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آزمون در رده  21آسیا قرار گرفت
به گزارش ســایت  SFGدر گزارشی 100
بازیکن برتر آســیا را اعالم کرد که نام سردار
آزمون مهاجم جوان ملی پوش کشورمان در
رده های باال دیده می شود .آزمون با عملکرد
خوبی که در تیم ملی و باشگاه روستوف داشته
به عنوان بهترین بازیکن ایران شناخته شده
اســت و در آسیا در رده  21قرار گرفته است.
البته نام بازیکنان ایرانی دیگر هم در لیســت
دیده میشود ،آندرانیک تیموریان کاپیتان تیم
ملی کشــورمان در رده  ،58مرتضی پورعلی
گنجی که به تازگی به الســد پیوسته است
در رده  74و در پایــان امید ابراهیمی بازیکن
استقالل در رده  91قرار دارد.
اردوی تیمملی کشتی فرنگی
تعطیل شد
تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان
به مدت  ۴۸ســاعت تعطیل شد .به گزارش
جهــان ،تمرینات تیم ملی کشــتی فرنگی
کشــورمان با توجه به صالحدید کادرفنی به
مدت  48ســاعت تعطیل شد تا فرنگیکاران
با استراحت  2روزه بار دیگر به اردو بازگردند.
شــاگردان محمد بنا آخرین تمرین خود را
امروز برگزار خواهند کرد و پس از آن به مدت
 48ســاعت از اردو خارج خواهند شد تا پس
از ریکاوری مجدد از روز چهارشنبه تمرینات
خود را در خانه کشــتی شــماره یک برگزار
کنند .به گــزارش جهان ،در ادامه رقابتهای
تیراندازی قهرمانی آســیا ،مه لقا جام بزرگ
موفق شــد به مدال نقره تفنگ سه وضعیت
بانوان برسد و سهمیه حضور در المپیک ریو
را نیز به دســت بیاورد .جام بزرگ ،پنجمین
تیرانــداز ایرانی اســت که جــواز حضور در
المپیک را میگیرد.
سعید عباسی:
چه کسانی با چلوکباب
تطمیع شدهاند؟
مدیرعامل باشــگاه تراکتورسازی که فصل
گذشــته در یک نشســت خبــری طوالنی
صحبتهــای افشــاگرانهای زد بــار دیگر از
وجــود افرادی که دنبال برهــم زدن آرامش
تراکتورسازی هســتند صحبت کرد .ظاهرا
باشــگاه تراکتورسازی با مشــکالت حاشیه
ای عجین شــده و وجود افــرادی که دنبال
دردســر برای این باشگاه هستند باعث شده
مسائل فنی این تیم کمتر دیده شود .سعید
عباســی که این روزها با ناآرامــی هواداران
تراکتورسازی روبرو اســت روزی نیست که
فغانش از حاشیهســازان در نیاید .او در تازه
ترین صحبت های خود افشــاگری جدیدی
کرده اســت و به تســنیم میگوید :در حال
حاضر اکثر این حاشیهســازان و مخالفان در
یک تیم تبریزی دور هم جمع شدهاند و فکر
میکردم بــا این موضوع دیگر از این کارهای
خود دست بر میدارند اما با توجه به جایگاه
بزرگی که تیم تراکتورسازی در فوتبال ایران
دارد آنها همچنان اهداف دیگری در سردارند
به طــوری که بــه جــرأت میگویم بخش
عمدهای از حواشی پیرامون تیم تراکتورسازی
کار آنها بوده است .امیدوارم آنها به تیم خود
بچسبند و تالششان را برای باال آوردن آن تیم
انجــام دهند .وی ادامه داد :قیمت افرادی که
از آنها خط میگیرند متفاوت اســت ،بعضی
از آنهــا با  50هزارتومان و بعضی دیگر با یک
پرس چلوکباب تطمیع میشوند .آقایان! من
 8ســال در جبهه بودم تا باجی به رژیم بعث
عراق ندهم و مطمئن باشــید در اینجا هم
به هیچکس باج نمیدهم .اگر عباسی نباشد
مهم نیست بلکه مهم تیم تراکتورسازی است
و حتی اگر همه شــهر با من مخالف باشند از
انجام کار ناصواب تمکین نمیکنم .همیشــه
به دنبال انجام کار درســت بودهام و در حال
حاضر نیز دیدگاهم عوض نشده است .آنها تا
پیش از بازی با راهآهن «الل» شده بودند اما
با یک تساوی مقابل این تیم زبان باز کردند.
مدیرعامل باشــگاه تراکتورسازی در پاسخ به
این پرســش که برخی میگویند منظورتان
از این حرفها رســول خطیبی است ،گفت:
من با خطیبی مشــکلی نــدارم اما جریانی
سوءاســتفادهگر وجود دارد کــه میخواهد
خواستههای خود را تحمیل کند.
درخشش شاه ماهی فوتبال ایران
در هلند ادامه دارد
به گزارش خبرآنالین؛ علیرضا جهانبخش
با درخشــش دوباره در آلکمار در شــبی که
کریم انصاری فــرد و رضا قوچان نژاد در تیم
های اروپایی شان موفق نبودند  ،برای تیمش
آلکمــار به تیم ســابقش نایمخــن گل زد .
جهانبخش که جوان اول این روزهای فوتبال
ایران در فوتبال اروپاســت  ،در دو بازی قبلی
تیمش هم با پاسهای گل در موفقیت های
تیمش نقشی ویژه بازی کرده بود .او در بازی
شب گذشته تیمش برابر نایمخن گل دوم از 3
گل آلکمار را به ثمر رساند و در دقیقه  70هم
از زمین بیرون رفت تا استراحت کند .آلکمار
با این پیروزی تا پله نهم جدول لیگ هلند باال
آمــد .جهانبخش تاثیر زیادی در نتایج موفق
اخیر تیمش داشته است.
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مسی  ،رونالدو و یک رکورد ویژه

مقایسه ها را کنار بگذارید و فقط ممنون باشید!

رونالدو و مسی کاری کرده اند فاصله گرفتن از
خواب که یعنی یکی از شیرین ترین لذت هایی
که همه انسان ها در آن مشترک هستند در برابر
لذت حاصل از تماشای بازی شان به یک اتفاق
ساده تبدیل شود.
حاال دیگر وقت آن رسیده که دست از مقایسه
برداریم و به جای گفتن « مســی یا رونالدو؟ »
بگوییم « مســی و رونالــدو »  .حاال دیگر وقت
آن رسیده که فقط بنشینیم تماشا کنیم و لذت
ببریم .لذت از  180دقیقه بازی هر دوی آنها نه
فقط  90دقیقه بازی یکــی از آنها و فکر کردن
های طوالنی درباره فرق های این دو ابر ستاره.
نمی شــود که دو انســان مثل هم باشند .پس
همین می تواند عاملی باشــد برای بیشتر لذت
بــردن .اگر همه این موضوع را درک کنند که با
تماشای بازی هم رونالدو و هم مسی چقدر می
توانند برای خود خاطره بسازند و چقدر در آینده
از این خاطره ها لذت ببرند ،دیگر کســی سراغ
مقایســه های تعصبی نمی رود .گاهی وقت ها
برای پی بردن به عمق یک مسئله نیاز نیست که
ساعت ها به آن فکر کنید .گاهی فقط یک عکس
می تواند یادآور کلی اتفاق بزرگ برای شما باشد.
مثال کافی است تصویری از پرش رویایی رونالدو
روی ســر پاتریس اورا در دیدار رئال و منچستر
لیگ قهرمانان اروپا سال  2013را روبروی خود
بگذارید .آن وقت است که شاید حتی برایتان در
قانون جاذبه زمین نیوتون هم شک ایجاد شود!
یا یک فیلم چند ثانیه ای می تواند همین کار را
با شــما انجام دهد .این بار فقط الزم است سراغ
گل لیونل مســی به بیلبائو بروید که اتفاقا نامزد
دریافت جایزه پوشــکاش امسال هم بود .این بار
به شما ثابت می شود که می توان کسی بود که

هیچ توقفی انتظارش را نمیکشــد .آیا این چند
نمونه بس نیست؟ بس نیست که ممنون باشیم
از حضور در دوره ای از زمان که رونالدو و مسی
را با هم در خود دارد؟
گلزنی مســی برابر اتلتیکو مادرید باعث ثبت
یک رکورد ویژه شــد .رکوردی کــه این بار به
نام یکی از آنها تعلق ندارد .درســت چند دقیقه
بعــد از اتمام بازی بارســا و اتلتیکو ،دیلی میرر
ایــن خبر را جهانی کرد که « رونالدو و مســی
به رکــورد  1000گل زده در دوران بازی خود
رسیدند » .این خبر خیلی ها را هیجان زده کرد
که رکوردی مشترک برای هر دوی آنها به ثبت
رســیده اســت .چیزی که خیلی کم تا به االن
دیده شــده بود .اگر تا قبل از مراســم توپ طال
امسال از اختالف بین رونالدو و مسی میگفتند،
بعد از این مراســم خیلی ها بــه این پی بردند

کــه این دو آنقدر حرفه ای هســتند که خود را
درگیر این مسائل نکنند .وقتی رونالدو از آرزوی
خود مبنی بر داشــتن پای چپ مســی گفت و
مســی هم در مقابل کلی به تعریف و تمجید از
ستاره پرتغالی رئال پرداخت ،شائبه های اختالف
این دو به حداقل رســید .وقتی میمیک صورت
رونالدو هنگام اهدای توپ طال به مســی کامال
طبیعی بود و دیگر خبری از آن رفتار های قبلی
نبود ،همه فهمیدند که هر دوی آنها بیشتر از هر
چیز دیگری فقط به بهترین بودن فکر می کنند.
بهترین بودنی که عامل تقابل بین آنها می شود.
اما همین تقابــل و همین رویارویی رنگ دنیای
فوتبال را عوض کرده است.
اگر ســراغ آمــار برویم به یــک نکته عجیب
میرسیم .به اینکه رونالدو و مسی روی همدیگر
در  1385بازی  284گل کمتر نسبت به پله که

در  10بــازی کمتر از این دو چنین رکورد فوق
العــادهای به نام خود ثبت کرده اســت ،به ثمر
رسانده اند .البته که جوزف بیکان با  1468گل
در تنها  918بازی ،بهترین گلزن جهان اســت.
ولی همیشه اکثر طرفداران فوتبال درباره تفاوت
بین مارادونا  -پله و رونالدو  -مســی گفته اند.
خیلی ها اعتقاد دارند که هنوز که هنوز اســت
مثل مارادونا یا پله نیامده است و رونالدو و مسی
راه زیادی برای رســیدن به آنها دارند .این نظر
کسانی است که خود را غرق در گذشته فوتبال
مــی دانند .برای ثابت کردن بهتر بودن مســی
و رونالدو کافی اســت دوباره سراغ چند عکس
برویم .سراغ اینکه  8سال است فوتبال به معنای
واقعی تحت ســیطره این دو غول توقف ناپذیر
اســت 8 .سال اســت که توپ طال بین این دو
بازیکن رد و بدل می شود.
نمی شود چشم پوشید از اینکه دنیای فوتبال
با رونالدو و مسی چقدر نسبت به قبل فرق کرده
است .درســت مثل احســاس روز های سیاه و
سفید فوتبال و مقایسه آن با این روز های رنگی
فوتبال .نه فقط در رنگ گیرنده های تلویزیونی و
واضح تر شدن تصاویر .رونالدو و مسی فکر ها را
باز کردند .لذت ها را بیشتر کردند و رنگ عشق
فوتبال را تغییر دادند .کاری کرده اند که فاصله
گرفتن از خواب یعنی یکی از شیرین ترین لذت
هایی که همه انسان ها در آن مشترک هستند
در برابر لذت حاصل از تماشــای بازی شــان به
یک اتفاق ساده تبدیل شــود .باعث شده اند تا
همه منتظر زمان برگزاری بازی های بارسلونا و
رئال مادرید باشــند .زمانی که می تواند آنها را
به واسطه شیرین ترین اتفاق ممکن تا پاسی از
شب دور از رختخواب نگه دارد.

چه کسی کفاشیان را نمیخواهد؟

علی کفاشیان تحت فشار است؛ از نوع خارجیاش گرفته تا داخلی
کاپ :او فعال سرگرم چانهزنی با مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا
است ،به این امید که شاید طرح انجام بازیهای فوتبال ایران-عربستان
در زمینی بیطرف را خنثی کند .فعال که چانهزنیاش حاصلی نداشته
و طرح مذکور هم با نزدیکشــدن به  ٢٥اســفند بهسرعت به سمت
اجرائیشــدن میرود .کفاشیان شاید برای این گزینه توجیه مناسبی
داشته باشد؛ اینکه تاوان بازیهای سیاسی را میدهد .فشار داخلی اما
این روزها بر شانههای کفاشیان بیشتر است؛ او بهتازگی متهم شماره
یک گزارش فساد در فوتبالی شده که کمیسیون اصل  ٩٠به مجلس
ارسال کرده؛ اگرچه دادههایی که در گزارش مذکور ارائه شده چندان
منطقی به نظر نمیرســد ،ولی تقریبا تمام مواردی که برای ایراد در
اساسنامه عنوان شده بود ،یک هدف داشت :اینکه کفاشیان کارهایش
را درست انجام نداده است .نتایج تیمملی امید کشورمان ،انتخاب مدیر
و کادرفنی این تیم فوتبال و درنهایت ناکامی این تیم در راه رســیدن
به المپیک هم مزید بر علت شده تا انگشتهایی که کفاشیان را نشانه
رفتهاند بیشتر و بیشتر شود.
بااینحال شاید بیشترین فشاری که فعال کفاشیان متحمل میشود،
از ســوی وزارت ورزش است؛ پرواضح است که محمود گودرزی ،وزیر
ورزش و جوانان دل خوشی از علی کفاشیان ،رئیس فدراسیون فوتبال
کشــورمان ندارد .حاال و با نزدیکشــدن به زمان انتخابات ریاســت
فدراسیون فوتبال ،به نظر میرســد این رابطه سرد رو به جدایی هم
گذاشته؛ چراکه حاال وزارت ورزش پایش را در یک کفش کرده که هر
طور شــده کفاشیان را بردارد و گزینهای دیگر را موقتا هم که شده بر
مسند فدراسیون بنشاند.
سرپرست به جای کفاشیان
غیر از محمود گودرزی که غالبا با کفاشــیان مشکل عدیده دارد،
ســجادی ،معاون قهرمانی وزارت ورزش هم دل خوشی از کفاشیان
ندارد؛ اتفاقا سجادی بسته به وظیفهای که دارد بارها عنوان کرده علی
کفاشــیان بعد از پایان دوره چهار ساله ریاست اخیرش بر فدراسیون
فوتبــال ،باید بــرود و تا تعیین رئیس جدید ،این فدراســیون باید با
سرپرست اداره شود .موضوعی که او حتی روز گذشته در حاشیه مراسم
انتصاب مجدد داورزنی ،بهعنوان ریاست فدراسیون والیبال دوباره بر آن
تأکید کرد« :هرکس ممکن است صحبتهایی در این مورد بکند ،ولی
من طبق اساسنامه فدراسیون صحبت میکنم ،یعنی بعد از اتمام دوره
ریاست فدراسیون ،مجمع آن برای انتخاب رئیس برگزار خواهد شد؛
بنابراین اگر قرار باشد مجمع با تأخیر برگزار شود اعضای آن در این باره
تصمیم خواهند گرفت .در اساسنامه بهوضوح به این مورد اشاره شده
که پس از اتمام دوره چهار ساله ،سرپرست انتخاب و در ادامه نیز رئیس
جدید فدراسیون از سوی مجمع انتخاب شود» .سجادی در شرایطی به

اساسنامه اشاره میکند که درست کمیسیون اصل  ٩٠هم در گزارشش
به نواقص اساسنامه اشاره کرده و به نظر میرسد این دو تفکر یک جهت
را دنبال میکند؛ اینکه اساسنامه ایراد داشته ،دارد یا نه ،موضوعی است
که ظاهرا نیاز به واکاوی صدچندان دارد ،ولی استداللی که فدراسیون
برای بدون مشکل خواندن اساسنامه دارد ،این است که این اساسنامه
قانونی است؛ چراکه به تصویب هیأت دولت رسیده؛ هرچند هنوز بر سر
تغییراتی که در آن اعمال شده بحث فراوان است و دو طرف اختالف
سلیقه جدی دارند.
وزارت سرپرست انتخاب میکند؟
سجادی از اساسنامه صحبت میکند تا برای ادعایش دلیل منطقی
داشته باشــد ،بااینحال کفاشیان هم با اســتناد به همان اساسنامه
میگوید حضورش در فدراســیون قانونی اســت و نیازی به گذاشتن
سرپرســت نیســت .بااینحال ،این موضوع نیاز به بررسی دقیقتری
دارد .برای انتخاب سرپرســت برای فدراسیون فوتبال نیاز به برگزاری
مجمع اســت و تا مجمع برگزار نشود کسی نمیتواند عذر کفاشیان
را بخواهــد .در واقع اگــر وزارت ورزش بدون برگزاری مجمع اقدام به
کنارگذاشتن کفاشیان و آوردن سرپرست کند ،فوتبال دوباره به سمت
تعلیق میرود؛ هرچند بعید است مسئوالن وزارت ورزش بدون آگاهی
دســت به چنین کاری بزنند .در واقع اصرار وزارت به رفتن کفاشیان
میتواند تشــکیل مجمع فوقالعادهای را در پی داشته باشد که آنجا
اعضای مجمع برای گذاشتن یک سرپرست به توافق نهایی برسند .اگر
این اتفاق از دل همین مسیر بگذرد که دیگر انتخاب سرپرست مشکل
قانونی ندارد و خطری هم فوتبال را تهدید نمیکند .این موضوعی است
که عزیزمحمدی ،رئیس سابق سازمان لیگ و رئیس کنونی اتحادیه
فوتبال به سایت برنامه نود میگوید :باید به این مسئله توجه کرد که
اگر قرار است برای فدراسیون سرپرست گذاشته شود ،باید تا تاریخ ۱۵

تعصبیکهبازیکناننسلهایجدیدفوتبالایرانبایدداشتهباشند
سرپرست باتجربه و سردو گرم چشیده استقالل
در شرایطی به تمرین آبی پوشان رفت که از تحمل
یک بیماری ســخت ضعیف و نحیف شده بود اما
رفــت تا یک روز بعد از اعتصــاب بازیکنان آنها را
شرمنده کند .عِرق و تعصبی که بازیکنان نسلهای
قبلــی فوتبال ایران از خود نشــان میدهند واقعا
جای تحسین دارد .حرفهای علی پروین ،مرحوم
همایون بهزادی ،صحبت های مرحوم ناصر حجازی
و این که تــا آخرین روزهای عمر خودش با وجود
درد زیاد در تمرینات استقالل حاضر میشد تا پولی
کــه میگیرد به قول خودش حالل باشــد و البته
به اســتقالل هم کمک کند .آخرین کار را منصور
پورحیدری انجام داد .او در یک روز سرد زمستانی
و در حالی که روی سالمتی خودش ریسک بزرگی
انجام داده بود به تمرین استقالل رفت .تصور نکنید
که منصور پورحیدری بی دلیــل این روز را برای

حضور در تمرین اســتقالل انتخاب کرده اســت
او دقیقا پس از اعتصاب بازیکنان متوجه شــد که
الزم اســت به تمرین برود و با بازیکنان حرف بزند
و چنین هم کرد .پورحیدری در تمرین استقالل
از بازیکنــان گالیه کرد که چرا اعتصاب کردهاند و
به این ترتیب بازیکنان را شرمنده کرد .او با همین
کار ساده برای استقالل یک ماه زمان خرید چون
بازیکنان با دیدن پورحیدری که با آن حال و با این
بیماری در آن روز سرد خود را به آزادی رساند دیگر
به این راحتی نمیتوانند تمرین را تعطیل کنند .در
واقع پورحیدری با این کار خود برای اســتقالل و
افشــارزاده زمان خرید و در همین حالت هم مثل
یک سرپرســت واقعی به استقالل کمک کرد .این
نــوع برخورد پورحیدری را شــاید برخی دیگر از
پیشکسوتان که فقط از باشگاههایشان توقع دارند
به آنها پست بدهد الگو کنند.

اسفند مجمع فوقالعاده تشکیل شود و مجمع تصمیم بگیرد .با همه
بحثهای مطرحشده نباید کاری انجام شود که فوتبال دچار مشکل
شود .در دوره قبلی باید  ۱۹دی  ۹۰انتخابات برگزار میشد که به ۱۵
اسفند  ۹۰منتقل شد و خود علی کفاشیان مجمع را برگزار کرد .االن
هم با توجه به اینکه مجمع به هیأت رئیسه اختیار داده زمان انتخابات
را تعییــن کنند ،پس یا خود علی کفاشــیان باید ادامه دهد یا اینکه
مجمع فوقالعاده قبل از  ۱۵اســفند تشکیل شــود و فردی را از بین
خود مجمع انتخاب کند که سرپرست شود .به نظرم نباید در اینباره
احساسی تصمیم گرفته شود ،یکبار بهخاطر تصمیم غلط دولت قبل
فوتبال تعلیق شده و حاال نباید کاری کرد که در این دولت هم فوتبال
تعلیق شود.
وزارت گزینهای دارد؟
نکتهای که در این میان سؤالبرانگیز است ،اینکه چرا وزارت ورزش
و در رأس آن ،سجادی ،تالش میکند هرچهزودتر کفاشیان را بردارد؟
مشابه این اتفاق (بهتعویقافتادن انتخابات) در دوره پیش هم رخ داده
و کســی با ادامه کار کفاشیان مشکلی نداشته ولی حاال چرا ادامه کار
کفاشیان در فدراسیون فوتبال مشکلزا شده است؟ هرچه اصرار وزارت
ورزش بر انتخاب سرپرســت برای فدراسیون فوتبال بیشتر میشود،
ذهنها درگیر این موضوع میشــوند که شاید وزارت ورزش گزینهای
برای ریاست فدراســیون فوتبال دارد و میخواهد بهنوعی راه را برای
او باز کند .البته این موضوع یک نظریه است و با توجه به کاندیداهای
احتمالی فدراسیون فوتبال بعید است درحالحاضر وزارت ورزش گزینه
خاصی برای ریاست فدراسیون فوتبال داشته باشد .از سوی دیگر نباید
فراموش کرد کــه در برههای از زمان ،بهناگاه رفتــار وزارت ورزش با
فدراسیون کفاشیان تغییر کرد و مسئوالن این دو نهاد برای لحظات
کوتاهی هم که شــده با هم خوب شــدند! این دوره کوتاه برمیگردد
به زمانی که محمد دادکان ،احتمال حضورش در انتخابات ریاســت
فدراسیون فوتبال را کم ندانست و گفت اگر از سوی دولت به او ندایی
داده شود ،حاضر میشود .شاید دلخوریهای بهوجودآمده بین گودرزی
و دادکان بود که در یک مقطع کوتاه باعث شــد وزارت ورزش پشت
فدراسیون فوتبال درآید تا به جای ریاست احتمالی دادکان ،کفاشیان با
قدرت بیشتری به کارش ادامه دهد ...حاال و با محوشدن احتمال حضور
دادکان ،وزارت ورزش دوبــاره به موضع قبلیاش که ظاهرا مخالفت با
حضور کفاشیان در فدراسیون فوتبال است ،برگشته .اینکه کفاشیان
باالخره میتواند این همه فشــار را روی شانههایش تحمل کند یا نه،
هنوز مشــخص نیست ولی مورد مشخص این است که فعال جرقهای
برای کنارگذاشتهشدن رئیس فعلی فدراسیون فوتبال ،درست یا غلط،
زده شده است.

تیم شنای آقایان و طنابکشی بانوان هما در سکوی نخست ایستادند
مسابقات شــنای آقایان و طنابکشی بانوان
مســابقات کارکنان دولت صبــح امروز برگزار
شــد کــه در انتها تیــم هواپیمایــی هما در
هردو مســابقه به مقام نخســت دست یافت.
بــه گزارش پایــگاه خبری هیات ورزشــهای
همگانی اســتان تهران ،صبح امروز( 11بهمن
ماه) مســابقات طنابکشــی بانوان بــا نظارت
مصطفوی پــور دبیر هیات همگانی اســتان،
و با شــرکت  4تیــم از هواپیمایی هما،کمیته
امــداد امــام خمینــی (ره)،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی و ســازمان توسعه و تجارت در
ســالن اداره کل ورزش و جوانان استان تهران
برگزار شد.
دراین مســابقات هر تیم با  8نفر شــرکت
کننده با یکدیگر به رقابت پرداختند که در انتها
بانوان طناب کشی هواپیمایی هما توانستند با

شکســت رقیبان خــود به مقام نخســت این
مســابقات دســت پیدا کنند .همچنین تیم
کمیتــه امداد امام خمینــی (ره) به مقام دوم
وتیم وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به مقام
سوم مســابقات طنابکشــی کارکنان دولت
دست یافتند .مسابقات طنابکشی آقایان نیز
فردا  12بهمن ماه برگزار میشود.
در دیگر مسابقات کارکنان دولت صبح امروز
مسابقات شــنای آقایان نیز با حضور  10تیم
از ارگانهای مختلف دولتی در دو بخش تیمی
و انفرادی برگزار شــد که نتایج تیمی به شرح
ذیل می باشد:
هواپیمایی هما مقام اول ،بانک مرکزی مقام
دوم  ،دانشگاه علوم پزشکی تهران مقام سوم
شــنای بانوان نیز فردا  12بهمن ماه برگزار
می شود.

خارجی

بارسلونا قید خرید نولیتو را زد
به گزارش تســنیم ،خوســپ ماریا بارتومئو،
رئیس باشگاه بارسلونا اعالم کرد محدودیتهای
مالی این باشگاه به دلیل بدهیهایش مانع از آن
میشود که برای برگرداندن نولیتو ،مهاجم تیم
فوتبال سلتاویگو به ورزشــگاه نیوکمپ دست
به کار شــود و جابهجایی این بازیکن اسپانیایی
منتفی است.
توگو با رادیو کادناســر درباره
بارتومئو در گف 
برنامه باشــگاه بارسلونا برای خرید نولیتو گفت:
اخیرا ً چیزهای زیادی درباره این بازیکن و بارسلونا
گفته شــده است .مشــخصاً بدهیهای ما حد
معینی دارد و ما نمیتوانیم کاری در این خصوص
انجام دهیم .رئیس باشگاه بارسلونا در ادامه این
موضوع را کــه کاتاالنها بازیکن جدید خواهند
لوانتقاالت زمستانی در
خرید ،رد نکرد .پنجره نق 
فوتبال اروپا امروز (دوشنبه) بسته میشود و به
این ترتیب بارسلونا فقط امروز و فردا وقت دارد
که نســبت به خرید بازیکن اقدام کند .لوئیس
انریکه ،سرمربی بارسلونا در کنفرانس خبری دو
روز پیش خود اعتراف کرده بود که هنوز منتظر
هدیه کریسمسش (اشاره به یک بازیکن جدید)
است .با توجه به مصدومیت شدید رافینیا که از
ناحیه رباط صلیبی آسیب دیده و تا پایان فصل
خانهنشــین است ،بارسلونا به خرید مهاجم نیاز
دارد.
واکنش زیدان به خبر جذب نیمار
در چند روز اخیر شــایعه هــای زیادی درباره
عالقه باشگاه رئال مادرید به جذب نیمار ستاره
بارســلونا به گوش رسیده اســت .روزنامه های
پرآوازه اسپانیایی نوشتند فلورنتینو پرس ،رییس
باشــگاه رئال عالقه زیادی به جذب نیمار دارد و
حاضر است رقم فسخ قرارداد او را پرداخت کند.
زین الدین زیدان درباره احتمال پیوستن نیمار
به تیمش گفت 26 :بازیکن بسیار خوب در اختیار
دارم و دلیلــی ندارد که به بازیکنان دیگر تیم ها
توجه کنم .بسیار خوشحالم که در رئال مادرید و با
چنین بازیکنان خوبی کار می کنم .در حال حاضر
تنها چیزی که بــه آن فکر می کنم ،دیدار برابر
اسپانیول و تالش برای پیروز شدن در آن است.
بعضی از رسانه های اسپانیایی نوشتند که عالقه
باشگاه رئال مادرید به جذب نیمار باعث ناراحتی
کریستیانو رونالدو شــده است اما زیدان چنین
چیــزی را قبول نــدارد .او در این باره هم گفت:
نمیخواهم به چیزهای که در خارج از باشــگاه
رئالمادریــد اتفاق می افتد ،توجه کنم .صحبت
کردن از نیمار و پیوستن او به رئال نمی تواند روی
روحیه بازیکنانم تاثیر بگذارد.
زیدان بعد از انتخاب به عنوان سرمربی جدید
رئال مادرید در سه بازی اللیگا روی نیمکت این
تیم نشسته که نتیجه آن دو پیروزی و یک تساوی
بوده است.
مدافع برزیلی خواهان زیادی
در اروپا دارد
به گزارش فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام ؛
پس از این که اعالم شد فیفا با درخواست تعلیق
باشــگاه رئال مادرید از محرومیت خرید بازیکن
موافقت کرده اســت و این باشــگاه می تواند در
تابستان آینده خرید کند ،حاال خبر می رسد که
فلورنتینو پرز قصد دارد برای محکم کردن خط
دفاعی تیمش به سراغ مدافع جوان پی اس جی
یعنی مارکینیوش برود .به گفته این منبع پیش از
این از ده خیا و لواندوفسکی به عنوان اهداف اصلی
رئال مادرید یاد می شــد اما طبق این خبر این
مدافع برزیلی و آینده دار گزینه جدید کهکشانیها
برای باال بردن قدرت خط دفاعی اســت .الزم به
ذکر است در سال های اخیر فلورنتینو پرز و ناصر
الخلیفی روسای دو باشگاه همیشه رابطه خوب و
نزدیکی داشــته اند و باید صبر کرد و دید که آیا
پرز موفق می شود پاریسی های متمول را راضی
کند و مارکینیوش را به مادرید بیاورد.گفتنیست
دیگر غول اسپانیایی یعنی بارسلونا هم از مشتریان
مارکینیوش به شمار می رود.
هیدینک:روزهایخوبی
در انتظار هازارد است
گاس هیدینک،سرمربی چلسی عنوان با نزدیک
شدن هازارد به موعد بازگشت به میادین،عنوان
کرد که روزهای خوبی پیش روی ستاره چلسی
اســت .به گزارش "ورزش ســه" ،ستاره فصل
گذشته چلســی و بهترین بازیکن لیگ ،در این
فصل هنوز موفق به گلزنی نشده و در حال حاضر
نیز از مصدومیت رنج میبــرد .با این حال،او در
آستانه بازگشت به میادین است و گاس هیدینک
روزهای خوبی را برای او پیش بینی میکند.
او گفت :وقتی ریتم خــود را دوباره پیدا کند،
برای چلســی بازیکن با ارزشــی خواهد شد.او
بازیکن خیلی مهمی برای ماست .او مصدومیتی
داشــته که بــرای دو ماه اخیر کار او را ســخت
کرده اســت .میخواهد بدرخشــد ولی از لحاظ
فیزیکی شرایطش باید به جایگاه مناسبی برسد.
خوشبختانه،در حال برگشت به جایگاهی است
کــه قبال در آن قرار داشــت ولی به تمرین نیاز
دارد تا آمادگی بدنــی اش باال برود و همچنین
بازی به او برسد .روزهای خوبی در انتظار باشگاه
و خودش خواهــد بود .همچنین در پایان فصل
یورو برگزار خواهد شد .همه در آن رقابت شانس
درخشــش دارند و یورو مقطــع زیبایی برای او
خواهد بود.

