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رویارویی دو غول ورزش چوگان انگلیس
بــه نامهــای هیو بومن و بیلی اســلیتر که
البتــه تخصــص اولشــان در ســوارکاری
اســت ،صفحــه اول دیلــی تلگــراف را به
تســخیر خود درآورده اســت و این دوئلی
بود که برنده نداشت و یک تساوی به نام
آنها به ثبت رسید .تلگراف به جدیدترین
رویدادهــای جام حذفی فوتبال انگلیس
هــم پرداختــه و از صعــود مقتدرانــه
منچسترسیتی سخن گفته است.

خبــر بازداشــت ویــن رونــی بــه اتهــام
رانندگــی در حالت مســتی و با ســرعت
بیــش از حــد مجــاز در امریــکا و توســط
پلیسهای گشــتی این کشور ،به گزارش
اول این نشــریه تبدیل شــده اســت .این
در حالــی اســت کــه رونــی در بــدو ورود
بــه امریکا نیــز به خاطر برخــورد تندش
با مأمــوران و کارمندان فــرودگاه ،تحت
پیگرد قضایی قرار گرفته و پیشینه روشن
خود به لحاظ فنی را زیر سؤال برده بود.

این روزنامه برد  2-1یکشنبه شب بارسلونا
مقابــل ختافه در لیــگ فوتبال اســپانیا را
کــه با گلزنی تازهای از ســوی لیونل مســی
همــراه شــد ،بــه یکــی از خبرهــای اصلی
خود و تصویر نخستش تبدیل کرده است.
کالرین همچنین از شکست تکان دهنده
تازه رئال مادرید مقابل رئال سوســیهداد
بــه عنــوان عاملی بــرای تحریــک هر چه
بیشــتر مســی و رهنمون کردن تیمش به
سوی فتوحات بیشتر یاد کرده است.

فغانی داور دیدار ژاپن و ترکمنستان

شــبکه الــکاس قطــر خبــر داد کــه علیرضــا فغانــی ،داور
بینالمللی کشورمان قضاوت دیدار ژاپن با ترکمنستان را در
جام ملت ها
جام ملتهای آسیا  2019برعهده خواهد داشت .این اولین
قضاوت فغانی در این دوره از رقابتها است که فردا چهارشنبه برگزار میشود.

تجلیل شیخ سلمان از کودکان محبوس تایلندی

شیخ سلمان ،رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از کودکان تایلندی مشهور به
«کــودکان غار» تجلیــل کرد و به آنها لوح یادبودی داد .این کودکان از ســوی
فدراســیون فوتبال تایلند برای تماشای بازی تیمشان مقابل هند به امارات
رفتــه بودنــد .ایــن  12نوجــوان تایلنــدی و مربی آنان بیــش از  2هفتــه براثر
سیالب موسمی در غاری در تایلند محبوس شده بودند.

هافبک سوریه رباط صلیبی پاره کرد

شاگردان کیروش با  5گل جام ملتها را آغاز کردند

فدراســیون فوتبال ســوریه اعالم کرد اســامه اومــری ،هافبک تیــم ملی این
کشــور کــه در بــازی بــا فلســطین در دقیقه  40دچــار مصدومیت شــد ،دچار
پارگی رباط صلیبی شده و نمیتواند در ادامه رقابتها باشد.

خط و نشان برای مدعیان

فدراسیون فوتبال عربستان اعالم کرد خوان آنتونیو پیزی ،سرمربی این تیم
به خاطر مصدومیت ،سلمان الفرج هافبک طراح تیم خود و باشگاه الهالل
را از لیســت خــارج کــرد .بنا به تصمیم پیــزی ،نوح الموســی هافبک االهلی
جانشین الفرج میشود.

سرمربی تایلند برکنار شد!

تایلنــد در اولیــن دیــدارش مقابل هنــد با نتیجــه تحقیرآمیز  4بر یک شکســت
خورد .این نتیجه باعث شــد فدراســیون فوتبال تایلند میلوان رایواچ ،ســرمربی
صربســتانی خــود را برکنار کنــد تا به این ترتیــب این مربی اولیــن اخراجی جام
آن هــم در روز دوم رقابتهــا لقب بگیرد! با تصمیم فدراســیون فوتبال تایلند،
سیریساک یودرایتای به طور موقت مسئولیت فنی تیم ملی این کشور را برعهده
دارد و در دومین دیدار مرحله گروهی مقابل بحرین ،روی نیمکت مینشیند.

پیروزی چین و کره جنوبی

عکس :نعیم احمدی  /ایران

تیمهــای ملی فوتبــال ایران و یمن
از ســاعت  ۱۹:۳۰در نخســتین بــازی
خــود در گــروه  Dجام ملتهای آســیا
 2019امــارات در ورزشــگاه محمــد بن
زایــد ابوظبــی بــه مصــاف هــم رفتند.
چنــد ســاعت پیــش از شــروع بــازی،
احمدرضــا عابــدزاده بــا حضــور در
اردوی تیــم ملــی ،بــه پســرش امیــر و
ســایر ملیپوشــان روحیــه داد و مــورد
اســتقبال کادر فنــی قرار گرفــت .برای
ایــن بــازی مطابــق دیگــر دیدارهــا،
اقدامات امنیتی شدیدی در نظر گرفته
شــده بود و عوامل برگزاری مسابقه ،با
دســتگاههای چک و خنثی و سگهای
آمــوزش داده شــده ،اقــدام به گشــتن
خبرنــگاران و کیــف عکاســان کردنــد
و دســتگاه بمبیــاب هــم در ورودی
ورزشــگاه قرار داده شــده بــود تا به این
ترتیــب ،اقدامــات ویــژهای صــورت
بگیرد.علیرضــا بیرانونــد ،مرتضــی
پورعلــی گنجی ،احســان حــاج صفی،
سید مجید حســینی ،رامین رضاییان،
امید ابراهیمی ،اشــکان دژاگه ،مهدی
ترابــی ،وحیــد امیری ،مهــدی طارمی
و ســردار آزمــون  11بازیکــن منتخــب
کــیروش برای آغــاز بازی بودنــد و در
ایــن میــان حضــور ترابــی و دژاگــه در
ترکیب اصلی جالــب توجه و برخالف
پیشبینیها بود.
بازی با ســوت ریوجی ســاتو از ژاپن
آغاز شد و حمله ایران در همان دقیقه
یــک با چنــد حملــه نصفــه و نیمــه از

ســوی یمنیهــا پاســخ داده شــد که در
یکــی از ایــن حمــات شــوت بازیکــن
حریــف در دقیقه  8از بــاالی دروازه به
بیرون رفت .در دقیقه  12شوت آزمون
با واکنــش ناقص الســوادی دروازهبان
یمــن همراه بــود و طارمی موفق شــد
توپ برگشتی را وارد دروازه حریف کند
تا ایران در این تورنمنت برای رســیدن
بــه گل خیلــی انتظــار نکشــد .حمالت
سفیدپوشــان کشــورمان ادامه یافت و
در دقیقــه  ،۲۳یــک ضربه ایســتگاهی
بــه ســود ایــران اعــام شــد .دژاگــه که
در غیــاب مســعود شــجاعی بازوبنــد
کاپیتانــی را بــه بــازو بســته بود ،پشــت
توپ ایستاد و با شوتی دقیق ،تیم ملی
را صاحب دومین گل کرد .شوت دژاگه
بعــد از برخورد به تیر عمــودی دروازه
یمــن ،بــه پشــت ســعود الســوادی که
شــیرجه ناموفقی برای مهــار توپ زده
بود برخورد کرد و وارد دروازه شد .البته
ســایت ایافســی ،آن را گل به خودی
دانســت و به نــام دروازهبان یمن ثبت
کــرد .در دقیقــه  ۲۵هــم ســانتر زیبای
رضاییان از ســمت راســت با ضربه سر
دقیــق و زیبــای طارمــی همراه شــد تا
گل ســوم ایــران و گل دوم ایــن بازیکن
ثبت شود .بعد از گل سوم ایران ،بازی
آرامتر و در میانههای میدان دنبال شد
تا یوزها با  3گل به رختکن بروند.
نیمه دوم را ایران با یک تغییر آغاز
کرد و پژمان منتظری به جای حسینی
وارد بازی شــد .در ایــن نیمه هم ایران

عربستان هافبک طراحش را از دست داد

یک بازی هجومی را از خود به نمایش
گذاشــت .در دقیقــه  47آزمــون در
برخــورد با محمد عبدربــه در محوطه
جریمــه یمــن نقش بر زمین شــد ولی
داور ژاپنی اعتقادی به پنالتی نداشت.
بــا این حــال ،ســردار در دقیقه  53گل
چهارم را به ثمر رساند .ارسال دژاگه از
روی کرنــر را ترابی در تیر اول قطع کرد

ن پهلوان تختی برگزار شد
مراسم پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت جها 

که سعد السوادی با شیرجه نه چندان
موفــق آن را دفع کرد تــا در ادامه توپ
بعــد از برخــورد بــه بــدن طارمــی ،در
داخــل محوطــه  6قــدم مقابــل پــای
آزمــون بیفتد و او با ضربــه بغل پا گل
چهــارم ایــران را بزنــد .در ایــن صحنه
نعمــان از پشــت خــط دروازه تــوپ را
برگشــت داد ولــی کمــک داور پشــت

دروازه تأییــد کــرد کــه تــوپ گل شــده
اســت .در دقیقــه  61دومیــن تعویض
ایــران انجــام شــد و ســامان قــدوس
جــای امیــری را گرفــت و در دقیقــه
 71هــم کریم انصــاری فــرد جایگزین
طارمی شــد .در دقیقــه  78خطایی که
ســمت چپ زمین و در کنــار خط کرنر
روی ترابی اعالم شــده بــود را دژاگه به

از منشا انتظار بیشتری داشتم ،به طارمی هم فکر نمیکنیم

صالحی امیری :جامعه ما امروز پهلوان پرور نیست

برانکو :دلیلی ندارد ایران به فینال نرود

مراسم پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی
بــا حضــور تعــدادی از مســئوالن ورزش ،پیشکســوتان کشــتی
و عالقهمندان به رســم و ســلوک پهلوان کشــتی ایــران ،دیروز
بر ســر مزار آن مرحوم در قبرســتان ابنبابویه شــهرری برگزار
شــد .در این مراســم تعدادی از شــاعران ،اشــعاری را در مدح
تختی و مردمداری و مرام پهلوانی وی خواندند که با استقبال
مردم همراه شــد .همچنین تصاویر تختی توســط تعدادی از
دوســتداران وی میان جمعیت حاضر در مراســم پخش شد.
عــاوه بــر ایــن تعــدادی از دوســتان و همدورهایهــای جهان
پهلوان تختی در ســخنانی به ذکر خصایص اخالقی آقا تختی
پرداختند .برخی از دوســتداران ورزش بــه صورت خودجوش
آلبومهای شخصی خود را که با تصاویر مختلف آقاتختی مزین
شده بود ،برای دید عموم به ابن بابویه آورده بودند .در حاشیه
این مراســم غرفهای برپاشــده بود و مرشــد زورخانــه با زنگ و
ضــرب زورخانــه که آقا تختــی قرابت نزدیکی با آن داشــت ،از
دوستداران تختی پذیرایی میکرد .رضا صالحی امیری ،رئیس
کمیتــه ملی المپیک با بیــان اینکه برای احــداث مجموعهای
درخــور نام جهان پهلوان تختی با فرماندار شــهرری صحبت
کــرده ،اظهــار داشــت« :فرمانــدار شــهرری قــول داد با همت
شــهرداری و ارگانهای دیگــر بزودی احداث ایــن مجموعه را
آغاز کند تا انشــاءاهلل برای ســال آینده به بهرهبرداری برسد و
مراسم دیگر در زیر چادر و داربست برگزار نشود ».جمالی پور،
فرماندار شــهرری نیــز در این بــاره گفت« :صالحــی امیری به
من گفته وضعیت اینجا را بهتر کنم .قول میدهم برای ســال
آینــده و با همت شــهرداری و اوقاف بودجــه آن را تأمین کنیم
و بر ســر مزار تختی مجموعهای در شأن نام تختی ایجاد کنیم
تا در مراســم ســالگرد جمعیت زیاد مردم با آســودگی حضور
داشته باشند .حتی اگر سازمان اوقاف کمک کند ،حاضریم یک
مجموعه فرهنگی و پهلوانی در این مکان ایجاد کنیم».

برانکــو ایوانکوویــچ در نشســت خبــری کــه روز گذشــته در
باشــگاه پرســپولیس و پیش از ســفر به اردوی قطــر برگزار
شــد ،گفــت« :مــا از پنجشــنبه تمرینــات خودمــان را آغاز
کردیــم .تمرینــات مــا به زمین نفــت تهران منتقل شــده.
حســین ماهینــی تــا عیــد آمــاده میشــود و انتظــار داریم
محمــد انصاری هم تــا  4ماه آینده برســد .برنامه بازیها
هنوز رســماً اعالم نشــده امــا اطالعات نشــان میدهد هر
 3 ،4روز یــک بــار بایــد بــازی کنیــم .همان طور کــه گفتم،
همیشــه هدف مــا جنگیدن بــرای قهرمانی خواهــد بود و
هیــچ فــراری هم از این مســئولیت خــود نمیکنیــم .البته
کــه کار ســختی هــم پیــش رویمان اســت 3 .تیــم در یک
خط هســتند و تراکتورســازی و اســتقالل هم جزو مدعیان
محســوب میشــوند .اولین بازی مــا بعــد از تعطیالت ،با
ســپیدرود اســت کــه  ۱۱بهمن ،بــا این تیم در جــام حذفی
دیدار میکنیم و احتماالً ملیپوشان همراهمان نیستند».
او دربــاره اردو هــم گفــت« :مــا فــردا (امــروز) بــه قطر
میرویــم و  ۱۲روز آنجــا خواهیــم بــود .البته بیــن رفتن به
قطر و آنتالیا تردید داشتیم اما تجربه  3ساله من میگوید
کــه در آنتالیــا چنــد روز به حــدی بــاران میبــارد که حتی
نمیتوان از هتل خارج شــد و بــرای همین قطر را انتخاب
کردیم و از نظر قیمتی هم با آنتالیا برابر بود».
ســرمربی سرخپوشــان دربــاره بازیکنانــی کــه اضافــه
میشــوند هــم توضیــح داد« :محمــد نــادری بــه صورت
قرضی به ما پیوســته و در مراحل پایانی توافق با بودیمیر
هســتیم .پرســپولیس باشــگاهی اســت کــه ســقف بودجه
مشــخصی دارد و اصــاً دلــم نمیخواهــد کــه این ســقف
شکســته شــود .انتخاب مــا از بیــن بودیمیــر و قوچاننژاد،
بودیمیــر بود چون بیشــتر مــورد احتیاج ما بــود .البته من
خیلی طرفدار این نیستم که بازیکن خارجی بیاوریم».
او درخصــوص جدایــی منشــا چنین واکنشــی داشــت:
«ایــن تصمیم من بوده چون من مربی هســتم و تصمیم
میگیــرم .شــک نــدارم که منشــا نــه تنها بــه تیــم بلکه به
باشــگاه خدمــت کرد اما پرســپولیس باشــگاهی اســت که
مــدام به دنبال بهتر شــدن اســت .مــن از منشــا انتظارات
بیشــتری داشــتم امــا او در  ۲۶بــازی  2گل بــه فــوالد و تیم
قطــری زد ».برانکو جذب علیرضا حقیقــی را هم رد کرد:
«قطعــاً او دروازهبــان باکیفیتــی اســت امــا به نظــرم 3 ،4
ســالی اســت که بازی نکرده .این را باید بگویم که لیســت
مــا از لحــاظ دروازهبــان با حضــور بیرانوند ،رادوشــوویچ و
درویشوند تکمیل است».
از برانکو درباره محرومیتش از بازی با پدیده ســؤال شد
که گفت« :واقعاً نمیدانم چرا جریمه شــدم یا کامیابینیا
چرا جریمه شد؟ اگر یادتان باشد ،بعد از بازی رفت فینال
لیــگ قهرمانــان از قضــاوت داور چینــی عصبانــی بودم و

محمدرضا یزدانی خرم ،رئیس اســبق فدراســیون کشتی،
مردمی بودن و دلســوز مردم بــودن را عامل محبوبیت و زنده
ماندن نام تختی پس از نیم قرن دانست و افزود« :تختی یک
الگو به معنای واقعی اســت و مسئوالن کشور اگر شیوه زندگی
تختــی را سرمشــق خــود قــرار دهند ،همه مشــکالت مــردم و
جامعه حل خواهد شــد .تختی همیشه به فکر حل مشکالت
مــردم و نیازمنــدان بــود و هیــچ وقــت چیــزی را بــرای خــود
نخواست».
رئیــس کمیتــه ملی المپیــک با اشــاره به پهلوانــی ،مروت
و مــردمداری و خلــوص نیــت جهــان پهلــوان تختــی گفــت:
«دفترچه تختی را مرور میکردم و میخواستم تختی را از زبان
خــودش بشناســم .به نکاتی پی بــردم و دیدم هنــوز زوایایی از
زندگی او برای ما پنهان است .عشق به اهل بیت اولین ویژگی
او بود .کشــتی نردبانی برای تختی بود که به قلههای معرفت
برسد و ما نباید فقط تختی را با مدالها و افتخاراتش بشناسیم.
جامعه ما امروز پهلوان پرور نیست .در جامعهای که انسانها
از روح پهلوانی فاصله بگیرند ،پهلوان تربیت نمیشــود .همه
قهرمانان ما باید بدانند اگر میخواهند نامشان در تاریخ ثبت
شود باید منش و راه تختی را دنبال کنند».

حیدری :تختی در زندگیاش باال و پایین داشت ،ولی مأیوس نشد!

علــی اکبــر حیــدری ،همــدورهای مرحــوم غالمرضــا
تختــی در پنجــاه و یکمیــن ســالروز درگذشــت آن
مرحــوم گفت« :پرداختن به تختی یادوارهای نیســت
که تنها ســالی یکبار بــروز کند .او همیشــه در البه الی
ذهن ،اندیشــه و عاطفه مردم حضوری شفاف داشته
و هنگامــی کــه ســالروز درگذشــت او فــرا میرســد،
دریــای یــاد او متالطم میشــود ».او با تأکیــد براینکه
در حــال حاضــر مــا بایــد کاری کنیــم کــه قهرمانان و
ورزشکارانمان به ســمت فضائل اخالقی و ورزشی و
مــردم داری تختی گام بردارنــد در گفتوگو با «ایران
آنالیــن» ادامــه داد« :جهــان پهلــوان تختــی از آن

دســت مردانی نیست که ســالگرد وفاتش به گونهای
تشــریفاتی شود .بلکه هنگامی که ســالگرد درگذشت
او فرا میرســد دشت پر از شــقایق اخالق و دالوری او
بارور میشــود و مردم ورزش دوســت و اخالق پســند
کشــور ما بــرای زنده نگه داشــتن یــاد او برمیخیزند.
بزرگتریــن قهرمانــان مــا ،شــادروان غالمرضــا تختی
را بــه عنــوان الگوی خــود معرفی میکننــد .جوانان و
ورزشکاران امروز ما هم باید پیرو راه و روش او باشند
و از شکســت نهراســند .خود شــادروان تختــی هم در
زندگــیاش بــاال و پاییــن داشــته ،شکســت و پیــروزی
داشته ولی اهدافش را دنبال کرده و مأیوس نشده»

مقابــل تیــر اول ارســال کرد کــه ضربه
ســر پورعلیگنجــی بــه پشــت محوطه
جریمــه را ســامان قــدوس بــا شــوت
روی پای تماشــایی به تــور دروازه یمن
چسباند تا پنجمین گل ایران به زیبایی
به ثمر برســد .با ایــن نتیجه مقتدرانه،
کــیروش و شــاگردانش بــرای دیگــر
مدعیان جام خط و نشان کشیدند.

دیروز چین و قرقیزستان از گروه  Cجام ملتهای آسیا در شهر العین رودرروی
هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه  2بر یک به سود چینیها به پایان رسید .در
این بازی قرقیزها با گل اسراییلف ( )41پیش افتادند اما در نیمه دوم و با اشتباه
پاول ماتیاچ دروازهبان قرقیزســتان ( )50توپ به اشتباه وارد دروازه این تیم شد
تایک گل به خودی شکل بگیرد .یودابائو ( )78هم گل دوم چین را به ثمر رساند تا
شاگردان مارچلو لیپی صاحب  3امتیاز این بازی شوند .در دیگر دیدار گروه ، Cکره
جنوبــی بــا برتری یک بر صفر برابر فیلیپیــن  ۳امتیاز را به دســت آورد .اوی جو
هوانگ ( )۶۷توانست دروازه فیلیپین را باز کند.

مجیدی وارد تهران شد

فرهاد مجیدی که در تصمیمگیری اخیر ســران استقالل به
کادر فنــی ایــن تیم اضافه شــده و باید به وینفرد شــفر یاری
اخبـــار برساند ،دیروز وارد تهران شد تا مأموریت جدید خود را آغاز
کنــد .وی که برای انجام برخی کارهای شــخصیاش به امــارات رفته بود ،ظاهراً
در ســالهای اخیر چند کالس مربیگری را پشــت ســر گذاشته اســت .همزمانی
بازگشت مجیدی با تحریم تمرینات استقالل توسط نفرات این تیم بر ابهامهای
موجود در این باشگاه افزوده است.

ترکیبی جوانتر برای هیأت مدیره سرخها

در حالــی کــه زمان معرفی اعضــای جدید هیــأت مدیره پرســپولیس نزدیکتر
شــده اســت ،دیــروز گفته شــد ترکیب مورد نظــر ســران ورزش برای این باشــگاه
تلفیقی از نفرات جوان و یکی دو پیشکســوت سرخها و پایین آوردن معدل سنی
این هیأت اســت .با این حال گفته میشــود جعفر کاشــانی ،رئیس هیأت مدیره
قرمزها احتماالً در پست خود ابقا خواهد شد زیرا بازنشسته نیست .ایرج عرب در
هفتههای اخیر به عنوان سرپرست پرسپولیس انجام وظیفه میکرد اما مشخص
نیست که در پروسه بعدی به پست مدیرعاملی منصوب خواهد شد یا خیر.

حاجیلو :پول اسپانسر ما را فصل قبل گرفتهاند

اصغــر حاجیلو ،سرپرســت اســتقالل در روزهایی که این تیــم وضع مالی خوبی
ندارد و برپایی اردوی تدارکاتیاش در قطر نیز دچار ابهام شده است ،گفت قسط
اول پــول اسپانســر آبیها بــرای فصل جاری طی فصل قبلی «پیشخور» شــده
اســت و اسپانســر حاال دیگر پولی نمیدهد .وی افزود :آقای فتحی (مدیرعامل
اســتقالل) هر جا کــه رو میاندازد و پولی را برای رتق و فتق باشــگاه درخواســت
میکند ،جواب نه میشنود و در این شرایط بدیهی است که کاری از ما برنیاید.
گفتم که داور برای قضاوت در فینال ،استحقاق نداشت اما
با وجود این ،هیچ اخطار یا انتقادی از ســوی کنفدراســیون
فوتبال آســیا برای من نیامد و نمیدانم چرا در لیگ ایران
این اتفاقها رخ میدهد؟ آیا من فحاشی کردم؟»
وی در مــورد حــدود  ۷۰درصــد از کارت زردهایــی کــه
بازیکنــان پرســپولیس میگیرنــد ،ایــن واکنش را داشــت:
«بازیکنــان به طــور کلی محتــرم و صادق هســتند ولی در
بازی ،بازیکن تحت فشار و عصبی میشود .از لحظهای که
به پرسپولیس آمدم 4 ،داور به خاطر عملکرد ضعیفی که
داشــتند ،محروم شــدند و همان اشــتباهات کم مانده بود
کــه مــن را تا مرز اخراج ببــرد .باور کنید مــا و بازیکنان هم
خیلــی خوب حــس میکنیم که داوری که اشــتباه میکند،
عمدی است یا سهوی».
سرمربی پرسپولیس درباره تقابل ایران و عراق و اینکه
ســرمربی این تیم دوســت صمیمی اوســت ،توضیح داد:
«بلــه ســرکو کاتانــچ دوســت من اســت .عراق بــه صورت
ســنتی تیم خوبی است اما من به جز بشار رسن ،شناخت
آنچنانــی از این تیم ندارم .البته دلیلی نمیبینم که عراق
بتوانــد ایران را ببرد .انتظار دارم که ایران یک طرف فینال
باشــد .همان طور که مــا با یک ملیپوش به نــام بیرانوند
به فینال آســیا رســیدیم ،دلیلی نمیبینم کــه تیم ایران با
این بازیکنان بلندپروازی نداشته باشد و به فینال نرود».
وی درخصــوص بحــث تمدیــد قــرارداد رســن گفــت:
«قطعــاً وقتــی بشــار از جام ملتهــا برگردد ،بــا او مذاکره
خواهیم کرد اما شــاهد هستید که در باشــگاه تغییراتی به
وجود آمده و به همین دلیل نمیرسیدیم این کار را انجام
دهیم».
برانکــو در مــورد وضعیت مهدی طارمــی برای حضور
در پرســپولیس گفت« :مدیر برنامههای او اصالً به باشگاه
نیامــده و هیــچ پیشــنهادی نــداده اســت .فکــر میکنیــد
باشــگاه قطری او را مجانی آزاد میکند که به ایران بیاید؟
شــاید قرارداد آنجا  2برابر پرســپولیس باشــد امــا طبیعتاً
پرســپولیس بهتر از الغرافه است .در مجموع ،ما در مورد
طارمی دیگر فکر نمیکنیم».

درگذشت بنیانگذار نفت آبادان

غالمحســین واقف ،بنیانگذار تیم فوتبال نفت آبادان در  94سالگی در شهر
اراک بــدرود حیــات گفت .وی اصالتــاً اراکی بود و پس از حضــور در آبادان،
با مشــارکت برخی از بازیکنان تیمهای باشــگاهی این شــهر بنای «صنعت
نفت» را گذاشت و همراه با این تیم برای نخستین بار در لیگ کشور شرکت
کرد و  20سال هم در این تیم به مربیگری پرداخت.

مهاجم کروات مورد نظر پرسپولیس به قطر میرود

ماریــو بودیمیر ،مهاجم کروات مورد نظر ســرخهای تهرانی در صورت عقد
قرارداد با آنها ،راهی قطر خواهد شد تا در اردوی تازه به پا شده پرسپولیس
در ایــن کشــور شــرکت کند .وی اینک در کرواســی بســر میبرد ولــی به گفته
برانکو ،مذاکرات با او ثمربخش بوده است.

کرانچار :بعد از جام ملتها اولویت با ما است

تمرین روز گذشته تیم ملی امید فوتبال ایران که در مرکز ملی فوتبال ایران در تهران
انجام شــد ،با شــادابی زیادی همراه بود .طی این تمرین ،کارهای مختلف تاکتیکی
و حــرکات ترکیبی در دســتور کار امیدها قرار گرفت و زالتکو کرانچار ،ســرمربی آنان
براستفاده هر چه بیشتر از پاسهای تکضرب در روند این تمرینات تأکید داشت .در
حالی که تصریح شده تمرینات روز سهشنبه برخالف دیروز دو جلسهای خواهد بود.
کرانچار در حاشیه تمرین دیروز گفت با توجه به اینکه بعد از اتمام جام ملتهای
آســیا توجهها به ســمت و سوی تیم امید خواهد رفت ،منافع این تیم بیشتر تأمین
خواهد شد .وی تأکید کرد که امیدها به حضور امید نورافکن در خط دفاعی خود نیاز
مبــرم دارنــد و اضافه کرد :اگر در تیم ملی ایران اثری از نفرات امید نیســت ،البد به
سبب عدم نیاز به آنان بوده است حال آنکه در عراق به سبب نیاز بیشترشان چند
بازیکن امید خود را به جام ملتهای آســیا بردهاند .ایوان کراکان ،یکی از دستیاران
جدید کرانچار هم که مثل او کروات و تخصصش بدنســازی است ،گفت از پذیرش
پیشنهاد کرانچار خوشحال و از کار در محیط فوتبال ایران مفتخر است.

حرکت جنجالی بیل ،رئال را دوباره به هم ریخت

در حالی که شکســت  2-0یکشنبه شب رئال مادرید مقابل میهمانش سوسیهداد
یــک بــار دیگر اوضاع را در جمع کهکشــانیها به هم ریخته اســت ،چاپ عکســی
جنجالی از گرت بیل مهاجم ولزی رئال که پیش از پایان بازی ســوار بر اتومبیلش
ورزشگاه برنابئو را ترک گفته ،نشانه تازهای از بیتعهدیها در این باشگاه تلقی شده
است .بیل در حالی در دقیقه 78از استادیوم رفت که یارانش به شکلی بیثمر برای
جبرانعقبافتادگیخودمیکوشیدندواوضاعروانیآشفتهایداشتند.

