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حرف و حدیث

تیزر دربی  85برگشت خورد؛

دردسر ستاره روی لوگوی پرسپولیس!
دردس��رهای برگزاری دربی دوستانه سرخابیها در آلمان تمامی
ندارد و در تازهترین مساله ،کلیپهای تدارکدیدهشده این بازی از
سوی صداوسیما با ممیزی مواجه شد تا برگشت بخورد.
دربی دوستانه سرخابیهای پایتخت که پس از حرف و حدیثهای
ف��راوان قرار ش��د روز  31تیر ماه در آلمان برگزار ش��ود ،همچنان
دردسرس��از و جنجالآفرین است .سامانه  3090به عنوان اسپانسر
دو باش��گاه استقالل و پرسپولیس که مسوولیت برگزاری این دیدار
را عهدهدار اس��ت ،پیش از این اقدام به تولید چند تیزر برای تبلیغ
این دیدار کرده است که تمام آنها توسط نهادهای نظارتی صداوسیما
برای پخش در رسانه ملی رد شد.
پیگیریهای انجام ش��ده گواه از این دارد که دلیل مردود شدن
تیزرهای تولیدی ،قرار داش��تن س��تاره در لوگوی پرسپولیس بوده
اس��ت ک��ه پیش از این چن��د بار پخش آن در برنامههای ورزش��ی
برای صداوس��یما دردسرساز شده است .س��تارههای استفاده شده
روی لوگوی اس��تقالل و پرس��پولیس همیشه جزو سوژههای اصلی
کریخوانی هواداران دو تیم بوده اس��ت و حساس��یت زیادی برای
آنها وجود دارد .استقالل به دلیل دو قهرمانی در رقابتهای آسیایی
سالهاس��ت که از دو س��تاره روی لوگوی خود اس��تفاده میکند و
پرسپولیس هم که در فصل جاری دهمین قهرمانی خود در فوتبال
ایران را جشن گرفت ،به همین مناسبت یک ستاره به لوگوی خود
اضافه کرد.
ب��ا توج��ه به اینکه قانون مش��خصی در فوتبال ای��ران برای این
س��تارهها وجود ندارد ،موثق بودن س��تاره هرکدام از دو تیم محل
بحث هواداران بوده و گاها دردس��رهای بزرگی را ش��کل داده است.
صداوسیما آخرین بار در بخش خبری خود با حذف لوگوی استقالل
دردسر بزرگی را پشتسر گذاشت و به شدت مورد هجمه هواداران
آبی قرار گرفت تا به آن انگ رنگی بودن زده ش��ود .اتفاقی که آنها
را برآن داشته تا در کلیپهای تدارک دیده شده توسط اسپانسر دو
تیم خط قرمز خود را روی س��تاره لوگو بکش��د و درخواست پخش
آنها پیش از بازی را رد کند.
ب��ا توجه به هزینه و زحمت زیادی که روی س��اخت این تیزرها
انجام ش��ده اس��ت ،تولید دوباره آن مصائب سختی برای مسووالن
برگ��زاری خواهد گذاش��ت و در عین حال نیز ب��ا توجه به برگزاری
اردوی خارج از کش��ور دو تیم و تمرینات برنامهریزی ش��ده ،امکان
ثبت تصاویر جدید هم با مش��کالت بزرگی همراه خواهد بود تا این
مس��اله اکنون به دغدغه بزرگی برای تولیدکنندگان این کلیپها و
اسپانسر دو تیم تبدیل شود.
در این شرایط اکنون صداوسیما به دنبال دوری از حواشی مربوط
به انگ رنگی بودن اس��ت و با وجود دردس��ر ایجاد ش��ده مشخص
نیس��ت در نهایت چه تصمیمی برای پخش تیزرهای این مس��ابقه
گرفته میشود.
ش��یرازی برگزارکنن��ده دربی  85ب��ا تایید این خب��ر گفت :در
تیزرهایی که س��اخته شده ،ش��ورای بازبینی صداوسیما به لوگوی
باشگاه پرسپولیس ایراد گرفته است.

افشاگری جدید از دوپینگ در ورزش روسیه
گریگوری رودچنکف ،مدیر سابق آزمایشگاه کنترل دوپینگ روسیه که مغز متفکر
برنامه دوپینگ این کشور بوده است ،فاش کرد که به دوپینگ صدها ورزشکار روس در
چندین رشته ورزشی کمک کرده است.
به نوشته گاردین ،مغز متفکر برنامه دوپینگ ورزش روسیه به دعوت برگزارکنندگان
بازیهای تابستانی  2012وارد لندن شد تا نحوه شناسایی ورزشکاران دوپینگی را به
او نشان دهند .در تازهترین افشاگریها از برنامه دوپینگ در ورزش روسیه ،رودچنکف
فاش کرد که با این اطالعات به اجرای برنامه دوپینگ ورزش��کاران روس کمک کرده
است .براساس اعالم سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ بیش از هزار ورزشکار روس در
دوپینگ شرکت داشتهاند.
رودچنکف که به مدت  10سال از  2005تا  2015ریاست آزمایشگاه کنترل دوپینگ
روسیه را بر عهده داشته است ،اذعان کرد که برنامه دوپینگ روسیه بدون اطالعات او از
هم فرو میپاشید .وی گفت :میتوانید اهمیت اطالعات آزمایشگاه لندن را برای تیم ملی
روسیه تصور کنید .از نحوه کار این آزمایشگاه اطالعاتی داشتم که بدون این اطالعات
برنامه دوپینگ روسیه فرو میپاشید.
فیلم افشاگریهای رودچنکف قرار است ماه آینده میالدی در سایت نتفلیکس در
دسترس قرار گیرد .این فیلم جزییات مربوط به کمک رودچنکف به دوپینگ ورزشکاران
روس را بیان میکند .برنامه دوپینگ روس��یه به ط��ور جامعتر در بازیهای المپیک
زمستانی  2014سوچی نیز به کار گرفته شد .رودچنکف از ترس جانش از مسکو فرار
کرد و به افشاگری پرداخت .وی در حال حاضر در آمریکا تحت محافظت پلیس فدرال
آمریکا قرار دارد.
رودچنکف همچنین گفت که معتقد است رییس سابق سازمان کنترل دوپینگ روسیه
به دست مقامات روس به قتل رسی د چراکه قصد داشت دانستههای خود را در کتابی
به نگارش درآورد .کامائف سال گذشته در اثر حمله قلبی و در  52سالگی درگذشت.

فینال مسابقات تنیس ویمبلدون در بخش زنان؛

گاربینه موگوروسا ،قهرمان جدید ویمبلدون

گاربینه موگوروسا از اسپانیا با پیروزی دو بر صفر برابر ونوس ویلیامز آمریکایی،
قهرمان ویمبلدون در بخش زنان شد .این اولین قهرمانی موگوروسا در ویمبلدون
محسوب میشود.
این تنیسباز ۲۳ساله اسپانیایی این مسابقه را با نتایج هفت بر پنج و شش بر صفر
به نفع خود تمام کرد .ونوس ویلیامز که سابقه پنج قهرمانی در رقابتهای ویمبلدون
را دارد ،در ست اول پرقدرت ظاهر شد و حتی از حریفش پیش بو د اما نتوانست از
برتریاش استفاده کند و دو بار فرصت ستپوینت را از دست داد تا حریفش نهتنها
ست اول را ببرد که جریان کل مسابقه را در دست گیرد.
ویلیامز که در حال حاضر در فهرست ردهبندی تنیسبازان زن ،نفر یازدهم است،

مصطفی مدبر مطرح کرد؛

ایسنا -مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی دیروز اعالم کرد
که تفاهمنامهای بین باشگاههای استقالل و پرسپولیس ،سازمان لیگ و شرکت
توسعه با هدف واگذاری بلیتفروشی الکترونیکی ورزشگاه آزادی به این شرکت به
امضا رسید.مصطفی مدبر افزود :در حال حاضر این تفاهمنامه به امضا رسید و با
انجام مناقصه براساس آییننامه فدراسیون فوتبال درصدی از آن به شرکت مجری
و مابقی به تیمهای مختلف لیگ برتر تخصیص داده خواهد ش د البته این کار به
منظور بازساری سریعتر ورزشگاه آزادی و قسمتهای مختلفی که نیاز به بازسازی
دارد ،انجام میشود .وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به معرفی نشدن
هیاتمدیره پرسپولیس آیا این تفاهمنامه عملیاتی میشود یا خیر ،گفت :چون
قرارداد حقوقی است این موضوع مشکلی را در اجرای تفاهمنامه ایجاد نمیکند.
وی با اشاره به واگذاری بلیتفروشی ورزشگاه آزادی به شرکت توسعه و نگهداری
اماکن ورزشی ،گفت :استادیوم ورزشی محلی برای مسابقات مختلف داخلی ،ملی،
بینالمللی و ...است و بلیتفروشی آن همیشه دغدغه اصلی تمام دوستان ،اصحاب
رسانه ،ورزشکاران و تماشاگران بود .طی تفاهمنامهای که بین سازمان لیگ ،فدراسیون
فوتبال و باشگاه استقالل و پرسپولیس و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به
امضا رسیده است ،قرار است در آینده بلیتفروشی بعد از انجام مناقصه عمومی به
صورت الکترونیکی به شرکت توسعه و نگهداری واگذار شود .بدون شک بعد از این
واگذاری عواید بلیتفروشی را طبق آییننامهای که در گذشته در فدراسیون فوتبال
بوده است در اختیار سازمان لیگ ،فدراسیون فوتبال و تیمهای مختلف قرار خواهیم
داد .در حقیقت شرکت توسعه به عنوان مجری برنامه سعی دارد با این واگذاری و
تجهیزاتی که در اختیار خود و همچنین در اختیار فدراسیون فوتبال است ،بتواند
کار بلیتفروشی را با نظم و انضباط بیشتری نسبت به گذشته انجام دهد .قطعا از
این مساله هیچ کسی به ویژه تیمهای ورزشی ضرر نخواهند کرد بلکه تماشاگران
میتوانند به موقع و با در دست داشتن شماره صندلی مربوطه در استادیوم آزادی
حضور پیدا کنند و بدون هیچگونه دغدغه و مشکلی بازیهای فوتبال را دنبال کنند.

در ست دوم برخالف انتظار ،بسیار بیرمق و بیانگیزه بازی کرد و بدون بردن حتی
یک گی م تسلیم شد.
ویلیامز اگر میتوانست در این بازی پیروز شود ،عنوان مسنترین قهرمان زن
یک گرنداسلم در دوران تنیس مدرن را از آن خود میکر د اما نه فقط به این رکورد
نرسید که انتظار  ۹سالهاش برای فتح یک گرنداسلم دیگر ادامه یافت.
گاربینه موگوروس��ا که پیشتر فقط یک بار و آن هم در مسابقات اوپن فرانسه
پارسال قهرمان شده بود در شرایطی دومین گرنداسلم زندگیاش را برد که در ابتدای
این رقابتها بخت چهاردهم قهرمانی به شمار میرفت .او اما در مسابقه فینال که
فقط حدود یک ساعت و  20دقیقه طول کشید ،ثابت کرد که میتواند در غیاب
مدعیان اصلی تنیس زنان مثل سرنا ویلیامز و ماریا شاراپوا ،به زودی به چهره اول
این رشته بدل شود.
گاربینه موگورس��ا دو س��ال قبل نیز به فینال ویمبلدون رسید که در آن بازی
س شد .او دومین تنیسباز زن اسپانیایی است که
مغلوب سرنا ویلیامز ،خواهر ونو 
در این مسابقات قهرمان میشود .نفر اول کونچیتا مارتینس بود که در حال حاضر
مربی گاربینه موگوروساست.
موگوروسا بعد از قهرمانی در ویمبلدون به تمجید از ونوس ویلیامز ،قهرمان هفت
گرنداسلم تنیس پرداخت :امروز سختترین بازی زندگیام را انجام دادم .ونوس بازیکن
بزرگی است .با تماشای بازیهای او بزرگ شدم .از این که امروز موفق شدم با او اینجا
بازی کنم ،خیلی خوشحالم .هنوز از این برد هیجانزدها م چون قهرمانی در ویمبلدون
همیشه آرزویم بود .خوشبختانه در طول مسابقه خونسردیام را حفظ کردم.

ونوس ویلیامز بعد از شکست شنبه گذشته در فینال ویمبلدون اعالم کرد به تالش
خود برای قهرمانیهای بیشتر ادامه میدهد و قصد دارد شبیه خواهرش ،سرنا باشد.
ونوس ویلیامز  ۳۸ساله آخرین بار در سال  ۲۰۰۸به قهرمانی گرند اسلم رسید.
او روز ش��نبه در فینال ویمبلدون مقابل گاربینه موگوروسا شکست خورد و از
رسیدن به قهرمانی باز ماند .ونوس ویلیامز تاکنون پنج بار قهرمان ویمبلدون شده
است .او در صحبتهایش درباره خواهرش ،سرنا گفت :دلم برای سرنا تنگ شده
است .تمام تالشم را میکنم تا مانند سرنا باشم .فکر میکنم در آینده فرصتهایی
وجود داشته باشد.
این دومین قهرمانی موگوروسا در مسابقات گرنداسلم بود .او در این دو فینال
خواهران ویلیامز را شکست داده است .موگوروسا بعد از قهرمانی ،گفت :سختترین
مسابقهام را مقابل ونوس داشتم .او فوقالعاده است .زمانی که بزرگ میشدم بازیهای
او را تماشا میکردم .حس خیلی خوبی دارم که مقابل او قرار گرفتم .مطمئنا نگران
بودم زیرا همیشه آرزوی بردن او را داشتم.
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مدبر ادامه داد :متاسفانه در حال حاضر بلیتفروشی یکی از معضالت اساسی شده
است که اکثر کسانی که بلیت تهیه میکنند قادر نیستند حتی با در دست داشتن
بلیت در اس��تادیوم آزادی حضور پیدا کنند و بازی فوتبال را تماشا کنند .ما باید
بتوانیم این فرهنگ را در بین فوتبالدوستان جا بیندازیم تا مشکلی در آینده نداشته
باشیم .یکی از حسنهای دیگری که این واگذاری خواهد داشت این است که ما
میتوانیم از محل بلیتفروشی درصدی که به شرکت توسعه و نگهداری اختصاص
پیدا میکند برای نگهداری چمن ،بازسازی فضاهای کوچک و سایر موارد استفاده
کنیم و باری از دوش دولت برداریم.
مدیرعامل ش��رکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی خاطرنشان کرد :ما تمام
تالشمان بر این اس��ت تا فش��اری به تیمهای اس��تقالل و پرسپولیس از لحاظ
بلیتفروشی وارد نشود و پیشبینی ما بر این است همان درصدی که در گذشته
تیمهای ورزشی از بلیتفروشی دریافت میکردند را دوباره پس از واگذاری دریافت
کنند تا از مساله بلیتفروشی متضرر نشوند .به هر صورت انگیزه اصلی ما به عنوان
یکی از مجریان اصلی برای ورود به کار بلیتفروشی این است که بتوانیم به جامعه
فوتبال خدمت و این کار را به خوبی ساماندهی کنیم.
فوتبال ایران

میرسد دیدار تیمهای پرسپولیس و نفت به خاطر حضور در این دیدار با تغییراتی در
دو هفته اول و دوم روبهرو خواهد شد که متعاقب آن چند بازی به تعویق میافتد.طبق
برنامه جدید در هفته اول تیمهای 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 پنجم مردادماه به یکشنبه هشتم مردادماه موکول
خواهد شد تا به این ترتیب بازیهای هفته دوم این تیمها نیز با تغییراتی روبهرو شود.
در هفته دوم این چهار تیم به جای مصاف در روز پنجشنبه  12مردادماه و هم زمان
با سایر بازیها 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 روبهرو شود.
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 -4سوگند -توانايي درك -منفجره پرتابي -جوش چركين
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 -8نصف -قاتل سياسي -برگه كاغذ
 -9پيمانه -وارد شدن به جايي -هدايتگر طريق
 -10نوعي سفر -كاله جواهر نشان -چاشني چاي
 -11مبدا دوران خون -كوزه سفالين -وحشتزده
 -12باالي زانو -پيشوند يكدهمي در فيزيك -عنوان شغل و مقام اداري -نيكو در برابر بد
 -13شغل آموزگاران متوسطه -قوم تاتارُ -مهر تاييد سفر بر گذرنامه
 -14كار بيپايه و بعضيها اينطور خوش هستند -گل مقدس -نوشتن كتاب با استفاده از آثار ديگران
ي دريايي -ميوه دادن درخت
 -15سرهنگ نيرو 
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نصف ليسيدن -نخ تابيده
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 -9لق��ب ام��را و راجههاي قديمي هندوس��تان -توصيه
سنن خوب متداول
محكم -عادت و ُ
 -10شعل ه آتش -نااميد و بيآينده -ژرفانديشي
 -11بزرگوار و هوشمند -اتحاديهاي براي حفظ قيمتهاي
جهاني -لنگه كفش
 -12بهطور مخفيانه -حمد و سپاس -شعر نكوهشآميز-
پسوندي براي شباهت
 -13شهري در استان يزد -پايه و ركن -جزيره غيرمسكوني
در استان بوشهر
 -14دس��تورها -گوشت خُرد سرخشده -قويترين مهره
شطرنج
 -15از ظروف مطبخ -مهمترين صنايعدستي كشورمان
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طراح :محمودکیمیایی

با لغو دیدار سوپرجام 30تیر به دلیل برگزاری اولین دربی اروپایی در آلمان ،سازمان
لیگ برتر برای برگزاری قطعی این بازی مجبور به تغییر برنامههای دو هفته ابتدایی
لیگ هفدهم شد.تغییر زمان دربی دوستانه استقالل و پرسپولیس و تاکید دو باشگاه
بر انجام این بازی با وجود فشردگی برنامههای سازمان لیگ به خصوص در برگزاری
سوپرجام باعث شد تا اختالف نظراتی میان طرفین رقم بخورد گرچه در نهایت حرف
سرخابیها در برگزاری دربی آلمان برای درآمدزایی به کرسی نشست تا سازمان لیگ
چارهای در تغییر زمان بازیها در هفتههای ابتدایی برای سوپرجام نداشته باشد.در
شرایطی که مسوول 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

قهرمان قهرمانان

 بازگشت نولیتو به سویا
نولیتوکهنتوانستهبودبهخواستههایشدر باشگاه منچسترسیتی دست
پیدا کند به باشگاه سویا و خانه خود اللیگا بازگشت.نولیتو مهاجم اسبق
باشگاه سویا برای حضور در باشگاه اسبق خود با این تیم به توافق نهایی
دست یافت تا لیگ برتر انگلیس و باشگاه منچسترسیتی را به مقصد خانه
خود (کش��ور اسپانیا) ترک کند.بازیکن اسبق سلتاویگو در روزهای آتی
رسما در تستهای پزشکی باشگاه سویا شرکت خواهد کرد و قراردادی
سهس��اله به ارزش  9میلیون یورو را با باشگاه سویا عقد میکند .نولیتو
مهاجم تیم ملی اسپانیا با باشگاه منچسترسیتی تا سه سال دیگر قراداد
داشت اما بیمیلی وی به حضور در لیگ برتر انگلیس و دلتنگیاش برای
اللیگا باعث شد سیتی را به مقصد خانه ترک کند.
 لوکاس بیلیا به میالن پیوست
باشگاه میالن در ادامه خریدهای خود در این فصل موفق شد لوکاس
بیلیا ،بازیکن فصل گذشته تیم التزیو را نیز به فهرست نفرات خود اضافه
ل و انتقاالت تابستانی توفانی عمل کرده و توانسته
کند.میالن در فصل نق 
چندین بازیکن بزرگ را به خدمت بگیرد .آخرین بازیکنی که به تیم میالن
پیوست ،لوکاس بیلیاست .این بازیکن آرژانتینی که بیش از  ۵۰بازی برای
تی مملی کشورش انجام داده و در جام جهانی قبل نیز در عضویت آرژانتین
بود ،بعد از جدایی از تیم التزیو به میالن پیوست .هافبک دفاعی جدید
میالن بعد از پشت سر گذاشتن معاینات پزشکی خود قراردادش را با این
تیم با مبلغ  ۱۷میلیون یورو امضا کرد.
  ۹کشته در فینال جام حذفی سنگال
در فینال جام حذفی سنگال  ۹نفر به علت ازدحام جمعیت جان خود
را از دست دادند.دوباره جهان فوتبال با حادثه تلخی روبهرو شد .ازدحام
جمعیت در ورزش��گاه دمبا دیوپ داکار باعث ش��د  ۹نفر جان خود را از
دست دهند و افراد زیادی مجروح شوند .درگیری میان هواداران دو تیم
استادو امبور و اونیون اسپورتیو اواکام در فینال جام حذفی موجب شد
دیوار ورزشگاه بریزد و ازدحام به وجود آید.بر اساس اعالم رادیو RFM
این اتفاق موجب مرگ  ۹نفر شد و دهها نفر آسیب دیدند .حال برخی از
آنها که به بیمارستان منتقل شدند ،وخیم است .با این حال خبرگزاری
رسمی سنگال تعداد کشتهها را هشت نفر و مجروحان را  ۴۹نفر اعالم
کرد .ازدحام جمعیت در وقتهای اضافه رخ داد که به نفع استادو امبور
ش��د و این تیم توانست دو بر یک پیروز شود .حادثه فینال جام حذفی
موجب شد بسیاری از مسابقات ورزشی آخر هفت ه لغو شود.
 مورینیو :جذب رونالدو ماموریت غیرممکن است
ژوزه مورینیو ،س��رمربی منچس��تریونایتد تاکید دارد که این باشگاه
هیچگاه قصد بازگرداندن رونالدو را نداشته زیرا این اتفاق را یک ماموریت
غیر ممکن میداند.کریستیانو پس از متهم شدن به فرار مالیاتی در اسپانیا،
قصد جدایی از رئال و ترک اسپانیا را داشت و در همین حین ،شایعاتی
در مورد بازگشت او به منچستریونایتد مطرح شد .با این حال با گذشت
روزها و آرام شدن اوضاع ،به نظر رونالدو در رئال ماندنی خواهد شد .حال
مورینیو مدعی شده از ابتدا یونایتد به دنبال رونالدو نبوده زیرا این اتفاق
یک ماموریت غیرممکن است.او گفت :ما هیچ وقت به این موضوع فکر
نکردیم زیرا او برای باش��گاهش بازیکن بسیار مهمی است و یک قدرت
اقتصادی محسوب میشود .ما هنوز هم متوجه نشدیم چه دالیلی میتواند
باعث شود که فکر کنیم رونالدو رئال را ترک خواهد کرد .شما خبرنگاران
وقتتان را روی بازیکنانی تلف میکنید که جذبشان ماموریت غیرممکن
است .رونالدو شش فصل در منچستریونایتد حضور داشت و سال 2009
به رئالمادرید پیوست.
  ماتیچ یونایتد را به یووه ترجیح میدهد
روزنامههایانگلیسیمدعیشدندکهنمانیاماتیچ،هافبکچلسی،پیوستن
به یونایتد را به حضور در یووه ترجیح میدهد.ماتیچ توسط ژوزه مورینیو به
نمایش بسیار خوبی با پیراهن آبیهای لندنی

چلسی بازگشت و در این مدت
داشت .با این حال با حضور کونته ،نقش او کمرنگتر از پیش شد و این کانته
بود که به ستاره خط میانی چلسی تبدیل شد .حال با حضور باکایوکو ،به نظر
فضا برای ماتیچ کامال بسته شده و او باید تیم را ترک کند.دو مشتری اصلی او،
منچستریونایتدویوونتوسهستند.پسازماجرایانتقاللوکاکو،چلسیترجیح
میدهد ماتیچ به منچستریونایتد نپیوندد و راهی تیم دیگری شود ولی طبق
ادعای روزنامههای انگلیسی ،ترجیح ماتیچ حضور در یونایتد و همکاری دوباره
با مورینیو است .هافبک صرب در تور پیش فصل چلسی نیز حضور نداشته
و انتظار میرود به زودی تکلیف آیندهاش مشخص شود .آرسنال نیز یکی از
ب هافبک 28ساله چلسی است.
تیمهایی است که خواهان جذ 

فوتبال ایران

بلیتفروشی آزادی توسط شرکت توسعه

لیگ هفدهم با سوپرجام آغاز میشود

رودچنکوف گفت :او را از دوران تحصیل میشناختم و هیچگاه ناراحتی قلبی یا بیماری
نداشت .روز قبل با او حرف زده بودم.
قبل از بازیهای  2012لندن ،گزارشهای تکاندهندهای در مورد پیش��تازی علم
در مورد دوپینگ منتشر شده بود .مسووالن بازیها در طول برگزاری المپیک 2012
لندن هزار نیرو داشتند .رودچنکف جزو  115دانشمند ضددوپینگ بود که در آزمایشگاه
کینگزکالج در طول بازیها فعالیت میکرد .او قبل از شروع بازیها اطالعاتی کسب کرده
بود و میدانست انتظار چه چیزی را باید داشته باشد.
رودچنکف پیش از آن ماهها در بخش روانپزش��کی بس��تری بود .او در سال 2011
اقدام به خودکشی کرده بود.
مسووالن المپیک  2012او را به لندن دعوت کردند .رودچنکف گفت مقامات روس
در مورد اعزام او مطمئن نبودند چرا که به او اطمینان نداشتن د اما وزیر ورزش روسیه
فواید این کار را درک کرد و به این ترتیب وی به لندن رفت.
رودچنکف در این فیلم جزییات تکاندهندهای در مورد برنامه دوپینگ روسیه در
بازیهای المپیک زمستانی  2014سوچی ارائه میکند .تامین داروهای ممنوعه نیروزا
برای 15مدالآور المپیک و تعویض نمونههای ادرار آلوده با نمونههای پاک در طول بازیها
برای جلوگیری از افشای دوپینگ از جمله این اقدامات محسوب میشود.
روسها در س��وچی یک آزمایشگاه مخفی در محل آزمایشگاه رسمی ایجاد کرده
بودند .در طول شب زمانی که کسی حضور نداشت ،نمونههای آلوده ورزشکاران روس از
طریق یک حفره کوچک در کف ساختمان به آزمایشگاه مخفی فرستاده میشد و آنجا
با نمونههای پاک ورزشکاران که ماهها قبل جمعآوری شده بود ،تعویض میشد .این
فرآیند به ورزشکاران روس امکان داد در طول بازیها به مصرف داروهای ممنوعه ادامه
دهند و از مزیت عظیمی در مقایس��ه با رقبای خود برخوردار شوند .رودچنکف گفت:
با این برنامه  13مدال طال گرفتیم .باورنکردنی است .همه چیز خوب بود و والدیمیر
پوتین هم خیلی خوشحال بود.

 ونوس ویلیامز :تمام تالشم را میکنم تا شبیه سرنا باشم

تلكس

 هکتور مورنو به رم پیوست
  مدبر :ورزشگاه آزادی به پارکینگ طبقاتی مجهز میشود
 کاتای تیمی مردان ایران به نشان نقره دست یافت
 مندی در آستانه انتقال به سیتی
 مدیر دورتموند به اوبامیانگ اولتیماتوم داد
  رونالدو در سوپرکاپ اروپا حضور نخواهد داشت
 ونگر :انتظار دارم امباپه در موناکو بماند
یخواهم در لیگ قهرمانان بازی کنم
 سانچس :م 
ت هادی ساعی:
 واکنش مدیر تیمهای ملی تکواندو به اظهارا 
حرفهای او بار حقوقی دارد
 شرط مهم در قرارداد بازیکنان نفت :همه تستی هستند!
(منبع :خبرگزاریهای داخلی)

زاويه

كوتاه از جهان

