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این نشریه با چاپ عکس بزرگی از وینی
ســیوس ،هافبــک جــوان رئــال مادریــد
کــه فصــل پیــش از معــدود مهرههــای
موفق ایــن تیم بود ،از درخواســتهای
ویــژه زینالدین زیــدان از وی خبر داده
و اینکــه این مربی فرانســوی میخواهد
ســهمی بیــش از همیشــه در روند بازی
تیمــش بــه وی بدهد .نگاهی بــه نتایج
تیم اسپانیا در جام جهانی فوتبال زنان
 ،2019دیگر مطلب اصلی مارکا است.

مطلب و عکسهای اصلی این روزنامه
متعلق به باشــگاه پورتو و دســتاوردهای
فصــل گذشــته آن و برنامههایــش برای
فصل آینده است و ضمن آوردن نظرات
ابوبکر ،مهاجم گلزن و سرنوشتساز این
باشــگاه ،از این نکته هم خبر داده شــده
کــه ســفید و آبیهای شــهر پورتــو در پی
استخدام بوفون هستند تا وی را جانشین
ایکــر کاســیاس کنند که به ســبب حمله
قلبی اخیراً اعالم بازنشستگی کرد.

این روزنامه معتبر بیشترین بها را به برد
 4-0فرانسه در زمین اندورا در ادامه دور
مقدماتی مســابقات فوتبال یــورو 2020
داده که ســبب شــد هم شکست عجیب
 2-0فرانسویها مقابل ترکیه تا حدی از
یادها برود و هم آنها صدرنشین مشترک
جدول ردهبندی گروه خود شوند .نگاهی
به دیدار شــب گذشته فرانســه با نروژ در
جــام جهانــی فوتبــال زنــان  ،2019دیگر
مطلب مهم اکیپ است.

ویلموتس برای آنچه از تیم ملی
میخواهیم ،مناسب است

شــروع بــه کار مارک ویلموتــس با تیم ملی فوتبــال ایران
بــا برگزاری دو دیدار تدارکاتی مقابل ســوریه و کره جنوبی
یادداشت
همراه شد .ما هیچ ذهنیتی از ویلموتس و تفکراتش برای
تیم ملی ایران نداشتیم اما آنچه در مدل بازی مورد عالقه
ویلموتــس مشــاهده کردیــم ،به نظــر مــن امیدوارکننده
اســت ،گرچه برای نتیجهگیری خیلی زود است .در چنین
زمانهایی ،یک مربی سعی میکند اطالعاتی از ظرفیت
مجید جاللی
موجود کســب کند که ویلموتس این کار را کرد و سپس به
کارشناس فوتبال
ایــن بپردازد که چه ظرفیتهــای جدیدی میتواند ایجاد
کنــد و بــه نظر من در این زمینه هم ایشــان خــوب عمل کرد .یعنــی همان تیم
قبلــی را آورده و آنهــا را به دقــت ارزیابی میکند .این ارزیابی یک حســن بزرگ
اســت بخصــوص که ویلموتس ،وحی د هاشــمیان را کنار خــود دارد و او میتواند
متغیرهایــی که تیم ملی در چند ســال اخیر داشــته ،به ویلموتــس منتقل کند.
برای همین است که میبینیم میالد محمدی دوباره به دفاع چپ برده شده یا
احسان حاج صفی به پستهافبک دفاعی منتقل شده است .وحید امیری را در
دو گوش میانی به بازی گرفت یا مهدی ترابی را از ابتدا به میدان فرستاد .اینها
متغیرهایی اســت که از قبل بوده ولی مربی که هیچ اطالعاتی نداشــته باشد ،با
آنها ناآشناســت و این نشان میدهد ک ه هاشــمیان خیلی به او کمک میکند .با
ایــن حال ،از االن نمیتوانیم بگوییم که مثالً حاج صفی به این قســمت رفته یا
در پســت دیگر ،خوب اســت یا بد .اینها نمایی اســت از اینکه مربی در آینده چه
میخواهد و آن چیزی که از این بازیکنان دیده ،او را راضی میکند یا نه.
نکته دیگری که در تقابل اخیر با کره جنوبی نسبت به بازیهای پیشین با این
تیم به چشم آمد ،اشتیاق بازیکنان برای در اختیار داشتن و گردش توپ بود .اینها
نشانههایی از عالیق ویلموتس است و او در این دو بازی نشان داد که برنامههایش
با فلسفه کاریاش مطابقت دارد ولی باید منتظر ماند و دید چطور این مسیر را
جلو میرود .مسلماً او بازیکنانی میخواهد که دوندگی باالیی داشته باشند چون
تیم او زمانی که توپ را در اختیار ندارد ،خیلی عجله دارد که دوباره صاحب توپ
شــود .به نظر میرســد ویلموتس برای آنچــه ما از تیم ملــی میخواهیم ،گزینه
بســیار مناسبی است .ما دوست داریم که تغییر نسل صورت بگیرد و از خودمان
یک ســبک فوتبال داشــته باشــیم که او قبــاً این کارهــا را انجــام داده .ما فوتبال
تهاجمی دوست داریم و ویلموتس با توجه به سبک مربیگریاش ،نشان داده که
میتوانــد این کار را انجام دهد .به نظرم فوتبال ما از لحاظ بازیکن ،ظرفیتهای
الزم را دارد و تنها نیاز به زمان است تا ویلموتس به آن واقف شود.

گفتوگوی «ایران» با محمدرضا حضرتپور ،لیبرو تیم ملی والیبال در آستانه آغاز هفته سوم لیگ ملتها

برخی به جای حمایت ،تخریب می کنند

میزبانیها شانسمان را برای صعود به مرحله نهایی باال میبرد  /کوالکوویچ تعصب بسیار زیادی به تیم ملی دارد
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

یاسر اسدپور ،رئیس ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری ارومیه
با اشــاره به برخی شــایعات و همچنین کالهبرداریهــای احتمالی به خاطر
جعــل بلیتهای مســابقات لیگ ملتهــای  2019والیبــال در ارومیه گفت:
«افرادی که نسبت به تهیه بلیت از طریق خرید اینترنتی اقدام کردهاند ،تنها
با در دست داشتن بلیت و کارت ملی می توانند وارد سالن شوند».
داشــت« :خــدا را شــکر راضی هســتم
البتــه جــا دارد کــه بهتــر از ایــن بــازی
کنم .قانع نیســتم و بایــد هر روز بهتر
از دیروز کار کنم البته نه تنها من بلکه
کل تیــم باید چنین شــرایطی داشــته
باشد.از سعید معروف ،میالد عبادی
پور ،امیر غفور و محمد موسوی تشکر
میکنــم که از من حمایت کردند .من
با حمایتهای این بازیکنان توانستم
در ترکیب اصلی با خیال راحت بازی
کنم .آنها به من خیلی کمک کردند و
روحیه دادند».
او در مورد صحبتهای ضد ایرانی
میشــل کوبیاک گفت« :او شخصیتش
همیــن اســت و میخواهیــم بــا بــازی
خوب و پیروزی مقابل لهســتان جواب
اهانتهای ایــن بازیکــن را بدهیم .به
این دلیــل بازی با لهســتان یــک بازی
حیثیتی اســت و امیدواریم کــه در این
بــازی پیــروز باشــیم .قطعــاً بــا کمــک
هواداران شکست تیم لهستان آسانتر
خواهد شد».

رقابت شاگردان کوالکوویچ در حساسترین هفته

ســومین هفته از مســابقات لیــگ ملتهای
والیبــال  2019از فــردا (جمعــه) بــه میزبانی
ایــران و بــا حضــور تیمهــای کانادا ،روســیه و
لهســتان آغــاز میشــود و تیمهای روســیه و
لهســتان در اولیــن بــازی از ســاعت 15:30
بــه مصاف هــم خواهند رفــت .ایــن هفته از
رقابتهــا در حالی در ســالن مجلــل و زیبای
غدیــر ارومیــه برگزار میشــود کــه در فاصله
دو روز مانــده تا رقابتهــا تمامی بلیتهای
 4هــزار و  600صندلــی دیــدار نخســت تیــم
ملــی فروخته شــده و هــواداران ارومیه ای با
حضور در ســالن برگزاری مســابقات با شور و
حرارت خاصی تیم ملی کشورمان را که یکی
از مدعیــان صعود بــه مرحله نهایی اســت،

حمایــت خواهند کــرد .شــاگردان کوالکوویچ
تا به اینجا با  5پیروزی (ایتالیا ،آلمان ،چین،
آرژانتیــن و ژاپــن) و یــک شکســت نزدیــک
مقابل برزیل ،پایینتر از این تیم در رده دوم
جــدول  16تیمی لیــگ ملتها ایســتادهاند.
تیم روســیه با  5بــرد در رده چهارم قرار دارد
و تیمهای کانادا و لهستان نیز با چهار برد در
ردههای ششم و هفتم جای گرفتند .کانادا به
عنــوان اولین حریف تیم ملی ،تیم قدرتمند
امریــکای شــمالی اســت کــه همــواره مقابل
ایران نمایش خوبی داشته است .این دو تیم
تاکنــون  4بار به مصــاف هم رفتنــد که ایران
تنهــا در مســابقات انتخابــی المپیــک 2016
موفق به برد این تیم شده است .ملیپوشان

ایــن روزهــا اســتقالل و پرســپولیس دو
باشگاه پرطرفدار پایتخت در وضعیتی
تقریباً مشــابه قرار دارند؛ آبیها معطل
هســتند و ســرخها در انتظــار .پــای دو
ســرمربی در میان است که یکی باید در
تهــران حضور یابــد و دیگــری موافقت
قطعــی خــود را بــرای ادامــه همــکاری
اعــام کند .در واقع وضعیت بازگشــت
برانکــو ایوانکوویــچ و آمــدن آنــدرهآ
اســتراماچونی بــه ایــران د ر هالــهای از
ابهــام قــرار دارد .سهشــنبه خبــر رســید
ســرخها موفــق بــه تهیــه پــول برانکــو
شــدهاند اما انتشــار مصاحبــهای از این
ت نت» کرواسی،
مربی در سایت «اسپور 
وضعیت را برای پرسپولیســیها نگران
کننده کرد .در بخشی از این مصاحبه به
نقل از برانکو آمــده بود« :یقین دارم که
باشگاه پرسپولیس تمامی بدهی من را
پرداخت خواهد کرد ،گرچه من ایران را
در تابستان امسال ترک خواهم کرد .من
یک مربی هستم و پیشنهادهایی از دیگر
نقاط جهان دارم».
این مصاحبه بازتاب زیادی داشــت
اما مســئوالن باشــگاه پرسپولیس تأکید
کردنــد کــه پــول برانکــو فراهــم شــده و

مشــکلی از بابــت مانــدن او در این تیم
وجــود ندارد .سهشــنبه شــب مصاحبه
کوتاهــی از برانکــو منتشــر شــد و او
برخــی جمــات مصاحبــه جنجالــی را
اصالح کــرد« :همــه صحبتهــای من
درســت منتشــر شــده اما یــک جمله با
صحبتهــای مــن فــرق میکنــد .مــن
گفتــم که با وجــود اینکــه مطالبات من
توســط قرارداد تضمین شــده و قرارداد
دارم امــا وضعیتــم بــرای همــکاری بــا
پرســپولیس در ابهام قرار دارد و نگفتم
کــه بــا گرفتــن مطالباتم از پرســپولیس
جدا میشــوم ».ایرج عرب ،مدیرعامل
باشــگاه پرســپولیس هــم دیروز بــه این
اتفاقات واکنش نشــان داد« :شــخصاً با
آقــای برانکــو صحبت کــردم و گفت به
آن شــکل صحبت نکرده بود ،هواداران
مراقبحاشیهسازیهاباشند».
بــا وجــود اینکــه به نظــر میرســد تا
حــدودی نگرانی هواداران پرســپولیس
برطــرف شــده باشــد ولــی هنــوز دقیقاً
مشــخص نیســت که برانکو در این تیم
میماند یــا به پیشــنهادهای دیگر خود
پاســخ مثبت میدهد .در استقالل هم
وضعیــت نیمکــت ایــن تیــم در فصل

اولین ردهبندی ایران با ویلموتس

ردهبندی فیفا در ماه ژوئن قرار است امروز منتشر شود .با
این حال بعد از پایان بازیهای ملی با محاسبه نتایج به
تیم ملی دست آمده ،ردهبندی جدید فیفا مشخص شده و بر این
اساس ،تیم ملی فوتبال ایران با مربیگری مارک ویلموتس با یک پله صعود
نسبت به ماه گذشته در رده  ۲۰جهان و نخست آسیا قرار داد .ژاپن با حضور
در رده  ۲۸در بین تیمهای آســیایی دوم اســت و کره جنوبی نیز در رده  ۳۷و
ســوم آســیا قرار دارد .استرالیا نیز تیم چهارم آســیا و  ۴۳جهان است .در حال
حاضر ،بلژیک ،فرانسه و برزیل در ردههای اول تا سوم جهان قرار دارند.

کمک ویلموتس به مربیان باشگاهی

مــارک ویلموتــس برای کمــک به روند آمادهســازی باشــگاهها بــرای فصل
جدید لیگ برتر فوتبال کشــور موافقت کرده است که تعداد روزهای برپایی
اردوی بعدی تیم ملی ایران کاهش یابد .این اردو ابتدا به مدت  11روز برای
اواســط تیر در نظر گرفته شــده بــود اما با اوضاعی که مربــی بلژیکی در نظر
گرفت ،به  5روز کاهش یافته و در هفته دوم تیرماه برپا خواهد شد.

روند درمانی مجید حسینی

والیبــال روز جمعــه در نخســتین دیــدار از
ســاعت  18:30بــه مصــاف کانــادا خواهنــد
رفت .شاگردان کوالکوویچ دومین دیدار خود
را مقابــل تیــم لهســتان برگــزار خواهند کرد.
تیمــی کــه قهرمــان دو دوره اخیر مســابقات
قهرمانــی جهــان بــوده و همــواره جــدال
نزدیکی با ایران داشــته و غالبــاً بازیهای دو
تیــم نزدیک و پرحاشــی ه بوده اســت .دو تیم
ایران و لهســتان تاکنون  19بار به مصاف هم
رفتهاند که لهستان  12بار و ایران  7بار موفق
به شکســت همدیگــر شــدهاند .دیــدار ایران
و لهســتان روز شــنبه  18:30برگزار میشــود.
اما آخرین حریف ایران در این هفته روســیه
است .تیمی که مدافع عنوان قهرمانی است

شرایط مشابه پرسپولیس و استقالل؛ برانکو باز میگردد؟ استراماچونی میآید؟

آبی ها معطل ،سرخ ها منتظر

او دربــاره صحبتهــای برخــی از
کارشناســان که اعالم داشتند حریفان
تیــم ملــی بــا بازیکنــان اصلــی در این
مسابقات حاضر نشدند و این موضوع
باعــث پیــروزی شــاگردان کوالکوویــچ
شــده اســت ،افــزود« :اصــاً ایــن گونه
نیست ،ســطح تیمها بســیار باالست.
تیــم ملــی تاکنــون نتیجه گرفتــه و این
موضوع باعث شــده تا برخیها چنین
صحبتهایی را مطرح کنند .متأسفانه
برخیها در عوض حمایت از تیم ملی
در حال تخریب هستند».
به جز این موضوع مباحث دیگری
هــم در خصــوص تیــم ملــی مطــرح
شــد که کوالکوویــچ در مواقع حســاس
تاکتیکی بــرای ارائه ندارد .حضرت پور
ایــن گونه درباره موضوع صحبت کرد:
«حقیقتاً کوالکوویچ مربی خوبی است
و ایــن موضوع را نه تنها من بلکه همه
بازیکنــان تیم ملــی تأییــد میکنند .او
مربــی باشــخصیتی اســت و تعصــب
بسیار زیادی به تیم ملی دارد».

سایت فدراسیون والیبال

لیــگ ملتهای والیبال  2019که برای
ایــران در هفته اول خیلــی خوب آغاز
شــد ،در هفته دوم با شکست نزدیک
مقابل برزیــل ادامه یافت .شــاگردان
کوالکوویــچ پــس از آن برابــر آرژانتین
در یــک بازی نفســگیر  1-3به پیروزی
رســیدند ،دیــداری کــه تبعــات زیادی
بــرای ایــران داشــت و چنــد بازیکــن
اصلــی تیــم بــا مصدومیــت مواجــه
شــدند .تیم ملی ایران در این شــرایط
بــه مصاف ژاپن رفت و موفق شــد در
آخرین بازی هفته دوم ،ســاموراییها
را در خانه شکســت دهــد و با  7امتیاز
این هفته را به پایان برساند .شاگردان
کوالکوویــچ بــا ایــن نتایــج هــم اکنون
پــس از برزیل در جایــگاه دوم جدول
 16تیمــی لیگ ملتها قــرار گرفتند و
در هفتههای ســوم و چهارم در ارومیه
و اردبیل میزبان خواهند بود.
محمدرضــا حضرت پــور ،لیبــرو
تیــم ملــی والیبــال در خصــوص ایــن
مســابقات به خبرنگار «ایران» گفت:
« 2هفتــه خیلــی خــوب را پشــت ســر
گذاشــتیم و ایــن بردهــا را بــه مــردم
عزیــز کشــورمان تقدیــم میکنیــم.
مســابقات را با  3برد آغــاز کردیم اما
در هفتــه دوم بازیها ســخت تر شــد.
خوشــحالیم کــه در هفتــه دوم بــا 7

امتیاز توکیو را ترک کردیم».
او بــه هــواداران ایرانــی در توکیــو و
چین اشــاره کــرد و بیان داشــت« :در 2
هفتــه ای کــه در چین و ژاپــن میهمان
بودیــم ،هــواداران مــان خیلــی خــوب
از تیــم ملــی حمایت کردنــد و حقیقتاً
ما به داشــتن چنیــن هوادارانی افتخار
میکنیــم .تیــم ملــی بــه هــر کجــا کــه
میرود هــوادار دارد و هواداران با تمام
وجــود از تیم ملی حمایت میکنند که
این بسیار روحیه بخش است».
لیبــروی ارومیــه ای تیــم ملــی بــا
اشــاره به برگزاری هفته سوم و چهارم
مســابقات در ارومیــه و اردبیــل گفت:
«خیلــی خوشــحالم کــه هفتــه ســوم
مسابقات در شهر من برگزار میشود.
از همشــهریانم میخواهــم کــه برای
حمایــت از ما به ســالن غدیــر بیایند.
ارومیــه پایتخــت والیبال ایران اســت
و تیــم ملــی بازیهای حساســی دارد
و مــا نیازمنــد حمایتهای هــواداران
مــان هســتیم .ان شــاءاهلل در ارومیــه
و اردبیــل نتایــج خوبی کســب کنیم و
با بیشــترین امتیــاز این هفته هــا را به
پایان برسانیم .این میزبانیها شانس
مــان را برای صعود بــه مرحله نهایی
باال میبرد».
حضرت پــور که در  6بازی گذشــته
تیم ملی در ترکیب اصلی تیم حضور
داشــته در پاســخ بــه این ســؤال که آیا
از عملکــردت راضــی بــودی؟ بیــان

ورود به سالن غدیر با کارت ملی بارکددار

آیندهمشخصنیست.بااینکهمذاکرات
اســتقالل و اســتراماچونی هفتههاست
ادامه دارد و مدیران این باشگاه در چند
مقطع از حضور این مربی ایتالیایی «در
چند روز آینده» به ایران خبر دادند ولی
حاال این موضوع ابعاد جدیدی به خود
گرفتهاست.
دیروز در صفحه اینستاگرام منتسب
بــه اســتراماچونی ،متنــی منتشــر شــد
و ایــن طــور برداشــت شــد کــه او آغــاز
ماجراجویــیاش در ایــران را رســماً
اعــام کرده اســت .در این پســت آمده:
«مأموریت جدید ،همه با هم .برای درک
یــک رؤیــا .از هــواداران بــزرگ اســتقالل
تشــکر میکنم .ممنونم ».ســاعاتی بعد
مشخص شــد که این صفحه اینستاگرام
متعلق به ســرمربی سابق اینتر نیست و
او فعالیتی در این شبکه اجتماعی ندارد.
با تمام این اوصاف ،اسماعیل خلیلزاده
عضو هیأت مدیره باشــگاه اســتقالل در
گفتوگو با رادیو ورزش اعالم کرد که این
مربی ،شنبه هفته آینده به ایران میآید.
خلیلزاده همچنین گفت رقــم قرارداد
اســتراماچونی و دســتیارانش  700هــزار
دالر خواهد بود.

و جدیترین و قدرتمندترین حریف ایران در
ایــن هفته به حســاب میآید .ایران و روســیه
تاکنــون در چهــارده بازی رســمی مقابل هم
قــرار گرفتهانــد که ســهم ایــران ســه پیروزی
اســت و روســیه در  11بــازی ایران را شکســت
داده اســت .دو تیم ایران و روســیه از ساعت
 18:30روز یکشــنبه به مصــاف هم میروند.
هفتــه ســوم مســابقات حســاسترین هفتــه
برای ایران اســت چرا که هر ســه تیــم کانادا،
لهستان و روســیه از رقبای جدی ایران در راه
صعود به فینال شیکاگو  2019هستند و کسب
نتیجــه مطلوب در این ســه بازی ایــران را به
صعود نزدیکتر میکند.
دیروز لیســت بازیکنان تیــم ملی والیبال

ایــران برای هفته ســوم لیــگ ملتها اعالم
شــد کــه بــا تصمیــم کوالکوویــچ ،مرتضــی
شــریفی جانشــین محمدجــواد معنوینژاد
مصدوم شــده است و این تنها تغییر ترکیب
تیم ملی در هفته ســوم اســت .تیــم ملی به
جــز معنــوی نــژاد مصدومــان دیگــری هم
دارد .پوریا فیاضی و ســیدمحمد موسوی دو
بازیکن آســیب دیده تیم ملی هســتند و این
گونه به نظر میرسد که وضعیت امیر غفور،
پشــت خــط زن تیم ملــی والیبــال ایران هم
ظاهراً چندان مســاعد نیست .گفته میشود
بــا توجــه بــه شــرایط غفــور ایــن بازیکــن در
بازیهای هفته ســوم در ترکیب اصلی ایران
قرار نگیرد و پوریا یلی جای وی را پر کند.

نشست صمیمی پیشکسوتان ورزش با یادگار امام (ره)

صالحیامیری :به مکانیزم انتخاب مجیدی اعتراض داشتیم ،نه شخص او

نشســت صمیمی پیشکســوتان ورزش
ایــران بــا حجتاالســام ســید حســن
خمینــی و رضا صالحــی امیری ،رئیس
کمیته ملی المپیک و مسعود سلطانی
فــر ،وزیــر ورزش در محــل کمیتــه ملی
المپیک برگزار شد .پیشکسوتان ورزشی
در رشتههای مختلف به همراه رؤسای
فدراسیونها در این مراسم حضور پیدا
کردند .همچنین ســید حســن خمینی
همراه با صالحی امیری از موزه ورزش،
المپیــک و پارالمپیــک بازدیــد کــرد .از
نکات قابل توجه حضور فرهاد مجیدی
در مراســم بــود کــه صالحــی امیــری را
همراهــی میکــرد .مجیــدی حاضر به
صحبت با رسانهها نشد و در مورد اینکه
سرمربی امید میشــود ،به لبخند زدن
اکتفا کرد .ســید حســن خمینی ،یادگار
امــام (ره) در این مراســم صحبتهای
کوتاهــی را انجــام داد و گفــت« :حضور
در جمــع پیشکســوتان عزیز بــرای من
به یاد ماندنی اســت .ایجاد یک افتخار
فقط برای امروز نیســت ســالها به این
افتخار مــی نازند .اینکه یک کشــتیگیر
یا یک وزنهبردار یا سایر رشتههای دیگر
در یک روز قهرمانی به دست میآورند

پزشــک معالج سیدمجید حسینی ،مدافع جوان تیم ملی که در دیدار برابر
ســوریه از ناحیه کتف آسیب دید و مجبور به عمل جراحی شد ،اعالم کرد او
حداکثر تا دو ماه دیگر به صحنه مســابقات بازمیگردد .حســینی از چند روز
دیگــر نرم دویدن را شــروع میکنــد وپس از یک دوره فیزیوتراپی به شــرایط
قبــل از مصدومیتــش بازخواهــد گشــت .ترابــزون اســپور ،باشــگاه ترکیهای
حسینی نیز روند درمانی او را به طور دقیق پیگیری میکند.

تزریق  10میلیاردی به شریانهای استقالل

اسپانسر مشترک ســرخابیهای پایتخت ،دیروز بخشی
از مطالبــات اســتقالل را پرداخــت کــرد .اســماعیل
اخبـــار خلیلزاده عضو هیأت مدیره اســتقالل مبلغ واریز شده
به حساب این باشگاه را  10میلیارد تومان عنوان کرد.

دایی به مسابقات گلف کاتالونیا نرسید

علی دایی ،زننده بیشترین گلهای «ملی» در تاریخ فوتبال جهان که توسط
پپ گواردیوال ،ســرمربی موفق منچسترســیتی به یــک تورنمنت بینالمللی
گلف در ایالت کاتالونیای اسپانیا دعوت شده بود ،به سبب برخی مشغلهها
از این ســفر بازماند .این مســابقات از دیروز آغاز شــد و  3روز طول میکشــد
امــا دایی نتوانســت در تورنمنتی که اضافه بر بــزرگان گلف ،برخی نامداران
فوتبال نیز در آن حضور مییابند ،شرکت کند.

حقوق مادامالعمر  ۳۵میلیون ریالی برای  ۳پهلوان ایران

با درخواست فدراسیون ورزشهای زورخانهای و دستور وزیر ورزش ،قرار است
 ۳پهلوان کشور که بیش از  ۳بار موفق به دریافت بازوبند پهلوانی شدهاند حق
ســفره مادامالعمــر دریافت کنند .جابر صــادقزاده ( ۵مرتبه) ،ســید محمود
میــران ( ۴مرتبــه) و آرش مردانــی ( ۳مرتبــه) پهلوانان کشــورمان هســتند که
تاکنون موفق شدهاند بیش از  ۳مرتبه بازوبند پهلوانی را دریافت کنند.

کاهش چشمگیر قیمت کاوه رضایی

که این باعث نشــاط مردم خواهد شــد
اما قهرمانی یک افتخار است که مانند
آب جوهــره تاریخ یک ملت را ســیراب
میکنــد ».در ادامــه این مراســم لوحی
از ســوی کمیته ملی المپیک که بســیار
قدیمی اســت و  ۷۰۰تا  ۸۰۰سال سابقه
دارد به سیدحسن خمینی اهدا شد.
رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک در
حاشیه این نشست درخصوص انتخاب
فرهاد مجیدی به عنوان ســرمربی تیم
فوتبال امید از ســوی فدراسیون فوتبال
و مخالفــت ایــن کمیتــه گفت«:فرهــاد
مجیدی از قهرمانهای خوشــنام کشور
اســت .بایــد مراقبت کنیم شــخصیت
مجیــدی تخریــب نشــود ،چــون مــا به

مکانیزم انتخاب اعتراض داشــتیم ،نه
شــخص او .خوشــبختانه آقای تاج هم
این باور را دارد که باید مکانیزم و مسیر
اداری و قانونــی طــی شــود ».ســیدرضا
صالحیامیــری افــزود«:در هفته آینده
ســتاد عالــی بازیهــای المپیــک بــه
ریاســت وزیــر ورزش و جوانان تشــکیل
خواهد شــد و آقای تاج هم با حضور در
این جلسه ،پیشنهاد خود را ارائه خواهد
داد .هــر چیــزی در ســتاد عالی مصوب
شود ،برای همه الزماالجراست .کمیته
ملی المپیک در فرآیند انتخاب مربیان
و ســرمربیان هیچ فدراســیونی دخالت
نمیکند ،چون این موضوع یک مسئله
تخصصی در فدراسیونهاست».

بــا توجــه به نمایش ضعیف کاوه رضایی در فصل گذشــته لیگ بلژیک و در
ترکیــب کلوب بروژ ،قیمت وی در بازار نقل و انتقالها بشــدت کاهش یافته
و از  5میلیون به  2میلیون یورو رســیده اســت .این در حالی است که بروژ به
رضایی اعالم بینیازی کرده و او باید به تیم دیگری بپیوندد.

باقری :من را چه به سرمربیگری پرسپولیس؟

کریم باقری ،مربی پرســپولیس گفت هر کس که ادعای وجود برخی خدشهها
و شائبهها را در قهرمانیهای اخیر پرسپولیس مطرح میکند ،باید با مدرک و
سند آن را ثابت کند و در غیر این صورت ،بهتر است که سکوت اختیار کند .وی
در مورد این شــایعه که در صورت نارضایتی برانکو و عدم بازگشــت وی پست
سرمربیگری را به او میدهند نیز گفت :من را چه به سرمربیگری پرسپولیس؟

پیوستن رحمتی به پدیده تکذیب شد

یکی از مهم ترین شایعات نقل و انتقاالتی دیروز این بود که سیدمهدی رحمتی
کاپیتان اســتقالل از این تیم جدا شــد و به پدیده پیوســت .این موضوع از ســوی
فرهاد حمیداوی مالک پدیده تکذیب شــد .با این حال مربی بدنســاز شــخصی
رحمتی در اینستاگرامش خطاب به او نوشت« :داداش انشاء اهلل تو تیم جدیدت
موفق باشی ».به این ترتیب جدایی رحمتی قطعی به نظر می رسد.

