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 ایران با سیزده مدال هجدهم می شود 
مؤسسه معتبر »گلدمن ساکس« پیش بینی کرد که دو 
غول اقتصادی جهان یعنی آمریکا و چین بیشترین 
مدال طال را در بازی های المپیک 2016 ریو به دست 
می آورند. این مؤسسه در واقع یک گروه بین المللی 
بانکداری سرمایه گذاری است که به سرمایه گذاران 
با اتکا به نتایج پژوهش ها و پیش بینی های خود 
از آینده اقتصاد کشورها، برای ورود به بازارها و 
کشورهای جدید مشاوره سرمایه گذاری می دهد.

نتیجه پیش بینی اقتصاددانان »گلدمن ساکس« نشان 
می دهد که ورزشکاران آمریکایی از بازی های 
المپیک که از روز جمعه شروع می شود، 45 مدال 
طال می گیرند و این یعنی یک مدال طال کمتر 
نسبت به چیزی که چهار سال پیش در المپیک 
لندن به دست آوردند. طبق این پیش بینی، چین با 
36 مدال طال که نسبت به المپیک پیش دو مدال 
طال کمتر است، در مکان دوم، بازی ها را به پایان 
می برد. کاروان المپیکی بریتانیا هم در این دوره 
23 مدال طال کسب می کند که نسبت به المپیک 
لندن، 6 مدال طال کمتر است، اما در مجموع این 
تیم با 59 مدال در رده سوم و باالتر از روسیه  
می ایستاد. کاروان روسیه هم که تحت تأثیر پرونده 
دوپینگش قرار دارد، در این بازی ها 14 مدال 
طال به دست می آورد و این یعنی 12 مدال طال 
کمتر نسبت به المپیک 2012. بر اساس گزارش 
این مؤسسه، فراتر از عملکرد ورزشی، موفقیت 
اقتصادی کشورها شانس موفقیت ورزشکاران 
مربوطه در المپیک را افزایش می دهد چرا که 
کشورهایی با رشد اقتصادی بهتر، احتمال بیشتری 
برای تولید ورزشکاراِن در سطح جهانی دارند. 
برزیل، میزبان این دوره بازی های المپیک که با 200 
میلیون جمعیت پنجمین کشور پرجمعیت جهان 
و هفتمین اقتصاد بزرگ جهان است، پیش بینی 
شده در این دوره تنها پنج مدال طال کسب کند. 
در پیش بینی مؤسسه »گلدمن ساکس«، کاروان 
ایران چهار مدال طال می گیرد و این تعداد نسبت 
به المپیک 2012 تغییری نمی کند. ایران در این 
دوره با مجموع 13 مدال که یک مدال بیشتر از 
المپیک پیش است، در رده هجدهم بازی های 

المپیک 2016 را به پایان می برد. 

آلمان – مکزیک؛ اولین ماموریت تیم 
داوری ایران در المپیک

نخستین دیداری که تیم داوری فوتبال ایران؛ علیرضا 
فغانی، رضا سخندان و محمدرضا منصوری قرار 
است در بازی های المپیک 2016 قضاوت کند، 
مشخص شد.  طبق تصمیم مسئوالن برگزاری 
این مسابقات تیم داوری ایران قرار است پنجشنبه 
ساعت 20 به وقت محلی )بامداد جمعه به وقت 
تهران( قضاوت دیدار تیم های آلمان و مکزیک 
را برعهده داشته باشد. در کنار این تیم داوری 
یک داور دیگر از کشور رومانی به عنوان داور 
چهارم حضور خواهد داشت. این نخستین بار 
است که یک تیم داوری از ایران در بازی های 
المپیک قضاوت می کند. پیش از این حضور داوران 
ایرانی در المپیک محدود به اعزام یک داور یا 

کمک داور بود. 

خداحافظی نکونام در حضور عادل 
و رادان

جواد نکونام، کاپیتان سابق تیم ملی چندی 
پیش بیانیه خداحافظی داد ولی قرار است 
این خداحافظی او در یک بازی رسمی اعالم  
شود. قرار است نکونام در دیداری که روز 
چهارم شهریورماه مقابل ستارگان سابق اللیگا 
در تهران برگزار می شود، این کار را انجام 
دهد. در این دیدار تیم ستارگان سابق اللیگا 
که بازیکنانی مانند کریستین کارمبئو، فرناندو 
مورینتس، اریک آبیدال، گایزکا مندیتا، فرناندو 
سانز و...آن را همراهی می کنند، مقابل تیم 
یاران نکونام قرار می گیرند. گفته می شود در 
تیم منتخب نکونام قرار است چهره هایی نظیر 
بهرام رادان، عادل فردوسی پور،  علی دایی، کریم 
باقری، علی کریمی، فرهاد مجیدی، مجید نامجو 
مطلق، زرینچه، مهدوی کیا و...بازی می کنند.

تیم زنان ملوان منحل نمی شود
دادگستری  کل  رئیس  سیاوش پور«  »احمد 
گیالن خبر خوبی برای بازیکنان و کادر فنی 
تیم فوتبال زنان ملوان دارد. او که با میزان  
صحبت کرده درباره اتفاقات چند روز اخیر 
گفته است: »دادستان شهر انزلی اعضای تیم 
باشگاه ملوان و مدیرعامل مجموعه را که نسبت 
به بیانیه اعتراض داشتند، دعوت کرده و درصدد 
حل موضوع از طریق صلح و سازش است.با 
توجه به اینکه اعضای تیم زنان ملوان به بیانیه 
این باشگاه اعتراض داشتند، مسئولین باشگاه 
نسبت به این موضوع عذرخواهی ضمنی 
کرده اند و قرار است بیانیه اصالح  شود. از 
طرف دیگر شورای شهر انزلی نیز به دادستان 
قول مساعدی مبنی بر تقویت باشگاه ملوان 
داده و به دنبال جلوگیری از انحالل تیم زنان 

ملوان است.«

بازگشت رضاییان به پرسپولیس؟ 
کمیته انضباطی بررسی می کند

آی اسپورت: ماجرای بازگشت رامین رضاییان 
به پرسپولیس همچنان الینحل مانده است. 
موضع باشگاه به طور دقیق مشخص نیست. 
اما  می کند  احساس  را  او  پرسپولیس خأل 
اکبر  علی  دارد.  هم  مخالفانی  او  بازگشت 
طاهری، سرپرست موقت پرسپولیس دیروز 
در نشست خبری  گفت:»ما قبال هم اعالم 
کردیم رضاییان را می خواهیم اما برخورد ما و 
خواسته هایمان حقوقی است. حاال در وضعیتی 
قرار داریم که بازیکن برگشته و مسئله را باید 
در کمیته انضباطی مورد بررسی قرار دهیم. ما 
درباره محمدحسین کنعانی زادگان هم چنین 
وضعیتی داشتیم، به هر حال ممکن است یک 
بازیکن در نیم فصل یا مقاطع دیگر از لیست 
خارج شود یا چنین جابه جایی هایی داشته باشیم 
البته برای بازی های آسیایی هم یکسری بند و 
تبصره هایی وجود دارد، طبیعتا ما کار خودمان 

را دنبال می کنیم.« 
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الهه احمدی: خودم باشم مدال می گیرم
الهه احمدی یکی از شانس های مدال کاروان ورزشی ایران در بازی های المپیک ریودوژانیرو است. ورزش ایران 
انتظار دارد او هم اولین مدال ایران در این بازی ها را بگیرد و هم برای اولین بار زنان ایران را در تاریخ المپیک به 
مدال برساند. احمدی خودش هم امیدوار است این اتفاق بیفتد: »خیلی آماده ام. انگیزه ام برای گرفتن مدال زیاد است. 
رقبای خیلی سختی دارم و همه از قهرمانان مطرح هستند اما قبال آن ها را شکست دادم، پس می توانم در المپیک نیز  
پیروز باشم. انگیزه ام زیاد است. اگر در روز مسابقه خودم باشم می توانم مدال بگیرم.« احمدی با تجربه ششمی در 
المپیک لندن به بازی های ریو می رود: »المپیک با همه مسابقات متفاوت است. در المپیک لندن اگر تجربه بیشتری 
داشتم، بهتر نتیجه می گرفتم. تجربه حضور در المپیک لندن قطعاً به من کمک می کند و باعث کم شدن فشار و 
استرس می شود. من با فکر مدال المپیک همه کارهایم را می کنم و امیدوارم به آرزویم برسم. احمدی ماه ها صدرنشین 
رنکینگ جهانی بود، اما قبل از المپیک به رده 27 رسید: »من زمانی که قهرمان جهان و قهرمان فینال فینالیست ها شدم 
به صدر رنکینگ رسیدم و مدت ها در صدر ماندم اما چون چند سفرمان لغو شد و در مسابقاتی که شرکت کردم 
در اوج آمادگی نبودم، نتیجه نگرفتم و به همین دلیل رنکینگم افت کرد. رنکینگ ربطی به آمادگی تیرانداز ندارد.من همه تالشم را کرده ام و آماده ام، اما 

تیراندازی به لحظه ها بستگی دارد. اگر در لحظه شلیک کردن حالت خوب باشد، برنده ای.« 

عابدینی روز تولد مدال می گیرد
شاید آرزوی بزرگی باشد اما رسیدن به آن خواست مجتبی عابدینی است، شمشیربازی که می خواهد در بازی های 
المپیک ریودوژانیرو به مدال برسد. او که هنوز در ایران است و به ریو نرفته، می گوید: »روزهای آخر تمرینات را پشت 
سر می گذارم و در چند روز مانده آمادگی ام به 100 درصد رسیده است. شرایط از اول هم خوب بود و در تمرینات به 
دنبال این بودیم که خودمان را در اوج نگه داریم.« عابدینی که در سابر مسابقه می دهد، برای دومین بار است که سهمیه 
حضور در بازی های المپیک را گرفته: »المپیک میدان بزرگی است و مسابقه ای است که همه دوست دارند در آن شرکت 
کنند. من در لندن تجربه  المپیکی شدن را داشتم و الزمه اش این است که در جو مسابقه ها نباشیم. شرایط المپیک با جام 
جهانی و رقابت های جایزه بزرگ متفاوت است. مطمئن هستم که در این  المپیک ایران خوش می درخشد.« او درباره 
نتیجه ای که انتظارش را دارد، می گوید: »نمی توان از االن گفت چه کسی طال می گیرد. من به فکر مدال هستم ولی روز 
مسابقه باید روز عابدینی باشد. بیستم مرداد ماه که مسابقه دارم روز تولدم هم هست و امیدوارم خوش یمن باشد. 
هر شرایطی برای هر ورزشکاری امکان دارد رخ بدهد. من مطمئن هستم که کم کاری نمی کنیم. همان طور که گفتم 

در فکر مدال و افتخارآفرینی هستم. هر نتیجه ای در المپیک می تواند رخ بدهد. ما سال 95 را خوب شروع کردیم و باید از همه کسانی که در این مدت کمک 
کردند تشکر کنم. پیمان فخری پا به پای ما زحمت کشید و همسر و دخترم هم تمام سختی ها را تحمل کردند. امیدوارم که بتوانم زحمات همه را جبران کنم.«

اشتباه کمک داور دلیلی شد تا پرسپولیس نتواند 
این هفته تنها تیم شش امتیاز لیگ برتر لقب بگیرد. 
پرسپولیس که لیگ را خوب شروع کرده بود و انتظار 
می رفت در هفته دوم هم بهترین تیم لیگ باشد اما 
به در بسته فوالدی ها خورد. پرسپولیس با 60 هزار 
تماشاگرش در ورزشگاه آزادی می خواست اولین 
میزبانی اش در این فصل، پایانی با شکوه داشته باشد. 
اما خط دفاعی تیم نعیم سعداوی از همان دقایق 
ابتدایی کار را برای این تیم سخت کرد. همین دفاع 
و نبود مهدی طارمی در ترکیب پرسپولیس باعث 
باشد.  نداشته  اول صحنه خاصی  نیمه  بود  شده 
حضور علی پروین روی سکوها به بازیکنان این 
تیم روحیه بیشتری داده بود اما حمالت آنها در همان 
نیمه زمین متوقف می شد و به دروازه نمی رسید. 

در نیمه دوم اما عبداهلل ناصری تنها یک دقیقه بعد از 
حضورش در زمین با یک فرار عالی و توپی که زیر 
طاق دروازه بیرانوند کوبید، شاگردان نعیم سعداوی 

را پیش انداخت. بعد از این گل طارمی در محوطه 
جریمه زمین خورد اما به جای پنالتی، یک کارت 
زرد نصیبش شد. قبل از این هم طهماسبی، گلری 
که نیم فصل دوم لیگ قبل برانکو او را می خواست، 
توپی را از روی خط دروازه برگرداند و گل نخورد. 
پرسپولیسی ها اعتقاد داشتند این توپ از خط گذشته 

و داور باید گل می گرفته.
سرانجام در دقیقه 75 بود که وحید امیری با اثرگذاری 
طارمی توانست با یک ضربه فنی، بازی را مساوی 
کند تا این ارتش 60 هزار نفری در اولین مسابقه ای 
که ورزشگاه آزادی در طبقه دومش هم صندلی دار 
شده بود، شکست نخورند.این اولین امتیاز نعیم 

سعداوی در لیگ برتر بود. نعیم سعداوی که سابقه 
بازی در جام جهانی را هم دارد و اواخر دهه 70 چند 
سالی پیستون راست پرسپولیس بود. پرسپولیسی  ها با 
این که خیلی از بازی بسته فوالد راضی نبودند ولی 
اعتراض اصلی آنها به داوری بود که با تشخیص 

اشتباه امتیازات این بازی را از آنها گرفت. 

احتمال جدایی گولچ از پرسپولیس
آنتونی گولچ مدافع کروات-استرالیایی پرسپولیس 
به دنبال جدایی از این تیم است.گولچ که از شرایط 
مالی خود در این تیم راضی نیست صبح روز یک شنبه 
اردوی پرسپولیس را ترک کرد و به دیدار مدیرعامل 
باشگاه رفت تا برای گرفتن رضایت نامه اش با او 
گفت وگو کند. ظاهراً مسئوالن باشگاه برای جلب 
رضایت او مبلغی را به حسابش واریز کرده اند تا 
موقتاً او را راضی کنند. با این همه امید زیادی به 

ادامه همکاری او با پرسپولیس نیست.

اعتراض پرسپولیسی ها به داوری  بازی با فوالد

اشتباه  تو صدر را از ما گرفت

عادل فردوسی پور در برنامه 90 از کیفیت پایین و قیمت باالی 
لباس های تیم ملی فوتبال گزارش داد و از برند جیووا انتقاد کرد، 
همزمان با این انتقادات مهدی تاج، رئیس فدراسیون ایرادات را 
تایید کرد و وعده داد تا برای این اسپانسر جایگزین پیدا کند. 
حتی صحبت از این شد که شاید آدیداس لباس های تیم ملی 
را بدهد. در برنامه 90  تاج حرف آخر را زد و گفت که جیووا 
نمی تواند لباس مناسبی برای تیم ملی تامین کند: »قراردادی سه 
ساله با این شرکت بسته شده که البسه تیم ملی ما را رایگان 
بدهد و به سایر تیم ها نیز طبق لیستی که ما می دهیم، 90 درصد 
تخفیف داده می شود. قیمت هایی که داده اند، بسیار باالست. در 
جلسه ای که با کی روش داشتیم، 23 مورد ایراد به این لباس ها 

گرفتیم چون ما باید با این لباس ها باید در هوای سرد و خشک، 
گرم و مرطوب و... بازی کنیم و لباس ها با کیفیت در این شرایط 
آب و هوایی باید به ما داده شود. ما آزمایشی انجام داده و روی 
یکی از پیراهن های جیووا یک لیوان آب ریختیم که پیراهن تمام 
آب را جذب کرد، اما لباس خوب اینطور نیست. لباس خوب 
نه تنها تمام آب را جذب نمی کند، بلکه آب را پس می زند و 
آبی جذب آن نمی شود.« او خبر از فسخ قرارداد داده: »زمانی که 
ما به فدراسیون فوتبال آمدیم، قرارداد بسته شده بود و ما باید 
طبق همین قرارداد پیش می رفتیم. تمام ایرادهایی که هست، به 
این لباس ها وارد می دانم و اکنون دنبال راهی جدیدی هستیم. 
با بردبار که شریک ایتالیایی سرمایه گذاری جیوواست، جلسه 

داشتیم و 23 مورد ایراد گرفته شده را گفتیم که اگر مرتفع نشود، 
قرارداد فسخ می شود.«

تیم ملی فوتبال شهریورماه با قطر بازی دارد و اگر فدراسیون 
قراردادش را با جیووا فسخ کند، شاید برای این بازی با مشکل 
جلساتی  در  شدیم،  قرارداد  این  وارد  »وقتی  شود:  روبه رو 
این  به  خواستیم.  را  نظرات  کادرفنی  و  ملی  تیم  بازیکنان   با 
جمع بندی رسیدیم که جیووا نمی تواند البسه تیم ملی را تهیه 
کند. البته نگران لباس های تیم ملی برای بازی با قطر و سه بازی 

اول نباشیم، چون مشکل را حل می کنیم.«
بعد از صحبت های تاج در برنامه 90 گفته شد فدراسیون مذاکراتی 

را با شرکت آدیداس آغاز کرده است.

فدراسیون تایید کرد: لباس  ها 23 ایراد دارد

صحنه مشکوک به گل پرسپولیس 

بحث برانگیز ترین صحنه بازی پرسپولیس و فوالد ضربه سر امید 
عالیشاه بود که طهماسبی دروازه بان فوالد با پا آن را از مقابل دروازه 
برگرداند. عالیشاه، برانکو و اکثر پرسپولیسی ها معتقد بودند توپ 
از خط دروازه عبور کرده و داور گل پرسپولیس را نادیده گرفته 
است. سال هاست چنین صحنه هایی اتفاق می افتد و فوتبالدوستان 
در آرزوی ورود تکنولوژی تشخیص عبور توپ از خط مانده اند. 

این عکس ادعای پرسپولیسی ها را تایید می کند.


