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کمیته پاراالمپیک آسیا از مشخص شدن تاریخ جدید بازیهای پاراآسیایی هانگژو  ۲۰۲۲خبر داد« .ماجد راشد» رئیس کمیته پاراالمپیک آسیا با ارسال نامهای به همه
کمیتههای ملی پاراالمپیک آسیا اعالم کرد پس از توافق با کمیته برگزاری بازیهای هانگژو  ۲۰۲۲و نیز کمیته ملی پاراالمپیک چین ،این بازیها  ۲۲تا  ۲۸اکتبر ۲۰۲۳
مصادف با  ۳۰مهر تا  ۶آبان  ۱۴۰۲برگزار خواهد شد .بازیهای پاراآسیای هانگژو  ۲۰۲۲همچون ادوار گذشته ،با وقفهای کوتاه ،پس از بازیهای آسیایی برگزار خواهد شد.

ورزشی

اخبار

هفته دوم لیگ برتر و تقابل استقالل با ملوان و پرسپولیس با فوالد

تیم کامپوند مردان به مدال برنز
دست یافت

تیم کامپون��د مردان ایران با غلبه ب��ر ترکیه در دیدار
ردهبندی بازیهای کش��ورهای اسالمی ،به مدال برنز این
بازیها دست یافت .در جریان مسابقات تیروکمان بازیهای
کشورهای اس�لامی و در بخش تیمی کامپوند ،تی م ملی
ایران در نخس��تین دیدار خود ک��ه در مرحله یکچهارم
نهایی برگزار شد با نتیجه  ۲۲۵بر  ۲۱۴صاحب برتری شد
و به مرحله نیمهنهایی راه یافت .در این مرحله تیم ایران به
مصاف اندونزی رفت و رقابت با این تیم را با نتیجه  ۲۳۳به
 ۲۳۱واگذار کرد .بدین ترتیب تیم کشورمان آخرین دیدار
خ��ود را در مرحله ردهبندی و برابر تیم ترکیه برگزار کرد.
در این دیدار تیم ایران با نتیجه  ۲۳۳بر  ۲۳۰پیروز شد و
به مدال برنز دست یافت .تیم ملی کامپوند ایران با ترکیب
محمدصالح پالیزبان ،امیر کاظمپور و محمد معدندار در
بازیهای کشورهای اسالمی شرکت داشت .همچنین در
بخش ریکرو ،تیم ایران با شکست برابر بنگالدش در نخستین
دیدار از دور رقابتها کنار رفت .رضا شبانی ،محمدحسین
یدادند.
گلشنی و صادق اشرفی ترکیب این تیم را تشکیل م 

طارمیبهصدمینبازیدرپورتو رسید

گذر سرخابیها به جنوب و شمال افتاد
مهدی طاهرخانی :هفته دوم لیگ برتر فوتبال امروز با انجام 3
مسابقه آغاز خواهد شد که بر این اساس استقالل تهران میهمان
ملوان در انزلی اس��ت و سپاهان در اصفهان به مصاف نساجی
خواهد رفت .فردا هم در مهمترین بازی هفته پرس��پولیس در
ورزشگاه آزادی میزبان فوالد خوزستان است.
■■استقالل در انزلی

اس��تقالل و ملوان در هفته نخس��ت امتیازی به دس��ت
نیاوردند و مقابل حریفان شکست خوردند .اکنون ملوان به
دنبال نخستین برد یا نخستین امتیاز لیگ برتری خود بعد
از سالها دوری از این رقابتهاست اما انزلیچیها میدانند
چه کار سختی بویژه مقابل استقالل پرمهره خواهند داشت.
ملوان تقریبا با همان ترکیب بازیکنان لیگ یکی وارد رقابتها
شده است و با این شرایط کار دشواری در این فصل خواهد
داشت .از طرف دیگر استقالل را میتوان یک تیم بینالمللی
دانس��ت؛ تیمی که س��رمربی پرتغالی و بازیکنان باکیفیت
بسیاری دارد .هواداران استقالل برای کسب نخستین برد با
مربیگری س��اپینتو لحظهشماری میکنند .این مربی بعد از
دس��ت رفتن رکورد شکستناپذیری استقالل در لیگ برتر
گفت به این مساله اهمیتی نمیدهد اما او باید بداند در تیمی
مثل استقالل فرصت محدود است و باید خیلی سریع تیم را
به جاده موفقیت برساند .استقالل طبق اعالم مدیران باشگاه
رقمی حدود  343میلیارد تومان برای جذب بازیکن و مربی
هزینه کرده؛ رقمی که قطعا با هزینههای تیم ملوان فاصله
زیادی دارد .به این ترتیب میتوان این مس��ابقه را یک نبرد
نابرابر نامید .از سویی حسین مرادمند ،مدافع سابق ملوان با
اتمام سربازیاش دوباره به استقالل بازگشته است .همچنین
اس��تقالل بعد از باخت در هفته اول ،در نخس��تین اقدام از
داور مسابقه به خاطر اعالم نکردن یک پنالتی شکایت کرد
و به این ترتیب به نظر میرسد فشار روی داور این مسابقه
زیاد خواهد بود.
■■خلق شگفتی یا دومین برد زردپوشان اصفهانی؟

مهدی طارمی ،مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو که سومین
فصل حضورش در این تیم را آغاز کرده است ،شنبه آینده
در چارچوب هفته سوم لیگ پرتغال رو در روی اسپورتینگ
قرار میگیرد .این مسابقه از چند جهت برای مهدی طارمی
بازی خاصی است؛ نخستین نکته این است که به نوشته
روزنامه «اوجوگو» ،طارمی صدمین بازی خود را با پیراهن
پورتو انجام میدهد و مهاجم تیمملی ایران میتواند مقابل
اسپورتینگ ،یکصدمین مسابقه خود را به عنوان عضوی از
تیم بندر پورتو تجربه کند .طارمی در ۲فصل گذشته همواره
یکی از بازیکنان کلیدی پورتو بوده و با گلها و پاسگلهایش
تمجید رسانهها و کارشناسان فوتبال پرتغال را برانگیخته
اس��ت .این مهاجم فصل جدید را هم توفانی شروع کرد و
عالوه بر  ۲گلی که در دیدار س��وپرجام برابر توندال به ثمر
رساند ،برابر ماریتیمو در هفته اول لیگ هم  ۲گل وارد دروازه
طونشان
حریف کرد تا برای مهاجمان لیگ برتر پرتغال خ 
بکشد .طارمی که هنوز خبر عالقه باشگاههای اروپایی به او
از جمله میالن ایتالیا و فنرباغچه ترکیه در رسانهها منتشر
میشود ،احتماال این فصل را هم با پیراهن پورتو به پایان
میرساند و میتواند ضمن جابهجایی رکوردهای مختلف در
این باشگاه ،برای دومین بار عنوان آقای گلی لیگ پرتغال را
از آن خود کند .از سوی دیگر ،تقابل با اسپورتینگ لیسبون
هم برای طارمی یک مسابقه ویژه است .اسپورتینگ فصل
گذشته مطلبی را علیه طارمی در نشریه داخلی و وبسایت
خود منتشر کرد و در این مطلب ،توهینهایی هم به طارمی
شد .شدت این توهینها به حدی بود که حتی رئیس باشگاه
پورتو را هم به واکنش واداش��ت و او در حمایت از طارمی،
صحبتهای مفصلی انج��ام داد .طارمی هم در آن مقطع
زمانی ،بعد از گلزنی در مس��ابقات انگشتش را با کنایه به
باشگاه اسپورتینگ روی بینی خود قرار میداد و این رقیب
و دشمن تیم پورتو را به سکوت دعوت میکرد .این سبک
از شادی گل مهدی طارمی در بین هواداران پورتو هم جا
افتاد و مهاجم ایران در جشن قهرمانی فصل گذشته پورتو
هم این حرکت را تکرار کرد تا نش��ان دهد تا چه اندازه از
بیانیه باشگاه اسپورتینگ و جوسازی و فشارهای این باشگاه
دلخور است .طارمی تاکنون در پرتغال  ۲بار برابر اسپورتینگ
گلزنی کرده و امیدوار است در بازی خانگی مقابل این تیم
در هفته سوم آمار خود را بهبود ببخشد.

کدامورزشگاههادرهفتهدوملیگبرتر
میتوانند میزبان باشند؟

با توجه به اطالعیه س��ازمان لی��گ فوتبال ،عمال ۳
ورزشگاه نمیتوانند میزبان تیمهای شهر خود در هفته دوم
لیگ برتر باشند .سازمان لیگ دیروز با صدور اطالعیهای
رسمی اعالم کرد« :تمام ورزشگاههای میزبان مسابقات
لیگ برتر که به س��امانه فروش بلیت الکترونیک و گیت
کنترل هواداران جهت ورود به ورزشگاه مجهز شده باشند،
در صورت تصویب شورای تأمین استان و اخذ تأییدیههای
الزم میتوانند طبق پروتکلها و دستورالعملهای قبلی
تا سقف  30درصد ظرفیت ورزشگاه اقدام به بلیتفروشی
کنند».طبقاطالعیهسازمانلیگ،نخستینشرطمیزبانی
تیمها در هفته دوم لیگ برتر ،وجود سامانه بلیتفروشی
الکترونیک و گیت کنترل هواداران در ورزشگاهها خواهد
بود که بررسیهای ابتدایی در این زمینه نشان میدهد
 ۳ورزش��گاه میزبان در هفته دوم لیگ برتر به سیس��تم
بلیتفروش��ی الکترونیک و گیت کنترل هواداران مجهز
نیستند .بر اس��اس این گزارش ،ورزش��گاههای مرحوم
سیروس قایقران انزلی ،شهید باهنر کرمان و پاس قوامین
تهران به دلیل عدم وجود سامانه بلیتفروشی الکترونیک
و گیت کنترل هواداران عمال نمیتوانند میزبان هواداران
در هفته دوم لیگ برتر باش��ند .بنابراین با توجه به این
شرایط ،ورزشگاههای آزادی تهران ،نقش جهان اصفهان،
اختصاصی مس رفسنجان ،شهید سردار سلیمانی تبریز
و تختی آبادان ش��رایط ابتدایی برای میزبانی از تیمهای
خود در هفت ه دوم لیگ برتر را دارند و باید منتظر تصویب
شورای تأمین استان و اخذ تأییدیههای دیگر برای حضور
تماشاگران در ورزشگاه باشند.

سپاهان در هفته اول نمایشی دلپذیر ارائه کرد و با فوتبالی
هماهنگ و با برنامه از سد استقالل ،قهرمان بدون شکست
فصل قبل گذشت .زردپوشان اصفهانی در نخستین بازی با
هدایت مورایس خود را در قامت یک مدعی قهرمانی معرفی
کردند .هر چند تازه ابتدای فصل هس��تیم و شرایط تیمها
قطعا دچار تغییر و تحول خواهد ش��د .از س��ویی نساجی با
سرمربیگری حمید مطهری که میداند مقابل تیمی قدرتمند
میایستد ،شاید در این بازی هم به کسب یک امتیاز راضی
باش��د .نس��اجی که همچنان تیم خانه به دوش لیگ برتر
اس��ت ،هفته اول در اصفهان میزبان مس رفس��نجان بود و
حاال در همان ورزش��گاه نقش جهان اصفهان میهمان شده
است! روی کاغذ نساجی شانس زیادی برای برنده شدن در
این مسابقه ندارد اما اگر این اتفاق رخ بدهد ،میتوان گفت
ی فصل رقابتها رقم خورده است .مطهری
نخستین شگفت 
که همیشه جمالتی از مربیان بزرگ فوتبال در نشستهای
خبریاش میگوید ،حاال باید در میدان به آنها عمل کند؛ این
گوی و این میدان برای نشان دادن تواناییهای فنیاش .با این
حال مورایس هم نمیتواند تیم خود را از پیش برنده بداند و
گرفتن  ۳امتیاز برای سپاهان خیلی هم آسان نخواهد بود.
■■حساسترین بازی هفته؛ پرسپولیس  -فوالد

به طور حتم دیدار پرسپولیس و فوالد مهمترین مسابقه
هفته دوم رقابتهای لیگ برتر اس��ت .پس از هفته نخست
رقابتها و تقابل میان استقالل و سپاهان ،حاال  ۲مدعی دیگر
قهرمانی در همین شروع مسابقات به مصاف هم میروند تا
شاهد دوئل حساسی میان قهرمانان  ۲فصل پیش لیگ برتر

    نامه فیفا برای حضور  زنان در  ورزشگاهها در حد پیشنهاد است

وزیر ورزش و جوانان نامه فیفا برای حضور زنان در ورزشگاهها برای رقابتهای
باشگاهی را در حد یک پیشنهاد دانست و گفت :ما در حال پیگیری برای شناسایی
ورزشگاههایی هستیم که زیرساخت مناسب دارند .سیدحمید سجادی در حاشیه
نشست هیات دولت گفت :در حال حاضر در بیشتر رشتههای ورزشی خانوادهها
قصد حضور دارند که برای انجام این کار نیازمند یکس��ری هماهنگیها هستیم.
ی گاهی سهلتر و قابل وصولتر است و گاهی مثل فوتبال
وی افزود :این هماهنگ 
س��ازوکار ،جمعیت و محل برگزاری آن رویداد متفاوت است .وقتی ۱۰۰۰ ،۵۰۰
یا  ۳هزار خانم قصد حضور در یک رویداد فوتبالی را دارند ،باید دستورالعملها را
بیشتر رعایت کنیم ،هماهنگیها بیشتر باشد و آنچه به آن محیط انتظام میدهد،
باید دیده شود .سجادی عنوان کرد :در حال حاضر جلساتی برگزار کردهایم .خودمان این حضور را دوست داریم و نمیخواهیم
خدایی ناکرده نگاهها در بیرون از ایران اینطور باشد که بگویند ایرانیها مخالف ورود زنان به استادیومها هستند .وزیر ورزش
افزود :یکسری اطالعات از ایران به بیرون میدهند و میگویند در فالن رشته زنان و تماشاگران را راه نمیدهند ،در حالی که
چند سال است خانمها با عزت و احترام به استادیومها میآیند و بازیهای تی م ملی فوتبال را میبینند .حتی بازی ایران و
عراق شبهنگام برگزار شد ولی برای تردد خانمها اتوبوس گذاشتیم و ورودی مستقل و خوبی داشتند .در جریان این دیدارها
همه تیپ آدمی حضور داشتند و هیچ ایرادی هم به ما گرفته نشد؛ حاشیهای ایجاد نشد و مشکل خاصی نداشتیم .سجادی در
واکنش به نامه فیفا برای حضور زنان در استادیومها در جریان رقابتهای باشگاهی هم گفت :فیفا در نامه خود حضور زنان در
رقابتهای باشگاهی را پیشنهاد داده است؛ تاکید میکنم نامه فیفا در حد پیشنهاد است .ما در حال پیگیری برای شناسایی
ورزشگاههایی هستیم که زیرساخت مناسب دارند و شرایط شورای تامین ،دستورالعملهای امنیتی و انتظامی در آنها فراهم
است .از قبل جلساتی در این باره شروع شده و اصال ما کاری به نامه فیفا نداشتیم .وقتی استارت این کار را زدیم گفتند یکی،
دو سال پیش توافقاتی برای حضور زنان در رقابتهای تیمملی و باشگاهی انجام شده بود و ما هم همان دستورالعملها را جلو
میبریم و اگر تعهدی ایجاد شده و چیزی امضا شده ،از طرف ایران بوده است.
و جام حذفی باشیم .دیدار فوالد  -پرسپولیس یادآور استارت
جدایی مهدی شیری است 18 .بهمن سال گذشته بود که
 ۲تیم در مسابقه سوپرجام به مصاف هم رفتند و شاگردان
نکونام با یک گل ،برنده از زمین خارج ش��دند اما این دیدار

جنجالی زمینهساز جدایی یک سرخپوش بود .مهدی شیری
که در دقیقه  63آن مسابقه با دریافت کارت زرد دوم از زمین
مس��ابقه اخراج ش��د ،در پایان بازی سوپرجام توسط یحیی
گلمحمدی از تیم کنار گذاشته شد و چند روز بعد به فوالد

پیوست و  11روز پس از دیدار سوپرجام نیز نخستین بازی
خود برای اهوازیها را برگزار کرد .شیری پس از حضور در
فوالد به یکی از مهرههای کلیدی تیم نکونام تبدیل ش��د و
در لیگ قهرمانان آسیا نیز عملکرد خوبی داشت .حاال پس
از جدایی از پرسپولیس ،این بازیکن برای نخستینبار مقابل
تیم سابقش به میدان میرود و انگیزه بسیار باالیی برای نشان
دادن تواناییهایش به یحیی گلمحمدی دارد .سعید آقایی
دیگر جدا شده پرسپولیس در تابستان امسال بود که پس از
پایان قراردادش راهی فوالد شد .جذب سعید صادقی ،تغییر
پست برخی بازیکنان از جمله ترابی و همچنین حضور نعمتی
در س��مت چپ خط دفاعی ،باعث شد گلمحمدی تمایلی
به تمدید قرارداد آقایی نداشته باشد و او به صورت بازیکن
آزاد راهی فوالد شد .این بازیکن در دیدار هفته نخست برابر
صنعتنف��ت در ترکیب اصلی تیمش حضور داش��ت و حاال
نیز به نظر میرسد انتخاب نکونام برای سمت چپ ترکیب
تیمش ،آقایی اس��ت که تقابل او با س��عید صادقی و دانیال
اسماعیلیفر جالب توجه خواهد بود .نحوه جدایی پهلوان با
 ۲بازیکن دیگر متفاوت است .او در فهرست بازیکنان مورد
نظ��ر گلمحمدی بود و حتی مذاکراتی برای تمدید قرارداد
با این بازیکن شد اما پس از اینکه خیال یحیی بابت جذب
س��عید صادقی راحت ش��د ،صحبتهای طرفین ادامه پیدا
نکرد و پهلوان نیز به ش��کل ن ه چندان دوس��تانهای از جمع
سرخپوش��ان جدا شد .حاال این  ۳بازیکن در شرایطی برابر
تیم س��ابق خود قرار میگیرند که انگیزههای فراوانی برای
درخش��ش دارند .باید به این جمع ۳ ،پرسپولیسی سابق به
نامهای ش��هاب گردان ،وحید حیدریه و ساسان انصاری را
هم اضافه کرد که آنها نیز در بازههای زمانی مختلفی لباس
پرس��پولیس را بر تن کردند و جمعه برابر تیم اس��بق خود
قرار خواهند گرفت.

اعظم بختی بعد از تاریخسازی در شمشیربازی:

ثابت کردم میتوانیم

مهدی تقوی :در چارچوب مس��ابقات شمشیربازی بازیهای
کشورهای اسالمی و در بخش اسلحه اپه بانوان ،اعظم بختی
که تا مرحله نیمهنهایی پیش رفته بود ،در این مرحله با شکست
برابر نماینده ترکیه از صعود به فینال بازماند اما موفق به دریافت
مدال برنز مشترک با شمشیرباز قرقیزستانی شد .این نخستین
مدال تاریخ شمشیربازی بانوان ایران (مجموع  ۳اسلحه) در رده
سنی بزرگساالن به حساب میآید که اعظم بختی موفق به
کسب آن شد .ملیپوش شمشیربازی اسلحه اپه بانوان گفت:
کشورهایی مانند قزاقس��تان ،ازبکستان و قرقیزستان که در
شمشیربازی مطرح هستند با بهترین نفرات خود در بازیها
ش��رکت کرده بودند .ترکیه هم به عنوان میزبان مطرحترین
نفراتش را به بازیها معرفی کرده بود .در کل س��طح بازیها
خیل��ی باالتر از آنچه بود که تصور میکردم .خوش��حالم در
رویدادی با این س��طح مدال گرفتم .وی با یادآوری اینکه در
مرحله مقدماتی با نمایندگانی از ترکیه ،ازبکستان ،قطر و لبنان
همگروه بود ،ادامه داد :با کسب  ۳پیروزی از مرحله مقدماتی
[ اسپورت ]

تجارت با فویت

صعود کردم .در دور نخس��ت مرحله حذفی قرعه استراحت
داش��تم و در دور دوم با «گوناک» از ترکیه رقابت کردم که
رنکینگ خیلی باالتری از من داشت و جزو بهترین نفرات تیم
ملی کشورش است .رقابت سخت و سنگینی با او داشتم اما
توانس��تم با نتیجه  ۱۵بر  ۱۲پیروز شوم .بختی تصریح کرد:
در دور سوم مرحله حذفی با نماینده قزاقستان به نام «صوفیا
نیکوال» رقابت داشتم که بازیکن مطرحی در شمشیربازی است.
رقابت با او هم خیلی نزدیک دنبال شد اما توانستم با همان
نتیجه  ۱۵بر  ۱۲صاحب برتری شوم و به مرحله نیمهنهایی
صعود کنم« .آلینا ارتورک» شمشیرباز دیگر از ترکیه حریفم
در مرحله نیمهنهایی بود .رقابت با او خیلی سنگینتر از  ۲بازی
قبل بود .تالش زیادی داشتم از این بازیکن هم عبور کنم اما
 ۱۳بر  ۱۱شکست خوردم و نتوانستم فینالیست شوم .ملیپوش
شمشیربازی اسلحه اپه بانوان تاکید کرد :طبیعی است بابت
ناکامی از صعود به فینال ناراحت باش��م اما از اینکه با مدال
به کارم در بخش انفرادی بازیها پایان دادم ،خوشحالم بویژه
[ مارکا ]

ش
کار متحد در مادرید

اینکه این نخس��تین مدال رسمی شمش��یربازی بزرگساالن
بانوان به حساب میآید .پوست من کنده شد تا مدال گرفتم
اما شیرینی آن به همه استرسها ،سختیها و فشارهایی که
تحمل کردم ،میارزد .وی در واکنش به اینکه «شمشیربازی
ایران در اسلحه سابر سرآمد است اما شما در اسلحه اپه موفق
به تاریخسازی شدید» گفت :قبول دارم ،سطح شمشیربازی
اسلحه س��ابر ایران خیلی باالست .تمام بازیکنان المپیکی و
مدالهای جهانی را در این اسلحه داریم اما به هر حال تالش
بازیکن و حمایت مربی هم تعیینکننده است .کسب مدال در
اسلحه اپه واقعا سخت بود .عضو تی م ملی شمشیربازی اسلحه
اپه بانوان با اش��اره به تجربهای که از حضور در دیگر میادین
دارد ،خاطرنشان کرد :مسابقات جهانی مصر نخستین رویداد
جهانی بود که در آن ش��رکت کردم اما تجربهام از حضور در
مسابقات قهرمانی آسیا بیشتر است .نخستینبار هم هست که
در بازیهای اس�لامی شرکت میکنم و چه خوب که در این
نخستین حضور مدال تاریخی گرفتم.
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پادشاه بازگشت
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