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  شقایق شیدایی: کارشکنی ژاپنی ها برای تیم ملی 
والیبال تمامی ندارد. بعداز برنامه ریزی برای سفر 30 
ساعته، نوبت به ندادن سالن تمرین رسید. ژاپنی ها 
برای اینکه تیم ملی والیب��ال ایران را از دور مدعیان 
جام جهانی برای سهمیه المپیک خارج کنند،دست 

به همه کار می زنند.
آنها  که خودشان را دو روز قبل از شروع جام جهانی 
میزب��ان تیمها می دانن��د، حتی ب��ه ایرانی ها اجازه 
استفاده از رس��توران ندادند تا ملی پوشان روز اول 
را با فس��ت فود س��پری کنند. اما این همه ماجرای 
میهمان نوازی مسؤوالن سرزمین آفتاب تابان نبود. 
آنها برای تکمیل کارشکنی هایشان دیروز، برخالف 
برنامه، سالن تمرین به تیم ملی ایران ندادند. در حالی 
که طبق برنام��ه باید تیم ملی والیب��ال ایران دیروز 
صبح در سالن اولین تمرین توپی را انجام می داد، اما 
ژاپنی ها سالن ایروبیک را دادند، حتی اعتراض کواچ، 
سرمربی تیم ملی هم به جایی نرسید و بعداز جلسه 
کادرفنی، به اجبار برنامه تمرین توپی تیم با کار با وزنه 
و بدنسازی عوض شد. در روزی که به نظر سرمربی 
تیم ملی، مهمترین تمرین توپی تیم بود، بعداز چهار 
روزی که بازیکنان دستشان به توپ نخورده بود. این 
بار هم سرپرست تیم ملی بیکار ننشست و سریع  به 
هتل کنکورد برگشت و  در تماس با گابریل، رئیس 
کمیته مسابقات فدراسیون جهانی والیبال با توضیح 
شرایط  به کارشکنی ژاپنی ها اعتراض کرد که گابریل 
هم ب��ا عذرخواه��ی، از ناظر فدراس��یون جهانی در 
هاماماتسو خواست با حل مش��کل، ایران بتواند در 
یکی از سالنهای شهر هاماماتسو تمرینات توپی اش را 

انجام دهد. امیر خوش خبر در این باره می گوید:»دو 
روز مانده به شروع مس��ابقات والیبال ایران در جام 
جهانی، متأس��فانه ژاپنی ها سالن برای تمرین توپی 
به تیم ندادند. مهم نیست این کار عمدی یا سهوی 
بوده، مهم این اس��ت که تیم ما مهمترین تمرینش 
را از دست داد. ما اعتراض کردیم و با صحبتهایمان 
ژاپنی ها تحت فشار قرار گرفتند. آنها با این کار ضربه 
سختی به تیم مازدند و از همه مهمتر با اعصاب و روان 
تیم بازی کردند.به هر حال ما در جلسه با مسؤوالن 

این قضیه را مطرح می کنیم.«

      آغاز جام جهانی با آرژانتین
جام جهانی والیبال از سه شنبه در دو شهر هاماماتسو 

و هیروشیما با حضور 12 تیم شروع می شود. 
تیم ایران در گروه ب با لهس��تان، روسیه، آرژانتین ، 
تونس و ونزوئال بازی می کند. طبق برنامه، تیم ملی 
والیبال ایران که نهمی دوره قبل را یدک می کشد ، 
جام جهانی را ساعت 7 و 30 دقیقه فردا با بازی مقابل 
آرژانتین آغاز می کند، بازی حساس که شاگردان با 
استاد رو در رو می شوند. ایرانی ها که اولین بار سال 
قبل در قهرمانی جهان قدرت والیبالش��ان را به رخ 
استاد کشیدند ، فردا هم نمی خواهند کم بیاورند. از 
طرفی شاگردان کواچ که می خواهند کار را در ژاپن 
یکسره کنند، با همه توان بازی می کنند تا قدم اول 
را محکم بردارند. تقاب��ل دو تیم، بازی دیدنی را رقم 
می زند. باید دید این بار تفکرات والسکو تیم کواچ را 
شکس��ت می دهد یا انگیزه باالی ملی پوشان برای 

خودنمایی به استاد حرف آخر را می زند؟  

کارشکنی ژاپنی ها ادامه دارد

فردا تقابل والسکو با والیبال ایران به صرف صبحانه!

کارشکنی ژاپنی ها ادامه دارد
فردا تقابل والسکو با والیبال ایران به صرف صبحانه!

گروه ورزش: جلس��ه کرار و مدی��ر برنامه های این 
بازیکن ب��ا عل��ی نظری جویباری، معاون ورزش��ی 
باشگاه استقالل برگزار و مسایل مربوط به این بازیکن 
بررسی شد. در این جلسه، فرزاد مجیدی برای ارایه 
گ��زارش بی انضباطی های کرار دقایقی در جلس��ه 
حاضر شد و توضیحاتی ارایه کرد. در پایان این جلسه 
مقرر شد، گزارش این جلس��ه به مدیرعامل باشگاه 

استقالل ارایه شود.
*نظری جویباری: کرار تا نی�م فصل پولش را 

گرفته است
اما علی نظ��ری جویباری در پایان این نشس��ت در 
جمع خبرنگاران گفت:  ما امروز یک جلس��ه با کرار 
داشتیم که گزارش آقایان پورحیدری و مظلومی را 
درباره او خواستیم. همچنین پس از صحبت با بهرام 
افشارزاده به یک جمع بندی رسیدیم که حتی اگر 
الزم بود، ایش��ان را به کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال بفرستیم. از فرزاد مجیدی هم تشکر می کنیم 

که گزارشی عالی به ما داد.
وی اضافه کرد: ک��رار با ما صحبت ک��رد و گفت، 
مش��کل من خانواده ام اس��ت و همس��رم در کرج 
زندگی می کند. اما این بار م��ا با او برخورد جدی 
کردیم و با توجه به اینک��ه حق با ما بود و پول وی 
را تا نیم فصل پرداخت کرده بودیم، او هیچ حقی 
برای اعتراض نداشت و خودش هم قبول کرده که 

اشتباه کرده است.
معاون ورزشی باشگاه استقالل همچنین افزود: به او 
هشدار دادیم که اگر یک بار دیگر چنین رفتاری را 
تکرار کند، او را اخ��راج خواهیم کرد که خودش هم 
قول داد که اگر تا پایان فص��ل پول هم نگیرد، دیگر 

حاشیه سازی نخواهد کرد و هر چه کمیته انضباطی 
تصمیم بگیرد، او هم قبول می کند. 

معاون باشگاه استقالل ادعا می کند، کرار از خدایش 
است اخراج شود. شما فکر می کنید در این شرایط 
باشگاه اس��تقالل چکار می تواند بکند؟ کرار تا نیم 
فصل پولش را گرفته و از خدایش اس��ت که اخراج 
بش��ود. ما باید کاری کنیم که از این بازیکن بتوانیم 

استفاده کنیم. به نظر شما او را اعدام کنیم؟ 
کرار: بی پولی را تحمل می کنم

کرار جاسم پس از جلسه سه س��اعته دیروز خود با 
نظری جویباری در باشگاه اس��تقالل گفت: جلسه 
خوبی را برگزار کردیم و در باشگاه استقالل همه عضو 
یک خانواده هستیم. معموالً در هر خانواده اتفاقهایی 
پیش می آید که قابل حل اس��ت و یک سوء تفاهم 
میان من و مجی��دی پیش آمده بود ک��ه من هم از 
فرزاد مجیدی، مظلومی و تمام هواداران عذرخواهی 
می کنم و مطمئن باشید که دیگر چنین اتفاقهایی 

پیش نخواهد افتاد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا باشگاه جریمه ای 
برای شما در نظر خواهد گرفت؟ افزود: چنین اتفاقی 
پیش نخواه��د آمد و من امی��دوارم خبرنگارانی که 
دوستان من هستند، این مسأله را بزرگ جلوه ندهند 

و دیگر آن را به فراموشی بسپارند.
هافبک عراقی تی��م فوتبال اس��تقالل ادامه داد: به 
عشق استقالل و هوادارانش تا آخر فصل هر مشکلی 
را از جمله بی پولی و... تحمل می کنم و به مظلومی 
بصراحت می گویم که وی را دوست دارم و اگر او به 
خاطر من فداکاری کرد، من هم برای او تا پایان فصل 

فداکاری خواهم کرد.

پس از ترک اردو و توهین به مربی

»کرار« با یک عذرخواهی بخشیده شد

پس از ترک اردو و توهین به مربی

»کرار« با یک عذرخواهی 
بخشیده شد

آغاز رقابت های کشتی فرنگی جهان از امشب

بیم ها وامیدها برای
 قهرمانی و رسیدن به المپیک

از توصیه دالل ها تا اعتراض هیات مدیره

پشت پرده رای بخشش جاسم کرار چه بود؟
مسعود عباسی : گفته می شود بخشش ناگهانی کرار به برخی اتفاقات پشت پرده 
پیونده خورده است. اتفاقاتی که ردپای برخی واسطه های نام آشنا در آن دیده می 
شود. می گویند یکی از دالل های نام آشنای فوتبال در تماس با برخی افراد درگیر در 
پرونده از آنها خواسته است تا زمانی که جایگزین مناسبی برای این بازیکن پیدا نشده 

است اجازه دهند این بازیکن در استقالل بماند.
گفته می شود این اظهارات توس��ط چند نفر از مش��اوران کادرفنی به اطالع پرویز 
مظلومی می رسد تا با وجود خروج ریوالدو از ترکیب استقالل وی تلویحا از بازیکن 

عراقی حاشیه ساز تیمش دفاع کند تا پروسه اخراج او به تاخیر بیفتد. 
اما مماشات با بازیکن حاشیه ساز با نارضایتی جمع کثیری از پیشکسوتان و اعضای 
هیات مدیره رو به رو می ش��ود تا جایی که برخی اعضای هیات مدیره افش��ارزاده را 
تهدید به برخورد قانونی و افش��اگری می کنند اما مدیرعامل استقالل که پرونده را 
از روال طبیعی خود خارج کرده بود به اعتراض مخالف��ان توجهی نکرد تا همچنان 
جاسم کرار در استقالل باقی بماند! یکی از نزدیکان باشگاه استقالل در گفت و گو با 
خبرنگار قدس در این رابطه گفت:» هرچند هنوز رای صادره توسط نظری جویباری 
به امضا مدیرعامل نرس��یده اما احتماال اعضای هیات مدیره به این ماجرا به صورت 
جدی اعتراض کنند تا جایی که ممکن است دوباره پرونده این بازیکن توسط معاون 

حقوقی باشگاه بررسی شود!« 

بلیت   پروازهایتان را رو کنید
اعتراض عنایتی به مدیران فدراسیون بابت انتشار قراردادها

آی اسپورت:  عنایتی در مصاحبه ای به مسووالن فدراسیون فوتبال طعنه زد که 
چرا فقط میزان دریافتی باشگاه ها شفاف سازی می شود: »انتشار درآمد بازیکنان 
و مربیان، دخالت در امور شخصی افراد است.شاید من دوست داشته باشم برای 
یک تیم مجانی بازی کنم و شاید هم می خواهم 10 میلیارد بگیرم. البته مسووالن 
فدراس��یون هم جزو بدنه این فوتبال هس��تند و بهتر اس��ت که آنها هم لیست 
درآمدها و همچنین بلیط مسافرت ها را رسانه ای کنند.به هر حال بد نیست ما هم 
متوجه شویم که مسووالن سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال، رئیس فدراسیون و 

نایب رئیس ها چه درآمدهایی دارند.«

کارشکنی ژاپنی ها ادامه دارد
فردا تقابل والسکو با والیبال ایران به صرف صبحانه!

230 هزار یورو برای هر پست
درآمدزایی»رونالدو«
 از شبکه های اجتماعی

ارزان ترین ها در اختیار مشهدی هاست

قیمت نیمکت های لیگ برتر؛ 
31 میلیارد ناقابل
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کی روش: هدف ما صدرنشینی است
کارلوس کی روش در حاشیه آخرین تمرین تیم ملی پیش از سفر به هندوستان در 
جمع خبرنگاران گفت: ما دو نیمه مقابل هند و گوام داشتیم که نیمه اول مقابل گوام 
را به پیروزی رسیدیم و در حال حاضر به فکر نیمه دوم مقابل هند هستیم. ما با تمرکز 
کامل به هند سفر خواهیم کرد و به دنبال سه امتیاز این بازی در آنجا هستیم. هدفمان 

این است که پیش از دیدار مقابل عمان به صدر جدول صعود کنیم.

برانکو: با 50 درصد کمتر از قیمت واقعی آمدم
سرمربی پرس��پولیس درباره اعالم رقم قراردادش از سوی س��ازمان لیگ و اینکه او 
گران ترین مربی لیگ اس��ت، گفت: من نمی دانم گران ترین مربی لیگ هستم یا نه 
و نمی دانم چرا س��ازمان لیگ اقدام به این کار کرد اما این را می دانم که با 50 درصد 
کمتر از قیمت واقعی خودم به ایران آمدم و مشغول کار شدم آن  هم به عنوان مربی 
که در دو دوره جام جهانی حضور داشته و یک قهرمانی المپیک آسیایی با ایران کسب 

کرده است.

تیم فوتبال پنج نفره در راه ریو
مهر: در آخرین روز از مس��ابقات انتخابی پارالمپیک 201۶ ریو، تیم ملی فوتبال 5 
نفره نابینایان ایران با پیروزی 4 بر صفر مقابل کره جنوبی، جواز حضور در پارالمپیک 
را کسب کرد. در پایان این مس��ابقات تیم های چین با 13 امتیاز و ایران با 11 امتیاز 

سهمیه حضور در پارالمپیک 201۶ ریو به دست آوردند.

بازگشت تیم ملی از هند به امارات
افشین پیروانی، مدیر تیم ملی در خصوص برنامه ریزی تیم ملی تا دیدار با ژاپن گفت: 
پس از دیدار مقابل هند به دوبی خواهیم آمد و در آنجا ویزای گوام را خواهیم گرفت و 
سپس به ایران بازخواهیم گشت و امیدوارم تا روزی که برمی گردیم، مشکالت کمپ 

تیم ملی تمام شده باشد و با شرایط خوب آماده پذیرایی از بازیکنان تیم ملی باشد.

سازمان لیگ و پرداخت بدهی باشگاه ها
اسماعیل حسن زاده، رئیس کمیته انضباطی فدراس��یون فوتبال درباره آخرین 
وضعیت تیمهای بده��کار فوتبال ایران گفت: در حال حاضر بدهی باش��گاه های 
لیگ برتری از محل درآمدشان در نزد سازمان لیگ در حال پرداخت است. البته 
باتوجه به دستورالعمل موجود برای تیمهای لیگ برتری، در ابتدای فصل تا 50 

درصد بدهی ها باید تس��ویه و بقیه بدهی ها تا پایان فصل پرداخت ش��ود.

درخواست کتبی ریوالدو برای جدایی از استقالل
علی نظری جویباری، معاون ورزش��ی باشگاه اس��تقالل در پاسخ به پرسشی درباره 
وضعیت ریوالدو دس��وزا گفت: این بازیکن خواهان جدایی از استقالل است و حاضر 
است، پولی را هم که به او داده ایم، برگرداند. درخواست کتبی اش را هم برای جدایی 
به ما داده است و منتظر پاس��خ مظلومی دراین باره هستیم. اگر او موافقت کند، این 
بازیکن جدا می شود. مشکل این بازیکن مالی نیست، خانوادگی است و خانواده اش 
حاضر نیس��تند به ایران بیایند. او بابت برگزاری چهار بازی برای اس��تقالل احتماالً 
مبلغی نزدیک به 10 تا 15 هزار دالر پول دریافت می کن��د و باید بقیه پولی را که از 

استقالل گرفته است، پس بدهد.

دلیل قرارداد یک میلیونی بازیکن آبی ها
چند روز پیش تیتر اول ضمیمه ورزشی روزنامه قدس به قرارداد یک میلیونی بازیکن 
استقالل اختصاص داشت. در واکنش به این تیتر، علی نظری جویباری معاون ورزشی 
باشگاه اس��تقالل گفت: حسینی، بازیکن پایه استقالل اس��ت و به همین دلیل رقم 
قراردادش یک میلیون تومان اعالم شده است. اگر این بازیکن به بزرگساالن اضافه 

شود، قراردادش به ۶0 میلیون تومان می رسد.
وی افزود: قرارداد محسن کریمی در تیم پایه یک میلیون تومان بود و با اضافه شدن 

به بزرگساالن رقم قراردادش به 180 میلیون تومان رسید.

جریمه 100 میلیونی تراکتورسازی
سایت فدراسیون فوتبال: مسابقه دو تیم تراکتورسازی تبریز و استقالل خوزستان 
در هفته پنجم از رقابتهای لیگ برتر فوتبال در تبریز برگزار شد و از سوی تماشاگران 
تیم تراکتورسازی تبریز تخلفاتی مبنی بر فحاشی و اهانت به داور و تیم مقابل صورت 
گرفت.  تیم تراکتورسازی تبریز طبق ماده 79 آیین نامه انضباطی به 100 میلیون 

ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تفاوت قیمتی سربازهای تراکتور با ملوان 
فهرست منتشره س��ازمان لیگ درباره قراردادها، سرشار از نکات جالب توجه است. 
نکته مهم اینکه در این فهرست به چشم می خورد تفاوت قیمت سربازهایی است که 
جذب ملوان و تراکتورسازی شده اند. در فهرس��ت تیم تراکتور رقم جذب سربازها 
1/5میلیون تومان قید شده، حال آنکه در انزلی این رقم ۶ میلیون تومان است که با 
توجه به اینکه تیمهای نظامی از ساختار واحدی بهره نمی برند، این اختالف چندان 

هم عجیب نیست.

شماره 10 ذوب آهن غیب شد
در فهرستهای منتشره سازمان لیگ که ش��امل بازیکنان، کادرفنی و دستمزدهای 
آنهاس��ت، اثری از اس��ماعیل فرهادی نیس��ت. بازیکنی که با وجود مصدومیت در 
تمرینات ابتدای فصل ذوب حضور داشت، اما به ظاهر با توجه به ادامه مصدومیت در 

نهایت از فهرست سبزپوشان کنار رفته است.

استقبال فوق العاده از ستاره های ملی در هند
صدها ایرانی ساکن بنگلور با حضور در فرودگاه بین المللی این کشور، استقبال شایان 
توجهی از کاروان اعزامی تیم ملی به عمل آوردند. س��فر تیم ملی به شهر بنگلور 10 
ساعت طول کشید. جالب است بدانید حدود سه هزار ایرانی در شهر بنگلور زندگی 
می کنند که بیشتر آنها دانش��جو هستند و پیش بینی می ش��ود ایران مقابل هند از 
حمایت این هواداران پرشور برخوردار باشد. ایرانیانی که اتوبوس تیم ملی را تا محل 

اقامت همراهی کردند.

عباسی: هشداری به اولیویرا نداده ایم
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز تحمیل دو مربی ایرانی به »تونی اولیویرا« 
س��رمربی این تیم را رد کرد و گفت: اضافه ش��دن این مربیان با درخواست خود 
تونی بوده است. سعید عباسی همچنین درباره شایعات مربوط به تعیین هشدار 
هیأت مدیره باشگاه برای تونی اولیویرا خاطرنشان کرد: ما تاکنون درباره تعیین 
زمان برای س��رمربی حرفی نزده ایم و هیچ هش��داری نداده ایم. مگر در لیگ چه 

اتفاقی افتاده که بخواهیم برای س��رمربی زمان تعیین کنیم؟ 

مبعلی به بازی برگشت با االهلی نمی رسد
ورزش سه: ایمان مبعلی هافبک مؤثر تیم نفت تهران که در جریان تمرین این تیم 

مصدوم شده بود، طبق نظر پزشک به بازی برگشت با االهلی در امارات نمی رسد.

پیمان طالبیان : ش��کاف ایجاد ش��ده میان کفاش��یان و 
کارلوس ک��ی روش حاال آنقدر عمیق ش��ده که دیگر هیچ 
کس��ی نمی تواند منکر این اختالف سلیقه اساسی و جدی 
میان این دو عضو برجسته فدراسیون فوتبال شود. در تازه 
ترین اطالعات به دست آمده توسط خبرنگار قدس شنیده 
می ش��ود کارلوس کی روش پس از مصاحبه تند و تیزعلی 
کفاش��یان و دبیر فدراس��یون فوتبال علی��ه او در محفلی 
خصوصی از یکی از دوس��تان مش��ترک خود و کفاش��یان 
خواس��ته اس��ت با او تماس بگیرد تا نارضایتی شدیدش از 

اتفاقات اخیر را به اطالع او برساند.
گویا کی روش در این محفل خصوص��ی جمالت تندی را 
خطاب به کفاشیان مطرح کرده است و از دوست مشترکشان 
خواسته عینا این جمالت را تلفنی به اطالع رئیس فدراسیون 
فوتبال برساند . یکی از حاضرین در این نشست به خبرنگار 
قدس گفت��ه  کی روش با حال��ت قهرآمیز کفاش��یان را به 

بی معرفتی متهم ک��رده و گفته دیگر به هی��چ وجه از او و 
سیاس��ت هایش حمایت نخواهد کرد چون او رسم رفاقت 

را بلد نیست.
اما نکته مهم اینجاست که کی روش به یکی از دستیاران خود 
توصیه کرده در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به یادگیری 
زبان فارسی اقدام کند چون قصد دارد در جریان ریز سخنان 

مدیران فوتبال و ورزش کشور علیه خود باشد .
اما سوال کلیدی اینجاست که چرا کی روش به یکباره  علیه 
رئیس فدراسیون این چنین موضع گرفت؟ نزدیکان کارلوس 
کی روش می گوین��د ماجرای مذاکره تلفنی کفاش��یان و 
سجادی درباره رفتار کارلوس کی روش به اطالع سرمربی 
تیم ملی رسیده اس��ت به همین خاطر کارلوس به شدت از 

کفاشیان شاکی است.
گویا کفاشیان چند روز پیش به سجادی گفته  که وقتی من 
با کارلوس کی روش قطع همکاری کردم مسووالن وزارت 

ورزش برای مخالف��ت با من دوب��اره او را متقاعد به تمدید 
قرارداد کردند حاال هم به م��ن ارتباطی ندارد که او چگونه 
رفتار می کند. کی روش هم بابت همین مساله ناراحت است 
چون وی به بهانه حمایت از سیاست های رئیس فدراسیون 
فوتبال علیه وزیر ورزش موضع گیری کرد در صورتی که وی 
می توانست وارد این بازی نش��ود تا جایگاهش نزد مدیران 

ارشد وزارتخانه محفوظ بماند.
یکی از مدیران شناخته شده فوتبال ایران در گفت و گو 
با ما ضمن ابراز نگرانی از وضعی��ت کنونی در این رابطه 
می گوید:» هیات رئیس��ه فدراسیون به شدت نگران این 
بحران هستند و قرار است در نشس��ت آتی هیات رئیسه 
بابت این موضوع از کفاشیان توضیح بخواهند چون قرار 
بود همه چیز در آرامش س��پری ش��ود ولی این اتفاق با 
مصاحبه های اخیر به ویژه مصاحبه کی روش ، کفاشیان 

و اس��دی به کلی از بین رفت.«

جر و بحث  سرمربی تیم ملی و کفاشیان 
ماموریت »کی روش« به دستیارش برای آموزش زبان فارسی

ارزان ترین ها در اختیار مشهدی هاست

قیمت نیمکت های لیگ برتر؛ 31 میلیارد ناقابل

گزارش قدس از ماجراجویی دوباره در پرسپولیس

جاسوس  سرخها در راه کمیته انضباطی 

سینا حس�ینی : انتش��ار مجدد قراردادهای مربیان و 
اعضای کادر فنی و اجرایی باش��گاه ه��ای لیگ برتری 
توسط سازمان لیگ پس از کشمکش های فراوان جنجال 
جدیدی در رسانه های خبری و ش��بکه های اجتماعی 
به راه انداخته اس��ت. در مجموع ش��انزده تیم حاضر در 
مس��ابقات لیگ برتری مبلغی حدود 31 میلیارد تومان 
برای استخدام اعضای کادر فنی خود هزینه کرده اند که 
در این میان تیم فوتبال پرسپولیس تهران گران قیمت 
ترین نیمکت را در اختیار دارد و تیم فوالد گسترش تبریز 
با رقمی حدود ۶00 میلیون تومان ارزان ترین نیمکت را 
برای هدایت تیم فوتبال خود در نظر گرفته است. برای 
آگاهی از ریز هزینه های اعمال شده برای نیمکت های 
ش��انزده تیم لیگ برتری به ترتیب هزینه کرد تیم های 

مذکور را بررسی خواهیم کرد.
1 - پرسپولیس تهران: سرخپوشان تهرانی با 3 میلیارد 
و 595 میلیون تومان بیشترین هزینه را برای کادر فنی، 
سرپرستی و اجرایی خود انجام داده اند. برانکو ایوانکوویچ 
نیز با قرارداد یک میلیارد و 820 میلیون تومانی به عنوان 

گرانترین سرمربی فصل پانزدهم شناخته می شود.
2 - فوالد خوزس�تان: این باش��گاه لیگ برتری برای 
نیمکت خود نزدیک به 3 میلیارد و 100 میلیون تومان 
هزینه کرده است. اس��کوچیچ س��رمربی این تیم نیز با 
قرارداد یک میلیارد و 500 میلیون تومان به عنوان دومین 

مربی گران لیگ برتر معرفی شده است.
3 - ذوب آهن اصفهان: سعید آذری برای نیمکت تیم 
فوتبال ذوب آهن مبلغی حدود 2 میلیارد و 750 میلیون 
تومان بودجه صرف کرده است. یحیی گل محمدی نیز 
با قرارداد یک میلیارد و 250 میلی��ون تومانی به عنوان 
گرانترین مربی ایرانی لیگ پانزدهم و سومین مربی گران 

قیمت لیگ شناخته می شود.
4 - ملوان بندر انزلی: مل��وان بندرانزلی برای نیمکت 
خود مبلغی حدود 2 میلیارد و 590 میلیون تومان هزینه 
کرده اس��ت. که از این مبلغ 800 میلیون تومان س��هم 

حمید استیلی شده است .
5 - س�پاهان اصفه�ان: قهرمان دوره گذش��ته لیگ 
برتر، مبلغ��ی حدود 2 میلی��ارد و 3۶2 میلی��ون تومان 
برای نیمکت خود هزینه کرده اس��ت ک��ه در این میان 
یک میلیارد و 200 میلیون تومان از این مبلغ به عنوان 
دستمزد حسین فرکی به وی پرداخت خواهد شد. فرکی 
با این قرارداد به عنوان چهارمین مربی گران قیمت لیگ 

برتری شناخته می شود.
6 - نفت تهران: نفت تهران برای نیمکت خود حدود 2 

میلیارد و 144 میلیون و پانصد هزار تومان هزینه کرده اند 
.علی منصوریان نیز با دریافت مبلغ 437 میلیون و 502  
هزار تومان در ردیف دوازدهم مربیان لیگ برتر از لحاظ 

دستمزد قرار گرفته است.
7 - تراکتورسازی تبریز : باشگاه تراکتورسازی تبریز 
نیمکت خود را با رقمی حدود 2 میلیارد و 100 میلیون 
تومان جمع و جور کرده اس��ت. این باشگاه لیگ برتری 
برای عقد قرارداد دوباره با تونی مبلغ یک میلیارد و 1۶5 

میلیون تومان در نظر گرفته است.
8 – استقالل تهران: مدیران این باشگاه لیگ برتری با 
صرف هزینه ای حدود 2 میلیارد و 78 میلیون تومان کادر 
فنی خود را انتخاب کرده ان��د. از این مبلغ 700 میلیون 
تومان صرف استخدام پرویز مظلومی شده است تا وی به 
عنوان هش��تمین مربی لیگ برتر در میان شانزده مربی 

شناخته  شود.
9 – صبای ق�م : حدود 2 میلی��ارد و ۶2 میلیون تومان 
هزینه کردن��د که از این مبلغ یک میلیارد تومان س��هم 

قرارداد علی دایی بوده است.
10- استقالل خوزستان: این باشگاه خوزستانی برای 
نیمکت مربیگری اش یک میلیارد و 887 میلیون تومان 
هزینه کرده است. عبدا... ویسی قراردادی 550 میلیون 

تومانی دارد.
11 - سایپا تهران : حدود یک میلیارد و 500 میلیون 
تومان خرج نیمکتش کرده اس��ت که سهم جاللی ۶30 

میلیون تومان بود. 
12- استقالل اهواز : این باشگاه با یک میلیارد و 295 
میلیون تومان کادر فنی و اجرایی خود را انتخاب کردند. 
سیاوش بختیاری زاده با قراردادی 400 میلیون تومانی 
رده س��یزدهم جدول مربیان لیگ را به خود اختصاص 

داده است.
13 – راه آهن تهران : با یک میلی��ارد و 2۶5 میلیون 
تومان کادر فنی خود را بس��ته اند که در این میان سهم 

فرهاد کاظمی از این بودجه 500 میلیون تومان است. 
14- سیاه جامگان خراس�ان: با 829 میلیون تومان 
داستان نیمکت خود را به پایان رسانده اند. سعید رمضانی 
با قراردادی 10 میلیون تومانی به عنوان ارزان ترین مربی 

لیگ پانزدهم در رده شانزدهم مربیان قرار دارد.
15- پدیده خراسان : پدیده با صرف مبلغی حدود 82۶ 
میلیون تومان یکی دیگر از ارزان ترین نیمکتهای لیگ 
برتر را دارد. رضا مهاجری با دریافت مبلغ 350 میلیون 
تومان در ردیف چهاردهم جدول رده بندی مربیان قرار 

دارد.
16- گس�ترش فوالد تبریز: ارزان ترین نیمکت لیگ 
پانزدهم متعلق به ای��ن مجموعه اس��ت، دیگر نماینده 
تبریز در لیگ پانزدهم با 597 میلی��ون تومان تیم فنی 
خود را راهی مسابقات کردند، فراز کمالوند نیز با دریافت 
300 میلیون تومان در رده پانزده��م مربیان لیگ برتر 

قرار گرفت.

کاوه اسماعیلی:  پرسپولیس انگار قرار نیست بحرانهایش 
را پشت سرگذاشته و نفس راحتی بکشد. این را از اتفاقات 
داخلی و اخبار عجیب این باشگاه می توان فهمید. حاال 
آخرین اتفاق و حاشیه را در این گزارش بخوانید، با این 
توضیح که به خاطر مسایل حقوقی از بردن نام بازیکنان و 

افرادی که در گزارش، نقش پررنگ دارند، معذوریم: 

    غیبت عجیب یک مربی 
ماجرای جدید به دوشنبه هفته قبل برمی گردد. بازیکنان 
پرسپولیس در روزی که محل تمرین شان پر شده بود از 
خبرنگاران، بار تمرینات را زمین گذاشته و اعالم کردند 
تا وقتی پول نرسد، هیچ کاری انجام نمی دهند. برانکو 
وقتی ش��رایط را دید، با تعطیل کردن تمرین عصر روز 
دوش��نبه، حتی تمرینات روز سه ش��نبه را نیز تعطیل 
کرد تا مقاب��ل اعتصاب بایس��تد. از آن روز به بعد، یکی 
از مربیان پرس��پولیس که فردی دو ش��غله در باشگاه 
محسوب می شود، دیگر در تمرینات تیم شرکت نکرد. 
غیبت س��ه چهار روزه این فرد که در واقع مشاور یکی 
از اعضای هیأت مدیره در باش��گاه هم به شمار می رود، 
وضعیت را بحرانی کرد؛ زیرا گفته شد این مربی، به دنبال 
پیدا کردن دالیل این اعت��راض می گردد و اخبار ریز به 
ریز اتفاقات را از داخل تیم به فرد مورد نظرش در هیأت 

مدیره داده است. 

     جلسات بی فایده بازیکنان 
در مدت تعطیلی تمرین توس��ط پرسپولیسی ها، البته 
جلساتی در نقاط مختلف شهر با حضور همان بازیکنان 
برگزار می ش��د؛ مثال در منطقه س��عادت آباد، چند یار 
پرسپولیس که در میان آنها، دو بازیکن قدیمی نیز دیده 
می شدند، برای ادامه اعتراضها با هم جلسه برگزار کردند. 
این جلسه که در یک رستوران برگزار شد، نتایج مفیدی 
در بر نداش��ت. یکی از قدیمی ترهای تیم پیشنهاد داد 
حتی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم تمرینات را 
تعطیل کنند، اما سایر بازیکنان این موضوع را نپذیرفتند 
و اعالم کردند، بهتر است کاری کنند تا علی اکبر طاهری 
سرپرست باشگاه به محل تمرین تیم بیاید، نه اینکه به 

اعتصاب ادامه دهند . 

     شروع جاسوس بازی
پس طاهری مجبور ش��د به مجموعه درفشی فر رفته 
و یک س��اعت با بازیکنان جلسه برگزار کند. وعده های 
او، بازیکنان را آرام کرد و آنها بی خیال ادامه اعتصاب و 
اعتراض شدند. اما یک مس��أله هنوز باقی مانده بود که 
باید حل می شد؛ چه کس��ی به آن همه خبرنگار اطالع 
داده بود تا در تمرین صبح روز دوش��نبه شرکت کنند؟ 
حضور این همه خبرنگار )بیش از 25 نفر!( در یک تمرین 
س��اده که قرار بود برنامه ریکاوری باشد، بسیار عجیب 

و غیرطبیعی به نظر می رس��ید. حتی بازیکنان تیم هم 
انتظار نداش��تند این همه خبرنگار را در روزی که قرار 
بود به صورت »یواشکی« تصمیم به اعتصاب بگیرند، در 
درفشی فر ببینند! این شروع یک داستان بزرگ به نام 

جاسوس بازی بود. 

     خبرنگاران تأیید کردند 
مربی پرسپولیس  که برای سه جلسه در تمرینات غیبت 
داشت، توانست راز این ماجرا را کشف کند. او در روزهای 
اول، به سه نفر شک کرده بود. دو بازیکن و یک نفر دیگر 
از اعضای کادر فنی. پس این مربی، پنجشنبه و جمعه 
گذشته، با چند نفر از خبرنگارانی که روز دوشنبه هفته 
قبل در محل تمرین حاضر بودند، تماس گرفته و البته 
خبرنگاران تأیید کردند ک��ه یک بازیکن باتجربه که در 
چند تیم لیگ برتری بازی کرده و حتی دو سال قبل با 
تیمش قهرمان شده بود و حاال به پرسپولیس آمده، با آنها 
تماس گرفته و اعالم کرد، هر طور شده صبح دوشنبه به 
تمرین پرسپولیس بیایند؛ چون بازیکنان تصمیم گرفته 
اند اعتصاب کنند. نام این بازیکن از طریق مربی ایرانی 
پرسپولیس و دستیار برانکو در اختیار کمیته انضباطی 
باشگاه قرار گرفت تا هر چه زودتر با او برخورد کنند. این 
پرونده می تواند غوغای بزرگ و جدیدی در پرسپولیس 

به راه بیندازد. 

  یک اتفاق نادر در لیگ پانزدهم وجود دارد، در میان شانزده تیم لیگ برتر دو پدر و پسر در کادر فنی این 
تیم ها حضور دارند، تونی اولیویرا به همراه پس�رش در کادر فنی تراکتورسازی تبریز حضور دارند و در 

پدیده خراسان رضا مهاجری به همراه پسرش در این مجموعه حضور دارند. 

پدر و پسر ها 
در لیگ پانزدهم

 قرعه کشی لیگ دسته دوم 

ابومسلم و پیام حریفان 
خود را شناختند

دی اس��پورت: مراسم قرعه 
کشی مسابقات لیگ دسته 
دوم فوتبال کشور در فصل 
95-94 برگزار ش��د و 40 
تیم حاضر در این مسابقات 
در چهار گروه10 تیمی قرار 
گرفتند. نسل ابومسلم و پیام 
وحدت دو نماینده خراسان 
رضوی در این مسابقات به 
ترتیب در گروه سوم و چهارم 

قرار دارند
گروه سوم: 

نف��ت و گاز گچس��اران، 
اس��تقالل آب��ی ته��ران، 
کاس��پین قزوی��ن، نس��ل 
ابومس��لم، س��منان، نفت 
نوین آب��ادان، نفت امیدیه، 
شهرداری جویبار، مقاومت 

تهران و کارا شیراز
گروه چهارم:

فوالد ب اهواز، ش��هرداری 
ارومیه، س��پیدرود رش��ت، 
خلخ��ال دش��ت، صنع��ت 
س��اری، الوند همدان، پیام 
وح��دت مش��هد، رهپویان 
رضوانش��هر، تربیت ایالم و 

شاهین کیش
گفتنی است، این مسابقات 
از پنجم مهرماه آغاز می شود 
و از ه��ر گ��روه س��ه تیم به 
مرحله دوم صعود می کنند 
که تیمهای اول هر گروه به 
طور مس��تقیم صعود کرده 
و تیمهای دوم ب��ه پلی آف 

می روند.
از هر گروه چهار تیم به لیگ 
دسته سوم سقوط می کنند.

ش��ایان ذکر است، تیمهای 
شاهین ش��هرداری بوشهر 
و نماین��ده کهگیلوی��ه و 
بویراحمد در فهرست انتظار 

قرار گرفتند.

احضار دژاگه و آزمون 
به کمیته اخالق  

تس��نیم:  اش��کان دژاگه و 
س��ردار آزم��ون دو بازیکن 
تیم ملی فوتب��ال ایران در 
بازی مقابل گ��وام به میدان 
رفتند. موضوعی که در این 
دیدار نظر مسؤوالن کمیته 
اخالق فدراسیون فوتبال را 
به خود جلب کرد، خالکوبی 
روی ب��دن ای��ن دو بازیکن 
بود و با وج��ود توصیه های 
مسؤوالن کمیته اخالق این 
خالکوبی ها پوشانده نشده 
بود. به همین دلیل مسؤوالن 
کمیته اخالق فدراس��یون 
فوتبال قص��د دارند پس از 
ب��ازی روز سه ش��نبه ایران 
و هند ای��ن دو بازیکن را به 
کمیته اخالق احضار کنند. 

عل��ی اکب��ر محم��دزاده، 
رئی��س کمیته اخ��الق با 
اعالم این خبر گفت: ما در 
گذشته در خصوص مسایل 
اخالقی از جمله پوشاندن 
خالکوبی ها ن��کات الزم را 
به بازیکنان تیم ملی اعالم 
کرده بودیم، بنابراین نحوه 
پوش��ش دژاگه و آزمون با 
توجه به خالکوبی هایی که 
بر بدن آنها نقش بس��ته و 
نمایان بود، تخلف محسوب 

می شود.

مهاجری: با جوان ترها 
در جام حذفی حاضر 

می شویم
مهاج��ری،  محمدرض��ا 
س��رمربی تی��م فوتب��ال 
پدی��ده خراس��ان درباره 
حضور ای��ن تی��م در جام 
حذفی و نگاه این باش��گاه 
به این جام گفت: واقعیت 
این اس��ت که سخت است 
بتوان هم در لی��گ برتر و 
هم در ج��ام حذفی حضور 
داش��ت و تمرکز خ��ود را 
هم حفظ کرد. ب��ه همین 
دلی��ل ترجی��ح می دهیم، 
در جام حذفی از بازیکنان 
جوان خود استفاده کنیم و 
تمرکز اصلی تیم پدیده را 

روی لیگ برتر بگذاری��م. 
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قدس ورزشی

برنامه زیکو برای 
بازسازی فیفا

زیکو، س��تاره س��ابق فوتبال 
برزیل، با انتش��ار بیانیه ای در 
مورد نامزدی اش برای ریاست 
فیفا، اعالم کرد که  در صورت 
برعهده گرفتن ریاس��ت این 
نهاد، روی دموکراتیزاسیون، 
شفافیت و تحول دایمی دنیای 
فوتبال  تمرکز خواه��د کرد.  
زیکو که از حمایت فدراسیون 
فوتبال برزیل برخوردار است، 
با راه اندازی  وبس��ایتی به نام 
 Zicofifa.com، اه��داف و 
برنام��ه هایش ب��رای برعهده 
گرفتن ریاست فیفا را تشریح 
کرد.  او که آخرین بار هدایت 
تیم اف سی گوا در سوپرلیگ 
هند را برعهده داش��ت، قصد 
دارد فیفا را برپایه چهار  اصل 
دموکراسی، شفافیت، سیستم 
کنترل و تحول بازسازی کند. 
زیک��و همچنین قص��د دارد 
پروس��ه اداره فیفا  را با تغییر 
شرایط انتخاب اعضای کمیته 
اجرای��ی و نح��وه تخصیص 
بودجه به پروژه های مختلف 
تغییر  بدهد.  او همچنین قول 
داد ک��ه در ص��ورت انتخاب، 
تجهیزات تکنولوژیک جدیدی 
برای کمک ب��ه داوران مورد 

 استفاده قرار خواهد گرفت.  

خانه نشینی »استروتمن« 
کوی��ن اس��تروتمن، س��تاره 
هلندی آ اس رم، روز سه شنبه 
گذشته برای س��ومین بار در 
18 ماه گذش��ته تحت عمل 
جراحی زانو قرار گرفت. ستاره 
تیم ملی هلند که جام جهانی 
را به دلیل مصدومیت از ناحیه 
لیگامنت از دست داده بود، بار 
دیگر زیر تیغ جراحی رفت و به 
نظر می رس��د مصدومیت، باز 
هم او را برای مدتی از میدانها 

به دور نگه خواهد داشت.
به اعتقاد جراحان ، استروتمن 
بازهم نمی تواند به طور کامل 
از این مسأله اطمینان داشته 
باش��د، اما اگر ۶ م��اه دیگر به 
ترکیب رم بازگردد، ش��انس 
بازگشت مصدومیتش بسیار 

کاهش خواهد یافت.

رقم فسخ قرارداد نجومی 
رئال برای چریشف

اکس��پورت:  دنیس چریشف، 
س��ال 2002 وارد آکادم��ی 
فوتبال رئال مادرید ش��د، اما 
هنوز نتوانسته در تیم اول این 
باشگاه جایگاه مطمئنی پیدا 
کند. چریش��ف پیشنهادهای 
خوب��ی از اس��پانیا و انگلیس 
دریاف��ت ک��رده ب��ود، اما در 
نهایت در رئال ماندنی ش��د. 
او که ه��م اکن��ون در اردوی 
تیم ملی روس��یه حضور دارد 
گفت: »رئال مادرید تحت هیچ 
ش��رایطی نمی خواست مرا به 
تیمی دیگر واگ��ذار کند و به 
همین دلیل بود که من در این 
تیم ماندنی ش��دم. رئال برای 
فسخ قرارداد من 200 میلیون 
یورو در نظر گرفته است و این 
نشان می دهد که تمایلی برای 

فروش من ندارد.«

هدیه ویژه لئو مسی برای 
پسر مورینیو

ژوزه مورینیو جونیور، پس��ر 
مورینیو، سرمربی سابق رئال 
و فعلی چلس��ی، روز گذشته 
پیراهن امضا ش��ده لئو مسی 
را به عنوان هدیه از جانب این 
فوق ستاره آرژانتینی دریافت 
کرد. پسر مورینیو از هواداران 
سرسخت بارسلوناست و بارها 
در توئیتر به تمجید از این تیم 
و بخصوص لئو مسی پرداخته 
است. او پس از دریافت هدیه 
وی��ژه مس��ی، در توئیتر خود 
واکنش جالبی نش��ان داد و با 
انتشار عکس زیر نوشت: »نه! 

من مردم! سلطان!« 
مورینیو جونیور ه��م اکنون 
به عن��وان دروازه ب��ان، برای 
تیم های پایه ای فوالم مشغول 
فعالیت است. او 15800 فالوئر 

در توئیتر دارد.

 اشکان کیهان: جرارد پیکه یک بار دیگر در جریان بازی 
تیم ملی اسپانیا مقابل اس��لواکی با کم لطفی هواداران 
تیم ملی کش��ورش روبه رو ش��ده و بارها هو شد؛ چنین 
اتفاقی روز 12 ژوئن گذش��ته در لئون هم رخ داده بود. 
درآن زمان پیکه به خاطر اینکه از حق هواداران بارسلونا 
و اتلتیکو مادرید در هو کردن سرود تیم ملی اسپانیا در 
فینال کوپادل ری دفاع کرده بود، مورد انتقاد قرار گرفت. 
همین اتفاق در بازی شنبه شب ماتادورها در چارچوب 
رقابتهای مرحله مقدماتی یورو 201۶ تکرار شد. اولین 
باری که مدافع بارسلونا پایش به توپ خورد، صدای هو 
کردن های مردم و سوت های ممتد آنها از روی سکوها به 
گوش رسید. در دفعات بعدی بخشی از ورزشگاه با صدای 
بلند تر پیکه را هو کردند و بخش دیگر برای او کف زدند.

 در طول بازی هربار که پیکه صاحب توپ می ش��د، این 
صحنه ها چندین بار تکرار ش��د. بیس��نته دل بوس��که، 
مربی تیم اسپانیا قبل از این مسابقه گفته بود که از رفتار 
هواداران در هو ک��ردن بازیکنان تیم مل��ی به هیچ وجه 
خوشش نمی آید و احساس می کرده که چنین چیزی روی 
عملکرد تیم او تاثیر می گذارد. ایکر کاسیاس، سنگربان 
تیم ملی اسپانیا هم در مورد این شرایط گفت: »امیدوارم 
این مشکل هرچه زودتر برطرف ش��ود. ما می خواهیم تا 
همه هواداران بازیکنان تیم ملی را تشویق کنند.« اندرس 
اینیستا هم بازی پیکه در بارس��لونا و تیم ملی هم گفت: 
»دلم می خواهد مردم دست از هو کردن پیکه بردارند. ما 
همه باید در یک مسیر حرکت کنیم. هو کردن هیچ کمکی 

نمی کند و تنها جنبه منفی ماجرا را نشان می دهد.«

در بازی های تیم ملی اسپانیا
»پیکه« همچنان هو می شود

آرسنال، وست بروم و اورتون دست به کار شدند

اقدام لیگ برتر در کمک به آوارگان سوری
گروه ورزش:  درحالی که بحران مهاجران خارجی تمامی کشورهای اروپایی را 
تحت تأثیر قرار داده، باشگاه های لیگ برتری در حال بررسی گزینه های موجود 
برای کمک هرچه بهتر به پناهجویان سوری هستند. در اروپا باشگاه های آلمانی 
معموالً پرچمدار کمک به محرومان و پناهجویان هستند؛ بخصوص که بیشتر 
این پناهجویان وارد خاک آلمان شده اند. با این حال تیمهای لیگ برتر انگلیس 
قصد دارند با اتخاذ تدابیری، س��همی در کمک به آوارگان ایفا کنند. وس��ت 
بروموویچ در بیانیه ای اعالم کرده که این باشگاه و بنیاد خیریه طرف قراردادش 
با عنوان بنیاد آلبیون اقداماتی گسترده به منظور حمایت از افراد نیازمند کمک 
در آفریقا، آس��یا یا هرجای دیگر انجام داده اند. رئال مادرید هم روز ش��نبه 1 
میلیون یورو به پناهجویان سوری کمک کرده بود. باشگاه آرسنال در عین حال 
از چند سال پیش تا امروز از طریق همکاری با بنیاد » نجات بچه ها« که شریک 
جهانی آنها از سال 2011 محسوب می شود، کمک های زیادی به پناهجویان 
سوری ارایه کرده است. این باش��گاه در حال توسعه برنامه ای به منظور بهبود 
سطح زندگی بچه هایی که در کمپ های آوارگان در عراق مستقر هستند، بوده 
و روز سه شنبه گذشته هم 100 جعبه حاوی پیراهن های رسمی باشگاه را برای 
آنها ارسال کرده بود. باشگاه اورتون هم اقدامی مشابه وست بروموویچ انجام داده 
است. هواداران تیمهای انگلیس��ی قصد دارند تا در رقابتهای هفته آینده لیگ 
برتر، حمایت خود را ازآوارگان با نشان دادن بنرهایی در ورزشگاه های جزیره 
اعالم دارند؛ ضمن اینکه لیگ برتر هم مقاله ای در س��ایت رسمی خود در این 

زمینه منتشر خواهد کرد.

رکورد استقبال از خداحافظی یک بازیکن شکسته شد
مهر: در دیدار خداحافظی »دده« در ورزشگاه وست فالن شهر دورتموند با 81 
هزار و 359 تماشاگرحاضر شدند. در این دیدار تیم منتخب جهان موفق شد، 
تیم منتخب ملی را با نتیجه 13 بر 11 شکست دهد. بر پایه گزارش خبرگزاری د 
پ آ، تا به حال فوتبال جهان این تعداد تماشاگر را برای خداحافظی یک بازیکن 
فوتبال به خود ندیده اس��ت. دده با نام کامل »لئوناردو د دئوس سانتوس« که 
سابقه 13 سال حضور در تیم فوتبال دورتموند را دارد، از محبوبیت فراوانی بین 
هواداران این تیم آلمانی برخوردار اس��ت. نکته جالب توجه این دیدار قضاوت 
بابک رفعت��ی، داور ایرانی- آلمانی بود که در نوامبر س��ال 2011 پیش از یک 
بازی فوتبال در بوندس لیگا اقدام به خودکشی کرد که با امداد به موقع، نجات 

یافت.

پیروزی سخت برزیل مقابل کاستاریکا 
در دو دیدار تدارکاتی که برگزار شد، تیم های ملی فوتبال برزیل و شیلی برابر 
حریفان خود به سختی پیروز شدند. تیم ملی فوتبال برزیل در دیداری تدارکاتی 
در زمین کاستاریکا به میدان رفت که در پایان این تیم را با حساب یک بر صفر 

شکست داد. هالک در دقیقه 10 زننده تنها گل این بازی بود.
در دیگر بازی تیم شیلی، قهرمان آمریکای التین مقابل پاراگوئه قرار گرفت و 
این تیم را با شکس��ت 3 بر 2 بدرقه کرد. فیلیپه گوتیرز )8 و ۶4( و الکس��یس 
سانچز )82( زننده گل های تیم شیلی بودند. دو گل تیم پاراگوئه را هم در این 

مسابقه خوناتان فابرو )51( و ادگار بنیتز )53( به ثمر رساندند.

یووه قید خرید »همسیک«  را زد
جوزپه ماروتا، مدیر داخلی یوونتوس عنوان کرد که تیمش قصد ندارد، پیشنهاد 
دیگری برای مارک همسیک، س��تاره ناپولی ارایه دهد. رئیس باشگاه ناپولی 
مدعی شد که یووه پیش��نهادی 25 میلیونی برای همسیک ارایه کرده بود که 
توسط ناپولی رد شده بود. یووه سپس برای جذب هرنانس از اینتر تالش کرد 
و او را به خدمت گرفت و حال ماروتا عنوان کرد که آنها دیگر س��راغ همسیک 

نخواهند رفت.

احضار »ینس لمان«  به دادگاه
سنگربان پیش��ین تیم ملی آلمان به دلیل زد و خورد با یک شهروند به دادگاه 
احضار ش��د. ظاهراً ینس لمان نوامبر 2014 زمانی که با خودروی مرسدسش 
درحال بازگشت به خانه بوده، در اتوبان اشترن برگ به راننده یک فیات استیلو 
به دلیل اعتراض داشتن به نحوه رانندگی اش اخطار می دهد کنار بزند؛ سپس 
از ماشین پیاده شده و به وی حمله ور می شود و قصد داشته وی را مورد ضرب و 
شتم قرار دهد. در پی این اتفاق لمان از سوی دادگاه به پرداخت 240 هزار یورو 

جریمه نقدی محکوم شد. 
وی که به این حکم اعتراض دارد، از طریق وکیلش در حال پیگیری این مسأله 
است. فلوریان گلیویتسکی ،سخنگوی دادستانی مونیخ، گفت: »قرار است این 
حکم در جلسه 1۶ سپتامبر ساعت 10 مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.« لمان نیز در 
گفت وگو با »بیلد« تأکید کرد: »من هرگز نه کسی را تهدید کرده ام و نه با کسی 

دست به یقه شده ام.« اما این ادعا باید توسط دادگاه ثابت شود.

بیرهوف: هرگز رئیس فدراسیون فوتبال نخواهم شد
 اکس��پرس : مدیر تیم های ملی آلمان نامزدی اش برای ریاس��ت فدراسیون 
فوتبال کشورش را محال دانست. الیور بیرهوف با اشاره به اینکه تمایلی برای 
جانش��ینی رئیس فعلی فدراس��یون فوتبال آلمان ندارد، گفت: »چه لزومی 
دارد؟ ما با ولفگانگ نیرزباخ از حضور بهترین رئیس��ی که می توان تصور کرد، 

بهره مندیم.«
از آنجا که احتمال می رود نیرزباخ س��ال آینده جایگزین میش��ل پالتینی در 
رأس فدراسیون فوتبال اروپا یوفا شود، محافل ورزشی آلمان بیرهوف را گزینه 
مناسبی برای تصدی پست فعلی نیرزباخ دانستند، اما وی صراحتاً گفت: »امکان 

ندارد!«

در گفت وگو با کادنا سر

پرز: یونایتد 4 بازیکن رئال را می خواست
رئیس باشگاه رئال مادرید فاش ساخت که باش��گاه منچستریونایتد عالوه بر 
راموس، به خرید سه بازیکن دیگر رئال نیز عالقه داشت. پس از یک فصل تالش 
یونایتد برای کسب س��همیه لیگ قهرمانان، آنها برای ساختن تیمی که برای 
قهرمانی لیگ برتر امیدوار باشد، در تابستان جاری 5 بازیکن شاخص دیگر را 
نیز با صرف هزینه های باال خریداری کردند؛ با این حال آنها نتوانستند در جذب 
بازیکنان مورد نظرشان از رئال مادرید موفق عمل کنند. جنجال بر سر انتقال 
راموس به منچستریونایتد، برای هفته ها به تیتر یک رسانه های اسپانیا و انگلیس 
بدل شده بود، اما سرانجام این مدافع ارزشمند، قراردادش با رئال را تمدید کرد. 
فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، در مصاحبه با کادنا سر فاش ساخت 
که یونایتد عالوه بر راموس، به جذب بازیکنان دیگری از رئال نیز تمایل داشت: 
»منچستریونایتد نه تنها راموس که س��ه بازیکن دیگر رئال را می خواست. ما 
از عالقه آنها برای جذب بیل، بنزما و واران آگاه بودیم، اما این بازیکنان نیز در 

فهرست فروشمان قرار نداشتند.« 

49 گل با پیراهن تیم ملی انگلیس

هدف بعدی رونی: عبور از رکورد بابی چارلتون
 امین غالم نژاد : وین رونی، مهاجم تیم ملی انگلیس بعد 
از رسیدن به رکورد سر بابی چارلتون چنین دستاوردی را 
یک افتخار بزرگ نامید. او در دیدار مقابل سن مارینو که 
با برتری ۶-0 به پایان رسید، چهل و نهمین گلش را در 
تیم ملی از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. رونی بعد از این 
بازی گفت: »هم سطح سر بابی بودن افتخار بزرگی خواهد 
بود. این لحظه بزرگی اس��ت و من خیلی ب��ه آن افتخار 
می کنم.  امیدوارم از این رکورد عبور کنم و به یک رهبر 
واقعی در تیم ملی تبدیل شوم.« انگلیس با این پیروزی 
به مرحله نهایی رقابتهای جام ملتهای اروپا در فرانس��ه 
صعود کرد. در نیمه دوم روی هاجسون با بیرون آوردن 
رونی، هری کین را به جای او به زمین فرستاده و شانس 
عبور رونی از رکورد چارلتون را از کاپیتان تیم ملی گرفت. 
هاجسون در مورد این تصمیم خود گفت: »این تعویض 
به هرحال انجام می شد و ما از قبل آن را برنامه ریزی کرده 
بودیم. برای اینکه روز سه شنبه با سوئیس مسابقه داریم. 
اگر رونی در آن بازی گل پنجاهمش را بزند، خیلی خوب 
خواهد شد؛  اما به طور حتم او به این هدف دست خواهد 
یافت. این آخرین بازی ملی او و تنها شانس وی برای عبور 
از این رکورد نبود. اگر این آخرین بازی ملی رونی بود و او 
به همان یک گل نیاز داشت، مسلماً او را از زمین بیرون 
نمی آوردم. »الکس فرگوسن، مربی سابق منچستریونایتد 
هم در مورد رکورد رونی اظهارنظر کرد و گفت که وقتی 
او را از اورتون برای من یونایتد خریداری کرده بود، هرگز 
نمی توانست چنین رکوردشکنی را پیش بینی کند.« من 
اصاًل فکر نمی کردم، او یک گلزن تمام عیار باشد. او یک 

بازیکن خوب بود و برای همین او را در تیم می خواستیم. 
این رکورد فوق العاده است. »گروهی از بازیکنان سابق تیم 
ملی انگلیس از جمله گری لینه کر، مایکل اوون، جیمی 
گریوز تالش کردند که به رکورد چارلتون برس��ند، ولی 
موفق نبودند. همین نشان می دهد که تا چه اندازه چنین 
دستاوردی دشوار است. ولی رکورد بابی شکسته خواهد 
شد و او خودش بیشتر از هرشخص دیگری از این اتفاق 
خوشحال خواهد بود.« فرگوسن در مورد اینکه بین رونی 

و چارلتون کدامیک بازیکن بهتری بوده اند، گفت: »خیلی 
سخت می توان گفت که کار کدام یک از آنها بزرگتر بوده؛ 
بابی در زمانی ب��ازی می کرد که انگلی��س قهرمان جام 
جهانی می شد، ولی وین هم ستاره تیم ملی در ده سال 
اخیر بوده است. بازیکنان بزرگ در هر عصری می توانند 
بازی کنند و برای همین موفقیت های آنها مشابه هستند. 
مهم مقایسه دوره های مختلف اس��ت. اما انتخاب اینکه 

کدام بازیکن بهتر بوده، واقعاً دشوار است.«

دانیال صدقی: کریستیانو رونالدو حتی از توئیت کردن هم درآمدزایی می کند. آنچه برای هر آدم 
معمولی در دنیا یک آرزوی محال و غیرممکن به نظر می آید، برای بازیکنان و ورزشکاران حرفه ای 

دنیا یک واقعیت است. 
شبکه اجتماعی توئیتر به وسیله ای برای تبلیغ هرچه بیش��تر محصوالت مختلف تبدیل شده و 
ورزشکاران بیشترین نقش را در تبلیغ این محصوالت ایفا می کنند. شرکت ارتباطات اوپن دورس، 
که در زمینه حمایت از ورزشکاران در شبکه های اجتماعی تخصص دارد، یک کشف بزرگ دیگر 
خود را هم به اطالع عموم رس��انده و حس��اب کرده که هر یک از ورزش��کاران حرفه ای جهان از 

توئیت های تبلیغاتی خود چه اندازه درآمد دارند.
 در صدر این فهرست کریس��تیانو رونالدو پرتغالی ایس��تاده که به ازای هر توئیت تبلیغاتی اش 
233/۶8۶ ی��ورو درآمدزایی می کن��د. لبرون جیمز نف��ر دوم این رده بندی ب��ه ازای هر توئیت 
125/702 و نیمار که نفر سوم این رده بندی معرفی ش��ده با هر توئیت تجاری 121/91۶ یورو 
درآمد دارند. در پله های چهارم تا دهم این رده بندی کوین دورانت، رافا نادال، کوبی برایانت، گرت 
بیل، فلوید می ودر، س��رنا ویلیامز و دوین وید قرار دارند. در جایگاه دهم تا بیس��تم هم به ترتیب 
تایگروودز، نواک جوکوویچ، ماهندرا سینگ دونی، اوس��ین بولت، اندی ماری، راجر فدرر، منی 

پکیائو، روی مک ایلروی، دریک روز و ماریا شاراپووا قرار دارند.

230 هزار یورو برای هر پست
درآمدزایی»رونالدو«
 از شبکه های اجتماعی

هجده سال در جمع الجوردی ها

رکورد جدید بوفون: 150 بازی ملی
 عظیمی:  جیجی بوفون روز 29 اکتبر 1997 زمانی که 
19 ساله بود، اولین بازی اش در تیم ملی ایتالیا را مقابل 
روسیه انجام داد. آن بازی رفت پلی آف جام جهانی 1998 
بود و بوفون دقیقه 32 به جای پالیوکا مصدوم در زمین 

پوشیده از برف به زمین رفت. 
بوفون در آن مسابقه نمایش بس��یار خوبی داشت، ولی 
تس��لیم گل به خ��ودی کاناوارو ش��د ک��ه آن موقع هم 
تیم��ی اش در پارما ب��ود. جیجی بوفون در آس��تانه صد 
وپنجاهمین بازی ملی اش مقابل بلغارستان گفت: »در 
روزنامه ها خوانده ام ک��ه می خواهم به رکورد 200 بازی 

ملی برسم. این را تکذیب می کنم. هدف من چنین چیزی 
نیست. مسلماً دلم می خواهد به رکوردهای سطح باالی 
دیگری برس��م، اما نمی دانم چند بازی ملی دیگر خواهم 
داشت... در این 18 سال درتیم ملی هیجان های زیادی را 
تجربه کرده ام. تیم ملی همان حال وهوایی را که درجامعه 

همان کشور وجود دارد، منعکس می کند. 
پانزده س��ال پیش اگر بازی ایتالیا و مالت انجام می شد، 
ورزش��گاه از جمعیت پر بود، اما ام��روز چنین اتفاقی رخ 
نمی دهد.« او در مورد انتقادهایی ک��ه از تیم ملی ایتالیا 
صورت می گیرند، گف��ت: »از نظر تاریخ��ی هربار که با 

تیمهای کوچک تربازی می کنیم، نمی توانیم گل بزنیم. 
مقابل مالت ایتالیا بهترین تیم ده س��ال پیش نبود، ولی 
خیلی فاجعه هم نب��ود.« بوفون در مورد گل با دس��ت 
پله به مالت هم این طور اظهارنظر کرد: »در جریان بازی 
لحظاتی پیش می آیند که هیچ کس متوجه نمی شود چه 
اتفاقی افتاده است.« آنتونیو کونته هم در مورد 150 بازی 
ملی گفت: »پیدا کردن صفتی مناسب جیجی واقعاً سخت 
است. او یک قهرمان بزرگ است که هیچ چیز در وصف او 
نمی گنجد. من از وقتی بازی می کردم، بوفون دروازه بان 

من بود و حاال هم سنگربان تیم ملی من است.«



منهای فوتبال
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قدس ورزشی

هاش�م رس�ایی فر:  مجمع انتخاباتی رئیس فدراسیون 
دوومیدانی دیروز درحالی برگزار شد که تعداد نامزدهای 
آن با نیمی از تعداد اعضا براب��ری می کرد! 19 نامزد برای 
رسیدن به کرسی ریاست فدراسیون دوومیدانی دیروز در 
مجمع حاضر شدند تا ش��انس خود را برای رسیدن به این 

هدف امتحان کنند.
 آنچه که اتفاق افتاد اما تا حدودی قابل پیش بینی بود.  در 
دور اول رأی گیری هیچ نامزدی نتوانس��ت آرای الزم برای 

انتخاب شدن  را کسب نماید.
در حالی که جعفر باباخانی، جهانگیر آقایی، محمدعلی یزدی، 
یاسر ابراهیم زاده، مهدی مستجاب الدعوه و مهران تیشه گران 
به نفع مصطفی کریمی کنار کشیده بودند در نهایت انتخابات 
به دور دوم کشیده شد و مصطفی کریمی و مجید کیهانی به 
دور دوم این انتخابات رسیدند. در دور اول مصطفی کریمی 
14 رأی، مجید کیهانی 13 رأی، حسین جاللی ۶ رأی، محمد 
شروین اسبقیان 5 رأی، داوود حومنیان 2 رأی را کسب کردند 
و محمود شوقیان، محسن صالحی نیا و سعید صانعی نیز رأیی 

را کسب نکردند. 
سرنوش��ت انتخاب رئیس در نهایت ب��ه دور دوم و آرایی که 
مجدد اخذ شد بستگی داشت که در این دور با وجود پیشتازی 
کریمی از کیهانی در دور اول این مجی��د کیهانی بود که در 
رقابتی سخت و میلیمتری از 40 رأی اخذ شده 23 رأی را به 
نام خود به ثبت رساند در مقابل 17 رأیی که به نام کریمی از 

صندوق شیشه ای در آمد.
  انتخاب کیهانی که از فعاالن رس��انه به حس��اب می آید در 
حالی اتفاق افتاد که برخی از اهالی دوومیدانی و در رأس آنها 
تیمورغیاثی قهرمان سابق دوومیدانی آسیا به نحوه برگزاری 
مجمع و سفارشی بودن انتخابات اعتراضات شدیدی داشت و 
حتی بعد از انتخاب کیهانی از سمت خود در مدیریت تیمهای 
ملی دوومیدانی اس��تعفا نمود. اگرچه محمود گودرزی وزیر 
ورزش و جوانان ادعای مهندسی بودن انتخابات فدراسیون 
دوومیدانی را به کل رد کرد و موضعی صریح در این خصوص 

گرفت. 

هاشم رس�ایی فر:  پنجاه و هفتمین دوره رقابت های کشتی 
فرنگی قهرمانی جهان امشب و از ساعت 21:30 دقیقه در الس و 
گاس آمریکا آغاز خواهد شد. رقابت هایی که برای کشتی گیران 
ملی پوش کشورمان از جهاتی اهمیت فراوانی دارد. فرنگی کاران 
ایران که اولین قهرمانی خود در طول ادوار گذشته این رقابت ها 
را سال گذشته جشن گرفتند امسال در الس و گاس برای دفاع 
از عنوان خود به روی تش��ک خواهند رفت ک��ه این اتفاق برای 
تیمی که تمام مدعیان تراز اول کشتی فرنگی دنیا را رو در روی 
خود می بیند آن هم در سال قبل از المپیک قطعا ساده به دست 

نخواهد آمد.
اهمیت کسب سهمیه رقابت های المپیک ریو ، پنجاه و هفتمین 
دوره مسابقات جهانی را قطعا تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و 

رسیدن به سکو را برای هر کشتی گیری دشوار.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران البته کشتی گیران خوب و با تجربه ای 
را در ترکیب خود می بیند. حمید سوریان قهرمان ۶ دوره رقابت های 
جهانی . قاسم رضایی که هم در رقابت های جهانی عنوان دار است 
و هم به همراه سوریان یکی از 3 مرد طالیی المپیک لندن به شمار 
می رود . افشین بیابانگردی که عنوان سومی دوره گذشته اش کمک 
فراوانی به کسب اولین قهرمانی فرنگی کاران ایران در رقابت های 
جهانی نمود .  سعید عبدولی که عنوان قهرمانی جهان را با خود یدک 
می کشد و البته حبیب اخالقی با تجربه که گویا به گفته خودش 
رقابت های جهانی امس��ال آخرین حضورش در سطح مسابقات 
جهانی خواهد بود . در این بین البته باید به جوان های تازه به تیم ملی 
راه یافته هم امید داشت. جوانانی همچون مهدی زیدوند که باید جای 
خالی امید نوروزی پر افتخار را در تیم ملی پر کند. یوسف قادریان که 
در انتخابی تیم ملی همه را مبهوت قدرت نمایی خود کرد و مهدی 
علیاری که در کش و قوسی درگیرانه سرانجام ملی پوش سنگین وزن 
تیم ملی کشتی فرنگی شد . اینها البته هم می توانند باعث خلق یک 
شگفتی در طول رقابت های جهانی الس و گاس برای کشتی فرنگی 
باشند و هم این پتانسیل را دارند که نقطه ضعفی باشند برای تیم ملی 

آن هم با فاکتور کم تجربگی در این 3 وزن.

همه اتفاقات متصور شده برای تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان 
در حال��ی خواهد افتاد که کش��تی گیران ایران ب��ا قر عه نحس 
رویارویی با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس برنخورند . قرعه کشی 
که بامداد امروز انجام می شود)بعد از چاپ این مطلب( و می تواند 
حتی به حذف 2 نماینده پر امید تیم ملی فرنگی یعنی سوریان 

و رضایی ختم شود!  
در مسابقات جهانی امسال سهمیه المپیک در ۶ وزن المپیکی 
یعنی اوزان 59، ۶۶، 75، 85، 98 و 130 کیلوگرم توزیع خواهد 
ش��د که نفرات اول تا شش��م هر وزن می توانند جواز حضور در 
رقابت های المپیک ریو را از همین حاال برای خود کنار بگذارند.

برنامه مسابقات جهانی کش�تی فرنگی به وقت ایران به 
این شرح است:

دوشنبه 16 شهریور
ساعت  21:30 الی 4:30 بامداد روز سه شنبه: مسابقات مقدماتی 

اوزان  ۶۶ ،  75 و 98 کیلوگرم کشتی فرنگی
سه شنبه 17 شهریور

س��اعت7 تا 9 صبح : رده بن��دی و فین��ال اوزان  ۶۶، 75 و 98 
کیلوگرم کشتی فرنگی

س��اعت 21:30 الی 4 بامداد روز چهارش��نبه 18 شهریورماه: 
مس��ابقات مقدماتی اوزان 59، 71 ، 80 ، 130 کیلوگرم کشتی 

فرنگی
چهارشنبه 18 شهریور

ساعت ۶ الی 8:30 - رده بندی و فینال اوزان  59، 71 ، 80 ، 130 
کیلوگرم کشتی فرنگی

س��اعت 21:30 الی 3:30 بامداد روز پنجشنبه 19 شهریورماه : 
مسابقات مقدماتی وزن 85 کیلوگرم کشتی فرنگی

پنجشنبه 19 شهریور
ساعت۶ الی 8:30- رده بندی وفینال وزن 85 کیلوگرم کشتی 

فرنگی 

پس لرزه های انتخاب کیهانی به عنوان رئیس فدراسیون  

ادعای تقلب و استعفای مدیر تیم های ملی دوومیدانی 

آغاز رقابت های کشتی فرنگی جهان  از  امشب

بیم ها وامیدها برای قهرمانی و رسیدن به المپیک

تکذیب حضور پسر مدیر تیم های ملی فرنگی در کاروان اعزامی به 
الس وگاس

بعد از انتشار خبر »پسر مدیر فنی تیم های ملی کشتی فرنگی در الس وگاس چه 
می کند؟« فدراسیون کشتی ایران در این خصوص توضیحاتی را ارائه داد که در 
زیر می خوانید:  الزم است به اطالع برسانیم کلیه افرادی که به همراه ملی پوشان 
به رقابت های جهانی اعزام شده اند با مسؤولیت مشخص بوده اند. ضمناً پسر آقای 
حسن بابک مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی به هیچ عنوان به همراه تیم ملی 
راهی آمریکا نشده  و نامبرده در این کشور س��کونت دارد. به گزارش فارس، بر 
اساس فیلمی که منتشر شده است پسر حسن بابک با کوله پشتی در کنار اعضای 
تیم در حال دریافت بار مشاهده می شود که قبل از ورود به خاک آمریکا و ارائه 

پاسپورت است که این نیز با توضیحات ارائه شده منافات دارد.

 رقابت های قهرمانی آسیا 
اولین وزنه بردارایران امروز روی تخته 

چهل و پنجمین دوره مس��ابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگس��االن آس��یا از صبح 
دیروز )یکشنبه( با برگزاری رقابتهای وزن 5۶ کیلوگرم آغاز شد که مجید عسگری، 
نماینده دسته ۶2 کیلوگرم کشورمان به عنوان اولین وزنه بردار ایران امروز به روی 
تخته می رود. به گزارش تسنیم، پس از برگزاری کنگره فنی مسابقات وزنه برداری 
قهرمانی بزرگساالن، استارت فهرس��ت نهایی وزنهای مختلف نیز مشخص شد که 
طی آن امیر حقوقی در 85  با رکورد ورودی 3۶0 کیلوگرم، علی هاشمی در 94 با 
رکورد ورودی 385 کیلوگرم و بهادر موالیی در 105+ با رکورد ورودی 410 کیلوگرم 
در صدر وزنهای خود قرار گرفتند و به عنوان شانسهای نخست کسب مدال طال در 
این رقابتها معرفی شدند. در این استارت فهرست مجید عسکری وزنه بردار دسته 
۶2 کیلوگرم کشورمان با رکورد ورودی 295 کیلوگرم بعد از دو نماینده از چین و 
کره شمالی در مکان سوم است. در دسته ۶9 کیلوگرم جابر بهروزی با رکورد ورودی 
320 کیلوگرم بعد از وزنه بردار کره شمالی در مکان دوم است و سجاد بهروزی هم 
با رکورد ورودی 310 کیلوگرم در مکان پنجم قرار دارد. در دسته 77 کیلوگرم علی 
میری با رکورد ورودی 340 کیلوگرم بعد از کازوف از قزاقستان، به طور مشترک با 
سه وزنه بردار دیگر در رده دوم قرار دارد. همچنین در دسته 94 کیلوگرم مصطفی 

رجایی با رکورد ورودی 3۶5 کیلوگرم پنجم است.
برنامه وزنه برداران ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا به این شرح است:

مجید عسکری )دسته ۶2 کیلوگرم( دوشنبه 1۶ شهریور ساعت 13/30 
جابر بهروزی و سجاد بهروزی )دسته ۶9 کیلوگرم( سه شنبه 17 شهریور ساعت 13/30 

علی میری )دسته  77 کیلوگرم( چهارشنبه 18 شهریور ساعت 11/30 
امیر حقوقی )دسته 85 کیلوگرم( چهارشنبه 18 شهریور ساعت 13/30 

علی هاشمی و مصطفی رجایی )دسته 94 کیلوگرم( پنجشنبه 19 شهریور ساعت 11/30 
بهادر موالیی )دسته 105+ کیلوگرم( جمعه 20 شهریور ساعت 11/30 

سجادی: فدراسیون کاراته باید در خصوص از دست رفتن کرسی 
آسیایی پاسخگو باشد 

فارس: نصرا...سجادی، معاون حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه نظرتان درباره از دس��ت رفتن کرسی کاراته در آسیا چیست، گفت: 
انتخاب شدن در سمتهای بین المللی پروسه حساسی است و باید فدراسیون کاراته 
در این خصوص پاسخگو باشد. آنها مجموعه جهانی را بهتر از ما می شناسند و باید 

تالش می کردند که کرسی از دست نرود.

هادی: قطعًا برای طالی جهان به روی تشک می روم
ایسنا: پرویز هادی، سنگین وزن تیم ملی کش��تی آزاد درباره وضعیت آمادگی خود در 
آستانه حضور در مسابقه های جهانی کشتی آزاد گفت: پس از مصدومیت جزیی که از 
ناحیه پا به آن دچار شدم و پایم پیچ خورده بود، با تالش پزشک تیم و مربیان به مرور بهتر 
شدم و خدا را با شکر هیچ مشکلی برای حضور در مسابقه های جهانی ندارم. ان شاءا... تا روز 
مسابقه ها نیز به آمادگی کامل خواهم رسید. آزادکار وزن 125 کیلوگرم تیم ملی درباره 
اولین حضورش در مسابقه های جهانی گفت: در المپیک 2012 تا یک قدمی حضور 
در تیم ملی پیش آمدم، اما در نهایت قس��مت نش��د در المپیک برای ایران کشتی 
بگیرم، اما از همان س��ال هدفم حضور در المپیک 201۶ ریو بود. در این سه سال 
خیلی زحمت کشیدم و خدا را شکر دوبنده تیم ملی را در مسابقه های جهانی پیش 

ایران باشم و رو به دس��ت آوردم. امیدوارم نماینده شایسته ای برای کشتی 
سهمیه المپیک را نیز کسب کنم. هادی با تأکید بر این اینکه 
حضور در مسابقه های جهانی ارزش بسیاری برایش دارد، 
تأکید کرد: برای کسب مدال طالی جهان به این مسابقه ها 
می روم و تمام تالش��م را می کنم که به این مدال دس��ت 

برای رسیدن به پیدا کنم. از هیچ کوشش��ی 
و موفقیت دریغ نمی کنم 
امی��دوارم مردم هم 
ب��رای موفقیت تیم 

ملی دس��ت ب��ه دعا 
بردارند. 

سفر وزیر ورزش و 
جوانان به عراق 

به نقل از پایگاه خبری وزارت 
ورزش و جوان��ان، محم��ود 
گودرزی، وزیر ورزش و جوانان 
عصر دیروز راهی کش��ور عراق 
ش��د تا ضمن دیدار با نخست 
وزیر و همت��ای عراقی خود در 
مورد همکاری های بیشتر میان 
تهران و بغ��داد، در زمینه های 
مختلف ورزشی گفت وگو کنند. 
امضای تفاهم نام��ه همکاری 
های مش��ترک یک��ی دیگر از 
برنامه های سفر وزیر ورزش و 

جوانان به کشور عراق است.
 

خسروی وفا: کسب سهمیه 
المپیک توسط نعمتی 
اولویت ما فدراسیون 

تیروکمان است
محمود خس��روی وفا، رئیس 
کمیت��ه مل��ی پارالمپیک در 
گفت وگو با س��ایت فدراسیون 
جانب��ازان و معل��والن گفت: 
همان طور که قب��اًل هم اعالم 
کردم، همه بای��د تالش کنیم 
و ش��رایطی را فراهم کنیم که 
خانم نعمتی به سهمیه المپیک  
دس��ت پیدا کند و کسب این 
سهمیه، اولویت ما و فدراسیون 

تیر و کمان است.
خس��روی وفا افزود: به دست 
آوردن سهمیه المپیک توسط 
ی��ک ورزش��کار پارالمپیکی، 
افتخاری اس��ت ب��رای ورزش 
ایران، ورزش زنان و در نهایت 
ب��رای کمیت��ه بی��ن الملل��ی 
پارالمپیک و چنانچه این اتفاق 
بیفتد، موج خبری گسترده ای 
در زمان مسابقات المپیک به پا 

خواهد کرد.
رئیس فدراسیون ورزش های 
جانب��ازان و معل��والن خاطر 
نش��ان کرد: ما در فدراس��یون 
جانبازان و معلوالن تالش می 
کنیم که خان��م نعمتی، هم به 
سهمیه المپیک و هم به سهمیه 
پارالمپیک دس��ت پی��دا کند. 
بنابراین وی به دو سفر اعزام می 
شود: یکی مربوط به پارالمپیک 
و یکی هم مرب��وط به المپیک. 
البته ب��ا توجه ب��ه رکوردهای 
خان��م نعمتی، قطعاً س��همیه 
پارالمپیک را کسب خواهد کرد 
و افتخاری دیگ��ر برای ورزش 

کشورمان به ارمغان می آورد.

تیم ملی بسکتبال امروز 
در تهران 

به نقل از س��ایت فدراس��یون 
بس��کتبال، اعض��ای تیم ملی 
بس��کتبال ایران، قهرمان سی 
و هفتمی��ن دوره رقابته��ای 
بسکتبال ویلیام جونز ، ساعت 
10 و 30 دقیق��ه امروز به وقت 
تهران وارد فرودگاه امام خمینی 

)ره( خواهند شد.
تیم ای��ران ب��رای پنجمین بار 
قهرمان ای��ن رقابتها ش��ده و 
اردوی تمرین��ی خ��ود ب��رای 
حضور در جام ملتهای آسیای 
2015 ک��ه حک��م انتخاب��ی 
المپیک 201۶ ری��و برزیل را 
هم دارد، پس از استراحت  یک 
روزه از سه شنبه همین هفته 
در تاالر بسکتبال آزادی 

آغاز خواهد کرد. 

 ۶ نفر کشته در مسابقات اتومبیلرانی اسپانیا
به گزارش اسپورت :  مسابقات اتومبیلرانی اسپانیا با حادثه ای مرگبار همراه بود و خارج شدن یک اتومبیل 
از پیست ش��ش نفر را به کام مرگ فرس��تاد. این حادثه تراژیک در بخش گواردیا سویل در شمال غربی 
اسپانیا و ساعت 20 روز شنبه رخ داد و در نتیجه خارج شدن یک اتومبیل از جاده، این افراد جان خود را از 
دست دادند. این حادثه در جایی به وقوع پیوست که تعداد زیادی از مردم برای تماشای مسابقه جمع شده 
بودند. اتومبیل کنترل خودش را از دست داد و با سرعت باال به میان جمعیت رفت و موجب شد تا مسابقه 
فوراً متوقف شود. چهار زن که یکی از آنها باردار بود، و دو مرد در نتیجه این تصادف کشته شدند و به گفته 

شاهدان افراد زیادی هم مجروح شده اند و حداقل 10 نفر به بیمارستان منتقل شدند.

عکس روز

    انتشار تصویر فیش کمک یک هوادار پرسپولیس 
به باش��گاه آن هم با مبلغ 100 تومان، در شبکه های 

اجتماعی می چرخد و باعث تعجب همه شده. 
    ایرج مظفری س��رمربی س��ابق تیم مل��ی والیبال 
نوجوان��ان از تصمیمش مبنی بر رفت��ن از ایران پرده 
برداش��ت: حاال تنها راهی که برای م��ن مانده رفتن 
از ایران اس��ت و اینکه بروم و با پاس��پورت خارجی به 

کشورم بازگردم و حق خودم را از والیبال بگیرم. 
     مس��ابقه تیم های فوتب��ال افغانس��تان و ژاپن در 
ورزشگاه آزادی تهران روز سه شنبه 17 شهریور ماه و 
راس ساعت 17:00 برگزار می شود. قیمت هر قطعه 
بلیت مبلغ 50 هزار تومان تعیین  شده و بلیت صرفا در 
صورتی ارائه خواهد شد که درخواست کنندگان کارت 

اقامت و یا پاسپورت داشته باشند .
     س��ایت س��ازمان لیگ برتر نوش��ت: چه��ار تیم 
ملی پوش��ان تبریز، ش��اهین کیش، تربی��ت ایالم  و 
شهرداری دزفول که فصل گذشته جزو تیم هایی که 
بودند که از لیگ دسته دوم به لیگ دسته سوم سقوط 
کردند، بر اس��اس مصوبه هیات رئیسه فدراسیون، ابقا 
شدند. به عبارت ساده تر این تیم ها دوباره می توانند در 

لیگ 2 بازی کنند و انگار نه انگار که سقوط کرده اند!
    احمد آهی، که سال هاست در ملوان بازی می کند 
این فصل ی��ک میلیارد توم��ان از این تیم دس��تمزد 

می گیرد! آهی با این قرارداد باالتر از پژمان نوری، مازیار 
زارع و جالل رافخایی تبدیل به گرانقیمت ترین بازیکن 

ملوان شده است!
    بعد از صرف بیس��کویت در اهواز به عنوان ش��ام و 
جنجال های بعد از آن دیروز هم در تمرین پرسپولیس 
پیتزا سرو شد. گویا دراین تیم از متد جدید تغذیه پرده 

برداری شده که آن هم فست فود و نوشابه است.
    مسابقات قهرمانی کش��تی جهان امشب در سالن 
اورالنز آره نای ش��هر الس وگاس آمریکا در حالی آغاز 
می شود که با اعالم سایت این سالن بلیتها قیمت های 
مختلفی دارد که قیمت پای��ه آن از 33.75 دالر برای 
بلیت برنزی روز نخس��ت مس��ابقات آغاز می ش��ود و 
حداکثر قیمت آن ب��رای خرید بلیت طالیی برای روز 

فینال رقابت ها به 153.75 دالر می رسد.
    شنیده ها حکایت از این دارد که در صورت جدایی 
پورحی��دری از اس��تقالل، بهت��اش فریبا ب��ه عنوان 

سرپرست استقالل معرفی می شود. 
     عباس��ی مالک باشگاه س��یاه جامگان در خصوص 
اینکه آیا قرارداد 10 میلیون تومانی رمضانی برای فرار 
مالیاتی است، اظهار داش��ت: این موضوع به هیچ وجه 
صحیح نیس��ت چون رمضانی خودش نقش اصلی در 
بستن قراردادها را داش��ت و زمانی که نوبت به قرارداد 
خودش رسید رقم آن را 10 میلیون تومان تعیین کرد.

تلــگرامی گزارش  ویژه

پایان رقابت های کاراته قهرمانی آسیا 

قهرمانی ایران از دست رفت

مهر: سیزدهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آس��یا در دو بخش کاتا و کومیته ، 
تیمی و انفرادی صبح روز جمعه 13 شهریورماه با حضور 285 کاراته کا از 33 کشور 
به میزبانی ژاپن در یوکوهاما آغاز شد. تیم ملی کاراته ایران با ترکیبی کامل در هر دو 
بخش مردان و بانوان به این مسابقات اعزام و در نهایت موفق به کسب عنوان سوم شد.  
در این دوره ژاپن قهرمان شد و قزاقس��تان هم باالتر از ایران عنوان نایب قهرمانی را 
کسب کرد.  این تیم سال گذشته 1۶ مدال رنگارنگ عنوان قهرمانی را کسب کرده 
بود.  7 مدال طال ، 4 نقره و 5 برنز حاصل تالش نمایندگان کش��ورمان در مسابقات 
آسیایی امارات بود. اما در این دوره 5 مدال طال از دست رفت تا عنوانی بهتر از سومی 
نصیب کاراته ایران نش��ود. تیم ملی از رقابتهای آس��یایی 2003 نیوزیلند تا کنون 
همواره عنوان نایب قهرمانی را کسب کرده است. در این بین دو بار در مسابقات 2009 
چین و 2013 امارات عنوان قهرمانی را کس��ب کرده اس��ت. دوبار هم در مسابقات 

2001 . 2007 مالزی روی سکوی سوم ایستاد. 

در انتخابات تقلب شده

غیاثی: برای همیشه از دو و میدانی می روم
تیمور غیاثی، مدیر تیمهای ملی دوومیدانی و پیشکسوت این 
رشته بعد از انتخاب حسین کیهانی به عنوان رئیس فدراسیون 
دوومیدانی گفت: در این انتخابات تقلب شده بود و با حمایت 
وزارت ورزش این شخص رئیس فدراسیون دوومیدانی شد. 
او نه رزومه ای دارد و نه سابقه قهرمانی. به گزارش ایسنا وی 
بیان کرد: امیدوارم همه بتوانند قضاوت خوبی داشته باشند و 
ببینند که این انتخابات چگونه مهندسی شده بود و شخصی 
که اصالً رزومه کاری ندارد، به عنوان رئیس انتخاب شد.  غیاثی 
ادامه داد: من نمی گویم که در انتخابات رأیی جابه جا ش��ده 
است، بلکه می گویم، این انتخابات از قبل مهندسی شده بود و 
قطعاً در آینده خواهیم دید که چه فاجعه ای برای دوومیدانی 
رخ خواهد داد. من کار به شخص خاصی ندارم، اما می خواهم 
کسی روی کار بیاید که بتواند مدیریت کند و امکانات الزم را 
برای این رشته فراهم کند. او درباره اینکه آیا وزارت نقشی در 
انتخاب کیهانی داشته؟ گفت: نمی دانم، شاید. اما من و امثال 
براری همیشه از دوومیدانی می رویم تا ببینیم این افراد چه کار 

می کنند و دوومیدانی به چه نابودی کشیده می شود.

گودرزی:  هیچ کس حق البی برای کسب رأی 
ندارد

محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان در مجمع فدراسیون 
دوومیدانی  با اش��اره به اینکه فدراسیون دو میدانی چند 
صباحی دستخوش نوسان مدیریتی شده است، گفت: این 
موضوع باید کم ش��ود. همه این جمع درست است که در 
تصمیم گیری ها شاید نقشی نداشته باشند، اما باید حمایت 
و کمک کنند. همه خانواده هس��تند و مشکالت نباید نزد 

همسایه برود.
به گزارش فارس گودرزی گفت: اگر چیزی ش��نیدید که 
من یا معاونانم در وزارت ورزش که از فرد خاصی حمایت 
کردیم، اعالم کنید که اگر بود، ما اس��تغفار و عذرخواهی 
خواهیم کرد. هر کسی رأی آورد، همه باید حمایت و کمک 
کنیم. در وزارت، کمیته ملی المپیک و فدراس��یونها هیچ 
کس حق ندارد از پش��ت میز خودش تماس و البی برای 
گرفتن آرا داشته باش��د. مقام معظم رهبری می گوید که 
رأی، حق الناس اس��ت و اگر کس��ی رأی را نادیده بگیرد، 
گناهی دنیوی و اخروی کرده است. در پایان می گویم، اگر 

از قول ما چیزی عنوان کردند، تکذیب می کنم.

فارس: مجید کیهانی پس از انتخابش به عنوان رئیس جدید فدراس��یون دوومیدانی در مورد اینکه تیمور غیاثی گفته است، در 
انتخابات تقلب صورت گرفته است، گفت: این نظردوستان است و من نمی توانم چیزی بگویم. این انتخابات یکی از دموکراتیک ترین 
و آزادترین انتخابات دو و میدانی بود. وی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود، او برای انتخابات مورد حمایت وزارت ورزش و 
جوانان بود، تأکید کرد: اصاًل این طور نبود و من تکذیب می کنم. ما می خواهیم جریان جدیدی را در دوومیدانی راه اندازی کنیم. 

کیهانی: دموکرات ترین 
انتخابات فدراسیون بود


