
 

محمدپور:  طالی المپیک 
متعلق به مردم ایران است

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

سردار در تیم منتخب هفته پنجم لیگ قهرمانان

آزمون در کنار مسی

فرکی: حضور گل محمدی در سایپا شایعه است
ورزش: حســین فرکی  در باره باخت برابر شاگردان دایی اظهار 
داشــت:  ما بعد از گل اول نفت و بخصوص در نیمه دوم بازی یک  
طرفه ای ارائه کردیم و فشــار زیادی به نفت وارد آوردیم. نفت نیز 
دنبال این بــود که با ضدحمالت گل های خود را بیشــتر کند. به 
تیم نفت تبریک می گویم بابت این پیروزی اما با جرأت می گویم 
شکست حق ما نبود. ســرمربی تیم فوتبال سایپا در پاسخ به این 
پرســش که »آیا حضور یحیی گل محمدی روی نیمکت  سایپا به 
جای شما درست است یا خیر؟«، اظهار داشت: خیر چنین چیزی 

صحت ندارد این حرف ها شایعه است.

ویسی: باالخره یک روز نوبت ما هم می شود
ورزش: عبداهلل ویســی پس از تســاوی یک - یک تیمش مقابل 
فوالدخوزســتان اظهار داشــت: هر دو تیم بازی جانــدار، زیبا و 
تاکتیکی را به نمایش گذاشتند. ما خوب بازی کردیم باالخره یک 
روز نوبت ما هم می شود و فوتبال روی خوشش را نشان خواهد داد 

تا پیروز شویم. شاید هم یک روز بد بازی کنیم و ببریم.

جاللی: به آینده پیکان خوشبین هستم
ورزش: سرمربی پیکان در نشســت خبری پس از دیدار تیمش 
مقابل پرسپولیس اظهار داشت: هر کاری را که برای بردن الزم بود، 
انجام دادیم ، حریف مان را به خوبی کنترل کردیم و مشــکل مان 
فقط زدن ضربات آخر بود. من به تیمم افتخار می کنم. همه دیدند 

که چقدر خوب بازی کردیم.

در روز توقف استقالل و پرسپولیس

 »پیکان« تراکتور را به صدر کشاند
جواد رستم زاده: هفته یازدهم لیگ برتر با صدرنشینی 
تراکتور و توقف پرســپولیس و اســتقالل به پایان رسید. 
پنج شنبه در هوای سرد تهران پرسپولیس مقابل پیکان 
به نتیجه ای بهتر از تســاوی صفر بر صفر دست نیافت تا 
فرصت صدرنشینی در اختیار تراکتور قرار بگیرد. در این 
بازی با اخراج محمد انصاری سرخ پوشان از اواسط نیمه دوم 
ده نفره به بازی ادامه دادند ولی مردان جاللی نتواستند از 
برتری عددی شان استفاده کنند. همین نتیجه را استقالل 
خوزستان مقابل سیاه جامگان احیاء شده کسب کرد و البته 
دیدار ســپاهان و فوالد هم یک بر یک مساوی شد تا تنها 
برنده عصر پنجشــنبه علی دایی باشد. تیم نفت تهران دو 
بر صفر مقابل سایپا پیروز شد تا دایی دست خالی و بدون 
پول به صدر جدول نزدیک تر از قبل شــود. اما روز جمعه 
را تراکتور با پیروزی ســخت دو بر یک مقابل صبا شروع 
 کرد. این ســه امتیاز از نان شب هم برای مردان قلعه نویی 
       واجب تر بود. حاال آنها صدرنشین جدید لیگ برتر هستند.

بعد از آنها نوبت پدیده بود که پیروز شــود. آن هم مقابل 
ماشین سازی. تک گل معین عباسیان در دقیقه 21 مقابل 
میهمان ششمین باخت پیاپی شاگردان رسول خطیبی را 
در برداشت. این سه امتیاز تا حدودی مهاجری را از زیر فشار 
انتقادها خارج کرد. تیم های صنعت نفت آبادان و ذوب آهن 
اصفهان هم در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند 

که این دیدار با پیروزی 3 بر صفر ذوب آهن به پایان رسید.
مهدی رجب زاده در دقایق 45 )از روی نقطه پنالتی(، 82 
و 84 برای ذوبی ها گلزنی کــرد تا تیمش به یک پیروزی 

شیرین خارج از خانه دست یابد. اما در آخرین بازی این 
هفته استقالل در بازی دراماتیک بازی دو بر صفر برده را با 
تساوی دو بر دو عوض کرد. شروع توفانی آبی های تهران 
با  دو گل همراه بود اما اشتباهات خط دفاعی استقالل کمر 
این تیم را شکست و پریرا هنوز نیمه اول تمام نشده یکی از 
گل ها را جواب داد. در نیمه دوم اما با اخراج خسوس انتظار 
می رفت استقالل نتیجه را پر گل تر به نفع خود تمام کند 
اما غفلت مدافعان این تیم باعث شد که مقابل تیم ده نفره 
گسترش فوالد متوقف شــود و دو امتیاز مهم را از دست 
دهد. گل دوم گسترش را نقی زاده وارد دروازه رحمتی کرد.

کمالوند: موقعیت های خطرناک ما بیشتر بود
 ورزش: فراز کمالوند در نشست خبری بعد از دیدار تیم های استقالل 
و گسترش فوالد گفت: مقابل اســتقالل اگر دو بر صفر عقب بیفتیم 
سخت است به بازی برگردیم. اگر بخواهیم به فرصت های خطرناک 
دو تیم از لحاظ خلق موقعیت نگاه کنیم گســترش فوالد ســرتر از 

استقالل بود. 
کمالوند درباره اینکه خسوس همچنان خوب گل می خورد گفت:

وقتی تغییر و تحولی صورت می گیرد و یک بازیکن از یک تیم به یک 
تیم دیگر منتقل می شــود قطعا باید به او فرصت داد، من از فرناندو 

راضی ام.

منصوریان : درس های بزرگی گرفتیم
ورزش: علیرضا منصوریان در نشســت خبری بعد از دیدار تیمش با 
گسترش فوالد گفت: بازیکنان ما باید درس بگیرند که در فوتبال به 
بازی خوب امتیاز نمی دهند و ما با اینکه خوب بازی کردیم، اما ســه 
امتیاز را نگرفتیم، چون روی دو اشــتباه فردی، دو گل بد خوردیم و 
بازی برده را با مساوی عوض کردیم. اکنون فقط سنگینی این اتفاق 

روی دوش مان ماند.
ســرمربی تیم فوتبال اســتقالل در مورد حواشــی اطراف تیمش و 
اظهارنظرهای تعدادی از پیشکســوتان گفت: الگوی مربیگری من 
مرحوم پرویز دهداری اســت. ما کاری را که در ذهــن داریم انجام 
خواهیم داد. فقط تالش و تالش و توکل به خدا خواهیم داشت. از خدا 
ممنونم که یک درس بزرگ به ما داد که تا زمانی که ســوت نخورده، 

بازی ادامه دارد.

خبر خبر کوتاه

در روز توقف استقالل و پرسپولیس

»پیکان« تراکتور را به صدر کشاند
سلطانی فر: در فکر بازی های بزرگ با تیم های معتبر دنیا هستیم
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پیروزی غیرت در جام باشگاه های اروپا با درخشش طیبی     ورزش: تیم فوتسال غیرت قزاقستان در اولین دیدار خود در 
جام باشگاه های اروپا به مصاف رئال ریتی ایتالیا رفت که در پایان توانست با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی دست یابد. حسین طیبی ستاره ملی 

پوش ایران در تیم غیرت حضور دارد و در این بازی هم درخشش داشت.  
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بازهم می گویم هیچ پیشنهادی ندارم

آزمون: »بواتنگ« که ترس نداشت
حمیدرضاعرب: گل زیبای ســردارآزمون در ورزشــگاه 
خانگی روستوف به بایرن مونیخ را سایت های معتبراروپایی 
بارها و بارها نشان دادند. حتی سایت فیفا نیز فیلمی از گلزنی 
سردارآزمون، مهاجم ایرانی تیم روستوف را منتشرکرده که 
در آن می توان ســرتوپ عالی این بازیکن و زمین خوردن 
بواتنگ یکــی از بهترین مدافعان حال حاضــر جهان را به 
وضوح دید. گلی که بی شک رویای رفتن به تیم های بزرگ 
تر را برای جوان اول فوتبال ایران و آسیا محقق خواهد کرد. 
سردار آزمون پیش ترهم با گلی که وارد دروازه تیم اتلتیکو 
مادرید کرده بود نام خود را ســر زبان ها انداخته بود اما بی 
گمان گلی که او وارد دروازه بایرن مونیخ کرد ارزش و منزلت 
بیشتری داشت. وقتی سردار گل زد بسیاری ازعالقمندان 
به فوتبال درایران یــاد روزهایی افتادند که بازیکنان ایرانی 
درتیم بایرن بازی می کردند و هر یک به دلیلی نتوانستند 
دوام آن چنانی در این باشگاه بیاورند و یکی بعد از دیگری 
با درخشش محدود آلیانز آرنا را ترک کردند. گل سردار به 
نوعی یک انتقام گیری تاریخی بود از بایرن مونیخ که رفتار 

خوبی با فوتبالیست های ایرانی نداشت. 
سردار بی آنکه توجهی به این موضوع داشته باشد و پی به کار 
بزرگی که کرده ببرد آرام و بی هیاهو می گوید:» این هم یک 
گل بود مثل تمام گل هایی که زده بودم. فقط چون این گل 
وارد دروازه یکی ازغول های فوتبال اروپا شد کمی متفاوت 
است. البته برای شما نه برای خودم.« اما سردار وقتی دروازه 
اولریش دروازه بان آلمانی بایرن را باز کرد شــادی بسیاری 
داشت. شاید او اکنون می خواهد کاری که کرده را کوچک 
جلوه دهد. سردار ادامه می دهد:» بله، آن لحظه نمی توانستم 
خودم را کنترل کنم. اما آن شادی بیشتر به خاطرپیروزی 
روستوف بود نه گلی که وارد دروازه بایرن مونیخ کردم. البته 
می دانم برای هم وطن هایــم این گل خیلی اهمیت دارد.« 

او درســت گل را لحظه ای به ثمر رساند که 
بواتنگ به واسطه سرتوپ جانانه ای که زد، 
نقش بر زمین شــده بود. ســردار درباره آن 
لحظه رویایی هم حرف هایی می زند:» بواتنگ 
بازیکن بزرگی است و نباید شخصیت او را به 
دلیل آن گلی که زدم پایین بیاوریم. زمین هم 
سرد بود و آن سرتوپی که زدم ممکن بود هر 
مدافعی را به اشــتباه بیندازد.« سردار طوری 
حرف می زند که انگار مقابل مدافعان لیگ یکی 
فوتبال ایران موفق به چنین کاربزرگی شــده 
است. این حس ناشی ازچیست؟ سردارپاسخ این 
سوال را به زیبایی می دهد:» برای من فرقی نمی 
کند چه کسی جلویم بازی می کند. آن بازیکن 
می خواهد بواتنگ باشد یا هرمدافع دیگری. من 
کار خودم را می کنم وازهیچ کس نمی ترسم. نه از 
بواتنگ و نه از هیچ بازیکنی ترس ندارم. من هم در 
آن لحظه وقتی صاحب توپ شدم بهترین تصمیم 
را گرفتم. یک سر توپ ساده و یک بغل پای کات 
دار که توپ را به همان جایی برد که باید می برد. 
من دوست ندارم بازیکن روبه رویم را تحقیر کنم. 
از پدرم یاد گرفتم که اوال از کسی نترسم و در ثانی 
به همه احترام بگذارم. فوتبال روزی تمام می شود و 

این جوانمردی هاست که باقی می ماند.« 
گلی کــه ســردار وارد دروازه بایرن کــرد بار دیگر 
شــایعاتی درباره جدایی او را پدید آورده است. می 

گویند شاید ســردار فوتبال ایران راهی تیم لیورپول شود. 
برخی از دورتمند و اتلتیکو هم حرف می زنند. حتی شایعه 
حضور در بایرن مونیخ هم مطرح است. سردار اما همه این 
پیشنهاد ها را رد می کند: » نه اهل مخفی کاری ام و نه اهل 

 بازارگرمی. پیشــنهادی بــود من حتما 
می گفتم. من هیچ پیشــنهادی ندارم. ســال اولی که در 
روستوف بودم پیشنهادی از آرسنال بود اما دیگر پیگیری 
نکردند. در حال حاضرهم من مثل شــما فقط شنونده ام 
و هیچ باشــگاهی نبوده که رسما به روســتوف نامه بزند و 

خواستارجذب من باشــد. « مهاجم تیم ملی ایران وباشگاه 
روستوف به آینده تیمش در اروپا امیدواراست.

 او ادامه می دهد:» قطعا رفتن به مرحله بعد لیگ قهرمانان 
محال است اما می توانیم با حفظ خودمان در رتبه سوم به 

لیگ اروپا راه پیدا کنیم. امیدوارم که این اتفاق رخ دهد.«

فوتبال ایرانی
جدیدترین رده بندی فیفا اعالم شد

 ایران سی ام جهان و اول آسیا
نود: جدیدترین رده بندی تیم های ملی فوتبال جهان در نوامبر 2۰1۶ 
از سوی سایت فیفا منتشر شــد.  بر این اساس تیم ملی ایران با 3 پله 
سقوط در رده سی ام جهان قرار گرفت ولی همچون گذشته به سلطه 
خود در آسیا ادامه داد و به عنوان برترین تیم آسیایی در رده بندی فیفا 
باقی ماند. در آســیا پس از ایران، کره جنوبی )3۷ جهان(، ژاپن )45 
جهان(، استرالیا )48 جهان( و عربستان )5۶ جهان(، در رده های دوم 
تا پنجم قرار گرفته اند.  در این رده بندی، آرژانتین همچنان تیم اول 
جهان است اما برزیل توانست جای آلمان را در رده دوم بگیرد و ژرمن ها 

را به رده سوم بفرستد.

سلطانی فر: در فکر بازی های بزرگ با 
تیم های معتبر دنیا هستیم

تسنیم: وزیر ورزش و جوانان درباره 
شــرایط تیم ملی گفــت: تیم ملی 
فوتبال ایران صعود مقتدری به دور 
نهایی جام جهانی روســیه خواهد 
داشت. نتایج خوبی گرفته و بهترین 
تیم آسیا است. تصورم این است که  
با 1۷ امتیاز صعود مستقیم ما به جام 
جهانی حتمی اســت. به عنوان یک 

هوادار ورزش ایران از ایام نوجوانــی و جوانی که پیگیر بازی های تیم 
ملی بودم دوست دارم افق بعدی تیم ملی باالتر از یک آرزوی صعود در 

جمع 32 تیم برتر باشد. فوتبال ما توان آن را دارد.
مسعود سلطانی فر ادامه داد: همراه و حامی همه جانبه تیم ملی ایران 
هســتم تا صعود به جام جهانی، در فکرم برگــزاری بازی های بزرگ 
تدارکاتی با تیم های معتبر دنیا برای تیم ملی اســت. شادی جوانان 

کشورم را مثل شادی فرزندان خودم می دانم. 

خطیبی: تعویض تیموریان فنی بود
ورزش: سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز، گفت: تماشاگران از بازی 
لذت بردند و گرمی بازی سرمای هوا را تغییر داد. پدیده هم از موقعیت هایش 
استفاده کرد و بازی را برد. رســول خطیبی بعد از شکست تیمش مقابل 
پدیده، گفت:شانس با پدیده یار بود که توپ هایش به داخل دروازه رفت و 
سه امتیاز را گرفت. وی در خصوص تعویض تیموریان در نیمه اول ، گفت: 

این تصمیم تاکتیکی بود و می خواستم با یک هافبک دفاعی بازی کنم.

قلعه نویی: بازی بسیار سختی بود
تسنیم: ســرمربی تیم فوتبال تراکتورســازی گفت: امروز یکی از 
ســخت ترین بازی هایمان را انجام دادیم و تغییر سیستم هم دادیم و 
توانستیم از عرض زمین بیشتر استفاده کنیم که توانستیم به 3 امتیاز 
بازی برسیم.  امیر قلعه نویی در نشست خبری بعد از پیروزی تیمش 
مقابل صبای قم اظهار داشت: یک بازی بسیار سخت انجام دادیم که 
درگیر شونده بود. امروز یکی از سخت ترین بازی هایمان را انجام دادیم 
و تغییر سیستم هم دادیم و توانستیم از عرض زمین بیشتر استفاده 
کنیم که توانستیم به 3 امتیاز بازی برسیم. گلی که دریافت کردیم گل 
بچه گانه ای بود و پس از آن تحت فشار قرار گرفتیم اما در دقایق آخر 

خدا را شکر شانس آوردیم و گلی دریافت نکردیم.

انصاری 2بازی محروم نیست
 آی اسپورت- محمد انصاری که قبل از ایــن بازی پیکان دوکارته 
بود در این بازی هم اخراج شد و هم کارت زرد گرفت و به همین دلیل 
رسانه ها از محرومیت دوجلسه ای این بازیکن خبر دادند. این در حالی 
است که انصاری فقط یک جلسه محروم خواهد بود.  انصاری در این 
بازی به واسطه دریافت کارت قرمز اخراج نشد و دو کارت زرد دریافت 
کرد. به همین دلیل هر دو کارت او در این بازی محاسبه شده و یک بازی 
او را از همراهی پرسپولیس محروم می کند. همچنین دوکارت قبلی او 
هم به قوت خود باقی است و مدافع پرسپولیس اگر بعد از بازگشت از 
محرومیت یک کارت زرد دیگر دریافت کند آن وقت باز هم یک جلسه 
دیگر محروم خواهد شد. با این حســاب انصاری فقط از بازی بعدی 

پرسپولیس با ماشین سازی محروم خواهد بود.

دارمشتات مشتری طارمی
ورزش: تیم دارمشتات آلمان که در گلزنی در فصل جاری آمار خوبی 
نداشته و با مشکل در این زمینه مواجه است، خواهان به خدمت گرفتن 
مهدی طارمی شده اســت.  یک ایجنت نقل و انتقاالت با عبدالصمد 
ابراهیمــی وکیل مهدی طارمــی تماس گرفته و خواهــان دریافت 
نظر طارمی درباره انتقال به دارمشــتات آلمان شده.باشــگاه های 
بوندسلیگایی معموال برای جذب بازیکنان آسیایی مبلغ زیادی هزینه 
نمی کنند و سقف پرداختی آنها 3۰۰ تا 4۰۰ هزار یورو برای چنین 
بازیکنانی است و طارمی که قرارداد یک میلیاردی دارد در صورت 
انتقال به تیم دارمشتات درآمد چندانی را عاید پرسپولیس نخواهد 

کرد و به همین دلیل احتمال موافقت با این انتقال زیاد نیست.

عکس گولچ از روی سایت پرسپولیس 
حذف شد!

فارس: نزدیک به 2 ماهی هســت که آنتونی گولچ مدافع کروات - 
استرالیایی تیم فوتبال پرســپولیس بدون هماهنگی با کادرفنی و 
کادر مدیریتی پرسپولیس و با اســتفاده از تعطیالت لیگ از کشور 
خارج شده و دیگر به ایران باز نگشت و در تمرینات و بازی های این 

تیم غایب بود. 
با این همه این بازیکن به دلیل نگرفتن پول از کشور خارج شد و حاال 
سایت باشگاه پرســپولیس که تغییر فرم داده عکس این بازیکن را از 
قسمت کهکشان سرخ که به معرفی بازیکنان، مربیان و عوامل این تیم 

می پردازد حذف کرده است!
پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در این باره گفت: 
هنوز هیچ اتفاق خاص و جدیدی بین باشگاه پرسپولیس و این بازیکن 
رخ نداده اما از آنجایی که این بازیکن دیگر با ما نیست به همین دلیل 

عکس او را از روی سایت حذف کردیم.

جهانبخش: تیم ملی غرور من است
فارس:علیرضا جهانبخش ملی پوش فوتبال کشورمان در مورد اینکه 
معدود کارشناسانی در ایران معتقدند که تو عملکردی که در باشگاهت 
ارائه می دهی را در تیم ملی به نمایش نمی گذاری، گفت: قباًل هم این 
سؤال را از من پرسیده اند و اصاًل آن را قبول ندارم. از ابتدای رقابت های 
مقدماتی جام جهانی، تمام انرژی ام را در هر بازی تیم ملی گذاشتم. 
از دســت دادن توپ و موقعیت برای تمام فوتبالیست ها وجود دارد، 
اما این ناعادالنه اســت که به خاطر از دست دادن یک یا دو موقعیت 
این مقایســه را انجام داده و این صحبت ها را مطــرح می کنند. من 
این حرف ها را قبول ندارم چون تیم ملی برای من غرورم، کشــورم 
و خانواده ام به شــمار می رود و از همه مهمتر اینکه برای پرچم ایران 
بازی می کنم و مطمئن باشید وقتی برای تیم ملی بازی می کنم انرژی 

بیشتری می گذارم. 

رئیس فدراسیون فوتبال هلند: 
تیم ملی ایران با کی روش به سرازیری نمی رود

فارس: مایکل فن پراخ، رئیس فدراسیون فوتبال هلند در مورد مربی 
تیم ملی کشورمان اظهار داشت : شناخت خوبی از این سرمربی پرتغالی 
دارم. او یکی از مربیان باثبات و با دیسیپلین فوتبال دنیا به شمار می رود 
و در تیم هایی کار کرده که نمی توان به صورت شانسی و یا باری به هر 
جهت در آنها مربیگری کرد. مطمئنم کــه تیم ملی ایران با کی روش 
امکان ندارد روزی به سرازیری بیفتد و مطمئن باشید هر روز نسبت به 
قبل پیشرفت خواهد کرد. مطمئن باشید که ایران حتماً به جام جهانی 

2۰18 صعود خواهد کرد.

انگشت پای ترابی شکست
تسنیم: مهدی ترابی، مهاجم ملی پوش تیم فوتبال سایپا در نیمه اول 
بازی با نفت تهران از ناحیه انگشت پا آسیب دید. این بازیکن ملی پوش 
از پای مصدومش عکس گرفته و این عکس نشان می دهد که انگشت 
پای او شکستگی خفیف دارد. هافبک ملی پوش سایپا با وضعیت پای 

مصدومش حداقل یک ماه نمی تواند تیمش را همراهی کند.

پیشنهاد 
1/5میلیاردی چینی ها 

به محمد انصاری
ورزش: یکی از تیم های لیگ برتر چین با پیشــنهاد رسمی و 

کتبی به باشگاه پرسپولیس خواهان به خدمت گرفتن محمد انصاری 
مدافع ملی پوش این تیم شده است. مربی این تیم چینی فیلم بازی های 

انصاری در پرسپولیس را تماشا کرده و موافقت خود را با جذب این بازیکن 
به عنوان سهمیه آسیایی اعالم کرده. این تیم چینی براساس اخبار دریافتی 
پیشنهادی 45۰ هزار دالری به باشگاه پرسپولیس داده. رقمی که با قیمت 
کنونی دالر باالی یک و نیم میلیارد تومان می ارزد. محمد انصاری توانایی 
بازی در دو پست دفاع میانی و دفاع چپ را دارد. بعید است که پرسپولیس 
بخواهد با این انتقال موافقت کند. انصــاری با وجود فیکس بودن در 

پرسپولیس و عضویت در تیم ملی، در زمره نفراتی است که مبلغ 
قراردادش با این تیم چندان زیاد نیست ولی این بازیکن با 

وجود داشتن قرارداد 24۰ میلیون تومانی، حاشیه 
ای ایجاد نکــرده و خواهان افزایش مبلغ 

قراردادش نشده است.

بنگر 
این بار خداحافظی 

می کند؟
آی اسپورت :  مصدومیت محسن بنگر تشدید پیدا کرده است. او در 

تمرین روز چهارشنبه تراکتورسازی به شدت از ناحیه کمر احساس درد 
کرد. دردی که باعث شد تا کادر پزشکی تراکتور از او بخواهند تا هر چه زودتر 

خودش را به تهران برساند و کمرش را زیر نظر پزشک متخصص درمان کند. بنگر 
که حدود سه هفته پیش با عمل اوزن تراپی به درمان کمر مصدومش پرداخته 
بود، مجبور به عمل جراحی باز شد. عملی که به گفته تیم پزشکی تراکتورسازان 
حداقل شــش هفته او را از میادین دور خواهد کرد. موضوعی که بعید به نظر 
می رسد. چرا که دوره درمان این مصدومیت ها حداقل دو ماه است. مدافع 
تنومند سرخپوشان تبریزی، در حالی دوره نقاهت خود را پشت سر می 

گذارد که شایعات خداحافظی اش از فوتبال، لحظه به لحظه بیشتر می 
شود. شایعاتی که در اوایل فصل هم وجود داشت اما بنگر پس از 

صحبت های مفصل با امیر قلعه نویی، آن را رد کرد. حال 
باید منتظر ماند و دید این بار مدافع تراکتوری 

ها چه تصمیمی می گیرد. 

مهاجری: 
فرصت سوزی کردیم 

ورزش: ســرمربی تیــم فوتبــال پدیده گفــت: مقابل 
ماشین سازی فرصت سوزی کردیم. مهاجری در نشست خبری 

اظهار داشت: خدا را شکر می کنم که در این سرما شرمنده مردم نشدیم 
هر چند فرصت سوزی کردیم و می توانستیم برد راحت تری به دست آوریم. 

ما سخت ترین بازی مان را مقابل ماشین سازی انجام دادیم و امیدوارم در ادامه 
شرایط بهتری پیدا کنیم.مهاجری در خصوص از دست رفتن پنالتی توسط یوسفی، 
گفت: پنالتی را کفشگری هم می توانست بزند که در زمین حضور نداشت. پنالتی یک 
ضربه است و هر بازیکنی می تواند آن را بزند ما باید دقت بیشتری داشته باشیم ولی 
این را هم بگویم که هدر دادن پنالتی چیزی از ارزش های بازیکن ما کم نمی کند.
وی افزود: ما در این مدت تالش کردیم تا تماشاگران به ورزشگاه بیایند و انتظار 

نداشتم بعد از ضربه پنالتی آن اتفاقات بیفتد و تماشاگر حریم خودش را دور 
بزند. محسن یوسفی 9۰ دقیقه با مینیسک آسیب دیده برای ما بازی 

کرد و آن رفتارها خوب نبود. مهاجری در ادامه تأکید کرد: ما 3 
گل زدیم که داور 2 گل را آفساید اعالم کرد ولی در 

مجموع داوری خوب بود .

2
ضد حمله

تســنیم: علی دایی پس از دیدار نفت 
تهران مقابل سایپا که با برتری 2 بر صفر 
تیمش همراه بود، گفت: فکر می کنم در 
این هوای ســرد، بازی گرمی را مشاهده 
کردیم. موقعیت های زیــادی هم روی 
دروازه هر دو تیم ایجاد شد و به نظرم در 

پایان حق به حقدار رسید. 
سرمربی تیم فوتبال نفت در پاسخ به این 
پرسش که »آیا به داوری اعتراضی داشتید 
یا خیر؟«، عنوان کرد: من اعتراضی به داور 
نکردم، اما نیمکت ســایپا خیلی فریاد 
می کشــید و از آن ناراحت شدم، وگرنه 
داور کار خــودش را انجــام داد و قصد 

جسارت به او را نداشتم.
دایی در پاســخ به این پرســش که چرا 
محسن خلیلی روی نیمکت نفت تهران 
ننشسته بود، تصریح کرد: اتفاقات عجیب 
و غریبی در باشگاه نفت می افتد! ما اصاًل 
نفهمیدیم که چرا آقای ایرانیان از باشگاه 
رفت و چرا به همکاری خود با باشــگاه 
ادامه نداد! محسن خلیلی در سخت ترین 
لحظات کمک ما بــود. او برای من مانند 
رفیق و برادر بود. گروه مــا خیلی عالی 
کار می کرد. قرار بود خلیلی سرپرســت 

موقت باشگاه باشد، اما اتفاقات عجیب و 
غریبی در فوتبال ما که اسم آن را حرفه ای 
گذاشته ایم، افتاد. قرارداد مقابل محسن 
خلیلی می گذارند و به او می گویند سفید 
امضا کن، نمی فهمم ســفید امضا کردن 

یعنی چی؟
وی افــزود:  خلیلی بازیکــن تیم ملی و 
پرســپولیس بوده اســت و مردم نیز او 

را دوســت دارند. ما دوســت داریم او 
کنارمان باشــد. ما خیلــی هماهنگ با 
هــم کار می کنیم، اما در باشــگاه نفت 
متأسفانه بعضی ها هستند که نمی دانند 
چه کاره هستند و وظیفه شان در باشگاه 
چیست. ما باید احترام بزرگان فوتبال را 
نگه داریم، اگر احترام کسی مانند خلیلی 
نگه داشته نشود فردا احترام ما را نیز نگه 

نمی دارند.
دایی ادامه داد: هر روز در باشــگاه نفت 
اتفاقات عجیب و غریبــی رخ می دهد. 
روز اول صحبت های دیگری زده می شد، 
اما االن 18۰ درجه برعکس است. کدام 
باشــگاه با 13، 14 روز کنار هم تمرین 
کــردن در اول فصــل چنیــن نتایجی 
کســب کرده و اعضــای آن فقط حدود 
2۷ درصد پول گرفته انــد؟ ما پنج بازی 
پیاپی است که پیروز می شویم، اما کسی 
به روی خود نمی آورد و خبری از پاداش 
نیست، بازیکنان ما انگار فی سبیل اهلل کار 
می کنند! اینجا انگار اقتصاد مقاومتی را 
برعکس فهمیده اند! اقتصاد مقاومتی این 
نیست که ظلم کنیم و حق خانواده های 

بازیکنان را ندهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا ایمان 
مبعلی گفته اســت قصد دارد از فوتبال 
خداحافظی کند، گفــت: مبعلی هم از 
لحاظ اخالقی و هم فنی بازیکن بزرگی 
است و خیلی برای او زود است که فوتبال 
را کنار بگذارد. باید دیــد در نهایت چه 
اتفاقاتی می افتد. متأسفانه افرادی چون 

مبعلی از فوتبال دل زده شده اند. 

در باشگاه نفت اقتصاد مقاومتی را برعکس فهمیده اند!
 دایی: بازیکنانم فی سبیل اهلل کار می کنند

گفت و گوی روز

برانکو: مهاجم خوب پیدا کردن 
ساده نیست

ورزش: برانکو ایوانکوویچ پس از دیدار تیم های پیکان و پرسپولیس در 
هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال در نشست خبری اظهار داشت: همان طور 
که در نشســت خبری قبل از بازی گفتم، یک بازی بســیار سخت در 
انتظارمان بود. می دانســتیم که در بازی با پیکان، کار راحتی در پیش 

نداریم. می توانم بگویم از عملکرد تیمم رضایت دارم.
وی افزود: ما کل بازی را در کنترل داشــتیم و در عین حال از خطراتی 
که حریف ایجاد می کرد، آگاه بودیم. اگر قرار باشد بازی ها را ببریم، باید 
داخل و خارج از خانه از موقعیت ها استفاده کنیم. متأسفانه باز هم امروز 

فرصت های زیادی را از دست دادیم.
این مربی کروات ادامه داد: طبیعی اســت در روزهــای آینده باید در 
تمرینات بیشــتر کار کنیم. ما بعد از اخراج انصاری هم تهاجمی بازی 
کردیم، اما از فرصت ها استفاده نکردیم. حریف هم چند موقعیت داشت 
که اســتفاده نکرد، اما موقعیت های ما بهتر و بیشــتر بود. بار دیگر به 
بازیکنانم بابت شجاعت شان تبریک می گویم. اینها عواملی است که مرا 

به آینده امیدوارم می کند.
وی در مورد اینکه پرســپولیس خوب بازی می کند، اما موقعیت گل از 
دست می دهد و همیشه نیز می گوید این ضعف را از بین می برد با این 
حال نقطه ضعف پرسپولیس هنوز پا برجاست، تصریح کرد: یک مهاجم 
گلزن، باید مادرزاد گلزن باشد. طارمی گلزن تیم ماست اما در نظر بگیرید 
که او تابســتان را با ما نبود. وقتی از ترکیه برگشت، از پنج ماه، سه ماه 

آن را در اردوی تیم ملی بود. طبیعی اســت که او آمادگی صددرصد را 
نداشته باشد.

برانکو در مورد اینکه در ابتــدای فصل مهاجمان زیــادی را رد کرد و 
پریمیوف را به خدمت گرفت، گفت: مهاجم خوب پیدا کردن، ســاده 
نیست. اگر ساده بود، همه تیم ها، بهترین مهاجمان را داشتند. من کدام 

گزینه را رد کردم که شما می گویید؟
ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس در واکنش به طرح این موضوع که 
چرا می گویید مهاجم خوب نبود و یا گران بوده و از ســوی دیگر پیکان 
مهاجمی بــا 11۰ هزار دالر جــذب می کند و این قدر مؤثر اســت اما 
پرسپولیس مهاجم 3۰۰ هزار دالری دارد و در تمام بازی ها روی نیمکت 
می نشیند، گفت: من نمی دانم چه بازیکنی و با چه رقمی به تیمی دیگر 
رفته است. طارمی در فاصله کمی به تیم ما اضافه شد، اما مهاجم پیکان 
2۰ روز قبل از شروع فصل به پیکان آمده است. یکسری از شرایط از عهده 
ما خارج است. برانکو در پاسخ به این پرسش که فکر نمی کنید تیم برای 
ادامه فصل نیاز به تقویت دارد و بازیکنانی روی نیمکت هستند که اصاًل 
از آنها استفاده نمی شود، تأکید کرد: هر بازی، شرایط خاص خودش را 
دارد. طبیعی است بعد از اخراج انصاری، همه چیز عوض شد. یکسری 

ایده هایی که برای بازی داشتیم، مجبور شدیم تغییر دهیم
وی در مورد اینکه پرســپولیس باز هم پس از تعطیالت لیگ امتیاز از 
دست داد، گفت: باز هم می گویم این چهارمین بار است که فصل را شروع 
می کنیم و نیازی نیست مدام این بحث را مطرح کنیم. شما راه حلی برای 

این مساله دارید؟

استقالل نمی خواهد ،  حاج محمدی می خواهد 

»چشمی« چشم انتظار جدایی بازیکن میلیاردی
فاطمه صمدی: قصه استقالل 
 و حاج محمدی ســر دراز دارد .
قصه ای که حتمــا در تاریخ این 

باشگاه ثبت می شود .
امیــن حــاج محمدی بــا رقم 
قراردادی هنگفت به اســتقالل 
می آید اما سهم او از بازی در این 
تیم نیمکت نشینی که نه ، سکو 
نشینی است .اگر حاج محمدی 
فصــل قبل چنــد بــاری برای 
استقالل بازی کرد در این فصل 
حتی یک دقیقه هم برای تیمش 

به میدان نرفت .
او حتی کــم تر رنــگ نیمکت 
اســتقالل را هم به خود دیده و 

بیشتر بازی ها را از خانه تماشــا کرده اما چرا استقالل که او 
را نمی خواست راضی به نگه داشتنش شــد و چرا با توجه به 
این نیمکت نشــینی مطلق او باز هم فکر جدایی ندارد و مدام 
از ماندن خود حرف می زند ؟ مشکل این جا است که پای پول 
در میان است .حاج محمدی دقیقا نقش یک استخوان در گلو 
مانده را برای استقالل دارد .اســتقالل نیازی به او ندارد اما به 
دنبال این است که امین خود طلب جدایی از این تیم را داشته 

باشد تا حداقل بخشی از رقم میلیاردی او بخشیده شود .
منصوریان حاج محمدی را سکو نشین می کند ، برای هر بازی 
حتی او را در لیست هجده نفره تیمش قرار نمی دهد تا شاید 
حاج محمدی این گونه قصد جدایی کنــد با این حال مدافع 
ذخیره استقالل خوب می داند اوضاع از چه قرار است حرف از 

جدایی نمی زند و اعالم می کند در این تیم می ماند . 

او برای جدایی خود پا پیش نمی گذارد تا این گونه بتواند به حق 
و حقوق خود برسد .استقالل هم می خواهد حاج محمدی را 
خسته کند ، اما بر خالف تصورات استقاللی ها تا به امروز این 

مدافع خسته نشده است .
با این حال نکته این اســت که اســتقالل برای اضافه کردن 
روزبه چشمی ، نیاز به حذف یک بازیکن دارد و در حال حاضر 
گزینه اصلی برای رسیدن به این مساله کسی نیست جز حاج 
محمدی .استقالل یا حق و حقوق این بازیکن را پرداخت می 
کند تا راضی به جدایی شود و یا این که بر خالف عالقه ، راضی 

به نگه داشتن او می شود . 
به هر حال این شــرایط و این روحیه حاج محمدی نشان می 
دهد او خود برای جدایی پیش قدم نمی شــود که نمی شود.

راســتی چه کســی حاج محمدی را با قرارداد میلیاردی به 
استقالل آورد ؟
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محمود فکری:
 الشخورها و کفتارها دست 

از سر نساجی بردارند
ایسنا: سرمربی نساجی قائم شهر با تاکید 
بر اینکه اگر تا انتهای هفته مشــکالت 
نساجی حل نشــود، از سرمربیگری این 
تیم اســتعفا می دهد، گفت: به عبارتی 
استعفایم را از همین االن اعالم کردم. در 
حال حاضر باشگاه هیچ مسوولی ندارد. 
مدیر عامل که استعفا کرده است و مالک 
باشــگاه هم که دیگر جــواب تلفن ما را 

نمی دهد. در کل کسی پاسخگو نیست.
محمود فکری درباره افــرادی که مانع 
بهبود مشــکالت نســاجی می شوند، 
اظهــار کــرد: در حال حاضر مشــکل 
اصلی ما، مســائل مالی نیست. مشکل 
اصلی ما یکســری افرادی هستند که 
مثل الشخور و کفتار می خواهند از کنار 
نساجی چیزی بدست بیاورند. این افراد 
می خواهند در باشــگاه تصمیم گیرنده 
باشند. این کفتارها و الشــخورها ما را 
اذیت می کنند. این افراد با احساســات 
پــاک مــردم بــازی می کننــد و من 

واگذارشان میکنم به خدا!
وی تاکیــد کــرد: اگــر این افــراد این 
کارهایشان را ادامه بدهند، اسم هایشان 
را اعالم می کنم. این را بدانند که از هیچ 
دادگاهی نمی ترســم و اگر تا آخر هفته 
بازهم مشکلی، چه برای تیم و چه برای 
بازیکنانم ایجاد کنند، نام هایشان را افشا 

می کنم.
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منهای فوتبال 3
لیبروی تیم والیبال شهرداری ارومیه: 

هدف ما رسیدن به جمع ۴ تیم نهایی لیگ 
برتر است

تسنیم: عبدالرضا علیزاده، لیبروی تیــم شهرداری ارومیه در مورد 
پیروزی تیمش مقابل شــهرداری اراک در هفته هشــتم لیگ برتر 
والیبال، گفت: ما تیم خوبی هستیم ولی در 2 هفته گذشته، 2 شکست 

خیلی بد و توجیه ناپذیر داشتیم.
او ادامه داد: قبل از بازی با شــهرداری اراک، جلسه ای با مدیرعامل و 
کادر فنی داشتیم ولی قرار گذاشتیم که اگر هم باختیم، با ارایه یک 
بازی خوب و جنگیدن ببازیم. ما 4 بازی دیگر در نیم فصل پیش رو 
داریم و باید ثبات و شخصیت تیمی خود را نشان دهیم و ثابت کنیم.

لیبروی پیشــین تیم ملی گفت: خوشــبختانه هواداران، مربیان و 
بازیکنان باتجربه ای داریم که بعد از شکســت هفته گذشته مقابل 
شهرداری تبریز، فشاری به ما وارد نکردند تا با آرامش به بازسازی تیم 
بپردازیم و این نتیجه را مدیریت کنیم. تشویق هواداران در تمرینات 
به ما نیرو داد. ما می دانیم کــه هیچ تیمی را نمی توان را طبق جدول 
لیگ، قضاوت کرد و حکم به صعود یا سقوط آن داد. هدف اولیه ما نیز 
در لیگ، حضور در پلی آف و سپس رسیدن به جمع 4 تیم نهایی است.

سجاد مرادی: از دوومیدانی خداحافظی 
نکرده ام

تسنیم: سجاد مرادی، عضو سازمان 
تیم های ملــی دوومیدانــی درباره 
آخرین وضعیت مصدومیتش گفت: 
مشکل آســیب دیدگی ام از ناحیه 
آشــیل پا همچنان ادامه دارد و به 
همین دلیل قرار اســت هفته آینده 

عمل جراحی داشته باشم.
وی بــا رد خبــر خداحافظی اش از 

دوومیدانی گفت: از دوومیدانی خداحافظــی نکرده ام و تصمیم هم 
برای این کار ندارم. همه چیز به وضعیت مصدومیتم بســتگی دارد. 
در واقع اگر بهبودی پیدا کنم، به دوومیدانی ادامه خواهم داد، اما اگر 

شرایط فراهم نباشد، دیگر بازنمی گردم.
مرادی ادامه داد: برخی فکر می کنند چون در فدراســیون پُســت 
گرفته ام، دیگر فعالیتی در عرصه قهرمانی نخواهم داشــت، اما باید 
بگویم که ادامه فعالیتم ربطی به این مسأله ندارد و بستگی به شرایط 

مصدومیتم دارد.
عضو سازمان تیم های ملی دوومیدانی درباره انتقادات تیمور غیاثی 
از لیال رجبی در رسانه ها و واکنش رجبی عنوان کرد: انتقادی نبوده 
و این را به پای دلخوری و گالیه بگذارید. از رجبی دعوت شــد که به 
اردوی تیم ملی بیاید، اما تا االن که قبول نکرده است. اگر تصمیم او 
برای خداحافظی از تیم ملی دوومیدانی قطعی باشــد، در مسابقات 
داخل ســالن قهرمانی کشــور از رجبی تقدیر صورت می گیرد. این 
تصمیمی بوده که در ســازمان تیم های ملی نیز بر روی آن بحث و 

جمع بندی شده است.

جایزه یک میلیون دالری برای اولین 
سنگاپوری قهرمان المپیک 

ورزش: شورای ملی المپیک سنگاپور به جوزف اسکولینگ شناگر این 
کشور در بازی های المپیک 2۰1۶ ریو جایزه ای به ارزش یک میلیون 
دالر سنگاپور را اهدا کرد. اســکولینگ 21 ساله در شنای 1۰۰ متر 
پروانه در بازی های المپیک ریو موفق به مقام قهرمانی رسید و اولین 
طالیی این کشور در تاریخ المپیک لقب گرفت. نکته جالب توجه اینکه 
اسکولینگ در این رقابت موفق شد باالتر از مایکل فلپس آمریکایی 
به قهرمانی برسد و رکورد المپیک را نیز به نام خود ثبت کند. کاروان 
سنگاپور که با 25 ورزشکار در ۷ رشته در المپیک 2۰1۶ شرکت کرده 

بود، به لطف همین مدال طال توانست در رده 54 قرار بگیرد.

کاراته کاهای ایران 11 مدال کسب کردند
ورزش:  کاراته کاهای ایران در روز نخست از رقابتهای رده های سنی آسیا 
موفق به کسب 11 مدال طال، نقره و برنز شدند. پانزدهمین دوره رقابتهای 
کاراته قهرمانی آســیا صبح امروز با حضور بیش از 4۰۰ کاراته کا از 24 
کشور به میزبانی اندونزی در شهر »ماکاسار« آغاز شد. در روز نخست این 
رقابتها تیم اعزامی کشورمان 14 نماینده در دو بخش کاتا و کومیته داشت 
که حاصل تالش این نفرات تا اینجای کار دو طال، سه نقره و شش برنز بود. 

رقابت های جهانی
تیم ملی سرکل کبدی ایران چهارم شد

ورزش: ششــمین دوره رقابت های جهانی سرکل کبدی به میزبانی 
هندوستان و در دو گروه و با حضور 12 کشور هند، سیرالئون، انگلیس، 
سوئد، کانادا و سریالنکا، ایران، آرژانتین، آمریکا، کنیا، تانزانیا و استرالیا 
برگزار شــد. تیم ملی کبدی ایران در مرحله مقدماتی این رقابت ها 
توانست با پنج برد پیاپی برابر تانزانیا، استرالیا و آرژانتین، کنیا و آمریکا 
به عنوان سرگروه B به مرحله نیمه نهایی جام جهانی سرکل راه یابد. 
ایران در نیمه نهایی به مصاف انگلیس رفت و با شکست برابر این تیم 
در دیدار رده بندی نیز برابر آمریکا شکســت خورد و به مقام چهارم 
رقابت های جهانی بسنده کرد. ترکیب تیم ملی ایران در این رقابت ها را 
علیرضا صفری، بهنام جاویدی، مصطفی صادق زاده، پیمان اسکندریان، 
حمید زیرکی، امیردهقان، میثم قنبری، بهنام خبازی، محمد مقدسی، 
سعید جهاندار، مجتبی شادکام، شایان ندافی، ناصر صحرایی و پیمان 
چراغی به سرمربیگری مرتضی شــهیدی و مربیگری مجید بهرامی 

تشکیل می دهند.
شــایان ذکر اســت از این جمع 8 بازیکن و مربی از خراسان رضوی 

هستند.

۴ مدال آزادکاران ایران از رقابت های کشتی 
جایزه بزرگ آذربایجان

ورزش: رقابت های بین المللی کشــتی آزاد جایزه بزرگ جام حیدر 
علی یف آذربایجان که در شــهر باکو برگزار شد با کسب 4 مدال برنز 
توسط نمایندگان کشورمان به پایان رسید. تیم ایران با ۷ کشتی گیر 
در این رقابت ها حضور یافت که در پایان میثم نصیری، مجتبی گلیج، 

امیر محمدی و یداهلل محبی به مدال برنز دست یافتند.

نتایج هفته اول لیگ برتر والیبال نشسته
ورزش: رقابت های هفته اول لیگ برتر والیبال نشسته با برگزاری سه 
دیدار  و پیروزی تیم های گسترش فوالد تبریز، بهزیستی مازندران 
و ذوب آهن اصفهان دیدار پیگیری شــد. در اراک گســترش فوالد 
تبریز با  نتیجه 3 بر یک شهرداری این شهر را شکست داد. در بابلسر 
بهزیستی مازندران 3 بر صفر از سد پاالیش نفت آبادان گذشت و در 
شیراز نیز نتیجه دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و هیات جانبازان 
شیراز با نتیجه 3 بر صفر به سود ذوب آهن خاتمه یافت. گفتنی است 
ادامه دیدارهای لیگ برتر والیبال نشسته پس از رقابت های قهرمانی 

کشور دنبال خواهد شد.

75 ورزشکار دوپینگی در المپیک های پکن 
و لندن 

ورزش: بعد از اتفاقاتی که در روســیه در خصوص دوپینگ رخ داد، 
مسؤوالن کمیته بین المللی المپیک اعالم کرد نمونه های المپیک 
لندن و پکن را دوباره مورد آزمایش قرار می دهند. بعد از این آزمایشات 
۷5 ورزشکار از دو المپیک دوپینگی شناخته شدند که بیشتر آنها از 
روسیه و کشورهای شرق اروپا بودند. از بین این ۷5 ورزشکار 4۰ نفر 
مدال آور بودند. انجام آزمایشات همچنان ادامه دارد و این انتظار وجود 
دارد نمونه ها بیشتر از این تعداد شود. تمام ورزشکارانی که دوپینگی 

بودند و مدال داشتند باید مدال های خود را پس بدهند.

لیگ برتر پیست دوچرخه سواری تعطیل شد
ورزش: طبق اعالم ســازمان لیگ مســابقات لیگ برتر پیست که 
قرار بود از روز جمعه 5 آذر ماه )فردا( در پیســت مجموعه ورزشــی 
آزادی تهران برگزار شــود، به علت برودت هوا و بارش برف در تهران 

به تعویق افتاد.
تاریخ جدید برگزاری لیگ برتر پیست متعاقباً اعالم خواهد شد.

طالی المپیک متعلق به مردم ایران است

محمدپور: اگردر لندن به حقم می رسیدم شرایطم از االن بهتر بود
سایت فدراسیون وزنه برداری: ســعید محمد پور،ملی 
پوش دسته 94 کیلوگرم در بازی های المپیک 2۰12 لندن 
پس از مسجل شدن مدال طالی این دوره از بازی ها که با 
مثبت شدن تســت دوپینگ 4 وزنه بردار رده اول تا چهارم 
المپیک لندن بعد از 4 سال به نام او ثبت شد معتقد است: 
با پیگیری فدراســیون وزنه برداری و کمیته ملی المپیک 
سرانجام IOC )کمیته بین المللی المپیک( با تأیید مدال 
طالی دسته 94 کیلوگرم بازی های المپیک 2۰12 لندن 
این افتخار و مدال ارزشــمند را به نام وزنه برداری ایران و 
 من تأیید رسمی کرد. مدال طالی رقابت های وزنه برداری 
بازی های المپیک 2۰12 لندن به واســطه دوپینگ چهار 
وزنه بردار که حریفــان اصلی من در ایــن رقابت ها بودند 
خوشبختانه امروز به من رسید و به احتمال زیاد ظرف یک 

ماه دیگر مدال به دستم خواهد رسید.
محمدپور ادامه داد: نکته جالب توجه در انتقال مدال به من 
این است که کمیته بین المللی المپیک رسماً از ایلیا ایلین 
قزاق خواسته که مدال طالی المپیک را پس بدهد. مطمئناً 
اگر ایلین از پس دادن مدال خودداری کند کلیه هزینه های 
مدال طالی المپیک از وی یا مجموعه ورزش قزاقســتان 
کسرشده تا IOC یک مدال جدید از بانک مدال های کمیته 

بین المللی برای من طراحی کرده و به ایران ارسال کنند.
قهرمان المپیک در خصوص اینکه بعد از 4 سال با کنار رفتن 
4 وزنه بردار مطرح دســته 94 کیلوگرم، مدال طال به وی 
رسیده تأکید دارد: حقیقتاً برای تک تک 4 وزنه برداری که 
به واسطه مثبت شدن تست دوپینگ شان مدال و عناوین 
المپیکی خود را از دســت دادن نارحت هســتم زیرا یک 
ورزشکار چندین ســال برای گرفتن مدال المپیک زحمت 
می کشد و با مثبت شدن تست دوپینگ متاسفانه به راحتی 
تمام تالش های شــبانه روزیش بر باد می رود. این موضوع 
برای یک ورزشکار واقعاً دردآور است و من خودم را جای تک 
تک آنها می گذارم بنابراین از این بابت برای وزنه بردارانی 

که مدال شان بدین شکل گرفته می شود خیلی ناراحتم. 
دارنده مــدال طالی المپیــک در خصوص وزنــه برداران 
دوپینگی که اکثراً در کشــورهای قدرتمند حضور دارند؛ 
گفت: بهترین وزنه برداران دنیا در روســیه و چین فعالیت 
دارند. وقتی این کشــورها به دلیل دوپینگ از وزنه برداری 
کنار بروند سطح هر مسابقه بدون حضور آنها پایین می آید. 
همچنین دوپینگ روح ورزش را از بین می برد وباعث می 

شود حق به حقدار نرسد. 
محمدپور ادامه داد: اگر در پایــان رقابت های وزنه برداری 
دسته 94 کیلوگرم المپیک 2۰12 لندن به حقم دست پیدا 
می کردم شــاید حاال وضعیتم خیلی متفاوت بود. در وزنه 
برداری دنیا شناخته شــده تر بودم و مسؤوالن کشورمان 

بیشــتر به یک قهرمان المپیک اهمیت می دادند. حق من 
خیلی ضایع شده است و اسم و رســم یک قهرمان را پیدا 
نکردم. وی در خصــوص وضعیت مالی که در چهار ســال 
گذشته داشته تأکید دارد: 4سال از المپیک گذشت و طی 
این چهار سال، دوسالش سرباز بودم و دو سال بعدی هم با 
مصدومیت گذشت. در این چهار سال هیچ منبع درآمدی 
را از وزنه برداری نداشتم.جوایزمدال طالی المپیک 2۰12 
لندن، 2۰۰ سکه بوده است و امیدوارم این تعداد را پس از 
4 ســال با افزایش تورم و تمامی نوسانات مالی که رخ داده 

به من بدهند. 
محمدپور در خصــوص اینکه چه انتظاراتی از مســؤوالن 
ورزش و فدراســیون وزنه بــرداری دارد تأکید کرد: انتظار 
داشتم فیزیوتراپی و درمان خود را در اردوی تیم ملی سپری 

کنم ولی هم اکنون شــرایط مالی فدراسیون خوب نیست. 
مسؤوالن فدراسیون در طول مدت یکسال درگیر مسابقات 
داخلی و برون مرزی و نیز درســت کردن ساختار فرسوده 
وزنه برداری بودنــد به همین دلیل من بیــش از حد توان 

فدراسیون از آنها انتظار ندارم.
وی در خصوص وضعیت کنونی خود در چندماه گذشــته 
خاطرنشــان کرد: پس از عمل جراحی دستم، 4 ماه است 
فیزیوتراپی می کنم و بدنسازی داشتم. دکتر امین نوروزی 
که مشاور توانبخشی و فیزیوتراپی فدراسیون وزنه برداری 
است هفته پیش دستم را معاینه کرد و نظر مساعدی داشت. 
پس از بهبودی کامل، وزنه زدن قدرتی را قطعاً آغاز خواهم 
کرد. همچنین با سجاد انوشــیروانی صحبت کردم که قرار 
است نفرات باسابقه تیم ملی وزنه برداری بزرگساالن، دی ماه 

در اردو حضور پیدا کنند. امیدوارم اگر به اردو دعوت شدم 
بتوانم با به دست آوردن صددرصد آمادگی صاحب دو بنده 

تیم ملی در رقابتهای جهانی سال 2۰1۷ در آمریکا شوم.
ملی پوش دسته 1۰5 کیلوگرم تیم ملی در پایان در خصوص 
توقع خود به عنوان یک قهرمانی ملی از وزیر جدید ورزش 
و جوانان یادآور شد: همه می دانید این مدال طال متعلق به 
سعید محمدپور نیســت، بلکه این مدال طال افتخار ورزش 
ایران است و به همه ملت ایران تعلق دارد. بنابراین توقع من 
به عنوان یک قهرمان ملی از وزیر ورزش و جوانان این است 
که به وزنه برداری و قهرمانان این رشته المپیکی که همواره 
در میادین بزرگ همچون بازی هــای المپیک، رقابتهای 
جهانی و بازی های آسیایی باعث به اهتزاز درآمدن پرچم 

ایران می شوند نگاهی ویژه داشته باشد.

خبر

گزارش

ورزش: مسابقات شنای باشگاه های کشور سال 1395 
در استخر قهرمانی آزادی برگزار شد. مسابقات امسال 
با حضور 9 تیم در چهار مرحله برگزار می شود. برگزاری 
هر چهار مرحله در استخر قهرمانی آزادی تهران و در دو 

نوبت صبح و عصر پیش بینی شده است.
در حالی که سال گذشته مســؤوالن بارها بر سرد بودن 
هوای اســتخر تأکید کردند و ورزشــکاران هم از این 
موضوع بســیار گالیه داشتند، اما امســال هم نه تنها 
شــرایط هیچ تغییر نکرده بلکه بدتر هم شده است. در 
سال های گذشته تنها مشکل ورزشــکاران این بود که 
هوای بیرون آب سرد است و آنها می توانستند برای گرم 
کردن بدن های خود به استخر مخصوص شیرجه که آب 
گرم تری داشت، بروند و خود را آماده مسابقات کنند، اما 
امسال شاهد این بودیم که آب آن استخر هم سردتر از 

سال های گذشته شده است.

با این شرایط ورزشکاران مجبور هستند عمالا بدون گرم 
کردن و آمادگی ایده آل در رقابت ها حضور پیدا کنند که 
موجب افت کیفیت سطح رقابت ها خواهد شد. در حالی 
که سال گذشته مسؤوالن، ورزشکاران و رسانه ها بسیار 
این موضوع را پیگیری کردند هیچ تغییری ایجاد نشده 
و مســؤوالن مربوطه فکری به حال این سرما نکردند تا 

هوای استخر آزادی هر سال سردتر از پارسال شود!
طبق اعالم کمیته برگزاری مسابقات مرحله دوم لیگ 
دوم وسوم دی، مرحله سوم 28و29 بهمن و مرحله آخر 

هم 15و1۶ اسفند 1395 برگزار می شود.
بانک حکمت ایرانیان، ســرزمین موج های آبی مشهد، 
شقایق عطر، شهیدشوشــتری آموزشگاه های نیشابور، 
مقاومت، موج تهران، ناجیان راستین البرز، نفت امیدیه و 
نفت تهران 9 تیم حاضر در چهاردهمین دوره مسابقات 

شنای قهرمانی باشگاه های کشور هستند.

آغاز لیگ شنا در یخبندان

استخر آزادی؛ هر سال سردتر از پارسال!

  آقایی که گفتی علی دایی از مدیرعامل های قبلیش شکایت 
کرده، نکنه می خوای بگی مدیر عامل های قبلیش استقاللی بودن؟ 
آقای علی جباری گفته بود من از اسقالل طلب دارم دوستام گفتن 
چرا نمیری شکایت کنی گفته بود برم بگم چی؟این کار مثل این می 

مونه که من برم از خودم شکایت کنم.عشق فقط استقالل 
  من به عنوان مخاطب برنامه های آقای ضیا خجالت کشیدم که 
یک مجری از تریبون صدا وسیما سوء استفاده می کند. پرسپولیسی 
هستی باش ما به عقاید شما احترام می گذاریم ولی سوء استفاده و 
متعجب کردن30میلیون هوادار رامی توانی جواب بدهی؟ حداقل 
آرمانت رافراموش نکن. شهرت و محبوبیتت با این کار معلوم شد. 

جواد معافی ازمشهدمقدس
باسالم. اوال که اسطورتون رو هیچ تیم دیگه ای نمی خواستنش به 
غیر از استقالل. دوم اینکه شاید علی کریمی بیشتر تویه کشورهای 
عربی بازی کرده باشه ولی بعدش کجا رفت؟ بایرن. یادته که؟  ولی 
مجیدی چی؟ سوم اینکه اگرهم رفت کشورهای عربی حداقل وسط 
فصل ول نکرد بره. ولی مجیدی چی وسط فصل با اون همه گرفتاری 
و بحران استقالل چکارکرد؟ بعدش هم به خاطر اینکه بدون تیم 

نمونه الکی گفت تویه ایران فقط استقالل. رامک تا ابد قرمز
  می دونی کوچیک ترین کتاب دنیاچیه؟ کتاب افتخارات 10 سال 

اخیر پرسپولیس که فقط جلد داره! محمد قشقایی
 به اون بنده خدایی که دلش واسه بانوان استقالل سوخت و 
راه کار گرفتن  بودجه از پرسپولیس داده عرض کنم پرسپولیس 

چند ساله تیم بانوانش منحل شده.
رفت  پرسیدن  استقاللی  یک  ازمشهد.از  قشقایی  درجواب   
وبرگشت باختن دوسال پیش باقلعه نویی به پرسپولیس براتون 
سخت تره یا حذف از آسیا به علت دیرفرستادن اسامی؟یاشنیدن 
6تایی ها؟یا باخت آخرتون با4گل؟گفت تا حاال شده تیمت  بازی 
دربی 2صفرجلو باشه حریفم 10نفره باشه بعد تویه هشت دقیقه 

3تا بخوری وبازی رو ببازی؟احسان نیشابور
ببخشید آقای  برانکو قهرمانی آسیا می خواهیم.  از   پیوس: 
پیوس شما اول قهرمانی لیگ رو بعد از یک دهه تجربه کنین بعد 

برین به آرزوهاتون فکر کنین. قهرمانی آسیا کار هرکسی نیست.
 بهزاد خان منم درجواب شما باید بگم من تویه پیامم ذکرنکردم 
دقیقا دربی آخر. فکرهم نمی کنم که داور دربی امسال آقای ترکی 
بوده باشن؟ ودرنهایت سوت های فراوان ترکی دودقیقه وقت 
اضافه گرفت.که این دودقیقه تبدیل شد به حدود پنج دقیقه 
چون ترکی سوت رو به موقع نزد و دقیقا بعد گل پرسپولیس سوت 

زد.استقاللی ها یادتونه که؟ فرشته تا ابدآبی
 دوستان چرا اینقد بحث های تکراری می کنین.قهرمان آسیا 
و بردهای  قبل مال قبله. به االن نگاه کنین ببینین کی بهتره.

صدرجدول دست کیه.فروتن مشهد
 آرزو خانوم اس اس. لطف کنین دست بکنین تویه کیسه یدونه 
جام از اون جام هایی که تویه این 10سال گرفتین بدین به ما آخه 
ما گناه داریم نیست که شما کیسه کیسه جام گرفتین. تا ابد قرمز

  اولین بازی هفته هشتم لیگ ستارگان قطر با تساوی یاران مهرداد 
پوالدی به پایان رسید. مهرداد پوالدی، بازیکن ایرانی تیم الشحانیه 

در دقیقه 30 به دلیل مصدومیت جای خود را به هانی بالن داد.
 رحمان احمدی در مورد اینکه گویا شخص خاصی مانع حضورش 
در تیم ملی است، اظهار داشت: بحث فرد یا شخص خاصی نیست. 
کی روش بازیکنان تیم ملی را بر اساس لیاقت انتخاب می کند و من 

هم نباشم، اتفاق مهمی نیست و مشکلی به وجود نمی آید.
 حمید مطهری ، مربی پیکان در خصوص صحنه درگیری امیر حسین 
صادقی و گادوین منشا، عنوان کرد: اتفاق خاصی نبود. در جریان بازی 
گردش خون بازیکنان باال می رود و ممکن است این اتفاقات پیش 

بیاید. در کل مشکل خاصی نبود.
 سرخپوشان دیروز تمرین خود را در دو گروه برگزار کردند. تیم 
اصلی در دیدار برابر پیکان در مجتمع یزدان حضور یافت و بازیکنان 
ذخیره نیز در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی زیر نظر برانکو، ایگور و 

چوک کار خود را آغاز کردند.
در  آرژانتین  ملی  تیم  سابق  گلزن  مهاجم  باتیستوتا،  گابرئیل   
جدیدترین مصاحبه خود برای بازگشت به دوحه و هدایت تیم العربی 

ابراز امیدواری کرد.
 تیم فوتبال آلکمار با حضور جهانبخش مهاجم ایرانی خود در لیگ 

اروپا نماینده ایرلند را با نتیجه یک بر صفر برد.
 با اعالم روابط عمومی باشگاه ایران جوان بوشهر، محمود خرم زی از 

سمت سرمربی گری این تیم استعفا کرد.
 بوژیدار رادوشوویچ  دروازه بان تیم پرسپولیس با ابراز خوشحالی 
نسبت به کلین شیت در بازی مقابل پیکان گفت: من خوشحال تر 

می شدم اگر تیمم پیروز دیدار می شد.
 علی جباری پیشکسوت باشگاه استقالل که چند روز پیش دخترش 
را از دست داده است در پیامی از ابراز همدردی اهالی فوتبال تشکر 

کرد. 
اصرار سرهنگ علیفر بر مواضع فنی و اخالقی خود و تکرار چندباره 
این مواضع در گزارش بازی های مختلف باعث شده تا شوخی های 
تازه ترین  انجام شود. در  این گزارشگر  با  زیادی در فضای مجازی 
شوخی کاربران با علیفر در فضای مجازی نمونه سواالت امتحانی استاد 

از سربازانش منتشر شده است.
 هواداران لیورپول در توئیت های متعددی از باشگاه خواستند تا 

دیر نشده، سردار را جذب کند.
 صادقی و منشا دو بازیکن تیم فوتبال پیکان که در جریان دیدار 
پیکان با پرسپولیس با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کرده بودند دیروز 

با یکدیگر روبوسی کرده و در کنار هم عکس یادگاری گرفتند.
پس از آنکه استوین جرارد به صورت رسمی خداحافظی خود را از 
فوتبال اعالم کرد، یورگن کلوپ سرمربی تیم لیورپول تاکید کرد: ما با 
آغوشی باز از او استقبال کرده و به او برای موفقیت در مقاطع دیگر 

در ادامه زندگیش کمک خواهیم کرد.

   شماره پیامک  3000737273 تلگرامی

مصائب دوچرخه سواری ایران با پیست چوبی             
در آستانه قهرمانی آسیا

ورزش:با آغاز برنامه های تیم ملی دوچرخه سواری پیست برای حضور 
در مسابقات قهرمانی آسیا، اصلی ترین مشکل رکابزنان پیست ایران 
نداشتن پیست چوبی سر پوشیده است که این مسأله دوباره به چشم 
می آید. این موضوع از سالیان قبل وجود داشته و انگار قرار است به 

صورت یک مشکل بدون راه حل نیز باقی بماند.
از آنجا که اکثر مسابقات بین المللی و بزرگ آسیا و جهان در پیست چوبی 
250 متری برگزار می شود و ایران از داشتن چنین پیستی محروم است 
بنابراین تیم ملی نزدیک مسابقات مجبور است کوله بار سفر بسته و با 
حضور در کشورهای خارجی از پیست چوبی آنها برای تمرین استفاده کند.
اکنون که به آغاز مسابقات قهرمانی پیست آسیا  نزدیک می شویم دوباره 
داستان همیشگی مذاکره با یک کشور خارجی آغاز شده تا تیم ملی 
بتواند برای چند هفته ای از پیست چوبی آنها استفاده کند. ترکمنستان 
که اصلی ترین گزینه است اعالم کرده تمام طول  هفته نمی تواند پیست 
را در اختیار  تیم ملی ایران بگذارد و سه روز در هفته خودشان تمرین 
دارند بنابرین  این میزان تمرین برای تیم ملی کافی نیست و فدراسیون 
در صدد است با مذاکره بتواند آنها را راضی کند تا تیم ملی مدت زمان 

بیشتری از پیست چوبی استفاده کند.
اما سؤال اصلی این است تا چه زمانی قرار است تیم ملی دوچرخه 
سواری نزدیک مسابقات بین المللی پیست به دنبال مذاکره با کشورهای 
مختلف باشد و همچنان پول خرج کند تا بتواند چند هفته ای از پیست 

چوبی سر پوشیده خارجی ها استفاده کند؟
 نکته جالب اینکه در ساری قرار بود نخستین پیست چوبی سرپوشیده 
ایران ساخته شود اما این پیست چند سالی است که به صورت نیمه کاره 
به حال خود رها شده است و بقیه پیست های دیگر ایران هم بتونی 
هستند که این پیست ها رکابزنان را از تمرین کردن در پیست چوبی 

بی نیاز نمی کنند. 
جدا از بحث حضور در مسابقات، هر مربی خارجی که می خواهد هدایت 
تیم ملی پیست ایران را برعهده بگیرد با نبود پیست چوبی در ایران 
مشکل دارد و خواستار برگزاری اردوهای بلند مدت در کشورهای خارجی 

است که تأمین اعتبارات آن چندان برای فدراسیون میسر نیست.
نکته مهم دیگری که وجود دارد این که در حالی که ما هنوز در ساخت 
یک پیست چوبی 250 متری مانده ایم، ورزش دوچرخه سواری در بخش 
پیست جهان دارد به سمت استفاده از پیست چوبی 200 متری می رود  
و با این شرایط اگر زودتر برای تکمیل پیست ساری دست به کار نشوند 
این پیست کم کم از رده خارج می شود مانند پیست های مشهد و تبریز 
که به دلیل دیر آماده شدن، برای برگزاری مسابقات از رده خارج شدند 
زیرا اکثر مسابقات بین المللی در پیست چوبی250 متری  برگزار می 

شود نه بتونی 333متری.
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اهدای مدال محمد نصیری 
به موزه المپیک 

ورزش: علــی مرادی، رئیس فدراســیون وزنه بــرداری که به 
همراه محمد نصیری قهرمان پرآوازه وزنه برداری کشــورمان، 
برای اهدای مدال نقره المپیک 19۷2 مونیخ به موزه IOC، به 
لوزان سوئیس سفر کرده بود با حضور در مقر کمیته بین المللی 

المپیک، مدالش را اهدا کرد.
بدین ترتیب طی مراســمی ابتدا با برگزاری ضیافتی از محمد 
نصیری، تجلیل و مدال نقــره المپیک 19۷2 مونیخ او به عنوان 
نمادی ارزشمند به یادگار از این قهرمان سرشناس و مشهور در 

موزه بین المللی IOC نگهداری خواهد شد. 
فرانسیس جابت ،مســؤول موزه IOC طی مراسمی با حضور 
نماینده سفارت ایران در ســوئیس )لوزان( و ایرانیان عالقمند 
مدال محمد نصیری را تحویل گرفت تا موزه کمیته بین المللی 
المپیک جاودانه بماند. نصیری در این مراسم دفتر یادبود کمیته 

بین المللی المپیک را نیز امضا کرد.
این اتفاق ویژه برای نخستین مرتبه در ورزش ایران رخ می دهد 
که ورزشــکاری ایرانی مدال المپیک خود را بــه موزه کمیته 
بین المللی المپیک اهداء کند. تاکنون هیچ ایرانی به این افتخار 
دست پیدا نکرده و این افتخاری بزرگ برای وزنه برداری ایران و 

محمد نصیری است.
مدال نقره کسب شده محمد نصیری در المپیک 19۷2 مونیخ 
در سال های بسیار دور به سرقت رفته بود که حدود ۶ سال پیش 

یک ایرانی خارج از کشــور در مزایده ای آنرا خریداری کرد و در 
نهایت چندی پیش در مراســم افتتاحیه رقابت های بین المللی 
جام فجر )1۰ خرداد ماه سال 95( این مدال ارزشمند به اسطوره 

وزنه برداری بازگردانده شد.



نیمار: خدا مرا از این مخمصه نجات خواهد داد           یورواسپورت: فوق ستاره تیم فوتبال بارسلونا معتقد است مقطع بحرانی اخیر برای او دوام نخواهد داشت و 
جنجال ها درباره ماجرای قرارداد او با آبی و اناری ها سرانجام به پایان خواهد رسید. نیمار می گوید: من همیشه می دانستم که افتادن نام بر سر زبان ها و معروف 
شدن مساوی است با جنجال، اختالف، حسادت، چشم های شیطانی و تمام چیزهای بد. خدای من خدایی است که راه مرا روشن و مرا در مسیر خودش هدایت می کند. 

varzesh@qudsonline.ir

درپی حذف از لیگ اروپا 

بحران اینتر عمیق تر شد
دالرام عظیمی: دردهای ایــن فصل اینتر تمام 
نشدنی به نظر می رســند. حتی تغییر مربی هم 
نتوانسته آرامش را به اردوی نراتزوری برگرداند و 
حتی گلزنی در ثانیه های پایانی دربی و تساوی با 
میالن و حتی ارائه نمایش خوب در نیمه اول دیدار 
مقابل حریفی از رژیم اشغالگر قدس هم نتوانست 
اینتر را از بحرانی که در این فصل اســیر آن شده، 
خارج کند. اینتر دقیقا زمانی که انتظارش را نداشت 
از لیگ اروپا حذف شد. خستگی جسمی بازیکنان 
روی ذهن آنها هم تاثیر گذاشته و ایده های پیولی 
مربی جدید این تیم را هم بی فایده کرد. استفانو 
پیولی می داند که وظیفه دشــواری در این تیم بر 
دوش دارد. او بعد از گذشــت 45 دقیقه ابتدایی 
بازی تصور نمی کرد کار کردن بــا این تیم تا این 
اندازه دشوار باشــد. 45 دقیقه دوم بازی از تیم او 
یک ویرانه ساخت. در نیمه اول اینتر تیمی مقتدر 
در خط حمله نشان داده بود که به مراتب از دوران 
دی بوئر بهترعمل می کــرد و کنترل خط دفاعی 
خود را داشــت. خط میانی هم به لطف بروزویچ 
فعال در زمین جان تازه ای گرفته بود و کاندروا و ادر 
هم اصلی ترین تحوالت اینتر پیولی را به هواداران 

نشان داده بودند. خط میانی به خوبی با ایکاردی در 
هماهنگی کامل قرار داشت. اینکه بین دو نیمه در 
رختکن چه اتفاقی افتاده را هیچکس نمی داند. اما 
به طور حتم هاپوئل بیرشوا با انگیزه ای دوچندان به 

لطف هواداران پرشورش در نیمه دوم به زمین رفت 
که سه گل درون دروازه نراتزوری کاشت. اما این هم 

نمی تواند توجیهی برای شکست اینتر باشد.
 اصلی ترین دلیل این افت به خســتگی جســمی 

بازیکنان مربوط می شود. دقیقا مشابه آنچه مقابل 
میالن در دربی رخ داده بود، بازیکنان اینتر در مقطعی 
از مسابقه دیگر انرژی کافی برای بازی نداشتند. آنها 
خیلی بد و بی هدف در زمین مــی دویدند. به رغم 
تعویض های صورت گرفته، خیلی ازبازیکنان نفسی 
برای ادامه نداشتند و بروزویچ حتی یکی از آنها بود. 
بازیکنان کناری تیم عمال از جریان بازی محو شده و 
در چهره مهره های خط دفاعی هم خســتگی موج 
می زد. مشکل بزرگ دیگر اینکه جیسون موریو از 
مدتها پیش از نظر ذهنی با افت عجیبی روبرو شده و 
اتفاقی نیست که پیولی مدل را به عنوان زوج میراندا 
انتخاب کرده است. مدافع کلمبیایی مدتهاست که با 
یک بحران هویتی کامل روبروست. درمجموع کل 
تیم از نظر ذهنی وقتی همه چیز بد پیش می رود، 
با چنین شرایطی روبرو می شــود. همان طور که 
کاپیتان ایکاردی گفته اینتر به محض دریافت اولین 
گل ، دنیا را برای خودش تمام شده می پندارد. پیولی 
کار روانشناسی پیچیده ای در اینتر پیش رو دارد. او 
لیگ اروپا را به همراه کلی پاداش، امتیاز حق پخش 
تلویزیونی و درآمدهای جانبی ازدست داده و حاال باید 

درلیگ جبران مافات کند. 

ورزش جهان
پیغام امیدوارکننده بیل برای رئالی ها

ورزش: مصدومیت گرت بیل از ناحیه مچ پا باعث شــده تا او خود را 
به دست جراحان بسپارد و قرار است سه شنبه آینده در لندن، دکتر 
جیمز کالدر، مچ پای این ستاره ولزی را جراحی کند. او حداقل 13 
بازی رئال از جمله ال کالســیکو و جام جهانی باشگاه ها را از دست 
خواهد داد. بیل با انتشــار عکســی از پای مصدوم خــود در صفحه 
اجتماعی اش نوشــت: »از پیغام های دلگرم کننده تان متشــکرم. 
وضعیت مچ پایم خوب است و همه سعی ام را می کنم تا زودتر از حد 

تصور به میادین بازگردم.«

گریزمان: به رونالدو گفتم که از او متنفرم!
ای اس پی ان: ستاره اتلتیکو مادرید 
در مصاحبه جدید خود ضمن تایید 
حرف های رونالدو عنوان کرد که با 
فوق ستاره پرتغالی رئال شوخی کرده 
است. آنتوان گریزمان در پاسخ به این 
ســوال که آیا واقعا به رونالدو گفته 
از او متنفر اســت، می گوید: رونالدو 
را در میامی وقتی با دوســتانش در 

رستورانی نشسته بود به صورت تصادفی مالقات کردم. نزد او رفتم و 
ضمن تبریک قهرمانی پرتغال و همچنین رئال گفتم که از او متنفرم 
اما فقط محض شوخی. با وجود اینکه به رونالدو در دو فینال متوالی 
باخته ام و نیز در همین دربی اخیر نیز برابر ما هت تریک کرد برای او 

احترام زیادی قائل هستم. 

زالتان: رونی شایسته احترام بیشتری است
اسکای اسپورتس: بعد از درخشــش وین رونی در پیروزی چهار 
بر صفر یونایتد در لیگ اروپا در میان حواشــی اخیر برای او، زالتان 
ابراهیموویچ، مهاجم منچســتریونایتد به تمجید از کاپیتان تیمش 
پرداخت و او را شایسته احترام بیشتری دانست. زالتان معتقد است: 
رونی از نظر شخصیتی فوق العاده است. این شانس را داشتم که شخصا 
با او آشنا شوم. به عنوان یک بازیکن، هیچ بحثی در موردش نیست. او 
یک بازیکن فوق العاده است، همه می دانند که چه توانایی هایی دارد. 

باید احترام بیشتری به او نشان دهیم.

استعفای الرسن بعد از حمله هواداران 
به پسرش

ورزش: هنریک الرســن، ســتاره ســابق ســلتیک، بارســلونا و 
منچســتریونایتد، بعد از حمله گروهی از هواداران باشگاه سوئدی 
هلسینگبورگ به پسرش، از هدایت این تیم کناره گیری کرد. جوردن 
الرسن در تیم پدرش به عنوان مهاجم بازی می کرد اما بعد از اینکه 
شکست 2-1 هلسینگبورگ مقابل هالمشتاد، به سقوط این تیم منجر 
شد، تعدادی از هواداران دو آتشه این تیم وارد زمین شدند و پیراهن 
هلسینگبورگ را از تن جوردن الرسن خارج کردند. سه روز بعد از این 
اتفاق، هنریک الرسن که بسیاری او را با درخشش اش در جام جهانی 

1994 به یاد می آورند، تصمیم به استعفا گرفت.
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ورزش:  مرحله گروهی رقابتهای لیگ فوتبال اروپا پنجشــنبه شب 
ادامه پیدا کرد و طی آن در یکی از دیدارهای مهم تیم منچستر یونایتد 
در ورزشگاه اولدترافورد به مصاف فاینورد رفت و این تیم را با حساب 
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با حضور در مراسم ویژه آدیداس
»مسی« از تمدید قرارداد 

حرفی نمی زند
امین غالم نژاد: خبرنگارانی که امیدوار 
بودند مسی در مراسم روز پنجشنبه آدیداس 
در مورد تمدید قراردادش با بارسلونا حرفی 
بزند، با ناامیدی این مراسم را ترک کردند. 
قرارداد مسی با آدیداس سال 2۰18 به اتمام 
می رســد و تا امروز گزارش های زیادی در 
مورد آینده او و عدم تمدید قراردادش با بارسا 
منتشر شده است. با این حال مسی در این 
مراســم ترجیح داد در مورد تیم و عملکرد 
بارسلونا در رقابت های داخلی و اروپایی حرف 
بزند. او در مورد صعود کاتالونیایی ها به مرحله 
یک هشتم نهایی چمپیونزلیگ گفت: این 
نخستین بار نیست که به این مرحله صعود 
کرده ایم. من از نتیجه حاصل شــده مقابل 
سلتیک راضی هستم. بارسلونا این هفته به 
مصاف رئال سوسیه داد می شتابد و مسی 
انتظار مسابقه ســختی مقابل این حریف 
خواهد داشت: بازی سختی خواهد بود. آنها 
خیلی خوب بازی می کنند و برای کســب 
ســهمیه اروپا تالش می کنند. بازی کردن 
در این ورزشگاه همیشه برای ما سخت بوده 
است. باید پیروز شــویم تا در تعقیب رئال 
حرکت کنیم. مسی در مورد این پرسش که 
شاید بارسلونا بیش از حد به او متکی است 
گفت: این موضوع من را نگران نمی کند. اما 
این طور نیست. من در بهترین تیم دنیا بازی 
می کنم و بارسا تیمی است که به یک بازیکن 
متکی نیست. به چنین چیزی فکر نمی کنم.

 یک اخطــار تــا از دســت دادن
 ال کالسیکو

نگرانی »راموس« و »نیمار« 
دانیال صدقی: بــا اینکه هنوز یک هفته 
به نبرد ال کالسیکو بارسلونا و رئال مادرید 
باقی مانده، با این حال بازیکنان دو تیم حتی 
دراین هفته از رقابتهای باشگاهی اللیگا هم 
به بازی بزرگ هفته آینده فکر می کنند. 
نیمار و سرخیو راموس بازیکنانی هستند که 
در صورت گرفتن یک اخطار در دیدار مقابل 
سوسیه داد و خیخون شانس حضور در ال 
کالسیکو را از دست خواهند داد. راموس تا 
امروز چهار کارت زرد در شش بازی پیش از 
اینکه یک ماه و نیم با مصدومیت مواجه شود 
دریافت کرده بود. در حالیکه نیمار این تعداد 
کارت زرد را در بازی های بیشتری دریافت 
کرده است. با توجه به اینکه ورزشگاه سوسیه 
داد در ســال های اخیر مشکالت زیادی 
برای آبی اناری ها ایجاد کرده، انریکه نمی 
تواند نیمار را برای نبرد ال کالسیکو روی 
نیمکت نگه دارد. حضور او درترکیب تیم 
برای کمک به بارســا برای کسب هرسه 
امتیاز این مسابقه و کاهش امتیازها با رئال 

در آستانه ال کالسیکو حیاتی خواهد بود.

خبر
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اشــکان کیهان: این هفته درابوظبی جام جهانی 2۰1۶ 
فرمول یک به پایان خواهد رســید و نیکــو روزبرگ و لوئیز 
همیلتون راننــده های آلمانی و انگلیســی مرســدس بنز 
رقابتی فشــرده و تماشایی برای کســب عنوان قهرمانی در 
پیســت امارات به معرض نمایش خواهند گذاشت. روزبرگ 
صدرنشــین راننده های فرمول یک که 12 امتیاز نسبت به 
هم تیمی اش در اختیار دارد، می خواهد فصل درخشان خود 
را با قهرمانی به پایان برد. روزبــرگ در کنفرانس خبری در 
ابوظبی گفت: من کامال روی این هدف تمرکز دارم و هیجان 
زده هستم. یک بار دیگر با لوئیز برای کسب عنوان قهرمانی 
می جنگم و این بار می خواهم با قهرمانی به کارم پایان دهم. 
پیشــتر هم برای کســب قهرمانی جنگیده ام و این دومین 
باری است که در هفته آخر برای کسب این عنوان تالش می 
کنم. تجربه به من کمک می کند تا خونسرد تر باشم. لوئیز 
 حریف بزرگی بود و یک فصل خوب و مهم را سپری کرده و 
راننده ای فوق العاده است. انتظار داشــتم که این فصل در 
سطحی باال ظاهر شود. می خواهم مسابقه خوبی انجام دهم 
و جام قهرمانی را بــه خانه ببرم. برای لوئیــز احترام زیادی 
قائلم. در این چند سال لحظات سختی داشتیم ولی بهرحال 

پیشرفت کردیم و دراین فصل همه چیز بهتر پیش رفت.
 روزبرگ در مورد اینکه منتقدان می گویند در زمان دفاع 
ضعف های زیادی دارد، گفت: من هرهفته در طول مسابقه 
نهایت تالشم را به کار می گیرم و سعی می کنم با احترام 

به قوانین برنده شوم.

لوئیز همیلتون هم که در رتبه دوم جدول رده بندی ایستاده 
در مورد این مســابقه گفت: این فصل با فراز و نشیب های 
زیادی همراه بود ولی تالش می کنــم هرچیزی را از بد به 
خوب تغییر دهم. با اینکه در مقطعــی از فصل 33 امتیاز 
کمتر از نیکو داشتم، ولی دوباره به کورس رقابت برگشتم 
و توانستم شــرایط را عوض کنم و این نشان می دهد که 
هراتفاقی ممکن است در پیست رخ دهد. نیکو همیشه در 
ابوظبی خیلی سریع بوده و این مسابقه سختی خواهد بود. 
تا االن برای من فصل فوق العاده ای نبوده و اوضاع آن طور 
که می خواستم پیش نرفته ولی جنبه های مثبت زیادی 
وجود دارند که امیدوارم دراین مســابقه از آنها اســتفاده 
کنم. همه تالشم را برای پیروز شــدن به کار می برم و روز 
یکشنبه به استراتژی مسابقه فکر می کنم. اگر جلوتر از بقیه 
راننده ها باشم، سعی می کنم تا می توانم فاصله ام را با بقیه 
افزایش دهم. اگر18 تا2۰ ثانیه جلوتر باشم، می توانم شانس 
قهرمانی داشته باشم. در ابوظبی تعقیب کردن ماشینی که 
جلوتر از شما حرکت می کند، واقعا دشوار است. هدف اصلی 

من این است که درخط استارت از همه جلو بیفتم.

ورزش: وین رونی بعد از درخشش در ترکیب 
یونایتد مقابل فاینورد در لیگ اروپا با عصبانیت 
به سواالت خبرنگاران رســانه ها واکنش داد. 
رونی که در این بازی با زدن اولین گل مسابقه به 
رکورد 39 گل زده در رقابت های اروپایی رسید، 
نقش مهمی در صعود یونایتد به مرحله حذفی 
ایفا کرد. اما کاپیتان یونایتد در حرف های بعد از 
پایان مسابقه در واکنش به سواالت خبرنگاران 
از کوره در رفته و حضور در مراسم عروسی در 
هتل محل اقامت تیم ملی انگلیس را که در پی 
انتشار تصاویر او در حالت مستی جنجال های 
زیادی به پا کرده بود، انکار کرد. رونی در پاسخ 
به این ســوال که آیا نمایش او در برابر فاینورد 
به دلیل مشکالت اخیر تا این اندازه درخشان 
 بوده یا نه به خبرنگار بی تی اسپورت گفت: این

 اتفاق ها به خاطر آدم هایی مثل شما که االن 
سوال می کنید رخ داده است. 

خبرنگاران رســانه ها از هر چیز کوچکی یک 
جنجال بزرگ می سازند. من حقیقتا حتی پایم را 
در آن عروسی هم نگذاشتم و فکر می کنم اینکه 
االن بعد از چنین برد فوق العــاده ای مجبورم 

دراین باره حرف بزنم، مایه شرمساری است.
رونی بعد از تساوی با آرســنال هم رسانه ها 

را متهم به نوشــتن آگهی مــرگ خود کرده 
بود. رونی در این بازی عــالوه بر زدن گل اول 
مسابقه پاس گل دوم را هم به ماتا داد و در مورد 
شکستن رکورد گلزنی رود فن نیستلروی در 
رقابت های اروپایی گفت: گل زدن برای این 
باشگاه حس فوق العاده ای است. خوشحالم 
و می دانم که اتفاق هــای بهتری در انتظار ما 
هستند. قبل از هر چیز برای گلزنی و سپس 

برای گلی که زده ام ، خوشحالم.
 او در مورد گل ماتا گفت: گل دوم بازی را تمام 
کرد. با اینکه ما کنترل مسابقه را داشتیم ولی 
روی نتیجه 1-۰ هرگز نمی توانید از پیروزی 

مطمئن باشید.
 ژوزه مورینیو هم از عملکرد رونی راضی بود: 
وقتی شما تاریخ سازی می کنید، اتفاق زیبایی 
اســت و این جزئیات زیبا در کارنامه فوتبال 
حرفه ای شما وجود دارند. برای رونی چنین 
چیزی فوق العاده است. این موفقیت خوبی 
برای او محسوب می شود. اینکه بتوانیم حتی 
تنها جامی را که یونایتد تاکنون در آن قهرمان 
نشــده برای این تیم به ارمغان بیاوریم، اتفاق 
بهتری خواهد بود. باید تالش کنیم تا به این 

هدف برسیم.

درخشش مقابل فاینورد در اروپا
خشم » رونــی« از رسانه ها

رقابت فشرده فرمول یک در ابوظبی
روزبرگ: می خواهم قهرمان شوم


