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اخبار کوتاه

حذف لباس کاروان ایران از مراسم افتتاحیه المپیک

دبیرکل کمیته ملــی المپیک از
حذف لباس کاروان ایران در مراســم
افتتاحیــه المپیک توکیو  ۲۰۲۰خبر
داد .به گــزارش خبرگــزاری صدا و
سیما ،کیکاووس ســعیدی گفت :به
دنبال هجمههای ایجاد شــده نسبت
به لباس رســمیطراحی شــده برای
ِ
«ست ورزشی» توسط
اعضای کاروان ورزش ایران ،حذف این لباس و اســتفاده از
ورزشکاران در مراسم افتتاحیه در دستور کار قرار گرفت .در راستای احترام به افکار
عمومیچنین تصمیمیگرفته شده است.

هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال

تقابل مجیدی و فکری در شرایط خاص ،پرسپولیس به دنبال حفظ صدرنشینی

دبیر سازمان لیگ تکواندو منصوب شد

ســیدمحمد پوالدگــر در حکمی
محمد نوذری را به عنوان دبیر سازمان
لیگ تکواندو منصوب کرد.
در متن حکم آمده است:
آقای محمد نوذری
نظر به پیشــنهاد رئیس سازمان
لیگ و بــا عنایت به اهمیت و جایگاه
مسابقات لیگ در امر پشتوانه سازی و تقویت تیمهای ملی ،جنابعالی را که برخوردار
از تجربیات ارزشمند بوده و فردی متعهد و متخصص هستید به موجب این حکم
برای یک سال به عنوان دبیر سازمان لیگ فدراسیون منصوب میکنم .هماهنگی
کامل با رئیس ســازمان و همه عوامل و واحدهای ذیربط در جهت رونق و توسعه
لیگهای کشور در تمام ردههای سنی همراه با افزایش رضایتمندی جامعه بزرگ
تکواندو ،از شما مورد انتظار است .توفیق جنابعالی را در انجام این مسئولیت خطیر
از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم .محمد نوذری از پیشکسوتان این رشته است
که بیش از  ۳دهه ریاســت هیئت تکواندو استان البرز را برعهده داشت ،وی سال
 ۷۱در سازمان لیگ و کمیته مسابقات فدراسیون به عنوان رئیس فعالیت میکرد و
همچنین از مدرسان و داوران درجه یک بین المللی تکواندو است.

ورزشکار اوگاندایی در ژاپن پیدا شد

پلیس محلی ژاپن از پیدا شــدن
ورزشــکار اوگاندایی ناپدید شــده در
یک ایستگاه خبر داد .به نقل از استار،
یک منبع پلیس امروز گفت :ورزشکار
اوگاندی که هفته گذشــته در اردوی
آماده ســازی خود قبل از المپیک در
غرب ژاپن گم شــده بود توسط یک
دوربین نظارت در ایســتگاه ناگویا حدود  ۲۰۰کیلومتری محل اقامت وی مشاهده
شده است .این اتفاق پس از آن رخ میدهد که جولیوس وزنه بردار اوگاندی پس از
ورود به ژاپن ،اردوی تیمش را ترک کرد او گفت نمیخواهد به اوگاندا برگردد ،زیرا
زندگی او در آنجا سخت بود .مسئوالن تیم اوگاندا قصد دارند این ورزشکار را به اردو
برگردانند و بعد از بازیها نیز به کشور خود بازگردند .همچنین دو عضو تیم اوگاندا
نیز به علت کرونا در حال حاضر در قرنطینه هســتند تا کاروان تیم اوگاندا یکی از
پرحاشیهترین کاروانهای حاضر در المپیک را داشته باشد.

مرتضی مهرزاد
در صدر برترینهای والیبال نشسته توکیو

کمیتــه بین المللــی پارالمپیک،
مرتضی مهرزاد را در صدر برترینهای
والیبال نشســته توکیــو  ۲۰۲۰قرار
داد .وب ســایت کمیتــه بین المللی
پارالمپیــک بــا انتشــار مطلبی به
معرفی برترینهای والیبال نشسته در
بازیهای توکیو  ۲۰۲۰پرداخته است
که در میان آنها نام مرتضی مهرزاد ،ملی پوش تیم کشورمان در صدر قرار دارد.
در این مطلب آمده است « :بلند قامتترین پارالمپین ریو  ،۲۰۱۶تیم ملی ایران را
در توکیو نیز همراهی خواهد کرد تا از عنوان قهرمانی تیمش در پارالمپیک ۲۰۲۰
دفاع کند .مرتضی همچنین در سال  ۲۰۱۸به تیم ایران کمک کرد حریف سنتی
خود و مدافع عنوان قهرمانی جهان یعنی بوســنی و هرزه گوین را شکست دهد و
پس از  ۸سال دوباره به مدال طالی مسابقات جهانی دست یابد .مرتضی مهرزاد
در بازیهــای ریو  ،۲۰۱۶جایی که تیم ایران ششــمین طالی پارالمپیک خود را
کســب کرد ،موفق شد عنوان دومین اســپکر برتر بازیها را از آن خود کند .الزم
به ذکر اســت که ایران و بوســنی هرزه گوین ،در فینال پنج دوره اخیر بازیهای
پارالمپیــک در برابر هم صف آرایی کرده اند .مرتضی مهرزاد توانســته اســت با
بالکهای یک متر و  ۹۶ســانتی متری خود و اسپکهای بلندش به تیم قدرتمند
ایران کمک کند و چالشهای جدی بــرای مربیان تیمهای مختلف ایجاد نماید.
مرتضی پس از حضــورش در یک برنامه تلویزیونی ،مــورد توجه مربیان والیبال
نشسته قرار گرفت و در سال  ۲۰۱۱فعالیت خود را در رشته والیبال نشسته آغاز
کرد و در مارس  ۲۰۱۶به تیم ملی دعوت شد« .

ورود خبرنگاران به استادیومها در لیگ برتر ممنوع شد

ت و هشتم لیگ برتر بدون حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد .به
هفته بیســ 
گزارش برنا؛ شرایط کرونایی کشور دوباره برگزاری بازیهای لیگ برتر را به شرایط
اضطراری در آورده است و به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا که حتی منجر به
ت و هشتم لیگ
تعطیلی تهران و چند شــهر دیگر هم شــده ،بازیهای هفته بیس 
برتر بدون حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد .گفتنی است ،سازمان لیگ برتر در
ت و یکم را با حضور خبرنگاران و البته تعداد محدودی هوادار
تالش است لیگ بیس 
برگزار کند.

گل طارمیبه چلسی نامزد بهترین گل سال فوتبال اروپا

گل آکروباتیک مهاجم ایرانی پورتو
به چلســی در جریان مسابقات لیگ
قهرمانــان اروپا در میــان نامزدهای
بهترین گل فصل گذشته فوتبال اروپا
قرار گرفت .ســایت اتحادیه فوتبال
اروپا هر ســال نامزدهای بهترین گل
فصــل فوتبالی قاره ســبز را معرفی
کــرده و به رأی مخاطبان خــود میگذارد تا از برترین گل ســال اروپا رونمایی
شود .ســایت یوفا روز دوشــنبه نامزدهای بهترین گل فصل  ۲۰۲۰-۲۱فوتبال
اروپا را معرفی کرد که گل زیبای مهدی طارمیبه چلســی در مرحله یک چهارم
نهایی لیــگ قهرمانان اروپا که با رأی کاربران ســایت یوفا بهعنوان بهترین گل
این مســابقات انتخاب شــد ،در میان گزینهها دیده میشود .گل پاتریک شیک
به اســکاتلند در یورو  ،۲۰۲۰گل کمار روفه به استاندارد لیژ در دور گروهی لیگ
قهرمانان اروپا ،گل فلوریان ویرتز به هلند در مسابقات قهرمانی زیر  ۲۱سال اروپا،
گل دله الی به ولفسبورگ در لیگ اروپا ،گل لورنتزو اینسینیه به بلژیک در مرحله
یک چهارم نهایی یورو  ،۲۰۲۰گل ســارا زادرازیل به چلســی در لیگ قهرمانان
بانوان اروپا ،گل فرائو به دوبو ِوچ در لیگ قهرمانان فوتســال اروپا ،گل پائولینیو به
لسترسیتی در لیگ اروپا و گل پل پوگبا به سوئیس در مرحله یک هشتم نهایی
یورو  ،۲۰۲۰سایر نامزدهای عنوان بهترین گل فصل اروپا به شمار میروند .لیونل
مسی در فصلهای  ۲۰۱۵-۱۶ ،۲۰۱۸-۱۹و  ۲۰۱۴-۱۵و کریستیانو رونالدو در
فصل  ۲۰۱۷-۱۸فوتبال اروپا ،برنده عنوان بهترین گل سال اروپا شدند؛ جایزهای
که سال گذشته به بازیکنی اهدا نشد.

هفته بیست و هشــتم رقابتهای لیگ برتر
فوتبال ایران با برگزاری هشــت دیدار به صورت
همزمان امروز در ورزشــگاههای مختلف کشور
برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی مردم ساالری ،رقابت
در صدر جدول بین دو تیم پرسپولیس و سپاهان
به اوج خود رسیده است.
تیم فوتبال پرسپولیس در حالی برای کسب
پنجمین قهرمانی متوالی خود در لیگ برتر تالش
میکند که در پایان هفته بیســت و هفتم با ۵۸
امتیاز در صدر جدول حضور دارد.
سرخپوشان در صورت کسب سه پیروزی در
دیدارهای باقیمانده خود قهرمان قطعی مسابقات
خواهد بود و با توجه بــه اختالف دو امتیازی با
ســپاهان اصفهان نیازی به نتایج ســایر بازیها
نخواهد داشــت .از این رو هیأت مدیره باشــگاه
پرسپولیس تصمیم به پرداخت پاداش ویژه برای
سه بازی پیش روی این تیم مقابل ماشین سازی،
تراکتور تبریز و پیکان تهران گرفته است.
اعضای تیــم فوتبال پرســپولیس بابت هر
پیروزی  ۲۰میلیون تومان پاداش خواهند گرفت
و در صورت قهرمانی نیز پاداش جداگانه ای را در
همان شــب بازی با پیکان دریافت خواهند کرد.
در واقع با احتســاب تمام اعضای تیم و کســب
سه پیروزی (در مجموع برای هر نفر  ۶۰میلیون
تومان) این پاداش بیش از  ۲میلیارد خواهد شد.
تیم پرسپولیس با کسب سه پیروزی متوالی
میتواند برای پنجمین بار قهرمانی اش را جشن
بگیرد ولی تیم ســپاهان منتظر یک لغزش تیم
صدرنشین میباشــد تا بعد از مدت ها شاگردان
محرم نویدکیا بتوانند جام قهرمانی را به اصفهان
ببرند ســپاهان این روزها فوتبــال زیبایی را به

نمایش میگذارد از ســوی دیگر تیم استقالل
کــه بعد از پیروزی در مقابل حریف دیرینه خود
در شــهرآورد از روحیه باالیی برخــوردار بوده و
بازیکنــان این تیم پاداش پنجاه میلیونی خود را
از ســرمربی دریافت کردند به دنبال کسب سه
امتیاز میباشــند اما در پایین جدول سقوط تیم
ماشین سازی قطعی شده است و سه تیم دیگر
هم برای فرار از خطر ســقوط رقابت ســختی با
حریفان خود دارند
تیــم اســتقالل در حالی میزبــان حریف
خوزستانیاش است که شاگردان فرهاد مجیدی
بر خالف تصورات بعد از شهرآورد در اعتراض به
مشکالت مالی و همچنین مدل برخورد مدیریت
این باشــگاه با فرهاد مجیدی و تیمش ،تمرین
روز یکشنبه را تعطیل کردند .از طرف دیگر نفت
مسجدسلیمان هم هر سه بازی آخرش را باخته
و از  5بازی آخرش فقط یک امتیاز گرفته است و
شرایط چندان خوبی در جدول ندارد.
قطعــا در جریان اتفاقات بازی این تیم مقابل
ذوب آهن هم هســتید که باعث شد فکری سه
بازیکن را از تیمش کنار بگذارد.
چهره ویژه :بدون شک محمود فکری .او در
حالی مجبور به جدایی از اســتقالل شد که بعد
از حضور در نفت مسجدســلیمان مدعی شد در
اســتقالل علیه او توطئه و کودتا شده و یکی دو
بازیکن استقالل را متهم کرد که با شیطنتشان
باعث اذیت او شــدند .او دل خوشی هم از فرهاد
مجیدی ندارد و قطعا تقابل او با تیم ســابقش و
همچنین جانشینش در استقالل ،مهمترین نکته
این بازی حساس خواهد بود.
نتیجه هفته گذشته :استقالل با  2گل سایپا
را شکست داد و نفت با نتیجه  3-2به ذوب آهن

باخت
وضعیت در جدول :اســتقالل  50امتیازی
تیم ســوم جدول است و نفت مسجدسلیمان با
 28امتیاز در رده سیزدهم قرار دارد.
این  ۲تیم تا به حال پنج مرتبه با یکدیگر در
لیگ برتر فوتبال ایران رقابت داشــتهاند که سه
پیروزی برای اســتقالل و  ۲تساوی به بار آمده
و نماینده شهر اولینها موفق به ثبت برد مقابل
رقیب تهرانی خود نشده است .در این پنج بازی
هفت گل برای آبیپوشــان و چهار گل برای تیم
مسجدسلیمانی به ثمر رسیده است.
استقالل برای سومین بار در ورزشگاه آزادی
باید از حریف خود پذیرایی کند .در  ۲بازی قبلی
 ۲پیروزی مشــابه  ۲بر یک به دست آمده است.
نفــت تا به حال در تهران موفق به گرفتن امتیاز
از اســتقالل نشده و همیشه به عنوان تیم بازنده
از میدان خارج شده است .البته فکری فصل قبل
در قامت سرمربی نســاجی موفق شد در تهران
مقابل تیم فرهاد مجیدی به تساوی ارزشمندی
برســد .مهدی قایدی با به ثمر رساندن سه گل،
بهترین گلزن تقابلهای این  ۲تیم است .اللهیار
صیادمنش ،حکیم نصــاری ،علی کریمی ،حامد
نورمحمدی ،ارســان مطهری ،آرمان قاســمی،
سیدحسین حسینی و وریا غفوری دیگر نفراتی
هســتند که تا به حال در جدال استقالل و نفت
گلزنی کردهاند .البته حســینی زننده یک گل به
خودی بود .اســتقالل در هشت بازی اخیر خود
شکستی نداشته و به هفت برد رسیده است .در
سوی مقابل نفت در پنج دیدار گذشتهاش چهار
شکست و یک تســاوی داشته و به بردی دست
پیدا نکرده است .باید دید پس از تساوی یک بر
یک در دیدار رفت حاال این بار سرنوشــت جدال
آبی های پایتخت و نماینده مسجدسلیمان با چه
نتیجهای خاتمه پیدا میکند.
در یکــی دیگــر از دیدارهــای ایــن هفته
تیمهای ماشینسازی تبریز و پرسپولیس تهران
رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران باید در ورزشگاه
بنیاندیزل به مصاف یکدیگر بروند .سرخپوشان
تهرانی صدرنشــین لیگ هســتند و سبزقبایان
تبریزی در قعر جدول ردهبندی جای گرفتهاند.
ایــن  ۲تیم تا به حــال در تاریخ لیگ برتر
هفــت بار به مصــاف هم رفتهانــد که حاصل
آن پنج پیروزی برای تیم پایتختنشــین و ۲
تســاوی بوده است .ماشینسازی تا به حال در
شکست دادن پرســپولیس موفق نبوده است.
هشــت گل زده برای تیم تهرانی و  ۲گل برای
نماینده تبریز به ثبت رســیده است .قرار است
شاهد چهارمین بازی  ۲تیم در تبریز باشیم .در
سه دیدار قبلی پرســپولیس برنده مطلق بوده
و هیــچ گلی هم دریافت نکرده اســت .آنها به
ترتیب با نتایج  ۰-۱ ،۰-۲و  ۰-۱از سد میزبان
خود گذشتهاند.
دیدار رفت این  ۲تیــم در تهران با برتری ۲
بر یک پرســپولیس به اتمام رسید .وحید امیری
و احمد نوراللهی برای تیم میزبان و پیمان بابایی
برای ماشینسازی در این مسابقه موفق به گلزنی
شدند.
علی علیپور و وحید امیری با  ۲گل زده بهترین
گلزنان تقابلهای پرســپولیس و ماشینسازی
بودهاند .مهدی ترابی ،شــجاع خلیلزاده ،مهدی
طارمــی ،احمد نوراللهی ،پیمــان بایایی و جای
کوتینگا هم یک گل را تا به اینجا وارد دروازه تیم

مددی:

مدیرعامل باشگاه استقالل گفت :انتقادات و صحبت های
بازیکنان و کادرفنی را با تمام وجود پذیرا هستم .از مدتها
قبل به کمــک اعضای هیات مدیره دنبال تامین منابع الزم
برای حل مشکالت بودیم.
به گزارش باشگاه استقالل« ،احمد مددی» در گفتوگویی
اظهار داشت :روز گذشته صحبتهای سرمربی و بازیکنان را
شنیدم و پیش از آن نیز در جریان دغدغه تمامیعزیزان قرار
داشتیم و از مدت ها قبل به کمک اعضای هیات مدیره دنبال
تامین منابع الزم برای حل مشکالت بودیم.
مدیرعامل استقالل در ادامه تصریح کرد :بار دیگر پیروزی
شیرین استقالل را در دربی خدمت همه هواداران و کادر فنی
و تیم ســختکوش استقالل تبریک عرض میکنم ٣٥ .سال
است که هوادار استقالل هستم و این را تمامیدوستانی که
من را از نزدیک و دور میشناسند ،میدانند .از برد استقالل
شــاد میشــوم و برد دربی نیز مطمئنا جایگاه خاص خود
را دارد و تمامیافرادی که در ورزشــگاه حضور داشتند نیز
مطمئنا شادی و شعف من را از برد در دربی تایید میکنند.
وی افــزود :بعد از پایان دربی بنده و اعضای هیات مدیره

انتقادات کادرفنی و بازیکنان استقالل را میپذیریم
طی پیامیبه ســرمربی و سرپرست تیم ،پیام تبریک خود را
ابالغ و ارسال کردیم.
احمد مددی در بخش بعــدی صحبت های خود عنوان
کــرد :انتقادات و صحبت های بازیکنان و کادرفنی را با تمام
وجود پذیرا هســتم و مانند یک پدر وظیفه خود میدانم که
حتی در زمان عصبانیت بازیکنان نیز شــنونده صحبت های
آنها باشــم و مطمئنا انتظار داریم که البته این صحبت ها با
رعایت ادب و احترام همراه شــود .گواه این ادعا جلســه در
محل تمرین تیم بود که تالش کردیم تا صحبت های درون
خانوادگی را درون خانواده حفظ کنیم و نتیجه آن کسب یک
برد شیرین در دیدار دربی بود.
مدیرعامل استقالل در پایان گفت :وظیفه من و همکارانم
در کادر مدیریتی برطرف کردن مشــکالت و انجام خواسته
به حق بازیکنان اســت و اگر بدهی های انباشــته باشگاه و
سوءمدیریتهای پیشین در مسیر ما قرار نمیگرفت ،شاهد
چنین مشــکالتی نبودیم اما شاهد آن هستیم که مسببان
وضع موجود این روزها در قامت یک منتقد دلســوز! ظاهر
شده اند و به دنبال ماهیگیری از آب گل آلود هستند.

شوک جدید؛ خداحافظی احسان حدادی با المپیک؟!

دوست دارم در چهارمین المپیک هم باشم ،اما نه به هر قیمتی

اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته

مردان والیبال نشسته کشورمان
از یکم مرداد وارد اردوی آمادگی تیم
ملی میشوند .به گزارش خبرگزاری
صدا و ســیما ،هفدهمیــن مرحله
اردوی تیــم ملی والیبال نشســته
مردان کشــورمان ،بــرای حضور در
بازیهای پارالمپیک توکیو از یکم تا
هشتم مرداد ،با رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار میشود.

حریف کردهاند.
نکته جالب این اســت کــه پنج گل از  ۶گل
آخر پرسپولیس به ماشینسازی در نیمه دوم زده
شده و گلهای پیروزی بخش سرخپوشان در سه
دیدار گذشــته مقابل ماشینسازی از دقیقه ۸۵
به بعد وارد دروازه تیم تبریزی شــده است .باید
دید بازهم شاهد یک گل دیرهنگام از تیم یحیی
گلمحمدی خواهیم بود یا خیر.
در یکی دیگر از بازی ها تیم تراکتورسازی تبریز
به مصاف تیم آلومینیوم اراک خواهد رفت فیروز
کریمیسرمربی تیم تراکتور در کنفرانس خبری
قبل بازی گفت :بازی ســنگینی در پیش داریم.
آلومینیوم تیم بسیار خوبی است که تا اینجای کار
هم به حق باال آمده است .آنها از بازیکنان ،کادر
فنی و تاکتیک مناسبی برخوردارند و حضورشان
در باالی جدول بیجهت نیست.
تیم َق َدری است و دیدار
وی افزود :آلومینیوم ِ
مقابل این تیم یک بازی شش امتیازی به حساب
میآید که فاتح آن میتواند نگاهی صد درصدی
به کســب سهمیه داشته باشد .البته اگر به امید
خدا ما برنده این دیدار شویم ،موقعیتمان برای
کسب سهمیه مناســبتتر از حریف خواهد بود.
امیدواریم که در یک شــرایط مناسب به میدان
برویم و سه امتیاز بازی را کسب کنیم .سرمربی
تیم فوتبال تراکتور با ابراز رضایت از روند تمرینات
تیمش در هفته گذشــته ،خاطرنشان کرد :بعد
دیدار مقابل گلگهر ،حدود  11جلســه تمرین
فمان را تا حدودی برطرف
داشــتیم و نقاط ضع 
و نقــاط مثبتمان را تقویــت کردیم .همچنین
برخی از بازیکنان ثابتمان به تیم اضافه شــده و
دستمان بازتر است .اگرچه هنوز هم یک تعداد
محروم و مصدوم داریم ،اما نســبت به هفتههای
گذشته وضعیتمان بهتر خواهد بود.
کریمیدرمورد فشــردگی ســه دیدار پایانی
لیگ برتر ،گفت :همه تیمهــا این رویه را دنبال
میکنند و چــارهای وجود ندارد .تیمهای حاضر
در جام حذفی فشار به مراتب بیشتری را تحمل
یکنند و ما در روزهایی که آنها بازی داشــتند،
م
تمرین کردیم .به هر حال باید مطیع این موضوع
باشیم و به نظر من برنامهریزی خوبی بوده است.
وی از غیبت برخــی بازیکنان تراکتور مقابل
آلومینیوم خبر داد و عنوان کرد :مصدوم و محروم
داریم و هنــوز تعدادی از مصدومانمان به جمع
بازیکنان اضافه نشدهاند .یک تعداد غایب هم داریم
که نمیدانم وضعیتشان به چه شکل است ،اما
آنها مدتی است که به تمرینات نیامدهاند .البته اگر
االن بیایند هم فایدهای ندارد ،چون پس از دیدار
مقابل آلومینیوم ،فاصله کمیتا بازی با پرسپولیس
وجــود دارد و ما برای کار تاکتیکی زمان نداریم.
پس از آن هم به دیدار مقابل سایپا خواهیم رفت.
بــا همین اندوخته از  10روز تعطیلی وارد ســه
دیدار پایانی فصل خواهیم شد.
سرمربی تیم تراکتور در پاسخ به این سوال که
تیم ایدهآل او در تراکتور محقق
«چند درصد از ِ
شــده اســت؟» ،گفت :زمانی یک تیم را ایدهآل
میخوانــم که خودم آن را بســته و تمرین داده
باشم .تیم باید حداقل  75روز زودتر بسته شود و
تمرینات بدنسازی و تاکتیکی خود را با بازیکنان
مدنظر سرمربی آغاز کند.
کریمیادامه داد :با امکاناتی که در تبریز وجود
دارد و حمایتهای مســئوالن عالی رتبه استان،
اداره کل ورزش و جوانان ،هیئت فوتبال ،مدیران

باشــگاه و البته حمایت کامــل و تمام قد آقای
زنوزی ،چرا تراکتور صرفاً باید به دنبال ســهمیه
باشــد؟ آذربایجان یک خطه مدیرخیز اســت و
االن در سطح باشگاه هم یک فرد الیق و مناسب
حضور دارد که میتواند گرهگشــا باشــد .آقای
زنــوزی هم تمام قد از تراکتور حمایت میکند و
انشاءاهلل هواداران هم بتوانند هرچه سریعتر به
ورزشگاهها بیایند تا همه قدرت واقعی تراکتور را
ببینید.
وی با اشاره به متضرر شدن تراکتور از غیبت
هواداران در ورزشــگاهها ،خاطرنشان کرد :االن
هیچ تفاوتــی میان تراکتور و تیمهای کم هوادار
وجود ندارد ،چون ما بزرگترین نیروی انرژیزای
خود را نداریم .انشاءاهلل اگر هواداران به ورزشگاه
بیایند ،ما دیگر مشــکلی نخواهیم داشت .ما چرا
باید در کورس قهرمانی نباشــیم و برای کسب
سهمیه بجنگیم؟ تراکتور باید از روز اول در باالی
جدول و مدعی باشــد .این اتفاق هم زمانی رخ
میدهــد که مربی تیم را ببنــدد ،طرح و برنامه
بدهد و نفرات مدنظر خودش را بیاورد.
ســرمربی تیم فوتبال تراکتور در پایان گفت:
االن بــا بضاعتی کــه داریم ،امیدوار به کســب
سهمیه هستیم .چه من باشم و چه هرکس دیگر،
امیدوارم تراکتور همیشه سرافراز باشد و جایگاه
واقعیاش را به دست بیاورد .حق و سهم تراکتور
به مراتب از چیزهایی که االن وجود دارد ،بیشتر
است.
اســامیداوران قضــاوت کننــده در
مسابقات هفته بیست و هشتم لیگ برتر
بیستم فوتبال به شرح زیر است:
ذوب آهن اصفهان – نساجی مازندران
علیرضا فغانی – محمد رضا منصوری – محمد
راهی – روح اله شریفی
ناظر :حیدر شکور
استقالل تهران  -نفت مسجد سلیمان
محمد حســین ترابیان – حسن انتظاری –
محمد صالح عرب آبادی – سعید رحیمیمقدم
ناظر :علیرضا یزدانی
گل گهر سیرجان – سایپا تهران
حسن اکرمی– ســعید علی نژادیان – فرهاد
فرهاد پور -ابوالفضل گرجی
ناظر :مسعود مرادی
آلومینیوم اراک – تراکتور تبریز
علی صفایی – امیــد افخمی– علی الفتی –
کمیل غالمی
ناظر :محمد رضا فالح
صنعت نفت آبادان – مس رفسنجان
علیرضا حیدرپناه – علیرضــا طاهرخانی –
حسین سلیمانی – ابوالفضل دوستی
ناظر :بهرام مهرپیما
ماشین سازی تبریز – پرسپولیس
مهدی سید علی – ســید یعقوب حجتی –
حمید رضا افشون – رضوان سرشار
ناظر :نادر جعفری
پدیده مشهد – فوالد مبارکه سپاهان
رضا عادل – تورج عیوض محمدی – رامین
بابایی – محمد باقر پورباقر
ناظر :علی خسروی
پیکان تهران – فوالد خوزستان
جواد رحیم زاده – محمد رســول ذورقی –
حامد صفایی – امیر سامان سلطانی
ناظر  :محسن ترکی

احســان حدادی این روزها درگیر آســیب دیدگی های
پرتعداد است و میگوید با این وضع شاید به المپیک نرود.
به گزارش «ورزش ســه» ،احســان حدادی جزو اولین
ورزشــکاران ایرانی بود که توانست سهمیه المپیک توکیو را
کســب کند و در دو ســال اخیر هم با رفع مصدومیت های
خود در اردوهای تدارکاتی مختلف شرکت کرده تا به بهترین

نحو برای حضور در این رویداد بزرگ آماده شود .این پرتابگر
ایرانــی که در المپیک لندن با کســب مدال نقره یک اتفاق
تاریخی را رقم زد ،سابقه حضور در سه دوره المپیک را دارد،
اما در آستانه حضور در چهارمین المپیک متوالی خود نه تنها
مثل چند ماه قبل امیدی به کسب مدال ندارد ،بلکه میگوید
مصدومیت هایی که سراغش آمده شاید اجازه ندهد به توکیو

اعزام شود .این یعنی ممکن است بعد از مثبت شدن دوپینگ
بهمن عسکری و مصدومیت پریسا جهانفکریان که باعث از
دســت رفتن دو سهمیه برای ایران شد ،شوک سومیهم در
راه باشد.
حدادی که تا چند ماه با مــک ویلکینز مربی آمریکایی
خود در این کشــور مشغول تمرین بود ،به خاطر عود کردن
دیســک کمرش به تهران بازگشــت و دوره های درمانی را
سپری کرد .او اما دیروز وقتی در لیگ دوومیدانی پرتاب و با
رکورد  58.46متر همه را ناامید کرد.
برای پیگیری این ماجرا و اینکه چرا حدادی در آســتانه
اعزام به توکیو حدود  9متر پایین تر از رکورد ورودی المپیک
را پرتــاب کرده ،با او همکالم شــدیم .این ملی پوش پرتاب
دیســک ایران در گفــت و گو با «ورزش ســه» از احتمال
غیبتش در المپیک خبر داد.
پایم آسیب دید و نمیخواستم پرتاب کنم
یک روز قبل از مســابقه لیــگ پایم در تمرین پیچید و
به خاطر این آســیب دیدگی نمیخواستم مسابقه دهم ،اما
به تیم پلمیر تعهد داده بودم و مجبور شــدم که پرتاب کنم.
میدانستم که شرایطم خوب نیست و چنین رکوردی ثبت
میکنم .مشــکل من در لیگ آســیب دیدگی کمرم نبود و
به آن عادت کردم چون شرایطش تغییری نمیکند .آسیب
دیدگی پایم جدید است و اگر نبود ،قطعا  64 ،63متر پرتاب
میکردم.

بدشانسی پشت بدشانسی برایم میآید
تالش میکنم طی روزهای آینده حداقل وضعیت آسیب
پایم درست شــود .هر روز فیزیوتراپی میکنم ،اما نمیدانم
چرا بدشانسی پشت بدشانسی میآید .دیگر نمیتوانم کاری
بیش از این کنم .من برای چهارمین بار ســهمیه المپیک را
کسب کردم و خیلی دوست دارم که این افتخار بزرگ نصیبم
شود ،اما باید ببینم که در روزهای آینده چه اتفاقی میافتد.
نمیخواهم به هر قیمتی به المپیک بروم
بــدم نمیآید که نامم در تاریخ ثبت شــود و در  4دوره
المپیک به عنوان یک ایرانی شرکت کرده باشم ،اما نه به هر
قیمتی .من اگر وضعیت خوبی نداشته باشم و نتوانم رکورد
خوبی ثبت کنم ،برای اعتبار خودم و کشــورم خوب نیست.
هر ورزشــکاری به المپیک میرود که پرچم کشورش را باال
ببــرد و اگر نتواند این کار را کند ،اصال رفتن به المپیک هم
معنایی ندارد.
تا لحظه آخر سعی میکنم به المپیک برسم
من تا لحظه آخر تالشم را میکنم .یکشنبه هفته آینده
زمان اعزام من به توکیو است و باید ببینم که تا آن زمان چه
اتفاقی پیش میآید .هدف من این است که با بهترین شرایط
به المپیک بروم و یک رکورد آبرومندانه ثبت کنم .مصدومیت
هم جزو ورزش حرفه ای است ،اما متاسفانه در چنین مقطع
گریبــان مرا گرفت .امیدوارم همه چیز خوب پیش برود ،اما
فعال چیزی مشخص نیست

