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مع��اون قهرمانی و حرف��ه ای وزارت ورزش و جوان��ان ترکیب جدید 
اعض��ای هیات مدیره باش��گاه اس��تقال و پرس��پولیس را اع��ام کرد.
براساس اعام س��جادی، دکتر زادمهر،  حس��ین عبدی، دکتر طاهری، 

حمید گرشاس��بی و جعفر کاش��انی اعضای جدید هیات مدیره باش��گاه 
پرس��پولیس خواهند بود.

هم چنین عباس کردنوری، مسعود امامی، شهاب جهانیان و مقداد نجف نژاد 

اعضای هیات مدیره جدید باشگاه استقال خواهند بود.
البته نصرا...سجادی اعام کرده است که یک نفر دیگر از اعضای هیات مدیره 

باشگاه استقال به زودی معرفی خواهد شد.

اعضای جدید هیأت مدیره
 باشگاه های استقالل و پرسپولیس معرفی شدند

مرزبان در پدیده خراسان ماندنی شد
س��رمربی فصل گذش��ته تیم فوتبال پدیده در فصل 
آینده هم هدایت این تیم را بر عهده خواهد داشت. به نقل 
از فارس، بعد از جلسه دیروز در باشگاه پدیده مشهد و با 
به دست آمدن توافقات نهایی، علیرضا مرزبان به عنوان 
سرمربی تیم فوتبال پدیده در این سمت ابقا شد و این تیم 
مشهدی در لیگ پانزدهم هم با سرمربی فصل قبلش وارد 

مسابقات خواهد شد.
در این جلسه که جواد وطنخواه، مجتبی سرآسیایی، 
دکتر تدین و علیرضا مرزبان حضور داش��تند قرار بر این 
شد که مرزبان به عنوان س��رمربی در این تیم به کارش 

ادامه دهد.

اقدام عجیب رئیس کمیته فوتسال
جلسه کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی 
در حالی برگزار ش��د که قرار بود علی کفاش��یان رئیس 
فدراسیون فوتبال هم در آن حضور یابد اما به علت بیماری 
وی فدراس��یون را ترک کرد و پس ازای��ن اتفاق با وجود 
اینکه س��ید رضا افتخاری یکی از اعض��ای این کمیته به 
حساب می آید حاضر نشد تا در جلسه حضور یابد و انتخاب 

سرمربی تیم ملی نیز به آینده موکول شد.
اقدام عجیب تر رئیس کمیته فوتسال این بود که او به 
جای معرفی گزینه های سرمربی تیم ملی نامه ای را به دفتر 
علی کفاشیان ارسال کرد بدون اینکه رونوشتی به کمیته 
فنی و توسعه فوتسال بدهد! او در این نامه کادر فنی تیم 
امید را معرفی کرد که نام های محمد ناظم الشریعه،  محمد 
هاشم زاده، فراشی و پیروردی در آن دیده می شود. نکته 
قابل تامل دراین نامه این است که رئیس کمیته فوتسال 

نام امیر فراشی را ناصر فراشی در نامه ذکر کرده است! 
 این اقدام رئیس کمیته فوتس��ال به نظر می رسد که 
او همچن��ان خیالش در مورد تیم ملی راحت اس��ت و به 
این نکته توجه نمی کند که تیم ملی 5 ماه است سرمربی 

ندارد. 

در کمتر از 24 ساعت بعد از جدایی مهاجری/  رسول خطیبی سرمربی سیاه جامگان ابومسلم شد

شگفتی سازی ترکمنستان مقابل ایران

تیم ملی پایین تر از گوام!
رستم زاده:  در ادامه هفته دوم رقابت های مقدماتی جام جهانی 2018 
روسیه و جام ملت های آسیا 2019 امارات و از ساعت 17:30 دیروز تیم های 
ملی ایران و ترکمنس��تان در حضور حدود 10 هزار تماش��اگر در ورزشگاه 
اس��پرت توپلومی ش��هر داش آغوز به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با 

نتیجه یک بریک به پایان رسید.
در دقیقه 4 مسابقه سردار آزمون به زیبایی با حرکت عرضی در محوطه 
18 قدم با یک شوت محکم و دقیق گل اول تیم ملی ایران را به ثمر رساند. 
در دقایق نخست مسابقه ایران تیم برتر میدان بود و طی این دقایق چند بار 
ملی پوشان کش��ورمان روی دروازه حریف خطرناک ظاهر شدند. در ادامه 
ترکمن ها دو بار بر روی دروازه ایران خطرساز ظاهر شدند که این توپ ها با 

هوشیاری حقیقی دفع شد.
در دقیقه 16 یک بار دیگر آزمون این فرصت را داش��ت تا برای تیم ملی 
گلزنی کند که ضربه سر این بازیکن با بدشانسی به تیرک دروازه برخورد کرد. 
ترکمنستان در ادامه بازی را در اختیار گرفت اما دفاع پرتعداد تیم ملی ایران 
بعضاً اجازه خودنمایی را از میزبان گرفت. دقایق میانی نیمه اول مسابقه اما با 
برتری نسبی ایران دنبال شد اما ترکمن ها نیز نیم  نگاهی به دروازه تیم ملی 
داشتند.در دقیقه پایانی نیمه اول و در دقیقه 45 مین گازوف با یک ضربه فنی 
دروازه ایران را گشود تا نیمه اول با تساوی یک بر یک به پایان برسد. در نیمه 
دوم با اینکه تیم ملی در اکثر دقایق روی دروازه میزبان حمله می کرد و حتی 
طارمی و قوچان نژاد را هم به میدان فرستاد اما نتوانست کاری از پیش ببرد 
و تیم امتیاز را در ترکمنستان از دست داد. جالب اینکه در همین گروه گوام 
موفق شده بود ترکمنستان را شکست یک بر صفر شکست دهد و با 6 امتیاز 
در صدر گروه قرار بگیرد. دیروز البته ژاپن هم مقابل سنگاپور با نتیجه صفر بر 

صفر متوقف شد تا شگفتی های این هفته کامل شود.
حاشیه ها

    زمین ورزشگاه شرایط خوبی نداشت و با پستی و بلندی هایی همراه 
بود. 

    بازی دیروز با چهار دوربین تصویربرداری شد. 
    اواسط نیمه اول با رسیدن هواپیمای ایرانی ها تعداد تماشاگران ایرانی 

سه برابر شد.
    سردار آزمون پس از زدن گل به سمت وی ای پی که پدر مادرش در 

آن قرار گرفته بودند اشاره کرد.
    نظم بسیار باالی تماشاچیان بر روی سکوها که با کاور و کاه های یک 
دست سبز، سفید، قرمز و زرد قرار گرفته بودند از نکات جالب این دیدار بود.

رسول خطیبی سرمربی سیاه جامگان ابومسلم شد

 جزو 10 تیم لیگ برتر می شویم



 

قدس ورزشی

چهار شنبه 27  خرداد  1394 | 29    شعبان  1436 |   17   ژوئن  2015 | سال بیست و هشتم | شماره 7860

ریز و درشت از فوتبال ایران

 

2

 بالتکلیفی کادر فنی 
تراکتورسازی دوباره 

دردسر ساز شد
تبریزی ها علیه تونی !

سینا حسینی : سرنوشت 
فوتب��ال  تی��م  فن��ی  کادر 
تراکتورسازی تبریز در هاله ای 
از ابهام قرار دارد. در ش��رایطی 
که انتظار می رفت تونی اولیویرا 
همانند فصل چهاردهم هدایت 
این تیم در لیگ آتی را در دست 
گیرد حاال زمزمه هایی از احتمال 
جدایی این مربی پرتغالی از کادر 
فنی تیم تراکتورسازی به گوش 
می رسد تا نگرانی فراوانی در بین 
هواداران این باشگاه دیده شود.

پس از انتش��ار خبر مذاکره 
پنهانی ب��رادر مدیرعامل فعلی 
تراکتورس��ازی تبریز با علیرضا 
منصوریان برای حضور در کادر 
فنی این تیم برای فصل پانزدهم 

شایعات اوج گرفت . 
ام��ا هن��وز معلوم نیس��ت 
موضع هی��ات مدیره باش��گاه 
تراکتورس��ازی در قب��ال ای��ن 
مساله چیست؟ در تبریز همیشه 
تعدادی مخالف حضور دارند که 
با تصمیمات باش��گاه کنار نمی 
آیند این افراد با وجود اینکه در 
اقلیت به سر می برند قدرت نفوذ 
فراوانی در بین ه��واداران دارند 
به همین خاطر ح��اال که آنها از 
جدایی تونی س��خن می گویند 
برخی معتقدند انگار عدم حضور 
مجدد این مربی در تبریز قطعی 
شده اس��ت. نزدیکان باشگاه بر 
این باورند اخیرا با مشخص شدن 
لیست بازیکنانی که تونی الیویرا 
نمی خواهد، معلوم شد اغلب آنها 
بومی هستند به همین دلیل این 
مساله مورد مخالفت بسیاری از 
هواداران شده تا تعداد مخالفان 
تونی به ش��کل قاب��ل توجهی 

افزایش یابد. 
حبیب گردانی،محسن دلیر، 
سعید آقایی، شهریار شیروند و 
مهدی قریشی بازیکنانی هستند 
که حذفشان بیش از پیش مورد 

انتقاد قرار گرفته است.
با این وج��ود اعضای هیات 
مدیره در گفت و گو با طیف های 
مخالف تونی به آنه��ا اطمینان 
دادند بهترین تصمی��م را برای 
تیم فوتبال تراکتورس��ازی اخذ 
خواهند کرد ولی نباید مدیریت 
باشگاه تحت فشار قرار گیرد به 
همین منظ��ور باید منتظر ماند 
تا مشخص ش��ود موضع هیات 
مدی��ره در قب��ال ای��ن تیم چه 

خواهد بود؟
اما در تازه ترین اخبار منتش��ر 
شده از س��وی مدیریت باشگاه 
تراکتورس��ازی گفته می شود 
سرنوشت سرمربی فصل بعد تیم 
فوتبال تراکتورسازی در ابتدای 
هفته آتی روشن خواهد شد به 
همین دلیل ب��رای قضاوت در 
خصوص این باشگاه باید کمی 

دیگر صبر کرد!

تراکتور بدون بازیکن 
بومی

بعد از قطعی ش��دن جدایی 
گردانی و کیانی، حاال دو بازیکن 
بومی دیگر تراکتوری ها هم قصد 
ترک این باشگاه را دارند. احمد 
کام��دار و مه��رداد بایرامی، دو 
بازیکنی که از گس��ترش فوالد 
به تراکتورسازی آمدند با اضافه 
شدن بازیکنان سرباز جایی در 
ترکیب اصلی این باشگاه ندارند و 
می خواهند تیم جدیدی انتخاب 

کنند. 

درخواست عجیب حدادی فر 
از باشگاه ذوب آهن

کاپیتان تی��م فوتبال ذوب 
آه��ن اصفه��ان ب��رای تمدید 
قرارداد با این باشگاه درخواست 
کرد بند عجیب��ی در قراردادش 
ذکر شود که همین بند باشگاه 
را برای تمدید قرارداد با او مردد 
کرده اس��ت. آن بند این بود در 
صورتی ک��ه او از یکی تیم های 
عربی کش��ورهای حوزه خلیج 
فارس پیشنهاد داش��ت بتواند 
قراردادش را با باشگاه ذوب آهن 
به طور یک طرفه فسخ کرده و به 

آن تیم عربی برود.

امضای قرارداد سفید 
تخلف است

اخ��اق  کمیت��ه  رئی��س 
فدراس��یون فوتبال گفت: سال 
94 س��ال برخ��ورد ش��دید با 
متخلفین فوتبال است. علی اکبر 
محمدزاده گفت:  امضای قرارداد 
سفید چه به نفع یا ضرر باشگاه و 
بازیکن تخلف است و قراردادها 
باید شفاف باشد. امضای قرارداد 
سفید یک تخلف حرفه ای است 
و مطابق قوانین فیف��ا و قوانین 
فدراس��یون فوتبال ب��ا متخلف 

برخورد خواهد شد.

شروط عجیب وزارت ورزش برای واگذاری استقالل به خانواده حجازی
پس از آنک��ه اتهاماتی به خانواده ناصر حجازی مبنی ب��ر ورود به حوزه اجاره 
کردن استقال به قصد انتخاب مربی وارد شد، این خانواده با انتشار بیانیه ای در 
این رابطه توضیحاتی ارائه  و البته پرس��ش هایی مطرح کردند. در بخشی از این 

بیانیه نوشته شده است:
در گفت وگوهای انجام شده نماینده خانواده ناصر حجازی با دفتر یا شخص 
جناب آقای خادم کوچکترین اشاره ای به انتخاب سرمربی نشده است و تنها  بحث 
بر سر رقم درخواستی وزارت ورزش و جوانان بود که به مراتب بیشتر از درخواست 

آتیا حجازی طلب کرده بودند.
لذا با لغو جلسات و از سویی ایمیل ارسالی وزارت ورزش و جوانان به خانواده 
ناصر حجازی پیرامون خواسته هایشان، جهت روشن شدن ابهامات موجود موارد 

زیر مطرح است: 
نامه خطاب به جناب آقای نصرا... سجادی بوده است. اینکه چرا پیگیری آن 
از سوی جناب آقای خادم صورت گرفته است برای خانواده حجازی جای سوال 
داشت. به خصوص که اعام شده بود ایشان دیگر مسوولیتی در امور مربوط به دو 

باشگاه استقال و پرسپولیس ندارند.
 وزارت ورزش و جوانان از خانواده ناصر حجازی خواس��تار حضور همه ساله 
باشگاه اس��تقال تهران در جام باشگاههای آسیا شده اس��ت. این مهم آیا برای 
اسپانسر فعلی باشگاه فرهنگی ورزشی استقال ایران نیز لحاظ شده است که اگر 
این گونه است چرا در سال گذشته به دلیل عدم کسب این مهم، وزارت با آنها برای 

اعطای برند استقال به مدت سه سال وارد گفت وگو شده است ؟
اخیرا این شایعه و سوال ایجاد شده است جناب آقای شاهرخ سبک دست به 
نوعی زیر نظر یکی از مدیران عامل سابق باش��گاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس 
تهران که با مشکاتی نیز مواجه است، فعالیت می کند ، لطفا صحت یا کذب بودن 
این مطلب اعام گردد تا خانواده حجازی و شرکای آنها پیرامون مطالبات شرکت 
توس��عه صنایع نوین ایران از باشگاه فرهنگی ورزشی اس��تقال تهران بر طبق 

توضیحات بند قبلی، بررسی بیشتری داشته باشند.

تالش نفت برای خرید ادینیو
نفتی ها می خواهند یک مهاجم گلزن و تمام کننده به تیم شان اضافه کنند. 
گزینه اول آن ها، ادینیو آقای گل فصل پیش لیگ برتر است. ادینیو بدش نمی آید 
توانایی هایش را در باالترین سطح فوتبال آسیا نشان دهد اما نفتی ها برای خرید او 
دو مشکل بزرگ دارند. اول قرارداد یک میلیارد و 200 میلیونی او در فصل گذشته 
که این فصل افزایش پیدا می کند، و دوم راض��ی کردن ادینیو برای دل کندن از 
طرفداران پرشور تراکتورسازی و بازی در نفتی که تعداد تماشاگرانش به انگشتان 

دودست هم نمی رسد.

آندو بهترین بازیکن لیگ چهاردهم
کانون مربیان فوتبال ایران برای نخستین بار اقدام به انتخاب بهترین های سال 

لیگ برتر ایران از نگاه مربیان فوتبال کرده است.
نتایج پایانی این نظرسنجی به شرح زیر اعالم می شود:

بهترین بازیکن سال لیگ برتر
آندرانیک تیموریان از تراکتورسازی تبریز با 74 امتیاز

پدیده سال
مهدی طارمی از پرسپولیس با 83 امتیاز

بازیکن اخاق
ابراهیم صادقی از سایپا با 85 امتیاز

بهترین دروازه بان
علیرضا بیرانوند از نفت تهران با 214 امتیاز

بهترین مدافع
مرتضی پورعلی گنجی از نفت تهران با 133 امتیاز

بهترین هافبک
آندرانیک تیموریان از تراکتورسازی با 101 امتیاز

بهترین مهاجم
لوسیانو ادینیو از تراکتورسازی با 106 امتیاز

 توافق پرسپولیس با ممدوتال
با بغرنج شدن وضعیت پرونده شکایت ممدوتال از پرسپولیس در فیفا مسووالن 
این باشگاه به فکر حل این ماجرا افتادند. بخش حقوقی باشگاه پرسپولیس خبر 
از مذاکرات برای توافق جدید با ممدوتال برای تسویه مطالبات وی داده است. با 
توجه به حکم صادره از سوی فیفا مبنی بر پرداخت مطالبات ممدوتال، مذاکراتی 
با وکیل این بازیکن برای توافق جدید صورت گرفته است که با نهایی شدن آن، 
باشگاه می تواند امکان بهتری برای گذر از این پرونده داشته باشد. آرش نجفی در 
این ارتباط گفت: » در رایزنی با وکیل ممدوتال به توافق رسیدیم که یکصدهزار 
دالر را یکساله پرداخت کنیم. البته شرط امضای قرارداد، پرداخت بیست هزار 

دالر اولیه خواهد بود.« 

 صادقیان: برانکو قبولم دارد
پیام صادقیان در مورد وضعیت مبهمی که برای ماندن یا جدایی از پرسپولیس 
دارد، گفت: فعًا تصمیمی نگرفته ام و چند روز پیش هم گفتم که اولویتم ماندن 
در پرسپولیس است. سال گذشته نتوانستم در پرسپولیس هواداران را راضی کنم 
و به خاطر محبت آنها و دینی که به پرس��پولیس دارم، دوست دارم بمانم و همه 

چیز را جبران کنم.
 فکر می کنی در لیس��ت برانکو برای فصل بعد حضور داشته باشی؟ من بارها 
گفته ام ک��ه برانکو از لحاظ فنی به م��ن اعتقاد دارد و این را ب��ه خودم هم گفته 
بود. متأس��فانه اتفاقاتی افتاد که از پرس��پولیس دور ش��دم و حاال هم نمی دانم 
دقیقاً س��رمربی تیم چه نظری در موردم دارد. اگر برای فصل آینده در فهرست 

پرسپولیس نباشم، مشخص می شود که برانکو نظری روی من نداشته است.

ادامه تغییرات در باشگاه سیاه جامگان
تغییرات در باشگاه سیاه جامگان همچنان ادامه دارد و این بار مدیرعامل این 

تیم تغییر کرد.
به گزارش فارس، علی عباسی پسر مالک باشگاه به عنوان مدیرعامل فعالیت 
خود را انجام می داد که قرار است در فصل جدید او کارهای فوتبالی انجام ندهد 
و در تهران به مسائل اقتصادی باشگاه بپردازد. به همین دلیل محمد رضا عباسی 

مالک باشگاه خود عهده دار مدیرعاملی باشگاه هم خواهد بود.

خلعتبری:پول نگرفته ایم
خلعتبری مهاجم تیم فوتبال س��پاهان در مورد اینکه آیا با پایان لیگ برتر با 
بازیکنان این تیم تسویه حساب شده یا نه، اظهار داشت: هنوز تسویه حساب نشده 
و 20 درصد از قرارداد و پاداش  ما هنوز پرداخت نش��ده است. از طرف دیگر سه 
چهار ماه هم حقوق نگرفته ایم که باید با ما تسویه حساب کنند اما به هر حال در 

سپاهان مسائل مادی دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. 

پیمان طالبیان : پس از تواف��ق تلفنی نماینده 
وزارت ورزش و جوانان با برانکو ایوانکوویچ احتمال 
شکایت حقوقی سرمربی کروات پرسپولیس از باشگاه 
به فدراسیون جهانی فوتبال به کلی از بین رفت. با این 
وجود این نگرانی و دغدغه برای هواداران وجود داشت 
که در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات س��رمربی 
فصل گذشته پرسپولیس این مربی نه تنها به ایران 
بازنگردد بلکه او از این باشگاه به کمیته انضباطی فیفا 

شکایت کند.
اما برانکو پیش از اتمام هفته همانگونه که یکی 
از مس��ووالن ارش��د وزارت ورزش وعده داده بود 
توانست بخش��ی از مطالبات خود را دریافت کند . 
مسووالن وزارت ورزش برای آنکه با موانع قانونی 
رو به رو نش��وند و از طرفی مش��کل پرسپولیس را 

حل و فص��ل کنند، از کانال س��ازمان لیگ مبلغی 
حدود ی��ک میلیارد تومان را به حس��اب باش��گاه 
پرسپولیس واریز کردند تا آنها این پول را به برانکو 

پرداخت کنند.
گفته می شود باش��گاه پرس��پولیس بر اساس 
هماهنگی های انجام شده از سوی نصرا... سجادی 
نامه و درخواستی را به فدراسیون فوتبال ارائه داد 
مبنی بر وضعیت بد و بحران ش��دید این باشگاه و 
جالب این که علی کفاشیان نیز مبلغ یک میلیارد 
تومان به عنوان وام باعوض به باشگاه پرسپولیس 
پرداخت کرد.مبلغی که خ��رج تهیه بلیط برانکو و 
پرداخت بخشی از مبلغ قرارداد این مربی کروات 

خواهد شد.
حال باید منتظر بود و دید آیا کمک فدراس��یون 

فوتبال و کفاش��یان به باش��گاه پرس��پولیس با چه 
واکنش��ی از سوی باش��گاههای دیگر مواجه خواهد 

شد.
با این وجود صبح روز س��ه ش��نبه رضا چلنگر به 
عنوان نماینده قانونی برانکو به باشگاه مراجعه کرد 
و پول فراهم ش��ده را دریافت کرد تا در زمان حضور 
برانکو در تهران این مبلغ را به وی پرداخت کند. از آن 
س��و برانکو پس از تایید دریافت پول از سوی چلنگر 
بلیت را برای روز جمعه اوکی کرد تا در اسرع وقت به 
تهران بیاید و  و امور مربوط به تی��م را از نزدیک زیر 

نظر بگیرد.
اما همزمان با قطعی ش��دن بازگش��ت برانکو به 
تهران مدیران باشگاه پرس��پولیس از ماقات برانکو 

ایوانکوویچ با نصرا... سجادی خبر دادند .

با دستور معاون وزیر، فدراسیون به پرسپولیس پول داد!
برانکو جمعه در تهران، شنبه در وزارت ورزش!

در کمتر از 24 ساعت بعد از جدایی مهاجری

رسول خطیبی سرمربی سیاه جامگان ابومسلم شد
شروین طاهری: سیاه جامگان ابومسلم کوتاه ترین سیر 
تغییر و تحول کادر فنی را روز گذش��ته رقم زد و در فاصله 
کمتر از 24ساعت از اعام عدم تمایل مهاجری برای ماندن 

در تیم مشهدی، سرمربی جدید خودش را معرفی کرد.
مهاجری که این تیم را از نقطه صفر فوتبالی تا باالترین 
رده فوتبال کشور کش��یده بود، در تصمیمی که به اعتقاد 
خیلی ها بسیار عاقانه بود، از نشستن روی نیمکت این تیم 
در لیگ برتر س��ر باز زد تا به پیشنهادات دیگرش برسد. اما 

حکایت این اتفاقات چند روزه چه بود؟
    مذاکرات نصفه و نیمه با مهاجری

در شلوغی های پاس نشدن چک تسویه حساب بازیکنان 
و گیر افتادن پول های س��یاه جامگان در موسس��ات مالی 
و اعتباری مش��کل دار در مش��هد)به گفته علی عباسی(!، 
مهندس عباسی گاهی با مهاجری صحبت هایی می کرد، اما 
خیلی ها خوب می دانستند که این مذاکرات قرار نیست به 
نتیجه برسد. مهاجری شرط و شروطی برای مدیران تیمش 
گذاشته بود که در این 4سال محقق نشده و مشخصا در این 
10روز هم قرار نبود به نتیجه برس��د. با این حال یک سری 
کارها داش��ت خوب پیش می رفت که عباس��ی فردی را به 
عنوان مدیر تیمش معرفی کرد که مهاجری اصا دل خوشی 
از او نداشت و حتی حاضر نبود با او پای میز مذاکره بنشیند.

همین هم باعث شد تا مذاکرات به یک باره به بن بست بدی 
بخورد. این شخص البته کسی نبود جز»سعید رمضانی« که 
مهاجری به عنوان دستیارش معرفی کرده بود .او سال قبل 
در چندین مرحله به خاطر وصول نشدن مطالباتش نه تنها 
سیاه جامگان را تنها گذاشت که بارها به خاطر خیلی مسائل 
نسبت به مالکان تیم اعتراض هایی کرده بود. نکته قابل توجه 
در این فرایند باز هم نقش آفرینی کمک مربی در کنار رفتن 
سرمربی است. سال قبل در مشهد میثاقیان و جبار قوچان 
نژاد با ارتباطات پش��ت پرده کمک های شان کنار رفتن و 

امسال هم این نقش بر عهده سعید رمضانی بود.
    مهاجری همچنان در انتظار

این اتفاقات در حالی افتاد ک��ه »محمدرضا مهاجری« 
چندین پیشنهاد خوب دسته یکی از تیم های متمول را در 
جیبش داشت. »آلومینیوم اراک« که حتی تا صبح معارفه 
»غامرضا دلگرم« به عنوان سرمربی، هنوز منتظر حضور 
مهاجری در تمریناتش بود یکی از جدی ترین پیشنهاداتی 
بود که سرمربی سیاه جامگان در جیبش داشت، اما به خاطر 

تیم مشهدی به آن پاسخ رد داده بود.
به این ه��ا اضافه کنی��د؛ صنعت نف��ت آب��ادان و مس 
رفس��نجان را که همگی منتظر بودند تکلی��ف مهاجری با 
س��یاه جامگان روشن ش��ود؛ چه اینکه حاال با قطعی شدن 
عدم حضور مهاجری روی نیمکت سیاه جامگان کم کم این 
پیش��نهادات در حال رسانه ای شدن اس��ت؛ همان طور که 
سایت »نامه نیوز« از مذاکرات باشگاه پدیده با مهاجری برای 

سرمربیگری اش در این تیم خبر داده است.
    اولین و آخرین مذاکره حضوری

مهاجری در حالی که در تعطیات س��ه روزه قرار بود با 
عباسی پای میز مذاکره بنشیند، اما هرچقدر منتظر تماس 
مدیرعاملش ش��د این اتفاق نیفتاد و او مش��هد را به سمت 
زادگاهش ترک ک��رد تا چند روزی در کن��ار پدر و مادرش 
باشد. پس از بازگشتش، او صبح یکشنبه به باشگاه رفت و با 
»محمدرضا عباسی« و »سعید رمضانی« به مذاکره نشست. 
مذاکراتی که یک شرط مهم از سوی مهاجری داشت؛ تسویه 
حساب بازیکنان فصل قبل و داشتن یک حساب با مقداری 

پول برای پرداخت پیش قراداد بازیکنان جدید.
مهاجری می دانس��ت اگر تمرینات تیمش را شروع 

کند بازیکنانش ب��ه این راحتی به حق و حقوقاتش��ان 
نخواهن��د رس��ید؛ بازیکنان��ی ک��ه ق��رار بود بیس��تم 
خردادماه تس��ویه حس��اب ش��وند، اما نهایتا از سوی 
رمضانی ب��ه آن ها وعده 15روز دیگر داده ش��د! با این 
حال او ش��رط و ش��روطش را مطرح کرد و از جلس��ه 

بیرون رفت.
     ورود خطیبی و نامجو مطلق

برداش��ت کلی رمضانی و عباس��ی از این جلسه، عدم 
تمایل مهاجری به ماندن بود، برداشتی که هرچند اشتباه 
اما تاثیرگذار بود. مهاجری می خواس��ت بماند در صورتی 
که تسویه حساب بازیکنان قبلی انجام شود. به این ترتیب 
سایر گزینه ها روی میز ردیف شدند و در نهایت و در کمال 
تعجب »مجید نامجومطلق« و »رس��ول خطیبی« نهایی 
شدند و صبح روز بعد به محض تماس رمضانی با مهاجری 
و اعام درخواس��ت تس��ویه حساب از س��وی مهاجری، 
نخستین تماس با نامجو مطلق گرفته شد؛ مربی  که وقتی 
شنید پولی در بساط نیست همان اول جواب رد را داد تا 

خطیبی با اولین پرواز به مش��هد بیاید و در طرفه العینی 
به توافق هم برسد.

    خطیبی؛ خوب یا بد؟
»رس��ول خطیبی« وقتی در مش��هد مقاب��ل »پدیده« 
شکس��ت خورد، باخت تیمش را به گردن مش��کات مالی 
تراکتورسازی پرستاره انداخت. حاال آیا او خواهد توانست 
با مشکات عدیده مالی س��یاه جامگان این تیم را به سمت 
موفقیت رهنمون کند؟ سوالی که حتما برای یافتن پاسخ 
آن نیاز به زمان داریم.  او در کنارش »س��عید رمضانی« را 
هم می بینید، رفیق دیروز مهاجری و تصمیم گیرنده امروز 
باشگاهی که به توافق نرس��یدن با مهاجری را قطعا مدیون 
اوست! کسی که بدش نمی آید همچنان در اصول مدیریتی 
ورود کند و چه بسا از هفته  های ششم و هفتم که خطیبی 
ممکن است نتیجه نگیرد، اسامی دوس��تانی که به واسطه 
خاندان حجازی دارد را هم برای نیمکت مشهدی ها ردیف 
کند؛ البته منوط به اینکه خطیبی در دوران تمرینات پیش از 

فصل، یک دفعه قید ماندن در سیاه جامگان را نزند!

خطیبی: جزو 10 تیم لیگ برتر می شویم
 سرمربی جدید سیاه جامگان ابومس��لم گفت: »امیدوارم بتوانیم با همکاری هم سیاه جامگان را در جمع 

10تیم باالی جدول حفظ کنیم.«
»رسول خطیبی« در خصوص پیوستن به تیم فوتبال سیاه جامگان عنوان کرد: »دوشنبه شب به مشهد آمدم 
و مذاکرات خود را آغاز کردیم  و در این لحظه که با شما صحبت می کنم به جمع بندی رسیدیم تا همکاری را 

آغاز کنیم و امیدوارم بتوانیم در پایان لیگ برتر در جمع 10 تیم باالی لیگ برتر حضور داشته باشیم.«
وی افزود: »درباره کادر فنی هنوز تصمیم نگرفتیم و ظرف دو سه روز آینده تصمیم نهایی خود را در خصوص 

کادر فنی می گیرم.«
وی در خصوص مشکات مدرک مربی گری خود، خاطرنشان کرد: »مشکلی در این رابطه ندارم و با شرکت 
در کاس هایی که مردادماه برگزار می شود مدرکم را اخذ می کنم. باز هم تاکید می کنم تنها به بقا در لیگ برتر 

فکر نمی کنیم و به مردم مشهد قول می دهم در پایان لیگ برتر جز 10 تیم باالی جدول باشیم.«

مس�عود عباس�ی : بهرام افش��ارزاده به خیال اینکه علیرضا 
منصوریان ظهر روز سه شنبه با مراجعه به باشگاه نفت تهران تسویه 
حساب خود را از این باش��گاه می گیرد تا مشکلی برای حضور در 
کادر فنی استقال نداشته باشد، در دفتر کارش در وزارت ورزش و 
جوانان به انتظار تماس تلفنی منصوریان نشست اما منصوریان به او 
زنگ نزد بلکه  پیامکی برای او از سوی یکی از خبرگزاری ها ارسال 

شد که پس از این پیامک تمرکز افشارزاده به کلی به هم ریخت!
اما پیامک چه بود:» علیرضا منصوریان پس از ماقات با مدیران 
باشگاه نفت تهران در این باشگاه ماندگار شد!« مدیرعامل دو شغله 
باشگاه استقال باور نمی کرد به همین دلیل با موبایل منصوریان 
تماس گرفت اما افشارزاده فقط این پیغام را شنید:» مشترک مورد 
نظر در دسترس نمی باشد، تماس شما از طریق پیام کوتاه به ایشان 
اطاع داده خواهد شد!« افش��ارزاده نمی خواست خبر مذکور را 
باور کند به همین دلیل به برخی از دوستان رسانه ای خود که از 
نزدیکان علیرضا منصوریان به ش��مار می روند زنگ زد که وقتی 

توضیح آنها را شنید سرانجام این خبر را باور کرد!
در همین ش��رایط مدیر نقل و انتقاالت باشگاه نفت تهران هم 
با انجام مصاحبه ای از ماقات منصوریان با مدیران باش��گاه خبر 
داد و در این خصوص اعام کرد:» منصوریان با باشگاه نفت تهران 
به توافق رس��یده و فصل آینده هم با نفت ادامه خواهد داد!« اما از 
جلسه منصوریان و قنبرزاده اخبار جالبی به بیرون درز پیدا کرد 
که می تواند نشان دهد چرا منصوریان قید مربیگری روی نیمکت 

استقال را زد و به پیشنهاد نفت تهران پاسخ مثبت داد.
گفته می ش��ود مدیرعامل نفت به همراه اعضای هیات مدیره 

برای وسوسه کردن منصوریان به او اعام کردند بودجه فصل بعد 
تیم فوتبال نفت از سوی وزارتخانه 20 درصد نسبت به سال گذشته 
افزایش یافته از طرفی دیگر قرارداد این باش��گاه نیز با منصوریان 
شاهد جهش چشمگیری شده که به صورت تقریبی نزدیک به 25 
درصد نسبت به سال گذش��ته منصوریان دریافتی بیشتر خواهد 

داشت.
اما پرسش اصلی اینست که حاال چه کسی هدایت تیم فوتبال 
اس��تقال را برعهده خواهد گرفت؟ یکی از اعضای هیات مدیره 
استقال در این خصوص به خبرنگار ما می گوید:» حاال مذاکره با 
گزینه های بعدی در دستور کار مدیریت قرار خواهد گرفت، و از 
بین دو گزینه داخلی و خارجی یک نفر به عنوان سرمربی جدید 

هدایت تیم فوتبال استقال انتخاب می شود.«
یکی از رسانه های نزدیک به باشگاه استقال نیز با تایید تلویحی 
این اظهارنظر عضو هی��ات مدیره از عزم ج��دی وزارت ورزش و 
جوانان برای استخدام سرمربی خارجی برای باشگاه استقال خبر 
داد و در این خصوص نوش��ت فردا گزینه خارجی مربیگری تیم 
فوتبال استقال وارد تهران خواهد شد تا با مسووالن این باشگاه 

مذاکرات نهایی خود را انجام دهد.
شایع شده است مدیران استقال  با اس��تیماچ کروات تماس 
گرفته و از او برای انجام مذاکرات نهایی در تهران دعوت به عمل 
آورده اند.طبق شنیده ها استیماچ فردا در تهران حضور پیدا خواهد 
کرد. از طرفی دیگر گفته می شود برخی مسووالن باشگاه با پرویز 
مظلومی هم تماس گرفتند و به او آماده باش دادند تا در صورت نیاز 

به باشگاه و جلسه با اعضای هیات مدیره بیاید.

منصوریان
 با پیشنهاد اغواکننده 
در نفت ماندگار شد

حاال وزارت ورزش 
برای استقالل 
سرمربی استخدام 
می کند!



 

چهار شنبه 27  خرداد  1394 | 29    شعبان  1436 |   17   ژوئن  2015 | سال بیست و هشتم | شماره 7860

فوتبال در جهان
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قدس ورزشی

استخدام اولین مربی 
انگلیسی برای گالسکو 
رنجرز بعد از 1۴3 سال

تیم فوتبال گاس��کو رنجرز 
اس��کاتلند در تاری��خ حیات یک 
قرن و نیم خود مربی انگلیس��ی 
نداش��ت که عاقب��ت صاحب آن 
ش��د. گاس��کو رنجرزی ه��ا که 
در سال 1872 تاس��یس شده و 
اکنون 143 س��ال از حیات این 
تیم سپری شده، به دنبال ناکامی 
در مسابقات قهرمانی لیگ کشور 
خود، به س��راغ تغییر کادر فنی 

رفتند.
این تیم اسکاتلندی برای این 
منظور با م��ارک ورابورتون 52 
ساله که پیش تر مربی تیم دسته 
دومی برنتفورد بود، قراردادی 3 
ساله بست تا بلکه در فصل آینده 
به مقام نخس��ت لیگ برسد.این 
اتفاق از این جهت جالب است که 
گاسکو با وجود بودن در بریتانیا 
و مشترکات فرهنگی بسیار کشور 
خود با همسایه اش، سابقه نداشت 
که مربی انگلیسی استخدام کند.

گاس��کو رنجرز تاکنون 54 
مرتبه فاتح رقابت های لیگ شده 

است.

مراس��م معارفه سینیش��ا میهایلوویچ از س��وی 
می��ان حال��ت تش��ریفاتی خواهد داش��ت. مربی 
صربس��تانی از چند روز پیش در مراس��م ش��ام با 
برلوس��کنی بخشی از این باشگاه شده و روز بعد از 
آن ماقات قرارداد 2 س��اله بسته بود. اما میان تا 
روزی که مش��کات مربوط به قرارداد اینتزاگی را 
حل نکند، نمی تواند میها را به عنوان مربی جدید 

معرفی کند. 
درعین حال مربی س��ابق س��مپدوریا که گفته 15 
روز دیگر مربی میان خواهد بود، فعالیتش را در نقش 
مربی آغاز کرده بخصوص که تمرینات میان برای فصل 
جدید یک ماه دیگر شروع می شوند. میها روز سه شنبه 

در میانلو بود تا برای اولین ب��ار از محل تمرینات تیم 
بازدید کند و شرایط لجستیک باشگاه را پیش از شروع 

فصل محک بزند.
 جالب اینجاس��ت که او س��الها در آپیانو جنتیله 
دستیار روبرتو مانچینی در اینتر بوده و برای همین 
پاس��خ مثبت او به میانی ها تا حدی عجیب به نظر 

می رسد. 
به هرحال میهایلوویچ در میان کار ساده ای پیش 
رو نخواهد داش��ت و یکی از بزرگ ترین مشکات او 
در این تیم به تراکم مهاجم در خط حمله روسونری 
مربوط است. عاوه بر بازیکنان قبلی تیم گروهی از 
بازیکنانی که به طور قرضی ب��ه تیمهای دیگر رفته 

بودند به تیم بازگش��ته اند. 
البته قرارداد پاتزینی رو به اتمام اس��ت و دسترو در 

پایان مدت دوره قرضی در میان به رم بازمی گردد. 
با این حال میهایلوویچ در روز شروع تمرینات 9 
مهاجم در تیمش خواهد داشت: چرچی، الشعراوی، 
هوندا، مس��تور، منز، س��وزو از بازیکنان فصل قبل 
بوده و ماتری، نی��ان، پتانیا هم بع��د از پایان دوره 
قرضی در تیمهای دیگر به خانه برگش��ته اند. میان 
می خواهد در ب��ازار نقل وانتقالها ه��م چند بازیکن 
تازه به خدمت گیرد و در این شرایط معلوم نیست، 
گالیانی چط��ور می خواهد مهره ه��ای اضافی را به 

تیمهای دیگر بفرس��تد.

مشکل مربی صربستانی در میالن
9 مهاجم برای میهایلوویچ!

درخواست بنیتس برای خرید 2 ستاره
پس از اینکه نشریه as، خبر از عاقه رئال برای جذب کندوگبیا و ویدال داد، دو منبع 
ایتالیایی “Il Messaggero” و کوریره دلو اسپورت خبر دادند که رافا بنیتس به شخصه 
بسیار عاقمند است تا لوکاس بیگلیا، هافبک آرژانتینی باشگاه التزیو و راجا ناینگوالن، 
هافبک بلژیکی آ اس رم به رئال بیایند و از مدیران باشگاه درخواست کرده تا برای جذب 

این دو بازیکن با مدیران التزیو و رم وارد مذاکره شوند.

تساوی پرگل شیلی و مکزیک 
دیدار تیم های شیلی و مکزیک از گروه اول رقابت های کوپا آمریکا با تساوی 3-3 به 
پایان رسید. شاگردان خورخه سمپائولی امیدوار بودند با پیروزی در این دیدار، صعودشان 
به عنوان تیم اول را تا اندازه زیادی قطعی کنند اما در نهایت به یک تساوی رضایت دادند.

آرتورو ویدال با زدن دو گل در دقایق 22 و 55، بار دیگر س��تاره ش��یلی بود و ادواردو 
وارگاس، دیگر گل قرمزها در این دیدار را در دقیقه 55 به ثمر رساند. ماتیاس ووسو )21 

و 66(و خیمنز )29(، گلزنان مکزیک در این دیدار بودند.
در دیگر دیدار این گروه، بولیوی 3-2 اکوادور را شکست داد تا 4 امتیازی شود و تنها 
به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به شیلی، در رتبه دوم این گروه قرار بگیرد. مکزیک هم با 
دو امتیاز، امیدوار است در روز پایانی با پیروزی مقابل اکوادور، از شانس صعود برخوردار 

باشد.

معالجه ستاره جوان بایرن در مونیخ
 اندکی پیش از آغاز جام زیر 21ساله های ملت های اروپا در چک، پی یر امیل هویبرگ، 
مهاجم دانمارکی بایرن به علت مصدومیتش اردوی تیم کشورش را ترک کرد و برای مداوا 
به مونیخ رفت. دانمارک که در مرحله گروهی این تورنمنت با آلمان هم گروه است، احتمال 
دارد نتواند در بازی های نخست از حضور پی یر امیل هویبرگ استفاده کند. این هافبک 
19 ساله به علت درد در ناحیه کشاله ران اردوی تیم کشورش در پراگ را ترک کرد و برای 

معالجه به مونیخ پرواز کرد.
یسپر پترسن ،رئیس تیم پزشکی دانمارک، با اعام این خبر گفت:” ما تصمیم گرفتیم 

سریع این مشکل را رفع و رجوع کنیم چرا که وقت زیادی نداریم.”

زیدان: رئال به دنبال پوگباست
زین الدین زیدان، مرب��ی تیم دوم رئال، تایید کرد که این باش��گاه به دنبال به 
خدمت گرفتن پل پوگبا، ستاره یوونتوس، در این تابستان است.رئالی ها از مدت 
ها قبل به دنبال به خدمت این ستاره فرانس��وی هستند و اکنون زیدان هم 

تایید کرد پوگبا یکی از اهداف رئال در بازار نقل و انتقاالت تابستانی است.
او به خبرنگاران گفت:” او همه ویژگی های الزم را دارد. فکر می کنم 
او فوق العاده است. چیزی که من در مورد او دوست دارم، این است که 

او همه ویژگی های یک بازیکن تمام عیار را دارد.”

ریبری شروع فصل بعد را از دست داد
 وضعیت فرانک ریبری و چش��م انداز وی برای بازگش��ت به 
ترکیب بای��رن روز به روز بدتر می ش��ود. داس��تان مصدومیت 
ریبری ظاهرا پایانی ندارد. این بازیک��ن که امیدوار بود خودش 
را تا اول جوالی آماده کند و به اردوی تابس��تانی بایرن مونیخ در 
چین برساند، حاال در وضعیتی است که حضورش حتی در بازی های 
آغازین فصل آینده هم در هاله ای از ابهام است.گفتنی است ریبری 11 

ماه مارس در دیدار برابر شاختار دونتسک دچار مصدومیت شد.

تحقیق یوفا در مورد اتفاقات دیدار کرواسی-ایتالیا
یوفا تایید کرد که یک پرونده انضباطی در مورد اتفاقات دیدار کرواسی- ایتالیا 
در مقدماتی یورو 2016 باز  کرده است. تیم های کرواسی و ایتالیا در ورزشگاه بدون 
تماشاگر اش��پلیت به  مصاف هم رفتند اما وجود یک عامت صلیب شکسته در زمین، 
جنجال ساز شد. عوامل ورزشگاه سعی کردند بین دو نیمه این عامت را از روی زمین پاک 
کنند اما چندان در این کار  موفق نبودند. فدراس��یون فوتبال کرواسی به دلیل این اتفاق 

عذرخواهی کرد و آن را یک عمل مجرمانه  معرفی کرد. 
اکنون اتحادیه فوتبال اروپا قصد دارد این اتفاق را بررسی کرده و احتماال محرومیتی 

برای تیم ملی  کرواسی در نظر خواهد گرفت. 
هواداران کروات در دیدار مقابل نروژ در ماه مارس هم شعارهای نژادپرستانه داده بودند 

و به همین دلیل،  دیدار مقابل ایتالیا بدون تماشاگر برگزار شده بود. 

دروازه بان آژاکس به منچستر نزدیکتر شد
 داوید دخیا تا به امروز از تمدید قرارداد با منچستریونایتد سر باز زده و در گفت وگو با 
مدیران این باشگاه، از تمایلش برای جدایی و رفتن به رئال مادرید سخن گفته است. در 
چنین شرایطی، یونایتدی ها سخت در پی جذب یک دروازه بان تراز اول جهانی هستند 
و برای این امر به توصیه فان خال)سرمربی منچستریونایتد(، روی سیلسن به جمع بندی 
نهایی رسیده اند. دروازه بان ملی پوش باشگاه آژاکس که در جام جهانی و زمانیکه فان خال 

مربی تیم ملی هلند بود، در تمام بازی ها برای کشورش بصورت ثابت بازی کرد.

پیشنهاد شیاطین برای خرید ستاره التزیو
فلیپ��ه اندرس��ون، هافبک تهاجم��ی برزیلی باش��گاه التزی��و، مورد توجه باش��گاه 
منچستریونایتد قرار گرفته است. اندرسون 22 ساله، فصل گذشته درخشش چشمگیری 
در ترکیب التزیو داشت و گل های حساسی نیز برای تیم آبی پوش شهر رم به ثمر رساند. او 
کمک کرد تا التزیو پس از چند سال ناکامی، سهمیه لیگ قهرمانان را کسب کند. او در دو 

فصل اخیر 45 بازی برای التزیو انجام داده و 10 گل نیز به ثمر رسانده است.

رودریگو موره نو به والنسیا پیوست
باشگاه والنسیا رسما اعام کرد که رودریگو موره نو را از بنفیکا بصورت قطعی خریداری 
کرده است. رودریگو که جوالی گذشته از بنفیکا بصورت قرضی به والنسیا پیوسته بود؛ 
حال با قراردادی 4 س��اله به ارزش 30 میلیون یورو، رسما بازیکن والنسیا محسوب می 
شود. این مهاجم که سابقه حضور در تیم ملی اسپانیا را نیز دارد، سال ها در بنفیکا چهره 
درخش��انی از خود ارائه داد و در قرارداد قرضی او با والنس��یا بندی وجود داشت که می 

توانست فصل 2015-2016 را بصورت قطعی در این تیم بازی کند.

تیم منتخب فصل اللیگا اعالم شد
اللیگای 2014-2015 با قهرمانی بارسلونا و نایب قهرمانی رئال به اتمام رسید. از سوی 
کمیته برگزاری این رقابت ها، اسامی 11 بازیکن به عنوان تیم منتخب فصل اعام شدند. 
لوئیس انریکه نیز به عنوان بهترین مربی فصل برگزیده شد. بارسلونا با داشتن 6 بازیکن در 
این زمینه پیشتاز است و نام دو رئالی نیز در تیم منتخب فصل به چشم می خورد. انتخاب 
براوو و سه مدافع از بارسا در تیم منتخب طبیعی به نظر می رسد؛ چون این تیم در تمام 

فصل تنها 19 گل دریافت کرد :
دروازه بان : کلودیو براوو )بارسلونا(

مدافعان : دنی آلوس )بارس��لونا(، اوتامندی )والنس��یا(، پیکه )بارسلونا(، یوردی آلبا 
)بارسلونا(

هافبک ها : کریخوویاک )سویا(، راکیتیچ )بارسلونا(، خامس رودریگز )رئال مادرید(
مهاجمان : مسی )بارسلونا(، رونالدو )رئال مادرید( و گریژمان )اتلتیکو مادرید(

مربی: لوئیس انریکه )بارسلونا(

جریمه یک میلیارد و پانصد میلیونی بخاطر رونالدو
تیم ملی پرتغال به خاطر خلف وعده و عدم اس��تفاده از کریستیانو رونالدو در بازی با 

ایتالیا مجبور به پرداخت جریمه هنگفت یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی است.
فدراسیون فوتبال پرتغال در آستانه جریمه کانی قرارگرفته است. این سازمان برای 
دیدارامشب با ایتالیا در شهر میامی قبا توافق کرده بود در ارنج نفرات تیم خود از وجود 
کریستیانو رونالدو استفاده کند. برهمین اساس مقامات مسوول براساس حضور ستاره 
رئالی برنامه ریزی کرده بودند. اما فرناندو سانتوس، سرمربی تیم پرتغال به جای استفاده و 

به همراه بردن اعجوبه مادریدی با تیم خود،  وی را به تعطیات فرستاد.
اکنون به دلیل سرپیچی از مفاد قرارداد این بازی، فدراسیون فوتبال پرتغالی ها مجبور 

است 400 هزار یورو )یک میلیارد و پانصد میلیون تومان( ضرر و زیان بپردازد.

زالتان ایبراهیموویچ بعد از اینکه به درخواست آدریانو 
گالیانی مبنی بر بازگش��ت دوباره به میان پاسخ مثبت 
داده، همراه با مدیربرنامه هایش به قطر رفته تا درخواست 
رسمی خود مبنی بر فروخته شدن را به  مسؤوالن پاری 
س��ن ژرمن ارایه دهد. ایبراهیموویچ ساعت 22 به وقت 
محلی همراه با مینو رای��وال مدیربرنامه هایش وارد دبی 

شد.
او صبح چهارش��نبه به دوحه رف��ت و میهمان ناصر 
الخلیفی، رئیس پی اس جی بود. احتماالً زالتان در این 
ماقات درخواس��ت رسمی خود برای فس��خ قرارداد دو 

طرف را به او ارایه کرده تا برای بار دوم به میان برگردد.
آنچه مشخص است در این جلس��ه گزینه هایی برای 
حل این مشکل مطرح ش��ده اند؛ پی اس جی یا قرارداد 
جدیدی به زالتان پیش��نهاد می دهد یا دوطرف بر س��ر 
فروش او توافق می کنند. مهاجم سوئدی که اکتبر آینده 
34 ساله می شود، هنوز یک سال با تیم فرانسوی قرارداد 
دارد و دس��تمزد س��االنه او 12 میلیون یورو است و این 
مبلغ حتی برای باشگاه ثروتمند پاری سن ژرمن هم رقم 

کمی نیست. 
اگر پی اس جی این رقم را باال می داند، پس میان به 
طور حتم از عهده پرداخت چنین دستمزدی برنمی آید. 
روسونری برای حل این مش��کل این ترفند را پیدا کرده 
اس��ت: ارایه یک قرارداد طوالنی به زالتان به نحوی که 
بتوان دستمزد 9 میلیون یورویی برای دو سال و دستمزد 
6 میلیون یورویی برای سه سال را در آن تقسیم کرد. در 
مجموع او در پایان مدت زمان حضورش در میان رویهم 
رفته 18 میلیون یورو دریافت می کند. اما موضوع فقط 

پول زیادی که زالتان طلب می کند نیست. 
برای زالتان بازگشت به میان ارزشهای زیادی دارد. او 
در سال 2012 با دلخوری راهی پاری سن ژرمن شده بود 
تا به عنوان ارزانترین بازیکن لیگ 1 در این رقابتها بازی 
کند. مهاجم سوئدی همان سال ترجیح می داد با دستمزد 

کمتر در میان بماند، ولی مشکل اینجا بود که این تیم 
نیاز مبرمی به فروش او احساس می کرد. حاال اگر پی اس 
جی تمایلی به تمدید قرارداد نداشته باشد، ایبراهیموویچ 
با کمال میل راهی تیم دیگری می ش��ود. سفر به دوحه 
اولین نشانه این تمایل است. او دو گل در بازی قبلی سوئد 
برابر مونته نگرو در مرحله مقدمات��ی یورو 2016 زده و 

بافاصله استکهلم را به مقصد پاریس ترک کرد؛ سپس 
با رایوال به دوبی رفته تا از آنجا به دوحه برود.

 رایوال به طور حتم از الخلیف��ی می خواهد تا 
در مورد تمدید ق��رارداد ف��ن در ویل مذاکره 

کن��د و بح��ث پوگب��ا را هم پی��ش خواهد 
کش��ید؛ اما حضور زالتان در این جلس��ه 

مش��خص می کند که او مح��ور اصلی 
گفت وگوهاست. زالتان که احتماالً 

با شیخ الثانی، رئیس اصلی باشگاه 
هم ماقات مس��تقیمی در دوحه 
داش��ته، ایده های مشخصی در 
م��ورد آین��ده اش دارد. او قبل از 
رفتن به تعطیات به لس آنجلس 
می رود تا در مورد چن��د قرارداد 
اسپانسری مذاکره هایی انجام دهد. 

در این چند هفته از زمانی که میان 
تمایل خود را به بازگرداندن زالتان 

مطرح کرده، پی اس جی مواضع ضد 
و نقیضی اتخ��اذ کرده و ب��رای همین 

رایوال و زالتان ب��رای اینکه تکلیف خود 
را روشن شده بدانند، تصمیم به انجام این 

س��فر کوتاه به خاورمیانه گرفتند. میان با 
اضطراب در انتظار مشخص شدن نتیجه نهایی 

مذاکرات خواهد بود. منابع نزدیک به میان چنین 
بازگشتی را بسیار سخت دانسته اند، ولی از گالیانی و 

رایوال باید انتظار هرگونه شگفتی داشت.

زالتان به قطر رفت

مذاکره برای تمدید یا درخواست
 فروخته شدن؟

با تمدید قرارداد نیمار با کاتالونیایی ها

مسی همچنان باالترین دستمزد را در بارسا می گیرد
 نیمار در پی سپری کردن یک فصل استثنایی با بارسلونا قراردادش را با این 
تیم تمدید می کند. بارتومئو، رئیس این باشگاه پیشنهاد یک قرارداد جدید تا 
سال 2020 را با دستمزد ساالنه 12 میلیون یورو به مهاجم برزیلی داده و نشریه 
اسپورت با افشای این خبر گفته که دوطرف در ماه مارس بر سر جزئیات این 
قرارداد به توافق رسیده بودند. نیمار در واقع با این قرارداد جدید بعد از لیونل 
مسی بیشترین دستمزد را از این باشگاه دریافت می کند. انتظار می رود طرفین 
بعد از پایان رقابتهای کوپا آمریکا و پیش از آغاز تور تابس��تانی بارسا قرارداد 
جدید را امضا کنند. نیمار همچون مسی تبصره ای در قراردادش خواهد داشت 

و طبق اعام  نشریات کاتالونیایی بارسلونا می خواهد مبلغ فسخ قرارداد ستاره 
برزیلی را 250 میلیون یورو تعیین کند.

نیمار: توپ طال از مسی خواهد شد
نیمار در جریان رقابتهای کوپا آمریکا در شیلی در مورد برنده توپ طای 
س��ال 2015 به خبرنگاران گفت: »برنده جایزه امسال از حاال مشخص است. 
مسی به خاطر کارهایی که انجام داده شایسته دریافت این عنوان خواهد بود، 

اما نمی دانم بین سه نفر اصلی خواهم بود یا خیر.«

اتفاق باورنکردنی در دسته پنجم آلمان

50 تماشاگر بازیکنان را کتک زدند
خش��ونت در رقابتهای باش��گاهی فوتبال آلمان روز 
به روز تشدید می یابد و ورزشگاه های این کشور هرروز 
صحنه حوادث تلخ تری هستند. روز یکشنبه در جریان 
مس��ابقه روت وایس ارف��ورت و لوکوموتی��و الیپزیگ 
 تیم میهمان برای اینکه فصل را در رتبه س��وم اوبرلیگا
 ) دس��ته پنجم باش��گاهی آلمان( به پایان رس��اند و در

 پلی  آف شرکت کند به 3 امتیاز نیاز داشت. اما روت وایس 
ارفورت که چیزی از این فصل نمی خواست با جدیت تمام 
در زمین حاضر ش��د و تا دقیقه 73 ب��ا دو گل از حریف 
پیش بود، اما زیان مهاجم میهمان در پی یک خطای بد 
کنترل اعصابش را از دست داد و اخراج شد.ابتدا  30 تن 
از هواداران تیم در پی این اتفاق به زمین هجوم آوردند و 
بعد از دخالت گروهی از ماموران امنیتی کنار زمین 20 
هوادار متعصب دیگر هم وارد عمل شدند. این عده شروع 
به کتک زدن بازیکنان تیم خودی و حریف کردند و حتی 
ماریو باسلر، بازیکن س��ابق بایرن مونیخ و مدیر ورزشی 
لوکوموتیو هم از این کتک زدن ها در امان نماند و مجروح 
ش��د. همراه باس��لر، کار 30 نفر دیگر هم به بیمارستان 
کشیده شد! برای خاتمه دادن به این ماجرا بیش از 100 
پلیس که دهها نفر را دستگیر کردند، وارد عمل شدند. 
س��رانجام داور تصمیم به قطع مس��ابقه گرفت و دراین 

صورت پیروزی 3-0 به نفع میزبان اعام خواهد شد.
 باشگاه لوکوموتیو الیپزیگ با ابراز تأسف از این اتفاق 
این رفتار تماشاگرانش را محکوم کرد و ماریو باسلر هم 
گفت:»در 25 س��الی که در فوتبال حض��ور دارم، هرگز 
چنین اتفاقی نیفتاده ب��ود. وقتی به این فکر می کنم که 
بازیکنان تیمم چه جوری کتک خوردند از خودم سؤال 
می کنم که برای چه کار می کنم. واقعاً! کار کردن ارزش 
ندارد و اگر اوضاع این طور اس��ت، بهتر اس��ت روزهای 
تعطیل با همس��رم به خارج از شهر برای تفریح برویم.« 
این آخرین نمون��ه خش��ونت رخ داده در فوتبال آلمان 
محسوب می شود. 14 فوریه گذشته در داربی بوروسیا 
مونشن گادباخ و کلن در پایان بازی گروهی از هواداران 
میهمان به داخل زمین هجوم آوردند و به سمت هواداران 

گادباخ رفتند. 
قاضی می��دان کلن را 200 هزار ی��ورو جریمه کرد و 
باش��گاه هم هواداران خاطی را مجبور به پرداخت کرده 
بود. اواسط آوریل در برلین در جریان یک بازی از دسته 
ششم بین برلینر اس سی و اسپارتا لیشتنبرگ مهاجم 
تیم میهمان از سوی 30 هوادار تیم برلینر مورد ضرب و 

شتم قرار گرفت و آرواره و بینی اش شکست.



منهای فوتبال
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قدس ورزشی

احسان حدادی،نایب قهرمان پرتاب دیسک المیپیک لندن 
درباره شرایط خود گفت: تمریناتم را در آمریکا دنبال می کنم 
تا هر چه سریعتر به شرایط ایده ال نزدیک شوم. هر چند برای 
رسیدن به فرم ایده آل بدنی باید تاش بسیاری کنم، اما قطعاً 

طی روزهای آینده دوباره به روزهای خوبم بازمی گردم.
او ادام��ه داد: پس از حض��ور در دو مرحل��ه لیگ الماس 
انتقادهای بسیاری نسبت به عملکرد من صورت گرفت، اما 
باید عنوان کنم، ش��رایط من با بس��یاری از رقیبانم متفاوت 
است. تمام رقبای من که در لیگ الماس شرکت می کنند، در 
کنار خود مربی و فیزیوتراپ داشتند، اما احسان حدادی تک 

و تنها در مسابقات شرکت کرده بود.
نایب قهرمان المپیک لندن در ادامه به سایت روابط عمومی 
دوومیدانی گفت: باشرایطی که من دارم، اگر روی سکو بروم 
و س��ایر رقبا از رس��یدن به موفقیت ناکام بمانند، قطعاً ظلم 
بزرگی به آنها شده است. باید واقع بین باشیم، حدادی بعد از 

بازی های آسیایی اینچئون به حال خود رها شده بود. من تازه 
چند هفته ای است که تمرینات سنگین خودم را آغاز کرده ام. 
دارنده مدال ط��ای پرتاب دیس��ک بازی های آس��یایی 
اینچئون گفت: با تمام این صحبتها باید به تمام هموطنان 
بگویم که روحیه احس��ان حدادی به گونه ای نیس��ت که 
دنبال بهانه یا داستان س��رایی برای پوشش عملکرد خود 
باش��د. اینجا بصراحت اعام می کنم که اهداف بزرگی در 
سر دارم و برای رسیدن به آن تمام تاشم را خواهم کرد. 
در این میان فقط برای افرادی متأس��ف هس��تم که تصور 
می کنند با حاشیه س��ازی برای حدادی می توانند او را از 

مس��یر اصلی اش خارج کنند. 
حدادی درباره شش��مین مرحله رقابته��ای لیگ الماس 
دوومیدان��ی اظهار کرد: مس��ابقات اس��لو ب��رای بنده حکم 
رقابتهای تدارکاتی را داشت، زیرا هنوز از شرایط ایده آل خود 

فاصله دارم.

محمود مشحون، رئیس فدراسیون بسکتبال در رابطه 
با کامیار صادق زاده و برزین بابان، دو عضو تیم بس��کتبال 
جوانان که در خال آماده س��ازی این تیم برای حضور در 
مسابقات قهرمانی جهان، محل اردو را ترک کردند و برخورد 

با آنها توضیح داد.
وی در این رابط��ه گفت: همه تاش م��ا رعایت اخاق 
مداری و اجرای احکام اصولی رفتاری جهت سالم سازی در 
بسکتبال است. ورزشکاری که به مرحله قهرمان ملی شدن 
می رسد، دیگر مال خودش و حتی باشگاهش نیست، بلکه 
به ملت و پرچم ایران تعلق دارد، بنابراین باید آنچه را از طرف 

کادر فنی به وی دیکته می شود، مو به مو اجرا کند.

مشحون با بیان اینکه در رابطه با دو عضو تیم بسکتبال 
جوانان صحبتهایی ش��ده و بی تفاوت از کن��ار آنها گذر 
نخواهیم کرد، خاطرنشان کرد: در مورد بابان باید بگویم، 
ظاهراً والدین این بازیکن این طور خواسته بودند که این 
بازیکن به محل مسابقات اعزام ش��ود و آنجا بماند، اما ما 
نرده بان ترقی و خواسته خانواده ها جهت منافع شخصی 
آنها نیستیم. در مورد صادق زاده هم به موضوع ترک اردو 
توسط وی رسیدگی می کنم و اگر مقصر باشد، تمهیدات 
الزم را در نظر خواهیم گرفت. اگ��ر بخواهیم از کنار این 
گونه موارد به راحتی عبور کنیم، باید فاتحه اخاق مداری 

را بخوانی��م.

حدادی: شرایط من با بسیاری از رقیبانم متفاوت است 

 مشحون: بازیکنانی که اردوی  تیم ملی را ترک کنند، تنبیه می شوند

لیگ جهانی والیبال 
سری اول بلیت های بازی ایران - آمریکا در 35 ثانیه به فروش رفت!

دیدار نخست تیمهای ملی والیبال ایران و آمریکا به میزبانی تهران قرار است جمعه از 
ساعت 21 در سالن 12 هزار نفری آزادی برگزار شود.

 در همین راستا فدراسیون والیبال تصمیم گرفت تا بلیتهای این دیدار را به صورت 
اینترنتی در اختیار عاقه مندان قرار دهد. خرید بلیتهای بازی توسط هواداران والیبال 
ایران به نوعی یک رکورد بود؛ در حالی که مس��ؤوالن فدراسیون، بلیتهای را به صورت 
تقسیم بندی شده روی سایت قرار داده بودند، سری نخست آنها که 1000 عدد بود، در 
مدت زمان 35 ثانیه به اتمام رسید و خریداری شد. استقبال کم نظیر مردم برای خرید 
بلیت بازی  موجب شد تا سایت فدراسیون والیبال با مشکاتی روبرو شود و عاقه مندان 

نتوانند به راحتی به این سایت دسترسی پیدا کنند.

معرفی شمشیربازان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا 
ترکیب 11 نفره تیمهای ملی شمش��یربازی در هر سه اسلحه سابر، فلوره و اپه برای 

حضور در مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شد. 
اسامی ملی پوشان شرکت کننده در مسابقات شمشیربازی 2015 قهرمانی آسیا به 

این شرح است:
اسلحه سابر: مجتبی عابدینی، محمد رهبری، علی پاکدامن، فرزاد باهرارسباران

اسلحه اپه: محمد اسماعیلی، طاهر عاشوری، محمد علی کیهانی، امیر خلفی
اسلحه فلوره: علیرضا ادهمی، شروین طلوعی، محمد حسین جعفری

پانزوان و بیرانوند دستیاران توکلی  در تیم ملی وزنه برداری
پس ازانتخاب حس��ین توکلی به عنوان س��رمربی تیم ملی وزنه برداری کشورمان، 
قرار شد توکلی دو دس��تیار خود را برای معارفه و تأیید نهایی به کمیته فنی فدراسیون 
معرفی کند که او از کمیته فنی درخواست کرد تا به وی اجازه دهند فعًا از حضور سید 
مهدی پانزوان و محسن بیرانوند تا رقابتهای آس��یایی تایلند درکنار خود استفاده کند 
و پس از آن به صورت قطعی دستیاران ثابت خود را برای گرفتن تایید نهایی به کمیته 

فنی معرفی کند. 
این درخواس��ت توکلی با تأیید اعض��ای کمیته فنی پذیرفته ش��د و مقرر گردید تا 

رقابتهای آسیایی پانزوان وبیرانوند درکنار توکلی باقی بمانند.

سفر نخستین فاتح زمستانی اورست به ایران
همزمان ب��ا برپایی کمپ جوانان اتحادی��ه جهانی کوهنوردی ب��ر روی قله دماوند، 
»کریس��تف ویلیچکی« کوهنورد نامدار لهستانی و نخس��تین فاتح زمستانی قله های 
اورست و لوتس��ه به ایران س��فر خواهد کرد.به نقل از سایت فدراس��یون کوهنوردی و 
صعودهای ورزشی، کریستف ویلیچکی 65 ساله در روزهای نخست مرداد ماه به همراه 
همسر کوهنورد خود در ایران حضور خواهد یافت.این کوهنورد باتجربه لهستانی صعود 

به همه قله های باالی 8 هزار متر جهان از جمله اورست و لوتسه را در کارنامه دارد.
ویلیچکی در سال 2001 سرپرست نخستین صعود زمستانی برودپیک بود. این صعود 
با موفقیت 4 عضو این تیم و البته مرگ »ماچی بربکا« و »توماس کوالسکی« همراه بود و 

همین مسأله باعث شد تا ویلیچکی از میزان فعالیت های خود کم کند.

کاپیتان تیم بسکتبال جوانان:ترسی از رویارویی
 با حریفان جهانی نداریم

نوید یوسف  وند،کاپیتان تیم بسکتبال جوانان گفت: طی دو سه ماه گذشته تمرینات 
خوبی انجام دادیم و با این امید در مسابقات شرکت می کنیم که بتوانیم نتیجه خوبی هم 
بگیریم. وی با بیان اینکه مدعی نمی شویم صد در صد به یک مرحله باالتر در مسابقات 
جهانی صعود خواهیم کرد، اظهار داشت: در دوره پیشین مسابقات جهانی فکر می کردیم 
حریفانمان خیلی قوی هستند و کار سختی داریم اما برای این دوره از مسابقات ترسمان 
از این بابت و در کل برای رویارویی با حریفان جهانی ریخته است، بنابراین با این هدف به 

یونان می رویم که نتیجه ای بهتر از دوره پیش بگیریم و صعود هم کنیم.
کاپیتان تیم بس��کتبال جوانان با تاکید بر اینکه پتانسیل هم تیمی هایش باالست، 
خاطرنشان کرد: بعد از مسابقات قهرمانی آس��یا هیچ اردویی نداشتیم، در واقع از عید 
امسال کارمان را شروع کردیم. سرمربی تیم از روزی که آمده روی کارهای پایه تمرکز 

کرده است. طی این مدت نسبت به گذشته خیلی بهتر شده ایم.
 یوسف وند که در دو دوره پیشین مسابقات بسکتبال جوانان قهرمانی جهان نیز حضور 
داشت در پایان تاکید کرد: تیم ما به معنای واقعی یک تیم است. بین بازیکنان هماهنگی 
خیلی خوبی وجود دارد، همه بازیکنان و از جمله خود من فکر و ذکرمان مسابقات یونان 
است. برای خود من در طول لیگ اتفاقات بدی افتاد اما تاشم را به کار گرفتم تا خود را 

به سطح آمادگی الزم برسانم.

»الکساندر چیریچ« گزینه سرمربیگری تیم ملی واترپلو 
رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو از رایزنی این فدراسیون با الساندر چیریچ ملی 

پوش پیشین صربستان برای سپردن هدایت تیم ملی واترپلو به وی خبر داد.
محسن رضوانی گفت: الکساندر چیریچ یکی از قهرمانان و بزرگان واترپلوی دنیاست 

که به تازگی از دنیای حرفه ای ورزشکاری به جرگه مربیگری آمده است.
رئیس فدراسیون شنا ادامه داد: چیریچ 3 روز آخر مسابقات توسعه جهانی واترپلو به 
عنوان میهمان در تهران حضور یافت تا هم فضای مسابقات را ببیند و هم صحبت های 

مقدماتی با این سرمربی داشته باشیم.
رضوانی اضافه کرد: این س��رمربی درحال انجام کارهایش اس��ت. ام��ا مهمترین و 
بزرگ ترین مشکل حضور چیریچ مسأله مالی است. ما تصمیم داریم قراردادی 3 ساله با 

مربی جدید ببندیم. به خاطر همین بررسی می کنیم که انشاهلل به نتیجه برسیم. 

حضور ۴ ملی پوش کبدی 
در لیگ ستارگان جهان

لیگ ستارگان کبدی اواخر   
ماه در حالی به میزبانی شهر 
بمبئ��ی هندوس��تان برگزار 
می ش��ود ک��ه 4 ملی پ��وش 
کشورمان نیز به این رقابت ها 

دعوت شده اند.
مع��راج ش��یخ، محم��د 
مقصودلو، فاض��ل اتارچالی و 
هادی اش��ترک ملی پوشان 
کشورمان هس��تند که اوایل 
تیر ماه برای حض��ور در این 
مس��ابقات عازم هندوستان 

می شوند.
اش��ترک و ش��یخ در تیم 
تلوگوتیت��ان ب��ازی خواهند 
ک��رد. مقصودل��و در جی پور 
قهرمان دوره قبل حضور دارد 
و اتاراچالی نیز در تیم بمبئی 

بازی خواهد کرد.

اردوی ملی پوشان تفنگ 
از 2۸ تیر در هانوفر 

تی��م  آمادگ��ی  اردوی 
مل��ی تفنگ جهت اع��زام به 
مسابقات جهانی آذربایجان 
و رقابت های توزیع س��همیه 
المپی��ک از 28 تیر ماه تا 11 
مرداد م��اه در ش��هر هانوفر 

آلمان برگزار می شود.
الهه احم��دی، مه لقا جام 
بزرگ، نرجس امام قلی نژاد، 
نجم��ه خدمت��ی و صفی��ه 
بیابانگ��رد در بخ��ش بانوان  
و حس��ین باق��ری، مه��دی 
جعفری چویا، پوریا نوروزیان 
و محمدحس��ین کریمی در 
بخش مردان به این اردو اعزام 
می ش��وند.برنامه های اعزام 
ملی پوش��ان به اردوی آلمان 
از س��وی فدراس��یون قطعی 
اس��ت و تنه��ا ممکن اس��ت 
مشکات مالی در فدراسیون 
فرصت برگ��زاری این اردو را 
از تیراندازان بگیرد.مسابقات 
جهان��ی تیران��دازی از  15 
مرداد ماه در آذربایجان آغاز 

می شود.

برگزاری اولین تمرین تیم 
والیبال آمریکا در ایران

تیم ملی والیب��ال آمریکا 
در چارچوب رقابت های لیگ 
جهان��ی 2015 در روزه��ای 
جمعه و یکش��نبه 29 و 31 
خ��رداد م��اه 2 ب��ار متوالی 
میهم��ان تیم مل��ی ایران در 
س��الن 12 هزار نفری آزادی 

خواهد بود.
اعضای تیم مل��ی آمریکا 
س��اعت 5 بام��داد دی��روز 
)سه ش��نبه( وارد کشورمان 
ش��دند و بافاصله به سمت 
هتل محل اقامت خود حرکت 
کردند. بازیکنان آمریکا پیش 
از ظهر دیروز نیز نخس��تین 
تمرین خود را در تهران برگزار 
کردند تا آماده تقابل با ایران 

شوند.

جوانان مدال آور مسابقات لهستان در اردوی 
بزرگساالن 

با درخواست حسین توکلی، س��رمربی تیم ملی وزنه 
برداری و تأیید کمیته فنی فدراسیون وزنه برداری، علی 
میری و پیمان جان که موفق شدند در رقابتهای جهانی 
جوان��ان کاروان کش��ورمان را در لهس��تان صاحب یک 
نشان طا، دونقره و سه برنز کنند، به مرحله و دور جدید 
تمرینات تیم ملی بزرگساالن اعزامی به مسابقات آسیایی 

تایلند دعوت می شوند.

تأهل شرط اعزام وزنه برداران پیشکسوت به 
مسابقات جهانی!

باتوجه به اینکه کمیته پیشکس��وتان فدراسیون 
وزنه برداری مسابقات جهانی 2015 پیشکسوتان 
در فناند را پیش رو دارد، به تش��خیص و تصویب 
کمیته فنی پیشکس��وتان مقرر شد به ورزشکاران) 
مجرد( پیشکس��وت به هیچ وج��ه مجوز خروج از 
کشور و اعزام به مسابقات برون مرزی پیشکسوتان 

داده نشود.
 

رئیس فدراسیون قایقرانی: هنوز برای ترکیب تیم 
روئینگ به نتیجه نهایی نرسیده ایم 

غامرضا امینی،رئیس فدراسیون قایقرانی گفت:  تیم  
ملی 3 نفره روئینگ کشورمان با ترکیب عاقل حبیبیان، 
امیر رهنما و مجتبی شجاعی برای برپایی اردوی تدارکاتی 
عازم ایتالیا شد. یک مربی نیز این تیم را همراهی خواهد 
کرد. البته این تیم اعزامی تیم المپیک نیست و ما هنوز در 
خصوص ترکیب تیم کسب سهمیه المپیک خود به نتیجه 
نهایی نرسیده ایم. ترکیب این تیم با بررسی رکوردهای 
ورزش��کاران و همچنین نتیجه عملکرد آنها در تس��ت 

انتخابی مشخص خواهد شد.
امینی عنوان کرد: تقریباً ترکیب تیم  ملی آب های آرام 
برای حضور در مسابقات کس��ب سهمیه المپیک نهایی 
شده اما باز هم از این ترکیب یک تست برای قطعی شدن 

نفرات خواهیم گرفت.  

فدراسیون والیبال اعالم کرد

تا اطالع ثانوی بلیط مسابقات والیبال به خانم ها فروخته نمی شود
بلیط فروشی مسابقات والیبال لیگ جهانی 2015 برای 2 مسابقه ایران و آمریکا از صبح دیروز به صورت آناین آغاز 
شد. البته این بلیط فروشی به سرعت تمام شد. فدراسیون والیبال ایران اطاعیه ای در این خصوص صادر کرد و با اشاره 

به محدودیت فضای خانم ها در سالن از عدم فروش بلیط جایگاه خانم ها تا اطاع ثانوی خبر داد.
متن اطاعیه  منتشر شده در سایت فروش بلیط این مسابقات به این شرح است:

به دلیل محدود بودن بخش های مربوط به خانم ها، تا اطاع ثانوی، خرید بلیط خانم ها به دلیل تکمیل ظرفیت، انجام 
نخواهد شد. به علت متقاضی زیاد و گنجایش محدود ورزشگاه، بلیط به کسانی که زودتر به سامانه مراجعه کنند فروخته 
می شود. لذا از همه متقاضیانی که نمی توانند بلیط خریداری کنند، عذرخواهی می کنیم. حتما قبل از مراجعه به ورزشگاه 
از طریق رهگیری بلیط از کامل بودن فرآیند خرید مطمئن شوید. در صورت خرید بلیط موفق، حتما در روز مسابقه با در 
دست داشتن کارت عضویت سامانه و یا اصل کارت ملی حداقل 2 ساعت قبل از شروع مسابقه در ورزشگاه حضور داشته 
باشید. در روز مسابقه تطبیق چهره با کارت ملی یا عضویت انجام می شود. لذا دارنده کارت ملی یا کارت عضویت خود باید 
به ورزشگاه مراجعه کند و واگذاری کارت ملی یا کارت عضویت، مجاز نبوده و از ورود افراد مذکور، جلوگیری می شود. به 
هیچ وجه، هیچ بلیطی در روز مسابقه درورزشگاه به فروش نمی رسد. تمام بلیط ها از طریق اینترنت و قبل از روز مسابقه 
فروخته می شود. از دوس��ت داران عزیز تیم ملی والیبال تقاضا می کنیم در صورتی که بلیط اینترنتی تهیه نکرده اند، به 

هیچ وجه به ورزشگاه مراجعه نکنند.

بعد از ناکامی در انتخابی تیم  ملی کشتی فرنگی

بویری: تمام تمرکزم روی عبدولی بود
پیام بویری، دارنده مدال برنز کشتی فرنگی قهرمانی آسیا درباره عملکرد نه چندان مطلوبش در مسابقات انتخابی تیم 
ملی کشتی فرنگی گفت: به خاطر اینکه از نظر فکری و بدنی خس��ته بودم، تمرکزم به هم خورده بود و نتوانستم نتیجه 
الزم را بگیرم. وی ادامه داد: در کشتی پنجم مقابل گرمسیری خیلی خسته بودم، چرا که پیش از این در مسابقات زیادی 
شرکت کرده بودم و چندین بار وزن کم کرده بودم و به همین دلیل نشد کشتی های خودم را بگیرم. شاید اگر در دور دوم با 
گرمسیری کشتی می گرفتم، می توانستم شکستش دهم. دارنده مدال طای آسیا در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد 
تمرکزش بیشتر روی دیدار با سعید عبدولی بوده و به سایر حریفان توجهی نداشته است، گفت: این موضوع درست است 
و روی سایر حریفان حساب چندانی باز نکرده بودم، چرا که عبدولی از همه بهتر بود، اما این طور نبود که آنها را دست کم 

بگیرم. همان طور که گفتم، بیش از هر چیزی خستگی اجازه نداد نتیجه الزم را بگیرم.

سیامند رحمان:در پارالمپیک ریو باالی 300 کیلو وزنه می زنم
سیامند رحمان، وزنه بردار دسته فوق سنگین معلوالن ایران گفت: در حال حاضر در شرایط خوبی به سر می برم و برای 

رقابتهای قهرمانی جهان که مرداد ماه در قزاقستان برگزار خواهد شد، آماده می شوم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در رقابتهای قهرمانی کشور رکورد خود را جابه جا نکرد، گفت: فعًا چنین تصمیمی 
ندارم، ضمن اینکه در این خصوص با کادر مربیگری هم هماهنگ هستم.  قهرمان پارالمپیک 2012 لندن در ادامه اظهار 
کرد: من قصد دارم در پارالمپیک 2016 ریو وزنه باالی 300 کیلوگرم را باالی سر ببرم. البته در لندن هم 301 کیلوگرم 

وزنه زدم، اما داور خطا اعام کرد. در نهایت وزنه 285 کیلوگرم برایم محسوب شد.
رحمان که در بازی های پاراآسیایی اینچئون، وزنه 292 کیلوگرمی را باالی سر برده، در خصوص رقابتهای جهانی 

قزاقستان گفت: این رقابتها کسب رنکینگ محسوب می شود و حضور در آن الزامی است. 


