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* شرایط به هیچ عنوان مناسب نیست

گروه ورزشی:  شایان مصلح که با مصدومیت عجیبی از ناحیه لگن پای خود دست و پنجه نرم 
می کند بازی های باقیمانده پرسپولیس در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا را از دست داد.

مدافع بلندقامت سرخپوشان پایتخت که قبل از آسیب دیدگی اش یکی از بازیکنان اصلی پرسپولیس 
محسوب می شد همچنان با درد دست و پنجه نرم می کند تا طبق تشخیص پزشکان مجبور شود ناحیه 

آسیب دیده اش را جراحی کند.
مصلح در بازی رفت این تیم مقابل االهلی عربستان چند دقیقه ای هم بازی کرد اما شرایط او به گونه ای 
است که نمی تواند حضور مستمر در تمرینات گروهی داشته باشد. مصلح قرار است پس از گذراندن 

جلسات فیزیوتراپی زیر تیغ جراحی رود تا خودش را برای فصل آینده آماده کند.

گروه ورزشی: مهاجم گیالنی تیم فوتبال استقالل تهران گفت: هر 
وقت وینفرد شفر تصمیم بگیرد من با جان و دل برای تیم محبوبم 

بازی می کنم.
روح ا... باقری، مهاجم تیم فوتبال استقالل تهران در مورد شایعات اخیر 
پیرامون نیمکت نشینی اش گفت: من در بازی آخر برابر سپاهان روی 
نیمکت تیم قرار داشتم و نمی دانم شایعات دوپینگ من از کجا می آید، 

اما بازی در ترکیب اصلی تیم به نظر سرمربی بستگی دارد.

او ادامه داد: همه بازیکنان دوست دارند در ترکیب اصلی حضور داشته 
اصلی تصمیم  ترکیب  برای  نهایت سرمربی است که  در  اما  باشند، 
می گیرد و من به نظر شفر احترام می گذارم. هر زمان نیاز باشد و در 

ترکیب استقالل قرار بگیرم، با جان و دل برای این تیم بازی می کنم.
باقری افزود: قصد جدایی از استقالل را ندارم و دوست دارم تا پایان 
قراردادم در این تیم بمانم. امیدوارم بتوانم در آینده نقشی در موفقیت های 

تیم محبوبم داشته باشم.

باقری: 

قصد جدایی از استقالل را ندارم

بیات: 

طرفداران تراکتورسازی همیشه فضای استادیوم ها را سیاسی می کنند

المپیک گفت:  آزاد  دارنده مدال طال کشتی  گروه ورزشی: 
هم  فدراسیون  نداریم،  حقوقی  هیچ  که  است  سال   2 حدود 

نمی تواند با بودجه محدودی که دارد حقوق ها را پرداخت کند.
حسن یزدانی درباره شرایط آزادکاران پیش از حضور در مسابقات 
قهرمانی آسیا، گفت: آخرین اردوی تیم ملی را پیش از اعزام به 
مسابقات پشت سر می گذاریم که تلفیقی از کشتی گیران جوان و 
باتجربه حضور دارند. من هم شرایط خوبی دارم و بدنم در آمادگی 
نسبی قرار دارد؛ امیدوارم در هر میدانی که مورد نظر کادر فنی 

است بتوانم مردم را شاد کنم.
وی درباره توجهات و امکانات در نظر گرفته شده برای کشتی 
گفت: بارها و بارها گفته ایم شرایط به هیچ عنوان مناسب نیست؛ 
می کنند.  تمرین  شرایطی  چه  در  بچه ها  که  دیدید  هم  امروز 
متأسفانه حمایت های الزم را از فدراسیون نداشته اند و با وجود 
اینکه یک سال از بازی های آسیایی گذشته است هنوز پاداش 
قهرمانان پرداخت نشده است. مگر یک ورزشکار در طول سال 
از  ندهند؟  هم  را  پاداش ها  این  بخواهند  که  دارد  درآمد  چقدر 
مسئولین وزارت ورزش خواهش می کنم این جوایز را که حق 

ورزشکاران است هر چه زودتر پرداخت کنند.

* نباید هزینه ها را از جیبمان پرداخت کنیم
دارنده مدال طال کشتی آزاد المپیک تصریح کرد: کشتی با وجود 
اینکه امید اول ایران در المپیک ها بوده و هست؛ آنطور که باید و 
شاید حمایت نمی شود. به رشته هایی مانند کشتی، وزنه برداری و 
تکواندو که شانس های اصلی مدال در المپیک هستند باید توجه 

ویژه تری شود که نمی شود.
هم  فدراسیون  نداریم،  حقوقی  هیچ  که  است  سال    2 حدود 
نمی تواند با بودجه محدودی که دارد حقوق ها را پرداخت کند. 
وزارت ورزش باید این موضوع را در نظر بگیرد که یک ورزشکار 
حرفه ای هزینه های باالیی دارد که باید تأمین شود نه اینکه تمام 
هزینه ها را از جیب خودش پرداخت کند. فدراسیون کشتی در حد 
توانش حمایت می کند، اما کافی نیست. امیدوارم شرایط کشتی با 

حمایت مسئوالن بهتر شود.
یزدانی درباره بالتکلیفی فدراسیون کشتی به اداره فدراسیون با 
سرپرستی عنوان کرد: تمرکز من روی تمریناتم است و خیلی 
دوست ندارم به این مسائل ورود کنم. امیدوارم هر فردی که 
کند سکان هدایت  به کشتی کمک  و می تواند  است  الیق تر 
فدراسیون را در دست بگیرد. مهمتر از همه آن است که رئیس 

بعدی بتواند پول به کشتی بیاورد تا کشتی گیران دغدغه مالی 
ورزشکاران  تمام  دغدغه  بلکه  کشتی  تنها  نه  باشند.  نداشته 
رشته های انفرادی مالی است. وقتی که مشکالت مادی مرتفع 

شود ورزشکار با شرایط بهتری تمرین و رقابت می کند.
* خوشحالم بعد از سال ها حضور در تیم ملی 

مربی ام کنارم است
به  سازنده اش  مربی  مسلمی،  همت  شدن  اضافه  درباره  وی 
اردوهای تیم ملی گفت: محمدی شناخت خوبی از مربی من 
داشت و تشخیص داد حضور مسلمی می تواند کمک حال باشد. 
من از سنین کودکی با مسلمی تمرین می کردم و خوشحالم که 
بعد از 4، 5 سالی که در اردوی تیم ملی هستم به عنوان مربی 

در کنارم حضور دارد.
دارنده مدال طال کشتی آزاد المپیک در پاسخ به این سوال که 
با توجه به اختالفی که با حریفان آسیایی دارد آیا حضور در این 
رقابت ها تأثیری در روند پیشرفتش دارد یا نه گفت:  البته امسال 
با توجه به قرار گرفتن این رقابت ها در طرح سیستم رنکینگ 
اتحادیه جهانی کشتی سطح باالتری خواهد داشت. تشخیص 
کادر فنی این بود و هر کجا که صالح بدانم به میدان خواهم 

رفت.
* نمی خواهم وارد مسائل حاشیه ای شوم

یزدانی درباره حریفان با کیفیت داخلی در وزن 86 کیلوگرم و 
رقابت با نفراتی مانند بذری، کریمی و قاسم پور برای رسیدن 
به دوبنده تیم ملی، گفت: هدف همه رسیدن به دوبنده تیم ملی 
است هر کسی که الیق باشد به آن خواهد رسید. امیدواریم هر 

کسی که انتخاب می شود در مسابقات مهم پرچم ایران را به 
اهتزاز درآورد.

دارنده مدال طال کشتی آزاد المپیک درباره کری خوانی های تیلور 
حریف آمریکایی با توجه به پیروزی مقابل یزدانی در مسابقات 
تمام  و  شوم  حاشیه ای  مسائل  وارد  نمی خواهم  گفت:  جهانی 

تمرکزم روی تمرینات خودم است.

لیگ دسته اول فوتبال کشورمان به هفته های پایانی خودش رسیده و رقابت برای صعود و بقا 
در باال و پایین جدول در داغ ترین نقطه خود قرار دارد. رقابت های لیگ یک به هفته های پایانی 
خودش رسیده و جنگ داغ تیم های برای صعود به لیگ برتر و فرار از منطقه سقوط به لیگ دو 
در حساس ترین مقطع خودش پیگیری می شود. در حالی که برخی از تیم ها 27 و برخی از تیم ها 
28 بازی انجام داده اند در حال حاضر 6 تیم روی کاغذ از شانس صعود به لیگ برتر برخوردارند و 
5 تیم هم در همین شرایط گزینه سقوط به لیگ 2 هستند و 5 تیم دیگر بدون استرس در میانه 

جدول به نوعی لیگ برایشان تمام شده است.
مدعیان صعود

سرخپوشان  اراک،  آلومینیوم  البرز،  گل ریحان  بوشهر،  شهرداری  شاهین  سیرجان،  گل  گهر 
پاکدشت و در نهایت مس کرمان 6 گزینه صعود هستند. گل گهر تا اینجای کار با 49 امتیاز از 
27 بازی صدرنشین است و گزینه اول و اصلی قهرمانی و صعود محسوب می شود. شاگردان 
وینگو از 3 بازی باقی مانده خود در صورت کسب 2 پیروزی از این 3 دیدار تحت هر شرایطی 
به عنوان تیم اول صعود خواهد کرد و می تواند بازی آخرش را تشریفاتی کند. آنها این هفته با 
فجر سپاسی در شیراز بازی دارند و هفته بعد باید در خانه از شهرداری ماهشهر میزبانی کنند که 
نزدیک ترین تیم به سقوط است و البته در هفته آخر در کرج میهمان گل ریحان البرز هستند 
که از گزینه های صعود است و البته شاید تا آن زمان کار هر دو تیم تمام شده باشد و یک بازی 

تشریفاتی را شاهد باشیم.
خطر سقوط بیخ گوش 5 تیم

شهرداری ماهشهر، کارون اروند خرمشهر، شهرداری تبریز، خونه به خونه بابل و نود ارومیه برای 

فرار از سقوط می جنگند. کمی پایین تر از تیم هایی که رویای لیگ برتری شدن را در سر می 
پروانند 5 تیم تالش می کنند تا لیگ دویی نشوند. شهرداری ماهشهر گزینه نزدیک و اصلی 
سقوط است. 22 امیتاز از 27 بازی حاصل تالش شاگردان نامجو مطلق است 3 امتیاز از 3 تیم 
باالی سر خود عقب هستند و 3 بازی فرصت دارند تا آن را جبران کنند. بازی آنها با بادران در 
خانه به واسطه جایگاه حریف در جدول می تواند دست یافتنی باشد و پس از آن به مصاف گل گهر 
در سیرجان خواهند رفت که احتماال می خواهد  خونه به خونه بابل که فصل قبل در این شرایط 
مدعی جدی صعود به لیگ برتر بود حاال باید شرایط خود را برای بقا بسنجد. شاگردان میثاقیان 
از نظر تعداد بازی و امتیاز با شهرداری برابری می کنند ولی تفاضل گلشان 3 گل بهتر است و 
11- است. بازی در خانه مقابل قشقایی و در رفسنجان مقابل مس و در نهایت با کارون در هفته 
پایانی که گزینه نزدیک تر به سقوط است. خونه به خونه اگر فقط 3 امتیاز بگیرد دیگر بعید است 

خطری تهدیدش کند و یک امتیاز بیشتر خیالشان را کاماًل راحت خواهد کرد.
بی انگیزه ها

5 تیم فجرسپاسی شیراز، بادران تهران، قشقایی شیراز، مس رفسنجان و ملوان انزلی روی کاغذ 
هم شانسی برای صعود ندارند و خطر سقوط را حس نمی  کنند.

3 تیم اول هرکدام 3 بازی و 2 تیم بعدی هر کدام 2 بازی دیگر در پیش دارند و این 13 دیدار 
اگرچه برای خود این تیم ها و بازیکنانشان شاید اهمیت چندانی جز کمی باال و پایین شدن در 
جدول نداشته باشد ولی به واسطه تعیین کننده بودن در سرنوشت سقوط و صعود تیم های دیگر 
بازی های مهمی هستند که از نظر اخالقی و حرفه ای ایجاب می کند با قوای کامل و انگیزه 

تمام راهی رقابت ها شوند.

یزدانی:

 2 سال است که هیچ حقوقی نداریم

حضور 22 کشور در مسابقات شطرنج قائم کاپ 
در قائمشهر

دوره  اولین  گفت:   ، قائمشهر  شطرنج  هیات  رئیس  ورزشی:  گروه 
مسابقات آزاد بین المللی شطرنج قائم کاپ با حضور 22 کشور از 31 

فروردین ماه در سالن حبیبی شهرستان قائمشهر برگزار می شود.
افشین حسین زاده در نشست خبری تورنمنت بین المللی شطرنج »قائم 
کاپ« یادمان سرداران و 10 هزار شهید مازندران که در قائمشهر برگزار 
شد، افزود: تاکنون حدود 400 شطرنج باز برای شرکت در مسابقات ثبت 
نام کرده اند که از این تعداد 330 شطرنج باز از استان های مختلف ایران 
و70 شطرنج باز از خارج هستند که تا روز 6 اردیبهشت ماه با هم به رقابت 

می پردازند.
مهلت ثبت نام شرکت کنندگان تا 28 فروردین ماه روز چهارشنبه اعالم 

شد.
وی با اعالم اینکه شطرنج بازانی از کشورهای روسیه، ترکیه، آذربایجان، 
چک، اکراین ، هند ، ارمنستان و غیره در این مسابقات شرکت کرده اند، 
گفت: شطرنج بازان در 9 دوره و در سه جدول استادان، آماتورها و نوجوانان 

زیر 14 سال با هم رقابت می کنند.
رئیس هیات شطرنج قائمشهر زمان اختتامیه این مسابقات را صبح روز 

جمعه ششم اردیبهشت ماه اعالم کرد.
رئیس اداره ورزش و جوانان قائمشهر در این نشست هدف از برگزاری 
مسابقات در این شهرستان را افزایش تحربیان شطرنج بازان و بهره گیری 

از توریسم ورزشی اعالم کرد .
فرشید قدیمی گفت: با برگزاری مسابقات در شهرستان قائمشهر می توانیم 
امکانات سالن های ورزشی را به روزتر کنیم و همچنین برگزاری چنین 

مسابقات باعث می شود تا تجربیات شطرنج بازان بیشتر شود .
نشست خبری تورنمنت بین المللی شطرنج قائم کاپ یادمان سرداران و 10 
هزار شهید مازندران با حضور رئیس فدراسیون ، معاون مدیر کل ورزش 
و جوانان مازندران ، رئیس هیات شطرنج مازندران و فرماندار قائمشهر در 

سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

مالک تیم سپیدرود رشت می گوید فضای ایجاد شده بین طرفداران 
این تیم و ملوان بندرانزلی روند مثبتی دارد و در آینده برنامه های 

زیادی از سوی مدیران دو باشگاه پیگیری خواهد شد.
مقابل  رشت  سپیدرود  بازیکنان  نتیجه  درباره  بیات  کیومرث 
تراکتورسازی تبریز گفت: برای این مسابقه حساس آقای دست 
نشان برنامه های مدونی را در نظر گرفته بودند، تیم مقابل به خوبی 
آنالیز شده بود و توانستند از نقطه ضعف تراکتورسازی استفاده کنند 
تا نتیجه را به سود ما رقم بزنند. خداراشکر  بچه ها هم از نظر بدنی 
به آمادگی رسیدند، دیگر در پایان بازی کمبود انرژی در آنها دیده 
نمی شود و تقریبا تیم در حالت آرمانی ایده آلی قرار گرفته است و 

امیدواریم تا پایان فصل با همین رویه پیش برویم.
او ادامه داد: در همه بازی ها برای پیروزی به میدان خواهیم رفت 
و حتی به تساوی هم فکر نمی کنیم. همچنین به نتایج تیم های 
دیگر هم کاری نداریم چون اضافه کاری است. ما تصمیم گرفتیم 
برای بقا در لیگ برتر که به آن امید زیادی هم داریم فقط روی 

کار خودمان تمرکز کنیم. 
بیات درخصوص پاداش استانداری گیالن به سرخپوشان گفت: 
آقای استاندار لطف کردند و یک پاداشی را برای بازیکنان در نظر 
گرفتند که من پیگیر کارهای وصول آن هستم و قبل از بازی 

مقابل پارس جنوبی به حساب بازیکنان واریز خواهد شد.
بازیکنان  اسکان  درباره وضعیت  باشگاه سپیدرود  موقت  مالک 

سپیدرود در شهر جم گفت: در این شهر اصال هتلی وجود نداشت، 
ما به فدراسیون فوتبال هم نامه زدیم و نوشتیم تیمی که برای 
میزبانی از تیم های دیگر حتی یک هتل در شهرش ندارد چطور 
می شود که در لیگ برتر حضور دارد. ما باید 60 کیلومتر برویم و در 
جای دیگری مستقر باشیم. این مشکل وجود دارد و فاصله محل 

برگزاری مسابقه و هتل اسکان بازیکنان زیاد است.
بیات درباره اینکه طرفداران تراکتورسازی تبریز به رفتار هواداران 
سپیدرود معترض شده بودند، گفت: واقعا جای تعجب دارد؛ من 
اعتقاد دارم که طرفداران این تیم باید از فضای قومیت گرایی 
بیرون بیایند و وقتی داخل استادیوم ها می شوند، به مسائل دیگری 
به غیر از فوتبال توجه نکنند. آنها همیشه به دنبال این هستند که 
جو استادیوم ها را سیاسی کنند و این در صورتی است که قبل از 
بازی هم در این باره صحبت کرده بودیم که هیچ شعاری غیر از 

شعارهای فوتبال شنیده نشود اما رعایت نشد. 
او ادامه داد: بعد از مسابقه هم آنها با هواداران ما درگیر شدند. این 
را همه می دانند تیمی که برنده شده است اعصباش آرام است و 
طرفدارانش به دنبال شادی هستند نه درگیری و اذیت کردن 
طرفداران تیم بازنده؛ تنش از سمت آنها بود و ضرورتی نداشت که 
طرفداران ما بخواهند چنین فضایی ایجاد کنند. مسئله دیگر درباره 
دروازه بان آنها بود که باید بگویم دروازه بان ما هم روی گل اول 
مرتکب اشتباه شد و مسائلی که مطرح می کنند دلیل نمی شود. 

گل دوم و سوم ما را بهترین دروازه بان های دنیا هم اگر بودند 
نمی توانستند مهار کنند. 

بیات درباره اتحاد طرفداران ملوان و سپیدرود رشت در بازی برابر 
تراکتورسازی اظهار داشت: من فکر می کنم که بین شهر رشت 
و انزلی اتحاد خیلی خوبی در حال شکل گیری است؛ این را شما 
بدانید که من حتی به عنوان مالک باشگاه سپیدرود به دنبال این 
هستم که با باشگاه ملوان بازی های تدارکاتی داشته باشیم. حتی 
اگر بتوانیم دست همدیگر را بگیریم و این فضا را به وجود بیاوریم 
که ما اهل یک استان هستیم و باید شادی و غم را با یکدیگر 
قسمت کنیم. این فضا خداراشکر خیلی بهتر شده است و کامال 
برادرانه است. ما االن باید به امور بزرگتری فکر کنیم تا اینکه در 
استان خودمان به دنبال مشکل تراشی باشیم. من به هواداران هر 

دو تیم قول می دهم که شرایط از این هم بهتر خواهد شد.
بیات در پاسخ به این سوال که برای فصل آینده چه برنامه ای 
بعدی  برای فصل  را  تیم خوبی  دارد گفت: ما در هر شرایطی 
دور هم جمع می کنیم. با توجه به نیازهای آقای دست نشان و 
تیم  بازیکنانی که در پست آنها کمبود داریم جذب خواهیم کرد. 
من باید از مسئوالن استان هم تشکر کنم که حمایت زیادی از 
ما دارند. نهادهای امنیتی، شهرداری، استانداری و شورای شهر 
حامی سپیدرود هستند و امیدوارم این سپیدرود بتواند تمام مردم 

گیالن را شاد کند.

تنور داغ لیگ یک در 3 هفته پایانی؛

از جنگ خونین باالی جدولی ها تا دست و پا زدن 5 تیم برای بقا

به دلیل مصدومیت طوالنی؛

مدافع گیالنی پرسپولیس فصل جاری لیگ برتر را از دست داد

ثبت رکورد تاریخی سردار 
در سن پطرزبورگ

گروه ورزشی: ستاره ایرانی بعد از انتقال 12 میلیون یورویی از 
روبین به زنیت نام خود را به عنوان کلیدی ترین مهره در ساختار 

تهاجمی صدرنشین روسیه به ثبت رساند. 

حتی خوش بین ترین طرفدار زنیت هم تصور نمی کرد سردار 
آزمون بعد از انتقال 12 میلیون یورویی در زمستان 2018 در کمتر 
از چند ماه به مرد اول خط حمله صدرنشین لیگ روسیه تبدیل 
شود اما ستاره ایرانی به قدری خوش درخشید که نه تنها تمجید 
اهالی فوتبال سرزمین های شمالی را برانگیخت بلکه به چهره ای 
محبوب نزد فوتبالدوستان بندر سن پطرزبورگ تبدیل شد. در این 

بین اما شماره 7 زنیت با گلزنی در بازی دیروز با آنژی موفق به 
خلق رکوردی جدید و تاریخی در فوتبال باشگاهی روسیه همین 
طور باشگاه محبوب سن پطرزبورگ شد. آزمون در نهمین بازی 
خود برای زنیت بعد از کوچ از کازان موفق به ثبت نهمین گل خود 
شد تا از این حیث بدون رقیب بهترین مهاجم گلزن آبی فیروزه ای 

های بندر شمالی روسیه لقب بگیرد.


