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متاسفانه  گفت:  شمشیربازی  ملی  تیم  کاپیتان  ورزشی:  گروه 
لیگ ما شرایط خوبی ندارد و هیچ تیمی خواهان جذب ملی پوشان 
شمشیریازی نیست. مجتبی عابدینی در مورد اینکه هیچ پیشنهادی 
از تیم های لیگ شمشیربازی ندارد، گفت: نه تنها من بلکه هیچ یک 
ندارند. چون تیم  از تیم های دیگر  از ملی پوشان دیگر پیشنهادی 
مطرحی نیست که بخواهد ملی پوشان را جذب کند. متاسفانه با این 
نتایج درخشانی که در المپیک و جام های جهانی و بازی های آسیایی 
باید مسئوالن فدراسیون  نداریم.  گرفتیم هیچ تیمی برای قرارداد 
تمهیداتی بیندیشند. باقرزاده تالشش را می کند اما اسپانسرها هم باید 

با این نتایج ما به سمت این رشته بیایند یا آورده شوند.
وی ادامه داد: درآمدی هم نداریم که بخواهیم امرار معاش کنیم و 
نمی دانیم با این شرایط چه کار باید کنیم، شمشیربازی نه پخش 
دارد، نه سالن دارد و نه پول. این طور هم نمی شود که من به عنوان 

ملی پوش به دنبال تیم بگردم.
* لیگ بدون ملی پوشان چه سودی دارد؟

کاپیتان تیم ملی شمشیربازی عنوان کرد: سال های قبل بیمه معلم و 
دانشگاه آزاد ملی پوشان را ساپورت می کردند اما نمی دانیم چرا دیگر 
آنها در این رشته سرمایه گذاری نکردند. 7 تیم در لیگ هستند که 

شرایط مناسبی ندارند و نمی دانم می توان نام آنها را لیگ گذاشت 
یا خیر و برگزاری این لیگ چه سودی می تواند داشته باشد وقتی 
ملی پوش ندارد. در این شرایط جوانان چطور می خواهند پیشرفت 

کنند.
* با این شرایط چطور انتظار مدال و سهمیه المپیک 

دارند؟
عابدینی تاکید کرد: با وضعیتی که وجود دارد انتظار مدال و سهمیه 
المپیک هم دارند، واقعا شرایط سختی است و تا االن تحمل کرده ایم. 
امیدوار بودیم که تیم هایی بیایند که ملی پوشان را جذب کنند اما 

آئین نامه مسابقات هم مشخص شد اما هیچ تیمی نیامد. قرارداد 
آنچنانی هم نداریم که بگوییم چون توقعات باالست تیمی نمی آید. 
من سال گذشته در بهترین حالت 40 میلیون تومان گرفتم. این 
وضعیت فعلی ماست. باید در خانه بنشینیم و کاری هم نمی توانیم 

انجام دهیم.
* می خواهیم سال 2019 را با قدرت آغاز کنیم

وی در مورد اعزام تیم ملی به جام جهانی لهستان گفت: نخستین 
مسابقه ما در سال 2019 جام جهانی لهستان است و می خواهیم در 

سال جدید کارمان را با قدرت آغاز کنیم.

نه لیگ داریم، نه سالن و نه اسپانسر!

عابدینی: با مدال جهانی و چهارمی المپیک، تیم ندارم!

گروه ورزشی: ایران در دومین دیدار خود در جام 
ملتهای آسیا 2019 به دیدار ویتنام خواهد رفتتیم 
ملی با پیروزی در این دیدار می تواند صعود خود به 
مرحله حذفی را مسجل کند و انتقام شکست تلخ 

بازیهای آسیایی 2014 را بگیرد.
تیم ملی ایران- تیم ملی ویتنام

D جام ملتهای آسیا 2019-گروه
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ورزشگاه آل نهیان-ابوظبی

داور: محمد تقی جعفری از سنگاپور
تیم ملی پس از کسب پیروزی قاطع و پرگل در 
بازی نخست مقابل یمن، یکی از مدعیان جدی 
قهرمانی نشان داد و در دومین دیدار خود با ویتنام 
مالقات خواهد کرد.شاگردان کی روش در صورت 
پیروزی در این دیدار صعودشان به مرحله حذفی 
مسجل خواهد شد و بازی آخر مقابل عراق احتمااًل 
تنها صدرنشین گروه را مشخص خواهد کرد. تیم 
ملی اما کار ساده ای در این بازی نخواهد داشت.

ویتنام در بازی نخست فراتر از حد انتظار ظاهر 
شد و عراق به سختی موفق به شکست دادن این 
تیم سخت کوش و جنگنده شد.ویتنام در این دیدار 
2 بار از حریف پیش افتاد ولی نهایتاً دست خالی 
زمین مسابقه را ترک کرد.این باخت پایانی بود بر 
روند 1۸ بازی بدون شکست ویتنام در رقابتهای 
مختلف، ویتنام در این بازی ها صاحب 9 تساوی و 
9 شکست شده بود هرچند که اکثر رقیبان ویتنام 
از کشورهای ضعیف منطقه جنوب شرق آسیا بودند  
ولی این عملکرد باعث شد تا این تیم در پایان 
سال 201۸ در رتبه 100 جهان و هفدهمین آسیا 
قرار گیرد.این رتبه بهترین رتبه ای است که ویتنام 
از سال 2011 در پایان سال میالدی تجربه کرده 

است که در آن سال در جایگاه 99 جای گرفته بود.
فوتبال ویتنام سیر صعودی داشته و از سال 201۵ 
تاکنون 47 رده در رتبه بندی فیفا، جایگاه اش بهتر 
کره ای  سرمربی  سئو  هانگ  پارک  است.   شده 
ویتنام است که از سال 2017 هدایت این تیم را 
برعهده گرفت و موفق شد در سال 201۸ فاتح 
مسابقات جام ملتهای جنوب شرق آسیا )آسه آن( 
لیگ  در  بازیکن   22 ویتنام  بازیکن   2۳ شود.از 
از  یکی  تنها  و  این کشور شاغل هستند  داخلی 
دروازه بانهای این تیم در لیگ تایلند بازی می کند. 
این چهارمین حضور ویتنام در جام ملتهای آسیا 
محسوب می شود.دو حضور اول ویتنام در 2 دوره 
نخست جام ملتهای آسیا و تحت عنوان ویتنام 
جنوبی بود که بین 4 تیم حاضر در مسابقات چهارم 
شد.در حضور ویتنام در جام ملتها وقفه ای 47 ساله 
ایجاد شد که تا سال 2007 به عنوان میزبان در 
مسابقات شرکت کرد و توانست با حذف قطر و 
امارات از مرحله گروهی صعود کند و در مرحله یک 
چهارم نهایی با 2 گل مغلوب عراق، فاتح آن دوره 
از مسابقات شد. هر چند که  ایران و ویتنام از جمله 
کشورهای با سابقه فوتبال آسیا به شمار می آیند 
ولی این بازی اولین رویایی دو کشور در بازیهای 
ملی است.البته این دو تیم در رده سنی پایه با هم 
روبه رو شدند که آخرین آن به ۳ ماه پیش بر می 
گردد که در رقابتهای زیر 1۶ سال آسیا تیم ملی 
با ۵ گل ویتنام را درهم کوبید. اما تلخ ترین جدال 
ایران و ویتنام به بازیهای آسیایی 2014 برمی گردد  
و  سنگین  شکست  متحمل  امید  ملی  تیم  که 
غیرقابل باور 4 بریک شد و در پایان نیز در گروه ۳ 
تیمی سوم شد.این دیدار فرصت مناسبی است که 

ایران انتقام آن شکست تلخ را بگیرد.

گروه ورزشی: نساجی مازندران تنها تیم بالتکلیف نیم فصل لیگ برتر 
است که هنوز سرمربی خود را معرفی نکرده. تیمی که جواد نکونام را به 
به دنبال سرمربی جدید  از دست داده و حاال  دلیل یک سری مشکالت 
است. طوالنی شدن پروسه انتخاب سرمربی جدید تیم نساجی مازندران طی 
روزهای اخیر نگرانی هایی را در بین هواداران دلسوز این تیم ایجاد کرده به 

طوری که با تماس های زیاد پیگیر انتخاب نهایی باشگاه هستند.
بعد از اینکه جواد نکونام جدا شد و به پیکان رفت، مسئوالن نساجی مازندران 
گزینه های زیادی را مورد بررسی قرار دادند تا سرمربی جدید خود را مشخص 
کنند. در این میان، نام های زیادی از جمله محمود فکری، فرهاد مجیدی، 
مجید جاللی، فیروز کریمی و... به گوش می رسید اما در اواخر هفته گذشته 
خبر رسید که ظاهرا مذاکرات خوبی با جاللی انجام شد تا او نهایی شود اما 
قبل از اینکه نام جاللی به عنوان سرمربی جدید نساجی اعالم شود یک 
اتفاق ویژه موجب شد تا این انتخاب به تاخیر بیفتد. این اتفاق چیزی نبود جز 
استعفای محمد تقوی سرمربی ساروی تیم تراکتورسازی تبریز که روز پنج 
شنبه گذشته با انتشار پستی در اینستاگرام خود آن را علنی کرد و موجب شد 
همه نگاهها به این مربی تحصیلکرده و خوش نام مازندرانی خیره شده و به 
اعتقاد بسیاری موجب شد تا انتخاب و معرفی سرمربی جدید نساجی چند روز 
دیگر به تاخیر بیفتد. اگر مخاطب پیگیر فوتبال ایران باشید، هیچ خبری آن 
قدرت را ندارد که شما را شگفت زده کند،حتی اگر این خبر ، فاصله کوتاه 

استعفای یک مربی و حضور او در یک تیم دیگر باشد.
به عنوان یک مخاطب پیگیر ممکن است زودتر از سایتهای خبری از طریق 
اینستاگرام محمد تقوی از استعفای او مطلع شده باشید. او صبح روز پنجشنبه 
با انتشار یک پست اینستاگرامی از هدایت تیم تراکتورسازی تبریز استعفا 
کرد. اتفاقی قابل پیش بینی که با شایعه آمدن یک مربی خارجی به جمع 
سرخپوشان تبریزی بی ارتباط نیست. او که به عنوان دستیار جان توشاک 
ولزی به تراکتور اضافه شد ، بعد از اخراج او موقتا هدایت تیم پرستاره شمال 
غرب ایران را در دست گرفت. البته او از ابتدا تا انتهای کار موقت باقی ماند 
اگرچه تراکتور با هدایت وی 2۶ امتیاز به دست آورد و باالتر از استقالل شفر 
دررتبه چهارم جدول نشست. با این حال حلقه مفقوده کار او در تراکتور اعتماد 
مالک باشگاه به این ملی پوش سابق فوتبال ایران بود که سابقه کاری جدی 

اش در فوتبال ایران مربوط به دوران حضورش در پدیده است.  محمد تقوی 
روزهای سختی را در همهمه ی شایعات با تراکتورسازی پشت سر گذاشت. 
تقوی که در تراکتور راه میانه را در پیش گرفته و سعی داشت با موازنه قوا به 
کار ادامه دهد ظاهرا از مذاکرات پنهانی باشگاه با مربیان خارجی باخبر شده بود 
اما استعفای او علت دیگری هم داشت؛شنیده ای که احتماال تا ساعات آینده 
تبدیل به خبر می شود. اینکه مسئوالن نساجی مازندران قصد دارند محمد 
تقوی را به عنوان سرمربی جدید این باشگاه انتخاب و رسما جایگزین جواد 
نکونام بکنند. تقوی خود اصلیت ساروی دارد و حاال به گزینه اصلی نساج های 
مازندران تبدیل شده است. در این بین مذاکرات مثبتی هم بین مالکان این 
باشگاه مازنی و تقوی صورت گرفته و احتمال می رود این انتقال به سرعت 
رسمی شود. محمد تقوی به رغم دشواری کارش در تراکتورسازی، روزهای 
خوبی را در تبریز پشت سر گذاشت. او مربی بی تجربه ای در تراکتورسازی به 
نظر نرسید و توانست تیم پرستاره تراکتور را بدون حاشیه و جنجال هدایت 

کند و البته نتایج قابل قبول بگیرد. 
نکته جالب توجه این است که سال گذشته هم بحث حضور محمد تقوی 
در خونه به خونه بابل و جایگزینی جواد نکونام وجود داشت که این اتفاق 
رقم نخورد تا حاال سرنوشت آن ها در لیگ هجدهم گره بخورد. در این میان 
در ابتدا مجید جاللی و سپس چهره های دیگری از مربیان شاغل در لیگ 
با نساجی پای میز مذاکره نشستند تقوی را باید نزدیک ترین فرد به نیمکت 
با  آن   نیمکتی که نشستن روی  بدانیم.  قائمشهر  ورزشگاه شهید وطنی 

عملکرد قابل قبول جواد نکونام یک چالش جدی است ...
واکنش محمد تقوی به شایعه مذاکره با نساجی 

در همین رابطه محمد تقوی سرمربی پیشین تراکتورسازی توضیحاتی را 
درباره جدایی اش از این تیم و شایعه مذاکره با نساجی ارائه کرد.

محمد تقوی که بعد از جدایی جان توشاک چند ماهی هدایت تراکتورسازی 
تبریز را برعهده داشت، روز پنجشنبه از سمتش استعفا کرد. وی با انتشار متنی 
در اینستاگرام خود استعفایش را اعالم کرد. در این خصوص اما ابهام هایی 

وجود داشت که حاال تقوی سعی کرده به موضوعات مختلف پاسخ بدهد.
سرمربی پیشین تراکتورسازی روز پنجشنبه در گفت و گو با اخبار ورزشی 
ساعت 19 درباره علت استعفایش از هدایت تراکتورسازی بیان کرد: در برخی 

مواقع اتفاقاتی پیش می آید که ماندن در جایی سخت می شود. من 9 هفته 
مسئولیت فنی تراکتورسازی را برعهده داشتم و از مسئوالن باشگاه، مالک و 
مدیرعامل تشکر می کنم که به من اعتماد کردند و فرصتی دادند که عنوان 
سرمربیگری را تجربه کنم. سعی و تالش من این بود که تماشاگران پرشور 
و خونگرم تراکتورسازی را راضی کنم. بعد از 9 هفته اما احساس کردم که 
باشگاه در یک معذوریت اخالقی قرار گرفته است. من اتفاقاتی را دیدم و به 
این نتیجه رسیدم که باشگاه در معذوریت اخالقی قرار گرفته است. بعد از 
صحبت هایی که دیشب داشتم فهمیدم آنها می خواهند مربی جدیدی را 

بیاورند و من استعفا دادم تا راحت تر کار خود را انجام بدهند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مسئوالن تراکتورسازی به دنبال جذب 
گاس هیدینگ هستند، بیان کرد: من از هیچ اسمی خبر ندارم. دیشب بعد از 
چندین بار که من اعالم کردم باید تکلیفم روشن شود و نمی شود همیشه 
موقت باشم و بازیکنان نیز باید تکلیف شان را بدانند، دیشب به من اعالم 

کردند که می خواهند سرمربی جدید بیاورند.
از تقوی سوال شد که آیا صحت دارد آقای زنوزی به خارج از کشور سفر 
کرده تا با گاس هیدینگ مذاکره کند و او را به تراکتور بیاورد که سرمربی 
پیشین تراکتور اظهار داشت: من می دانم تا دیشب آقای زنوزی در ایران 
حضور نداشتند. امروز را نمی دانم. از دیشب که استعفا دادم دیگر خبری از 

تراکتورسازی ندارم.
سرمربی مستعفی تراکتورسازی درباره مذاکراتش با مسئوالن نساجی برای 
قبول هدایت این باشگاه گفت: تا دیشب با تراکتورسازی قرارداد داشتم و از 
نظر اخالقی درست نبود با باشگاهی صحبت کنم. اما االن که استعفا دادم می 
توانم با هر باشگاهی که بخواهد مذاکره کنم. تا االن با هیچ تیمی صحبت 

نکردم و برنامه ام این است که چند روز دیگر ایران را ترک کنم.
وی در پاسخ به این پرسش که یعنی قصدی برای مربیگری در ایران ندارد، 
افزود: اگر پیشنهادی داشته باشم، در ایران می مانم اما اگر نه برای دیدار با 

خانواده ام به انگلیس می روم.
او،  به  نساجی  پیشنهاد  شایعه  و  تراکتورسازی  از  تقوی  محمد  استعفای 
مهم ترین خبر لیگ برتر از صبح روز پنج شنبه در فوتبال ایران بود و باید یکی 
دو روزی منتظر ماند تا نتیجه انتخاب سرمربی جدید نساجی ها مشخص شود.

گروه ورزشی: تیم های توپکا بابلسر و میالد نور رامسر در مسابقات هفته هشتم 
گروه نخست لیگ دسته اول والیبال مردان کشور در مقابل حریفان به پیروزی 

دست یافتند.
در هفته هشتم لیگ دسته یک والیبال مردان کشور، توپکا بابلسر موفق شد با نتیجه 

سه بر یک میزبانش اتحاد نور را شکست دهد.

میالد نور رامسر هم در دیدار با ژالنو آق قال موفق شد با نتیجه سه بر یک به 
پیروزی خانگی دست پیدا یابد.

در گروه نخست لیگ یک والیبال کشور، شهروند نکا با وجود روبرو شدن با قرعه 
استراحت، همچنان با 1۵ امتیاز صدرنشین است.

میالد نور رامسر با 1۳ امتیاز دوم است و توپکا بابلسر هم جایگاه سوم را با 11 

امتیاز در اختیار دارد.
ژالنو آق قال و اتحاد نور به ترتیب با ۶ و ۳ امتیاز در انتهای جدول هستند.

شهدای رامسر دیگر نماینده مازندران و صدرنشین مقتدر گروه دوم مسابقات لیگ 
یک والیبال کشور در این هفته استراحت داشت، اما با یک بازی کمتر و 1۵ امتیاز 

در صدر باقی ماند.

گروه ورزشی: تیم بسکتبال شهرداری گرگان در هفته نهم 
و پایانی دور رفت رقابت های لیگ برتر بسکتبال مردان ایران 
در سالن 17 شهریور آبادان با نتیجه ۸9 بر 79 مغلوب پاالیش 

نفت این شهر شد. 
در این دیدار که قضاوت آن را صادق قنبری به همراه مهدی 
آقاجانی و فرشاد هاشمی به عنوان داور اول و دوم با نظارت 
حمید خمجانی برعهده داشتند، تیم شهرداری در کوارترهای اول 
و سوم به ترتیب با نتایج 24 بر 17 و 19 بر 17 از حریف جلو 
افتاد و در کوارترهای دوم و چهارم با نتایج 27 بر 17 و 2۸ بر 19 
نتیجه را به میزبان واگذار و در نهایت با 10 امتیاز اختالف بازنده 

از زمین خارج شد. 
حمیدرضا کالسنگیانی سرمربی تیم شهرداری گرگان برای این 
بازی در ابتدا بابک نظافت، پری پتی، عدنان دورقی، امیر صدیفی 
و حامد سهراب نژاد را به میدان فرستاد. در مقابل یاران حماد 

سامری سرمربی تیم پاالیش نفت آبادان در ترکیب اولیه این تیم 
از آرن داودی، رضا مظفری، سعید داورپناه، محمد حسن زاده و 

موسی نبی پور استفاده کرد. 
در پایان این بازی سعید داورپناه با کسب 27 امتیاز و تاثیرگذاری 
29 از تیم پاالیش نفت آبادان بهترین بازیکن میدان شناخته شد 
و عدنان دورقی از شهرداری گرگان با 2۳ امتیاز امتیازآورترین 
بازیکن تیمش لقب گرفت و محمد حسن زاده با 1۸ امتیاز و 
12 ریباند عنوان بازیکن دبل دبل را به خود اختصاص داد. تیم 
شهرداری گرگان در پایان دور رفت از هشت بازی چهار برد و 
چهار باخت با مجموع 12 امتیاز کسب و در مکان چهارم جدول 
رده بندی قرار گرفت. تیم پاالیش نفت آبادان نیز با هشت بازی، 
۶ برد و 2 باخت با مجموع 14 امتیاز بعد از تیم های پتروشیمی 
بندرامام و شیمیدر تهران در مکان سوم جدول جای دارد. دور 
باشگاه های  بسکتبال مردان  برتر  لیگ  رقابت های  برگشت 

کشور پنجشنبه هفته آینده با چهار دیدار آغاز که تیم نفت آبادان 
در زمین خود میزبان ذوب آهن اصفهان خواهد بود همچنین 
شهرداری گرگان در اولین بازی دور برگشت استراحت خواهد 
داشت و در هفته دوم روز دوشنبه اول بهمن ماه میزبان تیم آویژه 

صنعت پارسا مشهد خواهد بود.

لیگ برتر بسکتبال مردان؛

 شهرداری گرگان مغلوب نفت آبادان شد

گروه ورزشی: محمدرضا خلعتبری، کاپیتان 
از فسخ قرارداد  پدیده در لیگ هجدهم پس 
عقد  با  و  رسمی  طور  به  مشهدی  طرف  با 
قراردادی 1.۵ ساله به تیم سابقش بازگشت. 
محمدرضا خلعتبری، کاپیتان ۳۵ ساله پدیده 
مشهد در لیگ هجدهم پس از فسخ قرارداد 
با حضور در دفتر  امروز  باشگاه، صبح  این  با 
ذوب آهن  با  ساله ای  قرارداد 1.۵  آذری  سعید 
تیم سابقش  به  به طور رسمی  منعقد کرد و 
اولین خرید رسمی ذوبی ها در  این  بازگشت. 
نقل و انتقاالت نیم فصل است. خلعتبری که 
از این تیم چهره شد، سابقه نایب قهرمانی لیگ 
برتر و صعود به فینال جام باشگاه های آسیا را 
همراه با سبزپوشان در سال های نه چندان دور 
دارد. حاال با بازگشت خلعتبری به ذوب آهن، 
او در کنار قاسم حدادی فر و محسن مسلمان 
از قدیمی ترین بازیکنان این تیم لقب خواهند 
گرفت و می توانند امید به تکرار نتایج درخشان 

قبلی داشته باشند.
او که در این فصل از رقابت های لیگ برتر یکی 
از ستاره های پدیده بود و در صدرنشینی این تیم 
نقش بسزایی داشت حاال با تصمیم منصوریان 
به خدمت  حمله  نقاط ضعف خط  رفع  برای 
همان  می تواند  دید  باید  و  است  شده  گرفته 
فرم نیم فصل اول خود را به نمایش بگذارد 
یا خیر. به احتمال فراوان ذوب آهن اصفهان به 
جز خلعتبری اقدام به جذب دو بازیکن دیگر 
در پست  خط حمله و خط دفاع می کند و در 
همین راستا بر روی گزینه های خارجی تمرکز 

کرده است.

گروه ورزشی: توپکا بابلسر در هفته هشتم 
لیگ برتر والیبال بانوان کشور مقابل میزبانش 
پیکان تهران شکست خورد. این بازی در خانه 
والیبال تهران برگزار شد و در پایان پیکان تهران 
همانند بازی رفت توانست با برتری ۳ بر صفر 
تا همچنان مدعی عنوان  زمین خارج شود  از 
قهرمانی و رقیب ذوب آهن اصفهان در صدر 
جدول رقابت ها باشد. توپکا بابلسر با این باخت 
جایگاه سوم را در جدول رده بندی مسابقات از 
دست داد و به رتبه چهارم سقوط کرد. ذوب آهن 
اصفهان در هفته هشتم لیگ برتر والیبال بانوان 

کشور با حساب ۳ بر صفر مهمانش شهرداری 
سمنان را با شکست بدرقه کرد. در دیگر بازی 
این هفته نیز نامی نو اصفهان با نتیجه قاطع 
0-۳ مبنا تجارت کاسپین را از پیش رو برداشت.

در پایان هفته هشتم لیگ برتر والیبال بانوان 
کشور، ذوب آهن اصفهان و پیکان تهران با 21 
امتیاز رقابت سختی در صدر جدول مسابقات 

دارند.
نامی نو اصفهان با 12 امتیاز جایگاه سوم را به 
خود اختصاص داده است. توپکا بابلسر هم با 9 

امتیاز در جدول مسابقات چهارم است.

شکست توپکا بابلسر در هفته هشتم لیگ برتر والیبال بانوان کشورخلعتبری رسما به ذوب آهن اصفهان پیوست

 پیش بازی ایران-ویتنام:
انتقام و صعود

چشمک نیمکت داغ شهر خسته به مربی تحصیلکرده ساروی

محمد تقوی: می توانم با هر باشگاهی که بخواهد مذاکره کنم

پیروزی توپکا بابلسر و میالد نور رامسر در لیگ یک والیبال کشور


