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طالی دانشور از 
دوچرخه سواری آسیا 

ورزش: در ادامه رقابت های دوچرخه 
سورای قهرمانی آسیا محمد دانشور، 
دوچرخه سوار  مشهدی تیم ملی در 
بخش یک کیلومتر توانست مدال طال 
را از آن خود کند و ششــمین مدال 
کاروان کشورمان را به ارمغان بیاورد. 
پیش از این نیز تیم ملی ایران توانسته 

بود پنج مدال کسب کند.

قیمت توسكي در استقالل

هربازي 65 میلیون ناقابل!
تنش میان منتقدان 
و حامیان عادل از 
بهارستان تا جام جم

تک و پاتک 
نودی ها 
ادامه دارد
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مرفاوی: اعتصاب برای شخصیت یک تیم خوب نیست
سرمربی سابق استقالل، اعتصاب بازیکنان این تیم به خاطر دریافت نکردن مطالبات مالی را برای شخصیت باشگاه استقالل مناسب ندانست. صمد مرفاوی 
تاکید کرد: این اتفاق زمانی که من در صبا هم بودم یک بار رخ داد. به هر حال گاهی اوقات بازیکنان حق دارند، چون آنها روی درآمدشان حساب می کنند. 
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در روز پیروزی فوالد و توقف تراکتور

روزگار نفت سیاه شد
 فوتبال  جواد رستم زاده  در روز دوم رقابت های 
هفته هجدهم لیگ برتر ، ســیاه جامگان دست به کاری 
بزرگ  زد و نفت را در تهران شکســت داد.در این بازی 
نفس گیر در حالی که بازی تا دقایــق پایانی یک بر یک 
بود، ارســالن مطهری بازیکن نفت به اشتباه دروازه تیم 
خودی را باز کرد تا مشهدی ها دست پر به خانه بازگردند. 
برای شــاگردان علیرضا منصوریان در این دیدار ارسالن 
مطهری در دقیقه 34 و برای شــاگردان فرهاد کاظمی 
نیز رضا عنایتی در دقیقه 50 و ارسالن مطهری 83 )گل 
به خود( گلزنی کردند. با این پیروزی شــاگردان کاظمی 
نشــان دادند که برای جدا شــدن از انتهای جدول خیز 
برداشته و با اضافه شــدن نفرات جدید و البته تمرینات 
پرفشار در ترکیه پوست اندازی کرده اند. نکته قابل توجه 
این دیدار این بود که دو گل این بازی از روی نقطه پنا لتی  
به ثمر رسید. ســیاه جامگان با این پیروزی موقتا   به رده  
چهاردهم رســید و نفت تهران هم بــدون تغییر در رده 

هشتم باقی ماند.
اما فــوالد دیگر تیم قعرنشــین هم کاری کرد کارســتان 
و همشــهری مدعی خود را در اهواز مغلــوب کرد.دیروز 
استقاللی های خوزستان یک بر صفر دربی اهواز را باختند تا 

استقالل تهران همچنان صدرنشین باقی بماند. 
در دقیقه 8۱ مسابقه ماتیاس چاگو از پشت محوطه جریمه 
شوتی محکم را روانه دروازه خســوس کرد که این توپ با 
اشــتباه دروازبان آبی پوشــان درون دروازه جای گرفت تا 
شاگردان اسکوچیچ با یک گل یاران ویسی را شکست دهند. 
فوالد خوزستان با این پیروزی ۱7 امتیازی شد و با رسیدن 
به رتبه ســیزدهم فاصله خود از تیم های انتهای جدولی را 
افزایش داد اما استقالل خوزســتان با این شکست در رتبه 

دوم باقی ماند .

    حیا کن و رها کن علیه ژنرال
در دیگر دیــداری که دیروز برگزار شــد، راه آهن تهران در 
ورزشگاه شــهر قدس میزبان تراکتورســازی تبریز بود که 
این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید. تراکتورسازی 
با یک امتیاز این بازی کماکان در رتبه هفتم ماند و راه آهن 
هم با یک پله سقوط به رتبه پانزدهم رفت. هو اد ا ران تراکتور 

انتظار نمایش بهتری از تیم شــان داشتند، چرا که به گفته 
امیر قلعه نویی باشگاه تمامی خواسته های او را در فصل نقل 
و انتقاالت برآورده کرده است. آذری ها در جریان بازی بارها 

علیه امیر قلعه نویی و عباسی شعارهایی را سر دادند. 
قلعه نویی اما در واکنش به این شــعارها گفت: تمام تالش 
بازیکنان و کادر فنی این است که بتوانند در هر بازی موفق 

باشند اما همین جا و در حضور خبرنگاران اعالم می کنم که 
از این بازی به بعد هر دیداری را که نتوانیم پیروز شویم و یا 
شکست بخوریم باخت ها را به گردن می گیرم و خود را مقصر 

می دانم نه کسی دیگر را.
اما پنجشــنبه هم یک دیدار بین تیم های فوتبال استقالل 
اهواز با ملوان انزلی برگزار شــد که این مســابقه با نتیجه 

تساوی یک بر یک خاتمه یافت.
میالد پاک پرور در دقیقه 8 برای استقالل اهواز و احمد آهی 

در دقیقه ۱۶ برای ملوان گلزنی کردند.
حاشیه های نفت- سیاه جامگان

  پیش از شروع بازی منصوریان به سراغ رضا شاهرودی و 
مرتضی کرمانی مقدم رفت و از آنها درخواست گرفتن عکس 

یادگاری کرد.
   فرهاد کاظمــی در این بازی برای اولیــن بار از محمد 

ناصری درون دروازه به جای عین افشار استفاده کرد.
  تا دقیقه یازدهم این بازی سیاه جامگان 5 ضربه کرنر به 

سمت دروازه نفتی ها ارسال کردند.
  به طور دقیق تعداد ۱4۶ نفر با حضور در ورزشگاه از این 

بازی دیدن کردند.
  رنگ پیراهن داوران  در این بازی آبی فیروزه ای بود. تا به 

حال چنین رنگی نداشته ایم احتماال فدراسیون با استفاده 
از رنگ های بنفش برای تیم پزشکی و آبی فیروزه ای برای 

داوران تالش در استفاده از رنگ های متفاوت را دارد.
   سه ملی پوش امید نفت یعنی مطهری،علیاری و دانشگر 

در ترکیب ثابت قرار داشتند.
  بعد از گل به خودی ارســالن مطهری برخوردی بین 
هواداران دو تیم به وجود آمد کــه باعث درگیری فیزیکی 
هواداران دو تیم شــد اما دخالت نیروهــای انتظامی باعث 

جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند بیشتر شد.

فوتبال ایرانی
عزیزی: برانكو کجا مربیگری کرده بود 

که سرمربی تیم ملی شد؟
تسنیم: پیشکسوت فوتبال کشورمان بعد از انتقادات فراوان به محمد 
خاکپور سرمربی تیم ملی امید با دفاع از او تاکید کرد که باید به مربیان 
ایرانی بهای بیشتری داده شود. خداداد عزیزی معتقد است: هیچ کس 
با مربی خوب خارجی مخالف نیست. ما متأسفانه با مربیان خودمان 
رفتار خوبی نداریم و این کار پسندیده نیست. هر وقت یک مربی ایرانی 
نتیجه نمی گیرد انواع و اقسام ایرادها را از او می گیریم. سؤال من این 
اســت که باالخره مربی ایرانی باید از کجا کارش را شروع کند و چه 
زمانی باید به مربیان خودمان میدان بدهیم؟ همین برانکو که حاال در 
پرسپولیس خوب کار می کند و من هم شاگردش بودم کجا مربیگری 
کرده بود که به تیم ملی رسید؟ او دستیار بالژویچ بود و سپس به تیم 

ملی آمد و بهترین نتایج را گرفت.

روشن: نگران استقالل هستم
مهر: پیشکسوت باشگاه استقالل بعد از عملکرد نه چندان مناسب 
این تیم در فصل نقل و انتقاالت از وضعیت باشگاه ابراز نگرانی کرد. 
حسن روشن در این رابطه معتقد است: متاسفانه استقالل در نیم فصل 
و در زمان فصل نقل و انتقاالت یارگیری خوبی انجام نداد و من نگران 
هســتم که این تیم نتواند روندی را که در نیم فصل اول داشته ادامه 
دهد. نقل و انتقاالت برهه بسیار حساســی برای هر تیم است و باید 

مردانی کارآزموده به دنبال جذب بازیکنان باشد. 

 بازگشت پورحیدری به تمرینات استقالل
ورزش: منصور پورحیدری کــه برای اولین بار بعــد از مدت ها در 
تمرینات آبی پوشان حاضر شد می گوید: مدت ها بود که بیماری قند 
داشــتم اما آنرا پیگیری نکردم تا باعث بستری شدنم در بیمارستان 
شد. اکنون نیز که در بیمارستان نیستم آمادگی ندارم که به کنار تیم 
برگردم، اما در تمرینات تیم حضور پیدا می کنم. در این چند روز بهتر 
شده ام. با این شرایط وظیفه من است که به خاطر مردم در تمرینات 
تیم حضور پیدا کنم و به اســتقالل کمک کنم. ایــن وظیفه از اول 

زندگی ام همراه من بوده است. 

کاظمی: هیچ وقت سقوط نخواهیم کرد
ورزش: سرمربی سیاه جامگان بعد از پیروزی خارج از خانه خود در 
زمین نفت تهران با اطمینان کامل از بقای تیمش در لیگ برتر خبر 
داد. فرهاد کاظمی در خصوص این بازی و سرنوشت سیاه جامگان در 
پایان فصل می گوید:  در این تعطیالت توانستیم یکسری نقاط ضعف 
و قوت خود را ترمیم کنیم. در کل بازی خیلی خوبی بود و تیم حریف 
موقعیت های خوبی داشت. اما در کل شاگردان من عملکرد خوبی از 
خودشان نشان دادند و توانستند این دیدار را با برد به پایان برسانند. به 
نظر من هیچ وقت سیاه جامگان سقوط نخواهد کرد و من در تجربه ای 
که با تیم های لیگ برتری داشتم هیچ وقت نگذاشتم تیم های تحت 

هدایتم به رده های پایین تر سقوط کنند.

منصوریان: روی حادثه 3امتیاز را از 
دست دادیم

ورزش: سرمربی نفت تهران بعد از شکست 2 بر یک در مقابل سیاه 
جامگان تیمش را مستحق شکست در این دیدار ندانست و از دست 
رفتن 3امتیاز را تنها به دلیل حوادث اجتناب ناپذیر فوتبال دانست. 
علیرضا منصوریان معتقد است: از نتیجه راضی نیستم، به خاطر اینکه 
صرفاً این مالک نیست که تیمی که مالک توپ است، برنده بازی هم 
بشود.  تیم حریف برخالف بازی در نیمه دوم آماده بود تا نتیجه بازی 
را تغییر دهد و این موضوع پیش آمد تا آنها توانستند گل تساوی را وارد 
دروازه ما کنند، اما در کل خصوصاً در نیمه دوم صاحب توپ و میدان 
تیم نفت بود و ما روی حادثه سه امتیاز بازی را از دست دادیم و گلی که 
امیرارسالن مطهری به اشتباه وارد دروازه ما کرد، تنها روی اتفاق بود.

تارتار: از تراکتور بهتر بودیم
ورزش: ســرمربی راه آهــن کــه 
تیمش یک امتیاز ارزشمند را مقابل 
تراکتورسازی کســب کرد بازی را 
متعــادل خواند. مهــدی تارتار در 
خصــوص این دیدار معتقد اســت: 
ما بازی را خوب شــروع کــرده و تا 
35 دقیقه اول خــوب بازی کردیم، 
امــا در ۱0 دقیقه پایانــی نیمه اول 

تراکتوری ها بهتر ظاهر شدند و بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشتند. 
موقعیت هایی که ما داشــتیم صد در صد نبود، امــا از موقعیت های 
تراکتورســازی بهتر بود. ســاختار دفاعی مان روز خوبی را پشت سر 

گذاشت، اما در خط حمله مشکل داشتیم.

ویسی: از پیروزی حریف خوشحالم
ورزش:  سرمربی استقالل خوزســتان، پدیده این فصل رقابت های 
لیگ برتر که تیمش مانند آخرین بازی دور رفــت، اولین بازی دور 
برگشت را نیز با شکست پشت سر گذاشت از پیروزی حریفش فوالد 
ابراز خوشحالی کرد. عبدا... ویسی می گوید: روز شانس ما نبود اما هر 
دو تیم برای برد بازی کردند و موقعیت های گل زیادی ایجاد کردیم 
اما روی یک شوت باختیم و می دانستیم چاگو شوت زن است و وقتی 
گل نزنی گل می خوری . یک گالیه داریم و آنها یک بازیکن مصدوم 
داشتند و ما توپ را به بیرون زدیم اما وقتی تیم ما ۱0 نفره بود توپ 
را بیرون نزدند و شاید به این برد نیاز داشتند و بازی جوانمردانه باید 
برای همه تیم ها باشــد چه باال و چه پایین جدول. تفاوتی ندارد. اما 
همین که فوالد بازی را برد و شرایط این تیم در هفته های آینده بهتر 
می شود برای من خوشحال کننده است و امیدوارم آنها روند مثبتشان 

را ادامه دهند. 

اسكوچیچ: امیدوارم انرژی منفی به 
پایان برسد

ورزش: سرمربی فوالد که تیمش با کســب پیروزی در دربی اهواز، 
مقداری وضعیت خود را در پایین جدول رده بندی سروســامان داد 
ابراز امیدواری کرد که روند خوب این تیم آغاز شــده باشد. دراگان 
اســکوچیچ در این رابطه می گوید: ما چند مصــدوم در خط دفاعی 
داشتیم اما توانســتیم 3 امتیاز را به نفع خودمان بگیریم با این حال 
این فوالد هنوز تیم مدنظر من نیست و هواداران شایسته بازی های 
بهتری از طرف ما هستند. ما به بازی های بعدی امیدواریم و آرزوی من 
این است که مسائل منفی اطراف تیم به اتمام برسند و فوالد بتواند در 
جوی آرام خودش را برای روزهای بهتر در لیگ آماده کند. تیم فوالد 

جوان تر شده و نتایج این جوانگرایی را در آینده خواهید دید.

کفاشیان: 
قول بهترین میزبانی را به 

سعودی ها می دهم
سایت الغد نیوز:  علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران 

که برای شرکت در جلسه تصمیم گیری کمیته اجرایی کنفدراسیون 
فوتبال آسیا به دوحه قطر سفر کرده بود، پس از این جلسه در گفت و گویی 

قول داد که ایران میزبانی بهتری از سعودی ها داشته باشد.  او گفت: براین 
باور هستم که اختالفات سیاسی بین ایران و عربستان به زودی حل خواهد 
شد. دوست دارم که سیاست بدور از ورزش باشد. قرار شده است که بازی های 
نمایندگان ایران با عربستان تا ماه مارس به تعویق بیفتد، اما اگر مشکالت 
حل شود همه چیز به روال عادی خود برخواهد گشت و در صورتی هم که 
مشکل حل نشود یکی از کشورهای عمان، قطر و یا امارات به عنوان 

میزبان انتخاب خواهد شد.  کفاشیان درباره مشکالتی که احتماال 
باشگاه های عربســتانی در ایران با آن مواجه می شوند، 

گفت: آنچه که درباره مشــکالت باشــگاه های 
عربســتانی در ایران به میان می آید 

درست نیست. 

کاشانی:پول 
وینگادا وافغانستان را به 

اسم مازدند
مهر: مدیر تیم فوتبال امید با انتقاد از انتشار فهرست هزینه های این 

تیم از سوی وزارت ورزش گفت: آقایان هزینه هایی که برای کادر فنی قبلی 
و پذیرایی از افغانستان کرده اند را به اسم ما زدند! ای کاش آقایان می گفتند 

که از این مبلغ پنج میلیارد و نیم مبلغی حدود یک میلیارد و ۶00 میلیلون تومان 
آن به آقای وینگادا و کادر فنی قبلی تیم امید پرداخت شده است. وی با انتقاد از 
سوال نظرسنجی برنامه نود نیز گفت: آمده اند در نظرسنجی یکی از موارد را این 
گذاشته اند که تعامل بین تیم امید و بزرگساالن وجود نداشته است. این چه 
سوالی است که مطرح می کنند. یعنی اگر ما در 3۶ سال گذشته به المپیک 

نرفته ایم تعامل وجود نداشته اســت. اینها سوال کارشناسی نیست. 
کاشانی خاطرنشــان کرد: کادر فنی ما و خصوصا آقای خاکپور 

یک ریال از این هزینه ها را دریافت نکرده است و حتی پول 
تو جیبی هم دریافت نکرده. بعد چطور آمده اند این 

لیست را منتشر کرده اند؟

آقای 
خبرساز به دادگاه 
احضار می شود؟

مسعود عباسی : پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس 
شورای اسالمی و طرح برخی مسائل پشت پرده ، ماجرا های جنجالی این 

پرونده به ویژه کسانی که درباره آنها حرف و حدیث وجود داشت به نوعی به این 
موضوع واکنش نشان دادند، اما نکته جالب توجه در این میان این است که یکی از 
متهمان پرونده مذکور که در حال حاضر در فدراسیون فوتبال مسوولیت برعهده دارد 
تاکنون هیچ حرفی در رابطه با اتهامات وارده به خود مطرح نکرده است. گفته می شود 
وی به توصیه مقامات ارشد فدراسیون فوتبال سکوت کرده است. کمیسیون اصل 90  
در ارتباط با این فرد در گزارش خود آورده است بر اساس اسناد و مستندات موجود 
رئیس سابق فدراسیون فوتبال طی نامه ای در سال 84 به یکی از مراجع قضایی 

اعالم می کند فرد مذکور درخواست رشوه کرده است! اطالعات دقیق تری 
از پرونده تخلفات این فرد هنوز منتشر نشده اما به گفته حمیدرضا 

رسایی و پورمختار اطالعات تکمیلی درباره تخلفات این فرد 
در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته و بدون تردید وی در 

جمع احضار شوندگان به دادگاه قرار 
خواهد گرفت!

۲
ضد حمله

عكس روز

گزارش کوتاه

 حمیدرضاعرب   باشگاه اســتقالل که در پرداخت حقوق 
بازیکنانش در مضیقه اســت و نمي تواند پــول بازیکنان را 
پرداخت کند و تازه بعد ازکلي اعتراض چکي براي 25 بهمن به 
آن ها داده بازیکني را به خدمت گرفته که هر بازي برایش ۶5 
تا 70 میلیون تومان آب مي خورد. بازیکني که یک فصل و نیم 
است درهیچ تیمي به میدان نرفته و مدت ها است از فرم بدني 
مطلوب نیز به دوراست. عجبا که حتي مظلومي نیز اعتقادي به 
این بازیکن ندارد و وقتي به وي گفته شد بازیکني دراین قواره 
مورد توجه است او بالفاصله اعالم کرد نیازي به وي ندارد اما 
روشن نیست که چه کساني پشت ماجرا قرار دارند که حتي 

مي توانند بازیکن مورد نظر را از فرودگاه بازگردانند!
 این اتفاقات در حالــي رخ مي دهد که اســتقالل در اوج 
مشــکالت مالي غوطه ور اســت و حتي برخي از بازیکنان 
در خفا گفته اند که چشم شــان آب نمي خورد که باشگاه 

بتواند، چک هایي که براي 25 بهمن داده شده را سر وقت 
پاس کند. حال تصورکنید که چه طور مي شــود بازیکني 
در حد واندازه توســکي که کلي هم بازار گرمي برایش مي 
شود، به استقالل مي آید و قرارداد 250هزاردالري هم مي 
بندد. قراردادي که روشن نیست براساس چه اصولي با این 

بازیکن منعقد شده است. 
توسکي براي اســتقالل بازیکني پرهزینه خواهد بود و شاید 
اگر دو فصل پیش فعالیت چشمگیري داشت مي شد پرداخت 
چنین مبلغي را توجیه کرد اما وقتي به وضوح مي بینیم که 
وی 250 هزار دالربراي  ۱4بازي از استقالل پول گرفته شک 
و تردید هاي مان درباره چگونگي ورود این بازیکن به استقالل 
افزون مي شــود. حال دراستقالل این پرســش حتي میان 
برخي بازیکنان نیز مطرح اســت که چگونه باشگاه براي این 
خارجي پول دارد و مي تواند رقمي حدود 900میلیون تومان 

براي ۱4بازي هزینه کند اما قادر نیســت چنین مبلغي را به 
بازیکنان خودش بدهد تا صداي اعتراض شان فروکش کند. 
در این اوصاف نباید به تداوم باالنشیني استقالل امید داشت 
چرا که همین حاال هســتند بازیکناني که عمیقا از این نوع 
قرارداد ها ناراحتند و اعتقاد دارند که باشــگاه براي شان تره 

هم خرد نمي کند.
پیرامون ماجراي پیوســتن توسکي به اســتقالل ابهام هاي 
فراواني وجود دارد که حتي پاي برخي همکاران افشــارزاده 
نیز به میان آمده و گفته مي شــود که آنها پشت پرده حضور 
این بازیکن هستند. افرادي که حتي براي شان مهم نیست که 
سرمربي تیم چه نظري درباره توسکي دارد و این بازیکن را مي 

خواهد یا نمي خواهد. 
اصول اولیه تیم داري حکم مي کند که ابتدا ســرمربي یک 
بازیکن را تایید کند اما وقتي خود مظلومي هم مردد است و 

حتي این بازیکن را دیپورت کرده چگونه مي توان به صحت و 
درستي جذب این بازیکن پي برد؟ 

بدون شــک در آینده اي نه چندان دور باشــگاه استقالل با 
حواشي تازه اي پیرامون جذب این بازیکن مواجه مي شود . 

  مهدوی کیا: در مورد هیچ بازیكنی نظر نمی دهم

کاپیتان سابق تیم ملی در خصوص توسکی بازیکن خارجی 
جدید استقالل که زمانی با او در اینتراخت فرانکفورت همبازی 
بوده است ترجیح می دهد نظرش را اعالم نکند. مهدی مهدوی 
کیا در این خصوص می افزاید: اساسا نظر دادن درباره بازیکن 
در حیطه کاری من نیست. کار من در فوتبال چیز دیگریست 
و من به هیچ عنوان درباره هیچ  بازیکنی اعالم نظر نمی کنم 
ضمن اینکه کسی از ایران با من تماس نگرفته که درباره این 
مساله با من صحبت یا مشورت بکند. کیفیت یک بازیکن در 
طول زمانی کوتاه در حد دو،ســه ماه هم ممکن است دچار 
تغییر بشود چه رســد به بازیکنی که 9 سال پیش با من هم 
تیمی بوده اســت بنابراین کوچک ترین اظهار نظری در این 

زمینه انجام نمی دهم.

پیمان طالبیان    مسووالن باشگاه پرسپولیس منکر ماجرای قهر 
مدافعان خود با یکدیگر هستند اما خبر اختالف محسن بنگر و 

رضا نورمحمدی جدی تر از یک تکذیب ساده به نظر می رسد. 
اما پشت پرده این اختالف از کجا نشات می گیرد؟ گفته می 
شود درگیری میان نورمحمدی و بنگر به حضور مجدد 
محمد نوری در باشگاه پرســپولیس ارتباط دارد.  یکی 
از بازیکنان پرسپولیس درباره پشت پرده این درگیری 
در محفلی دوستانه اعالم کرده، دو قلوهای پرسپولیس 
مدتی است که با یکدیگر سرد برخورد می کنند در حالی 
که پیش از این آنها به شــدت با هم صمیمی بودند. این 

بازیکن پرسپولیس مدعی است محمد نوری چندی قبل 
در حضور رضا نورمحمدی از محســن بنگر به شدت انتقاد 

می کند چون بر این باور بوده که کارشــکنی او مانع پیوستن 
مجددش به پرسپولیس شده است. خبر این نقل و قول که به گوش 

بنگر می رســد وی از نورمحمدی گالیه می کند که چرا اجازه داده در 
نبود وی ، محمد نوری چنین اتهامی را به وی بزند. همین مساله سبب می شود 

این دو بازیکن قدیمی با همدیگر دچار چالش شوند. هرچند نورمحمدی و بنگر بر سر 

این مساله با یکدیگر اختالف دارند اما به دلیل اینکه حقیقت ماجرا 
فاش نشود که آنها بر سر محمد نوری با یکدیگر درگیر شدند 
از طرح موضوع اصلی که باعث اختالف شان شده خودداری 

می کنند تا حاشیه ای برای تیم ایجاد نشود.
نکته جالب اینجاســت پس از این اختالف پنهان حاال 
بازیکنان پرســپولیس دو دسته شده اند عده ای حامی 
بنگر هستند و اعتقاد دارند رضا نورمحمدی باید پاسخ 
محمد نوری را می داده تا شــائبه دخالــت بنگر برای 
او برطرف شــود اما طیف دیگری معتقدند حق با رضا 
نورمحمدی است و دلیلی ندارد بنگر و دوستانش مانع از 
حضور مجدد نوری در تیم شوند. مخالفان بنگر مدعی اند 
وی از ترس اینکه بازوبند کاپیتانی را از دست بدهد با حضور 

مجدد نوری در این تیم مخالفت کرده است!
با این حال بنگر در واکنش به انتشار این اخبار در گفت و گو با یکی 
از خبرگزاری ها ادعاهای منتشر شــده در خصوص نقش آفرینی اش 
در ماجرای پیوستن محمد نوری به پرسپولیس را تکذیب کرده و مدعی شده 

حاشیه سازان برای از بین بردن آرامش پرسپولیس این مسائل را مطرح کردند! 

مهر    مدیرعامل پیشین باشگاه اســتقالل به انتشار 
خبر ممنوع الخروجی اش واکنش نشان داد و در مورد 
انتقادهایی که به وی به خاطر برگشــت خوردن یک 
چک شده است گفت: شــاید اینها جواب خوبی های 

است که من کرده ام. 
علی فتح ا... زاده در مورد شایعه ممنوع الخروج شدنش 
بابت چک تضمینی که قبال به اسپانســر باشگاه داده 
و بعدها باشــگاه با اسپانسر به مشکل خورده و چک او 
را برگشــت زده گفت: از این شــایعه خبری ندارم اما 
تا دلتان بخواهد ایــن روزها دلگیــری دارم، به طور 

کلی برخی در حال تبدیل کــردن خوبی ها به بدی ها 
هستند.

وی ادامه داد: اینکه من از جیب خــودم به دلیل اینکه 
باشــگاه آن روزها چک نداشــته، برای استقالل چک 
کشیده ام و اسپانسر گرفته ام تا استقالل را قهرمان کنم 
اتفاق خوبی اســت یا اتفاق بد؟ اینکه بعد ها باشــگاه با 
اسپانسر چه مشکلی پیدا کرده و یا چه اتفاقی افتاده را من 
خبر ندارم اما این روزها ناراحت از تغییر فرهنگ هستم 

نه چک خودم یا ممنوع الخروجی من.
وی در ادامه افزود: شــما گزارش کمیســیون اصل 90 

را دیدید، نســبت به آن نقد زیاد دارم اما خوشحالم در 
گزارش این کمیسیون با وجود آنکه به آن نقد هم دارم 
طی بیش از ده ســال مدیریت حتی یــک گزارش غیر 
مستند فســاد هم از من نمی بینید. نه من که خیلی از 
اهالی فوتبال اینگونه هستند. من البته جلوی مردم سرم 
را باال می گیرم اما برای قهرمان کردن تیم از حق خودم 

و خانواده ام زدم.
وی در ادامه تاکید کرد: برای این کار من سکته زدم و کارم 
به بیمارستان رسید چون نه از ما حمایت دولتی صورت 
می گرفت نه ردیف بودجه داشتیم. از این جهت از خودم 
راضی هستم با وجود آنکه اتومبیلم را برداشتند و بردند، 
چک من را برگشت زدند اما خوشــحالم که با سالمت 
کامل تیم را بارها قهرمان کردم. اگر چنین نکرده بودم 
االن استقالل هم سال ها بود که قهرمانی و افتخار داخلی 

و بین المللی نداشت .

محمدرضا میرزا    همانطور که انتظار 
می رفت، اشاره مستقیم کمیسیون اصل 
90 به برنامه تلویزیونــی 90 درباره نقش 
آفرینی اش در ترویج فســاد در فوتبال و 
نقش تهیه کننده این برنامه در بروز برخی 
تخلفات مربوط به ایــن پرونده با واکنش 
تند مسووالن رسانه ملی رو به رو شد. البته 
پیش از این واکنش تند عادل فردوسی به  
موارد منتشر شده در گزارش کمیسیون 
اعتراض کرد تا حدی که دست اندرکاران 
این کمیسیون را تهدید به شکایت کرد و 
در این باره توضیح داد:» مدیریت حقوقی 
رسانه ملی پیگیر این اتهامات خواهد بود 
تا واقعیت ماجرا روشن شود!« اما فردوسی 
پور در جایی دیگر به برخی دوستان اعالم 
کرد به زودی از طریق وکالیش نیز علیه 
نویسندگان این گزارش به محاکم قضایی 

شکایت خواهد کرد. 
به محض انتشــار خبر شکایت احتمالی 
فردوســی پور و مدیریت حقوقی رسانه 
ملی از مسووالن کمیســیون اصل 90 ، 
یکی از اعضای این کمیســیون با انتقاد 
از رفتار مدیــران 90 و تلویزیون مدعی 
شد هیچ اشکالی بابت شکایت مسووالن 
این برنامــه تلویزیونی نیســت چون ما 
اسناد و مدارک فراوانی در اختیار داریم.

نماینده مردم تهران،در صفحه شخصی 
خود در یکی از شــبکه هــای اجتماعی 
در این خصوص نوشــت:» آیا یک برنامه 
تلویزیونی تا این انــدازه اختیار دارد که 
یکی از مهم ترین کمیسیون های نظارتی 
مجلس را به دلیل تهیه گزارشی که در آن، 
از یک برنامه تلویزیونی انتقاد شده، تهدید 
به شــکایت کند؟! آیا این قدرت نمایی و 
احساس امپراتوری، خود حکایت از لزوم 
بازنگری و تجدید نظر در مناسبات مثل 

این برنامه نمی کند؟« رســایی در ادامه 
پست جنجالی خود با کنایه مستقیم به 
تهیه کننده برنامه 90 نوشت:» درگزارش 
فســاد، نامی از نود برده نشــده و گفته 
شده دراین باره بررســی می شود و دلیل 

اضطراب فردوسی پور  مشخص نیست!«
 انتشــار این پســت در صفحه شخصی 
مســوول رســیدگی به پرونده فساد در 
حوزه فوتبال با واکنش نمایندگان حامی 
فردوسی پور همراه شــد، به شکلی که 
سخنگو و عضو فراکسیون ورزش مجلس 
شورای اسالمی با دفاع از عادل فردوسی 
پور خطاب به نماینده منتقد این برنامه 
تلویزیونی گفت:» نمی توان این مساله را با 
قاطعیت گفت که منظور گزارش اصل 90 
برنامه »نود« بوده کما اینکه برداشت من 
از این گزارش این است که این موضوع به 
برنامه »نود« برنمی گردد!« اما این واکنش 
با ادعای یکی دیگر از نمایندگان وارد فاز 
جدی شد، کیاسری، نماینده مردم ساری 
ضمن تائیــد تلویحی اظهارات رســایی 
اعالم کرد شورای نظارت بر عملکرد صدا 
و سیما به زودی به پرونده برنامه 90 ورود 
خواهد کرد تا به تخلفــات احتمالی این 
برنامه رسیدگی شود! در همین حال اما 
مسووالن به فردوســی پور پیغام دادند 
فعال هیچ واکنشــی به این موضوع نشان 
ندهد چون با واکنش احتمالی وی طرف 
مقابل نیز پاسخ اظهارات وی را خواهد داد 
که این مســاله نه تنها به موضوع کمک 
نمی کند بلکه باعث تشدید تنش در این 
ماجرا خواهد بود. مسووالن سازمان صدا 
و سیما به تهیه کننده برنامه 90 اطمینان 
دادند تا حصول نتیجه نهایی این پرونده را 
پیگیری خواهند کرد تا برائت برنامه 90 از 

سوی دادگاه اعالم شود.

قیمت توسكي در استقالل

هربازي 65 میلیون ناقابل!

 پشت پرده اختالف و قهر مدافعان پرسپولیس چه بود ؟
محمد نوری؛ عامل درگیری دوقلوهای پرسپولیس!

تنش میان منتقدان و حامیان عادل از بهارستان تا جام جم

تک و پاتک نودی ها ادامه دارد

در واکنش به ممنوع الخروجی 
فتح ا... زاده: سکته کردم

دیروز مظلومی گمان می کرد که مصدومیت عمران زاده جدی نیست 
و از او خواســت که به تمرین ادامه دهد اما عمران زاده بعد از گذشت 

چند دقیقه لنگ لنگان زمین تمرین را ترک کرد و به رختکن رفت.



موندو دیپورتیوو
روزنامــه موندو دیپورتیوو چاپ اســپانیا 
مصاحبه ای اختصاصی با یکی از بهترین 
بازیکنان حال حاضر جهــان یعنی نیمار 
ترتیب داده است. نیمار که فصلی درخشان 
را با بارسا پشت سر می گذارد تاکید می کند 
که هنوز در بارســا برای او کارهای زیادی 
باقی مانده است که باید انجام دهد. او در 
این مصاحبه اظهار داشته برایش افتخاری 
بزرگ بوده که در کنــار بازیکنانی مانند 
مسی و سوآرز ســه گانه را به همراه بارسا 
کسب کرده است. نیمار همچنین اذعان 
می کند به مسی در درون زمین به عنوان 

یک دوست و یک الگو نگاه می کند.

دیلی میل
میل ورزشــی چاپ انگلیس با تیتر »هرگز 
اســتعفا نخواهم داد« به مصاحبه فن خال 
می پردازد که در کنفرانس خبری پیش از بازی 
جام حذفی تیمش با داربی کانتی به شدت از 
رسانه ها عصبانی بود که به شکلی نادرست 
اعالم کرده بودند که استعفا داده است. میل 
معتقد اســت فن خال قصد دارد بعد از آنکه 
قرارداد 3ساله خود با شیاطین سرخ را به پایان 
رساند سمتش در اولدترافورد را ترک کند. این 
روزنامه همچنین از آمادگی اندی ماری برای 
دیدار نیمه نهایی تنیس آزاد استرالیا و تالش 
های مســووالن ورزش انگلیس برای وضع 
قوانین جدید پیرامــون کنترل دوپینگ در 

ورزش دوومیدانی خبر می دهد.

  تمایل لواندوفسکی برای پیوستن به رئال مادرید
 مهاجم بایرن مونیخ عالقه مند است تا بایرن مونیخ را به مقصد رئال مادرید در پایان فصل ترک کند.   منابع اسپانیایی گزارش کردند که   

لواندوفسکی، مهاجم بایرن مونیخ با رد پیشنهادهایی از چلسی، منچستریونایتد و منچسترسیتی قصد دارد به رئال مادرید بپیوندد.
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ورزش جهان 3
فوتبال در اروپا

امین غالم نژاد: رقابتهای این هفته اللیگا در شرایطی آغاز می شود 
که در پایان هفته بیست و یکم بارسا با یک بازی کمتر از سایر تیم ها 
48 امتیازی است و صدر جدول را در اختیار دارد؛ اتلتیکومادرید با 48 
امتیاز، یک بازی بیشتر و تفاضل گل کمتر در رده دوم است؛ رئال 44 

امتیازی رده سوم را در اختیار دارد.
شنبه 10 بهمن )30 ژانویه(

بارســلونا- اتلتیکومادرید/ ایبار- ماالگا/ ختافــه - اتلتیک بیلبائو/ 
ویارئال- گرانادا/ رئال سوسیداد- بتیس

یكشنبه 11 بهمن)31 ژانویه(
سویا- لوانته/ والنسیا- اسپورتینگ خیخون/ الس پالماس- سلتاویگو/ 

رئال مادرید- اسپانیول
دوشنبه 12 بهمن )1 فوریه(

دپورتیوو الکرونیا- رایو وایه کانو
جام حذفی/ هفته بیست و چهارم لیگ برتر انگلیس

رقابتهای این هفته لیگ انگلیس در شرایطی آغاز می شود که در پایان 
هفته بیست و سوم، لسترسیتی با 47 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. 

منچسترسیتی و آرسنال هر دو 44 امتیازی هستند. 
در این میان و در روزهای ابتدایی هفته، بازیهای جام حذفی انگلیس 
برگزار می شــود که یک بازی روز جمعه میان دو تیم دربی کانتی و 
منچستریونایتد برگزار شد. برنامه بازیهای مهم جام حذفی انگلیس 
به عالوه بازیهای هفته بیست و چهارم لیگ برتر بدین ترتیب خواهند 

بود:
بازیهای مهم جام حذفی انگلیس

شنبه 10 بهمن )30 ژانویه(:
کولچســتر یونایتــد- تاتنهــام/ آرســنال- برنلی/ اســتون ویال- 
منچسترســیتی/ کریستال پاالس- استوک ســیتی/ بولتون- لیدز 

یونایتد/ لیورپول- وستهم یونایتد
یكشنبه 11 بهمن )31 ژانویه(:

کارلیسل یونایتد- اورتون/ میلتون کینس- چلسی
 برنامه بازیهای هفته بیست و چهارم لیگ برتر 

سه شنبه 13 بهمن )2فوریه(
 آرسنال- ساوثهمپتون/ لسترســیتی- لیورپول/ نوروویچ- تاتنهام/ 
ساندرلند-منچسترسیتی/ وستهم- استون ویال/ کریستال پاالس- 

بورنموث
منچستریونایتد- استوک سیتی/ وست بروموویچ- سوانسی

چهارشنبه 14 بهمن )3فوریه(
واتفورد- چلسی/ اورتون- نیوکاسل

هفته نوزدهم بوندس لیگای آلمان
در پایان هفته هجدهم بوندس لیگا، بایرن مونیخ با 49 امتیاز در صدر 
جدول قرار دارد. بوروســیا دورتموند با 4۱ امتیاز در رده دوم است و 

هرتابرلین 33 امتیازی جایگاه سوم را در اختیار دارد. 
شنبه 10 بهمن )30 ژانویه(

بوروسیادورتموند- اینگلشــتات/ بایرلورکوزن- هانوفر/ اگزبورگ - 
اینتراخت فرانکفورت/ وردربرمن- هرتابرلین/ دارمشــتات- شالکه/ 

اشتوتگارت- هامبورگ
یكشنبه 11 بهمن)31 ژانویه(

وولفســبورگ- کلن/ بایرن مونیخ- هوفنهایم )یک بازی روز جمعه 
برگزار شد(

 هفته بیست و دوم سری آ ایتالیا
در پایان هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ فوتبال ایتالیا، ناپولی با 47 
امتیاز در صدر جدول قرار دارد. یوونتوس 45 امتیازی دوم اســت و 
فیورنتینا و اینتر هر دو 4۱ امتیازی رده های سوم و چهارم را در اختیار 

و رم و میالن با 35 و 33 امتیاز پنجم و ششم هستند.
شنبه 10 بهمن )30 ژانویه(

کارپی- پالرمو/ آتاالنتا- ساسوئولو/ آ.اس رم- فروسینونه
یكشنبه 11 بهمن )31 ژانویه(

کیه وو- یوونتوس/ جنوا- فیورنتینا/ بولونیا- ســمپدوریا/ اودینزه- 
التزیو/ ناپولی- امپولی/ تورینو- هالس ورونا/ آ.ث میالن- اینترمیالن

برنامه بازیهای هفته بیست و سوم لوشامپیونه
شنبه 10 بهمن )30 ژانویه(

آنژه- موناکو/ باستیا- لیون/ آژاکســیو- مون پولیه/ لوریان- ریمس/ 
تولوز- گنگان/ تروی- نانت

یكشنبه 11 بهمن )31 ژانویه(
کان- نیس/ بوردو- رن/ سن اتین- پاری سن ژرمن)یک بازی نیز روز 

جمعه برگزار شد(
برنامه بازیهای هفته بیست و چهارم لوشامپیونه

سه شنبه 13 بهمن )2 فوریه(
موناکو- باستیا/ مون پولیه- المپیک مارسی

چهارشنبه 14 بهمن )3فوریه(
گنگان- تروی/ لیل- کان/ لیون- بوردو/ نانت- آژاکسیو/ نیس- تولوز/ 

ریمس- آنژه/ پاری سن ژرمن- لوریان
پنجشنبه 15 بهمن )4فوریه(

رن- سن اتین

تكذیب شكایت نامزدهای فیفا از 
برگزاری مناظره ها

ورزش: شیخ سلمان بن ابراهیم و جیانی اینفانتینو، نامزدهای ریاست 
فیفا،شــکایت از برگزاری مناظره های انتخاباتــی را تکذیب کردند.   
حضور شیخ سلمان، رئیس کنفدراسیون آســیا و جانی اینفانتینو، 
دبیر کل یوفا، تأیید شد. آن ها در کنار علی بن حسین، جروم شامپاین 
و توکیو سکسوال به عنوان پنج نامزد ریاست فیفا، روز 2۶ فوریه )۶ 
اسفند( در زوریخ در انتخابات شرکت خواهند کرد. در بیانیه فیفا آمده 
است: شیخ سلمان شکایتی به کمیته انضباطی یا کمیته انتخابات فیفا 
مبنی بر حضور در مالقات بروکسل ارایه نکرده است. هر گونه ادعایی 

در این زمینه کذب خواهد بود.

کاپلو: مورینیو می تواند به خاطر رئال صبر کند
فاکس اسپورت: ژوزه مورینیو از زمان اخراج از چلسی هنوز بدون 
تیم است، در حالی که بسیاری منچســتریونایتد را مقصد بعدی او 
می دانند.  وی گفت:  مورینیو بهترین مدیر برنامه های دنیا را در اختیار 
دارد)مندس( و از این بابت آسوده خاطر است. او با نفوذ باالی مندس 
می تواند به تیمی بزرگ بپیوندد. مورینیو می تواند در صورت رسیدن 
پیشنهاد از یونایتد، راهی این تیم شود و یا اینکه منتظر وضعیت زیدان 

در رئال بماند و به خاطر تیم سابقش بیشتر صبر کند.

متهم شدن رئیس فدراسیون فوتبال 
اسپانیابه فسادمالی

 مارکا: رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا برای ارایه توضیحات پیرامون 
اتهامش به فساد مالی، تقاضای فرصت بیشتری را کرده است.

 فدراسیون فوتبال اسپانیا درگیر پرونده مالی جدیدی شده است که 
می گوید رئیس این فدراسیون برداشتی غیر قانونی از حساب های مالی 

جهت کمک به یک باشگاه اسپانیایی کرده است.
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 فوتبال  دالرام عظیمی   بحث ها در مورد مع
نیمار، ستاره برزیلی بارسلونا از اولین روز ورود او به 
اللیگا ادامه داشته اند. دراسپانیا خیلی ها معتقدند 
که نیمار در زمین بازی صرفاً به تحریک بازیکنان 
حریف می پــردازد و عده ای هــم او را پدیده ای 
خطاب می کنند که تا چند سال دیگر جای لیونل 
مسی را در بین ستاره های دنیای فوتبال خواهد 
گرفت. درپی اتفاق هایی کــه در بازی های اخیر 
بارسا مقابل اســپانیول و اتلتیک بیلبائو رخ داده، 
جنجال رســانه ای در مورد ملی پــوش برزیلی 
چند برابر شــده؛ دراینکه نیمار در ماه های اخیر 
پیشرفت قابل توجهی داشــته، شکی نیست. او 
در 2۶ بازی این فصل خود برای بارسلونا 2۱ گل 
زده و ۱4 پاس گل داشــته و تا وقتی که قرارداد 
فعلی اش را با بارسلونا تمدید نکند، همچنان در 
معرض شــایعه های نقل وانتقاالتی بی شمار قرار 

خواهد داشت.
 در بــازی چهارشــنبه شــب بارســلونا برابــر 
اتلتیک بیلبائو، نیمار یک بازی فوق العاده دیگر به 
معرض نمایش گذاشته و یک گل زیبا در وقت های 
تلف شده به ثمر رســاند. در واقع مهاجم بارسا، 
مدافعان بیلبائــو را که از مدت ها پیــش او را به 
خاطر دریبل هــای بی فایــده و متعددش متهم 
به  تحریک حریفــان می کنند، بار دیگر در زمین 
میخکوب کرد. اسپانیا، کشوری است که ادعای 
بازی زیبا و تماشــایی دارد، ولــی هربار بازیکنی 
با این خصوصیات پا به این ســرزمین می گذارد، 
عده ای ســبک بازی وی را تحریک آمیز خطاب 
می کنند، اما واقعیت این اســت که با پشت پا به 
توپ ضربــه زدن، توپ را از میــان پاهای حریف 
عبور دادن و رو پایی زدن هــا در کنار مدل موها، 
خالکوبی ها و لباس های عجیب و غریبی که برتن 
می کند، شخصیت نیمار را شــکل داده اند. نیمار 
چه زمانی کــه نتیجه بازی صفر بر صفر باشــد و 
چه زمانی که تیمــش از حریف با چهار گل پیش 
افتاده، اقدام به دریبــل زدن می کند. او به خاطر 

همین سبک بازی خود بارها در هر بازی از سوی 
مدافعان حریف به زمین زده شده و آمار ثبت شده 
دراللیگا نشان می دهد که دراین فصل بیشترین 
خطای صورت گرفته از سوی مدافعان روی او بوده 
و حتی تعداد خطاهای انجام شده روی نیمار سه 

برابر کریستیانو رونالدو پرتغالی است! 
 پیشــرفت قابل توجه نیمــار در ماه های اخیر  
حتی او را در کنار مسی و رونالدو در فهرست سه 
نامزد نهایی دریافت توپ طال قرار داد. خیلی ها 
پیش بینی کرده اند که او دیر یا زود جای مسی 
را در دنیای فوتبال اشغال می کند. نیمار که به 
موجب یک قرارداد بحث برانگیز از سانتوس به 
بارسلونا آمده، هنوز قراردادش را با آبی اناری ها 
تمدید نکرده و در پی آن انتقال پرسروصدا در 
سال 20۱3 وزارت های دارایی اسپانیا و برزیل 
برای جریمه احتمالی او برنامه ریزی های زیادی 

کرده اند.
 پدر نیمار که درعین حال مدیربرنامه های اوست، 
نسبت به مســایل اقتصادی حساسیت عجیبی 
دارد. شــایعاتی مبنی بر احتمال پیوســتن او به 
تیم های منچســتری و حتی رئال مادرید مطرح 
شــده و خیلی ها معتقدند که نیمار احتماال یک 
لوئیز فیگو دیگر خواهد بود که بعد از خداحافظی 
کریس رونالدو  از رئال به بارســا خیانت می کند 
و راهی مادرید می شود. رســانه ها از مالقات پدر 
نیمار و سران رئال مادرید در جریان مراسم فیفا 
در زوریخ مطمئن هستند. اگرچه این خبر از سوی 
نزدیکان نیمار بشدت تکذیب شده و اخبار دیگر از 
دستمزد 30 میلیون یورویی رئال در سال برای او 
خبر می دهند. اگرچه بارسلونا آمادگی خود را برای 
ارایه دستمزد مشابه به ستاره برزیلی اش به منظور 
حفظ او اعالم کرده است. مشکل اصلی اینجاست 
که افزایش خودکار دســتمزد نیمــار، به معنای 
افزایش دستمزد مســی خواهد بود و مشکالت 
اقتصادی اجازه چنین کاری را در شرایط فعلی به 

باشگاه کاتالونیایی نمی دهد.

مارکا
روزنامــه مــارکا چاپ اســپانیا بــا تیتر 
»گرانقیمــت ترین پیراهــن جهان« در 
گزارشی به احتمال باالی امضای قرارداد 
رکوردشــکن رئال مادرید با آدیداس طی 
چند روز آینده می پــردازد. قراردادی که 
در آن آدیداس ســالی ۱40میلیون یورو 
برای تامین لباس های کهکشــانی ها به 
آن ها پرداخت خواهد کرد. اگر این قرارداد 
همانگونه که مارکا گزارش می دهد امضا 
شــود، رئال مادرید بــا 40درصد ارزش 
قرارداد بیشتر نســبت به رکورددار فعلی 
جهان یعنی منچســتریونایتد که پیراهن 
آن ها نیز توسط آدیداس تولید می شود به 

رتبه اول صعود خواهد کرد.

توتو اسپورت
روزنامه توتو چاپ ایتالیا در گزارشــی با تیتر 
»اوضاع بایرن به هم ریخته اســت« به نقل از 
نشریات آلمانی از مشاجره احتمالی میان برخی 
بازیکنان و گواردیوال حکایت می کند. به گفته 
این روزنامه برخی از ســتاره های تاثیرگذار 
قهرمان آلمــان، از روش های ســختگیرانه 
گواردیوال دیگر خسته شده اند و توتو معتقد 
است این آشوب های احتمالی در مونیخ می تواند 
شــانس یوونتوس را در دیدار چند روز آینده 
لیگ قهرمانان با این تیــم افزایش دهد. توتو 
اسپورت همچنین در آخرین روزهای پنجره 
نقل و انتقاالت زمســتانی چند نقل و انتقال 
تقریبا قطعی شده را بررسی کرده که در میان 
آن ها رانوچیا از اینتر به سمپدوریا خواهد رفت و 

ادر مسیر عکس را انتخاب خواهد کرد.

اکیپ
اکیپ چاپ فرانسه در مصاحبه ای اختصاصی 
به سراغ آنتونی گریزمان پدیده این کشور رفته 
است. گریزمان که فصلی فوق العاده را در خط 
حمله اتلتیکومادرید می گذراند یکی از امیدهای 
فرانسه برای یورو20۱۶ است. تیتر »گریزمان 
پیروز« به عطش این مهاجم جوان برای این 
رقابت ها اشاره دارد در حالی که خود او نیز در 
این مصاحبه از امیدهایش برای کسب جام 
قهرمانی به همراه خروس ها صحبت می کند. 
اکیپ همچنین مصاحبه ای با میلوس رائوتیک، 
پدیده رقابت های تنیس آزاد استرالیا که به نیمه 
نهایی این رقابت ها نیز راه یافته ترتیب داده که در 
آن او گفته آرزو دارد اگر به فینال  رسید در مقابل 

نوواک جوکوویچ به میدان برود.

گزارش کوتاه

خبر

ورزش در سیما
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بعد بارسلونا - اتلتیكو در بازی بزرگ هفته
راه قهرمانی از نوکمپ می گذرد

 ورزش  بارسلونا با هفت پیروزی پیاپی در رقابت های اللیگا امروز در حساس ترین بازی این فصل لیگ  پذیرای اتلتیکو 
مادرید اصلی ترین رقیب خود برای قهرمانی در رقابت های این فصل خواهد بود. هردو تیم با 48 امتیاز به طور مشترک 

صدر جدول لیگ را در اختیار دارند، ولی بارسلونا یک بازی کمتر از تیم مادریدی انجام داده و البته تفاضل گل بهتری هم 
نسبت به تیم سیمئونه دارد. این آخرین نبرد دو تیم در این فصل خواهد بود. هر دو تیم هنوز با رئال مادرید در نیم فصل دوم 

روبه رو نشده اند و تیم زیدان چهار امتیاز از هردوی آن ها کمتر دارد. رئال امروز در برنابئو با اسپانیول روبه رو می شود. تیم انریکه 
با هدف کسب هشتمین برد پیاپی به استقبال اتلتیکو می شتابد. تیم او در 25 بازی اخیر شکست نخورده و آخرین باخت آن ها در 

ماه اکتبر در لیگ مقابل سویا بوده است. ضمن اینکه بارسا به لطف برد چهارشنبه گذشته مقابل بیلبائو در جام حذفی برای ششمین 
سال پیاپی به نیمه نهایی این رقابت ها صعود کرد و این درحالی بود که اتلتیکو با شکست برابر سلتاویگو از گردونه رقابت ها کنار رفت.  تیم 

سیمئونه بعد از تساوی بدون گل در بازی رفت در کالدرون با نتیجه سه بر دو تسلیم حریفش شد. این نخستین شکست این تیم در خانه از 30 
سپتامبر محسوب می شد. ضمن اینکه این اولین بار دراین فصل بود که قرمز و سفیدپوشان سه گل درخانه خود دریافت کردند. تیم سیمئونه در 

شرایط خوبی به سر نمی برد و در سه بازی قبلی خود هیچ بردی کسب نکرده است. تحریم های اخیر فیفا و اختالف نظر هواداران و کادرمدیریتی 
و سیمئونه بر سر قضیه نخریدن فرناندو تورس از میالن هم حواشی تازه ای در روزهای گذشته دراین تیم ایجاد کرد. در هفته سوم اللیگا بارسلونا 

توانسته بود در بیسنته کالدرون با نتیجه دو بر یک اتلتیکو را شکست دهد. اتلتیکو شروع خوبی دراین فصل نداشت، ولی بتدریج امتیازهای بیشتری 
کسب کرده و حاال اصلی ترین رقیب آبی اناری ها برای کسب عنوان قهرمانی محسوب می شود.

همه چیز 
به ضرر رئال 

مادرید
قرارداد 4 

ساله قطری ها با 
بارسلونا و بایرن

 دانیال صدقی  بارســلونا و بایرن مونیخ با 
عقد قرارداد تجاری چهارساله با شرکت هوایی 

قطرایرویز، شوک بزرگ دیگری به رئال مادرید بعد 
از تحریم های اخیر فیفا وارد کردند. تیم کاتالونیایی 

به ازای تبلیغ شرکت هوایی قطری در چهار سال آینده 
240 میلیون یورو دریافت می کند و همین مبلغ به حساب 

باشگاه مونیخی واریز خواهد شد. این قراردادها از چند روز پیش 
آماده شده و درانتظار امضای دوطرف هستند. بایرن مونیخ در ۶ 

سال اخیر در زمان تعطیالت زمستانی به دوحه سفر کرده بود تا در 
اسپایرآکادمی که ایوان براوو اسپانیایی، مدیر بازاریابی سابق رئال  مدیریت 

آن را برعهده دارد، تمرینات آمادگی خود برای نیم فصل دوم بوندسلیگا را از 
سر گیرد. بایرن مونیخ برای حفظ بازیکنان تراز اول خود و پرداخت حقوق بهتر 

به آن ها به منظور از بین بردن وسوسه های احتمالی پیوستن به باشگاهی دیگر 
اروپایی به پول نیاز دارد. روبرت لواندوفسکی درآستانه جدایی از این تیم و پیوستن به 

رئال مادرید قرار گرفته که با شرکت هوایی امارات رقیب مستقیم قطر ایرویز قرارداد دارد. 
بارسلونا هم ناچار خواهد بود دستمزد فعلی مسی، سوارس و نیمار را همچنان باال نگه دارد 

و درعین حال برای حل مشکالت مالیاتی خود نیاز به منابع مالی جدید خواهد داشت. با توجه 
به تحریم های درنظر گرفته شده ازسوی فیفا علیه رئال مادرید در دو دوره بازار نقل وانتقاالت، 

بایرن و بارسا می توانند بیشترین نفع را از این قرارداد تجاری با قطر ایرویز ببرند. بارسلونا می خواهد 
بازیکنانی نظیر لواندوفسکی، پوگبا و گریزمن را در سال آینده به کاتالونیا ببرد.



حامد آفاق: برد دشواری برابر ثامن داشتیم
 حامد آفاق، ملی پوش تیم بسکتبال شهرداری اراک بعد از پیروزی این تیم برابر ثامن مشهد گفت: بازی بسیار دشواری بود. می دانستیم 

کار سختی برابر ثامن خواهیم داشت. ثامن تیم خوبی دارد. آنها تا آخر مبارزه کردند اما خدا را شکر توانستیم برنده میدان شویم.  
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نصیری نیا: رفیق قدیمی! حرفهایم گالیه های خودت بود

افشاگری های جدید وزنه بردار سابق تیم ملی 
 وزنه برداری  ایسنا     شاهین نصیری نیا، 
قهرمان ســابق وزنه برداری جهــان گفت: هر 
چیزی که من گفتــه ام گالیه ها و دغدغه های 
رفیق قدیمی ام)ســرمربی تیم ملی ایران( بود 
و االن نمی دانم چه اتفاقی افتاده که چرخش 
۱80 درجــه ای داشــته اســت. از طرفی من 
دلســوزانه در مورد کیانوش رستمی صحبت 
کردم. می خواهم این را بگویم دوســت عزیز و 
رفیق قدیمی ایــن صحبت هایی که من کردم 
دقیقا حرف هایی بود که در حین مسابقه های 
جهانی آمریــکا هر شــب و به دور از چشــم 
مسؤوالن فدراسیون به اتاقم می آمدید و بیان 
می کردید. در واقع شکایت ها و گالیه های خود 
شما بود. خود شــما گفتید سعید محمدپور را 
کنار گذاشتید و فدراســیون دوباره او را آورد و 
تمام برنامه هایتان را خــراب کرد. حتی عنوان 
کردید کمیته فنی و برخی مسؤوالن فدراسیون 
در کارتان دخالت می کنند و خیلی مسایل دیگر 
که اکنون قادر به بازگو کردنشان نیستم. اکنون 
چه اتفاقی افتاده که چرخــش ۱80 درجه ای 
کرده اید؟ سخنگوی فدراسیون هستید یا وکیل 

مدافع آن ها؟
نصیری نیا با اشاره به اینکه متهم به تخریب تیم 
ملی شده است، گفت: هر کسی که سرمربی تیم 
ملی می شد من همیشــه اولین نفری بودم که 

حمایت می کردم.
او در مورد این که گفته شــده موضوع شفافی 
چون اقتدار داشتن ســرمربی در مسایل فنی 
را زیر سؤال برده اســت، تصریح کرد: من بحث 
مســایل فنی را نکردم زیرا نتایــج تیم ملی در 
مســابقه های جهانی آمریکا آنقدر شفاف بود 
که دیگر نیازی نیســت آن را نقد کنم از طرفی 
کارنامه  دوست من در رده های نوجوانان، جوانان 

و بزرگساالن مشخص است.
قهرمان سابق وزنه برداری با اشاره به این که گفته 
شده چون در ایران زندگی نمی کند، از شرایط 
روز وزنه بــرداری آگاهی نــدارد، تصریح کرد: 
دوست عزیز! من در ایران نیستم اما فکر می کنم 
کمتر از من اطالعات دارید و نمی دانید که بعد از 
مسابقه های جهانی شما را بیرون نکردند اما یک 
نفر را باالی سرتان گذاشتند و تمام برنامه ها را 

زیر نظر دارد. فکر می کنید خانواده وزنه برداری 
این را نمی داند؟ ما که می دانیم او از کجا و با چه 
عنوانی آمده اســت و اگر منعی نبود تا االن به 
عنوان سرمربی معرفی شده بود و دیگر اسمش 

مشاور نبود.
او همچنین گفت: دوســت عزیز که می گویید 
به همه چیز اشــراف کامل داریــد، مگر قبل از 
مسابقات جهانی در مصاحبه ای نگفتید نمی دانم 
چرا وزنه برداران آســیب می بیننــد. علت آن 
بی نظمی های موجود در اردو بود. اطالع داشتید 
وزنه برداران تا چه ساعت از صبح بیدار هستند؟ 
اگر برنامه تمرینی ایرادی نداشت وزنه برداران 
در مســابقات جهانــی یک ضرب خــوب کار 
نمی کردند و در دو ضرب کم بیاوردند علت آن 
برنامه تمرینی است نه خود وزنه برداران. بعد از 
مسابقه های جهانی نیز تمام تقصیرها را به گردن 

وزنه برداران انداختید. کادر فنی و فدراســیون 
هیچ تقصیری نداشتند؟ فدراسیون که حتی یک 
ویزای ساده برای مجید عسکری نتوانست بگیرد 

تا او با آن شرایط به مسابقه ها نرود.
نصیری نیا افزود: در مورد این که گفته می شود 
من دنبال تسویه حساب شــخصی بوده ام باید 
بگویم کســی که در راس کار قرار گرفته دنبال 
تسویه حساب شخصی بوده یا بقیه؟ هر کسی 
که علیه او حرفی زده را طــرد کردند. به گفته 
خود شــما دوســت عزیز و رفیــق قدیمی در 
حین مسابقه های جهانی از خود شما خواسته 
شــده بود با من در ارتباط نباشــید چون که با 
فدراسیون همکاری نکرده ام. خوب است افراد 
پای موضع خود بایستند. خود شما دوست عزیز 
یک زمان با رئیس فدراسیون دشمن بودید، آن 
زمانی که از فدراسیون رفت با او دوست شدید 

و زمان انتخابات پشت سر شخص دیگری قرار 
گرفتید. من کار و زندگی ام مشخص است و هیچ 
چشم داشتی به آن جایگاه ندارم و فقط آرزویم 

موفقیت تیم ملی است.
نصیری نیا با اشــاره به اینکه گفته شده برخی 
چهره های دور مانــده از قافله فنــی تیم های 
ملی حواشــی ایجاد کرده انــد، تصریح کرد: ما 
دور نمانده ایم بلکه آن هایی که دور بودند االن 
در رأس کار هســتند. من که در یک کشــور 
دیگر مربی گری می کنم و زندگی ام بستگی به 
وزنه برداری ندارد. خدا را شکر نیاز مالی ندارم. 
در کشور ما این چنین است که وقتی قهرمانی 
کنار می رود چون هیچ کار دیگری بلد نیســت 
سعی می کند پستی به دســت آورد و به هیچ 
عنوان حاضر نیســت از آن بگذرد و آن پست را 

از دست بدهد.

منهای فوتبال
مدیرعامل موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی:

همزمان با دهه مبارک فجر پایگاه 
حرکات اصالحی افتتاح می شود

ورزش: مدیرعامل موسسه تربیت 
بدنی آستان قدس رضوی از افتتاح 

پایگاه حرکات اصالحی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی آستان 
قدس رضوی، حســین یوسفی در 
گفت وگو با خبرنگار آســتان نیوز 
با اعــالم ایــن خبر گفــت: یکی از 
مشکالت امروز نونهاالن و نوجوانان 

که ســالمت آن ها را تهدید می کند، بحث مشــکالت قامتی است 
که دلیل اصلی این مشــکل را باید در فقر حرکتی و عادات ناصحیح 

حرکتی جستجو کرد.
وی افزود: موسســه تربیت بدنی آســتان قدس رضــوی به عنوان 
عظیم ترین پایگاه تخصصی ورزش در کشــور برای رفع این مشکل 
و معضل، اقــدام به افتتاح پایــگاه حرکات اصالحی بــا بهره گیری 
از نیروهای متخصص کرده اســت که همزمان با ایــام اهلل پیروزی 

شکوهمند انقالب اسالمی این مرکز افتتاح خواهد شد.
یوسفی بیان کرد: این پایگاه در ســالن های چند منظوره مجموعه 
ورزشــی شــماره یک چهارراه خیام قرار دارد و از بهترین امکانات و 

تجهیزات پیشرفته در این مرکز استفاده شده است.

برنامه های تربیت بدنی آستان قدس 
رضوي در دهه مبارک فجر   

ورزش: همزمان با فرا رسیدن ایام شکوهمند پیروزی انقالب اسالمی 
و دهه مبارک فجر، تربیت بدنی آســتان قدس رضوی مســابقات 
ورزشی گرامیداشــت این ایام را با هدف ایجاد شور و نشاط عمومی 
در بین ورزشــکاران و ورزش دوستان و توجه بیشــتر به سنین پایه 
نونهاالن و نوجوانان و به منظور پشتوانه سازی ورزش استان و کشف 
استعداد های برتر با ایجاد یک رقابت سالم ورزشی برای دومین سال 
پیاپی برگزار می کند. به گزارش پایگاه اطالع رســانی آستان قدس 
رضوی، این مسابقات از 9 بهمن با محوریت حضور نوجوانان و جوانان 
در رشته های والیبال باشگاه های مشهد، جودو باشگاه های استان، 
تکواندو دختران و پسران باشگاه های مشهد و کاراته و تنیس روی میز 

ویژه دانش آموزان مدارس امام رضا)ع( آغاز می شود.
همچنین مسابقات شــنا، تنیس روی میز، فوتســال و والیبال ویژه 
خدمه و کارکنان آســتان قدس رضوی و خانواده آنان در این ایام در 

موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی برگزار می شود. 
گفتنی اســت؛ همزمان با شب 22 بهمن مراســم باستانی با حضور 
باستانی کاران مشهد در محل گود زورخانه آستان قدس رضوی برگزار 
می شود و از پیشکسوتان این رشته تجلیل به عمل می آید. همچنین 
در این ایام از ۱00 مدال آور ورزش آستان قدس رضوی هم با حضور 

خانواده آنان تجلیل خواهد شد.

پیروزی  تیم ملی فوتسال برابر منتخب خراسان
ورزش: تیم ملی فوتسال ایران که در اردوی مشهد به سر می برد، در 
دیدار تدارکاتی خود پیش از اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا در سالن 
شهید بهشتی مشهد به میدان رفت و توانست با نتیجه 3 بر صفر تیم 
منتخب خراسان را شکست دهد.در این دیدار قدرت بهادری، مهدی 
جاوید و احمد اسماعیل پور گل های تیم ملی را به ثمر رساندند. تیم 
منتخب خراســان نیز با هدایت مجید مرتضایی، مصطفی نعمتی و 
احمد شــفیعی و منصور موالیی و حضور بازیکنان دو تیم فرش آرا و 

فردوسی و فوتسالیست های خراسانی برابر تیم ملی به میدان رفت.

حضور یزدانی و هادی در کشتی قهرمانی آسیا
ایســنا : نفرات اعزامی تیم ملی کشــتی آزاد ایران به رقابت های 
قهرمانی آسیا با معرفی نمایندگان اوزان 97 و ۱25 کیلوگرم به طور 
کامل مشخص شدند.  علیرضا رضایی، سخنگوی فدراسیون کشتی 
درباره مشخص شــدن نمایندگان اوزان 97 و ۱25 کیلوگرم کشتی 
آزاد ایران در رقابت های قهرمانی آسیا گفت : با نظر کادر فنی تیم ملی، 
رضا یزدانی و پرویز هادی به عنوان نمایندگان کشتی آزاد ایران در این 

رقابت ها حاضر خواهند شد.
وی همچنین در پاسخ به این ســؤال که آیا حضور کمیل قاسمی در 
رقابت های گزینشی المپیک در قزاقستان قطعی شده یا خیر نیز گفت: 
هنوز حضور کمیل قاسمی در این رقابت ها برای کسب تنها سهمیه 
باقی مانده کشــتی آزاد ایران قطعی نشده اســت و کادر فنی پس از 
بررسی عملکرد کشتی گیران سنگین وزن ایران، در رقابت های پیش 

رو در این باره نظر نهایی خود را اعالم خواهد کرد.

کنایه میزبانی به برخی از دوچرخه سواران
ایسنا: قادر میزبانی، ملی پوش دوچرخه ســواری ایــران با کنایه به 
برخی از رکابزنان دیگر گفت: پاک ترین دوچرخه سواران جاده ایرانی 
به مســابقات قهرمانی آسیا رفتند و کســانی که االن حرف از نتایج 
می زنند اگر جرأت داشتند در مسابقات شرکت می کرد ند. من فقط 
بگویم که بهترین، پاک ترین و جوانمردترین رکابزنان ایران در بخش 
جاده بز ر گساالن در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کردند، کسانی 
که اکنون حرف می زنند اگر ریگی به کفش شــان نبود در مسابقات 

شرکت می کرد ند.

حكایت چوب و چماق با تانک و هواپیما 
در بوکس ایران!

ایسنا: علیرضا استکی، مربی تیم ملی بوکس ایران گفت : در ایران 
برای بوکسورها از نظر درآمد، شرایط به هیچ عنوان مناسب نیست و 
فقط عشق به این رشته است که سبب شده مشتزنان به فعالیت خود 
ادامه دهند. در حقیقت شرایط به گونه ای است که بوکسورهای ایران 

با چوب و چماق باید به مصاف تانک و هواپیما بروند.

قادریان: رقابت با حریفان داخلی 
سخت تر است

فارس: یوسف قادریان، دارنده مدال 
برنز کشــتی فرنگی قهرمانی جهان 
درباره حضورش به عنوان ملی پوش 
وزن 85 کیلوگرم کشتی فرنگی در 
مسابقات قهرمانی آسیا گفت: حضور 
در این مســابقات بعــد از قهرمانی 
جهان می تواند فرصت خوبی باشــد 

تا از میزان توانایی هایم در وزن 85 کیلوگرم آگاهی پیدا کنم. من هم 
تمام تالشم را انجام می دهم. هر چند که می دانم کار سختی خواهم 
داشت اما برای موفقیت در رقابت های پیش رو، این میدان، میدان خوبی 
خواهد بود. دارنده مدال برنز کشتی فرنگی قهرمانی جهان در پاسخ به 
این سؤال که آیا در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی هم در این وزن به 
میدان خواهد رفت، گفت: با توجه به تشخیص کادر فنی و محمد بنا 
چون وزن 80 کیلوگرم المپیکی نبود تصمیــم به حضور من در 85 
کیلوگرم گرفتند. من هم عالقمند هســتم در این وزن شانس خودم 
را برای حضور در المپیک آزمایش کنــم. هر چند می دانم کار خیلی 

سختی خواهم داشت چون رقابت با حریفان داخلی سخت تر است. 

عضو کمیته  فنی وزنه برداری: 
نبود رستمی در اردوی تیم ملی

کوتاه مدت است
ایسنا: مهدی عطار اشرفی، عضو کمیته  فنی فدراسیون و ز نه بر د ار ی 
درباره اینکه کیانوش رستمی شــانس اصلی کسب مدال المپیک در 
و ز نه بر د ار ی به تنهایی و در شهر خود تمرین می کند آیا سرمربی تیم  ملی 
نباید تمرینات و ز نه بر د ار ش را زیر نظر داشته باشد گفت: و ز نه بر د ار انی که 
مبتدی هستند، باید همیشه زیر نظر کادرفنی باشند. و ز نه بر د ار انی مانند 
بهداد سلیمی و کیانوش رستمی، صاحب نام هستند و باید یک مقدار با 
آنها صحبت کنیم که چطور راحت هستند و نمی توانیم فشار بیاوریم. 30 
سال پیش نیز با و ز نه بر د ار ان مطرح صحبت می کردیم که راهکار بدهند 
و با میل و رغبت تمرین کنند. نبود رستمی در اردو نیز به صورت کوتاه 

مدت است و تا المپیک نمی تواند به تنهایی تمرین کند.

۴

مرادی: رضازاده را 
دعوت کرده ایم اما 

پاسخ ما را نداد
فارس: علی مرادی، 
رئیس فدراســیون 
وزنه بــرداری گفت: 
بنــده از حســین 
رضــازاده کتبا برای 
حضور در فدراسیون 
دعوت کردم او تا این 

لحظه هیچ گونه پاسخی ارایه نکرده است. 
درب فدراسیون وزنه برداری به لحاظ کاری 
برای همه باز است. از تمام نقطه کشور هر 

کسی نقطه نظری دارد بیاید و ارایه کند. 

سفر بائرمن به شمال
فارس:درک  بائرمن، سرمربی تیم بسکتبال 
که در برنامه های پیــش روی خود کار در 
تیم های پایه را در دستور دارد برای بررسی 
و نظارت بر تیم ملی جوانان به شمال کشور 
و شهر آمل سفر کرده است. بائرمن چندی 
پیش نیز در آبادان حضور داشت و آنجا به 

آموزش بازیکنان پایه پرداخت.

تست دوپینگ از 4 
بانوی والیبالیست 

ورزش: در آغاز هفته اول دور برگشــت 
لیگ برتر والیبال بانوان تیم دانشگاه آزاد 
با نتیجه 3 بر صفر ذوب آهن را شکست 
داد. بعد از پایان این بازی 4 بازیکن تست 
دوپینــگ دادند. فرانک بابلیــان، مائده 
برهانی، مژگان غالمــی و زهرا قنواتی 4 

بازیکنی بودند که تست دوپینگ دادند.

انتصاب یک ایرانی 
در فدراسیون جهانی 

شمشیربازی
بقات  مســا کمیتــه  مســؤول  مهر:
فدراســیون شمشــیربازی به عنوان 
عضــو کمیســیون بازنگــری و تالیف 
مجدد کتــب قوانین فنی فدراســیون 
جهانی این رشته منصوب شد. حضور 
عباســعلی فاریابــی در کمیســیون 
بازنگری و تألیف مجــدد کتب قوانین 
فنی فدراســیون جهانی شمشیربازی 
بنا به انتخاب مسؤوالن این فدراسیون 
و ابالغ رســمی آنها انجام شده است. 
آلمان، انگلیس، ایتالیا، سویس، و مصر 
دیگر کشورهایی هســتند که در این 

کمیسیون صاحب نماینده هستند. 

تست سالمت؛ معیار انتخاب 
کشتی گیران المپیكی

ورزش: ســخنگوی فدراسیون کشتی 
گفت: تســت ســالمت معیار انتخاب 
ورزشکاران پاک برای المپیک خواهد بود.
علیرضا رضایی با بیان این مطلب افزود: 
با تأیید ســتاد ملی مبــارزه با دوپینگ 
ایران)نادو( تست سالمت معیار انتخاب 
ورزشکاران پاک برای تمامی رقابت های 
پیش رو در سال 20۱۶ میالدی از جمله 

المپیک است.

ممنوعیت خرید و 
فروش همه مكمل ها 

در باشگاه ها 
ورزش: ناصر پورعلیفر، رئیس فدراسیون 
بدنســازی و پرورش اندام گفت: خرید و 
فروش مکمل ها در باشگاه های ورزشی 
ممنوع اســت و با متخلفیــن برخورد 

می شود.

خبر

فرگوسن هم نوکرش بود؟
رسول بهروش امیر قلعه نویي 
همچنان دست از حمله به عادل 
برنمــي دارد.  فردوســي پور 
اینطور به نظر مي رسد که از نظر 
ســرمربي فعلي تراکتورسازي 
بزرگترین مشکل ایران، پخش 
نود اســت و اگر ایــن برنامه از 
روي آنتــن پاییــن بیایــد، تمام 
مشکالت کشور حل خواهد شد. 
در همین راســتا، مطابق انتظار 
رویکرد عادل در بررسي ناکامي 
تیم ملي امید کشورمان هم به 
مذاق قلعه نویــي خوش نیامد و 
او یکي از تندترین مصاحبه هاي 
چنــد وقــت اخیــرش را علیــه 
فردوسي پور انجام داد: »برخي 
در تلویزیون نشان دادند نوکري 

کردن را دوست دارند!«
قصــه قلعه نویي قصــه عجیبي 
اســت. او کــه در دوره اي بــه 
شدت با مایلي کهن درگیر بود، 
حاال زیر پرچم حاجــي رفته و از 
عملکــرد تیــم او در مقدماتــي 
المپیــک دفــاع مي کنــد. امیر 
حتي یادش نیست زماني براي 
خطــاب کــردن مجیــد جاللي به 
لفظ »یارو« متوســل شده بود. 
امروز که منافع مربیان ایراني 
به خطر افتــاده و افکار عمومي 
به سمت تخصص گرایي در این 
زمینه متمایل شده، قلعه نویي 
ناچار اســت همه دلخوري هاي 
قبلي را فراموش کند و بگوید: 
»جاللي مثــل مــرد از تیم امید 
دفاع کــرد.« امیر انــگار چنین 
کاراکتري دارد؛ آدم ها بســته 
به نقشــي که در قبال منافع او 
ایفا مي کنند، مي توانند از یارو 
به مرد تبدیل شوند و بالعکس! 
خب شاید حق هم داشته باشد 
؛ وقتــي خطــر از دســت رفتن 
موقعیت حرفه اي و قراردادهاي 

میلیاردي مطرح باشد، مي شود با 
دشمنان قسم خورده هم دست 

به اتحاد استراتژیک زد!
امثــال  کــه  اســت  عجیــب 
مایلي کهن و جاللــي و قلعه نویي 
هر 8 ســاعت یک بار مي توانند 
عقایدشــان در مذمــت مربیان 
اجنبي را جار بزنند، اما همین که 
نوبت به ابــراز عقیده یکي مثل 
عادل فردوســي پور مي رســد، 
انــگ خودباختگــي و »نوکري« 
بــه او مي زنند. حاال بد نیســت 
نیم نگاهــي به پشــت ســرمان 
بیندازیم و ببینیم عادل و امثال 
او نوکري چه کسي را کرده اند؟ 
کســي که باعث شــده کل آسیا 
ســه ســال تمــام در حســرت 
پیــروزي بــر ایــران بســوزد، 
کســي که کره جنوبــي را رفت و 
برگشــت برده و تیم ملــي را به 
جام جهاني رسانده، کسي که خون 
مبارزه طلبي و خستگي ناپذیري را 
در رگ بازیکنان تیمش  دوانده و 
کســي که بهترین نمایش تاریخ 
تیــم ملي ایــران را خلــق کرده 
است؛ بازي با آرژانتین که هنوز 
مردم دنیا آن را به یاد دارند و تا 
ابد در حافظه فوتبال ما ثبت باقي 
خواهد ماند. مسلما کار کي روش 
هم مثل هر انســان دیگري کم 
و کاســتي هاي خاص خودش را 
دارد، امــا این شــیوه از نقد او 
ثمري غیر از کمک کردن به اعتبار 
وي نخواهد داشت. به یاد داشته 
باشیم اگر دفاع از مربي پرتغالي 
»نوکري« اســت، کي روش قبال 
نوکراني مثل فرگوســن و گري 
نویل داشته است. کافي است 
یکي از »یار«هاي قلعه نویي، اسم 
آنها را در کنار نام کارلوس سرچ 
کند و چنــد جملــه در این مورد 

بخواند! 

  ای بابا پرسپولیها اینقدربارسلونا روتهدید نکنید، 

ترسید! یعنی واقعا اون آقایی که مسی رو با طارمی، نیمار رو 
با عالیشاه  و پیکه رو با بنگرمقایسه کرده ازفوتبال چیزی 

؟ میفهمه 

  هیچ کس یادش نیســت که 6 تا پرســپولیس زده بلکه همش 

خواب وخیاالته که پرسپولیسی هامی دیدند.متین ازمشهد

  وای یکی ایــن روبگیره.مســی،طارمی. نیمار،عالیشــاه و..این 

روببین پیکه ،بنگر.من که رفتم خودم رو گم و گورکنم.بچه گلشهری

  پیرو مطلب خیانت به منافع ملی شــما نمیخواد تقصیر بندازید 

گردن لژیونرهایی  که نیامدن مقصر کادر فنیــه که امثال نورالهی 
رو دعوت نکرد

  باعرض سالم  وخســته نباشــید به هم وطن های خوب ایرانی. 
ورزش خوبه ولی احتــرام یکدیگر راحفظ کنید. بــه امید قهرمانی 

پرسپولیس. م.  ط. ازمشهدمقدس

  ریش ســفید مایلی کهن به حــال فوتبال چه ســودی داره,بره 

کدخدا بشه. ادیب از رشتخوار

  اســتادمایلی کهن دوره امثال شما گذشــته,کاش تو اوج رفته 
بودی.بهزاد میرسعیدی

  پرسپولیســیهای عزیزهــر وقــت مثل اســتقالل ســتاره روی 

پیراهنشــون کنــارآرم باشــگاه نشســت درمــورد اســتقالل 
اظهارنظرکنن. مرتضی مشهد

  یک بهمن سالروز قهرمانی استقالل تهران در لیگ دسته سوم 

کشور را به تمام خانواده استقالل و طرفدارها شون تبریک میگم . 
عشق است قرمز . جواد وثوق نیا

   موقعی که ثانیه۷ ازمس ســونگون توجام حذفی گل میخورین  

بایدم خودتون رو با تیمای اروپایی مقایسه کنید،،،پیروزی کجا؟رئال 
وبارسا کجا؟

  درجواب اون دوست خوش خیالی که پرسپولیس رو با بارسلونا 

یکی میدونــه بگــم اون بازیکنهایــی که اســم بردی توی لیســت 
بارسلوناهســتن البتــه به عنــوان توپ جمــع کن ضمنــا اگه توپ 
جمع کنهای بارســا با تیمتون مســابقه بدن مطمئن باشین با اختالف 

10گل بازنده هستین.

   من به عنوان یک پرسپولیســی آتشــی اقرار می کنم از برخی 

مربیان و بازیکنان اســتقاللی خیلی خیلی خوشم میاد و دوستشان 
دارم از جملــه قلعه نویی، هــادی طباطبایی، محمدنــوازی، رحمتی 

حیدری، تیموریان و ... سیدحسن از مشهد

  اشکان دژاگه در دیدار این هفته تیمش العربی در حالی 

که جواد نکونام اولین بازیش را برای این تیم انجام می داد 
موفق به گلزنی شد.

  جیانفرانکو زوال سرمربی مشهور العربی بعد از این دیدار گفت 

نکونام تنها در نیمه اول خوب بود.
  در آخرین جلســه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، از 

صداوســیمای ایران به عنوان یکی از توسعه دهندگان فوتبال در 
آسیا تقدیر شد.

  بانو دانایی فرد همسر ایرج دانایی فرد موسس باشگاه استقالل 
که به نوعی مادر معنوی این باشگاه نیز محسوب می شد درگذشت.

  جعفر مختاری فر بازیکن پیشین اســتقالل می گوید چند سال 

پیش قصد ثبت نام در صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان 
را داشته است اما زمانی که مدال های قهرمانیش را به مسوول آنجا 
نشــان داده به او گفته اند که ثبت نام نمی کنیم و این آهن پاره ها 

را جمع کن!
  بعد از اعتصاب اعضای تیم فوتبال استقالل، آن ها  20درصد از 

مبالغ قرارداد خود را دریافت کردند.
  لوبانف دروازه بان جدید و ازبکســتانی پرســپولیس از دیروز 

تمرینات خود را با پرسپولیس آغاز کرد.
  علیرضا منصوریان از تماشــاگران نفت تهران به عنوان اسلحه 

مخفی این تیم در دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا نام برد.
  انصاری مدافع جوان پرسپولیس به دلیل مصدومیت دیدار با 

سپاهان را از دست داد.
  سردار آزمون برای همراهی تیمش روستوف در اردوی اسپانیا 

به این کشور رفت.
  شیخ ســلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آســیا از تایید رای 

اولیه اختالف ایران و عربستان خبر داد.
  طاهری سرپرســت باشــگاه پرســپولیس در خصوص شایعات 

انتقال مهدی طارمی به روسیه تاکید کرد این باشگاه هیچ پیشنهادی 
در خصوص این بازیکن دریافت نکرده است.

  حمیدرضا استیلی معتقد است اشتباهات سریالی داوران علیه 

تیمش ملوان ادامه دارد.
  امیر قلعه نویی می گوید انتظاراتــش در فصل نقل و انتقاالت 

توسط مسووالن تراکتورسازی برآورده شده است.
  فراز کمالوند سرمربی گسترش فوالد بعد از خرید سیدصالحی 

معتقد است ضعف خط حمله این تیم با ورود این بازیکن رفع شده 
است.
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گزارش کوتاه

علی عبداحد نتایج  به دست آمده در دیدارهای هفته پنجم از دور 
سوم )هفته بیست و سوم( لیگ برتر بســکتبال کشور باز هم باعث 
بی ثباتی و جابه جایی تیم های باالی جدول شد و این در حالی است 
که تیم های از نیمه به پایین جدول همچنان ثابت و محکم هستند و 
از جایگاه خود تکان نمی خورند! شیمیدر در سالن بسکتبال مجموعه 
آزادی تهران پذیرای همشــهری خود دانشــگاه آزاد اسالمی بود و 
توانست این رقیب اصلی خود را ۶8 بر ۶۱ شکست دهد و با 34 امتیاز 
و یک بازی کمتر از ردیف چهارم به سوم جدول آمد. دانشگاه آزاد نیز 
با 34 امتیاز و تفاضل گل مثبت بیشتر از مکان سوم به دوم صعود کرد. 

)نتیجه نهایی تا پایان دور سوم این دو تیم دو بر یک به سود شیمیدر 
تهران اســت(. تیم پاالیش نفت آبادان که با حکم قرعه اســتراحت 
داشت، با 34 امتیاز و همچنین یک بازی کمتر و نیز تفاضل گل مثبت 
پایین تر و بدون مسابقه به چهارم جدول سقوط کرد. پتروشیمی بندر 
امام صدرنشین که ادگارد سوسا و بهنام یخچالی را به علت اینکه در 
هفته چهارم و مقابل پاالیش نفت آبادان مضروب و مجروح شده بودند، 
در اختیار نداشت، با نتیجه یکطرفه و آسان تیم شهرداری تبریز که این 
تیم نیز بازیکن خارجی خود آکینک باال را در بازی نداشت 8۶ بر 59 
شکست داد و با 38 امتیاز تنها تیم ثابت در مکان اول جدول ماندگار 
شد و تبریزی ها با 23 امتیاز همچنان در رتبه نهم جا خوش کرده اند. 
نیروی زمینی تهران میزبان شهرداری گرگان بود. ارتشی ها که تیم 
خوب، یکدست و دونده ای هستند و به اصطالح ورزشی ها گربه سیاه 
تیم ها هستند، توانستند سه کوارتر تیم قدرتمند شهرداری گرگان 

را با نتایجی نزدیک آزار دهند، اما در پایان وقت قانونی 4۶ بر ۶3 به 
گرگانی ها باختند. نیروی زمینی با 24 و تیــم میهمان با 3۱ امتیاز 
مکان های هشتم و ششم جدول را در اختیار دارند. شهرداری اراک که 
با حکم کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در سالن بدون تماشاگر 
خود پذیرای ثامن مشهد بود، در دیداری پر افت و خیز توانست 83 بر 
۶9 مشهدی ها را شکست دهد. اراکی با 33 و ثامنی ها با 25 امتیاز در 

سکوهای پنجم و هفتم جدول ایستاده اند.

نتایج هفته بیست و سوم لیگ برتر بسكتبال
شیمیدر تهران ۶8 - دانشگاه آزاد اسالمی ۶۱
پتروشیمی بندرامام 8۶- شهرداری تبریز 59

شهرداری اراک 83- ثامن مشهد ۶9
نیروی زمینی 4۶- شهرداری گرگان۶3

لیگ برتر بسكتبال

بی ثباتی در باالی جدول! 

مدیر تیم های ملی فدراسیون بسکتبال از خدمات ورزشی آستان قدس 
رضوی به آحاد جامعه تقدیر کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی آستان 
قدس رضوی، محمدرضا مشحون با حضور در محل تربیت بدنی آستان 
قدس رضوی ضمن بازدید از امکانات و تجهیزات ورزشی این مجموعه 
گفت: باید بگویم این مجموعه منحصر به فرد است و نگاه عمیق تولیت 
عظمای آســتان قدس رضوی به مقوله فرهنگ و ورزش و ایجاد بستر 
مناســب برای حضور نوجوانان و جوانان به ورزش در جهت ســالمت 

جسم و روح آنان ستودنی است. رئیس کمیته فنی فدراسیون بسکتبال 
افزود: من سفرهای مختلف ورزشی به کشورهای دنیا داشتم و امکاناتی 
که در مجموعه ورزشــی امام رضا)ع( دیدم، در نوع خود بی نظیر بود و 
کمتر دیده بودم. مشحون اظهار کرد: به عنوان فردی که سال هاست به 
ورزش کشور خدمت می کند، از این همه عظمت احساس غرور می کنم. 
خراسان رضوی با داشتن چنین فضاهایی باید در سطح کشور بیش از این 
موفق باشد و نوجوانان و جوانان مشهدی باید به خود افتخار کنند که در 
چنین محیطی که سرشار از معنویت و نشاط است، ورزش می کنند. الزم 
به ذکر است؛ مدیر تیم های ملی فدراسیون بسکتبال در بازدید از سالن 
اختصاصی بسکتبال موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی امکانات 

این مجموعه را مطلوب ارزیابی کرد.

رقابت های تیراندازی قهرمانی آسیا
طالی آسیا برای بانوی المپیكی ایران 

ایسنا: در ادامه رقابت های قهرمانی آسیا که در هند در حال برگزاریست 
نجمه خدمتی بانوی المپیکی ایران با حضور در فینال رشته تفنگ ۱0 متر 
بانوان توانست در رقابتی نزدیک با تیرانداز هندی در شوتاف قرار گیرد و در 
نهایت توانست با قرار گیری در جایگاه اول آسیا، مدال طال را از آن خود کند 
و اولین مدال کاروان کشورمان را در این رشته به نام خود ثبت کند. گفتنی 
است در این رشته بعد از خدمتی تیراندازان هندی دوم وسوم شدند. ضمن 
اینکه نرجس امام قلی نژاد و الهه احمدی دو نماینده دیگر ایران با قرار گرفتن 

در جایگاه دوازدهم و پانزدهم از رسیدن به فینال بازماندند.

تقدیر مدیر تیم های ملی فدراسیون بسکتبال 
از خدمات ورزشی آستان قدس رضوی


