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تاج برای عقد قرارداد با ویلموتس به بلژیک رفت

فرانس فوتبال (فرانسه)

رکورد (پرتغال)

( ASاسپانیا)

ایــن هفتهنامه معتبر با تمرکز بــر موضوعات
نیمار،راهآیندهاینستارهبرزیلیراترسیمکرده
و از انتخابهای وی برای فصل بعدی ســخن
گفته اســت .فرانس فوتبال راههای ســرفرازی
نیمار را توضیــح داده و با خود وی و نزدیکان او
نیز گفتوگوهایی صورت داده اســت .مطلبی
دربــاره فرانک ریبــری که از بایــرن مونیخ جدا
شده و گواردیوال که قصد ابقا در منچسترسیتی
را دارد ،سایر مقاالت اصلی این نشریه است.

ایــن نشــریه در مصاحبــهای بــا ســرمربی
بنفیــکا ،رازهــای قهرمانــی مجــدد این تیم
در لیــگ فوتبــال پرتغــال را مطرح کــرده و از
تاکتیکهایی ســخن گفته اســت کــه بنفیکا
در ســایه آن یــک بــار دیگــر بر رقبــای بزرگ
و ســنتیاش ســایه انداخت .مصاحبــهای با
ســرجیو کونسیســائو ،رهبر پورتو و حرفهای
رافینیا مهاجم اســپورتینگ لیســبون ،دیگر
مطلبعمدهشمارهدیروزرکورداست.

ایــن نشــریه ،بیالن اســفبار رئــال مادریــد را از
زمــان بازگشــت زینالدین زیدان بــه این تیم
بــه چــاپ رســانده و از طرحهــای وی بــرای
احیای کهکشــانیها در فصل آینــده یاد کرده
اســت .طرحهایی که جواب دادن آن منوط به
خریدهایتازهایمیشودکهرئالیهادردستور
کار خود قرار دادهاند و سرآمدشان جذب ادین
آزارازچلسیاستواستخدامحداقلدومهره
عالیدیگرراهمدربرمیگیرد.

شکوری از احتمال مذاکره با دیگر مربیان
خبر داد

مهــدی تاج بامــداد دیروز تهــران را به مقصد بروکســل ترک
کرد تا در ســفارت ایران در بلژیــک با مارک ویلموتس ،گزینه
ویـــــژه نهایــی ســرمربیگری تیــم ملی قــرارداد ببنــدد .طبــق اعالم
پیشین مسئوالن فدراسیون ،قرار بود به خاطر تحریمها و مشکل در انتقال ارز،
پیش پرداخت قرارداد این مربی به او پرداخت شود .در همین رابطه ،ابراهیم
شــکوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون روز گذشته در برنامه تلویزیونی «صبح
به خیر» گفت« :چند ماه اســت که درگیر قرارداد هســتیم و با توجه به شــرایط
سخت اقتصادی و مسائل مختلف با مربیان متعددی مذاکره کردیم».
او درباره مذاکره با زیدان و مورینیو برای هدایت تیم ملی که پس از رفتن کیروش
از ایران توســط مازیار ناظمی مدیر اطالعرســانی وزارت ورزش و جوانان مطرح
شــده بود ،چنین واکنشی داشــت« :اگر منطقی ،فنی و ورزشــی فکر کنیم ،زیدان
رقم مشخصی دارد .با رقم دریافتیاش محال است بتوانیم او را به ایران بیاوریم.
یکسری صحبتها شد ولی منطقی نبود .آقای ناظمی نظر شخصی خودش را
گفــت .رقــم قرارداد زیــدان در رئال مادرید  ۲۶میلیون دالر اســت ،البته این رقم
تقریبی اســت .مورینیو هم همین طور .مربیان در این ســطح ،بهترینهای دنیا
هستند و رقم مشخصی دارند .البته اگر از نظر مالی هم در شرایط مساعدی قرار
داشــتیم ،پرداخت چنین مبلغی به زیدان منطقی نبود ».شــکوری درباره مبلغ
پیشــنهادی بــه ویلموتس نیز این پاســخ را داد« :یکی از مفاد قــرارداد ،محرمانه
بودن است .اگر او رضایت داشت ،مبلغ را اعالم میکنیم ».او درباره خبر منتشره
شــده مبنــی بر بیمــاری خونی ویلموتــس ،گفت« :این قضیــه را بــرای اولین بار
میشنوم اما فکر نمیکنم چنین چیزی باشد .قبل از قرارداد یکسری تستها از
او گرفته میشــود .هر مربی یا بازیکنی که وارد ایران میشود ،تستهای سالمتی
از او گرفته میشود ».او در اظهار نظری از احتمال مذاکره با دیگر مربیان هم خبر
داد« :وقتی ویلموتس به ایران آمد ،نظرش تغییر کرد و ذهنیت منفیاش از بین
رفت و امکان دارد در آینده نزدیک خانوادهاش را به ایران بیاورد .با این حال اگر
ویلموتس نهایی نشود ،مربیان دیگر را هم به ایران میآوریم».

گفتوگوی «ایران» با بهمن عسگری و طراوت خاکسار 2 ،کاراته کا طالیی مسابقات کاراته وان

تاریخ سازی با مدالهای مرغوب
دومیــن مرحلــه از لیــگ جهانــی کاراتــه وان  2019بــه میزبانــی اســتانبول برگــزار و تیــم ملــی کاراتــه کشــورمان
محمد محمدی سدهی
بــا کســب  6مــدال طــا و  3برنــز قهرمــان ایــن دوره از مســابقات شــد .تیــم کاراتــه ایــران در شــرایطی
خبرنگار
موفــق بــه کســب ایــن نتیجــه تاریخــی از حیــث مرغوبیــت مــدال شــد کــه اســفند ســال گذشــته در مرحلــه
نخســت ایــن رقابتهــا در اتریــش ،بــا کســب  2طــا 2 ،نقــره و  2برنــز در مجمــوع مــردان و بانــوان عنــوان نایــب قهرمانــی را بــه دســت
آورده بــود .بــه همیــن بهانــه خبرنــگار «ایــران» بــا بهمــن عســگری و طــراوت خاکســار ،دو طالیــی ایــن مســابقات گفتوگویــی انجــام داد.

خاکسار:درشرایطبداقتصادیبهمردمهدیهمیدهیم

طــراوت خاکســار یکــی از طالییهای تیم ملــی در ترکیــه ،گفت« :از
سال  2015که من در رنکینگ المپیکی در جایگاه  60حضور داشتم،
توانستم امتیازات الزم را کسب کنم و با این مدال طال فکر میکنم
جــزو  15نفر اول المپیک باشــم .حــاال هم تمام تالشــم ارتقای
جایــگاه المپیکــی و کســب ســهمیه المپیــک توکیــو اســت».
کاراتــه کا وزن  -۵۵کیلوگــرم با اشــاره به ایــن موضوع که در
کاراته وان دوبی نتوانســتم به مدال برســم و پنجم شــدم،
افزود« :بعد از دوبی در اتریش حضور یافتم و در جایگاه
نخســت قــرار گرفتــم .در مراکش هم ســوم شــدم و به
مدال برنز دســت یافتم و در استانبول هم طال گرفتم.
در کل تاکنون درســال  2019با  2طال و یک برنز ،ســال
بســیار خوبــی برای من بوده اســت ».او بیان داشــت:
«تیــم ملــی کاراته با کســب  6مــدال طــا و  3برنز در
مجموع مردان و زنان ،تاریخ ســازی کرد و این تاریخ
سازی در بخش بانوان هم صورت گرفت .در این دوره
از مســابقات ،مــن و حمیــده عباســعلی طال گرفتیــم و برای
نخســتین بار بود کــه این اتفاق افتــاد .آقایان بارها خودشــان را
بــا قهرمانیهــای متعدد ثابت کرده اند و ما هــم در کنار آقایان
تالش مان را میکنیم تا افتخارآفرین باشیم و به مدال المپیک
دست یابیم ».خاکسار در پایان گفت« :حدود  6مسابقه دیگر تا
المپیــک درپیش داریم و تالش میکنیم که در بهترین جایگاه
قرار بگیریم .برای این کار نیازمند حمایت فدراسیون هستیم،
گرچه فدراســیون هم با یکسری مشکالت از جمله مشکالت
اقتصــادی روبهروســت و اعزامهــای ما به ســختی انجام
میگیرد .با وجود شــرایط بــد اقتصادی تالش میکنیم
خوشــرنگ ترین مدال را کســب کنیم و آن را به مردم
هدیه بدهیم».

وقتی فاصله ما با ایدهآلها
به اندازه خودمان با ژاوی است

بهمن عسگری گفت«:ترکیه همیشه برای کاراته ما خوش یمن
بــوده و در زمان برگزاری مســابقات در این کشــور بچههای ما
چــه در بخش بانوان و چــه آقایان عملکرد خوبی داشــتهاند.
خودم هم با تمرکز و برنامه ریزی بیشــتر نســبت به دوره
گذشــته توانستم به مدال طال دســت یابم .من در یک
روز بــا  8حریــف مبــارزه کــردم و این دوره از مســابقات
بسیار فشرده بود ».نماینده وزن  -۷۵کیلوگرم تیم ملی
کاراتــه که پیش از این رقابتها در جایگاه چهارم رنکینگ
المپیک حضور داشــت ،افــزود« :با این مــدال طال ،یک
پلــه صعــود کــردم و در جایگاه ســوم قرار گرفتــم .تاریخ
ســازی کاراتــه ایران درحضــور  1813کاراته کا از  102کشــور
اتفاق مهمی بود .کاراته ســال سختی در پیش دارد و امسال
باید برای کسب سهمیه المپیک  2020تالش کنیم .همه ما
همدل هســتیم تا بتوانیم بهترین نتیجه را در این مسابقات
کســب کنیم .امیــدوارم حمایتها از کاراته بیشــتر شــود تا
موفقیتها و حماســه ســازیها تداوم یابد و کاراته بتواند
در المپیــک توکیــو مدالهای ارزشــمندی کســب کند».
او در ادامــه به مشــکل تیم ملی تکواندو در مســابقات
جهانی منچســتر و کسب رتبه نازل دوازدهمی اشاره
کــرد و گفت« :خبــر دارم که تیم ملــی تکواندو پیش
از اعزام با مشــکالتی روبهرو شــد و عــدم صدور ویزا
بــرای برخــی از تکواندوکاران به تیم ملــی ضربه زد.
البتــه کاراته هم در مســابقات جهانــی  2014چنین
مشــکلی داشت اما ما در آن مسابقات برای اولین
بار قهرمان جهان شدیم .مسابقاتی که در آلمان
برگــزار شــد و آلمانیهــا هــم در خصــوص ویــزا
مشکالتی برای ما به وجود آوردند».

دایی :مهم این است که مردم قبولم داشته باشند

علی دایی درباره آینده کاریاش و شایعات اخیر گفت«:اینکه
در فوتبال باشیم یا نباشیم فرقی نمیکند ،ما زندگی خودمان
اخبــــار را داریم و خدا را شاکریم .تا به حال کسی به من اعالم نکرده
که نمیتوانم مربیگری کنم .چه در فوتبال باشــیم و چه نباشــیم مهم نیست.
برای من مهم این اســت که مردم قبولم داشــته باشند .کنار مردم بودن برایم
افتخار بزرگی است».

دهها سایت شرطبندی مسدود شدند

جعفر سمیعی مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان از شناسایی سایتهای
ط بنــدی در داخل کشــور خبــر داد و گفت«:بــا پیگیریهای ســلطانی فر و
شــر 
همکاری حراســت وزارتخانه ،فدراسیون فوتبال و پلیس فتا موفق شدیم دهها
ســایت شرطبندی در داخل کشــور را مسدود کنیم .ضمن اینکه مجموعههای
هرمی و شبکههای شــرطبندی گستردهای که در این حوزه به صورت کالسیک
پولشویی می کردند به مراجع قضایی معرفی شدند».

افشین قطبی از فوالد جدا شد

افشین قطبی و باشگاه فوالد برای ادامه همکاری با یکدیگر به توافق نرسیدند
و این مربی که از اواخر نیم فصل اول لیگ برتر هجدهم هدایت سرخپوشان
اهــوازی را برعهــده گرفتــه بــود ،از ایــن تیــم جــدا شــد .قطبــی درخصــوص
جداییاش به تســنیم گفت« :با وجود اینکه بســیار مشــتاق بودم بــه کارم در
اهواز ادامه داده و این تیم را به جایگاهی که مدنظرم بود برســانم ،متأسفانه
خواســتههایم پذیرفته نشــد و همکاریمان پایان یافــت .همانطور که همه
میدانند ،انتظارات از من زیاد اســت و قطعاً اگــر در اهواز میماندم ،مردم از
من انتظار قهرمانی داشتند اما برای اینکه به این هدف بزرگ برسیم نیاز به
ابزار بود که من به آن نیاز داشتم اما شاید در توانشان نبود .متأسفم که کارم
در فوالد نیمهتمام ماند».

بازتابهای خداحافظی ژاوی از فوتبال در ورزشگاه آزادی

خارج شدن کلیه از ِ
بدن فوتبال

ژاوی هرناندز ،فوق ستاره اسپانیایی باشگاه
الســد در دیــدار مقابــل پرســپولیس کــه بــا
نتیجه  0-2به سود سرخپوشان پایتخت به
پایان رســید ،برای همیشــه از دنیای فوتبال
خداحافظــی کرد .اتفاقی که در رســانههای
مختلــف جهــان بخصــوص روزنامههــا و
سایتهای معتبر اسپانیایی بازتاب زیادی
داشت .بلیچر ریپورت (سایت امریکایی) و
ســایت گل که به چند زبان منتشر میشود،
دو رســانهای بودنــد کــه تصاویــری از او و
هدایایی که مســئوالن فوتبال کشــورمان به
وی اهدا کردند را به تصویر کشیدند .نشریه
مادریدی  ASنیز در گزارشــی ،به وداع ژاوی
پرداخت و در گزارشی که بخشی از آن کنایه
آمیــز بــود ،با تیتر «فوتبــال در ســوگ؛ ژاوی
کفشهایــش را آویخت» نوشــت« :ژاوی و
خداحافظــی رابطه خیلی خوبی با یکدیگر
ندارنــد .آخرین بــازی او با بارســلونا مقابل
دپورتیوو الکرونیایی که در خطر ســقوط بود
به تســاوی  2-2انجامید ،ایــن در حالی بود
کهقهرمانیاینتیمکاتالونیاییقطعیبود.
آخرینبازیژاویباپیراهنتیمملیاسپانیا
هم با شکســت تحقیرآمیز  5بر یک مقابل
هلند در جام جهانی 2014برزیل همراه شد
و آخرین بازی او با السد هم با شکست  2بر
صفر این تیم قطری مقابل پرسپولیس در
تهراندرمرحلهگروهیلیگقهرمانانآسیا
به ثبت رسید ».روزنامه اسپانیایی اسپورت
کــه در کاتالونیــا منتشــر میشــود و متمایل
به باشــگاه بارسلوناســت ،گزارشــی کامل و
توصیفی درباره بازی خداحافظی اســطوره
بارسا منتشر کرد و نوشت« :استادیوم آزادی
تهــران کــه گنجایــش 85هــزار تماشــاچی
را دارد ،میزبــان بــازی خداحافظــی ژاوی
بــود .در بازی با پرســپولیس ،قهرمان لیگ
امســال فوتبــال ایــران .ســکوهای آزادی پر
نشــده بود ولی هر کس در مسیر حرکت به
سمت اســتادیوم آزادی بود ،میدانست که
ژاوی بعــد از این بازی دیگر هرگز پا به توپ
نخواهد شــد و آنها شانس این را دارند که او
را برای آخرین بار با لباس فوتبال ببینند .از

احضار بیرانوند به کمیته اخالق

نعیم احمدی  /ایران

ژاوی از فوتبال خداحافظی کرد ،آن هم در ورزشگاه آزادی.
بــه قــول یکــی از دوســتان اگــر  5-6ســال پیــش میگفتــی
یادداشت
فوق ســتاره تاریخ بارســلونا در ورزشــگاه آزادی و در بازی با
پرســپولیس از فوتبال خداحافظی میکند ،کسی آن را باور
نمیکرد اما به لطف حضور «مهندس» در تیم باشــگاهی
کشــور همســایه و حضورش در لیــگ قهرمانان آســیا ،این
حامد جیرودی توفیــق اجباری نصیــب فوتبال ایران و پرســپولیس شــد تا
خبرنگار ژاوی آخریــن دویدنهــای خــود بــه عنوان بازیکــن فوتبال
را در چمــن آزادی انجــام دهــد .چه آن که خــودش هم در
گفتوگوی تازهای که داشته ،به این موضوع اشاره کرده که فکرش را نمیکرده
روزی در ایران فوتبال بازی کند.
با اینکه از قبل مشــخص شــده بود که کاپیتان ســابق بارســا ،آخرین بازی خود
را بــا پیراهــن الســد مقابل پرســپولیس انجام خواهــد داد اما مشــخص بود که
تمهیداتی برای تقدیر از ژاوی اندیشــیده نشده و پس از انتقاد گسترده رسانهها
و مطالب منتشر شده در فضای مجازی بود که باشگاه پرسپولیس چند ساعت
قبل از شــروع مســابقه به تکاپو افتاد تا به نوعی از ژاوی تقدیر کند .این موضوع
حتی در جلســه هماهنگی قبل از بازی (یکشــنبه) پیشبینی نشــده بود ولی با
نامهای که در روز بازی به  AFCزده شــد ،موجبات تقدیر از اینهافبک بازیســاز
و مطرح فوتبال جهان فراهم شــد و فدراســیون فوتبال و باشــگاه پرسپولیس با
دادن هدایایــی به صورت یادگاری ،از ژاوی قدردانی کردند .تقدیری که عجله و
پیشبینی نشدن مراسم در آن کامالً نمایان و ضعف روابط عمومی و رسانهای
در این برهه تاریخی کامالً مشهود بود .از سویی اتفاقی که میتوانست این تقدیر
را شکیلتر کند ،این بود که تماشاگران بیشتری به ورزشگاه میرفتند و سکوهای
خالی ورزشــگاه آزادی توی ذوق نمیزد .پرســپولیس نخســتین بازی خود پس
از قهرمانی در لیگ برتر را در ورزشــگاه آزادی انجام میداد و از ســویی قرار بود
ژاوی از فوتبال خداحافظی کند و چه موضوعی بهتر از این میتوانست یک روز
ویژه را در آزادی رقم بزند؟ اما نه تبلیغ مناســبی برای این بازی از ســوی باشگاه
صورت گرفت و نه تماشــاگران به صورت خودجوش اســتقبال خوبی داشــتند.
موضوعی که گالیه شــجاع خلیــلزاده از هواداران را هم در پی داشــت .در واقع
هیچ چیزی نمره قبولی نگرفت .این تقدیر میتوانست زمانی که پیراهن شماره
 6پرســپولیس به ژاوی داده شــد ،زیباتر صورت بگیرد .آیا باشگاه پرسپولیس با
داشــتن ســتارههای نامداری چون علی دایی ،مهدی مهدوی کیا و علی کریمی
که سالها در لیگهای معتبر فوتبال جهان درخشیدهاند ،نمیتوانست از آنها
بخواهد که هدیه ژاوی را به او بدهند؟ آیا نمیشد از جواد نکونام ،کاپیتان سابق
تیــم ملــی که  7ســال در اللیگا بازی کرده ،برای این مراســم دعــوت کرد؟ اصالً
فــرض کنیم شــرایط برای حضور آنهــا فراهم نبود ،مگر کریم باقــری به عنوان
یکی از اسطورههای فوتبال ایران و پرسپولیس که خودش پیراهن شماره  6را بر
تن میکرد ،روی نیمکت این تیم نبود که به جای دو مسئول کت و شلوارپوش
ناشــناخته در خــارج از مرزهای ایــران ،هدیه را به ژاوی بدهــد؟ به هر حال ،این
اتفاق هم از آن بزنگاههایی بود که نشان داد هنوز تا رسیدن به ایدهآلها فاصله
زیادی داریم؛ فاصلهای به اندازه خودمان و فوتبالمان با ژاوی.

عسگری :کاراته نیازبه حمایت بیشتر دارد

بازتاب خداحافظی ژاوی در تهران در نشریات اسپانیا

 2ســاعت پیش از شــروع مســابقه ،عدهای
درحالی که پیراهن بارسلونا پوشیده بودند،
نام ژاوی را صدا زده و او را تشویق میکردند.
بدون شک ژاوی ستاره اصلی میدان السد و
پرسپولیس بود .ژاوی در تهران برای آخرین
بار به عنوان بازیکن الســد به میدان رفت تا
بعدازآنتنهاروینیمکتنشستهوهدایت
همبازیهایش در این تیم را برعهده بگیرد
و شــانس خــود را برای فتح جــام قهرمانی
فوتبــال باشــگاهی آســیا بیازماید .باشــگاه
پرســپولیس پیــش از شــروع بــازی از ژاوی
تقدیرکرد.پرسپولیسیهاپیراهنسرخرنگ
خــود را بــا شــماره  6کــه بر پشــت آن حک
شــده بود ،به ژاوی هدیه دادند و آنچنان که
در ایــران مرســوم اســت ،فــرش زیبایی نیز
بــه یادگار به مهنــدس کاتاالن اهــدا کردند.

اســتادیوم یکصدا ژاوی را تشویق میکردند
و همتیمیهایش برای آقای ســتاره دست
میزدنــد .ژاوی نیز با لبخنــدی بر لب برای
اطراف دســت تکان میداد و تشــکر خود را
ابــراز میکــرد .در نهایــت ژاوی بود که گفت
مراســم و قدردانــی دیگــر بــس اســت و به
ســمت مرکز میدان رفت تا بازی آغاز شود.
ژاوی بــا بازوبند کاپیتانی با بازیکنان حریف
دســت داد ،بــا تیــم خــود عکس یــادگاری
گرفــت و بــه مرکــز زمیــن رفــت و بازیکنان
الســد را دور خود جمع کرد تــا برای آخرین
بار از وسط زمین چمن ،نکتههای تاکتیکی
مدنظــرش را بــه آنهــا منتقــل کند چــرا که
ژاوی از ایــن به بعد نمیتواند از خط طولی
کنار زمین عبــور کرده و قدم به زمین چمن
بگذارد ».در میان واکنش زیاد اهالی فوتبال

و رســانهها ،یکــی از ماندگارتریــن جمــات
متعلق به کیکه ستیین ،سرمربی دو فصل
اخیررئالبتیسبود.اوکهبااتماماینفصل
به همــکاریاش با این باشــگاه اســپانیایی
«سر
پایان داد ،در گفتوگو با شبکه رادیویی ِ
کاتالونیــا» گفــت« :بازنشســتگی ژاوی مثل
ایــن میماند که کلیهتان را از بدنتان خارج
کنید .روزی هم که لیونل مسی کفشهایش
رابیاویزد،برایهمیشهگریهخواهمکرد».
 ëëواکنــش ژاوی بــه عــدم حضــور زنــان در
ورزشگاهها
پــس از اتمــام بــازی پرســپولیس و الســد،
خبرنــگاران پرتعــداد ایرانــی منتظــر ایــن
فوق ســتاره بودند تا شــاید در میکســدزون
گفتوگویــی بــا او انجــام دهند امــا ژاوی به
همــراه کارکنــان باشــگاه الســد به ســرعت
از میکســدزون عبــور کــرد و هیــچ صحبتی
انجام نداد .البته او ســاعاتی پیش از شــروع
مســابقه گفتوگویــی بــا خبرگــزاری «افه»
اســپانیا داشــت .ژاوی دربــاره شــروع دوران
مربیگــریاش گفــت« :ایــده این اســت که
مربیگریام را در قطر شــروع کنم ،جایی که
فشــار کمتری برای آزمایش و کسب تجربه
روی مــن وجــود دارد و هــدف بازگشــت به
اروپاست با نیم نگاهی به بارسا ».او در ادامه
فوتبالایرانراتحسینکرداماگفتکههیچ
وقت انتظار نداشــت در دوران فوتبالش در
ایران بازی کند .براساس گزارش خبرگزاری
افــه ،یکــی از نکاتــی کــه توجــه وی را جلب
کرده سیاســتی اســت کــه زنهــا را از حضور
در اســتادیوم منع کــرده اســت« :چیزی که
ناراحتــم کرد ،ممنوعیــت ورود زنان ایرانی
به ورزشگاه اســت .در جامعه نباید تفاوتی
میان مردان و زنان وجود داشته باشد » .او در
بخشی از صحبتهایش ،سال 2015و پایان
کار بــا بارســلونا را یــک خداحافظــی بزرگ
عنــوان کــرد« :مــن دوران فوتبالــی طوالنی
داشــتم .مــن قبــاً تمــام کارهایــم را انجام
دادم و احســاس میکنــم فوتبال هر چیزی
که میخواســتم را به مــن داد و از آن خیلی
سپاسگزارم».

کمیته اخالق فدراسیون فوتبال با انتشار اطالعیهای پیرامون اتفاقات حاشیهای
دیدار پرســپولیس و پارس جنوبی جم ،علیرضا بیرانوند دروازهبان ســرخهای
تهرانــی را فــرا خوانــد .دلیل این امر ،وجود فیلمی اســت که برخورد نادرســت
بیرانوند را با یک مأمور نیروی انتظامی به تصویر میکشد.

ذوب آهن به دنبال غرامت از AFC

بازی ذوبآهن و النصر عربســتان از هفته ششــم مرحله گروهی لیگ قهرمانان
آسیا که قرار بود ساعت  22:30دیشب در ورزشگاه کربال برگزار شود لغو شد و هنوز
زمان جدید آن هم اعالم نشده است .سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوبآهن
در این رابطه گفت« :ما بعد از اتفاقات بازی با الزورا تدبیر کردیم تا بازی به شهر
دیگریمنتقلشوداما AFCاعالمکردشرکتیکهقراردادتبلیغاتیداردنمیتواند
به این سرعت تابلوهای تبلیغاتیاش را از کربال به دوبی منتقل کند .ضمن اینکه
ی در فرودگاه عراق
فدراسیون عراق هم به دلیل مسائل امنیتی مانند آتشسوز 
و راکتی که به ســفارت آمریــکا در عراق اصابت کرد زیر بار برگزاری این مســابقه
نرفت .البته ما از کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست غرامت میکنیم زیرا آنها
خودشــان این مســابقه را در دقیقه  90لغو کردهاند و یک هزینه در این شهر به ما
تحمیل شده و یک هزینه هم در زمان برگزاری به ما تحمیل میشود ».در همین
رابطه کنفدراسیون فوتبال آسیا اطالعیهای منتشــر کرد که در آن آمده « :شورای
 AFCبا حمایت همه طرفهایی که امنیت شان در میان است ،چنین تصمیمی
گرفت .کنفدراسیون فوتبال آسیا ایمنی و امنیت همه افراد را در اولویت میداند.
این مســابقه در زمان دیگری برگزار خواهد شــد و زمان بازی نیز هر چه ســریعتر
یشود».
اعالم م 

استقاللپرتماشاگرترینتیملیگقهرمانانآسیا

اســتقالل با ثبت رکورد میانگین  ۵۱هزار تماشــاگر در هر بازی توانســت عنوان
پرتماشــاگر ترین تیم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را به خود اختصاص
دهد .البته استقالل مثل پرسپولیس تنها در دو بازی از حریفان خود در ورزشگاه
آزادی میزبانــی کــرد و بازی رفت و برگشــت این تیم برابر الهالل عربســتان در
زمین بیطرف برگزار شد .استقالل با وجود پیروزی  1-2برابر العین امارات در
بازی دوشنبه شب گذشته با  ۸امتیاز موفق به صعود از مرحله گروهی نشد.

منشا از لیگ ایران میرود

پس از قطع همکاری گادوین منشا با استقالل ،گفته میشود او تمایلی به ادامه
حضور در ایران ندارد و ترجیح میدهد در یکی دیگر از کشورهای خاورمیانه به
فوتبال حرفهای خود ادامه بدهد.

تکذیب منع فعالیت خارجیها در لیگ برتر

فدراســیون فوتبال با رد شــایعات هفتههای اخیر ،متذکر شد هیچ محدودیتی
بــرای فعالیــت بازیکنان و مربیــان خارجی در لیــگ برتر فوتبال ایــران اعمال
نخواهد شد .اخیراً مهدی تاج در محل کمیسیون فرهنگی مجلس بر استفاده
هر چه بیشتر تیمهای باشگاهی از نفرات داخلی پای فشرده بود ولی فدراسیون
متذکر شد این به معنای ممنوعیت کار افراد خارجی در لیگ نیست.

