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لشگرکشی روسها و گرجیها به سرزمینهای اشغالی

مدیر تیمهای ملی کشتی آزاد در رده سنی پایه با تشریح عملکرد
نمایندگان جوان و نوجوان کش��ورمان در تورنمنتهای اعزامی از
ابعاد تازهای از حضور کشتیگیران روسی و گرجستانیاالصل در
ترکیب تیمهای کشتی رژیم صهیونیستی خبر داد.امیر توکلیان
در گفتگو با فارس ،درباره عملکرد تیمهای ملی کش��تی آزاد پایه
در مسابقات اعزامی گفت :رقابتهای بینالمللی رومانی با حضور
 23کش��ور در س��طح باالیی در دو رده س��نی نوجوانان و جوانان
در ش��هر بخارست برگزار ش��د و یک میدان تدارکاتی خوب برای

ما محس��وب ش��د.وی ادامه داد :تی��م نوجوانان ما با
 6کش��تیگیر جهت ارزیابی برخ��ی نفرات و تعیین
تکلیف یک��ی دو وزن در ای��ن رقابتها حضور یافته
بود که عملکرد خوبی داشتند .نوجوانان خود را برای
رقابته��ای جهانی آماده میکنند و دهه دوم تیرماه
باید در کرواس��ی به میدان بروند که تمرین��ات خود را به خوبی
زیر نظر کادر فنی خود دنبال میکنند.توکلیان تصریح کرد :از نکات
قابل توجه در رقابتهای رومانی سرمایهگذاری بسیار زیاد و عجیب

ورزشی
رژیم اشغالگر قدس در کشتی بود به طوریکه آنها به
ترتیب با  5و  3کش��تیگیر ج��وان و نوجوانان روس
و گ��رج به رومانی آم��ده بودند و قصد دارند با همین
نفرات هم در رقابتهای جهانی کرواس��ی و اسلواکی
شرکت کنند که این موضوع زنگ خطری جدی برای
کشتی ماس��ت.وی در پایان خاطرنشان کرد :کشتیگیر وزن 86
کیلوگرم این رژیم اشغالگر در رده سنی جوانان سطح بسیار باالیی
داشت که در این مسابقات هم به مقام دوم رسید.

عضو فراکسیون ورزش مجلس:

تمام مشکالت سرخابی ها از ناسالمی و سوءمدیریت است

عض��و فراکس��یون ورزش و یک��ی از طراحان و
موافقان تحقیق و تفحص از دو باش��گاه استقالل
و پرسپولیس ،گفت :از آجر به آجری که در این
دو باش��گاه استفاده ش��ده ،در حوزه مالی دچار
اش��کال است.س��ید فرید موس��وی در گفتگو با
فارس در مورد تصوی��ب طرح تحقیق و تفحص
مجل��س در رابطه با دو باش��گاه پرس��پولیس و
اس��تقالل گفت:همانط��ور که در نط��ق پیش از
دستور روزسه شنبه خود در مجلس گفتم تقریباً
تمام اهداف این طرح مشخص شده است.در این
طرح قرار اس��ت جریمه های مالی ،محرومیت از
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رویدادهای بینالمللی ،بدهی انباشته دو باشگاه
پرس��پولیس و اس��تقالل و مافیای فوتبال و.....
مورد بررسی قرار گیرد .وی در ادامه تصریح کرد:
مجلس در این طرح بیش��تر ب��ه دنبال تحقیق
و تفحص از دو باش��گاه پرس��پولیس و استقالل
اس��ت .ب��ه این دلیل ک��ه این دو باش��گاه نقش
بس��یار مهمی در فوتبال کش��ور برعه��ده دارند
و مش��کالتی که در این دو باش��گاه وجود دارد،
تقریباً میتوان گفت که بقیه حوزههای ورزش��ی
ما با آن درگیر هس��تند.عضو فراکسیون ورزش
و یک��ی از موافقان ط��رح تحقیق و تفحص از دو

باش��گاه استقالل و پرس��پولیس گفت :در منشأ
همین بحثها ،سوءمدیریتها و بیتدبیریهایی
در این دو باش��گاه وجود داشته که از سالهای
قب��ل ب��ا آن مواجه بودیم .از آج��ر به آجری که
در این دو باشگاه اس��تفاده شده ،در حوزه مالی
دچار اش��کال بوده اس��ت ،البت��ه نمیخواهم در
رابط��ه با موضوع مالی پی��شداوری کنم اما نیاز
و مطالبه عمومی بود که مجلس در رابطه با این
دو باشگاه ورودی داشته باشد.کار کمیته تحقیق
و تفحص ش��فاف سازی و شناس��ایی موضوعات
مال��ی ب��وده و همچنین در این  ۱۰س��ال اخیر

سلطانیفر :از تحقیق و تفحص مجلس درباره سرخابی ها استقبال میکنم

وزیر ورزش و جوانان گفت :اس�تقالل و پرسپولیس در  ۱۰سال گذشته هیچگاه
درآمدش�ان اضافه بر هزینههایشان نبوده است بنابراین مالیاتی به آنها از این
جهت تعلق نمیگیرد .به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ،مسعود
س�لطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان درخصوص ش�رایط دو باش�گاه پرسپولیس
و اس�تقالل ،اظهار داشت :استقالل و پرس�پولیس در  ۱۰سال گذشته هیچگاه
درآمدش�ان اضافه بر هزینههایشان نبوده است .در واقع این شرایط همیشه یا
مساوی یا کمتر بوده و به همین دلیل هم بدهی باال آوردهاند .بنابراین مالیاتی به
آنها از این جهت تعلق نمیگیرد .اگر آن زمان یعنی در  ۱۰سال گذشته مدیران
باشگاهها اظهارنامه مالیاتی ارائه میکردند ،اسناد و مدارک الزم مالی و گزارش
حسابرسی را میدادند ،مطمئن ًا امروز این مقدار بدهی به نام این باشگاهها ثبت
نمیش�د.وی افزود :خوش�بختانه اخیرا ً شنیدهام که مجلس به دنبال تحقیق و
تفحص از عملکرد این دو باشگاه در طول  ۱۰سال گذشته است و من از این کار
ش�دیدا ً استقبال میکنم .من حتما میخواهم که مجلس عملکرد دقیقی روی
این دو باشگاه در  ۱۰سال گذشته داشته باشد و مشخص شود که چه اتفاقاتی افتاده ،چه کسانی خدمت و چه کسانی کوتاهی کردهاند .در واقع
این تحقیق و تفحص عملکرد خیلی از افراد را در  ۱۰سال گذشته مشخص خواهد کرد.وزیر ورزش و جوانان گفت :باالترین دستگاه قانونگذاری
و نظارتی کشور این کار را انجام میدهد و مطمئن ًا این تحقیق و تفحص دقیق خواهد بود .البته گزارشهای دستگاههای نظارتی از جمله سازمان
بازرسی کل کشور ،دیوان محاسبات و سایر دستگاهها هم وجود دارد.

ابراهیمی با  ۷۰۰هزار دالر به لیگ ستارگان قطر میرود!

هافب��ک ملیپوش تی��م فوتبال اس��تقالل که
ش��فر به ش��دت به ماندن او اع�لام نیاز کرده،
فصل آین��ده پیراهن یک تیم قط��ری را برتن
خواهد کرد .به گزارش میزان ،شنیده میشود
امید ابراهیمی ،هافب��ک ملیپوش تیم فوتبال
اس��تقالل ،با تیم االهلی قطر به توافق رس��یده
و پ��س از ج��ام جهان��ی و در فص��ل جدی��د
پیش رو پیراهن این تیم را برتن خواهد کرد .این
جدای��ی در حالی رخ خواه��د داد که وینفرد

ش��فر ،س��رمربی آلمانی تیم فوتبال استقالل،
تاکید زیادی روی حفظ این بازیکن در تیمش
دارد و میگوید به او نیاز مبرمی دارد .در همین
راستا شنیده میشود مبلغ قرارداد ابراهیمی با
باشگاه االهلی قطر برای یک فصل حدود ۷۰۰
هزار دالر اس��ت .در این بین  ۲بازیکن فعلی و
پیشین تیم استقالل که سابقه حضور در لیگ
س��تارگان قطر را هم دارند ،نقش عمدهای در
این انتقال دارند.

چق��در منابع از طریق دولت به این دو باش��گاه
تزری��ق ش��ده و مقدار مص��ارف قانون��ی آنها به
چه صورت بوده است.موسوی افزود :همیشه جامعه
ورزشی و جامعه عمومی نمیتوانند شاهد باشند
که هر روز این دو باش��گاه جریمههای مختلفی
ش��وند .این جریمهها را این دو باشگاه پرداخت
نمیکنند ،بلکه این کشور است که متحمل این
جریمهها میش��ود ،البته بحث م��ا در تحقیق و
تفحص فقط جریمهها نیست .موضوعات دیگری
هم هس��ت ک��ه میتواند تبعات س��نگینی برای
کش��ور داشته باشد .البته ما همه این موارد را از
ناس�لامتی مدیریت این دو باشگاه میدانیم .وی
گفت :بر همین اصل مجلس وظیفه قانونی خود
دانس��ت که نسبت به این موضوعات ورود کند و
ط��رح تحقیق و تفحص را از این دو باش��گاه در
 ۱۰سال اخیر مورد بررسی قرار دهد که در این
مدت این دو باش��گاه از چه منابعی اس��تفاده و
هزینه کردهان د و اتفاقاتی که در این دو ش��رکت
زیر نظ��ر وزارت ورزش افتاده را بررس��ی کنیم.
نماینده مجل��س افزود :البته ما به وزارت ورزش
و به طور کل س��اختار فوتبال در کش��ور کاری
نداری��م ،محدوده تحقی��ق و تفحص مجلس در
چارچوب مش��خصی قرار دارد و مجلس دوست
ن��دارد ی��ک کاری را ش��روع کند و وس��ط آن
کار متوقف ش��ود .ب��ه همین دلیل م��ا در ابتدا
چارچوب خود را مش��خص کردیم .وی در پاسخ
به این س��وال که آیا زمان اجرای طرح مشخص
ش��ده اس��ت یا خیر ،گفت:این طرح به تصویب
مجلس رس��یده و انشاءاهلل کمیسیون فرهنگی
در اولین جلس��ه اعضای آن را مشخص وسپس
اح��کام این افراد صادر می ش��ود.طبق آییننامه
ما فرصت داری��م ظرف  ۶ماه گزارش خود را در
صحن علنی ب��ه اطالع مردم برسانیم.موس��وی
همچنی��ن در پاس��خ به س��وال دیگ��ری که آیا
امکان دارد بحث خصوصیس��ازی این دو باشگاه
بع��د از ای��ن ط��رح ه��م اتف��اق بیفت��د ،گفت:
در ح��ال حاض��ر قانون خصوصیس��ازی این دو
باش��گاه موجود اس��ت .خصوصیس��ازی در خأل
اتف��اق نمیافتد و باید روی یک ریل مش��خصی
انج��ام ش��ود .اول بای��د شفافس��ازی مال��ی
صورت گیرد و بعد مراحل بعدی.اگر از همین ابتدای
ط��رح تحقی��ق و تفح��ص بخواهی��م ب��دون
مهیا کردن زیرساختهای بحث خصوصیسازی
این دو باش��گاه را مطرح کنی��م ،قطعاً این طرح
موفقیت الزم را نخواهد داش��ت .البته همیشه ما
درخواس��ت داشتیم که اگر اراده خصوصیسازی
در این دو باش��گاه وجود داشته باشد ،ابتدا باید
زیرساختهای خصوصیسازی را فراهم و از نظر
مالی این ساختارها به طور کلی تعریف شود که
خدا را ش��کر همه این م��وارد در طرح تحقیق و
تفحص مطرح ش��ده است.گزارش این تحقیق و
تفحص یک گام اصلی جهت خصوصیسازی این
دو باشگاه است.

آمریکا رکورددار بیشترین
مسافر جام جهانی

آمری��کا به رغم ناکامی در رس��یدن به جام
جهان��ی  2018روس��یه ،رکورد بیش��ترین
هوادار مسافر جام جهانی را از آن خود کرد.
به گزارش ایرنا ،شبکه تلویزیونی «»ESPN
روز س��ه ش��نبه ب��ا درج این خبر نوش��ت:
براساس اعالم فدراسیون بین المللی فوتبال
(فیفا) تاکنون تقریبا  2.5میلیون بلیت برای
مجموع  64بازی جام جهانی فروخته ش��ده
اس��ت.در آغاز هفته جاری حدود  872هزار
بلیت در داخل روس��یه به فروش رس��یده
است؛ این در حالیست که از زمان آغاز بلیت فروشی
در س��پتامبر گذش��ته ،تقریب��ا  90ه��زار
بلیت توس��ط هواداران آمریکایی خریداری
شده اس��ت.در واقع به رغم مسافت طوالنی
تا روس��یه ،تیم های منطقه آمریکا از حیث
فروش بلیت در فهرس��ت  10تیم نخس��ت
قرار دارند.بر این اساس ،کلمبیا با  ،65مکزیک با
 ،60آرژانتین ب��ا  54و پرو با  43هزار بلیت
خریداری ش��ده ،پس از آمریکا در رده های
بعدی ق��رار دارن��د و تیم مل��ی انگلیس را
که در س��ال های گذش��ته همواره یکی از
تیم های س��نتی پر طرف��دار میادین بزرگ
بوده اس��ت ،پشت س��ر گذاش��ته اند .تنها
 32هزار بلیت توس��ط هواداران انگلیسی در
این کشور خریداری شده است.
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کافو ،رکوردار حضور در فینالهای جام جهانی
کافو در ۲۰دوره گذشته جامهای جهانی ،تنها بازیکنی است که حضور در پیکار پایانی مسابقات
را بیش از همه تجربه کرده است.وی که سابقه انجام ۴۲بازی در تیم ملی برزیل را دارد ،در بازی
فینال جام جهانی  ۱۹۹۸ ،۱۹۹۴و  ۲۰۰۲حضور داشته است.در دو جام  ۱۹۹۴و  ۲۰۰۲وی به مقام
قهرمانیرسید.امادرجامجهانی ۹۸فرانسه،مقامنایبقهرمانیراتجربهکرد.مدافعراست
اسبقسلسائو،رکوردارحضوردرپیکارهایپایانیجامهایجهانیاست.

هیچکس نمیتواند قول قهرمانی بدهد
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت:
در فوتبال روز دنی��ا هیچ کس نمیتواند قول
قهرمان��ی بدهد.ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی
باش��گاه ذوبآه��ن ،امی��د نم��ازی با اش��اره
ب��ه وضعی��ت حض��ورش در ش��هر اصفهان و
برنامهه��ای تمرینی تیم ذوبآهن اظهار کرد:
من چند روز گذش��ته در اصفهان بودم و برای
پایان فعالیتهای خود و انجام تعهداتم در تیم
سابق ،به آمریکا بازگشتم اما روز یکشنبه آینده
بار دیگر به ایران میرسم.وی درباره زمان آغاز
تمرینات تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان تصریح
کرد :بر اس��اس برنامهریزی صورت گرفته قرار
اس��ت که تمرینات تی��م ذوبآهن اصفهان از
روز  25خرداد با حضور بازیکنان برگزار شود.
س��رمربی ذوبآهن اصفهان با اش��اره به روال
مثبت این تیم اصفهانی در فصل گذش��ته ،به
اهمیت حفظ روال مثبت تیمش اشاره کرد و
ادامه داد :بدون شک هدفگذاری ما در درجه
نخس��ت ،حف��ظ روال تیم اصفهان��ی و تالش
برای بهبود ش��رایط تیم و رسیدن به مراحل
باالتر است.وی افزود :ذوبآهن فصل گذشته
تیم بس��یار خوبی به ش��مار میرفت و با نایب
قهرمان��ی در لیگ برتر و صعود به مس��ابقات

آسیایی نشان داد که تیم توانمند و باکیفیتی
به ش��مار میرود بنابراین تالش ما این اس��ت
که در درجه نخس��ت ،نتایج گذش��ته را تکرار
کرده و در درجه بعد ،از جایگاه فصل گذشته،
باالتر ق��رار گیریم.نمازی پیرام��ون اینکه آیا
تیمش به فکر قهرمانی در مسابقات لیگ برتر
اس��ت یا خیر ،گفت :به طور قطع همه تالش
خود را در این زمینه صورت میدهیم اما قول
قهرمانی دادن کار هیچ کس نیس��ت و اشتباه
اس��ت .البته امیدوارم که فص��ل موفقی را در
لیگ برتر پشت سر بگذاریم و ضمن قهرمانی
در لیگ برتر ،در مس��ابقات آسیا نیز به فینال
راه پیدا کنیم.

تماشای خانوادگی جام جهانی در استادیوم آزادی

عالق��ه من��دان ب��ه ورزش می توانن��د همراه
ب��ا اعضای خان��واده ،بازی های ج��ام جهانی
 2018را در ورزشگاه یکصدهزار نفری آزادی
تماش��ا کنند.به گزارش ایسنا ،با دستور ناصر
محمودی فرد مدیر مجموعه ورزش��ی آزادی،
زیر س��اخت های الزم ب��رای نمایش بازیهای
جام جهانی  2018روس��یه در ورزشگاه بزرگ
آزادی فراهم ش��ده تا عالقه مندان به ورزش
بتوانند این مس��ابقات جذاب و مهیج را همراه
با اعضای خانواده خود در بزرگترین مجموعه
ورزش��ی خاورمیان��ه تماش��ا کنند.طب��ق
هماهنگیهایصورتگرفتهیکنمایشگربزرگبه
مس��احت  1200متر مربع در قسمت روبروی
جایگاه ورزشگاه آزادی کار گذاشته خواهد شد
تا تماش��اگران از طبقه اول و دوم ضلع غربی
ورزش��گاه ،تماش��اگر بازیه��ای ج��ام جهانی
از جمله دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران باشند.
این اتفاق برای نخس��تین بار است که در یک
مجموعه ورزش��ی رخ می ده��د و پیش بینی
می ش��ود با اس��تقبال عالقه مندان به ورزش
در مرحله نخست  10هزار بلیت فروخته شود.
طی چند روز گذشته موضوع نمایش مسابقات
جام جهانی در ورزش��گاه آزادی با کمیسیون
فرهنگ��ی ،اجتماعی و امور ورزش��ی ش��ورای
اس�لامی ش��هر تهران در میان گذاشته شده

و اعض��ا حداکثر هم��کاری را برای تحقق این
امر داشتند .در صورت موافقت نهادهای دیگر،
ویژه برنامه نمایش مس��ابقات جام جهانی در
مجموع��ه ورزش��ی آزادی ،از  24خردادم��اه
همزمان با ب��ازی افتتاحیه آغاز خواهد ش��د.
مدت زم��ان برگ��زاری این روی��داد فرهنگی
یک م��اه خواهد ب��ود و خانواده ه��ای حاضر
در مجموعه ورزش��ی آزادی عالوه بر تماشای
مسابقات جام جهانی  2018روسیه ،از برنامه های
مف��رح دیگ��ر بهره من��د خواهند ش��د.الزم
ب��ه ی��ادآوری اس��ت ک��ه در زم��ان برگزاری
رقابت های جام جهانی ،وس��ایل حمل و نقل
عمومی از جمله مترو و اتوبوس از سطح شهر
ته��ران به س��مت مجموعه ورزش��ی آزادی و
بالعکس دایر خواهد بود.

پرتغال و اسپانیا از گروه  Bصعود میکنند

مهاج��م تی��م ملی پرتغال گف��ت :در گروه B
مسابقات جامجهانی ،دو تیم اسپانیا و پرتغال
بیش��ترین ش��انس را برای صعود به دور دوم
دارند.به گ��زارش آنا ،کریس��تیانو رونالدو در
گفتگ��و با نش��ریه اکس��پرس انگلی��س ،ابراز
امیدواری کرد که مصدومیت محمد صالح در
مصاف با رئال مادرید در فینال لیگ قهرمانان
اروپا ،مانع از حضور او در جام جهانی نش��ود.
صالح ماه گذشته در جدال تیمهای لیورپول
و رئ��ال مادری��د از ناحیه کت��ف مصدوم و در
ب��ازی که در نهایت با پی��روزی یاران رونالدو
خاتم��ه یاف��ت ،مجبور ب��ه ت��رک زودهنگام
میدان ش��د .گفته میشود که او به سبب این
مصدومی��ت حت��ی ممکن اس��ت اولین بازی
تیمش در جام جهانی  2018را هم از دس��ت
بده��د ،اتفاقی ک��ه رونالدو امیدوار اس��ت رخ
ندهد.رونالدو در پاس��خ به این س��ؤال که آیا
صالح میتواند امس��ال رقیب او برای کس��ب
توپ طال باش��د ،گفت :محم��د صالح یکی از
پدیدههای فصل گذش��ته بود و من امیدوارم
ک��ه مصدومیتش در کیف ،مان��ع از حضور او
در جام جهانی نش��ود .بسیاری از مردم درباره
رقاب��ت کریس��تیانو رونالدو و مس��ی صحبت
میکنند ،اما بازیکنان دیگری هم هستند که
ش��انس ورود به این رقابت را دارند .صالح هم
یکی از آنهاس��ت.بیش از یک دهه اس��ت که
هیچ بازیکنی جز رونالدو و مس��ی نتوانس��ته
اس��ت توپ ط�لا را ببرد و ای��ن دو ،هر کدام
پنج بار این جایزه را میان خودش��ان تقس��یم
کردهاند ،اما امس��ال صالح به خاطر  45گلی
که در تمام رقابتها برای لیورپول زد ،شانس

زیادی برای ورود به کورس کس��ب توپ طال
دارد به خصوص اگر در روسیه بتواند عملکرد
خوبی ارائه کن��د و به موقع از بند مصدومیت
شانهاش رهایی یابد.رونالدو در ادامه به اولین
بازی تیم ملی کش��ورش درجام جهانی مقابل
اسپانیا اش��اره کرد و آن را سختترین شروع
ممک��ن ب��رای قهرم��ان ی��ورو  2016در این
رقابتها دانست.س��تاره رئ��ال مادرید تأکید
کرد :اینکه اولین بازی ما مقابل اسپانیاس��ت،
ب��رای هر دو تیم س��خت اس��ت .این ش��روع
ایدهآلی نیست ،اما این قرعهای است که برای
ما درآمده و چارهای ج��ز پذیرش آن نداریم.
یک شکس��ت در روز اول جام جهانی وضعیت
ش��ما را ب��رای ادام��ه تورنمنت بد و س��خت
میکند ،پس داش��تن ش��روع خ��وب خیلی
مهم اس��ت ،اما من باور دارم که هم اسپانیا و
هم پرتغال ب��ه مرحله حذفی صعود میکنند.
قهرمان��ی در ج��ام جهانی ب��رای پرتغال یک
رؤیاس��ت ،اما برای محقق کردن آن ما باید به
همان ش��یوهای بازی کنیم که یورو  2016را
بردیم.

نگرانی سرمربی نیجریه از تاثیر ماه رمضان روی بازیکنان تیمش
س��رمربی آلمان��ی نیجری��ه نگ��ران اس��ت
روزه گرفت��ن بعضی از بازیکنان��ش باعث تاثیر
منفی روی بازی تیم داشته باشد.به گزارش ایسنا
به نقل از نش��ریه کیکر ،گرنوت روهر س��رمربی
آلمان��ی نیجری��ه گفت :نگرانم که م��اه رمضان
تاثیر منفی روی بازیکنان داشته باشد .بعضی از
بازیکنان ما روزه هستند و از نظر فیزیکی ممکن
اس��ت در بازی اول در جام جهانی کم بیاورند.
ما در بازی نخس��ت برابر کرواسی بازی داریم

که یک بازی فیزیک��ی و درگیرانه خواهد بود
چون حری��ف هافبکهای قدر زی��ادی دارد
ب��ه همی��ن خاطر نگران��م که م��اه رمضان و
روزه گرفت��ن بازیکن��ان نیجریه باعث ش��ود
از نظر فیزیکی آنها برابر حریف کم بیاورند.
نیجریه یکی از تیمه��ای امیدوار جام جهانی
اس��ت که با قدرت به عنوان اولین تیم آفریقا
مس��افر روس��یه ش��د و در گروهی س��خت با
آرژانتین ،کرواسی و ایسلند همگروه شد.

