
ورزشی

تناقض در صحبت های خسروی وفا و هاشمی

انتخاباتکمیتهملیالمپیکسال97برگزارمیشود؟!
سرویس ورزشی-

تازه ترین  در  پارالمپیــک  ملــی  رئیس کمیتــه 
صحبت های خود مدعی شد به احتمال فراوان انتخابات 
کمیته ملی المپیک به جای امسال ، سال آینده برگزار 

می شود.
دهمین دوره مراســم گرامیداشت روز و هفته پارالمپیک 
دیروز با حضور جمعی از ورزشکاران فعال در ورزش جانبازان و 
معلوالن در تهران برگزار شد.محمود خسروی وفا رئیس کمیته 
ملی پارالمپیک و رئیس فدراســیون ورزش هــای جانبازان و 
معلوالن، مسعود اشرفی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، احمد 
ارشــدی معاون مالی این کمیته، شــاهرخ شهنازی دبیرکل 
کمیته ملــی المپیک، عبدالحمید احمــدی معاون فرهنگی 
وزارت ورزش و محمدعلی شجاعی رئیس فدراسیون تیروکمان 
همراه با مسئوالن فدراسیون نابینایان و ناشنوایان، فدراسیون 
ورزش های استثنایی و همچنین نمایندگان نهادهای دیگر از 

حاضران در مراسم بودند.
مراســم گرامیداشــت روز و هفتــه پارالمپیــک با رژه 
نمایندگانی از رشــته های مختلف فعال در ورزش معلوالن در 
حالی برگزار شــد که در ابتدای این مراســم گروهی با توپ 
به اجرای حرکات ورزشــی و نمایشی پرداختند. در این فاصله 
زهرا نعمتی دارنده مدال طال مســابقات تیر و کمان بازی های 
پارالمپیــک لنــدن و ریو نیز طی صحبت هایــی به چگونگی 
ورودش به ورزش معلوالن و آنچه وی را برای پیشرفت در این 

عرصه مصمم کرد، اشاره داشت.
برگزاری قطعی انتخابات پارالمپیک در بهمن 

محمود خســروی وفا رئیس کمیته ملــی پارالمپیک در 
حاشــیه این مراســم در جمع خبرنــگاران درخصوص روند 
تایید اساســنامه کمیته ملی پارالمیپک، اظهار داشت: تقریبا 
اساسنامه تصویبی در آخرین مراحل کار به سر می برد. مراحل 
اصلی برای تایید و تصویب این اساســنامه پشت سر گذاشته 
شــده و طبق اطالعات، آخرین کارهای الزم برای تاییدیه در 

کمیسیون اجتماعی دولت در حال انجام است.

وی در رابطه با زمان ابالغ نهایی این اساســنامه از سوی 
دولت به کمیته ملی پارالمپیک خاطرنشان کرد: البته نمی توان 
زمان دقیقی در این زمینه اعالم کرد. به صورت شفاهی به ما 
اعالم شــده که حداکثر تا دو ســه هفته آینده این اساسنامه 
به مرحله نهایی رســیده و به صورت رســمی ابالغ می شود.

رئیس کمیته ملی پارالمیپک در پاســخ به پرسش دیگر مبنی 
بر اینکه با این حساب انتخابات این کمیته باید در موعد مقرر 
برگزار شــود؟ گفت: قطعا انتخابات کمیتــه ملی پارالمپیک 
 همین امســال و در موعــد مقرر با اساســنامه جدید برگزار 

می شود.
وی ادامــه داد: ۴ ســال پیــش انتخابــات کمیته ملی 
پارالمپیک بهمن ماه برگزار شد. امسال نیز در همین ماه و بر 
اساس آیین نامه جدید انتخاباتمان را برگزار خواهیم کرد. هیچ 

اتفاقی هم موجب تغییر این تاریخ و جابجایی آن نخواهد شد.
رئیس کمیته ملــی پارالمپیک تاکید کــرد: انتخابات ما 
همین امسال برگزار می شود اما بعید می دانم انتخابات کمیته 
ملی المپیک برای برگزاری در موعد مقرر ســرانجامی داشته 
باشــد. اساسنامه این کمیته هنوز به سرانجامی نرسیده است. 
بنابراین فکر نمی کنم برنامه ای برای برگزاری انتخابات کمیته 

المپیک برای امسال وجود داشته باشد.
این ادعا در شرایطی از سوی خسروی وفا مطرح شده که 
محمود مشحون، عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک چند 
روز قبل اعالم کرده بــود که به هیچ وجه انتخابات به تعویق 
نمی افتد و ســر موقع انجام خواهد شد. حتی او به ضررهایی 
 که ورزش ایران ۴ ســال قبل از تعویق انتخابات دید، اشــاره 

کرد.
جالــب اینکه یکــی از اقدامات کمیته ملــی المپیک در 
راســتای برگزاری انتخابات دوره جدیــد ثبت نام از نامزدهای 

کمیســیون ورزشــکاران بوده که این روزها با حضور پرشور 
ورزشــکاران از رشته های مختلف انجام می گیرد. این احتماال 
تنها اقدامــی بوده که در فاصله ۳ ماه تا پایان دوره ریاســت 

کمیته ملی المپیک انجام شده است.
 وزارت ورزش ورود می کند؟

این احتمال وجود دارد که مسئوالن کمیته ملی المپیک 
عالقه زیادی به برگزاری هر چه زودتر انتخابات نداشته باشند؛ 
اما وزارت ورزش برای اجرای قانون باید دست به کار شود و در 
شرایطی که کمتر از یک سال دیگر بازی های آسیایی ۲۰۱۸ 

برگزار می شود، به این موضوع حساس ورود کند.
بدون شــک اگر ماجرای انتخابات کمیته ملی المپیک به 
ســال ۹۷ کشیده شود، احتمال زیادی وجود دارد که به بهانه 
حساسیت کار و آماده سازی تیم ها جهت حضور در بازی های 
آســیایی جاکارتا حتی این انتخابات تــا بعد از این بازی ها به 

تعویق بیفتد.
بازی های آســیایی ۲۰۱۸ شهریورماه ۹۷ برگزار می شود 
و اگر قــرار به چنین اتفاقی باشــد، ورزش ایران حداقل یک 
سال در بالتکلیفی خواهد ماند؛ فقط به این بهانه که انتخابات 

کمیته باید با اساسنامه جدید برگزار شود.
البته کیومرث هاشمی، رئیس کمیته ملی المپیک برخالف 
خســروی وفا به برگزاری انتخابات در موعد مقرر خوش بین 
است. او در این باره اظهار داشت: انتخابات باید طبق اساسنامه 
جدید برگزار شود و ما هم از اسفندماه سال گذشته اصالحیات 
اساســنامه را بــه وزارت ورزش به عنوان رابــط با دولت ارائه 
کردیم. با وزیر ورزش صحبت کردم، او گفت پیگیری می کنم 
که این اتفاق رخ دهد، باید مجمع فوق العاده هم برگزار شــود 
که بعد از تأیید اساســنامه این هماهنگی ها صورت می گیرد. 

پیش بینی این است آذرماه این اتفاق بیفتد.
وی افزود: به جز دوره قبل که انتخابات کمیته یکســال 
و نیم تأخیر داشــت، تا به امروز طوری بوده که روز انتخابات 
زمانی برگزار می شود که ۴ سال هیئت اجرایی به پایان برسد. 
۳۰ دی ماه ۴ ســال این دوره هم تمام می شــود، بنابر این ما 
گفتیم یک هفته تا ۱۰ روز انتخابات زودتر برگزار شــود. بنابر 

این تا کارها پیش برود ۳۰ دی ماه خواهد شد.

قهرمان کشــتی آزاد جهان و دارنده مدال برنز وزن ۵۷ کیلوگرم المپیک، پس از جراحی زانو و طی دوران 
نقاهت، تمرینات سبک خود را آغاز کرد.

حسن رحیمی که پس از بازگشت از بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو با تشدید مصدومیت از ناحیه زانوی پای راست روبرو 
شده بود، سرانجام روز سوم مرداد ماه امسال، پای خود را به تیغ جراحان سپرد تا بتواند دوباره برای کشتی ایران افتخارآفرینی 
کند.رحیمی پس از انجام عمل جراحی، اقدامات درمانی، فیزیوتراپی و دوران نقاهت خود را زیر نظر پزشکان پشت سر گذاشت 
و خوشــبختانه با روند درمانی خوبی روبرو شد.در این راستا او به تازگی با مجوز پزشکان و تحت نظر مربیان به خانه کشتی 
بازگشــته و تمرینات سبک و عمومی را آغاز کرده اســت. آزادکار ریزنقش تیم ملی ایران در نظر دارد به زودی خود را برای 
حضور در رویدادهای پیش رو آماده کند. آنچه از روند درمانی و آماده سازی حسن رحیمی مشخص است او تالش می کند به 
رقابت های جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۸ برسد و اگر تا آن زمان نتوانست به شرایط مطلوب دست پیدا کند، شانس خود را 

برای حضور در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا محک خواهد زد.

بازگشت حسن رحیمی به تمرینات کشتی 
ثبت نام 15 نامزد برای ریاست فدراسیون تکواندو

زمان ثبت نــام کاندیداها بــرای مجمع انتخاباتی 
ریاست فدراسیون تکواندوی ایران با ثبت نام دقیقه ۹۰ 

پوالدگر به پایان رسید.
عصر دیروز چهارشــنبه ۲۶ مهر در ساعت ۱۵:۰۰ مهلت 
ثبت نام کاندیداها برای شرکت در مجمع انتخاباتی فدراسیون 
تکواندو بــا ثبت نام دقیقه ۹۰ محمد پوالدگر )رئیس وقت این 
فدراســیون( به پایان رسید. زمان ثبت نام افراد از روز ۱۵ مهر 
آغاز شــده و تا ۲۶ مهر ادامه داشت که در پایان این ثبت نام ها 

۱۵ نفر نام نویسی کردند.
نکته قابل توجه در این نام نویسی ها شرکت نکردن هادی 
ســاعی ملی پوش اسبق نام آشنا و پرآوازه   تیم ملی تکواندو در 
این انتخابات بود. او که به دلیل انتقادات اخیرش از فدراسیون 

به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی ریاســت به شمار می رفت 
از نام نویســی در این انتخابات خود داری کرد. البته ساعی در 
مصاحبه های گذشته  خود از ثبت نام نکردنش در این انتخابات 
صحبت کرده بود، او دلیل انتقاداتش را دلســوزی هایش برای 
تکواندو اعالم کرده بود.اما به گفته  احســنی فروز دبیر مجمع 
انتخاباتی فدراسیون تکواندو، اسامی نفرات ثبت نام کرده برای 
شــرکت در انتخابات به قرار زیر اســت: ۱( حسین آینه چی، 
۲( لقمان کشــاورز، ۳( محمد قنبری، ۴( مختار کالنتری، ۵( 
جمشــید ســهرابی، ۶( علیرضا صیاد، ۷( آرش فرهادیان، ۸( 
سیروس رضایی، ۹( شهرام اله آبادی، ۱۰( مسعود امینی، ۱۱( 
ناصــر امینیان، ۱۲( مهران انصاری پور، ۱۳( اصغر فتحی، ۱۴( 

جواد گل سرخی و ۱۵( سید محمد پوالدگر.

*رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران با حضور در شهر کازان با معاون وزیر ورزش جمهوری تاتارستان روسیه دیدار کرد. 
در این دیدار که با هماهنگی اقبالی سرکنســول ایران در جمهوری تاتارســتان صورت گرفت، طرفین در مورد مسائل مشترک 

پیرامون میان فدراسیون کشتی ایران و کشتی این جمهوری در روسیه به بحث و تبادل نظر پرداختند.
* تیم های ملی بســکتبال باویلچر مردان و بانوان ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه روز 
جمعه ۲۸ مهرماه به چین اعزام می شوند. مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه از اول تا ششم آبان ماه در شهر پکن 

برگزار خواهد شد.این رقابت ها با حضور ۱۴ تیم در بخش مردان و چهار تیم در بخش بانوان به منظور کسب سهمیه 
مســابقات جهانی آلمان برگزار می شود.مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال با ویلچر مردان در چهار گروه برگزار 
می شــود که تیم ملی مردان ایران در گروه C با تیم های تایلند، عربستان سعودی و نیوزلند قرار دارد. در بخش 
بانوان نیز مسابقات با حضور چهار تیم ایران، استرالیا، چین و ژاپن برگزار می شود که در پایان چهار تیم برتر بخش 

مردان و دو تیم برتر بخش بانوان سهمیه مسابقات جهانی آلمان را کسب خواهند کرد.

خواندنی از ورزش ایران خواندنی از ورزش ایران

تیم فوتبال اســتقالل تهران در مرحله یک هشتم 
جام حذفی میزبان تیم نساجی مازندران است.

استقالل روز جمعه میزبان نساجی مازندران است. نساجی 
در لیگ دســته اول یکی از تیم های مدعی صعود اســت و در 
رده دوم جدول قرار دارد. اســتقالل با شــفر اکنون در آزمون 
ســخت مهدی پاشــازاده و یارانش قرار گرفته است. نساجی 
برای رسیدن به این مرحله تیم صدرنشین پارس جنوبی را در 
خانه اش حذف کرده بود و همین مسئله می تواند زنگ خطری 
برای شفر باشد. نساجی شاید یک تیم شمالی باشد اما این تیم 
را می توان استقاللی های سابق نامید. مهدی پاشازاده سرمربی، 
فرزاد مجیدی سرپرست، علی امیری مدیرعامل باشگاه همگی 
سابقه حضور در اســتقالل را داشته اند. استقالل هم در بازی 
اول خود با شــفر چنگی به دل نزد و انتقادها از آبی پوشان باال 
گرفت. باید دید شفر می تواند در این بازی حساس به پیروزی 
برسد و کشتی بحران زده استقالل را به ساحل آرامش برساند 
یا باز هم دریای آبی طوفانی پرتالطم خواهد بود. استقالل در 
این فصل فقط ۴ گل زده اســت و نساجی سه برابر استقالل 
در لیگ یک گلزنی کرده است. هواداران استقالل دیگر تحمل 
ناکامی را ندارند و انتظار دارند شفر آلمانی تیم مهدی پاشازاده 

 را شکســت بدهد. برنامه مســابقات جام حذفی به شرح زیر 
است:

جمعه ۲۸ مهر
*استقالل تهران - نساجی مازندران)ساعت ۱۶:۴۵ - ورزشگاه 

آزادی(
پنج شنبه ۴ آبان

*ایران جوان بوشهر - گل ابریشم تهران)ساعت ۱۷ - ورزشگاه 
شهید بهشتی بوشهر(

*صنعت نفت آبادان - داماش گیالنیان)ساعت ۱۸ - ورزشگاه 
تختی آبادان(

*تراکتورســازی تبریز - فجرسپاســی شیراز)ســاعت ۱۷ - 
ورزشگاه یادگار امام تبریز(

جمعه ۵ آبان
*ملوان بندرانزلی - استقالل خوزستان)ساعت ۱۴ - ورزشگاه 

تختی انزلی(
*خونه به خونه مازندران - ســیاه جامگان مشهد)ساعت ۱۴ - 

ورزشگاه هفتم تیر بابل(
*گســترش فوالد تبریز - اکســین البرز)ســاعت ۱۴:۳۰ - 

ورزشگاه بنیان دیزل تبریز(.

مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال

استقالل- نساجی مازندران
تقابل آبی های قدیم و جدید در آزادی

رئیس فدراســیون هندبال از نهایی شدن سه گزینه اروپایی برای انتخاب سرمربی تیم ملی خبر داد و گفت: حداکثر تا دو هفته 
آینده ســرمربی جدید معرفی می شود.علیرضا رحیمی رئیس فدراسیون هندبال کشورمان در گفت وگویی درخصوص مشکالت مالی 

هندبال،انتخاب سرمربی تیم ملی و... به اظهارنظر پرداخت که گزیده ای از صحبت های وی در ادامه می آید:
* ما بودجه سال ۹۶ خود را از وزارت ورزش و کمیته دریافت کرده ایم همان طور که به بقیه هم بودجه داده اند به ما هم بودجه سال 

را پرداخت می کنند و دست شان هم درد نکند اما مشکل امروز هندبال پول سال های ۸۹ و ۹۰ است. 
* مشکل ما این بود که پول و جریمه های بین المللی که می توانست منجر به تعلیق مان شود را باید پرداخت می کردیم. جرایم مسائل 
قضایی را هم باید پرداخت می کردیم تا مشــکلی ایجاد نشــود که خوشبختانه همان طور که در خبر فدراسیون آمد این پول کامال 

پرداخت شد. این مسائل خطرناک بود و ما مجبور بودیم حتی از بودجه فدراسیون نیز برای پرداخت آن کمک بگیریم. 
*درخصوص وضعیت تیم ملی و اردوهای این تیم برای حضور در رقابتهای قهرمانی آســیا باید بگویم که در حال حاضر بیش از ده 
دوازده بازیکن لژیونر داریم که خارج از کشــور هســتند. ما یک ماه و نیم مانده به رقابت های قهرمانی آسیا را برای برگزاری اردوها 
گذاشته ایم. اینکه بازیکنان را در اختیار داشته باشیم نیز به ما مربوط نمی شود چرا که طبق قوانین باید منتظر تعطیالت تیم ها و زمان 

در اختیار گرفتن بازیکنان از باشگاه هایشان باشیم. 
* انتخاب سرمربی قبل از شروع اردو خواهد بود و به احتمال زیاد ظرف دو هفته آینده اعالم می شود. این مربی از اروپاست و فعال سه 
گزینه داریم که بهتر است نام کشورها را نبرم چون مربی سرشناسی است که بازیکنان آن را می شناسند. ما باید یک مربی سرشناس 
و خوب را به اســتخدام دربیاوریم چرا که بازیکنان ما لژیونر هســتند و باید مربی دانش فنی خوبی داشته باشد تا بتواند تیمی را با 
این پتانسیل که حتی آقای گل اروپا را در ترکیب دارد هدایت کند. من فکر می کنم بهتر از این، تیمی در تاریخ هندبال ایران نبوده 
است و می تواند موفقیت های خوبی را کسب کند با این حال بازی های آسیا گروهی است و نمی توان از حاال نتایج را پیش بینی کرد.

مشکل ما بدهی های گذشته است
گزینه اروپایی انتخاب می شود رحیمی: سرمربی تیم ملی هندبال ازمیان 3 

پیشنهاد کره ای ها به فوساتی 
ســرمربی ســابق تیم ملی فوتبال قطــر خبر داد که از فدراســیون فوتبال 
کره جنوبی پیشنهاد دارد تا زمام هدایت این تیم را در جام جهانی ۲۰۱۸ برعهده 
بگیرد. خورخه فوساتی، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال قطر در مصاحبه با روزنامه 
الوطن قطر گفت: من در این ۲ ماه گذشــته پیشــنهادی زیادی از باشــگاه های 
آمریکای جنوبی و آفریقا داشــتم البته پیشــنهادی را از فدراسیون فوتبال کره 
جنوبی برای هدایت تیم ملی این کشور در جام جهانی ۲۰۱۸ داشتم. وی افزود: 
بنا به اطالعاتی که از مدیر برنامه خودم داشتم فدراسیون کره جنوبی در چند روز 
آینده ســرمربی جدیدش را معرفی خواهد کرد. فوساتی هدایت تیم ملی قطر در 
نیمه راه مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را برعهده گرفت ولی موفق نشد نتایج 

خوبی بگیرد و در نهایت برکنار شد.
بودجه 17 میلیون دالری روسیه 

برای بازی های المپیک 2018
روسیه با وجود ابهام برای حضور در بازی های المپیک زمستانی، ۱۷ میلیون 
دالر برای آماده سازی این تیم هزینه کرده است. کمیته ملی المپیک روسیه اعالم 
کرد برای بازی های زمستانی ۲۰۱۸ مبلغ ۱۷/۴ میلیون دالر را برای آماده سازی 
ایــن تیم هزینه خواهد کرد این در حالی اســت که حضور روس ها در بازی های 
المپیک زمستانی مشخص نشده است. تاخیر در تکمیل تحقیقات بین المللی این 
ابهام را به وجود آورده است که آیا روس ها می توانند در بازی های زمستانی حضور 
داشته باشند یا خیر. با توجه به مشکالت دوپینگ روس ها، دوومیدانی کاران این 
کشور از حضور در بازی های ریو و کاروان این کشور از حضور در پارالمپیک ۲۰۱۶ 
منع شــدند. استانیسالف معاون اول رئیس جمهوری روســیه در این باره اظهار 
داشت: آمادگی برای حضور در بازی های زمستانی ۲۰۱۸ آن طور که انتظار داریم 
پیش می رود، اما مشکالت در چنین رویدادهای بزرگی همیشه وجود دارد. ما به 

فدراسیون ها کمک می کنیم تا عملکرد قابل قبولی داشته باشند.
دی بروین و قراردادی شبیه به قرارداد نیمار 

در منچسترسیتی
مدیر برنامه های ستاره بلژیکی منچسترسیتی اعالم کرده قرارداد بعدی این 
بازیکن با منچسترسیتی شبیه به قرارداد نیمار و امباپه با پاری سن ژرمن خواهد 
بود. پاتریک دکوســتر، مدیر برنامه های کویــن دی بروین، در گفت وگویی با یک 
شبکه رادیویی در ایتالیا مدعی شده می خواهد دستمزد موکلش مانند نیمار سالی 
۳۲ میلیون پوند باشــد. او گفت: در ماه های پیش رو من با سران سیتی جلسه ای 
خواهم داشــت و بررسی خواهیم کرد که چطور می توان قرارداد او را به روز رسانی 
و تمدید کرد. در این باره که دستمزدش چقدر است چیزی نمی توانم بگویم، اما 
اگر تصوری دارید که نیمار یا امباپه چقدر دستمزد می گیرند، می توانید دستمزد 
دی بروین را هم تصور کنید. دی بروین کاندیدای دریافت توپ طال هم شــده که 
البته دکوســتر معتقد اســت تا بازیکنانی مانند رونالدو و مسی هستند او به این 
راحتی نمی تواند برنده این جایزه باشــد: در حال حاضر او نباید توقع داشته باشد 
توپ طال ببرد، چون هنوز با فوتبالیســت هایی مانند مسی و رونالدو فاصله دارد. 
همه  چیز بستگی به این دارد که با سیتی چقدر موفق خواهد بود، هنوز تفاوت ها 

زیاد هستند.
توماس توخل گزینه مربیگری لسترسیتی

برخی رسانه  ها ادعا می کنند مسئول فنی فصل قبل بورسیادورتموند گزینه 
مربیگری تیم لسترسیتی انگلیس است.

در حالی که لســتری ها عذر کریگ شکسپیر را خواســتند، هم اکنون بحث 
انتخاب جانشــین برای این تیم مطرح اســت. مطابق اعالم سایت ESPN توماس 
توخل که تا پایان بهار ســکان هدایت تیم بورسیادورتموند را در اختیار داشت و 
چنــدی قبل نیز بحث حضورش در راس کادر فنی بایرن مونیخ مطرح بود، مورد 
توجه لســتری ها است. این خبر در حالی انتشار یافته که برخی رسانه ها از مربی 

۴۴ ساله به عنوان مسئول فنی آینده تیم گوان گژو چین نام می برند.
بازیکنان گران قیمت بی ارزش! 

هزینه گزاف باشگاه ها برای جذب یک ستاره همیشه با موفقیت همراه نبوده 
است. درخشش برخی از بازیکنان در تیم های شان باعث می شود باشگاه های دیگر 
خواهانشــان شــوند و هر تیمی برای جذب آنها تالش کند. در این شرایط برای 
انتقال یک بازیکن هزینه زیادی صرف می شــود اما همیشــه این کار با موفقیت 
همراه نبوده است. در جهان فوتبال برخی ستاره های بزرگ با پیوستن به یک تیم 
دیگر نتوانستند مانند تیم پیشین خود موفق ظاهر شوند و پس از یک یا دو فصل 
ناکامی مجبور به ترک باشگاه خود شدند. در ادامه  به ۱۰ بازیکنی که با قراردادی 
به ارزش بیش از ۴۰ میلیون یورو به تیم دیگری پیوســتند اما مورد انتظار عمل 

نکردند،  اشاره می شود.
*اندی کارول – لیورپــول )۴۰ میلیون یورو(: او جایگزین فرناندو تورس در 
لیورپول شــد اما تنها یک فصل و نیم پیراهــن این تیم را بر تن کرد و فقط ۱۱ 

گل به ثمر رساند.
*مانگاال – منچسترســیتی )۵۰ میلیون یورو(: باشــگاه ولخرج سیتی برای 
مدافع فرانسوی ۵۰ میلیون یورو هزینه کرد اما مطابق انتظار ظاهر نشد و اکنون 

در والنسیا به صورت قرضی بازی می کند.
*روبینیو – منچسترسیتی )۴۲ میلیون یورو(: بازیکن برزیلی مادرید را ترک 

کرد تا در انگلیس پا به توپ شود. او نتوانست در دو تیم مورد نظر موفق باشد.
*آندری شوچنکو – چلســی )۴۵ میلیون یورو(: مهاجم اوکراینی زمانی که 
تــوپ طال گرفت، قصد کرد به فوتبال خود در انگلیس ادامه  دهد اما در طول دو 

فصل حضورش در لیگ برتر ناکام بود.
*کریستین بنتکه - لیورپول )۴۶ میلیون یورو(: بنتکه، دیگر مهاجمی بود که 
در لیورپول ناکام ماند. باشــگاه انگلیسی برای این بازیکن ۴۶ میلیون یورو هزینه 

کرد. او تنها ۱۰ گل به ثمر رساند.
*گایسکا مندیتا – التزیو )۴۸ میلیون یورو(: مندیتا با این انتقال به گران ترین 
بازیکن اســپانیایی آن زمان، تبدیل شــد. او تنها یک فصل در ایتالیا بازی کرد و 

حتی یک گل هم به ثمر نرساند.
*داوید لوییس – پاری ســن ژرمن )۵۰ میلیون یورو(: باشگاه فرانسوی برای 
جذب مدافع فرانسوی هزینه زیادی کرد. لوییس در پاری  سن ژرمن ناموفق بود و 

دوباره به تیم سابق خود یعنی چلسی برگشت.
*زالتان ابراهیموویچ – بارسلونا )۶۶ میلیون یورو(: مهاجم سوئدی یک ستاره 
در جهان محسوب می شد که به بارسلونا پیوست اما نتوانست در تیم پپ گواردیوال 

دوران موفقی داشته باشد و تنها یک فصل پیراهن آبی  اناری ها را بر تن کرد.
*کاکا – رئال مادرید )۶۵ میلیون یورو(: دارنده توپ طال میالن را ترک کرد 

و به مادرید پیوست اما به بن بست خورد.
*آنخل دی ماریا -  منچستریونایتد )۷۵ میلیون یورو(: بازیکن آرژانتینی جز 
فوتبالیســت هایی محسوب می شود که در جابه جایی هایش پول های زیادی رد و 
بدل شده اســت. او مادرید را ترک کرد و در انگلیس پا به توپ شد اما نتوانست 

در یونایتد موفق باشد.
کاکا تا پایان فصل به میالن برمی گردد

رسانه های ایتالیایی مدعی شدند که کاکا تا پایان فصل در میالن بازی خواهد 
کرد و بعد از آن از دنیای فوتبال خداحافظی می کند. ریکاردو کاکا یکی از بهترین 
بازیکنان تاریخ باشــگاه میالن به شــمار می آید. او از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ برای 
میالن بازی کرد و توانست با پیراهن این تیم قهرمانی در سری A و لیگ قهرمانان 
اروپا را به دست آورد و عنوان بهترین بازیکن جهان را هم به خود اختصاص دهد. 
کاکا دو ســه فصلی اســت که در لیگ آمریکا بازی می کند. او االن ۳۵ سال سن 
دارد. شــبکه پریمیوم اســپورت ایتالیا اعالم کرد که کاکا با سران میالن بر سر 
حضورش تا پایان فصل با این تیم ایتالیایی به توافق رسیده است و قرار است که 

بعد از این حضور چند ماه پستی را در باشگاه میالن برعهده گیرد.

 تغییرات احتمالی کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد از سوی شورای فنی به بعد از رقابت های نهایی لیگ برتر 
موکول شد.

شــورای فنی تیم های ملی کشــتی آزاد با توجه به کســب نتایج ضعیف تیم ملی در رقابت های جهانی ۲۰۱۷ فرانسه 
درصدد رسیدگی به دالیل ناکامی و تغییر احتمالی کادر فنی بود که این تصمیم بنا به دالیلی تاکنون اجرایی نشد. به گفته 
یکی از اعضای شــورای فنی تیمهای ملی کشــتی آزاد، برگزاری نشست و رسیدگی به این موضوع به بعد از پایان رقابت های 
لیگ برتر موکول شــده است. البته این عضو شورای فنی دلیل تاخیر در رسیدگی به این موضوع را تعطیلی اردوی تیم ملی 
خواند. مرحله نهایی رقابت های لیگ کشــتی آزاد و فرنگی کشــور روز سه شــنبه ۲ آبان ماه به میزبانی شهر کاشان برگزار 
 خواهد شــد که نشســت ویژه شورای فنی کشتی آزاد برای تغییرات احتمالی کادر فنی هم بعد از این رویداد داخلی تشکیل 

خواهد شد.

مشخص شدن تکلیف کادر فنی کشتی آزاد بعد از لیگ
هفته دوم لیگ برتر بسکتبال دو دربی را در آبادان و تهران خواهد داشت.

دومین هفته از فصل جدید لیگ برتر بسکتبال امروز)پنجشنبه( برگزار می شود. حساس ترین بازی این هفته در آبادان برگزار 
می شود و دو تیم خوزستانی نفت آبادان و پتروشیمی بندر امام مسابقه دربی جنوبی ها را برگزار خواهند کرد.

دو تیمی که در دو فصل گذشــته اصلی ترین رقیبان یکدیگر بوده و به فینال رســیده  و بــرای این فصل نیز یارگیری خوبی 
داشــته اند و هرکدام با داشــتن دو یار خارجی تقریبا از قدرت یکسانی برخوردارند. دیگر دربی این هفته در تهران برگزار می شود و 
مهرام و نیروی زمینی به مصاف هم می روند. مهرام که پس از دو فصل به لیگ برتر بازگشته است، در هفته نخست شهرداری تبریز 
را شکست داد، اما نیروی زمینی با قرعه استراحت روبرو بود. نیروی زمینی با بازیکنان سرباز و باز هم با هدایت محمدرضا اسالمی 
در لیگ برتر حضور دارد و باید دید جدال دو تیم جوان چه نتیجه ای در برخواهد داشت. در سایر بازی ها پدافند رعد خوزستان با 
شهرداری گرکان روبرو می شود و شهرداری تبریز هم که بازی اول خانگی را باخته بود در گرگان میهمان یِس آل گرگان خواهد بود.

مدعیان لیگ برتر بسکتبال زود به هم رسیدند 

جباری: شکایت کردم، چون هیچ اقدامی نکردند
مجتبی جباری که از ســوی مدیران اســتقالل از این تیم کنار گذاشته شده 
بود، از این باشــگاه به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال شکایت 
کرد.هافبک تیم فوتبال اســتقالل پس از شکایت از این باشگاه گفت: هواداران به 
خوبی می دانند چه فضایی در باشگاه وجود دارد.مجتبی جباری درباره شکایت از 
باشگاه استقالل به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال اظهار داشت: 
به دلیل اینکه تکلیفم مشــخص نبود، مجبور به شکایت شدم. تا االن هم مراعات 
کرده بودم، اما وقتی از طرف باشگاه هیچ اقدامی صورت نگرفت و چیزی نگفتند، 
شکایت کردم تا تکلیفم مشخص شود.وی افزود: در این مدت صحبت های زیادی 
انجام دادم، اما اتفاق جدیدی نیفتاد. همه می دانند چه رفتاری شد و نیازی نیست 
دوباره بخواهیم به این مسائل ورود کنیم.هافبک استقالل درخصوص تشویقش در 
دیدار مقابل فوالد خوزستان گفت: بارها از هواداران قدردانی کرده ام. آنها به خوبی 
از شرایطی که اتفاق افتاده، آگاه هستند. نوع برخورد باشگاه تنها با من نبوده و با 
بازیکنان دیگر هم چنین برخوردهایی صورت گرفته است.جباری خاطرنشان داد: 
هواداران فضایی که در باشــگاه وجــود دارد را می بینند و درک می کنند. اگر هم 
شــکایتی کرده ام، به این دلیل بود که باشگاه استقالل هیچ اقدامی برای مشخص 
کردن تکلیفم نکرد. اتفاقات اخیر آنقدر واضح اســت که من حرفی هم نزنم همه 

متوجه آن می شوند.
اوراواردز ژاپن حریف الهالل در فینال لیگ قهرمانان آسیا 
 تیم فوتبال اوراواردز ژاپن با برتری مقابل شــانگهای چین به فینال مسابقات 
فوتبال لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کرد.تیم فوتبال اوراواردز ژاپن توانست با پیروزی 
یک بر صفر در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل شانگهای 
چین جواز حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند.در این بازی که دیروز 
به میزبانی اوراواردز برگزار شــد، رافائل سیلوا در دقیقه ۱۱ موفق شد برای نماینده 
ژاپــن گلزنی کند تا با توجه به تســاوی یک - یک در دیدار رفــت، اوراواردز ژاپن 
فینالیست شــود.به این ترتیب الهالل عربستان و اوراواردز ژاپن برگزار کننده دیدار 

نهایی لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۱۷ خواهند بود.
آذری 2 سال دیگر مدیرعامل ذوب آهن ماند

سعید آذری به مدت ۲ سال دیگر به عنوان عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن 
باقی ماند.جلســه هیئت مدیره باشــگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن اصفهان روز 
گذشــته در محل ســتاد باشگاه تشکیل شد و در این جلسه ســعید آذری با رای 
اکثریت اعضا به مدت دوسال دیگر در سمت مدیرعامل باشگاه ذوب آهن ابقا گردید.

در این جلسه همچنین دو عضو جدید هیئت مدیره این باشگاه معرفی شدند.بر این 
اســاس،هیئت مدیره ذوب آهن ضمن تشکر از همکاری مهندس ناصر و مهندس 
طیب نیا، احمد جمشیدی و اصغر بَرشان را به عنوان اعضای جایگزین معرفی کرد.

تیم نوجوانان عازم کوچی شد
تیــم فوتبال نوجوانان ایران امروز )چهارشــنبه( از گوا به کوچی یکی دیگر از 
شهرهای هند سفر  کرد.تیم فوتبال نوجوانان ایران که روز سه شنبه در مرحله یک 
هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۱۷ مقابل مکزیک به برتری ۲ بر یک رسید و در مرحله 
یک چهارم حریف اسپانیا شد, دیروز برای انجام این مسابقه از شهر گوا راهی شهر 
کوچی واقع در جنوب هندوســتان شد.بنا شده نوجوانان ایران با دو پرواز به محل 
برگزاری مســابقه ایران و اسپانیا سفر کنند.دیدار تیم های نوجوانان ایران و اسپانیا 
ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۳۰ مهر در ورزشگاه جواهرلعل شهر کوچی برگزار می شود.

توضیح تاج درخصوص دستگیری ۹ نفر در فوتبال
رئیس فدراســیون فوتبال ایــران گفت: ۹ نفری که پرونــده قضایی برای آنها 
تشکیل شده مربوط به جمیع تخلفات از جمله داللی بود.مهدی تاج دیروز با اشاره به 
تخلفات صورت گرفته در فوتبال گفت: ۹ نفری که پرونده قضایی برای آنها تشکیل 
شــده مربوط به جمیع تخلفات از جمله داللی بود و ارتباطی با مصرف قرص های 
روانگردان نداشت این در حالی است که اگر تخلفی در زمینه قرص های روانگردان 

هم ایجاد شود با جدیت پیگیری و به مسائل آن رسیدگی می شود.
بازدید وزیر ورزش از روند بازسازی ورزشگاه آزادی 

وزیر ورزش و جوانان برای بازدید از روند بازسازی و مقاوم سازی ورزشگاه آزادی 
وارد این مجموعه شد.مســعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان دیروز برای بازدید 
از روند بازسازی و مقاوم سازی ورزشگاه آزادی به این مجموعه رفت.مصطفی مدبر، 
مدیرعامل شــرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشــی و سیدحسن طباطبایی، مدیر 
مجموعه ورزشی آزادی وزیر ورزش را در این بازدید همراهی می کردند.وزیر ورزش 
و جوانان همچنین از دریاچه آزادی، محوطه بیرونی کمپ تیم ملی فوتبال، ســالن 

بوکس درحال ساخت، سالن همایش های وزنه برداری و سالن والیبال بازدید کرد.
ترابیان: عزمی برای گرفتن میزبانی جام جهانی وجود ندارد

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی تأکید کرد که مسابقات 
مقدماتی جام ملت های آســیا با کیفیت بســیار باالیی در شهر تبریز برگزار شده 
است.عباس ترابیان«، درباره میزبانی شهر تبریز از مسابقات مقدماتی جام ملت های 
آسیا ۲۰۱۸ در منطقه جنوب و مرکز قاره کهن، اظهار داشت: شهر تبریز با وجود 
اینکه تجربه برگزاری چند دوره مســابقات بین المللی را داشت،  اما باز هم نواقصی 
در این شهر دیده می شد. خوشبختانه با همکاری اداره کل ورزش و جوانان، هیئت 
فوتبال تبریز و باشگاه مس سونگون توانستیم این نواقص را برطرف و مسابقات را 
در سطح بسیار باالیی برگزار کنیم. این مسابقات به تأیید ناظران AFC هم رسید 
و آنها هم کیفیت این مسابقات را خوب ارزیابی کردند. »آیا برگزاری این مسابقات 
می تواند به گرفتن میزبانی جام جهانی فوتســال کمک کند؟« وی در پاســخ به 
این پرســش، عنوان کرد: این مســابقات هیچ ربطی به گرفتن جام جهانی ندارد. 
متأسفانه در کشــورمان زیرساخت های الزم را برای میزبانی جام جهانی نداریم و 
همچنین عزمی هم برای گرفتن این میزبانی در کشور وجود ندارد. تنها اداره کل 
ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال خواهان گرفتن این میزبانی بودند که آن هم 

کافی نیست.
جاللی: حذف شدن مان را گردن داور نیندازیم

ســرمربی تیم فوتبال پیکان قبل از بازی با تراکتورسازی گفت: سعی می کنم 
ذهن بازیکنان را برای مراحل ســخت تر لیگ آماده کنم.مجید جاللی در نشســت 
خبری پیش از دیدار با تراکتورســازی اظهار کرد: به بازیکنانم گفته ام که کار ما در 
فوتبال مثل بازی های رایانه ای است که هر مرحله را که رد می کنید مرحله سخت تر 
می آید و باید برای مرحله ســخت آماده شوید. من سعی می کنم ذهن بازیکنان را 
بــرای این کار آماده کنم. من اعتقاد دارم بازیکنــان بازی خوبی را فردا به نمایش 
می گذارند.او درباره دعوت بازیکنان پیکان در تیم ملی گفت: من به آنها می گویم که 
شما کار خودتان را بکنید. کسانی که باید حواسشان به شما باشد، شما را می بینند. 
مطمئنا مسئوالن تیم ملی هم بازیکنان ما را خواهند دید و در آینده ما هم در تیم 
ملی نماینده خواهیم داشت.ســرمربی پیکان درباره تعویض مربیان لیگ برتر تنها 
پس از چند هفته در لیگ برتر گفت: مورد پسند ما نیست. من در نشست قبلی هم 
گفتم که وقتی هیئت مدیره ای در ابتدای فصل مربی انتخاب می کند و پس از شش 
هفته آن را عوض می کند، ابتدا انتخاب خودش را زیر ســؤال برده اســت و باید از 
خودشان درباره این مسئله سؤال کنند.جاللی درباره نتایج تیم های ایرانی در فصول 
اخیر لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: مطمئن باشید این موضوع عمیقی است. ۵۰ 
درصد این مسئله ریشه فنی دارد. ما باید از دانشگاه ها در این مسئله کمک بگیریم. 
۴۰ ســال است که به المپیک نرفته ایم و همین ســال ها هم در جام ملت ها ناکام 
بودیم. اگر این مســئله در شرایط تحقیقی قرار بگیرد می تواند به ما کمک کند. ما 
هر سال تا یک مرحله لیگ قهرمانان آسیا باال می رویم و وقتی حذف شدیم گردن 
داور و... می اندازیم. باید درباره این مسائل عمیق تحقیق شود. داوری و مسائل دیگر 
موضوعات سطحی است. اگر من همین االن هم به این سؤال جواب دهم یک جواب 

سطحی داده ام و باید درباره این مسئله تحقیق شود.
پرسپولیس از داور عمانی بازی با الهالل شکایت می کند

یک ســایت اماراتی به نقل از علی اکبر طاهری مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
مدعی شد این باشگاه ایرانی از داور بازی با الهالل شکایت می کند. دیدار برگشت 
تیم های فوتبال پرسپولیس و الهالل عربستان سه شنبه شب در مرحله نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان آســیا در مسقط برگزار شــد که این بازی با نتیجه تساوی ۲ به ۲ 
به اتمام رســید تا نماینده ایران از رسیدن به فینال لیگ قهرمانان بازماند.سایت 
ارم نیوز امارات دیروز در خبری مدعی شد باشگاه پرسپولیس از داور عمانی بازی 
برگشــت با الهالل عربستان شکایت خواهد کرد.این ســایت به نقل از علی اکبر 
طاهری مدیرعامل پرسپولیس نوشت: تصمیمات احمد ابوبکر داور بازی با الهالل 
نادرســت بود. من از تصمیمات او عصبانی بودم و شــکایتی رســمی را از وی به 

کنفدراسیون فوتبال آسیا می فرستیم.
گل محمدی: تیم های ایرانی فقیرند

ســرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی گفت: تکیه ما به جوانان است و امیدوارم 
از وجود آنها به خوبی استفاده کنیم. ما باید از بازی با پیکان حتما امتیاز بگیریم. 
یحیی گل محمدی در نشست خبری پیش از این دیدار اظهار کرد: بازی حساسی 
در پیش داریم خصوصا به خاطر شــرایط جدول رده بندی ما باید امتیاز کســب 
کنیــم. تیم پیکان در پنج هفته اخیر پیروز بوده و این کار ما را ســخت می کند.
شــرایط ما هم با توجه به مصدومان سخت است. امیدواریم بازی خوبی به نمایش 
بگذاریم. تکیه ما به جوانان اســت و امیدوارم از وجود آنها به خوبی استفاده کنیم. 
ما باید از این بازی حتما امتیاز بگیریم.گل محمدی درباره حذف پرســپولیس از 
آســیا گفت: ما در بحث امکانات خیلی ضعیف هستیم. امکاناتی که باشگاه های ما 
دارند برابر تیم های دیگر کم اســت و ما فقیر هستیم. به نظر من تا همین جا هم 
کار بزرگی کردیم. مشکالت ما در بخش باشگاهی هر سال بیش تر می شود. چیزی 
که پرســپولیس را به این مرحله رساند غیرت بازیکنان بود. رسیدن به این مرحله 
در سال های بعد سخت تر می شود. بحث نداشــتن سخت افزار و امکانات تمرینی 
از مشــکالت بزرگ باشگاه ها اســت. همچنین بخش اسپانسر و حق بخش دیگر 

مشکالت باشگاه ها است. هر چه این امکانات بیش ترشود شرایط بهتر می شود.

برگزاری ادامه دیدارهای هفته دهم لیگ برتر

تالشپیکانبرایرسیدنبهرکورد۶بردمتوالی
هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران در حالی پنج شنبه 
پیگیری می شود که پیکان و پدیده می توانند در صورت 

پیروزی صدر جدول را تجربه کنند.
هفته  دهم لیگ برتر فوتبــال ایران با پنج دیدار پیگیری 
می شــود و در نخستین بازی امروز)پنج شنبه( گسترش فوالد 
انتهای جدولی میزبان ســپاهانی اســت که هفته  گذشــته 
موفق شــد با دو گل ســیاه جامگان را شکست دهد و خود را 
تا میانه های جدول باال بکشــد. آبی و زردپوشــان تبریزی که 
نتوانستند در این فصل نتایج خوبی بگیرند و نخستین کاندید 
سقوط به لیگ دسته یک هستند، دلخوش به میزبانی و حضور 

هواداران تبریزی هستند.
در یکی از مهم ترین دیدارهای پنج شنبه شاگردان مجید 
جاللی در پیکان میزبان تراکتورســازی تبریز هستند. پیکان 
که پس از ناکامی در چهار هفته  ابتدایی توانســته است پنج 
برد پیاپی را به دست بیاورد، می تواند در صورت پیروزی برابر 
سرخپوشــان تبریزی به رکورد شش پیروزی متوالی در لیگ 

برتر که در دست سپاهان است، برسد.
در سوی دیگر میدان، تراکتورسازی قرار دارد که علیرغم 
بازیکنان مصدوم زیاد باز هم خیلی ســخت شکست می خورد 
و به راحتی به حریفان امتیاز نمی دهد. شــاگردان یحیی گل 
محمدی انگیزه زیادی بــرای پیروزی مقابل پیکان دارند زیرا 
در ایــن صورت می توانند جایی برای خود در بین شــش تیم 

باالنشین لیگ دست و پا کنند.
در ســومین دیــدار امــروز صنعت نفت آبــادان مهمان 
سیاه جامگانی است که به تازگی کادر فنی خود را تغییر داده 
و از این هفته  علیرضا مرزبــان و رضا عنایتی را روی نیمکت 
خود می بیند. ســیاه  پوشان مشــهدی باید در مقابل صنعت 
نفت آبادانی قرار بگیرند که علیرغم خریدهای پر ســر و صدا 
در ابتدای لیگ نتوانســته در میان تیم های صدرنشین سر در 

بیاورد و با کسب ۱۰ امتیاز از هشت بازی در رتبه نهم جدول 
رده بندی قرار دارد.

 در یکــی از دیدارهای تعیین کننده صدرنشــین جدول 
رده بندی لیگ برتر، ســپید رود رشــت میزبان پدیده مشهد 
اســت. نماینده شــمالی فوتبال ایران علیرغم حضور در رتبه 
یازدهم تنها دو امتیاز با انتهای جدول فاصله دارد و در صورت 
اســتفاده نکردن از امتیاز میزبانی فاصلــه چندانی با منطقه 
خطر پیدا نخواهد کرد. اما در ســوی دیگر میدان شــاگردان 
رضــا مهاجری قرار دارند که عملکرد بیش از انتظاری را در ۹ 
هفته  ابتدایی لیگ برتر پشت سر گذاشتند و با ۱۶ امتیاز از ۹ 
بازی در رده چهارم قرار دارند. مشهدی ها در صورت پیروزی با 

تفاضل گل مناسب می توانند به مدت یک روز و برای نخستین 
بار صدر جدول رده بندی را تجربه کنند.

در آخرین دیدار امروز )پنج شــنبه( فوالد در اهواز میزبان 
سایپا علی دایی است. شاگردان دایی عملکرد مناسبی نسبت 
به انتظاراتی که در ابتدای لیگ از آنها می رفت نداشتند و با ۱۳ 
امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار دارند. نارنجی پوشان 
کرجی می توانند در صورت پیروزی برابر فوالد جای این تیم را 
در رتبه پنجم بگیرند اما تیم سیروس پور موسوی که عملکرد 
خوبی را در لیگ هفدهم پشت سر گذاشته است، تیمی نیست 
که بــه راحتی در خانه تن به باخت دهد. آنها با ۱۵ امتیاز در 
رده پنجــم قرار دارند و انگیزه زیادی برای قرار گرفتن در بین 

سه تیم ابتدایی دارند.
برنامه کامل دیدارهای هفته دهم لیگ برتر به این شــرح 

است: 
پنج شنبه ۲۷ مهرماه ۹6

*گسترش فوالد ..................................... سپاهان)ساعت ۱۵:۰۰(
*پیکان ......................................... تراکتورسازی )ساعت ۱۵:۴۵(
*سیاه جامگان ..................... صنعت نفت آبادان )ساعت ۱۶:۱۵(
*سپیدرود رشت ...................................... پدیده )ساعت ۱۷:۰۰(
*فوالد .......................................................... سایپا)ساعت ۱۸:۰۰(

جمعه ۲۸ مهرماه ۹6
*ذوب آهن ................................... پارس جنوبی جم)ساعت ۱۸(

پنج شنبه ۴ آبان ماه ۹6
*پرسپولیس ......................................... استقالل )ساعت ۱۶:۴۰(

صفحه ۹
پنج شنبه 27 مهر 1۳۹۶ 
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جدولردهبندیلیگبرتر-جامخلیجفارس
امتیازتفاضلگلگلخوردهگلزدهباختتساویبردبازيتیم

195401۶8819.پارسجنوبیجم

285211۶۶1017.پرسپولیس

3952211۶517.پیکان

4944117981۶.پدیده

5943297215.فوالد

213-۶93421012.سایپا

792۶11710712.ذوبآهن

412-810334812.نفتتهران

993241010011.تراکتورسازی

110-108314910.صنعتنفتآبادان

310-119243811.سپاهان

19-12923478.سپیدرودرشت

49-13923448.استقالل

57-149144813.سیاهجامگان

107-1510145۶1۶.استقاللخوزستان

107-1۶921۶515.گسترشفوالد

حدیث دشت عشق

نوشته ای از شهید »مصطفي رداني پور«

اسالم منهای روحانیت اسالم نیست
دســت از دامان امام زمان و نوکرانش نکشــید که 
اینان عمال اســالم اند و اســالم اصیــل را باید از امثال 
غفاری ها، سعیدی ها، مطهری ها، بهشتی ها، صدوقی ها، 
مدنی ها، دستغیب ها و امثالهم گرفت. بدانید اسالم منهای 
روحانیت، اسالم نیست و این سد دشمن شکن را نگذارید 

بشکند. پروردگارا هر چند به نفس مطمئنه نرسیدیم و در جهاد اکبر پیروز نگشتیم، 
امــا به جهاد اصغر پرداختیم پس»ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا وکّفر عّنا ســّیئاتنا و توّفنا 
مع األبرار، ربّنا و ءاتنا ما وعدتّنا علی رســلک و ال تخزنایوم القیمه إنّک ال تخلف 
المیعاد« برایم هفت نگیرید خرج نکنید، فاتحه ای ســاده و پول آن را به انجمن 
ایتام اهدا نمایید. در صورت امکان در قبرستان شهدا دفنم کنید کنار پاسداران، تا 
شاید خداوند به واسطه آنان مرا ببخشد. و در هنگام دفنم زیارت عاشورا و روضه 

حضرت زهرا)س( بخوانید. ۱۳۵۹/۶/۲۸


