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شیخ دیاباته به الغرافه قطر پیوست
مهاجــم فصل گذشــته 
اســتقالل کــه در لیســت 
فصل جدید این باشگاه قرار 
به  به طور رسمی  نداشــت 
باشــگاه الغرافه قطر پیوسته 
اســت به گــزارش فوتبالی، 
شــیخ دیاباتــه مهاجم اهل 
فصل  در  اســتقالل  مالــی 
گذشــته نتوانست شــرایط خوبی را دنبال کند در واقع مصدومیت های پیاپی و 
دوری از آمادگی باعث شد او با افولی عجیب مواجه شود. موضوعی که در نهایت 
باعث شد تا این باشــگاه و فرهاد مجیدی در نهایت تصمیم به عدم همکاری با 
این مهاجم بگیرند و قراردادش تمدید نشد. اکنون شیخ دیاباته به طور رسمی به 

باشگاه الغرافه قطر پیوسته است.

آغاز مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور 
بانوان از ۲۷ شهریورماه

مسابقات دوچرخه سواری 
قهرمانی کشور بانوان از ۲۷ 
شهریور و در پیست مجموعه 
آغاز  تهران  آزادی  ورزشــی 
می شــود. به گــزارش ایرنا، 
دوچرخه سواری  مســابقات 
قهرمانی کشور بانوان در دو 
بخش جوانان و بزرگساالن پس از وقفه ای طوالنی به دلیل شیوع ویروس کرونا از 
فردا آغاز و بانوان رکاب زنان طی دو روز با هم به رقابت می پردازنند. ورزشــکاران 
امروز از ســوی کمیته برگزاری مسابقات  پذیرش می شــوند تا در جلسه فنی 
مسابقات حاضر شوند. این جلسه امروز ساعت ۱۶ برگزار می شود تا شرایط و نحوه 
حضور دورچرخه سواران مشخص شود. بر این اساس تیم های هرمزگان، همدان، 
قم، فارس، اردبیل، بوشهر، البرز، یزد، آذربایجان شرقی، لرستان، مرکزی، خراسان 
شمالی، خوزستان، کرمان، گیالن و تهران تیم های حاضر در مسابقات قهرمانی 
کشور بانوان هستند. گفتنی است پرونده مسابقات قهرمانی کشور آقایان نیز در 

این هفته با معرفی نفرات برتر ماده های مختلف بسته شد.

میالد محمدی به کریم انصاری فرد 
و احسان حاج صفی پیوست

مدافــع چپ تیــم ملی 
فوتبال ایران به باشگاه یونانی 
آاِک آتــن یونان پیوســت. 
به گــزارش روز جمعه ایرنا، 
میــالد محمدی مدافع چپ 
تیم ملی فوتبال ایران که در 
دو فصل گذشــته برای تیم 
خنت بلژیــک بازی می کرد 
پس از پشــت سر گذاشتن 
تســت های پزشــکی با تیم 
فوتبال آاِک آتن یونان به توافق رسید و با این تیم مشهور یونانی قرارداد بست تا 
سومین بازیکن ایرانی این تیم باشد. مدت قرارداد این بازیکن ۲۷ ساله با ااِک ۲ 
ساله است و باشگاه یونانی او را به صورت ازاد به خدمت گرفت. محمدی در ۶۵ 
مســابقه برای تیم خنت بلژیک موفق به زدن دو گل و دادن پنج پاس گل شد. 
او حاال با ۴۲ بازی ملی به تیمی رفته که احســان حاج صفی را در ابتدای فصل 
جذب کرده و پیش از این هم کریم انصاری فرد را در اختیار داشت. باید دید آاِک 
با ســه بازیکن ملی پوش و ایرانی خود در پایان فصل، در سوپرلیگ یونان به چه 

نتیجه ای دست پیدا می کند.

جنجال کمک داور ویدئویی در جام جهانی فوتسال
داوران با وجود اســتفاده 
از تکنولــوژی کمــک داور 
ویدئویــی در جــام جهانی 
فوتســال، تصمیماتی بحث 
برانگیز داشــتند. به گزارش 
ایســنا، فیفا چنــدی پیش 
تصمیم گرفت پس از اضافه 
کردن کمک داور ویدئویی به فوتبال )VAR(، این تکنولوژی را برای اولین باردر 
فوتسال نیز استفاده کند و قرار شد برای جام جهانی ۲۰۲۱ برای اولین بار شاهد 
اجرا شــدن آن باشیم. پیش از شــروع جام نیز در این زمینه جلساتی با داوران 
گذاشته و آموزش های الزم به آنها داده شد اما به نظر می رسد این تکنولوژی حاال 
به پاشــنه آشیل برای فیفا تبدیل شده و آبروی داوری جام جهانی را برده است. 
پس از اینکه در بازی ونزوئال با کاستاریکا در دور اول مرحله گروهی داوران حتی 
با اســتفاده از این تکنولوژی نیز پنالتی مسلم به سود ونزوئال را تشخیص ندادند 
اخیرا نادیده گرفتن دو گل صحیح در این رقابت ها جنجالی شده است. اولی در 
بازی لیتوانی میزبان مســابقت با قزاقستان بود که صحنه عجیب داوری به سود 
تیم لیتوانی میزبان جام جهانی رقم خورد و در کمال ناباوری داوران با تکنولوژی 
کمک داور ویدئویی هم توپ وارد شده به دروازه لیتوانی را گل تشخیص ندادند 
تا شــائبه جانبداری از تیم میزبان مطرح شــود اما وقتی ایــن اتفاق در جریان 
بازی ویتنام با پاناما نیز تکرار شــد مشخص شد که داوران هنوز به خوبی با این 
تکنولوژی آشــنایی پیدا نکرده اند. در این بازی نیز توپی که کامال از خط دروازه 
پاناما رد شد را داوران گل تشخیص نداده و نماینده آسیا را برای رسیدن به گل 

برتری به زحمت انداختند تا جنجالی دیگر را شاهد باشیم.

شعار المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن مشخص شد
آینده  بــرای  »بــا هــم 
مشــترک« به عنوان شــعار 
رســمی بازی هــای المپیک 
زمستانی ۲۰۲۲ پکن انتخاب 
شــد. به نقــل از خبرگزاری 
روز   ۲۰۲۲ پکــن  تــاس، 
جمعه  از »با هم برای آینده 
مشترک« به عنوان شعار رسمی خود رونمایی کرد. یک هیات تخصصی این شعار 
را از میان ۷۹ پیشنهاد ارائه شده از ماه مه ۲۰۲۰ انتخاب کرد. همانطور که سازمان 
دهندگان پکن ۲۰۲۲ توضیح دادند، »با هم« نشــان می دهد که چگونه بشــر در 
مواجهه با سختی ها قوی می ماند و راه حلی را برای غلبه بر این مشکالت و ایجاد 
آینده بهتر نشان می دهد. »برای آینده مشترک« تجسم چشم اندازی برای زندگی 
بهتر اســت و امید و اطمینان را منتقل می کند. پکن ۲۰۲۲ در بیانیه مطبوعاتی 
خود گفت: این شــعار از هدف جهانی وحدت، صلح، پیشرفت و فراگیری حمایت 
می کند. این تفسیر چینی از شعار تازه المپیک یعنی سریع تر، باالتر، قوی تر، با هم 
اســت. چن جنینگ شهردار پکن و رئیس اجرایی کمیته سازماندهی پکن ۲۰۲۲ 
گفت: این آرمان ما را در بر می گیرد که مردم در سراسر جهان می توانند همبستگی 
خود را تقویت کنند، از یکدیگر حمایت کنند و برای آینده ای بهتر دست به دست 
هم دهند. پکن اولین شــهری خواهد بود که میزبان المپیک تابستانی و زمستانی 
است. بازیهای المپیک زمستانی پکن ۲۰۲۲ بین ۴ فوریه تا ۲۰ فوریه و پارالمپیک 

زمستانی بین ۴ مارس تا ۱۳ مارس ادامه خواهد داشت.

یک ایرانی مربی تیم ملی تنیس روی میز 
زیر ۱۱ سال آمریکا شد

یک ایرانی به عنوان مربی تیم ملی تنیس روی میز پسران زیر ۱۱ سال آمریکا 
انتخاب شــد.  به گزارش ایســنا، آمریکا برای حضور در مسابقات تنیس روی میز 
زیر ۱۳ ســال و زیر ۱۱ ســال قهرمانی پان آمریکن مربیان تیم های ملی  خود را 
معرفی کرد و یک ایرانی نیز موفق شد صاحب سمت شود. کیومرث هدایتیان، ملی 
پوش ســابق جوانان ایران به عنوان مربی تیم زیر ۱۱ سال پسران آمریکا انتخاب 
شد. سایت تنیس روی میز آمریکا در مورد این انتخاب نوشت: کیومرث هدایتیان 
بیش از ۲۰ سال سابقه مربیگری دارد. او به عنوان یک بازیکن در بازی های آسیایی 
جوانان به نمایندگی از تیم ملی ایران شرکت کرد. او همچنین به طور حرفه ای در 
لیگ آلمان بازی کرده و بیش از ۲۰ ســال در مسابقات سراسر اروپا شرکت کرده 
است. او بسیای از بازیکنان را از رده خردساالن تا پیشکسوتان را آموزش داده است.

الهالل حریف پرســپولیس در مرحله یک چهارم نهایی اخبار کوتاه
لیگ قهرمانان آسیا است.

به گزارش گروه ورزشــی مردم ساالری قرعه کشی این 
مرحله دقایقی قبل برگزار شد که طبق قرعه، پرسپولیس به 
الهالل خورد و النصر مقابل الوحده امارات قرار خواهد گرفت.
 در این مرحله نیز مانند دوره های گذشته این مسابقات، 
قرعه کشی ای اف سی منطقه شرق و غرب را به صورت جدا 
پیــش خواهد برد و در نهایت بهترین تیمهای هر منطقه با 

یکدیگر دیدار خواهند کرد.
بازیهــای مرحله یک چهارم نهایی روز ۲۴ و ۲۵ مهر ماه 
برگزار خواهد شد و ریاض عربستان میزبان بازیهای منطقه 

غرب خواهد بود.
پرســپولیس ایران ،النصر عربستان، الهالل از عربستان، 
الوحده امارات، اولســان هیوندای کــره جنوبی، جونبوک 
موتورز کره جنوبی، پوهان اســتیلرز کــره جنوبی و ناگویا 
گرامپوس از کشــور ژاپن تیمهای راه یافته به این مرحله از 

مسابقات لیگ قهرمانان آسیا هستند.
نتیجه قرعه کشی به شرح زیر است:

مرحله یک چهارم)غرب(
الهالل عربستان - پرسپولیس

الوحده امارات- النصر عربستان
*مرحله یک چهارم)شرق(

اولسان کره جنوبی- چونبورک موتورز 
ناگویای ژاپن- پوهانگ استیلرز کره جنوبی

انگیزه ویژه پرسپولیس برای بردن الهالل
پرســپولیس برای پیروزی مقابل الهالل عربســتان در 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا انگیزه ویژه ای 

دارد. اینکه انتقام فصل ۲۰۱۷ را از تیم عربستانی بگیرد.
قهرمان فصل گذشته لیگ برتر و لیگ حرفه ای عربستان 
در حالی مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت که آخرین تقابل 
دو تیم مربوط به فصل ۲۰۱۷ لیگ قهرمانان آسیا است که 
پرسپولیس خاطره خوبی از بازی با الهالل در آن فصل ندارد.
این دو تیم در مرحله گروهــی به مصاف هم رفتند که 
دو بازی دو تیم در آن مرحله برنده ای نداشــت و در تساوی 
۱-۱ دو تیم در بــازی رفت، کارلوس ادواردو اجازه نداد که 
گل محسن مسلمان باعث برتری نماینده ایران شود و بازی 

برگشت با تساوی بدون گل رسید.
این دو تیم در مرحله نیمــه نهایی آن تورنمنت، دوباره 
به هــم خوردند که در بازی رفت، الهالل با هت تریک عمر 
خربین و تک گل یاســر الشهرانی حریفش را با نتیجه ۴-۰ 
شکســت داد و در بازی برگشــت هم دبل گادوین منشا، 
تاثیری برای پرسپولیس نداشت و آن بازی با تساوی ۲-۲ به 

پایان رسید تا الهالل فینالیست آسیا شود.
حاال این دو تیم در شرایطی مقابل یکدیگر قرار خواهند 
گرفت که پرسپولیس امیدوار اســت با بردن الهالل انتقام 

فصل ۲۰۱۷ را از تیم عربستانی بگیرد.
ازمانده های آخرین تقابل پرسپولیس با الهالل 

این 5 نفر
از بازیکنان فعلی پرســپولیس، کــدام نفرات در آخرین 

تقابل قرمزها با الهالل حضور داشتند؟
آخرین باری کــه دو تیم به مصاف یکدیگر رفتند، بازی 
برگشت مرحله نیمه نهایی فصل ۲۰۱۷ لیگ قهرمانان آسیا 
بود که تســاوی ۲-۲ حاصل کار دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه 
و پرســپولیس به خاطر شکست در بازی رفت، نتوانست به 

فینال آسیا برسد.
برانکو ایوانکوویچ ســرمربی وقت پرســپولیس برای آن 
بازی تیمــش را با ترکیــب علیرضا بیرانوند، ســیدجالل 
حسینی، شجاع خلیل زاده، محمد انصاری، صادق محرمی، 
کمــال کامیابی نیا)احمــد نوراللهی(، محســن ربیع خواه، 
محسن مسلمان )بشار رســن(، وحید امیری، علی علیپور 
)ســیامک نعمتی( و گادوین منشــا به میدان فرستاد و به 

جز ســه بازیکنی که به عنوان تعویضی وارد میدان شدند، 
ابوالفضل درویش وند، احسان علوان زاده، بوژیدار رادوشوویچ 
و شــایان مصلح روی نیمکت پرسپولیس حضور داشتند. از 
این جمع، ۵ بازیکن)سیدجالل حسینی، کمال کامیابی نیا، 
وحید امیری، ســیامک نعمتی و بوژیدار رادوشوویچ( هنوز 
در پرســپولیس حضور دارند که به نظر می رسد حضور سه 
نفر از این جمع – سیدجالل، امیری و نعمتی – در بازی با 

الهالل قطعی باشد.
کری خوانی توییتری هواداران الهالل 

برای پرسپولیس
هواداران باشگاه الهالل پس از برگزاری مراسم قرعه کشی 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا و رویارویی با 
پرســپولیس برای هواداران این تیم شروع به کری خوانی 

کردند.
،عالقمنــدان به تیم الهــالل در توییتر با اشــاره به دو 
شکست سنگین پرســپولیس مقابل الهالل به نوعی اعالم 
کردند باز هم پرسپولیس را شکست داده و به مراحل باالتر 

خواهند رفت.
پرسپولیسی ها سه شکست تلخ مقابل الهالل عربستان را 
تجربه کرده اند که یکی از آنها در فرمت قبلی لیگ قهرمانان 
بود و در آن زمان این مســابقات با نام جام باشگاه های آسیا 

برگزار می شــد. مســابقه مربوطه به دیدار رده بندی جام 
باشگاههای آسیا در هنگ کنگ برمی گردد که سال ۱۳۷۷ 
برگزار شد و سنگین ترین شکست آسیایی تاریخ پرسپولیس 
)قبل از ادغام شــدن مسابقات و تغییر نام به لیگ قهرمانان 
آسیا( در آن مسابقه رقم خورد. در آن بازی ایوان مت کوویچ 
سرمربی سرخپوشــان بود و پرسپولیس با نتیجه ۴ بر یک 

شکست خورد.
اما دو شکستی که حاال هواداران الهالل با انتشار عکس 
نتایج آن به نوعی برای قرمزها کری خوانی می کنند یکی از 
آنها مربوط به لیگ قهرمانان سال ۲۰۱۶ است و پرسپولیس 
در حالی کــه بازی رفت را در ورزشــگاه آزادی با یک گل 
به برتری رســیده بود اما در بازی برگشــت همراه با برانکو 
ایوانکوویــچ با ۳ گل مغلوب شــدند. با ایــن نتیجه الهالل 
عربستان در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه ۳ بر 

یک پیروز شد و به مرحله بعدی صعود کرد.
پرسپولیس دوباره انتقام استقالل را می گیرد؟

قرعه پرســپولیس در مرحله یک چهــارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا، به یک دلیل خاص، جالب است.

پرسپولیس در حالی برای رسیدن به جمع چهار تیم برتر 
آسیا باید از سد الهالل بگذرد که تیم عربستانی، در مرحله 
قبل اســتقالل را حذف کرد و شاگردان یحیی گل محمدی 

در صــورت پیروزی مقابل الهــالل، انتقام فرهاد مجیدی و 
شــاگردانش را هم از تیم لئونــاردو ژاردیم خواهند گرفت. 
اتفاقــی که اگر رخ دهد، برای دومین فصل متوالی شــاهد 
این خواهیم بود که تیمی که استقالل را حذف کرده، توسط 

پرسپولیس از دور مسابقات کنار خواهد رفت.
فصل گذشته و در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا، استقالل – که مجید نامجومطلق را به عنوان سرمربی 
روی نیمکتــش می دید – به پاختاکور خورد و در حالی که 
با گل علی کریمی از حریفش پیش بود، نهایتا ۱-۲ به تیم 

ازبکستانی باخت و از دور مسابقات کنار رفت.
در مرحله یــک چهارم نهایــی آن تورنمنت، پاختاکور 
به پرســپولیس خورد و دبل عیسی آل کثیر باعث شد که 
شــاگردان یحیی گل محمدی به جمع چهار تیم برتر آسیا 
برســند و امســال هم امیدوارند که این اتفاق تکرار شود و 
ضمن رســیدن به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا، 

انتقام استقالل را از الهالل بگیرند.
مطهری:  الهالل ستاره های زیادی دارد اما 

»پرسپولیس« هم ستاره است
مربی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید: درست است که 
الهالل ستاره های زیادی دارد اما تیم پرسپولیس هم ستاره 

است. 
حمیــد مطهــری در گفت و گو با ایســنا درباره مصاف 
پرســپولیس برابر الهالل عربســتان در یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آســیا اظهار کرد:  قبال هم درباره این مرحله 
و مصافمان با تیم های مختلف صحبت کرده بودم. ما باید از 
نظر تاکتیکی و فیزیکی خودمان را به شرایطی برسانیم که 
مقابل هر تیمی به خوبی بازی کنیم. برایمان فرقی نمی کرد 
کــه برابر چه تیمی در این مرحله بــازی می کنیم اما خب 
می دانید تیم های عربستانی امکانات باالیی دارند و از ساختار 
بسیار خوبی برخوردار هستند. آن ها هزینه های زیادی انجام 
می دهند و در این بخش یک جنگ نابرابر در جریان اســت 
اما با این حال ما پرسپولیس و قدرت اول آسیا هستیم. آن ها 
باید از ما حساب ببرند و همه تالش مان را می کنیم که هم 
از نظر فیزیکی و هم از نظر تاکتیکی خودمان را به شرایطی 

برسانیم که در این بازی موفق باشیم.
او درباره ستاره هایی که تیم فوتبال الهالل در اختیار دارد 
هم گفت:  می دانیم آن ها ستاره های گران قیمتی مثل موسی 
مارگا و پرییرا را در اختیار دارند و با هزینه های بســیار باال 
این بازیکنان را جذب کرده اند اما ما تیم مان ســتاره اســت 
چون از نظر کار تیمی فوق العاده هستیم و می توانیم بهترین 
عملکرد را داشــته باشــیم. تک تک بازیکنــان ما برایمان 
ارزشــمند هستند و همه آن ها برای ما ستاره اند. او در ادامه 
درباره اینکه پرســپولیس تا دیدار برابر الهالل بازی رسمی 
نخواهد داشت، گفت:  می دانیم تقویم AFC حالتی دارد که 
مشکالتی به وجود می آورد. این مساله کار را برای تیم های 
ایرانی سخت کرده است اما برنامه ریزی کردیم در این زمان 
موجود ســه بازی تدارکاتی انجام بدهیم. درست است که 
این بازی ها جنبه رســمی ندارد اما ما هم راهی نداریم و با 
شــرایط موجود باید کنار بیاییم. او در ادامه درباره پیروزی 
پرسپولیس برابر استقالل تاجیکستان در مرحله یک هشتم 
نهایی هم گفت: تیمی که به الهالل چهار گل زده است پس 
تیم قدرتمندی باید باشــد. آن ها یک دفاع تیمی فشرده و 
بســیار خوب را در دستور کار خود قرار داده بودند و در ضد 
حمالت هم فوق العاده خطرناک بودند. ما هم با آنالیز خوبی 
که داشتیم تالش کردیم شناخت خوبی به بازیکنان بدهیم 
و بازیکنان هم عملکرد بســیار خوبی در این بازی داشتند. 
ما هم در بخش دفاع آن ها را خنثی کردیم و هم توانســتیم 
بازی خودمان را به آن ها دیکته کنیم. در آن شرایط سخت 
و همین طور چمن مصنوعی درســت است که ریتم بازی 
نداشــتیم اما بسیار خوب کار کردیم و توانستیم از آن بازی 

برنده خارج شویم

تیم ملــی والیبال ایران با شکســت چین تایپه عالوه بر 
صدرنشــینی در گروه F، به عنوان تنها تیم بدون شکست 
رقابت های قهرمانی مردان آسیا به مرحله نیمه نهایی صعود 

کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فدراســیون والیبــال، 
بیست ویکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا 
روز )جمعه( با هشت دیدار دومین روز مرحله دوم به میزبانی 

ژاپن و در شهر چیبا پیگیری می شود.
تیم ملی والیبال ایران که در نخســتین بازی این مرحله 
موفق به شکست سه بر صفر کره جنوبی شده بود، در سومین 
مسابقه سالن شماره یک از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه به وقت 

تهران به مصاف چین تاپیه رفت.
پیــش از این، صعود دو تیم ایران و چین تایپه به مرحله 
نیمه نهایــی و جمع چهار تیم برتر قطعی شــده بود و این 
مســابقه جدال مدعیان برای صدرنشــینی در گروه F بود 
که ملی پوشان ایران با شکســت حریف در صدر گروه قرار 

گرفتند.
تیم ملی والیبال ایران در این مســابقه با اقتدار و در سه 
ســت متوالی با امتیازهای ۲۵ بــر ۱۰، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر 
۱۱ چین تاپیه را شکست داد تا حریف تیم دوم گروه E در 

مرحله نیمه نهایی شود.
ملی پوشان والیبال ایران در دیدارهای قبلی خود در این 
رقابت ها موفق به شکست سه بر صفر تیم های هنگ کنگ، 
تایلند، پاکستان و چین تایپه شده بودند تا با پنج برد متوالی 
و بدون واگذاری نتیجه حتی یک ست، به مرحله نیمه نهایی 

صعود کنند و تنها تیم بدون شکست رقابت ها باشند.
بهروز عطایی ســرمربی تیم ملی والیبال ایران در ابتدای 
این مســابقه از ترکیــب میالد عبادی پــور، صابر کاظمی، 
امیرحسین توخته، میثم صالحی، جواد کریمی و علی اصغر 
مجرد در مناطق یک تا ۶ زمین اســتفاده کرد و محمدرضا 

حضرت پور نیز به عنوان لیبرو به میدان رفت.

در دیگر مسابقه گروه ایران )گروه F( تیم های پاکستان 
و کره جنوبی به مصاف یکدیگر رفتند و شــاگردان رحمان 
محمدی راد ســه بر صفر به پیروزی رسیدند تا پاکستان در 

رتبه سوم این گروه قرار گیرد.
در دیگر مســابقه این مرحله و از گروه E، امروز تیم های 
قطر و چین به مصاف هم رفتند و چینی ها ســه بر دو قطر 
را شکست دادند تا صعودشان به جمع چهار تیم برتر قطعی 

شود.
بدین ترتیب تا کنون حضــور تیم های ایران، چین تایپه 
و چین در مرحله نیمه نهایی قطعی شــده اســت و آخرین 
سهمیه پس از دیدار دو تیم استرالیا و ژاپن مشخص خواهد 
شد، ضمن اینکه قطر هم احتمال صعود دارد و نتیجه بازی 

استرالیا و ژاپن تعیین کننده خواهد بود.
کاظمی امتیازآورترین بازیکن دیدار 

ایران و چین تایپه
صابر کاظمی عنوان امتیازآورترین بازیکن دیدار تیم های 
ایران و چین تایپه در مرحله دوم رقابت های قهرمانی آسیا را 
به دست آورد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، 
مســابقه تیم های ایران و چین تایپــه در چارچوب روز دوم 
مرحله دوم مســابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا امروز با 

پیروزی سه بر صفر ایران همراه بود.
صابر کاظمی با کســب ۱۵ امتیاز، عنوان امتیازآورترین 
بازیکن این مسابقه را به دست آورد. کاظمی روز گذشته و در 

مسابقه با کره جنوبی نیز امتیازآورترین بازیکن میدان بود.
بر این اســاس تیم ایران 8 امتیاز از سرویس، ۴۰ امتیاز 
از حملــه، ۶ امتیاز از دفــاع و ۲۱ امتیاز از خطای بازیکنان 
حریف به دســت آورد که در مجموع ۷۵ امتیاز برای ایران 

به همراه داشت.
در مقابل چین تایپه، یک امتیاز از ســرویس، ۲۵ امتیاز 
از حمله، ۴ امتیاز دفــاع و ۱۴ امتیاز از خطای حریف و در 

مجموع ۴۴ امتیاز به دست آورد

عطایی: چین تایپه را مهار کردیم، انشااهلل مردم را 
خوشحال کنیم

ســرمربی تیم ملی والیبال ایران در ارزیابی مســابقه با 
چین تایپه، گفت: بازیکنان ایران با ســرویس و دفاع خوب، 
ویژگی تهاجمی حریف را مهار کردند و با حمالت مناسب، 

جریان بازی را به نفع ایران حفظ کردند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، بهروز عطایی 
پــس از پیروزی ایران برابر چین تایپه و صعود به عنوان تیم 
صدرنشــین به مرحله نیمه نهایی، افزود: چین تایپه نسبت 
به تیم های که تا کنون با آن ها مســابقه داشــتیم، عملکرد 
بهتری در مســابقات داشــت و با توجه به این که این دیدار 

برای صدرنشینی بود، اهمیت ویژه ای برای دو تیم داشت.
وی با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان تیم ایران در این 
مسابقه، تصریح کرد: بازیکنان ایران سرویس های قدرتمندی 
در این مسابقه زدند و در ست نخست تیم حریف را به خوبی 
کنترل کردند و اجازه بازی به این تیم ندادند. سرمربی تیم 
ملی والیبال ایران ادامه داد: چین تایپه در ست دوم به مراتب 
بهتر از ست نخست بازی کرد و بازیکنان ایران را تحت فشار 
قرار داد، اما عملکرد ملی پوشــان به گونه ای بود که این تیم 

در نهایــت نتیجه را واگذار کرد. وی با بیان اینکه در ســت 
سوم تسلط تیم ایران بر مسابقه کامل شد، گفت: بازیکنان 
ایران با ســرویس های قدرتمند موفق به دور کردن توپ از 
پاسور این تیم شــدند تا چین تایپه موفق به انجام کارهای 
ترکیبی که از ویژگی های والیبال شــرق آسیاســت، نشود. 
عطایی تاکید کرد: در مجموع در این مســابقه تیم ایران با 
ســرویس و دفاع خوب ویژگی تهاجمی حریف را مهار کرد 
و مهاجمان با حمالت مناســب جریان بازی را به نفع ایران 
حفظ کردند. وی با یادآوری اینکه والیبال تایپه در سال های 
اخیر رشد خوبی داشته اســت، ادامه داد: تیم ملی والیبال 
چین تایپه در بازی های آسیایی اندونزی به مقام سوم دست 
یافت، ایران هم قهرمان شد، اما سومی تاپیه نشان از رشد و 

توسعه والیبال این کشور در قاره آسیا داشت.
سرمربی تیم ملی والیبال درباره مسابقه ایران در مرحله 
نیمه نهایی هم گفت: هنوز حریف ایران مشخص نیست، اما 
بر اســاس توانمندی حریف تحلیل و ارزیابی های مناسب را 
در اختیار بازیکنان قرار خواهیم داد تا انشااهلل با یک پیروزی 
دیگر بــه دیدار نهایی راه یابیم و مردم ایران را خوشــحال 

کنیم.

مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا قرعه کشی شد

پرسپولیس به الهالل رسید

ایران بدون شکست به نیمه نهایی آسیا رسید

پرواز بلند تیم ملی والیبال 

وزیر ورزش و جوانان تأکید کرد اگر قرار بر تغییر در هیئت 
مدیره یا مدیریت باشگاه های پرسپولیس و استقالل باشد، این 
کار با مطالعه صورت می گیرد. به نقل از پایگاه خبری وزارت 
ورزش و جوانان، سیدحمید سجادی درباره محورهای مهمی 
که در دستور کار وزارتخانه ورزش و جوانان قرار دارد، گفت: 
حدود ۱۰ ســال پیش )خرداد ۹۰( دو سازمان ملی جوانان 
و تربیت بدنی ادغام شــدند و شــاهد یک وزارتخانه جدید 
به نــام »ورزش و جوانان« بودیم. به گفته ســجادی، وزارت 

ورزش و جوانــان در نظر دارد، ابتدا شــورای عالی جوانان را 
شکل دهد، چنانچه رئیس جمهور چندی پیش حکم دبیری 
شورای  عالی جوانان را صادر کرد. قرار است در مورد انتخاب 
اعضــای حقیقی و حقوقی وزارتخانه هایــی از جمله آموزش  
و پــرورش، وزارت علــوم و وزارت کار و چهار نفر به صورت 
حقیقی - متشکل از جمعی از جوانان نام آشنا و کارشناس و 
دغدغه مند در حوزه بیانیه گام دوم و جبهه فرهنگی انقالب 
اسالمی - گزینش شوند. وی همچنین تأکید کرد: این افراد 
بایــد برای دولت انقالبی و مردمی دغدغه مند باشــند و این 
تکلیفی است که از نظر ساختار باید در دستور کار وزارتخانه 
قرار گیرد. شخصاً درخواست کردم شورای مشورتی برای امور 
جوانان در نظر گرفته شود که در زمینه های مختلف مباحثی 
را مطرح کرده و مورد بحث و بررســی قرار دهد. ایده ما این 
است که متفاوت با گذشته، این وزارتخانه را در حوزه جوانان 
به عنوان یک قرارگاه مرکزی شکل دهیم تا مطالبات جوانان 
را بیش از گذشته، از دستگاه ها پیگیری کنیم. وزیر ورزش و 
جوانان در این راســتا به جریان استعدادپروری و میدان دهی 

و اعتماد به جوان در راســتای تحقق اهداف بیانیه گام دوم 
توسط قشر جوان کشــورمان اشاره کرد و در این باره عنوان 
کرد: رهبــر معظم انقالب در بیانیــه گام دوم حدود ۴۰ بار 
از واژه جوانــان نــام برده اند. هر جا اتفاق مهمی در کشــور 
افتاده اســت، توسط قشــر جوان صورت گرفته است. امروز 
بخش بزرگی از جمعیت کشــورمان جوانانی هستند که بعد 
از پیروزی انقالب متولد شــده اند و این قشر به قدری خوب 
هســتند که نادیده پای این انقالب ایستاده اند. سجادی که 
در برنامه ای رادیویی صحبت می کرد، همچنین در پاســخ به 
ســؤالی مبنی بر رونق دهی بیشتر به بخش جوانان نسبت به 
حوزه ورزش گفت: شخصاً تیم مشاوره خوبی در حوزه جوانان 
تجمیع کرده ایم کــه معتقدم برنامه های خوبی طراحی و در 
دست اقدام دارند. با گذر از روزهای پیش رو و کادرسازی های 
معمول، قرار است توسط این تیم خوش فکر کارهای بزرگی 
را صورت دهیم. البته گاه مطرح شده بود که دو مقوله ورزش 
و جوانان از یکدیگر جا شوند و نماینده های مجلس نیز نقطه 

نظراتی داشتند تا جایگاه جوانان بهتر از گذشته دیده شود.

سجادی از پیشنهادات مطرح شده مبنی بر جداسازی این 
وزارتخانه سخن گفت و ادامه داد: این مسئله همچنان در حد 
پیش بینی و فرضیه مانده است؛ عده ای به جداسازی و تبدیل 
وزارتخانه به سازمان معتقدند و بخشی نیز بر دو وزارتخانه ای 
شدن تأکید دارند، اما هم اینک اقدام جدی در این راستا صورت 
نگرفته است. »مشاوران نکاتی را گوشزد کرده و رئیس جمهور 
نیز پذیرفته اند که جایگاه جوانان باید از حد معاونت فراتر رفته 
و ارتقــا یابد.«، وزیر ورزش و جوانان ضمن بیان این جمله در 
رابطه با واگذاری دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس و تعیین 
تکلیف این دو نهاد پرطرفدار در دولت جدید گفت: برنامه ما 
حرکت به سوی واگذاری دو باشگاه است. بخش حقوقی وزارت 
ورزش، خصوصی سازی و سایر بخش ها کنترل هایی را صورت 
داده و ما نیز هیچ دغدغه خاصــی برای واگذاری نداریم. وی 
افزود: شرایط فراهم است و مکاتباتی با رئیس جمهور صورت 
گرفته تا بررسی های نهایی در معاونت حقوقی صورت گیرد. 
قصد ما واگذاری اســت، ولی ما بــا دو کادر متفاوت از هیئت 

مدیره مواجه هستیم.

سجادی: تغییرات در هیات مدیره پرسپولیس و استقالل با مطالعه انجام خواهد شد


