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فوتبال هفت نفره در نیمه نهایی 
 تیم ملی فوتبال هفت نفره با شکست هلند 
مقتدرانه به نیمه نهایی پارالمپیک صعود کرد. تیم 
ملی فوتبال هفت نفره در آخرین دیدار خود در 
مرحله گروهی پارالمپیک ۲۰۱۶، به مصاف هلند 
رفت و در یک بازی برتر با نتیجه دو بر صفر 
به پیروزی رسید.هاشم رستگاری )۹( و فرزاد 
مهری )۱۸( گل های ایران را در این بازی به ثمر 
رساندند. در این دیدار تیم ملی با ترکیب بابک 
صفری، هاشم رستگاری، حسن صفری، صادق 
حسنی، فرزاد مهری، جاسم بخشی )جمالی( و 
محمد خراط به میدان رفت.ملی پوشان در این 
بازی به طور کامل توپ و میدان را در اختیار 
داشتند و عالوه بر زدن دو گل چندین موقعیت 
دیگر را هم از دست دادند. تیم ملی با این پیروزی 
۹ امتیازی شد تا با سه برد متوالی صدرنشین 
گروه B شده به مرحله نیمه نهایی صعود کند. 
حریف ایران در مرحله بعد امروز در بازی دو 

تیم برزیل و اوکراین مشخص می شود.

آتش سوزی در استادیوم 
کاریوکای ریو

برخورد یک بالون با سقف استادیوم کاریوکای 
سه در ریو باعث آتش سوزی خفیفی شد و 
مشکل نشست آب ایجاد کرد.ماریا آندرادا، 
مسئول روابط عمومی ریو ۲۰۱۶ اعالم کرد که 
این بالون احتماال مربوط به یکی از مراسم های 
سنتی برزیل بوده است.هیچ کسی در این حادثه 
آسیبی ندیده است و پلیس در حال بررسی مساله 
است. آندرادا در این باره گفت : »ما آتش نشانان 
را خبر کردیم تا آتش را مهار کنند. در این حادثه 
آب از سقف استادیوم به زمین بازی نشت 
کرد. ما مطمئن شدیم که سالن برای مسابقات 
پارالمپیک آماده است. آتش نشانان اعالم کردند 
که استادیوم ۱۰۰ درصد امن است. البته ما باید 
فرش داخل زمین را عوض کنیم.« ماه گذشته 
نیز در پیست دوچرخه سواری کوهستان آتش 
سوزی شده بود که باعث شد تمرین ها در این 

منطقه لغو شود.

مدارک جدید درباره فساد در 
فروش بلیت بازی های المپیک

ایمیل های به دست آمده توسط پلیس نشان داده 
است که پاتریک هایکی متهم به انجام فساد 
در زمینه فروش بلیت های بازی های المپیک 
با مسئوالن IOC مکاتبه داشته است. پاتریک 
هایکی که رییس کمیته  المپیک اروپا و عضو 
هیات اجرایی IOC است، ماه گذشته دستگیر 
شد. او به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین مربوط 
به فروش بلیت بازی ها متهم شناخته شد.کوین 
 THG مالون، هموطن هایکی و رییس شرکت
نیز یکی دیگر از کسانی است که متهم به تخلف 
در این زمینه است. با وجود این که THG در  
المپیک های لندن ۲۰۱۲ و سوچی ۲۰۱4 بلیت 
فروخته است، برای  المپیک ۲۰۱۶ انتخاب نشده 

بود و حق فروش بلیت را نداشت.

منصوریان در دربی ببازد، 
دراگان می آید

علیرضا  برکناری  درباره  که  حرف هایی 
منصوریان در صورت باخت در دربی به 
گوش می رسد دیگر شایعه نیستند. موضوع 
کامال جدی است. تساوی استقالل در برابر 
ماشین سازی اصال با وعده های منصوریان 
قبل از این بازی جور در نمی آمد. منصوریان 
وعده یک استقالل متحول شده را داده بود. 
اما سانترهای خسرو حیدری همان چیزی 
استقالل می بینیم.  بود که سال هاست در 
مدیران استقالل که اصال فکر تساوی با 
ماشین سازی را نمی کردند حاال دیگر کاسه 
صبرشان لبریز شده.سابقه نداشت استقالل 
در یک فصل بدون برد به دربی برسد. اما 
منصوریان این کار را کرد. مدیران استقالل 
به کار شده  بود دست  البته خیلی وقت 
بودند. فقط روی شان نمی شد اینقدر زود 
از منصوریان عبور کنند. وگرنه پروژه خیلی 
وقت است کلید خورده است. پروژه آمدن 
دراگان اسکوچیچ به استقالل. دراگان مدتی 
است به عنوان یکی از کاندیدهای هدایت 
استقالل معرفی می شود که این اتفاق هر 
بار به دلیلی نیفتاده است. این بار اما ماجرا 
استقالل  نیمکت  به  خیلی  او  دارد.  فرق 
استقالل  نباختن  فقط  و  شده  نزدیک 
می اندازد. تاخیر  به  را  آمدنش  دربی  در 

خودش  با  او  نمی آید.  تنها  البته  دراگان 
یک سورپرایز هم می آورد. سورپرایزی به 
نام »سروش رفیعی«. وعده آمدن رفیعی به 
استقالل احتماال دلیلی جز دلیل فنی هم 
دارد. آمدن رفیعی باعث می شود آن دسته 
از هواداران استقالل که مخالف برکناری 
منصوریان هستند با این موضوع راحت تر 
کنار بیایند. این را هم در نظر داشته باشید 
که آمدن رفیعی به استقالل به معنی ناکامی 
پرسپولیس در جذب او هم هست. یعنی 
یک تیر و دو نشان. البته باز هم بحث مهم تر 
در حال حاضر منصوریان است. این که 
حمایت های کالمی مدیران استقالل فقط 
در حد کالم می ماند قطعا درس بزرگی 
برای او خواهد بود. سرنوشت منصوریان 
تار  است.  بند  مویی  تار  به  استقالل  در 

مویی به نام »دربی ۸3 «.

فغانی داور بازی پرسپولیس و 
استقالل شد

بازی  داور  عنوان  به  فغانی  علیرضا 
ششم  هفته  در  استقالل  و  پرسپولیس 
فوتبال  شد.فدراسیون  انتخاب  برتر  لیگ 
تیم داوری بازی پرسپولیس - استقالل را 
معرفی کرد. بر این اساس علیرضا فغانی 
قضاوت این بازی را بر عهده دارد. منصوری 
و سخندان هم کمک های فغانی در این بازی 
هستند. این سه داور ایرانی چندی پیش 
دیدار فینال مسابقات المپیک را قضاوت 

کرده بودند.
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مرتضی مهرزاد: تا قبل از اینکه والیبالیست شوم خانه نشین بودم
 او حاال یک چهره بین المللی شده است.حاال همه دنیا او را می شناسند.چهره ای که تا همین چند 
سال پیش فقط در خانه می نشست. والیبالیست بلندقامت تیم ملی ایران گفت حضور در تیم ملی فرصتی 
شد تا از خانه نشینی بیرون بیایم. ملی پوش والیبال نشسته پس از پیروزی برابر بوسنی وهرزگوین گفت: 
»توجه به من مهم نیست چون ما یک تیم هستیم و عملکرد تیم ایران اهمیت دارد.مسابقه خوبی برابر 
بوسنی داشتیم و با هماهنگی تیمی توانستیم پیروز میدان باشیم. عملکرد تیم مهم است و هدف ما نیز 
شکست رقبا و کسب عنوان قهرمانی است.« ملی پوش بلند قامت والیبال نشسته پارالمپیک را برای معلوالن 
بزرگترین رویداد ورزشی دانست و گفت: »خوشحالم که در نخستین بازی خود در پارالمپیک حضور 
خوبی دارم و تمام تالشم را برای کسب بهترین مقام می کنم.« او در ادامه گفت: »تا سال ۲۰۰۸ والیبال 
بازی نمی کردم و به دلیل قد بلندم نمی توانستم از منزل بیرون بیایم اما بعد از پارالمپیک لندن و رفتن به یک 
برنامه تلویزیونی تصمیم گرفتم در رشته والیبال نشسته فعالیت کنم.حاال دنیای من تغییر کرده است و با آن 

آدم چند سال پیش خیلی فرق می کنم.حاال من عضوتیم ملی کشورم هستم و این برای من افتخار است.«

مسلمان: ان شاا... منصوریان جمعه به پرسپولیس می بازد
به اعتقاد خیلی ها بزرگ ترین خطری که پرسپولیس را در بازی روز جمعه با استقالل تهدید می کند، غرور 
است.غرور ناشی از چند پیروزی در دربی های اخیر و نباختن به استقالل. اما نظر محسن مسلمان به عنوان کسی که 
در دربی گل هم زده است در این باره جالب است.مسلمان می گوید: »این حرف کامال غیرمنطقی است. ما از فصل 
گذشته تا به حال که حدود 35-34 هفته می شود تنها یک بازی را باخته ایم و اگر قرار به مغرور شدن بود، باید زودتر 
از این ها مغرور می شدیم. خدا را شکر بچه های تیم به شرایط حساسی که داریم کامال واقف هستند و می دانند که 
باید برای کسب نتیجه همه تالش مان را بکنیم. خوشبختانه بازیکنان پرسپولیس به درجه ای از حرفه ای گری رسیده اند 
که دچار غرور نشوند و در همه بازی ها بدون توجه به نام و شرایط حریف برای برد تالش کنند. در این دربی هم 
شرایط همین طور است و ما برای بردن به زمین می رویم.«اما نظر مسلمان درباره اینکه علیرضا منصوریان در لباس 
مربیگری در چند سال اخیر به پرسپولیس نباخته است: »ان شاءا... این جمعه می بازد! اگر استقاللی ها این را می گویند 
ما هم برانکویی را روی نیمکت داریم که تا به حال در قامت سرمربیگری پرسپولیس به استقالل نباخته است و شرایط 

برای هر دو تیم در این مورد هم برابر است.«

روز دوشنبه روز به یادماندنی کاروان پارالمپیک 
ایران بود.روزی که محمد خالوندی و مجید حیدری 
مدال طال گرفتند و والیبال نشسته هم توانست در 
یک دیدار انتقامی و فینال زودرس رقیب دیرینه 
خود تیم بوسنی وهرزگوین را شکست بدهد. در 
روز پنج این بازیها دو پرتابگر نیزه ایران در کالس 
F57 بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو موفق به کسب 
مدال های طال و نقره شدند. مسابقات پرتاب نیزه 
کالس F57 بعد از ظهر دوشنبه به وقت محلی 
در ورزشگاه المپیک شهر ریودوژانیرو برگزار شد 
و محمد خالوندی و عبدا... حیدری به نمایندگی 
از ایران با ۱۲ ورزشکار دیگر به رقابت پرداختند.
محمد خالوندی درپرتاب اول خود نیزه را 45/۲۶ 
متر و در تالش دوم 45/۶3 متر پرتاب کرد تا رکورد 
جهان را به نام خود ثبت کند. او در پرتاب های 
سوم و چهارم به ترتیب نیزه را 43/۸۹ متر و 44/۲4 
متر پرتاب کرد و در پرتاب پنجم با ثبت رکورد 
45/۸5 متر توانست برای بار دوم رکورد جهان را 

جابه جا کند.این پایان کار خالوندی نبود، چرا که 
او در تالش ششم خود یکبار دیگر رکورد جهان 
را شکست و نیزه را 4۶/۱۲ متر پرتاب کرد.بدین 
ترتیب خالوندی توانست باالتر از سایر ورزشکاران 
این رقابت به مقام قهرمانی برسد و سومین طالی 
کاروان پارالمپیک کشورمان در بازی های ۲۰۱۶ 
ریو را به نام خود ثبت کند.دیگر ورزشکار ایرانی 
در این رقابت محمد حیدری بود که او نیز عملکرد 
موفقیت آمیزی داشت و توانست به مقام نقره دست 
پیدا کند.حیدری در پرتاب های اول، دوم و سوم به 
ترتیب رکوردهای 4۲/۰3 متر، 43/77 متر و 4۰/۸۲ 
متر را به ثبت رساند. او در پرتاب های چهارم و پنجم 
مرتکب خطا شد و در تالش ششم نیز نیزه را 4۱/۹۱ 
متر پرتاب کرد و با ثبت بهترین رکوردش که همان 
43.77 متر بود، ضمن ارتقای رکورد شخصی اش، 
صاحب مدال نقره شد و هشتمین مدال آور کاروان 
»منا« در پارالمپیک ریو لقب گرفت.اما از سوی دیگر 
ودر سالن والیبال بازی های پارالمپیک تیم والیبال 

نشسته مردان ایران با ارائه یک نمایش بی نقص 
موفق شد از سد قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن 
بگذرد.تیم ملی والیبال نشسته ایران که در بازی 
نخست خود موفق شده بود با نتیجه سه بر صفر 
از سد چین بگذرد دوشنبه شب در دومین دیدار 
خود که در »ریو سنترو« برگزار شد. همین نتیجه 
را مقابل بوسنی و هرزگوین تکرار کرد. تیم والیبال 
 نشسته ایران ست نخست را مقتدرانه و با نتیجه 
۲5 بر ۱7 ظرف ۱۹ دقیقه بوسنی را برد. بوسنی در 
ست دوم نمایش بهتری از خود نشان داد ضمن 
اینکه ضریب اشتباهات بازیکنان ایران هم باال رفته 
بود با این حال این مردان هادی رضایی بودند که 
در نهایت با نتیجه ۲5 بر ۲۲ در این ست به برتری 
رسیدند. در ست سوم و پایانی تیم ایران در ادامه 
بازی خوب خود موفق شد با حساب ۲5 بر ۱7 
مقابل بوسنی به برتری برسد. استفاده متناوب از 
مرتضی مهرزاد در ترکیب تیم در نوع خود جالب 
توجه بود واو با حضور خود روند حرکتی تیم 

ایران را بهبود می بخشید.تیم ایران در پارالمپیک 
لندن در دور مقدماتی با نتیجه سه بر یک از سد 
بوسنی و هرزگوین گذشت اما در دیدار پایانی 
با همین نتیجه مقابل حریف اروپایی خود تن به 
شکست داد تا از کسب ششمین طالی بازی های 

پارالمپیک بازبماند.
ایران که صعود خود را به مرحله نیمه نهایی قطعی 
کرده امروز در آخرین دیدار مرحله گروهی با اوکراین 
دیدار خواهد کرد. اوکراین در بازی نخست خود 
با نتیجه سه بر صفر به بوسنی باخته اما در بازی 
دوم با حساب سه بر دو از سد چین گذشته است.

مدال های ایران تا روز پنجم:
طال: ساره جوانمردی )تیراندازی بانوان(، مجید 
فرزین )وزنه برداری( و محمد خالوندی )پرتاب نیزه(
نقره: سامان پاکباز )پرتاب وزنه(، علیرضا قلعه ناصری 
)پرتاب دیسک(، نعمتی و رنجبر )میکس ریکرو 
تیمی(، سجاد محمدیان )پرتاب وزنه( و عبدا... 

حیدری )پرتاب نیزه(

تیم ملی فوتسال ایران شروع ضعیفی در رقابت های 
جام جهانی کلمبیا داشت و در اولین دیدار با نتیجه  
 AFC پر گل پنج بر یک مغلوب اسپانیا شد.سایت
در گزارشی بعد از شکست سنگین تیم ملی فوتسال 
ایران نوشت: »تیم ملی فوتسال اسپانیا نشان داد 
برای ایران خیلی قدرتمند است. قهرمان دو دوره 
جام جهانی موفق شد با برتری پنج بر یک ثابت 
کند برای قهرمانی به کلمبیا آمده است. الروخا 
شروع خوبی داشت و در همان اوایل مسابقه به 
گل رسید و درهمان نیمه نخست نیز با برتری 
سه بر صفر کار را برای ایران سخت کرد.«این 

سایت درادامه نوشت: »تابلوی نتایج نتوانست 
زیرا  دهد  نشان  را  مسابقه  حقیقت  درستی  به 
فاصله دو تیم تا این اندازه نبود اما قهرمان اروپا 
با فرصت طلبی بازیکنانش توانست به بهترین 
نحو ممکن از موقعیت های خود استفاده کند. این 
در حالی بود که تیم   ملی فوتسال ایران نتوانست 
موقعیت های زیاد خود را در نیمه نخست تبدیل 
به گل کند. آنها همچنین دو ضربه پنالتی  را نیز 
در این نیمه از دست دادند. البته از نقش پاکو 
سدانو، دروازه بان اسپانیا نیز در خلق این نتیجه  
نمی توان گذشت؛ جایی که او چندین موقعیت 

خوب ایران را مهار کرد.« محمد ناظم الشریعه 
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران  هم بعد از باخت 
تیمش در این بازی گفت:» یکی از دالیل اصلی 
و  است  فردی  اشتباه های  اسپانیا  مقابل  باخت 
اگر تیم ملی دیدارهای دوستانه بهتری را برگزار 
می کرد این نتیجه رقم نمی خورد.همه دیدند که ما 
در چه شرایطی قرارداشتیم. بحث فنی به کنار، ما 
روی اشتباه های فردی گل خوردیم. طراحی های 
تاکتیکی ما خوب بود و موقعیت های بسیاری 
را خلق کردیم. وقتی تیمی موقعیت های زیادی 
نصیبش شود یعنی خوب بازی کرده است، اما 

وقتی استفاده نمی کند دلیلش دور بودن از شرایط 
بازی است.«سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در 
ادامه گفت:» ما پیش از جام جهانی بازی سنگین 
و خوبی را انجام ندادیم. اگر دیدارهای تدارکاتی 
بهتری داشتیم مطمئن باشید که این شرایط پیش 
از  ما  که  فرصت هایی  که  این  نمی آمد. ضمن 
دست دادیم بیشتر از موقعیت هایی بود که اسپانیا 
به دست آورد. به  هر حال من از این عملکرد 
راضی نیستم. بازیکنانم تالش خودشان را کردند، 
اما خوب نبود. آن نکاتی که تذکر داده بودیم و 

تمرین کرده بودیم اجرا نشد و این بد است.«

AFC:اسپانیا برای ایران خیلی بزرگ بود
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