
 

کفاشیان: تنش های میان اهالی فوتبال در بین بچه ها هم نیست
با انتقاد از دعواهای اخیر

وبسایت رسمی برنامه نود : رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان گفت: 
هر کس��ی باید در حیطه وظای��ف خودش صحبت کند ه��ر چند که من 
انسان صبوری هستم اما صبر من هم تا حدی خواهد بود. علی کفاشیان 
که با رادیو ورزش گفت وگو می کرد در خص��وص بیانیه هایی که در چند 
روز اخیر اهالی فوتبال علیه یکدیگر منتشر کردند و باعث به وجود آمدن 
حواشی زیادی ش��دند، گفت: متاسفانه یکی از مشکالت بزرگ کار ما در 
فوتبال همین   رعایت نکردن سلس��له  مراتب است و کسی کار خودش را 

انجام نمی دهد. 
وی ادام��ه داد: متاسفانه این جا دبی��رکل فدراسی��ون فوتبال در کار 

سرمربی تیم ملی دخالت می کند و سرمربی تی��م ملی هم حرف های 
دیگری می زند و این تنش ه��ا را ما حتی در بچه ها ه��م نمی بینیم. به 
هر حال ما اف��رادی با سن باال هس��تیم و اعتقاد داریم هر کس��ی باید 
در حیط��ه وظایف خودش انج��ام وظیفه کند. با ادامه این مس��ائل نه 
کس��ی می تواند در کار خودش تمرکز کند و هم اینک��ه برای دیگران 
مشکل سازی می کند. من از این مسأله ناراحتم هر چند که اعتقاد دارم 

نظرات اگر سازنده باشند، خوب است.
 رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: امروز می خواهم به 
کی روش بگویم اگر از اسدی ناراحت هستی به من بگو تا من با او صحبت 

کنم و همین حرف ه��ا را می خواهم به اس��دی بگویم اما نبای��د افراد در 
رسانه ها علیه یکدیگر اسم بیاورند و از هم گله کنند چرا که این کار بسیار 
بدی است و جایی در فرهنگ و دین ما ندارد. آبرو بردن کار خوبی نیست و 

این مسائل باید رعایت شود.
کفاش��یان در پایان درباره اینکه آیا قرارداد مربیان تیم های پایه ملی 
بسته ش��ده یا نه، تصریح کرد: همه قراردادها را بس��ته ایم هر چند که 
مبالغ آن کم است. ما هم دوست داری��م پول های خوبی به مربیان مان 
بدهیم و بهترین مربی ها را داش��ته باش��یم اما االن نمی توانیم و باید با 

همین مبالغ کار کنیم.
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هفته جذاب لیگ دسته اول
گروه ورزش: هفته سیزدهم از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول 
باشگاه های کش��ور، عصر امروز با برگزاری ۱۰ مسابقه پیگیری 
می شود که دو تیم پیکان و فجرسپاسی، برای افزایش اختالف با 
سایر مدعیان و حفظ یا رسیدن به صدر، از میهمانان خود پذیرایی 
می کنند. به گزارش مهر، در شهر قدس، تیم پیکان صدرنشین، 
آن هم به لطف گل زده و خورده بیشتر، میزبان آلومینیوم اراک 
است که در چهار هفته گذش��ته سه برد و یک تساوی به دست 
آورد و با این روند خوبش، تا رتبه شش��م جدول باال آمده است.  
در شیراز اما، کار فجر هم آنچنان راحت نیست هرچند در خانه 
از مس رفسنجان رده شانزدهمی میزبانی می کنند. مس در دو 
هفته گذشته یک برد و یک تساوی به دست آورده و برای فرار از 
جمع تیم های پایین جدول نیاز به برد در این بازی دارد. فجر هم 
که هفته پیش با شکست در زمین ماشین سازی به راحتی صدر 
را از دست داد، در خانه، به فکر جبران است تا ش��انس بازگشت 

دوباره به صدر را به دست آورد.
دیدار دو تیم خونه به خونه و نفت آبادان هم بس��یار حس��اس و 
دیدنی است؛ زی��را دو تیم پرطرفدار ش��هرستانی، برای ارتقای 
جایگاه خود نیاز به پیروزی در این بازی دارند. ش��اگردان اکبر 
میثاقیان، بعد از شکست تلخ هفته گذش��ته، به فکر جبران در 
این بازی هستند و صنعت نفت هم نمی خواهد در این بازی که 

برنده اش به رده سوم می رسد، امتیازی از دست بدهد.
برنامه هفته سيزدهم  رقابت های ليگ دسته اول:

    مس کرمان - خیبر خرم آباد
     داماش گیالن - گل گهر سیرجان

     خونه به خونه - صنعت نفت آبادان
    فجرسپاسی شیراز - مس رفسنجان

     گیتی پسند اصفهان - نساجی مازندران
     شهرداری اردبیل - آلومینیوم هرمزگان

     پاس همدان - فوالد یزد
     پیکان تهران - آلومینیوم اراک

    ایرانجوان بوشهر - ماشین سازی تبریز
    نفت مسجدسلیمان - پارسه تهران

تیم ملی فوتسال عازم برزیل شد
مهر: تیم ملی فوتس��ال ایران با یک تغییر در فهرست بازیکنان 
خود دیروز ایران را برای حضور در مسابقات گرندپری برزیل ترک 
کرد. البته یک تغییر در فهرست بازیکنان اعزامی به وجود آمد که 
بر این اساس مجید حاجی بنده جایگزین ابوالقاسم عروجی شد. 
علیرضا صمیمی، سپهرمحمدی، مهران عالیقدر، محمد کشاورز، 
حمید احمدی، مجید حاجی بن��ده، قدرت بهادری، محمدرضا 
سنگ سفیدی، محمد طاهری، علی اصغر حس��ن زاده، احمد 
اسماعیل پور، حسین طیبی، فرهاد توکلی و مهدی جاوید ۱۴ 

بازیکن تیم ملی در گرندپری برزیل هستند.
برنامه دیدارهای تیم ملی فوتسال ایران در جام جهانی کوچک 

۲۰۱۵ به شرح زیر خواهد بود:
 فردا

کلمبیا – ایران از ساعت ۲۱ به وقت محلی
پنجشنبه 14 آبان ماه

ایران – آنگوال از ساعت ۲۰ به وقت محلی
جمعه 15 آبان ماه

ایران – اروگوئه از ساعت ۱۶ به وقت محلی

بیانیه جدید   استقالل 
در مورد رحمتی و کارلوس کی روش

سایت استقالل: باش��گاه استقالل روز دوش��نبه در بیانیه ای 
جدید مواضع خ��ود در مورد صحبت ه��ای سرمربی تیم ملی را 

اعالم کرد.
در این بیانیه آمده اس��ت: »آنچه که به درست��ی مورد اعتراض 
باشگاه استقالل قرار گرفته بود این بود که چرا سرمربی تیم ملی 
گلر شماره یک این تیم را که بازیکن ممتاز در فوتبال ایران است 
با لفظ »فاقدشخصیت« مورد اش��اره قرار داده است. توضیحات 
امروز سرمربی تیم ملی ایران درب��اره کاپیتان رحمتی و تلطیف 
دیپلماتیک اظهارات روز گذشته ایشان نشان می دهد که درایت 
و تدبیر مسووالن فدراسیون فوتبال در انتقال صحبت های آقای 
کی روش می توانست از یک سوء تفاهم بزرگ جلوگیری نماید. 
نظرات جدید سرمربی تیم ملی نش��ان از موضع فوتبالی بود. در 
پایان ضمن آرزوی موفقیت برای ایش��ان و تیم مل��ی ایران در 
مس��ابقات آینده ، بدینوسیله ضمن اع��الم حمایت همه جانبه 
باشگاه استقالل و هواداران آن از تیم ملی ایران ، این باشگاه دفاع 
از حریم، شخصیت و حقوق بازیکنان و ارکانش را وظیفه قانونی 
خود می داند و همه اهالی فوتبال را ب��ه رعایت حرمت و اخالق 

دعوت می نماید«.

اسطوره فوتبال آلمان مهمان برنامه ۹۰ 
گروه ورزش: پ��ل برایتنر مهم��ان برنامه نود نه تنه��ا یکی از 
بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال بلک��ه یکی از ویژه ترین آن ها هم 
بود. بازیکنی که هیچ وقت مشخص نشد چپ پا بوده یا راست پا؛ 
مدافعی که در دو فینال جام جهانی برای آلمان گل زد و مردی 
که بایرن مونیخ را با قهر ترک کرد اما امروز یکی از مدیران ارشد 
آن است. برایتنر در کنار»گونتر نت��زر«، یکی دیگر از یاغی های 
بزرگ تاریخ فوتبال آلمان یکی از بهترین خط هافبک های تاریخ 
رئال را ساخت اما سال ۷۹ در روزهایی که بایرن مونیخ وارد دوره 

افول شده بود، به این تیم برگشت. 

ماجرای عجیب تعویض گلزن دربی
گ�روه ورزش:  برانکو در فاصله دو نیمه دربی قصد داش��ت، به 
خاطر مصدومیت احمد نوراللهی، او را از بازی بیرون کش��یده و 
رضا خالقی فر را به زمین بفرستد. این مسأله حتی در شروع نیمه 
دوم قوت گرفت و مصطفی قنبرپور دستیار ایرانی پروفسور پشت 
دروازه استقالل رفته بود تا خالقی فر را برای ورود به میدان آماده 
کند که پرسپولیس در همین لحظات گل خورد و عقب افتاد. دو 
دقیقه بعد از این گل، تابلوی تعویض باال رف��ت و به جای اینکه 
خالقی فر جانشین نوراللهی شود، این جری بنگستون بود که به 
زمین رفت و در زمین ماند تا در نهایت توپ با برخورد به او وارد 

دروازه استقالل شود. 
شکست ثامن درهفته دوم لیگ برتر بسکتبال 

گروه ورزش: هفته دوم لیگ برتر بسکتبال با شکست دانشگاه 
آزاد مدعی آغاز شد. در جریان دیدارهای این هفته دانشگاه آزاد 
که به گرگان سفر کرده بود برابر شهرداری این شهر با نتیجه 8۰ 
بر۷۶ تن به شکست داد و نخس��تین باخت این فصلش را تجربه 
کرد. در دیگر مس��ابقه ش��هرداری تبریز به مصاف آینده سازان 
اصفهان رفت و با نتیج��ه ۶۹ بر ۶۶ به پی��روزی رسید و دومین 
بردش را جش��ن گرفت. در دیدار بین دو تیم ثامن مشهد و نفت 
آبادان نیز این آبادانی ها بودند که ۷۴ بر ۶۵ حریف مشهدی خود را 

شکست دادند و به نخستین بردشان در این فصل رسیدند.

کارگردان فیلم رونالدو: فریادش در مراسم توپ طال خواسته ما بود

کارگردان فیلم رونالدو:
اسدی: کی روش هم بی سواد است! فریادش در مراسم توپ طال خواسته ما بود

وبسایت نود :   آنتونی وونکه، کارگردان فیلم زندگینامه 
رونال��دو که هفته آین��ده در سینماهای جه��ان اکران 
می شود گفت که یک سال تالش کرده تا ستاره پرتغالی 
را مجاب به ضبط این فیلم کند. فیلمبرداری چهار روز 
پیش از فینال لیگ قهرمانان ۲۰۱۴ آغاز شده است. این 
کارگردان انگلیسی سعی کرد از صحبت در مورد فیلم 
طفره برود اما افش��ا کرد که فریم های مربوط به ایرینا 

شیک، نامزد سابق رونالدو از فیلم حذف شده است.
   فيلم »رونالدو« را چطور توصيف می کنيد؟

مستندی سینمایی در مورد زندگی شخصی و فوتبالی 
رونالدو در مهمترین س��ال دوران فوتبالش است. یک 

بازتاب صمیمی از یک ستاره جهانی.
   برخوردش چطور بود؟

خیلی صادقانه بود. به او گفتم که چ��ه می خواهم و به 
من توصیه هایی داد. سبک مش��خصی از کار را دنبال 
می کنیم. او به خوبی ما را به محوطه زندگی ش��خصی 

خود راه داد. او بس��یار حرف��ه ای و مناسب عمل کرد و 
همیشه با احترام با ما رفتار کرد.

    اگر رونالدو بخواهد بازیگر ش�ود چه نقشی را 
برایش در نظر می گيرید؟

)می خندد(. مطمئن نیستم. رونالدو در مقابل دوربین 
خیلی خوب کار می کند. حالتش، چه��ره اش ... واقعا 
خوب است. اگر بخواهد وارد این حرفه شود مطمئنم که 

یک بازیگر نقش اول خوب می شود.
   کریس�تيانویی که در ظاهر می بينيم با زندگی 

خصوصی اش خيلی فرق دارد؟
در روزهایی که از او فیلم می گرفتیم تفاوت زیادی وجود 
نداشت.  چیزی که دیدیم همان رونالدو همیشگی بود. 
به نظرم شخصیت واقعی اش را در فیلم نشان داد. برای 
ضبط مستندها هیجان زیادی داشت و به همین خاطر 
با هیجان کار را دنبال می کرد. او به هیچ وجه فیلم بازی 

نکرد بلکه خود واقعیش را در فیلم نشان داد.

   اعالم ش�ده بود که خوش�حالی رونالدو پس از 
گلش در ليس�بون برای ضبط فيلم بوده اس�ت. 
در این مس�تند چقدر از فيلم بر اساس طرح های 
برنامه ریزی شده بوده و چقدر به صورت ناخودآگاه 

ضبط شده است؟
آن خوشحالی عالی و احس��اسی بود. می خواستیم که 
اهمیت »الدسیما« برای رئال در این صحنه مش��خص 
شود و به همین خاطر در موردش با او صحبت کردیم. 
در مورد فریادش در مراسم توپ ط��ال هم با او صحبت 

کرده بودیم.
    از س�ویی در ای�ن فيلم خبری از نامزد س�ابق 
رونالدو هم نيست. جدا شدن این دو از هم موجب 

شد که در فيلمنامه تغييراتی ایجاد کنيد؟
در چند صحنه از ایرینا فیلم گرفته بودیم اما صحنه ها 
زیاد نبودند و آنها را حذف کردیم. به نظرم این صحنه ها 

چندان مهم نبودند و مشکلی هم با حذفشان نداشتیم.

سينا حسينی : مدیران باش��گاه سپاهان صبح دوشنبه 
در خیابان حکی��م نظام��ی دور یک میز جمع ش��دند تا 
درباره وضعی��ت جدید این تیم در رقاب��ت های لیگ برتر 
تصمیم گیری کنند، البته کامال مش��خص بود که اعضای 
هی��ات مدیره باش��گاه از قطع همکاری با حس��ین فرکی 
رضایت دارند به همین دلیل اعضا پس از شنیدن گزارش 
اصغر باقریان بدون اینکه کشمکشی داشته باشند تصمیم 
گرفتند گزینه مربیگری تیم فوتبال سپاهان به هیات مدیره 
معرفی و در نهایت پ��س از تأیید هیات مدی��ره به عنوان 

سرمربی جدید فعالیت خود را آغاز کند.
اما سرمربی بعدی تی��م فوتبال سپاهان کیس��ت؟ اصغر 
باقریان پس از نشست هیات مدیره در گفت و گو با خبرنگار 
قدس در این ارتباط م��ی گوید:»قطعا مربی بعدی ما یک 
خارجی خواهد بود اما به دلیل اینکه هنوز تکلیف مذاکرات 
مشخص نش��ده نمی توانم نامی از گزینه های مورد اشاره 
ببرم، ولی به هواداران اطمینان می دهم ظرف ۴8 ساعت 

سرمربی جدید معرفی خواهد شد.«
نکته مهمی که در ال به الی سخنان اصغر باقریان به چشم 
می خورد، عالقمندی حجم قابل توجهی از مربیان داخلی و 
خارجی برای فعالیت در کادر فنی سپاهان است، وی در این 
خصوص می گوید:» نزدیک به ۲۰ مربی برای فعالیت در 
این تیم اعالم آمادگی کردند که هیچ یک از این پیشنهادها 

مورد قبول قرار نگرفت.«
گفته می ش��ود، باقریان عالقه بس��یار زی��ادی بر جذب 
استیماچ دارد چون  وی کارنامه این مربی سابق تیم ملی 
کرواسی را مطلوب ت��ر از سایر گزینه های روی میز هیات 
مدیره می داند و با این حساب می توان ایگور را از گزینه های 

بسیار نزدیک به نیمکت سپاهان دانست.
اما دو اتفاق جالب دیگر در جریان برگزاری نشست هیات 
مدیره باشگاه سپاهان روی داد. نخست اینکه اعضای هیات 
مدیره به صورت جدی با ورود گزینه ایرانی به دایره نامزد 
های  مربیگری تی��م فوتبال سپاهان مخالف��ت کردند تا 

شانس مربیگری مجدد امیر قلعه نویی در سپاهان به کلی 
از بین ب��رود، در حالی که واسطه ه��ای قلعه نویی مدعی 
بودند مدیران سپاهان عالقمند ب��ه همکاری با قلعه نویی 
هس��تند . اما نکته جالب دیگر این بود ک��ه اعضای هیات 
مدیره تصمیم گرفتند ه��ر فردی هدایت ای��ن تیم را در 
دست گرفت، از حضور محرم نوی��د کیا به عنوان مربی در 
کنار او استفاده شود تا به این ترتیب هواداران با تیم فوتبال 
سپاهان همراهی بیشتری داش��ته باشد. پس از این اتفاق 
بود که مسووالن باشگاه اعالم کردند محرم نوید کیا تا زمان 
معرفی سرمربی جدید به عنوان جانش��ین حسین فرکی 
مسوولیت فنی تیم را برعهده خواهد گرفت تا به این ترتیب 
قدرت محرم نویدکیا پس از خروج سرمربی سابق بیش از 

پیش افزایش یابد.
اما نکته قابل توجه این ب��ود که  کاپیتان خبرساز سپاهان 
این پیشنهاد را نپذیرفت تا معادالت این باشگاه همچنان 

در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.

گزارش  »قدس«  از نشست هیأت مدیره  سپاهان

»نویدکیا« سرمربیگری موقت  را رد کرد

پيمان طالبيان : برانکو خودش را ممن��وع المصاحبه کرده است، البته 
این حرکت کامال خودجوش بوده و هیچ اجباری در کار نبوده و نیس��ت 
اما پیش بینی می شود این سیاست به دلیل کاهش حساسیت مسووالن 
کمیته انضباطی است ت��ا از صدور یک رای سنگی��ن علیه سرمربی تیم 
فوتبال پرسپولیس جلوگیری شود. برانکو ایوانکوویچ پس از کسب تساوی 
در دقیقه ۹۵ بازی حساس پایتخت، با هیچ خبرنگاری به صورت جداگانه 
مصاحبه نکرد، در صورتی که رسانه های فراوانی عالقمند به گفت و گو با 
وی بودند اما با این حال سرمربی پرسپولیس آب پاکی را روی دست آنها 
ریخت تا با کسی مصاحبه نکند.  نزدیکان باشگاه مدعی اند این اتفاق به 
خاطر باالرفتن تمرکز کادر فنی برای رویارویی با تیم فوتبال ذوب آهن 

از سوی سرمربی تیم در نظر گرفته ش��ده اما نزدیکان برانکو علت اصلی 
این رخداد را تهدید مس��ووالن کمیته انضباطی م��ی دانند. گویا پس از 
موضع گیری تند برانکو علیه حسن زاده و اعضای کمیته انضباطی از داخل 
فدراسیون فوتبال به برانکو پیغام دادن��د که با کوچکترین موضع گیری 
عجیب و غریب موضوع محرومیت وی به جریان خواهد افتاد به همین علت 
وی این روزها خود را ممنوع المصاحبه کرده است تا مشکلی گریبانگیر وی 
نشود. منابع خبری نزدیک به فدراسیون فوتبال مدعی اند برانکو قرار بود 
با محرومیت سه جلسه ای از همراهی تیم فوتبال پرسپولیس در جریان 
مسابقات رسمی روبرو ش��ود اما با وساطت و پادرمیانی برخی مسووالن 

فدراسیون این حکم تاکنون اعالم عمومی نشده است.

پشت پرده 
ممنوع 
المصاحبه 
شدن برانکو 
چیست؟

کمیته انضباطی   بیانیه نویسی علیه کی روش 

استقالل باید   باجگیری کی روش را 
ثابت کند!

سوشا دو بار  از  مربی کره ای مشت خورد

سرمربی تیم ملی: اسدی نگران 
حقوق من و مشکالت فوتبال باشد

روز چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان

نیم نگاه رئال و
 پی اس جی به صعود 

زودهنگام
صفحه2صفحه    2

حــــدادی: 68 متر پرتاب نکنم، دلیلی برای رفتن به الـــــمپیک ندارم
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حمایت  استقاللی ها از 
رحمتی

ورزش:بازیکنان تیم فوتبال 
استقالل با انتش��ار تصاویری 
از مهدی رحمتی ، به حمایت 
از کاپیتان تیمشان پرداختند. 
بعد از اینکه کارلوس کی روش 
در بیانی��ه خ��ود اع��الم کرد، 
دروازه ب��ان استقالل را به تیم 
ملی دعوت نمی کند و او از نظر 
شخصیتی مردود شده است، 
بازیکنان تیم فوتبال استقالل 
با انتش��ار تصاویری، از ستاره 
و کاپیتان تیمش��ان حمایت 

کردند. 

نوراللهی: حضورم برابر 
ذوب آهن نامشخص است

گروه ورزش: احمد نوراللهی 
در دیدار ب��ا استق��الل دچار 
مصدومی��ت ش��د و برانک��و 
ایوانکوویچ مجبور به تعویض 
ای��ن بازیک��ن ش��د. هافبک 
دفاعی جوان و البته تأثیرگذار 
پرسپولیس در تمرینات بعد از 
دربی هم موفق نشده تیمش 
را همراهی کند و این مس��أله 
موجب شده تا حضورش برابر 

ذوب آهن در ابهام قرار گیرد.
نوراللهی در این باره به خبرنگار 
م��ا گف��ت: هن��وز وضعیت��م 
مشخص نیست اما اگر شرایطم 
مناسب باش��د، در برابر ذوب 

آهن به میدان خواهم رفت.

نفت ٣-۰ برنده شد
س�ایت فدراس�يون: رأی 
کمیته انضباطی ب��رای دیدار 
نفت مسجدسلیمان- داماش 
اعالم ش��د. کمیته انضباطی 
پس از بررسی گزارش سازمان 
لیگ مبنی بر حاضر نشدن تیم 
داماش گیالن در دیدار این تیم 
مقابل نفت مسجد سلیمان  ، 
مس��تند به مقررات ماده 8۴ 
آیین نامه انضباطی، نتیجه این 
دیدار را سه بر صفر به نفع تیم 
نفت مسحد سلیمان اعالم کرد 
و با توجه به حاضر نشدن غیر 
موجه تیم داماش گیالن، این 
تیم را به پرداخت ۵۰ میلیون 
ری��ال جریمه نق��دی محکوم 

کرد.

یک پرسپولیسی به اندازه 
همه استقالل دریبل زد!

ورزش س�ه: استقاللی ه��ا 
در درب��ی ب��زرگ پایتخت در 
مجموع موفق شدند ۹ بار اقدام 
به دریبل کنند، این در حالی 
است که مجم��وع دریبل های 
موف��ق پرسپولیس��ی ها 3۵ 
بار بود. فرش��اد احم��دزاده و 
محمد انصاری دو بازیکن تیم 
پرسپولیس نیز در این زمینه 
رکورددار هس��تند، احمدزاده 
و انصاری در مجموع توانستند 
۱۶ دریبل موفق در طول ۹۰ 
دقیقه از خود ب��ر جا بگذارند، 
سهم هرکدام از این دو بازیکن 

8 دریبل موفق بود.

آبانگاه: کفاشیان گفت، 
کی روش استعفا بدهد، 

بدبخت می شوم!
آبان��گاه، عضو ساب��ق کمیته 
اخالق فدراسیون فوتبال گفت: 
کفاشیان از استعفای کی روش 
می ترسد و خودش این مسأله 
را به من گفت که اگر او استعفا 

بدهد، من بدبخت می شوم.

کرار: اختالفم با استقالل 
مسایل مالی است

کل الع�راق: جاس��م ک��رار، 
هافب��ک جنجال��ی عراق��ی 
استقالل با این تی��م به خاطر 
مسایل مالی به مشکل خورده 
و معلوم نیس��ت که آی��ا او در 
استقالل می ماند ی��ا نه؟ این 
بازیکن اما تأکید کرد، با باشگاه 
استقالل بر سر مس��ایل مالی 
به مش��کل خورده، ام��ا هنوز 
قراردادش را با این تیم فس��خ 
نکرده و با هیچ تیمی به توافق 
نرسیده است. او ادامه داد: اگر با 
باشگاه استقالل بر سر مسایل 
مالی به توافق نرسم، قراردادم 
را فس��خ خواهم کرد و در این 
هنگام به پیشنهادهایی که به 
من می شود، فکر خواهم کرد. 
پس از دیدار تی��م ملی فوتبال 
عراق برابر تایوان در انتخابی جام 
ملت های آسیا ۲۰۱۹ تیم بعدی 

خود را انتخاب خواهم کرد.

رونمایی از جام   حذفی  در شلمچه
ورزش سه: محمدرضا ساکت، عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ و مدیر بازاریابی این 
سازمان با بیان اینکه قرار است جام قهرمانی این فصل از رقابت های حذفی یک روز 
قبل از فینال در شلمچه رونمایی ش��ود ، گفت: قصد داریم به بهانه فینال حذفی به 
خوبی از یادمان شهدای شلمچه و جنگ تحمیلی تجلیل کنیم. بعد از رونمایی جام 
قهرمانی در یادمان شهدا، این جام با کاروانی به صورت پیاده از شلمچه به خرمشهر 
منتقل خواهد شد، ضمن اینکه بنا داریم مدال های قهرمانی برای بازیکنان و اعضای 

تیم قهرمان را نیز به صورت نمادین به شکل پالک رزمندگان طراحی کنیم.

بازیکن اخراجی سیاه جامگان: ناهار و شام مرا قطع کردند!
ورزش س�ه: بازیکن جوان سیاه جامگان مشهد به دلیل مس��ایل انضباطی از تیم 

اخراج شده است.
سجاد رهبر در این رابطه گفت: برای تاسوعا و عاشورا بدون اجازه به تبریز رفتم و بعد از 

اینکه برگشتم، من را بیرون گذاشته و گفته بودند، از لحاظ فنی قبولت نداریم.
او در مورد بحث اخراجش ادامه داد: من را اخراج کردند و گفتند، هرجا هم که بخواهی 
بروی باید ۲۰ میلیون به ما پول بدهی. من خیلی دوست داشتم فوتبالم را زیرنظر آقای 
کاظمی ادامه بدهم، زیرا از لحاظ تاکتیکی خیلی باالست، اما باشگاه چنین اجازه ای 
را نداد. من اعتقاد زیادی به امام حسین)ع( دارم و به دلیل اینکه نذر داشتم، به تبریز 
رفتم. وقتی از تبریز برگشتم، سرمربی حق داشت از من بگذرد یا نگذرد، اما باشگاه 

گفت، من را نمی خواهد.
این بازیکن در پایان افزود: کجای دنیا با بازیکنی دو ساله قرارداد می بندند، بعد فسخ 
می کنند و بعد هم می گویند، اگر جایی بروی باید ۲۰ میلیون به ما بدهی. من واقعاً 
از این قضیه ناراحتم. متأسفانه نشده تا اکنون با آقا فرهاد صحبت کنم، اما ایشان من 
را دست باشگاه سپرده است. من حتی وقتی از تبریز برگشتم، ناهار و شامم را قطع 

کردند و این در شأن و شخصیت باشگاه نیست.

مدیرعامل صبا: به بیراهه رفتن رضا حقیقی، شایعه است!
کاپ: مدیرعامل باش��گاه صبای قم گفت: از حاال زود است درباره آینده و آخر فصل 
صحبت کنیم.  محمدرضا کشوری فرد درباره شانس صبا برای کسب سهمیه آسیایی 
عنوان کرد: از حاال زود است درباره آینده و آخر فصل صحبت کنیم. ما تالش می کنیم 

در نیمه باالیی جدول باشیم و امیدوارم به این مهم برسیم.
 کشوری فرد در پایان درباره شایعه به بیراهه کشیده شدن رضا حقیقی پس از جدایی 
از صبا افزود: این حرف ها شایعه ای بیش نیست. حقیقی به صورت توافقی از تیم ما 

جدا شد و مسایلی که پیرامونش مطرح شده، شایعه است.

هافبک پرسپولیس به دنبال مطالباتش از نفت
گروه ورزش: هافبک تی��م پرسپولیس برای پیگیری مطالبات��ش از نفت تهران به 
فدراسیون فوتبال رفت. کمال کامیابی نیا، هافبک تیم فوتبال پرسپولیس به کمیته 

انضباطی فدراسیون فوتبال مراجعه کرد تا پیگیر مطالباتش از باشگاه نفت باشد.

تاج:پیشنهاد عابدزاده را پیگیری می کنیم
گروه ورزش: مهدی تاج، رئیس سازمان لی��گ درباره اظهارات احمد رضا عابدزاده 
پیرامون وضعیت جایگاه VIP ورزشگاه آزادی اظهار داشت: پیشنهاد عابدزاده را به 
طور حتم پیگیری خواهم کرد.اینکه پیشکسوتان در ورزشگاه آزادی صاحب و دارای 
جایگاه ویژه شوند، اتفاق بزرگ و مهمی است.به طور حتم این موضوع در دستور کار 
سازمان لیگ قرار خواهد داشت و با عابدزاده هم نشستی برگزار می کنیم تا نظرهای 

او را در این باره جویا شویم.

بازی استقالل آخرین مهلت اسکوچیچ نیست
گروه ورزش: علیرضا کاهکش، سرپرست تیم فوالد در پاسخ به این پرسش که آیا 
جانش��ینی فرکی پس از اخراج اسکوچیچ صحت دارد یا نه، گفت: اصاًل چنین بحث 
هایی مطرح نیست . ما برای تمام مربیان احترام زیادی قایل هستیم، اما شک نکنید 
که  این دیدار و دیدارهای بع��د هیچ کدام آخرین فرصت ب��رای اسکوچیچ قلمداد 

نمی شود و سرمربی فوالد همچنان به فعالیت خود در این تیم ادامه می دهد. 

دردسر جدید برای آبی ها
استقالل کم مشکل در تیم بزرگساالن داشت، حاال باید مشکالت مالی تیم های پایه 
خود را نیز به جان بخرد. در ش��رایطی که رقابت های قهرمان��ی تیم های پایه استان 
تهران نیم فصل خود را پشت سر می گذارد و استقاللی ها در تمامی رده های سنی 
عملکرد خوبی از خود بر جا گذاشتند، بدهی های گذشته باشگاه به مربیان و بازیکنان 
و حکم کمیته انضباطی مبنی بر متوقف شدن نقل و انتقاالت در این باشگاه، گریبان 
تیم های پایه استقالل را گرفت تا جایی که طی روزهای گذشته قرارداد بازیکنان پایه 
استقالل در هیأت فوتبال استان تهران به خاطر حکم کمیته انضباطی ثبت نشد تا 

مربیان این تیم ها با دردسر و دغدغه های فراوانی روبه رو شوند.

مهاجری: روشنگر شاکی داشت  
گروه ورزش: مهاجری، سرمربی پدیده در مورد غیبت روشنگر مقابل گسترش فوالد 
گفت: مجتبی روشنگر یک شکایت داشت که به هفت سال پیش برمی گشت. ظاهراً 
مدیربرنامه هایش از او شکایت کرده. به همین دلیل روز قبل از بازی به ما گفتند که 
او به خاطر ش��کایت نمی تواند بازی کند. البته وقتی تیم به زمین رفت، این شکایت 

لغو شد، اما دیر بود.

دبیر کل فدراسیون سرانجام سکوت خود را شکس��ت و 
در مورد سرمربی تیم مل��ی صحبت کرد. علیرضا اسدی 
در جمع خبرنگاران گفت که به اندازه خودش فرد مهمی 

برای این فوتبال محسوب می شود.
هرگز به کی روش حمله نمی کنم

من همیش��ه موضع دفاعی داش��تم و هی��چ گاه حمله 
نکرده ام، به تیم ملی خ��ود عالقه دارم و اگر صحبتی هم 
می کنم، در همین راستاست و هر کسی با صحبت هایش 
ش��أن خودش را نش��ان می دهد. نس��بت به سطح فهم 
خودش هرکسی حرف می زند. اینکه از هر القابی استفاده 
کند و هر مس��أله ای را بگوید، ش��خصیت خود را نشان 

می دهد.
نباید فوتبال را خوار و خفيف کرد

جایگاه حقوقی هر ش��خصی مش��خص است و اینکه در 

راستای کار حرفه ای عمل کنند بیانگر همه چیز خواهد 
بود، نه اینکه برخی صحبت ها فوتبال ما را خوار و خفیف 
کند. به هر حال آرامش مسؤوالن تیم ملی بیشتر از همه 
چیز مهم است، اما گویا می خواهند به این وضعیت ادامه 
دهند. من مشغول کار خودم هستم و خیلی خونسرد کارم 

را انجام می دهم و کاری به سایر مسایل هم ندارم.
خوشحال می شوم کی روش می خندد

خوشحال می ش��وم او لبخند بزند. من کار خود را ادامه 
می دهم و هرکس هم بای��د کار خ��ودش را انجام دهد. 
صحبت کردن تحریک آمیز و استفاده از لحن تند نشان 
از ضعف ش��خصیت آدم هاست، اگر من این فضا را ایجاد 
کردم، چرا آن ها وارد این فضا شدند. من جدال لفظی با 
کسی ندارم، اگر صحبتی هم می کنم، به خاطر تیم ملی 

کشورم است.

به اندازه خودم شناخته شده هستم
اص��اًل ببینید ای��ن آقا را چ��ه کس��ی آورده و از کدام 
هواپیم��ا پیاده ش��ده است. م��ن به ان��دازه خودم در 
فوتبال کشورم شاخصه هایی دارم، آیا بازیکن تیم ملی 

شاخصه نیست؟!
وی در مورد اینکه کی روش اعالم کرده، دعوت اسدی به 
تیم ملی به خاطر ح��ذف 8-۹ بازیکن بوده است، گفت: 
اشکالی ندارد، قرار نیست که هم اکنون مرا دعوت کنند، 
من هم کی روش را به مناظره پزشکی دعوت نکرده ام که 
او در این زمینه بی سواد اس��ت. نمی خواهم در مورد این 
مسایل صحبت کنم. دنبال دعواهای شخصی نیستم، بلکه 
تیم ملی از همه چیز مهم تر اس��ت. فکر می کنم عاقالن 
صبورتر عمل می کنند. باید همه کمک کنیم تا تیم ملی 

به برتری برسد و پیروزی تیم ملی را می خواهیم.

اسدی: کی روش هم بی سواد است!

سوشا    دو بار  از  مربی کره ای مشت خورد

سرمربی تیم ملی: اسدی نگران حقوق من و مشکالت فوتبال باشد

سرمربی تیم مل��ی فوتبال ایران ب��ا بیان اینکه 
دبی��رکل فدراسی��ون را نمی ش��ناسد و چنین 
فردی اجازه صحبت درباره مسایل فنی ندارد، 
گفت: این کارمند فدراسیون باید نگران حقوق 
پرداخت نشده بنده یا مش��کالت عدیده دیگر 

فوتبال باشد.
کارلوس ک��ی روش پس از جلس��ه صبح دیروز 
با علی کفاش��یان ک��ه در فدراسی��ون فوتبال 
برگزار شد، اظهار داشت: جلسه خوبی با حضور 

کفاشیان و تعدادی از دستیارانم برگزار شد.
وی در پاس��خ به پرسش��ی که یک ط��رف این 
سؤال علیرض��ا اس��دی، دبی��رکل فدراسیون 
فوتبال بود، افزود: شخصی که این حرف را زده، 

نمی شناسم!
وی خاطرنشان کرد: در نشست با علی کفاشیان 
توافق کردیم که اگر کس��ی صحبت ناشایست 
و تحری��ک آمیز در م��ورد بنده بزن��د، نماینده 
حقوقی ام و شخص رئیس، آن را پیگیری جدی 
کند. من از علی کفاشیان دستور کتبی گرفتم 

که دیگر در این خصوص صحبت نکنم.
کی روش در ادامه درب��اره صحبت های علیرضا 
اسدی در م��ورد الکس فرگوس��ن تأکید کرد: 
به خاطر ای��ن صحب��ت، االن نمی توانم جلوی 
خنده ام را بگی��رم. همین ط��ور سعی می کنم 
گریه  نکنم، ولی این صحب��ت باید حتماً جوک 
سال ش��ود. همان طور که گفت��م، رئیس به من 

اجازه حرف زدن نداده و نمی توانم بیشتر از این در این مورد 
صحبت کنم.

خبرنگاری خطاب به کارلوس کی روش اعالم کرد، علیرضا 
اسدی برخالف اعالم شما، پیشینه حضور در تیم ملی ایران 
را دارد که سرمربی تیم ملی ایران در واکنش به این جمله 

اظهار داشت: چه شخصی این موضوع را اعالم کرده است؟ 
تاجایی که من می دانم، حضور ایشان در تیم ملی به خاطر 
لطفی بود که آن زمان شد؛ زیرا 8-۹ بازیکن اصلی تیم ملی 
کنار گذاش��ته ش��دند. وی ادامه داد: بنده از شما خواهش 
می کنم که مرا به خنده بیشتر وادار نکنید. بنده االن دردی 

دارم که با خنده، دردم تشدید می شود.

کی روش در ادامه با تأکید دوباره بر اینکه علیرضا 
اسدی را نمی شناسد، یادآور شد: تا جایی که من 
می دانم زمانی ایش��ان در تیم ملی بوده که ۱۴ 
بازیکن از این تیم مح��روم و مصدوم بوده اند که 
ایشان به تیم ملی دعوت شده است. به هر حال 
ایشان به عنوان کارمند فدراسیون اجازه ندارد 

درباره مسایل فنی صحبت کند.
سرمرب��ی تی��م مل��ی فوتب��ال ای��ران درباره 
سیدمهدی رحمتی هم اظهار داش��ت: ایش��ان 
پس��ر خوبی است، اما جزی��ی از برنامه های من 
محس��وب نمی ش��ود. من بازیکنان را بر حسب 
کاراکتر ش��خصیتی و فنی انتخاب می کنم. من 
دروازه بان هایی مانند علیرضا حقیقی، بیرانوند، 
مکانی، اخباری و احمدی دارم و هر وقت احتیاج 
شد، از سیدمهدی رحمتی استفاده خواهم کرد. 
وی اضافه ک��رد: سیدمهدی رحمت��ی در حال 
حاضر 3۵ سال سن دارد و م��ا جام جهانی را در 
پیش داریم که 3 سال آینده برگزار می شود.  به 
هر حال من به نظر دیگران احترام می گذارم، اما 

کسی دیگر را ترجیح می دهم.
کی روش ادامه داد: به نظر من، بازیکنی که یکبار 
از وظایف خود شانه خالی کند، هزار بار دیگر هم 
می تواند چنین کاری کند. با این حال من به نظر 
همه احترام می گذارم، اما توقع دارم دیگران هم 

به نظر من احترام بگذارند.
سرمرب��ی تی��م مل��ی در م��ورد سوش��ا مکانی 
خاطرنشان کرد: سوش��ا مکانی دو بار توسط مربی کره ای 
در اولسان کره جنوبی مشت خورد و برای یکی از بزرگ ترین 
باش��گاه های ایران که میلیون ها هوادار دارد، بازی می کند. 
هر از گاهی می بینیم که وی در ترکیب پرسپولیس نیست، 

اما هواداران اعتراض نمی کنند.

  پرسپولیس دهه7۰ 
بازیکنانی که در این تصویر دیده می شوند، تنها چند نفر از بازیکنان بزرگی 
هس��تند که در سال ۷3 در تیم پرسپولیس عضویت داشتند. در این تصویر 
که در یکی از سفرهای این تیم گرفته شد، بازیکنانی همچون محمود کلهر، 
مجید نامجومطلق، حسن ش��یرمحمدی، رضا شاهرودی، امیر موسوی نیا، 
محمود ش��افعی، محمد پیرهادی، قاسم عطایی، نادر باق��ری و یحیی گل 

محمدی دیده می شوند.

عکس روز
ش�اهرخ ایرانی: یک جریان 
عجی��ب نزدی��ک بود ب��ا آبروی 
آقاکری��م در باش��گاه ب��ازی کند. 
ماجرا از ایجاد تغییرات در کادرفنی 
فصل قب��ل آغاز ش��د. وقتی حمید 
درخش��ان به خاطر نتایج بسیار 
ضعیفی که به دس��ت آورد، از 
سوی محمدحسین نژادفالح 
و با کمک های مالی حسین 
نیمک��ت  ز  ا یت��ی  هدا
لیس  سپو پر
ر  کن��ا
شد،  زده 
نک��و  ا بر
یچ  نکو ا یو ا
خودش را به 
تهران رساند 
و هدای��ت سرخ ها 
را به دست گرفت. 
نک��و  برا حض��ور 
مص��ادف ش��د با 
حس��ین  ح��ذف 
عبدی از کادرفنی 
و  پرسپولی��س 

حضور باقری به عنوان دستیار. 
          

کریم باقری که دلش می خواست با او مثل یک پیشکسوت 
واقعی رفتار ش��ود، به دنبال عقد یک قرارداد ۴۰۰  میلیون 
تومانی ب��ود. طاهری و عب��دی بنا به دالیلی که داش��تند، 
چند باری ب��ا این درخواس��ت مخالفت کردن��د، اما وقتی 
متوجه پافشاری برانکو ش��دند، به باقری اطالع دادند برای 

عقدقرارداد به دفتر باشگاه برود. 
باقری نه تنها برای این کار عازم باش��گاه نش��د، بلکه حتی 
پرسپولیسی ها را در سفر به اردوی تدارکاتی ترکیه نیز همراهی 
نکرد. دلیل غیبت های او در یک مصاحبه مطبوعاتی بیان شد: 
»من از باشگاه پرسپولیس بابت فصل قبل و همین طور فصل 
سیزدهم مبلغ قابل توجهی را طلبکارم. البته با مس��ؤوالن 
باشگاه درباره دریافت مطالباتم صحبت کردند، اما آن ها فقط 
بلدند شعار بدهند.« و این نخستین سکانس از درگیری های 
بین او و طاهری بود. طاهری که از این ماجرا شوکه شده بود، 
سعی کرد آرامش خود را حفظ کرده و با استفاده از اهرم های 
دیگر بخصوص ش��خص برانکو، کریم را پای قرارداد کشاند. 
 A باقری قراردادش را ثبت ک��رد، اما چون مدرک مربیگری
آسیا نداشت، از سوی باش��گاه کارت مربیگری برایش صادر 
نشد. در واقع برای باقری  کارت عضو تدارکات صادر شد تا او 
بتواند روی نیمکت با این عنوان در کنار برانکو بنشیند! البته 
ژنرال که نمی توانست این توهین را بپذیرد، بابت این مسأله به 
مسؤوالن باشگاه معترض شد و آن ها بدون سر و صدا و با عجله 

زیاد، به اشتباه شان پی برده و کارت باقری را عوض کردند تا او 
مربی بماند، نه تدارکات تیم! 

           
دومین جریان، در روز اعتصاب پرسپولیس��ی ها رقم خورد. 
وقتی کریم باقری به طرفیت از بازیکنان، مصاحبه تندی علیه 
طاهری انجام داد و به طور مستقیم گفت: »آقای سرپرست 
باشگاه! اگر نمی توانی پول بیاوری، استعفا بده و برو تا شاید 
فرد دیگری بیاید و بتواند این کار را انجام بدهد.« این مصاحبه 
تند البته تا ۵، ۶ روز با همین ادبیات ادامه یافت تا سرانجام 
طاهری واکنش نشان داده و بگوید: »من با حکم کریم باقری 
به باش��گاه نیامدم که با انتقادهای او از پرسپولیس بروم.« 
آن زمان قرار ش��د باقری به کمیته انضباطی باشگاه معرفی 
شود، اما واکنش سریع هواداران و افزایش انتقادهایشان از 
طاهری سبب شد سرپرست باشگاه از احضار باقری به کمیته 

انضباطی پرسپولیس در آن مقطع منصرف شود. 
          

البته این پایان کار نبود. دو روز مانده به دربی، طاهری مسأله 
دیگری را پیش کش��ید. از جمله اینکه: »چرا شما پیراهن 
اسپانس��ر را به تن نمی کنید؟« که باقری پاسخ داد: »شاید 
شما از قانون بی اطالع باشید، اما من مربی هستم و می توانم 
به صورت شخصی با هر اسپانسری که دلم خواست، قرارداد 
داشته باشم.« طاهری دیگر هیچ بهانه برای انتقاد از باقری 
نداشت و مجبور شد، جلسه را به اتمام برساند. با این اتفاق، 
جریان هایی که علیه باقری وجود داشت، »فعاًل« خنثی شد.  

مسعود عباسی : ویروس بیانیه نویسی در فوتبال ایران 
دوباره جان گرفته تا حدی که امروز پدیده بیانیه نویسی در 
تمامی سطوح مدیریت فوتبال دیده می شود، اما مسؤوالن 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دل خوشی نسبت به 
این مسأله ندارند، به همین دلیل اسماعیل حسن زاده و 
اعضای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال قصد دارند، با 
تذکر کتبی به مسؤوالن دو باشگاه استقالل و پرسپولیس 
به آن ها متذکر شوند، به هیچ وجه حق صدور بیانیه های 

تند و توهین آمیز علیه یکدیگر را ندارند.
البته به جز این تذکر کتبی و سیس��تماتیک مس��ؤوالن 
کمیته انضباطی از پیگیری ادعاهای مس��ؤوالن باشگاه 
استقالل علیه کارلوس کی روش نیز خبر دادند و مدعی 
شدند، مسؤوالن باشگاه استقالل پس از انتشار بیانیه تند 
و غیر قابل پیش بینی علیه سرمرب��ی تیم ملی حاال باید 

مستندات خود را نسبت به موضوعاتی که درباره شخص 
سرمربی تیم ملی مطرح کردند، به کمیته انضباطی ارایه 
دهند تا صحت ادعای این باشگاه علیه کی روش مشخص 
شود. یکی از مس��ؤوالن کمیته انضباطی در گفت و گو با 
خبرنگار قدس با تأیید تلویحی بررسی این مسأله گفت: 
»موارد ابهامی فراوانی در خصوص مسایل مطرح شده در 
بیانیه باشگاه استقالل وجود دارد که قابل پیگیری است، 
اگر این ادعا اثبات شود که شخص سرمربی تیم ملی باید در 
خصوص این اتفاقات به ارکان قضایی توضیح دهد، اما اگر 
دلیل محکمه پسندی برای اثبات ادعای مسؤوالن باشگاه 
استقالل وجود نداشته باشد، برابر قانون با باشگاه استقالل 
برخورد خواهد شد.«  اما نکته بحث برانگیزی که مسؤوالن 
کمیته انضباطی درباره آن حساسیت به خرج می دهند، 
ماجرای باج گیری کارلوس کی روش از بازیکنان تیم ملی 

است! به جز این موارد سه مورد دیگر نیز در این بیانیه تند 
و تیز علیه کی روش اعالم شده که بی تردید اگر استقاللی 
ها نتوانند دلیل قانع کنن��ده ای به کمیته انضباطی ارایه 
کنند باید منتظر یک محرومیت دسته جمعی در باشگاه 
استقالل باشیم. حال اینجا یک پرسش پیش می آید که 
چرا کمیته انضباطی در این مقطع به صورت غیر منتظره 
به این ماجرا ورود پیدا کرد، در حالی که این کمیته تاکنون 
کمتر به چنین مواردی ورود می کرد، مگر بعد از شکایت 
یکی از طرفین. گفته می شود، یکی از مسؤوالن فدراسیون 
فوتبال به کمیته انضباطی دست��ور داده، ماجرای بیانیه 
باش��گاه استقالل علیه کی روش به دقت بررسی شود و 
چنانچه اتهامی بی دلیل به بازیکنان تیم و سرمربی تیم 
ملی زده شده، به صورت جدی مشخص و با اتهام زنندگان 

برخورد قانونی صورت گیرد.

کمیته انضباطی علیه بیانیه نویسی علیه کی روش

استقالل باید   باجگیری کی روش را ثابت کند!

کریم باقری؛ مردی که هرگز سکوت نکرد

می خواستند ژنرال را محاکمه کنند 
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٣
قدس ورزشی

رونالدو: من از مسی 
بهتر هستم

ورزش سه: کریستیانو رونالدو، 
فوق ستاره رئال مادرید مدعی 

شد که او از مسی بهتر است. 
او گفت: مقایسه با مسی من را 
اذیت نمی کند. اگر به هش��ت 
س��ال اخیر م��ن ن��گاه کنید، 
همیش��ه بهترین بوده ام. یک 
بازیکن دیگر را نام ببرید که این 
گونه باشد. اختالف بین نفر اول 
و دوم در جزئیات اس��ت، مثل 
اینکه جام برده اید یا نه. احتماالً 
برای شما )خبرنگاران(، مسی 
بهترین اس��ت، ولی در ذهنم، 
من بهتری��ن بازیک��ن جهان 

هستم. 

کمپانی: محرومیت 
اروپایی سیتی شوخی 

است
ورزش س�ه: ونسان کمپانی، 
کاپیتان منچسترسیتی عنوان 
کرد، احتمال محرومیت تیمش 
به دلیل س��وت های اعتراضی 
ه��واداران این تی��م در هنگام 
پخش س��رود چمپیونزلیگ، 

یک شوخی است.   
او گفت: این یک شوخی است. 
م��ا بازی های زی��ادی در اروپا 
انج��ام دادیم ک��ه توهین های 
نژادپرس��تانه زی��ادی در آن 
دیدارها انجام می ش��ود و باید 
با آن کنار آمد. بازی هایی بوده 
که به خاطر چنین اتفاقاتی از 
سوی تیم حریف، تیم ما متضرر 

شده است.

مسی به ال کالسیکو 
نمی رسد

اس�پورت: لیونل مسی، فوق 
س��تاره بارس��لونا قادر نیست 
تیمش را در دیدار ال کالسیکو 
مقابل رئال مادری��د در برنابئو 

همراهی کند.   
روند بهبود زانوی مسی کندتر 
از انتظارها پیش رفته و او قادر 
نخواهد بود تیمش را در دیدار 
مقابل رئ��ال همراه��ی کند. 
دیدار ال کالسیکو روز شنبه، 
3۰ آبان برگزار خواهد شد و 
مسی در آن روز، یک هفته با 
بازگش��ت به میادین و اتمام 
دوره ری��کاوری و بهب��ودش 

فاصله خواهد داش��ت.

پیولی: در   اندازه های 
التزیو ظاهر نشدیم

ورزش س�ه: استفانو پیولی، 
سرمربی التزیو پس از شکست 
سه بر یک تیمش مقابل میالن 
عنوان کرد که تیمش نتوانست 
قدرت واقع��ی اش را مقابل 

میالن به نمایش بگذارد.  
 او گفت: ما به مشکل خوردیم. 
میالن فضاها را بسته بود و ما 
به سرع��ت بیش��تری برای 
غلبه بر آن ها نیاز داشتیم. در 
لحظات کلیدی گل خوردیم، 
وقتی که می��الن متزلزل بود. 
میالن سریع تر از م��ا بود و به 
آن ها اجازه دادی��م گل اول را 
به ثمر برسانند که البته می شد 
جلوی آن را گرفت. بهترین روز 
ما نبود، ولی بای��د روی داربی 
متمرکز باش��یم که ب��رای ما 
می تواند خیلی مهم باشد و از 
وضعیت فعلی ما را خارج کند.

بازگشت گرت بیل
 به تمرین رئال

گروه ورزش: گ��رت بیل، 
ستاره رئ��ال با پش��ت سر 
گذاش��تن مصدومیت، به 
تمرینات تیمش برگشت.  
دن��ی کارواخ��ال، مدافع 
راست رئال هم که از ناحیه 
قوزک پا آسیب دیده بود، 
در تمرینات تیمش  حضور 
داشت، اما او نیز بعید است 
مقابل پی اس جی به میدان 

برود.  
ام��ا کریم بنزم��ا، مهاجم 
اصلی رئال که همچنان 
دوران نقاه��ت بعد از 
مصدومیت را پش��ت 
سر می گ��ذارد،  امروز 
به ط��ور اختصاصی 

تمرین کرد. 

 دانيال صدقی: کارلوس تبس که تابس��تان گذش��ته به 
بوکاجونیورز برگش��ت، این تیم را برای اولین بار طی چهار 
س��ال اخیر به مقام قهرمان��ی رقابت های لی��گ آرژانتین 

رساند.
یکش��نبه ش��ب در ورزش��گاه بومبونرا بوینس آیرس بعد 
از بیس��ت و پنجمین قهرمان��ی ب��وکا در رقابت های لیگ، 
جشن های قهرمانی آغاز ش��د. تبس بدین ترتیب به قولی 
که ۱۴ ژوئیه گذش��ته در روز بازگش��ت خود به وطن داده 

بود، عمل کرد.
 بوکا با غلبه بر حریفش با نتیجه یک بر صفر با امتیاز باالتری 
نسبت به سن لورنسو و سنترال در فاصله یک هفته مانده به 
پایان رقابت های لیگ، قهرمان ش��د و تبس بعد از ۱۱ سال 
برای پنجمین بار همراه بوکاجونیورز به این عنوان دس��ت 
یافت. البته او در برابر تیگره به رغم تالش های فراوان و سه 
موقعیت خوب گل، نتوانست دروازه حریف را باز کند. ولی 

۵۵ هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه از ابتدا تا پایان مسابقه او 
را تشویق کرده و نامش را فریاد زدند. با اینکه تبس در میانه 
فصل و زمانی که ۱۶ هفته از رقابت های لیگ گذشته بود، به 
بوکا برگشت، اما نماد اصلی و بدون بحث این قهرمانی مهم 

نام گرفت. هواداران بوکا از سه سال پیش بی صبرانه منتظر 
چنین روزی بودند. او در ۱۲ ب��ازی انجام داده برای تیمش 
پنج گل و دو پاس گل داشت و با شخصیت کاریزماتیک خود 
تیم را به سوی قهرمانی هدایت کرد. ستاره 3۱ ساله این تیم 
همچون گالدیاتورها، بوکا را دوباره به قله فوتبال آرژانتین 
برد. او در یک سال ونیم اخیر در مجموع برای یوونتوس، تیم 
ملی آرژانتین و بوکاجونیورز ۷8 ب��ازی انجام داده که برای 
بازیکنی در این سن وسال کم نیست. در واقع او هر پنج روز 
یک بار در یک مسابقه به زمین رفته و به مدت ۹۰ دقیقه به 
رغم دردهای مزمن کمرش که موجب شدند یک فیزیوتراپ 
خصوصی برای خودش استخدام کند، دویده و جنگندگی 
کرده است. او یکش��نبه ش��ب یکی از رویاهای اخیرش را 
به حقیقت تبدیل کرد و چهارش��نبه این ش��انس را دارد تا 
در فینال جام حذفی آرژانتین مقابل روس��اریو سنترال در 

کوردوبا، به کسب دوگانه ای تاریخی با تیمش نایل شود.

 بعد از 4 سال در لیگ آرژانتین
»تبس« ، بوکاجونیورز را قهرمان کرد

دربی قطع نشست خبری حریف با لباس های هالووین رخ داد
عذرخواهی بارسلونا از ختافه

گروه ورزش: باشگاه بارسلونا از طریق بیانیه ای بابت هرگونه توهین صورت گرفته به 
ختافه و بازیکنانش در پی ورود چند بازیکن تیم کاتالونیایی با لباس های هالووین به 
سالن کنفرانس خبری حریف در پایان دیدار روز شنبه تیم ها در ورزشگاه کولیسئوم 
عذرخواهی کرد.  در این بیانیه آمده که به هیچ وجه قصد وغرض توهین یا ناراحت 
کردن اعضای تیم ختافه از سوی بارسلونا وجود نداشته است. »حضور بازیکنان ما در 
مصاحبه بعد از بازی ویکتور رودریگس در سالن کنفرانس خبری یک اتفاق ناخواسته 
بود. می خواهیم شخصاً از او بابت این اتفاق عذرخواهی کرده و مراتب احترام به وی را 
اعالم کنیم.« تصاویر تلویزیونی نشان می دهند که یکی از بازیکنانی که در این ماجرا 
حضور داش��ت، به دیگران می گوید که کجا داریم می رویم؟ ما راه را اشتباه رفته ایم. 
باش��گاه بارسلونا می خواهد از هر ش��خص که در پی این ماجرا به وی توهین شده، 
بخصوص بازیکنان و هواداران ختافه غدرخواهی کند، »ما هم به اعضای باش��گاه و 
هواداران بارسلونا تعهد داریم و می خواهیم آن ها چه در زمین و چه در خارج از آن به 

این تیم افتخار کنند.«

در واکنش به 2 جریمه مالی یوفا علیه بارسلونا
الپورتا: بارسا باید پاسخ کوبنده ای به یوفا بدهد

ورزش سه: خوان الپورتا، رئیس پیشین باشگاه بارسلونا از مدیران فعلی این باشگاه 
خواست تا در مقابل جرایم مالی یوفا ایستادگی کرده و واکنش کوبنده ای نشان دهند.  
خوان الپورتا  گفت: به اعتقاد من، باشگاه بارس��لونا نسبت به هر دو جریمه، واکنش 
نرمی از خود نشان داده است. ما معموالً شاهد این هستیم که در بازی های اروپایی 
وقتی بارسلونا میهمان است نیز برخی هواداران با پرچم های کاتالونیا حاضر می شوند. 
امیدوارم که در بازی روز چهارشنبه در مقابل باته بوریسوف در نیوکمپ، شاهد حضور 

حداکثری پرچم های کاتالونیا باشیم. این می تواند پاسخ کوبنده ای به یوفا باشد.

 افشاگری »اورا« در مورد فرگوسن و رونالدو
ورزش س�ه: پاتریس اورا، مدافع سابق منچس��تریونایتد مدعی شد که سرالکس 
فرگوسن، سرمربی منچستریونایتد از خرید کریستیانو رونالدو مطمئن بوده است.  
او گفت: دو هفته پیش از اعالم بازنشستگی اش، با من صحبت کرد و به من گفت که 
قصد دارد پنج سال دیگر در تیم بماند. من گفتم، »بله رئیس؛ با هم این کار را انجام 
می دهیم«. من مطمئن بودم که او ادامه خواهد داد. او هر روز جوان و جوان تر به نظر 
می رسید. او حتی به من گفت که ۹۹ درصد مطمئن است رونالدو به تیم بازخواهد 
گشت و من گفتم، »اوه! آماده ایم که دوباره به اوج برگشته و قهرمان چمپیونزلیگ 

شویم«.

اتهام فرار مالیاتی به سرمربی رئال مادرید
تلگراف: رافا بنیتس به دلیل س��رمایه گذاری در یک کمپانی سوختی در انگلیس، 
مورد اتهام فرار مالیاتی قرار گرفته است.  طبق ادعای تلگراف، بنیتس به همراه ۱۵۰۰ 
نفر دیگر که همگی نزدیک به حداقل ۵۰ هزار پوند س��هام یک کمپانی سوختی در 
انگلیس را خریداری کرده بودند، متهم به فرار مالیاتی هستند و تحقیقات در مورد 
آن ها شروع شده است. نام سرالکس فرگوسن و کودیچینی)دروازه بان سابق چلسی( 

نیز در میان این افراد دیده می شود.

شزنی: رؤیای من بازگشت به آرسنال است
اسکای: وویژیک شزنی، دروازه بان لهس��تانی آرسنال که در حال حاضر به صورت 
قرضی برای رم بازی می کند، دوست دارد بار دیگر به باشگاه سابقش بازگردد.  او گفت: 
»من آرسنال را در همه جای زندگی خودم می بینم و نمی توانم پنهان کنم که رؤیای 
من بازگشت به این تیم است. آرسنالی ها برای من مثل یک خانواده هستند و من به 

آن ها مدیونم و اگر شانس دوباره ای پیدا کنم، به این تیم بازخواهم گشت.«

 A نستا و شانس اول قهرمانی در سری
دلو اسپورت: الساندرو نستا، مدافع سابق میالن و تیم ملی ایتالیا معتقد است، ناپولی 
بهترین تیم این فصل سری  A  است و  اعتقاد دارد که ناپولی ها می توانند در پایان فصل 
اسکودتو را فتح کنند.   او گفت: من سبک کاری مائوریسیو ساری)سرمربی ناپولی( 
را دوست دارم؛ تیم او  فوق العاده ترین بازی ها را به نمایش می گذارد. من گفته بودم، 
یوونتوس قهرمان می شود، اما حاال فکر می  کنم نظرم اشتباه بود. حاال رنکینگ من به 

این ترتیب است؛ ناپولی، فیورنتینا، رم و اینتر.

ونگر: مقابل بایرن نباید بیش از حد دفاعی باشیم
ورزش سه: آرسن ونگر، سرمربی آرسنال هشدار داد که تیمش مقابل بایرن مونیخ 

نمی  تواند عقب بنشیند و دفاعی بازی کند.  
او گفت: قول می دهم که از بایرن امتیاز بگیریم، ولی کیفیت هجومی آن ها بس��یار 
باالست و دفاعی بازی کردن در طول ۹۰ دقیقه کار سختی خواهد بود. باید با تالش 
برای گلزنی سعی کنیم فشار را کاهش بدهیم. ساختار تیم ما بر اساس بازی هجومی 
خواهد بود. اگر در دفاع متمرکز باشیم، فکر نمی کنم بتوانیم خیلی مؤثر باشیم. باید 

برای پیروزی بجنگیم.

روز چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان

نیم نگاه رئال و پی اس جی به صعود زودهنگام

م- اس�ماعيل زاده: راف��ا بنیتس، مربی رئ��ال مادرید 
برای عبور از بحران مصدومیت ه��ای تیمش به بازیکنان 
ذخیره خود اتکا کرده، ولی احتماالً برای بازی امش��ب با 
پاری س��ن ژرمن در ورزشگاه  ش��هر پاریس تنی چند از 
مهره های اصلی خود را دوباره در اختیارخواهد داش��ت. 
خامس رودریگس، کریم بنزما و سرخیو راموس به ظاهر 
برای این بازی ش��رایط حضوردر زمین را خواهند داشت. 
قهرمان ۱۰ دوره رقابت های چمپیونزلیگ برای به پایین 
کشاندن پی اس جی از صدر جدول گروه به مصاف حریف 
فرانسوی می شتابد. احتماال لوکا مودریچ برای این بازی در 
اختیار رافا نخواهد بود. او درجریان پیروزی خانگی سه بر 
یک تیمش برابر الس پالماس با مصدومیت روبرو شده و 
شرایط گرت بیل هم بعد از مصدومیت اخیرش در بازگشت 
به میادین هنوز مشخص نیست. در هفته های اخیر به دلیل 
غیبت بازیکنان کلیدی، بنیتس از جوانانی نظیر کاسمیرو، 
خسه و لوکاس واسکس و ناچو در ترکیب تیمش بهره برده 

است. همه این بازیکنان از تیم ب رئال مادرید به تیم اصلی 
راه یافته ان��د. رئال در رقابت های اللی��گا همچنان بدون 
شکس��ت باقی مانده و بعد از گذش��ته ۱۰ هفته از شروع 
لیگ با ۲۴ امتیاز درکنار بارسلونا، صدر جدول لیگ را در 
اختیار دارد. گلی که آن ها در پی ضربه سر حریف روی یک 
کرنر از الس پالماس دریافت کردن��د، اولین گلی بود که 
کهکشانی ها در این فصل در خانه دریافت می کردند. لوران 
بالن هم این هفته به لطف برتری یک بر صفر در خانه رن 
به لطف تکل گل آنخل دی ماریا، ستاره سابق رئال مادرید، 
تیمش را با روحیه ای دوچندان به مادرید آورده اس��ت. 
تیم او هیچ بازیکن کلی��دی مصدومی در ترکیبش ندارد.  
بالن که تیمش در ای��ن دوره از رقابتهای لیگ یک بدون 
شکست مانده، در هفته های اخیر بدون داوید لوئیز، مدافع 
میانی برزیلی اش که ماه گذشته در جریان بازی های ملی 
مصدوم شده بود، به میدان رفته است. رئال و پی اس جی 
ماه گذشته در بازی رفت خود در پارک دو پرنس به تساوی 

بدون گل رضایت داده بودند. این اولین بازی رسمی دو تیم 
در بیش از ۲۰ سال اخیر به شمار می رفت. هردو تیم از سه 
بازی گروهی خود تا امروز هفت امتیاز دوخته اند. پیروزی 
هریک از آن ها در نبرد امش��ب در صورت باخت مالمو به 
شاختار دونتس��ک، به معنای صعود تیم به جمع شانزده 

تیم برتر مرحله بعدی خواهد بود.
:A گروه

  رئال مادرید - پاریس��ن ژرمن /   ش��اختار دونتسک - 
مالمو 

:B گروه
  آیندهوون - ولفسبورگ /  منچستریونایتد - زسکا 

:C گروه
  آستانه - اتلتیکومادرید /  بنفیکا - گاالتاسرای 

:D گروه
  مونشن گالدباخ - یوونتوس/   سویا - منچسترسیتی

میز نتایج

ليگ برتر
اورتون۶.............................................۲  ساندرلند  
ساوتهمپتون۲.............................صفر  پورنموث 

بوندسليگا
اشتوتگارت۲..............................صفر  دارمشتات  
هامبورگ ۱.............................................۲ هانوفر      

الليگا
ایبار۱......................................صفر  رایو وایکانو       
اسپانیول ۱.............................................۱ گرانادا      

خیخون ۱........................................... صفر ماالگا   
بتیس ۱...................................................3 بیلبائو   

سری آ ایتاليا
فیورنتینا ۴........................................۱ فروزینون  
کارپی صفر...............................صفر هالس ورونا 
جنوا صفر...........................................صفر ناپولی    
بلونیا 3...............................................صفر آتاالنتا    
اودینزه صفر.....................................صفر ساسولو     
التزیو ۱.............................................3 آث میالن     

سهشنبه ۱3۹۴/۰8/۱۲ ساعت: ۲3:۱۵
لیگ قهرمانان اروپاگروه B : منچستریونایتد - زسکامسکو

زنده از شبکه ورزش
چهارشنبه ۱3۹۴/۰8/۱3 ساعت: ۱۴:3۰

یک چهارم نهایي جام حذفي : ذوب آهن - پرسپولیس
شبکه سه

چهارشنبه ۱3۹۴/۰8/۱3 ساعت: ۱8:۰۰
یک هشتم نهایي جام حذفي : استقالل - فوالد خوزستان

شبکه سه

چهارشنبه ۱3۹۴/۰8/۱3 ساعت: ۲3:۱۵
لیگ قهرمانان اروپاگروه E : بارسلونا - باته بوریسوف

زنده از شبکه ورزش 

 ورزش در سیما 

دالرام عظيمی: وین رونی، مهاجم منچستریونایتد در جریان بازی آخر این تیم در لیگ برتر مقابل کریستال پاالس هرگز 
در محوطه هجده قدم حریف پایش به توپ نخورد و تنها یک شوت داخل چهارچوب به دروازه حریف داشت. 

کاپیتان شیاطین سرخ یک فرصت مناس��ب دیگر برای خاموش کردن انتقادهای وارده به وی را در بازی روز شنبه مقابل 
کریستال پاالس هدرداد. او که دربرابر منچسترسیتی هم موقعیت های گل خوبی هدر داده بود، با این حال یک بار دیگر به 

عنوان تک مهاجم تیم در ترکیب اصلی شیاطین سرخ به زمین رفت.
لوئی فن خال با وجود ناتوانی های رونی در امر گلزنی، همچنان نقش کلی��دی در تیمش به او می دهد، ولی مهاجم 

ملی پوش یونایتد در بازی مقابل کریستال پاالس حتی یک بار هم در محوطه هجده قدم حریف توپ را لمس 
نکرد. عملکرد ضعیف مهاجم 3۰ ساله با زدن تنها یک شوت درون چهارچوب که یک ضربه ایستگاهی آرام 

در نیمه نخست بود، تکمیل شد.
بهترین گلزن تاریخ تیم ملی انگلیس در این فصل با مشکل گلزنی عجیبی روبرو شده و نتوانسته درخششی 
را که پیش��تر به وی در زدن ۱8۷ گل در لیگ برتر کمک کرده بود، تکرار کند. رونی در داربی منچستر 
بهترین فرصت ممکن برای بازگشت به گلزنی را در اختیار داشت، ولی نتوانست پاسخ اعتماد فن خال 
را بدهد. او که شنبه گذشته تولد سی سالگی اش را جشن گرفته، دربازی مقابل کریستال پاالس هرگز 

در قد و قواره های یک مهاجم درجه یک نشان نداد و تقریباً هیچ بار در محوطه حریف توپ را لمس 
نکرد و در همه موقعیت ها به سنگربان و مدافعان حریف اجازه داد تا زودتر از او به توپ برسند. او 
که به عنوان یک مهره کلیدی در ترکیب شیاطین سرخ معرفی شده، تنها ۴۵ بار توپ را لمس 

کرد. هفت بازیکن یونایتد در این بازی بیشتر از رونی توپ را دراختیار گرفتند. نمایش رونی 
مقابل شاگردان آلن پاردیو نشان می دهد که هیچ کدام از این ۴۵ بار رونی درمحوطه 

هجده قدم صاحب توپ نبوده است! 
فاصله داش��تن رونی از فرم مطلوب در مقطعی از فصل رخ داده که این تیم 

با مشکل عمده ایجاد موقعیت گل برابر دروازه حریفانش روبروست. پل 
اسکولز، ستاره سابق این باشگاه به همین خاطر ازیونایتد بابت ریسک 

نکردن و خالقیت بازیکنان این تیم انتقادهای شدیدی کرده است. 
یونایتد در این فصل ۱۰۴۱پاس رو به عقب در لیگ داش��ته که 

بیش��ترین تعداد پاس رو به عقب در لیگ هستند و تنها 8۱ 
موقعیت گل مقابل دروازه حریفانش ایجاد کرده اس��ت. 

تنها س��اندرلند که در رتبه نوزدهم ج��دول رده بندی 
لیگ ایستاده، موقعیت های گل کمتری دراین فصل 

داشته است.
 با توجه به اینکه رونی که دراین فصل تنها دو گل 

به ثمر رسانده، خیلی ها معتقدند که مارسیال 
باید به عنوان مهاجم اصلی تیم به میدان رود 
و رونی ب��ه عنوان بازیکن ش��ماره ۱۰ تیم، 
کمی عقب تر بازی کند. ف��ن خال در نیمه 

دوم دیداربا کریستال پاالس، مهاجم فرانسوی 
را به نوک خط حمله برده و رونی را به سمت چپ 

برد، ولی از این ترفند هم هی��چ نتیجه ای نگرفت. 
انتقادهای وارده به مهاجم ملی پوش یونایتد بی دلیل 

نیستند. رونی در بازی با کریستال پاالس تنها در هفت 
دوئل برای تصاحب توپ شرکت داشته و درصد موفقیتش 

دراین دوئل ها تنها ۱۴ درصد بود. او در پانزده مورد توپ را از 
دست داده و سومین بازیکن یونایتد در هدر دادن توپ معرفی شده 

و همه این عوامل دست به دست هم دادند تا تیم فن خال یک روز بد 
دیگر را در لیگ برتر سپری کند. شاید یونایتد با خوردن تنها هشت گل در 

۱۱ بازی به دراختیار داشتن بهترین خط دفاعی لیگ به خود افتخار کند، اما 
ایجاد نکردن موقعیت گل و ناتوانی مهاجمان در امر گلزنی این تیم را نمی توان 
انکار کرد. شاید با توجه به این آمار ضعیف ثبت شده، مربی هلندی او را به خط 
میانی منتقل کند. برای اینکه آنچه مسلم است رونی غریزه گلزنی خود را در 

حال حاضر از دست داده است.

ناتوانی یونایتد در گلزنی بی دلیل نیست

رونی؛ یک شوت داخل چارچوب و دیگر هیچ! مدافع فرانسوی پاسخ اعتماد 
میهایلوویچ را داد

بازگشت »مکسس« با گل
گ�روه ورزش:  ۲۴ژانویه گذشته، در جریان بازی 
التزیو و میالن که با نتیجه سه ب��ر یک به نفع تیم 
پایتخت نشین تمام شده بود، به نظرمی رسید که 
دوران حضور فیلیپه مکسس در ترکیب روسونری 
برای همیشه تمام شده باش��د. او استفانو مائوری، 
بازیکن التزیو را از گردن گرفت و از زمین اخراج شد 
تا در یکی از ش��ب های تلخ اینتزاگی روی نیمکت 
میالن، نقش مهم��ی در باخت تیم��ش ایفا کند. 
همان ش��ب حرف از اخراج اینتزاگی و حتی فسخ 
قرارداد مکسس مطرح شد، چراکه انتظار می رفت 
فدراسیون محرومی��ت طوالنی مدت��ی برای وی 

درنظر گیرد.
 اما مکسس خیلی سریع بابت رفتارش عذرخواهی 
کرده و تنها چهار جلسه محروم شد که با توجه به 
وخیم بودن کاری که انجام داده بود، محرومیت به 
نسبت سبکی به شمار می رفت و باشگاه هم حتی 
بابت این محرومیت به کمیت��ه انضباطی اعتراض 
نکرد. خیلی ه��ا در آن زمان از ای��ن دمدمی مزاج 
بودن مکسس خس��ته ش��ده بودند. بخصوص که 
مدافع فرانسوی جزو بازیکنانی است که دستمزد 
زیادی در تیم دریافت می کند. قرارداد او 3۰ ژوئن 
به پایان می رسی��د و در آن مقطع هیچ کس حتی 
احتمال تمدید آن را هم مطرح نکرد. هشت روز بعد 
از پایان مهلت قراردادش با میالن، به نظر می رسید 
که مکسس تابستان امس��ال به فیورنتینا منتقل 
شود. سرانجام روز هشت ژوئیه برلوسکنی، رئیس 
باشگاه که قصد بیرون کردن او را نداشت، پیشنهاد 
تمدید قرارداد یک ساله ای با دستمزدی به مراتب 
پایین تر نسبت به چهارمیلیون یوروی قبلی ارایه 
کرد. مکسس این پیشنهاد را پذیرفته و خودش را 
در اختیار تیم میهایلوویچ قرار داد. مربی صربستانی، 
خط دفاعی میالن را بدون او طراحی کرده بود. در 
پنج هفته نخست لیگ هم مکسس را چهار بار روی 
نیمکت گذاشت، اما مقابل التزیو  بعد از اینکه الکس 
به علت ش��دت ضربه وارده به وی بیهوش ش��د و 
اززمین بیرون رفت، میهایلوویچ به مکسس اعتماد 

کرده و او را به زاپاتا و الی ترجیح داد. 
دو دقیقه بیشتر از حضور مدافع فرانسوی در زمین 
نمی گذشت که او روی یک ضربه ارسالی بوناونتورا 
با ضربه سر مارکتی را مغلوب کرده و گل دوم میالن 
را به ثمر رساند. مکس��س به م��دت هفت سال در 
همین ورزش��گاه با پیراهن رم بازی کرده بود، اما 
در همین ورزشگاه و مقابل همین التزیو چند ماه 
پیش خودش را تا مرز پوشیدن پیراهن میالن برای 

آخرین بار پیش برده بود.



 

منهای فوتبال
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قدس ورزشی

فارس: احسان حدادی، نایب قهرمان پرتاب دیسک المپیک 
لندن، در نشس��ت خب��ری فدراسی��ون دو و میدانی گفت: 
متأسفانه دارو جای تکنیک را گرفته است و می گویند برای 
پیش��رفت تکنیک را می خواهیم چه کار؟ هزار پرتاب در ماه 
خیلی سخت است و هر کسی نمی تواند این کار را انجام دهد 
و به سمت آن نمی رود. سرما و بیماری های مختلف هم وجود 

دارد.
نایب قهرمان المپیک لندن عنوان کرد: امروز یکی از بهترین 
روزهای زندگی من است. ش��اید بعد از نق��ره المپیک آنقدر 
خوشحال نبودم چون االن برنامه دارم و مربی. شاید در گذشته 
خیلی سخت بود که بخواهم ساعت ۶ صبح بیدار شوم، اما حاال 
انگیزه دارم و حتی یک دقیقه ه��م به تمرین دیر نمی روم. از 
همه هم می خواهم که در این ۱۰ ماه تا المپیک کمک کنند. 
چهار سال پیش هم در کنفرانس خبری صحبت کردم که بعد 
از آن اتفاق های خوبی افتاد و امیدوارم همان اتفاق ها باز هم 

رقم بخورد و بتوانم پرتاب  های خوبی داشته باشم.
حدادی ادامه داد: در سالی که گذشت مربی نداشتم و تمرکزم 
روی مسایل دیگری بود. می دانس��تم که نتیجه نمی گیرم و 
همین اتفاق افتاد. وقتی با کیم صحبت کردم به من گفت که 
اگر آماده هم نباشی، باید در مسابقات قهرمانی جهان شرکت 
کنی، چون در آستانه المپیک هستیم. همه دیدند که رفتم و 

نشد، اما بعد از آن انگیزه ام بیشتر شده است.
قهرمان بازی ه��ای آسیایی ۲۰۱۴ در پاسخ ب��ه اینکه برای 
سهمیه المپیک در چه مسابقه  ای هدف گذاری کرده ای، گفت: 
من دو المپیک رفته ام و یادم نمی آید که چه زمانی برای آن ها 
سهمیه گرفته ام. کسی که مدال المپیک می خواهد، نباید به 
سهمیه فکر کند. با دو سه ماه تمرین، سهمیه هم می گیرم. 
پرتاب دیسک تنها رشته ای است که اگر شما سهمیه بگیرید، 
شانس مدال هم دارید. من هدفم این نیست که ۶۶ متر پرتاب 
کنم و اگر در تمرینات مسابقات قبل از المپیک نتوانم ۶8 متر 

پرتاب کنم دلیلی ندارد به المپیک بروم.
وی ادامه داد: هیچ وقت، قول مدال نداده ام، اما می گویم که 
اگر تا المپیک لندن، ۷ ساعت تمرین می کردم حاال از این به 
بعد 8 یا ۹ ساعت تمرین می کنم. نوبتی هم که باشد طالی 

المپیک نوبت من است.

حدادی: 68 متر پرتاب نکنم، دلیلی برای رفتن به المپیک ندارم

مقانلو: پازل کسب سهمیه المپیک درحال کامل شدن است
مهر: بیژن مقانلو، سرمربی تیم ملی تکواندو گفت: برای کسب هر چهار سهمیه 
المپیک از دو سال قبل برنامه ریزی کردیم و با درنظر گرفتن همه جوانب، گام به 

گام جلو آمدیم و در حال تکمیل پازل مورد نظر هستیم.
وی اظهار داش��ت: در روزهای پایانی کسب سهمیه هستیم و اگر برخی آسیب 
دیدگی ها مشکل ساز نمی ش��د، در همین ش��رایط هم می توانستیم هر چهار 
سهمیه را برای حضور در بازیهای المپیک کسب کنیم. از سوی دیگر، به دنبال 
ورود افراد دوم تیم ملی به جمع تکواندوکاران برتر هس��تیم تا در صورت بروز 

مشکل، بتوانیم عملکرد بهتری داشته باشیم.

  دلیل خداحافظی غول کشتی ازبکستان 
گروه ورزش: آرتور تایمازوف، کشتی گیر سنگین وزن و عنوان دار ازبکستانی 
و رقیب دیرین کشتی گیرانی همچون علیرضا رضایی و فردین معصومی  که سه 
مدال طالی المپیک، ۲ مدال طالی جهان، 3 مدال طالی بازی های آسیایی، 
مدال نقره المپیک و مدال نقره و برنز جه��ان را در کارنامه دارد، به دلیل عمل 
جراحی روی چش��م، فرصت حضور در المپیک را با دستور پزش��کان از دست 
داد. تایمازوف به همین دلیل توان تمرین و آمادگی برای حضور در رقابت های 
المپیک ۲۰۱۶ را ندارد و وارد کارهای علمی و تحقیقاتی ش��ده و قرار است به 
همین منظور در المپیک حضور یابد. تایمازوف آخرین بار در رقابت های المپیک 

۲۰۱۲ لندن صاحب مدال طال شد.

شانس سهراب مرادی برای حضور در مسابقات جهانی باال رفت
 ایسنا: حسین مقامی، دبیر فدراسیون و ز نه بر د ار ی، درباره حضور قطعی سهراب 
مرادی در مس��ابقات و ز نه بر د ار ی قهرمانی جهان، گفت:  با توجه به اینکه نام او 
در فهرست نهایی افراد حاضر در مسابقات جهانی وجود دارد،8۰ تا ۹۰ درصد 
خوش بین هستیم که بتواند در این ر قا بت ها شرکت کند؛ البته تاماش آیان اعالم 
کرده که موضوع سهراب مرادی را در جلس��ه هیأت رئیسه مطرح می کند و در 

صورت موافقت اعضا اجازه حضور او در مسابقات جهانی داده می شود.
وی ا دا مه  داد: ما تمام شرایطی را که برای اعزام سهراب مرادی باید وجود داشته 
باش��د، فراهم کرده ایم و او ۱۰۰ درصد در کنار تیم به مس��ابقات جهانی اعزام 
می ش��ود. پس از برگزاری اولین نشست هیأت رئیس��ه فدراسیون جهانی در 
صورتی که تأییدیه حضور مرادی در مسابقات جهانی گرفته شود، او هیچ مشکل 
خاص دیگری ندارد. مقامی در پاسخ به این پرسش که زمان برگزاری نشست 
هیأت رئیسه فدراسیون جهانی مشخص است، گفت: نشست هیأت رئیسه در 
مجارستان برگزار می ش��ود در غیر این صورت قبل از کنگره فنی مسابقات، در 

کشور آمریکا برگزار خواهد شد.

انتقاد کاپیتان تیم ملی : اسکی ایران در حال نابودی است
ایسنا: حس��ین ساوه شمش��کی کاپیتان تیم ملی اسکی ایران و دارنده مدال 
طالی رقابت های قهرمانی آسیا، با گالیه از بی توجهی و بی برنامگی فدراسیون 
اسکی، گفت: از توهین ها، بدقولی ها و بی برنامگی های فدراسیون اسکی خسته  
شده ایم و مطئمن باشید اگر وضعیت اسکی ایران به همین شکل ادامه داشته 
باشد، این ورزش نابود خواهد شد. وی از روند کنونی عملکرد فدراسیون اسکی 
ایران انتقاد کرد و گفت: متأسفانه فدراسیون اسکی در دوره جدید هیچ برنامه ای 
برای پیشرفت اسکی ایران نداشته و دراین مقطع به این نتیجه رسیده ام که اگر 
برنامه هایم را با فدراسیون پیش ببرم دچار مشکالت جدی می شوم و به همین 

خاطر تمریناتم را به صورت شخصی و البته با هزینه خودم دنبال می کنم.

زهرا نعمتی: امیدوارم با سهمیه المپیک تاریخ ساز شوم
ایسنا: زهرا نعمتی، عضو تیم ملی ریکرو زنان در ارزیابی از وضعیت خود پیش 
از شروع رقابت های آسیایی و کسب سهمیه المپیک تایلند، گفت: از نظر قدرت 
بدنی و وضعیت روانی در ش��رایط بس��یار خوبی قرار دارم و تمام تالشم بر این 
است تا بتوانم سهمیه المپیک را در تایلند کس��ب کنم؛ البته تا قبل از ش��روع 
رقابت ها هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست، اما امیدوارم با کسب مدال و سپس 
سهمیه المپیک تاریخ ساز شوم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا در رقابت های 
پارالمپیک نیز شرکت می کنید یا خیر، خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر تمام 
تمرکزم روی المپیک است. بعد از پایان ای��ن رقابت ها تصمیم می گیرم که در 

پارالمپیک نیز شرکت کنم یا خیر.

تیم شمشیربازی سابر ایران در جام جهانی  نهمی شد
گروه ورزش: جام جهانی شمشیربازی اسلحه سابر در مجارستان به پایان رسید 
و ملی پوشان شمشیربازی ایران با کسب پیروزی برابر ایرلند و انگلیس در یک 
قدمی حضور در بین هشت کش��ور برتر قرار گرفتند، اما با قبول شکست برابر 
مجارستان از رسیدن به یک چهارم پایانی بازماندند. سابریست های ایران برای 
کسب رده نهمی جهان، ابتدا فرانسه را بردند و سپس با پیروزی بر گرجستان به 

این عنوان رسیدند.

برخورد فدراسیون 
کشتی با مربیان 

کشتی گیران متخلف
ایس�نا: نادر ش��کری، رئیس 
کمیته  انضباط��ی فدراسیون 
کشتی گفت: با مربیان کشتی 
گیرانی که از داروهای ممنوعه 
استفاده کنند، قاطعانه برخورد 
می کنیم و تاکنون نیز به تعدادی 
از مربیان، در این باره تذکراتی  
داده ایم. رئیس کمیته  انضباطی 
فدراسیون کش��تی با اشاره به 
اینکه تاکن��ون به تع��دادی از 
مربیان کشتی بر همین اساس 
تذکرات جدی داده ایم، گفت: 
در صورت��ی که ای��ن تخلفات 
توسط کشتی گیر انشان مجددا 
تکرار شود، عالوه بر کشتی گیر 
با مربیانشان نیز بسیار سخت 

برخورد خواهیم کرد.

قهرمانی تیم کیک 
بوکسینگ ایران در 

مسابقات جهانی 
فدراس�يون ورزش ه�ای 
رزم�ی: پرون��ده تی��م مل��ی  
بزرگس��االن کیک بوکسینگ 
ایران، ب��ا ۶ مدال ط��ال و یک 
نقره در مسابقات جهانی البیر 
۲۰۱۵ اسپانیا بس��ته ش��د و 
تیم ایران، با مجموع جوانان و 
بزرگساالن با ۹ طال و 3 نقره و 
دو برنز به مقام اول تیمی جهان 
رسید و تیم آلمان به مقام دوم 
و انگلس��تان و اسپانیا به مقام 
سوم تیمی رسیدند. نکته جالب 
این مسابقات، حضور چندین 
ایرانی از کش��ورهای مختلف 
بود که ضمن داشتن اقامت آن 
کشورها و عضویت در تیم های 
ملی آن ها، همگی با پرچم های 
ایران روی رین��گ و سکوهای 

قهرمانی حاضر می شدند.

تصمیم گیری در مورد 
لیگ  تنیس روی میز بعد 

از انتخابات 
ف�ارس:در حالی که ق��رار بود 
دیروز ) دوش��نبه( مراسم قرعه 
کشی لیگ برتر تنیس روی میز 
و معرفی تیم ها برگزار شود، اما 
طبق اعالم مس��ؤوالن سازمان 
لیگ فدراسیون، تمام کارهای 
مربوط به لیگ برتر فصل جاری، 
به بعد از انتخاب��ات فدراسیون 
تنیس روی میز موکول شد. قرار 
است مجمع انتخاباتی فدراسیون 
برای تعیین رئیس، روز ۱۶ آبان 
برگزار ش��ود و عم��اًل در مورد 
لیگ برت��ر، فدراسی��ون آینده 

تصمیم گیری خواهد کرد.

قوچان نژاد: هنوز 
هماهنگ نشده ایم!

ف�ارس: جب��ار قوچ��ان نژاد، 
سرمربی تی��م والیب��ال ثامن 
الحجج خراسان پس از شکست 
3 بر صفر این تی��م برابر بانک 
سرمایه و اینک��ه در طول سه 
هفته اول لیگ هنوز نتوانسته 
پی��روز می��دان باش��د، گفت: 
صرف نظر از بازی اول که به برد 
گنبدی ها احترام می گذارم و 
باید بگویم که آن پیروزی ارزش 
فنی نداشت، ما در سایر بازی ها 
با قرعه بدی روبه رو ش��دیم. ما 
باید در هفته ه��ای اول مقابل 
تیم های قدرتمند قرار بگیریم 
و از طرفی هن��وز به هماهنگی 

کامل نرسیده ایم.

    میرشاد ماجدی سرپرست سابق استقالل از سوی فدراسیون فوتبال 
برای تدریس استعدادیابی بانوان انتخاب شد. 

     دنی بلیند، سرمربی جدید الله های نارنجی هیچ تمایلی به استفاده 
از فن پرسی در لیست های آینده تیم ملی هلند ندارد و به نظر می رسد 

که این بازیکن چاره ای به جز بازنشستگی اجباری ندارد.
    روزنامه دیلی اکسپرس انگلیس مدعی شد مدیران منچستریونایتد 
آماده می شوند با ارائه پیشنهادی نجومی به PSG زالتان ابراهیموویچ 

کاپیتان سوئدی این تیم را به خدمت بگیرند. 
    میالد میداوودی که با نظر کادر فنی تیم فوتبال سایپا از حضور در 

تمرینات این تیم منع شده بود، به تمرینات گروهی تیم بازگشت.
    تیم راه آهن بعد از دست دادن محسن ایران نژاد به علت مصدومیت 
ش��دید این بازیکن درصدد جذب علی احمدی مدافع پیش��ین تیم 

سپاهان است.
    احتماال پنالتی زنان پرسپولیس برابر ذوب را فرشاد احمدزاده،رامین 
رضاییان، کمال کامیابی نیا، جری بنگس��تون و احمد نوراللهی تشکیل 
دهند. مهرداد کفشگری، محمد انصاری و محسن مسلمان هم می توانند 

گزینه های بعدی برانکو ایوانکوویچ در ضربات پنالتی باشند.
    مس��لمان درباره اینکه به استقالل نرفت گفت:» فصل گذشته از 
استقالل پیشنهاد داشتم اما خوشحالم به این تیم نرفتم و پرسپولیسی 

شدم.«
    در تمرین دیروز سرخ ها و در فوتبال درون تیمی محسن بنگر در 
نقش مهاجم برای یک تیم بازی می کرد که عملکرد خوبی برای این 

پست داشت و حتی موفق شد دو بار برای تیمش گلزنی کند.

تلــگرامی گزارش  ویژه

 استقالل و نظری از سوشا شکایت می کنند؟
محمدرضا ميرزا: بیانیه تند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس علیه 
معاون ورزشی باشگاه استقالل در روزهای داغ بیانیه نویسی فوتبالی ها 

با عصبانیت شدید مسؤوالن آبی های پایتخت همراه شد، به 
شکلی که یکی از مسؤوالن ارش��د باشگاه استقالل در 

تماس با طاهری، سرپرست باش��گاه پرسپولیس 
از وی خواست جلوی سوشا مکانی را بگیرند، 
در غیر این صورت آن ها خ��ود برای مقابله با 

مکانی وارد عمل خواهند شد.
هرچند علی نظری جویباری در واکنش به این 

اقدام، مصاحبه تندی را با چند روزنامه ورزشی انجام 
داد تا پاسخ ادعاهای سوش��ا مکانی را بده��د، اما مدیران 
باش��گاه استقالل این حرکت را کافی نمی دانند و اعتقاد 
دارند دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس باید بابت انتشار 
این بیانیه به صورت رسم��ی از استقاللی ها عذرخواهی 
کند، در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی پیگیر این 

پرونده خواهند بود.
گفته می شود، وکیل ش��خصی علی نظری جویباری به وی 
اعالم کرده است، سخنان سوشا مکانی مصداق بارز توهین 
و تحقیر شخصیت یک مقام مس��ؤول در فوتبال ایران است، 
به همین دلیل می ت��وان با تهیه دادخواس��ت حقوقی از این 

بازیکن در محاکم قضایی طرح شکایت کرد تا به این ترتیب به رفتار 
غیر حرفه ای و غیر قانونی این بازیکن رسیدگی شود. هنوز علی نظری 
جویباری به صورت رسمی اقدام به طرح ش��کایت نکرده است، اما 
گفته می شود اگر سوشا مکانی بابت انتشار بیانیه خود عقب نشینی 
نکند، بی گمان این اتفاق صورت خواه��د گرفت. نظری جویباری 
منتظر روشن ش��دن نتیجه مذاکره یکی از مقام های ارشد باشگاه 
با علی اکبر طاهری، سرپرست باش��گاه پرسپولیس است تا در 
این خصوص تصمیم قطع��ی را اتخاذ کند. گویا افش��ارزاده به 
معاون خود اعالم کرده است برای طرح شکایت عجله نکند، اما 
اگر مکانی بر مواضع قبلی خود پافشاری کند، در کنار اعالم شکایت 
نظری از مکانی، باشگاه استقالل تهران نیز از این بازیکن به دلیل 
حاشیه سازی به کمیته انضباطی شکایت خواهد کرد تا در کنار 
محکومیت قضایی این بازیکن در مراجع قضایی، این بازیکن در 
حوزه فوتبال نیز با محرومیت هایی رو به رو شود. حاال از باشگاه 
پرسپولیس خبر می رسد نزدیکان آقای سرپرست صبح روز 
دوشنبه با مکانی مالقات داشته اند تا وی را در جریان ماجرا 
قرار دهند و از او بخواهند از نظری جویباری دلجویی کند، 
اما نکته جالب توجه اینجاست که مکانی پیشنهاد انجام 
مصاحبه درباره این موضوع را نپذیرفته و اعالم کرده، 

هیچ ترسی از شکایت استقاللی ها ندارد.

  سالم به مدیر سی��اه جامگان. هنوزهم دیر نش��ده یک رکوردش��کنی 
دیگر بکنید، سرمربی را عوض کنید و یک مرب��ی از  انتخاب کنید. محمد 

ابراهیمی 
  سالم. من تعجب می کنم از طرفدارای استقالل که حرف از فوتبال میزنن؛ 

تو دربی ما رو یاد تیم بحرین انداختند.
  پرسپولیسا؛ حق دارین که با یک مساوی اینقد خوشحال باشین .آخه از  

استقالل مساوی گرفتین! سعید شارعی از مشهد
  تلسکوپ چیست؟ وسیله ای است که وقتی استقاللی ها دسته سه بودن، 

پرسپولیس رو باهاش نگاه کردند! امیرحسین ابراهیمی ازتهران  
  خواستم خدم��ت همه کارش��ناسان و اهالی فوتبال بگ��م، اگه در وقت 
اضافه چهار دقیقه ای، دو دقیقه اضافه تر می گیرید، پس در نود دقیقه بازی 
باید چهل و پنج دقیقه وقت اضافه بگیرید. اگه این جوریه، چرا کسی بازی 
استقالل -راه آهن صداش در نیومد؟ داور بازی آقای زرگر وقت اضافه بازی 
رو که بازم وقت اضافه باید منظور می کرد، نگرفت. پس بدونید منتظر گل 
پرسپولیس بودند تا بعد سوت بزنن. در ضمن، ما استقاللی ها خوشحالیم که 
شما بعد گل مساوی اینقد خوشحالی کردید که انگار گل پیروزی بخش رو 

زدید، اونم به لطف آقای ترکی ! سیدمهدی قاضی از نیشابور
  وای! حرفای خنده دار نزنین تو رو خدا. پرسپولیس اگه تیم بود که رده 
۹ جدول نبود. در ضمن طبیعیه که تو دربی، تیمی که جلویه دفاعی بازی 

کنه.
  مظلومی گفته همین که ن��وار باخت های استقالل در دربی پاره ش��د، 
راضی ام! خوب، خدا رو شکر، معلوم شد کی از مساوی خوشحال هست.علی 

رسولی از مشهد
  رحمتی، اصاًل قابل مقایسه با حقیقی نیست. او حتی از عابدزاده هم بهتر 

است.م .ق از مشهد

   شماره پیامک  ٣۰۰۰7٣727٣ 

 اخراج  بازیکن والیبال 
پیکان از برزیل؟

شقایق ش�يدایی:  بازیکن تیم والیبال پیکان به 
خاطر آزار یکی از خدمتکاران هتل مرکوری شهر 
بلوهوریزنته از برزیل دیپورت شد. به گزارش سایت 
World volley  او قبل از ب��ازی رده بندی،  در 
آسانس��ور، یکی از خدمتکاران هتل را با رفتار غیر 
اخالقی اذیت کرد که  دوربین آسانسور این صحنه 
را ضبط کرده است . با این وضعیت، بازیکن پیکان 
دیپورت ش��د تا در ب��ازی  رده بن��دی رقابت های 
 UPCN قهرمانی باش��گاه های جهان مقابل  تیم
همراه تیمش نباشد. محمود ش��یعی، مدیر عامل 
باشگاه پیکان که در محل برگزاری مسابقات حاضر 
بود می گوی��د:» متأسفانه موض��وع بازیکن پیکان 
به گونه ای در سایت های منتش��ر شده که صحت 
ندارد. این بازیکن ب��رای دیدار با دکتر تیم تصمیم 
به استفاده از آسانسوری داشته که ویژه کارمندان 
هتل ب��وده اس��ت  و کارکنان هتل مان��ع استفاده 
این بازیکن از این آسانس��ور می ش��وند. متأسفانه 
بازیکن پیکان درگیری مختص��ری با خدمه هتل 
پیدا می کند و در این درگیری یک خانم گارسون 
و چرخ دستی غذاهایش را نیز ه��ل می دهد.«  او 
می افزاید: » خدمه هتل بعد از این حادثه، به مدیر 
هتل ش��کایت می کنند و مدیر هت��ل نیز نماینده 
فدراسیون جهانی والیبال را در جریان این موضوع 
قرار می دهد. هر چند مدیر هتل شکایت خود را پس 
گرفته؛ اما فدراسیون جهانی والیبال طبق آیین نامه 
مسابقات این بازیکن را از ادامه رقابت ها و حضور در 
هتل اسکان تیم ها منع می کن��د. نامه فدراسیون 
جهانی والیبال برای این موضوع وجود دارد و باشگاه 
تصمیم گرفت، برای اینکه تیم حاشیه پیدا نکند، 

این بازیکن را  زودتربه تهران برگرداند.«

جاي خالي امضاي رئیس دوومیداني پاي قرارداد 10 هزار دالري
نشست خبري براي قراردادي که هنوز امضا نشده!

رها حاتمی: برگزاري نشس��ت مطبوعاتي و ارایه برنامه، یعني 
ش��روع کار. وقتي هم رئیس فدراسیون مي گوید، براي احسان 
حدادي باید بیشتر از یک میلیارد تومان هزینه کرد، یعني همه 
چیز خوب است و حال و هواي باراني نایب قهرمان المپیک بعد 
از سه سال بي ثباتي، سرانجام آفتابي شده است؛ اما چراغ قرمز 
دوربین ها که خاموش مي شود و میکروفن ها که کناري گذاشته 
مي شوند، احس��ان در گوش رئیس فدراسیون چیزي مي گوید 
که تعجب برانگیز است. گویا هنوز قرارداد کیم بوخوسف امضا 
نشده است؛ مربي که با کلي سر و صدا آمد و تعدادي از رسانه ها 
و اهالي دوومیداني هم ش��روع به انتقاد کردند، کارش را شروع 
کرده اما دلواپس قراردادي است که هنوز منعقد نش��ده است. 
مي داند امروز و فردا بسته مي ش��ود، اما همین بدو ورود، از این 
بي نظمي دلخور است. احسان از ۶ صبح بي خواب است، براي 
شروع تمریناتش و خوشحال است از برگشت کیم؛ اما در حال 
چانه زدن با رئیس فدراسیون هم هست براي امضاي قراردادي 
یک ساله با بوخونسف. قراردادي که گفته شده، ماهیانه چیزي 
حدود ۱۰ هزار دالر با کمي باال و پایین براي فدراسیون هزینه 

دارد. کیهاني در پاسخ احسان قول مي دهد که تا امروز عصر)سه 
شنبه( این کار انجام شود، اما این همه خواسته کیم نیست.

او تأکید کرده که حتي یک روز هم نباید هیچ اردویي لغو شود. 
کار، دیر شروع شده و هر یک روز، لطمه زیادي به روند کار مي زند 
که البته تا اینجا فدراسیون ق��ول داده حتماً این اتفاق مي افتد. 
گویا تکیه فدراسیون روي اسپانسرهایي است که در این نشست 
خبري کنار هم ردیف  شده اند که البته تجربه کار با اسپانسرها 
- نه به واسطه بدقولي آن ها که بیشتر به خاطر ناواردي مدیران 
ورزش- نش��ان داده که نباید به این موضوع خیلي خوش بین 
باشیم. به هر حال با وجود این شرایط مالي، فدراسیون قول داده 
که هیچ کدام از برنامه هاي احسان عقب نمي افتد و فیزیوتراپ 
و ماساژوري که پیرمرد 8۴ سال��ه خواسته، به زودي مي آید که 
البته باید دید امروز قرارداد امضا مي ش��ود، یا نه تا بتوان درباره 
ادامه راه این همکاري، صحبت و قضاوت کرد. به هر حال کیم به 
خوبي یادش است که براي هر کدام از برنامه ها درگذشته تا چه 
حد معطل شده و مي خواهد از اآلن همه چیز را سفت و سخت 

شروع کند، تا مشکلي ایجاد نشود.

احسان باید ۷ هزار پرتاب انجام دهد!

کیم بوخونسف: اگر به حدادی مطمئن نبودم، نمی آمدم
گروه ورزش: کیم بوخونسف، مربی احسان حدادی در نشست خبری دیروز در حضور خبرنگاران رسانه های مختلف 
گفت: تصمیم برای بازگشت به ایران خیلی سخت بود، چون این، مسؤولیت بسیار بزرگی است و احسان سه سال بدون 
مربی کار کرده است و تا حدی اعتماد به نفس و تکنیک خود را از دست داده و حاال باید بشدت با وی کار کرد و تمرینات 

تکنیکی را برای وی در نظر گرفت. خیلی برایم مهم است که اعتماد به نفس را به احسان برگردانم.
وی ادامه داد: امیدوارم برنامه های ما در فاصله ۱۰ ماه باقی مانده تا رقابت های المپیک به خوبی انجام شود و وی دوباره به 
موفقیت برسد، البته چند رقیب اصلی برای احسان وجود دارد، از جمله ۱۰ نفر از پرتاب گرانی که حدادی قباًل توانسته 

آن ها را پشت سربگذارد. خیلی باید تمرین کنیم و به نظرم حدادی با سابقه ای که داشته موفق خواهد شد.
بوخونسف با اشاره به تمرینات موردنظر برای حدادی ادامه داد: احسان باید ۷ هزار پرتاب یعنی حدوداً ماهی هزار پرتاب 

انجام دهد. این، کار خیلی بزرگی است و از نظر کیفیت، حتی باید بیشتر از این ها کار کند.
وی افزود: هنوز ناراحتی اینکه در المپیک لندن با فاصله ۹ سانتی متر مدال نگرفتیم بر قلبم مانده است، می خواهیم 

بیشتر تالش کنیم تا آن ۹ سانتی متر جبران شود. 
بوخونسف با اشاره به شرایط احس��ان حدادی، گفت: حدادی یکی از ورزش��کارانی است که رشد خوبی از جوانان به 
بزرگساالن داشت و توانست مدال المپیک بگیرد. او سابقه و تاریخچه خوبی دارد، من در کنارش هستم و هر مشکلی 
که وجود داشته باش��د حل می کنیم، اگر به حدادی مطمئن نبودم به ایران نمی آمدم و چنین مسؤولیت سنگینی را 

نمی پذیرفتم، باز هم از فدراسیون در این مدت برای حمایت از احسان حدادی کمک می خواهم.

ایسنا:رضا علی پور، دارنده مدال طالی جام  جهانی سنگ نوردی 
با بیان اینک��ه اگر حمایت های بیش��تری از او ص��ورت پذیرد، 
می تواند افتخارات بیشتری را برای ایران به ارمغان بیاورد، گفت: 
مدت هاست برای تامین هزینه هایم دچار مشکالت جدی هستم. 
من تمریناتم را به صورت شخصی و بدون مربی دنبال می کنم، 
چون هزینه  کافی برای داشتن یک مربی را ندارم. سایر رقبای 
من با بهترین امکانات و هزینه در رقابت های مختلف حضور پیدا 
می کنند و این در حالی است که من ب��رای اعزام به رقابت های 

برون مرزی دچار مشکل هستم.
علی پور خاطر نش��ان کرد: در حال حاضر نف��ر هفتم رنکینگ 
جهانی هس��تم و اگر به صورت مس��تمر در رقابت های مختلف 
ش��رکت کنم، مطمئن باش��ید می توانم جایگاه اول را به دست 
بیاورم. اگر رشته سنگ نوردی در سال ۲۰۲۰ به المپیک اضافه 

ش��ود، معیار انتخاب سنگ نوردان بر اس��اس رنکینگ جهانی 
خواهد بود و به همین خاطر، به دس��ت آوردن رنکینگ باالتر، 
بسیار مهم است. او خاطر نشان کرد: پس از کسب مدال طالی 
جام  جهانی، آنچنان که باید به من توجه نشد و تنها سه سکه به 
عنوان پاداش داده شد. این سه سکه هزینه یک ماه تمرین من 
هم نمی ش��ود. از کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان 

توقع حمایت بیشتر دارم.
قهرمان سنگ ن��وردی جهان با بی��ان اینکه برای ش��رکت در 
رقابت های بین المللی دچار مشکالت زیادی است، گفت: برای 
گرفتن ویزا و سفر به کشورهای دیگر همواره دچار مشکل هستم 
و عالوه بر این، هزینه های باالی سفر هم یکی دیگر از مشکالت 
من است. من زندگی ام را برای موفقیت در این رشته وقف کرده  و 

برای باال بردن پرچم ایران از هیچ تالشی فروگذار نکرده ام.

گالیه دارنده مدال طالی جام  جهانی سنگ نوردی از بی توجهی ها


