
زيدان سه سال قراردادش را با رئال مادريد تمديد كرد
پس از اينكه جمعه توافق ايسكو با باشگاه رئال براي تمديد قراردادش اعالم شد، امروز منابع اين روزنامه  اسپانيايي خبر از توافق سه ساله زيدان با رئال دادند. سرمربي فرانسوي از اين اتفاق خوشحال است، چون قرارداد او 
بيشتر از دو سال تمديد شد. اين به معناي اعتماد باشگاه به زيدان است. سرمربي كنوني مادريد دستمزدش دو برابر شد و ساالنه بيش از 4/35 ميليون يورو دريافت خواهد كرد. در مجموع ارزش قرارداد زيدان هشت ميليون 
يورو است. زيدان در دو سال گذشته توانست ۶ جام قهرماني )دو ليگ قهرمانان، دو سوپر جام اروپا، يك الليگا و يك جام جهاني باشگاه ها( به دست آورد. او چهارمين سرمربي پر افتخار تاريخ ۱۱5 ساله باشگاه مادريد است. 
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 درخشش تيم ملي بسكتبال 
در برابر سوريه

امروز ايران براي صدرنشيني به مصاف اردن مي رود
ماجراي پاس ندادن به منشا

پيشرفت در سرويس و دريافت

به دنبال كسب نتيجه نيستيم

تيم پرسپوليس ش��رايط بسيار خوبي 
دارد و مي بينيم كه در سه بازي هم پيروز 
شده است. برانكو در نقل  و انتقاالت به خوبي ضعف هاي 
تيمش را شناخت و بازيكن جايگزين كرد و االن شرايط 
تاكتيكي و تكنيكي تيم در بهترين وضعيت ممكن است. 
اميدوارم اين روند در بازي با االهلي هم ادامه  داشته باشد 
و پس از پيروزي برابر اين تيم، پرسپوليس به جمع چهار 
تيم برتر آسيا صعود كند. اتفاق خوبي افتاد كه طارمي 
پايش به گلزني باز شد. او امسال هم مي تواند آقاي گل 
ليگ شود. اگر اين اتفاق رخ دهد مثل من سه بار پياپي 
آقاي گل شده كه من از اين بابت خوشحال مي شوم. او 
مي تواند به ركورد من برسد. هواداران معتقدند برخي از 
بازيكنان به منشا پاس نمي دهند، اين حرف و حديث ها 
هميشه در تيم هاي موفق وجود دارد. بازيكنان نبايد به 
اين مسائل فكر كنند. مگر مي شود در فوتبال به بازيكني 
پاس ندهند؟ من كه نديدم بازيكني بخواهد از روي عمد 
به منشا پاس ندهد. بهتر است تمركزشان روي بازي ها 

باشد تا در ديدار برابر سياه جامگان به پيروزي برسند. 

تيم ايران در بازي اول ش��روع بس��يار 
خوبي داش��ت. غير از ست دوم در ساير 
س��ت ها برتري ايران بر كره جنوبي كامال محس��وس 
بود. در مجموع به نظرم نحوه بازي ايران با كره جنوبي 
تفاوت داشت و برتر بوديم. تيم ايران سطح بااليي دارد و 
با اين شرايط نبايد در آسيا مشكلي داشته باشيم. البته 
نبايد اشتباه كنيم و معيار سنجش تيم ملي را تيم هاي 
آس��يايي قرار دهيم. ما از آس��يا فراتر هستيم، اما براي 
اينكه در جهان هم بتوانيم هميش��ه در جمع مدعيان 
باشيم بايد در برخي فاكتورها پيشرفت كنيم. تيم ايران 
در بخش سرويس از تيم هاي خوب دنيا عقب است، اما 
با اين حال در ست اول برابر كره جنوبي عملكرد بسيار 
خوبي داشتيم. در س��ت دوم اين فاكتور و دريافت اول 
ايران دچار مشكل شد، اما در مجموع ما بازيكناني داريم 
كه تكنيك بااليي دارند و مي توانند برخي ضعف هاي تيم 
را برطرف كنند. تيم ايران بايد در سرويس و دريافت اول 
بهتر شود تا بتواند هميشه در سطح اول جهان با حريفان 
خود رقابت كند. با اين روند فعلي در مسابقات انتخابي 
جهان مشكلي نخواهيم داشت، اما شايد در بازي هاي 
قهرمان قاره ها كمي دچار مشكل شويم. از اينكه ديدم 
جوانان خوبي در ليس��ت س��رمربي تيم ملي هستند 
خوشحال ش��دم، اما به نظرم اين تعيين كننده نيست 
و بايد منتظر ماند و ديد كه نفرات نهايي چه بازيكناني 
خواهند بود. به نظر من مي توان برخي از بازيكنان جوان 
را رفته رفته وارد تركيب اصلي كرد. با تمام احترامي كه 
براي كادر فني قائل هستم و اينكه بسيار به نظم اعتقاد 
دارم دوس��ت داش��تم نام عادل غالمي را هم در ليست 

اعالم شده مي ديديم كه به هر حال اينگونه نشد. 

تمرينات بسكتبال س��ه نفره بانوان به 
خوبي پيگيري مي شود. ملي پوشان در 
دو نوبت صبح وعصر تمرين مي كنند. هفته آينده نيز 6 
جلسه تمريني را در برنامه داريم. عنوان شده شايد تيم 
ملي به بازي هاي داخل سالن اعزام نشود، ثبت نام ها از 
دوماه قبل صورت گرفته. از اين بابت جاي نگراني وجود 
ندارد. برهمين اس��اس نيز ما برنامه هاي خود را دنبال 
مي كنيم و قرار است شنبه لباس هاي تيم ملي را دريافت 
كنيم. اما هنوز زمان اعزام مشخص نشده. شرايط تيم 
خوب است. بانوان پس از حضور در رقابت هاي آسياي 
ميانه در قزاقس��تان نش��ان داد كه زنگ تفريحي براي 
تيم هاي ديگر نيست. اين در حالي است كه در نخستين 
تجربه اي كه در اين مسابقات داشتيم عنوان سومي را به 
دست آورديم. تجربه بسيار ارزشمندي كه به طور حتم 
در بازي هاي داخل س��الن نيز به ما كمك خواهد كرد. 
در رقابت هاي آسياي ميانه براي پخش زنده رقابت ها از 
تيم ها هزينه اي را دريافت مي كردند. اما جذابيت بازي 
تيم ايران و نوع پوش��ش بازيكنان ما باعث شد تا براي 
پخش زنده ديدار دو تيم ايران و روس��يه از تيم ما هيچ 
هزينه اي دريافت نشود. حضور تيم ايران در رقابت هاي 
آسياي ميانه ايده اي شد تا در بازي هاي آسيايي داخل 
سالن نيز با اعتماد به نفس باال شركت كنيم. به طورحتم 
تعداد شركت كنندگان درمسابقات تركمنستان باالتر 
است و با تيم هاي قدرتمندي روبه رو خواهيم شد اما اين 
را بايد تاكيد كنم كه ما براي كسب نتيجه به اين رقابت ها 
نمي رويم. اين بازي ها فرصتي است تا بسكتبال بانوان 
ايران را به تيم هاي آس��يايي نش��ان بدهيم و اميدوارم 
جايگاه بس��كتبال بانوان ايران را با پوشش اسالمي در 

سطح آسيا تثبيت كنيم. 

  ديويد اندر س�ن، كاپيتان تيم بسكتبال استراليا 
در كاپ آسيا، مصدوم شد و به استراليا بازمي گردد. 
  تي�م جوان�ان واترپلو  با شكس�ت مقابل مصر در 

جايگاه شانزدهم جهان ايستاد. 
  دادگر: فدراس�يون تيراندازي ۱۶ ميليارد بدهي 

دارد/ راي ديوان ارتباطي به انتخابات اخير نداشت
  بارسلونا بامداد دوشنبه در ديدار رفت سوپرجام 
اس�پانيا در نوكمپ به مصاف رئ�ال مادريد مي رود. 
ليونل مسي، ستاره آبي اناري ها برترين گلزن تاريخ 
ال كالسيكو است اما او ۱۷۷۲ روز است كه نتوانسته 

در نوكمپ دروازه سفيدپوشان را باز كند. 
  جلس�ه هي�ات اجراي�ي كميته مل�ي المپيك با 
حضور اعضا برگزار ش�د و مهم تري�ن اتفاقي كه در 
اين جلس�ه رخ داد، اعالم اين ب�ود كه پيش نويس 
 IOC اساسنامه كميته ملي المپيك مورد تصويب

قرار گرفته است. 

رقابت هاي دووميداني قهرمان��ي جهان به اوج خود 
رسيده اس��ت و امشب در لندن پايان مي يابد. امريكا 
تا قبل از بازي هاي ديش��ب با 8 مدال طال و 8 نقره با 
اقتدار در صدر جدول قرار داشت و بعيد است كسي 
بتواند صدرنشيني اين تيم را تهديد كند. نزديك ترين 
رقيب امريكا در جدول كنياست كه تا پايان بازي هاي 
روز جمعه، فقط 3 مدال گرفته بود. رده س��وم هم به 
لهستان شگفتي ساز رسيده است كه 2 مدال طال و 2 

نقره در كارنامه دارد. 
در بازي هاي روز هشتم بريتني ريسه با پرش 7 متر و 
دوسانتي، مدال طالي بخش پرش طول زنان را مال 
خود كرد و داريا كليشيناي روس تنها با 2 سانتي متر 
اختالف به مدال نقره رس��يد. روس��يه از بازي هاي 
امس��ال به دلي��ل دوپينگ مح��روم بود ام��ا برخي 
ورزشكاران اين كش��ور ازجمله داريا، به صورت آزاد 
در رقابت ها ش��ركت كردند. در روز هشتم مسابقات 
فينال پرتاب چكش هم برگزار ش��د و پاول فاجدك 
لهستاني قهرمان مسابقات شد. طالي دوي 200متر 

زنان هم به دافنه اسچيپرز رسيد. 

خبر كوتاه

صدرنشيني بالمنازع امريكا 
در  جهاني دووميداني

سرخط خبرها نگاه گزارش روز

بهترين ها
بهنام يخچالي با كس�ب 
به عن�وان  امتي�از،   ۲5
امتيازآورتري�ن بازيكن 
مي�دان ش�ناخته ش�د. 
محم�د جمش�يدي ب�ا 
۱۶، حامد ح�دادي با ۱۲، 
سجاد مش�ايخي با ۱۱ و 
اوشين س�اهاكيان با ۱0 
امتياز، ديگ�ر بازيكنان 
پرامتي�از اي�ران بودند. 
همچنين حامد حدادي 
ب�ا ۱3 ريباند و اوش�ين 
ب�ا ۱۲ ريبان�د، بهتري�ن 
و  اي�ران  ريباندره�اي 

ميدان بودند.

تيم ملي بس��كتبال دومين 
 ديدار خ��ود در مس��ابقات 
كاپ آس��يا را با برتري برابر سوريه به پايان 
رساند. در ادامه مس��ابقات بسكتبال كاپ 
آس��يا كه در بي��روت لبنان جري��ان دارد، 
ملي پوش��ان كش��ورمان به مصاف سوريه 
رفتند و موفق شدند اين تيم را با نتيجه 87 
بر 63 شكست دهند. اين دومين ديدار تيم 
ملي بسكتبال در رقابت هاي كاپ آسيا بود. 
آنها كه در گروه اول مسابقات قرار دارند، در 
نخستين ديدار خود موفق به شكست 101 
بر ٥4 هند ش��ده بودند. ش��اگردان مهران 
حاتمي دو كوارتر نيمه نخس��ت ديدار برابر 
س��وريه را با نتيجه 28 بر 20 و 24 بر 12 به 
س��ود خود تمام كردند. آنها ام��ا در كوارتر 
سوم با نتيجه 18 به 19 بازنده ميدان شدند 
با اين حال كوارت��ر پاياني را با برتري 17 بر 
12 خ��ود تمام كردند ت��ا در مجموع برنده 
بازي باشند. در اين مس��ابقه همانند بازي 
نخست سجاد مش��ايخي، بهنام يخچالي، 
محمد جمشيدي، ارسالن كاظمي و حامد 

حدادي تيم ش��روع كننده ايران بودند. در 
ديگر ديدار گروه نخست مسابقات بسكتبال 
كاپ آسيا كه پيش از ديدار ايران برابر سوريه 
برگزار شد، اردن موفق به شكست 61 بر ٥4 
هند شد. همچنين پيش از ديدار ايران، دو 
ديدار از گروه دوم مس��ابقات برگزار شد كه 
طي آن قطر 67 به 92 مغلوب چين ش��د. 
فيليپين هم 84 بر 68 عراق را شكست داد. 
تيم ملي بس��كتبال كشورمان هم يكشنبه 
س��ومين و آخرين ديدار مقدماتي خود را 
برابر اردن برگزار مي كند. اين ديدار ساعت 
20 به وقت ايران برگزار مي ش��ود. تيم ملي 
ايران در اين ديدار هم ش��روع قدرتمندي 
داش��ت و در حمله به خوب��ي امتيازآوري 
مي كرد. بسكتباليس��ت هاي كشورمان از 
هم��ان ابتدا تيم برتر مي��دان بودند اما تيم 
س��وريه نيز پاياپاي پيش مي آم��د و اجازه 
نمي داد اختالف امتيازي زياد شود. مهران 
حاتمي در كنار زمين تاكيد زيادي به دفاع 
بهتر داش��ت. ملي پوش��ان در حمله بدون 
نقص بودند اما در دفاع اشتباه هايي داشتند 
كه فرصت امتيازآوري براي سوريه بود. بعد 
از وقت استراحت حاتمي و ورود ساهاكيان 

و دليرزه��ان به زمين ش��رايط دفاعي تيم 
ملي هم بهتر ش��د و ايران ب��ا برتري كامل 
در ريباندهاي زير سبد اختالف امتيازي را 
بيش��تر كرد و در كوارتر اول با نتيجه 28 بر 
20 به برتري رس��يد. در اين كوارتر محمد 
جمش��يدي عملكرد خوبي داش��ت و 10 
امتياز كس��ب كرد. او دو شوت سه امتيازي 
زيبا وارد س��بد حريف كرد. در كوارتر دوم 
حامد حدادي، كاپيتان تيم ملي جايش را 
به روزبه ارغوان داد و فرصتي براي استراحت 
به دس��ت آورد. ملي پوش��ان در اين كوارتر 
تمركز بيشتري بر دفاع داشتند و اجازه كار 
به بازيكنان سوريه نمي دادند. دفاع تيم ملي 
كشورمان در اين كوارتر بسيار هماهنگ شد 
تا جايي كه حريف تا سه دقيقه نخست تنها 
به سه امتياز رسيد. تيم ملي ايران 3٥ بر 23 
از حريفش پيش بود و سوريه با اضافه كردن 
دو بازيك��ن بلندقامتش به تركيب اختالف 
امتي��ازي را كمت��ر كرد اما با اضافه ش��دن 
حدادي به ساهاكيان و ارغوان اين سيستم 
حريف هم كارساز نشد و ايران 42 بر 26 از 
سوريه پيش  افتاد. در كوارتر دوم هم ايران 
تيم برتر ميدان بود و در نهايت توانست 24 

بر 12 برنده شود و در نيمه نخست ٥2 بر 32 
به پيروزي برسد. 

نيمه دوم هم برتري براي ايران بود. تركيب 
شروع كننده بازي براي تيم ملي كشورمان 
وارد زمين ش��د، در دفاع و حمله خوب كار 
مي كرد. سوريه در كوارتر سوم بيشتر رو به 
شوت هاي پيراموني آورد كه توپ و سبد با 
او يار بود و امتياز مي گرفت. دو تيم در كوارتر 
سوم پاياپاي پيش مي رفتند. بهنام يخچالي 
از ميانه كوارتر س��وم موتور شوت زني اش را 
شروع كرد و راه سبد س��وريه را باز كرد. دو 
شوت سه امتيازي او ش��يرازه دفاع سوريه 
را برهم زد و اي��ران را 67 بر 48 از حريفش 
پيش انداخت. در اين كوارتر ميچل معدنلي، 
ستاره كهنه كار سوريه كه بعد از 10 سال در 
رقابت هاي آسيايي پيراهن تيم كشورش را 
بر تن داشت زمان بيشتري در ميدان بود و 
امتيازآوري اش باعث شد كه سوريه كوارتر 

سوم را 19 بر 18 به سود خود تمام كند. 
كوارتر پاياني ديدار در شرايطي شروع شد 
كه ايران 70 ب��ر ٥1 از حريفش پيش بود و 
مهران حاتمي تغييراتي اساسي در تركيب 
تيم ملي ايجاد كرد تا ملي پوشان ديگر هم 
فرصت بازي در اين مسابقه را داشته باشند. 
اين كوارتر از طرف هر دو تيم كم امتياز بود. 
س��رمربي تيم ملي در اين كوارتر تغييرات 
بيش��تري در تركيب تيم ايج��اد مي كرد تا 
بازيكنان مختلف به هماهنگي بيش��تري 
در زمين برس��ند. نويد نيكتاش هم در اين 
كوارتر فرصت حضور در زمي��ن پيدا كرد. 
شش دقيقه از كوارتر پاياني گذشته بود كه 
ايران 74 بر ٥7 از حريف پيش بود و حاتمي 
از بازيكنانش خواس��ت كه شوت هاي خود 
را روانه سبد س��وريه كنند كه البته سبد با 
بازيكنان ايران يار نبود. تيم ملي برتري اش 
را تا پايان اين كوارتر حفظ كرد و در نهايت 
توانس��ت با نتيجه 87 بر 63 سوريه را برابر 
100 تماش��اگر حاضرش در س��الن نوحد 
نوفل لبنان مغلوب كند. كوارتر چهارم هم 
با نتيجه 17 بر 12 تمام شد. از صحنه هاي 
زيباي اين كوارتر پاس زيباي جمشيدي به 
نويد نيكتاش و اسلم دانك اين بازيكن بود. 

يخچالي پرامتيازترين و جمشيدي 
تاثيرگذارترين بازيكنان بازي

در اي��ن دي��دار 2 ملي پ��وش بس��كتبال 
كش��ورمان پرامتيازترين و تاثيرگذارترين 
بازيكن��ان مي��دان لق��ب گرفتن��د. بهنام 
يخچال��ي با كس��ب 2٥ امتي��از، به عنوان 
امتيازآورترين بازيكن ميدان شناخته شد. 
محمد جمش��يدي با 16، حام��د حدادي 
با 12، س��جاد مش��ايخي با 11 و اوش��ين 
س��اهاكيان با 10 امتياز، ديگ��ر بازيكنان 
پرامتي��از اي��ران بودند. همچني��ن حامد 

حدادي با 13 ريباند و اوشين با 12 ريباند، 
بهترين ريباندرهاي اي��ران و ميدان بودند. 
 محمد جمشيدي با 9 پاس منجر به گل و 3 
توپ رباي��ي بهترين بازيكن اي��ران در اين 
بخش ها ب��ود. او همچنين ب��ا تاثيرگذاري 
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گرفت. 
حاتمي: نبايد مقابل اردن غفلت كنيم

مهران حاتمي، سرمربي تيم ملي بسكتبال 
ايران پ��س از پيروزي برابر س��وريه اظهار 
داشت: فكر مي كنم اين دو بازي كه گذشت 
و بازي بعد بهتري��ن فرصت براي بازيكنان 
است كه كنار هم بازي كنند و به هماهنگي 
بيشتري برسند. قطعا اين فرصت خوبي بود 
كه همه بچه ها چند دقيقه در زمين باشند 
و خودشان را پيدا كنند. به خصوص اينكه با 
آمدن حامد حدادي به تيم بايد كاري كنيم 
كه بازيكنان بيشتر با حدادي بازي كنند و با 

او هماهنگ تر باشند. 
سرمربي تيم ملي بسكتبال ايران در پاسخ 
به اين س��وال كه دليل رقاب��ت نزديك در 
كوارتر اول با سوريه چه بود؟ گفت: به نظرم 
بازيكنان اول مس��ابقه يك مقدار حريف را 
دس��ت كم گرفتند و فكر مي كردند خيلي 
س��اده برنده بازي هس��تند اما خيلي زود 
به خودش��ان آمدند و برنده ش��دند. خيلي 
خوشحالم كه اين اتفاق در اين مسابقه افتاد 
و حاال از بازي بعد ب��ه خودمان آمده ايم و از 
ابتدا با قدرت ش��روع مي كنيم. وي درباره 
ديدار برابر اردن نيز گفت: همه مس��ابقات 
براي ما دش��وار است. قبل از ديدار با سوريه 
هم گفتم اين مسابقه بسيار دشوار خواهد 
بود و قطعا ديدار با اردن هم س��خت خواهد 
شد و نبايد غفلت كنيم. همه تيم ها برابر ما 
انگيزه دارند و با قدرت برابر ايران به ميدان 
مي آين��د و بايد حواس مان باش��د. حاتمي 
درباره زمان بازي نرسيدن به نويد رضايي فر 
نيز بيان كرد: 11 نفر امش��ب بازي كردند. 
واقعا سخت اس��ت 12 نفر وارد زمين شوند 
و حداق��ل چهار يا پنج دقيق��ه بازي كنند. 
ان ش��اءاهلل بازي بعدي نويد هم وارد زمين 
مي شود. با اين حال همه بازيكنان بايد بدانند 
كه نشستن روي نيمكت تيم ملي هم تجربه 
بسيار خوبي است و بايد از آن استفاده كنند و 
زماني كه وارد زمين مي شوند عملكرد خوبي 
داشته باشند. سرمربي تيم ملي بسكتبال در 
پاسخ به اين سوال كه از كار دفاعي تيمش 
راضي بود يا نه؟ تصري��ح كرد: واقعيتش را 
بخواهيد نه. با اينكه سوريه 63 امتياز آورد اما 
راضي نبودم و به نظرم بازيكنان آن طور كه 
بايد در دفاع خوب نبودند. با اين حال اتفاقي 
است كه براي هر تيمي مي افتد و ان شاءاهلل 

در مسابقه بعدي بهتر خواهيم بود. 

گروه ورزش

 روحاني 
فوتبال دوست

مهدي بلوريان عكسي را منتشر كرده از بهنام 
عباس پور، روحاني طرفدار تراكتورس�ازي در 
اس�تاديوم آزادي. در صفحه اينس�تاگرامش، 
فيلم اين روحاني فوتبال دوست را هم منتشر 
كرده اس�ت. او پرچم تراكتور در دس�ت دارد، 
همراه با هواداران ش�عار مي دهد، براي رقيب 
كري مي خواند و وقتي تيم محبوبش موقعيت 
گل از دس�ت مي دهد، ناگه�ان از صفحه غيب 
مي ش�ود و ب�ه زمي�ن مي افتد. ش�ور، هيجان 
و زندگ�ي را مي ت�وان در اي�ن صحنه ه�ا ديد. 
انتقاد ب�ه اين رفتار ك�م نبود. چ�را؟ جرم اين 
طرفداري چيست؟ مشكل از ما است. مشكل 
از ورودي هايي است كه ايراد دارد و براي همين 
ذهن ايرادگي�ري داريم. فك�ر نمي كنيم، اهل 
مشورت نيستيم، همكاري نداريم، آينده نگر 
نيس�تيم و براي همين شليك مي كنيم. انتقاد 
مي كنيم. اينك�ه فردي بتواند »خ�وِد واقعي« 
را همين ق�در س�اده و صادقانه تصوي�ر كند و 
لذت ببرد، نشانه بسيار خوبي براي هركدام از 
»ما« مي تواند باشد. اس�تاديومي كه مي تواند 
پذيراي روحانيون باشد و اتفاقي نمي افتد، پس 
مي توان�د حريمي امن براي خانواده ها باش�د. 
حتي اگر گوش�ه پاييني تصوير، ه�واداري در 
حال سيگار كشيدن باشد. فدراسيون فوتبال 
ايران مي تواند از همين فرصت استفاده كند و 
حضور چنين ف�ردي را تكريم كند. تكريم اين 
هوادار، در هر لباس�ي، با هر عقيده اي، تكريم 
انس�انيت اس�ت، تبليغ فوتبال است. كااليي 
كه هر مخاطبي را مس�خ خ�ودش مي كند، از 
خود بيخود مي كند، ش�ور و نش�اط مي دهد و 
هيج�ان را وارد زندگ�ي اش مي كن�د. فوتبال 
همين است. خودمان بودن. فوتبال همين پيام 
را دارد. محل آمد و شد بازيكنان و هواداراني با 
زبان ها، رنگ ها، مذاهب، مليت ها و فرهنگ هاي 
مختلف شده اس�ت اما همه در يك زبان و يك 
هدف مشتركند و آن فوتبال است. قدر فوتبال 

را بدانيم. 
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كيوسكعكس نوشت

  ماركا
روزنامه چاپ مادريد، ماركا خبر از انتقال احتمالي س�تاره سابق 
رئال به بارس�لونا داده: »دي ماريا در ديدرس بارسا. او نفر اول در 
فهرست فروش پاري سن ژرمن است.« ماركا البته از سختي هاي 
اين انتقال هم نوشته: »رابطه ۲ باشگاه بارسلوني و پاريسي پس از 

انتقال نيمار پر تنش شده.«

  گاتزتادلواسپورت
اين روزها برخي بازيكنان براي رفتن به تيم  جديدش�ان دست به 
هركاري مي زنند. گاتزتا با اشاره به همين موضوع تيتر زده: »بازار 
ياغي ها؛ يك ترفند: ش�ورش براي ممكن ك�ردن يك انتقال. اول 
كوتينيو و دمبله و حاال در ايتاليا؛ شورش كوندوگبيا؛ او در تمرين 

اينتر شركت نكرد.«

  راگبي زنان
مسابقات راگبي بانوان ايران در استان گلستان برگزار شد و تيم كرمان توانست قهرمان راگبي زنان ايران شود.

در اين دوره از رقابت ها كه با حضور تيم هاي ملوان بندرگز و منتخب گلستان، البرز، كرمان و داتيس از تهران برگزار شد، تيم هاي 
البرز و منتخب گلستان به ترتيب عناوين دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. 

اين رقابت ها به  صورت هفت نفره و در دو وقت هفت دقيقه اي برگزار مي شد. 
رقابت هاي آسيايي اين رشته در آبان ماه برگزار مي شود. 

اظه��ارات محمدرض��ا داورزني 
مبن��ي ب��ر محروميت احس��ان 
حاج صفي و مس��عود شجاعي بازتاب زيادي در 
رسانه هاي جهان داش��ته و از ماركا تا اكيپ و از 
نيويورك تايمز تا گاردين اين حرف ها را منتشر 
كرده اند و اي��ن بيم وجود دارد ب��ه دليل اينكه 
داورزني از نظر س��ازماني عضو سازماني وزارت 
ورزش قلمداد مي شود و فيفا به دخالت نهادهاي 
باالدس��تي در فوتبال حساس است، اين مساله 
باعث مش��كالتي براي فوتبال ايران شود. حتي 

خبرگزاري تس��نيم هم در گزارشش نسبت به 
اظه��ارات داورزني اينگونه واكنش نش��ان داد: 
»در واقع داورزني نبايد اينگونه صحبت مي كرد 
و حرف هاي اينچنيني به جز اينكه روي دست 
نظام جمهوري اسالمي ايران هزينه بگذارد چيز 
ديگري در پي ندارد.« بعد از اين ماجرا بار ديگر 
بحث تعليق فوتبال ايران مطرح شد اما بايد به 
اين نكته توجه كرد كه بحث تعليق يك ورزش 
اصوال آخرين موردی اس��ت كه س��ازمان های 
بين المللى به آن مى پردارند، نه نخستين، پس 

در حال حاضر اين موضوع چندان مطرح نيست. 
در همين خصوص س��خنگوي فيفا با اشاره به 
بررسي محروميت دو بازيكن ايراني اعالم كرد 
كه فدراس��يون فوتبال ايران باي��د درباره اين 

محروميت توضيح دهد. 
خبرگ��زاري رويت��رز در گزارش��ي نوش��ت: 
»محرومي��ت دو بازيك��ن ايران��ي از تيم   ملي 
فوتبال بازتاب هاي زيادي داشته است. يكي از 
س��خنگوهاي فيفا در رابطه با همين موضوع با 
خبرگزاري رويترز به صحبت پرداخت و در مورد 

اظهارات مسووالن وزارت ورزش و جوانان ايران 
درباره مس��عود شجاعي و احس��ان حاج صفي، 
گفت : ما موضوع را به دقت بررسي مي كنيم و از 
فدراسيون فوتبال ايران خواسته ايم كه درباره 

اين موضوع به ما توضيح دهد. 
در حال  حاضر هي��چ اظهارنظري نمي خواهيم 
انجام دهيم و منتظر پاس��خ فدراسيون فوتبال 
ايران خواهيم ماند. در اساس��نامه فيفا هرگونه 
دخالت دولتي در امور فدراسيون ها ممنوع اعالم 
ش��ده و در صورتي كه چنين اموري مش��اهده 

شود، تمهيداتي در نظر گرفته شده است. ايران 
اكنون توانس��ته جواز حضور در جام جهاني را 
به دس��ت بياورد ولي اگر ثابت شود كه دخالت 
دولت در امور فدراسيون فوتبال صورت گرفته، 
باش��گاه ها و تيم هاي ملي ايران حق ش��ركت 
در رقابت هاي بين المللي را نخواهد داش��ت. « 
توپ در زمين فدراسيون فوتبال ايران است كه 
پاسخي روشن به اين اتفاقات بدهد. حاال وزارت 
ورزشي ها در انتظار بازگشت مهدي تاج از سفر 

مالزي هستند. 

دارنده م��دال طالي المپي��ك با بيان 
اينكه از آمادگي خوبي براي حضور در 
رقابت هاي جهاني پاريس برخوردار است، گفت: سعي 
مي كنم بهترين كشتي ها را به نمايش بگذارم تا مردم 
از ديدن آنها لذت ببرند. حس��ن يزداني درباره آخرين 
وضعيت خود در آس��تانه حضور در مسابقات جهاني 
2017 پاري��س و مصاف مقاب��ل بهترين هاي جهان 
در وزن جدي��د، اظهار كرد: هم��ه تمركزم معطوف به 
اين اس��ت كه در اين وزن نيز بهترين نتايج را كس��ب 

كنم و مقابل حريفان جهاني بهترين نمايش را داشته 
باش��م. اميدوارم با دعاي خير مردم بتوانم كشتي هاي 
خوبي بگيرم و دل آنها را شاد كنم. دارنده مدال طالي 
المپيك با بيان اينكه از آمادگي خوبي براي حضور در 
اين رقابت ها برخوردار است، گفت: انتظار از من باالست 
و ان شاءاهلل بتوانم اين انتظارات را برآورده كنم. بعد از 
جام جهاني تمرينات خوبي را براي حضور در بازي هاي 
كشورهاي اسالمي پشت س��ر گذاشتم و توانستم در 
اي��ن رقابت ها مقابل كش��تي گيران صاح��ب نام دنيا 

كشتي هاي خوبي را به نمايش بگذارم. در رقابت هاي 
انتخابي تيم ملي نيز مقابل حريف��ان داخلي نمايش 
خوبي داشتم و ان ش��اءاهلل در ادامه اين روند بتوانم در 
مسابقات جهاني پاريس نيز عملكرد قابل قبولي داشته 
باشم. وي درباره سخت ترين رقيب خود در مسابقات 
جهاني، گفت: همه رقبايم خوب هستند و نبايد هيچ 
كدام از آنها را دس��ت كم گرفت چرا كه همه براي برد 
ب��ه ميدان مي آين��د و من نيز س��عي مي كنم بهترين 
كش��تي ها را ارايه دهم تا مردم از ديدن كش��تي هايم 

لذت ببرند. يزدان��ي كه مهمان برنامه تلويزيوني 
»كشتي ايراني« در شبكه سوم سيما بود، در 

پايان با قدرداني از رس��ول خادم و كادرفني 
تيم ملي به خاطر زحمات ش��ان در جهت 
آماده سازي ملي پوشان، گفت: اميدوارم 
هم كش��تي آزاد و هم كش��تي فرنگي 
بهتري��ن عملك��رد را در رقابت هاي 
جهاني فرانس��ه به نمايش بگذارند و 
بتوانند بار ديگر مردم را دلشاد كنند. 

پاسخ فدراسيون به فيفا چه خواهد بود؟

يزداني: انتظار از من باالست

واكنش سخنگوي فيفا به محروميت شجاعي و حاج صفي از تيم ملي 
حاشيه
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