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سکوت پدر محمدامین ،بوکسور فوت شده در گفتوگو با «ایران» شکست

روستایی :فرزندم را سالم
تحویل دادم و جنازهاش را گرفتم

محمدامین بد شــد ،حتــی پزشــکی در اردو حاضر
نبــوده کــه بــه وضعیــت او رســیدگی کند .عــدهای
میگوینــد این اتفاق به خاطــر تمرین بوکس و وارد
شدن ضربه به سر محمدامین نبوده ،در صورتی که
او بیماری زمینهای نداشــت .پســرم قبل از اتفاق با
دســتکش و کاله در اردو در حال تمرین بوده است.
حتی شــاید حریف تمرینی محمدامین هم وزن او
نبوده و با حریفی ســنگینتر از خــود تمرین کرده و
فشــار ضربه زیاد بــوده که او دچار چنیــن حادثهای
شده است .در چنین شرایطی سهلانگاری از جانب
ســرمربی تیم ملی بوده است .سؤال من این است
که مسئوالن فدراسیون قبل از شروع اردوها ،ناظری
را برای بررســی شرایط اردو نفرستاده بودند و حتی
پزشکی همراه تیم نبوده که چنین اتفاقی نیفتد؟
ëëمسئوالنفدراسیونبعدازایناتفاقاقدامیبرای
دلجوییانجامدادند؟
هیــچ یــک از اعضــای کادر فنــی بعــد از فــوت
پســرم با من تماســی نگرفته و حتی یک تســلیت
هــم نگفتنــد .در بیمارســتان موقــع پر کــردن فرم
مشــخصات پســرم هم ،شــغل محمدامیــن را به
جــای محصل دســتفروش قیــد کرده بودنــد! آنها
حتــی نمیدانســتند پســر مــن چــکاره اســت .من
بعــد از ایــن حادثه خودم با حســین ثــوری رئیس
فدراســیون بوکس تماس گرفتم که خواب بود .در
ضمــن او  2-3مرتبــه دیگــر بــا من تمــاس گرفت

تیم ملی کامپوند ایران موفق به کسب مدال برنز تیمی بازیهای کشورهای
اسالمی شد .تیم کامپوند با ترکیب صالح پالیزبان ،امیرکاظمی پور و محمد
معــدن دار کــه در نیمــه نهایــی مقابل ازبکســتان شکســت خــورده بــود ،در
ردهبندی با نتیجه  230-233ترکیه میزبان را شکست داد تا مدال برنز تیمی
این دوره از بازیها را از آن خود کند .گفتنی است تیم ریکرو مردان در مرحله
یک چهارم نهایی با شکست مقابل بنگالدش از دور رقابتها کنار رفت.

از قونیه چه خبر

فائــزه زمانــی /چنــد روز از فــوت شــوکه کننــده
محمدامیــن روســتایی ،بوکســور جــوان تیــم ملی
میگــذرد .گزارشهــا حکایــت از آن دارد کــه
محمدامیــن بعــد از یکــی از جلســات تمریــن
در اردوی تیــم ملــی بیهــوش و بــه بیمارســتانی
در کامیــاران کردســتان منتقــل شــد امــا بــه علت
نبــود پزشــک و امکانــات کافــی ،به ســنندج در75
کیلومتری آنجا منتقل میشــود .داستان به شکلی
تلخ پیش رفت و این بوکســور  17ســاله  3روز بعد
یعنــی  19مرداد برای همیشــه دســتکشهایش را
آویخــت و بــا پرکشــیدن از ایــن دنیــا آرزوهایش را
گوشــه رینــگ جــا گذاشــت .در این بین مســئوالن
فدراســیون بوکس ،دلیــل این حادثــه را مربوط به
تمرینــات مرحوم نمیدانند اما پــدر محمدامین،
فدراسیون و کادر فنی تیم ملی را مقصر میداند و
با شــکایت از مسئوالن فدراسیون ،منتظر رسیدگی
به این پرونده است .پدر محمدامین در گفتوگو با
«ایران» ســکوتش را شکست و به تشریح جزئیاتی
از ماجرا پرداخت.
ëëنقل قولهــای زیــادی از دلیل فــوت محمدامین
وجوددارد.شمادراینبارهتوضیحمیدهید؟
من یــک روز درمیان به محــل اردوها میرفتم
و محمدامیــن را میدیــدم .حتــی روز قبــل ایــن
اتفــاق هــم بــه اردو رفتــم و او را از نزدیــک دیــدم.
ســاعت  6عصر  16مرداد مصادف با تاسوعا ،حال

محمدامیــن بــد میشــود .مــن در خانه بــودم که
ســپهوند مربی تیم ملی به من زنــگ زد و کد ملی
امیــن را از مــن خواســت .علــت را که جویا شــدم،
گفت حال محمدامین کمی بد شــده اما  10دقیقه
بعــد دوباره تماس گرفت و گفت او بیهوش شــده
اســت .من که در شهر مالیر استان همدان زندگی
میکنم ،بالفاصلــه راه افتادم و نزدیک کرمانشــاه
بــودم که ســاعت  10شــب با من تمــاس گرفتند و
گفتنــد محمدامیــن را به بیمارســتانی در ســنندج
منتقل کردند .ســاعت  12به بیمارســتان رسیدم و
مطلع شدم که حدوداً 7 - 8دقیقه پیش فرزندم را
به اتاق عمل منتقل کردند .عمل حدود  2ســاعت
طول کشــید و بعد از جراحــی او را به بخش  BICیا
همان بخش ســوختگی و عفونی منتقل کردند که
 3روز بعد محمدامین فوت شــد .دلیل این اتفاق
هنــوز به طــور قطعــی مشــخص نیســت و منتظر
جواب پزشکی قانونی هستیم .طبق چیزی که به ما
گفتند نتیجه پزشــک قانونــی  45روز تا  2ماه دیگر
مشخص میشود.
ëëبــه نظر شــما مقصر فــوت محمدامین چه کســی
است؟
مــن دلیــل اصلــی ایــن اتفــاق را ســهلانگاری
ســرمربی تیــم ملی و فدراســیون بوکــس میدانم.
این اردو بدون فراهم بودن شــرایط اولیه ،امکانات
الزم و پزشــک در حال برگزاری بود .زمانی که حال

مدال برنز تیمی کامپوند

مدال نقره ایران در اسلحه اپه

در ادامــه رقابتهــای شمشــیربازی مســابقات کشــورهای اســامی ،دیــروز
ملیپوشــان اســلحه اپه مــردان در فینال مســابقات بخش تیمــی برابر تیم
آذربایجــان قرار گرفتند و با شکســت  35 - 45مقابــل این تیم به مدال نقره
بســنده کردند .تیمملی اســلحه اپه شمشــیربازی ایران با شکســت تیمهای
عربستانوقرقیزستانبهفینالمسابقاتراهیافتهبود.محمدرضایی،محمد
رضایی طادی و محمدرضا وثوقی اعضای تیمملی اسلحه اپه هستند.

مرحوم محمد امین روستایی در کنار مربیاش

و فقــط گفــت کــه بــرای محمدامین دعــا میکند!
ایکاش او حداقــل اردوی تیــم ملــی و تمرینات را
در روزهای تاســوعا و عاشورا تعطیل میکرد .حال
پســرم در جریان تمرینات بد میشود و وقتی کادر
فنــی را در جریــان حالــش میگذارد ،ســرمربی به
او میگویــد تــو میخواهی از زیر تمریــن در بروی و
برو آبی به صورتت بزن .از ســویی در وزن پســر من
 3 - 4بوکســور دیگــر هم وجود داشــتند که همگی
بــرای پوشــیدن پیراهــن تیــم ملــی در مســابقات
جهانی تالش میکردنــد و حتی به نظرم احتمال
درگیری و هل دادن در اردو هم وجود دارد.
ëëمســئوالن حاضــر در اردو بعــد از بیهوشــی
محمدامین،بالفاصلهبااورژانستماسگرفتند؟
پزشــکی در اردو حضور نداشــته و گویــا مربیان
تیمملــی تــا یــک ســاعت بــا اورژانــس تماســی
نگرفتنــد و خودشــان در حال تــاش بودند تا حال
محمدامیــن بهبــود پیدا کنــد .بعد از یک ســاعت
بــا اورژانس تمــاس میگیرند و او را به بیمارســتان

کامیــاران منتقــل میکنند و به خاطر نبود پزشــک
و امکانــات کافــی از آنجــا هــم بــه ســنندج منتقل
میکنند .وقتی خودم به بیمارســتان رسیدم ،هیچ
کــدام از اعضــای کادر فنی در بیمارســتان نبودند و
فقط شــخصی به اسمهاشمی که از تمرینات تیم
ملــی فیلم و عکــس تهیه میکنــد ،در آنجا حضور
داشت که بعد از انجام کارهای پذیرش بیمارستان
را ترک کرده بود .البته ناگفته نماند که رئیس هیأت
اســتان و معــاون اداره ورزش اســتان کردســتان در
بیمارستان حضور داشتند.
ëëاینکــه از فدراســیون شــکایت کردهایــد ،صحت
دارد؟
بلــه! از فدراســیون شــکایت کــردهام .رئیــس
فدراسیون و سرمربی تیم ملی باید در دادگاه حاضر
شــده و جــواب من را بدهنــد .من بچهام را ســالم و
ســامت تحویل دادم و جنازهاش را تحویل گرفتم.
از مسئوالن قضایی درخواست رسیدگی دارم تا این
دست اتفاقات برای بچههای مردم نیفتد.

توقف مداوم مسابقات کاتا با نقص فنی سیستمها

نقص فنی سیستم امتیازدهی مسابقات کاتا ،باعث اخالل در این مسابقات
شــد و توقف پی درپی اجرای کاتاروها را به همراه داشــت .همچنین اسامی
ورزشکاران ،ملیت و امتیازات شان داخل اسنوبرد و تلویزیونهای سالن به
نمایش درنمیآمد که این موضوع باعث اعتراض مربیان شد.

تاتامی قونیه هم به جودو ایران روی خوش نشان نداد

تیــم ملــی جودو با حذف هــر 14نمایندهاش در بازیهای کشــورهای اســامی
نــاکام مانــد .تیــم ملی جودو ایــران که بعد از تعلیقی  3ســاله بــرای اولین بار
در میدانی رســمی پا به روی تاتامی گذاشــت ،هر  14نمایندهاش حذف شــد تا
همچنان روی نوار بدبیاری قرار داشته باشد .بعد از حذف  7ملی پوش در روز
اول مسابقات ،دیروز هم مریم بربط کاپیتان تیم ملی بانوان در نیمه نهایی با
شکست مقابل حریف ازبک ،در ردهبندی هم حریف دیگر جودوکار ازبکستانی
نشــد تــا در یک قدمی مــدال حذف شــود .ریحانه گیالنی و مریــم پیمانی هم
با شکســت مقابل حریفانی از ازبکســتان و کامرون از دور رقابتها کنار رفتند.
همچنیــن مهــدی فتحی پــور در دور دوم ،بــازی را به قهرمان جهــان و اروپا از
ترکیه واگذار کرد و ســیدمحمد سعیدی نیا حریف نماینده تاجیکستان نشد تا
دستشــان از مدال کوتاه بماند .قاســم باغچقی دیگر نماینده ایران در دور دوم
شکســت دیگری مقابل تاجیکستان متحمل شد و در وزن مثبت  100کیلوگرم
حمیدرضا ملکزاده در همان دور اول نتیجه را به جودوکار آذربایجانی واگذار
کرد تا به این ترتیب هر  14نماینده جودو ایران در این مسابقات ناکام بمانند.

گفتوگوی «ایران» با مهدی علیزاده ،قهرمان پاراآسیایی جاکارتا

رزمنده آزادهای که قهرمان شد

ماسک ،این بار در فوتبال
حاشیهساز شد
گــروه ورزشــی /ایــان ماســک،
ثروتمندترین فــرد جهان اقدامی انجام
داد کــه واکنشهــای زیــادی بــه همــراه

داشــت و در ادامــه مجبــور شــد آن را
تکذیب کند و بگوید شوخی کرده است.
همــه چیــز از یــک توئیــت شــروع شــد؛

ماســک در توئیتــرش نوشــت باشــگاه
منچســتریونایتد را میخــرد و ســاعاتی
بعد گفت شــوخی کــرده و قصــد خرید

باعــث شــده هــواداران خشــمگین تیم
بارهــا از مالــکان فعلــی آن کــه خانواده
امریکایــی گلیــزر هســتند و  ۹۹درصد از
سهام آن را در اختیار دارند ،بخواهند که
مالکیت این باشگاه را واگذار کنند.
پیــش از ایــن نیــز برخــی هــواداران
ناراضــی منچســتریونایتد از ماســک
خواســته بودنــد بــه جــای توئیتــر،
باشــگاه محبوب آنها را بخــرد .فوربس
در ردهبنــدی ســاالنه جدیــد خــود،
منچســتریونایتد را پس از باشــگاههای
رئالمادریــد و بارســلونا ،بهعنــوان
ســومین باشــگاه برتر فوتبــال جهان با
ارزش  ۴.۶میلیارد دالر رتبهبندی کرده
اســت .ســال گذشــته روزنامه انگلیسی
دیلیمیــرور نیــز گــزارش داده بــود کــه
خانواده گلیزر آماده فروش این باشگاه
است؛ البته در صورتی که برای واگذاری
آن رقــم قابل توجهی به آنها پیشــنهاد
شود.

مهاجم لیورپول ضمن عذرخواهی ،اعتراف کرد

نونیس :حرکت زشتی انجام دادم

دارویــن نونیــس مهاجــم لیورپول کــه در اولین بــازی خانگیاش
برای این تیم اخراج شد ،بابت از دست دادن کنترل خود و انجام
حرکتی که منجر به اخراج شد از هواداران عذرخواهی کرد .نونیس
که تابستان امسال از بنفیکا به لیورپول پیوست و گرانترین خرید
این باشــگاه شــد ،در نیمه دوم بازی با کریستالپاالس و در دقیقه
 57بــازی بــه واکنش به حرکت یواخیم اندرســن که او را از پشــت
هل داد ،با سرش ضربهای به بازیکن حریف زد و بالفاصله از داور
کارت قرمــز گرفــت .لیورپول با وجود  10نفره شــدن توانســت یک

اعتراف عجیب رایان گیگز در دادگاه

رایان گیگز فوتبالیســت ســابق منچســتریونایتد و تیم ملی ولز در
دادگاه حاضر شــد تا از خود در برابر اتهامات وارده از سوی نامزد
ســابقش «کیــت گرویل» دفاع کنــد .او در اعترافــی عجیب اعالم
کــرد هرگز بــه هیچ زنی وفادار نبوده اســت .گیگز اعتــراف کرد که
بارها به همســر سابقش «استیســی گیگز» و سایر زنانی که با آنها

گل بزند اما در نهایت نتیجه  1-1منجر به دومین تســاوی متوالی
لیورپــول در فصــل جدیــد شــد .نونیــس در صفحه شــخصیاش
نوشت« :من کامالً به حرکت زشتی که مرتکب شدم واقف هستم
و آمادهام از اشتباهاتم درس بگیریم و دوباره آنها را تکرار نکنم».
لیورپول به ســبب دو تساوی متوالی در دو هفته نخست لیگ برتر
انگلیس با  2امتیاز در رده دوازدهم جدول قرارگرفته و  5امتیاز با
منچسترسیتی صدرنشین فاصله دارد .احتماالً محرومیت  3تا 5
جلسهای برای این بازیکن اروگوئهای وجود دارد.
رابطه داشــته دروغ گفته اســت .با این حال تأکید کــرد که هرگز و
تحــت هیچ شــرایطی هیچ زنــی را مورد تجــاوز و آزار و اذیت قرار
نداده اســت .وقتی قاضی از او پرسید« :آیا تا به حال به هیچ زنی
وفادار بوده اســت ،او گفت« :نه» .پرســید« :آیا به همســر سابق و
دختران دیگر دروغ گفته است؟» و گیگز پاسخ داد« :بله ..بارها».
او در بیانیــهای کــه چند ســاعت پــس از دســتگیریاش به پلیس
ارائه کرده بود حمله عمدی یا آسیبرســانی به نامزد سابقش را
صراحتاً رد کرد .او و کیت هر دو در زمان آشنایی با یکدیگر متأهل
بودنــد .کیت  6ماه بعــد طالق گرفت اما رایــان تمایلی به طالق
از همســرش نداشــت تــا اینکه استیســی در ماه مــه  2016متوجه
خیانت رایان شد و او را ترک کرد .در شب دستگیری ،او و کیت با
هم دعوا کردند و گیگز ادعا میکند که کیت اول به او حمله کرده
و وقتی رایان سعی کرده با پلیس تماس بگیرد سرش به صورت
کیت برخورد کرده است.

رونالدو :رسانهها دروغ میگویند

کریســتیانو رونالــدو ســتاره پرتغالــی در مصاحبــهای تهدیــد کــرده که
پــرده از اســرار مســائل پیرامــون نقلوانتقاالتــش در منچســتریونایتد
خواهد برداشــت و حقیقت را فاش خواهد کرد .روزنامه دیلیمیل در
گزارشی نوشــت یونایتد اصرار دارد رونالدو را در این چند هفته پایانی
نقلوانتقاالت تابســتانی نخواهــد فروخت ،اما این بازیکن  37ســاله
به یکی از حســابهای طرفدارانش در اینســتاگرام پاســخی فرســتاد و
رســانهها را متهم به دروغگویی کرد.رونالدو اضافه کرد که گزارشهای
مربــوط به خــودش در چند وقت اخیر را نگه داشــته و متوجه شــده که
فقط  5درصد آنها درســت بودهاند .کمی بیش از دو هفته تا بسته شدن
پنجره نقلوانتقــاالت باقی مانده و به نظر میرســد رونالــدو آن موقع
اتفاقــات را از دیدگاه خودش تعریف خواهد کــرد .رونالدو در پیام خود
نوشــت« :وقتــی در این چند هفتــه با مــن مصاحبه کننــد ،همه مردم
حقایــق را خواهند فهمیــد .رســانهها دروغ میگویند .مــن در دفترچه
یادداشــتم در چند مــاه اخیــر خبرهای مربــوط به خودم را یادداشــت
کــردهام و از  100مــورد فقط  5موردشــان درســت بود .خودتــان ببینید
که اوضاع به چه صورت اســت ».این هفته گزارش شــد کــه رونالدو به
همراه گروهی از بازیکنان ارشد یونایتد از مقامات باشگاه خواستهاند تا
برای خریدهای بیشتر سرمایهگذاری کنند یا اینکه به آنها اجازه جدایی
بدهند چون ادامه کار در منچستریونایتد با این شرایط اصالً امکانپذیر
نیست .در روزهای گذشــته خبرهایی نیز در مورد اختالف سایر اعضای
تیم با رونالدو منتشر شد و اینکه او تأثیر منفی روی رختکن تیم گذاشته
اســت .احتمــاالً رونالــدو در مصاحبهای کــه انجام خواهــد داد به این
موضوع نیز واکنش نشان میدهد و آنها را رد میکند.

سوژه

شوخی جنجالی ثروتمندترین مرد جهان با منچستریونایتد

هیچ باشگاه ورزشی را ندارد .او در پاسخ
به سؤالی در توئیتر درباره اینکه آیا برای
خریــد منچســتر جدیــت دارد ،نوشــت:
«نــه ،این یــک جوک بــود؛ قصــد خرید
هیچ باشگاه ورزشــی را ندارم ».ماجرا از
این قرار بود که ماسک در اولین ساعات
بامداد چهارشــنبه در حســاب شخصی
خود در توئیتر ،پیام کوتاهی نوشت مبنی
بر اینکه «باشــگاه منچســتر را میخرم»
این جمل ه در عرض پنج ســاعت حدود
 ۴۲۰هــزار الیــک گرفته بــود .البته حتی
قبــل از واکنــش ماســک بــه توئیتــی کــه
خودش ارسال کرده بود ،برخی کاربران
این شبکه اجتماعی شروع به تمسخر او
کرد ه و برخی از توئیتهای بیسرانجام
گذشــته او را یادآور شد ه بودند ،از جمله
توئیتهایــی کــه او در آنهــا از قصــدش
برای خریــد کوکاکوال و مــک دونالد خبر
داده بــود .مدیرعامــل شــرکتهایی
همچون اسپیساکس و تسال که پیش از

این هم سابقه نوشتن پیامهای جنجالی
و بحثبرانگیــز را داشــته ،اینبــار نیــز
تنها به نوشــتن یک جمله بســنده کرده
و اطالعــات بیشــتری دربــاره معاملــه
احتمالــی و برنامــهاش بــرای خرید این
باشگاه انگلیسی ارائه نداده است .او قبالً
هــم وعدههایی در مورد خرید برندهای
بــزرگ یــا ســرمایهگذاری در حوزههــای
مختلــف داده که بســیاری از آنها عملی
نشده است .ماسک  4ماه پیش از این نیز
برای خرید شرکت توئیتر خیز برداشت؛
امــا اکنــون در تــاش اســت تــا از توافــق
 ۴۴میلیــارد دالری خریــد ایــن شــرکت
که حتــی او را بــه دادگاه کشــانده ،خارج
شود .توئیتهای جدید ماسک در حالی
منتشــر میشــود کــه منچســتریونایتد،
یکی از مشــهورترین باشگاههای فوتبال
جهــان ،در حال حاضر شــرایط بحرانی
را میگذراند و شکســت در دو بازی اخیر
خود در فصل جدید لیگبرتر انگلیس،

توپ و تور

مهــری رنجبر/داســتان قهرمانی مهدی علیــزاده به
انــدازه روزهای ســخت اســارتش اعجابآور اســت.
بســیجی  16ســالهای که با  17ترکش و  4تیر در بدن
و جراحات شــیمیایی ،روزهای ســختی را با شکنجه
و ســلول انفــرادی ســر کــرد .او حتــی با تیــر خالص
جامانــده در جمجمــهاش هم اســارت را پشتســر
گذاشــت و هــم در ورزش قهرمانــی درخشــید و
حــاال هم بــه قول خــودش هــدف باالتــری را دنبال
میکنــد .این پرتابگر قهرمان و آزاده ،قبل از جنگ و
اســارت ورزش نکرده بود اما برای اینکه خطر سکته
تهدیــدش میکــرد و به توصیــه پزشــکان ،ورزش را
شروع کرد .ابتدا با کوهپیمایی و سپس پرتابگر وزنه،
نیزه و دیســک شــد .او در ســن باالی  40سال ورزش
حرفهای را اســتارت زد و  7مدال طال و نقره جهانی
و بازیهــای پاراآســیایی را در ویتریــن افتخاراتــش
دارد .دیــروز  26مرداد مصادف با ســالروز بازگشــت

آزادگان ســرافراز بــه وطن بود و به همین مناســبت
توگویی انجام
خبرنگار «ایران» با این ورزشــکار گف 
داد .مهدی علیزاده میگوید« :من وزنم فوقالعاده
بــاال رفته بــود تا حدی کــه دکتــر هشــدار داد در مرز
ســکته هســتی و باید در بیمارســتان بســتری شوی.
اما من نمیخواســتم بستری شوم ،چرا که به خاطر
جراحتــم اگــر مریــض میشــدم بایــد  10نفــر از من
پرســتاری میکردنــد .به همیــن خاطر بــرای حفظ
ســامتیام شــبانه روز ورزش و بــرای زندگی ســالم
کوهپیمایی را شــروع کردم .یک بار صبح  3ساعت
کوهپیمایــی میکــردم و یک بــار هــم بعدازظهر .با
ایــن روش  35-30کیلو وزن کم کردم و بعد پرتاب
وزنــه ،نیــزه و دیســک را شــروع کــردم و مدالهــای
زیــادی گرفتــم و در بازیهــای پاراآســیایی هــم طال
گرفتم ».او معتقد است شباهت زیادی بین ورزش
قهرمانی و جبهــه و جنگ وجود دارد« :جنگیدن در

هر دو میدان نقطه اشتراک است .البته باید هدفت
را بدانــی .هدف واال در ورزش اهتزاز پرچم کشــورت
در میادین مختلف است که خیلی لذتبخش است.
جنگ هم هدف دارد؛ جهاد که به گفته رهبر واجب
میشود و گاهی هم خودت فکر میکنی برای حفظ
ناموســت بایــد از جانت بگــذری .ورزش قهرمانی و
جنــگ میتوانــد در یک مسیرباشــد ،به شــرطی که
خــوب درک کنــی .یعنــی جنگ بــرای حفظ کشــور
است که وظیفه شرعی میشود و افتخارآفرینی هم
برای کشور است».
این آزاده قهرمان با تحمل شکنجهها و پایداری
روی اعتقاداتــش ،باعث تمجید فرمانــده اردوگاه از
خودش شده بود« :یک بار در چله زمستان ،فرمانده
اردوگاه بــه نام نقیب جمال مرا با لقب امالمشــاکه
صدا زد و پرسید :تو از دولت عراق میترسی؟ گفتم
نه .مرا به دستور او در حوض وسط اردوگاه انداختند.

حوضی که آبش یخ زده بود و وقتی روی آن افتادم
یخ شکست .دوباره پرسید :حاال چی؟ باز هم گفتم
نه .بار سوم اجازه ندادم مرا بیندازند و خودم پریدم.
آب به شــدت یخ بود و پهلوهای من میلرزید .آنها
بعد مــرا با کابل زدند .آنقدر مرا شــکنجه کردند که
بیهوش شدم .آن موقع نقیب جمال گفته بود
اگــر ما  500امالمشــاکه داشــتیم اســرائیل
را فتــح میکردیــم ».جالــب اینکــه
مهــدی علیــزاده بعــد از بازیهای
پاراآســیایی 2014جاکارتــا هــدف
دیگــری را جایگزیــن ورزش
کرد .او ترجیح میدهد با اداره
شــرکتش که حــاال برند شــده،
اشــتغالزایی داشــته باشــد؛ بــه
قــول خــودش هدفــی باالتــر از
ورزش قهرمانی.

استارت تیم ملی والیبال در جام واگنر با لهستان میزبان

تیــم ملــی والیبــال ســاعت  22:30امشــب در شــروع جــام واگنــر ،بــا حریف
ســنتیاش لهســتان  -میزبان  -روبهرو میشــود .تیم بهــروز عطایی که برای
مسابقات قهرمانی جهان آماده میشود ،از یکشنبه شب در کراکوف لهستان
اقامت دارد و سهشــنبه در شــهر رادوم به مصاف تیم ملی اوکراین رفت که با
نتیجه  1 -3شکست خورد .جام واگنر از امروز با حضور  4تیم ایران ،لهستان،
آرژانتین و صربســتان شروع میشود و دیدار امشب سومین رویارویی والیبال
ایران با لهســتان در ســال  1401خواهــد بود .دیگر بازی امــروز میان آرژانتین-
صربســتان (ســاعت  )20خواهد بود .ملیپوشــان ســاعت  20فردا در دومین
دیدار به مصاف صربســتان میروند؛ تیمی که هدایت آن برعهده کوالکوویچ
ســرمربی ســابق ایران اســت .صربســتان در لیگ ملتهــا -3 ،صفر مغلوب
شــاگردان عطایی شد .لهســتان و آرژانتین هم دیگر دیدار این روز را از ساعت
 22:30برگزار میکنند .آخرین حریف ایران در جام واگنر آرژانتین اســت و دو
تیم ساعت  20شنبه باهم مصاف میدهند .در این روز لهستان و صربستان از
ساعت  22:30با هم دیدار میکنند.

وضعیت نامشخص  2ستاره با تجربه بارسلونا

جرارد پیکه و ســرخیو بوســکتس دو بازیکن با تجربه بارســلونا در حالت
آمادهبــاش بــرای ترک این باشــگاه هســتند امــا وضعیتــی متفاوتتر از
فرنکــی دی یونگ ،ممفیس دپای ،اوبامیانگ و ســرجینیو دِســت دارند.
روزنامــه اســپانیایی مونــدو دپورتیــوو دربــاره احتمــال جدایــی پیکــه و
بوسکتس از بارسا با اشاره به اینکه مذاکرات با این دو بازیکن انجام شده
اما پیشــرفتی نداشــته است ،نوشت« :از زمان اختالف بر سر دستمزد در
پایان هفته گذشــته ،نمایندگان بازیکنان و باشــگاه بارســا دیگر صحبتی
نکردهانــد ».باشــگاه به بوســکتس پیشــنهاد تمدید قرارداد بــرای یک و
حتــی دو فصل با تعویق دســتمزد را داده امــا او از نحوه برخورد مدیران
باشــگاه با مشــکالت اقتصادی ناراضی اســت هرچند آماده اســت برای
ک ســاله مذاکره کند اما اگر به نتیجه نرســد
کاهش دســتمزد یا تمدید ی 
بــ ه احتمــال زیاد در ژوئــن  ۲۰۲۳به دوران حرفهای خود در بارســا پایان
میدهــد و پــس از جامجهانــی پیشــنهاد رفتــن به لیــگ امریــکا را قبول
میکند؛ موضوعی که جوزف ماریا اوروبیتگ مدیر برنامههای بوسکتس
هم آن را رد نکرده اســت .ماجرای پیکه هم که فصل گذشــته با کاهش
دســتمزد خود موافقت کرد و حتی این فصل نیز چنین پیشــنهادی را به
باشــگاه داد ،همچنــان مبهم اســت .او نیز ممکن اســت بــه لیگ امریکا
بــرود کــه دلیل اصلی آن نزدیک شــدن به فرزندانش اســت که با نامزد
ســابقش شــکیرا بــرای زندگی به امریــکا رفتهانــد .ضمن اینکــه پیکه در
برنامههــای ژاوی جایی ندارد و در اولین بازی لیگ برابر رایو وایکانو هم
در ترکیب قرار نگرفت.

موفقترین تیم  NBAمشخص شد

تیم بســکتبال گلدن استیت بیشترین تعداد برد در یک دهه اخیر لیگ
بســکتبال حرفهای امریکا  NBAرا به دســت آورده است .گلدن استیت
وریرز که فصل گذشــته رقابتهای  NBAرا با کســب عنوان قهرمانی به
پایان رســاند ،در یک دهه گذشــته این مســابقات بیشترین تعداد برد را
در میــان تیمهــای لیــگ (کنفرانس شــرق و کنفرانس غرب) به دســت
آورده اســت .در ردهبندی اعالم شــده گلدن اســتیت وریرز با ثبت ۵۲۷
پیروزی (فصل عادی و پلیآف) رتبه نخست را به خود اختصاص داده
اســت .لسآنجلــس کلیپــرز نیز با  ۲۶بــرد کمتر و آمــار  ۵۰۱پیروزی ،در
رتبه دوم بیشــترین تعداد برد در بازیهای یک دهه گذشــته قرار دارد.
تیمهــای ســنآنتونیو اســپرز و تورنتــو رپتــرز نیــز بــا کســب  ۴۹۷و ۴۸۳
پیروزی در  10ســال گذشــته ،رتبههای ســوم و چهارم این ردهبندی را از
آن خود کردهاند.

