
ورزشی

سپاهان برد، ذوب آهن متوقف شد

پرسپولیس از مدعیان قهرمانی فاصله گرفت
سرویس ورزشی-

تیم فوتبال پرســپولیس در هفتــه هفدهم لیگ 
برتر فوتبال مقابل فوالد خوزســتان به یک پیروزی 
ارزشمند رسید تا فاصله امتیازاتش را در صدر جدول 

با تراکتورسازی تبریز به عدد ۴ برساند. 
پرونــده رقابت های هفته هفدهم لیگ برتر روز گذشــته 
با برگزاری پنج بازی بســته شــد که در مهمترین دیدار تیم 
پرسپولیس موفق شد در خوزستان با نتیجه سه بر صفر فوالد 
را شکســت دهد. عبداهلل کرمی )گل بــه خودی - ۲(، وحید 
امیری )۱۲( و علی علیپور )۴۸( برای پرسپولیس گلزنی کردند 
تا شاگردان برانکو ایوانکوویچ ۳۸ امتیازی شوند و فاصله خود 
را باتراکتورسازی در صدر جدول به عدد ۴ برسانند. این بازی 
که در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار شد، ابتدا قرار بود ساعت ۱۵ 
آغاز شود ولی داور مســابقه به خاطر حضور زیاد تماشاگران 
پرســپولیس و درگیری هواداران دو تیــم با ۲۰ دقیقه تاخیر 

سوت شروع مسابقه را زد.
بازی در نیمه اول ســرعت زیادی داشــت و پرسپولیس 
توانســت در همان دقیقــه ۲ با گل به خودی )ضربه ســر( 
عبداهلل کرمی مدافع فوالد، به گل اول برســد. همین مسئله 
جریان بازی را تحت تاثیر قرار داد و بر ســرعت مسابقه افزود. 
فوالد در دقیقه ۳ می توانســت بازی را به تســاوی بکشد که 
فرصت ساسان انصاری از دست رفت. چیزی طول نکشید که 
پرســپولیس توانســت گل دوم خود را به هم به ثمر برساند. 
اینبار وحید امیری روی ارســال محســن مسلمان موفق شد 
با ضربه سر برای پرســپولیس گلزنی کند. فوالد خوزستان با 
استفاده از بازیکنان سرعتی خود چندبار دروازه پرسپولیس را 
برای جبران نتیجه تهدید کرد که راه به جایی نبرد. در دقیقه 
۳۲ ضربه برگردان مهدی طارمی به تیرک دروازه فوالد خورد 
و این موقعیت هم از دســت رفت تا نیمه نخست با همان دو 

گل به اتمام برسد.
در نیمه دوم، پرســپولیس با وجود پیش بودن از حریف، 
دســت از بازی تهاجمی نکشید. فشــار حمالت پرسپولیس 
همانند نیمه اول خیلی زود و در دقیقه ۴۸ به نتیجه رســید 

و اینبار نوبت علی علیپور بــود که با پاس مهدی طارمی و با 
ضربه سر برای سرخپوشان تهرانی گلزنی کند. فوالد خوزستان 
که مقابل هواداران بی شــمار خود چیزی برای از دست دادن 
نداشــت، برای جبران نتیجه تمام تالشــش را به کار برد ولی 
حمــالت این تیم در کنار اشــتباهات بازیکنــان فوالد، مانع 
گلزنی آنها شد. البته عملکرد خوب علیرضا بیرانوند دروازه بان 
پرسپولیس هم یکی از عواملی بود که اجازه گلزنی به بازیکنان 
فــوالد نداد. پرســپولیس حتی در دقیقه ۷۰ توســط مهدی 
طارمی هم به گل رسید ولی کمک داور به نشانه آفساید پرچم 
خود را باالتر برد. با نزدیک شــدن به اتمام زمان بازی، فوالد 
فشــار بیشتری روی دروازه پرسپولیس آورد و حتی در دقیقه 
۸۷ فرصت داشت که یکی از گل های خورده را جبران کند که 

بیرانوند این توپ را دفع و راهی کرنر کرد.
سپاهان انتقام جام حذفی را از نفت گرفت

در دیگر بازی دیروز، سایپا در ورزشگاه شهید دستگردی 

میزبان ذوب آهن بود که جدال دو تیم با تساوی صفر - صفر 
به پایان رســید. در مشــهد و ورزشــگاه ثامن و بین دو تیم 
مشــهدی ســیاه جامگان و پدیده از ســاعت ۱۵ برگزار شد، 
دو تیــم به نتیجه یک بر یک رســیدند. ابتدا میالد کمندانی 
در دقیقه ۳۷ دروازه ســیاه جامگان را باز کرد اما ســه دقیقه 
بعد عباس عســگری گل تســاوی را وارد دروازه پدیده کرد. 
در شــهرآوردی که در تبریز برگزار شد، دو تیم ماشین سازی 
تبریز و گسترش فوالد از ساعت ۱۵مقابل هم قرار گرفتند که 
نبرد بین شــاگردان فرهاد کاظمی و فراز کمالوند با پیروزی 
گسترشــی ها به پایان رســید. رضا خالقی فر در دقیقه ۵۹ و 
مسعود ابراهیم زاده دقیقه ۹۲ از روی نقطه پنالتی گل های تیم 
کمالوند را زدند و تک گل ماشین ســازی را در این دیدار پیام 

صادقیان در دقیقه ۷۶ به ثمر رساند.

و باالخره در اصفهان نیز دو تیم سپاهان و نفت به مصاف 
هم رفتند که این دیدار در نهایت با نتیجه دو بر یک به ســود 
سپاهان به پایان رسید.در این دیدار ابتدا توحید غالمی بود که 
توانست در دقیقه ۲۸ شاگردان علی دایی را پیش بیندازد ولی 
در نیمه دوم ســپاهانی ها بودند که توانستند با دو گل مسعود 
حســن زاده)۶۴( و مهرداد محمدی )۶۶( بازی را دو بر یک به 
سود خود به پایان برسانند. با این نتیجه سپاهان با ۲۶ امتیاز 
به رده چهارم جــدول رده بندی صعود کرد. همچنین نفت با 
این شکست با ۲۳ امتیاز در رده هشتم باقی ماند و باید منتظر 
نتایج دیگر دیدارها باشد. نکته جالب درباره تیم نفت این است 
که آنها در مراحل یک چهــارم و نیمه نهایی جام حذفی برابر 
استقالل و سپاهان به پیروزی رسیدند اما در لیگ برتر به هر 
دو تیــم باختند. در این دیدار عبداهلل ویســی پس از به ثمر 
رسیدن گل دوم سپاهان از فرط خوشحالی از هوش رفت که 

وی را با برانکارد به بیمارستان انتقال دادند.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید ادیک نرسسیان
سرباز ارمنی وظیفه شناس

شــهید »ادیک نرسسیان«، در ســال ۱۳۳۹ در 
تهران متولد شــد. او تحصیالت ابتدائي و راهنمایي 
خود را در مدرســه »تونیان« گذرانده و پس از پایان 
دوره دوم متوسطه در دبیرســتان »طوماسیان«، در 

رشته ریاضي فیزیک، فارغ التحصیل گردید.
وي پس از شرکت در امتحانات کنکور سراسري 
همان سال، در دو رشته الکترونیک )دانشگاه شیراز( 

و برق )دانشــگاه تهران( پذیرفته گردید. با شــروع جنــگ تحمیلي و تعطیلي 
دانشــگاه ها، پس از دو ترم تحصیل در دانشگاه، تصمیم به کار گرفته و به عنوان 
دبیر در مدرسه راهنمایي »سوقومونیان«، مشغول به کار گشت. بعد از پنج سال 
تدریس و بازگشایي دانشگاه ها و اعالم سازمان آموزش عالي مبني بر ادامه تحصیل 

دانشجویان، با وجود اصرار والدین، وي خدمت مقدس سربازي را انتخاب نمود.
او پس از طي دوره آموزشــي در پادگان »افسریه« به جبهه »سرپل ذهاب« 
قصرشیرین منتقل شد. در محل خدمت، معاون گروه خود بود. در خالل مرخصي 

پانزده روزه، مراسم نامزدي »ادیک« نیز برگزار گردید.
روز اول مهر ماه بود که بعد از مرخصی به جبهه ها بازگشت. در پنجمین روز 
مهر »ادیک« پس از حدود ۱۸ ماه خدمت به شــهادت رسید و صبح هشتم مهر 
سال ۱۳۶۲ نیز پیکرش بازگشت و بعدازظهر همان روز نیز او را به خاک سپردند. 
هنگام مراسم مخصوص مذهبي، اسقف اعظم ارامنه تهران، مرحوم خلیفه »آرداک 
مانوکیان« به مادر شهید متذکر گردید که شهید متعلق به همه ملت بوده و تمام 

مردم مي توانند در مراسم تشییع جنازه شهید شرکت کنند.
مقام معظم رهبري، »حضرت آیت اهلل خامنه اي« با حضور مبارک خویش در 
منزل شهید از خانواده ایشان دیدار داشته و خانواده شهید »ادیک نرسسیان« را 

مورد دلجویي و تفقد قرار داده اند.

برگزاری پنج دیدار باشگاهی پیش از تعطیالت ملی و زمستانی بسکتبال 
امروز و بــا برگزاری دیدارهای هفته شــانزدهم 
رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، این 
مسابقات به خاطر حضور تیم ملی در غرب آسیا تعطیل 

خواهد شد.
امروز پنجشــنبه دیدارهای هفته شــانزدهم رقابت های 
بســکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور برگزار می شود. در این 
هفته از مســابقات پتروشیمی که دوشنبه برای دومین بار در 
این فصل مغلوب نفت آبادان شد و اینگونه دومین شکست این 
فصــل را در کارنامه اش ثبت کرد، میزبان شــهرداری گرگان 
خواهد بود که همان روز برای نخستین بار در این فصل موفق 
شــد در دیدار خانگی صاحب برتری شود. پتروشیمی باید در 
این بازی برنده شود تا موقعیت صدرنشینی اش به خطر نیفتد.
نفت آبادان اما در این هفته به مصاف شــهرداری کاشان 
مــی رود. آبادانی ها که حاال فقط به انــدازه یک امتیاز تا صدر 
جــدول فاصله دارند خیلی امیدوارند با بــرد امروز و بردهای 
آینده ایــن اختالف را هم از بین برده و باالخره صدرنشــین 
شوند.در این هفته از مســابقات تهران میزبان دو بازی است 
که طی آن نیروی زمینی به مصاف شهرداری تبریز می رود و 
دانشــگاه آزاد هم میزبان شهرداری اراک خواهد بود. شیمیدر 
دیگر نماینده تهران اما در شیراز به مصاف تنها تیم بدون برد 

مسابقات می رود.
با برگزاری این دیدارها، مســابقات بســکتبال لیگ برتر 
باشگاه های کشور برای مدت دو هفته تعطیل خواهد شد. تیم 
ملی بســکتبال از شــنبه آینده وارد اردوی تدارکاتی می شود 
تا برای مســابقات غرب آســیا آماده شــود. بعد از پایان کار 
ملی پوشــان در این رقابت ها، مسابقات باشگاهی از سر گرفته 

می شود.
برنامه دیدارهای هفته شانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ 
برتر باشگاه های کشور و جدول رده بندی تیم های شرکت کننده 

پیش از برگزاری این دیدارها به شرح زیر است:
پنج شنبه ۳۰ دی ماه

* نیروی زمینی تهران- شــهرداری تبریز * دانشگاه آزاد 
تهران – شــهرداری اراک * شهرداری کاشان – نفت آبادان * 
پتروشــیمی بندر امام – شهرداری گرگان * لوله AS شیراز – 

شیمیدر تهران
جدول رده بندی: ۱ـ  پتروشیمی بندر امام )۱۴ بازی، ۱۲ 
برد، ۱ باخت، ۲۶ امتیاز(، ۲ - نفت آبادان )۱۴ بازی، ۱۱ برد، 
۳ باخــت، ۲۵ امتیاز(، ۳ - دانشــگاه آزاد )۱۴ بازی، ۹ برد، ۵ 
باخت، ۲۳ امتیاز(، ۴ - شــیمی در تهران )۱۴ بازی، ۸ برد، ۶ 

باخت، ۲۲ امتیاز(.

یک سایت خبری اماراتی به نقل از مهدی تاج مدعی شد که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای مذاکره با 
فدراسیون، خواستار حقوق معوقه اش شده و احتمال دارد تهران را برای همیشه ترک کند.

بحث استعفای کارلوس کی روش و مشکالتش با برانکو ایوانکوویچ و فدراسیون فوتبال عالوه بر رسانه های داخلی، بازتاب 
بســیاری در رســانه های مختلف منطقه و دنیا داشته است. رسانه کشورهای عربی هنوز هم پیگیر این موضوع هستند و هر 
روز اخبار مختلفی را درباره وضعیت کارلوس کی روش منتشر می کنند. سایت »ارم نیوز« امارات در گزارشی اعالم کرد که 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پیش از مذاکره با فدراسیون فوتبال، خواستار حقوق معوقه اش شده است و نقل قولی از مهدی 
تاج و وزیر ورزش در این ارتباط آورده. نکته عجیب این گزارش بر تاکید و پافشاری کی روش برای ترک تیم ملی است.این 
سایت نوشت: »کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز سه شنبه از مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال اعالم 
کرده است که برای مذاکره جهت پایان مشکالت ایجاد شده، حقوق معوقه ۴ ماهه اش را پرداخت کنند. مهدی تاج در این 
ارتباط گفته اســت که کی روش از ما حقوق ۴ ماه گذشــته اش را خواستار شده است و برای دومین روز پیاپی از حضور در 
فدراســیون برای برگزاری جلسه و بحث و بررسی خودداری کرده اســت.« در ادامه این گزارش به نقل از یک منبع آگاه در 
فدراســیون فوتبال آمده اســت: »بعضی از مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران اعتقاد دارند اصرار کی روش برای گرفتن پول و 
ادامه مذاکره با فدراسیون فوتبال یک پیام پنهان دارد؛ به این معنا که کی روش قصد دارد تهران را برای همیشه ترک کند.«

چرا کی روش از برگزاری جلسه 
با مسئوالن فدراسیون فوتبال سرباز می زند؟! جزئیات انتخاب مربی خارجی از زبان داورزنی

رئیس فدراســیون والیبــال ضمن تشــریح آخرین وضعیت 
مذاکرات انجام شده برای انتخاب جانشین لوزانو در تیم ملی گفت: 
گزینه اصلی مد نظر فدراسیون روز یکشنبه به تهران خواهد آمد. 
نشست خبری فدراسیون والیبال پیش از ظهر دیروز با حضور 
محمدرضا داورزنی رئیس فدراســیون در محل ســالن کنفرانس 
آکادمی ملی فوتبال برگزار شد تا گزارشی در مورد آخرین وضعیت 
انتخاب سرمربی تیم ملی ارائه شود. محمدرضا داورزنی در ابتدای 
صحبت هایــش گفت: با توجه به نگرانی های موجود در ســال پر 
رویداد و با اهمیت ۲۰۱۷ و حضور تیم در لیگ جهانی و حضور در 
رقابت های ژاپن با حضور بهترین تیم های قاره ای انتخاب سرمربی 
از اهمیت ویژه ای برخــوردار بود. هدف ما حفظ و ارتقای جایگاه 
والیبــال ایران و جایگیری والیبال ایــران در زمره چهار تیم برتر 
در لیگ جهانی و المپیک مطابق با برنامه فدراســیون برای سال 
۲۰۲۰ بود. سعی کردیم در این مدت برای مذاکرات با مربیانی که 
در سطح اول دنیا هستند و در ۱۰ تیم برتر دنیا فعالیت می کنند 

صحبت کنیم. 
استویچوف یکشنبه به ایران می آید

رئیس فدراســیون والیبال از حضور استویچوف در ایران خبر 
داد و گفت: این مربی روز یکشــنبه به ایران می آید و مســابقات 
لیگ را از نزدیک خواهد دید و تا روز پنجشــنبه در ایران خواهد 
بــود. در مدت حضور وی مذاکراتی خواهیم داشــت و بعد از آن 
تصمیم گیری خواهیم کرد. اولویت اول ما اســتویچوف اســت اما 
گزینه هــای دیگــری را هم مد نظر خواهیم داشــت. اگر نتوانیم 
با اســتویچوف به جمع بندی و توافق نهایی برســیم سراغ گزینه 
دوم خواهیــم رفت. کوالکوویچ اولویت بعدی ما خواهد بود که به 
ســراغش می رویم و اگر به وی هم به توافق نرســیم سراغ نفرات 

بعدی خواهیم رفت. 
کارهای اقتصادی پسرم به والیبال ربطی ندارد

داورزنی در پاسخ به ســؤالی درخصوص اظهارات بیان شده 
در مورد برخی فعالیت های اقتصادی خود و پســرش و همچنین 
ســعید معروف عنوان کرد: مسائل پسرم هیچ ربطی به والیبال و 
من ندارد. اینکه یک جوانی با چند نفر در کار اقتصادی شــراکت 
داسته باشد اصال به والیبال مربوط نمی شود. دستگاه های بازرسی 

مربوطه می توانند رســیدگی های الزم را انجام دهند. اگر از رانتی 
اســتفاده شده باشد مطمئن باشــید اقدامات الزم صورت خواهد 
گرفت. راه اندازی رستوران و باشگاه تحت قوانین جمهوری اسالمی 

ایران ارتباطی به تیم ملی ندارد.
وضعیت سیچلو چه می شود؟

وی درخصوص ســیچلو گفت: خوان ظرفیتی اســت که در 
والیبال ایران وجود دارد و تمام بازیکنان حاضر در لیگ برتر را زیر 
نظر دارد. بطور حتم یا به عنوان کمک مربی و یا سرمربی یکی از 

رده های سنی از وی استفاده خواهیم کرد.
هشت تیم ملی داریم و سرپرست مطمئن می خواهیم

داورزنی ضمن اشاره به اینکه در مورد کادر فنی و سرپرست 
هنوز نظر قطعی را نداده ایم اظهار داشت: خوش خبر سال هاست 
کــه در کنار تیــم ملی کار می کنــد. عملکــرد وی قابل قبول 
اســت. سرپرســتی یکی از کلیدی ترین و اثرگذارترین عنصر در 
نتیجه گیری است. برای انتخاب سرمربی باید پارامترهای زیادی 
را در نظــر بگیریــم. ما ۸ تیم ملی داریم کــه باید برای هرکدام 
سرپرســت مطمئن که به کار گروه اعتقاد داشــته باشد انتخاب 

کنیم.
نمی خواهم به وزارت ورزش بروم

رئیس فدراســیون والیبال در خصوص حضــورش به عنوان 
معاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان گفت: تا المپیک 
۲۰۲۰ عضو هیئت رئیســه فدراســیون جهانی و آسیایی هستم. 
دغدغه و هدفم این اســت که با کمک دوســتان و کســانی که 
عالقه مند به پیشرفت کشور هستند والیبال را در توکیو به جایگاه 
مطلوب برســانم. می خواهم با تمام توانم بــه اهدافی که از پیش 
ترسیم کردیم برسیم. در این راستا پیشنهادهای مختلفی صورت 
گرفــت که چه در دولت قبلی و چه دولــت فعلی ولی باز تمایل 
دارم در والیبال بمانم. در دورانی که دولت جدید ســرکار آمد چه 
زمانی که گودرزی وزیر بود و چه حاال با حضور دکتر ســلطانی فر 
دوســتان زیادی برای رفتنم به وزارتخانه ابراز تمایل کردند اما به 
شخصه می خواهم در والیبال به اهدافی که دارم برسم. والیبال به 
نام داورزنی گره نخورده است. این رشته روی ریل خودش افتاده 

و حرکت رو به جلو دارد.

سرمربیخارجیتیمملیوالیبالیکشنبهبهتهرانمیآید

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری گفت: هدفم از برگزاری نشست با روسای هیئت های استانی و دیگر افراد، این بود 
که نقدی را در رابطه با برنامه چهار ساله گذشته خود جمع آوری کنم.

خسرو قمری پس از پایان نشست مسئوالن فدراسیون با روسای هیئت های استانی، مربیان و ورزشکاران، بیان کرد: سعی و تالش بر 
این بود که نقدی را در رابطه با برنامه ای که ۴ سال قبل داشتم جمع آوری کنم و صحبت های آنها را بشنوم. همچنین خواستیم افرادی 
که تمایل دارند در کمیته های مختلف فدراســیون عضو شوند را بشناسیم و با توجه به شناختی که بر روی این افراد داریم کمیته ها را 
تشکیل خواهیم داد. پس از آن اعضای کمیته ها و روسای آنها را معرفی می کنیم.او ادامه داد: در این نشست صحبت های خوبی مطرح 
شــد. مواردی که از لحاظ قانونی مشــکلی نداشته باشد را بر روی شان فکر خواهیم کرد و برنامه ریزی می کنیم. شاید مواردی هم باشد 
که به لحاظ قانونی نتوانیم اقدامی را در رابطه با آن انجام دهیم.قمری در پاسخ به این پرسش که در این نشست گالیه هایی نسبت به 
مدیر تیم های ملی وجود داشت در این مورد اقدامی انجام خواهید داد گفت: ما اینجا نیامدیم که ببینیم افراد چه چیز می گویند. ما فقط 
نظرات را گرفتیم و قرار است در آینده و در برنامه ی کاری خود پیاده کنیم.رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در پاسخ به پرسش دیگری 
مبنی بر اینکه چایچی همچنان در سمت مدیر تیم های ملی باقی می ماند یا خیر تاکید کرد: فعال هست تا در آینده تصمیم گیری کنیم.

نشست رئیس فدراسیون با اهالی دوچرخه سواری

*عیســی ساوه شمشکی رئیس انجمن اســکی جانبازان و معلوالن پس از پایان رقابت های بین المللی اسکی جانبازان و معلوالن در 
رشته های پارااسنوبرد و پاراآلپاین، افزود: این اولین دوره از مسابقات بین المللی اسکی بود که به میزبانی ایران برگزار می شد که در 
شش روز برگزاری رقابت های پارااسنوبرد و پاراآلپاین )مارپیچ کوچک و مارپیچ بزرگ( در دیزین و دربندسر ما توانستیم عالوه بر ثبت 
۲۰ رنکینگ در IPC سه سهمیه نیز در بخش زنان و مردان برای شرکت در بازی های پارالمپیک زمستانی کره جنوبی کسب کنیم.

* حمیده عباسعلی، کاراته کا جهانی کشــورمان جهت حضور در رقابت های لیگ جهانی کاراته وان، چهارم بهمن ماه 
عازم این کشــور می شود.عباســعلی خود را برای حضور در رقابت های جهانی و قاره ای و بخصوص بازی های المپیک 

2020 آماده می کند.

خواندنی از ورزش ایران

معــاون وزیر ورزش در مورد اختالفات اهالی دوومیدانی با مدیریت این رشــته گفت: نمی توانم بگویم حق با کدام طرف 
است فقط سوء تفاهماتی ایجاد شده که باید برطرف شود. گزیده ای از تازه ترین صحبت های نصراهلل سجادی در ادامه می آید:

*دوومیدانی کاران اعتراضاتی نسبت به مسائل مختلف از جمله حقوق های شان داشتند. همچنین در مورد برنامه های تمرینی 
و حضورشان در رقابت های مختلف هم انتقاداتی را مطرح کردندکه همه را شنیدم. مشکل خاصی نیست و امیدوارم به زودی 

مشکالت اهالی دوومیدانی را حل کنیم تا آرامش به این رشته بازگشته و بتوانند بدون دغدغه تمرینات شان را دنبال کنند.
* من هنوز صحبت های رئیس فدراسیون )کیهانی( را نشنیده ام، نمی توانم حرفی در این مورد بزنم اما به هر حال باید مشکل 
این ورزشکاران حل شود تا با خیال راحت تمرین کنند. آنها ورزشکارانی دلسوز و عالقمند هستند. فکر می کنم سوء تفاهماتی 

به وجود آمده که باید برطرف شود. در کل مشکل خاصی نیست. 
*سیاست وزارت ورزش کسب میزبانی در رشته های مختلف برای مسابقات آسیایی و جهانی است. میزبانی مسابقات شطرنج 
قهرمانی زنان جهان به نوبه خود استثنایی است. در این رابطه از مدت ها پیش و حتی قبل از نهایی شدن میزبانی، مذاکرات 

زیادی میان فدراسیون شطرنج و وزارت ورزش انجام شد و در آستانه مسابقات هم این مذاکرات ادامه دارد. 
* هزینه های میزبانی باال اســت، وزارت ورزش باید به فدراســیون کمک کند و ان شــاهلل این کمک ها زودتر انجام می شود. 
مشــکل اصلی البته ارزی است که باید پرداخت شــود. در این رابطه و برای تامین هزینه های الزم برای واریزشدن به حساب 
فیده،  بخشی از کار به عهده ما نیست و مربوط به نهادهای دیگر می شود که امیدوارم کمک کنند. در کل اینکه پرداخت هزینه 

میزبانی شاید با تاخیر انجام شود اما قطعا به طور کامل و به همین زودی انجام می شود.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش:
باید مشکل ورزشکاران دوومیدانی حل شود

منصوریان: هر بازیکنی رضایتنامه می خواهد می تواند برود
ســرمربی تیم فوتبال استقالل دیروز در تمرین ریکاوری تیمش در مورد مسائل 
مالی صحبت های عجیبی را مطرح کرد. اولین تمرین تیم فوتبال استقالل تهران بعد 
از باخت این تیم مقابل هم نام خوزســتانی اش از ساعت ۱۲ دیروز در حالی در زمین 
شماره دو ورزشگاه آزادی آغاز شد که علیرضا منصوریان سرمربی آبی پوشان تهرانی 
در ابتــدای تمرین چند دقیقه ای را به گفت وگو بــا بازیکنان پرداخت. منصوریان در 
ابتــدای تمرین دیروز بازیکنان تیمش را دور هم جمع کرد و با چهره ای اخمو با آنها 
به صحبت پرداخت. وی در بخش ابتدایی صحبت هایش خطاب به بازیکنان استقالل 
گفت: می خواهم در مورد مســائل مالی رک با شما صحبت کنم. باشگاه در نیم فصل 
دوم از نظر مالی دچار مشکل است و اگر بازیکنی بابت این موضوع مشکل دارد اعالم 
کند و برود رضایتنامه اش را بگیرد. روی صحبتم با همه بازیکنان است چه بزرگ تیم 
و چه بازیکن کوچک تر. اینها را گفتم که اگر فردا کسی در تیم ماند و مشکل مالی را 

شاهد بود حق اعتراض نداشته باشد.
برانکو: نشان دادیم مستحق قهرمانی هستیم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: ۹۰ دقیقه بازی را در کنترل خود داشتیم 
و نشــان دادیم مستحق قهرمانی هســتیم. برانکو ایوانکوویچ پس از پیروزی تیمش 
مقابل فوالد در نشست خبری اظهار داشت: این شادی برای هر مربی ایجاد می شود 
که تیمش به این شکل برنده شود. وی افزود: فکر می کنم این اولین شکست خانگی 
فوالد بود. ما ۹۰ دقیقه بازی را در کنترل خود داشتیم و عالوه بر سه گلی که به ثمر 
رســاندیم موقعیت های زیادی هم از دست دادیم. طبیعی است که شادی من خیلی 
زیاد است، چون بازیکنان من استحقاق تمام تبریک های من را دارند و آنها عادت به 
برد را دوباره نشان دادند و نشان دادند استحقاق تبدیل شدن به تیم قهرمان را دارند. 
امیدوارم بتوانیم همیشــه هواداران مان را خوشحال کنیم و این برد را به آنها تبریک 
می گویم. برانکو تصریح کرد: اگر این اختالف را با تراکتورسازی حفظ نکنیم، این برد 
ارزشی نخواهد داشت و اعتقادم این است باید انگیزه ما بیشتر شود و باید رابطه خوبی 
با بازیکنان و هواداران ایجاد شــود که این قشنگ ترین چیز در ورزش است. سرمربی 
تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این سؤال که به برد ۳ بر صفر فکر مقابل می کرد 
یا نه، گفت: هرگز به اینکه با چند گل بازی را ببریم فکر نمی کنم، چون هدف اصلی 
ما پیروزی است و به تعداد گل اهمیت نمی دهیم. ما در بازی های دیگری هم بود که 
موقعیت های زیادی داشــتیم، اما فقط یک گل می زنیم. البته من هم مانند هر مربی 

دیگری از برد با اقتدار بیشتر خوشحال می شوم. 
سعداوی: مسئولیت شکست را بر عهده می گیرم

ســرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان معتقد است گل های بدی خوردند ولی به 
دنبال ارائه یک بازی زیبا بودند. نعیم سعداوی، سرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان 
پس از شکست سنگین تیمش برابر پرسپولیس گفت: قبل از اینکه به بازی بپردازیم 
باید بگویم از لحاظ فکری آمادگی این مســابقه را داشــتیم و شناخت خوبی نسبت 
به حریف پیدا کرده بودیم اما فرصت و زمان الزم را نداشــتیم. فقط با یک جلســه 
تمرین مقابل پرسپولیســی با چنین کیفیت حاضر شدیم. وی ادامه داد: وقتی چنین 
گل هایی در بازی دریافت می کنیم، در مقابل تیمی با این کیفیت ناامید کننده است. 
ما دنبال این بودیم که بازی زیبا را به نمایش بگذاریم اما همین باعث شــد گل های 
بدی دریافت کنیم. از تمام هواداران که با تمام وجود حمایت کردند، تشــکر می کنم 
و این قول را می دهم که روزهای خوب در انتظار بازیکنان فوالد باشــد. مســئولیت 
این شکست را بر عهده می گیرم اما چنین اتفاقاتی در فوتبال طبیعی است. گل های 
بدی دریافت کردیم اما مهره های باکیفیتی را در اختیار داریم. او با قبول مســئولیت 
شکســت مقابل پرسپولیس افزود: ما به دنبال این بودیم که نتیجه را جبران کنیم و 

شرمنده هواداران نشویم.
کاظمی: در لیگ نمانیم از فوتبال خداحافظی می کنم

سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی می گوید بازیکنانش بهتر از حریف بودند ولی 
متاســفانه داور پنالتی های آنها را ندیده اســت. فرهاد کاظمی سرمربی تیم فوتبال 
ماشین ســازی پس از شکســت ۲ بر یک تیمش مقابل گسترش فوالد اظهار کرد: ما 
به اهدافی که در نیمه دوم می خواســتیم برسیم نزدیک شدیم ولی متاسفانه به آنها 
نرسیدیم. متاسفانه در همه بازی هایمان از پنالتی هایمان صرف نظر می شود و خیلی 
راحت هم اخطار می گیریم. البته داوری ها نسبت به قبل بهتر شده است. او ادامه داد: 
ما با بازیکنان مان بیشــتر عجین شده ایم. به تیم حریف هم تبریک می گویم ولی در 
فوتبال ایران باید با خیلی چیزها بجنگیم.سرمربی تیم فوتبال ماشین  سازی در ادامه 
درباره صحنه های مشکوک داوری این دیدار گفت: نیازی نیست که منتظر بمانیم تا 
ببینیم فنایی درخصوص صحنه های داوری این دیدار چه می گوید چرا که حتی یک 
بچــه هم می داند این صحنه ها پنالتی بود. بازیکنان ما بهتر از حریف بودند و باز هم 
قول می دهم ماشین ســازی در لیگ بماند و رتبه خوبی هم کســب کند. هر چند ما 

مشکالت زیادی داریم اما اگر در لیگ نمانیم از فوتبال خداحافظی می کنم.
عزیزی: امیدوارم بتوانیم عنایتی را جذب کنیم

ســرمربی تیم فوتبال سیاه جامگان گفت: از عملکرد بازیکنانم راضی هستم چرا 
که همه توان خود را گذاشــتند. خداداد عزیزی پس از دیدار دو تیم ســیاه جامگان 
و پدیده خراســان که با تســاوی یک بر یک خاتمه یافت، گفت: درســت است که 
بازی برای ما بار فنی داشــت اما متأســفانه در نتیجه گیری توفیق الزم را نداشتیم. 
عملکــرد بازیکنــان من مقابل پدیده یکی از روزهای خــوب آنها در این فصل بود و 
موقعیت های خوبی برای بردن داشــتیم و تا حدودی سوار بازی بودیم اما متأسفانه 
از آنها اســتفاده نکردیم. عزیزی در ادامه گفت: شدیداً دچار مشکالت مالی هستیم و 
امیدواریم استاندار خراسان رضوی نیز به ما کمک کند. چطور می شود در خوزستان 
به تیم استقالل خوزستان این شهر مبلغی بین یک تا ۳ میلیارد تومان کمک می شود 
اما این اتفاق در مشهد نمی افتد. من فکر می کنم در حال حاضر سیاه جامگان و پدیده 
با توجه به عملکرد تیم های صبای قم و ماشین ســازی جایگاه خوبی در جدول دارند 
اما اگر خدای ناکرده در چند هفته آینده این دو تیم وارد بحران شــوند در آن مقطع 
کمک هیچکس دیگر فایده ای نخواهد داشت. وی اظهار داشت: اگر قرار نیست کمکی 
به این دو تیم صورت گیرد اعالم شــود تا دو تیم تالش خودشــان را انجام دهند و 
زورشــان را برای ماندن در لیگ بزنند. وی در خصوص وضعیت این باشگاه در فصل 
نقــل و انتقاالت لیگ برتر گفت: یک جای خالی داریم و به دنبال جذب رضا عنایتی 
هســتیم. عنایتی از بازیکنان بزرگ و ســمبل ابومسلم مشــهد است و اصاًل درست 
نیست این بازیکن یا حســین بادامکی که سابقه حضور در تیم ملی را دارد در شهر 
دیگری از فوتبال خداحافظی کنند. این اتفاق در مورد من افتاد اما نباید اجازه دهیم 
بازیکنان بزرگ مشهد در شــهرهای دیگر از فوتبال خداحافظی کنند. سرمربی تیم 
ســیاه جامگان خاطرنشان کرد: وقتی شــنیدم عنایتی تمایل دارد به تیم ما بیاید از 
حضور وی استقبال کردم. امیدوارم عنایتی بتواند قرارداد خود را فسخ کند چرا که با 

تمام وجود از او استقبال می کنیم.
کمالوند: به هیچ بازیکنی باج نمی دهم

سرمربی تیم فوتبال گسترش فوالد با بیان اینکه به بازیکنی باج نمی دهد گفت: 
دیدار با ماشین ســازی بسیار ســخت بود چرا که این تیم چیزی برای از دست دادن 
نداشت. فراز کمالوند پس از پیروزی ۲ بر یک تیمش مقابل ماشین سازی تبریز اظهار 
داشــت: بازی سختی بود، چرا که ماشین سازی چیزی برای از دست دادن نداشت و 
توانســتیم در دقایق پایانی به پیروزی برسیم. سرمربی گسترش فوالد افزود: شروع 
خوبی نداشــتیم اما در ادامــه بازی را در اختیار گرفتیم. خیلی خوشــحالم که تیم 
روند رو به رشــد خودش را ادامه می دهد. کســانی که فراز کمالوند را می شناسند، 
می دانند من کسی نیستم که به بازیکن باج بدهم. من با بی انضباطی به بدترین شکل 
ممکن برخورد می کنم. امروز در روزی که بازی سختی داشتیم و شیمبا هم به دلیل 
مصدومیت در کنار ما نبود و به خاطر بی انضباطی شجاعیان را از لیست ۱۸ نفره کنار 
گذاشتم. وی در مورد عملکرد خریدهای جدیدش در این دیدار گفت: خرسندنیا امروز 
خیلــی خوب بازی کرد. او از حریف خیلی خوب توپ گیری می کرد و من از عملکرد 
او راضی هســتم. در مورد نصرتی هم باید بگویم که سن من و نصرتی به هم نزدیک 
است اما ما شرایطی مانند پدر و پسر داریم. او را من برای اولین بار به تبریز آوردم و 
با یکدیگر دوست هستیم. همچنین از سید محسن حسینی و مرتضی اسدی راضی ام 

و در دیدارهای آینده از او استفاده خواهم کرد. 
مربی سپاهان: فوتبال روز دنیا را ارائه می کنیم

مربی تیم فوتبال سپاهان گفت: بیش از ۷۰ درصد تیم ما تغییر کرده است، اما 
مــا فوتبال روز دنیا را ارائه می کنیم.کریم قنبری پس از برتری ۲ بر یک تیمش برابر 
نفت تهران گفت: بازی ســختی بود و باتوجه بــه اینکه دو هفته پیش با این تیم در 
جام حذفی بازی کرده بودیم، شناخت دو تیم از همه زیاد  بود. می دانستیم که نفت 
آمده تا بازی را از سرعت بیندازد. وی افزود: در نیمه نخست بیش از ۸ مورد بود که 
تیم نفت بازی را متوقف کرد. البته ما روی یک ضدحمله و اشتباه بازیکنان جوان گل 
دریافت کردیم. نیمه دوم را بســیار خوب شروع کردیم و با فشار بیش از اندازه ای که 
به حریف آوردیم توانستیم دو گل بزنیم. بیش از ۷۰ درصد تیم ما تغییر کرده است، 
اما ما فوتبال روز دنیا را ارائه می کنیم.مربی تیم فوتبال سپاهان در خصوص وضعیت 
عبداهلل ویسی که راهی بیمارستان شد، گفت: ویسی به دلیل فشار زیاد بازی حالش 
بد شــد، اما خوشــبختانه پس از بازی تماس داشتیم و حال او بهتر بود. به هواداران 
سپاهان خسته نباشید می گویم، اما برخی به دنبال ایجاد حواشی در سکوها هستند. 

تیم ما جوان است و نیاز به حمایت این هواداران دارد.
چونبوک از لیگ قهرمانان کنار گذاشته شد

قهرمان دوره گذشته لیگ قهرمانان آسیا از رقابت های این دوره کنار گذاشته شد. 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در نهایت تیم چونبوک موتورز کره جنوبی را به دلیل دخالت 
در تعیین نتایج چند بازی در لیگ کره و تبانی در این کشــور از حضور در رقابت های 
این فصل کنار گذاشــت؛ اتفاقی که می تواند برای تیــم کره ای در ادامه لیگ کره نیز 
تاثیرگذار باشد. به همین خاطر بر طبق ماده ۱۱ اساسنامه کنفدراسیون فوتبال آسیا 
این تیم کره ای حق شــرکت در رقابت های پیش روی لیگ قهرمانان آســیا را نخواهد 
داشــت. همچنین قرار است این پرونده را کنفدراســیون فوتبال آسیا به زودی مورد 

بررسی قرار دهد و در صورت صالحدید این باشگاه را بار دیگر جریمه خواهد کرد.

صفحه 9
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سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد، 
فرنگی و پهلوانی جام تختی با حضور 2۶ تیم خارجی و ۱۴ 

تیم داخلی برگزار می شود.
ســی و هفتمین دوره رقابت های جــام تختی امروز و فردا با 
حضور در ســه رشته کشــتی آزاد، فرنگی و پهلوانی در قالب ۴۰ 
تیم شــامل ۲۶ تیم خارجی و ۱۴ تیم داخلی در ســالن شــهید 
بهشــتی مشهد با هم مسابقه می دهند. در کشتی آزاد کشورهای 
ارمنســتان، بالروس، قزاقســتان )دو تیم(، اوکراین، قرقیزستان، 
ازبکستان، مغولستان، گرجستان، عراق و منتخب آمریکای التین 
در کنار پنج تیم داخلی)تیم های منتخب الف، ب، توسعه، جوانان 
و تیم خراســان رضــوی( در چهار گروه به مصــاف هم می روند.

در کشــتی فرنگی نیز کشورهای گرجســتان، ترکیه، ارمنستان، 
بلغارستان، اوکراین، ازبکســتان و عراق در کنار پنج تیم داخلی) 
تیم های منتخب الف، ب، توســعه، جوانان و تیم خراسان رضوی( 
در چهار گروه با هم مسابقه می دهند.همچنین در کشتی پهلوانی 
کشورهای گرجستان، قرقیزستان، روســیه، ارمنستان، بالروس، 
صربستان، مجارستان و ترکیه در کنار چهار تیم داخلی) تیم های 
منتخب الف، ب، جوانان و تیم خراســان رضوی( در چهار گروه با 

هم به صورت تیم به تیم مبارزه می کنند.
مراسم قرعه کشی و گروه بندی مسابقات کشتی آزاد، فرنگی 
و پهلوانی بعد از ظهر دیروز برگزار شــد که نتایج آن به شرح زیر 

است:
کشتی آزاد:

* گروه A : ایران الف- ایران توسعه- قزاقستان ب- آمریکای التین
* گروه B: ایران ب- ایران جوانان- بالروس- گرجستان

* گروه C : خراسان رضوی- مغولستان، ازبکستان- ارمنستان
* گروه D: قرقیزستان- اوکراین- عراق – قزاقستان الف

کشتی فرنگی:
* گروه A: ایران الف – ایران توسعه – بلغارستان

* گروه B: ایران ب – ایران جوانان- اوکراین
* گروه C : خراسان رضوی- عراق – گرجستان

* گروه F: ارمنستان- ترکیه- ازبکستان
کشتی پهلوانی:

* گــروه A : خراســان رضوی- ایران الف- بــالروس- ایران ب- 
قرقیزستان

* گروه B: ارمنستان- مجارستان- روسیه- صربستان- گرجستان

دلیل چراغ خاموش حرکت کردن وزنه بردار فوق سنگین ایران
علی حسینی: سعی می کنم خیلی در چشم نباشم

وزنه بردار فوق سنگین ایران گفت: بدنم نسبت به قباًل 
که وزنه می زدم خیلی قوی تر شده و انگیزه ام نیز باال است 

تا سال هایی که نبودم را جبران کنم.
سعید علی حســینی درباره وضعیت تمرینی خود بیان کرد: 
تمریناتــم را به صورت مرتب پیگیری می کنم. البته االن ســبک 
تمرین می کنم و کم کم بعد از تعطیالت نوروز خودم را به ســطح 
خوبی می رســانم. اگر بخواهم از االن فشار تمرینات را زیاد کنم ، 
یکنواختی و دلزدگی پیــش می آید.او ادامه داد: انگیزه ام هم خدا 
را شکر باال است. به هر حال بعد از چند سال فرصتی پیش آمده 
تا به آن چیزی که می خواهم برســم. بــا توکل به خدا و حمایت 
فدراسیون این چند سالی که نبودم را جبران می کنم.علی حسینی 
در مورد اینکه گفته می شود به دلیل باالرفتن سن شاید نتواند به 
خوبی گذشــته وزنه بزند، گفت: اتفاقا بدنم نسبت به قبل خیلی 
قوی تر شده و ذهنم باز تر است. قبال که وزنه می زدم ۲۰ساله بودم 

و مفاصل و عضالتم به پختگی الزم نرسیده بود .اما االن ۲۸ ساله 
هستم و اگر بدن آماده باشــد می توان در اوج قدرت قرار گرفت. 
فکر می کنــم اگر خوب تمرین کنم ، مطمئنــا می توانم نماینده 
شایسته ای برای ایران باشم. برای شکست رکورد جهان هم شرایط 
خاصی احتیاج هست. ورزشــکار باید تحت حمایت فدراسیون و 
ســرمربی تیم ملی باشــد بقیه کار هم بستگی به شرایط مسابقه 
و خواســت خدا دارد. او در پاســخ به این پرســش که چرا چراغ 
خاموش حرکت می کند، تاکید کرد: تاالخادزه و بهداد سلیمی هم 
قبل از المپیک کسی از رکوردهایشان خبر نداشت بنابراین یکی 
از دالیلش همین موضوع است. از طرف دیگر سعی می کنم خیلی 
در چشم نباشم.او در مورد اینکه از وضعیت سعید محمد پور خبر 
دارد یا خیر، بیان کرد: بلی. در یک باشگاه تمرین می کنیم. با توجه 
به آسیب دیدگی که داشت، برای شروع وزنه های خوبی می زند. به 

تیم ملی هم دعوت شود وضعیتش بهتر از این خواهد شد.

جدول رده بندی لیگ برتر- جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازيتیم

11711512251738. پرسپولیس 

21797127131434. تراکتورسازی 

31785424131129. ذوب آهن 

4177552219326. سپاهان 

5176831917226. پیکان 

6176742016425. استقالل 

7175931613324. گسترش فوالد 

8175842119223. فوالد 

123-9176562122. نفت تهران 

121-10175662021. استقالل خوزستان 

420-11175571822. صنعت نفت آبادان 

618-12173951521. پدیده 

1015-13173681222. سیاه جامگان 

714-14172871219. سایپا 

1112-15172691223. صبای قم 

168-161715111228. ماشین سازی تبریز 

آغاز سی و هفتمین دوره رقابت های بین المللی جام تختی

۴0 تیم در مسابقات آزاد، فرنگی و پهلوانی حضور دارند

حمله دوباره کی روش به برانکو
ســرمربی تیم ملی ایران در واکنش به مصاحبه برانکو با رسانه های 
کرواســی بیانیه جدیدی را منتشر کرد و طی آن مسئولیت ناکامی در راه 

صعود به جام جهانی را متوجه برانکو و متحدانش دانست.
در پی مصاحبه برانکو ایوانکوویچ با ســایت پورتال کرواسی و ادعاهای متفاوت 
مطرح شده از جانب او)مصاحبه ای که در آن برانکو درباره حضور تیم سوم کشورش 
در چین صحبت کرده و کی روش آن را دســتاویزی برای حمله ها قرار داده است(، 

کارلوس کي روش بار دیگر بیانیه ای را به شرح زیر منتشر کرد:
دوستان عزیز

خواندن صبحت های آقای برانکو ایوانکوویچ در رسانه های اروپایی درمورد لزوم 
آمادگی مناســب تیم ملی کشورش کرواســی، در راه بازی های جام جهانی بسیار 
عجیب و غریب اســت! او در مورد بازیهای دوســتانه ای که کرواسی در حال حاضر 
و خارج از تقویم فیفا انجام می دهد حرف زده اســت، از جمله دیداری که کرواسی 

مقابل رقیب ما چین انجام داده است.
اینها نقل قولهایی از آقای برانکو اســت: متاسفانه کرواسی نتایج خوبی کسب 
نکرده و در تورنمنت دوستانه )در چین( به رتبه چهارم رسیده. اما این مهم نیست 
چون این نتایج راه را برای موفقیت های آینده هموار می کند. مقدماتی جام جهانی 

محلی برای آزمون و خطا نیست و همه تیم ها باید کاماًل آماده باشند.
این همه دوگانگی و فریبکاری هوشــمندانه از آقــای برانکو را باور می کنید؟ 
به عنوان یک مربــی خارجی در ایران، آقای برانکو می تواند توضیح دهد که چرا او 
چنین دغدغه ای را در مورد تیم ملی ایران ندارد؟ آیا او می تواند بایکوت کردن دائمی 
برنامه های از پیش تعیین شــده فدراسیون فوتبال ایران از سوی خودش را توضیح 

دهد؟ بله، من یک توصیف برای این کار دارم: فریبکاری هوشمندانه!
تیم ملی ایران ســال ۲۰۱۶ را در موقعیت بسیار خوبی به پایان برد و در گروه 
خود در مرحله انتخابی صدرنشــین شدیم. همه ما از مشکالت ساختاری خودمان 
آگاهی داریم اما در نهایت توانستیم به صدر جدول برسیم و یک تیم بسیار خوبی را 
متشکل از بازیکنان باتجربه، جوان و متعصب ساختیم. ما نه تنها بهترین تیم آسیا 

هستیم بلکه پرستیژ بین المللی را برای فوتبال ایران به ارمغان آوردیم. 
با وجود چنین موقعیتی، آیا توجیهی برای شروع سال ۲۰۱۷ با چنین بحرانی 
بــرای تیم ملی وجود دارد؟ آقای برانکو می تواند منافعی که پشــت حمالت و عدم 
همکاری اش وجود دارد را توصیف کند؟ درست در زمانی که ما باید برای بازی های 
تعیین کننده پیش رویمان آماده شویم آیا آقای برانکو می تواند این تنش و خیانت را 
شرح دهد. موضوعی که کار را به جایی رساند که بازیکنانی مثل سردار، جهانبخش 

و سعید همگی از این وضعیت انتقاد کرده اند.
دوســتان عزیز، بگذارید بســیار صریح بگویم. تیم ملی ما بدون هیچ توجیهی 
لحظاتی پرتنش را ســپری می کند که ممکن اســت عواقب جــدی را در آینده ای 
نزدیک برای ما به همراه داشــته باشــد. در پایان، اگر تیم ملی ایران نتواند به جام 
جهانی صعود کند مســئولیت آن به شــکل شــفاف با یک نام خواهد بود: برانکو 

ایوانکوویچ و همه متحدان او که به تیم ملی خیانت کردند.
با بهترین آرزوها

پی نوشت: قطر یک - مولداوی یک
بله دیگر کشــورها به کارشان برای رســیدن به جام جهانی ادامه 

می دهند.
دوباره یادآوری می کنم: ما به اندازه سطح انتظاراتمان اوج نمی گیریم 

بلکه به اندازه سطح تمریناتمان سقوط می کنیم.
صعود شهرداری ارومیه 

به پلی آف لیگ برتر والیبال
تیم شهرداری ارومیه به عنوان سومین تیم به پلی آف لیگ برتر صعود 

کرد.
هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال عصر دیروز با برتری ســایپا برابر خاتم اردکان 
در خانه والیبال آغاز شــد. در دیگر بازی های این هفته پیکان تهران ۳ بر یک برابر 
صالحین ورامین پیروز شــد. در میان ست ســوم و چهارم بازهم برق سالن ورامین 

قطع شد.
شــهرداری ارومیه هم در ادامه پیروزی ها خود با نتیجه ۳ بر صفر میزبان خود 
شــهرداری اراک را شکســت داد. ســت های این بازی با نتایج ۲۵-۲۱، ۲۵-۱۹ و 
۲۵-۲۲ به پایان رسید. با این پیروزی شهرداری ارومیه به پلی آف لیگ برتر والیبال 
صعود کرد.عمران ســاری در خانه خود با نتیجه ۳ بر یک هاوش گنبد را شکســت 
داد. هاوش با این شکســت دیگر هیچ شانســی برای قــرار گرفتن در میان ۸ تیم 
برتر ندارد. در دیگر بازی حســاس هفته شهرداری تبریز میزبان تیم کاله آمل بود. 
میزبان در پایان ســه بر یک کاله را شکســت داد و یک گام دیگر به حضور در پلی 

آف نزدیکتر شد.
 نتایج کامل هفته نوزدهم لیگ برتر والیبال به این شرح است:

*سایپا ۳ - خاتم اردکان ۲ )۱۹-۲۵، ۲۵-۲۳، ۲۵-۲۲، ۲۰-۲۵، ۱۰-۱۵(
*شهرداری اراک صفر - شهرداری ارومیه ۳ )۲۵-۲۱، ۲۵-۱۹، ۲۵-۲۲(

*عمران شهرداری ساری ۳ - هاوش گنبد یک )۲۱-۲۵، ۱۳-۲۵ ، ۲۵-۱۶، ۲۱-۲۵(
*صالحین ورامین یک - پیکان تهران ۳ )۲۲-۲۵ ، ۲۵-۲۲، ۲۵-۱۹، ۲۵-۱۸(
*شهرداری تبریز ۳ - کاله مازندران یک )۱۸-۲۵، ۲۳-۲۵، ۲۴-۲۶، ۲۳-۲۵(

*بانک سرمایه ۳ - پارسه تهران یک )۲۵-۲۰، ۹-۲۵، ۱۵-۲۵، ۲۵- ۱۹(
پردرآمدترین ورزشکار تاریخ کیست؟

لیونل مسی، کریســتیانو رونالدو، تایگر وودز، لبران جیمز و بسیاری 
دیگر از نامــداران ورزش درآمدهــای کالنی داشــته اند اما هیچ کدام 

پردرآمدترین ورزشکار تاریخ نیستند!
کریســتیانو رونالدو در ماه نوامبر قرارداد جدیدی بــا رئال مادرید امضا کرد و 
گفته می شود بر اساس این قرارداد هفته ای ۳۶۵ هزار پوند دستمزد می گیرد. لیونل 
مســی هم انتظار می رود به زودی قراردادی امضا کند که مبلغی نزدیک به همین 
حدود دریافتی داشته باشد. این روزها مطبوعات دنیا شدیدا تحت تاثیر پیشنهادهای 
وسوســه کننده و هنگفت چینی ها به ستاره های دنیای فوتبال هستند و تقریبا هر 
روز یک ســتاره از ســطح برتر فوتبال دنیا به سوپر لیگ چین نسبت داده می شود. 
دیگو کاستا آخرین آنها است که گفته می شود پیشنهاد دستمزد ساالنه ۳۰ میلیون 
پوندی دارد. در این بین بیرون از مستطیل سبز فوتبال هم هستند ورزش هایی که 
در آن ستاره های شان دستمزدهای نجومی می گیرند. مثال فوتبال آمریکایی، تنیس، 
گلف و... جالب اســت بدانید اولین ورزشکاری که توانسته از راه ورزش بیش از یک 
میلیارد دالر درآمد داشــته باشد تایگر وودز است که رشته تخصصی اش گلف بوده 
اما گایوس آپولوس دیوکلس نامی اســت که شاید در قرن ۲۱ خیلی ها با آن نا آشنا 
باشند اما او ورزشــکاری بوده که در دوران خودش بیشترین دستمزد را می گرفته 

است و حتی می توان او را پردرآمدترین ورزشکار تاریخ دانست.
در شرایطی که وودز توانسته از ورزش بیش از یک میلیارد دالر پول به حساب 
بانکی اش واریز کند، دیوکلس طبق گزارشــات بیش از ۱۵ میلیارد دالر به دســت 
آورده است. او که یک ارابه ران رومی بوده در سن ۱۸ سالگی کارش را آغاز کرده و 
بیش از ۲۴ سال به کارش ادامه داده است. در این مدت او در ۴ هزار و ۲۵۷ مسابقه 
شرکت کرده و در ۱۴۶۲ مسابقه پیروز بوده است. دیوکلس در سن ۴۲ سالگی اعالم 

بازنشستگی و برای همیشه نامش را در تاریخ ماندگار کرد.
گفته می شود او زمانی که بازنشسته شده ۳۵ میلیون و ۸۶۳ هزار و ۱۲۰ سکه 
رومی به دست آورده بوده است که ارزش آن حدود ۱۵ میلیارد دالر امروز است. با 
این تفاسیر مســی، رونالدو و باقی ورزشکاران باید چندین برابر چیزی که در حال 

حاضر دریافتی دارند به دست آورند تا بتوانند با او رقابت کنند.


