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وینگادا آبروی ما را برد/ پروین: دایی به خودش و پرسپولیس ظلم کرد 

شايعه تابعيت قطر، خنده دار است!

پوالدي: بعد از اردو با پرسپولیس مذاکره مي کنم
مدافع سابق پرسپولیس که با حکم کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال بازیکن آزاد اعالم شد، همچنان آینده مبهمی را پیش روی 
خودش می بیند. مهرداد پوالدی که با توجه به اختالفات موجود 
با باشگاه پرسپولیس، ش��انس حضور در لیگ قطر را از دست داد، 
بعد از روی کار آمدن حمید درخشان مورد توجه سرمربی جدید 
سرخ ها قرار گرفت و پیشنهادات جدیدی را از سوی پرسپولیسی 
ها دریافت کرد. پیش��نهاداتی که البته از س��وی سرمربی جدید 
پرسپولیس مطرح ش��ده و دلیلی بر پایان اختالفات بین باشگاه 
و مدافع سابق س��رخ ها نیست. با توجه به ش��رایط بوجود آمده و 
موضع گیری پوالدی و باشگاه پرس��پولیس علیه یکدیگر، حمید 
درخش��ان مذاکرات پنهانی را با پوالدی انج��ام داد تا نظر مثبت 
این بازیکن را برای عقد قرارداد جدید با سرخپوش��ان جلب کند. 
س��رمربی پرس��پولیس به پوالدی قول داده که در صورت چراغ 
سبز نش��ان دادن برای بازگشت به این تیم، مس��ووالن باشگاه را 
برای کوتاه آمدن از مواضع قبلی ش��ان متقاع��د می کند. اگرچه 
درخشان مصرانه به دنبال جلب نظر پوالدی است، اما مدافع سابق 
پرسپولیس هنوز جوابی به درخواست سرمربی پرسپولیس نداده 
است. درباره پوالدي الزم به ذکر اس��ت که احتمال دارد به دلیل 
مشکالت سربازي اساس��ا نتواند براي هیچ تیمي بازي کند با این 

حال مذاکره درخشان با این بازیکن جالب توجه است.
مهرداد پوالدي از شایعه س��ازي بس��یار شاکي ش��ده و شایعه 

دریافت تابعیت را خنده دار خواند.
مهرداد پوالدی که با رای کمیته انضباطی بازیکن آزاد اس��ت 
در مورد آینده اش  می گوید: »فعال که خبری نیست. انشاا... بعد از 
پایان اردوی تیم ملی در پرتغال، با مسووالن پرسپولیس مذاکره 
می کنم تا اگر توافق شد به این تیم برگردم و با پیراهن قرمز در لیگ 
و لیگ قهرمانان آس��یا به میدان بروم. قبال هم در مصاحبه با شما 
گفته بودم که اگر بخواهم به ایران برگردم فقط برای پرسپولیس 

بازی خواهم کرد. «

ملی پوشان حاضر در فهرست اولیه س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران برای امور 
مربوط به اردوی پرتغال در سفارت این کشور در تهران حاضر شدند. تیم ملی فوتبال 
ایران نخستین اردوی آماده سازی خود را برای حضور در رقابتهای جام ملتهای آسیا 

از 14 مهر ماه در پرتغال آغاز می کند.
بر همین اس��اس ملی پوش��ان فوتبال که در فهرس��ت اولیه کی روش حضور 
دارند- البته هنوز اسامی  آنها رسانه ای نشده- راهی سفارت پرتغال در تهران شدند 
تا امور مربوط به سفر به این کشور از جمله انگشت نگاری و اقدامها برای هماهنگی 

را انجام دهند.

قرار است از این شمار، حدود 20 تا 25 بازیکن انتخاب و پس از اعالم فهرست 
تیم ملی در تاریخ 10 یا 11 مهر، تیم ملی فوتبال برای برگزاری اولین اردوی خارجی 

خود برای حضور در جام ملتهای آسیا راهی پرتغال شود.
 دو نام عجیب

نکته جالب در مورد افرادی که به س��فارت پرتغال رفته اند ش��نیده ش��دن 
نام حس��ین ماهینی است . س��ازمان لیگ اعالم کرد که کارت معافیت حسین 
ماهینی باطل ش��ده و این بازیکن تا تعیی��ن وضعیت نظام وظیف��ه نمی تواند 
برای پرس��پولیس بازی کند. این در حالی است که نزدیکان ماهینی می گویند 

او دیروز مدارکش را برای س��فر به پرتغال به سفارت این کش��ور تحویل داده 
است. محمدرضا خلعتبری هم که در تمام اردوهای پیش از جام جهانی حضور 
داشت ولی به یکباره کارلوس کی روش تصمیم گرفت او را از فهرست تیم ملی 
برای س��فر به برزیل خط بزند می گوید فدراس��یون فوتبال پاسپورت او را هم 
برای اردوهای قبل از جام ملت های آس��یا خواسته است. خلعتبری گفت: قرار 
بود  پاسپورت مان را تحویل فدراس��یون بدهیم ولی چون در اصفهان هستیم 
نمی توانیم این کار را انجام دهیم. امروز همه بازیکنان س��پاهان به فدراسیون 

می  رویم و پاس��پورت هایمان را تحویل می  دهیم.

برای حضور در اردوی پرتغال
ملی پوشان حاضر در فهرست اولیه کی روش به سفارت پرتغال رفتند

4 دروازه ب�ان در اردوی پرتغ�ال

خبري از رحمتي نیست!
 مسووالن فدراس��یون براي برگزاري اردوي 
پرتغال، اقدام به دریافت پاس��پورت از بازیکنان 
کرده اند. ن��ام 5 دروازه بان در لیس��ت 40 نفره 
کارلوس کی روش به چش��م می خورد. علیرضا 
حقیقی، سوش��ا مکانی، علیرض��ا بیرانوند، دنیل 
داوری و محسن فروزان دروازه بان هایی هستند 
که در لیست 40 نفره حضور دارند. در این لیست 
اثری از نام مهدی رحمتی نیس��ت. با اینکه کی 
روش گفته بود گذشته ها را فراموش کرده اما باز 
هم می بینیم که نامی از رحمتی در این لیس��ت 
به چشم نمی خورد. قرار است نام یکی از این 5 
دروازه بان از لیس��ت خط بخورد و تیم ملی با 4 

دروازه بان به اردوی پرتغال برود.



 

اسامی تازه متخلفين کارت معافيت

بنگر، عالیشاه، امید ابراهیمی و عمران زاده در فهرست سیاه
اظهار نظر افراد مختل��ف در خصوص وضعی��ت بازیکنانی ک��ه کارت پایان 
خدمت شان ابطال شده اس��ت ادامه دارد. محمود مریخی از درجه داران ارشد 
نیروی زمینی ارتش و از مسووالن سابق ورزش��ی این بخش نظامی با اعالم این 
دستورالعمل افزود: به احتمال زیاد نفراتی مثل آرش افشین و بختیار رحمانی در 
یکی از 2 تیم ملوان یا تراکتورس��ازی به ادامه فعالیت حرفه ای می پردازند.حال 
باید دید کدام یک از این بازیکنان تنها جای خالی لیس��ت تراکتور را پر خواهند 
کرد و کدام یک از این بازیکنان تا نقل و انتقاالت زمستانی منتظر تراکتور سازی 
خواهند ماند و کدام یک از آن ها به ملوان یا فجر سپاسی خواهند پیوست. اما در 
فهرست جدید بر اساس شنیده ها نام های جالبی وجود دارد. حسین ماهینی، 
میثم بائو، احمد حسن زاده، محسن بنگر، امید عالشاه، علی حمودی، شجاع خلیل 
زاده ، مهرداد پوالدی، امید ابراهیمی و حنیف عمران زاده بازیکنانی هستند که 
نامشان در فهرست جدید به چشم می خورد.در مورد عمران زاده که سابقه بازی 
در پاس تهران، ملوان و پاس همدان را دارد گفته می شود که او قبل از عضویت 
در این تیم های نظامی معافیت گرفته بود!در این بین معافیت ماهینی و حمودی 

قطعا باطل شده است.

محمدزاده اعالم کرد

امکان محرومیت دایمی بازیکنان متخلف
رئیس کمیته اخالق در مورد پرون��ده متخلفان کارتهای پایان خدمت گفت: 
پرونده آنها در کمیته اخالق موجود اس��ت و ما در حال تحقیق و بررس��ی امور 
هستیم. فعال که این بازیکنان اجازه بازی کردن ندارند تا ما حکم نهایی را در مورد 

آنها صادر کنیم.
علی اکبر محمدزاده در پاسخ به این پرسش که چرا این پرونده به کمیته اخالق 
آمده هم گفت: دلیل آن این اس��ت بازیکنانی که معافیت جعلی دارند برخالف 
قوانین اخالقی عمل کرده اند و در همین راستا تخلفات آنها رسیدگی خواهد شد. 
محرومیت آنها حتی می  تواند تا محرومیت مادام العمر از فوتبال زیاد باشد. البته 

فعال پرونده در حال تحقیق است و تصمیمی در مورد آنها گرفته نشده است.

عابدینی در  یک  قدمی مدیرعاملی سرخ ها
خبرگزاری مهر نوشت طبق توافقات و مذاکرات فرا باشگاهی، امیر عابدینی 
گزینه اصلی و اول مدیرعاملی باشگاه پرس��پولیس بوده و وی حتی جلساتی را 
خارج از باشگاه برگزار کرده است. یک منبع آگاه در این باره گفت: عابدینی قرار 
است جلسه ای هم برای حضورش به عنوان مدیرعامل جدید برگزار کند که در 

این جلسه خبری از اعضای هیات مدیره نیست.

اسامي محرومان هفته دهم لیگ برتر
 کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران اسامي محرومان هفته دهم لیگ 

برتر را اعالم کرد.
 اسامی محرومان به شرح ذیل است:
پیام صادقیان – پرسپولیس – انضباطی
روح ا... سیف الهی – استقالل خوزستان
بیژن طاهری – مربی – گسترش فوالد

حمیدرضا دیو ساالر – پیکان
علیرضا مرزبان – مربی - پدیده

علی اصغر قربانعلی پور – مربی – ذوب آهن
قاسم حدادی فر – ذوب آهن

الزم به ذکر است امیر قلعه نویی سرمربی تیم استقالل تهران و ایمان موسوی 
بازیکن فوالد خوزس��تان در صورت عدم واریز جریمه انضباطی از همراهی تیم 
محروم می شوند. رقابت های هفته دهم لیگ برتر در روزهای پنجشنبه و جمعه 

این هفته برگزار خواهد شد.

گوشی های بی سیم از هفته دهم 
حسین عسگری با اشاره به استفاده داوران از گوشی های بی سیم  اظهار داشت: 
با حمایت یک شرکت در چند دیدار هفته دهم به صورت آزمایشی داوران مجهز به 
هدست های بی سیم خواهند شد تا در ادامه لیگ این امر را نهادینه کنیم. وی در 
مورد استفاده داوران از اسپری خاطرنشان کرد: این مرحله را در ادامه لیگ آغاز 

خواهیم کرد و داوران ما هم به این ابزار مجهز می شوند.

فریده شجاعی: تیم زنان از تیم امید بهتر نتیجه می گرفت
نایب رئیس امور بانوان فدراسیون فوتبال گفت: اگر تیم ملی فوتبال زنان ایران 

به بازی های آسیایی 2014 اعزام می شد بهتر از تیم ملی امید نتیجه می گرفت.
فریده ش��جاعی در م��ورد حجاب فوتبالیس��تها گف��ت: در این م��ورد قباًل 
صحبتهایمان را کرده بودیم و اتفاقاً امروز نیز عملکرد مثبت مان در این بخش را 
هم ارایه دادیم. AFC قباًل موافقت خود را برای حجاب فوتبالیستهای مسلمان 

ارایه کرده بود.

فرکی: سوکای را به پرسپولیس نمی دهیم
حسین فرکی در مورد ش��ایعه جدایی جواهیر سوکای از پرسپولیس و اینکه 
می گویند پرس��پولیس او را برای نیم فصل دوم می خواهد، گفت: سوکای را به 

پرسپولیس نمی دهیم و به این بازیکن نیاز داریم و او در سپاهان می ماند.

تارتار رای اعتماد گرفت
گسترش فوالد تبریز که طی س��ال های اخیر از تغییر مربیان در طول فصل 
نتیجه خوبی نگرفته، اکنون تغییر رویه داده و در جلسه هیات مدیره با اکثریت 
حاضرین در جلسه از عملکرد تارتار دفاع کرده و مجددا به این مربی جوان رای 

اعتماد دادند تا تارتار با قدرت به کارش ادامه دهد.

سیاسی 8 نفر را از پرسپولیس اخراج کرد
پس از برکناری علی دایی و علیرضا رحیمی انتظار می رفت حمیدرضا سیاسی 
تغییراتی در باشگاه پرسپولیس ایجاد کند. این انتظار زیاد طول نکشید و سیاسی 

هشت نفر از کارمندان باشگاه را اخراج کرده و نفرات خودش را به باشگاه آورد.

همراه با  لیگ برتر  

       هفته اول 
تراکتورسازی2- فوالد                    خوزستان1

راه آهن1- استقالل2 
صبای قم2- ذوب آهن1 

استقالل خوزستان1- گسترش فوالد                    
تبریز1  

پد                   ید                   ه مش��هد                    صفر- ملوان بند                   رانزلی 
صفر

سپاهان2- پیکان صفر 
سایپا البرز صفر- نفت مسجد                   سلیمان 

صفر
پرسپولیس1- نفت تهران 1

    هفته د                   وم 
فوالد                    خوزستان2- پرسپولیس صفر 

گسترش فوالد                    تبریز صفر- سپاهان 2 
پیکان تهران صفر- سایپا البرز صفر

نفت تهران1- راه آهن 2 
ذوب آهن صفر- تراکتورسازی صفر
نفت مسجد                   سلیمان صفر- پد                   ید                   ه 3

ملوان بند                   رانزلی صفر- صبای قم صفر 
استقالل تهران1- استقالل خوزستان 

صفر
      هفته سوم 

سپاهان3- استقالل 1
سایپا صفر- گسترش فوالد                    صفر   
راه آهن صفر- فوالد                    خوزستان 1 

پد                   ید                   ه مشهد                   1- صبای قم 1
پیکان صفر- نفت مس��جد                    س��لیمان 

صفر
تراکتورسازی1- ملوان صفر

استقالل خوزستان1- نفت تهران 2
پرسپولیس1- ذوب آهن صفر

      هفته چهارم 
نفت تهران3- سپاهان صفر

گسترش فوالد                    تبریز1- پیکان  صفر
صبای قم 2- نفت مسجد                   سلیمان صفر 

ذوب آهن2- راه آهن  2
ف��والد                    خوزس��تان1- اس��تقالل 

خوزستان صفر 
پد                   ید                   ه مشهد                   1- تراکتورسازی صفر

استقالل تهران3- سایپا البرز 2
ملوان2- پرسپولیس 1  

      هفته پنجم 
پیکان صفر- استقالل تهران3

 استقالل خوزس��تان1- ذوب آهن1 
تراکتورسازی 4- صبای قم2

 سایپا2- نفت تهران 1
سپاهان 1- فوالد                    خوزستان 1

نفت مسجد                   سلیمان1- گسترش فوالد                    1
راه آهن1- ملوان  صفر

پرسپولیس1- پد                   ید                   ه مشهد                    1
       هفته ششم 

استقالل تهران3- گسترش فوالد                    تبریز  
صفر 

ذوب آهن1- سپاهان 1 
نفت تهران صفر - پیکان صفر

تراکتورسازی3- نفت مسجد                    سلیمان 
صفر 

 فوالد                    خوزستان صفر- سایپا صفر
 مل��وان1- اس��تقالل خوزس��تان1

پد                   ید                   ه مشهد                   3- راه آهن صفر
صبای قم صفر - پرسپولیس 2

    هفته هفتم
نف��ت مس��جد                    س��لیمان صف��ر 

-استقالل2 
فوالد                    مبارکه سپاهان1-ملوان 1

اس��تقالل خوزس��تان1-پد                   ید                   ه 
خراسان1 

گسترش فوالد                    تبریز1-نفت تهران1 
پیکان1 –فوالد                    خوزستان صفر

راه آهن2-صبا قم2
سایپا1-ذوب آهن صفر

پرسپولیس1 - تراکتورسازی تبریز3
      هفته هشتم

نفت تهران 2-استقالل تهران صفر 
فوالد                    خوزستان1-گس��ترش فوالد                    

صفر 
پد                   ید                   ه خراس��ان صفر-فوالد                    مبارکه 

سپاهان1
تراکتورسازی4-راه آهن1

ذوب آهن1-پیکان صفر
صبا1-استقالل خوزستان2

ملوان صفر-سایپا2
پرسپولیس1 - نفت مسجد                    سلیمان1

      هفته نهم
راه آهن 1 -پرسپولیس2

سپاهان1-صبا  1
استقالل خوزستان2-تراکتورسازی2

گسترش فوالد3                   -ذوب آهن2 
سایپا4-پد                   ید                   ه خراسان صفر 
استقالل تهران صفر-فوالد                    1

پیکان1-ملوان صفر
نفت مسجد                    سلیمان صفر-نفت تهران2

     هفته د                   هم
پنجشنبه 93/7/3 

پرسپولیس -استقالل خوزستان
ساعت 17:20

صبا قم-سایپا-  ساعت 17:25
ملوان بند                   ر انزلی-گسترش فوالد                    

ساعت 16:00
راه آهن-نفت مسجد                    سلیمان

 ساعت17:20
جمعه 93/7/4 

پد                   ید                   ه خراسان-پیکان ساعت15:15
تراکتورسازی- سپاهان 

ساعت17:40
فوالد                    خوزستان-نفت تهران 

ساعت17:30
ذوب آهن-استقالل تهران-  

ساعت17:20

قدس ورزشی چهار شنبه 2مهر 1393  |28  ذی القعده 1435 |24 سپتامبر   2014 |  سال بیست و هفتم  |  شماره 7656  

ریز و درشت از فوتبال ایران

 

ستاره پرسپولیس لحظه ش��ماري مي کند تا براي 
تیم محبوبش بازي کند. پیام که این روزها کمتر حرف 
مي زند، پس از تحویل پاسپورتش به فدراسیون و نتایج 

ناامیدکننده تیم ملي امید صحبت مي کند.
پیام صادقیان می گوید: خدا را شکر شرایط خوبی 
دارم و تالش زیادی می کنم تا آمادگی باالی خودم را 

حفظ کنم و برای بازی کردن لحظه شماری می کنم.
وی در مورد تی��م ملی امید و نتای��ج ضعیفش می 
گوید: خیلی ناراحتم و نمی دانم چه بگویم وقتی بازی ها 
را می دیدم دوست داشتم از تلویزیون وارد زمین شوم 
و برای تیم کش��ورم بازی کنم، اما نمی شد. من سرباز 
کشورم هستم و کاش ش��رایطی به وجود می آمد که 
حداقل برای تیم ملی امید ب��ه میدان می رفتم و دین 

خودم را ادا می کردم.
صادقیان در مورد تحویل پاسپورتش به فدراسیون 
می گوی��د: خب این نظر فدراس��یون بوده اس��ت و از 
این نظر خوش��حالم من جام جهانی را از دست دادم، 
اما خب در آن مقط��ع حتماً آقای ک��ی روش چنین 
صالح می دانس��ته اس��ت، اما برای جام ملتها شرایط 
فرق می کند و من با تمام وجود آماده هستم تا به تیم 
ملی کشورم خدمت کنم. س��تاره جوان فوتبال ایران 
که گاهی پرخاشگر هم می ش��ود، می گوید: من پیام 
صادقیان هستم و ویژگی های اخالقی منحصر به فرد 
خودم را دارم، من هم اشتباه می کنم اما یک اشتباه را 
2بار تکرار نمی کنم و سعی می کنم روی جسم و روح 
خودم همیش��ه کار کنم و بتوانم بدون حاشیه کارم را 

دنبال کنم. اعتقاد دارم می توانم در فوتبال ایران و دنیا 
به موفقیتهای زیادی برسم، اما نیازمند کمک هستم و 
انتظار دارم حداقل برای من حاشیه سازی نکنند، من 
هم با تمام وجود ذهن خودم را معطوف زمین چمن و 
فوتبالم می کنم تا بتوانم به اهدافی که دارم به کمک 

خداوند بزرگ برسم.
 صادقیان همچنین در مورد ش��رایط پرسپولیس 
می افزاید: پرس��پولیس ی��ک تیم معمولی نیس��ت. 
پرس��پولیس بزرگ اس��ت و با هوادارانش بزرگتر. من 
ایم��ان دارم در ادام��ه فصل به موفقیت می رس��یم و 
همچنین این را می دانم که اس��مها برای پرسپولیس 
مهم نیستند، زیرا پرسپولیس و هوادارانش از هر اسمی 

بزرگتر است.

2
 صادقيان: من سرباز هستم!

س�رمربی س�ابق تیم ملی ایران معتقد است با 
نتایجی که تیم امید گرفته است باید قید المپیک 
را بزنیم مگر اینکه وینگادا را عوض کنیم. مشروح 

گفت وگوی علی پروین را به نقل از ایلنا بخوانید.

       نتایج تیم ملی امید چطور بود؟
- نتایج تیم امید برای فوتبال ایران فاجعه بود. مربی ای 
که نتیجه نگیرد باید کنار برود و به نظرم ماندن وینگادا به 
صالح تیم امید نیست. تا به حال چنین نتیجه ای را سراغ 
ندارم. این نتیجه برای فوتبال ایران فاجعه بود. ما از ویتنام 
باختیم و با قرقیزستان مساوی کردیم و در یک گروه آسان 
سوم شدیم. من در طول 50 س��الی که در فوتبال ایران 

هستم چنین نتیجه ضعیفی را از تیم ملی سراغ ندارم.
       مشکل ما وینگادا بود؟

- آن زمان که می گوییم مربی خوب خارجی بیاورید 
به خاطر همین روزهاست. شما کی روش را ببینید به هر 
حال در نتیجه گیری با تیم ملی خوب بوده، ولی وینگادا 
با تیم امید چه کار کرد؟ م��ن نمی دانم چرا منصوریان را 
عوض کردند؟! او داش��ت با تیم امید خوب کار می کرد و 
نباید عوض می شد. نمی دانم برای این رفت و آمدها چه 
کسی تصمیم می گیرد که این گونه به فوتبال ایران لطمه 

می زند.
       بای�د وین�گادا را برای بازی ه�ای مقدماتی 

المپیک حفظ کنیم؟
- وینگادا بماند که باز هم المپیک نرویم؟ به هر حال 
وقتی هر مربی بعد از یک تورنمنت مهم نتیجه نمی گیرد 
باید در مورد او تجدیدنظر شود و وینگادا هم از این قاعده 
مستثنا نیس��ت. او با تمام بازیکنان خوبی که در اختیار 
داشت نتوانست نتیجه خوبی بگیرد و یک آبروریزی برای 
فوتبال ایران برجا گذاش��ت. حاال بیاییم او را تا المپیک 
نگه داریم؟! ما در بازی های آسیایی اینچوان هم فوتبال 
را باختیم، هم اخالق را. حاال شاید بشود رفتار خانزاده را 
توجیه کرد که او خس��ته و عصبی  بوده و پس از خوردن 
4 گل کنترل خود را از دست داده، اما بیرون از زمین چه 
اتفاقی افتاد که ما 4 گل از ویتنام خوردیم و تا دقایق آخر 

بازی با قرقیزستان بازنده بازی بودیم؟
       اوضاع پرسپولیس چطور است؟

- با بردی که پرسپولیس برابر راه آهن به دست آورد، 
تیم از نظر روحی شرایط خوبی پیدا کرد و کادر فنی هم 
به اوضاع مسلط شدند و به نظرم با یکی - دو برد دیگر تیم 
به شرایط ایده آل برمی گردد و می تواند جایگاه خود را در 

باالی جدول پیدا کند.
       پس مشکل آنها چه بود؟

 - یکی از مشکالت پرسپولیس کمبود بازیکنان کارآمد 

است. به هر حال این تیم اول فصل خوب یارگیری نکرد 
و چند بازیکن اصلی خ��ود را هم از دس��ت داد و همین 
مشکالت سبب ش��د پرسپولیس ش��روع خوبی در لیگ 

نداشته باشد.
       این مسأله تقصیر دایی بود؟

- مش��کالت مالی اجازه نداد تا اول فصل دایی تیمش را 
خوب ببندد. به هر حال دایی تالش خ��ودش را کرد، ولی 
نگذاشتند او آن طور که می خواهد یارگیری کند؛ دست آخر 
دایی هم به خودش ظلم کرد و هم به پرسپولیس که امیدوارم 
با تغییر کادر فنی این تیم بتواند مشکالت را پشت سر بگذارد و 

به روزهای اوج خود بازگردد.
       برکناری علی دایی درست بود؟

- دایی یکی از اسطوره های فوتبال ماست و نباید با او 
این گونه برخورد می شد. به هر حال جابه جایی سرمربی 
راه و روش دارد و می ش��د خیلی راحت ب��ا برگزاری یک 
جلسه معارفه سرمربی تیم را عوض کرد، اما آقایان چون 
ورزشی نیستند رسم و رسوم کار را نمی دانند و یا حداقل 

نمی خواهند بدانند.
       وضع ق�رارداد باش�گاه با اسپانس�ر چطور 

است؟
- م��ن می خواهم به مس��ؤوالن باشگاه پرس��پولیس 
هشدار بدهم که آنها نمی توانند با هر اسپانسری قرارداد 
امضا کنند، چون پرسپولیس با بانک رسالت قرارداد دارد 
و آقای پوس��تی در ریز اتفاقات عقد قرارداد هس��ت. اگر 
پرسپولیس قصد دارد اسپانس��ر دیگری بگیرد، باید اول 

قرارداد بانک رس��الت را فس��خ  کند و بعد دنبال اسپانسر 
جدید باشد، چون این احتمال وجود دارد که آنها شکایت 
کنند و برای پرسپولیس دردسر درست شود. بانک رسالت 
حدود یک میلیارد و 500 میلیون تومان به پرسپولیس 
کمک مالی کرده و قطع��اً به این راحت��ی از پولی که در 
اختیار باشگاه گذاش��ته نخواهد گذشت و من همین جا 
هش��دار می دهم هرگونه مذاکره ای با اسپانس��ر جدید 

می تواند برای پرسپولیس دردسرساز شود.
       بازگشت علی کریمی به پرسپولیس را چطور 

می بینید؟
- اگر کریمی بتواند به پرسپولیس کمک کند، خوب است 
و حضور او از نظر روحی می تواند کمک خوبی به پرسپولیس 
باشد، اما تصور می کنم او از فوتبال خداحافظی کرده و دیگر 
قصد بازی کردن ندارد، هر چن��د حضور او در کادر فنی هم 

می تواند کمک خوبی به پرسپولیس باشد.
       شرایط پرسپولیس تا داربی خوب می شود؟

به باور من با یکی - دو برد دیگر پرس��پولیس به لیگ 
برمی گردد و از نظر روحی شرایط این تیم بسیار مساعد 
خواهد شد و تیمی جلودار آن نخواهد بود. البته استقالل 
هم تیم خوبی است و قلعه نویی توانسته بازیکنان خوبی 
را کنار هم قرار دهد. این تیم هم 2 هفته اس��ت می بازد 
و قش��نگی فوتبال به همین برد و باخت هاس��ت، اما من 
فکر می کنم با شوکی که به پرس��پولیس وارد شده آنها 
می توانند برابر استقالل نتیجه بگیرند و حتی برنده بازی 

باشند.

وینگادا آبروی ما را برد

پروین: دایی به خودش و پرسپولیس ظلم کرد 

مدیربرنامه  آرفی، سرخپوشان را به محرومیت تهدید کرد
مدیربرنامه اش��پیتیم آرفی مهاجم سابق تیم فوتبال پرس��پولیس اعالم کرد برای 
گرفتن طلب مربوط به حق انتقال این بازیکن، از فیفا رأی محرومیت علیه سرخپوشان 

می گیرد.
سید عباس نبوی مدیر برنامه اش��پیتیم آرفی  در مورد پرداخت نشدن حق انتقال 
60 هزار یورویی این بازیکن به پرس��پولیس اعالم کرد: اگر می خواس��تند این پول را 
پرداخت کنند در این مهلت 2 روزه این کار را می کردند، حاال که پول را ندادند از فیفا 

رأی محرومیت را می آورم.
در همین رابطه سخنگوی هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: اجازه نمی دهیم 

پرونده آرفی به محرومیت پرسپولیس منجر شود.
مهدی خواجه وند در خص��وص اظهارات مدیر برنامه های اش��پیتیم آرفی مبنی بر 
پرداخت نشدن60هزار یورو طلب این بازیکن گفت: هنوز در این باره چیزی به ما اعالم 
نش��ده و در جریان این موضوع نیس��تیم، اما همین حاال حدود 10 پرونده طلبکاران 
پرسپولیس را بررس��ی می کنیم که حتماً این پرونده را هم مورد کنترل قرار خواهیم 

داد.
 وی درباره اینکه مدیربرنامه ه��ای آرفی گفته حکم محرومیت پرس��پولیس 
را می گیرد، ادامه داد: اجازه نمی دهیم کار به آنجا برس��د، البته من در جریان 
مهلت دو روزه قرار نداش��تم، اما مطمئن باش��ید اج��ازه نخواهی��م داد کار به 
محرومیت برس��د و اگر ببینیم باشگاه در خطر است با حساس��یت بیشتری کار 

را دنبال می کنیم.
       

مکانی- سپاهان در مسیر جدی شدن
در روزهای گذشته، ش��ایعه ای در باب احتمال حضور سوشا مکانی در تیم فوتبال 
سپاهان مطرح شده اس��ت. مکانی که در نیم فصل لیگ سیزدهم به تیم فرکی منتقل 

شده بود، حاال شاید در نیم فصل لیگ چهاردهم نیز به تیم او اضافه شود. 
       

مدافع فوالد خانه نشین شد
بهمن کامل مدافع تیم فوتبال فوالد خوزس��تان که در دیدار تیمش برابر استقالل 
مصدوم ش��د تا 3 هفته از میادین دور اس��ت.بهمن کامل در اواس��ط نیمه اول دچار 

مصدومیت شد و زمین مسابقه را ترک کرد.

 داسیلوا: منتظر اشاره قلعه نویی هستم
   رافائل داس��یلوا دروازه بان برزیلی اس��تقالل در خصوص آخرین شرایط خود گفت: 
خوشبختانه از روزی که خانواده ام به تهران آمده اند روحیه ام دو چندان شده و منتظر اشاره 
قلعه نویی هستم تا برای استقالل به میدان بروم. وی افزود: در این چند روز خیلی خوب تمرین 
کردم و اتفاقا یکی از آماده ترین بازیکنان تمرین روز گذشته استقالل بودم و در صورتی که 

کادر فنی استقالل به من فرصت بدهد خودم را نشان خواهم  داد.
       

حنیف به داربی می رسد
پس از آن که دکتر ستوده از بازگشت خسرو حیدری، بیک زاده، قاضی و کرار به بازی 
این هفته با ذوب آهن به قلعه نویی خبر داده بود، اکنون پزشک استقالل اعالم کرده است 

حنیف عمران زاده نیز تا دو هفته دیگر به تمرینات گروهی آبی پوشان باز خواهد گشت.
به این ترتیب حنیف عمران زاده مدافع مستحکم و سرزن استقالل تا داربی حساس 
هفته پانزدهم مقابل پرسپولیس به شرایط ایده آل خواهد رسید و می تواند نگرانی 

های قلعه نویی در خط دفاعی تیمش را برطرف کند.
        

تغییر ساعت 4 مسابقه پرسپولیس و استقالل
به نقل از س��ایت فدراس��یون فوتبال، با توجه به درخواست شبکه سوم سیما 
مبنی بر همزمانی پخش بازی های آسیایی اینچوان با مسابقات هفته دهم تیمهای 
پرسپولیس-استقالل خوزستان و ذوب آهن-استقالل تهران و همچنین مسابقات 
هفته یازدهم تیمهای استقالل تهران-ملوان و فوالد مبارکه سپاهان –پرسپولیس، 

زمان برگزاری جدید این مسابقات به شرح زیر خواهد بود:
 پنجشنبه 3 مهر

پرسپولیس - استقالل خوزستان، ساعت 18:30 ورزشگاه آزادی
جمعه 4 مهر

ذوب آهن - استقالل تهران، ساعت 18:30 ورزشگاه فوالد شهر
پنجشنبه 10 مهر

استقالل تهران - ملوان، ساعت 18:30 ورزشگاه آزادی
جمعه 11 مهر

فوالد مبارکه سپاهان - پرسپولیس، ساعت 18:30 فوالد شهر
پیش از این زمان این بازی ها یک ساعت زودتر اعالم شده بود. 
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گوناگون

 

تئو اتسوانس��یگر، رئیس سابق فدراس��یون فوتبال 
آلمان و یکی از اعضای پرنفوذ کمیت��ه اجرایی فیفا در 
گفت وگویی با نشریه اشپورت بیلد گفته بود که نسبت 
به برگزار نکردن رقابتهای جام جهانی 2022 اطمینان 
دارد. از نظر او مش��کل اصلی برای برگزاری این رقابتها 
دمای درجه هوا در تابس��تان قطر است و فیفا را مجبور 
به تغییر کشور میزبان خواهد کرد. او گفته بود که طبق 
برآورد پزشکان نمی توان جام جهانی را دراین شرایط آب 
وهوایی برگزار کرد. ش��اید انجام این کار در ورزشگاه ها 
به لطف فناوری پیشرفته میسر باشد، ولی جام جهانی 
فقط مربوط به استادیومهای ورزشی نیست و هواداران 
تیمها از سراس��ر جهان به قطر می روند و هیچکس در 
فیفا نمی خواهد مسؤولیت حوادث احتمالی را برعهده 

گیرد. طبق ادعای فیفا دو راه حل برای این موضوع پیدا 
کرده بود تا جام جهانی را در ماهه��ای نوامبر یا ژانویه 
برگزار کند. اگرچه این پیشنهاد مخالفان زیادی در میان  
باش��گاه های اروپایی و نهادهای فوتبال این قاره در پی 
داشت و آنها تمایلی به تغییر تاریخ تقویم خویش نبودند. 
حسن الثوادی، دبیرکل کمیته جام جهانی قطر در مورد 
این اظهارات به نشریه دی ولت گفت: هیچ دلیلی برای از 
دست دادن جام جهانی قطر وجود ندارد. من اطمینان 
دارم که جام جهانی قطر برگزار خواهد ش��د. این اولین 
جام جهانی در خاورمیانه و فرصتی ب��رای اتحاد مردم 
کشورها خواهد بود. می دانم که ما برای کسب میزبانی 
چه کارهایی کرده ایم و قط��ر بهترین میزبان برای این 

رقابتها بود. 

قدس ورزشی
3

احتمال غیبت نیمار
 مقابل ماالگا

بارس��لونا ممکن است 
ب��دون حض��ور نیم��ار و 
راکیتی��چ در دی��دار برابر 

ماالگا قرار بگیرد.
به نقل از بخش انگلیسی 
س��ایت گل، نیمار به علت 
آسیب دیدگی از ناحیه مچ 
پا در دیدار لوانته تعویض 
ش��د و ایوان راکیتیچ نیز 
دچ��ار کب��ودی در پ��ای 
چپ خود ش��ده است. هر 
دو بازیک��ن دی��روز تحت 
فیزیوتراپ��ی ق��رار گرفته 
اند. آن ها برای شرکت در 
تمرینات، قب��ل از بازی با 
ماالگا باید چراغ سبز کادر 
پزشکی باشگاه را دریافت 

کنند.
بارسلونا در حال حاضر 
تمام بازی ه��ای خود را با 
پیروزی پشت سر گذاشته 
و در صدر جدول قرار دارند، 
در حال��ی که م��االگا رده 
یازدهم جدول اللیگا را به 

خود اختصاص داده اند.

توافق آرسنال و رئال 
برای انتقال خدیرا

 Caught« س��ایت 
Offside« در گزارش��ی 
اع��الم کرد که آرس��نال و 
رئال مادرید ب��رای انتقال 
هافبک تیم ملی آلمان به 
توافق رس��یده اند. سایت 
مزبور در گزارشی اعالم کرد 
که آرسنال و رئال مادرید 
برای انتقال سامی خدیرا 
به ورزش��گاه ام��ارات در 
ژانویه به مبلغ 11 میلیون 
پوند )14 میلیون یورو( به 
توافق رسیده اند. خدیرا در 
حال حاضر مصدوم است و 
در پنجره نق��ل و انتقاالت 
صحبت هایی درخصوص 
خ��روج وی از س��انتیاگو 
برنابئو و تمایل بس��یاری 
از باش��گاه های آلمان��ی و 
اروپایی به جذب وی مطرح 
شده بود. با نزدیک تر شدن 
ب��ه آخرین مهل��ت فصل 
نق��ل و انتق��االت کارل��و 
آنچلوت��ی تصمیم گرفت، 
هافبک دفاعی خود را که 
حضورش با توجه به خروج 
ژابی آلونسو در تیم بیشتر 

حس می شد، حفظ کند.

شاگرد های جدید 
یواخیم لو

احتمال دارد پدیده های 
شکوفا ش��ده وردربرمن، 
هامبورگ ، اش��توتگارت و 
بایرن مونیخ م��ورد توجه 
»یواخیم ل��و« قرار بگیرند 
و ب��ه تیم قهرم��ان جهان 

دعوت شوند.
م��ه  نا ز و ر
هامبورگرآبندب��الت در 
گزارش��ی عن��وان کرده، 
سرمربی آلمان هم اکنون 
سرگرم بررس��ی و مطالعه 
بازی 5 س��تاره ج��وان و 
خوش درخشیده تیم های 

بوندس لیگایی است.
مطاب��ق این گ��زارش 
موری��س الیتن��ر و تیمو 
ورنر، دو بازیکن کم س��ن 
اش��توتگارت در مدتی که 
از فصل جدید بوندس لیگا 
س��پری ش��ده، بازی های 
خوبی ارایه کردند که توجه 
»یوگی« )یواخی��م لو( را 

جلب کرده است.
 همچنین پیر میش��ل 
الس��وگا از تیم هامبورگ 
و داوی سلکه از وردربرمن 
ب��ه هم��راه جی��ان لوکا 
گائودینی��و، بازیک��ن 17 
س��اله بایرن مونیخ، دیگر 
پدیده های فص��ل جاری 
بوندس لی��گا ت��ا ب��ه حال 
ن��ام گرفته اند ک��ه به نظر 
می رس��د، مربی 53 ساله 
آلمان ها در حال بررس��ی 
وضعیت آنهاس��ت تا برای 
دیداره��ای آینده به جمع 

شاگردانش فرابخواند. 

 تکذیب اظهارات عضو کميته اجرایی فيفا
ابهامها  پيرامون برگزاری جام جهانی در قطر 

مصدوميت دوباره مهاجم آلمانی فيورنتينا

دوری سه هفته ای گومز 
بعد از جوزپه روس��ی، ماریو گومز، مهاجم آلمانی فیورنتینا هم مصدوم شد. 
تیم فلورانسی با بد شانسی های پیاپی روبه روست و درحالیکه قصد داشت دراین 
فصل زوج رویایی خط حمله اش را به مصاف حریفان بفرس��تد، حاال هیچکدام 
از مهاجمان اصلی خود را در اختیار ندارد. این باشگاه در بیانیه ای اعالم کرد که 
مهاجم آلمانی با پارگی عضله ران راست روبه رو شده و به مدت سه هفته از میدانها 
دور خواهد بود. او سه بازی در لیگ و نبرد مقابل دینامو مینسک در لیگ اروپا را 
از دست خواهد داد. فصل گذشته ستاره سابق بایرن مونیخ در مجموع هفت ماه 
از میادین دور بود و جام جهانی را هم به همین دلیل از دست داد. اگرچه آسیب 
دیدگی او بشدت مصدومیت جوزپه روسی نیس��ت، ولی با توجه به اینکه گومز 
شروع فصل خوبی هم نداشته، این مصدومیت غیرمنتظره ترین اتفاقی است که 

برای او پیش آمده است. 

با سومين تساوی پياپی 

زنگ خطر جدی برای پی اس جی
بعد از سومین تساوی پیاپی پاری س��ن ژرمن به نظر می رسد که تیم لوران 
بالن قابلیت های فصل گذشته خویش را از دست داده و از اهداف تعیین شده این 
فصل دور می شود. پی اس جی این هفته با لیون در هفته ششم به نتیجه تساوی 
رضایت داد و حاال در مکان پنجم لیگ ایستاده و سه امتیاز از مارسی صدرنشین 
لیگ کمتر دارد. بعد از تساوی مقابل آژاکس آمستردام در لیگ قهرمانان، پی اس 
جی انتظار داشت در لیگ 1 نمایش بهتری داشته باشد، ولی زالتان ایبراهیموویچ 
هم نتوانست برابر لیون کاری انجام دهد. حاال پی اس جی سه تساوی پیاپی شامل 
دو بازی لیگ 1 و ی��ک دیدار چمپیونزلیگ تجربه ک��رده و ایبراهیموویچ بعد از 
نمایش ضعیف برابر لیون گفت که تیمش بدشانس بوده و باید خیلی زود نتیجه را 
به نفع خود تمام می کرده است، این در حالی است که این باشگاه تابستان امسال 
60 میلیون یور برای تقویت تیم هزینه کرده است. ناصرالخالیفی، رئیس باشگاه 
در حمایت از لوران بالن گفته که او تا پایان فصل دراین تیم می ماند و پی اس جی 
باید برای یافتن راه حل جدید برای خروج از این بحران با هم تالش کند و باشگاه 

انتظار عملکرد بهتری از این تیم دارد. 
 

 چیچاریتو به تیم ملی مکزیک دعوت شد
چیچاریتو هرناندز برای دو دیدار دوس��تانه خانگی در م��اه اکتبر به تیم ملی 
فوتبال مکزیک دعوت شد. هرناندز، یکی از سه بازیکنی خواهد بود که به همراه 
اوچوا از ماالگا و خاویر آکوئینو از رایووایکانو از اسپانیا به مکزیک سفر خواهد کرد. 

رائول خیمنز، مهاجم اتلتیکو مادرید به تیم ملی دعوت نشد.
مکزیک مقابل هندوراس و پاناما به میدان خواهد رف��ت و میگوئل هررا روز 

گذشته فهرست بازیکنانش را برای این مسابقات دوستانه اعالم کرد.
چیچاریتو، مهاجم رئال مادرید 9 اکتبر به مکزیک سفر خواهد کرد تا مقابل 

هندوراس به میدان برود و سه روز بعد در دیدار مقابل پاناما بازی خواهد کرد.
رائول خیمنز بیش از یک سال در تیم ملی فوتبال مکزیک حضور داشت و در 

ترکیب این تیم برای رقابت های جام جهانی فوتبال برزیل قرار داشت.

ستاره جوان بارسلونا مورد توجه بایرن و سن ژرمن
ستاره جوان بارسلونا مورد توجه دو باشگاه بایرن مونیخ و پاری سن ژرمن قرار 
گرفته است.منیر الحدادی، مهاجم 19 ساله بارسلونا درخشش خوبی در ترکیب 

کاتاالن ها داشته است و مورد توجه تیم های بزرگ قرار گرفته است.
پپ گواردیوال یکی از مش��تریان پر و پا قرص الحدادی محس��وب می شود و 
امیدوار است تا این مهاجم آینده دار را به مونیخ بیاورد. پاری سن ژرمن دیگر تیم 

متمول اروپایی است که خواهان به خدمت گرفتن منیر است.
الحدادی با بارسا تا سال 2017 قرار داد دارد و بندی در قرارداد او وجود دارد که 

با پرداخت 12 میلیون یورو این مهاجم می تواند به هر تیمی منتقل شود. 

راجرز: بعضی بازیکنان تحمل سنگینی پیراهن لیورپول را ندارند
قرمزها در پنج هفته ابتدایی این فصل لیگ برتر، مقابل منچسترسیتی، استون 
ویال وستهم شکس��ت خوردند و در حال حاضر در رتبه یازدهم لیگ برتر جای 
دارند. راجرز معتقد است که خریدهای جدید تیمش، هنوز به زندگی در آنفیلد 
عادت نکرده اند. او به خبرنگاران گفت:” ما 8 گل دریافت کردیم که بیشتر آنها را 
می توانستیم نخوریم. اما آنچه که خیلی ها آن را در نظر نمی گیرند، فشار بازی در 
تیمی مانند لیورپول است. وزن پیراهن لیورپول برای خیلی از بازیکنان باالست. 
وقتی به بازی برای لیورپول عادت کنید، می توانید از نظر ذهنی آماده تر شوید.”

فردیناند: فن پرسی بیش از همه از جدایی فرگوسن متاثر شد
ریو فردیناند، مدافع سابق منچستریونایتد، اعالم کرد که بازنشستگی سرالکس 
فرگوسن بیش از همه روی رابین فن پرس��ی، مهاجم هلندی این باشگاه، تاثیر 
گذاشت.  فن پرسی در آخرین فصل حضور فرگوسن در اولدترافورد به این باشگاه 
پیوست و کمک کرد تا این تیم در لیگ برتر به قهرمانی برسد. فردیناند که در این 
تابستان راهی کوئینزپارک رنجرز شد، هنوز ناراحتی فن پرسی از جدایی سرالکس 
را به یاد دارد. او به ام یو تی وی گفت:” این بادی بود که به بادبان همه می وزید. او 
همه ما را به جلو می برد. همه ما از آنچه او در طول دوران حرفه ای مان انجام داد، 
از او متشکریم. اما کس��ی که بیش از همه از شنیدن خبر بازنشستگی فرگوسن 
شوکه شد، رابین بود. او یک سال بود که به باش��گاه ما آمده بود و در اینجا طعم 
موفقیت را چشید. به همین دلیل به دنبال موفقیت های بیشتر بود.می توانستید 

ببینید که او بیش از همه تحت تاثیر قرار گفته است.”

دراکسلر 2 جلسه محروم شد
هافبک ملی پوش و جوان ش��الکه به خاط��ر دریافت کارت قرم��ز در بازی با 
اینتراخت فرانکفورت جریمه ش��د.»یولیان دراکس��لر« با حک��م محرومیت 2 
جلسه ای تیمش در بوندس لیگا مواجه ش��د.  دادگاه ورزشی فدراسیون فوتبال 
آلمان با بازنگری فیلم بازی شنبه ش��الکه و فرانکفورت، این بازیکن 21 ساله را 
مستحق محرومیت دانست. دراکسلر که زننده گل دوم تیمش در بازی یاد شده  
و تساوی 2 بر 2 بود، در دقیقه 71 به علت رفتار غیر ورزشی علیه زامبرانو، توسط 
داور از زمین اخراج ش��د. با توجه به محرومیت درنظر گرفته ش��ده، این ستاره، 
بازی هفته پنجم و شش��م یعنی دیدارهای فردا مقابل وردربرمن و شنبه، مقابل 

بورسیادورتموند را از دست داد.

لمپارد 2 ماه بیشتر در منچسترسیتی می ماند
بازیکن با سابقه منچسترسیتی 2 ماه بیشتر از آنچه برنامه ریزی کرده بود، در 
تیم تحت امر پیگرینی می ماند. شبکه اسکای اسپرت گزارش کرد »سیتی ها« با 
تیم نیویورک ردبول بر سر تمدید حضور این هافبک قرضی به توافق رسیده اند .

تا قبل از این توافق قرار بود ستاره 36 ساله سابق چلسی که با تیم آمریکایی 
قرارداد قطعی دارد و به من سیتی قرض داده شده، تا پایان سال 2014 بماند اما 
اکنون به موجب توافق حاصل شده تا اواسط اسفندماه نزد »آبی های آسمانی«  

من سیتی ماندگار خواهد شد.

دربوندس��لیگا پادرب��ورن در اولین س��ال حضورش در 
لیگ دسته اول صدرنشین است. در اسپانیا، تیم باسکی با 
ورزشگاهی که تنها 5هزار نفر گنجایش دارد، بهتر از اتلتیک 
بیلبائو و رئال سوس��یه داد نتیجه گرفته و لستر هم تا امروز 
توانسته اس��ت اورتون و آرس��نال را در خانه متوقف کند و 

منچستریونایتد را شکست دهد.
 پادربورن به لطف درخشش اشتوپلکمپ که این هفته از 
فاصله 83 متری گلی بی نظیر در بوندسلیگا به ثمر رساند، 
صدرنشینی خود را پیش از دیدار سه شنبه شب برابر بایرن 
مونیخ تثبیت کرده است؛ پیش از این هیچ بازیکنی در تاریخ 
بوندسلیگا نتوانسته بود از این فاصله گلی به ثمر رساند. حاال 
افسانه موریتس اشتوپلکمپ، ستاره تیم پادربورن فراتر از 
بوندس��لیگا پرواز کرده اس��ت. گل دوم او که در پی غیبت 
دروازه بان هانوفر درون س��نگر این تیم ک��ه برای زدن گل 
تساوی به جمع دیگر هم تیمی هایش پیوسته بود، حاصل 
ش��د به منزله پیروزی پادربورن در دارب��ی هانوفر و جهش 
به صدرجدول بوندس��لیگا بود؛ درنتیجه تیم��ی که تازه به 
رقابتهای دسته اول لیگ آلمان صعود کرده، با بایرن مونیخ 
هم امتیازی شد. اگرچه تا پیش از دیدارهای سه شنبه شب، 
ماینتس و هوفنهایم هم همین اندازه امتیاز داشتند. فصل 
جدید رقابتهای باشگاهی فوتبال در اروپا با اقتدار تیمهای 

تازه صعود کرده به رقابتهای دسته اول همراه بوده است.
 چندهزار کیلومتر آن طرف تر در اسپانیا، ایبار در اللیگا 
ش��گفتی خلق ک��رده و در جزیره هم لسترس��یتی حیرت 
همگان را برانگیخته است؛ البته نام پادربورن خاطرات بدی 
را از گذش��ته به یاد مردم آلمان می آورد. در س��ال 2004 
در یکی از بازی های جام حذفی آلم��ان مقابل هامبورگ، 
بزرگترین رسوایی فس��اد و رش��وه در فوتبال آلمان شکل 
گرفت. ولی در پادربورن همه آن اتفاق تلخ را فراموش کرده 
و وجهه این تیم کوچک را بازس��ازی کرده اند. تیمی که در 
بازار نقل وانتقاالت این فصل فقط 1 میلیون و 600 هزار یورو 
هزینه کرده با تیمی که 600 میلیون یورو درس��ال درآمد 
دارد، در جدول بوندسلیگا هم امتیاز است. طبیعی است که 
افسانه پادربورن زمان زیادی به طول نخواهد کشید ولی این 

اتفاق خوشی دلیل نمی شود که آنها از 
ر که دراین فصل افتاده و  چه��ا

ر بازی بدون شکست  د
ل��ذت  لی��گ 
نبرن��د؛ اگرچ��ه 

محدودیت های عجیب نظیر اجازه بازی نکردن در ساعتهای 
پایانی ش��ب به خاطر ایجاد مزاحمت ب��رای اهالی منطقه 
شهری که در مجموع 140 هزار نفر جمعیت دارد، شرایط 

عجیبی برای این تیم ایجاد کرده است. 
 درترکیب پادربورن الیاس کاچونگا 22 ساله کنگویی تا 
امروز 3 گل در چهار بازی اخیر به ثمر رس��انده و از همین 
حاال به یکی از بازیکنان دلخواه تیمهای بزرگ در بازار نقل 
وانتقاالت تبدیل شده است. در اسپانیا ایبار حتی از پادربورن 
هم کوچک تر است. آخرین سرش��ماری صورت گرفته در 
این منطقه ساکنان این ش��هر را 27هزار و 507 نفر نشان 
می دهد. برای اینکه ایبار اجازه ثبت نام در رقابتهای اللیگا 
و پرداخت مالیات الزم به اداره دارایی این کش��ور را داشته 
باشد، برخی از ساکنان این شهر به کمک باشگاه شتافته و 2 

میلیون یورو به تیم کمک کردند. 
آرانسابل رئیس این باشگاه گفته تنها چیزی که آنها می 
خواستند ورود یک بیزینس من به باش��گاه بوده که بتواند 
ایبار را به آنچه می خواهد تبدیل کند. بدین ترتیب ایبار در 
رقابتهای اللیگا اولین بازی خود را مقابل رئال سوسیه داد 
انجام داده و این تیم را با نتیجه 1-0 شکس��ت داد. این تیم 
خطر بزرگی برای اتلتیکو مادرید قهرمان اسپانیا بود و بعد 
از شکست مقابل دپورتیوو در خارج از خانه برابر الچه پیروز 

شده و از سوس��یه داد و اتلتیک بیلبائو پیشی گرفت. دلیل 
اصلی افتخار این تیم همین جایگاه آنها در جدول رده بندی 
است که باالتر از دو تیم باسکی ایستاده اند. با تیمی که همه 
بازیکنانش ملیت اسپانیایی دارند. در لیگ برتر لسترسیتی 

دهمین شهر انگلیس از نظر جمعیت است.
 50 درصد بازیکنان لستر را بازیکنان خارجی شکل می 
دهند. اولین نفر در فهرس��ت خارجی های باشگاه ویچای 
س��ریواداناپرابا ، رئیس تایلندی این باشگاه است که گفته 
حاضر است 240 میلیون یورو برای این باشگاه هزینه کند. 
او این کار را انجام نداده ولی تیمش به اندازه منچسترسیتی 
قهرمان سال گذش��ته در لیگ امتیاز کسب کرده است. در 
تیم او در عین حال کاسپر اشمایکل فرزند سنگربان افسانه 
ای دانمارک در دهه نود میالدی و استبان کامبیاسو، مدافع 
سابق اینتر هم دیده می شوند. با این حال بودجه لسترسیتی 
قابل قیاس با س��رمایه اورتون و آرس��نال و یونایتد نیست؛ 
سه تیمی که نتوانستند از ورزشگاه واکرز با پیروزی خارج 
شوند. اورتون و آرس��نال به نتیجه تس��اوی رضایت داده و 
شیاطین سرخ پیروزی 3-1 را با شکست 5-3 عوض کردند. 
لسترس��یتی بدون تردید همچون پادربورن و ایبار نیست، 
ولی نتیجه ای که مقابل تیم فن خال کس��ب کرد، سالیان 

سال برای هواداران این تیم جاودانه خواهد شد.  

پادربورن، ایبار، لستر

شگفتی های ناشناس این فصل لیگهای اروپایی

با وجود گلزنی های پياپی برای یووه

»تــبس« 
همچنان دور از 
تيم ملی 
این فصل می تواند فرصتی استثنایی 
برای کارلوس تبس، مهاجم آرژانتینی 
یوونتوس باشد. بعد از گل این هفته 
او برای یووه ح��رف و حدیث ها 
در مورد بازگشت او به تیم 
ملی اوج گرفته بود، ولی 
تات��ا مارتین��و، مربی 
روز  البیسلس��ته 

ش��نبه  و ز د ا
تب��س دعوت کردن 

دوستانه ب��رای دو ب��ازی 
کن��گ مقابل برزی��ل و هنگ 

م خودداری ک��رد. درعوض  ن��ا
س��ت روبرو پریرا هافب��ک یووه در  فهر

ک��ه درترکی��ب مارتینو به چشم می خورد. تبس 
یووه در پس��ت های مختلفی بازی کرده تقریباً همیشه 
برای این تیم گلزنی می کند. او یک��ی از بهترین معامله 
های ماروتا برای یووه بوده که با مبلغ 9 میلیون یورو و 6 
میلیون پاداش فصل گذشته از منچسترسیتی راهی یووه 
ش��د و تاکنون در 52 بازی برای این تیم 25 گل به ثمر 
رسانده است. میانگین گلهای تبس هر یک گل در 136 
دقیقه بازی را نشان می دهند. درخشش او به تیم آلگری 
اجازه داده که درست همچون تیم کونته دررقابتهای این 

فصل لیگ ایتالیا بدرخشد.

بارسلونا سرانجام 
به خواسته اش رسيد

زوج مسی و نيمار 
طالیی شد 

سرانجام اتفاقی که باشگاه بارسلونا 
ب��ی صبران��ه منتظ��ر آن ب��ود،  افتاد. 
مسی و نیمار در خط حمله این تیم به 
هماهنگی کامل رس��یده اند و در چهار 
بازی این فصل رویهم رفته 6 گل برای 
کاتالونیایی ها به ثمر رسانده اند؛ ضمن 
اینکه هرسه گل مهاجم برزیلی هم روی 
پاس های مسی حاصل شده اند. مسی 
در ترکیب بارسلونا نقش��ی کلیدی در 
بازی های ابتدایی این فصل ایفا کرده و 
هیچ شباهتی به بازیکن فصل قبل ندارد. 
او از اولین بازی نشان داد که تفاوت های 
عمده ای نسبت به گذشته دارد. ماشین 
گلزنی بارسلونا همچنان دراختیار این 
تیم بوده و عالوه بر س��ه گلی که برای 
این تیم زده درای��ن فصل 18 پاس گل 
هم داده که از این نظر هم او را در اللیگا 
بی همتا کرده است. ورسا بعد از مسی با 
12 پاس گل بهترین پاسور لیگ اسپانیا 
به شمار می رود.از بین هجده پاس گل 
مسی، س��ه پاس گل برای نیمار بوده و 
حاال این دو به هماهنگی فوق العاده ای 
که همه در بارس��لونا منتظر آن بودند، 
نزدیک شده اند. هر دو آنها مقابل لوانته 
گل زده و چهارمین برد پیاپی بارسلونا 
را در اللیگا رقم زدند. مهاجمان لوئیس 
انریکه با چش��م بس��ته هم یکدیگر را 
در زمین مس��ابقه پیدا می کنند و این 
درحالی است که هنوز لوئیس سوارس 

به میدانهای فوتبال بازنگشته است.
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 قاسمپور: همه تالشم را کردم
 وجدانم راحت است

س��کینه قاس��مپور ملی پوش 
تیران��دازی ب��ا کم��ان ای��ران در 
پایان مرحله مقدماتی مس��ابقات 
تیران��دازی بازی ه��ای آس��یایی 
اینچوان در کمان کامپوند گفت: 
تمام ش��رکت کنن��دگان کارنامه 
خوبی دارند که باعث ش��ده سطح 
مسابقات خیلی باال باشد. من هم 
مانند دیگر تیرانداران همه تالشم 
را کردم و وجدانم راحت است که 

عملکرد خوبی داشتیم.

نسیمی شاد رکورد ایران را 
شکست

در ادام��ه رقابته��ای ش��نای 
بازی های آسیایی، رقابتهای ماده 
200 متر قورباغه برگزار ش��د که 
آریا نسیمی شاد شناگر مشهدی 
تیم ملی  با زم��ان دو دقیقه و 20 
ثانیه و دو صدم ثانیه به خط پایان 
رسید و رکورد محمد علیرضایی را 
شکست.  او که 14 سال سن دارد، 
با وجود رکوردش��کنی نتوانست 

راهی فینال شود. 
در همین ماده مهدی انضاری 
با زمان دو دقیقه و 23 ثانیه و 12 
صدم ثانیه به کار خود پایان داد و 
او هم از راهیابی به فینال بازماند. 
در پایان دور مقدماتی نسیمی شاد 

هفدهم و انصاری نوزدهم شدند.
       نس�میی شاد: به هدفم 
ک�ه ثب�ت رک�ورد مل�ی بود، 

رسیدم
آریا نسیمی ش��اد گفت: همه 
تالشم را کردم، اما رکوردهایی که 

می توانستم را نزدم. 
وی با بیان اینک��ه تا بازی های 
آسیایی 2019 نباید دنبال مدال 
باش��یم، گفت: امیدوارم بتوانم از 
بورسیه فدراسیون جهانی استفاده 

کنم. 
نسیمی شاد گفت: امکانات ما 
در شنا باید بیشتر ش��ده و اردوها 
و مس��ابقات بین الملل��ی نیز باید 

بیشتر شود.

مهمد بچیروویچ، سرمربی تیم ملی بسکتبال در مورد شرایط 
تیم ملی بسکتبال در بازی های آسیایی، رقیبان ایران و شانس تیم 
ملی بسکتبال برای کسب عنوان قهرمانی توضیحاتی داده است 

که در زیر می خوانید:
        ش�رایط تیم ملی بس�کتبال در حال حاضر چگونه 

است؟
وضعیت خوبی داریم و تمرینات با نش��اطی را برگزار کردیم و 
از فردا )ام��روز( می خواهیم خود را برای مس��ابقات در بازی های 

آسیایی آماده کنیم.
       برای بازی نخست مشکلی دارید؟

یک س��ری مش��کالت وجود دارد که باید با آنها کنار بیاییم. 
متأسفانه کامرانی هم از ناحیه مچ پا مصدوم شده است و نمی دانیم 

شرایطش چگونه می شود.
       آیا کامران�ی در بازی فردا)ام�روز( می تواند حاضر 

باشد؟
در این خصوص هنوز ناامید نیستیم. امیدواریم بتواند به مسابقه 
برسد. البته اطالعاتی که از کادر پزشکی گرفته ام، مشخص شده 
که مصدومیتها زیاد جدی نیست. قطعاً اگر شرایط بازی پیدا کند، 

تنها برای دقایقی آنها را به میدان خواهیم فرستاد.
       در مسابقه نخست به مصاف هند می روید. این دیدار 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
هند تیم خوبی اس��ت و در چند سال گذش��ته پیشرفت قابل 
توجهی داشته اس��ت. بازی کردن مقابل آنها س��نگین، فشرده و 

سخت است، اما ما هم ایران هس��تیم و نباید مقابل چنین تیمی 
مشکل جدی داشته باشیم.

       فیلیپین نایب قهرمان آس�یا هم ب�ا ایران هم گروه 
است. آن دیدار را چطور پیش بینی می کنید؟

بله، همانطور که گفتید، فیلیپین نایب قهرمان آسیا و یکی از 
مدعیان قهرمانی است. در این مرحله باید به صورت گروهی با این 
تیم بازی کنیم و نباید از حاال به فکر حریفان چند روز آینده باشیم. 
ما بازی به ب��ازی پیش می رویم. فردا هند و بع��د از آن با فیلیپین 
مسابقه می دهیم. اگر می خواهیم به یک چهارم نهایی، نیمه نهایی 

و فینال برسیم، باید گام به گام پیش برویم.
       در این مسابقات چقدر شانس قهرمانی داریم؟

شانس مان برای قهرمانی زیاد است، اما چند تیم مدعی جدی 
هس��تند. فیلیپین، کره جنوبی و چین. آنها تیمهایی هستند که 
وضعیت خوبی داش��ته و خطرناک هس��تند. در ورزش چیزی را 
نمی توان به ص��ورت مطلق پیش بینی کرد. تنه��ا این را می توانم 
بگویم، در هر مس��ابقه تمام توان خود را می گذاریم. هدفگذاری 
ما این اس��ت که بتوانیم به قهرمانی برسیم و در حال حاضر به آن 

فکر می کنیم.
       در چند روز گذش�ته ارس�ان کاظم�ی ملی پوش 
بس�کتبال علیه ش�ما صحبتهایی را مطرح ک�رد. در این 

خصوص چه نظری دارید؟
مصاحبه این بازیکن را نخوانده ام و دوست ندارم در این زمینه 

صحبتی کنم.

بچیروویچ: بخت قهرمانی  ایران  زیاد است

پایان کار نمایندگان ایران در روز چهارم با یک برنز
 چهارمین روز از بازی های آسیایی دیروز در حالی پیگیری ش��د که کاروان ورزشی ایران 
توانست یک مدال برنز در ووشو کسب کند. ملی پوشان ایران دیروز در 9 رشته به مصاف حریفان 
رفتند. در حالی که در برخی از رشته ها شانس مدال وجود داشت، اما کاروان ورزشی ایران روز 

چهارم را با یک مدال برنز به پایان رساند.
نتایج کامل به این  شرح است:

شنا: 2 شناگر ایران در ماده 50 متر آزاد به مصاف حریفان خود رفتند که در این بخش آرشام 
میرزایی با زمان 23 ثانیه و 91 صدم ثانیه و احمدرضا جاللی با زمان 23 ثانیه و 74 صدم ثانیه 
از راهیابی به فینال مسابقات بازماندند. در ماده 200 متر قورباغه آریا نسیمی شاد رکورد ملی 
ایران را شکست؛ او با زمان 2 دقیقه و 20 ثانیه و 2 صدم ثانیه به خط پایان رسید. در همین ماده 
مهدی انصاری هم زمان 2 دقیقه و 23 ثانیه و 12 صدم ثانیه را به نام خود ثبت کرد و توانست 

حدود 5 ثانیه رکورد خودش را کاهش دهد.
تیراندازی: پوریا نوروزیان در ماده تفنگ بادی بازی های آس��یایی  با کسب 622 در رده 
هفتم قرار گرفت و حسین باقری با کس��ب 619 امتیاز در رده هجدهم و مهدی جعفری پویا با 
کسب 618 امتیاز در رده نوزدهم قرار گرفتند. همچنین در قسمت تیمی ایران با قرار گرفتن 
در رده چهارم از دس��تیابی به مدال بازماند. نوروزیان که در مرحله مقدماتی ماده تفنگ بادی 
10 متر بازی های آسیایی 2014 اینچوان با کسب 622 در رده هفتم قرار گرفته بود در مرحله 

فینال با کسب 165.6 امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت.
قایقرانی: در رشته روئینگ 2 نفره، تیم ایران شامل مجتبی شجاعی و امیر رهنما که در رده 
سوم گروه خود قرار گرفتند و راهی مرحله شانس مجدد شدند توانستند به فینال مسابقات راه 

پیدا کنند. تیم روئینگ 4 نفره بانوان نیز به فینال مسابقات راه پیدا کرد.
تیراندازی با کمان: در مرحله دوم مسابقات کامپوند بانوان تیم ایران با حضور قاسم پور، 
عابدی، رنجبر و س��رلک به رقابت پرداخت. در پایان مرحله مقدماتی قاسم پور هفتم، سرلک 
سیزدهم، رنجبر نوزدهم و عابدی سی ویکم شدند. ایران در بخش تیمی در جایگاه چهارم قرار 
گرفت. قاسم پور و سرلک به مرحله حذفی راه پیدا کردند. ملی پوشان روز پنجشنبه به مصاف 

حریفان می روند.
مجید قیدی، امیر کاظم پور، مجید کیان زاده و اسماعیل عبادی نمایندگان ایران در بخش 
کامپوند هس��تند که در مرحله مقدماتی تیمی ایران 1050 امتی��از در رده اول قرار گرفت و 

کره جنوبی با 1045 امتیاز و هند با 1041 امتیاز به ترتیب در رده دوم و سوم قرار گرفتند.
همچنین در قسمت انفرادی اسماعیل عبادی با 355 امتیاز اول، مجید قیدی با 348 امتیاز 

ششم، امیر کاظم پور با 347 امتیاز دهم و کیان نژاد با 344 امتیاز هفدهم شدند.
ووش�و: در فرم چانگ کوآِن هانیه رجبی، نماینده بانوی ایران توانست 9.27 امتیاز کسب 
کند و عنوان هفتمی مشترک را به دست بیاورد. الهه منصوریان در ساندا در وزن 52- کیلو با 
شکست حریف میزبان به فینال بازی های آسیایی راه پیدا کرد. محمد محسن سیفی سانداکار 
ایران در وزن 65 - کیلوگرم در نیمه نهایی به مصاف نماینده چین رفت و با شکست حریف خود 
به فینال مسابقات راه یافت. سیفی در 2 راند پیاپی حریف خود را شکست داد. سجاد عباسی در 
وزن 70- کیلو با شکست مقابل نماینده کره جنوبی، به مدال برنز رسید. در وزن 75- کیلو، رضا 

الدور با شکست حریف قزاقستانی به فینال این مسابقات راه پیدا کرد.
دوچرخه سواری: حس��ین ناطقی، نماینده دوچرخه س��واری ایران در ماده اومنیوم یک 
کیلومتر تایم تریل با ثبت زمان 1:08.329 در جایگاه هش��تم ایستاد. حسنعلی ورپشتی ملی 
پوش دوچرخه سواری کشورمان در ماده اسپرینت در پایان رقابت ها مقام ششم را از آن خود 

کرد. حسین ناطقی ملی پوش کشورمان هم در امینیوم پنجم شد.
جودو:  تیم ملی ایران در دیدار اول با برتری مقابل چین، حریف کره جنوبی شد. ملی پوشان 
در دیدار با کره نتیجه را واگذار کردند و برای کسب مدال برنز مقابل ازبکستان هم ناکام ماندند. 

تیم ایران در نهایت به عنوان پنجمی رسید.

ملی پوش��ان ایران در پنجمی��ن روز از بازی های آس��یایی 
امروز در شنا، قایقرانی، تیراندازی، ووشو، وزنه برداری، بوکس، 
بس��کتبال، ژیمناس��تیک و شمش��یربازی به مصاف حریفان 
می روند. در روز پنجم این انتظار وجود دارد تا ورزش��کاران با 

مدال آوری مقام ایران را در جدول مسابقات ارتقای دهند.
وزنه برداری: دسته 85 )کیانوش رستمی – رسول تقیان( 

فینال ساعت 19
شنا:

100 متر پروانه )مهدی انصاری( ساعت 9، فینال 19
100 متر قورباغه)نسیمی شاد( ساعت 9، فینال 19:22

تیمی آزاد 4 در 100 متر ساعت 9، فینال 20:32
بسکتبال: ایران - هند، ساعت 14

بدمینتون: انفرادی زنان )ثریا آقایی( دور اول ساعت 13
بوکس: مقدماتی وزن 69 کیلوگرم )امین قاسمی پور( و 91 

کیلوگرم )علی مظاهری( از ساعت 14 تا 17
مقدماتی وزن 60 کیلوگرم)فروتن گل آرا( از س��اعت 19 تا 

21:30
شمشیربازی: تیمی سابر )مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، 
محمد رهبری، فرزاد باهر ارسباران( س��اعت 10، نیمه نهایی 

ساعت 14، فینال ساعت 19
 ژیمناس�تیک: خناری نژاد و سعیدرضا نیکخواه، حرکات 
زمینی)فینال( ساعت 19، خرک حلقه)فینال( ساعت 20:30، 

دار حلقه)فینال( ساعت 22:05
ووشو: ساندای مردان و زنان فینال تمام اوزان از ساعت 15 
تا 16:30، الهه منصوریان، محمد محس��ن سیفی، حمیدرضا 

الدور نمایندگان ایران هستند.
قایقرانی: فینال A و B ماده های روئینگ تک نفره سبک 
وزن مردان )عاقل حبیبیان( روئینگ 4 نفره مردان و روئینگ 
تک نفره زنان از ساعت 10 تا 12:30 – بادبانی )احمد احمدی( 

ساعت 11
تیراندازی:  ساعت 9- فینال تفنگ 50 متر درازکش زنان 

)مه لقا جام بزرگ، دینا فرزادخواه، الهه احمدی(
دوچرخه سواری: اس��پرینت نیمه نهایی ساعت 16:20، 
اسپرینت فینال یک س��اعت 17:56، فینال 2 ساعت 18:10، 

فینال 3 ساعت 18:26
به دلیل بارندگی احتمال لغو مس��ابقات دوچرخه س��واری 
وجود دارد. زمان برگزاری به وقت اینچوان است و این کشور 5 

ساعت و 30 دقیقه از ایران جلوتر است.

برنامه ورزشکاران ایران در پنجمين روز بازی های آسيایی

نقره                  برنز             مجموع              کشور           طال 
81               20  21 1           چین            40 
58               21  19 2        کره جنوبي  18 
60              22  22 3            ژاپن              16 
18               10  4 4            قزاقستان    4 
14                   7  4 5            کره شمالي 3 
12                    6  3 6            مغولستان    3 
6                      2  2 7           مالزي              2 

������������������������������������������������������������
4                     1  2 11        ایران               1 

جدول رده بندی مدال های اینچوان

اقدام فرهنگی تربيت بدنی
 آستان قدس رضوی در هفته دفاع مقدس 

همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس و با هدف یادآوری 
رشادت و شجاعت رزمندگان اسالم در 8 سال دفاع مقدس 
روابط عمومی موسس��ه تربیت بدنی آس��تان قدس رضوی 
اقدام به تزئین محیط تربیت بدنی آستان قدس رضوی با نام 
و تصاویر شهدا نمود. این اقدام فرهنگی تربیت بدنی آستان 
قدس رضوی در راس��تای تجلیل و ارج نهادن به مقام شامخ 
شهدا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهید و شهادت صورت 
پذیرفته  که با توجه به اینکه عمده مراجعین این موسس��ه 
نوجوانان و جوانان هستند این مهم می تواند نقشی در فرهنگ 

سازی مورد انتظار در میادین ورزشی داشته باشد. 


