اخبار
کنفدراسیون فوتبال آسیا تولد
علیکریمی را تبریک گفت

فوتب��ال آسي��ا ب��ا
انتش��ار پست��ي
تولدهافبک اسبق
تي��م مل��ي فوتبال
اي��ران را تبري��ک
گفت.
ب��ه گزارش مهر ،عل��ي کريميکه چند
هفته پيش در نظرسنجي کنفدراسيون
فوتبال آسيا به عن��وان بهترينهافبک
تاريخ جام ملته��اي آسيا انتخاب شد
تولد ۴۰سالگي خود را جشن گرفت.
از اي��ن رو  AFCنيز ب��ا انتشار پست
و تصوي��ري از علي کريميتولدهافبک
تاثيرگذار اسبق تي��م ملي فوتبال را به
وي تبريک گفت.
کريميه��م اکن��ون هداي��ت سپيدرود
رش��ت را در فصل ج��اري رقابتهاي
ليگ برتر بر عهده دارد.
ميدانستم پس از اردويژه هلند شروع
سختي در ليگ برتر خواهم داشت

عليرضا جهانبخش اميدوار است پس از
قرار گرفتن در ترکيب چهار بازي اخير
تي��م برايتون نمايش بهت��ري در چهار
ب��ازي بعدي تيمش ارائ��ه خواهد کرد.
به گ��زارش تسنيم،اين رسانه انگليسي
در ادام��ه نوشت :عليرض��ا جهانبخش
پس از انتق��ال از اردويژه هلند خودش
را ب��ا شرايط ليگ برت��ر انگليس وفق
ميدهد .مليپ��وش ايراني تيم برايتون
در اي��ن رابطه گفت :ميدانستم پس از
اين انتق��ال شروع سختي در ليگ برتر
انگليس خواهم داشت .سرعت بازي در
اي��ن رقابتها بر خ�لاف اردويژه هلند
بسي��ار باال است و بايد خ��ودم را با آن
تطبيق ده��م ،البته انتظ��ار بيشتري از
خ��ودم دارم و امي��دوارم در بازيهاي
آينده تي��م برايتون نمايش بهتري ارائه
دهم.
هاشميقهران جهان شد

رقابته��اي وزن��ه
برداري دسته ۱۰۲
کيلوگرم قهرماني
جهان با حضور دو
نماينده کشورمان
پيگيري شد ک��ه عليهاشميبه عنوان
قهرماني رسيد و بيرالوند سوم شد.
به گ��زارش مهر ،پيکاره��اي مدعيان
دست��ه  ۱۰۲کيلوگ��رم وزن��ه برداري۷
قهرماني جهان روز پنجشنبه گذشته در
شه��ر عشق آباد ترکمنستان برگزار شد
که ط��ي آن عليهاشميو رضا بيرالوند
به روي تخته رفتند.
عليهاشم��يدر حرک��ت يکض��رب به
ترتي��ب وزنهه��اي  ۱۷۷ ،۱۷۲و ۱۷۹
کيلوگ��رم را ب��ا موفقي ب��االي سر برد
مدال نقره يکضرب را از آن خود کرد.
هاشميدر حرکت دوض��رب ابتدا وزنه
 ۲۱۱کيلوگ��رم را باالي سر برد .سپس
وزن��ه  ۲۱۷کيلوگ��رم را مه��ار کرد اما
در حرکت سوم وزن��ه  ۲۲۱کيلوگرم را
انداخت .او با اين رکورد قهرمان شد.
رض��ا بيرالوند ني��ز در حرکت يکضرب
موفق به مه��ار وزنه  ۱۷۵کيلوگرم شد
و در جايگ��اه چه��ارم حرکت يکضرب
ايست��اد .بيرالوند در حرک��ت دوضرب،
در نخستين حرکت خود موفق به مهار
وزن��ه  ۲۰۷کيلوگرم نشد اما در حرکت
دوم وزن��ه  ۲۰۸کيلوگ��رم را باالي سر
ب��رد.در حرکت س��وم ه��م وزنه ۲۱۸
کيلوگ��رم را مه��ار کرد و م��دال نقره
دوضرب و م��دال برنز مجموع را از آن
خود کرد.
گروسي:يکي از بياريهاي استقالل
خبرچيني است

پيشکس��وت آب��ي پوش��ان ميگوي��د:
استقالل بيمار است و بايد اول بيماري
اين تي��م شناخته ش��ود و سپس آن را
درمان کنند .يک��ي از بيماريهاي اين
تيم وجود خبرچين در آن است.
محسن گروسي اظهار داشت :متاسفانه
بازي آخر استق�لال را به دليل مشغله
کاري نديدم اما با جديت پيگير اين تيم
هست��م .شرايط در تيم متاسفانه چندان
تعريف ندارد و اي��ن روزها حاشيهها از
متن به مرات��ب بيشتر است .حاشيه در
تي��م آنقدر زياد هس��ت که حتي کار به
تنبيه روزب��ه چشميو فرشيد اسماعيلي
ميکشد.
به گزارش مهر،وي افزود :من نميدانم
چ��ه اتفاق��ي افتاد که منته��ي به تنبيه
چشم��يو اسماعيلي شد ،ام��ا به اعتقاد
من اگ��ر هم قرار ب��ود تنبيهي صورت
گي��رد بايد اي��ن دو بازيک��ن را از نظر
مالي جريمه ميکردن��د نه اين که تيم
را از خدم��ات آنها مح��رم کنند .با اين
تنبيه قبل از هر چيز تيم ضربه خورد و
احساسات هواداران جريحه دار شد.
مهاج��م پيشين آبي پوشان بين داشت:
يکي از مشکالت آبي پوشان اين است
که در اي��ن تيم جاس��وس و خبرچين
وج��ود دارد ک��ه باوج��ود بست��ه بودن
تمرين��ات اخبار آن با جزييات به بيرون
درز پي��دا ميکند .مديران استقالل بايد
با اين مقوله برخورد کنند.

پرسپوليس امروز بر بام فوتبال آسيا ميايستد؟

حمله ارتش سرخ ايران به قلعه ساموراييها

گ�روه ورزش�ي:ديدار برگش��ت فينال
هفدهمي��ن دوره رقابته��اي فوتب��ال
لي��گ قهرمانان آسي��ا ساعت ۱۸:۳۰
اروز (شنب��ه) بين تيمهاي پرسپوليس
اي��ران و کاشيم��ا ژاپ��ن در شرايطي
برگزار خواهد ش��د که تيم شرق آسيا
دي��دار رفت را دو بر صفر به سود خود
خاتمه دادند و با يک تساوي قهرمان
خواهند شد.
به گزارش مهر،دو تيم در شرايطي به
مصاف هم خواهن��د رفت که مربيان
دو تيم شرايط کامال متفاوتي را تجربه
ميکنن��د .سرمربي کاشيم��ا نيمکتي
ق��وي و پربازيک��ن در اختي��ار دارد و
برانک��و دستي خال��ي و بازيکناني کم
تعداد و بي تجربه.
پرسپوليس براي اين ديدار دو بازيکن
اصل��ي و تاثيرگذار خ��ود را در اختيار
ندارد ک��ه قطعا آنه��ا افسوس حضور
در فين��ال ليگ قهرمان��ان را خواهند
خورد .سيام��ک نعمتي به خاطر اقدام
بچگان��هاي ک��ه در ديدار رف��ت برابر
کاشيما انج��ام داد از زمين اخراج شد
و حاال افسوس بازي برابر خيل عظيم
هواداران تيمش را خواهد خورد.
اما وضعيت امي��د عاليشاه تا حدودي
متفاوت اس��ت .او به دليل مصدوميت
اي��ن دي��دار را از دس��ت داده اس��ت.
پزشکان تالش زي��ادي کردند تا وي
را به ديدار برگشت برسانند اما ثمري
نداش��ت و او دومي��ن بازيک��ن اصلي
برانکو بود که فينال را از دست داد.
ب��ا از دس��ت دادن اي��ن دو بازيکن،
پيشبيني ترکي��ب اصلي سرخپوشان
کار سخت��ي نيست .برانکو گزينههاي
زي��ادي ب��راي انتخاب ن��دارد و ناچار
است با همين داشتهها برابر تيم آماده
و پربازيکن کاشيما بازي کند.
عليرض��ا بيرانوند ،سيد جالل حسيني،
محمد انصاري ،شايان مصلح ،شجاع
خلي��ل زاده ،احم��د نورالله��ي ،کمال
کاميابي نيا ،بش��ار رسن ،آدام همتي،
علي عليپور و گادوين منشا بازيکناني
هستند ک��ه در ترکيب سرخپوشان به
ميدان خواهند رفت.
برانک��و بايد خوش شان��س باشد که
بازيکن��ي مصدوم نش��ود و بتواند نود

دقيق��ه کامل ب��ازي کند چ��را که او
نيمکتي را در اختيار دارد که بازيکنان
نشست��ه بر آن ج��وان و ک��م تجربه
هستند اما از انگيزه زيادي براي بازي
در فينال ليگ قهرمانان برخوردارند.
چراغپ��ور :اي��ن بازي شبي��ه شطرنج
است
کارشناس فوتب��ال ايران در خصوص
اهمي��ت ب��ازي برگشت فين��ال ليگ
قهرمان��ان آسي��ا در ورزشگ��اه آزادي
گف��ت :پيشبين��ي نتيج��ه دي��دار با
کاشيماآنتل��رز به تفک��رات کادر فني
پرسپوليس باز ميگردد.
جالل چراغپور در خصوص باخت دو بر
صف��ر پرسپوليس مقابل کاشيما آنتلرز
ژاپ��ن در ديدار رفت لي��گ قهرمانان
آسيا گف��ت :اشتباهاتي که اين تيم در
خط دفاعي داشت سبب شد تا آنها به
راحتي گل بخورند و توسط مهاجمان
سرعت��ي کاشيما آنتلرز غافلگير شوند.
پرسپوليس گلهايي را خورد که کامال
مبتديان��ه بود و روي اشتباه عمق خط
دفاعش به ثمر رسيد.
کارشناس فوتبال ايران درباره اهميت
ديدار برگشت اظهار داشت :اين بازي
شبي��ه يک شطرنج تم��ام عيار است.
همه چيز به ذهنيت برانکو ايوانکوويچ

براي چين��ش نفرات اصل��ي خود در
پرسپوليس بر ميگردد.
وي اف��زود :استرات��ژي اول ميتواند
بازي تهاجميپرسپوليس باشد تا آنها
ب��ا حمالت خ��ود از گوشههاي زمين
موقعيته��اي خطرناک��ي را دروازه
کاشيما ايج��اد کنند اما اگر حواسشان
ب��ه ضد حمالت نباشد باز هم از عمق
دفاع ضرب��ه خواهند خ��ورد و کار به
مراتب سخت خواهد شد.
اي��ن کارشن��اس خاطرنش��ان ک��رد:
پرسپولي��س ميتوان��د با ي��ک بازي
شجاعانه دو گل بزند و کار را به وقت
اضافي بکشاند .به طور حتم اگر بازي
به  ۱۲۰دقيقه کشيده شود به نفع اين
تيم خواهد بود چ��ون ديگر ترسي در
آنها وجود ندارد.
چراغپور تصري��ح کرد :استراتژي دوم
هم ميتواند حف��ظ کمال کاميابي نيا
در نيمه زمين پرسپوليس باشد تا آنها
با انجام يک بازي صبورانه به دو گل
برسند .البته خ��ودم فکر ميکنم اين
اتف��اق ب��راي پرسپوليس ب��ه سختي
رخ خواه��د داد و ميتواند کاسه صبر
هواداران را لبريز کند.
کارشناس فوتبال ايران درباره شانس
بازگشت پرسپوليس براي کسب جام

قهرمان��ي خاطرنش��ان ک��رد :هر دو
تاکتي��ک ميتواند ريسکهاي بزرگي
را براي کادر فني پرسپوليس به همراه
داشته باشد .کاشيما تاکنون در اتمسفر
ورزشگاه آزادي بازي نکرده است .آنها
قطعا جوزده خواهند شد اما پرسپوليس
ه��م باي��د ياد بگي��رد که گ��ل مفت
نخورد .به شخصه هيچ پيشبيني اي
از اي��ن بازي ندارم چون که کادر فني
پرسپوليس انتخاب ميکند تا اين تيم
تهاجم��يوارد ميدان شود يا با صبر به
فک��ر راه نفوذي به دروازه حريف خود
باشد.
ورزشگاه آزادي رخت نو به تن کرد
حض��ور تي��م فوتب��ال پرسپوليس در
فين��ال هفدهمي��ن دوره رقابته��اي
لي��گ قهرمانان آسيا نه تنها براي اين
باشگاه عوايد م��ادي و معنوي زيادي
داشت ،بلکه براي ورزشگاه آزادي هم
فوايد زيادي داشت.
ورزشگ��اه آزادي از اوايل دهه  ۵۰در
دل مجموعه ورزشي آزادي احداث شد
و هر چند در همان سال ميزبان ديدار
تيمه��اي پرسپوليس و کرزيرو برزيل
بود و در سالهاي بعد هم مسابقاتي را
ميزباني کرد ،اما رسما در سال ۱۳۵۳
و براي بازيهاي آسيايي  ۱۹۷۴تهران

بازگشايي شد.
ب��ه گ��زارش مهر،اي��ن ورزشگاه که
براس��اس اعالمه��اي غيررسميجزو
 ۲۰ورزشگ��اه بزرگ دني��ا به حساب
ميآي��د اما از نظ��ر استانداردهاي روز
فوتب��ال دنيا ج��زو  ۱۰۰ورزشگاه اول
هم نيست .در ط��ول سالهاي گذشته
مسابق��ات و رويدادهاي مهميدر اين
ورزشگاه برگزار شده است اما تغييري
در ساختار آن صورت نگرفته است.
صعود پرسپولي��س به فينال رقابتهاي
لي��گ قهرمان��ان آسيا باع��ث شد با
فشاره��ا و اصراره��اي کنفدراسيون
فوتب��ال آسيا و پ��س از  ۴۴سال اين
ورزشگاه ب��ه طور اساس��ي بازسازي
ش��ود و کميبه استانداردهاي روز دنيا
نزديک شود.
البته در سالهاي اخيربازسازيهايي در
برخي سکوهاي اي��ن ورزشگاه انجام
شده بود و طبقات صندلي گذاري هم
شده ب��ود اما اتفاقي که ب��ه مناسبت
فين��ال لي��گ قهرمانان آسي��ا رخ داد
«رختي نو» بر ت��ن آزادي بود که هر
چند در زماني کوتاه صورت گرفت اما
بايد براي بهتر ش��دن ورزشگاه ادامه
داشته باشد.
ح��اال بخشه��اي مختل��ف اي��ن
ورزشگ��اه تا حدودي به استانداردهاي
ورزشگاهه��اي روز دني��ا نزديک شده
و ميت��وان ي��ک مسابق��ه را طب��ق
استاندارده��اي کنفدراسي��ون فوتبال
آسيا برگزار کرد هر چند هنوز نقايص
زيادي در اين ورزشگاه باقي مانده که
مسئ��والن کنفدراسي��ون فوتبال آسيا
هم ب��ه آن اشاره کرده ان��د .از جمله
آنها ميتوان ب��ه نداشتن شماره روي
صندليه��ا اشاره ک��رد که يک نقص
بزرگ به حساب ميآيد.
با اين حال بايد به همه کساني که در
اين مدت کوت��اه چند هفتهاي تالش
کردند تا ورزشگاه آزادي پس از سالها
رخ��ت نو بر تن کند خست��ه نباشيد و
خدا قوت گف��ت .اميد است مسئوالن
ورزش هم ياد بگيرند خودشان نسبت
به بازس��ازي و به روزرساني ورزشگاه
ها اق��دام کنند قبل از اينکه يک نهاد
بين المللي آنها را تحت فشار بگذارد.

وقتي قانون دور زده ميشود؛

س��ردار محمد درخش��ان ،رييس سابق
فدراسيون جودو که به علت بازنشستگي
روز شنبه گذشته مجبور به کنارهگيري از
سمت خود شد ،روز چهارشنبه گذشته در
اقداميعجيب به عنوان نايب رييس اين
فدراسيون انتخاب شد!
به گزارش ايسنا ،محمد درخشان ،رييس
فدراسي��ون جودو يکي از افرادي بود که
با اب�لاغ قانون منع ادام��ه فعاليت افراد
بازنشسته در دستگاهه��اي اجرايي روز
شنب��ه  ۱۲آبان م��اه در جريان برگزاري
مجمع فدراسيون جودو مجبور به استعفا
از سم��ت رياست فدراسيون جودو شد و
محمدرضا عم��ادي ،عضو هيات رييسه
اي��ن فدراسيون ب��ه عن��وان سرپرست
فدراسيون جودو انتخاب شد.
در حال��ي ک��ه عن��وان شد عم��ادي با
عنوان نايب رييس فدراسيون به عنوان

پوتين  -مدودف فدراسيون جودو!

سرپرست فدراسيون جودو انتخاب شده
اما هيچ خبر رسميو هيچ ابالغي درباره
ص��دور حکم نايب رييس اين فرد صادر
نشده ب��ود و همي��ن امر باع��ث ايجاد
شائبههاي��ي در خصوص چرايي انتخاب
اي��ن شخ��ص بهوج��ود آورد .داورزني،
مع��اون ورزش قهرمان��ي و حرفهي��ي
وزارت ورزش ني��ز ک��ه رياس��ت جلسه
مجمع فدراسي��ون جودو را عهدهدار بود
پس از انتخاب عمادي ،در پاسخ به اين
پرسش که عم��ادي حکم نايب رييسي
ندارد و چرا او تحت عنوان نايب رييسي،
سمت سرپرستي فدراسيون را در دست
گرفته است ،گفت« :عمادي ،عضو هيات
رييسه بود و زمان��ي که به عنوان نايب
رييس معرفي شد همزمان شد با اجراي
قانون منع به کارگيري بازنشستگان؛ از
اين رو ما ابالغ حکم او را انجام ندادهايم

تا تعيين تکليف کنيم!»
حال ب��ا گذشت تنه��ا  ۴روز از انتصاب
اين فرد که رابط��ه نزديکي با درخشان
دارد ،وي روز گذشت��ه محم��د درخشان
بازنشسته مستعفي از رياست فدراسيون
را ب��ه عن��وان سرپرست ناي��ب رييسي
فدراسيون جودو انتخاب کرده است .اين
اتفاق در حالي رخ داد که داورزني در روز
مجمع و پس از استعفاي درخشان اظهار
ک��رد« :سعي ميشود از تجارب رييسان
بازنشسته فدراسيونه��ا تحت عناويني
همچون رييس افتخاري استفاده شود».
او در صحبته��اي خود هي��چ اشارهاي
مبني بر استف��اده از درخشان در سمتي
رسميهمچون نايب رييسي فدراسيون
جودو نکرد.
در جايي که مهمتري��ن وظيفه عمادي
سرپرس��ت فدراسيون جودو آماده کردن

مليپوش جوان بسکتبال:

کار تيم ملي در پنجره پنجم دشوار است

نوي��د رضاييف��ر ب��ا اش��اره به
حضورش در تيم پتروشيميگفت:
به نظرم تصميم خوبي گرفتم که
به اين تيم پيوستم.
مليپ��وش جوان بسکتبال ايران
که پس از سالها بازي با مهرام
امسال ب��ه پتروشيميپيوسته در
گفت و گو با ايسنا ،درباره تجربه جديدش اظهار
کرد :شراي��ط خيلي خوبي در ماهشهر دارم .فکر
ميکنم تصميم خوبي گرفتم .من با افراد زيادي
از جمله خان��واده و بزرگان مشورت کردم .حتي
مسووالن مهرام هم در جريان بودند .البته منتظر
وضعي��ت باشگاه مه��رام بوديم ت��ا شرايطشان
مشخ��ص شود اما در پايان تصميم گرفتم که به
ماهشهر بيايم و ب��ا پتروشيميباشم .به هر حال
اين تيم نيز کامال حرفهاي است و شرايط بسيار
خوبي دارم.
رضاييف��ر ب��ا اش��اره ب��ه وضعيت اي��ن فصل
پتروشيميگف��ت :تي��م يکدس��ت و خوبي داريم
که ب��ا انگيزه زي��اد وارد لي��گ شدهاست .آقاي
حاتميهم يکي از بهترين مربيان بسکتبال است
و به نظرم لي��گ را خيلي خوب شروع کردهايم.
البته بازي به بازي بهتر خواهيم شد تا انشاءاهلل با
قدرت براي رسيدن به هدفمان گام برداريم.
او در پاسخ به اين سوال که آيا پتروشيميشانس
اول قهرمان��ي محسوب ميش��ود؟ تصريح کرد:
هنوز در ابت��داي ليگ هستيم اما بايد بگويم که
تيم بسيار خوبي هستيم.
ما ب��ه دنبال بهتري��ن نتيجه هستي��م و با تمام
ت��وان تالش ميکنيم اما ک��ار آساني پيشروي
ما نيست .کارمان واقعا سخت است .خودم گاهي
تيمه��ا را بررس��ي ميکنم و به نظ��رم چند تيم
شرايط نزديکي بهم دارند.

مليپوش بسکتبال افزود :در کنار
پتروشيم��ي ،تيمه��اي شيميدر،
شه��رداري گرگان ،ذوب آهن و
نفت آب��ادان هم خوب هستند و
شانس دارن��د و رقابت بين اين
تيمها است .قطعا در ادامه همه
تيمه��ا بهتر هم خواهند شد و با
اضافه شدن بازيکنان خارجي خيلي چيزها تغيير
ميکند.
رضاييفر در پاسخ ب��ه اين سوال که با توجه به
حضورش در ماهشهر ادامه تحصيلش در تهران
به مشکل نميخورد؟ بيان ک��رد :با همه اساتيد
صحبت کردم که با توجه به شرايطم در صورت
بازي در تهران يا در زمان اردوها به کالس بروم
که همه قبول کردند .خدا را شکر اساتيد دانشگاه
خيلي خوب من را درک کردند و اجازه دادند که
بتوانم در ماهشهر بازي کنم.
او درباره قانون جديد معافيت از خدمت سربازي
مدالآوران بازيهاي آسياي��ي نيز گفت :بايد از
روزب��ه ارغوان تشکر کنيم ک��ه در ديدار با رهبر
انق�لاب اين موض��وع را مطرح ک��رد .واقعا خبر
خوبي بود و واقعا خوشحال هستم.
مليپوش تي��م پتروشيميدر پاي��ان به وضعيت
تيم مل��ي در پنجره پنجم انتخاب��ي جامجهاني
اشاره کرد و گف��ت :هنوز زمان اردوها مشخص
نشدهاس��ت با اين حال امي��دوارم به اردو دعوت
ش��وم و در ليست نف��رات اعزاميباشم .بازي با
استراليا و فيليپي��ن تجربه بسيار خوبي است که
دوس��ت دارم در اين ديدارها حضور داشته باشم.
تيم ملي ک��ار بسيار سختي در اي��ن دو مسابقه
دارد و امي��دوارم بتوانيم در اين دو ديدار عملکرد
خوبي داشته باشي��م و گاميخوب به سمت جام
جهاني برداريم.
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اخبار
تاج:امسال سال رکورد
فوتبال ايران بود

مه��دي تاج ب��ا اشاره به ک��ار استثنايي
صورت گرفته در ورزشگاه آزادي گفت:
بع��د از بازي ب��ا السد ما نگ��ران بوديم
نتواني��م استادي��وم را آم��اده کنيم اما با
جلس��ه هماهنگ��ي که وزي��ر ورزش و
جوانان گذاشت رون��د کارها تسريع شد
و به خوبي پيش رفت.
ريي��س فدراسي��ون فوتبال ادام��ه داد:
تمام م��وارد درخواستي  AFCاز جمله
بازسازي کامل  VVIPو  VIPانجام
شد .رنگ آميزي ورزشگاه ،درب ورودي
و گيتهاي ورودي کامال نوسازي شد.
قب�لا هر  10ثانيه يک نف��ر از گيت رد
ميشد اما االن ه��ر ثانيه دو نفر از گيت
عبور ميکنند که اتفاق بسيار مهمياست
که  20سال منتظرش بوديم.
وضعيت صوت و نور ورزشگاه هم بهبود
بسي��ار خوبي پيدا ک��رده و صدا و سيما
هم با  20دوربين بازي را پوشش خواهد
داد.
استيج��ي هم ت��دارک دي��ده شده که
ب��راي مراس��م قهرماني ني��ازي نيست
کس��ي وارد چمن ش��ود .بازيکنان براي
جش��ن قهرماني از ي��ک ورودي وارد و
از خروج��ي مشخص خارج ميشوند که
اميدواريم قهرم��ان نماينده ايران باشد.
همچني��ن ات��اق داوره��ا ،رختکنها و
جايگاه گزارشگران صدا و سيما تغييرات
مثبتي داشته است.
ت��اج ادام��ه داد :امس��ال ب��راي فوتبال
ما س��ال رکورد ب��ود .عالوه ب��ر اينکه
اميدواري��م فردا قهرم��ان شويم سهميه
مسابقات باشگاهه��اي آسيا براي ايران
 1+3شد ک��ه خبر بسي��ار خوبي است.
فوتبال ساحلي ما شراي��ط بسيار خوبي
دارد و اميدواري��م امروز ب��ا پيروزي بر
مصر به فينال مسابقات جام بين قارهاي
برسيم .برزيل البته حريف سختي است
ولي نا اميد نيستيم و اختالفمان در اين
سالها با برزيل کمتر شده است.
رييس فدراسيون فوتبال در پايان گفت:
امروز همچنين آغاز عمليات ساختماني
فدراسيون فوتبال اس��ت که زمينش را
وزارت ورزش در اختي��ار م��ا قرار داد و
فک��ر ميکنيم تا  2س��ال ديگر به اتمام
برس��د .تاکنون  500ه��زار دالر از فيفا
براي اين ساختمان گرفته ايم و امروز به
دست شيخ سلمان کلنگ اين مجموعه
به زمين ميخورد.
منزوي :چه کارهام که بگويم
يزداني به استقالل بيايد؟!

شرايط ب��راي ثبت ن��ام از کانديداهاي
رياس��ت فدراسي��ون ج��ودو و برگزاري
انتخاب��ات اي��ن فدراسي��ون در فضايي
بهدور از هرگونه شائبهاي است ،انتصاب
درخشان به عنوان نايب رييس فدراسيون
که به نوعي يادآور مدل معروف پوتين-
مدودوف در روسيه اس��ت ،باعث ايجاد
برخي شائبهها در راستاي برگزاري سالم
و بيحاشيه انتخابات رياست فدراسيون

جودو خواهد ش��د و نگرانيهايي را نيز
بهوجود ميآورد.
ضروري اس��ت مسووالن وزارت ورزش
با بررسي همه جوانب اين انتخاب نسبت
ب��ه تاييد اي��ن انتخاب اق��دام کنند و با
توجه به تاکي��د قانون منع ادامه فعاليت
بازنشستگ��ان ،از ورود اف��رد بازنشسته
ب��ه پستهاي کلي��دي فدراسيونها به
اشکال مختلف جلوگيري کنند.

قدوس:

از خيلي از تيمهاي فرانسه بهتر هستيم

بازيک��ن ايران��ي تيم آمي��ان درباره
متاسفان��ه آن ديداره��ا را شکست
شرايط خود در اين تيم و پيشرفتش
خوردي��م .در کل زياد به جايگاه تيم
از زمان حض��ور در ليگ فرانسه به
فک��ر نميکنم مه��م پيشرفت تيم
صحبت پرداخ��ت .به گزارش ايسنا
است .در يک سري از بازيها خيلي
و به نقل از ،courrier-picard
خوب بودم ولي نتوانستم گلزني کنم
سامان قدوس بازيک��ن ايراني تيم
و در يک سري از بازيها نيز خوب
آمي��ان در اولين فصل حضورش در
نبودم و گل زن��ي کردم .اين چيزها
اين تيم خوب ظاهر شده است .او درباره نتايج ضعيف ب��راي من نگراني ايجاد نميکند و همانطور که گفتم
تيم��ش و شرايط خود به صحبت پرداخته است که در تنها به پيشرفت در تيم فکر ميکنم.
 اگر بخواهيد درباره ويژگي خودتان صحبت کنيد

زير ميخوانيم:
سامان مشکل تيم کجا است؟


به چه نکاتي اشاره ميکنيد؟

من بايد بتوانم به پيشرفت خودم ادامه دهم .من بازيکن
خيلي سرعتي نيستم و گلزن محسوب نميشوم ولي
بازيخوان��ي خوبي دارم و سع��ي ميکنم از فرصتها
ب��راي گلزني به خوبي استفاده کن��م .در زمين خيلي
م��يدوم ولي هنوز از خ��ودم راضي نيست��م و دنبال
پيشرفت هست��م .بايد سخت تمري��ن کنم .هميشه
سعي ميکنم به عنوان اولين نفر به تمرين تيم برسم
و آخرين نفر زمين تمرين را ترک کنم .تمرين و تمرين
همه جا در اولويت من است.

اي��ن سوال را بايد از مرب��ي بپرسيد ولي از نظر من
م��ا بايد بهتر شويم .من خ��ودم هم يکي از همين
بازکين��ان هستم که در هفتههاي اخير خوب ظاهر
نشدم .همه بازيکنان بايد سط��ح خود را باال ببرند
تا تيم دوباره در شرايط خيلي خوبي قرار گيرد .االن
مهمترين موضوع اين است که اتحاد داشته باشيم.
تي��م ميتواند دوب��اره در شرايط خوبي ق��رار گيرد.
مشک��ل تيم ما اين است ک��ه در گل زدن مشکل
سطح ليگ فرانسه را چطور ارزيابي ميکنيد؟

داريم و گلهاي زيادي هم دريافت ميکنيم .بايد اين
ليگ فرانس��ه از سطح خوبي برخوردار است و سرعت
مشکالت به زودي در تيم رفع شود.
بازيه��ا باال است و در عين ح��ال بازيها درگيرانه و
شرايط خودت در تيم چطور است؟

به تازگي هت��ل را ترک ک��ردم و در آپارتمان زندگي فيزيکي است.
زندگي در آميان براي شما راحت است؟

ميکن��م .االن ميتوانم خودم غ��ذا درست کنم و در
تخت خودم استراحت کن��م .در حال عادت کردن به بله آميان شهر خوب و آرامياست و فاصله کميهم تا
شرايط و فرهنگ جديد هستم و مشکالتم در حال رفع پاريس دارد .غذاهايي خوبي اينجا است و مردم بسيار
ش��دن است .در تيم دوست دارم در حمله بازي کنم و مهربان هستند .تنها مشکل اين است که اينجا خيليها
بتوانم بازيکن آزاد باشم ولي شرايط تيم طوري است که انگليسيصحبتنميکنند.
چه نوع بازيکناني مورد عالقه شما هستند؟

بايد دفاع کنم و اين کار من را سخت ميکند.
من بازيکنان تکنيکي را دوست دارم و به همين خاطر
شرايط تيم را چطور ارزيابي ميکنيد؟

م��ا از خيل��ي از تيمها در ليگ فرانس��ه بهتر هستيم .ادنهازارد ،ايسکو ،لوکا مودريچ و آسنسيو بازيکنان مورد
بازيهاي��ي بوده است ک��ه بايد برن��ده ميشديم ولي عالقه من محسوب ميشوند.

کامران منزوي  ،درباره نتايج تيم فوتبال
استقالل در فص��ل جاري اظهار داشت:
وقتي باد بکاري��د ،طوفان درو ميکنيد.
بررسي کنيد پ��س از پايان دوره کاري
عل��ي فتحاهللزاده ت��ا االن چقدر تغيير و
تحوالت بوده است؟ چند سال است آب
خ��وش از گلوي استق�لال پايين نرفته
است .براي موفقي��ت ،بايد مسير تعيين
شود و سپس برنامهريزي کرد.
«استق�لال بايد مسير خ��ودش را براي
آينده مشخص کن��د ».وي با بيان اين
جمله اف��زود :اين تي��م از جام حذفي و
آسيا کنار رفت��ه و اکنون بايد ديد با چه
بضاعتي قص��د دارد ليگ را ادامه دهد؟
اگ��ر بحث قهرمان ش��دن در ليگ برتر
است ،بايد بضاعت و شرايط آن را فراهم
کنيم .سيام آبان ماه قرعه کشي فصل
جديد لي��گ قهرمان��ان آسياست ،براي
اين رويداد چه تمهيداتي انديشيده شده
است؟ پرسپوليس هم در سالهايي دچار
بحران بود ،اما مسير را انتخاب کرد و به
سمت آن پيش رفت.
ب��ه گزارش تسنيم،وي در مورد اينکه او
و ديگ��ر استقالليه��ا در مراسم دومين
سالگرد مرحوم منصور پورحيدري درباره
تيم چ��ه صحبتي ميکردن��د ،گفت :با
فرهاد مجيدي درباره خاطرات  21سال
پيش صحبت کرديم که او را از بهمن به
استقالل آورديم ،بهمني که اميرحسين
فتح��ي مديرعامل آن ب��ود .دوستان و
هر کس��ي که ميآمد ،غص��ه ميخورد
ک��ه چرا جايگاه استق�لال اينگونه شده
و ه��واداران ناراحت هستن��د .استقالل
دغدغه همه هواداران است و اي کاش
اين تيم ميتوانست فش��ار زندگي را از
روي آنها کم کند.
من��زوي در رابط��ه ب��ا شايع��ه حضور
داريوش يزداني در استقالل عنوان کرد:
در استق�لال چه کارهام ک��ه بخواهم با
يزدان��ي صحبت کنم؟ او با من مشورت
کرد و گفت دوست دارد به فوتبال ايران
بازگ��ردد .به او گفتم طبق تجربهاي که
در آمريک��ا کسب کرده ،بهت��ر است از
ردههاي نونهاالن و نوجوانان فدراسيون
فوتبال ش��روع کند .اي��ن پيشنهاد من
ب��وده و بقي��ه کارها را باي��د فدراسيون
قبول کند.

