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قاره فوتبال

از میان حرفها

نمايش خوب مليپوشــان ايران ادامه داشــت و
سرويسهاي خوب و عملكرد كم اشتباه باعث شد ست
اول با برتري  ۲۵بر  ۱۹تيم ايران به پايان برسد.
  ست دوم :ايران  -۲۳ايتاليا ۲۵
شــروع ســت دوم با برتري ايــران همراه بود و
ســرويسهاي خوب مليپوشان كشــورمان باعث
شــد ســه امتياز از حريف پيش بيفتند و با همين
برتري وقت اســتراحت اول را با برتري خودشــان
همراه كنند.
با اين حال در ادامه اين ايتاليا بود كه از وقت دوم
استراحت كم اشتباهتر از قبل ظاهر شد و در دفاع روي
تور نمايش بهتري از حريف خود داشت.
درحالي كه دو تيم روي امتياز  ۲۰مســاوي شدند
و تــا امتياز  ۲۳هم در رقابتي پاياپاي پيش رفتند اما
ايتاليا توانست دو امتياز بعدي را بگيرد و ست دوم را
از آن خود كند.

 ست سوم :ايران  -۲۸ايتاليا ۲۶
تيم ملي ايتاليا كه بعد از واگذاري ست اول كمي بهتر
شد و با اشتباهات كمتري كار را پيش برد ،پس از آنكه
گيم دوم را از ايران گرفت در ست سوم هم رقابتي نزديك
با شاگردان كوالكوويچ داشت و در سرويسها بهتر عمل
كــرد اما از امتياز  ۲۰به بعد دو تيم كامال نزديك پيش
رفتند و ايران با وجود اينكه دو امتياز عقب بود اما در امتياز
 ۲۲مساوي كرد .با اين حال رقابت نزديك دو تيم تا امتياز
 ۲۸ادامه داشت و در نهايت اين ايران بود كه ست سوم را
به سود خود تمام كرد.
 ست چهارم :ايران  -۲۹ايتاليا ۳۱
شــروع خوب ايتاليا در ســت چهارم تاحدودي كار
مليپوشان ايران را تحت تاثير قرار داد .حريف اروپايي با
سرعت دادن روي تور امتيازات خوبي را جمعآوري كرد و
تا  ۱۳بر  ۹هم از ايران پيش افتاد اما مليپوشان كشورمان
با تالش زيادي كه داشتند اين فاصله را كمتر كردند و
در امتياز  ۱۷به اين تيم رسيدند .در ادامه ايتاليا بازهم دو
امتيــاز پيش افتاد اما ايران در امتياز  ۲۱بازهم كار را به
تساوي كشاند و با هوشياري ميالد عباديپور  ۲۳بر ۲۲
از حريف پيش افتاد اما بازهم دو تيم در امتياز  ۲۴مساوي
شدند تا دوئل دوباره آغاز شود و در نهايت ايتاليا  ۳۱بر ۲۹
برنده شد تا كار به ست پنجم كشيده شود.
 ست پنجم :ايران  -۱۵ايتاليا ۱۱
ايتالياييها مثل سه ست قبلي شروع خوبي در ست
پنجم داشــتند و از ايران پيش افتادند اما بازهم رقابت
دو تيم كامال نزديك دنبال شد تا اينكه ايران هشت بر
پنج از حريف خود پيش افتاد و با دفاع خوب روي توپ
ميالد عباديپور و سرويسهاي خوب سعيد معروف در
نهايت ست پنجم را هم با پيروزي پشت سر گذاشتند و
در نهايت برنده اين بازي شدند .در پايان اين مسابقه امير
غفور توانست به تنهايي  21امتياز براي ايران كسب كند
و عنوان امتيازآورترين بازيكن ايران را به خود اختصاص
دهد .در طرف مقابل هم فيليپو النزا توانست  23امتياز
براي تيمش كسب كند .تيم ملي واليبال ايران امروز در
دومين ديدار خود به مصاف آمريكا ميرود كه اين مسابقه
نيز از ساعت  ۱۱:۱۰به وقت تهران شروع ميشود.

جايگاه رئالمادريد در اين فهرست باوركردني نيست.
سفيدپوشانحتيدرميان ۱۰تيمبرترنيستندچون تنها
 42/5ميليون هزينه كردند .اين تيم براي تئو ارناندس۲۸
ميليون و دني سبايوس ۱۵ميليون هزينه كرد .زينالدين
زيدان (سرمربي مادريد) ماركوس يورنته و بورخا مايورال
(بازيكنان قرضي) را به تيم فرا خواند .همچنين اشرف
حكيمي از تيم پايه به تيم اصلي مادريد پيوست.
اتلتيكومادريد تنها با يك بازيكن قرارداد امضا كرد كه
آن انتقال جنجالي ويتولو از سويا بود و 36/5ميليون براي
تيم مادريدي هزينه برداشت .قرمز و سفيدپوشان با وجود
محروميت توسط فيفا با اين بازيكن قرارداد امضا كردند
اما او را به صورت قرضي به السپالماس دادند.
جالب اينجاست سويا دومين تيم دراسپانيا است
ل و انتقاالت بيشترين هزينه را كرد.
كه در اين فصل نق 
اين تيم بــراي خريد بازيكن  63/8ميليون يورو خرج
كرد و توانســت با  ۹بازيكن قرارداد امضا كند .انتقال
لوييس موريل ( ۲۰ميليون يــورو) گرانترين انتقال
تاريخ سويا شد.
ل و انتقاالت
پاريســنژرمن با خريد دو بازيكن نق 
را متحول كرد و گرانترين انتقالهاي تاريخ فوتبال را
به نام خود ثبت كرد .باشگاه فرانسوي براي نيمار ۲۲۲
ميليون و  ۱۸۰ميليون براي كيليان امباپه هزينه كرد.
همچنين دني آلوس را به صورت بازيكن آزاد به تيم خود
اضافه كرد و براي يوري برچيچهاسپانيايي نزديك به ۱۵

ميليون هزينه كرد .ديگر تيم فرانسوي حاضر در ليگ
قهرمانان موناكو است است كه  ۱۰۲ميليون يورو براي
خريد  ۹بازيكن هزينه كرد كه در اين ميان كيتا بالده
( ۳۰ميليون) و يووتيچ ( ۱۱ميليون) برجستهترينشان
هستند.
  انگليسيهاولخرجترينتيمها
انگليس كشــوري بود كه بيشــترين هزينه را در
فصل نقلوانتقــاالت كرد .پنج تيمي كه در اين فصل
در ليگ قهرمانان اروپا حضور دارند (چلســي ،تاتنهام،
منچسترســيتي ،ليورپول و منچستريونايتد) 806/8
ميليــون هزينه كردند و تقريبــا هر پنج تيم جزو ۱۰
تيم برتر هستند ،تنها ليورپول در جايگاه يازدهم قرار
دارد .جابهجاييها در سيتي بيش از همه به چشم آمد.
سيتي پپ گوارديوال براي پنج بازيكن  244/3ميليون
هزينه كرد .دنيلو ،ادرسون ،برناردو سيلوا ،واكر و مندي
(با  57/5ميليون گرانترين مدافع جهان شد) اين پنج
بازيكن هستند .پس از انگليس تيمهاي حاضر در ليگ
يك فرانسه يعني پاريسنژرمن و موناكو بيشترين هزينه
را كردند ( ۵۲۰ميليون).اســپانيا با  376/8ميليون در
جايگاه ســوم قرار دارد و تيمهاي ايتاليايي (يوونتوس،
رم و ناپولي) نزديك به  ۳۰۰ميليون هزينه كردند .در
انتهاي اين جدول هم تيمهاي زسكامســكو ،شاختار
دونتسك و ماريو ديده ميشوند كه هيچ هزينهاي براي
جذب بازيكن نكردند.

خبر خوب تاج براي استقالل و پرسپوليس؛

بليتفروشي به سرخابيها واگذار شد
رييس فدراســيون فوتبال از واگذاري بليتفروشــي اينترنتي به
دو باشــگاه استقالل و پرسپوليس خبر داد و گفت :طي نشستي كه
با مديران اين دو باشــگاه داشتيم ،قرار شــد بليتفروشي اينترنتي
رقابتهاي ليگ به دو باشــگاه استقالل و پرسپوليس واگذار شود و
سازمان ليگ سهم سودش را از بليتفروشي دريافت كند.
مهدي تاج در جمع خبرنگاران درباره برنامههاي تي مملي فوتبال
بعد از صعود به جام جهاني  ۲۰۱۸روســيه اظهار كرد :تا امروز هيچ
كشوري در آسيا ديده نشده كه بعد از صعود به جام جهاني دو بازي
دوستانه انجام دهد .ما براي اينكه بتوانيم حضور خوبي در جام جهاني
روســيه داشته باشيم ،دو بازي دوستانه هماهنگ شده و هشت بازي
طي درخواست ســرمربي تي مملي فوتبال پيشبيني كردهايم .يك
بازي دوســتانه با روسيه خواهيم داشت كه خود اين كشور هزينه را
پرداخت كرده است و يك بازي هم با توگو كه يكي از تيمهاي آفريقاي
جنوبي اســت كه اين هم بنا به پيشنهاد كارلوس كيروش بوده زيرا
وي معتقد اســت ما در جام جهاني  ۲۰۱۸روسيه به احتمال زياد با
يك تيم آفريقايي مواجه خواهيم بود و بهتر است با انجام ديدار با يك
تيم آفريقايي خود را براي جام جهاني آماده كنيم .توگو تيم بســيار
خوبي است و  ۱۴بازيكن آن لژيونر هستند .تمام هزينههاي اين تيم را
فدراسيون فوتبال پرداخت ميكند اما بازي اولي كه با روسيه داريم تمام
هزينهها از سوي فدراسيون فوتبال روسيه پرداخت خواهد شد.
تاج در ادام ه درباره گاليههاي فوتباليســتها و تبعيضي كه بين
بازيكنان فوتبال و فوتســال بعد از كسب عنوان سومي جهان توسط
ف بدي
فدراســيون فوتبال گذاشته ميشــود ،خاطر نشان كرد :حر 
اســت كه بعضي از اوقات آن را ميشنويم .ما با تيم فوتسال كه سوم
جهان شده بود ،در برج ميالد ضيافتي برپا كرديم و پاداشي به مبلغ
 ۱۰ميليون تومان تا حاال به اين تيم دادهايم .اين پاداش يك ســكه
نبود كه عنوان كردهاند به بازيكنان فوتسال براي كسب عنوان سومي
جهان فدراســيون فوتبال يك سكه پرداخت كرده است .البته به اين
تيم  ۱۰تا  ۱۵ميليون تومان نيز كه حقشان است از سوي فدراسيون
فوتبال پرداخت خواهد شد.
وياضافه كرد :قبول دارم مراسم تجليل از برترينهاي فوتسال كه
اولين بار سازمان ليگ آن را برگزار ميكرد نواقصي داشت و بايد سعي
كنيم در سالهاي آينده مراسم تجليل را بهتر برگزار كنيم.
رييس فدراسيون فوتبال در خصوص پاداش تي مملي فوتبال بعد
از راهيابي به جام جهاني روســيه اظهار كرد :فوتباليستها بخشي از
پاداش خود را دريافت كردهاند و تا امروز به جز بازي تي مملي فوتبال
سوريه كه به نتيج ه مســاوي ختم شد ،تمام پاداشها كه عدد قابل
مالحظهاي بود و يكي از اين پاداشها حدود هشت هزار دالر بود به
بازيكنان فوتبال پرداخت شده است .سعي ميكنيم پاداش جام جهاني
را نيز طي مراسمي به بازيكنان فوتبال پرداخت كنيم.
تــاج در ادام ه صحبتهاي خود درباره حضور تيم فوتبال نفت كه
ل حاضر به اسم نفت طالييه شركت كرده
با نام بهنام پيشرو و در حا 
است ،خاطرنشان كرد :فروش نفت به شركت ديگر با دخالت ما نبوده
و خودشان بايد از سهميه خود كه بهنام پيشرو كيش بود دفاع كنند.
البته طي صحبتي كه با گلمحمدي ،مدير كل استان تهران داشتم،
وي تاكيد داشت كه تيم فوتبال نفت طبق قرارداد به تعهدات خود عمل
نكرده و باشگاه خود را با نام نفت طالييه به فروش رسانده است.
رييس فدراســيون فوتبال همچنين در مورد جام حذفي و حذف
شدن چند تيم ليگ برتري در جام حذفي ،اظهار كرد :بايد جام حذفي
عين رقابتهاي ليگ ،اســتاندارد برگزار شود .در اين زمينه سازمان
ليگ بايد به كمك رســانهها سميناري را برگزار كند كه چرا هشت
تيم ليگ برتر در رقابتهاي جام حذفي حذف شدند؟ اين مساله بايد
مورد بررسي جدي قرار بگيرد.
تاج همچنين درباره جلســهاي كه با طاهــري و افتخاري درباره
بليتفروشــي اينترنتي داشت ،گفت :با مديران عامل اين دو باشگاه
درخصوص فروش بليت اينترنتي به تفاهم رسيدهايم و قرار بر اين است
كه بليتفروشي اينترنتي به خود باشگاهها واگذار شود تا سهم خوبي را
از اين مساله ببرند .به سازمان ليگ اعالم كردهايم كه خود را وارد اين
كار نكند و سهم خودش را از بليتفروشي دريافت كند.

معاون ورزش قهرماني و حرفهاي وزارت ورزش مطرح كرد؛

پيروزي واليبال ايران مقابل ايتاليا در جام قهرمانان بزرگ جهان؛

قدرتنمايي در گام نخست

تيم ملي واليبال ايران نخســتين ديدار خود در
مســابقات جام قهرمانان بــزرگ جهان را با برتري
برابــر تيــم صاحبنام ايتاليا به پايــان برد تا براي
حريفان خط و نشــان بكشــد .نخستين ديدار تيم
ملي واليبال ايران در جام قهرمانان بزرگ جهان از
ساعت  ۱۱:۱۰دقيقه ديروز در سالن نيپون گايشي
شــهر ناگويا برابر تيم ملي ايتاليا آغاز شــد كه در
پايان شــاگردان كوالكوويچ با نتيجه  ۳بر  ۲حريف
قدرتمند خود را شكست دادند.
 ست اول :ايران  -۲۵ايتاليا ۱۹
در ست اول اين ديدار شاگردان كوالكوويچ نمايش
خــوب و قابل قبولي داشــتند و پــس از آنكه وقت
اســتراحت اول را از حريف بردند و تا وقت استراحت
دوم هــم پاياپاي پيش رفتنــد ،از امتياز  ۱۶به بعد
فاصله را كمي بيشتر كردند و  ۱۹بر  ۱۷هم از حريف
پيش افتادند.

ليگ قهرمانان  ۲ميليارد يورويي!
تيمهــاي حاضر در ليگ قهرمانــان اروپا در فصل
نقلوانتقاالت بيش از دو ميليارد يورو براي جذب بازيكن
هزينه كردند.
گرانترين ليگ قهرمانان اروپا سهشنبه شب گذشته
آغاز شــد .پاريسنژرمن بيشــترين خرج را در فصل
نقلوانتقاالت زمستاني كرد و  ۴۱۸ميليون يورو براي
خريد بازيكن هزينه كرد .منچسترســيتي و بارسلونا
در جايگاه دوم و ســوم قرار دارنــد .هر يك از دو تيم
به ترتيــب  244/3و  234/5خرج كردند .رئالمادريد
با  42/5ميليون در رتبه شــانزدهم قرار دارد و پس از
آن اتلتيكومادريد با  ۳۶ميليون ديده ميشود .دومين
تيمي كه دراســپانيا براي خريد بازيكن بيشــترين
هزينه را كرده است سويا نام دارد .تنها پاريسنژرمن،
منچسترسيتي ،بارسلونا و چلسي يك ميليارد و ۱۰۰
ميليون خرج كردند.
تيمي كه در الليگا بيشترين هزينه را كرد بارسلونا بود.
آبياناريها سه بازيكن را به تيم خود اضافه كردند .عثمان
دمبلــه با قراردادي به ارزش  ۱۰۵ميليون يورو قرارداد
امضا و براي نلســون سمدو و پائولينيو به ترتيب  ۳۰و
 ۴۰ميليون يورو هزينه كرد .همچنين بارسا دئولوفئو را
بــا قراردادي به ارزش  ۱۲ميليون يورو از اورتون دوباره
جذب كرد.

شفافسازي علي كريمي در مورد اخراجيهاي نفت

مهر -سرمربي تيم فوتبال نفت طالييه شاگردانش را از تصميمات خود آگاه
كرد .اخراج هشــت بازيكن از نفت تهران بعد از بازگشت علي كريمي به اين تيم
باعث شد اين ذهنيت ايجاد شود كه سرمربي نفتيها به خاطر اختالفش با حميد
درخشان بازيكنان مدنظر او را كنار گذاشته است .در چند روز اخير صحبتهاي
زيادي هم در اين زمينه در رسانهها مطرح شد و با توجه به اين قضيه كريمي در
صحبت با شاگردانش آنها را از تصميمات اخيرش آگاه كرد.
ســرمربي نفت در صحبتهايي كه با بازيكنان تيمش داشــته در مورد دليل
اخراج هشت بازيكن گفته كه كنار گذاشتن اين نفرات برخالف آنچه عنوان شده

سفر كاپ آرزوها به بيش از  ۵۰كشور؛

«جام» جهاني به ايران نميآيد

 فروش پيراهن نيمار ركورد شكست
ناصر الخليفي كه با پرداخت مبلغ  222ميليون يورو به بارســلونا
توانســت گرانترين قرارداد را براي خريد يك بازيكن به نام خود به
ثبت برســاند ،در تازهترين اظهارنظر مدعي شد از روز پيوستن نيمار
جونيور ستاره تيم ملي برزيل به باشگاه پياسجي حدود  210هزار
پيراهن اين بازيكن در دنيا به فروش رفته است.
الخليفي با بيان اين موضوع مدعي شــد درخواســت براي خريد
پيراهن شماره  10پاريسنژرمن به حدي زياد است كه اين باشگاه
چند روز قبل در نشستي با نمايندگان شركت نايكي به عنوان اسپانسر
البسه اين باشگاه فرانسوي در خصوص توليد بيشتر پيراهن شماره 10
به توافقات جديد دست يافتند تا مشكلي از بابت تامين اين پيراهن
براي طرفداران نيمار وجود نداشته باشد.
مالك قطري همچنين مدعي شــد از فروش پيراهنهاي نيمار و
كمپينهاي تبليغاتي كه در راه خريد سوپراستار برزيلي بارسلونا در
ايــن دو ماه به راه افتاد نيمي از هزينههاي خريد اين بازيكن جبران
شد و مسلما اين سود ظرف پروسه كوتاهمدت باشگاه در قبال نيمار
بيشتر هم خواهد شد.
 نتيجه يك نظرخواهي :بايرن بايد لواندوفسكي را بفروشد!
هواداران فوتبال ميگويند وقتي روبرت لواندوفسكي سياستهاي
باشگاهش را در امر نقل وانتقاالت مورد انتقاد قرار ميدهد ،بايرن بايد
وي را به تيمي ديگر انتقال دهد.
انجام مصاحبهاي تند با يك نشريه باعث شد روبرت لواندوفسكي در
كانون توجه همه قرار گيرد .گلزن مليپوش و لهستاني در گفتوگوي
چند روز قبل خود با هفتهنامه اشپيگل عنوان كرد كارفرمايش براي
باقي ماندن در اوج و رسيدن به مقام نخست ليگ قهرمانان اروپا ،بايد
بازيكن گرانقيمت از تيمهايي نظير منچستريونايتد و پاريسنژرمن
خريداري كند.
ي شد .اولي هوينس،
اين مورد البته باعث واكنش مسووالن باوارياي 
رييس باشگاه چنين رويهاي را رد كرده و حتي كارلهاينس رومنيگه،
معاون باشــگاه لووي را تهديد به جريمه به خاطر دخالت در مسايل
مديريتــي كرد .در اين ارتباط البته شــبكه اســكاي نظر كاربران و
هواداران را جويا شد.
در نظرخواهــي كه به همين خاطــر صورت گرفت و  ۱۴۳۶۰نفر
در آن شــركت كردند ۳۶ ،درصد گفتند با توجــه به اين اظهارات،
لواندوفســكي از شرايط موجود ناراضي است و بايرن بايد اجازه دهد
گلزنش به تيمي ديگر برود ۳۵ .درصد نيز عنوان كردند حرف گلزن
خارجــي بايرن،صحيح اســت و بايرن بايد ســراغ خريدهاي گران
بــرود ۲۸ .درصد نيز خواهان اعمال جريمه چنين مهاجمي شــدند.
لواندوفســكي در ســال  ۲۰۱۴اقدام به ترك بورسيادورتموند كرد و
راهي مونيخ شد .وي تاكنون در  ۹۹بازي موفق به زدن  ۸۰گل براي
سرخپوشان شده است.
روي موج

  پخش مستقيم تلويزيوني ،امروز

واليبال جام قهرمان قارهها ،آمريكا -ايران  11:10شبكه 3
رئالمادريد -آپوئل نيكوزيا  23:15شبكه ورزش
تاتنهام -دورتموند  23:15شبكه 3
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هزينه كرده است .اين مبلغ مازاد بر منابع مالي پيشبيني شده و تعهدي است كه
وزارت ورزش و جوانان بر فدراســيون شطرنج داشت .برگزاري يك رويداد آن هم
در اين سطح بايد به كمكاسپانسرها صورت گيرد ،نه اينكه فدراسيونها بخواهند
اين منابع را از وزارت ورزش و جوانان جذب كنند .زماني كه اين فدراسيون تعليق
شد ،وزارت ورزش و جوانان سعي كرد هزينه قابل توجهي را به فيده پرداخت كند
ي مانده است كه قرار بود اين مبلغ نيز به صورت
و فقط  120هزار ميليارد تومان باق 
اقساط پرداخت شود.
فوتبال ایران

به خاطر اين نبوده كه سرمربي قبلي آنها را انتخاب كرده بلكه اين موضوع به دليل
مسايل فني بود .كريمي همچنين تاكيد كرده قصد تقويت تيم در نيمفصل را دارد
از اينرو بهتر ديده از همين االن ليست تيم را خالي كند تا جا براي جذب بازيكن
جديد باشد ضمن اينكه تا نيمفصل به بازيكنان جوان فرصت خواهد داد تا خود را
نشان دهند .نكته قابل توجه اينكه در بين بازيكنان جوان نفت نفراتي از جمله رضا
عليزاده ،پويا اميني و ميالد احمدي هستند كه در زمان درخشان به نفت آمدند و
كريمي بعد از زير نظر گرفتن عملكرد آنها در تمرينات تصميم گرفت اين نفرات را
در تيمش حفظ كند و اين مساله باعث شد ديگر بازيكنان نفت به اين نتيجه برسند
كه سرمربي تيمشان به دنبال تسويهحساب با حميد درخشان نيست.
بدون شرح

گردش درآمد ،به برخي كشورهاي جهان سفر ميكند تا مردم كشورهاي مختلف
نيز نظارهگر آن باشند.
اسپانسر تور جام جهاني شركت آمريكايي كوكاكوال است و به نظر ميرسد اين
شركت مسوول انتخاب كشورهايي است كه كاپ جام جهاني قرار است در آنها به
گردش درآيد .در حالي كه اكثر كشورهاي همسايه ايران ميزبان كاپ بزرگترين
رويداد فوتبالي جهان خواهند بود ،نام ايران در بين اين كشــورها ديده نميشود.
هماكنون كاپ جامجهاني در شهرهاي روسيه به گردش درآمده و قرار است سفر
 ۹ماهه خود را از كشور تايلند آغاز كند.
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طراح :محمودکیمیایی

ايسنا -كاپ جام جهاني فوتبال در بيش از  ۵۰كشور دنيا به نمايش درخواهد
آمد ،از جمله ازبكستان ،امارات و پاكستان اما جام  ۲۰۱۸به ايران ،صدرنشين قاره
كهن نخواهد آمد.
بيست و يكمين دوره جام جهاني فوتبال ،تابستان آينده در كشور روسيه برگزار
ميشــود و  ۳۲تيم برتر جهان در هشت گروه چهار تيمي به مصاف هم خواهند
رفت .مانند گذشــته كاپ جام جهاني بعد از آنكه در شــهرهاي كشور ميزبان به

 واكنش آنچلوتي به حضور در ليگ چين
سرمربي ايتاليايي بايرن مونيخ به احتمال حضورش در ليگ چين
واكنش نشان داد و آن را يك شوخي دانست.
كارلو آنچلوتي دومين فصل حضور خود در بايرن مونيخ را پشــت
سر ميگذارد .خبرهاي زيادي درباره احتمال حضور سرمربي ايتاليايي
بايرن در ليگ چين به گوش ميرســد و رسانههاي آلماني از جدايي
آنچلوتي از باوارياييها در تابستان سخن به ميان ميآورند.
آنچلوتي خبر جدايي خود از بايرن را رد كرد و آن را يك شوخي
دانســت .سرمربي ايتاليايي بايرن مونيخ ،گفت :من راهي ليگ چين
شوم؟ اين يك شوخي است .متاسفانه بعضي از مردم چنين سخناني
را باور ميكنند و آن را جدي ميگيرند اما بايد بگويم كه چنين چيزي
اصال صحت ندارد .بايرن مونيخ در هفته ســوم رقابتهاي بوندسليگا
با دو گل برابر هوفنهايم تن به شكســت داد تا صدر جدول ردهبندي
را از دست دهد.

رویداد

جايگاه مسقف در آزادي براي حضور بانوان

ايسنا -در روزهايــي كه بحث حضور زنان در ورزشگاه آزادي داغ شده است،
محمدرضا داورزني ،معاون قهرماني وزارت ورزش از يك گام رو به جلو براي تحقق
اين امر صحبت كرد .داورزني ضمن تاييد مسقف شدن بخشي از ورزشگاه آزادي براي
حضور زنان گفت :اين تعامالتي است كه بين نجفي شهردار تهران و سلطانيفر وزير
ورزش و جوانان صورت گرفته است كه يك بخش از ورزشگاه آزادي براي حضور زنان
مسقف شود .همچنين قرار بر اين است كه يك پروژه  40هزار نفري براي بانوان در
استاديوم آزادي كه از سالهاي قبل قول آن داده شده است ،عملياتي شود.
داورزني در رابطه با رفع تعليق شطرنج و اينكه آيا وزارت ورزش و جوانان در اين
زمينه ورود پيدا خواهد كرد يا خير ،توضيح داد :فدراسيونها ملزم هستند براساس
منابع مالي كه از وزارت ورزش و جوانان دريافت ميكنند روي اين منابع حساب باز
كنند و برنامههاي خود را عملياتي كنند .بقيه مسايل درخصوص برگزاري مسابقات
مسايلي هستند كه بايد فدراسيونها بتوانند از طريقاسپانسر منابع مالي مورد نياز
خود را جذب كنند.
فدراســيون شــطرنج براي انجام فعاليتهاي جاري خود يك ميليارد و 100
ميليون تومان وزارت ورزش و جوانان در سال  95بودجه به اين فدراسيون تزريق
كرده است و براي برگزاري مسابقات زنان جهان سه و نيم ميليارد تومان بودجه

كوتاه از جهان

