تیم داوری در جام جهانی
 2018روسیه است و احتمال این که قضاوت دیدار فینال یا
ردهبندی دور از دسترس نیست .البته اگر هم انتخاب نشدهاند
از شایســتگی و ارزشها آنها کم نمیشــود ،چرا که عملکرد
خوب تیم داوری ایران قابل تحســین است .در جلسه هیئت
رئیسه فدراسیون مقرر شد همان گونه که از تی مملی استقبال
شد از این عزیزان نیز استقبال به عمل آید.

روسها در اندیشه میزبانی المپیک بعد از جامجهانی

دومین فینالیست جام جهانی امشب از میان تیمهای انگلیس و
کرواسی معرفی میشود.
دومین بازی مرحله نیمه نهایی جام جهانی  2018روســیه امشب میان
تیمهای انگلیس و کرواسی برگزار میشــود .انگلیس در مرحله یک چهارم
نهایی توانست از سد سوئد عبور کند و کرواسی هم در ضربات پنالتی روسیه
میزبان را مغلوب کرد تا پا به مرحله نیمه نهایی جام جهانی بگذارد.
پیشبینی اینکه کدام تیم امشــب جواز حضور در دیدار نهایی را کسب
میکند دشوار است ولی درباره تیم انگلیس باید گفت که برنامهریزی و تاثیر حضور مربیان بزرگی چون مورینیو (منچستریونایتد)،
کونته (چلسی) ،کلوپ (لیورپول) ،پوچتینو (تاتنهام) و گواردیوال (منچستر سیتی) در فوتبال جزیره نمایان شده است .خرداد ماه
 1396تیم جوانان انگلیس در کره جنوبی قهرمان جهان شد .آبان ماه  1396تیم نوجوانان انگلیس در هند جام قهرمانی جهان را
باالی سر برد و حاال هم تیم بزرگساالن انگلیس به جمع چهار تیم برتر جام جهانی راه یافته است .در خصوص تیم ملی کرواسی
هم باید گفت اگرچه این تیم در دو بازی گذشته  240دقیقه به میدان رفته ولی قدرت بدنی باال ،شاخصه بلوک شرق اروپاست.
کرواسی بهترین خط هافبک جام جهانی را در اختیار دارد و در برخی دقایق بازی بهترین نمایش را در بین تمام تیمها داشته
است.الزم به یادآوری است که شب گذشته در نخستین بازی نیمه نهایی تیمهای فرانسه و بلژیک به مصاف یکدیگر رفتند.

روسهــا بر این باور هســتند که بعد از
برگزاری مســابقات جــام جهانی میتوانند
میزبانی پیکارهای المپیک را بگیرند.
مقامات مسئول در کمیته سازماندهی مسابقات
«روســیه  » 2018معتقدند تا به اینجا ،پیکارهای
جــام جهانی را در باالترین ســطح برگزارکردهاند.
س کمیته
در این ارتبــاط «ارکادی دورکویچ» ،رئی 
سازماندهی مســابقات روز گذشــته در مصاحبه
با خبرنگاران از کشــورش به عنــوان برگزارکننده
قدرتمنــد بازیهای جــام جهانی فوتبال نام برد .وی همچنین عنوان کرد برگزاری خــوب بازیها امکان میزبانی پیکارهای
ورزشــی بزرگ دیگری مثل المپیک را میتواند باعث شــود .این مقام افزود :امیدواریم زمانی به بهانه برگزاری خوب بازیها،
بتوانیم امتیاز میزبانی المپیک را بگیریم .باید اوضاع را در چند سال آینده مورد ارزیابی قراردهیم و بعد تصمیمگیری کنیم.
البته اکنون در این مورد صحبتکردن خیلی زود است .به خصوص که در صورت رسیدن به موضوع که برگزارکننده المپیک
باشیم ،در نهایت رئیسجمهور و دولت حرف نهایی را در این مورد خواهند زد.

ژاوی :راکتیچ و مودریچ کاملترین هافبکهای جهان هستند

سرمربی شکستخورده آرژانتین ماندنی شد

ستاره سابق تی مملی فوتبال اسپانیا و بارسلونا به ستایش
از دو بازیکن کلیدی و تاثیرگذار کرواسی پرداخت.
تی مملی فوتبال کرواسی در جام جهانی  2018روسیه عملکرد
بسیار خوبی از خود نشان داده است .کرواتها در نیمه نهایی باید به
مصاف تی مملی فوتبال انگلیس بروند و شانس باالیی برای فینالیست
شدن و کسب عنوان قهرمانی دارند.
ژاوی ،ستاره سابق بارسلونا و تی مملی فوتبال اسپانیا به ستایش
از دو بازیکن تاثیرگذار کرواسی پرداخت و آنها را کاملترین بازیکنان در جهان دانست .بازیکن تی مملی فوتبال اسپانیا در ادامه،
بیا ن کرد :راکتیچ و مودریچ دلیل اصلی موفقیت کرواسی هستند .آنها کاملترین هافبکهای فوتبال جهان هستند .راکتیچ از
بهترین خریدهای تاریخ باشگاه بارسلونا بهشمار میآید.
ژاوی همچنیناضافه کرد :راکتیچ روز به روز در بارســلونا در حال بهتر شــدن است .او به خوبی میداند که تیم به چه
چیزی نیاز دارد و تجربه بسیار باالیی دارد .او بسیار پخته بازی میکند .مودریچ هم چنین نقشی را در رئال مادرید دارد .هر
دو بازیکن بسیار خوب و با کیفیت هستند.
روی خط جام جهانی ۲۰۱۸
آرزوی رونی قهرمانی انگلیس است
وین رونی ،گلزن پیشــین منچستریونایتد و اورتون که
اکنون در تیم واشنگتندیســی آمریکا توپ میزند ،اظهار
داشــت :بازیکنان تیم ملی انگلیــس فوقالعاده خوب بازی
میکنند.من هم امیدوارم که برنده جام شوند.
وی ادامه داد :آنچه تیم ملی تاکنون در جام انجام داده،
فوقالعاده است .فکر میکنم جوی که در انگلیس به همین
خاطر راه افتاده ،اســتثنایی است .این اظهارات درحالی بیان
شد که امشب در دومین دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات
روسیه  ،2018در ورزشگاه لوژنیکی ،انگلیس قهرمان جهان
در ســال  1966با کرواسی دیدار میکند .رونی که در 119
بازی ملی موفق شــد برای انگلیــس  53گل بزند و بهترین
گلزن تاریخ سهشــیرها شــود ،ادامه داد :با تمام وجود برای
بازیکنــان و گرتســاوتگیت آرزوی موفقیت میکنم .آنها
باعث خوشحالی و سربلندی ما شدند.خیلی خوب خواهد شد
اگر بتوانند در پایان جــام ،کاپ قهرمانی را برای ما به خانه
بیاورند .ما به توانمندی آنها باور داریم.
ونگر :اوزیل جامجهانی ،اوزیل واقعی نبود
بعد از حذف آلمان در مرحلــه گروهی رقابتهای جام
جهانی روسیه ،انتقادات زیادی علیه اعضای مانشافت صورت
گرفت .بیشــترین حجم انتقادات رســانهها ،کارشناسان و
پیشکســوتان متوجه «اوزیل» شــد که همــه او را مقصر
میدانســتند .در ارتباط این بازیکن ،آرســن ونگر ،سرمربی
آرسنال تا پایان فصل اخیر و مربی هافبک تکنیکی آلمانی در
مصاحبه با بیناسپورت نظرش را بیان کرد .مربی سالخورده
فوتبال فرانســه که اکنون بحث حضورش به عنوان سرمربی
تیم ملی ژاپن در میان اســت ،عنوان کرد :در شرایط عادی
اوزیل،فوتبالیستی فانتزی و خارقالعاده است.او و گوندوغان
در جریان اتفاقات جام جهانی اذیت شدند .اوزیل فوتبالیستی
اســت که نیاز به حمایت دارد نــه جنجال و درگیری .وقتی
بازیش را میدیدم ،این حس به من دست داد که زمانهایی
از بازی ،باید در خط حمله قرارمی گرفت .اما او در بخشــی
از زمین گویی حبس شــده بود.وی ادامــه داد :همان موقع
بــود که به خودم گفتم این اوزیل ،اوزیل واقعی نیســت که
هر حریفی را میتواند بکشــد .اوزیل آزادی عمل نداشت .او
در جام جهانی طوری بازی کرد که گویی دســت و پایش را
بسته بودند.
تمجید ماتیوس از ام با په
لوتهار ماتیوس در گفتوگویی با آس اظهار داشت :پیش
از ورود به بازیهای مرحله نیمه نهایی جام جهانی روسیه ،در
مورد پیکارهای مرحله یک چهارم نهایی باید بگویم که بیش
از همه از بازی بلژیک مقابل برزیل لذت بردم .مسابقهای که
با برد  2بر یک بلژیکیها همراه شد .این بازی همه نکاتی که
یک هوادار از آن لذت ببرد ،در خود داشــت .البته برای من
نتیجه شگفتیسازی نبود.وی ادامه داد :فکر میکنم فرانسه،
بلژیک ،انگلیس و کرواســی که اکنون بــه نیمه نهایی جام
جهانی رســیدهاند ،واقعا شایستهتر از تیمهای دیگر بودهاند
که اکنون در این جایگاه حضور دارند .این تیمها در سطحی
باال ظاهر شدند و با ثبات بودند .ماتیوس که در جام جهانی
 1990به عنوان کاپیتان با تیم کشــورش به مقام نخســت
رســید ،در ادامه عنوان کرد :در ایــن جام جهانی ،تیمهایی
که با کیفیتتر بودند ،ثمره تالش خود را گرفتند .انگلیس با
استفاده از بازیکنان سریع خود صعودکرد .کرواسی با زیرکی
و نبوغ بازیکنانش به اینجا رسید .فرانسه با تیمی که یکپارچه
عمل میکند ،تا نیمه نهایی راه یافت و بلژیک با اســتفاده از
بازیکنان بزرگ و برنامههای تاکتیکی مدون خود موفق بود.
بازیکن بزرگ تاریخ فوتبال ژرمنها همچنین اظهار داشــت:
در این جام بزرگانی مثل رونالدو و مسی موفق عمل نکردند.
به نظرمن چهرههایی مثل ام باپه میتوانند به دوران یکهتازی
مسی و رونالدو پایان دهند.
هامان :تیم ملی آلمان فرمانده نداشت
دیتمــار هامــان هافبک پیشــین تیم ملــی آلمان در

سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین در سمت خود باقی خواهد ماند.
تی مملی فوتبال آرژانتین در جام جهانی  ۲۰۱۸روســیه ناامید کننده ظاهر شــد و در مرحله یک هشتم نهایی با شکست
چهار بر ســه مقابل فرانســه از صعود به دور بعد باز ماند .عملکرد ضعیف خورخه سامپائولی در آلبی سلسته باعث شد این تیم
مطابق انتظار ظاهر نشود و خیلی زود از جام خداحافظی کند .هواداران و کارشناسان معتقد بودند انتخابهای اشتباه سامپائولی
در رقم خوردن چنین نتیجهای تاثیرگذار بوده اســت و او برای تیمی همچون آرژانتین مناســب نبوده است .پس از حذف تیم
ملی آرژانتین ،فدراســیون فوتبال این کشور قصد داشت با این سرمربی قطع همکاری کند .چیکی تاپیا میخواست سامپائولی
استعفا دهد اما سرمربی آرژانتینی این کار را نکرد .رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین نمیتوانست سامپائولی را اخراج کند چون
باید هزینه زیادی را متقبل میشــد .در نهایت او نتوانست این سرمربی آرژانتینی را راضی کند.ب ه گزارش  ،TYC Sportsپس از
صحبتهای تاپیا و سامپائولی قرار شد سرمربی آرژانتینی تا کوپا آمهریکای  ۲۰۱۹در تی مملی باقی بماند .سامپائولی قرار است
هدایت تیم زیر  ۲۰سال آرژانتین را در تورنمنت آلکودیا بر عهده بگیرد .این اتفاق به علت استعفای سباستین بکاسسه (دستیار
ســامپائولی در تیم ملی و ســرمربی زیر  ۲۰سال) رخ داد و فدراسیون گزینهای بهتر از سامپائولی را برای هدایت این تیم ندید.
اکنون سرمربی آرژانتینی باید تا روزهای آینده دستیاران خود را مشخص کند و به بهترین شکل ممکن خود را برای کوپا آمهریکا
آماده کند .آرژانتین در اکتبر نخستین بازی دوستانهاش را پس از جام جهانی انجام خواهد داد.

روی خط جام جهانی ۲۰۱۸
گفتوگویی با اسکای عنوان کرد تیم آلمان در مسابقات روسیه
 2018گرفتار چند مشــکل عمده بود .از جمله اینکه برخالف
گذشته ،در زمین فرمانده نداشــت.هامان که اکنون به عنوان
کارشــناس تلویزیونی فعالیت میکند ،افــزود :عدم موفقیت
تیم ملی ،ســؤاالت زیادی را مطرح کرد.از جمله چرا تیم ملی
فرماندهی توانمند در زمین نداشت .به اعتقاد این چهره یواخیم
لو ،ســرمربی تیم ملی آلمان بــرای آینده باید به فکر گزینش
چهرهای در تیم ملی باشــد که بازیکنان را به خوبی در زمین
هدایت کند تا مانشافت دچار خال نشود.
بیلیچ به پیروزی کرواسی رای داد
اسلوان بیلیچ در ســالهای  2006تا  2012سرمربی تیم
ملی کرواســی بود .او که خود در انگلیس برای وستهام یونایتد
بازی و مربیگری کرده ،در گفتوگویی با روزنامه ســان اظهار
داشــت :از بازی تیم انگلیس خوشم میآید و این دروغ نیست.
من واقعا این تیم را دوست دارم.اما از آنجایی که بحث موفقیت
تیم کشــورم در میان اســت ،شــانس پیروزی را به کرواسی
میدهم .وی افزود :در این دوئل مهم ،کرواسی  99درصد بخت
موفقیت دارد و به فینال خواهد رسید.
مانژوکیچ :مودریچ الیق کسب توپ طال است
لــوکا مودریچ کاپیتان تیم ملی کرواســی در جام جهانی
 ۲۰۱۸روســیه یکی از شانسهای برنده شدن بهترین بازیکن
این تورنمنت اســت .او در پنج بازی ،سه بار به عنوان بهترین
بازیکن میدان شناخته شده است و از این حیث شانس خوبی
برای گرفتن این عنوان که آخرین بار لیونل مسی در جام جهانی
 ۲۰۱۴کسب کرد را دارد.به نقل از وبسایت  ،fourfourtwoحال
مانژوکیچ مهاجم تیم ملی کرواســی ضمن تمجید از هافبک
خــاق کرواتها و رئال مادرید گفت :من به مدت چند ســال
است که لوکا را میشناسم ،نه به خاطر هم وطن بودن و بازی
در تیم ملی کرواسی .او الیق تمام تعریفها و تمجیدهایی که
از طرف مردم و رسانهها میشود ،است .لوکا به سختی تمرین و
تالش کرده است تا به این نقطه برسد .او کاپیتان و رهبر ماست
و اگر ما نتیجه خوبی کسب کنیم و او فاتح توپ طال شود ،کامال
مستحق این عنوان بوده است.
هازارد :بازی در رئال مادرید رویای هر
بازیکنی است
ادن هازارد که عملکرد درخشانش در بازی بلژیک با برزیل
در جام جهانی باعث شــد مورد تمجید بسیاری قرار بگیرد ،در
جدیدترین مصاحبه خودش عنوان کرده همچنان دوست دارد
برای رئال مادرید بازی کند .هازارد  ۲۷ســاله به شــبکه بین
اســپورت فرانســه گفته :آیا رفتن زیدان روی تمایل من برای
بازی در رئال مادرید تاثیر میگذارد؟ درســت است که زیدان
فردی خاص محسوب میشــود اما فکر میکنم بازی در رئال
مادرید برای هر بازیکنی یک رویا اســت .پیراهن سفید رئال با
و یا بدون زیدان همیشه خاص است .البته از پوشیدن پیراهن

آبی چلســی هم خوشــحالم و اگر در این تیــم بمانم ناراحت
نخواهم شد .فعال روی جام جهانی تمرکز کردم و تا این لحظه
پیشنهادی دریافت نکردم.
 ۱۶بازیکن انگلیس در آخرین موفقیت جهانی
تیمشان هنوز متولد نشده بودند
 ۲۸ســال زمان برد تا انگلیس بتواند دوباره نیمه نهایی
جــام جهانی را تجربه کند .این اتفــاق به لطف حضور گرت
ساوت گیت رخ داد .سرمربی انگلیسی با ترکیبی از بازیکنان
جوان توانست ســوئد را با دو گل شکست دهد و سه شیرها
را در جمــع چهار تیم برتر قرار دهد .اکنون انگلیس یک گام
با فینال فاصله دارد .تیم ســاوت گیت پر از بازیکنان مستعد
است و ستاره خاصی ندارد.تنها هفت بازیکن این تیم در زمان
آخرین موفقیت کشورشــان به دنیا آمــد ه بودند ۱۶ .بازیکن
دیگر انگلیس زمانی کــه این تیم به نیمه نهایی جام جهانی
 ۱۹۹۰رسید ،متولد نشــده بودند .در آن بازیها انگلیس در
ی مغلوب تی مملی آلمان شــد و از رســیدن به
ضربات پنالت 
فینال باز ماند .پس از آن اتفاق ســه شیرها  ۶جام جهانی را
تجربه کردند و ناامیدکننده ظاهر شــدند .این تیم تنها در دو
دوره توانســت به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند .هفت
بازیکنی که در زمان حضور انگلیس در مرحله نیمهنهایی به
دنیــا آمده بودند این اتفاق را به یاد ندارند چون ســن کمی
داشتند.اشلی یانگ ،جیمی واردی،گری کیهیل ،فابین دلف،
کایل واکر ،جردن هندرســون و دنــی رز ،این هفت بازیکن
هستند.
جوانی انگلیس در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه تا جایی پیش
میرود که دو بازیکن این تیم زمانی که ساوت گیت برابر آلمان
پنالتیاش را از دســت داد و باعث شد انگلیس به فینال یورو
 ۱۹۹۶صعود نکند ،هنوز به دنیا نیامده بودند .آنها الکســاندر
آرنولد و مارکوس راشفورد نام دارند.
هجوم ده هزار هوادار انگلیسی به مسکو
انگلیس پس از پیروزی بر سوئد توانست راهی نیمه نهایی
جام جهانی شود .اتفاقی که پس از جام جهانی  1990بیسابقه
بود .تا به بازی انگلیس و سوئد به طور متوسط سه هزار هوادار
انگلیسی از نزدیک بازی سه شیرها را تماشا کردهاند اما مسابقه
امروز حکایتی دیگر دارد .نشریه تلگراف دیروز از سفر  10هزار
هوادار انگلیســی به مسکو برای تماشای بازی با کرواسی خبر
داد .پیش از شــروع جام جهانی ورود صدها هولیگان انگلیسی
به روســیه ممنوع شد و نیز به بریتانیاییهایی که عازم روسیه
بودند هشدارهای جدی داده شده بود.
تغییرات مهم در تیم ملی آلمان
راینهاردگرینــدل رئیسفدراســیون فوتبــال آلمان روز
دوشــنبه در مصاحبه با کیگر گفت «در ماههای آینده شــاهد
تغییراتی اساســی خواهیم بود ،به احتمــال زیاد حتی در تیم
ملی ســیگنالهایی که از تیم و اولیور بیرهوف دریافت کردهام

عکس نوشت

پارک فوتبال ویژه جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه در شهر مسکو میزبان بازی فوتبال
ستارگان جهان با حضور چهره هایی چون ماتیوس و بالن با بچههای معلول بود

روی خط جام جهانی ۲۰۱۸
نشــان میدهد که باید تصمیمهایی مهم دربار هاشــخاص
گرفته شــود» .هم آقای رئیس،گریندل و هم مدیر تیم ملی
بیرهوف با اظهارنظرهای عمومی دربار ه مسوت اوزیل ،فشار
بر او را افزایش دادهاند .پیام آنها برای اوزیل این است :او باید
بعد از هشت هفته ،سکوت خود را در مورد ماجرای دیدار با
اردوغان بشکند.
در جبه ه کادر فنی ،یواخیم لو بعد از درخواستگریندل
و بیرهوف تصمیم گرفته در مانشــافت بماند ولی این باعث
نمیشود که همکاران او در کادر فنی هم در تیم ملی ماندگار
باشــند .دستیاران اصلی لو،اشنایدر و زورگ به احتمال زیاد
کسانی خواهند بود که تقاص حذف تحقیرآمیز آلمان از جام
جهانی را با خروج خود از اردوی تیم ملی خواهند داد.
اورس زیگنتهالر ،رئیسواحد استعدادیابی فدراسیون
فوتبال آلمان هم از جمله مهرههایی اســت که کیکر معتقد
اســت در تغییرات مورد نظرگریندل ،پست خود را از دست
خواهد داد .گئورگ بهالو ،سرپرست تیم ملی و اولی فویگت،
مدیر رســانهای تیم ملی هم به گزارش کیکر این روزها در
فدراسیون فوتبال آلمان چندان محبوب نیستند و به احتمال
زیاد در تغییرات مورد نظرگریندل ،جای خود را به مهرههایی
تازهنفس خواهند داد.
درخواست از پیکه برای ماندن در تیم ملی
رئیسجدید فدراســیون فوتبال اسپانیا ،خوزه مولینا از
جرارد پیکه خواســته که تصمیم خود مبنی بر خداحافظی
از تیم ملی این کشــور را مورد بازبینی قرار دهد .پیکه قب ًال
گفته بود جام جهانــی  2018آخرین تورنمنتی خواهد بود
که او با پیراهن تیم ملی اسپانیا در آن حضور خواهد داشت.
ک هشتم نهایی آن در مقابل
تورنمنتی که اسپانیا در مرحل ه ی 
میزبان در ضربات پنالتی شکســت خورد و حذف شد .پیکه
گفته بود «بعضیها فکر میکنند اگر من اینجا نباشــم بهتر
اســت» .پیکه به خاطر نظرات سیاســی خود اغلب از طرف
هواداران تیم ملی اسپانیا مورد اهانت قرار میگیرد.
همتیمی سابق پیکه در بارسلونا ،آندرس اینیستا هم بعد
از حذف اسپانیا از جام جهانی ،خداحافظی خود با تیم ملی را
اعالم کرد و سرخیو راموس ،کاپیتان الروخا گفته که ممکن
است بعضیهای دیگر هم راه اینیستا را دنبال کنند.
پیکه البته هنــوز برنام ه قطعی خود را اعالم نکرده ولی
مولینا که خود عنوان دروازهبان ســابق ه بازی در تیم ملی را
دارد امیدوار است بتواند دفاع وسط الروخا را متقاعد کند که
در دوران هدایت ســرمربی جدید اسپانیا ،انریکه هم در تیم
ملی بماند .انریکهای کــه در فصل  2015 -2014به همراه
بارسلونا هر سه جام ممکن در فوتبال اسپانیا را فتح کرده بود.
مولینا میگوید« :پیکه بازیکنی فوقالعاده اســت و من
خیلی دوست دارم او با تیم ملی ادامه دهد .البته این چیزی
ی در بارهاش تصمیم میگیرد .ولی من دوست
اســت که مرب 
ندارم هیچ فوتبالیســت اسپانیاییای از تیم ملی خداحافظی
کند».
حمایت سالگادو از انتخاب انریکه
میشل سالگادو اعالم کرده که به اعتقاد او لویس انریکه
گزین ه مناســبی برای سرمربیگری اســپانیا است .سرمربی
ســابق بارسلونا روز دوشــنبه با امضای قراردادی دوساله به
عنوان ســکاندار جدید تیم ملی اسپانیا منصوب شد .لویس
انریکه جانشین فرناندو هیرو میشود که بعد از اخراج لوپتگی
در آستان ه جام جهانی (کســی که به دلیل آنکه همزمان با
سکانداری تیم ملی با رئال مادرید به تفاهم رسیده بود از تیم
ملی اخراج شد) سکان هدایت الروخا را بدست گرفته بود.
میشل ســالگادو که خود بازیکن تیم ملی اسپانیا بوده
معتقد اســت لویس انریکه برای موفق شــدن در تیم ملی
نســبت به هیرو شانس بیشــتری دارد .چرا که هیرو را در
سختترین شــرایط ،ناگهان به تیم ملی اضافه کرده بودند
که شــرایط مناسبی نبود .ســالگادو میگوید «این یکی از
مناسبترین تصمیمها در مورد سرمربیگری تیم ملی است.
انریکه یکی از بهترین گزینههای اسپانیا بود».

حدیث دشت عشق
به یاد شهید «حمید قربانی»

که ما به حکم ایمانمان جان میدهیم

شهید «حمید قربانی» سال  1343در تهران به دنیا
آمد .او روابط عمومی بسیج سپاه پاسداران را تشکیل داد
و خود نیز مســئولیت آن را برعهده گرفت و چندین بار
به جبهه اعزام شد .در بوکان مسئول روابط عمومی سپاه
بــود .او پس از آن به عضویت ســپاه در آمد و مدتی نیز
مســئول روابط عمومی بسیج شهرک قدس بود .آخرین
بار با سپاهیان حضرت محمد(ص) راهی جبهه شد و در
عملیات کربالی  5شــرکت و در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل گردید.
فرازی از وصیتنامه شهید :خدایا! از تو میخواهم مرگ در بستر را از من دور نمایی
و شهادت را نصیبم گردانی .امامم! سعی داشتم تو را بشناسم و کردارت را سرمشقم و
گفتارت را راهنمایم و ایمانت را مقتدایم قرار دهم ولی نتوانستم .من آن قدر ضعیفم
که گنجایش شــناخت عظمتهای تو را ندارم و هر چقدر از تو بدانم هیچ نمیدانم.
دنیا! به گوش باش ،این مطلبی است که از دل و ایمان یک رزمنده ایرانی به پاخاسته؛
من با آگاهی کامل این راه را انتخاب کردم و پا به عرصه جهاد گذاشتم تا ناآگاهان دنیا
بفهمند که ما به حکم ایمانمان جان میدهیم و شهادت را به جان میخریم که شاید
پرتو خونمان ظلمت جهان را از دل این رذیالن بردارد و حق را دریابند .پسای خدا!
مرا در این امر موفق بدار.ای عزیزان! شما را به شهید عطشان کربال قسمتان میدهم
که مبادا امام را تنها گذارید؛ این را بدانید که اگر بخواهید پیرو اســام محمد(ص)
باشید همانا پرچمدار آن امام خمینی است ،پس از او جدا نشوید.

معرفی همگروههای بسکتبال ایران
در تورنمنت اطلس

تیم ملی بســکتبال ایران در تورنمنت اطلــس چین با نماینده
کشورهای آمریکا ،لهستان و استرالیا هم گروه شد.
تیم ملی بســکتبال ایران در این رقابتها در گروه دوم با نماینده آمریکا،
نماینده لهســتان و نماینده استرالیا هم گروه شده است و از بیست و ششم تا
سی و یکم تیر به میدان میرود.
گروه بندی مسابقات:
گروه  :Aچین ،آلمان ،نیجریه و جمهوری چک
گروه  :Bآمریکا ،ایران ،لهستان و استرالیا
برنامه این رقابتها به شرح زیر است:
سه شــنبه  ۲۶تیر* :نیجریه  -جمهوری چک *چین -آلمان *آمریکا –
لهستان *ایران  -استرالیا
چهارشــنبه  ۲۷تیر* :جمهوری چک – آلمان *استرالیا – آمریکا *چین-
نیجریه *ایران  -لهستان
پنج شــنبه  ۲۸تیر* :آلمان -نیجریه *چین -جمهوری چک *لهستان –
استرالیا *ایران  -آمریکا
در پایان دیدارهای مقدماتی تورنمنت بینالمللی اطلس اســپرت ،دو تیم
برتر هر گروه راهی مرحله نیمه نهایی میشــوند تا رقابت خود را برای کســب
عنوان اول تا چهارم پیگیری کنند.

استقبال مسئوالن ورزش
از تیم کشتی نوجوانان فرنگی

تیم ملی کشــتی فرنگی نوجوانان ایران پس از کســب عنوان
قهرمانی جهان دقایقی پیش با اســتقبال تعدادی از مسئوالن ورزش
وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شد.
تی مملی کشــتی فرنگی نوجوانان پس از کسب عنوان ارزشمند قهرمانی
جهان که با دو مدال طال ،دو نقره و دو مدال برنز به دســت آمد ،روز گذشــته
وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شد و مورد استقبال تعدادی از مسئوالن و مردم
عالقمند به کشــتی قرار گرفت .در مراســم استقبال از فرنگی کاران تی مملی،
شــاهرخ شــهنازی ،دبیرکل کمیته ملی المپیک ،عبدالحمید احمدی معاون
فرهنگی وزیر ورزش و جوانان ،آذر نوش رئیسســازمان بســیج ورزش ،رضا
الیق دبیر فدراســیون کشتی ،شروین اســبقیان مدیرکل دفتر امور مشترک
فدراســیونهای ورزشی و چند تن از پیشکســوتان حضور داشتند و از فرنگی
کاران تی مملی نوجوانان به گرمی اســتقبال کردند .مســئوالن وزارت ورزش
و کمیته ملی المپیک در شــرایطی به استقبال تیم نوجوانان فرنگی رفتند که
پیش از این در مراســم استقبال در تیم ملی نوجوانان آزاد غایب بودند .همین
غیبت موجب شد انتقادات بسیاری نسبت به وزارت ورزش و جوانان وارد شود.

سرمربی تیم ملی بوکس،
مدیر تیمهای ملی هم شد

سرمربی تیم ملی بوکس طی حکمی از سوی رئیسفدراسیون به
عنوان مدیر تیمهای ملی بوکس منصوب شد.
اکبر احدی ســرمربی موفق تیــم ملی بوکس ایران که ایــن روزها برای
آمادگی ملیپوشان کشورمان جهت حضور در بازیهای آسیایی تالش میکند،
طی حکمی از ســوی حسین ثوری رئیسفدراســیون بوکس ،به عنوان مدیر
تیمهای ملی منصوب شده است .البته حکم احدی سال گذشته از سوی رئیس
فدراســیون ابالغ شده اســت .احدی در دوره جدید ریاست فدراسیون بوکس
موفق به جوانگرایی شــده و در حال حاضر نیز ترکیب جوانی را در اختیار دارد
که قرار اســت با سه ملی پوش در بازیهای آســیایی  2018اندونزی حضور
داشــته باشند .احدی در واکنش به این ســوال که گویا حکم شما اواخر سال
گذشته از ســوی رئیسفدراسیون ابالغ شده بود ،گفت :اواخر سال گذشته از
سوی حسین ثوری رئیسفدراسیون بوکس حکم من به عنوان مدیر تیمهای
ملی ابالغ شد اما بنا برصالحدید تا به امروز در مورد این حکم صحبت نکردیم،
اما در حال حاضر پس از مشورت با رئیسفدراسیون تصمیم گرفتیم ابالغ این
حکم رســانهای شود .در حاال حاضر بنا به دســتور ثوری بنده به عنوان مدیر
تیمهای ملی بوکس میتوانم اعمال نظر کنم.

سرمربی خاتم :زمان را از دست دادیم
اما برای موفقیت تالش میکنیم

سرمربی تیم والیبال خاتم اردکان گفت :در بازهای جام باشگاههای
والیبال آسیا تمام توان خود را برای سربلندی ایران به کار میگیریم.
رقابتهای جام باشگاههای والیبال آسیا در بخش مردان از روز نهم مرداد
به میزبانی میانمار آغاز به کار خواهد کرد و تیم خاتم اردکان یزد نماینده ایران
در این مسابقات خواهد بود .عباسعلی میر حسینی سرمربی تیم والیبال خاتم
اردکان درباره شرایط و وضعیت تیم اردکان پیش از حضور در جام باشگاههای
آســیا گفت :روز به روز شــرایط تیم بهتر میشــود .با توجه به اینکه در ابتدا
وضعیت مالی تیم مشخص نبود ،خیلی دیر تمرینات را آغاز و زمان را از دست
دادیم.میرحسینی در ادامه افزود :در کل وضعیت هماهنگی در تیم خوب است
چرا که بازیکنان با تجربهای در ترکیب حاضر هستند و این بسیار به تیم کمک
خواهد کرد .حضور شهرام محمودی نیز در شرایط روحی و روانی تیم تاثیرگذار
بود .امیدوارم تا روزهای پایانی به شرایطی که مد نظر ما است دست یابیم .وی
در ادامه افزود :این نخســتین تجربه تیم ما در جام باشــگاهها است به همین
دلیل شــناخت کافی نســبت به تیمها نداریم .همچنین اطالعی نیز از اسامی
بازیکنان نداریم اما گروهبندی مشــخص اســت و با تیمهای قزاقستان ،ژاپن و
قطر همگروه هســتیم .البته اگر تیمی انصراف ندهد .حضور قطر و ژاپن تا این
لحظه قطعی اســت .وی در بخش پایانی صحبتهایش عنوان داشت :تالش ما
این است نماینده سربلندی برای ایران باشیم وقول میدهیم تمام توان خود را
به کار گیریم .انشــاهلل دعای خیر مردم نیز بدرقه راه ما باشد تا بتوانیم خوش
بدرخشیم.

منفی بودن تست دوپینگ  ۴۵ووشوکار

تست دوپینگ  ۴۵ملی پوش ووشــو در ردههای سنی جوانان و
بزرگساالن ایران منفی اعالم شد.
طبق آزمایش تست دوپینگی که فدراسیون پزشکی ورزشی از ملیپوشان
ووشوی تیمهای ملی جوانان و بزرگســاالن گرفته بود ،دوپینگ  ۴۵ووشوکار
منفی اعالم شد.
مهدی علی نژاد رئیسفدراسیون ووشوی ایران نیز در این خصوص گفت:
فدراسیون ووشو همیشه به دنبال قهرمانی از روشهای پاک است .با آموزشهای
الزم و تــاش فراوان با معضل دوپینگ مبارزه میکنــد تا قهرمانیهای پاک
داشته باشــد .امسال پس از هماهنگی با فدراســیون پزشکی ورزشی و ستاد
مبارزه با دوپینگ ایران ۴۵ ،نمونه تست ( ۳۰نمونه از تیم جوانان و  ۱۵نمونه از
تیم بزرگساالن) گرفته شد که خوشبختانه همگی منفی اعالم شدند.
او ادامه داد :باید سالمتی موجود در ووشوی ایران را به تیم ملی ،مجموعه
کادر پزشکی و مربیان که آموزش صحیحی داشتند تبریک گفت .از فدراسیون
پزشــکی و ستاد مبارزه با دوپینگ نیز تشکر میکنم .امیدوارم جوانان ووشوی
ایران نیز در رویداد قهرمانی جهان  ۲۰۱۸برزیل موفق باشــند تا قهرمانی پاک
دیگری را برای ورزش ایران کسب کنند.
مســابقات ووشوی قهرمانی جوانان جهان از پنجشنبه  ۲۱تیر  ۱۳۹۷آغاز
میشود و تیم بزرگســاالن نیز خود را برای حضور در بازیهای آسیایی آماده
میکند.

