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عضو هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در گفتوگو با «ایران» زنگ خطر را به صدا درآورد

اخبــار

ً
کامال جدی است
گرشاسبی :محرومیت پرسپولیس از تمامی بازیها
محمد محمدی سدهی

استقرار پرسپوليسيها در مسقط

تيــم فوتبــال پرســپوليس بــا در برداشــتن 21
بازيكــن عصــر ديــروز راهي عمان شــد و پس از
گذشت دو ساعت در اين كشور مستقر گشت تا
سهشنبه شــب در ديدار رفت يكچهارم نهايي
ليگ قهرمانان آسيا روبهروي االهلي عربستان
قرار گيرد .برانكو ايوانكوويچ قبل از ســفر اسامي

حسيني ،نوراللهي ،عباسيان ،اسدي ،حسيني و
حسينپور را از فهرست مسافران خط زد و دليل
حذف «كاپيتان حسيني» ،دو اخطاره و محروم
بودن اين مدافع وسط كليدي است و نوراللهي
نيــز هنــوز بــه طــور كامــل از خدمــت ســربازي
ترخيص نشده است .بازي رفت دو تيم ساعت

گرشاسبی در میان برانکو و طاهری مدیرعامل باشگاه  /عکس :سایت باشگاه

پــس از آنکــه باشــگاه پرســپولیس از ســوی
دادگاه بینالمللــی ورزش ( )casبه پرداخت
مبلــغ  ۴۰۰هــزار یــورو بــه دســتیاران مانوئــل
ژوزه محکوم شــد ،تالشها بــرای تأمین این
مبلــغ آغاز شــد .پرسپولیســیها برای فــرار از
ایــن مخمصه کمتــر از  10روز فرصت دارند و
در پی این هســتند تا با تأمیــن آن مبلغ مانع
محرومیت باشــگاه پرســپولیس شــوند .البته
دیروز خبری در این خصوص منتشــر شــد که
مبلــغ بدهی پرســپولیس بــه دســتیاران ژوزه
فراهم شــده اســت اما یکــی از اعضای هیأت
مدیره باشگاه این موضوع را تکذیب میکند.
حمید رضا گرشاسبی ،عضو هیأت مدیره
باشگاه پرسپولیس در خصوص این موضوع
به خبرنگار «ایران» میگویــد« :تاکنون مبلغ
مــورد نیاز بــرای پرداخــت بدهی باشــگاه به
دستیاران ژوزه تأمین نشده و ما کمتر از  10روز
برای پرداخت این مبلغ زمان داریم .همه ما
از مدیرعامل باشگاه و اعضای هیأت مدیره تا
هواداران پرســپولیس به دنبال این هستیم تا
این مبلغ را آماده و پرداخت کنیم».
او ادامــه میدهــد« :هواداران پرســپولیس
تاکنــون مبلغــی حــدود  400میلیــون تومــان
بــه باشــگاه کمک کردهانــد و ما بــه دنبال این
هســتیم تا از راههای مختلف مبالغ مورد نظر
را تأمیــن کنیــم .مشــکل کنونــی باشــگاه باید

برطــرف شــود و در صورتــی کــه ایــن مشــکل
برطرف نشــود ،پرســپولیس از تمامی بازیها
محــروم خواهد شــد و این موضــوع تهدیدی
کامــاً جــدی بــرای پرســپولیس محســوب
میشــود .بزرگترین دغدغه ما پرداخت مبلغ
به شخص ژوزه است که البته در این خصوص
تاکنــون حکمی صادر نشــده و در حال حاضر
 casحکــم پرداخــت مبلــغ  ۴۰۰هزار یــورو به
دستیاران مانوئل ژوزه را صادر کرده است».
عضو هیأت مدیره باشــگاه پرسپولیس در
خصــوص اعــام آمادگی چند شــرکت برای
کمــک مالی بــه پرســپولیس میافزایــد« :در
روزهــای گذشــته چنــد شــرکت بــرای کمــک
بــه پرســپولیس اعــام آمادگــی کردنــد امــا
تــوان باالیی نداشــتند به همیــن دلیل به این
جمعبندی رســیدیم تا راههــای دیگری برای
حل مشــکالت مالی و پرداخت بدهیها پیدا
کنیم».
گرشاســبی بیــان میکنــد« :بــا تالشهای
وزیــر ورزش و اعضای هیــأت مدیره بهدنبال
رفع این مشــکالت هســتیم و بایــد بگویم که
قطعــاً این مشــکالت حل خواهد شــد .تمام
ارکان باشــگاه ،تمرکــز خود را بــرای موفقیت
پرســپولیس در رقابتهای آســیایی گذاشــته
است و حال زمان آن فرا رسیده تا با اتحاد به
این موفقیت دست یابیم».
او بــا اشــاره بــه این موضــوع کــه بازیکنان
و کادر فنــی کار خــود را انجــام میدهنــد،

میگوید« :ما درگیــر تأمین هزینههای جاری
و بدهیهای باشــگاه هســتیم و با این مسائل
و مشــکالت دســت به گریبانیم .امیدواریم با
کمکهــای وزیر ورزش و حتــی هوادارانمان
از ایــن مرحله ســخت و حســاس چــه از نظر
مسابقات و چه از نظر مشکالت و بدهیهای
خارجی ،به سالمت عبور کنیم».
عضــو هیــأت مدیره باشــگاه پرســپولیس
بیــان میکنــد« :وزیــر محتــرم ورزش بعد از

 20/30سهشــنبه شــب در ورزشــگاه ســلطان
قابوس شهر مســقط مركز عمان برگزار خواهد
شــد .ايــن در حالي اســت كــه  AFCدر تصميم
اوليهاش ميخواست اين مسابقه را در ورزشگاه
الســيب اين شهر انجام بدهد .مسابقه برگشت
دو تيــم نيــز  20شــهريور در امارات برپــا خواهد

سلطانیفر :باید بخش خصوصی را در ورزش فعال کنیم

وزیــر ورزش و جوانان با بیــان اینکه اقتصاد ورزش
در دنیا اقتصاد بزرگی است ،این اقتصاد را در ایران
کوچــک ارزیابــی کرد .وزیــر ورزش و جوانــان دلیل
کوچکی اقتصاد ورزش ایران را فراهم نکردن ساز و
کارهای ورود بخش خصوصی به ورزش بهصورت
جدی عنوان کرد.
مســعود ســلطانیفر گفــت« :قانونگذاریهای
مربوطه در این خصوص انجام نشده و معافیتها
و امتیازاتــی کــه بایــد بــرای ورود جــدی بخــش
خصوصــی بــه ورزش ایجــاد شــود ،وجــود نــدارد
بنابرایــن بخــش خصوصــی بهصورت جــدی وارد
صحنــه ورزش نشــده اســت .البتــه شــرکتها و
کمپانیهایی آمدهاند از جمله سپاهان ،ذوب آهن،
فــوالد ،ســایپا و پیکان اما اینهــا بخش خصوصی،
فعال و جدی ما نیســتند بهطــوری که بخش نیمه
دولتی و نیمه خصوصی محسوب میشوند».
وزیــر پیشــنهادی ورزش و جوانــان بــرای دولت
دوازدهــم ادامــه داد« :هنــوز شــرایطش بــه وجود
نیامده که سرمایهگذاری فکر کند میتواند اسپانسر
یــک باشــگاه شــود و ضمــن کمــک کــردن درآمــد
اقتصادی هم داشته باشد چون اسپانسری باشگاه
را بــرای خود محــل هزینه میداند نــه درآمد .باید
بســرعت در سه ،چهار ســال آینده زیرساختهایی
را برای فعال شدن اقتصاد ورزش فراهم کنیم».

ســلطانی فــر خاطرنشــان کــرد« :بعضــی از
اقدامــات رفــع موانــع حضــور بخــش خصوصــی
در ورزش بــه وجــود آمــده اســت.بندی در برنامــه
ششــم وجود دارد که هزینههــای بخش خصوصی
در ورزش بهعنــوان هزینههــای قابل قبول مالیاتی
تلقــی میشــود .در زمینــه تغییــر کاربریهــای
زمینهایــی کــه بــرای ســاخت اماکــن ورزشــی هم
اختصاص پیدا میکند ،تســهیالتی پیشبینی شده
اســت .باید به سمت تسهیالت بانکی ارزان قیمت
برویم و یک ســری دیگر از کارهــا را هم برای فعال
شدن بخش اقتصاد ورزش انجام دهیم».
ســلطانیفر افــزود« :بــا فعــال شــدن بخــش
خصوصــی در ورزش ،ایــن حوزه همانطــور که در
توسعه فرهنگی و اجتماعی نقش دارد ،در اقتصاد
هم نقش پررنگی خواهد داشت».

خداحافظی تلخ کاپیتان باوفای سپیدرودیها

شــد بــا ايــن توضيــح اضافه كــه مســابقه رفت
ديدار خانگي پرســپوليس به حســاب ميآيد و
در ديدار  20شهريور االهلي ميزبان تلقي خواهد
شــد .داور مســابقه رفت هم یک اردنــی به نام
ادهــم مخادمه خواهد بود .پیــش از ظهر دیروز
در آخریــن تمریــن قرمزهــا در تهــران ،برانکو و

بــا االهلی در لیگ قهرمانان آســیا میافزاید:
«تیمهای بزرگ همیشــه با این حواشی روبه
رو میشــوند و قطعاً این موضوع هیچ خللی
در کارمان ایجاد نخواهد کرد .مهدی طارمی
با تمام وجودش برای تیم زحمت میکشــد
و دو فصــل متوالــی ،آقای گل لیگ شــده و تا
همین جا هم دو گل برای تیم به ثمر رسانده.
هــواداران از طارمی گل میخواهند به همین
دلیل او تحت فشار است».
گرشاســبی ادامــه میدهــد« :تــک تــک
بازیکنان پرسپولیس بزرگ و حرفهای هستند
و بچههــا در حــال حاضر با روحیه بــاال آماده
رویارویی بــا تیم االهلی هســتند .تیم االهلی
تیــم پولــداری اســت امــا بازیکنان مــا قطعاً
بــا غیــرت مثــال زدنــی خــود در مقابــل این
تیم ظاهر میشــوند و با تفکــرات کادر فنی و
غیرت بازیکنان امید زیادی داریم تا االهلی را
شکســت بدهیم و رؤیای هواداران را در آســیا
محقق کنیم».
گرشاســبی در خصــوص درخواســت
اســتقالل بــرای برگــزاری دربی  85در کشــور
آلمــان بیان میکنــد« :برگزاری ایــن بازی به
اسپانســر باشــگاه بســتگی دارد البتــه تاکنون
چیــزی به ما اعالم نشــده .باید ببینیم از نظر
مالــی ،برگــزاری ایــن بــازی چه کمکــی به ما
خواهد کــرد .اگر از نظر شــرایط مالی برای ما
برگزاری این بازی خوب باشــد مشکلی برای
انجام دربی نخواهیم داشت».

پرونده دربی در آلمان دوباره به جریان افتاد

در حالی که به نظر میرســید پرونده دربی دوســتانه سرخابیها در
خاک آلمان بســته شــده باشــد ،دیروز ســران باشــگاه آبی با ارسال
نامهای به مدیرعامل شــرکت اسپانسر هر دو باشگاه برای برگزاری
ایــن دیــدار در شــهر بیلهفلــد آلمــان در تاریــخ  12شــهریور اعــام
آمادگــی کردند .این در حالی اســت کــه پیش از اتمــام هفته پنجم
لیــگ برتر ،این مســابقات به مدت  20روز تعطیل میشــود تا همه
چیــز متمرکز بر دو دیدار بعدی تیم ملی برابر کره جنوبی و ســوریه
شود و به این ترتیب اگر هم دربی دوستانه سازماندهی و اجرا شود،
ملیپوشان پرسپولیس و استقالل سهمی در آن نخواهند داشت.

بنا :کشتی دیگر به من احتیاجی ندارد

ســرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی معتقد است که تیم اعزامی به پاریس
توانایــی رفتن روی ســکوی جهانــی را دارد .محمد بنا در خصوص مســابقات
جهانی پاریس به ورزش ســه گفت« :مســابقات جهانــی حکایتش با المپیک
متفــاوت اســت و تیــم میتوانــد پوســتاندازی کند و بــه جوانها بایــد میدان
بدهیم .با نفراتی که من در تیم میبینم ،به نظرم میتوانند در پاریس قهرمان
شــوند ».او ادامه داد« :یک ســال از المپیک ریو گذشته اما مطمئن باشید من
هیــچ وقت آن اتفاقات تلخ را فرامــوش نمیکنم .تلخترین روزهای زندگیام
را در  ۱۰ماه آخر منتهی به المپیک گذراندم .من وقتی اشــک میریختم ،فکر
نمیکردم کســی از من فیلمبرداری میکند .نمیخواستم مردم آن صحنهها
را ببینند و دلشان آزرده شود .انگیزهای برای بازگشت ندارم و کشتی برای من
تمام شد .مطمئن باشید دیگر کشتی به من احتیاجی ندارد».

فقط یکی از  5پنالتی هفته چهارم هدر رفت

شاگردانشبهمرورتاکتیکهاییمشغولشدند
که بــرای دیدار برابر االهلی در نظر گرفته شــده
است .پس از تمرینات آمادگی جسمانی نوبت
بــه پاســکاری در قالب یک مربع فرضی رســید
و برنامههــای تاکتیکی هــم از خــط دروازه آغاز
میشد و به کل میدان بسط مییافت.

در هفتــه چهــارم لیگ برتر فوتبال کشــور 4 ،پنالتــی از  5پنالتی اعالم
شــده تبدیل به گل شــد اما یکی از آنها وصف غریبی داشت؛ در دیدار
فوالد با گسترش فوالد ،حامد لک دروازهبان فوالد ضربه اولیه توسط
خالقیفــر را دفع کرد و دو بار ضربات برگشــتی را هــم گرفت تا اینکه
سرانجام ضربه چهارم توسط میالد فخرالدینی به درون دروازه رفت.
تنهــا پنالتی واقعاً مهار شــده در این هفته در دیدار پیکان -ســپیدرود
شــکل گرفــت کــه رحمــان احمــدی ،ســنگربان پیــکان ضربــه عمــاد
میرجوان را مهار کرد .در این میان ،پنالتیهای گل شده توسط محمد
ايرانپوريــان ،محمد عبــاسزاده و رحیم زهیــوی بردهایی را نصیب
سه تیم تراکتورسازی ،سایپا و فوالد خوزستان کردند.

اقدامات وزارت ورزش و جوانان در حوزه بانوان

یکــی از برنامههــای وزیــر پیشــنهادی وزارت ورزش و جوانــان
بــرای حضور در کابینه دوازدهم ،توجه به ورزش بانوان اســت در
ایــن زمینــه و با توجه به دسترســی نابرابــر بانوان به تســهیالت و
فرصتهای متناســب و متوازن ورزشــی ،در هشــت ماهه گذشته
اقدامات خوبی برای رشــد و توســعه ورزش بانوان صورت گرفته
اســت .توســعه و ارتقای کیفــی و کمی و ترویــج فرهنگ حاکم بر
ورزش بانــوان کشــور بهعنــوان الگــوی مطلــوب زن مســلمان در
عرصههــای ورزشــی و ملــی و بینالمللــی از طریــق مشــارکت و
همکاری با نهادهای فرهنگی از مهمترین برنامههای ســلطانی
فر بهعنوان وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در حوزه بانوان است.
از ابتــدای شــروع بــه کار دولت تدبیــر و امید برای رشــد و اعتالی
ورزش بانوان وعدههایی داده شــده بود که از زمان تصدی وزارت
ورزش و جوانان توســط مســعود ســلطانی فر تحقق این شعارها
شــتاب بیشــتری بــه خود گرفــت .توســعه و ارتقای کیفــی و کمی
و ترویــج فرهنــگ حاکم بــر ورزش بانوان کشــور بهعنــوان الگوی
مطلوب زن مسلمان در عرصههای ورزشی و ملی و بینالمللی از
طریق مشارکت و همکاری با نهادهای فرهنگی از جمله مواردی
است که در وزارت ورزش و جوانان اجرا میشود.
ëëتصویب پوشش اسالمی بانوان
پایــان انتظار  38ســاله دختران بسکتبالیســت ایرانی جهت
حضور در رقابتهای بینالمللی با حفظ حجاب اسالمی ،نتیجه
اســتفاده از دیپلماسی مؤثر دکتر ســلطانی فر در این زمینه است
که در این راستا حضور بانوان ایرانی با پوشش اسالمی در  6رشته
ورزشی تصویب شده است.

گل تیموریان در میان برترین گلهای لیگ قهرمانان آسیا

ëëمجوز حضور بانوان در میادین بینالمللی
یکــی دیگــر از مهمتریــن اقدامــات وزارت ورزش و جوانان در
حوزه بانوان ،تغییر نگرش بینالمللی به حضور بانوان ورزشــکار
ایرانــی در رقابتهــای بــرون مرزی بــوده که در ایــن زمینه مجوز
حضور در میادین بینالمللی صادر شده است.
ëëحضور خانوادهها در ورزشگاه ها
از دیگــر تالشهایــی کــه در جهــت تثبیت جایــگاه زنان در
جامعه در دولت یازدهم و در حوزه ورزش بانوان انجام شده،
میتــوان به حضــور خانوادهها در ورزشــگاهها و مجموعههای
ورزشی اشاره کرد.
ëëاستفاده از بانوان در پستهای مدیریتی
اســتفاده از پتانســیل مدیریتی بانــوان در ردههــای مختلف از
جمله مواردی اســت که دکتر ســلطانی فر نگاه ویژهای نسبت به
آن داشته است .در این زمینه شاهد افزایش  200درصدی حضور
بانوان در ســمتهای مدیریتی بر  46هیأت ورزشــی اســتانها در
طول  44سال گذشته هستیم.
ëëاختصاصبودجه
با تالشهای صورت گرفته از سوی دکتر سلطانی فر بهعنوان
وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان درهشت ماهه گذشته و با
طی مسیر حقوقی و قانونی پیشرفت ورزش ٬یک درصد از بودجه
دســتگاهها بــه ورزش اختصــاص یافــت .همچنین در این راســتا
 27صــدم درصــد از درآمد حاصل از مالیات بــر ارزش افزوده به
ورزش تعلق گرفت که از جمله گامهای مثبت در راه قانونگذاری
در توسعه ورزش است.

ســایت « »AFCدر آســتانه آغاز مرحلــه یکچهارم نهایی لیــگ قهرمانان فوتبال
آسیا  2017به معرفی  8گل برتر این مرحله در تاریخ برپایی این مسابقات پرداخته
است .یکی از گلهای تحسین شده این مرحله گلی است که آندو تیموریان در زمان
عضویتش در تیم استقالل تهران در دروازه بوریرام تایلند جای داد.

توضیحاتی درباره نحوه برگزاری هفته پنجم لیگ

سعید فتاحی ،مســئول کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال گفت
اعتــراض برخی مربیان بــه برنامه هفته پنجم لیــگ برتر محصول
عدم اطالع آنها از شــرایط کنونی است .وی افزود :منتظریم لیست
قطعــی تیم ملــی اعالم شــود و در آن زمان تیمهایی کــه نفراتی را
در اردوی ملی داشــته باشــند ،روزهای پنجشنبه و جمعه به میدان
میروند و آنهایی که ندارند ،سهشنبه مسابقه خواهند داد.

استقالل؛ از نارضایتیها تا شایعات

منصوریان زیر تیغ «خودیها»
وصال روحانی

در شــرایطی کــه پــس از ثبــت دومیــن
شکســت فصل برای اســتقالل تهران در
فصل جاری لیگ برتر فوتبال کشور یک
بــار دیگــر شــرایط ایــن تیم بهــم ریخته
و تعــدد مصدومیتهــا نیــز در جمــع
آبیها ســؤالبرانگیز بوده اســت ،برخی
پیشکسوتان استقالل دیروز نظرات خود
را درباره این تیم و تبعات شکست مذکور
ابراز داشتند تا علیرضا منصوریان بیش
از پیــش زیــر تیغ (بخصــوص خودیها)
قرار بگیرد .یکی از آنها ،حسن روشن بود
که گفت بهتر است علیرضا منصوریان با
قاطعیــت کار کند و بــه فکر حفظ آبروی
خود باشــد و در غیر ایــن صورت ،فوتبال
را کنــار بگــذارد .وی افــزود :در اســتقالل
همــه چیــز منحصــر بــه مدیرعامــل و
سرمربی شده و سایرین نقشی در ترسیم
سرنوشــت ایــن تیــم ندارند .اینکــه ابتدا
مدیرعامل باشــگاه تعیین شود و سپس
اعضــای هیــأت مدیــره انتخاب شــوند،
روش درســتی نیست و نتیجهاش همان
چیزی است که میبینیم .وی اضافه کرد:

آیا پندار توفیقی میتواند ارزش حقیقی
یک بازیکن را درک کند؟ آیا این کار نباید
توسط یک کمیته فنی آگاه صورت گیرد؟
بازگرداندن جباری با سن باالیی که دارد،
اقدام درســتی نبود زیــرا او فاصله زیادی
بــا بازنشســتگی نــدارد .او کــه با باشــگاه
خبرنگاران پویا گفتوگو کرده ،افشاگری
هــم کــرد :متأســفانه شــنیدم پــس از
شکست  6-1چندی پیش استقالل برابر
العین امــارات در لیگ قهرمانان آســیا،
چنــد بازیکــن آبیها بــه قلیان کشــیدن
پرداختند.
شــاهرخ بیانــی ،دیگــر پیشکســوت
اســتقالل با لحنی متفــاوت و با حمایت
نســبی از علیرضــا منصوریــان ،برکناری
احتمالی وی را به ســود باشگاه ندانست
و متذکر شــد که اســتقالل مقابل ســایپا
بد بازی نکرد ولــی در هر چهار دیدارش
در لیــگ ،روشهــای متفاوتــی را به اجرا
درآورده و همیــن مســأله موجــب شــده
هماهنگــی الزم در بین نفــرات این تیم
حاصل نیاید .به گزارش مهر ،وی افزود:
ایراد چندانی بــه هواداران معترض وارد
نیســت زیــرا اینهــا همانهایــی هســتند

کــه وقتــی اســتقالل در نیــم فصــل دوم
لیگ شــانزدهم خوب بازی کرد ،شــروع
بــه حمایــت از این تیم کردنــد .علیرضا
اکبرپــور ،دیگر بازیکن قدیمی اســتقالل
نیز دیروز همســو با شــاهرخ بیانی گفت
باید به منصوریان فرصت بیشــتری داد
و از هواداران خواســت صبوری بیشــتری
را بــه خــرج بدهنــد .حرفهای فــوق در
شرایطی بیان شد که سیدرضا افتخاری،
مدیرعامــل اســتقالل هــم خبــر از ادامه
حمایت باشگاه از منصوریان داده است
اما در برخی محافل خبری کاندیدا شدن
مربیان دیگر همچون دراگان اسکوچیچ
کروات که پیشــینه هدایت ملوان و فوالد

واکنش حامد حدادی
به اهانت تماشاگران لبنانی

پیش از آغاز دیدار بســکتبال تیمهای ایران و لبنان در
رقابتهــای قهرمانــی کاپ آســیا ،تماشــاگران لبنانی
هنــگام پخش ســرود کشــور ایران ســر و صــدا ایجاد کردنــد و به نوعــی توهین
آنهــا بــه بازیکنــان انتقال پیدا کــرد .تیم ایــران در این دیدار به برتری رســید و
بــه نیمه نهایی کاپ آســیا رســید اما بعــد از این اتفاق حامد حــدادی ،کاپیتان
تیم ملی بســکتبال نســبت به این موضوع واکنش نشان داد .کاپیتان تیم ملی
بســکتبال در اینســتاگرام بــا انتشــار مطلبی بیان داشــت« :مــا در زمان پخش
سرود لبنان به احترام مردم این کشور سکوت کردیم اما اونا برعکس ما بودن.
من و بچهها در تمام اون لحظهها با تمام وجود ســرود کشــورمون رو خوندیم
و بعــد از اون یکــدل شــدیم که جواب این رفتارو توی زمین بــازی بدیم .ما یاد
گرفتیم حرفمون رو توی زمین بازی بزنیم».

نود

نخستین پیروزی تاریخ لیگ برتری
ســپیدرود در حالــی مقابــل پیــکان
رقــم خورد که این برتری تا حدودی
در اواخــر مســابقه تحتالشــعاع
خداحافظــی کاپیتــان ســهیل
حقشــناس قــرار گرفــت .کاپیتــان
باوفای سپیدرودیها قرار بود در دو
وضعیت ،به صورت رســمی خداحافظی کند .اول اینکه دیدار با پیکان در ابتدا با
سوت نمادین آغاز شود و پس از لحظاتی بازی متوقف و به صورت رسمی مراسم
خداحافظی برگزار شود اما این پیشنهاد از سوی نظرمحمدی به دلیل بهم خوردن
تمرکز بازیکنان تیم رد شد .پیشنهاد دوم برای خداحافظی حقشناس ،برگزاری
مراســم در بین دو نیمه بود که بهارمســت سرپرســت تیم به دلیــل اینکه این کار
انگیــزه الزم را از وی پــس از ورود بــه زمین ســلب خواهد کرد ،مخالفــت کرد و در
نهایت قرار شد تا مراسم خداحافظی کاپیتان پس از به صدا درآمدن سوت پایان
و در انتهای مسابقه برگزار شود اما مصدومیت بازیکنان باعث شد تا نظرمحمدی
سه تعویض اجباری انجام دهد و حقشناس در اواخر بازی چهارگوشه مستطیل
سبز را با حمایت پرشور هواداران سپیدرود ببوسد و خداحافظی تلخی با مستطیل
ســبز داشته باشــد .این خداحافظی نه چندان جالب کاپیتان سپیدرود باعث شد
تــا ایــن بازیکــن در برابر علی نظرمحمدی موضع بگیرد .ســهیل حقشــناس که
بــا تصمیم علی نظرمحمــدی قرار بــود از این پس بعد از حدود  16ســال حضور
در ســپیدرود تجربــه جدیدش را روی نیمکــت کادر فنی آغاز کند ،اعالم داشــت:
«ترجیــح میدهــم فعالً چنــد روزی را اســتراحت کنم و قصد نــدارم به کادر فنی
ملحــق شــوم .میخواهــم تصمیم منطقی بگیــرم ،تصمیمی که قطعاً به ســود
سپیدرودیها خواهد بود و اگر حواشی به وجود بیاید ،تصمیم میگیرم دور بمانم
و همه اینها به این بستگی دارد تا یک مقدار حالم عوض شود».

جمعبنــدی بســیار اعضــای هیــأت مدیــره
باشگاه را انتخاب کرد و اعضای هیأت مدیره
نیز طاهری را بهعنوان مدیرعامل برگزیدند.
نفــرات جدیدی کــه به اعضا اضافه شــدهاند
تالششان رفع مشکالت است و اتحاد خوبی
بیــن اعضــا وجــود دارد کــه قطعــاً در آینــده
نزدیک نتیجه آن را خواهیم دید».
گرشاســبی بــا اشــاره بــه فضــای منفی در
پرسپولیس با توجه به دیدار حساس این تیم
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را دارد ،برای این پســت مورد اشــاره قرار
گرفته است .همچنین از یک مربی ظاهراً
معــروف آلمانی نیز به عنوان جانشــین
احتمالی علی منصور یاد شده و این گونه
اخبار نشان میدهد برخی اعضای دیگر
هیأت رئیســه آبیها برعکس افتخاری،
اصــراری بــر مانــدن منصوریــان ندارند.
دیروز خبر بد دیگری هم برای اســتقالل
رســید و تأکیــد شــد ســجاد شــهباززاده،
مهاجم این تیم بر اثر مصدومیتی که در
دیدار نافرجام برابر ســایپا شامل حالش
شد ،یک ماه از میادین دور خواهد ماند و
در گام نخست در دیدار هفته پنجم لیگ
برابر پدیده غایب خواهد بود.

 ëدر حالی که ورزشــکاران شــرکت کننده در بیســت و
نهمیــن دوره بازیهــای دانشــجویان جهــان به دلیل
کوتاهتر
تظاهرات مردمی در بیرون ورزشگاه چین تایپه موفق
از خبر
به حضور در ورزشــگاه نشــده بودند ،بــا متفرق کردن
مردم در بیرون ورزشگاه ،ورزشکاران کشورها از جمله
ایران توانســتند به داخل ورزشــگاه راه پیدا کنند و رژه بروند .دیروز در مراســم
افتتاحیه اتفاقی افتاد که در دنیای ورزش امری کامالً غیرمنتظره بود.
 ëتیم بارســلونا بــه احترام قربانیان حادثه تروریســتی در بارســلون ،در اولین
بازی فصل جدید اللیگا امشــب مقابل رئال بتیس ،به جای اسم بازیکنان نام
شهر را پشت پیراهن خود میزنند.
 ëکــیروش که هفته گذشــته پس از پشــت ســر گذاشــتن مرخصی خود بــه ایران
بازگشت ،این بار برای انتخاب کمپ تیم ملی ایران را ترک کرد و راهی روسیه شد.
 ëمایکل اومانیا ،مدافع کاستاریکایی سابق پرسپولیس که در این تیم عملکرد
خوبی داشــت و دو ســال در تیم سرخپوشــان پایتخت بازی کرد ،دیروز با عقد
قراردادی یکساله به پارس جنوبی پیوست.
 ëپیمان حســینی ،دروازهبان تیم ملی فوتبال ســاحلی ایران عنوان کرد که قصد
دارد تیم اســپورتینگ پرتغــال را در چند تورنمنت همراهی کند .حســینی بعد از
اتمام مسابقات لیگ فوتبال ساحلی ایران به احتمال فراوان برای چند تورنمنت
ساحلی به تیم اسپورتینگ پرتغال خواهد پیوست.
 ëپریســا براتچی عضو تیــم ملی کامپوند زنان پس از قــرار گرفتن در رنکینگ
ششــم جام جهانی تیروکمان و راهیابی به فینال فینالیســتهای جام جهانی
رم ایتالیا ،به دلیل مصدومیت مچ دستش این تورنمنت را از دست داد.
 ëهفته نخســت لیگ برتر وزنهبرداری باشگاههای کشور در حالی از امروز یکشنبه
در تاالر بزرگ آزادی تهران آغاز میشود که کیانوش رستمی ،سهراب مرادی ،علی
هاشمی و بهداد سلیمی در ترکیب تیم بیمه رازی به روی تخته خواهند رفت.
 ëمهدي تاج ،رئيس فدراســيون فوتبال از نادر فريادشــيران مربي سابق تيم ملي
(در زمــان ســرمربيگري محمد مايليكهن) بــه خاطر انتقــاد از وي در جريان يك
مصاحبه به دادگاه فرهنگ و رسانه شكايت كرده است.
 ëحشمت مهاجرانی ،سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران که در بیمارستان
ایرانیان دوبی بســتری شده اســت ،دیروز با تشــکر از تمامی کسانی که جویای
احوال وی شــدهاند ،گفت حالش رو بــه بهبود میرود .وی بیماری خود را درد
شــدید معــده عنوان کــرد و گفت در آندوســکوپی که روی او صــورت میگیرد،
شرایط وی مشخصتر خواهد شد.
 ëمرحلــه نخســت رقابتهــای لیــگ برتــر دوچرخه ســواری جاده کشــورمان
در بخــش اســتقامت دیــروز (شــنبه) در شهرســتان بروجرد ،گرامیداشــت یاد
محمدعلی نوروزیان برگزار شــد کــه در پایان ،آروین معظمی گودرزی رکابزن
ایرانی حاضر در المپیک ریو از تیم پیشگامان کویر یزد اول شد.
 ëپس از انصراف ماشینسازی و مس رفسنجان از دیدارهای مرحله دوم جام
حذفی فوتبال کشور ،روز گذشته صبای قم هم از این مسابقات کنار کشید.

