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برد حساس والیبالیستها برابر میزبان

کوبا سومین قربانی ایران در وارنا؟
می
زبان
هم
ایر حریف
ا
ن نشد

ایران ورزشی -تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی در بازی اول خود در رقابتهای قهرمانی جهان که به طور مشترک در ایتالیا و بلغارستان برگزار
میشود ،در دیدار دوم به مصاف یکی از میزبانان رفت .بلغارستان که به همراه ایتالیا میزبانی این رقابتها را بر عهده دارد ،در دومین دور برابر ایران قرار
گرفت .بلغارها که از حضور  5000تماشاگر خودی سود میبردند ،با توجه به شرایط گروه ،نیاز مبرمی به پیروزی برابر ایران داشتند که البته شاگردان
چ آنها را ناکام گذاشتند .والیبالیستهای ایران پس از برد قاطع در دو ست ابتدایی ،در حالی ست سوم را به حریف واگذار کردند که مشخص بود بر
کوالکووی 
حریف و تماشاگرانش برتری دارند .در نهایت هم ست چهارم به آنها رسید تا با یک برد سه امتیازی دیگر ،به همراه لهستان در صدر جدول گروه بایستند.

ایگور کوالکوویچ در دومین بازی تیمش
مقابل بلغارستان در مسابقات قهرمانی جهان،
ســعید معروف ،امیر غفور ،میالد عبادیپور،
جواد معنوینژاد ،علی شفیعی ،محمد موسوی
و مهدی مرندی (لیبرو) را به زمین فرســتاد.
ترکیبــی که تنهــا تغییر اصلــیاش بیرون
ماندن مرتضی شریفی به دلیل مصدومیت و
جایگزین شــدن جواد معنوینژاد بود .همین
تغییر اجباری هم البته بهترین بازیکن زمین
را به ترکیب ایران آورد.
ایران و بلغارستان در شرایطی به مصاف
هــم رفتند کــه در وهله اول بــرای جایگاه
دومی گروه چهارم با یکدیگر رقابت داشتند.
لهستان شــانس اول ســرگروهی به حساب
میآید کــه البته تیم ایران هــم در صورت
پیــروزی برابر این تیم شــانس صعود به دور
دوم با صدرنشینی را دارد.
بازیکنــان تیم ایران در ســت اول این
مسابقه استفاده از ســرویسهای هدفمند را
در برنامه خود داشــتند و فشــار زیادی روی
دریافــت اول حریف در ســت نخســت وارد
کردند .اشتباهات پرشــمار و مکرر بازیکنان
بلغارســتان نیز کــه از حمایت حدود 5000
تماشــاگر برخــوردار بودند ،ســبب شــد تا
نتیجه ست نخســت  25بر  22به سود ایران
باشــد .تیم ایران در ســت نخست  12امتیاز
از اشــتباهات حریف کســب کــرد و جواد
معنوینژاد ،امتیازآورترین بازیکن زمین بود.
بازیکنان بلغارستان ،ســت دوم را بهتر
شــروع کردند و تا امتیاز  8هم از ایران پیش
بودند ولی تعداد زیاد خطای ســرویس باعث
شــد تا ایران باز هم از میزبان مسابقات پیش
بیفتد .اشتباهات زیاد تیم میزبان در ست دوم
هم بالی جانشان شد تا شاگردان کوالکوویچ
با گرفتن ست دوم ،در آستانه پیروزی در این
مسابقه قرار گیرند .ست دوم نیز با نتیجه 25
بر  22به سود ایران به پایان رسید.
در ابتدای ســت سوم ،ســعید معروف،
کاپیتان تیم ملی والیبال ایران به تشــخیص
داور به دلیل عکسالعمل خود پس از کسب
امتیاز ،کارت زرد گرفــت .همین کارت زرد،
بهانهای شــد تا بازیکنــان ایران که از حریف
عقب بودند با روحیه بیشــتر برای شکســت
دادن بلغارستان ،تالش کنند .بازیکنان ایران
در وقــت اســتراحت دوم در حالی که  16بر
 14پیش بودند ،نزد مربیــان رفتند .یکی از
نقاط قــوت ایران در این بــازی ،دفاع داخل

میدان بازیکنان بود که بارها حتی اسپکهای
ســرعتی حریف را دفاع کردنــد اما حمالت
بلغارها در ســت سوم ،موثرتر بود و در مقابل
عــدم توانایــی تبدیل کردن چنــد حمله به
امتیاز توسط اســپکرهای ایران ،برتری را به
تیم میزبان دادند تا آنها  22بر  25برنده این
ست شوند و کار را به ست چهارم بکشانند.
در ست چهارم ،جریان بازی گره خورد.
بازیکنان بلغارســتان پس از پیروزی در ست
سوم به خودشــان آمدند و روحیه گرفتند و
بازیکنان ایــران نیز ،پیروزی  3امتیازی خود
را در خطــر میدیدند .پیروزی در این ســت
بیشــتر از اینکه به مسائل فنی وابسته باشد،
تحت تاثیر روحیه بازیکنان بود .شرایط بهتر
تیم ایران در این ســت و نمایش مســلطتر
شاگردان کوال ،ست چهارم را هم به تیم ایران
داد تا دومین پیروزی برای این تیم ثبت شود.
ســت چهارم با نتیجه  25بر  19به سود
ایران تمام شد تا شــاگردان کوالکوویچ با 6
امتیاز کامل به استقبال بازی سوم خود بروند.
معنوینژاد که در این مســابقه جانشین
شریفی شده بود ،با کسب  21امتیاز بهترین
بازیکن میدان شد.

صدرنشــینی در کنار لهســتان
مدعی

تیم لهســتان که مدعی اصلی این گروه
به حســاب میآید هم شرایطی درست مانند
ایران دارد .آنها در نخســتین مســابقه خود
توانستند با نتیجه  3بر یک کوبا را از پیش رو
بردارند و در دومین مســابقه هم به راحتی و
با نتیجه  3بر صفر از سد پورتوریکو گذشتند.
حاال هر دو تیم با شــش امتیاز در صدر قرار
دارند اما لهســتانیها به لطف معدل امتیازی
بهتر خود ،جایــگاه اول را در اختیار دارند و
ایران نیز دوم است.
بلغارســتان با سه امتیاز که از بازی اول
خود برابر فنالند به دست آورده در رده سوم
قرار دارد و سه تیم دیگر بدون برد و امتیاز در
ردههای چهارم تا ششم ایستادهاند.

کوبا سومین حریف ایران

شاگردان کوالکوویچ پس از دو مسابقه
اول ،روز جمعــه را اســتراحت کردنــد و از
ســاعت  18:30روز شنبه (امروز) در سومین
مسابقه خود به مصاف کوبا میروند .کوبایی
که اگرچه در ســالهای آغازیــن دهه اخیر

میــادی یکــی از قدرتهای والیبــال دنیا
به حســاب میآمد اما چند ســالی میشود
که دســت به تغییر نسل گســتردهای زده و
برای رســیدن به جایگاه گذشتهاش به زمان
بیشتری نیاز دارد.
در ســایر دیدارهای این گروه ،لهستان
به مصاف فنالند میرود و بلغارســتان نیز با
پورتوریکو دیدار خواهد کرد .سه دیدار امروز
هم به نظر نمیرســد بتواند تغییری در ســه
تیــم اول جدول ایجاد کند و برای رســیدن
به ردهبنــدی نهایی باید منتظــر دیدارهای
روز یکشــنبه بــود .جایی که ایران بر ســر
صدرنشینی با لهســتان دیدار میکند و سه
تیم دیگــر هم تالش میکنند تنها شــانس
باقیمانده برای صعود به دور بعد را از آن خود
کنند.
در پایــان پنج بازی مرحله اول گروهی،
چهــار تیــم اول گروههــای چهارگانه راهی
مرحلــه دوم میشــوند و  16تیم این مرحله
را تشــکیل میدهند 16 .تیمی که در چهار
گروه چهار تیمی بــا یکدیگر رقابت خواهند
کرد تا در نهایت شش تیم برتر مرحله نهایی
مشخص شوند.

علیپور افتخاری دیگر را ثبت کرد

خلجی ،قهرمان سنگنوردی جهان شد

رقابتهای ســنگنوردی قهرمانی جهان به میزبانی شهر«اینســبروک
اتریش» برگزار شد و رضا علیپور با قهرمانی در این رویداد ،افتخاری دیگر را
ثبت کرد .در این مسابقات رضا علیپور در ماده سرعت به مصاف رقبای خود
رفت .علیپور در مرحله مقدماتی این رقابتها با رکورد  5/72توانست به فینال
صعود کند .در مرحله فینال علیپور توانســت با
ثبت رکورد  5/63بر ســکوی نخست قهرمانی
جهان قرار بگیرد .در این ماده «باســا ماوم» از
فرانسه دوم شــد و «استانیس سالکوکورین» از
روسیه بر سکوی سوم قرار گرفت .نماینده چین
نیز چهارم شد.
رضا علیپــور چندی پیــش در بازیهای
آسیایی  2018نیز توانست عنوان قهرمانی را از
آن خود کند .او در رشته سنگنوردی رکورددار
دنیاست.
در بخش معلوالن نیز بهنام خلجی عنوان
قهرمانــی جهــان را از آن خود کرد .در رقابتهــای قهرمانی جهان در ماده
بلدرینــگ ،براتزاده در گروه خود یازدهم و حســین فامیل روحانی چهل و
ششم شد.

بسکتبال باشگاه های آسیا

حریفان پتروشیمی مشخص شدند

قرعهکشی رقابتهای بسکتبال باشگاههای آسیا برگزار شد و پتروشیمی
ایران حریفان خود در مرحله گروهی را شــناخت .بیست و هفتمین دوره از
رقابتهای بسکتبال باشــگاههای آسیا از پنجم تا دهم مهر در تایلند برگزار
میشــود که پتروشیمی نماینده ایران در این دوره است و سومین حضورش
در مســابقات آســیایی را تجربه میکند .مراســم قرعهکشی مرحله گروهی
این رقابتها نیز برگزار شــد که جنوبیهای بســکتبال ایران در گروه  Aبا
نمایندههای چین ،چین تایپه و کرهجنوبی قرار گرفت .پتروشیمی که امسال
با هدایت مهران حاتمی در این مسابقات شرکت میکند ،در مرحله مقدماتی
بــا تیمهای پائونیان چین تایپه ،لیااونینگ چیــن و اس کا نایتز کرهجنوبی
رقابت میکند .الریاضی لبنان ،آالوارک ژاپن ،مارالکو فیلیپین و ومپایر تایلند
نیز در گروه  Bمســابقات حضور دارند .تیم پتروشــیمی در دو دوره گذشته
یک مقام ســومی و یک مقام چهارمی کسب کردهاست .الریاضی لبنان نیز
مدافع عنوان قهرمانی است.

هفته سوم لیگ برتر هندبال زنان

پیروزی تاسیسات و الرستان

در هفته ســوم لیگ برتر هندبال زنان تیمهای تاسیســات ،الرســتان،
گچســاران و پترو آموت پیروز شدند .هفته ســوم لیگ برتر هندبال زنان با
چهار دیدار پیگیری شــد که در جریان یکی از این دیدارها ،تیم تاسیســات
دریایی توانست با نتیجه  ۲۶بر  ۲۵ذوبآهن اصفهان را مغلوب کند.
شهید چمران الرستان نیز با حساب  ۳۴بر  ۱۳اشتادسازه طرقبه شاندیز
را شکســت داد .نفت و گاز گچســاران نیز با نتیجــه  ۲۶بر  ۱۹مقابل فوالد
مبارکه اصفهان پیروز شد .هیات هندبال البرز هم با نتیجه  ۲۱بر  ۲۴مقابل
پترو اموت پویا بوشهر مغلوب شد.

نتایج هفته سوم لیگ برتر هندبال زنان:

ذوب آهن اصفهان  .................................. ۲۵تاسیسات دریایی ۲۶
اشتادسازه طرقبه شاندیز  .......................................... ۱۳چمران الرستان ۳۴
هیات هندبال البرز  ........................................... ۲۱پتروآموت پویا بوشهر ۲۴
نفتوگاز گچساران  .......................................... ۲۶فوالد مبارکه سپاهان ۱۹

ردهبندی لیگ برتر هندبال زنان تا پایان هفته سوم:

شهید چمران الرستان  ۶ ...........................................................................امتیاز
تاسیسات دریایی  ۶ ....................................................................................امتیاز
نفت و گاز گچساران  ۴ ..............................................................................امتیاز
فوالد مبارکه سپاهان  ۲ .............................................................................امتیاز
اشتادسازه شاندیز طرقبه  ۲ ......................................................................امتیاز
پتروآموت پویا بوشهر  ۲ .............................................................................امتیاز
ذوب آهن اصفهان  .............................................................................صفر امتیاز
هیات هندبال البرز  ............................................................................صفر امتیاز

موسوی :برای صدرنشینی میجنگیم
مدافع میانی تیم ملــی ایران میگوید
تیم ملی با پیاده کردن خواستههای کادرفنی
در زمین برنده مســابقه شد .محمد موسوی
مدافع میانی تیم ملی والیبــال ایران درباره
پیــروزی مقابل بلغارســتان در خانه حریف
گفت« :بازی در خانه حریف همیشــه سخت
است .بلغارســتان برابر تیمهای بزرگ اینجا
همــواره یا برنده بوده و یــا اینکه بازی را به
ست پنجم کشانده اســت .میدانستیم بازی
ســنگینی داریم امــا نکات فنی مــورد نظر
کادرفنــی را در زمین پیــاده کردیم و برنده
شــدیم ».او در ادامه صحبتهــای خود به
اهمیت شکست بلغارستان نیز اشاره کرد« :به

والیبال

سرمربی تیم والیبال پس از
پیروزی برابر بلغارستان:

بازی به همان سختی
بود که انتظار داشتیم

ســرمربی تیم ملی والیبال ایران
میگویــد ،انتظار دیدار ســختی را با
بلغارستان داشت که این اتفاق هم رخ
داد.
ایگور کوالکوویچ ســرمربی تیم
ملی والیبال ایــران بعد از برد بزرگ
برابر تیم میزبــان رقابتهای جهانی
گفت« :انتظــار این بازی ســخت و
پیچیــده را برابر بلغارســتان میزبان
داشــتیم .در سرویس به حریف فشار
آوردیــم و آنهــا اشــتباهات زیادی
داشتند».
او در ادامــه صحبتهــای خود
دربــاره امتیازات حســاس بازی نیز
گفت« :بلغارســتان بعد از دو ســت
شکســت رو به بازی ریسکی در ست
ســوم آورد و برنده شــدند .در ست
چهارم در امتیاز حساس  19مساوی
شدیم اما بازیکنان تیم ما موفق شدند
بازی را به خوبــی اداره کنند و بدون
اســترس و فشــار ،بازی را به پایان
رساندند».
ســرمربی تیم ملــی والیبال با
تاکید بر دشــواری این مسابقه ادامه
داد« :برای این دیــدار انگیزه زیادی
داشتیم و همکاری بازیکنان در زمین
مســابقه فوقالعاده بود و البته باز هم
باید بگویم بازی به همان سختی بود
که انتظار داشتیم».

غفور :بردن ایران کلید موفقیت بلغارها بود
ســتاره تیم ملــی ایــران میگوید
که بلغارســتانیها حســاب ویژهای روی
شکست ایران باز کرده بودند.
امیــر غفــور در پایــان دیــدار بــا
بلغارستان درباره این دیدار و برد با ارزش
ایــران برابر میزبان گفت« :خدا را شــکر
میکنــم که امروز برنده بودیم و دســت
همــه درد نکند .همــه بازیکنان داخل و
خارج از زمین زحمت کشــیدند و تیم را
حمایــت کردند .شکســت دادن این تیم
در فضای این ســالن با حضور تماشاگران
کار ســختی بود .بلغارستان میزبان است

صالحی امیــری در جریان ســفر
به ســوییس در مقر کمیتــه بینالمللی
المپیــک با تومــاس باخ دیدار داشــت
و او را بــه ایران دعــوت کرد .در ابتدای
این دیــدار ،توماس بــاخ رییس کمیته
بینالمللــی المپیــک ( )IOCضمــن
خوشآمدگویی به صالحی امیری گفت:
«این مالقــات کمک میکنــد طرفین
نسبت به هم شناخت بهتری پیدا کرده
و در مورد تمام مسائل مشترک بین دو
نهاد ورزشی به نقطه نظراتی مشترک و
تصمیماتی مناسب دست یابند».
باخ با اشــاره به اینکــه قبال هم به
ایران ســفری داشــته ،گفت« :شناخت
خوبــی از ایران دارم .هم اکنون در خانه
شــخصیام چهار تابلو نقاشی از اصفهان
دارم کــه همه روزه با دیــدن آن به یاد
فرهنگ و تمدن ایران میافتم».
صالحی امیــری نیز ضمن تقدیر از
توماس باخ به واسطه برپایی این نشست
درباره شــرایط ورزش در ایران و عالقه
مندی مردم توضیحاتی داد« :ورزش در
ایــران به جریان اجتماعی بســیار فعال
تبدیل شده است و جوانان زیادی روزانه
مسائل ورزش را دنبال میکنند .جنبش
آینده ایــران ،جنبش ورزش اســت که
تصمیــم داریم اهداف جنبش المپیک را
توسعه داده و به متن جامعه بیاوریم .در
برنامهریزیهای صورت گرفته در هیات
اجرایــی جدید تصمیــم داریم آموزش
المپیک را به سطح مدارس و دانشگاهها
آورده و با جمعیــت میلیونی در این دو
نهاد به جنبش المپیک و پیاده ســازی
آن کمــک کنیم ».رییــس کمیته ملی

امتیازآورتریــن بازیکن دیدار ایران و
بلغارســتان میگوید از نقش آفرینی در
این دیدار خوشحال است.
جواد معنوینژاد که در دومین بازی
ایــران در رقابتهــای قهرمانــی جهان،
جانشین شریفی مصدوم شــد ،با انگیزه
فوقالعــاده خود امتیــاز آورترین بازیکن
زمین شد و توانست به تنهایی  21امتیاز
برای ایران کسب کند.
معنوینژاد بعد از دیدار با بلغارستان
و کسب دومین پیروزی ایران گفت« :این
بازی برای مــا خیلی مهم بود زیرا کمک
میکرد تا جایگاه خوبی در جدول داشته

جدال حساس روسیه و
آمریکا در دور سوم

در مهمتریــن و حســاسترین
بازیهای دور دوم رقابتهای قهرمانی
جهان ،برزیل در یــک دیدار نزدیک و
نفســگیر با نتیجه  3بر  2از سد فرانسه
گذشــت .آمریکا هم در دیداری که به
نظر نمیرســید به ســت پنجم بکشد،
با نتیجه  3بر  2اســترالیا را از پیشرو
برداشت.
آمریکا پیش از این در روز اول هم
مقابل صربستان یک برد پنج سته دیگر
را تجربه کرده بود.
در بازیهای روز گذشــته رقابت
جدی و مهمی وجود نداشــت اما امروز
چند بازی مهم و حساس برگزار خواهد
شــد .دیدار روســیه و آمریکا در گروه
ســوم ،ایتالیا و آرژانتین در گروه اول و
همچنین اســلوونی با بلژیک سه دیدار
مهم امروز به حساب میآیند.

المپیــک ایران همچنین بــه تهیه طرح
و برنامهریزی بــرای راهاندازی موزه ملی
ورزش ایران اشــاره کــرد« :اعتقاد دارم
جای مجموعه ملی ورزش ایران با توجه
به بزرگــی و افتخــارات قهرمانان ایران
زمیــن ،خالی بوده و هســت و به همین
دلیل در نظر داریم در نخســتین فرصت
این موزه را با کمــک تمامی بخشهای
ورزش راه اندازی کرده و در چند فاز آن
را تکمیل کنیم ».او سرمایهگذاری ایران
در بحــث ورزش بانــوان را مطرح کرد و
گفت« :خوشــبختانه بــا حمایت وزارت

حدادی :آسیبدیدگیام جدی است
تیم ملی بسکتبال در
پنجره چهــارم رقابتهای
قهرمانــی جهان ،در تهران
بــا نتیجــه  81بــر  73از
ســد فیلیپین گذشــت تا
شرایطش را برای دور دوم
ایــن رقابتهــای انتخابی
بهتــر کند .تیــم ایران در
شــرایطی این مسابقه را با
پیروزی پشت سر گذاشت
که حامد حدادی را به طور
کامل در اختیار نداشــت و بهترین سنتر آسیا را
تنها در دقایق پایانی و پس از پنج خطایی شدن
میثم میرزایی در اختیار داشت.
حامد حــدادی پس از این مســابقه درباره
آســیب دیدگی و نبودش در میــدان گفت« :با
توجه به آســیب دیدگی که دارم باید ســه هفته
استراحت کنم .امروز هم کنار تیم بودم اما زمانی

که بازیکن زیر ســبد تیم،
پنج خطا شــد وارد زمین
شــدم .دوست داشتم بازی
کنم اما آســیب دیدگیام
جدی است و فقط آمارم را
خراب کردم».
بهترین بازیکن آســیا
ادامه داد« :دوســت داشتم
بازی کنم اما کشــاله رانم
پارگــی دارد و نتوانســتم
بــازی کنــم .در فینــال
بازیهای آســیایی هم با درد بازی کردم اما برای
این بازی خواســتم به میدان بروم تا شرایطم را
ببینم اما واقعا درد داشتم ».حدادی درباره دیدار
بــا فیلیپین نیز گفت« :بازیهــای این مرحله از
مســابقات انتخابی حساستر شده است .فیلیپین
با اینکه چند بازیکنــش محروم بودند اما باز هم
تیم قدرتمندی بود».

و انگیزه زیــادی دارد و میخواهد نتیجه
خوبی کســب کند ».پشــت خطزن تیم
ملی والیبــال در ادامه درباره اهمیت برد
این دیدار و شکســت میزبــان نیز گفت:
«مفســران والیبال این کشور گفته بودند
شکســت ایران کلید موفقیت بلغارستان
اســت اما ما نتیجه خوبی کسب کردیم و
برد مهمی به دســت آوردیم ».او با اشاره
به اهمیت دیدارهای باقی مانده ادامه داد:
«امیــدوارم بازی به بازی بهتر شــویم و
نتایج بهتری کسب کنیم تا حضور خوبی
در این دیدارها داشته باشیم».

باشــیم و در بقیه بازیها شرایط بهتری
برای ما ایجاد شود و به مرحله بعد صعود
کنیم ».او با اشاره به اهمیت این مسابقه
ادامه داد« :بلغارســتان خیلی خوب بازی
کرد و این بازی برای آنها خیلی مهم بود.
اگر این بازی را میبردنــد ،راه آنها برای
صدرنشینی هموار میشــد اما ما خیلی
خوب بودیم و توانستیم برنده باشیم».
معنوینژاد در واکنش به کسب 21
امتیاز و درخشش در این دیدار نیز گفت:
«خدا را شــکر میکنم که برنده بودیم و
من هم توانســتم عضو کوچک تیم برای
برنده شدن باشم».

شفیعی :بازی در ست سوم از حالت منطقی خارج شد
بازیکــن تیــم ملــی والیبــال ایران
میگوید که بلغارســتان ماننــد دیدار در
ایران به دنبال عصبی کردن بازی بود.
علی شفیعی بعد از دیدار با بلغارستان
درباره پیروزی ایران و شــرایط ست سوم
مسابقه که با جنجالهایی همراه بود ،گفت:
«بازی بسیار خوبی برابر بلغارستان میزبان
داشتیم .در ست ســوم ،ما فکر کردیم که
برنده بازی هستیم و البته به دلیل اتفاقاتی
کــه رخ داد ،بازی از شــرایط عادی خارج
شد .بازیکنان تیم حریف شرایط را عصبی
کردند و تماشــاگران که در ستهای قبل

باخ :در تحریم ،کنار ایران میمانیم

ورزش و جوانان و فدراسیونها گامهای
اساسی در توسعه ورزش بانوان برداشته
شــده که در همین راســتا میتوان به
افزایش تعداد بانوان اعزامی به بازیهای
آســیایی  ۲۰۱۸و همچنین مدالآوری
آنها که سهم عمدهای در موفقیت کاروان
ورزشی ایران داشتهاند ،اشاره کنم».
توماس باخ نیز در ادامه این نشست،
انتخاب صالحی امیری به ریاست کمیته
ملــی المپیــک را تبریــگ گفــت و از
ویژگیهای ایران گفت« :به شما تبریک
میگویم بــرای پذیرش مقام جدید .این

جز ست ســوم که بازی از دست ما در رفت،
سوار بازی بودیم .اکنون نیز صاحب جایگاهی
هســتیم که بلغارســتان آن را میخواست و
مطمئنا این امتیازات به ما در ادامه مسابقات
کمک میکند .در دیدارهای بعدی نیز مانند
این دیدار برای صدرنشینی خواهیم جنگید».
موسوی در ادامه درباره اتفاقاتی که باعث شد
ایران ست ســوم را از دست بدهد نیز گفت:
«این حاشــیهها در والیبــال رخ میدهد .در
ســت سوم بلغارســتان چیزی برای از دست
دادن نداشــت و واقعا خوب بــازی کرد و ما
نیــز از تب و تاب افتادیم اما در ادامه نمایش
خوبی داشتیم و برنده مسابقه شدیم».

معنوینژاد :خوشحالم عضو کوچکی از این برد بودم
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سمت بســیار خوب و ارزشــمند است.
شما خصوصیات بسیار ارزشمندی دارید
کــه از مهمترین آنها میتــوان به مردم
شناســی و نزدیکی شما به جامعه اشاره
کرد .به شــما به دلیل برنامه ریزی ویژه
در برنامه آموزشــی المپیــک و احداث
مــوزه نیــز تبریــک میگویــم و اعالم
میکنم که بسیار مایلم از نخستین نتایج
تالشهایتان در مورد آموزش المپیک و
احداث موزه مطلع شوم».
رییــس  IOCدر ادامــه بحــث
حقــوق تلویزیونی بازیهــای المپیک و

برنامهریزی کمیتــه بینالمللی المپیک
در این خصوص را مطــرح کرد و گفت:
«در این زمینه تبادل اطالعاتی بیشتری
خواهیم داشت تا بتوانیم بهترین خروجی
را برای کمیتــه بینالمللــی المپیک و
کمیتههای المپیک داشته باشیم».
باخ با عرض تبریک برای پیشــرفت
ورزش بانــوان خواســتار پشــتیبانی و
حمایت کمیته ملــی المپیک از حضور
بانوان در استادیومها و ورزشگاهها شد.
او در ادامه جایگاه ورزش ایران را در
آسیا و جهان بسیار مهم و ارزشمند تلقی
کرد« :شــک نداشته باشــید در شرایط
تحریم در کنار شما خواهیم بود چرا که
فلسفه ورزش توسعه صلح جهانی است.
ما به هیچوجه از کســانی که میخواهند
به ایــران لطمه بزننــد حمایت نکرده و
همــواره به اهداف جنبــش المپیک که
حمایــت از کمیتههای المپیک اســت
پایبنــد خواهیم بود .بســیار تمایل دارم
که ایده خوب مالقات با رییس جمهوری
ایران را در مجمع عمومی ســازمان ملل
جامه عمل بپوشــانم که فرصت بســیار
خوبی برای حمایت از شــما در ســطح
بینالمللی است».
او همچنیــن به حمایــت از ایران
در روزهــای تحریم تاکیــد کرد و گفت
که ورزش ایران را در این شــرایط تنها
نمیگذارد.
در پایان این نشســت دکتر صالحی
امیری از توماس باخ برای حضور در ایران
دعــوت کرد که او نیــز گفت در فرصت
مناســب برنامه ریزی برای این مالقات و
حضور در ایران را پیگیری خواهد کرد.

هفته آینده ،معرفی پرچمدار ایران در المپیک نوجوانان
سرپرســت کاروان
ایــران در بازیهــای
المپیــک نوجوانــان
بوینسآیرس اعالم کرد
پرچمــدار ایــران هفته
آینده مشخص میشود.
اصغــر رحیمــی،
سرپرســت کاروان ایران
در المپیــک نوجوانــان
گفت« :پرچمــدار هنوز
معرفی نشده است.
احتماال هفته آینده در نشســت ســتاد
عالــی بازیهای آســیایی که روز سهشــنبه
برگزار میشــود دربــاره پرچمــدار ایران در
بوینسآیرس صحبت و تصمیمگیری خواهد
شد.
در ایــن نشســت در خصــوص تعداد
ورزشــکاران اعزامی نیز صحبتهایی مطرح

آرام بودند نیز بیدار شــدند .بازی در ست
ســوم از حالت منطقی خود در آمده بود
اما در ســت چهارم به بازی منطقی خود
برگشــتیم و راحت برنده شدیم ».یکی از
بازیکنــان خوب ایران در دو دیدار ابتدایی
رقابتهــای جهانی بــه رفتــار بازیکنان
بلغارســتان برای ایجــاد درگیری در این
دیدار ،نیز اشــاره کرد« :بازیکن بلغارستان
در تهران نیز این رفتارها را انجام داده بود
اما برابر ایران شکســت خوردند و این بار
نیز به ســراغ این رفتارها رفت و باز هم با
شکست زمین را ترک کرد».

میشــود امــا احتمــاال
همه  49ورزشــکاری که
ســهمیه گرفتهاند اعزام
میشوند».
او همچنیــن درباره
افزایــش نــرخ ارز و
تاثیــرش روی اعــزام
کاروان ایــران به بوینس
آیــرس توضیحاتی داد:
«بلیت و هزینه اسکان با
کمیته برگزاری بازیهای
المپیک نوجوانان اســت .ما هم هزینهها را به
حداقل رســاندهایم .هزینههای ما مربوط به
پول تو جیبی ،پاداش سکو و لباسها میشود
که در حال تهیه است .ضمن اینکه با توجه به
ارز تهیه شده برای کاروان ایران در بازیهای
آسیایی ،ارز مورد نظر برای بازیهای المپیک
نوجوانان نیز تهیه شد».

سولقانی از مسیر خارج
شد و به خط پایان نرسید

ملیپوش اســکی روی چمــن ایران
با خروج از مســیر مســابقه مارپیچ بزرگ
نتوانســت به خــط پایان برســد .مهدی
سولقانی ملیپوش اسکی روی چمن ایران
در روز نخست رقابتهای جام جهانی اسکی
روی چمن در ایتالیا با بدشانسی در مانش
اول مســابقات مارپیچ بزرگ از مسیر خارج
شد و نتوانست به ادامه این مسابقه بپردازد.
ملیپوش ایــران در روزهای آینده در
رشتههای سوپرجی ،مارپیچ کوچک و سوپر
کمباین به مصاف رقبــای خود میرود .در
روز نخســت این رقابتها استفان پورتمن
از سوییس اول شــد ،ادواردو فرائو از ایتالیا
جایگاه دوم را کســب کرد و فیلیپ اشواندر
از اتریش عنوان سوم را به دست آورد.

قهرمانی امین احمدیان در
تور تنیس روی میز ایران

امین احمدیان  ۱۷ســاله در شرایطی
که موفق به شکست کاپیتان تیم ملی ایران
در نیمه نهایی شــده بود ،توانست قهرمان
دور دوم تور تنیس روی میز ایران شود.
دومین دوره تور تنیس روی میز ایران
در اصفهــان برگزار شــد و در پایان امین
احمدیان توانست قهرمان شود .در این دوره
برادران عالمیان حضور نداشتند اما افشین
نوروزی کاپیتان تیم ملی ایران شرکت کرد
که در مرحله نیمه نهایی مغلوب احمدیان
 ۱۷ســاله شــد .در مرحلــه نیمــه نهایی
بخش انفــرادی ،امین احمدیــان با نتیجه
 ۴بر یک افشــین نوروزی را شکســت داد.
امیرحســین هدایی نیز موفق شد با نتیجه
 ۴بر  ۲محمدعلــی رویینتن را از پیش رو
بردارد و فینالیســت شود .در مرحله فینال،
امین احمدیان با نتیجــه  ۴بر یک هدایی
را مغلــوب کرد و قهرمــان تور تنیس روی
میز اصفهان شد .به این ترتیب هدایی نایب
قهرمان و نوروزی و رویینتن سوم مشترک
شــدند .امین احمدیان مدتی دیگر باید در
المپیک جوانان شــرکت کنــد .در فینال
بخش دونفــره هم تیم افشــین نوروزی و
محمدعلی رویینتن با نتیجه  ۳بر یک تیم
میعاد لطفی و آرمان حاجیئی را شکســت
داد و قهرمان شد.

