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رقابت
چلسی -لیورپول ،برگشت نیمه نهایی جام اتحادیه

روز هدیه

شهروند| دست تقدیر  24ساعت پس از سالروز
تولد 2 ،دوست سابق و رقیب امروز را برای رسیدن
به فینال به جان هم انداخته اس��ت .ژوزه مورینیو،
 26ژانوی��ه  1973درح��ال ب��از ک��ردن کادوهای
جش��ن تولد  10س��الگیاش بود که در گوشهای
دور از زادگاهش(لیس��بون) در ایرلن��د ش��مالی،
کارگرزادهای به نام برندان راجرز متولد ش��د .حاال
راج��رز  41و مورینیوی  51س��اله ی��ک روز بعد از
سالروز تولدش��ان ،تیمهای خود را به میدان دشوار
بازی برگشت نیمهنهایی جاماتحادیه میفرستند؛
آن هم درحالیکه بازی رفت با نمایش ش��جاعانه
لیورپولوعملکردبیمنطقچلسیباتساوییکبر
یک در آنفیلد خاتمه یافت .برنده این بازی ،روزهای
بد خود را پایان یافته خواهد دید .اگر برنده ،چلسی
باشد ،شکست  4بر  2دور چهارم جام حذفی مقابل
برادفورد فراموش میشود و رویای فتح  3جام زنده
میماند و چنانچه راجرز خنده نهایی را س��ردهد،
یکی از تنها  2کورسوی باقیمانده برای لیورپول در
فصلجاریبهامیدتبدیلمیشود.
بیاولویتیآقایخاص
سرمربی چلس��ی در آس��تانه بازی امشب گفته
هیچوقت برای جامی خاص برنامهریزی نمیکند و
همیشه بازی به بازی پیش میرود .بر این اساس با
توجه به اینکه بازی امش��ب تیم او در جام اتحادیه
اس��ت ،از نظر این مربی االن این ج��ام ،مهمترین
رقابت ممکن اس��ت .او حرفهای جال��ب خود را
اینگونه ادامه داد« :البته که لیگ برتر بس��یار مهم
است اما ما بهعنوان تیمی حرفهای به تمام بازیها
مینگریم.اصالادعانمیکنمبهجامحذفیاهمیتی
نمیدهیم؛ این بازیها برای ما مهم است ».بازی با
لیورپول تحت هر شرایطی برای تیم مورینیو دشوار
است چون لیورپول با وجود عملکرد پر فراز و نشیب،
هرگز در 10بازی گذشته شکست نخورده و میآید
تا انتقام شکست در فینالسال  2005جام اتحادیه
را بگیرد؛ جایی ک��ه در یک بازی نفسگیر ،گل اول
چلسی در وقتهای قانونی ،مورینیو را وادار به دادن
فرمانسکوتبهلیورپولیهاکردوچلسیبابرتری3
بر  2در وقتهای اضافه ،یکی از جامهای اولین دوره
حضور آقای خاص روی نیمکتش را بهدست آورد.
چلسی در صورت بهدس��ت آوردن نتیجه مناسب
برای هفتمین بار راهی فینال جاماتحادیه میشود
تا بلک��ه برای پنجمین ب��ار فهرمان ای��ن رقابتها
ش��ود .لیورپول که با  8قهرمانی پرافتخارترین تیم
جاماتحادیه است ،اصال دوست ندارد فرصت تجربه
دوازدهمین فینال(یک رک��ورد در این زمینه) را از
دستبدهد.

ورزش جهان
ریکلمه هم رفت
خوان رومن ریکلمه ،یک��ی از بازیکنان بزرگ
تاریخفوتبالآرژانتینرسماازفوتبالخداحافظی
کرد .او درباره تصمیم خودش گف��ت« :از زمانی
که با آرژانتینیوس جونیورز به دسته باالتر صعود
کردیم ،تصمی��م گرفتم فوتبال را کن��ار بگذارم.
گفته بودم تا زمانی فوتبال بازی میکنم که برایم
هیجانانگیزباشد.اکنونهمفکرمیکنمبهترین
زمان برای گرفتن این تصمیم در آرامش بود و از
اینپسنیزدیگرفوتبالبازینخواهمکرد».

بوندسلیگا معتاد است
دکتری آلمانی به نام «رونالدهالتر پتری» ادعا
کرد بوندسلیگا در هجمه عدهای مربی ،بازیکن،
مدیر و تماش��اگران آلوده به م��واد مخدر توهمزا
اس��ت! او گفته فعال صرف مش��روبات الکلی زیر
ذرهبین اس��ت اما اعتیاد هم ارکان بوندسلیگا را
تهدید میکند و اتحادیه فوتبال آلمان هم با قبول
این موضوع ،تحقیقات خود را شروع کرده است .او
گفته هواداران بیهیچ منع خاصی موادمخدر به
ورزشگاه میآوردند و با مصرف آن ،درگیریهای
وحش��تناک در داخل و خارج از اس��تادیومها به
وجود میآورند .حرفهای او از آن جایی درس��ت
به نظر میرس��د که هواداران در چند هفته اخیر
بارها بنرهایی با مضمون مصرف مواد مخدر را در
ورزشگاهبهنمایشگذاشتهاند.

اولین صعودکردههای
جام ملتهای آفریقا
سرنوشتگروهاولجامملتهایآفریقاباصعود
کنگوو گینه استوایی میزبان به یک چهارمنهایی
خاتمه یافت .در آخری��ن روز بازیهای گروه اول،
گینه اس��توایی یک بر صفر گابن را برد .کنگو 2
بریک بورکینافاس��و (نایب قهرمان دوره قبل) را
شکست داد و این تیم را از دور رقابتها خارج کرد.
درنهایتکنگوبا 7وگینهاستواییبا 5امتیازازاین
گروهصعودکردند.

بالتر ،رادیویی میشود
س��پ بالتر ،رئیس فیفا قصد دارد پس از پایان
صدارت بر فدراس��یون جهانی فوتب��ال با اجرای
برنامه در رادیو به آرزوی دوران کودکیاش تحقق
ببخشد .او دالیل خاص خودش را دارد« :همیشه
گفتهام که دوس��ت دارم در رادی��و کارکنم چون
رادیوحتیازتلویزیونهممحبوبتراست.درواقع
محبوبتر از همه وس��ایل الکترونیک��ی .آرزوی
دوران کودکیام ،گزارشگری در رادیو بود».

گزارش «شهروند» از چگونگی تغییر موضع فدراسیون برای همکاری با سرمربی تیم ملی

غرامت5/ 6میلیاردی برای فسخ قرارداد کیروش
ش�هروند| با پایان یافتن جامملتهای آس��یا برای
تیممل��ی فوتبال ای��ران و ح��ذف این تی��م در مرحله
یکچهارمنهاییجامشانزدهم،عدهایتصورمیکردند
س کیروش از هدایت تیم کش��ورمان
تا ش��اید کارلو 
برکنار ش��ود و جایش را به یک مرب��ی داخلی بدهد اما
در همین چند روز بعد از دیدار با عراق اتفاقاتی رخ داده
که همهچیز درنهایت به ماندن ک��یروش در ایران رای
میدهد.
کفاشیانراباورکنید
علیکفاشیانبیتردیدباهوشترینرئیسفدراسیون
فوتبال ایران است؛ میگویید نه؟ کافی است اتفاقاتی را
ی تیمهای فوتبال ایرانی در تورنمنتهای
که بعد از ناکام 
مختلف ر خ داده است یکبار مرور کنید .راه دور هم نروید؛
جوسازیهای رس��انهای فدراسیون کفاش��یان بعد از
ناکامی در هر رقابتی میتوان��د مهمترین گواه برای این
ادعا باش��د .وقتی تیمهای فوتبال نوجوانان و جوانان از
رقابتهای آسیایی حذف شدند ،او در شرایطی که مورد
انتقاد بس��یاری از اهالی ورزش قرار گرفته بود و زمزمه
برکناریاش از سوی مجمع بیشتر از همیشه به گوش
میرسید ،با فریب دادن افکار عمومی خودش نشان داد
و ماجرای حقپخش تلویزیونی را وس��ط کشید .البته
که اقدام کفاش��یان در راس��تای دریافت حقوق فوتبال
بس��یار مقتدرانه و کامال منطقی تلقی میشد اما سوال
اینجا بود که چرا درس��ت در گیر و دار برگزاری مجمع
و در روزهایی که بحث برکناری رئیس فدراس��یون باال
گرفته ،باید چنین بحثی وسط کشیده شود؟ بههرحال
ی تیمه��ای پایه جلوی
کفاش��یان بدون توجه به ناکام 
پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر را گرفت تا تحسین
اکثرمنتقدهایخودرابرانگیزد.حاالباحذفتیمایراناز
جام ملتهای آسیا(فارغ از بحثهای کارشناسی درباره
تیمملی) با پیش کشیدن قصه دوپینگ بازیکن عراقی
و صادر نش��دن رأی  AFCبه سود ایران همه چیز روی
هوارفت.همهاینهااماسرآغازیکفرافکنیبزرگاست.
ماجرایقراردادکیروش
روزهای بعد از جامجهانی 2014را خوب به یاد داریم.
دو،سه ماهی که بحث رفتن یا ماندن کارلوس کیروش
داغ و درنهایت منجر به تمدید ق��رارداد مربی پرتغالی
ش��د .در همان روزهای داغ تابستانی کفاشیان مدام از
جزییات قرارداد با ک��یروش میگفت .به این جمالت
او در مصاحب��ه با برنامه نود  10ش��هریور م��اه 1393
دقت کنید« :برای فس��خ قرارداد کیروش ،قرارداد را 3
مرحلهای کردهایم .مقطع اول جامملتهای آسیا است
کهبهاوگفتیماگرنتیجهخوبیحاصلنشود،کارسخت
میشود .در این صورت فدراسیون میتواند با پرداخت

قلعهنوعی علیه کیروش بیانیه صادر کرد

وارد بازیرسانهای «استاد» نمیشوم

امیر قلعهنوعی س��ر حرفش ایستاد و با انتش��ار بیانیه جواب صحبتهای کارلوس کیروش
را داد .در بخشی از بیانیه سرمربی استقالل آمده اس��ت« :پس از گذشت چند روز از حرفهای
کیروش،هنوزنتوانستهاممنطقیدرادعاهایاوپیداکنم.مگراوبادراختیارداشتنبهترینهای
ایران چه دستاوردی داشته که مربیان لیگ ایران را ناکارآمد و ناموفق معرفی میکند؟ اگر صعود
در دور مقدماتی در جام ملتهای آس��یا یک شاهکار محسوب میشود ،پس تمام مربیان لیگ
ایران هم که در رده باش��گاهی آسیا موفق شدهاند .تیمش��ان را به مراحل باالتر ببرند ،شاهکار
کردهاند!کارلوسکیروشچگونهبهخوداجازهمیدهدکهتفکریدیکتاتورگونهداشتهباشدواز
خبرگزاریها بخواهد که صدای مخالف را منتشر نکنند؟!» قلعهنوعی ادامه داده است« :من هیچ
نقد غیرمنصفانهای نداشتهام که بهعنوان مسئول نتایج ایران در جام ملتهای آسیا معرفی شوم!
تمامماجراچیزینیستجزیکبازیرسانهایبرایسرپوشگذاشتنبهضعفهایشخصیکه
من وارد آن نمیشوم .باقی حرفها و حواشی ایجاد شده چیزی نیست جز تالش برای مدیریت
رسانهها که دوس��ت و دش��من ،مخالف و موافق ،کیروش را در این زمینه «استاد» میدانند .با
این حال ک��یروش را درک میکنم؛ من هم در همین مرحله ب��ا ضربات پنالتی باختهام ،البته
مقابل یکی از قدرتهای اول آسیا -کره جنوبی -و بدون داشتن فدراسیونی اما هیچکس را متهم
نکردموتماممسئولیتشکستراپذیرفتم؛حتیدردادگاهتلویزیونیکهحامیاولرسانهایاین
روزهایشمابرپاکردهبود».

مبلغ ناچیزی کیروش را برکنار کن��د!» حاال اما قصه
فرق کرده اس��ت .با پایان رقابت ایران در جامملتهای
آسیا دوباره تمام بحثهای فوتبالی به کیروش و ادامه
همکاریاش مربوط میش��ود و کفاشیان روز گذشته
از غرامتی س��نگین برای فس��خ قرارداد سخن گفت تا
مشخص شود تا نهتنها مردم ایران بلکه حتی مسئوالن

توضیحات سردار کمالی درباره سربازهای فوتبال در گفتوگو با «شهروند»:

خواستخدابودپوالدیباعثحذفتیمملیشود!
با درخواست وزیر ورزش حضور سربازان در لیگ قهرمانان را بررسی میکنیم

ش�هروند| در  6 ،5ماهی که از لی��گ برتر فوتبال
کشورماندرفصل 94– 93میگذردیکیازسوژههای
اصلی رسانهها که به دغدغه خیلی از باشگاهها تبدیل
شده،بحثکارتهایمعافیتجعلیبودکهدرنهایتبا
برخوردسازماننظاموظیفهوستادکلنیروهایمسلح
مواجه ش��د و خیلی از بازیکنانی که در فصول گذشته
میلیاردی قرارداد میبستند ،االن خانهنشین هستند،
اگرچه بعد از فشارهای زیاد مجوز  2بازیکن ملیپوش
برای حضور در ج��ام ملتها صادر ش��د و از قضا همان
بازیکنی که تا چند هفته قبل حض��ورش در تیمملی
مش��خص نبود ،با اخراج��ش باعث حذف ش��اگردان
کیروششد.
انتقادهابراساسروشنگرینیست
سردار موسی کمالی ،جانش��ین اداره منابع انسانی
ستاد کل نیروهای مس��لح در گفتوگو با «شهروند»
درباره انتقادهایی که به صدور مجوز دو بازیکن س��رباز
برای حضور در تیمملی میشود ،میگوید« :اول اینکه
این مجوز به کس��انی که این روزه��ا انتقاد میکنند،
ارتباطی ندارد زیرا در گروی تصمیم ستاد کل نیروهای
مس��لح اس��ت .در ضمن ترجیح میده��م جوابی به
این دوس��تان ندهم چون در هر صورت انتقادش��ان را
میکنند».
اگرمجوزسربازهارانمیدادیم...
او در ادامه به تأثیر پوالدی در حذف تیمملی اش��اره
میکند»:مطمئنا اگر این  2نفر با مخالفت س��تاد کل
نیروهای مسلح به جام ملتهای آسیا اعزام نمیشدند
و تیمملی در همین مرحله حذف میشد ،میآمدند و
میگفتند که اگر اینها بودند تیمملی حذف نمیشد.
به نظرم اخراج پوالدی به نوعی خواس��ت خدا بود زیرا
کیروش روی حضور این بازیکن ش��دیدا اصرار داشت
و آخر هم نتیجهاش را دید .کیروش میگفت اگر این
بازیکنباشد،اینچنانمیشودوآنچنانمیشود.جالب

بود که از همان بازیکن ضربه خورد و با اخراجش باعث
حذف تیمملی شد .ش��اید اگر مجوز را نمیدادیم االن
کیروشدرمصاحبههایشازماهمانتقادمیکرد».
زمانبازگشتپوالدیبهایران
از کمالی پرسیدیم تکلیف پوالدی با توجه به اینکه
اوبهایرانبرنگشته،برایآیندهچیستکهاینطورپاسخ
داد« :پ��والدی از مردم ایران عذرخواه��ی کرده و به ما
اعالم کرده که هیچ مشکلی برای گذراندن سربازیاش
ندارد .تنها مشکل او قراردادی است که با باشگاه قطری
دارد و بعد از س��پری کردن آن قرارداد قول داده که به
ایران بازگردد .به نظر میرسد اگر او در میانه قراردادش
بهتعهداتشعملنکند،مشکالتیبرایشپیشمیآید
کهماجراراپیچیدهمیکند».
وزیرورزشنامهبدهد
جانشینادارهمنابعانسانیستادکلنیروهایمسلح
حرفهایش را با توضیح درباره سایر بازیکنان سرباز به
پایان میبرد« :فعال این بازیکن��ان از هر گونه فعالیت
فوتبالی محروم هس��تند .درباره حض��ور آنها در لیگ
قهرمانان آسیا نیز تصمیم جدیدی نگرفتهایم .البته اگر
بار دیگر وزیر ورزش درخواستی درباره حضور در لیگ
قهرمانان به ما بدهد ،بررسی میکنیم و اگر تشخیص
داده ش��ود که منافع ملی در میان اس��ت ،شاید مجوز
صادرشود».

وزارت ورزش را هم بازی داده است.
غرامت5/6میلیاردتومانی!
رقم را درست خواندید؛ در قرارداد کیروش آمده است
که در هر زمانی فدراسیون بخواهد او را برکنار کند ،مبلغ
یکسال از قراردادش (1.4میلیون یورو) را به او پرداخت
کند .مبلغی که با احتساب قیمت کنونی یورو در ایران

( 3980تومان) حدود 5میلی��ارد و 600میلیون تومان
میش��ود .یعنی اگر همین امروز بخواهیم کیروش را
برکنار کنیم باید 5میلی��ارد و 600میلیون تومان به او
بپردازیم .این درحالی است که کفاشیان در هنگام عقد
قرارداد جدید با مربی پرتغالی هرگز چنین مسالهای را
بیان نکرده بود اما حاال که به س��ر بزنگاه رسیده ،دل به
دریا زد و اصل داستان را برای مردم گفت.
تائیدهیأترئیسه
با اینکه اعضای هیأت رئیس��ه فدراس��یون فوتبال
صحبتدربارهادامههمکاریباکیروشرادرجلسهروز
یکشنبه تکذیب کردهاند اما جالب است بدانید یکی از
اصلیترین قسمتهای جلسه درباره سرمربی تیمملی
بوده است .ش��هرام دبیری ،عضو هیأت رئیسه با افشای
این ماجرا به «شهروند» میگوید« :در جلس ه دوساعته
حدود یک س��اعت درباره کیروش صحب��ت کردیم.
اعضای هیاترئیسه نظر مثبتی روی کیروش دارند و
مشکلی با ادامه همکاری با کیروش وجود ندارد .البته او
بایدبرنامههایشرابرایجامجهانی 2018بهفدراسیون
ارایه کند تا ما آنها را بررسی کنیم ».دبیری ضمن تأیید
غرامت سنگین برای فس��خ قرارداد با کیروش تأکید
میکند« :آن زمانکه قرارداد امضا شده ،منعضوهیأت
رئیسه نبودم اما به تازگی متوجه شدم که اگر بخواهیم
قرارداداورافسخکنیم،بایداینمبلغسنگینراپرداخت
کنیم .یک��ی از دالیل موافقت هیأت رئیس��ه ب��ا ادامه
همکاریکیروشهمینمسألهاست».
درانتظارواکنشوزارتورزش
در گیر و دار ای��ن اتفاقات ،باید منتظر واکنش وزارت
ورزش باش��یم .وزارتخان��های که با ریاس��ت محمود
گودرزیبارهاازنحوهادارهفدراسیونفوتبالانتقادکرده
و در ماجرای کیروش نیز همواره مواضع تندی گرفته
اس��ت .حال باید دید وزارت ورزش که عامل مهمی در
تصمیمگیریها به ش��مار میرود ،در مقابله با غرامت
سنگین برای فسخ قرارداد چه واکنشی نشان میدهد.
هرچندکهپسازبرکناریآیتاللهی،نبیوبرخیدیگر
از معاونان و مدیران فدراس��یون رابطه کفاشیان و وزیر
ورزشبهترازقبلبهنظرمیرسد.
چهکسانیسودمیبرند؟
به راس��تی از امضای قرارداد با ک��یروش چه فرد یا
افرادی س��ود بردند؟! آیا فوتبال ایران ب��ا پرداخت این
پولهایمیلیون دالری به موفقیت بینالمللی میرسد
یا آدرس را از ابتدا اش��تباه به ما دادهاند؟! کاش مجمع
عمومی فدراس��یون فوتبال نس��بت به این قرارداد هم
حساس ش��ود و از رئیس فدراس��یون فوتبال توضیح
بخواهد.

علیرضا نادی در گفتوگو با «شهروند» از انگیزههایش در  34سالگی میگوید

کواچ گفت میتوانی به تیمملی برگردی
هرکس جای من بود ،دنبال مربیگری میرفت

شهروند|کاپیتانسابقتیمملیوالیبالبااینکهچند
سالی است که به دالیل مختلف از تیمملی دور مانده اما
هنوز هم انگیزه بازگش��ت دارد و ح��اال که مدت زیادی
است به دلیل مصدومیت نتوانسته به دلیل مصدومیت
بهمیدانبرود،خودشراآمادهحضوربازگشتمیکند.
80درصدآمادهشدم
علیرضا نادی در ابتدا از آخرین شرایط خود در دوران
نقاهت به «ش��هروند» میگوید« :مدت زیادی اس��ت
که تمرینات خود را آغاز ک��ردهام و 80درصد آمادهام .از
چند روز قبل نیز با تیم متین ورامین تمرین میکنم تا
خودم را آماده بازگشت به میدان کنم .سعی میکنم تا
قبلازشروعمرحلهپلیآفلیگخودمراآمادهکنمتااگر
نظر پزشکان مثبت بود و قانون اجازه میداد به یک تیم
لیگبرتریملحقشوم».
نظرمثبتکواچ
از او پرسیدیم آیا برای بازگشت به تیمملی امید دارد
که اینطور پاسخ داد« :قبل از جراحیام با کواچ ،سرمربی
تیمملی صحبت کردم .تا زمانی تمرینات تیمملی آغاز
شود ،آماده میش��وم و به اردوی تیمملی خواهم رفت تا
با تیم تمرین کنم .البته سعی میکنم قبل از آن همراه
با یک تیم در لیگ برتر حضور پیدا کنم تا مطمئن شوم
که میتوانم برای تیمملی هم به میدان بروم .کواچ به من
گفت که کیفیت بازی تو را قبول دارم و اگر ش��رایطات
مناسببود،بهتیمملیبرمیگردی».
انگیزهامازجوانیهمبیشتراست
کاپیتان اس��بق تیمملی در ادام��ه از انگیزههایش در
 34سالگی گفت« :با اتفاقاتی که برای من در سالهای
اخیر رخ داده ،انگیزهام حتی از زمانی که  20س��الم بود،
هم بیش��تر است و ش��اید از بازیکنان جوان حال حاضر
تیمملی نیز بیشتر انگیزه داشته باشم .پارسال بهترین
بازیکنلیگبودمامابابدشانسیمصدومشدمونتوانستم
تیمملی را همراهی کنم .ش��اید اگر این اتفاق برایم رخ

شهروند| رویای س��ومین فینال تمام عربی تاریخ جامملتهای آسیا
با اولین حضور 27س��ال اخیر کرهجنوبی در فینال ای��ن رقابتها از بین
ی سال  2007مقابل کرهجنوبی
رفت .عراق برای تکرار پیروزی نیمهنهای 
به فاکتورهایی بیش از آنچه در بازی دیروز دیدیم ،نیاز داش��ت .در س��وی
مقابل کرهجنوبی با ارایه ی��ک بازی بهتر به گلنخوردنهایش در این جام
ادامه داد و حاال در صورتی که شش��مین فینال خ��ود در تاریخ رقابتها را
هم به بدو ن گل خورده به س��ود خود خاتمه دهد ،پس از ایران به دومین
قهرمان بدون گلخورده تاریخ رقابتها تبدیل میشود .کیم یونگ گوون و
لی چونگ هیوب با زدن  2گل ،شمار گلهای کرهجنوبی در جامملتهای
آسیا را به  99رساندند و حساب گلهای خورده رقیب را به  39گل افزایش
دادند .عراقیها در س��ومین حضور در جمع  4تیم برتر آسیا انگار به دلیل
بازی فرسایشی دور قبل با ایران ،توان الزم برای حمله و گلزدن را نداشتند،
البته کرهجنوبی هم به تیم «راضی شنایش��ل» فرص��ت الزم را نمیداد.
طوفان سرخ آسیا با آلمانیزه شدن به لطف تفکرات اولی اشتیلیکه (یکی از

طوفان سرخ در یک قدمی جام

ستارههای آلمان در جامهای جهانی  1982و  )1986میرود تا در قارهای

حاشیه
دیدار خاکخوردههای استقالل با سیدحسن
خمینی و هاشمی رفسنجانی

داراییهای استقالل وقفی است!

شهروند|درحالیکهاعالمشده20درصدازسهام
باشگاههای اس��تقالل و پرسپولیس به پیشکسوتان
این  2باشگاه واگذار میش��ود اما آبیپوشان قدیمی
برخالف پیشکس��وتان س��رخ ،اقدامی خاصی برای
خرید ایندرصد از سهام باشگاه انجام ندادهاند .البته
به نظر میرس��د در فاصله کمی که تا زمان واگذاری
 2باشگاه باقی مانده پیشکسوتان استقالل نیز دست
به کار ش��دهاند اما نه برای خرید سهام باشگاه ،بلکه
برای جلوگیری از واگذاری غیرقانونی این باش��گاه.
غالمحسین فرزامی ،پیشکسوت باشگاه استقالل که
گفتهمیشودبهدلیلشرایطمالیمناسبتنهافردی
ازمیانقدیمیهایاینباشگاهاستکهمیتواندبرای
خریدسهامواردعملشود،دراینبارهمیگوید« :بنده
یکشنبه شب به همراه برخی پیشکسوتان استقالل
جلسهای داشتیم و نامهای را تنظیم کردهایم که آن
را به رئیسجمهوری اهدا کنی��م و درباره غیرقانونی
بودن واگذاری اس��تقالل خبر بدهیم .همچنین به
هلل هاشمیرفسنجانی
دنبال این هس��تیم تا از آیتا 
و حجتاالسالم سیدحس��ن خمینی وقت بگیریم
و نزد آنها برویم .باش��گاه استقالل یا تاج قدیم وقفی
است و طبق قانون چیزی را که وقف شده نمیتوانند
بفروشندزیراایناقدامخالفاست!»

ذره بین
اولین پالس مثبت به درخشش بانوان ورزشکار

الهه منصوریان در راه ووشوی چین

ش�هروند| درخشش بانوان ورزش��کار ایرانی در
بازیهای آس��یایی  2014از موفقیتهای ارزشمند
ورزش ای��ران درس��ال  93بود که ش��اید به تدریج
پالسهای این اتفاق خوشیمن را در سالهای آینده
درمیانبانوانورزشکارشاهدباشیم.الههمنصوریان،
دارنده مدال نقره ووشوی بازیهای آسیایی که یکی
از ستارههای ایران در این مسابقات بود ،با پیشنهادی
از باشگاههای چینی مواجه شده که میتواند او را در
راهی قرار دهد که کمتر بانوی ورزش��کاری در ایران
آنرا رفته است .لژیونر ش��دن بانوان ورزشکار جدا از
مس��ائل فنی با محدودیتهایی نیز مواجه است که
به نظر میرسد باش��گاه چینی «چانگ چون» آنرا
پذیرفته است .اینکه بانوی ووش��وکار ایران بتواند
با حجاب اس�لامی در رقابتهای باش��گاهی چین
حضور پیدا کند ،از ش��روط اصل��ی منصوریان بوده
که مورد موافقت چینیها قرار گرفته تا اگر ش��رایط
مساعدباشد،سالآیندهمنصوریاندرباالترینسطح
ووشوی جهان مبارزه کند .پیش��نهاد مالی باشگاه
چینینیزماهیانه8میلیونتوماناستکهدرصورت
موافقت فدراسیون با این انتقال ،قرارداد رسمی بین
 2طرف امضا خواهد ش��د .نمونه بسیار کمی برای
فعالیت ورزشکاران زن ایرانی در باشگاههای خارجی
تا به امروز داشتیم و حضور منصوریان میتواند قطعا
سرآغازیبرایاینراهباشد.

تیتر بازی

نمیداد،االنخیلیچیزهافرقمیکرد».
مربیگریبرایمزوداست
وی در ادامه میگوید« :ش��اید هر کسی به جای من
بود با 34س��ال س��ن دیگر به بازگش��ت به والیبال فکر
نمیکرد و سراغ مربیگری میرفت اما فکر میکنم برای
من مربیگری خیلی زود باش��د .هیچ چیز بدی به جز 2
مورددراینوالیبالندیدمکهبخواهددلزدهامکند.یکی
کاریبودکهوالسکوبامنکردوباعثدوریامازتیمملی
شدودیگریهممصدومیتیبودکهبرایمپیشآمد.البته
هنوز آنقدر قابلیت دارم که در سطح اول والیبال ایران
بازیکنم».
معروفمدیونتیمملیاست
ن��ادی در پای��ان درباره حضور س��عید مع��روف در
زنیتکازان روس��یه حرف زد« :بازیکنان دیگری نیز در
تیمملی ایران بودند که لیاقت حضور در تیمهای بزرگ
اروپا را داشتند اما این اتفاق باالخره برای سعید معروف
رخ داد .معروف تواناییهای باالیی دارد و امیدوارم موفق
باش��د اما قطعا موفقیتهای تیممل��ی نقش مهمی در
این انتقال داشته اس��ت .حضور در لیگ جهانی و رفتن
به مراحل پایانی مس��ابقات قهرمانی جه��ان خیلی به
معروف کمک کرد تا شناخته شود .با اینکه شایستگی
سعید بر هیچکس پوشیده نیست اما او بخش اعظمی از
موفقیتهایشرامدیونتیمملیاست».

جامملتهای آسیا
استرالیا یا امارات؛ کدامیک فینالیست میشوند؟
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دیگرهمردیازیکآلمانیدریکجاممعتبربهجابگذارد.
روزدشوارمیزبان
مصدومیتعبدالرحمن،ستارهمرغوبترینتیمعربیحالحاضرآسیا،
اردوی امارات را در ش��وک فرو برد .او ک��ه در تمرینات  2روز پیش تیمش
آسیب دید با تالش پزش��کان اماراتی به سرعت مراحل درمان را پشتسر
میگذارد .اگر این س��تاره تکنیکی مورد توجه دورتمون��د در بازی امروز
نیمهنهایی مقابل اس��ترالیای میزبان حاضر باش��د ،احتمال رقم خوردن
ش��گفتی دیگری در این جام وجود دارد .آس��یایی حاضر در جامجهانی
 ،1990پس از ح��ذف پرافتخارترین تیم قاره (ژاپن) در یکچهارمنهایی،
قصد حذف میزبان را دارد؛ اتفاقی که در صورت وقوع ،استرالیا را به نهمین
میزبان ناکام در رس��یدن به فینال جامملتهای آسیا تبدیل میکند و به
اماراتفرصتمیدهدبرایدومینباربازینهاییاینرقابتهاراتجربهکند.
جالباینکهاولینوآخرینمیزبانیامارات،اولینوتابهامروزآخرینصعود
آنهابهبازینهاییجامملتهایآسیارارقمزد.

تیمملیهندبالباشکستشیلینخستینپیروزی
تاری��خ را در جامجهانی رقم زد و امروز برای کس��ب
مقامبیستویکمبایدمقابلعربستانقراربگیرد.
 وزارت ورزش مراس��م تجلی��ل از م��دالآوران
بازیهای آسیایی و پاراآسیایی را 10بهمن با حضور
رئیسجمهوریبرگزارمیکند.
 ذبیحاهلل پورش��یب کاراتهکای وزن  -84کیلوگرم
تیم صدرای زیرآب مدال طال نخستین مرحله لیگ
جهانیپاریسفرانسهرابرگردنآویخت.
بدهی مالیاتی باعث شد حنیف عمرانزاده مدافع
استقاللممنوعالخروجشود.
 ممکن اس��ت علیرضا حقیقی ،دروازهبان تیمملی
بهدلیلمصدومیتازناحیهکتف،موردعملجراحی
قراربگیرد.
تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام با پیروزی 72بر
 69مقابل دانش��گاه آزاد تکلیف تیم صعودکننده به
فینالرابهبازیپنجمدرتهرانکشاند.
پروین :با هدایتی 20درصد از س��هام را میخریم/
همینکیروشرارویچشممانبگذاریم
منتظری :کیروش به همهچیز فکر کرده بود ،جز
داوراسترالیایی
شجاعی :کیروشبرودهمهداشتههافرومیریزد

اینستاگرام
صاحبان اصلی پرسپولیس

حسین هدایتی ،پس از جلس��ه با پیشکسوتان
پرسپولیس با انتش��ار این عکس در اینستاگرامش
نوش��ت« :جلس��ه امروز ش��رکت پیشکس��وتان
پرس��پولیس و توافقات ارزش��مند جه��ت خرید
20درصد برند باشگاه پرسپولیس .امیدوارم باشگاه
بزرگ پرسپولیس با دعاى خیر شما هوادران عزیز
به صاحبان اصلیش که شما هواداران و پیشکسوتان
هستید ،تعلقگیرد.یاعلى».

