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واکنش تند سرمربی پرسپولیس به تصمیم سرمربی تیم ملی برای ممانعت از حضور ملیپوشان در تمرینات باشگاهی

سوژه

عابر بانک جدید پرسپولیس
از نهادی شبه دولتی!

عضو جدیدهیئتمدیره استقالل ،مردی آشنا
وزارت ورزش روز گذشته پنجمین عضو هیئتمدیره
 2تیم اس��تقالل و پرس��پولیس را معرفی کرد .در
اس��تقال ل قرار است حس��ن زمانی به هیئتمدیره
اضافه شود .او چهره آشنایی است و رئیس کارگروه
نظارت بر واگذاری اس��تقالل و پرسپولیس هم بود.
به گزارش جام نیوز او پیش از این به مدت  2س��ال
در زمان مدیرعاملی فتحا...زاده در این سمت حضور
داش��ت .زمانی در زمان حضور در مجلس هم عضو
فراکس��یون ورزش بود و س��ابقه  2سال حضور در
هیئترئیسه فدراس��یون فوتبال را هم دارد .زمانی
همان کسی بود که در زمان عضویت درهیئتمدیره
ی استقالل(تاج
استقالل ،طرح بازگرداندن داراییها 
س��ابق) به این تیم را مطرح کرد که شکست خورد.
اما عض��و جدی��د هیئتمدیره پرس��پولیس چهره
ی نیست .فرشید گلزاده ،عضو موظف
شناخته شدها 
ی بانک رفاه بود
ی زنجیرها 
هیئتمدیره فروشگاهها 
که مدیرعاملی این فروش��گاه را نی��ز برعهده دارد.
بهگ��زارش خبرآنالین او نماین��ده بانک تجارت در
ی
این شرکت است .عمده سهام شرکت فروشگاهها 
ی بان��ک رفاه که از نهادهای ش��به دولتی
زنجیرها 
محسوب میشود ،در اختیار  4بانک و یک سازمان
ی ملت ،ملی ،تج��ارت و صادرات و
اس��ت .بانکها 
همچنین س��ازمان ملی زمین و مسکن سهامداران
عمده بانک رفاه هستند که گلزاده به نمایندگی از
بانک تجارت در هیئتمدیره این شرکت حضور دارد.
ی رفاه قرار
ی زنجیرها 
حاال او و شاید هم فروشگاهها 
است نقش عابربانک پرسپولیس را ایفا کنند.

اخبار
کاوه رضایی در اتریش!

کاوه رضایی گزینه مش��ترک پرسپولیس و استقالل که
قصد لژیونر ش��دن دارد با یک پیش��نهاد از لیگ اتریش
مواجه شده که این مسئله علت اصلی تاخیر پاسخ او به
پرسپولیس است .البته این مهاجم سابق تیم ملی همچنان
روی حضور در پرسپولیس نظر دارد اما قطعا گزینه اولش
حضور در این تیم خارجی و لیگ اتریش است.

پیراهن رحمان در موزه پروجا

رحمان رضایی ،مدافع اسبق تیم ملی کشورمان که
یکی از باثباتتری��ن و موفقترین لژیونرهای تاریخ
فوتبال ایران محسوب میشود به تازگی طی دعوت
رس��می باشگاه س��ابقش پروجا پیراهن خود را که
ش��ماره آن  ٢٤بود به باشگاه س��ابقش ارسال کرد.
این باش��گاه ایتالیایی پیراهن رحمان رضایی را در
موزه خود که به تازگی افتتاح کرده ثبت کرد و این
پیراهن با نام رحمان رضایی برای همیش��ه در این
موزه در ایتالیا و شهر پروجا ثبت شد.

برانکو :کیروش گروکشی میکند ،ملی پوشانم را به تیم ملی نمیدهم
قاب��ل پیشبینی ب��ود که بخشنامه دبیر س��ازمان
لی��گ به باش��گاههایی ک��ه بازیک��ن ملیپوش در
اختی��ار دارند با واکنش تند آنها مواجه ش��ود به
خصوص باش��گاههایی که تع��داد زیادی ملیپوش
دارند قطعا مقابل این بخشنامه که س��ازمان لیگ
که به خواست کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی
به باش��گاهها اب�لاغ کرده بود س��کوت نمیکردند.
همانگونه هم ش��د و با اینکه واکنشها به خاطر
شروع نش��دن تمرین تیمهای لیگ برتری دیر بود
اما س��وخت و سوز نداشت و چراغ اول را هم برانکو
ایوانکوویچ ،س��رمربی پرسپولیس روشن کرد و در
آغ��از تمرینات تیم��ش در کنفرانس خبری گفت:
«بازیکنان ملیپوش سر تمرین نیایند باشگاه آنها
را جریمه میکند .شما حتما میدانید که چه کسی
به آنها حقوق میدهد و این باش��گاه است که به
آنها حقوق پرداخت میکند .آنها موظف هستند
در تمرینات خود را معرفی کنند ».همان موقع که
برانکو اینگونه ملیپوشانش را تهدید کرد مشخص
ش��د که چالش لیگ شانزدهم تقابل او و کیروش
خواهد بود چراکه پرس��پولیس با داشتن بیشترین
بازیکن ملیپوش قطعا از بخشنامهای که س��ازمان
لیگ به خواس��ت سرمربی تدوین و ابالغ کرده بود
بیش��تر از سایر باشگاهها متضرر خواهد شد .برانکو
که تا پیش از ای��ن یکی از حامیان کیروش بود و
بارها برایش آرزوی موفقیت کرده بود روز گذش��ته
از موض��ع حامی به موضع منتقد سرس��خت تغییر
وضعی��ت داد و اظهارات تندی علیه س��رمربی تیم
ملی داش��ت .روز گذش��ته بازیکنان پرس��پولیس
در حالی برای انجام تس��تهای پزش��کی ورزشی
راهی س��اختمان ایفمارک شدند که از ملیپوشان
ای��ن تیم ک��ه بنا ب��ه توصیه و خواس��ت کیروش

دفاع جادوگر از پروفسور
بازیک��ن و مربی پیش��ین تیم ملی فوتب��ال ایران با
اش��اره به ماجرای عدم حضور ملیپوشان در تمرین
باشگاهها با دستور کیروش و ناراحتی برانکو گفت:
«در این ماجرا حق با س��رمربی پرسپولیس است».
عل��ی کریمی در مورد خریدهای پرس��پولیس برای
حضور در لیگ ش��انزدهم عنوان ک��رد« :هر مربی
بر اس��اس تفکراتش بازیکنانی را جذب میکند .در
حال حاضر ش��ناخت برانکو کاملتر از قبل ش��ده و
باید به تفکراتش احترام بگذارند ،همه ما امیدواریم
پرس��پولیس فصل خوب��ی را آغاز کن��د و به پایان
برس��اند و هوادارانش را ش��اد کن��د ».کریمی ادامه
داد« :پرس��پولیس ه��واداران زی��ادی دارد که همه

ش��ود و اظهارات تندی علیه کیروش بر زبان آورد
که از س��وی او بیس��ابقه بود! برانکو در واکنش به
این موضوع که گفته میش��ود ملیپوشان از سوی
کارلوس کیروش اجازه ش��رکت در تست سازمان
لیگ را پیدا نکردهاند ،گفت« :اگر واقعا کیروش این
کار را انجام داده باش��د ،اصال اتفاق خوبی نیس��ت.
او مربی تیم ملی اس��ت و بای��د در خدمت فوتبال
باش��د و بهترین خدمات را ب��ه فوتبال ایران بدهد.
او در واق��ع با این کار در مورد بازیکنان گروکش��ی
میکند! ش��ما اگ��ر منطقی به موض��وع نگاه کنید
متوجه میشوید بازیکنان بدون تست اجازه ندارند
در مسابقات لیگ شرکت کنند و اینکه ملیپوشان
با نظ��ر کیروش اجازه ش��رکت در این تس��ت را
پیدا نکردند اتفاق عجیبی اس��ت ک��ه اگر واقعیت
داشته باشد رفتار س��رمربی تیم ملی واقعا عجیب
و جالب است .احساس میکنم کیروش دارد وارد

در حال اس��تراحت هس��تند خبری نبود و همین
موضوع برانکو را حس��ابی آش��فته و عصبانی کرد.
برانکو که خوب میداند در لیگ ش��انزدهم با توجه
به باال رفتن توقعات مس��ئوالن و ه��واداران از او و
تیمش کار دشوارتری نسبت به لیگ پانزدهم دارد
مصر است که ملیپوش��انش را در مراحل مختلف
آمادهسازی اعم از تس��تهای پزشکی و بدنسازی
و برنامههای تاکتیکی در اختیار داش��ته باش��د اما
بیرانوند ،سیدجالل حسینی ،کامیابینیا ،رضاییان،
امی��ری و انصاری با توجه به خواس��ت کیروش و
تاکی��د او بر اس��تراحت  2هفتهای ملیپوش��ان به
خاطر ع��دم صدور مجوز از س��وی س��رمربی تیم
مل��ی برای حضور در مرکز ایفمارک ،روز گذش��ته
نتوانس��تند هم��راه س��ایر پرسپولیس��یها در این
مرکز حاضر ش��وند و تس��ت دهن��د و همین باعث
ش��د آدم خونس��رد و آرامی مثل برانکو برآش��فته

بازیهای خطرناکی میش��ود .او در مورد بازیکنان
گروکشی میکند ».وی ادامه داد« :کیروش با این
کاری که میکن��د در واقع میخواهد حتی تعیین
کند چ��ه تیمی قهرم��ان لیگ ش��ود و چه تیمی
س��قوط کند!» کیروش سرمربی تیم ملی است اما
تیم ملی برای او نیس��ت! کیروش با این کارش با
احس��اس میلیونها ایرانی بازی میکند ».سرمربی
تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که
چه برخوردی با ملیپوش��ان این تیم خواهد کرد،
اف��زود« :م��ن از طرف خودم به ملیپوش��ان تیمم
اجازه نخواهم داد در اردوی تیم ملی شرکت کنند.
از طرف باش��گاه نیز یکسری اقدامات انجام خواهد
ش��د و قطعا کمیته انضباطی باش��گاه در این مورد
تصمی��م خواهد گرفت .بازیکنان از باش��گاه حقوق
میگیرند و در نهایت باید تابع باشگاه باشند .باشگاه
تعیین میکند زمان استراحت و تمرین بازیکنان به
چه شکل باشد ».برانکو همچنین در واکنش به این
مسئله که در اتفاقات رخداده کیروش مقصر است
یا بازیکن��ان ملیپوش گف��ت« :بازیکنان مقصرند
از این جه��ت که آنها باید ب��ه وظیفه خود عمل
کنند .وقتی بازیکنان از باش��گاه پول میگیرند باید
تابع باش��گاه باش��ند .اگر زمان تاریخ فیفا باشد آن
وقت باش��گاه با افتخار ملیپوش��انش را در اختیار
تی��م ملی قرار میدهد ام��ا در زمان دیگر باید در
تمرینات باشگاهش��ان شرکت کنند ».این نخستین
بار اس��ت که یکی از خارجیهای ش��اغل در لیگ
برتر اینگونه علیه کیروش جبهه میگیرد و جالب
اینجاست که ادبیات برانکو هم شبیه دیگر منتقدان
وطنی س��رمربی تیم ملی است و باید دید واکنش
رس��انههای حامی کیروش و پاس��خ سرمربی تیم
ملی به موضعگیری سرمربی پرسپولیس چیست.

کریمی :در ماجرای برانکو و کیروش حق با برانکوست!
تیمه��ا ح��ق داد که هم��ه نفراتش��ان را در اختیار
داش��ته باش��ند و البته که باید در این ش��رایط به
ملیپوشان فشار کمتری وارد شود ».کریمی درباره
اینکه برانکو اعالم کرده در صورت غیبت بازیکنان
ملیپ��وش در تمرینات آنها را جریمه خواهد کرد،
گفت« :بازیکنان با باش��گاهها قرارداد دارند و برانکو
نمیتوان��د با تیم ناقص در تمرین��ات کار تاکتیکی
انج��ام ده��د و در زمان مس��ابقات از ملیپوش��ان
استفاده کند .یادم هس��ت اگر بازیکنی به تیم ملی
دعوت میشد و از حضور در این تیم امتناع میکرد
خط میخورد اما االن ش��رایط برعکس شده است.
واقعا در اروپا هم همینگونه است؟» بازیکن پیشین

آنها منتظ��ر موفقیت این تیم هس��تند ،امیدوارم
این اتفاق رخ دهد و لیگ ش��انزدهم به لیگی خوب
برای پرس��پولیس تبدیل ش��ود ».کاپیتان پیشین
پرسپولیس در پاسخ به این سوال که برانکو از عدم
حضور بازیکنان ملیپوشش در تمرینات پرسپولیس
دلخور و به همین دلیل از کیروش ناراحت اس��ت،
اظهار داش��ت« :در ای��ن ماجرا حق با برانکوس��ت.
زمانی ک��ه تیم ملی ب��ازی دارد و بازیکنان به اردو
دع��وت میش��وند اولویت با تیم ملی اس��ت و همه
باش��گاهها باید همکاری کنند اما حاال که تیم ملی
در ش��هریورماه بازی دارد و تیمهای لیگ برتری در
آغاز فصل بدنس��ازی هس��تند باید به سرمربیهای

تیم ملی خاطرنش��ان ک��رد« :باش��گاهها میلیاردها
هزینه میکنند و اگر نتیجه نگیرند غیر از سرمربی
چه کسی پاسخگوست؟ شما به لژیونرها نگاه کنید،
آیا آنها هم میتوانند و اجازه دارند با تیمهایش��ان
تمرین نکنند؟» کریمی با اشاره به قانون فیفا گفت:
«پس در ای��ن میان قانون فیف��ادی و روزهایی که
تی��م ملی میتواند طبق قان��ون به میدان برود ،چه
میش��ود؟ اگر ملیپوشان در ش��رایط تمرین باشند
و به موقع به اردو اضافه ش��وند خیلی بیشتر و بهتر
میتوانن��د به تیم ملی کمک کنند .در مجموع باید
طوری برنامهریزی ش��ود که نه تیم ملی ضرر کند و
نه تیمهای باشگاهی».

آمریکا  -3ایران یک؛ لیگ جهانی  2016والیبال

پیمان اکبری :برای موفقیت در لیگ جهانی باید اتفاقهای خوب و بد گذشته را فراموش کنیم
مقابل آمریکا می توانستیم برنده باشیم
سارا اصالنی

دومی��ن باخت ایران در لیگ جهانی رقم خورد .تیم
ملی والیبال ایران که در افتتاحیه بیس��توهفتمین
دوره این رقابتها با نتیجه  -3صفر به برزیل باخته
بود در حالی در دومین گام به مصاف یانکیها رفت
ک��ه رائول لوزانوی کهنهکار در اولین رویاروییاش با
جان اسپیرو سرمربی تیم ملی آمریکا موفق نشد این
مربی ج��وان را مغلوب کند؛ آمری��کا  -3ایران یک.
ملیپوش��ان ایران که طبق تجربه موفق نشده بودند
در بازیهای خارج از خانه خود در لیگ جهانی مقابل
آمریکا به پیروزی برسند در ششمین رویاروییشان با
این تیم تنها یک ست برده دشت کردند ()23 -25
و درنهایت مغلوب قهرمان جامجهانی (-25 ،13-25
 27و  )24-26شدند .به این ترتیب و با احتساب این
باخ��ت ،ایران تاکنون 2بار در مقابل یانکیها به برد
رسیده و  4باخت هم در کارنامه دارد .لوزانو با تاکید
بر اینکه از ثبت دومین باخت در کارنامه شاگردانش
راضی نیس��ت ،گفت« :نه من و نه دیگر بازیکنان از
باخت خوشمان نمیآی��د به خصوص مقابل تیمی

مثل آمریکا اما به جز این مورد میتوان بازی مقابل
آمریکا را یک گام به جلو دانس��ت .فکر میکنم چه
از لحاظ تاکتیکی چه از لحاظ روحی از بازی مقابل
برزیل خیلی بهتر بودیم .به طور کلی خیلی از بازی
گذش��ته بهتر بودیم .فقط باید گفت در آخر ستها
بای��د بهتر کار ک��رده و تمرکز خود را حفظ کنیم تا
نتیجه بهتری بگیریم ».گفتنی اس��ت؛ در این بازی
ش��هرام محمودی ،قطرپاس��ور تیم ایران  16امتیاز
برای تیم کش��ورمان کس��ب کرد تا امتیازآورترین
بازیکن ایران لقب بگیرد .متیو اندرسون اما با کسب
 23امتیاز برای آمریکا ستاره میدان بود.
 2باخ��ت متوالی در ش��رایطی در کارنامه تیم ملی
والیبال ایران در ش��روع لیگ جهانی ثبت ش��د که
پیمان اکبری مربی و کارش��ناس سرشناس والیبال
کشورمان در ارزباییاش درباره علل رقم خوردن این
باختها به خراس��ان میگوید« :ای��ران در بازی اول
مقابل برزیل شرایط خوبی نداشت .دالیل تاثیرگذاری
در باخت مقابل برزیل وجود داش��ت .خستگی راه و

پیشبینی فدراسیون جهانی وزنهبرداری

جنگ تن به تن رستمی و اوکولف برای طالی المپیک

به گزارش ایسنا ،کارشناسان فدراسیون جهانی وزنهبرداری در فاصله  2ماه مانده به
آغاز المپیک ریو در مورد اینکه احتمال دارد کدام وزنهبرداران مدال طالی المپیک را
بگیرند ،پیشبینیهایی داشتهاند .فدراسیون جهانی در این مورد نوشت« :پیشبینی
در مورد اینکه در المپیک ریو چه وزنهبردارانی مدال طال کس��ب میکنند ،ممکن
اس��ت به دلیل اتفاقات غیر منتظره و ناخوش��ایند تحقق پیدا نکند .اتفاقاتی مانند
آسیبدیدگی ،بیماری ،دوپینگ ،افت عملکرد ورزشکار و حتی تغییر وزن وزنهبردار
ممکن محاسبات را به هم بریزد .با این حال باز هم میتوان تا حدودی حدس زد که
رقابت بین کدام وزنهبرداران برای کس��ب مدال طالی المپیک ریو خواهد بود ».این
سایت با بررسی وزنهبرداران مدعی در دسته  85کیلوگرم نوشت« :در این وزن باید
انتظار جنگ تن به تن بین کیانوش رستمی (رکورددار  2ضرب و مجموع جهان) و
آرتیم اوکولف روس را داشته باشیم».

رضازاده
میهمان
وزنهبرداری
جوانان جهان

مس��ابقات وزنهب��رداری قهرمان��ی جوانان جهان از س��وم تا
دوازدهم تیر در تفلیس گرجستان برگزار میشود .تیم ملی
وزنهبرداری ایران نیز قرار است با ترکیب کامل( 8وزنهبردار)
در این رقابتها شرکت کند .فدراسیون جهانی وزنهبرداری
در آس��تانه آغاز مسابقات از حسین رضازاده نیز دعوت کرده
تا در این مسابقات حضور داشته باشد .او جزو میهمانان ویژه
مسابقات قهرمانی جوانان جهان است .رضازاده نیز روز جمعه
چهارم تیر تهران را به مقصد تفلیس ترک میکند و در این
مسابقات شرکت خواهد کرد.

فشار ناشی از حضور در رقابتهای انتخابی المپیک-
ژاپن میتوانست در رقم خوردن باخت مقابل برزیل
موثر باشد .اما نکتهای که رائول لوزانو هم به آن اشاره
کرد این بود که شاید این عوامل هم در رقم خوردن
باخت به برزیل کمتر دخیل بودند .البته ما دیگر به
باخت مقابل برزیل کاری نداریم .اما واقعیت این است
که در بازی دوم ،شرایط تیم ملی آمریکا به گونهای
بود که ما میتوانس��تیم این تیم را شکس��ت دهیم.
ش��اید اگر در لحظات حساس تصمیمات بهتری در
داخل زمین گرفته میشد نتیجه  -3یک میتوانست
برعک��س و به س��ود ایران رق��م بخ��ورد ».او ادامه
میدهد« :منهای س��ت دوم ک��ه ما با اختالف پوئن
زیاد این س��ت را به آمریکا واگذار کردیم ،در  3ست
اول ،سوم و چهارم شرایط برای ایران مهیاتر بود .ما
میتوانستیم از فرصتهای ایجاد شده استفاده کنیم
ولی این کار را نکردیم .اما در مجموع بازی نزدیکی
بود .شاید یک مقدار بدشانسی هم چاشنی کار شد
و باعث ش��د نتیجه را از دس��ت بدهیم ».او با تاکید
بر اینکه امس��ال نتیجه گرفتن در لیگ جهانی کار

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999 :
***
ای��ن کیروش ه��م شورش��و درآورده چ��ون محبوبیتش رو
برانکو تو نظرس��نجی  90زیر س��وال برده تصمیم گرفته برانکو
رو نابود کنه ولی اشتباه میکنه .با این دشمنی علنی که داره با
پرسپولیسیها میکنه دیگه حکومتش تموم شد.
اگ��ر خدا توفيق ده��د بنده پيگير نتاي��ج بازيهاي تيم ملي
واليبال کش��ورمان در ليگ جهاني واليبال سال  2016از آغاز تا
پايان و فرجام آن هستم و خواهم بود!
شکس��ت بروبچهه��اي تي��م مل��ي واليبال کش��ورمان مقابل
تيمهاي قدري چون برزيل وآمريکا چيزي از ارزشهاي تکنيکي
و تاکتيکي آنها کم نميکند!
از ک��ی مبلغ ق��رارداد بازیکنان گرانقیم��ت رو به یورو درج
کردن الب��د میخوایین مردم ندونند چق��در پولهای هنگفتی
دریافت میکنن .الاقل به پول ایران اون هم کامال ش��فاف اعالم
میکردین که دریافتیشون چقدره.
به نظ��ر بنده باخت والیب��ال ایران مقابل برزی��ل کامال قابل
پیشبینی بود زیرا مس��افت زیادی را طی کرده و بسیار خسته
بودند و جو ورزشگاه کامال به نفع آنها بود .قابل توجه منتقدان
همیشگی تیم ملی والیبال.
ب��ا  15میلی��اردی که ص��رف پرداخت دس��تمزد کیروش و
همکاران میش��ود تیم مل��ی باید تا مرحل��ه حذفی جامجهانی
روس��یه باال برود در غیر اینصورت شکس��ت محسوب میشود
و نباید هیچ پاداش��ی پرداخت ش��ود .هدف بای��د مهمتر از نام
کیروش تعریف شود.

آفساید
حضور جابر در تمرین استقالل

جابر انصاری با هماهنگی علیرضا منصوریان در  2روز اول تمرینات
اس��تقالل غایب بود اما این بازیک��ن از دیروز در تمرینات این تیم
شرکت کرد.

قرارداد جباری با االهلی فسخ شد

در حالی که مجتبی جباری ،هافبک ایرانی تیم االهلی یک فصل
دیگر با این باش��گاه قرارداد داشت ،در توافقی  2طرفه این قرارداد
فسخ شد تا جباری همانند پژمان منتظری راه خروج از االهلی را
در پیش بگیرد.

ملیپوش برزیلی به سپاهان پیوست

س��یدینهو بازیکن س��ابق تیم ملی المپیک برزیل و هافبک تیم
بوتافوگو برزیل با انجام توافقات الزم به سپاهان پیوست .سیدینهو
در تیم بوتا فوگو با کالرنس سیدورف ستاره سابق تیم ملی هلند و
باشگاه رئالمادرید همبازی بوده است.

ایمان مبعلی گزینه جدید دایی

ایمان مبعلی یکی از گزینههای اس��تقالل است اما میگویند به
دایی پیشنهاد شده که ایمان مبعلی را به خدمت بگیرد.

جدایی گردان و پریرا از سپاهان

شهاب گردان ،دروازهبان سپاهان بعد از  4سال حضور در این تیم
دیروز با فسخ قراردادش با این تیم رسما جدا شد .همچنین پریرا
مهاجم س��پاهان هم با باشگاه برای تمدید قرارداد به توافق نرسید
و جدا شد.

انصاریفرد در پانیونیوس نمیماند

ح��ذف پانیونیوس از لی��گ اروپا احتماال مهاج��م ایرانی این تیم
را از ادام��ه همکاری با این تیم منصرفمیکند .قرارداد  2س��اله
انصاریفرد به گونهای است که این بازیکن میتواند در صورت عدم
توافق به تیم دیگری منتقل شود.

فسخ قرارداد  3بازیکن پرسپولیس

س��یدعلی فاطمی ،مرتضی قدیمیپور و امیرعباس آیینهچی 3
بازیکن فصل گذشته پرسپولیس دیروز با حضور در سازمان لیگ
و ثبت فسخ قرارداد توافقی خود ،از این باشگاه جدا شدند.

عمرانزاده به نفت آبادان پیوست

مدافع فصل گذش��ته تیم فوتبال اس��تقالل راهی آبادان ش��د.
حنیف عمرانزاده ،مدافع فصل گذشته استقالل دیروز با حضور
در آبادان و انجام مذاکرات نهایی با نفتآبادان قرارداد امضا کرد.
این بازیکن با قراردادی یک ساله بازیکن نفت آبادان شد.

آغاز کار افشین با استقالل

با نظر علیرضا منصوریان ،آرش افشین در اختیار کاوه ستوده ،پزشک
تیم فوتبال استقالل قرار گرفته تا در صورت تایید سالمتیاش با این
باشگاه قرارداد امضا کند.

سیدجالل در تمرین پرسپولیس

سختی است میگوید یک راهکار برای تغییر شرایط
فعلی تیم ملی ارائه میکند« :واقعیت این اس��ت که
ما باید از ش��رایط کنونی خارج شویم .هر اتفاقی که
در گذشته افتاده ،چه خوب و چه بد را باید فراموش
کنیم .کسب سهمیه المپیک در رقابتهای ژاپن یک
اتفاق خوب و ش��ادی به همراه داش��ت اما دیگر این
پیروزی تمام شده و ما باید به فکر جلو رفتن باشیم.

پ��س باید موفقیت در انتخاب��ی المپیک را فراموش
کنیم .موضوع بعدی این که ما باید  2باخت به برزیل
و آمریکا و ناراحتی ناشی از آن را هم فراموش کنیم.
باید به آینده فکر کنیم .باید لیگ جهانی را با روحیه
و فکر بهتر ادامه دهیم تا به موفقیت برسیم ».گفتنی
است ایران در بازی سوم خود در این مسابقات ساعت
 4صبح امروز به مصاف تیم ملی آرژانتین رفت.

پارالمپیک ریو  ۱۷تا  28شهریور برگزار میشود

کاروان منا  ۱۰شهریور عازم ریو میشود

به دنبال رایزنیها برای اعزام تیمها و ورزش��کاران پارالمپیکی ایران در رش��تههای
مختل��ف به محل برگزاری بازیهای پارالمپیک  ۲۰۱۶در ریودوژانیرو ،زمان قطعی
اعزام تیمها مشخص شد .بر این اساس کاروان فرهنگی ورزشی ایران که قرار است
با نام «منا» در پانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک شرکت کند ،به صورت کامل و
یکجا در تمام رشتهها  ۱۰شهریورماه تهران را به مقصد رویودوژانیرو ترک میکند.
پارالمپیک ریو  ۱۷تا  28ش��هریور برگزار میشود .ورزش جانبازان و معلوالن ایران
تا به امروز موفق به کسب  ۸۹سهمیه شده است .والیبال نشسته مردان و زنان (هر
یک  ۱۲س��همیه) ،بسکتبال با ویلچر ( ۱۲سهمیه) ،فوتبال  5نفره ( ۱۰سهمیه)،
دوومیدانی ( ۱۹سهمیه) ،تیروکمان ( ۷سهمیه) ،تیراندازی ( ۵سهمیه) ،وزنهبرداری
( ۶س��همیه) ،جودو ( ۳س��همیه) ،قایقرانی (یک س��همیه) ،دوچرخهسواری (یک
سهمیه) و شنا (یک سهمیه) رشتههایی هستند که تا کنون سهمیه گرفتهاند.

لیال رجبی به
بالروس
میرود

آفساید
زاویه نگاه شما

لیال رجبی ،پرتابگر وزنه المپیکی قرار بود به اردوی بالروس
برود و تمرینات خود را در کش��ور زادگاهش تا زمان اعزام به
المپیک داشته باشد اما او اخیرا تصمیم گرفته تمریناتش را
در تهران ادامه بدهد .رجبی قرار است در روزهای  5و  6تیر
ماه در رقابتهای جام کازانوف ش��رکت کند و خود را برای
المپی��ک محک بزند .وی همچنین قصد دارد در یک رقابت
بینالمللی دیگر نیز ش��رکت کند و بر همین اساس تصمیم
گرفته تا به بالروس س��فر کرده و در زادگاهش رقابت داشته
باشد.

 /٩٥٠٩٥٣٤٢ت

سیدجالل حس��ینی روز گذشته با لباس ش��خصی در محل تمرین
به صورت
ی حاضر شد و دقایقی 
پرسپولیس در ورزشگاه شهیدکاظم 
خصوصی با برانکو گفت وگوکرد.

تکذیبپیوستنحسنزادهبهماشینسازی

گفته میش��د مس��عود حس��نزاده با ص��دور رضایتنامهاش
از س��وی س��عید آذری مدیرعام��ل باش��گاه ذوبآهن برای
ماشینس��از ی تبریز به عنوان مهاجم فصل آینده تیم رسول
خطیب��ی معرفی ش��ده ،اما این مهاجم با انتش��ار پیامی این
مس��ئله را تکذیب کرد.

