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قدردانی رئیس جمهوری از دروازهبان تیم ملی

کالرین (آرژانتین)

کوریره دلو اسپورت (ایتالیا)

موندو دپورتیوو (اسپانیا)

ایــن روزنامــه به آخریــن تحــوالت پیرامون
دیــدار برگشــت بوکاجونیــورز و ریورپالتــه
آرژانتین در فینال فوتبال جام لیبرتادورس
کــه با وجــود مخالفــت این دو تیم به شــهر
مادرید ارجاع شــده ،اشاره کرده و از برخورد
مجدد هــواداران تندرو ریورپالته با مأموران
پلیــس ســخن گفتــه و تبعات هجــوم قبلی
آنهــا به ســوی هــواداران بــوکا را هم بــه زیر
ذرهبیــن بــرده اســت .کالرین بــه دیدارهای
این هفته لیگ آرژانتین هم پرداخته است.

ایــن نشــریه بــه تحــوالت و اقدامــات
آ.ث.میالن بــرای تقویت خود و کســب
نتایجــی بهتــر در نیم فصــل دوم لیگ
ایتالیا اشاره کرده و متذکر شده که جذب
مجدد زالتــان ابراهیموویچ و همچنین
کوترونــه از اهــداف نخســت قرمــز و
ســیاههای شهر میالن اســت .کوریره به
رقابت کریس رونالدو با مائورو ایکاردی،
کاپیتان اینتر نیــز در زمینه زدن گلهای
حساس پرداخته است.

عکس و گزارش اول این نشریه پیرامون
مراســم ترحیم و به خاکسپاری نونز،
رئیس سابق باشــگاه بارسلونا است که
ســبب شــد اکثر اهالــی فوتبال اســپانیا
با وجــود ســایق متفاوتشــان در این
آیین به شــکلی متحد شرکت جویند و
حتی رئالیها نیز در ســیمای فلورنتینو
پرز ،رئیس این باشــگاه و برخی دیگر از
حاضران شــاخص این مراسم باشند و
این بار خبری از دوئل و کرکری نباشد.

بیرانوند سفیر نماز شد

علیرضــا بیرانونــد ،دروازهبــان پرســپولیس و تیــم ملی
فوتبال ایران از ســوی حســن روحانی رئیــس جمهوری
اخبـــار
در اجالس سراســری نماز در استان سمنان مورد تقدیر
قــرار گرفــت و به عنوان ســفیر نمــاز معرفی شــد .در قســمتی از نامه دکتر
روحانی خطاب به ســنگربان ایران آمده اســت« :همه آنهایی که در اقامه
باشــکوهتر نماز تالش میکنند ،در استحکام دین خداوند و عروج انسانها
به ســوی خالق مهربان کوشــیدهاند .بدین وســیله از اهتمام جنابعالی در
ترویــج فرهنــگ نورانــی نمــاز در آوردگاههــای ورزشــی صمیمانه تشــکر و
تقدیر مینمایم».

فرزندان داناییفرد بر بالین وی

دو فرزنــد پســر و دختــر ایــرج داناییفــرد ،ملیپــوش فوتبال ایــران در جام
جهانــی  1978کــه بامداد دیروز به کشــورمان رجعت کردنــد ،از پدر خود که
بیمار و در بیمارستانی در تهران بستری است ،عیادت کردند .گفته میشود
در صــورت موافقت پزشــکان ،داناییفــرد که زننده گل تســاویبخش ایران
مقابــل اســکاتلند در جام جهانــی  1978بود ،بــرای ادامــه معالجات راهی
امریکا خواهد شد.

گفتوگوی «ایران» با فرهاد سالافزون ،اولین لژیونر ایرانی در لیگ والیبال یونان

بچههابهخاطرباالرفتن«یورو»لژیونرشدند
سال به سال لیگ ایران بدتر میشود /تیم ملی شرایط خوبی ندارد
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

نکونام– جاللی و مهاجری– پدیده ،تقابلهای جذاب هفته پایانی نیم فصل

استقالل هت تریک میکند؟

جــزو بهترین لیگهای دنیاســت ،بیان داشــت:
«همــه خوبهــای دنیــا در لیــگ ایتالیــا بــازی
میکننــد و به این دلیــل بازیکنان دوســت دارند
والیبــال خــود را در ســری  Aادامــه دهند .حضور
بازیکنان تیــم ملی در بهترین لیگ دنیا به دلیل
کیفیت باالی ایرانیهاست».
صحبتهای پایانی این لژیونــر والیبال ایران
درخصــوص شــرایط تیم ملی اســت« :تیم ملی

شــرایط خــاص خــودش را دارد .بازیکنانی که به
تیم ملی میآیند سعی میکنند بهترین عملکرد
را داشــته باشــند .تیــم ملــی در مقطع حساســی
قــرار دارد و برخی مســئوالن ایــن تیم مانند امیر
خوشخبر ،سرپرســت تیم ملی جدا شــدند و در
حــال حاضــر هم ادامــه همــکاری فدراســیون با
ایگور کوالکوویچ ،ســرمربی تیم مشخص نیست.
تیم ملی در شرایط خوبی به سر نمیبرد».

در ادامــه رقابتهــای هفدهمیــن دوره هندبال بانوان آســیا که بــه میزبانی
ژاپن در حال برگزاری اســت ،تیم ملی هندبال بانوان ایران در آخرین دیدار
مقابل نیوزیلند  38بر  19به پیروزی رســید .ملیپوشــان کشــورمان که در 3
مســابقه قبلی خود مقابل قزاقســتان ،اســترالیا و ژاپن شکســت خورده بود،
حاال باید برای کسب عنوان پنجم تا هشتمی تالش کند.

اعتدادی در جمع  10کاندیدای فوتسالیست برتر زن سال

ســایت فوتســال پلنــت بــا آوردن نــام  10فوتسالیســت زن کــه نامــزد عنوان
بازیکــن برتر ســال جهــان در این رشــتهاند ،از فاطمه اعتــدادی از ایران هم
در این جمع یاد کرده اســت .چهار برزیلی و دو پرتغالی از جمله رقبای وی
در راه تصاحب این عنوان هســتند .دو روز پیش فرزانه توسلی نیز کاندیدای
عنوان دروازهبان برتر فوتســال زنان جهان شــده بود .در همین حال توسلی
در مصاحبــهای گفــت کــه رتبــه اولــی چندی پیــش ایــران در فوتســال زنان
قهرمانی آســیا سبب شد تک تک بازیکنان این تیم از جمله خود وی ،دیده
و ارزیابی شوند و این کاندیدا شدن ها محصول همین مسأله است.

اغتشاشی تازه قبل از سفر بوکاجونیورز به مادرید

سایت باشگاه استقالل

پاداش کالن فیفا به باشگاههای ایرانی

سایت فدراسیون بسکتبال

تیم ملی بسکتبال ایران پس از پشت سر گذاشتن
پنجــره پنجم مســابقات انتخابی جــام جهانی،
صبح دیروز به کشور بازگشــت .شاگردان مهران
شــاهین طبع ابتدا در ملبورن به مصاف استرالیا
رفتنــد و شکســت را پذیــرا شــدند ،ســپس راهی
مانیــل شــدند و در یک بــازی حســاس و جذاب
از ســد فیلیپین گذشــتند .پــس از بــرد تیم ملی،
بازیکنــان جشــن گرفتنــد و خبر صعود بــه جام
جهانی 2019چین منتشر شد .در پایان مسابقات
بســکتبال انتخابی جام جهانــی  2019چین32 ،
تیم به این مســابقات راه پیدا میکنند که تاکنون
تکلیف  18تیم مشخص شــده است .نکته قابل
توجه اینکه ســایت فدراســیون جهانی بسکتبال
هنوز نــام ایران را در بیــن تیمهای صعود کننده
قرار نداده است .در هر حال تیم ایران در صورتی
به جــام جهانی صعــود نخواهد کرد کــه اتفاقی
بسیار عجیب و دور از ذهن بیفتد .مهران شاهین
طبع درباره اینکه صعود تیم ملی به جام جهانی
صددرصــد نشــده ،بــه خبرنگار«ایــران» گفــت:
«شرایط جدول به گونهای است که ممکن است
اتفاقهایــی به صــورت همزمان بیفتــد که البته
بعیــد اســت .مثــاً در آن گــروه نیوزیلنــد و چین
ببازنــد و از ایــن طرف هم ما به مشــکل بخوریم
و ببازیــم .آن وقــت ممکن اســت کار مــا با خطر
مواجه شود .البته خیلی بعید است که این اتفاق
بیفتد ولی باید مراقب باشیم .ما باالی  90درصد
صعود کردهایم ولی حتماً باید یکی از بازیهای
ژاپن و استرالیا در پنجره ششم مسابقات انتخابی
راببریم».
شــاهین طبع درباره اینکه چقدر فکر میکرد
که بازی با فیلیپین دشــوار شود ،این پاسخ را داد:
«شرایط جدید ،اوضاع را تغییر داده است .زمانی
بود که یک انتخابی المپیک بود و یک جهانی .آن
موقع یک تورنمنت یک هفتهای میگذاشتند و
تیمها خیلــی زود نفرات خود را جمع میکردند

و هزینهبر هم نبود .اما در این شــیوه تیمهایی که
ثبات بیشتری دارند و مدیریتشان بهتر است و
سازماندهی خوبی دارند ،به موفقیت میرسند.
هــم حمایــت میشــوند و هــم بازیکنــان خوبی
دارند.بحثهایاقتصادیهمخیلیمهماست
و در این شرایط ،تیمها از میزبانیهایشان خیلی
خوب اســتفاده میکنند .در خیلی از کشورها تیم
ملی برایشــان مهم اســت و فیلیپین هم ورزش
اولش بسکتبال است و بهترین شرایط و امکانات
را بــرای موفقیت این رشــته فراهم آورده اســت.
بــا وجود اینکه مشــکالت اجتماعــی و اقتصادی
دارنــد ،میبینیــد کــه در بسکتبالشــان موفــق
هستند .خیلی سرمایهگذاری میکنند و بازیکنان
خارجــی را به خدمــت میگیرند .هــم بازیکنان
دوملیتیدارندوهمفیلیپینیهاییکهبااستعداد
هستند».
ســرمربی تیم ملی بســکتبال دربــاره میزان
رضایتــش از ایــن تیم یادآور شــد« :مــا در حال
پیشروی هستیم .با توجه به مسائل و مشکالتی
که هســت و تیم ملی هم از آن تأثیرپذیر است،
روی هــم رفتــه خــوب بودهایم ».شــاهین طبع
درباره غیبت ستارههایی مانند حامد حدادی،
صمــد نیکخــواه بهرامــی ،ارســان کاظمــی و
ســجاد مشــایخی در بــازی بــا فیلیپیــن و اینکه
آیــا آنها در ادامه تیم ملــی را همراهی خواهند
کرد؟ گفت« :هر پنجرهای برنامهریزی خودش
را دارد .ایــن بچههــا ،ملیپوشــانی هســتند کــه
ســالهای متمادی در حال کمک به بســکتبال
مــا بودهانــد ولی اینکه توقع داشــته باشــیم ،در
هر پنجرهای آماده باشــند و مشکالت شخصی
و خانوادگی خودشان را کنار بگذارند و بخواهند
تیــم ملــی را همراهــی کننــد ،درســت نیســت.
بــه نظر من تــا االن هم کمــک کردهانــد .چون
مــا با یــک گــروه  40 ،50نفره مواجه هســتیم و
ایــن اتفاقــی هم کــه در ایــن پنجره افتــاد و این
بچههــا نبودنــد ،باعث شــد تــا بچههــای دیگر
بیشــتر تالش کنند .ما هدفمان این است که از
بیشترین ظرفیتمان اســتفاده کنیم ،به شرط

برتری بانوان هندبال در آسیا

پیش از ســفر تیم بوکاجونیورز به مادرید برای برگزاری دیدار برگشت فینال
فوتبــال جــام لیبرتادورس مقابــل ریورپالته ،تهدید به بمبگــذاری در داخل
ورزشــگاه اختصاصــی این باشــگاه باعث شــد مســئوالن امنیتی به ســرعت
کارمنــدان را از ایــن محل خــارج کنند .بوکاییهــا معتقدند ایــن رویداد ،کار
ریورپالتیها است که میخواهند تمرکز بوکا را به هم بریزند .در همین حال
پلیس آرژانتین خبر از دســتگیری یکی از متهمان اصلی اغتشاشهای اخیر
بیــن هــواداران دو تیم داد .وی از نفرات ارشــد گروههای هــواداری ریورپالته
اســت کــه از قبــل نیز زیر نظــر پلیس بوینــوس آیرس قرار داشــت .آس هم
گزارش داد کریس رونالدو دعوت فدراســیون فوتبال اســپانیا را برای سفر به
مادرید و نظارت بر بازی برگشت فینال نخواهد پذیرفت.

 90درصد صعود کردهایم اما باید مراقب باشیم
خبرنگار

هفته پانزدهم لیگ برتر امروز با برگزاری دیدار پیکان
و نســاجی از ســاعت  15:15آغــاز میشــود .دیــداری
کــه در آن ،جواد نکونام بــرای اولین بار مقابل مجید
جاللــی مربی قدیمــیاش در پــاس قــرار میگیرد و
بایــد دیــد پیکان میتواند به طلســم  6بــازی نبردن
خــود پایــان دهــد یا تیــم قائمشــهری بــه موفقیت
میرســد .بازیهای هفتــه پایانی نیم فصل ،جمعه
بــا برگزاری  2دیدار دیگر ادامه مییابد .ســپیدرود در
رشــت از ســاعت  15میزبان اســتقالل تهران خواهد
بود .شاگردان علی کریمی وضعیت خوبی در جدول
ندارنــد و با  10امتیاز در رده چهاردهم قرار دارند .این
تیم که در بازی آخر خود مقابل نســاجی به تســاوی
 2 - 2رســید ،حاال امیدوار است برابر استقالل دست
خالــی نمانــد و به نتیجه خوبی دســت پیــدا کند .اما
آبیپوشان پایتخت در حالی راهی گیالن شدهاند که
هفته گذشــته به یک پیروزی خوب و شــیرین دست
یافتنــد و صنعت نفت آبــادان را  3بــر صفر از پیش
رو برداشتند .شاگردان شفر دومین برد پیاپی خود را
کسب کردند و حاال امیدوارند با پیروزی در بازی خارج
از خانــه برابر ســپیدرود ،در بردن این تیــم و البته در
کسب پیروزیهای پیاپی هت تریک کنند .سپیدرود و
استقالل ،فصل گذشته  2بار در لیگ برتر به مصاف
هم رفتند که استقالل در بازی رفت در رشت 2بر یک
و در بازی برگشت 3بر صفر به پیروزی رسید .کریمی
از نیــم فصــل لیگ گذشــته روی نیمکت ســپیدرود
نشســت و حــاال بایــد دیــد جادوگر فوتبــال ایــران در
دومینتقابلخودبااستقاللیهابهموفقیتمیرسد
یا خیر .در این مســابقه میالد شیخ سلیمانی مدافع

رضا شــاهمنصوری ،مدیر حقوقی باشــگاه پدیده در واکنش به شــایعه کســر
امتیــاز از ایــن باشــگاه به دلیــل بدهی به ایگــور پراهیچ گفت« :رســیدگی به
پرونــده پراهیــچ در فیفــا مدتها اســت کــه جریــان دارد و موضــوع تازهای
نیســت .بخشــی از بدهی ما به او پرداخت شــده و باقی را نیز بعد از دریافت
مبلــغ اهدایــی فیفا به خاطر حضــور محمدرضا خانــزاده ،بازیکن تیم ما در
جام جهانی امسال پرداخت خواهیم کرد».

گفتوگوی «ایران» با مهران شاهینطبع ،سرمربی تیم ملی بسکتبال

حامد جیرودی

سپیدرود محروم است و حسین کعبی و علی عباسی
مصدوم هستند .در ســمت مقابل هم الحاجی گرو
مهاجــم آبیها به دلیل ســرماخوردگی دیــروز برای
دومین روز متوالی در تمرین اســتقالل شرکت نکرد.
با این اوصاف احتماالً او دیدار با سپیدرود را از دست
بدهد ولی فرشــید باقریهافبک دفاعی استقالل که
بعــد از دیدار با نفت دچار مصدومیت جزئی شــده
بود ،برای دیدار با ســپیدرود مشــکلی ندارد .اما پس
از مدتها که بحث انتخاب دستیار برای وینفرد شفر
مطــرح بود ،نصــراهلل عبداللهی مشــاور مدیرعامل
استقالل ،نام این مربی را اعالم کرد و قرار است یک
مربیآلمانیبهنامگرهاردشرودینگربهکادرفنیاین
تیم اضافه شود .گفته شده که شفر با او خیلی راحت
است و سالهاســت که با او رابطه نزدیک دارد .البته
شــرودینگر اوایل ســال جاری برای آموزش گلرهای
اســتقالل به ایران آمــد اما حضور او چند روز بیشــتر
دوام نداشــت .گرچه این بار به عنوان دستیار به شفر
کمک خواهد کرد .گفتنی اســت ،حســین زرگــر داور
بازی اســتقالل  -ســپیدرود خواهد بود و محمدرضا
ابوالفضلــی و محمدرضــا مدیرروســتا کمکهای او
هســتند .در دیگر دیدار فــردا و از ســاعت  17پدیده و
ماشــین ســازی برابر هم قرار میگیرند .در این دیدار
محمدرضــا مهاجــری در مشــهد برابــر تیــم فصل
گذشــته خــود ،پدیده قــرار میگیــرد و امیدوار اســت
باخت هفته قبل برابر پرسپولیس را جبران کند و در
مقابل پدیده هم میخواهد پس از شکســت مقابل
ســپاهان ،در این دیدار برنده باشــد تا از کورس صدر
جدولعقبنماند.

واکنش باشگاه پدیده به شایعه کسر امتیاز از این باشگاه

سایت فدراسیون والیبال

والیبال ایران امسال لژیونرهای زیادی در لیگهای
ایتالیا ،ترکیه و لهســتان دارد که فرهاد سالافزون
هــم به جمع آنها اضافه شــده اســت .پاســور تیم
ملــی والیبــال کــه یکــی از جانشــینهای ســعید
معروف محسوب میشود ،از ابتدای فصل جاری
در ترکیب تیم ســایپا به میدان رفت اما با گذشت
نهمیــن هفته از رقابتهــای لیگ برتر بــه یکباره
خبر لژیونر شــدنش منتشر شد .ســالافزون برای
ادامــه فصــل به تیــم آ.ا.ک آتن پیوســته و والیبال
خود را در یونان ادامه خواهد داد .شاید تیم آ.ا.ک
آتن به دلیل حضور مســعود شجاعی ،ملیپوش
فوتبال ایران بیشــتر به گوش فوتبالیســتها آشنا
باشــد اما این بار یک والیبالیســت از کشــورمان در
این تیم یونانی بازی خواهد کرد و سالافزون اولین
لژیونر ایرانی در لیگ یونان محسوب میشود .تیم
والیبــال آ.ا.ک آتن پس از جذب ســالافزون در دو
دیدار به میدان رفته که یک شکست و یک پیروزی
کسب کرده است.
پاسور تیم ملی والیبال درخصوص حضورش
در لیــگ یونان و جدایی از تیم ســایپا به خبرنگار
«ایــران» گفــت« :از ابتــدای فصل پیشــنهادی از
تیــم آ.ا.ک آتــن داشــتم امــا ترجیــح دادم که در
ایــران بمانــم .پــس از گذشــت نهمیــن هفتــه از
رقابتهای لیگ برتر به دلیل یکســری مشکالت
مجبور شــدم ســایپا را ترک کنم .خدا را شکر این
پیشنهاد از سوی باشــگاه یونانی پابرجا بود و من
هم توانستم با این باشگاه قرارداد ببندم و به این
تیم بپیوندم».
فرهــاد ســالافزون در پاســخ بــه ایــن ســؤال
کــه آیــا بــه دلیــل مشــکالت مالــی از ســایپا جــدا
شــدی؟ افــزود« :ســایپا مشــکل مالی داشــت اما
مشــکل اصلــی ایــن تیــم بحث مالــی نبــود .این
تیــم مشــکالت دیگری داشــت که بهتر اســت در

مورد این مشــکالت صحبت نکنم .به هر حال با
ســایپا به مشکل خوردم و این مشکالت برای من
قابــل هضــم نبود و به ایــن دلیل از ایــن تیم جدا
شــدم ».او درخصــوص باشــگاه آ.ا.ک یونان بیان
داشــت« :آ.ا.ک باشــگاه شــناخته شــدهای است،
البته بیشتر تیم فوتبال این باشگاه معروف است
امــا در ســالهای اخیر این باشــگاه در والیبال هم
سرمایهگذاری و چند بازیکن خوب را جذب کرده
تا در فصل جاری بهترین نتایج را کسب کند .البته
در حــال حاضر شــرایط باشــگاه چندان مناســب
نیست و باید تیم آ.ا.ک را در جدول باال بیاوریم».
مســعود شــجاعی ،کاپیتان تیم ملــی فوتبال
ســابقه پوشــیدن پیراهن تیم فوتبــال آ.ا.ک آتن
را دارد .شــجاعی پارســال یــک نیــم فصــل در
ایــن تیــم بازی کرد .ســالافزون در پاســخ به این
ســؤال که آیا برای پیوستن به این تیم با شجاعی
صحبتی داشــتی؟ افــزود« :با شــجاعی صحبتی
نداشــتم چــون پیشــنهادم از این تیــم مربوط به
قبل از شــروع فصل بــود و در آن موقع من قصد
نداشــتم به این تیم یونانــی بپیوندم .همان طور
که گفتم ،مشــکالتی برایم در تیم سایپا به وجود
آمد که ماندن در این تیم جایز نبود ،به این دلیل
پیشنهاد آ.ا.ک را قبول کردم و به یونان آمدم».
او تنها بازیکن خارجی تیم آ.ا.ک آتن نیســت
و این تیم بازیکنان خارجی زیادی دارد که رقابت
بــا ایــن بازیکنان برای رســیدن بــه ترکیب اصلی
قطعــاً کار آســانی نخواهــد بــود .او بیان داشــت:
«تیممان عالوه بر من ،دو دریافت کننده برزیلی
و صربستانی دارد ،البته دو بازیکن خارجی دیگر
هــم در ایــن تیــم بــازی میکنند .پشــت خط زن
تیــم آ.ا.ک که عضو تیم ملی یونان اســت در این
تیــم حضــور دارد و در کل ایــن باشــگاه بازیکنان
خوبــی دارد و رقابت در این تیــم برای حضور در
ترکیب اصلی کار بســیار سختی اســت اما تالش
مــن حضور در ترکیب اصلی اســت و در دو بازی
گذشته هم نسبتاً موفق بودهام».

ســالافزون در نخســتین حضــورش در تیــم
آ.ا.ک میزبــان تیــم پامووکایکــوس بودنــد کــه
 3بر یک شکســت خوردنــد .آ.ا.ک آتــن چند روز
پیــش در دومین حضور پاســور ایرانــی خود برابر
فویینیــکاس قــرار گرفــت و  3بر  2پیروزشــد و به
رده هشــتم جــدول صعــود کــرد .او درخصوص
ایــن بازی حســاس که با بــرد همراه بــود ،گفت:
«این مســابقه در خانه حریف بود .تیم شــان هم
خیلی خوب بود و از یک دریافت کننده برزیلی و
یک پشــت خط زن صرب بهره میبرد .آنها فکر
میکردند که میتوانند ما را راحت ببرند ولی تیم
ما بهتر شده و توانستیم این بازی را ببریم».
درسالهایگذشتهبازیکنانملیپوشبهدلیل
پیشنهادمالیخوبتوسطتیمهایایرانی،ترجیح
میدادنــد در کشــور بماننــد و این موضــوع باعث
میشــد لیــگ بــا حساســیت و جذابیت بیشــتری
برگزار شود اما امســال بازیکنان زیادی از تیم ملی
بــه لیگهــای اروپایــی پیوســتند .پاســور تیم ملی
در خصــوص ایــن موضوع گفــت« :قــرارداد مالی
تیمهای ایرانی در ســالهای گذشــته مناسب بود
به این دلیل بازیکنان تیم ملی در لیگ میماندند
اما امسال شرایط تیمها به هیچ وجه خوب نیست.
بچههــا به خاطر یورو لژیونر شــدند چرا که قیمت
«یورو» باال رفته و این موضوع باعث میشود رقم
قراداد مالیشــان با تیمهای اروپایی بیشتر شود».
ســالافزون در خصوص لیــگ ایران افزود«:ســال
به ســال لیگ ایران بدتر میشود و این موضوع به
دلیل مسائل اقتصادی باشگاههاست که قطعاً به
لیگ صدمه میزند .در ســالهای گذشــته از میان
 12تیم تنها دو تیم مشکل مالی داشتند اما امسال
همه تیمها با این مشکل مواجه هستند و این برای
والیبال ما به هیچ وجه خوب نیست».
پنــج بازیکن تیــم ملی امســال در لیگ ایتالیا
بــازی میکننــد و بــه نظــر میرســد کــه تیمهای
ایتالیایی به بازیکنان ایرانی عالقه خاصی دارند.
سالافزون با اشاره به این موضوع که لیگ ایتالیا

شکایت تراکتورسازی از استوکس و اروین به فیفا

تراکتورســازی در حالــی بــا دو بازیکــن ایرلنــدی و اســکاتلندی خــود بــرای
ادامــه فصــل به مشــکل خورد که یک رســانه انگلیســی از شــکایت باشــگاه
تراکتورســازی از آنتونــی اســتوکس و لی ارویــن خبر داده اســت .دیلی رکورد
نوشــت« :اســتوکس و اروین در تابســتان راهی تیم تراکتورســازی شدند ولی
هــر دو در نهایــت این تیــم را تــرک کردند و اکنون باشــگاه تراکتورســازی به
شــکایت از این دو بازیکن به فیفا اقدام کرده اســت ».در این گزارش به نقل
از علیرضا اســدی مدیرعامل تراکتورســازی آمده«:مشکالت این دو بازیکن
ســوای از هــم اســت .اســتوکس مشــکل خانوادگــی دارد و اروین نیــز گرفتار
بیماری روحی شــده اســت ولی عذر و بهانهای نیســت که دروغ گفته شود و
این موضوع با بخش حقوقی فیفا در میان گذاشــته می شــود ».دیلی رکورد
در حالی این خبر را اعالم کرده که باشــگاه تراکتورســازی شــکایت به فیفا را
رد و مدیر رســانهای این تیم به ایســنا گفت که تا نقل و انتقاالت زمستانی به
این بازیکنان زمان میدهد.

اینکــه در یــک چارچــوب قرار داشــته باشــیم و
بتوانیم به موفقیت برسیم».
ایــن صحبتهــای ســرمربی تیــم ملــی
در حالــی اســت کــه رامیــن طباطبایــی رئیــس
فدراســیون بســکتبال با تأکید بر اینکــه ُبرد تیم
ملــی مقابل فیلیپین پاســخ خیلــی از ابهامات
را داد ،گفــت« :در دیــدار مقابــل فیلیپیــن،
ارزش این بازیکنان مشــخص شــد و اثبات کرد
کــه تصمیمگیریهــای فدراســیون و کادر فنی،
علمــی و منطقــی بــوده و نتیجه الزم را داشــته
است .تیم ملی بســکتبال ،کارت اعتباری دائم
برای بازیکنان نیست .حتی بازیکنان فعلی هم
بایــد آماده باشــند و ارزش پیراهــن تیم ملی را
بدانند .سیاســت ما در هر شــرایطی استفاده از
بهترینهاست .هنوز در مورد حدادی و نیکخواه
بهرامی تصمیمی نگرفتیم .ما این بازیکنان را
دعــوت کردیم اما در اردو شــرکت نکردند .باید
این موضوع بررسی شود .ضمن اینکه نظر کادر
فنی هم برای ما اهمیت دارد».

فیفــا میزان جوایز باشــگاههای ایرانی و ســایر کشــورها را برای جــام جهانی
فوتبــال  2018و بــا احتســاب تعداد نمایندگانشــان در ایــن رقابتها اعالم
کرد و مجموعاً بیش از دو میلیون دالر ( 2/254/095دالر) را به باشــگاههای
ایــران اختصــاص داد .ارقــام دریافتی باشــگاههای ایرانی از این قرار اســت:
● اســتقالل  840/510دالر ● پرســپولیس  649/485دالر ● ذوب آهــن
 229/230دالر ● ســایپا  229/230دالر ● پدیــده  152/820دالر ● ســپاهان
 76/410دالر ● سیاهجامگان  76/410دالر

رویارویی تیمهای «شجاع» و «برانکو» در تمرین پرسپولیس

در تمریــن روز گذشــته پرســپولیس ،شــجاع خلیــلزاده مدافــع ســرحال
پرســپولیس ،جــای ســرمربی ایــن تیــم هدایــت تیم ســفیدپوش را بــه طور
نمادیــن در دســت گرفــت .این اتفــاق زمانــی روی داد که بازیکنــان ذخیره
پرســپولیس در قالــب دو تیم ســفید و قرمزپوش به یک دیــدار درون تیمی
مقابل یکدیگر پرداختند .هدایت تیم سفید توسط خلیلزاده با کسب اجازه
او از برانکــو صــورت گرفت و این مربی کروات هــم تیم قرمزپوش را هدایت
کــرد .در ایــن روز ســایر نفــرات حاضر در مســابقه با ذوب آهن هــم فقط به
ریکاوری پرداختند و پس از دقایقی اندک ،محل تمرین را ترک کردند.

باشگاه استقالل خواستار عذرخواهی صدا و سیما شد

باشگاه استقالل ضمن اعالم اعتراض شدید به مدیران رسانه ملی ،خواستار
عذرخواهی رسمی از باشگاه استقالل و هواداران این باشگاه شد .بنابر اعالم
ســایت رسمی این باشگاه ،رســانه ملی برای دومین مرتبه به جای استفاده
از نــام ایران برای اســتقالل به عنــوان نماینده کشــورمان در لیگ قهرمانان
آسیا ،این باشگاه را استقالل تهران نامیده است .با اعالم امیرحسین فتحی
سرپرســت این باشــگاه تا زمانی که عذرخواهی رســمی تلویزیون از باشــگاه
اســتقالل و هــواداران انجام نشــود ،هیچ کــدام از اعضای باشــگاه هیچ گونه
مصاحبهای با هیچ یک از شــبکههای تلویزیونی نخواهند داشــت .همچنین
هیچ کدام از شبکههای تلویزیونی اجازه حضور در کنفرانسهای خبری قبل
و بعد از مسابقه سرمربی آبیپوشان را نخواهند داشت.

