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هر روز منتظر پيام هاي شما هستيم. پيامك: ٢٠٠٠٩٩٩
***

  تيتر اول نوشــتيد: هر روز منتظر پيام ها� شــما هستيم، چ� 
با,د بنو,سم +ه باب دلتون باشه، به اميد موفقيت ارتش سرخ.

قهرمانــ� ســروقامتان تيم ملــ� واليبال را تبر,ــ/ م� گو,م و 
اميدوارم مد,ران ورزش� پاداش نقد� گل ها� واليبال را مثل 

فوتبال +ه مقام هم نياوردند، پرداخت +نند.
اميــدوارم پــس از مهاجــرت آقــا� فغان� بــه اســتراليا +ميته 
داوران ا,شــان را همچنــان بــه عنــوان داور بين المللــ� بــرا� 
قضاوت هــا� جهانــ� به عنوان نما,نــده جامعــه داوران ا,ران� 

معرف� و حما,ت +نند تا در آ,نده دوباره به +شور بازگردند.

توضيح درباره مصاحبه سوریان با یک شبکه تلویزیونی
فدراسيون +شت� درباره مصاحبه نا,ب رئيس ا,ن فدراسيون با ,/ 
شبLه تلو,ز,ون� توضيحات� ارا,ه +رد. به گزارش  تسنيم، فدراسيون 
+شــت� اعــالم +ــرد: «پيــرو مصاحبــه حميــد ســور,ان نا,ب رئيس 
فدراســيون +شت� با ,/ رسانه معاند به اطالع م� رساند گزارشگر 
ا,ن شــبLه پس از چند بار درخواســت برا� مصاحبه و پاســخ منف� 
ســور,ان، در نها,ت در ميان تماشــاگران و به صورت غافلگير+ننده 
ســراغ و� رفت. ا,ن گزارشــگر بــا بيان ا,ن +ه برنامه زنده اســت، از 
ســور,ان درخواســت انجام مصاحبــه +رد و نا,ب رئيس فدراســيون 
در عمل انجام شــده قرار گرفت. فدراســيون +شــت� تا+يد م� +ند 
در چارچوب قوانين ا,ــران حر+ت م� +ند و موضوع پيش آمده ,/ 

اتفاق بود +ه ان شاا...  د,گر پيش نخواهد آمد. »

موسوى غایب بزرگ ایران در ژاپن
تيم ملــ� واليبال ا,ــران بدون ســيد محمد موســو� در رقابت ها� 
جام جهان� حضور پيدا خواهد +رد. رقابت ها� جام جهان� واليبال 
از روز سه شــنبه، ٩ مهر ماه به ميزبان� ژاپن آغاز م� شــود. تيم مل� 
واليبــال ا,ران بــرا� حضور در ا,ن مســابقات جمعه تهــران را تر] 
خواهد +رد. گفته م� شــود سيد محمد موسو� به دليل خستگ� و 
برخــ� مصدوميت ها� جزئ� نم� تواند تيم ملــ� را در رقابت ها� 
جام جهانــ� همراه� +ند. و� +ه  عنوان بهتر,ن مدافع مســابقات 
واليبال قهرمان� آســيا را هم +ســب +رد، به تازگ� با تيم� در ليگ 
لهســتان به توافق رسيده و با,د مقدمات حضورش در ا,ن تيم را هم 

فراهم +ند.

تست دوپينگ ٢ تيرانداز مثبت شد
در جر,ــان مســابقات تيرانــداز� داخــل +شــور، تســت دوپينگ ٢ 
تيرانداز مثبت شــد. به گــزارش فارس ,�L از تيرانــدازان دفاعيات 
 �Lخــود را در ا,ن خصوص به فدراســيون داده و فدراســيون پزشــ
نيز در حال بررســ� موضوع اســت. ,�L از ورزشLاران نيز معافيت 
مصرف درمان� (TUE) از دارو داشته است. برخ� شنيده ها حا+� 

از ا,ن است +ه نمونه ها� مثبت شده برا� ٤ ورزشLار است. 

زاویه نگاه شما چهارمی آزادکاران ایران در قهرمانی جهان با شاهکار طالیی یزدانی

+شــت�  رقابت هــا�  فينــال  حســاس تر,ن 
قهرمانــ� جهــان د,روز برگــزار نشــد. آن جا 
+ه قرار بود حســن ,زدان� نابغه آزاد+ار ا,ران شــاهLار خود 
را در نورســلطان +امــل +نــد و با بــه نما,ش گذاشــتن ,/ 
+شــت� تمام عيــار و جذاب مقابل د,پا] پونيا  ٢٠  ســاله در 
فينــال وزن ٨٦+يلوگرم طال,� تر,ن مدال +اروان ا,ران در 
قزاقستان را به و,تر,ن افتخارات خودش و +شورمان اضافه 
+نــد. همه چيــز برا� ا,ــن نما,ش رو,ا,ــ� آماده بــود اما به 
ناگاه آزاد+ار هند� چند,ن ساعت مانده به برگزار� فينال 
انصراف داد، البته اما در مصاحبه با رســانه ها� +شــورش! 
ا,ن گونــه بــود +ه پســر ٢٥ ســاله جو,بــار� بدون مســابقه 
صاحب خوشــرنگ تر,ن مدال قهرمان� جهان در قزاقستان 
شد و برگ زر,ن د,گر� در دفتر +شت� ا,ران به ثبت رساند. 
 Time) ماجرا� انصراف پونيا اما ابتدا از روزنامه تا,م آو ا,ند,ا
Of India) مهم تر,ن روزنامه هندوســتان اعالم شد و بعد از 
آن روزنامه India Post هم تا+يد +رد +ه نما,نده +شورشان 
مدال نقره مســابقات را به گردن خواهد آو,خت. البته منبع 
ا,ــن ٢ رســانه هند� +امال موثــق بود، چرا+ــه د,پا] خود 
شــخصا در مصاحبه با رسانه ها� +شورش عنوان +رده بود 
مقابل حســين ,زدان� در فينال +شــت� نخواهد گرفت: «از 
اولين +شــت� احســاس مصدوميت داشــتم. پــا� چپ من 
هنــوز گرفتگ� دارد. دوســت داشــتم برا� هنــد ,/ مدال 
طال� خوشــرنگ بياورم، اما ا,ن اتفاق نخواهد افتاد. تصور 
من ا,ن بود +ه مصدوميتم بهبود پيدا م� +ند، اما من موفق 
به ا,ن +ار نشدم +شت� گرفتن مقابل حسن ,زدان� شانس 
بزرگ� بود، اما نم� توانم در ا,ن مســابقه شر+ت +نم، چون 
با ا,ن شرا,ط توان جنگيدن با حر,فم را ندارم. » او اما درباره 
+سب سهميه المپي/ هم صحبت +رد: «ا,ن افتخار بزرگ� 
برا� من است. هيجان زده ام و قول م� دهم +ه هند� ها را 
ما,ــوس نLنم. المپيــ/ برا� من همه چيز و ,/ رو,اســت. 
م� خواهــم برا� المپي/ خيل� بيشــتر تمر,ن +نم و هدفم 
ا,ن اســت +ــه در المپيــ/ طال بگيــرم. » نLتــه جالب توجه 
ا,ن +ه درحال� +ه د,پا] رســما اعالم +ــرده بود در فينال 
+شت� نم� گيرد اما حسين +ر,م� مرب� ا,ران� تيم +شت� 
آزاد هنــد ابتدا موضوع را مبهم گذاشــت تا تصميم گير� در 
ا,ن خصوص را برعهده ســرمرب� تيم هنــد بداند: «پونيا] 
در مســابقات روز گذشته(شنبه) آســيب د,دگ� شد,د� از 
ناحيه مــچ پا پيدا +رد و احتماال  در د,دار فينال رو� تشــ/ 
نخواهد رفت. هرچند +ادر پزشــ�L تــالش م� +ند او را به 
مســابقه فينال برســاند، اما حضورش قطع� نيســت و با,د 
د,ــد در نها,ت ســرمرب� تيم چه تصميمــ� خواهد گرفت. » 
ا,ــن اظهار نظــر امــا تاثير� بر رســانه ها� ا,ران� نداشــت و 
همــه رســانه ها� داخل� قاطعانــه از طال,� شــدن ,زدان� 

بــدون برگزار� د,دار فينال خبــر دادند. ا,ن مدال زر,ن در 
شــرا,ط� به نام ستاره +شــت� ا,ران در نورسلطان ثبت شد 
+ه ,زدان� تقر,با همه +شت� ها,ش در ا,ن دوره از رقابت ها 
را  با ضربه فن� برده بود ,ا در اولين ثانيه ها� +شت�. او پس 
از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتيجه ١٠- صفر 
جيــم اســپينال از پورتور,Lــو را مغلوب +رد. در دور ســوم با 
نتيجه ٩ - ٢ و ســپس ضربه فن� استفان ورب از مجارستان 
را از پيش رو برداشــت. در ,/ چهارم نها,� آرتور نا,فونوف از 
روســيه را با نتيجه ٤- ٢ و ســپس با ضربه فنــ� مغلوب +رد 
و ضمن +ســب ســهميه المپي/ به نيمه نها,ــ� راه ,افت. او 
در نيمــه نها,� هم ما,لــس نازم امين از ســن مار,نو را ١١ - 
صفر شLســت داد و بــا اقتدار راه� فينال شــد. د,روز بهنام 
احســان پور هــم در د,ــدار رده بنــد� در وزن ٦١ +يلوگــرم 
موفق شــد رحمانوف از ازبLستان را با نتيجه قاطع ٨ - صفر 
شLســت دهد و دومين برنز را برا� ا,ران +سب +ند. به ا,ن 
ترتيب +اروان +شــت� ا,ران د,ــروز و در روز پا,ان� رقابت ها 
صاحــب ,/ طال� زودهنگام توســط ,زدان� شــد تا در +نار 
٢ برنز بهنام احسان پور و ,ونس امام�(٧٠) و البته ت/ نقره 
عليرضــا +ر,مــ�(٩٢) جمــع مدال هــا� آزاد+اران به عدد 
٤ برســد.  رضا اطــر�(٥٧) هم بــه عنوان� بهتــر از پنجم� 
نرســيد، با ا,ن حال موفق به +سب سهميه المپي/ شد تا در 
+نار ســهميه ا� +ه ,زدان� گرفت، سهم +شت� آزاد ا,ران از 
٦ سهميه المپي�L قهرمان� جهان، ٢ سهميه باشد و +شت� 
آزاد ا,ــران بــرا� +ســب ٤ ســهميه باق� مانده بــه موفقيت 
در گز,نشــ� قــاره ا� و جهان�(اوا,ل ســال آ,نــده)، اميدوار 
باشد. گفتن� است در پا,ان ا,ن رقابت ها ا,ران با +سب ٩٣ 
امتياز در جا,گاه چهارم جهان قرار گرفت و با توجه به عنوان 
ششم� سال گذشته، شاگردان غالمرضا محمد� موفق به 

صعود ٢ پله ا� در جهان شــدند با ا,ن حال اما موفق نشــدند 
بــار د,گر رو� ســLو� جهــان برونــد. در پا,ــان رقابت ها� 

نورسلطان روسيه با ١٩٠ امتياز فاتح سLو� قهرمان� شد. 
 حسرت س�و ٥ ساله شد

در حال� +ــه امتيــازات تيم هــا� حاضر در مســابقات 
جهان� +شت� آزاد حLا,ت از سوم� ا,ران داشت، اما 
مســئوالن برگزار +ننده رقابت ها رتبــه ا,ران را چهارم 
اعالم +ردند تا حســرت سLو برا� ا,ران ٥ ساله شود. 
آخر,ن بار تيم ا,ران در مسابقات جهان� ٢٠١٥ الس وگاس 
بدون +ســب مدال طال رو� ســLو� دوم� جهان رفته بود. 
ا,ن اتفاق اما با اعتراض مســئوالن فدراســيون +شت� 
+شورمان همراه بود. به گزارش فارس حميد سور,ان، 
نا,ب رئيس فدراســيون در ا,ــن خصوص گفت: «علت 
ا,ــن موضــوع را نم� دانم امــا پيگير هســتيم، هر چند 
بعيد به نظر م� رســد تغيير� صورت گيرد. » غالمرضا 
محمــد� ســرمرب� تيم مل� هــم گفــت: «واقعا جالب 
است به +شــت� گير� +ه حذف شــده ٤ امتياز دادند 
تــا آمر,Lا رو� ســLو برود. چطور +شــت� گير� +ه در 
,ــ/ شــانزدهم نها,� حذف شــده ٤ امتيــاز گرفته؟» 
محســن +اوه، مد,ر تيم ها� مل� +شت� آزاد نيز گفت 
+ه حت� مسئوالن برگزار� مسابقات به ما خبر دادند 
+ه آماده حضور در مراســم ســLو باشيم اما به ,/ باره 

نتا,ج تغيير +رد.
 رده بند" 

١- روسيه ١٩٠ امتياز
٢- قزاقستان ١٠٣ امتياز

٣- آمر,Lا ٩٤ امتياز
٤- ا,ران ٩٣ امتياز

سکویی که از دست رفت، اعتراضی که به نتيجه نمی رسد حریفان واليبال ایران در انتخابی 
المپيک مشخص شدند

بيستمين دوره مســابقات واليبال قهرمان� 
آســيا با قهرمان� ا,ران به پا,ان رسيد. ٨ تيم 
برتر ا,ن رقابت ها، جواز حضور در مسابقات 
+سب ســهميه المپي/ را از طر,ق قهرمان� 
آســيا +ســب +ردند. البته ژاپن +ه تيم سوم 
مســابقات شــد، ميزبان المپي/ اســت و در 
مســابقات انتخابــ� نيــز شــر+ت نم� +ند، 
بنابرا,ــن قطــر +ــه در رده نهــم مســابقات 
قهرمان� آسيا قرار گرفت، جا,گز,ن ا,ن تيم 
م� شود. ا,ران، استراليا، +ره جنوب�، چين 
تا,په، چين،  پا+ســتان، هند و قطر، ٨ تيم� 
هســتند +ــه در انتخاب� المپي/ +ــه ١٧ تا 
٢٢ د� ماه به ميزبان� چين برگزار م� شود 
به مصــاف هم خواهند رفت. ا,ن مســابقات 
در ٢ گــروه ٤ تيم� برگزار م� شــود. ٢ تيم 
برتر هــر گروه بــه مرحلــه نيمه نها,� صعود 
م� +نند و در نها,ت هم قهرمان مســابقات، 
تنها ســهميه قاره آسيا را از آن خود م� +ند. 
طبــق گروه بنــد� انتخابــ� المپيــ/ ا,ران 
در گــروه دوم بــا اســتراليا، پا+ســتان و هند 
هم گــروه اســت. چيــن، +ره جنوبــ�، چين 
تا,په و قطر هم تيم ها� گروه اول را تشــLيل 
م� دهنــد. گفتن� اســت تا+نــون تيم ها� 
برز,ل، آرژانتين، روســيه،  ا,تاليا، لهستان و 
آمر,Lا ســهميه را به دســت آوردند. ژاپن هم 
به عنوان ميزبان المپي/ ســهميه حضور در 
مســابقات را دارد و تLلي� ٥ تيم باق� مانده 
هــم از طر,ــق رقابت ها� قاره ا� مشــخص 

خواهد شد. 
 برنامه مسابقات ا)ران 

١٧ د�: ا,ران - پا+ستان
١٨ د�: ا,ران - هند

١٩ د�: ا,ران - استراليا

گزارش

اخبار

داور برجســته ا,رانــ� در «ا� ليــگ» در ,ــ/ ,ــا ٢ 
مســابقه، به اندازه ,ــ/ ســال داور� در ا,ران پول 
درم� آورد. شــهروندآنال,ن نوشــت +ه با موافقت 
رســم� +نفدراســيون فوتبال آســيا و فدراسيون 
 �L, فوتبــال اســتراليا،  عليرضــا فغان� به عنــوان
از بهتر,ــن داوران جهان +ه به تازگ� به اســتراليا 
مهاجــرت +رده، بــا قــرارداد� تمام وقت در فصل 
قضــاوت  اســتراليا  «ا� ليــگ»   ٢٠١٩-٢٠٢٠
خواهد +رد. خب ا,ن ماجرا ,عن� چه؟ مســابقات 
باشگاه� ليگ اســتراليا طبق برنامه قرار است از 
٣ هفته د,گر شروع شــود و به دنبال آن فغان� هم 
مســابقات مختل� را ســوت خواهــد زد. به دنبال 
مذا+رات� +ه از مدت ها قبل انجام شــده،  عليرضا 
فغان� قــرارداد� تمام وقت با فدراســيون فوتبال 
استراليا به امضا رسانده و شنيده ها� غيررسم� 
حLا,ت از ا,ن مسئله دارد +ه ماهانه رقم� نزد,/ 
به٢٠ هــزار دالر اســتراليا حقــوق ثابــت خواهــد 
داشــت. او البته برا� قضاوت هر مسابقه در ليگ 
هــم دســتمزد نزد,/ بــه ٢ هــزار دالر� جداگانه 
در,افــت خواهد +رد و از نظر مال� و حرفه ا� همه 

چيز به نفع او خواهد بــود. درواقع م� توان گفت، 
ارزش ر,ال� قضاوت ,/ ,ا ٢ مســابقه در استراليا 
برا� فغانــ� به اندازه +ل پول� اســت +ه در طول 
,ــ/ فصــل داور� در فوتبــال ا,ران هم به دســت 
مــ� آورد. با دالر حــدود ٨  هزار تومان� اســتراليا، 
حقــوق ,/ ماهه فغانــ� نزد,ــ/ به١٦٠ ميليون 
تومــان خواهد بود؛  درحال�  +ــه در ا,ران برا� هر 

مســابقه بيــش از ,/  ميليــون در,افت� نداشــت! 
فغان� در گفت وگو� +وتاه� +ه با شهروندآنال,ن 
داشــت، دربــاره شــرا,ط خــود در اســتراليا بعد از 
حضور در ا,ن +شــور گفت: «+ارهــا درحال انجام 
اســت و قرارداد� تمام وقت با فدراســيون فوتبال 
ا,ن +شور امضا م� +نم و با موافقيت AFC م� توانم 

در مسابقات ليگ استراليا قضاوت داشته باشم.»

دستمزد ١۶٠ ميليونی فغانی براى قضاوت در هر بازى ليگ استراليا! 

بدون شــ/ و,ژه تر,ن چهره درب� مهد� عبد�، تعو,ض طال,� +الدرون بود؛ باز,Lن� +ه 
با ورودش به زمين گل ٣ امتياز� پرســپوليس را به ثمر رســاند و در تار,خ درب� ها ماندگار 
شــد. اما نبا,د از عل� +ر,م�، زننده پنالت� و عليرضا بيرانوند مهار+ننده پنالت� به راحت� 
عبــور +رد +ــه خالق و,ژه تر,ن صحنــه درب� ٩٠ شــدند. البته عل� +ر,مــ� روز بد خود را 
بــا در,افت +ارت قرمــز از داور در دقا,ق پا,ان� +امل +رد. از ســو,� د,گر صحنه جنجال� 
دقا,ق پا,ان� باز� ٢ چهره هميشــه جنجال� رخ نما,ان +ردند. ســياوش ,زدان� و فرشــاد 
احمدزاده، ٢ باز,Lن� بودند +ه ,�L از صحنه ها� زشــت بــاز� را رقم زدند. به گفته نو,د 
مظفر�، +ارشناس داور�، +متر,ن جر,مه برا� احمدزاده با,د +ارت قرمز از سو� موعد 
بنياد� فــر م� بــود +ه و� تنها بــه +ارت زرد ا+تفا +ــرد. موعد بنياد� فــر، داور درب� ٩٠ 
د,گــر چهره ا� بود +ه م� توان بــه آن پرداخت. داور� +ه در نخســتين قضاوتش در درب� 
چنــدان مقتدر نشــان نداد و در چند صحنه اشــتباهات� داشــت. ا,ن بــاز� اگرچه با گل و 
پيروز� پرســپوليس همراه بود اما شاهد ,/ باز� بدون هيجان با چاشن� درگير� بود,م 
به طور� +ه ب� +يفيت� برخ� باز,Lنان همچون جونيور برز,ل� سرخ پوشــان عامل� بر ا,ن 

باز� نه چندان جذاب بودند. 

نفر به نفر با چهره هاى ویژه دربی ٩٠

قهرمانی دونده ایرانی در عراق
عل� خد,ــور مل� پــوش دووميدانــ� ا,ران 
+ه  قهرمان ليگ شــده بود، با تيم الشــرطه 
عــراق به مدت ,/  ســال قرارداد بســت. او 
در مرحلــه اول رقابت هــا� ليگ عــراق در 
دو� ٢٠٠ و ٤٠٠ متــر توانســت ٢ مــدال 
طال را برا� ا,ن تيم +سب +ند. ليگ عراق 
در ٣ مرحلــه برگزار م� شــود و مرحله دوم 

مسابقات ٢ ماه د,گر برگزار خواهد شد.

حضور آزمون و خسرویار در گردهمایی مربيان فوتبال دنيا
 سمينارمربيان فوتبال دنيا د,روز با حضور ا,نفانتينو در حال� برگزار شد +ه مر,م آزمون، سرمرب� تيم 
مل� فوتبال بانوان بزرگسال و +تا,ون خسرو,ار، سرمرب� پيشين تيم مل� دختران جوان از ا,ران در ا,ن 
گردهما,� حضور داشــتند و تجربيات خود را در ا,ن سمينار مطرح +ردند. مربيان� +ه تيم ها,شان در 
جام ها� مختل� موفق بودند و پيشرفت +ردند، مطالب علم� از لحاظ تLني�L، داور�، دروازه بان� و 

تمام اتفاقات� +ه در جام جهان� رخ داد در ا,ن سمينار مورد بررس� قرار گرفت. 


