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بوکس گرفتار تفرقه

مرتضی ســپهوند» نفر پنجم رقابت های بوکس المپیک 2008
پکن با تاکید بر سیاست های اشتباه اتخاذ شده در فدراسیون بوکس
ایران ،گفت :متاسفانه جامعه این رشته در ماه های اخیر دچار تفرقه
اخبار کوتاه

هرج و مرج در سپید رود رشت

با وجود برکناری از ســمت ســرمربیگری
سپیدرود تمرین دیروز این تیم در رشت با حضور
سرمربی برکنار شده با التهاب فراوانی توام بود.
بعــد از این که کیومرث بیــات مالک جدید
باشــگاه ســپیدرود تصمیم به برکنــاری علی
نظرمحمــدی از هدایت این تیــم گرفت پیش
بینی می شــد با اعالم رسمی این خبر سرمربی
سپیدرود و دستیارانش دیگر در تمرینات حاضر
نشوند؛ اما این اتفاق رخ نداد تا با حضور کادرفنی
سابق در محل تمرین شاهد التهاب عجیبی در
جمعگیلک های لیگبرتر باشیم.
نظرمحمدی و دستیارانش در حالی دیروز سر
تمرین حاضر شــدند که مدعی هستند با توجه
به این که بیات هنــوز به صورت قانونی مالکیت
باشــگاه را در اختیار ندارد تصمیمات و احکامی
که صادر کرده است هیچ وجاهت قانونی نداشته
و از همین رو آنها هنوز به صورت رسمی سکاندار
سپیدرود هســتند .نکته جالب توجه این که در
تمرین امروز سپیدرود همه بازیکنان و بزرگان
تیم نیز حضور داشتند؛ اما همه چیز تحت الشعاع
اتفاقاتی بود که از شب گذشته در اردوی تیم رخ
داد و منجر به تغییرات متوالی در کادر فنی شد.

قاتلپرسپولیس
به استقالل می رود

طبق ادعای یکی از رسانههای عربی ،استقالل
به دنبال جذب مرد سال فوتبال آسیا است .وینفرد
شفر ســرمربی تیم فوتبال استقالل به دنبال این
است که در نقل و انتقاالت زمستانی یک مهاجم
را برای رفع مشــکل گلزنــی تیمش جذب کند
و به همین منظور شــفر و فرزندش و حتی کادر
فنی چند مهاجم خارجــی و داخلی را تا به امروز
بررســی کردهاند .اما از طرفی یکی از رسانههای
عربی مدعی شده که استقاللی ها به دنبال جذب
عمر خریبین ،دارنده عنوان مرد سال فوتبال آسیا
هســتند و به نظر می رســد آبی پوشان با جذب
این بازیکن در نظر دارند مشــکل گلزنی خود را
در رقابتهای لیگ برتر و قهرمانان آسیا برطرف
کنند.همچنین پیش از ایــن نام ویلیامز مهاجم
جاماییکایــی و البرت آلیس بازیکــن تیم ملی
هندوراس به عنوان گزینه های مد نظر استقاللی
ها در فصل نقل و انتقاالت به گوش می رسید.

بارسلونا برای قهرمانی باید
همه تیم ها را شکسن بدهد

مدیر روابط سازمانی باشگاه بارسلونا میگوید
انتظــار رقابت جالبــی بین دو تیم بارســلونا و
چلسی دارد.به گزارش تسنیم ،گیلرمو آمور در
خصوص قرعهای که در مرحله یکهشتم نهایی
رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا نصیب بارسلونا
شــد که این تیم را مقابل قهرمان فصل گذشته
لیگ برتر انگلیس قرار داد ،گفت :میدانســتیم
که شــانس زیادی برای رویارویی با چلسی در
این مرحلــه داریم و همین اتفاق هم افتاد .به هر
حال از این قرعه استقبال میکنیم.مدیر روابط
سازمانی باشگاه بارسلونا ادامه داد :به هر حال اگر
به دنبال کسب عنوان قهرمانی هستیم باید هر
تیمی که در مسیرمان قرار میگیرد را شکست
دهیم .رقابت جالبی بین دو تیم در مرحله حذفی
خواهد شد .ما با خوشبینی و با اعتماد به نفس پا
به این رقابت خواهیم گذاشت و میل زیادی برای
راهیابیبهمرحلهیکچهارمنهاییداریم.

 7دیدار دوستانه در انتظار
شاگردان کی روش

تیم های ایتالیا ،لهستان ،یونان ،الجزایر و قطر
از گزینه های فدراســیون فوتبال برای برگزاری
دیدارهای دوستانه با شاگردان کی روش هستند
تا تیم ملی بــا آمادگی الزم پا به رقابت های مهم
جام جهانی بگذارد.شــایان ذکر اســت هنوز 2
حریف ایران در بازی های تدارکاتی مشــخص
نشده اند.گفتنی اســت طبق اعالم مهدی تاج
بازی تیم ملی با الجزایر آخرین دیدار دوســتانه
شــاگردان کی روش پیش از رفتن به روســیه
خواهدبود.

شده است.بوکسور اســبق تیم ملی ایران دیروز در گفت وگو با ایرنا،
در خصوص شرایط فعلی این رشــته ،اظهار داشت :متاسفانه برخی
از نامزدهای احراز پســت ریاست فدراسیون برای رسیدن به صندلی
ریاســت ،تبلیغات راه انداخته اند و البته به خوبــی می دانیم پس از
پایان مجمع ،همه چیز را فراموش می کنند .وی افزود :اینکه «افشین
داوری» سرپرست فدراسیون از شرایط به سود خودش استفاده کند،
رفتار غیر حرفه ای محسوب می شود .تعداد اندکی از جامعه بوکس که
اکنون بله قربان گوی ایشان شده اند باید بدانند که مسیر اشتباهی را
در پیش گرفته و در آینده نزدیک راهی برای بازگشت ندارند .بوکسور
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پرافتخار ایران ،ادامه داد :اکنون اردوی تیم ملی با مخارج زیاد برگزار
می شــود ،اما همه می دانم این یک تبلیغ است و خیلی زود به اتمام
می رسد و بهتر اســت به خودمان دروغ نگوییم .وی با اشاره به اینکه
با کناره گیری «احمد ناطق نوری» از ریاســت فدراسیون بوکس این
رشته حال خوشی ندارد ،گفت :مســئوالن وزارت ورزش فردی را به
عنوان سرپرست تعیین کردند تا خواســته هایشان را پیاده کند ،اما
همین سرپرســت اکنون ساز خودش را می زند و حتی خواسته های
مافوق را علنی نمی کند .سپهوند گفت :وقتی در بین نامزدها ،قهرمان
آسیا و یکی از افتخارات این رشته را داریم ،چرا باید فردی که قبال در

فدراسیون دو و میدانی هم کارنامه خوبی نداشته ،وارد انتخابات شود.
دوستانیکهباسرپرستدستبیعتدادهاند،پلهایپشتسرشانرا
خراب کرده اند .وی افزود :هرچند سال ها با «روح اله حسینی» در تیم
ملی حضور داشتم ،اما با وی نیز در بسیاری از موارد اختالف نظر دارم.
با این حال معتقدم حق او ریاست فدراسیون است ،چرا که عمرش را
در این ورزش گذاشته و تمامی فاکتورهای الزم را دارد .سپهوند ادامه
داد :به دنبال پست نیستم و هر فردی رئیس شود اگر بخواهد مردم را
فریب دهد با او کار نخواهم کرد و حقایــق را بازگو می کنم.امیدوارم
جامعه بوکس دلسوزانه رای دهند تا بوکس به شرایط آرمانی رسیده
و افتخارات زیادی کســب کند.مجمع انتخاباتی فدراسیون بوکس
به منظور تعیین رئیس این فدراســیون المپیکی روز پنجم دی ماه
برگزار می شود.

باید فکرى به حال این وضعیت نابسامان بکنیم

حملهیحییبهبعضیبازیکنانش

سرمربی تراکتورسازی از حواشی پیش آمده بعد
از انتشار لیست مازاد این تیم انتقاد کرد و توضیحاتی
را ارائه داد.
به گزارش «ورزشسه» ،یحیی گل محمدی درباره
نقل و انتقاالت نیم فصل تراکتورسازی عنوان کرد :هر
مربى در فصل نقل و انتقاالت لیست ورود و خروج دارد؛
اما معیار انتخاب بازیکنان عملکرد آنهاست و من هم
هیچ حب و بغضى نسبت به اعضاى تیم خودم ندارم؛
اما وقتى مى بینم که بازیکنى در طول یک نیم فصل
با وجود قرارداد آنچنانى هیــچ کمکى به تیم نکرده
طبیعى است که او را کنار بگذارم .نگاه هوادار هم باید
منطقى و معقول بر مبناى منافع تیم باشد .خط قرمز
هوادار نام بزرگ تراکتورسازى است که باید همیشه
در اوج باشد .همه بازیکنان و مربیان و مدیران مى آیند
و روزى هم مىروند .بر این اساس بازیکنى که نیمى از
نیم فصل اول را بازى نکرده و در  ٨بازى فقط یک پاس
گل داده یا بازیکنى که طبق آمار ضعیف ترین بازیکن
تیم با کمترین میــزان دوندگى لقب گرفته چرا نباید
حذف شود؟
وی ادامه داد :موضــوع معاوضه محمد ابراهیمى
ابتدا از ســوى صنعت نفت مطرح شد و این مساله در
حد یک پیشنهاد بود که با خودش در میان گذاشتم و
حتى گفتم این اتفاق در صورت موافقت خودت عملى
مى شــود؛ اما چه معنى دارد که بازیکن یک گفت و
گوى خصوصى را به صفحه شخصى خودش در فضاى
مجازى بکشاند؟ این چه وضعیت نابسامانى است که
فضاى مجازى به اسلحه و ابزارى براى بازیکنان تبدیل
شده تا از احساسات و افکار عمومى در راستاى حفظ
منافع خودشان اســتفاده کنند؟ بازیکنى که بر سر

مبلغ مورد نظرش نتوانسته توافق کند در اینستاگرام
از هــواداران خداحافظى مى کنــد .آن بازیکن دیگر
چک برگشتى خودش را منتشــر مى کند و آن یکى
مى خواهد خواســته هاى خودش را با استفاده از این
فضا به باشــگاه یا کادرفنى تحمیــل کند .در کجاى
دنیا سرنوشت فوتبالشان را در صفحات اینستاگرام با
توهین و فحاشى گره مىزنند؟
سرمربى تراکتورسازى همچنین گفت :باید فکرى
به حال این وضعیت نابسامان بکنیم .خبر رختکن تیم
ساعتى بعد به رسانه ها مى رسد و گفت و گوى شخصى
مربى با بازیکن در اینستاگرام پخش مى شود .معنى
همه چیز در این فوتبال عوض شده و هیچ چیزى در
جاى خودش قرار ندارد.بازیکنانى که مبالغ حرفه اى
دریافت مى کنند چرا رفتار حرفــه اى ندارند؟ امروز
نوع جدیدى از بازیکن ساالرى در فضاى مجازى شکل
گرفتهکهبایدمقابلآنبایستیم.
گل محمدى همچنین گفــت :غیرت و تعصب به
عکس هاى رنگارنگ و فعالیت شبانه روزى در فضاى
مجازى نیست .غیرت این است که بازیکن در پایان دو
فصل مصدومیت و عملکرد نامطلوب ،خودش به این
تشخیص برســد که ماندنش به صالح تیم محبوبش
نیســت .بازیکنى که مى بیند امــکان کمک کردن
به تیمش را ندارد در ایــن موقعیت غیرت حقیقى را
نشــان مى دهد .مصداق فریب دادن هوادار این است
که بازیکنى عمل جراحى پاى خودش را تکذیب کند و
از همه عوامل باشگاه بخواهد به مردم دروغ بگویید؛ اما
نگذارید کسى بفهمد که من مجددا عمل کرده ام و باز
هم چند ماه نمى توانم به تیم کمک کنم .این مصداق
حقیقى فریب دادن هوادار و سوء استفاده از احساسات

خالصانه مردمى است که تراکتورسازى را با جان و دل
دوست دارند .سرمربى تراکتورسازى در پایان گفت:
من عشق و عالقه خودم را به این تیم زمانى ثابت کردم
که بســیارى از مربیان حاضر نبودند در این موقعیت
سخت آبرو و اعتبار خودشــان را به خطر بیاندازند و
هدایت تیم محــروم و بدون بازیکن را در دســت
بگیرند؛ اما ما با جان و دل آمدیم و در سخت ترین
نیم فصــل زندگى خودمان با تمــام وجود کار
کردیم .در نیم فصل دوم به دنبال ســاختن
تیمى قدرتمند هســتیم کــه در  ٣جام
مدعى باشد و در این راه قطعا با توجه به
همه سختى هایى که تحمل کردیم،
تسلیمنخواهیمشد.
گل محمدی قبال گفته بود
:بدون تردیــد هیچ بازیکنی
را هوایــی نمی کنیــم و از
کسی درخواست نخواهیم
کرد که خودش را ســرباز
کند تا به تراکتــور بیاید.
هر بازیکنــی در نیم فصل
پیراهــن تراکتورســازی را
بپوشد قطعا با تمایل کامل و تصمیم قطعی
خودش این کار را کرده چرا که هیچ پیشنهاد
مالی سنگین و ارقام نجومی در کار نیست .ما بر
اساس نیاز و با دقت و بررسی بازیکن مورد نیاز
خودمان را انتخاب می کنیم و تالش خواهیم
کرد تا با تیمی قدرتمند در رقابت های لیگ
قهرمانان باشگاه های آسیا نماینده شایسته
فوتبالایرانباشیم.

با اعالم برنامه نیم فصل دوم رقابت های
لیگ برتر از ســوی سازمان لیگ مشخص
شد پرسپولیس و اســتقالل اسفندماهی
سخت و پرفشار را سپری خواهند کرد.
با قرعه کشی رقابت های لیگ قهرمانان
آسیا و مشــخص شــدن برنامه بازی ها و
متعاقب آن اعالم برنامه کامل رقابت های
نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال ایران ،تیم
های باشــگاهی به خصوص آن هایی که
ضمن حضور در لیگ قهرمانان آســیا ملی
پوشــان زیادی هم دارند روزهای سخت و
پرفشاری را پیش رو خواهند داشت.
سرخابی ها در اسفند
اســفند  96بــرای تیم هــای ایرانی
حاضــر در لیگ قهرمانان ماهی ســخت
و پرفشــار خواهد بود بــه خصوص دوتیم
اســتقالل و پرســپولیس که به واســطه

داشــتن چندبازیکن ملی پوش بیشــتر
هم تحت فشــار قرار خواهند گرفت .این
دو در اســفندماه پیش رو باید هر کدام 5
مســابقه انجام بدهند ،ضمن اینکه بازی
های تدارکاتــی تیم ملی نیــز از روزهای
پایانی اسفند آغاز خواهد شد .پرسپولیس
و اســتقالل در اسفند امســال دو بازی از
لیگ و سه بازی از لیگ قهرمانان را برگزار
خواهندکرد.
زمستان دشوار شفر
از نظر برنامه بازی ها و حریفان وینفرد
شفر سرمربی استقالل نســبت به برانکو
سرمربی پرسپولیس شرایط سخت تری در
اسفند ماه خواهد داشت .این تیم در اولین
روز اســفندماه احتماال در زمین بیطرف
باید به مصاف الهالل عربســتان برود .بعد
از انجام این بازی ســخت استقالل باید از

کشــور احتماال بیطرف به اهواز رفته و در
فاصله چهار روز و در روز شنبه  5اسفندماه
با فوالد خوزستان مسابقه بدهد .شفر بعد
از این بازی دشــوار در اهواز باید تیمش را
برای دربی پایتخت آماده کند که روز دهم
اسفند برگزار می شــود و بعد از دربی باید
در زمین حریف بــه مصاف احتماال العین
امارات برود .این بازی  15اســفند برگزار
می شود .استقالل روز سه شنبه  21اسفند
بازی برگشت همین مســابقه را در تهران
برگزار می کند .دشــواری کار شفر عالوه
بر زمان کم بین بازی ها ،ســفرهای نسبتا
زیادی است که تیمش باید انجام بدهد .این
تیم از زمین بیطرف که یک کشــور عربی
است به اهواز می رود ،سپس به تهران می
آید و از آنجا به امــارات می رود و در آخر به
تهران باز می گردد و این سفرها در فاصله
بیست روز انجام خواهد شد.

مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا

قرع ه سخت برای غولها

در اولین مرحله حذفی مهمترین تورنمنت باشگاهی فوتبال جهان ،رئال مادرید با پاریسنژرمن روبهرو
میشود و تیمهای چلسی و بارسلونا به مصاف هم میروند.
قرعهکشی مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا ،دیروز (دوشنبه) در مقر یوفا برگزار شد و  16تیم
صعود کرده از مرحله گروهی رقبای خود در اولین مرحله حذفی این رقابتها را شناختند.
بر این اساس در مهمترین بازیهای مرحله یک هشتم نهایی که در دور رفت آن تیمهای سید اولی (هشت
تیم اول مرحلهگروهی) میهمانو تیمهای سید دومی (هشت تیمدوم مرحله) میزبانهستند ،رئال مادریدبا
پاریسنژرمن دیدار میکند و چلسی به مصاف بارسلونا خواهد رفت.
بر اساس قرعهکشی انجام شده ،بازیهای مرحله یک هشتم نهایی به شرح زیر است:
بایرنمونیخ-بشیکتاش
یوونتوس-تاتنهام
چلسی-بارسلونا
رئال مادرید  -پاریسنژرمن
شاختار دونتسک  -رم
سویا-منچستریونایتد
پورتو  -لیورپول
بازل-منچسترسیتی
در ســیدبندی  16تیم راه یافته به مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپای فصل ،2017-18
تیمهای پاریسنژرمن ،بارسلونا ،منچســتریونایتد ،رم ،بشیکتاش ،منچسترسیتی ،لیورپول و تاتنهام در
گلدان نخست قرار داشتند و تیمهای بایرن مونیخ ،یوونتوس ،چلسی ،رئال مادرید ،شاختار دونتسک ،سویا،
پورتو و بازل در گلدان دوم قرار گرفتند.
طبق قوانین یوفا ،در مرحله یک هشــتم نهایی نمایندگان یک کشور با یک دیگر روبهرو نمیشوند و دو
تیمی که از یک گروه صعود کردهاند نیز با یکدیگر مصاف نخواهند نداشــت .این محدویتها اما در مراحل
بعدیاعمالنخواهدشد.

نکته

پیشنهاد 4میلیاردی خوردبین

سرپرست پرسپولیسیها پیشنهاد عجیبی
را برای حل مشــکل طارمی و باشگاه ریزهاسپور
مطرح کرده است.
بــه گــزارش خبرگــزاری خبرآنالیــن،
پرسپولیســی ها در ماجرای مربــوط به پرونده
مهدی طارمی محکوم هســتند و شکی هم در
آن وجــود ندارد.مهدی طارمی محروم شــده و
باشگاه هم باید  4میلیارد تومان به عنوان غرامت
به ریزه اســپور پرداخت کند.این در حالی است
که در یکی دو روز گذشته گرشاسبی،سرپرست
پرسپولیســی ها عنوان کرده بود که مشکل به
وجود آمده را رفاقتی با ترکیه ای ها حل و فصل
میکنند!جالباینجاستکهبهنقلازگرشاسبی
مطرح شده که او پیشــنهاد حق ترانسفر شدن
طارمی به جای غرامت  4میلیــاردی را به ریزه
اسپور داده است!پیشنهادی که اوال باید بررسی
کرد که حق ترانسفر تا چه زمانی برای ریزه اسپور
باشد؟ دوم اینکه کدام ترانسفر و سوم هم اینکه
اگر ترانســفری صورت بگیرد مگــر چقدر رقم
قرارداد طارمی اســت که بتواند این  4میلیارد
تومان را جبران کند؟به نظر خیلی بعید اســت
که ترکیه ای ها با پیشــنهاد گرشاسبی موافقت
کنند،آن هم در شرایطی که فیفا پرسپولیس را
محروم کرده است و آنها می توانند به راحتی به 4
میلیاردشانبرسند.
منهای فوتبال

نمایندهترکیهباکشتیگیران
مطرح به ایران می آید

نمایندهباشگاهیترکیهباکشتیگیرانمطرح
خود در جام باشــگاههای جهــان حضور خواهد
داشت.به گزارش ایلنا ،چهارمین دوره رقابتهای
کشتی فرنگی جام باشــگاههای جهان روزهای
 23و  24آذرماه در ســالن  6هزار نفری  25آبان
شــهر اصفهان برگزار میشود.آشوک کومار داور
درجه  S1از کشور هند بعنوان نماینده اتحادیه
جهانی کشتی در رقابتهای کشتی فرنگی جام
باشگاههایجهانحضورخواهدداشت.

ایران قهرمان تپانچه بادی
جوانان آسیا شد

اسفند جهنمی در انتظار برانکو و شفر
برانکو و اسفند ماه
پرســپولیس هم شــرایطی شبیه
به اســتقالل در اســفند ماه دارد با این
تفــاوت که این تیم ســفرهای کمتری
خواهد داشت .پرسپولیس ابتدا در لیگ
قهرمانان در اول اســفند ماه در قطر به
مصاف الســد خواهد رفــت .این تیم اما
بعد از این بازی بــه تهران باز می گردد و
در روز شــنبه  5اسفند میزبان استقالل
خوزستان اســت .پرسپولیس بعد از این
بازی در تهــران می ماند چــرا که دهم
اسفند با اســتقالل باید دربی را برگزار
کند .این تیم البته چهار روز بعد از دربی
بازهم در تهــران و در ورزشــگاه آزادی
میزبان الوصل امــارات خواهد بود و در
نهایت در روز چهارشنبه 22اسفندماه در
امارات بازی برگشت را مقابل همین تیم
برگزار می کند .پرسپولیس در بازی های
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فشرده اسفند فقط یک سفر خارجی آن
هم به امارات خواهد داشت و بیشتر زمان
را در تهران حضور خواهد داشت و همین
کمی کار برانکو را نسبت به شفر آسان تر
کرده است.

تیم ملی و سرخابی
تیم ملــی دو بازی دوســتانه در ماه
آوریل برگزار خواهد کرد که اولین بازی
 28دی و بعدی در اســفند  96اســت.
نکته قابل توجه دیگر اینکه کارلوس کی
روش اعالم کرده کــه در هر هفته چند
روز بازیکنان را از باشگاه ها به اردوی تیم
ملی خواهد برد تا برای جام جهانی آماده
شــوند .با توجه به دو بازی دوستانه تیم
ملی در  28اســفند  96و  7فروردین 97
بیش از پیش کار مربیان دو تیم استقالل
و پرسپولیس را دشوار خواهد کرد.

تیم ملی تپانچه دختران ایران موفق به کسب
مقام طال و عنوان نخست دهمین دوره مسابقات
تیراندازی قهرمانی آسیا شــد.به گزارش روابط
عمومی فدراســیون تیراندازی ،در این مسابقات
که در واکوسایتامای ژاپن در حال برگزاری است
تیم دختران ایران شــامل فاطمــه قدرت الهی
با امتیاز  ،386هانیه رســتمیان با  383امتیاز و
سیده شــیرین مرتضوی با  375امتیاز بر سکوی
نخســت تپانچه بادی دختران آسیا تکیه زدند.
تیمهای هند و کره جنوبی نیز عناوین دوم و سوم
را به خود اختصاص دادند.گفتنی اســت قدرت
نمایی دختران ایران به گونه ای بود که تیم مدعی
چین و ژاپن میزبان از رسیدن به سکوی قهرمانی
بازماندند.مراسم اهدای مدال قهرمانان دختران
طالیی ایران تا ســاعاتی دیگر در محل برگزاری
مسابقاتبرگزارمیشود.

هاجر صفرزاده طال گرفت

بانوی دوومیدانی کار کشــورمان نخســتین
مدال طالی کاروان ایران در بازیهای پاراآسیایی
جوانان را کسب کرد.به گزارش تسنیم از امارات،
مســابقه دوی  100متــر در کالس  T12بعد از
ظهر دیروز با حضور چهار دونده برگزار شــد.در
این رقابت هاجر صفرزاده از ایران با اختالفی قابل
توجه نسبت به رقبایش از خط پایان گذشت و به
مدال طال دست یافت.

