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نمره  20برای هواداران استقالل
تیم فوتبال اســتقالل درحالی چهارمین دیــدار خود در لیگ
قهرمانان آســیا را با تساوی به پایان برد که ورزشگاه آزادی مملو از
تماشاگرانی بود که باید رفتارشان را ستایش کرد.
در روزی که چشــم مسئوالن کنفدراســیون فوتبال آسیا به
ورزشگاه آزادی دوخته شــده بود تا کوچکترین رفتار تماشاگران
را ضبــط کنند و آن را علیه میزبانی فوتبال ایران اســتفاده کنند،
تماشاگران اســتقالل طوری رفتار کردند که حاال این مسئوالن و
عربستانیهابایدشرمندهتصمیماتگذشتهشانباشند.
دیدار برگشت تیم های فوتبال استقالل و العین امارات که برای
اخبار کوتاه

کی روش تا  2019با ایران
خواهد بود

فدراسیون فوتبال از مدت ها قبل برای تمدید
قرارداد با کارلوس کــیروش تالشهای خود را
آغاز کرده اســت .به گزارش فارس ،در گیرودار
روزهایی که به نظر می رسد فدراسیون فوتبال
به دنبال گزینه برای تیم امید اســت تا این تیم
در رقابت های بازی های آسیایی حضوری قوی
داشته باشد ،مســئوالن فدراسیون برنامه قبلی
خود یعنی تمدید قــرارداد با کارلوس کیروش
را فرامــوش نکرده اند .خبرهایــی که خبرنگار
ورزشی فارس به تازگی کســب کرده حکایت
از ایــن دارد که در تازه ترین جلســه ای که بین
مهدی تاج و ســرمربی تیم ملی فوتبال برگزار
شده توافقات نســبی بین طرفین برای تمدید
قرارداد حاصل شده اســت .با توجه به شرایطی
که در نشســت آخر این دو گذشــته به نظر می
رســد باید کیروش را ســرمربی ایران در جام
ملت های آسیا در سال  2019در کشور امارات
دانست و این مرد پرتغالی برای تمدید قرارداد به
مهدی تاج چراغ سبز نشــان داده است .قرارداد
فعلی کی روش با فدراسیون فوتبال تا پایان جام
جهانی  2018روســیه اســت و از مدت ها قبل
زمزمه هایی مبنی بر پیشــنهادات اغوا کننده
از سوی کشورهای آســیایی و آفریقایی به کی
روش شنیده می شد و همزمان با همین خبرها
فدراسیون فوتبال هم برای ماندگار کردن وی در
تیم ملی ایران جلســات خود را با کی روش آغاز
کرده بود .قرار اســت ظرف روزهای آینده پس
از بررســی همه جانبه قرارداد توسط خود کی
روش و جمع بندی های نهایی فدراسیون تمدید
قرارداد به صورت رسمی انجام شود.

چراغ سبز آرسنال به جدایی
مدافعاسپانیایی

باشگاه آرســنال تابســتان آتی مخالفتی با
جدایــی هکتور بیرین ،مدافع اســپانیایی خود
نخواهدداشت.
بارسلونا تابســتان گذشــته تالش زیادی
کرد تا بیرین را به خدمت بگیرد ولی آرســنال
تسلیم نشد و بیرین در لندن ماند .مدافع راست
جوان و خوش آتیه کاتــاالن ،محصول آکادمی
الماسیاســت ولی از نوجوانی راهی آرسنال شد
و اکنون بازیکن ثابت توپچی هاست .طبق ادعای
دیلی میل ،تابستان آتی موضع آرسنال نسبت
به بیرین کامال متفاوت خواهد بود و این باشگاه
حاضر به انتقال بیرین با  50میلیون یورو است.
توپچی ها قصد تقویت بیشتر خود با پول حاصل
از فروش بیرین را دارند.در حال حاضر ســرجی
روبرتو و ســمدو ،مدافعان راست بارسا هستند و
باید دید این باشگاه همچنان عالقه مند به جذب
بیرین است یا خیر.

شفر :تقصیر میک درموت است!

سرمربی استقالل بعد از تساوی تیمش مقابل
العین خستگی را دلیل اصلی پیروز نشدن آبیها
عنوانکرد.
تیم فوتبال اســتقالل دوشنبه شب به مصاف
العیناماراترفت.ورزشگاهآزادیمملوازجمعیت
و همه چیز برای یک پیروزی به یاد ماندنی فراهم
بود .اســتقالل در نیمه اول بازی خوبی را ارائه داد
و حریف اماراتی روی ضد حمالت بیشــتر تمرکز
داشت .حاال ســوال این است که قدرت تاکتیکی
العین باعث شد استقاللیها نتوانند به اصطالح باال
بازی کنند یا توان بدنی اســتقاللیها اجازه بازی
کردن در زمین العین را نداد؟ شفر در پاسخ به این
پرسش معتقد است خستگی تیمش باعث شد که
نتوانند مقابل العین در نیمه دوم باال بازی کنند .او
گفت که اســتقاللیها به طور مشخص در اردوی
پیش از فصل به لحاظ بدنی شرایط خوبی را پشت
سر نگذاشتهاند و تلویحا میک مکدرموت را متهم
کرد که به لحاظ بدنسازی ضعیف عمل کرده است
و طبیعی اســت تیمی که بدنسازی خوبی داشته
در طول فصل دچار مشکالتی شود .این صحبت
شــفر یادآور اظهارات جباری در برنامه  ۹۰بود .او
هم در آن برنامه از آمادهســازی اســتقالل پیش
از فصل انتقاد کرد و گفت کــه این تیم در اردوی
ارمنســتان تمرینات خوبی را پشت سر نگذاشته
است .اســتقاللیها با آوردن ساناک تالش کردند
تا بخشی از این مشــکل را حل کنند ولی ظاهرا
این مشــکل هنوز تا حدی وجود دارد و شفر باید
دو ماه پیش روی را هم به نوعی پشت سر بگذارد
بلکــه بتواند برای فصل بعــد آن طور که خودش
میخواهد تیم را آماده کند.

تعیین صدرنشین گروه چهارم لیگ قهرمانان آسیا از اهمیت باالیی
برخوردار بود ،دوشنبه شب در ورزشگاه آزادی برگزار شد و هواداران
آبی های تهران با حضور پرشــور خود تمام سکوها و صندلی های
آزادی را به تسخیر خود درآوردند تا با حمایت هایشان به پیروزی
استقاللکمککنند.
استقالل خوب نبود و نتوانست انتظارات هوادارانش را برآورده
کند .شــاگردان شــفر که در ماه های پس از حضــور وی نمایش
دلنشین و قابل دفاعی داشــتند در روزی که باید بهتر از همیشه
می بودند نمایش کم رمقی داشتند و نتوانستند العین را در تهران
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شکســت دهند .اســتقالل هر چند گل اول را زد و تالش کرد تا با
حفظ همین گل ســه امتیاز بازی را برای خود نگــه دارد اما روی
یک غافلگیری گل تساوی را دریافت کرد تا هوادارانش سرخورده
و دلگیر شــوند .درحالی که تصور می شــد پــس از این گل رفتار
تماشاگران تغییر کند و به واسطه از دست دادن سه امتیاز عصبانی
باشند و رفتاری غیراخالقی بروز دهند ،آنها نه تنها واکنشی به این
اتفاق نداشتند بلکه برخی از هواداران در پایان بازی اقدام شایسته
دیگری انجام دادند و زباله های برجا مانده را جمع آوری کردند.
اتفاقــی که در بازی اســتقالل و پرســپولیس رخ داد و برخی
تماشاگران اشیایی را به ســمت بازیکن پرسپولیس پرتاب کرده
بودند ،ایــن نگرانی را به وجود آورده بود کــه به هنگام زدن ضربه
کرنر توسط بازیکنان العین بازهم این رفتار تکرار شود اما هواداران

استقالل با درک درستی شرایط فوتبال ایران تصمیمی گرفتند که
پاسخ محکمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا و مسئوالن عربستانی
بود .اظهار نظر سرمربی تیم العین نیز مهر تاییدی بود بر رفتار خوب
و حرفه ای تماشــاگران استقالل که در نشست خبری تاکید کرد
نمی داند چرا در مورد میزبانی ایران چنین حرفهایی مطرح می
شــود .منظور او دقیقا رفتار خوب و حرفه ای تماشاگران استقالل
بود که کوچکترین حرکت غیر ورزشی نداشتند اما عربستانی ها و
کنفدراسیون فوتبال آسیا ایران را از میزبانی محروم کرده اند.
هر چند بهتر بود این رفتار خوب با ســه امتیاز برای اســتقالل
همراه می شد اما ارزش کاری که هواداران آبی دوست کردند بیشتر
از ســه امتیاز بود و مهر تاییدی زد بر امن بودن ورزشگاه های ایران
برای میزبانی از رویدادها و بازی های آینده.

هشدار بیسابقه اتحادیه جهانی کشتی؛

میزبانی جام جهانی از ایران پس گرفته شد

شــرایط پر تنش کشــتی طی روزهای
گذشته باالخره کار دست ایران داد و سرانجام
اتحادیه جهانی کشتی با توجه به استعفاها و
دیگرمسائلحاشیهایکشتیایرانبرگزاری
جام جهانی کشــتی در اهواز را منتفی اعالم
کرد .روز گذشته اتحادیه جهانی کشتی اعالم
کرد ،که جام جهانی کشتی فرنگی در اهواز
برگزارنمی شود.
درنامــه اتحادیــه جهانی کشــتی به
فدراسیون کشتی ایران اعالم شده است که
با توجه به مسائل پیش آمده و شرایط فعلی
فدراسیون کشتی ایران ،نظر اتحادیه جهانی
این اســت که امکان برگــزاری جام جهانی
کشتی فرنگی در روزهای ۲۳و  ۲۴فروردین
ماه ســال  ۹۷در اهواز فراهم نیست .اتحادیه
جهانی ایــن موضوع را به فدراســیون های
ملی دیگر کشورهای شرکت کننده در جام
جهانی نیز اعالم کرده است.
به این ترتیب با توجه بــه بر هم خوردن
مســابقات جام جهانی ،فدراسیون کشتی
بــه زودی زمان برگزاری مرحلــه اول و دوم
مسابقات انتخابی تیم های ملی برای شرکت
در بازی های آســیایی جاکارتا و رقابت های
جهانی مجارستان را اعالم می کند.در همین
خصوص رئیس هیئت کشــتی خوزستان
گفت :میزبانی جام جهانی کشــتی فرنگی
از ایران گرفته شــد ولی ایــن امکان وجود
دارد کــه فیال این رأی را پس بگیرد .ســید
حسین مرعشیان صبح دیروز سه شنبه در
گفتوگو با فارس  ،درباره لغو شدن برگزاری
جام جهانی کشــتی فرنگی در اهواز ،اظهار
کرد :بهدلیل اســتعفای خــادم و وضعیت
نامشخص فدراســیون ،فدراسیون جهانی
تصمیم گرفتــه که برگزاری جــام جهانی
کشــتی فرنگی در ایران را تــا اطالع ثانوی
لغو کند تا ببینند تکلیف فدراســیون ایران
چه میشــود .رئیس هیئت کشتی استان
خوزستان تصریح کرد :دوشنبه گذشته در
جلســه مجمع فدراسیون کشــتی بودیم و
همه اتفاق نظر داشتند که رسول خادم باید
برگردد و داورزنی هم با استعفای وی موافقت
نکرد و مقرر شد بنیتمیم و الیق ،نایب رئیس
و دبیر فدراســیون کار را جلو ببرند و اگر در

کنم .ما باید بدانیم که ورزش کامال مستقل
از سیاست است .روابط بد بین کشورها نباید
بر شرایط ورزشکاران تاثیر بگذارد .ما همین
مشــکل را با اوکراین و روسیه هم داریم ،اما
مســابقاتی داریم که در هر دو کشور برگزار
خواهندشدومطمئنهستیمکهورزشکاران
آنها بدون مشــکل در مســابقات شــرکت
میکنند.

روزهای آینده خادم متقاعد شد که برگردد
مشکلی نیســت و اگر متقاعد نشــد دوباره
مجمع تشکیل شــود و تصمیمات الزم اخذ
شود .وی افزود :فدراسیون جهانی با توجه به
اینکه رئیس فدراسیون کشتی ایران خودش
عضو هیئت رئیسه فدراسیون کشتی است،
طبیعی اســت که تا زمان مشــخص شدن
وضعیت ریاست فدراســیون کشتی ایران،
تامل کنند و حتی این احتمال وجود دارد که
این رای برگردد و مســابقات در ایران برگزار
شــود و مثال فدراســیون ممکن است نامه
بدهد که میتواند بــدون حضور آقای خادم
مسابقات را برگزار کند ولی کمی سخت است
فدراســیون جهانی بپذیرد .مرعشیان بیان
کرد :تا صبح دوشنبه در جلسه مجمع هیچ
خبری مبنی بر عدم برگزاری مســابقات در
ایراننبودواینخبرسهشنبهدیروزاعالمشد
و اتفاقا دو روز پیش جلسه خوبی با مدیرکل
ورزش و جوانان استان برای پیشبرد کارها
داشتیم و بسیاری از موارد برای این مسابقات
آماده شده که هنوز هم امیدواریم شاید رای
فدراسیونجهانیبرگردد.

ایران تهدید شد
زلزله در کشتی ایران از ماههای قبل آغاز
شد و با استعفای خادم و دیگر افراد به اوج خود
رسید .اما در این میان واکنش خشمگینانه
اتحادیه جهانی کشتی هم حائز اهمیت بود.
رییس اتحادیه جهانی کشــتی نســبت به
اتفاقات اخیر در کشتی ایران واکنش تندی
نشــان داد .او تهدید کرد که ادامه این روند
میتواند آســیب جدی به کشــتی و ورزش
ایران وارد کند .ننــاد اللوویچ در مصاحبه با
سایت خبری  ،Inside the gamesدرباره
اتفاقات اخیر در کشــتی ایران ،اظهار کرد:
ایران تبدیل به ریگی در کفشمان شده است.
برخی از اوقات چنین اتفاقاتی در کشتی رخ
میدهد و گاهی اوقات نیز ممکن اســت در
دیگر ورزشها بیفتــد .میخواهیم از تکرار
این اتفاقات در آینــده جلوگیری کنیم.وی
ادامه داد :دقیقا نمیدانیم که چه شده است،
خبرهایی به ما رسیده که رییس فدراسیون
کشــتی ایران استعفا کرده اســت .در حال
حاضر به او دسترســی ندارم ،اما میخواهم
که حقایق را بدانم .به خصوص که مسابقات

در ایران به زودی خواهیم داشت و برگزاری
آنها بدون رییس فدراســیون آسان نیست.
من دلیلاصلی این که او چرا اســتعفا داده
اســت را نمیدانم ،اما اگر مربوط به اتفاقات
اخیر باشــد خوب نیست .ورزش ایران اگر به
این روند ،مســابقه ندادن مقابل ورزشکاران
اسرائیل ادام ه دهد ریسک زیادی را متحمل
شــده اســت.نناد اللوویچ ،رییس اتحادیه
جهانی فدراســیون در ادامه ،افزود :شرایط
واقعا پیچیده اســت .ما نیــاز به کمک دیگر
فدراســیونها و کمیت ه بینالمللی المپیک
داریم .مسئوالن ایران باید متوجه شوند که
اگر نخواهند که ورزشکارانشان مقابل همه
کشورها مبارزه کنند ،نه تنها به کشتی ضربه
وارد میکنند ،بلکه به تمام ورزش ایران ضربه
میزننــد.وی گفت :مســئوالن بینالمللی
ورزش اجــازه چنین اتفاقــی را نمیدهند.
تنها بازنده در آخر ورزشکاران ایران هستند.
تمامی جنبش ورزش باید با هم متحد شود و
به مسئوالن توضیح دهد که این اتفاق دیگر
نمیتواند رخ دهد .من صربستانی هستم ،اما
باید از منافع ورزشــکاران کوزوو نیز حمایت

انصراف از رفتن به امریکا
از سوی دیگر فدراسیون کشتی با توجه
به تغییــر زمان برگزاری رقابتهای کشــتی
فرنگی و تداخل با برنامه های آماده ســازی
کشتی ایران رســما از حضور در جام جهانی
کشتی آزاد آمریکا انصراف داد.بر این اساس
با توجه به اعالم قبلی ایران مبنی بر اینکه اگر
امکان برگزاری جام جهانی کشــتی فرنگی
در زمان پیشنهادی از ســوی ایران نباشد،
تیم ملی کشتی آزاد هم به دلیل جلو آمدن
زمان برگزاری انتخابی تیم ملی نمی تواند در
مسابقاتجامجهانیشرکتکند،فدراسیون
کشــتی این موضوع را بــه اتحادیه جهانی
کشتی اعالم کرد و اتحادیه نیز با این موضوع
موافقت کرد .به این ترتیب با توجه به حضور
نیافتن ایــران در جام جهانی ،فدراســیون
کشــتی به زودی زمان برگزاری مرحله اول
و دوم مسابقات انتخابی تیم های ملی برای
شرکت در بازی های آسیایی جاکارتا و رقابت
های جهانی مجارستان را اعالم می کند.
صحت ندارد
آخرین بررسی ها حاکیست تالشها برای
بازگرداندن میزبانی ایران در داخل کشور در
حال انجام است .شهنازی ،دبیر کل کمیته
ملی المپیک در همین خصوص گفت :خللی
در برنامههای فدراسیون کشتی ایجاد نشده
است.وی افزود :پس گرفتن میزبانی کشتی
از ایران صحت ندارد بنــا بر این مردم نگران
نباشند .کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش
در نامه ای به فدراســیون جهانی کشــتی
خواســتار تجدید نظر شده اند .پیشتر خادم
هشدار داده بود که با شرایط فعلی دائم باید به
فدراسیونهایجهانیالتماسکنیم.

روزهای پر استرس  3ملی پوش فوتبال

عدم دعــوت بازیکنان تیم ذوبآهن در جلســات
تمرینی تیمملی ،وضعیت ملیپوشان این تیم را مبهم
کرد و به همین دلیل لیســت کیروش برای دیدار برابر
سیرالئون از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به گزارش «ورزش ســه» ،رشید مظاهری ،مرتضی
تبریزی و اکبر ایمانی سه بازیکن تیم ذوب آهن اصفهان
هستند که به عنوان نفرات مورد نظر کی روش تمامی
اردوهای یک ساله اخیر تیم ملی را پشت سر گذاشتند؛
اما از حدود دو ماه پیش ،به طرز مشــکوکی نام این سه
بازیکن از لیست تیم ملی کنار گذاشته شد تا مشخص
شود رفتاری برخالف نظر کی روش از سوی کسی سر
زده و او نیز ملی پوشان اصفهانی را خط زد!
موضوع کنار رفتن این سه بازیکن از لیست تیم ملی
از ســوی هیچ یک از مسئوالن فدراسیون فوتبال تایید
نشده و فشردگی بازی های ذوب آهن در لیگ قهرمانان
و لیگ برتر ،دستاویزی شــد تا عنوان شود برای فشار
کمتر به بازیکنان این تیم که یکی از نماینده های ایران
در آسیا محسوب می شود ،در جلسات ریکاوری از این

بازیکناناستفادهنمیشود.
البته از زمانی که ابهام در وضعیت ملی پوشــان تیم
ذوب آهن آغاز شد ،هیچ لیســتی برای تیم ملی اعالم
نشد؛ اما بنا به ســنت ماه های اخیر کارلوس کی روش
پس از بازی های هر هفته ملی پوشــان خود را به مرکز
 pecمی رساندند تا در تمرینات ریکاوری مورد نظر مرد
پرتغالیحضورپیداکنندکهدراین میان سهبازیکنتیم
ذوب آهن پس از حضور ممتد در این تمرینات هفتگی،
به ناگاه دعوتی از خود برای ادامه حضور ندیدند.
این وضعیت بازیکنان ذوب آهن و ابهام در دعوت از
آنها باعث شده تا لیســت بازیکنان مورد نظر کی روش
برای دیدار برابر سیرالئون ،یکی از مهمترین لیست های
تیم ملی باشد .دروازه بان ،هافبک و مهاجم ذوبی ها این
روزها را بیشتر از هر زمان دیگری در تب و تاب هستند و
ذهن خود را درگیر این موضوع می بینند؛ موضوعی که
از اهمیت ویژه ای برای هر کدام از آنها برخوردار است و
حتی می تواند آینده ورزشی آنها را دستخوش تغییراتی
اساسی کند .این در حالیســت که حداقل دو نفر از این

ســه بازیکن در صورت ادامه شرایط قبلی می توانند در
لیست نهایی کی روش برای حضور در جام جهانی نیز
قرارداشتهباشند.
رشــید مظاهری در حال حاضر یکی از آماده ترین
دروازه بان های فوتبال ایران است و قطعا یکی از عوامل
مهم موفقیت ذوبی ها در دور برگشت رقابت های لیگ
برتر محسوب می شود .او حتی در دیداری آسیایی که
سه بار دروازه خود را باز شــده می بیند ،آنقدر واکنش
های به موقع و فــوق العاده از خود به نمایش می گذارد
که همگان او را مانع اصلی برای رسیدن به یک شکست
تاریخی ببینند .رشــید از نظر تعدد سیو در دیدارهای
لیگ قهرمانان آسیا ،در حال حاضر صدرنشین گلرهای
حاضر در این رقابت ها محسوب می شود.
اکبر ایمانی پس از درخشــش در پدیده راهی تیم
ملی شــد و با ادامه بازی های خوب خود در ذوب آهن
توانست حضور خود در اردوهای تیم ملی را تثبیت کند
و حتی در همین مدت زمان کوتاه دو بار برای تیم ملی
به میدان برود.

مرتضی تبریــزی نیز این روزهــا در اوج آمادگی به
سر می برد .کاپیتان ســوم ذوبی ها که در دور برگشت
توانســت بــه بهترین فرم خود برســد 11 ،بــار برای
سبزپوشــان در لیگ گلزنی کرده و در لیگ قهرمانان
آسیا نیز  3بار برای اصفهانی شادی آفرین بوده تا نشان
دهد یکی از آماده ترین دوران های خود را پشــت سر
می گذارد.
به هرحال باید یکی ،دو روز دیگر صبر کرد و دید نامی
از بازیکنان تیم ذوب آهن وارد لیست اخیر کارلوس کی
روش خواهد شــد یا خیر .بازیکنانی که این روزها یکی
از بهترین های لیگ محســوب می شوند و قطع یکباره
حضور آنها در تیم ملی یکی از عجیب ترین اتفاقاتی بود
که در ماه های اخیر افتاد .اتفاقی کــه در صورت ادامه
دار بودن می تواند علتی داشته باشــد و آن نیز به طور
مستقیم به سرمربی تیم ملی برمی گردد .به دلیل اینکه
هر سه ملی پوش ذوبی ها به طور ناگهانی بایکوت شدند
می توان عصبانیت کارلوس کی روش از تیم ذوب آهن را
به دالیلی مبهم ،عامل اصلی آن دانست.

اتهام بزرگ عمر به شفر

عمر عبدالرحمان ستاره تیم العین اتهام عجیبی را علیه سرمربی سابق
خود مطرح کرد.
عمر عبدالرحمان مرد سال آسیا و ستاره العین مغز متفکر این تیم در
مرکز زمین است؛ اما در دو دیدار با استقالل نتوانست در گلزنی و گلسازی
موفقباشد.بااینوجودعبدالرحمانستارهدرخشانیدرزمینمسابقهبود
و بارها هافبک های استقالل را به زحمت انداخت و اگر کمی خوش شانس
بود ،ضربه او به جای تیرک دروازه به تور دروازه حسینی بوسه می زد.
عمر عبدالرحمان در مصاحبه ای پس از پایان مسابقه گفت :العین می
توانســت در این بازی  3امتیاز را بگیرد و ما فرصت های بسیاری را برای
گلزنی از دست دادیم .او ادامه داد :هنوز  6امتیاز و در واقع  2بازی پیش رو
داریم و می توانیم با پیروزی در این دیدارها صعود کنیم و به عبارتی همه
چیز دست خودمان است .نکته جنجالی اما صحبت های عموری درباره
رفتار بازیکنان اســتقالل و دستور عجیبی بود که شفر برای مهار او صادر

کرده بود .عموری در این باره گفت :من شنیدم وینفرد شفر سرمربی تیم
استقالل به بازیکنان تیمش می گفت شماره 10العین یعنی من را بزنید!
اتهام بزرگ ستاره العین به شــفر می تواند باعث شود تا جنجال های
میان العین و استقالل ادامه پیدا کند .عموری در شرایطی این صحبت ها
را مطرح می کند که شفر تجربه همکاری با او را در کارنامه خود دارد و در
العین به عنوان سرمربی حضور داشته است .در دیدار استقالل برابر العین
تنها فرشید اسماعیلی با کارت زرد داور جریمه شد که این بازیکن نیز به
دلیل خطا روی دروازه بان حریف جریمه شد و هیچ بازیکنی از استقالل
با انجام خطا ،برای متوقف کردن یا ترساندن این بازیکن در زمین از سوی
داور جریمه نشد.
عموری در نیمه دوم نیز به داور مســابقه در یک صحنه به این موضوع
اعتراض کرد که فرشــید باقری  5مرتبه روی او خطا کرده اما هیچ کارت
زردی دریافت نکرده تا مشخص شــود او از خطاهای بازیکنان استقالل

بسیار کالفه بوده است.
در همین حال مدیرعامل باشــگاه استقالل گفت :فراموش نکنید که
هنوز صدر نشین سخت ترین گروه در غرب آسیا و شانس اول صعود از این
گروهبهمرحلهبعدیهستیم.
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منهای فوتبال

هر بار زمین میخورم  ،دوباره
بلندمیشوم

باارزشترین بازیکن رقابتهای بسکتبال با
ویلچر انتخابی جاکارتا گفــت :هر بار که هنگام
بازیزمین میخورموخودمدوبارهبلندمیشوم،
حس خوبی دارم و اعتماد به نفسم بیش از پیش
میشود.
به گزارش فارس مهسا سعادت ،عضو تیم ملی
بســکتبال با ویلچر بانوان کشورمان از خراسان
رضوی ،شهر مشهد است که موفق شد در جریان
رقابتهای انتخابی جاکارتا بــه عنوان با ارزش
ترین بازیکن دســت یابد .وی در این خصوص
گفت :هر بار که هنگام بــازی زمین میخورم و
خودم دوباره بلند میشــوم ،حس خوبی دارم و
اعتماد به نفســم بیش از پیش میشود .در واقع
این رشته به من کمک کرد تا توانمندی هایم را
باور کنم و فراموش کنم دارای معلولیت هستم.
مسابقات انتخابی جاکارتا ،دومین تجربه برون
مرزی من پــس از رقابتهای قهرمانی آســیا
و اقیانوســیه اســت و پیش از آن در مسابقات
قهرمانی کشور به عنوان خانم گل معرفی شده
بودم؛ امســال هم در مسابقات باشگاهی زنجان
موفق شدم این عنوان را دوباره بدست آوردم.
بازیکن تیم ملی بســکتبال با ویلچر تصریح
کرد :حضــور در مســابقات قهرمانی آســیا و
اقیانوســیه که در چین برگزار شــد خیلی به ما
کمک کرد تا در این مسابقات موفقتر عمل کنیم

تنیسور ایرانی امروز به مصاف
رقیب ترک می رود

ملیپوشانتنیسکشورمانامروزچهارشنبه
درمسابقهدوبلفیوچرزترکیهبهمیدانمیروند.
ملی پوشان تنیس کشورمان که خود را برای
دیدار با تایوان در گــروه دوم دیویس کاپ آماده
میکنند در حــال حاضر در آنتالیای ترکیه و در
مسابقات فیوچرزاینکشور شرکتدارند.
شــاهین خالدان که در بازیهای انفرادی به
جدول اصلی راه پیدا نکرده بود ،طبق برنامه امروز
با شکان شکوفی در مسابقه دوبل با بازیکنانی که
رنک  300و  500دنیا را دارند ،مسابقه خواهند
داد.سعیداحمدوند،سرمربیتیمملینیزهدایت
آنها را برعهده دارد و قرار است ملی پوشان از هفته
آینده اردوی خود را در اســتانبول به مدت یک
هفتهبرگزارکنند.
دیدار ایران و تایوان برای ماندن در گروه دوم
دیویس کاپ اواسط فروردین ماه در تایوان برگزار
خواهدشد.

ملی پوش ژیمناستیک به دنبال
ثبت حرکت جدید در خرک

ملی پوش ژیمناســتیک امیدوار اســت در
ادامه روند مدال آوری خود در سال  ۹۶بتواند در
مسابقات جام جهانی باکو نیز روی سکو برود.
ســعیدرضا کیخا ملی پوش ژیمناستیک در
گفتگو با مهر در خصوص رقابتهای جام جهانی
باکو تصریح کرد :خوشبختانه در شرایط خوبی
قرار داریم و امیدوارم در ادامه سال خوبی که در
ژیمناستیک داشتیم در باکو هم به نتایج خوبی
دســت پیدا کنیم و تالش می کنم سال  ۹۶را با
یک مدال دیگر به پایان برسانم هرچند در جام
جهانی برترین ژیمناستهای جهان حضور دارند
و رقابت بسیار دشوار است.
وی افزود :به فکر ثبت حرکت جدید در باکو
هســتم .می خواهم این حرکت را به همراه یک
حرکت جدیــد دیگر در خرک حلقــه به ثبت
برســانم .به گفته این ملی پوش ،ثبت حرکات
در کتاب فدراســیون جهانــی میراثی ماندگار
در ژیمناســتیک اســت که به نوعی آرزوی هر
ژیمناست این است که با ثبت چنین حرکاتی در
این رشــته جاودانه بماند .کیخا با بیان اینکه در
جام جهانی دو ســال پیش در ماده خرک حلقه
به عنوان سومی دســت پیدا کرده بود افزود :جا
دارد که از زحمات فدراسیون ژیمناستیک تشکر
کنم که در اردوهای تیم ملی شرایط نسبتا خوبی
برای ما فراهم کرد  .وی ادامه داد :تنها مشکل ما
از لحاظ حقوق و بحث مالی است که اگر بتوانیم
مبلغی به صورت ماهیانه دریافت کنیم خیلی به
زندگی شخصی ما کمک می شود.

تیم ملی تیراندازی دانشجویان
عازم مالزی شد

تیمملیتیراندازیدانشجویانایرانبهمنظور
شرکتدررقابتهایقهرمانیدانشجویانجهان
شب گذشته تهران را به مقصد مالزی ترک کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی فدراســیون
ملی ورزشهــای دانشــگاهی ،هفتمین دوره
رقابتهای تیراندازی قهرمانی دانشــجویان در
کشــور مالزی برگزار میشود .به همین منظور
تیم ملی دانشجویان ایران با ترکیب ۱۰ورزشکار
خانم و آقا دوشنبه شب عازم کشور مالزی شد .در
این رقابتها که در دو بخش تفنگ و تپانچه بادی
برگزار میشود ،تیم ایران متشکل نجمه خدمتی
 ،فاطمه کرم زاده  ،مریم شــفعی پــور  ،مهدیه
عباســی فر در تفنگ دختران  ،هانیه رستمیان
 ،ســیده شــیرین مرتضوی  ،آمیتیس جعفری
 ،درتپانچه دختران و محمد حســین کریمی ،
مهیار صداقت و امیر حسین گل پسند درتفنگ
پسران در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

