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تستمثبتوالیبالیستسابقتیمملی

تسابقتیمملیهمهراشوکهکرد.درحالی
خبرتستمثبتدوپینگوالیبالیس 
که هنوز قهرمانی پیکان در باشگاههای والیبال مردان آسیا ،سوژه رسانهها بود،
اما خبر مثبت تست  Aیکی از بازیکنان سرشناس همه را بهتزده کرد .هرچند
بعــد از این خبر گمانهزنیهای زیادی درباره ماده مورد اســتفاده والیبالیســت
سابق تیم ملی در رسانهها مطرح شد ،اما فرزاد شارکی قائم مقام ستاد مبارزه
بــا دوپینگ به خبرنگار «ایران» میگوید« :جواب تســتهای لیگ برتر والیبال
اول خردادماه به دست ما رسید که ما هم فدراسیون و ورزشکار را مطلع کردیم.
البته او  10روز مهلت دارد تا دفاعیاتش را بفرستد و تقاضای بررسی تست  Bرا
بدهد .البته بررسی نمونه  Bهم یک ماه و نیم تا دو ماه طول میکشد ».در حالی
که یکی از گمانهزنیها درباره مثبت شدن تست بازیکن والیبال استعمال ماده
مخدر است اما میالد تقوی دبیر فدراسیون والیبال به «ایران» میگوید« :در نامه
وادا دوپینگ این بازیکن قطعیت ندارد و پروسه اداری باید طی شود .دوپینگ با
ماده مخدر در تست او درست نیست».

محرومیت  ۳ساله دختر وزنه بردار دوپینگی

النــاز باجالنــی ،دختــر ملیپــوش وزنهبــرداری کشــورمان بهدلیــل دوپینگ
به مدت  ۳ســال از هر نوع فعالیت ورزشــی محروم شــده اســت .او ب ه دلیل
مصرف ماده ممنوعه دروســتانولون با توجه به اینکه بیش از  ۱۸ســال ســن
داشــته و در عین حال پذیرفته اســت که از این ماده ممنوعه اســتفاده کرده،
از  ۱۶آذر  ۱۴۰۰تــا  ۱۵آذر  ۱۴۰۳از تمامــی فعالیتهای ورزشــی محروم شــده
است .پیش از باجالنی ،پوپک بسامی به مدت شش ماه محروم شده بود.

پرسپولیس برنده پرونده النصر شد

دادگاه داوری ورزش ( )casدیروز پس از  2ســال حکم نهایی خود را در ارتباط با
پرونده شکایت باشــگاه النصر از پرسپولیس ابالغ کرد .امیرعلی حسینی ،مدیر
امور بینالملل پرسپولیس در این خصوص گفت« :اتفاقات زیادی در این مدت
روی داد؛ از برگزاری جلســات اســتماع تا ارســال مدارک مختلف توسط باشگاه
در رد ادعاهایی که مطرح شــده بود .با این حکم در واقع رأی کمیته انضباطی و
کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آسیا که به نفع ما بود ،تأیید و ادعای باشگاه
النصر نسبت به پرسپولیس رد شد ».گفتنی است  CASدر رأی خود تأکید کرده
اســت که باشــگاه النصر دیگر حق هیچگونه طرح شــکایت درباره این موضوع
ندارد و همچنین آن باشگاه را محکوم به جبران هزینههای دادرسی طرفین دعوا
و پرداخت جریمه  10هزار دالری به کنفدراسیون فوتبال آسیا کرد .باشگاه النصر
عربستان بعد از باخت به پرسپولیس در مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان آسیا
 2020پرسپولیس را متهم به استفاده از بازیکنان غیرمجاز کرده بود.

سوژه

امروزتاریخانتخاباتنهاییمیشود

گلمحمدی2:سالدیگردرپرسپولیسهستم

یحیی گلمحمدی ،سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از بازی با شهرخودرو با تأکید بر اینکه
جان سالم به در بردن از اتفاقات تبریز شبیه یک معجزه است ،گفت« :خوشحالم بعد از مدتها مقابل اصحاب
رســانه حاضر هســتم .اتفاقات زیــادی در این فصل رخ داده که بــه هر حال االن در هفتههای پایانی آن هســتیم.
دو بــازی در پیــش داریم و باید از نام پرســپولیس دفاع کنیــم و هواداران خود را خوشــحال کنیم ».او درخصوص
نامهایــی کــه در اطراف تیم پرســپولیس برای پســت ســرمربیگری این تیم مطرح میشــود ،بیان داشــت« :دو تا
ل و انتقاالت انجام شــد اما این موضوع را ادامه
ســه جلســه با آقای درویش نشســت داشتیم .بحثهایی برای نق 
ندادم چون باید بعد از لیگ درباره آن صحبت شود .دو سال دیگر قرارداد دارم و نسبت به آن پایبندم .مشکلی
هم ندارم اگر باشــگاه بخواهد تصمیمی بگیرد .این موضوع در اختیار باشــگاه است .امسال درس خوبی برای ما
بود که باشــگاه فقط مربی و بازیکن نیســت .همه ارکان باید دقت کنند و کار انجام بدهند .همه چیز داخل زمین
نیست و بیرون زمین بخش مهمی است .تمام مشکالت فنی را برعهده میگیرم و مسئولیت با من است».

به پایان رسید.
ëëپرسپولیس -شهرخودرو؛ بازی بدهکار
وطلبکار
پرســپولیس در حالــی در ورزشــگاه
آزادی با شهرخودرو دیدار میکند که این
بازی یکی از بازیهای خاص لیگ برتر به
شمار میرود .چرا که یحیی گلمحمدی
ســرمربی پرســپولیس مقابل تیمی قرار
میگیرد که زمانی ســرمربیاش بود و در
نهایــت بــا موافقت مدیران این باشــگاه
توانســت مجــوز حضــور در پرســپولیس
را بگیــرد امــا سرخپوشــان نتوانســتند به
توافــق مالیشــان بــا مشــهدیها پایبند

باشــند و تنهــا بخشــی از بدهیشــان بــه
شــهرخودرو را پرداخــت کردهانــد تــا هر
ازچندگاهــی مســئوالن این باشــگاه این
موضوع را یادآور شوند که از پرسپولیس
طلبــکار هســتند و باید پولشــان هر چه
سریعتر پرداخت شود و حاال این بازی را
میتوان بازی بدهکار و طلبکار نامید .اما
ســرخها در شــرایطی به میدان میروند
که بازیشــان بــا تراکتور نیمــه کاره ماند
تــا پرســپولیس بــا  54امتیاز و یــک بازی
کمتــر به رده ســوم ســقوط کنــد ولی این
تیم دوســت ندارد نایــب قهرمانی را در
ایــن فصل از دســت بدهــد و میخواهد

 3امتیــاز را بگیــرد .ایــن در حالی اســت
که شــاگردان داود سیدعباســی کــه در 6
بازی قبلیشــان به پیروزی نرســیدهاند،
بــا  16امتیــاز در رده شــانزدهم هســتند
و کاندیــدای اصلــی ســقوط بــه شــمار
میروند و برای همین پیروزی برای آنها
حیاتی اســت .پرسپولیس و شهرخودرو،
تاکنــون  15بــار در لیگ برتر بــا هم بازی
کردهانــد کــه  8بــرد بــرای پرســپولیس و
 6تســاوی به ثبت رســیده و یک برد هم
سهم شهرخودرو بوده است .بازی رفت
دو تیم در مشهد بود که با تساوی  1-1به
پایان رســید .قضــاوت این بازی را یاســر

گــروه ورزشــی /عالقهمندان بــه فوتبال
اروپــا ،یکشــنبه شــب شــاهد دیدارهایی
جــذاب و نفســگیر در قــاره ســبز بودنــد
تــا تکلیــف قهرمانهای فصــل -2022
 2021لیــگ برتــر انگلیــس و ســری A
ایتالیا مشــخص شــود .لیگ برتر جزیره
بــه خاصترین و دراماتیکترین شــکل
ممکــن پایــان یافــت تــا بــرای همیشــه
در خاطــر فوتبالدوســتان ثبــت شــود.
منچسترسیتی در حالی بردی عجیب و
سخت مقابل اســتونویال کسب کرد که
ســیتیزنها با  2گل از شــاگردان استیون
جــرارد عقــب افتادنــد امــا در  5دقیقه
طوفانــی و جادویی به بازی برگشــتند و
نتیجه را  3بر 2کردند .ایلکای گوندوغان
تعویــض طالیــی پــپ گواردیــوال  2گل
زد و سرنوشــت بــازی را بــه طــور کل
عوض کرد .همین باعث شــد برد  3بر1
لیورپــول مقابل ولورهمپتــون هم برای
یورگن کلوپ و شــاگردانش و طرفداران
ایــن تیــم کاربــردی نداشــته باشــد و
منچسترســیتی با  93امتیاز به ششمین
قهرمانــیاش در لیــگ برتــر برســد و
لیورپول با  92امتیاز در جایگاه دوم قرار
بگیرد .چهارمین قهرمانی ســیتی در 5

ســال اخیر ،گواردیــوال را بــه موفقترین
مربــی خارجــی تاریخ لیگ برتــر تبدیل
کرد .ضمن اینکه ســیتی باالتر از چلسی
و پایینتــر از منچســتریونایتد در رده
دوم پرافتخارترینهــای لیــگ برتر قرار
گرفت؛عنوانی کــه لیورپول فقط یکبار
موفــق به کســب آن شــده اســت .وقتی
ســوت پایان بــه صدا در آمــد ،گواردیوال
گریــه میکرد و هواداران به داخل زمین
ریختنــد تــا لحظاتــی بــه یادماندنی در
جذابتریــن لیــگ جهان شــکل بگیرد.
در هفتــه پایانی لیگ انگلیــس ،آنتونیو
کونتــه موفــق شــد تاتنهــام را بــه لیــگ

همسرحجازی:ناصرخانعاشقایرانبود

سومینجاماروپاییبرایستارهایرانی

 2خرداد ،یازدهمین ســالروز درگذشت زندهیاد
ناصــر حجازی دروازهبــان بزرگ تاریــخ فوتبال
ایران و اســتقالل بود .به همین بهانه دیروز ایرنا
توگویــی مفصــل بــا بهناز شــفیعی همســر
گف 
حجازی داشــت .شــفیعی درباره رفتار حجازی
یادآور شــد« :ناصر اصــاً آدمی نبود که بخواهد
عشــقش را به زبان بیــاورد .او بــا رفتارش ثابت
میکــرد ،مثــاً وقتی مــردی حاضر میشــود به
خاطــر خانــوادهاش راهــی بنگالدش شــود و در
طــول روز فقط وعده غذایــیاش چند عدد موز
باشــد یا تمام پولی که میگرفــت در اختیار من

قهرمانــان اروپــا برســاند و درخشــش
هئونــگ میــن ســون هــم ادامــه پیــدا
کــرد .در جریــان بــرد  5گلــه مقابــل
نوریچسیتی ،ستاره کرهای  2گل زد تا در
کنار محمد صالح آقای گل شــود .سون
اولین بازیکن آسیایی است که به چنین
افتخاری دست پیدا میکند.
در هفتــه پایانی ســری  Aایتالیا هم،
میــان بــه یــک تســاوی برابــر ساســولو
نیــاز داشــت تــا قهرمانــی خــود در این
رقابتهــا را قطعی کنــد ولی  3بر صفر
برنــده شــد تا بیهیــچ حــرف و حدیثی
پس از  11ســال فاتح اســکودتو شــود .به

میگذاشت یعنی عاشق زن و زندگیاش است.
من عاشــق همین رفتار او بــودم .ناصر در خانه
دیکتاتور بود ،یک دیکتاتور دوســت داشــتنی که
اگــر صدبار در زندگیام به عقب برگردم بازهم
حاضــرم بــا همیــن دیکتاتــور ازدواج کنــم».او
احساسش در لحظه درگذشت حجازی را شرح
داد« :از همــان روز اول کــه در ســلف ســرویس
دانشــگاه با هم آشــنا شــدیم تا تمام ســالهای
زندگــی مثــل یــک فیلــم از جلــو چشــمانم رژه
رفــت ،بــاور نمیکردم کــه باید بــدون او زندگی
کنم ،دنیا بدون ناصر برایم وحشتناک بود .من
اعتقاد دارم روح ناصر همیشــه در کنار ماســت.
ناصر عاشــق ایــران بــود .او بارها پیشــنهادهای
خارجی را رد کرده بود و میگفت من یک وجب
خاک کشــورم را بــا دنیا عــوض نمیکنم .ناصر
نــه اهل پول گرفتن از بازیکن بود و نه با مدیری
البی میکرد .او نه بوقچی و لیدر داشت و نه جلو
کسی ســر خم میکرد .حجازی اســطورهای بود
کــه فقط خودش بود .خیلی دوســت دارم فقط
یکبــار دیگر ناصــر را ببینم و بــه او بگویم دلم
برایت یک ذره شــده اســت ،دنیا بــدون تو جای
ترسناکی است».

همرنگ به همــراه کمکهایش محمد
عطایی و محسن بابایی بر عهده دارد.
ëëمس  -استقالل؛ بازی جذاب هفته
مــس و اســتقالل در شــرایطی در
ورزشگاه شــهید زینلی سرچشــمه برابر
هــم قــرار میگیرنــد کــه ایــن مســابقه
میتوانــد بــه یکــی از بازیهــای جــذاب
لیگ برتر تبدیل شــود 2 .تیمی که بازی
رفتشــان در ورزشــگاه آزادی هــم پــر
گل و جــذاب از کار درآمــد و در نهایــت
با پیــروزی  2-3آبیپوشــان پایتخت به
پایان رسید .حاال شاگردان محمد ربیعی
که با  44امتیاز در رده ششــم قرار دارند،
انگیــزه زیادی برای جبران آن شکســت
دارند اما آنها باید در این مسابقه مقابل
قهرمان فصل صفآرایی کنند .استقالل
که بدون شکســت و با  64امتیاز در صدر
جدول ایســتاده بــه دنبال این اســت که
بــا پیــروزی در ایــن مســابقه هــم بدون
شکست باقی بماند و هم بتواند با رکورد
بیشترین امتیاز که با  67امتیاز در اختیار
پرســپولیس اســت ،برابــری کــرده و در
بــازی بعــد از آن عبور کنــد .برای همین
کســب  3امتیاز این بازی برای شاگردان
فرهــاد مجیــدی هــم از اهمیــت زیادی
برخوردار اســت .برای این مسابقه فقط
 750بلیت قرار اســت فروخته شــود که
به نظر رقم بسیار کمی برای مسابقهای
اســت کــه در آن قهرمــان فصــل هــم
حضور دارد .از ســویی دیگر اعالم شــده
این مســابقه قرار است از شــبکه ورزش
پخش شــود و بازی پرسپولیس از شبکه
سه که باعث اعتراض هواداران استقالل
بــه ایــن تصمیــم شــده اســت .مــس و
اســتقالل فصل گذشــته که اولیــن دوره
حضور رفســنجانیها در لیــگ برتر بود،
 2بــار مقابــل هم قــرار گرفتند کــه بازی
رفت را استقالل  0-2برد و بازی برگشت
 1-1مســاوی شد .قضاوت این مسابقه را
احمد محمدی به همــراه کمکهایش
علی اکبر نوری و دانیال باشنده برعهده
دارند.

پورتو با درخشش طارمی قهرمان جام حذفی پرتغال شد

منچسترسیتیفاتحجذابترینلیگجهان

رونمایی گوششکستهها از تصاویر برترینهای قرن

مجمــع فوقالعــاده کمیتــه ملــی المپیــک ،به جــای  ،15ســاعت  11امــروز ،در
ســالن فارســی آکادمی ملی المپیک برگزار میشــود .با اینکــه مجمع عمومی
 17اســفندماه ســال قبل ،رأی به برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک بعد از
بازیهــای آســیایی  2022هانگژو داد ،امــا تعویق بازیها به درخواســت دولت
چین و با تصویب هیأت اجرایی شورای المپیک آسیا ،برنامه را تغییر داد .هیأت
اجرایی کمیته ملی المپیک با برگشت صالحی امیری از ازبکستان ،در جلسهای
اضطراری دو پیشنهاد را مصوب کرد تا در مجمع فوقالعاده امروز درباره تاریخ
برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک تصمیمگیری کند .پیشــنهاد اول هیأت
اجرایــی ثبت نام از کاندیداها از اول خرداد اســت و انتخابــات هم  ۱۵تیر برگزار
شــود .پیشــنهاد دوم هم شــروع ثبتنام از نامزدها تیر و برگــزاری انتخابات در
 ۳۰مرداد و با پایان کشــورهای اســامی است.حسین المســلم دبیرکل شورای
المپیک آسیا و حیدر فرمان مدیر ارشد شورای المپیک آسیا هم در این مجمع
فوقالعــاده کمیته ملی المپیک حضور دارنــد .در حالی که خیلیها معتقدند
حســین المســلم و حیدر فرمان برای نظــارت بر مجمع فوقالعــاده به تهران
آمدهانــد ،امــا کیکاووس ســعیدی دبیر کل کمیتــه ملی المپیــک در اینباره به
«ایران» میگوید« :حضور دو عضو شورای المپیک آسیا ،اصالً شائبهای ندارد و
تنها زمان آمدنشان به تهران با برگزاری مجمع فوقالعاده همزمان شده است،
بنابرایــن ما آنهــا را به مجمع دعوت کردیم ».این روزهــا درباره نحوه رأیگیری
در مجمع عمومی  17اســفندماه حرف و حدیث زیادی مطرح شده که به گفته
دبیرکل کمیته ملی المپیک به بهترین نحو رأیگیری میشود« :مجمع پروتکل
خودش را دارد .به هر حال رأیگیری به نوعی نظرسنجی است .شک نکنید ما
بهترین روش را برای رأیگیری انتخاب میکنیم .هنوز معلوم نیســت اعضای
مجمع رأی کتبی را به صندوق میاندازند یا شفاهی است».

حامد جیرودی /هفته بیست و نهم لیگ
برتر فوتبال ،امشب به صورت همزمان
بــا برگــزاری  8مســابقه از ســاعت 20
پیگیری میشــود .نفت مسجدسلیمان
در ورزشــگاه شــهید بهنــام محمــدی
ایــن شــهر ،میزبــان تیــم همنــام خود،
صنعــت نفــت اســت تــا شــاهد دربــی
نفتیهای خوزســتان باشــیم .شاگردان
محمدرضــا مهاجــری کــه از  4بــازی
قبلیشــان  3مســاوی و یــک شکســت
کســب کردهانــد ،بــا  20امتیــاز در رده
چهاردهم قرار دارند و امیدوارند در این
بــازی به پیروزی برســند تا شانسشــان
بــرای بقــا در لیــگ برتــر را حفــظ کنند.
شــاگردان علیرضــا منصوریــان هــم 7
هفته اســت که بردی نداشتهاند و با 32
امتیــاز در رده دوازدهــم هســتند .بــازی
رفــت  2تیــم بــا برتــری  0-2آبادانیها
به پایان رســید .ذوب آهن در ورزشــگاه
فوالدشهر با نساجی دیدار میکند .تیم
مهدی تارتــار که دیروز قــراردادش را با
اصفهانیها تمدید کرد ،در مسابقه قبل
پس از  4بازی به پیروزی رســید تا با 36
امتیاز در رده هفتم باشــد .سرخپوشــان
قائمشــهری هم پس از  6بازی در دیدار
قبلیشــان برنده شــدند تا بــا  32امتیاز
در رده یازدهم باشــند .مسابقه رفت دو
تیم  0-1به سود نساجی به پایان رسید.
فــوالد و ســپاهان در ورزشــگاه شــهدای
فــوالد اهــواز بــه مصــاف هــم میرونــد
تا نبــرد نماینــدگان آســیایی این فصل
فوتبــال ایــران شــکل بگیــرد .شــاگردان
جواد نکونام پــس از یک باخت ،دوباره
در بــازی قبلشــان به برد رســیدند تا با
 45امتیاز پنجم جدول باشند .شاگردان
محرم نویدکیا هم هفته قبل به سومین
بــرد پیاپیشــان دســت پیــدا کردنــد و
بــرای دوازدهمیــن بــازی بــدون باخت
باقــی ماندنــد .زردپوشــان اصفهانی که
بــرای نایــب قهرمانــی بــا پرســپولیس
رقابــت دارند ،حــاال با  55امتیــاز و یک
بازی بیشــتر از سرخپوشــان پایتخت در

رده دوم جــدول ایســتادهاند تــا نتیجــه
بــازی نیمه تمــام تراکتور و پرســپولیس
مشــخص شــود .بازی رفت دو تیم 1-2
به ســود ســپاهان تمــام شــد .تراکتور در
ورزشــگاه خالی از تماشــاگر یادگار امام
(ره) تبریز ،پذیرای فجر سپاســی است.
چــرا که پــس از ســنگپرانی عــدهای از
تماشــاگرنماها مقابــل پرســپولیس،
کمیته انضباطی در رأی موقت حکم به
بدون تماشاگر برگزار شدن بازی تراکتور
با فجرسپاســی داد .شــاگردان ارطغرل
ساغالم که با  25امتیاز در رده سیزدهم
هستند ،اما شیرازیها که  23بازی است
در حســرت بــرد به ســر میبرنــد ،با 17
امتیاز در رده پانزدهم هستند و باید دید
مجتبی ســر آسیایی میتواند این تیم را
از خطر ســقوط نجات دهد یا خیر .البته
ســرمربی فجرسپاســی بعــد از باخــت
هفته گذشته تیمش حرفهای عجیبی
زد و گفت به او فشار آوردهاند که هدایت
ایــن تیم را قبول کند! بازی رفت دو تیم
با تســاوی  1-1به پایان رسید .آلومینیوم
در ورزشــگاه امــام خمینــی(ره) اراک با
پیــکان دیــدار میکنــد .شــاگردان ســید
مهــدی رحمتی که بــا  35امتیاز در رده
هشــتم قرار دارند ،باید با خودروسازانی
بازی کنند که در  10مســابقه قبلیشــان
بــردی نداشــتهاند و بــا  34امتیــاز در
رده نهــم هســتند و بایــد دید شــاگردان
مجتبــی حســینی در ایــن مســابقه بــه
پیروزی میرســند یا خیر .بازی رفت دو
تیم با تساوی  1-1به پایان رسید .هوادار
هــم در ورزشــگاه شــهید دســتگردی
تهــران رو در روی گلگهر قــرار میگیرد
تــا نبرد اســتقاللیهای ســابق را شــاهد
باشــیم .شــاگردان رضا عنایتی که بازی
قبلشــان را واگــذار کردند ،بــا  34امتیاز
در رده دهــم هســتند اما شــاگردان امیر
قلعهنویی که  7بازی است نباختهاند و
 3برد پیاپی داشــتهاند ،بــا  45امتیاز در
رده چهــارم ایســتادهاند .بــازی رفت دو
تیم با نتیجه یک بر صفر به سود هوادار

میالن پس از  11سال قهرمان سری  Aشد

مراســم رونمایــی از تصاویــر برترینهای کشــتی در  ۱۰۰ســال اخیــر ورزش ایران
برگزار شــد .بعد از انتخاب ســه عضو خانواده کشــتی بهعنــوان برترینهای قرن
ورزش ایران ،مراسم رونمایی از تصاویر برترینهای کشتی در محل خانه کشتی
شهید صدرزاده با حضو رسرمربیان تیمهای ملی آزاد و فرنگی بههمراه اعضای
تیمهای ملی بزرگساالن و جوانان برگزار شد که محمد بنا ،پژمان درستکار ،حمید
ســوریان ،حسن یزدانی ،محمدرضا گرایی ،امیرحسین زارع و کامران قاسمپور از
عکس سه افتخارآفرین قرن جهانپهلوان تختی بهعنوان صاحب مدال ماندگار
قرن ،محمد بنا بهعنوان برترین مربی قرن و حسن یزدانی بهعنوان خالق صحنه
ماندگار قرن گذشته ورزش ایران رونمایی کردند.

ساعت 11؛ مجمع فوقالعاده کمیته ملی المپیک

استقاللرکوردمیخواهد،پرسپولیسسهمیه

بازتاب

تیم ملی کشــتی زنان ایران در آلیش آزاد هم قهرمان آســیا شد .این تیم بعد
از قهرمانی در آلیش کالسیک ،دیروز در قرقیزستان توانست با کسب  ۳مدال
طال ،یک مدال نقره و دو مدال برنز روی سکوی اولی آلیش آزاد بایستد .فاطمه
فتاحــی در  ۶۰کیلوگرم ،ســحر غنــیزاده در  ۷۰و هانیه عاشــوری در مثبت ۷۵
کیلوگرم به مدال طال رســیدند .ســپیده بابایی در  ۵۵کیلو نقره گرفت و مریم
احمدی در  ۷۵و الهه روزبه در  ۶۵کیلوگرم به سومی رضایت دادند.

اخبار

دومین قهرمانی زنان کشتی ایران در آسیا

editorial@irannewspaper.ir

هفته بیست و نهم لیگ برتر امشب برگزار میشود

امروز؛مصافامیدهایایرانباعراقدربغداد

تیم فوتبال امید کشورمان یکشنبه برای برگزاری بازی تدارکاتی به بغداد رسید.
شــاگردان مهدی مهدویکیا نخستین جلســه تمرینی خود را برای دو مصاف
تدارکاتی با عراق که در روزهای  3و  6خردادماه در ورزشگاه بینالمللی بغداد
برگــزار میشــود ،انجــام دادند .مهدویکیا بــا  20بازیکن به عــراق رفته و بقیه
بازیکنان او بهدلیل بازیهای باشــگاهی موفق به پیوســتن به این اردو نشدند.
این در حالی اســت که تیــم امید ایران
خود را برای حضور در مســابقات جام
ملتهای آســیا زیر  23سال ازبکستان
آماده میکند .شــاگردان مهدویکیا در
ایــن رقابتهــا بــا تیمهای ازبکســتان،
قطــر و ترکمنســتان همگروه هســتند.
ســعد حافظ ،سرمربی تیم امید عراق
دیــروز در مصاحبه تلویزیونــی ،گفت:
«مــا تــا االن دو روز تمریــن تاکتیکــی و
منظم داشــتیم تا خود را برای دیدار با
ایــران آماده کنیــم .بازی با ایــران برای
آمادگــی عــراق کافــی اســت و خیلــی
خوش شــانس هســتیم کــه بازیهایی دوســتانه مقابل تیــم قدرتمندی مثل
ایران انجام میدهیم .بدون شــک بازی مقابل ایران آســان نیست ولی تالش
میکنیم تا نهایت استفاده را از این دو بازی داشته باشیم و پیشرفت کنیم».
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ایــن ترتیــب فصــل پرهیجــان و جذابی
کــه روســونریها طــی کــرده بودنــد بــه
بهترین شکل برای آنها به پایان رسید و
تیم همشــهری یعنی اینتر هم با وجود
پیــروزی  3بــر صفــر برابــر ســمپدوریا
نتوانســت از عنــوان قهرمانــی فصــل
گذشــتهاش دفــاع کنــد .در این شــرایط
هــاکان چالهاناوغلــو بازیکــن ترکیهای
اینتــر که فصل قبــل در میالن بــود و به
قهرمانی نرســید ،این فصل با پیوســتن
به اینتر شــاهد قهرمانی تیم ســابق بود
تــا این اتفاق به ســوژهای طنز در فضای
مجــازی تبدیــل شــود .چیــرو ایموبیلــه
موفق شــد با  27گلی که بــرای التزیو به
ثمــر رســاند جایــزه کفش طــا و عنوان
آقــای گلی رقابتهای ســری  Aرا از آن
خــود کنــد .عنــوان بهتریــن بازیکن این
فصــل نیــز بــه رافائــل لیائو رســید که او
نیز یکــی از مهرههای کلیدی این فصل
روسونری برای باال بردن جام قهرمانی
بــود .اســتفانو پیولــی ،ســرمربی موفــق
ایتالیایــی میــان ،هــم توانســت عنوان
بهتریــن مربــی ایــن فصل را به دســت
آورد تا این فصــل برای او بیش از پیش
رؤیایی شود.

دایی:میخواهندباناممن
پرسپولیسراتحتفشارقراردهند

در هفتههــای اخیــر
کــه پرســپولیس نتایــج
ســالهای قبــل خــود را
تکــرار نکــرد و از کورس
قهرمانــی لیگ بیســت
و یکــم جا مانــد ،حرف
و حدیثهــای زیــادی
دربــاره آینــده همکاری
یحیــی گلمحمــدی و
پرسپولیس مطرح شد.
در ایــن میــان حتــی
برخی پا را فراتر گذاشــتند و صحبــت از مذاکره پنهانی رضا درویش با
علی دایی کردند.
در همیــن زمینه علی دایی ضمن رد مذاکره با پرســپولیس به ایســنا
گفت« :من هیچ گونــه مذاکرهای با آقای درویش برای قبول هدایت
پرســپولیس انجام ندادهام .نه تنها مذاکرهای انجام نشــده بلکه من
فعالً دوست ندارم در ایران مربیگری کنم .متأسفانه برخی با آوردن
نــام مــن میخواهند پرســپولیس و کادر ایــن تیم را تحت فشــار قرار
دهند».

یکشــنبه شــب فینــال
جامحذفــی فوتبــال
پرتغــال بیــن دو تیــم
پورتــو و تونــدال برگــزار
شــد .مهــدی طارمــی
ســتاره ایرانــی پورتــو کــه
در ترکیــب اصلی حضور
داشــت ،نقش زیادی در
برتــری  1-3تیمــش ایفا
کــرد و دو گل در دقایــق
( -22پنالتــی و  )74بــه
ثمــر رســاند .پورتــو کــه
پیــش از ایــن قهرمانــی
لیــگ پرتغــال را جشــن
گرفتــه بــود ،در جــام حذفی نیز صاحب جام شــد تــا یک فصل عالی را پشــت
سربگذارد .طارمی مؤثرترین بازیکن پورتو در این قهرمانیها بود و توانست به
سومین جام اروپایی خود نیز برسد.
او بهعنوان بهترین بازیکن فینال جام حذفی انتخاب شد و در جشن قهرمانی
پورتو با کالهی جالب حاضر شــد تا ســوژه رســانهها شــود .طارمی بعد از کسب
دومیــن جــام قهرمانیاش بــا پورتــو ،گفت«:خوشــحالم کــه گل زدم و بازی را
بردیــم .خیلی خوب بازی کردیم و ســخت بــرای آن جنگیدیم .در طول فصل
ســخت کار کردیــم تا قهرمان شــویم .ما موفق شــدیم هر دو جــام قهرمانی را
ببریــم ».طارمی در شــرایطی آخرین بازی خود در فصــل  ۲۰۲۱-۲۲را به پایان
رســاند که در مجموع  ۶مســابقه لیگ قهرمانان اروپا 3 ،دیــدار لیگ اروپا ،یک
مســابقه لیــگکاپ پرتغال ۶ ،بازی جام حذفی و  ۳۲دیــدار لیگ برتر پرتغال،
 ۲۶گل به ثمر رساند و ۱۵پاس گل داد.

هاشمیان:اسکوچیچمارامیخواهد
امافدراسیونتماسینگرفتهاست

وحیــد هاشــمیان ،مربــی تیــم ملی
فوتبال در خصوص ادامه همکاری
بــا تیــم ملــی بــه تســنیم گفــت:
«قــرارداد مــن تا پایــان خــرداد ماه
 1400و صعــود تیم ملــی به مرحله
دوم بــود و بــا پایــان آن قــرارداد ،با
آقای عزیزیخــادم صحبت کردیم
و مثــل تمام مربیــان ،قــرارداد من
هم تــا پایــان مرحلــه انتخابی جام
جهانی  2022تمدید شد .بجز آقای
اســکوچیچ ،قــرارداد تمــام مربیان
تمام شــده است .پیش از ســفر کرهجنوبی آقای اسکوچیچ به فدراسیون
فوتبــال ایمیــل زد که تکلیف قرارداد کادر فنی تیم ملی مشــخص شــود
و اعــام کــرد با توجه بــه رو به اتمام بودن قــرارداد مربیان ،بــرای ادامه
قــرارداد مذاکــره شــود .در حالــی که اســکوچیچ تأییــد کرده بــود که کادر
فنــی قدیــم حفــظ و دو نفر هم اضافه شــود ،بعــد از این موضــوع آقای
اســکوچیچ دوباره اســامی را فرســتادند که بهتر متوجه شوند .اسکوچیچ
ما را میخواهد ،اما فدراســیون تماســی نگرفته اســت .در کل خوشحالم
کــه بــه تیم ملی کشــورم خدمت میکنم .اگر میخواســتم در باشــگاهها
سرمربی باشم ،قطعاً در 3سال اخیر پیشنهادهایی بود که خیلی مربیان
دوست دارند به این تیمها بروند که هیچ مشکل مالی هم ندارند».

