» گوناگون

روماريو  استقاللي ميشود

شفر سرمربي آلماني تيم فوتبال استقالل روماريو مهاجم جامائيکايي
را تاييد کرده است.شنيده ميشود او پس از تعطيالت نيم فصل
به جمع آبيپوشان ميپيوندد.

پيشنها د به گلزن پرسپوليس

»

عضوهيئت مديره باشگاه پرسپوليس از عالقه وزير ورزش به تمديد قرارداد سرمربي اين تيم
خبر داد و گفت :براي پيگيري اين موضوع منتظر بازگشت طاهري هستيم .حاجي بيگي
درباره آخرين وضعيت ماندن يا رفتن طاهري از پست مديرعاملي گفت :تک تک اعضاي
هيئت مديره با نظر وزير ورزش مبني بر ماندن طاهري همسو هستند .به نظرم هيچ
گزينه اي بهتر از او نمي تواند در شرايط موجود ،باشگاه را اداره کند.وي درباره اينکه
گفته مي شود مديرعامل پرسپوليس به خاطر فشار برخي مديران وزارتخانه مبني بر
بازگرداندن اسپانسر فصل گذشته استعفا داده است تصريح کرد :طاهري ازهيچ لحاظ
تحت فشار نيست .او بارها در جلسات هيئت مديره اعالم کرد به دليل مشکالت شخصي
مي خواهد از باشگاه برود .او دليلي را مبني بر اينکه به خاطر اسپانسر مي رود ،مطرح نکرد.
عضو هيئت مديره افزود :اگر قرار بر بازگشت اسپانسر باشد هيئت مديره ،تصميم گيري

مهاجم پرسپوليس از تيمهاي سوئيسي پيشنهاد دارد و احتماال
اين بازيکن از جمع سرخپوشان جدا خواهد شد.عليپور در ليگ
هفدهم عملکرد خوبي از خود به نمايش گذاشت و در 10بازي
اخير  6گل براي سرخپوشان به ثمر رساند.

علي دايي:

جوادي در فدراسيون فوتبال

رقابتهاي جودو قهرماني جهان با کسب يک طالي ديگر توسط
اعجوبه سنگين وزن فرانسوي به پايان رسيد.اين دهمين مدال
طالي جهاني تدي رنر محسوب مي شد که باعث شد وي را
امپراطورجودو جهان خطاب کنند.

سرمربي تيم فوتبال سايپا گفت :انتظارما اين است
که با بحث فساد به صورت جديتري برخورد شود
و با کار کارشناسي و اجراي برنامههاي مختلف،
اين معضل ريشه کن شود .علي دايي گفت :فساد
در جامعه وجود دارد و فوتبال نيز از اين قاعده
مستثني نيست .بر همين اساس معتقدم نبايد
بيش ازحد بحث فساد در فوتبال را برجسته کرد
و با سياه نمايي شرايطي فراهم شود که اين رشته

کرواسي به جام جهاني رسيد
تيم ملي فوتبال کرواسي با تساوي در زمين يونان سهميه جام جهاني
را کسب کرد .تيم هاي ملي يونان و کرواسي ديدار برگشت رقابت هاي
پلي آف جام جهاني را برگزار کردند که در پايان به تساوي بدون گل
دست يافتند.اين نتيجه براي صعود تيم ملي کرواسي کفايت مي کرد
چرا که اين تيم در بازي رفت  ۴بر يک پيروز شده بود.

راهيابي سوئيس به جام جهاني

تيم ملي فوتبال سوئيس سهميه جام جهاني را کسب کرد .تيم هاي ملي فوتبال
سوئيس وايرلند شمالي در مرحله برگشت رقابت هاي پلي آف جام جهاني
به مصاف يکديگر رفتند که در پايان به تساوي بدون گل دست يافتند.
با توجه به پيروزي يک بر صفر سوئيس در زمين ايرلند شمالي ،اين تيم
سهيمه جام جهاني را کسب کرد ومسافر جام جهاني شد.

کيروش ازحريفان قوي تر فرار نمي کند
سرمربي پيشين تيم ملي گفت :کي روش هراسي از
بازي با تيمهاي بزرگ دنيا ندارد .شرفي اظهارداشت:
معتقدم او کارش را خوب انجام ميدهد و نکات مثبت
مربيگري کيروش بيشتر از نکات منفياش است .من
فکر نميکنم او از بازي با تيمهاي بزرگ فرارکند و
بايد ديد آيا فدراسيون ميتواند دراين مورد هزينه
کند يا خير .ما از فدراسيون و تيم ملي دورهستيم و
نميدانيم که آيا چنين تواني را داريم که با تيمهاي
بزرگ بازي کنيم يا خير.وي خاطر نشان کرد :طبيعتاً
وقتي ميخواهيم به جام جهاني برويم بايد با تيمهاي
قويتربازي کنيم .زهرچنين بازيهايي در بدن بازيکنان
ميماند واين زهردرآينده تبديل به پادزهرميشود.
وقتي ما با تيمهاي بزرگ بازي کنيم ديگر ترسي
نخواهيم داشت و ميتوانيم درجام جهاني نتايج خوبي
بگيريم.شرفي يادآور شد :ما زماني که قراربود به جام
جهاني آرژانتين برويم با تيمهاي بزرگي بازي کرديم

پرطرفدارمظلوم واقع شود.وي اظهار داشت :فدراسيون
فوتبال درراستاي بررسي ورفع معضالت فساد در
فوتبال ،قول هر گونه همکاري را داد تا با استفاده از
داشتههاي خود و همکاري با کميته اخالق ،پليس
امنيت و دستگاه هاي نظارتي بتواند در رفع اين
مسئله بکوشد .دايي افزود :اگر حمايت و همدلي
جامعه فوتبال دراين بخش وجود داشته باشد بدون
شک مي توان شاهد نتايج موثري در رفع اين معضل
بود.سرمربي تيم فوتبال سايپا درنشست با رئيس
فدراسيون فوتبال افزود :تاج از پيشنهاد جلسه با
کليه دست اندرکاران و پيشکسوتان فوتبال استقبال
واعالم کرد که با اعضاي کميتههاي اخالق وانضباطي
و همچنين دستگاههاي نظارتي ،جلسه اي دراين
خصوص برگزار خواهد کرد وازاظهارنظرات گفته
شده به هيچ وجه ناراحت نبوده و اين مطالب را
موجب رشد و شکوفايي فوتبال ميداند.

تصريح کرد :کشورهاي مجارستان ،برزيل و ايتاليا
درخواست اعزام مربي به ايران داده اند تا بتوانند
با حضور درمحل تمرينات ملي پوشان ما درجريان
چگونگي برنامه هاي تمريني ما قرار بگيرند .رضايي
با بيان اينکه  ۳۰هزار دالرجايزه نقدي درنظر گرفته
شده براي مسابقات ليگ جهاني است خاطرنشان کرد:
خت 96/7/29-40

سنـد تهـران

بدون پيشپرداخت
فقط جهت دادگاههاي تهران و شهرستان
از  20ميليون تا ميليارد

185

195

66

خ ت96/8/9-80

دفتر وكالي دادگستري


موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالتبحق

(مشاوره رايگان)
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري،
خانواده ،طالق ،مطالبه چك و سفته وثبت
شركت و تغييرات
(با مجربترين وكالي پايه يك دادگستري)
مشاوره :شنبه تا چهارشنبه ساعت  10الي  19عصر

تلفن 52-4

665

665

خت94/8/15-98
خ ت96/8/10-87

خت 96/8/4-64

وثيــقـه و ضـامـن
 300ميليون
به باال سند جهت
دادگاه موجود است
09124623217

خت 96/8/8-78

متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل
با بسته بندي و بيمه ،شهر و شهرستان
كاميون و وانت با  70سال سابقه

باستـان بـار
09121020771

و حتي در جشنواره رئال مادريد حاضر شديم .من
معتقدم که همه کارهاي کيروش درست نيست و
طبيعتاً او نقاط ضعف هم دارد .کيروش دور خودش
ديوارکشيده است وايرانيها را به آن راه نميدهد.
بههرحال اين موضوع درنوع خودش عجيب است.
وي درپايان گفت :ما همين که به جام جهاني راه
يافتهايم يک موفقيت بزرگ محسوب ميشود ،چرا
که رفتن به جام جهاني آسان نيست.

متاسفانه باشگاه ها براي واليبال نشسته هزينه نمي کنند

بخش ورزشي :مديرتيم هاي ملي واليبال نشسته برنامه
هاي مورد نظر براي حضوردرليگ جهاني ،مسابقات
قهرماني جهان و بازي هاي آسيايي را تشريح کرد.
هادي رضايي در نشست خبري که ديروز برگزار شد
در مورد برنامه هاي پيشرو براي واليبال نشسته ايران
خبر داد.وي با بيان اينکه بعد ازالمپيک ترکيب تيم
هاي مردان و زنان واليبال نشسته تا حدي تغيير
کرد يادآور شد :به تيم مردان چند بازيکن جديد
اضافه کرديم و ۵۰درصد تيم بانوان را هم به خاطر
معدل سني باال تغيير داديم .بعد از مسابقات قهرماني
آسيا نيز کادرفني تيم بانوان مشخص شد ،اردوهاي
اين تيم از آذرماه آغاز مي شود.وي اظهارداشت:
امسال دو تيم آلمان و روسيه با هزينه خود به ايران
آمدند ،روسيه بعد از يک سال وارد مسابقات قهرماني
اروپا شد و درهر دو بخش به عنوان قهرماني دست
يافت .اين نشان مي دهد روس ها سرمايه گذاري
خوبي انجام داده اند .رضايي گفت :دربخش بانوان
نيزبه غيراز ليگ جهاني ،ساير رويدادها را در پيش
رو داريم .از  ۱4روز ديگر رقابت هاي ليگ آغاز
مي شود و نتايج مي تواند به تيم ملي کمک کند.وي

66921112-5

پرواز ماهان

اهداي
خون
اهداي
زندگي
خت 96/5/7-174

دورههاي تخصصي
ترجمه

66123282

خت 96/8/23-111

با ارائه گواهينامه معتبر و تحت
نظارت
انجمن صنفي مترجمان
www.tiat.ir

 ۱۲هزار دالر ۶ ،هزار دالر و  ۴هزاردالرجايزه تيم هاي
اول تا سوم اين مسابقات است .بهترين بازيکن ۲
هزار دالر جايزه نقدي مي گيرد و نفرات برتري که
درهر پست انتخاب مي شوند نيز ،هر کدام يک هزار
دالر جايزه نقدي خواهند گرفت.وي با تأکيد براينکه
با کمک اسپانسرهزينه هاي ميزباني و جايزه نقدي

ش ربياني :

خبر »

انتظارات از کشتي فرنگي باالست

رضايي:

جدايي قنبري از گسترش
مدافع تيم فوتبال گسترش فوالد از اين تيم جدا شد.قنبري که
ازابتداي فصل جاري ليگ برتر به تيم فوتبال گسترش فوالد
پيوسته بود به صورت توافقي قرارداد خود را فسخ کرد و از جمع
شاگردان فيروز کريمي جدا شد.

شرفي:

بايد با فساد در فوتبال جدي برخورد شود

تيم سپاهان براي جذب سروش رفيعي بازيکن سابق پرسپوليس
ابراز تمايل کرد.اگراين بازيکن قصد ادامه همکاري با الخور را نداشته
باشد .سپاهان براي جذب رفيعي با وي مذاکره مي کند.

اعجوبه جودو بازهم طال گرفت

ورزش 11
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سپاهان به دنبال سروش

رئيس فدراسيون فوتبال طي حکمي علي جوادي را به عنوان مدير روابط
عمومي اين فدراسيون منصوب کرد .جوادي که از روزنامه نگاران باسابقه
ورزشي است  ،پيش ازاين نيز يک بار در دوره محمد دادکان به عنوان
مديرروابط عمومي فدراسيون فوتبال فعاليت کرده است.

مي کند و طاهري فقط مجري اين مصوبات است.حاجي بيگي درباره احتمال بازگشت
اسپانسر پرسپوليس اظهار داشت :اگر الزم باشد مناقصه اي را توسط يک نهاد ديگر
که باشگاه پرسپوليس ،ذينفع نباشد برگزارمي کنيم تا گزينه اي را انتخاب کنم که
بيشترين سود مالي را به باشگاه تزريق کند.وي درباره بسته ماندن پروژه تمديد قرارداد
برانکو گفت :شخص وزير ورزش معتقد است بايد برانکو بماند .ما هم چنين نظري را
داريم .تمام تالش خود را خواهيم کرد تا سرمربي محبوب وکاربلد پرسپوليس را نگه
حاجي بيگي:
داريم.حاجي بيگي درباره رفع مشکالت مربوط به بليت فروشي و حق پخش تلويزيوني
باشگاه پرسپوليس اظهار داشت :بحث حق پخش را تا انتها پيگير خواهيم بود و کوتاه مربي کار  بلد را
نمي آييم .مشکالت مربوط به بليت
فروشي هم در حال حل شدن است تا بتوانيم در نگه مي داريم
بازي با پديده استقبال خوبي داشته باشيم.

ليگ جهاني تأمين خواهد شد ،گفت :اگر در رابطه
با اسپانسربه مشکل بربخوريم ،فدراسيون معلوالن
وارد عمل مي شود .اگرازاين طريق به نتيجه نرسيم
شخصا اقدام مي کنم چون پاي آبروي واليبال نشسته
ايران درميان است.وي گفت :تهران چند سال است
درواليبال نشسته تيمي ندارد وهيچ کس دليل اين
موضوع را عنوان نمي کند .سوال من اين است چرا
باشگاه هايي که در واليبال افراد سالم ،تيم داري
مي کنند؟ حداقل پنج درصد آن هزينه ها را در
بخش معلوالن اجرا نمي کنند .هيئت مديره اين
باشگاه ها متشکل از افراد جانباز ،ايثارگر و خانواده
شهدا هستند پس چرا هزينه اي در ورزش معلوالن
نمي شود .اين بد است .رضايي در پايان تأکيد کرد:
شنيده ام که براي يک واليباليست ۱/۷ ،ميليارد يا
 ۱/۳ميليارد هزينه شده است اما يک پنجم اين پول
هم براي تيم واليبال نشسته هزينه نمي شود .مديران
باشگاه ها زماني که به آنها مراجعه مي کنيم عنوان
مي کنند که هيئت مديره با اين گونه تيم داري مخالف
است اما به نظرم آنها از خودشان مي گويند .ورزش
معلوالن در تمام دنيا ارزش بااليي دارد.

سرپرست تيم کشتي فرنگي اميد گفت :برخي از ملي پوشان
انگيزه باالتري دارند تا در نخستين آوردگاه جهاني خود به مدال
برسند .شربياني افزود :خوشبختانه تمامي اردونشينان تيم اميد
در طول برگزاري مراحل مختلف تمرينات با روحيه وانگيزه بااليي
حضورداشتند که در نهايت توانستيم بهترين و آماده ترين نفرات
را براي مسابقات جهاني انتخاب کنيم.وي خاطر نشان کرد :جاي
اميدواري است که اکثر بچه ها پيش ازاين هم درميادين مختلف
مثل رقابتهاي جهاني جوانان و همچنين بازي هاي داخل سالن آسيا
حضور داشتند و به قول معروف ميدانديده هستند.وي گفت :سطح
توقع و انتظارات از کشتي فرنگي باالست چراکه مدتي است کشتي
فرنگي ايران سير صعودي را در پيش گرفته و ما نيز بايد به عنوان
بخشي از اين خانواده بزرگ بتوانيم عملکرد خوبي در رقابت هاي
جهاني داشته باشيم .رقابت هاي جهاني کشتي آزادو فرنگي قهرماني
اميدها  ۳۰آبان در لهستان برگزار مي شود.

پديده  به مقام سوم رسيد
تيم پديده موفق شد با پيروزي در ضربات پنالتي بازي ردهبندي
جام شهدا به مقام سومي اين تورنمنت دست يابد.ديروز تيمهاي
پارس جنوبي و پديده درديدارردهبندي تورنمنت چهار جانبه جام شهدا
به مصاف يکديگر رفتند که تقابل دو تيم به تساوي  1 - 1انجاميد.اين
ديداروقتهاي اضافه نداشت و بازي مستقيم به ضربات پنالتي رفت
که پديده موفق شد با پيروزي  4بر يک درضربات پنالتي ،مقام سوم
جام شهدا را کسب کند.

افتخاري:

به کسب سهميه المپيک خوشبينم
رئيس فدراسيون اسکي گفت :به کسب سهميه پنجم المپيک
زمستاني خوشبين هستم اما اين موضوع هم به تالش ورزشکاران
بستگي دارد .افتخاري درخصوص نحوه آماده سازي تيم هاي
ملي اسکي و صحرانوردي براي حضور موفق در المپيک زمستاني
گفت :تيم هاي اسکي بانوان وآقايان به تازگي ازاردوي اتريش باز
گشته اند و پس از آن هم ورزشکاران اين رشته و هم اسکي بازان
صحرانوردي به ترکيه اعزام خواهند شد.وي تاکيد کرد . :اميدوارم
که بتوانيم با کسب يک سهميه ديگرو با پنج ورزشکاردرالمپيک
زمستاني شرکت کنيم.

