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رئیس فدراسیون فوتبال پس از جلسه با کی روش اعالم کرد

تیم ملی تا قبل از جام جهانی، 8 بازی تدارکاتی خواهد داشت
سرویس ورزشی-

رئیس فدراســیون فوتبــال پس از جلســه روز 
گذشــته اش با کارلوس کی روش اعالم کرد تیم ملی 
تا قبل از بازی های جام جهانی 2018 روســیه 8 بازی 

تدارکاتی برگزار می کند.
کارلوس کی روش ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس 
از صعــود مقتدرانه تیم ملی به رقابت هــای جام جهانی، روز 
گذشــته در فدراسیون فوتبال حاضر شد تا در دیدار با مهدی 
تــاج برنامه های تیمش برای حضور پرقدرت در جام جهانی را 
مرور کند. پس از پایان این جلسه تاج رئیس فدراسیون فوتبال 
در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: جلسه خوبی را با آقای 
کی روش برگزار کردیم و یک بار دیگر برنامه های آماده سازی 
تیم ملی را مرور کردیم. قرار اســت ان شاءاهلل در هفتم مهرماه 
پیش از دیدار برابر روســیه، با تیم ملی فوتبال توگو دیداری 
دوستانه داشته باشیم.با توجه به اینکه برخی از تیم های ملی 
در گیر و دار مقدماتی جام جهانی هستند نتوانستیم با هر تیمی 

مذاکره کنیم.
رئیس فدراســیون فوتبال ادامه داد: به این دلیل با توگو 
بازی می کنیم که ممکن است یک کشور آفریقایی با ایران در 
جام جهانی هم گروه شــود. ما یک بازی با توگو و یک بازی با 
روسیه در روسیه انجام می دهیم. برنامه ما این است که هشت 
بازی تدارکاتی داشته باشیم که دو تا از آنها قطعی شده است. 
ما با کی روش صحبت کردیم که برنامه اش را مکتوب بدهد تا 

به دنبال نقدینگی الزم برای برنامه های او برویم. 
برنامه کی روش استثنایی است

رئیس فدراسیون فوتبال درباره برنامه های این فدراسیون 
برای صعود تیم ملی از گروهش در جام جهانی روسیه تصریح 
کرد: بــرای این اتفاق چنــد فاکتور اهمیــت دارد. کی روش 
برنامه ای اســتثنایی که برای این صعود به ما داده و ما ســه 
ساعت با هم درباره آن صحبت کردیم و به دنبال این هستیم 
که آن را اجرایی کنیم. در این جلسه هر دوی ما از اتفاقات دو 
هفته اخیر ناراحت بودیم و به این نتیجه رسیدیم هر دو طرف 

از این اتفاقات ضرر می کنیم. 

تیم ملی غرور کاذب داشت
تاج در ادامه درباره اینکه عنوان شده در دیدار ایران برابر 
سوریه تبانی انجام شده اســت گفت: من اصال این موضوع ها 
را قبول ندارم. کســانی که این مسئله را مطرح می کنند بهتر 
اســت بدانند ما در چند سال گذشته برابر سوریه در ورزشگاه 
آزادی چه نتایجی کسب کرده ایم. وقتی دو بار توپ به دیرک 
دروازه می خورد خودش نشان دهنده این است که این مسائل 
هیچ کدام درســت نیســت. بازیکنان ما هم جــوان بودند و 
می خواستند ابتدا گل نخورند که همین بی تجربگی باعث شد 
پس از دریافت گل اول کمی شرایط تیم تغییر کند اما همین 
که توانستیم بدون شکست، دور مقدماتی جام جهانی را پایان 
ببریم بســیار خوب بود. البته این تساوی برای ما الزم بود چرا 
که غرور کاذب را که در برخی ایجاد شــده بــود از بین برد. 
البته من از کسب نتیجه مساوی خوشحال نیستم اما می بینم 
توقعات را باید به اندازه ای که هستیم بیاوریم. ما از امروز دیگر 

باید با تیم های قدرتمند بازی کنیم.
مانع از محرومیت تیم ملی شدیم

رئیس فدراسیون فوتبال در بخش دیگری از صحبت هایش 
با اشــاره به برگزاری جشن صعود در ورزشگاه آزادی گفت: ما 
برای برگزاری این جشــن برنامه ریزی هایی از قبل انجام داده 
بودیم. حتی برنامه های قبل از بازی هم به طور کامل اجرا شد 
اما برای بعــد از بازی ناظر بازی اعالم کرد که اجازه نمی دهد 
نورافشــانی انجام شود زیرا ما در دیدار برابر کره یک بار سقف 
اخطار را دریافت کرده بودیم، در این بازی ریســک نکردیم تا 
مجددا با جریمه یا محرومیت مواجه نشــویم. به همین خاطر 
نورافشــانی را انجام ندادیم. البته ناظر فیفا اعالم کرده بود در 
صورتی اجــازه می دهد این کار انجام شــود که اتوبوس تیم 
ملی سوریه از ورزشــگاه خارج شود. کی روش هم حتی برای 
برگزاری مراســم ۱۰ دقیقه بازیکنانش را در میانه زمین نگه 
داشت و حتی یک دور افتخار هم با آنها زد اما به هر حال این 

مسئله انجام نشد.
سفر رئیس فدراسیون فوتبال آلمان به تهران

تاج دربــاره پاداش 2/5 میلیاردی وزارت ورزش و جوانان 
هــم گفت: این مبلغ به عنوان پاداش صعود پرداخت شــده و 
مــا هم این پول را در همان جایی که اعالم شــده هزینه و بر 
اساس آیین نامه ها رفتار می کنیم. اگر خاطرتان باشد دوره قبل 
هم که به جام جهانی رفتیم دولت پاداشی را به عنوان پاداش 
صعــود پرداخت کرد که این بار هــم از طریق وزارت ورزش 

انجام شده است.
تاج درباره ســفر رئیس فدراسیون فوتبال آلمان به ایران 
هم گفت: با نامه نگاری هایی که انجام شــده قرار است رئیس 
فدراسیون آلمان به ایران بیاید تا قراردادهای خواهرخواندگی 

در همه رده های سنی به امضا برسد.
بلیت فروشی برای بانوان اشتباه بود

رئیس فدراســیون فوتبال درباره اشتباه در بلیت فروشی و 
فــروش بلیت به بانوان اظهار کرد: ما که در ورزشــگاه حاضر 
می شــویم در جریــان واقعیت های موجود درون ورزشــگاه 
هســتیم. در حال حاضر از لحاظ ساختاری و فیزیکی آمادگی 
ورود بانوان را نداریم. باید گیت های ورودی جداگانه داشــته 
باشــیم که این اتفاق نیفتاده اســت. با آن اشتباهی هم که در 
سیســتم بلیت فروشــی رخ داد تنها ۱۱ نفــر از بانوان بلیت 

خریدند که با تذکر ما آن بلیت ها ملغی شد.
او افــزود: بحث دوم رایگان کردن حضور تماشــاگران در 
ورزشــگاه بود که این تصمیم از سوی فدراسیون گرفته نشد. 
اگر این تصمیم از ســوی فدراســیون بود در سایت ما اعالم 
می شد. اسپانسر این کار را کرد و با خرید بلیت های باقی مانده، 
بازی رایگان شــد. البته تعداد بلیت خوبی هم فروخته شد که 

نزدیک به ۳۳ هزار بلیت بود.
تاج درباره حضور بانوان سوری در ورزشگاه آزادی تصریح 
کرد: از بانوان ایرانی هم حضور داشــتند. دو سه بانوی ایرانی 
در VIP حضور داشــتند که یکی از آنها نایب رئیس خودم بود. 
زمانی که ســوری ها به ورزشگاه آمدند، ما آنها را طبق قوانین 

بین المللی به ورزشگاه راه دادیم و مشکلی هم پیش نیامد.

نگاهی به دیدارهای مقدماتی در قاره های مختلف

جام جهانی 2018 بدون آرژانتین و مسی برگزار می شود؟!
تیم ملی فوتبــال آرژانتین در دیدار خانگی مقابل 
قعرنشین جدول آمریکای التین متوقف شد تا همچنان 
شرایط وخیمی برای کسب سهمیه جام جهانی داشته 

باشد.
رقابت های مقدماتی جام جهانی در منطقه آمریکای التین 
بامداد دیروز پی گرفته شــد که طی آن تیم ملی آرژانتین در 
دیداری خانگی برابر ونزوئال به تساوی یک بر یک دست یافت. 
جیسون موریلو در دقیقه 5۱ برای ونزوئال گلزنی کرد و ویالنوا 
)5۴( کار را به تساوی کشــاند.آلبی سلسته با این تساوی به 
تیره روزی های خود در رقابت های انتخابی جام جهانی تداوم 
بخشید و با 2۴ امتیاز در رده پنجم جدول ایستاد. ونزوئال با ۸ 

امتیاز قعرنشین است.
تیم ملی برزیل، صدرنشــین این منطقه در زمین کلمبیا 
به میدان رفت و برابر این تیم به تســاوی یک بر یک رســید. 
ویلیان تیم برزیل را در دقیقه ۴۷ پیش انداخت اما فالکائو چند 
دقیقه بعد شــرایط را برابر کرد.برزیل با ۳۷ امتیاز صدرنشین 
اســت و کلمبیا با 2۶ امتیاز در مکان سوم جدول ایستاد. تیم 
اروگوئه که در خانه پاراگوئه به میدان رفته بود با حساب 2 بر 
یک میزبان خود را پشــت سر گذاشت تا جمع امتیازات خود 
را به عدد 2۷ برســاند و به رده دوم جدول صعود کند. نتایج 
دیدارهای بامداد دیروز به این شــرح اســت: * بولیوی یک - 
شــیلی صفر * کلمبیا یک - برزیل یک * اکوادور یک - پرو 

2 * آرژانتین یک - ونزوئال یک * پاراگوئه یک - اروگوئه 2
در جدول رده بندی مسابقات این منطقه که تنها دو هفته 
از آن باقیمانده، به این شــرح اســت: ۱- برزیــل ۳۷ امتیاز ، 
2- اروگوئه 2۷ امتیاز، ۳- کلمبیا 2۶ امتیاز ، ۴- پرو 2۴ امتیاز 
، 5- آرژانتیــن 2۴ امتیاز ، ۶- شــیلی 2۳ امتیاز، ۷- پاراگوئه 

2۱ امتیاز و...
در پایان رقابت های این منطقه ۴ تیم به طور مستقیم به 
جام جهانی صعود خواهند کرد و تیم پنجم این منطقه نیز باید 
در دیدار پلی آف برابر نماینده قاره آسیا قرار گیرد و یک بازی 

رفت و برگشت انجام دهد.
توقف آمریکا و مکزیک

در دیدارهــای مقدماتــی جام جهانی منطقــه آمریکای 

شــمالی و مرکزی نیز بامداد دیروز ســه بازی برگزار شد که 
نتایج آن به این شــرح اســت: *هندوراس یک – آمریکا یک 
*کارستاریکا یک – مکزیک یک *پاناما ۳ – ترینیداد و توباگو 
صفر. آمریکای مرکزی در این دوره از مســابقات ســه و نیم 
ســهمیه دارد. تیم چهارم این منطقه باید برابر تیم برتر قاره 

اقیانوسیه به میدان برود.
صعود عربستان به جام جهانی

در منطقه آسیا و گروه دوم این مسابقات، عربستان با یک 
گل برابر ژاپن به برتری رسید تا مستقیما به جام جهانی صعود 
کند. در این بازی که به میزبانی عربســتان انجام شد و برای 
ژاپن از پیش صعود کرده تشریفاتی بود، الموالید در دقیقه ۶۳ 
تنها گل بازی را برای سعودی ها به ثمر رساند تا این تیم ضمن 
کســب برتری یک بر صفر ۱۹ امتیازی شده و پشت سر ژاپن 
2۰ امتیازی پس از 2 دوره غیبت به جام جهانی راه یابد. به این 
ترتیب در پایان بازی های گروه دوم بعد از ژاپن 2۰ و عربستان 

۱۹ امتیازی، استرالیا با ۱۹ امتیاز و به خاطر تفاضل گل کمتر 
نسبت به عربســتان به بازی پلی آف با سوریه، تیم سوم گروه 
اول راه یافت. امارات با ۱۳، عراق با ۱۱ و تایلند با 2 امتیاز به 
ترتیب چهارم تا ششم شدند. بدین ترتیب از قاره آسیا ۴ تیم 
ایران، کره جنوبی، ژاپن و عربستان جواز حضور در جام جهانی 

2۰۱۸ روسیه را کسب کردند.
جشنواره گل اسپانیا در شب پیروزی ایتالیا و ولز

در قاره اروپا نیز سه شنبه چند بازی برگزار شد. در گروه 
چهارم تیم ولز با گل های رابسون کانو و رمزی در خانه مولداوی 
به پیروزی مهمی دســت یافت و صربستان ده نفره با تک گل 
کوالروف در خانه ایرلند پیروز شــد. دیدار تیم های اتریش و 
گرجستان هم با نتیجه تساوی ۱-۱ به پایان رسید. صربستان 
با ۱۸ امتیاز صدرنشــین است و تیم های ولز و ایرلند با ۱۴ و 
۱۳ امتیــاز در رده های بعدی قرار گرفتند. در گروه هفتم تیم 
اسپانیا با ۸ گل در خانه لیختن اشتاین به پیروزی پرگل دست 

یافت. راموس، موراتا )دقایق ۱5 و 5۴(، ایسکو، سیلوا، آسپاس 
)دقایق 5۱ و ۶۳( و گل به خودی بازیکن حریف این نتیجه را 
برای تیم لوپتگی رقم زد. تیم ایتالیا هم با تک گل ایموبیله در 
خانه موفق به شکست رژیم صهیونیستی شد. دیدار تیم های 
مقدونیه و آلبانی هم با نتیجه تساوی ۱-۱ به پایان رسید. تیم 
اســپانیا با 22 امتیاز صدرنشین است و ایتالیا با ۱۹ امتیاز در 
رده دوم قرار گرفته است. در گروه نهم تیم ترکیه با یک گل در 
خانه مقابل کرواسی به پیروزی ارزشمندی دست یافت و تیم 
ایسلند با دو گل مقابل اوکراین پیروز شد. تیم فنالند هم با یک 
گل در خانه کوزوو به پیروزی رســید. در این گروه کرواسی و 
ایسلند به ترتیب با ۱۶ امتیاز و به دلیل تفاضل گل در رده های 
اول دوم قرار گرفتند. تیم های ترکیه و اوکراین هم با ۱۴ امتیاز 

در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند.
اروپا در این دوره از مسابقات جام جهانی ۱۳ سهمیه دارد 
که با توجه به میزبانی روسیه، ۱2 تیم در نهایت از این قاره به 

رقابت های جام جهانی می روند.
وداع الجزایر با جام جهانی 

در پایان این هفته از رقابت های مقدماتی در قاره آفریقا، 
تیم الجزایر بعد از کسب نتایج ضعیف حذف شد و حاال امیدی 
برای رســیدن به جام جهانی ندارد. این تیم در دوره قبلی با 
هدایت وحید هلیل هودزیچ یکی از شگفتی سازان جام بود که 
آلمان قهرمان به زحمت توانست این تیم را حذف کند.در گروه 
A این رقابت ها تونس بعد از تساوی 2 بر 2 برابر کنگو توانست 
امیدهایش را برای صعود به جــام جهانی افزایش دهد. مصر 
آخرین بار در سال ۱۹۹۰ به جام جهانی راه یافته بود و از آن 
زمان تاکنون نتوانسته حضور در جام جهانی را تحربه کند ولی 
محمد صالح و هم تیمی هایش توانستند با برتری یک بر صفر 
برابر اوگاندا گام بلندی برای رســیدن به جام جهانی روســیه 
بردارند. همچنین در هفته پایانی این منطقه باید شاهد رقابت 
ساحل عاج و مراکش برای صعود به جام جهانی باشیم. جایی 
که یک تیم حذف می شود و یک تیم راهی مسکو خواهد شد. 
در قــاره آفریقا نیــز 2۰ تیم در 5 گــروه چهار تیمی با 
یکدیگر در حال رقابت هســتند که در نهایت از هر گروه تنها 

تیم سرگروه راهی جام جهانی می شود.

در جلسه دیروز سازمان لیگ برتر بسکتبال نحوه برگزاری فصل آینده و تیم های حاضر مشخص شد.
جلسه دیروز با حضور نماینده های هشت باشگاه پتروشیمی، نفت آبادان، دانشگاه آزاد، شهرداری گرگان، نیروی زمینی، 
یس آل گرگان، پدافند رعد دزفول و مهرام تهران برگزار شد که در این جلسه نحوه برگزاری مسابقات برای فصل آینده نیز 
تعیین شــد.طبق برنامه اعالم شده تیم ها در مرحله نخســت به صورت رفت و برگشتی برابر هم قرار می گیرند. مرحله دوم 
همانند سال گذشته گروهی خواهد بود با این تفاوت که چهار تیم اول در یک گروه و چهار تیم دوم در گروه دیگری رقابت 

می کنند.
در مرحله پلی آف تیم اول با هشتم، دوم با هفتم، سوم با ششم و چهارم با پنجم رقابت خواهند کرد.تیم ها تا قبل از مرحله 
نیمه نهایی امکان تغییر در بازیکنان خود دارند و همچنین هیچ تیمی به لیگ اضافه نخواهد شد مگر اینکه تیمی انصراف بدهد 
و یک باشگاه دیگر جایگزین شود. همچنین جلسه لیگ ملی نیز برگزار شد که هشت تیم برای این لیگ اعالم آمادگی کردند.

اعالم نحوه برگزاری لیگ برتر بسکتبال  اتحادیه جهانی با طرح ایران موافقت کرد

طرح پیشنهادی ایران، مبنی بر برگزاری مشترک 
مسابقات بین المللی از ســوی دو یا چند کشور ، به 

تصویب »اتحادیه جهانی کشتی« رسید. 
ایــن طرح که در جلســه قبلی هیئت رئیســه اتحادیه 
جهانی در مجارســتان نیز مطرح شده بود، مجدداً در جلسه 
اول هیئت رئیســه اتحادیه در تاریخ 2۸ مردادماه، از ســوی 
نماینده ایران در هیئت رئیسه پیگیری و پس از بررسی کلی، 

به تصویب هیئت رئیسه اتحادیه جهانی رسید.
بر این اساس با توجه به محدودیت های مالی و اجرایی که 
فدراسیون های ملی در پذیرش میزبانی مسابقات بین المللی 
با آن مواجه هســتند، می توانند به صورت مشترک در قالب 
تفاهم نامه ای مشــخص، که یک نســخه از آن به »اتحادیه 
جهانی کشــتی« نیز اعالم می گردد، مســابقات بین المللی 
را برگــزار نمایند. هزینه های مربوط به برگزاری مســابقات، 

اقامت )هتل - تغذیه - ترانســفر(، کمک به حضور تیم های 
شــرکت کننده در مســابقات، پاداش نقدی، پخش مستقیم 
تلویزیون و... موضوعاتی هستند که می باید از سوی دو یا چند 
کشور مشــارکت کننده در برگزاری یک مسابقه بین المللی، 
 به صورت شــفاف در تفاهم نامه ذیربط تعریف و مشــخص 

گردد.
 ایــن طرح کمــک می کند تــا ضمن افزایــش تعداد 
کشورهای مشــارکت کننده در برگزاری مسابقات بین المللی 
کشــتی در رشــته های مختلف، هزینه های اجرایی سنگین 
مســابقات، میان کشور های متقاضی تقســیم شده و امکان 
افزایش تقاضای میزبانی مســابقات تحت پوشــش اتحادیه 
جهانی کشتی، فراهم گردد. بدیهی است برگزاری مشارکتی 
مســابقات، اثــرات مطلوب خود را در توســعه کشــتی در 

کشور های مختلف خواهد داشت.

برگزاری مسابقات جهانی کشتی به میزبانی چند کشور 

استقبال باشکوه از سوری ها در فرودگاه دمشق 
تیم   ملی فوتبال ســوریه با تســاوی که برابر ایران به دســت آورد توانست در 
جایگاه ســوم باقی بماند و به پلی آف راه پیدا کند. مردم سوریه از این افتخاری که 
تیم   ملی کشورشــان به دست آورده غرق در شادی هستند. صبح دیروز که کاروان 
سوریه به دمشق رسید استقبال با شکوهی از آن ها از سوی مردم و مسووالن شد تا 
از این افتخار بزرگی که به دست آورده اند قدردانی کنند. ژنرال موفق جمعه، رییس 
ورزش ســوریه، گفت : این موفقیت هم چون پیروزی های ارتش ســوریه بود. با این 
موفقیتی که به دست آوردیم شادی را به مردم سوریه هدیه دادیم. از بازیکنان که 
با وجود این شــرایط سخت نهایت تالش خود را به کار بردند تشکر می کنیم. تیم  
 ملی نماینده همه مردم سوریه است و همه ما زیر یک پرچم تالش می کنیم تا برای 
نخســتین بار به جام جهانی 2۰۱۸ روسیه راه پیدا کنیم. رییس فدراسیون فوتبال 
ســوریه هم تاکید کرد که بازی های دوستانه خوبی را برای آمادگی هر چه بیش تر 

برابر استرالیا تدارک خواهند دید.
انتقاد رسانه های آرژانتین از لیونل مسی 

آرژانتین در خانه و در مقدماتی جام جهانی 2۰۱۸ روسیه برابر ونزوئال یک بر 
یک مســاوی کرد تا همچنان حضورش در مرحله نهایی مشخص نباشد. شاگردان 
خورخه سامپائولی در این بازی هم ندرخشیدند و نتوانستند بازی را به نفع خود به 
پایان برسانند. حتی لیونل مسی هم به آنها کمک نکرد. به همین خاطر رسانه های 
آرژانتینی دوباره از ستاره کشورشان انتقاد کردند. اوله با این تیتر به استقبال مسی 
رفت: »بهترین،« یک بازیکن معمولی بیشتر نیســت. این روزنامه  در ادامه  نوشت: 
مسی نباید در این سطح بازی کند. او در نیمه نخست، بازی قابل قبولی ارائه داد و 
همان طور که انتظار می رفت ظاهر شد. مهاجم آرژانتینی ضربات متعددی به توپ 
زد و به نظر می رسید قرار است شرایط بازی بهتر شود و شاید بازی مورد نظر همه 
به نمایش در آید اما تصور اشتباهی بود. در شرایطی که بازیکن اول تیم، کامال در 
بازی محو شده بود آرژانتین در نیمه دوم یکی از بدترین های تاریخ خود را به انجام 

رساند. »بهترین،« یک بازیکن معمولی بیشتر نیست.
بولت: حداقل ۲۰ سال رکوردم 

شکسته نمی شود 
یوسین بولت ماه گذشته بعد از مسابقات قهرمانی جهان دوومیدانی 2۰۱۷ از 
دوومیدانی بازنشسته شد.این عجوبه ورزش دوومیدانی هشت مدال طالی المپیک 
کسب کرد و رکورد دوی ۱۰۰ متر و 2۰۰ متر را از آن خود کرد.بولت ۱۰۰ متر در 
۹ ثانیه و 5۸ صدم ثانیه و 2۰۰ متر را در ۱۹ ثانیه و ۱۹ صدم ثانیه دویده اســت.

بولت معتقد است که رکورد او در دهه های آینده شکسته نخواهد شد.او در این باره 
می گویــد: فکر می کنم برای مدتی رکوردهایم باقی خواهد ماند. فکر می کنم عصر 
ما با حضور یوهان بلیک، جاســتین گاتلین، آســافا پاول و تمام این دوندگان یکی 
از بهترین عصرهای دوومیدانی بوده است. اگر رکورد من می خواست شکسته شود 
در این عصر شکســته می شــد. بنابراین فکر می کنم حداقل ۱5 تا 2۰ سال دیگر 
رکوردها در دست من خواهد ماند. بولت در ادامه  افزود: فکر می کنم آن چه من را 
سر بلند نگه داشته است نه تنها سرعت من بلکه شخصیت من بوده است. مردم من 
را دوست دارند. اگر بخواهید یک ستاره شوید باید بگذارید مردم شما را بشناسند.

اندوه لیپی از نرفتن به جام جهانی با چین 
تیــم   ملی فوتبال چین در آخرین بازی خــود در انتخابی جام جهانی 2۰۱۸ 
روسیه برابر قطر به میدان رفت.با وجود این که این بازی در قطر برگزار شد اما این 
چین بود که توانست با نتیجه 2 بر یک به پیروزی برسد.لیپی از عملکرد شاگردانش 
در این دیدار راضی اســت اما از این که نتوانست با چینی ها به جام جهانی راه پیدا 
کند ناراحت است. این ســرمربی سرشناس ایتالیایی گفت : در نیمه نخست اذیت 
شدیم اما در نیمه دوم بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم. در شش بازی ۱۱ امتیاز 
به دســت آوردیم و بر این باورم که عملکرد خوبی از خود نشان دادیم اما  ناراحتم 

که نتوانستیم به جام جهانی 2۰۱۸ روسیه برویم.
بهترین مهاجم از نظر بوفون کیست؟!

جانلوئیجــی بوفون، دروازه بان و کاپیتان تیم ملی فوتبال ایتالیا و یوونتوس در 
تمجید از رونالدو، ســتاره اســبق تیم ملی برزیل، گفته به نظرش او در آزمایشگاه 
درست شــده است. پیش از این که رقابت بین مســی و رونالدو در دنیای فوتبال 
مطرح شــود، رونالدوی برزیلی یکی از مطرح ترین چهره هــای دنیای فوتبال بود. 
او در دوران بازی کردنش توانســت موفقیت هایی با بارســلونا، اینتر، آیندهوون و 
رئال مادرید کسب کند و در تیم ملی برزیل هم دوران موفقی داشت. او همچنین 
توانســت ۳ بار بهترین بازیکن سال فیفا شــود و دو توپ طال بگیرد. بوفون اما در 
پاسخ به این سوال که کدام مهاجم بیش از همه برای او دردسر درست کرده است 
در گفتگو با مارکا گفت: مهاجمی که همه نوع مشکلی برای من درست کرد رونالدو 
بود، البته رونالدوی برزیلی. ا بازیکن فوق العالده ای بود، سرعت داشت، قدرت داشت، 
تکنیکش عالی بود و خیلی سریع کار می کرد. طوری بود که به نظر می رسید او در 
آزمایشگاه ساخته شده است. رونالدو اولین بار در سال ۱۹۹۴ لباس تیم ملی برزیل 
را پوشــید و در ادامه توانست در ۹۸ بازی برای این تیم ۶2 گل بزند. او بعد از پله، 

دومین گلزن برتر تیم ملی برزیل است.
بارسا دو بار پیشنهاد خرید دیباال را رد کرد 

مطبوعات اسپانیا خبر دادند تیم فوتبال بارسلونا به امید خریدن کوتینیو دوبار 
پیشــنهاد خرید پائولو دیباال از یوونتوس را رد کرده اســت. این در حالی است که 
بانوی پیر به دنبال معامله بوده و می خواسته دیباال را به تیم اسپانیایی بفروشد.طبق 
گزارش های نایب رئیس بارسا با مدیر برنامه های دیباال که برادرش است مذاکره ای 
داشته و بعد از مذاکره دو نفره در موضوع خرید این بازیکن را با سران یووه مطرح 
کردند. مدتی بعد به بارسا اطالع داده شد که یووه هم به دنبال فروش این بازیکن 
آرژانتینی اســت و ۱2۰ میلیون یورو روی او قیمت گذاشته شده است.در آن زمان 
بارســا هنوز مراحل خرید عثمانه دمبله را تکمیل نکرده بوده و درگیر انتقال 222 
میلیون یورویی نیمار به پاریس بوده اســت. امــا از آنجایی که فکر نمی کردند در 
پروسه خرید کوتینیو موفق نباشند، روبرتو فرناندس، مدیر ورزشی بارسا، پیشنهاد 
خرید دیباال را رد کرده است. اما بار دوم زمانی که تنها 2 روز به بسته شدن پنجره 
نقــل و انتقاالت مانده بود و خبری از کوتینیو نبود، یووه دوباره دیباال را به بارســا 

پیشنهاد کرد و باز هم با پاسخ منفی از سوی بارسا مواجه شد.
احتمال جدایی بارسا از اللیگا قوت گرفت 

قرار اســت به زودی رفراندوم نهایی در کاتالونیا برگزار شود تا در صورت رای 
مثبت مردم، این ایالت از اســپانیا جدا شود. جرارد استوا، رئیس اتحادیه فدراسیون 
های ورزشــی ایالت کاتالونیا و کمیته المپیک این ایالت در مورد سرنوشــت تیم 
فوتبال بارسلونا و نیز دیگر تیم های این ایالت پس از استقالل کاتالونیا گفت: بارسا 
این شــانس را خواهد داشت تا خودش لیگی که دوست دارد در آن حضور داشته 
باشد را انتخاب کند. این لیگ می تواند فرانسه، پرتغال، اسپانیا یا هر کشور دیگری 
باشــد.از لحاظ اقتصادی ما بررســی کرده ایم که در صورت جدایی از اسپانیا، ۹۳ 
میلیون یورو بر درآمد های ما افزوده خواهد شد و از هر لحاظ استقالل به سود ما 
خواهد بود. این در حالی اســت که طبق قانون اسپانیا، تنها دولت مستقلی که می 
تواند در رقابت های ورزشــی اسپانیا شرکت کند، آندورا است. خاویر تباس، رئیس 
اللیگا نیز سال گذشته گفته بود که در صورت استقالل کاتالونیا، بارسلونا، اسپانیول 
و جیرونا حق حضور در اللیگا را نخواهند داشــت؛ مگــر اینکه قانون در این مورد 

تصحیح شود.

صفحه 9
پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳9۶ 

۱۶ ذیحجه ۱4۳۸ - شماره ۲۱7۱7

بازی معوقه گسترش فوالد و پرسپولیس امروز در تبریز برگزار می شود

احتمال تغییر صدرنشین یا قعرنشین لیگ برتر
دو تیم گسترش فوالد و پرسپولیس در چارچوب بازی 
عقب افتاده از هفته پنجم لیگ برتر امروز)پنج شــنبه( به 
مصاف هم می روند که نتیجه این دیدار می تواند صدرنشین 

و قعرنشین جدول رده بندی را تغییر دهد.
دو تیم گسترش فوالد تبریز و پرسپولیس امروز )پنج شنبه( 
در چارچــوب بازی عقب افتاده از هفته پنجم لیگ برتر در تبریز 
به مصاف هم می روند. این دیدار به دلیل حضور پرســپولیس در 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا بــه تعویق افتاد. 
پرسپولیس در حالی پا به این دیدار می گذارد که بالفاصله پس از 
این دیدار باید خودش را برای دیدار حیاتی برگشت مقابل االهلی 

عربستان آماده کند و عازم ابوظبی شود.
گســترش فوالد در حال حاضر با ســه امتیاز در قعر جدول 
رده بنــدی قرار دارد و با تمام قوا می آید تا با پیروزی در این دیدار 
خــودش را از انتهای جدول جدا کنــد و تا رده یازدهم باال بیاید. 
اگر این اتفاق بیفتد استقالل بحران زده علی رضا منصوریان به قعر 
جدول سقوط می کند تا پس از مصدومیت های پیاپی بازیکنان این 
تیم، یک اتفاق بد دیگر هم برای این تیم رخ دهد. البته آبی پوشان 
پایتخت می توانند به این امیدوار باشــند که پرسپولیس برای باز 

پس گیری صدر جدول به مصاف گسترش فوالد برود.
در حال حاضر پارس جنوبی جم با ۱۳ امتیاز در صدر جدول 
رده بندی قرار دارد و پرســپولیس پشت سر این تیم با ۱۰ امتیاز 
در رده دوم قرار دارد. تفاضل گل این دو تیم با هم برابر اســت و 

پرســپولیس کافی اســت پیروز این دیدار شود تا به صدر جدول 
رده بندی برسد.

در هر صورت این دیــدار به تعویق افتاده هم می تواند با برد 
پرسپولیس باعث روحیه گرفتن این تیم در آستانه دیدار حساس 
با االهلی شود تا با صدر نشینی به استقبال این دیدار بروند و هم 
می تواند با پیروزی گسترش فوالد، اسباب سقوط استقالل به قعر 

جدول را فراهم کند.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

15410115613. پارس جنوبی جم 

2431082610. پرسپولیس 

3531176110. سایپا 

452219548. پدیده 

552128717. صنعت نفت آبادان 

17-6521256. فوالد 

751317616. ذوب آهن 

851317706. سیاه جامگان 

952035506. تراکتورسازی 

26-10513146. سپاهان 

15-11512245. استقالل خوزستان 

15-12512245. پیکان 

35-13512258. نفت تهران 

24-14511335. سپیدرود رشت 

34-15511314. استقالل 

63-16410339. گسترش فوالد 

جدول رده بندی لیگ برتر - جام خلیج فارس

برنامه رقابت های مرحله یک شانزدهم جام حذفی
در چارچوب مرحله یک شــانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران در 
ســه روز پنج شنبه، جمعه و شــنبه تیم های لیگ برتری با سایر تیم های 

دسته پایین تر روبه رو می شوند. 
برنامه دیدارهای مرحله یک شانزدهم جام حذفی به این شرح است:

پنجشنبه 16 شهریور 1396
 *پدیده خراســان - تراکتورسازی تبریز ســاعت ۱۸:۱5 *فوالد مبارکه 
ســپاهان - صنعت نفت آبادان ســاعت ۱۸:۴5 *اســتقالل خوزســتان 
- میعــاد مغان اردبیــل ســاعت 2۰ *داماش گیالن - ســیراف کنگان 

بوشهرساعت۱۷:۴5. 
جمعه 17 شهریور 1396

* نیروی زمینی تهران – گل ابریشم تهران ساعت ۱۷ * گل گهر سیرجان 
– اســتقالل تهران ساعت ۱۷:۴5 * اکسین البرز - سایپا ساعت ۱۸:۴5 * 
پارس جنوبی جم - نساجی مازندران ساعت 2۰ * ذوب آهن - فجرسپاسی 

شیراز ساعت ۱۸:۴5.
شنبه 18 شهریور 1396

* فوالد خوزســتان – ایرانجوان بوشهر ساعت 2۰ *بادران تهران – پیکان 
ساعت ۱۷*راه آهن تهران – خونه به خونه مازندران ساعت ۱۶:۴5 *سیاه 
جامگان – برق جدید فارس ساعت ۱۸:۱۰ *سپیدرود رشت – ملوان – بندر 

انزلی ساعت ۱۶:۳۰.
همچنین مصاف نفت مســجد ســلیمان و گســترش فوالد تبریز و 
پرسپولیس با نفت تهران به دلیل برگزاری دیدار لیگ برتری میان گسترش 

فوالد و پرسپولیس در تاریخی دیگر برگزار می شود. 
آزمون در جمع ۵ گلزن برتر تاریخ تیم ملی 

بازیکن شــماره 2۰ تیم ملی با دو گلی که برابر سوریه به ثمر رساند، 
تعداد گل ملی اش از مرز 2۰ گل عبور کرد. پیش از این بازی سردار آزمون 
با ۱۹ گل به طور مشترک با مرحوم غالمحسین مظلومی ، عنوان پنجمین 
گلزن برتر تیم ملی را در اختیار داشــتند.هر چند که دو گل سردار آزمون 
باعث پیروزی ایران نشد ولی موجب شد این بازیکن ،عالوه بر اینکه بهترین 
گلزن تیم ملی در این مرحله شــود به تنهایی نیز، عنوان پنجمین گلزن 
برتر تاریخ تیم ملی را به خود اختصاص دهد. باالتر از ســردار آزمون، علی 
دایی ، کریم باقری،جواد نکونام و علی کریمی حضور دارند. با توجه به سن 
و ســال سردار ،شاید حتی رســیدن به رکورد دایی که برای هر گلزنی در 
دنیا آرزوست، سخت ولی میسر باشد.ولی حتی در صورت نرسیدن به این 
رکــورد نیز به احتمال زیاد می تواند تعــداد گل ملی اش را از مرز 5۰ گل 

عبور دهد.
بازیکن گسترش فوالد رسمًا به صنعت نفت پیوست 

محمدامین درویشــی که فصل گذشته در گسترش فوالد تبریز توپ 
می زد، رســماً به صنعت نفت آبادان پیوســت. طبق اعالم سایت رسمی 
باشــگاه صنعت نفت آبادان، درویشی و ابراهیم زاده که به تازگی به صنعت 
نفت پیوسته اند، در صورت صالحدید فراز کمالوند مشکلی برای قرار گرفتن 

در ترکیب این تیم ندارند. 
بررسی طرح سرباز فوتبالیست استقالل و پرسپولیس 

ســردار مهرعلی باران چشــمه، مدیرکل تربیت بدنی نیروهای مسلح 
پیرامون طرح ســرباز گرفتن تیم های اســتقالل و پرسپولیس اظهار کرد: 
وزارت ورزش نامه ای به ستاد کل نیروهای مسلح نوشته و درخواست کرده 
که با توجه به موقعیت استقالل و پرسپولیس و تعداد هواداران این دو تیم، 
هر سال 2 سرباز به این دو باشگاه داده شود.وی افزود: البته بازیکنان سرباز 
باید در رده های سنی در تیم های استقالل یا پرسپولیس تربیت شده و به 
تیم بزرگساالن راه پیدا کرده باشند. این موضوع در کمیته خاص ستاد کل 
در حال بررسی است و احتماال این بررسی 2 تا ۳ ماه طول می کشد.باران 
چشمه تاکید کرد: جلساتی در این رابطه تشکیل شده و پیشنهاد من این 
بود که فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ طرح جامعی را کارشناسی و به 
وزارت ورزش ارجاع دهند تا از کانال قانونی به ستاد کل رسیده و این ستاد 
تصمیم بهتری بگیرد. وی که با رادیو ورزش سخن می گفت، تصریح کرد: 
البته این طرح حساسیت هایی هم دارد و مدیرعامل باشگاه های دیگر نیز از 

بنده چنین درخواستی داشته و پیگیر آن هستند.
پیام کی روش پس از صعود بدون باخت به روسیه 

کارلوس کی روش ســرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران در صفحه 
شــخصی خود نوشت: از همه هوادارانی که به ورزشگاه آزادی آمدند و تیم 
ما را حمایت کردند متشــکرم. دیدار با ســوریه ثابت کرد تیم جوان ما به 
آماده سازی خوب و ادامه کسب تجربه برای جام جهانی نیاز دارد. بازیکنان 
در این ســفر )انتخابی جام جهانــی 2۰۱۸( خیلی خوب بودند اما ما باید 
بهتر شویم و برای این کار ۱۰ ماه زمان داریم. ما در راه روسیه هستیم. از 
همه هوادارانی که در این راه درخشــان)انتخابی جام جهانی 2۰۱۸( ما را 

همراهی کردند تشکر می کنیم. 
درخواست باشگاه استقالل از طرفدارانش

باشــگاه استقالل طی اطالعیه ای از هواداران این تیم خواست از خرید 
بلیــت اینترنتی برای بازی با ذوب آهن خودداری کنند. ســایت باشــگاه 
استقالل نوشت: با توجه به توافق انجام شده با فدراسیون فوتبال مبنی بر 
واگذاری بلیت فروشــی به باشگاه ها از هواداران عزیز که حامی اصلی تیم 
محبوب اســتقالل هستند، درخواست می شود برای بازی با تیم ذوب آهن 
که قرار است روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۶/2۹ ساعت 2۰ در ورزشگاه آزادی 
برگزار شــود، از خرید هر نوع بلیت الکترونیکی از طریق سامانه خودداری 
کنند.گفتنی است که به زودی نحوه تهیه بلیت بازی های استقالل از سوی 
ســایت رسمی این باشگاه اطالع رسانی می شــود. دو روز پیش هم باشگاه 
پرســپولیس علیه سامانه بلیت فروشی بیانیه داد و از هواداران پرسپولیس 
خواست که از سامانه بلیت فروشی فوتبال تیکت متعلق به شرکت برهان 

مبین هوشمند، بلیت اینترنتی نخرند.
درخشان: بگویند برو، می روم اما استعفا نمی کنم 

حمید درخشــان در مــورد عدم برگزاری تمرینات تیــم نفت و اینکه 
مسئوالن این باشــگاه مدعی اند او در این زمینه مقصر است، اظهار داشت: 
چرا مســئوالن باشگاه با این حرف ها توپ را در زمین من می اندازند؟ وقتی 
هنوز تکلیف مالکیت باشــگاه مشخص نیست به چه دلیل تمرینات برگزار 
شود؟ اول باید معلوم شود که مالکیت باشگاه بر عهده چه ارگان و شخصی 
اســت و بعد ما هم تکلیف خودمــان را می دانیــم. وی در واکنش به این 
موضوع که گویا مســئوالن فعلی باشگاه نفت به دنبال استعفای او هستند، 
خاطرنشان کرد: چرا باید استعفا کنم؟ مشکل باشگاه نفت همان هست که 
گفتم. مالکیت باشگاه نفت بنا به دالیلی هنوز مشخص نیست و تا زمانی که 
تکلیف این موضوع مشخص نشده نمی شود انتظار داشت تصمیمی گرفته 
شود. مسئوالن فعلی هم اگر قصد همکاری با من را ندارند رسما این موضوع 
را به خودم اعالم کنند. اگر به من بگویند برو، می روم اما وقتی چنین چیزی 
نیســت برای چه استعفا کنم؟ سرمربی نفت در واکنش به این سؤال که در 
نهایــت تمرینات این تیم تا چه زمانــی تعطیل خواهد بود؟ گفت: تا روزی 

که بحث مالکیت باشگاه مشخص نشود وضع به همین شکل خواهد بود.
سومین آفریقایی پیکان از آکادمی بارسا آمد 

باشــگاه پیکان بعــد از به خدمت گرفتن کنت چوکــو و آرفنگ دافه 
از کشــورهای نیجریه و سنگال حاال در آســتانه عقد قرارداد با هافبک - 
مهاجمی دیگر از کشور نیجریه است.بازیکن نیجریه ای جدید پیکان فقط 
2۰ سال ســن دارد و در آکادمی باشگاه بارسلونا پرورش یافته است. این 
بازیکن همچنین سابقه بازی برای تیم المپیک کشورش را دارد.پیکان قرار 
اســت در این فصل با مثلث تهاجمی آفریقایــی اش یکی از تهاجمی ترین 
تیم های لیگ باشــد و باید دید مجید جاللــی تا چه حد در اجرای برنامه 
تاکتیکی اش موفق خواهد بود. پیکان در هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ 
برتر باشگاه های کشور به مصاف پرسپولیس خواهد رفت و جاللی قصد دارد 

مثلث آفریقایی تیمش را در این بازی به کار بگیرد.
توضیح باشگاه ذوب آهن در مورد آتش سوزی 

روز گذشته خبری مبنی بر آتش سوزی و تخریب بخشی از ساختمان 
باشگاه ذوب آهن منتشر شــد.بعیدی مدیرروابط عمومی باشگاه ذوب آهن 
اصفهان با تکذیب آتش ســوزی و تخریب ســاختمان به ایســنا گفت: به 
دلیل اتصال ســیم های برق سالن روابط عمومی باشگاه ، آسیب جزئی به 
سقف ســالن وارد شد. هیچ آتش سوزی در کار نبود و همکارانمان مشکل 
را بالفاصله برطرف کردند. او تاکید کرد: تخریب و وارد شــدن خسارت به 
ســاختمان باشگاه صحت ندارد. تنها اتفاقی که در پی اتصال برق ها افتاد، 

قطعی چند ساعته برق باشگاه بود.
استراحت ۲4 ساعته االهلی پیش از دیدار با پرسپولیس 

ســرمربی اوکراینی االهلی پیش از دیدار با پرسپولیس برای بازیکنانش 
اســتراحت یک روزه داد. ســرگی ربروف، ســرمربی االهلی عربســتان به 
بازیکنانش اســتراحت یــک روزه داد و دیروز تمرین تیم تعطیل شــد و از 
امروز)پنجشــنبه( تمرینات االهلی برای آمادگی مقابل پرسپولیس در لیگ 
قهرمانان آسیا ازسر می گیرد. دیدار رفت پرسپولیس با االهلی در مرحله یک 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه تساوی 2 بر 2 به پایان رسید. بازی 
برگشت این دو تیم در تاریخ 2۱ شهریور در ابوظبی امارات برگزار می شود.

با تایید وزیر ورزش و جوانان آیین نامه جدید چگونگی انتخاب رئیس فدراسیون قابل اجرا است.
آیین نامه جدید چگونگی انتخاب رئیس فدراسیون به تایید وزیر ورزش و جوانان رسیده است و از این پس قابل اجرا است.
در نامه دکتر سلطانی فر خطاب به روسا و سرپرستان فدراسیونهای ورزشی آمده است: »به استناد تبصره ذیل ماده )۷( اساسنامه 
فدراســیون های ورزشــی مورخ ۱۱ اردیبهشــت ۸۱ هیئت محترم وزیران به پیوســت آیین نامه جدید چگونگی انتخاب رئیس 

فدراسیون که از تاریخ ۱5 شهریورماه سال ۹۶ قابل اجرا می باشد جهت اطالع و اقدام الزم ارسال می گردد.«

ابالغ آیین نامه جدید چگونگی انتخاب روسای فدراسیون ها 

فدراســیون جهانی وزنه برداری هیئتی شــامل پنج 
متخصص که مستقل هســتند به کار گرفت تا از ورزش 
پاک در وزنه برداری محافظت و جایگاه وزنه برداری را در 

المپیک تثبیت کند.
کمیســیون ورزش پاک با حضور پنج متخصص مســتقل از 
سوی فدراسیون جهانی وزنه برداری تشکیل شده دو متخصص از 
داخل فدراســیون نیز با این کمیسیون همکاری خواهند کرد.این 
هیئت به فدراسیون مشاوره الزم را خواهد داد تا بتواند در سه ماه 
آینده گزارشــی درباره برنامه هایش برای مبارزه با دوپینگ ارائه 
دهد.سه متخصص این هیئت آلمانی هستند که یکی از آنها رئیس 
فدراســیون وزنه برداری آلمان اســت.توماس باخ، رئیس کمیته  

بین المللی المپیک برای فدراسیون جهانی شرط گذاشته که یک 
گزارش دربــاره برنامه هایش برای مبارزه بــا دوپینگ تهیه کند.
ایــن گزارش می تواند تعیین کننده حضور وزنه برداری در المپیک 
پاریس 2۰2۴ باشــد.در ماه ژوئن توماس باخ به IWF تا دســامبر 
2۰۱۷ مهلــت داد که ایــن گزارش را تهیــه کنند.دیگر اعضای 
کمیســیون ورزش پاک عبارتند از: رئیس فدراسیون وزنه برداری 
بلژیک، یکی از اعضای موسســه حقوقی بین المللی آمریکا، دبیر 
موسســه روابط بین المللی فدراسیون ها، اســتاد دانشگاه ورزش 
آلمان. IWF همچنین در بیانیه ای اعالم کرد که این کمیســیون 
می توانــد به برداشــتن تصمیم های نوآورانه و کارســاز در زمینه 

دوپینگ در وزنه برداری کمک و ورزش پاک را تضمین کنند.

تشکیل کمیسیون ورزش پاک برای مبارزه با دوپینگ در وزنه برداری 

حدیث دشت عشق

به یاد سردار شهید »حسین بهرامی«
شهید غریب نام آشنا

درشهرستان  بهرامی«  »حسین  شهید 
ســاری متولد شد. او در ساری گمنام است 
اّما بچه های پیشروی مشــهد و رزمندگان 
اهوازی، حســین را از مازندرانی ها بیشــتر 
می شناسند. شنیده شــد که سوسنگرد را 

شهر »حسین« می دانند.
ســال 55 جهت تحصیل به دانشــگاه 
فردوسی مشــهد وارد شد. پس از سه سال 
تحصیل درسال 5۹ به عضویت سپاه مشهد 

نایل می گردد. در همان ســال به ســپاه اهوازو جبهه اعزام می گردد و در خونین 
شهر تا آخر می ایستد.  کارآمدی حسین موجب می شود او را به سمت فرماندهی 
گردان رزمی در طرح »آزادســازی سوسنگرد« منصوب نمایند. طرح حفر کانال 
در نقاطی از سوســنگرد جهت محاصره دشــمن توسط ایشان نیز معروف است. 
می گویند او آنقدر در عملیات امام مهدی )عج( در سوســنگرد به دشمن نزدیک 
بود که در البالی تانک ها به شــهادت رسید. حاج صادق آهنگران می گوید: علم 
الهدی کشــته و مرده حســین ولشکالیی بود. حســین بهرامی که شهید شد، 
بچه های مســجد پارچه ای بر محراب مســجد نصب کردند که این جمله نوشته 
شــده بود؛ »حسین«! شهید غریب نام آشنا!.  جسد حسین چهل روز در محراب 

مسجد ماند و پس از آن به سمت »ولشکال« تشییع شد.

وزیر ورزش و جوانان عصر چهارشــنبه دیداری دو ساعته با رســول خادم درباره مسائل روز فدراسیون کشتی 
داشت.

رسول خادم در این باره گفت: در این نشست مسائل و مشکالت کشتی کشور در رابطه با امور اجرایی ، فنی و مالی و همچنین 
انتظارات خانواده بزرگ کشتی ایران مطرح شد.وی ادامه داد: در این دیدار مقرر گردید با توجه به در پیش بودن رویدادهای مهم 
مانند بازیهای آسیایی 2۰۱۸ ، مسابقات قهرمانی جهان و بازیهای المپیک 2۰2۰ توکیو در سه سال آینده ، با هماهنگی و همکاری 
همه جانبه در جهت رشــد و توســعه ورزش کشتی، موضوعات مشترک فیمابین وزارت و فدراسیون دنبال شود. رئیس فدراسیون 
کشتی همچنین گفت: در نشست با وزیر ورزش و جوانان در مورد نتایج تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در رقابت های جهانی 
فرانسه هم بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید در اولین فرصت، جلسه ای برای بررسی مشکالت موجود با حضور اعضای شورای 

فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشور، داورزنی معاون قهرمانی و سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان برگزار شود.

دیدار وزیر ورزش و رئیس فدراسیون کشتی

اعزام نشــدن دونده 400 متر بانوان ایران به مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا حواشی زیادی را در چند روز گذشته 
به وجود آورده است.

فدراسیون دوومیدانی یک بار دیگر در اعالم اسامی ورزشکارانش و اعزام آنها برای مسابقات برون مرزی به مشکل خورد. سال گذشته 
در آستانه مسابقات المپیک 2۰۱۶ ریو بود که مشخص شد قرار است رئیس کمیته آموزش به برزیل اعزام شود و لیال رجبی تنها نماینده 
زن ایران باید بدون مربی به المپیک برود. این داستان حتی به وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم کشیده بود و پس از حواشی زیادی 
که رخ داد سرانجام مربی رجبی به ریو رفت.حاال داستان دیگری برای نفرات اعزامی به بازی های داخل سالن آسیا پیش آمده و حواشی 
اعزام نشدن الهام کاکلی به ترکمنستان در چند روز گذشته زیاد بوده است. کاکلی که به دلیل عملکرد خوبش در دوهای 2۰۰ و ۴۰۰ متر 
مورد توجه فدراسیون قرار گرفته بود، نامش برای رفتن به ترکمنستان در سایت فدراسیون اعالم شد و حتی از او خواسته شد که به اردو 
هم بیاید، اما به یک باره موضع فدراسیون تغیر کرد و اعالم شد نام او برای سفر به مسابقات حذف شده است.کاکلی در صحبت هایی پس 
از عدم اعالم نامش برای داخل سالن آسیا گفته است: از سال گذشته قهرمان ایران هستم، اما همیشه نادیده گرفته شده ام و هیچ ارگانی 
نبود که از من حمایت کند. بزرگترین شانس زندگی ام از دستم رفت، چون می توانستم مدال بگیرم. پس از این صحبت ها تیمور غیاثی، 
سخنگوی سازمان تیم های ملی که این روزها یک تنه مقابل منتقدان فدراسیون و حتی برخی ورزشکاران ایستاده است، در این باره گفت: 
واقعا قصد فدراسیون بود که او را به مسابقات اعزام کند و به همین دلیل نام او را برای حضور در اردو اعالم کردیم. فدراسیون دوومیدانی 

۹ سهمیه داشت و ما هم می خواستیم با رایزنی با کمیته المپیک یک نفر را اضافه کنیم که قبول نکردند.

اعزام نشدن دونده 400 متر به ترکمنستان و پاسخ فدراسیون دوومیدانی
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