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زیدانچهکسیراشایستهتوپطال2021میداند؟
زین الدین زیدان اســطوره 
و ســرمربی سابق رئال مادرید 
معتقد اســت که کریم بنزما 
جایزه  الیق  فرانسوی،  مهاجم 
توپ طال 2021 می باشد.  به 
گزارش فوتبالی، در حالی که 
به نظر می رســید خط حمله 
لوس بالنکــوس پس از خروج 
کریســتیانو رونالدو و همچنین حواشی گرت بیل، افت محسوسی بکند، اما کریم 
بنزما با نمایش های درخشــان خود باعث شد تا رئال مادرید همچنان در رده های 
باالی جدول قرار بگیرد و عملکرد او آن قدر خوب بود که دیدیه دشــان سرمربی 
فرانسه را راضی کرد تا بار دیگر بنزما را به تیم ملی دعوت کند. کریم بنزما همچنین 
در لیگ ملت های اروپا برابر درخشــان ظاهر شد و توانســت به همراه خروس ها، 
قهرمان این تورنمنت شود.  به نقل از مارکا، زیدان که خود سابقه برنده شدن این 
جایزه را دارد، در گفت و گویی با telefoot گفت: »کریم در فرم بسیار خوبی قرار 
دارد و اگر به من بود، جایزه توپ طال را همین االن به کریم می دادم. او شایســته 
این عنوان است. بنزما یک بازیکن بسیار خاص و تواناست و من خوشحالم که روزی 
افتخار سرمربیگری چنین بازیکنی را داشتم. او می داند که در زمین چه کار کند. او 

باالتر از همه بازیکنان است و امیدوارم که بتواند جایزه توپ طال را دریافت کند.«

»حسینتوکلی«سرمربیپاراوزنهبرداریشد
و  فدراســیون جانبــازان 
معلولین اعالم کرد: نخستین 
پاراوزنه برداری  تیــم  اردوی 
ایران بعد از پارالمپیک توکیو 
توکلی  هدایــت حســین  با 
گزارش  به  می شــود.  برگزار 
ورزش هــای  فدراســیون  از 
جانبازان و معلولین؛  دومین 
مرحله اردوی آمادگی تیم ملی وزنه برداری اعزامی به مسابقات جهانی گرجستان 
از بیســت و ششم مهر تا هفتم آبان ماه در کمپ تیم های ملی فدراسیون برگزار 
می شود. روح اله رستمی، سیدحامد صلحی پور، نادر مرادی، امیر جعفری، مهدی 
صیادی، سید یوسف یوسفی، سامان رضی، محسن بختیار، علیرضا ایزدی، علی 
سیفی، علی اکبر غریب شاهی، احمد امین زاده، احسان صوری، سعید اسکندرزاده 
1۴ ملی پوشــی هستند که زیر نظر حسین توکلی سرمربی و احمد مالحسینی 
و بابک محمدی مربیان تیم ملی به تمرین می پردازند. سرپرســتی اردو بر عهده 
احمد شکری اســت. حســین رضازاده دارنده 2 مدال طالی المپیک در رشته 

وزنه برداری رییس انجمن پاراوزنه برداری جانبازان و معلولین است.

فیفامربیانتیمهایملیرابرای»تصمیمیبزرگ«
گردهممیآورد

بین المللــی  فدراســیون 
فوتبــال )فیفــا( بــه منظور 
مقدور ســاختن برگزاری دو 
ســال یک بار جــام جهانی، 
ویدئوکنفرانســی را با حضور 
ملی  تیم هــای  ســرمربیان 
فوتبال برگزار خواهد کرد. به 
گزارش ایرنا، فیفا در نظر دارد 
تا از طریق این کنفرانس پیشنهادهای خود را برای تقویم فوتبالی جهانی پس از 
سال 202۴ به اطالع مربیان برساند؛ پیشنهادهایی که در بین آن پیشنهاد برگزاری 
دو سال یک بار جام جهانی نیز دیده می شود؛ این پیشنهاد از سوی »آرسن ونگر« 
سرمربی اسبق آرسنال و رییس کنونی بخش توسعه جهانی فیفا مطرح شده است. 
براساس گزارش ها این نشست آنالین هفته جاری برگزار شده و ریاست آن را ونگر 
برعهده خواهد شد. از جمله دیگر پیشنهادهای مورد بحث در این نشست آنالین 
می توان به اســتراحت 2۵ روزه اجباری بازیکنــان بعد از حضور در تورنمنت ها، 
کاهش شمار دیدارهای انتخابی و همچنین تعداد وقفه های بین المللی )فیفاِدی( 
در جریان یک فصل اشــاره کرد. کاهش فاصله برگزاری جام های جهانی از چهار 
به دو سال، مهم ترین و جنجال برانگیزترین جنبه پیشنهادهای مطروحه خواهد 
بود. کمیته بین المللی المپیک روز گذشته )یکشنبه( نگرانی  با پیوستن به صف 
مخالفان و منتقدان این طرح، نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد. پیش از این 
اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا(  کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی)ُکنمبول( با این 
طرح مخالفت کرده بودند ولی کنفدراســیون فوتبال آسیا )ای. اف. سی( از این 

طرح پیشنهادی حمایت کرده است.

مذاکرهآرسنونگربااسکوچیچدربارهطرحجنجالی
ســرمربی تیم هــای ملی 
فوتبال جهان با آرســن ونگر 
درباره برگــزاری جام جهانی 
هر دو ســال یک بار مذاکره 
خواهند کرد.  از سال 202۴ 
و پیشنهاد بحث برانگیز جام 
جهانی هر دو ســال یک بار 

بحث و تبادل نظر کند.
ونگر  سرپرست توســعه جهانی فوتبال در فیفا بازیگر اصلی برنامه ای است 
که باعث خشــم یوفا و کنمبول نهاد حاکم آمریکای جنوبی، همراه با بسیاری از 
ارگان ها، باشــگاه ها، مدیران، بازیکنان و هواداران شده است. منتقدان این طرح 
نگران کاهش ارزش جام جهانی و افزایش فشــارهایی هســتند که می تواند به 
بازیکنان وارد کند. گرت ســاوت گیت سرمربی تیم ملی انگلیس در ماه اوت با 
ونگر مالقات کرد و در ماه سپتامبر گفت که او در مورد پیشنهادات مردد است. 
پیش تر احسان حاج صفی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در گفت و گو با آرسن 
ونگر با برگزاری جام جهانی هر دو سال یک بار موافقت کرده بود. اکنون ونگر در 

تماس با اسکوچیچ این موضوع را به بحث خواهد گذاشت.

نایبرئیسیچراغخاموشپریدر
درفدراسیونشطرنج

اخبار ســایت فدراســیون 
شــطرنج حاکی از آن است که 
شادی پریدر رســما به عنوان 
نایب رئیس این فدراسیون حکم 
گرفته است.  به گزارش ایسنا، 
جهانی  فدراسیون  اعالم  طبق 
شطرنج در تیرماه، شادی پریدر 
به عنوان نایب رئیس فدراسیون 
شطرنج ایران به فیده معرفی شد. انتشار این خبر توسط فدراسیون جهانی درحالی بود 
که فدراسیون شطرنج ایران در خصوص این خبر سکوت کرد و هیچ واکنشی نداشت. 
تامینی رئیس فدراسیون شطرنج در گذشته در مورد آنچه در سایت فدراسیون جهانی 
شطرنج مبنی بر نایب رئیسی شادی پریدر در فدراسیون ایران درج شده بود، توضیح 
داد: از طرف ایران هنوز هیچ موضوعی مبنی بر نایب رئیسی پریدر به فدراسیون جهانی 
شطرنج اعالم نشده است. این کار بعد از هماهنگی نهایی با وزارت ورزش و صدور حکم 
نهایی انجام می شود. شاید بر اساس اطالعات قبلی چنین مسئله ای در سایت جهانی 
درج شده است. به هر حال خانم پریدر یک دوره نایب رئیس فدراسیون بوده است و 
هنوز گزینه جدیدی از ایران معرفی نشده است! اما جدیدا فدراسیون شطرنج در اخبار 
خود از نام شادی پریدر به عنوان نایب رئیس یاد می کند تا خبر فدراسیون جهانی به 
نوعی تایید شود. انتخاب پریدر به عنوان سمت نایب رئیسی شطرنج درحالی است که 
فدراسیون سعی کرده چراغ خاموش و در سکوت این انتصاب را انجام دهد چرا که در 
خروجی سایت این فدراسیون خبری مستقل با این مضمون دیده نمی شود. به نظر 
می رسد حسن تامینی لیچانی رئیس جدید شطرنج عالقه خاصی به سکوت در مقابل 
رخدادها دارد چرا که در گذشته مقابل برخی از مسائل ایجاد شده در شطرنج سکوت 
کرده است. پیش از این غیبت عجیب ایران در رقابت های قهرمانی شطرنج نوجوانان 
جهان با ســکوت فدراسیون شــطرنج همراه بود.  شادی پریدر نخستین شطرنج باز 
ایرانی بوده که درجه اســتادبزرگ زنان را به دســت آورد. این شطرنج باز سال های 
 گذشــته در پست نایب رئیسی بانوان فدراسیون شــطرنج حضور داشت و عملکرد 

نسبتا خوبی هم داشت.

اخبار کوتاه

بیست و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران با حضور 1۶ 
تیم از امروز سه شنبه آغاز می شود.

به نقل از ایرنا، بیســت و یکمین دوره لیگ برتر فوتبال 
ایران از روز ســه شنبه آغاز خواهد شد و وارد سومین دهه 
برگزاری این رقابت ها می شویم. مسابقاتی که از سال 1۳۸0 
با نام »لیگ برتر« کار خود را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون 
هفت قهرمان متفاوت را به چشم خود دیده که پرسپولیس 
هفت عنوان قهرمانی، پرافتخارتریــن و البته مدافع عنوان 

قهرمانی به حساب می آید.
در فصل گذشــته یک تیم تبریزی و یک تیم تهرانی به 
لیگ یک ســقوط کردند و در سوی دیگر شاهد صعود یک 

تیم تهرانی و یک تیم از استان فارس به لیگ برتر بودیم.
از بین ۳1 استان کشورمان، ۹ استان در لیگ برتر نماینده 
دارند. به عبارتی 2۹ درصد از اســتان های سرزمین پهناور 
ایران در باالترین ســطح فوتبال نماینده دارند که پایتخت 
با چهار تیم صدرنشین اســت. خوزستان با سه سهمیه در 
رده بعدی جای دارد و اصفهان و کرمان بطور مشترک با 2 

نماینده رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.
تهران: استقالل، پرسپولیس، هوادار، پیکان

خوزســتان: صنعت نفت آبادان، نفت مسجدسلیمان و 
فوالد خوزستان

اصفهان: سپاهان و ذوب آهن
کرمان: مس رفسنجان و گل گهر سیرجان

فارس:  فجرسپاسی شیراز
آذربایجان شرقی: تراکتور تبریز
خراسان رضوی: پدیده مشهد

مرکزی: آلومینیوم اراک
مازندران: نساجی

امــا نکات خواندنی که باید پیش از شــروع فصل جدید 
آنها را بدانید:

*چهار تیم استقالل، پرســپولیس، سپاهان و ذوب آهن 
تنها تیم های لیگ برتر هستند که در تمام ادوار قبلی حضور 
داشــته اند. سایپا نیز صاحب این رکورد بود که به لیگ یک 
ســقوط کرد و  امســال برای اولین بار در لیگ برتر حاضر 

نیست.
*۹ تیم ســرمربی فصل قبل خــود را  حفظ  کرده اند و 

هفت تیم دست به تغییر سرمربی زده اند.
*محمــد ربیعــی، ســومین فصل حضــورش در مس 
رفســنجان را ســپری می کند و باثبات ترین سرمربی لیگ 

بیست و یکم است.
*هوادار، بــرای اولین بار اجازه حضور در لیگ برتر را به 
دست آورده اســت. پیش از این ۴۳ تیم در باالترین سطح 

فوتبال کشورمان حداقل برای  یک بار شرکت کرده بودند
*فجرسپاسی شــیراز بعد از هفت فصل دوباره به لیگ 
برتر برگشــته است. آنها پیش از این در 12 دوره لیگ برتر 

حضور داشته اند.
*پرســپولیس، قهرمان پنــج دوره اخیر لیــگ برتر با 
هفت عنــوان قهرمانی پرافتخارترین تیــم تاریخ لیگ برتر 
است. سپاهان با پنج، اســتقالل با سه و فوالد خوزستان با 
2 قهرمانــی رتبه های دوم تا چهــارم از این حیث به خود 

اختصاص داده اند.
*تیم فوتبال استقالل تهران با ۳01 برد و 10۹۵ امتیاز 
صاحب بیشــترین برد و بیشترین امتیاز در تاریخ لیگ برتر 
است. پرسپولیس با هفت برد و 20 امتیاز کمتر در رده دوم 

جای گرفته است.
*غالمرضا عنایتی با 1۴۷ گل، بهترین گلزن تاریخ لیگ 
برتر است و نزدیک ترین تعقیب کننده او مهدی رجب زاده و 
آرش برهانی با  11۶ گل هستند. هر سه نفر کفش های خود 
را آویخته اند. لوســیانو پریرا با ۸۶ گل نفر بعدی است. او با  
۳۸ سال همچنان در لیگ برتر مشغول به بازی است و یکی 

از کاپیتان های فوالد به حساب می آید.
*ســجاد شهباززاده با  20 گل در لیگ بیستم آقای گل 
شــد. او در این فصل هم برای تیم ســپاهان بازی می کند. 
سروش رفیعی نیز که بهترین پاس گل دهنده فصل قبل شد 

همچنان در  جمع طالیی پوشان حضور دارد.
*یحیی گل محمدی و امیرقلعه نویی تنها سرمربیان شاغل 
در لیگ پیش رو هستند که سابقه قهرمانی در این مسابقه 
به عنوان ســرمربی را دارند. یحیــی در لیگ های نوزدهم و 
بیستم با پرسپولیس جشن قهرمانی گرفت و قلعه نویی سه 
بار با استقالل و 2 بار  با سپاهان فاتح لیگ برتر شده است. 
آنها روی هم قهرمان ۴0 درصد ادوار قبلی لیگ برتر بوده اند.  
باید دید در بیســت و  یکمیــن دوره لیگ برتر 1۶ تیم 
حاضر در این مســابقات چه نمایشی خواهند داشت و چه 
عملکردی را بروز می دهند. کدام تیم قهرمان می شود؟ کدام 
تیم ها سهمیه لیگ قهرمانان آســیا را به دست می آورند و 

کدام تیم ها به لیگ یک سقوط می کنند؟
کمالوند: هدفم با نفت مسجد سلیمان 

ماندن در لیگ برتر است
سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان گفت: با شرایط 
فعلی، هدفمان این است که تیم را در لیگ برتر نگه داریم. 
خیلی از همکاران با این شــرایط نتوانستند کنار بیایند اما 
من قبول کردم و مســووالن هم از من خواستند که تیم را 

حفظ کنم. 
 »فراز کمالوند« روز دوشــنبه در نشســت خبری پیش 
از دیدار پیکان و نفت مســجد سلیمان اظهار داشت: فصل 
جدیدی از مسابقات، فردا شروع می شود و برای همه آرزوی 
موفقیت دارم. قبــل از هر چیز امیدوارم هر چه ســریع تر 
ویــروس کرونا از جهــان رخت ببندد تا مــردم بتوانند به 
ورزشگاه ها بیایند. فوتبال بدون تماشاگر مانند غذای بی نمک 

است. به خصوص برای تیم نفت مسجد سلیمان که پشتوانه 
مردمی خوبی دارد و عدم حضور تماشاگران می تواند به آن 

ضربه بزند. 
وی ادامه داد: فردا بازی اول ماست و همه شرایط تیم ما 
را می دانند. ما بین 1۶ تیم لیگ برتر، آخرین تیمی بودیم که 
تمرینات را شروع کردیم. کمتر از 20 روز برای آماده سازی 
تیم فرصت داشــتیم. از تیم پارسال تنها دو بازیکن ماندند. 
قرارداد 1۸ بازیکن تمام شده و کار بسیار سخت بود. زمانی 
که نقل و انتقاالت را شروع کردیم، تیم ها بسته شده بودند و 
بازی های دوستانه خود را نیز برگزار کرده بودند. دو سه بازی 

اول را پشت سر بگذاریم، تیم روی غلتک میافتد.
سرمربی نفت مسجد ســلیمان تصریح کرد: با این حال 
سعی می کنیم در این مدت کوتاه یک تیم خوب و در خور 
هواداران مردم خونگرم مسجد سلیمان درست کنیم. رقیب 
قابل احترامی هم داریم. پیکان تیمی جوان و سختکوش به 
همراه یک مربی فهیــم و آگاه دارد. امیدوارم بتوانیم بازی 
خوبی از خود ارائه دهیم. این نوید را هم برای هواداران دارم 
که هفته گذشــته همکارانم در مسجد سلیمان یک جلسه 
تست برگزار کردند و چند بازیکن خوب و جوان مورد پسند 
قــرار گرفتند و طی این چند روز به تیم ملحق می شــوند. 
حدود ۳00 بازیکن را مورد ارزیابی قرار دادیم و چند بازیکن 
خوب پیدا کردیم که امیدواریم آینده نفت مسجد سلیمان 

را بسازند. 
کمالوند در خصوص رها شدن تیم نفت مسجد سلیمان 
توسط مسوولین گفت: نه  این طور نیست. از این تیم حمایت 
صورت می گیرد امــا وزارت نفت در پرداختی ها محدودیت 
دارد. متاســفانه وزیر قبلی آنطور که باید و شاید به ورزش 
عالقه  نداشــت. او شاید کامال نمی دانســت در این شهرها 

فوتبال به مردم متصل است. 
وقتی پول کشور را شهرهایی مانند مسجد سلیمان تامین 
می کنند، نباید در پرداختی به مشــکل بر بخورند. امیدوارم 
وزیر جدید نفت دیدگاه متفاوتی داشــته باشــد. از دولت 
آیت اهلل رییســی ریاســت محترم جمهوری که یک انسان 
دلســوز، فرهیخته و عالقه مند به مردم محروم است انتظار 
دارم که که به مناطق محروم نفتی توجه ویژه داشته باشد. 

تمام زندگی این مردم فوتبال است. کل بودجه ما اندازه یک 
بازیکن تیم های صنعتی است. 

ســرمربی نفت مسجد ســلیمان در ادامه اظهار داشت: 
امیــدوارم تا آخر فصل در کنار هــم بمانیم. من در جنوب 
ایران پیشینه خوبی دارم و امیدوارم این سابقه خوب امسال 
هم ادامه پیدا کند. با این شرایط هدفمان این است که تیم 
را در لیگ برتر نگه داریم. خیلی از همکاران با این شــرایط 
نتوانستند کنار بیایند اما من قبول کردم و مسووالن هم از 

من خواستند که تیم را در لیگ نگه دارم.    
دیدار تیم های فوتبال پیکان و نفت مسجد سلیمان امروز 
)سه شنبه( در هفته نخست لیگ برتر فوتبال کشور از ساعت 

1۶ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می شود.  
حسینی: اولین بازی در لیگ برتر متفاوت است

ســرمربی تیم فوتبال پیکان گفت: بازی اول لیگ ربطی 
به دیر یا زود شــروع کردن تمرین ندارد و ممکن است هر 

اتفاقی رخ دهد.
تغییر و تحوالت در تیم، توانســتیم تمریناتمان را تقریبا 
زود شروع کنیم و سعی کردیم یک تیم جمع و جور، جوان 

و در حد بضاعت خوب را آماده رقابت های لیگ برتر کنیم.
وی ادامه داد: چیزی که اهمیت دارد این است که بازی 
اول لیگ ربطی به این مسائل ندارد و ممکن است هر اتفاقی 
رخ دهد. شــاید یک تیمی دیرتر کار را شــروع کرده باشد 
اما با تجربــه بازیکنان خود بازی را به نفع خود تغییر دهد. 
بازیکنانمان باید در این دیدار تمرکز و اعتماد به نفس داشته 
باشند و کم اشتباه ظاهر شوند تا این بازی سخت را رد کنیم.

ســرمربی تیم فوتبال پیکان تهران در خصوص شناخت 
خود نســبت به حریف تصریح کرد: شناختم نسبت به نفت 
مســجد سلیمان مربوط به سال گذشته است. آن ها در این 
فصل تغییرات زیادی داشــتند و فکر می کنم ۵ یا ۶ بازیکن 
از سال قبل در این تیم مانده باشد. کادرفنی آن ها نیز تغییر 
کرده و شــرایط به طور کلی با سال قبل فرق دارد. این تیم 
همیشه تیم خوبی بوده و همیشــه بازی های لیگ را قوی 

شروع کرده است. 
حسینی در مورد اختالف فدراســیون فوتبال با باشگاه 
پیکان در خصوص تداخــل حضور بازیکنان این تیم با تیم 
امید گفت: در شــروع لیگ کار سختی داریم و بازی آسانی 
در لیگ برتر نداریم. همه بازی ها سخت هستند. اگر در این 
شرایط که هنوز به انسجام نرسیدیم، بخواهیم ۳ بازیکن از 
دست بدهیم، ضربه شدیدی به تیم وارد می شود. بازی های 
تیم امید در فیفا دی نیســت و این موضوع کار را ســخت 

می کند. 
وی بیان کرد: این ســه بازیکــن از مهره های خوب تیم 
ما هســتند و از طرفی تیم ملی هم می خواهد در مسابقات 
مقدماتی آســیا شرکت کند و سهمیه بگیرد. در این زمینه 
باید فدراســیون تصمیم درست بگیرد تا نه تیم ما و نه تیم 
امید ضربه بخورد. باید در این خصوص تعامل صورت بگیرد. 
سرمربی تیم فوتبال پیکان ادامه داد: سرمربی تیم امید 
هم در جریان اســت که این بازی ها باید در فیفا دی برگزار 
شود که در این صورت مشکلی پیش نمی آید. فکر می کنم 
دلیــل صعود نکردن تیــم امید به المپیــک بازیکن دادن 
یا ندادن نبوده و ریشــه در مســائل دیگی دارد که در این 
نشست فرصت نمی شــود در خصوص آن صحبت کرد. اگر 
این مســابقات در فیفادی برگزار شود، این مشکل خود به 

خود حل می شود.

رقابت های کشــتی قهرمانی جهان در نروژ در حالی به 
پایان رسید که هر 2 تیم آزاد و فرنگی کشورمان در دستیابی 
به مدال طال بســیار موفق عمل کرده و در مجموع با کسب 

۷ طال و 1۳ رنگارنگ رکورد تاریخی را بر جای گذاشتند.
به گزارش فدراســیون کشتی، در حالی که در سال های 
اخیر و در دوره های گذشــته رقابت های جهانی، دستیابی 
کشــتی گیران کشــورمان و یا حضور آن ها در دیدار فینال 
بسیار سخت و دشــوار شده بود و در اکثر مواقع در کشتی 
به تک مدال های طالی حمید ســوریان و یا حسن یزدانی 
امیدوارم بودیم، اما در سایر اوزان امیدی به کسب مدال طال 
از سایر کشتی گیران نبود و به نوعی در اکثر رقابت ها پایان 
کار تیم های کشورمان با کسب مدال های نقره و برنز و تک 

مدال های طال بود.
از ســوی دیگر مســئله ی مهمی که دغدغه کشــتی 
کشورمان در ســال های اخیر بود و به نوعی با آن دست به 
گریبان بود، رویارویی با حریفان روس و یا آمریکایی بود که 
در اکثر مواقع نتایج کشــتی گیرانمان از پیش تعیین شده 
بود. این موضوع به حدی به چشــم می آمد که بعنوان مثال 
در جام های جهانی ســال های نه چندان دور که به میزبانی 
کشورمان برگزار شــده بود، همه کشتی دوستان قهرمانی 
را برای تیم پر قدرت روســیه کنار گذاشــته بودند و شاید 
دلخوش به عنوان نایب قهرمانی و یا سومی تیم ایران بودند.
موضوعی که در بیشتر کشتی های نمایندگان کشورمان 

در رقابت های جهانی پیشین دیده می شد، عدم حفظ نتیجه 
در دقایق پایانی و از دســت دادن مدال و یا حضور در دیدار 
فینال بود و به نظر می رســید کشتی گیران از نظر روحی و 
روانــی و یا تاکتیکی و فنی آمادگــی کامل برای حضور در 
مســابقات را ندارند. اما نقطه عطف کسب مدال طال توسط 
کشتی گیران ایرانی و جســارت و دالوری های آن ها از قلب 
کشور مدعی قهرمانی کشتی آزاد جهان کلید خورد، جایی 
که دالوران جوان ایرانی توانســتند با کســب ۵ مدال طال 
مقتدرانه بعنوان قهرمانی دســت یابند و شانه کشتی گیران 

روس را در خانه خود به خاک بمالند.
ایــن جســارت و روحیــه ی مبــارزه طلبــی در میان 
کشتی گیران ما چه در آزاد و چه در فرنگی با حضور جوانان 
پرامید و کشتی گیران با تجربه در رقابت های جهانی نروژ بار 
دیگر نمایان شد تا نوید روزهای خوبی را برای کشتی آزاد و 

فرنگی کشورمان بدهد.
قطعا بــا ادامه ایــن روند و حمایت های الزم از ســوی 
مســئوالن و همچنین مدیریت کادرهای فنی و حمایت و 
پشــتیبانی فدراسیون کشــتی و در اختیار قراردادن فضا و 
امکانــات الزم، نوید این را خواهد داد کــه ما در  المپیک 
202۴ و در نهایــت 202۸ بتوانیم در صدر کشــتی جهان 

بدرخشیم.

اما نکته مهم و قابل تعمق اینکه کشتی فرنگی پس از ۵ 
دوره رقابت های جهانی که دستش از طال دور مانده بود به 
یکباره جبران ســال های اخیر را با کسب ۴ مدال رنگارنگ 

کرد.
ضمن اینکه کســب در 10 ســال گذشته کشتی آزاد ۷ 
مدال طال و کشــتی فرنگی ۷ مــدال طال و در مجموع 1۴ 
مدال طال کسب کرده بودند که با کسب ۷ مدال طال توسط 
این 2 تیم در مسابقات جهانی نروژ، کشتی ایران به اندازه ۵ 

دوره رقابت های جهانی گذشته مدال طال کسب کرد.
در پایــان آمار کســب شــده مدال های طال توســط 
کشــتی گیران کشــورمان در 10 دوره گذشته رقابت های 

جهانی آمده است:
کشتی آزاد:

200۹ هرنینگ )دانمارک( : ۶۶ کیلوگرم: مهدی تقوی 
)طال(

2010 مسکو )روسیه(: بدون طال
2011 اســتانبول )ترکیــه(: ۶۶ کیلوگرم: مهدی تقوی 

)طال( - ۹۶ کیلوگرم: رضا یزدانی )طال(
201۳ بوداپســت )مجارســتان(: ۵۵ کیلوگرم: حسن 

رحیمی )طال( - ۹۶ کیلوگرم: رضا یزدانی )طال(
201۴ تاشکند )ازبکستان(: بدون طال

201۵ الس وگاس )آمریکا(: بدون طال
201۶ بوداپست )مجارستان(: بدون طال

201۷ پاریس )فرانســه(: ۸۶ کیلوگرم: حســن یزدانی 
)طال(

201۸ بوداپست )مجارستان(: بدون طال
201۹ نورسلطان )قزاقستان(: ۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی 

)طال(
کشتی فرنگی:

200۹ هرنینگ )دانمارک( :  ۵۵ کیلوگرم: حمید سوریان 
)طال(

2010 مسکو )روسیه(: ۵۵ کیلوگرم: ۵۵ کیلوگرم: حمید 
سوریان )طال( – ۹۶ کیلوگرم: امیر علی اکبری )طال(

2011 اســتانبول )ترکیه(: ۶0 کیلوگــرم: امید نوروزی 
)طال( ۶۶ کیلوگرم: سعید عبدولی )طال(

201۳ بوداپست )مجارستان(:  ۸۴ کیلوگرم: طالب نعمت 
پور )طال(

201۴ تاشکند )ازبکستان(: ۵۹ کیلوگرم: حمید سوریان 
)طال(

201۵ الس وگاس )آمریکا(: بدون طال
201۶ بوداپست )مجارستان(: بدون طال

201۷ پاریس )فرانسه(: بدون طال
201۸ بوداپست )مجارستان(: بدون طال
201۹ نورسلطان )قزاقستان(: بدون طال

پیشوازیبرایفصلجدید

 لیگ برتر فوتبال ایران ۲۱ ساله شد

رکوردتاریخیکسبمدالطالتوسطتیمهایآزادوفرنگی

سرمربی پرســپولیس در روزهای مانده به شروع لیگ 
برتر یک ماموریت مهم دارد.

بــه گزارش فوتبالی، یحیی بعد از شکســت ســنگین 
تیمش بــه الهالل و حذف پرســپولیس از لیگ قهرمانان 
آســیا، حاال و در شــرایطی که تیمش، عصر جمعه اولین 
بــازی اش در رقابتهای این فصل لیگ برتر را انجام خواهد 
داد، باید شاگردانش را به لحاظ روحی روانی برای این بازی 

و آغاز پروژه دفاع از عنوان قهرمانی آماده کند. 
گل محمدی، فصل قبل هم این شــرایط را تجربه کرد 
و دوســت نــدارد اتفاقاتی که بعد از شکســت تیمش به 
اولســان در فینال لیگ قهرمانان آسیا رخ داد، امسال هم 
تکرار شود.پرسپولیســی ها فصل گذشته و پس از شکست 
مقابل اولســان هیوندای و در بازگشــت بــه لیگ، مقابل 

نســاجی، ذوب آهن، سپاهان و اســتقالل متوقف شدند و 
نهایتا توانســت فوالد را 1-2 شکست دهد و قطعا یحیی 
گل محمدی و همکارانش دوســت ندارند که تبعات حذف 
از لیگ قهرمانان آســیا، در هفته هــای ابتدایی لیگ دامن 
مدافع عنوان قهرمانی این رقابتها را بگیرد.پرســپولیس در 
اولین بازی اش در لیگ بیســت و یکم، در اهواز به مصاف 
فوالد خواهد رفــت و حاال باید دید شــاگردان یحیی در 
اولین بازی شان در فصل جدید، می توانند اتفاقات شکست 
بــه الهالل را فراموش کنند یا اینکه آثار آن بازی تلخ برای 
قرمزها، کماکان در نمایش پرسپولیسی ها دیده خواهد شد.

گل محمدی: از ناکامی درس می گیریم 
ما می جنگیم

 ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس با انتشار پستی در 

فضای مجازی، نوشــت: از ناکامــی درس می گیریم و به 
شرطی موفق می شویم که از تهدید، فرصت بسازیم.

به تیم فوتبال پرســپولیس با قبول شکست سه بر صفر 
مقابل الهالل عربســتان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ 

قهرمانان آسیا از گردونه این رقابت ها کنار رفت.
در این راستا،   »یحیی گل محمدی« با انتشاری پستی 
در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: بار دیگر 
از هواداران عزیز و همه پرسپولیسی ها عذرخواهی کرده و 
تأکید می کنم مســئولیت باخت بر عهده بنده اســت. این 
ناکامی علل مختلف و متعدد داشــته که شرح آن مفصل 
اســت. فقط باید اشــاره کنم بازیکنان تیم که در سال ها 
تاریخ سازی و معادالت فوتبالی را با همت و تالش خود به 
هم زدند در این هفته ها ســخت تالش کردند و اکنون هم 

به شدت ناراحتند.
به زودی مفصل با هواداران و اصحاب رسانه سخن گفته 
و پاســخگو خواهیم بود. تــالش می کنیم از ناکامی درس 
گرفته و به شــرطی موفق می شــویم که از تهدید فرصت 
بســازیم. می دانیــم در این فوتبال بــرای دبل هت تریک 
قهرمانی کارمان بسیار سخت تر از قبل خواهد بود اما برای 
جبران و شــادی دل هواداران دوباره دست روی زانوهای 
خود گذاشته و با توکل به خداوند و حمایت هواداران عزیز 

و تالش مضاعف بلند خواهیم شد.
ضمن عذرخواهی وظیفه دانســتیم از هواداران عزیز و 
کارشناسان و رسانه هایی که حمایت کرده اند تقدیر و تشکر 
کنیم. این زیبایی ها و معرفت را به خاطر می ســپاریم. دعا 

کنید شرمنده تان نشویم. ما می جنگیم«.
درخواست گل محمدی از صدری

حل مشکل جذب کی روش استنلی
به گزارش فوتبالی، نمایش ضعیف قرمزها مقابل الهالل 
باعث شــده تا پرونــده جذب مهاجم خارجی در باشــگاه 

پرسپولیس مجددا باز شود. گفته می شود پس از بازگشت 
کاروان قرمزها از ریاض، یحیی گل محمدی در جلســه ای 
که روز گذشــته با مجید صدری سرپرست این باشگاه در 
حاشــیه تمرین پرســپولیس برگزار کرده خواستار جذب 

بازیکن خارجی در پست مهاجم شده است.
باشــگاه پرســپولیس از راه های مختلف در حال تالش 
برای پرداخت مطالبات گابریل کالدرون و باز کردن پنجره 
نقــل و انتقاالتی اســت. اتفاقی که اگر به نتیجه برســد، 

می تواند قرمزها را به بازار خرید بازیکن بازگرداند.
قرمزهــا مبلــغ ۵۷۹ هزار و ۵00 دالر به اضافه ســود 
سالیانه و هزینه دادرســی به گابریل کالدرون و مبلغ ۹۵ 
هــزار و ۳۸1 دالر بــه اضافه هزینه های یاد شــده باید به 

خواکین پرداخت کنند.
نکته مهم اینکه اگر پرسپولیس بدهی گابریل کالدرون 
را پرداخت کند و پنجره نقل و انتقاالتی اش باز شود، عالوه 
بر امکان ثبت قرارداد بازیکن داخلی، مانعی هم برای خرید 
بازیکن خارجی نخواهد داشت چرا که حکم نهایی پرونده 

اوساگونا در دادگاه عالی ورزش صادر نشده است.
شــنیده های خبرنگار فوتبالی حاکی از آن اســت که 
اولین گزینه مد نظر سرمربی پرسپولیس، کی روش استنلی 
مهاجم فصل گذشته باشگاه سپاهان است که پیش از بسته 
شدن پنجره نقل و انتقاالتی این تیم در آستانه عقد قرارداد 

با قرمزها قرار داشت.
نقــل و انتقاالت ایران تــا روز 1۶ آبــان ادامه خواهد 
داشــت و باتوجه به این فرصت ویــژه، قرمزها می توانند با 
حل پرونده ســرمربی سابق خود، بازیکن مورد نظر یحیی 

را جذب کنند.
باید منتظر ماند و دید آیا صدری موفق خواهد شــد با 
پرداخت طلب گابریل کالدرون مجوز خرید بازیکن خارجی 

را از فدراسیون فوتبال دریافت کند یا نه.
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