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خبر كوتاه
بیرانوند نامزد بهترین بازیکن سال آسیا شد

اسامی احتمالی نامزد های بهترین بازیکن
سال آسیا با حضور نام علیرضا بیرانوند توسط
یکی از رسانه های نزدیک به  AFCاعالم شد.
به تازگی یکی از رسانه های خبری نزدیک به
کنفدراسیون فوتبال آسیا (  )AFCاسامی
نامزد های برترین بازیکنان سال آسیا  2018را
اعالم کرده و در بین بازیکنان اما نام علیرضا
بیرانوند ،دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران و
باشگاه پرسپولیس قرار گرفته است .گفتنی است
اسامی  3نامزد احتمالی برترین بازیکن سال آسیا
 2018به شرح زیر است:
بیرانوند -دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران و
باشگاه پرسپولیس
یوشیما-بازیکن خط دفاعی تیم کاشیما
آنتلرز و تیم ملی ژاپن
حسین الهیدوس  -هافبک تیم فوتبال السد
و تیم ملی فوتبال قطر

دیدار صالحی امیری با رئیس کمیته
ملی المپیک ژاپن

روسای کمیته های ملی المپیک ایران و
ژاپن با یکدیگر دیدار کردند.
سید رضا صالحی امیری ضمن ابراز
خوشحالی از برپایی این نشست با مسئول ورزش
یکی از موفق ترین کشورهای آسیا و جهان اظهار
داشت :میزبانی ژاپن برای رویداد بزرگ المپیک
پیش رو اتفاق بزرگی برای این کشور و کشورهای
قاره آسیاست و شکی ندارم که شاهد برگزاری
موفق آمیز این دوره از بازیها خواهیم بود؛ البته
از کشوری چون ژاپن ،چیزی جز این انتظار نمی
رود .رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان در
ادامه از میزبانی خوب ژاپن در یازدهمین دوره
رقابتهای کاراته دانشجویان جهان که مرداد ماه
در شهر کوبه برگزار شد ،تشکر نمود.وی به سابقه
برگزاری اردوی های مشترک ایران و ژاپن اشاره
نمود و تداوم تشکیل این اردوها و همچنین تبادل
مربی و برگزاری دوره های آموزشی را خواستار
شد که البته با استقبال خوب و قول همکاری ویژه
دکتر تاکِدا مواجه شد.در ادامه نشست و با توافق
طرفین مقرر شد به منظور همکاری بیشتر کمیته
های ملی المپیک ایران و ژاپن ،تفاهمنامه ای
بین این دو کمیته در خالل اجالس انوک که ماه
نوامبر در توکیو برگزار خواهد شود ،منعقد گردد.
در پایان نشست دکتر تاکِدا رئیس کمیته ملی
المپیک ژاپن گزارش کاملی از اقدامات انجام شده
برای آماده سازی سالنهای تمرینی و مسابقه ای
االمپیک  ۲۰۲۰ارائه دادند و با دعوت وی مقرر
گردید در خالل اجالس انوک ،صالحی امیری از
تاسیسات ورزشی بازیهای المپیک  ۲۰۲۰بازدیدی
بعمل آورند .رئیس کمیته ملی المپیک ایران نیز
از ایشان دعوت به عمل آوردند تا سفری به تهران
داشته باشند تا از امکانات ورزشی ایران در حاشیه
برپایی اجالس آتی هیئت اجرایی شورای المپیک
آسیا بازدید بعمل آورند.

ورزش

شماره 2590

وقایعنگاری اردوی تیم ملی؛ روز پنجم

پررونقترین روز اردو ،وقتی همه رسیدند

لیست تیم ملی دیروز تکمیل شد و تمامی
بازیکنان دعوت شده برای اولین در تمرین حضور
یافتند .با گزارش لحظه ای تمرین همراه ما باشید:
دیروز پنجمین روز از اردوی جدید تیم ملی
نیز برگزار شد و در این مطلب سعی داریم تا لحظه
به لحظه تمرین ملی پوشان را پوشش کامل دهیم.
* سه ملیپوش مشخص شده برای مصاحبه
جدا از سایر نفرات به همراه حسینی ،مدیررسانه ای
تیم ملی پا به زمین چمن پژوهشگاه نفت گذاشتند.
* سه بازیکن مشخص شده به ترتیب و آن طور
که معین شده بود برای مصاحبه روبروی دوربینها
قرار گرفتند .وریا غفوری ،علیرضا بیرانوند و امید
ابراهیمی سه بازیکن مصاحبه کننده دروز بودند.
* بازیکنان تیم ملی به مانند همیشه حداقل
 ۱۰دقیقه زودتر وارد زمین شدند.
* بازیکنان به طور کامل در تمرین دیروز
حضور یافتند و نفراتی همچون امیر عابدزاده ،میالد
محمدی ،وحید امیری ،مجید حسینی و سامان
قدوس که در تمرینات قبلی نداشتند در تمرین
دیروز حضور یافتند.
* بازیکنان به مانند و با بازی تکضرب و البته
رقابتی شروع به گرم کردن کردند .تمرینی که
همیشه برای ملیپوشان پرنشاط بوده است.
* حضور سردار آزمون که صبح نیز در تمرین
داخل مجموعه پک حضور داشت به اعتصاب او
برای پیوستن به تیم ملی پایان داد.
* مرتضی پورعلی گنجی با اینکه در اردو
حضور دارد اما در تمرین زمین چمن حضور نیافت
و راهی مجموعه پک شد که با یکی از مربیان
تمرینات اختصاصی به انجام برساند.
* آغاز رسمی تمرین در این دقیقه بود و همه
ملی پوشان زیر نظر مربیان به گرم کردن ابتدایی
پرداختند.
* تیم اصلی و بازیکنانی که روز پیش نیز
در تمرین حضور داشتند به دوسته تقسیم شدند
تمرینات اولیه را آغاز کردند.
* عزت اللهی ،محمدی ،قدوس ،امیری
و حسینی که به تازگی به سایرین اضافه شدند
جدا از بازیکنان زیر نظر یکی از مربیان به انجام
مخصوص پرداختند.
* علی کریمی نیز جدا از سایر بازیکنان به
همراه پزشک تیم ملی به انجام تمرینات اختصاصی
پرداخت.
* رامین رضاییان دیروز نیز محل تمرین تیم
ملی حضور یافت و در کنار سایر ملیپوشان به
تمرین پرداخت.
* پنج لژیونر تازه از راه رسیده در این دقیقه
تمرین خود را به پایان رساندند و در کناری از
زمین نشستند .آنها در انتظار ون مخصوص تیم
ملی هستند تا آنها را راهی مرکز پک کند
* محمدجعفر توفیقی ،رئیس پژوهشگاه صنعت
نفت که مدت هاست زمین ورزشی خود را به اردوهای
تیم ملی اختصاص داد در این ساعت و به همراه هیاتی

همراه به محل تمرین ملیپوشان آمد .حضوری که با
استقبال گرم کیروش همراه بود.
* توفیقی و همراهانش پس از دقایقی صحبت
با کیروش در کناری نشستند و برای دقایقی به
تماشای تمرین ملیپوشان پرداختند.
* تمرین دیروز ملی پوشان بسیار بیشتر
از قبل مورد استقبال خبرنگاران ،گزارشگران،
فیلمبرداران و عکاسان قرار گرفته بود.
* با توجه به وجود گیتهای ورودی به
پژوهشگاه و انتظامات فراوانی که همیشه حضور
دارند تعداد افراد بیرون از کمپ بیشتر از همیشه
بود .افرادی که دیدن ستاره های تیم ملی به این
مجموعه آمده بودند.
* کار اصلی کیروش با ملی پوشان از این
دقیقه آغاز شد و او به ارائه توضیحات به بازیکنان
تیم ملی پرداخت.
* دو دروازه بان تیم ملی به سفت و سخت زیر
نظر لوپز به تمرین پرداختند و بیرانوند و مظاهری
نیز به سایر ملیپوشان برای انجام بازی درون تیمی
پیوستند.
* گرفتن یک ضرب شوتهاو خروج و مشت
کردن توپهای ارسالی عمده تمرین این دقایق
عابدزاده و حسینی را در بر میگرفت.
* موسی سالمت ،جانباز معروف فوتبالی نیز
در این دقیقه وارد کمپ شد.
* بازار انواع و اقسام گزارش ها در حاشیه
تمرین دیروز داغ بود.
* دو گلر تیم ملی که مشغول بازی درون
تیمی بودند جای خود را با دو گلر دیگر عوض
کردند و به این ترتیب عابدزاده و حسینی وارد بازی
درون تیمی شدند.
* ادامه تمرینات لوپز ،مربی دروازه بان های
تیم ملی با مظاهری و بیرانوند صورت گرفت و
تمرین مشت کردن در خروج ها در راس کار فرار
گرفت.
* دستگاه توپ شوت کن! نیز از این دقیقه
به تمرینات تیم ملی اضافه شد و دو دروازه بان را
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ﻓﻮﻕ ﺟﻬﺖ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮﺩﺩ.
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ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ /ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﺗﻘﻲ ﻋﺎﺑﺪﻳﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻋﻠﻴﻪ/ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺠﻴﺪ ﻧﺠﻒ ﺭﺯﺍﻕ ﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﺟﻞ ﻟﻮﺋﻴﺎﻥ ﺑﻨﺸﺎﻧﻰ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ :ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 960997161560026ﻣﻮﺭﺥ 96/3/3ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺣﻞ
ﺍﺧﺘﻼﻑ 33ﺣﻮﺯﻩ 6156ﻛﻪ ﻭﻓﻖ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ 960997161560026ﻗﻄﻌﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ 29160000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻰ
ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺗﺎﺩﻳﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻟﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﺩﻭﻟﺖ
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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توپ باران کرد.
* فوتبال درون تیمی ملیپوشان با شیوه ای
جدید ادامه یافت به این ترتیب که دو تیم دفاع کننده
شامل مدافعان و هافبک های دفاعی در دو طرف
زمین حضور یافتند و در این میان یک تیم شامل
هافبک های هجومی و مهاجمان در میانه زمین وظیفه
حمله به سوی یکی از دروازه ها را داشتند.
* کی روش به عنوان داور بصورت دقیق
تمرین بازیکنان و فعالیت های آنها را زیر نظر
گرفت.
* در این ساعت نیز تمرین تیم ملی به پایان
رسید و اهالی رسانه زودتر از بازیکنان اقدام به ترک
زمین کردند.
* انتظامات حاضر در محل سعی زیادی
داشتند تا بدون نزدیک شدن کسی بازیکنان را
راهی اتوبوس کند.
* در حالی که هنوز اتوبوس بازیکنان از محل
تمرین بیرون نیامده تعدادی از هواداران خود را
به درب ورودی پژوهشگاه رسانده بودند غافل از
اینکه اتوبوس تیم ملی بدون هیچ ایستادنی از درب
خروجی بیرون میزند .اتفاقی که ساعت دلسردی و
ناراحتی همه هواداران حاضر شد.
کی روش  -سردار و مانور صمیمیت
مهاجم تیم ملی پس از حواشی پیرامون
خداحافظی و غیبت در اردوی قبلی ،باالخره
به تمرینات تیم ملی بازگشت و با استقبال گرم
کارلوس کی روش مواجه شد.
تمرین تیم ملی فوتبال ایران امروز تقریبا با
نفرات کامل برگزار شد و اکثر لژیونرهایی که اضافه
نشده بودند ،در جلسه تمرینی امروز شرکت کردند.
مهم ترین چهره ای که امروز نخستین تمرین
خود را در این اردو برگزار کرد ،کسی نبود جز سردار
آزمون؛ مهاجمی که پس از جام جهانی و فشارهایی
که به واسطه نمایش نه چندان درخشانش در این
رقابت ها متحمل شده بود ،تصمیم به خداحافظی
از تیم ملی گرفت و اعالم کرد ترجیح می دهد به
مسائل خانوادگی اش رسیدگی کند .حتی در برخی

سایت های خارجی هم نام او به عنوان یکی از مهم
ترین بازیکنانی که پس از جام جهانی از تیم ملی
کشورشان خداحافظی کردند ،قرار گرفت.
سردار در اولین اردوی تیم ملی پس از جام
جهانی که ماه پیش برگزار شد ،حضور نیافت و به
تصمیمش مبنی بر عدم حضور در تیم ملی ادامه داد.
اما کی روش که پیش از این اعالم کرده بود
آزمون دوباره به تیم ملی دعوت می شود ،برای
اردوی ماه اکتبر هم این مهاجم آماده تیم روبین
کازان روسیه را در بین نفرات منتخب خود قرار داد.
بعد از سلسله اصرارهای آزمون به خداحافظی
و دعوت های کی روش از او ،سرانجام سردار این
رشته را پاره کرد و امروز به تمرین تیم ملی آمد
تا به حاشیه های پیرامون این موضوع خاتمه دهد.
برخورد او با سرمربی تیم ملی در اولین جلسه
تمرین پس از چند ماه ،به همان شکلی بود که از
صحبت های کی روش می شد پیش بینی کرد.
سرمربی پرتغالی تیم ملی به گرمی از سردار آزمون
استقبال کرد و با مهاجم جوان تیمش برخورد
بسیار خوبی داشت.
جهانبخش از نیمکت فراری است
هافبک ایرانی باشگاه برایتون در دومین روز
حضور در اردوی تیم ملی با انگیزه و نشاط زیاد
تمرینات خود را پیگیری کرد.
علیرضا جهانبخش به عنوان ستاره و آقای گل
فصل گذشته لیگ هلند در ابتدای فصل با باشگاه
برایتون در لیگ برتر انگلیس قرارداد امضا کرد تا به
گفته خودش بازی در سطح جدیدی را تجربه کند.
مطابق انتظار جهانبخش در  7هفته ابتدایی
لیگ برتر انگلیس حضور ثابتی در ترکیب برایتون
نداشت و یا بازی ها را از روی نیمکت تماشا کرد
و یا در دقایق پایانی برای تغییر شرایط بازی وارد
زمین شد .اما این چیزی نبود که جهانبخش را
راضی کند و او در این مدت آنقدر خوب تمرین
کرد که در نهایت کریس هیوتن سرمربی تیمش
را راضی کرد در بازی با وستهام در هفته هشتم
لیگ برتر از او در ترکیب اصلی تیمش بازی بگیرد.
حاال جهانبخش بعد از اولین حضور فیکس در
ترکیب تیم برایتون به اردوی تیم ملی آمده تا این
بار برای حفظ جایگاه ثابت خود در این تیم بجنگد.
هرچند جهانبخش در حال حاضر مهمترین
لژیونر فوتبال ایران است اما نباید فراموش کرد
هرگز حضور او در ترکیب اصلی تیم ملی برای
جام ملت ها گارانتی شده نیست چون ستاره ایرانی
برایتون بازیکنان آماده ای مثل سردار آزمون،
کریم انصاری فرد ،سامان قدوس ،کاوه رضایی و
وحید امیری را در پست خود می بیند و باید مثل
برایتون ،در تیم ملی هم برای جایگاه خود بجنگد.
آنچه مسلم است جهانبحش از نیمکت نشینی
فراری است و او همیشه سعی کرده با تمرین کردن
و درخشش شرایط خود را در تیمی که در آن بازی
می کند تغییر دهد و این روحیه ای است که در
تیم ملی هم ادامه خواهد داشت.

اخبار
تکذیب ممنوعیت پخش فوتبال در
قهوهخانهها

علی ضیاء در برنامه «فرمول یک» میزبان
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بود و
از او درباره اینکه چرا پلیس مخالف پخش فوتبال
در کافیشاپها و قهوهخانهها است ،سوال کرد و
با تکذیب او مواجه شد.
سردار رحیمی در این باره گفت :اینکه
دستور داده باشم پخش فوتبال در قهوه خانه
ها ممنوع باشد ،دروغ و کذب است .یک نفر از
خبرنگاران درباره این خبر شیطنت کرد و ما از
او شکایت کردیم .حتی من گفتم مطلبی دال بر
این بیاورید و نتوانستند.
وی افزود :اصال اینگونه نیست و من چنین
مطلبی را نگفتم .امروز پلیس یک نهاد اثرگذار در
جامعه شده و تمام حرکات آن بر اساس نیازهای
جامعه است .قبال می گفتیم پلیس امنیت محور
اکنون می گوییم پلیس جامعه محور و مردم
مدار .ما همراه آن چیزی که در چارچوب قانون
باشد و آرامش را به جامعه هدیه کند هستیم.
پلیس ضابط قانون است و ما با آن چیزی که
مخالف ضوابط قانونی باشد مخالف هستیم.
بنابراین ما چنین چیزی نگفتیم.
رییس پلیس تهران تاکید کرد :خود من سه
شب در قهوه خانه ها بیدار و شاهد شادی مردم
بودم .مردم طبق قوانین و ضوابط شادی کردند و
پلیس همراه آنها بود.

پرسپولیس مجوز خرید
«ارز ثانویه» گرفت

با تالشهای حمیدرضا گرشاسبی
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس این باشگاه مجوز
گرفت تا بتواند با خرید ارز با تعرفه «ارز ثانویه»
مطالبات بازیکنان و مربیان خارجیاش را
پرداخت کند.پس از مشکالتی که در سیستم
ارزی کشور به وجود آمد ،باشگاه پرسپولیس
نتوانسته بود طی پنج ماه اخیر ارزی تهیه
کند تا از طریق آن دستمزد مربیان و بازیکنان
خارجیاش را پرداخت کند اما با پیگیریهایی
که حمیدرضا گرشاسبی طی روزهای اخیر انجام
داد ،مجوز خرید ارز از بازار ثانویه به باشگاه
پرسپولیس داده شد تا این باشگاه بتواند عالوه بر
پرداخت دستمزد مربیان و بازیکنان خارجیاش
هزینههای سفرهای خارجی خود را نیز بپردازد.
در حال حاضر نرخ دالر در بازار ثانویه حدود
 ۸۰۰۰تومان است و پرسپولیسیها نیز باید
همین رقم را برای تهیه دالر بپردازند.
تیم فوتبال پرسپولیس در جریان دور
برگشت مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان آسیا
باید یکم آبان ماه به مصاف السد برود و در
صورتی که برابر این حریف قطری به برتری
برسد و راهی فینال شود ،پاداش قابل توجهی
از سوی  AFCدریافت میکند که از این طریق
هم میتواند مشکالت دیگر مالی خود را حل
کند.

