
ورزش

عراق پشت نماینده ایران را خالی کرد
گروه ورزش : عبدالخالق مسعود، رییس 
فدراسیون فوتبال عراق اعالم کرد در انتخابات 
شورای جدید فیفا به گزینه قطری رای خواهد 
داد.کمیته انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا نام 
علی کفاشــیان، رییس پیشین فدراسیون فوتبال 
ایــران را جزو فهرســت نامزدهای خود  براي 
تصدي سه کرســي آسیا در شوراي جدید فیفا 
قرار داد.قرار است هشــت نامزد در انتخابات 
کنگره فوق العاده کنفدراســیون فوتبال آسیا در 
27 سپتامبر )ششم مهر ماه( در گوای هندوستان 
به رقابت بپردارند.فدراســیون فوتبال عراق که 
رابطه نزدیکی با فدراســیون فوتبال ایران دارد، 
اعالم کــرد در این انتخابات به ســعود عزیز 
المهنــدی قطــری رای خواهــد داد و به این 
ترتیب کفاشــیان نمی تواند رای نزدیک ترین 
فدراسیون به ایران را هم کسب کند.کفاشیان به 
همراه هفت نفر دیگر برای ســه کرسی آسیایی 

شورای فیفا رقابت خواهند کرد.

اقدام عجيب ستاره قرمزها
تیم پرســپولیس  بازیکن   : گروه ورزش 
در تمرینــات این تیم شــرکت نمي کند.رامین 
رضاییــان بازیکن ملی پوش پرســپولیس که 
یکســال دیگــر با این تیــم قــرارداد دارد در 
تمرینــات سرخپوشــان حاضر نمي شــود. از 
طرف دیگــر کی روش به ملی پوشــان اعالم 
کــرده تا ٣١ خرداد نباید تمریــن کنند که این 
موضوع واکنش تند برانکو را در پی داشــت و 
اعالم کرد ملی پوشان را جریمه خواهد کرد. در 
حالی که چند بازیکن در تمرینات حاضر شده 
و به صحبت با برانکو بسنده کرده اند اما رامین 
رضاییان حتی در تمرین هم حضور پیدا نکرده 
اســت. رضاییان به جای حضور در تمرینات 
پرسپولیس به باشگاه صبا مي رود و با امکانات 
این باشــگاه تمرین مي کند!گفته می شود وی 
از یک تیم ترکیه ای پیشــنهاد دریافت کرده و 

عالقمند است که پرسپولیس را ترک کند.

کمک نصيرزاده به پرسپوليس برای 
شکایت از استقالل؟

گروه ورزش : رییس سابق کمیته حقوق و 
تدوین مقررات فوتبال به باشگاه پرسپولیس رفت.
روز گذشــته رییس سابق کمیته حقوق و تدوین 
مقــررات فوتبال که جای خــود را به احمدرضا 
براتی داده اســت، در باشگاه پرسپولیس حضور 
یافت.گفته می شــود قرار اســت قرمزها از وی 
برای شکایت از استقالل در پرونده محمدحسین 
کنعانی زادگان کمک بگیرند.پرسپولیسی ها ادعا 
کرده اند مدارکی دارند که نشان می دهد کنعانی 
در ارائه مدرک تحصیلی تعلل داشته و باعث شده 
چند ماه از وی اســتفاده نشــود و حاال به استناد 
همین مدارک می خواهند ثابت کنند وی باید چند 

ماه دیگر برای پرسپولیس بازی کند!

شهسواری مغلوب 
حریف قدرتمند ژاپنی

گروه ورزش : نفــر اول تنیس روی میز 
کشــورمان در مســابقات تور جهانی ژاپن با 
شکســت مقابل نماینده قدرتمند میزبان حذف 
شــد.در آغــاز رقابت های تــور جهانی تنیس 
روی میز ژاپن، ندا شهســواری، نفر اول بانوان 
کشــورمان در جدالی ســخت مقابل هوناکو 
هاشیموتو حریفی از کشور میزبان قرار گرفت 
کــه رده 4٣ دنیا را در اختیار دارد.در این بازی 
شهســواری در گیم های اول و دوم با نتایج ١١ 
بــر ٣ و ١١ بر 7 نتیجه را واگــذار کرد و گیم 
سوم را ١١ بر 7 پیروز شد، اما حریف قدرتمند 
او گیم هــای چهارم و پنجــم را هم ١١ بر 5 و 
١١ بر به برتری رســید تــا در نهایت نماینده 
کشــورمان 4 بر یک بازنده شود.این مسابقات 
به صورت تک حذفی برگزار می شود و با این 
حساب شهسواری به کار خود در این رقابت ها 

پایان داد.

چایچی سرمربی 
دوچرخه سواران المپيکی شد

گــروه ورزش : کمیته فنی فدراســیون 
هدایت تیم ملی دوچرخه سواری در المپیک را 
به چایچی و وفایی سپرد.کمیته فنی فدراسیون 
دوچرخه سواری در جلسه روز سه شنبه خود 
سرمربی و مربی تیم کاروان اعزامی به المپیک 
ریو را تعیین کردند.بر همین اســاس مصطفی 
چایچی بــه عنوان ســرمربی و محمود وفایی 
به عنوان مربی تیم ملی جاده انتخاب شــدند. 
چایچی در حال حضــر مدیریت تیم های ملی 
را برعهده دارد و وفایی هم به عنوان مســئول 
سازمان لیگ دوچرخه سواری فعالیت می کند.7 
دوچرخه سوار به اردوی نهایی تیم ملی دعوت 
شــدند که پس از یک مــاه اردو در نهایت ٣ 
رکابزن بــرای حضور در المپیــک 20١6 ریو 
انتخاب خواهند شد.احد کاظمی یکی از نفرات 
دعوت شــده بود که به دلیل آنچه میدان دادن 
به جوانان عنوان شد، از ادامه کار انصراف داد.

گروه ورزش : سرمربي تیم ملي بسکتبال گفت: با اضافه شدن 
حدادي به تیم خیلي چیزها تغییر مي کند.دیرک باوئرمان سرمربی تیم 
ملی بســکتبال بعد از برد مقابل مقدونیه در تورنمنت اطلس، گفت: 

مهم ترین نکته برای ما این بود که بازی را بردیم. 
لحظات حساســی در بازی داشــتیم و مشکالتی در بازی پیش 
آمد. آنها ســه بازیکن آمریکایی با توانایی خوبی برای گلزنی داشتند 
و ما هم شروع بدی داشتیم.او درباره عقب افتادن با اختالف 9 امتیاز 
در شــروع بازی گفت: گاهی این شرایط در بازی بسکتبال پیش می 
آید. بد شــروع کردیم، اما در کوارتر دوم خودمان را جمع کردیم و 
با اختالف خوبی نیمه اول را به پایان رســاندیم. در کوارتر سوم هم 

چون چند امتیاز پیش افتاده بودیــم، انگیزه حریف هم برای گلزنی 
بیشتر شد و به ما نزدیک شدند. 

مــا هم بازیکنان نیمکت نشــین را به زمیــن آوردیم که انگیزه 
بیشــتری برای گل زدن داشتند.ســرمربي تیم ملي افــزود: بازی با 
مقدونیه نکات آموزنده ای برای ما داشت. اولین بازی با حضور حامد 
حدادی بود که مثل یک شــروع مجــدد برایمان بود ، چون با اضافه 
شــدن حامد خیلی چیزها تغییر می کند. حامد بازیکن بسیار بزرگی 

است و باید یاد بگیریم که چطور از او بازی بگیریم.
باوئرمــان در ادامه  گفت: حامد یکی از بهترین ســنترهای دنیا 
اســت، البته پروســه ای هم وجود دارد که بتوانیم از بازی خوب او 

استفاده کنیم. 
این پروســه باید طی شــود، تیم باید یاد بگیــرد که چطور در 
کنــار حامد قرار بگیرد و حدادی هم باید خود را با تیم تطبیق دهد، 
مخصوصًا حاال کــه چهره های جدیدی کنارش بــازی می کنند. او 
گفت: می خواهم اسم یک بازیکن را ببرم که فوق العاده بود. ارسالن 
کاظمــی در این بازی خیلی خوب ظاهر شــد، او در ریباند، دفاع و 
گلزنی عملکرد خوبی داشت که باید از او نام ببرم.  سرمربی تیم ملی 
بســکتبال درباره برنامه برای بازی با آمریکا گفت: ابتدا بازی را نگاه 
مــی کنیم و با آنالیز خود بهتریــن راه را برای بردن آنها انتخاب می 

کنیم. نکته مهم برای ما این است که در هر بازی بهتر شویم.

باوئرمان: 

حدادي يكي از بهترين سنترهاي دنيا است
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گروه ورزش : مربی تیم     فو                        تبا                          ل پر    ســپولیس 
می                      گویــد برخی ها با ایجاد اختالف میان کارلوس 
کی      روش و برانکو به دنبال تامین منافع خودشــان 
باقــری درباره آخریــن وضعیت  هســتند.کریم 
همکاری خودش با باشــگاه پر    ســپولیس، اظها                                ر 
کــرد: چند روز قبل طاهــری با من تماس گرفت 
تا به باشــگاه بروم و درباره همکاری ام با باشگاه 
صحبــت کنم. من هیچ گونه مشــکلی برای ادامه 
همکاری با پر    سپولیس ندارم. قبل از این که برانکو 
از ایران برود از من خواست که قراردادم را تمدید 
کنم تا همکاری مان ا     د           ا                 مه                              داشــته باشد، ولی تا به 
این لحظه هیچ گونه قراردادی امضا نشــده است 
و منتظر هســتم پــس از عقد قــرارداد به تمرین 
بروم.مربی تیم     فو                        تبا                          ل پر    سپولیس در پاسخ به این 
پرسش که ارزیابی اش از بازیکنان جذب شده در 
فصل نقل و انتقاالت چیست، افزود:  بازیکنانی که 
جذب شده اند بر اساس لیست برانکو ایوانکوویچ 
بودنــد.  باشــگاه تعامل خوبی در ایــن زمینه  با 
ســرمربی تیم داشته اســت. من فکر می                              کنم تا به 
امروز باشــگاه عملکرد خوبی در این زمینه  داشته 

است و مطمئنا بازیکنان خوبی جذب شده اند.وی 
افزود: البته نام ها برای پر    سپولیس بازی نمی                              کنند،                                
بلکه باید ما یک تیم باشیم تا بتوانیم موفق باشیم. 
اگر یادتان باشــد در زمان ســرمربیگری بگوویچ 
پر    ســپولیس پر از ســتاره بود، ولی در همان سال 

نتوانســت نتیجه                بگیرد بنا                 بر                   این بــه جای این که 
بخواهیم روی ســتاره ها تمرکز کنیــم باید از آنها 
بــازی بگیریم و یک تیم خوب بســازیم تا فصل 
موفقــی را ســپری کنیم.باقری در ادامــه درباره 
دســتور کادرفنی تیم                                                                 ملی مبنی بر این که بازیکنان 

ملی           پوش با باشگاه                           های شــان تمریــن نکنند و به 
اســتراحت بپردازند و مجددا بــه اردوی تیم                                                                 ملی 
باز گردند، خاطر             نشــان کــرد: در این زمینه  هم 
کی                                         روش حق دارد و هم باشــگاه                           ها محق هستند. 
کی                                         روش سرمربی تیم                                                                 ملی فو                        تبا                          ل ایران است و با 
توجه به اردوهایی که بر                                             نامه                            ریزی کرده می خواهد 
بازیکنانش را در اختیار داشته باشد. باشگاه                           ها هم 
بــرای این بازیکنان هزینه می                              کنند و االن که فصل 
آماده سازی است می خواهند بازیکنان را در اختیار 
داشته باشــند تا تیم شــان را آماده کنند. من فکر 
می                              کنم فدراســیون فو                        تبا                          ل باید به این قضیه ورود 
پیدا کند و با هماهنگی با باشــگاه                           ها این مشــکل 
بر طرف شــود تا اختالفی میان مربیان باشگاه                           ها و 
مربیان تیم                                                                 ملی پیــش نیاید. به طور مثال در چند 
روز گذشــته  مســایلی میان کارلوس کی      روش و 
برانکو مطرح شد که خیلی زود حل شد. برخی به 
خاطر منافع خودشان به دنبال ایجاد اختالف میان 
این دو بودند. امیدوارم در آینده نزدیک فدراسیون 
فو                        تبا                          ل به این قضیه  ورود کند و بین باشــگاه                           ها و 

تیم                                                                 ملی هماهنگی الزم را ایجاد کند.

گروه ورزش : آزادکار وزن 57 کیلوگرم تیم 
                                                                ملــی گفت: تیم آمریکا آماده بــود تا با ترکیبی از 
نفرات خوب خود جام قهرمانی را از ایران بگیرد ، 
اما مقابل این کشــور حیثیتی کشــتی گرفتیم و با 
حمایت پر شور تماشــاگران توانستیم به پیروزی 
برسیم.حســن رحیمی دربــاره قهرمانی تیم                                                                 ملی 
کشــتی آزاد در ر                                                  قا                                                  بت های جــا                                                   م جها                       نی آمریکا، 
گفت: با آمادگی بدنی نسبی عازم ر                                                  قا                                                  بت های جا                                                   م 
جها                       نی شــدیم و از این که توانستیم بار دیگر در 
خــاک آمریکا جام قهرمانی را باالی ســر ببریم و 
پرچم مقدس ایران را به اهتزاز در آوریم بســیار 
خوشــحال هستم. ســطح مســابقات و تیم                          های 
شــرکت کننده در آن  بســیار خوب بود و کشور 
میزبان با ترکیبی از نفــرات اصلی خود به غیر از 
یکــی، دو وزن پا به این ر                                                  قا                                                  بت ها گذاشــته بود تا 

عنــوان قهرمانی را از آن خــود کند.دارنده مدال 
طالی جهان افزود: تیم                          هایی همچون روســیه نیز 
هر چند کــه چند مهره اصلی خــود را به همراه 
نداشــتند، ولی با نفرات خوبــی در این ر                                                  قا                                                  بت ها 
حاضــر شــدند و در مجموع شــاهد ر                                                  قا                                                  بت های 
سخت و البته با سطحی باالتر از سال های گذشته 
بودیم. از این که توانستیم بار دیگر عنوان قهرمانی 
را به دســت بیاوریم و دل مردم را شاد کنیم بسیار 
خوشحال هستم.وی با بیان این که هدف کادرفنی 
تیم                                                                 ملی از حضور در این مســابقات ارزیابی هر                    
چه                         بیشتر نفرات بود، خاطر             نشان کرد: در کنار این 
موضوع کســب عنوان قهرمانی نیز یکی از اهداف 
مهم کادرفنی بود. با این که تمرینات اســتقامتی را 
در اردوی تیم                                                                 ملی پشــت ســر می  گذاشتیم و با 
بدن های ســنگین و به دور از شرایط مسابقه عازم 

آمریکا شــدیم خوشحال هستم که موفق شدیم از 
عنوان قهرمانی مان دفاع کنیم و کشتی های خوبی 
را بگیریم.دارنــده مدال طالی جهان درباره نتیجه                
ســه بر ســه مقابل حریف روس در دیدار فینال 
و پیــروزی مقابل او، بیا               ن                    کــرد: آن طور که باید 
نتوانســتم در دیدار فینال کشتی بگیرم هر چند که 
کادرفنی ابراز رضایت کرد، ولی خودم از کشــتی 
که در فینال گرفته ام رضایت ندارم چرا که معتقدم 
اگــر می خواهم خوش رنگ ترین مدال  المپیک را 
بگیرم باید بهتر از اینها کشــتی می گرفتم. ان                                   شا                                                                          ء                               
                                                                اهلل با بررسی هر                    چه                         بیشتر روی اشتباه هایم بتوانم 
در فرصــت باقی                          مانده تا  المپیک آنها را بر طرف 
کنم.رحیمی در پایان درباره شکســت آمریکا نیز 
خاطر             نشان کرد: آمریکا برای سومین بار در کشور 
خود مغلوب ایران شــد. ما در کشــتی مقابل این 

کشــور حیثیتی مبارزه کردیم و خو                                                                                                           شــبختا                                                                                        نه در 
شرایطی که چهار بر چهار مساوی بودیم توانستیم 
به لطف امتیاز بیشــتر آنها را شکســت دهیم و به 
فینال صعود کنیم. ایرانیان حاضر در ســالن واقعا 
با جان و دل همه نفرات تیم را تشــویق کردند به 
گونه اي که اصال هیــچ کدام حس نمی کردیم در 
غربت کشتی می گیریم. از این که با کسب عنوان 
قهرمانی توانستیم حمایت های آنها را پاسخ دهیم 

بسیار خوشحالم.

رحيمی: مقابل آمریکا حيثيتی کشتی گرفتيم

بعد از قرارداد به تمرین می روم ؛

باقری:برایمنافعخودبینکیروشوبرانکواختالفایجادمیکنند


