مستطیل سبز
طبقه دوم ورزشگاه آزادی
برای دربی باز شد

فارس :طبقه دوم ورزشــگاه آزادی برای بازی
دربی بازگشایی شد و بلیتهای آن در سامانه
فروش بلیت در دسترس قرار گرفته است .شرکت
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که پروژههای
گیت الکترونیک برای ورزشگاهها را در ایران اجرا
کرده است در ســامانه فروش بلیت برای دربی
بزرگ ایران که یک شــنبه هفته آینده برگزار
میشود ،بلیت اکثر سکوهای طبقه دوم ورزشگاه
آزادی را در دسترس قرارداده است که به منزله
بازگشایی مجدد این قسمت از ورزشگاه برای
استفاده هواداران فوتبال است.

حمایت باشگاه سوئدی از
سامان قدوس

مهر :باشــگاه اوسترشــوندس ســوئد پیام
امیدبخشی برای سامان قدوس ،مهاجم ایرانی
تیم آمیای فرانســه در ماجــرای محرومیت و
جریمــه نقــدیاش ارســال کرد .باشــگاه
اوسترشوندس پس از پایان نشست اخیر تمام
اعضای خود درباره پرونده ســامان قدوس در
فیفا که منجر به محرومیت چهارماهه از بازی
و جریمه چهار میلیون یورویی این بازیکن شد
و همچنین محرومیت این باشگاه از دو پنجره
نقلوانتقاالتی را بهدنبال داشت ،اعالم کرد :اگر
سامان قدوس نتواند بخشی از بدهی خود را طبق
حکم فیفا پرداخت کند ما مسئولیتهای قانونی
خود در قبال باشگاه اسپانیایی برای پرداخت آن
را تقبل خواهیم کرد .به طور مشترک با سامان
قدوس جهت پرداخت این بدهی سنگین اقدام
میکنیم.

مهر :مهاجم تیم فوتبال استقالل حتی اگر مقابل
پرسپولیسشانسحضورداشتهباشدممکناست
بتواند فقط برای دقایقــی برای تیمش به میدان
برود .شیخ دیاباته مهاجم اهل مالی تیم استقالل
که در دیدار گذشته این تیم مقابل نفت مسجد
سلیمان دچار مصدومیت شد بعد از پایان این بازی
به تهران برگشت و تمرینات خود را زیر نظر کادر
پزشکی تیمش دنبال کرد .دیاباته با وجود اینکه از
ناحیه دنده دچار شکستگی نشده است ،اما طی
روزهای اخیر روند درمان خــود را زیر نظر کادر
پزشکی استقالل دنبال کرده ولی احتمال حضور
این بازیکن در دربی ضعیف است و شاید وی تنها
 10درصد شانس داشته باشد که در بازی مقابل
پرسپولیس به میدان برود .وی از ناحیه عضالت
شکم و قفسه سینه دچار آسیب دیدگی شده و در
این ناحیه درد زیادی حس میکند .از سوی دیگر
شرایط قفسه سینه و عضالت وی به شکلی است
که شاید در صورت درمان مســتمر بتواند برای
دقایقی برای اســتقالل در دربی به میدان برود
اما حضور  90دقیقه این بازیکن در دربی ممکن
نیست .با این وجود دیاباته همچنان به روند درمان
خود ادامه خواهد داد اگر چه با این شرایط نمیتواند
در تمرینات تاکتیکی تیمش شرکت کند و شاید
همین موضوع هم یک مشکل برای استراماچونی
باشد که مهاجم اهل مالی در برنامههای گروهی
غایب است .تیم فوتبال استقالل روز 31شهریور از
ساعت 16به مصاف پرسپولیس میرود.

شجاع خلیلزاده توبیخ شد

خبرآنالین :مدافع پرســپولیس بــا توجه به
انتقاداتی که نسبت به برگزاری مراسم برترینها
داشت ،توبیخ شد .پس از بررسی شکایت سازمان
لیگ از شجاع خلیلزاده ،بازیکن تیم پرسپولیس
مبنی بر مصاحبه با رسانهها و به کار بردن عناوین
و الفاظ نامناسب و غیرمحترمانه بابت برگزاری
مراسم برترینهای فوتبال کشــور ،لذا پس از
بررسی و شــکایت ابالغ ارسال دفاعیه از سوی
بازیکن تا زمــان صــدور رأی ،اعضای کمیته
انضباطی وفق ماده  ۷۱مقــررات انضباطی با
اعمال ماده ۹۳و با احراز تخلف ،شجاع خلیلزاده
را به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم کرد.

شاگردان «کاناوارو» به نیمهنهایی
لیگ قهرمانان آسیا رسیدند

مدافع عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا در
مرحله یکچهارم نهایی حذف شد تا شاگردان
«فابیو کاناوارو» راهی نیمهنهایی شوند .آخرین
دیدار دور برگشــت یکچهــارم نهایی لیگ
قهرمانان آسیا بین تیمهای کاشیما آنتلرز ژاپن و
گوانگژو اورگرانده چین برگزار شد .دیداری که
در ورزشگاه کاشیما با تساوی یک بر یک تمام
شد و با توجه به تساوی صفر بر صفر در چین،
شاگردان کاناوارو با در نظر گرفتن قانون گل زده
در زمین حریف به مرحله نیمه نهایی رسیدند.
«اندرســون تالیسکا» ســتاره تیم گوانگژو در
دقیقه  ۴۰گل نخســت را بهثمر رساند ،اما ۱۱
دقیقه بعد «سرجینیو» موفق شد تیم میزبان
را به گل تساویبخش برساند .با این حال تالش
مدافع عنوان قهرمانی برای صعود به نیمه نهایی
بینتیجه ماند .کاشــیما فصل قبل در فینال
پرسپولیس ایران را شکســت داده بود .با این
اوصاف در نیمهنهایی ،گوانــگژو چین با اوراوا
از ژاپن و الهالل عربســتان با السد قطر مصاف
میدهند.

جواد زرینچه در گفتوگو با سایت رسمی باشگاه استقالل ،درباره اظهارات خالف واقع مهران نصیریان مدیرعامل نفت مسجد سلیمان
گفت :من بعد از بازی با نفت مسجد سلیمان فقط برای اینکه به نوعی خونگرمی مردم مسجد سلیمان را جبران کرده باشم ،درباره فحاشی
تماشاگران بازی استقالل و نفت چیزی نگفتم و حتی این کار من باعث گالیهمندی هواداران استقالل هم شد .این فحاشیها از طریق
تلویزیون هم به راحتی قابل شنیدن بود و من از مدیرعامل باشگاه نفت تعجب میکنم که چگونه از بیخ و بن منکر همه چیز شده است.
پرتاب سنگ به اتوبوس بعد از بازی را هم که نمیدانم راجع به آن چه بگویم .وی افزود :ایشان بهتر است به جای صحبت در خصوص نتایج
استقالل ،به نور ورزشگاه شهید محمدی رسیدگی کنند و کاری کنند تا شرایط برگزاری یک مسابقه با کیفیت در آنجا فراهم شود .به
هرحال حتی نماینده یگان ویژه هم در جلسه هماهنگی پیش از بازی گفت که این ورزشگاه آماده برگزاری بازی نیست.

سردار آزمون موفق شد با گلزنی در بازی برابر لیون به رکورد بهترین گلزن یک ایرانی در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا برسد .در نخستین
دیدار فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا زنیت به دیدار لیون فرانسه رفت که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید .سردار آزمون
موفق شد نخستین گل این فصل لیگ قهرمانان را به ثمر برساند تا برای نخستین بار یک ایرانی گل نخست فصل را ثبت کند .این سومین
گل سردار آزمون در لیگ قهرمانان اروپا بود و باعث شد او در کنار علی دایی گلزنترین بازیکن ایرانی در معتبرترین تورنمنت باشگاهی
جهان لقب بگیرد .البته آزمون در مرحله پلیآف لیگ قهرمانان ( )Qualifyingتوانســت به تیمهای اندرلخت بلژیک و آژاکس هلند
آن
گلزنی کند که این آمار جزو گلهای اروپایی محسوب میشود و شامل لیگ قهرمانان نمیشود و از مرحله گروهی تعداد گلهای 
محاسبه میشود.
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اگر قصد دارید فقط و فقــط به لیگ برتر
جزیره بپردازید ،بنابراین داستان «محمد
صالح» شاید شما را به یاد خواننده افسانهای
موسیقی آمریکایی بیندازد؛ ستاره مصری
که اوجگیری ناگهانــی وی خیلیها را به
این باور رساند که او بیشک روح خود را در
ازای میانبری به شهرت و افتخار ،به شیطان
فروخته است.
حرکات صــاح درســت مثــل «رابرت
جانســون» (موســیقیدان آمریکایــی و
برجسته سبک بلوز) ،در ابتدا به عنوان یک
فوتبالیســت حرفهای اما خام ،نویدبخش
شگفتیهای زیادی بود ،اما زمانی که برای
نخستین بار زیر روشناییهای شهری بزرگ
و پرتبوتاب فرصت عرضاندام پیدا کرد،
ناکام از درخشش با احساسی خفگی مجبور
به انتخاب مســیری دیگر برای رسیدن به
اوج شد.
اما با وجود اینکه معامله صالح با شــیطان
در غیبت رمزآلود و یکساله وی انجام شد،
داستان وی در فلورانس گوشبهگوش شد؛
داستانی که در انگلیس مدتی طول کشید
تا روی بورس بیاید و تا پیش از نخســتین
کفش طالی لیگ برتری وی زیاد به چشم
انگیسیهای مغرور نیامد.
زمانی کــه او در ابتدا چلســی را به مقصد
فیورنتینا و سپس آ.اس رم ترک کرد ،درست
شــبیه بازیکنی بود که اعتماد به نفسش
را جایی گم کرده باشــد؛ او در افسی بازل
در کانــون توجهات قرار گرفته بــود ،اما با
وجود تالش فراوان ،انتقــال ژانویه ۲۰۱۴
وی به لیگ برتر انگلیس بــه هیچ عنوان
شــبیه ت ِیکآف هواپیما و جهش به سوی
موفقیت نبود.
در حالی که اغلب دوران حضور صالح در رم
را به عنوان نقطه عطف دوران فوتبالی وی
میپندارند ،اما حقیقت این اســت که مرد
مصری پیش از اقدام «رودی گارسیا» برای
انتقال وی به پایتخت ایتالیا ،روی ریل ستاره
شدن قرار گرفته بود.
ریسک حقیقی در مورد به «صالح» بودن
اســتفاده از صالح  ۶ماه قبل از آن توسط
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«صالح»؛ فرعونی که روح خود را در ازای میانبر افتخار به شیطان فروخت

ایمان بیاوریم به آغازفصلی با او

«وینچنزو مونتال» انجام شــد؛ کسی که
حضور سه ســاله وی در فلورانس نه تنها
منسجمترین و کمنوســانترین دورههای
تاریخ باشگاه لقب گرفت بلکه شهرتی را برای
مرد ایتالیایی به واسطه در اختیار گذاشتن
ســکوی پرتاب برای طردشدگان خارجی
به منظور احیای فوتبال رو به زوال آنان ،به
همراه آورد.
در تیمی پر از طردشدههای خارجی همه
چیز به صالح بستگی داشــت تا خود را از
آنان جدا کرده و ثابت کند که او هم یکی از
قمارهای از پیشبازنده باشگاه نیست؛ زمان
آن فرا رسیده بود تا صالح آستینهای خود
را باال زده و نشان دهد محمد صالح برای چه
به دنیا آمده است...
او که با قراردادی که قرار بــود  ۱۸ماهه و
قرضی باشد ،کوچکترین درنگی برای به
پرواز درآمدن ،نکرد و با نفوذ از راســت در
نخســتین بازی خود برای بنفشپوشان،

قفل دروازه ساســولو را برای نخستین بار
در آن بازی شکست؛ اگر حاال به آن لحظه
نگاهی بیندازید به وضوح صدای آژیر خطر
را خواهید شنید...
او روند خوبش را با به ثمر رساندن  ۹گل در
 ۲۶بازی ادامه داد؛ آماری که در حال حاضر
متوسط به نظر میرســد ،اما در عین حال
گواهی بر اســتانداردهای وی در آن زمان
محسوب میشــود؛ گلهایی که در برابر
تیمهایی همچون اینترمیالن ،یوونتوس،
تاتنهام و در سه تورنمنت متفاوت و در عرض
یک ماه به ثمر رسید.
فصل
نیازی نیســت که بگوییم تــا پایان 
 ،2014 – 2015ســتاره مصری شهرت
از دســت رفته خود را بازیافته بود البته با
کمیتغییر.
رم ،مقصد دوباره صالح بود؛ نایب قهرمان
سریآ با آبیهای لندن بر ســر قراردادی
قرضی و یکساله با بند خرید دائمی به توافق

اعالم آرای کمیته انضباطی

چهار باشگاه لیگ برتری محکوم شدند

کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال باشگاههای تراکتورسازی تبریز ،صنعت نفت آبادان ،پدیده شهر
خودرو و نفت مسجد سلیمان را به پرداخت مبالغی در حق شاکیان خود محکوم کرد.
کمیته تعیین وضعیت فدراســیون فوتبال چهارشــنبه اعالم کرد در پی شــکایت محمد نوری از باشگاه
تراکتورسازی تبریز ،این باشگاه به پرداخت مبلغ سه میلیارد و  ۹۹۰میلیون ریال بابت مانده مبلغ پرداخت
نشده قرارداد مورخ  ۲۵خردادماه  ۹۵و مبلغ یک میلیارد و  ۳۸۰میلیون ریال بابت مانده مبلغ پرداخت نشده
قرارداد مورخ  ۲۵خرداد  ۹۶جمعاً به میزان پنج میلیارد و  ۳۷۰میلیون ریال محکوم میشــود .این مبلغ به
انضمام پرداخت مبلغ  ۱۰۷میلیون و  ۴۰۰هزار ریال برای هزینه دادرسی در حق خواهان است .همچنین با
توجه به شکایت داود نوشی صوفیان از باشگاه صنعت نفت آبادان این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و
 ۷۶۸میلیون ریال بابت مبلغ پرداخت نشده قرارداد مورخ  ۲۶خرداد  ۹۶در حق خواهان محکوم شد .باشگاه
پدیده شهرخودرو نیز برای شکایت صادق غفاریان رضوی به پرداخت مبلغ  ۵۳میلیون و  ۴۸۰هزار و  ۹۱ریال
بابت قرارداد پرداخت نشده در حق خواهان محکوم شد .با توجه به شکایت سیدامیرحسین امیری از باشگاه
نفت مسجد سلیمان ،این باشگاه به پرداخت مبلغ  ۴۵۰میلیون ریال برای اصل خواسته به انضمام پرداخت ۹
میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد .نتیجه شکایتهای انجام شده از باشگاههای
حاضر درسایر لیگها نیز به این شرح است :باشگاه ماشینسازی شهریار تبریز ،به پرداخت مبلغ  ۵۱۰میلیون
و  ۷۵۰هزار ریال بابت مبلغ پرداخت نشده قرارداد مورخ  ۱۲دیماه  ۹۵در حق محمد اوسانی محکوم شد.
باشگاه نود ارومیه ،به پرداخت  ۲۰۰میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه
دادرسی در حق آرمان ایازلو محکوم شد( .رأی قطعی است) .باشگاه آلومینیوم اراک ،به پرداخت مبلغ ۸۰
میلیون ریال بابت توافقنامه پرداخت نشده در حق ســعید نوروزی محکوم شد( .رأی قطعی است) .باشگاه
استقالل خوزستان ،به پرداخت  ۷۵۰میلیون ریال بابت قرارداد پرداخت نشده و مبلغ  ۱۵میلیون ریال بابت
هزینه دادرسی در حق کریم قنبریزاده محکوم شد .باشگاه کارون اروند خرمشهر به پرداخت مبلغ دو میلیارد
و  ۴۸۹میلیون بابت سه درصد حق ثبت قرارداد بازیکنان و کادر فنی به انضمام پرداخت مبلغ  ۴۹میلیون و
 ۷۸۰هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق هیئت فوتبال خوزستان محکوم شد.

گابریل باتیستوتا ستاره سابق تیم
ملی آرژانتین ،باشگاههای فیورنتینا
و رم ،که پس از خداحافظی از دنیای
فوتبال ،همچنان با مصدومیتهای
گذشته دست و پنجه نرم میکرد
سرانجام تصمیم گرفت تا پای خود را
به تیغ جراحان بسپرد .این جراحی
روز گذشته روی پای باتی گل انجام
شد و او پس از بیدار شدن از بیهوشی،
پستی در صفحه شخصی خود گذاشت
و نوشت« :نخستین مرحله از جراحی
روی پای چپم با موفقیت انجام شد و
در مچ پای چپم یک پروتز قرار گرفته
است .حاال وقت ریکاوری است و از تمام
پیامهای محبتآمیز شما ممنونم».
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عکس  :ایرنا

احتمال کم حضور دیاباته در
دربی

واکنش زرینچه به اظهارات مدیرعامل باشگاه نفت مسجد سلیمان

آزمون با  ۷بازی به رکورد گلزنی دایی در لیگ قهرمانان رسید

رســیده بود؛ بندی که بعدها برای چلسی
چیزی جز حسرت باقی نگذاشت.
اگرچه رمیها در پایان فصل  ۲۰۱۶از رده
دوم به سوم تنزل پیدا کردند ،اما درخشش
صالح نقطه پررنگ گالدیاتورها بود؛ چرا که
او نخستین فصل حضور خود در آ.اس رم را
با  ۱۵گل زده به عنوان آقای گل باشگاه به
اتمام رساند.
حاال صالح در حال اوج گرفتن بود و فصل
 2016 – 2017شــاهد لحظــه به لحظه
قدرت او بــود؛ رم دوباره به عنــوان نایب
قهرمانی رســید و  ۱۹گل و  ۱۵پاس گل
صالح به عنوان وینگر راســت یکدوجین
پیشنهاد بزرگ اروپایی را برای وی به ارمغان
آورد .در حالی که آن فصل به روزهای پایانی
خود نزدیک میشد؛ ۲۱۰۰کیلومتر آنسوتر،
«یورگن کلوپ» در حال کلنجار رفتن با آلت
موسیقی جدید خود به نام لیورپول بود؛ آنها
با تثبیت جایگاه چهارم خود در لیگ برتر

ورزش

Sport

جزیره ،پس از سالها انتظار ،جواز حضور در
لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورده بودند
و مرد آلمانی در جستوجوی آخرین قطعه
پازل خط هجومی خود بود.
البته صالح به عنوان مــرد مورد نظر برای
پیوســتن به «ســادیو مانــه»« ،روبرتتو
فیرمینیو»و«فیلیپهکوتینیو»انتخابشدو
آماده بود تا رکورد انتقاالت قرمزهای آنفیلد
را هم بشکند.
 ۴۵میلیون پوند پرداخت شده برای صالح،
 ۳۵میلیون پوندی را که قرمزها برای «اندی
کول» پرداخت کرده بودند ،در گورســتان
تاریخ آنفیلد دفن کرد.
در عرض ۲فصل کوتاه ،سیســتم تیم به
 ۳ – ۳ – ۴تغییر یافــت و مثلث نمادین
صالح ،فیرمینیو و مانه پرچمدار خط حمله
تیمی بود که در عمل تمام رکوردهای برجا
مانده در خط هجومی باشــگاه را شکست؛
صالح به شخصه عنوان آقای گل لیگ برتر
را از آن خود کرد ،سریعترین بازیکن تاریخ
لیورپول لقب گرفت کــه در یک فصل به
رکورد  ۵۰گل میرسد و در دوفصل ابتدایی
حضورش در انگلیس دو بار کفش طال را به
خانه برد.
با تمام این افتخارات ،صالح همچنان لبخند
فروتنانه شــخصی را که هر روز نعمتها
و استعدادهایش را شــکر میگوید ،بر لب
داشت.
برای توصیف صالح کلمه «نمادین» کافی
نیســت؛ چرا که نگاه او بــه فوتبال نه تنها
لیورپول را به این باور رســانده است که به
آنچه باید باشــد ،ایمان بیاورد بلکه تعریف
جدیدی از یک مهاجم مدرن مطرح کرده
اســت؛ صالح هیچ خصومتی با هیچکس
ندارد و هیچ بازیکنی را دست کم نمیگیرد
و تحقیر نمیکند و درعیــن حال خود را با
اعتماد به نفسی مختص یک مهاجم و شاید
یک فرعون به پیش میراند؛ اعتماد به نفس
واطمینانیآنقدرمحکمکهاگربهشمابگوید
آسمان نارنجی است نخستین واکنش شما
شک کردن به چشــمانتان است نه آنچه
حقیقت دارد...

مصدومیت ،قهرمانی جامجهانی را از تیم ملی بسکتبال آمریکا گرفت

یانکیها در سرزمین آفتاب تابان ندرخشیدند

مدیر فنی تیم ملی بســکتبال آمریکا اعالم کرده مصدومیت بازیکنان اصلیترین دلیل ناکامی این تیم در
جامجهانی چین بود .مدافع عنوان قهرمانی جامجهانی بسکتبال نه تنها به دلیل عدم تکرار قهرمانی بلکه به
دلیل ناتوانی در کسب مدال و قرار گرفتن در رده هفتم جامجهانی بسکتبال مورد انتقادهای بسیار زیادی
قرار گرفتهاست .با اینکه تیم ملی آمریکا بسیاری از ستارههایش را در اختیار نداشت ،اما در فاصله یک سال تا
المپیک توکیو این نگرانی ایجاد شده که اگر بازیکنان چهره این کشور برای المپیک هم بازی نکنند این تیم
در توکیو به مشکل برخواهد خورد .البته جرج پاپاویچ سرمربی کهنهکار تیم ملی بسکتبال آمریکا منتقدان را
افرادی مغرور و بیفکر توصیف کرد و پاسخ آنها را نداد ،اما مدیر فنی تیم ملی آمریکا از مصدومیت بازیکنان
صحبت کرده و گفته این موضوع اصلیترین دلیل ناکامی تیم در جامجهانی  ۲۰۱۹بود.
جری کالنگلو ،مدیر تیم ملی بسکتبال آمریکا در گفتوگویی به باخت این تیم در جام جهانی اشاره کرده و
گفتهاست :باور دارم که اگر مصدومیت بازیکنان ایجاد نمیشد قهرمان بودیم .مصدومیتها بیش از اندازه
بودند و بر کار تیم تأثیر گذاشتند.
مصدومیتها قبل از جامجهانی بسیاری از بازیکنان تیم ملی آمریکا را از اردو خارج کرد .اصلیترین بازیکن
مصدوم ،کلی کوزما بازیکن تیم لسآنجلس لیکرز بود که به دلیل مصدومیت زانو از ترکیب تیم خارج شد.
مارکوس اسمارت در جامجهانی حضور داشت ،اما به اعتقاد مدیر تیم آمریکا نتوانست به طور کامل در اختیار
تیم باشد .جیسون تاتوم نیز از میانه مسابقات از ترکیب خارج شد و به دلیل مصدومیت بازی نکرد.
با این حال کارشناسان اعتقاد دارند حتی اگر سه بازیکن جوان و تاثیرگذار مصدوم شوند تیمی که نام بسکتبال
آمریکا را یدک میکشد نباید آنقدر افت کند و از شرایط ایدهآل فاصله بگیرد.
این کارشناسان در انتقادات خود تاکید کردهاند که آمریکا بازیکنان توانمند دیگری داشته و همچنین جرج
پاپاویچ یکی از بهترین مربیان جهان را به عنوان سرمربی خود داشتهاست.
ستارههایی چون لبرون جیمز ،استفان کری ،آنتونی دیویس ،کاوی لئونارد ،جیمز هاردن و دیگر بازیکنان
سرشناس در جامجهانی حضور نداشتند و حاال خیلیها منتظر هستند تا بعد از ناکامی این تیم در جامجهانی
ببینند آیا ستارهها برای المپیک وارد میدان میشوند یا نه.

فدراسیون والیبال ژاپن با
انتشار پیامی بابت میزبانی
ایران در رقابتهای قهرمانی
آسیا تشکر کرد .ژاپن که خود
میزبان رقابتهای المپیک
 ۲۰۲۰است یکی از تیمهایی
است که در این رقابتها
حضور دارد و بر خالف دیگر
تیمهای آسیایی در این
رقابتها به دنبال کسب
سهمیه مسابقات انتخابی
المپیک نیست و تنها برای
کسب عنوان در این
رقابتها و آمادهسازی حاضر
شده بود.

منهای فوتبال


توقف بوکسور ایران در یک
قدمی تاریخسازی

بوکسور شایســته ایران با شکست در مبارزهای
نزدیک مقابل نماینده عنواندار فیلیپین از صعود
به مرحله نیمهنهایی مسابقات قهرمانی جهان و
تاریخسازی بازماند .رقابتهای بوکس قهرمانی
جهان با حضور  ۳۶۵بوکسور از  ۷۸کشور در شهر
«یکاترینبورگ» روســیه آغاز و تا  ۱۲روز ادامه
خواهد داشت .دیروز در مرحله یکچهارم نهایی
این مسابقات« ،سیدشاهین موسوی» در وزن۷۵
کیلوگرم مقابل «امیر مارسیال» قهرمان جوانان
جهان و آسیا و دارنده مدال برنز بازیهای آسیایی
 ۲۰۱۸جاکارتا قرار گرفت و در پایان ســه راند
مبارزهای نزدیک و حساس با رأی داوران بازنده
اعالم شد .با این اوصاف وی از صعود به نیمهنهایی
و قطعی کردن مدال بازماند.
موســوی پیش از این نمایندگانی از چینتایپه،
فلسطین و چین را شکســت داده بود .شاهین
موسوی دومین بوکســور تاریخ ایران محسوب
میشود که به مرحله یکچهارم نهایی مسابقات
قهرمانی جهان راه یافته اســت .پیــش از این
«احسان روزبهانی» سال  ۲۰۱۱در باکو به مرحله
یکچهارم نهایی رسیده بود و با قبول شکست از
«نیازمبتوف» قزاقستانی از صعود به نیمه نهایی
بازماند .با این اوصاف تیم  ۶نفــره بوکس ایران
بدون کسب مدال به کار خود در مسابقات جهانی
بازماند .بوکس ایران تاکنون در تاریخ خود موفق
به کســب مدال در رقابتهای قهرمانی جهان
نشده است.

غیبت تیم بسکتبال مردان
ایران در جامجهانی سه نفره

جامجهانی بسکتبال ســه نفره زیر  23سال به
میزبانی چین برگزار میشود و بازهم تیم مردان
ایران در این رویداد حضور ندارد .چین در مهرماه
میزبان جامجهانی بسکتبال سه نفره در رده سنی
زیر ۲۳سال است که قرار است تیم زنان کشورمان
در این رویداد حاضر شود ،اما همانند گذشته جای
تیم مردان ایران در این مسابقات خالی است .تیم
بسکتبال زنان ایران در رده سنی زیر  ۲۳سال از
امروز وارد اردو میشود و تا جمعه تمریناتش را
ادامه خواهد داد .ناهیده اسدی ،زهرا عدالتکار،
کیمیا یزدیان طهرانی ،نگین رسولیپور ،شیدا
شــجاعی و فاطمه آقازادگان نفرات دعوت شده
به اردو هستند .راضیه شمس سرپرست تیم ملی
بوده و هدایت تیم برعهده آزاده زمانپور است .آنیا
هوسپیان نیز بدنساز تیم ملی است.
مدیر سامانه بلیت فروشی ورزشگاههای
کشور:

فقط  ۵۷هزار بلیت برای
شهرآورد فروخته میشود

مدیر سامانه بلیتفروشــی ورزشگاههای کشور
گفت :طبق تصمیماتی که مســئوالن برگزاری
شهرآورد سیو یکم شهریور گرفتند ،قرار بر این
شده است که فقط ۵۷هزار بلیت فروخته شود.
علی اصغر انتظار خیر اظهار داشت :اینکه چرا فقط
 ۵۷هزار بلیت به فروش برسد ،در حیطه اختیارات
سازمان لیگ نیســت و ما فقط تصمیماتی که
گرفته میشود را اجرایی میکنیم .مدیر سامانه
بلیت فروشی ورزشگاههای کشور در پاسخ به این
پرسش که ظرفیت باقیمانده ورزشگاه در اختیار
چه افرادی قرار میگیرد ،خاطرنشان کرد :قرار
نیست به افراد خاصی تعلق بگیرد .با توجه به اینکه
آخرین روز از فصل تابستان است و بیشتر مردم در
مسافرت هستند ،استقبال بیشتری از شهرآورد
صورت نخواهد گرفت و تصمیم گرفته شــد که
سکوهای باقیمانده خالی بماند.

