
w w w . q u d s o n l i n e . i r
روزنـــامـــــه    صـــبــح  ایـــــــران

دوربین می فرستم حرف بزنید!

فردوسی پور ول کن 
فتح اهلل زاده نیست

هفته چهاردهم لیگ دسته اول

فیروز ، مایلی کهن را به صدر 
می برد ؟

حمیدرضا خداشناس: هفته چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال 
عصر امروز برگزار می شود که در مهم ترین دیدارهای این هفته تیم 
صدر نشین سپیدرود میزبان اکســین البرز است، ملوان انزلی به 
میهمانی مس رفسنجان می رود و دو تیم بحران زده و قعر جدولی 
استقالل اهواز و فجر سپاسی شیراز نیز رو در روی هم قرار خواهند 

گرفت . مروری داریم بر مهم ترین بازی های این هفته . 

* سپیدرود رشت - اکسین البرز 
 صدرنشین لیگ آزادگان امروز در حالی در ورزشگاه عضدی رشت 
از شاگردان منصور ابراهیم زاده پذیرائی می کند که 13 هفته است 
رنگ شکست را ندیده و بهترین خط دفاع لیگ را به خود اختصاص 
داده است . شاگردان علی نظر محمدی که عزم خود را برای صعود 
به لیگ برتر جزم کرده اند در این دیدار خانگی فقط به سه امتیاز 
آن می اندیشند حتی اگر حریف آنها اکسین البرز و فیروز کریمی 
باشد . از طرفی دیگر مردان البرزی که در این هفته ها پر نوسان و 
غیر قابل پیش بینی نشــان داده اند برای ماندن در جمع مدعیان 
در اندیشه کسب سه امتیاز شیرین از صدر نشین جدول هستند . 

* مس رفسنجان - ملوان بندرانزلی 
ورزشگاه شهدای رفسنجان امروز عصر شاهد دیدار دو تیم خوب 
چند هفته گذشته لیگ دسته اول است چرا که مسی ها در سه بازی 
از چهار دیدار آخر خود پیروز شــده اند و خود را از انتهای جدول 
جدا کرده  و تا جایگاه دوازدهم باال آمده اند. این تیم در حالی که 
تا هفته های ابتدایی لیگ در انتهای جدول جای داشت، با حضور 
کریستیچوویچ روی نیمکت خود متحول شد. قوهای انزلی نیز با 
کسب 12 امتیاز کامل از چهار بازی آخر خود، تا رده دوم جدول باال 
آمده و تنها یک امتیاز با سپیدرود فاصله دارند. مس در این دیدار 
خانگی بدنبال ادامه روند صعودی خود است و از طرفی شاگردان 
محمد مایلی کهن نیز در این دیدار خارج از خانه به فکر شکست 
میزبان و توقف دیگر تیم شمالی در رشت و طبیعتا صعود به صدر 

جدول است. 

* استقالل اهواز - فجرسپاسی شیراز 
دو تیم بحران زده ، انتهای جدولی و چهار امتیازی لیگ که سابقه 
حضور چندین ساله در لیگ برتر و معرفی بازیکنان زیادی به فوتبال 
کشور و تیم ملی را دارند در حالی در ورزشگاه خاطره انگیزتختی 
اهواز رو در روی هم قرار می گیرند که این روزها حال خوبی ندارند 
و شاید سرنوشــت تیم های با قدمتی چون ابومسلم مشهد ، پیام 

مشهد و برق شیراز در انتظار این دوتیم باشد . 
استقالل و فجر در یکی دو هفته گذشــته دست به تغییرات فنی 
زده اند و محمد سجادیان و غالم پیروانی را روی نیمکت خود قرار 
داده اند . به هر حال باید منتظر بود و دید آیا این دو تیم می توانند 

نخستین برد خود را در این بازی رقم بزنند ؟

برنامه کامل بازی های هفته چهاردهم  
* فوالد یزد - ایرانجوان بوشهر 

* آلومینیوم اراک - نساجی مازندران 
* خونه به خونه مازندران - مس کرمان 

* سپیدرود رشت - اکسین البرز 
* مس رفسنجان - ملوان بندرانزلی 

* خیبرخرم آباد - بادران تهران 
* راه آهن تهران - نفت مسجدسلیمان 

* پارس جنوبی جم بوشهر - گل گهر سیرجان 
* استقالل اهواز - فجرسپاسی شیراز

روزهای بد یک پرسپولیسی: درآستانه کارتن خوابی!
جام نیوز: همین 2، 3 ســال پیــش بود که 
هواداران پرسپولیس او را یک صدا تشویق می 
کردند و او یکی از خوب های این تیم محبوب 
پایتخت بود. او که از یک تیم ریشه دار تهرانی 
به پرسپولیس آمده بود در خانواده ای بزرگ 
نشده بود که وضع مالی خوبی داشته باشند. 
به سختی بزرگ شده بود و با زحمت پولی را 
برای آینده پس انداز کرده بود. صحبت از یک 

بازیکن خط دفاعی پرسپولیس است.
در تیمی کــه دایی با آن دو بــار قهرمان جام 
حذفی شــد یکی از فیکس ها بود ولی بعد از 
دایی مربیان بعدی خیلی به او اعتماد نکردند 

تا ناخواســته و برخالف میل باطنی مجبور به 
جدایی از پرسپولیس گردد. این بازیکن جنوب 
شــهری همه پس اندازش را صرف خرید سه 
واحد آپارتمان در منطقه غرب تهران کرد و به 
پاس زحمات همسرش )!( هر سه واحد همراه 

با یک آپارتمان به نام همسر زده می شود.
در آن روزها همه چیز خــوب بود و زندگی به 
آرامی سپری می شد ولی چون پای حدود 3 
میلیارد تومان ملک در میان بود ترس بر اندام 
فوتبالیســت معروف می افتد که نکند سرش 
بی کاله بماند و همین موضوع زمینه اختالف 
با همسر می شود. از فوتبالیست اصرار که باید 

ســندها را برگردانی و به نام خودم بزنی و از 
طرف مقابل انکار که من و تو نداریم مگر من 

می خواهم کجا ببرم.
دامنه این اختالف وسیع تر می شود و خانواده 
دو طرف نیز درگیر ماجرا می شــوند. دخالت 
های بی مورد باعث می شود همسر فوتبالیست 
تصمیم به جدایی از بازیکن پیشین پرسپولیس و 
فروش آپارتمان ها بگیرد که اگر چنین شود این 
بازیکن تمامی سرمایه اش به باد می رود. شنیده 
ها حکایت از آن دارد خانواده این فوتبالیست که 
در ابتدا هم مخالف ایــن وصلت بودند خود این 
بازیکن را مقصر اصلی می دانند و اعتقاد دارند 

پلی برای بازگشت وجود ندارد و باید با هر اتفاقی 
که رخ می دهد بسوزی و بسازی.

اطرافیان این بازیکن می گویند، اتفاقات تلخ 
 چنان اورا دچار افســردگی کرده که هفته ها 
می گذرد و او رنگ آفتاب را نمــی بیند و در 
اتاقی تاریک تنها سیگار است که پشت سیگار 
دود می کند و به آینده ای نامعلوم می اندیشد. 
مثل اینکه قرار است چند تن از همبازیان نامدار 
و مطرح او وســاطت کنند تا نه تنها پایه های 
یک زندگی از هم نپاشد هم این که همسر بی 
معرفت از خر شیطان پیاده شود و تصمیمش 

را عملی نکند.

نامه تهدیدآمیز فیفا به باشگاه 
تراکتورسازی 

فارس: در حالی که این روزها شایعات زیادی پیرامون خطر 
کســر امتیاز از تراکتورســازی تبریز برای پرداخت نکردن 
مطالبات فالویو لوپز شــنیده می شــود، بازهم نامه  دیگری 
مبنی بر پرداخــت طلب یک بازیکن دیگر از کشــور پرتغال 
که در تراکتورسازی عضویت داشته، به دست مسووالن این 

باشگاه رسید.
ژائو پدرو ویال هافبک ســابق تیم تراکتورسازی تبریز که در 
زمان مدیریت محمدحســین جعفری از تیم ژیل ویســنته 
پرتغال و در سال 91 به این تیم پیوسته بود، بعد از شکایت از 

این باشگاه حاال خواستار مطالبات خود شده است.
کمیته انضباطی فیفا مبلغ پرداختی باشگاه تراکتورسازی را 
483 هزار دالر و با احتساب دیر کرد پرداخت چیزی نزدیک 
به 576 هزار و 686 دالر اعالم کرده است که این رقم بیش از 
2 میلیارد تومان است. این نامه در حالی ارسال شده که باشگاه 
تراکتورسازی موظف اســت مطالبات این بازیکن را پرداخت 
کند و درغیر این صورت در آینده ای نزدیک این باشــگاه در 

خطر کسر امتیاز قرار خواهد گرفت.

افتخاری:اداره مالیات 2 بار حساب باشگاه 
را مسدود کرد

سایت باشگاه استقالل: ســید رضا افتخاری درباره عدم 
فعالیت فوتبال بانوان این باشــگاه گفت: بدون تردید باشگاه 
استقالل عالقمند به تیمداری در حوزه بانوان است و از این امر 
ما استقبال هم می کنیم اما گاهی اوقات اتفاقاتی می افتد که 
از دست ما خارج است. مطمئنا در آینده نزدیک با حل شدن 
بخشی از مشکالت، باشگاه استقالل مجددا اقدام به تیمداری 

در حوزه بانوان می کند.
او اضافه کرد: در دو ماه گذشــته،اداره مالیــات در دو مرحله 
حساب مالی باشگاه استقالل را مسدود و موجودی باشگاه را 
برداشت نموده است. به همین دلیل ما برای تامین هزینه های 
باشگاه دچار مشکل هســتیم. آیا با این شرایط می توانیم در 
حوزه فوتبال بانوان فعالیت کنیم؟ برداشته شدن پول از حساب 
باشــگاه به دلیل بدهی های گذشته از سوی سازمان مالیاتی 
مشکالتی را ایجاد کرده و به همین دلیل در تامین هزینه تیم 

فوتبال بانوان دچار مشکل شدیم.

ادعای عجیب رئیس باشگاه روبین کازان 
درباره آزمون!

فارس: رئیس باشــگاه روبین کازان در جدیدترین مصاحبه 
خود مدعی شد که پرونده شکایت علیه سردار آزمون،مهاجم 

ملی پوش کشورمان جالب تمام خواهد شد!

ایلسور متشین، رئیس باشگاه روبن کازان در مصاحبه با سایت 
ورزش روســیه گفت: باشــگاه روبین کازان هفته گذشته به 
کمیته بازرسی فدراسیون روسیه علیه آزمون شکایت کرده 
اســت زیرا قرارداد جدید این بازیکن با روستوف غیر قانونی 

است.
رئیس باشگاه روبین کازان در ادامه ادعای عجیبی کرد و گفت: 
ما اقدامات قانونی علیه آزمون را پیگیری می کنیم و تا آخرین 
لحظه از حقمان دفاع می کنیم. این را می توانم بگویم که آخر 

این قضیه جالب تمام خواهد شد!
این ادعاهای رئیس روبین کازان در حالی است که دادگاه بین 
الملل ورزش پیش از این رای را به نفع آزمون داده بود و تالش 
این باشــگاه برای ضربه زدن به آینده فوتبالی ستاره ایرانی 

ناکام مانده بود.

برانکو: هیچ بازیکنی اجازه خروج از 
پرسپولیس را ندارد

ورزش: برانکو در خصوص جدایی احتمالی عالیشاه و نوراللهی 
اعالم می کند که هیچ بازیکنی در لیست جدایی تیمش قرار 
ندارد و روی تمام آنها حســاب ویژه باز کرده است: »من نمی 
خواهم بحثی درباره بازیکنان داشته باشم اما تاکید می کنم 
هیچ بازیکنی حق جدا شــدن از پرســپولیس را ندارد و این 
تصمیم قطعی و نهایی من و باشگاه است. ما مسابقات دشوار 

و حساسی را پیش رو داریم و به تمام بازیکنان نیازمندیم.«
برانکو ایوانکوویچ در پاسخ به این سوال که در صورت سربازی 
و مشمول شدن این بازیکنان تصمیم او چه خواهد بود گفت: 
»مســلما اگر آنها آنطور که گفته می شــود خودشان را سرباز 
کنند این مســاله در دست من نیســت اما من فکر نمی کنم 
چنین اتفاقی بیفتد.« ســرمربی کروات سرخپوشان با تمجید 
از شــاگردانش گفت: »من مجوز خروج هیچ بازیکنی را صادر 
نخواهم کرد به خصوص عالیشاه و نوراللهی که بازیکنان درجه 
یک و فوق العاده ای هســتند و ما باقدرت به مســابقات ادامه 

خواهیم داد.«

سرخپوشان پایتخت منتظر معرفی مدیرعامل جدید
قائم مقام سابق  گزینه نخست آقای وزیر!

سینا حسینی : در حالی که خداحافظی علی اکبر طاهری 
کامال قطعی بــه نظر می آید، شــنیده می شــود مذاکره با 
جانشینان وی آغاز شده و قرار است ظرف هفته آتی درباره این 
مساله تصمیم گیری قطعی صورت گیرد. گفته می شود از بین 
گزینه های موجود قائم مقام اسبق باشگاه پرسپولیس شانس 

زیادی برای مدیرعاملی در این باشگاه دارد.
بهروز منتقمــی در زمــان مدیرعاملی محمــد رویانیان در 
پرسپولیس قائم مقام او بود و بعد از برکناری او هم مدتی در 
باشگاه پرسپولیس مسوولیت اداره باشگاه را در دست داشت 

که بعد از اینکه حمیدرضا سیاسی در یک اقدام عجیب خودش 
را مدیرعامل این باشگاه کرد منتقمی هم از پرسپولیس رفت.
منتقمی رابطه بسیار نزدیکی با مسعود سلطانی فر وزیر ورزش 
و جوانان دارد و اکنون نیز به عنوان مدیرکل منابع انســانی 

وزارت ورزش مشغول به کار است.
منابع خبری نزدیک به وزارت ورزش و جوانان با تائید تلویحی 
این خبر اعالم کردند به احتمــال فراوان در روزهای پیش رو 
مسعود سلطانی فر به بهانه استاندارد سازی سیستم مدیریتی 
دو باشگاه استقالل و پرســپولیس نفرات جدیدی را به جمع 
هیات مدیره دو باشگاه اضافه خواهد کرد و با دعوت از اعضای 
هیات مدیره دو باشگاه در دفتر کار خودش زمینه انتخاب مدیر 

عامل جدید را فراهم خواهد آورد .

در واکنش به اعتراض ملی پوشان فوتسال؛
افتخاری: پاداش وزارت ورزش همان 

پاداش فدراسیون فوتبال است!
مهر: به تیم ملی فوتســال ایران بعد از کسب عنوان سومی 
مسابقات جام جهانی کلمبیا، وعده های زیادی برای دریافت 
پاداش داده شــد؛ از جمله پاداش وزارت ورزش و فدراسیون 

فوتبال.
با این حال طبق اعالم بازیکنان تیم ملی فوتسال فقط وزارت 
ورزش وعده خود را در قبال پاداش ها عملی کرده و فدراسیون 
فوتبال هنوز پاداش ملی پوشان را پرداخت نکرده است. این 
موضوع اعتراض و ناراحتی بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم 
ملی فوتسال را در پی داشته است.در همین ارتباط،  سید رضا 
افتخاری مشاور سرپرست کمیته فوتسال، گفت: در مصاحبه 
برخی از بازیکنان اعالم شــده که پرداخــت پاداش از طریق 
وزارت ورزش وجوانان صورت گرفته شده است. اوال باید بگویم 
بودجه وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال از یک منبع 

تامین می شود و فرقی ندارد از کدام حساب پرداخت شود. 
وی گفت: بنابراین  پاداش پرداخت شده به تیم ملی فوتسال 

همان پاداش پرداختی  فدراسیون فوتبال است!.

تردید استقاللی ها برای استفاده از رضایی
ورزش: کادر فنی استقالل هنوز برای استفاده از کاوه رضایی 
در دیدار روز جمعه برابر گســترش فوالد بــه نتیجه نهایی 
نرسیده است.درحالی که از یک سو خبر از بهبودی کاوه رضایی 
مهاجم اول استقالل می رسد و گمان می رود مصدومیت این 
بازیکن کامال برطرف شده باشد، اما استفاده از او در بازی روز 
جمعه هنوز به صورت کامل مشخص نیست. درحالی که عنوان 
کردند مصدومیت این بازیکن به طور کامل برطرف شده و در 
تمرینات گروهی هم حضور داشته است اما علیرضا منصوریان 
قصد ندارد روی وی ریسک کند و از ابتدا رضایی را در ترکیب 

اصلی تیمش به میدان بفرستد.

وقتی فدراسیون نمی تواند یک استعداد را حفظ کند
قهرمانی اسکیت باز ایرانی در جهان زیر پرچم اتریش!

ایسنا: پدرام رنجبروکیلی کــه در رقابت های جهانی اسکیت تورینو  
ایتالیا در سال 2015، در رشته فری استایل با پرچم ایران مقام سوم را 
کسب کرد، این بار در رقابت های جهانی 2016 بانکوک به مدال طال 

رسید اما نه با نام ایران، بلکه زیر پرچم اتریش.
این اســکیت باز با اســتعداد ایرانی در حالی قهرمان جهان شده که 
ایران در این رقابت ها به هیچ مدالی نرســید و این سؤال از مسؤوالن 
فدراسیون اسکیت وجود دارد که چطور نتوانسته اند این ملی پوش با 
استعداد را حفظ کنند و حاال او صاحب افتخار شده اما نه برای ایران 
بلکه برای اتریش. بهترین نتیجه برای تیم ملی ایران در این رقابت ها، 
کســب مقام چهارمی توسط علی شــجاعی و پنجمی توسط سجاد 

محمدی ساسان بود

کارخانه: انتقادات به بانک سرمایه
 از روی حسادت است 

ایسنا: مصطفی کارخانه، سرمربی تیم والیبال بانک سرمایه با انتقاد 
از افرادی که دائم درباره تعداد ملی پوشان تیم بانک سرمایه صحبت 
می کنند، گفت: نمی دانم چرا تا این حد شیطنت می کنند؟ هیچ چیز 
جز حسادت نیست. آدم های کوچک هســتند که این کارها را انجام 
می دهند. گفتن این صحبت ها حب و بغض اســت. خودشان وجود 

ندارند تیم درست کنند و به این دلیل از تیم ما انتقاد می کنند.
کارخانه با بیان اینکه علت این صحبت ها و انتقادها را نمی داند، اظهار 
کرد: تیم های دیگری هم هســتند که از بازیکنان ملی پوش استفاده 
می کنند. نمی دانم این چه حساسیتی است که وجود دارد؟ یک بحثی 
وجود دارد دشمنی و حسادت است که حب و بغض نسبت به ما وجود 
دارد. ما نماینده ایران و قاره آســیا در جام باشگاه های جهان هستیم 
و باید تیم خوبی برای این رقابت ها داشته باشیم. اگر در این رقابت ها 
نتیجه نگیریم خود همین منتقدان فعلی از ما گالیه می کنند. تیم هایی 
مثل کاله و پیکان هم در سال های گذشته وضعیت ما را داشته اند، برای 

این تنگ نظران متاسفم. 

12 نمونه دوپینگ المپیک لندن مثبت اعالم شد
ورزش: کمیته بین المللی المپیک )IOC( از مثبت اعالم شدن تست 
دوپینگ 12 ورزشکار دیگر از المپیک 2012 لندن خبر داد. چند روز 
پیش نیز تست 16 ورزشکار از المپیک پکن مثبت اعالم شده بود.بعد 
از اتفاقاتی که در روسیه رخ داد، IOC اعالم کرد نمونه های المپیک 
پکن و لندن دوباره مورد آزمایش قرار می گیرد.در بین دوپینگی ها نام 
یولیا زاریپووا از روسیه وجود دارد که در مسابقات 3 هزار متر با پرش 

مانع در المپیک 2012 به مدال طال رسیده بود.

رئیس فدراسیون جهانی اعالم کرد
جایزه ویژه فدراسیون جهانی اتومبیلرانی برای ایران

فارس:رئیس فدراسیون جهانی اتومبیلرانی FIA با ارسال نمابری 
به محمود صیدانلو، فدراسیون کشورمان را به پاس تالش های صورت 
داده بخصوص در بخش آموزش، ضمن تشکر، شایسته دریافت جایزه 
و تقدیر و تجلیل در سال 2017 دانست. در نمابر ارسالی جان تادت به 
رئیس فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی آمده است: با پیشنهاد 
دپارتمان آموزش فدراســیون جهانی اتومبیلرانی، فدراسیون ایران 
مفتخر به دریافت جایزه و تقدیر و تشــکر از این فدراسیون در سال 
2017 شــد. نحوه و چگونگی تقدیر و تشــکر در مراسمی ویژه طی 
مکاتبات بعدی فدراسیون جهانی اتومبیلرانی FIA اعالم خواهد شد.
مطمئن هستم این انتخاب شایسته می تواند منشا تشویق و تالش های 
بیشتر برای توسعه هر چه بهتر فدراسیون شما در عرصه جهانی باشد. 
امیدوارم این انتخاب منجر به فواید زیادی برای فدراسیون تحت امر 

شما شود. در وین منتظر دیدار با شما هستیم.

منهای فوتبال گزارش کوتاه

چیزی نمی دانید من را قضاوت نکنید
حاج محمدی: بازیکن 

میلیاردی 150 میلیون گرفته!
تکمیل موفقیت ها با قهرمانی در مسترز لندن

آغاز افسانه» مـاری« 

قهرمانی اسکیت باز 
ایرانی در جهان 

زیر پرچم اتریش!
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