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تریبون
رضا افتخاری ،مدیرعامل
استقالل :با بازیکنانی که
منصوریان بــه من معرفی
کرد ،مذاکــره کردیم ولی
نتوانســتیم آنها را بیاوریم/
قلعهنوعی گفــت دل رفیعی با
پرسپولیس است /شــهباززاده هنوز پاسخی به ما
نداده است/تیموریان میخواهد به استقالل بیاید اما
ماشینسازی برای او شرط تعویض بازیکن گذاشته
است/کســانی که تجمع کردند من را نیاوردند که
بخواهند برکنارم کنند
سعیدعز تاللهی ،هافبک
تیمملی فوتبــال :در
هفتههای اخیر از باشــگاه
روستوف چهار پنج باری با
من تماس گرفتند اما هنوز
جوابی به آنها نــداده ام/مایل به
ادامه کار در روستوف نیستم/تا جایی که من میدانم
سردار آزمون قرار است در روستوف فعال به کارش
ادامهبدهد
ایگور استیماچ؛ سرمربی
تیــم الشــحانیه قطر:
پــوالدی رهبــر و کاپیتان
الشــحانیه اســت و
حاالمیفهمم چرا کیروش
عاشــق او بــود /روی توانایی
هجومی رحیم زهیوی حســاب کردهام تا بهتر گل
بزنیم /پرســپولیس و تراکتورسازی مدعیان اصلی
قهرمانیلیگایرانهستند
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معمای دبیرکل فدراسیون فوتبال حل شد
با اعالم تاج ،اسدی در سمتش باقی ماند تا دبیرکلی ساکت منتفی شود

شهروند| هیأت رئیســه فدراسیون فوتبال با استعفای کیروش
مخالفت کرده است .با این وجود رســانهها بعد از این اتفاقات پرده از
اهدافدیگرسرمربیتیمملیدرحاشیهجنجالهایاخیربرداشتهاند.
تالشبرایحذفاسدی
به نظر میرسد که این بار هدف اصلی نه برانکو بود و نه بهانههایی
مثلزمینچمن،بلیتهواپیماولباسورزشی.اینبارفضاسازیهای
انجام شده خبر از کلید خوردن پروژه حذف یک مدیر از فدراسیون
فوتبال میداد .شــخصی که به عقیــده کیروش بــا برانکو برای
قرارگرفتن روی نیمکت تیمملی مذاکره داشــته است .پیدا کردن
ف و اتفاقهای گذشــته در کنار هم
نام این فرد با چیدن پازل اختال 
نباید سخت باشد .این مدیر کسی نیست جز علیرضا اسدی که بارها
در رسانهها عنوان شــده بعد از جدایی محمود گودرزی وزیر سابق
ورزشوجوانان از ســمت خود ،دیگر حامی قدرتمندی پشت خود
نداشتهوامکانجداییاشازفدراسیونوجوددارد.حتیازمحمدرضا
ساکت بهعنوان گزینه دبیرکلی مهدی تاج نام برده شده بود .با این

وجود شایعات وقتی زیاد شد ،اهالی فوتبال فکر کردند که انگار واقعا
قرار است تغییر و تحولی در صندلی دبیرکلی فدراسیون فوتبال
اتفاق بیفتد .منتهی مهدی تاج که در گذشــته خودش
اختالفات عمیقی با علیرضا اســدی داشت برخالف
پیشبینیها در شرایط کنونی تصمیم گرفت که از
علیرضا اسدی حمایت کند .او رســما درباره شایعه
منتشــر شــده درباره برکناری اســدی گفت« :به
آقای اســدی بعد از مشــکالتی که بین
او و کیروش وجود داشــت ،یک روز
گفتم ســکوت محض کن و انجامش
داد .یک خط سند بیاورید که کسی
علیه اسدی چیزی گفته تا من صبح
برکنارش کنــم .باالخره باید نقد را
بپذیریم و بتوانیم بــا برنامهریزی
بیشتر ،مشکالت را حل کنیم».

حاشیهنگاری ویژه از آموزش فوتبال
به مربیان ایرانی توسط مدرس انگلیسی

دایی ،مبصر کالس حرفهایها
گافها و شوخیهای بیموقع کار مترجم را سخت کرد

زیرسوالرفتناختیاراتدبیرکل
نکته حضور علیرضا اســدی در فدراســیون فوتبال این است که
طبق چارت ســازمانی و قوانین این مجموعه ،تمام دپارتمانهای
فدراسیون باید زیر نظر مستقیم او فعالیت داشته باشند که یکی از
آنهادپارتمانکمیتهتیمهایملیاست.رئیسفدراسیونفوتبالولی
بعد از اختالفاتی که دبیرکل با کیروش پیدا کرد ،اسدی را از هرگونه
دخالت در امور تیمملی با خواست کیروش منع کرد و مدیریت
تیمملی را به محمدرضا ساکت مدیر مورد اعتماد خودش داد.
جالب اینجاست که کیروش بعد از مدتی با ساکت هم اختالف
پیداکردوحاالبهخاطراینمشکلساکتدیگردرامورتیمملی
بزرگساالن دخالتی انجام نمیدهد و شخص مهدی تاج تمام
امور تیمملی را مدیریــت میکند .با توجه به این
داستانها گفته میشود که اسدی از شرایط
مدیریت خود در فدراسیون و کم شدن دایره
اختیارات قانونی که دارد راضی نیست اما به
خاطر درخواست تاج سکوت کرده است.
باید دید این ســکوت تا همیشــه ادامه
خواهد داشت و یا در آینده این آتش بر
خاکستردوبارهشعلهورخواهدشد.

بازیکن ایرانی شاغل در عمان
از تفاوتهای سختافزاری دوکشور میگوید

زنیدپور:اینجا،همهچیزفراهماست

نقل و انتقاالت
تومی کوره آ ،مهاجم اسپانیایی راپیدوین مدنظر
پرسپولیس قرار گرفته و دیروز در تمرین این تیم
شرکتکرد.
مسعود حسنزاده ،مهاجم نیم فصل اول سایپا
برایپیوستنبهسپاهانبهتوافقنهاییرسید.
باشگاه اســتقالل مذاکره با ســرور جپاروف،
کاپیتانتیمملیازبکستانرارسماآغازکرد.
ســعید قائدی فر،هافبک پیشین تیم فوتبال
سپاهانبهماشینسازیپیوست.
عزتاهلل پورقاز ،مدافع تیمملی به مدت نیم فصل
بهتیمسایپاتهرانملحقشد.
میثم مجیدی طی نامهای از باشــگاه استقالل
برایجداییدرخواسترضایتنامهکرد.
ریکاردو کاروالیو ،مدافع  38ســابق چلســی و
رئالمادرید به تیم شــانگهای آی.پی.جی چین
ملحقشد.
مارتین اودگارد ،بازیکن  18ســاله رئالمادرید
پس از مذاکره با باشگاه هیرنفین هلند به این تیم
پیوست.

اینستاگرام
عالقه اسین به استقاللی شدن

میگفتند تیم قحطی بود که به عمان رفتی!

خارج از گود
بازگشــت موالیی به وزنهبرداری| بهادر
موالیی که ماهها به دلیل تصادف در بیمارســتان
بســتری بود ،از بیمهــری و کمتوجهی متولیان
وزنهبرداری نسبت به خودش انتقاد کرد و همواره
با جدیــت خود را شایســته حضــور در المپیک
میدانست .همین انتقادات کافی بود تا فدراسیون
وزنهبــرداری اورا از تمامی فعالیت حرفهای در این
رشته محروم کند .گویا با گذشت زمان و پادرمانی
برخی از اهالی ورزش ،اختالفات بین بهادر موالیی
و علی مرادی رئیس فدراسیون وزنهبرداری برطرف
شــده و او هم اکنون میتواند بعد از پشــت ســر
گذاشتن دوران درمان و نقاهت در اردوی تیمملی
حضور یابد .موالیی در مصاحبــه اخیرش از پایان
کدورتهاسخنگفتهاست.
کاروالیو هم به لیگ چیــن رفت| ریکاردو
کاروالیو ،ستاره پیشــین رئالمادرید و چلسی با
باشگاه شانگهای چین به توافق نهایی رسید تا یکی
دیگر از خریدهای بزرگ این لیگ شــود .هدایت
شــانگهای را آندره ویاش بواش برعهده دارد و این
باشگاهچینیپیشازاینهماوسکاررابا60میلیون
یورو جذب کرد .در روزهای گذشــته ستارههای
زیادی از فوتبال جهــان راه لیگ چین را در پیش
گرفتهاندوبهتیمهایاینکشورپیوستند.
مرگ پیشکســوت قدیمی فوتبال| یکی
دیگر از مردان بزرگ فوتبال ما هم به رحمت خدا
رفت .حبیب زریننام؛ یکشنبهشب چهره در نقاب
خاک فرو کشــید .حبیب زریننام یکی از بزرگان
تیم تاریخ ساز بانک ملی بود .تیمی که در زندگی
 30سالهاش در فوتبال ایران ،به جز او مرحوم ایرج
امیدوار ،محمد توانایی ،کبریایی ،کرم سوری ،حاج
خلیل ،نعمتزاده ،یار یــار ،عباس جواهری ،ناصر
محمد خانی و ....را داشــته است .پیشتر زرین نام
دربخشهایاجراییمسابقاتفوتبالپیشکسوتان
در کنار نصراهلل رحیمی و مهدی حاج محمد تالش
میکرد و آخرین مسئولیت رسمی او همراهی تیم
فوتبالپیشکسوتانتهران،استیلآذین و...بود.
ذوالفقارنســب ،رئیس کانــون مربیان|
جلســه دوم هیأتمدیره جدید کانــون مربیان
فوتبــال ایران با حضــور کلیه اعضــای منتخب
تشکیل شد .در این نشست ابتدا محمود یاوری و
مجید جاللــی توضیحاتی در مــورد فعالیتها و
سیاســتهای کانون مربیان ارایه کرده و سپس
اعضای هیأتمدیره کانون بــرای انتخاب رئیس،
نواب رئیس و خزانهدار تصمیمگیری و رأیگیری
کردنــد .براســاس رأیگیری انجام شــده ،بیژن
ذوالفقارنسببهعنوانرئیس،حسینفرکیوحمید
درخشــان بهعنوان نواب رئیس انتخاب شــدند.

تیتربازی
 جاســم کرار،هافبک تراکتورسازی با چند روز
تأخیر به ایران بازگشت و مجوز حضور در تمرینات
راگرفت.
 با اعالم باشگاه ماشینســازی مراسم افتتاح
چمن ورزشــگاه یادگار امام تبریز روز جمعه برگزار
میشود.
 حسن محمدنبی ،مربی و بازیکن اسبق والیبال
ایران دار فانی را وداع گفت.
 قرعهکشی رقابتهای فوتبال ساحلی قهرمانی
آســیا  2017برگزار و تیمملی کشورمان با بحرین،
چین،مالزیوافغانستانهمگروهشد.
 زالتانایبراهموویچ،بهترینفوتبالیستسوئدبا
پیروزی در پرونده دادگاهی ،از اتهام به دوپینگ مبرا
شد.
 شادی پریدر ،قهرمان سابق شطرنج به سمت
نایبرئیسبانوانفدراسیونمنصوبشد.
 باشــگاه نفت به برگزاری تمرین استقالل در
ورزشگاهتختیقبلازبازی 2تیماعتراضکرد.

ســعید لطفی مدافع سابق اســتقالل بعد از
کنار گذاشــتن فوتبال مدیر برنامه شده است.
او با انتشار عکســی از مایکل اسین مدافع سابق
چلسی ،مدعی شده میخواهد این بازیکن را با
مبلغ 250هزار دالر به استقالل بیاورد .لطفی در
این پست اطرافیان استقالل را تهدید هم کرده
که اگر نگذارند این انتقال انجام شود باید جواب
مردم را بدهند.
شهروند| جمعیازمربیانلیگبرتریبرایشرکتدر
کالس مربیگری حرفهای در هتل آکادمی گرد هم جمع
شدهاند .حضور این مربیان کنار هم که در طول برگزاری
لیگ با چالشهای زیادی با یکدیگر روبهرو میشــوند
اتفاقاتبامزهوعجیبیرارقمزدهاست.
حضوراجباریدرکالسهایحرفهای
بعد از اینکه فدراسیون فوتبال اعالم کرد مربیان حتماً
باید این دورهها را بگذرانند و مدرک بگیرند ،اکثر مربیان
لیگ برتری در کالسها شرکت کردند .البته آنها به زمان
برگزاری کالسها معترض بودند چون تمامی این مربیان
تمرینات تیمهایشان را آغاز کردهاند و کار سختی برای
پیگیری تمرینات تیمها و حضور در این کالس داشتند.
علی دایی ،علیرضا منصوریــان ،رضا مهاجری ،مجتبی
حسینی ،فراز کمالوند ،ســیروس پورموسوی ،عبداهلل
ویسی و تنی چند از مربیان دیگر لیگ برتری و لیگ یکی
کسانیهستندکهزیرنظرمدرسانگلیسیآخرینمراحل
کالسهای خود برای اخذ مدرک را پشتسر میگذارند.
«ویلیام فلیپس» نام این مدرس انگلیسی مشهور است
که برای آموزش فوتبال حرفهای به کشورمان سفر کرده
است.
آشتیمنصوریانودایی
همینچندروزپیشبودکهعلیداییدربیانیهایتندو
تیزبازهمباشگاهاستقاللوکمیتهانضباطیراموردانتقاد
قرار داد .حرفهای تند دایی بعد از جنجال بازی استقالل
ونفتدربارهمنصوریاناگرچهباواکنشیازطرفاومواجه
نشد اما مشخص بود که سرمربی استقالل هم از همبازی
سابق خود دلگیر است .حضور در کالسهای مربیگری
حرفهای با لباسهای متحدالشکل بهترین فرصت بود تا
دایی و منصوریان اختالفات را کنار بگذارند و آشتی کنند.
آنها در بخش میدانی این کالس آموزشی بارها کنار هم
قرار گرفتند تا عکاسان عکسهای شاد و خوشحالشان
را مخابره کنند .البته شاید عمر این آشتی زیاد هم بلند
نباشــد چون اســتقالل و نفت فردا باز هم به دیدار هم
میروند.
دایی،مبصرکالس!
انگار علی دایی همه جا عادت کــرده به نفر اول بودن.
او که ســالها با بســتن بازوبند کاپیتانی در تیمملی از
قدرت زیادی برخوردار بود و بین گروهی از بازیکنان هم
محبوبیت داشت ،در کالسهای مربیگری هم حرف اول
را میزند .دایی عالوه بر اینکه بمب خنده کالس است،

در نقش مبصر هم حاضر شــده و بقیه مربیان را هدایت
میکنــد .جالب اینجاســت که مدرس انگلیســی هم
علیدایی را بیشتر از بقیه شاگردانش تحویل میگیرد و
او را به خوبی میشناســد .دایی معموالً در تمرینات هم
ســاز خودش را میزند .دایی در حاشیه یکی از جلسات
تمرینی لباس دروازهبانی بر تن کرد و درون دروازه ایستاد.
اتفاقاًسرمربینفتواکنشهایخوبیهمبهضرباتسایر
مربیان لیگ برتری نشان داد .دایی در مدت زمانی که از
دروازه تیمش محافظت میکرد با واکنشهای به موقع و
دیدنیخودمانعازگلزنیهمکارانشمیشد .بهطوریکه
بین مربیان کری خوانی پیش آمد تا هر کسی که بتواند
به دایی گل بزند توسط بقیه به ناهار دعوت میشود .این
کری خوانیها فضای شادی را در بازی دستگرمی مربیان
شــاغل در فوتبال ایران ایجاد کرد تا بلکه آنها در خالل
برگزاری مسابقات لیگ هم با یکدیگر مهربان باشند و این
همهعلیههمحرفنزنند.
ناامیدیآقایمعلم
پایین بودن ســطح اطالعات برخی مربیان و سکوت
آنها مقابل ســؤالهای ساده مدرس انگلیســی برای او
باعث تعجب شده تا جایی که به مترجم خود گفته این
وضع برایش عجیب است .مربیان لیگ برتری در مقابل
برخی سؤالهای ســاده مدرس مثل اینکه برای بازی
کردن در دمای  50درجه بایــد چه اقداماتی انجام داد یا
اینکه چطور میشود از فوتبال باشــگاهی درآمدزایی
کرد جوابی نداشتند و این برای فلیپس بسیار عجیب بود.
جالباینجاستکهحتیویسیوپورموسویهمپاسخی
برای این سؤال نداشتند که در هوای گرم باید چطور برای
فوتبالآمادهشد!
خودسانسوری
رفتار و حــرکات مربیان ایرانی بــرای ما جای تعجب
چندانــی نــدارد اما برای مــدرس انگلیســی عالمت
ســؤالهای زیادی ایجاد کرده است .ظاهرا ً اکثر مربیان
این کالسها را خیلی جدی نگرفتهاند .آنها مثل دوران
مربیگریشان مدام درحال شوخی کردن و سر به سر هم
گذاشتن هستند و درک فضای آموزشی برایشان دشوار
است .شنیده شده برخی از مربیان به قدری سؤالهای
مبتدیانه با طعم طنز از مدرس پرسیدهاند که مسئوالن
از مترجم خواستهاند این سوالها را ترجمه نکند! ظاهرا ً
این کالسها پتانسیل طنز باالیی دارند و میشود از آنها
سریال 90قسمتیطنزهمساخت!

شهروند| باالتر بودن ســطح فوتبال ایران نسبت به
کشــورهای حوزه خلیجفارس بهخصوص کشورهایی
مانند عمان ،کویت ،قطر ،سوریه و  ...باعث شده بازیکنان
ایرانی نزد این کشــورها از ارزش باالیی برخوردار شوند.
در سالهای گذشته هر بازیکنی قصد کرده در لیگهای
درجهدواینکشورهابهمیدانبرود،خیلیراحتپذیرفته
شده است .یکی از این بازیکنان میالد زنیدپور است که
اخیرا به لیگ عمان پیوسته و قرار است برای تیم السویق
این کشور به میدان برود .زنیدپور از شرایطش در عمان
راضی اســت و حتی اعتقاد دارد امکانات سختافزاری
عمان نسبت به ایران بسیار بهتر است .او در گفتوگو با
خبرنگار «شــهروند» صحبتهایی را مطرح کرد که در
ادامهمیخوانید:
حضورت در لیگ عمان کمی شوکهکننده بود.
چهشدکهبهاینکشوررفتی؟
من در نیمفصل اول لیگ ایران به اصرار مهدی پاشازاده
به تیم راهآهن رفتم و برای این تیم در دســته اول بازی
کردم اما مشکالت این باشگاه امانم را برید .پیشنهادهایی
از کشورهای تایلند ،بحرین و عراق هم داشتم اما درنهایت
تصمیم گرفتم عمــان را انتخاب کنــم .من تحقیقات
زیادی درباره لیگ عمان کــردم؛ حتی مدیر برنامههایم
که عربزبان است مســائل زیادی را بررسی کرد و چون
میدانستم در ایران داللها تعیین میکنند چه بازیکنی
کجا بازی کند ،منتظر پیشنهادهای داخلی نماندم و به
لیگعمانرفتم.
از شرایط تیم عمانی صحبت کن .از امکانات
راضیهستی؟
همه چیز در عمان ایدهآل اســت .بــا اینکه خیلیها
تصور میکردند لیگ این کشــور ســطح بسیار پایینی
دارد اما واقعا از لحاظ سختافزاری و اهمیت اینجا همه
چیز خوب اســت .در فوتبال عمان شایستهساالری به
معنای واقعی وجود دارد و چیزی کــه من در این مدت
فهمیدم ،هیچ واســطهای در انتخاب بازیکنان توســط
مربیان نقشی ندارد .بهطورکلی از شرایطم رضایت دارم.
واکنشهابهحضورتدرعمانخوببود؟
حقیقتش را بخواهید ،روزهای اولی که به این کشــور
سفر کردم ،همه میگفتند عمان دیگر کجا است؟ مگر
تیم قحطی بود که این کشور را انتخاب کردی؟ با این حال
منباتحقیقبهاینکشوررفتمواالنهماصالازتصمیمم
پشیمان نیستم.

به امکانات عمانیها اشاره کردی؛ چه مسائلی
آنجاوجودداردکهدرایرانمشاهدهنمیشود؟
من هم در ایران بازی کردم ،هم عراق؛ االن هم به عمان
آمدم .به جرأت میگویم امکانات فوتبال عمان و عراق از
ایران بهتر اســت .ما در ایران شاید دو یا سه زمین چمن
استاندارد داریم که میشود در آن فوتبال بازی کرد .شاید
ازنظرمالیعمانباایران قراردادها تفاوتینداشتهباشداما
پولی که قرارداد میبندید را به موقع و بدون کم و کاستی
دریافت میکنید .من هنوز از تیمهای ایرانی مبالغ زیادی
طلبکار هستم اما از عراقیها و عمانیهابه طور کامل پولم
را گرفتم .فوتبال ایران در ظاهر حرفهای است اما در عمل
هیچشباهتیبهحرفهایهاندارد.
انگارازفوتبالایرانبریدی؛درستاست؟
تقریبا همینطور اســت .مــن روزی بازیکن فیکس
تیمملی ایران بودم؛ مقابل برزیل بازی کردم و عملکردم
مشخص است اما در فوتبال ایران آدم به خواست خودش
وباتالشزیادنمیتواندبهچیزهاییکهمیخواهد،برسد.
قصد توهین به فــردی را ندارم اما فکر میکنم بیشــتر
انسانها در فوتبال ایران صادق و سالم نیستند و براساس
منافع خودشــان کار میکنند .این موضوع اصلیترین
دلیلی اســت که یکی مثل من حضور در لیگ عمان یا
عراق را ترجیح میدهد .اینجا حداقل در مسائل حرفهای
فوتبالبرایتزیرورونمیکشند.
تیم السویق عمان چه شرایطی دارد؟ مدعی
قهرمانیهستید؟
تیمی که انتخاب کردم یک تیم متوسط است که در
ردههای میانی جدول عمان قــرار میگیرد .با این حال
امسال برنامهریزی خوبی شده و قرار است نتایج بهتری
کسبکنیم.یادمهستزمانیکهبهعراقرفتم،تیمنادی
در پایین جدول بود اما بعدا توانستیم به رده سوم برسیم.
در عمان هم بهعنوان نماینده فوتبال ایران سعی میکنم
نامکشورمراسربلندکنم.
برخورد مردم با تو در عمان بهعنوان یک ایرانی
چطوراست؟
خدا شاهد اســت که برخورد بدی ندیدم .عمانیها
رابطه خوبی با ایرانیهــا دارند و البته ایرانیهای زیادی
نیز در این کشــور زندگی میکنند .مــن همه جوره از
انتخابم راضی هســتم وامیدوارم بتوانم روزهای خوبی
را در این کشور ســپری کنم .اینها مسائلی است که مرا
راضیمیکند.

پاپاراتزی
راز جهانبخش فاش شد

واکنش برانکو بهکمکاری بازیکنان

نه ملیپوش هندبال به تغییر تابعیت

تهدید استقاللیها توسط باشگاه نفت

علیرضا جهانبخــش حدود  6هفته قبــل ،پس از
زدن گل به هراکلس شــادی نکرد تا مشخص شود از
موضوعی ناراحت است .بعد از آن بازی ،وان دن بروم،
ســرمربی آلکمار گفت« :علیرضا یک مدت اســت
که به دلیل مشــکلی خصوصی فکر و ذهنش اذیت
میشود» .مدتی بعد هم عکسی از او در کنار پروفسور
مجید ســمیعی جراح مغز معروف ایرانی منتشر شد
که بر ابهامات این داستان اضافه کرد .جهانبخش اما
به تازگی در گفت و گو با رســانههای هلندی از رازی
مهم در زندگی خصوصیاش پرده برداشت .او گفت:
«متأســفانه چندی پیش باخبر شــدم مادرم دچار
تومور مغزی شده و همین موضوع فکر و ذهنم را به هم
ریخت .پس از آن به جراح چیره دست ایرانی پروفسور
مجید سمیعی مراجعه کردم .حاال مادرم پس از پشت
سرگذاشتنعملجراحیبهبودیافتهاست».

سرمربی تیم پرســپولیس به واسطه تارشدن
رابطــهاش با کارلــوس کــیروش ،همتایش در
تیمملی حسابی در کانون اخبار قرار گرفته است.
پس از اتفاقاتــی که درباره ملیپوشــان رخ داد و
کیروش آنها را از دوبی به ایران برگرداند ،شــائبه
کمکاری بازیکنان ملیپوش برای پرسپولیس به
خاطر لجبازی با برانکو مطرح شد .شکست سنگین
در بازی دوســتانه با پاراگ نیز بر ابهامات افزود تا
اینکه برانکو روز گذشــته به این مسائل واکنش
نشان داد .سرمربی پرسپولیس گفت« :من کامال
به آنها اعتماد دارم و به صداقتشان نسبت به خانواده
خود ،باشگاه و هواداران شک ندارم .به این مسائل
فکر نمیکنم».این درحالی است که پس از جلسه
برانکو و طاهری با مهدی تاج قرار شــد سرمربی
پرسپولیسدیگردربارهتیمملیاظهارنظرنکند.

محسن باباصفری ،ملیپوش هندبال ایران که
در لیگ ترکیه بازی میکند ،پیشــنهادی از این
کشــور برای تغییر تابعیت و بازی برای تیمملی
ترکیه دریافت کرده است .او با بیان اینکه چنین
پیشنهادی را قبول نکرده ،گفت« :مربی تیمملی
ترکیه اکنون دو هفتهای اســت که به تیم گزتپه
آمده و ســرمربیگری تیم ما را پذیرفته اســت .او
در هفته اول به من پیشــنهاد داد که به تیمملی
ترکیــه بپیوندم و تغییــر تابعیت بدهــم اما این
پیشــنهاد را رد کردم .در این رابطه با هیچکسی
مذاکره نکردم و تنها گفتم نه .میخواهم در ایران
و برای تیمملی ایران بجنگم و برای باال بردن پرچم
ایران تمام تالشــم را خواهم کــرد ».پیش از این
برخی ملیپوشــان دیگر هندبال ایران نیز چنین
پیشنهادهایی را رد کرده بودند.

اتفاقات دیدار نفت و اســتقالل در نیمهنهایی جام
حذفیسببشدهتادرآستانهبازیدوتیمدرلیگبرتر
حاشیههایایجادشود.باتوجهبهفحاشیاستقاللیها
به علی دایی و برخی دیگر از اعضای نفت ،مسئوالن
اینباشگاهتصمیمعجیبیگرفتندکهاحتماالممکن
نخواهدبود.حسینشهریاری،مدیرعاملباشگاهنفت
دراینباره گفت« :چارهای نداریم جز اینکه درهای
ورزشگاه تختیرابهرویاستقاللیهاببندیم .وقتی ما
میزبانهستیماماهوادارانحریفبهورزشگاهمیآیند
وعلیهسرمربیتیممافحاشیمیکنند،چرابایداجازه
چنین کاری را بدهیم» نصراهلل عبداللهی ،سرپرست
تیم نفت در واکنش به این اظهارات عنوان کرد« :ما
تابع سازمان لیگهستیم و فرددیگرینمیتواندبه ما
برنامهبدهد.هیچکسنمیتواندبرایماتعیینتکلیف
کند».

بازگشت کریمی به تمرینات دینامو

بازیکن جوان تیمملی برای شرکت در تمرینات
تیم اروپاییاش به کرواســی برگشــته اســت.
علی کریمی که در نیم فصل اول لیگ کرواســی
نتوانسته بود دقایق زیادی برای تیمش بازی کند،
میخواســت در نیم فصل از این تیم جدا شود اما
با مخالفت مسئوالن تیمش روبهرو شد .او بعد از
گذراندن تعطیالت در تهران به کرواسی برگشته
تادرتمریناتدیناموشرکتکند.

چالش جدید برای گلر ملیپوش

رشــید مظاهــری گلــر اصفهــان یکــی از
دروازهبانهای مورد عالقه کارلوس کی روش است
که در اردوهای تیمملی حضــور دارد .او این عکس
را در کنار محمدرضا اخباری رقیبش در تیمملی و
جملهای معنی دار منتشر کرده است« :بیایمانی
باعث میشود مردم از چالشهای جدید بترسند.
من به خودم ایمــان دارم ».قطعا مظاهری نگاهی
ویژهبهشمارهیکتیمملیدارد.

امروز در ورزش
نیم فصل دوم لیگ برتــر امروز با برگزاری نفت
آبادان-صبای قم( )15:00از هفته شانزدهم آغاز
میشود.
هفته هفدهم لیگ برتر والیبال امروز با  6دیدار
پیگیری میشود که در حســاس ترین بازی ها
خاتم اردکان-بانک ســرمایه( )16:00و پیکان-
شهرداریتبریز()17:00بهمصافهممیروند.
ســاوتهمپتون-لیورپول( )23:15امشب تنها
دیدارجاماتحادیهانگلیسرابرگزارمیکنند.
جام حذفــی ایتالیا امشــب با  2دیــدار میان
فیورنتینا-کیــهوو( )20:00و یوونتوس-آتاالنتا
()23:15پیگیریمیشود.
 بارســلونا-بیلبائو( )23:45در مهمترین بازی
امشبجامحذفیاسپانیا باهمروبهرومیشوند.

