دنیای ورزش
نمایش ضعیف و شکست بد ایران
مقابل آمریکا

تیم ملی والیبال ایران در ششمین مصاف خود
در چارچوب مســابقات جامجهانی از ساعت
 12:30به مصاف آمریکا رفت که این مســابقه
با نتیجه ســه بر یک و با امتیازهای ،18 - 25
 12 - 25 ،18 - 25 ،25 - 22به سود یانکیها
خاتمه پیدا کرد .چهاردهمین دوره جامجهانی
والیبال از  9تا  23مهر در سه شهر فوکوکا ،ناگانو
و هیروشیما با حضور  12تیم برگزار میشود که
به صورت دورهای با هم رقابت میکنند.

حضور رایگان تماشاگران در
بازیهای ساحلی جهان

نخســتین دوره بازیهای ساحلی جهان از 20
مهر در دوحه قطر آغاز میشود که بیش از 1200
ورزشــکار از  97کشــور جهان در این بازیها
حضور دارند .براساس اعالم اتحادیه کمیتههای
ملی المپیک ( )ANOCتماشای مسابقات برای
عموم مردم رایگان است .شیخ اسما الثانی مدیر
بازاریابی و ارتباطات کمیته المپیک قطر در این
باره گفت :باعث خوشــحالی است که هر کسی
این فرصت را خواهد داشت تا از هر راهی در این
مسابقات شرکت کند.

مسی :دروغ میگویند که
دوست گریژمان نیستم!

محرابی :هدفم المپیک توکیو
است

بوکســور ســابق تیم ملی گفت :دوست دارم به
اردوهای تیم ملی بروم ،اما با این شــرایط فعلی
واقعاً حضور در اردوی تیم ملی کار سختی است،
چون باید هم کار کنم و هم در اردوهای تیم ملی
حضور داشته باشم .سجاد محرابی در پاسخ به این
سؤال که گویا این روزها به شدت تمرینات بوکس
را پیگیری میکنید و حتی به همین دلیل از سوی
سرمربی تیم ملی به اردوی تمرینی بزرگساالن
نیز دعوت شدهاید آیا از لحاظ فنی شرایط حضور
در اردوهای تیم ملی را دارید یا خیر؟ گفت :مثل
همیشــه تمرینات خوب و مداومی را پیگیری
میکنم و از لحاظ آمادگی شــرایط خوبی دارم،
اما متاسفانه از لحاظ شرایط شغلی خیلی اوضاع
خوبی ندارم ،بهرغم اینکه سالها لباس تیم ملی
را بر تن کردم ،اما از لحاظ شــغلی خیلی شرایط
خوبی ندارم.

فرمانده یگانهای ویژه ناجا گفت :تدابیر حضور بانوان در ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی ایران و کامبوج پیشبینی شده و یگان ویژه
آمادگی کاملی دارد .سردار سرتیپ دوم پاسدار حسن کرمی با اشاره به آخرین تدابیر یگان ویژه برای حضور بانوان در دیدار تیمهای ملی
فوتبال ایران و کامبوج گفت :دراین مسابقه جایگاه ویژه و امنی را برای بانوان در نظر گرفتهایم و سرویسهای مناسبی برای خدماتدهی
بانوان پیشبینی شده است .وی ادامه داد :یک واحد پلیس زن هم هست که دراین بازی به هدایت بانوان کمک میکند .آمادگی کاملی
ازسوی یگان ویژه برای این مسابقه وجود دارد .کرمی در پاسخ به این سوال که مسئولیت کنترل تماشاگران خارج از ورزشگاه با چه کسی
است؟ تاکید کرد :ما هم داخل و هم خارج از ورزشگاه را کنترل میکنیم .عموماً هر تماشاگری ازخانه تا ورزشگاه با پلیس است .مسئولیت
هدایت تماشاگران در داخل استادیوم با یگان ویژه است و بیرون با پلیس تهران بزرگ.

پرهام مقصودلو که از سوی فدراسیون جهانی شطرنج به مسابقات گرند سوئیس دعوت شــده از امروز رقابت خود با دیگر بزرگان در
این رویداد را آغاز میکند .مسابقات گرند سوئیس از جمله رویدادهایی است که فدراسیون جهانی شطرنج با دعوت از بازیکنان بزرگ
کشورهای مختلف اقدام به برگزاری آن کرده است .پرهام مقصودلو تنها شطرنجباز ایرانی است که از سوی فیده به حضور در این رقابتها
دعوت شده است .وی امروز و همزمان با آغاز مسابقات ،دیدار خود در دور نخســت را برگزار میکند .بیش از  ۱۰۰شطرنجباز برگزار
کننده مسابقات گرند سوئیس هستند که «ماگنس کارلسن» نروژی یکی از آنهاست .برای این رقابتها  ۴۳۳هزار دالر جایزه نقدی در
نظر گرفته شده که  ۷۰هزار دالر سهم قهرمان است .پرهام مقصودلو استاد بزرگ شطرنج ایران است که در آستانه کسب عنوان سوپر
استاد بزرگی قرار دارد.
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ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران با بیان
اینکه هیچ بازیکنی نباید از حضور در تیم
ملی مطمئن باشد ،گفت :نفراتی که در
باشگاه خود جایگاه خوبی نداشته باشند
به تیم ملی راه پیدا نمیکنند.
«مارک ویلموتس» در نشســت خبری
پیش از دیدار برابر کامبوج ،اظهار داشت:
قصد این است تا در نخستین بازی خانگی
به برتری دست یابیم ،چراکه بردن برای
ما خیلی اهمیت دارد و میخواهیم روش
هجومی داشته باشیم.
وی افــزود :در دیدارهــای تدارکاتــی
و رســمی گذشــته بازی را در دســت
داشتیم و با پرســینگ باال در پی بازی
هجومی و ایجــاد موقعیــت خطرناک
بودیم و این مســیر را ادامــه میدهیم.
ویلموتس در مــورد برنامههای تدوین
شــده تیم ملی ،توضیح داد :هدف اولیه
مســابقات

مــا کوتاه مدت اســت تا در
انتخابی بهخوبی پیش برویم و امتیازات را
با نمایش هجومی جمع کنیم و به عنوان
تیم نخست راهی مرحله بعدی شویم.
در ادامه خبرنگاری در مورد دســتمزد
ویلموتس از وی سؤال پرسید که با واکنش
نماینده رسانهای فدراسیون فوتبال مواجه
شد .این مربی بلژیکی سؤال را این گونه
جواب داد :یک مربی هستم و بازیکنان را
دوست دارم .به تیم ملی ایران و این کشور
عالقه دارم .هدف ما خوب بازی کردن و
پیروز شدن است و دیگر مسائل در ادامه
حل میشود .ویلموتس در پاسخ به این
سؤال که در دیدار قبلی برابر هنگکنگ،
اشتباهاتی در دفاع داشتیم ،گفت :بدون
اینکه بخواهم مخالف شــما باشم ،باید

ایرنا :سرمربی تیم فوتبال
پرسپولیس بر خالف اینکه
تاکید کرده بود موفقیت
مهاجم برزیلی را در
پرسپولیس تضمین میکند
خیلی زود پشت او را خالی و از
این بازیکن قطع امید کرد.
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اتمام حجت «ویلموتس» با ستارهها در نشست خبری پیش از بازی

درباشگاهبازینکنید
جایی در تیم ملی ندارید

چرا جهانبخش به تیم ملی دعوت نشد؟

Plus News

+

سرمربی تیم ملی در خصوص اینکه لیست جدید وی همه را شوکه کرد گفت :شما می دانید دعوت شدن به تیم ملی
همیشه وجود دارد و لیست بسته نیست .جهانبخش  90دقیقه مقابل هنگ کنگ بازی کرد ،او به برایتون برگشت و
مصدوم شد .ما با تیم پزشکی برایتون در تماس بودیم .او 10روز تمرین نکرد و این را هم در نظر بگیرید که بدن او آماده
نبود و 10روز بازی نکرده بود .من از کیفیت بازیکن حرف نمیزنم بلکه از ریسک بازی کردن او حرف میزنم .ما سعی
کردیم نگاهی بلند مدت داشتیم که او 15روز در باشگاهش بماند و فرصت بازی کردن داشته باشد.
بگویم چگونه میشــود در تالش برای
بازی هجومی باشــید و در هیچ دیداری

گلی دریافت نکنید .در زندگی باید ریسک
کرد و اگر درپی ایجاد موقعیت هســتیم

عکس  :فارس

ابرســتاره فوتبال آرژانتین تاکیدکرد هیچوقت
با حضور مهاجم تیم ملی فرانســه در بارسلونا
مخالفتــی نداشــته اســت .لیونل مســی در
مصاحبههــای اخیرش ،مرتب بــر این موضوع
تاکید کرده که با آنتوان گریژمان هیچ مشکلی
ندارد و آنچه رسانهها علیه وی گزارش میدهند،
صحیح نیست .آخرین مرتبه که او این کار را کرد،
مصاحبهاش با شبکه رادیویی  RACآرژانتین بود.
وی اظهارداشت :قب ً
ال هم گفتم و بازتکرار میکنم،
این موضوع که من گریژمان را نمیخواستم ،دروغ
محض است.

تدابیر ویژه برای حضور بانوان در آزادی

رقابت پرهام مقصودلو با ستارگان شطرنج جهان در سوئیس

باید ریســک کنیم .وی افزود :تفاوت را
به مرور زمان متوجه میشوید .زمانیکه

فارس :رئیس کمیته
انضباطى فدراسیون
فوتبال ظهر دیروز در
جمع بازیکنان تیم امید
حضور یافت.

ورزش

Sport

فوتبال تهاجمی را ادامه میدهید ،دفاع
شما خالی میشود و شرایط بازی متفاوت
است .اگر از من بازی تدافعی میخواهید،
من چنین آدم و مربی نیستم.
ســرمربی تیم ملی ایران در مورد دعوت
نشــدن برخی بازیکنان چــون «امیر
عابدزاده»« ،علیرضا جهانبخش»« ،سعید
عزتاللهی» و «الهیار صیادمنش» و چند
بازیکن دیگر ،گفت :دعوت شدن به تیم
ملی پروســهای اســت که ادامه دارد و
درهای تیم ملی بسته نیست .جهانبخش
مقابل هنگکنگ ۹۰دقیقه حضور داشت
و در برایتون مصدوم شد .با تیم پزشکی
برایتون در تماس بودیم و او نتوانســت
 ۱۰روز تمرین کند و باید در نظر داشته
باشیم که او چندان آماده نبود و در ترکیب
تیمش جایی نداشت.
وی گفــت :از کیفیــت بازیکن صحبت
نمیکنــم و از اینکه آنان ریتــم بازی را
نداشته ،سخن میگویم ،این مسئله در
مورد «عزتاللهی» و «صیادمنش» هم
صدق میکند .بازیکنی که در باشــگاه
جایی نداشــته باشــد در تیم ملی هم
نخواهد بود .ما خواســتیم این نفرات در
باشگاه خود باشــند و به جایگاه بهتری
برسند.
تیم ملی فوتبال ایران از ساعت  ۱۷امروز
در مرحله مقدماتــی جامجهانی ۲۰۲۲
و در ورزشــگاه آزادی به مصاف کامبوج
میرود.
ایران در بازی قبلی خود برابر هنگکنگ
به برتری دو بر صفر دست یافت و کامبوج
نیز از دو دیدار گذشته خود به یک امتیاز
رسیده است.

گپ
مشاور رسانهای فدراسیون بوکس ایران:

حتم ًا در المپیک آتی چند
بوکسور ایرانی داریم
نسل فردا| گروه ورزش
Naslefarda@yahoo.com

«حتماً در المپیک آتی چند بوکســور ایرانی
داریم» .این خبر را مشاور رسانهای فدراسیون
بوکس ایران به «نسلفردا» داد.
علی الوندی در ادامه گفت :خوشبختانه رشته
بوکس در ایران و در همه ردههای سنی طی
سالهای اخیر وارد فازهای موفقی شده است،
این را به وضوح میتوان در تمام ردههای سنی
مشاهده کرد.
وی در این رابطه اظهار داشــت :کار جدی و
پرقدرتی در فدراسیون شروع شده که انشاءاله
نتیجــه آن را به زودی و در ســالهای آینده
خواهیم دید .اول اینکه تیم ملی بوکس ایران
پس از  ۹ســال در مســابقات جهانی روسیه
حاضر شده و در شــرایطی که فدراسیون هم
مشکالت مالی داشــت و هم مسائل دیگر در
این مسابقات بود.
وی در تشــریح مســابقات روســیه افزود:
در این دوره ما توانســتیم کسی مثل شاهین
موســوی را داشته باشیم که ســه برد پیاپی
بیاورد یــا بوکســورهایی مثل شــوریان و
روزبهانی که متاسفانه دچار قضاوت ناعادالنه
شدند.
الوندی همچنین درباره برنامه تازه تیم ملی
درخصوص اعزام به ترکیه اظهار داشــت :در
این سری از مسابقات کسب سهمیه المپیک
در چین را پیش رو داریم که در آنجا هم قطعاً
پرقدرت ظاهر میشویم و در اردیبهشت سال
آینده هم در فرانسه مسابقات کسب سهمیه
المپیک را خواهیم داشــت که فکر میکنم
با لطف خداوند میتوانیم ســه ورزشکار در
المپیک در رشته بوکس داشته باشیم.
این مقام مســئول درخصوص رده نوجوانان
بوکس ایران با اعــام اینکه بــه زودی تیم
بیان
کشــورمان به امارات اعزام میشــود ،
داشــت :در مســابقات نوجوانــان قهرمانی
آسیا به کســب مدال در این رده امید داریم و
فع ً
ال رده جوانان تیم ملی در اردو هســتند و
زودی
اردوهای مختلفی را برگزار کردهایم و به 
در چند ماه آینــده نیز تیم به مغولســتان
اعزام
جهت مســابقات آسیایی مغولســتان 
خواهد شد.

