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شهروند| مسابقات جهانی وزنه برداری روز گذشته 
بعد از حدود 9 روز برگزاری رقابت ها در اوزان مختلف به 
پایان رسید و تیم ایران بازهم دستش از عنوان قویترین 
مرد جهان برای دومین سال متوالی کوتاه ماند تا پسرفت 
این رشته کامال قابل مش��اهده باشد. عالوه بر این فقط 
یک مدال طال توسط کیانوش رستمی برای تیم 8 نفره 
ایران در این رقابت ها به دست آمد و 6 نفر دست خالی به 

ایران باز می گردند. 
بهداد ضعیف بود و نقره گرفت

بهداد س��لیمی که امید اصلی وزنه ب��رداری ایران در 
آلماتی قزاقستان به ش��مار می آمد و تنها طالیی ایران 
در بازی های آس��یایی بود، در همان حرکات یک ضرب 
کارش را ضعیف آغاز کرد. وزنه بردار دسته فوق سنگین 
ایران با 206 کیلوگرم در یکضرب کارش را آغاز کرد اما 2 
بار در زدن وزنه های 211 کیلوگرمی ناکام ماند تا آلبگوف 
روس با 210 کیلوگرم باالتر از س��لیمی در یکضرب به 
مدال طال برس��د. این درحالی است که رکورددار جهان 
در این حرکت بهداد سلیمی با 214 کیلوگرم است. بعد 
از حرکت یکضرب هم��گان تصور می کردند که حداقل 
ط��الی 2 ضرب و مجم��وع در اختیار وزنه ب��ردار ایران 
خواهد بود اما 2 رقیب روس بهداد در دوضرب نیز بهتر 
از او ظاهر شدند و سلیمی با 251 کیلو در دوضرب به برنز 
رس��ید و در مجموع نیز روی سکوی دوم ایستاد تا برای 
دومین سال متوالی عنوان قویترین مرد جهان از ایرانی ها 

گرفته شود و در اختیار روس ها باشد.
از هم تیمی تا همسر در کنار سلیمی

روز گذشته در س��الن آماده س��ازی وزنه برداران فوق 
س��نگین در حین مس��ابقه نفرات زیادی در کنار بهداد 
سلیمی دیده می شدند. پانزوان و زارع که مربیان تیم ملی 
بودند و رضازاده نیز ب��ر خالف اصول حرفه ای یک رئیس 
فدراسیون همیشه در کنار تخته قرار می گیرد. به جز این 3 
نفر کیانوش رستمی، دیگر وزنه بردار ایران و همسر بهداد 
سلیمی نیز دیده می شدند که به نظر می رسد هیچ کدام 
از آنها نتوانستند به قهرمان المپیک 2012 کمک کنند 
و نتیجه معکوس روی او داش��تند. س��لیمی که از  سال 

2009 تاکنون در 9 مسابقه متوالی قهرمانی آسیا، بازیهای 
آسیایی، رقابت های جهانی و المپیک عنوان قهرمانی را 
به دس��ت آورده بود، پس از نایب قهرمانی در رقابت های 
جهانی از فرط ناراحتی در هنگام مراسم توزیع مدال اشک 
ریخت. او در تمام مدتی که سرود روسیه درحال پخش بود 

نتوانست جلوی اشک های خود را بگیرد.
4 رده سقوط، حاصل برنامه ریزی یکساله

سال گذش��ته که کوروش باقری هدایت تیم ملی را 
برعهده داشت با کشیدن خط قرمز روی نام 6 وزنه بردار 
المپیکی توانست تیمی جوان را راهی این رقابت ها کند 
و در نهایت نیز به مقام سوم جهان در بخش تیمی برسد 

که تکرار بهترین مقام تاریخ وزنه برداری ایران بود. حاال 
بعد از گذش��ت یکس��ال و با وجود این که تمام سرمایه 
وزنه برداری در اختیار کادر فنی بود، ایران 4 رده سقوط 
داشت و با 2 طال، 3 نقره و یک برنز در مکان هفتم ایستاد. 
چین نیز باالتر از روسیه و قزاقستان قهرمان شد. به نظر 
می رسد وزنه برداری به انتهای خط رسیده و باید خون 
تازه ای در آن دمیده شود تا این سیر نزولی که در بازیهای 
آسیایی نیز شاهدش بودیم، در المپیک گریبان ایران را 

نگیرد.
سلیمی: حمایت نکنند،  طال در کار نیست

بهداد س��لیمی که برای نخس��تین بار در مسابقات 

بین المللی و در بخش بزرگساالن نتوانست روی سکوی 
قهرمانی برود، بعد از نایب قهرمانی در جهان می گوید: 
»من یک سال و اندی کنار گذاشته شدم و آنچنان تمرین 
نداش��تم. بنابراین فرمت بدنم به هم ریخت و شرایطم 
خوب نبود. زمان وزنه زدن وزنه ها برایم س��بک بود اما 
وقتی می خواستم آنها را باال بکشم دیگر توان نداشتم. 
این اتفاق و از دست رفتن طالی جهان تلنگری بود برای 
وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک تا ورزشکارانی مانند 
بهداد س��لیمی را دریابند و حواس شان به آنها باشد. در 

غیراین صورت مدال طالیی در کار نیست.«
توکلی:  ضعف فدراسیون باعث شد 4 رده 

سقوط کنیم
حس��ین توکلی، پیشکس��وت وزنه برداری درباره از 
دست رفتن قهرمانی دسته فوق سنگین به »شهروند« 
می گوید:  »درست است که بهداد سلیمی در این رقابت 
2 رقیب برجسته داش��ت اما بازهم همه چیز در دست 
خودش بود و نتوانست وزنه های خوبی را باالی سر ببرد. 
بهداد بعد از بازی های آس��یایی نتوانس��ت وضع بدنی 
خوبی برای خودش بوج��ود آورد، نهایتش نیز همین 
از دست رفتن قهرمانی بود. البته باید این را هم در نظر 
گرفت که یک ورزشکار نمی تواند همیشه روی سکوی 
نخست باشد و در همین رقابت هم شانس آورد که یکی 
از روسها در حرکت یکضرب اوت شد.« وی همچنین در 
رابطه با حضور همسر سلیمی در سالن تمرین تصریح 
کرد: »این مسأله به خود سلیمی بر می گردد و او با هزینه 
شخصی خود چنین کاری کرده است. قطعا روحیاتش 
طوری بوده که با حضور همسرش تمرکز ذهنی بهتری 
پیدا می کرده، اگرچه در نهایت قهرمانی از دست او رفت.« 
قهرمان المپیک سیدنی در پایان می گوید: »ضعف کل 
وزنه برداری ما که باعث شد 4 رده سقوط داشته باشیم، 
در اوزان دیگر اس��ت که هیچ مدالی به دست نیاوردیم. 
نمی شود همیشه از سلیمی و رستمی انتظار داشت و این 
نفرات نیز چند سال دیگر می روند. فدراسیون باید برای 
تیم های پایه برنامه ریزی داش��ته باشد و استعدادهای 

جدید رو کند.«

ش�هروند| فوتب��ال ای��ران مدت هاس��ت هیچ 
نماینده ای در هیأت رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیا 
ندارد. پس از کنار رفتن صفایی فراهانی از سمتش در 
فدراسیون، دیگر هیچ کدام از نمایندگان فوتبال ایران 
نتوانستند در جمع مدیران ارشد AFC جایی برای 
خود دست و پا کنند. 3 سال پیش بهترین فرصت برای 
تحقق این امر ایجاد شد اما علی سعیدلو، رئیس وقت 
سازمان تربیت بدنی با تصمیمی کامال غیرحرفه ای 
شخصا برای حضور در هیأت رئیس��ه کاندیدا شد. از 
آنجایی که هیچ یک از مس��ئوالن وقت کش��ورهای 
دارای حق رأی روی س��عیدلو ش��ناختی نداشتند 
شانس کسب کرس��ی آس��یایی به راحتی از دست 
رفت. حاال با گذشت چند س��ال از آن اتفاق انتخابات 
میان دوره هیأت رئیسه و اجرایی کنفدراسیون فوتبال 

آسیا نزدیک است. حدود 2هفته پیش که کفاشیان 
دم از حضور در این انتخابات زد، خیلی ها حرف های 
او را با لبخندی معنادار بی جواب نگذاشتند اما به نظر 
می رس��د رئیس فدراس��یون فوتبال عزمش را برای 
حضور در انتخابات هیأت اجرایی جزم کرده اس��ت. 
کفاش��یان که 2دوره عنوان بهترین فدراسیون آسیا 
را نیز از مقامات AFC گرفت، حاال در بین روس��ای 
فدراس��یون های قاره کهن فردی ش��ناخته شده به 
حس��اب می آید و با وجود تمام انتقادها رأی آوردن 

او در مجمع انتخاباتی بعید هم نیست. او در این باره 
می گوید: »بحث هایی در این زمینه صورت گرفته و 
تالش کردیم تا نظر مقامات AFC جلب ش��ود. اگر 
شرایط مهیا شود، کره ای ها می توانند در هیأت رئیسه 
حضور داشته باشند و ما هم شانس حضور در هیأت 
اجرایی را داریم؛ حق کش��ورهایی چون کره، ژاپن و 
ایران است که در هیأت رئیسه کنفدراسیون فوتبال 
آسیا حضور داشته باشند. این کشورها از نظر فوتبالی 
دارای شرایط بهتری نسبت به کشورهایی اند که در 

حال حاضر عضو هیأت رئیس��ه AFC هستند.« در 
چنین شرایطی خیلی ها معتقدند باید فردی فوتبالی 
و شناخته شده تر از ایران کاندیدا شود. حتی نام محمد 
دادکان هم به میان آمد که خود او چنین بحثی را رد 
کرد. ناصر نوآموز، رئیس اسبق فدراسیون فوتبال در 
این باره به »شهروند« می گوید: »شاید خیلی ها تصور 
کنند کفاش��یان به دلیل رفتارهای��ش نمی تواند در 
کنفدراسیون فوتبال آسیا سمتی را به دست آورد و تا 
حدی هم این نگاه درس��ت است اما باید طرف دیگر 
قضیه را نیز نگاه کنیم. کفاش��یان به واس��طه حدود 
7 سال حضور در رأس فدراس��یون فوتبال توانسته 
روابطی را به دست آورده و من احساس می کنم اگر او 
حاال دم از کاندیداشدن می زند، فکری در سر دارد که 

او را به موفقیت برساند.«

رئیس فدراسیون عزمش را برای دریافت کرسی بین المللی جزم کرده

AFC کفاشیان، کاندیدای هیأت اجرایی
  نوآموز در گفت وگو با »شهروند«:  او فکرهایی در سر دارد

گزارش »شهروند« از تداوم ناکامی های وزنه برداری ایران

رکود به جای رکورد
 حسین توکلی:  ضعف فدراسیون باعث شد 4 رده سقوط کنیم

روی خط فوتبال د  نیا
اسپانیا و انگلیس بردند، روسیه کاپلو باخت

خوش رقصی جلوی چشم ضعیف ها

شهروند| وقتی هندرسون بیست وس��ومین گل به خودی تاریخ 
تیم ملی انگلیس را به نفع اسلواکی به ثمر رساند به نظر می رسید رؤیای 
رسیدن به دستاورد 4 پیروزی در 4 بازی ابتدایی در مقدماتی یورو 72 
سراب باشد اما ثانیه هایی پس از یخ زدن ویمبلی، کاپیتان رونی، پنالتی 
حاصل از خطا روی خودش را به چهل و چهارمین گل ملی اش تبدیل 
کرد تا به دستاورد جیمی گریوز برسد. او حاال تنها 5 گل تا رسیدن به 
رکورد گل های ملی سر بابی چارلتون فاصله داشته باشد. وقتی رونی 
قبل از بازی در حضور »کای« یک��ی از فرزندانش کاله یادبود صدمین 
بازی ملی را دریافت کرد، می ش��د منتظر تبدیل ش��دن او به دومین 
انگلیسی زننده گل در صدمین بازی ملی اش شد؛ آن هم پس از همان 
کسی که جایزه اش را از دستانش گرفت. یعنی سر بابی چارلتون! ولبک 

هم 2 گل دیگر زد تا با رساندن تعداد گل هایش به 4 گل در 4 بازی اخیر 
ملی، چهارمین پیروزی انگلیس در دهمین بازی ملی انجام شده در 
روز شنبه را رقم بزند؛ آنچه به معنای چهارمین پیروزی سه شیرها در 
4 بازی ابتدایی مقدماتی یورو بود. حاال تیم هاجسون با موفقیت تمام، 
بازی های مقدماتی یورو 2016 در س��ال 2014 را به پایان برده و برای 
تکمیل پروس��ه صعود به ادامه پیروزی هایش در  سال آینده میالدی 

می اندیشد.
فرمانروایی ایسکو 

تیتر روزنامه های اسپانیایی در توصیف نمایش بی نظیر ایسکو اصال 
هم اغراق آمیز نبود. بهترین ایسکوی تاریخ با ضربه ای دیدنی و کاتی 
حیرت آور، گل اول اس��پانیا را وارد دروازه بالروس کرد. این گل اولین 
گل ملی او در زمان حضور ثابت در ترکیب اس��پانیایی ها محس��وب 
می شود. بوسکتس هم با یک شوت از بیرون محوطه جریمه رکوردی 
خاص ثبت کرد؛ هیچ بازیکنی به ان��دازه او در مقدماتی یورو 2016 از 
پشت محوطه جریمه گل نزده است! او با این شوت، باعث شد قهرمان 
سابق یورو برای اولین بار از بازی  سال 2009 مقابل بلژیک در یک بازی 
مقدماتی یورو، 2 بار با شوت از پشت محوطه به گل برسد. پدرو گل سوم 

را زد تا در شب سیزدهمین پیروزی خانگی متوالی اسپانیا در مقدماتی 
یورو، دومین پیروزی متوالی الروخا بر بالروس هم شکل بگیرد.

شکست و اخراج؟
روس��یه یک بر صفر در خانه اتریش مغلوب ش��د تا بهانه الزم برای 
اخراج کاپلوی شاکی از نگرفتن حقوق فراهم شود! سوئد هم در خانه 
مونته نگرو به نتیجه ای بهتر از تساوی یک بر یک دست نیافت تا همراه 

زالتان، اندکی نگران روزهای پرتب و تاب آینده شود!
سایر نتایج مقدماتی یورو 2016 

گروه سوم: لوکزامبورگ صفر - اوکراین 3، مقدونیه صفر - اسلواکی 
2/ گروه پنجم: سن مارینو صفر - استونی صفر، سوییس 4 - لیتوانی 

صفر/ گروه هفتم: مولداوی صفر - لیختن اشتاین یک

| حسین جمش�یدی| شهروند| فوتس��ال ایران 
که پیش از ای��ن با حذف از جام جهان��ی در مرحله یک 
هشتم نهایی و شکس��ت در فینال جام ملت های آسیا 
مش��خص ش��ده بود، روند نزولی را در پیش گرفته، بار 
دیگر با نتیجه ای که در گرندپریکس برزیل برایش رقم 
خورد، همه امیدها را نسبت به خود ناامید کرد. شکست از 
کلمبیا در نیمه نهایی این رقابت ها نشان می دهد که دیگر 
فوتسال ایران جزو برترین های دنیا قرار ندارد اما جالب 
اینجاست که هیچ تغییری در بخش مدیریت و فنی نیز 
شاهد نیس��تیم. در همین باره سرمربی سابق تیم ملی 
فوتس��ال که این تیم را ت��ا یک قدمی 4 تی��م برتر دنیا 
پیش برد و قهرمانی های زیادی را در آس��یا کسب کرد، 
معتقد است باید رویه کمیته فوتسال تغییر کند. در ادامه 

گفت وگوی حسین شمس را با »شهروند« می خوانید:  
  از مسابقات گرندپریکس شروع کنیم که ایران 
عنوان سومی را در آن به دست آورد. به نظر شما 

چرا این ناکامی ها تمامی ندارد؟
من بارها در مورد افت فوتسال هشدار دادم اما کسی 
گوشش بدهکار نیست. بهتر اس��ت از این پس در مورد 
مذاک��رات 1+5 یا بحث بهبود وض��ع ترافیک صحبت 

کنم. وقتی فردی را از خارج از چرخه فوتسال به صندلی 
ریاست می رسانند و مردم نیز در کوچه و خیابان از من 
دالیل افت فوتسال را سوال می کنند، بهتر است که خود 

این آقایان در مورد ناکامی ها توضیح دهند.
  ش�ما دلیل ناکامی های اخیر فوتس�ال را فنی 

می بینید یا مدیریتی؟
جدا از بحث مدیریتی ک��ه واقعا ارزش صحبت 
ک��ردن هم ن��دارد، در بخش فنی نیز خس��وس 
تصمیمات بس��یار ضعیفی می گیرد و در همین 

بازی کلمبیا وقتی نتیجه مساوی بوده، تیم را 
5 نفره کرده است. مطمئن باشید وقتی 

از سفر هم برگردند، از مردم طلبکار 
هستند و هیچ پاسخی به سواالت 
رس��انه ها هم نمی دهند، دقیقا 

همان طور که بعد از باخت به 
ژاپن همه چیز را خوب جلوه 

دادند. 
 مدت�ی قب�ل کمیته 

فنی فوتسال تشکیل 
شد که ش�ما نیز عضو 

آن بودید. خروجی آن کمیته فنی چه بود؟
کمیته فنی یک جلسه تشکیل شد و دیگر تکلیفش 
معلوم نیست. کفاشیان گفت که هدفمان اول تا سومی 
جام جهانی 2016 اس��ت و این کمیته برای همه کارها 
تصمیم گیرنده است اما افتخاری بعد از آن جلسه 
اعالم ک��رد که اعضای این کمیت��ه باید از 
س��وی هیأت رئیسه فدراس��یون تأیید 
شوند. من با 25 سال س��ابقه در فوتسال 
باید تأیید صالحیتم به دس��ت یکس��ری 
آدمی باشد که از فوتبال و فوتسال چیزی 
س��ر در نمی آورند. مثال آیت الهی 
چه می داند فوتسال چیست 
که بخواهد در مورد من نظر 
بدهد؟ باور کنید از نفس 
کشیدن در این ورزش 

خسته شده ام.
 افتخ�اری، رئیس 
فعلی کمیته فوتسال 
از کج�ا وارد ای�ن 
رشته ش�د. به نظر 

می رسد کسی جرأت برکناری او را در فدراسیون 
ندارد؟

من می دان��م ایش��ان از کجا آم��ده اما ش��اید برای 
فوتسالمان خوب نباش��د که ش��کل وارد شدنشان به 
فوتس��ال را بگویم. البته این آقا االن تا س��اعت 4 بعد از 
ظهر در وزارت ورزش مش��غول اس��ت و فقط 2 ساعت 
برای فوتس��ال وقت می گذارد. متأسفانه هیچ کس هم 
جرأت برکناری او را ندارد و به نظر او هم اعتقاد عجیبی 

به خسوس دارد.  
  به نظرتان با رفتن خسوس مشکالت حل می شود؟

خس��وس که از خدایش است در این بحران اقتصادی 
اروپا که به دس��ت آوردن هزار یورو هم س��خت است، در 
ایران 11 هزار یورو بگی��رد و با این پ��ول کالهش را هوا 
می اندازد اما بحث من بیش��تر روی تشکیالت فوتسال 
است که با یک اتاق 2 در 3 نمی توان آنرا اداره کرد. فوتسال 
تشکیالت مستقل می خواهد و به نظرم باید ترابیان به این 
رشته بازگردد. در زمان مدیریت ترابیان خودم منتقد او 

بودم اما االن می فهم بهترین دورانمان را با او داشتیم.
درخص�وص  صحبت های�ی  روزه�ا  ای�ن    
سرمربیگری وحید شمسایی در تیم ملی شنیده 

می شود، با این اتفاق موافق هستید؟
وحید شمس��ایی بازیکن بزرگی بوده و مربی خوبی 
است اما نباید بالیی را که سر دایی آمد سر او نیز بیاوریم. 
شاید خودش دوست داشته باشد، سرمربی تیم ملی شود 
اما وقتی روی نیمکت تیم ملی بنشیند می فهمد که با چه 
چالش هایی روبه روس��ت. مربیان جوان ما هنوز تفاوت 

مربیگری باشگاهی با تیم ملی را نمی دانند.

حسین شمس در گفت وگو با »شهروند« از دالیل ناکامی تیم ملی فوتسال می گوید

با یک اتاق 2 در 3 نمی توان فوتسال را اداره کرد
  شمسایی هنوز تفاوت مربیگری باشگاهی با ملی را نمی داند

گودرزی، بساط شکایت کشی را جمع می کند

 وزیر ورزش، واسطه آشتی کنان 
دایی و مایلی کهن

ش�هروند| وزیر ورزش که بعد از زندانی ش��دن 
محمد مایلی کهن، س��ریعا به ای��ن قضیه واکنش 
نشان داد و خواس��تار فراهم کردن مقدمات آزادی 
وی ش��د، بعد از آزادی او نیز تصمی��م جدیدی را 
اتخاذ کرد. محمود گودرزی بع��د از اطالع از آزادی 
محمد مایلی کهن و رضایت دایی نشست خصوصی 
را با برخی پیشکسوتان فوتبال ازجمله علی پروین، 
حسین کالنی و جعفر کاشانی برگزار کرد. در این 
جلس��ه که برخی دیگر از اهالی فوتبال نیز حضور 
داشتند، حضار خواستار کنار گذاشتن کدورت ها در 
ورزش ش��دند و گودرزی نیز همان جا اعالم کرد از 
شکایتش علیه علی دایی صرف نظر می کند. البته 
دیروز وکیل علی دایی اعالم کرد که گودرزی هنوز 
به صورت قانونی ش��کایتش را پس نگرفته و اگر تا 
قبل از اعالم رأی جل��وی آنرا نگیرد، دایی نیز اعاده 

حیثیت خواهد کرد.
ضمن اینکه فاطمه محراب��ی، مدیرکل حقوقی 
وزارت ورزش و جوان��ان در این باره به »ش��هروند« 
می گوید: »وزیر ورزش دستور پس گرفتن شکایت 
از علی دایی را صادر ک��رده و تا پایان هفته مراحل 

قانونی این کار انجام خواهد شد.«
جدا از این مس��أله به نظر وزیر ورزش که با پس 
گرفتن شکایتش علیه دایی سعی در ایجاد رابطه ای 
بهتر میان او و وزارتخانه دارد، قص��د دارد به زودی 
جلس��ه آش��تی کنانی را میان دایی و مایلی کهن 
برگزار کند تا این بار این 2 نفر به صورت همیشگی 
اختالفات را کنار گذاشته و از صحبت علیه یکدیگر 
بپرهیزند. حس��ین کالن��ی، یکی از حاض��ران در 
این جلسه به »ش��هروند« می گوید:  »نمی دانم چرا 
ماجرای شکایت وزیر از دایی رس��انه ای شده بود. 
بعد از شنیدن صحبت های گودرزی متوجه شدم 
که او از ابتدا هم با این مس��أله مخالف بوده است اما 
ش��رایطی پیش آمده که مجبور به ش��کایت شده 
است.  ای کاش داس��تان مایلی کهن و دایی نیز به 

این جا نمی رسید.«
ش��اید رضایت دایی برای آزادی مایلی کهن آغاز 
راهی برای گذشت در فوتبال باشد و از این پس نیز 
بیشتر از مجادله، شاهد ایجاد یک فرهنگ جدید به 

نام گذشت در فوتبال باشیم.

دریچه

نباختن پس از یک دهه
تساوی سن مارینو مقابل استونی موجی از شادی را 
در کشور 30 هزارنفری اروپا به وجود آورد! ماجرا از این 
قرار است که سن مارینو با این تساوی درواقع اولین 
امتیاز دوران حضور خود در ادوار مختلف رقابت های 
مقدماتی یورو را به دست آورد؛ آنچه به معنای اولین 
موفقیت اس��تونی در نباختن در یک بازی یک دهه 
اخیرش بود! تنها بازمانده سن مارینو از پیروزی قبلی 
این تیم دربیش از یک دهه پیش، کاپیتان 38ساله 

بازی اخیر این تیم بود.

کتک کاری داور با کارمند تیم
در یک اقدام تقریبا بی سابقه، داور بازی اخیر تیم 
دس��ته دومی اوساس��ونا با یکی از کارمندان باشگاه 
باس��کی به زد و خورد پرداخت! علت اصلی درگیری 
طرفین مشخص نشده اما طبق مشاهدات گویا آتش 
داور بازی بسیار تندتر از کارمند 20ساله باشگاه بود 
چون انگار به هیچ وجه قصد کوتاه آمدن از موضعش را 

نداشت و مدام کتک می زد.

برایانت، الگوی کیلینی
جورجو کیلن��ی، مدافع مس��تحکم یوونتوس در 
مصاحب��ه ای جالب الگ��وی خود را کوب��ی برایانت، 
چهره اسطوره ای بسکتبال آمریکا نامید. او دراین باره 
حرف های جالبی زد: »در س��نین کودکی به ورزش 
بسکتبال عالقه مند بودم و اغلب با دوستانم در مدرسه 
بسکتبال بازی می کردیم اما چون قد کوتاهی داشتم 
از ادامه دادن این رشته منصرف شدم و خوشبختانه 
به جایش به فوتبال روی آوردم. در بسکتبال قهرمانم 
کوبی برایانت بود و زمانی که به فوتبال روی آوردم با 
تماشای بازی های الگویم، پائولو مالدینی رشد کردم.«

جدیدترین قربانی یورو 2016
نوبت به دیک ادووکات، سرمربی هلندی صربستان 
رسید تا ش��غل خود را از دس��ت بدهد. پس از نتایج 
ضعیف تیم بالکانی، ادووکات ترجیح داد سرنوشتی 
شبیه رانیری، سرمربی اخراجی یونان نداشته باشد 
و به همین خاطر بع��د از نتایج ضعی��ف تیمش در 
بازی ه��ای مقدماتی ی��ورو 2016 تصمیم گرفت از 
س��مت خود کناره گیری کند. فدراس��یون فوتبال 
صربستان با پذیرش استعفا، تالش برای یافتن مربی 

جدید را آغاز کرده است.

دروازه بان آلمان بوکسور شد 
تیم وی��زه، دروازه بان س��ابق تیم ملی آلمان قصد 
دارد آن قدر در رشته جدیدش، بوکس بدرخشد که 
دیگر کسی او را به خاطر اشتباه هولناک در بازی لیگ 
قهرمانان بین وردربرمن و یوونتوس به یاد نیاورد. این 
دروازه بان مدتی پس از بازنشس��تگی رسما در یک 
برنامه تلویزیونی اعالم کرد از این پس در رقابت های 
بوکس به آلمان خدمت می کند. تیپ و ظاهر کامال 
فاصله گرفته او با فوتبالیس��ت ها و شبیه شدنش به 

بوکسورها از نکات جالب برنامه اعالم حضور ویزه بود.

ورزش جهان

تیتر بازی

 اینستاگرام

  در جلس��ه دیروز مس��ئوالن تراکتورس��ازی و 
گسترش فوالد 2 باشگاه بر سر معاوضه بایرامی و 

ابراهیمی به توافق رسیدند.
  کامران حسینی جم با 5 پیروزی صاحب مدال 
طالی وزن 80کیلوگرم رقابت های کشتی ساحلی 

بازی های آسیایی ساحلی شد. 
  تیم ملی پرورش اندام کشورمان با کسب 2 مدال 
طال، 3 نقره، یک برنز و 2 عنوان چهارمی به مقام 
نایب قهرمانی مس��ابقات قهرمانی جهان دست 

یافت. 
  طبق اعالم وزارت ورزش انتخابات فدراس��یون 
شطرنج 8 آذرماه برگزار می شود. همچنین رئیس 
فدراس��یون تیراندازی امروز از میان 17 کاندیدا 

انتخاب می شود.
  انتخاب سرمربی جدید تیم ملی بسکتبال به بعد 

از انتخابات این فدراسیون موکول شد.

منتقمی: برند پرسپولیس کمتر از 100 میلیارد 
تومان نیست/ نمی دانم سیاس��ی خریدار باشگاه 

هست یا نه 
وینگادا: پولم را می خواهم، چون زندگی دارم 

فرکی: با اعالم فهرس��ت دوم س��ربازان اتفاقات 
وخیم تری رخ می دهد

افشارزاده: کرار جایی نمی رود

شکرگزاری ادینیو

لوس��یانو ادینی��و، مهاج��م تی��م فوتب��ال 
تراکتورس��ازی با قرار دادن این عک��س از خود و 
فرزند نورسیده اش در صفحه شخصی اش نوشت: 

»خدایا شکرت بابت این نعمت بزرگ.«

کی روش بازیکنانش را یکی یکی از دست می دهد

آندو، ممنوع الخروج شد
شهروند| آندرانیک تیموریان که طی سال های 
حض��ورش در اس��تقالل هم��واره ب��ا مش��کالت 
مال��ی و گرفت��ن مطالبات��ش مواجه بوده اس��ت، 
به خاط��ر پرداخت نش��دن مالیاتش در فهرس��ت 
فوتبالیس��ت های ممنوع الخروج ق��رار گرفته و به 
نظر می رسد در صورتی که این مشکل حل نشود، 
وی یک��ی از غایب��ان تیم مل��ی در اردوی آفریقای 
جنوبی خواهد بود. این مش��کل در شرایطی برای 
تیموریان به وجود آمده که مه��رداد پوالدی دیگر 
بازیکن مورد عالقه کی روش به خاطر مش��کالت 
س��ربازی نمی تواند تیم ملی را همراهی کند. البته 
فدراسیون فوتبال در تالش است تا هرچه سریع تر 
مش��کل مالیاتی این بازیکن را حل کن��د اما هنوز 
اتفاق مثبتی رخ نداده است. س��رژیک تیموریان، 
برادر و مدیربرنامه های  هافبک تیم ملی دراین باره به 
»شهروند« می گوید: »حدود 20 روز پیش نامه ای از 
اداره مالیات به دستمان رسید که در آن اعالم شده 
بود باید مالیات را پرداخت کنیم. با توجه به قرارداد 
آندو با استقالل ما هم این نکته را به باشگاه گفتیم 
اما هنوز خبری نشده اس��ت. تیموریان هم قرارداد 
امس��ال را طلب دارد و ه��م مالیات پارس��ال را. اما 
هیچ کدام تا این لحظه پرداخت نشده است. نمی دانم 
آخر قصه چه می شود اما مسئوالن استقالل تا دیر 

نشده باید فکری انجام دهند.«

ذره بین

هشدار هیأت مدیره به درخشان

دایی، گزینه سرمربیگری پرسپولیس!
ش�هروند| اتفاقات عجیب و غریب در باش��گاه 
پرس��پولیس کم رخ نمی دهد. در ادامه سریال این 
مسائل حاشیه ای هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس، 
صحبت از ایجاد تغیی��ر در کادرفنی به میان آورده 
اس��ت. آن هم در فاصله کمتر از یک هفته به دربی 
پایتخت که پرسپولیس جز آرامش به چیز دیگری 
نیاز ندارد. به نظر می رس��د حمیدرضا سیاسی که 
چندماه پیش برای برکناری دایی تمام حواش��ی را 
به جان خرید و حمید درخشان را جایگزین او کرد، 
بازهم قصد دارد نام خود را بر سر زبان ها بیندازد. او 
در این باره به »شهروند« می گوید: »از نظر ما حمید 
درخشان باید در دربی پایتخت نتیجه خوبی کسب 
کند. ما به او هشدار داده ایم که مراقب نتیجه بازی 
با اس��تقالل باش��د. دلیل این مس��أله هم شخص 
درخشان نیس��ت، هدف ما موفقیت پرسپولیس 
اس��ت و برای این کار شاید الزم باش��د هر اقدامی 
انجام دهیم.« او از مطرح کردن گزینه های مربیگری 
پرس��پولیس هم ابایی ندارد:   »به نظر من هرکسی 
می تواند گزینه سرمربیگری پرسپولیس باشد؛ حتی 
علی دایی نیز یکی از گزینه های ما برای آینده است. 
این آینده می تواند همین فصل باشد یا فصل آینده. 
ما سعی می کنیم بهترین کارنامه را ببینیم. زمانی 
احساس کردیم نمی توانیم با دایی کار کنیم اما االن 
به این نتیجه رسیدیم که می تواند یکی از گزینه های 
ما باشد، البته هنوز تصمیم قطعی در این باره گرفته 

نشده است.«

حاشیه


