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مدیر تیم فوتبال پرسپولیس:

خدا را شکر برخی بازیکنان
به پرسپولیس نیامدند

ورزش سه :ستاره جوان پاری سن ژرمن به متوقف شــدن تالش رئال مادرید برای جذب او در تابستان واکنش نشان داد .رئال
مادرید برای جذب ام باپه دوبار به پاری سن ژرمن پیشنهاد داد که هر دو بار باشگاه پاریسی آن را رد کرد .گویا رئال مادرید تصمیم
گرفت که بیخیال جذب ام باپه در تابستان شــود و به این ترتیب پیشنهاد دیگری به پاری سن ژرمن نخواهد داد تاجایی که به
این باشگاه فرانسوی اعالم کرد که در تابستان سالجاریام باپه را جذب نخواهد کرد .ام باپه در شرایط کنونی در اردوی تیم ملی
فوتبال فرانسه به سر میبرد .روزنامه مارکا نوشت که وقتی خبر عقبنشینی رئال مادرید از جذب ام باپه به او داده شد این بازیکن
اینگونه واکنش نشان داد :من خوب و آرام هستم .این در حالی است که گرانترین تیم فرانسه که به قول فوتبالیها یک پای«اویل
کالسیکو» محسوب میشود حاال دیگر با داشتن ابرستاره مسی چندان به دنبال ستاره جوان فوتبال جهان نباشد.

فارس :رئال مادرید با ســتاره جوان رن به توافق نهایی رســید و این بازیکن به زودی به جمع شاگردان آنچلوتی اضافه خواهد
شــد .هواداران رئال مادرید منتظر نهایی شــدن حضور ام باپه بودند اما سران باشگاه با یک اســتعداد فرانسوی دیگر به توافق
رسیدند .فابریزیو رومانو ،خبرنگار وکارشناس سرشناس فصل نقل و انتقاالت دراروپا درصفحه خود در توئیتر نوشت :رئال انتقال
«ادواردوکاماوینگا» را قطعی کرد .تیم فوتبال رن با پیشنهاد  ۳۱میلیون یورویی رئال موافقت کرد .کاماوینگا درتست پزشکی رئال
شرکت کرد تا همه چیز قطعی شود .طبق اعالم این خبرنگار کاماوینگا به زودی به رسانهها معرفی خواهد شد .این بازیکن جوان
فرانسوی مدتهاست که مد نظر رئال مادرید است .او از پاری سن ژرمن و منچستر یونایتد هم پیشنهاد داشت اما ترجیح داد که
راهی رئال مادرید شود.
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خواننده کشورمان به عنوان سفیر انگیزه و سالمت
«علیرضا افتخاری» خواننده کشورمان به عنوان سفیر
انگیزه و سالمت فدراسیون دوچرخهسواری معرفی شد.
در مراسمی با حضور محمود رشیدی رئیس و مسئوالن
فدراسیون دوچرخهســواری کشورمان ،پیشکسوتان
و قهرمانان ،علیرضا افتخاری خواننده کشــورمان به
عنوان سفیر این رشته معرفی شد .استاد افتخاری که از
مفاخر موسیقی و هنر ایران محسوب میشود ،در این
خصوص گفت :اول باید از تالشها و زحمات مسئوالن
فدراسیون دوچرخهسواری تشکر کنم و اهدای حکم
عضو جدید خانواده بزرگ رشته دوچرخهسواری را مایه
افتخار و غرور خود میدانم .وی افزود :امیدوارم بتوانیم
دوچرخهسواری را بیش از پیش توسعه دهیم و آلودگی
را از سطح شهرهای خود پاک کنیم .فرهنگ استفاده
از دوچرخه باید در تمام خانوادهها و شــهرهای کشور
ترویج پیدا کند و من نیز تمام تالشم را میکنم تا سهم

پارالمپیک توکیو

کوچکی در این مهم ایفا کنم.
در ادامه این مراسم ،محمود رشیدی رئیس فدراسیون
دوچرخهســواری نیز گفت :حضور استاد افتخاری در
بین اعضای خانواده دوچرخهســواری اتفاقی بزرگ و
غرورآفرین است ،ورزش و هنر میتوانند به عنوان دو
بخش تاثیرگذار در جامعه در سالمتی و شادابی مردم
سهم بسزایی داشته باشند و بر همین اساس امروز شاهد
حضور یکی از مفاخر هنر و موســیقی ایران در جمع
خودمان هستیم .وی تصریح کرد :این اتفاق را به فال
نیک میگیریم و تالش خواهیم کرد تا سوای قهرمانی به
توسعه بخش همگانی و فرهنگی رشته دوچرخهسواری
نیز اهمیت بیشتری بدهیم و امیدواریم با حضور استاد
افتخاری در رأس این هرم ،شــاهد حضور چهرههای
برجسته بســیاری در خانواده بزرگ دوچرخهسواری
سراسر کشورمان باشیم.

ضرب هفتمین طالی کاروان ایران با تیر ملکه تپانچه؛

امیدواری رئیس فدراسیون تیروکمان:

ایرنا :ساره جوانمردی با کسب مدال طالی بازیهای پارالمپیک توکیو به پرافتخارترین پارالمپین تاریخ ورزش
ایران تبدیل شد .در مرحله نهایی تپانچه  ۱۰متر پارالمپیک توکیو ساره جوانمردی تیرانداز ایران در رقابت با
هفت حریف دیگر خود به عنوان مدال طال رسید .در این مرحله که از ساعت  ۱۲سهشنبه به وقت توکیو در سالن
آساکا برگزار شد ،جوانمردی با کسب  ۲۳۹.۲امتیاز باالتر از ورزشکار ترکیه و مجارستان قهرمان شد .جوانمردی
در مرحله مقدماتی با کسب  ۵۷۲امتیاز با اقتدار به فینال رسیده بود .به این ترتیب جوانمردی به سومین مدال
طالی خود در بازیهای پارالمپیک دست یافت .او در دوره گذشته در ریو هم دو مدال طال گرفته بود .جوانمردی
توانســت با این امتیاز رکورد جهان و پارالمپیک را از آن خود کند .رکورد پیشین ماده تپانچه بادی  ۱۰متر با
 ۲۳۸.۱در اختیار جوانمردی بود.

ایسنا :رئیس فدراســیون تیروکمان ابراز امیدواری کرد که مدالهای خوشــرنگتری درتیراندازی با کمان
رقابتهای پارالمپیک کسب شود .غالمرضا شعبانی بهار پس از کســب مدال نقره رمضان بیابانی در کامپوند
انفرادی  ۲۰۲۰توکیو گفت :انشاءاله در روزهای آینده مدالهای بیشتری در راه خواهد بود .این مدال نیز حاصل
تالش شبانهروزی ورزشکاران و کادر اجرایی است و خوشحالم که برای اولین بار در تاریخ توانستیم مدال نقره
کامپوند پارالمپیک را کسب کنیم .وی افزود :انشاءاله این مدال ســرآغازی خواهد بود برای کسب مدالها و
افتخارات بیشتری در تیراندازی با کمان رقم خواهد خورد .شعبانی بهار ادامه داد :ما امیدواریم که در رقابتهای
آینده و در ریکرو مدالهای بیشتری را کسب کنیم .زهرا نعمتی و غالمرضا رحیمی در انفرادی و در رشته میکس
حضور دارند و به کسب مدال توسط این ورزشکاران بسیار امیدواریم.

از توکیو طال میبارد

ورزش بانوان
به منظورشرکت دردومین دوره مسابقات
دانشجویان آسیا؛

«علیرضا افتخاری» سفیر فدراسیون دوچرخهسواری شد؛

عکس  :ایرنا

مدیر تیم فوتبال پرســپولیس ،گفــت :نیامدن
برخی از بازیکنان به پرسپولیس اتفاق مثبتی بود
و از آنها تشکر میکنم که تیم دیگری را انتخاب
کردند .افشــین پیروانی در گفتوگویی اظهار
داشت :در حالی وارد مسابقات لیگ قهرمانان آسیا
خواهیم شد که در شرایط مسابقات رسمی قرار
نداریم و این مسئله کار را برای همه نمایندگان
ایران سخت میکند.
وی ادامه داد :متاسفانه برنامه مسابقات فوتبال
ایران به شکلی است که نه تنها در این مرحله ،بلکه
در صورت صعود در مرحله بعدی هم بدون این که
در شرایط مسابقات رسمی داخلی باشیم ،حضور
پیدا میکنیم .اگر برنامهریزی به شکلی بود که
حداقل چند مسابقه لیگ انجام بدهیم ،به طور
حتم بر عملکرد تیم تاثیرگذار بود؛ به ویژه اینکه
تیمها تغییر و تحول داشتهاند .این مشکل برای
همه نمایندگان ایران وجود دارد .البته از سوی
دیگر رقابتهای فصل گذشــته هم طوالنی شد
و این بحث ،در ایجاد شرایط فعلی دخیل است.
مدیر تیم فوتبال پرســپولیس خاطرنشان کرد:
تمرین جای دیدار تدارکاتــی و دیدار تدارکاتی
هم جای بازی رسمی را نمیگیرد .با این وجود،
برای کمک بــه تیم ،هر کاری الزم باشــد انجام
میدهیم .بازیکنان و کادر فنی تالش خود را به
کار گرفتهاند .استقالل دوشنبه در حالی وارد این
بازی میشــود که در عمل ،در کوران مسابقات
است .به قول گلمحمدی ،این تیم سورپرایز این
دوره از رقابتها محسوب میشود .همچنین یک
مســابقه داریم که آن هم در خانه حریف است و
باید در چمن مصنوعی بازی کنیم .مسائلی را از
سر گذراندهایم که کمتر کسی فکرش را میکرد.
این بار هم میرویم که نتیجه دلخواه خودمان را
بگیریم و هواداران را بار دیگر خوشحال کنیم.
پیروانی دربــاره ارزیابی خود از شــرایط تیم در
دوره نقل و انتقاالت اضافه کرد :شکی نیست که
پرسپولیس برای ادامه قهرمانیهای پیاپی خود
وارد مسابقات میشــود .نفرات خیلی خوبی را
هم جذب کردیم که مهمترین ویژگی آنها ،این
است که با قلبشان به پرسپولیس آمدهاند .باید
دید کدامیک از بازیکنان حاضر شــده قید پول
بیشتر را بزند و به تیمی برود که عاشقش است؟
چه بازیکنانی که از قبل در پرسپولیس بودند و چه
آنهایی که تازه به جمع ما ملحق شدهاند ،رقمهای
بســیار باالتر و گاه چند برابری را رد کردند برای
این که به این پیراهن و تیمی برسند که شخصیت
و ژن قهرمانی دارد.

واکنش کوتاه ام باپه به عقبنشینی رئال

توافق نهایی رئال مادرید با استعداد جوان فرانسوی

مدالهای خوشرنگتری در راه است

شادی پریدر ،سرمربی تیمملی
شطرنج دانشجویان شد

ایسنا :شادی پریدر به عنوان سرمربی تیم ملی
شطرنج دانشجویان برای حضور در دومین دوره
مسابقات شطرنج دانشجویان دانشگاههای آسیا
انتخاب شــد.بر اســاس حکمی از سوی هادی
بشیریان ،رئیس فدراســیون ملی ورزشهای
دانشگاهی ،شادی پریدر به عنوان سرمربی تیم
ملی شطرنج دانشجویان برای هدایت ملیپوشان
در رقابتهای شطرنج دانشجویان دانشگاههای
آسیا انتخاب شد .قرار اســت تیم ملی شطرنج
دانشــجویان در دومین دوره مسابقات شطرنج
دانشجویان آسیا در دو بخش دختران و پسران
شرکت کند .این در حالی است که دومین دوره
مسابقات آنالین شــطرنج دانشجویان آسیا ۱۱
تا  ۲۲شــهریور سالجاری توســط فدراسیون
آسیایی ورزشهای دانشــگاهی و با مشارکت
فدراسیون ورزشهای دانشــگاهی اندونزی و
فدراسیون آســیایی شــطرنج برگزار میشود.
مسابقات انتخابی تیم ملی شطرنج دانشجویان
ایران جهت حضور در رقابتهای قهرمانی آنالین
دانشجویان آسیا با حضور  ۴۱شطرنج باز دانشجو
دختر و پسر از تمامی بخشهای آموزش عالی
کشور با همکاری فدراسیون شطرنج برگزار شد
و بعد از بررسی و تأیید کمیته بازی جوانمردانه با
معرفی نفرات برتر به پایان رسید .در جدول زنان
که با حضور  ۱۷دانشجو برگزار شد ،صفورا قانع
قهرمان شــد ،وصال حامدی نیا دوم شد و طناز
ازلی در جایگاه سوم ایستاد .همچنین در جدول
مردان که با شــرکت  ۲۴دانشــجو برگزار شد،
مرصاد خداشناس قهرمان شد و مهدی غالمی
وامیرحسین کاشفی دوم و سوم شدند.

