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گروه ورزش: خبر استعفای ناگهانی سرمربی سیاه 
جامگان در هفته چهارم ش��وک بزرگی به هواداران 
این تیم بود. خطیبی در حالی دست سیاه جامگانیها 
را در پوست گردو گذاشت که خیلی ها معتقدند به 
خاطر شیوه یارگیری توسط او سرمربی آینده در این 
تیم دچار چالش خواهد شد. س��ؤال مهم البته این 
اس��ت که آیا بازیکنانی که با خطیب��ی و به خاطر او 
سیاه جامه شدند با سرمربی بعدی همکاری الزم را 
خواهند داشت یا نماینده مشهد دچار مشکل خواهد 
شد؟ جواب این سؤاالت کلیدی را می توانید از زبان 

خطیبی و عباسی در همین گزارش بخوانید.
   استعفای دو دلیله

رسول خطیبی سرمربی سیاه جامگان معتقد است 
استعفای او تلنگری برای مسؤوالن فوتبال است تا از 
مربیان منشوری در لیگ اس��تفاده نکنند . خطیبی 
گفت: من به دو علت مس��اوی از سمتم استعفا دادم 
 A اول آنکه مجبور هستم در کالس های مربیگری
و دوره مربیگ��ری حرفه ای در آلمان حاضر ش��وم و 
حدود 25 روز باالی سر تیم نخواهم بود. البته پرانتز 
باز کنم من از قبل نمی دانستم زمان این کالس ها 
با برنامه های تیم تداخل پی��دا می کند. علت دوم و 
مهمتر اینکه من امیدوارم با استعفای من تلنگری به 
مسؤوالن بخورد تا آنها از مربیان منشوری استفاده 

نکنند.
من بعد از بازی نفت با سعید رمضانی صحبت کرده 
بودم و بع��د هم از آقای عباس��ی و مجموعه س��یاه 
جامگان تش��کر کردم بابت ش��خصیت و بزرگواری 
که داشتند. به خاطر استعفایم معذرت خواستم اما 

متاسفانه در بازی گسترش فوالد اتفاقاتی افتاد که من به احترام مربیهای 
اخالق مدار تصمیم گرفتم از سمت خودم استعفا دهم.

وی ادامه داد : به طور حتم  ازتیمی که من بستم چه من باشم و چه نباشم 
ستاره های بزرگی بیرون می آیند و من به بازیکنانم اعتماد دارم . من با 

استعفایم خودم را قربانی کردم و امیدوارم مسؤوالن متوجه باشند.
 بعضی ها فکر می کنند قصد دارم به تیم دیگری بروم ولی اینطور نیست 

و من برای اعتراض به شرایط فعلی استعفا دادم.
   استعفا بعد از بازی  با نفت!

محمدرضا عباسی مالک باشگاه س��یا ه جامگان در خصوص کناره گیری 
رس��ول خطیبی از سمت س��رمربیگری تیم س��یاه جامگان مشهد گفت: 
علی رغم میل باطنی ما خطیبی بعد از بازی مقابل نفت گفت که نمی خواهد 
با سیاه جامگان ادامه همکاری بدهد، دلیل صحبت خطیبی هم کالس هایی 
بود که او باید به آنها می رفت. البته ما از خطیبی خواهش کردیم حداقل تا 
بازی گسترش فوالد پیش ما بماند که این اتفاق هم افتاد و خطیبی بعد از 
این بازی با ما خداحافظی کرد. وی در خصوص اینکه پس از خطیبی چه 
گزینه ای مدنظر مسؤوالن باشگاه است، عنوان کرد: ما هنوز گزینه ای نداریم 
و با توجه به اینکه سعید رمضانی مدیر تیم سیاه جامگان مدرک A مربیگری 
دارد، فعاًل او تیم را تمرین خواهد داد. طبق هماهنگی های صورت گرفته 
قرار است در اوایل هفته آینده نشست هیأت مدیره باشگاه  برگزار تا در مورد 

سرمربی آینده تصمیم گیری شود.
وی درخصوص اینکه گزینه هایی چون صمد مرفاوی، خداداد عزیزی و 
علی حنطه برای تصدی این پست مطرح ش��ده است، گفت: ما تاکنون 
فرصتی نشده که جلسه  ای در این خصوص بگذاریم و فکری در خصوص 
گزینه ها نکرده ایم. ش��اید اگر جلس��اتی برگزار کنیم به گزینه هایی که 

مطرح کردید هم برسیم، اما هم اکنون گزینه ای را مدنظر نداریم.

فدراسیون می خواست کدام تیم بازنده نشود؟
شاید این از شانس پرسپولیسی هاست که اشتباه فاحش داوری در بازی روز گذشته این 
تیم مقابل ذوب آهن با جمله جنجالی رئیس سابق فدراسیون تالقی کرده است. دادکان 
در گفت و گوی ویژه خبری پنج شنبه شب در حین گفت و گو با علی کفاشیان گفت: 
داوری که محروم شده است )محسن قهرمانی( به او گفته فدراسیون از او خواسته بوده 
یک بازی را دربیاورد. محسن قهرمانی البته داور مشهور و آشنایی است که آخرین بار در 
مسابقه پرسپولیس و سپاهان فوتبال ایران را از تصمیمات خود متاثر کرده بود. اما حرف 
های محمد دادکان هماهنگ شده نبوده اس��ت چرا که قهرمانی به تازگی محرومیت 

خود را پشت سر گذاشته و یک بازی را در لیگ برتر نیز قضاوت کرده است. او که بعد از 
جنجال دامنه دار پارسال به دنبال آرامش خاطر برای ادامه کار داوری است، احتماال این 
حرف ها را به حالت درد دل و در دوران محرومیت با دادکان مطرح کرده است. از پنج 
شنبه شب گذشته هواداران فوتبال درباره مسابقه ای که از قهرمانی خواسته شده بوده 
آن را در بیاورد گمانه زنی می کنند و بیشترین احتمال نیز پیرامون بازی پرسپولیس 
� سپاهان معروف است. قهرمانی پنالتی مشکوکی را برای س��پاهان اعالم کرد اما در 
شرایطی که به این داور دستور داده شده سکوت کند و حرفی به زبان نیاورد یکی، دو 

عضو جامعه داوری کدهایی از بازی مورد اشاره دادکان به “ورزش سه” می دهند.
یکی از کمک داوران س��ابق فوتبال ایران به خبرنگار ما گفته اس��ت البته حرف آقای 
دادکان قابل اثبات نیست اما این اتفاق رخ داده است و همه می دانند که دادکان دروغ 
نمی گوید. به گفته وی مسابقه مورد اشاره 5 سال پیش و در هفته های آغازین لیگ در 
ورزشگاه آزادی بین دو تیم تهرانی برگزار شده است. مسابقه پرگل و جذاب که تماشاچی 
زیادی را به ورزشگاه آزادی کشانده است. به گفته وی در آن مسابقه از قهرمانی خواسته 

شده بوده که یکی از دوتیم بازنده بیرون نیایند.

صفحه3شکست دوباره یونایتد در بازار از رقیب اصلی           » پـــــــدرو« به چلسی رفت

در ادامه رقابت های هفته چهارم از پانزدهمین 
دوره رقابت های لیگ برت��ر فوتبال عصر پنج 
شنبه تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و فوالد 
خوزستان در ورزشگاه فوالدش��هر به مصاف 
هم رفتند که در پایان شاگردان حسین فرکی 
برابر مهمان خود به تساوی یک بر یک دست 

پیدا کردند. 
ساسان انصاری)۳2( برای تیم فوالد و عبدا...

کرمی)۶۷( برای سپاهان گل زدند.

در همی��ن چارچوب اس��تقالل خوزس��تان 
میزبان س��ایپا بود که این دیدار هم با برتری 
یک بر صفر تیم جنوبی به پایان رسید. روح ا... 
س��یف اللهی)۳2- پنالت��ی( برای اس��تقالل 

خوزستان گل زد. 
در تبریز هم سیاه جامگان یک بر صفر و روی 
یک ضربه پنالتی مغلوب گسترش فوال تبریز 

شد. 
در آخرین بازی هم پرس��پولیس دریک بازی 

جنجال��ی 2 بر ی��ک مغلوب ذوب آهن ش��د. 
چهارشنبه شب هم ملوان و نفت به تساوی سه 

بر سه رسیده بودند.
تیم فوتبال پدیده نیز عصر دیروز موفق ش��د 
در حضور پنج هزار تماشاگر خودی در مقابل 
تراکتور س��ازی تبریز در ورزشگاه ثامن با تک 
گل دقیقه 8۶ محسن یوسفی به یک پیروزی 
با ارزش دست یابد و موقعیت خود را در جدول 

رده بندی بهبود بخشد.

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال

شکست پرسپولیس و سیاه جامگان، پیروزی پدیده

فغـانی محروم می شود
اشتباهات فاجعه بار فغانی در بازی پرسپولیس باالخره مسؤوالن کمیته داوران را مجاب کرد تا این داور 
را محروم کنند. کمیته داوران که قصد داشت از دوری چند هفته ای فغانی به دلیل قضاوت در بازی های 
بین المللی اس��تفاده کرده و بدون محرومیت این داور را به میادین بازگرداند در نهایت مجبور به تسلیم 
شد.اصفهانیان در آخرین مصاحبه اش گفت:»با توجه به نمره ای که فغانی گرفته طبق آیین نامه انضباطی 

با او برخورد می کنیم. او عملکرد خوبی نداشت و باید درباره اش تصمیم بگیریم.«

افشاگری مهم محمد دادکان

احسـان خزاعی: یادم می آی��د در فیلم مومیایی 
۳ س��اخته محمدرضا هنرمند، صحن��ه ای بود که 
تبهکاری با بازی س��یروس ابراهیم زاده می خواست 
وارد محل نگهداری مومیایی ش��ده و آن��را بدزدد. 
برای این کار لباس نظامی پوش��ید اما یادش رفت 
ش��لوارش را هم بپوش��د و با ش��لوارک رفت. وقتی 
نگهبان مجموعه از او پرس��ید که کیست پاسخ داد 
من سرهنگم. نگهبان گفت پس شلوارت کو و تبهکار 
جواب داد مگه سرهنگی به شلوار است؟ این درجه ها 
رو نمی بینی؟حاال شده حکایت برگزاری نخستین 
دوره مسابقات بین المللی هندبال نوجوانان جام نهاد 
ریاست جمهوری که فکر کرده اند اگر نام جشنواره 
را بگذارند بین المللی و بنر خوش��امد گویی به زبان 
انگلیسی در سالن ها نصب کنند و آی دی کارت ها را 
هم به زبان انگلیسی بنویسند، تورنمنتی بین المللی 
برگزار شده است. البته آنها زحمتشان را کشیده اند 
و کار سختی را در اسکان و س��ازماندهی این تعداد 
از ورزشکاران و مربیان انجام داده اند اما به هر حال 
 تورنمنت استانداردهایی دارد که باید رعایت شود. 
سالن شهید بهشتی استانداردترین سالن برگزاری 
این بازی هاس��ت وبه نوعی س��الن اصلی به ش��مار 
می رود اما اگر فرصت کرده باش��ید و برای تماشای 
یکی از بازی های جام ریاست جمهوری سری به این 

سالن زده باشید، در بدو ورود احساس می کنید برای 
تماشای تمرین تیمی محلی وارد سالن شده اید. از 
عدم حضور نیروی انتظامی، که ال��زام برگزاری هر 
مسابقه رس��می اس��ت، اگر بگذریم هیچ نیرویی از 
حراست اداره کل ورزش هم در سالن حضور ندارد. 
ش��ما به راحتی وارد جایگاه س��الن می شوی بدون 
اینکه کسی باشد تا از شما س��ؤالی بپرسد. هر چند 
که جایگاه امکانات ویژه ای هم ندارد و از مبله بودنش 
که بگذریم فرق چندانی با سکوی تماشاچیان ندارد. 
از دوستان ستاد برگزاری هم فقط مسؤولین فنی در 
س��الن حضور دارند که بر برگزاری صحیح مسابقه 
نظارت دارند و البته وظیفه شان هم همین است. نه از 
لیست بازیکنان تیم ها خبری هست نه برنامه بازی ها 
و نه حتی کسی که بشود شفاهی اینها را از او پرسید. 
خیلی خوب است که تیم های شرکت کننده اتوبوس 
در اختیارشان باشد و به موقع وعده های غذایی در 
اختیارش��ان قرار بگیرد، اما این همه یک تورنمنت 
بین المللی نیس��ت. به خصوص برای ش��هری مثل 
مشهد که مس��ابقات بین المللی متعددی را برگزار 
کرده است. 15 س��ال پیش که مس��ابقات هندبال 
جوانان آسیا در مشهد برگزار شد، شرایط به مراتب 
ایده آل تر از این تورنمنت بود. کاش فقط دلمان به 

آن خاطره خوش نبود.

گتوزو سرمربی پیسا شد
جنارو گتوزو، هافبک س��ابق تیم ملی ایتالیا به 
عنوان سرمربی تیم دسته سومی پیسا انتخاب 

شد. 
پس از اس��تعفای گتوزو از حضور در تیم کرته 
در ماه دس��امبر، این اولین تیمی اس��ت که او 
در دست خواهد گرفت. گتوزو پس از عملکرد 
ضعیف در سیون و پالرمو، از نیمکت این دو تیم 

اخراج شد.
 اسطوره میالن ۷۳ بازی ملی برای ایتالیا از جمله 
جام جهانی 200۶ و قهرمانی جهان در کارنامه 
خود دارد. گتوزو به حضور در رنجرز و همیلتون 

نزدیک بود ولی در نهایت به پیسا پیوست.

تیم دست »رمضانی« افتاد

استعفای عجیب خطیبی
 از سرمربیگری سیاه جامگان!

مسابقات بین المللی هندبال نوجوانان 

شـــــــیر بی یال و دم

غیاثی: 

قضاوت ُپراشتباه فغانی، حاصل کار تیمی 
کفاشیان، عنایت و اصفهانیان بود

سید رضا غیاثی در گفت وگو با فارس، در مورد نحوه قضاوت علیرضا فغانی در بازی 
پرسپولیس و ذوب آهن که با اعتراض زیاد هواداران و مربیان پرسپولیس روبرو شده 

گفت: آنچه که داوری فوتبال ایران می کشد فقط و فقط از کفاشیان است. 
کفاشیان برای حفظ میز و سمت خود بعد از اتفاقات تبریز کمیته ای تشکیل داد که 
نه به کمیته انضباطی  و نه به کمیته اخالق و نه به کمیته استیناف ارتباطی داشت. 

کفاشیان این کمیته را تشکیل داد تا رابطه اش را با وزارت ورزش خوب کند. 
پس اگر علیرضا فغانی در بازی پرسپولیس و ذوب آهن اشتباه کرد نباید او را مقصر 

بدانیم مقصر اصلی کفاشیان، اصفهانیان و عنایت هستند.
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ورود مستندات تبانی به مجلس
س��خنگوی کمیس��یون اصل 90 
مجلس شورای اس��المی با اشاره 
به موضوع تبان��ی در فوتبال اظهار 
کرد: گزارشات مستندی از تبانی 
بین مدی��ران، بازیکن��ان و داوران 
وجود دارد که این موضوع به کرات 
اتفاق افتاده است.به نقل از ایسنا، 
پورمختار با اشاره به نتایج تحقیق 
و تفحص کمیس��یون اصل 90 در 
مورد مسأله فساد در فوتبال گفت: 
هفته آینده گزارش مربوط به فساد 
در فوتبال به هیأت رئیسه مجلس 
شورای اس��المی ارایه شده و پس 
از آن قرائت خواهد ش��د و در ادامه 
منتظر خواهیم ماند تا در دستور کار 
قرار گیرد.وی درباره سرفصل های 
گزارش کمیس��یون اص��ل 90 در 
م��ورد پرون��ده فس��اد در فوتبال 
نیز گفت: مباحث مال��ی از جمله 
مواردی است که در پرونده وجود 
دارد. مباحث مالی در فدراس��یون 
و باش��گاه ها، قرارداده��ای منعقد 
شده، نحوه انعقاد قراردادها و چنین 
مس��ایلی از جمله س��رفصل های 
گزارش است. بعضی مواردهم وجود 
داش��ته که بازیکنی به یک باشگاه 
بزرگ معرفی ش��ده و یا با مبلغی 
به یک باش��گاه دیگر رفته است در 
حالی که این بازیکن از توانایی الزم 
برخوردار نب��وده و با قیمت باالیی 

خرید و فروش شده است.

محرم با برادرش هم قهر است
در حالی که همه فکر می کنند در 
میان سپاهانی ها تنها برادرمحرم 
است که از او خبر دارد اما رسول 
نویدکی��ا در آخرین مصاحبه اش 
خیال همه را راحت کرد که محرم 
حتی با او هم قهر اس��ت. به گفته 
رسول در حال حاضر پدر و مادرش 
تنها کسانی هستند که از کاپیتان 
س��پاهان خبر دارند. نکته جالب 
اما این است که با وجود تمام این 
مسائل هواداران سپاهان هنوز هم 
از کاپیتانشان طرفداری کرده و در 
هر بازی اسم او را فریاد می زنند و 
مثل بازی با فوالد نقاش��ی او را به 

ورزشگاه می آورند.

فغانی چگونه از استادیوم 
آزادی خارج شد؟

پس از پایان بازی پرس��پولیس و 
ذوب آهن،هواداران سرخ آن قدر 
خشمگین بودند که الفاظ رکیکی 
را نسبت به قضاوت علیرضا فغانی 
بیان کردند. با این وجود،ش��دت 
ای��ن ناراحتی تا س��اعتی پس از 
پایان بازی هم فروک��ش نکرد و 
برخی ه��واداران در بیرون درب 
غربی ورزشگاه انتظار بیرون آمدن 
فغانی را می کشیدند. وقتی او قصد 
داشت مجموعه را ترک کند؛ در 
تونل آزادی با چند توپ جمع کن 
روبرو شد که به س��متش رفتند 
و شروع به س��ر و صدا کردند. هر 
چند این داور ترجیح داد سکوت 
کند و به س��مت اتومبیلش رفت 
تا راه منزل پیش گی��رد. این در 
حالی است که مسؤوالن مجموعه 
آزادی وقتی متوجه اتفاقات بیرون 
ورزشگاه و افرادی که انتظار فغانی 
را می کشیدند شدند،بالفاصله با 
حراس��ت وزارت ورزش و نیروی 
انتظامی حرکت کردند تا فغانی 
تحت اسکورت محل را ترک کند.

در هیأت مدیره بررسی می شود
کناره گیری پرسپولیس از لیگ برتر

تیم فوتبال پرس��پولیس با شکس��ت مقابل ذوب آهن در انتهای جدول باقی ماند.  این 
شکست اما موجی از اعتراضات بی سابقه را به سبب داوری نامتعادل علیرضا فغانی ایجاد 

کرده است. 
یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس در تماس با ورزش سه اعالم کرد در پی اعتراضات 
مکرر مردمی و تماس های بیشمار با باشگاه، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، احتمال 
کناره گیری از لیگ برتر یا عدم حضور در بازی آینده مقابل فوالد را بررس��ی خواهند 

کرد.

قوچان نژاد بازی با گوام و هند را از دست داد
مهاجم ملی پوش کشورمان در تمرینات چارلتون مصدوم شد و باید یک ماه دور از میادین 
باشد. بر اس��اس گزارش سایت این باش��گاه، تیم ملی کش��ورمان طی یک ماه آینده در 
مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه باید با تیم های ملی گوام و هند دیدار کند که به این 

ترتیب قوچان نژاد این دو دیدار را از دست داد.

حمایت استیلی از سیدجالل
استیلی در مورد ش��عارهای هواداران ملوان علیه سیدجالل حسینی، مدافع تیم فوتبال 
نفت تهران گفت: سیدجالل برای ملوان زحمت کشیده است و حاال شرایط طوری است 
که در تیم دیگری بازی می کند. او حتی وقتی گل زد خوشحالی نکرد. به اعتقاد من باید 

حرمت این بازیکن حفظ شود.

درگیری سوشا مکانی با گزارشگر برنامه 90
سوشا مکانی دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس با گزارشگر برنامه تلویزیونی 90 که قصد 
انجام مصاحبه با این دروازه بان را داشت درگیر شد. به نقل از ایرنا، سوشا مکانی با صدای 

بلند و پرخاش گفت: برنامه 90 را جمع کنید.
آنالیز نشان می دهد که ذوب آهن روی زمین بازی می کند که اصال درست نیست. هیچ 
کس نیست جلوی برنامه ش��ما را بگیرد. وی با گالیه مندی از تهیه کنندگان این برنامه 

تاکید کرد: این ما هستیم که فحش می خوریم و تحت فشار هستیم.

رجب زاده: خداوکیلی خوش شانس بودیم
مهدی رجب زاده به طرز عجیبی از بازی پرسپولیس تعریف می کند: خداوکیلی خیلی 
خوش شانس بودیم. امروز گلر ما رشید مظاهری آماده بود و چند موقعیت صد درصد گل 
را گرفت. به نظر من امروز خدا خیلی به ما لطف داشت چون در مسابقه ای که روز خوب 

ما نبود، ۳ امتیاز گرفتیم.

طارمی و 500 گل 
مهاجم پرسپولیس درباره شکس��ت تیمش مقابل ذوب آهن گفت: امروز فوق العاده کار 

کردیم و از نظر فوتبالی واقعا تیم بهتری بودیم. ما باید 500 گل می زدیم اما نزدیم.
وی درباره قضاوت علیرضا فغانی هم گفت: همه دیدند که چه اتفاقی در زمین افتاد. اما اگر 
حرفی علیه داور بزنیم ما را می برند کمیته انضباطی اما نباید با زحمات یک تیم اینقدر 

راحت برخورد شود. ما بازی را به داور باختیم.

انتقاد برانکو از فغانی
برانکو در کنفرانس مطبوعاتی بعد از شکست 2 بر یک برابر ذوب آهن با انتقاد از داور بازی 
گفت:  شما به عنوان خبرنگار چرا در مورد داوری نظر نمی دهید و من باید نظر دهم؟ من 
از سؤال شما ناراحت نمی ش��وم، بلکه به عنوان خبرنگاردوست دارم آن چیزی که اتفاق 

افتاده را بنویسید. 
وی ادامه داد: ما موقعیت  های زیادی داش��تیم ولی تعداد زیادی از شانس های مان را گل 
نکردیم. متاسفانه روز ما این گونه بود و برای مهاجم این اتفاقات پیش می آید. ما به حریفی 

باختیم که اصال شانس گل زدن نداشت اما این اتفاق افتاد و ما شکست خوردیم.

گل محمدی: بازی بسیار سختی بود
گل محمدی در مورد پیروزی بر پرسپولیس در آزادی گفت: با بازی هایی که پرسپولیس 
در چهار دیدار گذش��ته انجام داده اس��ت جایگاهش درانتهای جدول نیست و مطمئناً 

هفته های بعد این تیم حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت. 
پرسپولیس خوب بازی کرد، اما جا دارد از رشید مظاهری تشکر کنم که توپ های خوبی 
را در این بازی گرفت. من در صحنه پنالتی که به ضرر تیم من گرفته شد، اعتراضی نکردم 
و به تصمیم داور احترام گذاش��تم. در صحنه ای که داور به سود ما پنالتی گرفت باز هیچ 
عکس العملی نشان ندادم. البته از صحنه دور بودم و نمی توانم تشخیص بدهم که پنالتی 

بود یا نبود. 

جاللی:سایپا خوش شانس نبود
به گزارش مهر، مجید جاللی پنج ش��نبه شب پس از شکس��ت تیمش در برابر استقالل 
خوزستان در نشس��ت خبری پایان بازی گفت: صحبت کردن در مورد این بازی بسیار 

سخت است چون واقعا این دیدار چیزی برای گفتن نداشت.
وی افزود: تیم حریف در این دیدار بیش��تر موقعیت های نه چندان جدی داش��ت ولی 
روی اشتباهات و س��هل انگاری ما به یک ضربه پنالتی دست یافت و آن را تبدیل به گل 
کرد. امروز ما خوش شانس نبودیم و به قولی فوتبال روی خوش خود را در این بازی به 

ما نشان نداد.

عابدینی: وزارت از قعرنشینی پرسپولیس ناراضی نیست
امیر عابدینی در گفت و گو با فارس، با اشاره به مدیران وزارت ورزش، گفت: به نظر می رسد 
که وزارت ورزش نش��ینان از وضعیت پرس��پولیس در قعر جدول ناراضی نیستند. هیچ 
واکنشی هم از سوی هیأت مدیره محترم باشگاه نمی بینیم. این تیم از 12 امتیاز فقط یک 

امتیاز گرفته است و نشان می دهد که باشگاه مشکل دارد.
مدیرعامل اسبق پرس��پولیس تصریح کرد:اگر مشکل پرسپولیس برانکو است که برانکو 
را خود آقایان انتخاب کرده اند. اگر مشکل پرسپولیس بازیکنان هستند که این بازیکنان 
هم از سوی همین مدیران پرسپولیس انتخاب شده اند. اگر مشکل باشگاه مدیریت است 
که خود وزارت نش��ینان این مدیران را انتخاب کرده اند. اگر مشکل مالی است که بازهم 
مسؤوالن وزارت ورزش مسؤول هستند. چرا وزارت ورزش نشینان هیچ واکنشی نشان 

نمی دهند؟

مربی مشهورهمسر سابق را از خانه بیرون کرد!
یکی از مربیان جوان فوتبال ایران که سال هاست در تیم های مختلف فعالیت می کند و به 
رغم این که موفقیت خاصی هم نداشته اما همواره با قرارداد های باال در تیم های مختلف 

فعالیت کرده چند ماه پیش با شرایط خیلی بدی با همسرش متارکه کرد. 
جام نیوز نوشت: این جدایی اگر چه به خودی خود نمی تواند چندان خبرساز و دردسرساز 
باشد، اما نکته منفی اینجاست که این چهره که چند فرزند هم دارد، بعد از متارکه حضانت 
دو فرزند را پذیرفته، اما سرپرستی فرزند دیگر را به همسر خود داده و به طرز بدی همسر 

سابق و فرزندش را از خانه بیرون کرده است.
 شنیده می شود که این مربی که قبل از متارکه با همسر سابقش، ازدواج موقت نیز کرده 
بود، بخش اعظمی از ثروت و دارایی هایش را به نام همس��ر موقتش کرده تا در پرداخت 

مهریه همسر سابقش هم تعویق ایجاد شود.

برتری تأسیسات در مشهد، پیروزی گیتی پسند برابر 
مس، صعود یاس��ین پیش��رو قم به رده دوم و برتری 
دبیری از مهمتری��ن اتفاقات هفته شش��م لیگ برتر 

فوتسال بود. 
به گزارش مهر، هفته ششم از رقابتهای فوتبال لیگ 
برتر فوتسال باشگاه های کشور عصر دیروز با برگزاری 
هفت مسابقه پیگیری شد که در مشهد تیم فوتسال 
تاسیسات دریایی صدرنشین این مسابقات شکست 
برابر میزبانش فرش آرا مشهد را با برتری ۴ بر ۳ عوض 
کرد تا جایگاهش در رده نخس��ت ج��دول را تحکیم 

بخشد. 
تیم جوان ش��ده فرش آرا در این مسابقه نیز همچون 
دیدارهای گذش��ته اش علی رغم انج��ام بازی خوب 
،چوب کم تجربگی بازیکنانش را خورد تا وضعیتش در 

جدول رده بندی خطرناک شود.
همچنی��ن در اصفهان تی��م گیتی پس��ند برابر مس 
سونگون به پیروزی 5 بر ۳ دست یافت تا ضمن صعود 
به رده سوم، مسی ها را به جایگاه پنجم بفرستد. البته 
در این روز یاسین پیشرو قم با برتری مقابل حفاری در 

اهواز، به رده دوم صعود کرد.
دبیری تبریز هم دیگر تیم پیروز این هفته بود. این تیم 
در خانه با نتیجه ۴ بر ۳ از سد میثاق تهران عبور کرد تا 
به رده چهارم جدول صعود کند، آنهم به خاطر تفاضل 

گل کمتر نسبت به گیتی پسند اصفهان.
تابلوی نتایج:

گیتی پسند اصفهان 5 - مس سونگون ۳
دبیری تبریز ۴ - میثاق تهران ۳

فرش آرا مشهد ۳ - تاسیسات دریایی ۴

شهروند ساری 2 - کاشی نیلو اصفهان یک
آذرخش بندرعباس ۴ - فردوسی مشهد 2

حفاری اهواز یک - یاسین پیشرو قم ۳
مقاومت البرز ۳ - منصوری قرچک ۳

جدول رده بندی:
1-  تاسیسات دریایی 1۶ امتیاز
2- یاسین پیشرو قم 12 امتیاز

۳- گیتی پسند 10 امتیاز
۴- دبیری تبریز 10 امتیاز

5- مس سونگون 10 امتیاز
........................................

1۳- کاشی نیلو ۴ امتیاز
1۴ - فرش آرا مشهد ۳ امتیاز

هفته ششم لیگ برتر فوتسال

شکست نمایندگان مشهد 

یخ ناکامی ها نشکست؛ پرسپولیس گریست 

برانکو در محاق بدشانسی و بی عدالتی
کاوه اسماعیلی: عادت کردن به تماشای شکست پرسپولیس 
برای هواداران فوتبال دیگر طاقت فرس��ا ش��ده اس��ت. تکرار 
سوختن امتیازات در تهران و شهرهای دیگر به خاطر مسایلی 
که تیم را آزار می داد. براساس مهمترین اصل در فوتبال، وقتی 
تیمی نتیجه نمی گیرد، باید س��رمربی را به چالش کشید و از 
او پرسید: »چرا؟« اما وقتی مربی کار خود را بیرون از زمین و 
تا درون محوطه فنی، به نحو احسن انجام می دهد، اما تیمش 
باوجود عملکرد قابل تحسین، در کسب امتیاز ناکام است، یک 
س��ردرگمی به وجود می آید. این گزارش ش��ما را با ریزترین 

رخدادهای هفته اخیر آشنا می کند: 
   غوغای داوری 

همه چیز از اصفه��ان کلید خ��ورد. داور آن ب��ازی به قدری 
اشتباهات تاثیرگذار بر نتیجه داشت که همگان اعتراف کنند 
شرایط بدی بر باشگاه حاکم شده اس��ت. برانکو ایوانکویچ که 
توانایی تیم نه چندان قدرتمندش را خط حمله و البته ناتوانی 
سرخپوشان در دفاع تش��خیص می داد، از غوغای اعتراض به 
داوری استفاده کرد و توانست بار شکست ۴ بر 2 را تا حدودی 

از روی دوش خود بردارد. 
   »زیرآبی رفتن« برای پروفسور

با این حال به خاطر یکسری کارشکنی ها و ناصافی ها، شکست 
در اصفهان نزدیک بود برانکو را به اخراج از پرسپولیس محکوم 
کند. در واقع برخی پیشکسوتان پرسپولیس و افراد نزدیک به 
علی اکبر طاهری به دنبال آن بودند تا هر طور شده »زیرآب« 
برانکو را بزنند و حکم اخراجش را بگیرند، اما قرار ش��د پیش 
از اخراج، مناس��بات فنی طی ش��ود از جمله برگزاری جلسه 
کمیته فنی که در آن، برانکو توانس��ت به دفاع از عملکردش 
مشغول شود و با این اقدام، چند هفته ای خود را روی نیمکت 

پرسپولیس بیمه کرد. 
    حمایت و مالحظات 

نخستین واکنش هواداران به آن باخت، حمایت بی چون و چرا 
از برانکو بود. بابت بازی خوب و رو به جلویی که پرس��پولیس 
انجام می داد، همگان شروع به س��تودن این سرمربی کروات 
کردند، اما از بازیکنان خودی، مدیران باشگاه و داوران گالیه 
داشتند. رأی حداکثری به ماندن برانکو در نظرسنجی برنامه 
90 از یک س��و و حمایت کامل از سرمربی پرسپولیس توسط 
هواداران این باشگاه در ش��بکه های اجتماعی از سوی دیگر، 
س��بب ش��د هیات مدیره نیز برخالف میل باطن��ی اعضا، به 
حمایت از برانکو بپردازد و مالحظاتی وارد ماجرا ش��د تا دیگر 
کسی حرف اخراج را بر زبان نیاورد. با این حال یک نفر که زیاد 
از حد به طاهری نزدیک است، دلش می خواست هر چه زودتر 
باشگاه از »شر« برانکو راحت شود، ولی هواداران پاسخ محکمی 

به این فرد دادند. 

    مبارزه در تمرین 
برانکو روز یکش��نبه بازیکنانش را به ج��ای تمرین در زمین، 
به ات��اق کنفرانس برد. او به دور از چش��م خبرن��گاران، برای 
پرسپولیس��ی ها صحبت ک��رد. از مب��ارزه در تمرین گفت و 
از شرایط س��ختی که تیم با آن روبه رو شده اس��ت. برانکو از 
بازیکنانش خواست دیگر به خود حق اشتباه ندهند. او گفت، 
تنها راه خ��روج از بحران، مبارزه در تمرینات اس��ت و آن قدر 
حرف زد تا بازیکنان در یک هفته اخیر، به بهترین شکل ممکن 
به تمرین پرداختند. آنها به لحاظ روحی و روانی نیز کامال آماده 
شکس��ت ذوب آهن بودند تا به یکسری افراد در داخل باشگاه 

ثابت کنند تیم، به غیر از حمایت مدیریتی چیزی کم ندارد! 
    پرسپولیس گریست 

اما در دیدار روز پنجش��نبه، با همه مالحظ��ات، حمایت ها و 
مبارزات، پرس��پولیس بار دیگر شکس��ت خورد و هوادارانش 
گریستند. یک شکست عجیب دیگر. انگار این تیم دچار طلسم 
شده که آن همه موقعیت به دست می آورد و گل نمی زند، اما 
حریفش روی دو، س��ه موقعیت می تواند صاحب س��ه امتیاز 
ش��ود. اوضاع وقتی پیچیده می ش��ود که ردپای داوری را در 
این شکست ببینیم. علیرضا فغانی در بازگشت از محرومیت 
باز هم در یک دیدار بزرگ، اشتباهاتی بزرگ داشت تا برانکو 
را به محاق بی عدالتی و بدشانسی بکشاند. پرسپولیس او نیز 

نتوانست کاری از پیش ببرد و یک بازنده مطلق بود. 
    در رختکن چه گذشت؟

ام��ا از اینجا ب��ه بع��د، وارد رختک��ن و خصوصی ترین بخش 

پرس��پولیس می ش��ویم. در رختکن، اولین گلوله های انتقاد 
به سمت داوران شلیک شد. پرسپولیسی ها که از رخدادهای 
داوری حسابی ش��اکی و عصبانی بودند، فیلم دقایق حساس 
بازی را از طریق تلویزیون نصب شده در رختکن دیدند. صحنه 
پنالتی به سود ذوب آهن کامال مشخص بود که اشتباه اعالم 
ش��ده اس��ت. برانکو چند بار آن صحنه را دید و در کنفرانس 
خبری مانند یک آتشفش��ان غرید. در هنگامی که برانکو در 
کنفرانس حضور داشت، بازیکنان پرسپولیس داخل رختکن 
داشتند در مورد بازی صحبت می کردند. از پنالتی تیم که به 
باد رفت یا دو صحنه ای که امید عالیش��اه به سادگی توپ را از 
دست داد. همه شاکی بودند. این هم خبر خوبی است که تیم 
یکدست شده زیرا در فصل گذشته، وقتی تیم می باخت، برخی 
بازیکنان از داخل رختکن »خیلی از مسایل« را به بیرون منتقل 

می کردند، اما این پرسپولیس از حاشیه بیزار است. 
    در انتظار افزایش فشار

اکنون باید منتظر افزایش فشارها بود. منتقدان پرسپولیس با 
اینکه با چشمهای خود دیدند این تیم به لحاظ فنی عملکرد 
خوبی دارد، اما از نظر نتیجه گیری و البته اش��تباهات داوری 
دچار بدشانسی است، اما برای س��اختن جایگاه جدید حتما 
از برانکو انتقاد خواهند کرد. باید در انتظار افزایش فشارها به 
سرمربی تیم باشیم. فشارها تا هفته های دیگر هم ادامه دارد، تا 
وقتی برانکو خودش برود! بدتر اینکه سرخپوشان در سه هفته 
آینده باید با سه مدعی دیگر قهرمانی بجنگند؛ فوالد در اهواز، 

سایپا در تهران و تراکتورسازی در تبریز. 

دوبنده 97 کیلوگرم تیم ملی کشتی حق کیست؟
در فاصله سه هفته تا مس��ابقات جهانی، کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد با چالش 
مواجه ش��ده چرا که پس از مصدومیت رض��ا یزدانی و محرز ش��دن غیبت او در 
مس��ابقات جهانی، دو چهره جوان م��د نظر کادر فنی برای حضور در مس��ابقات 
جهانی قرار گرفته اند؛ یکی عباس طحان که موفق ش��د در رقابت های انتخابی 
پس از رضا یزدانی به عنوان دوم برسد و دیگری محمد حسین محمدیان که در 
مسابقات انتخابی با ارائه یک نمایش ضعیف و عجیب، با باخت در همان دور اول 

از این رقابت ها کنار رفت.
به گزارش ایس��نا، اما در ادامه فدراس��یون کش��تی اعالم کرد در برخی اوزان به 
این دلیل که کادر فنی تیم های ملی به جمع بندی نهایی نرس��یده اس��ت باید 
کشتی گیران به تورنمنت خارجی اعزام شوند تا در نهایت با بررسی نحوه عملکرد 

آن ها نسبت به انتخاب نفر نهایی اقدام شود.
محمد حس��ین محمدیان به تورنمنت سرکسیان ارمنس��تان رفت و با شکست 
حریفان خود به مدال طال رسید. یک هفته پس از آن نیز طحان به همراه محمدیان 
به تورنمنت زیلکوفسکی لهستان اعزام شدند که در این تورنمنت که به مراتب از 
سطح باالتری نسبت به جام سرکسیان برخوردار بود، عباس طحان به مدال طال 

رسید اما محمدیان سوم شد.
حاال کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد تصمیم گرفته هر دوی این کشتی گیران را به 
مسابقات جهانی اعزام کند تا شاید حداقل با اینکار فردی که انتخاب نمی شود نیز 

تجربه سفر به ینگه دنیا را تجربه کند و کمتر معترض شود.
در اینکه چهره ای مانند محمد حسین محمدیان فرزند عسگری محمدیان دارنده 
سه مدال جهان و المپیک و عضو شورای فنی کشتی آزاد چهره ای جوان و با آتیه 
اس��ت و مطمئنا حرف های زیادی برای گفتن در آینده خواهد داشت هیچ شکی 
نیس��ت اما به نظر می رس��د در غیاب رضا یزدانی، اینبار حق حضور در مسابقات 

جهانی با عباس طحان اس��ت هر چند که این کش��تی گیر از سال 2010 سابقه 
حضور در تیم ملی بزرگساالن را دارد.

اگر قرار اس��ت به فرآیند انتخاب تیم ملی بیش��تر احترام گذاش��ته شود و قانون 
بر مصلحت اندیش��ی چیره گردد، این حق عباس طحان با انگیزه است که عازم 
مسابقات جهانی شود. او امس��ال از آزمونهای کادر و شورای فنی سربلند بیرون 
آمده و نایب قهرمانی در مس��ابقات انتخابی و قهرمانی در جام زیلکوفسکی جای 

بحثی در انتخاب جانشین رضا یزدانی نمی گذارد.
در این که محمد حس��ین محمدیان در آین��ده می تواند به یک��ی از چهره های 
شاخص کشتی ایران در 9۷ کیلوگرم تبدیل شود شکی نیست اما به نظر می رسد 
حق طحان بیشتر از او برای حضور در مسابقات جهانی الس وگاس باشد. باید دید 

شورای فنی کشتی آزاد از این چالش و آزمون چگونه عبور می کند.

لیال رجبی: کارم در مسابقات جهانی سخت است
لیال رجبی، پرتابگر و ز نه  تیم  ملی د و و مید ا نی بانوان درباره شرایط خود قبل از آغاز 
مسابقات قهرمانی جهان، گفت: بعد از بازگشت از کازانف تمرینات خوبی را پشت 
سر گذاشتم و با وجود این که مصدومیت دارم اما تالشم را انجام دادم تا به حداکثر 

آمادگی الزم برسم و نتیجه  مناسبی در این ر قا بت ها بگیرم.
رجبی در گفت وگو با ایسنا، درباره نتایج خود در مسابقات جهانی نیز گفت: هیچ چیز 
را نمی توان پیش بینی کرد و نمی توان گفت که هر ملی پوش چه نتیجه ای می گیرد 
اما مطمئن هس��تم هم بچه ها تالش خود را در ر قا بت ب��ا بهترین های جهان انجام 
می دهند تا با نتیجه  خوب از چین برگردند. او در ادامه افزود: با وجود این که به دلیل 
مصدومیت از انجام بسیاری از تمرینات باز ماندم، با این حال هدفم این است که در 
مسابقات جهانی رکوردم را بهبود ببخشم، هر چند که کار سختی است و همه بزرگان 

جهان در این ر قا بت ها حاضر هستند و برنامه مسابقات نیز بسیار فشرده است.

دالیل فدراسیون دوچرخه سواری برای غیبت
 در مسابقات جهانی

دبیر فدراس��یون دوچرخه س��واری می گوید رکابزنان در مسابقه های کوهستان 
قهرمانی آسیا عملکرد ضعیفی داش��تند. او همچنین اعالم کرد به این دلیل که 
رکابزنان در مس��ابقه های قهرمانی جهان نتیجه نمی گیرند،  از اعزام آن ها صرف 

نظر کرده اند.
اصغر خالقی در گفت وگو با ایسنا درباره نتایج تیم ملی کوهستان در مسابقه های 
قهرمانی آس��یا بیان کرد: از دیدگاه من نتایج راضی کننده نبود. نتایج در هر دو 
بخش مردان و زنان ضعیف بود. امید داشتیم یک سهمیه که قول آن را به مسؤوالن 
دادیم بگیریم اما امیدمان نقش بر آب شد. هفته آینده جلسه ای برگزار می شود و 

در آن باید ببینیم دالیل عدم موفقیت چه چیز بوده است.
خالقی در پاسخ به این پرسش که احتمال برکناری هری هنریکس سرمربی تیم 
ملی وجود دارد یا خیر گفت: ما به این مسائل فکر نمی کنیم. اول باید ببینیم دالیل 
عدم موفقیت چه چیزی بوده است و در جهت رفع آن تالش کنیم. از حاال نمی توان 
سرمربی تیم ملی را برکنار کرد. در کمیته فنی دالیل را بررسی می کنیم و بر اساس 

خرد جمعی تصمیم می گیریم.

بالتکلیفی مهرام برای فصل آینده لیگ بسکتبال
در حالی که فدراسیون بس��کتبال مهلت نقل و انتقاالت لیگ برتر را تا ۳1 مرداد 
اعالم و تأکید کرده اس��ت که این زمان تمدید نمی شود اما هنوز تکلیف قهرمان 
لیگ ملی و حرفه ای فصل گذشته مشخص نیست و خبری از این با شگاه به گوش 
نمی رس��د. به گزارش فارس، امیرمحمد گنجی مدیرعامل مهرام در حال حاضر 
خارج از کشور به س��ر می برد و مس��ؤوالن این تیم برای مشخص شدن وضعیت 

منتظر بازگشت او هستند.

کاوه: محس��ن بنگر، مداف��ع باتجربه پرس��پولیس یکی از 
قربانیان دیدار برابر ذوب آهن اصفهان بود. او که تا آخرین 
دقایق بازی توانس��ت برای پرس��پولیس، عملکرد خوب و 
بدون نقصی داشته باشد، در دقیقه 89 وقتی مشغول دفاع 
از دروازه بود، با اعالم خطای هند، به حریف پنالتی داد. چند 
دقیقه بعد نیز از زمین اخراج ش��د تا به نوعی خبرساز ترین 

بازیکن میدان باشد. 
بنگر نیز به محض پایان بازی، حرفهای تندی علیه علیرضا 
فغانی داور دیدار زد و به کمیت��ه داوران بابت تربیت کردن 
چنین داورانی با طعنه، تبریک گفت. به نظر می رس��د این 

مصاحبه برایش پیامدهایی در بر داش��ته باشد، اما بنگر از 
انجام این مصاحبه چندان ناراحت و ش��اکی نیس��ت. او در 
این مورد به قدس گفت: »حرف خاص��ی نزدم که بخواهم 
بابتش جوابگوی این و آن باشم. حرفهای دل چند میلیون 
هوادار پرس��پولیس بود.« او در پاس��خ به این پرس��ش که 
ممکن است این حرفها برایش پیامدهای سنگینی داشته 
باشد و مثال کمیته انضباطی، او را از چند بازی محروم کند، 
گفت: »امیدوارم این اتفاق رخ ندهد، چون حرف خاصی که 
بخواهد محرومیتم را بیشتر کند، به زبان نیاوردم. عصبانی 
بودم که آن سخنان از زبانم بیرون آمد، اما به شما بگویم پای 

همه حرفهایم ایستاده ام و هرگز کوتاه نمی آیم.« 
مدافع ش��ماره ۶ سرخپوش��ان افزود: »داور برابر دیدگان 
میلیونها بیننده تلویزیونی، سِر پرسپولیس را برید. بروید و 
بارها آن صحنه مشکوک بازی را ببینید. قسم تان می دهم، 
فکر می کنید آن صحنه که توپ به ب��دن من برخورد کرد، 
داور باید برای ذوب آهن پنالت��ی می گرفت؟ االن می روند 
و صحنه هایی را درس��ت می کنند که پرسپولیس را در آن 
طلبکار جلوه دهند، اما من از حقم نمی گذرم و تا روز قیامت 
می گویم هرگ��ز پنالتی انجام ندادم. آقای��ان باید با وجدان 

خودشان کنار بیایند.« 
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بنگر:  عصبــانی بودم، اما پای حـــــرفم ایستاده ام
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قـــدس ورزشی

خرید 45 میلیون یورویی سیتی
»اوتماندی« سومین مدافع 

گران قیمت تاریخ
 گروه ورزش: نیکوالس اوتماندی 
به طور رس��می به منچسترسیتی 
پیوس��ت و ای��ن باش��گاه ازطریق 
پروفایل توئیتر خ��ود خرید آخرین 
شکارش در بازار نقل و انتقاالت این 
فصل را به طور رس��می اعالم کرد. 
س��یتی برای این مدافع آرژانتینی 
رقمی نجومی هزینه کرده و درواقع 
۴5 میلیون یورویی که این تیم برای 
دراختیارگرفت��ن او هزینه کرده، او 
را به س��ومین مدافع گ��ران قیمت 
تاریخ فوتبال جهان تبدیل می کند. 
با این رقم والنس��یا مالک قبلی این 
بازیکن می توان��د خریدهای خوبی 
در روزهای پایانی ب��ازار انجام دهد. 
اوتماندی هم در ج��دول رده بندی 
گ��ران قیمت ترین مدافع��ان تاریخ 
فوتبال جهان از تیاگو سیلوا پیشی 
گرفت. در رتب��ه اول این رده بندی 
داوید لوئیز برزیلی اس��ت که با 50 
میلیون یورو از چلسی به پاری سن 
ژرمن رفته بود. نفر دوم هم خرید ریو 
فردیناند با ۴۶/5 میلیون یورو توسط 
منچستریونایتد بود و بدین ترتیب 
اوتماندی در رتبه س��وم گران ترین 

مدافعان تاریخ قرار گرفت.

نیمار در آستانه بازگشت
نیمار که به دلیل بیماری اوریون، 
۳ بازی اخیر بارس��لونا را از دست 
داد، حاال با بهبودی نسبی، آماده 
بازگشت به تمرینات تیمش است. 
این غیبت سبب ش��د تا بارسلونا 
نتواند مقاب��ل بیلبائو ب��ه برتری 
دست یافته و دستش از سوپرجام 
اسپانیا کوتاه ماند. موندودپورتیوو 
ادعا کرد که فوق س��تاره برزیلی 
ب��ا درم��ان بیم��اری اش، حاال 
آم��اده بازگش��ت ب��ه تمرینات 

بارسلوناست.

تکذیب شایعه فروش اوزیل 
توسط ونگر

آرسن ونگر، س��رمربی آرسنال، 
شایعه فروش مس��وت اوزیل را 
تکذیب کرد.توپ چ��ی ها با 50 
میلیون ی��ورو اوزی��ل را از رئال 
مادری��د ب��ه خدم��ت گرفتند و 
ونگر عنوان کرد که قصد فروش 
هافبک 2۶ ساله خود را ندارد.او 
گفت: اوزیل بازیکنی استثنایی 
است که کامال در اختیار باشگاه 
اس��ت و متمرکز اس��ت تا نتایج 
خوبی با تیم کسب کند. او کامال 

بر این اهداف متمرکز است.

یونایتد بار دیگر خواهان 
گرت بیل

منچس��تریونایتد ب��ار دیگ��ر 
خواهان گرت بیل، س��تاره خط 
میانی رئال مادرید ش��د.پس از 
ع��دم موفقیت در ج��ذب پدرو، 
منچس��تریونایتد ب��ار دیگر به 
س��راغ هدف قدیمی خود یعنی 
بیل آمده اس��ت. شیاطین سرخ 
حاضرند در قبال بیل، رکورد نقل 
و انتقاالت که متعل��ق به خرید 
خود بیل اس��ت را بشکنند.بیل 
اخیرا در تیم محبوب رئالی ها قرار 
نگرفته و عملک��رد ضعیفش در 
فصل گذشته باعث شده تا دیگر 
محبوب هواداران تیمش نباشد و 
این موضوع می تواند جدایی او از 

تیم را تسهیل کند. 

اسـماعیل زاده: ورزش��گاه النه کبوتر شهر پکن هفت 
س��ال پیش پذیرای المپیک این ش��هر بود. در آن سال 
اوسین بولت طالی رقابتهای 100 متر و 200 متر و ۴ در 
100 متر امدادی را تصاحب کرده ب��ود. حاال او دوباره به 
پکن برگشته و هدف اصلی اش متقاعد کردن همه آنهایی 
است که گمان می کنند بولت دیگر پس از مصدومیتهای 
زیاد و فرم نه چن��دان ایده آل خود آن قهرمان س��الهای 

گذشته نیست.
 در این مدت جاستین گاتلین پس از سپری شدن دوران 
محرومیتش ب��ه خاطر دوپین��گ توانس��ته جایی برای 
خودش بین دوندگان س��رعت دنیا پیدا کند و البته این 
رقابت با جنجالها و حاش��یه های زیادی هم روبه رو بوده 
است. حاال این دو پس از دوسال سرانجام می توانند روی 
پیست با هم رقابت کنند. نبرد آنها روز یکشنبه و دو روز 

پس از تولد 29 سالگی بولت رخ خواهد داد. پرسشهایی 
که از بولت در کنفرانس خبری پیش از شروع جام جهانی 
دوومیدانی امسال مطرح شد، بیشتر پیرامون دوپینگ بود 
که این روزهای دنیای دوومیدانی را هم اسیر خویش کرده 
اس��ت. بولت با دریبل زدن خیلی از پرسشها را با زیرکی 
هرچه تمام پاسخ داده و تا می توانست به گاتلین طعنه زد. 

این روزها دوپینگ به موضوع اصلی تبدیل شده. 
در هفته های آخر من فقط از دوپینگ خواندم و شنیدم. 
این واقعاً ناراحت کننده است. بخصوص که درآستانه جام 
جهانی هستیم و باید از مسابقات حرف زد... اما خب کاری 
نمی توانم بکنم. این شما هستید که می نویسید. من برای 
خودم می دوم و دیگران می گویند که ورزش من نیازمند 
پیروزی من است. برای اینکه من در طول دوران حرفه ای 
ورزش��م از همه س��الم تر بودم و بدون دوپینگ مسابقه 

دادم. اما نجات این ورزش برعهده همه ورزشکاران است 
و هرکس باید نقش��ش را ایفا کند و همه بفهمند که تنها 
راه قوی تر بودن آنها در مسابقات سخت کار کردن است. 
بولت در پیس��ت پکن رقبای اصلی اش همچون گاتلین، 
پاول و گای را پیش رو خواهد داش��ت و همه آنها پیشتر 
دوپینگ را تجربه کرده اند: »من قوانین را تعیین نمی کنم 
و قان��ون می گوید که پس از س��پری ک��ردن محرومیت 
می توان دوباره برای مس��ابقه به پیست برگشت. گاتلین 
هم در این رقابت حاضر اس��ت و باید او را شکست دهم و 
نگران نباشم. مهم این است که خیلی خوب تمرکز داشته 
باشم.« پاسخ گاتلین به بولت لحظاتی بعد این چنین بود: 
»امیدوارم که رفتارم در پکن نشان دهد که من واقعاً چه 
کسی هستم. برای من فقط این اهمیت دارد. من فقط به 

مسابقه ای که انجام می دهم فکر می کنم.«

جام جهانی دوومیدانی در پکن

بولت: بدون دوپینگ هم می توان قهرمان شد

شروع رقابت های سری A و اللیگا در این هفته
یک بازی تکراری برای هفته اول اللیگا

غالم نژاد: هفته اول رقابتهای فصل جدید اللیگا، جمعه شب در حالی آغاز شد که 
رئال مادرید در هفت فصل اخیر تنها یک بار توانس��ته به قهرمانی اللیگا برسد واین 
ناکامی، اتفاقی است که از سال 195۴ به بعد برای این تیم رخ نداده بود. نکته جالب 
اینجاس��ت که از تمام تیمهای اروپایی که در یک فصل، قهرمانی سه گانه به دست 
آورده اند، تنها یک تیم در فصل بعد از آن، قهرمان لیگ کش��ورش نشده که آن تیم 
هم اینترمیالن است که پس از فتح سه گانه، در فصل 2011-2010 ، نایب قهرمان 

سری A شد و جام را به یووه تحویل داد.
*هفته اول اللیگا

در هفت��ه اول این رقابتها، جمعه ش��ب ماالگا درخانه میزبان س��ویا ب��ود؛ تیمهای 
اسپانیول،ختافه، دپورتیوو الکرونیا، رئال سوسیداد، اتلتیکومادرید،الس پالماس، رایو 
وایه کانو و والنسیا روز شنبه مقابل حریفان به میدان می روند و حساس ترین بازی های 
این هفته اللیگا روز یکشنبه برگزار خواهد شد. در بازی حساس روز یکشنبه و در یک 
دیدار تکراری، اتلتیک بیلبائو میزبان بارسلونا خواهد بود؛ دیداری که در هفته های 
اخیر و در دور رفت و برگشت سوپرکاپ اسپانیا شاهدش بودیم و اتلتیک موفق شد تا 
با برد 1-5 در مجموع دو دیدار، جام را از آن خود کند؛ ناکامی 0-۴ بارسا در ورزشگاه 
سن ممس، کار آنها را در این بازی، دست کم ازنظر روحی خیلی سخت خواهد کرد. 
در دیگر بازی حس��اس این هفته اللیگا، رئال مادرید میهمان اسپورتینگ خیخون 
خواهد بود و در همان روز دو بازی دیگر نیز برگزار می شود و در نهایت روز دوشنبه 

بازی پایانی این هفته میان گرانادا و ایبار برگزار خواهد شد.
برنامه بازی هفته اول اللیگا

امروز: اسپانیول-ختافه/ دپورتیوو الکرونیا-رئال سوس��یداد/ اتلتیکومادرید-الس 
پالماس/ رایو وایه کانو- والنسیا

فردا: اتلتیک بیلبائو-بارسلونا/ اسپورتینگ خیخون- رئال مادرید/ لوانته- سلتاویگو/ 
رئال بتیس- ویارئال

دوشنبه:  گرانادا- ایبار/ )یک بازی نیز روز جمعه برگزار شد(
A هفته اول سری*

رقابتهای این فصل س��ری A نیز به مانند اللیگا، این هفته آغاز می ش��ود و شنبه با 
برگزاری دو بازی، سوت آغازین این فصل به صدا درخواهد آمد. قهرمان فصل پیش 
این تورنمنت، یعنی یووه روز یکشنبه اولین بازی اش را در خانه و مقابل اودینزه برگزار 

خواهد کرد. 
دیگر بازی حس��اس این هفته، رویارویی فیورنتینا با میالن خواهد بود. روز ش��نبه 
دو دیدار ورونا-رم و التزیو- بولونیا انجام می شود و سایر بازی های این هفته در روز 
یکشنبه برگزار خواهد شد. گرچه در طول سالهای اخیر یوونتوس سلطه قاطعانه ای 
بر فوتبال ایتالیا داشته، ولی رقبای این تیم یعنی رم، میالن و اینتر با انجام خریدهای 
قابل قبول امیدوارند تا بتوانند امس��ال به پادشاهی یووه در رقابتهای سری A پایان 

 :A دهند. برنامه بازی هفته اول سری
امروز: هالس ورونا- رم/ التزیو- بولونیا/ 

فردا: یوونتوس- اودینزه/ مپولی- کیه وو/ فیورنتینا- میالن/ فروس��ینونه- تورینو/ 
اینتر- آتاالنتا/ پالرمو- جنوا/ سامپدوریا- کارپی/ ساسوئولو –ناپولی

*هفته سوم لیگ برتر
حساس ترین دیدار این هفته لیگ برتر بدون هیچ تردیدی مصاف دو تیم آرسنال و 
لیورپول است که روز دوشنبه در ورزش��گاه امیریتس شهر لندن برگزار خواهد شد. 
آرسنال درپایان هفته دوم با کسب سه امتیاز در رده یازدهم جدول است و لیورپول 
با ۶ امتیاز رده سوم را دراختیار دارد. در پنج مصاف اخیر دو تیم آرسنال و لیورپول، 
سه بار آرسنال به پیروزی رسیده، یک بازی به تساوی کشیده شده و یک برد قاطع 
با نیتجه 1-5 هم به نفع لیورپول ثبت شده. روز شنبه، منچستریونایتد و نیوکاسل 
با هم روبه رو می شوند؛ تاتنهام میهمان لستر س��یتی خواهد بود و چهار بازی دیگر 
نیز انجام خواهد شد. روز یکشنبه هم ۳ بازی انجام می شود که طی آنها  وست بروم 
میزبان چلسی است و منچسترسیتی در خانه اورتون به میدان می رود؛ واتفورد هم 
در خانه میزبان ساوثهمپتون خواهد بود و پایان هفته س��وم، روز دوشنبه با مصاف 
آرسنال و لیورپول رقم می خورد. این دیدارها درشرایطی برگزار می شوند که در حال 
حاضر ودرپایان هفته دوم، چهار تیم منچسترسیتی، لسترسیتی، لیورپول و یونایتد 
با کسب هر۶ امتیازممکن دررده های اول تا چهارم هستند؛ اورتون و سوانسی چهار 
امتیازی هستند وچلسی قهرمان فصل گذشته، با یک امتیاز در رده شانزدهم جدول 

قرار دارد.برنامه بازی هفته سوم لیگ برتر: 
امروز:  منچستریونایتد-نیوکاسل/ کریستال پاالس- استون ویال/ لسترسیتی- تاتنهام 

/نوروویچ سیتی- استوک سیتی/ ساندرلند- سوانسی/ وستهم- بورنموث
فردا: وست بروموویچ- چلسی/ اورتون- منچسترسیتی/ واتفورد- ساوثهمپتون

دوشنبه :  آرسنال- لیورپول/ *هفته دوم بوندس لیگا
* هفته دوم رقابتهای  بوندسلیگا

هفته دوم رقابتهای این فصل لیگ آلمان روز جمعه با مص��اف هرتابرلین و وردربرمن 
آغاز شد. در حس��اس ترین بازی این هفته لیگ آلمان، هوفنهایم میزبان بایرن مونیخ 
خواهد بود و دو تیم هامبورگ و اشتوتگارت مقابل هم قرار می گیرند. شنبه شب شاهد 
برگزاری ۶ بازی خواهیم بود و بازی حساس روز یکشنبه نیز مصاف بوروسیا دورتموند 
با اینگولشتاد است. دورتموند که پس از جدایی یورگن کلوپ، سرمربی اسبقش، جان 
تازه ای گرفته، امیدهای زی��ادی دارد تا بتواند بعد از مدتها به س��لطه بایرن بر فوتبال 
آلمان پایان دهد. یکشنبه شب بازی دیگری هم میان مونشن گالدباخ و ماینتس برگزار 
می شود تا بدین ترتیب هفته دوم بوندس لیگا به پایان برسد. در پایان هفته اول، تیمهای 
بایرن مونیخ، دورتموند، شالکه، کلن، لورکوزن، وولفسبورگ، هرتابرلین و اینگولشتاد 
با برد مقابل حریفانشان همگی با سه امتیاز در رده های اول تا هشتم جدول قرار دارند. 
دارمشتاد و هانوفر پس از تساوی، هر دو، یک امتیازی و در رده های نهم و دهم هستند و 

سایر تیمها امتیازی کسب نکرده اند. برنامه بازی هفته دوم بوندس لیگا: 
امروز:  اینتراخت فرانکفورت- آگزبورگ/کلن- وولفسبورگ/هانوفر- بایرلورکوزن/

شالکه- دارمشتاد/هوفنهایم- بایرن مونیخ/هامبورگ- اشتوتگارت
فردا: اینگلوشتاد- بوروسیا دورتموند/بوروسیا مونشن گالدباخ- ماینتس/)یک بازی 

دیگر روز جمعه برگزار شده بود(
*هفته سوم لوشامپیونه

لیگ فوتبال فرانسه از جمعه شب شاهد آغاز هفته سومش بود که شاید بتوان بازی 
جمعه شب را حساس ترین بازی هفته این لیگ نیز دانست که طی آن مون پولیه و 
پاری س��ن ژرمن مقابل هم قرار گرفتند. ۶ بازی در روز شنبه برگزار خواهد شد که 
یکی از بازی های حس��اس مثال لیون و رن خواهد بود و در دیگ��ر بازی مهم، تولوز 
میزبان موناکو است. سه بازی هم در روز یکشنبه انجام می شود که در مهمترین آنها 
لیل و بوردو با هم روبه رو می شوند  و المپیک مارس��ی میزبان تروی خواهد بود. در 
پایان هفته دوم این لیگ پاری سن ژرمن، اس��تاد دو ریم، کان هر سه با ۶ امتیاز در 
رده های اول تا سوم هس��تند و تیم آنژه، باستیا، موناکو، نانت و المپیک لیون همگی 
چهار امتیازی رده های چهارم تا هشتم جدول را در اختیار گرفته اند. برنامه بازی هفته 

سوم لوشامپیونه:
امروز: لیون- استاد رن/باس��تیا- گنگان/آژاکس��یو- آنژه/نانت- رمس/نیس- کان/

تولوز- موناکو
فردا: لیل- بوردو/ لوریان- سن اتین/ المپیک مارسی- تروی

)یک بازی دیگر روز جمعه برگزار شده بود( 

شکست دوباره یونایتد در بازار از رقیب اصلی

»پـــــــدرو« به چلسی رفت

درآستانه فصل جدید شروع رقابتهای لیگ ایتالیا

A مورد عجیب کاپیتانهای سری

صدقی:  ژوزه مورینیو سرانجام یکی از خواسته های اخیرش را 
عملی کرده و پدرو رودریگس را روز پنجشنبه با 21/1 میلیون 
یورو از بارسلونا خریداری کرد. مورینیو گفته بود، تیمش شروع 
بدی در فصل جدید داش��ته و خواهان چن��د خرید جدید در 
تیمش بود.  سال گذشته او دیه گو کوستا، فابرگاس و کورتوا را 

در بازار تابستانی خریده و به نتایج خوبی دست یافته بود.
 اما امسال خریدهای چلسی بگوویچ و فاکائو بودند که هردوی 
آنها به عنوان بازیکنان ذخیره به این تیم پیوستند. چلسی در 
کامیونیتی شیلد به آرسنال باخت و از دو بازی نخست خود در 
لیگ برتر هم تنها یک امتیاز اندوخته اس��ت. البته بابارحمان 
روز چهارشنبه از آگسبورگ به این تیم آمده و پدرو هم کمک 
زیادی ب��ه خط میانی ای��ن تیم می کند. ملی پوش 28 س��اله 
اس��پانیایی پنج عنوان قهرمانی و سه چمپیونزلیگ با بارسلونا 
در اللیگا کس��ب کرده و با اس��پانیا هم قهرمان جهان و اروپا 
شده اس��ت. تا همین چند روز پیش منچستریونایتد مشتری 
اصلی او در بازار بود، ولی »اد وودواردم به رغم سفر به بارسلونا 
و مذاکره با مسؤوالن این تیم نتوانس��ت پیشنهاد خوبی برای 

پدرو به آنها بدهد.
همین تعلل سبب شد او راهی چلسی ش��ود. چلسی از مدتها 
پیش خواهان پدرو بوده و مورینیو او را برای بازار ژانویه درنظر 
گرفته بود. اما او کوادرادو را از چلس��ی گرفت که به هیچ وجه 
انتظارها را در این تیم ب��رآورده نکرد و حاال با ورود پدرو، مهره 
کلمبیایی در فهرست فروش خواهد بود و خیلی ها مورینیو را 
به خاطر خرید او مورد انتقاد و سرزنش قرار داده اند. چلسی در 
مورد خرید پدرو با زیرکی عمل کرد و درواقع از توجه یونایتد به 
این بازیکن بهترین استفاده را در مذاکرات به نفع خویش برد. 

آنها می دانستند که با ارایه یک پیشنهاد بهتر نسبت به یونایتد 
می توانند ای��ن بازیکن را از چن��گ حریف خ��ود در بیاورند. 
همین شرایط در سال 201۳ در مورد خرید ویلیان از شاختار 
دونتسک رخ داده بود. او در آستانه پیوستن به تاتنهام بود، ولی 
چلسی درآخرین لحظه وارد مذاکره با شاختار شده و ویلیان را 
از چنگ تاتنهام درآورد. فابرگاس هم تیمی پدرو در تیم ملی 
هم نقش مهمی در پیوس��تن او به این تیم داش��ت. پدرو روز 

چهارشنبه به لندن پرواز کرده بود و تمامی آزمایشهای پزشکی 
را پشت سر گذاشت.

 او قراردادی چهارساله با تیم لندنی عقد کرده است. او درباره 
پیوستن به چلس��ی گفت: »از حضور در این تیم هیجان زده 
هستم و برای کسب عناوین قهرمانی به چلسی آمدم. از باشگاه 
و هواداران که ای��ن فرصت را دراختیار من قرار دادند، تش��کر 

می کنم.«

 دالرام عظیمـی: رقابته��ای فص��ل جدی��د لیگ 
باشگاهی ایتالیا از امروز به طور رسمی آغاز می شوند، 
ولی یک مورد نسبتاً نادر و عجیب در بیشتر تیمهای 
این کشور به چشم می خورد. در میان هفت تیم برتر 
فوتبال ایتالیا تنها یوونت��وس و ناپولی یک کاپیتان 

مشخص برای کل بازی های فصل دارند. 
ب��رای بینکون��ری و آتزوری جیج��ی بوف��ون به غیر 
ازمواردی نظیر محرومیت یا زمانی که مربی دست به 
سیستم چرخشی می زند، کاپیتان همیشگی تیم است 
و مارک همسیک هم همین شرایط را در ناپولی دارد. 
در تیمهای دیگر شرایط کاماًل متغیر به نظر می رسد. به 
خاطر اینکه کاپیتانهای مشروع این تیمها تقریباً جایی 
در میان 11 نفر اصلی ندارند و برای همین جانش��ین 
آنها هم مشخص و معلوم نیست. میالن و اینتر شرایط 

س��ورئال تری تجربه می کنند. مونتولی��وو و رانوکیا کاپیتانهای 
تعیین شده از سوی تیم، به خاطر ورود بازیکنان جدید به تیم در 
بازار این فصل جای خود را در ترکیب اصلی تا حدی تنگ شده 
می بینند. برتوالچی در میالن و میراندا و موریو در ترکیب اینتر 
به س��ختی جایی برای این دو کاپیتان برای حضور درازمدت در 

ترکیب تیمهای میالنی باقی می گذارند.
 ضمن اینک��ه برای میهایلووی��چ و مانچینی پی��دا کردن یک 
جانش��ین هم برای کاپیتانهای تیم کار س��اده ای نیس��ت. در 
میالن، آباته و دیونگ و در اینتر هاندانوویچ و گوارین می توانند 

گزینه های احتمالی باش��ند. دوران بازیکنان��ی نظیر بارزی، 
مالدینی، برگومی و زانتی که با اقتدار س��الیان س��ال کاپیتان 
تیمهای میالنی در میادین مختلف بودند سالهاست که به پایان 
رسیده است... شرایط التزیو و رم هم متفاوت است. جلوروسی 
از دیرباز فرانچس��کو توتی را به عنوان کاپیتان اصلی و دانیله 
دروس��ی را به عنوان کاپیتان آینده تیم معرفی کرده اند. ولی 
هردوی این بازیکنان به دالیل گوناگون از حضور درترکیب 11 

نفره گارسیا مطمئن نیستند. 
 در بازی رم مقابل سویا که چند روز پیش برگزار شد، دروسی و 

توتی روی نیمکت نشستند و کیتا بازوبند را بر دست 
بسته بود. این اتفاق سال گذشته در جنوا هم رخ داد. 
برای همین احتمال اینکه گارس��یا روی نام هردوی 
این دو درترکیب اصلی اش خط بکش��د و بازوبند را 
به بازیکنان مالیایی بدهد، زیاد خواهد بود. التزیو اما 
یک کاپیتان فیکس در ترکیبش دارد. اما لوکاس بیلیا 
تعصب خاصی به پیراهن این تیم نشان نداده و بارها 
گفته که هنوز از ادامه هم��کاری با این تیم مطمئن 
نیست، اگرچه او پس از فینال سوپرجام ایتالیا گفته 
بود، از دراختیار داش��تن بازوبند خوشش آمده بود. 
دراین شرایط ممکن است بار دیگر استفانو مائوری 
پس از یک تابستان پرحاشیه بار دیگر کاپیتان آبی 
پوشان ش��ود. تیمی که کار نسبتاً س��اده تری برای 
عادت کردن به این شرایط دارد، فیورنتینا خواهد بود. 
پاسکوال کاپیتان اصلی این تیم خواهد بود، ولی از زمان مونته 
ال روی نیمکت، بنفش پوشان در بازی های مختلف کاپیتانهای 

گوناگون داشته اند.
 البته این سیاست تیم با هدف مسؤولیت دادن به همه بازیکنان 
و هم به خاطر اینکه بازیکنی با س��ابقه طوالنی حضور درتیم 
وجود نداش��ته، صورت می گرفت. اما به احتمال زیاد در اولین 
بازی لیگ برابر میالن کاپیتان تیم گونسالو رودریگس خواهد 
بود. خالصه این شرایط در رقابتهای این فصل لیگ باشگاهی 

ایتالیا تقریباً امری عادی به نظر می آید.

هاشم رسایی فر: معاون ورزش��ی مؤسسه تربیت 
بدنی آستان قدس رضوی با اشاره به برگزاری ۳ رویداد 
مهم ورزشی همزمان با دهه کرامت در مجموعه تربیت 
بدنی آستان قدس رضوی گفت: مؤسسه تربیت بدنی 
آستان قدس رضوی امس��ال درقالب جشنواره های  
مهر رض��وی ، میالد ام��ام رض��ا)ع( و همایش دوی 
امدادی جاده والیت، فعالیتهای ورزشی ویژه ای را در 

دهه کرامت برنامه ریزی و اجرا نموده است.
عباسعلی میرسیستانی در ادامه اظهار داشت:جشنواره 
مهر رضوی با مشارکت فدراسیون جانبازان و معلوالن، 
اداره کل ورزش و جوانان و تربیت بدنی آستان قدس 
رضوی از 20 تا 25 مرداد ماه در شهر مقدس مشهد 
برگزار شد. هدف اصلی این جشنواره عالوه بر ایجاد 
فضا و فرصت رقابت ورزشی بین ورزشکاران جانباز و 
معلول و پاسخ به نیاز قشر جانباز و معلول کشورمان 
درمیدان ورزش، فراهم نمودن شرایط مناسب برای 
حضور ورزشکاران زائر جانباز و معلول و بهره بردن از 

فیض زیارت امام رضا )ع( در ایام دهه کرامت بود.
سرپرست کل مسابقات جشنواره مهر رضوی افزود: 
آس��تان قدس رضوی برای هر چه بهتر برگزار شدن 

این جش��نواره از تمام ظرفیت های مد نظر استفاده 
نمود و هماهنگی های الزم بین معاونت های مختلف 
به عم��ل آمد تا ورزش��کاران جانب��از و معلول ضمن 
تکریم در فضای معنوی حرم مطهر از فرصت حضور 
در مش��هد مقدس برای فیض بیش��تر از زیارت امام 
هشتم بهره ببرند که البته این تالش و همراهی مورد 
توجه مسؤوالن ورزش کشور و فدراسیون جانبازان و 
معلوالن واقع گردید و ظرفیت های موجود در ورزش 

آستان قدس رضوی بیش از پیش نمایان شد.
معاون ورزش��ی مؤسس��ه تربیت بدنی آستان قدس 
رضوی همچنی��ن در خصوص برگزاری جش��نوراه 
فرهنگ��ی و ورزش��ی می��الد ام��ام رض��ا)ع( گفت: 
شانزدهمین دوره جشنواره میالد امام رضا)ع( امسال 
نیز به مانند پانزده دوره گذشته برنامه ریزی شد که 
ما در مجموعه تربیت بدنی آس��تان قدس رضوی در 
قالب این جشنواره در رش��ته های تنیس روی میز و 
ش��نای بانوان ، تکواندوی نونهاالن و نوجوانان سطح 
اس��تان ، جودو قهرمانی استان و باس��تانی قهرمانی 
سطح اس��تان میزبان ورزش��کاران عالقه مند بودیم 
و در کنار برگزاری این مس��ابقات، جش��نواره بزرگ 

کارکنان و اعضای خان��واده آنها را میزبانی کردیم که 
جمع کثیری از عالقه مندان به ورزش در برنامه های 
مختلف ورزشی شرکت کردند. ضمن اینکه در بحث 
ورزش همگانی نیز نگاه مناسب و قابل توجهی به نیاز 
مردم عالقه مند به ورزش در قالب برگزاری همایش 
ایستگاه های ورزش صبحگاهی و نیز دوی عمومی و 
همگانی در شهرک شهید رجایی مشهد انجام شد که 
جمع زیادی از مردم ورزشکار در این دو رویداد ورزشی 

حاضر شدند.
میرسیستانی در ادامه به مش��ارکت مؤسسه تربیت 
بدنی آستان قدس رضوی در برگزاری همایش دوی 
امدادی جاده والیت اشاره کرد و اظهار داشت: تربیت 
بدنی آستان قدس رضوی با توجه به نگاه ویژه ای که 
به همایش فرهنگی ورزشی جاده والیت دارد امسال 
با برنامه ریزی و همکاری بهتر و نزدیک تری که با اداره 
کل ورزش و جوانان خراس��ان رضوی داش��ت کمک 
قابل توجهی به برگزاری بهتر همایش دوی امدادی 
جاده والیت نسبت به سالهای قبل داشته و در ادامه با 
ورود دوندگان جاده والیت به مشهد مقدس نیز برنامه 

های ویژه ای را تدارک دیده است.

همگام با جشنواره میالدبرنامه های ویژه تربیت بدنی آستان قدس رضوی برای دوندگان جاده والیت
برگزاری همایش دوی عمومی در شهرک 

شهید رجایی مشهد
در ادامه برگزاری جشنواره میالد حضرت رضا)ع( دوی عمومی و 

همگانی در شهرک شهید رجایی مشهد برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی تربیت بدنی آستان قدس رضوی دراین 
همایش بیش از ۳50 نفر از عالقه مندان به ورزش حضورداشتند که 
مسیر2 کیلومتری چهار راه بازه شیخ تا مجتمع ورزشی تربیت بدنی 

آستان قدس رضوی واقع در شهرک شهید رجایی را دویدند. 

سومی پیکان در والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا 
تیم والیبال پیکان به مقام س��وم مس��ابقات قهرمانی باشگاه های 
آسیا رسید. به گزارش تس��نیم، تیم والیبال پیکان با پیروزی ۳ بر 
یک مقابل »پاولودار« قزاقس��تان به مقام سوم مسابقات قهرمانی 
باشگاه های آسیا رسید. شاگردان پیمان اکبری ست های اول، دوم 
و چهارم را با نتایج 25 بر 1۳، 25 بر 2۳ و 2۳ و 25 بر 18 به س��ود 

خود پایان دادند و در ست سوم 2۶ بر 28 شکست خوردند.

دست قایقرانها از سهمیه المپیک کوتاه ماند
به گزارش ایس��نا، رقابت های قایقرانی قهرمانی جهان و کس��ب 
سهمیه المپیک ریو به میزبانی میالن ایتالیا برگزار شد و ملی پوشان 
ایران در شرایطی که زمان های خوبی ثبت کردند اما نتوانستند به 

سهمیه المپیک برسند.
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