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درخشش کاراته در لیگ جهانی با  5مدال

تیــم ملــی کاراته مــردان و بانوان ایــران در نخســتین مرحله
مسابقات لیگ جهانی در سال  2020که به میزبانی شیلی در
اخبـــار
شــهر سانتیاگو آغاز شده ،با کســب  5مدال خوش رنگ شب
طالیی را برای کاراته ایران رقم زدند و رزیتا علیپور ،حمیده عباسعلی ،ذبیحاهلل
پورشیب ،حمیده عباسعلی و سجاد گنجزاده به ترتیب با شکست حریفان خود
موفق شدند  ۵مدال طال در تاتامی شیلی را از آن خود کنند .ضمن اینکه صالح
اباذری هم به نشــان برنز دســت یافت .البته ســارا بهمنیار و طراوت خاکسار نیز
موفق به کســب مدال نشدند .گفتنی است سایت فدراسیون جهانی در گزارشی
عملکرد کاراتهکاهای ایرانی را که قهرمان شدند ،غافلگیرکننده توصیف کرد.
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ایل تمپو (اروگوئه)

تســاوی پــرگل و تماشــایی  3-3پاری
سنژرمن ،صدرنشــین لیگ فرانسه با
موناکــو در جریــان دیدارهای یکشــنبه
شــب ،تبدیــل بــه گــزارش و عکــس
نخســت ایــن روزنامه شــده اســت .دو
گل نیمــار برزیلــی در ثبت ایــن نتیجه
بســیار موثــر بــود .اکیــپ گزارشــی از
پیکارهــای فصل جــاری جــام جهانی
بیاتلون (اســکی دشتنوردی همراه با
تیراندازی) هم دارد.

هتتریک ســرخیو آگوئــرو در برد 6-1
منچسترســیتی مقابــل اســتون ویال در
لیــگ برتر انگلیــس ،گــزارش اول این
نشــریه را شــکل داده اســت .آگوئــرو
تعــداد گلهــای خــود را در ســالهای
حضورش در لیگ جزیره به عدد 177
رســاند .او باالتر از تیهری آنری ،ســتاره
فرانســوی ســابق آرســنال بــه بهترین
گلــزن خارجی تاریخ ایــن لیگ تبدیل
شد.

اهمیــت قهرمانــی رئــال مادریــد
در ســوپرجام فوتبــال اســپانیا کــه بــا
ی یعنــی
پیــروزی برابــر تیــم همشــهر 
اتلتیکومادرید به دست آمد ،آنقدر زیاد
است که این روزنامه سیاسی هم عکس
اول خود را به این مهم اختصاص داده
و جزئیــات و اظهارنظرهــای مربیــان و
بازیکنان دو تیم هم آورده شــده است.
ایل تمپو گزارشهایی از مســابقات این
هفته لیگ اروگوئه هم دارد.

ســعید رمضانی ،داماد ناصر حجازی اســطوره فقید اســتقالل که ســابقه بازی
در چنــد تیــم لیگ برتــری را دارد ،به عنوان سرپرســت جدید تیــم فوتبال این
باشــگاه معرفی و در این سمت جانشین ستار همدانی شد که فرهاد مجیدی،
ســرمربی آبیها عالقهای به ادامه حضور وی در این ســمت نداشت .همدانی
البته به سمت معاون اقتصادی جدید استقالل معرفی شده است.

علی شفیعی در گفتوگو با «ایران» :

شب فینال با قرص خواب هم نتوانستیم بخوابیم
ِ

بازگشت دیاباته در روز پا به توپ شدن نامجومطلق

مشــخصه مهم تمرین دیروز آبیهای تهرانی این بوده که شــیخ دیاباته که
مدتــی به تعطیالت رفته و ســپس روز یکشــنبه به تهران رجعــت کرده بود،
یــک بار دیگر در تمرین آنان حاضر شــد اما به صــورت اختصاصی و جدا از
ســایرین به تمرین پرداخت و بیشتر مشغول بدنسازی شد تا به تدریج خود
را به ســطح آمادگی دیگران برســاند .در روزی که خبری از ســیاوش یزدانی
مصدوم و هروه میلیچ ناراضی در تمرین استقالل نبود ،مجید نامجومطلق
همپا با فرهاد مجیدی آبیها را تمرین داد و حتی پا به توپ هم شد.

همقسمشدیمباقهرمانیوصعودبهالمپیکبرایلحظاتیهمکهشده،لبخندرابرلبانمردمبیاوریم
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

تمرین سرخها در غیاب رادو ،نعمتی و رسن

تمرین دیروز پرســپولیس در شــرایطی انجام شــد کــه بوژیدار رادوشــوویچ،
ســیامک نعمتی و بشار رســن هر یک به دالیلی غایب بودند .دراین تمرین
که در ورزشــگاه خیریه عمل انجام شــد ،کریم باقری اداره کارها را در دست
داشــت و بازیکنان پس از تمرینات آمادگی جســمانی ،به مرور تاکتیکهای
مورد نظر پرداختند .فوتبال تحت فشــار در نیمی از زمین ،دیگر برنامه اجرا
شده توسط سرخها در تمرین دیروزشان بود.

زیدان؛ سلطان فینالها

صید تازه فوالد و سپاهان

زبیر نیکنفس که ســابقه حضور در صنعت نفت آبادان و تیم ملی فوتبال
جوانــان را هــم دارد ،دیروز به فوالد پیوســت .وی در نیم فصــل اول پیراهن
ذوب آهــن را بر تن داشــت .در ضمن ســروش رفیعی هافبک بازی ســاز که
نیم فصل نخست لیگ برتر جاری در تیم شهرخودرو حضور داشت ،دیروز
با نظر قلعه نویی به سپاهان پیوست.

کنارهگیری سارا خادم الشریعه از تیم ملی شطرنج

در روزهایــی کــه شــاهد مهاجرت چند ورزشــکار بــه خارج از
کشــور هستیم ،ســارا خادم الشــریعه ،اســتاد بزرگ شطرنج
ایــران با منتشــر کــردن پســتى در اینســتاگرامش از تیم ملى
شــطرنج ایران کنارهگیری کرد! خادم الشــریعه در چند سال
اخیــر بهترین شــطرنج باز زن ایران محســوب میشــود و در
رنکینگ جهانی جزو  40نفر برتر به شمار میرود.

استیلی :باید تا آخرین ثانیه بجنگیم

تمریــن دیــروز تیــم ملــی فوتبال امیــد ایــران در شــهر ســونگاالی تایلند در
شــرایطی انجام شــد کــه اعضای این تیــم برای رهایــی از غم روحی ناشــی
از شکســت روز یکشــنبه خود مقابل کــره جنوبی حلقه اتحاد تشــکیل دادند
و متعهــد شــدند که تــا آخرین ثانیه بــرای صعود از گروه خــود در پیکارهای
انتخابــی المپیــک  2020بجنگند .حمید اســتیلی ،ســرمربی امیدهای ایران
نیــز خطاب به شــاگردان گفــت« :لیاقتی بیــش از این داریم و باید مســابقه
آخرمــان برابــر چیــن را جــدی بگیریم بخصوص کــه در صورت پیــروزی (و
شکســت ازبکســتان مقابل کره) هنوز شــانس صعود برای ما متصور خواهد
بود ».بازی ایران -چین بعدازظهر فردا (چهارشنبه) برگزار میشود.

نقل و انتقاالت شبانه پرسپولیس؛
جدایی احمدزاده و جذب اوساگونا

نقل و انتقاالت شــبانه و اعالم اخبار در پایان شب یا نیمه
شــب ،به برنامه جدید باشــگاه پرســپولیس تبدیل شــده!
چهــره
در شــرایطی کــه کمتر کســی تصور میکرد قرارداد فرشــاد
احمدزاده فســخ شود ،بامداد دوشنبه (دیروز) او به همکاریاش با این تیم
پایــان داد و بــا گرفتن یک تابلوفرش با انصــاری فرد عکس یادگاری گرفت.
احمــدزاده گفــت « :به من گفتند که کمک کن و من هم بدون هیچ شــرط و
گالیهای قراردادم را فســخ کردم .خدا را شــکر بازیکنی نیســتم که پیشــنهاد
نداشته باشم و خیلی زود تیم جدیدم اعالم میشود».
دومیــن خبــری هــم کــه نیمه شــب
منتشــر شــد ،جذب کریســتین اوساگونا
مهاجــم  29ســاله نیجریــه ای بــود تا او
نخســتین خریــد زمســتانی ســرخها و
یازدهمیــن آفریقایــی تاریــخ ایــن تیــم
باشد .این انتقال در حالی رقم خورد که
باشگاه فوالد اعالم کرد تست پزشکی او
با ابهام مواجه است .البته سعید آذری مدیرعامل فوالد به کنایه گفت« :در
مورد انتقال اوســاگونا باید شکســت را قبــول کنیم .حتماً توانمندی باشــگاه
پرسپولیس در این مورد بیشتر از ما بوده است».
اوساگونا که نیم فصل دوم فصل گذشته را در ذوب آهن بازی و در  19بازی
 4گل برای این تیم زده بود ،پس از ترک اصفهان به چجو یونایتد کره جنوبی
رفت ولی نتوانســت برای این تیم موثر باشــد و در  11بــازی تنها یک گل برای
این تیم به ثمر رســاند .اوساگونا که ســابقه بازی برای راجا کازابالنکا مراکش،
مالینس و وســترولو بلژیک و ام صالل قطر را هم دارد ،دیروز از دفتر باشــگاه
پرســپولیس راهی هیأت فوتبال اســتان تهران شد تا قرارداد خودش را در این
هیــأت بــه ثبت برســاند .بنا بر اعــام بخش بینالملل باشــگاه پرســپولیس،
ظرف کمتر از  2ســاعت ITC ،او دریافت شــده و اوساگونا پیراهن شماره  99را
می پوشد .و سابقه دو بازی ملی برای نیجریه را هم در کارنامه دارد.

سایت فدراسیون والیبال

پیــروزی یکشــنبه شــب رئــال مادریــد مقابــل همشــهریاش اتلتیکــو در فینال
ســوپرجام اســپانیا نه تنهــا قهرمانی جدیــدی را نصیب کهکشــانیها کرد ،بلکه
سبب شد رکورد فوقالعاده زینالدین زیدان در مقام سرمربی رئال درخشانتر
شود .زیزو از زمان منصوب شدنش به عنوان سرمربی رئال این تیم را در  9فینال
داخلــی و خارجــی هدایت کرده و در هیچ یک نیز بازنده نشــده و حتی پریشــب
کــه کار رئال مقابل اتلتیکو در ســوپرجام اســپانیا گره خورد و بــازی تا دقیقه 120
با تســاوی بدون گل ســپری شد ،وی را با ســوق دادن شــاگردانش به برد  4-1در
ضربات پنالتی ،نوار اســتثنایی فتوحاتش را استمرار بخشید .چنین توفیقهایی
سبب شده روزنامه « »ASاسپانیا ،زیدان را «سلطان فینالها» بنامد.

اقدام جنجالی کوالکوویچ؛ هیس به منتقدان؟!

سرمربی صربســتانی تیم ملی والیبال در ماههای گذشته بارها
توســط منتقدانــش بــه چالش کشــیده شــده و با نقدهــای آنها
سـوژه مواجه بود .در این شــرایط پس از موفقیــت ایگور کوالکوویچ به
همراه تیم ملی والیبال ایران در صعود به المپیک ،عکســی جنجالی از او منتشــر
شــد .این مربی در صفحه شــخصیاش تصویری از خود به اشــتراک گذاشــت که
با قراردادن انگشــت اشــاره مقابــل دهانش به نشــانه «هیس» ،به نظر میرســد
منتقدانــش را بــه ســکوت دعوت کرده اســت .قطعــاً صعود تیم ملــی والیبال به
المپیک آن هم برای دومین دوره متوالی ،موفقیتی ارزشــمند و قابل توجه است
اما اقدام جنجالی کوالکوویچ چندان خوشایند نیست.

مسابقات والیبال انتخابی المپیک  ۲۰۲۰در قاره
آســیا برگزار شــد و تیم والیبال ایران موفق شد با
پیروزی در  ۵مســابقه و کســب عنــوان قهرمانی،
بلیت توکیو را رزرو کند .در روزهای گذشــته کشور
بــا اتفاقــات ناگــواری از جمله ســقوط هواپیمای
اوکراینی و کشته شدن  176نفر از سرنشینان این
هواپیما مواجه شــد .اتفاقی که در کوران برگزاری
مســابقات تیم ملی والیبال رخ داد و باعث شــد
شــاگردان کوالکوویچ هم متأثر از جو درون کشور
بــا روحیه نه چندان مطلوب در فینال به مصاف
چین بروند .گرچه قدرت بالمنازع والیبال آســیا
در فینــال ،چیــن میزبان را در  3ســت متوالی به
زانــو درآورد و بــرای دومیــن بــار پیاپــی ســهمیه
المپیک را کسب کرد.
علــی شــفیعی ،دفــاع وســط تیــم ملــی
درخصــوص مســابقات انتخابــی المپیــک بــه
خبرنگار «ایران» گفت« :تیم ما با آمادگی کامل
در ایــن مســابقات حضور یافت و هــر  ۱۴بازیکن
کامالً آمــاده بودند .تورنمنت را با قدرت شــروع
کردیم و با قهرمانی و کسب سهمیه المپیک هم
خیلی خوب مسابقات را به پایان رساندیم .بازی
فینــال حساســیت زیــادی داشــت از یــک طرف
صعود به المپیک افتخار بزرگی اســت و از سوی
دیگــر نرفتن به المپیک باعث ســرافکندگیمان
میشــد .بازی با چین حساســیت باالیی داشــت
و همــه مــا فشــار زیــادی را تحمل کردیــم ».تیم
ملی در شرایطی قهرمان شد که در مرحله نیمه
نهایــی دیــدار ســخت و نفسگیــری مقابــل کره
جنوبــی داشــت و در نهایــت در رقابتــی نزدیک
موفق به شکست  2-3حریف و صعود به فینال

شــد .شــفیعی درباره این بازی چنین اظهار نظر
کــرد« :کــره جنوبی خیلی عالی ظاهر شــد و ما را
تحت فشــار قــرار داد .خدا را شــکر توانســتیم در
لحظات حساس بازی را کنترل کنیم و در نهایت
پیــروز از میدان خارج شــویم .کرهایهــا بازیای
فراتر از توانشــان انجــام دادند و ما را ســورپرایز
کردنــد .ولــی در نهایت با تــاش بچهها و دعای
خیر مردم توانســتیم این تیم را شکست دهیم و
فینالیست شویم».
او در ادامــه با اشــاره به اتفاقاتــی که در زمان
برگزاری مســابقات در داخل ایران افتاد ،درباره
شــرایطی کــه بازیکنــان در شــب قبــل از فینــال
پشــت سر گذاشتند ،صحبت کرد« :بعد از بازی
با کــره جنوبــی متوجه اتفاقــات شــدیم و اینکه
ســقوط هواپیمــا به دلیــل نقص فنی نبــود .این
موضــوع خیلی ما را بهم ریخــت .در آن لحظه
خودمان را جای مسافران آن هواپیما گذاشتیم.
این اتفاق یــک غم بزرگ بود که همه بازیکنان
آن را حــس میکردنــد و به هیچ وجــه برایمان
قابــل هضــم نبــود .شــب قبــل از بازی بــا چین
حالمان خیلی خراب بود .دقایق و ساعتهای
ســختی را پشت سر گذاشتیم و واقعاً نمیتوانم
ناراحتــی بچهها را توصیف کنم .در حال حاضر
فقــط میتوانیم امیدوار باشــیم کــه اتفاقاتی از
این دســت برای مردم نیفتد .این اتفاق بســیار
ســخت و ناراحت کنندهای اســت و زبان از بیان
این غم بزرگ قاصر است».
ملیپــوش والیبال تأکید کرد بازیکنان متحد
شــدند تا برای لحظاتی هم که شده ،هموطنان
خود را شــاد کنند« :تمــام لحظات بازی با چین
بــه یاد مردمــی بودیم که در ایــن اتفاق از پیش
مــا رفتند .به یاد خانوادههای آنها بودیم که چه
غــم بزرگی را بایــد تحمل کنند .در این شــرایط

همــه بازیکنــان همدل و هم قســم شــدیم تا با
وجــود خبرهــای بد ،قهرمان شــویم و با صعود
بــه المپیــک بــرای لحظاتی هم که شــده خنده
را بــر لبــان مــردم بیاوریم .مــا میخواســتیم با
اختــاف بــاال چیــن را شکســت دهیــم و افتخار
المپیکی شــدن را برای کشــورمان کســب کنیم.
ایــن همدلــی خیلــی تأثیرگذار بــود و بــه آنچه
میخواستیم ،رسیدیم».
دفــاع وســط تیم ملــی والیبال دربــاره هدف
پیش رو هــم صحبت کرد« :این نخســتین قدم
مــا بــود و کســب نتیجه خــوب در المپیــک ،گام
و هــدف بعدیمان اســت .والیبال برای کســب
نتیجــه در توکیــو نیــاز بــه حمایــت همهجانبــه
دارد .بچههــا بــدون هیــچ چشمداشــتی تمــام
تالششــان را کردنــد تــا ســهمیه بگیرنــد.
تورنمنتهای ســختی را پشــت ســر گذاشتیم و
یــک ســال ســخت را با کســب ســهمیه المپیک
بــه پایان رســاندیم .بچههــا هیچ گاه بــرای تیم
ملــی کم نگذاشــتند و همیشــه با تمــام توان به
مصاف رقبا رفتند .باید از این تیم حمایت شود
تــا زمان برگزاری المپیــک دغدغهها به حداقل
برســد .صعود دو رشــته تیمی از ایــران (والیبال
و بســکتبال) به المپیک کار بزرگــی بود و باید از
کارشان تقدیر شود».
علی شفیعی درخصوص مهاجرت تعدادی
از ورزشــکاران در چنــد ماه گذشــته ،گفت« :همه
ورزشــکاران بعــد از مهاجرت مصاحبــه کردند و
دالیل مهاجرتشان را گفتند .ورزشکار قبل از هر
چیــزی احترام میخواهد .عمــر ورزش حرفهای
کوتاه اســت .مــا ورزشــکارانی داشــتهایم که بعد
از دوران حرفهایشــان ،شــرایط بســیار ســخت
معیشــتی را تجربــه کردنــد .ورزشــکار حمایــت
میخواهد و باید از او حمایت شود».

یحیی گلمحمدی باالخره سرمربی پرسپولیس شد

نقطه؛ سر خط!
حامد جیرودی
خبرنگار

باالخره آن چیزی که مدیران پرسپولیس از مدتها
قبــل دنبالش بودنــد ،رخ داد و یحیــی گلمحمدی
سرمربیاینتیمشد.پسازاینکهبرانکوایوانکوویچ
درپایانفصلگذشتهازجمعسرخپوشانپایتخت
جدا شــد ،مدیران پرســپولیس مذاکرات زیادی را با
مربیان مختلف برای جانشینی مربی کروات انجام
دادند و بر ســر نــام یحیــی گلمحمدی اتفــاق نظر
حاصل شد .با این حال ،مخالفت فرهاد حمیداوی
مالک شــهرخودرو باعث شد گل محمدی در لیگ
برتــر نوزدهــم هــم روی نیمکــت تیم مشــهدیها
باقــی بمانــد .با عبــور از نــام گل محمــدی ،گابریل
کالدرون مربی آرژانتینی به نیمکت سرخها رسید.
با تمــام این اوصــاف ،شــروع ناموفق کالــدرون در
همــان هفتههــای ابتدایی باعث انتشــار خبرهایی
مبنــی بر قطــع همــکاری با او شــد .همزمــان با این
شــایعات ،بــار دیگــر گل محمدی گزینه اصلی شــد
امــا روند موفقیتآمیز پرســپولیس در ادامه فصل
و رســیدن به صدر جــدول در پایــان نیمفصل همه
چیــز را تغییــر داد .گرچه بــه ظاهر اوضــاع خوب و
آرام بود امــا کالدرون در مصاحبــهای تأکید کرد که
احســاس میکنــد باشــگاه او را نمیخواهــد .او در
پیــام خداحافظیاش پیش از ترک ایران و ســفر به
کشورش برای گذران تعطیالت نیم فصل ،از هیأت
مدیــره باشــگاه به خاطر شــجاعت و اعتمادشــان
تشکر کرد .منظور او ایرج عرب ،علی رغبتی و مهدی

محمــد نبــی بــود در ابتدای فصــل او را جــذب و در
روزهایــی که شــایعه برکناریاش مطرح شــده بود،
از او حمایــت کردند .این فعل و انفعــال عیان کرد
کــه کالــدرون با محمدحســن انصاری فرد مشــکل
دارد و به زعم خودش ،مدیرعامل باشگاه خواهان
ادامه همکاری نیســت .در شــرایطی که قســط اول
قرارداد همبازی ســابق دیه گــو مارادونا پس از کش
و قوسهای زیادی پرداخت شــد و قسط دوم هم به
رغم وعدهها همچنان پرداخت نشده ،در مذاکرات
طرفین درخواســتهای جدیدی از سوی کالدرون
مطرح شــد که با مخالفــت باشــگاه ،کار به جدایی
کشــید و این چنین شد که پرسپولیســیها باز هم به
نقطه اول بازگشتند؛ یحیی گل محمدی.
ëëیحیی در لباس ناجی
درشرایطیکهنگرانیهواداراندرروزهایگذشته
به اوج رسیده بود ،شایعاتی مبنی بر مذاکره مدیران
پرسپولیس با علی دایی ،مهدی تارتار ،علی کریمی،
وحید هاشــمیان ،دراگان اسکوچیچ و برانکو مطرح
شد.دراینمیانخبررسیدمدیرانباشگاهمذاکراتی
جدیتــر نســبت به دیگــر گزینههــا بــا گل محمدی
داشــته اند .اتفاقی که به ســرانجام رسید و این مربی
 48ســالهدیروزباقــراردادییکونیمســالهتاپایان
لیــگ برتر بیســتم ،ســکاندار هدایت سرخپوشــان
پایتخت شــد .نکتهای که باید به آن اشاره کرد اینکه
طبق اخبار منتشــر شده در برخی رســانهها و البته با
توجه به اظهارنظرهــا و مواضع تعدادی از اطرافیان
نزدیکباشگاهشهرخودرو،اینانتقالتحتالشعاع
تماسهاییازسویمسعودسلطانیفروزیرورزشو

بازگشت یحیی پس از  6سال و  8ماه و  2روز
گل محمدی در شــرایطی هدایت قرمزها را
بــر عهده گرفته که ســابقه ســرمربیگری این
تیم را در کارنامه خود دارد .او از ســال  74تا
 78و از  81تا  84مدافع و کاپیتان پرسپولیس
بــود و در  103بــازی  7گل بــرای ســرخها
بــه ثمــر رســاند .او پــس از اینکــه در دوران
مربیگری هدایت صبا ،تربیت یزد و نساجی
را بر عهده داشــت ،در لیگ دوازدهم دوباره

ســرمربی صبــا شــد امــا بعــد از چنــد هفتــه
بــه دلیــل اینکه دچــار قلب درد شــده بود از
هدایت این تیــم کناره گیر کرد .او چند هفته
بعد دســتیار مانوئل ژوزه در پرسپولیس شد
امــا بعــد از برکناری ایــن مربــی پرتغالی در
پایــان نیــم فصل ،از ســوی محمــد رویانیان
مدیرعامــل وقــت سرخپوشــان بــه عنــوان
ســرمربی این تیم انتخاب شد .گلمحمدی

رضارحمانیوزیرصمتصورتگرفتودرنهایت
مشــهدیها راضــی بــه فســخ قــرارداد گلمحمدی
شــدند.حتیدیروزنصراهللپژمانفــرنمایندهمردم
مشهددرمجلسشورایاسالمیگفت«:آقایانوزیر
با کدام مجوز بهشهرخودرو اجبار کردید که سرمربی
خود را در آســتانه بازیهای آســیایی بهپرســپولیس
انتقالدهد؟»
ëëخوشحالیانصاریفردازشکلگیرییکترکیب
کامالًپرسپولیسی
انصاریفــردپسازانتخــابگلمحمدیگفت:
«بایدازمجموعهباشــگاهشــهرخودروتشکرکنمکه
همکاری خوبی با ما داشــتند .البته پــول رضایتنامه
گلمحمدی را به شــهر خودرو دادهایم .لطف خدا و
حمایتهوادارانباعثشددرموردجذبسرمربی
توفیق حاصل شــود .ســرمربیای که مورد رضایت
هواداران اســت و اطمینان داریم بــا این بازیکنان،
کادرفنیوهوادارانمیتوانیمبهچهارمینقهرمانی
خــود برســیم ».مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس در
مورد وضعیت افشــین پیروانی چنین توضیح داد:
«وقتــیکالــدرونگفــتپیروانــیرانمیخواهد،او
اعالم کرد کنار مــیرود .اما حاال میگویم که پیروانی
منصوب باشــگاه اســت و به کار خود ادامه میدهد.
خوشــبختانهدرحــالحاضــریــکترکیــبکامــاً
پرسپولیسیدرباشگاهحاضراست،خودمبهعنوان
مدیرعامل بازیکن پرســپولیس بودم و کریم باقری،
یحیی گلمحمدی و افشــین پیروانی هم در این تیم
حضور داشتند ».البته کریم باقری اعالم کرد تماسی
از ســویگلمحمدی نداشــت ه وکنارمیرودتادست

 ۲۹اسفند ماه  ۹۱از سرمربیگری پرسپولیس
کنارهگیری کرد اما این استعفا مورد پذیرش
قــرار نگرفــت .او پــس از آن بــه کارش ادامه
داد و بــه مقــام هفتمی لیگ با پرســپولیس
دســت یافت .یحیی کــه تیمش را بــه فینال
جــام حذفــی رســانده بــود ،پس از شکســت
پرســپولیس مقابــل ســپاهان و اتفاقاتــی که
منجــر به کنــار گذاشــتن مهدی مهــدوی کیا

سرمربی برای انتخاب
مربــی مــورد نظــر ،باز
باشــد .ولی عصــر دیروز
رســما اعالم شــد که کریــم در
پرســپولیس ماندنــی اســت .در
ضمن حمید مطهــری و داود فنایی
که در شــهرخودرو دســتیار یحیی بودند نیز به جمع
سرخهااضافهشدند.مربیانیکهخوددرزمانبازی،
پیراهنپرسپولیسرابرتنداشتهاند.
ëëبیانیه شهرخودرو :نشد که نشد
باشــگاه شــهرخودرو بعــد از جدایــی
گلمحمــدی بیانیــهای منتشــر کــرد که در
قســمتی از آن آمــده« :پــس از جدایــی
کالدرون ،دوباره تماسها شروع شد و
همــه برای این انتقــال آن هم در این
برهه حساس با ما تماس گرفتند تا
رضایتنامه بدهیــم اما دریغ از یک
تماس از داخل اســتان خراســان
رضــوی .به خواســت هــواداران
تــا جایــی که زورمــان رســید ،پای
ســرمربیمان ایســتادیم امــا در
نهایــت نشــد کــه نشــد و مجبور
شدیم رضایتنامه را امضا کنیم».

از تیــم و خداحافظــی یکبــاره علــی کریمــی
شــد ،مورد انتقاد شــدید پیشکسوتان باشگاه
قــرار گرفــت و  ۱۸اردیبهشــت  ۹۲بــار دیگــر
اســتعفای خــود را تســلیم رویانیــان کــرد و
ایــن بار از تیــم جدا شــد .او  22بازی هدایت
پرســپولیس را برعهده داشــت که  10برد10 ،
تســاوی و  2باخت حاصل کارش بود .یحیی
در ادامه ســرمربی نفت تهــران ،ذوب آهن،

تراکتــور و شــهرخودرو شــد و در ایــن مــدت
موفــق به کســب  2قهرمانــی در جام حذفی
و یــک ســوپرجام با ذوب آهن شــده اســت.
او حاال پس از  6ســال و  8مــاه و 2روز دوباره
هدایــت پرسپولیســیها را بــر عهــده گرفتــه
و بایــد تیمــی را هدایــت کند که  3بــار پیاپی
قهرمــان لیــگ شــده و در پایــان نیــم فصل
نخست فصل جاری هم صدرنشین است.

