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وزیر ورزش با پورمحمدی مدیر شبکه  3دیدار کرد

سلطانی فر :نگاهم به حق پخش« ،برد  -برد» است

گزارش

عکس :سایت وزارت ورزش و جوانان

مســعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان دیروز به همراه
معاونــان خــود بــا پورمحمــدی مدیــر شــبکه ســه و رئیس
شــورای تخصصــی صــدا وســیما و مدیــران کل بخشهای
مختلــف خبــری و تولیــد ســازمان صدا وســیما دیــدار کرد.
ســلطانی فــر در ایــن نشســت بــا تشــکر از نــگاه دقیــق و
کارشناســی حوزههای مرتبــط با ورزش در ســازمان صدا و
ســیما گفت« :رویکرد مهم رســانه ملــی در تقویت وحدت
ملی ،انســجام ملی و طرح مناســب و کارشناسانه نقدها به
دور از هیاهو و جنجال ،کمک بزرگی به مدیران و مســئوالن
ورزش کشور است».
وزیــر ورزش در ادامــه صحبتهایش بــه مخاطبان زیاد
ورزش در شــبکههای مختلف ســازمان صدا وســیما اشــاره
کــرد و افــزود« :در دیــداری کــه چنــدی پیش با آقــای علی
عســگری رئیــس ســازمان صــدا وســیما داشــتم پیشــنهاد
راهاندازی دومین شــبکه تلویزیونی ورزش را برای پوشــش
اخبار و مســابقات رشتههای پایه و پرمدال دادم و بهعنوان
دســتگاه متولی ورزش کشــور آمادگی همراهی و حمایت از
این موضوع را داریم».
یکــی از چالشهــای بیــن فدراســیون فوتبال و ســازمان
صــدا و ســیما در چنــد ســال گذشــته موضــوع حــق پخش
مسابقات فوتبال بوده که هنوز به سرانجامی نرسیده است.
ســلطانی فر دربــاره موضوع حــق پخــش تلویزیونی گفت:
«نگاه من به این مســأله مهم برای فوتبال ،برد  -برد است
و در این مورد با رئیس ســازمان مفصل صحبت کردهایم و
امیدوارم بزودی به راهکاری مؤثر دست پیدا کنیم».
وزیــر ورزش و جوانان در ادامه این نشســت با بیان نظر
رهبــر معظــم انقالب دربــاره ایجاد آرامــش و امید و حفظ
روحیه و شــور انقالبی در برنامههای صدا وسیما گفت« :در
برنامههــای صدا وســیما از هر مســألهای کــه موجب ایجاد
غــم ،عصبیــت ،ناراحتــی و در نهایــت یــأس و ناامیــدی و
ســرخوردگی بخصوص برای جوانان شــود باید پرهیز کنیم

نیم نگاه

ëëبلوکه شدن  ۲میلیارد در حساب استقالل سوء تفاهم بود
مســعود ســلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان دیروز در حاشیه جلســه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران درباره
پرداخــت پــول ایران توســط فیفا برای ســال  2014اظهار داشــت« :فکر میکنم پول منتقل شــده باشــد .اصل
تأییدیــهای را کــه فیفا اعالم کرد ه پول را پرداخت میکند از رئیس فدراســیون شــنیدم و فکــر میکنم االن نیز
پرداخت شــده اســت ».وی در پاسخ به ســؤال یکی از خبرنگاران درخصوص علت عدم پرداخت پاداشهای
ورزشــکاران ملــی گفــت« :دکتر روحانــی برنامههای متنوعــی دارند و تــاش میکنیم با توجه بــه برنامههای
س جمهوری دارند ،در اســفندماه مراســمی را در این راســتا برگزار کنیم ».وزیــر ورزش درباره
متنوعــی که رئی 
مشــکالت مالی به وجود آمده برای اســتقالل خوزســتان ،اظهار داشت« :از خودشــان سؤال کنید .باالخره یک
ی است و باید مشکلش را حل کند ».سلطانیفر با بیان اینکه منتظر پاسخ فیفا درباره پرونده
باشگاه خصوص 
حقوقی استقالل هستیم ،درخصوص علت بلوکه شدن مبلغ  2میلیارد تومان از حساب باشگاه استقالل تهران
نیز گفت« :سوء تفاهمی پیش آمده بود و نامهای در این زمینه ارائه و مشکل برطرف شد».

چرا که آینده ایران عزیز بسیار روشن و پر امید است».
وی با اســتقبال از بیان انتقــاد صحیح ،عالمانه و بموقع
در صــدا وســیما گفت« :همــه مدیــران و مســئوالن ورزش

موظــف به پاســخگویی در حیطه اختیــارات و وظایف خود
هســتند و باید پاســخی منطقی به انتظارات و خواستههای
مردم داد ».سلطانی فر به دغدغههای فرهنگی خود برای

ورزش نیــز پرداخــت و گفت« :فرهنگ و اصالح مشــکالت
فرهنگــی در ورزش یــک عــزم همگانــی را طلــب میکند و
ســهم رســانه ملی در ترویج و تبلیغ مؤلفههــای فرهنگی و
نقش ارشادی  -تربیتی این رسانه بسیار مهم است».
در ادامــه ایــن جلســه پورمحمــدی رئیــس شــورای
تخصصی ورزش صدا وسیما با قدردانی از تالشهای وزیر
ورزش و جوانان گفت« :آثار خوب مدیریتی حضور شما در
ایــن مدت دیده میشــود و با انتخــاب معاونان متخصص
و آشــنا بــه ورزش ،کمــک بزرگــی بــه هدایت ورزش کشــور
کردید .صدا وســیما یک دستگاه حاکمیتی است و در تمام
زمینهها پشــتیبان نظام و مســئوالن آن اســت و تالش دارد
بــا انعــکاس خواســتههای مــردم و مخاطبــان ،اعتمــاد به
مدیران و خدمات آنها بیشتر شود».
در ادامــه این نشســت داورزنی ،احمدی ،شــعبانی بهار
و خانــم محمدیــان از معاونــان وزارتخانــه و مدیــران کل و
مسئوالن شبکههای مختلف معاونتهای سیما ،استانها،
برون مرزی و سیاسی به بیان دیدگاههای خود پرداختند.

در ادامه هفته بیست و دوم لیگ برتر شکل میگیرد

سرخابیهای بدون کاپیتان ،در مصاف با اصفهانیها
وصال روحانی

هفتــه بیســت و دوم لیــگ برتــر فوتبال کشــور
کــه با بــازی  7گله و پر فراز و فــرود پیکان برابر
اســتقالل خوزستان در عصر روز سهشنبه آغاز
شد ،امروز و فردا با انجام  7مسابقه دیگر پایان
میگیــرد و بســیاری از توجههــا بــه دیدارهــای
سرخابیهای پایتخت با رقبای اصفهانیشان
معطوف خواهد بود تا مشــخص شــود تبعات
دربــی تهــران بر آنهــا که معمــوالً زیاد اســت،
ایــن بار بــه چه میزان میرســد و آیــا تغییرات
اضافــهای در صــدر جــدول بــه لحــاظ میــزان
فاصله بین تیمهای اول تا ســوم (پرسپولیس،
تراکتورسازی و استقالل) در راه است یا شرایط
کمی تا قسمتی عادی و شوک حاصله ازدربی
 84تقریبا زدوده خواهد شد.
ëëدر غیاب جالل حسینی و کامیابینیا
پرســپولیس ،صدرنشــین دیرپــای لیگ که
بر اثــر شکســت  3-2مقابل اســتقالل ،برتری
امتیــازیاش بــر تراکتورســازی و اســتقالل بــه
ترتیــب بــه  6و  10امتیــاز کاهــش یافت ،عصر
امــروز پذیــرای ســپاهان در ورزشــگاه آزادی
تهران اســت .محرومیت ســیدجالل حســینی
و کارت زردهــای اســتمراریابنده کمــال
کامیابینیــا بــه معنــای غیبــت ایــن دو مهره

کلیــدی در ترکیــب قرمزهــای پایتخت اســت
و در حالــی که تصور میشــد نرســیدن محمد
انصــاری مصــدوم بــه دیــدار روز پنجشــنبه،
ترکیــب خــط دفــاع پرســپولیس را بــه کلــی
تغییــر خواهــد داد ،دیــروز گفته شــد انصاری
تمریناتــش را از ســر گرفتــه و روز پنجشــنبه
احتمــاالً مقابــل طالییهــای اصفهــان بــازی
میکند .دیدارهای دو تیم در گذشــته سرشــار
از جذابیتهــا و حساســیتها بــوده و با توجه
بــه تبعات بعــد از دربــی ،بعید اســت که این
بــار هم چنین نباشــد و به واقع شــرایط ویژه و
لرزان شده سرخهای تهرانی بعد از شهرآورد
اخیــر ،نقــش و ســهم ســپاهان را در ترســیم
جایگاه پرســپولیس در جــدول ردهبندی لیگ
بیشتر کرده است .از آنجا که احتمال بازگشت
حســین ماهینی به خط دفاع پرسپولیس پس
از نمایــش ضعیف او در پســت هافبک میانی
زیاد اســت ،شــاید شــهاب کرمی ،صید جدید
قرمزهــای تهرانی امروز نخســتین بازیاش را
در جمع آنها و در پست هافبک دفاعی تجربه
کنــد اما برانکو ایوانکوویچ باید حتماً فکری به
حال خط دفاعیای کند که در دربی تهران در
نیمــه اول بســیار بد ظاهر شــد و اضافه بر آن،
مهــدی طارمی نیــز باید برخالف «شــهرآورد
 »84بــا ســنت گلزنــی آشــتی کنــد .در اردوی

آبیهــا هــم شــاهد بازگشــت احتمالــی مجید
حســینی و بازی کردن این جوان مســتعد کنار
لئوناردو پادووانــی برزیلی خواهیم بود که هم
در مســابقه با الســد قطر درخشــید و هم بارها
ســد راه پرسپولیســیها در دربــی تهــران شــد.
اســتقالل اگر هنــوز بخت قهرمانی بــرای خود
قائــل اســت ،محکــوم و موظف به فتــح دیدار
بعدازظهر امروز فوالدشــهر اســت و از آنجا که
ذوب آهــن پــس از گذرانــدن چهار ماه بســیار
خــوب ،اخیراً فروکش کــرده و هفته پیش برابر
تراکتورسازی هم پذیرای شکست سنگین 4-1
شد ،شانس اســتقالل برای رسیدن به هدفش
انــدک نشــان نمیدهــد .در عیــن حــال چون
ســفید و ســبزهای اصفهانــی بــا هدف کســب
ســهمیه آســیایی چارهای جز فتح دیدار امروز
ندارنــد ،بــا تمامــی توان بــه میــدان میآیند و
عــزم راسخشــان بــرای جبــران ناکامیهــای
اخیــر فراوان خواهد بــود .ذوب آهن محرومی
هــم برای دیدار امــروز ندارد و بــا اینکه از رضا
شــکاری ،بازیکــن جــوان و جــدا شــده خــود
بــه فدراســیون شــکایت کــرده امــا بــا مهــدی
رجــبزاده مســن و مرتضی تبریــزی جوان راه
گلزنی را میشناســد و با احسان پهلوان هم در
خط میانــی میتواند غافلگیریهایــی را برای
رقبا ایجاد کند.

ëëتراکتور میداند چه میخواهد
تراکتورســازی فــردا که در مشــهد روبهروی
تیــم اواخــر جدولی ســیاهجامگان میایســتد،
نیک میداند که به چه نتیجهای محتاج است
زیــرا در آن زمــان دیدارهای ســرخابیها برابر
رقبایشان تمام شده و نتایج آن مشخص شده
اما امیــر قلعهنویــی میداند در ایــن مقطع از
لیگ فقط پیروزی است که میتواند سرخهای
تبریزی را در مسیر قهرمانی نگه دارد .استمرار
نتایــج ضعیــف تیــم مشــهدی و محرومیــت
ســرمربی اغلب معترضاش خــداداد عزیزی
از ایســتادن در کنار زمین ،ســایر مسائلی است
کــه تراکتوریهــا را با وجود ماجرای پر حاشــیه
اخراج محسن بنگر از باشگاه طی هفته جاری،
به کســب نتیجــه در دیدار روز جمعــه با وجود
برگزاری آن در مشهد امیدوار میکند.
ëëبرنامــه دیدارهــا (اســامی میزبانهــا ابتــدا
میآید):
٭ پنجشــنبه :ذوب آهــن با اســتقالل تهران
( ،)15/00فــوالد بــا گســترش فــوالد ( )15/00و
پرسپولیس با سپاهان ()17/10
٭ جمعــه :ســیاهجامگان بــا تراکتورســازی
( ،)14/30سایپا با صبا ( ،)16/00صنعت نفت
با پدیده ( )16/00و ماشینسازی با نفت تهران
(.)16/30

از محرومیت حسینی و کامیابینیا هنوز سر درنمیآورم

حرفهای کیروش درباره چاق بودن پرسپولیسیها خندهدار است

برانکــو ایوانکوویــچ در نشســت خبــری مســابقه حســاس
امروز تیمش برابر ســپاهان متذکر شــد این بازی به اندازه
دربــی بدفرجام اخیــر تهران برای او و تیمش مهم اســت
و ادعا کرد که پرســپولیس در شــرایطی دربی را واگذار کرد
که بهتر از اســتقالل بازی کرده اســت .ســرمربی سرخهای
پایتخــت افزود :بهتریــن راه برای فرامــوش کردن تبعات
دربی ،فتح مســابقهمان برابر ســپاهان است .خوشبختانه
تمــام نفرات ما ســالم هســتند و فقط از غیبت حســینی و
کامیابینیــا رنــج میبریــم کــه البته محرومیــت هیچ یک
از آنهــا بــرای من هنــوز توجیه شــده نیســت و از دالیل آن
ســر درنمــیآورم .ایوانکوویــچ افزود :خوشــبختانه محمد
انصــاری کــه مصدوم شــده بــود ،بهبــود یافته و بــه دیدار
پنجشــنبه میرســد و بــا نگاه مجــدد به دربی تهــران ،باید
بگویــم کــه  72درصــد مالکیــت توپ با مــا بــود و بیش از
 570پــاس ســالم رد و بدل کردیــم .برانکو ادامــه داد :هر
کار هــم کــه بکنیم ،در مورد ارنج مــا ایرادهایی از ما گرفته
خواهــد شــد اما برخــی تغییرات مــا ناخواســته و به خاطر
محرومیتها و مصدومیتها اســت .من منکر نمیشــوم
کــه ما هــم مانند هر تیــم دیگری ضعفهایــی داریم ولی

عبــداهلل ویســی کــه یــد طوالیــی در حمایــت از کارلــوس
کیروش داشــته ،در کنفرانــس مطبوعاتی مســابقه امروز
ســپاهان برابــر پرســپولیس بــه انتقاد آشــکار از ســرمربی
پرتغالــی تیــم ملی ایــران پرداخــت و حرفهــای اخیر او
دربــاره پرسپولیســیها (و چاق خواندن آنهــا) را خندهدار
خوانــد .ســرمربی طالییهای اصفهان گفت :پرســپولیس
بــا وجــود شکســت در دربــی تهــران ،همچنان توانا اســت
و از قضــا بــه خاطــر همــان باخت زخمــی شــده و برابر ما
مصممتر و خطرناکتر ظاهر خواهد شــد .درســت اســت
کــه  2-3بازیکــن اصلیشــان را ندارند اما آنقــدر دارند که
بــای جــان حریفــان شــوند .ویســی ایــن جمله منتســب
بــه وی را (کــه قهرمــان شــدن احتمالــی پرســپولیس با 7
ملیپــوش هنــر نیســت) تکذیــب کــرد و گفت :مــن هرگز
قصــد بیاحترامــی بــه همــکار خوبــم ،آقــای برانکــو را
نداشــتهام و فقــط گفتــم کار او با داشــتن چنــد ملیپوش
آســانتر از ســایرین اســت .در مورد خودم نیز باید بگویم
شــدت و حدت مشــکالتمان در ســپاهان ســبب شده در
 6مــاه اخیر فقط یک بار زن و بچــهام را ببینم! ما در طول
فصل از داوریها لطمات زیادی دیدهایم اما چاره کارمان

ویسی :پرسپولیس زخمی و خطرناک است

اینکــه این همــه از عملکرد انصاری در دربــی تهران ایراد
میگیرنــد ،مرا وامیدارد کــه بگویم فقــط روباتها بدون
ب هســتند و ما روبات نیســتیم و هر انســانی روز خوب
عی 
و بــد دارد .برانکــو اضافه کرد :در فوتبال همیشــه اتفاقات
غیرمنتظــره وجــود دارد و نمیتــوان جلــوی شــگفتیها
را گرفــت اما ما بــا تالش همیشــگی برای ارائــه بازیهای
برتر تعداد شــگفتیها را کم کــرده و در راه دلخواه خود به
ســمت جلو میرویم و بدانید که از این پس هم هیچ یک
از حریفان کار آسانی مقابل ما ندارند.

این اســت که از فرصتهای گلزنیمان بیشتر و بهتر بهره
بگیریم و پیوستن ســرور جباروف ازبکستانی که از بهترین
پاســورهای آسیا اســت به جمعمان ،امیدهای ما را در این
زمینه بیشتر کرده است .ویســی همچنین گفت :فراموش
نکنیــد کــه مــن معدل ســنی ســپاهان را از  31به  24ســال
رســاندهام و طبیعــی اســت کــه باید مدتــی تــاوان کمبود
تجربه جوانترهای خود را بدهیم اما آینده از آن ما است.
چنانچه همین پرســپولیس فصل پیش جوانگرایی کرد و
به نقطه درخشان فعلیاش رسید.

عکس :سایت کمیته بین المللی پارالمپیک

ت وپا و <اوسین بولت> ،برندگان جایزه الروس
بانوی شمشیرباز بیدس 

مراسم امســال جایزه الروس در حالی برگزار شد
که ایران هم در بین نامزدها نماینده داشت.
ســیامند رحمان ،نماینده کشــورمان در بخش
معلــوالن بود که باید با پنج ورزشــکار پارالمپیکی
دیگــر بــرای کســب ایــن جایــزه معتبــر رقابــت
میکرد اما در نهایت در بخش ورزشــکاران دارای
معلولیــت ،شمشــیرباز بــا ویلچر ایتالیایــی به نام

تیم ملی کشتی آزاد
در اندیشه ششمین قهرمانی متوالی

رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد در سال  2017میالدی،
رحمان احمدی
از امروز و به مدت دو روز با حضور  8تیم برتر کشــتی آزاد
جهان در شهر کرمانشاه برگزار میشود .تیمهای امریکا،
روسیه ،آذربایجان و گرجستان در گروه  Aو تیمهای ایران،
ترکیه ،مغولستان و هند در گروه  Bقرار دارند .مراسم افتتاحیه این مسابقات امروز با
حضور مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان در سالن امام خمینی(ره) کرمانشاه
برگــزار میشــود .در ترکیب ایران حســن رحیمــی و یونس سرمســتی 57کیلوگرم،
بهنام احسانپور و مســعود اسماعیلپور 61کیلوگرم ،میثم نصیری و مهدی یگانه
جعفری  65کیلوگرم ،مصطفی حســینخانی و حامد رشیدی 70کیلوگرم ،پیمان
یاراحمــدی  -بهمن تیموری یا رضا افضلی  74کیلوگرم ،حســن یزدانی و علیرضا
کریمی 86کیلوگرم ،امیر محمدی و حســین شــهبازی 97کیلوگرم و کمیل قاسمی
و یداهلل محبی 125کیلوگرم حضور دارند .تیم ملی کشــتی آزاد ایران در حالی پا به
رقابتهای جام جهانی میگذارد که میتواند با تکیه بر نفرات اصلی خود و تشویق
بیامــان تماشــاگران ایرانی ششــمین قهرمانی متوالــی در این رقابتها را جشــن
بگیرد .به گزارش «ایران» ،جام جهانی کشتی آزاد از سال  ۱۹۷۳میالدی آغاز شده
و به صورت هر ســاله برگزار میشــود .روسیه با  21دوره قهرمانی پرافتخارترین تیم
این رقابتها محســوب میشــود .امریکا با  13دوره و ایران با  7دوره در جایگاههای
بعدی قرار دارند .تیم کشــتی آزاد ایران در پنج دوره اخیر قهرمان شــده که  3دوره
آن در خاک امریکا بوده است.
با توجه به ترکیب تیمهای شــرکتکننده به نظر میرســد رقابت اصلی در این
مسابقات میان تیمهای کشتی امریکا و تیم ملی کشورمان باشد ،گرچه تیم جوان
روســیه و آذربایجان را هم نمیتوان دست کم گرفت.در این رقابتها دو تیم برتر
هر گروه به دیدار فینال میرسند و تیمهای دوم نیز برای کسب مقام سومی مبارزه
میکند .علی اکبر دودانگه ،مربی تیم ملی کشتی آزاد در خصوص شرایط آمادگی
ملی پوشــان به خبرنگار «ایران» گفت« :تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتهایم و
بچهها در شرایط مطلوبی به سر میبرند و در نخستین مسابقه هم به مصاف تیم
قدرتمنــد ترکیــه که یکی از قویترین تیم های گروه ماســت ،میرویم ».مربی تیم
ملی کشتی آزاد در پاسخ به این سؤال که به نظر میرسد گروه ایران آسانتر از گروه
مقابل است ،ادامه داد«:هیچ تیمی را نمیتوان در این رقابتها دست کم گرفت،
تیــم مــا در گروه ســختی قــرار دارد ،این مســابقات مابین هشــت تیــم برتر جهان
برگزارمی شــود ،تیم ترکیه با قهرمانهای المپیک و جهان خود در این مســابقات
حضور دارد ،مغولســتان و هند هم در چهار وزن اول کشــتی گیرهای خیلی خوبی
دارد اگــر همیــن تیمها در اوزان ســبک بر نفرات ما غلبه کنند کار ســختی در پیش
خواهیم داشــت ،شرایط این مسابقات برای همه مساوی است و تمام تیمها هم
برای ما قدرتمند هستند».

اخبــار

سپاهان نیز طبعاً تمامی تالشها حول محور
جبران شکســت ناباورانــه خانگی  3-0مقابل
تیم قعرنشین ماشینسازی در هفته بیست و
یکم رقابتها است.
ëëآبیهــا هــم رحمتــی ،جانواریــو و مگویــان
را ندارند
اگــر پرســپولیس بــازیاش بــا ســپاهان در
تهران را بدون کاپیتانش (سیدجالل حسینی)
شــروع میکنــد ،کاپیتــان آبیهــای پایتخــت
هــم کــه عصــر دیــروز راهــی اصفهــان شــدند
تــا امــروز در فوالدشــهر روبــهروی ذوب آهــن
بایســتند ،در این مســابقه غایــب خواهد بود و
بــه واقــع محرومیت  4جلســهای ســیدمهدی
رحمتــی بســیار وســیعتر و احتمــاالً بدخیمتــر
از محرومیــت تــک مســابقهای ســیدجالل
حســینی خواهد بود .بدیهی اســت که علیرضا
منصوریان برای پر کــردن جای خالی رحمتی
درون دروازه تیمش به سیدحســین حســینی،
ســنگربان جوانــی روی بیاورد که مــاه پیش در
زمان «چپ» افتادنش با کاپیتان اســتقالل در
دو بازی متوالی از او به جای رحمتی اســتفاده
کــرد .امــا اســتقالل رابســون جانواریــو ،مدافع
وســط برزیلــیاش را هــم محــروم مییابــد و
آســیبدیدگی هرایــر مگویان ارمنســتانی هم
رفــع نشــده و بنابراین در پســت مدافع وســط
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«بئاتریــس ویو» که از ناحیه هر دو دســت و هر دو
پا دچار قطع عضو بوده و در ریو طال گرفت ،موفق
شد جایزه را از آن خود کند.
همچنیــن اوســین بولــت ،دونــده ســرعت
جامائیکایــی ،موفــق شــد بــرای چهارمیــن بــار
عنــوان برترین ورزشــکار ســال را باالتــر از اندی
مــاری ،تنیســور بریتانیایی و کریســتیانو رونالدو،

مهاجم رئــال مادرید ،از آن خود کند .در بخش
زنــان هــم ژیمناســت جــوان امریکایــی بــه نام
«سیمونه بیلس» موفق شد جایزه را از آن خود
کند.
جایزه «بازگشــت ســال» هم به مایکل فلپس،
شــناگر امریکایی رســید که با کسب پنج مدال طال
در ریو به دوران حرفهای خود پایان داد.

شهباززاده نفتی شد
چشمی با صبا تمرین کرد

روز گذشــته ســجاد شــهباززاده و روزبــه چشــمی ســر از تیمهــای جدیــد خــود
درآوردند .شــهباززاده که پس از جدا شــدن از آالنیااســپور ترکیه به ســبب منع
جذب نفرات تازه به اســتقالل و تراکتورســازی از الحاق به این تیمها بازمانده
بود ،رســماً به نفت تهران پیوســت و متذکر شد یکی از دالیل اصلی اقدام وی،
حضــور علی دایی در ســمت ســرمربی این تیم بوده اســت و اظهــار امیدواری
کرد که بتواند ســریعاً نفت را در جدول ردهبندی لیگ برتر باال بکشــد .از سوی
دیگر ،روزبه چشمی که پس از قطع امید از ابقا در استقالل ،قصد دارد تا پایان
فصل جاری در خدمت صبا باشــد ،دیروز در محل تمرین این تیم ظاهر شــد
و با ســایر نفرات این تیم تمرین کرد و مدیر رســانهای صبا هم تصریح کرد اگر
مشــکلی پیش نیابد ،ظــرف یکی دو روز آینده قرارداد چشــمی با این باشــگاه
امضا خواهد شد.

کاوه رضایی در کمپین مبارزه با سرطان

مهاجــم تیــم اســتقالل به کمپیــن مبارزه با ســرطان پیوســت .کاوه
رضایی سهشــنبه شــب به جشــنواره نــوروزی مؤسســه خیریه بهنام
دهشپــور پیوســت تــا در ایــن کمپیــن در راه تحقــق جهــان بــدون
ســرطان فعالیت کند .فاطمه معتمد آریا ،بهاره کیان افشــار ،سحر
زکریا و آنا نعمتی از چهرههای سرشناس این کمپین هستند.

حضور بانوان در ورزشگاه کیش

جزیــره کیش در حالی برای دومین بار میزبــان رقابتهای تور جهانی والیبال
ساحلی شده که دیروز و در اولین روز برگزاری این رقابتها ،فدراسیون جهانی
والیبال به عدم اجازه حضور بانوان در محوطه مســابقات ایراد جدی گرفت و
والیبال ایران را تهدید به تعطیلی این رقابتها کرد .پس از این اتفاق ،کسری
غفوری سرپرســت سازمان والیبال ســاحلی درباره حضور بانوان در مسابقات
تــور جهانــی اظهار داشــت« :ناظر فدراســیون جهانی نســبت به عــدم حضور
بانوان به عنوان تماشــاگر در محوطه مســابقات معترض بود و حتی تهدید به
لغو مســابقات کرده بود اما با توجه به جلســاتی که در این خصوص داشــتیم،
این موضوع حل شد و حضور بانوان برای تماشای تور جهانی آزاد شد ».الزم
بــه ذکر اســت در رقابتهــای مقدماتی دیروز  8تیم روســیه ،فرانســه ،آلمان،
اتریش ،هلند ،اســترالیا ،ایران و روســیه با پیروزی مقابل حریفانشــان ،راهی
جــدول اصلی شــدند .با ایــن نتایج تعــداد تیمهای جدول اصلــی به  32تیم
افزایش پیدا کرد که از امروز رقابت خود را آغاز خواهند کرد.

پس از شکست هولناک در پاریس صورت گرفت
فوتبال
جهان

افشای روابط تیره مردان <بارسا>
با <لوئیس انریکه>

شکســت هولنــاک  4-0بارســلونا در زمیــن پــاری
ســنژرمن فرانســه در دیــدار رفت یکهشــتم نهایی
لیــگ فوتبــال قهرمانان اروپا که سهشــنبه شــب حاصل آمد ،به نقل از شــبکه
خبری کادنا کوپه اسپانیا ،روابط تیره شماری از نفرات این تیم با سرمربیشان
لوئیس انریکه را بیش از پیش آشــکار کرد .به ادعای این شــبکه ،مردانی مثل
پیکــه ،ماســکرانو ،بوســکتس و ســوارس بــه ایدههای انریکــه اعتقــاد چندانی
ندارند و او را در زمینه حل مشــکالت فنی آبی و اناریها فاقد توانایی و کفایت
الزم میدانند .همچنین گفتنی اســت شکســت بارسا که با دو بار گلزنی آنخل
دیماریا و به ثمر رســیدن گلهای دیگری توســط درکســلر و ادینســون کاوانی
حاصــل آمــد ،مقابــل تیمــی رقم خــورد که هرچنــد پر مهــره و توانا اســت اما
ســرمربیاش اونــای امــهری در زمــان کار در اســپانیا در  23مصــاف قبلیاش
برابر بارســا 22 ،بار متحمل شکست شده بود! بارســا در شرایطی برای جبران
بــه برد با اختالف  5گل در دیدار برگشــت نیازمند اســت کــه در تاریخ حیاتش
هرگــز نتوانســته اســت باخــت  4-0را جبــران کنــد و بهترین جبرانــش ،بی اثر
کردن شکست های  3-0مقابل ایپسویچ ،اندرلشت و گوتهبورگ در حدفاصل
سالهای  1978تا  1986بوده است.

