
شماره939 دوشنبه20دی1395
M o n 9 J a n . 2 0 1 7

11

w
w

w
.t

e
ja

ra
to

n
li

n
e

.i
r

پائوکبا۷۰۰هزاريورومقصداحتماليانصاريفرد
راديو ورزش يونان از پيش��نهاد ۷۰۰ هزار يورويي پائوک س��الونيکا 

ب��راي جذب کريم انص��اري فرد خبر 
داد. در حال��ي که در روزهاي گذش��ته 
باش��گاه هاي يوناني حاضر به پرداخت 
۶۰۰ ه��زار يورو به کريم انصاري فرد 
بودند اما باش��گاه پائوک س��الونيکا با 
ارائ��ه باالترين پيش��نهاد براي کريم 
انصاري فرد خواستار جذب اين بازيکن 

شدند. اين باشگاه يوناني که به شدت به دنبال تقويت خط حمله خود 
اس��ت، مدت هاس��ت مهاجم ايراني را مد نظر قرار داده اس��ت و قصد 
دارد ب��ا ۷۰۰ ه��زار ي��ورو اين بازيکن را ب��ه خدمت بگيرد. بايد ببينيم 
مهاج��م ايران��ي چه تصميمي در اين باره خواهد گرفت و به پيش��نهاد 
اين باش��گاه پاس��خ مثبت خواهد داد يا خير. آن چه که مشخص است 
اين باش��گاه ضرب العجل ۲۴ س��اعته تعيين کرده تا انصاري فرد به 

پيشنهاد آنها پاسخ بدهد.

چهاربازيکنماشینسازیقراردادشانرافسخ
کردند

چهار بازيکن ليگ برتری روز گذشته در سازمان ليگ قراردادشان را 
با باشگاه ماشين سازی تبريز فسخ کردند. مير مهدی قريشی، محمد 
نصرتی، مهران قربان پور و مهرداد بايرامی روز يکش��نبه در کميته 
نقل و انتقاالت سازمان ليگ فوتبال حاضر شدند و قراردادشان را با 

تيم ماشين سازی تبريز فسخ کردند.

رحمانیوباقريهمخواهاندريافت
رضايتنامهشانازاستقاللشدند

در حالی که در دو روز اخير کاوه رضايی و بختيار رحمانی خواهان جدايی 
از استقالل شدند، فرشيد باقری هم به اين جمع اضافه شده است. ظاهرا، 
هافبک ميانی اس��تقالل خواهان فس��خ قراردادش با آبی ها شده است و 
می خواه��د در ني��م فص��ل دوم در تيمی ديگ��ر به ميدان برود. در صورت 
جدايی اين بازيکنان از استقالل، آبی های پايتخت به شدت به مشکل 
می خورند و بايد ديد منصوريان کدام يک از اين سه نفر را می تواند راضی 

به ماندن کند.

تساويسايپاوماشینسازي
درديدارمعوقهلیگبرتر

تبريز - ديدار معوقه تيم هاي فوتبال س��ايپا و ماش��ين س��ازي تبريز از 
چارچوب مسابقات هفته پانزدهم ليگ برتر با نتيجه تساوي به اتمام 
رسيد. در آخرين ديدار هفته پانزدهم ليگ برتر فوتبال ايران، تيم هاي 
س��ايپا و ماش��ين س��ازي از ساعت ۱۴ روز يکشنبه در تبريز به مصاف 
ه��م رفتن��د ک��ه اين بازي با نتيجه تس��اوي ۳ به ۳ خاتمه يافت. امين 
قاس��مي نژاد )۱۲ و ۲۹( و پيام صادقيان )۶۲( براي ماش��ين س��ازي و 
رضا جعفري )۵۱(، غالمرضا رضايي )۵۳( و ايوب کالنتري )۷۱ - از 
روي نقطه پنالتي( براي سايپا گلزني کردند. سعيد ميري بازيکن تيم 
ماشين سازي در دقيقه ۷۰ با دريافت کارت زرد دوم از زمين مسابقه 
اخراج ش��د. اين مس��ابقه به خاطر شرايط جوي نامناسب برگزار نشده 

بود و با نظر سازمان ليگ، امروز اين ديدار معوقه انجام شد.

پيشخوان

ورزشی
 رئي��س فدراس��يون فوتب��ال از مخالفت اعضاي 
هيات رئيس��ه اين فدراسيون با استعفاي سرمربي 
تي��م مل��ي اي��ران خبر داد و گف��ت: بايد با تعامل و 
همدلي مشکالت موجود را حل کنيم. مهدي تاج 
پس از پايان جلسه هيات رئيسه فدراسيون فوتبال 
در جم��ع خبرن��گاران گفت: موضوعي که امروز در 
جلس��ه هيات رئيسه مطرح شد موضوع استعفاي 
کارل��وس ک��ي روش بود. من در اين ارتباط با کي 
روش صحبت کردم. تيم ملي اولويت اول ما بوده 
و ميادين بين المللي هم در س��طح تيم ملي و هم 
در سطح باشگاهها جزو اولويت هاي اصلي ماست. 
در اين ميان چالش��ي بوجود آمد که نش��ان داد ما 
بايد کار مهمي انجام دهيم.وي افزود: اين مس��اله 
نشان داد که ما بايد برنامه هايمان را جدي تر دنبال 
کنيم. سازمان ليگ برنامه اي را به تمامي باشگاهها 
ارائه داده و اين برنامه مورد تصويب قرار گرفته و 
متناس��ب با برنامه هاي تيم ملي در مقدماتي جام 
جهان��ي و همچنين برنامه هاي باش��گاهها براي 
مسابقات آسيايي است.تاج افزود: حرف کي روش 
اين بود که مي گفت من ش��ش س��ال با توجه به 
محدوديت هايي که در فوتبال ايران وجود دارد تيم 
ملي ما اول آس��يا اس��ت همانطور که شما مي دانيد 
امکانات ما قابل قياس با خيلي از کشورها نيست. 
اين موفقيت نيازمند برنامه ريزي خاص و کار خاص 
اس��ت. تيم ملي ما وقتي تيم مي ش��ود که کارهاي 
بزرگ��ي انجام مي دهد. کارهاي زيادي در فوتبال 
م��ا انجام ش��ده و جوانگراي��ي در تيم ملي رخ داده 
است. نظم و انضباط و همدلي هم ميان بازيکنان 
و سرمربي تيم ملي ايجاد شده است. امروز هيات 
رئيسه فدراسيون با کليت آرا نظرشان اين بود که 
با اس��تعفاي کي روش مخالفت کنند و با توجه به 
شرايط حساس کنوني همين شرايط را حفظ کنيم و 
به در رقابت هاي مقدماتي جام جهاني برويم.رئيس 

فدراس��يون فوتبال تصريح کرد: از جمله مصوبات 
ديگر هيات رئيس��ه اين بود که کميته اخالق بايد 
کاره��اي گس��ترده اي انجام ده��د. مصوبه ديگر 
اي��ن بود که کس��اني ک��ه در فوتبال برخالف واقع 
مصاحب��ه اي انج��ام دادند بايد به کميته اخالق و 
کميته انضباطي بروند. برخي از مواردي هم که در 
اين روزهاي اخيراتفاق افتاده جنبه قضايي دارد و 
فدراسيون تصميم دارد برخي از آنها را احضار کند. 
البته اين موضوع مربوط به برخي از باشگاهها مثل 
پرس��پوليس و ذوب آهن نيست. برخي از دوستان 

و بزرگواران اظهارنظرهايي انجام داده اند که جنبه 
انتقاد داشته، اما برخي از انتقادات دلسوزانه بوده و 
فدراس��يون بايد به آن عمل کند، اما برخي ها غير 
واقعي است.تاج در رابطه با اينکه نظر وزير در رابطه 
با ادامه همکاري با کارلوس کي روش چيس��ت، 
گفت: من شب گذشته با وزير مالقاتي نداشتم و اين 
مالقات امروز بود. وزير هم نظرش اين است که ما 
بايد در ميادين بين المللي موفق عمل کنيم و همه 
اهالي فوتبال بايد نگاه يک سويي داشته باشند. اين 
اختالفات به نفع هيچ مجموعه اي نيست. نظر وزير 

هم اين بود که بايد با همدلي و رفاقت کار بزرگي 
را انجام دهيم. ميادين بين المللي و موفقيت در آن 
اولويت اول ما اس��ت. وي تصريح کرد: کي روش 
خدمات ارزنده اي به فوتبال ايران کرده و ما ۴ سال 
توانس��تيم در قله آس��يا قرار داشته باشيم. برخي از 
شبکه ها در اين ۳ روز برنامه هاي زيادي را پخش 
کردند که هر کس هر چيزي دلش خواست گفت. 
نظر فدراسيون فوتبال با توجه به قابليت هاي کي 
روش حمايت کامل از اين مربي است. ما در جهت 
موفقيت گام بر مي داريم تا بتوانيم هم نمايندگان 

قوي در جام باشگاههاي آسيا داشته باشيم و هم تيم 
ملي قوي باشد. تيم هاي حاضر در ليگ قهرمانان 
آس��يا هم مورد حمايت فدراسيون فوتبال هستند.
ت��اج گف��ت: ک��ي روش در صحبت هايش به اين 
موضوع اش��اره داش��ت که يک نفر ۲۲ بار در رابطه 
با استعفايش صحبت کرده است. اختالفات ديگري 
در کشور وجود دارد اما اين اختالفات مي توانست 
بهتر از اين حل شود. حرفهايي در اين ميان مطرح 
ش��د که قابل اس��تناد نيست.وي اظهار کرد: صدا و 
س��يما يار دوازدهم اس��ت و بايد در جهت وحدت و 
يکرنگي تالش کند. اين مس��ائل را مي ش��د بهتر 
از اينها برنامه ريزي کرد. من همه موارد را پاس��خ 
مي دهم.تاج افزود: هر کس برنامه اي دارد و بهتر 
از برنامه فعلي باش��د بيايد و ارائه دهد. برخي افراد 
در رابطه با خيلي از بحث ها صحبت مي کنند و ابتدا 
راج��ع ب��ه آلودگي هوا صحبت مي کنند و در رابطه 
ب��ا بحث ه��اي مختلفي نيز مانند بحث فني حرف 
مي زنند. برخي ديگر نيز خيرخواهانه صحبت هايي 
را انجام مي دهند. ما برنامه کنوني را برديم و همه 
باشگاهها آن را تاييد کردند. اگر هر کس به برنامه 
فعلي اعتراضي دارد بيايد واعتراضش را عنوان کند 
و برنامه اي بدهد در اين بحث بايد هماهنگي وجود 
داشته باشد نه اينکه االن بيايد و حرفهاي خودش 
را ارائه دهد.مهدي تاج در رابطه با جلسه فساد در 
فوتبال اظهار کرد: موضوع فساد در فوتبال کاري 
مشترک ميان دستگاههاي نظارتي بود و کمترين 
نقش را فدراسيون فوتبال داشت. بيشترين نقش را 
دستگاههاي نظارتي در اين ميان داشتند. همه در 
مجموع نظرشان اين است که اگر ادعايي مبني بر 
فساد در فوتبال است بايد به آن رسيدگي کرد. برخي 
فسادهايي در رابطه با فساد در مدارس فوتبال وجود 
دارد که بايد به آن رسيدگي دارد. هر کس اطالعاتي 

در رابطه با اين موضوع دارد بيايد و ارائه دهد.

فدراسيون فوتبال راه را براي ادامه همکاري بازکرد؛

مخالفت با استعفاي کارلوس کي روش

مداف��ع ايران��ي پيترب��ورو با اعالم اي��ن که در صورت 
دعوت به تيم ملي ايران از اين شانس استفاده خواهد 
کرد، از تقابل با ديگو کاس��تا س��خن گفت. به   ايس��نا 
 و  ب��ه نق��ل از ديل��ي مي��رور، روز يکش��نبه تيم فوتبال 
پيترب��ورو ک��ه رايان تفضلي، مدافع ايراني را در ترکيب 
خ��ود دارد برابر چلس��ي به مي��دان خواهد رفت. اخيرا 
اخب��اري درب��اره حضور اين بازيکن در تيم   ملي فوتبال 
 ايران براي انتخابي جام جهاني ش��نيده ش��ده اس��ت. 
رايان تفضلي درباره بازي برابر چلس��ي در جام حذفي 
گفت : بي صبرانه منتظر تقابل با ديگو کاس��تا هس��تم. 
او بهتري��ن مهاج��م حاضر در انگليس اس��ت و طبيعي 
 است که بخواهم خودم را برابر او امتحان کنم. دوست

 دارم او در اي��ن ب��ازي ب��ه ميدان ب��رود تا برابر يکي از 
بهترين مهاجمان جهان خودم را امتحان کنم. تفضلي 

در ادامه درباره حضور در تيم   ملي فوتبال ايران نيز گفت : 
اخيرا صحبت هايي درباره حضور من در تيم   ملي ايران 
 مطرح ش��ده اس��ت. کارلوس کي روش، دستيار سابق 
فرگوس��ن، در ح��ال  حاض��ر س��رمربي تي��م   مل��ي 
 فوتب��ال اي��ران اس��ت. اي��ران بهترين تيم آسياس��ت 
و ب��ازي در اي��ن تي��م االن کار آس��اني نيس��ت 
 ام��ا امي��دوارم ک��ه ب��ه چني��ن آرزوي��ي برس��م.

 ب��ازي اي��ران براب��ر آرژانتين در جام جهاني را به خوبي 
ب��ه ي��اد دارم ک��ه تا دقايق پاياني با تس��اوي بدون گل 
در جريان بود تا اين که ليونل مس��ي، بهترين بازيکن 
جهان به کمک آرژانتين آمد تا تيم   ملي ايران شکست 
بخورد. اگر يک شانس به من برسد که بخواهم براي 
 تيم   ملي ايران بازي کنم حتما از آن ش��انس اس��تفاده 

خواهم کرد.

ازشانسحضوردرتيممليايراناستفادهميکنم
معاون حقوقي و پارلماني وزارت ورزش و جوانان گفت: 
طبق مصوبه برنامه ششم توسعه، از سال آينده بخشي 
از درآمد حاصل از تبليغات مسابقات ورزشي، متعلق به 
باشگاه ها خواهد بود. اميررضا خادم در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار کرد: بر اس��اس مصوبه اي که در برنامه شش��م 
داش��تيم، دعواي بحث دريافت حق پخش از س��ازمان 
صدا و سيما اعم از )راديو و تلويزيون( با حمايت دولت 
و مجلس شوراي اسالمي به شکل يک مصوبه قانوني 
درآمد و از سال آينده بخشي از درآمد حاصل از تبليغات 
رويدادهاي ورزش��ي در اختيار وزارت ورزش و جوانان 

و باشگاه ها قرار خواهد گرفت. 
وي گفت : بر اساس اين مصوبه و پس از تفاهم نامه اي 
که بين سازمان صدا و سيما و وزارت ورزش و جوانان 
منعق��د خواهد ش��د، از س��ال آينده ه��ر درآمدي که از 

تبليغات ورزش��ي کس��ب مي ش��ود س��هم هر ارگان 
مشخص مي شود که چه درصدي از آن به صدا و سيما 
و چه درصدي به وزارت ورزش و جوانان تعلق خواهد 
گرفت. خادم در ادامه خاطرنش��ان کرد: با درآمدي که 
از تبليغات ورزشي در اختيار باشگاه ها قرار مي گيرد، از 
سال آينده تحول جدي را در باشگاه ها شاهد خواهيم 
بود. معاون حقوقي و پارلماني وزارت ورزش و جوانان 
در پايان هم چنين از اجرايي شدن اختصاص ۲۷ صدم 
درصد از ماليات ارزش افزوده براي توسه ورزش کشور 
خب��ر داد و  اضاف��ه ک��رد: اين درآم��د با توجه به اين که 
به نوعي ارزش افزوده اس��ت و از مردم گرفته مي ش��ود 
قطعي است و به زودي محقق مي شود. قطعا با اجرايي 
ش��دن اين مصوبه، تحول بزرگي در ورزش کش��ور رخ 

خواهد داد.

باشگاههاديگرمشکلحقپخشنخواهندداشت

با حضور معاون ریيس جمهور
 پارک »سراب قنبر« کرمانشاه کلنگ زنی شد

کلنگاحداثپارکس�رابقنبرکرمانش�اهبهعنوانبزرگترين
پ�ارکغربکش�ورباحضورمع�اونپارلمانیرييسجمهوربر

زمينزدهش�د.
ش�هردارکرمانش�اهدراينمراسمکهباحضورمعاونپارلمانی
رييسجمهور،استاندار،ونمايندگانمردمکرمانشاهدرشورای
اسالمیشهرومجلسشورایاسالمیوجمعیازمسئولينو
اقشارمختلفمردمبرگزارشد،بااشارهبهاينکهمجموعوسعت
پارکسرابقنبرکرمانشاه1980هکتاراست،گفت:مطالعات
اي�نپ�ارکازس�ال1381ش�روعش�د،ام�ابهدلي�لتغييرات
مديريتیدرحدمطالعهباقیماندوامروزباتحويلحدود200
هکتارزمينازراهوشهرس�ازیبهش�هرداری،عملياتاجرايی

اينپروژهش�روعمیش�ود.
مهندسآرشرضايیبااش�ارهبهاينکهمحدودهاينپارکاز
غربمنتهیبهدانشگاهآزاد،ازشرقبهسرابقنبر،ازشمالبه
شهرکزيباشهروازجنوبقابلتوسعهتاپليسراهماهيدشت
میباش�د،تأکيدکرد:مش�اوراينپروژهازس�رآمدانکشوردر
ح�وزهاح�داثپارکجنگلیاس�تواينمجموعهبهيکپارک

س�مبليکدرغربکش�ورتبديلمیش�ود.
ویادامهداد:برایمشخصشدنوسعتاينپارکبايدبدانيم
کهپارکهایش�رقیوغربتاقبس�تانمجموعا140هکتار

وس�عتدارند.
ویبابياناينکهتکميلهمه2هزارهکتاراينمجموعه10تا
15سالزمانمیبرد،گفت:200هکتارفازاولاينپروژهکه
امروزعملياتاجرايیآنآغازشد،30ماههبهبهرهبرداریمی
رس�دکه70هکتارآننيزظرفمدتيکس�الاجرامیش�ود.

ش�هردارکرمانش�اهاعتب�ارم�وردنيازفازاولاي�نپروژهرا30
ميلي�اردتوم�اناع�المک�ردوگفت:درفازاولاي�نپروژهقرار

اس�ت35هزاراصلهدرختکاش�تهش�ودکهپسازمطالعاتو
مشخصشدناينکهچهگونههايیمناسباينمنطقهاستو

قبلازرس�يدنفصلس�رما،کارکاش�تانجاممیش�ود.
مهندسرضايیبابياناينکهکاربریهایمتفاوتیقطعادراين
پارکتعريفخواهدش�دگفت:معابرفرعیبهگونهایطراحی
ش�دهاس�تکهب�اعرضهایمتفاوتچهره�ایمتفاوترابه
پارکخواهدبخش�يدواينپارکبصورتيکتفرجگاهبزرگ

تفريحیوتوريس�تیوگردش�گریاس�ت
ویيادآورش�د:اينپارکقابيلتبس�يارزيادیجهتکمکدر

ش�رايطبحرانرابهش�هرکرمانش�اهخواهدداش�ت.
شهردارکرمانشاهبااشارهبهاينکهدرحالحاضرعمدهتفرجگاه
هاومناطقتفريحیکرمانشاهدربخششمالیشهرقراردارد،
گفت:همينمس�الهس�ببايجادترافيکس�نگيندرروزهای
تعطيلدراينمنطقهمیش�ودکهايجاداينپارکمیتوانددر

رفعاينمش�کلموثرباش�د.
مهندسرضايیباتأکيدبرضرورتتوسعهفضایسبزشهری
ونقشآندرمحيطزيس�ت،توس�عهمتوازنوتکميلفضاهای
سبزشهرراازاولويتهایاساسیمديريتشهریکرمانشاه

دانس�ت.
شهردارکرمانشاهبااشارهبهاينکهدستگاههایمختلفینظير
آبوفاضالب،آبمنطقهای،ش�رکتبرق،جهادکش�اورزیو
منابعطبيعیدراجرایاينپروژهمشارکتدارند،ازحمايتهای
اس�تاندارازمجموعهمديريتش�هریونيزهمدلیوهمکاری
صميمانهتکتکاعضاعشورایاسالمیشهرکرمانشاهوهمه
دس�تگاههایاجرايیکهدراينزمينهدرکنارش�هرداریبودند

تقديروتش�کرکرد.

اس��امي فرنگي کاران ايران براي ش��رکت در رقابت هاي 
بين المللي جام تختي اعالم ش��د. به گزارش فدراس��يون 
کش��تي، س��ي و هفتمي��ن دوره رقابت ه��اي بين المللي 
کش��تي، ج��ام تخت��ي روزه��اي ۳۰ دي و اول بهمن ماه 
برگزار مي ش��ود که اسامي فرنگي کاران کشورمان براي 

حضور در اين رقابت ها به شرح زير است:
تيمالف:

۵۹ کيلوگرم: س��امان عبدولي )خوزستان( ۶۶ کيلوگرم: 
محمد الياس��ي )خوزس��تان( ۷۱ کيلوگ��رم: محمدعلي 
گرايي )فارس( و افشين بيابانگرد )اردبيل( ۷۵ کيلوگرم: 
رس��ول گرمس��يري )خوزس��تان( 8۰ کيلوگرم: يوسف 
قادريان )البرز( 8۵ کيلوگرم: سامان عزيزي )کردستان( 
۹8 کيلوگرم: س��يد مصطفي صالحي زاده )خوزس��تان( 
۱۳۰ کيلوگرم: امير قاس��مي منجزي )خوزستان( و بهنام 

مهدي زاده )تهران(

تيمب:
۵۹ کيلوگ��رم: مه��رداد مردان��ي )خوزس��تان( و محمد 
نوربخش )تهران( ۶۶ کيلوگرم: امين سوري )خوزستان( 
پره��ام قنب��ري )ف��ارس( ۷۱ کليوگ��رم: برومند اصالن 
)لرس��تان( ۷۵ کيلوگ��رم: پژم��ان پش��تام )ته��ران( 8۰ 
کيلوگ��رم: مه��دي ابراهيمي )ق��م( 8۵ کيلوگرم: مهدي 
ف��الح )ق��م( ۹8 کيلوگرم: مجيد علي��اري )تهران( ۱۳۰ 

کيلوگرم: مسعود نعمت چکاني )خوزستان(
تيمتوسعه:

۵۹ کيلوگ��رم: ش��يرزاد بهش��تي ط��ال )کرمانش��اه( ۶۶ 
کيلوگ��رم: حميد زارع )هرم��زگان( ۷۱ کيلوگرم: مهران 
داداش��ي )گيالن( و مجيد خليلي )قزوين( ۷۵ کيلوگرم: 
ش��ايان عفيفي )آذربايجان ش��رقي( 8۰ کيلوگرم: رضا 

محمدعليپور )اردبيل( و هوشنگ خليلي )اصفهان(
8۵ کيلوگرم: حسين نوري )زنجان(

۹8 کيلوگرم: محمد يگان )ايالم( ۱۳۰ کيلوگرم: محسن 
فتاحي )گيالن( سرمربي: علي اشکاني

مربيان: حميدرضا اس��ماعيل نژاد، مهرزاد اسفندياري فر، 
محمدعلي چمياني، هيأت کشتي استان هاي تهران، قم، 
لرس��تان، گيالن، هرمزگان، البرز و اردبيل هرکدام يک 

مربي معرفي کنند.
سرپرست: محمد دليريان
تيمجوانانفرنگي:

۵۹ کيلوگرم: کرامت عبدولي )خوزستان( و ميثم دلخاني 
)فارس( ۶۶ کيلوگرم: حس��ين اس��دي )خوزس��تان( ۷۱ 
کيلوگرم: محمد رس��تمي )فارس( ۷۵ کيلوگرم: حس��ين 
فروزنده )تهران( و محمد ش��ربي نيازي )خوزس��تان( 8۰ 
کيلوگرم: حس��ن فروزنده )ته��ران( 8۵ کيلوگرم: آرمان 
علي��زاده )خوزس��تان( ۹8 کيلوگ��رم: عل��ي خلي��ل زاده 

)مازندران( ۱۳۰ کيلوگرم: امين ميرزازاده )خوزستان(

براي حضور در رقابت هاي بين المللي جام تختي

ترکيب تيم هاي کشتي فرنگي بزرگساالن و جوانان مشخص شد


