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هفته هفتم ليگ برتر

نصف جهان سد  راه  پرسپوليس
 فوتبــال  حميد رضا عــرب  پرســپوليس پس 
ازاينكه صدرجــدول را بــه دليل توقف مقابل اســتقالل 
درشهرآورد83ازدســت داد حاال به اميد بازگشت به صدر 
جدول رخ دررخ سپاهان قرار مى گيرد. حريف عصر امروز 
پرسپوليس برخالف هميشه تيم با ثباتى نبوده و در فصل 
جارى پرنوسان پيش رفته است. البته سپاهان درهمين حال 
نيز توانسته امتيازهاى معقولى را جمع آورى كند و در جمع 
مدعيان اين فصل بماند اما سپاهانى كه در هفته هاى آغازين 
ديديم چندان رو به راه نبود و از نظر فنى تفاوت هاى بسيارى 

با سال هاى اوجش دارد. 
با اين حال عبداهللا ويسى خيلى دوست دارد كه با برترى 
مقابل پرسپوليس خود را به عنوان يكى از مدعيان جدى 
اين فصل معرفى كند چرا كه ســپاهان تــا پايان هفته 
ششم هنوز نتوانســته نتايج درخورى بگيرد كه بشود آن 
ها را در زمره مدعيان جدى اين فصل ناميد. ســپاهانى 
كه مى بينيم تيمى اســت برخــوردار از بازيكنان جوان 
و كم نام و نشــان بســيار كه در كنار برخى مهره هاى با 
تجربه مى كوشند دوباره اين تيم را به يكى از قطب هاى 
بزرگ فوتبال ايران بدل سازند. زردپوشان اما براى گذر 
از پرسپوليسى كه سرســخت ترين وجدى ترين مدعى 
قهرمانى اين فصل محسوب مى شود، كار ساده اى پيش 

رو ندارند.
 گرچه تيم برانكو در دربى 83بســيار پايين تر از ســطح 
انتظارها بود اما حال وهواى آن بازى را بايد متفاوت دانست 
با تمام بازى هاى گذشته و پرســپوليس به احتمال فراوان 
از همين بازى عصر امروز دوبــاره اوج خواهد گرفت و بازى 
معقوالنه و تماشاگرپســندى را به نمايش خواهد گذاشت 
ولو اگر نتيجه آن شود كه ويسى و شاگردانش انتظار دارند. 
ســرخ هاى پايتخت امروز كمــال كاميابى نيــا را به دليل 
محروميت در اختيارندارند و فرشاد احمد زاده نيز آن ها را به 

دليل مصدميت تنها خواهد گذاشت.
 با اين حال دست برانكو براى انتخاب يازده مرد اصلى اين 
بازى بسته نيست و پرسپوليس درحالى كه وحيد اميرى را 
پس از چند هفته دورى از ميدان در اختيار خواهد داشــت 

احتماال با تركيبــى كامال هجومى گام بــه ميدان خواهد 
گذاشت. 

به موازات اين بازى مهيج كه بى گمان مهم ترين بازى هفته 
محسوب مى شود، گسترش فوالد كه وضعيت اسفبارى در 
قعرجدول دارد در خانه اش ميزبان فوالد خوزستان است. 
اين بازى ازهمه جهات براى تيــم هاى پايين جدولى مهم 
اســت و اگر برنده اش ميزبان باشــد، معادالت را دراعماق 

جدول پيچيده ترخواهد كرد. 
نفت تهران و ماشين سازى نيز ديگر بازى روز دوم را برگزار 

مى كنند.ديدارى كه على دايى را رخ در رخ رسول خطيبى 
قرار مى دهد. اين بازى نيز براى تيم هاى ميانه جدول مهم 
است و اگر ماشين سازى كه هفته پيش را با شكست پشت 
سرگذاشتند بتوانند برنده ازاين ميدان خارج شوند دوباره 
به صف مدعيان اين فصل ملحق خواهند شــد هرچند كه 
پيروزى مقابل نفت تهران بسيار دشوار است و دايى نيز در 
پى رسيدن به صدر جدول است و سخت مى كوشد كه تمام 
ناكامى هاى ســال هاى اخيرخود را   با زردپوشان تهران به 
دست فراموشى بسپارد. اما ازتقابل پديده وصنعت نفت نيز 

نبايد غافل بود. ديدارى كه شايد اگر با برترى مشهدى ها به 
پايان برســد آن ها را به ماندن در ميان تيم هاى رتبه تك 

رقمى اميدوارتر كند.

برنامه روز دوم هفته هفتم
سپاهان - پرسپوليس ساعت 17:30

گسترش فوالد - فوالد خوزستان ساعت 16:45
نفت تهران - ماشين سازى ساعت 17:30

پديده خراسان - صنعت نفت آبادان ساعت 17

ســينا حســينى : با وجــود تاكيــد مديران 
اســتقالل تهران مبنى بــر حاكم بــودن فضايى 
آرام بر رفتارهــاى مديريتى باشــگاه، اما اتفاقات 
روزهاى اخير نشان مى دهد نه تنها آرامش ميان 
اليه هاى مديريتى اين مجموعه برقرار نيست بلكه 
تنش هاى مديريتى به شكل قابل توجهى افزايش 

يافته و دوباره اختالفات باال گرفته است.
 اختالف اصلــى در اين مجموعه ورزشــى ميان 
رئيس هيات مديره و سرپرست باشگاه وجود دارد 
سيد رضا افتخارى و شهاب جهانيان با وجود اينكه 
در گفت و گو با خبرنگاران منكر هرگونه اختالف 
و درگيرى مى شــوند اما در عمل ثابت كردند به 
شــدت با يكديگر اختالف دارنــد . نمونه بازر اين 

اختالف و تنش ها را مى توان در انتصاب هاى اخير 
رئيس هيات مديره در انتخاب ســخنگوى باشگاه 
و مشاور رئيس هيات مديره مشاهده كرد. شهاب 
جهانيان در اقدامى انفرادى هاشــم ساعدى را به 
عنوان سخنگو و حسن روشــن را به عنوان مشاور 
خود انتخاب كرد و از مســووالن باشگاه خواست 
بدون اطالع مديرعامل باشــگاه اين انتصاب ها را 
از طريق سايت رسمى باشــگاه به اهالى رسانه و 

هواداران اطالع رسانى كنند.
سيد رضا افتخارى با ابراز بى اطالعى از اين موضوع 
از مسووالن پايگاه خبرى استقالل خواست هرچه 
ســريعتر خبر انتصاب حســن روشــن را از روى 
خروجى اين درگاه اينترنتى حذف كنند تا وى در 

اين رابطه تصميم گيرى كند.
 كشمكش ميان سرپرست باشگاه و رئيس هيات 
مديره خيلى زود به ســوژه اصلى رســانه هاى 
خبرى تبديل شــد تــا جايى كه رســانه هاى 
نزديك بــه وزارت ورزش از عملكــرد افتخارى 
در حذف خبر انتصاب روشــن به شــدت انتقاد 
كردند و مدعى شــدند افتخارى بــه اين ترتيب 
دوباره براى جهانيان خط و نشان كشيد تا دعوا 
ميان اين دو مقام مســوول در باشگاه استقالل 

شدت گيرد.
با اين وجود افتخارى به نزديــكان خود اعالم كرده 
انتصاب روشــن به صالح مجموعه استقالل نيست 
و اين اقدام مى تواند تنش هاى موجود در باشگاه را 

تشديد كند! اما چرا افتخارى با اين حركت جهانيان 
مخالف است، گفته مى شود پس از اينكه افتخارى 
از دو تن از پيشكسوتان باشــگاه رقيب به نيكى ياد 
كرد و آنها را ســمبل فوتبال ايران خواند، حســن 
روشــن در مصاحبه اى عليه مديرعامل باشگاه او را 
فردى ناكار بلد توصيف كرد و مدعى شــد افتخارى، 
مدير عامل فعلى اين تيم يك پرسپوليسى است كه 

مديريت بلد نيست.
افتخارى نيز از اين اظهارنظر حاشيه اى روشن 
به شدت شاكى و عصبانى شــده است به همين 
دليل به هيچ وجــه موافق حضــور او به عنوان 
مشــاور رئيس هيات مديره در تركيب مديريت 

باشگاه نيست. 

فوتبال ايرانى
شكست سنگين سياه جامگان در گام هفتم

تراكتورسازى صدر را قبضه كرد
ورزش:  در آغاز هفته هفتم رقابت هاى ليگ برتر باشــگاه هاى كشور، 
سياه جامگان در زمين تراكتورسازى شكست سنگينى را متحمل شد. 
شاگردان فرهاد كاظمى ضربه اول را خيلى زود از حريف تبريزى خود 
خوردند زمانى كه در دقيقه 3 ايرانپوريان از روى يك پنالتى مشكوك 
دروازه آندره نازاريو را فرو ريخت. پس از اين گل بازى متعادل شــد و در 
نيمه دوم سياه جامگان شرايط بسيار بهترى را نيز سپرى كرد اما اشتباهات 
فردى و 10نفره شدن سياه جامگان، دو بار ديگر تراكتور را صاحب گل كرد 
تا بازى با نتيجه سه بر صفر به نفع تبريزى ها به پايان برسد. شاگردان قلعه 
نويى با اين پيروزى جايگاه خود را در صدر جدول رده بندى با 15امتياز، 

حداقل براى يك هفته ديگر تضمين كردند.

 برنامه مرحله يك هشتم جام جهانى فوتسال
راه دشوار فوتساليست هاى ايرانى براى 

تاريخ سازى
تسنيم: ايران پس از ارائه بازى ضعيف مقابل آذربايجان و كسب رتبه سوم 
در گروه خود به مرحله   يك هشتم جام جهانى فوتسال  رسيد. بايد در 

بامداد روز پنجشنبه از ساعت 1:30 مقابل برزيل قدرت مند قرار بگيرد.
برنامه ديدار هاى مرحله يك هشتم به شرح زير است.

چهار شنبه 1395/06/31
روسيه -ويتنام/ كلمبيا-پاراگوئه

پنج شنبه 1395/07/01
ايران -برزيل/ قزاقستان-اسپانيا/ پرتغال-كاستاريكا

جمعه 1395/07/02
آرژانتين-اوكراين/ تايلند-آذربايجان/ ايتاليا-مصر

ويسى: سعى مى كنيم از پرسپوليس 
سبقت  بگيريم

ورزش: سرمربى تيم سپاهان، بازى در مقابل پرسپوليس در اصفهان 
را فرصت مناسبى براى پشت سر گذاشــتن قرمزپوشان تهرانى در 
جدول رده بندى مى داند. عبداهللا ويســى مى گويد: بازى ما مقابل 
پرسپوليس يك بازى سخت و فشــرده خواهد بود و سه امتياز حائز 
اهميت است هر دو تيم ارزش اين ســه امتيار را مى دانند. ما هفته 
گذشته اختالف با پرســپوليس را به 2 امتياز رسانديم و حاال تالش 
مى كنيم با برد در اين مســابقه يك امتياز پيش بيفتيم و از اين تيم 
سبقت بگيريم. ميزبانى و ميهمانى در اين بازى ها مهم نيست ولى در 
هر شرايطى ما بايد به فكر برد باشــيم و محكوم به برد هستيم. ما در 
بازى هاى خانگى به اندازه كافى امتياز نگرفته ايم و اين بار بايد جبران 

كنيم و نتيجه مورد نظر را بگيريم.

قرعه كشى مسابقات جام حذفى برگزار شد 
ورزش: مراسم قرعه كشى جام حذفى فوتبال ايران در سازمان ليگ 
برگزار شد و هر 64  تيم حاضر در اين  مرحله رقباى خود را شناختند. 
پيش از اين، 60 تيم استانى و ليگ دسته دومى در مراحل اول و دوم 
شركت كرده اند و 30 تيم راهى مرحله سوم شدند. فهرست مهمترين 

ديدارهاى اين مرحله در زير مى آيد:
قشقايى شيراز- پرسپوليس
ملوان نوين - استقالل تهران

تراكتور- فوالد ياسوج
استقالل خوزستان - نفت و گاز گچساران

پديده مشهد - شهباز نوژن البرز
غذاى سبز مشهد - سپاهان

شهردارى ماهشهر - سياه جامگان

مهاجرى: راهى جز برد نداريم
ورزش: سرمربى تيم پديده معتقد است تيمش در مقابل صنعت نفت 
آبادان راهى به جز كســب پيروزى ندارد. رضا مهاجرى در خصوص 
اين بازى مى گويد: در مقابل نفت راهى جز برد نداريم، در بازى قبلى 
خوب بازى كرديم اما متاسفانه در مصاف با فوالد با وجود موقعيت هاى 
متعد د اسير اشتباه شديم و پنالتى داديم و گل خورديم. همه راه ها 
براى رســيدن به گل را امتحان كرديم اما به آنچه كه مى  خواستيم 
نرسيديم و در عين شايستگى باختيم. نفت آبادان كادرى منسجم و 
خوب دارد كه تيمى خوب هم بسته است. بايد مواظب قدرت اين تيم 

باشيم. بايد سه امتياز اين ديدار را از آن خود كنيم.

دست نشان: نماينده اى از مشهد
 مى تواند صدرنشين ليگ شود

ورزش: سرمربى تيم نفت آبادان در 
آســتانه ديدار تيمش مقابل پديده 
مشهد پتانسيل فوتبال مشهد را در 
حد صدرنشين شــدن در ليگ برتر 
مى داند. نادر دســت نشان معتقد 
است: پديده يكى از تيم هاى خوب 
ليــگ برتر اســت كه با ثبــات كار 
مى كنــد. تغييرات كمى داشــته و 

همين مساله باعث شده تا بتواند با هماهنگى خوبى كار خود را دنبال 
كند. با توجه به پتانسيل فوتبال خراسان، به اندازه كافى از امكانات 
مالى استفاده نشــده و از اين حد، مى تواند جدا شــود و روزى مثل 

تراكتور از صدرنشينان فوتبال ايران شود.

استقالل و پرسپوليس براى دربى 
جريمه شدند

ورزش: ديدار دو تيم استقالل و پرسپوليس تهران در هفته ششم برگزار 
شد و از سوى تماشاگران تيم استقالل تهران تخلفاتى مبنى بر فحاشى به 
تيم حريف رخ داد. اين تيم طبق بند 3 ماده 79با توجه به سابقه تخلف در 
هفته هاى دوم، سوم و پنجم ، به يكصد ميليون ريال جريمه نقدى محكوم 
شد. همچنين اين تيم بخاطر تخلف تماشاگرانش مبنى بر پرتاب اشيا به 
داخل زمين و برخورد بطرى آب به بازيكن تيم مقابل، با توجه به سابقه 
تخلف در هفته هاى دوم، سوم و پنجم  و طبق بند يك ماده 79 بايد 100 
ميليون ريال جريمه نقدى پرداخت كند. تيم پرسپوليس تهران به دليل 
پرتاب نارنجك و اشيا از سوى تماشاگرانش طبق بند يك ماده 79 و با توجه 
به سابقه تخلف در هفته هاى دوم و چهارم به پرداخت يكصد ميليون ريال 
جريمه نقدى محكوم شد. اين تيم نيز به دليل فحاشى تماشاگرانش 
به تيم مقابل طبق بند 3 ماده 79 بايد 100 ميليون ريال جريمه 

نقدى پرداخت كند.

دايى: پرسپوليس نوراللهى را 
نخواهد، جذبش مى كنيم

ورزش: على دايى ســرمربى نفت تهران خود را يكى از 
عالقه مندان به بازى احمد نوراللهى دانسته اما جذب 
احتمالى او را در گروى رضايت باشگاه پرسپوليس براى 
جداييش مى داند. دايى تاكيد مى كند: ما صحبتى 
با نوراللهى نداشــتيم و او هم صحبتى با ما نداشته 
كه به نفت بيايد. ما در تعطيالت 3، 4 بازيكن ديگر 
را تســت مى كنيم تا به ما اضافه شوند. بايد با 
شــرايطى كه داريم، بازيكن اضافه كنيم. بايد 
با گرفتن بازيكن خــوب، تيم را تقويت كنيم. 
در صورتى كه پرســپوليس نوراللهى را آزاد 
كند، ما دوست داريم او را جذب كنيم اما فكر 

نمى كنم اين اتفاق رخ دهد.

خوردبين: مقابل قشقايى 
هم ملى پوشانمان را مى خواهيم!

ورزش:  سرپرست باشــگاه پرســپوليس مى گويد حتى در مقابل 
تيمى مانند قشــقايى در جام حذفى نيز اين باشگاه به ملى پوشان 
خود نياز دارد. محمود خوردبين تاكيد مى كند: ما مشكلى با كسى 
نداريم و مى خواهيم كه در ديدار مقابل قشــقايى در جام حذفى هم 
 ملى پوشانمان حضور داشته باشــند. به  هر حال در مقابل قشقايى 

ميهمان هستيم و مى توانند براى ما دردسر ساز شوند!

شمسايى: 
از ديد منطقى

 حريف برزيل نمى شويم
ورزش: كاپيتان اسبق تيم ملى فوتســال على رغم اشاره به سن 

باالى بازيكنان برزيل، شــانس آنچنانى را براى موفقيت تيم ملى در 
مقابل آن ها در دور دوم جام جهانى فوتسال قائل نيست. وحيد شمسايى 

معتقد است: بهترين تيم تاريخ از لحاظ بازيكن و كادر فنى را داشتيم و باور 
كردنى نيست كه به عنوان تيم ســوم صعود كنيم. از سال 2008 به اسپانيا 

نباختيم.
 وقتى شكست خورديم شرايط ســخت شد. به سختى مراكش را شكست 
داديم و موقعيت هاى زيادى را به هدر داديم. متاسفانه از سد آذربايجان 
هم نگذشــتيم و حاال بازى ســختى مقابل برزيل داريم. برزيل تيم 

هميشگى نيست چون ميانگين 31 سال است. 9 تا 10 بازيكن 
باالى 30 سال دارند و با اينكه احساسات ميگويد مى بريم 

اما منطقى حريف برزيل نمى شويم. البته اگر از 
اســم برزيل نترسيم شانس خواهيم 

داشت.

برانكو: 
هميشه در اصفهان 
هيجان زده مى شوم

ورزش: سرمربى تيم پرسپوليس در كنفرانس خبرى پيش از بازى با 
سپاهان از هيجان خود براى رويارويى با زردپوشان اصفهانى خبر داد. برانكو 

ايوانكوويچ در خصوص اين بازى مى گويد: بعد از بازى تراكتورسازى و استقالل اين 
سومين دربى ما و يكى از قشنگ ترين مسابقات ما است. تيمى كه در 10 سال گذشته 
پرافتخارترين تيم در فوتبال ايران بوده است. اين تيمى است كه بسيار عالى سازماندهى 
شده است. طبيعى است كه بعد از عدم موفقيت در سال گذشته اين تيم امسال جوان 
شده است و مربى قهرمان فصل گذشته را به تيم خود اضافه كرده است. هميشه وقتى 
به اصفهان مى آييم هيجان خاصى داريم زيرا بازى با سپاهان هميشه جايگاه خاصى 
براى ما داشته است. برانكو در خصوص آخرين شرايط رامين رضاييان نيز مى 

گويد: بعضى ها مى گويند من رامين رضاييان را به دليل تنبيه انضباطى در 
دربى بازى نداده ام. بايد بگويم مساله اى به نام جريمه انضباطى در 

بازى نداريم. ايشان تا به حال تنها 8 تمرين با ما داشته است 
و عمال بدون  گذراندن تمرينات آماده سازى 

به ما اضافه شده است.

@qudsonline.ir

جنجال  
پست مدافع پرسپوليس 

در اينستاگرام
اولتيماتوم جدى برانكو به رضاييان 

محمدرضا ميرزا : اختالف ميان رامين رضائيان و برانكو مساله جديدى 
نيست، اما انتشار يك پست اعتراضى در يكى از شبكه هاى اجتماعى  از سوى 

اين بازيكن نسبت به بيرون ماندنش در بازى هاى اخير پرسپوليس سبب شد تا 
وى به صورت علنى نارضايتى خود را نسبت به تصميم گيرى فنى برانكو نشان دهد! 
پست اعتراضى رامين رضاييان در اينستاگرامش هرچند يك اعتراض نرم بود اما 
كامنت هاى تند و دور از انتظار برخى هواداران باعث شد اين بازيكن در اقدامى 
بحث برانگيز به توصيه برخى دوستانش مطلب منتشر شده را حذف كند تا در 
آينده با خشم بيشتر برانكو رو به رو نشود. گفته مى شود يكى از اعضاى كادر 

فنى به رضاييان پيغام داده برانكو همه رفتارهاى او را زير نظر دارد از اين 
رو بهتر است از هرگونه رفتار حاشيه اى و احساسى پرهيز كند 

چون ممكن است با پاسخ تندى از سوى سرمربى تيم 
فوتبال پرسپوليس رو به رو شود.

2
ضد حمله

سرمربى تيم نفت آبادان در 
آســتانه ديدار تيمش مقابل پديده 
مشهد پتانسيل فوتبال مشهد را در 
حد صدرنشين شــدن در ليگ برتر 
مى داند. نادر دســت نشان معتقد 
است: پديده يكى از تيم هاى خوب 
ليــگ برتر اســت كه با ثبــات كار 
مى كنــد. تغييرات كمى داشــته و 

همين مساله باعث شده تا بتواند با هماهنگى خوبى كار خود را دنبال 

كاش يه مقدار جذبه داشته باشين
حمله تند على كريمى به رئيس 

فدراسيون فوتبال
ورزش:  اسطوره فوتبال ايران به تعطيلى هاى پياپى ليگ 
برتر اعتراض شــديدى كرد و اين موضــوع را به ضعف 
مديريت مهدى تاج مرتبط دانست. على كريمى به صورت 
غير منتظره با انتشار پيامى نسبت به وقفه چند ماهه ليگ 

برتر و برنامه ريزى تيم ملى واكنش نشان داد و گفت:
«روى صحبتــم بــا آقــاى تاج هســت كــه رئيــس جديد 
فدراسيون هستن ايشــون!!! آقاى تاج من فكر مى كنم 

كه ليگــى پويا و منظم مى تونــه ضامن موفقيت و 
تيم ملى قوى باشــد، اين همــه تعطيلى براى 

تيم ملى كه اســكلت اصليــش رو بازيكنان 
لژيونر كه فقــط 3-2 روز قبل از بازى 

به تيــم ملحق شــن، بــراى چيه!؟؟ 
همه كشــورهاى دنيــا درگير اين 
بازى ها هســتن ، آيا اونها هم اين 

چنيــن برنامــه ريــزى مى كنن!؟ 
بلــه واســه همــه مــا ايرانى ها 
صعود به جام جهانى لذت بخش 

اســت، ولــى فكــر مى كنم بــا يه 
م برنامه ريــزى بهتر و اصولــى كه در  تما

دنيا مرسوم هست مى تونيم به اين مهم دست پيدا 
كنيم با اين تفاوت كه به باشــگاه هاى كشور كه اين 
همه هزينــه مى كنن هم لطمه نمى خــوره، آقاى تاج 
شما اومديد كه مشــكالت گذشته رو برطرف كنيد 
ولى چيزى كه درست نشده هيچ ،اوضاع نسبت به 
گذشته وخيم تر شده. كاش يه مقدار جذبه داشته 
باشــين و در مقابل مصاحبه هاى كسى كه پشتش 
قايم شدين واكنشى هر چند اندك نشان مى داديد 
تا مــا مى فهمديــم كه واقعــاً اومديد كــه تغييرات 
اساســى در فدراســيون را رقم بزنيــد!! صعود به 

جام جهانى مهمه خيلى مهمه ولى من فكر نمى كنم به 
قيمت از بين رفتن باشگاه ها و بازيكنان ليگ. آقاى تاج 

شما رييس فدراسيونى هســتين كه وظيفه اصليش 
اول مديريت ليگ هاى فوتبال خصوصــاً تيم هاى پايه 

كه آينده ســازان فوتبال هستن، مى باشد. يه نصيحت 
دوستانه مى كنم آقاى تاج تا دير نشده روش كارتون رو 

عوض كنيد، چشم گوى بعضى ها نباشــيد، بزارين وقتى 
از اين فوتبال رفتين اســمتون به نيكى ياد شود همانند 

صفايى ها، دادكان ها، !! هنوز دير نشده نه دير نشده»

   نوروزى مهاجم نفت آبادان امتياز گرفتن از پديده را در مشهد 
سخت عنوان كرد.

    هرى كين در بازى اخير تيمش مقابل تاتنهام از ناحيه ليگامنت 
مچ پا دچار مصدوميت شده است.

    خبرها   از تالش محســن فروزان براى خروج از تيم جديدش 
يعنى خونه به خونه بابل حكايت دارد.

    فلينى هافبك منچســتر يونايتــد معتقد اســت تيمش دچار 
بحرانى كوچك شده است.

    حسن روشن مى گويد براى ســاكت شدن از باشگاه استقالل 
حكم مشاور فنى اين باشگاه را نگرفته است.

    اتحاديه فوتبال اسكاتلند تحقيقات خود را در خصوص احتمال 
تخلف جوئى بارتون هافبك رنجرز به دليل شــرط بندى آغاز كرده 

است.
   باشگاه منچسترسيتى از لباس سوم نارنجى رنگ خود رونمايى 

كرد.
    محسن يوســفى هافبك پديده مى گويد از ســه باشگاه، پول 

طلبكار است.
    يحيى توره هافبك ســاحل عاجى منچسترســيتى از بازى هاى 

ملى خداحافظى كرد.
    محمد ايرانپوريان مدافع تيم فوتبال تراكتورســازى تبريز با 
گلى كه در دقيقه 3 بازى تيمش مقابل ســياه جامگان وارد دروازه 
نازاريو كرد موفق شد سريع ترين گل ليگ شانزدهم را تا اين لحظه 

به ثمر رسانده باشد.
    سايت رســمى كنفدراسيون فوتبال آسيا ســالروز تولد رضا 

قوچان نژاد را به او تبريك گفت. 
    جرمن جينس هافبك سابق تيم ملى انگليس، آدام الالنا هافبك 

ليورپول را بهترين نوع يك هافبك مدرن در فوتبال لقب داد.
    اندى مارى تنيسور مشهور مى گويد بازى خيريه اين هفته خود 

را با وجود مصدوميت از دست نخواهد داد.
    در ميان عكس هاى برتر روزنامه اكيپ از مسابقات پارالمپيك، 
عكســى هم از مرتضى مهرزاد واليباليســت غول پيكر ايرانى به 

چشم مى خورد.
    در آستانه بازى رئال با ويارئال، رونالدو و بيل كه بازى قبلى را 

از دست داده بودند به تمرينات اين تيم بازگشتند. 
    ورمان مهاجم 23ساله هلندى هيرنفين بار ديگر به انتقاد از 
عدم حضورش در تركيب ثابت اين تيم و قرارگيرى قوچان نژاد در 

تركيب اصلى به جاى او پرداخت.
    رافائل نادال تنيسور اســپانيايى شائبه استفاده اش از مواد 
نيروزا را رد كرده و مى گويد دوپينگى نيست و براى مصرف برخى 

داروها مجوز داشته  است.
   سعيد فتاحى در مورد اعتراض مربيان به تعطيلى يك ماهه ليگ 
برتر گفت: واقعاً نمى دانم بعضى از مربيان از كجا تعطيلى يك ماهه 
را آورده اند.  در كل ليگ برتر ما فقط 9 روز به خاطر روزهاى فيفا و 

بازى هاى تيم ملى تعطيل است.
 

گزارش روزتلگرامى

به برانكو رحم كنيد!
رســول بهروش: پرســپوليس دربى تهران را نبرد و ظاهرا همين 
مساله كافى بود تا موجى از انتقادها عليه برانكو به وجود بيايد. از 
قرار معلوم عده زيادى از هواداران پرسپوليس منتظر كسب يك 
پيروزى راحت و پرگل مقابل استقالل بودند و حاال كه اين اتفاق رخ 
نداده، مربى كروات را به باد شالق گرفته اند. اينكه او چرا رامين 
رضاييان را بازى نمى دهد، اينكه چرا بى خيال ربيع خواه نمى شود و 
يا اينكه چرا تيمش مثل پارسال زيبا بازى نمى كند؛ اينها محورهاى 
مهم ترين انتقــادات هواداران پرســپوليس از برانكو هســتند؛ 
اما آيا واقعا اين مربى در شــرايط كنونى ســزاوار تحمل اين همه 

غرولند هست؟
برانكو بهترين مربى دنيا نيست كه اگر بود، حتما در كشورى صاحب 
فوتبال تر از ايران مربــى تيمى به مراتب بزرگتر از پرســپوليس 
مى شد. كار او طبعا اشكاالت و كم وكاستى هايى هم دارد، همانطور 
كه حتى نامدارترين مربيان دنيا نيز گاهى دچار اشــتباه مى شوند. 
همه اينها درست، اما يادمان باشد كارى كه برانكو در پرسپوليس 
كرده، به مراتب بزرگتر از آن بوده كه صرفا به خاطر دو تســاوى يا 
بازى ندادن به يك بازيكن بشود ناديده اش گرفت. برانكو از تيمى 
كه به معناى واقعى كلمه «تحقير» شده بود و همين دو سال پيش 
كاپيتانش در استاديوم آزادى به مناسبت بقا در ليگ برتر «سجده 
شكر» به جا آورد، تيم باشخصيتى ساخته كه داخل و خارج از خانه 

مردم فقط توقع پيروزى از آن را دارند.
پرســپوليس نه پارســال و نه امســال در فصــل نقل وانتقاالت 
ريخت وپــاش خاصى نكــرد، اما امــروز در چنــان جايگاهى قرار 
گرفته كــه هوادارانش حتى مســاوى در زمين غيراســتاندارد 
تراكتورســازى را هم تحمل نمى كننــد و فقط بــرد مى خواهند. 
اگر چنين تحــول عظيمى در پرســپوليس رخ داده، بدون ترديد 
بخش قابل توجهى از آن متوجه شــخص برانكو و مهارتش بوده 
است، اما عجيب است كه هوادار عجول، كم طاقت و فراموشكار 
ايرانى به همين راحتى همــه چيز را از ياد مى برد و به ســرعت 

پشت تيمش را خالى مى كند.
كســى چــه مى دانــد؛ شــايد هــم آن دســته از هــواداران 
پرسپوليس كه حاال روبروى برانكو ايستاده اند، دل شان براى 
تيم بى عيب و نقص درخشان يا اســتيلى تنگ شده و خواهان 
بازگشــت به همان عصر طاليى هســتند! واضح است كه كسى 
نمى توانــد مخالف نفــس «انتقــاد» حتى در قبــال موفق ترين 
مجموعه ها باشــد، اما بخشــى از آنچه امــروز در فضاى مجازى 
ديده مى شود، تلفيق نامباركى از بى انصافى و جفاكارى است. 
اگر قرار باشــد بــراى فرهنگ هــوادارى فقط يــك ركن قايل 
باشــيم، آن ركن چيزى غير از «وفادارى» نمى تواند باشــد. با 
اين تفاسير واى به روزگار فوتبالى كه هوادارش با اولين باد 

از اين رو به آن رو مى شود!

يادداشت 123

تنش مديريتى دوباره در 
باشگاه استقالل اوج گرفت

افتخارى مخالف 
شماره يك 

حسن روشن در 
استقالل!

ديدار دو تيم استقالل و پرسپوليس تهران در هفته ششم برگزار ورزش: ديدار دو تيم استقالل و پرسپوليس تهران در هفته ششم برگزار ورزش: ديدار دو تيم استقالل و پرسپوليس تهران در هفته ششم برگزار 
شد و از سوى تماشاگران تيم استقالل تهران تخلفاتى مبنى بر فحاشى به 

تيم حريف رخ داد. اين تيم طبق بند 
هفته هاى دوم، سوم و پنجم ، به يكصد ميليون ريال جريمه نقدى محكوم 
شد. همچنين اين تيم بخاطر تخلف تماشاگرانش مبنى بر پرتاب اشيا به 
داخل زمين و برخورد بطرى آب به بازيكن تيم مقابل، با توجه به سابقه 

تخلف در هفته هاى دوم، سوم و پنجم  و طبق بند يك ماده 
ميليون ريال جريمه نقدى پرداخت كند. تيم پرسپوليس تهران به دليل 

پرتاب نارنجك و اشيا از سوى تماشاگرانش طبق بند يك ماده 
به سابقه تخلف در هفته هاى دوم و چهارم به پرداخت يكصد ميليون ريال 
جريمه نقدى محكوم شد. اين تيم نيز به دليل فحاشى تماشاگرانش 

به تيم مقابل طبق بند 
نقدى پرداخت كند.

دايى: پرسپوليس نوراللهى را 
نخواهد، جذبش مى كنيم

على دايى ســرمربى نفت تهران خود را يكى از ورزش: على دايى ســرمربى نفت تهران خود را يكى از ورزش: على دايى ســرمربى نفت تهران خود را يكى از 
عالقه مندان به بازى احمد نوراللهى دانسته اما جذب 
احتمالى او را در گروى رضايت باشگاه پرسپوليس براى 
جداييش مى داند. دايى تاكيد مى كند: ما صحبتى 
با نوراللهى نداشــتيم و او هم صحبتى با ما نداشته 

كه به نفت بيايد. ما در تعطيالت 
را تســت مى كنيم تا به ما اضافه شوند. بايد با 
شــرايطى كه داريم، بازيكن اضافه كنيم. بايد 
با گرفتن بازيكن خــوب، تيم را تقويت كنيم. 
در صورتى كه پرســپوليس نوراللهى را آزاد 
كند، ما دوست داريم او را جذب كنيم اما فكر 

نمى كنم اين اتفاق رخ دهد.

خوردبين: مقابل قشقايى 
هم ملى پوشانمان را مى خواهيم!

سرپرست باشــگاه پرســپوليس مى گويد حتى در مقابل ورزش:  سرپرست باشــگاه پرســپوليس مى گويد حتى در مقابل ورزش:  سرپرست باشــگاه پرســپوليس مى گويد حتى در مقابل 
تيمى مانند قشــقايى در جام حذفى نيز اين باشگاه به ملى پوشان 
خود نياز دارد. محمود خوردبين تاكيد مى كند: ما مشكلى با كسى 
نداريم و مى خواهيم كه در ديدار مقابل قشــقايى در جام حذفى هم 
 ملى پوشانمان حضور داشته باشــند. به  هر حال در مقابل قشقايى 

ميهمان هستيم و مى توانند براى ما دردسر ساز شوند!

حمله تند على كريمى به رئيس 
  اسطوره فوتبال ايران به تعطيلى هاى پياپى ليگ 
برتر اعتراض شــديدى كرد و اين موضــوع را به ضعف 
مديريت مهدى تاج مرتبط دانست. على كريمى به صورت 
غير منتظره با انتشار پيامى نسبت به وقفه چند ماهه ليگ 

برتر و برنامه ريزى تيم ملى واكنش نشان داد و گفت:
«روى صحبتــم بــا آقــاى تاج هســت كــه رئيــس جديد 
فدراسيون هستن ايشــون!!! آقاى تاج من فكر مى كنم 

كه ليگــى پويا و منظم مى تونــه ضامن موفقيت و 
تيم ملى قوى باشــد، اين همــه تعطيلى براى 

تيم ملى كه اســكلت اصليــش رو بازيكنان 
 روز قبل از بازى 

به تيــم ملحق شــن، بــراى چيه!؟؟ 
همه كشــورهاى دنيــا درگير اين 
بازى ها هســتن ، آيا اونها هم اين 

چنيــن برنامــه ريــزى مى كنن!؟ 
بلــه واســه همــه مــا ايرانى ها 
صعود به جام جهانى لذت بخش 

اســت، ولــى فكــر مى كنم بــا يه 
م برنامه ريــزى بهتر و اصولــى كه در  تما

دنيا مرسوم هست مى تونيم به اين مهم دست پيدا 
كنيم با اين تفاوت كه به باشــگاه هاى كشور كه اين 
همه هزينــه مى كنن هم لطمه نمى خــوره، آقاى تاج 
شما اومديد كه مشــكالت گذشته رو برطرف كنيد 
ولى چيزى كه درست نشده هيچ ،اوضاع نسبت به 
گذشته وخيم تر شده. كاش يه مقدار جذبه داشته 
باشــين و در مقابل مصاحبه هاى كسى كه پشتش 
قايم شدين واكنشى هر چند اندك نشان مى داديد 
تا مــا مى فهمديــم كه واقعــاً اومديد كــه تغييرات 
قايم شدين واكنشى هر چند اندك نشان مى داديد 
تا مــا مى فهمديــم كه واقعــاً اومديد كــه تغييرات 
قايم شدين واكنشى هر چند اندك نشان مى داديد 

اساســى در فدراســيون را رقم بزنيــد!! صعود به 
جام جهانى مهمه خيلى مهمه ولى من فكر نمى كنم به 

قيمت از بين رفتن باشگاه ها و بازيكنان ليگ. آقاى تاج 
شما رييس فدراسيونى هســتين كه وظيفه اصليش 

اول مديريت ليگ هاى فوتبال خصوصــاً تيم هاى پايه 
كه آينده ســازان فوتبال هستن، مى باشد. يه نصيحت 
دوستانه مى كنم آقاى تاج تا دير نشده روش كارتون رو 

عوض كنيد، چشم گوى بعضى ها نباشــيد، بزارين وقتى 
از اين فوتبال رفتين اســمتون به نيكى ياد شود همانند 

صفايى ها، دادكان ها، !! هنوز دير نشده نه دير نشده»



احتمال نيمكت نشينى رونى مقابل لستر
وين رونى،  كاپيتان منچستريونايتد احتماال از ديدار بعد تيمش نيمكت نشين خواهد شد. مورينيو قصد دارد در ديدار بعدى خود 

مقابل لستر  رونى را نيمكت نشين كند تا از ديگر مهره هاى خود كه درخشش خوبى نيز تا به اينجا داشته اند استفاده كند. 
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گوناگون 3وين رونى،  كاپيتان منچستريونايتد احتماال از ديدار بعد تيمش نيمكت نشين خواهد شد. مورينيو قصد دارد در ديدار بعدى خود 
اختتاميه پارالمپيك 2016 تحت تاثير درگذشت 

گلبارنژاد
پرچم عزاى ايران و يك دقيقه سكوت 

به احترام بهمن 
ورزش: مراسم اختتاميه پانزدهمين دوره بازى هاى پارالمپيك باحال 
و هواى ديگرى برگزار شد و نه تنها پرچم ايران به رنگ عزا درآمد بلكه 
حاضرين در سالن به دستور رئيس كميته بين المللى پارالمپيك به 

احترام گلبارنژاد يك دقيقه سكوت كردند.
ابتدا پرچمداران وارد شــدند و داود على پوريان، كاپيتان تيم ملى 
واليبال نشسته كشــورمان پرچم ايران را درحالى حمل كرد كه نوار 
مشكى آن تاســف كاروان منا را به دليل درگذشت بهمن گلبارنژاد، 

دوچرخه سوار كشورمان نشان مى داد.
در ادامه پرچم بازى هاى پارالمپيك توسط فيليپ كراون گرفته و به 

ژاپن، ميزبان پارالمپيك 2020 سپرده شد.
كارلوس آرتور نوژمن, رئيس كميته ملــى پارالمپيك برزيل نيز در 
ابتداى صحبت هاى خود درگذشــت بهمن گلبارنژاد را باعث تاسف 

جامعه ورزش دانست و وى را قهرمان ناميد.
فيليپ كراون، رئيس كميته بين المللــى پارالمپيك هم در ابتداى 
ســخنرانى خود درگذشــت بهمن گلبارنژاد را در جريان مسابقات 
دوچرخه سوارى تسليت گفت و به احترام وى يك دقيقه سكوت اعالم 

كرد. تماشاچيان نيز گلبارنژاد را مورد تشويق قرار دادند.

با شكست مقابل اينتر در سن سيرو
لطف بزرگ يووه به ليگ ايتاليا

دانيال صدقى: يكشنبه شب در ورزشگاه سن سيرو فقط ايكاردى و 
چهار ميليون هوادار اينتر در ايتاليا خوشحال نبودند. سقوط يووه در 
جوزپه مه آتزا اتفاق خوبى براى ليگ فوتبال اين كشور محسوب مى 
شد. يووه فصل گذشته هم با اقتدار هرچه تمام يك اسكودتوى ديگر 
را به كلكسيون افتخاراتش افزوده بود و با خريدهاى نجومى در بازار 
نقل وانتقاالت اين فصل عمال شانس تيم هاى ديگر را براى قهرمانى 
در فصل جديد به صفر رساند. 200 ميليون يوروى هزينه شده توسط 
اين تيم در اين فصل اميدى براى هيچ يك از رقباى هميشــگى اين 
تيم باقى نگذاشــته بود.  يك ماه پيش يوونتــوس فصل را به عنوان 
تيمى شكست ناپذير شــروع كرد. آلگرى به تيمى كه فصل گذشته 
91 امتياز كسب كرد، پيانيچ و ايگواين را اضافه كرد. اما يووه امروز از 
عدم حضور هافبكى كه بتواند در لحظات سخت تيم را در دست خود 
بگيرد، درتركيب رنج مى برد. رم و ناپولى پيش از شروع اين فصل هم 
اصلى ترين رقباى يووه براى قهرمانى محسوب مى شدند. اما شكست 
بينكونرى در سن سيرو، اينتر دى بوئر را هم در مسير اميد قرار داد. 
مربى هلندى در يك شب خنك تابستانى از نظر تاكتيكى آلگرى را 
شكست داد و بازيكنان او هم از نظر فردى به مراتب بهتر از ستاره هاى 

يووه ظاهر شدند.  

هشتمين نبرد «ال لوچو» و «ال چولو» در دو 
سال اخير

 سيمئونه در جستجوى فرمول طلسم شكنى؟
دالرام عظيمى: اتلتيكو مادريــد در بازى حســاس امروز مقابل 
بارسلونا در نوكمپ تالش مى كند به اولين برد خود در اين ورزشگاه 
از سال 2006 دســت پيدا كند. اين در حالى است كه رئال مادريد با 
سه امتياز اختالف نسبت به بارسا و كسب امتياز كامل درصدر جدول 
ايستاده است. اتلتيكو در ديدارهاى اخير خود در خانه و به خصوص 
در چمپيونزليگ مقابل بارسلونا پيروز شده و اين تيم را فصل گذشته 
و در فصل 2014-2013 از گردونــه رقابتهاى ليگ قهرمانان حذف 
كرده بود. تيم سيمئونه در دو بازى اخير خود به دو برد پرگل برابر سلتا 
و خيخون دست يافته و گريزمان، تورس و گاميرو مهاجمان اين تيم 
در اين ديدارها براى تيم خود گلزنى كرده اند. ديه گو گودين مدافع 
اين تيم در مورد نبرد امروز با اتلتيكو گفت:« ما با حريف بزرگى روبرو 
مى شويم. بازى برابر بارسلونا بسيار دشوار است به خصوص وقتى آنها 
درخانه بازى مى كنند. ما قابليت هاى بارسلونا را مى شناسيم و اين 
تيم از سالها پيش آنها را ثابت كرده است.»اتلتيكو در هشت بازى اخير 
خود در نوكمپ پنج بار شكست خورده و سه بار هم به نتيجه تساوى 
دست يافته اســت. آنها در رقابتهاى اين فصل گلهاى كمى دريافت 
كرده اند ولى با خط حمله تيمى روبرو مى شوند كه تاكنون 13 گل به 
ثمر رسانده و بهترين خط حمله الليگا دراين فصل بوده و ركورد 17 

گل زده را در مسابقات اين فصل دراختيار دارند. 

محروميت طرفداران روستوف از سوى يوفا
ورزش: در اوليــن تجربه اروپايى نايب قهرمان روســيه همچنان با 
محروميت هايى از سوى يوفا روبرو مى شود و اين بار اين محروميت 
شامل حال طرفداران تيفوسى اين تيم شــد. باشگاه روستوف پس 
از محروميت ســه جلســه اى فدور كوردياشــوف، ملى پوش خود 
به خاطر رفتارهــاى تهاجمى در پلى آف ليگ قهرمانــان اروپا برابر 
آژاكس آمســتردام با محروميت ديگرى از ســوى كميته انضباطى 
يوفا مواجه شد. با رأى يوفا قسمتى از ورزشــگاه شماره دو المپيك 
روستوف در دومين بازى مرحله گروهى ليگ قهرمانان اروپا مقابل 
PSV آيندهوون در تاريخ هفتم مهرماه سال جارى بسته و از حضور 
تماشاگران در اين قسمت از ورزشگاه جلوگيرى خواهد شد. قسمتى 

كه متعلق به طرفداران تيفوسى باشگاه روستوف است.

پيشنهاد باورنكردنى آرسنال
 براى جذب گريزمان!

آس: باشگاه آرسنال نيز به صف مشــتريان آنتوان گريزمان، ستاره 
فرانسوى اتلتيكو مادريد اضافه شده است. چلسى و پارى سن ژرمن، 
مشتريان دست به نقد اين ستاره فرانسوى هستند  و آرسنالى ها نيز 
حاضرند تا 100 ميليون يورو رقم فسخ قرارداد گريزمان را پرداخت 

كرده و او را به خدمت بگيرند.

قوانين جديد توپ طال اعالم شد
فرانس فوتبال:  قوانين جديد براى اهداى توپ طال به دنبال جدايى 
آن از جايزه مرد سال فيفا را اعالم كرد.  فيفا به همكارى 6 ساله اش با 
اين نشريه براى اهداى جايزه توپ طال پايان داد. به اين ترتيب، راى 
گيرى از مربيان و كاپيتان هاى تيم هاى ملى كه در چند سال اخير 
صورت مى گرفت، ديگر در كار نخواهد بود. همچنين برخالف سال 
هاى گذشته كه فهرست اوليه شــامل 23 بازيكن بود، از اين پس در 
فهرســت اوليه نام 30 بازيكن ديده خواهد شد و پيش از اعالم برنده 
نهايى، تعداد نامزدها به سه نفر كاهش پيدا نخواهد كرد. نام برنده و 
رنكينگ كامل سه نفره در پايان سال ميالدى اعالم مى شود. مراسم 

توپ طال هم در ژانويه سال بعد برگزار خواهد شد. 

جام كنفدراسيون واليبال آسيا 
نخستين تمرين تيم ملى واليبال «ب» 

با سيچلو 
تسنيم: تيم ملى «ب» واليبال ديروز به ســالن اصلى رقابت ها رفت و 
تمرينات توپى خود را از ساعت 11 بعد از تيم ملى ژاپن شروع كرد. خوان 
سيچلو مربى آرژانتينى تيم ملى واليبال كه عصر دوشنبه وارد تايلند شده 
بود، در اين تمرين حضور داشت و به همراه كادر فنى از نزديك به نحوه 
تمرينات تيم ملى نظارت داشــت و نكاتى را نيز به بازيكنان يادآور شد. 
پنجمين دوره مسابقات جام كنفدراسيون واليبال مردان آسيا از اول تا 

هفتم مهرماه با حضور هشت تيم برتر آسيا انجام خواهد شد.

پس از جلسه شوراى فنى 

«اشكانى» و «طاليى» سكانداران جديد كشتى فرنگى و آزاد 
 كشتى  حميدرضا خداشناس   پس از گذشت بيش از 
يك ماه از بازيهاى المپيك ريو و نتايج كسب شده  و عدم نتيجه 
گيرى فرنگى كاران بر خالف انتظارها و حرف و حديث ها بر 
سر ماندن سرمربى تيم ملى فرنگى و از سوى ديگر استعفاى 
محمد بنا بحث ها و گمانه زنى ها بر سر انتخاب سرمربى تيم 
ملى كشتى فرنگى باال گرفت . اسامى متعددى از سوى رسانه ها 
عنوان مى شد تا اينكه طى چند روز گذشته شوراى فنى تيم هاى 
ملى كشتى فرنگى تشكيل جلسه داد و باتوجه به اولويتهاى مورد 
نظرشان در اين شورا كه عبارت بود: از هماهنگى، همكارى و 
اعتقاد سرمربى منتخب به اجراى فرآيند انتخابى تيم ملى كشتى 
بزرگساالن فرنگى در انتخاب تيم ملى، داشتن كادر فنى توانمند 
و با تجربه در المپيك 2020 و المپيك 2024و آينده نگرى و 
جوان گرايى در كادر فنى تيم هاى ملى كشتى فرنگى كشور 
تصميم گرفته شد از ميان مربيان جوان و موفق سال هاى اخير ، 
على اشكانى نايب قهرمان جهان در سال 2005 ، دارنده سه مدال 
طال و يك نقره آسيا، عضو تيم هاى ملى ايران در المپيك هاى 
2000 سيدنى و 2004 آتن ، دانشجوى دوره دكتراى تربيت 
بدنى  ، سرمربى تيم ملى كشتى فرنگى نوجوانان كشور در سه 
سال گذشته، مدير تيم هاى ملى كشتى فرنگى كشور در سال 
2013 و سرمربى تيم ملى كشتى فرنگى نوجوانان ايران در سال 
2016 را بـه عـنوان سـرمـربى تيم ملى كشتى بزرگساالن 

فرنگى كشور انتخاب و حمايت كند.
اما در كشتى آزاد با توجه به نتايج قابل قبول در المپيك ريو 
با مربى گرى رسول خادم و از طرفى انتصاب خادم به عنوان 
عضو هيات رئيسه فيال  شوراى فنى تيم ملى كشتى آزاد به 
دنبال جانشين وى در تيم ملى تشكيل جلسه داد و پس از 
در نظر گرفتن اولويت هايشان كه عبارت بود از: آشنايى با 
شرايط فنى و روانى تيم ملى كشتى بزرگساالن آزاد و نفرات 
برتر هر وزن، داشتن شرايط و آگاهى فنى و اخالقى الزم و 
متناسب با شرايط فرهنگى و فنى موجود در كشتى گيران 
برتر كشتى آزاد كشــوروآينده نگرى در وضعيت كادر فنى 
تيم ملى كشتى آزاد كشور محمد طاليى ، كشتى گير آزاد 
كار سالهاى نه چندان دور تيم ملى كشــورمان و قهرمان 
جهان ، عضو تيم ملى در المپيك 1996و2000 ، چندين 
دوره سرمربى تيم هاى ملى كشتى نوجوانان و جوانان كشور، 

مربى تيم ملى بزرگساالن كشور در المپيك 2012 و جهانى 
013 2، سرمربى تيم هاى ملى كشتى آزاد جوانان كشور در 
سال هاى 2014 و 2015 كه موفق به كسب مقام اول جهان 
شد   به عنوان سرمربى تيم ملى كشتى بزرگساالن آزاد ايران 

تا مسابقات جهانى سال 2017 فرانسه انتخاب شد.
حال بايد ديد پس از انتخاب ســرمربى دوتيم فرنگى و آزاد 
و جوانگرايى فدراسيون كشــتى و شخص رسول خادم و از 

طرف ديگرقول بر سر حمايت از اين جوانگرايى در آينده چه 
نتايجى در انتظار كشتى فرنگى و آزاد كشورمان خواهد بود 
و آيا اين مربيان جوان كه زمانى جزو فنى ترين ها و بهترين 
ها در ميدان رقابت و مبارزه با حريفانشان بودند امروز نيز در 
قامت سرمربى توان مديريت بحران ها و ضربه فنى حاشيه 
هاى آزاد و فرنگى را دارند يا اينكه باز هم  ديگران در پشت 

پرده براى آنها تصميم مى گيرند.

* على اشكانى: از بزرگان رخصت مى طلبم
ســرمربى جديد تيم ملى كشــتى فرنگى پس از انتخابش 
در اين پست گفت:  خود را شــاگرد محمد بنا مى دانم و در 
مسابقات جهانى 2005 بوداپست مجارستان نيز در كنار اين 
مربى بزرگ به مدال نقره جهان رسيدم، قبل از شروع كار از  
بزرگان اين رشته رخصت مى طلبم و قطعا از تجارب آن ها 

استفاده مى كنم.

آبوال
روزنامه آبوال چاپ پرتغال به ديدار حساس 
اين هفته رقابت هاى ليگ دسته اول پرتغال 
بين دو تيم بنفيكا و براگا پرداخته است؛ جايى 
كه بنفيكا در يك بازى زيبا موفق شد با نتيجه 
سه بر يك حريف خود را شكست داده و به 
صدر جدول رده بندى ليگ پرتغال بازگردد. 
درخشش كونستانتينوس ميتروغلو مهاجم 
يونانى اين تيم و گل زيباى او نيز از چشمان 
آبولو دور نمانده و تيتر «شيطان قرمزپوش» 

را براى او انتخاب كرده است. 

ماركا
روزنامه ماركا چاپ اسپانيا در گزارشى به شرايط خوب 
كنونى باشگاه رئال مادريد مى پردازد و معتقد است 
هدفگذارى اين تيم براى الليگاى اين فصل بايد كسب 
100امتياز باشد تا بتوانند خيال خود را از كسب عنوان 
قهرمانى باالتر از تيم بارسلونا قطعى كنند. ماركا اشاره 
اى به احتمال پيروزى امشب كهكشانى ها در مقابل 
ويارئال در سانتياگو برنابئو و پشت سرگذاشتن ركورد 
بارسلونا در بيشترين تعداد پيروزى هاى پياپى در 
الليگا نيز دارد. ماركا مصاحبه اى از كورتوآ دروازه بان 
چلسى به چاپ رسانده كه از تمايلش براى بازگشت به 

فوتبال اسپانيا در آينده خبر مى دهد.

گازتا دلو اسپورت
اين روزنامــه چــاپ ايتاليــا در مصاحبه اى 
اختصاصى به سراغ ديگو ميليتو مدافع مشهور 
سالهاى قبل اينتر رفته اســت. ميليتو در اين 
مصاحبه صحبت هاى جالبى انجام داده و ادعاى 
او در خصــوص اينكه ماريو ايــكاردى مهاجم 
كنونى اينتر، به اندازه گونزالــو هيگوآين بايد 
قيمت داشته باشد از آن جمله اند. اين روزنامه 
شرايط برخورد مونتال و آلگرى سرمربيان دو تيم 
را در برخورد با ستارگان تيم هاى خود يعنى باكا 

و پيانيچ بررسى كرده است.

اسپورت
روزنامه اسپورت چاپ اسپانيا در گزارشى 
ويژه از تالش باشگاه بارسلونا براى خريد 
هكتور بلرين، مدافع راســت آرسنال خبر 
مى دهد. بلريــن كه محصــول آكادمى 
بارساست، در آرسنال چهره شد و يكى از با 
استعداد ترين و سريعترين مدافعين گوش 
در اروپا نيز محسوب مى شود. حاال روزنامه 
اسپورت از تمايل بارسلونا براى برگرداندن 
او به نيوكمپ با پرداخت 35ميليون يورو 

خبر مى دهد.

فرانس فوتبال
هفته نامــه فرانس فوتبال چاپ فرانســه 
در تازه ترين شــماره خود به سراغ ماريو 
بالوتلى رفته كه به نظر مى رسد در باشگاه 
جديدش نيس در فرانسه احيا شده است. 
فرانس فوتبال با تيتر «بالوتلى؛ الماس يا 
توپ؟» اولويت اصلى اين روزهاى بالوتلى 
را بررســى مى كند. مجله فرانس فوتبال 
كه بنيانگذار جايزه توپ طال نيز هســت، 
تغييرات جديد صورت گرفته در اين جايزه 

و جدايى از فيفا را نيز توضيح داده است.

خبر

ورزش در سيما
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گزارش روز

على عبداحد   سرانجام رقابت هاى بســكتبال فيبا آسيا 
چلنج به پايان رسيد و تيم ملى بســكتبال ايران با اقتدار و 
كسب 8 پيروزى و بدون شكست در فينال مسابقات مقابل 
تيم كره جنوبى با نتيجه 77 بر 47 پيروز شد و بر قله قهرمانى 
ايســتاد. تيم ملى بســكتبال كه با جوانگرايى و در غياب 3 
بازيكن كليدى و مؤثر و موســوم به عصر طاليى بسكتبال 
(صمد نيكخواه، حامد آفاق، مهدى كامرانى) كامًال متحول 
شده است، توانست با درخشــش جوانان و اعتماد به آنان و 
نيز با شجاعت سرمربى تيم ملى (درك بائرمن) و تالش هاى 
كادر فنى و مديريت فدراسيون بسكتبال، بر تمام فرضيه هاى 
افرادى كه ظاهراً نگران عدم حضور بازيكنان نامبرده در تيم 
ملى بودند وليكن در درون به دنبال تسويه حسابهاى شخصى 

با فدراسيون بودند غالب شوند و كارى كنند كارستان!
 بازيكنان جوان در كنار مربى حرفه اى شــان هم قسم شده 
بودند كه ثابــت كنند آنها نيــز مى توانند بزرگ باشــند و 

خوشبختانه اينگونه شد و شدند قهرمان آسيا چلنج. 
*سكوت كاپيتان شكست

حامد حدادى كاپيتــان صاحب نام تيم ملى و آقاى آســيا 
بعد از پايان فينال در نشست خبرى و بعد از مدتها سكوت، 
عقده گشايى كرد و گفت: «با رفتار زشــت، بسكتبال رشد 
نمى كند. در اين مسابقات حتى پيشكســوتان و همبازيان 
ما هم به ســالن نيامدند و از ما حمايت نكردند و من خيلى 
ناراحتم. متأســفانه براى اين تيم خيلى حاشــيه درســت 

كردند اما جوانان آنقدر خوب كار كردند كه تيم ايران اجازه 
نفس كشــيدن به حريفانــش نداد . پس كــى مى خواهيم 
همدل شويم؟ اگر قرار باشــد زير آب يكديگر را بزنيم رشد 

نمى كنيم».
محمد جمشــيدى بازيكن ارزشــمند و امتيازآور تيم ملى 
نيز بعد از فينال و قهرمانى گفــت: با توجه به حرف هايى كه 
درباره غيبت چند ملى پوش زده شد، ثابت كرديم بودن در 
اينجا حق مان بود در حاليكه فشارهاى زيادى از بيرون روى 

بازيكنان ما بود».

*ستاره هاى جديد
اين صحبت ها مؤيد اين است كه كار آقايان منتقدين وارد فاز 
جديدى از مخالفت علنى شده تا جاييكه مطالبات منتقدين 
فدراسيون ارجح است بر منافع ملى كشور . حواشى اطراف 
تيم ملى را همه ديدند و به خصوص بعضى گزارش هاى رسانه 

ملى را كه ديديم و شنيديم! 
امروز اگر اسطوره بسكتبال ايران يعنى صمد نيكخواه بهرامى 
در تيم ملى نيســت به زودى بهنــام يخچالى ها جايگزين 
خواهند شد. اگر حامد آفاق بازيكن خوش اخالق و بيادماندنى 

مشــهدى در تيم ملى نيســت، به جايش وحيد دلير زهان 
بازيكن جــوان و پرتــالش و جوياى نام مشــهدى بهترين 
جايگزين است. همچنين روز به ارغوان ديگر بازيكن مشهدى 
پرتوان و خوش استيل كه در آينده نزديك از او زياد خواهيم 
شنيد، سجاد مشــايخى، عدنان دورقى، فريد اصالنى گارد 
رأس خوش فكر، اوشين ســاهاكيان كاپيتان دوم و خوش 
اخالق، حسن زاده، ميثم ميرزايى، ارسالن كاظمى بازيكن 
تكنيكى و شاخص تيم ملى، محمد جمشيدى بازيكن مهار 
نشــدنى تيم ملى و در محور و مركز اين خيمه عظيم حامد 
حدادى سنتر قدرتمند تيم ايران و آسيا شاكله تيمى هستند 
كه با اضافه شدن جوانان مستعد ديگر آينده اى روشن را براى 

بسكتبال كشور نويد مى دهند. 
 قوى در دفاع و حمله

در بحث فنى خالصه وار بايد به دفاع خوب و منسجم تيم ملى 
اشاره كرد و مستند به نتايج ديدارهاى تيم ملى ايران. ايرانى ها 
در جمع 8 ديدار 670 امتياز كســب كرده اند و 402 امتياز 
داده اند كه مؤيد دفاع قابل قبول و پرتحرك تيم ملى ايران بوده 
است. در حمله و زير سبد حريفان، حرف آخر را حامد حدادى 
باقدرتمندى مى زد . ضعف در پرتاب هاى آزاد از مســابقات 
جهانى اسپانيا و نيز آسيايى اينچوان و بازيهاى اخير آسيا چلنج 
و كالً در همه مقاطع سنى بسكتبال ايران مشهود بوده و هست. 
نكات بارز در شكل جديد تيم ملى اينكه بازى و كسب امتياز 
روى يك يا دو نفر خاص نمى چرخيد.  در ديدار رده بندى تيم 
اردن در ســكوى دوم و عراق در مكان چهارم ايستادند نتايج 
ديدارهاى تيم ايران به ترتيب انجام مسابقات: ايران 81- قطر 
49، ايران 94-  عراق 51، ايران 114- تايلند 41، ايران 58- 
ژاپن 57، ايران 85- كره جنوبى 47، ايران 77- هند 47، ايران 

74- اردن 63، ايران 77- كره جنوبى 47 (فينال).

بسكتباليست هاى جوان پاسخ منتقدان را دادند

قهرمانى در آسيا چلنج  با ظهور نسلى نو 

مواليى: انوشيروانى چه گلى به سر اين تيم زد؟
ورزش: بهادر مواليى در واكنش به صحبت هاى سرمربى تيم ملى مبنى براينكه او در تمرينات 
كم مى آورده است ، گفت: در يك روز تمرين مجبورم كرد دو مرتبه وزنه 240 كيلوگرم، يك بار 
250 و يك مرتبه نيز 255 كيلوگرم را بزنم يا در اردوى كالچاى با آن شرايط آب و هوايى سخت، 
190 كيلوگرم در يك ضرب و 240 كيلوگرم در دوضرب مى زدم و دوباره مى گفت 190 كيلوگرم 
را در يك ضرب بزنم بنابراين من چه زمانى بدنم كم آورده بود؟ وى در مورد اينكه گفته شده مدعى 
گرفتن بهداد سليمى در يك ضرب بوده است، تصريح كرد: من هيچ موقع چنين ادعايى نكردم كه 
در يك ضرب مى خواهم بهداد سليمى را بگيرم  زيرا همه مى دانند كه او در يك ضرب خوب است 
اما در دوضرب هميشه من خوب وزنه زده ام.  او افزود: نمى دانم چرا اين حرفها را مى زنند. حتى 
تكرار مى كنند كه قرار بوده من بعد از خط خوردن نيز در كمپ تيم ملى بمانم در حالى كه در مراسم 
بدرقه زمانى كه داخل ماشين بهداد سليمى بوديم از انوشيروانى سوال كردم االن كه خط خوردم 

بايد چكار كنم كه گفت بايد وسايلمو جمع كنم و به خانه بروم.
او ادامه داد: انوشيروانى كه حرف از تمرين علمى مى زند چه گلى به سر اين تيم زد. رستمى كه به 
تنهايى تمرين كرد و سهراب مرادى نيز دو سال در خانه تمرين كرده بود و حتى در زمان مربيگرى 
حسين توكلى وزنه هاى 200 و 240 كيلوگرم را زده بود. على هاشمى كه در المپيك هفتم شد، 

يك حركت برارى هم سوخت. بهداد سليمى هم كه نتيجه اى نگرفت.

غيبت نوشاد عالميان در تور جهانى 
تنيس روى ميز

ورزش: تور جهانى تنيس روى ميز بلژيك ديروز درحالى آغاز شــد 
كه نوشاد عالميان به دليل آماده نبودن پاسپورتش  حضور در اين تور 
جهانى را از دست داد. امين مير الماســى و نيما عالميان نمايندگان 
ايران در اين تورنمنت هســتند. در تور جهانــى بلژيك 200بازيكن 
حضور دارند  و اين رقابتها رنكينگ جهانى  و 35 هزار دالر جايزه دارد.

بانوان واليباليست به عنوان ششمى 
آسيا  رسيدند

ورزش: دو تيم ايران و چين تايپه براى مشخص كردن تيم هاى پنجم 
و ششم رقابت هاى واليبال بانوان قهرمانى كنفدراسيون آسيا به مصاف 
هم رفتند كه در پايان اين ديدار بانوان واليبال ايران با نتيجه 3 بر يك 

متحمل شكست شدند و به مقام ششمى مسابقات دست پيدا كردند.

پيشنهادى شود به آن فكر مى كنم 
لوزانو: مذاكر ه اى با فدراسيون واليبال لهستان 

نكرده ام 
ورزش: چند روز قبل رسانه هاى لهســتانى از عالقمندى مسووالن فدراسيون واليبال 
اين كشور جهت عقد قرارداد چهار ساله با رائول لوزانوى آرژانتينى خبر دادند. لوزانو كه 
در سال هاى 2005 تا 2008 ميالدى ســرمربى تيم ملى واليبال لهستان بود به خاطر 
كسب مدال جهانى پس از سال ها براى اين كشور از محبوبيت زيادى در ميان لهستانى ها 
برخوردار است. سرمربى آرژانتينى تيم ملى واليبال ايران در المپيك 2016 در خصوص 
عالقمندى مردم و بعضى از مسووالن فدراسيون واليبال لهستان براى عقد قرارداد با او 
عنوان كرد:  اگر فدراسيون واليبال لهستان بخواهد نام مرا در فهرست نامزدهاى هدايت 
تيم ملى كشورش قرار دهد اين امكان وجود دارد كه بخواهم با ديگر نامزدها رقابت كنم. 
در اين ميان سايت ووپ لهستان با نظرســنجى از هواداران تيم ملى واليبال اين كشور 
خواست نظر خود را درباره عقد قرارداد با رائول لوزانو اعالم كنند كه 56 درصد شركت 
كنندگان مخالف اين كار بودند. 30 درصد آراى نظرسنجى به حضور سرمربى آرژانتينى 

اختصاص يافت و 14 درصد نيز اعالم كردند نمى توانند نظر قاطعى بدهند. 
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