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ورزشی
اخبـــار

آغاز تور جهاني واليبال ساحلي در کيش

نخســتين روز از دور مقدماتي
تور جهاني واليبال ســاحلي ديروز
در کيــش با حضــور  52تيم آغاز
شــد و هشــت تيم از ايران در اين
مســابقات ثبت نام کردهاند .چهار
تيــم در جدول اصلــي و با هدايت
کيــوداي مربي برزيلــي خود کار
ميکنند .چهار تيم مســتعد هم با
حمايت بخش خصوصي بخت خــود را براي موفقيت در جدول  24تيمي
دور مقدماتــي و انتخابــي آزمايش کردند که در پايان با شکســت مقابل
حريفان شان از رسيدن به جدول اصلي بازماندند .رقابتهاي جدول اصلي
تور جهاني کيش از امروز آغاز ميشــود و چهار تيم اصلي ايران با  28تيم
ديگر رقابت خواهند کرد.

کيانوش رستمي :نميخواهم تجربياتم خاک بخورد

نايب قهرمان وزنهبرداري جهان گفت :اينکه به صورت شــخصي تمرين
ميکنم به معني قبول نداشتن تمرينهاي کادر فني نيست بلکه ميخواهم
از تجربياتي که به دست آوردم ،استفاده کنم .کيانوش رستمي درباره وضعيت
تمريني خود بيان کرد :من استارت تمرينها را در کرمانشاه زدم ،اکنون نيز
تمرينهايم را در اردوي تيم ملي به صورت شخصي پيش ميبرم .سعي دارم
نگذارم تجربياتم خاک بخورد ،وقتش رسيده که آنها را به کار ببرم .سرمربي
تيم ملي کارش را خيلي خوب انجام ميدهد و از تجربيات خود براي کمک
به وزنهبرداران استفاده ميکند.

تیم ایران بر سکوی سومی ایستاد

تیم دو نفره جودوی کشــورمان با نشــان طالی جواد محجوب در وزن
-100کیلوگرم و نشان برنز سعید مالیی در وزن -81کیلوگرم در مجموع بر
روی سکوی سومی مسابقات اوپن اتریش قرار گرفت .در این دوره از مسابقات
تیم مغولســتان با دو نشــان طال و یک نقره بر سکوی نخست ایستاد و تیم
جمهوری آذربایجان نیز با یک نشــان طال ،یک برنز و چهار عنوان پنجمی
بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد.قزاقســتان ،اتریش و مجارستان بعد از تیم
کشورمان رتبههای چهارم تا ششم جدول ردهبندی را از آن خود کردند.

بانوي ملیپوش راگبی از بیمارستان مرخص شد

ســارا عبدالملکی ملیپوش راگبی بانــوان و داور و مربی هندبال حدود
 40روز قبل هنگام بازگشــت از مسابقات هندبال در شهرکرد دچار سانحه
رانندگی شــد و بشــدت آســیب دید .او در این مدت پنج عمل جراحی
سنگین روی ستون فقرات ،نخاع ،کتف ،دست چپ ،ریهها و دندهها داشت
و ســرانجام ديروز از بیمارســتان مرخص شد و قرار اســت به بیمارستان
توانبخشــی در شــمال تهران برای انجام کارهای فیزیوتراپی منتقل شود.
در این مدت پیشکســوتان ،هنرمندان و مسئوالن مختلفی به عیادت این
ملیپوش راگبی رفتند.

ماجراي پنالتي عجيب مسي -سوارس

در ادامه هفته بيســت و چهارم الليگا ،بارســلونا پريشب سلتاويگو را به
توپ بست و  6-1برنده شد .ليونل مسي با زدن دو گل و زدن يك پنالتي به
شكلي محيرالعقول مرد اول اين ميدان بود .او در حركتي كه در تاريخ فوتبال
كمســابقه بوده است ،ولي يوهان كرويف ،ستاره اسبق بارسا يك بار در دهه
 1970آن را انجام داده بود ،به جاي زدن پنالتي به طور مستقيم آن را با يك
ضربه در عرض زمين براي لوئيس سوارس كه وارد  18قدم شده بود ،فرستاد
و اين مهاجم اروگوئهاي آن را گل كرد .سوارس مجموعاً  3گل در اين مسابقه
زد و راكيتيچ نيز زننده ديگر گل آبي و اناريها بود .اتلتيكو مادريد ،تيم دوم
جدول نيز ختافه را با تك گل زودهنگام فرناندو تورس  1-0شكست داد.

ادامه از صفحه 4
محيط زيست جدي ترين چالش بشر امروز است

وي که سخنانش با تشويق حاضران مواجه بود ،گفت :کساني بايد شرمنده
باشند که جســورانه مصوبه دولت براي فروش بيش از یک ميليون متر مربع
از زمينهاي پارک پرديســان را دادند که خوشبختانه نخستين مصوبه دولت
تدبيــر و اميد لغو مصوبه فروش زمينهاي اين پــارک بود .معاون اول رئيس
جمهوري سپس به اقدامهاي ديگر دولت يازدهم براي برطرف کردن آلودگي
ناشي از سوختهاي فسيلي اشــاره کرد و گفت :امروز بيشترين نيروگاههاي
اطراف شــهرهاي بزرگ از گاز به جاي گازوئيل و مازوت اســتفاده ميکنند و
دولت براي گازي شــدن نيروگاهي در سيستان در حال احداث خط لوله گاز
از مرکز کشور به اين استان است .دکتر جهانگيري مصوبات دولت براي حذف
خودروهاي فرسوده و جايگزين شدن خودروهاي عمومي و نيز استاندارد شدن
ســوخت خودروها را يادآور شــد و اعالم کرد :دولت مصر و مصمم است که
بهصورت جدي مسائل زيست محيطي را در رأس برنامههاي خود قرار دهد.
وي با اشــاره به تصميمات خوب اتخاذ شــده براي حل مسأله کارون و
ريزگردها در استان خوزستان گفت :اميدوارم با پيگيريهاي سازمان حفاظت
محيط زيست بخشهاي طبيعت ايران از آسيبها و آاليندهها بر حذر بماند و
مردم ايران از زندگي و حضور در طبيعت لذت ببرند .پيش از سخنان معاون
اول رئيس جمهوري ،معصومه ابتکار معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان
حفاظت محيط زيست با اشاره به اولويت محيط زيست و ارتقاي شاخصهاي
آن در دولــت يازدهم گفت :تالش دولت در جهت رشــد اقتصادي در عين
حفظ طبيعت و محيط زيست بوده و برنامهاي فرابخشي براي اجرا در برنامه
ششم توسعه تبيين شده است .وي با اشاره به ابالغ سياستهاي کالن محيط
زيســتي از ســوي رهبر معظم انقالب در سال جاري و همکاري و مشارکت
بخش توليد براي رفع دغدغههاي زيســت محيطي اظهار داشت :برنامههاي
صنعتي بايد براساس سياســتگذاريها در جهت صنايع سبز حرکت کند و
همکاريهاي بينالمللي نظير تعامل با «يونيدو » نيز ميتواند کشــور را در
جهت تقويت برنامههاي اقتصاد مقاومتي کمک کند .در اين مراسم همچنين
تنديس و لوح تقدير به صنايع برگزيده سبز و چند نفر از مديران کل محيط
زيست استانهاي کشور اهدا شد.

توضيح ناجا درباره جمعآوري بنرهاي آيتاهلل هاشمي
و برگزاري ميتينگها

وي در پاسخ به ســؤالي درباره روانگردانهاي صوتي و ورود آن به كشور
اظهــار كرد :مصرف مواد مخدر به چند هزار ســال قبل از ميالد مســيح بر
ميگردد و تا به امروز بيش از  385ماده تخديرزا در جهان شناسايي شده كه
بعضي از آنها در كشــور ما نيز وجود دارد .وي ادامه داد :در برخي از كشورها
فايل صوتي روانگردان وجــود دارد كه اين فايلها پالسهايي را ايجاد كرده
ودر بخشهايــي از مغز تأثيراتي به جــا ميگذارد كه مصرف ترياك ،كراك،
آمفتامين ،مشــروبات الكلي و ...ممكن است بر جاي بگذارد .اين حالت را در
مغز شبيهسازي كرده كه به آنها روانگردانهاي صوتي گفته ميشود كه البته
تاكنون در كشــور ما اين مواد ديده نشــده است هر چند كه امكان ورود آن
به كشــور وجود دارد .وي در پاسخ به سؤال ديگري در مورد فروش لباس و
تجهيزات پليسي همچون باتوم ،شوكر و ...گفت در اين خصوص پليس اماكن
تذكرات الزم را داده است اما در مورد لباس به هر حال يكسري اقدامات انجام
ميشود ولي در مورد فروش باتوم ،شوكر و ...از طريق شركتهاي انتظام اين
اقالم در اختيار قرار ميگيرد.
ëëاعالن قرمز اينترپل براي خاوري
وي دربــاره آخرين وضعيت پرونده محمود خاوري مديرعامل فراري بانك
ملي و از متهمان اصلي پرونده اختالس سه هزار ميلياردي در دولت احمدينژاد
گفت :اين فرد همانطور كه ميدانيد به كانادا رفته و اعالن قرمز اينترپل برايش
صادر شده است .از ميان  200كشور جهان  189كشور عضو اينترپل هستند
كه به قوانين پايبندند كه در اين بين ســه يا چهار كشور عضو مواضع ديگري
براي اســترداد متهمان دارند كه كانادا يكي از آنها است .منتظرالمهدي ابراز
اميدواري كرد كه با پيگيريهاي ديپلماتيك خاوري به كشور باز گردد.
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رویارویی سنژرمن
و چلسي در بازگشايي
ليگ قهرمانان
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پس از دو ماه و نيم تعطيلي ،پيكارهاي ليگ فوتبال قهرمانان اروپا از امشب با انجام دو بازي
نخست از سري مسابقات رفت مرحله يكهشتم نهايي اين پيكارها از نو به حركت درميآيد.
بازي اوج امشب ،ستيز خانگي پاري سنژرمن با چلسي است .تيم فرانسوي در ليگ كشورش
يكهتازي ميكند اما پيراهن آبيهاي لندن با وجود برد  5-1اين هفتهشان مقابل نيوكاسل،
هنوز صاحب رتبهاي باالتر از دوازدهمي در جدول ردهبندي ليگ برتر انگليس نيستند .اين
سومين سال متوالي است كه اين دو تيم در مرحله حذفي ليگ قهرمانان رو در رو ميشوند كه

در مرتبه اول چلسي و در مرتبه دوم سنژرمن راه صعود را هموار كردند .زالتان ابراهيموويچ
در پيشاني خط حمله سنژرمن و ديهگو كاستا ،مهاجم اول چلسي ،اميدهاي اصلي گلزني دو
تيم هستند و اين در حالي است كه تيبو كورتووا ،دروازهبان بلژيكي چلسي ديروز به يارانش
هشــدار داد مراقب زالتان باشند زيرا وي از اخراج سال پيشش در جريان مسابقه با چلسي
هنوز عصباني است و قصد تسويه حساب مجدد با تيم انگليسي را دارد .ديگر ديدار امشب ليگ
قهرمانان اروپا بين بنفيكا پرتغال و زنيت روسيه در شهر ليسبون است.

توگوي «ايران» با کاپيتان تيم ملي فوتسال ايران در مسابقات قهرماني آسيا
گف 

مستطیل سبز

به کمتر از قهرماني راضي نميشويم
محمد محمدی سدهی

تيم ملي فوتسال ايران مرحله نخست رقابتهاي فوتسال قهرماني آسيا را
با قدرت تمام به پايان رســاند .ملي پوشان فوتسال ايران که در اين مرحله با
تيمهاي اردن ،چين و عراق همگروه بودند ،توانســتند با سه پيروزي به کار
خــود پايان دهند .پيروزيهاي پرگل مقابل اين ســه تيم و صعود به مرحله
یکچهارم نهایی مسابقات فوتســال قهرمانی آسیا که در ازبکستان در حال
برگزاري اســت ،حاصل تالش فوتساليستهاي ايراني بود .ملي پوشان براي
صعود به جمع  4تيم برتر عصر چهارشــنبه به مصاف قرقيزســتان خواهند
رفت تا با شکست اين تيم جواز حضور در جمع  4تيم برتر را دريافت کنند.
کاپيتان تيم ملي فوتســال در خصوص نتايج تيم ملي در مرحله نخست
رقابتهاي قهرماني آســيا به خبرنگار «ايران» ميگويد« :بازيهاي خوب و
پرگلي در مرحله نخســت مسابقات قهرماني آســيا در مقابل سه تيم اردن،
چين و عراق به نمايش گذاشــتيم و همه بچهها خيلي ســرحال و باانگيزه
نشان دادند و اين اميد ميرود که در ادامه نيز با همين روند به مقام قهرماني
دست يابيم».
محمد کشــاورز با اشاره به بازي پرگل تيم ملي در مقابل عراق ميافزايد:
«عراق تيم خوبي بود و نســبت به تيمهــاي اردن و چين از نظر کار تيمي
وضعيت مناسب تري داشت .ما در مقابل عراق هم خوب گل زديم و هم کم
گل دريافت کرديم که اين نتيجه حاصل تالش تمامي بازيکنان بود».
او ادامــه ميدهد « :بازي را خيلي خوب شــروع کرديم و توانســتيم در
همــان دقايق ابتدايي بازي  ٢گل به ثمر برســانيم و  2بر صفر جلو بيفتيم،
از ابتداي بازي فشــار زيادي روي دروازه عراق آورديم که حاصل اين فشــار

ناظمالشریعه کاپیتان تیمش را از دست داد

کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران به دلیل مصدومیت در ادامه مسابقات
جام ملتهای آسیا نمیتواند به میدان برود .محمد کشاورز در دیدار تیم
ملی فوتسال ایران مقابل عراق از ناحیه زانوی پا دچار مصدومیت شد.
پزشکان تیم صبح ديروز پس از گرفتن  MRIاز پای او تشخیص دادند
که وی نمیتواند به مدت  2هفته به میدان برود .به این ترتیب کشاورز
در ادامه مســابقات نمیتواند تیم ملی را همراهی کند البته در صورت
صعود شاگردان ناظمالشریعه به فینال مسابقات پزشکان این امیدواری
را دادهاند که وی بتواند در این بازی به میدان برود.

صدور مجوز بازي «سوشا»

سوشــا مكانــي ،دروازهبــان
پرســپوليس كه طبق احكام قبلي
بازپرســان قضايي حق شركت در
مســابقات اين تيم را نداشت ،طبق
حكم جديدي كه روز گذشته صادر
شد ،مشكلي براي حضور در بازيها
ندارد.

برهم خــوردن تمرکز بازيکنان حريف بود.
تا  ٥دقيقه اول شــيرازه تيــم عراق از هم
پاشيد و در ادامه نيز موفق شديم گلهاي
بيشــتري وارد دروازه اين تيــم کنيم و در
نهايت با يک نتيجه پرگل مرحله نخســت را
به پايان رسانديم ».کاپيتان تيم ملي فوتسال در
خصوص مصاف تيم ملي با قرقيزستان در مرحله
يک چهارم نهايي ميگويد« :با اين همت و تالشي که
در کادر فني و بازيکنان تيم ملي ديده ميشود پيروزي
مقابل قرقيزستان آسان خواهد بود ،البته بازي آساني مقابل اين تيم نداريم
اما هدف مان قهرماني در اين مسابقات است و براي رسيدن به اين مهم بايد
تمامي تيمها را شکست دهيم».
کشــاورز در خصوص رقباي ايران در کســب عنوان قهرماني در آسيا
ميافزايد« :رقباي اصلي ما تيمهاي ژاپن و تايلند هستند .ژاپنيها که دوره
گذشته قهرمان شــدند ،تالش ميکنند که اين دوره هم اين مقام را تکرار
کنند ضمن اينکه تايلند هم تيم خوبي اســت و قطعاً اين تيم جزو  4تيم
برتر مسابقات خواهد بود».
او در خصوص قهرماني ژاپن در دو دوره گذشــته و امکان تکرار آن
در اين دوره از مسابقات قهرماني آسيا بيان ميکند« :ما از ژاپن بهتر
هســتيم .از نظر من تيم ملي ايران شــانس اول قهرماني به حساب
ميآيد و ما هم فقط براي قهرماني به ازبکستان آمديم و به کمتر از
قهرماني راضي نميشويم».

شايد استقالل سهميه هم نگيرد

علــي موســوي مهاجم اســبق
آبيهاي تهراني گفت :اســتقالل با
رويه اين روزهايش شــايد سهميه
آســيا را هــم نگيــرد .او قهرماني
پرســپوليس در ليگ برتــر را بعيد
ندانست.

استعفاي استيلي از ملوان

حميد اســتيلي ،سرمربي ملوان
در پي باال گرفتن مشــكالت فني و
مالي اين تيم ليــگ برتري فوتبال
كشور ،روز گذشــته از سمت خود
استعفا کرد.

پرسپوليس -سايپا در آزادي

ترابیان :تیم ملی فوتسال انسجام خوبی دارد

رئیس کمیته فنی و توســعه فوتســال و فوتبال ســاحلی پس از صعود تيم ملي فوتسال
ايران به مرحله دوم مسابقات قهرماني آسيا گفت :تیم ملی فوتسال بدون هیچ قید و شرطی
قرقیزستان را شکست میدهد و پس از آن به فینال زودرس یعنی بازی با ژاپن خواهیم رسید.
عباس ترابیان افزود :انسجام بسیار خوبی در تیم دیده میشود که نشانه خوبی برای رسیدن
به جام قهرمانی است .ضمن اینکه دو پیروزی اخیر ملی پوشان پیام بسیار روشنی به اردوی
حریفان اصلی ما یعنی ژاپن ،تایلند و ازبکســتان داده است و آنها خطر را حس کردهاند .هر
زمان که قدرت خود را در زمین به رخ حریفان کشیدهایم آنها در زمان رویارویی با ما تمرکز
خود را از دست دادهاند و امیدوارم این بار هم شاهد تکرار این موضوع باشیم.

در مراسم واگذاري ورزشگاههاي جديد استقالل و پرسپوليس چه گذشت؟
وصال روحاني

ديروز مراسم واگذاري دو ورزشگاه امام رضا(ع)
و شهيد كاظمي به ســرخابيهاي پايتخت برگزار
شد و سران هر دو باشگاه وقت پيدا كردند راجع به
اين امر و شرايط تيمهاي خود حرفهايي بزنند و از
آرزوهاي خود و مشكالت موجود بگويند.
ëëافشــارزاده :يادگارهاي باارزشي را بهجا
ميگذاريم
تحويل گرفتن ورزشــگاه امام رضا(ع) سبب شد
فقط يك روز پس از واگذاري نتيجه مسابقه حساس
اســتقالل برابر نفت در ليگ برتر كشــور ،گرههاي
ابروي سران «آبي» كمي باز شود و بهرام افشارزاده
هنوز مسائل عصر يكشنبه بعد از شكست فوق را به
ياد داشت .او ابتدا گفت :اعطاي اين ورزشگاهها به ما
ميتواند يك سرآغاز تازه براي ما باشد و با استفاده از
امكانات اين استاديومها ،جوانان خود را بهتر و بيشتر
پرورش بدهيم .وي اضافه كرد :به هر حال دو باشگاه
استقالل و پرسپوليس سرمايههاي بزرگ ورزش اين
كشور هستند و نبايد فراموش شوند و اگر به ما كمك
شود ،يادگارهاي باارزشي را براي ورزش كشور به جا
ميگذاريم .حســن اين زمينها اين است كه هم به
درد تمريــن كردن ميخورد و هم به درد مســابقه
دادن .وي ســپس با اشاره به مصنوعي بودن چمن
اين ورزشگاه گفت :منظورم بيشتر ردههاي سني پايه
بود كه اين نوع چمن به كارشــان ميآيد .افشارزاده
سپس به تبعات باخت استقالل مقابل نفت و به واقع
پيامدهاي اين قضيه براي خودش اشاره كرد و گفت:
ما بايد كارمان را در باشگاه بخوبي به پيش ببريم و
همين كار را هم كردهايم و بر اين اســاس معتقدم
كســاني كه در پايان مسابقه با نفت عليه من شعار
دادند ،اســتقاللي واقعي نبودهاند .ما تا همين هفته
قبــل در صدر جدول ليگ برتر بوديم و فقط با يك
باخت نبايد كل موجوديت تيم زير سؤال برود.
ëëمظلومي :سكوها بايد بيشتر شود
پرويز مظلومي هم در مراســم ديروز حاضر بود
و تذكر داد كه اگر به گفته افشــارزاده قرار باشد كه
استقالل در اين مكان مسابقه هم بدهد ،بايد قضيه

کوروس سلیمانی

رقابتهای کشــتی قهرمانی بزرگســاالن آسیا
از  28بهمن ماه تا دوم اســفندماه در شهر بانکوک
پایتخت تایلند برگزار میشــود و تيم ملي کشتي
فرنگــي کشــورمان در غياب چند ســتاره خود و
به ســرمربيگري محمد بنا به اين مســابقات اعزام
شــد .مهدي علياري ملي پوش وزن  97کيلوگرم
کشورمان درباره شرايط خود در آستانه اين مسابقات
به خبرنگار «ايران» گفت :خدا را شــکر با تمرينات
منظم و اردوهايي که برگزار شده در شرايط خوبي
قرار دارم ،البته هنوز به اوج آمادگي نرسيده ام و در
حال حاضر قرار هم نيست در اوج باشم .با اين حال
آمادگي حضور در اين مسابقات را دارم .تمام بچهها
انگيزه بااليي دارند که با موفقيت در اين مسابقات
دست پر به کشور برگردند.
وي در پاســخ به اين سؤال که نظرت درباره اين
مسابقات چيست و فکر ميکنيد چه نتيجهاي بتوانيد
بگيريد ،اظهار داشــت« :من هميشه در هر مسابقه
که شرکت ميکنم تنها هدفم اين است که بهترين

آغازي جديد براي سرخابيها

از ماشين گم نشده روشن تا آشتي پنجعلي و رهبريفرد

ديروز در مراســم واگذاري ورزشــگاههاي جديد ســرخابيها به آنان ،حســن روشن
پيشكسوت آبيها براي دقايقي تصور كرد كه اتومبيلش را كه در پاركينگ پارك كرده بود،
دزديدهاند و تا زماني كه خالف آن به وي ثابت شد و ماشين را پيدا كرد ،دقايق پر استرسي
را ســپري كرد .در واقعهاي ديگر ،پنجعلي و رهبريفرد كه در ســال جاري بر سر مسائل
تيمهاي رده ســني پايه پرسپوليس به يكديگر پريده و از خجالت يكديگر درآمده بودند ،با
وساطت ساير پيشكسوتان سرخپوش ،آشــتي كردند و يك عكس يادگاري خوشگل كنار
يكديگر گرفتند كه البته روشن هم كنارشان بود.
به  AFCگزارش شود و كيفيات اين ورزشگاه مورد
تأييد نهاد حاكم بر فوتبال آسيا قرار گيرد .وي افزود:
ورزشــگاه امام رضا(ع) از امكانات خوبي برخوردار
است اما ميتوان آن را بيشتر ارتقا بخشيد و به عنوان
مثال ظرفيت ســكوهاي آن بيشتر شود تا پذيراي
تماشاگران فزونتري باشد.
ëëطاهري :ميخواهيم اينجا مسابقه بدهيم
قرمزهــا هم ديروز پــس از دريافت ورزشــگاه
شــهيد كاظمي ،ضمن ابراز رضايت از اين رويداد،

ســرخابيها را نعمتهاي خدادادي ورزش كشــور
توصيــف كردند .اكبر طاهــري ،مديرعامل قرمزها
گفت :زمان متوقف نميشود و بايد در دنياي مدرن
حركت كرد و خوشبختانه امكانات تازه ما قدمي در
اين راه است .با اوجگيري سرخابيها ،نشاط جامعه و
برخي ناهنجاريها كاهش مييابد و خوشحاليم كه
با اختصاص يافتن اين دو ورزشــگاه به ما و آبيها،
اين اصل رعايت شده و گامهايي در اين راه برداشته
شــده اســت .وي اضافه كرد :ما اصــرار بر پرورش

علياري :هدفم حضور در المپيک ريو است

کشــتيها را بگيرم و نتيجه را هم به خــدا واگذار
ميکنم ».امسال به دليل اينكه سال قبل از المپيک
است تيمها در بيشتر اوزان با نفرات دوم خودشان به
ميدان ميروند که تيم کشتي فرنگي ما هم مستثني
از اين قاعده نيست ،علياري در اين ارتباط عنوان کرد:
«من در هر مسابقه که شرکت ميکنم چه مسابقات
ســطح باالتر و چه مسابقات ســطح پايين تر هيچ
فرقي برايم ندارد هدفم قهرماني است .به اسم هيچ
کشتيگيري هم کاري ندارم و روي کار خودم تمرکز
ميکنم .اين مســابقات هم براي من آزمون خوبی
ميتواند باشــد چرا که هر چقدر يک کشتي گير در
کوران مسابقات باشد آماده تر ميشود و این مسابقات
هم میتواند در روند آمادهسازیم به من کمک کند».
فرنگــيکار وزن  87کيلــو کشــورمان يکي از
هدفهاي خود را پوشــيدن دوبنــده تيم ملي در
مسابقات ســال آينده المپيک ريو ميداند ،اما وي
براي رســيدن به اين هدف حريف سرســختي به
اســم قاســم رضايي در پيش دارد ،علياري با اشاره
به اينکه در مورد شخص خاصي صحبت نميکنم،
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گفت« :صد در صد هر کشــتيگير که در اردوهاي
تيم ملي شرکت ميکند هدفش اين است که ملي
پوش شــود و در نهايت بتواند مدال المپيک بگيرد،
من هم از اين قاعده مســتثني نيستم و تمريناتم را

در پي كش و قوســي كه درباره
مكان بازي پنجشنبه پرسپوليس و
سايپا در ليگ برتر فوتبال كشور به
وجود آمده بــود ،ديروز حكم انجام
اين ديدار در ورزشــگاه آزادي داده
شد .نارنجيها مايل به انتقال آن به
ورزشگاه دستگردي بودند.

نظر مبعلي درباره بيرانوند

ايمان مبعلي ،هافبك كهنهكار
نفــت تهــران گفــت بــا وجــود
شعارهايي كه در ضديت با عليرضا
بيرانوند طي مســابقه پريروز نفت
با اســتقالل روي سكوها داده شد،
آبيها خصومتي بــا اين دروازهبان
بلندباال ندارند.

بازگشت سپاهانيها به تمرين
اســتعدادهاي جوان داريم و اين ورزشــگاه فرصت
اين كار را در اختيار ما ميگذارد .وظايف ما هميشه
ســنگين بوده است زيرا ما پرطرفدارترين تيم آسيا
هســتيم و « »AFCبارها به اين مسأله اشاره كرده
است .ما همين جا تأكيد ميكنيم كه سهم هواداران
نيز در بهبود اوضاع ما بسيار مهم است ولي آنجا كه
بحث امكانات سختافزاري پيش ميآيد ،اهداي اين
ورزشگاهها به ما فقط كار نهادهايي مثل شهرداري
تهران است و به همين سبب از آنها تشكر ميكنيم .ما
بايد ظرفيت اين ورزشگاهها را بيشتر و هماهنگيهاي
الزم را تأمين و در نهايت امكان برگزاري مســابقات
رسميمان را در اين مكان فراهم كنيم.
ëëكاشــاني :فقــط اداي حرفهايهــا را
درميآوريم
جعفر كاشــاني ،رئيس هيأت مديره سرخها نيز
در مراسم ديروز شــركت داشت .وي گفت :آرزوي
ديرين من ،تبديل شــدن اين دو تيم پرطرفدار به
باشگاههايي حقيقي بوده است و اميدوارم واگذاري
اين ورزشــگاهها به ما ،اين امر را براي ما ميســر و
اين آرزوي قديمي را محقق ســازد .وي افزود :من
در روند كارهاي اجرايي پرســپوليس حاضر بودهام
و معتقدم كه تبديل ما و اســتقالل به مؤسسات و
باشگاههاي حقيقي محال نيست نگاه مسئوالن ما
به ورزش نيز بايد متعالي شــود .حقيقت اين است
كه تا امروز مــا واقعاً حرفهاي نبودهايم و فقط اداي
حرفهايها را درمی آوريم.
ëëشهردار :حاضريم اسپانسر هر دو باشگاه شويم
ديروز محمدباقر قاليباف ،شهردار تهران نيز كه
در مراسم واگذاري اســتاديومهاي فوق به دو تيم
پرطرفدار پايتخت حاضر بود ،گفت :ما اين آمادگي
را داريم كه اسپانسر سرخابيها شويم اما به شرطي
كه خود آنها نيز بخواهند .ما هميشه در اين زمينه
عالقهمنــد و آماده اقدام بودهايم امــا بايد از طرف
مقابل نيز روي خوش ببينيــم .وي در مورد اينكه
آبي است يا قرمز نيز گفت :هر دو را به اندازه دوست
دارم .اضافه بر اينها ،به عنوان يك خراساني از جواني
به تيم ابومسلم و سرنوشت آن نيز عالقهمند بودهام.

پس از يك روز وقفه كه نشــانه
اعتراض ســپاهانيها بــه ديركرد
در پرداخــت حقوقهايشــان بود،
تمرينات آنها از ديروز از ســرگرفته
شد و «طالييها» مجدداً پا به توپ
شدند.

ايران؛ ششم فوتسال جهان

در جديدتريــن جدول تيمهاي
ملي برتر فوتســال جهان كه ديروز
منتشــر شــد ايران در رده ششم
جهان و اول در بين آسياييها قرار
گرفت .در اينردهبندي اسپانيا اول
است.

نفت  -استقالل اهواز با تأخير

مسابقه نفت با استقالل اهواز در
هفته بيست و يكم ليگ برتر فوتبال
كشــور كه قرار بود پنجشــنبه اين
هفته برگزار شــود با هدف مراعات
حال تيم خســته نفت به روز بعد از
آن (جمعه) موكول شد.

اوساني :بيدار شدهايم

محمد اوساني،مهاجم صباي قم
وعده داد اين تيــم پس از عجز در
كسب پيروزي در هر چهار مسابقه
اخيرش در ليگ برتر فوتبال كشور
بيــدار و مصمم به فتــح ديدارهاي
بعدي خود شده است.

اميدهاي گلر استقالل اهواز

لوئيز فرناندو ،دروازهبان خارجي
تيم قعرنشــين استقالل اهواز گفت
كســب دو نتيجه مســاوي مقابل
پيشــتازان ليگ برتر فوتبال كشور
در هفتههاي اخير ،اميدهاي آنان را
براي ابقا در ليــگ برتر و رهايي از
سقوط به دستهاي پايينتر افزايش
بخشيده است.

خالدي :ما را مصدوم نكنید
هر روز منســجمتر انجام ميدهــم و در نهايت اين
تصميم کادر فني است که چه کسي را انتخاب کند.
چه من باشم چه فرد ديگر مطمئن باشيد کادر فني
بهترين گزينه را انتخاب ميکند تا از اعتبار و پرچم
کشورمان در المپيک دفاع کند ».در مسابقات جهاني
السوگاس علياري بنا به درخواســت کادر فني آن
زمان در يک وزن باالتر ( 130کيلو) کشتي گرفت که
تجربه ناموفقي در اين وزن داشت ،وي اظهار داشت:
اجــازه بدهيد در اين مورد صحبت نکنم چون کادر
فني قبلي ديگر نيستند و اگر صحبتي کنم ممکن
است باعث دلخوري شــود اما همانطور که گفتيد
تجربه خوبي نبود .وي درباره محمد بنا و تأثيرش بر
ملي پوشان در مدت زمان حضورش گفت :آقاي بنا
مثل هميشه در کارش موفق هستند و با آمدن ايشان
شرايط بهتر و روحيه کشتي گيران باالتر رفته است.
پيشــينه و رزومه آقا بنا کام ً
ال روشن است و نيازي
به تعريف ندارد .انشــاءاهلل با تمام سختي هايي که
بچهها و کادر فني تحمل ميکنند در نهايت بتوانيم
در مسابقات المپيک سرفراز باشيم.

اميــد خالــدي بازيكــن فوالد
خوزســتان گفــت :طي مســابقه
اخير تيمش برابر پرســپوليس در
ليگ برتر فوتبال كشــور از فرشاد
احمدزاده هافبك سرخهاي تهراني
خواســت آرامتر بازي كند تا كسي
بــر اثر شــدت حركات او آســيب
نبيند.

خطيبي :مشكلي با افزايش
تماشاگران استقالل نداريم

جمشــيد خطيبي ،قائــم مقام
گســترش فــوالد گفت باشــگاه
وي هيــچ مخالفتــي بــا اقدامات
اســتقالليها براي فزوني بخشيدن
تعداد تماشاگرانشــان طي مسابقه
روز جمعه دو تيم در تهران ندارند.
آبيهــا ميخواهند حضور در طبقه
دوم ورزشگاه آزادي را رايگان كنند.

