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سرمربی بسکتبال سه نفره دختران:

با کسب مقام در جهان فاصله داریم
ســرمربی تیــم ملی بســکتبال
ســه نفــره دختــران زیــر ۲۳
ســال در مــورد حضــور در
جــام جهانــی گفــت :هنــوز بــا
شــرایطی کــه در جهــان مقــام
بــه دســت بیاوریــم فاصلــه
داریــم امــا امیــدوارم کــه بازیهــای خوبــی ارائــه دهیــم.
بــه گــزارش ایســنا ،تیــم ملــی بســکتبال ســه نفــره دختــران
زیــر  ۲۳ســال ،هشــتم مهــر بــه جــام جهانــی چیــن اعــزام
میشــود و در دومیــن تجربــه حضــور در ایــن مســابقات بــا
آلمــان ،رومانــی ،اوگانــدا و مغولســتان بــازی میکنــد .شــیدا
شــجاعی ،کیمیــا یزدیــان طهرانــی ،ناهیــده اســدی و نگیــن
رســولی پــور چهــار بازیکنــی هســتند کــه بــه انتخــاب آزاده
زمانپــور ،ســرمربی تیــم بــه مســابقات اعــزام میشــوند .آن
هــا اکنــون در اردوی آمــاده ســازی پیــش از اعــزام بــه ســر
میبرنــد .زمانپــور در مــورد شــرایط آمادگــی بازیکنــان بــه
ایســنا گفــت :بــا ترکیبــی از بازیکنــان بــا تجربــه و جــوان
بــه چیــن اعــزام میشــویم .برخــی از بازیکنــان مثــل
کیمیــا یزدیــان طهراتــی باتجربــه هســتند و همــراه بــا تیــم
بزرگســاالن هــم کار کردنــد .عــاوه بــر ایــن امســال نگیــن
رســولی پــور را اضافــه کردیــم کــه جــوان و آینــده دار اســت
و اگــر رونــد رو بــه رشــد خــود را حفــظ کنــد ،میتوانیــم
ســالها از او در تیــم زیــر  ۲۳ســال اســتفاده کنیــم.
او در مــورد ارزیابــی خــود از عملکــرد ایــران در مســابقات
بیــان کــرد :هنــوز بــا شــرایطی کــه در جهــان مقــام بــه
دســت بیاوریــم فاصلــه داریــم امــا امیــدوارم کــه بازیهــای
خوبــی ارائــه دهیــم .ســه اردو را پشــت ســر گذاشــتیم .عــاوه
بــر ایــن بازیکنــان در تمرینــات تیــم بزرگســاالن هــم حضــور
داشــتند و رهــا نشــدند .اردوی آخرمــان را هــم پنجشــنبه،
 ۴مهــر آغــاز میشــود کــه متصــل بــه اعــزام اســت و روی
نقــاط ضعــف و تاکیتیکــی کار میکنیــم.
ســرمربی تیــم ملــی در مــورد وضعیــت گــروه ایــران در جــام
جهانــی گفــت :گروهمــان نــه خیلــی ســخت اســت و نــه
آســان ،چــون همــه تیمهــای حاضــر در مســابقات خــوب
هســتند .نســبت بــه رقبایمــان شــناخت نســبی داریــم.
اوگانــدا و رومانــی تیمهایــی فیزیکــی هســتند و مغولســتان
هــم ســرعتی بــازی میکنــد .فیلــم بــازی ایــن تیمهــا را
دیدیــم و آنالیزشــان میکنیــم .هــر کــدام ویژگیهایــی
دارنــد کــه کار را ســخت میکنــد امــا میتوانیــم از پسشــان
بربیایــم .امیــدوارم بازیهــای قابــل قبولــی ارائــه دهیــم.

وزیر ورزش و جوانان صادر کرد :

دستور بررسی علت سقوط کودک  ۸ساله سنگنورد
وزیــر ورزش در گفتوگویــی بــا پــدر «آرمــان غیاثــی»
کــودک  ۸ســالهای کــه بــه علــت ســقوط در هنــگام
ســنگنوردی در کمــا اســت ،از خانــواده ایــن کــودک دلجویــی
و دســتور پیگیــری علــت وقــوع حادثــه را داد.
بــه گــزارش ایســنا ،در پــی بــروز حادثــه تاســف بــار ســقوط
کــودک ســنگنوردی اصفهانــی ،مســعود ســلطانیفر وزیــر
ورزش و جوانــان طــی تماســی تلفنــی بــا پــدر «آرمــان
غیاثــی» از او و خانــوادهاش دلجویــی کــرد .وی ضمــن آرزوی
ســامتی و بهبــودی بــرای ایــن کــودک ورزشــکار ،دســتور
پیگیــری علــت حادثــه را صــادر کــرد .ایــن کــودک هشــت
ســاله در پــی ســقوط هنــگام مســابقات ســنگنوردی در
اصفهــان دچــار صدمــه شــدید شــده و اکنــون در کماســت.
فدراســیون کوهنــوردی و صعودهــای ورزشــی ضمــن ابــراز
تاســف از ایــن اتفــاق و اظهــار همــدردی بــا خانــواده ایــن
کــودک ،از هیــات کوهنــوردی و صعودهــای ورزشــی اســتان
اصفهــان خواســت تــا در اســرع وقــت ضمــن بررســی علــت
حادثــه و برخــورد جــدی بــا مســببین آن ،گــزارش ایــن اتفاق
و اقدامــات صــورت گرفتــه را در اختیــار ایــن فدراســیون و
عمــوم مــردم قــرار دهــد .همچنیــن ایــن فدراســیون از
کلیــه متقاضیــان برگــزاری مســابقات ،دورههــای آموزشــی،
برنامههــای کوهنــوردی ،ســنگنوردی و طبیعتگــردی
درخواســت کــرد تنهــا ضمــن هماهنگــی بــا باشــگاههای
دارای مجــوز ،هیاتهــای اســتان و شهرســتان و پــس از
اخــذ مجوزهــای الزم بــا بهرهگیــری از مربیــان بازآمــوزی
دیــده و بــا رعایــت کلیــه مفــاد آئیننامههــا و بخشــنامهها
اقــدام بــه اجــرای برنامــه کننــد.

رییس فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای:

یونسکو ورزش زورخانهای را به نام ایران به رسمیت میشناسد
رییــس فدراســیون بیــن المللــی ورزشهــای زورخان ـهای و
کشــتی پهلوانــی گفــت :کمیتــه توســعه ورزشهــای رزمــی
یونســکو ،ورزشهــای زورخان ـهای و کشــتی پهلوانــی را بــه
نــام ایــران بــه رســمیت میشناســد.
«محســن مهــر علیــزاده» در حاشــیه برگــزاری ششــمین
اجــاس جهانــی جــاده ابریشــم کــه در شــهر همــدان
برگــزار شــد اظهــار داشــت :آییــن پهلوانــی یکــی از
میراثهــای فرهنگــی ناملمــوس ایــران اســت کــه تبلــور
آن در ایــن  ۲ورزش باســتانی کشــورمان اســت.
وی افــزود :هماکنــون بــا بــه رســمیت شــناخته شــدن
ایــن  ۲ورزش از طریــق فعالیتهــای فدراســیون در ایــران
شــاهد توســعه و آمــوزش آن در  ۸۵کشــور جهــان هســتیم
ش الزم در ایــن خصــوص
و مســابقات و کالسهــای آمــوز 
در حــال برگــزاری اســت.
نایــب رییــس کمیتــه توســعه هنرهــای رزمــی ثبــت شــده
در یونســکو در خصــوص اجــاس جــاده ابریشــم و ارتبــاط
آییــن پهلوانــی بــا آن گفــت :اجــاس جــاده ابریشــم

همــه ســاله از طــرف یونســکو بــا هــدف احیــای فرهنــگ
راه ابریشــم بــه عنــوان پــل ارتباطــات فرهنگــی کشــورها و
شــهرهای تاریخــی ایــن مســیر ،امســال در همــدان برگــزار
شــده و در ایــن فرصــت پیــش آمــده در خصــوص تجــارب
ورزش زورخان ـهای و کشــتی پهلوانــی بــه عنــوان حافظــان
فرهنــگ فتــوت و جوانمــردی در بیــن انســانها نیــز
رایزنیهایــی صــورت گرفــت.
مهرعلیــزاده اضافــه کــرد :بــر همیــن اســاس مقــرر شــده
اســت تــا بــا تالشهــای الزم در بهرســمیت شــناخته شــدن
ایــن ورزش ،تثبیــت قطعــی آن بــه نــام ایــران و کمــک بــه
توســعه ایــن رشــته بــا برنامههــای آموزشــی مــدون از ورود
کشــورهای مدعــی بــه ایــن بحــث جلوگیــری و بــرای ترویــج
هــر چــه بهتــر آن اقدامــات الزم صــورت گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه آییــن پهلوانــی قدمتــی چهــار هــزار
ســاله در کشــورمان دارد اظهــار داشــت :تواضــع ،فروتنــی،
ایثــار و احتــرام بــه بــزرگان ،مأمــن و معتمــد مــردم بــودن
و از همــه مهمتــر مــروج فرهنــگ صلــح و دوســتی بــودن

ایــن آییــن ،هدیــهای ارزشــمند بــرای انســانهای قــرن
جدیــد اســت تــا بــه اصــل انســانی خویــش بازگشــت
داشــته باشــند.
رییــس فدراســیون بینالمللــی ورزشهــای زورخانــهای
و کشــتی پهلوانــی در پایــان گفــت :تالشهــا بــرای
ورود ایــن  ۲ورزش بــه المپیــک در حــال انجــام اســت و
مــرام ایــن ورزش برخــاف دیگــر ورزشهــای رزمــی در
زدن و امتیــاز گرفتــن نیســت بلکــه بــه نمایــش گذاشــتن
انســانیت یــک انســان ورزشــکار در هنــگام غلبــه بــر حریــف
و رعایــت فروتنــی و تواضــع در برابــر فــرد بازنــده اســت.
فدراســیون ورزشهــای زورخان ـهای و پهلوانــی از ســال ۸۳
فعالیــت خــود را در کشــور آغــاز کــرده و هماکنــون در
 ۸۵کشــور جهــان بــه ورزشــکاران آمــوزش داده میشــود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس :

مستنداتمان را درباره آنهایی که نمیخواهند قهرمان شویم افشا میکنیم

مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس معتقــد از در بخــش توزیــع
بلیــت داربــی ،حــق پرســپولیس تضییــع شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،محمــد حســن انصاریفــرد دربــاره حواشــی
داربــی نــود اظهــار کــرد :در بازیهــای داربــی اینطــور میشــود
و حواشــی وجــود دارد امــا بازیکنــان بایــد مســائل را رعایــت
کننــد .الزامــات فیفــا و  AFCخیلــی شــدید شــده اســت و
خیلــی مســائل را تذکــر مــی دهنــد .در بازیهــای دربــی کــه
حســاس اســت چنیــن اتفاقاتــی میافتــد.
او افــزود :هــر دو تیــم هــم ایــن مشــکالت را داشــتند و مــا انتظار
داریــم کمیتــه انضباطــی در یــک فضــای متعــادل و عادالنــه
قضــاوت کنــد .یکــی دو نفــر از بازیکنــان اســتقالل هــم شــیطنت
کردنــد و ضربــه عمــدی بــه صــورت ســیامک از ایــن جملــه بــود
کــه کمیتــه انضباطــی واکنشــی بــه آن نشــان نــداد .امیــدوارم
حس ـنزاده نــگاه عادالن ـهای نســبت بــه همــه داشــته باشــد و
امــروز بــا ایشــان تمــاس میگیــرم .مــن امــروز بــا او صحبــت
میکنــم تــا از نقطــه نظراتشــان مطلــع شــوم .مدیرعامــل

پرســپولیس یــادآور شــد :کمــک داور بایــد آن صحنــه را اعــام
میکــرد امــا در خیلــی از صحنههــا هماهنگــی بیــن داور و
کمــک داور نبــود و بایــد داور چهــارم هوشــیارتر میبــود .اگــر
فیلــم را بررســی کننــد تصمیمــات دیگــری خواهنــد گرفــت.
انصاریفــرد در پاســخ بــه ایــن کــه آیــا موافقیــد کنعانـیزادگان
نبایــد بــه ســمت اســتقاللیها ضربــه م ـیزد ،گفــت :بــه نظــر
مــن بازیکنــان پرســپولیس در ایــن بــازی رعایــت خیلــی
شــئونات را کردنــد امــا آســیبی کــه مــا دیدیــم بــه ویــژه ســنگی
کــه بــه ســر کنعانــیزادگان خــورد ،بیشتــر بــود.
وی کــه متولــد اول مهــر مــاه اســت ،ادامــه داد ، :خــدا عیــدی
خوبــی بــه مــا داد و مهمتــر از تولــد مــن ایــن بــود کــه بازیکــن
جوانــی مثــل عبــدی گل زد .شــب قبــل از داربــی پیــش بچههــا
در هتــل ،آقــای علیپــور پیــش عبــدی نشســته بــود و مــن هــم
اولینبــار بــود بــا او برخــورد مــی کــردم .علیپــور میگفــت
عبــدی بچــه محــل مــا اســت هوایــش را داشــته باشــید .وقتــی
عبــدی گل زد ،شــب قبــل بــرای مــن تداعــی شــد و خیلــی
خوشــحالم .مدیرعامــل پرســپولیس تاکیــد کــرد :او جــوان
خوبــی اســت .یــک کلیپــی هــم مربــوط بــه دو ســال پیــش از او
دیــدم کــه بیــن تماشــاچیان قائم شــهری پرســپولیس را تشــویق

تارنمای رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا :

فهرست سیوهای شگفتبرانگیز «بیرانوند» طوالنیتر شد

تارنمــای رســمی کنفدراســیون فوتبــال
آســیا (ایافســی) در گزارشــی بــا اشــاره
بــه دیدارهــای حســاس روز گذشــته
آســیای مرکــزی ،پیــروزی پرســپولیس را در
«بزرگتریــن» شــهرآورد آســیا بازتــاب داد.
در بخــش ابتدایــی ایــن گــزارش کــه بــه
شــهرآورد تهــران اختصــاص داده شــده،
آمــده اســت :شــهرآورد تهــران کــه برچســب
بزرگتریــن شــهرآورد آســیا را بــر پیشــانی
دارد ،بیــن اســتقالل و پرســپولیس برگــزار
شــد؛ دیــداری کــه بــه انــدازه تبلیغــات
خــارج از زمیــن پرســر و صــدا بــود و در
نهایــت تیــم تحــت هدایــت «گابریــل
کالــدرون» بــه ســختی و بــا تــاش فــراوان
ســه امتیــاز را از آن خــود کــرد.
ضربــه دقیقــه « ۸۱مهــدی عبــدی» پــس
از برخــورد بــه بــدن دروازهبــان حریــف
و تغییــر مســیر ســرانجام پیــروزی را
بــرای پرســپولیس تثبیــت کــرد امــا اگــر

حماسهســازی «علیرضــا بیراونــد» درون
دروازه پرســپولیس نبــود ،شــاید چنیــن
اتفاقــی میســر نمیشــد؛ گلــری کــه در
نیمــه نخســت بــازی ضربــه پنالتــی «علــی
کریمــی» را مهــار کــرد تــا فهرســت
ســیوهای تحســینبرانگیز وی بیــش از
پیــش طــول و دراز شــود.
در ســوی مقابــل ،از آن لحظــه بــه بعــد روز
بــد کریمــی پیشــرفت محسوســی نداشــت و
هافبــک اســتقالل در دقیقــه  ۸۹بــازی کارت
زرد داور را بــرای دومیــن بــار روبــروی خــود
دیــد و اخــراج شــد.
بــرد پرســپولیس آنــان را هــم امتیــاز بــا
شــهر خــودرو در رتبــه اول جــدول ردهبندی
لیــگ برتــر ایــران نشــاند و ایــن در حالــی
اســت کــه اســتقالل کــه پــس از گذشــت
چهــار بــازی از فصــل جدیــد لیــگ ،هنــوز
رنــگ پیــروزی را ندیــده اســت ،بــا  ۲امتیــاز،
خــود را در منطقــه ســقوط میبینــد.

میکــرد .او تــا دو ســه ســال پیــش هــوادار پرســپولیس بــوده
اســت و حــاال در قلــب هــواداران مــا جــا پیــدا کــرده اســت.
بلــه او هنــوز محصــل اســت! انصاریفــرد دربــاره گالیههایــش
نســبت بــه بلیتهــا گفــت :متاســفانه در بخــش توزیــع بلیــت
حــق پرســپولیس تضییــع شــد بــه خاطــر ایــن کــه معمــوال
بایــد در بــازی داربــی شــرایط توزیــع بلیــت برنامهریــزی شــده
باشــد و مــا بــا وجــود ایــن کــه دو ســه روز تــاش کردیــم بلیــت
تهیــه کنیــم تــا بــرای اقــوام بازیکنــان یــا پیشکســوتان بلیــت
داشــته باشــیم ،موفــق نشــدیم .مــن و مدیرانــم هــم بــه خاطــر
اعــام همبســتگی بــا آنهــا باشــگاه بــه ورزشــگاه نرفتیــم.
او دربــاره صحنــه پنالتــی اظهــار کــرد :خیلــی از کارشناســان
اعتقــاد داشــتند پنالتــی نبــود و خــود مــن بــا دو ســه کارشــناس
صحبــت کــردم گفتنــد پنالتــی نبــود .پیشبینــی میکــردم
بیرانونــد پنالتــی را بگیــرد .مــن ایــن تجربــه را بــا عابــدزاده
داشــتم وقتــی در تیــم ملــی بــا هــم بودیــم ،مــا تمریــن پنالتــی
را بعــد از تمریــن انجــام میدادیــم  ۵ ،۴پنالتــی زن بودیــم و از
 ۱۰پنالتــی کــه میزدیــم او  ۵ ،۴تایــش را میگرفــت .بیرانونــد
همیشــه بــا قــد بلنــدش عابــدزاده را تداعــی میکنــد .حضــور او
درون دروازه ،خوفــی بــه بازیکــن پنالتــی زن میدهــد.

مدافع میانی پیشین تیم ملی والیبال :

دستهای پشت پرده نگذاشت به تیم ملی برگردم

مدافــع میانــی پیشــین تیــم ملــی والیبــال
ایــران هنــوز خاطــرات دو ســال قبــل را
فرامــوش نکــرده و معتقــد اســت عدالــت
دربــاره او اجــرا نشــد.
والیبــال ایــران در ســالهای گذشــته
رونــدی رو بــه رشــد داشــت و بــه
موفقیتهــای بزرگــی رســید .بازیکنانــی
کــه در ایــن ســالها در ترکیــب تیــم ملــی
میدرخشــیدند بــه نســل طالیــی مشــهور
شــدند کــه یکــی از آنهــا عــادل غالمــی
بــود .امــا ایــن بازیکــن از حــدود دو ســال
قبــل ،جایــی در تیــم ملــی نــدارد .تابســتان
ســال  ۹۶بــود و تیــم ملــی خــود را بــرای
شــرکت در مســابقات جــام قهرمانــان بــزرگ
جهــان آمــاده میکــرد .در یکــی از جلســات
تمریــن کــه از قضــا بــا حضــور خبرنــگاران
برگــزار میشــد ،ناگهــان غالمــی بــه دلیــل
درگیــری لفظــی بــا ســیدمحمد موســوی ،از
کــوره در رفــت و پیراهــن خــود را از تــن
خــارج کــرد و راهــی رختکــن شــد .پــس
از ایــن اتفــاق ایگــور کوالکوویــچ غالمــی
را از تیــم ملــی کنــار گذاشــت .یــک روز
بعــد غالمــی در اردوی تیــم ملــی حضــور
یافــت و از کوالکوویــچ عذرخواهــی کــرد امــا
ســرمربی تیــم ملــی بــا اینکــه بــا عبــارات

محبتآمیــزی دربــاره ایــن بازیکــن حــرف
م ـیزد ،اعــام کــرد کــه تصمیمــش بــرای
کنارگذاشــتن غالمــی قطعــی اســت.
البتــه چنــد مــاه بعــد دوبــاره موضــوع
بازگشــت غالمــی بــه تیــم ملــی مطــرح
شــد .ایــن بازیکــن بــه همــراه ســایر
بازیکنــان راهــی ســفارت آمریــکا در امــارات
شــد تــا اقدامــات الزم بــرای دریافــت ویــزای
ایــن کشــور را انجــام دهــد .تیــم ملــی ایــران
در لیــگ ملتهــای  ۲۰۱۸بایــد بــه آمریــکا
ســفر میکــرد .امــا ایــن بــار هــم پیــش از
آغــاز تمرینــات تیــم ملــی ،کوالکوویــچ بــه
غالمــی گفــت کــه بــه او نیــاز نــدارد .از آن
پــس هــم دیگــر نــام ایــن مدافــع میانــی در
میــان نفــرات دعوتشــده بــه اردوهــای
تیــم ملــی قــرار نگرفتــه اســت.
بــا اینکــه حــدود دو ســال از آن اتفاقــات
میگــذرد ،هنــوز عــادل غالمــی آن
ماجراهــا را فرامــوش نکــرده اســت و
اعتقــاد دارد «دســتهای پشــت پــرده»
مانــع بازگشــت او بــه تیــم ملــی شــدهاند.
غالمــی کــه حتــی بازیهــای تیــم ملــی را
هــم نــگاه نمیکنــد ،میگویــد «کســانی
کــه باعــث شــدند مــن و خانــوادهام رنجــور
شــویم بــه خــدا واگــذار میکنــم».

