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شهروند|  حضور مربیان زن در فوتبال مردان، اتفاقی 
است که چند  سال قبل برای اولین بار با انتخاب سرمربی 
سابق تیم ملی فوتبال بانوان ایران به عنوان سرمربی یک 
تیم دسته دومی فرانسه رخ داد و حاال ابعاد گسترده تری 
پیدا کرده است. یک زن 28ساله هنگ کنگی که سابقه 
چندانی در دوران بازیگری خود ندارد،   ســال گذشته 
توانست با قهرمانی در لیگ این کشور تاریخ ساز شود و 
حاال تا چند روز دیگر با نشستن روی نیمکت تیمش در 
لیگ قهرمانان آسیا یک اتفاق تاریخی دیگر را به نام خود 

ثبت می کند.
نخستین قهرمانی یک زن در لیگ مردان

»چان یوئن تینگ« نامی است که این روزها در فوتبال 
شرق آســیا بیش ازپیش به گوش می رسد. او در لیگ 
فصل قبل هنگ کنگ توانست تیم ایسترن را به عنوان 
قهرمانی برســاند و به اولین مربی زنی تبدیل شود که 
درتاریخ فوتبال موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ یک 

کشور درمقام سرمربی شود. تینگ در دسامبر 2015 
به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد و در اولین  سال 
حضورش دراین تیم توانست به عنوان قهرمانی برسد. 
این اتفاق بازتاب گسترده ای در رسانه های شرق آسیا 
و حتی کشــورهای معتبر جهان داشت و باعث اعتماد 
بیشتر مسئوالن این باشــگاه هنگ کنگی به سرمربی 

جوان خود شد. 
بکام، جرقه موفقیت

این مربی 28ساله دوران حرفه ای کوتاهی دربخش 
فوتبال حرفه ای داشته و از  سال 2007 تا 2013 در لیگ 
کشور هنگ کنگ به عنوان بازیکن به میدان رفته است. 
او همچنین از ســال 2008 تا 2013 به عنوان بازیکن 
درترکیب تیم ملی کشورش به میدان می رفت اما بعد از 
آن به یک باره تصمیم به حضور درحوزه مربیگری گرفت. 
»چان یوئن تینگ« از دسامبر 2015 و با توجه به این که 
از 15سالگی تحصیل و آموزش دربخش ورزش و فوتبال 

را آغاز کرده بود، هدایت تیم ایسترن را برعهده گرفت. 
این مربی جوان درخاطرات خود تماشای بازی دیوید 
بکام در دوران نوجوانی را باعث عالقه مند شــدنش به 
فوتبال عنوان کرده و مدرک کارشناسی ارشد درعلوم 
ورزشی را دریافت کرده اســت. او که در زمان بازیگری 
درپست های مهاجم و مدافع به میدان می رفت، خیلی 
زود پله های ترقی در مربیگــری را طی کرد و در اولین 
تجربه اش توانست ایسترن را درکمال شگفتی به مقام 
قهرمانی لیگ مردان هنگ کنگ برساند. این اتفاق باعث 
شد تا تینگ به عنوان یکی از 100 زن برتر جهان در سال 

2016 از نگاه BBC انتخاب شود.
تاریخ سازی در لیگ قهرمانان

کسب عنوان قهرمانی لیگ هنگ کنگ مجوز حضور 
ایسترن با مربی جوانش در لیگ قهرمانان آسیا را صادر 
کرد. حاال تینگ اولین زنی محســوب می شود که در 
تاریخ لیگ قهرمانان آســیا به عنوان سرمربی هدایت 

یک تیم را برعهده گرفته است. ایسترن از هفته آینده 
کار خــود را در گروهی که کاوازاکــی ژاپن، گوانگژوی 
چین و ســوون کره قرار دارند،  آغاز خواهد کرد تا شاید 
با نتایج شگفت انگیز خود در سطح اول فوتبال باشگاهی 
آسیا مقابل تیم های پرافتخار قاره کهن بار دیگر توجه 

رسانه ها و مردم را به خود جلب کند.
مادر و پدرم مخالف حضورم در فوتبال بودند

16 آوریل 2016 بود که »چان یوئن تینگ« با برتری 
در فینال لیگ هنگ کنگ تاریخ ساز شد. او دراین باره 
می گوید: »رسانه ها و خبرنگاران زیادی در رابطه با این 
دســتاورد با من تماس گرفتند و این حجم از توجه مرا 
بسیار شگفت زده کرد. زمانی که من به عنوان سرمربی 
انتخاب شدم، هرگز در ذهن خودم افکاری در رابطه با 
تبدیل شدن به یک الگو برای دیگر بانوان یا قهرمانی و 
بردن جام وجود نداشــت. تنها هدف مــن این بود که 
وظیفه خودم را به نحو احســن انجام بدهم. هیچ کس 
انتظار رخ دادن چنین اتفاقی را در هنگ کنگ نداشت 
و شاید خوش شانســی نیز یکی از عوامل این موفقیت 
باشد.« وی دربخش دیگری از صحبت هایش به گذشته 
خود اشاره می کند: »از دوران کودکی عالقه زیادی به 
فوتبال داشتم اما خانواده من معتقد بودند که بانوان باید 
در رشــته های دیگری فعالیت کنند و فوتبال مناسب 
آنها نیست. در سن 15سالگی دریک کالس آموزشی 
شرکت کردم و مادرم هر روز شگفت زده بوده، چراکه من 
در ابتدای روز خانه را ترک کرده و دیروقت باز می گشتم. 
اگر چه پدرم در ابتدا بسیار عصبانی شد اما بعد از مدت ها 
اصرار من و مخالفت آنها درنهایت من توانســتم در آن 

زمینه کار خود را ادامه دهم.«
سیر حضور مربیان زن در فوتبال مردان

جالب اســت بدانید اولین مربی زنی که موفق شــد 
هدایت یک تیم دربخش مــردان را برعهده بگیرد، هلنا 
کاستا، سرمربی پرتغالی سابق تیم ملی بانوان ایران بود. 
او با امضای قرارداد با تیم فوتبال کلرمون فرانســه رسما 
به عنوان سرمربی این تیم معرفی شد تا اولین زنی باشد 
که درســطح حرفه ای یک لیگ معتبر اروپایی، هدایت 
یک تیم مردان را برعهده می گیرد. البته کاســتا خیلی 
زود استعفا داد تا »کورین دیاکره« به عنوان جانشین او و 
بازهم به عنوان یک زن هدایت تیم دسته دومی فرانسه 
را برعهده داشته باشد. در ادامه نیز »شلی کر« 45ساله 
هدایت تیم دانشگاه اســترلینگ در لیگ دسته پنجم 
اسکاتلند را برعهده گرفت. به نظر می رسد با ادامه موفقیت 
مربیان زن در ســطح فوتبال مردان، از این پس شاهد 
تکرار این اتفاق در کشورهای اروپایی و آسیایی باشیم.

شهروند|  باز هم موضوع جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه مورد 
توجه و تهدید مراجع بین المللی واقع شد و ورزش ایران را با خطری 
جدی مواجه کرد. این بار ماجرا به پیامد های راه ندادن بانوان به عنوان 
تماشاگر در رقابت های والیبال ســاحلی کیش ارتباط دارد. اهمیت 
قضیه   به قدری جدی بود که شاید منجر به لغو برگزاری این مسابقات 
با حکم فدراسیون جهانی می شد و درنهایت هم مجوز حضور بانوان 

صادر شد!
بانوان اجازه ورود نداشتند؟

موضوع حضور بانوان در ورزشگاه های والیبال بین فدراسیون جهانی 
و فدراسیون والیبال ایران بحث تازه ای نیســت و  در  دو سال گذشته  
هم مذاکرات بسیار زیادی در این رابطه انجام شده است. کار به جایی 
رسیده بود که فدراسیون تهدید شد اگر دوباره از ورود زنان به ورزشگاه 

جلوگیری که امتیاز میزبانی لیگ جهانی و مسابقات مختلف ازایران 
گرفته خواهد شــد. به این ترتیب برای مسابقات لیگ جهانی چیزی 
حدود 100 خانم در ســالن 12 هزار نفــری آزادی حضور پیدا کردند 
تا خطر گرفتن میزبانی از ایران بر طرف شــود. از صبح روز گذشــته 
رقابت های تورجهانی والیبال ساحلی 2017 در جزیره کیش آغاز شد. 
با این که از چند وقت قبل حضور بانوان برای تماشای این مسابقات آزاد 
اعالم شــده بود، درنهایت با فعل و انفعال های صورت گرفته، اخباری 
منتشر شــد مبنی بر این که ظاهرا مجوزهای الزم برای حضور بانوان 
در محل برگزاری این رقابت ها داده نشده است. اتفاقی که بالفاصله با 

واکنش فدراسیون جهانی والیبال همراه شد.
تهدید رسمی فدراسیون جهانی

فدراسیون جهانی والیبال در ســال های اخیر به صورت رسمی 

اتفاقات والیبال ایران را زیر نظر داشــته اســت. به ویژه در پرونده 
برگزاری تور جهانی والیبال ســاحلی که هیــأت نظارت ویژه ای بر 
چگونگی حضور بانوان در این مسابقات به ایران اعزام کرده تا تمام 
جزییات زیر نظر گرفته شود. فدراســیون جهانی رسما اعالم کرد 
که هیچ منعی برای حضور بانوان به عنوان تماشاگر در این رقابت ها 
نباید وجود داشته باشد و در صورتی که اجازه حضور به بانوان داده 
نشود جلوی برگزاری رقابت ها را خواهد گرفت و قطعا این موضوع 
مشکالت بسیار زیادی برای والیبال و ورزش ایران به همراه خواهد 

داشت.
بانوان اجازه حضور پیدا کردند

با رایزنی های صورت گرفته اما باالخره بانوان مجوز حضور در تور 
جهانی والیبال در جزیره کیش را پیدا کردند تا عمال تهدید رسمی 
فدراسیون جهانی اجرایی نشود. این خبر روز گذشته در رسانه های 
رسمی بعد از این که موضوع تهدید فدراسیون والیبال بازتاب بسیار 
زیادی پیدا کرده بود،  منتشر و اعالم شد که هیچ محدودیتی برای 

حضور بانوان با حجاب در ورزشگاه وجود ندارد.

تهدید فدراسیون جهانی کارساز شد
 بعد از اعالم FIVB برای لغو مسابقات والیبال ساحلی، مسئوالن کیش مجوز حضور بانوان را صادر کردند!

درباره زن 28 ساله هنگ کنگی که با قهرمانی درکشورش به لیگ قهرمانان آسیا رسید

ماجراجویی یک زن در فوتبال مردان
 یوئن تینگ بعد از افتخار بزرگ گفته مادر و پدرش مخالف حضور او در فوتبال بودند
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پورعلی گنجی  مرتضی 
مدافع ایرانی السد قطر:   
ژاوی یک فرشــته اســت؛ 
یک روز او را به شمال ایران 
می برم تا بهشــت را ببیند/ 
ژاوی بارهــا گفت از جــو آزادی 
لذت برده اســت/ برای او عجیب بود چگونه بدون 
حضور یک زن صد هزار نفر ورزشگاه را پر کرده بودند/ 

هواداران استقالل بازیکنان ما را ترساندند!

علــی کریمی، هافبک 
لوکوموتیــو  ایرانــی 
زاگرب:   دوران ســختی را 
در دینامو گذرانــدم و مربی 
بــه خاطــر ترافیــک بازیکن 
و مصدومیــت کمتر از من اســتفاده 
می کرد/ می خواســتم در اروپا به فوتبال خودم ادامه 
بدهم/ مربیان تیم جدیــدم اوکوموتیو زاگرب من را 
می شناختند و می خواهم به درخشش در این تیم به 

تیم ملی برسم

امیر عابدینی، عضو هیأت 
لیگ:    ســازمان  رئیسه 
فدراسیون  ارشــد  مدیران 
فوتبال اصــال نمی خواهند 
پرســپولیس را زمین بزنند/ 
مسئوالن آدیداس پس از حضور 
در تهران یک قــرارداد 40 صفحه ای 
سه ســاله را در اختیار ما قراردادند و درحال مطالعه 
آن هستیم/ از سیاست یک بام و دو هوا و تصمیم های 

عجیب کمیته انضباطی و استیناف تعجب می کنم

تریبون

امروز در ورزش

 دور حذفی لیگ اروپا امشب با 16 مسابقه آغاز 
می شــود که در 2 دیدار با حضور بازیکنان ایرانی 
آلکمار-لیون و روستوف-اسپارتاپراگ)21:30( به 

مصاف هم می روند.
 هفته هجدهم لیگ برتر بسکتبال امروز با 5 دیدار 
دنبال می شود که در مهمترین بازی پتروشیمی-آ.

اس شیراز)16:00( با هم روبه رو می شوند.
   هفته 23 لیگ برتر فوتســال امروز 7 مسابقه 
برگزار می شود که در حســاس ترین دیدار مس 

سونگون-گیتی پسند)16:00( مصاف می دهند.
 جام جهانی کشتی آزاد 2017 طی امروز و فردا با 
حضور 8 تیم برتر جهان در کرمانشاه برگزار می شود. 

بارسا 10 هزار تایی شد
یک سال قبل در چنین روزی)28 بهمن 
ماه سال 1394(  لیونــل مسی توانست با گلزنی 
مقابل اســپورتینگ خیخون در اللیگا به اولین 
بازیکنی تبدیل شود که در تاریخ لیگ باشگاهی 
اسپانیا 300 گل به ثمر رسانده است. او همچنین 
10 هزارمین گل تاریخ بارسلونا را به نام خود ثبت 
کرد. در همان روز علیرضــا جهانبخش از طرف 
سایت اخبار فوتبال آسیا به عنوان بهترین بازیکن 
آسیایی در اروپا در ماه ژانویه 2016 انتخاب شد. 
همچنین در رقابت های جام جهانی وزنه برداری 
معلولین، مجید فرزین ضمن دست یابی به نشان 
طال رکورد جهان را نیز ارتقا داد. 28 بهمن ماه  سال 
گذشته سارا ســادات خادم الشریعه در مسابقات 
گرندپری شطرنج بانوان توانست به اولین پیروزی 
خود و همچنین تاریخ شطرنج بانوان ایران دست 
پیدا کند. فوتسالیســت های ایران بــا پیروزی 
7 بر صفر مقابل قرقیزســتان عالوه بر صعود به 
نیمه نهایی جام ملت های آسیا، مجوز حضور در 
جام جهانی را کسب کردند. در همان روز اسکوئل 
الوتزی با امضای قرارداد با تیم هبی چین به گران 
قیمت ترین بازیکن جهان تبدیل شد، به طوری که 
بیش از 22 میلیون پوند برای یک سال و نیم حضور 

به جیب زد.

تونل زمان

تیتربازی

 تیم های پیکان و بانک ســرمایه با شکست 
حریفان به نیمه نهایی لیگ والیبال رسیدند و کار 4 

تیم دیگر به بازی سوم کشید.
 AFC دیروز 22 فوتبالیست و مسئول ورزشی 
از دو کشــور الئوس و کامبوج را بــه جرم تبانی 

مادام العمر محروم کرد.
 تیم آلومینیوم اراک در خانه سپیدرودرشت، 

صدرنشین  لیگ دسته اول فوتبال را شکست داد.
 ترکیه رسما اعالم کرد که کاندیدای میزبانی 

مسابقات جام ملت های اروپا 2024 شده است.
 سجاد شهباززاده، مهاجم سابق استقالل روز 
گذشته به صورت رســمی تا پایان فصل به نفت 

تهران پیوست.
 دینا پوریونس تکواندوکار سابق تیم ملی ایران 
با حضور در مسابقات آزاد ترکیه برای تکواندوی 

هلند مدال طال کسب کرد.
 روزبه چشمی،  هافبک استقالل با قراردادی 

قرضی تا آخر فصل به صبای قم پیوست.

جریمه آساموآ جیان به خاطر مدل مو|  طبق 
قانون جدید لیگ فوتبال امارات، بازیکنان شــاغل 
در لیگ این کشور نمی توانند مدل موهای عجیب 
داشته باشند. آساموا جیان ستاره غنایی تیم فوتبال 
االهلی یکی از اولین نفراتی است که شامل این قانون 
شده و مســئوالن فدراسیون، این بازیکن را جریمه 
کرده اند. آساموا جیان به دلیل مدل موی خود، عالوه 
بر این که جریمه مالی شده، تا زمان تغییر مدل موی 

خود نمی تواند تیمش را همراهی کند.
اعتراض برانکو بــه محرومیت کامیابی نیا 
و ســیدجالل|  برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم 
پرسپولیس در نشست خبری قبل از بازی با سپاهان 
به محرومیت کمال کامیابی نیا اعتراض کرد. برانکو 
دراین باره گفت: »ما سریع به شرایط بازی برگشتیم و 
با برد برابر سپاهان به شرایط ایده آلمان باز می گردیم. 
همه بازیکنان سالم و سالمت و آماده هستند به جز 
کمال کامیابی نیا. باید اعتــراف کنم دلیل جریمه 
کمال برایم واضح نیست، چون وقتی کسی را جریمه 
می کنند بالفاصله اعالم شده و تمام می شود. دلیل 

محرومیت جالل را هم نمی دانم.«
پاسخ تند سازمان لیگ به ادعای مدیرعامل 
ذوب آهن| پــس از اعتراض مدیرعامل باشــگاه 
ذوب آهن به غیرقانونی بودن حضور مهدی کیانی در 
دیدار گذشته تیمش، دپارتمان دیروز جواب تندی 
به سعید آذری داد. در نامه سازمان لیگ آمده است:   
»دپارتمان داوری قصد ندارد آن گونه که جنابعالی 
شخص رئیس دپارتمان را خطاب قرار داده اید، شما 
را نکوهش کند، اما ظواهر نشان می دهد شما قصد 
دارید برای اثبات حرف خود دیگــران را با واژه های 
نامتعــارف خطاب کنید که این بــه دور از اخالق و 
حرفه ای گری است. تعجب خود را نمی توانیم مخفی 
کنیم زیرا شــما از بدیهی ترین روال اجرایی پس از 
مسابقه اطالعی نداشــته و با دادن اطالعات غلط 

موجب وهن و تشویش اذهان عمومی می شوید.«
دیدار وزیر با رئیس صداوسیما درباره حق 
پخش|  مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به 
همراه معاونین خود با پورمحمدی مدیر شبکه سه 
و رئیس شورای تخصصی صداوسیما و مدیران کل 
بخش های مختلف خبری و تولید ســازمان دیدار 
کرد. وزیر ورزش درباره این دیدار گفت:   »در دیداری 
که با علی عسگر رئیس سازمان صداوسیما داشتم 
پیشنهاد راه اندازی دومین شبکه تلویزیونی ورزش 
را برای پوشش اخبار و مســابقات رشته های پایه و 
پر مدال دادم. نگاه من به مسأله حق پخش چنین 
است؛ مهم برای فوتبال، برد - برد است و در این مورد 
با رئیس سازمان مفصل صحبت کرده ایم و امیدوارم 

به زودی به راهکاری موثر دست پیدا کنیم.«

خارج از گود 

آشتی کنان مسلمان و طارمی

همه پرسپولیسی ها می دانند رفاقت صمیمانه ای 
بین محسن مسلمان و مهدی طارمی برقرار است 
به همین دلیل وقتی حتی با هم درگیر شوند هم 
نگرانی پیش نمی آید. مسلمان و طارمی ناکام های 
بزرگ دربی بودند چون نتوانستند جلوی شکست 
پرســپولیس را بگیرند. آنها بعــد از پایان بازی 
درگیری لفظی شدیدی پیدا کردند که البته این 
درگیری در میان بقیه حاشیه های دربی گم شد. 
دیروز مسلمان این عکس را از طارمی آپلود کرد و 
با نسبت دادن عنوان آقای گل به او خبر از آشتی با 

دوست صمیمی اش داد.

تولد گجت تراکتوری ها

بازیکنان تراکتورســازی بعد از پیروزی پرگل 
مقابل ذوب آهن روحیه خود را پیدا کرده اند و به 
روزهای خوبشان برگشته اند. چند نفر از بازیکنان 
تراکتور روز گذشته برای محمدرضا اخباری تولد 
گرفتند و او را در منزلش سورپرایز کردند. مهدی 
کیانی و مهدی شریفی شــاخص ترین بازیکنان 

تراکتور بودند که در تولد اخباری شرکت کردند.

روزهای خوب در لیگ یک

وقتی یحیــی گل محمدی کــه از موفق ترین 
مربیان ســال های اخیــر در فوتبال ایــران بود، 
پیشنهاد اکسین البرز را پذیرفت و برای مربیگری 
به لیگ دسته اول رفت اهالی فوتبال را متعجب 
کرد. با این وجود یحیی این روزها از شرایطی که 
دارد راضی است و بی هیاهو در لیگ دسته اول به 
کار خود ادامه می دهدامیرحسین گل محمدی 
پسر یحیی این عکس را با پدرش منتشر کرده و 
از روزهای خوبی که پدرش می گذارند گفته است.

اینستاگرام

شهروند|  پیام باشگاهی است که با توجه به قدمت زیادی که دارد، با 
گذر زمان بخشی از امکانات و زیرساخت های این باشگاه دچار فرسایش 
و تخریب شــده بود. با برنامه ریزی و تامین اعتبار صورت گرفته، امکانات 
باشگاه نوسازی و حتی توسعه یافته اســت و این مساله دربرگزاری بهتر 
مسابقات مختلف ازجمله مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی جهان تاثیر 

بسیار مثبتی دارد.
میزبانی مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی جهان

با توجه به همین اتفاقات باشگاه پیام میزبانی مسابقات کیک بوکسینگ 
قهرمانی جهان با شرکت 150 ورزشکار ازکشورهای مختلف را در اسفند ماه 
ســال جاری بر عهده گرفته اســت. مدیرعامل و عضو هیأت مدیره باشگاه 
فرهنگی ورزشی پیام هم رسما به  فدراسیون ها و بخش های ورزشی اعالم 
کرده، آمادگی برای همکاری با آنها را دارد. حمید عباسی تأکید کرد: »باشگاه 
پیام آماده همکاری با فدراســیون های وزرشی و بخش های مختلف کشور  
درجهت رشد و توســعه ورزش است. این باشگاه در سی وهشتمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی میزبان بیش از1100 ورزشکار مرد و زن از کارکنان و 

فرزندان آنان در 21 رشته بود که درنوع خود کم نظیر بود«.

فعالیت در سطح کشور
با توجه به گستردگی اماکن ورزشی پیام درســطح ایران در سال جاری به 
مناسبت روزجهانی ارتباطات در 12 رشته ورزشی مسابقات مختلفی زیرنظر 
باشگاه برگزار شده است که درمسابقات فصل تابستان 1700 ورزشکار درآن 
حضور داشته اند. امسال حتی المپیاد ورزشــی کارکنان وزارت ارتباطات در 
دوبخش آقایان و بانوان درمشهد برگزار شــد و میزبانی مسابقات هفته دفاع 
مقدس، مسابقات بین المللی کاراته و همچنین صخره نوردی قهرمانی آسیا با 
شرکت 16 تیم برعهده باشگاه پیام بود. درشرایط کنونی چیزی حدود 140هزار 
نفر درباشــگاه پیام عضویت دارند که عمده آنها شامل کارکنان و خانواده های 
وزارت ارتباطات و شــرکت های تابعه  هســتند و چیزی حدود 40هزار نفر از 
این آمار را افراد آزاد تشکیل می دهند. باشگاه پیام با 138 مجموعه فرهنگی- 
ورزشی درسطح کشــور همکاری دارد و خدمت متقابل به افراد ارایه می دهد. 

افتتاح سه پروژه جدید ورزشی
عباسی مدیرعامل باشگاه پیام درباره ادامه روند راه اندازی طرح های عمرانی 
درباشگاه پیام اعالم کرده است: »سه طرح عمرانی عمده در روزهای آینده در 
باشگاه افتتاح می شود. راه اندازی سکوهای تماشاگران زمین فوتبال با 500 

صندلی و سکوهای تماشــاگران تنیس با 240 صندلی دیگر برنامه ماست. 
ضمن اینکه چادرهای زمین تنیس که یکی از بهترین و مجهزترین زمین های 
تنیس تهران همراه با گرمایش و سرمایش اتوماتیک است، هم نصب خواهد 
شد. دیگر پروژه باشــگاه هم افتتاح ساختمان اداری زمین چمن  مصنوعی 
فوتبال همراه با رختکن و سالن آموزش است. البته درکنار این طرح ها، انجام 
برنامه های فرهنگی ازجمله اولویت های این مجموعه اســت و دراین راستا 
کالس های مذهبی، آموزشــی، قرآن، موســیقی و تورهای سیاحتی مثل 

گذشته در حال برگزاری است.«

پاپاراتزی

عابدزاده، دایی را غافلگیر کرد
احمدرضا عابــدزاده، کاپیتان ســابق تیم ملی روز 
گذشته با کیک به صورت سرزده به تمرین نفت تهران 
رفت و برای علی دایی جشن تولد گرفت. عابدزاده در 
این مراســم گفت: »وقتی این رفاقت ها پایدار بماند، 
مردم هم می بینند کــه به هرحــال دوران فوتبال و 

قهرمانی تمام می شود ودوستی ها ماندگار است.«

برگه های آزمون اینجنت ها لو رفت!
از سال ۹4 که فیفا کارگزاری فوتبال را برای همه آزاد 
کرد، فدراسیون فوتبال ایران در تماس های مکرر با فیفا 
خواست تا به خاطر شرایط ویژه فوتبال ایران، انتخاب 
کارگزاران فوتبال با فیلترهایی همراه شــود. به عنوان 
مثال از داوطلب ها آزمون گرفته شود، کمترین مدرک 
تحصیلی کارگزاران لیسانس باشد، سوءپیشینه نداشته 
باشند و زبان انگلیسی آنها در سطح مناسبی باشد. حاال 
اما خبرها حاکی از آن است که در امتحانات کارگزاری 
فدراسیون فوتبال نه تنها هیچ کدام از موارد فوق رعایت 
نشده بلکه تخلفاتی رخ داده و سواالت امتحان لو رفته 
است. حمیســی، رئیس کمیته حراست فدراسیون 
دراین باره گفت: »به نظر من ســواالت لو نرفت، بلکه 
فرایند ایمنی رعایت نشده بود و سواالت در قرنطینه 

قرار نداشت.«

مارادونا، متهم به آزار جنسی
دیه گو مارادونا صبح دیروز به اتهــام آزار و اذیت 
نامزدش در هتل میراســیرا واقع در شهر مادرید از 
سوی پلیس مادرید مورد پرس وجو قرار گرفته است. 
براســاس این گزارش ها پلیس با حضور در محل، 
ضمن پرس وجو از مارادونــا، اظهارات مالک هتل 
را هم شنیده است، البته گفته شده نامزد اسطوره 
فوتبال آرژانتین که مورد اذیــت و آزار قرار گرفته، 
نخواسته تا از سوی تیم خدمات پزشکی معاینه شود 
و شکایت رسمی هم نکرده است. مارادونا که برای 
تماشای دیدار ناپولی، تیم پیشین خود با رئال مادرید 
در دور رفت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا به مادرید سفر کرده، در این هتل سوئیتی برای 
او و نامزدش رزرو شــده است، البته هنوز این اتهام 

به طور رسمی و قانونی به مارادونا وارد نیست.«

اخراج موقت آقای گل لیگ یک
کادر فنی نســاجی، محمــد عبــاس زاده و هانی 
اسماعیلی را در اختیار باشگاه قرار داد. سایت باشگاه 
نساجی دراین باره نوشت:   »با توجه به اتفاقات رخ داده 
پیش از آغاز دیدار نساجی و خیبر و همچنین درگیری 
لفظی این دو بازیکن با دو تن از اعضای کادر فنی پس 
از شکست در بازی گذشــته و استفاده از الفاظ زشت 
علیه باشگاه بزرگ نســاجی در حضور دیگر بازیکنان 
و نمایندگان فدراســیون که در راه بازگشت میهمان 
اتوبوس نساجی بودند، با نظر کادر فنی، محمد عباس 
زاده و هانی اسماعیلی تا تعیین تکلیف نهایی حق حضور 
در تمرینات را نداشته و در اختیار باشگاه قرار گرفتند.« 
عباس زاده درحال حاضر آقای گل لیگ دســته اول 
است. همچنین باشگاه نساجی بازیکنان تیمش را به 

دلیل عملکرد ضعیف 10 درصد جریمه کرده است!

برگزاری مسابقات کیک بوکسینگ جهانی در تهران
 مدیرعامل باشگاه پیام اعالم کرد آماده همکاری با فدراسیون های ورزشی است
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