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مارکا (اسپانیا)

این نشــریه مســابقه مهم شــب گذشــته
یوونتــوس با آ.ث میــان در لیگ فوتبال
ایتالیا را به زیر ذرهبین برده و عکسهای
دیبــاال ،مهاجــم آرژانتینــی یــووه و گنارو
گتــوزو ،ســرمربی میــان را در دو ســوی
صفحــه اول خــود بــه عنــوان طراحــان
احتمالــی نتیجــه ایــن دیــدار بــه چــاپ
رســانده اســت .مطلبــی دربــاره آخرین
وضعیــت در اینترمیــان نیــز در توتــو
اسپورت آمده است.

نــزول نتایــج منچســتریونایتد پــس از
فروغــی کــه اولهگونــار سولسشــر طــی
ســه ماه نخســت زمامداریاش در این
باشــگاه داشــت و صحبتهــای چنــد
مقــام یونایتــد در ایــن باره ،بــه گزارش
اول ایــن روزنامــه تبدیــل شــده اســت.
حرفهای تــازه مائوریتســیو پوچهتینو،
ســرمربی آرژانتینــی تاتنهــام در زمینه
لزوم کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا
نیز در این روزنامه درج شده است.

هشــدار ســران رئال مادرید به همتاهای
خود در چلســی در زمینه تعیین تکلیف
هر چــه ســریعتر ماجــرای انتقــال ادین
آزار ،ســتاره بلژیکــی ایــن تیم انگلیســی
بــه برنابئــو ،صفحــه اول ایــن نشــریه را
بــه تســخیر خــود درآورده اســت .مــارکا
حرفهای تازه پوگبــا درباره تمایلش به
ماندن در منچستریونایتد و ایسکو درباره
بهتر شــدن شــرایطش پس از بازگشــت
زیدان به رئال را نیز آورده است.

جنجال بر سر مالکیت استخر آزادی

تنها استخر استاندارد
در کشمکش میان  2فدراسیون است

اســتخر قهرمانــی مجموعــه ورزشــی آزادی تهــران کــه
مجموعــهای تحــت نظــر فدراســیون شــنا ،شــیرجه و
گـزارش واترپلوســت ،تنهــا اســتخر متناســب بــا اســتانداردهای
جهانی اســت که تیمهای ملی شــنا ،شــیرجه و واترپلو برنامههای خود را در
آنجــا اجــرا میکنند .دیروز وقتی برخی از شــناگران برای برگــزاری تمرینات
خــود به مجموعه ورزشــی آزادی مراجعــه کردنــد ،در ورودی آن با بنری از
ســوی مســئوالن ایــن مجموعــه مواجه شــدند که نوشــته بــود« :بــا توجه به
شــروع ســال جدید و لزوم بازبینی و به روزرســانی سیســتم های تأسیساتی،
فعالیت اســتخر قهرمانی تا اطالع ثانوی تعطیل اســت ».در همین رابطه،
محســن ســمیعزاده مدیر تیمهای ملی شــنای ایران به فارس ،گفت« :این
کار خالف منافع وزارت ورزش اســت .اســتخر آزادی خط قرمز شــنای ایران
است و اگر این استخر را بگیرند ،من و تمام همکارانم به نفع جامعه شنای
ایران از سمت خود استعفا خواهیم کرد .حتی قرهحسنلو ،سریعترین شناگر
حالحاضر ایران هم قید رقابتهای انتخابی المپیک را خواهد زد .به آقای
شــعبانلو ،مدیــر مجموعه ورزشــی آزادی میگویم که شــما میهمانی ،پس
بهتر اســت احتــرام صاحبخانــه را نگهدارید .آقایــان آمدهاند تا از اســتخر
آزادی که برای قهرمانپروری و پیشرفت شنا ساخته شده درآمدزایی کنند».
محســن رضوانی رئیس فدراســیون شــنا نیــز در واکنش به ایــن اتفاق گفت:
«اســتخر مجموعه ورزشی آزادی برای شنای قهرمانی است ،نه همگانی .اینکه
گفته میشــود اســتخر به فدراســیون نجات غریق داده شــده امکانپذیر نیست
چون نجات غریق ورزش همگانی محسوب میشود .هر کسی رئیس فدراسیون
شــنا باشد باید استخر برای این فدراســیون بماند .استخر آزادی خانه قهرمانان
شــنا اســت و دایو این اســتخر تنها دایو اســتاندارد کشــور اســت .من جلســاتی با
ســلطانیفر وزیــر ورزش و داورزنــی معاون ایشــان داشــتهام .اســتخر مجموعه
ورزشی آزادی برای ما خواهد ماند و برای منافع فدراسیون میجنگیم».
در این میان ،ســیدرضا موســوی مســئول روابط عمومی ورزشــگاه آزادی
گفــت« :چــون نگهداری اســتخر آزادی برای فدراســیون شــنا هزینــه زیادی
بــه دنبــال دارد و ایــن فدراســیون نمیتوانــد همزمــان هزینه نگهــداری دو
اســتخر  ۹دی ورزشــگاه شــیرودی و اســتخر آزادی را پرداخت کند ،در نتیجه
فدراســیون شــنا هیــچ اعــام آمادگــی برای حفــظ اســتخر آزادی نداشــته و
براساس تصمیمات مدیران فدراسیون شنا ،نجات غریق و شرکت توسعه و
نگهداری اماکن ورزشی قرار بر این شد که این استخر بعد از پایان تعمیرات
و بــه روزرســانی تجهیزات از ابتدای اردیبهشــت به فدراســیون نجات غریق
واگذار شــود ».گفتنی اســت ،دیروز مســئوالن فدراســیون شــنا ایــن ادعا را با
انتشار مکاتباتشان رد کردند.

درخواست ورزشکاران از مردم و مسئوالن

کمکهای تان به سیلزدگان را قطع نکنید
حامد جیرودی
خبرنگار

اساســی شــده اند .او به «ایران» گفت:
«متأسفانه بعد از سیالبی که در استان
مازندران و گلستان و سپس شیراز آمد
و تعدادی از هموطنانمان را از دست
دادیــم ،ســیل وحشــتناکی در اســتان
لرســتان آمــد و خرابیهــای زیــادی را
بــه بــار آورده اســت .مــن خــودم بچه
معمــوالن هســتم و بیشــتر فامیلهــا
مثل عمههــا ،عموها و پســرعموهایم
آنجا زندگی میکنند و این سیل شرایط
بسیار بدی را برای شان به وجود آورده
اســت .من تا همین امــروز (دیروز) که
با شــما صحبت میکنم نتوانســتم در

هرگز نباید به  4سال پیش برگردیم

علیرضا حیدری ،قهرمان سابق کشتی آزاد جهان در حال امدادرسانی به سیل زدگان لرستان با هلی کوپتر جمعیت هالل احمر

داد «:روز دوم عیــد بــود کــه به آق قال
رفتم .متأســفانه خانهها تــا حدود دو
متر زیر آب بود و با قایق میشد تخته
گاز در شــهر تردد داشــت .البته خیلی
از مردم از خانههای خود خارج شــده
بودنــد و به گــرگان رفته بودنــد و یا در
جاهای دیگر اســکان یافته بودند ولی
خیلیهــا هم بــه خاطر بیــم از دزدی
و اتفاقــات دیگــر ،در خانههــای خــود
مانده بودند».
او درخصــوص کمکهایــی کــه
انجــام داده ،چنیــن گفت« :یکســری
مبالــغ جمــعآوری کردیــم و وســایل

مورد نیــاز مردم را خریدیــم و به آنها
رســاندیم .مــن یــک هفتــه در آققــا
بــودم ولــی ســتادی کــه مــن در آن
فعالیــت میکــردم ،هنــوز آنجاســت
و فکــر میکنــم تــا چنــد روز دیگر هم
در ایــن شــهر بماننــد ».کمپانــی کــه
رکــورددار دوی  100متر با مانع بانوان
کشور اســت ،از ورزشکارانی که در کنار
او فعالیــت میکردنــد هــم نــام بــرد:
«عــادل مجللــی ملیپــوش قایقرانی
بــه همراه خواهرش مهســا کــه مربی
قایقرانــی اســت ،ســردار آزمــون و
تعدادی دیگــر آنجا بودند و به همراه
هم تالش کردیم تا به اندازه توان مان
بــه مــردم کمــک کنیــم ».ایــن بانوی
ورزشــکار اهل شیراز است ولی آق قال
جایی است که او سالها در آن تمرین
میکرده.
کمپانــی در این باره گفت« :حدود

 8سال در این منطقه حضور داشتم و
برای اردو از شیراز به آق قال میآمدم
و به نوعی برایــم حس خانه و زندگی
دومم را دارد .متأسفانه همه جاهایی
کــه من تمرین میکردم ،زیر آب رفته
و خیلــی حــس بدی اســت .مــردم از
پنجــره نگاه میکردنــد و ما که با قایق
بودیــم ،کمکها را از طریق ســبد و با
طناب به آنها میرساندیم .مربی من
ترکمن اســت و همین امــروز (دیروز)
کــه بــا ایشــان صحبــت میکــردم،
میگفــت کــه دوبــاره بــاران زده و آب
در حــال بــاال آمــدن اســت ».کمپانی
در پایــان گفــت« :مــردم ایــن منطقه
بــه کمک زیادی نیاز دارند و امیدوارم
دولــت هر چه ســریع تــر به بازســازی
خانههای مردم که از بین رفته ،کمک
و شــرایط را برای بازگشــت بــه زندگی
عادی فراهم کند».

عالیشاه از فهرست بازی با االهلی خط خورد

برانکو :حاال برای قهرمانی آسیا می جنگیم

قطع امید!

عکس :سایت باشگاه پرسپولیس

کردهاند که ســال پیش در مرحله نهایی ،ســیامک نعمتی
را اخراج و کار ما را ســختتر کرد اما ایرادی ندارد و باید به
کار خودمان بپردازیم».
ایوانکوویــچ دربــاره شــانسهای قهرمانی پرســپولیس
در لیــگ برتر هــم صحبت کرد«:هنوز رقبــای ما هم از این
شــانس برخوردارند و فاصله تراکتورســازی با ما از  2امتیاز
فراتر نمیرود و فقط در پایان لیگ مشخص میشود کدام
تیم قهرمان شده است».

پیشبینیها درباره «امید عالیشــاه» درست از آب درآمد.
ایــن بازیکن که در بازی پرســپولیس برابــر پیکان به میدان
نرفــت ،پس از این مســابقه واکنش غیرمنتظــرهای به این
موضوع داشــت و اعالم کرد که در پایان فصل ،حرفهایی
درخصــوص دالیــل نیمکتنشــینیاش بــه زبــان خواهــد
آورد کــه بســیار شــنیدنی خواهد بود .موضوعــی که به نظر
میرســید بــا واکنش برانکو مواجه شــود و همیــن طور هم
شــد .پروفسور که پیش از این رفتار بازیکنانی چون محسن
مســلمان و رامیــن رضاییان را برنتابیده و آنها را از لیســت
تیــم خود کنار گذاشــته بود ،در اولین اقدام نام عالیشــاه را
از فهرســت بازیکنان اعزامی پرســپولیس بــه امارات برای
دیــدار مهــم سهشــنبه مقابــل االهلــی عربســتان در لیــگ
قهرمانان آســیا کنار گذاشــت تا اولین اخطار جدی خود را
به او داده باشد.
البتــه ســرمربی پرســپولیس دربــاره عالیشــاه ،احتمال
اتخــاذ تصمیــم مشــابه آنچــه بــرای رضاییان و مســلمان
گرفــت را رد کرد« :خیر ،مــن تصمیمی که بهترین عواقب
را بــرای تیــم دارد ،اتخــاذ میکنــم .مــا  29بازیکــن داریم.
در تمــام تیمهــای دنیــا  11بازیکــن بــه میــدان میروند که
راضی هســتند و  4 ،5بازیکن هم تقریبــاً رضایت دارند اما
مابقی بازیکنان ناراضی هستند .این مسأله طبیعی است.
اتفاقــات زمین نشــان میدهد که چه کســی باید بازی کند.
همه بازیکنان را دوســت دارم و با کسی مشکل ندارم .باید
تصمیم بگیرم که چه کســی بازی کند .باید بررسی کنم که
در زمیــن چــه بازیکنی بــه درد تیم میخــورد .االن مهدی
شــریفی و محســن ربیعخــواه هــم بازیکــن رزرو هســتند.

مهــدی تــاج رئیــس فدراســیون فوتبــال ایــران دیــروز در
کنگره جدید  AFCبه عنوان یکی از نواب رئیس این نهاد
اخبــــــار
انتخــاب شــد .وی کــه کاندیدای این ســمت شــده بود ،با
جذب آرای الزم حائز پستی شد که پیشتر دراختیار علی کفاشیان بود.

بازگشت سهراب مرادی به تمرینات

بــا اینکــه اعــام شــده بــود ســفر ســهراب مــرادی بــه آلمــان و آغــاز دوباره
تمریناتش یک ماهه خواهد بود ،او پس از  16روز و بعد از طی دوره درمانی
و با موافقت دکتر امینی پزشک معالجش به ایران بازگشت .این وزنه بردار
پرافتخــار تمرینــات ســبکش را از ســر گرفته و گفته شــده اگر نیاز شــد ،یکبار
دیگر توســط این پزشــک و تیم درمانیاش در هانوفر ویزیت خواهد شد و او
دورادور پیگیر وضعیت درمانی سهراب مرادی خواهد بود.

غیبت قلیزاده در دیدارهای این هفته لیگ بلژیک

علی قلیزاده هافبک تهاجمی ایرانی شارلروا بلژیک ،به دلیل مصدومیت
دیــدار ایــن هفته تیمش مقابــل یوپن را از دســت داد .آســیبدیدگی وی از
ناحیه شــکم اســت ولی هنوز طول مدت غیبت او در میدان مشخص نشده
است.

پیمان حسینی در راه آالنیا اسپور

پیمــان حســینی ،دروازهبــان تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی ایــران از پیوســتن
قریبالوقــوع خــود به تیم آالنیا اســپور ترکیــه خبر داد و متذکر شــد در جام
باشــگاههای اروپــا و جــام باشــگاههای جهــان نیــز بــرای این تیم بــه میدان
خواهد آمد .او زمان شروع همکاریاش با آالنیا را خردادماه عنوان کرد.

اعالم آمادگی کنستانت برای بازگشت به تراکتور

کویــن کنســتانت ،مدافــع کامرونــی ســابق تراکتورســازی کــه قــراردادش با
ایــن تیــم تبریــزی بــه حالت تعلیــق درآمده بــود ،با انتشــار مــدارک جدید
پزشــکیاش ،از آمادگی خود برای رجعت به جمع سرخهای تبریزی سخن
گفت .با این حال برای شــروع مجدد کنســتانت در تبریز به تأییدیه پزشکان
تراکتوری نیز نیاز است.

داوران استرالیایی برای بازی استقالل

 AFCاعالم کرد بازی حســاس روز دوشــنبه اســتقالل با الهالل عربستان در
لیــگ فوتبال قهرمانان آســیا را کریســتوفر جیمزبت اســترالیایی و دو کمک
هموطــن او قضاوت خواهند کرد .داور چهارم این دیدار هم از عراق خواهد
بــود .محل انجــام این دیدار ،شــهر دوحه قطر اســت که آبیهــا از عصر روز
جمعه در آن مستقر شدهاند.

ملیپوش سابق کشتی به آذربایجان پیوست

اســامی تیــم هــای ملــی کشــتی آزاد و فرنگــی جمهــوری آذربایجــان بــرای
حضور در مســابقات قهرمانی اروپا در رومانی اعالم شــد .نکته جالب اینکه
نام محمدرضا آذرشــکیب ،کشــتیگیر ایرانی و دارنده مدال برنز مســابقات
قهرمانی ســال  2010آســیا به عنوان نماینده وزن  125کیلوگرم این کشــور به
چشم می خورد .نام «صباح شریعتی» دیگر کشتی گیر ایرانی که سالهاست
بــرای آذربایجانیهــا کشــتی میگیرد و موفق به کســب مدال برنــز المپیک
 2016ریو شده نیز در این فهرست حضور دارد.
عکس :تسنیم

برانکــو ایوانکوویــچ ،در حاشــیه تمرین دیروز پرســپولیس
این موضوع را یادآوری کرد که چهار سال پیش که وی این
تیم را تحویل گرفت ،ســرخها صرفاً برای بقا میجنگیدند
و االن دو ســه فصلی اســت که ســودای قهرمانی آسیا را در
ســر دارنــد .وی از پیامهــای تبریــک مرتبــط با چهار ســاله
شدن حضورش در جمع قرمزها تشکر کرد و گفت «:چهار
ســال هم برای یک مربی ،زیاد اســت چه برســد به من که
بــه گونــهای کار میکنم که انــگار قصد اقامتی  100ســاله را
در این تیم دارم .قدر مســلم اینکه ما هرگز نباید به ســطح
چهار ســال پیش خود برگردیم و حاال برای قهرمانی آســیا
می جنگیم».
سرمربی پرسپولیس درباره دیدار مهم قرمزها با االهلی
عربســتان در مســابقات این هفته لیگ قهرمانان آسیا هم
گفت« :خوشبختانه با وجود خستگی بازیکنانمان ،تمرین
پرنشــاطی در روز شنبه داشــتیم .االهلی هم روز جمعه در
یکی از دربیهای لیگ عربســتان ،الشــباب را شکســت داد
امــا هدف مــا ،فتح این مســابقه اســت .من مجبور شــدم،
امروز (شــنبه) به خلیلزاده و بودیمیر که بســیار خستهاند،
اســتراحت بدهم و بیرانوند هم احســاس خستگی میکند
زیــرا بــه وضعیــت ســیلزدگان اســتان لرســتان رســیدگی
میکــرده اســت ».برانکــو دربــاره لغزشهای پرســپولیس
در لیــگ قهرمانان آســیا گفــت« :این به خاطــر قوی بودن
تیمهای گروه اســت ولی در چهار بازی باقیمانده میتوان
دست به هر کاری زد».
وی همچنیــن درباره داور انتخاب شــده بــرای قضاوت
مســابقه پرســپولیس بــا االهلــی گفــت« :داوری را انتخاب

تاج نایبرئیس « »AFCشد

عکس :ایران

ســیل ،موضوعــی اســت کــه ایــن
روزهــا همــه مســائل را در میهــن مان
تحتالشعاع خود قرار داده و بسیاری
از مــردم بــه نوعــی درگیــر حاشــیهها
و مســائل پیرامــون ایــن اتفــاق تلخ و
طبیعی شدهاند .در این میان ،بسیاری
از ورزشــکاران همگام با مردم در حال
یاری آسیب دیدگان سیل در شهرها و
اســتانهای مختلف ،بخصوص شــهر
آق قال در اســتان گلســتان و شهرهای
استان لرستان هســتند و با جمعآوری
کمکهای نقدی و غیرنقدی مردمی،
ســعی در کاهــش آالم هموطنــان
دارند .در این راســتا ،خبرنگار«ایران»
بــا علیرضا حیــدری ،ابراهیم میرزاپور
و الناز کمپانی که در مناطق ســیلزده
حضــور دارند صحبــت کــرده و آنها از
مشاهدات خود در این زمینه گفتهاند.
ëëحیــدری :بــا هلیکوپتــر در حــال
امدادرسانی به مردم هستیم
علیرضــا حیــدری قهرمــان ســابق
کشــتی آزاد جهــان از چنــد روز پیش به
همــراه غالمرضــا محمــدی ســرمربی
تیــم ملــی کشــتی آزاد به لرســتان رفته
تــا بــه آســیب دیــدگان کمک کنــد .وی
در ایــن خصــوص گفــت« :متأســفانه
شــرایط خیلی بد اســت و با بسته شدن
راههای این منطقه ،مردم با مشــکالت
زیادی دست و پنجه نرم میکنند .البته
یــک هلــی کوپتــر در اختیــار ما گذاشــته
انــد تــا کمکهــا را بــه مــردم برســانیم
ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه وســعت
مناطــق آســیب دیــده زیاد اســت و این
کمکرسانی را سخت تر میکند .با این
حال ،ما ســعی میکنیم اقالم غذایی و
بهداشــتی را به آنها برسانیم و از سویی
کمکهــا ادامــه دار باشــد تــا بتوانیم به
روســتاها و جاهایی که بیشتر نیاز دارند،
کمــک کنیــم ».حیــدری کــه ریاســت
فدراســیون جهانــی کشــتی پهلوانــی را
برعهــده دارد ،صحبتهــای خــود را
ایــن طــور ادامــه داد« :مــردم خانهها و
زمینهــای خود را بر اثر ســیل از دســت
دادهانــد و خیلی وحشــت زده هســتند.
لباس ندارند و جایی برای اسکان ندارند
ولی همه دارند کمک میکنند .به نظرم
باید توجه داشت که این مشکالت فقط

بــرای یــک روز و دو روز نیســت و بــرای
همیــن ،کمکها باید ادامه دار باشــد».
حیدری دربــاره کمکهایــی که صورت
میگیــرد ،چنیــن توضیــح داد «:دولت
در حــال حاضــر در حــال کمــک اســت
ولی همچنان به کمکهای مردمی نیاز
اســت .در شرایط فعلی حتی یک بسته
قــرص ســرماخوردگی هم مهم اســت.
بــا این حال ،اگر کســانی کــه میخواهند
کمــک کنند به صورت نقــدی این کار را
انجــام دهند و پــول را به حســاب هالل
احمر یا کســانی که به آنها اعتماد دارند
بریزند ،بهتر اســت .چون اگر خودشــان
بیایند یا بخواهند غذا بیاورند ،خطرناک
اســت .بنابرایــن یــا پــول بدهنــد و یــا
لباس و پوشــاک بفرســتند ».این ستاره
ســابق کشــتی ایران به حضور گســترده
ورزشــکاران در مناطــق ســیلزده هــم
اشــاره کرد« :ورزشــکاران تکلیفشان را
انجام میدهند و در کنار مردم هســتند.
حرف دیگری نمیماند .ورزشــکاران دو
ُبعد دارند؛ یک بعدشان ورزش است و
بعد دیگرشــان خدمت بــه مردم و باید
در مشــکالت اجتماعــی حضور داشــته
باشند».
ëëمیرزاپور :بیشتر فامیلها و دوستانم
در معموالن گیر افتادهاند
ابراهیم میرزاپور ،دروازهبان ســابق
تیــم ملــی فوتبــال ،لرســتانی اســت و
میگوید که بســیاری از اقوام و دوستان
او در مناطق ســیلزده دچار مشکالت

کنار عزیزانم باشــم چــون راه ارتباطی
بــه معمــوالن قطــع اســت و شــرایط
اینکه مــن یا بقیــه بخواهیم کنارشــان
باشیم و بتوانیم به آنها خدمت کنیم،
وجود ندارد .جاده ای که چه از ســمت
خــرم آبــاد و چــه از ســمت پلدختر به
معموالن میرســد ،از بین رفته است.
در پلدختــر هــم شــرایط بــدی حاکــم
اســت .آب فروکــش کــرده ولــی گل
والی باقی اســت و امکاناتی هم وجود
نــدارد .بعــد از این هم شــرایط زندگی
برایشان سختتر میشود».
او بــا اشــاره بــه کمکهایــی کــه
علیرضا بیرانوند دروازه بان لرســتانی
پرســپولیس جمعآوری کــرده ،گفت:
«خوشــبختانه علیرضــا توانســت
کمکهای خوبــی را جمعآوری کند و
من هــم در حد تــوان خــودم در حال
جمــعآوری کمکهــا هســتم تا بــا باز
شــدن راه به معموالن بــروم و در کنار
همشهریها و هم استانیهای خودم
باشــم .همه بخصوص مسئوالن باید
تــاش کنند تــا مردم آســیب دیده به
شرایط اولیه زندگی شان بازگردند».
میرزاپور که مربــی دروازه بانهای
فــوالد اســت ،دربــاره شــرایط اهــواز
گفت «:اهواز فعال شرایط خوب است
و تمهیدات اندیشیده شده تا اگر سیل
آمد ،خســارتی به کســی وارد نشــود و
بــه خصوص مردمی که در شــهرهای
سوسنگرد و روستاهای کنار دز و کارون
هستند ،آسیب نبینند و بتوان حداقل
جــان آنهــا را نجــات داد ».دروازه بان
ســابق تیــم ملــی از کمــک بازیکنــان
فوالد به سیلزدگان خبر داد «:پس از
بردی که برابر ماشین سازی به دست
آوردیــم ،آقــای قطبــی پیشــنهاد داد
که پــاداش این بــرد را به ســیلزدگان
اختصــاص دهیم و قرار شــد از طریق
خود باشــگاه ،این کمکهــا در اختیار
مردم قرار بگیرد».
ëëکمپانــی :جایی که در آققــا تمرین
میکردم ،زیر آب است
الناز کمپانی ملیپوش دوومیدانی
بانوان ،یکی از ورزشــکارانی اســت که
از همــان روزهــای اول بــه راه افتــادن
ســیالب در «آق قــا» حضور داشــت
و بــه همــراه ورزشــکاران قایقرانــی به
مــردم آســیب دیــده اســتان گلســتان
کمک رســاند .وی در این باره توضیح

سروش رفیعی ،بشار رسن و بودیمیر هم همین وضعیت
را دارند ».در پی خط خوردن نام عالیشاه از لیست بازی با
االهلی ،محسن خلیلی مدیر سرخپوشان گفت« :کادر فنی
برای کنار گذاشــتن عالیشاه و مسائلی از این دست ،اختیار
تام دارد .البته هنوز در مورد اینکه عالیشاه در اختیار کمیته
انضباطی باشــگاه قرار گرفته ،صحبتی با ما نشــده اما قدر
مســلم این است که او طبق نظر برانکو ،به امارات نخواهد
رفت و باشگاه هم تابع نظرات سرمربی خود است».

تکذیب بند جنجالی در قرارداد شفر

حدود یک سال بعد از اینکه قرارداد وینفرد شفر با باشگاه استقالل برای  2سال
دیگــر تمدیــد شــد ،پایبند بــودن طرفین به ســال دوم ایــن تعهد در هالــهای از
ابهــام قرار دارد .شــایعات حاکی از این اســت که در قرارداد جدیــد مرد آلمانی
با اســتقاللیها ،بندی وجود دارد که اگر جامی در این فصل عاید باشــگاه نشود،
قرارداد فصل دوم (ســال ســوم حضورش در ایران) فســخ خواهد شد .البته این
موضوع دیروز تکذیب شد .به گزارش ورزش ،3یکی از نزدیکان باشگاه استقالل
مدعی شــده که قرارداد جدید شــفر با باشگاه بســیار مستحکم بسته شده و رقم
آن نیز مبلغی حدود  1.2میلیون دالر (بیش از  15میلیارد تومان) است .بنابراین
نادیــده گرفتــن آن میتواند تبعات ســنگین مالی برای اســتقالل در پی داشــته
باشد .براین اساس ،شایعات در قبال فسخ یکطرفه قرارداد و کنار گذاشتن شفر
را نمیتوان چندان جدی گرفت.

