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خبـــر
امير جعفري رکورد آسيا را شکست و طاليي شد

تفاهم فدراسيون و سيما
بر سر حق پخش

در دومين روز از رقابتهاي وزنهبرداري قهرماني معلوالن آسيا در قزاقستان
امير جعفري نخستين نماينده ايران در دسته  59کيلوگرم ضمن کسب مدال
طال ،رکورد آس��يا را که در دس��ت خودش بود نيز چهار کيلوگرم ارتقا داد.
وي در س��ه حرکت موفق به مهار وزنههاي  ۱۸۹ ،184و  ۱۹۲کيلوگرم شد.
پس از جعفري ،نمايندگان چين و روس��يه به ترتيب در جايگاه دوم و س��وم
ايستادند.رقابتهاي وزنه برداري معلوالن قهرماني آسيا و اقيانوسيه با حضور
نمايندگان  ۲۸کشور از  4مرداد آغاز شد و تا  ۸مرداد در جريان است.

علي كفاشيان ،رئيس فدراسيون فوتبال از حل مشكل حق پخش تلويزيوني مسابقات
ليگ برتر خبر داد .وي گفت نشس��ت مش��ترك وي و مهدي تاج ،رئيس سازمان ليگ با
اخوان بهابادي ،قائم مقام «سيما» بر سر اين موضوع ثمربخش بوده و دو طرف به تفاهمهاي
الزم رسيدهاند .در عين حال كفاشيان حاضر نشد توضيح بيشتري در اين خصوص بدهد
اما اخوان در پايان جلسه ديروز تصريح كرد :در گفتوگو با سران فوتبال ،مسائل مختلفي
مثل حق پخش ،نحوه ارائه مسابقات از طريق تلويزيون و همكاري رسانه ملي با فدراسيون

فوتبال بررسي و در اين موارد صحبت شد .وي اضافه كرد :با توجه به مباحث مطرح شده
و توافقهاي صورت گرفته ،مقرر شد تفاهمنامه همكاري بين سيما و فدراسيون امضا شود
كه در آن حق پخش هم لحاظ و تأمين خواهد شد .مهدي تاج نيز گفت تفاهمنامه جديد
بسيار متفاوت با تفاهمنامههاي قبلي است و به شيوه مشاركتي خواهد بود .وي افزود :جلسه
مفيدي بود و كارشناسان هر دو طرف هنوز در حال كار كردن روي تفاهمنامه هستند .قدر
مسلم اينكه  22/5ميليارد تومان حق پخش فصل قبل نيز بايد پرداخت شود.

توگوي «ايران» با قنبرزاده ،مديرعامل برترين باشگاه ايران مطرح شد
در گف 

داليل حضور پررنگ نفتيها در جمع برترينها

بازی خیرخواهانه گلگهر با «سندرم داون»

ورزشگاه تختی کرمان بعدازظهر فردا میزبان رویدادی ورزشی -انسانی خواهد بود.
جایی که قرار است تیم فوتبال گلگهر سیرجان با تیم «سندرم داون» سیرجان در
قالب یک بازی خیرخواهانه به مصاف هم بروند .بانی این مهم ،دکتر آزاده عباسزاده
اس��ت .دکتری که مبتکر طرح دیوار  47است .وی این دیوار  ۲۰متری را براساس
یک کروموزم اضافی افراد مبتال به س��ندرم داون نامگذاری کرده است .وی گفت:
«این بچهها به دو چیز خیلی عالقه دارند؛ نقاش��ی و فوتبال .این بازی در راستای
جشنواره سندرم داونهای مستطیل سبز برگزار میشود .هدف هم تنها برگزاری
یک بازی خیرخواهانه نیست .قبل از بازی ،مستطیل سبز زمین با محصوالت این
بچهها از جمله نقاشیهایشان مفروش خواهد شد .موضوع هم اخالق در فوتبال
است .چیزی که در فوتبال ما کمتر دیده میشود و خیلی از اهالی فوتبال از فقدان
آن گالیه دارند .حتی وقتی من با یکی از خبرنگاران برنامه  90صحبت میکردم ،او
میگفت فردوسیپور  15سال است این برنامه را روی آنتن میبرد و خیلی تالش
کرده اخالق در فوتبالمان جایگاه ویژهای به دست بیاورد اما در حقیقت خیلی این
اتفاق نیفتاده و روز به روز اوضاع بدتر هم شده است .به گفته خانم دکتر عباسزاده،
در حال حاضر تنها «سندرم داون»های سیرجان و فارس دارای تیم فوتبال هستند
و او در تالش است با هماهنگیهایي که با هوشنگ نصیرزاده داشته ،بتواند با تشکیل
 5تیم دیگر در استانهای مختلف ،لیگ فوتبال «سندرم داون»ها را راهاندازی کند.
گفتنی است بازی خیرخواهانه فردا ساعت  17:30برگزار خواهد شد.

دهمين قهرماني مكزيك در گولدكاپ

تيم ملي فوتبال مكزيك صبح ديروز در فينال مسابقات جام ملتهاي امريكاي
ش��مالي و مركزي (گولدكاپ)  2015كه به مدت  17روز در خاك امريكا جريان
داشت ،جامائيكا شگفتيساز بزرگ اين پيكارها را در شهر فيالدلفيا با نتيجه 3-1
شكس��ت داد و براي دهمين بار قهرمان اين مسابقهها شد كه اين دو برابر تعداد
قهرمانيهاي امريكا در اين رقابتها اس��ت .جامائيكا كه در نيمه نهايي امريكا را
شكس��ت داده بود ،بسيار كوش��يد در فينال ،مكزيك را هم ناكام كند اما آندرس
گواردادو ،خس��وس كرونا و اريك پرالتا با گلهايي كه زدند ،مكزيك را به پيروزي
رساندند .مكزيكيها بابت پيروزي پررنجشان مقابل پاناما ،ديگر تيم شگفتيساز اين
پيكارها در مرحله نيمه نهايي قدري خسته نشان دادند اما شايد بهترين نمايش
خود را به لحاظ فني در كل مسابقات امسال در فينال ديروز ارائه داده باشند.

واكنش اتحاديه جهاني كشتي به شكست سوريان

سايت اتحاديه جهاني كشتي در يك
بخش خبري به بررس��ي شكست اخیر
حميد سوريان در جام پيتالسينسكي
پرداخ��ت و نوش��ت كه دره��اي الس
وگاس هنوز به روي س��وريان باز است.
اتحادي��ه جهان��ي كش��تي در ارزيابي
رقابتهاي جام پيتالسينسكي لهستان
نوش��ت :حميد س��وريان ،قهرمان جهان و المپيك در دور نخست مقابل ابراگيم
البازانوف ،قهرمان مسابقات كش��وري روسيه شكست خورد ،اما هنوز درها روي
دارنده  6طالي جهان براي حضور در مسابقات جهاني السوگاس بسته نيست.

آغاز همكاري كهكشانيها و «عليبابا»!

باش��گاه نامدار رئال مادريد براي وسعت بخش��يدن به منابع درآمد خود
در آس��ياي شرقي با اسپانس��ري جديد قرارداد همكاري بسته است .همكار
جديد كهكشانيها شركتي چینی و موفق به نام «علي بابا» است كه كارش
توليد و فروش وس��ايل الكترونيكي است .براساس تفاهمنامه منعقده بين دو
سو ،شرکت «عليبابا» مبادرت به راهاندازي فروشگاههای اينترنتي محصوالت
باشگاه رئال و برخي اقدامات سودرسان ديگر خواهد كرد.

ادامه از صفحه اول
بازگشت صنف پزشکي به حرفه خدماتي

حاصل مجموعه اين تحوالت ،ظهور پديدهاي به نام «پزشكساالري» در
ايران معاصر بود .پزش��كان توانستند از دوره مقاومت در برابر پزشك به دوره
سلطه پزشكي در جامعه انتقال يابند اما طي دو دهه اخير شاهد تحول تازهاي
در اين عرصه هس��تيم .جامعه ايران بتدريج در حال گذر از پزش��ك ساالري
است .نشانهها و عوامل اين گذر ،موارد زير است:
 -1با گس��ترش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ديگر نه تنها پزشك
وارد نميكنيم بلكه بعضاً شاهد بيكاري جمع قابل توجهي از پزشكان هستيم.
اين امر ارزش كميابي پزشكي را از ميان برده است.
 -2مردم در نتيجه دسترسي به رسانهها و يادگيري خودآموخته خدمات
و تشخيصهاي پزشكي ،ديگر مانند گذشته به پزشكان به چشم معجزهگران
علمي نگاه نميكنند و همين موضوع ابهت پزشكي را به چالش كشيده است.
بروز برخي رفتارهاي س��وء جامعه پزشكي طي سالهاي اخير بتدريج نوعي
رويكرد انتقادي به اين حرفه را در ميان مردم به وجود آورده است.
 -3بتدريج با افزايش سواد مردم و آگاهي آنها به حقوق شهرونديشان اين
آگاهي در مردم ش��كل گرفته اس��ت كه پزشكي پيش از آنكه علم باشد يک
خدمت است .از اين رو رفتار پزشكان با مردم زير ذرهبين انتقادي رسانهها و
شهروندان قرار گرفته است.
 -4در شرايطي كه جامعه هزينه بااليي بابت بيماريهاي خود ميپردازد
مردم بتدريج آگاه شدند كه بايد بيشتر به علوم بهداشتي توجه كنند تا علوم
پزش��كي؛ و به اين ترتيب بتدريج اولويت م��ردم در حال تغيير از درمان به
سوي بهداشت و پيشگيري است.
با اين حال حوادثي كه طي سالهاي اخير رخ داد مانند بيكاري انبوه پزشكان،
رفتارهاي سوء رسانهها ،بازنمايي آنها در رسانهها مثل سريال «در حاشيه» گفتمان
پزشكي را با چالشهاي جدي روبهرو كرد .واكنش هيجاني و تهديد جامعه پزشكي
در قبال س��ريال در حاشيه يا قتل اخير پزش��ک اردبيلي نشان ميدهد پزشكان
ميخواهند از افول قدرت همهجانبه و س��يطره امپراتوري خود جلوگيري كنند.
اما واقعيت اين است که جامعه پزشكي بايد بتدريج بياموزد که بايد متواضعانه و
خدمتگزارانه در جايگاه اصلي خود به عنوان حرفه خدماتي همچون پليس ،معلمان
و استادان دانشگاه قرار گيرد .پزشك ،پزشك است و آنان به اين واقعيت كه گفتمان
پزشكي به پايان دوره سروري خودش نزديك شده واقف شدهاند .جامعه پزشكي
بايد آماده نقدها و نظرهاي مردم باش��د .آنها بايد بياموزند كه آنچه را به دس��ت
آوردهاند در يک رويكرد عدالت محور و منصفانه بازتعريف كنند.

فركي :شفاف اعالم كنيد

حسين فركي مربي برگزيده فصل
چهاردهم ليگ برتر فوتبال كش��ور
ديروز از س��ازمان ليگ درخواس��ت
كرد روند انتخاب بهترينهاي فصل
را به طور شفاف اعالم كند.

ابراهيمي :هنوز آماده نیستیم

فشنگچي فوالدي شد

اميرحس��ين فش��نگچي بازيكن
پيشين صبا ،پرسپوليس و ملوان كه
فصل پيش را در تيم پيكان گذراند،
ب��ا عقد قراردادي يك س��اله به تيم
فوتبال فوالد خوزستان پيوست.

باقري :قصد مهاجرت ندارم

كريم باقري كه شايعات اختالفش
ب��ا برانك��و ايوانكووي��چ س��رمربي
س��رخهاي پايتخت مكرراً ش��نيده
ميشود ،ديروز اخبار مهاجرت خود
از ايران و س��اكن شدن در كشوري
ديگر را به كلي رد كرد.

عکس :نعیم احمدی  /ایران

پايان کار ايران با تک مدال رضايي

در پايان رقابتهاي بينالمللي کش��تی فرنگی جام پيتالسينسکي لهستان
که روزهاي شنبه و يکشنبه هفته جاري در شهر ورشو پايتخت لهستان برگزار
ش��د در وزن  66کيلوگرم مهدي زيدوند ،در وزن  ۱۳۰کيلوگرم مهدي نوري و
شهاب قوره جيلي و در وزن  66کيلوگرم محمدعلي گرايي از دور رقابتها کنار
رفتند .پيش از آن هم حميد سوريان و محسن حاجيپور در وزن  59کيلوگرم و
مهدي علياري در وزن  ۹۸کيلوگرم نتوانستند صاحب مدالي شوند تا تيم ايران
تنها توسط قاسم رضايي در وزن  ۹۸کيلوگرم صاحب مدال طال شود.

مستطیل سبز

در روزي ك��ه پروي��ز مظلوم��ي
س��رمربي و خس��رو حيدري ،اميد
ابراهيمي و يعقوب كريمي بازيكنان
اس��تقالل با حضور در هيأت فوتبال
تهران ،قراردادهاي تازهشان را با اين
باشگاه به ثبت رس��اندند ،ابراهيمي
متذكر شد با وجود تمرينات گسترده
اخير ،آبيها هنوز به آمادگي ايدهآل
نرسيدهاند.

همايش ورزش صبحگاهي هفته المپيك در زندان زنان

در روز س��وم هفت��ه المپي��ك و ورزش همگان��ي كه با ن��ام «المپيك و
مددجويان» نامگذاري ش��ده بود ،كانون اصالح و تربيت تهران و زندان زنان
ورامي��ن ميزبان هماي��ش ورزش صبحگاهي بودند كه با حض��ور تعدادي از
مددجوي��ان برگزار ش��د .در اين همايشها كه از س��اعت  9صبح و با كمك
هيأت ورزشهاي همگاني تهران برگزار ش��د ،رؤس��ا و جمعي از مس��ئوالن
فدراسيون ورزشهاي همگاني حضور داشتند.
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محمد محمدی سدهی

مراس��م معارفه برترينهاي ليگ برتر چهاردهم
شنبه ش��ب برگزار شد و از ميان نفرات انتخابي در
اين مراسم تيم فوتبال نفت تهران با كسب  3عنوان
برتر ،بيش��تر از س��اير تيمها در كسب عناوين برتر
نقش داش��ت .بر اين اس��اس در اين مراسم باشگاه
نفت تهران به عنوان برترين باشگاه ،عليرضا بيرانوند
ب��ه عنوان برترين دروازه بان و ارس�لان مطهري به
عنوان پديده ليگ چهاردهم انتخاب شدند.
توگو با
مديرعام��ل باش��گاه نفت ته��ران در گف 
خبرنگار«ايران»درخصوصمعيارانتخاببرترينهاي
ليگ ميگويد« :انتخاب برترينهاي ليگ چهاردهم
براساس اطالعات سازمان ليگ و نظرخواهي مديران
عامل،هيأتهايورزشي،مربيانوپيشكسوتانفوتبال
صورت گرفت و قطعاً جامعه ورزشي معيارهايي براي
انتخاب اين افراد داشته كه از نظر من ثبات و موفقيت
تيمها از اصليترين اين معيارها بود».
منصور قنب��رزاده ادامه ميدهد« :تيم نفت تنها
نماين��ده باقي مانده ايران در ليگ قهرمانان آس��يا
است ،عالوه بر اين نفت تهران جزو تيمهايي بود كه
در ليگ چهاردهم تا هفته آخر در کورس قهرماني
بود و در فينال جام حذفي حضور داش��ت ،نفت در
سالهاي اخير به جوانگرايي روي آورد و اين موضوع
را ادام��ه داد كه انتخاب ارس�لان مطهري جوان به
عنوان پديده اين رقابتها نشان دهنده موفقيت نفت
در چرخه توليد بازيكن بود».

ëëنفت ،سكوي پرتاب فركي و گل محمدي در
ليگ چهاردهم
او در خصوص انتخاب نشدن عليرضا منصوريان
ب��ه عن��وان مرب��ي برتر بي��ان ميكن��د« :عليرضا
منصوري��ان ،يحيي گل محمدي و حس��ين فركي
جزو مربياني بودند كه شانس انتخاب برترين مربي
ليگ را داش��تند اما ذكر اين موضوع ضروري است
كه فرك��ي و گل محمدي زمان��ي در نفت حضور
داش��تند و تيم نفت سكوي پرتاب اين دو مربي در
ليگ چهاردهم بود».
مديرعامل باشگاه نفت تهران ميگويد« :در زماني
رس��انهها نقدهايي به حضور اي��ن مربيان در نفت
داش��تند اما كانديدا شدن اين سه مربي در انتخاب
برترينها ،يكي ديگر از افتخارات باشگاه نفت است.
باشگاه تعامل خوبي با فركي و گل محمدي داشت
و حضور اين دو مربي در تيمهاي س��پاهان و ذوب
آهن و نتايج درخشان اين دو در ليگ چهاردهم نيز
يكي از افتخارات باشگاه نفت به جهت جذب مربی
به حساب ميآيد».
ëëنقش پنهان هيأت مديره در نتايج نفتي ها
قنب��رزاده تصري��ح ميكند« :ذك��ر اين موضوع
الزامي اس��ت كه اعضای هيأت مدي��ره نفت نقش
پررنگي در موفقيتهاي تيم داشتند .اعضاي هيأت
مديره با جذب منابع مالي ،به صورت پنهاني به تيم
كمك زيادي كرد و موجب شد تا مجموعه تيم بدون
دغدغه در زمين حضور يابند».

او بي��ان ميكند« :نفت در فصل گذش��ته با 10
ميليارد تومان بسته شد در حالي كه برخي از تيمها
 30ميليارد هزينه كردند و به نتيجهاي نرس��يدند.
ميتوان اين گونه گفت كه تيم نفت جزو پربازدهترين
تيمهاي ليگ چهاردهم بود كه با  20ميليارد كمتر
تاحدودي به اهداف خود رسيد».
ëëمبعلي هم ميتوانس�ت مرد س�ال فوتبال
ايران باشد
مديرعامل باشگاه نفت تهران با اشاره به انتخاب
 2بازيك��ن اي��ن تيم ب��ه عن��وان برترينهاي ليگ
چهارده��م ميافزايد« :انتخ��اب بيرانوند و مطهري
ب��ه عنوان برترين بازيكنان ليگ ني��ز يكي ديگر از
عوامل شايستگيهاي نفت است .بيرانوند  24ساله و
مطهري  23ساله به عنوان بهترينهاي ليگ انتخاب
شدند كه اين موضوع خود نشان دهنده موفقيت تيم
نفت در پرورش جوانان است».
قنبرزاده ادامه ميدهد« :ايمان مبعلي چندين بار
در ديدارهاي نفت در ليگ قهرمانان آسیا به عنوان
بازيكن برتر زمين انتخاب ش��د ،مبعلي ميتوانست
به عنوان مرد س��ال فوتبال ايران معرفي ش��ود اما
اينگونه نش��د .مبعلي جزو هافبكهاي طراح نفت
است كه كمك زيادي در موفقيتهاي تيم داشت».
ëëقصد داشتيم ادينهو را جذب كنيم
او در خصوص ج��ذب بازيكنان جديد ميگويد:
«حدود  80درصد نفرات مورد نظر كادر فني ،جذب
باشگاه شدهاند .قرار بود كه ادينهو را نيز براي فصل

ج��اري به خدم��ت بگيريم اما حض��ور اين مهاجم
كارآمد در ليگ قطر موجب شد تا نتوانيم او را جذب
كنيم».
مديرعامل باشگاه نفت تهران ادامه ميدهد« :با
برخي از بازيكنان به توافق رس��يديم اما متأس��فانه
بازيكنان خوبي همچون پادواني ،امين حاج محمدي
و غالمرضا رضايي را از دست داديم البته در ازاي آن
بازيكنان خوب ديگري جذب كرديم و اميدواريم كه
با جذب اي��ن بازيكنان بتوانيم فصل آينده عملكرد
مناس��بي داشته باشيم .البته فعاليت نفت در فصل
نقل و انتقاالت راضيكننده بود».
ëëحف�ظ تع�داد س�هميه آس�يايي در ليگ
قهرمانان آسيا
قنبرزاده ميگويد« :به دليل فشردگي مسابقات،
ليگ و جام حذفي را از دست داديم و نتوانستيم در
اين دو ميدان موفق باش��يم كه دليل آن را ميتوان
نزديكي مسابقات دانست .خيليها معتقد بودند كه
بايد ليگ قهرمانان آس��يا را فداي قهرماني در ليگ
و ج��ام حذفي ميكرديم اما نگاه ما نگاهي ملي بود
و ليگ قهرمانان آس��يا را مهمتر از مسابقات داخلي
دانستيم».
او بي��ان ميكند« :در صورت حذف نفت از ليگ
قهرمانان ،سهميه ايران كاهش مييافت به اين دليل
هدفمان اين بود كه نگاهي ملي به  3جام داش��ته
باشيم و با اين نگاه سهميه ايران را در ليگ قهرمانان
آسيا حفظ كرديم».

اهدای جایزه «آندو» به شهداي تبريز

مسلمان :اينقدر از مصدوميت من نگوييد

تثبيت ژنرال در فضاي بحراني ملوان

آن��دو تيموريان هافبك س��ابق تراكتورس��ازي و بازيكن جديد
امصالل قطر با تأكيد بر اينكه همگان مديون شهداي گرانقدر انقالب
اسالمي هس��تند ،جايزه تازه خود به عنوان هافبك برگزيده فصل
گذشته ليگ برتر را به ياد و خاطره شهداي تبريز اهدا كرد .كاپيتان
جديد تيم ملي متذكر ش��د به س��بب دير مطلع شدن از برگزاري
مراسم شنبه شب نتوانسته اس��ت خودش را به تهران برساند و از
علي كريم��ي كه قرار بود جايزه او را اه��دا كند ،عذرخواهي كرد.
وي افزود :بايد از افرادي كه در اين مراس��م ياد شهداي بزرگمان
را گرامي داش��تند ،تشكر كرد زيرا اگر رش��ادتهاي اين شهدا در
كار نبود ،اينك ما در اين وضعيت امن و آسوده قرار نداشتيم .آندو
تصريح كرد كه بزودي همراه با تيم جديدش راهي هلند ميشود تا
آنجا در اردويي تمريني ش��ركت جويد .او براي تراكتور و استقالل،
تيمهاي سابق خود نيز آرزوي موفقيت كرد.

محسن مسلمان كه يكبار ديگر همچون نيمفصل دوم مسابقات
دو س��ال پيش ليگ برتر به پرس��پوليس پيوسته ،ديروز از برخي
رسانهها خواست هر روز با چاپ اخبار مصدوميت وي روح و روان
او را آزار ندهند .هافبك فصل پيش ذوبآهن افزود :آسيبديدگي
از اتفاقات رايج در فوتبال اس��ت و نباي��د آن را بزرگ كرد ،ضمن
اينك��ه اين فصل من مصدوميت خاصي هم ندارم و آماده ش��روع
مس��ابقات هستم .وي همچنین گفت :من حتي در تست پزشكي
اخير سازمان ليگ كه از پيشرفتهترين آزمونها است شركت كردم
و مشكلي هم نداشتم .اين را بدانيد كه اگر مشكلي داشتم ،فوالد
مرا براي نيم فصل دوم مسابقات سال گذشته ليگ جذب نميكرد،
فكر ميكنم عدهاي نميتوانند بازگشت مرا به پرسپوليس ببينند
و اين مسائل را نيز همانها مطرح ميكنند اما هدف من و يارانم
درخشيدن در فصل تازه است.

در پي بروز ابهامها و بحراني تازه در ملوان انزلي داريوش بهشتي كه از
هر سو تحت انتقادهايي قرار گرفته ،گفت با كسي قهر نكرده است ولي از
برخي مسائل بشدت ناراحت است .وي كه از يك ماه پيش مالكيت قوي
سپيد انزلي را در دست گرفته و امير قلعهنويي را به سرمربيگري اين تيم
منصوب كرده اس��ت ،گفت :بعضي ناهماهنگيها مرا خسته كرده است.
مث ٌ
ال هيأت مديره گفته است كه آقاي رمضاني كه قائم مقام باشگاه است،
بايد برود ،حال آنكه تركيب فصل جديد ما را كه آرايش بس��يار خوبي
هم هس��ت ،وي بسته است .متأسفانه روزهاي اخير بعضي اتفاقات افتاد
و حرفهايي زده ش��د كه در شأن هيچكس نبود .ديروز احمد دنيامالي
رئيس هيأت مديره ملوان بيتوجه به اظهارات فوق گفت اگر بهشتي تا
سهشنبه (امروز) به تعهدات مالياش عمل نكند ،كنار گذاشته خواهد شد.
محمود آذرگون سخنگوي ملوان هم متذكر شد تحت هر شرايطي و حتي
در صورت بركناري بهشتي« ،ژنرال» سرمربي اين تيم خواهد ماند.

دلیل رفتن بيكزاده

هاشم بيكزاده  24ساعت بعد از
كوچ از اس��تقالل به صباي قم گفت
اي��ن انتقال را با اين هدف انجام داد
كه پرويز مظلومي بر اثر فشار ابقاي
او در استقالل آزرده نشود.

خليليان :يک دالور ميخواهيم!

مه��رزاد خليلي��ان مديرعام��ل
سپاهان گفت براي ترميم اساسنامه
مصوب فدراس��يون فوتبال ،بواقع به
يک دالور مرد احتياج است!

كفاشيان رئيس فوتسال «»AFC

علي كفاش��يان رئيس فدراسيون
فوتب��ال ايران از س��وي « »AFCبه
عنوان رئيس كميته فوتسال اين نهاد
انتخاب و عم ً
ال جانشين عباس ترابيان
در كميته فوتسال اين نهاد شد.

ابقاي گلر خارجي راهآهن

ايگور ننريچ دروازهبان اسلوونیایی
فص��ل گذش��ته راهآه��ن دي��روز
قراردادش را با اين تيم تهراني براي
يک فصل ديگر تمديد کرد.

فروزان و حسرتی که به دل ماند

محس��ن فروزان كه با جدايي از
اس��تقالل دروازهبان س��ياهجامگان
ش��ده است ،گفت دلش ميخواست
حداقل پنج سال ديگر در جمع آبيها
بماند اما آنها وي را نخواستند.

بدهكاران حق شركت ندارند!

محمدجواد معنوي نژاد بازیکن  202سانتیمتری تیم ملی والیبال در گفتوگو با «ایران»:
کوروس سلیمانی

سهميه المپيك را میگیریم

در ليگ جهاني واليبال و در بازي رفت مقابل لهستان
بود ك��ه جواني به نام محمد جواد معنوينژاد به ميدان
آم��د وبا بازيهاي درخش��اني كه از
خود به نمايش گذاش��ت توانست
طي همين مدت كوتاه نظر كواچ را
جلب كند ،اما پس از مصدوميتي
كه ب��ه س��راغش آم��د از تركيب
اصلي دور ش��د ،اين جوان واليباليست
كشورمان كه بسياري از كارشناسان
به دليل سبك بازي و شباهتش او را
با ماكسيم ميخاييلوف روس مقايسه
ميكنند مطمئناً آينده درخش��اني در
انتظ��ارش خواهد ب��ود .وي كه
دوباره ب��ه اردوي تيم ملي
جه��ت آمادهس��ازی و در

مسابقات جام جهاني ژاپن به تيم ملي دعوت شده درباره
ش��رايط تيم ملي به خبرنگار «ايران» گفت :شرايط تيم
خدا را ش��كر خوب است و بعد از مسابقات ليگ جهاني
كه بچهها حسابي خسته شده بودند استراحت خوبي را
پشتسر گذاش��تيم و در حال حاضر تمرينات بدني به
همراه كار با توپ را انجام ميدهيم و بزودي بدن بازيكنان
به ش��رايط آمادگي خواهد رسيد .دريافتكننده قدرتي
و  202س��انتيمتري تيم ملي واليبال كشورمان درباره
مصدوميت خود گفت :يك مصدوميت جزئي داشتم كه
در اين  15روزي كه به تيم استراحت داده شد ،توانستم
به درمان آن بپردازم و هماكنون هيچ مشكلي ندارم و با
آمادگي در خدمت كادر فني تيم ملي هستم.
وي درباره بازيهاي تداركاتي و حضور در جام واگنر
لهستان گفت :مس��لماً اين بازيها كه در آن تيمهاي
درجه يكي مانند لهستان و فرانسه كه به تازگي قهرمان
ليگ جهاني ش��ده است شرکت میکنند ،ميتواند به

آمادگ��ي بچهها و هماهنگي تيم جهت حضور در جام
جهاني كمك كن��د ،ضمن اينكه بعد از آن با تيمهاي
روسيه و ...هم بازي ميكنيم تا با آمادگي كامل مهياي
حضور در جام جهاني شويم.
معنوينژاد در پاس��خ به اين سؤال كه فكر ميكني
بتوانيم در جام جهاني سهميه المپيك را بگيريم ،اظهار
داش��ت :در مس��ابقات جام جهاني ژاپن همه تيمهاي
قدرتمن��د جهان با تمام قوا حاضر ميش��وند و به طور
يقين مسابقههاي بسيار سختي در پيش داريم .در مدت
 15روز بايد  11بازي انجام دهيم .كس��ب س��هميه از
اين مسابقات بس��يار دشوار است چرا كه تنها تيمهاي
قهرمان و نايب قهرمان سهميه ميگيرند اما تيم ما هم
ثابت كرده هيچ چيزي از تيمهاي سطح اول جهان كم
ندارد و تمام تالشمان را ميكنيم كه امسال ناكاميهاي
گذش��ته در صعود به المپيك را جب��ران كنيم و براي
نخستين بار سهميه بگيريم.

در فاصله فقط س��ه روز تا شروع
فصل جديد ليگ برتر فوتبال كشور،
اسماعيل حس��نزاده رئيس كميته
انضباطي فدراس��يون ي��ك بار ديگر
مدعي شد كه به تيمهاي بدهكار حق
شركت در اين مسابقات داده نخواهد
ش��د .وی همچنین گفت در صورت
ش��کایت طلبکاران از یک باشگاه ،از
آن باشگاه امتیاز کسر خواهد شد.

علي عسگري :با من مشكل داشتند

حميدرض��ا علي عس��گری كه با
جدايي از پرسپوليس ديروز به راهآهن
پيوست ،گفت عدهاي با ادامه حضور
او در جمع سرخها مشكل داشتند.

تاج درباره فغاني صحبت نکرد

مهدي تاج ،رئيس سازمان ليگ
فوتبال در پاسخ به اين سؤال كه آيا
طبق نظرس��نجي از داوران ،عليرضا
فغاني (به جاي س��يد احمد صالحي
فرد منتخب) به عنوان بهترين داور
فصل گذشته ليگ برتر انتخاب شده
بود ،گفت :اگر اجازه بدهيد ،در اين
خصوص نظ��ري نده��م! در همين
ح��ال رضا س��خندان ،كم��ك داور
بينالمللي فوتبال كش��ورمان گفت
تاج ب��ا حرفهاي اخي��ر خود ثابت
كرده با داوران مشكل دارد.

البرز ،بدون نماينده

در حالي كه اس��تان الب��رز و به
واقع شهرس��تان كرج امي��دوار بود
بعد از كوچ سايپا از اين شهرستان،
راهآهن جانشيناش شود ظاهراً اين
امر هم برآورده نخواهد ش��د و البرز
در ليگ برتر پانزدهم بدون نماينده
خواهد ماند.

