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( ASاسپانیا)

ایــن روزنامــه پائولــو دیبــاال ،مهاجــم
جوان و آرژانتینــی یوونتوس و توجهی
که این روزها به وی مبذول میشــود را
به سوژه اصلیاش تبدیل کرده است و
عکسهایی از نشستهای خبری اخیر
این باشــگاه که دیباال را در کنار رونالدو
و بونوچــی نشــان میدهــد ،محصــول
چنین فضایی اســت .توتو اســپورت به
لرزشهای آ.ث.میالن و تبعات آن در
فصل جاری هم پرداخته است.

«هــول نشــید» تیتــر اصلــی ایــن نشــریه و
نشــانگر بــه هــم ریختگی شــدید اوضــاع در
منچســتریونایتد اســت که این تیــم را به رده
دوازدهــم جــدول لیــگ برتر انگلیــس تنزل
داده و صــدای همــگان را درآورده و بــا ایــن
وجود سران یونایتد همچنان بر حمایت خود
از سولسشــر ،سرمربی نروژی این باشگاه پای
میفشرند .بیخیالی پل پوگبا به مسأله فوق
و راحتطلبی وی در این روزهای سخت نیز
مطلب دیگری در این ارتباط است.

این نشــریه متمایــل به رئــال مادرید
روی گــرت بیــل ،مهاجم ولــزی رئال
مادریــد و سرنوشــت عجیب و غریب
او در این فصل تمرکز کرده و از مردی
سخن گفته که در ایام «پیشفصل»،
زیــدان خواســتار جدایــیاش از جمع
کهکشانیها بود اما ماندنی شد و هم
بهرههایــی را بــه رئــال به لحــاظ فنی
رســانده و هم فضای چنددســتگی را
در جمع آنها تقویت کرده است.

چرا تیم امید ایران ،ناامیدترین
تیم فوتبال جهان است

پشت پرده اتفاقات تیم امید

مجیدی دست به افشاگری زد ،استیلی به دفاع از خود پرداخت

عابدینی :فدراسیون تصمیم نگیرد ،فوتبال بهتر پیش میرود

امیــر عابدینی در گفتوگو بــا برنامه رادیو تهران ،درخصــوص اتفاقات تیم ملی
امید ،برکناری فرهاد مجیدی و انتخاب حمید استیلی به عنوان سرمربی این تیم
گفت« :من خیلی خوشــحال بودم کــه مجیدی در کنار اســتیلی فعالیت میکند.
مجیدی آدم باهوشــی اســت و میدانســت چه میکند و غصه خــوردم که از تیم
امیــد جدا شــد .ما بــا برداشــتن مجیدی اشــتباه دوم را انجــام دادیــم و به نظرم
فدراســیون فوتبــال تصمیم نگیــرد ،فوتبال بهتر شــکل میگیرد .مجیدی حق داشــته که معترض باشــد اما قبول
ندارم که محصص ،معینی و ...این کار را انجام دادهاند .این کار از جای دیگری دیکته شده و محصص حرف افراد
دیگری را گفته اســت .ســاکت دخالت نکند و بگذارد دیگران کار کنند .ســاکت یار تاج اســت و در همه جا باید اسم
و رســمش پنهان و آشــکار وجود داشــته باشــد 90 .درصد افرادی که از فدراســیون فوتبال رفتند ،به خاطر ساکت و
دخالتهای او رفتند .هرجا که ساکت احساس میکند نام و نان داشته باشد ،آنجا حضور دارد».

طارمی آمد ،حسینی
غایب تمرین تیم ملی

بازی تیم امید در قطر با استرالیا

حمید اســتیلی دربــاره برنامههای تیــم امید توضیح
داد« :از دوشــنبه اردوی خودمــان را شــروع کردیــم و
تــا  ۲۳مهرمــاه اردو داریم .روز جمعه با شــهر خودرو
بــازی میکنیم و بعد از آن هم عازم قطر خواهیم بود
تا با اســترالیا بازی کنیم .دوشنبه هفته آینده به تهران
برمیگردیم تا بازیکنانمان در اختیار باشگاههایشان
قــرار بگیرنــد .اردوی بعــدی مــا هــم آبانمــاه خواهد
بــود که در آن تاریخ بــا اندونزی بازی دوســتانه برگزار
میکنیــم .البتــه قبــل از اعــزام به مســابقات هــم نیاز
داریــم  ۲۱روز اردو داشــته باشــیم تــا بازیکنانمــان را
آماده کنیم ».استیلی همچنین یادآور شد« :من اصالً
نمیخواســتم در بحث مربیگری وارد بشوم اما اصرار
کردند تا هدایت تیم امید را قبول کنم».

دلفی :مجیدی من را میشناخت

یونــس دلفی ،بازیکن تیم ملی امید ایران در حاشــیه
تمریــن دیروز تیم امید در جمــع خبرنگاران در مورد
اســتیلی گفــت« :مــا خیلــی وقت اســت با ایشــان کار
میکنیم وآقای اســتیلی میتواند خیلــی به ما کمک
کنــد چون ما را خیلی میشناســد و بــه لحاظ علمی و
دانش و نظم خیلــی کارایی زیادی دارد و میتواند ما
را راهی المپیک کند ».این لژیونر فوتبال که در شارلوا
بلژیک بــازی میکند ،دربــاره مصاحبه اکبر محمدی
کــه گفته بود فرهــاد مجیــدی برخــی از بازیکنان تیم
ملــی امیــد را نمیشــناخت ،گفــت« :مــن نمیدانم
موضوع چیســت اما مجیدی من را میشــناخت .من
در اردوها نبودم و در فیفادیها به تمرینات میآمدم
و فقط یک بار در اردوها با مجیدی کارکردم».

دایی :مجیدی نباید مربیگری امیدها را میپذیرفت

علی دایی درباره حواشــی تیم ملی امید و حضور اســتیلی در رأس کادر فنی این
تیــم به ایســنا گفت « :خیلی به طور ریز مســائل تیم ملی امیــد را دنبال نمیکنم
اما تیم ملی امید ما باید بهترین کادر فنی را در اختیار داشــته باشــد تا بعد از این
همه ســال به المپیک صعود کند .به غیر از انشــاءاهلل گفتن کار دیگری از دســت
مــا برنمیآیــد اما انشــاءاهلل بتوانند موفق باشــند و تیم ملی امیــد را به المپیک
ببرند .همه ما آرزو داریم تیم ملی امید خوب شکل بگیرد و به المپیک صعود کند .من برای آقای استیلی آرزوی
موفقیــت میکنــم تــا در تیم ملی امید کــه راه پرخطــری در پیش دارد ،موفق باشــد .در کم و کیــف کارهای فرهاد
مجیدی هم نیســتم اما او اگر میماند و تیم ملی به المپیک صعود نمیکرد ،پرونده مربیگریاش بســته میشد.
مجیــدی دوســت و رفیــق من اســت و زمانی که نامــش به عنــوان گزینه ســرمربیگری تیم ملی امید مطرح شــد،
دوست نداشتم این پیشنهاد را قبول کند».

یک میلیارد هزینه برای هیچ

استقاللیها پس از اعالم رأی  :CASجام قهرمانی هدیه سازمان لیگ به پرسپولیس بود

جام قهرمانی ســوپرجام فصل ۹۶-۹۷
اواســط ســال  97طی مراســمی توسط
ســازمان لیــگ به باشــگاه پرســپولیس
اهــدا شــد امــا باشــگاه اســتقالل کــه در
آن زمــان نســبت به برگــزاری بــازی در
زمــان مقرر امتناع کرده بودند ،به دلیل
اهدای این جام به پرسپولیس از کمیته
انضباطــی و کمیته اســتیناف که رأی به
اهدای آن به باشــگاه پرســپولیس داده
بودنــد ،بــه دادگاه عالــی ورزش CAS
شــکایت کردنــد کــه در نهایــت جــدال
ســرخابیها بر ســر ســوپرکاپ دوشــنبه
شــب با رأی  CASبه ســود پرســپولیس
خاتمــه یافت .پس از مشــخص شــدن
قهرمان ســوپرکاپ ،باشگاه پرسپولیس
هم بــرای اهدای جام اعالم داشــت که
کاپ قهرمانــی در حضور پیشکســوتان
باشــگاه به تیم اهــدا خواهد شــد .البته
این پایان ماجرا نبود و دیروز صحبتها
درخصــوص رأی دادگاه عالــی ورزش
بسیار بود .پس از مشــخص شدن رأی،
طرفداران اســتقالل در فضــای مجازی
نســبت به مدیرعامل باشگاه معترض
شدند که امیرحسین فتحی ،مدیرعامل

اســتقالل ایــن گونه پاســخ انتقــادات را
داد« :جــام قهرمانــی ســوپرجام هدیه
سازمان لیگ به پرســپولیس بود ».این
تنهــا ادعــای مدیرعامل اســتقالل نبود
و عبــاس ملکــی ،رئیــس هیــأت مدیره
سابق اســتقالل که در زمان او مسئوالن
این تیم به دادگاه  CASشــکایت کردند
نیــز چنین عقیدهای داشــت و این جام
را هدیــه ســازمان لیــگ به پرســپولیس
دانست .در این بین مدیرعامل استقالل
مدعی شــد که دیگــر اعتراضــی به این
رأی نخواهنــد داشــت .پــس از ادعــای
استقاللیها درخصوص هدیه سازمان
لیگ به پرسپولیس ،اظهار نظرها ادامه
داشت و امیر صدیقی ،کارشناس ارشد
حقوقــی بینالملــل ورزش در مــورد
شکایت باشگاه استقالل به  CASگفت:
«یــک پرونده کامالً ایرانی را بیدلیل به
یک دادگاه خارجی سپردیم؛ آن هم در
حالی که از ابتدا تقریباً رأی دادگاه عالی
ورزش نیــز قابل پیشبینی بود .تمامی
مدارک و مستندات به نوعی رأی کمیته
انضباطی و کمیته اســتیناف فدراسیون
فوتبــال را تأییــد میکــرد امــا ایــن آرا

تسنیم

تمرین دیروز تیم ملــی فوتبال در زمین
شماره یک ورزشــگاه آزادی در شرایطی
برگزار شــد کــه از حضــور خبرنــگاران در
ایــن محــل جلوگیری شــد و آنهــا مدتی
پشــت درهای بســته معطــل ماندند که
ایــن امر بــا اعتــراض خبرنــگاران مواجه
شد .ملیپوشان که از اوایل این هفته زیر
نظر مــارک ویلموتس تمرین میکنند و
برای مســابقه روز پنجشنبه برابر کامبوج
در ادامه دور مقدماتی جام جهانی 2022
و جــام ملتهــای آســیا  2023تــدارک
میبیننــد ،در تمریــن دیــروز فقط ســید
مجید حســینی را که مصدوم اســت ،در
جمع خــود نداشــتند .در ابتدا ســرمربی
بلژیکی تیم ملی با بازیکنان صحبت کرد
و ســپس دریبل و پاسکاریهای سریع در
دستور کار آنها قرار گرفت .امید نورافکن،
بازیکن تازه اضافه شــده بــه اردوی ملی
نیز در تمرین دیروز شرکت کرد و مهدی
طارمــی و میالد و مهردادمحمدی نیز از
دیروز بــه جمع حاضران اضافه شــدند.
علیرضا بیرانوند ،محمد رشید مظاهری
و پیام نیازمند 3 ،دروازهبان دعوت شده
نیز با مربی اختصاصی و جدا از ســایرین
تمرینکردند.

سایت فدراسیون فوتبال

گروه ورزش  /وضعیت بغرنج تیم ملی
امید و مسائل پشــت پردهای که در این
تیم رخ داده ،باعث شــد دوشــنبه شب
برنامــه «فوتبــال برتر» بخــش ویژهای
از زمــان خــود را بــه حاشــیههای رخ
داده در ایــن تیــم اختصــاص دهــد .در
ابتدا حمید اســتیلی که بــه جای فرهاد
مجیــدی به عنوان ســرمربی تیــم امید
انتخاب شده ،میهمان حضوری برنامه
بــود و ســپس مجیدی روی خــط آمد تا
پاســخ صحبتهــای اســتیلی را بدهد.
در ادامــه اســتیلی کــه برنامــه را تــرک
کرده بود ،برای پاســخ بــه موارد مطرح
شده از ســوی مجیدی روی خط برنامه
آمــد .در دقایــق پایانی برنامــه هم اکبر
محمدی در تماس تلفنی ،توضیحاتی
در حمایت از استیلی ارائه داد .استیلی
در بخش اول صحبتهای خود درباره
موضــوع دخالــت در کار ســرمربی کــه
مجیــدی بــه آن در متــن اســتعفایش
اشــاره کــرده بــود ،چنیــن توضیــح داد:
«ما شرح وظایف خودمان را میدانیم.
کار مــا نظارت بود نه دخالت ».او اینکه
آیــا در تعویضهــا دخالت میکــرده یا
اینکــه چــه بازیکنی باشــد یا نــه را کامالً
تکذیــب کــرد« :اصــاً نمیگفتــم .مگر
میشــود؟ مجیدی اختیار کامل داشت
و مــا فقط به او کمک میکردیم و حتی
برنامههای تمرینی را از ما خواســت که
بــه او دادیم و میتوانید از بازیکنان هم
بپرســید ».اســتیلی دربــاره اینکــه گفته
میشــود خودش میخواسته سرمربی
شــود هــم چنیــن واکنشــی داشــت:
«اصــاً .میتوانیــد از اعضــای کمیتــه
فنی بپرســید .بعــد از رفتن کرانچار هم
میخواســتند مــن ســرمربی شــوم ولی
مــن قبــول نکــردم و حــاال هــم فقط به
خاطــر اینکــه زمان کــم بود و شــناختی
که از بچهها داشــتم ،بــه خاطر آنها این
مسئولیت را قبول کردم».

ëëمجیــدی :میخواســتند معینــی،
محصص و امامیفر دستیارم باشند
در ادامــه برنامــه مجیــدی دربــاره
شــرایطی که برایش به وجود آمده بود،
صحبت کــرد« :یک روز محصص گفت
اگــر میخواهی به المپیک صعود کنی،
باید فریدون معینی را به عنوان دستیار
انتخــاب کنــی امــا نپذیرفتم .بعــد اکبر
محمــدی گفــت محصص را بــه عنوان
دستیار انتخاب کن که من قبول نکردم.
ســاکت هــم بــه مــن علیرضــا امامیفر
را بــه عنوان دســتیار معرفی کــرد و من
رد کــردم ».او درباره اســتیلی هم چنین
نظــر داد« :قبــل از اینکــه مســئولیت
ســرمربیگری تیم امیــد را بپذیرم اصالً
نمیدانســتم اســتیلی مدیــر فنــی هــم
هســت .چرا برای بازیکنان جلسه آنالیز
میگذارنــد .یک روز دیدم اســتیلی یک
لیســت جلوی مــن گذاشــت کــه در آن
نــام امیــد نورافکــن را در دفــاع نوشــته
بــود .مثالً عارف آغاســی بازیکــن فوالد
را نمیگذاشــتند دعــوت کنــم .نــام دو
بازیکــن را دادم کــه دعــوت شــوند .از
فدراســیون گفتند اینها را نمیتوانید به
ازبکســتان ببریــد .چــون برای آنهــا ویزا
صادر نشــده .ویــزا را روی لیســت قبلی
گرفتیم که استیلی داده .اگر من هم زیر
بــار حرف آقایان میرفتم و دســتیارانی
که پیشــنهاد دادند را انتخاب میکردم،
میگفتنــد مجیــدی بهترین اســت .اگر
نظارت این است که در لیست انتخابی
ســرمربی دســت ببرند ،پس من اشتباه
میکنم و از همه عذر میخواهم».
ëëاستیلی:مجیدیخودشمیخواست
من آنالیز کنم
پــس از پایان صحبتهــای مجیدی،
اســتیلی روی خــط آمــد و پاســخ او را
ایــن چنیــن داد :خیلــی مهــم اســت که
واقعیتها را بگوییم ،ایشــان خودش به
مــن گفت که آنالیز کن ،چــون نمیتواند

آنالیز کند .من همیشــه لباس شــخصی
میپوشــیدم و دو دفعــه لبــاس ورزشــی
پوشــیدم .با فرهاد کار داشتم و به بازیکن
چیزی نگفتم .عارف آغاسی در اردویی که
آقای کرانچار حضور داشت ،در ارنج نبود
و اردو را تــرک کرد .شــما بازیکنی که اردو
را تــرک کرده چــه تصمیمی دربــارهاش
میگیرید؟ ما از او تعهد گرفتیم ».استیلی
همچنین گفت« :ایشــان مربیــان ایرانی
را بــه هیــچ عنــوان قبــول نداشــت .آقای
محمدی گفت که آقای قلعهنویی برنامه
دارد امــا فرهــاد گفــت مــن زمانــی که در
استقالل بودم ،برنامهای از ایشان ندیدم.
ما گفتیم مگر میشــود یک مربی برنامه
نداشته باشد و قهرمان شود؟ شخصیت
آقــای محصــص اینطــور نیســت کــه
بگوید آقای معینی باشــد .چندین مربی
پیشــنهاد شــدند و آقــای معینــی هــم با
اصرار ما آمد که مشاور باشد».
ëëمحمــدی :مجیــدی میخواســت
برادرش را بیاورد
اکبــر محمدی ،رئیس کمیتــه جوانان
فدراســیون در واکنــش بــه صحبتهــای
مجیــدی و دخالــت اعضــای کمیته فنی
در کار او گفت« :پیشــنهاد فرهاد مجیدی
برای مربیگری تیم امید ،بــرادرش فرزاد
بود .من آقای معینی را به عنوان مشــاور
معرفــی کردم بدون هیــچ اجباری .وقتی
دیــدم آقــای معینــی را هم قبول نــدارد،
گفتم آقای محصص مشاور شما باشد که
در استقالل با شما کار کرده .مجیدی گفت
باعث افتخارم اســت ولی از آن به عنوان
دســتاویز اســتفاده کرد .مقابل ازبکستان
مجیدی پست بازیکن را نمیشناخت و از
استیلی راهنمایی خواست که این چالش
ایجاد شد .در جلســه آنالیز خود مجیدی
درخواســت کــرد اگــر امکانــش هســت،
اســتیلی جلســه آنالیز بگذارد .او موقعی
کــه از طــرف بازیکنــان مــورد ســؤال قــرار
میگرفت ،جواب فنی نداشت.

این همان جامی است که آبان  97در مراسمی توسط سازمان لیگ به مسئوالن باشگاه پرسپولیس اهدا شد

را برنتابیدیــم و بــه یــک نهــاد بیرونــی
مراجعه کردیم .باشــگاه اســتقالل هم
در نهایــت از دادگاه  CASجامــی برنده
نشــد و فقط مــدت زیادی هــواداران دو
تیــم اســتقالل و پرســپولیس را معطل
گذاشــتیم و با افکار عمومی بازی شد».
البتــه در ایــن بیــن تنهــا زمــان صــرف
ارســال رأی به دادگاه  CASنشد و طبق
شنیدهها برای این پرونده رقمی حدود
یک میلیارد تومان هزینه شده است که
البته اســتقاللیها که رأی به ضررشــان
بــوده ،حــاال بایــد  80درصــد از هزینــه

دادرسی این پرونده را بدهند .آن چیزی
که تا االن مشــخص است ،استقاللیها
در ایــن مــدت حــدود  64هــزار فرانــک
سوئیس برای پیش بردن این پرونده در
دادگاه حکمیــت ورزش هزینــه کردند،
البتــه ایــن مبلــغ امــکان دارد در آینــده
اضافه هم شود اما فعالً  64هزار فرانک
سوئیس که بیش از  750میلیون تومان
میشــود ،هزینــه هنگفت اســتقاللیها
اســت .اما فقط باشگاه استقالل نیست
کــه در ایــن پرونــده ضــرر مالــی کــرده.
فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس

هم مجموعاً متحمــل هزینههای چند
صد میلیونی شدهاند .اما محمدحسین
انصاریفــرد پس از اعــام رأی مبنی بر
قهرمانی پرســپولیس ،درخصوص این
قهرمانــی و پرداخــت هزینههــا گفــت:
«قهرمانــی پرســپولیس در ســوپرجام
را بــه نیابــت از همــه اعضــای تیــم و
باشــگاه و پرسپولیســیها بــه خانــواده
داغــدار جعفــر خــان کاشــانی تقدیــم
میکنیــم .هزینههــای ایــن دادگاه را
اســتقالل میپردازد زیرا استقالل شاکی
ایــن پرونده بــوده اســت ».علی خطیر،
معاون ورزشــی سابق باشــگاه استقالل
کــه از قضــا مدیــر و کارشــناس حقــوق
ورزشــی نیز بوده ،در زمــان اهدای جام
ســوپر کاپ نســبت بــه ایــن موضــوع
معتــرض شــد و اعالم داشــت کــه این
کاپ باید به اســتقالل برگرداننده شود.
او جــزو افرادی بود که بارها نوید میداد
سوپرکاپ به استقالل بازخواهد گشت و
با صرف هزینه باشگاه چندین بار راهی
ســوئیس شده بود تا از باشگاهش دفاع
کند کــه البته با اعالم رأی فعالً ســکوت
اختیار کرده و حرفی نمیزند.

صحبتهای حمید استیلی ،فرهاد مجیدی و اکبر محمدی
در برنامه دوشنبه شب «فوتبال برتر» را دیدید و شنیدید؟
یادداشت اگر نه ،حتماً ســری به آرشــیو شــبکه  3یا کانالهای خبری
فعال در فضای مجازی بزنید ،این بخش از برنامه را دانلود
کنیــد و ببینید .تک تک جمالت این افراد همانند تکههای
یــک پازل اســت کــه با کنــار هم قــرار دادن آنهــا ،تصویری
روشــن و واضــح از وضعیت تیــم ملی فوتبــال امید پیش
مهدی ملکی
دبیر گروه ورزش رویمــان قــرار میدهد .در واقع بهتریــن و گویاترین تحلیل
دربــاره تیــم ملی فوتبــال امیــد ،از دل همین افشــاگریها
و کشــمکشهای طرفیــن بیــرون میآیــد .بدون روتــوش ،سانســور و البته ابهام
میتوان متوجه شــد کــه چرا تیم امید ایــران ،ناامیدترین تیم فوتبــال در جهان
اســت .بالیی که باند و باندبازی و رفیق بازی ســر این فوتبال و آیندهاش آورده و
احتماالً خواهد آورد ،تأسفآور است .ای کاش میشد به این سؤال پاسخ داد که
واقعاً در این فدراســیون  5ستاره چه خبر است؟! شمردن ستارههای فدراسیون
 ۵ستاره سادهتر از آن چیزی است که به نظر میرسد.
فرهاد مجیدی دستیار اسپانیایی میخواهد اما فدراسیون نمیپذیرد .در این
شــرایط هر یک از اعضای کمیته فنی ،فردی را پیشــنهاد میکنند .در واقع حتی
اعضای کمیته فنی هم برای انتخاب یک دســتیار ،اجماع نداشتهاند .براساس
ادعای فرهاد مجیدی ،محصص آقای معینی را به مجیدی پیشنهاد میدهد.
اکبر محمدی ،محصص را و ســاکت هم امامیفــر را .در این میان دخالتهای
استیلی که خود داستانی عجیبتر است ،گرچه همچنان سؤال بزرگ این است
که فرهاد مجیدی با چه مکانیزم و براســاس چه فاکتورهایی برای سرمربیگری
تیمی که قرار اســت به حســرتی چند دههای پایان دهد ،انتخاب شد .مخالفان
عملکرد مجیدی در فدراســیون ،تأکید دارند او حتی بازیکنان را نمیشــناخت.
یکــی میگویــد خود مجیدی از ما کمک خواســت و دیگــری ادعا میکند فرهاد
هیچ مربــی ایرانیای را قبول ندارد .نتیجهگیری از صحبتهای اعضای کمیته
فنــی این اســت کــه مجیدی چیــزی از مربیگــری نمیدانــد! خب چطــور به او
اطمینان شد و وقتی این اعتماد شکل گرفت ،چرا تا این اندازه در کار او دخالت
شده است؟ در واقع بر اساس روایت مجیدی ،حوزه اختیارات او بسیار محدود
شده بود .استیلی که مدیر تیم بوده ،تأکید کرده فرهاد خودش کمک خواست.
آیــا معنــای کمک این اســت که تیــم را تمرین بدهیــد ،در جلســه آنالیز اصول
دفاعی را به بازیکنان بگویید و ناراحت شوید که چرا سرمربی ارنج تیم را برای
بازی تدارکاتی با شما چک نکرده است؟
در فوتبال ایران مرسوم است که هنگام ناکامی کمیته ارزیابی و ریشهیابی
تشــکیل شود .اگر امیدها المپیکی نشــدند ،نیازی به تشکیل چنین کمیتهای
نیســت .صحبتهــای مجیــدی ،اســتیلی و اکبــر محمــدی و البتــه اتفاقــات
ریز و درشتی که طرفین آن را فاش کردهاند ،خود بهترین ارزیاب و ریشهیاب
ناکامی اســت .دوشــنبه شــب مشخص شــد که چرا بیش از  ۴دهه است تیم
امید ،المپیکی نمیشود.

مخالفت تاماش آیان با درخواست ایران

فدراســیون جهانی وزنهبرداری با درخواست ایران مبنی بر
حضور کیانوش رستمی و سعیدعلی حسینی در مسابقات
اخبــــار گزینشی ســوئیس موافقت نکرد .به این ترتیب سعیدعلی
حسینی که در دوره دوم مسابقات گزینشی درهیچ مسابقهای شرکت نکرده،
طبق قوانین فدراســیون جهانی شــانس حضور در المپیک  2020را از دســت
داد .کیانوش رستمی هم با توجه به اینکه امتیازهای زیادی از دست داده کار
بسیار سختی برای کسب سهمیه و رسیدن به المپیک توکیو دارد.

دادخواست برانکو در فیفا به جریان افتاد

بــا اینکــه پرسپولیســیها مدعــی هســتند پــس از مذاکــره بــا وکیــل برانکــو
ایوانکوویــچ ،زمینــه پــس گرفتن شــکایت وی بــه فیفــا را مهیا کره و بــا او به
توافــق مالی رســیدهاند ،دیروز گزارش شــد که مراحل و مراتب رســیدگی به
دادخواست سرمربی سابق سرخهای تهرانی در فیفا به جریان افتاده است.

بازگشت رضا مهاجری به تمرینات نساجی

رضــا مهاجــری ،ســرمربی نســاجی کــه در اعتراض بــه مشــکالت مالی این
باشــگاه قائمشــهری و صــادر نشــدن کارت بــازی چنــد بازیکــن تیمــش در
تمرینات دوشــنبه نساجی شــرکت نکرده بود ،پس از برگزاری جلسهای تازه
با ســران این باشــگاه و گرفتــن قولهــای الزم از آنان ،عصر دیــروز در محل
تمرین حاضر شد و اداره امور را دوباره در دست گرفت.

تارتار :اصرار نکنید ،برنمیگردم

مهدی تارتار که ســران نفت مسجدسلیمان سعی در بازگرداندن وی به این
تیم لیگ برتری داشــتهاند ،گفت«:اصرار نکنیــد ،برنمیگردم .بدقولیهای
مالی این باشگاه جایی برای بازگشت به این تیم باقی نگذاشته است».

دلیل درگیری حاللی و شاگردش مشخص شد

اسماعیل حاللی ،سرمربی سابق تیم امید پرسپولیس در مورد درگیریاش
بــا یکــی از بازیکنــان این تیم چنیــن توضیح داد « :پــدر یکــی از بازیکنان ما
سرپرســت تیم نفــت ایرانیان بود و چون یــار ما کنار زمین بــه داور اعتراض
کرد ،به سمت او رفتم و خواهان آرامش وی شدم .در حرفهای او احساس
کردم که به مبلغ قرارداد پســرش با پرســپولیس معترض اســت و در نتیجه
در پایان دیدار از فرط ناراحتی یک ســیلی به صورت شــاگردم زدم اما بعداً
بابت آن برداشت اشتباه و سوء تفاهم عذرخواهی کردم».

سردار در تیم منتخب هفته لیگ روسیه

درخشــش ســردار آزمون طی پیــروزی  3-1این هفته زنیــت مقابل اورال در
لیگ فوتبال روســیه ســبب شد ســایت «هواسکورد» این کشــور وی را در تیم
منتخــب هفتــه این لیگ قــرار بدهــد .وی در این دیدارهم یــک گل زد وهم
یک پاس گل داد.

آغاز عملیات جذب مهاجم جدید در پرسپولیس

با ناامید شدن پرسپولیس از جونیور براندائو ،مهاجم برزیلی و کم اثر این تیم،
عملیات جذب یک مهاجم خارجی تازه برای این باشگاه کلید خورده است.
ازآنجــا کــه براندائو انتخاب شــده توســط گابریــل کالدرون بود ،محمدحســن
انصاریفــرد مدیرعامــل ســرخها قصد دارد این بــار حــرف اول را در انتخاب
مهاجم جدید بزند و تسلیم محض نظر این مربی آرژانتینی نشود.

دعوت  24بازیکن به اردوی جوانان

از ســوی ســیروس پورموســوی ،ســرمربی تیم ملی فوتبال جوانان ایــران24 ،
بازیکــن بــه اردوی جدید این تیم کــه از  19تا  26مهر در مرکــز ملی فوتبال در
تهران برپا میشود ،دعوت شدند .این تیم برای حضور در پیکارهای مقدماتی
قهرمانی جوانان آسیای  2020که از  15آبان آغاز میشود ،آماده می شود.

پایان محرومیت پالتینی

محرومیت  4ساله میشل پالتینی ازهرگونه فعالیت مدیریتی و اجرایی در فوتبال
دیروز به پایان رسید .کاپیتان و سرمربی سابق فرانسه به بهانه دریافت مبالغی
مبهم و توجیه نشده از فیفا در زمان ریاست سپ بالتر ،از ریاست یوفا و عضویت
در شورای افتخاری مدیران فیفا خلع و دچار محرومیت فوق شده بود.

