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گفتوگو
پرسپولیس بدون مهرههایش
هم حریف سادهای نیست

عب�دا ...ویس�ی ،س�رمربی
سپاهان در گفت و گو با کاپ
درباره بازی با پرس�پولیس و
اتفاقات رخ داده در سپاهان
صحبت کرد.
بازی با پرس�پولیس در هفته بیستودوم را
چطور ارزیابی میکنید؟
این بازی برای پرسپولیس پس از شکست در تقابل
س��رخابی حساس��یت ویژهای دارد .محکوم به برد
هستیم و تالش میکنیم بازی تماشاگرپسندانهای
انجام دهیم.
نظرتان در خصوص جوانگرایی در س�پاهان
چیست؟
فلس��فه کاری من این بود و باش��گاه هم قبول کرد.
شرایط سنی ما از  31س��ال به  24سال آمد .تاوان
یک سری مسائل را باید میدادیم .خود پرسپولیس
هم  2س��ال پی��ش یازدهم و دوازدهم ش��د و حاال
بهترین تیم ایران است.
در خص�وص غیب�ت بازیکن�ان تاثیرگ�ذار
پرس�پولیس در ب�ازی ب�ا س�پاهان توضی�ح
میدهید؟
نتیجه این بازی چه برای برنده و چه بازنده خطرناک
است .سیدجالل به تنهایی یک تیم است .اما درست
نیس��ت که بگوییم پرس��پولیس بدون سیدجالل و
کامیابینیا حریف سادهای است.
علیه برانکو و پرسپولیس صحبتی داشتید؟
اص�لا چنین نیس��ت .به هم��کاران و تیمها توهین
نمیکنم .گاهی حرفهایم تحریف میشود ولی من
بیاحترامی نمیکنم .حرفهایم را کلی حرف میزنم
و اصال قصد بیاحترامی نداشتم.
مش�کالت داوری در نتایج سپاهان را چقدر
تاثیرگذار میدانید؟
کارشناسان داوری گفتهاند از  5بازی آسیب دیدیم
اما چیزی نگفتیم .در بازی قبل مشاهده کردید که
چه ش��د .مقابل پیکان باید رحمان احمدی اخراج
میش��د .مقابل استقالل خوزس��تان و پدیده هم به
همین ش��کل .فقط ب��ازی با نفت ته��ران از داوری
آسیبی ندیدیم.
شما مخالف جذب جبارف از استقالل بودید؟
یک س��وءتفاهم بین من و باشگاه بود که حل شد.
جبارف یکی از بازیکنان خوبی است که من دیدهام.
آیا با نظر کیروش که بازیکنان پرسپولیس را
چاق دانسته موافقید؟
ببینید این حرفها ش��اید متلک باشد و همکار ما
برانکو را ناراحت کند .من کیروش را دوس��ت دارم
و به او احت��رام میگذارم اما متلک انداختن و تیکه
انداختن اصال خوب نیست.

رضا یزدانی راهی آلمان شد

بازگشت آرمیده به تشک کشتی بعد از  5ماه

رفع مشکل تعلیق والیبال ساحلی کیش

رض��ا یزدان��ی ،کش��تیگیر وزن  97کیلوگرم ب��ا هماهنگی
فدراسیون کشتی جهت انجام عمل جراحی دیروز راهی کلن
آلمان ش��د .ملکمحمدی ،پزش��ک تیم ملی کشتی با تایید
این خبر به ایسنا گفت« :پس از چند ماه رایزنی و تحقیق در
مورد بهترین گزینه خارجی برای انجام عمل جراحی آشیل
پای رضا یزدانی و طی شدن مراحل اخذ ویزای آلمان ،صبح
دیروز یزدانی راهی کلن آلمان ش��د .پزش��ک معالج یزدانی
یکی از بهترین پزش��کان مطرح دنیا در زمینه آسیبدیدگی
آشیل پاس��ت که تاکنون پای فوتبالیستهای مطرح دنیا را
تحت عمل جراحی قرار داده است .امیدواریم به زودی شاهد
حضور رضا یزدانی در صحنههای قهرمانی باشیم».

ملکمحمدی ،رئیس کمیته پزش��کی فدراس��یون کشتی
با اش��اره به ش��رایط جس��مانی خوب ابوالفض��ل آرمیده،
کش��تیگیر تیم ملی نوجوانان که به دلیل گرفتاری با یک
بیم��اری صعبالعالج مدتی در بیمارس��تان بود و به تازگی
مرخص ش��ده ،گفت« :اگر روند بهب��ودی آرمیده به خوبی
پی��ش برود ،طی  5ماه آینده میتواند وارد صحنه رقابتها
ش��ود ».او با اش��اره به خارج ش��دن س��لولهای بد از بدن
آرمیده گفت« :طبق آخرین آزمایشی که از این کشتیگیر
گرفته شده ،تمام سلولهای بدی که در بدن این ورزشکار
وجود داش��ت ،از مغز استخوانش خارج شده و شرایط او رو
به بهبودی است».

رقابتهای جهانی والیبال ساحلی  2017کیش در حالی به
صورت رس��می از دیروز آغاز شد که گفته میشد به دلیل
حضور نداش��تن بانوان تماشاگر در محل برگزاری رقابتها،
فدراس��یون جهانی ایران را تهدید به تعلیق رقابتها کرده
اس��ت .کس��ری غفوری ،رئیس س��ازمان والیبال ساحلی با
اشاره به رفع مشکل درخصوص برگزاری رقابتها به تسنیم
گفت« :ناظر فدراسیون جهانی نسبت به عدم حضور بانوان
به عنوان تماشاگر در محوطه مسابقات معترض بود و حتی
تهدید به لغو مسابقات کرده بود اما در نهایت مجوز حضور
بانوان را در این رقابتها گرفتیم و همه میتوانند از نزدیک
مسابقات را تماشا کنند».

آغاز جامجهانی کشتی آزاد به میزبانی کرمانشاه

سارا اصالنی

گوششکستههای ایران به دنبال ششمین قهرمانی متوالی در جهان

تی��م ملی کش��تی آزاد ای��ران در حال��ی پا به
رقابته��ای جامجهانی میگذارد که میتواند با
تکی��ه بر نفرات اصلی خ��ود و حمایت بیدریغ
تماشاگران ایرانی آن هم در حضور سلطانی فر
وزیر ورزش شش��مین قهرمانی متوالی در این
رقابتها را جشن بگیرد .سالن امام خمینی(ره)
کرمانش��اه از امروز میزبان  8تیم برتر کش��تی
آزاد جهان اس��ت .ایران ،آمریکا ،روسیه ،ترکیه،
مغولستان ،آذربایجان ،گرجستان و هند  8تیمی
هستند که باید در  2گروه  4تیمی برای رسیدن
به عنوان قهرمانی ب��ه مصاف هم بروند .این در
حالی اس��ت که ایران در  3دوره قبلی در خاک
آمریکا جام قهرمانی را باالی سر برده است.
گ�روه  :Aآذربایجان ،روس�یه ،آمریکا،
گرجستان
رقابت در گروه  Aبس��یار سختتر از گروه دوم
اس��ت؛ جایی که آمریکا ،روس��یه ،گرجستان و
آذربایجان به مصاف یکدیگر میروند .با توجه به
حضور نفرات شاخصی چون جردن باروز و کایل
اس��نایدر  2طالیی المپیک در ترکیب آمریکا،
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این تیم بخت
نخست صعود به دیدار نهایی و مصاف با ایران،
مدعی اصلی این رقابتهاست.
گروه  :Bایران ،ترکیه ،مغولستان ،هند
ایران به دنبال قهرمانی
ایران در حالی در گروه دوم رقابتها قرار گرفته

رستمی :هیچ
وقت تهدید به
رفتن از ایران
نکردم

که شانس اصلی صعود به فینال است و به نظر
میرسد کار چندان س��ختی نیز برای راهیابی
به دیدار نهایی نداشته باشد .گوششکستههای
ایران برای رسیدن به فینال باید از سد ترکیه،
هند و مغولس��تان عبور کنند که در این میان
میتوان از ترکیه به عنوان سرسختترین رقیب
ایران نام برد .تمامی نف��رات المپیکی ایران به
غی��ر از رضا یزدانی که ب��ه علت عمل جراحی
راهی آلمان شده ،س��ایر نفرات در جامجهانی
برای ایران به روی تش��ک میروند تا خادم بار
دیگر نش��ان ده��د نگاه ویژهای ب��ه رقابتهای
جامجهانی دارد .حضور حس��ن رحیمی دارنده

برنز المپیک و طالی جهان ( 57کیلو) ،مصطفی
حسینخانی نفر سوم جهان ( 70کیلو) ،حسن
یزدانی طالیی المپیک ریو و علیرضا کریمی نفر
س��وم جهان ( 86کیلو) و کمیل قاسمی دارنده
نقره و برنز المپیک ب��ه همراه تعدادی دیگر از
بهترینهای کش��تی ایران در ترکیب تیم ملی
نش��اندهنده عزم ایران برای کس��ب ششمین
قهرمانی متوالی در جامجهانی است.
ترکیه روسیاالصل!
کش��تی آزاد ترکیه ترجی��ح داده به جای تکیه
ب��ر جوانان خود راه برای مبارزه کش��تیگیران
روس زی��ر پرچم این کش��ور را هم��وار کند تا

کیانوش رس��تمی ،قهرمان وزنهبرداری ایران در المپیک ریو در واکنش به اینکه گفته ش��ده رس��تمی برای حل شدن مشکلش تهدید به رفتن از ایران و وزنه زدن برای
کش��ور دیگر کرده به ایس��نا گفت« :من هیچ وقت تهدید به رفتن از ایران نکردم و چنین آدمی نیس��تم روی س��کوی قهرمانی بروم و پرچم یک کشور دیگر را به اهتزاز
درآورم .من فقط در مورد ریز مس��ائل صحبت کردم و گفتم وجود برخی از اتفاقات در داخل باعث میش��ود که بعضی از کش��ورها جرات این را داش��ته باش��ند چنین
پیش��نهاداتی را مطرح کنند و من از این موضوع ناراحتم .اصال بحث تهدید نبود .اگر قرار بود چنین تصمیمی بگیرم که از ایران بروم ،اصال مس��ئله را بازگو نمیکردم.
برنامه من این است که برای کشورم افتخارآفرینی کنم همانطور که قبال این کار را انجام دادم».

شوک فیفا به فوتبال ایران با سونامی کسر امتیاز

تیم ملی در خطر حذف از جامجهانی!

مهدی تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال چند شب پیش
در گفتوگوی ویژه خبری شبکه  2رسانه ملی اعالم
کرد اگر باشگاههای بدهکار به خارجیها ،بدهیشان
را ندهند ،ممکن اس��ت اتفاق��ات غیرقابل پیشبینی
ب��رای فوتب��ال ایران بیفت��د! بهگزارش س��ایت نود،
در روزه��ای گذش��ته و پس از اتفاقهای��ی که برای
باشگاههای ایرانی مثل استقالل تهران و تراکتورسازی
افتاد ،فدراس��یون فوتبال بررس��ی وی��ژه پروندههای
باش��گاههای ایرانی در کمیتههای انضباطی و تعیین
وضعیت بازیکنان فیفا را آغاز کرده است .این دستور
وی��ژه و فوری مهدی تاج به کمیتههای مربوطه بوده
و ح��اال با توجه به اخطاره��ای فیفا خطرهای جدی
فوتبال ملی و باش��گاهی را تهدید میکند.البته این
اتف��اق به خاطر اخطارهای اخیر فیفا به فدراس��یون
فوتب��ال ایران اس��ت.اینکه اگر فدراس��یون فوتبال
جرایم و محرومیتهای باش��گاههای ایرانی و کس��ر
امتیازهایی که فیفا دستور داده اعمال نکند ،تیمهای
ی جهانی کنار گذاشته
ملی مختلف ایران از رقابتها 
میش��وند.در پایان نامههای اخیر فیفا به فدراسیون
فوتب��ال ایران 2 ،جمله وج��ود دارد که فیفا در آنها
نوش��ت ه اگر محرومیتها و جرایم فیفا برای باشگاهها
اعمال نش��ود ،فیفا تیمهای ملی ایران را از مسابقات
رس��می محروم خواهد کرد .اگ��ر تهدید فیفا جدی
باش��د که هس��ت این نهاد بینالمللی کار را از تیم
ملی نوجوانان ش��روع میکند و ممکن است تیمهای
مل��ی جوان��ان ،فوتس��ال و فوتبال س��احلی و حتی
بزرگس��االن(در صورت صعود ب��ه جامجهانی ۲۰۱۸
روسیه) هم در خطر حذف از جامجهانی قرار بگیرند.
پروندههای باشگاههای ایرانی در فیفا و همچنین در
دادگاه  CASباعث شده تا مهدی تاج حسابی کالفه
ش��ود.فدراس��یون فوتبال ایران حاال بای��د به خاطر
بدهی باش��گاهها به خارجیها ت��اوان بدهد ،درحالی

که در این زمینه مقصر به نظر نمیرس��د.فدراسیون
در چند س��ال گذشته تنها به باشگاهها اخطار داده و
به آنه��ا یادآوری کرده که باید بدهیهایش��ان را با
خارجی تس��ویه کنند اما باشگاهها گوششان بدهکار
نب��وده و ح��اال چنی��ن وضعیتی پیش آمده اس��ت.
داستان اس��تقالل و تراکتورسازی و حتی ملوان هم
موید این ماجراست.
جریمه 280میلیونی برای فدراسیون فوتبال
فدراس��یون فوتبال در چند وقت گذش��ته به خاطر
پرونده داماش ۲۰هزار فرانک جریمه شده ،همچنین
به خاطر ماجرای  ITCخلعتبری هم ۵۰هزار فرانک
جریمه ش��ده ،اما مقصران ای��ن ماجراها همچنان در
فوتبال حضور دارند و فعالیت میکنند .دادگاهCAS
جریمه فدراسیون فوتبال را تایید کرده و این۷۰هزار
فرانک باید پرداخت شود .این یعنی فدراسیون فوتبال
باید حدود۲۸۰میلیون تومان به فیفا بپردازد.
نامههای کسر امتیاز در فدراسیون
نامههای کسر امتیاز و تهدید به کسر امتیاز باشگاهها
هم به فدراسیون فوتبال رس��یده ،اما هنوز رسانهای
نش��ده.از شاهینبوش��هر ،پ��اس هم��دان و داماش
ش��هرباران  ۶امتیاز کس��ر شده اس��ت.آخرین نامه
تهدید فیفا هم به باشگاه ملوان رسیده و ظاهرا از این
تیم هم باید  ۶امتیاز کس��ر شود.پرونده پرسپولیس
و مانوئ��ل ژوزه هم به  CASرفته و هر لحظه ممکن
است خطر کسر امتیاز پرسپولیس را هم تهدید کند.
باش��گاه پرس��پولیس هنوز بدهی میلیاردی به ژوزه
را نپرداخته اس��ت.برخی حقوقدان��ان میگویند اگر
دادگاه بینالمللی  CASعلیه پرسپولیس رای دهد،
مطمئنا این رای کسر امتیاز خواهد بود.
 ۷۰پرونده فوتبال ایران در فیفا
باش��گاههای ایرانی در فیفا حدود ۷۰پرونده دارند.در
صدر این باشگاهها پرسپولیس با  ۹پرونده قرار گرفته

سقوط آزاد فوتبال ایران در رنکینگ AFC
فوتب�ال ای�ران در جدیدترین رنکینگ کنفدراس�یون فوتبال آس�یا به
رده هش�تم س�قوط کرد .به گزارش کاپ ،در ش�رایطی ک�ه پیش از این
ای�ران با ق�رار گرفتن در رده چه�ارم رنکینگ  AFCبه س�همیه 2 + 2
رس�یده بود؛ حاال  4رده دیگر س�قوط کرد.در جدیدترین رنکینگ فنی
AFCفوتبال ایران از رده چهارم آس�یا به رده هشتم سقوط کرد و این
موضوع س�همیههای باش�گاههای ای�ران در لیگ قهرمانان آس�یا را به
ش�دت تهدید خواهد کرد .فوتبال ایران در آخرین رنکینگ فنی آسیا
مربوط به س�ال  ۲۰۱۶در رده چهارم قاره و رده س�وم غرب آس�یا قرار
گرف�ت و به اینترتیب س�همیه  ۲+۲به ایران رس�ید.اما در جدیدترین
رنکینگ فنی آسیا فوتبال ایران به رده هشتم آسیا و رتبه چهارم غرب
قاره س�قوط کرده که به این ترتیب همان س�همیه  ۲+۲به فوتبال ایران
اختص�اص پیدا خواهد کرد ،ب�ا این تفاوت که  2نماین�ده پلیآف ایران

عنوان جدیترین رقیب ایران در مرحله گروهی
جامجهانی را به خود اختصاص دهد .اوپان سات
قهرمان اروپا با نام چنگیز اردوغان ( 61کیلو) و
سلیم یاش��ار دارنده نقره المپیک و نقره و برنز
جهان ( 84کیلو) یا همان کوال کورتیف سابق،
 2کشتیگیر روسیاالصل ترکیه در جامجهانی
کرمانش��اه هس��تند .یعقوب گور ،دارنده نقره و
برنز جهان ( 70کیلو) دیگر کشتیگیر عنواندار
ترکیه در جامجهانی  2017است.
مغولستان؛ تیمی که نباید دستکم گرفت
نومین باتبولد ،دارنده نق��ره جهان ( 65کیلو)،
مانداراخان گانزوریک ،نفر سوم جهان و قهرمان
بازیهای آسیایی ( 70کیلو) ،اونوربات پوریوجاو،
دارنده نقره جهان و نقره و برنز آسیا ( 86کیلو)
چهرههای ش��اخص دیار چنگیز در جامجهانی
کرمانشاه هس��تند .حضور این نفرات شاخص
در کنار دیگر کشتیگیران عنواندار این کشور
نشان میدهد مغولها حساب ویژهای روی این
رقابتها ب��از کردهاند .قطعا دس��تکم گرفتن
مغولس��تان میتواند برای کش��تیگیران ایران
دردسرساز شود.
هند؛ ضعیفترین تیم جام
س��اندیپ توم��ار ،قهرم��ان آس��یا ( 57کیلو)،
باجرانگ ،دارنده نقره بازیهای آس��یایی و برنز
آس��یا ( 65کیل��و) و آمیت کوم��ار دهآنکهار،
قهرمان آس��یا ( 70کیلو) بهترین کشتیگیران
هند در جامجهانی هستند.

است .تراکتورسازی با  ۷پرونده در رده بعدی قرار دارد.
عالوهبر پرونده تونی اولیویرا که تراکتورس��ازی را به ۶
امتیاز کس��ر تهدید کرده ،پدرو بازیکن پرتغالی هم به
دادگاه عالی ورزش  CASشکایت کرده و حتی ممکن
است خطر سقوط به دسته پایینتر هم تراکتورسازی
را تهدید کند .رای حمزه یونس هم از کمیته استیناف
فیف��ا آم��ده و این درحالی اس��ت که تراکتورس��ازی
هن��وز پول این بازیکن را ن��داد ه .فیفا هم مرتب برای
اجرای حکم درباره باشگاه تراکتورسازی به فدراسیون
فوتبال اخطار میدهد و این در حالی است که باشگاه
تراکتورسازی ظاهرا نمیخواهد همچنان بدهیهایش
را پرداخت کند.باشگاه پدیده مشهد  ۴پرونده در فیفا
دارد.از س��یاهجامگانی که  2فصل است به لیگ برتر
آمده ۴ ،ش��کایت در فیفا ثبت ش��ده است.استقالل
خوزس��تان و اس��تقالل اهواز و همچنین باشگاههای
دیگری مث��ل راهآهن ،ملوان ،نفت مسجدس��لیمان و
حتی برق ش��یراز ،در فیفا پرون��ده دارند و درباره این
باش��گاهها مرتب به فدراس��یون فوتب��ال اخطار داده
میش��ود.پروندههای دیگری ه��م در فیفا وجود دارد
ک��ه تع��داد آنها را به ح��دود ۷۰پرونده میرس��اند.
شاید از نظر بتوان باش��گاههای سایپا ،گسترشفوالد،
ذوبآهن و سپاهان را باشگاههای منضبطی نامید که
با خارجیها تسویه حساب کردهاند.
سونامیهای دیگری هم در راه است
نکته تاس��ف بار ماجرا این اس��ت که فیف��ا و دادگاه
CASاگر احکام کس��ر امتیاز را ص��ادر کنند ،باید
هم از باشگاهها کسر امتیاز انجام شود و هم باشگاهها
درنهایت بدهیش��ان را به مربیان و بازیکنان خارجی
بدهن��د و حاال طبق آخری��ن تهدیدها ،تیمهای ملی
فوتبال کشورمان در آستانه حذف از جامهایجهانی
قرار میگیرند .فرصت زیادی نیس��ت ،فاجعه در راه
است!

سهمیههایی که تهدید میشوند
ناچارن�د در مرحل�ه دوم پلیآف حضور پیدا کنن�د و به همیندلیل باید
ب�رای حض�ور در مرحله گروهی لی�گ قهرمانان آس�یا  2دیدار پلیآف
را پش�ت س�ر بگذارند.ضمن آنکه س�قوط یک یا  2پل�ه دیگر در این
رنکینگ میتواند س�همیه ایران را ب�ه  ۲+۱و حتی  ۱+۱کاهش دهد.این
افت رنکینگ به دلیل این اس�ت که از س�ال 2017کنفدراسیون فوتبال
آسیا تصمیم گرفته بهجای در نظر گرفتن 30درصد نتایج بازیهای ملی
و 70درصد بازیهای باشگاهی ،سهم تیمهای ملی را به10درصد برساند.
س�هیم شدن  90درصد نتایج باش�گاهی در این رنکینگ باعث سقوط 4
پلهای ایران شده چون باشگاههای ایرانی در سالهای اخیر نتایج خوبی
در آسیا کس�ب نکردهاند .آخرین ردهبندی10تیم برتر آسیا بدین شرح
اس�ت .1 :امارات  .2کره جنوبی  .3قطر  .4عربس�تان  .5ژاپن  .6استرالیا
 .7چین  .8ایران  .9ازبکستان  .10عراق

زاویه نگاه شما

هرروزمنتظرپيامهايشماهستيم.پيامك2000999:
***
چرا آقای فردوس��یپور همیشه آنالیز بازیهای پرسپولیس را در  90نشان
میده که باعث باخت این تیم بشه؟! انگار تیم دیگری نیست.
روزنامه خوب خراسان ،چرا بخش ورزشی شما با اینکه مسابقات جامجهانی
کش��تی  ۲۷و  ۲۸بهم��ن برگزار میش��ود به ای��ن ورزش مل��ی و پرطرفدار
نمیپردازید و فقط به فوتبال با اخبار تکراری میپردازید؟
در متن پرس��پولیس بدون دفاع به سپاهان رس��ید دچار اشتباه شدید! در
خط  ۶س��تون آخر این متن گفتهاید در کمال بدشانسی استقالل برای بازی
حس��اس مقابل س��پاهان نه کامیابینیا را دارد و نه س��یدجالل این  2بازیکن
بازیکن پرسپولیسی هستند.
خرید بلیت اینترنتی اس��تقاللیها توسط عابر بانک پرسپولیس و داور بازی
که گل مردود پرس��پولیس را قبول کرد هیچ کدام حریف جوانان اس��تقالل
نشدند .درود بر جوانان استقالل.
پرسپولیس��یها قبل از بازی چن��ان کری خواندند که هواداران اس��تقالل
بازی را به نفع تیم رقیب میدانستند ولی دوندگی و جوانگرایی بچهشیرهای
اس��تقالل خالف آن را ثابت کردند .از همین حاال استارت بردهای پیدرپی تا
عدد  ۵برای استقالل است.
چه جالبه با اینکه پرس��پولیس داربی رو باخته ش��اهد پیامکهای متعدد
هوادارانش��ون هستیم ...شما که فدراس��یون و جناب عابدینی و برنامه  90رو
دارین چه غم دارین.
آیا خراسان ورزشی با تیمهای پدیده و سیاهجامگان قهر است؟ لطفا علتش
را بفرمایید تا از یار س��یزدهم! بینصیب نمانیم ،روزی میرس��د که پشیمانی
سودی ندارد.
آقای عبدالصمد ابراهیمی ش��اید غرور عامل شکس��ت پرسپولیس شد ولی
بای��د به برانکو و تیمش آفرین گفت که با ش��جاعت و ی��ک بازی هجومی به
می��دان رفتند و ش��اید اگر بعد از گل اول کمی عقب میآمدند االن ش��رایط
طور دیگری بود.

ویژه
زمان رقابتهای والیبال انتخابی جهان
مشخص شد

نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان  19شهریور تا 8
مهرماه  1397با حضور  24تیم به میزبانی  2کش��ور ایتالیا و بلغارس��تان
برگزار میشود .س��همیه مناطق مختلف جهان برای این رقابتها به این
ش��رح اس��ت؛ آمریکای شمالی و مرکزی 5 :تیم ،آس��یا 4 :تیم ،آفریقا3 :
تیم ،آمریکای جنوبی 2 :تیم ،اروپا 10 :تیم .مس��ابقات انتخابی قاره آسیا
در  2مرحله برگزار میش��ود که در مرحله نخست ،رقابتها در  5منطقه
پیگی��ری میش��ود و تیمهای قهرمان به همراه تیمهای ایران ،اس��ترالیا،
ژاپن ،کرهجنوبی و چین که برترین تیمهای آسیا هستند بدون مسابقات
مقدماتی در این رقابتها ش��رکت میکنند .مرحله نهایی والیبال انتخابی
جهان در قاره آس��یا با حضور  10تیم در  2گروه برگزار میشود که گروه
) (Aبه میزبانی ایران و گروه ) (Bبه میزبانی اس��ترالیا رقابتهای خود را
پیگیری خواهند کرد .بر اس��اس اعالم فدراسیون جهانی و کنفدراسیون
والیب��ال آس��یا رقابتهای گ��روه  Aاز  19تا  23مردادماه س��ال  96به
میزبانی ایران برگزار میشود و مسابقات مرحله نهایی گروه  Bنیز از 21
تا  25تیرماه سال آینده در استرالیا پیگیری خواهد شد.

باید پرسپولیس را شکست دهیم

جبارف :روزی با استقالل داربی را فتح میکنم
سرور جبارف هافبک ازبکس��تانی سپاهان به دنبال
پیروزی در تقابل س��رخابی با اس��تقالل است .او در
رابطه با هش��تادوچهارمین دیدار س��رخابی به کاپ
گفت« :این بازی را دیدم .به نظرم اس��تقالل خیلی
خوب بازی کرد و از اینکه توانس��ت برنده این بازی
باشد ،خیلی خوشحال ش��دم .یکی از آرزوهای من
بع��د از دیدن این بازی این اس��ت ک��ه یک روز در
تقابل سرخابی بازی کنم چون به نظرم بازی خیلی
حساس��ی است .تماشاگران زیادی برای این مسابقه
به اس��تادیوم رفته بودند و ج��و فوقالعادهای وجود
داشت ».وی درباره ش��رایط استقالل افزود« :سطح
کیفی اس��تقالل خیلی باالس��ت ام��ا در فوتبال نیز
چیزی قابل پیشبینی نیس��ت .قسمت نبود که من
امس��ال در اس��تقالل بازی کنم و برخی مش��کالت
رخ داد .مطمئن��ا به زودی به اس��تقالل برمیگردم
و در خدمت هواداران این تیم خواهم بود .امیدوارم
یک روز ب��ا پیراهن این تیم پیروز دیدار س��رخابی
باش��م ».جبارف در واکنش به اظه��ارات منصوریان
مبن��ی بر اینکه او در زمان حض��ورش در تمرینات
استقالل مفید بوده ،بیان داشت« :من منصوریان را

ب��ه عنوان مربی که چن��د روز با او کار کردم ،خیلی
دوس��ت دارم .زمانی که به اس��تقالل رفتم ،در یکی
از بنده��ای قراردادم خیلی به من کمک کرد .رابطه
خیلی خوبی با او دارم و مطمئنم که در کارش موفق
میشود ».وی درباره بازی سپاهان مقابل پرسپولیس
که امروز برگزار میش��ود عنوان کرد« :بازی سختی
مقاب��ل پرس��پولیس داریم چون آنها صدرنش��ین
هس��تند و همین موضوع کار ما را سختتر میکند.
برانکو ،مربی پرس��پولیس توانسته تیم خوبی بسازد.
ب��ا اینکه آنها مقابل اس��تقالل شکس��ت خوردند
اما بدون ش��ک ب��از هم تیم خوبی هس��تند و برای
پیروزی به می��دان میآیند .پرس��پولیس از ابتدای
فصل نتایج خوبی کس��ب ک��رده و بازیکنان توانایی
دارد ».هافبک س��پاهان همچنین درباره شرایطش
در اصفهان تصریح کرد« :من از شهر اصفهان خیلی
خوش��م میآید .حت��ی در اوقاتی که وقت داش��تم،
برخی اماکن تاریخی و دیدنی این شهر را از نزدیک
دیدهام .من هم در عربس��تان ب��ازی کردم و هم در
کره .به نظرم سپاهان امکانات خیلی خوبی دارد که
ش��اید در ایران بینظیر باشد ».جبارف در خصوص

قرار نگرفتنش در ترکیب ثابت سپاهان گفت« :این
نظر و س��لیقه س��رمربی س��پاهان بوده و من تمام
تالش��م را میکنم که در تمرین��ات عملکرد خوبی
داش��ته باش��م .هر زمان که به میدان بروم ،با تمام
توان��م بازی میکنم .امی��دوارم این فرصت به زودی
به من برس��د ».وی درباره نتایج ضعیف سپاهان در
هفتههای اخیر اظهار داش��ت« :این نتایج بیشتر به
خاطر بدشانس��ی بوده و اتفاقی است .اگر پنالتی ما
در بازی قبلی گل میش��د ،شرایط فرق میکرد و ما
 3گل نمیخوردیم .س��عی میکنی��م در بازی امروز
نتیجه آن بازی را جبران کنیم».

بدونویرایش جهت اطالع
فدراس��یون هندبال در شرایطی برای انتخابات ریاس��ت آماده میشود که با
بده��ی قاب��ل توجهی مواجه اس��ت .به گزارش مش��رق ،مهدوی ک��ه در دوران
مدیریتش بدهی میلیاردی را بر جای گذاش��ت و به یک باره استعفا کرد ،دوباره
به میدان برگش��ته که با توجه به بازنشستگی ،عمال نمیتواند در مجمع حضور
داشته باشد .از سویی اخبار دریافتی حکایت از آن دارد که وی در مهلت قانونی
مدارکش را تحویل نداده است.
یک تیم لیگ برتری که س��رمربی آن س��ابقهای قابل توجه در بهرهمندی از
جادوگرها دارد ،در نیم فصل دوم این دیدارها با مشکالت متعددی در این حوزه
مواجه ش��ده است .وی که از س��الها قبل ارتباط نزدیکی با یک جادوگر ساکن
ﺷﻤﺎره اﺑﻼﻏﻴﻪ  ٩٥١٠١٠٧٥١٥٠٠٣٨٩٩ﺧﻮاﻫﺎن
دار�ﻮش ﺧﺴﺮوﺟﺮد� دادﺧﻮاﺳﺘ� ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﻴﻼ زادﻋﻠ� ﺣﺴﻨ� ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺧﺴﺎرت ﺗﻘﺪ�ﻢ
ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮده �ﻪ ﺟﻬﺖ
رﺳﻴﺪﮔ� ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  ٣٢٠ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺷﻤﺎره ﺷﺶ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ واﻗﻊ در ﻗﺎﺳﻢآﺑﺎد -ﺑﻠﻮار
اﻧﺪ�ﺸﻪ -اﻧﺪ�ﺸﻪ ﺷﺶ ﻣﻤﻴﺰ ��  ١٫٦ارﺟﺎع و ﺑﻪ �ﻼﺳﻪ
 ٩٥٠٩٩٨٧٥١٥٠٠٠٩٤٩ﺛﺒﺖ ﮔﺮد�ﺪه �ﻪ وﻗﺖ
رﺳﻴﺪﮔ� آن  ١٣٩٥٫١٢٫٢٨و ﺳﺎﻋﺖ  ٨:٣٠ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن ﺑﻮدن ﺧﻮاﻧﺪه/ﻣﺘﻬﻢ
و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن/ﺷﺎ�� و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده  ٧٣ﻗﺎﻧﻮن
آ�ﻴﻦ دادرﺳ� دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر
ﻣﺪﻧ� و دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ در ��� از ﺟﺮا�ﺪ
�ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﻣ�ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪه/ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ
آﮔﻬ� و اﻃﻼع از ﻣﻔﺎد آن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ اﻋﻼم
ﻧﺸﺎﻧ� �ﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪ دوم دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎ�ﻢ را
در�ﺎﻓﺖ و در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﻓﻮق ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدد.
م اﻟﻒ ٥٣٦٣٣
ﻣﺘﺼﺪ� اﻣﻮر دﻓﺘﺮ� دادﮔﺎه ﺷﻌﺒﻪ  ٣٢٠ﺷﻮرا� ﺣﻞ
اﺧﺘﻼف ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره ﺷﺶ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ -ز�ﻴﻪ
زﺷ��
ﻗﺎﺳﻢآﺑﺎد -ﺑﻠﻮار اﻧﺪ�ﺸﻪ -اﻧﺪ�ﺸﻪ ﺷﺶ ﻣﻤﻴﺰ �� ١٫٦

 /٩٥٣٢٤٦٤٢آ

کرج دارد ،نقش ویژهای را به این جادوگر داده که در فرآیندهای مربوط به تیمش
تصمیمگیر و تصمیمساز است اما نتایج نیم فصل دوم این تیم نشان از آن دارد که
این ترفند هم اثری برای وی ندارد .این مربی که ادعای علمگرایی دارد ،در چنبره
داللها و جادوگرهاست که چهرهای بزک شده از خود ارائه میدهد.
در جدول کمکهای دولت به افراد حقوقی غیردولتی نامی از فدراسیون کشتی
با چوخه دیده میشود که مبلغی معادل  5میلیارد ریال برای سال آینده در نظر
گرفته شده است .به گزارش مشرق ،اگرچه این مبلغ چندان قابل توجه نیست اما
چرا باید ورزشی که نه در عرصه بینالمللی و نه در عرصه داخلی ،محلی از اعراب
ندارد ،این رقم را دریافت کند.
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