
ورزش

تراکتور در لیگ شانزدهم 
ورزشگاه ندارد!

گروه ورزش : مسئوالن ورزشگاه یادگار 
امام)ره( تبریز پس از پایان فصل پانزدهم لیگ 
برتر فوتبال اقدام به ترمیم و بازسازی چمن این 
ورزشگاه کردند و طبق اعالم آنها این عملیات 
تا اواسط شهریور ماه به طورخواهد انجامید. با 
این تفســیر ورزشگاه یادگار نمی تواند حداقل 
در 8 هفتــه ابتدایی لیگ برتر میزبان بازی های 

تراکتورسازی باشد.

مذاکره پنهانی پرسپولیسی ها 
با کاوه رضایی

گروه ورزش : مسئوالن باشگاه پرسپولیس 
کــه کمتــر در مصاحبه هاي شــان صحبتي از 
قــرارداد با کاوه رضایي بــه زبان مي آورند، در 
خفــا و بدون هیچ ســر و صدایي، مذاکرات با 
مدیربرنامه هاي این بازیكــن را ادامه مي دهند 
و امیدوارند براي جانشیني مهدي طارمي، این 

بازیكن را به خدمت بگیرند. 

قنبرپور جای خوردبین را می گیرد؟
گروه ورزش : باشگاه پرسپولیس پیش از 
شــروع تمریناتش برای فصل آینده به احتمال 
زیاد تغییراتی روی نیمكت خواهد داشــت.از 
باشگاه پرسپولیس خبر می رســد که تغییراتی 
روی نیمكت این تیم رخ خواهد داد و محمود 
خوردبین که سابقه طوالنی در سرپرستی این تیم 
دارد، جــای خود را به فرد دیگری خواهد داد.
از مصطفی قنبرپور به عنوان یكی از گزینه های 
سرپرست پرسپولیس یاد می شود. قنبرپور رابطه 
نزدیكی با علی اکبر طاهری سرپرســت باشگاه 
پرسپولیس دارد که ســال گذشته به کادر فنی 
پرســپولیس اضافه شد.قنبرپور سال گذشته هم 
قصد داشت سرپرست پرسپولیس شود و حتی 
در اردوی ترکیه مشــكالتی بــا خوردبین پیدا 
کرد. به نظر می رسد حاال که برانكو یک دستیار 
ُکروات با خود به تهران می آورد، مسئوالن باشگاه 
هم سرپرست تیمشــان را تغییر بدهند؛ هرچند 
خوردبین از این تغییرات اظهار بی اطالعی می کند.

۴ شرط قنبرزاده 
برای مدیرعاملی استقالل 

گروه ورزش : گزینه مدیرعاملی باشــگاه 
استقالل برای حضور در این باشگاه چهار شرط 
اصلی را با مسئوالن وزارت ورزش مطرح کرده 
اســت.به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری 
تسنیم، پس از آنكه مســئوالن وزارت ورزش 
و جوانان تصمیــم گرفتند که منصور قنبرزاده، 
مدیرعامل باشگاه نفت تهران را جایگزین بهرام 
افشــارزاده کنند، در جریــان مذاکرات وی با 
مســئوالن وزارت ورزش شروطی مطرح شده 
که حضور قنبرزاده بر مسند مدیرعاملی باشگاه 
اســتقالل منوط به اجرای آنهاســت.یک منبع 
آگاه در ایــن زمینه گفت: قنبــرزاده در مذاکره 
با مســئوالن وزارت ورزش شروطی را مطرح 
کرده که چهار شرط اصلی آن عبارتند از: 1 ــ 
تســویه حساب با کادر فنی، بازیكنان و عوامل 
فصل گذشــته تیم، 2 ــ پرداخت 35 درصد از 
ـ  بودجه باشــگاه پیش از آغاز فصل جدید، 3ـ 
تعییــن تكلیف وضعیت هیئت مدیره باشــگاه 
اســتقالل و 4 ــ اختیار تام در رابطه با انتخاب 
و به کارگیری همه عوامل باشگاه.به نظر می رسد 
مســئوالن وزارت ورزش در تحقق پیدا کردن 
دو شــرط اول که مربوط به مسائل مالی است 
با مشكالتی مواجه هســتند و اگر این شرایط 
تحقــق پیدا نكنــد ادامه مذاکــرات و حضور 
قنبرزاده در باشــگاه استقالل با بن بست مواجه 

خواهد شد.

۲ روز تا حذف یا باقی ماندن 
تیم انصاری فرد 

گــروه ورزش : اتحادیه فوتبــال اروپا 
ظرف دو روز آینــده تصمیم نهایی خود را در 
خصوص مجوز حضــور تیم پانیونیوس یونان 
در فصل آینده لیگ اروپــا اعالم خواهد کرد.
ســایت رادیو ورزش یونان اعالم کرد تصمیم 
نهایی یوفا در رابطه با شــكایت باشگاه ایانینا 
برای جایگزینی سهمیه تیم پانیونیوس در فصل 
آینــده لیگ اروپا تا دو روز دیگر اعالم خواهد 
شــد. تیــم پانیونیوس با کســب رده چهارمی 
فصل اخیر ســوپرلیگ یونان سهمیه حضور در 
مرحله مقدماتی لیگ اروپا را به دست آورد، اما 
با شكایت باشــگاه ایانینا شاید شانس حضور 
در این رقابت ها را از دســت بدهد.یوفا قصد 
داشت تا رأی خود را در قبال حضور یا حذف 
تیم پانیونیوس در فصل آینده لیگ اروپا زودتر 
اعــالم کند، اما به خاطر شــرکت یــاران کریم 
انصاری فرد در مرحله پلی آف سوپر لیگ یونان 
و متهم نشدن به بی انگیزگی بازیكنان این تیم، 

زمان صدور رأی خود را به تعویق انداخت.

طارمی به پرسپولیس 
چراغ سبز نشان داد

گروه ورزش :  به نظر می رســد مهاجم 
سرخپوشان قصد ماندگاری در این تیم را دارد.
مهدی طارمی که اعالم کرده بود در پرسپولیس 
نمی مانــد و فوتبالش را در اروپا دنبال خواهد 
کرد برای حضور مجدد در جمع سرخپوشــان 
اعالم آمادگی کرده است.بعد از اینكه صحبت 
های زیادی درباره پیشنهادات اروپایی آقای گل 
لیگ پانزدهم شــده بود، برخی از باشگاههای 
اروپایی بــرای مذاکره با این بازیكن نزدیک به 
یک ماه وقت خواســته اند تا مســابقات یورو 
2016 به پایان برســد. در همین راستا طارمی 
هم تصمیم گرفته به نصیحت برخی از بزرگام 
پرسپولیس گوش کرده و یک سال دیگر در این 
تیم ماندنی شود.مذاکرات باشگاه پرسپولیس با 
طارمــی طی یكی دو روز اخیر انجام شــده و 
اگر توافق مالی صورت بگیرد این بازیكن یک 
فصل دیگر هم در کنار پرسپولیســی ها خواهد 
مانــد. باید دید بعد از پایان اردوی تیم ملی در 
نهایت طارمی چــه تصمیمی خواهد گرفت و 
آیا با بازگشت برانكو به ایران، این بازیكن هم 

راضی به ماندن می شود یا خیر.

داورزنی: 
موفقیت والیبال خلق حماسه بود

گروه ورزش : رئیس فدراســیون والیبال 
ایران پس از موفقیت در انتخابی المپیک گفت: 
کسب ســهمیه بازی های ریو بدون تردید خلق 
حماســه بود و این پیروزی را بــه مردم ایران 
تبریک می گویم.محمدرضا داورزنی اظهار کرد: 
هنوز آغاز راهی هســتیم که قطعا سخت تر از 
گذشته است باید تالش بیشتری انجام دهیم و 
با جدیدیت کار را دنبال کنیم. حضور در جمع 
تیم های المپیكی و ماندن در این ســطح کاری 
اســت که باید با انگیزه بــاال آن را دنبال کنیم. 
قطعًا نیاز به کار آسیب شناسی داریم. باید این 
موارد را برطرف کنیم تا در آینده والیبال کشور 
را قدرتمند تر کنیم. حضور در المپیک و بازی با 
برترین تیم های جهان نیازمند کار مستمر است.
وی افزود: موفقیت در انتخابی المپیک یكی از 
افتخارات بزرگ والیبال ایران است. خوشحالم 
که بعد از 52 ســال این موفقیت حاصل شــد. 
همه بازیكنان شرایط خوبی داشتند و جنگیدند 
و هر کس به میدان آمد به اندازه یک امتیاز هم 
که بود، با جان و دل مایه گذاشت و در جریان 
مســابقات اثرگذار بود و این خیلی ارزشــمند 
اســت بعالوه که کادر فنی هم شــرایط خوبی 
داشت.رئیس فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: 
تمام تیم هــای حاضر در این مســابقات قبال 
تجربه حضور در المپیک را داشــتند و در این 
دوره هم با تمام توان برای کسب سهمیه حاضر 
شــده بودند اما بازیكنان ایران نشان دادند که 
می توانند در برابــر قدرت های جهان موفقیت 
باشند. با وجود اینكه بازیكنان ما شرایط برابری 
از نظر بدنی با لهستانی ها یا فرانسوی ها ندارند 
اما با تالش و غیرت خود برتر از حریفان ظاهر 
شدند. مردم از تلویزیون دیدند چه اتفاق هایی 
افتاد، در ســت پنجم با چین، آن ها 13 بر 12 
جلو افتادند اما با غیرت بازیكنان و دعای مردم 
و توجه خدا توانســتند این بازی را ببرند.وی 
درباره پرداخت پاداش والیبالیست ها نیز گفت: 
انشــاهلل در هفته آینده در تهران طی مراسمی از 
اعضای تیم ملی ایران تقدیر می کنیم. البته بچه 
های تیم ملی والیبال ایران فقط برای شادی دل 
مردم و خلق حماسه و ساختن عزت و افتخار 

این ممكلت تالش می کنند.

سقوط دوومیدانی کاران 
جوان ایران در آسیا

گروه ورزش : هفدهمین دوره رقابت های 
دو و میدانی قهرمانی جوانان آســیا که در شهر 
هوشــی مینه ویتنام برگزار شــده بــود، عصر 
دوشــنبه با قهرمانی تیم ژاپن به پایان رســید.
تیــم جوانان ژاپن با کســب 13 طال، 10 نقره 
و 4 برنــز عنوان قهرمانــی را از آن خود کرد، 
چین با کســب 11 طال، 7 نقره و 4 برنز نایب 
قهرمان شــد و تیم هند با کسب 7 طال، 4 نقره 
و 6 برنز به عنوان ســومی دست یافت.تیم ملی 
جوانان کشــورمان نیز با کسب 2 مدال برنز و 
یک مدال نقره در جایگاه سیزدهم ایستاد.امین 
لطف الهی در پرتاب وزنه به مدال نقره رسید و 
مهدی رستمی نیز در همین رشته صاحب مدال 
برنز شد. همچنین عطا اسدی در 1500 متر هم 
صاحب مدال برنز شــد.تیم ایران در حالی این 
عملكرد را از خود بر جا گذاشــت که در دوره 
قبل با 2 طــال، یک نقره و 5 برنز در رده هفتم 
ایســتاده بود.تیم های مالزی، چین تایپه، تایلند، 
ویتنام، قطر، عــراق، کره جنوبی، کره شــمال 
و قزاقســتان نیز به ترتیــب مقام های چهارم تا 

دوازدهم را کسب کردند.

انتخابات فدراسیون کاراته 
به تعویق افتاد

گروه ورزش : با فرا رســیدن ماه مبارک 
رمضان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراســیون 
کاراته که گفته می شــد در آســتانه برگزاری 
اســت به زمان دیگری موکول شــد.انتصاب 
طباطبایی سرپرســت فعلی فدراسیون کاراته به 
عنوان مسئول مجموعه ورزشی آزادی احتمال 
برگــزاری مجمــع انتخاباتی را بــرای تعیین 
تكلیف مدیریت کاراتــه تا حد زیادی افزایش 
داد. حیــدری که از ســوی وزارت ورزش به 
عنــوان دبیر مجمع فدراســیون کاراته انتخاب 
شــده گفت: تالش ما این بــود که قبل از آغاز 
ماه مبــارک رمضان مجمــع انتخاباتی کاراته 
را برگــزار کنیم کــه به دلیل نرســیدن تایید 
صالحیت ها این امر محقق نشــد. وی افزود: 
با توجه به فرا رســیدن ماه مبارک رمضان و 
اینكه اعضــای مجمع باید از شهرســتانها به 
تهران بیایند، این مســئله کمی کار را دشوار 
می کنــد. به همین دلیل برگــزاری مجمع به 
بعد از ماه مبارک موکول شــد. با این وجود 
اهالی کاراتــه به این زودی هــا نباید منتظر 
برگــزاری مجمــع انتخابات باشــند. بعد از 
پایان مــاه مبارک یعنــی هفته ســوم تیرماه 
نیز مســئوالن ورزش کشــور سرگرم تدارک 
حضــور در بازیهای المپیک هســتند و بعید 
اســت زمانی برای برگزاری مجمــع کاراته 
داشــته باشــند. کاراته رقابتهای جهانی را در 
پیش دارد و تیم های رده ســنی پایه هم باید 
برای مســابقات قهرمانی آسیا آماده شوند. با 
المپیكی شــدن این رشــته، به نظر می رسید 
که مســئوالن کاراته بیشتر نسبت به این رشته 

دهند. نشان  حساسیت 

گروه ورزش : امیر مهدی زاده از پرداخت نشدن قرارداد مالی 
سال 1393 باشــگاه آذر خودرو گله مند است.ملی پوش وزن 60- 
کیلو گرم کاراته مردان ضمن ابراز نارضایتی از عدم پرداخت قرار داد 
مالی باشگاه آذرخودرو تصریح کرد: سال 1393 با حضور چند تن از 
ملی پوشــان با تیم آذرخودرو قرارداد بستیم و در سوپر لیگ حضور 
یافتیم و توانستیم عنوان قهرمانی را برای این باشگاه کسب کنیم ولی 
متاســفانه حتی یک ریال از قرارداد مالی بازیكنان بعد از گذشت دو 
ســال پرداخت نشده اســت. این موضوع به کاراته و ملی پوشان از 
لحاظ روحی و روانی ضربه وارد کرده اســت. فدراسیون و مدیران 
باید این موضوع را دنبال کنند تا فردی به خود اجازه ندهد در سوپر 

لیگ تیم دهد ولی به تعهدات خود عمل نكند.با توجه به اینكه رشته 
کاراته در آستانه المپیكی شدن قرار دارد، مهدی زاده مدعی است که 
مســئولین وزارت ورزش و کشور باید نگاه خود را نسبت به کاراته 
تغییر دهند و اظهار داشــت: با توجه به اینكه کشــور های صاحب 
نام و عنوان در المپیک مانند چین، روســیه و آمریكا سرمایه گذاری 
خود بر روی کاراته را آغاز کرده اند، کشــور ما نیز که در کاراته از 
پتانسیل خوبی برخوردار است نباید از این موضوع غافل شود و باید 
حمایت ها بیشــتر شود تا چهار ســال آینده در المپیک نتیجه خوبی 
را کســب کنیم.او با بیان اینكه، مســئولین تا به امروز بیان می کردند 
الویت با رشته های المپیكی است ادامه داد: کاراته به المپیک نزدیک 

شــده است باید رسیدگی ها به کاراته بسیار بیشتر شود، کاراته ایران 
بسیار پرقدرت است و توانایی کسب مدال در المپیک را داراست به 
شرط آنكه نگاه مسئولین تغییر کنند.ملی پوش کاراته مردان وضعیت 
اردو های تیــم ملی کاراته را خوب ارزیابی کرد و افزود: دو مرحله 
اردو ی بسیار خوب و با برنامه را پشت سر گذاشته ایم، از امكانات 
آزادی راضی هستیم. پنج ماه تا رقابت های جهانی زمان باقی است، 
در حال حاضر دوره بدنســازی را طــی می کنیم و پس از پایان این 
دوره وارد فــاز جدیدی از تمرینات خواهیم شــد همه چیز برنامه 
ریزی شــده است، انشاهلل همین روند ادامه پیدا کنند تا نتیجه الزم را 

در جهانی کسب کنیم.

پرداخت نشدن قراردادهای سوپر لیگ، 
به کاراته لطمه می زند
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گروه ورزش : مربی و بازیكن تیم فوتســال 
تاسیســات دریایــی می گویــد کــه قهرمانی در 
جام باشــگاه های آســیا برای آنها مهمتر از جام 
باشــگاه های جهان اســت، ولی هــر دو جام را 
جــدی خواهنــد گرفت.وحید شمســایی درباره 
تمدید قرارداد با سنگ ســفیدی و جذب حســین 
طیبی گفت: خوشــبختانه توانســتیم برای فصل 
پیش رو با این دو بازیكن به توافق برســیم. البته 
سنگ ســفیدی و طیبی را به دلیل اینكه قبل از ما 
در دبی قرارداد بســته بودند در جام باشــگاه های 
جهان نمی توانند بــرای ما بازی کنند و برای جام 
باشگاه های آسیا آماده می شوند.سرمربی - بازیكن 
تاسیسات دریایی درباره اینكه گفته می شود او جام 
باشــگاه های جهان را جــدی نگرفته و تمرکزش 
بر روی جام باشــگاه های آسیاســت، تاکید کرد: 
واقعیت این اســت که آســیا اعتبار بسیار باالتری 
بــرای ما دارد چرا که اگر امســال قهرمان آســیا 
نشــویم ســال بعد نمی توانیم در مسابقه های جام 

باشگاه های جهان شــرکت کنیم. البته قهرمانی در 
آسیا بسیار سخت تر شــده و ما در مرحله حذفی 
و در خــارج از خانه به نماینــدگان ژاپن و تایلند 

برخورد می کنیم.او ادامه داد: تعداد بازیكنان ما در 
باشــگاه های جهان کمتر است و قدرت اصلی مان 
را در جام باشــگاه های آسیا به نمایش می گذاریم. 

با این حال این طور نیســت که جام باشــگاه های 
جهان را جــدی نگیریم و در این مســابقه ها هم 
تمام تالش مان را انجام می دهیم.شمســایی درباره 
اینكه آیا باز هــم بازیكنی را جذب می کند گفت: 
ما دو جای خالی دیگر داریم و اگر بتوانیم باز هم 
بازیكــن جذب می کنیم. تا 6 مــرداد برای جذب 
بازیكن فرصت داریم.سرمربی - بازیكن تاسیسات 
دریایی با اشاره به برنامه این تیم برای شرکت در 
جام باشگاه های آسیا و جهان گفت: ما دوم تیرماه 
عازم قطر می شویم و در 25 تیر هم برای شرکت 
در جام باشــگاه های آسیا راهی تایلند می شویم و 
تا دوم مرداد در آنجا هستیم.شمسایی در پاسخ به 
این سوال که آیا تیمش بازی تدارکاتی قبل از جام 
باشگاه های جهان خواهد داشت خاطرنشان کرد: 
به دلیل شــروع دیرهنگام لیگ برتر ما در نخستین 
بازی رســمی خودمان باید به مصاف بارســلونا 
برویم. البته چند بازی تدارکاتی مد نظر داریم که 

در زمان خودش انجام خواهیم داد.

مدافع - هافبک تیم فوتبال اســتقالل مدعی 
شد، سال گذشته برخی افراد جوی به راه  انداخته 
بودند تا بگویند او در حد اســتقالل نبوده است.
میثــم مجیدی درباره ناکامی اســتقالل و اتفاقات 
فصل گذشته، عملكرد خودش و ... صحبت هایی 

را مطرح کرد که در زیر می خوانید:
* چرا فصل گذشــته را با ناکامی به پایان 

رساندید؟
فصل پر فرازونشــیبی برای ما بود. برخی از 
بازیكنان نخســتین تجربه حضورشان در استقالل 
را پشــت سر می گذاشــتند و هر چقدر به اواخر 
فصل نزدیک می شدیم، کم تجربگی تأثیر منفی بر 
تیم گذاشــت. همین مسئله هم باعث شد دو جام 

را از دست بدهیم.
* تنها دلیل نتیجه نگرفتن اســتقالل همین 

مسئله بود؟
مشــكالت زیاد بود، ولی این مشكالت باز 
نشود، بهتر است. در این زمینه مسئوالن و مدیریت 

باشگاه باید صحبت کنند.
* اینکه گفته می شــود برخی از بازیکنان 
بــزرگ در کار تیم دخالــت می کردند، چقدر 

صحت دارد؟
فكر نمی کنم چنین چیزی وجود داشته باشد. 

من که چیزی ندیدم.

* پرویز مظلومی اعتقاد داشــت که شب 
قبل از دربی به اتاق بازیکنان رفته اند تا فکرشان 

خراب شود.
من و جابر انصاری شــب قبل دربی هم اتاق 

بودیم و کسی وارد اتاقمان نشد.
* از عملکــرد خودت در فصل گذشــته 

راضی هستی؟
سال گذشته، نخســتین حضورم در استقالل 
بــود. می دانید که بازی کــردن در این تیم بزرگ 
برای هر بازیكنی ســخت است. در نیم فصل اول 
بازی های قابل قبولی را به نمایش گذاشتم و حتی 
به تیم ملی دعوت شــدم، ولی پس از مصدومیت 
در نیم فصل دوم، از دوران اوج خود فاصله گرفتم. 
این مســئله خیلی مرا اذیت کرد. با وجود این، در 
زدن گل و پــاس گل آمار بدی نداشــتم، هر چند 

چیزی که می خواستم و دوست داشتم، نشد.
* چرا پس از دربی همه کاسه و کوزه های 

ناکامی در این بازی را بر سر تو شکستند؟
آنهایی که فوتبالیســت و کارشناس هستند، 
همــه چیز را درک کردند، اما برخی افراد عملكرد 
کل فصل مرا به دربی ربط دادند. قســم می  خورم 
روز دربی می خواســتم بهترین عملكرد را داشته 
باشــم، ولی متأســفانه آن اتفاقــات رقم خورد و 

شكست خوردیم.

* برخی نیز به سیستم بازی استقالل ایراد 
گرفتند، ولی چرا همه روی تو زوم کرده بودند؟
روز دربــی، در جنــاح چپ تنهــا بودم و 
پرســپولیس هم نقطه قوتش سمت راست بود. در 
آن روز خیلی تنها بودم، ولی مسئله خاصی نیست 
و دیگر دوســت ندارم به آن فكر کنم و به گذشته 

برگردم.
* برخی هــا اعتقاد داشــتند کــه در حد 
اســتقالل نبودی. نظرت در مورد این انتقادات 

چیست؟
نمی دانــم چــرا ایــن صحبت هــا را مطرح 
می کردند. امسال سه گل زدم، چهار پاس گل دادم 
و دو بــار در جام حذفی پنالتی زدم. فكر نمی کنم 
بازیكنــی در دفــاع چپ مثل من آمــار گلزنی و 
پاس گل داشــته داشته باشد. من چون آدم ساکتی 
هســتم و اهل حاشیه نیســتم، همه چیز به ضررم 
شد و خیلی ها از این موضوع سوء استفاده کردند. 
متأســفانه جو رســانه ای علیه من راه انداختند تا 
بگویند در حد اســتقالل نیســتم. من این تیم را 
دوست داشتم و با وجود پیشنهاد مالی باالیی که از 
چهار، پنج تیم داشتم، استقالل را انتخاب کردم. در 
همه بازی ها سعی کردم بهترین عملكرد را داشته 
باشــم، ولی نمی دانم چرا از مــن انتقاد می کردند. 
متأســفانه برخی افراد سال گذشــته در حق من 

کم لطفی کردند. واقعًا دلیلش را نمی دانم. امســال 
با آغاز تمرینات ســعی می کنم بیشــتر از گذشته 

تالش کنم.
* فکر می کنی در لیست علیرضا منصوریان 

قرار بگیری؟
از هیچ چیزی خبر ندارم و کســی از طرف 
باشــگاه با من صحبت نكرده اند. من با باشــگاه 
استقالل قرارداد دارم و هر فردی سرمربی انتخاب 
می شد، باید در تمرینات شرکت می کردم. االن هم 
انتخاب علیرضا منصوریان خوشــحالم، چون  از 
او مربی جوانی اســت که از محبوبیت زیادی بین 

هواداران برخوردار است.
* و صحبت پایانی؟

از همه هواداران و پیشكســوتان اســتقالل 
می خواهــم که منصوریان و اســتقالل را حمایت 
کنند و پای این تیم بایستند. استقالل با منصوریان 
حرف هــای زیادی بــرای گفتــن دارد. جا دارد 
از پرویــز مظلومی و کادر فنی فصل گذشــته که 
تالش خود را کردند، تشــكر کنــم، هر چند که 

کم لطفی هایی وجود داشت.

گروه ورزش : نامزد ریاســت باشگاه العربی 
قطر تاکید کــرد که با همه بازیكنــان خارجی تیم 
فوتبال این باشــگاه به استثنای یک بازیكن برزیلی 
قطع همكاری خواهد کرد.باشــگاه العربی قطر این 
روزها شرایط نامناســبی دارد و به خاطر مشخص 
نبودن رئیس این باشــگاه، هر روز اخبار متفاوتی از 
ادامه یا قطع همكاری اشــكان دژاگه و جواد نكونام 
دو بازیكن ایرانی این تیم مطرح می شود.رسانه های 
قطری در روزهای گذشــته فشــار زیادی را برای 
جدایی این دو بازیكن ایرانی با نوشتن گزارش های 
مختلــف ایجاد کرده اند.روزنامه »الرایه« در شــماره 
امروز خود مصاحبه ای را با »شــیخ خلیفة بن حمد« 

نامزد ریاست باشگاه العربی انجام داده است. خلیفه 
در این مصاحبه تاکید کرده است که قطع همكاری 
با تمام بازیكنان خارجی العربی ایده اصلی اوســت. 
البته وی اعالم کرده »پائولینو« تنها بازیكن خارجی 
اســت که به کارش در العربی ادامه خواهد داد.نامزد 
ریاست باشــگاه العربی حتی از تغییر سرمربی این 
تیم خبر داده و اعالم کرده اســت مربیان بزرگتری 
جانشــین »زوال« خواهند شد.از سوی دیگر باشگاه 
پرسپولیس در روزهای گذشته پیگیر جذب اشكان 
دژاگه بوده و اقداماتی در این زمینه انجام داده است. 
هرچند مدیربرنامه های اشكان دژاگه تاکید کرده که 
این بازیكن با العربی دو سال دیگر قرارداد دارد، ولی 

در صورتی که خلیفه به عنوان رئیس باشگاه انتخاب 
شــود، به نظر می رسد قرارداد اشكان با العربی فسخ 
شود.باید دید آیا اشــكان به کارش در العربی ادامه 
می دهد و یا وسوســه بازی در پرسپولیس و مقابل 
هواداران این تیــم، او را برای حضور در لیگ ایران 
وسوسه می کند. اشكان دژاگه این روزها با پیشنهادی 
از سوی پرســپولیس مواجه شده. او که با قراردادی 
ســنگین در العربی بازی می کند، حسین هدایتی را 
پشت ماجرا می بیند و به همین دلیل بعید نیست که 
به لیگ ایران بیاید و پیراهن پرسپولیس را بر تن کند. 
درباره پیشنهاد پرسپولیس به دژاگه این شایعه وجود 
دارد که رقمی در حدود یک میلیون دالر است. رقمی 

که او بیشــتر از آن را از العربی می گیرد اما با توجه به 
جدایی احتمالی اش از این تیم قطری، احتمالش وجود 
دارد که پیراهن پرســپولیس را بر تن کند. دژاگه 30 
ساله که مدت ها در بوندس لیگا و لیگ برتر انگلیس 
به میدان رفته، پیشنهادهای دیگری از تیم های قطری 
دریافت کرده اما بدش نمی آید در ســالی که به جام 
جهانی منتهی می شــود بازی در لیگ ایران را تجربه 
کند. به نظر می رسد ماجرای دژاگه - پرسپولیس جدی 
است و این بازیكن چراغ سبز خود را به مسئوالن این 
تیم نشان داده. با حضور دژاگه خط میانی و هجومی 
پرسپولیس تكمیل می شود و این همان خواسته برانكو 

در نقل و انتقاالت این فصل است.

گروه ورزش : رضا قاســمی دونده المپیكی 
کشــورمان در رقابت های نشــنال میتینگ کشور 
آلمــان به یک مدال طال و یک مدال برنز دســت 
یافت.رضا قاسمی دونده المپیكی کشورمان که با 
هدف برپایی اردوی آماده سازی و شرکت در چند 

تورنمنت اروپایی در آلمان به ســر می برد؛ عصر 
ســه شنبه با شرکت در بیستمین دوره رقابت های 
نشــنال میتینگ که در شهر جنا آلمان برگزار شد، 
بــه یک مدال طال در مــاده 100 متر و یک مدال 
برنز در ماده 200 متر دست یافت.رکورد دار سابق 

100 متر کشــورمان موفق شد با ثبت مان 10.40 
ثانیه در دور مقدماتی 100 متر فینالیســت شود به 
دور نهایــی راه یابد. وی با ثبت زمان 10.28 ثانیه 
در فینال 100 متر این دوره از رقابت های نشــنال 
میتیگ قهرمان شــد و بر ســكوی نخست ایستاد.

قاسمی پس از استراحتی کوتاه از فینال دوی 100 
متر، در خط اســتارت دوی 200 متر حاضر شد و 
دررقابتی تنگاتنگ با حریفانش موفق شــد با ثبت 
زمان 21.12 ثانیه در جایگاه سوم بایستد وصاحب 

مدال برنز شود.

دارنده مقام چهارم ژیمناســتیک مســابقات آسیایی ژاپن معتقد 
اســت که با وجود مشكالت در این رشته نمی توان در درجه اول به 
ژیمناســتیک توجه کرد.هادی خناری نژاد در مورد مشكالت موجود 
در ژیمناســتیک اظهار داشت: چند ســالی است که ژیمناستیک رها 
شــده است. در حال حاضر تیم ملی بزرگســاالن نداریم، چه برسد 
بــه تیم های پایه  که بخواهند امید ژیمناســتیک ایران باشــند تا اگر 
هادی خناری نژاد ژیمناســتیک را کنار گذاشت آن ها پشتوانه ای برای 
ژیمناســتیک باشــند.او با بیان اینكه قول اعزام به رقابت های کسب 
ســهمیه المپیک داده شده بود، گفت: وزارت ورزش به سال المپیک 
که می رسد ژیمناست ها را برای کسب سهمیه المپیک اعزام نمی کند. 
فدراســیون نیز با وجودی که قول اعزام به آخرین بازی های کسب 
سهمیه المپیک را داده بود ولی کســی را اعزام نكرد.کاپیتان تیم ملی 
ژیمناســتیک ادامه داد: درحال حاضر نــه اردویی و نه تمرینی برای 
ژیمناست ها وجود دارد. حتی کسی از ژیمناست ها نمی پرسد در چه 
حالی هســتند و چه برنامه ای دارند. پول زیــادی از محل بیت المال 
خرج ژیمناست ها شده که به اینجا رسیده اند و اکنون زمان آن رسیده 
که از این ژیمناست ها نتیجه ای گرفته شود، ولی با یک تصمیم گیری 
اشتباه در فدراســیون خیلی راحت همه چیز رها می شود.خناری نژاد 
برنامه های آینده خود در ژیمناســتیک را این گونه بیان کرد: در حال 
حاضر اولین مسابقه ای که در برنامه خود دارم رقابت های مجارستان 
اســت. با شــرایطی که در فدراســیون شاهد هســتیم و در تقویم 
فدراســیون تنها یک رقابت آسیایی بود که آن هم به دلیل المپیک لغو 
شــد، باید با هزینه شخصی در این رقابت حاضر شوم. من منتظرم تا 
در پنج ماه آینده اسپانسری پیدا کنم و با هزینه شخصی به این رقابت 
اعزام شوم. اکنون فقط به تمرینات بدنسازی و وزن کم کردن مشغول 

هســتم، تا آمادگی حضور در تمرینات را پیــدا کنم و تا هفته آینده 
به شــرایط تمرینی باز گردم. من خود را برای مســابقات مجارستان 
آماده خواهم کرد.به گفته ی وی شرایط کنونی ژیمناستیک به گونه ای 
است که نمی توان هدف اصلی خود را ورزش دانست. او در این باره 
تصریح کرد: شرایط اردویی تیم ملی با شرایط تمرینی فردی متفاوت 
است. ما که قرار است حرفه ای تر تمرین کنیم باید صبح و بعدازظهر 
تمرین کنیم. ولی در این رشته شرایط به گونه ای نیست که بتوانیم از 
همه ی زندگی خود بزنیم. فردی قهرمان المپیک می شود که از لحاظ 
مالی تامین باشــد تا در شــرایط مطلوب مدال المپیک را کسب  کند. 
ولی در این رشته ما باید به کسب درآمد و مخارج دانشگاه در درجه 
اول اهمیت دهیم و بعد در درجه دوم به ژیمناســتیک فكر کنیم. در 
صورتی که باید در درجه اول هدف من ژیمناســتیک باشد.او با بیان 
اینكه مشــخص نیست شرایط فدراســیون چگونه خواهد شد ادامه 

داد: مشــكالت در این رشته فراوان اســت، اکنون که فدراسیون در 
بحبوحه انتخابات اســت، این همه سال در این رشته فعالیت داشتم و 
چند ســالی نیز عنوان کاپیتان تیم ملی را عهده دار بودم ولی نمی دانم 
چه پیش خواهد آمد. در انتخابات دور قبل در مجمعی که تشــكیل 
شد از من دعوت نشد و فقط کادر خود را دعوت کرده بودند.دارنده 
مقام چهارم مسابقات آسیایی هیروشیمای ژاپن در ادامه گفت: مدال 
هــم گرفتم ولی هیچ اتفاقــی برای من و زندگــی ام نیفتاد. اگر این 
مدال در کشــور دیگری کسب می شد شــرایط خیلی متفاوت بود.
عضو تیم ملی ژیمناســتیک گفت: مشــكالت ژیمناستیک سبب شد 
پنج سال این رشته به خواب رود هرچند که در این مدت مدال هایی 
هم کســب شد. یک مدال توسط من در مســابقات ژاپن کسب شد 
که خود با هزینه شــخصی به این رقابت ها رفتم. دیگر مدال توسط 
آقای کیخایی کسب شــد که او هم با هزینه هیات به مسابقات رفته 
بود. همچنین یک مقام ســومی هم در مسابقات آسیایی بدست آمد. 
اما نمی دانم وزارت ورزش منتظر چیســت، که حاضر نیست ریالی 
برای ژیمناســتیک ایران خرج کند ولی انتظار کسب چندین مدال از 
ژیمناســت ها دارد.خناری نژاد در پایان ســخنانش توضیح داد: ایران 
می خواهد بدون هیچ هزینه ای مدال کسب کند. این انتظار کمی دور 
از حرف های کارشناسی است. والیبال که اکنون موفق شده به خاطر 
این اســت که لیگ خود را ســامان داد، منابع مالی را به این رشــته 
تزریق کرد اما ژیمناســتیک که چندســالی است لیگ ندارد، به مانند 
فوتبال هم رسانه ای نیست و پخش تلویزیونی ندارد، احتمال آسیب 
آن زیاد و منبع درآمدی که از آن حاصل می شود پایین است، بنابراین 
نمی توان انتظار داشت که ژیمناست ها در این رشته خود هزینه کنند 

و مدال آور باشند.

شب قبل از دربی کسی به اتاق ما نیامد ؛

مجیدی: جو به راه انداختند تا بگویند در حد استقالل نبودم

دژاگه و نکونام از العربی می روند ؛

پیشنهادی یک میلیون دالری پرسپولیس به دژاگه

درخشش دونده المپیکی در رقابت های آلمان

خنارینژاد:نهاردوداریمونهتمرین،رهاشدهایم

طیبی و سنگ سفیدی را در جام باشگاه های جهان نداریم ؛

شمسایی: جام باشگاه های آسیا هدف اصلی ماست 


