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هوگوپوشان ایرانی حریفان خود را شناختند/  امروز آغاز رقابت های تکواندوی قهرمانی جهان

خطر کسر 6 امتیاز از تراکتورسازی و پرسپولیس
اشپیتیم آرفی که سابقه حضور د     ر تراکتورسازی و پرسپولیس را د     ارد      
و به علت عد     م مطالباتش از د     و باشگاه فوق به فیفا شکایت کرد     ه و خواستار 
پرد     اخت طلبش شد     ه است.  آرفی از تراکتورس��ازی مبلغی حد     ود      150 
میلیون تومان به اضافه د     یرک��رد      آن و از پرسپولیس مبلغی حد     ود      700 
میلیون به اضافه د     یرکرد      آن طلب د     ارد      ک��ه خواستار پرد     اخت این موارد      
شد     ه اما از سوی د     و باشگاه فوق اقد     ام��ی صورت نگرفته است و د     ر نهایت 
منجر به شکایت او به فیفا شد     ه است. حاال فیفا خطر کسر 6 امتیاز از د     و 

باشگاه تراکتورسازی و پرسپولیس مد     نظر گرفته  است.
سعید      طرزی، وکیل آرفی د     ر این زمینه به فارس گفت: به علت اینکه 
شکایت به فیفا پروسه زمانی طوالنی مد     ت��ی د     ارند      مسئله آرفی به طول 
انجامید     ه اما اگر تا 10 روز آیند     ه قرارد     اد      آرفی پرد     اخت نشود      احتمال کسر 

6 امتیاز از د     و باشگاه تراکتورسازی و پرسپولیس وجود      د     ارد     .

رواد     ید      مهد     ی طارمی صاد     ر شد     
مهد     ی طارمی و یک د     نیا حاشیه برای بازی کرد     ن مقابل الهالل.پس از 
این که این بازیکن د     ر بازی با النصر عربستان گل زد      و آن حرکت مخصوص 

را انجام د     اد      واکنش ها نسبت به این اتفاق متفاوت بود     .
این اتفاق د     ر حالی افتاد      که خود      طارمی پ��س از این بازی د     ر گفت و 
گویی اعالم کرد      نگران بازی برگشت است چون بعید      می د     اند      که او را به 
عربستان راه بد     هند     .حاال و پس از گذشت چند      هفته از این اتفاق رواد     ید      
گلزن پرسپولیس برای سفر به عربستان صاد     ر شد     ه است و این بازیکن می 

تواند      سرخپوشان را د     ر بازی با الهالل همراهی کند     .

اولین آقای گلی اد     ینهو
اد     ینهو د     ر حالی 19 گله شد     ه است که د     ر سال 1388 یک خارجی د     یگر 
با زد     ن 19 گل د     ر 34 بازی آقای گل لیگ شد     .اما بهترین آمار یک گل زن 
خارجی د     ر یک فصل از لیگ همین اد     ینهو است که د     ر سال 1389 22 گل 

زد     ه اما آقای گل نشد     ه است.
اد     ینهو که 19 گل زد     ه است، بهترین گلزن لیگ امسال خواهد      بود      اما 

بهترین گلزنان خارجی لیگ فوتبال ایران د     ر یک فصل عبارتند      از:
1 اد     ینهو از مس کرمان 22 گل د     ر 34 بازی سال 89-90

2 فونیکه سی از نفت آباد     ان 20 گل د     ر 34 بازی سال 90-91
3 اد     ینهو از تراکتورسازی تبریز 19 گل د     ر 29 بازی سال 93-94

4 عماد     رضا از سپاهان 19 گل د     ر 34 بازی سال 89-

فغانی د         اربی 80 را سوت می زند         

د     اربی 80 ،ساعت 17 روز جمعه
پس از جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ اعالم شد      زمان برگزاری د     اربی 80 که 
قرار بود      جمعه همزمان با سایر بازی ها برگزار شود      تغییر کرد     ه است. مهد     ی تاج 
رئیس سازمان لیگ گفت: د     ر جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ تصمیم گرفتیم 
زمان د     اربی به 5 بعد     ازظهر روز جمعه موکول شود      و سایر بازی ها هم د     ر ساعت 

19:30 برگزار شود     . او اعالم کرد     : هماهنگی های الزم با صد     اوسیما نیز د     ر این 
باره انجام شد     ه است. تاج اد     امه د     اد     : مرد     م د     وست د     ارند      همه بازی ها را ببینند      و 
بنابراین هماهنگ کرد     یم تا همه بتوانن��د      بعد      از تماشای د     اربی سایر بازی های 

حساس لیگ را هم تماشا کنند     .

مسووالن کمیته د         اوران و د         پارتمان د         اوری مد         عی اند          هنوز د         رباره قاضی این بازی 
به جمع بند         ی نرسید         ه اند          و روز پنج شنبه د         رباره انتخاب د         اور این د         ید         ار تصمیم نهایی 
را خواهند          گرفت اما پیش بینی ها نشان می د         هد          فغانی د         اور فینال جام ملت های 

آسیا این د         ید         ار را قضاوت خواهد          کرد         .

رحمتی: از همان جایگاهی به آند   و فحش 
د   اد   ند    که به من توهین می کرد   ند   

امیر قلعه نویی د   ر نشست خبری د   ر واکنش به این 
موضوع که چرا بازیکنان��ی مثل رحمتی، تیموریان و  
مجید   ی پ��س از اختالف با او از ای��ن تیم جد   ا شد   ند    
و د   ر این می��ان مقصر کیست گف��ت: صد   د   رصد    امیر 
قلعه نویی مقص��ر است. من خود   م تا ب��ه حال خیلی 
به این قضیه فک��ر کرد   م. نزد   یکان��م خیلی از مسائل 
را می د   انند    ولی وقتی بازیکن ابتد   ای فصل با باشگاه 
قرارد   اد    می بند   د    و ب��ه پولش نمی رس��د    و بعد    راهی 
تیم د   یگری می شود    تقصیر من چیست؟رحمتی د   ر 
این باره گفت:من تمام اظه��ار نظر ها را شنید   م ولی 
حقیقتا تمرکزم این روز ها روی پیکان است تا بتوانم 
کمک کنم تیم را د   ر لیگ برت��ر نگه د   ارم. این آقایان 
هم بهتر است چیزی د   ر مورد    ما نگویند    و فقط پاسخ 

مسائل فنی را به مرد   م و رسانه ها بد   هند   .
وی افزود   :من ابتد   ای فصل خیلی از حرف ها را زد   م 
و آقایان گفتند    بعد   ا ج��واب حرف های من را می د   هند   .

یعنی هنوز بعد   ا نشد   ه است؟یک سال گذشت ولی هنوز 
این بعد   ا نرسید   ه است!؟

د   روازه ب��ان فصل گذشته استق��الل تاکید    کرد   :من 
می د   انم به خاطر یکسری افراد    به د   رد    نخور و ند   انم کاری 
خود    آقایان،هجمه روی آنها وارد    ش��د   ه و می خواهند    
فشار را روی باشگاه وارد    کنند    اما به د   لیل اینکه استقالل 
د   ارب��ی را د   ر پیش د   ارد    بهتر است فع��ال سکوت کنم و 
حرفی بیش از این نزنم ولی د   الی��ل اصلی جد   ایی ام و 
برخی از د   وستانم از استقالل را بعد    از این بازی می گویم 
تا همه مرد   م آن را بد   انند   .ای��ن را محض اطالع آقایانی 
گفتم که مد   عی شد   ه بود   ن��د    د   الیل جد   ایی من و امثال 

من از استقالل پول بود   .
رحمتی د   ر پای��ان گفت و گو با ف��ارس د   ر خصوص 
اینکه تعد   اد   ی از هواد   اران استقالل روز گذشته نسبت 
به آند   و تیموریان واکنش نشان د   اد   ند    گفت: هر بازیکنی 
از استقالل برود    از همان جایگاه خاص فحش و توهین 
می شنود   . هم همه د   ید   ند    از همان جایگاهی به تیموریان 

فحاشی کرد   ند    که به من توهین شد   ه بود   .

د            ور برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا

بایرن، خسته و پر از مصد            وم
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ریز و د            رشت از فوتبال ایران
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مزاید     ه چهارم سرخابی ها به قوت خود      باقی است
د     ر حالی که مقد     اد      نجف نژاد      رئیس هی��ات مد     یره باشگاه استقالل 
طرحی را به مجلس برد     ه که مانع از انجام مزاید     ه بشود     ، جعفر سبحانی 
می  گوید      احتمال امضای این طرح د     و فوریتی ضعیف است اما اگر این 
طرح 60 رای خود      را جمع کند     . سازمان خصوص��ی سازی تابع قانون 

خواهد      بود     .
 مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه برهمین اساس 
قرار است مزاید     ه سرخابی ها روز 29 ارد     یبهشت ماه برگزار شود     ، گفت: 
بنابر این متقاضی��ان می توانند      تا روز 28 ارد     یبهش��ت ماه سال جاری 

پاکات خود      را به سازمان خصوصی سازی ارایه کنند     .

حید     ری: د     اربی را می بریم تا فصل را جبران کنیم
خسرو حید     ری همچنان باخت د     ور از انتظار برابر تراکتورسازی را باور 
ند     ارد      و از آن به عنوان یکی از بد     ترین خاطراتش د     ر د     وران حضورش با 

پیراهن آبی  یاد      می کند     .
خسرو حید     ری د     رباره شکس��ت 4 گله براب��ر تراکتورسازی گفت: 
موقعیت های خوبی د     اشتیم و د     ر زد     ن ضربات آخر ناکام ماند     یم. از شانس 
بد      ما آنها 6 توپ روی د     روازه ما آورد     ند      و 4 گل زد     ند     . حید     ری د     ر پاسخ 
به اینکه شرایط روحی تیم با توجه به این نتایج باعث نمی شود      د     ر د     اربی 
هم نتوان روز خوبی برای این تیم پیش بینی کرد      گفت: استقالل همیشه 

بزرگ است و باید      از این روزهای بد      هم گذشت. 
باید      از نظر روح��ی و روانی ریک��اوری شویم و بتوانی��م خود     مان را 
مهیای این بازی کنیم. بازی تراکتورسازی با تمام اتفاقاتش تمام شد     ه 
و زند     گی اد     امه د     ارد     . باید      د     اربی را به نف��ع خود     مان تمام کنیم تا ضمن 
جبران شکست د     ور رفت، به کابوس هواد     اران و خود     مان   د     ر این فصل 

پایان د     هیم.

شکایت باشگاه راه آهن از مرفاوی و الهامی
پس از اتفاقاتی ک��ه د     ر د     ید     ار تیم ه��ای پیکان و راه آه��ن رخ د     اد      و 
د     رگیری هایی د     ر این بازی به وجود      آمد      باشگاه راه آهن از صمد      مرفاوی 
سرمربی تیم پیکان و ساکت الهامی مربی این تیم شکایت کرد     . د     ر این 
شکایت که د     ر د     و نامه تنظیم شد     ه و به کمیته انضباطی و کمیته اخالق 
د     اد     ه شد     ه د     لیل این شکایت انجام رفتارهای ناجوانمرد     انه و غیرورزشی 

مطرح شد     ه است.

بهترین بازیکنان سرخابی ها خود     رو می گیرند      
شرکت مد     یران خود     رو، تقد     ی��ر از بهترین بازیکن��ان فصل فوتبال 

پایتخت را هد     ف خود      قرار د     اد     ه است.
به گزارش “ورزش س��ه” و به گفته مد     یربازاریاب��ی و فروش شرکت 
مد     یران خود     رو، د     ر این برنامه که قرار است د     قایقی قبل از بازی د     اربی 
هشتاد      طی مراسمی د     ر ورزشگاه آزاد     ی، همراه با پخش زند     ه تلویزیونی 
برگزار شود     ، د     و خود     روی جد     ید      این شرکت معرفی و از د     و نفر از بهترین 
بازیکنان فصل د     و تیم پایتخت با اه��د     ای د     و د     ستگاه خود     روی جد     ید      

تقد     یر خواهد      شد     .

حقیقی: فصل بعد      خد     یرا می شوم
 رضا حقیقی د     ر پاسخ به این سوال که چه زمانی به د     وران حضورش 
د     ر فجرسپاسی بازخواهد      گشت و عملکرد     ش باعث می شود      باشگاه ها 
برای جذبش د     عوا کنند     ، گفت: می خواهم د     ر فصل آیند     ه بهتر از گذشته 
عمل کنم و مطمئن باشید      حقیقی هر وق��ت اراد     ه کند      باز می گرد     د      و 

شرایط را برای خود     ش مهیا می کند     . 
وی د     ر پایان گفت: د     لم می خواهد      د     وباره همان حقیقی خد     یرا شوم و 
مطمئنم فصل آیند     ه به این مساله خواهم رسید     . من بازیکن ملی پوش 
بود     م و اکنون نیز د     ر شرایطی قرار د     ارم که بازگشت به د     وران اوج برایم 

سخت نیست.

د     و باخت 4 گله د     ر کارنامه سرمربی استقالل
امیر قلعه نویی د     ر حالی با تیمش، برابر تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز 
د     ر تهران 4 � یک باخت که قبال هم تجربه باخت 4 � یک را به فجر شهید      
سپاسی د     اشته است. قلعه نویی د     ر د     وران مربیگری خود      د     ر تیم  ملی 4 � 
صفر به مکزیک باخت است. قلعه نویی د     ر د     وران فوتبالش هم د     ر شاهین 
تهران بازی می کرد     ، د     ر روز 16 شهریور ماه سال 1363 برابر پرسپولیس 

با نتیجه 6 � یک باخت را تجربه کرد     .
قلعه نویی عاد     ت به باخت های سنگین ن��د     ارد      و د     ر همان سالی که 
استقالل مقابل فجرسپاسی شکست خورد      او تیم را قهرمان لیگ برتر 

کرد     . اما د     ر این فصل فرصت چند     انی برای جبران نیست.

بنگر د     اربی را از د     ست د     اد     
محسن بنگر که د     ر د     ید     ار برابر استقالل خوزستان د     چار شکستگی پا 
شد      موفق نشد      خود      را برای د     ید     ار حساس پرسپولیس و استقالل آماد     ه 

کند      و به این ترتیب او را باید      غایب بزرگ تیمش د     ر د     اربی نامید     .
بنگر روز گذشته تمرینات اصلی اش را با توپ آغاز کرد      اما د     ر خالل 
تمرین بار د     یگر د     چار د     رد      شد      و مجبور ش��د      تمرینش را نیمه کاره رها 
کند      و به این ترتیب نمی تواند      د     ر هفته آخر لیگ برتر برای پرسپولیس 

به مید     ان برود     . 

فینال جام حذفی 11 خرد     اد      د     ر تهران
د     ید     ار پایانی رقابت ه��ای جام حذفی فوتبال ای��ران یازد     هم خرد     اد      
ماه بین د     و تیم نفت تهران و ذوب آهن اصفهان برگزار می شود     . پس از 
برگزاری جلسه ای میان مد     یران عامل و سرمربیان د     و باشگاه نفت تهران 
و ذوب آهن و مهد     ی تاج رئیس سازمان لی��گ فوتبال ایران د     ر نهایت 
مقرر شد      د     ید     ار فینال جام حذفی د     ر تاریخ یازد     هم خرد     اد      ماه به میزبانی 

تهران برگزار شود     .

گل محمد   ی: همه چیز به نفع نفت تمام شد   
سرمربی تیم فوتب��ال ذوب آهن اصفهان گفت: ب��ا زمان فینال جام 
حذفی موافق نیستم و تضمین نمی د   هم ک��ه تیم آماد   ه ای مقابل نفت 
به مید   ان بفرستم. یحیی گل محمد   ی پس از جلس��ه با مهد   ی تاج د   ر 
سازمان لیگ د   ر مورد    تعیین زمان فینال جام حذفی گفت: صحبت ها 

را باید    آذری انجام د   هد   . 
همه چیز به نفع نفت تمام ش��د   . جلسه نیمه کاره تمام شد    نمی د   انم 
چرا این کار را کرد   ند   . تاج ی��ک باره اعالم کرد    11 خ��رد   اد    فینال جام 

حذفی است.

گروه ورزش : هرچند          بازی د         و تیم استقالل و پرسپولیس 
هیچ تاثیری د         ر سرنوشت قهرمان رقابت های لیگ چهارد         هم 
ند         ارد          اما نمی توان از جذابیت ها و حساسیت های این د         ید         ار 
پر حاشیه غافل ماند         ، پس از تعیین زمان این د         ید         ار از سوی 
سازمان لیگ برتر، حاال جد         ی ترین موضوعی که د         ر خصوص 
این بازی مطرح است ماجرای قضاوت این د         ید         ار خاص لیگ 

برتر د         ر هفته پایانی است.
مسووالن کمیته د         اوران و د         پارتم��ان د         اوری مد         عی اند          
هنوز د         رب��اره قاضی این بازی به جمع بن��د         ی نرسید         ه اند          و 
روز پنج شنبه د         رباره انتخاب د         اور این د         ید         ار تصمیم نهایی 
را خواهند          گرفت اما پیش بینی ها نشان می د         هد          د         اور فینال 

جام ملت های آسیا این د         ید         ار را قضاوت خواهد          کرد         .
اخبار د         ریافتی از راهروهای فد         راسی��ون فوتبال حاکی 
از آن است که علیرضا فغانی از س��وی کمیته د         اوران برای 

قضاوت این د         ید         ار حساس انتخاب شد         ه و او د         اور د         ربی بزرگ 
و حیثیتی پایتخت است. مگر این ک��ه د         ر آخرین لحظات 
اتفاق خاصی رخ د         اد         ه و د         اور د         یگ��ری جانشین فغانی شود         . 
اما بنا بر اظهارنظر برخی مقامات د         پارتمان د         اوری و کمیته 
د         اوران به احتمال بسی��ار زیاد          علیرضا فغان��ی این بازی را 

قضاوت خواهد          کرد         .
البته برخی اعضای کمیته د         اوران اعتقاد          د         ارند          فغانی باید          
د         ید         ار تراکتورسازی – نفت را قضاوت کند          چون این بازی از 
حساسیت بیشتری برخورد         ار است اما رئیس کمیته د         اوران 
با این موضوع مخالف است ب��ه همین د         لیل شانس قضاوت 

فغانی د         ر این بازی افزایش یافته است. 
منابع خبری نزد         یک به فد         راسی��ون فوتبال معتقد         ند          
اگر شرایط ب��ه همین ش��کل پیش ب��رود          علیرضا فغانی 
هشتاد         می��ن جد         ال سرخ آب��ی های پایتخ��ت را قضاوت 

خواهد          کرد          و محسن ترکی د         اور مشهد         ی لیگ برتر جد         ال 
حساس و سرنوشت ساز تراکتورس��ازی – نفت تهران را 

قضاوت خواهد          کرد         .
گفته می شود          علت اصرار اصفهانیان برای قضاوت فغانی 
د         رخواست مس��ووالن ارشد          فد         راسیون فوتب��ال بود         ه، گویا 
یکی از مسووالن سازمان لیگ د         ر جلسه ای که با مسووالن 
فد         راسیون فوتبال د         اشته به حساسیت ه��ای فراوان بازی 
روز جمعه اشاره کرد         ه و تاکید          د         اشته اگر د         ر جریان قضاوت 
مشکلی به وجود          بیاید          ممکن است هواد         اران ناراضی د         و تیم 
که از شرای��ط تیمشان به هیچ وجه رضای��ت ند         ارند          فضای 
استاد         یوم را به شد         ت ملتهب کنند          که ای��ن مساله به هیچ 
وجه صالح نیست و از آنجا که فغانی می تواند          این بازی را به 
خوبی کنترل کند          او بهترین گزینه برای قضاوت د         ر این بازی 

به حساب می آید         .

 ترکی د         ر تبریز فینال لیگ را قضاوت می کند         
فغانی د         اربی 80 را سوت می زند         

از سکوهای نا آرام آزاد            ی تا عصبانیت ژنرال د            ر رختکن

باید             گستاخها را همان روز اول از استقالل بیرون می اند            اختم!

مسعود             عباسی : شکست تحقیرآمیز استقالل 
براب��ر تراکتورس��ازی تبریز به ناآرام��ی سکوهای 
ورزشگاه آزاد            ی منجر ش��د            . هواد            اران استقالل که 
صبرشان لبریز ش��د            ه بود            ، با فریاد            ه��ای اعتراض 
آمیز خود            ، خواستار جد            ایی امیر قلعه نویی از کاد            ر 
فنی تیم فوتبال استقالل شد            ن��د             تا شاید             د            ر فصل 
آیند            ه خاطرات شیرین خود             ب��ا تیم محبوبشان را 

تکرار کنند            .
همین مسأله سبب شد            ، سرمربی آبی های پایتخت 
با چهره ای برافروخته به رختکن برود            ، نزد            یکان امیر 
قلعه نویی که متوج��ه نارضایتی شد            ید             وی از کسب 
چنین شکست��ی شد            ند            ، پی��ش بینی کرد            ن��د             او د            ر 
رختکن حسابی گرد             و خاک کند             و بازیکنان استقالل 
را به باد             انتقاد             بگیرد             که پس از د            قایقی این پیش بینی 
د            رست از کار د            رآمد             و امیر قلعه نوی��ی با فریاد            های 

ناشی از شکست چه��ار بر یک براب��ر تراکتورسازی 
تالش کرد             ناکامی تحقیرآمی��ز خود             را با آنها تقسیم 

کند            .
اما پیش از این اتفاق، حاشیه سازی مد            افع ناکام 
استقالل توجه همگان را ب��ه خود             جلب کرد            . یکی از 
مد            افعان استقالل که از شعارهای تماشاگران عصبانی 
بود            ، د            ر اقد            امی غیر اخالقی با ضربه محکم د            ر رختکن 
را شکست و بقیه به سراغش رفتند             تا او را آرام کنند            . 
د            ر حالی که قلعه نویی مشغول آرام کرد            ن این مد            افع 
بود            ، یکی از نزد            یک��ان وی نیز ب��د            ون اینکه فروزان 
متوجه شود            ، مشغول انتقاد             از این د            روازه بان بود             که 

این مسأله را به گلر آبی ها اطالع د            اد            ند            .
فروزان به همین د            لیل به سراغ  ای��ن فرد             رفته و 
تأکید             کرد             این مسایل به وی ارتباطی ند            ارد             که این 

حرفها با واکنش قلعه نویی مواجه شد            .
سرمربی آبی ها خطاب به فروزان گفت: این حرفها، 
حرفهای من هم هست. یک سال تو را تحمل کرد            یم 

و حاال اعتراض هم می کنی؟
قلعه نویی همچنین به یک��ی از اعضای کاد            ر فنی 
هم اشاره کرد             و گفت: به خاطر تو بود            ه که من برخی 
از بازیکنان گستاخ را از تیم بیرون نیند            اختم و حاال 

تحویل بگیر!
اما اعتراض به فروزان پایان فریاد            های قلعه نویی 
نبود            ، او به ج��ز فروزان، آرش برهان��ی، امیر حسین 
صاد            قی و خسرو حی��د            ری را به شکل��ی د            یگر مورد             
عنایت قرار د            اد            ؛ به گونه ای که بازیکنان د            یگر جرأت 
اظهارنظ��ر د            رباره سخن��ان قلعه نوی��ی را ند            اشتند            . 
سرمربی استقالل خطاب ب��ه آرش برهانی و خسرو 
حید            ری گفت :»من شم��ا را وارد             زمین کرد            م تا تیم 

بهتر شود            ، این چه بازی بود             که انجام د            اد            ید            ؟«
انتقاد             شد            ید             او باز هم به خط د            ف��اع و د            روازه بان 

تیم بر می گشت. قلع��ه نویی از عملک��رد             مد            افعان 
تیمش بشد            ت ناراحت ب��ود             و می گفت:»چطور یک 
بازیکن جوان این قد            ر راحت شما را جا می گذاشت 

و می رفت؟«
انتقاد            ات او به حد            ی نسبت به بازیکنان تیم شد            ید             
بود             که چند             تن از استقاللی ه��ا از این اتفاق ناراحت 
شد            ند            ، اما هیچ کسی جرأت اعتراض به سرمربی ناکام 
استقالل را ند            اشت؛ چون ب��د            ون ترد            ید             کوچکترین 

واکنشی قلعه نویی را به مرز انفجار می رساند            .
د            ر کل رختکن استقالل پس از ب��ازی با تراکتور 
یکی از روزهای بد             و تلخ خ��ود             را سپری کرد             و آنچه 
بعد             از بازی باقی ماند            ، د            رگیری لفظی ،انتقاد             و گاهی 
توهین بود             تا استقالل د            ر آستانه د            اربی وارد             حاشیه 

بزرگی شود            .

پیغام ویژه قلعه نویی به کریم بوستانی د            ر آستانه بازی حساس

طالب لو را برای د            اربی آماد            ه کن!
پیمان طالبیان : عملکرد             پر نوسان محسن فروزان د            ر ترکیب تیم فوتبال استقالل 
زمینه ناکامی تیم امیر قلعه نویی د            ر هفته های اخیر را فراهم کرد            ، سرمربی استقالل 
که ناچار است د            رباره با عملکرد             این بازیکن سکوت کند            ، اما گویا تاریخ مصرف حمایت 
پنهان قلعه نویی از محسن فروزان حاال د            ر آستانه بازی سنتی پایتخت به پایان رسید            ه 

و قلعه نویی تصمیم د            ارد             او را از ترکیب اصلی بیرون بکشد            .
قلعه نویی یک روز پس از شکست سنگین برابر تراکتورسازی پس از مشاهد            ه فیلم 
بازی متوجه شد            ، عملکرد             پراشتباه و ضعیف فروزان نقش ویژه ای د            ر ثبت این فاجعه 
د            اشته است، از این رو ژنرال آبی ها تصمیم د            ارد             د            ر آخرین بازی لیگ چهارد            هم، وحید             
طالب لو گلر د            وم استقالل را د            ر ترکیب تیمش قرار د            هد            . از این رو اصال تعجب نکنید             
که قلعه نویی بازیکن مورد             عالقه خود             را برای بازی روز جمعه از ترکیب اصلی خارج 

کند             و فرصت خود            نمایی د            ر د            اربی 80 را به وحید             طالب لو د            هد            .
فروزان د            ر برابر تراکتورسازی چهار گل خورد             که حد            اقل روی سه گل آن تقصیر 
د            اشت و همین سبب شد             تا امیر قلعه نویی د            ر رختکن حسابی از خجالت د            روازه بان 
تیمش د            ربیاید            . سرمربی استقالل اعتقاد             د            اشت، فروزان می توانست حد            اقل روی د            و 
گل واکنشهای بهتری د            اشته باشد             تا حتی د            ر صورت باخت، استقالل چنین شکست 

تلخ و پرگلی را تجربه نکند            . 
سرمربی استقالل با توجه به عملکرد             ف��روزان، تصمیم گرفته تا د            ر بازی حساس 
هفته آخر تیمش برابر پرسپولیس د            ر د            اربی سنتی تهران د            ر چارچوب د            روازه تغییراتی 
اعمال کند             و از وحید             طالب لو د            روازه بان شماره 2 خود             استفاد            ه کند            . بویژه اینکه طالب 
لو معموال د            ر د            اربی ها نمایش خوبی د            اشت��ه و از سوی د            یگر د            ر بازی رفت د            اربی نیز 
فروزان یکی از عوامل شکست استقالل محسوب می ش��د            . قلعه نویی این نکته را با 
کریم بوستانی مربی گلرهای تیمش مطرح کرد            ه و از او خواسته طالب لو را برای بازی 

جمعه آماد            ه کند            . 
گفته می شود            ، قلعه نویی تصمیم د            ارد             پیش از بازی روز جمعه با وحید             طالب لو 
به صورت خصوصی صحبت کند             تا به این ترتیب وی را آماد            ه حضور د            ر ترکیب اصلی 
تیمش کند            ، قلعه نویی می خواهد             تمام توان و توانایی تیمش را برای کسب پیروزی 
د            ر بازی روز جمعه به کار گیرد            ؛ چون این آخرین شان��س او برای آشتی با هواد            اران 

معترض است.
یکی از اعضای کاد            ر فنی استق��الل پس از بازی براب��ر تراکتورسازی د            ر محفلی 
د            وستانه گفته است:» اگر قلع��ه نویی از همان روز اول که وحی��د             طالب لو به جمع 
بازیکنان این تیم اضافه شد            ، به او اعتماد             م��ی کرد            ، شاید             این اتفاقات برای استقالل 
نمی افتاد            ، اما اصرار بیش از اند            ازه قلعه نویی و حمایت پنهان کریم بوستانی از محسن 
فروزان سبب شد             وحید             طالب لو روحیه باالی خود             را از د            ست بد            هد             و به یک بازیکن 

نیمکت نشین تبد            یل شود            .«
حاال باید             د            ید             آیا وحید             طالب ل��و توانایی این را د            ارد             از ثب��ت یک شکست د            یگر 

استقالل جلوگیری کند             یا اینکه وی نیز همانند             محسن فروزان با ارایه بازی پر نوسان 
ناکامی های استقالل را تد            اوم خواهد             د            اد            . نکته جالب اینجاست که محسن فروزان 
پس از اطالع از این مسأله بشد            ت ناراحت شد            ه، اما عملکرد             ضعیف او د            ر جریان بازی 
با تراکتورسازی امکان هرگونه حاشیه سازی توس��ط او را د            ر این مقطع از بین برد            ه 

است!

حمله کیمیایی به سرمربی ناکام آبی ها

ناصر، کجایی که استقاللت رو کشتن!
سینا حسینی : اظهارنظرهای جنجالی هنرمند            ان د            ر رابطه با تیمهای 
پر مخاطب فوتبال همیشه به عنوان یک��ی از سوژه های جذاب مورد             توجه 
رسانه های گروهی قرار گرفته، اما این مسأل��ه وقتی جنجال ساز می شود             
که طرف مقابل نیز واکنش نشان می د            هد             تا جنجال رسانه ای به شکل قابل 

توجهی اوج گیرد            .
پس از شکست سنگین استقالل برابر تراکتورسازی تبریز، کری خوانی 
هواد            اران سینمایی به شکل عجیبی اوج گرف��ت، هنرمند            ان استقاللی که 
همانند             د            یگر هواد            اران این تیم هیچ حرفی ب��رای گفتن ند            اشتند            ، ترجیح 
د            اد            ند             سکوت اختیار کنند             تا کسی بابت ناکامی تیم مورد             عالقه شان آنها را 
سرزنش نکند            ، اما برخی از این طیف با پیش کشید            ن مباحث انتقاد            ی، زمینه 

بروز یک جنجال رسانه ای را فراهم ساختند            .
یکی از ه��واد            اران د            و آتشه استقالل د            ر جمع هنرمن��د            ان بی شک پوالد             
کیمیایی فرزند             کارگرد            ان نامد            ار سینمای ایران است، فرزند             مسعود             کیمیایی 
که پیش از این هم انتقاد            اتی را نسبت به عملکرد             سرمربی استقالل ابراز کرد            ه 
و به همین د            لیل با فرزند             امیر قلعه نویی د            چار د            رگیری لفظی شد            ه بود            ، پس 
از این ناکامی با انتشار عکسی د            ر یکی شبکه های اجتماعی، جنجال بزرگی 
به راه اند            اخت، به گونه ای که د            یگر منتق��د            ان ساکت قلعه نویی هم واد            ار به 
واکنش شد            ند             تا مشخص شود             قلعه نویی همان گون��ه که پایگاه خود             را د            ر 
میان هواد            اران استقالل از د            ست د            اد            ه، د            یگر د            ر میان جامعه هنری هم طرفد            ار 
شاخصی ند            ارد            . پوالد             کیمیایی د            ر صفحه شخصی خود             د            ر یکی از شبکه های 
اجتماعی با انتشار عکسی از آخرین روزهای حی��ات ناصر حجازی)همان 
روزی که قلعه نویی به مالقات حجازی رفت و پیشانی او را به صورت نماد            ین 
بوسید            (، بار د            یگر انتقاد             تند            ی از امیر قلعه نویی د            اشت و تلویحی از او خواست 
استقالل را ترک کند            ! پسر مسع��ود             کیمیایی بعد             از ناکامی بزرگ استقالل 
به سبک یکی از د            یالوگهای ماند            گار فیلم قیصر به کارگرد            انی پد            رش نوشت 
:»ناصر، کجایی که استقاللت رو کشتن...« او روزگار امروز استقالل با قلعه 
نویی را مقایسه کرد            ه با صحنه ای که ناصر ملک مطیعی د            ر فیلم قیصر چاقو 
خورد            ه و از بهروز وثوقی د            ر نقش قیصر می خواهد             تا انتقامش را بگیرد            . »قیصر 

کجایی که فرمانت رو کشتن...«
انتشار این عکس و متن د            ر شبکه های اجتماعی بازتاب وسیعی به همراه 
د            اشت، به گونه ای که صفحه های هواد            اری استق��الل با بازنشر این عکس 
حمایت خود             را از پوالد             کیمیایی ابراز د            اشتند            ، ام��ا د            ر آن سو حامیان قلعه 
نویی با حمله به فرزند             کارگرد            ان نامد            ار سینمای ایران، او را به حاشیه سازی 
برای استقالل د            ر آستانه د            اربی پایتخت متهم کرد            ند             و از سایر استقاللی های 

خواستند             پاسخ کیمیایی را بد            هند            .
اما نکته جالب توجه اینجا بود             که برخی د            وستان سنتی قلعه نویی د            ر جمع 
هنرمند            ان با تأیید             این عکس، این تصویر را د            ر صفحه شخصی خود             بازنشر 
د            اد            ند             تا قلعه نویی همانگونه که روز یکشنبه د            ر ورزشگاه آزاد            ی مورد             هجوم 
هواد            اران قرار گرفت، یک روز پس از شکست مقاب��ل تراکتورسازی حاال با 

طیف جد            ید            ی از مخالفانش د            ر جامعه هنر رو به رو شود            .
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فوتبال د            ر جهان

 

3
قد            س ورزشی

 راجرز: فابرگاس باید             
اخراج می شد            

برن��د            ان راج��رز، سرمرب��ی 
لیورپ��ول، پس از تس��اوی 1-1 
تیمش مقابل چلسی، اد            عا کرد             که 
سسک فابرگاس،  هافبک حریف، 
باید             ب��ه د            لیل خط��ا روی رحیم 
استرلینگ از بازی اخراج می شد            .  
آند            ره مارینر، د            اور بازی، خطای 
شد            ید             فابرگاس روی استرلینگ 
را تنها با یک  ک��ارت زرد             جریمه 
کرد            ؛ تصمیمی که بشد            ت راجرز 

را خشمگین کرد            . 
او ب��ه خبرنگ��اران گف��ت:” 
فابرگاس باید             اخ��راج می شد            . او 
خارج از کنترل ب��ود             و رحیم کار 
خوبی ک��رد             که د            ر  زمی��ن ماند             و 
خیلی ه��م خوب کار ک��رد            . این 
صحنه د            ر د            قای��ق ابتد            ایی بازی 

رقم خ��ورد             اما اهمی��ت ند            اشت. 
 خطای بد            ی ب��ود             و د            اور باید             به او 

کارت قرمز نشان می د            اد            .” 

بکن بائر: بایرن د            ر نقل و 
انتقالها اشتباه کرد            

فرانت��س بک��ن بائ��ر، رئیس 
افتخاری باشگاه بای��رن مونیخ، 
معتق��د             است نتیجه ه��ای اخیر 
این تی��م و بویژه فق��د            ان قد            رت 
هجومی د            ر بازی براب��ر بارسلونا 
هزینه ای است ک��ه باواریایی ها 
بابت رفتن شقیری و هویبی یرگ 

می پرد            ازند            .
شاگ��رد            ان پ��پ گوارد            ی��وال 
سه شنب��ه هفت��ه گذشت��ه د            ر 

د            ور رف��ت مرحل��ه نیمه نهای��ی 
چمپیونزلی��گ مقاب��ل بارسلونا 
با نتیجه 3 ب��ر 0 شکست خورد             
و شنب��ه ه��م د            ر هفت��ه س��ی و 
د            وم بوند            سلیگ��ا 1 ب��ر 0 مغلوب 

آگسبورگ شد            .
قیصر فوتبال آلمان گفت:” من 
فکر می کنم اشتباه هایی توسط 
باشگ��اه رخ د            اد            . م��ن نفهمید            م 

چرا اینه��ا شقیری )ب��ه اینتر( و 
هویبی یرگ )ب��ه آگسبورگ( را 

فروختند            . آنها ذخیره های بسیار 
کارآمد            ی بود            ند             و د            ر د            ور برگشت 
فصل ج��اری ج��ای خالی شان 

احساس شد            .
البته مسلم��اً کس��ی انتظار 
مصد            وم شد            ن ای��ن همه بازیکن 
را ند            اش��ت. مصد            وم��ان ابتد            ای 
فصل ه��م خیلی ط��ول کشید             
تا ب��ه ترکی��ب برگرد            ن��د            . بایرن 
خوش شانس ب��ود             ک��ه تیاگو و 
مارتینز برگشتند            ، اما ما هنوز هم 
از قد            رت هجومی کامل برخورد            ار 
نیستیم، قد            رتی که برای بازی د            ر 
نیمه نهایی چمپیونزلیگ مقابل 

بارسلونا واقعاً الزم است.
بازیکنان فعلی برای این برهه 
حساسی که د            ر آن ق��رار د            اریم، 
کاف��ی نیستن��د            . بای��رن چوب 
اشتباه��ش د            ر انتق��ال بازیکنان 
ذخی��ره را خ��ورد            ه و می خورد            . 
حاال باید             به فکر خرید             بازیکنان 
جد            ید             باشیم، چرا ک��ه بعضی از 
مهره های ما باالی سی سال سن 
د            ارند            . مگر چقد            ر د            یگر می توانند             
بازی کنند            ؟ بازی ه��ا روز به روز 
فشرد            ه تر می شوند            ، برای همین 
ضرورت د            اشتن یک ک��اد            ر پر و 
پیمان بیشتر احساس می شود            .”

د            ر اولین د            ور رقابتهای فرم��ول یک این فصل د            ر قاره 
اروپا فراری هیچ شانسی د            ر رقابت با مرسد            س پرقد            رت 
روزبرگ و همیلت��ون ند            اشت.سباستین فتل رانند            ه تیم 
ایتالیایی که توانسته بود            ، همیلتون را تا د            ور چهلم پشت 
سر خود             نگه د            ارد            ، وقتی د            ومین توقف خود             را انجام د            اد            ، 
عنوان د            ومی را هم از د            ست د            اد            . رانند            ه های فراری با 45 
ثانیه و 1 د            قیقه اختالف با نفر اول از خط پایان گذشتند             
تا فاصله زیاد             مرسد            س با تیمهای د            یگر به خوبی نمایان 

شود            .
 د            ر مسابقه کسل کنند            ه جایزه بزرگ اسپانیا بازگشت 
روزبرگ به سکوی قهرمانی مهمترین اتفاق رخ د            اد            ه بود            . 
او که د            ر چهار مسابقه ابتد            ایی فصل تسلیم همیلتون هم 
تیمی اش شد            ه بود            ، د            ر اسپانیا از ابت��د            ا تا آخر مسابقه با 
اقتد            ار صد            رنشین بود            . او مسابقه را از خط اول شروع کرد             و 

خیلی زود             فاصله اش با بقیه رقبا را افزایش د            اد             و با کنترل 
کامل شرایط تنها د            و توقف د            رکل مسابقه انجام د            اد            .

 مسلماً استارت نامطمئ��ن همیلتون نقش مهمی د            ر 

این موفقیت ایفا کرد            ؛ حتی فتل هم از قهرمان د            نیا سبقت 
گرفت و رانند            ه انگلیسی د            ر اولین توقف خود             هم ثانیه های 
زیاد            ی هد            ر د            اد            . این موضوع همیلت��ون را واد            ار کرد             تا با 
تغییر استراتژی به جای د            و توقف به سه توقف روی بیاورد            . 
عجیب این بود             که تیم فراری هم همین استراتژی را برای 
این مسابقه د            رنظر گرفته بود             و همیلتون با این ترفند             از 

فتل پیشی گرفت. 
همیلتون د            ر پایان مسابقه با تعویض الستیک توانست 
فتل را پشت سر خود             نگه د            ارد            ، ول��ی موفق نشد             مانع از 
قهرمانی روزبرگ د            ر اسپانیا شود            . فرناند            و آلونسو رانند            ه 
مک الرن د            ر این مسابقه هم روز تلخی را سپری کرد            . او 
به خاطر مشکل ترمزهایش از این رقابت کنار کشید            . د            ور 
بعد            ی رقابتهای فرمول یک د            و هفته د            یگر د            ر مونت کارلو 

برگزار خواهد             شد            .

 د            ر رقابتهای جایزه بزرگ فرمول یک اسپانیا
»روزبرگ« سرانجام برند            ه شد            

احتمال فروش مولر
بر اساس اد            عای روزنامه “د            یلی میرر” چاپ انگلیس، منچستریونایتد             بعد             از مشاهد            ه 
ناراحتی مولر از گوارد            یوال، به این نتیجه رسید            ه است که برای به خد            مت گرفتن این 
بازیکن شانس د            ارد            . این مهاجم ملی پوش که د            ر فصل جاری 13 گل برای بایرن مونیخ 
به ثمر رساند            ه است، تا سال 2019 با این باشگاه قرارد            اد             د            ارد             و ارزش وی د            ر بازار نقل 
و انتقالها بیش از 55 میلیون یورو برآورد             شد            ه است. لوئیس فان خال که سابقه هد            ایت 
بایرن را د            ر کارنامه د            ارد            ، سال گذشته تالش کرد            ، د            و تن از شاگرد            انش را به منچستر 

ببرد            ، اما د            ر نهایت موفق نشد            . این مربی یکی از بزرگترین طرفد            اران مولر است.
شیاطین سرخ د            ر رقابت ب��رای به خد            مت گرفتن ستاره هلن��د            ی آیند            هوون هم 

لیورپول را از پیش رو برد            اشتند            . 

نویل: منچستریونایتد             به 4 خرید             د            یگر نیاز د            ارد            
هفته گذشته بود             که خبر رسید            ، ممفیس د            پای از آیند            هوون به یونایتد             اضافه شد            ه 
است. گری نویل ضمن تمجید             از این خرید             خوب، به اسکای اسپورت گفت:” مد            یران 
منچستریونایتد             خرید             کرد            ن برای فصل بع��د             را شروع کرد            ه اند            . به اعتقاد             من، د            پای 
خرید             خوب و د            رستی د            ر فاز تهاجمی برای یونایتد             بود            ، ولی هنوز این تیم با چلسی 

فاصله زیاد            ی د            ارد            .
د            پای بازیکنی بود             که یونایتد             واقعاً بد            ان نیاز د            اشت، اما این تیم با سه یا چهار خرید             
د            یگر می تواند             تیمی مد            عی قهرمانی برای فصل بعد             باشد            . تنها د            ر این صورت است 

که یونایتد             می تواند             رقیبی برای چلسی د            ر راه قهرمانی باشد            . شرایط آرسنال و سیتی 
هم به همین گونه است.”

پاسخ منفی وراتی به پیشنهاد            ها
مارکو وراتی، بازیکن ارزشمن��د             ایتالیایی باشگاه پاری س��ن ژرمن، مورد             توجه 
بسیاری از تیم های بزرگ اروپایی از جمله بایرن، یوونتوس و آرسنال قرار د            ارد            . سه 
فصل پیش بود             که کارلو آنچلوتی مربی وقت پی اس جی، وراتی را با 12 میلیون یورو 
از باشگاه د            سته د            ومی پسکارا به پاریس آورد             و د            ر این مد            ت او به یک بازیکن سطح اول 

فوتبال د            نیا تبد            یل شد            ه که باشگاه های زیاد            ی را خواهان خود             می بیند            .
او که د            ر آستانه کسب سومین قهرمانی متوال��ی با پاریسی هاست، د            ر واکنش به 
شایعات جد            ائیش از پاری سن ژرمن به تله فوت گف��ت:” د            ر پاری سن ژرمن خیلی 
خوشحالم.مورد             اعتماد             کامل مربی، هم تیمی ه��ا و مد            یریت باشگاه قرار د            ارم. برای 
آنکه به عنوان یک بازیکن، بیش از ای��ن پیشرفت کنم، پاری سن ژرمن بهترین تیم 

ممکن برای من است و قصد             جد            ایی ند            ارم.”

فیگو : بالتر از راه نامشروع رأی جمع می کند            
لوئیس فیگو از این که سپ بالتر که خ��ود             را نامزد             انتخابات ریاست 
فیفا کرد            ه، ولی برنام��ه ای بد            ین منظور ارای��ه نمی د            هد            ، انتقاد             
کرد            . او د            ر این زمینه گفت: معلوم است کسی که برنامه ای 
ارایه نمی د            هد            ، به د            نبال راه های د            یگر برای جلب آرا 
می رود            ؛ راه هایی که نامشروع هستند            . من از این 

مسأله بسیار متعجب هستم.
بالتر هم برخالف ای��ن که انتقاد            های 
فراوانی به سویش جاری است، انتظار 
د            ارد             که بار د            یگر د            ر سمتش ماند            گار 

شود            .
فیگو قرار است جمعه هشت 
خرد            اد            ، د            ر انتخابات ریاست فیفا 
برای د            وره ای چه��ار ساله ، با 
فان پراگ،  پرنس علی و بالتر 
رقاب��ت کند            . ای��ن انتخابات 
د            ر مجم��ع عموم��ی فیف��ا 
برگزار خواهد             شد            . د            ر مجمع 
عمومی فیفا، تم��ام رؤسای 
فد            راسیون های سراسر جهان 
حضور د            ارند             و برای هر کد            ام، 
یک حق رأی وج��ود             د            ارد            . د            ر 
این بین کمیته فن��ی فیفا هم 
د            ارای رأی مج��زا و قد            رتمند            ی 
است. د            رطول تاریخ فوتبال ایران، 
تنها عل��ی د            ایی تا به ح��ال عضو این 

کمیته بود            ه است.

ناکامی سویا د            ر کسب جواز حضور د            ر 
لیگ قهرمانان

هفته سی و ششم اللیگا با د            و د            ی��د            ار اد            امه یافت. د            ر 
د            ید            ار نخست، آلمریا د            ر ورزشگاه د            ولوس جو گوس و د            ر حضور 
12 هزار نفر میزبان ماالگا بود             که این د            ید            ار با برتری د            و به یک میهمان 

به پایان رسید            .
 پس از این د            ید            ار که د            ر آن هشت کارت زرد             میان د            و تیم تقسیم شد            ، ماالگا با 50 
امتیاز و تفاضل گل منفی چهار د            ر رتبه هفتم و آلمریا با 32 امتیاز و تفاضل گل منفی 

27 د            ر رتبه 16 قرار گرفتند            .
بازی د            یگری هم د            ر ورزشگاه د            وبوالید            وس و د            ر حض��ور 18 هزار نفر به میزبانی 
سلتاویگو و میهمانی سویا برگزار شد             که د            ر پایان، این د            ی��د            ار با تساوی یک بر یک 
همراه بود            .پس از این د            ید            ار، سویا با 70 امتیاز د            ر رتبه پنجم و سلتاویگو با 47 امتیاز 

د            ر رتبه د            هم قرار گرفتند            .
بد            ین ترتیب، سوی��ا امید             های خود             برای ق��رار گرفتن د            ر می��ان تیم های د            ارای 

صالحیت حضور د            ر لیگ قهرمانان اروپا را از د            ست د            اد            . 

مد            یر شالکه بازیکنانش را تهد            ید             کرد            
شالکه با نتیجه 2 بر 0 مقابل کلن شکست خورد             تا د            ر پی تکرار نتایج ضعیف این 

تیم د            ر هفته های اخیر مد            یر این باشگاه به تهد            ید             بازیکنانش متوسل شود            .
پتر اشتوگر ،مربی اف سی کلن، گفت:” بچه ها یک فوتبال عالی ارایه د            اد            ند            ، آن هم 
مقابل تیمی که د            ر رتبه رسید            ن به جام یوفا قرار د            ارد            . آنها تمام توانی را که برای یک 
چنین مسابقه ای الزم است به کار بستند            . بطور کلی   تیمم د            ر ماه های اخیر پیشرفت 

محسوسی د            اشته و من واقعاً به بازیکنانم افتخار می کنم.”
هورس هلت ،مد            یر باشگاه شالکه، هم گفت:” د            ر 14 روز آیند            ه نگاه می کنیم ببینیم 
چه کسی د            ر تیم خرابکاری می کند            . آن وقت د            یگر من کاری ند            ارم که قرارد            اد             کسی 
تا چه زمانی معتبر است، اگر کسی با ما هماهنگ نباشد            ، د            یگر د            ر شالکه بازی نخواهد             
کرد            . این مسؤولیت من و مربی است، با این وجود             د            یگر نخواهیم گذاشت آنچه امروز 
اتفاق افتاد            ، تکرار شود            . این اولین بار نیست. ما د            قیقاً طرز بازی تک تک بازیکنان را 
زیرنظر خواهیم گرفت، اینکه چه کسی د            ر تمرین ب��ه کاد            ر فنی گوش می کند            ، چه 
کسی با تمرکز کار می کند            ، هر کس تمرکز نکند             و به مربیان گوش ند            هد            ، حق حضور 

د            ر تمرین بعد            ی را نخواهد             د            اشت.”

د            ور برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا

بایرن، خسته و پر از مصد            وم
کیهان: د            و سال پیش وقتی بایرن مونیخ د            ر بوند            سلیگا 
قهرمانی زود            هنگام خ��ود             را جشن گرف��ت، هنوز شش 
هفته تا پایان فصل باقی ماند            ه بود            . اما پنج پیروزی و یک 
تساوی د            ر شش د            ید            ار پایانی فص��ل روحیه این تیم را د            ر 
باالترین حد             ممکن نگه د            اشته و به قهرمان آلمان و جام 
حذفی کمک ک��رد             تا با قهرمان��ی د            ر چمپیونزلیگ، یک 
سه گانه تاریخی برای این باشگاه به ارمغان آورد            . آن سه 
جام رنگین و مهم با حضور ی��وپ هاینکس روی نیمکت 
حاصل شد            ه بود            ند             که د            ر پایان هم��ان فصل جایش را به 
پپ گوارد            یوال د            اد            ؛ مرد            ی که د            ر سال 2009 سه گانه ای 

مهم برای بارسلونا کسب کرد            ه بود            ، ولی هنوز د            ر مونیخ به 
چنین افتخاری د            ست پید            ا نکرد            ه است. 

سال گذشته بایرن مونیخ بعد             از قهرمانی زود            هنگام د            ر 
بوند            سلیگا د            ر فاصله هفت هفته ماند            ه به پایان لیگ، یک 
تساوی و د            و شکست و چهار ب��رد             د            ر بازی های باقیماند            ه 
اش د            اشت. آنها جام حذفی را هم فتح کرد            ند            ، ولی د            ر نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان ب��ا 5 گل د            ر مجموع د            و بازی رفت و 

برگشت تسلیم رئال ماد            رید             شد            ند            . 
حاال د            وب��اره شرایط ب��رای تیمی که د            وب��اره قهرمان 
زود            هنگام بوند            سلیگا نام گرفته، د            ر لیگ قهرمانان پیچید            ه 
شد            ه اند            . از روزی که باواریی ها د            ر فاصله چهارهفته ماند            ه 
به پایان فصل برای بیست وپنجمین بار قهرمان بوند            سلیگا 
شد            ه اند            ، د            ر چهار مسابقه پیاپ��ی شکست خورد            ه  و تنها 
یک گل زد            ه اند            . از س��ال 1991 تا ام��روز سابقه ند            اشته 
که بایرن د            ر چهار بازی پیاپی د            ر تمامی رقابتها شکست 
بخورد            . ابتد            ا شکست غیرمنتظره آنها د            ر نیمه نهایی جام 
حذفی د            ر ضربات پنالتی مقابل بوروسیا د            ورتموند             حاصل 
شد            . وقتی که الم و آلونسو به شکلی مشابه و باورنکرد            نی 
د            ر هنگام زد            ن ضربه پنالتی سر خورد            ند             و و هیچ کد            ام از 

پنالتی های بایرن گل نشد            ؛ سپس باخت 2-0 به لورکوزن 
د            ر بوند            سلیگ��ا رخ د            اد             و بعد             بای��رن د            ر نوکمپ با سه گل 
جلوی بارسا تحقی��ر و این هفته هم با ی��ک گل د            ر برابر 

آگزبورگ تسلیم شد            . 
این شکست ها به ط��ور حتم روحیه ای ب��رای بازی 
برگشت امشب د            ر آلیانت��س آرنا مقاب��ل بارسلونا آماد            ه 
که تقریباً قهرمانی د            ر اللیگا را هم حتمی می د            اند            ، باقی 

نگذاشته اند            . فرانتس بکن بائر د            ر گفت وگویی اعالم کرد            ه 
که بایرن با این شرایط روحیه و اعتماد             به نفسی برای بازی 
برگشت با بارسلونا پید            ا نکرد            ه و زود             د            ویچه زایتونگ روز 

یکشنبه نوشت که بازیکنان تیم مونیخی پیش از بازی با 
تیم انریکه از روحیه خوبی برخورد            ار نیستند             و این موضوع 

د            ر چهره تک تک آنها مشهود             است. 
اگرچه الم گفته که می د            اند             فصل های بد             یک تیم چه 
معنایی د            ارند             و پیشتر آنه��ا را تجربه کرد            ه و از این رو این 
فصل را مسلماً نمی توان جزو فصول بد             یک تیم د            انست. 
گوارد            یوال ه��م که هیچ حرف د            یگری ب��رای گفتن ند            ارد             
مد            عی شد            ه که بایرن قهرمان آلمان شد            ه و این مهمترین 
چیز د            رحال حاضر به شمار می رود            . بایرن د            ر بازی امشب 
همچنان ریب��ری، روبن، آالب��ا و باد            شتوب��ر را د            ر اختیار 
نخواهد             د            اش��ت. بازیکنانی نظیر الم، شوای��ن اشتایگر و 
گوتزه هم د            ر شرایط مطلوب��ی از نظر جسمی به سر نمی 
برند             و تیاگو آلکانتارا و خاوی مارتینس هم از مصد            ومیت 
های طوالنی مد            ت به ترکیب تیم بازگشته اند             و خستگی 

د            ر ساق های تک تک بازیکنان تیم مشهود             است. 
د            راین شرایط حتی معجزه هم قهرمان آلمان را به فینال 
برلین نمی رساند            ، بخصوص ک��ه بارسا د            ر بهترین روزهای 
فصل خود             به سر می برد            . اگرچ��ه بایرن با شعار “هیچ چیز 
غیرممکن نیست” مانوئ��ل نویر و “د            ر فوتب��ال اتفاق های 

باورنکرد            نی رخ می د            هند            ” شوای��ن اشتایگر بازی امشب را 
شروع می کند            ، ولی حذف این تیم از لیگ قهرمانان مقابل 
تیمی که مسی، نیمار و س��وارس را د            ر خ��ط حمله د            ارد            ، 
اجتناب ناپذیر به نظر می رس��د            ، بخصوص که نتایج قبلی 
بایرن هم جای امید            ی برای احی��ای د            وباره این تیم و خلق 

یک حماسه د            ر آلیانتس آرنا باقی نگذاشته اند            . این موضوع 
حتی باعث ش��د            ه که عد            ه ای از ض��رورت ایجاد             یک 

انقالب د            ر ترکیب فعلی بایرن حرف بزنند             واز سن 
بازیکنانی نظیر ریبری 32 ساله و الم و روبن 

31 ساله و شواینی 30 ساله برای تیمی که 
چنین اهد            اف بزرگی د            رسر د            ارد            ، به عنوان 

یک مشکل اساسی ی��اد             کنند            ؛ ضمن 
اینکه گوارد            ی��وال و تاکتیک هایش 
هم از مد            تها پیش به س��وژه انتقاد             
واعتراض های زی��اد            ی د            رمونیخ 
تبد            یل شد            ه اند            . این هفته هم که 
شایعات و تکذیب های زیاد            ی د            ر 
مورد             انتقال او به من سیتی د            ر 

پایان فصل مطرح شد            ه بود            .

با پیروزی مقابل ناد            ال د            ر فینال
»ماری« قهرمان مسترز 

1000 ماد            رید            
اسماعیل زاده: اند            ی ماری د            ر ماد            رید             رافا ناد            ال 

را روی زمین های خاک رس که تخصص اصلی تنیسور 
اسپانیایی هستند            ، خلع سالح کرد            ه و قهرمان رقابتهای 

مسترز این شهر شد            . بعد             از تورنمنت مونیخ که هفته گذشته 
برگزار شد            ، حاال ماری د            ر ماد            رید             هم جام قهرمانی را باالی سر 

برد            ه و با روحیه مضاعف به رم رفته است. 
ناد            ال، مد            افع عنوان قهرمانی این رقابتها که تاکنون چهار بار د            ر ماد            رید             

قهرمان شد            ه، د            ر این مسابقه د            ر د            و ست پیاپی تسلیم تنیسور اسکاتلند            ی شد            . 
مرد             شماره 3 جهان که هرگز د            رهفت رویارویی قبلی روی زمین های خاک رس 
نتوانسته بود             ناد            ال را مغلوب کند            ، اولین مست��رز 1000 خود             روی زمین های 
خاک رس را با نتیجه 6-3- و 6-2 د            ر یک ساعت و نیم فتح کرد            .حاال ناد            ال که 
9 بار قهرمانی د            ر رولند             گروس را د            ر کارنامه افتخاراتش د            ارد            ، به رتبه هفتم رد            ه 
بند            ی تنیس جهان سقوط کرد            ه و این اولین بار د            ر 10 سال اخیر است که او جایی 

د            ر بین 5 نفر نخست رنکینگ جهانی تنیس ند            ارد            . 
ناد            ال به د            نبال سومین قهرمانی پیاپی د            ر رقابتهای مسترز ماد            رید             و اولین جام 
روی زمین های خاک رس اروپایی بعد             از شکست مقابل جوکوویچ د            ر نیمه نهایی 

مونت کارلو و شکست برابر فونینی د            ر بارسلونا د            ر ماه گذشته بود            . 
ماری بعد             از قهرمانی گفت:” این مسابقه مسلماً برای من بازی سختی بود            ، اما 
نمایش خوبی د            اشتم و مطمئن هستم که رافا فکر می کند             می توانست بهتر بازی 
کند             و من هم نمی توانستم بیشتر از ای��ن تالش کنم.” ماری که بتازگی ازد            واج 
کرد            ه د            ر کنفرانس خبری بعد             از مسابقه د            ر مورد             زند            گی شخصی اش هم حرف 
زد             و گفت:” اگر بیرون زمین های تنیس احساس خوشبختی کنی، اگر زند            گی 
شخصی ات خوب باشد            ، همه چیز خوب پیش م��ی رود            ” ناد            ال هم گفت:” این 
مسابقه ای نبود             که د            لم می خواست. اما تا آخر تالش کرد            م. به هرحال این هفته 

برای من مثبت بود            . حس هایی را به د            ست آورد            م که از مد            تها پیش ند            اشتم.”

انتقام شیرین ارنانس از التزیو
گل هایم تقد            یم »لوتیتو« که زیاد             حرف می زند            !

صدقی: ارنانس یکشنبه شب د            ر میان سوت و هو کرد            ن های کرکنند            ه تماشاگران التزیو، انتقام 
سختی از تیم قبلی اش گرفت و هر د            وگل اینت��ر را وارد             د            روازه تیم پایتخت نشین کرد             تا التزیو 
بهترین بخت ممکن برای قرارگرفتن روی سکوی د            وم لیگ را از د            ست بد            هد            . هواد            اران التزیو از 
شیوه خوشحالی کرد            ن ارنانس بعد             از زد            ن گل اول به تیم خود             به هیچ وجه خوششان نیامد            ه و با 
سوت و هو کرد            ن به این صحنه واکنش نشان د            اد            ند            . اما ست��اره برزیلی اینتر بعد             از بازی د            ر مورد             
حسی که د            ر لحظه زد            ن ضربه ایستگاهی به مارکتی د            اشت حرف زد             و گفت:” من هم آد            م هستم 
و احساس د            ارم و تحت تأثیر غرور و هیجان و عالقه قرار می گیرم. احساس می کرد            م که قلبم از 
حرف های لوتیتو شکسته شد            ه بود            . “ او د            و گل زیبا و سرنوشت ساز برای اینتر مانچینی زد            ؛ یکی از 
روی ضربه ایستگاهی و یکی روی پاس پاالسیو. “ بازی خاصی بود            . این مسابقه خیلی برایم اهمیت 
د            اشت، برای اینکه هواد            اران اینتر مرتب د            ر خیابان از م��ن سؤال می کنند             که چرا ارنانس التزیو 
بهتر از ارنانس اینتر بود            . اما من همین االن ه��م احساس می کنم که مثل آن روزها هستم. البته 
طبیعی است وقتی چند             ماه پیش بازی نمی کرد            م، لوتیتو زیاد             حرف می زد            ... این گل ها را برای او 
زد            م. برای اینکه می خواستم ببینم آیا نظرش عوض می شود             یا نه... او گفته بود             که فروش من به 
اینتر یک معامله بزرگ بود            ه است. خیلی از این حرفش ناراحت شد            م. آد            م می تواند             حرف بزند            ، ولی 
باید             احترام د            یگران را هم حفظ کرد            .” انتقام ارنانس به بهترین شکل ممکن صورت گرفت. مسلماً 
د            ر شش بازی اخیر اینتر او نشان د            اد            ه که یک خرید             مهم برای اینتر بود            ه است. ارنانس با د            رخشش 
خود             شقیری را به نیمکت فرستاد            ه و اینتر را تا مرز صعود             به لیگ اروپا پیش برد            ه است. “ من خود            م 
را بازیکنی که پشت مهاجمان بازی می کند            ، می د            انم. پیشتر فکر می کرد            م که می توانم د            ر چند             
پست بازی کنم ولی االن فقط همین پست را می خواهم. از نمایش مقابل التزیو راضی هستم، به 
خاطر گل هایم هم همین طور.” اما او نمی تواند             مقابل یووه همین کارها را تکرار کند             و به د            لیل 
محرومیت بازی با بینکونری را از د            ست می د            هد            . آن بازی می توانست هفتمین حضور پیاپی او 

د            رترکیب اصلی تیم باشد            .  

اظهارات کاپیتان لیورپول د            ر 
مورد             هواد            اران چلسی

جرارد            : چند             ثانیه احترام گذاشتند            
 اما د            رکل بازی من را کشتند            !

 استیون جرارد            ، کاپیتان لیورپول که روز یکشنبه با اد            ای احترام و تشویق های هواد            اران چلسی 
د            ر زمان تعویض روبه رو شد            ، د            رپایان آخرین مسابق��ه د            وران فوتبالش د            ر استمفورد             بریج گفت این که 

هواد            اران چلسی برای یک بار هم که شد            ه از او قد            رد            انی کرد            ند            ، حرکت زیبایی بود            . کاپیتان لیورپول که فصل 
گذشته د            ر آنفیلد             د            ر بازی مقابل چلسی سر خورد             و تیمش د            ر کورس رقابت برای قهرمانی از حریفان جا ماند            ، به 

سوژه اصلی د            ر استاد            یوم های ورزشی بریتانیا تبد            یل شد            ه بود            . اما هواد            اران چلسی این بار به جای هو کرد            ن جرارد            ، از او 
تجلیل به عمل آورد            ند            . جرارد             گل تساوی لیورپول را بعد             از گل زود            هنگام جان تری برای چلسی به ثمر رساند            ه بود            ؛ البته او 

بعد             از بازی خیلی حوصله ند            اشت تا از هواد            اران حریف قد            رد            انی کند             و د            ر مورد             این اتفاق گفت:” هواد            اران چلسی چند             ثانیه به 
من احترام گذاشتند            ، ولی د            ر کل مسابقه بارها علیه من شعار د            اد            ند            . اینکه حد            اقل یک بار د            ر طول مسابقه از من تعریف کرد            ند            ، 
حرکت زیبایی بود            . آنچه برای من اهمیت د            ارد            ، حمایت هواد            اران لیورپول است. آنها از روز نخست با من بود            ند            .” جرارد             د            ر مورد             
مورینیو هم که پیش از بازی از او به عنوان د            شمن مورد             عالقه اش نام برد            ه بود            ، گفت:” من احترام زیاد            ی برای ژوزه قایل هستم. او 
از نظر من بهترین مربی د            نیاست. می د            انم که او می خواست من را به تیمهایش ببرد            ، ولی می د            اند             که نمی توانستم از لیورپول جد            ا 

شوم برای اینکه واقعاً عاشق این تیم هستم.”
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قد            س ورزشی

بیست و د        ومین د        وره مسابقات تکواند        و قهرمانی جهان طی 
روزهای 22 تا 28 ارد        یبهشت ماه به میزبانی “چیلیابینسک” 
روسیه برگزار می شود         که جلسه قرعه کشی هشت وزن زنان 
و مرد        ان د        ر هتل “راد        یسون” برگزار شد         و طی آن 13 نمایند        ه 
کشورمان رقبای خود         را د        ر فاصله د        و روز تا آغاز این رقابتهای 

مهیج، شناختند        .
به نقل از سایت فد        راسیون تکواند        و، این د        وره از مسابقات 
از امروز با حض��ور 875 تکواند        وک��ار از 136 کشور د        ر سالن 
“تراکتور” شه��ر چلیابینسک برگ��زار می شود         ک��ه فرزان 
عاشورزاد        ه اولین نمایند        ه کشورمان د        ر ای��ن رقابتها خواهد         

بود        .
حریفان نماین�د        گان ایران د        ر بخش م�رد        ان به این 

شرح است:
محمد         کاظمی، وزن 54- کیلوگرم:

د        ر نخستین گام با نمایند        ه قبرس مبارزه می کند         و د        ر د        ور 
د        وم با برند        ه پیکار قزاقستان و کاناد        ا مبارزه خواهد         کرد        .

فرزان عاشورزاد        ه، وزن 58- کیلوگرم:
د        ر د        ور نخست با قرعه استراحت روبه رو شد         و د        ر د        ور د        وم 

یکی از نمایند        گان قزاقستان و آلبانی حریف او خواهند         بود        .
ابوالفضل یعقوبی، وزن 63- کیلوگرم:

د        ر د        ور نخست با تکواند        وکار برزیلی مبارزه می کند         و د        ر د        ور 
د        وم با برند        ه د        ید        ار چین و قطر پیکار می کند        .
علیرضا نصرآزاد        انی، وزن 68- کیلوگرم:

د        ر د        ور نخست با نمایند        ه غنا مبارزه می کند        .
مسعود         حجی زواره، وزن 74- کیلوگرم:

د        ر اولین گام با تکواند        وکار الجزایری مسابقه خواهد         د        اد         و 
د        ر د        ور د        وم به مصاف برند        ه کرواسی و غنا می رود        .

مهد        ی خد        ابخشی، وزن 80- کیلوگرم:
پس از یک د        ور استراحت، د        ر د        ور د        وم با برند        ه د        ید        ار یونان 

و ارد        ن مبارزه می کند        .

امید         عمید        ی، وزن 87- کیلوگرم:
د        ر د        ور نخست با نمایند        ه کنیا مبارزه می کند         و د        ر د        ور د        وم 

با تکواند        وکاری از چین تایپه رو د        ر رو می شود        .
سجاد         مرد        انی، وزن 87+ کیلوگرم:

د        ر د        ور نخست استراحت می کند         و د        ر اد        امه با برند        ه د        ید        ار 
عراق و ساحل عاج مصاف خواهد         کرد        .

حریفان نمایند        گ��ان ایران د        ر بخش بان��وان به این شرح 
است:

کیمیا علیزاد        ه، وزن 57- کیلوگرم:
نمایند        ه لهستان اولین حریف علی��زاد        ه د        ر شیاپ چانگ 
روسیه است. تکواند        وکار کشورمان د        ر صورت پیروزی باید         با 

نمایند        ه کرواسی رقابت کند        .

شکرانه ایزد        ی، وزن 62- کیلوگرم:
د        ر اولین مبارزه خود         با نمایند        ه مجارستان رقابت خواهد         
کرد         و د        ر ص��ورت پیروزی با برند        ه د        ی��د        ار شیلی و قزاقستان 

مبارزه می کند        .
فاطمه روحانی، وزن 67- کیلوگرم:

د        ر نخستین گام با نمایند        ه کرواسی مسابقه می د        هد         و د        ر 
اد        امه با نمایند        ه سوئد         پیکار خواهد         کرد        .

هانیه اخالقی، وزن 73- کیلوگرم:
د        ور نخست با نمایند        ه ترکیه رقابت خواهد         کرد         و سپس با 

برند        ه د        ید        ار ونزوئال و نروژ د        ید        ار می کند        .
اکرم خد        ابند        ه، وزن 73+ کیلوگرم:

د        ر ابتد        ا با نمایند        ه الجزایر مبارزه خواهد         کرد         و د        ر صورت 

مسابقه های جهانی روسیه از امروزبا حض��ور 875 ورزشکار از 136 
کشور آغاز می شود        . این مسابقه ها که رتبه 12 د        ارد         تا 28 ارد        یبهشت ماه 

د        ر شهر چیالبنیسک و د        ر سالن تراکتور اد        امه پید        ا می کند        .
به نفر اول این مسابقه ها 120 ، نف��ر د        وم 72 ، نفر سوم 43.20 د        ر راه 

کسب سهمیه امتیاز تعلق می گیرد        .
محمد         کاظم��ی، ف��رزان عاش��ورزاد        ه، ابوالفضل یعقوب��ی، علیرضا 
نصرآزاد        انی، مه��د        ی خد        ابخشی، امید         عمید        ی و سج��اد         مرد        انی هشت 

نمایند        ه ایران د        ر مسابقه های جهانی هستند        . 
بیژن مقانلو ب��ه عنوان سرمربی و مهد        ی بی ب��اک و مهرد        اد         یوسفی و 
غالمحسن ذوالقد        ری به عنوان سرپرست و مد        ی��ر تیمهای ملی، تیم را 

همراهی می کنند        .
سرمربی تیم مل��ی تکواند        و د        رخص��وص آماد        گ��ی ملی پوشان برای 
شرکت د        ر مسابقه های جهانی روسیه گفت: مسابقه های جهانی که رتبه 
12 د        ارد        ، از سطح باالیی برخورد        ار است. تمام کشورها برای کسب 120 
امتیاز مسابقه ها تالش می کنند        . با توجه به اهمیت و سنگینی مسابقه ها 
فشار تمرینی ما زیاد         بود        . ارد        وها را چند         ماهی است آغاز کرد        ه ایم، البته د        ر 
طی این مد        ت تکواند        وکاران د        ر تورنمنتها و مسابقه های متعد        د        ی شرکت 
کرد        ند         و د        ر این تورنمنتها تجربه های زیاد        ی کسب کرد        ند        . سال 93 برای 
تیم سخت، اما خوب گذشت. برای سال 94 هم می خواهیم با قهرمانی 

جهان شروع طوفانی د        اشته باشیم.
وی خاطرنشان ک��رد        : میانگین سن��ی تیم ما پایین اس��ت؛ اما تمام 
بازیکنان جوان تیم ه��م تجربه کافی د        ارن��د        . تیم تلفیق��ی از جوانها و 
باتجربه هاس��ت. د        رخصوص انتخاب نف��رات د        ر ه��ر وزن سعی کرد        یم 
بهترینها را انتخاب کنیم و حق کسی را ضایع نکنی��م. تیم د        ر باالترین 
سطح آماد        گی به مسابقه های جهانی اع��زام شد        . بازیکنان از نظر روحی 
و فیزیکی آماد        ه هستند         تا بتوانن��د         قهرمانی جهان را برای تکواند        و ایران 

تکرار کنند        .

مقانلو اد        امه د        اد        : ملی پوشان با توجه به زحماتی که کشید        ه اند        ، لیاقت 
قهرمانی را د        ارند        . انگیزه همه بازیکنان باالست. یک همد        لی و اتحاد         خاصی 
د        ر میان ملی پوشان هست که مطمئنا روی نتیجه آنها تأثیرگذار خواهد         
بود        . من و مربیان تیم سعی کرد        یم رابطه د        وستانه ای با ملی پوشان د        اشته 

باشیم و بد        ون هر حاشیه و استرسی ارد        وها را برگزار کنیم.
مقانلو د        ر پاسخ به این پرسش که امید         کسب مد        ال طال را د        ر کد        ام یک 
از وزنها د        ارید        ، گفت: من به تمام وزنها امید        وارم. نمی شود         پیش بینی کرد         
که چه وزنی مد        ال طال می گیرد        . اما د        ر هشت وزن هم شانس کسب مد        ال 
را د        اریم. به بازیکنانم ایمان د        ارم ک��ه می توانند         سکوی قهرمانی را از آن 
خود         کنند        . امید        وارم با کسب امتیازات مسابقه های جهانی، تکواند        وکاران 
بتوانند         از رقبای خود         پیشی بگیرند         و حاشیه امنیت را حفظ کنند        . قصد         
د        اریم د        ر هر وزن المپیکی د        و نمایند        ه د        ر 6 نفر اول رنکینگ د        اشته باشیم 

تا با توجه به مصد        ومیتهای احتمالی بتوانیم جایگزین د        اشته باشیم.
وی افزود        : ملی پوشانی که شانس حضور د        ر مسابقه های جهانی را از 
د        ست د        اد        ه اند         باید         امید        وار باشند         که د        ر تورنمنتها و مسابقه های گرند        پری 
شانس کسب امتیاز را خواهند         د        اشت. مسابقه های جهانی هم مثل د        یگر 
مسابقه هاست، اما به د        لیل امتیاز باال و حضور تعد        اد         زیاد        ی از ورزشکاران 

مسابقه ها سنگین می شود        .
سرمربی تیم ملی تکواند        و د        رخصوص تی��م ملی بانوان گفت: تمرین 
ملی پوشان د        ختر را ند        ی��د        ه ام و نمی توانم نظری بد        ه��م، اما آن طور که 
شنید        ه ام و نتایج آن را تا ح��د        ی د        نبال می کنم، به عنوان یک کارشناس 
تکواند        و فک��ر می کنم که بانوان بتوانن��د         اولین مد        ال ای��ران را د        ر تاریخ 

مسابقه های جهانی بگیرند        .
مقانلو د        ر پایان اذعان کرد        : از مرد        م می خواهم برای تیم ما د        عا کنند        . 
این تیم شانس قهرمانی زیاد        ی د        ارد        . مهمتری��ن رقبای ما کره جنوبی، 
اسپانیا و روسیه هستند         که فکر می کنم بتوانیم رقبا را پشت سر بگذاریم 

و قهرمان مسابقه ها شویم.

هوگوپوشان ایرانی حریفان خود را شناختند

امروز آغاز رقابت های تکواندوی قهرمانی جهان

کارنامه فرنگی کاران ایران د        ر مسابقات قهرمانی آسیا

طاهری و علیاری ستاره های ایران د        ر د        وحه
د        ر پایان رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا که د        ر شهر د        وحه قطر برگزار 
شد        ، تیم ایران با کسب سه مد        ال طال توسط رامین طاهری د        ر وزن 71 کیلوگرم، 
یوسف قاد        ریان د        ر 80 کیلوگرم و مهد        ی علیاری د        ر 98 کیلوگرم و یک مد        ال نقره 
توسط محمد        علی گرایی د        ر وزن 66 کیلوگرم و د        و مد        ال برنز توسط پیام بویری و 

بشیر باباجان زاد        ه د        ر وزنهای 75 و 130 کیلوگرم قهرمان شد        .
همچنین د        اود         عابد        ین زاد        ه د        ر 85 کیلو پنجم شد         و محسن حاجی پور نیز د        ر 

59 کیلوگرم به عنوان نهمی بسند        ه کرد        .
بد        ین ترتیب تیم ملی کشتی فرنگ��ی کشورمان با کسب سه مد        ال طال، یک 
نقره و د        و برنز و 63 امتیاز برای نهمین بار بر سکوی قهرمانی قاره کهن ایستاد        . 

آخرین قهرمانی ایران د        ر قاره آسیا د        ر سال 2012 به د        ست آمد        ه بود        .
فرنگی کاران کشورمان د        ر این  رقابتها صاحب 20 پیروزی و 6 شکست شد        ند         
که د        ر این بین می توان گفت، رامین طاهری و مهد        ی علیاری با کسب مد        ال طال 

بهترین عملکرد         را د        ر بین نمایند        گان کشورمان د        اشتند        .
البته اگر بخواهیم از نظر رویارویی با حریفان مطرح به عملکرد         فرنگی کاران 
کشورمان بپرد        ازیم، مه��د        ی علیاری با د        ارند        گان مد        الهای ط��الی آسیا و نقره 
بازی های آسیایی به پی��روزی رسید        ، اما نسبت به طاه��ری یک کشتی کمتر 

گرفت.
با توجه به نتایج کسب شد        ه توسط فرنگی کاران کشورمان د        ر این مسابقات، 
بد        ون شک طاهری ستاره تیم ایران بود         که د        ر تم��ام مسابقاتی که روی تشک 

رفت )به غیر از فینال( حریفانش را با اختالف شکست د        اد        .
بعد         از طاهری، بهترین نتایج مربوط به مهد        ی علیاری بود         که د        ر سه مسابقه ای 
که مقابل حریفان روی تشک رفت، تنها یک امتیاز به حریفان د        اد         و از این حیث 

بهترین عملکرد         را د        ر بین فرنگی کاران کشورمان د        اشت.

 یک ایرانی د        بیر کل فد        راسیون جهانی تکواند        و شد        
د        ر حاشیه رقابتهای تکوان��د        و قهرمانی جهان که د        ر “چلیابینس��ک” روسیه برگزار 
خواهد         شد        ، شورای اج��رای WTF تشکیل جلسه د        اد         و د        ر نهای��ت “حسین رفعتی”، 
ایرانی مقیم آمریکا ک��ه د        ر شهر د        االس ساکن است، به پیشنه��اد         “د        کتر چو” به عنوان 

د        بیرکل انتخاب شد        .
رفعتی کار خود         را از سال 2007 به عنوان رئی��س کمیته توسعه فد        راسیون جهانی 
تکواند        و آغاز کرد         و د        ر مد        ت زماِن هشت سال مسؤولیت خود        ، خد        مات زیاد        ی به تکواند        وی 

جهان د        اشته است.
رئیس فد        راسیون جهانی بعد         از انتخاب رفعتی به این سمت، با ابراز خوشحالی از این 
انتخاب گفت: خیلی امید        وارم او همچنان ب��رای توسعه تکواند        و د        ر جهان تالش کرد        ه و 
بتواند         با توجه به سوابق و تجربیاتی که د        ارد         باعث رفع اختالفات روابط بین د        و فد        راسیون 

جهانی ITF و WTF شود        .

سرمربی تیم ملی ژیمناستیک: 
شاگرد        م را جایگزین کسی د        ر تیم ملی نکرد        م

محمد         آذرپی،سرمربی تیم ملی ژیمناستیک د        ر پاس��خ به این پرسش که آیا مطلع 
هستید         که یکی از اعضای تیم ملی ژیمناستیک این روزها برای تیم ملی ترکیه تمرین 
می کند        ، گفت: شنید        ه ام که خد        اد        اد        ی راهی ترکیه شد        ه و تمرینات خود         را آنجا پیگیری 
می کند        . او بعد         از اینکه د        ر بازی های آسیایی اینچئون د        ر ترکیب تیم اعزامی به مسابقات 
قرار ند        اشت، راهی ترکیه شد        ، اما نمی د        انم که او آی��ا د        ر ترکیب تیم ملی ترکیه تمرین 

می کند         یا خیر؟!
سرمربی تیم ملی ژیمناستیک د        ر پاسخ به این پرسش که گفته می شود        ، شما ایمان 
خاموشی را جایگزین خد        اد        اد        ی د        ر ترکیب تیم ملی اعزامی ب��ه اینچئون کرد        ه اید         و به 
همین د        لیل خد        اد        اد        ی راهی ترکیه شد        ه است و آیا این موضوع صحت د        ارد         یا خیر، گفت: 
خد        اد        اد        ی پسر خوبی است، اما این طور نیست که من شاگرد         خود        م را جایگزین وی د        ر 
تیم ملی کرد        ه ام. متأسفانه خد        اد        اد        ی همیشه این طور تصور می کرد         که اگر تمرین هم 
نکند        ، از د        یگران آماد        ه تر است، اما ایمان خاموشی د        ر طول ارد        وها نشان د        اد         که امتیازهایی 
که به د        ست آورد        ه باالتر از خ��د        اد        اد        ی است. به همین د        لیل با ک��اد        ر فنی به این نتیجه 

رسید        یم که خاموشی را راهی بازی های آسیایی اینچئون کنیم.
وی د        ر اد        امه عنوان کرد        : حمید         قاق زانی از قزوین نیز از لحاظ امتیاز باالتر از خد        اد        اد        ی 

بود        . من سعی کرد        م بهترین نفرات را راهی بازی های آسیایی کنم.

لیال رجبی: نگران کسب ورود        ی المپیک نیستم
لیال رجبی، نایب قهرمان پرتاب وزنه بانوان آسیا د        ر مورد         غیبتش د        ر مسابقات قهرمانی 
آسیا به د        لیل مصد        ومیت گفت: آسیب د        ید        گی من از گذشته وجود         د        اشت، اما د        ر یکی د        و 
هفته گذشته بد        تر شد        ه و به همین د        لیل پس از صحبت با مسؤوالن فد        راسیون، تصمیم 
گرفتم د        ر مسابقات قهرمانی آسیا شرکت نکنم. البته تمرین��ات معمولی خود         را انجام 
می د        هم، اما فشار نمی آورم تا د        و ماه د        یگر بهبود         یابد        . وی اد        امه د        اد        : مسابقات مهمی بود         
و از این بابت ناراحتم که شرکت نمی کنم، چون شانس کسب مد        ال د        اشتم، اما به هرحال 
آخرین مسابقه عمرم نیست و به آیند        ه فکر می کنم. مسابقات جایزه بزرگ د        ر آسیا و اروپا 

وجود         د        ارد         که پس از رفع مصد        ومیت شرکت می کنم.
نایب قهرمان پرتاب وزنه بانوان آسیا با اشاره به اینک��ه این مصد        ومیت را بد        شانسی 
نمی د        اند        ، گفت:قسمت این بود         که د        ر قهرمانی آسیا به هر د        لیل شرکت نکنم و شاید         هم 

استراحت برایم مفید         تر باشد        .
رجبی د        ر مورد         اینکه با توجه به افزایش رکورد        ه��ای المپیک، نگران کسب سهمیه 
نیست، گفت: د        رست است که رکورد        ها باالتر رفته، اما این طور نیست که نتوانم کسب 
کنم و نگران باشم. البته مسؤوالن فد        راسیون باید         بیشتر به ارد        وها و مسابقات تد        ارکاتی 

اهمیت بد        هند         و برای همین منظور قرار است صحبتی با آنها د        اشته باشم.

ظریف: تیم ضعیفی نیستیم، اما صعود         هم سخت است
فرهاد         ظریف، د        رمورد         شرایط تی��م ملی والیبال ایران پی��ش از آغاز مسابقات لیگ 
جهانی 2015 گفت: پیش از این برای حضور د        ر تمرینات ح��د        ود         د        و تا سه ماه تمرین 
 می کرد        یم، اما این بار شرایط متفاوت بود         و نتوانستیم آن قد        ر تمرین کنیم. فکر می کنم 

با این شرایط هیچ بازیکنی به آماد        گی 100د        رصد         نرسید        ه است.
لیبروی تیم ملی والیبال ایران اد        امه د        اد        : قطعاً مرد        م می د        انند         که کارمان امسال چقد        ر 
سخت است. ما تیم ضعیفی نیستیم، اما نمی توانم بگویم که قطعاً صعود         خواهیم کرد        . 
همه تیمهای اروپایی روی تاکتیک و سیستم خاص��ی بازی می کنند         و به همین خاطر 
د        ر بین آنها تیم ضعیف وجود         ند        ارد        . از طرفی تیم ملی ایران د        ر مسابقات قهرمانی جهان 
2014 مقابل د        و تیم اروپایی فرانسه و آلمان با مشکل مواجه شد        ، به همین خاطر د        ید        ار 
با تیمهای متوسط اروپایی مثل فنالند         و جمهوری چک به ما کمک می کند         تا هم برای 

رویایی با حریفان اروپایی آماد        ه شویم و هم مقابل این گونه تیمها انگیزه د        اشته باشیم.
ظریف د        رخصوص حریفان ایران د        ر لیگ جهانی 2015 عنوان کرد        : گروه ایران د        ر یک 
کالم، گروه مرگ است و بس!  مگر تیمی بهتر از آمریکا و لهستان و روسیه هم د        اریم؟ اما 
ما توجهی به نام حریفان نمی کنیم و می خواهیم مثل همیشه شگفتی ساز باشیم. تالش 

می کنیم این بار طلسم شکنی کنیم و روسیه را هم شکست د        هیم.

تقیان: بازگشت به د        سته 77 کیلوگرم اجباری بود        
رسول تقیان، وزنه برد        ار  ملی پوش ایران د        رباره بازگشت د        وباره به وزن 77 کیلوگرم، 
بیا ن  کرد        : پس از اینکه به وزن 85 کیلوگرم آمد        م، امسال باید         تمرین می کرد        م تا بد        نم با 
این وزن هماهنگ شود        ، اما بد        شانسی آورد        م و کسی هم فکر نمی کرد         این اتفاق رخ د        هد        . 
آسیب د        ید        گی  کمرم باعث شد         که به جای تمری��ن د        ر وزن 85 کیلوگرم شش – هفت 
ماه مجبور به استراحت شوم و وزنم هم پایین آمد        . پزش��ک معالجم نیز گفت، وزن باال 
برایم خوب نیست؛ بنا بر این طی صحبتی که با توکلی د        اشتم، قرار شد         امسال د        ر د        سته 

77 کیلوگرم وزنه بزنم.
وی افزود        : د        ر وزن 77 کیلوگرم وزنه هایی را که باید         م��ی زد        م، زد        ه ام؛ بنا بر این د        یگر 
نیازی به هماهنگ شد        ن ند        ارم و از لحاظ فکری آماد        ه تر هستم. فعاًل هم د        ر همین وزن 
هستم. البته نمی توان گفت، بازگشتم موقتی است ی��ا د        ایمی، اما د        ر هر صورت حضور 

د        وباره ام د        ر این وزن اجباری بود        .

امینی: بعید         می د        انم 
علت انصراف   برخی
 تیم ها سیاسی باشد        

خس��رو امین��ی، نایب 
رئیس کمیت��ه فنی واترپلو 
فد        راسی��ون جهان��ی شنا 
د        رمورد         برگزاری مسابقات 
توسعه جهان��ی واترپلو به 
میزبانی تهران گفت: د        و تیم 
انصراف د        اد         ه اند         و هنوز علت 
خاصی را بی��ان نکرد        ه اند        . 
ما بای��د         از طریق مسؤوالن 
فد        راسی��ون جهان��ی این 
موض��وع را بررسی کنیم تا 
علتش را متوجه شویم. به 
هر حال ج��د        ول مسابقات 
تغییر کرد         و برنامه جد        ید         را 

اعالم کرد        یم.
وی د        ر پاس��خ ب��ه این 
پرسش که آی��ا امکان د        ارد         
این موض��وع سیاسی باشد         
یا خی��ر، تصریح ک��رد        : د        ر 
اوای��ل برنامه ری��زی برای 
مسابقات، تی��م پورتوریکو 
که بازیکنان و کاد        ر فنی اش 
پاسپورت آمریکایی د        ارند        ، 
به فد        راسیون جهانی اعالم 
کرد        ند         ک��ه ایرانی ه��ا باید         
امنیت ما را تضمین کنند        . 
ما هم د        ر پاسخشان گفتیم، 
این حرفها فقط بهانه است، 
چراکه باره��ا آمریکایی ها 
- تیم مل��ی کشتی آمریکا، 
بازیکن بسکتبال، توریست 
و... به ایران آمد        ه اند         و بد        ون 
هیچ مشکلی کشور را ترک 

کرد        ه اند        .

بلیت چه مسابقاتی د        ر 
المپیک 2016 بیشتر 
فروخته شد        ه است؟

مرد        م برزیل د        ر ثبت نا م 
د        وره اول قر عه کش��ی برای 
بازی ه��ای المپی��ک ری��و 
2016 ب��رای 5.2 میلیون 
بلی��ت د        رخواس��ت د        اد        ند        . 
طبق گزارشه��ا بیشترین 
د        رخواست ب��رای بلیتهای 
بازی های والیبال، فو تبا ل و 

بسکتبال بود        ه است.
ب��رای بازی های��ی ک��ه 
بیشتری��ن د        رخواس��ت را 
د        اشته ان��د        ، قر عه کش��ی 

صورت خواهد         گرفت. نتایج 
قر عه کش��ی د        ر م��اه ژوئن 
اع��الم خواهد         ش��د         و د        ور 
د        وم فروش بلیته��ا د        ر ماه 
جوالی انجام خواهد         شد        . با 
این وجود         تنها برزیلی  هایی 
که د        ر قر عه کشی د        وره اول 
شرکت کرد        ه اند        ، می توانند         
د        ر د        ور د        وم نی��ز شرک��ت 
کنند        .نتای��ج قر عه کش��ی 
د        وره د        وم د        ر م��اه آگوست 
اعالم می شود        . به طور کلی 
حد        ود         7.5 میلی��ون بلیت 
برای بازی های المپیک ریو 
2016 فروخته خواهد         شد        .

 فرد        ا؛ زمان برگزاری 
مجمع انتخابات 

فد        راسیون ورزش های 
رزمی 

انتخاب��ات  مجم��ع 
فد        راسیون ورزشهای رزمی 
ساعت 10 صب��ح فرد        ا 23 
ارد        یبهشت م��اه د        ر هت��ل 
استقالل با حضور 23 نامزد         

برگزار خواهد         شد        .
د        اود         آق��ا بابایی، یوسف 
بهت��ری، بی��ژن ثابت��ی، 
مه��رد        اد         د        یوک��ان، یحیی 
د        اد        وی��ی مق��د        م، محم��د         
د        د        ه خان��ی، صاب��ر خوش 
ک��رد        ار، محم��ود         رشید        ی 
احم��د        ی، رض��ا رحیمی، 
جمشی��د         زارع جم��ال 

آباد        ی، غالمرضا سنجابی، 
اصغ��ر شک��ری، حس��ن 
طاهریان، منص��ور عبد        ی، 
علیرضا عبد        ی، میرشمس 
فخرالد        ی��ن مبارکی، علی 
فرخ خسروی، محمد        حسن 
قاد        ری، سید        علی میرباقری، 
بهزاد         کتیرایی، محمد        رضا 
گروسی، فرید         نقد        ی و صمد         
ول��ی زاد        ه نامزد        های احراز 
پست ریاس��ت فد        راسیون 

ورزشهای رزمی هستند        .

افشین نوروزی: توانایی رقابت با رقبای آسیایی را د        اریم
افشین نوروزی،ملی پوش تیم تنیس روی میز  به سطح باالی رقابتهای قهرمانی جهان د        ر 
چین اشاره کرد         و گفت: این رقابتها د        ر باالترین برگزار می شود         و بهترین بازیکنان جهان برای 
کسب تنها سه مد        ال به رقابت با یکد        یگر می پرد        ازند        . د        ر این د        وره از رقابتهای جهانی توانستیم 
نتایج قابل قبولی را به د        ست بیاوریم. صعود         سه پینگ پنگ ب��از ایران به جد        ول اصلی رقابتها 

اتفاق خوشایند        ی بود         و نشان از پیشرفت پینگ پنگ بازان ایرانی د        اشت.
ملی پوش تنیس روی میز ایران با بیان اینکه د        ر مرحله د        وم به 

رقبایی با رنکینگهای باال برخورد        یم، گفت: پینگ پنگ بازان 
ایران د        ر جد        ول اصلی به پینگ پنگ بازانی مسابقه د        اد        ند         
که همگی د        ارای رنکینگ باالی جهانی بود        ند        ، با این حال 

توانستد         با شایستگی مقابل آنها رقابت کنند        .
 نوروزی خاط��ر نشان ک��رد        : البت��ه همزمان شد        ن 
آماد        گی مل��ی پوش��ان تنی��س روی میز ب��ا تغییرات 
مد        یریتی فد        راسی��ون سبب شد         تا کم��ی د        ر روند         آماد        ه 

س��ازی پینگ پنگ ب��ازان مشکالتی به وج��ود         بیاید        ، ولی 
خوشبختانه سرپرست کنونی فد        راسی��ون تمام تالش خود         را 

روی میز برای آماد        ه سازی هرچه بهتر ملی پوشان به کار بست. ملی پوش تنیس 
ایران افزود        : پینگ پنگ بازان ایران تفاوت چند        انی با سایر نفرات برتر آسیا ند        ارند         و با حمایت 
بیشتر می توانند         خ��ود         را به سطح باالی آسیا و جه��ان برسانند        . با توجه ب��ه تجربه ای که د        ر 
رقابتهای مختلف د        ارم، با قد        رت می گویم که توانایی پینگ پنگ ب��ازان ایران بسیار باالست. 
نوروزی به رقابتهای پیش روی سال جاری اشاره کرد         و گفت: اوایل مهرماه رقابتهای قهرمانی 
آسیا د        ر تایلند         و اواخر سال هم رقابتهای بین المللی د        ر مالزی را پیش روز د        اریم و اگر شانس 
بیاوریم می توانیم نیم نگاهی به کسب مد        ال برنز نیز د        اشته باشیم. از سرمربی تیم ملی تنیس 

روی میز ایران نیز تشکر می کنم که کمک زیاد        ی را برای رسید        ن به این جایگاه کرد        .

حضورقطعی حد        اد        ی د        ر مسابقات قهرمانی آسیا 
با اعالم مد        یر تیمهای ملی د        وومید        انی، احسان حد        اد        ی د        ر مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می کند        . 
مسابقات د        وومید        انی قهرمانی آسیا خرد        اد         م��اه د        ر کشور چین برگزار می شود         و د        ر حالی که هنوز 
اسامی نفرات اعزامی به این رقابتها اعالم نشد        ه است، براساس اعالم مسؤوالن فد        راسیون د        وومید        انی، 
احسان حد        اد        ی د        ر این رقابتها حاضر خواهد         شد        . پیش از این گفته می شد        ، حد        اد        ی به د        لیل حضور 

د        ر آمریکا و شرکت د        ر مسابقات لیگ الماس و جایزه بزرگ نروژ به قهرمانی آسیا نمی رود        .
تیمور غیاثی، مد        یر تیمهای ملی د        وومید        ان��ی د        ر این باره گفت: 
د        لیل اینکه برخ��ی فکر می کرد        ن��د         نایب قهرم��ان المپیک د        ر 
قهرمانی آسیا حضور ند        اشته باشد        ، همزمانی مسابقات جایزه 
بزرگ نروژ و رقابته��ای قهرمانی آسیا ب��ود        ، اما این مشکل 
برطرف شد        ه و حد        اد        ی تنه��ا د        ر مسابق��ات قهرمانی آسیا 
شرکت می کند        . مسابقات قهرمانی آسیا د        ر اولویت حد        اد        ی 

است و او د        ر رقابتهای جایزه بزرگ نروژ شرکت نمی کند        .
وی اد        امه د        اد        : د        ر حال حاض��ر  “ایگور موزگوف”، ماساژور 
احسان حد        اد        ی به ای��ران آماد        ه و اوایل خرد        اد         م��اه وی را برای 
حضور د        ر مسابقه جایزه بزرگ آمریکا که روز هشتم خرد        اد         ماه د        ر 

آمریکا برگ��زار خواهد         شد        ، همراه��ی می کند        . د        لیل حض��ور حد        اد        ی د        ر “ارگ��ان” 
رقابت های جایزه بزرگ آمریکا و لیگ الماس، کس��ب آماد        گی بیشتر و ورود        ی المپیک ریو است، 
چون او پیش از این ورود        ی مسابقات جهان��ی را د        ر بازی های آسیایی اینچئون کسب کرد        ه است. 
تیمور غیاثی د        ر خصوص آخرین وضعیت لیال رجبی نیز گفت: رجبی به د        لیل آسیب د        ید        گی شانه 
چپ که پیش از این همراه او بود        ، قاد        ر به شرکت د        ر مسابقات قهرمانی آسیا نخواهد         بود        . بهتر است 
فعاًل این ورزشکار که یک��ی از امید        های کسب ورود        ی المپیک ب��رای د        وومید        انی است، برای رفع 
مصد        ومیت از شرکت د        ر رقابتها پرهیز کند         و تمام تمرکز خود         را برای ورود        ی المپیک 2016 ریو 

قرار د        هد        .

  مقانلو: 
د        ر هر 8 وزن 
شانس مد        ال 

د        اریم

شهرام محمود        ی: وزارت ورزش و جوانان به ما قول 
هایی د        اد        ه بود         که عملی نشد        ه است

 شهرام محمود        ی ملی پوش والیبال ایران گفت: یک سری 
از حرفها خیل��ی کلیشه ای شد        ه اس��ت. د        ر 10 ماه قبل آنقد        ر 
گفته ایم که خود        مان هم خست��ه شد        یم. به ما یک سری قولها 
د        اد        ه شد        ه ب��ود         که تا به حال عملی نش��د        ه است. نمی د        انم چه 
اتفاقی می خواهد         بیفتد        ، اما تاکن��ون پاد        اشهای لیگ جهانی 
سال قبل را نگرفته ای��م. وزارت ورزش و جوانان به ما قولهایی 
د        اد        ه بود         که عملی نشد        ه است. وی افزود        : می د        انیم که مسؤوالن 
پیگیر کارها هستند        . حاال لیگ جهانی 1394 هم آغاز می شود         
و ما هنوز چشم انتظار پاد        اشهای سال قبل هستیم. امید        واریم 
به قولی که د        اد        ند        ، عمل کنند        . بازیکنان هم با روحیه مضاعفی 

د        ر لیگ جهانی شرکت کنند        .

الهه احمد        ی: ناکامی جا م جها نی را کنار گذاشتیم 
الهه احمد        ی، ملی پوش تیراند        ازی د        ر خصوص ارد        وهای آماد        گی برای شرکت د        ر 
مسابقات جا م جها نی آلمان، گفت: بعد         از جا م جها نی کره جنوبی، پنج روز استراحت 
د        اشتیم، اما د        وباره ارد        وهای ما آغاز ش��د        . د        ر جا م جها نی کره عملکرد        مان د        ر باد        ی 
خوب بود         و من با اند        ک فاصله ای حضور د        ر فینال را از د        ست د        اد        م. اگر من د        ر فینال 
بود        م، شاید         شرایط برای خد        متی هم فرق می کرد         و سهمیه المپیک را می گرفت. د        ر 
حال  حاضر ناکامی جا م جها نی را کنار گذاشتیم و به فکر مسابقات آلمان هستیم. 
ارد        وهایمان سخت و پرفشار است.  وی ا د        ا مه  د        اد        : یک ارد        وی چهار روزه قبل از جا م 
جها نی آلمان د        ر همین کشور خواهیم د        اشت که روی نتیجه  ما تأثیرگذار خواهد         
بود        . از نظر آب و هوایی و موقعیت با شرایط کشور میزبان آشنا می شویم. پیش از 
این هم د        ر اوایل فرورد        ین ماه د        ر مسابقات بین المللی اروپا که د        ر آلمان برگزار شد        ، 
شرکت کرد        یم که به آماد        گی ما کمک شایانی کرد        . آلمان مهد         تیراند        ازی د        نیاست. 

مطمئنا د        ر جا م جها نی بیشتر قهرمانان تیراند        ازی شرکت خواهند         کرد        .

پیروزی مهرام بر پتروشیمی د    ر 
نیمه نهایی لیگ بسکتبال

د    ر اد    امه د    ید    ارهای لیگ حرفه ای 
بسکتب��ال ای��ران و د    ر مرحل��ه نیمه 
نهایی تیم مهرام موفق شد     70 بر 56 
پتروشیمی بند    ر امام را شکست د    هد    . 
مهرام با این پیروزی د    ر مجموع با 
نتیجه 3 بر ی��ک از حریف خود     پیش 
افتاد     تا یک قد    م ب��ه صعود     نزد    یک  تر 
ش��ود    . پتروشیمی د    ر 2 ب��ازی بعد    ی 
میزب��ان است ک��ه مهرام با ی��ک برد     

فینالیست می شود    . 


