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توتو اسپورت (ایتالیا)

اسپورت (اسپانیا)

الناسیون (آرژانتین)

این نشــریه نگاهی به مســابقه قریبالوقوع
یوونتــوس بــا آژاکــس در مرحلــه برگشــت
یکچهــارم نهایی لیگ قهرمانــان اروپا دارد
و شکست عجیب  2-1شنبه شب گورخرهای
توریــن مقابل اســپال را هم محصول همین
امر و تمرکز آنها بر دیــدار با آژاکس میداند.
توتو اسپورت گزارشی ویژه درباره جدیدترین
شــرایط تیم فوتبال تورینو هم که همشهری
یووه است ،چاپ کرده است.

تســاوی بــدون گل پریشــب بارســلونا بــا تیــم
قعرنشــین اوئســکا در لیــگ فوتبال اســپانیا و
بازتابهای متنوع آن ،گزارش اول این نشــریه
را شــکل داده اســت .اســپورت با عمــده کردن
مسابقاتوسطهفتهلیگقهرماناناروپا،عدم
پویاییبارساواستفادهمحدودسرمربیاینتیم
از نفرات اصلی را سیاســتگذاری ویــژه والورده
بــرای حذف منچســتریونایتد و قربانــی کردن
دیدار با اوئسکا در این راه تلقی کرده است.

ایــن روزنامــه دیــدار جدید تیمهــای ملی
راگبی آرژانتین و آفریقای جنوبی در شهر
دوربــان را بــه گــزارش و عکــس نخســت
خــود تبدیــل کــرده و جزئیاتــی را از ایــن
مســابقه کــه حاصــل آن پیــروزی 51-17
آرژانتینیها بوده ،آورده اســت .الناســیون
گزارشی درباره شرایط جدید لیگ فوتبال
زنان آرژانتین و وجود برخی تبعیضهای
جنسیتی در این مسابقات هم دارد.

روشن :از داخل استقالل نمیخواهند این تیم دوم هم بشود

قلعهنویی:افتخارمیکنمتیم 100میلیاردی
بابت پیروزی بر ما جشن میگیرد

مهدی محمدنبی ،عضو هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در گفتوگو با «ایران»:

مأموریت عرب ،تسویه حساب و تمدید قرارداد برانکو است

تالش ما تقویت بنیه اقتصادی است /مدیریت باشگاه در جهت حمایت از برانکو و حفظ و تکرار عناوین قهرمانی تالش میکند
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

سایت باشگاه پرسپولیس

پرســپولیس ایســتگاه بیســت و پنجــم
لیــگ برتــر را با بــرد  2-3مقابل ســایپا
پشــت ســر گذاشــت و فاصلــه خــود را
با ســایر مدعیــان بیشــتر کرد .ایــن برد
درحالــی به دســت آمد که ســرخها در
آســتانه بازی با شــاگردان علــی دایی با
برخی چالشها روبهرو شدند و از سویی
اظهار نظرهــای برخی اعضــای هیأت
مدیــره از جمله جعفر کاشــانی ،باعث
دلخــوری بازیکنــان و هواداران شــد .در
طــول روزهــای گذشــته صحبتهایــی
درخصــوص شــرایط ادامــه همــکاری
برانکو با پرسپولیس مطرح شد و برخی
رســانهها از احتمــال قطع همــکاری او
با ســرخها صحبــت کردنــد .موضوعی
کــه نگرانــی هــواداران از ادامــه حضــور
پروفســور و تــداوم موفقیتهــای تیــم
محبوبشــان را بــه همــراه داشــت اما
مهدی محمدنبــی ،یکی از اعضای نام
آشــنای هیــأت مدیــره جدید باشــگاه،
خیال هواداران را راحت کرده است.
ایــن عضــو هیــأت مدیــره باشــگاه
پرســپولیس صحبتهایــش بــا
خبرنــگار «ایران» را ایــن گونه آغاز کرد:
«پرســپولیس در بازیهــای اخیــر روند
خوبی داشــته ،چــه در لیگ برتــر و چه

در لیــگ قهرمانان آســیا .پرســپولیس
بــا بردهایی که مقابل اســتقالل ،پیکان
و ســایپا بــه دســت آورد ،بــه قهرمانــی
در لیــگ برتــر نزدیکتــر شــده اســت.
حــاال پرســپولیس در  3جــام مدعــی
اســت 5 .هفتــه از لیــگ باقــی مانــده و
فاصلــه  5امتیــازی با تیم دوم حاشــیه
امنیتمان را با سایر مدعیان قهرمانی
زیــاد کــرده و بایــد ایــن فاصلــه تــداوم
داشــته باشــد تا قهرمانی قطعی شود.
بازیهــای ســختی در پیــش داریــم اما
برای قهرمانی باید این فاصله را حفظ
کنیــم ».او درخصــوص صحبتهــای
ایــرج عرب ،مدیرعامل باشــگاه پس از
برد مقابل االهلی عربستان در آسیا که
تأکید کرده بود باشگاه با مشکالت مالی
بســیاری روبــهرو اســت ،بیــان داشــت:
«صحبتهــای عــرب کامــاً درســت
اســت .مــا مجبوریــم میزبانــی را در
زمینهای بی طرف برگزار کنیم که این
مغایر با روح ورزش است .کنفدراسیون
فوتبــال آســیا در ایــن موضــوع هیــچ
اقتــداری نــدارد و بایــد در مــورد ادامــه
میزبانــی تیمهــای ایرانی و عربســتانی
تجدیــد نظر کند چرا کــه برای ما هزینه
میزبانــی در زمین بی طــرف چند برابر
است».
دبیــرکل ســابق فدراســیون فوتبــال کــه
حــدود یــک مــاه پیــش وارد باشــگاه

پرسپولیس شد ،ادامه داد« :ما از حضور
هوادارانمــان و از درآمــد خوبــی کــه
میتوانیم در این مسابقات کسب کنیم،
محــروم میشــویم .کمیتــه مســابقات
کنفدراســیون فوتبال آســیا درخصوص
میزبانــی تصمیــم درســتی نگرفتــه و
باشــگاههای متضرر از این موضوع باید
بــا بخش بینالملل فدراســیون فوتبال
جلســاتی برگــزار کننــد و به یــک راهکار

عرب :قهر نکردم و به دلیل خستگی به ورزشگاه نرفتم

پس از صحبتهای برانکو در تمرین پرسپولیس ،ایرج عرب در مورد موضوعات روز پرسپولیس صحبت کرد .مدیرعامل پرسپولیس
که این روزها رفع مشکالت مالی ،تسویه حساب با برانکو و تمدید قرارداد او از وظایف اصلیاش است ،در ابتدا نسبت به صحبتهای
جعفر کاشــانی واکنش نشــان داد« :باشگاه در مسیر موفقیت حرکت میکند و در این شــرایط نیاز به آرامش بیشتری دارد .برانکو کار
مربیگری را به نحو احسن انجام میدهد و در کنار او بازیکنان تمام تالش خود را انجام میدهند که تیم رو به جلو حرکت کند .از طرف
دیگر کادر مدیریتی باشگاه تالش شبانهروزیشان فراهم کردن نیازهای تیم برای رسیدن به موفقیت است .بنابراین اجزا در کنار هم
نقشمؤثریدرموفقیتتیمدارند».حواشیاخیرموجبشدتاشایعاتیمبنیبرقهرعربمنتشروگفتهشدکهمدیرعاملسرخهااز
این موضوعات ناراحت است و به این دلیل برای تماشای بازی پرسپولیس -سایپا به ورزشگاه آزادی نرفت .او در این خصوص گفت:
«قهریدرکارنبود.واقعاًخستهبودموبهورزشگاهنرفتم.خواستممثلخیلیازهوادارانیکبازیپرسپولیسراازتلویزیونببینم».

واکنش پروفسور به صحبتهای جعفر کاشانی

برانکو :بله! من نقشی در قهرمانیها نداشتم

اساســی برســند ».او با اشــاره به جلســه
صبــح دیــروز (یکشــنبه) هیــأت مدیره
باشــگاه ،بیــان داشــت« :در این جلســه
قــرارداد حامیان مالی و تجاری باشــگاه
را بررســی کردیم که این جلسات ادامه
خواهــد داشــت .هیــأت مدیره باشــگاه
روزهای پایانی ســال  97معرفی شــد و
ما چند هفتهای است که مشغول به کار
شدیم .تالش ما تقویت بنیه اقتصادی

باشــگاه اســت .باشــگاه بزرگی همچون
پرســپولیس بــا توجــه به پتانســیلهای
خوبــی که داشــته و دارد بایــد در بخش
اقتصادی قویتر عمل کند».
محمدنبی درخصوص شــرایط برانکو
و صحبتهایی که درخصوص جدایی
او در سال آینده مطرح میشود ،گفت:
«برانکــو مطالباتــی از باشــگاه دارد و
ایرج عــرب کامالً پیگیر موضوع اســت

اعتراض بازیکنان به هیأت مدیره و حمایت از برانکو

برد پرسپولیس مقابل سایپا باعث نشد تا بازیکنان این تیم نسبت به اظهارات جعفر کاشانی علیه برانکو موضعگیری
نکنند و تعدادی از آنها پس از اتمام بازی در جمع خبرنگاران در مورد مشــکالت صحبت کردند .ســیدجالل حسینی،
کاپیتان سرخپوشــان گفت« :متأســفانه هیأت مدیره ما به جای اینکه صبح روز بازی به بازیکنان روحیه بدهد ،روحیه
بازیکنان را خراب و بازیکنان را عصبی میکند ».شجاع خلیلزاده هم گفت« :امیدوارم برانکو سالیان سال در پرسپولیس
بماند .کاشانی بزرگ ما و پرسپولیس است اما همه میبینند که برانکو چقدر زحمت میکشد ».علیرضا بیرانوند هم
س اعضای هیأت مدیره را برای
اظهار نظر جالبی در مورد اعضای هیأت مدیره داشت« :از وزیر ورزش میخواهم عک 
ما بفرســتند تا ما آنها را بشناســیم ».دیروز مهدی ترابی ،وینگر تازه وارد سرخها در گفتوگو با تسنیم با اشاره به نقش
برانکو در قهرمانیهای پرسپولیس ،بیان کرد« :بازیکنان و هواداران دوست دارند برانکو در پرسپولیس بماند».

کیروش :تاج خود را پشت تحریمها پنهان میکند

فدراسیون :امیدواریم کارلوس پاسخگوی شکایت کمیته اخالق و حقوقی در فیفا باشد
کارلــوس کــیروش کــه ایــن روزها خبر
شــکایتش از فدراســیون فوتبــال ایــران
بابــت نگرفتــن مطالباتــش منعکــس
شــده اســت ،روز گذشــته در گفتوگــو
بــا ایســنا ،صحبتهــای تنــدی را علیه
مهــدی تــاج انجــام داد .کــیروش در
پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه تــاج نیــز در
اظهارنظــری گفتــه که  ۴مــاه پیش ۹۰۰
هزار دالر به حســاب  AFCریخته شــده
تا به حســاب شما واریز شود .آیا به فیفا
شــکایت کردهایــد؟ گفت« :بلــه! آقای
تاج رئیس فدراسیون فوتبال مرا مجبور
کــرد تــا پرونــده شــکایت را در بخــش
حقوقــی فیفــا بــاز کنــم و از فدراســیون
ایــران شــکایت کنــم .از ایــن تصمیــم
خیلی تأســف میخورم چــرا که بعد از
 ۸سال حضور و تعهدی که در تیم ملی
ایــران بــرای شــادی و رضایت مــردم و
شناخته شدن در عرصه جهانی فوتبال
داشتم ،مجبور شدم شکایت کنم».
ســرمربی ســابق تیم ملی دالیــل خود
برای شــکایتش را این گونه مطرح کرد:
«تــاج ،احترامــی بــرای حرفهایــش
قائل نبود و پشــت حرفها و افتخاراتی
که کســب شــد ،خــود را پنهان کــرد .در
واقع تــاج یکــی از اصلیترین قولهای
خــودش را کــه بــه مــا وعــده داده بود،
زیــر پا گذاشــت و آن قول این بــود که از
بودجــه فیفا بــرای جــام جهانــی برای
دالیل دیگــری بجز تیم ملــی ،آمادگی
برای جام ملتها و حمایتهای مالی
از مربیــان و بازیکنان اســتفاده نخواهد
کرد ولی متأســفانه او خــاف این وعده
عمل کرد».
کــیروش کــه در زمــان اردوی تیــم

ایسنا

موفقیتهای پرســپولیس با برانکو در  3سال گذشته
و قهرمانیهای این تیم در دو دوره گذشــته لیگ برتر
مصاحبه روز
و موفقیــت در آســیا روزهــای خوبــی بــرای هــواداران
ثبــت کرده امــا روز بازی این تیم مقابل ســایپا (یکشــنبه) جعفر کاشــانی،
رئیــس هیأت مدیره این باشــگاه مصاحبــهای عجیب و جنجالی داشــت.
پرســپولیس بعــد از  9ســال ناکامــی بــا حضــور برانکــو توانســت دو فصل
پیاپی قهرمان شــود و در لیگ جاری هم صدرنشــین اســت اما کاشانی در
صحبتهایــی اعالم کــرد که «این تیــم را برانکو قهرمان نکــرده و حاصل
مدیریت باشــگاه و حمایت بیدریغ هواداران بوده اســت ».گرچه کاشانی
ســاعاتی بعــد صحبتهایش را تکذیب کرد اما رســانهها تأکیــد کردند که
فایل صوتیاش موجود است.
در ایــن میــان برانکو هم دیروز نســبت بــه این موضوع واکنش نشــان داد.
ســرمربی پرســپولیس در حاشــیه تمرین دیروز صحبتهایش را این گونه
آغاز کرد« :نتایجی که رقبای ما در این هفته کسب کردند ،به درد ما خورد.
مــا در بازی حســاس مقابل ســایپا از نتایج دیگر تیمهای مدعی اســتفاده
کردیــم ولی هنوز با قهرمانی دور هســتیم و  ۵بازی و  ۱۵امتیاز باقی مانده
اســت .نتایــج هر بــازی برای ما نامعلوم اســت چــون همه دوســت دارند
قهرمان کشــور را پایین بکشــند ».برانکو در ادامه پاســخ جعفر کاشــانی را
داد« :بله ،من نقشــی در قهرمانیها نداشتم بلکه بازیکنان داشتند .آنها
سزاوارتر بودند و در کنار هواداران به قهرمانی رسیدند».
ســرمربی کروات سرخپوشان پایتخت ،صحبتهای خود را درباره کاشانی
اینطور انجام داد« :آقای کاشانی فوتبالیست پیشین ایران است که همیشه
در فوتبال است و تجربه دارد .او به آقای طاهری و گرشاسبی کمک زیادی
کرده و به عرب هم کمک میکند .طبیعی است که او میتواند اظهار نظر
خودش را داشته باشد .اینکه من را دوست داشته باشد یا نه ،مهم نیست
ولــی بایــد برای زحمــات او بــرای فوتبال ایــران و پرســپولیس ارزش قائل
شــویم .بازیکنانم گفتهاند که به جز عرب و کاشــانی ،کادر جدید مدیریتی
را نمیشناســند .مــن هــم فقــط ایــن دو نفر و آقــای مهــدی محمدنبی را
میشناسم».
ایوانکوویچ درخصوص مشــکالت مالی هم صحبت کرد« :طبیعی اســت
کــه ایــن مشــکل وجــود دارد و بازیکنــان هــم درگیــر آن هســتند .بازیکنان
میدوند و تالش میکنند و االن درصدر جدول هستند ولی وضعیت مالی
خوب نیســت .اواخــر لیگ اســت و امیــدوارم کادر مدیریتی جدیــد بتواند
راهحلی پیدا کند تا این مشکل حل شود .شنیدهام ،حقوق تیمهای مدعی
لیگ به موقع پرداخت میشــود اما بازیکنان من عشقشــان به هواداران و
باشگاه را ثابت کردهاند که این بدون قیمت است».

تــا هرچــه زودتــر مطالبــات او تســویه
شــود .یک ســال به پایان قرارداد برانکو
باقــی مانده و با این وجود هیأت مدیره
باشــگاه مصوب کــرد تا قرارداد او ســال
آینده هم تمدید شــود .در حال حاضر
مهمتریــن مأموریــت عــرب ،تســویه
حســاب بــا برانکــو و تمدیــد قــرارداد با
اوســت که در هیأت مدیره مصوب شد
تــا مدیرعامــل ایــن کار را انجــام دهــد.
برانکو یک مربی باتجربه و باشخصیت
اســت و همیشــه همراه باشــگاه بوده و
باشــگاه هم یکــی از دغدغههایش این
اســت کــه او با خیالــی آســوده کارش را
انجــام دهــد .تک تــک اعضــای هیأت
مدیــره اعتقــاد راســخی بــه او دارنــد و
معتقدنــد کــه حضــور برانکــو ،حضور
ارزنــدهای بــرای باشــگاه پرســپولیس
اســت ».او در پایــان ســعی کــرد خیــال
هواداران را آســوده کنــد« :برانکو از نظر
فنی شرایط بسیار خوبی دارد و هر کدام
از بازیکنان تیم ما جــزو بازیکنان نخبه
کشور به حســاب میآیند لذا این جمع
فنــی و این مجموعه مدیریتی باشــگاه
بایــد بــا هم یکــدل و یکصدا باشــند که
اینگونه هم هست .هواداران خیالشان
راحت باشــد ،بخش مدیریت باشــگاه
هــم در جهــت حمایــت از برانکو و هم
از جهت حفظ و تکرار عناوین قهرمانی
تمام تالش خود را خواهد کرد».

ملــی پیــش از جــام ملتهــا در کمــپ
اســپایر قطر گفته بــود« :مراتــب تقدیر
و تشــکر خودمــان را از حمایــت قطــر
برای آمادهســازی تیم ملــی در راه جام
ملتهای آسیا داشته باشیم .وقتی شما
هیچی ندارید ،هر چیزی که به شما ارائه
میشــود باید قدردان باشــید .واقعیت
ایــن اســت که اگــر حمایت قطــر از تیم
ملــی ایران نبود ،باید در خانه و در ایران
میماندیــم .در نتیجه باید خدا را شــکر
کنیم ».این بــار خود و تیمش را گروگان
قطــر نامیــد و گفــت« :تــاج ،برنامهها و
اهــداف تیــم ملــی را خدشــهدار کــرد و
باعث شــد تــا تیم ملی گــروگان اهداف
قطر شود .این شرایط خجالتآور هیچ
وقت در طول  ۸سال حضور من در تیم
ملی ایران رخ نداده بود».
ســرمربی فعلــی کلمبیــا یــادآور شــد:
«وقتــی تــاج بعدهــا تــاش کــرد تــا از
بودجــهای کــه فیفا بــه باشــگاهها برای
حضــور در جــام جهانــی پرداخــت
میکنــد ،اســتفاده دیگــری کنــد ،فیفــا
متوجه شد و با اعالم پیامدهای سخت
بــرای بازیکنــان و ســرمربیان ایــران ،از

ایــن عمل ممانعت به عمل آورد .تاج
بعــد از  ۹مــاه عمل نکردن بــه وعدهها
و تعهــدات قــراردادیاش ،کامــاً بــا
بیاحترامی رفتــار کرد و فاصله گرفت.
در طــول  ۳مــاه بــه تیم ملــی بیتوجه
بود و مــرا در یک شــرایط بیاحترامانه
و غیرقابــل قبول مجــازات کرد و به من
آســیب رســاند ».کیروش در پایان نیز
این حرفها را مطرح کرد« :تاج ،تالش
میکنــد تــا مســئولیتهایش را پشــت
بهانههــای تحریــم و شــرایط ســخت
اقتصــادی کشــور پنهان کنــد .او بخوبی
میدانــد که این شــرایط ارتباطی با این
ســناریو ندارد بلکه این مشــکل دقیقاً و
منحصــراً از طرف خود او ایجاد شــده و
او نتوانســت احترامــی بــرای حرفها و
مستنداتش داشته باشد».
در همیــن رابطــه صفــیاهلل فغانپور،
مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال
بــه مصاحبه کــیروش چنین واکنشــی
داشــت« :اگر آقــای کیروش شــکایتی
از فدراســیون کــرده باشــد ،مشــکلی
بــرای فدراســیون و فوتبــال ایــران بــه
وجــود نمیآیــد .البتــه چنین شــکایتی

بــه فدراســیون فوتبال ابالغ نشــده و به
دست ما نرسیده است .با این حال تنها
مشــکل فدراســیون برای پرداخت پول
کــیروش ،انتقــال آن اســت کــه ما هم
حواله ایــن پول را در اختیــار  AFCقرار
دادیم تــا فیفــا در صورت رســیدگی به
شــکایت مطرح شده از سوی کیروش،
ایــن پــول را بــه حســاب او واریــز کند».
او در ادامــه از شــکایت فدراســیون از
کیروش هم خبر داد« :متأســفانه این
فــرد بی توجــه به تالشهــای صادقانه
فدراســیون ،اظهارات عاری از واقعیت
همــراه بــا تهمــت را در چنــد نوبــت
ایــراد کــرده کــه مراتب جهــت پیگیری
و شــکایت بــه همــراه مــوارد مطروحه
و مســتندات موجــود در کمیتــه اخالق
فدراســیون فوتبال دربــاره وی از طریق
کمیتــه حقوقــی و اخــاق فدراســیون
فوتبــال بــه کمیته اخــاق فیفا ارســال
خواهــد شــد و امیــدوارم نامبــرده هــم
پاســخگوی شــکایت کمیتــه اخــاق و
حقوقی فدراسیون فوتبال باشد».
گفتنــی اســت تــاج در جدیدتریــن
اظهارنظر خود درباره انتخاب سرمربی
تیــم ملــی اعــام کــرد« :لیگ مــا لیگ
مشــخص و لژیونرهــا نیــز مشــخص
هســتند .وقتی ســرمربی انتخاب شود،
بخشــی از بازیکنان از لژیونرها و بخش
دیگــری نیــز از لیــگ انتخاب میشــود.
ســرمربی تیم ملی باید بــه اینجا بیاید
و از لیــگ هــم بازدیــد کــرده و یکســری
را انتخــاب کند .ایــن انتخابها ممکن
اســت در یکــی دو هفتــه رخ دهــد.
ســرمربی تیم ملی تا نیمه اردیبهشت
ماه انتخاب میشود و به ایران میآید».

امیر قلعهنویی در مصاحبهای رادیویی گفت خوشحال است
تیمش [سپاهان] آنقدر بزرگ شده که استقالل با صد میلیارد
بازتاب
تومان هزینه برای پیروزی بر آن جشن میگیرد و سرمربیاش
را بــه ســمت باال پــرت میکنــد .وی افزود :به اســتقاللیها تبریــک گفتم چون
بخیــل نیســتم و در مورد ســپاهان نیز نگرانی نــدارم زیرا تا زمانــی که یک تیم
موقعیتهــای گلزنی خلــق میکند و آنهــا را هدر میدهد ،همیشــه این امید
را دارد کــه ایــن روند معیوب در بازیهای بعدی ترمیم شــود .در دیدار اخیر با
اســتقالل هم خوب بودیم و فقط در  10دقیقه آخر دچار نوعی ســکته شدیم و
تســلیم حرکت انفرادی پاتوســی شــدیم .البته این گونه عوارض در چند دیدار
اخیر ما تکرار شده و گلهای زیادی نزده و روی تک فرصتهای حریفان ،امتیاز
از دســت دادهایــم .وی اضافــه کرد :اگر برای عــدهای این گونه بردهــا یک آرزو
باشد ،برای من خاطره است و حتی دوگانه را هم در کارنامهام دارم .البته فراتر
از تمامی اینها ،اخالق حسنه است که به جای میماند .در همین حال ،حسن
روشــن پیشکسوت استقالل متذکر شــد با اینکه این تیم دو بازی مهم اخیرش
را بــرده اما انــگار برخیها با اهدافی ویژه تمایل ندارند که این تیم به رتبه دوم
لیگ هم برســد .وی ادامه داد :خیال وینفرد شــفر راحت اســت زیرا قراردادی
 20میلیاردی با باشگاه دارد و تحت هر شرایطی پولش را میگیرد اما نمیدانم
چرا اختالفات او با علی خطیر (معاون ورزشی باشگاه) ادامه دارد .مگر خطیر
تخصص فنی هم دارد؟ در هر حال این کمیته فنی باشگاه است که باید اظهار
نظر کند و حتی در مورد خرید و فروش بازیکنان هم نظراتش ارجح بر سایرین
باشد .دیروز همچنین روحاهلل باقری ،مهاجم جوان استقالل شایعه دوپینگی
بودنش را رد کرد و گفت اگر دچار این مشکل بود ،در دیدار مهم جمعه گذشته
مقابل ســپاهان روی نیمکت نشــانده نمیشــد .او افزود :من با تمام توانم در
تمرینات شرکت و تالش میکنم و دلیل عدم حضورم در جمع  18نفره تیم در
اکثر روزها را از مربیان تیم بپرسید.

پیروزی خادم ،نخستین بوکسور زن ایرانی

بامداد یکشــنبه در فرانســه ،شــبی به یادماندنی برای ورزش
زنــان ایرانی رقم خورد و صدف خادم ،نخســتین بوکســور زن
اخبــــار ایرانی ،اولین پیروزی رسمی را در یک مبارزه بوکس بهدست
آورد تــا دســت بــه تاریخ ســازی بزند .خــادم در حالی کــه وزیر ورزش فرانســه
تماشــاگر مســابقه بود ،در  2راند از  3راند مســابقه بوکس بر «آنی چائووین» از
ت که بوکس کار میکند و
ل اس 
کشور میزبان غلبه کرد .خادم ۲۴ساله ،چهار سا 
ی ایرانیاش مهیار منشیپور ،پیشتر قهرمان سبکوزن بوکس جهان بود.
مرب 

چیریچ :بازیهای تدارکاتی به اندازه کافی نداریم

سرمربی تیم ملی واترپلو از وضعیت موجود ابراز ناراحتی کرد .الکساندر چیریچ
که تیم ملی واترپلو را برای حضور در رقابتهای انتخابی المپیک آماده میکند،
گفت«:متأسفانه در ایران ،شرایط واترپلو به گونهای است که درآمدزایی ندارد و به
همین دلیل ملیپوشان باید دنبال شغل باشند .ما االن تنها اردو و بازی تدارکاتی
سنگاپور را پیش رو داریم ولی بهتر است با تیمهای بیشتری بازی کنیم .حریفان
در آســیا خیلی جلوتر از ما هســتند .ما میخواستیم یک مربی صرب بیاوریم که
شــرمآور اســت بگویم به خاطر چه مبلغ اندکی او را از دست دادیم .البته فقط از
این ناراحتم که بازیهای تدارکاتی و بینالمللی به اندازه کافی نداریم چون بازی
برای بازیکن و مربی مهم است تا هر د و پیشرفت کنند».

اولی و دومی کشتیگیران نوجوان در ترکیه

تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان کشورمان به ترتیب به مقام قهرمانی
و نایب قهرمانی رقابتهای بینالمللی کشــتی جام پیروزی ترکیه دست یافتند.
در رقابتهــای کشــتی آزاد ،ایــران با  6طال 3 ،نقره و  2برنز به قهرمانی رســید .در
رقابتهای کشتی فرنگی نیز نوجوانان ایران با  3طال 2 ،نقره و  6برنز پس از ترکیه
نایب قهرمان شدند.

برکناریمرزبانازنفتمسجدسلیمان

علیرضا مرزبان روز گذشته از سمت سرمربیگری نفت مسجدسلیمان برکنار شد.
درهمین رابطه خبر رسید که فیروز کریمی جانشین او شده اما برخی منابع خبری
نیز متذکر شدند که تصمیم گیری درباره سرمربی نفت امروز انجام میشود.

ارسال اقالم جدید فدراسیون به مناطق سیلزده

فدراســیون فوتبال و ســازمان لیگ در ادامه روند کمکرســانی خود به مناطق
ســیلزده دیروز هم اقالمی را برای مردم آســیبدیده در اســتانهای لرستان و
خوزســتان ارسال کردند که بیشتر شامل البســه و مواد خوراکی میشود .موکب
شــهدای ورزشــکار هم از هفته گذشــته در اســتانهای فوق و همچنین گلستان
فعال شده و مشغول امدادرسانی هستند.

تأیید وجود شرط بندی در فوتبال

زنوزی :مدارک مستندی درباره فروزان نداریم

مهدی تاج در کالس یک روزه داوران ضمن بیان این ادعا که
داوران لیــگ برتر کشــور در  5هفته اخیر اشــتباهات تأثیرگذار
ویـــژه
نداشــتهاند ،وجود شــرطبندی در مورد نتایج مسابقات لیگ
را نامحتمل ندانســت ولی گفت«:اهمیت این مسائل را در دیدار با آقای تورک،
رئیس کمیته اخالق متذکر شــدم و گفتم متأســفانه به نام ما تمام خواهد شــد.
ط بندی در کشور ما بسیار کمتر از سایر کشورهاست اما وجود دارد .خوشبختانه
شر 
تحقیقــات مــا در ایــن زمینــه جــواب داده و افــرادی شناســایی و به حکــم مقام
قضایی بازداشت شدهاند ».تاج درباره محســن فروزان ،دروازهبان تراکتورسازی
که از ســوی برخی افراد متهم به شــرطبندی شــده گفت« :باشگاه وقتی بازیکن
را جــذب میکند ،بایــد همه جوانب را در نظر بگیرد .البتــه در مورد فروزان هنوز
چیزی قطعی نشــده اســت ».محمدرضا زنــوزی ،مدیرعامل تراکتورســازی هم
گفــت« :پــس از لغو فعالیتهای فــروزان تا اطالع ثانوی ،مقرر شــده درباره این
مســأله تحقیقهایــی بیشــتر انجام و ســرانجام اتخاذ تصمیم شــود .مــا مدارک
مســتندی دربــاره فــروزان نداریــم و فقــط مطالب منــدرج در فضای مجــازی را
میبینیــم ولی این ســؤال وجود دارد چرا شــخصی کــه پیشتر محکومیتهایی
در این زمینه داشــته ،دوباره به او اجازه فعالیت در فوتبال داده شــده اســت .این
تقصیر فدراسیون فوتبال ایران است و طبعاًباید پاسخگو باشد ».زنوزی همچنین
قهرمانی تراکتوریها در فصل جاری لیگ برتر را منتفی دانست و گفت« :تیم ما
دیر جمع شــد و سهمیه آســیایی هم بگیریم ،راضی خواهیم بود ».گفتنی است
روز گذشته اعالم شد که فروزان به کمیته اخالق فدراسیون فوتبال احضار شده تا
توضیحات خود را درباره اتفاقات اخیر ارائه دهد.

