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گروه ورزش| برنامه 90 سال هاس��ت که به عنوان 
پربیننده تری��ن برنامه ورزش��ی در ای��ران مخاطبان 
زیادی را دوشنبه شب ها با خود تا نزدیک صبح بیدار 
نگه می دارد. ش��اید در س��ال های ش��روع این برنامه 
فردوس��ی پور توانس��ته بود نگاه همه را به سوی خود 
جلب کند و به نوعی هیچ منتقدی نداشت اما برخی 
می گویند حمایت ها تا زمانی ادامه داش��ت که برنامه 
پرمخاطب 90 سمت و سو نگرفته بود یا حق را زیرپای 
نمی گذاش��ت.  صحبت های مایلی کهن در س��اعات 
ابتدایی بامداد روز گذشته نکته هایی را دربر داشت که 
البته خود و برخی دیگر از اهالی فوتبال مدت هاست به 

آن اشاره می کنند. 
وقتی همه چیز پیش بینی شده بود

مایلی کهن چند روز قبل در مصاحبه ای پیش بینی 
ک��رده بود ک��ه فردوس��ی پور )ی��ا به ق��ول خودش 
کی روش��ی پور( در برنامه این هفته اش به حمایت از 
علی دایی می پردازد و سوال پیامکی اش را در همین 
راستا اعالم می کند. دوشنبه ش��ب دیدیم که برنامه 
90 تریبونی شده بود برای دایی و رحیمی که بیشتر 
اوقات مورد حمایت مجری برنامه نیز قرار داش��تند، 
درحالی که سیاسی به صورت تلفنی روی خط آمد و 
به مایلی کهن نیز در دقایق پایانی فقط چند دقیقه وقت 
رسید.  ضمن این که به گفته مازیار ناظمی، مدیر روابط 
عمومی وزارت ورزش، این وزارتخانه نیز قصد داشته 
خادم را به عنوان نماینده به این برنامه بفرس��تد اما با 
مخالفت فردوسی پور مواجه می شود. این سناریو که 
در ادامه جو متشنج پرسپولیس برای حمایت از دایی 
نوشته ش��ده بود، درنهایت نیز در برنامه 90 به خوبی 

اجرا شد. 
خون حاجی مایلی به جوش آمد

وقتی در این برنامه مدیرعامل س��ابق پرسپولیس 
و مجری برنامه قصد داش��تند دیدار سیاسی، رئیس 
هیأت مدیره سرخپوش��ان و مایلی که��ن را به نوعی 
مذاکره برای سرمربیگری پرسپولیس به شمار بیاورند، 
خون مایلی کهن به جوش آمد و صحبت هایش را به 
صراحت علیه فردوسی پور انجام داد. البته فردوسی پور 
با سیاست خاص خود مقابل مایلی کهن سکوت کرد و 

به دایی دقایق زیادی وقت داد ت��ا هم از زبان خودش 
و هم از زبان مج��ری برنامه علیه مایلی کهن صحبت 

کند. اگرچه به هیچ وجه توهی��ن در یک برنامه زنده، 
مورد تأیید هیچ کس��ی نخواهد ب��ود. مایلی کهن که 

به گفته برخی از س��ر دلسوزی و به گفته برخی دیگر 
به خاطر مطرح ماندنش دایما بیانیه ها و اعتراضاتش را 
در رسانه ها مطرح می کند، نیز اگر قصدش هدایت این 

فوتبال است، بهتر است از راهی دیگر وارد شود. 
کریمی و قلعه نوعی هم تأیید کردند

علی کریمی، کاپیتان س��ابق پرس��پولیس نیز روز 
گذشته در حمایت از مایلی کهن صحبت هایی را بیان 
کرد و علیه دای��ی موضع گرفت:  »ب��رادر آقایان علیه 
پیشکسوتان باشگاه مصاحبه کرده و به بازیکناني که 
همه عمرش��ان را در پرسپولیس بودند گفته کفترباز.  
آقایان باید دهان اطرافیانشان را ببندند تا بیش از این 
بي حرمتي نشود. خدا این حاجي مایلي کهن را براي ما 
نگه دارد که اگر نبود خیلي  از ما به خاطر یکس��ري از 
آدم ها باید دم مان را روي کول مان مي گذاشتیم و از این 
مملکت مي رفتیم.  خیلي از ما فقط امیدمان به اوست.« 
همچنین عالوه بر این، قلعه نوعی نیز که همیشه یکی 
از منتقدان فردوسی پور بوده اخیرا به شکلی از سمت 
و سو گرفتن برنامه 90 ش��کایت دارد که حتی حاضر 
نیس��ت با آنها صحبت کند. وی بار دیگر ب��ه انتقاد از 
برنامه عادل پرداخت: »با این برنامه فوتبال ایران را نابود 
کرده اند.  اینها یکی، دو نفر نیستند و یک باند هستند 
که تریبون دستشان اس��ت و با آن هر کاری بخواهند 
می کنند.  شخصا بارها مورد حمله ناجوانمردانه شان 
قرار گرفتم، طوری ک��ه به من بع��د از ناکامی از جام 
ملت ها آنطور اعتراض و در برنامه شان محاکمه ام کردند 

اما حاال می گویند جام ملت ها اصال مهم نیست.«
عادل، دیگر عادل نیست

عادل فردوسی پور نزد مردم ایران همواره محبوبیت 
خاصی داشته و به همین خاطر صحبت هایش بسیار از 
نظر مردم مورد قبول ق��رار می گیرد اما در برنامه های 
گذشته 90 به کرار دیده ش��ده، فردوسی پور نظرات 
شخصی خود را در قبال میهمانان و اهالی فوتبال اعمال 
می کند که گاه این نظرات خارج از عرف ورزشی است. 
برخی منتقدانش معتقدند فردوسی پور مدت هاست 
عدالت را سرلوحه کارها و برنامه هایش قرار نمی دهد 
و شاید دلیل اصلی این که روز به روز بر تعداد مخالفانش 

افزوده می شود، نیز همین امر باشد.  

گروه ورزش| تیم ملی والیبال ایران که توانست خود 
را به جمع 6 تیم برتر مسابقات قهرمانی جهان برساند، 
امشب در نخستین بازی خود در مرحله سوم این پیکارها 
از س��اعت 55: 22 برابر ژرمن ها قرار می گیرد. پیروز این 
مسابقه شانس زیادی برای صعود به مرحله نیمه نهایی 
خواهد داشت؛ بنابراین هر دو تیم با تمام توان وارد میدان 
می شوند و جنگ تمام عیاری را شاهد خواهیم بود. آلمان 
به سرمربیگری ویتال هینن 4 سال است که تا مرز صعود 
به نیمه نهایی پیکارهای مهم والیبال دنیا می رسد اما از 
هدف خود بازمی ماند. این تیم یکی از بهترین  تیم های 
حاضر در مس��ابقات قهرمانی جهان است که با تکیه بر 
والیبال قدرت��ی، به همکاری گروهی و انس��جام تیمی 

معروف اس��ت. آلمان ها در زدن س��رویس نیز همچون 
دف��اع، حمله و توپ گی��ری گروهی ازجمل��ه تیم های 
خ��وب ای��ن دوره از رقابت ها بوده ان��د. گئورگی گروزر، 
مهاجم قدرتی آلمان ها بازیکن تیم بلگوری روسیه است، 
همچنین موفق شده در این س��ال ها در رده باشگاهی 
با تیم هایی از آلمان و لهس��تان ب��ه قهرمانی لیگ این 
کشورها دست یافته و جام های بهترین مدافع، بهترین 

زننده سرویس، امتیازآورترین و ارزشمندترین بازیکن 
این مس��ابقات را در س��ال های مختلف به دست آورد.  
یواخین شاپس ملقب به شاپسی نیز با 291 بازی ملی، 
ازجمله بازیکنان باتجربه و در عین حال قدرتمند آلمان 
محسوب می شود.  شاپسی که از س��ال 2003 پیراهن 
تیم ملی کشورش را پوش��یده، تاکنون آلمان را در تمام 
تورنمنت های معتبر والیبال جه��ان از دو دوره المپیک 

گرفته تا دو دوره مس��ابقات قهرمانی جهان، پنج دوره 
لیگ جهانی و شش دوره قهرمانی اروپا همراهی کرده و 
به عنوان اسپکر پشت خط زن برای تیمش به امتیازآوری 
پرداخته است.  این بازیکن 31ساله و دومتری که اکنون 
در لیگ لهستان توپ می زند، افزون بر کشورش سابقه 
بازی در لیگ روس��یه را ه��م دارد و تاکنون دو بار موفق 
ش��ده کاپ امتیازآورترین و ارزشمندترین بازیکن اروپا 
را باالی سر ببرد. با این وجود بازیکنان تیم ایران شانس 
پیروزی مقابل آلمان را دارا هستند. آنها که نشان دادند 
توانایی پیروزی مقابل هر حریفی را دارند، بی تردید خوب 
می دانند که برد مقابل آلمان رس��یدن به نیمه نهایی را 

تقدیمشان می کند. 

گروه ورزش| تیم فوتبال امی��د ایران با  هزار امید 
به اینچئون کره جنوبی س��فر کرده ب��ود.  تیمی که 
بازیکنان زیر 23 س��ال تیم های لیگ برتری را جمع 
کرد و برای کس��ب موفقیت و قرار گرفتن روی سکو 
رهسپار بازی های آسیایی ش��د، حاال نه در بعد فنی 
و در بعد اخالقی نتوانس��ته انتظارات را برآورده کند. 
باخت مفتضحانه ش��اگردان نلو وینگادا در بازی اول 
مقابل ویتنام حس��ابی همه ایرانیان را دلخور کرد اما 
خارج از بحث فنی نیز مطالبی عنوان شده که شاید 

باعث ناامیدی همه از تیم امید شود. 
ادعای تکان دهنده رویترز

خبرگزاری رویترز از یک رسوایی بزرگ در ورزش 
ای��ران خبر داده اس��ت.  این رس��انه معتب��ر ادعایی 
تکان دهنده مطرح کرده است:  »عضو 38 ساله کادر 
فنی تیم امید ایران هن��گام عکس گرفتن کنار یکی 
از خانم ه��ای داوطلب کار در ورزش��گاه »آنس��ان وا« 
حرکات ناشایستی در قبال این خانم انجام داد که با 
شکایت این شخص، پلیس روز دوشنبه فرد خاصی 
را دستگیر کرد.  طبق گفته پلیس، دستگیری مرد 38 

ساله ایرانی بدون هیچ درگیری فیزیکی رخ داد.«
ایران مسئول است

طبق ادعای رویترز کاروان ایران باید پاس��خگوی 

افتضاح به وجود آمده باشد.  این درحالی است که مرد 
متهم در بازجویی هایش به آزار و اذیت اعتراف کرده 
اما به درس��تی گفته کار غیرقانونی و قابل ش��کایتی 
انجام نداده اس��ت.  خانم آزاردی��ده در بازجویی های 
انجام ش��ده، گفته هنگام عکس گرفت��ن با این عضو 
کادرفنی ایران مورد آزار ق��رار گرفته اما اقدام بدتری 
از سوی طرف ایرانی ش��کل نگرفت.  کمیته رسمی 
برگزاری رقابت ها در بیانیه ای اع��الم کرد در صورت 
وقوع اتفاقی مشابه به شدید ترین وجه با طرف خاطی 

برخورد می کند!
برگشت تیم فوتبال ایران؟

احتم��ال دارد در ص��ورت جدی تر ش��دن ماجرا، 
تیم امید ای��ران از حضور در ادام��ه رقابت هایی که با 
شکستی تحقیرآمیز شروعش کرده، خارج شود البته 
این موضع در حد فرضیه است و اتفاقی قابل مجازات 
شدید رخ نداده است.  طبق قوانین موجود، برای این 
اقدام، مجازاتی مانن��د محرومیت از حضور در بازی ها 
و جلوگیری از خروج تیم از مح��ل برگزاری رقابت ها 

وجود دارد. تیم امید کش��ورمان با مربیگری وینگادا 
در اولی��ن ب��ازی خود در فوتب��ال م��ردان بازی های 
آسیایی با نتیجه عجیب 4 بر یک مغلوب ویتنام شد 
و سنگین ترین شکس��ت دوران حضورش در فوتبال 
بازی های آسیایی مقابل تیم های کوچک را نصیب برد. 

آیت اللهی:  هیچ گزارشی دریافت نکرده ایم
با وجود گزارش هایی که از کره جنوبی منتشر شده، 
نایب رئیس فدراس��یون فوتبال از چیزی خبر ندارد. 
 هادی آیت اللهی دراین باره می گوی��د: »من این خبر 
را از ش��ما می شنوم و هیچ گزارش��ی از کره جنوبی بر 
این اساس به دست ما نرسیده اس��ت.  نمی دانم روی 
چه حس��ابی این خبر منتشر ش��ده اما بعید می دانم 
چنی��ن اتفاقات��ی رخ داده باش��د.« او می افزای��د: »با 
این که اطمینان داریم مس��ئوالن و مربیان تیم ایران 
خطایی نکرده اند اما پیگیر می شویم تا ببینیم قضیه 
از چه قرار اس��ت.  من بهتر است صحبتی انجام ندهم 
 تا پس از پیگیری ماجرا دقیق تر درب��اره این موضوع 

اظهارنظر کنم.«

کفاشیان:  با فرد خاطی قاطعانه برخورد 
می کنیم

علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال نیز دیروز 
با اعالم این که فرد خاطی یکی از مسئوالن تدارکات 
تیم امید بوده است، درباره حاشیه اینطور اظهارنظر 
کرد: »جزئیات مس��أله را نمی دانیم ام��ا آنطور که از 
حراست استعالم کردیم آن فرد چندبار به سفرهای 
خارجی رفته و سوءپیشینه نداشته است. نمی دانیم 
در اینچئون دقیقا چه اتفاقی رخ داده است اما قطعا با 
آن فرد که کار زشتش در دنیا انعکاس داشته، قاطعانه 

برخورد  می کنیم.«
این رشته سر دراز دارد

انگار تیم امید ما پر از منابع عصیان گری است.  پس 
از حذف بر اثر اش��تباه حاجیلو، سرپرست وقت تیم 
امید در فرستادن یک بازیکن دو اخطاره به زمین در 
بازی های مقدماتی المپیک 2012 لندن، این بار در 
اولین بازی های آسیایی اینچئون، محمدرضا خانزاده 
به خاطر کتک زدن بازیکن حریف کارت قرمز گرفت و 
حتی داور را که می خواس��ت مانع کتک زدن او شود، 
نوازش کرد تا محرومیت چند ماهه انتظارش را بکشد. 
اتفاقی هم که خبرگزاری معتبر رویترز از آن گزارش 
داده، می تواند آتش این مسائل را بیشتر شعله ور کند. 

به اتهام آزار یک زن صورت گرفت

دستگیری یکی از همراهان تیم امید در کره
      نایب رئیس فدراسیون فوتبال: هیچ گزارشی از اینچئون دریافت نکردیم

شروع

کی روش باالخره قراردادش را امضا کرد

در جام ملت های آسیا مدال 
می خواهیم

گ�روه ورزش| پ��س از ح��رف و حدیث های 
چندماهه و مذاکرات گس��ترده فدراسیون فوتبال 
با کارلوس کی روش، س��رانجام این مربی پرتغالی 
بامداد دیروز به تهران بازگش��ت و طبق قرار قبلی 
ساعت 15 روز گذشته در آکادمی المپیک قرارداد 
جدیدش را مقابل چشم خبرنگاران و دوربین های 
تلویزیونی به امضا رساند.   کی روش دیروز قرارداد 
4س��اله خود را امضا ک��رد تا پ��ارت دوم کارش در 
تیم ملی ای��ران را آغ��از کند. جام ملت های آس��یا 
در استرالیا نخس��تین چالش پیش روی کارلوس 
کی روش پس از امضای قرارداد تازه اش با فدراسیون 

فوتبال ایران خواهد بود.  
کی روش پس از امضای قرارداد جدید با لبخندی 
که نشان از رضایت داش��ت، روبه روی خبرنگاران 
ایس��تاد و با بی��ان این جم��الت صحبت هایش را 
آغاز کرد: »از م��ردم ایران، بازیکنان تیم ملی و علی 
کفاشیان به خاطر اعتمادی که به من کرد، تشکر 
می کنم و امیدوارم باع��ث غرورآفرینی ملت ایران 
در ای��ن بره��ه جدید باش��م.« س��رمربی تیم ملی 
برنامه هایش را نیز ش��رح داد: »نوع مربیگری ام به 
گونه ای نیس��ت که بخواهم وع��ده و وعید بدهم. 
کاری که باید انج��ام دهیم این اس��ت که با تعهد 
دوباره و سخت کوش��ی تالش کنیم به اهداف مان 
برس��یم. اگر بتوانیم یک برنامه خ��وب و مدون را 
آماده کنیم، توانایی این را داریم که با کسب مدال 
به ج��ام ملت های آس��یا پایان دهیم.  ه��دف اول 
ما این اس��ت. هدف دوم ما صعود ب��ه جام جهانی 
2018 است. وقتی به این مهم دست پیدا کردیم، 
به فکر صعود هم خواهیم بود.« علی کفاش��یان نیز 
در این نشست به اظهارنظر پرداخت و عنوان کرد: 
»هدف ما از امضای قرارداد با کی روش رس��یدن به 
جام جهانی روسیه و موفق شدن در آنجاست. ما از او 
خواستیم از امروز کارش را شروع می کند، با تیم ملی 
باشد تا بتواند در جام جهانی حضور یابد. قرار است 
 کارلوس کی روش به تیم ملی زیر 19 سال و امید نیز 

کمک کند. «

روی خط فوتبال جهان

شب دوم هفته اول لیگ قهرمانان اروپا

مچ اندازی قهرمانان 

اتفاق

جدیدترین حاشیه های کارت های معافیت جعلی

امتیاز ویژه پادگان اهواز به باشگاه ها
گ�روه ورزش|  ب��ه نظ��ر می رس��د ماجرای 
کارت های معافیت فوتبالیست ها به این زودی ها 
تمام شدنی نیست و چند هفته یک بار باید شاهد 
ابطال کارت برخی از بازیکنان مطرح باش��یم که 
تیمش��ان در میانه فصل از استفاده از آنها بی بهره 
می ش��وند. بعد از آن که هفته گذش��ته از س��وی 
سازمان نظام وظیفه اعالم شد 13 بازیکن فوتبال 
که البته اکثرا مطرح نبودند، دیگر دارای معافیت 
نیستند و باید به خدمت سربازی بروند، همان طور 
که بهروان، رئیس کمیته مسابقات اعالم کرده بود 

لیست های دیگری نیز در راه است.  
ابطال کارت 12 بازیکن دیگر

 س��ازمان لی��گ فوتب��ال روز گذش��ته اعالم 
کرد، س��ازمان نظام وظیف��ه کارت معافیت 12 
بازیکن فوتبال را باطل اعالم کرد: آرش افش��ین، 
وحی��د مش��ایی زاده، فرب��د دهک��ردی، ابراهیم 
صالحی، محمد معاوی، عباس عس��گری، میالد 
شیخی، توحید غالمی، میالد مدیرروستا، کوشا 
بختیاری زاده، امیر شریفی و میثم کریمی. در این 
میان شاید آرش افشین، مهاجم فوالد خوزستان 
مطرح ترین نام باش��د که دس��ت اس��کوچیچ را 
خالی تر از قبل می کند. همچنین اسامی دیگر مثل 
فربد دهکردی، پسر مدیرعامل فوالد خوزستان 
و میالد مدیرروستا، فرزند علی اصغر مدیرروستا 
یا توحید غالمی، بازیکن سابق استقالل می تواند 

جالب توجه باشد. 
4 بازیکن در وضع قرمز

برخ��ی دیگ��ر از بازیکنان��ي ک��ه کارت پایان 
خدمتشان با ش��بهه روبه رو بود، طبق قرار قبلي 
دیروز در تست ش��رکت کردند و بعد از این تست 
تعدادی از بازیکنان مثل میثم بائو، بازیکن سابق 
استقالل و پرسپولیس کارت معافیتشان تأیید شد 
و 4 بازیکن )حسین ماهینی، احمد جمشیدیان، 
رضا طاهری و یک بازیکن دیگر( هم به دس��تور 
مسئوالن نظام وظیفه در شورایعالی نظام وظیفه 
ماندند.  شجاع خلیل زاده نیز غایب بود و قرار شده 

پرونده اش غیرحضوری رسیدگی شود. 
اتهام به باشگاه های خوزستانی

س��یاوش بختیاری زاده، پدر یک��ی از بازیکنان 
که کارت معافیتش باطل ش��ده پرده از ماجرایی 
برم��ی دارد که تا به ح��ال هیچ ک��س دراین باره 
صحبت نک��رده بود: »باش��گاه های اس��تقالل و 
فوالد خوزس��تان به برخی از بازیکنان خود اعالم 
کرده اند که از یکی از پادگان های نیروی انتظامی 
اطراف ش��هر اهواز امتیاز ویژه ای به آنها داده شده 
و می توانند خدمت آنه��ا را بخرند.  فرزند من ترم 
شش مهندسی عمران است و نیازی به خرید پایان 
خدمت خود ندارد که باشگاه استقالل خوزستان 
اقدام به این کار کرده اس��ت. آنها س��ر فرزند من 
کاله گذاشته اند. باشگاه اس��تقالل خوزستان به 
جای این که پول فرزندم را بدهد، به او گفته است 
که به جای پولت خدمت سربازی ات را می خریم. 
متاسفانه دو باش��گاه استقالل و فوالد با همکاری 
هم اقدام ب��ه خرید خدم��ت س��ربازی برخی از 

بازیکنان خود کرده اند.«

تیتربازی

  جلس��ه هیأت مدیره باش��گاه مل��وان با نصرت 
ایراندوست برگزار شد که طی آن به سرمربی ملوان 
اولتیماتوم داده شد در صورت عدم کسب 6 امتیاز در 

3 بازی آینده برکنار می شود. 
  مجمع انتخاباتی فدراس��یون بولینگ و بیلیارد 
دیروز درحالی برگزار ش��د که در پایان این جلس��ه 
 هاشم اسکندری توانست با کسب حداکثر آرا برای 

4 سال دیگر در سمت خود ابقا شود.  
  س�تاد برگزاری هفدهمین دوره بازی های 
آسیایی اعالم کرد مراسم اهتزاز و نصب پرچم 

ایران در دهکده بازی ها امروز انجام می گیرد. 
  مارکو فان باس��تن به دلیل بیم��اری مجبور به 

استعفا از سمت مربیگری آلکمار شد. 
  داوران هفت��ه نه��م لیگ برتر فوتب��ال معرفی 
ش��دند که بر این اساس س��یدعلی، دیدار راه آهن – 
پرسپولیس و صالحی، مس��ابقه استقالل – فوالد را 

قضاوت می کنند. 
  نشست نبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران با 
مدیر ورزشي باشگاه ختافه اسپانیا و مشاور فدراسیون 
فوتبال اسپانیا در راستای گسترش همکاری فوتبال 

2 کشور دیروز برگزار شد. 
  جاس�م کرار،  هافبک عراقی اس�تقالل به 
دلیل مصدومیت برای دومین هفته متوالی در 

ترکیبش تیمش مقابل فوالد غایب است. 
  رئیس کمیته اخالق اعالم کرد محرومیت ایمان 
موسوی قطعی اس��ت و او نمی تواند در دیدار فوالد 

مقابل استقالل به میدان برود. 

مایلی که�ن:  از ک��ی روش می خواهم فقط یک 
بازی لیگ را نخوابیده نگاه کند/ب��رای ماجدی زود 

است درمورد  تیم های پایه  صحبت کند
عزیزمحم�دی: چرا کی روش برای همه فوتبال 
ما تصمیم می گیرد؟/ با یک سوم پول او می شد مربی 

دیگری آورد
موسوی: آلمان دست و پا بسته نیست 

مع�روف: شایس��تگی ق��رار گرفت��ن در میان 
بهترین های جهان را داریم

مورینیو: می خواس��تم جانش��ین کی روش در 
پرتغال شوم

ن�وروزی: مگ��ر در خیاب��ان مصدوم ش��دم که 
می خواهند کنارم  بگذارند

حاشیه
تکرار یک اتفاق عجیب

فرم تعیین جنسیت برای فوتبالیست ها
ح��دودا 8 م��اه پیش ب��ود که کمیته پزش��کی 
فدراس��یون فوتبال بحث جنسیتی فوتبالیست ها 
را مط��رح و عنوان کرد همه اعض��ای تیم های ملی 
بانوان باید با شرکت در آزمایش مربوطه جنسیتشان 
تأیید شود. آن زمان برخی افراد خاطی شناسایی و با 
محرومیت مواجه ش��دند و حاال دوباره این بحث در 
فوتبال ایران داغ شده است.  دکتر احمد  هاشمیان، 
رئیس کمیته پزشکی فدراس��یون دراین باره گفته 
است:  » ما در بخش پزشکی هیچ تفاوتی برای آقایان 
و بانوان نداریم و معاینات پیش از فصل بازیکنان باید 
در باشگاه ها انجام شود. در حوزه تعیین جنسیت باید 
فرم پزشکی که در اختیار باش��گاه ها قرار می گیرد 
تکمیل و درنهایت توس��ط پزشک متخصص تأیید 

شود تا از بروز مشکالت جلوگیری کرد.«

 استعفای جاللی
 از ریاست کانون مربیان

جلسه کانون مربیان روز گذشته در محل اتحادیه 
فوتبال با حضور برخی از مربیان کشور پشت درهای 
بسته برگزار شد. درحالی که به نظر می رسید به دلیل 
انتقاد اکثر مربیان لیگ برتری از نحوه برکناری دایی، 
خروجی جلسه دیروز انتشار بیانیه ای در حمایت از 
دایی باشد اما خبرهای دیگری از این جلسه بیرون 
آمد که مربوط به استعفای مجید جاللی از ریاست 
این کانون بود. طبق شنیده ها جاللی که پیش از این 
نیز انتقادش را نسبت به نحوه برکناری سرمربی قبلی 
پرسپولیس اعالم کرده بود، قصد داشته تا با بیانیه ای 
از او حمایت ش��ود اما برخی دیگ��ر از اعضا ازجمله 
محمد مایلی کهن با این اتفاق مخالفت کردند که این 
ماجرا باعث استعفای جاللی شده است. البته با این 

استعفا مخالفت شده است. 

 خلیلی، جایگزین نوروزی
 در لیست پرسپولیس

حمید درخش��ان، ک��ه دی��روز پ��س از حرف و 
حدیث های بسیار قراردادش با باشگاه پرسپولیس را 
سفید امضا کرد، مصرانه پیگیر بازگشت علی کریمی 
به فوتبال اس��ت. با این که کریمی پاسخ درخواست 
درخش��ان را داده و اعالم کرده از تصمیمش مبنی 
بر خداحافظی از فوتبال برنمی گردد اما س��رمربی 
پرس��پولیس دوباره ب��ا او تماس گرف��ت از طرفی 
درخشان پیگیر بازگشت مهرداد پوالدی نیز هست 
و از مسئوالن باشگاه خواسته هرچه سریع تر تکلیف 
این بازیکن را روش��ن کنند.  درخش��ان در تصمیم 
دیگری خواس��تار خروج نام رضا ن��وروزی مصدوم 
از لیست پرسپولیس ش��ده است تا بتواند به جای او 
بازیکن جدید جذب کند، ضمن این که احتمال عقد 
قرارداد با محسن خلیلی نیز پس از جلسه این بازیکن 

با سرمربی پرسپولیس بسیار باال رفته است.  

به بهانه حمله شدید مایلی کهن به فردوسی پور روی آنتن سیما

فوتبالی ها علیه »کی روشی پور«!

نادر فریاد شیران در گفت و گو با »شهروند«:  

فردوسی پور، مردم را بازی می دهد
نادر فریاد ش��یران، یار همیش��گی محمدمایلی کهن در تیم های لیگ برتری که به عنوان 
دس��تیار او کار می کند، در رابطه با اتفاقات رخ داده در برنامه نود به »ش��هروند« می گوید: 
»ابتدا این را بگویم که فردوسی پور س��ال ها قبل در انتقال مسائل ریز فوتبال به خانه های 
مردم نقش مؤثری داش��ت و باید از او تشکر کرد اما متأسفانه در س��ال های اخیر دیگر او 
بر خالف نامش عادل نیس��ت. با همین نظرس��نجی که می گذارد، مردم را با پاس��خ هایی 
که در نظر گرفته، در واقع بازی می دهد. متأس��فانه در برنامه دوش��نبه شب این هفته به 
مایلی کهن زمان کمی داده شد و نگذاشتند این شخص که همیشه برای پیشرفت فوتبال 
دلسوز اس��ت، صحبت های اصلی اش را بیان کند. فردوسی پور او را چندبار تهدید کرد که 

صحبت هایش را قطع می کند که درنهایت نیز این کار را کرد.«
وی همچنین می افزاید: »هیچ کس به اندازه مایلی کهن از س��ر دلسوزی صحبت نمی کند 
اما متأسفانه برنامه 90 س��مت و س��و گرفته و آن هم به دلیل عالیق مجری اش به برخی 
افراد است. چطور فردوس��ی پور به خودش اجازه نمی داد تا در برابر دایی موضع بگیرد اما 

در گفت وگو با مایلی کهن او را تهدید کرد.«

والیبالیست ها در اندیشه صعود به نیمه نهایی

ايران - آلمان؛ جدال تفکرات مربیان

هر 2 تجربه قبلی بایرن و منچستر سیتی در رویارویی در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان اروپا در هفته دوم این مرحله رخ داده بود اما حاال قهرمانان 
فصول گذشته بوندس لیگا و لیگ برتر در همان دور نخست، حساس ترین 
بازی ش��ب دوم هفته اول مرحل��ه گروهی فص��ل 2015-2014 لیگ 
قهرمانان را به میزبانی تیم آلمانی انجام می دهند. سیتی باید خوشحال 
باش��د که برخالف فصل قبل، بازی 2 تیم در دور پایان��ی گروهی برگزار 
نمی شود چون دراین صورت پلگرینی ضعف در ریاضی را به رخ می کشید 
و امکان داش��ت پس از عقب ماندن تیمش به جای یک مهاجم، مدافع به 

زمین بیاورد! 
غایبان بازی  : زابالتا از منچستر سیتی به دلیل محرومیت قبلی قادر به 
همراهی میهمان نیست.  این بازی بزرگ، محروم دیگری ندارد اما تا دلتان 
بخواهد در ترکیب 2 تیم مصدوم دیده می شود؛ از شواین اشتایگر، خاوی 

مارتینز و تیاگو آلکانتارا، مصدومان زانو گرفته تا تا یووتیچ و رافینیا.  
 ن�کات آماری :   بایرن در 3 فصل اخیر همیش��ه به نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان رس��یده اس��ت.  /   برتری بایرن در بازی برگش��ت یک چهارم 
نهایی فصل گذشته لیگ قهرمانان، اولین پیروزی خانگی باواریایی ها در 
5 رویارویی خانگی قبلی با نماینده های انگلیسی بود.  به هرحال عملکرد 
بایرن در بازی های خانگی اروپایی مقابل نماینده های انگلیسی شامل 11 
پیروزی، 6 تس��اوی و 3 باخت اس��ت.  /    جوهارت و وینسنت کمپانی، 
بازمانده های اولین پیروزی اروپایی منچستر سیتی در خانه آلمانی هستند؛ 

اتفاقی که درمرحله گروهی فصل 2009-2008 در زمین شالکه) با دروازه 
بانی نویر( رخ داد.  /    س��یتی فقط در 2 رقاب��ت از 71 جدال اخیرش گل 

نزده است. 
 آبی پررنگ، آبی کم رنگ

آنالیزهای »بلومبرگ« ثابت کرده چلس��ی موفق ترین انگلیسی فصل 
جاری لیگ قهرمانان خواهد بود اما رقم زدن بهترین شروع از فصل 2011-

2010، تضمینی برای حفظ رکورد قهرمان شدن مورینیو در دومین  سال 
هدایت تیم هایش نیست چون در 2 دهه گذشته تنها 2 بار، تیم هایی که در 

پایان هفته چهارم صدرنشین لیگ برتر بودند، قهرمان این مسابقات شدند 
که اتفاقا هر 2 بارهم چلسی این اتفاق را رقم زد. از طرفی شالکه برای اولین 

بار در 46 سال اخیر هیچ یک از 4 بازی ابتدایی بوندس لیگا را نبرده است. 
غایبان بازی : سانتا، گیفر، فارفان، گورتزکا، کرینچکو، کالسنیچ، متیپ 
و سوبتکای مصدوم از شالکه، امکان بازی ندارند و احتمال نرسیدن کاستا و  

هازارد به این بازی هم وجود دارد. 
نکات آماری :     چلسی مقابل تیم های آلمانی، 9 پیروزی، 4 تساوی 
و 4 باخت به دست آورده است.  /     چلسی تا به حال در بریج به آلمانی ها 
نباخته است.  /    مورینیو در 11 شروع قبلی خود در مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان، 7 پیروزی، 3 تس��اوی و تنها یک باخت به دست آورده که تنها 
شکستش در فصل گذش��ته مقابل بازل، اولین باخت خانگی چلسی در 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان پس از 30 بازی متوالی ب��ود.  /    آبی های 
لندن در 13 حضور قبلی ) 12 بار متوالی( در مرحله گروهی لیگ قهرمانان، 
8 بار به عنوان سرگروه صعود کردند و 2 بار به عنوان تیم دوم صعود کردند.  / 
   هیچ یک از تیم های مورینیو در خانه مغلوب آلمانی ها نشده اند.  /      الکه 
در هفتمین حضور در مرحله گروه��ی به پنجمین صعود متوالی از گروه 

می اندیشد.  
سایر بازی ها:  گروه پنجم: رم- زسکا مسکو/گروه ششم:  آژاکس- پاری 
سن ژرمن، بارس��لونا- آپوئل نیکوزیا/ گروه هفتم:  ماریبور- اسپورتینگ 

لیسبون/ گروه هشتم:  بیلبائو- شاختار، پورتو- باته


