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سانتر از همه جا
ماهی برزیلی از دست منصوریان لیز خورد

رابسون جان واریو به بوآویشتا پرتغال پیوست

مدافع برزیلی فصل گذشته استقالل که گفته می شد در مسیر بازگشت
دوباره به این تیم قرار دارد سر از لیگ برتر پرتغال در آورد.
به گزارش ورزش سه ،رابسون جان واریو مدافع برزیلی فصل گذشته استقالل که در
هفته های گذشته یکی از سوژه های جذاب نقل و انتقاالتی این باشگاه بود در مسیر
بازگشت دوباره به تهران سر از پرتغال در آورد و به بوآویشتا پیوست تا فصل آتی را
در اروپا به میدان برود.
بازیکن برزیلی که با باشگاه باهیا قرارداد داشت برای حضور قطعی در استقالل باید
رقم هنگفتی به باشگاه برزیلی پرداخت می کرد که این مبلغ از توان استقاللی ها خارج
بود از همین رو مقرر شد تا این بازیکن با رسیدن به روزهای پایانی قرارداد خود با باهیا
به عنوان بازیکن آزاد به استقالل برگردد اما به یکباره مسیر او به سمت پرتغال تغییر
کرد و به بوآویشتا پیوست.
روزنامه های رکورد و جوگو پرتغال با انتشار تصاویری از این مدافع برزیلی با پیراهن
بوآویشتا از قطعی شدن پیوستن رابسون به باشگاه دسته اولی و سرشناس در لیگ
پرتغال خبر دادند تا به این ترتیب ماهی برزیلی منصوریان از دستان این مربی و باشگاه
تهرانی لیز خورده و به راحتی سر از فوتبال اروپا در بیاورد.
رابسون فصل گذشته به عنوان یکی از ستون های تدافعی استقالل نقش به سزایی
در اوج گیری تیم به خصوص در نیم فصل دوم داشت و حاال با قراردادی بهتر سر از
لیگ پرتغال در آورد تا باشگاه بوآویشتا امیدوار به بهره برداری از این سرمایه گذاری
خود در فصول آینده باشد و زمینه ترانسفر این مدافع  23ساله به باشگاه های بزرگتر
با رقمی چشمگیر را فراهم کند.

دعوت از برانکو و منصوریان به همایش سرمربیان
تیمهای برتر آسیا
سرمربیان پرسپولیس واستقالل به همایش سرمربیان تیمهای برتر آسیا
دعوت شدند.
به گزارش تسنیم ،همایش سرمربیان تیم های برتر آسیا از هشتم تا نهم شهریورماه
( 30تا  31آگوست) در شانگهای چین برگزار می شود.
برانکو ایوانکوویچ ،سرمربی پرسپولیس و علیرضا منصوریان ،سرمربی تیم استقالل از
سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به این همایش دعوت شدهاند.

التزیو دستبردار آزمون نیست
ن کازان هستند .به گزارش تسنیم ،با جدایی لوکاس بیلیا از التزیو ،این باشگاه ایتالیایی حاال در بازار نقل و انتقاالت به دنبال جذب یک
آبیپوشان شهر رم همچنان به دنبال جذب مهاجم ایرانی روبی 
بازیکن برای خط میانی خود است ،اما گزینه اول بیانکوسلستی برای خط حمله همچنان سردار آزمون است ،بازیکنی که در جدال دو باشگاه روستوف و روبینکازان بر سر جذبش سرانجام تکلیفش
مشخص شد و با قراردادی سه ساله به تیم شهر کازان بازگشت.رادیو «سِ ی» ایتالیا مدعی شد ،سران باشگاه التزیو در این رابطه با پدر سردار آزمون که در عین حال مدیر برنامههای وی هم است،
ارتباط برقرار کردهاند تا احتمال در دسترس بودن این بازیکن در فصل نقل و انتقاالت را جویا شوند.بر اساس این گزارش ،التزیو همچنان قصد جذب آزمون را دارد ،اما باشگاه روبین کازان قیمت فروش
ل توجهی است.
مهاجم ایرانیاش را باال برده است و حاضر به فروش وی در ازای  18تا  20میلیون یورو است که این رقم قاب 

پرسپولیس و استقالل در دیدارهای خارج از تهران چه نتایجی کسب کرده اند؟

داربیهای بدون برنده

هشتاد و پنجمین داربی تهران در خارج از تهران
برگزار خواهد شد.
به گزارش سایت نود ،در تاریخ  ۴۹ساله رقابت قرمز و
آبیهای تهران ،دوبار این بازی خارج از تهران انجام شده
است .تا شهریور  ۵۲و داربی یازدهم ورزشگاه امجدیه میزبان
دیدار هیجان انگیز تاج-پرسپولیس بود تا اینکه ابن بازی به
ورزشگاه صدهزار نفری تازه تاسیس آزادی منتقل شد.
سالهای سال دو تیم در ورزشگاه آزادی به مصاف هم
میرفتند و تصور اینکه بتوان داربی تهران را در ورزشگاه
دیگری برگزار کرد محال بود ،اما اتفاقات عجیب سال ۷۳
فرار رسید.
داربی  -۳۹بندرعباس
در سیام دیماه  ۱۳۷۳استقالل و پرسپولیس در
نیمهنهایی جام آزادگان برابر هم قرار گرفتند .دو تیم دو سال
بود باهم بازی نکرده بودند و به همین دلیل حساسیت بازی
مضاعف شده بود .در آن بازی پر برخورد ابتدا پرسپولیس
دو گل زد و سپس استقالل بازی را به تساوی کشاند.
عصبانیت برخی بازیکنان دو تیم و ضعف احمد ابهران داور
بازی ،در مدیریت مسابقه باعث شد تا بازی به آشوب بکشد
و در اثر هجوم هواداران پرسپولیس ،بازی در دقیقه ۸۷

تعطیل شد .فدراسیون فوتبال با ریاست داریوش مصطفوی
بازی را سه-صفر به سود استقالل اعالم کرد و به صورت
شتابزده و سلیقهای برخی بازیکنان دو تیم را محروم کرد.
فدراسیون مجبور بود بازی برگشت را برگزار کند به خاطر
مسائل امنیتی بازی برگشت دو تیم در هفتم بهمن ماه در
بندرعباس برگزار شد .دو تیم با ترکیبی نصفه و نیمه به
مصاف هم رفتند .پرسپولیس مجتبی محرمی ،احمدرضا
عابدزاده ،رضا شاهرودی ،فرشاد پیوس و بهزاد داداشزاده
را در اختیار نداشت .از استقالل هم امیر قلعهنویی ،محمود
فکری ،صادق ورمزیار و مسعود غفوریهایاصل محروم
شدند .داربی بدون ستاره و بهت زده بندرعباس بسیار کسل
کننده بود و صفر-صفر شد .آن بازی انجام شد تا صرفا
دیداری برگزار شود.
به هر حال مقامات تصمیم گرفتند برای تنبیه دو تیم،
داربی در  ۱۲۰۰کیلومتر آنطرفتر و در یک ورزشگاه کوچک
بدون امکانات برگزار شود .بازیکنان به سختی به بندرعباس
رفتند و تحت تاثیر جو آن روز ،دیداری بدون هیجان
برگزار کردند .حمید درخشان و نصراله عبدالهی هدایت دو
تیم را برعهده داشتند .نیما نکیسا ،افشین پیروانی ،بهروز
رهبریفرد ،حسن شیرمحمدی ،محسن عاشوری ،علی دایی

پیش بینی تغییر در برنامه لیگ برای برگزاری داربی

وحسین عبدی معروفترین بازیکنان پرسپولیس در آن روز
بودند .بهزاد غالمپور ،جواد زرینچه ،مهدی پاشازاده و ادموند
اختر هم آبیهای مطرح آن بازی به شمار میرفتند .قرار بود
بازی بدون تماشاگر برگزار شود اما تصاویر تلویزیونی نشان
می دهد چندصد نفری در ورزشگاه حضور دارند و ظاهرا
طرفدار استقالل هم بودند.
داربی  -۵۳تبریز
داربی تهران پس از  ۸سال دوباره مجبور شد خانه را
ترک کند؛ این بار تبریز میزبان استقالل و پرسپولیس بود.
ورزشگاه آزادی زیر کشت چمن بود و باید برای این بازی
پرتماشاگر ،یک ورزشگاه بزرگ انتخاب میشد .ورزشگاه
یادگار امام تبریز بهترین گزینه بود .داربی  ۵۳که بازی رفت
لیگ دوم بود در بیستم دیماه  ۱۳۸۱در تبریز برگزار شد.
رولند کوخ آلمانی و علی پروین مربیان دو تیم بودند .در
همان شروع بازی ،علی سامره دروازه پرسپولیس را باز کرد،
گلی که برای سامره لقب «علی  ۳۰ثانیه» را به ارمغان آورد.
علی انصاریان هم در دقیقه  ۷۰از روی نقطه پنالتی کار
را به تساوی کشاند .کوخ به این پنالتی اعتراض داشت .در
نهایت بازی یک-یک مساوی شد تا دومین بازی خارج از
خانه استقالل و پرسپولیس هم برنده نداشته باشد.

با لغو دیدار سوپرجام  30تیر به خاطر برگزاری اولین دربی اروپایی در آلمان،
سازمان لیگ برتر برای برگزاری قطعی این بازی مجبور به تغییر برنامه های
دو هفته ابتدایی لیگ هفدهم شد.
تغییر زمان دربی دوستانه استقالل و پرسپولیس و تاکید دو باشگاه بر انجام
این بازی با وجود فشردگی برنامه های سازمان لیگ به خصوص در برگزاری
سوپرجام باعث شد تا اختالف نظراتی میان طرفین رقم بخورد گرچه در
نهایت حرف سرخابی ها در برگزاری دربی آلمان برای درآمدزایی به کرسی
نشست تا سازمان لیگ چاره ای در تغییر زمان بازی ها در هفتههای ابتدایی
برای سوپرجام نداشته باشد.
در شرایطی که مسئول کمیته برگزاری سازمان لیگ اعالم کرده بود
سوپرجام روز چهارم مردادماه و یک روز قبل از آغاز رسمی لیگ برتر در
دوره هفدهم خواهد بود حاال خبر می رسد دیدار تیم های پرسپولیس و
نفت به خاطر حضور در این دیدار با تغییراتی در دو هفته اول و دوم روبرو
خواهد شد که متعاقب آن چند بازی به تعویق می افتد.
طبق برنامه جدید در هفته اول تیم های پرسپولیس و نفت مقابل رقبای
خود با  72ساعت تعویق به میدان خواهند رفت به شکلی که رویارویی
قهرمان لیگ با فوالد همچنین نفت با سپیدرود به جای پنجشنبه 5
مردادماه به یکشنبه  8مردادماه موکول خواهد شد تا به این ترتیب بازیهای
هفته دوم این تیم ها نیز با تغییراتی روبرو شد.
در هفته دوم این چهار تیم به جای مصاف در روز پنجشنبه  12مردادماه
و هم زمان با سایر بازی ها روز جمعه  13مردادماه به میدان خواهند رفت
تا جدال سپیدرود با سیاه جامگان در رشت ،تراکتورسازی با پرسپولیس در
تبریز و فوالد با نفت در اهواز با  24ساعت تعویق روبرو شود.
هفته اول لیگ برتر دوره هفدهم
تاریخ قبلی؛ پنجشنبه  5مرداد 1396
*پرسپولیس  .........................................................................................فوالد خوزستان
*نفت تهران  ..........................................................................................سپیدرود رشت
تاریخ احتمالی؛ یکشنبه  8مرداد 1396
*پرسپولیس  .........................................................................................فوالد خوزستان
*نفت تهران  ..........................................................................................سپیدرود رشت
هفته دوم لیگ برتر دوره هفدهم
تاریخ قبلی؛ پنجشنبه  12مرداد 1396
*سپیدرود رشت  ........................................................................سیاه جامگان مشهد
*تراکتورسازیتبریز ....................................................................................پرسپولیس
*فوالد خوزستان  ..........................................................................................نفت تهران
تاریخ احتمالی؛ جمعه  13مرداد 1396
*سپیدرود رشت  ........................................................................سیاه جامگان مشهد
*تراکتورسازیتبریز  ...................................................................................پرسپولیس
*فوالد خوزستان  ..........................................................................................نفت تهران

بررسی آئیننامه جدید وزارت ورزش و جوانان

 ۳چهره شاخصی که دیگر نمیتوانند رئیس فدراسیون شوند

ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برای لیگ برتر هفدهم تایید شد
رئیس سازمان لیگ در نامهای به رئیس هیات فوتبال استان خراسان رضوی،
ورزشگاهامام رضا (ع) را برای برگزاری رقابتهای هفدهمین دوره لیگ برتر
تایید کرد.
به گزارش ایسنا ،حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ فوتبال در نامهای به رئیس هیات
فوتبال استان خراسان رضوی اعالم کرد :با توجه به بازدید مسئول مسابقات سازمان
لیگ از ورزشگاه امام رضا (ع)شهر مشهد و با عنایت به شرایط و امکانات مناسب این
ورزشگاه ،برگزاریمسابقات لیگ برتر در ورزشگاه امام رضا (ع) از نظر این سازمان
بالمانع است.

ممبینی؛ ناظر تیم داوری دیدار قرقیزستان  -میانمار
هدایت ممبینی به عنوان ناظر تیم داوری بازی قرقیزستان و میانمار انتخاب
شد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ،دیدار دو تیم قرقیزستان و میانمار از
سری مسابقات انتخابی جام ملتهای  - 2019امارات 14 ،شهریورماه در بیشکک
برگزار میشود.
هدایت ممبینی به عنوان ناظر داوری در این مسابقه حضور خواهد داشت .دواران
سنگاپوری این بازی را قضاوت میکنند.

اوستنده در حضور رضاییان شکست خورد
تیم اوستنده با حضور بازیکن ایرانی خود با شکست از یک بازی دوستانه
خارج شد.
به گزارش تسنیم ،تیم اوستنده بلژیک در حضور رامین رضاییان ،ملیپوش کشورمان
در یک بازی دوستانه با نتیجه  3بریک مغلوب «لوون» شد.
در این بازی ،رضاییان نقش موثری در تیمش داشت و هر چند در اواسط نیمه
دوم از بازی خارج شد اما یک ضربه خطرناک راهی دروازه رقیب کرد که درون دروازه
قرار نگرفت.

بازگشت یزدانی به تمرینات در خانه کشتی

آزادکار وزن  ٩٧کیلوگرم کشورمان که پس از المپیک ریو پایش را جراحی
کرده بود ،تمرینات اختصاصی خود را آغاز کرد.
به گزارش تسنیم ،رضا یزدانی آزادکار وزن  ٩٧کیلوگرم کشورمان که پس از المپیک
ریو پایش را جراحی کرده بود ،از روز گذشته بار دیگر تمرینات اختصاصی خود را در
خانه کشتی آغاز کرده است .دارنده مدال طالی جهان که حدود یکسال از میدان به
دور بوده تمرینات بدنسازی را روی پای جراحی شده خود در خانه کشتی آغاز کرده تا
هرچه زودتر به میادین بازگردد .البته یزدانی به مسابقات جهانی پاریس نخواهد رسید اما
به نظر میرسد طی چند ماه آینده وی بتواند تمرینات گروهی و کشتی را نیز آغاز کند.

طبق آئین نامه جدیدِ شرایط احراز داوطلبین ریاست فدراسیونهای ورزشی،
حداکثر سن  ۷۰سال عنوان شده که در بین روسا هستند کسانی که دیگر
نمیتوانند از این پس کاندیدای ریاست شوند.
به گزارش ایسنا ،وزارت ورزش و جوانان ،آئیننامه شرایط احراز داوطلبین ریاست
فدراسیونهای ورزشی را مصوب و حداکثر سن را  ۷۰سال عنوان کرده است .در
حال حاضر در سه فدراسیون بسکتبال ،نجات غریق و غواصی و بوکس سه تن از
افرادی که سکان هدایت را در دست دارند باالی  ۷۰سال سن دارند و از این پس
نمیتوانند در انتخابات ریاست فدراسیونها شرکت کنند .طبق آئیننامه مصوب وزارت
ورزش و جوانان در اسفندماه سال گذشته ،شرایط احراز و چگونگی انتخاب ریاست
فدراسیون های ورزشی اعالم شده است که بندهای مهم آن به شرح زیر است:
ماده شش :شرایط احراز داوطلبین ریاست فدراسیون ها
 -۱التزام به قانون اساسی

 -۲تابعیت جمهوری اسالمی ایران
 -۳حداقل سن  ۳۰سال خورشیدی تمام و حداکثر  ۷۰سال
 -۴دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل مورد تایید وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری
 -۵دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت از خدمت دائم
برای آقایان
 -۶نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر و محرومیت از حقوق اجتماعی بر اساس احکام
قطعی مراجع قضایی ذیصالح در زمان ثبت نام و انتخابات
 -۷عدم اعتیاد به مواد مخدر
 -۸دارا بودن سابقه قابل قبول مدیریت (بر اساس تبصره  ۲ذیل این ماده)
 -۹عدم اشتهار به فساد
 -۱۰تایید رسمی مراجع ذیربط

سیدمصطفی میرسلیم (متولد  19خرداد  )1326ماه گذشته از سن  70سالگی عبور
کرد .او سال  ۱۳۹۲برای سومین بار به عنوان رئیس فدراسیون نجات غریق انتخاب
شد و هدایت این فدراسیون را در حالی بر عهده دارد که طبق آئین نامه جدید از اواخر
خرداد ماه نمیتواند در سمت رئیس فدراسیون باشد .انتخابات این فدراسیون طبق روال
باید امسال برگزار شود.
محمود مشحون دیگر رئیسی است که با  ۷۶سال سن ،سکان دار فدراسیون بسکتبال است.
مشحون  2خرداد  1394رئیس فدراسیون شد و دو سال دیگر دوران ریاستش به پایان میرسد.
احمد ناطقنوری با  ۸۰سال سن یکی دیگر از روسا است که در یک دهه گذشته باید
به کار خود در ریاست فدراسیون پایان می داد .ناطق نوری  31اردیبهشت  1393رئیس
فدراسیون شد و سال دیگر دوره چهار ساله اش به اتمام می رسد.
سوال این است که آیا وزارت ورزش بر طبق آئین نامه مصوب خود عمل خواهد کرد
یا بند و تبصره جدید صادر می شود.

با پایان اردوی ایروان و بعد از  3دیدار دوستانه

ترکیب احتمالی استقالل در لیگ هفدهم مشخص شد
دو دیدار دوستانه پایانی استقالل در ایروان تا اندازه زیادی از
ترکیب اصلی این تیم در فصل پیش رو رونمایی کرد.
به گزارش ورزش سه ،پیش فصل استقاللی ها تا به امروز با 3
دیدار دوستانه همراه بود؛  3دیداری که البته هر یک در شرایط
خاص و منحصر به فردی برگزار شد .آبی پوشان در دیدار برابر
نساجی مازندران از دو ترکیب مختلف استفاده کردند اما در دیدار
برابر پارس جنوبی جم و آرارات ارمنستان شاگردان منصوریان از
اسکلت ثابتی برخوردار بودند و تنها چند تغییر جزئی در ترکیب
این تیم اتفاق افتاد.
مهدی رحمتی و حسین حسینی هر کدام برای استقالل دو نیمه
به میدان رفتند اما مطمئنا مهدی رحمتی انتخاب اول منصوریان
برای پیش فصل است و حسین حسینی با آمادگی باالی خود خیال
منصوریان را از روزهای سخت لیگ راحت کرده است.
پژمان منتظری و مجید حسینی در دو دیدار دوستانه استقالل
مدافعان مرکزی این تیم بود و  180دقیقه برای استقالل به میدان
رفتند تا مگویان و پادوانی تنها نظاره گر این دو دیدار دوستانه باشند.
حضور میالد زکی پور در سمت چپ دفاع استقالل نیز قطعی است
و سهرابیان گزینه دوم منصوریان برای حضور در این پست در هر دو
دیدار به عنوان یار جانشین وارد زمین شد.
سمت راست دفاع استقالل یکی از عالمت سوال های این تیم
است .وریا غفوری و خسرو حیدری در دیدارهای دوستانه برای
استقالل به میدان رفتند و به نظر می رسد منصوریان هنوز گزینه
نهایی خود را انتخاب نکرده است.
با مصدومیت ابراهیمی ،روزبه چشمی و امید نورافکن زوج جوان
منصوریان برای حضور در پست هافبک دفاعی هستند .این دو

بازیکن در دیدارهای دوستانه در کنار یکدیگر بازی ها را آغاز کردند
و در اکثر دقایق در کنار یکدیگر عملکرد خوبی داشتند .داریوش
شجاعیان نیز بازیکن پست شماره  10استقالل خواهد بود که در این
دیدارهای دوستانه نمایش خوبی داشته و احتماال در ابتدای لیگ
گزینه شماره یک منصوریان برای ترکیب اصلی است.
جابر انصاری و حسن بیت سعید دو بال چپ و راست استقالل
هستند؛ منصوریان هر دو دیدار را با حضور این دو بازیکن آغاز کرد و
البته در جریان بازی به یعقوب کریمی ،محمدی و مهدی قائدی نیز

فرصتی برای خود نمایی داد.
مهاجم نوک استقاللی ها دیگر پستی است که منصوریان هنوز
برای آن به جمع بندی نرسیده است .شهباززاده و قربانی هر دو
عملکرد بسیار خوبی در ترکیب اصلی استقالل داشتند و برای این
تیم در دیدارهای دوستانه گلزنی کردند تا رقابت نزدیکی با یکدیگر
داشته باشند .با این وجود اما به نظر می رسد سجاد شهباززاده گزینه
شماره یک منصوریان است و قربانی در اولویت بعدی برای حضور در
ترکیب اصلی حضور دارد.

تیم ملی فوتبال امید به قرقیزستان رسید
تیم ملی امید پس از سفری بلند مدت به بیشکک ،پایتخت قرقیزستان رسید.
ب ه گزارشایسنا ،تی مملی فوتبال امید روز شنبه برای حضور در رقابتهای انتخابی قهرمانی زیر ۲۳
سال آسیا ،تهران را ترک کرد.
این تیم ساعت  ۱۸شنبه ابتدا راهی دوبی شد و صبح دیروز نیز از امارات به بیشکک ،پایتخت
قرقیزستانرسید.

تی مملی با  ۱۹بازیکن راهی این کشور شده و قول مساعد برای حضور بازیکنان استقالل در این اردو
داده شده است اما تاکنون آبی پوشان به تی مملی ملحق نشدهاند.
این تیم روز  ۲۸تیر ماه نخستین دیدار خود را مقابل میزبان گروه یعنی قرقیزستان برگزار میکند.
تی م ملی امید دو بازی دیگر هم مقابل عمان و سریالنکا خواهد داشت و سپس به ایران باز
میگردد.

آفساید
تیم ملی والیبال ژاپن
جهانیشد
نخستین سهمیه مسابقات قهرمانی جهان
 ۲۰۱۸از قاره آسیا به نام تیم ملی والیبال
ژاپن ثبت شد.
به گزارش تسنیم ،تیم ملی والیبال ژاپن ،جواز
حضور در مسابقات قهرمانی جهان  2018در
ایتالیا و بلغارستان را کسب کرد .در یک مسابقه
تعیین کننده که شب گذشته در کانبرا برگزار
شد ،تیم ملی ژاپن با نتیجه  3بر  2از سد استرالیا
گذشت.
ژاپنیها در ستهای اول ،سوم و پنجم با
نتایج  25بر  25 ،22بر  14و  15بر  13میزبان
مسابقات را شکست دادند و در ستهای دوم و
چهارم  23بر  25و  22بر  25مغلوب حریف
شدند تا در نهایت با  4پیروزی متوالی ،راهی
مسابقات قهرمانی جهان از گروه  Bآسیا شوند.
تیم ملی والیبال ژاپن برای پانزدهمین بار
جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را
یکند.
کسب م 
تاکنون تیمهای ایتالیا ،بلغارستان ،لهستان،
فرانسه ،هلند ،اسلوونی ،صربستان ،روسیه و
فنالند ،حضور خود را در مسابقات سال 2018
قطعی کردهاند.

