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قهرمان خط و نشان کشید/  پیروزی آبی ها  در افتتاحیه لیگ برتر

اومانیا: قرارداد من حرفه ای است؛ باید به آن احترام گذاشت

قراری به جز توافق با پرسپولیس نداشتم 
اس�ماعیلی: یکی از موفقیته��ای کادر 
مدیریتی باشگاه پرسپولیس، تمدید قرارداد 
مدافع کاستاریکایی برای یک فصل دیگر بود. 
»مایکل اومانیا« در فص��ل پیش با قراردادی 
دو ساله به پرسپولیس پیوست، اما قراردادش 
مش��روط بود، به این صورت که برای س��ال 
دوم، تنها با رضایت طرفین تمدید می شود. 
وقتی لیگ چهاردهم به اتمام رسید، اومانیا 
تهران را ت��رک کرد، اما پی��ش از آن به دفتر 
باشگاه رفت تا 52 درصد باقی مانده از قرارداد 
س��ال اول خود را دریافت کن��د. او این طور 
متوجه شد که مسؤوالن باشگاه پرسپولیس 
چندان راغب به پرداخت پول پیش از تمدید 
قرارداد نیستند، به همین دلیل از وکیل خود 
خواست، باشگاه پرسپولیس را به شکایت به 
فیفا تهدید کند. نامه این تهدید وقتی به دفتر 
باشگاه پرسپولیس رسید، علی اکبر طاهری، 
سرپرست باش��گاه فوری درخواست مذاکره 

مستقیم با اومانیا را کرد. 
ای��ن مداف��ع کاس��تاریکایی در خصوص 
اتفاقاتی که در آن زم��ان رخ داد، به ما گفت: 
»به من اعالم شد، برگردم تهران تا مذاکرات را 
ادامه دهم، اما من در اردوی تیم ملی کشورم 
حضور داشتم و نمی توانستم زودتر از ششم 
مرداد به ته��ران برگردم، به همی��ن دلیل با 
ارسال ایمیل به باشگاه از  آنها خواستم پیش 
از هرگونه مذاکره ای، به حساب بین المللی 

من پول واریز کنند. البت��ه این اتفاق نیفتاد، 
ولی برای آنکه پولم را بگیرم، به محض اتمام 
همکاری با تی��م ملی کاس��تاریکا، به تهران 

برگشتم.« 
اما نظر اومانی��ا در مورد تواف��ق دوباره با 
پرسپولیس��ی ها نیز خواندنی است: »وقتی 
برگشتم تهران، حس��ن نیتم را برای تمدید 
قرارداد با این باش��گاه نش��ان دادم. اگر قرار 
بود فقط طلبم را بگیرم، می توانس��تم از راه 
دیگری ای��ن کار را انجام دهم، اما س��ه روز 
در راه بودم تا دوب��اره به ته��ران برگردم. ما 
برای تمدید قرارداد پنج جلس��ه مهم و البته 
طوالنی را پشت سر گذاشتیم. مشخص بود 
که مدیران پرسپولیس پولی ندارند تا طلب 
52 درصدی باقی مانده مرا پرداخت کنند، اما 
از آنجا که قرارداد من بین المللی و حرفه ای 
تنظیم ش��ده بود، از مسؤوالن خواستم فقط 
به این قرارداد احترام بگذارند. ش��رایطی در 
قرارداد وجود داش��ت که تأکید می کرد، اگر 
باشگاه پیش از اتمام لیگ قبلی با من تسویه 
حساب نکند، می توانم از آنها به کمیته تعیین 
وضعیت بازیکنان و مربیان فیفا شکایت کنم، 
با این حال صحبتهای خوب��ی انجام دادیم و 
من با دریافت 25 درصد پول نقد و 27 درصد 
به صورت چک قبول  کردم در فصل آینده نیز 
در کنار این تیم باش��م. در واقع قراری به جز 

تمدید قرارداد هم نداشتیم.« 

فروزان با رحمتی دست نداد  
محسن فروزان دروازه بان سابق استقالل در ابتدای مسابقه از دست دادن با مهدی رحمتی 
خودداری کرد. فروزان که برای بازی مقابل استقالل انگیزه های بسیاری داشت، قبل از مسابقه 
تصمیم خود را برای دست ندادن به رحمتی گرفته بود و این کار را انجام داد. او دروازه بان فصل 
پیش استقالل است و جانشین رحمتی ش��ده بود. اتفاقی که به صورت برعکس در این فصل 

تکرار شد.

بختیاری زاده: برای من کف بزنید!
سیاوش بختیاری زاده سرمربی استقالل اهواز که از کسب امتیاز در 
اولین تجربه لیگ برتری خوشحال بود در کنفرانس خبری گفت: برای 
من دست بزنید که در 3 روز چنین تیمی جمع کرده ام که می تواند از 
صبا امتیاز بگیرد. شما حسابش را بکنید اگر من 10 روز فرصت داشتم 

چه تیمی روانه مسابقات می کردم.
بختیاری زاده در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چه 
اتفاقاتی مانع از پیش رفتن کارشان با سرعتی معمول شد، گفت: این 
اتفاقات در بحث مدیریتی رخ داد و بهتر است ما دخالتی در آن نداشته 
باشیم گرچه رئیس هیأت مدیره و معاونش و آقای ملکی در این مدت 
خیلی زحمت کشیدند. با اینکه دیر شروع کردیم باز هم خوب بودیم. 

از تک تک بچه ها تشکر می کنم. 

پر اخطار ترین بازیکن لیگ باز هم کارت گرفت
هافبک استقالل خوزس��تان که فصل گذشته لقب پر اخطار ترین 
به او داده ش��د در اولین بازی لیگ پانزدهم نی��ز کارت دریافت کرد. 
روح ا... سیف اللهی در جریان بازی با سپاهان اخطار گرفت تا کارش را 

با گرفتن کارت زرد آغاز کرده باشد.

جاللی: برق در دقایق حیاتی قطع شد
مجید جاللی سرمربی سایپا پس از بازی با گسترش فوالد تبریز که 
با تساوی بدون گل به پایان رسید، درباره بازی گفت: ما به اندازه کافی 
برای پیروزی خوب بودیم اما نتوانس��تیم از موقعیت هایمان استفاده 
کنیم. در دقایقی که می توانس��ت برای ما حیاتی و پرفشار باشد، برق 
قطع شد و بیش از 40 دقیقه صبر کردیم تا برق آمد و این شرایط باعث 
شد 10 دقیقه حیاتی را از دست بدهیم اما برای بازی اول بچه ها خوب 

بودند.
مجید جاللی در مورد وضعیت جواد نکونام گفت: جواد یک هفته 
است که به ما ملحق شده و به راحتی تمرین می کند و خود را به زودی 
می رس��اند. درباره آی تی س��ی من چیزی نمی دانم و باید از باشگاه 

پرسید.

در رقابت های وزنه برداری معلوالن 
قهرمانی آسیا

سیامند رحمان رکورد 
جهان را شکست

در آخرین روز از مسابقات وزنه برداری معلوالن 
قهرمانی آسیا در آلماتی قزاقس��تان رقابت های 
دس��ته 107+ کیلوگرم با حضور سیامند رحمان 
و احمد  امین زاده، دو ملی پوش کشورمان و چهار 
وزنه بردار دیگر از کش��ورهای یونان، کره جنوبی، 
روس��یه و آذربایجان برگزار ش��د. در این رقابت 
سیامند رحمان به راحتی با اقتدار کامل با رکورد 
295 عن��وان قهرمانی را به خ��ود اختصاص داد 
و ضمن شکست رکورد آس��یا و جهان بر سکوی 

نخست ایستاد.
 به گزارش تسنیم، او در تالش اول خود 270 
کیلوگرم را باالی سر برد تا قهرمانی اش را تضمین 
کند، در تالش دوم ضم��ن باال بردن صحیح وزنه 
293 کیلوگرم��ی رک��ورد جهان و آس��یا را یک 
کیلوگرم ارتقا داد و در تالش سوم نیز وزنه 295 
کیلوگرمی را مهار کرد تا رک��ورد قبلی را باز هم 
ارتقا بدهد. رحم��ان رکورد قبلی آس��یا و جهان 
را که با 292 کیلوگرم در اختیار خودش بود، در 
س��ال 2014 و در اینچئون به ثبت رسانده بود.

همچنین در همین دسته احمد امین زاده با رکورد 
231 کیلوگرم به مدال نقره دس��ت یافت و پس 
از سیامند رحمان بر س��کوی نایب قهرمانی قرار 
گرفت. امین زاده به ترتیب وزنه های 210، 226 و 
228 کیلوگرمی را مهار کرد و یک مدال نقره برای 

کشورمان به ارمغان آورد.

دایی: بدشانسی آوردیم
 صحبت های علی دایی را پس از توقف مقابل استقالل اهواز می خوانید.

     با اینکه بازی اول ما ب��ود و این بازی را بدون تمرین��ات متوالی انجام 
دادیم، عملکرد بدی نداشتیم و می توانستیم خیلی بهتر کار کنیم.

    ما در این بازی 3 موقعیت صددرصد گل داشتیم که نتوانستیم آنها را 
به ثمر برسانیم. ما توانستیم تنها با تمرینات اینگونه بازی کنیم . من مطمئنم 
با این تیم و این نفرات روزهای خوبی خواهیم داش��ت. نیمه اول بهتر بودیم 
ولی نتوانستیم گل بزنیم و ما باید در این هفته روی گلزنی خود تمرین کرده 

و بازی بهتری را برابر نفت تهران انجام دهیم.
     سیستم اصلی ما برای حمله بازی در جناحین بود اما تیم استقالل اهواز 
به سرعت در زمین خودشان جمع می ش��دند و ما می خواستیم با تعویض 
سریع بازی بتوانیم از گوشه ها استفاده کنیم اما سانترهای ما خوب نبود. دو 
بار تک به تک شدیم اما نتوانستیم از آن استفاده کنیم. ما باید بیشتر کار کنیم 
چون تیم جدیدی ساخته ایم و این تیم با قبل بسیار تفاوت کرده است. من 
از نتیجه راضی نیستم اما از بازی بچه ها راضی ام و زمان می برد که به تیمی 

که دوست دارم، برسم.

کیه لینی سوپرجام را از دست داد
مدافع ملی پوش بانوی پیر حدود 3 هفته قادر به همراهی تورینی ها نیست. 
جیورجیو کیه لینی که حضور در مسابقه سوپرجام باشگاه های ایتالیا را از دست 
داد طبق اعالم کادر پزشکی مدت زیادی نمی تواند با تیم قهرمان فصل گذشته 
کالچو تمرین کند. در همین ارتباط باشگاه قدیمی ایتالیا اطالعیه ای منتشر کرد 

که در آن عنوان شده کیه لینی به مدت 20 روز غیبت خواهد داشت.

حمایت برزیلی ها از زیکو 
سی.بی.اف)فدراسیون فوتبال برزیل( اعالم کرد از نامزدی زیکو، اسطوره 
این کشور که به پله سفید معروف است، در انتخابات ریاست فیفا در ماه فوریه 
حمایت خواهد کرد.  مارکوپولو دل نرو، رئیس فدراسیون برزیل دراین مورد 
اظهار داشت: زیکو بداند که حمایت ما را همراه خواهد داشت. ما امیدواریم او 
بتواند با حضور در فیفا و موفقیت در چالش انتخاباتی، گام های مهمی برای 

پیشرفت این ورزش بردارد.

مورد عجیب انصاری فرد ؛ مذاکره با 8 تیم
کریم انص��اری ف��رد خیل��ی تالش ک��رد به 
پرسپولیس و حتی به تراکتورس��ازی برگردد اما 
موفق نش��د. او حتی تالش هایی برای استقاللی 
شدن هم انجام داد اما به نتیجه ای نرسید.  او البته 
بازیکن آزاد است و هنوز این شانس را دارد که به 

تیمی لیگ برتری بپیوندد.
 انصاری فرد تا آستانه پیوستن به تیم هایی از 
رومانی و یونان هم پیش رفت اما هنوز قراردادی با 
هیچ تیمی نبسته است. نکته جالب اینکه انصاری 
فرد از طریق مدی��ر برنامه های بی��ن المللی اش 
که مدیر برنامه های ش��جاعی و نکونام هم هست 
با حداقل 8 تی��م مذاکره کرد که 4 ت��ا از این تیم 
ها ایرانی بودند. انصاری فرد حتی می خواس��ت 
به اس��تقالل هم برود که نش��د و بع��د گفت من 
پرسپولیسی هستم، در حالی که قبل از آن علیه 
برانکو صحبت ک��رده و به قول مع��روف پل های 
پشت سرش را خراب کرده بود. شاید کمتر کسی 
تصور می کرد انصاری فرد تا شروع لیگ پانزدهم 
بدون تیم بماند. او س��ابقه آقای گلی لیگ را هم 
دارد اما باید بیرون بنشیند و بازی ها را از تلویزیون 

تماشا کند.

پژمان بازغی، میهمان ویژه ملوان
هنرپیش��ه س��ینما و تلویزیون در اردوی تیم 

فوتبال ملوان انزلی حاضر شد.
به گ��زارش فارس، پژم��ان بازغ��ی در اردوی 
تیم فوتبال ملوان حاضر شد و دقایقی هم با امیر 

قلعه نویی به طور خصوصی گفت و گو کرد.

پکن میزبان المپیک زمستانی 2022 شد
شهر پکن به عنوان میزبان المپیک زمستانی 2022 انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، نشست رسمی کمیته بین المللی المپیک برای تعیین 
میزبان المپیک زمستانی 2022 برگزار شد و پکن توانست با غلبه بر آلماتی 

 IOC میزبانی این رقابت را کسب کند. این صد و بیست و هشتمین نشست
بود که در کواالالمپور برگزار ش��د و پکن توانس��ت با 44 رای بر آلماتی که 
40 رأی بدست آورد غلبه کند و میزبانی المپیک زمستانی 2022 را از آن 

خود کند.
همچنین در این نشست لوزان سوئیس در رقابت با براسوف رومانی میزبانی 

المپیک زمستانی جوانان در سال 2020 را به دست آورد.

کارت زرد 5 میلیونی
مهدی کیانی بازیکن تیم فوتبال گسترش فوالد در دیدار تیمش 
مقابل س��ایپا به خاطر دریافت کارت زرد از سوی باشگاه گسترش 5 
میلیون تومان جریمه شد. طبق اعالم فراز کمالوند، سرمربی گسترش 
فوالد در این تیم دریافت کارت زرد 5 میلیون و دریافت کارت قرمز 
10 میلیون تومان جریمه دارد که به خاطر اعتراض بی مورد کیانی به 
داور مسابقه و دریافت کارت زرد، این بازیکن 5 میلیون تومان جریمه 

شد.این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

واکنش جالب رضا عنایتی به گل سیاه جامگان
رضا عنایتی پس از بازی مقابل استقالل گفت:»بازی کردن مقابل 
استقالل خیلی سخت است.آن هم در شهر خودم.در هر صورت فوتبال 
است.« از او درباره گلی که س��یاه جامگان به ثمر رساندسؤال کردیم 
که او گفت:»واال خودم هم نفهمیدم چه ش��د اما آن طور که نقی زاده 
می دوید و خوشحالی می کرد فکر کنم او بیشتر از من گل زده است.«

رحمتی به عنایتی: تو همیشه کاپیتان مایی
رضا عنایتی و مه��دی رحمتی دو بازیکن پرس��ابقه فوتبال ایران 
در ابتدای بازی سیاه جامگان و اس��تقالل خوش و بش جالبی با هم 
داشتند. در لحظه شیر و خط و عوض کردن یادبودها رحمتی سرش 
را بغل گوش عنایتی آورد و به او گفت: تو همیشه کاپیتان مایی. بعد 
از آمدن رحمتی شایعه شده بود که او مانع ماندن عنایتی در تیم شده 
است. شایعه ای که البته از مصاحبه های عنایتی مشخص بود که آن را 

باور کرده و حسابی از دست دروازه بان استقالل عصبانی است.

چرا هافبک فنالندی به پدیده نرفت
آنطور که سایت yle فنالند نوشته، سباستین استرندوال به عقد  
قرارداد با باش��گاه پدیده بسیار نزدیک ش��ده بود. هافبک سابق تیم 
لوستنائوی اتریش در اردوی ترکیه برای پدیده بازی کرده اما به دلیل 
عدم آشنایی با زبان فارس��ی و دیگری خاص بودن شهر مشهد که با 
فرهنگ اروپایی ها تفاوتهایی دارد ظاهرا این همکاری لغو شده است
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    شرح و عکس / امیر حسین خیرخواه
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»شورای تامین«  ضامن 
استقالل و پرسپولیس شد

ت��اج رئی��س س��ازمان 
لی��گ درب��اره بدهی ه��ای 
باش��گاه های لی��گ برتری و 
اینکه چطور لیگ برتر با این 
بدهی ها برگزار ش��ده است؟ 
خاطرنش��ان ک��رد: چندین 
باش��گاه بده��کار بودند که 
کمیت��ه انضباطی خواس��ته 
بود این تیم ها تا زمان تسویه 
بدهی هایشان، در لیگ بازی 
نکنند. ما هم جدی پای این 
ماجرا ایستادیم و خوشبختانه 
باش��گاه هایی مثل س��ایپا، 
نف��ت، ذوب آهن، س��پاهان، 
فوالد، اس��تقالل خوزستان، 
گس��ترش ف��والد، پدیده و 
سیاه جامگان تسویه کردند. 
تاج درباره دلیل بازی کردن 
استقالل مقابل سیاه جامگان 
با وجود بدهی های س��نگین 
ه��م تصری��ح کرد: ش��ورای 
تامین جلسه ای برگزار کرد و 
اعالم کرد با توجه به وضعیت 
خاص استقالل و پرسپولیس، 
راهکارهایی تمهید شود که 
بخش��ی از بدهی ه��ای این 
باش��گاه ها توسط س��ازمان 
لیگ، فدراس��یون فوتبال و 
وزارت ورزش پرداخت شود. 
از س��وی دیگر اگر یک هفته 
از مسابقات برگزار نمی شد، 
ضرر و زیان مال��ی برای ما به 
دنبال داش��ت. برای همین 
کفاش��یان ب��ه من نام��ه زد 
و گفت ب��ا توجه ب��ه مصوبه 
ش��ورای تامین و لزوم منظم 
برگزار شدن بازی های لیگ، از 
محل درآمدهای سازمان لیگ 

بدهی ها را پرداخت کند.

مظلومی:بازیکنانم کم 
آوردند

س��رمربی تی��م فوتب��ال 
اس��تقالل پ��س از پیروزی 
تیمش برابر س��یاه جامگان 
در اولین بازی لیگ پانزدهم 
گفت: بازیکنانم در اواخر نیمه 
دوم از نظ��ر بدنی کم آوردند 
اما خوشحالم که بدون هفت 
بازیکن به پیروزی رسیدیم. 
ما عمق دفاع حریف را نشانه 
رفته بودیم. برای ما مهم این 
بود که شروع خوبی در لیگ 
برتر داش��ته باش��یم که این 
اتفاق رخ داد و خوشحالم که 
به پیروزی رسیدیم. مظلومی 
ادامه داد: ما روی یک اتفاق 
گل خوردیم و اکث��ر دقایق 
بازی در اختیار ما بود. قطعا 
بازیکنان مصدوم ما خواهند 
رس��ید. بازیک��ن برزیلی هم 
به جمع ما اضافه می ش��ود. 
تیم م��ا هن��وز خیل��ی کار 
دارد. امی��دوارم بازیکنان ما 
بتوانند نمونه هایی از کارهای 
تاکتیکی که داش��تیم را به 

نمایش بگذارند.

 کاوه: مهاجم ش��مالی پرسپولیس س��رانجام به آرزوی 
دیرینه خود رسید و توانست کاپیتان اول سرخپوشان شود. 
»هادی ن��وروزی« از جمله بازیکنان قدیمی پرس��پولیس 
اس��ت که حضور یکنواختی در این تیم داش��ته و به لحاظ 
فنی نیز کمتر مدی��ر یا مرب��ی از جمع سرخپوش��ان، او را 
دست کم گرفته اس��ت. او در حال حاضر از تمامی بازیکنان 
پرسپولیس سابقه بیشتری دارد و از این رو وقتی شب پیش 
از دیدار سرخپوشان مقابل پدیده مشهد، کریم باقری مربی 
و کاپیتان اسبق پرسپولیس، بازوبند را به هادی تقدیم کرد، 
کسی ناراحت و ش��اکی نش��د.  البته هادی از دو فصل قبل 
می توانست کاپیتان این تیم باشد؛ زیرا پس از خداحافظی 
مهدی مهدوی کیا از دنیای فوتبال و همچنین جدایی علی 
کریمی از جمع سرخپوشان، نوروزی به عنوان قدیمی ترین 
بازیکن پرس��پولیس، به صورت خودکار کاپیتان می ش��د، 

ولی علی دایی در فصل سیزدهم، بدون توجه به این ماجرا، 
بازوبند کاپیتانی را در اختیار محمد نوری قرار داد. با این حال 
ارتباط نوری و نوروزی به قدری خوب و حسنه بود که این دو 
به جای شروع درگیری پنهان بر سر بازوبند، با هم کنار آمدند 
و دستور سرمربی را پذیرفتند. در لیگ فصل پیش نیز نوری 
کاپیتان شد و این دس��تور علی دایی بود. باز هم نوروزی به 
سکوت خود ادامه داد و هیچ حرفی از بازوبند نزد تا اینکه در 
فصل نقل و انتقاالت، شماره 14 پرسپولیس با سودای لژیونر 

شدن، اردوی سرخپوشان را ترک کرد و رفت.  
برانکو ایوانکویچ در ابتدا دلش می خواس��ت لوکا ماریچ، 
مدافع ک��روات و هموطن خ��ود را کاپیتان سرخپوش��ان 
کند، ولی وقتی این مسأله را در شب س��وم از اردوی ترکیه 
و در زمان صرف ش��ام با بازیکنان مطرح ک��رد، همه آنها به 
مخالفت با س��رمربی تیم پرداختند و جلسات »یواشکی« 

در هتل پاتالیا ش��روع ش��د. برخی بازیکنان اعتقاد داشتند 
حق هادی نوروزی اس��ت که کاپیتان ش��ود و دسته دیگر 
معتقد بودند، هادی کاریزمای کاپیتانی ندارد و بهتر اس��ت 
که محسن بنگر به عنوان مسن ترین پرسپولیسی، بازوبند 
را به بازوی خود ببندد.  در نهایت، بنگر، علیرضا نورمحمدی 
و هادی نوروزی صبح روز چهارم از اردوی پرس��پولیس در 
ترکیه یک جلس��ه مهم را در اتاق بنگر پشت سر گذاشتند 
و خروجی آن جلسه این بود که نوروزی کاپیتان اول باشد، 
علیرضا نورمحمدی کاپیتان دوم و در نهایت محس��ن بنگر 
کاپیتان سوم سرخپوشان.   هادی که در مصاحبه ای چالشی 
حدود 10 روز پی��ش گفته بود: »فصل پی��ش حق من بود 
کاپیتان باش��م، اما خودم بازوبند را به محمد نوری دادم تا 
حاشیه ای پیش نیاید« سرانجام به آرزویش رسید و صاحب 

بازوبند طالیی رنگ سرخپوشان شد.

داستان بازوبند کاپیتانی سرخها
نوروزی از دو فصل پیش کاپیتان بود! 

روزي که فوتبال خنديد

رگه هاي امید در استقالل و سیاه جامگان
حمیدرضا عرب: افتتاحیه لی��گ پانزدهم درحالي 
برگزار شد که ش��اید کمتر کارشناس��ي تصورمي کرد 
دیداري جذاب، سرشار از موقعیت و بسیار تماشاگرپسند 
در ورزشگاه ثامن مشهد رقم خورد. باور این بود که تیم 
تازه راه یافته سیاه جامگان به دلیل بي تجربگي و نداشتن 
نیروهاي آبدیده دراین بازي نتواند نمایش قابل قبولي را 
ارایه کند و یا استقاللي که بسیاري ازبازیکنان کلیدي اش 
را دراختیار نداشت، گیج و سردرگم باشد، اما به واقع هر 
دو تیم موفق شدند آنچه را از یک بازي افتتاحیه انتظار 

مي رفت، به خصوص در نیمه دوم به اجرا بگذارند.
 دراین میدان هم اس��تقاللي ها به آتیه خود امیدوار 
شدند و هم سیاه جامگان که به رغم شکست در ایستگاه 
نخست، توفیق بس��یاري در اجراي بازي هجومي مقابل 

آبي ها داشت.
تیم رسول خطیبي اش��کالهایي به لحاظ فني دارد و 
عصبی به نظر می رسد )بازیکنانش سه بار در وسط بازی با 
هم درگیری لفظی پیدا کردند( و این مي طلبد که با انجام 
بازي هاي بیشترتجربه افزون تري را به چنگ آورد. رسول 
خطیبي که کاري بس دشوار بر دوش دارد، با بازیکناني 
همچون کامدار، نقي زاده که به واقع تعویض طالیي اش 
بود، زامهران و تجربه رضا عنایتي مي تواند به آینده خود 

در لیگ امید ببندد.
 اگرچه س��یاه جامگان با آن تیم رؤیایي اواسط دهه 
هشتاد ابومس��لم فاصله زیادی دارد، اما این مجموعه با 
کوششی پیوس��ته و برنامه ریزي منس��جم قادراست در 
همان مسیر ابومسلم بزرگ و به یادماندني قدم بردارد و 
حتي خاطرات تیم فوق العاده آن روزها را تکرار کند. سیاه 
جامگان را به رغم شکس��تش تیمي دیدیم براي فرداي 

فوتبال مشهد .
 اس��تقالل نیز رگه هاي امید را در این بازي به وجود 
آورد. استقالل که تا تساوي و حتي شکست مقابل سیاه 

جامگان فاصله اي نداشت و در دقایق پس از دریافت گل 
تساوي حتي تا آستانه تحمل گل دوم هم پیش رفت، اما 
نشان داد مي خواهد به همان تیم زهرآگین فصول قبل 
بدل شود. استقالل را که در دو فصل اخیرهرگز رو به راه 
ندیدیم، مقابل س��یاه جامگان تیمي فرصت طلب جلوه 
کرد که این ویژگی، آبي ها را ب��راي تداوم میان تیمهاي 

مدعي امیدوار مي کند. 
اگرچه این بازي مالکي براي س��نجش تیم مظلومي 
نیس��ت و اس��تقالل اگر مي خواهد قهرمان لیگ ش��ود 
باید دربازي هاي فوق حساس��ش مقابل تراکتور، نفت، 
سپاهان، ذوب آهن و پرسپولیس این گونه فرصت طلب و 
امتیازگیر باشد. تیم مظلومي شروع خوبي در لیگ داشت 
و بي تردید با روحیه مطلوبي گام به بازي به یادماندني اش 

مقابل ملوان خواهد گذاشت. دیداري که او را در مصاف با 
امیرقلعه نویي به چالش خواهد کشید و قواره استقاللي که 
او ساخته، بیشتر نمایان مي کند. تا آن روز به احتمال زیاد 
مصدومهایي همچون حیدري، فخرالدیني و محرومانی 
نظیر مگویان به میدان باز خواهند گش��ت که کار آبي ها 
آسان ترهم خواهد ش��د، اما از سویي حفظ چنین تیمي 
نیز کار دشواري اس��ت و مظلومي چنانچه مي خواهد به 
آینده کاري اش در استقالل خوش��بین باشد، باید پنج 
هفته ابتدایی را هرگز امتیاز از دست ندهد تا عمال روي 

ریل موفقیت بیفتد. 
استقالل مظلومي این فصل به شدت زیرذره بین است 
و اگر نتواند بهتر از دو فصل دیگرنتیجه بگیرد، بي تردید او 

دیگر روي نیمکت استقالل دیده نخواهد شد.

پرافتخارتری��ن کش��تی گیر ای��ران ای��ن روزه��ا با آن 
کشتی گیری که روزگاری بر روی تش��ک مبارزه آرام و قرار 
نداشت و حتی بردن نامش لرزه بر اندام حریفان صاحب نام 
کشتی دنیا می انداخت، فاصله دارد، اما او 40 روز فرصت دارد 

تا برای دفاع از اعتبار و عناوینش، سخت تالش کند. 
به گزارش ایس��نا، مروری بر اتفاقات چند م��اه اخیر در 
مورد حمید سوریان نشان می دهد، اس��طوره کشتی ایران 
با رقم زدن برخی اتفاقات نش��ان داده خواسته یا ناخواسته 
اسیر برخی حواشی ش��ده که همین امر بر روی عملکرد او 
در نحوه تمرینات و همچنین مبارزاتش بر روی تشک اثرات 

سوء داشته است.
سوریان بدون شک نام بزرگی در ورزش ایران است و توقع 
می رود به اندازه نامش و آن طور که مردم و عالقه مندان از او 
توقع دارند، در همه موارد حرفه ای عمل کند و دوباره عزمش 

را جزم کند تا برای نام ایران افتخار آفرین باشد.
پس از بروز اتفاقات ناخوشایند در رقابتهای انتخابی تیم 
ملی کشتی فرنگی در مشهد از سوی امید نوروزی و همچنین 
پشت کردن سوریان به قانون فدراسیون کشتی و نرفتن بر 
روی تشک مبارزه، با وجودی که او حتی اقدام به وزن کشی 
هم کرده بود و تنها لحظاتی پیش از شروع مسابقه اش اقدام 
به ترک سالن کرد، بس��یاری از عالقه مندان و اهالی کشتی 
از چنین حرکاتی آن هم توس��ط دو طالیی کشتی ایران در 
المپیک آزرده خاطر شدند. البته نوع تخلف امید نوروزی و 
سوریان بسیار متفاوت بود و سوریان کاماًل بر خالف نوروزی 
این شانس را داشت تا به حضور در مسابقات جهانی امیدوار 

باشد.
با وجود اینکه فدراسیون کش��تی پیش از آغاز رقابتهای 
انتخابی تیم ملی تأکید کرده بود، در صورتی که کشتی گیری 
در تشک رقابتهای انتخابی حاضر نشود، دیگر شانسی برای 
حضور در مس��ابقات جهانی را نخواهد داش��ت، اما اعضای 
شورای فنی کشتی فرنگی با دیده اغماض، به قانون شکنی 
پرافتخارترین کشتی گیر ایران نگریس��تند. گذشتن از نام 
س��وریان می توانس��ت تبعات زیادی را برای تصمیم گیران 
کش��تی فرنگی ایران داش��ته باش��د و در نهایت به سوریان 
فرصت دوباره ای داده شد تا برای حضور در مسابقات جهانی 
خود را آماده کند که البته این فرصت دوباره با قانون شکنی 

همراه شد.
البته نامه کتبی سوریان مبنی بر ابراز عالقه برای حضور 

در مسابقات جهانی نیز در این امر تأثیرگذار بود.
پ��س از آن قرار بر این ش��د س��وریان به اتفاق محس��ن 
حاجی پور که موفق ش��ده ب��ود عنوان قهرمان��ی رقابتهای 
انتخابی تیم ملی را کسب کند، به تورنمنت پیتالسینسکی 

لهستان اعزام شوند.
اما س��وریاِن پر افتخار و نامی در همان کشتی اول مقابل 
حریف نه چندان مطرح روس خود شکس��ت خورد و از دور 
رقابتها کنار رفت تا این اتفاق س��بب بهت مردم عادی شود.

البته حاجی  پور نیز که نتوانسته در طول چندین سال حضور 
در تیم ملی و شرکت در رقابتهایی چون آسیایی که سوریان 
میلی برای حضور در آنها نداشت، به عنوان ارزشمندی برسد، 
این بار نیز ناموفق بود تا بار دیگر نشان دهد نمی تواند مهره 

قابل اتکایی برای حضور در مس��ابقات مهمی چون جهانی 
باشد. بی ش��ک با وجود ناکامی س��وریان در این تورنمنت، 
او بهترین انتخاب برای حضور در مس��ابقات جهانی است، 
اما نکته ای که در این میان حائز اهمیت است، میزان تالش 
و انگیزه اسطوره کشتی ایران برای تکرار افتخارات گذشته 

است. 
کارشناسان کش��تی این حذف را تلنگری برای سوریان 
می دانند ت��ا او در فرصت کمتر از 40 روز تا آغاز مس��ابقات 
جهانی آمریکا خود را جمع و جور کند و همان سوریانی شود 
که مردم می خواهند؛ همان س��وریانی که غیر از برد، انتظار 

دیگری از او نمی رود.
اتفاقات رقابتهای انتخابی تیم ملی به طور حتم سوریان 
را با حاشیه هایی روبرو کرد که این حواشی می تواند بر روی 
عملکرد هر ورزشکاری در هر سطحی که باشد اثرگذار شود، 
اما او باید با جدیت بیشتری در تمرینات و اردوهای تیم ملی 
حاضر ش��ود و به ویترین افتخارات خود یک طالی جهان و 
یک طالی المپیک را نیز بیفزاید تا با اقتدار از دنیای کشتی 

خداحافظی کند.
در واقع اگر س��وریان در مس��ابقات جهانی ناکام بماند، 
بیشتر از فدراسیون کشتی و کادر فنی کشتی فرنگی، اعتبار 
خود این کشتی گیر است که خدش��ه دار می شود و سوریان 
برای خودش هم که شده باید در این 40 روز تالشش را چند 

برابر کند.
او باید بار دیگر نش��ان دهد اگر بخواهد، همان سوریانی 

خواهد شد که مردم می خواهند؛ سوریانی از جنس طال!

جدایی 5 تکواندوکارآنچه مردم می خواهند؛ سوريانی از جنس طال!
 از جمع ملی پوشان 

پس از بازگشت هوگوپوش��ان از تورنمنت آزاد 
کره جنوبی، اس��امی دعوت شدگان به دور جدید 
تمرین��ات تیم ملی ب��رای حض��ور در مرحله اول 
مسابقات گرندپریکس اعالم ش��د و طی آن پنج 

تکواندوکار از جمع ملی پوشان جدا شدند.
به گزارش فارس،  بیژن مقانلو، س��رمربی تیم 
ملی تکواندوی کش��ورمان، در خص��وص نفرات 
دعوت ش��ده و جدایی پنج نفر از تکواندوکاران از 
اردوهای تیم ملی، گفت: باوج��ود میل باطنی، با 
توجه به میزان عملکرد بازیکنان و پیشرفت نفرات 
در مدت زمان حضور در اردوهای تیم ملی، نزدیک 
بودن مس��ابقات گرندپریکس که تنه��ا 12 روز تا 
اعزام زمان باقی اس��ت، تمرک��ز کادرفنی برروی 
بازیکنان و همچنی��ن بحث بودجه ب��رای اردو و 
اعزامها، پنج تکواندوکار از جمع اردونشینان کنار 
رفتند و 11 نفر به دور جدی��د تمرینات تیم ملی 

دعوت شدند.
آرمین ه��ادی پور، محم��د کاظم��ی، فرزان 
عاشورزاده، ابوالفضل یعقوبی، بهنام اسبقی، علیرضا 
نصرآزادانی، فرزاد ذوالقدری، مسعود حجی زواره، 
مهدی خدابخشی، امید عمیدی و سجاد مردانی 
تکوان��دوکاران دعوت ش��ده ب��ه اردوی تیم ملی 
هستند و س��روش احمدی، مهرداد نورمحمدی، 
سیدمحمد رفیعی، فرزاد عبدالهی و مرتضی شیری 

از جمع اردونشینان کنار رفتند.

لیال رجبی: خوشحالم که سهمیه المپیک را گرفتم 
لیال رجبی، رکورددار پرتاب وزنه بانوان ایران درباره کسب سهمیه 
المپیک ریو در مسابقات د و و مید ا نی جام کازانف، گفت: دو ماه قبل 
از این مس��ابقات تمریناتم را آغاز کردم و به دلیل آس��یب دیدگی  
که داش��تم، نتوانس��تم در قهرمانی آس��یا و جایزه ب��زرگ تایلند 
شرکت کنم. بنا بر این مسابقات کازانف قزاقس��تان، اولین ر قا بتی 
بود ک��ه بع��د از اینچئون در آن ش��رکت 
کردم و خوش��حالم که توانستم در 
همین ر قا بتها س��همیه المپیک 
2016 ریو برزیل را به دس��ت 
بیاورم. رجب��ی در گفت وگو با 
ایسنا،  درباره سطح مسابقات 
د و و مید ا نی قزاقس��تان گفت: 
سطح این ر قا بتها پایین بود، چرا 
که رقیبان اصلی من در آسیا که از 
کشور چین هستند، در این مسابقات 
حاضر نبودند. پرتابگران اوکراین و ازبکستان قدرتمندترین نفرات 
حاضر بودند که حدود 6 متر با رکورد من فاصله داشتند. این موضوع 
و شرایط برای من خوب نبود، چرا که اگر رقیب قوی تری داشتم، 
رکورد بهتری هم می زدم، اما در این رقابتها من فقط با خودم ر قا بت 

کردم و این کار را سخت کرد.
او در ادامه افزود: رکورد من در کازانف از رکورد شخصی ام کمتر 
بود ، ولی دو هفته  قبل از مسابقات در رکوردگیری 18 متر پرتاب 
کرده بودم. اطمینان 100 درصدی نداشتم که در کازانف می توانم 
سهمیه بگیرم، چرا که هیچ مسابقه ای را نمی توان پیش بینی کرد 
و همه چیز تأثیرگذار است، اما همه به من اعتقاد داشتند و من را 
به خوبی می شناختند و می دانستند با توانایی که دارم، می توانم 

سهمیه بگیرم.

هفته اول لیگ پانزدهم با پیروزی تیم های استقالل و سپاهان آغاز شد. در مشهد و در افتتاحیه این بازی ها سجاد 
شهباز زاده با دو گل، ستاره استقالل در بازی دشوار مقابل تیم سختکوش سیاه جامگان بود.

شهباز زاده با دو گل در نیمه اول و دوم برد استقالل را در شرایطی رقم زد که حریف با بازیکنان جوان و کم ادعایش 
نمایش قابل احترامی داشت.تنها گل سیاه جامگان در این بازی را نقی زاده به ثمر رساند.

سپاهان سنت ش��کنی نکرد و باز هم مثل همه بازی های قبلی استقالل خوزستان را شکست داد. در شرایطی که 
انتظار می رفت تیم سپاهان نمایشی تهاجمی و روبه جلو داشته باشد، آنها در مسابقه مقابل حریف نه چندان قدرتمند 
خود در حد انتظار نشان ندادند. با این حال کسب 3 امتیاز برای شاگردان فرکی مطلوب بود. تک گل سپاهان در این 

مسابقه توسط مهدی شریفی به ثمر رسید.
مسابقه دو تیم سایپا و گسترش فوالد نیز بدون اتفاق فنی خاصی به پایان رسید تا بازگشت جاللی به اکباتان بدون 
گل باشد. صبای قم هم در غیاب هواداران پرشور راهی به دروازه استقالل اهواز نیافت و با نتیجه صفر بر صفر به یک 
امتیاز این مسابقه قناعت کرد. ش��اگردان دایی در این مس��ابقه کمتر از حد انتظار نمایش دادند تا استقالل اهواز در 

بازگشت به لیگ اولین امتیاز خود را دشت کند.

قهرمان خط و نشان کشید
پیروزی آبی ها  در 
افتتاحیه لیگ برتر

شهباززاده: می توانستم گل های بیشتری بزنم
گلزن استقالل در بازی با س��یاه جامگان می گوید با سرمربی تیمش موافق است 
که آبی پوشان هنوز کار زیادی برای رسیدن به نقطه مطلوب دارند. به گزارش ایسنا، 
سجاد ش��هباززاده پس از پیروزی بر سیاه جامگان مش��هد درباره شرایط این دیدار 
گفت: با توجه به کمبودهای تیم و در نبود چن��د بازیکن فکر می کنم نمایش خوب 
و تماشاگرپس��ندی اجرا کردیم. بازی های ابتدایی فصل همیشه سختی های خاص 
خودش را دارد ولی خوشحالم سه امتیاز این دیدار را در روزی که موقعیت های زیاد 
دیگری برای گلزنی داشتیم کس��ب کردیم. مهاجم اس��تقالل درباره گلزنی اش در 
افتتاحیه لیگ اضافه کرد: در هر صورت موقعیت هایی بود که توانستم با کمک دیگران 
تبدیل به گل کنم. هر چند موقعیت های دیگری نیز در اختیار داشتم که می توانستم 
گل های بیشتری بزنم. امیدوارم که در بازی های پیش رو با تمرکز باالتر بتوانم گل های 
بیشتری به ثمر برسانم. شهباززاده درباره شرایط استقالل پس از اولین دیدار تصریح 
کرد: همانطور که مظلومی گفت تیم ما هنوز کار دارد و من هم معتقد هستم تیم هنوز 
نیاز به شرایط بهتری دارد. با یک بازی نمی شود در مورد آینده حرف زد. بازی های 

سختی پیش روی ماست که باید خود را برای این دیدارها آماده کنیم.

خطیبی:این داور برای من خوش یمن نیست!
رسول خطیبی در نشست خبری پس از بازی سیاه جامگان و استقالل گفت: 
قبل از هر چیز الزم می دانم بابت فوتبال زیبا و تماش��ایی که دو تیم ارائه دادند 
به جامعه فوتبال تبریک بگویم. سرمربی س��یاه جامگان با تأکید بر اینکه دوست 
داشت تیمش برنده این بازی باشد خاطرنش��ان کرد: از اینکه نتوانستیم از بازی 
خوبمان امتیاز بگیریم ناراحتم. واقعیت این است که اولین بازی ما بسیار سخت 
بود. تیم ما نسبت به استقالل تغییرات بیشتری داش��ته است و بازیکنان ما نیاز 
به زمان بیشتری دارند تا به هماهنگی کامل برسند. برای این کار نیز زمان الزم 
را داریم. سرمربی س��یاه جامگان در پاسخ به این پرس��ش که چرا بازیکنان شما 
در جریان بازی چند بار با هم درگیر ش��دند گفت: این س��ؤال را از من نپرس��ید 
چون تیم خطیبی هیچ وقت این کار را نکرده و مطمئن باشید فقط فوتبال بازی 
می کند. خطیبی در مورد عملکرد داور مسابقه خاطرنشان کرد: صالحی بهترین داور 
حال حاضر فوتبال ایران است و قضاوت او مشکلی نداشت هرچند در یک صحنه دلیر 
اعتقاد داشت صددرصد بر روی وی مرتکب خطای پنالتی شده اند. صالحی داور خوبی 

است اما هیچ گاه برای من خوش یمن نبوده است.

فوتسال جام باشگاه های آسیا

شکست سنگین نماینده چین 
به گزارش مهر، در اولین مسابقه فوتسال جام باشگاه های آسیا که به میزبانی اصفهان 
برگزار می شود دو تیم شنزن چین و تای سون نام ویتنام به مصاف هم رفتند که این بازی 
با نتیجه 5 بر یک به سود نماینده ویتنام تمام شد. احمد اسماعیل پور بازیکن تیم گیتی 

پسند اصفهان به صورت قرضی برای مسابقات آسیایی در تیم شنزن بازی می کند.

ویسی: اعتماد به نفس مان باال رفت
ویسی سرمربی استقالل خوزس��تان بعد از باخت دراولین دیدار گفت: این بازی 
به بازیکنان اعتماد به نفس داد. سپاهان تیم باتجربه ای است و نفرات کامال شناخته 
ش��ده ای دارد ما به تجربه این تیم باختیم. اما در مجموع از بچه هایم راضی هستم 
آنها خوب بازی کردند.درست اس��ت که ما بازی خوبی داشتیم و نتیجه نگرفتیم اما 
همین بازی به ما اعتماد به نفس داد تا در دیدارهای بعدی نمایش خوبی مقابل تیم 

های قدرتمند داشته باشیم.

فیفا هنوز جواب استعالم پروبچیچ را نداده
امیری معاون باشگاه استقالل معتقد است مشکل پروبچیچ حل شده و او می تواند 
قراردادش را با استقالل ثبت کند اما کسرائی مسؤول اموربین الملل فیفا به »ورزش 
س��ه« در این باره گفت: تا دیروز فیفا هیچ جوابی به استعالم ما نداده است و ما هیچ 
جوابی برای حل مشکل این بازیکن نگرفته ایم. تا جایی که به ما مربوط می شود باید 
بگویم فیفا هنوز هیچ جوابی به ما نداده است.این بازیکن بعد از بسته شدن پنجره نقل 

و انتقاالت اقدام به عقد قرارداد کرده است.

حمله هواداران رحمتی به صفحه محسن فروزان
فروزان که فصل گذشته دروازه بان استقالل بود، با آمدن مهدی رحمتی مجبور به 
جدایی از این تیم شد. او به سیاه جامگان مشهد رفت و قرعه لیگ هم به گونه ای بود 
که رحمتی و فروزان در اولین هفته لیگ برتر مقابل هم قرار می گرفتند. در جریان 
این مسابقه مهدی رحمتی قصد داش��ت با فروزان دست بدهد اما فروزان با او دست 
نداد و همین موضوع سوژه رسانه ها شد. پس از این اتفاق هواداران مهدی رحمتی به 
صفحه اینستاگرام محسن فروزان رفتند و همان اتفاقی که برای لیونل مسی افتاده 
بود، برای فروزان هم رخ داد. هواداران رحمتی به فروزان بی احترامی کردند و چند 
هزار کامنت برای دروازه بان س��یاه جامگان نوش��تند که بعضی از آن ها اهانت بود و 

بعضی هم جنبه تهدید داشت.
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قدس ورزشی

افنبرگ: این آخرین فصل 
گواردیوال در 

بایرن مونیخ است
ستاره سابق بایرن مونیخ و 
تیم ملی آلمان معتقد است این 
آخرین فصل حضور گواردیوال 
در بایرن مونیخ است. به نقل از 
سایت اسکای اسپورت، اشتفان 
افنب��رگ کاپیت��ان محبوب و 
سابق باشگاه بایرن مونیخ که در 
ماه های اخیر انتقادات فراوانی را 
نسبت به عملکرد پپ گواردیوال، 
سرمربی اسپانیایی باواریایی ها 
داشته اس��ت، در صحبت هایی 
از جدایی این سرمربی در پایان 
فصل آینده خبر داد. او به اسکای 
گفت: هیچ شکی ندارم که این 
فصل آخرین فصل حضور پپ در 
بایرن است و او دیگر فصل بعد 
در بایرن نخواهد بود. او در این 
چند س��ال بایرن را به یک تیم 
اسپانیایی تبدیل کرده و باعث 
تغییر شاکله تیم ش��ده است. 
درباره جانشین او نیز باید بگویم 
که کلوپ جای پ��پ را خواهد 
گرفت. فکر می کنم کلوپ پس 
از یک دوره اس��تراحت بتواند 
دوباره بایرن را به تیم قدرتمند 

قبل تبدیل کند.

پرنس علی: پالتینی 
صالحیت ندارد

رئیس فدراس��یون فوتبال 
اردن در واکنش به اعالم رسمی 
پالتینی برای انتخابات ریاست 
فیف��ا که ق��رار اس��ت در اوایل 
اس��فند برگزار شود گفت که او 
صالحیت ندارد و باید مدیران 
بهت��ری وارد عرصه ش��وند. به 
گزارش ف��ارس، پرن��س علی 
بن حس��ین رئیس فدراسیون 
فوتبال اردن ک��ه در انتخابات 
اخیر ریاس��ت فیفا از سپ بالتر 
سوئیسی شکس��ت خورد، در 
گفت وگویی به نامزدی پالتینی 
ب��رای انتخابات ریاس��ت فیفا 

حمله کرد.
 او همچنی��ن در بیانی��ه ای 
رسمی که در س��اعات اندکی 
پ��س از اعالم رس��می نامزدی 
پالتینی برای انتخابات ریاست 
فیفا منتشر شد، تاکید کرد: این 
آقا برای ریاست فیفا صالحیت 
ندارد و به این منظور بهتر است 
که مدیران بهت��ری وارد عرصه 
ش��وند. نباید به اف��رادی که تا 
کنون مدیریت در فیفا و مجامع 
کالن فوتبالی جهان داشته اند 
اعتماد کنی��م، زی��را تردیدی 
نیس��ت که همه ش��ان از انواع 
فس��ادی که در چند دهه اخیر 
فوتبال جهان ص��ورت گرفته، 
آگاه بوده اند و در عین حال هیچ 
اقدامی صورت ندادند؛ سکوت 
کردن��د و وقتی پلی��س آمریکا 
دست به افشاگری زد، یک باره 
همگی ب��ه نکوهش دوس��تان 

پرداختند.

عظیمی: قهرمانی پاری س��ن ژرم��ن در رقابتهای 
اینترنشنال چمپیونزکاپ، روحیه زالتان ایبراهیموویچ 
را پیش از دیدار سوپرجام فرانس��ه بین پی اس جی و 
لیون باال برده اس��ت. پی اس جی ام��روز در مونترال 
براب��ر لیون نایب قهرمان فصل گذش��ته ق��رار خواهد 
گرفت و این درحالی اس��ت که لوران بالن، این تیم را 
در س��الهای 2013 و 2014 به عن��وان قهرمانی لیگ 

یک در فرانسه رسانده است. 
تیم بالن با غلبه بر فیورنتینا و منچستریونایتد در تور 
پیش فصل در آمریکا، جام قهرمانی را از آن خود کرد، ولی 
مهاجم س��وئدی که یکی از گلهای تیمش را وارد دروازه 
یونایتد کرده بود، گفته، در صورت پیروز نشدن پاری سن 
ژرمن در بازی امروز مقابل تی��م اوبرت فورنیه، قهرمانی 

اخیر در آمریکا هیچ ارزشی ندارد.
»اینترنش��نال چمپیونزکاپ یک تورنمنت رس��می 
نیست و فقط جنبه آماده سازی دارد. اولین بازی رسمی 
فصل ما مقابل لی��ون خواهد بود و ارزش زی��ادی دارد. 
می خواهم ب��ا قهرمانی در این جام، فص��ل را به بهترین 
شکل آغاز کنیم. ما خیلی س��خت کار کرده ایم و آماده 

هستیم.«
 کانادا برای دومین بار طی هفت س��ال اخیر میزبان 
سوپرجام فرانسه است. پی اس جی برای این مسابقه تیم 
کامل خود را دراختیار دارد و حتی الوتزی و پاستوره هم 
در اختیار بالن خواهند بود. اما آنها نمی توانند لیون را که 
یکی از پرافتخارترین تیمهای س��وپرجام فرانسه است، 
دست کم بگیرند. از هشت قهرمانی لیون در این رقابتها، 

هفت عنوان قهرمانی در 13 س��ال اخیر کس��ب شده و 
آخرین قهرمانی این تیم در سال 2012 مقابل مون پلیه 

در ضربات پنالتی بوده است.
از دس��ت دادن کلمن��ت گرنی��ه ب��ه دلی��ل ی��ک 
مصدومیت سنگین به معنای این است که تیم فورنیه 
که در چهار بازی قبلی برابر پ��ی اس جی تنها یک بار 
به این تیم باخته، کار دش��واری مقابل تیم بالن پیش 

رو خواهد داشت. 
لی��ون همچون پ��ی اس ج��ی در تور پی��ش فصل 
شرکت داش��ت، ولی نتایج مقبولی کسب نکرد. لیون 
در امیریت��س کاپ در لندن با نتیج��ه 6-0 و 2-0 به 
آرس��نال و ویارئال باخت و در ای��ن تورنمنت در قعر 

جدول ایستاد.

پاری سن ژرمن – لیون در اولین بازی رسمی فصل
دورخیز »زالتان« برای قهرمانی در سوپرجام

زودتر از موعد مقرر

بازگشت »مسی« و »ماسچرانو« به تمرینات بارسا
لئو مسی و خاویر ماسچرانو به شکلی کاماًل غیرمنتظره در جلسه تمرینی روز 
پنجشنبه بارسلونا حضور یافته و آزمایشهای پزشکی معمول قبل از شروع فصل 

را پشت سر گذاشتند. 
این درحالی است که هنوز یک هفته از تعطیالت بازیکنان آرژانتینی بارسلونا 
که در رقابتهای کوپاآمریکا حضور داش��تند، باقی مانده ب��ود، ولی آنها تصمیم 

گرفتند زودتر به تمرینات تیم ملحق شوند.
 این دو در فینال رقابتهای کوپا آمریکا که روز چهارم ژوئیه برگزار ش��ده بود، 
حاضر بوده و قرار بود روز پنج اوت به تمرینات کاتالونیایی ها بپیوندند. اما با توجه 
به اینکه آلوز و نیمار از روز پنجش��نبه به تمرینات ملحق ش��ده بودند، بازیکنان 

آرژانتینی هم تصمیم گرفتند در همین تاریخ به تمرینات تیم ملحق شوند. 
مسی و ماسچرانو امیدوار هستند با رسیدن به مرز آمادگی در فینال سوپرجام 
اروپا که بین بارس��لونا و س��ویا روز 11 اوت در تفلیس برگزار می شود، شرکت 

کنند. 
این چهار نفر در تور پیش فصل بارسلونا در آمریکای شمالی هم غایب بودند. 
عالوه بر نیمار و آلوز، تر اشتگن هم که با تیم ملی آلمان در رقابتهای زیر 19 سال 
اروپا شرکت کرده بود، معاینات پزش��کی انجام داد. بقیه بازیکنان تیم به دلیل 
شرکت در تور پیش فصل در آمریکا روز پنجشنبه استراحت داشتند و تمرینات 

بارسلونا از روز جمعه به طور رسمی در دو نوبت از سر گرفته شد.

ابراز نگرانی مربی هلندی

فن خال: این شرایط برای دخئا و یونایتد خوب نیست
اشکان:  لوئی فن خال مربی هلندی منچستریونایتد گفته که شرایط مبهم 
مربوط به آینده داوید دخئا و انتقال او به رئال مادرید برای این بازیکن و تیمش و 

حتی باشگاهی که خواهان جذب این بازیکن است، خوب نیست. 
فن خال بعد از شکست یونایتد در برابر پاری سن ژرمن در آمریکا در گفت وگو 
با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در مورد شرایط دخئا اعالم کرد که باید منتظر 
ماند و دید چه اتفاقی در هفته های آینده رخ می دهد. س��نگربان سابق اتلتیکو 
مادرید در این فصل در تور پیش فصل شیاطین سرخ در آمریکا برای این تیم به 
میدان رفته و اش��تباه او در بازی برابر پاری سن ژرمن منجر به شکل گیری گل 

زالتان ایبراهیموویچ شد. 
فن خال در مورد عملکرد سنگربان اس��پانیایی اش گفت: »فکر نمی کنم او 
بد بازی کرد.یک اشتباه مرتکب ش��د، ولی در مجموع نمایش بدی نداشت. هر 
بازیکنی ممکن است مرتکب اشتباه شود، ولی وقتی دروازه بان اشتباه می کند، 
اشتباهش منجر به شکل گیری گل حریف می شود و این تفاوت اشتباه دروازه 

بان با بازیکنان دیگر است« 
فن خال همچنین گفته بود که می خواهد سرخیو رومرو، دروازه بان تیم ملی 
آرژانتین را به یونایتد بیاورد، برای اینکه هن��وز از حضور دخئا در تیمش در این 
فصل مطمئن نیست.« فکر می کنم در ش��رایط فعلی با توجه به اینکه هرلحظه 
ممکن است دخئا به رئال مادرید برود، باید خودمان را آماده فصل جدید کنیم و 
فکر می کنم سرخیو رومرو بتواند نیازهای ما را درون دروازه برآورده کند. باید در 

صورت جدایی دخئا از تیم، به این شرایط واکنش نشان دهیم.

تاتنهام  و شکار پدیده اشتوتگارت 
تیم فوتبال تاتنهام هاتسپرز در حال آماده سازی پیشنهادی برای جذب پدیده 
18 ساله تیم فوتبال اشتوتگارت است. در ش��رایطی که فصل نقل و انتقاالت به 
بخش پایانی کم کم نزدیک می شود، تاتنهامی ها همچنان در تالش برای تکمیل 
کادر بازیکنان خود هستند. براساس اعالم رسانه های انگلیسی، این تیم شهر لندن 
قرار است در روزهای آینده پیشنهادی بابت »تیمو ورنر« ارائه کند؛ مهاجم 18 

ساله اشتوتگارت که یکی از امیدهای ژرمن ها در سال های آینده است.

 پاسخ منفی اورتون به پیشنهاد 2۹ میلیونی چلسی
باشگاه اورتون برای دومین مرتبه پیشنهاد چلسی بابت ستاره 21 ساله اش را 
رد کرد. در فصل نقل و انتقاالت اورتونی ها تاکنون دو بار از طرف تیم قهرمان فصل 
گذشته لیگ برتر انگلیس بابت »استیو استونز« پیشنهاد گرفته اند. یکبار اوایل 

فصل نقل وانتقاالت و مرتبه دوم که هفته اخیر بود.
براساس اعالم روزنامه گاردین اورتون پیشنهاد دوم بابت این ستاره جویای  نام 
را که شرایط مالی بهتری داشت، را رد کرده است. به باور مسووالن اورتون ارزش 
این بازیکن تکنیکی که تاکنون 4 مرتبه پیراهن تیم ملی انگلیس را به تن کرده 
بیش از 29 میلیون یورو است. چلسی دفعه نخست 22 میلیون یورو پیشنهاد کرد. 
گفته می شود تیم دوم شهر لیورپول با رقمی باالتر از 30 میلیون مجوز فروش این 

بازیکن را صادر خواهد کرد.

با قهرمانی در استرالیا و چین

بنیتس با دست پر به مادرید برگشت
صدقی: تور اقیانوسیه و شرق آسیای رئال مادرید با 
دو قهرمانی برای این تیم همراه شد تا رافا بنیتس شروع 

موفقی روی نیمکت کهکشانی ها داشته باشد. 
رئال پنجشنبه در آخرین بازی اش مقابل میالن 
در ضرب��ات پنالتی در ش��انگهای پیروز ش��د و جام 
قهرمانی اینترنش��نال چمپیونزکاپ را تصاحب کرد. 
ضمن اینکه این تور دستاوردهای مهمی برای مربی 
جدید رئال در پی داش��ت. اول اینکه دانیلو، تفاوت 
آشکاری با کارواخال ندارد و کاس��میرو جایگاهش 
را به عنوان مرد س��وم خط میانی مستحکم کرده و 
کاسیا، سنگربان دوم این تیم نمایش بهتری نسبت 
به کیلور ناواس داشته و ایس��کو و خسه هم به دلیل 
نمایشهای مقبول خود، کار او را برای تصمیم گیری 

در آینده س��خت کرده اند. 
با حضور ای��ن دو در زمین، مادرید ب��ه مراتب بهتر 
عمل کرده و حاال بنیتس در بازگش��ت به مادرید باید 
معادالت مهمی را حل کند. هوای ش��رجی و گرمای 
چهل درجه ش��انگهای تأثی��ر زی��ادی روی عملکرد 
بازیکنان میالن و رئال در این دیدار گذاش��ته بود و در 
نهایت ضربات پنالتی تکلیف تیم قهرمان را مش��خص 
کرد. میالن جدید میهایلوویچ که تیم متحول ش��ده 
و خوبی به نظر می رسد، به مراتب بیشتر از اینتر برای 
مادریدی ها دردسر ساز شد. میالن، کاستی های خود 
از نظر تکنیکی نسبت به رئال را با تاکتیکی قابل قبول 
و به لطف قدرت بدنی باالی نیانگ که بارها خط دفاعی 

رئال را به هم ریخت، جبران کرد.
      دروازه بان 16 ساله مقابل ستاره های رئال

 در ضربات پنالتی، حضور دوناروما 16 س��اله درون 

سنگر میالن توجه همه را به س��وی خود جلب کرده 
بود. او حتی پنالتی کروس را هم گرفت، ولی در آخرین 
ضربه پنالتی دو تیم که خودش زننده آن بود، مرتکب 
اشتباه شده و کاسیا با دفع این توپ، جام قهرمانی را به 

رئال تقدیم کرد.
 دوناروما که می توانس��ت س��تاره این بازی باشد، 
تاوان اش��تباهش مقابل کاس��یا را در ضربات پنالتی 

پرداخت کرد.
به هرحال او مقابل پرافتخار ترین تیم تاریخ فوتبال 
جهان بازی کرده و میهایلووی��چ او را در پانزده دقیقه 

پایانی بازی به جای دیه گو لوپس به زمین فرستاد. او 
دروازه بان تیم زیر 17 سال ایتالیاست و خیلی زود به 
جایگاه باالیی در فوتبال جهان دست یافته است. هم 
سن و سالهای او در تیمهای دیگر حتی در تیم دوم هم 
جایی ندارند، ولی مربی صربستانی خیلی راحت به او 
مقابل رئال مادرید و در بازی های دوس��تانه تابستانی 
میدان داد. بخصوص که میهایلوویچ می داند که بازی 
کردن دوناروما در جریان رقابته��ای لیگ، با توجه به 
حساس بودن پس��تی که در اختیار دارد، تا چه اندازه 

دشوار خواهد بود. 

اسماعیل زاده: درست در لحظاتی که آرتورو ویدال در محل باشگاه بایرن مونیخ به عنوان خرید جدید این تیم به رسانه های 
آلمانی معرفی می شد، پدرش در الویکتوریا در شیلی به جرم حمل و دراختیار داشتن کوکایین و چاقو از سوی پلیس دستگیر و 
بازداشت شد.  اراسمو ویدال 54 ساله به این ترتیب اولین روز حضور ویدال در باشگاه جدید را از طریق تلویزیون بازداشتگاه تماشا 

کرده و بعد از چند ساعت آزاد شد. 
طبق گزارشهای منتشر شده در رسانه های ش��یلیایی به نقل از منابع پلیس، پدر ویدال در پیاده رویی با تعدادی از دوستانش 
ایستاده بود و زمانی که قصد داشت سیگاری از داخل جیبش بیرون بیاورد، یک بسته شبیه بسته های حاوی مواد مخدر از جیب او 
به زمین افتاد.  پلیس گشت که آن لحظه در خیابان حضور داشته، این صحنه را از نزدیک دیده و اعالم کرده که در جیب پدر ویدال 

عالوه بر سه بسته کوکایین، دو چاقوی آشپزی هم پیدا شده است. 
البته پدر ستاره سابق یووه بعد از حدود چهارساعت بازداشت، آزاد شده و در گفت وگویی با خبرنگاران گفت: »من هیچ کاری 
نکرده بودم. دس��تگیری من به خاطر اش��تباه پلیس بود. برای همین خیلی زود من را آزاد کردند. با دوس��تانم داشتیم نوشیدنی 

می خوردیم که این اتفاق افتاد. من مراسم معارفه آرتورو را از طریق تلویزیون اداره پلیس تماشا کردم.«
 در گزارش پلیس آمده که ویدال پدر 600 میلیگرم کوکایین در جیبش داش��ته و پلیس دلیل آزادی او را مجاز دانستن حمل 
این اندازه کوکایین برای مصرف شخصی اعالم کرده است.  البته به دلیل سوابق قبلی پدر ویدال در حمل مواد مخدر و سالح سرد، 

پلیس شیلی پرونده ای در این مورد گشوده است.

همزمان با 
مراسم معارفه در مونیخ
دستگیری

 پدر »ويدال« 
به جرم حمل 
کوکايین  

تدابیر شدید امنیتی برزیل 
برای برگزاری بازی های 

المپیک 20۱۶
مقامهای برگزارکننده بازی های 
المپیک 2016 ری��و اعالم کردند، 
برای تأمین هر چه بیش��تر امنیت 
ای��ن بازی ها قصد دارن��د 85 هزار 
نیروی امنیتی را استخدام کنند که 
این دو برابر تعداد نیروهای امنیتی 
است که انگلیس��ی ها در المپیک 

2012 لندن به کار گرفتند.
به گ��زارش تس��نیم، برزیلی ها 
که س��ابقه برگزاری ج��ام جهانی 
2014 را هم در کارنامه شان دارند، 
در آس��تانه برگزاری این رقابتها به 
مش��کالت عدیده ای خوردند و هر 
روز ش��اهد اعتراضه��ای مردمی 
بودند که بش��دت به سیاس��تهای 

دولت معترض بودند.
 مس��ؤوالن برگ��زاری المپیک 
2016 نمی خواهند چنین تجربه 
تلخی را دوباره در تورنمنت معتبر 
دیگری که میزبانش هستند، تجربه 
کنند، برای همین قص��د دارند تا 
وضعیت امنیتی خیلی محکمی را 

در این بازی ها برقرار کنند.

 تصادف در بازگشت کاراته کاها از اردو

خطر مرگ
 از بیخ گوش ملی پوشان 

کاراته گذشت
ز  ا مرحل��ه  زدهمی��ن  دوا
اردوی تی��م مل��ی کارات��ه به 
میزبان��ی کرمانش��اه برگزار و 
به پایان رس��ید. اعض��ای تیم 
مل��ی کاراته برای اس��تراحتی 
چند روزه و آغاز دوباره اردوها 
هرکدام به محل ش��هر زندگی 
خود بازگش��تند. عصر روز پنج 
براهیم حس��ن بیگی،  ش��نبه ا
حس��ین س��مندر و ذبی��ح ا... 
پورشید در مسیر کرمانشاه به 
تهران بر اثر برخورد شدید یک 
خودرو با خودروی شان وسیله 
ش��خصی آنها واژگون شده اما 
خوش��بختانه هیچ صدمه ای به 

ملی پوشان وارد نشده است.
 به گزارش فارس، متاس��فانه 
در ای��ن حادثه رانن��ده خودروی 
شخصی که در اثر خواب آلودگی با 
اتومبیل ملی پوشان برخورد کرده 
بر اثر شدت حادثه جان خود را از 
دس��ت داده و یکی از سرنشینان 

خودرو به کما رفته است. 

۱۶0 کشتی گیر دراردوهای بسترسازی نونهاالن 
حمید بنی تمیم، دبیر فدراسیون کشتی با اشاره به برگزاری 
مطلوب پیکاره��ای خردس��االن و نونهاالن قهرمانی کش��ورو 
برنامه های فدراسیون برای منتخبان این رده های سنی، گفت: 
نفرات اول خردس��االن و نفرات اول و دوم نونه��االن در وزنهای 
مختلف و همچنین کشتی گیرانی که کمیته و شورای فنی آنان 
را مستعد تش��خیص دهند که در مجموع 160 نفر می شوند به 

اردوهای بسترسازی دعوت خواهند کرد.

قهرمانی وزنه برداران معلول ایران در آسیا 
مسابقات وزنه برداری آزاد قهرمانی معلوالن آسیا و اقیانوسیه 
که با حضور نمایندگان 28 کش��ور در ش��هر آلماتی قزاقستان 
برگزار  ش��د، با قهرمانی تیم مردان ایران به کار خود پایان داد. 
به گزارش تسنیم، کاروان کش��ورمان در این دوره از رقابت ها با 
ترکیب سیامند رحمان، احمد امین زاده، علی صادق زاده، سامان 
رضی، حامد صلحی پور، مجید فرزین، نادر مرادی و امیر جعفری 
حضور داشت و در پایان چهار مدال طال توسط جعفری، فرزین، 
صادق زاده و رحمان و س��ه نقره توسط مرادی، رضی و امین زاده 

به دست آورد.
در این مسابقات 21 کشور در بخش آس��یایی و هفت کشور 
از نقاط مختلف جهان در بخش آزاد شرکت داشتند و در بخش 
آسیایی ایران با 70 امتیاز اول شد، چین با 69 امتیاز در رده دوم 
قرار گرفت و اردن با 45 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد. در بخش 
رده بندی آزاد نیز ایران با 69 امتیاز اول، چین با 68 امتیاز دوم و 
اردن با 41 امتیاز سوم شد. کاروان کشورمان فقط در بخش مردان 
راهی قزاقستان شده بود و در بخش زنان نماینده ای نداشت. بر 
همین اس��اس نیز در رده بندی کلی که مربوط به مجموع هر دو 

بخش زنان و مردان بود، پایین تر از چین و نیجریه قرار گرفت.

کامرانی هم به لیگ چین پیوست
مهدی کامرانی سومین لژیونر بسکتبال ایران در سال جاری 
نام گرفت و راهی لیگ چین ش��د. گارد راس اول تیم ملی ایران 
که امسال دومین حضورش در لیگ چین را تجربه خواهد کرد با 
تیم بیجینگ فالی دراگونز قرارداد بسته است و پس از نیکخواه 
بهرامی و حدادی، س��ومین بازیکن ایران��ی حاضر در لیگ چین 
نام گرفت. به گزارش ایس��نا،  بیجینگ فالی دراگونز همان تیم 
چونگ پینگ اس��ت که در فصل گذشته ارس��الن کاظمی را در 
اختیار داش��ت و برای این فصل توسط یک س��رمایه دار جدید 

خریداری و به پکن منتقل ش��ده اس��ت. 

مربی ایرانی تیم ملی والیبال ژاپن: 

نگران والیبال ایران هستم
احمد مساجدی، مربی، بازیکن و مترجم سابق تیم ملی والیبال 
ایران حاال به عنوان یکی از نفرات اصلی کادرفنی تیم ملی والیبال 
ژاپن به تهران آمده است تا این بار مقابل ایران قرار بگیرد. مساجدی 
در گفت وگو با ورزش سه در مورد ش��رایط حضور ژاپنی ها در این 
مس��ابقات می  گوید: این بهترین تیم ژاپن اس��ت که م��ا به تهران 
آورده ایم و می  خواهیم تمام قدرتمان را در مسابقات بگذاریم. تهران 
به ما نشان می دهد قدرت تیمی ما چقدر است؛ چه قهرمان شویم یا 

هر عنوان دیگری را کسب کنیم.
مساجدی در مورد اینکه ایران تیم اصلی خود را به این مسابقات 
اعزام نکرد، اینطور می  گوید: من نگران تیم ایران هستم چراکه طبق 
قوانین مسابقات 3 تیم برتر آسیا راهی مسابقات انتخابی المپیک 
می شوند و اگر ایران نتواند جزو 3 تیم قرار بگیرد، سهمیه المپیک را 
هم از دست می  دهد. خیلی برای من جای تعجب داشت که ایران 
هیچ برنامه ریزی برای این بازی ها نکرده اس��ت و بعید اس��ت این 

موضوع را نداند و بخواهد قید المپیک را بزند.

نیکولوف در جمع خودروسازان

احتمال جدایی موسوی از پیکان قوت گرفت
نیکوالی نیکولوف، ملی پوش تیم ملی والیبال بلغارس��تان که فصل گذش��ته با تیم 
شهرداری ارومیه به مقام نایب قهرمانی لیگ برتر ایران دست پیدا کرد، برای فصل آینده 
لیگ برتر با عقد ق��راردادی به تیم والیبال پیکان تهران پیوس��ت. به گزارش فارس وی 
هم پستی محمد موسوی است و به نظر می رسد مسؤوالن پیکان با جذب این بازیکن به 
دنبال پر کردن جالی خالی احتمالی موسوی هستند. گفته می شود موسوی با تیم والیبال 

بانک سرمایه به توافق رسیده، اما هنوز قراردادی به صورت رسمی امضا نشده است.

صعود بدمینتون بازان ایران در رنکینگ جهانی
ملی پوشان تیم بدمینتون مردان ایران در رده بندی جدید فدراسیون جهانی صعود 
کردند.در رنکینگ جدید که در س��ایت رسمی فدراس��یون جهانی بدمینتون منتشر 
شد، فرزین خانجانی و سروش اسکندری دو ملی پوش کشورمان صعود کردند و موفق 
شدند جایگاه خود را ارتقا بدهند.به گزارش تسنیم،در بخش زنان نیز ثریا آقایی و نگین 
امیری پور برخالف رنکینگ هفته گذشته تغییری در جایگاه شان داده نشد و به ترتیب 

در رده های 132 و 185 باقی ماندند. 

نیکخواه : قهرمانی در جام ملت ها و رفتن به المپیک هدف همه ماست 
به نقل از س��ایت فدراس��یون بس��کتبال، صمد نیکخواه بهرامی، کاپیتان تیم ملی 
بسکتبال کشورمان گفت: به زمان نیاز داریم و در یک هفته سرمربی تیم اطالعات زیادی 
را به ما ارائه داد تا برای مسابقات آماده ش��ویم. همین امر کمی کار را سخت کرد، اما با 
حضور در تورنمنت چین  و سطح تیم ها س��رمربی روش بازی را ساده تر کرد و مطمئن 
باشید بهتر می شویم. نیکخواه بهرامی با اشاره به اینکه تورنمنت اطلس اسپرت تمرین 
خوبی برای جام ملتهاست، می گوید:» مربی سعی کرده در این تورنمنت از با تجربه ها 
کمتر استفاده کند تا سایر بازیکنان در لحظات حساس حتی زمانی که تیم عقب یا پیش 
است محک زده شوند که چه کس��ی بهتر می تواند به تیم کمک کند و شناسایی شود. 
واقعا قهرمانی در جام ملت ها و رفتن به المپیک هدف همه ماست. چه نفراتی که اینجا 
هستیم و چه آن بازیکنانی که در تهران هستند باید از بین آنها 12 سرباز آماده انتخاب 

شود و به چین برود.ا ین کار سختی است.«



منهای فوتبال
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