
 

در مرحله نهایی رقابت های مقدماتی المپیک

تیم ملی امید با قطر، چین و سوریه هم گروه شد
ایران در مرحله نهایی رقابت های مقدماتی المپیک ریو در گروهی 
نه چندان آس��ان با قطر میزبان، چین و س��وریه همگروه ش��د. در 
گروه A؛ ایران در مرحله اول این رقابت ه��ا در کنار تیم میزبان به 
اضافه دو تیم دیگر آسیایی قرار گرفته که همواره در رده های پایه 

خطرناک بوده اند.

 گروه B؛ عربستان، کره شمالی، ژاپن و تایلند گروهی نسبتا متعادل 
را تشکیل دادند و گروه C؛ عراق، کره جنوبی، ازبکستان و یمن قرار 
دارند. در گروه D این مسابقات هم اردن، استرالیا، امارات و ویتنام 
از گلدان ها بیرون آمدند. صعود از گروه به این شکل است که از هر 
گروه دو تیم ب��ه مرحله یک چهارم نهایی صعود م��ی  کنند و از بین 

8 تیم، 3 تیم برتر ب��ه المپیک ریو صعود خواهند ک��رد. بازی های 
مرحله یک چه��ارم نهایی حذفی خواهد بود و س��پس 4 تیم پیروز 
در دو مس��ابقه مقابل هم قرار خواهند گرفت که از این بین دو تیم 
برنده به المپیک ریو می  رسند، تیم س��وم هم در مسابقه رده بندی 

انتخاب خواهد ش��د.
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سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس در گفت و گو با قدس:

سند داریم، ناکامی کشتی ایران ساختگی بود

مس�عود عباس�ی : ماجرای اختالف مدیران باشگاه 
اس��تقالل با اسپانس��ر این مجموعه آن قدر  طوالنی و 
خسته کننده شده است که دیگر هواداران از شنیدن آن 
دلزده و دلسرد شده اند و اما کشمکش ها میان این دو 
جریان به اندازه ای اوج گرفته که حاال مدیرعامل باشگاه 
با هماهنگی هیأت مدیره در صدد حذف سرمایه گذار 
بیرونی برآمده اند و به نش��انه اعتراض در جریان بازی 
جام حذفی، اس��تقالل را بدون اسپانس��ر ب��ه میدان 
فرستادند تا زمزمه حذف مجموعه شاهرخ سبک دست 

به صورت جدی شنیده شود.
همه چیز از نشس��ت هیأت مدیره هفته گذشته آغاز 
شد، مقداد نجف نژاد رئیس هیأت مدیره استقالل در 
این نشست انتقادهای تندی را نسبت به سبک دست 
ابراز داش��ت و او را به فرافکنی متهم کرد و مدعی شد 
مجموعه نزدیک به سبک دست استقاللی ها را سر کار 
گذاشته است در صورتی که تعهدات مجموعه استقالل 
کامال به اجرا در آمده است. جر و بحث میان نجف نژاد و 
سبک دست بر سر این موضوع به جای باریک کشیده 

ش��د، به همین دلیل برخی اعضای هی��أت مدیره نیز 
به نش��انه دفاع از نجف نژاد موضوع قط��ع همکاری با 
اسپانسر را مطرح کردند که این موضوع با واکنش جدی 
سبک دست رو به رو شد، اما با تمام این تفاسیر قرار شد 
در اولین فرصت اسپانسر باشگاه نسبت به انجام تعهدات 

خود اقدام کند.
گفته می شود پس از پایان جلسه نجف نژاد از افشارزاده 
می خواهد چنانچه تعهدات انجام نش��د، نام و لوگوی 
اسپانس��ر از روی پیراه��ن بازیکنان حذف ش��ود، به 
همین دلیل استقالل در بازی با نماینده سمنان بدون 
اسپانسر به زمین رفت تا بدین ترتیب موضوع اختالف 
میان اسپانس��ر و هیأت مدیره وارد مرحله جدیدی از 
کشمکش ها شود. برابر ادعای استقاللی ها، اسپانسر 
تاکنون چهار میلیارد تومان از تعه��دات مالی خود را 
پرداخت نکرده، به همین منظور استقالل با مشکالت 
متعددی رو به رو شده اس��ت. اما نماینده اسپانسر این 
موضوع را رد می کند و مدعی است تا اینجای کار بیشتر 

از تعهدات خود نیز پرداخت کرده است.

گویا زمان همکاری اسپانس��ر باش��گاه استقالل با این 
مجموعه بسر آمده است، به همین سبب هیأت مدیره 
در اقدامی هماهنگ زمزمه حذف اسپانس��ر را به میان 
آوردند. بنا به ادعای نزدیکان وزارت ورزش و جوانان، 
این دستگاه برای آنکه مش��کلی بابت قطع همکاری با 
حمایت کننده مالی برای آبی پوش��ان به وجود نیاید 
تصمیم گرفته کمک سه میلیاردی را به این مجموعه 
داشته باشد تا به واسطه آن برخی مشکالت مالی این 
مجموعه برطرف شود تا یک اسپانسر جدید مسؤولیت 

تامین منابع مالی استقالل را برعهده گیرد.
با این حال به محض انتش��ار خبر کمک سه میلیاردی 
وزارت ورزش به باشگاه اس��تقالل مخالفان آقای وزیر 
در مجلس شورای اسالمی تهدید کردند چنانچه این 
کمک میلیاردی به اس��تقالل صورت گیرد مسؤوالن 
وزارت ورزش به عنوان متخلف به س��ازمان بازرس��ی 
کشور معرفی خواهند شد تا مشخص شود آنها با کدام 
مجوز قانونی اقدام به پرداخت چنین مبلغی به باشگاه 

استقالل کرده اند.

س�ينا حسينی : س��ید هادی حس��ینی، سخنگوی 
فراکس��یون ورزش در گفت و گو با خبرن��گار قدس، 
توضیحاتی را درب��اره ناکامی تیم ملی کش��تی آزاد و 
فرنگی،ماجرای استیضاح وزیر ورزش و جوانان، واگذاری 
بح��ث برانگیز پرس��پولیس به صندوق بازنشس��تگی 
کشوری و کمک های مخفیانه وزارت ورزش و جوانان 
به دو باشگاه بزرگ پایتخت ارائه کرد که در ادامه حاصل 

این گفت و گو را با هم مرور خواهیم کرد.

     ناکامی کش�تی ایران در رقاب�ت های جهانی 
نگرانی ها در این حوزه را به شدت افزایش داده، 
با این وضعيت در بازی های المپيک هم ش�انس  

چندانی در انتظار کشتی ایران نيست.
- از نظر من و برخی همکاران در هیات رئیسه فراکسیون 
بخشی از این شکست ها ساختگی بود. البته برای اثبات 
این مساله اسناد و مدارکی در اختیار داریم ولی به دلیل 
حضور نداشتن خادم در ایران اکنون نسبت به طرح آنها 
اقدامی انجام نمی دهیم اما باید مشخص شود در پشت 

پرده چه اتفاقاتی در حال وقوع است. 
     خيلی ها کادر فنی تيم ملی کشتی فرنگی را 
مناسب و شایس�ته فعاليت نمی دانند، و اعتقاد 
دارند افرادی نظير محمد بنا نباید خانه نش�ين 

باشند، آیا با این مساله موافقيد؟
- محمد بن��ا س��ابقه خوبی در ح��وزه اخ��الق ندارد، 

گزارش های متعددی درباره بی اخالقی های او در جریان 
تمرینات تیم ملی به دست ما رسید به همین منظور ما 
حاضریم به المپیک نرویم ولی بنا هم سرمربی نباشد. 
وقتی پای مسائل ضد اخالق به میان می آید به هیچ وجه 

حاضر به همکاری با مردان بی اخالق نیستیم.
     خيلی عجيب اس�ت، تاکنون ب�ه این ترتيب 
صریح و بی پرده درباره محمد بنا واکنش نشان 

نداده بودید؟
تاکنون طرح این مطالب الزم نبوده اما این روزها وقتی 
می بینم خیلی ها دوباره نام او را به میان می آورند الزم 

دانستم این توضیحات را ارائه کنم.
     از ماج�رای اس�تيضاح وزی�ر ورزش چه خبر 

جدیدی دارید؟ 
طبق پیگیری های به عمل آمده قرار است در نخستین 
جلس��ه مجلس پس از اتمام تعطیالت تابستانی طرح 
استیضاح آقای گودرزی از س��وی هیات رئیسه اعالم 

وصول شود تا زمان استیضاح معین شود.
     در روزه�ای اخي�ر صحبت از اجاره باش�گاه 
پرسپوليس به صندوق بازنشستگی کشور است، 
آیا قانونا وزارت ورزش و جوانان می تواند اقدام به 

اجاره دادن یک باشگاه فرهنگی ورزشی کند؟
آقای ربیعی به عن��وان وزیر رفاه و ام��ور اجتماعی به 
نظر من خیلی عاقل تر از این حرف هاس��ت که بدون 
تدبیر کاری را انجام دهد. صندوق بازنشستگی با هزار 

و یک مشکل در حال حاضر رو به رو است. حقوق های 
عقب افتاده، حق بیمه های پرداخت نش��ده و انباشت 
بدهی های فراوان بسیار مهمتر از باشگاه داری است لذا 
بعید می دانم این فرایند انجام شود. ضمن اینکه شکل 
واگذاری با قانون منافات دارد. اگر قرار است باشگاه ها 
از چتر دولت خارج ش��وند باید این اتفاق ش��امل همه 
باشگاه ها ش��ود. برای مجلس معنا ندارد باشگاه هایی 
نظیر نساجی قائمشهر، سیاه جامگان، پدیده  خصوصی 
باشند آنگاه باشگاه هایی نظیر تراکتورسازی،سپاهان 
و ذوب آهن با بودجه دولتی اداره شوند، بعد در تهران 
بیائیم و مدعی شویم دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
به اجاره داده شده اند در صورتی که همه می دانند این 

دو باشگاه نیز از بودجه دولتی ارتزاق می کنند. 
    اما وزارت ورزش بتازگی دس�تور پرداخت 3 
ميليارد تومان کمک مالی به باشگاه استقالل را 

صادر کرده است؟
مطمئنا اگر این پول در اختیار استقالل و پرسپولیس 
قرار بگیرد تخلفی صورت گرفته چون هیچ راه و روشی 
برای پرداخت پول به این باش��گاه ها وجود ندارد، مگر 
اینکه قانون را دور بزنند که در آن صورت هم سازمان 
بازرسی کل کشور به صورت دقیق همه چیز را زیر نظر 
دارد و به محض بروز تخلف این ماجرا فاش خواهد شد 
و مس��ببان بروز تخلف در اختیار مراج��ع قضایی قرار 

خواهند گرفت.

کفاشیان: کی روش هم موافق بازی با آلمان است
علی کفاشیان چند روزی اس��ت که در مورد بازی با آلمان 
صحبت می کند. کفاش��یان در جدیدتری��ن گفت وگو هم 
اعالم کرد: »قرار ش��د در رده های مختلف با تیم ملی آلمان 
دیدارهای دوس��تانه داشته باش��یم که زمان و مکان آن در 
آینده مشخص خواهد شد. رئیس فدراسیون آلمان تمایل 
خود را برای سفر به تهران نشان داد و قرار شد در این مورد 
هم در آینده هماهنگی های الزم بوجود بیاید. قطعاً کی روش 
تمایل زیادی دارد تیم ملی با تیم های بزرگ دنیا بازی کند 
مخصوصاً اینکه ب��ا توجه به جوانگرایی ک��ه در تیم صورت 
گرفته نیاز اس��ت تا تیم ملی بازی های تدارکاتی بیش��تری 

مخصوصاً با تیم های خوب دنیا انجام دهد.«

ترکی: داوری ها از سر فوتبال ایران هم زیاد است
آی اسپورت - نشست هم اندیشی داوران دیروز برگزار شد. 
در این نشست درباره مسائل و مشکالت داوری صحبت هایی 

مطرح شد. 
اما محسن ترکی با انتقاد از وضعین موجود گفت:» متأسفانه 
شاهدیم استارت هجمه ها علیه داوری از هفته اول زده شده 
است در حالی که همه بحث، مساله داوری نیست. متأسفانه 
سازمان لیگ و فدراس��یون فوتبال هیچ کاری برای داوران 
انجام نداده اند «. ترکی ادامه داد:»احساس می کنم نشست 
امروز یک »ش��و« بود. مگر آمپول است که بخواهیم در ۲4 
ساعت به داوران تزریق کرده و آنها را آماده یا آپدیت کنیم؟ 
به اعتقاد من اسدی می خواهد مشکالت داوران را حل کند 
اما دستش خالی است. داوران ما باید به چه چیزی دلخوشی 
داشته باشند؟ شک نکنید که علیرضا فغانی نیز یک قربانی 
است. دو ماه و نیم گذشته اما هنوز لباس داوران را مشخص 
نکردند. فکر می کنم با این شرایط داوری ما از سر این فوتبال 

و تشکیالتش زیادتر باشد.«

عباس انصاریفرد:

اسپانسر را به وزارت معرفی کردم نه باشگاه
مهر: مدیرعامل پیشین پرس��پولیس با بیان اینکه اسپانسر 
مدنظ��رش را ب��ه وزارت ورزش و جوانان معرف��ی کرده نه 
سرپرست فعلی این باشگاه، گفت : مسووالن وزارتخانه از این 
موضوع اطالع دارند نه آقای طاهری. وی در خصوص اینکه 
آیا وزارت ورزش با اجاره دادن باش��گاه پرسپولیس موافقت 
کرده اس��ت یا خیر؟، تاکید کرد: اطالع چندانی در این باره 
ندارم. در چند روز اخیر پیگیر کار های شخصی ام بودم اما از 

وزارت ورزش و جوانان هیچ خبری نشده است.

 پول نفت می رسد 
فارس: با توجه به پیگیری های مسووالن باشگاه نفت تهران 
مشکالت مالی تیم برطرف شد و تا امروز بازیکنان و مربیان 
این تیم بخش��ی از مطالبات خود را دریاف��ت خواهند کرد. 
منصور قنب��رزاده در این خصوص گفت: ب��ا تالش هایی که 
صورت گرفت توانستیم بخشی از مشکالت مالی مان را حل 
کنیم و جا دارد که من از کادر فن��ی و بازیکنان که حوصله 

کردند تا مشکل حل شود، تشکر کنم.

 حاج صفی محروم شد
سایت فدراس��یون فوتبال: دیدار دو تیم سپاهان اصفهان و 
پرسپولیس در هفته س��وم رقابت های لیگ برتر برگزار شد 
و از س��وی احس��ان حاج صفی تخلفاتی مبنی بر اهانت به 
کمک داور رخ داد. وی به یک جلسه محرومیت از همراهی 
تیم خود و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی طبق بند 

4 ماده 66 آیین نامه انضباطی محکوم شد.

عزت اللهی، خداحافظ تا نیم فصل!
س��عید عزت اللهی که پس از بازی در تیم مل��ی امیدوار به 
حضور در ترکیب روس��توف بود به دلیل یک مشکل اداری 

قادر نیست تا نیم فصل برای این تیم بازی کند.
عزت اللهی که در تمرینات روستوف نیز بسیار آماده نشان 
داده امیدوار بود که پس از بازی ب��رای تیم ملی در ترکیب 
روستوف نیز قرار بگیرد اما انگار بخت با او در این زمینه یار 

نبوده است. 

ملی پوشها پاداش گرفتند و طلبکار شدند
ورزش سه: بازیکنان تیم ملی بعد از دو برد پر گل مقابل گوام 
و هند پاداش گرفتند. ملی پوش��ان بعد از بازی مقابل گوام 
مبلغ 4 میلیون پاداش برد را گرفتند و مبلغ 3 هزار دالر بابت 

برد هند هنوز به آنها پرداخت نشده است.

کریمی:دیداری با کفاشیان نداشتم
کاپ : علی کریمی درباره حضورش در فدراس��یون فوتبال 
اظهار داشت:برای دیدن یکی از دوستانم در کمیته تیم های 
ملی به فدراسیون فوتبال رفتم و پس از دقایقی محل را ترک 
کردم.وی درباره اینکه گفته می شود با کفاشیان دیدار داشته 
است گفت:نه ، من با کفاشیان دیداری نداشتم و برای انجام 

یک کار شخصی به کمیته تیم های ملی رفتم.

با استعفای 7 عضو

کمیته اخالق تعطیل شد
فارس: اعضای کمیته اخالق از اینکه محرومیت ۲ جلسه ای 
آنالیزور تیم ملی اعمال نش��ده گالیه مند شدند و استعفای 
خود را به طور غیررسمی اعالم کردند. استعفایی که برخی 
فکر می کردند به خاطر گالیه های کفاشیان در مورد احضار 
دو ملی پوش به کمیته اخالق بوده اس��ت اما شنیدیم که 7 
عضو کمیته اخالق نه به خاطر اشکان دژاگه و سردار آزمون 
که به خاطر اجرا نشدن حکم  محرومیت آنالیزور تیم ملی به 
شدت دلخورند. هر 7 عضو کمیته اخالق از دوشنبه گذشته 
در کمیته اخالق در فدراس��یون فوتبال حاضر نش��ده اند و 
این کمیته به حال تعطیل درآمده است. آن هم در حالیکه 
پرونده های مهمی چون پرونده بی��ت ا... رضایی مدیرعامل 
باشگاه س��ایپا در مورد جذب یک بازیکن سفارشی از سوی 
اسپانسر و پرونده علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه راه آهن 
بخاطر مصاحبه ای که با بخش خبری  ۲0 و 30 انجام داده در 
دستور کار بود حتی گفته می شود برخی پرونده های تبانی 
در مورد مسابقات لیگ های پایین تر نیز در این کمیته اخالق 

درحال خاک خوردن است!

داستان برج 64 طبقه
کالهبرداری از 
ستاره های فوتبال در امارات

پس از حذف اسپانسر مطرح شد

از کمک 3 میلیاردی وزارت به استقالل تا تهدید مجلس به شکایت!

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس در گفت و گو با قدس:

سند داریم، ناکامی کشتی ایران 
ساختگی بود

سند داریم، ناکامی کشتی ایران 
ساختگی بود

صفحه    1

ترکی: داوری ها از سر فوتبال
 ایران هم زیاد است

تغییرات اساسی در مدیریت سازمان لیگ آغاز شد

حذف بی سر و صدای عابدینی و بهروان  

گروه ورزش:تيم فوتبال پرس�پوليس با عبور از پيکان حریف تيم ملوان در مرحله 
یک هشتم نهایی جام حذفی ش�د. دیروز در تهران مردان برانکو موفق شدند روی 
تک گل طارمی از روی نقطه پنالتی در دقيقه 67 به سختی از سد ميهمان خود عبور 
کنند. در این دیدار پيکان از اواخر نيمه دوم با اخ�راج صادق بارانی ده نفره به بازی 
ادامه می داد. دیروز س�ایپا هم در کرج به مصاف بازرگانی وش�تانی آمل رفت و در 
پایان موفق شد با نتيجه 4 بر صفر حریف خود را شکست دهد و در مرحله بعد حریف 

سياه جامگان مشهد شود.

سایپا مقابل سیاه جامگان

پرسپولیس با پیکان  به انزلی رسید

با 5 گل دیروز

 رونالدو 
 رکورددار گلزنی
 در تاریخ رئال شد

با 5 گلی ک��ه کریس��تیانو رونالدو 
دی��روز مقابل اس��پانیول ب��ه ثمر 
رساند، تعداد گل هایش برای رئال 
در اللیگا به ۲30 گل رسید و بدین 
ترتی��ب از رکورد رائ��ول گونزالس 

پیشی گرفت.
رئال مادری��د دیروز با درخش��ش 
رونال��دو موف��ق ش��د ب��ا 6 گل بر 
اس��پانیول غلبه کند. 5 گل از این 
6 گل را کریس��تیانو رونالدو به ثمر 

رساند تا در اللیگا ۲30 گله شود. 
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اصفهانیان خبر داد

داوران لیگ برتری پول دار شدند
تسنیم: فریدون اصفهانیان پس از جلسه داوران لیگ برتری با علیرضا اسدی 
گفت: با توجه به مسائلی که هفته های گذش��ته به وجود آمد و هجمه های 
زیادی که علیه داوران وجود داش��ت، تصمیم گرفتیم جلسه ای را با علیرضا 
اسدی برگزار کنیم که اتفاقا جلسه خوبی هم بود. دبیرکل فدراسیون فوتبال 

صحبت های داوران را شنید.
 وی ادامه داد: داوران در این جلسه خواسته هایی داشتند که یکی از آنها بحث 
حق و حقوق بود. پاسخ هایی هم از اسدی دریافت کردند اما در مجموع قرار 
شد خواسته های داوران کتبی نوشته شود و به هیات رئیسه فدراسیون فوتبال 

برود تا با فراغ بال بیشتری به این خواسته ها رسیدگی شود.
اصفهانیان درباره اینکه چه زمانی سیستم رادیویی برای داوران تهیه می شود، 
گفت: فدراسیون فوتبال دنبال این مس��اله افتاده و ما هم پیش فاکتور را به 
فدراسیون دادیم تا این موضوع عملیاتی ش��ود که البته این اتفاق رخ نداده 

است.
وی درباره اینکه آیا حق الزحمه داوران پرداخت ش��ده یا خیر، گفت: بخشی 
از حق الزحمه داوران لیگ برتری پرداخت شده و در مورد داوران لیگ یک و 

سطوح پایین تر هم این اتفاق در آینده رخ خواهد داد.

تاج: هیچ بازیکنی قرارداد سفید امضا نمی کند
تاج، رئیس سازمان لیگ فوتبال درباره حواشی بعد از منتشر شدن فهرست 
قراردادهای بازیکنان و مربیان لیگ برتری گفت: منتشر شدن این فهرست 
چند خوبی داشت که مثاًل معلوم ش��د که هیچ بازیکنی قرارداد سفید امضا 
نمی کند یا بازیکنی پنج شش میلیارد پول نمی گیرد. در ضمن مشخص شد 
پول هایی که در فوتبال ایران پرداخت می شود، خیلی بزرگ نیست. رئیس 
سازمان لیگ فوتبال ایران ادامه داد: در طرف دیگر باید بحث مالیات بازیکنان 
هم مشخص شود و این طور هم نباش��د که با توجه به قراردادها از بازیکنان 
مالیات کم ش��ود، بلکه باید با توجه به دریافتی هایی که دارند از بازیکنان و 
مربیان مالیات کم ش��ود، به نوعی نباید در بخش مالیات ب��ه بازیکنان ظلم 

شود.

بعد از قرعه کشی رقابتهای المپیک

خاکپور: موانع را از پیش رو برمی داریم
محمد خاکپور در خص��وص  قرعه تیم امید در مرحل��ه گروهی رقابت های 
انتخابی المپیک گفت: سرگروه ما میزبان مس��ابقات است و قطعا از شرایط 
میزبانی خودش به نحو احسن استفاده می کند تا به عنوان تیم اول به مرحله 
حذفی صعود کند. سرمربی تیم امید افزود: تیم های چین و سوریه نیز جزو 
قدرت های آسیا هس��تند و قطعا با هدف صعود از گروه در مسابقات شرکت 
می کنند ولی ماهم تیم ایران هستیم و برای رسیدن به هدفی که ترسیم کرده 

باید تمامی موانع و حریفان را از پیش رو بر داریم.
خاکپور در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به حضور میزبان رقابت ها در گروه 
ما، باید تمرکز و تالش خودمان را بیش��تر کنیم و با تمام توان در مسابقات 

انتخابی ظاهر شویم.

ادعای عجیب دادکان تایید شد
ورزش سه: مهدی تاج صحبت های محمد دادکان درباره فساد در فوتبال ایران 
را تایید کرد. محمد دادکان مدعی شده بود که برخی باشگاه ها با قراردادن 
اسامی خیالی در لیست بازیکنان خود راه جدیدی برای کسب درآمد نامشروع 

پیدا کرده اند؛ ادعایی که مورد تایید رئیس سازمان لیگ هم قرار گرفت!
مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ در حاش��یه مجمع در پاسخ به خبرنگاران 
درباره ادعای محمد دادکان گفت: هنوز باشگاه را پیدا نکردیم ولی در صحت 

صحبت های دادکان شکی نیست و ایشان حرف های درست می زند.

زامهران: شاید به داربی نرسم
تسنیم: فرزاد زامهران، مهاجم سیاه جامگان به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه 

همیسترینگ، وضعیت مبهمی برای حضور در بازی برابر پدیده دارد.
زامه��ران در م��ورد مصدومیتش گفت: هفت��ه گذش��ته در تمرینات دچار 
کشیدگی از ناحیه همیسترینگ شدم و هنوز وضعیتم برای حضور در داربی 
مشهد مشخص نیست. البته قرار است زیر نظر پزشک تیم تست بدهم تا اگر 

مشکلی نداشتم بازی کنم، ولی هنوز چیزی مشخص نیست.

اعالم نتایج قرعه کشی ۴ دیدار جام حذفی

استقالل، گسترش فوالد، راه آهن و صبا میزبان شدند
به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، قرعه کشی چهار دیدار از مرحله یک 
هش��تم نهایی جام حذفی با حضور غالمرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات 
س��ازمان لیگ، س��عید فتاحی مس��وول برگزاری رقابت های لی��گ برتر و 
نمایندگان تیم های استقالل تهران، گسترش فوالد تبریز، صبای قم، راه آهن 

تهران، فوالد خوزستان و ذوب آهن اصفهان برگزار شد.
نتیجه قرعه کشی این مرحله از مسابقات به شرح زیر اعالم شد:

راه آهن )میزبان( - استقالل خوزستان )میهمان(
گسترش فوالد تبریز )میزبان( - ذوب آهن اصفهان )میهمان(

صبای قم )میزبان( - تراکتورسازی تبریز )میهمان(
استقالل تهران )میزبان( - فوالد خوزستان )میهمان( 

 اصرار برانکو به بازگشت ماریچ 
خیلی وقت نیس��ت که لوکا ماریچ به تمرین های گروهی برگشته و البته از 
ترس مصدومیت دوباره، هنوز اجازه حض��ور در تمرین های درگیرانه را به او 
نداده اند. با این حال، سرمربی کروات به بازگشت زودتر از موعد این بازیکن 

اصرار دارد و این را به مربی بدنساز و پزشکان پرسپولیس هم گفته است. 
دراین باره گفته می ش��ود لوکا ماریچ در بدو ورود به پرس��پولیس هم دچار 
آس��یب دیدگی بوده و با اصرار خودش و برانکو زودتر از موعد تمرین را آغاز 

کرد. 

ضارب بازیکن آلومینیوم زندانی شد
مهر: ولی خس��روی،  مدیرعامل باش��گاه خیبر خرم آباد با بیان اینکه ضارب 
بازیکن تیم حریف بازداشت شده است، گفت: مسوولین آلومینیوم اتفاقات 
این دیدار را بزرگ جلوه داده اند. خسروی در ادامه تاکید کرد: من با حقدوست 
سرمربی آلومینیوم صحبت کردم و چون ایشان اعتقاد داشت که سه تعویضش 
انجام شده، حتی پیشنهاد دادم که ما هم یک یار کم می کنیم و ده به ده بازی 

را ادامه می دهیم، اما او قبول نکرد و تیمش را از زمین بیرون کشید.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما یونسی را به بیمارستان برده و از ساعت 7 شب 
تا 11 او را تحت مداوا قرار داده و سی تی اسکن کردیم و دکتر پس از معاینه 
او و دیدن سی تی اسکنش گفت که او هیچ مشکلی ندارد و پس از چند روز 

استراحت به شرایط اولیه برمی گردد.

گ�روه ورزش : ماجراهای جنجالی فوتبال هیچ گاه از دید 
دستگاه های نظارتی پنهان نمی ماند، کافی است خبر یک 
اتفاق جنجالی در یکی از رسانه های ورزشی منتشر شود تا 
پیگیری های دستگاه های نظارتی در آن باره آغاز شود، در 
تازه ترین پیگیری های این چنینی گفته می شود، سازمان 
بازرسی کل کش��ور پرونده ویژه ای برای انتقال رینالدو به 
باشگاه استقالل تهران تشکیل داده و در این زمینه بررسی 
های تخصصی نیز آغاز شده است تا مشخص شود، چرا و به 
چه علتی نقل و انتقاالت مالی برای حض��ور این بازیکن به 

حساب اشخاص غیر واریز شده است؟
پس از آنکه همکاری باشگاه اس��تقالل و رینالدو به خیلی 
زودتر از آنچه تصور می رفت، به پایان رس��ید، مس��ؤوالن 
باش��گاه اس��تقالل از این بازیکن برزیلی خواس��تند، مبلغ 
پرداختی به وی دوباره به حس��اب باش��گاه برگش��ت داده 

ش��ود، اما وی تنها 10 هزار دالر از 80 هزار دالر دریافتی را 
به مسؤوالن استقالل برگرداند و مدعی شد، مبلغ 40 هزار 
دالر آن در اختیار مدیر برنامه ایرانی این بازیکن اس��ت. با 
فاش شدن این موضوع حساس��یتها دو چندان شد؛ چون 
مدیر برنامه این بازیکن برزیلی یکی از بستگان سرمربی تیم 
فوتبال استقالل بود، نکته جالب این بود که معاون ورزشی 
باشگاه استقالل در مصاحبه ای مدعی شد، ما مدیر برنامه 
این بازیکن را نمی شناسیم، به همین دلیل رینالدو متعهد 
شده که این مبلغ را خودش به حساب باشگاه برگرداند، اما 
در همین حال مدیر برنامه ایرانی این بازیکن در مصاحبه ای 
با یکی از خبرگزاری ها بدون اینکه نامش مطرح شود، ماجرا 
را تأیید کرد و مدعی شد، به زودی این مبلغ به حساب باشگاه 

واریز خواهد شد.
حاال مسؤوالن س��ازمان بازرسی کل کش��ور به دنبال این 

واقعیت هس��تند که چرا بازیکن برزیلی به ایران آمد و چرا 
موقع رفتن بدون آنکه تسویه حس��اب مالی انجام بدهد، از 

کشور خارج شده است.
از س��ویی ابهامهای مالی مرتبط با مدی��ر برنامه ایرانی این 
بازیکن از چه قرار است که باشگاه استقالل از آن خبر داشته، 
اما تعهدات را به سمت بازیکن برزیلی سوق داده، در صورتی 
که شخص مدیر برنامه این بازیکن اعتراف کرده است، این 
پول نزد اوس��ت و باید به حساب باش��گاه برگردد. از سوی 
دیگر موضوع حیف و میل بیت المال و ریخت و پاشهای بی 
مورد نیز به این پرونده جنجالی اضافه شده است که در این 
خصوص مدیران باشگاه اس��تقالل باید توضیح دهند، چرا 
در ش��رایطی که کادر فنی اعتقادی به این بازیکن برزیلی 
نداشت، اقدام به جذب آن کردند و حاال قرارداد او را به یکبار 

فسخ کردند.

حساسیتهای دستگاه های نظارتی درباره بازیکن برزیلی استقالل
پرونده جنجالی »رینالدو« در سازمان بازرسی کل کشور

بعد از پس گرفتن مصاحبه علیه وزیر ورزش

عمران زاده در آستانه محرومیت از سوي کمیته انضباطي
حميدرضا عرب: سایت باشگاه استقالل، مصاحبه اي 
که حنیف عمران زاده علیه وزارت ورزش و دیگر مسؤوالن 
فوتبال انجام داد، تکذیب کرد. در مصاحبه اي که از قول 
عمران زاده روي س��ایت استقالل منتش��ر شده است، 
اظهارات علیه وزیر ورزش پس گرفته شده، اما نکته اي که 
هست، اینکه در همان مصاحبه تمام اظهارات پس از بازي 
با شهرداري سمنان به فدراسیون فوتبال نسبت داده شده 
و عجبا که سایت باشگاه استقالل مشکلي با این موضوع 
نداشته و به طور رسمي از زبان حنیف اعالم کرده که آن 

حرفها علیه فدراسیون فوتبال بوده و نه وزارت ورزش!
 مدافع اس��تقالل پس از بازي با شهرداري سمنان وقتي 
با این پرسش مواجه شد که آیا با انتشار قراردادها موافق 

است، چنین گفته بود: »مگر میزان درآمد وزیر ورزش و 
دیگر مسؤوالن منتشر مي شود که دریافتي ما را رسانه 

اي مي کنند.« 
اظهارات حنیف به مذاق باشگاه استقالل و مدیرعاملش 
که ارتباط نزدیک و گرمي با وزیرورزش وجوانان دارند، 
خوش نیامده و بالفاصله درس��ایت رسمي تکذیب شده 
است، اما مس��أله اصلي اینجاس��ت که انگارخود باشگاه 
اس��تقالل نیز مش��کلي با مصاحب��ه بازیکنان��ش علیه 
فدراسیون ندارد که این گونه صحبتهای بازیکن خود را 
در سایت رسمي انعکاس داده اند. حال پرسش این است 
که اگرمصاحبه علیه وزارت ورزش وجوانان از نگاه باشگاه 
استقالل ایراد است، آیا مصاحبه علیه فدراسیون فوتبال 

بي عیب است؟
 به دنب��ال ای��ن موض��ع گی��ري، زمزمه های��ي مبني 
برمحرومیت عم��ران زاده ازس��وي کمیت��ه انضباطي 
فدراسیون فوتبال شنیده مي شود. روزگذشته بحثي در 
کمیته انضباطي فدراسیون فوتبال با همین محوریت بود 
وارکان این کمیته اگرچه دل پري ازبرخي سیاستگذاري 
هاي داخلي مجموعه خود دارند، اما متفق القول نسبت به 
اظهارات مدافع استقالل واکنش نشان داده اند. درهمین 
راستا اخباري مبني برمحرومیت احتمالي مدافع آبي ها 
در روزهاي آینده به دلیل مصاحبه تند وشاید بي ربط و 
غیرمسؤوالنه، علیه فدراسیون فوتبال شنیده مي شود که 
باید این اخبار را جدي گرفت. باشگاه استقالل که یادش 
رفت مصاحبه حنیف علیه کفاش��یان و ت��اج را همچون 
مصاحبه علیه محمود گ��ودرزي تکذیب کند، حال باید 
انتظار بکشد تا کمیته انضباطي فدراسیون فوتبال در این 
باره تصمیم هاي تازه اي اتخ��اذ کند. آنچه در این ماجرا 
براي فدراسیون نشین ها عجیب مي نماید، تأیید دوباره 
مصاحبه عمران زاده درباره کفاش��یان و تاج است و این 
پرسش به وجود آمده که چرا این باشگاه اقدام به تکذیب 
همه موارد اشاره شده درآن مصاحبه نکرده است و فقط 

صحبتهای درباره وزیر تکذیب شده است؟
نمای��ان و آشکاراس��ت که به ظاهر باش��گاه اس��تقالل 
درمواجهه با فدراسیون فوتبال درزاویه است ومشکالت 
عدیده اي با این سازمان دارد که باید پیه این اختالفها را 
با جرایمي که در آینده اعمال مي شود، به تن خود بمالد. 
ش��اید اگرهمه نکاتي که در مصاحبه حنیف اشاره شده 
بود، با تکذیب مواجه مي شد، اکنون درفدراسیون فوتبال 
و کمیته هاي انضباطي و کمیته اخالق بحث محرومیت 
حنیف پیش نمي آم��د. اما باید ت��ا آن زمان که یحتمل 

تصمیمي اتخاذ مي شود، صبر کرد.

آی اسپورت:  محبوب ترین چهره های ورزشی اینستاگرام 
را والیبالیس��ت ها و فوتبالیس��ت ها تش��کیل می دهند. 
شاید تصورتان این باشد که فوتبالی های مطرحی مثل 
علی کریمی و فره��اد مجیدی در ص��در محبوب ترین 
ورزش��کاران قرار دارن��د اما بای��د گفت ت��ب والیبال و 
موفقیت ه��ای این رش��ته در لیگ جهانی و مس��ابقات 
بین المللی س��بب ش��ده تا ملی پوش��ان مطرح والیبال 
همچون محمد موسوی و سعید معروف از فوتبالیست ها 

پیشی بگیرند و رکوردهای جالبی به ثبت برسانند.
محمد موسوی صدرنشین تعداد فالوئرها در اینستاگرام، 

البته در بین ورزشکاران است. مدافع روی تور تیم ملی 
والیبال، 581000 فالوئ��ر دارد و از این حیث رکورددار 
است. بعد از او نوبت می رس��د به یک والیبالیست دیگر؛ 
سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال و یکی از بهترین 
پاس��ورهای دنیای والیبال که با 530000 فالوئر در رده 

دوم قرار دارد.
اس��تارت فوتبالی ها در جدول را علی کریمی می زند با 

408000 فالوئر.
عنوان چهارم ج��دول محبوبترین ها متعلق به س��ردار 
آزمون است. آزمون که به دلیل س��ن و سال کم و البته 
چهره فتوژنیک محبوبترین بازیکن تیم 
ملی در اینس��تاگرام اس��ت، 340000 
فالوئر دارد. نکته اینک��ه صفحه او یکی 
دو روزی هک ش��ده بود اما به س��ردار 
برگردانده ش��د تا این مهاجم به فعالیت 

خود در اینستاگرام ادامه بدهد.
علیرضا حقیقی ش��انه به ش��انه سردار 
آزم��ون حرک��ت می کن��د. حقیقی با 
338000 فالوئر تنها ۲ هزار با س��ردار 
فاصله دارد. نفر شش��م یک اس��تقاللی 
اس��ت. مجیدی 3۲8000 فالوئر دارد. 
تقریب��ا 80000 فالوئ��ر کمت��ر از علی 
کریمی که مهره محبوب پرسپولیسی ها 

است.
نزدیکتری��ن گزینه به فره��اد مجیدی 
یک والیبالیست است. شهرام محمودی 
که اهل ک��رج اس��ت ۲81000 فالوئر 
دارد. پژمان جمش��یدی در حال حاضر 
۲73000 فالوئر دارد ام��ا روز به روز به 

تعداد عالقه مندان او افزوده می شود.
ورزش��کار بعدی پیام صادقیان است.
او ب��ا ۲64000 فالوئر در رده هش��تم 
ق��رار گرفته اس��ت. اگ��ر صادقیان در 
فصل دوم حضور در پرس��پولیس مثل 
فص��ل اول می درخش��ید قطع��ا حاال 
تعداد فالوئرهایش بیشتر از ۲64000 

نفر بود.
مهدی طارم��ی در دو ماه گذش��ته به 
طرز ش��گفت انگیزی محبوب ش��ده و 
تعداد فالوئرهایش به حدود ۲35000 

رسیده. 

داستان برج 6۴ طبقه

کالهبرداری از ستاره های 
فوتبال در امارات

در روزهای��ی ک��ه آگهی ه��ای ماه��واره ای 
سرمایه گذاری در دبی و کش��ورهای همسایه را 
جار می زدند و سرمایه دارها را وسوسه می کردند 
در حاش��یه خلیج فارس یا ترکی��ه ملک بخرند، 
خیلی ها به مردم ایران هش��دار دادند فریب این 
آگهی ها را نخورند و حواس ش��ان جمع باشد اما 
با این وجود، برخی هموطنان وسوس��ه ش��دند 
و پ��ول بی زبان را ب��ه پای ای��ن آگهی دهندگان 
ریختن��د و نتیجه اش ش��د مالباختگی! در صف 
ای��ن مالباخته ها چند چهره سرش��ناس فوتبال 
هم به چش��م می خورند. آقای »ن« از مسووالن 
فوتبال، »میم« و »س��ین« از س��تاره های سابق 
فوتبال که االن مربی ش��ده اند، »ک«، »الف« و 
... که س��ابقه بازی در لیگ امارات را دارند و... 3 
سال پیش فریب یک شرکت ایرانی فعال در دبی 
را می خورند و مبالغی از پانصد میلیون تومان تا 
یک میلیارد تومان به این شرکت می پردازند تا در 
پروژه یک برج 64 طبقه سرمایه گذاری کنند. آنها 
واحدهای ۲50 متری تا 400 متری را به خیال 

خود پیش خرید می کنند.
آی اس��پورت می نویس��د ای��ن س��تاره ها که با 
احتساب مقام مسوول فوتبال تعدادشان به 10 
نفر می رس��د، مبالغ مورد نظر ش��رکت را طبق 
ماکتی که می بینند، طی چند قسط می پردازند 
اما خبری از این پروژه نمی ش��ود و آن ش��خص 
ایرانی که از آنها برای ساخت برج 64 طبقه پول 
گرفته بود، متواری می ش��ود. شرکت ایرانی این 
ش��خص که متهم به کالهبرداری اس��ت، اعالم 
ورشکستگی می کند و این ستاره ها و چهره های 
سرشناس فوتبال هم چاره ای برایشان نمی ماند 
ج��ز اینکه وکی��ل بگیرند و پیگیر این ش��کایت 

شوند.
این ستاره ها که مبالغ قابل توجه ای در قالب دینار 
و دالر به کالهبردار فراری و شرکت ورشکسته او 
پول دادند، در این چند س��ال خیلی بی سروصدا 
پیگیر پرونده بودند و حاال ه��م وکیل خود را به 
دبی فرس��تاده اند تا پرونده ش��کایت علیه یک 
شرکت اماراتی که حامی شرکت ساختمان سازی 

ورشکسته بوده را به جریان بیندازد. 

کریمی محبوب ترین فوتبالیست

»موسوی« و» معروف« رکوردداران اینستاگرام

 مهاجری: داربی مشهد 
نباید مساوی شود

س��ایت رس��می باش��گاه 
پدیده خراسان: محمدرضا 
مهاجری با اش��اره به بازی 
تیم ه��ای پدی��ده و س��یاه 
جامگان در هفته ششم لیگ 
برتر گفت: اینکه می گویند 
این بازی حساسیتی ندارد 
اشتباه و غلط است چرا که 
نمی توانیم خودمان را گول 
بزنیم. م��ن قبال در س��یاه 
جامگان بودم ام��ا این تیم 
کامال تغییر کرده و با زمانی 
که ما بودیم متفاوت اس��ت 
اما س��عی کردیم با توجه به 
بازی های انجام ش��ده آنها 
در لیگ برتر شناخت نسبی 
را نسبت به آنها پیدا کنیم. 
این بازی اگر با تس��اوی به 
اتمام برسد به ضرر فوتبال 
خراسان است و به نفع سایر 
تیم ه��ا چرا ک��ه ۲ امتیاز از 
دس��ت ما می رود به همین 
دلیل امیدوارم تا بازی حتما 

برنده داشته باشد.

سفر دو بازیکن خارجی 
پرسپولیس به کیش

تسنیم: جری بنسون و لوکا 
ماری��چ بازیکن��ان خارجی 
پرس��پولیس دی��روز برای 
گرفتن اقامت خود در ایران 
عازم کیش شدند.  با وجود 
اینک��ه خانواده بنس��ون به 
ای��ران آمده اند، مس��ووالن 
باشگاه پرس��پولیس هنوز 
نتوانس��ته اند ب��رای ای��ن 
بازیکن منزل اج��اره کنند 
و ب��ه او قول داده  ان��د تا روز 
دوشنبه ۲3 شهریور حتما 
این اتف��اق رخ خواهد داد. 
آنها در حال حاضر در هتل 

المپیک اسکان دارند.

صالح  
 ِچک رو کرد

تس��نیم: مجی��د صالح که 
به تازگی از خارج از کش��ور 
بازگش��ته، دو فقره چک به 
کادرفنی و اعضای تیم نشان 
داد که تاری��خ آنها برای ماه 
مهر و آبان سال جاری بود. او 
با این کار اعالم کرد برخالف 
صحبت های مطرح ش��ده 
پولی از باش��گاه اس��تقالل 

نگرفته است.

برزای از استقالل قهر کرد
ایسنا: بهنام برزای، هافبک 
جوان و ملی پوش استقالل 
در فهرست 18 نفره تیمش 
برابر ش��هرداری س��منان 
نبود و دیروز هم در تمرین 
تیمش حاضر نش��د. ظاهرا 
این بازیکن به دلیل دریافت 
نکردن مطالبات مالی اش از 
اس��تقالل قهر کرده است و 
قصد ندارد تا پرداخت شدن 
بخش��ی از مطالبات��ش در 

تمرینات حاضر شود.

رباط صلیبی وکیا پاره شد
برد فوالد برابر ایثارجیرفت، 
یک تلفات برای اسکوچیچ 
و فوالدی ها در پی داش��ت. 
یوس��ف وکیا مدافع راست 
ج��وان ف��والد نیم��ه دوم 
دچار مصدومیت ش��د و به 
اجباراس��کوچیچ مجب��ور 
به تعویض وی ش��د.بعد از 
ام.آر.آی مشخص شد رباط 
صلیب��ی این بازیک��ن پاره 
شده است و چند ماه دور از 

میادین خواهد بود.
این موضوع عالوه بر ناراحتی 
اسکوچیچ ،یک خبر بد برای 
محمد خاکپور سرمربی تیم 

ملی امید نیز خواهد بود.

پیراهن شماره 14 به 
تیموریان رسید

طبق توافق ص��ورت گرفته 
بی��ن مدیرعام��ل باش��گاه 
آندرانی��ک  و  ام ص��الل 
تیموری��ان، کاپیت��ان تیم 
ملی ایران از بازی آینده این 
تیم قطری با پیراهن 14 به 

میدان می رود.
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قدس ورزشی

 حمایت بنزما از 
»دی ماریا«

ورزش س��ه: کری��م بنزم��ا، 
مهاج��م رئ��ال مادری��د، با 
س��تایش از آنخل دی ماریا، 
تأکید ک��رد که این س��تاره 
آرژانتینی می تواند به پاری 
س��ن  ژرمن کمک کند تا در 
چمپیونزلیگ ب��ه موفقیت 
برس��د.  دی ماری��ا در ای��ن 
تابس��تان از منچستریونایتد 
به پاری سن ژرمن پیوست؛ 
تیمی که در س��ه فصل  اخیر 
نتوانست از مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان جلوتر 
برود، اما بنزما معتقد اس��ت 
هم تیمی سابقش می تواند 
طلس��م  ناکامی پاریسی ها 
در رس��یدن به نیم��ه نهایی 

چمپونزلیگ را بشکند. 

یوفا محرومیت سیتی و 
PSG را لغو کرد

ورزش س��ه: اتحادیه فوتبال 
اروپ��ا، یوف��ا اع��الم ک��رد، 
محرومیت های باشگاه های 
منچسترس��یتی و پاری سن 
ژرمن در  م��ورد محدودیت 
خرید در بازار نقل و انتقاالت 
و تع��داد بازیکن��ان در لیگ 
قهرمانان برداشته شده است.  
این دو باشگاه به دلیل زیر پا 
گذاشتن قانون فرپلی مالی، 
فصل گذش��ته با ۲1  بازیکن 
در لیگ قهرمانان حضور پیدا 
کردن��د؛ در حالی که س��ایر 
تیم ها در فهرس��ت شان ۲5 
بازیکن داش��تند؛  همچنین 
هزینه کردن آنها در بازار نقل 
و انتقاالت به 49 میلیون پوند 
محدود ش��ده بود.  عالوه بر 
این، دو باشگاه متعهد شدند 
ک��ه می��زان دس��تمزدهای 
پرداختی ش��ان برای فصل 
15-۲014، بی��ش از فصل 
14-۲013 نباشد و برای هر 
باش��گاه، جریمه ای معادل 
16/3 میلیون پون��د در نظر 

گرفته شد.

وقتی بنیتس به »ناواس« 
روحیه داد

فارس: رافا بنیتس، سرمربی 
رئ��ال مادری��د، ب��ا اطمینان 
و اعتم��اد کام��ل نس��بت به 
دروازه ب��ان کاس��تاریکایی 
خود،»کیلور ناواس« صحبت 
ک��رد. ن��اواس در روز آخ��ر 
نق��ل و انتقاالت، در آس��تانه 
معاوضه با دخئا و پیوستن به 
منچستریونایتد قرار داشت، 
اما به دلیل دیر ارس��ال شدن 
مدارک دخئا، ای��ن دو انتقال 
منتفی ش��د. برخی ب��ر این 
عقیده اند که ناواس به همین 
دلیل از لحاظ روحی دچار افت 
شده و ممکن است نتواند در 
این فصل، دروازه بان مطمئنی 

برای کهکشانی ها باشد.

»آلونسو« و ترک مونیخ 
فارس: س��تاره معروف سابق 
رئ��ال مادری��د که س��ابقه 
حضوری یک ساله در بایرن 
مونیخ دارد، احتمال دارد در 
تابستان سال آینده باواریاییها 
را ت��رک کند. ژابی آلونس��و 
تابستان سال گذشته بعد از 
انتقال تونی کروس از بایرن 
به رئال، از تیم کهکشانی برای 
باواریاییها استخدام شد.وی 
در آن هنگام ق��راردادی دو 
س��اله با مونیخیها امضا کرد 
که هم اکنون یک س��ال آن 

سپری شده است.

پیام تبریک یوفا به خاطر 
۷۰ سالگی »بکن باوئر«

مهر: به مناس��بت 70 س��اله 
شدن فرانس بکن باوئر، یوفا 
از این بازیکن، مربی و چهره 
ورزشی به عنوان قلب فوتبال 
اروپا به مدت نیم قرن تجلیل 
کرد. در این پیام از بکن باوئر 
چنین یاد ش��د: فرانس بکن 
باوئر همچنان قیصر اس��ت؛ 
مردی که به م��دت نیم قرن 
در راس فوتبال آلمان ایستاده 

است.

بایرن مونیخ روز جمعه کومن خرید جدید خود را که از 
یوونتوس خریداری کرده به رسانه ها معرفی کرد. ستاره 
فرانسوی در بایرن پیراهن ش��ماره ۲9 را برتن می کند 
و با اعتماد به نفس در س��الن کنفران��س خبری حاضر 
شد و گفت:” بازیکنی هس��تم که می توانم تفاوت ایجاد 
کنم. می دانم که درهرش��رایطی می توانم” کینگزلی به 
عنوان آلترناتیوی برای ریبری و روب��ن که اغلب اوقات 
مصدوم هستند، توسط بایرن خریداری شده است. این 
دو بعد از گذشت چهارهفته از شروع بوندسلیگا همچنان 
غایب هستند و کینگزلی در داربی برابر آگزبورگ اولین 
حضورش در ترکی��ب باواریایی ها را تجرب��ه کرد. او در 
کنفرانس خبری گفت:” اینکه باشگاه های بزرگ به جذب 
شما عالقه داشته باش��ند، مایه خوشبختی و خرسندی 

اس��ت؛ اما اگر آن تیم بایرن مونیخ نام داشته باشد، همه 
چیز فرق دارد. من بازیکنی هستم که می توانم درترکیب 
تیم متفاوت عمل کنم. همه تالشم را به کار خواهم گرفت. 
به خط دفاعی هم کمک می کنم. من بخصوص در خط 
حمله می توانم در هر لحظه به تیم کمک کنم. می خواهم 
به تیم کمک کنم تا با این تیم به عناوین قهرمانی زیادی 
برسم.  او اطمینان دارد که خیلی خوب می تواند خودش 
را با بوندسلیگا وفق دهد، درست مثل کاری که در فوتبال 

ایتالیا انجام داده بود. 
در بوندس��لیگا تیمها،  فوتبال براب��ر و متعادل تری را 
نس��بت به ایتالیا بازی می کنند و گلهای بیش��تری به 
ثمر می رس��د. مطمئنم که این رقابته��ا برای من ایده 
آل هستند. ماتیاس سامر، مدیر ورزشی باواریایی هم 

معتقد اس��ت که کومن بازیکن ایده آلی برای این تیم 
محسوب می شود:” کینگزلی شانس این را دارد که در 
بایرن به چهره بزرگی تبدیل ش��ود. او س��رعت خوبی 
دارد. او کاماًل به س��بک فوتبال بایرن می خورد. برای 
همین او را خریدیم. تکنیک خوبی هم دارد و از هوش 
تاکتیکی بهره مند اس��ت. برای س��بک بازی ما عالی 
است.” کومن خریدی برای آینده بایرن نیست. ستاره 
فرانس��وی خیلی زود می تواند دراین تیم چهره شود و 
س��امر می گوید، همه چیز به خود او بستگی دارد:” او 
توانایی های خارق العاده ای دارد و همه چیز در دستان 
اوس��ت.” حتی مش��کل زبان هم ب��رای کومن وجود 
ندارد:” ما یک معلم آلمانی برای او انتخاب می کنیم تا 

بتوانند حرفهای مربی و باش��گاه را به او بفهمانند.”

 معرفی خرید جدید باواریایی ها

بایرن مجذوب و شیفته »کومن«

دغدغه های مربی صربستانی قبل از مادونینا

اولین داربی »میهایلوویچ« روی نیمکت
عظيمی:  سینیشا میهایلوویچ همه توجهش را معطوف به داربی میالن کرده که 
اولین تجربه او در داربی مادونینا روی نیمکت یکی از دو تیم است. اگرچه پیشتر 
در نقش دستیار مانچینی در اینتر او داربی های زیادی را پشت سر گذاشته، ولی 

هرگز در نقش سرمربی تیمش را برای این بازی حیثیتی آماده نکرده بود.
این بازی برای روسونری از اهمیت زیادی برخوردار است، بخصوص که اینتر هردو 
بازی اول فصل را پیروز شده و با شش امتیاز در صدر جدول قرار دارد. بیشترین 
نگرانی مربی سابق سمپدوریا مربوط به خط میانی میالن است. میهایلوویچ برای 
این منطقه یک خرید دیگر از مسؤوالن تیم درخواست کرده بود، ولی این اتفاق 
هرگز رخ نداد. او بیش از هر بازیکن دیگری س��وریانو مه��ره مورد عالقه اش در 
سمپدوریا را زیرنظر داشت و حاال یکی از دغدغه های اصلی او یافتن جایگزینی 

مناسب برای برتوالچی است که دراردوی تیم ملی مصدوم شد. 
غیبت او میهایلوویچ را از در اختیار داشتن یکی از کلیدی ترین مهره هایش مقابل 
رقیب همشهری بی بهره خواهد کرد. اگرچه مربی صربستانی میالن دراین شرایط 
امکان ساختن یک خط میانی مستحکم تر را هم پیش رو دارد. مونتولیوو و پولی 
برای داربی گزینه های مناسبی هستند. کاپیتان روسونری نقش بازیگردان را ایفا 
می کند. پولی هم قدرت جنگندگی زی��ادی دارد. میهایلوویچ باید بین مالکیت 
توپ یا استحکام هرچه بیشتر این منطقه تا زمان شروع داربی تصمیم گیری کند 
و یکی از این دو راه حل را برای ترکیب تیم انتخاب کند. دیونگ و کوکا هم خط 
میانی او را تکمیل می کنند. برای مقابله با خط میانی مقاوم مانچینی، او چاره ای 

جز انتخاب این مهره ها نخواهد داشت. 

پیگرینی: قیمت »دی بروین« فراموش می شود
مانوئل پیگرینی، س��رمربی منچسترسیتی معتقد اس��ت که هیچ کس، هزینه 
پرداختی سیتی برای کوین دی بروین را به خاطر نخواهد داشت. هافبک جوان 
بلژیکی با رقم نجومی 54 میلیون پوند از ولفسبورگ به سیتی پیوست. او فصل 
گذشته 10 گل برای ولفسبورگ به ثمر رساند و بهترین بازیکن بوندس لیگا شد. 
پیگرینی معتقد است که در پایان فصل، دبروین به قدری درخشان ظاهر خواهد 

شد که هیچ کس چیزی از قیمت او نخواهد گفت.

جرارد: می خواستم خودکشی کنم
استیون جرارد، کاپیتان سابق لیورپول عنوان کرد که پس از لیز خوردنش مقابل 
چلسی، قصد خودکشی داشته است. کاپیتان قرمزها نتوانست قهرمانی لیگ برتر 
را به همراه لیورپول در طول 17 س��ال حضورش در این تیم تجربه کند. آخرین 
قهرمانی لیورپول به سال 1990 باز می گردد و شاگردان برندان راجرز در فصل 
14-۲013 در آستانه رسیدن به آن بودند، ولی لیز خوردن جرارد مقابل چلسی 
و گلزنی دمبا با و پیروزی چلس��ی مقابل لیورپول باعث شد تا قهرمانی از دست 

لیورپول برود.

سیمئونه: گریزمان یکی از بهترینهای دنیاست
ورزش سه: دیگو س��یمئونه، س��رمربی اتلتیکومادرید معتقد اس��ت که آنتوان 
گریزمان میتواند به یکی از بهترین بازیکنان جهان تبدیل شود. مهاجم ۲4 ساله 
فرانسوی در دیدار اول اتلتیکو، گل پیروزی بخش را به ثمر رساند و مقابل سویا 
و پیروزی 3-0 تیمش نیز عملکرد درخش��انی داش��ت.گریزمان سال ۲014 از 

سوسیداد به اتلتی پیوست و ۲5 گل برای این تیم به ثمر رسانده است.

فان خال: من دیکتاتور نیستم
ورزش س��ه: لوئیس فان خال، س��رمربی منچس��تریونایتد، تأکید ک��رد که در 
مربیگری، دیکتاتور نیست و اعالم کرد، با  توجه به بازیکنانی که در اختیار دارد، 
ش��یوه های کاری اش را تغییر می دهد.  بتازگی ش��ایعاتی در م��ورد نارضایتی 
بازیکنان باتجربه منچستریونایتد از جمله  وین رونی و مایکل کریک از شیوه های 
کاری فان خال مطرح ش��د، اما او تأکید کرد که دایماً ب��ا بازیکنانش  در ارتباط 
است.  او به خبرنگاران گفت: باور کنید، من دیکتاتور نیستم. من ارتباط خوبی با 
بازیکنان دارم. همه بازیکنان با  من ارتباط دارند. آنها به دفتر من می آیند.  کریک و 

رونی پیش من آمدند و صحبت کردند، زیرا آنها کاپیتان های تیم هستند.

بارسا در اندیشه جذب دروازه بانی 1۶ ساله از اینترمیالن
فارس: بارسلونا که در پایان فصل گذشته مقام قهرمانی اللیگا و لیگ قهرمانان اروپا 
را کسب کرد، شاید برای جانشینی دانیل براوو، دروازه بان ۲3 ساله اش، دروازه بان 

جدید بگیرد.
 بر این اس��اس  وضعیت ریکاردو بروگنونی از اینترمیالن را زیر نظر گرفته اند و 

ممکن است این دروازه بان 16 ساله  راهی بارسا شود.

بیل ومراجعه به روانشناس بخاطر مشکلش بارونالدو
 دیلی میل : ستاره ولزی رئال مادرید که سال ۲013 به این تیم پیوست، پس از 
پشت سر گذاشتن یک فصل درخشان، دچار افت محسوسی شد و فصل گذشته 
بارها مورد انتقاد هواداران رئال و نیز کارشناس��ان فوتبال در اسپانیا قرار گرفت. 
با این حال بیل فصل جاری را امیدوارکننده شروع کرده و پس از زدن دو گل به 
بتیس در برتری 5-0 رئال مادرید، در بازی های ملی نیز برای ولز یک گل حساس 

در خانه قبرس به ثمر رساند و موجب پیروزی تیم ملی کشورش شد.
دیلی میل  گزارش داد که نقش »جیمی ادواردز«، روانشناس ورزشی معروف، در 
اوجگیری دوباره بیل بسیار موثر بوده است. ادواردز همان روانشناسی است که 
جو هارت، دروازه بان سیتی و لوک شاو، مدافع جوان یونایتد نیز از توصیه های او 

بهره مند شده و آنها نیز فصل جاری را بسیار درخشان آغاز کرده اند.

لمان: »تراشتگن برتر«  از» نویر«  خواهد شد
ینس لمان، دروازه بان سابق تیم ملی آلمان و باشگاه های دورتموند و آرسنال، 
نویر و تراشتگن، دو دروازه بان موفق تیم ملی آلمان را بهترین های حال حاضر 
دنیا می داند. ینس لمان، در مورد نویر و تراشتگن گفت: نویر یک نابغه است. او 
مثل یک بازیکن اضافه در تیم عمل می کند و تنها یک دروازه بان نیست. اگر من 
10 سال دیرتر متولد می شدم، االن نویر دشوارترین رقیب من بود؛ با این حال 
معتقدم که تراشتگن از لحاظ فوتبالی اندکی برتر از نویر است و در آینده، بهتر نیز 
خواهد شد. آلمان باید از داشتن این دو دروازه بان به خود ببالد. آنها بهترین های 

دنیا در پست خود هستند. 

هفته پنجم لیگ برتر انگلیس

تحقیر چلسی در گودیسون پارک
فارس: تیم فوتبال چلس��ی در هفته پنجم لیگ برتر انگلی��س در خانه اورتون 
شکست دیگری را متحمل شد.  در آغاز هفته پنجم لیگ برتر انگلیس چلسی در 
گودیسون پارک میهمان اورتون بود و با نتیجه سه بر یک شکست تحقیرآمیزی 
را متحمل شد.  این سومین شکست شاگردان مورینیو در 5 دیدار اخیر بود. آن ها 
در این 5 دیدار تنها موفق شده اند یک پیروزی بدست آورند تا رکورد منفی آقای 

خاص در لیگ برتر تداوم داشته باشد.

آقای خاص امیدوار به آینده چلسی

مورینیو: رخدادهای سال 2۰۰۷  تکرار نمی شوند
امين غالم نژاد:  ژوزه مورینی��و هرگز هیچ فصلی را به 
این بدی شروع نکرده و خودش هم از این شرایط چلسی 
بشدت ناراضی است؛ ولی مربی چلسی می داند که شرایط 
س��ال ۲007 برای او تکرار نمی شود؛ زمانی که او اخراج 
غیرمنتظره ای را در استمفوردبریج تجربه کرد. رابطه او 
با رومن آبراموویچ مالک چلسی خیلی خوب مانده و آقای 
خاص در مورد ش��رایط فعلی می گوید:  من نمی خواهم 
تیم را در هیچ شرایطی ترک کنم. باشگاه هم نمی خواهد 
که من از تیم بروم. من جایی نمی روم. باشگاه هم قصد 
اخراج کردن من را ندارد، همین. اگر شخصی فکر می کند 
که من از سمتم کنار می روم، این شخص از شرایط چیزی 
نمی داند. فکر می کنم این مردم هواداران چلسی نیستند، 
برای اینکه آنه��ا خیلی خوب من را می شناس��ند و این 
پروفایل کاری من نیست. من از مشکالت فرار نمی کنم. 
دراین شرایط من از نتایج بد فرار نمی کنم. آبراموویچ روز 

جمعه در محل تمرین چلسی حضور داشت. 
مورینیو ک��ه در کنفرانس خبری پی��ش از دیدار مقابل 

اورتون ش��رکت کرده بود، در مورد حضور مالک روسی 
درتمرین تیم گفت که او رئیس اس��ت و حق دارد که از 
محل باشگاه و تمرین تیم بازدید کند. مورینیو شرایط را 
مشابه سال ۲007 نمی داند. درآن س��ال او از ماه ژانویه 
از عملک��رد تیم در ب��ازار نقل وانتق��االت عصبانی بود و 
از اینکه آورام گرنت هم در آس��تانه دس��تیابی به پست 
مدیرفوتبال تیم بود، رضایت نداشت.  بعد از بازی چلسی 
مقابل روزنبرگ در ماه سپتامبر در استمفوردبریج، تنها 
۲4.973 نفر در ورزشگاه حاضر یافتند؛ البته تیم مورینیو 
در آن سال فصل را به مراتب بهتر از االن شروع کرده بود. 
مورینیو بعد از موفقیت هایش در اینتر و رئال مادرید در 
فاصله این سالها، ش��رایط را به مراتب متفاوت تر از سال 
۲007 می بیند و از خودش هم رضایت بیشتری دارد. “ 
وقتی س��ال ۲007 اینجا بودم، دو چیز در ذهنم داشتم. 
اینکه به ایتالیا و اس��پانیا بروم. در هردوی این کشورها 
مربیگری را تجربه کرده ام، نمی خواهم به آنجا برگردم. 
می خواهم اینجا بمانم. این خیلی متفاوت اس��ت. آقای 

آبراموویچ سال ۲007 در زندگی فوتبالی اش تنها دو مربی 
می ش��ناخت، رانیری و من. او االن تجربه کار با مربیان 
زیادی را پیدا ک��رده  و این هم خودش تفاوتی اس��ت.”  
مورینیو و آبراموویچ رابطه خود را بعد از سال ۲007 بهبود 
بخش��یدند و آبراموویچ در اوایل ماه گذشته یک قرارداد 
چهارساله دیگر به او پیشنهاد کرد” چندهفته پیش من 
فقط دو سال قرارداد داشتم.االن چهار سال قرارداد دارم. 
این هم ش��رایط را متفاوت می کند. ما فقط یک مشکل 
داریم و آن این اس��ت که نتیجه نمی گیریم. نتایجی که 
انتظار کسب آنها را داریم؛ این مشکل ماست. من هرگز 
درچهار بازی ابتدای فصل چهار امتیاز نداش��تم. هرگز، 
راضی نیستم و خوشحالم که راضی نیستم، اما خوشبین 
هستم. به بازیکنانم اعتماد دارم و آنها هم به من اعتماد 
می کنند. برای همین خیلی شرایط سختی نیست. برای 
اینکه حس می کنید که نتایج خوب از راه می رسند. این 
چیزی نیست که ش��ما راه خروج از آن نبینید. مطمئن 

هستم که چلسی از این شرایط خارج می شود.”

دانيال صدقی:  آرس��ن ونگر ب��ار دیگر 
به موض��وع کمب��ود مهاجم��ان خود 
دراروپا اش��اره کرد و معتقد است که 
در کش��ورهایی نظیر آلمان ماریو 
گوتزه ک��ه در خط حمل��ه بازی 
می کن��د، در واقع ی��ک هافبک 
خالق است و اسپانیا هم به لطف 
حضور سسک فابرگاس در نقش 
فوروارد توانسته قهرمان جهان 

شود.
 ونگ��ر در بازار نق��ل وانتقاالت 
هم یکی از دالیل خرید نکردن 
آرس��نال را کمب��ود مهاج��م 
مناسب در قاره اروپا اعالم کرده 
بود. این بح��ث یکی از موضوعات 
نشست اخیر مربیان یوفا هم بود” این 
یکی از بحث های ما در زمان اس��تراحت 
نشست یوفا بود. مهاجمان امروزی همه 
متعلق به آمریکای جنوبی هستند. اروپا 
دیگ��ر مهاجمی تولید نم��ی کند.” این 
بحران ب��ه حدی جدی اس��ت که ونگر 
دوره ای مشابه را که او برای پیدا کردن 
یک مهاجم تراز اول برای تیمش تا این 
حد دچار مشکل بوده، به یاد نمی آورد. 
گوتزه در بازی مقابل اسکاتلند یا لهستان 
در خط حمله بازی ک��رد، ولی او دراصل 
یک هافبک خالق اس��ت. دلیل اینکه آنها از او 

در این پست استفاده می کنند به نظرم این نیست 
که نمی خواهند با یک مهاجم بازی کنند، بلکه به 
این خاطر که یک مهاجم تمام عیار در این س��طح 
دراختیار ندارند. اس��پانیا در ج��ام جهانی ۲010 
همین کار را با سسک فابرگاس کرد و آلمان درحال 

حاضر با گوتزه این کار را می کند.” 
ونگر معتقد است که برای شکستن این سیکل باید 
شیوه توسعه بازیکنان را تغییر داد و آنها را در زمان 
آموزش در سنین جوانی در پست های اختصاصی 
تری تمری��ن داد.” آکادمی ها بای��د بازیکنان را به 
صورت تخصصی پرورش دهند. بازیکنان بین سن 
پنج تا دوازده س��الگی باید مهارت های تکنیکی را 
بیاموزند. در 1۲-14 سالگی ش��ما روی سرعت و 
توانایی های فیزیکی با آنها کار می کنید، ولی از 14 
سالگی به بعد، وقتی بازیکنان را برای حرفه فوتبال 
خود در یک پست تخصصی آموزش می دهید، باید 
بیشتر روی پس��ت تخصصی آنها کار کنید. شاید 
باید کام��اًل در مورد ش��یوه های آموزش تخصصی 
خود تجدید نظر کنیم.” او درمورد مهاجمان فعلی 
آرسنال گفت:” فکر می کنم ژیرو، والکات، سانچس 
براحتی می توانند ب��ه رک��ورد۲0 گل بدون هیچ 
مشکلی دس��ت یابند. گاهی اوقات شما نیاز دارید 
به بازیکنان خود اطمینان کنید. من رمزی، اوزیل 
و کاس��ورال را هم دارم که 15 ی��ا 10 گل می زنند. 
اگر ش��ما فقط یک بازیکن دارید ک��ه گل می زند، 
در زمان مصدومیت او، نمی دانید چه بازیکنی گل 

خواهد زد.”  

ادعای مربی فرانسوی آرسنال

ونگر: اروپا دیگر مهاجم خوب 
تولید نمی کند
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قدس ورزشی

تیمهای ملی والیبال ایران و لهستان در چارچوب رقابتهای 
جام جهانی ژاپن به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان جدالی 
حس��اس، تیم ملی ایران با حساب س��ه بر دو مقابل قهرمان 

جهان شکست خورد تا یک برد ارزشمند را از دست بدهد.
تیم ایران ش��روع خوبی در این بازی مهیج داشت و دو ست 
ابتدایی را به ترتیب با امتیازهای ۲5 بر 18 و ۲5 بر ۲3 برنده 
شد. در ست سوم لهس��تان ۲5 بر 15 پیروز ش��د تا به بازی 
برگردد. ست چهارم این مس��ابقه را لهستان ۲5 بر ۲0 برد تا 
کار به ست پنجم کشیده شود. در ست پنجم این تیم لهستان 
بود که 15 بر 11 برنده ش��د و این دیدار را سه بر دو به سود 

خود خاتمه داد.
تیم کش��ورمان بازی را با ترکیب دیداره��ای قبل آغاز کرد. 
سعید معروف، سیدمحمد موس��وی، عادل غالمی، مجتبی 
میرزاجانپور، میالد عبادی پور، امیر غف��ور و مهدی مرندی 

)لیبرو( آغاز کرد. 
    تمجيد سرمربی لهستان از ایران و معروف

مهر: استفن آنتیگا، سرمربی لهستان در نشست خبری پس از 
پایان بازی گفت: بازی بسیار دشواری بود، اما راضی هستیم، 
چون این پیروزی برای تیم ما اهمیت بسیاری داشت. بازی با 
ایران همیشه دشوار است. درست است که در دو سال گذشته 
بیشتر بازی ها را مقابل این تیم برده ایم، اما همواره باید بازی 

خوبی ارایه کنیم. 
وی با اش��اره به عملکرد کاپیتان ایران افزود: بازی با معروف 
همیشه جذاب است، چرا که او می تواند راهبرد یک بازی را 
تغییر دهد. سرمربی لهستان ادامه داد: در ست نخست، ایران 
بر بازی س��وار بود و بهتر از ما بازی کرد، اما در ست دوم می 
توانستیم برنده از زمین خارج شویم. البته سطح والیبال خیلی 
باال بود. بار دیگر می خواهم در خص��وص ذخیره های تیمم 
صحبت کنم: درزیزگا و میکا. آنها واقعاً به تیم انرژی دادند و 

عملکرد بسیار خوبی داشتند. لهستان یک تیم واقعی است.
    کواچ: عصبانی شده بودم

سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از شکست تیمش برابر 
لهستان با تأکید بر اینکه در ابتدای ست پنجم عصبانی شده 

بود، گفت: گرفتن دو ست از لهستان کار آسانی نیست و فکر 
می کنم ایران خوب بازی کرد.

کواچ ادامه داد: پیش افتادن از لهس��تان در سطح قهرمانی 
جهان کار آسانی نیست. بعد از دو ست، ما توقفی در بازی خود 
نداشتیم، اما لهستان به بازی برگشت. آنها دریافتهای خوبی 

داشتند و سرویسهای سختی زدند.
س��رمربی تیم ملی ایران همچنین عنوان کرد: من در شروع 
ست پنجم عصبانی شده بودم و در امتیاز 1۲ - 11 می توانست 
بازی برابر 11 ش��ود و ش��اید هم این بازی پای��ان متفاوتی 

داشت.

رقابتهای والیبال جام جهانی- ژاپن

ایران بازی برده را به لهستان باخت

  تور جهانی تنیس روی میز - بلژیک
برداران عالمیان قهرمان شدند

تسنیم: تیم دو نفره برادران عالمیان با پیروزی 3 بر یک مقابل تیم دو نفره مجارستان  
به مق��ام قهرمانی تور جهانی تنیس روی میز در بلژیک رس��ید. ب��رادران عالمیان 
ست های اول، سوم و چهارم را با نتایج 11 بر 5، 11 بر 6 و 11 بر 7 به سود خود ثبت 
کردند و ست دوم را 8 بر 11 به حریف واگذار کردند. دو بازیکن تیم مجارستان در 
رتبه های ۲83 و 318 رده بندی جهانی ایستاده اند، در حالی که نوشاد در رده 103 

و نیما عالمیان نیز در رده 19۲ قرار دارند.

داورزنی: شرایط تیم ملی بهتر می شود
سایت فدراسیون والیبال: رئیس فدراس��یون والیبال گفت: بازیکنان ایران مقابل 
لهستان با تعصب بازی کردند و بدون شک شرایط تیم ملی در ادامه مسابقات جام 
جهانی بهتر خواهد شد. محمدرضا داورزنی پس از شکست تیم ملی والیبال ایران 
مقابل لهس��تان در رقابت های جام جهانی ۲015 درباره این مسابقه اظهار داشت: 
طبیعی است که من و تمام مردم دوست داریم که ایران در همه مسابقات پیروز باشد 

اما این سومین دوره ای است که ما در این مسابقات حضور پیدا می کنیم.
وی با بیان اینکه تیم ایران در دوره گذشته عنوان نهم را کسب کرده است، افزود: باید 
تالش کنیم که امسال شرایط بهتری نسبت به دوره گذشته داشته باشیم اما اینکه 
این توقع وجود داشته باش��د که ایران قهرمان یا نایب قهرمان شود، جزو آرزوهای 
خیلی خوب است اما باید بپذیریم که مس��یر پیشرفت در والیبال دنیا باید منطقی 
باشد که خدا را شکر در حال طی شدن است.  رئیس فدراسیون والیبال گفت: تیم 
ایران دیگر از پدیده بودن خارج ش��ده اس��ت و حاال تیم های خوب دنیا روی ایران 
حساب می کنند، چراکه جزو قدرت های والیبال دنیا هستیم. امروز ملی پوشان ایران 
عیار والیبال ایران را به خوبی نش��ان دادند و ثابت کردند که پتانسیل باالیی دارند. 

امیدوارم در ادامه بازی ها شرایط به گونه ای باشد که همه مردم راضی باشند.
داورزنی ضمن تقدیر و تشکر از بازیکنان ایران خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم در 
روزهای آینده  خوبی قرار بگیریم و محمودی به ترکیب اضافه شود تا فشار تنها روی 
یک بازیکن در پست پشت خط زن نباش��د. بازیکنان ایران با غیرت و تعصب بازی 

کردند و بدون شک در ادامه شرایط بسیار بهتر خواهد شد.

کریمی: در المپیک جبران می کنم
ایس��نا : علیرضا کریمی برنده مدال برنز وزن 86 کیلوگرم کشتی آزاد جهان که در 
رقابتهای الس وگاس نمایش تحس��ین برانگیزی در اولین حضورش در تیم ملی 
داشت، گفت: اگر قبل از مسابقات جهانی یک بار با حریف روسم کشتی گرفته بودم، 
االن شکستش می دادم. امیدوارم خدا کمک کند تا در المپیک انتقام این شکست 
را بگیرم. هدف من المپیک است که باید برای رس��یدن به این هدفم ابتدا از فیلتر 
انتخابی عبور کنم. وی ادامه داد: چندین ماه به سختی تمرین کرده بودیم و تاکید 
کادر فنی ارائه کش��تی هجومی و ایرانی بود. من تمام سعی خود را کردم تا در نبرد 
با قهرمانانی مانند آلداتوف، گانف و سعداهلل یف که همگی عنوان قهرمانی جهان را 
داشته اند، کش��تی ایرانی را به نمایش بگذارم. این کش��تی گیر ۲1 ساله که از رده 
جوانان به تیم ملی بزرگساالن آمده، در پایان گفت: از کادر فنی که به کشتی گیران 
جوان اعتماد می کند تش��کر می کنم. در این تیم 6 نفر برای اولین بار در مسابقات 
جهانی شرکت می کنند که امیدوارم با کسب هر نتیجه ای مردم از این تیم جوان 

حمایت کنند تا در المپیک نتیجه زحمات خود را بگیریم.

جام جهانی والیبال ۲۰۱5 - ژاپن

۵۰ امتیاز غول استرالیایی در یک بازی
کاپیتان تیم ملی والیبال استرالیا در بازی مقابل مصر به اندازه دو دست برای تیمش 
امتیاز گرفت. تیم ملی والیبال استرالیا، نخس��تین پیروزی خود در جام جهانی را 
مقابل مصر، تجربه کرد. استرالیایی ها صبح امروز با نتیجه 3 بر ۲ قهرمان آفریقا را 

شکست دادند.

آمریکا در 3 ست متوالی از سد ایتالیا گذشت
دیدار حس��اس تیم های ملی والیبال آمریکا و ایتالیا در چارچ��وب رقابتهای جام 
جهانی ژاپن دیروز برگزار شد که این بازی را تیم آمریکا با حساب 3 بر صفر به سود 
خود پایان داد. تیم آمریکا در این مسابقه به ترتیب با امتیازات ۲5 بر 18، ۲5 بر ۲3 
و ۲9 بر ۲7 برابر حریف خود برنده شد. در پایان این مس��ابقه دیوید لی، بازیکن با 
تجربه آمریکایی ها عنوان بهترین بازیکن میدان را به خود اختصاص داد. ژاپن هم 

3 بر صفر کانادا را برد.

کتیرایی: نتایج اخیر، تلنگری برای کاراته ایران بود
تسنیم : مربی تیم ملی کاراته گفت: نتایجی که در رقابت های قهرمانی آسیا در ژاپن 

اتفاق افتاد می تواند تلنگری برای تیم ما باشد تا هیچ حریفی را دست کم نگیرد.
 علیرضا کتیرایی اظهار داشت: همیشه در ورزش برد و باخت وجود دارد و به نظر 
من خیلی کارشناسانه نیست که با سوم شدن کاراته ایران در آسیا بگوییم کاراته 
کشورمان تمام شده است. تیم ملی فوتبال برزیل هم در خاک خودش از آلمان 
هفت گل خورد، آیا درست است که بگوییم فوتبال برزیل تمام شده است؟! این 
نتیجه به عقیده من برای ما خوب بود زیرا تلنگری خوردیم تا دیگر هیچ حریفی 

را دست کم نگیریم.

دژاگه: فکر نمی کنم به 
خاطر خالکوبی جریمه 

شوم
اشکان دژاگه که در تیم العربی 
قطر بازی می کند در مصاحبه 
با یک��ی از روزنامه های قطری 
مصاحبه ای انج��ام داده که به 

شرح زیر است:
ش�رایط تيم العربی را قبل 
از انجام ب�ازی اول چگونه 

می بينيد؟
ما به واسطه اردوی پیش فصل 
موفقی که در ایتالیا داش��تیم 
وضعیت خوبی داریم و با توجه 
به این می توانیم برای قهرمانی 
در جام ه��ای مختل��ف رقابت 
داشته باشیم. مخصوصا اینکه 
این اردو برای بازیکنان جدید 
که در این فصل به تیم العربی 
پیوسته اند مفید بوده و از اینجا 
به همه آنها خوشامد می گویم.

 نظ�رت درب�اره س�رمربی 
جدید العربی زوال چيست؟

من باور نمی ک��ردم که چنین 
اسطوره ای سرمربی من باشد. 
او یکی از بهترین بازیکنان در 
تاریخ فوتبال ایتالیا به ش��مار 
می آی��د. او در زمان حضورش 
در تیم ملی و باشگاه ها خوش 
درخشید و از بازیکنان به نامی 
اس��ت. او همچنین در زمینه 
مربیگری نیز از بهترین مربیان 
به شمار می آید. به همین خاطر 
من خوش��حالم که او سرمربی 

من است 
 عملکردت در فصل گذشته 
را چگونه ارزیابی می کنيد؟

در فصل گذشته به علت تجربه 
ش��رایط آب و هوای��ی جدید 
نتوانستم خودم را به آن شکل 
مطلوب نشان دهم و انتظاراتی 
که از من داش��تند را نتوانستم 
برآورده کنم ولی در این فصل 
تمام سعی خود را می کنم که 
بازی خوبی را از خود به نمایش 

بگذارم.
هدف ش�ما در این فصل از 

ليگ ستارگان چيست؟
آرزوی من این است که در این 
فصل جزء بهتری��ن بازیکنان 
لیگ س��تارگان ش��وم. اگرچه 
من ب��ه دنبال عناوی��ن فردی 
نیستم بلکه هدف من این است 
که گل های زی��ادی را به ثمر 
برسانم تا ش��ادی و خوشحالی 
را به سکوهای هواداران العربی 
بازگردانم و قهرمانی های زیادی 
را برای ه��واداران ب��ه ارمغان 

بیاورم.
مطبوع�ات ایران�ی درباره 
خاط�ر  ب�ه  محروميت�ت 
صحب�ت  خالکوب�ی ات 
می کنن�د. آیا این مس�اله 

صحت دارد؟
 خیر، این خبر درس��ت نیست 
و این فقط س��خن مطبوعات 
اس��ت. خالکوبی من مستحق 
محرومی��ت و جریمه نیس��ت 
همچنانی که هم��ه می دانند 
که من در آلمان بزرگ شدم و 
از وضعیت من اطالع داشتند و 
به همین خاطر فکر نمی کنم به 

خاطر خالکوبی جریمه شوم.

     نوری و تیمش س��اعت 19:30 امروز در آخرین دی��دار هفته اول لیگ قطر 
میزبان الس��د و ژاوی هرناندز خواهند بود. احتماال در بس��یاری از نقاط جهان، 
فوتبالی های زیادی به تماشای اولین بازی ژاوی در پیراهن تیمی به جز بارسا 

خواهند نشست
    سیدجالل حسینی در پاسخ به این سوال که قرارداد او که 800 میلیون تومان 
اعالم شده درست اس��ت، گفت: میزان قرارداد من درست است اما تا امروز یک 

ریال هم از باشگاه پول نگرفته ام.
    علی لطیفی در خصوص شایعه درگیری خداداد عزیزی و محسن تنابنده در 
اردوی تیم 98 در اتریش، اظهار داشت: من این موضوع را تایید نکردم بلکه در 
مصاحبه های خود بر این نکته تاکید داشتم که خداداد عزیزی و محسن تنابنده 

خیلی با هم رفیق هستند 
    در شرایطی که 3 تیم خوزستانی تعداد بازیکنان بومی شان در لیگ برتر کمتر 
از 30 نفر است. تعداد بازیکنان خوزس��تانی که در تیم های نظامی فعالیت می 

کنند بیش از 30 نفر است.
     استقاللی ها در حالی شهرداری سمنان را به 5 گل بدرقه کردند که بر خالف 
ادعای های سازمان لیگ این تیم در دسته س��وم رقابت های کشور هم حضور 

ندارد! این تیم فقط سال قبل در شهرستان سمنان قهرمان شده است
     در حالی که س��رخ ها مدام می نالند این باش��گاه پول ندارد و به جای ناهار، 
بیس��کوییت می خورند! قبل از بازی با پیکان به یک��ی از گران ترین هتل های 

پایتخت رفتند
     بازیکن هندوراسی پرسپولیس این روزها شرایطی مشابه جاسم کرار عراقی 
دارد. او که به تازگی خانواده اش را به ایران آورده است همچنان در هتل به سر 

می برد.

تلــگرامی گزارش  ویژه

تغییرات اساسی در مدیریت سازمان لیگ آغاز شد

حذف بی سر و صدای عابدینی و بهروان  
پيمان طالبيان : پس از ماه ها انتظار انتخابات جدید اعضای هیأت رئیسه سازمان لیگ برگزار شد و چهره هیأت 

رئیسه سازمان لیگ تغییر کرد.
کنار رفتن امیرعابدینی، غالمرضا بهروان و روی کار آمدن افرادی مانند اصغر باقریان، محمود شیعی، سعید آذری، 
فرزاد هنرپیشه ، س��یدمحمد عیوقیان و علی زینلی از مهمترین رخدادهای این نشست بود تا به کلی ترکیب 
هیأت رئیسه سازمان لیگ تغییر پیدا کند تا شاید اعضای جدید بتوانند مشکالت موجود در این مجموعه را به 
حداقل برسانند. نکته مهم قابل توجه این بود که مس��ؤوالن فدراسیون فوتبال از جمله علی کفاشیان و مهدی 
تاج هیچ تمایلی به شکل گیری این اتفاقها و تغییرات نداشتند، به همین منظور برای ابقای هیأت رئیسه پیشین 
موضوع انتصاب آنها را مطرح کردند، ولی اعضای مجمع نه تنها این پیشنهاد را نپذیرفتند، بلکه با عدم اعتماد 
به اعضای پیشین ترکیب هیأت رئیسه را به کلی دگرگون ساختند تا یکی از سازمانهای کلیدی فوتبال ایران که 

نقش ویژه ای در حوزه درآمدزایی دارد را از حیطه نفوذ دوستان کفاشیان خارج کنند.
هرچند مهدی تاج پس از تغییرات اساسی در هیأت رئیسه سازمان لیگ در اظهارنظری از این تغییرات استقبال 
کرد، اما به نظر می آید وی زیاد از این تغییرات راضی نیست، زیرا از هم اکنون زمزمه تغییر ساختار در مدیریت 
سازمان لیگ به گوش می رسد که این اتفاق زیاد با تفکرات مدیریت کنونی این سازمان همخوانی ندارد. از طرفی 
شنیده می شود اعضای مجمع و منتخبان جدید  به دنبال شفاف سازی مالی در عملکرد سازمان لیگ برتر هستند، 
ضمن اینکه دغدغه های جدی درباره برخی مصوبات هیأت رئیسه سازمان لیگ در ماجرای قراردادهای تجاری 
بزرگ داشتند. به عنوان مثال عدم اخذ مصوبه رسمی از هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال و مجمع عمومی برای 
ارایه تخفیف ۲0 میلیارد تومانی به اسپانسرفصل گذشته لیگ برتر، یکی از ابهاماتی است که بدون تردید مجمع 

جدید روی آن دست خواهد گذاشت، زیرا گزارش این اتفاق به وزیر ورزش و جوانان هم ارایه شده است. 
اما نکته مهم دیگر غیبت مسؤوالن هیأت فوتبال مشهد در نشست مجمع س��ازمان لیگ بود، در شرایطی که 
نماینده هیأت فوتبال مشهد می توانست در ترکیب نهایی هیأت رئیسه سازمان لیگ قرار بگیرد، با غیبت پرسش 

برانگیز خود، شانس فوتبال خراسان را برای قرار گرفتن در جمع تصمیم ساز فوتبال ایران از دست داد.

بازگشت تیم ثامن الحجج؛ 
 مجهول بزرگ معادله لیگ برتر هندبال

هفته نخست لیگ برتر هندبال در حالی به پایان رسید که حضور 
11 تیم در لیگ نهایی شده اس��ت، اما هنوز تکلیف تیم دوازدهم 
که باید در گروه اول قرار بگیرد، مشخص نیست. از احتمال حضور 
گزینه های زیادی در لیگ برتر صحبت به میان آمده است، اما هنوز 
حضور هیچ یک قطعی نیست و برنامه هفته دوم که از دوشنبه آغاز 
می شود، همچنان با یک جای خالی با عنوان )x( بسته شده است.

در این میان مسووالن فدراس��یون هندبال هنوز به بازگشت تیم 
ثامن الحجج به لی��گ امیدوار هس��تند و با وجود اینک��ه لیگ به 
صورت رسمی از 1۲ شهریورماه آغاز شده است، مذاکرات خود را 
با مدیران ثامن الحجج ادامه داده اند و منتظر پاسخ مثبت از سوی 

آنها هستند.
از طرفی باشگاه ثامن الحجج به تیمداری در لیگ برتر والیبال روی 
آورده و تیمی در این مسابقات تشکیل داده است. در شرایطی که 
حتی تمرینات تیم والیبال ثامن الحجج نیز آغاز شده است، بعید به 
نظر می رسد که این باشگاه تمایلی به حضور در لیگ هندبال داشته 
باش��د. فرامرز می آبادی، دبیر فدراسیون هندبال شخصاً مذاکرات 
 x همچنان x با مدیران ثامن الحجج را پیگیری کرده، اما از نظر او
است و هیچ پاسخ مثبت و یا منفی در مقابل خواسته خود دریافت 

نکرده است.
می آبادی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم ضمن تأکید بر مطلب فوق 
اظهار داشت: ثامن الحجج از تیم های صاحب نام در هندبال است و 
ما دوست داریم در لیگ بماند. ما با مسووالن این تیم صحبت کردیم 

و قرار است پاسخ نهایی خود را به ما اعالم کنند.
باشگاه ثامن الحجج در فصل گذشته با دو تیم از مشهد و سبزوار 
در لیگ برتر هندبال حضور داش��ت که در پای��ان ثامن الحجج 
س��بزوار به عنوان قهرمانی و ثامن الحجج مشهد بر سکوی سوم 

ایستاد.
 در فصل جدید مدیران ثامن الحجج به دلیل افزایش چند برابری 
قیمت بازیکنان و برخی مسائل دیگر از تیمداری در هندبال انصراف 
دادند، اما تا به امروز انصراف خود را به صورت رس��می و کتبی به 
فدراسیون اعالم نکرده اند. این درحالی است که مسؤوالن فدراسیون 
با توجه به سابقه این تیم در هندبال ایران برای بازگردادن آن به لیگ 
در تالش هستند. گفتنی اس��ت، با توجه به آغاز لیگ برتر هندبال 
در صورت بازگش��ت تیم ثامن الحجج به لیگ، این تیم امتیازهای 

هفته های ابتدایی را از دست می دهد.

کشتی آزاد قهرمانی جهان - آمریکا

طالهای ۳ وزن دوم به ایران نرسید
در پایان مسابقات روز دوم رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی 

جهان در  سه وزن دوم نفرات برتر وزنهای 61، 86 
و 97 کیلوگرم مشخص شدند که طالهای 

روز دوم به کشورهای آمریکا، روسیه و 
آذربایجان رسید.

علیرض��ا کریم��ی در 86 به مدال 
برنز رسید و عباس طحان در 97 
کیلوگرم ب��ا شکس��ت در دیدار 
رده بن��دی پنج��م ش��د؛ این دو 
کشتی گیر موفق به کسب سهمیه 

المپیک شدند. بهنام احسان پور هم 
در 61 کیلو حذف شد و به عنوانی بهتر 

از هجدمی نرسید.
 رده بندی نفرات برتر س�ه وزن دوم به شرح زیر 

است:
۶1 کیلوگرم:

1- حاج��ی علی ی��ف )آذربایجان( ۲- نومی��ن باتبولد 
)مغولس��تان( 3- والدیمیر دوبوف )بلغارس��تان( و 

واسیل شوپتار )اوکراین( 
8۶ کیلوگرم:

1- عبدالرشید سعداله یف )روسیه( 
۲- س��لیم یاش��ار )ترکی��ه( 3- 
علیرضا کریمی )ایران( و ساندرو 

امیناشویلی )گرجستان( 
9۷ کیلوگرم:

1- ِکی��ل اس��نایدر )آمری��کا( ۲- 
عبدالس��الم گادیس��وف )روس��یه( 
3- پاولو اولینی��ک )اوکراین( و ختاگ 

گازیموف )آذربایجان( 
ایران در روز نخست این مسابقات صاحب یک مدال برنز 
و سهمیه المپیک توسط سیداحمد محمدی در وزن 65 

کیلوگرم شده بود .

فارس: در روز دوم رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی 
جهان مانند روز اول شگفتی های جالبی رقم خورد.

۶1 کیلوگرم:

از حوادث مهم این وزن می  توان به شکست باجرانگ، 
نایب قهرمان آس��یا و بازی های آس��یایی از هند با 
نتیجه 10 بر صفر مقابل باتبولد، نفر س��وم آسیا و 

بازی های آسیایی اشاره کرد.
8۶ کیلوگرم:

از حوادث مهم این وزن می توان به شکست جیمی 
اسپینال، نایب قهرمان المپیک لندن از پورتوریکو 
مقابل سلیم یاشار، دارنده مدال برنز ۲014 جهان از 

ترکیه با نتیجه 11 بر صفر اشاره کرد. 
     اس��تفان ورب، دارنده مدال برنز ۲013 جهان 
از مجارس��تان نیز با نتیجه 9 بر چهار مقابل پیوتر 
اینالوف، نایب قهرمان بازی های اروپایی از مولداوی 

شکست خورد.
98 کیلوگرم:

ِکیل اسنایدر، کشتی گیر 19 ساله آمریکایی که با 
غلبه بر جیک وارنر، قهرمان المپیک لندن در وزن 
96 کیلوگرم جانشین این کشتی گیر با تجربه شده 
بود، شگفتی خود را با پیروزی دو بر یک مقابل پاولو 

اولینیک اوکراینی آغاز کرد. 
وی در مرحله بعد هم رادوس��الو باران لهستانی را 
با نتیجه هشت بر صفر شکس��ت داد تا نشان دهد 

بی جهت برای این مسابقات انتخاب نشده است.
البته این پایان شگفتی های این کشتی گیر 19 ساله 
نبود و با غلبه بر عبدالس��الم گادیسوف باتجربه در 
فینال، او را در تکرار طالی جهانی سال ۲014 ناکام 
گذاشت تا با کسب مدال طال، بزرگترین شگفتی این 

مسابقات را رقم بزند.

شگفتی 19 ساله

پنجمین روز جام جهانی والیبال با ش��ش دیدار در دو شهر 
هیروشیما و هاماماتسو در کش��ور ژاپن پیگیری خواهد شد. 
تیم ملی والیبال ایران در پنجمین روز جام جهانی به مصاف 

روسیه می رود.
برنامه کامل پنجمین روز س��یزدهمین دوره جام جهانی به 

شرح زیر است:
    هاماماتسو:

لهستان – ونزوئال س��اعت 7 و 30 دقیقه/ آرژانتین – تونس 

ساعت 10 و 30 دقیقه/ روسیه – ایران ساعت 14
    هيروشيما:

مصر – آمریکا ساعت 7 و 30 دقیقه/ استرالیا - کانادا ساعت 
10 و 30 دقیقه/ ژاپن – ایتالیا ساعت 14 و 40 دقیقه

بعد از برگ��زاری این دیداره��ا، تیم های ش��رکت کننده در 
س��یزدهمین دوره جام جهانی برای مدت دو )دوشنبه و سه 
شنبه ۲3 و ۲4 شهریورماه( استراحت دارند و جابجایی آنان به 

دو شهر اوساکا و تویاما برای ادامه رقابت ها انجام می شود.

امروز ایران روسیه  ساعت14

خوانن��دگان گرام��ی ش��ما م��ی توانی��د نظرها، 
پیشنهادها وانتقادهای خود را دررابطه با این ویژه 
نامه از طریق سامانه پیامکی 3000737۲73 با ما 
درمیان بگذارید. لطفا قبل از ارسال پیام خود کلمه 
قدس ورزشی را درج نموده و سپس با درج مطلب 

پیشنهادی خود آن را برای ما ارسال نمایید.
    لطفا با والیبالیست عزیز کشورمان که زحمت 
زیادی کش��ید ولی االن در تیم جای ن��دارد بنام 

ظریف مصاحبه کنید 
    آقای سوریان که در مسابقات انتخابی تیم ملی 
خود را تافته جدا بافته میدانست ، باید هم اینگونه 
از صحنه رقابتهای جهانی کنار گذاشته شود . حیف 

از بیت المال که اینگونه حیف و میل شد .
   متاسفم برای آقایونی که فقط به خاطر پول فوتبال 

بازی می کنن وهیچ قابلیت هایی هم ندارند.
   چ��را در م��ورد دروازه ب��ان خوب کش��ورمون 
علیرضاحقیقی که یکی از بهترینای ایران تو جام 

جهانی و جام ملت ها بود مطلبی درج نمی کنید؟
   هر روزه در اخب��ار میخوانیم که باش��گاههای 
فوتبال در خصوص طلب میلیاردی بازیکنانش��ان 
با بی پولی مواجه هستند . وقتی بدون دلیل با این 
بازیکنانی که هیچ بار فنی نداشته و فقط راه میروند 
قرارداد بس��ته و بی جهت آنها را بزرگ می کنند 

نتیجه اش حیف و میل بیت المال می شود .

 کاپ:مصطفی هاش��می طبا در کتاب داس��تان یک صعود 
درباره س��ال های میانی دهه 70 توضیح کاملی داده است.  
در بخشی از این کتاب آمده است»ایجاد بی اعتمادی نسبت 
به مدیران ورزش و مربیان را چه کس��انی طرح می کردند؟ 
یکی رییس فدراسیون فوتبال سابق است که به باج دهی به 
این و آن معروف بوده . دیگری فرد منحرفی است که سابقه 
توده ای بودن و فساد اخالقی دارد و سومی کسی است که 
برادرش از منافقین است و برادر دیگرش به قاچاق دارو در 

ناصر خسرو می پردازد ....

عکس روز

   شماره پیامک  3۰۰۰۷3۷2۷3 صدای آشنا


