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اسکوچیچ کاپیتان های تیم ملی را برای جام جهانی 
خط می زند

یک نش�ریه یونانی خبر داد که ۲ کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران ممکن اس�ت در 
جام جهانی قطر غایب باشند.

به گزارش ایرنا، نش��ریه اس��پورت ۲۴ یونان نوشت: کریم انصاری فرد و احسان حاج صفی ۲ 
بازیکن ایرانی آ اِک یونان ممکن است جایگاه خود را در قطر از دست بدهند. دلیل این مساله 
مخالفت این ۲ بازیکن با دراگان اس��کوچیچ است. مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش و سعید 
عزت اللهی دیگر نفراتی بودند که با حاج صفی و انصاری فرد در اقدام علیه س��رمربی تیم ملی 
مشارکت داشتند. تیم ملی ایران در گروه دوم رقابت های جام جهانی قطر با تیم های انگلیس، 

آمریکا و ولز رودرو خواهد شد.

ورود رئیس کانون هوداران پرسپولیس به ورزشگاه ها 
ممنوع شد

کمیت�ه اخالق فدراس�یون فوتبال در تازه تری�ن حکمش رئیس کان�ون هواداران 
باش�گاه پرس�پولیس را به پرداخت جریمه نقدی و محرومیت از هر گونه فعالیت در 

حوزه فوتبال محکوم کرد.
به گزارش ایرنا، حکم قطعی در خصوص عباس اسماعیل بیگی رئیس کانون هواداران باشگاه 
پرسپولیس از سوی کمیته اخالق صادر شد. اسماعیل بیگی به موجب رأی محکومیت صادره 
از کمیت��ه اخالق به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم ش��د. برهمین اس��اس ممانعت از 
هرگونه فعالیت وی در حوزه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و شرکت در مسابقات از سوی 
سازمان های لیگ فوتبال و فوتسال، هیئت های فوتبال، کمیته ها و دپارتمان های فدراسیون و 

... تا پس از اجرای رأی در دستور اجرای احکام کمیته اخالق قرار دارد.

تالش استقالل برای حضور محبی در دیدار مقابل سپاهان
توافق باش�گاه های استقالل و سانتاکالرا بر سر انتقال محمد محبی به مرحله آخر 
رسید و این احتمال وجود دارد با واریز پول از سوی آبی پوشان این بازیکن در هفته 

اول لیگ فرصت حضور در میدان را پیدا کند.
به گزارش ایرنا؛ توافق باشگاه استقالل و سانتاکالرا به مرحله آخر رسید و حتی پیش نویس 
قرارد آبی پوش��ان با محمد محبی به امضا رس��یده اس��ت. مس��اله مهم برای اتمام این انتقال 
پرداخت پول به باشگاه سانتاکالرا است که قرار است امروز و فردا انجام شود. در صورت واریز 
پول به حساب باشگاه پرتغالی، این بازیکن می تواند قراردادش را با آبی های تهران امضا کند و 
در تمرینات و مسابقات تیم حاضر شود. در صورت پرداخت پول و عقد قرارداد رسمی، مدیران 
باشگاه اس��تقالل برای اخذ ITC )کارت بازی( محبی اقدام می کنند تا او بتواند با صالحدید 
ساپینتو در بازی روز جمعه مقابل سپاهان بازی کند. استقالل مدافع عنوان قهرمانی در هفته 

نخست فصل جدید لیگ برتر، عصر روز جمعه در ورزشگاه آزادی میزبان سپاهان است.

دوندگان مس سونگون عازم مسابقات جهانی می شوند
تی�م دو و میدانی مس س�ونگون، دارنده عنوان قهرمانی رقابت های کش�وری، به 

عنوان نماینده کشورمان در مسابقات کارگری جهان در روسیه شرکت می کند.
به گزارش ایرنا، این تیم که با کس��ب مقام قهرمانی در رقابت های کشوری، جواز حضور در 
مسابقات جهانی را به دست آورده بود، فردا ۲۰ مرداد ماه جهت شرکت در مسابقات جهانی، 
عازم کش��ور روسیه خواهد شد. عطا اسدی، جواد علیزاده، پژمان کرزه ای، صابر چرخی و رضا 
سلیمانی به سرپرستی رحیم دیبایی، ترکیب تیم مس سونگون در مسابقات جهانی را تشکیل 
م��ی دهن��د. اعضای این تیم در رش��ته های ۳۰۰، ۸۰۰ و ۵ هزار متر ب��ا حریفان خود رقابت 
خواهند کرد. رقابت های دو و میدانی قهرمانی کارگران جهان با حضور تیم هایی از کشورهای 

مختلف در ۲ بخش انفرادی و تیمی روز ۲۲ مرداد ماه به میزبانی روسیه آغاز خواهد شد.
به گزارش ایرنا، بر اس��اس اعالم معاون توس��عه سرمایه انسانی ش��رکت ملی مس، بودجه 
باشگاه مس سونگون ورزقان برای سالجاری حدود ۵۹ میلیارد تومان است. این باشگاه عالوه 
بر فعالیت در رش��ته های ورزش��ی کارگری، به صورت حرفه ای در رشته های فوتسال، دو و 
میدانی، شطرنج، تکواندو، شمشیربازی، شنا، والیبال و فوتبال نیز فعالیت می کند و بیشترین 

عنوان ملی و بین المللی را در رشته فوتسال کسب کرده است.

تصمیم جدید فیفا؛ جام جهانی قطر یک روز زودتر 
آغاز می شود؟

فیف�ا در نظر دارد تا جام جهانی ۲۰۲۲ قط�ر را یک روز زودتر از اعالم زمان قبلی و 
۲۹ آبان ماه آغاز کند.

به گزارش ایرنا، مارکا نوش��ت: ممکن اس��ت جام جهانی ۲۰۲۲ قطر یک روز زودتر از زمان 
اعالم ش��ده قبلی آغاز ش��ود چراکه فیفا تصمیم دارد تغییراتی را در زمان ش��روع این رویداد 
لحاظ کند. بر همین اس��اس قرار بود دیدار افتتاحیه روز ۳۰ آبان ماه برگزار ش��ود که فیفا در 
تالش است یک روز زودتر و در تاریخ ۲۹ آبان ماه دیدار افتتاحیه را بین قطر و اکوادور برگزار 
کند. دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر انگلیس هم قرار بود که در روز افتتاحیه برگزار شود اما 
تغییری در زمان برگزاری آن مس��ابقه طبق تصمیم جدید لحاظ نخواهد شد. بازی ایران ۳۰ 
آبان انجام می ش��ود. تیم ملی ایران در رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با تیم های انگلیس، 

ولز و آمریکا همگروه است.

مرگ ملی پوش جوان بوکس؛ ثوری: منتظر نتیجه 
کالبدشکافی هستیم

ملی پ�وش تیم جوانان بوکس ایران پس از اینکه به کما رفت و تحت عمل جراحی 
قرار گرفت، درگذشت. اتفاقی که جامعه بوکس کشور را تحت تاثیرقرار داد.

ب��ه گزارش ایرنا؛ اردوی تیم جوانان بوکس ایران ه��م اکنون در »کامیاران« یکی از نواحی 
اس��تان کردستان در حال برگزاری است. بر این اساس، محمدامین روستایی بوکسور همدانی 
وزن ۶۰ کیلوگرم این تیم که عنوان نایب قهرمانی کشور در مسابقات مشهد را کسب کرده بود 
در جریان یکی از تمرینات، بی هوش شد. با حضور پزشکان و اورژانس انتقال وی از کامیاران 
به س��نندج صورت گرفت اما وی پیش از رس��یدن به بیمارستان به کما رفت. با تالش رئیس 
هیات بوکس کردس��تان، استاندار و مسئوالن استانی، این بوکسور جوان از سوی یک پزشک 
متخصص مورد عمل جراحی قرار گرفت و همانجا اعالم شد وی به دلیل سکته مغزی به کما 
رفته اس��ت. سطح هوشیاری این بوکس��ور ملی پوش پایین آمده بود و در نهایت جان خود را 

از دست داد. 
»حس��ین ثوری« رئیس فدراس��یون بوکس در خصوص این اتفاق به ایرنا؛ گفت: به خانواده 
محمدامین روس��تایی و خانواده بزرگ بوکس تس��لیت می گویم. وی افزود: بر اس��اس چیزی 
که تا این لحظه دریافت کردیم، این بوکس��ور در اردو با نش��انه های سرگیجه به کما می رود و 
پس از انتقال به بیمارستان سنندج تحت عمل جراحی قرار می گیرد. ثوری بیان کرد: نتیجه 
کالبدشکافی مشخص خواهد شد و ما هم منتظر هستیم تا ببینیم دلیل این اتفاق ناگوار چه 
بوده است. چراکه آن روز تمرینات عادی بوکس برگزار شده و مبارزه یا تمرین دشواری صورت 
نگرفت. رئیس فدراسیون بوکس ادامه داد: اجازه بدهید منتظر بمانیم تا نتیجه به صورت کامل 

از سوی پزشکان اعالم شود. اکنون نمی شود قضاوت کرد.

برتری قاطع مردان و شکست زنان ایران در هاکی 
قهرمانی آسیا

رقابت های هاکی قهرمانی آس�یا ب�ا برتری قاطع تیم مردان و شکس�ت تیم زنان 
کشورمان ادامه یافت.

به گزارش ایرنا، در ادامه مس��ابقات هاکی داخل س��الن قهرمانی آس��یا در تایلند، تیم ملی 
مردان ایران در دومین دیدار خود به مصاف س��نگاپور رفت و به برتری قاطع هش��ت بر صفر 
رس��ید. گل های ای��ران را در این دیدار، امیرمهدی میرزاخان��ی ۴ گل، محمد کریمی ۲ گل، 
حمی��د نورانیان و محمد اثنی عش��ری هر کدام یک گل، به ثمر رس��اندند. محمد کریمی هم 

به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. 
تیم کشورمان در نخستین دیدار نیز برابر اندونزی به برتری پنج بر ۲ رسیده بود. دیدار سوم 
تیم ملی مردان، با تیم چین تایپه خواهد بود. همچنین، تیم زنان کش��ورمان در دومین بازی 
خود نیز شکست خورد و مقابل قزاقستان با حساب پنج بر ۲ مغلوب شد. نسیم میرزائی و الهام 
دایی هر کدام یک گل به ثمر رس��اندند. تیم ایران در بازی نخست هم مقابل اندونزی متحمل 

شکست سه بر یک شده بود. بازی سوم تیم ملی هاکی زنان، مقابل پاکستان خواهد بود.

مه�دی ت�اج، میرش�اد ماج�دی و عزی�زاهلل 
محمدی از س�وی کمیته ب�دوی انتخابات برای 
پست ریاست انتخابات ۸ ش�هریور فدراسیون 

فوتبال تائید صالحیت شدند.
به گزارش ایرنا اسامی نامزدهای انتخابات فدراسیون 
فوتبال که در روز هش��تم شهریور برگزار می شود از 

سوی کمیته بدوی انتخابات اعالم شد.
اعالم رس��می اسامی تائید صالحیت شده انتخابات 
فدراس��یون فوتب��ال/ رقاب��ت مثلث ت��اج، ماجدی و 

محمدی برای صندلی ریاست
متن اطالعیه کمیته بدوی انتخابات به این ش��رح 

است:
ب��ا عنایت به الطاف خداوند بزرگ، فرآیند بررس��ی 
صالحیت نامزدهای انتخاباتی طبق جدول زمانبندی 
در نقشه راه، مقررات انتخاباتی و اساسنامه فدراسیون 
فوتب��ال ج.ا.ا ط��ی جلس��ات متعدد کمیت��ه بدوی 
انتخابات همه مستندات مرتبط با صالحیت نامزدها، 
مورد بررس��ی دقیق قرار گرفت و پس از طی فرآیند 
اعتراض نامزدها و بررس��ی مجدد در کمیته استیناف 
، نهایتا نامزدهای ذیل جهت احراز پست های هیئت 
رئیسه فدراس��یون فوتبال به ش��رح جدول آتی این 

اطالعیه مورد تایید واقع گردید.
یادآوری می گردد طب��ق تعهد نامه کتبی نامزدها 
هنگام ثبت نام، که به پیوست این اطالعیه درج شده 

اس��ت، چنانچه نام��زدی تا زمان برگ��زاری انتخابات 
از آن تعه��د تخطی نماید به جه��ت مخالفت با نظم 
عمومی و اخالق حسنه عدم احراز صالحیت آن نامزد 

ب��ه اطالع فیفا، مجمع عمومی و عموم ملت ش��ریف 
ایران خواهد رسید.

متن تعهد نامه
اینجان��ب ................ داوطلب ش��رکت در انتخابات 
هیات رئیس��ه فدراس��یون فوتبال جمهوری اسالمی 
ای��ران ب��ا اطالع کام��ل از قوانی��ن و مق��ررات ج.ا.ا، 
اساسنامه فیفا و فدراسیون فوتبال، مقررات انضباطی، 
اخالقی و رفتاری فیفا و فدراسیون فوتبال و خصوصا 
با آگاهی از مقررات انتخاباتی فدراس��یون متعهد می 
ش��وم که همواره با رعایت قوانین و مقررات و اخالق 
حسنه به کلیه الزامات مندرج در مقررات و اساسنامه 
ملتزم و پایبند باش��م و تا هن��گام برگزاری انتخابات 
و در جریان برگ��زاری انتخابات از هرگونه اظهار نظر 
تن��ش زا در مصاحبه یا مناظره ه��ای احتمالی علیه 
هر ش��خص حقیقی یا حقوق��ی امتن��اع نمایم و در 
صورت مش��اهده هرگونه تخلف انتخاباتی، موضوع را 
با ذکر دالیل و مستندات به صورت کتبی و محرمانه 
به رئیس و دبیرکل فدراس��یون فوتبال اطالع رسانی 
نمایم و در غیر این صورت، مس��ئولین فدراس��یون، 
موضوع را جهت بررسی، تصمیم گیری و اقدام قانونی 

به مراجع صالحیت دار ارجاع خواهند داد.

وزیر ورزش و جوانان گفت: اگر می خواس�تم در انتخابات کمیته 
مل�ی المپیک ثبت نام کنم، روز اول اقدام می کردم. تا این لحظه و 
در فاصل�ه یک روز مانده به پایان ثبت ن�ام انتخابات، بنایی برای 

ثبت نام ندارم.
سیدحمید سجادی در گفت  و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر این که هنوز 
برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک به جمع بندی نرسیده است، 
اظهار داش��ت: تا این لحظه برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک 
برنامه ای ندارم و بهتر اس��ت روی مباحث وزارت ورزش متمرکزتر بوده و 
در خدمت کمیته ملی المپیک باش��م. بررسی های مختلفی کردم، البته 
این الگو در دنیا وجود دارد و در بسیاری از کشورهای موفق، وزیر ورزش و 
جوانان و رئیس کمیته یک نفر است و این مسئله بسیاری از هماهنگی ها 
را بیش��تر و در مصارف منابع کمک زیادی می کند، فدراسیون ها تکلیف 
خ��ود را می دانند. ب��ه نظرم ابعاد خوبی دارد. ولی واقعیت این اس��ت که 
حجم کار در وزارت خانه به قدری باالست و مسئولیت ها به حدی سنگین 
است که برنامه های مختلفی برای رسیدگی داریم و به همین دلیل برای 

حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک هنوز به جمع بندی نرسیده ام.
وی افزود: امیدوارم در انتخابات پیش روی کمیته ملی المپیک تیمی که 
به کمیته تشریف می آورد مثل گذشته همسو و هماهنگ با وزارت ورزش 
باش��د و اتفاقات خوبی با هماهنگ��ی وزارت ورزش رخ دهد و آن چه الزم 
است برای ورزش ۲ تیم کاری با هم به طور هماهنگ انجام دهیم. تا این 
لحظه و در فاصله ی��ک روز مانده به پایان ثبت نام انتخابات، بنایی برای 

ثبت نام ندارم. حاال نمی دانم اگر دس��توری برسد یا تکلیفی شود را دیگر 
نمی دانم و اگر به هر دلیلی ب��رای انتخابات ثبت نام کردم، خدایی نکرده 
نگوید سجادی دروغ گفت و حرفی که زد عملی نشد. من ابعاد مختلف را 
بررس��ی کردم و به این نتیجه رسیدم که در حال حاضر نیاز است که در 
خدمت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک از جایگاه وزارت باشیم. قانون 
اه��داف و اختی��ارات وزارت ورزش تکالیف زیاد و خوبی روی دس��ت مان 
گذاشته و دست مان باز است. وظایف نظارتی زیاد و اهداف بسیاری برای 
پیگیری داریم. من فکر می کنم اگر در انتخابات ثبت نام نکنم و تیم جدید 
به کمیته بیاید بهتر اس��ت. من اگر هم در وزارت باشم و هم کمیته ملی 

المپیک، شاید تمرکزم کمتر شود. جمع بندی خودم این است که اگر در 
وزارت ورزش باشم بیشتر می توانم در خدمت کمیته باشم.

وزیر ورزش در واکنش به ش��ایعاتی مبنی احتمال تغییر او، گفت: من 
چنین چیزی نشنیده ام. اگر بنا بود بنده در انتخابات کمیته ملی المپیک 
ش��رکت کنم، قرار بود با حفظ سمت )وزارت( به کمیته بروم. جمع بندی 
جدید این است که هرچه به خاتمه ثبت نام انتخابات کمیته ملی المپیک 
نزدیک تر می ش��ویم، جدی تر فکر می کنی��م. به نظرم اگر دو تیم در کنار 

هم باشیم، بهتر عمل می کنیم.
سجادی در پاسخ به این که چرا در مراسم افتتاحیه بازی های همبستگی 
کش��ورهای اسالمی در قونیه ترکیه شرکت نکرد و آیا این عدم حضور به 
نام نویس��ی او در انتخابات مرتبط است، گفت: انصافا این اتفاق به ثبت نام 
من در انتخابات مرتبط نیس��ت و اگر می خواس��تم ثبت نام کنم، روز اول 
اقدام می کردم. ما حضور در مسابقات قونیه را برای مدت ۱۰ روز تقسیم 
کردیم و  س��یدمحمد پوالدگر معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی، 
مریم کاظمی پور معاون بانوان وزارت ورزش و محمود خسروی وفا رئیس 
کمیته ملی پارالمپیک به ترکی��ه می روند. صالحی امیری دیروز به قونیه 
رفت و من هم احتماال طی دو الی سه روز آینده یا اوایل هفته بعد راهی 
محل برگزاری بازی ها ش��وم. چون  برای س��رزدن به مناطق سیل زده و 
اماکن ورزش��ی  به فیروزکوه می روم. از طرفی می خواستم جلسه  هیئت 
دولت را از دست ندهم. مجددا تاکید می کنم که نرفتم به قونیه ربطی به 

ثبت نام در انتخابات کمیته ملی المپیک ندارد.

سجادی:اگرمیخواستمروزاولدرانتخاباتکمیتهثبتناممیکردم

رئیس فدراس�یون گلف پس از ثبت نام در انتخابات کمیته ملی 
المپیک تاکید کرد تقوی�ت ابعاد ملی و بین المللی کمیته و ایجاد 

منابع برای خدمت رسانی به ورزش بسیار مهم است.
به گزارش ایرنا، حمید عزیزی پس از ثبت نام در پس��ت هیئت اجرایی 
کمیته ملی المپیک درب��اره علت حضورش در انتخابات در گفت و گو با 
خبرنگاران گفت: با مشورت پیشکسوتان و بزرگان در پست هیئت اجرایی 
ثب��ت نام کردم. کمیته ملی المپیک به  عنوان یک دس��تگاه اجرایی مهم 
دارای وجوه ملی و بین المللی اس��ت. تقویت در دو بُعد ملی و بین المللی 
و ایجاد منابع در این کمیته بس��یار مهم است تا با توجه به آن به فضای 

ورزش خدمت رسانی شود.
وی اف��زود: تامین منابع مالی ورزش از منابع دولتی و بخش خصوصی 
اس��ت و در کنار آن فض��ای بین المللی هم کمک می کن��د اما در مقابل 
منابع داخلی چشم گیر نیست. ایجاد توازن صحیح بین این منابع اهمیت 

زیادی دارد.
رئیس فدراس��یون گلف تاکید کرد: بودجه در این دوره افزایش داشت 
و در مس��یر تخصصی مصرف شد و ارکان کمیته در دوره آتی باید برنامه 

خوبی برای تداوم و استمرار آن داشته باشند.
عزی��زی ادامه داد: کمیته مل��ی المپیک ضمن این که ب��ار اصلی امور 
بین الملل��ی را ب��ر دوش دارد، در فض��ای داخل در کن��ار وزارت ورزش 
نق��ش کمک کننده دارد و در دوره اخیر توانس��ت برخی بارهای بر زمین 

مان��ده را ب��ردارد و در موضوعات مهم ورود کند و برای تقویت آن به نفع 
فدراسیون ها کمک حال باشد.

رئیس فدراس��یون گلف در خصوص تعامل وزارت ورزش و کمیته ملی 
المپیک گفت: در دوره اخیر ش��اهد توفیق کمیت��ه در ایجاد همدلی در 
ورزش بودی��م به نحوی که رس��ما محوریت وزارت ورزش پذیرفته ش��د 
و کمیته ملی المپیک ب��دون چالش و موضع منفی، همواره بر آن تاکید 
داشته که وزارت ورزش محور همدلی و اتحاد ورزش است و امیدوارم این 

روند ادامه داشته باشد.

وی در خصوص انتقادات نسبت به سفر برخی از اعضای هیئت  اجرایی 
کمیت��ه ملی المپیک به قونیه، گفت: بح��ث مقررات را از افکار عمومی و 
رس��انه باید جدا کرد. مقررات این اجازه را داده که در س��فرها باش��ند و 
ارزیابی خود را برای ادوار و مسابقات  آتی در اختیار هیئت اجرایی، کمیته 
و رس��انه ها قرار دهند ول��ی از بعد افکار عمومی و رس��انه، این انتقادات 
وجود دارد. وی ادامه داد: حضور من در فدراس��یون گلف به صورت کامال 
افتخاری است و حتی هیچ ماموریت و سفر خارجی را با هزینه فدراسیون 
نرفته ام و ماموریت ها از جمله مجمع و مس��ابقات شهریور ۱۴۰۱ جهانی 
گلف در فرانس��ه هزینه س��فر را ش��خصا تقبل نموده ام و همین رویه در 

سفرها انجام شده است.
عزیزی در خصوص عملکرد هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در دوره 
اخی��ر گفت: عملکرد ارکان مختلف کمیته را باید کنار هم دید. در جواب 
این که عملکرد کمیته مثبت بوده یا خبر، پاسخ مثبت است. کمیته ملی 
المپیک از نوع دس��تگاه هایی اس��ت ک��ه با اتکا به رئیس و س��ایر ارکان 
در حوزه سیاس��ت گذاری، منابع مال��ی، بین المللی و مباحث کالن اقدام 
می نمای��د. از موارد دیگری که حائز اهمیت اس��ت، اس��تفاده از ظرفیت 
اعضای مجمع کمیته ملی المپیک و در رأس کمیس��یون های تخصصی 
کمیته به عنوان رکن مهم مش��ورتی و تصمیم سازی است، به گونه ای که 
اعضای هیئت اجرایی به عنوان مسئولین کمیسیون ها منصوب نشوند و در 

این بخش از ظرفیت سایرفدراسیون ها و اعضای مجمع بهره گیری شود.

عزیزی:تقویتابعادملیوبینالمللیکمیتهبسیارمهماست

رقابت مثلث تاج، ماجدی و محمدی برای صندلی ریاست
اعالمرسمیاسامیتائیدصالحیتشدهانتخاباتفدراسیونفوتبال

 آزادکاران حریفان خود را در بازی های 
کشورهای اسالمی شناختند

سرپرست تیم ملی هاکی:

 دنبال تکرار قهرمانی در آسیا هستیم

قرعه کشی پنج وزن نخس�ت پیکارهای کشتی آزاد در 
بازی های همبستگی کشورهای اس�المی در قونیه ترکیه 

برگزار و نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان کش��ورمان در مس��ابقات پنج وزن 
نخست رقابت های کش��تی آزاد بازی های کشورهای اسالمی، از 
ساعت ۱۳ در شهر قونیه ترکیه به مصاف حریفان خود می روند.

نتایج قرعه کشی کشتی گیران کشورمان به شرح زیر است:
در وزن ۵۷ کیلوگرم که با حضور ۱۰ نفر برگزار می ش��ود، رضا 

مومنی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به مصاف وحیداف از تاجیکستان می رود.
در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۱۰ آزادکار حضور دارند، مرتضی قیاس��ی نماینده کش��ورمان در بازی های المپیک 
توکیو در دور نخس��ت اول به مصاف حمزه آالجا از ترکیه می رود و در صورت پیروزی بر این کش��تی گیر در 
دور دوم ب��ا حاج��ی علی اف دارنده مدال های طالی جهان و نقره و برنز المپیک از جمهوری آذربایجان مبارزه 
خواهد کرد. در وزن ۷۴ کیلوگرم که ۱۲ کش��تی گیر به روی باس��کول رفتند، محمدصادق فیروزپور در دور 
نخست با اریلماز از ترکیه کشتی می گیرد و در صورت غلبه بر این کشتی گیر در دور بعد به مصاف ایساکوف 

از اردن می رود.
در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۸ نفر شرکت کردند، علیرضا کریمی در دور اول با کاریپبایف از قرقیزستان مبارزه 

می کند و در صورت پیروزی بر این حریف، در دور بعد به مصاف برنده کشتی گیران الجزایر و چاد می رود.
در وزن ۹۷ کیلوگ��رم ک��ه ۱۰ نفر حضور دارند، مجتبی گلیج در دور نخس��ت ب��ه مصاف بایس کوباتوف از 
قرقیزستان می رود و در صورت گذر از این حریف در دور بعد با ماحمدبکوف از ترکمنستان کشتی می گیرد.

مسابقات اوزان فوق با مشخص شدن نفرات برتر به پایان می رسد.

سرپرس�ت تیم ملی هاکی داخل س�الن کشور گفت: 
به دنبال تکرار عنوان قهرمانی در رقابت های آس�یایی 
هستیم و برهمین اساس با آمادگی کامل و الزم، دراین 

دوره از مسابقات شرکت می کنیم.
امیر چهاردولی در گفت وگ��وی اختصاصی باخبرنگار ایرنا 
اظهار داش��ت: مراحل اردویی بس��یار خوبی را برای تیم ملی 
هاکی داخل س��الن پشت سرگذاشته و با آمادگی کامل راهی 

مسابقات آسیایی شده ایم.
وی اضافه کرد: ۱۲ مرحله اردوی آماده سازی را برای حضور مقتدرانه دراین مسابقات برگزار کردیم و 

در نهایت بهترین ها براساس نتایج و بررسی های انجام شده، راهی مسابقات آسیایی شدند.
چهاردولی خاطرنشان کرد: انگیزه بازیکنان بسیار خوب است و در ۲ بازی نخست توانستیم پیروزی های 

ارزشمندی را مقابل اندونزی و سنگاپور کسب کنیم و فردا باید به مصاف چین تایپه برویم.
وی افزود: تیم ملی کشورمان در ۹ دوره گذشته مسابقات آسیایی موفق به قهرمانی شده است و اکنون 

درصدد تکرار این عنوان شایسته هستیم.
سرپرست تیم ملی هاکی داخل سالن کشور سطح مسابقات را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: همه 

تیم ها با آمادگی کامل گام به این مسابقات گذاشته اند.
ب��ه گفت��ه وی، هیچ یک از مس��ابقات برای تیم ما راحت نیس��ت و با تمام قدرت ب��ه مصاف حریفان 

می رویم.
مسابقات قهرمانی هاکی داخل سالن آسیا تا ۲۴ مردادماه جاری در شهر بانکوک تایلند ادامه دارد.

هافب�ک پرتغالی تی�م فوتبال تراکت�ور با بیان اینکه ش�ناخت کاف�ی از این تیم و 
هوادارن�ش دارد، گف�ت: امی�دوارم فصل�ی خوب و پ�ر از موفقیت ب�رای تراکتور و 

هوادارانش رقم بزنیم.
به گزارش ایرنا، ریکاردو آلوز در گفت و گویی اظهار کرد: از اینکه در تراکتور هستم خوشحالم؛ 
از همان لحظات اولیه که به این تیم ملحق ش��دم، لطف هواداران ش��امل حالم شده و مرا به 
خوبی پذیرفته اند. وی اضافه کرد: می دانس��تم که هواداران تراکتور از بهترین ها هستند و بی 

صبرانه منتظر شروع لیگ و دیدن هواداران و هیجانشان در ورزشگاه هستم.
آلوز با بیان اینکه با قربان بردیف سرمربی تراکتور برای پیوستن به تیم صحبت کردم، گفت: 

بردیف در غیرت قزاقستان سرمربی من بود و زمانیکه شنیدم او با تراکتور توافق کرده، من هم 
به پیش��نهاد تراکتور جواب مثبت دادم، ضمن اینکه با تیاگو فریرا بازیکن فصل قبل تراکتور 

نیز در این باره مشورت کردم.
وی اضافه کرد: زمانیکه فریرا در مورد تراکتور و هوادارانش گفت، برای پیوس��تن به این تیم 
مش��تاق تر شدم و امیدوارم با همکاری و کمک دیگر بازیکنان تیم، نتایج مورد دلخواه آنها را 
در این فصل کس��ب کنیم. آلوز همچنین در مورد میزان آش��نایی اش با فوتبال ایران گفت: 
سردار آزمون و مهدی طارمی را می شناسم، بازی های طارمی را در پورتو دیده ام و این دو نفر 

جزو بهترین های ایران هستند.

هافبک پرتغالی تراکتور:

امیدوارم فصل 
خوبی برای تراکتور 
 و هواداران 
رقم بزنیم


