
ورزشی

صعود نوجوانان ایران به جمع 8 تیم برتر جام جهانی فوتبال

سرمربیتیمملی:مقابلاسپانیاهمشگفتیسازمیشویم
سرویس ورزشی-

تیم فوتبال نوجوانان ایران با پیروزی برابر مکزیک به 
مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام جهانی صعود کرد 
و باید برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی به مصاف اسپانیا 

برود.
تیــم فوتبال نوجوانــان ایران در مرحله یک هشــتم نهایی 
مســابقات جام جهانی نوجوانان از ساعت ۱۵ دیروز سه شنبه به 
مصاف مکزیک رفت که این مســابقه در نهایت با نتیجه ۲ بر یک 
به سود ایران به اتمام رسید تا نوجوانان ایران به مرحله یک چهارم 
نهایی صعود کنند. برای ایران محمد شریفی )۷ - پنالتی( و الهیار 
صیادمنش )۱۱( گلزنــی کردند و تک گل مکزیک در دقیقه ۳۸ 
توســط دالروسا به ثمر رســید. ایران این بازی را با ترکیب علی 
غالمزاده، طاها شریعتی, مجید نصیری، علی ستاوی, احمدجاللی, 
محمد شــریفی، علی داوران، امیرحســین حســین زاده، محمد 
قادری، یونس دلفی و الهیار صیادمنش آغاز کرد. در همان دقایق 
ابتدایی، داور مســابقه یک خطای پنالتی به ســود ایران اعالم و 
محمد شریفی در دقیقه ۷ این پنالتی را به گل تبدیل کرد. بازی 
هجومی ایران بعد از این گل در دقیقه ۱۱ روی ضربه زیبای الهیار 
صیادمنش کامل شــد و ایران به گل دوم رسید. تیم ایران پس از 
به ثمر رساندن گل دوم کمی عقب کشید و مکزیک برای جبران 
نتیجه حمالت بیشــتری انجــام داد و در دقیقه ۳۸ یکی از گلها 
را توســط دالروســا جبران کرد تا نیمه اول با نتیجه ۲ بر یک به 
سود ایران تمام شود. در نیمه دوم حمالت مکزیک ادامه یافت. با 
این حال شاگردان عباس چمنیان هم فرصتهای زیادی به دست 
آوردند و می توانستند اختالف گلها را بیشتر کنند. فرصتهای ایران 

به خاطر کم تجربگی و کم دقتی بازیکنان از دست رفت. در دقایق 
میانــی نیمه دوم این مکزیک بود که بازی را در دســت گرفت و 

حتی یکبار توپ را به تیرک دروازه ایران زد.
باوجود فشــارهای مکزیک، در ۵ دقیقه آخر مسابقه ایران با 
انجام دو تعویض توانست فشار حمالت را از روی دروازه اش بردارد 
و روی ضدحمالت، چند موقعیت مسلم گلزنی را ایجاد کند. این 
موقعیتها هم روی کم دقتی تیم ایران از دســت رفت تا بازی در 
نهایت با همان نتیجه ۲ بر یک به سود ایران به اتمام برسد. برتری 
ایران برابر مکزیک در شــرایطی بود که این تیم ســابقه دو دوره 

قهرمانی جهان در این رده سنی را در کارنامه خود دارد.
اتفــاق مهم این بــازی دریافت کارت زرد از ســوی دلفی و 

محرومیت این بازیکن خوش تکنیک از دیدار بعدی ایران بود.
اسپانیا حریف بعدی ایران

در دیگر بازی مرحله یک هشــتم نهایی، نوجوانان اسپانیا در 
دقایق پایانی دیدار با فرانسه به برتری دست یافتند تا حریف ایران 
در مرحله بعدی مسابقات شوند. این بازی یکشنبه هفته آینده ۳0 
مهرماه برگزار می شــود. در بازی اسپانیا و فرانسه، اسپانیا ابتدا از 
حریف خود عقب افتاد؛ اما با گل میراندا در دقیقه 44 به تســاوی 

دست یافت و در نهایت از روی نقطه پنالتی با گل رویز در دقیقه 
9۱، موفق به شکست فرانسه شد. 

چمنیان: منتظر شگفتی های بعدی ما باشید
در پایــان این بــازی عباس چمنیان ســرمربی تیم فوتبال 
نوجوانــان ایران در جمع خبرنگاران گفــت: در آغاز بازی دو گل 
زدیم و شــانس برای زدن گل های دیگر هم داشتیم اما یک گل 
دریافت کردیم. همیشه به بازیکنانم گفته ام که نتیجه ۲ بر صفر، 
نتیجــه خطرناکی اســت و اگر تیم حریف گل بزند کار دشــوار 
می شــود. اینکه توانستیم در نیمه دوم بازی را کنترل کنیم اتفاق 
مثبتی بود. ســرمربی تیم نوجوانان در ادامه تصریح کرد: مکزیک 
بازیکنان باکیفیتی در حمله داشــت. به ویژه بازیکن شــماره ۱9 
کــه خیلی ما را اذیت کرد. فراموش نکنید که در نیمه دوم هم ما 
فرصت های زیادی برای گلزنی داشتیم. از تالش بازیکنان  راضی ام 

و از حاال به بازی بعدی فکر می کنیم.
وی دربــاره اینکه تیم ملی در نیمــه دوم به دفاع رفت بیان 
کــرد: گل مکزیک در نیمه نخســت کار ما را ســخت کرد. برای 
سازماندهی مان در دفاع، امیر حسین اسماعیل زاده را آوردیم که 

از آن زمان شرایط بهتر شد.
چمنیان درباره اینکه برای حضور در مرحله یک چهارم پایانی 
جام جهانی برنامه های متفاوتی دارد گفت: پس از مرحله گروهی 
تیم را بازســازی کردیم و این موضــوع برای بازی یک چهارم هم 
انجام می شود. این کار را در ابعاد تاکتیکی و روحی انجام می دهیم. 
برای رسیدن به نیمه نهایی یک گام مهم دیگر در پیش داریم. وی 
درباره اینکه آیا ایران در ادامه جام شگفتی دیگری در پیش دارد یا 

نه خاطرنشان کرد: منتظر شگفتی های بعدی ما باشید.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری ایران ضمن اعالم زمان رکوردگیری اردونشینان این تیم از خط خوردن یک 
وزنه بردار در پایان این مرحله از تمرینات خبر داد.

محسن بیرانوند در حاشیه برگزاری اردوی تیم ملی وزنه برداری در شهرستان بابلسر از رکوردگیری اردونشینان در روز ۳ 
آبان ماه خبر داد و اعالم کرد تا پایان اردوی کنونی، یک وزنه بردار  از جمع اردونشینان خط خواهد خورد.سرمربی تیم ملی 
وزنه برداری ایران در خصوص تمرینات ملی پوشان نیز گفت: اردوی سه هفته ای سطح دریای شهرستان بابلسر با جدیت باال 
به منظور آمادگی هر چه بهتر ملی پوشــان برای حضور در مسابقات جهانی آمریکا از روز شنبه ۱۵ مهرماه با ۱۱ ملی پوش 
آغاز شد. این اردو، سه هفته به طول خواهد انجامید و روز پنجشنبه ) 4 آبان ماه ( ملی پوشان به تهران می آیند و تمرینات 
خود را بدون تعطیلی تا روز اعزام به مسابقات جهانی در کمپ تیم های ملی ورزشگاه آزادی تهران ادامه می دهند. بیرانوند 
ضمن اشــاره به رکوردگیری این مرحله از اردوها نیز تصریح کرد: یک رکوردگیری درون اردویی را امروز چهارشــنبه از ملی 
پوشان خواهیم داشت و در نهایت رکوردگیری پایانی این مرحله از اردو را از ساعت ۱۷ تا ۱9 چهارشنبه هفته آینده )۳آبان( 
با حضور ۱۱ وزنه بردار برگزار می کنیم تا یک نفر از جمع ملی پوشان کنار گذاشته شود. برهمین اساس ترکیب اصلی و ۸ 
نفره تیم با ۲وزنه بردار رزرو، مشخص می شود.مجید عسگری در دسته ۶9 کیلوگرم، کیانوش رستمی و علی میری در دسته 
۸۵ کیلوگرم، سهراب مرادی و سید ایوب موسوی در دسته 94 کیلوگرم، محمدرضا براری، علی هاشمی و علیرضا سلیمانی 
در دسته ۱0۵ کیلوگرم، بهداد سلیمی، سعید علی حسینی و همایون تیموری در دسته ۱0۵+ کیلوگرم، ۱۱ وزنه بردار حاضر 
در این مرحله از اردوی تیم ملی هســتند که خود را برای رکوردگیــری هفته آینده آماده می کنند.  رقابتهای وزنه برداری 

قهرمانی سال ۲0۱۷ جهان به میزبانی امریکا از ۶ تا ۱4 آذرماه در شهر آناهیم برگزار می شود.

انجام رکوردگیری از 11 وزنه بردار تیم ملی حضور رؤسای فدراسیون ها 
در نشست ستاد عالی بازی های آسیایی و المپیک 

با تاکیــد وزیر ورزش و با توجه بــه در پیش بودن 
بازی های آســیایی از این پس نشست های ستاد عالی 
بازی های آسیایی و المپیک با حضور روسای فدراسیون ها 

برگزار خواهد شد.
ســتاد عالی بازی های المپیک و آســیایی سال گذشته با 
حضور مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و معاون وی در 
ورزش قهرمانی و حرفه ای، کیومرث هاشمی و شاهرخ شهنازی 
رئیــس و دبیر کل کمیته ملی المپیک، محمود خســروی وفا 
و مســعود اشــرفی رئیس و دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک و 
همچنین اصغر رحیمی رئیس مرکــز نظارت بر تیم های ملی 
تشکیل و آغاز به کار کرد. این ستاد تا به دیروز چهار بار تشکیل 
جلســه داده تا خط مشی خود را در مورد مهمترین موضوعات 
مشــخص کند. آخرین نشست ستاد عالی بازی های المپیک و 
آسیایی یکشنبه برگزار شد. بازی های آسیایی ۲0۱۸ اندونزی 

موضوع محوری این نشســت بود. هجدهمین دوره بازی های 
آســیایی ۲۷ مردادماه تا ۱۱ شهریورماه سال آینده به میزبانی 
اندونزی و در جاکارتا، پالمبانگ و چند حومه این دو شهر برگزار 
می شــود. با اضافه شــدن ۱۳ رشــته جدید و حذف 4 رشته، 
در مجموع این دوره بازی های آســیایی در 40 رشــته برگزار 
می شــود.کمیته ملی المپیک از آبان ماه نشست های تخصصی 
خود با مسئوالن فدراسیون ها به منظور ارزیابی وضعیت رشته 
هــای مختلف برای حضور در این بازی ها را آغاز می کند اما بر 
اساس آنچه در نشست یکشنبه ستاد عالی بازی های آسیایی و 
المپیــک مطرح و مورد تاکید وزیر ورزش نیز قرار گرفت، اینکه 
از این پس با توجه به فاصله کم باقی مانده تا بازی های آسیایی 
اندونزی، نشســت های ستاد عالی با فاصله کمتر برگزار خواهد 
شــد. ضمن اینکه در هر یک از نشســت ها روســای برخی از 
فدراسیون های حاضر در این بازی ها نیز حضور خواهند داشت.

* تیم ملی پاراتکواندو برای شــرکت در رقابت های جهانی که از روز پنجشــنبه ۲۷ مهر در لندن برگزار می شود، دیروز با ۵ 
ورزشــکار عازم این رقابت ها شد.وزن کشی این رقابت ها امروز ۲۶مهر انجام می شود و رقابت ها از روز پنج شنبه در لندن آغاز 
و به مدت ۲ روز ادامه خواهد داشــت. احمد نریمانی کالس 4۲K وزن ۷۵+، مهدی پوررهنما کالس 44K وزن ۷۵-، محمود 
جعفرزاده کالس 4۲K وزن ۷۵-، اصغر عزیری 44K وزن ۷۵+ و سعید صادقیان 4۲K وزن ۶۱- به عنوان ورزشکاران اعزامی 
به رقابت های جهانی پاراتکواندو هســتند که هدایت این تیم را مســعود لشگری )سرپرست تیم(، پیام خانلرنی )سرمربی( و 

مهدی احمدی )مربی( بر عهده دارد.
* کمیته انضباطی فدراســیون والیبال تیم رعد پدافند کاشان را به یک جلسه محرومیت از همراهی تماشاگر 
محکوم کرد. جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال روز دوشنبه 24 مهر ماه برای رسیدگی به رفتار نامناسب 
تعدادی از تماشاگران دیدار تیم های رعد پدافند کاشان و بانک سرمایه در هفته دوم لیگ برتر تشکیل گردید. بر 
اساس گزارش ناظر این مسابقه، چند تن از طرفداران منسوب به تیم والیبال رعد پدافند کاشان در این مسابقه با 
بکار بردن الفاظ زشت به سرمربی تیم بانک سرمایه بی احترامی کردند و موجب بروز جو ناسالم در سالن مسابقه 
شدند. بدین ترتیب دیدار تیم های رعد پدافند کاشان و خاتم اردکان که امروز در چارچوب هفته سوم لیگ برتر 

در سالن هفت مهر کاشان برگزار می شود، بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.
* در ادامه مرحله فینال رقابت های قهرمانی آســیا ملی پوشــان ایران یک نقره و یک برنز دیگر کسب کردند. در کایاک یک 
نفره ۲00 متر مردان جوانان شایان مافی ششم شد. در کایاک چهار نفره ۲00 متر بانوان بزرگساالن تیم ایران با ترکیب مونا 
ابراهیمی، گلناز غضنفریان، هدیه کاظمی و آرزو حکیمی بر ســکوی سوم آسیا ایستادند.در کانو ۲00 متر مردان بزرگساالن 
عادل مجللی به مدال نقره رســید.در کایاک چهار نفره هزار متر مردان بزرگســاالن تیم ایران با ترکیب امین بوداغی، امید 

احمدی، صادق زمانی و محمدطاهر حسینی افشار چهارم شد.
* احمد ضیایی، نایب  رئیس  فدراســیون والیبال دیروز با حضور در دفتر دبیرکل فدراسیون برای تصدی پست 
ریاست فدراسیون والیبال در انتخابات ثبت نام کرد. پیش از این علی پور عروجی نیز به عنوان نخستین فرد در 
انتخابات ریاست فدراسیون والیبال ثبت نام کرده بود.ثبت نام نامزدهای ریاست فدراسیون والیبال از 16 مهر ماه 

آغاز شد و تا 10 روز کاری ادامه  دارد.

خواندنی از ورزش ایران

قرعه کشی مرحله پلی آف انتخابی جام جهانی در 
قاره اروپا در شهر زوریخ سوئیس برگزار شد.

قرعه کشی مرحله پلی آف انتخابی جام جهانی در قاره اروپا 
در شهر زوریخ سوئیس برگزار شد و هشت تیم راه یافته به این 
مرحله حریفان خود را شــناختند. بر اساس قرعه کشی صورت 
گرفته ایتالیا قهرمان چهار دوره جام جهانی باید برابر ســوئد به 
میدان برود. فرناندو هیرو کاپیتان سابق تیم ملی اسپانیا در این 
مراسم حضور داشت و قرعه کشی را انجام داد.نتایج قرعه کشی 

پلی آف انتخابی جام جهانی در اروپا به این شرح است:
* ایرلندشمالی ........................................................................ سوئیس

* کرواسی ..................................................................................... یونان
* دانمارک .................................................................................... ایرلند
* ایتالیا .......................................................................................... سوئد

تیم هایی که نام شــان ابتــدا آمده در بــازی رفت میزبان 
هستند. بازی های رفت این مرحله از رقابت ها روزهای پنج شنبه 
)۱۸ آبان(، جمعه )۱9 آبان( و شــنبه )۲0 آبان( برگزار خواهد 
شــد و بازی های برگشــت نیز روزهای یک شــنبه )۲۱ آبان(، 
دوشــنبه )۲۲ آبان( و سه شــنبه )۲۳ آبان( برگزار می شوند تا 
چهره چهار تیم دیگــر صعود کننده از قاره اروپا به جام جهانی 

روسیه مشخص شود.

قرعه کشی انتخابی جام جهانی در اروپا
تقابل ایتالیا و سوئد در راه رسیدن به روسیه

خروجی جلسه های هیئت اجرایی کمیته المپیک چیست؟
در جلسات هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک هنوز 
نوبت به رسیدگی به مهم ترین موضوعات و چالش های 

پیش روی کمیته المپیک نرسیده است.
هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در جلسات خود هنوز 
بــه مهم ترین مواردی که باید درباره آن تصمیم گیری شــود 
رسیدگی نکرده  است. جلسه سرپرستان کاروان ها برای حضور 
در بازی های آسیایی در حالی قرار است اوایل آذر برگزار شود 
که هنوز خبری از انتخاب سرپرست برای ایران نیست. هیئت 
اجرایی کمیته ملی المپیک اینکه به صورت جدی به مســئله 
انتخاب سرپرســت کاروان ایران بپردازد را هنوز در دســتور 

جلسات خود قرار نداده است.
از آنجا که گفته می شود اندونزی چندان شرایط راحتی را 
برای تیم ها فراهم نخواهد کرد و از االن مشــکالت میزبانی به 
گوش می رسد بنابراین جلسه سرپرست ها و بازید از سالن ها و 
دیگر امکاناتی که اندونزی برای بازی های آسیایی فراهم کرده، 
بسیار اهمیت دارد چراکه اگر شرایط در طول بازی ها چندان 
راحت نباشد و مشکالتی وجود داشته باشد، سرپرست کاروان 
باید در تمام جزییات آن قــرار گرفته و از االن تدابیر ویژه ای 

در نظر گرفته شود اما هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک فعال 
انتخاب سرپرست را در برنامه کاری خود قرار نداده است.

از دیگــر موارد موجود، بحث آیین نامه انتخابات اســت با 
وجود اینکه گفته می شــد کمیته ملی المپیک به دنبال این 
اســت انتخابات زودتر از موعد و حتی در آذرماه انجام شــود 
اما تصویب آیین نامــه انتخاباتی هنوز در برنامه کاری هیئت 

اجرایی قرار نگرفته است.
از طرفــی با توجه به اینکه خبری از تصویب اساســنامه 
جدید توسط هیئت وزیران نیست، به نظر می رسد انتخابات با 
همان اساسنامه قبلی برگزار شود، بنابراین باید مشخص شود 
تکلیف برخی تغییرات مهم که در اساســنامه جدید داده شد 
چه می شــود. برای نمونه انتخابات کمیسیون ورزشکاران ۱۲ 
آبان برگزار می شود و آیا نماینده کمیسیون ورزشکاران طبق 
اساسنامه جدید در هیئت اجرایی حضور خواهد داشت یا نه؟

مســائل مهمی پیش روی کمیته ملی المپیک است که 
باید هر چه زودتر به آنها رسیدگی شود و در دستور کار هیئت 
اجرایی قرار گیرد، پیش از اینکه در دقیقه نود و با عجله مجبور 

به پرداختن به آن شود.

بالن، گزینه اصلی سرمربیگری 
در تیم ملی آمریکا

ســرمربی ســابق پاری ســن ژرمن به احتمال خیلی زیاد هدایت تیم ملی 
فوتبال آمریکا را برعهــده می گیرد.تیم   ملی فوتبال آمریکا با هدایت بروس آره نا 
نتوانســت جواز حضور در جام جهانی ۲0۱۸ روســیه را به دست آورد. سرمربی 
آمریکا بعد از این ناکامی بزرگ تصمیم گرفت که استعفا کند.مجله فرانس فوتبال 
از لورن بالن، سرمربی سابق پاری  سن  ژرمن به عنوان گزینه اصلی هدایت آمریکا 
سخن به میان آورد و تاکید کرد که اگر بالن با پیشنهادهایی از باشگاه های بزرگ 
اروپایی مواجه نشــود راهی آمریکا می شود.به نوشته فرانس فوتبال، بالن گزینه 
خوبی برای هدایت آمریکا اســت، چرا که او سابقه مربیگری کردن در تیم   ملی 
فوتبال فرانســه را بر عهده دارد و با پاری  ســن  ژرمن هم جام های زیادی کسب 
کرد.بالن در تابستان با پیشنهاد دو باشگاه ترکیه ای و یک باشگاه از چین مواجه 

شد اما آنها را رد کرد.
پاداش ویژه پاری  سن  ژرمن 
برای توپ طالی احتمالی نیمار

باشگاه پاری  سن  ژرمن در قرارداد نیمار آورده که هر بار توپ طال را به دست 
آورد، ســه میلیون یورو پاداش می گیرد. نیمار در تابستان فصل نقل  و انتقاالت 
تصمیم گرفت که بارســلونا را ترک کند و با ۲۲۲ میلیون یورو راهی پاری  سن  
ژرمن شود تا به عنوان گران ترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان انتخاب شود.باشگاه 
پاری  ســن  ژرمن در قرارداد نیمار بند جالبی را قرار داده است. در این بند آمده 
است تا پایان قرارداد این بازیکن برزیلی هر بار که او بتواند توپ طال را به دست 
آورد سه میلیون یورو به او پاداش داده می شود.این بند به خاطر این  اضافه شده 
که این ستاره برزیلی تالش بیشتری برای رسیدن به توپ طال بکند. سران پاری 
 سن  ژرمن سخت به دنبال قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا هستند. آنها به خوبی 
می دانند که یکی از راه های رسیدن نیمار به توپ طال قهرمانی در لیگ قهرمانان 
است و به همین خاطر چنین بندی را در قرارداد او آورده اند.نیمار این شانس را 
دارد که جزو سه نامزد نهایی کسب توپ طال در سال ۲0۱۷ باشد اما او شانس 
بســیار کمی برای کسب این جایزه دارد و به احتمال خیلی زیاد این کریستیانو 

رونالدو باشد که توپ طالی ۲0۱۷ را به دست آورد.
پیشنهاد هنگفت رئال مادرید برای جذب هری کین 

یک نشریه انگلیســی از برنامه قهرمان اسپانیا برای خرید مهاجم انگلیسی 
تاتنهام با پیشــنهاد هنگفت خبر داد. باشگاه رئال مادرید قصد دارد برای خرید 
هری کین از تاتنهام اقدام کند و به همین منظور پیشنهادی ۱۵0 میلیون پوندی 
برای خرید این بازیکن انگلیســی آماده کرده اســت.زین الدین زیدان، سرمربی 
کهکشــانی ها در کنفرانس خبری پیش از بازی امشــب )سه شنبه( تیمش برابر 
تاتنهام در لیگ قهرمانان اروپا به شیوه ای خاص از کین تمجید کرد که به زعم 
نشــریه میرر شیوه تمجید او از این بازیکن ۲۳ ساله اولین نشانه علنی از تمایل 
کهکشــانی ها برای خرید این بازیکن انگلیسی بوده است.به نوشته میرر، باشگاه 
رئال مادرید قصد دارد تابستان سال آینده با ارائه پیشنهادی ۱۵0 میلیون پوندی 
برای اولین بار شانس خود را برای خرید کین امتحان کند و این بازیکن ملی پوش 
در صدر بازیکنان مورد نظر قهرمان فصل گذشته اروپا قرار دارد. این در حالیست 
که او به تازگی قراردادش با تاتنهام را تا سال ۲0۲۲ تمدید و حقوق هفتگی اش 

به ۱00 هزار پوند افزایش پیدا کرده است.
تهدید داعش به انجام حمله تروریستی

 در جام جهانی روسیه
گروه تروریســتی داعش از برنامه اش برای حمله به کشور روسیه در جریان 
برگزاری بازی های جام جهانی ۲0۱۸ خبر داد.گروه تروریســتی داعش با انتشار 
پوستری، روســیه را به حمله به این کشــور در جریان برگزاری مسابقات جام 
جهانی ۲0۱۸ تهدید کرد. در پوســتر منتشر شده یکی از اعضای این گروه با در 
دست داشتن اسلحه ای جلوی یک ورزشگاه ایستاده و لوگوی جام جهانی ۲0۱۸ 
و بمبی که پرچم گروه تروریســتی روی آن حک شده، دیده می شود. مسابقات 
جام جهانی در ماه های ژوئن و جوالی ۲0۱۸ به میزبانی ۱۱ شهر از کشور روسیه 

برگزار خواهد شد.
دادستانی مادرید از مارسلو شکایت کرد

دادســتانی پایتخت اسپانیا پرونده ای را در شکایت از دفاع چپ برزیلی تیم 
فوتبال رئال مادرید به جریان انداخت. دادســتان ایالتی شهر مادرید با متهم 
کردن مارســلو به فرار از پرداخت مالیاتش از این بازیکن برزیلی شکایت کرد. 
دادستانان اســپانیایی مدعی هســتند که دفاع چپ تیم فوتبال رئال مادرید 
بــرای فرار از اعالم رقم واقعی درآمدهایش برای پرداخت مالیات آن در ســال 
۲0۱۳، اقدام به سند ســازی کرده است. در همین راستا، دیروز دفتر دادستان 
مدعی العموم شهر مادرید علیه این بازیکن برزیلی در دفاع از خزانه داری اسپانیا 
شــکواییه ای را تقدیم دادگاه آلکوبنداس کرده اســت.رقم دقیق اعالم شده از 
ســوی دادستانی شــهر مادرید به عنوان مالیات پرداخت نشده مارسلو، 49۱ 
هزار یورو اســت. مارســلو تنها بازیکن رئال مادرید نیست که به فرار مالیاتی 
متهم می شــود. پیش از او کریستیانو رونالدو به عدم پرداخت ۱4 میلیون یورو 
مالیات متهم شده و اولین جلسه رسیدگی به تخلفات این بازیکن پرتغالی هم 

برگزار شده است.
میالن در فکر بازگرداندن آلگری به سن سیرو

باشگاه میالن در نظر دارد سرمربی پیشین خود را به سن سیرو بازگرداند.
روزنامه »رپابلیکا« ایتالیا گزارش داد مدیران باشــگاه میالن در نظر دارند، 
برای فصل آینده تغییراتی روی نیمکت مربیگری خود به وجود بیاورند. وینچنزو 
مونتال که با وجود جذب ۱۱ بازیکن جدید در این تابســتان، تیم تحت هدایتش 
عملکرد مناســبی در فصل جاری رقابت های سری A ایتالیا نداشته، جایگاهش 
به شــدت متزلزل اســت. در حالی که از کارلو آنچلوتی که خود اخیراً از سمت 
ســرمربیگری بایرن مونیخ اخراج شد به عنوان گزینه سرمربیگری روسونری در 
تابســتان آینده یاد شده است، »رپابلیکا« خبر داد سران باشگاه میالن به دنبال 
بازگرداندن ماســیمیلیانو آلگری به روی نیمکت سرمربیگری این تیم هستند. 
آلگری پیش از اینکه هدایت یوونتوس را بر عهده بگیرد بین ســال های ۲0۱0 
 A تا ۲0۱4 ســرمربی میالن بوده و این تیم را در سال ۲0۱۱ به قهرمانی سری

رساند. او تا سال ۲0۲0 با بانوی پیر قرارداد دارد.
تیاگو جانشین احتمالی اینیستا در خط میانی بارسلونا

بارسلونا تالش می کند هافبک ملی پوش اسپانیایی بایرن مونیخ را جانشین 
آندرس اینیستا کند.

تیم بارســلونا از مدت ها قبل در جســت وجوی هافبکی است که بتواند در 
آینده به عنوان جانشین اینیستا در ترکیب خود مورد استفاده قراردهد. براساس 
اخباری که از اسپانیا کسب شده، به نظر می رسد توجه باشگاه کاتاالنی به »تیاگو 
آلکانترا« هافبک ۲۶ ســاله بایرنی ها جلب شده است.ســتاره ای که در گذشته 
عضو آبی و اناری ها بوده و حاال مســئوالن تیم اســپانیایی دنبال بازپس گیری 
فرزند گمشــده خود هستند.آلکانترا در آکادمی فوتبال بارسا معروف به الماسیا 
پرورش یافته و ۱0۱ بازی برای تیم سابق خود انجام داده تا اینکه در سال ۲0۱۳ 

به عضویت مونیخی ها درآمد.

رئیس  فدراســیون پزشکی ورزشی و دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ )نادو( اسامی و میزان محرومیت 
چهار ورزشکار دوپینگی را اعالم کرد.

دکتر غالمرضا نوروزی، اســامی چهار ورزشــکار دوپینگی و میزان محرومیت آنان که پس از سپری شدن پروسه قانونی 
صدور رای صورت گرفته است، به شرح زیر اعالم کرد:

۱-ســید موسی مصطفوی از دوچرخه سواری، به دلیل مصرف ماده ممنوعه آندروستان- دیول به مدت چهار سال )از ۲ 
اردیبهشت 9۶ لغایت اول اردیبهشت ۱400( محروم شد.

۲- حسین صادقی هوالیی از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، به دلیل مصرف ماده ممنوعه استانوزولول به مدت 
چهار سال )از دهم تیرماه 9۶ تا نهم تیرماه ۱400( محروم شد.

۳- محمد ابراهیمی از جودو، به دلیل مصرف ماده ممنوعه اســتانوزولول به مدت چهار سال )از ۳۱ اردیبهشت ماه 9۶ تا 
۳0 اردیبهشت ماه ۱400( محروم شد.

4- محمدعلی مرادیان از دوچرخه سواری، به دلیل مصرف ماده ممنوعه متیل هگزان آمین به مدت دو سال )از ۱۷ تیرماه 
9۶ تا ۱۶ تیرماه ۱۳9۸( محروم شد.

اعالم اسامی 4 ورزشکار دوپینگی

رئیس  سازمان تیم های ملی تکواندوی ایران در مجمع انتخابات فدراسیون تکواندو ثبت نام کرد.
با نزدیک شدن به پایان زمان ثبت نام کاندیداها برای شرکت در انتخابات فدراسیون تکواندو، آرش فرهادیان رئیس  سازمان 
تیم های ملی تکواندوی ایران هم در این انتخابات نام نویسی کرد. نام نویسی این مجمع از ۱۵ مهر آغاز شده و تا امروز ادامه 
دارد. تا دیروز هشت نفر برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو نام نویسی کرده اند که اسامی آنها به قرار زیراست: 
حســین آینه چی، لقمان کشاورز، محمد قنبری، مختار کالنتری، جمشید سهرابی، علیرضا صیاد، آرش فرهادیان و سیروس 
رضایی. نکته قابل توجه این است که، محمد پوالدگر رئیس  وقت فدراسیون تکواندو تا دیروز برای شرکت کردن در این مجمع 
نام نویسی نکرده و هادی ساعی که بخاطر انتقادات خود یکی از گزینه های احتمالی ثبت نام بود تا بحال از شرکت کردن در 
این انتخابات خودداری کرده اســت. ســاعی دارنده سه مدال المپیک دیروز درخصوص دالیل عدم ثبت نام خود در انتخابات 
فدراسیون تکواندو گفت: یکی از دالیلی که در انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو ثبت نام نکردم این بود که خواستم به همه 
آقایان ثابت کنم که اگر انتقاد می کردم به دنبال پســت نبوده و نیســتم. اگر در طول این مدت از عملکرد ضعیف مدیریت 
فدراسیون تکواندو انتقاد کردم به دنبال پست نبودم. من همیشه روی حرف هایم بوده و هستم و حاال هم امروز با عدم ثبت نام 
در انتخابات ثابت کردم که من دلم برای تکواندو و جوانان می سوزد که از عملکرد ضعیف مدیریت تکواندو انتقاد کردم. همه 

خانواده تکواندو که این روزها در مورد تکواندو انتقاد دارند به این دلیل است که دلشان برای این رشته می سوزد.

مهلت ثبت نام انتخابات فدراسیون تکواندو امروز به پایان می رسد
 فعال خبری از ساعی و پوالدگر نیست

 مراســم جشــن روز ملــی پارالمپیــک امروز بــا حضــور ۳۵ هزار نفــر در سراســر کشــور برگزار 
می شود.

مراســم روز ملی پارالمپیک در شــرایطی امروز با حضور ۳۵هزار نفر در سراسر کشــور برگزار می شود که قرار است ۳ هزار 
معلــول در تهران و در ســالن امام علی)ع( مجموعه فرهنگی ورزشــی میالد نــور گرد هم آیند. پیــاده روی همگانی، برگزاری 
کارگاه های آموزش ورزش همگانی با همکاری آموزش و پرورش مدارس اســتثنایی و بهزیســتی در حداقل ۲0 ایستگاه ورزشی 
شهرســتان ها و ۳۵ ایستگاه ورزشــی در تهران از جمله مهم ترین برنامه های پیش بینی شده در مراسم روز ملی پارالمپیک است. 
همچنین پیام ویدئویی اندرو پارســونز، رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک توســط یکی از قهرمانان قرائت خواهد شد.شعار هفته 
 پارالمپیک »توســعه ورزش همگانی، آموزش توانمندی، امید و شادابی در مسیر پارالمپیک« است و در این هفته ۳۳ برنامه اجرا 

می شود.

برگزاری مراسم روز ملی پارالمپیک با حضور ۳۵ هزار نفر

با پایان اردوی تیم ملی ژیمناستیک بزرگساالن و جوانان نفرات اعزامی به تورنمنت بین المللی اسلونی مشخص 
شدند و بامداد امروز عازم پایتخت اسلونی شدند.

با پایان یافتن اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری بزگساالن، کادر فنی تیم ملی سعیدرضا کیخا ، حمید قاقزانی، سامان مدنی، 
مهدی احمد کهنی و پدرام زاهدی را برای حضور در رقابت های بین المللی اسلوونی انتخاب کرد.همچنین با پایان  گرفتن مرحله 
دوم اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان ایران نیز، کادر فنی تیم ملی جوانان، محمدرضا خسرونژاد، مهدیار سلمانی، رضا 
بهلول زاده، مهدی الفتی و آرمین وطن خواه را برای حضور در رقابت های بین المللی اسلوونی انتخاب کرد. تیم ملی ژیمناستیک 

هنری جوانان و بزرگساالن ایران بامداد امروز تهران را به مقصد لیوبلیانا، پایتخت اسلوونی ترک کرد.

اعزام تیم ملی ژیمناستیک هنری به تورنمنت اسلوونی

AFC اماراتی ها را هم شوکه کرد
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد که اجازه حضور العین و الشباب در لیگ 

قهرمانان آسیا برای فصل آتی این رقابت ها را به علت بدهی مالی نخواهد داد.
کنفدراســیون فوتبال آســیا برای مجوز دادن به تیم هایی که جواز حضور 
 AFC.در لیگ قهرمانان آســیا را به دست آورده اند بســیار سخت گیری می کند
تاکید دارد که تنها تیم هایی می توانند در لیگ قهرمانان آســیا حضور داشــته 
باشند که بدهی مالی نداشته باشــند.از فوتبال عربستان تنها دو، سه تیم جواز 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کســب کرده اند. کنفدراسیون فوتبال آسیا در 
تازه ترین اعالم، به دو باشــگاه العین و الشباب امارات هم ابالغ کرده که به علت 
داشــتن بدهی نمی توانند در فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشند.
این اقدامات کنفدراسیون فوتبال آسیا نشان می دهد که آنها در مجوز ندادن به 
تیم های بدهکار بسیار جدی هستند و به احتمال خیلی زیاد هم تیم های ایرانی 
در فصل بعد به مشــکل خواهند خورد.با این شرایط بعید به نظر می رسد که با 
توجه به پرونده های بدهی مالی زیاد باشــگاه های ایرانی آنها بتوانند جواز حضور 

در لیگ قهرمانان آسیا را به دست آورند.
پیروزی نفت با درخشش دوباره آل کثیر

تیم فوتبال نفت تهران در نخســتین دیدار هفته دهم لیگ برتر با یک گل 
شــاگردان ویسی را مغلوب کرد.در نخستین دیدار هفته دهم لیگ برتر تیم های 
فوتبال نفت تهران و اســتقالل خوزستان از ســاعت ۱۵:4۵ در ورزشگاه تختی 
مقابــل هم قرار گرفتند که ایــن دیدار در پایان با پیروزی یک گله شــاگردان 
درخشــان پایان یافت.تک گل این دیدار را عیسی آل کثیر در دقیقه ۸0 به ثمر 
رســاند تا با شــش گل در کنار محمد قاضی در صدر جدول گلزنان قرار بگیرد.
در دقایق پایانی بازی، محمد نصرتی به دلیل درگیری با داور از زمین مســابقه 
اخراج شــد.نفتی ها با این ســه امتیاز، ۱۲ امتیازی شدند و موقتا به رده هشتم 
صعود کردند.استقالل خوزستان نیز با هفت امتیاز در جایگاه پانزدهم باقی ماند.

ویسی: از بی صاحبی می نالیم
سرمربی استقالل خوزستان می گوید دو تیم نفت و استقالل بازی بی روحی 
را به نمایش گذاشتند.عبداهلل ویســی در نشست خبری پس از این دیدار اظهار 
کرد: بازی زشــت و بی روحی دو تیم به نمایش گذاشتند که سهم ما بیشتر بود. 
امید اســت که ما به لیگ برگردیم. ما به یــک برد نیاز داریم. توانایی های ما این 
نیست ولی بازیکنان نمی توانند خودشان را به نمایش بگذارند. امیدوارم یک جایی 
این روند درست شود.او در پاسخ به این سوال که آیا استقالل نیاز به جذب بازیکن 
دارد گفت: چند تن از بازیکنان ما در حد لیگ دو بودند. باید تا نیم فصل امیدوار 
باشیم تا بتوانیم بازیکن جذب کنیم.سرمربی استقالل خوزستان گفت: ما بهتر از 
این ها را نداریم. ما از بی پولی نمی نالیم بلکه از بی صاحبی می نالیم. این که بازیکن 
نداند صاحبش چه کسی است آزارش می دهد. این آزار دهنده است که مسئوالن 
امروز و فردا می کنند. باشــگاه ما االن ۱۳ میلیارد تومان بدهی دارد. در اســتان 
خوزستان استانداری حمایت می کند. اگر واقعا ظرفیت ما این است که سه تیم در 
لیگ برتر نداشته باشیم بهتر است تیم داری نکنیم. ما شده ایم جوجه اردک زشت!

درخشان: نفت گوشت قربانی شده است
سرمربی نفت می گوید در حال حاضر شرایط حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
را ندارند.حمید درخشان در نشست خبری پس از این دیدار گفت: استرسی که 
ما در این دیدار داشــتیم باعث شد که نتوانیم بازی خوبی را به نمایش بگذاریم. 
مــا بازیکنان مان را ۵0 درصد از لحاظ روحــی و ۵0 درصد از لحاظ فنی ترمیم 
می کنیم. امیدوارم مشکالت بیرونی ما حل شود. ما در این دیدار یک بازی شش 
امتیازی را پیروز شدیم و وضعیت خودمان را بهتر کردیم.درخشان در ادامه گفت: 
درحال حاضر اصال شــرایط حضور در لیگ قهرمانان آســیا را نداریم. اگر مالک 
مشخص شود، ما تکلیف خودمان را می دانیم. مگر گوشت قربانی است که از این 
فرد می گیرید و به یک فرد دیگر می دهید؟ درست است که مشکالت داریم ولی 
با وجود این وضعیت بدی نداریم. درســت است که ما مشکل مالک داریم ولی 
باید همه این ها را درست کنیم. اگر قرار است که ما نماینده ایران باشیم به این 

شکل نمی توانیم حضور پیدا کنیم و باید تقویت شویم.
AFC شکایت خالد شفیعی از تراکتورسازی به

مدافع پیشین تراکتورســازی به علت طلب ۶۸0 میلیونی از این باشگاه به 
AFC شکایت کرد. خالد شــفیعی، مدافع پیشین تراکتورسازی شکایت رسمی 
خود از این باشــگاه را توسط وکیلش به AFC ارســال کرد.در نامه ای که وکیل 
شفیعی به کنفدراسیون فوتبال  آسیا ارسال کرده است، آمده است که متاسفانه 
با منقضی شــدن قرارداد بین آقای خالد شــفیعی و باشگاه تراکتورسازی تبریز 
که در بین ســال های ۲0۱4 تا ۲0۱۷ انعقاد شــده بود، این باشــگاه موظف به 
پرداخــت مبلغ ۶۸0 میلیون تومان  به طرف قرارداد خود یعنی خالد شــفیعی 
است.همچنین یک کپی از ترجمه قرارداد بین باشگاه و طرف قرارداد به این نامه 
  K الحاق شده بود که همراه با این نامه برای فیفا ارسال شد.این بازیکن اکنون در

لیگ کره جنوبی و در تیم اف سی سئول این کشور بازی می کند.
شفر در آزمون و خطا

تمرین دیروز اســتقالل در حالی برگزار شد که ســرمربی آلمانی این تیم 
به دنبال امتحان کردن بازیکنــان در نقاط مختلف زمین بود.تمرین دیروز تیم 
فوتبال اســتقالل در زمین شماره دو آزادی برگزار شد.در این تمرین تنها پژمان 
منتظری به دلیلی مصدومیت و مهدی قائدی به دلیل اخراج موقت غایب بودند.
جابرانصاری با پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، در این تمرین به طور کامل 
حاضر بود و در کارهای گروهی شــرکت داشت تا شانس بازی مقابل نساجی را 
داشته باشد.در تمرین دیروز استقالل، وینفرد شفر بازیکنان استقالل را در نقاط 
مختلف به کار برد. این امر به دلیل شناخت کم او از بازیکنان است و او به دنبال 
آزمون بازیکنان در نقاط مختلف اســت.با توجه به این که شــفر به دنبال تغییر 
سیستمی آبی هاست، او از فرشید باقری و چشمی در بخشی از تمرین به عنوان 
مدافع بهره برد.به نظر می رسد  استقالل با شفر تغییرات زیادی در نوع بازی ارائه 
خواهد داد چرا که او دو روز متوالی است که پیش از آغاز تمرین جلسات فنی ای 

را با بازیکنان برگزار می کند.
جنجاِل اصفهانی ها با پادرمیانی استاندار به اتمام رسید

با پادرمیانی استاندار اصفهان، اختالف میان دو باشگاه ذوب آهن و سپاهان 
برطرف شــد. در حالی که دو باشگاه اصفهانی ذوب آهن و سپاهان در هفته های 
گذشته بر سر اجاره ورزشگاه نقش جهان با یکدیگر به مشکل خورده بودند، در 
نهایت با پا درمیانی اســتاندار اصفهان دیــدار ذوب آهن - پارس جنوبی در این 
ورزشــگاه برگزار خواهد شد.تیم های ذوب آهن و پارس جنوبی از ساعت ۱۸ روز 
جمعه در چارچوب هفته دهم رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به 

مصاف یکدیگر خواهند رفت.
تفحص از استقالل و پرسپولیس کلید خورد

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی از کلیدخوردن تحقیق و تفحص 
از باشگاه های فوتبال اســتقالل و پرسپولیس خبر داد.احمد امیرآبادی  فراهانی 
عضو هیئت رئیسه مجلس شــورای اسالمی از کلید خوردن تحقیق و تفحص از 
باشگاه های فوتبال استقالل و پرسپولیس خبر داد و گفت: جمعی از نمایندگان 
بــا امضاء نامه ای که آن را در اختیار هیئت رئیســه مجلس قــرار دادند خواهان 
این تحقیق و تفحص شــده اند.وی با اعالم اینکه تقاضای این تحقیق و تفحص 
در هیئت رئیســه مجلس بررسی شــد، ادامه داد: این تقاضا برای بررسی بیشتر 
به کمیســیون فرهنگی مجلس ارجاع داده شــد.نماینده مردم قم در مجلس با 
تأکید بر اینکه کمیسیون فرهنگی پارلمان هفته آینده تقاضای این نمایندگان را 
بررسی می کند، افزود: کمیسیون باید گزارشی در این باره به هیئت رئیسه مجلس 
ارائه کند.عضو هیئت رئیســه مجلس در مورد محور های تفحص از باشــگاه های 
استقالل و پرســپولیس، گفت: مباحث مالی از جمله درآمد ها و هزینه کرد های 
این دو باشــگاه، مباحث مدیریتی در مــورد خرید بازیکنان و همچنین موضوع 

اسپانسر های دو تیم از جمله محور های این تحقیق و تفحص است.
عذر خواهی قائدی در جلسه  انضباطی باشگاه استقالل

مهاجم جوان تیم اســتقالل دیروز در جلسه ای که با عنوان جلسه انضباطی 
تشکیل شد از رفتار خود بعد از بازی با فوالد ابراز ندامت کرد.

مهدی قائدی بعد از پایان دیدار تیم های اســتقالل و فوالد نسبت به بازی 
نکردن خود اعتراض کرد و همین موضوع باعث شــد تا وینفرد شــفر سرمربی 
اســتقالل در تمرین فردای بازی با فوالد اجازه تمریــن را به این بازیکن جوان 
ندهد.قائدی که در این یکی دو روز در تمرین تیم امید استقالل زیر نظر نوازی 
شــرکت کرده بود دیروز با دعوت مسئوالن باشگاه در نشست انضباطی که برای 
وی ترتیب داده شــده بود شرکت و در این جلســه از رفتار خود بعد از بازی با 
فوالد خوزســتان ابراز ندامت کرد.مســئوالن باشگاه استقالل نیز بعد از شنیدن 
صحبت های این بازیکن وی را در اختیار کادر فنی قرار داده و مقرر شــد شــفر 
در خصوص زمان بازگشت این بازیکن جوان تصمیم نهایی را اتخاذ کند.نصراهلل 
عبداللهــی با تأیید این خبر گفت: در هر صــورت او عذر خواهی کرده و تصمیم 

گیرنده نهایی در مورد زمان حضور این بازیکن شفر خواهد بود.
درویش:خروج کالنتری از لیست سایپا قطعی نیست

مدیرعامل باشگاه ســایپا می گوید علی دایی درخواستی برای خارج کردن 
نام ایوب کالنتری از لیســت تیم سایپا نداشته اســت.رضا درویش درباره پارگی 
رباط پای ایوب کالنتری بازیکن تیم سایپا و احتمال خارج شدن نام این بازیکن 
از لیســت تیم گفت: ابتدا باید ببینیم بازگشت کالنتری چقدر طول می کشد و 
این بازیکن چه میزان زمان نیاز دارد. علی دایی تا االن درخواستی در این ارتباط 
نداشته است. برای ما در حال حاضر سالمتی کالنتری از همه چیز مهمتر است.
وی افــزود: چند بازیکن خارجی برای تقویت تیم در نیم فصل مدنظر علی دایی 
بود که آنها نتوانستند نظر سرمربی را جلب کنند. همچنین یک بازیکن برزیلی هم 
مذاکراتی با سایپا داشت ولی به یکباره به دبی رفت و به عضویت یک تیم در آمد.

صفحه 9
چهار شنبه ۲۶ مهر 1۳9۶ 

۲۷ محرم 1۴۳9 - شماره ۲1۷۴9

صدور حکم زندان برای 9 نفر

تاج:نمیگذاریمبرخیافرادفضایفوتبالرامسمومکنند
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: گزارش هایی روی میز 
کمیته  اخالق است که برخوردهای متفاوتی با آنها شده و 
ما حتی برای هشت ، 9 نفر حکم دستگیری صادر کرده ایم 

و حکم زندان دارند.
مهدی تــاج در تازه ترین صحبت های خــود درباره گزارش 
فدراســیون جهانی فوتبال مبنی بر این که فدراســیون فوتبال 
ایران را به خاطر حضور در پنج جام جهانی مختلف، پنج ســتاره 
نامیده، اظهار کرد: خیلی خوشــحالم و به جامعه فوتبال تبریک 
می گویم. جا دارد به مدیران باشــگاه ها و هیئت فوتبال و مربیان 
خسته نباشید می گویم. این اتفاقی بود که قبل و بعد از انقالب رخ 
نداده بود و حاال ما تنها کشــوری هستیم که فیفا آن را به عنوان 

فدراسیون پنج ستاره انتخاب کرده است.
او درباره حمایت باشــگاه ها از ایــن بازیکنان و جلوگیری از 
تباه شدن آینده آنها، یادآور شد: با مکانیزمی که سازمان لیگ در 
طول سه، چهار سال گذشته اتخاذ کرده است، بازیکنان بیشتر در 
چرخه مســابقات قرار می گیرند. ما سهمیه باالی ۲۳ سال به ۱۸ 
بازیکن کاهش داده ایم و بقیه بازیکنان باید زیر ۲۳ ســال باشند. 
ایــن که تیم نوجوانــان ما این قدر خــوب کار می کند به خاطر 
جوانگرایی در مسابقات لیگ برتر است. این بازیکنان آینده فوتبال 
ما هستند. می توانیم امیدوار باشیم که در سال های آینده تیم   ملی 

بسیار خوبی داشته باشیم.
رئیس فدراسیون فوتبال درباره اســتعمال دخانیات توسط 

بازیکنان لیگ برتری و موضع این فدراســیون در قبال این گونه 
رفتارهــا، تاکید کرد: این اتفاق را از دو موضع بررســی می کنیم. 
گزارش آن در حال  حاضر در روی میز من است و از طرفی عده ای 
می گویند که فتوشــاپ است. اگر فتوشــاپ باشد، کمیته  اخالق 
شالق و حبس دارد و با مجری مربوطه برخورد می کند. اگر غیر از 
این باشد طور دیگری برخورد می کنیم. تشخیص ما این است که 

تصویر آخر که در جراید پخش شده شامل این موضوع می شود.
او دربــاره دعوت از چهار مدیــر عامل لیگ برتری به کمیته  
اخالق فدراســیون فوتبال، گفت : آنها به دلیــل ارتباط با دالالن 
به کمیته  اخالق دعوت شــده اند البته هدف از این کار برخورد با 

دالالن است و بخش کمی از آن متوجه باشگاه ها می شود.
تاج درباره مصرف قرص روانگردان ترامادول توسط بازیکنان 
و تایید این اتفاق توســط بازیکنان سابق فوتبال مانند احمدرضا 
عابــدزاده، خداداد عزیزی و حتی تایید دکتر هراتیان، اظهار کرد: 
مصرف ترامادول شــامل دوپینگ می شــود و اگر در نمونه خون 
بازیکنی وجود داشــته باشــد قطعا با آن بازیکن برخورد خواهد 
شــد. بحث قلیان یک موضوع پیچیده است و به خانواده ، جامعه، 
باشگاه و فرهنگ مردم مربوط می شود. در کشور ما تعداد زیادی 
قهوه خانه وجود دارد که در آن قلیان می کشــند. باید اتفاقی رخ 
دهد و جلــوی آن را بگیرند. حوزه فوتبال هم باید از ورود چنین 
مواردی جلوگیری کند ولی اگر گزارشــی به کمیته  اخالق برسد 
حتما با آن برخــورد خواهیم کــرد. االن گزارش هایی روی میز 

کمیته  اخالق است که برخوردهای متفاوتی با آنها شده و ما حتی 
برای هشــت ، 9 نفر حکم دستگیری صادر کرده ایم و حکم زندان 
دارند. دادســرا در ماجرای برخورد با بداخالقی ها کمک زیادی به 
ما کرده اســت. پلیس امنیت تهران هــم در این کار به ما کمک 

کرده است.
رئیس فدراسیون فوتبال گفت : حال و روز فوتبال بسیار خوب 

اســت و این عملکرد محصول همه باشگاه ها است. مایل نیستیم 
تعداد انگشت شماری این حرکت را مسموم کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره پول بلوکه شده ایران در فیفا 
و AFC هم گفت : آن پول در حال  واریز شــدن به حســاب ایران 
اســت و می توانیم از آن اســتفاده کنیم و مقــداری از آن را هم 

خرج کرده ایم.

حدیث دشت عشق

سیدجلیل میری شهید خط شکن کربالی 4، 
فرزند ارشــد سیدقاسم و سیده قمر میری، متولد 
ششم فروردین ماه سال ۱۳۳۸ در روستای ویکان 
)ورک( توابع بخش رودبار الموت شهرستان قزوین 
بود. سیدجلیل در سال ۱۳۶4 به جمع  بسیجیان 

لشکر ۲۵ کربال پیوست و تک تیرانداز بود.
ســرانجام در شــامگاه چهارم دی ماه سال  
۱۳۶۵ در عملیات کربالی 4 به عنوان خط شکن 

حضور یافت و به همراه دیگر شهدای مظلوم غواص این عملیات در اسارت دشمن 
بعثی به فیض شهادت رسید.

شــهید ســیدجلیل میــری در روز بیست وششــم آذر ماه ســال ۱۳۶۵، 
 هشــت روز قبــل از شــهادت در وصیت نامه ای کوتــاه خطاب بــه خانواده اش 

می نویسد:
راه پدر را به بچه هایم بیاموزید که همانا راه حســین )ع( اســت، امام را تنها 
نگذارید و  پشتیبان اسالم باشید. می خواستم قبرم در خاک پاک »ویکان« باشد 
ولی از آنجایی که زمســتان است و سخت، هر جایی که خودتان خواستید دفنم 
کنید… بچه که تازه به دنیا آمده اگر پسر بود اسمش سیدمحمد مهدی و )بهرام( 
صدایش کنید و اگر دختر بود سید زهرا )آزاده( صدایش کنید. )داخل پرانتز اسم 

مستعار می باشد(.

زندگی نامه شهید سیدجلیل میری وَرکی )شهید غواص کربالی 4(

شهید خط شکن کربالی 4


