مستطیل سبز
حرفهای تاج در واکنش
به لژیونر شدن فغانی

مهر :داور بینالمللی ایران به رئیس فدراسیون
گفته دوباره به ایران بازخواهد گشــت .هنوز
یکی از خبرهای داغ فوتبال ایران لژیونر شدن
علیرضا فغانی داوربینالمللی است .او به تازگی
با مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم در
این باره صحبت کرده اســت .تاج در این باره
توضیح میدهد :بله ،فغانــی در این باره با من
صحبت کــرد و گفت 4-5ماه برای درســت
کردن کارهای اقامتش از کشــور به استرالیا
میرود و بعد از آن برمی گردد و دوباره قضاوت
خواهد کرد.

مسی جایزه ESPY
را تصاحب کرد

خبرآنالین :فوق ســتاره آرژانتینی بارسلونا
برنده جایزه بهترین بازیکن سال  2019از سوی
سایت « »ESPNشد .سایت  ESPNهر ساله با
برگزاری یک نظرسنجی بهترین فوتبالیست
سال را انتخاب میکند .لیونل مسی ،فوق ستاره
آرژانتینی امسال موفق شد جایزه  ESPYاین
ســایت را از آن خود کند .مسی موفق شد در
این رقابت باالتر از کریستیانو رونالدو ،امباپه و
فندایک قرار بگیرد.

لژیونری که بهخاطر تیم ملی
جایگاهش را از دست داد

ایلنا :امیر عابدزاده ،دروازهبان ایرانی ماریتیمو
از شرایطش در این تیم و لیگ پرتغال صحبت
کــرد .امیر عابــدزاده پــس از جــام ملتها
جایگاهــش را در تیمش از دســت داد و این
روزها در پرتغال به یک نیمکتنشین تبدیل
شده است و حتی به تیم ملی هم دعوت نشد.
او درباره اینکه چرا جایگاهش در تیم ملی را از
دســت داد ،گفت :جایگاهم را وقتی از دست
دادم که به جام ملتهای آسیا رفتم.
این آغازی بود برای اینکه مربیان ماریتیمو از
دروازهبان برزیلی بیشتر از من استفاده کنند.
زمان برگزاری جام ملتها برخی لیگها مثل
روسیه و بلژیک در تعطیالت بودند و به همین
خاطر باشگاهها بازی رسمی انجام نمیدادند.
در پرتغــال اما خبری از تعطیلــی لیگ برای
حضور آسیاییها در جام ملتها نبود ،اما اگر
باز هم به عقب برگردم قطعاً اولویتم تیم ملی
خواهد بود.

رسانه هنگکنگی :آزمون «پادشاه محبوبیت ایران»!

انتقال مخفیانه شوماخر به پاریس برای درمان

تمجید فدراسیون جهانی بسکتبال از حدادی و بهرامی

خبرآنالین :یک رسانه هنگکنگی به مهاجم تیم ملی کشورمان لقب محبوبترین بازیکن
ایرانی در فضای مجازی را داد .سایت «اپل دیلی» هنگکنگ در گزارشی به محبوبترین
بازیکن تیم ملی کشــورمان در فضای مجازی پرداخته است .این رسانه به سردار آزمون،
مهاجم ملیپوش کشــورمان که بیشــترین دنبال کننده در فضای مجازی را دارد لقب
«پادشاه محبوبیت ایران» داد .این سایت نوشت :ایران بسیار از هنگکنگ قویتر است.
یکی از محورهای قدرت ایران سردار آزمون معروف به مسی ایران است .او در فضای مجازی
بیشترین هوادار را دارد .او در لیگ برتر روسیه به همراه زنیت بازی میکند.

فارس :یک رسانه فرانسوی خبر داد که قهرمان سابق فرمول یک برای درمان به صورت
مخفیانه به پاریس منتقل شد .نشریه « »Le Parisienفرانسه خبر داد که میشائیل شوماخر،
قهرمان سابق فرمول یک دنیا به صورت مخفیانه از آلمان به پاریس منتقل شد تا عمل پیوند
سلولهای بنیادی رویش انجام شود .شوماخر پنج سال پیش در هنگام اسکی در ارتفاعات
آلپ فرانسه به شدت مصدوم شد .او بعد از این مصدومیت شدید به کما رفته و بعد از حادثه
در انظار عمومی دیده نشده است .او با ثبت رکورد  ۹۱پیروزی موفقترین راننده مسابقات
فرمول یک بهشمار میرود.

ایرنا :سایت فدراسیون جهانی باانتشار گزارشی از دو بازیکن بسکتبال ایران تمجید کرد.
پس از کسب سهمیه المپیک از سوی ملیپوشان بســکتبال ایران ،سایت فیبا با انتشار
گزارشی به تمجید از دو بازیکن بســکتبال ایران حامد حدادی و صمد نیکخواه بهرامی
پرداخت .دراین گزارش آمده اســت ایران پس از دو دوره غیبت ایران از المپیک ۲۰۰۸
آتن ،بار دیگر موفق به کسب سهمیه المپیک شد .صمد نیکخواه بهرامی و حامد حدادی دو
بازیکن کاربلد ایران تنها بازیکنان باقیمانده از المپیک  ۲۰۰۸هستند که درکسب سهمیه
المپیک توکیو نیز نقش داشتند.
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زورآزمایی برای پایان ناکامی
سبک وزنها
عملکرد ملیپوش دســته  ۵۵کیلوگرم
وزنهبرداری ایران در اردوی رکوردگیری
شهرستان نور موجب شــده تا امید به
افتخارآفرینی وزنهبــرداران ایرانی در
سبک وزن زنده شود.
شــاید از آخرین وزنهبردار دسته سبک
وزن ایران که توانســته است افتخارات
چشــمگیری کســب کند چنــد دهه
میگذرد .اگر روزگاری در دســتههای
پایین «محمد نصیری» افتخارآفرینی
زیــادی داشــت ،امــا از آن پس تک
چهرههایــی همچــون «ســیدمهدی
پانزوان»« ،مرتضی رضاییان»« ،مجید
عســگری» و ...بودنــد کــه بــا وجود
شایســتگی به دالیل مختلف در کسب
مدالهای جهانی رده سنی بزرگساالن
یا توفیق نداشــته یا افتخارآفرینی آنان
کوتاه مدت و مقطعی بود.
اما حاال پس از چند دهه ناکامی در اوزان
پایین ،در اردوی رکوردگیری شهرستان
نور جوانی زورآزمایی را با فوالد سردآغاز
کرده است که میشود ســویههایی از
امید در رکوردهای او به خوبی مشاهده
کرد« .حافظ قشــقایی» در دسته ۵۵

 اظهارات تند مورگان علیه رونالدو

ستاره پرتغالی میتواند با پول
همه چیز را پنهان کند

در اردوی رکوردگیری شهرستان نور انجام شد؛

کیلوگرم با غلبه بــر وزنههای مختلف اســت که در این دســته «عبدالحسن
توانســت به عنوان پدیده رکوردگیری آلمشــایخ» از عراق بــا ورودی ۳۶۵
یک ماه گذشــته ،خــود را بــه جامعه کیلوگرم نفر نخســت این وزنه به شمار
میرود و به نظر میرسد فاصله این جوان
وزنهبرداری معرفی کند.
قشــقایی با ثبت وزنــه  ۱۲۰کیلوگرم ایرانی با حریف عراقی خود زیاد باشد.
در حرکت یکضــرب ۱۵۰ ،کیلوگرم اما این فاصلــه به معنای ســختی کار
در  ۲ضرب و به دســت آوردن مجموع قشــقایی نیســت و او باید در دســته
 ۲۷۰کیلوگرم ،رکــوردی باالتر از تمام غیرالمپیکی  ۵۵کیلوگرم خود را آماده
رقیبان داخلی به ثبت رساند و توانست حضور در دستههای باالتر کند .به نظر
خود را به نفرات برتر جهانی این دسته میرسد حریفان قشــقایی وزنهبرداران
آسیایی هســتند زیرا بنا به رکوردهایی
نزدیک کند.
از نکات بارز رکورد قشقایی برابری این که در قهرمانی اروپا ثبت شــده اســت
رکورد با نفــر دوم قهرمانــی جهان در رکورد نفر نخست این وزن در قهرمانی
عشقآباد بود« .آرلی چونتی» از کشور اروپا در یکضــرب ۱۱۶کیلوگرم و در
قزاقستان در عشقآباد با مهار وزنههای  ۲ضرب  ۱۳۸کیلوگرم است.
 ۱۲۰کیلوگرم در حرکــت یکضرب ،اگر قشــقایی بتواند رکوردهای ورودی
 ۱۳۸کیلوگرم در  ۲ضرب و مجموع  ۲۵۸خود را در رقابتهــای قهرمانی ۲۰۱۹
کیلوگرم صاحب عنــوان نایبقهرمانی جهان که در تایلند برگزار میشود ،تکرار
ایــن وزن در رقابتهــای جهانــی کند بدون شک امید به قرار گرفتن او در
سکو زیاد اســت و او میتواند یک مدال
شده بود.
نام حافظ قشــقایی در حالی از ســوی برای کاروان ایران به ارمغان آورد.
فدراسیون جهانی وزنهبرداری به عنوان قشــقایی جوان و رکوردهــای وی در
ملیپوش دسته  ۵۵کیلوگرم با ورودی اردوی شهرســتان نور میتواند بدون
 ۲۵۸کیلوگرم در مجموع ثبت شــده شک سرآغازی بر پایان ناکامی در سبک

دیدگاه

وزنها باشــد ناکامی که موجب شده تا
وزنهبرداران این دسته در برابر حریفان
آســیایی و جهانی حرفی بــرای گفتن
نداشته باشند یا اینکه موفقیت این گروه
به صورت مقطعی باشد.
حافظ قشــقایی ،علی میــری ،محمد
زارعی ،کیانوش رســتمی ،رضا دهدار،
ایوب موســوی ،رضــا بیرالونــد ،امیر
حقوقــی ،علی هاشــمی ،کیــا قدمی،
محســن دادرس و علــی داوودی ۱۲
ملیپوش رشته وزنهبرداری هستند که
از سوی کادر فنی نام آنان برای اعزام به
رقابتهای جهانی وزنهبرداری در لیست
قرار گرفته است .از این میان  ۱۰نفر در
ترکیب اصلی تیم هســتند و دو نفر هم
رزرو خواهند بود.
فدراسیون جهانی وزنهبرداری فهرست
اولیه وزنهبــرداران شــرکت کننده در
مسابقات قهرمانی جهان تایلند را اعالم
کرد .براساس این لیســت نفرات اولیه

تیم ملی ایران برای رقابتهای قهرمانی
 ۲۰۱۹جهــان تایلند در این رشــته به
شرح زیر اســت :دســته  ۵۵کیلوگرم:
حافظ قشــقایی با رکورد ورودی ۲۵۸
کیلوگرم ،دســته  ۸۹کیلوگرم :محمد
زارعــی و علی میری با رکــورد ورودی
 ۳۶۵کیلوگــرم ،دســته  ۹۶کیلوگرم:
سیدایوب موســوی و کیانوش رستمی
با رکــورد ورودی  ۳۷۵کیلوگرم و رضا
دهدار با رکورد ورودی  ۳۷۰کیلوگرم،
دســته  ۱۰۲کیلوگرم :رضا بیرالوند با
رکــورد ورودی  ۳۹۰کیلوگــرم و امیر
حقوقی با رکورد ورودی  ۳۸۰کیلوگرم،
دســته  ۱۰۹کیلوگرم :علی هاشــمی
با رکــورد ورودی  ۴۰۰کیلوگرم و کیا
قدمی با رکــورد ورودی  ۳۹۰کیلوگرم
و دســته به اضافه  ۱۰۹کیلوگرم :علی
داودی با رکورد ورودی  ۴۳۵کیلوگرم
و محســن دادرس بــا رکــورد ورودی
 ۴۱۵کیلوگرم.

مهاجم تیم ملی فوتبال زنان آمریکا اعالم کرد
ستاره پرتغالی میتواند با پول همه چیز را پنهان
کند .الکس مورگان پیش از دیدار ســتارههای
فوتبال جهان در میالن برای مراســم فیفا The
 Bestنظرش را نسبت به کریستیانو رونالدو اعالم
کرد .قهرمان جام جهانی  ۲۰۱۹فرانسه مشکالت
قانونی ستاره پرتغالی را در رابطه با متهم شدن به
تجاوز جنسی فراموش نکرد.
مهاجم تیم ملــی فوتبال زنان آمریــکا درباره
تفاوت رونالدو به عنوان یک فوتبالیست و زندگی
روزانهاش صحبت و اعالم کرد :مســائل زیادی
در رابطه با مهاجم یوونتوس وجــود دارد که با
پول آنها را پنهان میکند .او گفت :پیشبینی
نمیکنم برخوردم با او نســبت به کسانی که به
آنها روبهرو میشوم متفاوت باشد .زنان امروزه
صحبت میکنند و گوش دادن به آنها مهم است.
خیلیها میپرسند که چه کسی در این مسائل
حق دارد ،اما زمانی که به داســتان رونالدو نگاه
میکنید باور میکنید مسائل زیادی برای پنهان
کردن وجود دارد که در نهایت او با پول آنها را
میپوشاند.
یک سال پیش کاترین مایورگا ،مدل آمریکایی،
مهاجم پرتغالی را متهم به تجاوز جنســی کرد.
این مدل آمریکایی مدعی شد که رونالدو در سال
 ۲۰۰۹در هتلی در الس وگاس به او تجاوز کرده
است .با این حال چند ماه پیش دادگاه اعالم کرد
ستاره پیشین رئال مادرید در این رابطه محاکمه
نمیشود  .ستاره تیم فوتبال زنان آمریکا زمانی
که متوجه شد بازیکن پرتغالی پروندهاش بسته
شده است نسبت به این موضوع در شبکههای
اجتماعی واکنش نشان داد.

