فوتبال

امیر غفور:

فیفا سامان قدوس را
 ۴ماه محروم کرد

بازیکن ایرانی تی��م آمیا با حکم فیفا  ۴ماه
از بازی در تمامی میادی��ن فوتبال محروم
ش��د .به گزارش تسنیم ،با حکم فدراسیون
جهان��ی فوتب��ال (فیف��ا) س��امان قدوس،
ملیپ��وش ایران��ی تیم فوتب��ال آمیا  4ماه
از حض��ور در فوتب��ال محروم ش��د .دلیل
محرومیت او ،نقض قرارداد اولیهاش با تیم
اوئس��کا و پیوستن به آمیا اعالم شده است.
س��تاره  25س��اله تیم ملی ایران و باشگاه
آمی��ا در تابس��تان  2018در ابت��دا با توافق
باش��گاه اوسترش��وندس و اوئس��کا با این
تیم قرارداد بس��ت ام��ا در نهایت با دخالت
مدیربرنام��هاش ،ناگه��ان راه��ی فوتب��ال
فرانسه و آمیان شد .بعد از شکایت این تیم
از نحوه برخورد قدوس ،فیفا امروز اوئس��کا
را برنده پرونده دانسته ،سامان قدوس را 4
ماه از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم کرده
و به وی گفته باید  4میلیون یورو به عنوان
جریمه پرداخت کن��د .بدین ترتیب قدوس
نمیتوان��د تیم ملی ایران را نی��ز در  4ماه
آینده همراهی کند.
آذری مستعدترین گزینه برای
جانشینی فتحی در استقالل

س��عید آذری بیش��ترین ش��انس را ب��رای
جانش��ینی امیرحس��ین فتح��ی در پس��ت
مدیرعام��ل باش��گاه اس��تقالل را دارد .به
گزارش آنا ،عملکرد امیرحس��ین فتحی در
سمت مدیرعامل باش��گاه استقالل همانند
سید رضا افتخاری ناموفق بوده و هواداران
آبیپ��وش خواه��ان برکناری او هس��تند.
س��عید آذری از پس��ت مدیرعاملی باشگاه
ذوبآهن برکنار ش��د و احتمال حضور وی
در پرس��پولیس بهجای ای��رج عرب مطرح
ش��د اما محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل
سرخها شد تا حاال آذری گزینه مدیرعاملی
در اس��تقالل شود .مدیرعامل اسبق باشگاه
ذوبآهن حضورش در اس��تقالل را تأیید تا
تکذیب نکرده و اعالم کرده در امور داخلی
باش��گاهها دخالت نمیکند ام��ا با توجه به
گس��ترده ش��دن موج اعتراضات هواداران
اس��تقالل بعید نیس��ت در روزه��ای آینده
وزارت ورزش و جوانان امیرحس��ین فتحی
را با استعفای نمادین کنار بگذارد و آذری را
مدیرعامل باشگاه استقالل کند.
حمایت فرزند امیر پیشین قطر از تیم
پورعلیگنجی

ش��یخ جوعان بن حمد آل ثانی ،فرزند امیر
پیشین قطر و رئیس کمیته المپیک این کشور
از محبوبترین تیم فوتبال باشگاهی در قطر
حمایت کرد .به گزارش خبرگزاری تس��نیم
به نقل از روزنامه الرایه قطر ،الشیخ جوعان
بن حمد آل ثانی با انتش��ار پیامی در صفحه
شخصی خود از حضور پرشور هواداران العربی
در بازی ش��ب گذشته (پنجشنبه) هفته دوم
لیگ ستارگان قطر برابر تیم قدرتمند الدحیل
و حمایت از بازیکن��ان این تیم که با نتیجه
تس��اوی یک  -یک به پایان رسید قدردانی
کرد .العربی ک��ه از مرتضی پورعلیگنجی،
ملیپوش ایرانی بهرهمند است محبوبترین
تیم فوتبال باش��گاهی این کشور محسوب
میشود .این باشگاه در شهر دوحه واقع شده
و مورد حمایت بس��یاری از مقامهای دولتی
قطر قرار دارد و طی س��الیان در نظرسنجی
مردمی محبوبترین تیم فوتبال باش��گاهی
قطر همواره با اختالف بس��یار زیادی نسبت
به سایر تیمها در صدر قرار گرفته است.
الیورکان رئیس باشگاه
بایرن مونیخ میشود

دروازهبان س��ابق تیم فوتبال بایرن مونیخ از
ابتدای س��ال  ۲۰۲۲ریاست این باشگاه را بر
عهده خواهد گرفت .به باش��گاه خبرنگاران
جوان ،الیورکان دروازهبان س��ابق ،باش��گاه
بای��رن مونیخ و تیم ملی فوتب��ال آلمان ،در
هیئت مدیره باواریا حضور خواهد داشت .کان
با بایرن قراردادی  ۵س��اله امضا کرده است
که از اول ژانویه سال  ۲۰۲۰اجرایی میشود.
پ��س از انقضای توافق نام��ه باواریاییها با
رومنیگه (رئیس فعلی باشگاه) در  ۳۱دسامبر
 ،۲۰۲۱الیورکان  ۵۰س��اله پستهای رئیس
و مدیر کل باش��گاه را تصاحب خواهد کرد.
کان به همراه بای��رن  ۸بار قهرمان بوندس
لیگا شده ۶ ،بار جام حذفی و  ۵بار سوپرجام
آلمان را به دس��ت آورده اس��ت .او به همراه
بایرن یک ب��ار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا
(فصل  )۰۱ / ۲۰۰۰و یک بار هم جام یوفا را
فتح کرده است .کان به عنوان عضوی از تیم
ملی آلمان ،قهرمان��ی اروپا ( )۱۹۹۶و مدال
نقره جام جهانی ( )۲۰۰۲را در کارنامه دارد.

ملیپ��وش والیبال ایران گفت :مهم اس��ت
که با تمام توان در مسابقات قهرمانی آسیا
ب��ازی کنیم و میدانم ب��رای مردم هم این
مس��ابقات مهم اس��ت و قهرمان��ی در این
رقابتها ،حال م��ا و مردم را خوب میکند.

امیر غف��ور در گفتوگو ب��ا روابط عمومی
فدراس��یون والیبال ،درباره وضعیت اردوی
آمادهس��ازی تیم ملی والیبال ای��ران برای
حضور در مس��ابقات قهرمانی آس��یا ،اظهار
ک��رد :بعد از این که نتوانس��تیم در دور اول
انتخابی المپیک که در روسیه برگزار شد ،به
هدف اصلی خودمان یعنی کس��ب سهمیه
المپیک برس��یم ،تمریناتمان را بعد از یک
هفت��ه اس��تراحت و با جدیت تمام ش��روع

المپیک برای ما همه چیز است

کردیم .با توجه به اس��تراحتی که داش��تیم،
کمی زمان میخواهیم تا تمرینات به شکل
مطلوب خودش برسد اما خدا را شکر هفته
خوبی را پشت س��ر گذاشتیم و انشاءاهلل از
هفته بعد وارد تمرینات تیمی میشویم ،چون
در هفته گذشته بیشتر کارهای بدنسازی را
انجام دادیم .بهترین دوره تمرینات ،همین
هفته پیش رو است که کارهای تاکتیکی را
انجام خواهیم داد .مس��ابقات قهرمانی آسیا
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به میزبانی تهران برگزار میش��ود و هشت
تیم نخست وارد مسابقات انتخابی المپیک
میشوند .برای ما مهم است که قدرت خود
را به تیمهای آس��یایی نش��ان دهیم .مهم
است که با تمام توان بازی کنیم و میدانم
برای مردم هم این مس��ابقات مهم است و
قهرمانی در این رقابته��ا ،حال ما و مردم
را خ��وب میکند .وی درباره س��خت بودن
حفظ آمادگی بازیکنان با توجه به فشردگی

رقابتها ،اظهار کرد :مطمئن ًا حفظ آمادگی در
یک بازه طوالنی و در اوج ماندن ،کار سختی
است .لیگهای اروپایی ،شرایطش با ایران
متفاوت اس��ت و آنجا فش��ار بیشتری به
بازیکن وارد میشود و البته این مسئله به باال
رفتن تجربه و آمادگی بازیکنان هم کمک
میکند و امسال بازیکنان لژیونر با وضعیت
بدنی خوبی به اردوی تیم ملی پیوستند که
نتیجه آن را در لیگ ملتها هم دیدیم.

سومین حضور شاید با طعم صعود به دور بعد

ایران به دنبال تاریخسازی در جامجهانی بسکتبال

گروه ورزش��ی :رقابتهای جامجهانی بسکتبال ۲۰۱۹
چین از امروز آغاز میش��ود و تیم ملی ایران قصد دارد
با صعود از گروه خود در این رقابتها ،تاریخسازی کند.
تیم ملی ایران نیز در گروه  Cاین رقابتها ،به میزبانی
ش��هر گوانگژو باید به مصاف تیمه��ای پورتوریکو،
تونس و اس��پانیا برود تا س��ومین دوره حضور متوالی
خ��ود در این رقابتها را تجربه کند .بر اس��اس اعالم
فدراس��یون جهانی ( )FIBAنیز برترین تیمهای هر
ق��اره میتوانند جواز حضور در المپیک  ۲۰۲۰توکیو را
ت
از این مسابقات کسب کنند که این موضوع ،حساسی 
ای��ن دوره را بی��ش از پیش باالتر برده اس��ت .هدایت
تیم ملی ایران را در این رقابتها مهران ش��اهینطبع
به عنوان س��رمربی ب��ر عهده دارد و صم��د نیکخواه
بهرام��ی (کاپیتان) ،حامد حدادی ،محمد جمش��یدی،
محمد حسنزاده ،حامد حس��ینزاده ،مایک رستمپور،
آرمان زنگنه ،آرون گرامیپور ،سجاد مشایخی ،رسول
مظفری ،میثم میرزایی و بهنام یخچالی نیز ترکیب ۱۲
نفره ایران برای حضور مقابل رقبا را تشکیل میدهند.
ش��اگردان شاهینطبع برای ش��رکت در این مسابقات
چندی��ن مرحله اردو را در داخل کش��ور و س��ه مرحله
اردوی برون مرزی را در کش��ورهای پرتغال ،روس��یه،
یونان و چین پش��ت س��ر گذاش��تند که به اذعان اکثر
کارشناس��ان ،این اردوه��ا باعث آمادگ��ی قابل قبول
ملیپوشان ایران شدند .مصطفی هاشمی در این مورد
گفت“ :فکر میکنم ش��رایط تیم ملی ایران نسبت به
سالهای گذشته بسیار بهتر است و شاید اگر تنها در دو
دوره تیم ملی خوبی داشتهایم ،یکی از آن تیمها همین
تیم امسال است .فدراس��یون تدارکات بسیار خوبی را
برای این تیم فراهم کرد و با حضور در چهار تورنمنت
اروپایی و آس��یایی روند آمادهسازی بسیار خوبی داشته
است .این اردوهای تدارکاتی در تاریخ بسکتبال ما کم
س��ابقه بود و من فکر میکنم بازیکنان با این روندی
ک��ه پیش رفتهاند از نظر تاکتیکی ،تکنیکی ،جس��می
و حتی روحی رش��د بسیار خوبی داش��ته و به این باور
رس��یدهاند که تیم خوبی داریم».تیم ملی ایران در دو
دوره گذش��ته این رقابتها در س��ال  ۲۰۱۰با تیمهای
آمریکا ،برزیل ،کرواس��ی ،اسلوونی و تونس و در سال
 ۲۰۱۴با تیمهای اس��پانیا ،برزیل ،صربستان ،فرانسه و

با بیان اینکه پورتوریکو ،تیم خوبی اس��ت یادآور ش��د:
البت��ه ایران هم تیم خوبی در اختیار دارد .امیدوارم فردا
بازیکنان عملکردی خوب داش��ته باشند و برابر حریف
خود صاحب نتیجه شوند.شرایط حریفان ایران به شرح
زیر است:
ماتادورها به دنبال صعود بیدردسر


مصر همگروه بود که به ترتیب عناوین  ۱۹و  ۲۰را در
پایان مسابقات به دست آورد .بلند قامتان ایران در هر
دو دوره گذشته با یک برد و چهار باخت و رده پنجمی
در گ��روه ،از راهیابی به دور دوم مس��ابقات بازماندهاند
اما امس��ال خیلیها امیدوارند که ایران بتواند با برتری
براب��ر تیمهای پورتوریکو و تونس برای نخس��تین بار
راهی دور دوم این رقابتها شود و ضمن تاریخسازی،
امیده��ای خود برای حضور در المپیک  ۲۰۲۰توکیو را
به عنوان برترین تیم آس��یا حفظ کند .کاظم محنایی،
مربی و کارش��ناس بسکتبال ایران در این مورد معتقد
ش چیزی نیست که بتوان آن را پیش بینی
است“ :ورز 
کرد ،در رشتههای انفرای این موضوع امکان پذیر است
که در آنها هم نمیتوان ص��د درصد حرف زد .برای
تیم ملی بس��کتبال ایران نیز این امیدواری وجود دارد
که از گروه صعود کند چون بازیکنان و کادر فنی تالش
بسیار زیادی کردهاند و این امکان وجود دارد».مصطفی
هاش��می نیز درباره ش��انس ایران برای صعود از گروه
گفت“ :تونس را قبال بردهایم و تنها یک بازیکن آنها
(صالح مجیری) سطح باالیی دارد که ما حدادی را در
ترکی��ب داریم که بهتر از اوس��ت .برابر پورتوریکو نیز

به دلیل قدرت بیش��ترمان زیر سبد و در اختیار داشتن
بازیکنان خوب در پس��تهای متع��دد که هم در دفاع
و هم در حمله خوب عمل میکنند ،ش��انس بیشتری
برای برد داریم .به طور کلی از هر دو تیم یک س��طح
باالتر هستیم و من فکر میکنم با کمی تالش مقابل
تیم پورتوریکو به راحتی میتوانیم در جایگاه دوم گروه
 Cقرار گرفته و بعد از اسپانیا به دور دوم صعود کنیم».
س��رمربی تیم ملی بسکتبال نیز با بیان اینکه تیم ملی
بس��کتبال روز گذش��ته وارد گوانگ ژو محل برگزاری
دیدارهای خود در کشور چین شد ،اظهار داشت :امروز
یک جلسه تمرینی خواهیم داشت تا بتوانیم برای دیدار
فردا آماده تر شویم .دیدارهای اخیری که در تورنمنت
«پیک» داش��تیم به آمادگی بهتر ملی پوش��ان کمک
زی��ادی کرد.ش��اهین طبع تصریح کرد :ش��رایط کلی
ملی پوشان خوب اس��ت؛ آنها آماده آغاز دیدارهایشان
در جام جهانی هس��تند .ما در مرحله مقدماتی باید سه
دی��دار برگزار کنیم و از مجم��وع آنها امتیاز الزم برای
صعود به مرحله دوم که الزمه کس��ب سهمیه المپیک
اس��ت را به دست آوریم اما فعال تمرکزمان روی بازی
اول اس��ت که مقابل پورتوریکو برگزار خواهد شد.وی

براساس رنکینگ فدراسیون جهانی اسپانیا رده دوم را
پس از آمری��کا در اختیار دارد ،آنه��ا در ادوار جامهای
جهانی در س��ال  2006عنوان قهرمان��ی را از آن خود
کردند و در دوره گذش��ته ک��ه میزبان بودند به عنوانی
بهتر از پنجمی دس��ت نیافتند .آنه��ا تاکنون  10بار در
جام جهانی حضور داشتهاند .ماتادورها به همراه آمریکا
یکی از پر افتخارترین تیمهای دنیا شناخته میشود که
عنوانهای زیادی را در المپیک و مسابقات اروپا کسب
کرده است .آنها سه بار قهرمان اروپا شدهاند و سه نایب
قهرمانی و یک سومی در المپیک دارند .برادران گسول
دو چهره ش��ناخته بسکتبال اس��پانیا در دنیا محسوب
میشوند که در  NBAبازی میکنند.
پورتوریکو؛ حریف ناشناخته


پورتوریکو که رده شانزدهم دنیا را در اختیار دارد تاکنون
در  12دوره جام جهانی حضور داشته که بهترین عنوان
آن به سال  1990باز میگرد که چهارم شد و در آخرین
دوره در س��ال  2014نیز به مقام نوزدهم دست یافت.
پورتوریکو کشوری است که تاکنون ایران مسابقهای با
آن نداش��ته و براین اساس حریفی ناشناخته محسوب
میشود.
تونس ،برد احتمالی


تونسیها در رنکینگ فدراس��یون جهانی رده  51را از
آن خود کردهاند ،آنها پیش از این تنها یک بار در سال
 2010در ج��ام جهانی حضور داش��تهاند و این دومین
تجرب��ه این تیم خواهد بود .تونس��یها س��ابقه دو بار
قهرمانی و چهار مدال برنز در مسابقات جام ملتهای
آفریق��ا را در کارنامه دارن��د .برنامه بازیهای تیم ملی
بسکتبال ایران در رقابتهای جام جهانی  ۲۰۱۹چین
به شرح زیر است :بازی اول :ایران  -پورتوریکو ،شنبه
 ۹ش��هریور س��اعت  .۱۳بازی دوم :ای��ران  -تونس،
دوش��نبه  ۱۱شهریور س��اعت  .۱۳بازی سوم :ایران -
اسپانیا ،چهارشنبه  ۱۳شهریور ساعت .۱۷

روشن:

پیشکسوت باشگاه استقالل گفت :تیم آندرهآ استراماچونی با فقدان رهبر در
میانه زمین مواجه اس��ت و برای حل مشکالت استقالل فتحی باید از مدیر
عاملی این باشگاه برکنار شود .به گزارش آنا ،تیم فوتبال استقالل در دومین
دیدارش در نوزدهمین دوره لیگ برتر همانند هفته اول غافلگیر شد و در دقیقه
 ۹۵دروازهاش باز شد تا بهجای سه امتیاز تنها یک امتیاز بگیرد .حسن روشن
درباره تساوی استقالل مقابل فوالد خوزستان گفت :متأسفانه هماهنگی الزم
در تیم اس��تقالل وجود ندارد و تیم فاقد نفراتی اس��ت که بتوانند در میدان
سرنوشت مسابقه را تعیین کنند .استقالل یک رهبر در میانه میدان نیاز دارد
و در خط دفاعی هم تیم آندرهآ اس��تراماچونی نیاز به بازیکنی دارد که بتواند

تیم استراماچونی نیاز به رهبر دارد

هماهنگی الزم را میان دیگر مدافعان ایجاد کند .وی افزود :بیچاره هواداران
استقالل که شاهد ناکامیهای تیمشان در  ۶سال گذشته بودهاند و این فصل
هم شاهد نمایش ضعیف بازیکنان هستند .روز گذشته تعدادی از آنها از روی
ناراحتی اقدام به پرتاب س��نگ کردند که باعث شد سر محسن پورحمیدی
دروازهبان دوم تیم شکسته شود .با این رفتارهای غلط مشکل استقالل حل
نمیش��ود و هواداران نباید حق خود را مدیران تیم مطالبه کنند که موفق به
حل مشکالت نشدهاند .پیشکسوت استقالل خاطرنشان کرد :مشکل اصلی
استقالل از رأس مدیریت باشگاه است .وقتی مدیریت مجموعه از باال دچار
ایراد اس��ت در بخش فنی هم ایرادات زیادی دیده میشود .استقالل بهاندازه

کافی بازیکن باتجربه ندارد و برای تیمی که ستارهها عامل موفقیتش بودهاند،
کمبود بازیکن شاخص در طول فصل ایجاد مشکل میکند .وی تأکید کرد:
امیرحس��ین فتحی نتوانسته مدیریت خوبی در استقالل داشته باشد و باید از
مدیرعاملی این باشگاه کنار برود .البته وزارت ورزش و جوانان باید به هیئت
مدیره اس��تقالل کمک کند تا گزینه مناسبی برای جانشینی فتحی انتخاب
شود .روشن که با شکایت علی سامره به  ۷۴ضربه شالق تعزیری و پرداخت
جریمهای بالغ بر یک میلیون ریال محکوم شد و باگذشت سامره این حکم
منتفی شد ،میگوید :موضوعی میان من و آقای سامره بود که حل شد .اعالم
کرده بودند باید شالق بخورم اما این موضوع لغو شد.

محمدی :مصدومیتهای رضا یزدانی اذیتمان میکند

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با بیان این که «مصدومیتهای پی در پی رضا
یزدانی هم خود او و هم ما را اذیت کرده است »،گفت :شرایط او خوب نیست
و باید ببینیم به رقابتهای جهانی میرسد یا خیر .به گزارش ایسنا ،غالمرضا
محمدی پس از پایان رقابت انتخابی وزن  ۶۵کیلوگرم تیم ملی کش��تی آزاد
برای حضور در رقابتهای جهانی قزاقس��تان که با پیروزی امیرمحمد یزدانی
برابر پیمان بیابانی همراه بود ،درباره ارزیابی خود از دو کشتی برگزار شده اظهار
کرد :فکر میکنم با نتیجهای که به دست آمد دیگر جای هیچ حرف و حدیثی
باقی نماند .این بهترین تصمیم بود که انتخابی بین این دو کشتی گیر برگزار
شود .ما چارهای جز این نداریم که در کشتی به سمت این جوانها برویم .حتی
اگر قرار باشد یک جا هم هزینهاش را بدهیم ،مطمئن باشید که این جوانها
آینده درخش��انی در کشتی خواهند داش��ت و آینده کشتی ایران خواهند بود.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران درباره نمایش خوب امیرمحمد یزدانی که

با فاصله ،موفق به شکس��ت بیابانی در دو مبارزه خود شد ،خاطرنشان کرد :از
کشتی یزدانی رضایت دارم و نمایش خوبی داشت .فکر میکنم نکته برتر او در
این مبارزه جسارتش بود که باعث شد پیروز مسابقه شود .با وجودی که بیابانی
باتجربهتر بود اما روحیه جنگندگی یزدانی او را برنده کرد .وی افزود :امیرمحمد
یزدانی کش��تیگیری است که من خیلی پای او ایس��تادم .همان طور که به
پیمان بیابانی میدان دادیم ،به یزدانی هم میدان و فرصت دادیم .یزدانی به هر
حال در رده سنی نوجوانان نیز دو سال کنار من بود و به اعتقاد من آینده خوبی
دارد .محمدی در پاس��خ به این سوال که به نظر میرسد ترکیب تیم ملی در
رقابتهای جهانی قطعی شده است گفت :هنوز چیزی مشخص نیست .تالش
ما این است که طی چند روز آینده ترکیب نهایی را اعالم کنیم .سرمربی تیم
ملی کش��تی آزاد درباره وضعیت رضا یزدانی و مصدومیت روز گذشته وی که
منجر به پارگی چانهاش شد خاطرنشان کرد :متاسفانه رضا یزدانی در این مدت

دچار مصدومیتهای زیادی شده که خودش را هم خیلی اذیت کرده است .در
هفت ،هش��ت ماه گذشته رضا آسیب دیدگیهای جدی داشت .ابتدا گوش او
عفونت کرد و باعث شد آنتی بیوتیکهای قوی استفاده کند که باعث ضعیف
شدن بدنش شد .بعد از آن در تمرینات از ناحیه سر آسیب دید و دیروز هم که
از ناحیه چانه دچار پارگی شد .واقعا شرایط او سخت است .وی افزود :معتقدم
شأن و جایگاه رضا یزدانی باید حفظ شود اما متاسفانه شرایط او چندان خوب
نیس��ت .او هر بار که آمده خوب تمرین کند ،دچار یک آس��یبدیدگی جدید
شده است .ما هم با این مصدومیتهای رضا یزدانی اذیت میشویم .امیدوارم
که این آس��یب دیدگیها دیگر س��راغ او نیاید .محمدی در پایان در پاسخ به
این س��وال که آیا آس��یب دیدگی او جای نگرانی مبنی بر نرسیدن یزدانی به
رقابتهای جهانی دارد یا خیر ،گفت :همین مصدومیتهای کوچک چند روز
رضا یزدانی را عقب میاندازد.
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اخبار
 3پینگپونگباز ایرانی در جمع
بهترینهای جهان

بع��د از درخش��ش امی��ن احمدی��ان و نوید
شمس در گلدن س��ری هنگ کنگ و مدال
نقره امیرحس��ین هدایی در مسابقات زیر 21
سال تورجهانی نیجریه ،رنکینگ جهانی این
 3بازیک��ن به باالترین س��طح خود در تاریخ
تنی��س روی میز ایران رس��ید .ب��ه گزارش
«عص��ر ایرانی��ان» به نقل از پای��گاه اطالع
رس��انی فدراسیون تنیس روی میز ،رنکینگ
جهانی ماه س��پتامبر  2019توسط فدراسیون
جهانی ( )ITTFمنتش��ر ش��د و یک واقعه
تاریخی دیگر برای تنیس روی میز کشورمان
رق��م خود و آن اینکه  3بازیکن برتر ردههای
نوجوانان ،جوانان و زیر  21سال به رنکینگ
زیر  6جهان صعود کردند .بعد از درخش��ش
امی��ن احمدی��ان و نوی��د ش��مس در گلدن
س��ری هنگ کنگ و مدال نقره امیرحسین
هدایی در مس��ابقات زیر  21سال تورجهانی
نیجری��ه ،رنکینگ جهانی ای��ن  3بازیکن به
باالترین س��طح خود در تاری��خ تنیس روی
میز ایران رس��ید .در رنکینگ زیر  21س��ال
جهان امیرحس��ین هدایی با  19پله صعود از
رتبه  24به رنک  5جهان صعود کرد .در رده
سنی جوانان نیز امین احمدیان که در رقابت
های گلدن س��ری تایلند موفق شد در بخش
انفرادی و دونفره به عنوان قهرمانی دس��ت
یاب��د با صعود خیرکنن��ده  11پله ای به رتبه
 3جوانان جهان دس��ت یاف��ت .اما در بخش
نوجوانان نیز نوید ش��مس که در مس��ابقات
تایلند موفق به کسب مدال طال شد با صعود
یک پله ای در رتب��ه  5نوجوانان جهان قرار
گرفت تا مثلث موفقیت تاریخی ورزشکاران
کش��ورمان تکمیل شود .گفتی است بهترین
رنکین��گ بازیکنان ایران در جهان مربوط به
رتبه  4نوش��اد عالمیان در رده س��نی زیر 21
سال در سال  2012تعلق داشت.
آرش داغلی قهرمان رقابتهای بین
المللی شطرنج آفتاب شد

آرش داغل��ی عنوان قهرمانی س��ومین دوره
رقابت ه��ای بین المللی ش��طرنج آفتاب در
ش��هر خمین را به خ��ود اختص��اص داد .به
گزارش مهر ،دور نهم مس��ابقات بین المللی
شطرنج آفتاب در ش��هر خمین برگزار شد و
آرش داغل��ی با ریتینگ  ۲۳۵۱برابر همایون
توفیقیان با ریتینگ  ۲۴۴۵به تس��اوی رسید
تا ب��ا  ۷امتیاز عنوان قهرمان��ی را از آن خود
کند .در جدول رده بندی بعد از داغلی ،آرش
طاهباز ( )۲۴۸۲و مهدی غالمی ( )۲۴۴۲با ۷
امتیاز در رده های دوم و س��وم قرار گرفتند.
س��ومین دوره رقابت های بین المللی آفتاب
با حضور  ۷۱شطرنجباز از  ۵کشور جهان در
شهر خمین برگزار شد.
نگفتم  ۵۰میلیون به من بدهید

قهرم��ان وزن��ه
ب��رداری المپی��ک
ری��و گف��ت :م��ن
نگفت��م  ۵۰میلیون
به م��ن بدهند بلکه
گفت��م هزینههایی
که خودم ک��ردهام را پرداخت کنند .کیانوش
رستمی در گفتگو با ایسنا ،درباره اینکه گفته
میشود دوباره در خواست  ۵۰میلیون تومان
به عنوان حقوق داش��ته است ،بیان کرد :من
سال گذشته حدود  ۳۰۰میلیون هزینه کردم
و تاکنون  ۵۰میلیون توم��ان به من دادهاند.
االن هم��ه جا میگوین��د  ۵۰میلیون به من
داده ش��ده ،انگار من باج گرفتهام یا اختالس
کردهام .م��ن در اردوه��ای تمرینیام هزینه
ماس��اژور و فیزیوتراپ ،تغذیه و موارد دیگر را
خودم پرداخت ک��ردهام.او ادامه داد :االن هم
اصال نگفتم  ۵۰میلی��ون به من بدهید بلکه
خواستم هزینههایی که خودم انجام دادهام را
به بدهند و یک ریال هم بیش��تر نخواستم و
اگر هزار تومان بیشتر از چیزی که حقم است
را در خواست کردم ،حرامم باشد.
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