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پرداخت مستمریبه ملیپوشان جام جهانی

داورزنی :شأن وزارت نیست که در تمدید قرارداد کی روش دخالت کند
محمدرضــا داورزنــی معــاون ورزش
قهرمانــی وزارت ورزش و جوانــان
گفــت« :در ســالیان گذشــته مرتــب
شــاهد شــیطنتها و روحیــه شــیطانی
امریــکا بودهایــم و فرقــی هــم نمیکند
ترامپ باشــد یا شــخصی دیگر .آنها به
ایــن روحیــه آزادگی ملت ایــران تمایل
نداشتهاند .همیشه پشت این اقدامات
تروریســتی و خبیثانــه امریکاییهــا و

صهیونیســتها بودهاند .دست ترامپ
دیگــر در دســتکش مخملــی نیســت و
علما کارهای خــود را انجام میدهند».
وی دربــاره تمدیــد قــرارداد کارلــوس
کــی روش و اینکــه امیــر قلعــه نویــی
گفتــه اســت که وزیــر نباید اجــازه بدهد
کــه عدهای به اســتقالل نزدیک شــوند،
چنین واکنشــی داشــت« :ما در مسائل
مربوط به داخل فدراســیونها دخالت

نمیکنیم .یکســری موضوعات داخلی
هســتند و مســائل به خــود باشــگاهها و
فدراســیونها مربوط میشود و طبیعتاً
وزارت د ر شــأن خــودش نمیبینــد کــه
ورود کند .تصمیمات فدراسیونها برای
ما مهم است .این بدین معنا نیست که
ما رصد نمیکنیم .ما رصد میکنیم ،اما
بــه خود اجازه نمیدهیم کــه درباره هر
موضوعی تصمیمگیری کرده و واکنش

نشــان دهیــم ».داورزنی در مــورد اینکه
برخــی ورزشــکاران به کشــورهای دیگر
پناهنــده میشــوند ،هم ایــن توضیح را
داد« :فدراسیونها باید در مورد انتخاب
نفرات و استعدادیابیهایی که میکنند،
دقت داشته باشند .اگر کسی عرق کشور
خــودش را نداشــته باشــد ،نبایــد روی
آن ســرمایهگذاری صــورت بگیــرد .مــا
ســالی  20هــزار نفر اعزام به مســابقات

خارجــی داریــم و همین ســال گذشــته
 20هزار و  70نفر اعزامی داشــتیم؛ حاال
یــک یا دو نفر هم در کشــوری میمانند
نبایــد به این موضوع به شــکل بحران و
خیلی مسأله حاد نگاه کنیم .هر روز هم
تعــداد زیادی از کشــور خارج میشــوند
مگر چه شــرایطی در کشــور مــا بوده که
آنها پناهنده شدند؟ کشور ما آزاد است.
بنابراین نیازی به این کارها نیست».

صنــدوق حمایــت از قهرمانان و پیشکســوتان ورزش ارائه
خدمــات ویژه و از جمله مســتمری ماهیانه بــه بازیکنان و
اخبـــــار مربیــان تیم ملــی فوتبال در جام جهانــی را در برنامه قرار
داده است .محمد خرم مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان
ورزش در این خصوص گفت«:پرداخت مستمری صندوق به قهرمانان کمک
مالی بزرگی برای آنهاســت اگرچه خوشبختانه فوتبالیستهای ما با مشکالت
مالــی مواجه نیســتند» .بــه گفته خــرم در حال حاضــر نزدیک بــه  ١٢٠٠نفر از
صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش مستمری دریافت میکنند.
 ٢٥٠هــزار تومان و  ٢میلیــون و  ٦٠٠هزارتومان کمترین و باالترین پرداختی به
ورزشکاران عضو صندوق است.

محرمی :راه مهدویکیا را میروم

صــادق محرمی ،مدافع راســت جوان پرســپولیس کــه انتقالش به
دینامــو زاگرب کرواســی حتمی شــده اســت ،گفت هرچنــد دلتنگ
میشــود اما بــه اروپا مــیرود تــا راه امثال مهــدی مهدویکیــا را که
ســالها پیش به این قاره رفت و مشــهور شــد ،طی کند و به درجات
باالی فوتبال اروپا برسد.

گزارش «ایران» از بازگشت تیم ملی فوتسال زنان به کشور

بامداد دلانگی ِز استقبال از ملکههای آسیا

تمدیدریاستباقرزادهبرفدراسیونشمشیربازی

مجمع انتخاباتی فدراســیون شمشــیربازی صبح روز گذشته در آکادمی ملی
المپیــک برگزار شــد .محمدرضــا داورزنی معاونــت ورزش قهرمانــی وزارت
ورزش و جوانان ریاســت مجمع را بر عهده داشت و شاهرخ شهنازی دبیرکل
کمیته ملی المپیک نیز نماینده کمیته بود .برای ریاســت فدراســیون تنها دو
نامزد فضلاهلل باقرزاده ،رئیس فعلی فدراسیون و انوش جهانی نایب رئیس
وی بــا هــم رقابت میکردند کــه طبق پیشبینیها جهانی انصــراف داد تا در
نهایــت انتخابــات با یک کاندیدا برگزار شــود و ریاســت باقرزاده  4ســال دیگر
تمدید شود.

دوپینگ ۴قایقران ملی پوش

سایت فدراسیون فوتبال

نگار انسان
روزنامهنگار

تیــم ملی فوتســال زنــان ایــران پس از
کســب عنوان قهرمانــی در رقابتهای
فوتســال زنــان آســیا در تایلنــد بامداد
سهشــنبه  25اردیبهشــت ماه در میان
اســتقبال تعــداد زیــادی از مســئوالن
کــه بی ســابقه بود بــه ایران بازگشــت.
تعــدادی از مــردم و همچنین خانواده
ملیپوشان هم در سالن حضور داشتند
که شــور و حرارت گرمی به اســتقبال از
فوتسالیستهای ایران داده بود.
 ëëســاعت  -3:15ورود بــه فــرودگاه
امام(ره)
خانــواده فوتسالیســتها منتظــر کنــار
شیشــه پروازهــای ورودی فــرودگاه
ایســتادهاند .بــا پــدر یکــی از بچههــای
تیم ملــی صحبت میکنــم؛ گالیهمند
اســت از اینکه بازی تیم ملی فوتســال
زنان پخش زنده نداشته و تنها توانسته
بــازی فینــال را به ســختی تماشــا کند.
از او میپرســم کــه آیــا تا به حــال بازی
دختــرش را از نزدیــک تماشــا کرده که

پاســخ میدهــد« :تنهــا یکبــار ســه ماه
پیش فینال لیگ برتر فوتسال!»
کمی آن طرفتــر مادر فرزانه توســلی
ایســتاده .فرزانــه توســلی آنقــدر خوب
دروازهبانــی کــرد کــه خیلیهــا را یــاد
گلرهــای خاطرهســاز فوتبالمــان
انداخــت؛ یکــی مثــل احمدرضــا
عابــدزاده .حــاال جالــب اســت بدانیم
کــه مــادر او چه حــس و حالی داشــته.
پاســخ او به ســؤالی در این بــاره چنین
بــود« :هــر مــادری آرزویش این اســت
کــه بچههایش موفق باشــند و من هم
از موفقیــت فرزانــه بســیار خوشــحالم
و امیــدوارم کــه همــواره همــه جوانان
ایــران در هــر لحظــه از زندگــی خــود
موفق باشــند ».واکنــش خانم نرجس
آخرتــی دربــاره اینکــه آیــا تــا بــه حال
بازیهای دخترش را از نزدیک تماشــا
کــرده ،چنیــن بــود« :راســتش طاقــت
ندارم آســیب دیدن فرزانــه را در طول
بــازی ببینــم بــه همیــن خاطــر هیــچ
وقــت از نزدیک بازیهایــش را ندیدم
امــا خواهرهــای فرزانــه همیشــه برای
بازیهایش به سالن میروند».

 ëëساعت - 3:30ورود ملیپوشان
برخالف دورههای پیشــین مســئوالن و
چهرههــای بیشــتری از وزارت ورزش،
فدراســیون فوتبــال و مجلس شــورای
شــهر در فــرودگاه حضــور داشــتند.
بنرهــای اســتقبال از ملیپوشــان را در
مقابل پلههای برقی نصب کرده بودند
و خبرنگاران و عکاســان آمــاده در کنار
پلهها ایســتاد ه تا ورود قهرمانان آســیا
را ثبــت کننــد .در مراســم اســتقبال از
ملیپوشــان ،مهدی تــاج و محمدرضا
ســاکت از فدراســیون فوتبــال ،فریبــا
محمدیــان معــاون امــور زنــان و ژالــه
فرامرزیــان معاون مدیریت و توســعه
منابــع مالــی وزارت ورزش  ،طاهــره
طاهریان مشــاور ورزشــی نهاد ریاست
جمهــوری ،فاطمــه ذوالقــدر و ســهیال
جلــودارزاده نماینــدگان مجلــس و
شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران
حضور داشتند.
بچههــای تیم ملــی ســرانجام بعد از
 15دقیقه وارد سالن شده و به محض
ورودشــان ســرود «ملیپوشــان پیــروز
باشــید» نواخته شــد .دســت و تشویق

انتقاد از عدم پخش مسابقات بانوان از صدا و سیما

یک عضو کمیســیون فرهنگی مجلس گفت« :امروز فیلمهای ســینمایی خارجی با حضور خانمهای
خارجی به نمایش درمیآید اما صحنههای غرورآفرین زنان ایرانی در صحنههای بینالمللی که مایه
بــــرش دلگرمی زنان ایرانی است ،پخش نمیشود ».به گزارش ایسنا،طیبه سیاوشی در تذکری شفاهی در پایان
جلسه علنی دیروز گفت« :بایستی موضع رسانه ملی در رابطه با پخش مسابقات ورزشی بویژه فوتسال
مشخص گردد .چرا فیلمهای سینمایی خارجی با حضور خانمهای خارجی به نمایش درمیآید ولی
صحنههای غرورآفرین زنان ایرانی در صحنههای بینالمللی که برای زنان ایرانی بسیار دلگرم کننده
است ،به نمایش در نمیآید؟»
وی در ادامه گفت« :به دلیل نداشتن اسپانسر ،ورزش زنان محروم از پخش است .به نظر میرسد زمان آن رسیده که رسانه
ملی در سیاستهای یک بام و دو هوای خود در قبال ورزش زنان تجدید نظر کند».
مردم و خانواده بچههای تیم ملی که
پشــت شیشــهها در این سمت منتظر
هســتند ،حال و هــوای بســیار هیجان
انگیــزی بــه ســالن فــرودگاه داده بود.
مصاحبههــا و عکــس گرفتنهــا آغاز
میشــود و در ایــن میــان اکثــر بچهها
از نداشــتن پخــش زنــده بازیهــا گله
داشــتند امــا خوشــحال از اینکــه دل
مــردم ایــران را شــاد کردهانــد .نیلوفر
اردالن هم در میان اســتقبال کنندگان
حضــور داشــت .بازیکنی کــه دور قبل

با حواشــیای که ایجاد شــد ،نتوانست
طعم قهرمانی آسیا برای بار نخست
را بــا تیــم ملــی فوتســال زنــان ایــران
تجربــه کنــد .بــا دو نفــر از بچههــا کــه
صحبت میکنم و در ارتباط با شرایط
و اردوهــای پیــش از مســابقات از آنها
ســؤال میکنــم ،پاســخ میدهنــد کــه
انشــاءاهلل با تــداوم این شــرایط برای
پیشــرفت در مســابقات جهانــی گام
برداریم چون دیگر در آسیا حرف اول
فوتسال زنان را ایران میزند.

ســاعت  4:45است و سالن فرودگاه در
بخش پروازهــای ورودی خلوت شــده
و ایــن پایان خوش برای فوتســال زنان
ایــران در ســال  97اســت؛ دخترانی که
از ســوی کنفدراســیون آســیا ملکههای
فوتســال آســیا لقــب گرفتهانــد .ایــن
نیمه شــب باشــکوه را میتوان سرآغاز
اتفاقات بســیار خوبی در آینده دانست
اگر که وعدهها فقط در حد حرف باقی
نماند و حمایتها بیش از پیش ادامه
یابد.

دعوایپینگپنگیکیروشوقلعهنویی

لیست  35نفره تیم ملی و زمان اعالم آن باعث شکلگیری اعتراضهایی شد که این موضوع دیروز با واکنشهایی در قالب مصاحبه ادامه یافت
پس از انتشار فهرست  35نفره تیم
ملــی بــرای حضــور در جــام جهانی
 2018روســیه ،امیــر قلعهنویــی
ســرمربی ذوب آهــن بــه انتقــاد
از ایــن موضــوع پرداخــت و
مدعی شــد کــه این فهرســت
از پیش طراحی شده بود چرا
کــه این فهرســت پیــش از
بازی دیشــب تیمش
مقابــل اســتقالل
منتشــر شــده
اســت .ایــن
انتقاد از سوی
قلعهنو یــی
د ر حا لــی
صــو ر ت
گرفت کــه 14
مــه و تــا پایــان
وقــت اداری،
آخرین فرصت
ارسال فهرست
 35نفــره اولیه
مهــای ملــی
تی 
بــوده و کــیروش هم
 13مه یعنی یــک روز قبل از
پایان مهلت ،این فهرســت را
ارسال کرده است.
 ëëکــیروش :قلعهنویــی و
کریمــی توهیــن میکننــد و
فدراســیون چشــمانش را
میبندد
ایــن انتقــاد باعــث شــد
تــا کارلــوس کــیروش،
ســرمربی تیــم ملــی

در مقام پاســخگویی برآیــد و بگوید:
«طراحــی شــده بــرای چــه چیــزی؟
واقعــاً خنــد ه دار اســت .اینکــه بایــد
فهرســت  35نفــره اعــام شــود،
تصمیمــی بــود کــه از طــرف فیفــا
اتخاذ شــده بود و اعالم این فهرست
بایــد از طــرف همــه کشــورها در این
تاریــخ اتفــاق میافتاد .جنــاب آقای
قلعهنویــی شــهروند ایــران هســت؛
کشــوری بــزرگ و فوقالعــاده بــا
قدمتی تاریخی بیش از  2هزار و 500
ســال و من تنها یک شــهروند افتاده
پرتغالــی هســتم کــه دارم در ایــران
کارم را انجــام میدهــم .آیــا فقط به
این دلیل کــه آقای قلعهنویی ایرانی
هســت ،میتواند صداقت ،وجاهت،
حرفهایگــری و اخالقمــداری مــن
را از لحــاظ کاری زیــر ســؤال ببــرد؟
آقــای قلعهنویــی و آقــای کریمــی
ایــن صحبتها و توهینهــا را انجام
میدهند و فدراســیون هم متأسفانه
چشــمانش را میبنــدد .اگــر بنــده
بخواهــم ایــن صحبتهــا را انجــام
دهــم ،همــه میگوینــد کــه کیروش
دارد توهیــن میکنــد و فرهنــگ
ایرانــی را دســتکم میگیــرد امــا به
هیــچ وجــه ایــن طــور نیســت .بنــده
جــواب نمیدهم چون اگر پاســخگو
باشــم ،در کمتر از یک یا چند دقیقه
فدراســیون بــا مــن تمــاس میگیرد
و بــه مــن هشــدار میدهــد کــه بایــد
ســاکت باشــی و نباید صحبت کنی و
جریمهات میکنیم .به همین خاطر
از آقــای قلعهنویــی تشــکر میکنم و

میگویم ممنون و به این صحبتها
و توهینهــا ادامه بدهید .در یک ماه
آینــده شــما جایــگاه مــن را خواهید
گرفت و کار من به شما تعلق خواهد
گرفت .دیگر بس است!
 ëëقلعهنویــی :مــن گفتــم کــیروش
میتوانست فهرست را تاریخ دیگری
اعالم کند
امــا قلعهنویــی هــم در واکنــش بــه
کــیروش ایــن صحبتهــا را مطرح
کــرد« :از کــیروش خواهش میکنم
اگــر صحبتــی دارد ،مســائلی را در
نظــر بگیــرد .من هــم زمانبنــدی را
میدانــم امــا او میتوانســت اعــام
فهرســت را به پس از لیگ قهرمانان
آســیا موکول کند .من در مصاحبهام
گفتم که کیروش میتوانست اعالم
آن را بــه تاریــخ دیگری موکــول کند.
باالخــره یکســری بازیکنــان در تیــم
مــا بودنــد کــه ســال خوبی داشــتند.
کــیروش حــق دارد هــر بازیکنــی را
کــه دوســت دارد ،انتخــاب کند و من
هــم نمیتوانــم در آن دخالــت کنم
اما قطعــاً بازیکنان اســتقالل هم که
در تیم ملی هســتند از نظــر روحی-
روانی شرایط بهتری خواهند داشت
و کســانی کــه در تیم ملــی نبودند ،از
نظر روحی افت میکنند».
 ëëکیروش :آقای قلعهنویی! پشــت
داســتانهای ماســکگونه پنهــان
نشوید
امــا ســاعاتی پــس از اینکــه کیروش
بــا خبرنــگاران صحبت کرد و پاســخ
قلعهنویی را داد ،ســایت فدراســیون

فوتبــال ،مصاحبــهای مشــابه همان
صحبتهــا و انتقادهــای کیروش از
او را در قالبــی نرمتــر و ادبیاتــی بهتر
روی خروجــی قــرار داد .کیروش در
پاســخ بــه صحبتهــای روز گذشــته
ســرمربی ذوب آهن ،این طور گفت:
«آقای قلعهنویی! لطفاً خود را پشت
داســتانهای ماســک گونــه پنهــان
نکنیــد .لطفــاً ســعی نفرماییــد کــه
اذهــان عمومی را به ســمت دیگری
ببریــد .بیایید راجع بــه چند مطلب
شــفاف صحبت کنیم .یــک اینکه ما
میتوانیم محترمانــه با هم اختالف
نظــر داشــته باشــیم امــا وقتی شــما
میفرمایید که من این فهرست را به
صورت عمدی برای لطمه به شما و
تیمتان اعــام کردم ،بــا این فرضیه
صداقــت ،وجاهت و تعهد کاری من
را زیر ســؤال میبریــد ،پس خواهش
میکنــم فضــا را غبارآلــود نکنیــد تــا
صــورت خــود را پنهــان کنیــد .دوم
اینکــه مدیرعامل شــما به مــا اطالع
داد کــه این شــما بودید بــه همکاری
بازیکنانتــان بــا تیــم ملــی لطمــه
زدیــد .اگــر ایــن دروغ اســت ،رســماً
اعالم کنید و به بازیکنانتان توضیح
دهیــد .از طرف بنده قضیــه به پایان
رسیده است .سوم اینکه فقط جهت
یــادآوری ،ایــن مطلــب جدیــدی
نیست که من هنوز به صورت شفاف
به یاد دارم اتفاقی که در جام جهانی
 2014افتاد وقتی شما به توافقی که با
من درباره آمادهســازی جام جهانی
قبلی کردید ،پایبند نبودید».

وی ادامــه داد« :دربــاره حضــور در
قرع ه کشــی جــام ملتهای آســیا،
شــما یــک بــار دیگــر حرفهایگری
من را زیر ســؤال بردید .همان طور
که احتیاج نیســت به شما یادآوری
کنــم شــما کســی هســتید کــه بــه
صورت رســمی اعــام کردید حتی
بازیهــای تیــم ملــی را نمیبینید.
اگر بنده در قرعهکشی جام ملتها
نبــودم ،اوالً بــه خاطــر این بــود که
آن مراســم برای مربیــان تیمهای
در جــام ملتهــا بــود و ثانیــاً بنده
بــرای منافــع تیــم ملــی مشــغول
بــه کار بــودم تــا بتوانم تــاش کنم
بــا برنامههــای مهــم تیــم ملــی را
نجات دهم؛ ببخشید ،عذرخواهی
میکنــم ،برنامههــای تیــم ملــی
نــه ،برنامههــای یکهشــتم لیــگ
قهرمانــان آســیا! راجــع بــه آینــده
خــودم هــم میخواهــم ایــن را
بگویم که من هیچ شک و شبههای
دربــاره صالحیــت بــاالی شــما
بــرای جایگزینــیام در آینــدهای
نزدیک نــدارم؛ االن که یک زمینی
بــا باالتریــن اســتانداردها ،یــک
ســاختمان بــا بهتریــن امکانــات
بــرای تیم ملــی و بازیکنانی بســیار
فوقالعــاده آماده بــرای دعوت به
تیم ملی اینجا وجود دارد».
ëëآذری :کیروش دروغ میگوید
ســعید آذری مدیرعامــل باشــگاه
ذوبآهــن درباره حرفهای کیروش
چنیــن واکنشــی داشــت« :او در ایــن
صحبتهــا ادعــا کــرد کــه مــن در

گفتوگــوی تلفنــی مشــترکمان
گفتهام امیــر قلعهنویی باعث حضور
نداشــتن بازیکنــان ذوبآهــن در
تیمملــی شــد ه که مــن این مســأله را
بهطــور کامــل تکذیــب میکنــم .در
ابتــدای صحبتمــان کــیروش از
مــن ســؤال کــرد ،ایــن حرفی که
زدی خط سرمربی شماست که
مــن جــواب دادم من عروســک
خیمــه شــب بــازی کســی
نیستم .آدم مستقلی
هســتم ،قهرمــان
ملــی بــودم و در
ایــن زمینــه
صاحــب نظــر
هســتم و بــاز
هم گفتم که
شــما نبایــد
اکبر ایمانی
را با توجه به
مصدومیتش
بــه تمریــن
ریکاوری تیمملی
دعــوت میکردیــد
تــا آســیبدیدگیاش
تشــدید بشــود .واقعــاً
تعجــب میکنــم کــه این
محتــوای دروغ بــه زبــان
آقــای کــیروش آمــده.
در حالــی کــه اساســاً
حــرف نادرســتی اســت و
همانطــور کــه گفتــم هــر
وقت کیروش خواســت،
میتوانیم رو در رو کنیم».

در جریــان تســت انتخابــی تیــم ملــی قایقرانــی در اســفندماه از
ورزشــکاران آزمایش دوپینگ گرفته شــد که نتیجه چهار ملیپوش
مثبت بود .یک ملی پوش از تیم بانوان و سه ملیپوش از تیم آقایان
ورزشکارانی هستند که نتیجه تستشان مثبت بوده و با محرومیت
مواجه میشوند.

بیرانوند باشگاه نفت را به مزایده گذاشت

علیرضا بیرانوند ،دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران و باشــگاه پرســپولیس پس
از اینکه ســهام باشــگاه نفت را چندی پیــش به خاطر مطالباتــش متوقف و از
چرخــش خارج کرد ،اینک این باشــگاه را بــه خاطر مطالبات فراوانــش به او و
شمار زیادی از بازیکنان دیگر به مزایده گذاشته است.

بازگشت 3لژیونر به تهران

احســان حاجصفی ،کریم انصاریفرد و مهدی طارمی ،ملیپوشان
ایرانــی تیمهــای المپیاکــوس یونــان و الغرافــه قطــر پــس از اتمام
لیگهــای این کشــور برای شــرکت در تمرینات تیم ملــی به تهران
بازگشتند و تا چند روز دیگر در تمرینات تیم تحت هدایت کیروش
شرکت خواهند کرد.

خارجیهارفتند،پرسپولیستعطیلشد

با احتساب پایان یافتن فصل  1396-97برای پرسپولیس و صعود دوشنبه شب این
تیم به مرحله یکچهارم نهایی لیگ فوتبال قهرمانان آسیا ،تمرینات این تیم برای
مدت یک ماه تعطیل شد .کادر فنی سرخها شامل برانکو ایوانکوویچ نیز برای سفری
چند هفتهای ،تهران را ترک گفتند و بشار رسن عراقی هم موقتاً از ایران رفت.

بازیکنسابقاستقاللدرگذشت

جی لوید ساموئل هافبک
ترینیداد و توباگویی سابق
اســتقالل در لیگهــای
یازدهــم ،دوازدهــم و
سیزدهم ،جان خود را در
ســانحه رانندگی از دست
داد .این بازیکن  37ســاله که ســابقه بازی برای پیکان را نیز داشت،
در لیــگ برتر جزیره برای تیمهای اســتون ویــا و بولتون بازی کرد و
برای تیم زیر  21سالههای انگلیس نیز به میدان رفت .روحش شاد.

اعتراف مطبوعات امارات به برتری پرسپولیس

با اینکه تیم الجزیره دوشــنبه شــب در دیدارش برابر پرسپولیس در لیگ فوتبال
قهرمانان آسیا فقط با گلزنی سیدجالل حسینی در دقیقه  90مغلوب و حذف شد
اما اکثر رسانههای اماراتی دیروز به برتری سرخهای تهرانی اعتراف کردند که یکی
از آنها  ،االتحاد بود که نوشت :خط دفاعی و دروازهبان الجزیره خوب کار کردند اما
پرسپولیس توپ و میدان را در اختیار داشت و سرانجام به هدفش رسید.

بازگشت دژاگه به تمرینات تیم ملی فوتبال

تمرینــات تیــم ملی فوتبال ایــران که با تعــدادی اندک و بــرای دیدار
دوستانه با ازبکستان و سپس سفر به اروپا و انجام دو بازی دیگر در این
قاره برگزار میشــود ،دیروز هم در زمین پژوهشگاه نفت پیگیری شد.
اشکان دژاگه که در  80روز اخیر مصدوم و حاشیهنشین بوده ،از دیروز
به تمرینات گروهی بازگشت و کیروش شخصاً بر کار وی نظارت کرد.
سرمربی ایران تمرین شوتزنی بازیکنان را هم سر و سامان داد.

ساکرنت :صعود ایران جای تعجب نخواهد داشت

ســایت خبری معتبر ســاکرنت با تمجید از تیم ملی فوتبال ایران و
کیفیت برتر آن نوشــت جای تعجبی نخواهد داشــت اگر این تیم
از گروهــش در جام جهانی  2018صعود کند .این ســایت صعود
ایران از مرحله مقدماتی را هم بسیار مقتدرانه توصیف کرد.

شکایت وزارت ورزش از جاعالن امضا

ژاله فرامرزیان معاونت توســعه مدیریت و منابع وزارت ورزش
و جوانــان شــایعات اخیــر پرداخــت پــول بــه برانکــو ایوانکوویچ
سرمربی پرسپولیس برای تبلیغ کاالی ایرانی را تکذیب کرد و اعالم
کرد از متخلفان شکایت میکند.

کشتی ایران سهمیه کامل المپیک جوانان را گرفت

آزاد و فرنگیکاران نوجوان کشــورمان برای نخســتین بار هر  4ســهمیه ممکن
برای حضور در بازیهای المپیک جوانان در آرژانتین را کسب کردند .هر کشور
در هر رشته کشتی آزاد ،فرنگی و زنان میتواند از  2کشتیگیر در این مسابقات
(با توجه به حضور در رقابتهای قارهای) استفاده کند.

جهانبخش:عجلهایندارم

علیرضا جهانبخش در نشســتی تبلیغاتی گفــت برای انتخاب تیم
بعــدیاش بعد از جدایی از آلکمار هلند عجلــهای ندارد و بهترین
انتخاب را با صبوری کامل انجام میدهد.

