
ورزشی

اما و اگرها در خصوص برگزاری دربی در آلمان ادامه دارد

پرونده سامانه پیامکی پرسپولیس و استقالل زیر ذره بین نهادهای نظارتی
سرویس ورزشی-

مسئول ســامانه پیامکی دو باشــگاه استقالل و 
پرسپولیس از ســوی یک نهاد نظارتی برای پاره ای از 
توضیحات در خصوص قرارداد همکاری با این دو باشگاه 

احضار شد.
در حالــی که طبق اعالم قبلی قرار اســت دربی تیم های 
پرســپولیس و استقالل 31 تیرماه در آلمان برگزار شود، اما و 
اگرها در خصوص برگزار شدن یا نشدن این دیدار به قوت خود 
باقیست. عصر روز یکشنبه خمارلو مدیرروابط عمومی باشگاه 
پرســپولیس خبر انصراف پرسپولیس از حضور در این بازی را 
رسانه ای کرد. وی گفت: برای برگزاری اولین دربی برون مرزی، 
مسایل گوناگونی مورد توجه و بررسی طرف های دست اندر کار 
بود که در نهایت با جمع بندی های صورت گرفته، برگزاری این 

بازی منتفی شد. 
خمارلو همچنین یادآور شــد: براین اســاس با بازگشت 
تیم از اردوی اوکراین جلســه ای بین آقــای طاهری و برانکو 
ایوانکوویــچ برگزار و برنامه های تیم برای بازی در ســوپرجام 
ایران بررسی خواهد شد و تیم فوتبال پرسپولیس خود را آماده 

حضور پرقدرت در این بازی خواهد کرد. 
انصراف پرسپولیس ، ناراحتی اسپانسر

انصراف پرســپولیس از حضــور در دربــی 85 ناراحتی 
اسپانســر برگزار کننده این بازی را به دنبال داشــت تا جایی 
که نماینده آنها در اظهارنظری عنوان داشت: خبر لغو دربی به 
هیچ وجه صحت ندارد و ما مصر به برگزاری این بازی هستیم 
و با توجه به قراردادهای منعقده بین ما و باشگاه آرمنیا بیله فلد 
و اجاره ورزشگاه، قصد نداریم زیر بار لغو این بازی برویم. اینکه 
باشگاه پرســپولیس به صورت یکطرفه اعالم می کند که این 
بازی لغو شــده، واقعا غیرقابل قبول اســت و باعث تعجب ما 
شده؛ البته به نظر می رسد فشــارهای این یکی دو روز باعث 
شــده آقای طاهری به جمع بندی اعالم این خبر برسند، که 

البته بهتر بود قبل از آن با ما مشورت می کردند. 
وی در پایان عنوان داشت: ما بنابر قرارداد و توافق با هر دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس اقدام به برنامه ریزی این مسابقه 
کردیم و فدراسیون فوتبال نیز به ما نامه رسمی برگزاری دربی 
را در تاریــخ 31 تیرماه داده و با توجه به مخارج و برنامه ریزی 
باید به این تعهد عمل کنیم و هر یک از طرفین که این توافق 
را انجام ندهد، باید در مراجع ذی ربط پاسخگو باشند؛ چرا که 

ما نباید متحمل این خسارت 200 هزار یورویی بشویم. 
همزمانی دربی با سوپرجام

مشــکالت در برگزاری دربی 85 از زمانی آغاز شــد که 
اسپانسر این مسابقه تصمیم گرفت این دیدار به جای 25 تیر 
در 31 تیرماه برگزار کند. به عبارت دیگر تاریخ برگزاری دربی 

همزمان شد با انجام دیدار سوپرجام فوتبال ایران که از همان 
ابتدا قرار بود 30 تیرماه برگزار شــود. طی روزهای گذشــته 
سرپرست باشــگاه پرسپولیس تالش بسیاری کرد تا از طریق 
ارتباط با تاج زمان برگزاری ســوپر جام فوتبال ایران را تغییر 

دهد اما فدراسیون زیر بار خواسته پرسپولیس نرفت.
احضار مسئول سامانه پیامکی 

در همین گیر و دار روز گذشته خبرگزاری تسنیم خبر داد 
که یکی از نهادهای نظارتی مسئول سامانه پیامکی و اسپانسر 
دو باشگاه پرسپولیس و استقالل را احضار کرده است. تسنیم 
در توضیحات تکمیلی خود عنوان داشــته اســت: »مسئول 
سامانه پیامکی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس از سوی یک 
نهــاد نظارتی برای پاره ای از توضیحــات در خصوص قرارداد 

همکاری با این دو باشگاه احضار شد«.
بر اســاس اعالم تسنیم، اسپانســر دو باشگاه استقالل و 
پرســپولیس در حالی فعالیت می کند که در قرارداد منعقده 
ابهامات زیادی وجود دارد و تاکنون گزارشــی درباره عملکرد 
این سامانه پیامکی از سوی مسئوالن آن اعالم نشده و مشخص 
نیست میزان درآمد این سامانه چقدر بوده و به صورت دقیق 

چه میزان به پرسپولیس و استقالل کمک شده است.
در عین حال برخی رسانه ها از برخی مسئوالن ورزش به 
عنوان یکی از حامیان اصلی این اسپانســر یاد کرده اند که این 

موضوع رد یا تایید نشده است.
تکلیف پول های عالقه مندان به فوتبال چه می شود؟

حاال کــه فعالیت های عجیب و غریب ســامانه هواداری 
پرسپولیس و استقالل توجه نهادهای نظارتی را به خود جلب 
کرده، خوب است یکبار برای همیشه شیوه فعالیت این سامانه 
مورد بررســی قرار گیرد تا مشخص شود که درآمد واقعی آنها 
در طول یک ســال چقــدر بوده و از این پــول چه میزان به 
باشگاه های بزرگی چون پرسپولیس، استقالل و تراکتورسازی 

می رسد؟!
جالب اینکه در همین چند روز و به بهانه برگزاری دیدار 
دربی در آلمان، اسپانســر مشــترک استقالل و پرسپولیس با 
تبلیغات فراوان هواداران باشگاه را ترغیب کردند با شرکت در 
مسابقه تعیین ترکیب دو باشگاه به نوعی در پروسه درآمدزایی 
این مجموعه نقش آفرینی کنند، در حالی که مقدمات اصولی 

کار فراهم نشده بود.
در صورتی که بازی دربی لغو شــود، این پرسش مطرح 
می شود که سرنوشت پول هایی که بابت پیامک به حساب 
اسپانسر مشترک رفت چه خواهد شد؟! به هر حال بسیاری 
از عالقه مندان بــه فوتبال به تصور اینکــه این بازی انجام 
می شــود مبلغی را به ازای ارسال پیامک به حساب سامانه 

مذکور ارسال کردند.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید علی اصغر شرافی تهرانی
پاسبان شبانه تهران و شهید مجنون

علی اصغر شرافی تهرانی، در تاریخ 2 شهریورماه 
سال 1332، در یکی از محله های جنوب شهر تهران 
دیده به جهان گشــود، وی از همان کودکی نسبت 
به امور فنی عالقه زیادی از خود نشــان می داد؛ و در 
نمازهای جماعت مسجد شرکت می کرد؛ و در زمان 
درگیری های امت حــزب ا... با رژیم طاغوت در تمام 

راهپیمایی ها شرکت فعال داشت.
وی کارمند مخابرات بود. بعد از پیروزی انقالب اســالمی، در بسیج مسجد 
محل با ســایر برادران در پیشبرد اهداف انقالب شرکت داشت و شب ها در پاس 
شبانه و شناسایی ضدانقالبیون و سلطنت طلب ها شرکت می کرد. با شروع جنگ 
تحمیلی، مکرراً به جبهه ها عزیمت نمود؛ تا سرانجام در 31 فروردین 1363 در 

منطقه مجنون در عملیات کربالی 5 به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

دلیل معارفه بی سر و صدای رئیس فدراسیون تیراندازی چه بود؟!
اقدامی  تیراندازی در  مراسم معارفه فدراســیون 

عجیب بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.
مراســم معارفــه علی دادگــر رئیس جدید فدراســیون 
تیراندازی در حالی روز یکشــنبه برگزار شــد که در اقدامی 
عجیب از حضور خبرنگاران و عکاسان برای پوشش خبری این 
برنامه ممانعت شــد. اقدامی که تاکنون در هیچ فدراسیونی و 

مراسم معارفه هیچ رئیسی سابقه نداشته است.
بــا وجود ابالغ حکم دیوان عدالــت اداری مبنی بر ادامه 
فعالیت مهدی هاشــمی در فدراســیون تیراندازی، انتخابات 
این فدراســیون 20 تیرماه برگزار و علی دادگر - نامزدی که 
با شــکایتش باعث برکناری هاشمی شــده بود - ریاست این 
فدراســیون را برعهده گرفــت؛ انتخاباتی که شــاید واکنش 

فدراسیون  جهانی را هم به دنبال داشته باشد.
یک روز قبل از برگزاری انتخابات فدراســیون تیراندازی، 
نواب نوری دبیر ســابق فدراسیون با نامه ای به وزارت ورزش و 
کمیته ملی المپیــک اعالم کرد در صورت برگزاری انتخابات، 
فدراســیون جهانی را در جریان اتفاقات این فدراســیون قرار 
می دهد، اما با این شرایط و با وجود نبود نماینده کمیته ملی 

المپیک انتخابات برگزار شد.
با پایان برگزاری انتخابات اعالم شــد مراســم معارفه با 
حضور مســئوالن وزارت ورزش روز یکشنبه برگزار می شود، 
اما موضوعی که کمی عجیب به نظر می رســید نامه مســعود 

شیخی فر دبیر مجمع به حراست مجموعه ورزشی آزادی بود ، 
این خبر را روز گذشته خبرگزاری فارس اعالم کرد. 

این عمل چند ســوال را در ذهن خبرنگاران و مخاطبان 
این رشته ایجاد می کند مبنی بر اینکه آیا انتخابات فدراسیون 

تیراندازی غیرقانونی بود که اجازه حضور خبرنگاران در مراسم 
معارفه داده نشد؟ در صورتی که از نظر وزارت ورزش انتخابات 
قانونی اســت، چه دلیلی وجود دارد تا مراســم معارفه بدون 

حضور خبرنگاران و با پنهان کاری انجام شود؟ 

وزارت ورزش و فدراســیون تیراندازی با چه اســتداللی 
تصمیم گرفتند تا در مراســمی که حاشیه خاصی هم ندارد و 
تنها جزئیات آن اهدای حکم رئیس جدید اســت، خبرنگاران 

حضور نداشته باشند؟
تمامــی این ســواالت در حالی مطرح می شــود که پس 
از برکناری هاشــمی و با انتخاب مبینی به عنوان سرپرســت 
فدراسیون که با ابالغ حکم دیوان عدالت اداری صورت گرفته 
بود، خبرنگاران مراســم معارفه را پوشش دادند و هیچ حاشیه 

خاصی هم ایجاد نشد.
فدراســیون تیراندازی یکی از فدراســیون هایی است که 
در المپیــک و بازی های آســیایی مدال های زیادی را به خود 
اختصاص می دهد، اما حاشیه هایی که برای این فدراسیون در 
یکی دو ســال اخیر ایجاد شده، باعث شد تا نگرانی هایی برای 

ورزشکاران ایجاد شود.
نبود فشنگ، لغو شدن اردوهای برون مرزی، مشکالت مالی 
و ... همه از مســائلی بود که حاشیه هایی را در این فدراسیون 
ایجاد کرد. به نظر می رســد با حضور رئیس جدید فدراسیون 
مشــکالت تیراندازی به گونه ای است که به برنامه ریزی دقیق 

نیاز دارد.
حــاال باید دید با روی کار آمدن علــی دادگر برنامه های 
تیراندازی به چه صورتی پیگیری می شود و واکنش فدراسیون 

جهانی در این باره چیست؟

ســرمربی تیم   ملی تکواندوی بانوان گفت: پس از اعالم نظر پزشــکان کیمیا علیزاده دیروز از بیمارستان 
مرخص شد.

مهرو کمرانی درباره آخرین وضعیت و ترخیص کیمیا علیزاده از بیمارســتان، اظهار کرد: علیزاده قرار بود روز شــنبه از 
بیمارستان مرخص شود، ولی با توجه به مشکالتی که از ناحیه گوارش و معده در طول دوره درمان برایش ایجاد شده بود، با 
نظر پزشکان مقرر شد تا دیروز )دوشنبه( در بیمارستان تحت مراقبت باشد و پس از بهبودی کامل مرخص شود. خوشبختانه 
پس از آزمایشات و چکاپ کامل پزشکان تصمیم گرفتند که او را از بیمارستان مرخص کنند.سرمربی تیم   ملی تکواندو بانوان 
درباره مدت زمان دوری علیزاده از میادین، گفت : به  هر حال او حداقل یک سال بر روی شیاپ چانگ نخواهد رفت. علیزاده 
به دلیل ســال ها حضور در اردوی تیم   ملی نیاز به اســتراحت دارد. حتی اگر بر روی پای او جراحی صورت بگیرد یا نیازی به 
جراحی نباشد، یک سال او را در اردوها نخواهیم دید. به نظرم در این یک سال او می تواند هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ 
جسمی دوباره خود را آماده مبارزه کند. مهرو کمرانی درباره آسیب دیدگی های علیزاده از ناحیه دست و پا و احتمال جراحی، 
بیان  کرد: علیزاده قبال از ناحیه روی دست دچار شکستگی شده بود و در همان زمان به دلیل عدم تشخیص درست پزشکان 
این شکســتگی درمان نشده بود. در حال  حاضر با کوچک ترین برخورد به دست او مفصل های روی دستش دچار خونریزی 
می شــود و به همین دلیل حتما در طی این سال عمل جراحی بر روی دستش صورت خواهد پذیرفت. درباره آسیب دیدگی  

وی از ناحیه پا نیز منتظر انجام MRI و تشخیص پزشکان هستیم.

دوری یک ساله علیزاده از میادین ورزشی معرفی ۶ وزن جدید المپیکی کشتی 
اتحادیه جهانی کشتی تصمیم گیری در مورد اوزان 
المپیکی و یکی شــدن اوزان کشتی آزاد و فرنگی را به 
جلسه هیئت رئیسه در رقابت های جهانی ۲۰۱۷ پاریس 

موکول کرد.
طبق پیشنهاد اولیه هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی، 
اوزان 60، ۷0، 80، ۹0، 100 و 125 تــا 130 کیلوگــرم برای 
رقابت های المپیک 2020 توکیو در نظر گرفته شده بود، اما در 
جلسه کمیسیون فنی، برخی کشورها خواستار شروع اوزان از 
55 کیلوگرم بودند کــه در نهایت تصمیم گیری در مورد این 

موضوع به جلسه هیئت رئیسه موکول شد.
همچنین در جلســه کمیســیون فنی اتحادیه جهانی که 
»علی اکبر دودانگه« نماینــده ایران نیز برای اولین بار پس از 
عضویت در کمیســیون مذکور در آن حضور داشت، پیشنهاد 
یکی شــدن اوزان کشــتی آزاد و فرنگی مطرح شد که پس از 

بحث و تبادل نظر، اعضا در این زمینه به توافق نرسیدند.
در این راستا مقرر شد این مسئله در جلسه هیئت رئیسه 
در حاشیه مسابقات جهانی 201۷ فرانسه که روزهای 30 مرداد 

تا ٤ شهریورماه در پاریس برگزار می شود تصمیم گیری شود.

خوان سیچلو اسامی ۱۴ بازیکن تیم ملی والیبال امید ایران اعزامی به مسابقات قهرمانی مردان آسیا را اعالم 
کرد.

پیش از آخرین جلسه تمرینی تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران، خوان سیچلو اسامی چهارده بازیکن را برای اعزام به 
مســابقات قهرمانی مردان آســیا اعالم کرد. بر این اساس فردین قلعه بند، اسماعیل مسافر، حمید حمودی، رحمان تقی زاده، 
مهرداد شیبانی مهر، سلیم چپرلی، سهند اهلل وردیان، امین اسماعیل نژاد، سعید جواهری توانا، علی اصغر مجرد، محمد دلیری، 
جابر اسماعیل پور، رسول آقچه لی و اسماعیل طالبی خامنه اسامی دعوت شدگان به تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران برای 
حضور در مســابقات قهرمانی مردان آسیا هستند. مسابقات قهرمانی مردان آسیا از دوم مرداد ماه به میزبانی شهر سورابایای 
 اندونزی برگزار خواهد شد و بر اساس تصمیم فدراسیون والیبال، تیم زیر 23 سال ایران با هدایت خوان سیچلو به این رقابت ها 

اعزام می شود.

دعوت از ۱۴ والیبالیست 
برای رقابت های قهرمانی آسیا

* تیم ملی والیبال عراق که خود را برای حضور در رقابت های جام اتحادیه عرب آماده می کند، اردوی تدارکاتی 
را در این هفته  در تهران برگزار می کند. عراقی ها با تمامی بازیکنان خود در این اردو شرکت دارند و در روزهای 
پنجشنبه و جمعه هفته  جاری دو دیدار دوستانه با تیم والیبال امید تهران برگزار خواهند کرد. تیم والیبال امید 
تهران با چند بازیکن ملی پوش به مصاف عراق می رود. هدایت تیم امید تهران بر عهده اصغر نائینی به عنوان 
سرمربی و علی نیکنام به عنوان مربی است. محمد صادقی نیز به عنوان سرپرست این تیم را همراهی می کند.

* در پایان دومین روز از رقابت های جهانی دوومیدانی معلوالن در لندن، جواد حردانی، علی محمدیاری، محسن کائیدی و 
مهران نکوئی مجد موفق به کسب ٤ نشان نقره شدند و محسن مجیدی و علی اصغر جوانمردی نیز 2 نشان برنز برای کاروان 

ایران به ارمغان آوردند.
* ووشــوکار با تجربه ایران به اردوی تیم ملی بزرگساالن در بخش تالو دعوت شد. تیم ملی ووشو ایران خود 
را در دو بخش ســاندا و تالو برای حضور در مسابقات جهانی کازان روسیه که از مهرماه برگزار می شود آماده 
می کند. تمرینات تیم ملی ووشو در آکادمی ووشو پیگیری می شود. نوید مکوندی، تالوکار باتجربه کشورمان 
که مدال های جهانی و آســیایی زیادی را همراه با تیم دوئلین ایران کسب کرده به اردوی آماده سازی تیم ملی 
ووشوی ایران در بخش تالو دعوت شد. تمرینات تیم ملی ووشو ایران در بخش ساندا زیر نظر حسین اوجاقی و 

در بخش تالو زیر نظر مربی چینی تیم ملی پیگیری می شود.
* تیم ملی »ب« بسکتبال کشورمان در سومین بازی خود در مسابقات جام ویلیام جونز مقابل کره  جنوبی شکست خورد. 
تیم ملی »ب« بســکتبال کشورمان در سومین بازی خود در ســی و نهمین دوره مسابقات جام ویلیام جونز ظهر دیروز به 
مصاف کره  جنوبی رفت و با نتیجه 88 بر ۷8 شکست خورد. در این بازی کیوان ریاعی با کسب 20 امتیاز و 16 ریباند بهترین 

بازیکن ایران و میدان بود. ایران امروز در چهارمین بازی خود به مصاف هند می رود.

خواندنی از ورزش ایران

تیمی که نظم ندارد هیچ چیزی ندارد
مشحون: من و باشگاه ها کم کاری نکردیم!

براری در واکنش به شرایط لیگ وزنه برداری:
چرا مسئوالن فقط نزدیک المپیک به یادمان هستند؟

سرمربی تیم ملی کاراته گفت: با وجود آنکه تیم ملی کاراته مردان قهرمان آسیا شد ولی معتقدم می توانستیم با کیفیت 
بهتری به این مهم دست پیدا کنیم. گزیده ای از تازه ترین صحبت های سرمربی تیم ملی در ادامه می آید:

* رقابت های کاراته قهرمانی آســیا در این دوره در سطح فنی بسیار خوبی برگزار شد که تیم های اعزامی کشورمان در همه 
رده های سنی نمایش خوبی داشتند و با کسب مدال ها و عناوین متعدد قهرمانی قدرت کاراته ایران را نمایش دادند. 

* رقابت های سطح باالیی را شاهد بودیم. همه کشورها با بهترین نفرات خود به میدان آمده بودند، عربستان و چین تایپه روند 
رو به رشد خود را ادامه داده، هند، چین و قرقیزستان هم مبارزات خوبی به نمایش گذاشتند. 

* ما در بخش انفرادی مدال های خوبی کسب کردیم و در بخش تیمی هم که قهرمان شدیم. مبارزات بخش کومیته تیمی 
به دلیل آنکه پتانسیل کاراته کشورها را به نمایش می گذارد از اهمیت باالیی برخوردار است که خدا را شکر با همت و تالش 

تک تک اعضای تیم موفق شدیم به این مدال طالی ارزشمند دست پیدا کنیم. 
* تیم ما در این دوره عنوان قهرمانی را کسب کرد و معتقدم اگر برخی اشتباهات فردی نبود می توانستیم با کیفیت بهتری به 

این مهم دست پیدا کنیم. بازهم خدا را شاکریم که شرمنده مردم نشده و به قولی که داده بودیم عمل کردیم. 
* المپیکی شدن کاراته باعث شده کشورها در این رشته ورزشی سرمایه گذاری خوبی داشته باشند. کاراته به سرعت در حال 
پیشرفت و این موضوع در همین رقابت های قزاقستان به خوبی مشهود بود. کاراته در المپیک 2020 هشت فرصت در مجموع 
دختران و پسران داریم که در صورت نگاه ویژه مسئوالن و در اختیار قراردادن امکانات مطمئن باشید که کاراته ایران توانایی 

کسب بهترین نتیجه را دارد. 

اظهار نظر سرمربی تیم ملی کاراته پس از قهرمانی در آسیا
می توانستیم با کیفیت بهتری قهرمان شویم 

کابوس رونالدو اللیگا را ترک کرد
دیگو آلوس که کابوســی برای مهاجم رئال مادرید محسوب می شد اللیگا 

را ترک کرد.
کریســتیانو رونالدو فصل بعد را در حالی با رئال مادرید آغاز خواهد کرد که 

گربه سیاه خود را درون دروازه دیگر نخواهد دید.
مهاجــم پرتغالــی می تواند نفــس راحتی بکشــد چون یکــی از بهترین 
دروازه بان های جهان در مهار پنالتی  اللیگا را ترک کرد. او کسی نیست جز دیگو 
آلوس که والنسیا را ترک کرد و به اتلتیکو مینیه رو برزیل پیوست؛ تیمی که در 
ســال های 200٤ تا 200۷ در آن بازی می کرد.دروازه بان برزیلی توانست سه بار 
پنالتی  رونالــدو را مهار کند. نام او در تاریخ رقابت های اللیگا به خاطر مهار 22 
ضربه پنالتی  از ٤8 ضربه ماندگار شــد و بهترین رکورد را در این زمینه به ثبت 
رساند. آلوس از چهار ضربه رونالدو اجازه نداد سه شوت از خط دروازه عبور کند. 
این  در حالی است که لیونل مسی از چهار ضربه اش تنها در یک ضربه ناکام بود.

بایرن سانچس را نمی فروشد
باشــگاه بایرن مونیخ با وجود مشتریان که برای ستاره جوان این تیم وجود 
دارد اما تاکید کرد که او را حفظ خواهد کرد.رناتو ســانچس بعد از درخشش در 
جام ملت های اروپا بود که به پیشنهاد بایرن مونیخ پاسخ مثبت داد و راهی این 
تیم شد. سانچس به عنوان جوان طالیی اروپا انتخاب شده بود و همه پیش بینی 
می کردند که او در بایرن بدرخشد و بازی های زیبایی را به نمایش گذارد اما این 
گونه نشــد.کارلو آنچلوتی به نظر می رســد که اعتمادی به این بازیکن پرتغالی 
ندارد و در فصلی که گذشت تنها در چند دیدار او را در ترکیب اصلی به میدان 
فرستاد. نیمکت نشینی سانچس باعث شد تا گمانه زنی های زیادی درباره جدایی 
او در تابستان به گوش برسد. از بایرن مونیخ، منچستریونایتد و بارسلونا به عنوان 
مشتریان این بازیکن جوان سخن به میان آمد اما باشگاه بایرن در نهایت تصمیم 
گرفت که این ســتاره خود را حفظ کند.سایت باشــگاه بایرن مونیخ اعالم کرد 
که سانچس با وجود پیشــنهادهای که دارد بایرن را ترک نمی کند و فصل بعد 
هم به کار خود در آلیانس آره نا ادامه می دهد. با پیوســتن خامس رودریگس به 
بایرن شرایط برای سانچس سخت تر می شود و به احتمال خیلی زیاد با توجه به 
آمادگی آلکانترا فرصت کم تری به سانچس برای حضور در بایرن مونیخ می رسد.

تمدید قرارداد سنگربان آرژانتینی با یونایتد
مسئوالن باشگاه یونایتد قرارداد سرخیو رومرو، دروازه بان خودشان را تا سال 

2021 تمدید کردند.
ســرخیو رومرو، دروازه بان آرژانتینی که فصل گذشــته عملکرد خوبی در 
ترکیب شــیاطین ســرخ داشــت و به این تیم کمک کرد که به قهرمانی لیگ 
اروپا برســد، قراردادش را تا سال 2021 با منچســتریونایتد تمدید کرد. رومرو 
که دروازه بان نخســت تیم   ملی فوتبال آرژانتین محسوب می شود درباره تمدید 
قراردادش با منچســتریونایتد، گفت : خیلی خوشحال هستم که قراردادم با این 
تیم تمدید شد. چه کسی دوســت ندارد در بزرگترین باشگاه جهان بازی کند. 
مــا در این جا دروازه بانان بزرگی داریم و همــواره از یکدیگر چیزهای زیادی را 
می آموزیم. خوشحال هستم که توانستم در فصل گذشته بازی های موثری برای 
منچســتریونایتد داشته باشم. دروازه بان شــماره یک تیم   ملی فوتبال آرژانتین 
امیدوار اســت تا بتواند رقابت خوبی با داوید دخئا درون دروازه  شــیاطین سرخ 

داشته باشد.
فدرر: هنوز نمي توانم 

هشتمین قهرماني  ام را باور کنم
راجر فدرر هشتمین قهرماني خود در ویمبلدون و نوزدهمین قهرماني اش در 

گرند اسلم را یک اتفاق جادویي و غیر قابل باور خواند.
عصر روزیکشــنبه راجر فدرر در فینال مســابقات ویمبلدون مقابل مارین 
چیلیچ پیروز شــد و به قهرماني رسید. فدرر 36 ســاله تاکنون 1۹ بار قهرمان 
گرند اســلم و هشت بار قهرمان ویمبلدون شده است. او در این دور از مسابقات 
حتي یک ســت را نیز واگذار نکرد. فدرر بعد از این قهرماني اظهار کرد: این یک 
اتفاق جادویي اســت. هنوز آن را باور نکرده ام. اتفاقي بسیار بزرگ است. من به 
رویاپردازي ادامه دادم و حاال اینجا هشــتمین قهرماني خود در ویمبلدون را به 

دست آوردم. امیدوارم سال بعد هم بتوانم اینجا باشم.
این اظهار امیدواري فدرر براي هواداران او که دوست ندارند از زمین تنیس 
خداحافظي کند بســیار خوشــایند بود. فدرر اوایل فصل نیز در مســابقات اپن 
اســترالیا به قهرماني رســید و این عملکرد نشــان مي دهد که او هنوز ظرفیت 
قهرماني هاي بیشتر را دارد.فدرر در ادامه افزود: ویمبلدون همیشه محبوب ترین 
تورنمنت براي من اســت. تاریخ سازي در ویمبلدون براي من بسیار مهم است. 
فکر مي کنم اســتراحتي که کردم کارســاز بود. البته استراحت براي همه مفید 
نیســت و هر کس نیازمند راهي متفاوت براي موفق شــدن است اما براي من 
کارساز بود. در این سن نمي توانم تضمین کنم که بازي خواهم کرد اما امیدوارم 

که بتوانم بازگردم. همسرم هنوز دوست دارد من بازي کنم.
توافق منچستریونایتد و اینتر 

بر سر انتقال پریشیچ
باشگاه منچســتریونایتد برای به خدمت گرفتن هافبک کروات نراتزوری با 

اینتر به توافق رسید.
ســایت روزنامه انگلیسی »ســان« خبر داد باشگاه منچســتریونایتد رقم 
درخواستی ٤0 میلیون پوندی اینتر برای فروش ایوان پریشیچ را پذیرفته و این 
بازیکن آماده حضور در تور پیش  فصل من یونایتد و شرکت در تست های پزشکی 
شیاطین سرخ است.این هافبک کروات که در آستانه پیوستن به منچستریونایتد 
است، سومین خرید تابستانی ژوزه مورینیو در تابستان جاری پس از جذب روملو 
لوکاکو و ویکتور لیندلوف خواهد شــد. دستمزد هفتگی وی هم 100 هزار پوند 
تخمین زده شده است.بر اساس گزارش »سان«، پریشیچ در طول تابستان جاری 
مدام از سران باشگاه اینتر خواسته تا با جدایی او و پیوستنش به شیاطین سرخ 
موافقت کنند. این نشریه همچنین مدعی شد که باشگاه منچستریونایتد حتی 
حاضر نشده آنتونی مارسیال را در جریان این نقل و انتقال با اینتر معاوضه کند.
پریشــیچ 28 ساله که دو سال پیش از ولفسبورگ به اینتر پیوست در دو فصل 
گذشته در ۷0 بازی سری A برای نراتزوری به میدان رفته و 18 گل هم در این 

رقابت ها به ثمر رسانده است.
رونالدینیو: برای بازی در روسیه 

بیش از حد پیر هستم
ســتاره مشهور برزیلی پس از تماشای دیدار تیم های احمد گروژنی و آمکار 

گفت: برای بازی کردن در لیگ برتر فوتبال روسیه بسیار پیر هستم.
رونالدینیو به دعوت رمضان قدیروف، رئیس جمهوری چچن به شهر گروژنی 
رفت تا شــاهد مراســم افتتاحیه اولین بازی تیم فوتبال احمد گروژنی در فصل 
جدید لیگ برتر روســیه برابر آمکار باشد. دیداری که بامداد روزشنبه با پیروزی 
یــک بر صفر تیم احمد گروژنی پایان یافــت و میالد محمدی، ملی پوش ایرانی 
نمایش درخشــانی در خط دفاعی این تیم داشــت.رونالدینیو پس از این بازی 
گفت: من سفرهای زیادی به روسیه داشتم و با مردمان فو ق العاده ای مواجه شدم. 
هر چقدر که زمان می گذرد از این کشور بیشتر خوشم می آید. بسیار خوشحال 
هستم که توانستم گل بســیار زیبای لئو )مهاجم 18 ساله و برزیلی تیم احمد 
گروژنی( را در این بازی ببینم. بازیکن ســابق تیم ملی فوتبال برزیل و باشــگاه 
بارسلونای اسپانیا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حضورش در فوتبال روسیه 
اظهار داشت: نه، من بسیار برای این کار پیر و قدیمی هستم.رونالدینیو در رابطه 
با نوع بازی یاران میالد محمدی هم گفت: فکر می کنم تیم احمد می توانســت 
گل های بیشتری به ثمر رســاند. بازی را خوب شروع کردند و در نیمه  دوم نیز 

تسلط زیادی روی بازی داشتند.

صفحه 9
سه شنبه ۲۷ تیر ۱۳9۶ 

۲۳ شوال ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۶۷۴

ترکیب ۷ نفره تیم ملی وزنه برداری نوجوانان ایران 
برای حضور در مســابقات قهرمانی ســال ۲۰۱۷ آسیا 

مشخص شد.
 مســابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آســیا  
201۷ از 30 تیــر تا هفتم مرداد در کاتمانــدوی نپال برگزار 
می شــود. بر همین اســاس محمدحســین برخواه، سرمربی 

تیم های ملی پایه ایران اسامی ۷ وزنه بردار را برای حضور در این 
مسابقات مشــخص کرد. روح اهلل بیرالوند )دسته 6۹ کیلوگرم(، 
افشین طاهری)دســته ۷۷ کیلوگرم(، امیررضا عسگری دون و 
مهدی پاپی)دســته 85 کیلوگرم(، حمیدرضا زارع)دســته ۹٤ 
کیلوگرم( و محمد شــهاب انداز و حســین ساکی )دسته ۹٤+ 
کیلوگرم( ۷ وزنه بردار اعزامی به مسابقات نوجوانان آسیا هستند.

ترکیب تیم ملی وزنه برداری نوجوانان برای مسابقات قهرمانی آسیا 

رئیس فدراسیون بسکتبال درباره عملکرد ضعیف 
تیم جوانان در جام جهانی صحبت کرد.

محمود مشــحون درباره عملکرد تیم   ملی جوانان در جام 
جهانی مصر، اظهار کرد: آن چه مشهود بود این است که نتیجه  
تیم   ملی در جام جهانی قابل قبول نیســت. در این میان هم 
مســئول و مربی باید پاسخگو باشند که ما همین کار را انجام 
می دهیم. بر همین اساس با آقای نوری و نناد جلسه داشتیم 
و موارد را بررسی کردیم. نوری هم در این مدت صحبت هایی 
انجام داده که احساسی است. رئیس فدراسیون بسکتبال ادامه  
داد: اگر مربی بازیکن نداشــت یــا امکانات در اختیارش نبود، 
چرا همان زمان اعالم نکرده اســت؟ هر کس من را بشناســد 
می داند که محال است من نیازهای تیم های   ملی برای اعزام به 
مسابقات را مهیا نکنم. من هیچ کوتاهی نمی کنم. هر چه برای 
تیم جوانان خواستند فراهم شد. منتهی مشکالتی در خارج از 
کشور داشتند و دوستان و کارشناسان اعتقاد داشتند که تیم 
باید با قابلیت بیشتری در جام جهانی شرکت می کرد.مشحون 
با اشــاره به انتظار از تیــم جوانان، گفت : انتظار ما از تیم   ملی 
جوانــان حضور در بین 10 تیم نخســت جام جهانی بود. این 
قابلیت استعداد و توانایی را جوانان ما داشتند،  ولی اشتباه ها 
و کم کاری هایی صورت گرفت که توجیهی هم ندارد و هر چه 

بگوییم بهانه است و فرصت سوزی.

رئیس فدراســیون بسکتبال در پاسخ به این سوال که آیا 
قبول دارد بی نظمی هایی در تیم وجود داشت؟ تصریح کرد: با 
تمام نکاتی که گفته می شــود موافق هستم. نباید خودمان را 
گول بزنیم. تیمی که نظم ندارد هیچ چیزی ندارد. این موضوع 
حتی در تیم بزرگســاالن هم مقداری دیده شــد، اما ســریع 
جلویــش را گرفتیم و باید در ادامه نیــز به این موضوع دقت 

کنیم. درباره جوانان هم کوتاهی شد که قبول دارم.
او ادامه  داد: من بازی های تیــم جوانان را دیدم و اعتقاد  
و البته انتظار داشــتم  کــه تیم ایران در چهار مســابقه اش 
برنده باشــد که کم آورد. ما برابر آنگوال باید برنده می شدیم، 
اما اشــتباه ها و کم کاری ها باعث باخت شــد. به  هر حال این 
بازیکنان جوان هستند، اما تمام خواسته های کادر فنی را مهیا 
کردیم. این تیم در اردوی صربســتان رفت و چند بازی خوب 
داشت، اما حاال دوستان کم لطفی می کنند که توجیه نامناسب 
اســت و بهتر است ضعف ها بیان شــود. من در حیطه خودم 
کم کاری نکردم، باشــگاه ها همکاری کردند و همه چیز جای 

خودش بود.
رئیس فدراسیون بســکتبال درباره تیم   ملی بزرگساالن، 
گفت : تیم   ملی به تورنمنت اطلس رفته و بعد آن هم در چین 
می مانــد و در یک تورنمنت دیگر شــرکت می کند. تیم نهم 

مرداد ماه به ایران بازمی گردد و سپس راهی لبنان می شود.

وزنه بردار المپیکی ایران گفت: تنها منبع درآمد وزنه برداران از لیگ اســت و با این شــرایط شاید مدتی دیگر کسی 
انگیزه ای برای تمرین کردن نداشته باشد.

محمدرضا براری درباره کناره گیری دو تیم ذوب آهن و ملی حفاری و وضعیت لیگ برتر وزنه برداری، بیان کرد: لیگ برتر نیاز به یک 
مدیریت خوب دارد تا از اسپانسرها بخواهند به وزنه برداری ورود کنند. تنها منبع درآمد وزنه بردارها از لیگ است. به هر حال یک ورزشکار 
فقط چند ماه را در اردوی تیم ملی هست که البته حقوق آن زیاد نیست. خود من حقوق المپیک را طلب دارم. قبل از المپیک وام گرفتم 
االن موعد پرداخت آن رســیده اما موفق به پرداختش نشدم. باید این شرایط درست شود. البته فدراسیون سعی و تالش خود را می کند 

اما فدراسیون به تنهایی نمی تواند کاری را انجام دهد. نیاز است رسیدگی از سوی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک صورت بگیرد.
او ادامه داد: مســئوالن ورزشی باید جلســه ای را بگذارند و از ورزشکاران بپرسند درد این رشته ورزشی چه چیزی است. همیشه با 
استرس و دغدغه تمرین کرده ایم. واقعا شرایط سخت است و شاید مدتی دیگر هیچ کس انگیزه ای برای تمرین کردن نداشته باشد. بهتر 
اســت همانطور که وزارت ورزش به فوتبال ورود پیدا می کند برای وزنه برداری هم کاری انجام دهد نه اینکه تمام توجهات تنها چند ماه 
مانده به المپیک باشد. به نظرم واقعا وزنه برداری مظلوم واقع شده است. االن وزنه برداران جوان به چه امیدی تمرین کنند؟ براری همچنین 
گفت: درســت است که در ورزش بحث مدال آوری و اهتزاز پرچم ایران مطرح است اما به هر حال خانواده  هم از ورزشکار انتظاراتی دارد 
و باید هزینه های خانواده را تامین کند. بنابراین با این شــرایط وزنه بردار االن از کجا منبع درآمدی داشــته باشد؟ مسئوالن ورزش باید 
جوابگوی ما باشــند. االن این همه وزنه بردار چکار کنند؟ او با اشــاره به عدم تمایل ذوب آهن و ملی حفاری برای تیم داری در لیگ برتر، 
تصریح کرد: مگر کشور فقط همین دو شرکت را دارد؟ شرکت های بزرگ دیگری در ایران وجود دارند و باید مسئوالن ورزش نامه نگاری 
کرده و از آنها بخواهند ورود کنند. چرا فقط مسئوالن قبل از المپیک و مسابقات جهانی به سراغ ما می آیند؟ االن آنها کجا هستند؟ براری 
با اشاره به اینکه برای لیگ برتر با پدافند هوایی قرارداد دارد، تصریح کرد: چون سرباز هستم با تیم پدافند هوایی قرارداد دارم اما خیلی 
از وزنه برداران بیرون مانده اند. خود من شــاهد هســتم در همین اردو وزنه بردار به دلیل مشکالت مالی که دارد تا صبح نتوانسته بخوابد. 

مسئوالن ورزشی واقعا باید به این مشکل رسیدگی کنند.

برانکو: طارمی به مهم ترین بازی ما می رسد
ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس تأکید کرد، مهاجم ملی پوش این تیم تا 
زمان دیدار مقابل االهلی عربســتان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 

آسیا به شرایط مطلوب خواهد رسید.
برانکو ایوانکوویچ ظهر دیروز پس از بازگشت تیمش از اردوی اوکراین، اظهار 
داشــت: ما اردوی مان را تمدید نکردیم. همه چیز طبق برنامه بود و شــرایطی 
عالــی در کمپ دیناموکیف داشــتیم. زمیــن و هتل عالی بودند و ســه بازی 
دوســتانه کردیم. در این بین تنها اشکال این بود که تعداد بازیکنان آن طور که 
می خواســتیم نبود و بازیکن کم داشتیم. وی افزود: در مدت زمان اقامت مان در 
اوکراین وحید امیری مشکل کمر درد داشت و منشا هم یک کسالت مختصری 
داشت که این مشکل نیز به زودی حل خواهد شد.برانکو در پاسخ به این سؤال 
که مهدی طارمی در اواخر اردوی اوکراین به تمرینات پرسپولیس اضافه شد و در 
خصوص بازگشت او و آیا از شرایطش رضایت دارد یا نه، اظهار داشت: خوشحالم 
که مهدی برگشت. البته او نرفته بود که برگردد. ما، کادرفنی، بازیکنان، باشگاه و 
همه خوشحال هستیم که مهدی به تیم برگشته است. خود این بازیکن دوست 
داشــت به فوتبال اروپا برود و این اتفاق رخ نداد. طبیعی اســت حاال که دیرتر 
به تمرینات آمده، کمی برای آمادگی صددرصد نیاز به زمان داشــته باشــد، اما 
مهم این اســت که او به مهم ترین بازی ما که دیدار با االهلی است، می رسد. تا 
آن بــازی ما یک ماه زمان داریــم.وی درباره صحبت های متناقضی که مبنی بر 
برگزاری سوپرجام، دربی و تعویق این مسابقات شنیده می شود، تصریح کرد: من 
از جدیدترین اطالعات خبری ندارم و نمی دانم وضعیت مســابقات چگونه است، 
اما به هر حال دیدار ســوپر جام و همین طور شروع مقتدرانه در لیگ برتر برای 
ما بسیار مهم است.سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: ما امکان این را 
داریم با برتری در سوپرجام یک جام قهرمانی دیگر را کسب کنیم و همین طور 
برگزاری دربی نیز بســیار جذاب است، اما دقیقاً نمی دانم در حال حاضر شرایط 
برگزاری این مســابقات چگونه است.ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد 
زمان دقیق حضور بشــار رسن، بازیکن عراقی این تیم در تمرینات سرخپوشان، 
خاطرنشــان کرد: از ایــن موضوع هم اطالع دقیقی ندارم، اما باشــگاه به دنبال 
وضعیت اوست. این بازیکن چند بازی دیگر باید در لیگ عراق انجام بدهد و پس 

از آن به تیم ما اضافه می شود.
تأکید دوباره سازمان لیگ بر انجام سوپر جام 

با تأکید سازمان لیگ، سوپرجام در تاریخ اعالم شده برگزار می شود. در حالی 
که سازمان لیگ روز گذشته اعالم کرد دیدار سوپرجام بین تیم های پرسپولیس 
و نفت تهران ســاعت 21 روز 30 تیرماه برگزار می شــود اما اسپانسر مشترک 
اســتقالل و پرسپولیس همچنان در تالش اســت دربی اروپایی در کشور آلمان 
برگزار شود.اسپانسر این دو باشگاه دیروز بار دیگر از برگزاری دربی در آلمان در 
تاریخ 31 تیر صحبت کرد اما سازمان لیگ پس از این موضوع با تکرار موضع روز 
یکشنبه خود اعالم کرد که سوپرجام در راس ساعت اعالم شده در تاریخ 30 تیر 
برگزار می شود.اسپانسر این دو باشگاه اعالم کرده که موافقت سازمان لیگ برای 
لغو ســوپرجام و برگزاری دربی را گرفته است اما مسئوالن سازمان لیگ تأکید 

کردند که سوپرجام در روز اعالم شده برگزار خواهد شد.
زنگ خطر برای طارمی و دانیال ماهینی

با اعالم وثوق احمدی، خطر محرومیت برای مهدی طارمی و دانیال ماهینی 
وجــود دارد. روزبه وثوق احمدی دیروز در رابطه با فســخ یــک طرفه قرارداد 
بازیکنان نکته مهمی را بیان کرد. او با بیان اینکه فسخ یک طرفه می تواند تبعات 
سنگینی برای بازیکنان داشته باشد گفت: فسخ یک جانبه یک تیغ دو لبه است. 
درست است که فســخ قرارداد بازی بازیکنان مهیا شده اما اگر به محض اینکه 
بازیکن اعالم کند فصل تمام شــده و به دلیل دریافت نکردن پول، قراردادش را 
فسخ کند، باشگاه مبدا می تواند شکایت کند که او نمی توانسته طبق قانون این 
کار را انجام دهد چرا که به تعهداتشــان عمل کرده اند و در این لحظه بررسی ها 
انجام می شــود و اگر فسخ غیر موجه باشــد، بازیکن جریمه می شود.او افزود: ما 
نمی توانیم جلوی بازیکن را بگیریم که فســخ نکند تا بررسی ها انجام شود. مثال 
بارز آن هم مهدی طارمی است. او فسخ کرد و برای پرسپولیس هم بازی کرد اما 
کماکان پرونده شکایت ریزه اسپور در فیفا باز است. اگر فسخ کنند و غیر موجه 
باشــد غرامت وجود دارد و میزان غرامت به شــرایط و سن و سال و پارامترهای 
زیادی بستگی دارد. کمیته تعیین وضعیت بر اساس آن، رای صادر می کند. اگر 
فســخ قرارداد غیر موجه باشد به محرومیت چهار ماه و شش ماه منجر می شود. 
باشــگاه جدید هم چون این بازیکن را تحریک کرده، دعوت می شود و برای این 
موضوع ســؤال می شود و می تواند تا دو پنجره نقل و انتقاالتی محروم شود. باید 
خیلی دقت کنند که حق فسخ را به هر نحوی استفاده نکنند. ممکن است تاوان 

سنگینی داشته باشد.
به این ترتیب خطر محرومیت چهار تا شش ماهه برای طارمی به دلیل فسخ 
یک طرفه با ریزه اســپور ترکیه و دانیال ماهینی که استقالل خوزستان مدعی 
است فســخش غیرقانونی بوده وجود دارد و از طرفی حتی باشگاه سایپا هم در 

ماجرای دانیال ماهینی می تواند متضرر شود.
قلعه نویی: یک مهاجم خوب خارجی می خواهیم

امیر قلعه نویی سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در مورد برنامه تیمش تا آغاز 
فصل گفت: بنا داریم چهارشنبه یک دیدار دوستانه دیگر برگزار کنیم و احتماال 
روز شنبه هفته آینده نیز در دیداری دوستانه با سپاهان روبه رو می شویم که این 
دو بازی پایان کار ما پیش از شــروع فصل است. امیدوارم این دو بازی نیز به ما 
کمک کند تا به شــرایط مطلوب نزدیک شویم و لیگ را از مشهد مقدس خوب 
شــروع کنیم.قلعه نویی در پایان در مورد اردوی ترکیه نیز گفت: اردوی بســیار 
خوبی را پشت سر می گذاریم. تمرینات منظم و تالش بچه ها بسیار خوب است 
و امیدوارم ثمره انتخاب خوب خود را در طول فصل ببینیم.سرمربی سبزپوشان 
در مــورد نقل و انتقاالت تیمش هــم اظهارکرد: ما دیگر خروجی نداریم و مایل 
هســتیم یک مهاجم خوب خارجی جذب کنیم کــه اگر این اتفاق هم رخ دهد 

تیم ما کامل است.
محسن کریمی سهمیه باالی ۲۳ سال است

با اعالم محمودزاده، بازیکن جوان استقالل سهمیه باالی 23 سال محسوب 
می شود و آبی ها حاال مجبور به خارج کردن دو نفر از لیست بازیکنان باالی 23 
سال خود هستند.محســن کریمی بازیکن استقالل که متولد شهریور سال ۷3 
اســت، با اعالم محمودزاده در لیست باالی 23 سال استقالل قرار می گیرد.او در 
این رابطه گفت: بازیکنانی که در TMS ثبت می شوند باید با توجه به قوانین فیفا 
متولد 11 دی ۷3 به بعد باشند تا در رده امید قرار بگیرند و ما نمی توانیم قوانین 
متفاوت با فیفا داشــته باشیم. اگر ما جز یازدهم دی را اعمال کنیم دیگر از نظر 
فیفا امید نیســت. بزرگتر از تاریخ 11 دی ۷3 دیگر »امید« حســاب نمی شود.

به این ترتیب اســتقالل باید دو بازیکن را از لیست خود خارج کند و با توجه به 
اینکه محسن کریمی در حال گذراندن دوران نقاهت پس از عمل جراحی است، 

احتماال از گزینه های اصلی خروج از لیست 18 نفره استقالل باشد.
انصاری فرد فصل بعد جایی در المپیاکوس ندارد

یک ســایت یونانی اعالم کرد کریم انصاری فرد جایی در برنامه های بسنیک 
هسی، سرمربی آلبانیایی المپیاکوس ندارد.به گزارش رادیو ورزش یونان، به نظر 
می رســد کریم انصاری فرد برای فصل آینده باید به دنبال تیم جدیدی باشــد. 
بعــد از زمزمه هایی مبنی بر خروج این بازیکن از تیم قهرمان لیگ یونان این بار 
سایت رادیو ورزش یونان نیز درباره وضعیت بازیکن ایرانی، نوشت: بسنیک هسی، 
سرمربی المپیاکوس به دنبال بازیکن دیگری به جای انصاری فرد است و به سران 
باشگاه اعالم کرده است که جانشینی برای این بازیکن ایرانی پیدا کند. به همین 
خاطر به نظر می رسد دیگر جایی برای مهاجم ایرانی در المپیاکوس وجود ندارد 
و او بعد از نیم فصل حضور در این تیم باید به فکر تیم دیگری باشد.چند تیم از 
لیگ هلند به شــدت به دنبال جذب کریم انصاری فرد هستند و به نظر می رسد 

که او فصل جدید را در لیگ هلند سپری خواهد کرد.
 AFC اعالم آمادگی مجلس برای کمک به رفع تهدید

رئیس فراکســیون ورزش مجلس شــورای اســالمی از احتمال محرومیت 
تیم های باشگاهی فوتبال کشورمان برای حضور در مسابقات منطقه ای و جهانی 
در پی تصمیم AFC خبر داد و گفت که این فراکســیون تدوین طرحی در این 
زمینــه و یا ضرورت ارایه الیحه از ســوی دولت برای حل این مشــکل را مورد 
بررســی قرار می دهد.محمدرضا تابش اظهار داشت: شنیده ها حاکی از این است 
که AFC قصد دارد با اهرم اقتصادی کشورهایی که تیم هایشان بدهی دارند چه 
به ســایر تیم ها، چه کشورهای خارجی و حتی در داخل بدهی مالیاتی دارند را 
از حضور در مسابقات منطقه ای و جهانی محروم کند و این مسئله قابل توجهی 
اســت که اگر به درستی برای آن تدبیر نشود شــامل برخی تیم های باشگاهی 
کشورمان نیز خواهد شد.وی افزود: به نظر می رسد شیطنت های سیاسی از سوی 
برخی کشــورهای منطقه در اتخاذ این تصمیم تأثیرگذار بوده است.تابش اضافه 
کرد:  فراکسیون ورزش مجلس روز چهارشنبه بعد از جلسه علنی مجلس جلسه 
اضطراری در این رابطه خواهد داشــت که در این جلســه از فدراسیون فوتبال، 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مرکز پژوهش ها،  وزارت اقتصاد و امور مالیاتی 
دعوت کرده ایم تا موضوع را به طور همه جانبه مورد بحث و بررســی قرار دهیم 
و اگــر الزم بود دولت الیحه ای را در این زمینه تقدیم مجلس کند یا نمایندگان 
با تدوین طرحی راهکار جلوگیری از محرومیت تیم های باشــگاهی کشورمان را 
پیدا کنند.رئیس فراکسیون ورزش مجلس با تأکید بر ضرورت توجه وزارت ورزش 
و دولــت برای حل این موضوع همچنیــن گفت: این تصمیم تهدید جدی برای 
فوتبال کشــورمان است و ما امیدواریم دولت در این زمینه چاره اندیشی کند تا 

وارد فاز محدودیت نشویم.


