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ورزشی
طاهری AFC :احساسات  ۴۰میلیون هوادار را لحاظ کند

نکته ورزشی

حال فوتبال خوش است ؟!

سرویس ورزشی-
رئیس فدراســیون فوتبال در مصاحبهای که هفته گذشــته انجام داده بود،
ضمن ارائه گزارشــی از وضعیت فوتبال ایران و عملکرد یکســاله ریاست خود ،سال
گذشته را ســالی «بینظیر» برای فوتبال کشور دانســته و نتیجه گرفته بود :حال
فوتبال خوب است!
با مطالعه این اظهارات یاد حرفهای آقای تاج در چند سال گذشته افتادیم که
معموال درباره فوتبال از عبارت «حال فوتبال خوش نیســت»! استفاده میکرد و ما
هم در آن زمان بارها در نوشتههای خود به این جمله و نظر ایشان استناد میکردیم.
در هر حال امیدواریم این قضاوت متناقض و دوگانه درباره فوتبال ایران در دو مقطع
زمانی مختلف بر پایه واقعیات ،انصاف و ارزیابی کارشناســانه صورت گرفته باشــد،
که هم تذکر دادهاند «ســیداالعمال ،االنصاف»! و هم گفتهاند «هیچ بقالی نمیگوید
ماست من ترش است»!
البته از اینکه آقای تاج به عنوان مجری و متولی فعلی این رشته ،حال فوتبال
ایران را خوب توصیف میکند ،خوشــحال میشــویم چرا که این آرزو و خواسته و
انتظار همه عالقهمندان و دوستداران فوتبال ایران است -البته ما درباره «بینظیر»
بودنش حرف داریم -اما همانطور که گفته شــد امیدواریــم این قضاوت و داوری
منصفانه و واقعگرایانه باشد نه براساس «منیت» و «خودمحوری» ،به این معنی که
چون آن موقع «من» رئیس فدراسیون نبودم حال فوتبال هم خوش نبود و حاال که
«من» رئیس فوتبال هستم ،حال فوتبال خوش است!
آقای رئيس فدراســیون البته برای اثبات ادعایــش ،دالیلی هم ذکر میکند و
شــواهدی را برمیشمارد ،از جمله موفقیت در رشته فوتســال و فوتبال ساحلی و
موفقیــت فوتبال در رده نوجوانان و جوانــان و باالخره صعود قریبالوقوع تیم ملی
به جام جهانی و ...که همه درســت است و غیرقابل کتمان و همه داللت بر حرکت
موفق فوتبال ایران و «خوش بودن» حال این رشته دارد اما با این همه ،هم ما و هم
شخص آقای تاج و نیز همه کسانی که فوتبال ایران را میشناسند به ظرفیت و توان
بالقوه آن اذعان دارند ،به واقعیات آن و مسائل ریز و درشت متن و حاشیه آن واقفند،
نیک میدانند که بدون تعارف و شعار و سیاسیکاری ،در قضاوتی منصفانه و ارزیابی
کارشناســانه و دقیق ،حال فوتبال ایران برای اینکه بطور قطعی و دائمی -نه موقتی
و مقطعی -خوش باشد و این رشته پرطرفدار بتواند قابلیتهای نهفته خود را آشکار
و توان بالقوه خود را عملی سازد ،بیش از هر چیز به فضایی پاکیزه و محیطی سالم
و شرایطی مناسب نیاز دارد که برای ایجاد این بستر و فراهم آوردن این شرایط باید
درباره آن خیلی بیشتر از این کار کرد ،اقدامات اساسی و ساختاری و همهجانبه  -در
ابعاد فنی و مادی و همچنین از جنبه فرهنگی و انسانی -برای آن انجام داد .در این
صورت و به شــرط انجام این اقدامات و فراهم آمدن این فضا و بســتر ،دلیلی ندارد،
حال فوتبال مستعد و خوشسابقه و پرافتخار ایران خوش نباشد.
حال این فوتبال را کســانی ناخوش کردهاند که در ســایه غفلت و سهلانگاری
بعضی مدیران و یا کارنابلدی بعضی مسئوالن عوضیآمده و به هر دلیل دیگری ،این
ورزش جذاب ،پرطرفدار ،جوانپسند و درآمدساز را به ابزار و حربهای تبدیل کردهاند
تا به قیمت نابودی آن ،به زندگی انگلوار خود در کنار فوتبال ادامه دهند و بســاط
زیادهخواهی و باجگیری و ارعاب و تهدید و ...راه بیندازند و به شــکلی نامشــروع و
غاصبانه از درآمدها و منافع آن بهرهمند شــوند .این را همه کسانی که فوتبال ایران
را میشناســند میدانند ،این مجلس شــورای اسالمی است که با مطالعه و تحقیق
درباره وضعیت این رشــته «پرونده فساد در فوتبال» تشکیل میدهد و( ...البته بعدا
به صورت پروندهای خاکخورده در قفســههای کمیسیون اصل  90آن را نگهداری
میکند! احتماال دلیل آن نفوذ و دخالت همین جریانات فاســد و منفعتجو است
و )...و این آقای تاج است که در جایی از مصاحبه ذکر شده میگوید« :تاکید جدی
وزیر ورزش مبارزه با فســاد و بازیکنســاالری در فوتبال و ...است ».آن کسانی که
عملکردشــان برای فوتبال فســاد و تباهی به بارمیآورد ،فضا و شرایط سالم آن را
مشوش و پرتنش و مملو از حاشیه میکنند ،برای تامین منافع خود ،به آتش تفرقه و
کینه میان اهالی فوتبال دامن میزنند ،جو پر از بدبینی و سوءتفاهم و انگ و تهمت
و حرمتشکنی و ...را بر آن حاکم میکنند و خالصه حاکمیت سیاست هر کی به هر
کی و هرج و مرج و ...بر ساختار و بر فوتبال ایران را ضامن منافع خود میدانند ،همان
افراد و باندهایی هستند که حال فوتبال را خراب میکنند و جسم و جان آن را بیمار
میکنند و مانع از رشد بایسته و پیشرفت راضیکننده آن میشوند.
بنابراین خیلی روشن و طبیعی است که کسانی که درباره فوتبال و باالتر از آن
ورزش مسئولیت دارند ،شعار و اراده اصالح وضعیت حاکم را دارند ،میخواهند وضع
موجود را به وضع مطلوب تبدیل کنند ،باید در کنار اقدامات مثبت ،ایجابی ،سازنده
و ...مبــارزهای بیامان ،انقالبی و جهادی را با جریانات رخنهکرده ،مخل ،انگلمآب و
چســبیده را در فوتبال بطور جدی در دستور کار قرار دهند .باید در عمل هم نشان
دهند به آنچه میگویند ،ایمان و اعتقاد دارند و برای خدمت به ورزش و اصالح آن و
نه استفاده ابزاری و کولی گرفتن از آن ،پا به این عرصه و سنگر نهادهاند.

منصوریان:هواداران استقالل نگران نقل و انتقاالت نباشند
علیرضا منصوریان ســرمربی تیم استقالل در تازهترین صحبتهای خود عنوان
داشــت :استقالل در آستانه یک دیدار ســخت و مهم قرار دارد .ما در مرحله حذفی
لیگ قهرمانان باید مقابل العین قرار بگیریم ،تیمی قدرتمند و ثروتمند که به عنوان
تیم اول از گروه خود صعود کرده و بسیار قوی است .العین بازیکنان گران قیمتی در
اختیار دارد و تیمی ســخت کوش و قدر اســت .ما هم  ٣-٤بازیکن اصلی خود را در
اختیار نداریم و همین مسئله کارمان را سخت میکند .وی در ادامه خاطرنشان کرد:
هواداران عزیز اســتقالل ،به هیچ وجه نگران نقل و انتقاالت نباشــند .در حال حاضر
همه تمرکز باشگاه استقالل به دیدار با العین معطوف شده و پس از آن وارد کار نقل
و انتقاالت میشــویم .اولویت ما ،تمدید قرارداد ستارههای خودمان است و به موقع
 ٣-٤خرید هم انجام میدهیم و مشــکلی از این بابت وجود ندارد .اســتقالل به بلوغ
و وحدت تاکتیکی رســیده و با اضافه شــدن چند بازیکن جدید ،کارمان را در نقل و
انتقاالت انجام میدهیم .هواداران عزیز استقالل از این بابت خیالشان راحت باشد.
پیروزی پرگل تیم فوتسال زیر  20سال ایران مقابل چین
تیم فوتسال ایران در سومین دیدار خود در رقابتهای فوتسال زیر  ۲۰سال آسیا
موفق شــد با نتیجه  ۶بر یک برابر تیم چین به پیروزی برســد و صعودش را به دور
بعدی این رقابتها قطعی کند .این مسابقه صبح دیروز جمعه برگزار شد و با نتیجهای
که به دست آمد ،تیم ایران با دو امتیاز جایش را در صدر جدول مستحکمتر کرد.تیم
ایران پیش از این برابر مغولستان و امارات به پیروزی رسیده بود و در آخرین مسابقه
خود فردا شنبه به مصاف قرقیزستان میرود .پیروزی تیم فوتسال زیر  ۲۰سال ایران
در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا هم بازتاب داشته و این سایت از عملکرد شاگردان
علی صانعی تمجید کرده است.
سپاهان رضائیان را نمیخواهد
مهدی اخوان سرپرســت تیم ســپاهان گفت :رامین رضائیان در فهرست آقای
کرانچار نبوده و ما هم هیچ مذاکرهای با وی نداشتهایم .در حال حاضر باشگاه با چند
بازیکن مذاکره کرده اســت اما هنوز قراردادی به امضا نرســیده و نمیتوانیم نامی از
کسی ببریم .با این حال فکر میکنم تا پایان هفته ،بازیکنانی که به سپاهان پیوسته
اند ،معرفی شوند.سرپرســت تیم فوتبال سپاهان اصفهان همچنین در پاسخ به این
پرســش که آیا قرارداد احسان حاج صفی تمدید میشود ،گفت :احسان اگر در ایران
باشــد ،فقط برای سپاهان بازی میکند .احسان در مسافرت خارج از کشور بوده و به
زودی با او مذاکره خواهیم کرد.
بودجه  ۱۲میلیارد تومانی باشگاه ذوب آهن برای فصل آینده
جلسه هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهن چهارشنبه گذشته برگزار شد و یکی از
مســایل مهم در این نشســت بودجه فصل آینده باشــگاه ذوب آهن بود .ظاهرا قرار
است بودجه باشگاه برای فصل آینده بدون تغییر و افزایشی همان  12میلیارد تومان
فصل گذشــته باشد.سیدمحمد ناصح یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه این خبر را
تایید کرد.
غیبت قطعی ابراهیمی در بازی استقالل و العین
امید ابراهیمی به دلیل آســیبدیدگی از ناحیه عضله شــکم در بازی با التعاون
عربســتان در نیمه دوم از زمین خارج شد و از آن زمان تا دیروز مشغول فیزیوتراپی
بود .با این وجود ،کادر پزشــکی اســتقالل تمام تالش خود را برای رســاندن امید
ابراهیمی به مســابقه روز دوشنبه مقابل العین انجام داده اما سرپرست تیم استقالل
اعــام کرد این بازیکن به دیدار با العین نخواهد رســید .عبداللهی با اعالم این خبر
گفت :ابراهیمی مشغول فیزیوتراپی است و به این مسابقه نمیرسد .برنامهریزی ما به
شکلی اســت که از ابراهیمی برای دیدار برگشت استفاده کنیم و او قطعاً به مسابقه
روز دوشنبه نخواهد رسید.
نظرمحمدی :با این شرایط در سپیدرود نمیمانم
علی نظرمحمدی سرمربی تیم سپیدرود رشت که به تازگی تیمش به لیگ برتر
صعود کرده ،اظهار داشــت :من قراردادی با باشگاه ندارم و قرارداد جدیدی هم امضاء
نکردم مادامی که با بازیکنان تسویه نشود و بودجه سال مصوب نگردد ،ادامه همکاری
میسر نیست و علیرغم اینکه من سپیدرود را خیلی دوست دارم و از آن به عنوان تیم
محبوبم یاد میکنم و در مصاحبههای آقایان الماسخاله ،مؤمنی و رهنما نیز متوجه
شــدم که آنها حامی من هستند اما با این شــرایط نمیتوانم بمانم چون میدانم در
لیگ برتر کار چقدر سخت است.

ادامه تالشها برای لغو حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا علیه باشگاه پرسپولیس

سرویس ورزشی-
تالشهای باشگاه پرسپولیس برای لغو حکم صادر
شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر حضور
نداشتن تماشاگران ایرانی در بازی پرسپولیس و لخویا
ادامه دارد.
چهارشــنبه هفته گذشــته کنفدراســیون فوتبال آسیا
طی نامهای به فدراســیون فوتبال ایــران اعالم کرد که دیدار
پرســپولیس با لخویا باید بدون تماشــاگر برگزار شــود .این
خبر عجیب را باشــگاه پرســپولیس تایید کرد و یادآور شد:
کنفدراسیون فوتبال آســیا نامهای را برای فدراسیون فوتبال
ارسال کرده که بر اساس آن ،تماشاگران پرسپولیس از حضور
در بــازی با لخویا در چارچوب بازی رفت مرحله یک هشــتم
پایانی لیگ قهرمانان آسیا  2017محروم شدهاند.
ایــن حکــم در پــی آن صادر شــد که در بــازی قبلی
سرخپوشان ،تعدادی از تماشــاگران بدون توجه به هشدارها
و تذکرهایی که داده شــده بود دست به اقداماتی زدند که در
نهایت منجر به گزارش بخشی از آنها توسط ناظر مسابقه شد.
در این گزارش اســتفاده از مواد آتشزا مورد توجه قرار گرفته
بود.
در نامه کنفدراسیون با اشاره به اینکه باشگاه پرسپولیس
در ســال  2015به خاطر رفتارهای مشابه تماشاگران خود با
محرومیت تعلیقی روبرو بوده است ،آن حکم را پس از دو سال
برای بازی با لخویا اعمال کرد.
پس از رسانهای شــدن این خبر مهم بود که مهدی تاج
رئیسفدراســیون از تالش هایش برای لغو این حکم صحبت
کرد .پس از تاج این بار نوبت به علی اکبر طاهری سرپرســت
باشگاه پرسپولیس رسید تا به هواداران تیمش بگوید از مقامات
کنفدراسیون فوتبال آسیا خواسته احساسات بیش از  ۸۰هزار
تماشاگر که برای حضور در ورزشــگاه برنامهریزی کردهاند و

بیش از  ۴۰میلیون هوادار پرســپولیس در تمام نقاط ایران و
بلکه آسیا را لحاظ کنند.
طاهــری همچنین یــادآور شــد :روز چهارشــنبه نامه
کنفدراسیون فوتبال آســیا مبنی بر محرومیت تماشاگران از
دیدار با لخویای قطر و جریمه  ۱۰هزار دالری به دســتمان
رسید .در بخشی از این نامه به حکم دو سال قبل و گزارشهایی
که از آن زمان در پرونده باشــگاه وجود داشت اشاره شده بود
کــه در تصمیم گیری حکم جدید نیز دخیل بوده اســت ،ما
در پاســخ خودمان که همان روز چهارشنبه و ساعتی پس از
دریافت نامه آن را آماده و ارسال کردیم ،کنفدراسیون را توجه
دادهایم که مدیریت باشــگاه نســبت به آن زمان تغییر کرده

پایان کار فرنگیکاران ایران
در بازیهای کشورهای اسالمی با  ۲طال و  ۳برنز
در روز پایانی رقابتهای کشــتی فرنگی بازیهای
همبستگی کشورهای اســامی ،زیدوند ،فالح و قوره
جیلی به برنز رسیدند تا در پایان این رقابتها ،کشتی
فرنگی ایران به  ۲طال و  ۳برنز برسد.
در ادامــه رقابتهای چهار وزن دوم کشــتی فرنگی این
بازیها که در باکــو پایتخت آذربایجان برگزار شــد ،مهدی
زیدوند در وزن  ۶۶کیلوگرم ،مهدی فالح در وزن  ۸۵کیلوگرم
و شــهاب قوره جیلــی در وزن  ۱۳۰کیلوگرم بــه مدال برنز
رسیدند و رسول گرمسیری نیز در وزن  ۷۵کیلوگرم به عنوان
پنجم رسید.
در وزن  ۶۶كیلوگرم مهدی زیدوند پس از استراحت در دور
نخست در دور دوم به مصاف کامران ممدوف قهرمان جوانان
جهــان و دارنده مدال برنز اروپا ،از آذربایجان رفت و با نتیجه
 ۶بر صفر مغلوب این كشتیگیر شد .اما با توجه به حضور این
كشتیگیر در دیدار فینال ،زیدوند به دیدار ردهبندی رفت .وی
در این دیدار میرزابك رحمتاف از ازبكستان را با نتیجه یك
بر صفر شكست داد و صاحب مدال برنز شد.
در وزن  ۷۵کیلوگرم رســول گرمسیری پس از استراحت
در دور نخست استراحت در دور بعد با نتیجه  ۶بر یك مغلوب
الوین مورســالیف دارنده مدال برنز جهان و قهرمان بازیهای
اروپایی از آذربایجان شــد .گرمســیری با توجه به حضور این

باکو و دورخیز برای تحقق یک رویا
حمید ترابپور  -باکو
از چند روز قبل مسابقات همبستگی کشورهای اسالمی
رســما افتتاح شد تا شهری که پیش از این با میزبانی اولین
دوره رقابتهای اروپایی( )۲۰۱۵کاری بزرگ انجام داده بود،
حاال بار دیگر به خودنمایی بپردازد.
رقابتهای همبستگی کشــورهای اسالمی که دیروز به
میانه راه خود رسید ،فرصتی ایدهآل بود برای باکو تا به سمت
تحقق رویایی بزرگ گام بردارد؛ میزبانی المپیک.
فضای کلی شــهر با استادیومهای غولپیکر و مدرن که
زیبایی باکو را دوچندان کردهاند ،گویای این مهم است که در
این منطقه ،ورزش با زندگی مردم عجین شده و کارکردهای
فرهنگی و اجتماعی ورزش ملموس است.
این موضوع که باکو طی یک دهه اخیر پیشــرفتهای
چشــمگیری در ساخت و ســاز اماکن ورزشی و استادیومها
داشته اتفاقی مهم و البته جالب است.
آنهــا کمتر از یک ماه دیگر میزبــان رقابتهای بزرگ و
پراهمیــت فرمول یــک اتومبیلرانی خواهنــد بود که نصب
ســکوهای خیابانی در سطح شــهر باکو برای تماشاگران از
مدتها قبل آغاز شده است.
مراسم باشکوه افتتاحیه رقابتهای همبستگی کشورهای
اســامی در ورزشــگاه زیبای المپیک باکو کــه برنامههایی
کمنظیــر و خالقانه بــا رنگ و بوی اســامی را در دل خود
داشــت ،موید توانمندیهای آنــان در بحث برگزاری چنین
رویدادهایی بود.
باکو  ۲۰۱۷نمایشگاهی بزرگ و باشکوه برای نشان دادن
عالقهمندی مردم آذربایجان به ورزش و حرکت پرســرعت
تشکیالت ورزش آنها به سوی کسب میزبانی المپیک است.
این رقابتها هفته جاری به پایان میرسد و تا این لحظه
در جدول ردهبندی مدالها ترکیه و آذربایجان رقابت شانه به
شــانه و جالبی برای کسب رتبه نخست دارند و ایران در رده
سوم ایستاده است.
رقابت ترکیــه و آذربایجان زمانی جالبتر و پراهمیتتر
به نظر میرســد که بدانیم اســتانبول نیز برای میزبانیهای
بــزرگ و بویژه المپیــک خوابهایی دیده و این دو کشــور
همسایه با یک هدف مشترک پیش میروند ،هرچند تحوالت
و تحرکات سیاسی ترکیه طی سالهای اخیر کفه ترازو را به
نفع آذربایجان سنگین میکند.
پورصادقی به نشان برنز دست یافت
سودابه پورصادقی در وزن  -۴۹کیلوگرم تکواندو بانوان
در مرحلــه نیمه نهایی «آبــاکاروا» از آذربایجان را پیش رو
داشت که در پایان سه راند مبارزه بازنده میدان را ترک کرد
و برنز گرفت .وی دور نخســت اســتراحت داشت و سپس
«هدی اوآلی» از مراکش را  ۱۳بر  ۳شکســت داد و به نیمه
نهایی راه پیدا کرد.
مدال برنز شنای  ۵۰متر پروانه به انصاری رسید
فینال مسابقات شــنای  ٥٠متر پروانه چهارشنبه شب
برگزار شــد و مهدی انصاری نماینــده ایران در این بخش از
مسابقات بود که با ثبت زمان  ۲۴ثانیه و  ۳۲صدم ثانیه سوم
شد و مدال برنز این ماده را از آن خود و ایران کرد.
مدال باارزش تیم ملی شنا
چهار در صد متر ایران
تیــم  4در صد متر مختلط مردان ایران با ترکیب جمال
چاوشــیفر ،آریا نسیمیشاد ،مهدی انصاری و سینا غالمپور
به مقام ســوم بازیهای کشورهای اسالمی و مدال ارزشمند
برنز دســت یافت .در این مســابقه تیم ایران تا پایان سیصد
متــر از الجزایر عقب بود اما ســینا غالمپور در صد متر آخر
ایــن زمان عقب مانده را جبران کــرد و تیم ایران را صاحب
مدال برنز کرد.
مدال طال و نقره پرتاب دیسک معلوالن
به ایران رسید
رقابتهای دوومیدانی معلوالن بــا برگزاری رقابتهای
پرتاب دیســک  F.56در ورزشــگاه المپیک باکو و با حضور
هشت پرتابگر از کشــورهای ایران و امارات ( ٢نفر) ،سوریه،
امارات ،آذربایجان ،ســیرالئون و مراکش پیگیری شد .علی
محمدیاری یکی از دو نماینده ایران در این بخش از مسابقات
بود که به ترتیب رکوردهای  39/51متر 42/21 ،متر٤٠/33 ،
متر 42/93 ،متر 41/34 .متر و  43/08متر را در پرتابهای

كشــتیگیر آذربایجانــی در دیدار فینال به دیــدار ردهبندی
راه یافــت .وی در این دیدار مقابل كایراتبــك توگولبایف از
قرقیزستان با نتیجه  ۳بر صفر شكست خورد و پنجم شد.
در وزن  ۸۵کیلوگرم مهدی فالح در دور نخست با نتیجه
 ۲بر یك مغلوب اســام عباس اف قهرمــان جوانان جهان از
آذربایجان شــد و با توجه به حضور این كشــتیگیر در دیدار
فینال ،وی نیز به دیدار ردهبندی راه یافت .فالح در این دیدار
مقابل آزات بیشــبكوف از قرقیزســتان با نتیجه  ۲بر صفر به
پیروزی رسید و به مدال برنز رسید.
در وزن  ۱۳۰کیلوگرم شــهاب قوره جیلی در دور نخست
با نتیجه  ۹بر صفر حامیه حسن از لبنان را شکست داد ،اما در
دور بعد و در مرحله نیمه نهایی مقابل عثمان ایلدریم قهرمان
زیر  ۲۳ســال اروپا از ترکیه با نتیجه  ۴بر یک شکست خورد
و راهی دیدار ردهبندی شــد .وی در این دیدار با امتیاز عالی
حمزه یوسف اودتاال از اردن را شکست داد و برنز گرفت.
روز چهارشنبه نیز در جریان رقابتهای چهار وزن نخست،
محمدعلی گرایی در وزن ۷۱کیلوگرم و یوسف قادریان در وزن
 ۸۰کیلوگرم به مدال طال رســیدند .محمد نوربخش و مهدی
علیاری نیز با شکست مقابل رقبا در همان دور نخست حذف
شــدند .به این ترتیب تیم ملی کشــتی فرنگی ایران در این
رقابتها با  ۲طال و  ۳برنز به کار خود پایان داد.

و رویکرد باشــگاه نیز به طبع آن متفاوت شــده است که این
مسئله در جریان رقابتهای این فصل لیگ قهرمانان مشهود
بوده است.
او ادامه داد :در بخش دیگری از نامه هم آوردیم؛ اقدامات
بسیاری را برای برگزاری آرام و امن مسابقات فراهم آوردهایم
و این مســئله در مســابقه با الوحده و الریان مشــهود بود و
خوشبختانه کوچکترین تخلفی صورت نگرفت و تعداد باالی
تماشــاگران ما افتخاری فقط متعلق به ما نبوده و برای تمام
آسیاست.
وی اضافه کرد :به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کردیم
ما نسبت به مسئله پیش آمده حساس بودیم و فرد مورد نظر

هم شناسایی شد و تدابیر الزم برای جلوگیری از تکرار چنین
مسئلهای اتخاذ شده است و بر این اساس از کنفدراسیون انتظار
داریم احساسات بیش از  ۸۰هزار تماشاگر که برای حضور در
ورزشــگاه برنامهریزی کردهاند و بیــش از  ۴۰میلیون هوادار
پرسپولیس در تمام نقاط ایران و بلکه آسیا را لحاظ کنند .در
نتیجه پیش از این که به تعطیلی ایران و مالزی برسیم همان
روز چهارشــنبه اعتراض خود را به حکم کنفدراسیون فوتبال
آسیا ارسال کردیم و منتظر پاسخ آنها هستیم.
مشکل قراردادهای جدید حل میشود
طاهری در ادامه سخنانش به بحث محرومیت این تیم از
انعقاد قرارداد با بازیکنان خارجی از ســوی فدراسیون فوتبال
اشــاره کرد و گفت :همان طور کــه پیش از این اعالم کردیم
و آقای تاج هم به درســتی اشــاره کردند باشگاه پرسپولیس
در حا ل حاضر پرونده جــاری در فیفا ندارد .ما همچون تمام
باشگاههای دنیا موارد اختالفی در گذشته داشتهایم که پرونده
آنها به فیفا رفته اســت و در نوبت رســیدگی قرار دارد .ولی
پروندهای که منجر به حکم شده باشد و آن را حل نکرده باشیم
وجود ندارد .تا به امروز بیش از هفتاد میلیارد ریال از مطالبات
پروندههایی که در فیفا داشتهایم را پرداخت کردیم تا کارمان
به محرومیت و مشکالت این چنینی نرسد اما واقعاً مشکالت
گذشته دست ما نیست .خوشبختانه از زمانی که هیئت مدیره
و تیم مدیریتی جدید در باشگاه مستقر شدند پروندهای که در
فیفا به جریان افتاده و حل نشده باشد ،نداشتیم که این مسئله
در صحبتهای رئیس فدراسیون فوتبال هم به درستی مورد
اشاره قرار گرفت و از این رو با درایت وی انشاءاهلل قراردادهای
جدید هم بدون مشکلی ثبت میشود تا هواداران میلیونی تیم
فوتبال پرسپولیس که صاحبان اصلی این تیم هستند یک تیم
قوی و آماده را در فصل جدید لیگ برتر و ادام ه لیگ قهرمانان
باشگاههای آسیا شاهد باشند.

به یاد سردار شهید «مصطفی مانیان سودانی»

دانشگاه الهیات من همین جبهههاست

سردار شــهید «مصطفی مانیانسودانی» در محله
«سودان» اصفهان متولد شــد .در  10سالگی به سبب
ایمان و اخالقش ب ه عنوان امام جماعت مدرسه مشخص
شــد و در مسجد محله هم به مؤذنی و مکبری با صوت
ن داری
بســیار زیبا میپرداخت .با نبــوغ و درایت و دی 
خاص خود ،بعدها مســئولیت آموزش نظامی نیروهای
بسیجی و سپاهی را در اصفهان و دیگر پادگانها بر عهده گرفت و در مسئولیتهایی
همچون آموزش عقیدتی سیاسی اصفهان و مسئولیت یگان حفاظت از شخصیتهای
سپاه خدمت کرد .همیشه در صحبتها آرزو داشت کارهایش برای خدا باشد و هرگز
برای نام و نان و مقام و مشــهور شــدن نباشد و خداوند او را به این آرزو رساند تا در
مقام فروتنان و خاضعین درگاهش قرار بگیرد .چند ماه قبل از شــهادت ،همســرش
کارنامه قبولیاش در کنکور دانشــگاه با امتیاز بسیار عالی را دریافت کرد ،موضوع را
تلفنی با «مصطفی» در میان گذاشت و انتظار داشت که او شادمان شود و به اصفهان
برگردد ولی این شــهید بزرگوار با لحنی راسخ پاسخ داد :دانشگاه الهیات من همین
جبهههاست ،در کدام دانشــگاه میتوان اینقدر به خدا نزدیک شد و معرفت کسب
ت بر آیات میگذاشت و این
کرد؟ وقتی قرآن را با صوت زیبایش تالوت میکرد ،انگش 
رفتار نشان از همیشه با وضو بودن او داشت ،همیشه قرآن و مفاتیح یا رساله حضرت
امام(ره) کنار دستش بود و به دوستان برای خواندن تفسیر کالماهلل توصیه میکرد.
ســرانجام در  15آذر ســال  64مصادف با ظهر  28صفر در سالروز وفات پیامبر
(ص) به دیدارموالی ه م نامش رســول مکرم اســام (ص) رســید و ســبکبال به
ســتارههای ابدی معنویت و وارســتگی پیوند خورد و در جوار رحمت بهشتی حق
تعالی منزل گرفت ،چه ســعادتی از این بزرگتر که «تولدت روز میالد پیامبر(ص) و
روحش شاد و راهش مستدام باد.
شهادتت هم روز وفات ختم رسل باشد».

پیشنهاد ایران برای برگزاری بازیهای اسالمی زیرنظر IOC

رئیسکمیته ملی المپیک از پیشنهاد ایران به فدراسیون همبستگی کشورهای اسالمی برای برگزاری بازیهای
اسالمی زیر نظر کمیته بینالمللی المپیک خبر داد.
کیومرث هاشمی که برای تماشای رقابت تکواندوکاران در بازیهای کشورهای اسالمی به سالن مسابقات آمده بود ،در ارزیابی
خود از عملکرد کاروان ورزشی ایران گفت :کاروان ورزشی ما در  20رشته که بعضی از رشتهها تیم کامل نبودند و اکثرا با تیمهای
دوم و ســوم خود که بســیار جوان هستند شرکت کرده است.البته این حرکت درستی است و تیمهای جوان ما در این مسابقات
تقویت میشوند و همچنین انگیزه پیدا میکنند تا در تیمهای اصلی بهتر و قویتر ظاهر شوند.هاشمی همچنین با اشاره به حضور
 10کشــور جدید در این دوره بازیهای کشــورهای اسالمی نســبت به دوره سوم گفت :سطح این مسابقات نیز باال رفته و تمام
اســتانداردهای بینالمللی در آن رعایت میشود و این باعث میشود هر دوره به کیفیت مسابقات افزوده شود .رئیسکمیته ملی
المپیک تغییرات در رشتههای ورزشی حاضر در مسابقات کشورهای اسالمی را ضعف این مسابقات دانست و گفت :برخی رشتهها
مثل تیر و کمان که برای ما مدالآور بودند در این دوره حذف شــدند که این ضعف مســابقات به شمار میآید .کیومرث هاشمی
تصریح کرد :در جلســهای که با مسئوالن بازیهای کشورهای اســامی دارم این موضوع را پیگیری خواهم کرد و چند پیشنهاد
هم برای بهتر شدن این مسابقات داریم که مهمترین آنها این است که مسابقات کشورهای اسالمی زیر نظر  IOCبرگزار شود.
خواندنی از ورزش ایران

مملی والیبال که برای انجام بازیهای تدارکاتی به اردوی برون مرزی رفته است یک بازی هم با استرالیا
* تی 
ل حاضر در لهستان حضور دارد و امروز شنبه با تیم میزبان دیدار میکند .بازی
مملی در حا 
برگزار میکند .تی 
ایران و اســترالیا هم  ۳۱اردیبهشت انجام میشود .ملیپوشان والیبال که خود را برای حضور در لیگ جهانی
آماده میکنند در بازیهای تدارکاتی گذشته دو برد برابر مونتهنگرو ،یک برد و یک باخت هم برابر اسلوونی
کسب کردند.
* عظیم قیچیساز هیمالیانورد پرافتخار ایرانی بامداد جمعه به سمت قله لوتسه حمله کرد و توانست بدون کپسول اکسیژن
چهارمین قله بلند دنیا (ارتفاع  ۸۵۱۶متر) را در ســاعت ســاعت  ۱۲:۲۲فتح کند .عظیم قیچیســاز با فتح این قله ،جزو
 ۱۶رکورددار جهان شد که بدون استفاده از کپسول اکسیژن و شرپا ،تمام  ۱۴قله باالی هشت هزار متری را پیمودهاند.

چهارمین دوره بازیهای کشورهای اسالمی ـ باکو
اول تا ششم ثبت کرد.برای علیرضا قلعه ناصری دیگر پرتابگر
دیسک کشــورمان در این رقابتها نیز در پرتابهای اول تا
ششم به ترتیب رکوردهای  41/91متر 42/17 ،متر41/91 ،
متر 42/70 ،متر 40/33 ،متر و  37/16متر ثبت شــد .بدین
ترتیب پرتاب ششم محمدیاری و چهارم قلعه ناصری به عنوان
بهترین پرتاب آنها ،مالک محاسبه برای تعیین ردهبندی قرار
گرفت .بر این اســاس و با توجه به مجموع پرتابهای انجام
شده توسط دیگر شــرکتکنندگان ،علی محمدیاری با قرار
گرفتن در رده نخست مدال طال گرفت و علیرضا قلعه ناصری
هم به عنوان نایب قهرمانی دســت یافت .نماینده آذربایجان
هم صاحب مدال برنز شد.
مدال نقره تکواندو
برای سید حسین احسانی
سیدحسین احســانی تکواندوکار وزن  ۶۸کیلوگرم تیم
ملی کشورمان که با ســه پیروزی متوالی راهی دیدار نهایی
شده بود ،در این مرحله به مصاف «آیخان تقیزاده» از کشور
میزبان رفت و با قبول شکســت  ۹بر  ۸به نشان نقره دست
پیدا کرد .وی با پیروزی  ۲۶بر  ۶مقابل «ارســان اسدخان»
از پاکســتان ۲۲ ،بر  ۱۶در پیکار با «برکی اکیول» از ترکیه
و  ۱۵بــر  ۴برابر «دینگو پرایوگو» از اندونزی به دیدار نهایی
راه پیدا کرده بود.
رد پیشنهاد ٢٠هزار دالری
توسط پرتابگران معلول کشورمان
مســابقات پرتاب دیســک کالس  F.56با قهرمانی علی
محمدیــاری و نایب قهرمانی علیرضا قلعه ناصری همراه بود.
این دو پرتابگر کشــورمان در حالی در این مســابقه صاحب
مدال طال و نقره شــدند که پیش از مسابقه با پیشنهاد یکی
از کشورهای شــرکتکننده برای امتناع از حضور در رقابت
با انجام پرتابهای ضعیف و ثبــت رکوردهای پایین مواجه
شــده بودند .این کشــور برای قانع کردن علی محمدیاری و
علیرضا قلعه ناصری به آنها پیشــنهاد پرداخت  ٢٠هزار دالر
داده بود اما این دو پرتابگر کشورمان این پیشنهاد را رد کردند
و با حضور پرقدرت در مســابقه ،صاحب مــدال طال و نقره
شدند .مربیان تیم ملی دوومیدانی معلوالن نیز از موضوع این
پیشنهاد مطلع بودند.
درویشپور باخت و برنز گرفت
علیرضــا درویشپــور تکوانــدوکار وزن  -۸۰کیلوگرم
کشورمان که به مرحله نیمه نهایی رسیده بود ،در این مرحله
و در پیکار با میالد بیگی تکواندوکار ایرانی تیم آذربایجان ۲۴
بر  ۴بازنده شــد و به نشان برنز دست پیدا کرد .درویشپور
دور اول را به دلیل انصراف «ماریو فریرا» از موزامبیک پشت
سرگذاشت و سپس  ۱۶بر  ۱۲مقابل «صالح شربتی» از اردن
به پیروزی دست یافت و به نیمه نهایی راه یافت.
برنزی دیگر برای تکواندو
حســین قربانزاده در وزن  +۸۷کیلوگرم تکواندو که با
برتری در مرحله یک چهارم نهایی مقابل«روسالن ژاپاروف»
از قزاقســتان ،به نیمه نهایی راه پیدا کرده بود در این مرحله
مقابل «دیمیتری شوکین» تکواندوکار سرشناس ازبکها ۱۹
بر  ۹بازنده شد و به نشان برنز دست پیدا کرد.
خدابنده به نشان نقره بسنده کرد
اکــرم خدابنده در وزن  +۷۳کیلوگــرم تکواندوی بانوان
برای کســب مدال طال به مصاف «نافیا کاس» از ترکیه رفت
و در پایان با قبول شکســت  ۷بر  ۴به نشــان نقره دســت
پیــدا کرد .وی طالی دوره قبل این مســابقات را در اختیار
داشت .در این وزن  ۵تکواندوکار حضور داشتند که خدابنده
با یک دور استراحت به نیمه نهایی رسید و در این مرحله نیز
«آسیپووا» از ازبکستان  ۷بر  ۴صاحب پیروزی شد و به دیدار
نهایی راه پیدا کرد.
بانوی پرتابگر ایران
با رکوردشکنی مدال نقره گرفت
رقابتهای دوومیدانی بازیهای کشــورهای اســامی
پنجشنبه با برگزاری مسابقات پرتاب نیزه بانوان پیگیری شد.
این رقابتها با حضور  ٧پرتابگر از کشــورهای ترکیه و ایران
( ٢نفر) ،آذربایجان ،پاکســتان و مراکش برگزار شد .سپیده
توکلی و ســحر ضیایی دو نماینده کشــورمان در این بخش
از رقابتها بودند .البته حضــور توکلی در رقابتهای پرتاب
نیزه به صورت تشــریفاتی بود .طبق قوانین وی برای شرکت
در رقابتهای پرش ارتفاع باید در این مسابقات(پرتاب نیزه)

حدیث دشت عشق

حاضر میشد تا مجوز شرکت در رقابتهای پرش ارتفاع را به
دست آورد .بنابراین توکلی فقط یک پرتاب انجام داد که آن
هم خطا شد .توکلی بعد از این پرتاب ،اقدام به پرتاب دیگری
نکرد درحالیکه دیگر نماینده کشــورمان هر  ٦پرتاب خود را
انجام داد و موفق به کســب مدال نقره شــد .سحر ضیایی با
رکورد  49/15متر بعد از نماینده ترکیه در جایگاه دوم ایستاد
و صاحب مدال نقره شــد .پرتابگر دیگری از ترکیه نیز عنوان
سوم را به خود اختصاص داد .نکته مهم اینکه سحر ضیایی با
رکوردشکنی ملی به مدال نقره مسابقات پرتاب نیزه بازیهای
کشورهای اسالمی دســت یافت .این رکورد پیش از این در
اختیار امینه کشیری از گلستان بود.
مدال نقره و برنز پرتاب نیزه معلوالن از آن
دو ورزشکار ایرانی
رقابتهای پرتــاب نیزه معلــوالن در کالس  F.13روز
پنجشنبه در ورزشگاه المپیک باکو برگزار شد.در این رقابت
که پنج پرتابگر حضور داشــتند ،سجاد نیک پرست با رکورد
 59/18متر در جایگاه دوم قرار گرفت و به مدال نقره دست
یافت .همچنین دیگر نماینده کشــورمان به نام سید عرفان
حســینی با رکورد  55/79متر جایگاه ســوم و مدال برنز را
آن خود کرد .در رقابتهای پرتاب نیزه کالس  F.13معلوالن
بازیهای کشورهای اسالمی ،ورزشکار ازبکستان با رکورد ٧٠
متر قهرمان شد.
مدال برنز خسروی در دوی سرعت معلوالن
مرحله فینال مســابقات دوی  ١٠٠متر معلوالن کالس
 T۱۱با حضور چهار ورزشــکار از کشــورهای آذربایجان (٢
نفر) همراه با ایران و ترکیه برگزار شد.آرش خسروی نماینده
ایــران در این رقابت بود که با ثبت رکــورد  11/66متر در
جایگاه ســوم ایســتاد و صاحب مدال برنز شد .دو نماینده
کشــور میزبان در این رقابت نیز عنوانهای اول و دوم را از
آن خود کردند.
طالی شیرجه سه متر انفرادی
به ولی پور رسید
مجتبی ولی پور و شهنام نظر پور دو شیرجه روی ایران
در فینال مســابقات بودند که در این رقابت مجتبی ولی پور
با مجموع امتیاز  ۳۳۸و  ۳۵صدم توانست صاحب مدال طال
شود.ولی پور که در دور مقدماتی با رکورد تاریخی  ۳۵۶و ۶۵
صــدم به عنوان نفر اول راهی فینال شــده بود در فینال نیز
توانست امتیاز کل  ۳۳۸و  ۳۵صدم به ثبت برساند .همچنین
شهنام نظر پور دیگر شیرجه روی کشورمان نیز در این ماده با
مجموع امتیاز ۳۲۷و  ۲۵صدم به عنوان چهارمی بسنده کرد.
دست پرتابگر چکش کشورمان
به مدال نرسید
مسابقات دوومیدانی روز پنجشنبه با برگزاری رقابتهای
پرتــاب چکش مردان در ورزشــگاه المپیــک باکو پیگیری
شد.این رقابت با حضور  ٨پرتابگر از کشورهای قطر و ترکیه
( ٢نفر) همراه با ایران ،ازبکســتان ،عربستان و ترکمنستان
برگزار شد .رضا مقدم نماینده کشورمان در این رقابت بود که
همچون دیگر شرکت کنندگان  ٦بار اقدام به پرتاب کرد .رضا
مقدم در یکی از پرتابهای خود (پرتاب پنجم) مرتکب خطا
شد اما سایر پرتابهای خود را با موفقیت انجام داد .بهترین
رکوردی که از مجموع این پرتابها برای وی ثبت شد ،رکورد
 70/90متر بود .این پرتابگر کشورمان با این رکورد در جایگاه
چهارم ایستاد و از کسب مدال بازماند.
یوسفی سومین طالی تکواندو را کسب کرد
مهدی یوســفی تکواندوکار وزن  -۶۳کیلوگرم تیم ملی
کشورمان در دیدار نهایی «سریکبایف» از قزاقستان را پیش
رو داشــت که بــا ارائه یک مبارزه منطقــی  ۲۷بر  ۷حریف
خود را شکســت داد و به نشــان طال دســت پیدا کرد .این
شــانزدهمین طالی کاروان ورزشی و سومین طالی تکواندو
در این دوره از بازیها بود.
عملکرد ضعیف توکلی در پرش ارتفاع
رقابتهای پرش ارتفاع بازیهای کشــورهای اسالمی با
حضور  ١٠شرکت کننده از کشــورهای ترکیه و آذربایجان
( ٢نفر) ،ایران ،گویان ،ســوریه ،ازبکســتان ،الجزایر و مالزی
برگزار شد.ســپیده توکلی نماینده ایران در رقابتهای پرش
ارتفاع رکوردی بهتر از یک متر  ۶۵سانتیمتر به دست نیاورد.
توکلی با این رکورد در رده هفتم ایستاد .در رقابتهای پرش
ارتفاع بانوان نمایندگان ازبکستان ،الجزایر و گویان به ترتیب

اول تا سوم شدند.
محمدی به مدال طال نرسید
احمــد محمدی در دیــدار نهایــی وزن  -۸۷کیلوگرم
تکواندو به مصاف «رامین عزیزاف» از کشور آذربایجان رفت
و در پایان سه راند مبارزه  ۱۶بر ۱۴بازنده میدان را ترک کرد
و به نشان نقره دست پیدا کرد .محمدی تا دو ثانیه به پایان
پیروز این میدان بــود که با حمله رقیب و اجرای تکنیک از
سوی رقیب ،بازنده میدان را ترک کرد.
میرحسینی هم به نقره بسنده کرد
ملیکا میرحسینی در وزن  -۷۳کیلوگرم تکواندو در دیدار
نهایی «ســود بوالت» از ترکیه را پیش رو داشت و در پایان
 ۱۱بــر  ۴بازنده میدان را ترک و نشــان نقره ای دیگر برای
کشورمان کسب کرد .این بیستمین مدال نقره کاروان ورزشی
کشورمان در این دوره از بازیها بود .میرحسینی دور نخست
را با برتری ۲بر صفر مقابل «چایمائی کریم» از مراکش پشت
سر گذاشت و در مرحله نیمه نهایی نیز دیدار«دنیز کانسل»
از قزاقستان  ۷بر  ۵را شکست داد و راهی مبارزه نهایی شد.
خسروفر نیز طالیی نشد
سید احمد خسروفر در دیدار پایانی وزن  -۷۴کیلوگرم
تکواندو «نیکیتا رافائلوویچ» از ازبکستان را پیش رو داشت و
در حالی که وقت اول را به سود خود خاتمه داده بود نتوانست
برتری خود را حفط کنــد و در نهایت بازنده میدان را ترک
کرد و به مدال برنز دست پیدا کرد .این تکوانوکار کشورمان
خسروفر بعد از یک دور استراحت« ،قاضی السماری» نماینده
عربســتان را  ۲۲بر ۲از پیش رو برداشت و به نیمه نهایی راه
پیدا کرد و در این مرحله نیز «تاش وان دیک» از سورینام را
 ۳۰بر  ۱۶شکست داد و به دیدار پایانی راه پیدا کرد.
تعداد مدالهای ایران از عدد  67گذشت
روز ششــم چهارمین دوره بازیهای کشورهای اسالمی
درحالی به پایان رســید که مجموع مدالهای کاروان ایران
از مجمــوع مدالهای ورزش کشــورمان در دوره پیش این
بازیها بیشــتر شــد ٢ .مدال طال ٥ ،مدال نقــره و  ٥مدال
برنز؛ این حاصل عملکرد ورزشکاران کشورمان در روز ششم
از چهارمین دوره بازیهای کشــورهای اسالمی بود که روز
پنجشــنبه در باکو پیگیری شد .با  ١٢مدالی که امروز سهم
کاروان ورزش ایران از بازیهای کشــورهای اســامی شد،
مجموع مدالهــای کاروان ورزش کشــورمان به  ٦٧مدال
شــامل  ١٦طال ٢٢ ،نقره و  ٢٩برنز رســید و اینگونه کاروان
کشورمان دست به یک رکوردشکنی زد .این سومین حضور
کاروان ایران در بازیهای کشــورهای اسالمی است .کاروان
کشــورمان در اولین دوره بازیها که سال  ٢٠٠٥به میزبانی
عربستان برگزار شد ،صاحب  ٣٠مدال ( ١٠طال ٩ ،نقره و ١١
برنز) شــد .سال  ٢٠١٣و در سومین دوره این بازیها که در
اندونزی برگزار شــد ،کاروان ایران به  ٥٩مدال ( ٣٠طال١٧ ،
نقره و  ١٢برنز) دست یافت.
کسب طال توسط تیم شیرجه سه متر دوبل
تیم شــیرجه ســه متر دوبل ایران بــا ترکیب مجتبی
ولیپور و شهنام نظرپور با کسب مجموع  ۳۳۴و هشت صدم
امتیاز توانست مدال طالی این دوره از مسابقات همبستگی
کشورهای اسالمی را به خود اختصاص دهد.
تیم چهار در صد متر معلوالن مدال طال گرفت
تیم چهار در صد متر معلوالن ایران که با ترکیب حسین
سعیدی ،وحید علی نجیمی ،آرش خسروی و امیر خسروانی
در بازی های کشــورهای اسالمی شرکت کرده است ،دیروز
با رکورد  ۴۵ثانیه و  ۲۶صدم ثانیه به عنوان قهرمانی دســت
یافت و مدال طال را از آن خود کرد .در این رقابت ها تیمهای
ترکیه در رده دوم قرار گرفت و آذربایجان میزبان هم ســوم
شد.
طالی میثم نصیری در کشتی آزاد
میثــم نصیری عصر دیروز در فینــال وزن  ۶۵کیلوگرم
رقابتهای کشــتی آزاد به مصاف ماگومد مسلم اف از کشور
آذربایجان رفت که این دیدار با نتیجه  ۵بر  ۳به سود نصیری
تمام شد و نماینده کشورمان به مدال طال رسید .نصیری در
دور نخست با نتیجه  ۱۰بر صفر ابراهیم عبدالی از عربستان
را شکست داد ودر دور بعد نیز با نتیجه  ۱۰بر صفر عبداله ال
اذانی از یمن را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شــد.
نصیری در نیمه نهایی هم مقابل الیاس ژومای از قزاقستان به
پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد.

آنچلوتی :خیال بازنشستگی ندارم

کارلو آنچلوتی در مصاحبهای درباره بایرن مونیخ ،بازنشستگیاش ،نیمکت نشینی
آلوارو موراتا ،دیدار برابر رئال مادرید و زینالدین زیدان صحبت کرد .ســرمربی بایرن
مونیخ گفت :کوچکترین هدف مان فتح بوندسلیگاســت .هنوز قصد ندارم از جهان
مربیگری کنار بروم .الکس فرگوسن ۲هزار بازی را در در دوران مربیگری تجربه کرد.
آنچلوتی درباره شگفتیهای این فصل در اروپا اظهار کرد :کیلیان امباپه و پائولو دیباال
جز شگفتیهای این فصل به حســاب میآیند.سرمربی پیشین رئال مادرید نیمکت
نشینی موراتا را درســت عنوان کرد و افزود :او در تیم زیدان کم بازی میکند چون
کریم بنزما در خط حمله میتواند بهتر با کریستیانو رونالدو بازی کند.در مرحله یک
چهارم نهایی لیــگ قهرمانان اروپا بایرن مونیخ برابر رئــال مادرید قرار گرفت اما از
صعود به نیمه نهایی بازماند .اشتباهات داوری باعث پیروزی مادرید در دو بازی رفت
و برگشت شد .آنچلوتی در این باره گفت :یک بیعدالتی وجود داشت .در طول تاریخ
مادرید بایرن را شکســت داده اســت اما اتفاقاتی که در مادرید رخ داد را همه شاهد
بودند .اتفاقی عادی نبود .باید از دوربینها استفاده کنند تا چنین لحظاتی در فوتبال
دیده نشود .این روش برای فوتبال الزم است .مادرید و یوونتوس فینال لیگ قهرمانان
را برگزار خواهند کرد .ســرمربی ایتالیایی در این رابطه اظهار کرد :با عالقه زیاد این
بازی را تماشا میکنم و امیدوارم شاهد بازی زیبایی باشم .برای من جانلوییجی بوفون
خاص اســت .رئال مادرید تنها رونالدو نیست .این تیم سرخیو راموس ،لوکا مودریچ،
مارســلو ،بنزما و بازیکنان زیادی دارد.سرمربی بایرن مونیخ در پایان گفت :زیدان مرا
شگفت زده نکرده است .او باهوش است و اطالعات زیادی درباره فوتبال دارد.

کدام تیمها هرگز به دسته پایینتر لیگهای اروپایی
سقوط نکردند؟!

در طول تاریخ تیمهای زیادی در باالترین سطح رقابتهای اسپانیا حضور داشتند
اما تنها سه تیم به دسته پایینتر سقوط نکردند .رئال مادرید ،بارسلونا و اتلتیک بیلبائو
همیشه در باالترین سطح به رقابت پرداختند .این سه تیم جز  ۲۰تیمی در قاره اروپا
هستند که در طول تاریخ به دسته پایینتر سقوط نکردند .در این فهرست کشورهای
اسپانیا ،فرانسه ،انگلیس ،ایتالیا ،آلمان ،پرتغال ،هلند ،یونان ،بلژیک ،ترکیه و اسکاتلند
وجود دارند.به جز اسپانیا در میان پنج لیگ برتر قاره سبز تنها دو تیم توانستند خود
را در دســته اول حفظ کنند .در ایتالیا اینتر تنها تیمی اســت که این افتخار را دارد.
یوونتوس تنها یک بار تجربه سقوط داشت که آن هم به سال  ۲۰۰۶بر میگردد .این
تیم با وجود قهرمانی به علت تبانی مجبور شد یک فصل در دسته پایینتر بازی کند.
دیگر تیمی که هرگز به دسته پایینتر سقوط نکرده در بوندسلیگا حاضر است اما این
تیم بایرن مونیخ نیســت .هامبورگ تنها این ویژگی را در آلمان دارد و باوجود این که
در سالهای اخیر بارها در خطر سقوط قرار داشته اما هرگز در دسته دوم بازی نکرده
است.در انگلیس همه تیمها حداقل برای یک بار دسته دوم را تجربه کردند .این شرایط
در فرانسه نیز وجود دارد .پاری سن ژرمن پس از تاسیس در سال  ۱۹۷۰هرگز سقوط
نکرد اما برای تیمهایی که از آن تشکیل شدند ( پاریس  FCو استادو سنت ژرمن) این
اتفاق افتاده اســت .همه تیمهای بلژیکی نیز در دسته دوم حضور داشتند.لیگ هلند
با چهار تیم در این زمینه از دیگر کشــورها باالتر است .آژاکس ،فاینورد و آیندهوون
ســه تیم برتر این کشــور جز تیمهایی که هرگز سقوط نکردند اما حضور اوترخت در
این فهرســت قابل توجه است .در پرتغال تنها سه تیم اسپورتینگ لیسبون ،بنفیکا و
پورتو به دسته پایینتر سقوط نکردند .در یونان این اتفاق برای پاناتینایکوس ،پائوک و
المپیاکوس رخ داده است .گاالتاسرای ،فنرباغچه و بشیکتاش در ترکیه در این شرایط
قرار دارند و در اسکاتلند سلتیک و آبردن همیشه در سطح اول رقابتها بودند.

دالیل دشان برای غیبت بنزما در تیم ملی فرانسه

دیدیه دشــان پس از اعالم فهرســت تیم ملی فرانسه برای سه بازی آینده برابر
پاراگوئه ،ســوئد و انگلیس در نشست خبری حاضر شد و درباره نبود کریم بنزما در
تیم ملی فرانســه و آینده کیلیان امباپه صحبت کرد .سرمربی فرانسوی با وجود این
که مهاجم با رئال مادرید فصل خوبی را پشت سر گذاشت این بازیکن را به تیم ملی
دعوت نکرد و در این باره گفت :تیم ملی فرانســه پیش از یورو  ۲۰۱۶ساخته شد .از
ایــن بازیکنان در این رقابتها بهره بردم و ســپس در بازیهای انتخابی جام جهانی
استفاده کردم .یک گروه هماهنگ و خوب را در اختیار دارم .به بازیکنانم کامال اعتماد
دارم .آنها به خوبی در زمین ظاهر میشوند .در این فهرست از بازیکنان جوان بهره
بردم تا آینده تیم ملی تضمین شــود .من تنها کسی هستم که در رابطه با بازیکنام
تصمیم میگیرم .تصمیماتی را میگیرم که به نفع تیم ملی باشد .مسئول تصمیمها
هستم ،همیشه این چنین عمل کردم و به این روش ادامه خواهم داد.

انتخاب «اررا»
به عنوان بهترین بازیکن سال منچستریونایتد

پنجشنبه شب بهترینهای منچستریونایتد در فصل  2016-17معرفی شدند و
اندر اررا اســپانیایی توانست برای نخستین بار جایزه بهترین بازیکن سال را دریافت
کند .هافبک منچستریونایتد از آنتونیو والنســیا و زالتان ایبراهیموویچ آرا بیشتری
کســب کرد و به این عنوان رسید .او در کنار داوید دخئا (دارنده سه جایزه اخیر Sir
 )Matt Busby Playerاین جایزه را دریافت کرد.
ه المپیک برزیل توسط پلیس فدرال
بازبینی فعالیتهای کمیت 
پلیس فدرال برزیل قصد دارد که فدراســیونهای ورزشــی این کشور و کمیته
المپیــک آن را مورد بررســی قرار دهد .میزبان المپیــک و پارالمپیک  2016متهم
به فســاد هســتند .هنوز اطالعاتی در رابطه با این بررسیها داده نشده است .به نظر
میرسد که موضوع فساد مربوط به استفاده از بودجه ملی بوده است.کمیت ه المپیک
برزیل مسئول کنترل استفاده از بودجه ملی است .کمیت ه المپیک برزیل در این باره
اعالم کرد :کمیت ه المپیک اصل شــفافیت را رعایت میکند و قوانین را اجرا میکند.
اخیرا نیز تعدادی از مســئوالن کنفدراســیون ورزشهای آبی برزیل دستگیر شدند.
گفته میشــود که دلیل این دستگیریها مربوط به سوء استفاده از  13میلیون دالر
پول بوده است .در ماه آوریل نیز ادواردو پائس ،شهردار ریو متهم به دریافت رشوه از
سوی شرکتهای ساختوساز شــد .دادگاه عالی برزیل بررسیهایی را درباره وزرای
مختلف دولت برزیل و تعدادی از سیاستمداران این کشور آغاز کرده است.

مارسلو در دادن پاس گل ،بهتر از مسی است

مارسلو ،ستاره برزیلی رئال مادرید با وجود این که یک مدافع است اما عملکردی
بسیار خوب در کارهای هجومی کهکشانیها دارد.او در دیدار برابر سلتاویگو روی گل
نخست رئال مادرید تاثیر داشت و گل سوم تیم زیدان هم با پاس زیبای این بازیکن
رقم خورد .مارســلو با پاس گلی که به کریم بنزما داد تعداد پاسهای گل خود را در
ن در حالی است که لیونل مسی ،ستاره آرژانتینی
فصل جاری به عدد  ۱۰رســاند .ای 
بارسلونا تنها  ۹پاس گل داده است.

توران به آرسنال میرود؟!

آردا توران یکی از بازیکنانی است که به احتمال خیلی زیاد در تابستان از بارسلونا
جدا خواهد شد.این بازیکن ترک در بیشتر بازیهای فصل جاری نیمکتنشین بود
و نتوانســت انتظارات را برآورده کند .مدیر برنامههای توران به لندن رفته و در حال
مذاکره با باشگاه آرسنال است تا زمینه پیوستن این بازیکن به توپچیها فراهم شود.
رســانههای انگلیسی رقم انتقال توران به آرسنال را  ۳۲میلیون یورو تخمین زدهاند.
توران در فصل جابهجایی زمســتانی از لیگ چین پیشنهادهای نجومی داشت .با این
حال تصمیم گرفت که در بارسلونا بماند.

