
 

پس از تهدید به احضار ربیعی به مجلس و شرط عجیب وزارت ورزش

صندوق بازنشستگی کشوری قید اجاره پرسپولیس را زد!
مسعود عباسی : درست همانطور که پیش بینی می شد، موضوع اجاره 
امتیاز باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس به صندوق بازنشستگی کشوری 
قبل از آنکه وارد کار اجرایی ش��ود از دس��تور کار هیات مدیره هولدینگ 
صنعتی ملی خارج شد چون مدیران ارش��د این مجموعه با انتقاد شدید 
مسووالن باالدستی رو به رو شدند . گفته می شود با مخالفت نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی به ویژه اعضای فراکسیون اجتماعی مجلس، وزیر 
تعاون، رفاه و امور اجتماعی به مدیران صندوق بازنشستگی کشوری دستور 
داده از سرمایه گذاری در این حوزه پرهیز کنند چون این اتفاق پیامدهای 

فراوانی را برای این وزارتخانه دارد.

در همین حال برخی رس��انه های خبری س��نگ اندازی وزارت ورزش و 
جوانان در مسیر اجاره برند باشگاه پرسپولیس را نیز از عوامل منتفی شدن 
این ماجرا ذکر کردند، هر چند هیچ خبر رس��می و دقیقی از سوی وزارت 
ورزش در این ارتباط منتشر نشده است اما گفته می شود شرط ویژه وزارت 
ورزش و جوانان برای واگذاری امتیاز این باش��گاه مانع بزرگی برای عقد 
قرارداد نهایی شده اس��ت. در این ارتباط گفته می شود وزارت ورزش در 
جریان مذاکرات خود به طرف مقابل اعالم کرده در صورت سرمایه گذاری 
هولدینگ مذکور این مجموع��ه تنها یک یا دو نفر را م��ی تواند در جمع 
هیات مدیره داشته باشد و معرفی س��ایر نفرات در اختیار وزارت ورزش و 

جوانان است . 
هولدینگ البته به دنبال انتخاب مدیرعامل نیز بوده که وزارت ورزش و 
جوانان با این حرکت هم مخالف بود به همین دلیل سرمایه گذار مذکور 
پس از دریافت هشدار از س��وی مقامات باالدستی بدون فوت وقت این 
موضوع را از دستور کار خود خارج کردند تا پرسپولیس و وزارت ورزش 
همچنان در بحران نبود اسپانس��ر باق��ی بمانند. نکته جال��ب تر آنکه 
مس��ووالن وزارت ورزش و جوانان ح��اال پس از این ماج��را به طاهری 
وعده داده اند ظرف روزه��ای آینده بودجه حمایت��ی را در اختیار وی 

ق��رار  خواهن��د داد .
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اومانیا: دو »کلین شیت« در دو 
بازی خبر خوبی است 

کاوه اس�ماعيلی:  مای��کل اومانیا مدافع کاس��تاریکایی 
پرسپولیس کس��ب پیروزی در جام حذفی را یک موفقیت 
بزرگ می داند. این بازیکن به ق��دس گفت: »تیم ما با یک 
چالش جدید در زمان تعطیالت مواجه بود و هفت بازیکن 
را در تیمهای ملی مختلف داشتیم و سه بازیکن نیز مصدوم 
بودند. به همین خاطر از فرم تمرینی اصلی مان به دور بودیم 
و طبیعی است در چنین شرایطی، در یک بازی تدارکاتی به 

مشکل بربخوریم.« 
اومانیا افزود: »اگر تصور می کنید، پیروزی مان خفیف بوده 
و نتیجه برد یک بر صفر در ش��أن و ش��خصیت تیم بزرگی 
مثل پرسپولیس نیست، من باید به شما یادآوری کنم که 
شرایط بازی را بار دیگر مرور کنید تا به اهمیت پیروزیمان 
برابر پیکان برسید. تجربه 15 ساله من در فوتبال می گوید 
در کوپا )جام حذفی( به طور اتوماتیک وار، انگیزه تیمهایی 
که از دسته های پایین تر می آیند و با تیمهای بزرگ بازی 
می کنند، بیش��تر اس��ت. آنها می خواهند خودشان را در 
دیداری که بیش��تر مورد توجه رس��انه ها و مردم قرار می 
گیرد، نش��ان دهند و همین انگی��زه، کار تیمهای بزرگ را 

سخت می کند.«
اومانیا با اشاره به اینکه در مقابل تیم پیکان در جام حذفی و 
همچنین برابر فوالد در هفته پنجم لیگ، دروازه پرسپولیس 
بس��ته مانده، اظهار داش��ت: »این دو بازی که کلین شیت 
کردیم، اتفاق بسیار خوبی اس��ت. در واقع طی چهار هفته 
ابتدایی لیگ، آمار بدی از خود در خط دفاع به جا گذاشته 
بودیم و 10 گل دریافت کردیم، اما رفته رفته در خط دفاع 
به یک هماهنگی و هارمونی دس��ت یافتیم ت��ا مثل زمان 
حمله که پرس��پولیس خطرناکی را در زمین می بینید، در 
زمان دفاع هم تیم مطمئنی باشیم. این مسأله برای برانکو 
ایوانکویچ هم بس��یار مهم بود؛ چون دیگر طاقت نداش��ت 
تیمش در هر بازی، گلی دریافت کند. االن 180 دقیقه است 
که در دیدارهای رسمی گلی دریافت نکرده ایم و باید کلین 
شیت های مان را ادامه دهیم، چون دیگر زمان جمع آوری 

امتیاز رسیده است.«

 رئیس حراست وزارت ورزش: نمی توانستیم حاجی پور را 
زنجیر کنیم  

میثم بهرامی : شایعه پناهندگی محس��ن حاجی پور در رسانه ها 
منتشر شد، این شایعه درست و حسابی تکذیب نشد و اهالی ورزش 
فکر کردند که او واقعا تصمیم گرفته پناهنده شود. حتی خود حاجی 
پور هم با دوستان خبرنگارش در ایران تماس نگرفت تا این خبر را 
تکذیب کند. اما دیروز مصاحبه هایی از حاجی پور منتشر شد مبنی 
بر اینکه نزد اقوام خود در آمریکا رفته و حاال قرار اس��ت با تیم ملی 
کشتی آزاد به ایران برگردد. رضا حسنی خو رئیس حراست وزارت 
ورزش یکی از افرادی اس��ت که گفته می شود در بازگشت حاجی 
پور به ایران تاثیرگذار بوده. او در این مورد می گوید: این چه حرف 
مزخرفی بود که زده شد؟ کی این حرف را زده که قرار بوده پناهنده 
شود؟ شما نمی توانید ورزشکاران را زنجیر کنید که از اردو بیرون 
نروند. مگر ما می توانیم به تعداد نف��رات، آدم بگذاریم که مراقب 

باشند کسی از هتل بیرون نرود؟
اردوگاه نیست که درش بسته باشد. هر کسی بخواهد بیرون برود 
می تواند. بچه های حراس��ت آنجا بوده اند ولی وقتی ورزشکار می 
خواهد از هتل بیرون برود نمی توانند جلوی او را بگیرند. مثال می 
گوید دارم می روم خرید کنم. اصال من به کار سخت افزاری اعتقاد 

ندارم. ما باید کار نرم افزاری کنیم.
وی در پاس��خ به این س��وال که  که حاجی پور واقعا می خواسته 
پناهنده شود اما ش��ما خودتان شخصا وارد ماجرا ش��ده اید و با او 
صحبت کرده اید که در نهایت راضی ش��ده به ای��ران برگردد، هم 
گفت: دیگر خیلی وارد ریز ماجرا نشوید. مهم این است که ایشان با 

تیم ملی کشتی آزاد برمی گردد.

انگیزه ویژه فروزان در داربی مشهد
دروازه بان سابق اس��تقالل که در این فصل در درون دروازه سیاه 
جامگان عملکرد درخشانی از خود به جا گذاشته، شرایط ویژه ای 
را در بازی امروز پشت س��ر خواهد گذاشت. محسن فروزان که در 
سه بازی اخیر این تیم موفق شده با دفع پنالتی حریفان نقش ویژه 
ای از خود در زمین و در ترکیب این تیم به نمایش بگذارد امیدوار 
است در داربی هم به روند رو به رشد خود ادامه دهد و بردی دیگر را 
تجربه کند. فروزان جدال سختی با یونس شاکری، محسن یوسفی 
و حسین بادامکی خواهد داشت که به دنبال باز کردن دروازه این 
تیم هستند و باید دید در این شرایط می تواند بار دیگر ناجی تیمش 

لقب گیرد یا خیر.

سينا حسينی : ناکامی تیم ملی کشتی در رقابت های جهانی تبعات سنگینی برای 
مدیران این فدراسیون ورزشی به همراه داشت. گفته می شود به محض بازگشت 
تیم ملی کشتی آزاد به کشورمان جلسه ای اضطراری میان مدیران وزارت ورزش 
و فدراسیون کشتی برگزار خواهد شد تا در این رابطه تصمیم گیری جدی صورت 
گیرد. مصاحبه نایب رئیس فدراسیون کشتی با یکی از رسانه های نزدیک به دولت 
ماجرای تغییرات مدیریتی و فنی در فدراس��یون کش��تی را به نوعی نامحسوس 
تائید می کند اما از آنجا که حساسیت های داخلی و بین المللی نسبت به موضوع 
کشتی بسیار باالست مدیران وزارت ورزش دوست ندارند این اتفاقات و تالش برای 
نقش آفرینی در انتصابات مذکور رسانه ای شود به همین دلیل آنها سعی دارند در 

این ماجرا چراغ خاموش حرکت کنند.
برخی نزدی��کان وزارت ورزش و جوانان در این ارتباط می گویند وزیر در آس��تانه 
بازی های المپیک به هیچ وجه از این وضعیت رضایت ندارد به همین خاطر درصدد 
آن است با نزدیک ش��دن به زمان برگزاری اس��تیضاح در مجلس تمامی راه های 
موجود برای ایراد گرفتن از وزارت ورزش و جوانان را مسدود کند به همین خاطر در 

نظر دارد با اعمال تغییرات مدیریتی شوکی به جامعه کشتی وارد کند.
از طرفی برخی حامیان رس��ول خادم نیز به صورت نامحسوس برای وزارتخانه 
خط و نشان کش��یدند که اگر رئیس فدراس��یون برای پذیرش تغییرات تحت 
فش��ار قرار گیرد خادم را به مجلس احضار می کنند ت��ا در جریان کم و کیف 

ماجرا قرار گیرند. 
با این شرایط حاال زمزمه هایی در جریان است که رس��ول خادم تهدید کرده اگر 
بخواهند در کار مدیریتی وی دخالت کنند وی نی��ز در واکنش به این دخالت ها 
مسائل را به مسووالن، مردم و رس��انه ها در میان خواهد گذاشت و در اقدامی غیر 
منتظره از کار کنار خواهد رفت تا برای افکارعمومی مشخص شود در پشت پرده 

چه اتفاقاتی رخ میدهد.
اما نکته بسیار مهم دیگر در این خصوص اینجاس��ت که گفته می شود یک طیف 
نزدیک به وزارت ورزش و جوانان در تالش��ند زمینه حضور محمد بنا در تیم ملی 
کشتی فرنگی را دوباره فراهم کنند که این موضوع مورد مخالفت صریح خادم قرار 
گرفته است تا جایی که وی تهدید کرده اگر بخواهند بنا را به وی تحمیل کنند او 

دیگر در فدراسیون کشتی باقی نخواهد ماند. 
این اتفاقات باعث شد کارشناسان ، سخنان دو روز پیش سخنگوی فراکسیون ورزش 
مجلس را به این مساله پیوند زنند و مدعی شوند شاید تمام این اتفاقات برنامه ریزی 
اولیه برای کنار زدن خادم از سوی مسووالن دستگاه ورزش بوده است. این گمانه 
زنی وقتی جدی شد که موضوع حضور مجدد محمد بنا در تیم ملی کشتی فرنگی 
مطرح شد چون پیش از این سید هادی حسینی نماینده مازندران در اظهارنظری 
تند در خصوص ورود مجدد بنا موضع گیری کرده بود و مخالفت صریح خود را با 

این موضوع بیان کرده بود.

تغییرات در فدراسیون کشتی انجام می شود؟
مقدمه چینی برای بازگشت بنا و تهدید خادم به استعفا!

گزینه هدایت تیم ملی فوتسال در وزارت ورزش
تسنیم:گزینه هدایت تیم ملی فوتس��ال گفت: در مورد سرمربیگری من در تیم ملی 
تصمیم نهایی با رئیس فدراسیون و هیات رئیسه است. محمد ناظم الشریعه که همراه 
رضا افتخاری )رئیس کمیته فوتسال( به وزارت ورزش رفته بود گفت: من برای مطرح 
کردن برنامه ام در این جلس��ه حاضر ش��دم و برنامه خود را در اختیار مسووالن قرار 
دادم.  این مربی در پاسخ به این سؤال که آیا او قطعاً سرمربی تیم ملی فوتسال خواهد 
ش��د یا نه، تأکید کرد: من برنامه خود را به مسووالن عرضه کردم و قرار است تصمیم 
نهایی را هیأت رئیسه و رئیس فدراس��یون فوتبال اتخاذ کنند. ناظم الشریعه در مورد 
برنامه هایش اظهار داشت: تیم ملی به  زودی باید در رقابت های آسیا شرکت کند و ما 
در این رقابت ها باید دنبال احقاق حق خود باشیم. زمان زیادی تا شروع این رقابت ها 
نمانده و اگر من به عنوان نماینده مربیان و به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شوم، 
تمام تالشم را برای موفقیت تیم ملی انجام خواهم داد.  گزینه هدایت تیم ملی فوتسال 
افزود: زمان کم است و باید هرچه زودتر سرمربی تیم ملی انتخاب شود تا برنامه های 

خود را اجرا کند. برای موفقیت تیم ملی فوتسال باید وفاق ملی صورت بگیرد. 

برنامه هفته ششم لیگ دسته یک
فدراسیون فوتبال برنامه دیدارهای هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ دسته یک 

باشگاه های کشور را اعالم کرد.
چهارشنبه - 25 شهریور 94

مس رفسنجان - صنعت نفت آبادان، ساعت 16:30
گل گهر سیرجان - آلومینیوم اراک، ساعت 16:30

 نساجی مازندران - پاس همدان، ساعت 16:45
آلومینیوم هرمزگان - فوالد یزد، ساعت 16:45

پارسه تهران - پیکان تهران، ساعت 17
گیتی پسند اصفهان - خیبر خرم آباد، ساعت 17

فجرسپاسی شیراز - داماش گیالن، ساعت 17
ماشین سازی تبریز - خونه به خونه بابل، ساعت 17:15

ایرانجوان بوشهر - شهرداری اردبیل، ساعت 18
نفت مسجدسلیمان - مس کرمان، ساعت 18

داربی خراسان امروز ساعت 17 برگزار می شود 

انتقام در مشهد و اصفهان

تنیسور صربستانی قهرمان یواس اوپن شد

دهمین گرند اسلم »جوکوویچ«
  مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
از امروز شروع می شود

»سیتی« درپی 
فرمول گمشده 
موفقیت در اروپا

تغییرات در فدراسیون کشتی انجام می شود؟

مقدمه چینی برای بازگشت بنا و تهدید خادم به استعفا!

رمضانی: 
مهاجری استاد 

من است

مهاجری: 
رمضانی تجربه 

مربیگری ندارد 
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اعتراف یکی از اعضای 
هیأت مدیره پرسپولیس؛ 

ترسو هستیم
علی اس�ماعيلی:  نشست 
باش��گاه  مدی��ره  هی��أت 
پرس��پولیس در ای��ن هفت��ه 
نیز نتیجه جدیدی نداش��ت 
و مثل همیش��ه، بدون تعیین 
مدیرعام��ل به اتمام رس��ید. 
دلیل این موض��وع را یکی از 
مدیران حاضر در هیأت مدیره 
به ما گفت. البته اصرار داشت، 
نامی از او نبری��م و ما هم عیناً 
آنچه از زبان عضو هیأت مدیره 
ش��نیده ایم، نقل م��ی کنیم: 
»نشستهای ما بی فایده است؛ 
چون برخی از اعضا بر تصمیم 
گیری از س��وی وزارت ورزش 
پافشاری می کنند، در حالی 
که طبق اساس��نامه باشگاه، 
خودم��ان ه��م م��ی توانی��م 
مدیرعام��ل را انتخاب کنیم، 
یک اسپانسر قدرتمند بیاوریم 
و کار را تمام کنیم. با این حال، 
آن قدر ترس در وجود برخی 
اعضا وجود دارد ک��ه تا بحث 
انتخاب مدیرعام��ل به میان 
می آید، م��ی خواهند فوری 
با معاونان وزیر ورزش تماس 
بگیرند و در این مورد مصلحت 
اندیش��ی کنند. آخرین اتفاق 
هم این است که توافق کردیم 
از این به بعد، هر کسی توانست 
اسپانسر برای پرسپولیس پیدا 
کند، خودش هم ای��ن اجازه 
را دارد که به عن��وان نماینده 
آن اسپانسر در هیأت مدیره، 
رأی کامل برای مدیرعاملی را 
کسب کند. این آخرین توافق 

ما در هیأت مدیره بود.« 

قضاوت فغانی در لیگ 
قهرمانان آسیا

تس��نیم: تیم ه��ای فوتب��ال 
گوانگ��ژو اورگران��د از چی��ن 
و کاش��یوا در دور برگش��ت از 
مرحل��ه ی��ک چه��ارم نهایی 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 

به مصاف هم خواهند رفت.
 این دی��دار در حال��ی برگزار 
خواهد شد که تیم گوانگژو در 
بازی رفت موفق شد میزبانش 
را 3 بر یک شکست بدهد تا کار 
آسانی برای بازی برگشت که 
در خانه اش برگزار می ش��ود، 
داشته باشد. قضاوت مسابقه 
امروز به عهده علیرضا فغانی، 
رض��ا س��خندان، محمدرضا 
منص��وری و موعود بنیادی فر 

است

پاشازاده:دوست نداشتم 
در کادرفنی استقالل 

باشم 
کاپ: مهدی پاش��ازاده درباره 
اینکه آیا دوس��ت نداشت در 
کادر فن��ی اس��تقالل حضور 
داشته باشد، تاکید کرد: خیر 
دوست نداشتم. چون من بعد 
از فوتبالم در هر جایی که کار 
کردم همیشه نفر اول بوده ام 
و هیچ وقت به عنوان نفر دوم 

کار نکردم.

نظری: ریوالدو جریمه 
می شود

 کاپ: علی نظ��ری جویباری 
معاون ورزشی استقالل درباره 
آخرین وضعیت ریوالدو  گفت: 
ما جلس��ه ای را با این بازیکن 
برگزار کردیم. قرار اس��ت این 
بازیکن به کمیت��ه انضباطی 
باشگاه برود و پس از جریمه ای 
که از س��وی کمیته انضباطی 
برای وی در نظ��ر گرفته می  
شود با نظر پرویز مظلومی در 

تمرینات حضور پیدا کند. 

صادقیان: گل نخوردن 
در امارات مهم است

تس��نیم: پیام صادقی��ان در 
خص��وص دی��دار برگش��ت 
تیم��ش برابر االهل��ی امارات 
اظهار داش��ت: بازی س��ختی 
در پیش داریم، ولی برای این 
مسابقه بمب انگیزه هستیم، 
چرا که می دانیم ایرانی ها از ما 
انتظار برد دارند. باید در دیدار 
برگشت مقابل االهلی باهوش 
و حرفه ای بازی کنیم. در وهله 
اول گل نخوردن مهم تر از گل 

زدن است. 

مامور های مخفی منصوریان در امارات
منصوریان در مورد اینکه 3 نفر را به عن��وان مامور مخفی در تمرینات االهلی به 
کار گرفته  گفت: این تجربه کار کردن با کی روش است که در بازی با کره جنوبی 
خود من این کار را برای او انجام دادم. این یادگاری را من از کی روش دارم  و سه 
نفر را در تمرینات االهلی و کنار این تیم به کار گرفتم و حتی از همه مصاحبه ها 
و تمریناتشان مطلع هستم حتی می دانم که رئیس باشگاه االهلی چند روز پیش 
چه حرف هایی زده است. البته خود سرمربی االهلی هم نمی داند که این سه نفر 
کنار این تیم هستند و اگر عمری بود و موفق شدیم از سد االهلی بگذریم کدوار 

می گویم که این سه نفر که ایرانی- اماراتی هستند چه کمکی به ما کردند.

بارانی: خجالت می کشم باقری از من عذرخواهی کند
محمدصادق بارانی در خصوص مسائلی که پس از درگیری اش در دیدار مقابل 
پیکان با پرسپولیس مطرح شد گفت: در یکی از روزنامه ها خواندم که نوشته بود 
به خاطر رفاقت با پیام صادقیان دست به چنین کاری زده ام این چه حرفی است 

که گفته می شود؟! 
وی ادامه داد: من هیچ حرفی به آقا کریم )باقری( نزدم، فقط به او گفتم که من 
کاری نکردم جالب است که هم لگدم را در زمین مسابقه خوردم هم اخراج شدم 
و حاال هم فحش های آن برای من است. بازیکن پیکان در خصوص عذرخواهی 
باقری از او خاطرنش��ان کرد: خجالت می کش��م که باقری در مورد من اینگونه 
صحبت کند، من باید از او عذرخواهی کن��م. واقعاً  نمی دانم دیگر چه بگویم. روز 
گذشته با آقا کریم تماس داش��تم و به او گفتم که نمی دانم علت این برخوردها 
چیست؟ او در پاسخ به من گفت به این مسائل اهمیت ندهم و چیز خاصی نبوده 

است. آقا کریم بزرگ من است. 

محرومان هفته ششم لیگ برتر
سایت سازمان لیگ، اسامی محرومان هفته ششم را به شرح زیر اعالم کرد:

محمدرضا خلعتبری - سپاهان
محمد کرار جاسم - استقالل تهران 

یوسف بخشی زاده - مربی - سیاه جامگان مشهد
مجتبی حسینی - مربی - ذوب آهن اصفهان - انضباطی

همچنین طبق رأی کمیت��ه انضباطی دیدار تیم فوالد خوزس��تان- ذوب آهن 
اصفهان در این هفته بدون حضور تماشاگر برگزار می شود.

چرا باید تبعیض بین سربازان متخلف و مردم قائل شویم؟

سردار کمالی: از نامه کفاشیان بی اطالعیم
فارس: معاون اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: از نامه کفاشیان 
بی اطالعیم و تصمیم ما همچنان بازی نکردن س��ربازان متخل��ف در تیم ملی 

است.
سردار موسی کمالی در خصوص اینکه گفته شده است کفاشیان رئیس فدراسیون 
فوتبال نامه ای برای حضور بازیکنان س��رباز در تیم ملی امید داده اظهار داشت: 
هیچ نامه ای به دست ما نرسیده اس��ت و سیاست ما همانی بود که اعالم کردیم. 
سربازانی که با جعل، دسیسه، تقلب و حیله به قانون موفق به دریافت کارت پایان 
خدمت شدند و کارتشان باطل شده فعاًل حق بازی در تیم ملی را ندارند. معاون 
اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مس��لح عنوان کرد: آنها قوانین مملکت را 
خدشه دار کردند چطور انتظار دارند که اجازه دهیم در تیم ملی بازی کنند؟ آن 
وقت جواب مردم را چگونه بدهیم؟ چرا باید تبعیض قائل شویم همه مردم در برابر 
قانون یکسان هستند. باز هم تأکید می کنم هنوز تصمیم جدیدی گرفته نشده و 

همان تصمیم قبلی باقی مانده است.

 پرسپولیس 29 شهریور، استقالل 13 آبان 

زمان بازی های جام حذفی اعالم شد
 کمیته مس��ابقات س��ازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مرحله یک هشتم نهایی 

رقابتهای جام حذفی فوتبال کشور فصل 95-94 را اعالم کرد.
شنبه 28 شهریور 94

کارا شیراز- فوالد مبارکه سپاهان ساعت 16:30
راه آهن تهران-استقالل خوزستان -ساعت 17

یکشنبه 29 شهریور 94
صبای قم- تراکتورسازی تبریز ساعت 18:30 

پرسپولیس تهران- ملوان بندر انزلی ساعت 18:35
سیاه جامگان مشهد-سایپا تهران ساعت 16

دوشنبه 30 شهریور 94
گسترش فوالد تبریز- ذوب آهن ساعت 16

چهارشنبه 13 آبان 94
استقالل تهران- فوالدخوزستان ساعت 16:30

تاریخ برگزاری دیدار پدیده خراسان- برنده نفت تهران با دیانای باقر شهر به علت 
حضور تیم نفت در مسابقات آسیایی متعاقبا اعالم می شود.

تا هفته 21، شصت درصد قرارداد تسویه شده بود

طلب علی کریمی از تراکتور چقدر است ؟
ورزش سه: در پی حضور علی کریمی در سازمان لیگ و گالیه او از دریافتی های 
نه چندان منصفانه بازیکنان لیگ برتری ، حمیدرضا زینی زاده در رابطه با طلب 
مربوط به قرارداد علی کریمی از تیم تراکتورسازی گفت: بهرحال می بینیم که 
همه بازیکنان از باش��گاه ها طلب دارند و این چیز عجیبی نیس��ت، اما راجع به   
قرارداد آقای کریمی باید بگویم که آن فصل بنده تا هفته بیست و یکم مدیرعامل 
این باشگاه بودم که تا آن موقع 60 درصد پرداختی به ایشان داشتیم و از آن به بعد 
را دیگر اطالعی ندارم و نمی دانم پرداختی به ایشان چه شد و اگر در حال حاضر 

این باشگاه به ایشان بدهی دارد من در جریان نیستم.

سیدرضا افتخاری: برخی از داخل، مربی خارجی را تضعیف می کنند
رئیس کمیته فوتس��ال با بیان اینکه مجبور اس��ت بودجه تیم ملی فوتسال را از 
س��ازمان لیگ تامین کند، گفت: نمی توانم همه چیز را بازگو کنم و بگویم با چه 

شرایطی کار می کنم.
 سیدرضا افتخاری درباره اینکه عزم و اراده از سوی او برای انتخاب سرمربی 
تیم ملی فوتس��ال وجود ندارد، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: اینطور نیست 
که شما می گویید. ما با مربیان صحبت کردیم. ایده آل ما این است که مربی 
بزرگی روی نیمکت بنشیند ولی شرایط فدراسیون فوتبال دست ما را بسته 
اس��ت و نمی توانیم مرب��ی بزرگی بیاوری��م. تالش کردیم تا خس��وس را که 
دستمزدش باال نبود و شناخت کافی داشت را مجددا سرمربی کنیم که این 
اتفاق رخ نداد و نمی خواهم وارد جزئیات شویم.  وی در پاسخ به این پرسش 
که چرا کمیته فوتسال س��راغ مربیان خارجی نرفته اس��ت؟، تاکید کرد: هر 
وقت با یک مربی صحبت می کنیم و مذاکرات به مرحله نهایی می کشد، یک 
عده در داخل شروع می کنند به تضعیف فردی که موردنظر ما قرار دارد. آن 

مربی هم با دیدن این وضعیت پشیمان می شود.

ش�اهرخ ایرانی:   برانک��و ایوانکویچ س��رمربی کروات 
پرسپولیسی ها از بازیکنانش یک درخواست ویژه داشت. 
او که از کسب پیروزی خفیف مقابل پیکان در مرحله سوم 
جام حذفی بسیار خوشحال بود و به این برد »افتخار« می 
کرد، در یک جلسه خودمانی با بازیکنان داخل رختکن 
به صحبت پرداخت. برانکو از بازیکنان درخواست کرد، 
بیش از پی��ش به فکر آبروی تیم ش��ان باش��ند. او رو به 
پرسپولیس��ی ها گفت: »من می دانم ش��رایط تیم مان 
خیلی هم خوب نیست و از س��وی دیگر می دانم از پنج 
بازی گذشته در لیگ، تنها به یک پیروزی رسیده ایم، اما 
از شما می خواهم به خاطر هواداران هم که شده، با تمرکز 
باالیی در ادامه لیگ به میدان بروید و نگذارید امتیازی از 

جیب پرسپولیس خارج شود.«
برانکو که این حرفها را با چاشنی جدیت به زبان می آورد، 

اضافه کرد: »نمی توانم بگویم هیچ مش��کلی در داخل و 
خارج تیم نیس��ت، اما من تمام تالشم را به کار گرفتم تا 
شما دچار کمترین میزان حاشیه ها باشید. من نگذاشتم 
حاش��یه ها به تیمم و بازیکنانم لطم��ه وارد کند. اجازه 
ندادم کسی علیه ش��ما حرفی بزند. همیشه از تک تک 
تان دفاع کردم، به این امید که ش��ما در شرایط حساس 
به پرسپولیس فکر کنید و نگذارید پرچم تیم مان پایین 
بیاید. همین حاال بروید و به ج��دول لیگ نگاه کنید که 
چه جایگاه بدی برایمان ساخته شده. این جایگاه در شأن 
پرس��پولیس نیس��ت، در حالی که ما هر روز از قهرمانی 
حرف می زنیم و همه مان می دانیم چقدر تیم مان خوب 

و قدرتمند است.«
سرمربی کروات سرخپوشان حرفهایش را با این خواسته 
به اتمام رساند: »برای شما، کسب امتیاز از هر بازی که 

پیش روی تان است، نباید کار سختی باشد؛ چون شما 
بهترینها در تیمهای س��ابق تان بودید و ب��ا این کارنامه 
به پرس��پولیس آمدید، پ��س بروید و ثاب��ت کنید هیچ 
بازیکنی در لیگ ایران بهتر از ش��ما نیس��ت. ببینید که 
مهدی طارمی و امید عالیشاه با انجام دو، سه بازی بسیار 
خوب توانستند به تیم ملی برس��ند، اگر همه بازیکنان 
تیم من، بهترین عملکردش��ان را نشان دهند، قول می 
دهم تعداد ملی پوشان مان از این هم بیشتر خواهد شد. 
من منتظرم تا تمرکزتان را به لی��گ و قهرمانی در جام 
حذفی جلب کنید، آن وقت هر حریفی را شکست دهید 
و باعث خوشحالی هواداران شوید. آنها با هر پیروزی که 
شما به دس��ت می آورید، مغرور می شوند، پس غرور را 
اول به هواداران، بعد به خودتان و در نهایت به من هدیه 

بدهید.« 

 سخنرانی برانکو در رختکن پرسپولیس

داربی خراسان امروز ساعت 17 برگزار می شود 

انتقام در مشهد و اصفهان 
حميد رضا عرب: هفته شش��م لیگ، ام��روز با انجام 
پنج دیدار به نقطه اوج خواهد رسید. داربی مشهد یکي 
از مهمترین بازي هاس��ت. یک رخداد تماش��ایي براي 
مشهدي ها که فوتبال دوستان این شهر را به ورزشگاه 
ثامن خواهد کشاند. تردیدی نیست که این بازي براي 
دو آتشه هاي دو تیم از اهمیت بسیاري برخوردار است 
و چه بسا روي سکوها ش��اهد کري خواني های فراوان 
میان هواداران پدیده و س��یاه جامگان باش��یم. دو تیم 
در جدول فاصله آن چناني ب��ا هم ندارند و در رتبه هاي 
دهم و یازدهم جا خوش کرده اند ک��ه برتري براي هر 
یک از تیمها صعود در جدول را به دنبال خواهد داشت. 
سپاهان- تراکتورسازي نیز یکي دیگراز فوق بازي هاي 
عصر امروزبه ش��مار مي آید. دیداري که اگر به تساوي 
برسد و یا تراکتوربرنده اش باشد، یک امتیازویژه خواهد 
بود. سپاهان 6 بازیکن کلیدي خود را در اختیار ندارد که 
این وضعیت کار مهره چیني را براي حسین فرکي سخت 
و دشوارمي کند. وریا غفوري و محمدرضا خلعتبري به 
دلیل مصدومیت و محرومیت غایب هستند، پادوواني و 
پریرا همچنان پش��ت خط مانده اند، نویدکیا به تمرین 
نکردن ادامه مي دهد و احسان حاجي صفي نیز ازسپاهان 

به تیم فرانکفورت آلمان پیوسته است.
با این حال نباید فراموش کرد براي تبریزي ها این بازي 

جنبه انتقامي دارد. انتقام اتفاقات هفته آخر لیگ برتر.
 دیگربازي مهم امش��ب میان فوالد و ذوب آهن است. 
این بازي هم شبه فینالي است، میان مدعیان قهرماني. 
فوالد روزهاي نگران کننده اي را پش��ت سر مي گذارد 
و مي خواهد از قعر کنده ش��ود و ذوب آهن نیز در فکر 
رسیدن به صدر جدول، ش��بها را به صبح رسانده است. 

انگیزه مشترک دو تیم براي کسب پیروزي مي تواند این 
بازي را دل انگیز کند. 

فوتبالهاي داغ در هفته شش��م، اما تنها به این بازي ها 
ختم نمي شود. جدال استقالل در تبریز مقابل گسترش 
فوالد ازآن دس��ته بازي هاي حساس خواهد بود که اگر 
برنده اش آبي های پایتخت نباشند، از صدر جدول فاصله 
خواهند گرفت. اس��تقالل که در ای��ن هفته جز با ذوب 
آهن، بازي هاي نسبتاً آسان تري را پشت سر گذاشته، 
عصرامروز در تبریز محک جدي تري مي خورد. گسترش 
فوالد تیمي است که درهمسایگي استقالل قرار دارد و 

رتبه چهارم را تجربه مي کند که این نشان دهنده قوام 
قابل توجه تاکتیکي آنهاست. 

برنامه هفته ششم ليگ برتر
امروز

گسترش فوالد تبریز – استقالل تهران - ساعت 17 
پدیده خراسان – سیاه جامگان - ساعت 17 

سپاهان  - تراکتورسازی تبریز-  ساعت 17/30 
راه آهن  - ملوان بندر انزلی - ساعت 17/30

فوالد خوزستان – ذوب آهن - ساعت 18/45 

مهاجری: رمضانی تجربه مربیگری ندارد 
فارس: س��رمربی تیم فوتبال پدیده گفت: بازیکنان من بمب انگیزه هستند و 
تمام تالش خود را می کنیم که در دیدار مقابل سیاه جامگان پیروز میدان شویم.
محمدرضا مهاجری در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی پدیده و سیاه جامگان 

این اظهار داش��ت: امیدوارم بازی خوبی ش��اهد باش��یم 
بازی دارای جذابیت های ویژه ای است من سال های 
زیادی در س��یاه جامگان بودم اما در حال حاضر در 
پدیده هستم و به این تیم متعهد هستم سیاه جامگان 
دیگر برای من تمام شده اس��ت. وی افزود: دوست 

دارم در بازی فردا)امروز( پیروز میدان ش��ویم. 
سرمربی پدیده در خصوص تقابلش با سعید 

رمضانی که در سیاه جامگان دستیار 
او بوده گفت: به هر حال سعید 

تجربه مربیگری نداشته اما 
ما در فوتبال با اشخاص کار 
نمی کنیم بلکه باید در زمین 

حرف خود را بزنیم.

رمضانی: مهاجری استاد من است
فارس: سرمربی تیم فوتبال سیاه جامگان خراسان گفت: مهاجری استاد من بوده اما بنا به 
کارهای حرفه ای باید رو به روی او بایستم.س��عید رمضانی در نشست خبری پیش از دیدار 
مقابل پدیده در خصوص این ب��ازی گفت: تمرینات خوبی در این م��دت انجام دادیم و در 

ت  لیگ توانستیم آماده شویم اما از شانس بد ما بازی مان در جام تعطی��ال
کنسل شد تا یک شانس خوب برای بازی تدارکاتی جدی حذف��ی 

را از دس��ت بدهیم. خوش��بختانه محروم��ی هم برای 
این بازی نداریم اما سعید واس��عی و مصطفی احمدی 
قطعا به این بازی نمی رسند و میالن یووانوویچ به دلیل 
بیماری هنوز احیا  نشده اس��ت. از طرف دیگر وضعیت 
فرزاد زامهران هم 50-50 اس��ت. س��رمربی تیم فوتبال 
سیاه جامگان درباره تقابلش با رضا مهاجری سرمربی تیم 
فوتبال پدیده ادامه داد: مهاجری استاد من بوده و 
ورودم به جرگه مربیان را مدیون او هستم. اما به 
هر حال کار حرفه ای همین است که باید مقابل 
هم بایستیم اما من او را دوست دارم و برایش 

آرزوی موفقیت می کنم.

کریمی: تاج دل درد بگیرد،  فوتبال تعطیل می شود!
ورزش سه: کریمی که فعال دور از فوتبال است و از بیرون نظاره گر قضایای 

فوتبالی است، صحبت های جالبی در انتشار لیست قراردادها و وضعیت این 
روزهای فوتبال ایران می  کند.

  پنهانکاری نداریم
به نظر من انتش��ار لیس��ت قراردادها کار خوبی اس��ت زیرا م��ا در فوتبال 
پنهانکاری نداریم که اگر داشته باشیم، منجر به همین بالیی می  شود که سر 
خود ماها آمده. در اصل وظیفه اصلی سازمان لیگ تسویه مالی و تراز مالی 
باشگاه هاست تنها چیزی که ای اف سی و فیفا رویش نظر دارند. ما فرض 
را بر این می  گذاریم که استقالل و پرسپولیس به بازی های آسیایی بروند 
و اگر با تراز منفی باشد صددرصد ای اف سی اجازه نمی  دهد که این دو در 

مسابقات شرکت کنند. بنابراین پنهانکاری کامال بی معناست.
  تاج کنار بکشد

آقای تاج عزیز از دوس��تان صمیمی من اس��ت و مدیر من بوده، او یکی از 
بهترین مدیران زمانی که من مربیگری می  کردم بوده است اما وی در حال 
حاضر درگیر، گرفتار، مریض و مصدوم اس��ت! حاال شاید راضی نباشد من 
بگویم ولی به هر حال ایشان جانباز جنگ هس��تند. باید کارهای سنگین 
سازمان لیگ به عهده کسی گذاشته شود که زمان دارد. متاسفانه سازمان 
لیگ قائم به فرد است و هنگامی که آقای تاج حضور ندارد، هر چه که به آقای 
بهروان بگویی می  گوید من نمی  دانم یا مثال به آقای کاظمی بگویی او هم 
همین جواب رامی دهد. خالصه بگویم تاج باشد سازمان لیگ هست، تاج 
نباشد سازمان نیست و این بدترین نوع مدیریت است. هنگامی آقای تاج 
یک دل درد ساده بگیرد، یک هفته فوتبال مملکت تعطیل است و متاسفانه 
یک چیز بد دیگری که در سازمان لیگ وجود دارد این است که برای مثال 
اگر کسی طلبش را می خواهد آرام جلو برود، کالهش پس معرکه است ولی 

کسی که با داد و بیداد جلو بیاید، در صف جلوتر از همه می  ایستد.

رایی  را  وتو  نکردیم

کفاشیان: نمی دانم کمیته اخالق می تواند من را برکنار کند یا نه
رئیس فدراسیون فوتبال در گفت وگو با تسنیم درباره کی روش،کمیته اخالق و انتخابات سازمان 

لیگ صحبت های زیر را مطرح کرد
     حسنی خو، مدیرکل حراست وزارت ورزش اعالم کرد که فدراسيون فوتبال باید 
جواب انتقادهای کی روش را بدهد و قرارداد او باید طوری بسته می شد که این مربی 

نتواند اعتراض کند.
کی روش کار خودش را انجام می دهد و کاری به کار کسی ندارد. او بعضی وقت ها مصاحبه هایی 
انجام می داد و صحبت هایی علیه برخی مس��ووالن می کرد که ما هم به او تذک��ر دادیم  و از او 
خواستیم تا فقط درباره مسائل فنی صحبت کند. خدا را شکر کی روش هم تیم ملی را به  خوبی 

آماده کرده و اکنون آمادگی باالیی داریم، باید تالش کرد و این آمادگی را باالتر هم ببریم.
     ممکن اس�ت در برنامه کی روش درخواس�ت بازی با تيم های آلمان و هلند وجود 

داشته باشد و تيم ملی با این دو تيم بازی دوستانه برگزار کند؟
در حال حاضر که فقط بازی با ژاپن را برنامه ریزی کرده ایم و بازی دیگری در برنامه ها نیست اما 
همان طور که گفتم کی روش قرار است برنامه هایش را به زودی به فدراسیون فوتبال بدهد. هنوز 

اتفاقی رخ نداده و اگر مذاکرات ما به نتیجه برسد، خبر قطعی اش را اعالم خواهیم کرد. 
     آبانگاه دبير مستعفی کميته اخالق اعالم کرده کميته اخالق قدرت برکناری شما 

را هم دارد...
 مسووالن کمیته اخالق بهتر است خودشان به این صحبت ها رس��یدگی کنند. من هم دقیقاً 
نمی دانم کمیته اخالق چه اختیاراتی دارد و باید آیین نامه آنها را ببینم که می توانند من را برکنار 

کنند یا نه.
     درست است که شما رأی کميته اخالق در خصوص خانبان )آناليزور تيم ملی( را 
وتو کردید و از بين رفتن استقالل این کميته در قبال این رأی باعث استعفای اعضای 

کميته اخالق شده است؟
ما رأیی را وتو نکردیم. کمیته اخالق گفته بود خانبان روی نیمکت نباش��د و از نشس��تن روی 
نیمکت محروم اس��ت که ما هم گفتیم او روی نیمکت نمی نش��یند. اینکه در بازی مقابل گوام 
خانبان روی نیمکت نشست، تخلف کرد که بابت این تخلف جریمه هایی هم برای او در نظر گرفته 

شده است، اما وتو کردن رأی کمیته اخالق صحت ندارد و ما این کار را نکردیم.
     مساله انتخابات سازمان ليگ به کجا رسيد؟

خوشبختانه اعضای مجمع سازمان لیگ را هفته گذشته مشخص کردیم و اکنون باید مجمع 
انتخاباتی برگزار شود تا این اعضا نفرات جدید حاضر در هیات رئیسه را مشخص کنند.



دانيال صدق�ی:  صد وس��ی و پنجمین دوره رقابتهای یواس اوپن به نواک جوکوویچ 
صربستانی تعلق گرفت که درفینال این رقابتها با نتیجه 3-1 و با نتایج 4،5-6-
7،6-4 و 6-4 مقاب��ل راجر فدرر سوئیس��ی که نس��بت به همیش��ه مرتکب 
اشتباهات بیشتری شد و موقعیت های خوبی را برای امتیازگیری از حریفش 
از دست داد، پیروز شد. تقریباً تمامی تماشاگران دیدار فینال طرفدار فدرر 
بودند که بهترین بخت ممکن برای رس��یدن به رکورد 18 گرند اس��لم را از 
دس��ت داد و درعوض جوکوویچ به دهمین عن��وان قهرمانی اش در گرند 

اسلم رسید.
 این سومین فینال پیاپی گرند اسلم بود که فدرر مغلوب جوکوویچ می شد. 
تنیسور صربستانی دراین فینال باالتر از استانداردهای معمول خود ظاهر 
شده و با اینکه تمامی تماشاگران را از ابتدای مسابقه تا زمان مراسم اهدای 

جوایز علیه خود می دید، با تمرکز هرچه تمام حریفش را مغلوب کرد تا ثابت 
کند بی دلیل مرد شماره یک رنکینگ جهانی تنیس نیست. فدرر درعوض 

نمایش دلپذیر دیدار مقابل واورینکا را تکرار نکرد و فورهند های او 
قدرت همیشگی را نداشته و در استفاده از برک پوینت ها هم 
خوب عمل نکرده و تنها چهار موقعیت از مجموع 23 برک 
پوینتی را که نصیبش شده بود، اس��تفاده کرد و سرویس 
هایش در تمامی س��ت هایی که به حریف واگذار کرد به 

او خیانت کردند.
 این بازی که به دلیل بارانی بودن نیویورک ساعت ها به 
تأخیر افتاد، بعد از سه س��اعت و بیست دقیقه به پایان 

رس��ید. جوکوویچ با این قهرمانی با تعداد گرنداس��لم های فتح شده توسط بیل 
تیلدن آمریکایی در دهه بیس��ت میالدی برابری ک��رد. اگر واورینکا در 
فینال رولندگروس آن نمایش خیره کننده را ارایه نمی کرد و دست 
نوله را از یک گرنداسلم دیگر کوتاه نگه نمی داشت،  او می توانست 
هرچهار گرند اسلم سال را از آن خود کند. جوکوویچ حاال هفتمین 
تنیسور تاریخ است که در یک سال در هرچهار فینال گرنداسلم 

حضور داشته است. 
 ضمن اینکه او س��ومین تنیسوری است که توانس��ته برای دو بار 
حداقل سه گرند اسلم در یک فصل تصاحب کند. الور در سال های 
1962 ت��ا 1969، ف��درر درس��الهای 2004، 2006 و 2007 و خ��ود 
جوکوویچ در س��الهای 2011 تا 2015 به این مهم دست یافته اند.  برای 
فدرر ابراز احساس��ات باورنکردنی و بی پایان 23هزارتماش��اگر حاضر 
در اس��تادیوم برای قهرمانی کافی نب��ود. او همچنان 17 عنوان 
قهرمانی گرند اس��لم درکارنامه خوی��ش دارد که آخرین 
قهرمانی در سال 2012 در ویمبلدون حاصل شده بود. 
تعداد فینال های واگذار ش��ده او با این باخت دورقمی 
شدند. او یک بار در اس��ترالیا، چهار بار در پاریس، سه 
بار در ویمبلدون و دو بار در نیویورک مقابل حریفانش 
در فینال گرنداسلم بازنده بوده و تنها ایوان لندل با 11 
شکست، بیش��ترین باخت را در فینال های گرند اسلم 

نسبت به او تجربه کرده است. 
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اشکان کيهان: میالن که بهترین بازی اش از شروع 
فصل را در داربی مقابل اینتر به نمایش گذاشت، بازنده 
یک بر صفر داربی میالن بود. این نتیجه برای شاگردان 
میهایلوویچ که چندین موقعیت صددرصد گل را هدر 
دادند، قابل هضم نبود. لوئیز آدریانو س��ه موقعیت گل 
و بالوتلی با دو شوت خوب که یکی از آنها به تیردروازه 
اصابت کرد، می توانس��تند روس��ونری را صاحب گل 
کنند؛ ضمن اینکه میالن به مراتب بازی بهتری نسبت 
به تیم مانچینی ارایه کرد که با این پیروزی صدرنشینی 

اش در لیگ را حفظ کرد.
 تیم میهایلوویچ اگ��ر همین خصوصیات خ��ود را در 
بازی های بعدی تک��رار کند و مقاب��ل دروازه حریفان 
مصمم تر ظاهر ش��ود، می تواند در جدول رده بندی 

صعود کند. اما دو شکست درسه مس��ابقه آمار خوبی 
نیست و مربی صربستانی باید نارضایتی مسؤوالن تیم از 
شرایط تیم در جدول رقابتها را هم برطرف کند. میالن 
مقابل اینتر همان تیمی بود که میهایلیوویچ می خواست 
و برای همین او بعد از بازی با وجود شکست دراین دیدار 

مهم به بازیکنانش تبریک گفت. 
انتخ��اب مونتولیوو به جای دیون��گ در میانه زمین 
ج��واب داد، ولی هون��دا هیچ تأثی��ری در بازی تیم 
نداشت. بالوتلی در داربی بهتر از باکا عمل کرد، ولی 
هواداران میالن ترجیح می دهند که میهایلوویچ به 
جای دو مهاجم، گزینه اس��تفاده از س��ه نفر درخط 
حمله را هم در نظر داشته باش��د. بالوتلی در داربی 
تمامی وظایفش را به درستی انجام داده و هاندانوویچ 

را به دردس��ر انداخته و خط دفاعی نراتزوری را آزار 
داد و تمامی ضربات ایس��تگاهی را به ثمر رس��انده 
و به خطاه��ای بازیکنان حریف و س��وت های ممتد 
هواداران اینتر هیچ واکنش��ی نش��ان نداد. اگر او در 
ش��رایط خوبی باش��د، میالن می تواند به س��همیه 
لیگ قهرمانان هم فکر کند. وقتی لوئیز آدریانو س��ه 
موقعیت حتمی گل را هدر داد، هواداران میالن یاد 
روزهایی افتادند که مهاجمی همچون شوچنکو هیچ 
یک از این توپ ها را خراب نمی کرد. باکا هم دراین 
دیدار خوب نبود. ب��رای همی��ن میهایلیوویچ از دو 
مهاجم اصلی اش به هیچ وجه رضایت نداش��ت. اگر 
مونتولیوو همیشه مثل داربی باشد، میها بازیگردان 

دلخواهش را در میانه میدان پیدا کرده اس��ت.

تأثیر حضور مربی صربستانی در میالن
تیم »میهایلوویچ«  فقط نتیجه نمی گیرد

هامان: گواردیوال باید اخراج شود
ورزش سه: دیتمار هامان، مدافع سابق تیم ملی آلمان گفت که بایرن باید مربی 

متوسطی مثل گواردیوال را اخراج کند.   
سرمربی سابق بارسلونا در بوندس لیگا دو بار قهرمانی لیگ را به دست آورده، 
ولی در اروپا موفق نش��د روند خوب یوپ هاینکس را تک��رار کند. بایرن فصل 
گذشته همچنین در نیمه نهایی جام حذفی مقابل دورتموند شکست خورد و 

حال هامان معتقد است که گواردیوال برای بایرن مربی متوسطی است.

والکات: پیشرفت آرسنال حریفان را نگران کرد
آرسنال با گل های والکات و ژیرو، مقابل استوک سیتی به برتری 2-0 رسید و 
سومین پیروزی خود در پنجمین دیدار در لیگ برتر را به دست آورد. شاگردان 
ونگر در ابتدای فصل عملکرد ضعیفی داش��تند و در گلزنی به مشکل خورده 
بودند، ولی حال والکات عنوان کرد که این عملکرد خوب آرسنال باعث نگرانی 

حریفان شده است.

کریک: فشار روی »مارسیال«  بیشتر می شود
فارس:  مارسیال 19 ساله مقابل لیورپول در دقایق پایانی به میدان آمد و موفق 
شد، گل سوم یونایتد را به ثمر برساند. کریک که از سال 2006 در یونایتد توپ 

می زند، عنوان کرد که این گل، فشار را روی مارسیال بیشتر خواهد کرد.

بگوویچ: رختکن چلسی   ساکت بود
آسمیر بگوویچ، دروازه بان چلسی عنوان کرد که رختکن تیمش پس از شکست 
مقابل اورتون کاماًل س��اکت بوده، ولی با غلبه بر حریف خود در چمپیونزلیگ 

می تواند دوباره روحیه خود را به دست آورد.
آبی ها مقابل اورتون در گودیسون پارک، 3-1 شکست خوردند. بگوویچ عنوان 
کرد که تیم با ش��روع ضعیفی که داش��ته از لحاظ روحی افت کرده، ولی آنها 

می توانند شرایط را برگردانند.

مونتولیوو: میالن، شایسته پیروزی بود
ورزش س��ه: ریکاردو مونتولیوو، کاپیتان میالن عنوان کرد که تیمش نه تنها 

مستحق شکست نبوده، بلکه شایسته پیروزی بوده است.  
فردی گوارین موفق شد، تک گل این دیدار را به ثمر برساند تا اینتر ، 1-0 پیروز 
میدان شود. این در حالی اس��ت که میالن در بیشتر دقایق نیمه دوم موقعیت 

ایجاد کرد و یک بار هم توپ را به تیرک دروازه زد.

پاتو: من بهترین مهاجم برزیل  هستم
پاتو،  بیست و دومین گلش برای س��ائوپائولو در این فصل را مقابل جرمیو به 
ثمر رساند. پس از این گل، پاتو مدعی شد که او بهترین مهاجم برزیلی است و 

شایسته دعوت شدن به تیم ملی برزیل است.
او گفت: می خواهم به سلس��ائو برگردم و این هدف من اس��ت. روز پنجشنبه 
فهرست تیم معلوم می شود و من شایسته حضور در آن هستم. من یک مهاجم 

برزیلی هستم و بهتر از خودم نمی بینم.

درگیری لفظی مورینیو و مارتینز در نشست خبری
پس از شکس��ت 3-1 چلس��ی مقابل اورتون، درگی��ری و کل کل لفظی بین 
مورینیو و روبرتو مارتینز ایجاد شد. پس از اتمام بازی، طبق قوانین لیگ برتر، 
سرمربی تیم مهمان یعنی مورینیو باید به کنفرانس خبری می رفت. مورینیو 
می خواست که پس از بازی سریعاً به لندن برگردد، ولی این مارتینز بود که به 
جای او در کنفرانس خبری شرکت کرد و باعث ش��د، مورینیو و تیمش برای 

مدتی معطل شوند.

مانچینی:صحبت از قهرمانی زود است
روبرتو مانچینی، سرمربی اینتر، پس از پیروزی 1-0 تیمش مقابل میالن، تأکید 

کرد که نرآتزوری این  فصل برای قهرمانی در سری  A  خواهد جنگید.    
شاگردان مانچو بعد از پیروزی مقابل آتاالنتا و کاپری در دو هفته ابتدایی، میالن 
را با تک گل فردی گوارین از پیش رو برداشتند تا رکورد 100 درصد پیروزی 
های شان را  حفظ کنند. مانچینی تأیید کرد که از نمایش شاگردانش در این 
دیدار کاماًل راضی نیست و تأکید کرد که صدرنش��ینی در  این مقطع از فصل 

چندان اهمیتی ندارد و صحبت کردن در مورد قهرمانی خیلی زود است.

بایرن؛ مانع تبدیل شدن مولر به گران ترین بازیکن دنیا
کیکر: مهاجم ملی پوش بای��رن درصورت انتقال به لیگ جزیره می توانس��ت 
گران ترین فوتبالیست تاریخ بوندسلیگا و جهان لقب بگیرد. منچستریونایتد 
برای خرید توماس مولر از بایرن مونیخ پیشنهادی به مبلغ 120 میلیون یورو 
برای پنج سال ارایه کرده بوده است. به این ترتیب مولر این شانس را داشت که با 
پشت سر گذاشتن رکورد کریستیانو رونالدو که سال 2009 در ازای 94 میلیون 
یورو به رئال مادرید پیوست، به گرانقیمت ترین فوتبالیست جهان تبدیل شود؛ 
اما مسؤوالن بایرن مونیخ با رد این پیشنهاد و اعالم اینکه این بازیکن فروشی 
نیست، این فرصت را از او گرفتند. گفتنی است، قرارداد مولر که در حال حاضر 
و بعد از هفته چهارم فصل جدید بوندسلیگا با شش گل در صدر جدول گلزنان 

این لیگ قرار دارد، تا سال 2019 معتبر است.

»گوتزه«  در فهرست بایرن در سفر به یونان
آبندس��ایتونگ با انتش��ار خبر همراهی ماریو گوتزه با بایرن در سفر به یونان، 
هواداران این تیم مونیخی را خوشحال کرد. بایرن مونیخ در نخستین دیدارش 

در فصل 16-2015 چمپیونزلیگ مهمان الیمپیاکوس یونان خواهد بود.
پیش بینی می شد، ماریو گوتزه به دلیل مصدومیتی که در داربی منطقه باواریا 
مقابل آگسبورگ برایش پیش آمد، نتواند بایرنی ها را در سفر به یونان همراهی 
کند، اما ای��ن بازیکن در تمرین دی��روز تیمش حاضر ش��د و آخرین معاینات 
پزشکان بایرن هم نش��ان داد، آس��یب دیدگی وی جزئی بوده و جای نگرانی 

نیست.

»رونی«  بازی با آیندهوون را از دست داد
تسنیم: وین رونی که هفته گذشته در تمرینات تیم فوتبال منچستریونایتد 
آسیب دیده بود، بازی شنبه شب شیاطین س��رخ مقابل لیورپول در هفته 
پنجم لیگ برتر را از دس��ت داد. حاال این باش��گاه تأیید ک��رد که مهاجم 
ملی پوش خود را در بازی سه ش��نبه شب مقابل پی اس وی آیندهوون هلند 
در چارچوب هفته اول مرحله گروهی فص��ل جدید لیگ قهرمانان اروپا در 

اختیار نخواهد داش��ت. 

  مرحله گروهی لیگ قهرمانان از امروز شروع می شود

»سیتی« درپی فرمول گمشده موفقیت در اروپا
گ�روه ورزش: منچسترس��یتی درحال��ی در اولین 
بازی مرحله گروهی رقابته��ای لیگ قهرمانان میزبان 
فینالیست سال گذش��ته این رقابتهاس��ت که بعد از 
ش��روع خیره کننده این فصل و کسب حداکثر امتیاز 
در بازی های لی��گ برتر، روحیه ای ب��ه مراتب بهتر از 
تیم آلگری دارد. س��یتی امیدواراس��ت با اس��تفاده از 
همین شرایط بحرانی یووه بتواند با کسب امتیازهای 
الزم دراین دیدار خانگی، صعود خود به مرحله بعدی 
را هرچه زودتر قطع��ی کند تا با قرع��ه خوبی در یک 
هش��تم نهایی روبه رو ش��ود. تی��م پیگرینی برخالف 
کسب نتایج خوب در لیگ برتر در سالهای اخیر، هنوز 
نتوانس��ته فرمول موفقیت برابر قدرته��ای اروپایی را 
در چمپیونزلیگ پیدا کند. این تیم همچون س��الهای 
گذشته بار دیگر با حریفان سرسختی همگروه شده که 
حتی ممکن است صعود این تیم به مرحله بعدی را با اما 
و اگر مواجه سازد. سیتی رقابتهای چمپیونزلیگ این 
فصل را امشب با دیدار خانگی در ورزشگاه اتحاد مقابل 
قهرمان ایتالیا آغاز می کند. اگر تیم منچس��تری از 5 
بازی این فصل خود در لی��گ برتر 15 امتیاز اندوخته، 
یووه این هفته هم ب��ه زحمت درخان��ه از کیه وو یک 
امتیاز گرفت تا مانع از سومین شکست پیاپی خود در 
لیگ شود. برای من سیتی که اهداف بلندی را در اروپا 
در سر می پروراند، زمانی بهتر از این برای رویارویی با 
یوونتوس وجود نداشت؛ تیمی که درپی جدایی تبس، 
ویدال و پیرلو در بازار تابستانی هنوز به شرایط مطلوب 
بازنگشته و با افت و خیزهای زیادی در این هفته های 

آغازین فصل روبه روست. 
سه بازی خانگی آخر منچسترس��یتی مقابل حریفان 
ایتالیایی از جمله دیدار با رم در س��پتامبر گذش��ته با 
تساوی 1-1 تمام شده و این آمار امیدهایی یوونتوس را 
برای امتیازگرفتن از اتحاد افزایش می دهد؛ ضمن اینکه 
سیتی فصل گذشته تنها یک بازی از چهاردیدار خانگی 
اش در رقابتهای لی��گ قهرمانان را با پیروزی پش��ت 
سرگذاش��ته بود و درمرحله یک هش��تم نهایی هم به 
دست بارسلونا از دور رقابتها کنار رفت. پیگرینی که در 

بازی امشب آگوئرو را به احتمال فراوان دراختیار ندارد، 
از شرایط رحیم اس��ترلینگ و داوید سیلوا هم خیلی 
مطمئن نیست.  در گروه چهار سویا و بوروسیا مونشن 
گالدباخ هم حض��ور دارند و هریک از ای��ن تیمها می 
توانند شرایط صعود را برای سیتی و حتی یووه دشوار 
سازند.  آگوئرو نسبت به آینده سیتی دراین فصل ابراز 
خشنودی کرده و گفته که این تیم پیش فصل خوبی 
داش��ته و در لیگ برتر هم از ش��رایط خوبی برخوردار 
است. یووه هم در بازی امشب مارکیزیو، هافبک ملی 
پوش خود را به دلیل آسیب دیدگی دراختیار ندارد.  با 
این حال آلگری برای نبرد امشب نگران نیست و گفته 
که تیمش فقط باید روی مس��ایل مثب��ت تمرکز کند 
و بازیکنان جوانی به تیم پیوس��ته اند که برای تطبیق 
یافتن با بقیه بازیکنان به زمان بیشتری نیاز دارند. ماریو 
مانژوکیچ، مهاجم کروات ممکن است در این بازی بعد 
از نیمکت نشینی در بازی با کیه وو به ترکیب اصلی قرار 

گیرد و زوج دیباال در خط حمله باشد.

افشای بندی در 
قرارداد دخئا

در حالی که پیش��تر اعالم 
شده بود، قرارداد دخئا شامل 
هیچ بندی مبن��ی بر مبلغ 
فس��خ قرارداد نمی شود، اما 
برخی از رسانه ها در انگلیس 
و اسپانیا اعالم کردند، چنین 
بندی در قرارداد جدید این 
دروازه بان اسپانیایی وجود 
دارد، ام��ا کمت��ر از مبلغی 
است که پیش بینی شده بود. 
دخئا از مدی��ر برنامه هایش 
خواسته بود تا در گفت وگو 
بر سر تمدید قرارداد، مبلغ 
40 میلیون یورو برای فسخ 

قراردادش در نظر بگیرد.

هواداران لیورپول، 
کلوپ را می خو اهند

ف��ارس: لیورپولی ه��ا که از 
سرمربی فعلی شان بشدت 
ناراضی هس��تند، خواستار 
جایگزینی یورگ��ن کلوپ 

آلمانی با وی شدند.  
ه��واداران لیورپ��ول  ب��ا 
هش��تگ  ک��ردن  داغ 
 KloppForTheKop#
خواهان سپرده شدن سکان 
هدایت تیم محبوبش��ان به 
یورگن کلوپ شدند و با پست 
کردن عکس ها و ویدیوهای 
متعدد از این مربی در حالی 
که در بازی تابستان 2014 
بین دورتمون��د و لیورپول 
از تونل رختکن اس��تادیوم 
آنفیلد عبور می کرد، نوشتند 
لیورپول به وجود این مربی 
نیاز دارد و او بهترین انتخاب 
ب��رای ای��ن تیم انگلیس��ی 

است.

جو هو پارک: 
دورتموند، محبوب ترین 

تیم آلمان است
کیک��ر: بازیک��ن ک��ره ای 
دورتموند بعد از برد   این تیم 
مقابل هانوفر از تصمیمش 
مبنی بر انتقال به وست فالن 
ابراز خوشحالی کرد. جو هو 
پارک ک��ه در آخرین هفته 
نقل و انتق��االت از ماینس 
راهی دورتموند شد، با تأکید 
به اینکه با این ترانسفر یکی 
از رؤیاهای��ش ب��ه حقیقت 
پیوس��ته اس��ت، اظه��ار 
داشت: بروس��یا دورتموند 
پرطرفدارتری��ن تیم آلمان 
است، به طوری که حتی در 
بازی های خارج از خانه هم 
احساس غریبی نمی کنیم. 

لوو: از درخشش 
دورتموند، غافلگیر 

نشده ام
تی��م  س��رمربی  کیک��ر: 
مل��ی آلم��ان اع��الم کرد، 
از پیروزی ه��ای متوال��ی 
زردپوش��ان وس��ت فالن در 
فصل جاری متعجب نشده 
است. یواخیم لوو با اشاره به 
اینکه بروسیا دورتموند را یک 
مدعی جدی قهرمانی قلمداد 
می کن��د، در هامبورگ و در 
حاشیه مراسم دریافت هرم 
طالیی ورزش آلمان گفت: 
دورتموند مرا غافلگیر نکرده 
است. آنها از یک تیم بسیار 
بس��یار خوب با توانایی های 
مثال زدن��ی برخوردارن��د و 
این مس��أله رقابت مدعیان 
قهرمان��ی در فصل جدید را 

جذاب تر می کند. 

فرزند دوم؛  علت
  نیمکت نشینی »مسی«

آن��درس اینیس��تا، هافبک 
بارس��ا، اعالم کرد که لیونل 
مسی از نیمکت نشینی در 
دیدار مقابل  اتلتیکو مادرید 
عصبانی نش��ده اس��ت. به 
دنیا آمدن فرزند دوم مسی 
باعث شد تا او تمرین بارسا 
را از دست  بدهد و به همین 
دلیل، لوئیس انریک��ه او را 
در ترکیب اصلی قرار نداد و 
در نیمه دوم به  میدان رفت 
و گل پی��روزی بخش آبی و 

اناری ها را به ثمر رساند.   

تنیسور صربستانی قهرمان یواس اوپن شد

دهمین گرند اسلم »جوکوویچ«

برنامه کامل بازی های سه شنبه شب به این 
شرح است:

:A گروه
     پاریسن ژرمن فرانسه - مالمو سوئد

     رئال مادرید اس��پانیا - ش��اختار دونتس��ک 
اوکراین 
:B گروه

      آیندهوون هلند - منچستریونایتد انگلستان
     ولفسبورگ آلمان - زسکا مسکو روسیه 

:C گروه
     بنفیکا پرتغال - آستانا قزاقستان 

     گاالتاسرای ترکیه - آتلتیکومادرید اسپانیا
:D گروه

     منچسترسیتی انگلستان - یوونتوس ایتالیا 
     سویا اسپانیا - مونشن گالدباخ آلمان



ایسنا:حسین اوجاقی معتقد است که رقابتهای 
جام پارس، سومین مسابقه معتبر ساندا در 

جهان است. سرمربی تیم ملی ساندا ، در 
خصوص رقابتهای ج��ام پارس اظهار 
کرد: تاکنون هف��ده تیم خارجی برای 
حضور در رقابتهای ج��ام پارس اعالم 
آمادگی کرده ان��د و از ایران هم دو تیم 

شرکت خواهند کرد. 
یکی از تیمهای ایران با عنوان پارس جنوبی 

در رقابتها حضور پیدا می کند و ملی پوشانی که 
عضو تیم پارس جنوبی بودند، با این تیم در 
جام پارس شرکت خواهند کرد. بقیه ملی 
پوشان نیز با تیمی تحت عنوان منتخب 
ایران مبارزه می کنن��د. وی ادامه داد: 
برخی تیمها در سه یا چهار وزن شرکت 
می کنند، اما تیمهایی مثل ترکمنستان 
در تمام 10 وزن سانداکار حضور خواهند 

داشت.

گوناگون
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قدس ورزشی

ایسنا: تیم  ملی کش��تی آزاد ایران پس از روسیه بیشترین 
سهمیه المپیک را از رقابتهای جهانی الس وگاس به دست 

آورد.
در پایان رقابتهای کشتی قهرمانی جهان در الس وگاس 72 
س��همیه المپیک در رش��ته های آزاد و فرنگی توزیع شد که 
روسیه با کسب 10 سهمیه المپیک ) چهار سهمیه فرنگی و 6 

سهمیه آزاد( موفقترین کشور بود.
پس از روسیه، ایران و آذربایجان با هشت سهمیه در رده دوم 
قرار گرفتند که ایران سه س��همیه فرنگی و پنج سهمیه آزاد 
به دست آورد و آذربایجان نیز صاحب چهار سهمیه فرنگی و 

چهار سهمیه آزاد شد.
اما سایر کش��ورها فاصله بس��یاری با این س��ه تیم داشتند. 
آمریکایی میزبان تنها چهار سهمیه المپیک )دو سهمیه آزاد 
و دو سهمیه فرنگی( به دست آورد و اوکراین هم تنها صاحب 

چهار سهمیه )سه سهمیه فرنگی و یک سهمیه آزاد( شد.
 حتی کش��وری مثل ترکیه، تنها در سه وزن جواز حضور در 
المپیک را گرفت. ضمن اینکه مغولس��تان و گرجس��تان هر 
کدام تنها چهار سهمیه فقط در آزاد گرفتند. نکته جالب اینکه 
کشور صاحب نامی مانند کوبا موفق نشد حتی یک سهمیه در 

کشتی آزاد داشته باشد.
در مجموع 27 کش��ور از مس��ابقات جهانی کشتی سهمیه 

المپیک گرفتند.
با پایان ر قا بتهای جهانی، کشتی گیر ان کشورهای مختلف در 
سه رویداد گزینشی فرصت دارند که جواز حضور در المپیک 
را بگیرند. در کشتی آزاد و فرنگی تعداد سهمیه ها نسبت به 
المپیک لندن کاهش یافته و مسابقات هر کدام از این دو رشته 

در 6 وزن برگزار می شود.

 واکنش خادم به نتایج رقابتهای جهانی
رئیس فدراسیون کش��تی اعالم کرد، به قانون پایبند بوده و 
نفرات اول مسابقات انتخابی را به رقابتهای جهانی فرستاده 

است.
وی همچنین عملک��رد تیمش در آمریکا را نس��بتاً مطلوب 

عنوان کرد.
رسول خادم با توجه به نایب قهرمانی کشتی آزاد در رقابتهای 
جهانی 2015 آمریکا گفت: برای این مس��ابقات دست روی 
افراد جوانی گذاشتیم که در مسابقات انتخابی اول شده بودند 

و ما اطمینان داشتیم که این کشتی گیران توانایی حضور در 
میدان رقابتهای جهانی را ندارند، اما سعی کردیم پای قانون 

بایستیم و هزینه ریسک آن را پذیرفتیم.
 وی همچنین خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه نفرات 
برتر مس��ابقات انتخابی را به رقابتهای جهانی فرس��تادیم، 

عملکرد تیم را نسبتا مطلوب ارزیابی می کنم.
رئیس فدراس��یون کش��تی همچنین گفت: اینک��ه تیم ما 
نتوانس��ت در این رقابتها صاحب مدال طال شود، خستگی را 

روی تن کادر فنی گذاشت.

کشتی ایران؛ دومین کشور جهان در کسب سهمیه های المپیک

مظاهری: برای کسب سهمیه کار سختی داریم
فارس: مسابقات قهرمانی آسیا در حالی طی دو هفته گذشته به میزبانی تایلند 
برگزار شد که تیم ملی بوکس کش��ورمان با ترکیب 10 مشت زن راهی محل 
برگزاری مسابقات آسیایی شد و در پایان با کسب سه مدال برنز به کار خود پایان 
داد. سجاد محرابی نماینده وزن 75 کیلوگرم، حسن شاهینی نماینده وزن 81 
کیلوگرم و رضا مرادخانی نماین��ده وزن 91 کیلوگرم نفراتی بودند که به مدال 

برنز دست یافتند.
علی مظاهری در مورد نتایج کسب شده تیم ملی بوکس در مسابقات قهرمانی 
آسیا، اظهار داش��ت: فکر می کنم با نتایجی که در تایلند کسب شده کار بسیار 
سختی برای کسب سهمیه المپیک پیش رو خواهیم داشت؛ چرا که ازبکستان 
و قزاقستان از حریفان جدی ما در تمام مسابقات هستند. برای کسب سهمیه 
المپیک مثل گذشته قرعه کشی انجام نمی شود و در رنکینگ آسیا نفرات اول 
و دوم که قزاقستان و ازبکستان هستند را در باال و پایین جدول قرار می دهند و 
ملی پوشان ما برای رسیدن به فینال محکوم به شکست این حریفان قدرتمند 
هستند. با این حساب شکست آنها کار س��ختی است و کسب سهمیه المپیک 
برای ما دشوار است، اما امیدوارم در مسابقات جهانی ملی پوشان بتوانند سهمیه 
المپیک را کسب کنند. مظاهری در پاسخ به این سوال که قطعا شما در مسابقات 
جهانی غایب خواهید بود. آیا برای حضور در المپیک برزیل تصمیمی دارید یا 
خیر، گفت: برای حضور در مسابقات جهانی نفراتی که سهمیه را کسب کردند 
می توانند ش��رکت کنند و طبیعتا با توجه به اینکه در مسابقات قهرمانی آسیا 
شرکت نکردم؛ نمی توانم در مسابقات جهانی حضور داشته باشم، اما یک دوره 
مسابقات آسیایی فروردین ماه قرار است برگزار شود که حتما برای کسب سهمیه 

المپیک در آن مسابقات شرکت خواهم کرد.

 حاجی پور: پناهنده نشده ام
فارس: ملی پوش وزن 59 کیلوگرم کشتی فرنگی گفت: اینکه مطرح می شود من 
در آمریکا پناهنده شده ام به هیچ عنوان درست نیست و همراه تیم ملی کشتی 
آزاد به ایران بازمی گردم. محس��ن حاجی پور درباره عدم بازگشتش همراه تیم 
ملی کشتی فرنگی به ایران و شایعاتی که در این باره ایجاد شد گفت: با اجازه و 
هماهنگی مسووالن فدراسیون کشتی چند روز بیشتر برای دیدار با دوستانم در 
آمریکا ماندم. وی تاکید کرد: هیچ زمان به دنبال چنین هدفی نبوده و نیستم. 
چرا که آبروی خودم و ایران از هر چیزی مهم تر است و نمی خواهم بهانه دست 

بیگانگان دهم.

در پی  اشتباه دراعالم ضربه پنالتی بیان شد

عذرخواهی داور داربی باواریا از» آگزبورگ«
 کرشر، داور دیدار بایرن مونیخ و آگزبورگ که در جریان مسابقه این هفته تیمها در 
آلیانتس آرنا مرتکب اشتباه فاحشی شد که به پیروزی 2-1 باواریایی ها مقابل حریف 
منجر شد، در مورد این اش��تباه به بیلد گفت:” کمک داور به صورت آشکار خطای 
بازیکن آگزبورگ را دید. من فقط با گوشه چشم صحنه را دیدم و مطمئن نبودم، برای 
همین به قضاوت دستیارم اطمینان و اعتماد کردم. بعد از مسابقه صحنه آهسته را 
دیدم و باید اعتراف کنم که تصمیم من غلط بوده و مرتکب اشتباه شدم.” داور بازی 
در دقیقه 90 پنالتی به بایرن مونیخ تقدیم کرد که توماس مولر آن را به گل برتری 
تیمش تبدیل کرده بود.” من در زمین مس��ؤول تصمیم هایی که می گیرم هستم. 
برای همین مسؤولیت این تصمیم با من بوده و این اشتباه باعث شد، آگزبورگ هیچ 

امتیازی از این مسابقه نگیرد و واقعاً از این تیم عذرخواهی می کنم.”

  روبن: عجله ای برای بازگشت ندارم
ورزش سه:  آرین روبن، س��تاره هلندی بایرن مونیخ، تأکید کرد عجله ای برای 
بازگشت به میدانها ندارد، اما معتقد اس��ت  که می تواند بازیکنی کلیدی برای 
تیمش در رقابت های این فصل باشد.   روبن در دیدار تیم ملی هلند مقابل ایسلند 
در مقدماتی یورو 2016 از ناحیه ران  دچار آس��یب دیدگی شد، اما قصد ندارد 

برای بازگشت به میدانها عجله کند. 

تیاگو سیلوا:به فینال چمپیونزلیگ فکر می کنم
تیاگو سیلوا، کاپیتان پاری سن ژرمن، اعالم کرد که این فصل به حضور در فینال 
چمپیونزلیگ فکر می  کند.  پی اس جی که در سه فصل اخیر در مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان  حذف شده، این هفته در لوشامپیونا مقابل بوردو با تساوی 
2-2 متوقف شدند. آنها در لیگ  قهرمانان مقابل مالمو قرار خواهند گرفت و تیاگو 

سیلوا معتقد است که این فصل باید به حضور در فینال  این رقابت ها فکر کنند. 

تمدید قرارداد وسلی اسنایدر با گاالتاسرای
اسنایدر که قراردادش با گاال تا س��ال 2016 اعتبار دارد، آماده است تا دو ساله 
با این باشگاه تمدید کند. اسنایدر که بس��یار مورد عالقه اینتر قرار داشت و در 
ایتالیا، امیدواری ها به بازگش��ت او زیاد بود، به احتمال فراوان دو سال دیگر در 
گاالتاس��رای باقی خواهد ماند. قرارداد فعلی این ستاره هلندی یک سال دیگر 
اعتبار دارد و با توجه به محبوبیت فراوان او در میان هواداران گاال و عالقه خودش 

برای ماندن در استانبول، احتمال جدایی او بسیار اندک است. 

تیم ملی والیبال
 اسیر تفکر مربیان بزرگ شد

 ش�هنازی/مربی س�ابق تيم ملی: مردان کواچ، تیمهای 
تونس و ونزوئال را باید می بردند که این اتفاق افتاد، اما پیروزی 
برابر تیمهای بزرگ برای ما حائز اهمیت ب��ود. مردم انتظار 
داشتند مقابل لهستان، روس��یه و آرژانتین نتیجه بگیریم، 
اما نه تنها این انتظار برآورده نشد، بلکه به جز دو ست مقابل 
لهستان، بازی خوبی را هم از تیم ملی ندیدیم. در سایر بازی ها 
معموالً اسیر تفکر مربیان بزرگی چون آنتیگا، والسکو و الکنو 
ش��دیم. تغییراتی که در تیمهای حری��ف و در جریان بازی 
انجام ش��د، موجب افت تیم ایران شد. ما در بازی های بزرگ 
نتوانستیم شرایط ایده آلی داشته باشیم. در شروع هر سه بازی 

عالی بودیم، اما بعد در روند بازی دچار مشکل شدیم.
نوسان در بازی ها نش��ان می دهد که مدیریت زمان مسابقه 
نداریم. نسبت به تحوالت تیم مقابل مشکل داریم. در حقیقت 
آنالیزور خوبی به نام مش��جری داریم، اما نمی توانیم نسبت 
به تغییر تاکتیک تیم مقابل، برنامه داش��ته باش��یم. زمانی 
می توانیم از بازیکنان تیم ملی انتظار داشته باشیم که قباًل در 
جریان تمرینات، برنامه ها را مرور کرده باشیم؛ همان چیزی 
که اکنون شاهدش نیستیم. باید دید در تمرینات اصولی کار 
کردیم و تاکتیکهای متنوعی داریم یا خیر که این طور اسیر 

تاکتیک حریفان می شویم.
درواقع اگر عملکرد تیم ملی را مرور کنیم، خواهیم دید که بعد 
از رفتن والسکو، به مرور افت محسوسی داشتیم. اعتقاد دارم، 
بازیکنان توانایی باالیی دارند، اما تمرینات به روز و برنامه ریزی 
و تاکتیکهای دقیق در تمرینات تیم ملی نیست و به روز شدن 

و برنامه ریزی اصولی، نیاز تیم ملی است.
خیلی ها این روزه��ا معتقدند، معروف همه کاره تیم ش��ده 
است. این بازیکنان همانهایی هس��تند که در زمان والسکو 
حرف شنوی باالیی داشتند و هیچ گاه مربی ایران از عملکرد 
بد آنها یاد نمی کرد. مطمئن باشید بازیکنان اگر تحت تعلیم 
و برنامه ریزی درس��ت باشند، حرف ش��نوی کاملی دارند. 
وقتی نوع برنامه ریزی طبق اصول روز نباش��د، بازیکن دچار 
سردرگمی می شود و مشکالتی پیش می آید که همه تصور 
می کنند بازیکنان عصیانگر شدند، این هنری است که باید 

مربی داشته باشد.
بااین حال معتقدم، در جام جهانی بعید اس��ت که سهمیه 
المپیک بگیریم، اما این جایی است که باید تیم ملی مقابل 
بازیکنان ب��زرگ کار کند و جدای از نتیج��ه، باید بهترین 
بازی ها را انجام دهند. ما زمان کافی برای کس��ب سهمیه 
المپیک خواهیم داشت. باید تغییرات و تحوالتی در کادر 
فنی تیم ملی داش��ته و مش��کالت را بشناس��یم و آسیب 

شناسی کنیم.

والیبال جوانان جهان - مکزیک

همگروهی جوانان ایران با آمریکا
فارس: دور دوم مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان از امروز در مکزیک آغاز می شود و تیم ملی والیبال جوانان ایران با 
تیمهای آمریکا، ژاپن و مکزیک )میزبان( همگروه شد. مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان با حضور 16 تیم از جمعه 
20 شهریورماه به میزبانی مکزیک آغاز شد. پس از سه روز مسابقات دور مقدماتی 16 تیم شرکت کننده بر اساس عملکرد 
خود به دو دسته تقسیم شدند که تیم ملی والیبال ایران به همراه مکزیک، مصر، لهستان، آمریکا، کوبا، فرانسه و ژاپن برای 
کسب عنوانهای نهم تا شانزدهم مبارزه می کند. ملی پوشان کشورمان در روزهای 24 تا 26 شهریورماه به ترتیب به مصاف 
آمریکا، ژاپن و مکزیک می روند.  تیمهای مصر، لهستان، کوبا و فرانسه نیز در دیگر گروه این دسته با هم مسابقه خواهند 
داد. هشت تیم ترکیه، کانادا، روسیه، آرژانتین، برزیل، چین، ایتالیا و اسلوونی نیز در دو گروه دیگر این رقابتها برای مقام 

اول تا هشتم مسابقه می دهند. ایران در دور مقدماتی مقابل چین و برزیل شکست خورد و کوبا را شکست داد.

رئیس فدراسیون در کنار ملی پوشان والیبال
رئیس فدراسیون والیبال ایران راهی ژاپن شد تا در ادامه رقابتهای جام جهانی 2015 در کنار ملی پوشان باشد.

تیم ملی والیبال ایران برای برگزاری مسابقات مرحله دوم رقابتهای جام جهانی وارد شهر اوساکای ژاپن شد تا در این شهر 
با تیمهای ملی والیبال ایتالیا، آمریکا و ژاپن بازی کند.

سایت والیبال جهان افشا کرد

بی احترامی سرمربی روسیه به بازیکنان ایران
دیدار تیمهای ملی والیبال ایران و روسیه در چارچوب جام جهانی ژاپن که روز گذشته در شهر هاماماتسو ژاپن برگزار 
شد و با برتری سه بر صفر روسیه خاتمه یافت، بدون حاشیه نبود. سایت والیبال جهان با انتشار مطلبی با عنوان »درسی 
که آلکنو به بازیکنان ایران داد«، به افشاگری در خصوص درگیری لفظی بین بازیکنان ایران و سرمربی روسیه پرداخت. 
براساس این گزارش، در پایان ست نخست، شماری از بازیکنان ایران حرفهایی را نثار آلکنو، سرمربی تیم روسیه کردند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: این حرفها سرمربی تیم روسیه را بسیار ناراحت کرد و او با رفتن به سمت نیمکت 
تیم ایران، بازیکنان این کشور را نسبت به حرفهایی که بر زبان آوردند، تهدید کرد و به آنها گفت که حرف زیادی نزنند!

اوجاقی: جام پارس سومین رقابت بزرگ ساندا در جهان است 

رکوردشکنی وزنه بردار پیشکسوت در مسابقات قهرمانی جهان
ایسنا: وزنه بردار پیشکسوت ایران ضمن قهرمانی در مسابقات جهانی توانست رکورد یک ضرب، دوضرب و مجموع دسته 56 
کیلوگرم  ارتقا دهد. در مسابقات وزنه برداری قهرمانی پیشکسوتان جهان، وزنه برداران رده سنی 75 سال به رقابت پرداختند 
که از ایران، عبدالرحیم صفاری نیا در دسته 56 کیلوگرم مقام قهرمانی را به دست آورد. صفاری نیا در یک ضرب 52 کیلوگرم را 
باالی سر برد، در دوضرب 64 کیلوگرم را ثبت کرد و در مجموع دو حرکت با 116 کیلوگرم به مقام قهرمانی رسید. این وزنه بردار 
همچنین در این رقابتها رکورد شکنی داشت و رکورد پیشکسوتان جهان در دسته 56 کیلو را در یک ضرب یک کیلوگرم، در دو 
ضرب سه کیلوگرم و در مجموع دو حرکت چهار کیلوگرم ارتقا داد.  پیش از این محمد اسماعیل قدمگاهی در رده سنی 80 تا 

84 سال با مهار 48 کیلوگرم در یک ضرب و 58 کیلوگرم در دوضرب و مجموع 106 کیلوگرم به مدال نقره دسته 85 رسید. 

    رفتار برخی بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در دیدار برابر روسیه عصبانیت 
شدید کواچ را بدنبال داشت تا جایی که او بر سر میرزاجانپور فریاد زد و گفت: باید 

گریه کنی نه اینکه بخندی!
    وزی��ر ورزش و جوان��ان تاکید دارد که ب��ا اعتبار 200 میلی��ارد تومانی این 
وزارتخانه امکان اجرای طرح های توسعه ای در سراسر کشور و در حوزه ورزش 

وجود ندارد.
    پروپئیچ مهاجم اس��تقالل می گوید: من دسامبر سال 2014 از پرسپولیس 
پیشنهاد داشتم ولی کوکسی، باشگاهی که در آن بازی می کردم، اجازه نداد جدا 

شوم و به ایران بیایم. 
    علی جباری که همین چند روز پیش به خبرآنالین گفته بود مطمئنم همین 
پرس��پولیس را در داربی با 8 گل بردیم، به طور کامل حرف های خود را رد کرد 
و گفت: »من دیدم فتح ا... زاده این حرف را می زند منم گفتم احتماال آن بازی 

برگزار شده بود!« 
   مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی می گوید مجموعه ورزشی 
شهید شیرودی با هزینه حدود هفت هزار میلیارد تومان مورد بازسازی و بهسازی 

کامل قرار خواهد گرفت
   وقتی هر یک از دو سپاهان و تراکتورسازی به میهمانی رقیب می روند بساط 
نهار مشترک برپا می شد و کانون هواداران دو تیم چلوکباِب رفاقت را به خوبی 

برای میهمان ها بار می گذاشتند.
  هیات مدیره پرسپولیس قصد دارد در ورزش��گاه درفشی فر ساخت و ساز راه 
بیندازد. این در حالی اس��ت که این باش��گاه هنوز تکلیف اسپانسرش مشخص 

نیست و با مشکالت مالی دست و پنجه نرم می کند.

تلــگرامی گزارش  ویژه

 هیچ کسی صدای اعتراض داوران لیگ برتر را جدی نمی گیرد

کفاشیان تا پس از انتخابات با اصفهانیان درگیر نمی شود! 
پيمان طالبيان: ماجرای جنجال برانگیز هدیه های اسپانس��ر داوری به منتخبان پنج هفته ابتدایی رقابتهای لیگ 
برتر به اندازه ای برای مدیران فدراسیون فوتبال دردسر ساز شد که گفته می شود، پس از انتشار این خبر در رسانه های 
گروهی برخی چهره های شناخته ش��ده کابینه با کنایه وزیر ورزش و جوانان خواستار پیگیری این مسأله شدند. به 
همین دلیل وزیر ورزش و جوانان با ابالغ دستوری به معاون ورزشی خود، از او خواسته هرچه سریع تر به دالیل و علل 

بروز این اتفاق رسیدگی کنند تا مشخص شود مقصر اصلی در این ماجرا چه کسی است؟
در فدراسیون فوتبال جو نامناسبی به وجود آمده اما نکته جالب اینجاست که هیچ کسی حاضر نیست مسؤولیت این 
اتفاق نادر را بپذیرد، با این حال رئیس فدراس��یون فوتبال به نزدیکان خود مأموریت داده تا با پیدا کردن سرنخهای 
موجود، مقصر احتمالی را به وی معرفی کنند. ولی نکته اینجاست که همه توپ را به زمین اسپانسر می اندازند؛ چون 
هیچ کسی با این مجموعه ارتباط ندارد و تنها بخش معدودی از کارکنان فدراسیون فوتبال می دانند از طرف شرکت 
تولیدکننده محصوالت غذایی چه کسانی می تواند توضیحات قانع کننده ای ارایه کنند.با این حال زمزمه های پنهانی 
برخی کارکنان فدراسیون فوتبال در این خصوص می تواند سرنخهایی را در این زمینه به دست دهد تا مسبب اصلی 
این موضوع پیدا شود. شایع شده است، پس از اینکه اسپانسر مذکور هدایای اصلی را تأمین نکرده بود، یکی از مسؤوالن 
کمیته داوران به نمایندگان این شرکت پیشنهاد می دهد، برای خالی نبودن عریضه بسته ای از محصوالت این شرکت 
به منتخبان اهدا شود تا آنها دست خالی به خانه نروند. از آنجا که نمایندگان این شرکت هیچ محصولی برای ارایه به 
منتخبان نداشتند، در اقدامی عجیب برای هر یک از آنان 150 عدد سس یک نفره را در نظر می گیرند. حال مسأله 
اینجاست که گفته می شود، رابط کمیته داوران در جریان این نبوده که نمایندگان اسپانسر قصد اهدای سس یک نفره 
به منتخبان را دارند و گرنه جلوی این کار را می گرفت. با این حال علی کفاشیان گالیه خود را بابت این بی توجهی هم 
به اطالع دبیرکل فدراسیون فوتبال رسانده و از فریدون اصفهانیان انتقاد کرده، اما از نوع هشدار کفاشیان پیداست که 

وی برای آرام کردن داوران معترض اقدام به این کار کرده است و گرنه به صورت جدی پیگیر این موضوع می شد. 
یکی از منتقدان دانه درشت کفاشیان در فدراسیون فوتبال در گفت و گو با خبرنگار قدس می گوید: »آقای رئیس، به 
دلیل نزدیکی انتخابات فدراسیون فوتبال دوست ندارد با کسانی که دارای حق رأی هستند، وارد چالش شود، به همین 
منظور در این ماجرا زیاد به اصفهانیان ایراد نگرفت. در صورتی که انتظار می رفت پس از این ماجرا رئیس فدراسیون 

از اصفهانیان توضیح بخواهد و او را به عنوان رئیس کمیته داوران مورد توبیخ قرار دهد.«

خوانن��دگان گرام��ی ش��ما م��ی توانی��د نظرها، 
پیشنهادها وانتقادهای خود را دررابطه با این ویژه 
نامه از طریق سامانه پیامکی 3000737273 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.

   میگن خوابها برعکس تعبیر می ش��وند راست 
گفتند، فتح ا... زاده خواب 8تایی دیده روزبعد6تایی 

شده!

   لطفابه آقای فتح ا...زاده بگویید دست از دروغ 
هاش بردارد چرا استقالل و پرسپولیس رابه جان 

هم انداخته.
   چرا والیبالیس��تهامون اینجورین؟ انگار دیمی 
میبرن ومیبازن. دیگ��ه دیدن والیب��ال جذابیت 

نداره
   درباره وضعیت اس��ف بار واگذاری دو باش��گاه 
استقالل و پرسپولیس گزارش چاپ کنید چرا هیچ 
کدام از نماینده های مجلس نسبت به این مساله 

واکنش نشون نمی دهند.

 نوری قبل از شروع بازی مسیمیر و السد به 
عنوان کاپیتان تیمش کنار ژاوی و داوران 
ظاهر ش��د. پس از تعیین زمی��ن ها، این 
جمع کنار هم ایستادند و عکسی به یادگار 
گرفتند ک��ه برای محمد نوری بی ش��ک 
ماندگار است. وی در این مورد گفت: در هر 
صورت باید بگویم ژاوی کاپیتان بارسلونا 
بوده و در تیم باشگاهی اش افتخارات بسیار 
زیادی داشته و این جزو افتخارات ورزشی 
من بود که به عنوان کاپیت��ان با او عکس 

انداختم و در کنار او حضور داشتم. 

عکس روز

   شماره پیامک  3000737273 صدای آشنا

 ملی پوش 
دوچرخه سواری 2 سال 

محروم شد
فدراس��یون  س�����ایت 
دوچرخه سواری :  نیما پاشایی 
به دلیل همراه داش��تن مواد 
ممنوع��ه در اردوی تیم ملی 
دوچرخه سواری کوهستان و 
پ��س از اظهاراتش در کمیته 
انضباطی فدراس��یون به دو 
سال محرومیت از شرکت در 
تمامی میادین ورزشی محروم 
ش��د. در تنبیه در نظر گرفته 
شده برای پاش��ایی عالوه بر 
محرومیت دو س��اله، جریمه 
50 میلیون ریالی نیز عنوان 

شده است.

سیامند رحمان به اردوی 
وزنه برداری معلوالن 

نرفت
تس��نیم : دور شش��م اردوی 
آمادگی تیم ملی وزنه برداری 
جانبازان و معلولین از شنبه 
در تهران آغاز شده است. برای 
این اردو که قرار است تا سوم 
مهر ماه ادامه داش��ته باشد از 
هش��ت وزنه بردار به نام های 
امیر جعفری، ن��ادر مرادی، 
س��یدحامد صلحی پور، علی 
صادق  زاده، مجی��د فرزین، 
سامان رضی، احمد امین  زاده 
و س��یامند رحم��ان دعوت 
به عم��ل آمد اما با آغ��از اردو 
مشخص ش��د که س��یامند 
رحمان ق��رار نیس��ت در آن 
ش��رکت کند.قهرم��ان فوق 
سنگین وزنه برداری معلوالن 
جه��ان و المپیک ب��ه دلیل 
مشکالت شخصی اعالم کرده 
که نمی تواند در مرحله ششم 

اردو شرکت کند.

مشحون: به خاطر مهرام 
افسردگی گرفتم

ایرنا: جلس��ه تصمیم گیری 
درباره تیم های لیگ برتری 
روز گذش��ته در فدراس��یون 
بس��کتبال برگ��زار ش��د و 
نمایندگان 9 تیم در آن حضور 
داشتند.  غیبت نماینده مهرام 
تهران که سابقه پنج قهرمانی 
و یک نایب قهرمانی را در لیگ 
برتر بسکتبال در کارنامه خود 
دارد، شایعه عدم حضور این 
تیم در فصل جدی��د لیگ را 
قطعی کرد.  محمود مشحون 
رئیس فدراس��یون بسکتبال 
درب��اره ای��ن مس��اله اظهار 
داش��ت: غیبت باشگاه مهرام 
برای فدراس��یون بس��کتبال 
اتفاق بسیار شکننده ای بود. 
افسردگی گرفتم . باشگاه ها 
مستقل هستند و اختیار خود 
را دارن��د. ش��رایط اقتصادی 
جامعه نیز به شکلی است که 
امیدی ندارم تعداد تیم های 
لیگ برت��ر از 9 تیمی که در 
جلسه دیروز حضور داشتند به 
10 تیم برسد و حتی ممکن 
است لیگ برتر با 8 تیم برگزار 
شود. بدون شک غیبت مهرام 
شکستی برای بسکتبال ایران 

در برگزاری لیگ برتر است.

یادداشت


