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سرمایه گذاری  65میلیاردی ناتینگهام فارست روی ستاره ایرانی

از امروز و با دیدار مقابل فیلیپین

یروش:
ک 

رابین هود در جنگل شروود؛ با نقش آفرینی کریم

استارت دوباره بسکتبال ایران
در مسیر انتخابی جام جهانی چین

مسابقات انتخابی جام جهانی  ۲۰۱۹چین
برای بسکتبال ایران از امروز و با انجام دیدار
برابر فیلیپین وارد پنجره چهارم میشود.
به گزارش مهر ،پرونده بازی های آسیایی
برای تیم ملی بسکتبال ایران با سه برد و یک
ار عنوان نایب قهرمانی بسته شد.
باخت و تکر ِ
بنابراین از این پس جام جهانی  ۲۰۱۹چین و
رقابت های انتخابی برای کسب مجوز این
مسابقات مهمترین رویداد بسکتبال ایران
خواهد بود.
رقابت تیم ها برای کسب ورودیه جام جهانی
از سال گذشته آغاز شد و از امروز هم پنجره
چهارم این رقابت ها برای بسکتبال ایران باز
میشود .تیم ملی بسکتبال ایران که دیگر
مراحل انتخابی جام جهانی را با مجموع  ۵برد
و تنها یک باخت و در نهایت صدرنشینی گروه
 Dو صعود مقتدرانه آغاز کرد ،در این مرحله
برگزار کننده دو دیدار برابر فیلیپین و ژاپن
است.
دیدار اول تیم ملی بسکتبال در پنجره چهارم
انتخابی جام جهانی امروز در تاالر بسکتبال
مجموعه ورزشی آزادی و مقابل تیم ملی
فیلیپین برگزار می شود .دو ساعت بعد از این
دیدار ،ملی پوشان کشورمان به فرودگاه امام
خمینی (ره) می روند تا برای برگزاری دیدار برابر
ژاپن عازم این کشور شوند .دیدار تیم های ملی
بسکتبال ایران و ژاپن دوشنبه هفته آینده برگزار
میشود.
اما دیدار امروز تیم ملی بسکتبال برابر
فیلیپین در شرایطی برگزار میشود که
فیلیپینی ها از مجموع  ۶دیدار گذشته خود در
رقابتهای انتخابی جام جهانی صاحب  ۴برد
شدند .فیلیپین در بازی های آسیایی توسط کره
جنوبی خیلی زود حذف شد و حاال با تغییراتی
که در کادر فنی و ترکیب خود ایجاد کرده ،به
دنبال نتیجه گیری بهتر در انتخابی جام جهانی
است.
این تیم اما امروز باید در تاالری به میدان
برود که مدت هاست شکست تیم ملی
بسکتبال ایران را به خود ندیده است و قطعا
در حضور تماشاگرانی که به سالن می آیند کار
سختی برای شکستن این طلسم دارد.
ترکیب تیم ملی بسکتبال ایران برای دیدار
امروز برابر فیلیپین هنوز به صورت رسمی
مشخص نشده اما حضور صمد نیکخواه
بهرامی در این دیدار قطعی است .به گفته
رئیس فدراسیون بسکتبال ،حامد حدادی و
ارسالن کاظمی هم با وجود مصدومیت و
ابهاماتی که برای در اختیار داشتن آنها وجود
داشت ،در این دیدار حضور خواهند داشت.
تیم ملی بسکتبال در شرایطی مقابل فیلیپین
به میدان می رود که در حال حاضر رده ۲۵
رنکینگ جهانی را در اختیار دارد اما فیلیپینی ها
در جایگاه  ۳۰قرار دارند.
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انصاری فرد در شرایطی با این فسخ قرارداد
بازیکن آزاد قلمداد شد که با این اتفاق توافق او با
هر باشگاهی باعث می شد تا تمام پول رد و بدل
شده در این قرارداد به جیب خود این بازیکن برود.
سایت  osasuna1920اسپانیا منتسب به باشگاه
اوساسونا که یکی دو سالی با انصاری فرد همکاری
داشت با اشاره به قطعی شدن انتقال ستاره ایران
به چمپیون شیپ مدعی شد ارزش قرارداد جدید
انصاری فرد رقمی بالغ بر  4میلیون یورو خواهد
بود.
به گزارش ورزش سه ،این سایت اسپانیایی
نوشت« :جاه طلبی جدید انصاری فرد مهاجم
سابق اوساسونا نه در یونان و المپیاکوس بلکه در
چمپیون شیپ انگلیس و باشگاهی پرافتخار مثل
ناتینگهام فارست خواهد بود که دو قهرمانی اروپا
در سال های  1979و  1980را در کارنامه دارد.
انتقالی به ارزش  4میلیون یورو که تجربه ای جدید
و هیجان انگیز برای انصاری فرد خواهد بود».
اعالم شدن این رقم در راه انتقال ستاره شماره
 10ایران به باشگاه ناتینگهام فارست در حالی اتفاق
افتاد که درست مثل لیگ برتر جزیره تیمهای
حاضر در چمپیون شیپ از هزینه کردن برای
تقویت تیم های خود ترسی ندارند چون درآمدهای
این لیگ جذاب و پرهیجان به اندازه ای هست که
مالکان باشگاه ها را برای خریدهای بزرگ ترغیب
کند .صرف هزینه ای بالغ بر  4میلیون یورو برای
خرید کریم انصاری فرد باعث شد تا با توجه به
قیمت یورو در این روزهای اقتصاد ایران (هر یورو
 16هزار تومان) مبلغ ترانسفر جدید انصاری فرد او
را به سومین ستاره گران قیمت تاریخ فوتبال ایران
بعد از علیرضا جهانبخش  17میلیون پوندی در
برایتون و کاوه رضایی  7میلیون یورویی در بروژ
بلژیک تبدیل می کند ،بازیکنی که حاال بیش از 65
میلیارد تومان ارزش دارد.
کریم انصاری فرد که در مصاف با ازبکستان با
پیراهن شماره  10به عنوان مهاجم اصلی به میدان
رفت و برای دقایقی نیز دوباره بازوبند کاپیتانی
را در اختیار گرفت حاال با این قرارداد راهی لیگی
می شود که نگاه بسیاری از عالقمندان فوتبال در
جهان را به خود معطوف کرده است .رقابتی که
تمام  24تیم حاضر در آن با انبوهی از تماشاگر و
توجه رسانه ها هر هفته برای رسیدن به لیگ برتر
جزیره تالش می کنند تا به نوعی بتوان این انتقال
را بزرگ ترین تجربه لژیونری ستاره اردبیلی فوتبال

با توجه به فسخ قرارداد در آخرین روز نقل و انتقاالت تابستانی ستاره ایرانی با قراردادی آزاد در عین حال سنگین راهی چمپیون شیپ انگلیس میشود.
کریم انصاری فرد با المپیاکوس تا سال  2020قرارداد داشت از همین رو باشگاه یونانی که دوست نداشت زیر بار پرداخت دستمزد سنگین این بازیکن
برود خواسته مربی پرتغالی تیم را عملی کرد تا بعد از این که با هیچ تیمی برای فروش ستاره ایرانی به توافق نرسید قرارداد این بازیکن را مثل  5بازیکن
مازاد دیگر یک طرفه به صورت رایگان فسخ کرد.

کریم انصاری فرد
که در مصاف با
ازبکستان به عنوان
مهاجم اصلی به
میدان رفت و
دوباره بازوبند
کاپیتانی را در
اختیار گرفت حاال
با این قرارداد راهی
لیگی می شود که
نگاه بسیاری از
عالقهمندانفوتبال
در جهان را به خود
معطوف کرده است
ایران قلمداد کرد.
سایت ناتینگهام پست نیز با اشاره به این که
سران باشگاه در انتظار ورود کریم انصاری فرد به
جزیره برای انجام مراحل نهایی عقد قرارداد هستند
مدعی شد ستاره ملی پوش ایرانی ممکن است روز
شنبه برای اولین بار با پیراهن سرخ ناتینگهام در
پایتخت ولز مقابل سوانزی سیتی به میدان برود.
جدالی جذاب از این حیث که کریم را مقابل تیم
گراهام پوتر قرار می دهد ،همان مربی انگلیسی
کاشف سامان قدوس در فوتبال سوئد و باشگاه
اوسترشوند که در تابستان تمایل زیادی داشت تا
ستاره ای ایرانی در ترکیب نفرات خود داشته باشد.

دایی :هوادار پرسپولیس میداند چه کسی خیانت کرده

سرمربی تیم فوتبال سایپا گفت :بازی با تیم لیگ سه هم سخت
است چون چیزی برای از دست دادن ندارند.
به گزارش ایسنا ،سایپا و سردار بوکان امروز در مرحله یک
شانزدهم نهایی جامحذفی فوتبال به مصاف هم میروند .علی
دایی در نشست خبری پیش از این دیدار اظهار کرد :اولین
بازیمان را در جامحذفی انجام میدهیم .خاطرات خوبی از فصل
م حذفی نداریم و با بیعدالتی حذف شدیم .امسال
گذشته جا 
تجربه کسب کردیم که هیچ تیمی را دست کم نگیریم .به نظرم
بازی با تیم لیگ سه هم سخت است چون چیزی برای از دست

آیتور کارانکا سرمربی اسپانیایی ناتینگهام که
بعد از سال ها بودن در کنار خوزه مورینیو دومین
فصل حضور روی نیمکت رهبری فارستی ها را
تجربه میکند با گذشت شش هفته از رقابتهای
چمپیون شیپ با مشکالت زیادی در ساختار
تهاجمی خود روبهرو بود تا جایی که به ثمررساندن
تنها  8گل در شش بازی او را ترغیب کرد تا به
هر شکلی شده کریم انصاری فرد دومین گلزن برتر
فصل گذشته یونان را به خدمت بگیرد قطعا حاال
برای دراختیار داشتن گلزن ایرانی هیجان زیادی
دارد بلکه با ورود انصاری فرد او دومین برد فصل را
بعد از تساویهای متعدد تجربه کند.

برای فوتبالی ها تیم ناتینگهام یادآور برایان کالو
افسانه ای و قهرمانی این تیم در اروپا آن هم در
اوایل دهه  80میالدی است اما شهرت اصلی
ناتینگهام برمی گردد به جنگل های شروود در
اطراف این شهر که قصه های افسانه ای رابین هود
در آن اتفاق افتاد ،فیلم و انیمیشن نوستالژیک
برای نسل دهه  60و  70شمسی که دیدن این فیلم
و انیمیشن هنوز جزو اولویت های آنها محسوب
می شود.رابین هود شخصیتی دوست داشتنی
است که حاال قرار است سری جدید آن از نوع
فوتبالی با نقش آفرینی کریم انصاری فرد به اکران
گذاشته شود.

 ۵ - ۴سال به ما توهین کردند

دادن ندارند .از همه توانمان برای صعود استفاده میکنیم.
او افزود :خدا را شکر تمرینات خوبی داشتیم .دو ،سه مصدوم
برای این بازی داریم .متاسفانه صادق بارانی هم که به تازگی
پیوسته مصدوم شده است.
سرمربی سایپا درباره عملکرد ترابی گفت :او بازیکن بزرگی
است .سال قبل کمک زیادی به ما کرد و اگر امسال آرامش
روحی و روانیاش را به دست بیاورد میتواند کمک زیادی به ما
و تیمملی بکند.
دایی درباره میزان شناختش از سردار بوکان توضیح داد :هیچ

شناختی از سردار بوکان نداریم .فقط میدانیم در دیداری دوستانه
با استقالل خوزستان یک بر یک مساوی کردند .هیچ فیلمی از این
تیم نداریم و بدون شناخت به مصاف این تیم میرویم.
او درباره مطالباتش از پرسپولیس و شایعاتی مبنی بر این که
علی دایی میخواهد مانع حضور سرخپوشان در آسیا شود ،بیان
کرد :متاسفانه چنین چیزی را من از شما میشنوم .در جامعه
مردم طور دیگری صحبت میکنند .باید فراموش نکنیم که علی
دایی هیچ کاره است .در این ماجرا قانون تصمیم میگیرد نه علی
دایی .پس علی دایی تابع قانون است و هر اتفاقی بیفتد قانون آن
را رقم زده است .من در این دو هفته هم وارد این مسائل نشدم و
از هیچ چیز خبر ندارم .طرفدار واقعی میداند چه کسانی به این
تیم خیانت کردهاند .فکر نمیکنم هواداران واقعی پرسپولیس حق
را به باشگاه بدهند .آنها همه چیز را میدانند.
او افزود :بیش از  ۵-۴سال توهین کردند و اعصابمان را خرد
کردند .به نظر من بهتر است که قانون در مورد این قضیه تصمیم
بگیرد.
دایی در پاسخ به این سوال که آیا کسی از فدراسیون فوتبال
برای بخشیدن طلبش از پرسپولیس صحبت کرده است ،توضیح
داد :من با کسی صحبتی نداشتم و به غیر از نبی با احدی صحبت
نکردم چون او از دوستان قدیمی من است و جلسهای دوستانه
با او داشتم.
او در پایان درباره عدم امضای قرارداد بین کیروش و فدراسیون
فوتبال اظهار کرد :این را به نظرم باید از آقای تاج بپرسید .وظیفه
من این است که که از تیم ملی حمایت کنم.

قهرمانی سیامند رحمان در آسیا

برای شرکت در مسابقات بین قاره ای

اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی در پرتغال قطعی شد

مدیرعامل باشگاه باید خارج از مجموعه نفت باشد

در آخرین روز از رقابتهای وزنهبرداری معلوالن
قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که در ژاپن در حال
برگزاری است ،سیامند رحمان و منصور
پورمیرزایی در دسته  +107کیلوگرم موفق به
کسب مدال طال و نقره شدند.
به گزارش ایسنا ،در ادامه رقابتهای
وزنهبرداری معلوالن قهرمانی آسیا و اقیانوسیه
و در آخرین روز از این رقابتها سیامند رحمان
و منصور پورمیرزایی در دسته  +107کیلوگرم به مصاف
حریفان خود رفتند و موفق به کسب مدال طال و نقره شدند .در آخرین
روز از این رقابتها سیامند رحمان وزنهبردار معلول کشورمان در دسته
 +107کیلوگرم با مهار وزن ه  280کیلویی به مدال طالی قهرمانی آسیا و
اقیانوسیه رسید و منصور پورمیرزایی دیگر نماینده ایران در این دسته
با ثبت رکورد  245کیلویی نایب قهرمان شد .تیم وزنهبرداری ایران در
رقابتهای قهرمانی آسیا و اقیانوسیه موفق به کسب  9مدال (2طال4 ،
نقره و  2برنز) شد .رقابتهای وزنهبرداری معلوالن قهرمانی آسیا و
اقیانوسیه که یکی از مراحل گزینشی برای حضور در پارالمپیک 2020
توکیوست ،امروز در شهر کیتاکیوشو ژاپن به پایان رسید.

اردوی آماده سازی ساحلی بازان ایران جهت
حضوری پرقدرت در رقابتهای جام بین قارهای،
اواخر مهرماه در پرتغال برگزار میشود.
به گزارش فدراسیون فوتبال ،تیم ملی
فوتبال ساحلی ایران در نیمه نخست آبان ماه
در مسابقات جام بین قارهای شرکت خواهد
کرد .هشتمین دوره این رقابتهای که پس از
مسابقات جام جهانی ،به عنوان معتبرترین رویداد
جهانی فوتبال ساحلی به شمار میرود ،همانند هفت دوره
قبلی به میزبانی امارات برگزار خواهد شد .به همین منظور کادرفنی تیم
ملی فوتبال ساحلی جهت آماده سازی بازیکنان ،درخواست خود برای
برگزاری یک اردوی تدارکاتی و همچنین چند بازی دوستانه به کمیته
فوتبال ساحلی ارائه کرد که با پیگیریهای صورت گرفته ،برگزاری اردو در
کشور پرتغال قطعی شد .شاگردان اوکتاویو با به پایان رسیدن مسابقات
لیگ برتر و استراحتی کوتاه از بیست و هشتم مهر عازم پرتغال خواهند
شد .در این اردو برای ساحلی بازان ایران چند دیدار دوستانه در نظر
گرفته شده و در نهایت تیم ملی فوتبال ساحلی ششم آبان ،اردوی خود را
در پرتغال به پایان خواهد رساند.

سخنگوی باشگاه نفت مسجدسلیمان گفت:
باتوجه به سیاستهای ابالغی از سوی وزارت
نفت و شرکت ملی نفت ایران ،مدیرعامل و
رییس هیات مدیره باشگاه باید افرادی خارج
از مجموعه نفت باشند.
ابوذر شجاعی در گفتوگو با ایسنا ،با
اشاره به لزوم انتخاب مدیرعامل و رئیس
هیات مدیره از میان افراد خارج از بدنه شرکت
نفت ،اظهارکرد :باتوجه به سیاستهای ابالغی از سوی
وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران ،مدیرعامل و رییس هیات مدیره
تیم لیگ برتری به عنوان امضاکنندگان اسناد تعهدآور باید افرادی خارج
از مجموعه نفت باشند.

پورمیرزایی نقره گرفت

باید جلوی حمالت سیستماتیک علیه
تیم ملی گرفته شود

سخنگوینفتمسجدسلیمان:

او بیان کرد :پس از این که کیوان بابادی از سمت سرپرستی
باشگاه استعفا داد ،در جلسه هیات مدیره نیز این موضوع بررسی
و پیمان موالیی با اکثریت آرا به عنوان سرپرست جدید و موقت
باشگاه معرفی شد تا در فرصت مناسب ،گزینههای مختلف برای
مدیرعاملی و همچنین رئیس هیات مدیره بررسی و در نهایت
انتخاب شوند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نسبت به
برخی اظهارات علیه تیم ملی و بازیکنانش
واکنش نشان داد.
به گزارش سایت فدراسیون فوتبال،کارلوس
کی روش در ابتدای صحبتهای خود گفت:
می دانم که به صورت رسمی سرمربی تیم ملی
ایران نیستم ،ولی به عنوان یک مربی وظیفه
خود میدانم که توجه رئیس فدراسیون فوتبال،
اعضای هیات رئیسه فدراسیون و مسئوالن
ورزش را به این مسئله جلب کنم که ما باید
بر حمالتی که به صورت سیستماتیک به
سمت تیم ملی انجام می شود ،نقطه پایانی
را بگذاریم.
او در ادامه تاکید کرد :می بایست جلوی
اینگونه حمالت سیستماتیک هم اکنون گرفته
شود و من یکبار دیگر از ریاست و اعضای
فدراسیون درخواست می کنم که از اینگونه
حمالت و صحبتها که در تالش هستند میان
نسل جوان ما به صورت سیستماتیک تفرقه
بیاندازند جلوگیری کنند .همه مطلع هستیم
که در شرایط دشواری نه تنها در تیم ملی
بلکه در کشور هستیم و ما نیازی به اینگونه
صحبتهای زشت و تمسخر آمیز نداریم و
دقیقا در لحظه ای که نیاز به اتحاد بیشتر و
در کنار هم بودن بیشتری داریم نباید اینگونه
صحبتها و حرفها مطرح بشود.
کی روش بیان کرد :مطرح کردن اینگونه
صحبتها به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و
هدف آن بازیکنان تیم ملی و خود تیم ملی
فوتبال است که به هیچ عنوان قابل قبول و
دارای وجاهت نیست .چرا که اینگونه شرایط
به این موضوع منتهی میشود که ما ریسک
و احتمال اینکه بازیکنان بیشتری را از دست
بدهیم و تیم ملی لطمه بخورد ،بیشتر شده
و شرایطی هم که برای بازیکنی مانند سردار
آزمون بهوجود آمده باید حل شود.
او در ادامه اظهار داشت :این یک مساله
بسیار فوری ،جدی و خطرناکی است برای
اینکه اگر بخواهیم روحیه و اتحاد تیم ملی را
حفظ کنیم ،نباید به اینگونه صحبتهای تفرقه
آمیز و صحبتهایی که تنها برای بوجود آوردن
دو دستگی و لطمه زدن به تیم ملی مطرح می
شود ،بی تفاوت باشیم.
کی روش در پایان افزود :می دانم شاید
برخی افراد بگویند که من پایم را فراتر از حوزه
مسئولیتم میگذارم بخاطر اینکه در حال حاضر
به صورت رسمی سرمربی تیم ملی ایران نیستم
اما وقتی با افرادی که قصد دارند به صورت
مستقیم به منافع تیم ملی ایران لطمه وارد می
کنند مواجه می شویم ،این امری کامال غیر
قابل قبول است.

کاهش  19درصدی مراجعین مصدومین حوادثرکار

در پنج ماه نخست سال تعداد  163نفر با موضوع حوادث کار به ادارات
پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.
به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی استان کهگیلویه وبویراحمد ،آمار
مصدومین ناشی از حوادث کار در پنج ماهه نخست امسال تعداد 163
نفر بوده است .از این تعداد  3نفر زن و  160نفر مرد بوده اند .این آمار
در مدت زمان مشابه سال گذشته تعداد  203نفر بوده که کاهش 19.7
درصدی داشته است.
این آمار به تفکیک مراجعه به ادرات پزشکی قانونی ،بویراحمد  87نفر،
کهگیلویه 22نفر،گچساران 33نفر ،دنا  13و بهمئی  8نفر بوده است.
همچنین آمار متوفیات ناشی از حوادث کار در پنج ماه نخست سال
تعداد یک نفر ،برق گرفتگی بوده که در مدت مشابه سال گذشته تعداد 3
مورد شامل یک مورد برق گرفتگی و دو مورد سقوط از ارتفاع بوده است.

