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توگو با بوکسور پرامید کشورمان پیش از سفر به مسابقات گزینشی باکو
گف 

گزارش
ویژه

قاسمی پور :بوکس ایران
شایستگی  4سهمیه المپیک را دارد

کاهش احتمالی سهمیه ایران در لیگ قهرمانان

یها به پلیآف میروند؟!
سرخاب 

با اعالم جدیدترین رنکینگ و میزان امتیازات حاصله باشــگاههای آســیا
توســط  AFCو تنزل یک پلــهای فوتبال ایران در این ردهبندی ،ســهمیه
کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا در معرض تهدید و کاهش قرار گرفت و دیروز
گفته شــد شاید سهمیه ما به دو نماینده قطعی و دو نماینده مشروط کاهش
یابد .در حالی که در ســالهای اخیر ایران سه ســهمیه ثابت و یک سهمیه
مشــروط و به واقع  3/5سهمیه داشته اســت ،در ردهبندی تازه ایران به زیر
دست کره جنوبی ،عربستان و امارات تنزل کرده است .این امر مولود نتایجی
است که چهار نماینده ایران در فصل جاری لیگ قهرمانان گرفتند .یکی از آنها
(نفت) در پلیآف حذف شد ،ســپاهان در مرحله گروهی با جام وداع گفت و
تراکتورســازی و ذوب آهن نیز در یکهشتم نهایی از صحنه خارج شدند .در
جدول تازه با احتساب صعود دو تیم کرهای (اف .سی سئول و چونبوک موتورز)
به جمع  8تیم مرحله پایانی کره جنوبی با  92/294امتیاز در صدر ایســتاده
اســت و عربستان با وجود گســيل فقط یک تیم به این مرحله با فاصله کمی
با کرهایها ،دوم اســت .امارات که تیمهایش (النصر و العین) تراکتورسازی و
ذوب آهن را حذف کردند ،به رده سوم ارتقا یافته و ایران با  84/108امتیاز که
تازه  30امتیاز آن محصول عملکرد تیم ملی کشــورمان است ،در جای چهارم
نشسته است .اگر همین جداول مبنای عمل قرار گیرد و سهمیه لیگ قهرمانان
آسیا را با تکیه بر آن تعیین کنند ،فقط استقالل خوزستان ،قهرمان لیگ برتر
و ذوب آهن ،فاتح جام حذفی به طور مستقیم وارد لیگ قهرمانان میشوند و
پرسپولیس و استقالل ،تیمهای دوم و سوم لیگ باید در مرحله پلیآف شرکت
و فقط در صورت کسب پیروزی ،به جدول اصلی ورود کنند.

کوروس سلیمانی

رقابتهای جهانی بوکس که آخرین شــانس کسب سهمیه المپیک ریو نیز به
شمار میرود از  27خرداد تا  5تیر ماه در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان
برگزار میشود و تیم ملی بوکس کشورمان با  9بوکسور در این رقابتها شرکت
میکند .در این مســابقات دو نفر نخست هر وزن سهمیه المپیک را میگیرند.
امین قاســمیپور نماینده وزن  69کیلوگرم کشورمان یکی از بوکسورهای با
انگیزه و پرامید کشورمان در این مسابقات به شمار میرود.

چهرهها

پورقاز :باشگاه من
استقالل خوزستان است

در حالــی که علیرضــا منصوریان خبر از
صید عزتاهلل پورقاز ،مدافع وسط ملیپوش
ملوان داده ،این مدافع دیروز این مسأله را
رد کرد و ضمن تشــکر از سرمربی جدید اســتقالل تهران ،گفت
او انتخابش را کرده و از تیم ســقوط کــرده ملوان به تیم قهرمان
لیگ برتر یعنی اســتقالل خوزســتان کوچ
کرده اســت .وی افزود :البته من از استقالل
پیشنهاد داشتم اما در آن قضیه وقفهای افتاد
و من نیز در خأل حاصله استقالل خوزستان
را انتخاب کردم و در حال حاضر برگشت از
آن تصمیم را اص ً
ال درســت نمیدانم .آقای
منصوریان هم با من تماس گرفت و شرایطم
را پرسید و وقتی به او گفتم پای قول و قرارم میمانم ،مرا تحسین
و برایم آرزوی موفقیت کرد .این هم که عدهای میگویند به خاطر
روابــط خوب کیروش با منصوریان مــن به توصیه کیروش راهم
را عوض میکنم و به تیم جدید منصوریان میروم ،صحت ندارد!

انصاریفرد :بعد از بازگشت به یونان
درباره آیندهام تصمیم میگیرم

مهاجم تیــم ملی فوتبــال ایران
پس از درخشــش در لیگ یونان
اکنون از باشگاههای پائوک و آ.ا.ک
پیشنهاد دارد و حتی گفته میشود
که باشــگاه مارسی فرانسه و یکی،
دو کشــور نیز خواهان به خدمت
گرفتن مهاجم ملی پــوش ایران
هستند .کریم انصاریفرد در مورد وضعیتش در پانیونیوس
و پیشنهادهای جدیدش عنوان کرد :میخواهم برای فصل
آینده بهترین تصمیم را بگیرم و این روند صعودی را ادامه
دهم .من روزهای بسیار خوبی در پانیونیوس داشتم و بعد
از بازگشت به یونان درباره آیندهام تصمیم میگیرم.

امیری :به ندای قلبیا م گوش دادم
و پرسپولیسی شدم

انتظارات در خصوص وضعیت حضور وحید
امیری بازیکن ملیپوش فصل گذشــته تیم
نفت تهــران ظهر دیروز به پایان رســید و
بازیکنــی که رســانهها او را بمب فصل نقل
و انتقاالت میدانســتند ،با عقــد قراردادی
 2ســاله به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست.
وحید امیری بعد از بســتن قرارداد با باشگاه
پرســپولیس و حضور در جمع سرخپوشــان گفت :به ندای قلبم
گوش کردم و با مشــورت خانواده به پرسپولیس آمدم .بحث من و
منصوریان تا االن مربیگری و بازیکنی بود اما االن دو برادر و دوست
در کنار هم هستیم.

تمجید وزیر ورزش روسیه از آزمون

سایت کمیته ملی المپیک

وی درباره شرایط خود و سطح مسابقات باکو به
خبرنگار «ایران» گفت« :به دلیل اینکه آخرین
مســابقه گزینشی اســت و از تمام دنیا در این
مسابقات شرکت میکنند ،طبیعتاً باید در سطح
باالیی برگزار شود .خیلی از بوکسورهای خوب
جهان که به دالیلی نتوانستهاند سهمیه بگیرند
با قدرت در این مســابقات شرکت میکنند .ما
هم از شــرایط خوبی برخورداریم 3 .ماه است
که در اردو هســتیم و به طــور مداوم در حال
تمرین هستیم .در مســابقات قبلی انتخابی با
بدشانسی نتوانستیم سهمیه المپیک را کسب
کنیم .خیلی امیدوار هســتیم که این بار بتوانم
طلسم را بشــکنیم و به ســهمیههای بوکس
در المپیک اضافه کنیم .بــاور کنید بوکس ما
شایستگی حداقل  4سهمیه در المپیک را دارد

و ان شــاءاهلل در مسابقات باکو بتوانیم دست پر
به کشور بازگردیم ».وی با بیان اینکه تاحدودی
حریفانم را میشناســم در پاسخ به این سؤال
که چقدر شــانس کسب سهمیه برای خودتان
هستید اظهار داشت« :اگر شانس نداشتم

قائل
به مســابقات نمیرفتم .در این مسابقات دیگر
به دنبال تجربه و سفر نیستم و تمام فکرم این
است که در همین مســابقات کار را تمام کنم
و ســهمیه بگیرم .به هیچ عنوان دوست ندارم
احسان (روزبهانی) را در مسابقات المپیک تنها
بگذارم ».گفتنی است احســان روزبهانی تنها
بوکسور ایرانی است که تاکنون موفق به کسب
سهمیه المپیک ریو شــده است .در یک سال
اخیر تیم ملی بوکس کشور ما مربیان زیادی را
عوض کرده است .چند روز پیش نیز عبدالرضا

انصاری یکی از مربیان باســابقه کشورمان به
کادر فنی اضافه شد .قاسمیپور در این ارتباط
گفت« :باالخره این آخرین مسابقات گزینشی
است و این طبیعی اســت که فدراسیون برای
رسیدن به هدفش از تمام داشته هایش استفاده
کند .انصاری هم از اســتادان باتجربه و مدرس
رشته بوکس اســت که امیدواریم با استفاده از
تجربه باالی او بتوانیم در این مســابقات موفق
شــویم .البته مربــی من اکبر احدی اســت و
از مدتهــا پیش زیر نظــر او تمرین میکردم
و همچنــان نیز زیر نظــر او تمرین میکنم».
بوکســور وزن  69کیلوگرم کشورمان در پاسخ
به این سؤال که چرا در مسابقات گزینشی قبلی
نتوانستیم سهمیه بگیریم ،اظهار داشت« :من
نمیتوانم به این سؤال جواب بدهم .وظیفه من

تمرین و حضور در مسابقات است .تنها چیزی
که میتوانم بگویم این است که قطعاً مشکالتی
وجود دارد و جواب این سؤال شما را کارشناسان
بایــد بدهنــد .باید این مســأله کارشناســی
باکو امین
شــود ».در ترکیب  9نفره اعزامی به 
قاسمیپور و سجاد محمدپور دو بوکسور نیمه
حرفهای ( )APBکشــورمان هســتند که اگر
نتوانند در باکو ســهمیه بگیرند چند روز پس
از رقابتهای باکو میتوانند در مســابقات نیمه
حرفهای ونزوئال نیز به میدان بروند .قاسمی پور
درباره این مسابقات گفت« :هشت بوکسور در
وزن مــن در این مســابقات بودند که پنج نفر
سهمیه گرفتهاند و دیگر نیستند اما فدراسیون
جهانی بوکس نیمه حرفــهای نفرات جدیدی
را جایگزین کرده اســت و به دلیل اینکه طبق

قانون جدید بوکسورهای حرفهای نیز میتوانند
در المپیک شــرکت کنند و در این مســابقات
حضور مییابند کار خیلی سخت شده است .این
مسابقات به صورت تورنمنت برگزار میشود و
 3نفر اول سهمیه میگیرند اما من امیدوارم که
در باکو سهمیه بگیرم و کار به ونزوئال نکشد».
صحبتهای پایانی قاسمیپور درباره درگذشت
محمــد علی کلی اســت؛ این بوکســور نیمه
حرفهای کشــورمان گفت« :محمد علی کلی
اسطوره بوکس جهان بود و در بین ما ایرانیها
از احترام خاصی برخوردار بود .من هم به دلیل
اینکه به بوکس عالقه داشتم اکثر قهرمانان این
رشته را میشناسم و به دلیل شخصیت خاص
کلی و کارهایش در بیرون رینگ همواره الگوی
من بود».

امروز؛  3بازی دیگر از جام ملت های اروپای 2016

ژرمنها با اوکراین آغاز میکنند

ویتالــی موتکو ،وزیر ورزش روســیه کــه نفوذ قابل
اخبـار
توجهی در ارکان سیاسی این کشور دارد ،روز گذشته
با تشریح شــرایط فوتبال روسیه ،به تمجید از سردار
آزمون مهاجم شــاخص و گلزن ایرانی تیم روستوف
روسیه پرداخت و ضمن ابراز شگفتی از درخشش او،
این امر را محصول کار خوب مربیان کشورش دانست.

شکایت رسمی نفتیها از استقالل

باشگاه نفت تهران که انتقال اخیر میالد زکیپور به استقالل تهران
را غیرقانونی میداند و مدعی است وی تا پایان فصل  1395-96با
نفتیها قرارداد دارد ،در مورد این مســأله رسماً به کمیته انضباطی
فدراسیون فوتبال شکایت کرد.

ساموئل اتوئو در پرسپولیس؟!

یک مدیر برنامه روز گذشته با حضور در باشگاه پرسپولیس ،پیشنهاد حضور
ساموئل اتوئوی کامرونی و معروف را در این تیم مطرح کرد .این مرد مدعی
شد این کار برای سرخهای تهرانی بیشتر از  3/5میلیون دالر آب نمیخورد.
اخیراً فرد دیگری رونالدینیوی برزیلی را هم به قرمزها پیشــنهاد کرده بود
که برانکو ایوانکوویچ گفته بود این فوق ســتاره سابق بارسلونا چاق شده و
به کار او نمیآید.

اظهارات موهوم بازیکن دوپینگی تیم ملی عراق

عالء عبدالزهرا بازیکن تیم ملی عراق که سابقه بازی در تراکتورسازی
را دارد ،در اظهاراتی موهوم ،مدعی شــد باشگاههای ایران درصدد
تخریب بازیکنان عرب و بویژه عراقیها هســتند و به همین سبب
اگر میلیاردها تومان نیز به وی بدهند ،حاضر نیســت به لیگ ایران
برگردد! الزم به یادآوری است عالء عبدالزهرا همان بازیکن دوپینگی
تیم ملی عراق در جام ملتهای آســیا  2015است که فدراسیون
فوتبــال ایران تقلب وی را به  AFCگــزارش کرد و کم مانده بود
همان ماجرا موجب اخراج عراقیها از آن رقابتها شود.

راه سخت کفاشیان در فیفا

دیــروز تصریح شــد علی کفاشــیان که
برای عضویت در هیأت رئیســه فیفا ثبت
نام کرده اســت ،باید با هفت نامزد دیگر
آســیایی برای رسیدن به این مهم رقابت
کند .در نهایت ســه فردی که بیشترین
رأی را بیاورنــد ،روز  7مهــر وارد هیأت
رئیسه میشوند و البته یک نفر از این سه نفر باید حتماً خانم باشد.

وصال روحانی

در سومین روز از پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال
جام ملتهــای اروپا (یــورو)  2016شــاهد برگزاری
 3مســابقه دیگر در شــهرهای مختلف کشور میزبان
(فرانسه) خواهیم بود .رقابتهایی که به گروههای سوم
و چهارم جام مربوط میشود و از سیما و قدرت حقیقی
برخی مدعیان پردهبرداری میکند.
ëëترکیه -کرواسی
آغازگر بازیهای روز یکشنبه ،مســابقهای از گروه
چهارم بین ترکیه و کرواســی در شــهر پاریس است.
در حالی که پایتخت فرانســه تحت شدیدترین تدابیر
امنیتی قرار دارد تا حمالت تروریستی احتمالی داعش
یک بار دیگر مرگآفرین نشود ،کرواسی به عنوان یکی
از شگفتیسازان احتمالی جام برابر رقیبی میایستد که
از دالیل حذف هلند در مرحله مقدماتی بود .کرواتها
با ســرمربیگری آنتی کاســیچ و با نفراتی چون ایوان
پریشــیچ ،متیو کواچیچ ،ماریــو مانژوکیچ و البته لوکا
مودریچ و ایوان راکیتیچ که دو نفر آخر عضو باشگاههای
رئال مادرید و بارســلونا هســتند ،پای به یورو 2016
گذاشتهاند و عدهای آن را در اندازههای رسیدن به فینال
هم میدانند .ترکیه هم با هدایت فاتح تریم و بازیکنانی
بینالمللی مثل اردا توران ،مهمت توپال ،بوراک ییلماز
و امره مور یک تیم معمولی نیست و در روزهای اوجش
قادر به برابری با هر تیمی در اروپا هست.
ëëلهستان -ایرلند شمالی
امشب دو بازی نخست گروه سوم نیز شکل میگیرد و
در یکی از آنها ،لهستان برابر ایرلند شمالی قرار میگیرد
که از صعودکنندگان شگفتیســاز مرحله گروهی بود.
لهستان که هدایت آن با آدام ناوالکا است در سالهای
اخیر بیشــتر با قدرت گلزنی رابرت لواندوفسکی بایرن
مونیخی به جهانیان شناســانده شده است اما وویچک
شزنی ،یاکوب بالشچیکوفسکی و گرگورز کریچوویاک
سایر مهرههای شاخص این تیم هستند .در تیم ایرلند
شمالی که سرمربیگری آن با مایکل اونیل است ،آرون
هیوز ،روی کارول ،جانی اوانز و پدی مکنیر مهرههای
پرتجربهتری به حساب میآیند اما این تیم آنقدر کم در
مراحل نهایی جامهای بزرگ حاضر بوده که صعودش از
گروه سوم میتواند شگفتی بزرگی تلقی شود.
ëëآلمان -اوکراین
جالبترین بازی امروز جام پانزدهم یورو ،رویارویی
آلمان با اوکراین در شهر لیل فرانسه است .دیداری که
آخرین شرایط تیم فاتح جام جهانی  2014را مشخص
میکند و نشــان میدهد شــاگردان یواخیــم لو برای
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نادر عزتاللهی؛ گزینه تیم نوجوانان

در حالی که تیم ملی فوتبال نوجوانان همچنان بدون ســرمربی به
فعالیت خود ادامــه میدهد و فریدون معینی ،رئیس کمیته جوانان
فدراسیون ،خبر از انتصاب احتمالی حمید علیدوستی سرمربی برکنار
شــده این تیم به سمت مشاور ارشد تیم داده است ،دیروز گفته شد
نادر عزتاللهی ،پدر ســعید عزتاللهی هافبک روســتوف روسیه و
عباس چمنیان از اصفهان ،گزینههای اصلی هدایت نوجوانان هستند.

پايت :اشک ريختم چون هيچ کس مرا جدي نميگرفت

نیم نگاه

ديميتري پايت که پريشــب گل دوم و پيروزيساز فرانسه را در مسابقه افتتاحيه فوتبال
يورو  2016برابر روماني در واپسين دقايق با شوتي بسيار سنگين و زيبا به ثمر رساند و باعث
برد  2-1کشور ميزبان شــد ،گفت :دليل اشکهايش پس از به ثمر رساندن اين گل جدي
گرفته نشدن طي ماههاي تدارک و هفتههاي منتهي به شروع مسابقات بود .وي که  29ساله
و عضو وســتهام انگليس است ،افزود :کمتر کسي فکر ميکرد من به ترکيب  23نفره نهايي
کشورم راه يابم و بدبينيها درخصوص من بسيار بود و من بسيار تالش کردم تا اين ذهنيت
را عوض و خودم را اثبات کنم و خوشحالم که اين امر ثمر داد و منجر به رويداد جمعهشب
شد .اين شايد بهترين بازي من در اين فصل بوده باشد.
ëëرکورد ژيرو درخشانتر شد
اوليويه ژيرو که در دو فصل اول عضويتش در آرســنال ناموفق بود ولي در فصل ســوم
بهترين گلزن اين تيم انگليسي شــد ،با گلزني در مسابقه افتتاحيه يورو  2016و مشارکت
در برد  2-1فرانسويها برابر روماني سختکوش رکورد ماههاي اخير خود را درخشانتر کرد.
با احتســاب اين گل که با ضربه ســر و در دقيقه  56به دست آمد ژيرو در هر  8ديدار اخير
خروسهاي آبي گلزني کرده و آنها هيچ يک از اين  8مسابقه را نباختهاند.

هجوم به سمت جام بعدیشــان چقدر قدرت و اشتها
دارند .با وجود نرســیدن رویس و گوندوغان به ترکیب
تیم ژرمنها ،هیأت اعزامی آنها سرشار از نامهای آشنا
همچون نویر ،هوملز ،بواتنگ ،خدیرا ،شوایناشــتایگر،
اویــزل ،کــروس ،گوتزه ،مولــر و گومز اســت و این
اوکراین اســت که بازی امشب را تحت فشار رویارویی
بــا این نامداران آغاز خواهد کرد .در تیمی که توســط
میخایلو فومنکو رهبری میشــود ،آناتولی تیوشچوک،
آندری یارمولنکو ،ویکتور کووالنکو ،ســرگئی ریبالکا و
رومن زوزولیا مهرههای خطرناکی به شــمار میروند و
میتوانند مدافعان و دروازهبان ژرمنها (نویر) را غافلگیر
کنند .آلمان به بد شــروع کردن تورنمنتهای بزرگ و

اوجگیری تدریجی و آرام طی این گونه مسابقات مشهور
اســت و در نتیجه بازی امشب فقط یک فتح باب برای
تیمی تلقی میشود که با سابقه سه بار قهرمانی در یورو،
همپا با فرانسه و اسپانیا ،مدعی اصلی فتح جام به حساب
میآید.
ëëبرنامه دیدارها
٭ شــهر پاریس :کرواســی -ترکیه ،ساعت 17/30
(گروه چهارم)
٭ شهر نیس :لهستان -ایرلند شمالی ،ساعت 20/30
(گروه سوم)
٭ شــهر لیل :آلمان -اوکراین ،ساعت ( 23/30گروه
سوم)

لوبانف برای تعیین تکلیف میآید

الکساندر لوبانف ،دروازهبان ازبکستانی سرخهای تهرانی که هنوز یک سال دیگر
با آنان قرارداد دارد و پس از الحاق علیرضا بیرانوند به پرســپولیس ،شرایطش
در این تیم مبهمتر شده ،امروز برای تعیین تکلیف خود به تهران برمیگردد.

سومی پیشکسوتان ایران در جام جهانی فوتبال

مســابقات جام جهانی پیشکسوتان فوتبال در ســال  2016که در
کشور تایلند برگزار شد ،با سومی تیم ایران در این مسابقات به پایان
رسید .در این مسابقات تیم ایران با تیمهای امریکا ،انگلستان و تایوان
همگروه بود که پس از شکســت تیم ایران در مرحله نیمهنهایی این
تیم در مسابقه ردهبندی به مصاف پیشکسوتان اسکاتلند رفت که این
بازی در نهایت با نتیجه  4بر صفر به سود پیشکسوتان ایران به پایان
رسید تا فوتبالیستهای کشورمان به مقام سومی این رقابتها برسند.

هفتمی احمدی در تورنمنت بینالمللی تیراندازی

تیم ملی تیراندازی ایران که با  5ورزشــکار در اردوی فرانسه به سر میبرد در
تورنمنت بینالمللی این کشــور نیز شــرکت کرده است .ملیپوشان ایران در
تفنگ بادی  10متر به مصاف حریفان رفتند که الهه احمدی در رده هفتم قرار
گرفت .در این ماده تیراندازانی از لهستان ،امریکا و چک عناوین اول تا سوم را
به خود اختصاص دادند .نجمه خدمتی در جایگاه نهم ایستاد و مهلقا جامبزرگ
نیز با قرار گرفتن در جایگاه نوزدهم به کار خود پایان داد.

ایران میزبان مسابقات اسکی آلپاین آسیا شد

پنجاهمین کنگره جهانی اســکی به میزبانی مکزیک برگزار شد که
در حاشــیه این کنگره ،جلسه کنفدراسیون اسکی آسیا نیز پیگیری
شــد .در این نشست ،ایران پیشنهاد میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا
در اســکی آلپاین را مطرح کرد که با موافقت اعضا ،ایران میزبانی این
رقابتها در سال  2018را برعهده گرفت.

