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ورزشی
یادداشت

هجمه و حمله به محبوبيت فوتبال از مجراهاي مختلف
مجيد جاللي

کارشناس و مربی فوتبال

محبوبي��ت فوتبال اين روزه��ا از مجراهاي مختلف
م��ورد هجمه و حمله قرار گرفت��ه و اين موضوع باعث
ش��ده فوتبال ايران نس��بت به  10يا  20سال گذشته
از نظر جذب حضور هواداران در ورزش��گاه ها ،روند رو
به س��قوطي را طي کند تا هم اکنون و شايد حتي در
آينده نيز ش��اهد سکوت سکوها در ورزشگاههاي کشور باشيم .هر چند براي
برطرف کردن اين معضل در ابتدا بليتها و ساعت برگزاري ديدارها دستخوش
تغييرات ش��د تا شايد تماشاگران فوتبال دوباره با فوتبال آشتي کنند ولي باز
هم استقبال خاصي از مسابقات فوتبال نشد .گذشته از تعطيليهاي ليگ که
ب��ه دليل اردوهاي تيم ملي فوتبال و اميد اتفاق ميافتاد ،نيم فصل ليگ برتر
فوتبال از نظر نوع بازيهاي انجام شده و چگونگي برگزاري آن با کيفيت خوبي
انجام شد .در جدول ردهبندي ميبينيد بين تيم سوم تا دهم فاصله امتيازي
بس��يار اندکي وجود دارد که نشان دهنده نزديک بودن سطح کيفي تيمها به
يکديگر اس��ت ،بر همين اس��اس مدلهاي تمريني جديد در پيشرفت سبک
بازيهاي انجام ش��ده ،کمک کننده بوده و متوسط رد و بدل شدن پاسهاي
صحيح در اغلب تيمها پيش��رفت خوبي داشته اس��ت .فوتبال آلمان در سال
 1998ميالدي از نظر استقبال کم تماشاگران ،دچار چالش شد اما بسرعت با
انجام کارهاي تحقيقاتي و جامعه شناسي طي مدت زمان  5ساله اين چالش
را ترميم کردند و هم اکنون استقبال بسيار خوبي از مسابقات بوندس ليگا در
اين کشور صورت ميگيرد .نبايد فکر کنيم در فوتبال ايران با بينش سطحي
و جمالت في البداهه اين مشکل بزرگ ،برطرف ميشود.

گزارش

سرسام در برنامههاي ليگ برتر و صداي اعتراض مربيان

تغيير مجدد در برنامه ليگ برتر فوتبال و انتقال دو مس��ابقه موكول ش��ده به
روز سهش��نبه به  24ساعت زودتر (يعني امروز) و سپس تغيير مجدد در قسمتي
از برنامههاي هفته هفدهم ليگ و ارجاع  3مس��ابقه به روز جمعه ،صداي مربيان
تيمهاي درگير با اين تغييرات را عصر ديروز بشدت درآورد .پرويز مظلومي ،سرمربي
استقالل و ساير مديران آبي كه طبق اطالعيه قبلي سازمان ليگ بايد سهشنبه با
سياهجامگان و شنبه آينده با ملوان بازي ميكردند ،با شرايط جديد بايد امروز با
حريف خراساني و جمعه با ملوان مسابقه بدهند! ديروز فرزاد مجيدي ،سرپرست
موقتي اس��تقالل گفت برگزاري بازي با س��ياهجامگان در روز دوشنبه غيرممكن
اس��ت زيرا به بازيكنان اين تيم گفته شده اس��ت دوشنبه در هتل آكادمي جمع
ش��وند و اردوي قبل از بازي را برگزار كنند .عليرضا منصوريان ،سرمربي نفت هم
مدعي شد تيمش به هيچ روي تن به برنامهريزي جديد نميدهد و متذكر شد در
ليگ محالت هم اين همه تغييرات خلقالساعه و ساعت به ساعت اعمال نميشود.
وي افزود :ما با توجه به تأخير اعمال ش��ده ،هتل خود را ش��نبه تحويل داديم و با
احتساب انجام مسابقهمان با تراكتورسازي در روز سهشنبه ،امروز (يكشنبه) يك
تمرين سنگين برگزار كرديم ولي حاال ميبينيم كه بايد بدون رفع خستگي اين
تمرين در روز دوش��نبه به ميدان آييم .در اين ميان فقط مديرعامل سياهجامگان
بود كه از تغييرات سرسامآور جديد چندان ابراز ناراحتي نكرد و گفت :در حالي كه
ما ميهمان هستيم و استقالل ميزبان و دردسرهاي آنها كمتر است ،ميبينيم كه
اعتراض آنها به تغيير زمان بازي بيشتر از ما است.

خبر

لوزانو :معيارم براي دعوت بازيکنان ،عملکرد آنها در ليگ است

رائول لوزانو ،سرمربي آرژانتيني تيم ملي واليبال ايران پس از امضاي قراردادش
با فدراس��يون واليبال ايران به لهس��تان برگشت تا در تمرينات تيمش در پالس
ليگاي لهستان حضور داشته باشد .لوزانو در مورد قبول هدايت تيم ملي ايران به
يک سايت لهستاني گفت :تيم ملي ايران در سالهاي اخير مرتب در حال پيشرفت
بوده و اين پيشرفت روزافزون باعث خوشحالي من است؛ به عنوان يک مربي از اين
همکاري بسيار خوشحالم .رائول لوزانو درباره مسابقات انتخابي المپيک در ژاپن
اظهار داشت :هدفمان حضور در المپيک  2016ريو است ،بازيکنان ايران بشدت
باانگيزه هس��تند و ميخواهند يک اتفاق تاريخي را با تيم ملي ايران رقم بزنند.
معيار من براي دعوت بازيکنان به تيم ملي ،عملکرد آنها در ليگ است.

بخش فارسي سايت اتحاديه جهاني كشتي راهاندازي شد

س��ايت اتحاديه كش��تي كه پيش از اين به س��ه زبان انگليسي ،فرانسه و
روسي فعال بود ،بخش فارسي را به عنوان چهارمين زبان رسمياش راهاندازي
كرد و اخبار اين فدراس��يون بينالمللي از اين پس به زبان فارسي نيز منتشر
خواهد شد ،البته زبان روسي اين سايت تقريباً غيرفعال است و تنها بخشهاي
انگليسي ،فرانس��ه و فارسي فعال هس��تند .اتحاديه جهاني كشتي نخستين
فدراس��يون بينالمللي ورزش��ي است كه صاحب زبان فارس��ي ميشود .نناد
اللوويچ ،رئيس اتحاديه جهاني كشتي در مورد راهاندازي بخش فارسي سايت
اتحاديه جهاني در پيامي اظهار داش��ت :من عالقهمندم همه مردم بخصوص
ايرانيها كه عالقه زيادي به كش��تي دارند ،به س��ايت اتحاديه جهاني به زبان
مادريشان دسترسي داشته باشند.
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نشس��ت شوراي معاونان وزارت ورزش و جوانان صبح ديروز با حضور برخي از رؤساي
فدراس��يونها برگزار ش��د و محمود گ��ودرزي ،وزير ورزش و جوانان در اين نشس��ت به
بازديده��اي معاونان وزارتخانه از اردوهاي آمادگي تيمه��اي ملي اعزامي به المپيک ريو
تأکيد کرد .محمود گودرزي با تأکيد بر همراهي و همدلي تمامي مديريتها براي موفقيت
کاروان ايران در بازيهاي المپيک افزود :برنامه فدراس��يونهاي المپيکي رصد ميشود و
تالش ما اين است قهرمانان براي حضور در ريو مشکلي نداشته باشند .در ادامه اين نشست

کوروس سلیمانی

ام��روز دو تيم اس��تقالل و س��ياه جامگان در
هفته شانزدهم ليگ برتر به ميدان ميروند ،يكي
از س��وژههاي جالب اين بازي حضور رضا عنايتي
بازيكن كهنه كار و كاپيتان فصل گذش��ته آبيها
اس��ت كه با آمدن پرويز مظلوم��ي به جاي امير
قلعهنويي ،در فهرست استقالل جايي نداشت و به
تيم شهر خود سياه جامگان پيوست.
رض��ا عنايتي در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا
ب��ه دليل اينكه در ابتداي اين فصل در فهرس��ت
مظلومي نبودي��د ناراحت نيس��تيد ،به خبرنگار
«ایران» گفت :من در ابتداي فصل هم گفتم هيچ
دلخوري از مظلومي ندارم .به هرحال او سرمربي
بود و بايد تصميم ميگرفت كه چه كس��ي بماند
و چه كسي برود .او تصميم گرفت كه من نباشم
و من هم به تصميمش احترام گذاش��تم.حتي در
بازي رفت در مش��هد به ط��رف آقاي مظلومي و
نيمكت استقالل رفتم و به آنها خوشامد گفتم.
تيم اس��تقالل در بازي رفت توانس��ت س��ياه
جامگان را  2بر يك شكست بدهد ،عنايتي درباره
پيش بيني نتيجه ديدار امروز اظهار داشت :به هر
حال بازي كردن مقابل اين استقالل كه شخصيت
قهرماني پيدا كرده است آن هم در آزادي و مقابل
طرفداران عاشقش قطعاً سخت است اما مطمئن
باش��يد ما تمام توان مان را به كار ميگيريم كه
انشااهلل بتوانيم نتيجه بگيريم و حتماً اين اتفاق
خواهد افتاد زيرا انگيزه بچههاي ما خيلي باالست
كه دور برگش��ت را خوب آغاز كنيم تا ش��رايط
خوبي در جدول داشته باشيم.
وي با بيان اينكه بازي كردن مقابل استقالل
هميشه براي من سخت بوده است ،گفت :دنياي
حرفه اي يعني همي��ن .من تمام توانم را در اين

 3ایرانی در جمع بهترينهاي تكواندو جهان

مجله «موندوتكواندو» برترينهاي سال  2015را در رشته تكواندو انتخاب
كرد كه در اين بين ،نام بيژن مقانلو ،مهدي خدابخش��ي ،ابوالفضل يعقوبي و
فرزان عاش��ورزاده از ايران به چشم ميخورد .مجله موندو تكواندو اعالم كرده
افراد منتخب توانستهاند در سال  2015تغييري در عرصه تكواندو ايجاد كنند
و در نقش و جايگاه خود به نتايج چشمگيري دست يابند.

ادامه از صفحه یک

ناترازي بزرگ و ضرورت سازگاري ملي

بر اساس سناريوي واقعبينانهتر در ميان سه سناريو محتمل ،چنانچه حصول
نرخ بيکاري  9درصد با نرخ مشارکت احتمالي  5/40درصد ،مورد نظر باشد ،الزم
اس��ت ساالنه حدود  858هزار فرصت شغلي ايجاد ش��ود .هدفگذاري ياد شده
با توجه به تغيير ماهيت نيروي آماده به کار و س��هم قابل توجه فارغالتحصيالن
دانش��گاهي که نوع خاصي از منابع و اش��تغال تخصصي را طلب ميکند ،بسيار
دش��وار به نظر ميرس��د .باالترين رکورد ثبت فرصتهاي خالص ايجاد اشتغال
خالص مربوط به برنامه س��وم و به ميزان  623هزار نفر اس��ت و طبعاً تأکيد بر
ايجاد اشتغال باالتر از اين ميزان با هدف کاهش سهم بهرهوري کل ،خارج از توان
اقتصاد و مس��تلزم تأمين منابع س��رمايه باال است که به نظر ميرسد ،در شرايط
کنوني غيرقابل دس��تيابي است؛ لذا سياستگذاري و تعيين الزامات براي افزايش
س��هم بهرهوري کل عوامل توليد در تأمين رش��د در برنامه شش��م يک ضرورت
است .براي رسيدن به نقطه تعادل بايد ساالنه دستکم  700هزار ميليارد تومان
سرمايهگذاري شود که توانايي تأمين سرمايه از داخل براي آن حتي شايد در وضع
فعلي کمتر از  50درصد باشد .اين ناترازي بزرگ و تهديدآميز ايجاب ميکند که
هم��ه احزاب ،گروهها و نيروهاي داراي قدرت يا در حال مبارزه براي قدرت آن را
جدي بگيرند .سازگاري ملي يک ضرورت بزرگ است تا اين ناترازيها را حل کنيم
و سازگاري ملي نيز فقط با پذيرش توزيع قدرت به شکل بهينه ممکن است.

عصر دي��روز دو بازي ديگر از هفته
ش��انزدهم لي��گ برتر فوتبال كش��ور
برگ��زار ش��د و تيمهاي صبا و س��ايپا
ب��ا پي��روزي در زمين حريف��ان خود
ب��ه ردههاي چه��ارم و پنج��م جدول
صع��ود كردند و پرس��پوليس را تا رده
شش��م تنزل دادند .صبا با گلهاي
دقاي��ق  22كريم اس�لامي64 ،
جاللالدي��ن عليمحمدي و
 66محم��د قاض��ي ميزبان
قعرنش��ين خود استقالل
اهواز را  3-0شكست داد.
اس��تقالل اهواز با اخراج
شدن حسين ساكي در
دقيقه  78اين مسابقه
 10نفره ش��د .س��ايپا
ني��ز ديروز دس��ت به
كار مهم��ي زد و در
زمين گسترش فوالد
و در سرماي تبريز به
برتري  1-0برابر اين
رقيب دس��ت يافت.
مي�لاد مي��داوودي
زنن��ده ت��كگل اين
مس��ابقه از روي يك
ضربه ايستگاهي در
دقيقه  76بود.

بختيار راهي پادگان شد

در پي انتقاداتي ك��ه از نحوه بازي
برخ��ي بازيكن��ان تراكتورس��ازي در
مس��ابقات اخير اين تيم در ليگ برتر
و جام حذفي كش��ور ص��ورت گرفت،
بختيار رحماني هافبك اين تيم با نظر
مس��ئوالن باشگاه ،راهي پادگان شد تا
ادامه دوران خدمت س��ربازياش را در
آنجا سپري كند.

تحمیلتعطيليمسابقاتليگ

نظر متفاوت کارشناسان در خصوص عکسالعمل سوشا

ني��م فص��ل دوم ليگ برت��ر در حالي
براي تيم فوتبال پرسپوليس آغاز شد که
سرخپوش��ان تهراني در مقابل تيم پديده
همانند ب��ازي رفت ،به تس��اوي رضايت
دادند .در اين بين عملکرد سوشا مکاني،
دروازه بان اين تيم از نظر کارشناسان تأثير
مستقيمي در نتيجه پاياني سرخپوشان در
ايستگاه شانزدهم ليگ برتر داشت .دو نفر
از کارشناس��ان فوتبال کشورمان نظرات
متفاوتي نسبت به عکسالعمل دروازهبان
سرخها داشتند؛ يکي از آنها مکاني را مقصر و ديگري کار دروازهبان پرسپوليس را ارزشمند و فداکارانه
دانست .رسول کربکندي ،دروازه بان سابق و از کارشناسان فوتبال با اشاره به روند نامطلوب دروازهبانان
ايراني ميگويد« :در حال حاضر در فوتبالمان دروازهبان ششدانگ و کامل نداریم .مکانی روی گل دوم
پدیده میتوانس��ت عملکرد بهتري از خود نشان دهد ،او در عملکرد و نتیجهگیری پرسپولیس نقش
منفی داشت ».از سوي ديگر علي انصاريان ،پيشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس نظر متفاوتي دارد .او
معتقد است که کار مکاني ارزشمند و فداکارانه بود .انصاریان ميگويد :شايد پرسپوليس در آن صحنه
گل س��وم را دريافت ميکرد و بازي را ميباخت اما کاري که مکاني انجام داد فداکردن خودش براي
پرسپوليس بود.

نبرد ژنرال و منصوريان براي نزديكتر شدن به صدر

استقالل 3امتياز از تيم كاظمي ميخواهد

اگر هواي آلوده تهران اجازه بدهد هفته شانزدهم ليگ برتر فوتبال امروز با انجام دو بازي باقي مانده پايان
ميگيرد .دو ديداري كه در اصل قرار بود روز يكشنبه برگزار شود اما به خاطر آلودگي هوا ابتدا به  48ساعت
بعد و سپس به روز دوشنبه موكول شد .امروز طبعاً بسياري از نگاهها به ورزشگاه آزادي خواهد بود؛ آنجا كه
استقالل تهران براي كسب  3امتياز تازه و باقي ماندن در باالي جدول تيم ته جدول سياهجامگان را هدف
ميگيرد .رس��يدن به فينال جام حذفي روحيه مردان پرويز مظلومي را بس��يار ارتقا بخشيده است ولي در
اردوي سياهجامگان فرهاد كاظمي در شرايطي سخت براي ابقاي اين تيم در ليگ برتر ميكوشد .شايد غيبت
سيدمهدي رحمتي سنگربان مصدوم استقالل يك واقعه مهم به حساب آيد اما تيم كاظمي نيز بتازگي با
محسن فروزان كه فصل پيش آبيپوش بود و در نيم فصل اول رقابتهاي امسال در مشهد حضور داشت ،قطع
همكاري كرده است .آنچه قطعي مينمايد ،غيبت بهنام برزاي به دليل محروميت در تركيب آبيهاي تهراني
است ولي مشخص نيست آيا هواداران استقالل حاضرند در هواي سرد و آلوده اين روزهاي تهران براي حمايت
از تيم محبوبشان با وسعت به آزادي بيايند .امروز مسابقه تراكتورسازي با نفت در تهران نيز تماشاگران ويژه
خود را دارد .تراكتوريها بعد از كسب يك برد ،يك تساوي و يك باخت تحت رهبري سرمربي جديدشان
 امير قلعهنويي  -اگر ميخواهند در پايان فصل سهميه آسيايي بگيرند ،بايد نفت را ولو در تهران ببرند اماتيم عليرضا منصوريان نيز بعد از شروعي بد در اين فصل به دنبال چنين مجوزي و صعودي هر چه بيشتر در
جدول ردهبندي و نزديكتر شدن به صدر است .بازي رفت دو تيم صفر  -صفر شد ولي تراكتور اين بار فشار
بيشتري را روي خود متمركز ميبيند زيرا سزار و شجاع خليلزاده را هم به دليل محروميت در اختيار ندارد
حال آنكه زردهاي تهراني فقط يك بازيكن محروم (محمد دانشگر) دارند .برنامه مسابقات امروز (اسامي
ميزبانها ابتدا ميآيد) :نفت با تراكتورسازي ( )15 :00و استقالل تهران با سياهجامگان (.)17 :30

دردسرهاي پايان ناپذير «كرار»

جاس��م كرار حتي پس از جدايي از ليگ ايران
و بازگش��ت به كش��ورش و بازي ب��راي تيم «نفت
الوسط» عراق باز هم در ايران خبرساز و بهتر بگوييم
براي استقالل تهران دردسرآفرين است .اين هافبك
ن��اآرام عراقي ك��ه براثر اف��راط در بينظميهايش
اس��تقالل را وادار به قطع ارتباط كاري با خود كرد،
بتازگي در اينس��تاگرام خود مدعي ش��ده است كه
باشگاه استقالل مقاديري پول ،انواع طال و «آيپد»
فرزندانش را كه در آپارتمان او در تهران قرار داشته،
تصاحب كرده است.
ëëافشارزاده :او مالياتش را نداده است
اين ادعايي است كه بار حقوقي هم در بر دارد و
استقالل ميتواند با شكايت پيرامون آن كرار را دچار
دردسر جدي كند .ديروز بهرام افشارزاده سرپرست
آبيهاي تهراني مدعي ش��د عدهاي از داخل ايران
به كرار خ��ط ميدهند تا اين چيزها را بگويد حال
آن كه حقيقت اين اس��ت ك��ه او به طور توافقي از
جم��ع آبيها جدا ش��ده و در نتيجه حق و حقوقي
به او تعلق نميگيرد .وي افزود :ما استعالم گرفتيم
و متوجه شديم كه كرار برخالف ادعاهايش ماليات
بردرآمدش را نپرداخته است .او گفت ماليات مرتبه
قبل��ي عضويتش در اس��تقالل را كه به س��الهاي

پيروزي صبا و سايپا در ليگ برتر

موردش تصميمگيري خواهم
كرد.
تيم سياه جامگان نيم فصل
اول نتايج خوبي نگرفت ،ضمن اينكه
فصل نقل و انتق��االت از هفته آينده آغاز خواهد
شد و تيمها براي اينكه در نيم فصل دوم پرقدرت
تر ظاهر ش��وند دست به تغييراتي در نفرات خود
خواهند زد ،عنايتي در پاسخ به اين سؤال كه چه
پيش بيني در نيم فصل دوم از عملكرد تيم خود
خواهد داشت ،عنوان كرد :به طور قطع ما در نيم
فصل دوم متفاوت با نيم فصل اول ظاهر خواهيم
شد ،آقاي كاظمي در حال جذب نفراتي است
ك��ه در تفكرات تاكتيك��ياش قرار
دارن��د و مطمئن��اً به تيم ما
كمك خواهند كرد و
شرايط تيم بهتر
خواهد شد.

مکانی سوتی داد یا فداکاری کرد؟

وصال روحانی

مستطیل سبز

احترام هواداران استقالل
برایم واجب است

درخواست بهداد سليمي از مردم :به لوچف توهين نكنيد

پس از مثبت اعالم شدن تست دوپينگ الكسي لوچف در مسابقات جهاني
كه توانسته بود ركورد دو ضرب و مجموع حسين رضازاده را بشكند ،كاربران
ايراني به اينستاگرام اين ورزشكار حمله كردند و به وي توهين كردند .بهداد
س��ليمي قهرمان المپيك لندن با بيان اينكه از مثبت ش��دن تست دوپينگ
لوچف ناراحت شدم ،اظهار داشت :متأسفانه حركت زشتي بود .اين وزنهب ردا ر
درست است كه دوپينگ كرده ،اما آنقدر با معرفت بود كه پس از قهرمانياش
اسم من و حسين رضا زاده را برد و گفت «دوست داشته من هم در مسابقات
باشم» همچنين از حسين رضازاده به عنوان يك اسطوره براي خودش نام برد.
بنابراين وقتي اين گونه بامعرفت بوده بهتر است به اين شكل جوابش را ندهيم.
در اين چند ساله كه با او در مسابقات بودم ،بياخالقي از لوچف نديدم بنابراين
مردم ما هم منصفتر باشند ،خيلي بهتر است.

نصراهلل سجادي ،معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفهاي وزارت ورزش با اشاره به برگزاري
اين نشست اظهار داشت :هدف از اين کار ارتباط مستقيم و گسترده مسئوالن وزارتخانه
با قهرمانان ملي ،مربيان و مسئوالن فدراسيونها براي انعکاس موارد مورد نظر آنها به وزير
و ستاد عالي بازيهاي المپيک و پارالمپيک است .وي با بيان اينکه هيچ فدراسيوني کمتر
از  63درصد بودجه دريافت نکرده است ،گفت :فدراسيون هايي که سهميه المپيک ريو را
کسب کردهاند صد در صد بودجه تخصيصي را دريافت خواهند کرد.

در گفتوگوی «ایران» با عنایتی مهاجم کهنهکار سیاهجامگان مطرح شد

مس��ابقه به كار ميگيرم كه تيمام موفق باش��د،
ضمن اينكه احترام ويژه اي به هواداران و مجموعه
اس��تقالل دارم .اميدوارم كه اس��تقالل بعد از اين
مسابقه همه بازي هايش را ببرد.
اين مس��أله قاب��ل پيش بيني اس��ت كه رضا
عنايت��ي اگر در اين مس��ابقه گل بزن��د مطمئناً
خوش��حالي نخواهد كرد ،عنايتي در پاسخ به اين
سؤال كه در صورت گلزني خوشحال ميشوي يا
نه اظهار داش��ت :مطمئناً گل زدن در هر مسابقه
اي خوشحالكننده است ،اما به احترام هواداراني
كه س��الهاي خوب و خاطره انگيزي را كنار آنها
داش��تهام و هميش��ه به من لطف داشتهاند ،نگه
داشتن احترام آنها واجب ترين چيز براي من است
و هيچ وقت از من بياحترامي نسبت به هواداران
نخواهيد ديد .مهاجم  39س��اله سیاهجامگان در
ابتداي اين فصل عنوان كرد كه اين آخرين فصل
بازي من خواهد بود و در پايان اين فصل از دنياي
حرفه اي خداحافظي خواهم كرد .كاپيتان سابق
آبيها در پاسخ به اين سؤال كه آيا همچنان روي
اين تصميم هس��تيد ،گفت :من اش��تباه كردم و
پشیمان شدم .در اين تصميم تجديد نظر خواهم
كرد .البته بايد ببينم ش��رايط چگونه پيش
خواه��د رفت بعد از آن در
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بوده ،پرداخت ك��رده اما فيش پرداخت آن را به ما
نداده اس��ت .او كليد خانهاي را هم كه در تهران در
اختيارش ق��رار داده بوديم ،پس نداد و رفت .با اين
اوصاف ما با اداره ماليات طرف هس��تيم و خودمان
بايد موضوع را حل كنيم و نيازي به حضور كرار در
اين ماجرا نيست.
ëëخانه به نام افشارزاده است
افش��ارزاده در م��ورد خانه ك��رار در تهران هم

گف��ت :بعد از اين كه او كليد خانه را تحويل نداد با
حضور نمايندههاي حراست وزارت ورزش قفل خانه
را عوض كردي��م و خانه را تحويل پروپژيچ مهاجم
كروات خود داديم .اين خانه به اسم من اجاره شده
اس��ت و با اين حساب كرار نميتواند مدعي تملك
آن شود .در اين خانه طال يااموال گرانبهاي ديگري
هم نبوده كه او بتواند براس��اس آن درخواستهايي
داشته باشد .افش��ارزاده اضافه كرد :اينكه كرار ادعا
كرده با شكايتش سبب ميشود در جدول مسابقات

ليگ از ما امتياز كسر شود ،نيز صحت ندارد زيرا ما
اصوالً به او هيچ بدهي نداريم.
ëëجويباري :از افشارزاده بپرسيد
دي��روز عل��ي نظري جويب��اري معاون ورزش��ي
اس��تقالل نيز درب��اره حرفهاي جنجال��ي تازه كرار
گفت :نميدانم چه بگويم .ما هرگونه همكاري ممكن
را با او انجام داديم ولي وي قدرش را ندانس��ت .باقي
مسائل را از افشارزاده بپرس��يد :در حالي كه عدهاي
ميپرس��ند آيا امكان دارد كرار پس از قطع همكاري
با اس��تقالل و رفتن به عراق اشياي گرانبهايش را در
تهران جا گذاش��ته باشد و آيا چنين چيزي قابل باور
است ،پندار توفيقي دبير هيأت مديره آبيها هم ديروز
تأكيد كرد ك��ه كرار فيش ادعاي��ياش در خصوص
پرداخت مالياتهاي خود را تحويل مقامهاي باشگاه
نداده اس��ت و تحت هر شرايطي اين باشگاه است كه
ذيحساب به شمار ميآيد و نه بازيكن .وي اضافه كرد:
او  250ميليون تومان از دستمزد مقررش را گرفت و
براي باقي آن نميتواند ادعايي داشته باشد.
ëëكردنوري :به اين حرفها عادت كردهايم
ديروز عباس كردنوردي يكي از آبيهاي قديمي
و عضو فعلي هيأت مديره استقالل نيز تصريح كرد:
آبيها به حرفهاي بيربط كرار عادت كردهاند و در
نتيجه اعتنايي به اظهارات جديد او نميكنند.

هفته پانزدهم ليگبسكتبال در هشتمين سالگرد پرواز «آيدين»

هفت��م دي ماه  1386بود كه بس��كتبال اي��ران «آيدين نيكخواه
بهرامي» يكي از ستارههاي جوانش را در يك سانحه رانندگي از دست
داد و حاال در هشتمين سالگرد پرواز او هفته پانزدهم ليگ برتر ايران
با ياد و نام او برگزار خواهد ش��د .تمام��ي بازيهاي هفته پانزدهم با
يك دقيقه سكوت آغاز ميشود و مراسم يادبود پسر خاص بسكتبال
نيز پيش از ديدار نيروي زميني و نفت آبادان در س��الن آزادي برگزار
ميش��ود .هفته پانزدهم ليگ برتر بسكتبال با ديدار حساس دو تيم
ش��يميدر تهران و شهرداري اراك همراه است .در جريان اين مسابقه
تيمهاي دوم و سوم جدول به مصاف هم ميروند و رقابت بسيار نزديكي
خواهند داشت .پتروشيمي صدرنشين ليگ در اين هفته ميزبان است

و كار دش��واري نخواهد داشت .شاگردان مهران شاهينطبع در هفته
پانزدهم به مصاف تيم آينده سازان اصفهان ميروند كه روزهاي خوبي
را سپري نميكند و مشكالتشان هنوز حل نشد ه است .پتروشيمي با
پيروزي در اين مسابقه ميتواند صدرنشينياش را در ليگ مستحكم
كند .در ديگر ديدارهاي اين هفته ،نفت آبادان كه از صدر فاصله گرفته
به تهران ميآيد و برابر نيروي زميني صفآرايي خواهد كرد ،دانشگاه
آزاد در خانه پذيراي ثامن مشهدي است كه با تغيير در كادر فنياش
اميدوار است روند رو به رشدي پيدا كند .مهران حاتمي دو روز با تيم
جديدش تمرين كرده و راهي تهران ش��ده و دوشنبه با تيم اسبقش
پيكار خواهد كرد.

زهره هراتيان ،مس��ئول امور پزشكي
س��ازمان ليگ برتر فوتبال مدعي ش��د
براساس اس��تانداردهاي جهاني ،مشكلي
در راه برگزاري مسابقات روز يكشنبه ليگ
برتر وجود نداش��ته اما تعطيل كردن اين
ديدارها از س��وي كميته اضطرار آلودگي
هوا به اين سازمان تحميل شد.

مهاجري :کاش پراهيچ بود

رضا مهاجري ،س��رمربي تيم فوتبال
پديده خراسان گفت گلهاي پرسپوليس
برابر اين تي��م در ديدار پريروز دو تيم در
ليگ برتر در لحظاتي به ثمر رس��يد كه
ايگور پراهي��چ ،مهره كليدي خط دفاعي
تيم وي آس��يب ديده و به بيرون از زمين
منتقل ش��ده بود و اگر او حاضر بود ،اين
گله��ا به ثمر نميرس��يد و ب��ازي 2-2
نميشد.

انتقاد از تعطيالت مكرر ليگ

مهدي مناجاتي ،س��رمربي سابق تيم
ملي فوتب��ال ايران گفت تعطيالت مكرر
ليگ برتر و ساير ناهماهنگيهاي موجود
س��بب ش��ده تيم ملي «اميد» حتي در
زم��ان تعطيالت نيم فصل ليگ نيز براي
گرد آوردن نفرات منتخب خود مش��كل
داشته باشد.

برانکو خواهان رونالدو!

برانكو ايوانكوويچ ،سرمربي پرسپوليس
در پاسخ به اين سؤال كه كدام بازيكنان را
براي نيم فصل دوم ميخواهد ،گفت :اگر
دست من باشد ،رونالدو را از رئال مادريد
ميآورم اما رئال طبعاً موافقت نميكند.

جواب منفي گسترش به استقالل

سرپرست گسترش فوالد تبريز گفت
اين باشگاه به پيش��نهاد استقالل تهران
براي جذب داريوش ش��جاعيان ،مهاجم
جوان اين تيم پاسخ منفي داده است.

منوچهري در راه ملوان

امينمنوچهري،مهاجماسبقاستقالل
و سايپا و بازيكن نيم فصل اول راهآهن در
ليگ پانزدهم ،با سران ملوان بر سر الحاق
به اين تيم گيالني به توافق رسيد.

ايران محور رشد فوتسال آسيا

عليكفاشيان،رئيسفدراسيونفوتبال
گفت مذاكراتي را براي كسب مجدد امتياز
ميزباني مسابقات جام باشگاههاي آسيا با
سران  AFCانجام داده است .وي متذكر
شد رشد آسيا در فوتسال چشمگير شده
است و محوريت اين قضيه با ايران است.

مجيدي :ما روبات نيستيم

ميثم مجيدي ،مدافع چپ تيم فوتبال
استقالل تهران گفت بازيكنان اين رشته
روبات نيستند و نبايد مسابقات ليگ اين
گونه فشرده و پياپي برگزار شوند.

بدهي استقالل به بازيكنان سابق

دي��روز گفت��ه ش��د مجم��وع بدهي
استقالل تهران به بازيكنان سابقش كه به
كميته انضباطي رفته و شكايت كردهاند،
براس��اس آراي اين كميته به  3ميليارد و
 700ميليون تومان ميرسد.

