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خبر خوب تاج برای استقالل و پرسپولیس:

پورعلیفرد :تیم ملی پاورلیفتینگ
بانوان جعلی است

خودشان بلیتفروشی کنند

شکست دوم دختران فوتبالیست
 تیــم ملی فوتبــال جوانــان بانوان ایــران ،در
تورنمنــت چهارجانبه چین حضــور دارد و دیروز
در دومیــن دیــدار خود با نتیجه  ۵بــر یک مقابل
ژاپن شکســت خــورد .تــکگل ایــران را فاطمه
گرائیلی به ثمر رســاند .ملیپوشــان در ســومین
دیــدار خود به مصاف آمریــکا خواهند رفت .تیم
ملی فوتبــال جوانــان بانوان در نخســتین دیدار
خود نیز مقابل چین بــا نتیجه  ۸بر صفر مغلوب
شــده بود .ایــران ،چین ،ژاپن و آمریــکا چهار تیم
حاضــر در این تورنمنت هســتند .معاون ورزش
حرفــهای و قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان ،از
همکاری مجموعه ورزشــي آزادی با شــهرداری
تهران برای حضور بانوان در ورزشــگاه آزادی خبر
داد .محمدرضــا داورزنی ،دیروز درباره پرســش
خبرنگاری مبنی بر اینکه قرار اســت برای حضور
بانوان در ورزشــگاه آزادی بخشــی از ورزشــگاه
آزادی مسقف شــود ،توضیح داد» :این تعامالتی
اســت که بین نجفی ،شهردار تهران و سلطانیفر،
وزیر ورزش و جوانان صورت گرفته اســت که یک
بخش از ورزشــگاه آزادی مسقف شود .همچنین
قرار بر این اســت که یک پروژه ۴۰هزارنفری برای
بانوان در استادیوم آزادی که از سالهای قبل قول
آن داده شده است ،عملیاتی شود«.

رحیمی و زهرا نعمتی در میان
 ۱۰پاراکماندار تماشایی
رقابتهای جهانی
 دو پاراکماندار ایران ،از ســوی کمیته بینالمللی
پارالمپیک ،در جمــع  ۱۰پاراکمانداری قرار گرفتهاند
که مدال طــالی رقابتهای جهانــی چین را هدف
گرفتهاند .بهگزارش ســایت کمیتــه ملی پارالمپیک،
رقابتهــای پاراتیرانــدازی با کمان بــا حضور ۱۵۰
شــرکتکننده در پکن برگزار میشود و این نخستین
رویداد رســمی این رشته پس از بازیهای پارالمپیک
 ۲۰۱۶ریو به حساب میآید .غالمرضا رحیمی و زهرا
نعمتی ،در جمــع  ۱۰پاراکمانداری قرار گرفتهاند که
تماشــای عملکرد آنها از ســوی کمیته بینالمللی
توصیه شــده اســت .در این مطلب دربــاره رحیمی
بهعنــوان پاراکمانــدار شــماره یک این فهرســت،
آمده اســت :رحیمی در ماده ریکــرو مردان در صدر
رنکینگ قــرار دارد ،ضمــن اینکه عنــوان قهرمانی
پارالمپیــک را نیز یدک میکشــد .رحیمــی بهخاطر
استعداد و شــخصیتش مورد احترام است .رحیمی،
در رقابتهــای جهانی  ۲۰۱۵دوناشــینگن آلمان به
مــدال برنز رســید .در این مطلب همچنیــن درباره
نعمتی عنوان شــده اســت :نعمتی ،که روی حضور
در رقابتهای افراد ســالم تمرکز کرده بود ،اکنون در
رقابتهای قهرمانی جهان به صحنه بازگشته است
و باید با »چونیان وو« از چیــن دوباره رقابت کند .او
دو مــدال طالی بازیهای پارالمپیــک را در کارنامه
دارد و شاید مشهورترین پاراتیرانداز جهان باشد .دور
مقدماتی رقابتهای قهرمانی جهــان از امروز آغاز
میشود.

ﻋﮑﺲ :ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﻣﻌﻠﯽ ،ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮد

 رئیــس فدراســیون فوتبــال از واگــذاری
بلیتفروشــی اینترنتی به دو باشــگاه استقالل و
پرســپولیس خبــر داد و گفت» :بــا مدیران عامل
این دو باشــگاه درخصوص فروش بلیت اینترنتی
بــه تفاهــم رســیدهایم و قــرار بر این اســت که
بلیتفروشــی اینترنتی به خود باشــگاهها واگذار
شــود تا ســهم خوبی را از این مســئله ببرند .به
سازمان لیگ اعالم کردهایم که خود را وارد این کار
نکند و ســهم خودش را از بلیتفروشی دریافت
کند« .مهــدی تاج در جمــع خبرنــگاران درباره
برنامههای تیم ملی فوتبال بعد از صعود به جام
جهانی  ۲۰۱۸روســیه هم توضیــح داد» :تا امروز
هیچ کشوری در آسیا دیده نشده که بعد از صعود
به جام جهانی دو بازی دوســتانه انجام دهد .ما
برای اینکه بتوانیــم حضور خوبی در جام جهانی
روسیه داشته باشــیم ،دو بازی دوستانه هماهنگ
شده و هشــت بازی طی درخواست سرمربی تیم
ملی فوتبال پیشبینی کردهایم .یک بازی دوستانه
با روسیه خواهیم داشت که خود این کشور هزینه
را پرداخت کرده اســت و یک بازی هم با توگو که
یکی از تیمهای آفریقای جنوبی اســت که این هم
بنا بر پیشنهاد کارلوس کیروش بوده است؛ زیرا او
معتقد است که ما در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه به
احتمال زیاد با یــک تیم آفریقایی مواجه خواهیم
بود و بهتر است با انجام دیدار با یک تیم آفریقایی،
خود را برای جام جهانی آماده کنیم .این تیم ،تیم
بسیار خوبی اســت و  ۱۴بازیکن آن لژیونر هستند.
تمام هزینههــای تیم توگو را فدراســیون فوتبال
پرداخت میکند اما بازی اولی که با روسیه داریم،
تمام هزینهها از سوی فدراســیون فوتبال روسیه
پرداخت خواهد شــد .رئیس فدراســیون فوتبال
درباره پاداش تیــم ملی فوتبال بعد از راهیابی به
جام جهانی روسیه ،گفت» :فوتبالیستها بخشی
از پاداش خود را دریافت کردهاند و تا امروز به جز
بازی با تیم ملی فوتبال سوریه که به نتیجه مساوی
ختم شد ،تمام پاداشها که عدد چشمگیری بود و
یکی از این پاداشها حدود هشــت هزار دالر بود،
به بازیکنان فوتبال پرداخت شــده است .ما سعی
میکنیم پاداش جام جهانی را نیز در مراسمی به
بازیکنان فوتبال پرداخت کنیم«.

پایــان حســرت ۱۶ســاله؛
پرسپولیس بعد از مدتها غیبت در
جمع چهار تیم پایاني آســیا دوباره
به نیمهنهایي این رقابتها رســید؛
سرخپوشان ایراني که شب گذشته
در بازي برگشت مرحله یکچهارم
نهایي در ورزشگاه بنزاید به مصاف
تیــم االهلي عربســتان رفتــه بود،
بــا ارائه یک بازي منطقــي و زیبا با
نتیجــه  ۳بر یک به برتري رســید و
راهي نیمهنهایي شــد .پرسپولیس
کــه بازي رفــت را با تســاوي ۲-۲
به پایان رســانده بود ،در این دیدار
لحظــات تلخ و شــیرین زیــادي را
تجربــه کــرد؛ شــیرینترین لحظه
همــان دقیقه ششــم رقــم خورد،
جایــي که علي علیپور با اســتفاده
از ســرعت مثالزدني و البته اشتباه مدافع عربستاني
توانست گل اول پرســپولیس را بزند ،بااینحال اتفاق
تلخ این دیدار شــش دقیقه بعــد از آن گل ،یعني در
دقیقه  ۱۲افتاد؛ کمال کامیانينیا روي یک بياحتیاطي
محــض از داور چینــي مســابقه کارت قرمز گرفت تا
آرزوهاي بلند پرسپولیس براي رسیدن به نیمهنهایي
لیگ قهرمانان آســیا تحت تأثیر قرار بگیرد؛ بااینحال
بازي هوشــمندانه ســرخها کار را به جایي رساند که
بازي با همان یک گل به نفع شاگردان برانکو در نیمه
نخست به پایان رســید .با شروع نیمه دوم و حمالت
پيدرپي نماینده عربســتان ،رقیــب خیلي زود به گل
مساوي رســید .سرخهاي تهراني که به نظر ميرسید
روي دوندگي زیاد و خســتگي مفــرط دیگر از لحاظ
بدني شادابي الزم را ندارند ،کار را سختشده دیدند.
و باز هم تعویضهاي پروفسور
با دریافت گل مســاوي و با توجه بــه اینکه بازي
رفت هم به میزباني اســمي پرســپولیس  ۲-۲شده
بود ،االهلي با همین یک – یک هم مسافر نیمهنهایي
ميشــد ،ولــي آنهــا هرگــز فکــرش را نميکردنــد
تعویضهاي طالیي برانکــو ،همهچیز را عوض کند؛
بشــار رسن ،گادوین منشا و شایان مصلح به ترتیب به
جاي مســلمان ،علیپور و احمدزاده وارد زمین شدند
و درســت مثل بازي رفت ،ســناریو را دگرگون کردند؛

برگشت شــاگردان اسکوالری در
تیم گوانگژو موفق شــدند چهار
گل بــه میهمــان خــود بزنند و
بازی را به وقت اضافه بکشــانند.
در وقتهای اضافــی هرکدام از
دو تیــم یــک بار دیگــر موفق به
گلزنی شــدند .در ضربات پنالتی
تیم شــانگهای توانســت میزبان
خود را با نتیجه  ۵بر  ۴شکســت
دهــد و در مجموع با احتســاب
پنالتیهــا با حســاب  ۹-۱۰راهی
مرحله نیمهنهایــی این رقابتها
شد.حریف شانگهای که هدایتش
بر عهــده ویاش بــواش پرتغالی
اســت امروز از میان اوراوا ردز و
کاوازاکی ژاپن مشخص میشود.
پرسپولیس -الهالل؛  ۴و  ۲۷مهر
برنامــه بازی نیمهنهایی پرســپولیس و الهالل به این
صورت اســت که بازی رفت نیمهنهایــی در منطقه
غرب ،سهشــنبه چهارم مهر به میزبانی الهالل برگزار
خواهد شــد .به دلیل مشکالت سیاســی بین ایران و
عربســتان ،بازیهای دو تیم در زمین بیطرف برگزار
خواهد شــد .پرســپولیس چهــارم مهــر در ابوظبی
میهمان الهالل خواهد بود .بازی برگشت پرسپولیس-
الهــالل هم سهشــنبه  ۲۷مهر در مســقط عمان به
میزبانی پرســپولیس برگزار خواهد شد .پرسپولیس و
الهــالل در مرحله گروهی با هم همگــروه بودند که
هر دو بازی مســاوی شد .پرسپولیس و الهالل تاکنون
شــش بار در لیگ قهرمانان آســیا )فرمت جدید( به
مصاف هم رفتند که پرسپولیس یک برد داشته ،دو بار
الهاللیها برنده شدهاند و سه بازی هم مساوی شده
است .پرســپولیس و الهالل در مجموع  ۱۲بار مقابل
هم قرار گرفتند؛ چهار برد ،پنج مســاوی و سه باخت،
 ۹گل زده و  ۱۱گل خورده ،حاصل کار پرسپولیس برابر
الهالل بوده اســت .الهالل در لیگ قهرمانان آسیا ۲۳
بار با تیمهــای ایرانی بازی کرده که حاصلش  ۱۰برد،
هشت باخت و پنج تساوی بوده است .پرسپولیس هم
در لیگ قهرمانان آســیا ۱۵ ،بار با تیمهای عربســتانی
بازی داشــته که به پنج برد ،پنج مساوی و پنج باخت
رسیده است.

پرسپولیس با جادوي پروفسور صعود کرد

سرخ تسخیر ناپذیر
مصلــح پنالتــي گرفت کــه منجر به اخــراج بازیکن
االهلي شــد و منشــا آن پنالتي را تبدیــل به گل کرد.
در ادامه پرســپولیس که هجوميتر نشــان داده بود
توانست بازهم صاحب یک ضربه پنالتي شود تا اینبار
مهــدي طارمي ،گلزن اول این تیم آن را به گل تبدیل
کنــد؛ مهدي که پیش از این مســابقه روي  ۵۰درصد
گلهاي تیمش در آسیا تأثیر مســتقیم داشت نهتنها
گل ســوم و تیرخــالص را زد ،بلکه بهعنــوان بهترین
بازیکن میدان هم انتخاب شد؛ اما سرخهاي پایتخت
با همین برد شــیرین در فرمت جدیــد لیگ قهرمانان
آسیا ،براي اولینبار و با توجه به فرمتهاي قبلي بعد
از  ۱۶ســال غیبت دوباره طعم حضور در نیمهنهایي
لیــگ قهرمانــان آســیا را چشــیدند .آخرینباري که
پرسپولیس به نیمهنهایي این تورنمنت رسیده بود به
سال  ۲۰۰۱برميگشت.
صعود الهالل و شانگهای
الهالل عربســتان اولین تیمی بود که موفق شــد به

نیمهنهایی برســد .دوشنبهشــب در اولین بازی دور
برگشــت مرحله یکچهــارم نهایی لیــگ قهرمانان
آســیا ،الهالل عربستان موفق شد  ۳بر صفر میهمان
خود العین امارات را شکســت دهد و به نیمهنهایی
برســد .بازی رفت دو تیم با تساوی صفر بر صفر به
پایان رسیده بود .در دیدار برگشت تیم الهالل به طور
کامل بر توپ و میدان تســلط داشــت و با درخشش
خیرهکننــده »کارلوس ادواردو« به پیروزی  ۳بر صفر
دســت یافت تا در مجموع دو بازی رفت و برگشت
بــا برتری  ۳بــر صفر ،راهــی مرحله بعدی شــود.
دیروز به غیر از بازی االهلی -پرســپولیس یک دیدار
هم در شرق آســیا برگزار شــد؛ دیداری که با اتفاق
هیجانانگیزی به پایان رســید .تیم شــانگهای چین
با وجود شکســت در بازی برگشــت مقابل گوانگژو
موفق شد به نیمهنهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود
کنــد .شــانگهای موفق شــده بود در بــازی رفت با
چهار گل میهمان خود را شکســت دهــد .در دیدار

وقتي کشتينگرفتن نوجوان مکزیکي سیاسي ميشود

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺸﺘﻰ درﺑﺎره ﻏﯿﺒﺖ ﺣﺮﯾﻔﺎن
حضورپیدانکردن چند کشــتيگیر خارجي مقابل کشتيگیران ایراني
در مســابقات کشــتي آزاد قهرمانــي نوجوانان جهــان در یونان باعث
بهوجودآمدن شــایعاتي عجیب در این زمینه شد .در این مسابقات چند
کشتيگیر از کشورهاي کلمبیا ،مکزیک و قزاقستان مقابل حریفان ایراني
روي تشــک حاضر نشدند تا دســت ورزشــکاران ایراني بهعنوان برنده
باال برود .بالفاصله پس از این اتفاق برخي ســایتهاي غیررســمي این
موضوع را سیاســي جلوه دادند و عنوان کردند مســائل سیاسي باعث
شــده نمایندگان کشــورهاي کلمبیا و مکزیک حاضر نشوند با ایرانيها
مســابقه دهند .انتشار این شایعه و توجه برخي رسانهها به این موضوع
باعث شد فدراسیون کشتي دراینباره بیانیهاي صادر کند و درباره غیبت
حریفان مقابل نوجوانان ایراني توضیح دهد.
در بیانیه فدراسیون کشــتي آمده است» :متأسفانه برخي کانالهاي

خبري که آشــنایي با مســائل ورزشــي ندارند ،دالیل غیرورزشي را براي
حاضرنشــدن دو کشــتيگیر از کشــور کلمبیا و یک کشــتيگیر از کشور
مکزیــک در رقابتهاي جهانــي نوجوانان در برابر کشــتيگیران ایراني
مطرح کردهاند که یا ناشي از ناآگاهي است یا دالیل صرفا سیاسي دارد.
این مطالب در حالي مطرح ميشــود که یکــي از نمایندگان مکزیک در
مرحله نیمهنهایي این مسابقات برابر کشتيگیر کشورمان به میدان رفت
و با حریف ایراني خود کشــتي گرفت .از سوي دیگر نیز در چند مورد ،از
جمله دیدار کشــتيگیر ایران مقابل کشــتيگیر قزاقستان ،کشتيگیر این
کشور مقابل نماینده ایران کشتي نگرفت .در واقع عدم حضور در مقابل
حریــف به دالیل فني مختلف ،براي تمامي کشــتيگیران در مســابقات
کشــتي امري بدیهي اســت .الزم به توضیح اســت ،با عنایت به اینکه
مطابق ضوابط اعالمي در این مسابقات ،روز قبل از وزنکشي ،قرعهکشي

مسابقات انجام ميشود و وزنکشي ،صبح روز رقابتها انجام ميگیرد،
کشتيگیراني که صبح بعد از قرعهکشي ،به سر وزن قانوني نرسند ،بدون
هیچگونه تغییري در جدول مســابقات هر وزن ،نميتوانند در مسابقات
حضور داشــته باشند و دست حریف مقابل ،در برابر ایشان باال ميرود«.
همانطورکه در بیانیه فدراســیون هم آمده دلیــل غیبت این آزادکاران
اجراي قوانین جدید کشــتي است .رقابتهای کشتي در این دوره در دو
روز برگزار شــد و کشتيگیران دو بار وزنکشــي کردند ،ورزشکاراني که
در روز دوم ســر وزن نرسیدند نتوانســتند به مسابقات خود ادامه دهند.
در واقع دلیل غیبت ورزشــکاران کلمبیایي و مکزیکي که کشــتيگیران
کمتجربهاي هســتند ،فقط همین بوده اســت .از طرفي حضور آزادکار
دیگري از مکزیک نشــان ميدهد هیچگونه تعمدي در مســابقهندادن
ورزشکار دیگر این کشور با حریف ایرانياش وجود نداشته است.

ایران جام قهرمانان را امیدوارکننده شروع کرد

ﮐﻮﻻﮐﻮوﯾﭻ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻠﻖ ﺷﮕﻔﺘﻰ دوم
شــرق :والیبال ایران کارش را با پیروزی در مسابقات
جــام قهرمانان بزرگ جهان شــروع کرد .شــاگردان
کوالکوویــچ در ســومین تجربه حضور خــود در این
رقابتها به مصاف ایتالیا رفتند و توانستند در دیداری
نزدیک ،این تیم را با نتیجه  ۳بر  ۲شکست دهند.
والیبالیســتهای کشــورمان در ســتهای اول،
ســوم و پنجم با نتایج  ۲۵بر  ۲۸ ،۱۹بر  ۲۶و  ۱۵بر ۱۱
برنده شــدند و در ست دوم  ۲۳بر  ۲۵و ست چهارم
با نتیجه  ۲۹بر  ۳۱به حریــف باختند .ایتالیاییها در
شــرایطی در اولین مســابقه خود در ایــن تورنمنت
معتبر مغلوب بلندقامتان ایرانی شدند که دو ستاره
اصلــی این تیم ،ایوان زایتســف و عثمــان خوانترینا
را در اختیار نداشــتند .ترکیــب اصلی این تیم بعد از
بازیهای المپیک  ۲۰۱۶ریو با تغییرات مواجه شــده
و نفرات جوان جایگزین شدهاند .نفراتی که برخی از
آنها برای اولینبــار حضور در یک رویداد بینالمللی
را تجربــه میکننــد .ایــران در ایــن بازی نمایشــی
امیدوارکننده داشت .تیم ملی والیبال ایران در دوره
قبلی جام بزرگ قهرمانان جهان در ســال  ۲۰۱۳هم
موفق شــده بود  ۳بر  ۲ایتالیا را شکست دهد اما در
چهار تقابل قبلیاش برابر الجوردیپوشــان مغلوب
شــده بود .ایتالیا با یــک مدال طــال و دو مدال برنز
ســومین تیم پرافتخار جام بزرگ قهرمانان جهان به
حساب میآید.
جیان لورنزو بلنجینی ،ســرمربی تیم ملی والیبال
ایتالیا بعد از شکست تیمش برابر ایران گفت» :از این
نتیجه اصال رضایت ندارم .درحالیکه فرصت پیروزی
در ست سوم برایمان فراهم بود ،نتوانستیم به برتری
برسیم .در ابتدای ست سوم شــروع خوبی نداشتیم
و هماهنــگ نبودیم اما با ارائه عملکرد مناســب در
ست چهارم امیدوار به پیروزی در ست پنجم بودیم؛
ولی موفق نشــدیم .با اینکه نتوانستیم برابر ایران به

پیروزی برســیم اما ایران واقعا شایســته این پیروزی
بود«.
در پایان این دیدار فیلیپو النزا با کســب  ۲۳امتیاز
بهعنــوان امتیازآورترین بازیکن این مســابقه انتخاب
شــد .در ســوی دیگر برای ایران ،امیر غفور با کسب
 ۲۱امتیاز و میالد عبادیپور هم با  ۲۰امتیاز توانســتند
عملکرد درخشانی از خود نشان دهند.
ایگور کوالکوویچ ،ســرمربی تیم ملی کشورمان،
پیش از این ،دیدار با نایبقهرمان المپیک را دیداری
مهــم و دشــوار پیشبینی کــرده بــود .او گفته بود
میرویم تا باخت در رقابتهــای اخیر لیگ جهانی
 ۲۰۱۷را برابــر ایتالیاییها جبــران کنیم .کوالکوویچ
گفت» :مــا برابر تیم بزرگی قــرار گرفتیم که یکی از
بهترینهای والیبال اروپا اســت .ما در لیگ جهانی ۳
بر صفر نتیجه را به آنها واگذار کردیم ،این فرصت را

داشــتیم که در این بازی ۳ ،بر یک به پیروزی برسیم
که متأســفانه این شانس را از دســت دادیم .تفاوت
بین تیم ما و ایتالیــا این بود که آنها خطاهای زیادی
را مرتکب شــدند .در برخی صحنهها آنها با ریسک
بــازی کردند .البتــه مدافعان آنها هم بســیار خوب
ظاهر شــدند .در مقابل ،ما هم دفاع خوبی داشتیم
و از توپهــای برگشــتی هم بهخوبی بهــره بردیم.
بازیهای مــا در لیگ جهانی موجب شــد تا به این
ســطح برسیم .تمام ستهای این بازی نزدیک بود و
من خیلی خوشــحالم که پیروزی را به نام خود ثبت
کردیم .واقعا بازی ســنگینی داشــتیم .بههرحال از
کســب این پیروزی بسیار خوشحال هستم .ما با امید
و رؤیا به ژاپن آمدهایم و میخواهیم در هر بازی برابر
یکی از تیمهای قدرتمند جهان دست به یک شگفتی
بزنیم؛ بههرحال اولین شگفتی را رقم زدیم«.

ملیپوشــان والیبال ایران امــروز در دومین دیدار
خود در رقابتهــای جام قهرمانان بزرگ جهان ،باید
به مصاف تیم ملــی آمریکا ،یکی دیگر از برترینهای
والیبال دنیــا بروند .ایران و آمریــکا تاکنون  ۱۱بار در
میادیــن مختلــف بینالمللی با هم رویارو شــدهاند
که در این میان ،یانکیها ســهم بیشــتری در پیروزی
داشــتهاند .تیم ملــی والیبال ایــران در هفت دیدار
گذشــته خود در لیگ جهانی دو برد و پنج شکســت
را تجربه کرده و تاکنــون در بازیهای خارج از خانه
لیگ جهانی موفق به شکســت آمریکا نشــده است.
همچنین در رقابتهای قهرماني جهان  ۲۰۰۶و ۲۰۱۴
آمریــکا با نتایج مشــابه  ۳بر صفر ایران را شکســت
داده .در جــام جهانی  ۲۰۱۱نیز باز ایــران  ۳بر صفر
مغلوب این تیم شده است .اما ملیپوشان کشورمان
در دوره قبلی مســابقات جام قهرمانان بزرگ جهان
مقابــل آمریکا صفآرایی کردند و این تیم را  ۳بر  ۲از
پیشرو برداشتند.
کوالکوویچ امیدوار اســت که بتواننــد بر این تیم
و سایر رقبای خود در این مســابقات غلبه کنند» :ما
باید بــه مصاف تیمهــای آمریکا ،برزیل ،فرانســه و
ژاپن برویم و بازهم این فرصت را داریم که شــگفتی
خلق کنیم .آمریکا ،دارنده مدال برنز المپیک و برزیل
هم دارنــده مدال طالی المپیک اســت .ژاپن تیمی
قدرتمند و البته میزبان این دوره از مســابقات است؛
آنها زمانی که در خانه بازی میکنند ،شــرایط بسیار
خوبی دارند .نباید فراموش کنیم فرانسه هم قهرمان
لیگ جهانی اســت؛ بنابراین هر روز بهدنبال فرصتی
برای خلق شگفتی هستیم«.
تیم ملــی والیبــال ایــران در دو دوره قبلی جام
قهرمانــان بــزرگ جهــان ) ۲۰۰۹و  ،(۲۰۱۳بهترتیب
موفق به کسب رتبههای پنجم و چهارم این رقابتها
شده است.

 رئیس فدراســیون بدنســازی و پرورشاندام به
شایعه تشــکیل تیم ملی پاورلیفتینگ بانوان واکنش
نشان داد .بهگزارش »ورزش سه« ،ناصر پورعلیفرد،
رئیــس فدراســیون بدنســازی و پــرورش انــدام و
پاورلیفتینگ گفــت :تیم ملی بانوان پاورلیفتینگ یک
عنوان غیرقانونی و جعلی اســت و بــا متولیان این
اقــدام غیرقانونــی برخورد جدی خواهیم داشــت.
متأسفانه اخیرا مشاهده شــده است که برخی افراد
و گروهها بهطور غیرقانونی اقــدام به فریب و اعزام
بانــوان تحتعنوان »تیم ملــی پاورلیفتینگ بانوان«
میکننــد .این اقدامات غیرقانونی و جعلی اســت و
بهصراحت اعالم میکنیم عوامل اصلی این اتفاقات
را به مراجع قانونی و ذیصالح معرفی میکنیم.

پرداخت بخشی از بدهی
فدراسیون شطرنج به فیده
 رئیس فدراســیون شــطرنج از تأمینشدن قسط
دوم بدهی مربوط بــه برگزاری رقابتهای قهرمانی
زنــان جهــان در تهــران بــه فیــده خبــر داد .رتبه
شــطرنجبازان ایران از ابتدای مــاه جاری میالدی به
دلیــل آنچه پرداختنشــدن بدهــی ۱۲۰هزاردالری
جوایــز رقابتهــای قهرمانی زنان جهان از ســوی
فدراســیون شــطرنج به فیده عنوان شــد ،در سایت
فدراسیون جهانی حذف شــد .حذف ریتینگ )رتبه(
شــطرنجبازان ایرانی از ســایت فدراســیون جهانی
شــائبه تعلیق فدراســیون شــطرنج ایران را در پی
داشــت .ریتینگ شــطرنجبازان ایران از دوشــنبه در
پی تعامل فدراســیون شــطرنج و نهــاد بینالمللی
این رشــته مجددا ثبت شــد» .مهرداد پهلوانزاده«،
رئیس فدراسیون شــطرنج به ایرنا گفت :فدراسیون
شــطرنج برای میزبانی رقابتهای شطرنج قهرمانی
زنان جهان ســه حامی مالی جــذب کرد که پیشتر
دو حامی مالی به تعهدات خود عمل کردند .اکنون
با تأمین قســط دوم از ســوی یک حامی مالی دیگر،
بهمبلــغ دو میلیارد ریال و تبدیــل آن به ارز ،بخش
دیگری از تعهدات ایران به فیده پرداخت میشــود.
رئیــس فدراســیون شــطرنج اضافه کرد کــه برای
پرداخت قســط آخر در حال مذاکره با حامیان دیگر
مالی هســتیم و با حمایــت وزارت ورزش و جوانان
نیز این بخش پرداخت خواهد شد .بدهی فدراسیون
شــطرنج بــه فیده مربــوط به رقابتهای شــطرنج
قهرمانــی زنان جهان اســت که ســال گذشــته به
میزبانی ایران برگزار شد .هزینه جوایز به گفته رئیس
فدراســیون شــطرنج  ۶۵۰هزار دالر بوده که تاکنون
 ۵۳۰هزار دالر آن پرداخت شــده است و با پرداخت
قسط دوم در دو روز آینده این رقم به  ۵۹۰هزار دالر
میرســد .با پرداخت قســط دوم تنها یک قسط ۶۰
هزاردالری باقی میماند.

شکایت بهنام پیشرو کیش
در دادسرا ثبت شد
 شرکت بهنام پیشرو کیش در پی واگذاری باشگاه
نفت به شرکتی دیگر اقدام به شکایت از واگذارکننده
و همچیــن خریدار کرد .به گزارش ایســنا ،در خبری
که در کانال اطالعرســانی باشگاه نفت منتشر شده،
اینطور آمده اســت» :این شــکایت کیفری سهشنبه
در دادســرا ثبت شد .شــرکت بهنام پیشرو کیش که
تاکنون بیش از  ۱۰میلیارد تومان هزینه کرده اســت،
پیش از این نیز اعالم کرده بود که در صورت واگذاری
باشــگاه به اشــخاص حقیقی یا حقوقــی دیگر ،از
خریدار و فروشنده شکایت خواهد کرد«.

افزایش پارالمپیکیهای طالیی
توکیو و جاکارتا
 دبیرکل کمیته ملــی پارالمپیک از افزایش پاداش
مدالآوران طال در بازیهای پاراآسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا
و پارالمپیک  ۲۰۲۰خبر داد .مسعود اشرفی ،دراینباره
گفت» :پاداش بــه مدالآوران و قهرمانان براســاس
سیاستگذاری صورتگرفته بر این مبنا است که ما از
رشتهها و ورزشکارانی که شانس کسب مدال طال را در
بازیهای پاراآسیایی جاکارتا و پارالمپیک توکیو دارند،
حمایت خواهیم کرد .البته رشتهها و ورزشکارانی که
مدال نقره و برنز میگیرند نیز مورد توجه هســتند ،اما
این مســئولیت برعهده فدراســیونهای مربوطه هم
گذاشــته میشــود؛ یعنی ما با این سیاستگذاری به
این ســمت حرکت میکنیم کــه از برترینها حمایت
میکنیم .آنچه جایگاه ما را در جدول مسابقات تعیین
میکند ،کسب مدال طالست«.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
والیبال جام قهرمانان
 چهارشنبه  ۲۲شهریور
ایران -آمریکا ،ساعت ۱۱:۱۰
لیگقهرمانان اروپا
 گروه  :Eماریبور اســلوونی -اسپارتاک مسکو،
لیورپول-سویا
 گــروه  :Fفاینورد -منچسترســیتی ،شــاختار-
ناپولی
 گروه  :Gالیپزیش -موناکو ،پورتو -بشیکتاش
 گروه  :Hرئالمادریــد -آپوئل نیکوزیا ،تاتنهام-
دورتموند

