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امروز در ورزش

   مراسم تجلیل از مدال آوران آسیایی دوومیدانی 
امروز با حضور مســئوالن این فدراسیون برگزار 

می شود.
  شــب دوم از هفته اول لیگ قهرمانان اروپا با 8 
دیدار پیگیری می شود که در مهمترین بازی ها 
لیورپــول- ســویا، فاینورد-منچسترســیتی و 
رئال مادرید-آپوئل نیکوزیا )23:155( به مصاف 

هم می روند.
  نشست خبری 6 ســرمربی لیگ برتری قبل از 
بازی های هفته ششم امروز در شهرهای مختلف 

برگزار خواهد شد. 

تیتربازی

  حضور رندی هاینتیگتون، بهترین مربی پرش 
طول و سه گام دنیا در تهران لغو و به زمان دیگری 

موکول شد. 
  نیمی از بدهی 120 هزار دالری فیده از سوی 

فدراسیون شطرنج ایران پرداخت شد.
  هفته اول سوپر لیگ کاراته بانوان که قرار بود 

24 شهریورماه برگزار شود، به تعویق افتاد. 
  تیم ملی فوتبال جوانان بانوان در دومین دیدار 
خود در تورنمنــت چهارجانبه چین مغلوب ژاپن 

شد.
  سیدحسین حسینی، دروازه بان استقالل که 
با تنبیه منصوریان مواجه شده بود، روز گذشته در 

تمرینات گروهی این تیم شرکت کرد.
  تیم ملی فوتبــال هفت نفره ایــران در اولین 
دیدارش در رقابت های جهانی برابر روسیه با نتیجه 

6 بر 2 شکست خورد.
  محسن سیدی به عنوان مربی دروازه بان های 

نفت تهران قرارداد خود را ثبت کرد.
  روند تکمیل ورزشگاه اختصاصی باشگاه فوالد 
خوزســتان مراحل پایانی خــود را طی می کند و 

چمن آن هم درحال نصب شدن است.
  باشــگاه پارس جنوبی اعالم کرد برای بازی با 
استقالل 15 هزار بلیت در نظر گرفته که 10 درصد 

آن برای استقاللی هاست.

آماتورهایپایتختآفرودســوارمیشوند| 
اولین دوره مسابقات آفرود همگانی )آماتوری( روز 
جمعه 24شــهریورماه در مجموعه ورزشی تختی 
تهران برگزار می شود. آرش حاجی جعفری؛ رئیس 
کمیته دو دیفرانســیل اســتان تهران، در تشریح 
چگونگی برگزاری این مســابقه گفــت: »افرادی 
که عاشق ماشــین های دو دیفرانســیل؛ آفرود یا 
طبیعت گرد هستند، به  خاطر هزینه باالی مسابقات 
فرصتی را برای شرکت و حضور در این گونه مسابقات 
ندارند، برهمین اساس ما در کمیته همگانی استان، 
این مســابقات آماتوری همگانی را ترتیب دادیم تا 
ماشین های معمولی بتوانند با سطحی از استاندارد 

در این مسابقات شرکت کنند.«
پرداختبخشیازطلبفدراسیونجهانی
شطرنج| مشکل خروج نام ایران از ریتینگ جهانی 
شطرنج به واسطه بدهی جوایز مسابقات قهرمانی 
بانوان جهان در تهران در هفته گذشــته با مذاکره 
فدراســیون شــطرنج و گرفتن زمان مجدد برای 
پرداخت این بدهی موقتا رفع شــد و فدراســیون 
شطرنج متعهد شــد تا طی چند روز آتی 120 هزار 
بدهی خــود را بابت جوایز آن مســابقات پرداخت 
کند. در همین راستا، یکی از اسپانسرهای مسابقات 
قهرمانــی بانوان جهــان دیروز پــس از مذاکرات 
انجام شده توسط فدراسیون به تعهدات خود عمل 
کرد و 200 میلیون به فدراسیون شطرنج پرداخت 

کرد تا از این طریق قسط دوم بدهی پرداخت شود.
استعفایدادکانپذیرفتهشد| به دنبال تغییرات 
صورت گرفته در مدیریت دانشــگاه آزاد اسالمی، 
معاونــت ورزش در معاونت دانشــجویی فرهنگی 
تجمیع شــد و امور تربیت بدنی دانشگاه در حوزه 
معاونت دانشــجویی فرهنگی اداره می شود. پس از 
این تغییرات، محمد دادکان که در سال های گذشته 
به عنوان معاون ورزش فعالیت می کرد، از سمت خود 
استعفا کرد که این استعفا مورد موافقت فرهاد رهبر، 

رئیس دانشگاه آزاد قرار گرفت.
ثبتشکایتمالکپیشیننفتدردادسرا| 
شرکت بهنام پیشرو کیش در پی واگذاری باشگاه 
نفت به شرکتی دیگر اقدام به شکایت از واگذارکننده 
و همچیــن خریدار کرد. این شــکایت کیفری روز 
گذشته )سه شنبه( در دادسرا ثبت شد. شرکت بهنام 
پیشرو کیش که تاکنون بیش از 10 میلیارد تومان 
هزینه کرده اســت، پیش از این نیز اعالم کرده بود؛ 
درصورت واگذاری باشــگاه به اشخاص حقیقی یا 
حقوقی دیگر از خریدار و فروشنده شکایت خواهد 

کرد.

خارج از گود  

مهــدیتــاج،رئیس
فدراســیونفوتبال:
حذف لیــگ  برتری ها از 
جام حذفی باید بررسی 

شــود/ فروش نفــت به 
شــرکت دیگر بــا دخالت ما 

نبوده است/ هزینه های اقامت توگو در روسیه 
را فدراسیون ایران پرداخت می کند/ کی روش 
از رونــد بازی هــای تدارکاتی راضی اســت/ 

پاداش فوتسالیست ها بعدا پرداخت می شود!

سابق مربی نکیسا، نیما
با  هنــوز  تهران: نفت
نفت قرارداد داریم و اگر 
بخواهیم سر تمرین هم 
می رویــم/ کریمی رفیق 

من اســت اما بهتــر بود با 
روش »شاخ وشانه« کشیدن جلو 

نمی رفتیم/ او رفیق 20ساله ام است اما بحث 
کار جداســت/ هیچ  جای دنیا چنین اتفاقاتی 

رخ نمی دهد

کاپیتان کیانــی، مهدی
تراکتورسازی:از برنامه 
نود ممنونم/ خیلی های 
دیگــر شایســته عنوان 
ماه  بازیکــن  بهتریــن 

مــرداد لیگ برتــر بودند/ 
می توانیم در هر دو جام مدعی 

شویم/ جوانان تراکتورســازی خیال نکنند با 
2 برد کار بزرگی کرده انــد/ از هواداران بابت 

حمایت هایشان تشکر می کنم

علــیدادگــر،رئیس
ن ســیو ا ر فد
تیرانــدازی:دیــوان 
عدالــت همه  چیــز را 
شــفاف کرد/ از این پس 

با قــدرت بیشــتری ادامه 
می دهیم/ کســی نمی تواند منکــر زحمات 
مهدی  هاشمی شود/ او بخواهد، از حضورش 
در فدراسیون اســتقبال می کنیم/ مشکلی از 

بابت فشنگ و ساچمه نداریم

تریبون

چرا کاشانی به امارات نرفت؟
هیأت مدیــره  اعضــای 
پرســپولیس روز گذشــته 
برای تماشای بازی این تیم 
برابر االهلی به ابوظبی سفر 
کردنــد اما جعفر کاشــانی 
رئیس هیأت مدیره این باشگاه در 
این سفر آنها را همراهی نکرد. این اتفاق در شرایطی 
رخ داد که سایت باشــگاه پرسپولیس یک روز قبل 
از این اتفاق از تالش جعفر کاشــانی برای ســفر به 
امارات به همراه سایر اعضا ازجمله علی اکبر طاهری، 
حمیدرضا گرشاســبی، محمدرضا حاجی بیگی و 
ابوالفضل روغنی گلپایگانی خبــر داده بود. برخی از 
رسانه ها دلیل سفر نکردن بازیکن سابق تیم ملی و 
رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس را عدم صدور 
ویزا از سوی سفارت امارات اعالم کردند اما خودش 
نظر دیگری دارد: »من کار داشتم و ترجیح دادم که 
یک جوان به جای من به این سفر برود. من سال ها 
دیپلمات بودم و دو ســال در امــارات زندگی کردم 
و مشــکلی برای صدور ویزا نداشــتم. اتفاقا ویزای 
من آماده اســت اما ترجیح دادم به این سفر نروم.« 
کاشانی که معموال مسائل مختلف پیرامون باشگاه 
پرســپولیس را برای جلوگیری از حاشیه تکذیب 
می کند، این بار هم ادعای عجیبی کرده است. حال 
این که حضور همه اعضای هیأت مدیره پرسپولیس 
در امارات در شــرایط بد مالی این باشگاه ضرورت 

داشته یا خیر، خودش جای سوال دارد.

چهره روز

شهروند| بعد از بازی ایران و سوریه که زنان کشور حریف 
موفق به حضور در ورزشگاه آزادی شدند و عکس های جالبی 
نیز از آنها در فضای مجازی مخابره شــد، موضوع ورود زنان 
ایرانی به ورزشــگاه ها بار دیگر داغ شد. بعد از نظرات موافقی 
که مسئوالن مختلف در این خصوص ارایه دادند، دیروز معاون 
وزیر ورزش از مسقف شدن بخشــی از ورزشگاه آزادی برای 

حضور زنان خبر داد.
معضلهمیشگی

موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها از سال ها قبل وجود داشته 
و هربار به دلیلی این مسأله منتفی شده است. حاال اما با توجه 
به فشارهای مردم و البته برخی مسئوالن و نمایندگان مجلس 
خیلی ها امیدوارند این قبح یک بار برای همیشه بشکند و زنان 
ایرانی بتوانند بدون مشکل در کنار مردان به تماشای مسابقات 
ورزشــی به خصوص فوتبال بپردازند. حضور زنان سوری در 
ورزشگاه آزادی نیز مزید بر علت شد تا بسیاری از اهالی فوتبال 

نسبت به موضوع واکنش نشــان دهند. حتی وزیر ورزش و 
جوانان و برخی مســئوالن دولتی نیز خواهان برطرف شدن 
مشکالت مربوط به تماشای مســابقات ورزشی توسط زنان 
شــدند. بعد از این اقدامات، به نظر می رسد برخی کارهای 
اجرایی صورت خواهد گرفت تا موانع موجود یکی یکی رفع 
شود. یکی از این مسائل درباره ورزشگاه آزادی، مسقف شدن 

بخشی از این ورزشگاه است.
تعاملوزارتورزشباشهرداری

یک گام روبه جلــو برای ورود زنان به ورزشــگاه آزادی که 
دیروز از ســوی معاون وزیر ورزش مطرح شد، مسقف شدن 
بخشی از ورزشگاه آزادی است. این طرح که در جلسه مشترک 

نجفی شهردار تهران و سلطانی فر وزیر ورزش درباره اش 
صحبت شــده، به  زودی اجرایی خواهد شد. داورزنی 
دراین خصوص گفته است: »این تعامالتی است که 
بین نجفی شهردار تهران و سلطانی فر وزیر ورزش و 
جوانان صورت گرفته است که یک بخش از ورزشگاه 

آزادی برای حضور زنان مسقف شود. همچنین قرار بر 
این اســت که یک پروژه  40 هزار نفری برای 

بانوان در استادیوم آزادی که از سال های 
قبل قول آن داده شــده است، عملیاتی 
شود.« البته هنوز جزییاتی درباره این 
موضوع منتشر نشده، اما درصورتی که 
چند جایگاه آزادی مسقف شود و در 
اختیار زنان قرار بگیرد، قطعا بخشی 
از مشکالت درراه ورود زنان حل 

خواهد شد.

داورزنی:بخشیازآزادیمسقفمیشود

اقدام برای حضور زنان در ورزشگاه

شهروند| دروازه بان جوانی که چند  سال قبل با امید 
قرارگرفتن درون چارچوب دروازه استقالل با این تیم 
قرارداد امضا کرد و بدون یک بازی از این تیم جدا شد، 
حاال مسیر جدیدی را برای فوتبال خود در نظر گرفته 
است. دروازه بان سوم استقالل در لیگ پانزدهم که در 
حضور رحمتی و طالب لو اصال نتوانست خودنمایی کند، 
مدتی اســت که به لیگ فوتبال جمهوری آذربایجان 
رفته و یک بازی هم برای تیم زیر 21 ســال این کشور 
انجام داده اســت. به همین بهانه با او همکالم شدیم تا 
از شرایطش در کشور همســایه باخبر شویم. در ادامه 
گفت وگوی »شهروند« با امیرحسین نجفی را می خوانید: 
ازشرایطخودتدرلیگجمهوریآذربایجانو

تیمزیر21سالاینکشوربگو؟
خدا را شــکر همه چیز خوب بــرای من پیش رفته 
اســت. 3 بازی در لیگ جمهوری آذربایجان برای تیم 
صبایل انجام دادم و یک بازی هم در رده ملی برای تیم 
زیر 21 سال جمهوری آذربایجان به میدان رفتم. البته 
اولین بازی ما در مقدماتی جام ملت های اروپا مقابل رژیم 
صهیونیســتی بود که من در این مسابقه بازی نکردم. 
حتی ویزای مرا برای حضور در این کشور گرفته بودند اما 
از ابتدا با آنها شرط کرده بودم که من به عنوان یک ایرانی، 
رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسم. دومین 

بازی مقابل لهستان بود که بازی کردم و عملکرد خوبی 
هم داشتم. تقریبا 20روز دیگر هم یک بازی حساس با 

آلمان داریم. 
2سالقبلدروازهباناستقاللبودی.چهشدبه

یکبارهسرازآذربایجاندرآوردی؟
ابتدای لیگ  ســال قبل بود که نخواســتند من در 
استقالل بمانم. بعد از آن با چند باشگاه لیگ برتری مثل 
نفت تهران و تراکتورسازی مذاکره کردم اما در این تیم ها 
احتمال بازی  کردنــم کم بود. تصمیم گرفتم به تیمی 
بروم که بازی کنم و پیشنهادی از تیم سردار بوکان در 
دسته دوم که هدایتش برعهده پیروز قربانی بود، داشتم. 
با این تیم قرارداد بســتم و یک فصل کامل آن جا بازی 
کردم. در مجموع 30 بازی، 17 کلین شیت انجام دادم. 
همین باعث شد چند مدیر برنامه آذربایجانی که ایرانی 
بودند و بازی های مرا دیدند، برایم دعوتنامه ارسال کنند 
تا به این کشور بیایم. بعد از آن هم پیشنهاد دادند که در 
تیم زیر 21 سال جمهوری آذربایجان هم به میدان بروم 

که من قبول کردم. 
برنامهآیندهاتایناســتکــهدرجمهوری
آذربایجانبمانیوبرایتیمملیاینکشوربازی

کنی؟
فعال که این جا هستم و نمی توانم آینده را پیش بینی 

کنم. شاید به ایران برگشــتم و شاید هم به لیگ های 
اروپایی معتبر رفتــم. البته در رده ملــی نه تابه حال 
پیشــنهادی برای حضــور در تیم ملی بزرگســاالن 
جمهوری آذربایجان داشــتم و نه قصدی برای این کار 
دارم. با خیلی ها برای بازی کردن در تیم زیر 21 ســال 
جمهوری آذربایجان مشورت کردم و متوجه شدم این 
کار مشــکلی برای من به وجود نمی آورد. یک حسن 
بزرگ هم برای من دارد که بــا تیم های بزرگ اروپایی 
بازی می کنیم و من با عملکرد خوب این فرصت را دارم 

تا به لیگ های معتبر اروپا بروم. 
درچندسالاخیرورزشکارانیبودهاندکهازایران
بهجمهوریآذربایجانرفتندودرمسابقاتجهانی
والمپیکهمبازیکردنداماتومیگوییکهچنین

برنامهاینداری؟
مطمئن باشــید اگر بازی کردن در تیم زیر 21 سال 
جمهــوری آذربایجان هــم باعث می شــد من دیگر 
نتوانم هیــچ  قت در تیم ملی ایران بــازی کنم، چنین 
کاری را نمی کــردم. بــه من فعال پیشــنهادی برای 
تیم ملی بزرگساالن این کشور نشــده اما اگر بگویند 
این درخواســت را هم مثل بازی کــردن مقابل رژیم 

صهیونیستی رد می کنم.
درحالحاضرتابعیتجمهــوریآذربایجانی

گرفتی؟
من تابعیت جمهوری آذربایجانی نگرفتم و هنوز هم 
باید برای ورود و خروج به این کشــور ویزا بگیرم. فقط 
مسئوالن فدراســیون جمهوری آذربایجان برای من 
پاسپورتی گرفتند که بتوانم با آن در مسابقات مقدماتی 
جام ملت های اروپا شــرکت کنم. تنها بازیکن خارجی 
تیم زیر 21 ســال جمهوری آذربایجان من نیســتم و 
بازیکنانی از آلمان، ترکیه، ایرلند و اوکراین هم این جا 

حضور دارند و آنها نیز شرایطشان مثل من است.
زمانیکهدروازهبانســوماســتقاللدرلیگ
پانزدهمبودی،تصورمیکردیبعدازیکی،2سال

بهاینسطحبرسی؟
من همیشه بلندپرواز هســتم و به رویاهای بزرگ 
فکر می کنم. از زمانی که در تیم جوانان استقالل بودم، 
هدفم این بودم که به تیم بزرگساالن این باشگاه برسم، 
چون از کودکی قلبا استقالل را دوست داشتم. آن جا به 
خواسته ام رسیدم و بعد از آن هدفم را لژیونرشدن قرار 
دادم. بزرگ فکر کردم و به این جا رســیدم اما مطمئن 
باشید هدف من خیلی باالتر از اینهاست و می خواهم به 

تیم های مطرح اروپایی برسم. 
زمانیکهعلیرضامنصوریانتوراازاستقاللکنار

گذاشت،دلخورنشدی؟
من 2 سال دیگر با تیم بزرگساالن استقالل قرارداد 
داشتم اما بعد از سرمربیگری منصوریان، او اعالم کرد که 
دنبال تیم دیگری باشم. هر مربی عقاید خاص خودش 
را دارد و من هم مدنظر منصوریان نبودم. البته من هم 
دنبال این بودم که بازی کنم. یک ســال در زمان پرویز 
مظلومی روی نیمکت یا سکو نشستم. دروازه بانی پستی 
اســت که باید بازی کرد  حتی اگر در استقالل باشی و 
بازی نکنــی، فایده ای ندارد. البته درهمان یک ســال 
چیزهای زیادی از رحمتی و طالب لــو یاد گرفتم و به 
نظرم جدایــی ام از اســتقالل در آن برهه هم یک نوع 

توفیق اجباری بود.
فکرمیکنیمیتوانییکروزبهعنواندروازهبان

فیکسبهاستقاللبرگردی؟
سقف آرزوهای من خیلی بلند است، چون معتقدم هر 
فردی هر ذهنیتی که داشته باشد، می تواند به آن برسد. 
امیدوارم یک روز با قدرت خیلی بیشــتر به استقالل 
برگردم؛ طوری که آنها دنبال من بیایند و شــماره یک 
را به من بدهند. این یکی از آرزوهای من اســت و البته 
امیدوارم یــک روز پیراهن مقدس تیم ملی را هم برتن 
کنم. هیچ چیز در این دنیا غیرممکن نیست و مطمئنم 

به رویاهای بزرگم می رسم.

شهروند| همان طور که بازیکنان و سرمربی تیم ملی والیبال وعده 
داده بودند، در روز نخست جام قهرمانان بزرگ جهان شاهد نمایش 
متفاوتی از بلندقامتان ایرانی بودیم که به برتری مقابل ایتالیا منجر شد. 

تیمملیمتحولشد
با این که ترکیب تیم ملی والیبال برای حضور در جام قهرمانان بزرگ 
تغییر چندانی نسبت به لیگ جهانی نداشته، روز گذشته شاهد نمایش 
متفاوتی از ملی پوشان بودیم. ســعید معروف، محمد موسوی، امیر 
غفور، فرهاد قائمی، میالد عبادی پور، سامان فائزی، مهدی مرندی و 
مصطفی حیدری نفرات اصلی ایران در بــازی دیروز بودند که به جز 
چند تعویض تاکتیکی، اکثر دقایق را با نظر کوالکوویچ در زمین حضور 
داشتند. نمایش نسبتا ضعیف والیبالیست ها در لیگ جهانی 2017 
خیلی از عالقه مندان به این رشــته را ناامید کرده بود اما روز گذشته 
شاگردان کوالکوویچ در ســرویس، دریافت و اسپک عملکرد خوبی 

مقابل نایب قهرمان المپیک داشتند.

انتقامازایتالیابعداز3سال
آخرین برد ایران مقابل ایتالیا به  سال 2014 و مسابقات قهرمانی 
جهان برمی گشت. از آن به بعد ملی پوشان کشورمان در 4 رویارویی با 
الجوردی پوشان شکست خورده بودند که آخرین بار در لیگ جهانی 
2017 بود. پیروزی در ست های اول، سوم و پنجم با نتایج 25 بر 19، 
28 بر 26 و 15 بر 11 مقابل 2 ستی که ایتالیایی ها با نتایج 25 بر 23 
و 31 بر 29 به دست آوردند، باعث پیروزی 3 بر 2 ایران در نخستین 
گام از جام قهرمانان بزرگ شد. امیر غفور با کسب 21 امتیاز ستاره 
ایران در این مسابقه بود، اگرچه فیلیپو النزا، بازیکن شماره 10 ایتالیا با 
23 امتیازی که برای تیمش گرفت، امتیازآورترین بازیکن این مسابقه 

شد. 
امروز؛جدالسختباآمریکا

ایگور کوالکوویچ، سرمربی تیم ملی ایران بعد از پیروزی برابر ایتالیا 
تیمش را سورپرایز این دوره از مسابقات معرفی کرد: »ما شگفتی روز 

نخست مسابقات بودیم و می خواهیم سورپرایزهای بعدی را هم در 
مسابقات آتی به نمایش بگذاریم.« ســرمربی مونته نگرویی امروز از 
ســاعت 11:10 در دومین بازی تیمش را مقابــل آمریکا به میدان 
می فرستد. آمریکا در اولین روز مســابقات 3 بر صفر ژاپن میزبان را 
پشت سر گذاشت و در رده نخست جدول ایستاد. برزیل هم در دیدار 
افتتاحیه جام، با شکســت 3 بر صفر فرانســه برای رقبا خط و نشان 
کشید. با این وضع ایران با توجه به پیروزی 3 بر 2 مقابل ایتالیا در رده 
سوم جدول رده بندی جام قهرمانان در پایان روز نخست قرار گرفت و 

امروز به دنبال دومین پیروزی خود در این رقابت ها خواهد بود.

والیبالیستهابانمایشیقابلقبولگاماولرامحکمبرداشتند

انتقام از ایتالیا، خط و نشان برای آمریکا

گفتوگوی:شهروند«بادروازهبانایرانیکهسرازتیمملیجوانانجمهوریآذربایجاندرآورد

دلم می خواهد برای ایران بازی کنم، نه جمهوری آذربایجان
 یک روز با شماره یک استقالل برمی گردم     ویزایم را گرفته بودند، اما مقابل رژیم صهیونیستی بازی نکردم

توییت ورزشی

کاربرانتوییتردرواکنشبهبرخیاتفاقات
روزورزشتوییتهایجالبیمخابرهکردند.

برخیازاینجمالترابخوانید:
ولیقبولکنیدکهوالیبالباکاراییکه
بعضیبازیکنانکردندوباندبازیهاییکه
وجودداشت،دیگهازچشممردمافتادهو

مثلقبلنمیشه!
قیافهسعیدمعروفبدونریشرابهیاد

نمیآوریم.
ایتالیاسهنسلبازیکنعوضکرده،ولي
ماهنوزمنتظریمکهمعروفبهموسويپاس

کوتاهبده.
دارهوالیبالایرانایتالیانشونمیدهتو
10سالاخیر،ســهبارکلتیمایتالیاعوض
شده،تیممافقطیهبازیکنشعوضشده،

اونمباباندبازیودعوا!
نوستالژیفقطاینکهمیرفتیمیهسکه
2۵تومنیمیدادیمویهبستهکارتفوتبالی

میخریدیم.
نوشــابهشیشــهایوکیکبعدازگل
کوچیک!چقدرزودفراموششدند!واقعا

لذتیباالترازاونبود؟
مالــکاینفتباشــگاهرا3.۵میلیارد
خریدنکه3۵میلیاردبدهیشوبدن؟آیا

حقنداریمنگرانباشیم؟
عادلفردوسیپورخیلیدوستداشت،
میتونستتوبرنامهنوددادبزنهبگهفوتبال

ایرانخیلیکثیفه!امانمیتونه!
کسیروســراغداریدکهتوییتکرده
باشهیاپستاینســتاگرامیوفیسبوکی
گذاشتهباشهکهتوقرعهکشینودبرنده

شدم؟کالکسیروسراغدارید؟
عکستوییت:اگهخدابخوادآدمروبلند

کنه...

فدراسیونسرانجامکوتاهآمد

واگذاریبلیتفروشیبهاستقاللوپرسپولیس
شهروند| در 10روز گذشته ســایت اطالع رسانی 
باشگاه های پرطرفدار و مردمی بزرگ پایتخت با انتشار 
اطالعیه ای رسمی از هواداران خود درخواست کرده بودند 
که دیگر برای تماشای بازی های خانگی پرسپولیس و 
استقالل،  از ســامانه بلیت فروشی شرکت طرف قرارداد 
سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال بلیت خریداری نکنند. 
این ائتالف بزرگ مدیران عامل سرخابی ها فشار شدیدی 
را روی مدیران فدراسیون به وجود آورد تا تصمیم نهایی 
برای واگذاری بلیت فروشی به پرسپولیس و استقالل را 
اتخاذ کنند. اتفاقی که باالخره با حمایت وزارت ورزش و 

جوانان از باشگاه های بزرگ پایتخت رخ داد.
تالشطوالنیسرخابیهابرایفسخقرارداد

در ماه های اخیر، مدیران پرسپولیس و استقالل برای 
تعیین تکلیف پرونده بلیت فروشــی،  جلسات مختلفی 
را با مدیران وزارت ورزش، فدراســیون و سازمان لیگ 
برگزار کرده بودند. آنها که نسبت به عدم دریافت حق و 
حقوق خود در پرونده بلیت فروشی عمال معترض بودند، 

خواهان فسخ قرارداد 11ساله فدراسیون با شرکت برهان 
مبین برای بلیت فروشی مسابقات خانگی خود بودند که 
به خاطر مباحث حقوقی تعیین تکلیف این پرونده خیلی 

طول کشید.
اطالعیهمهم

شرکت برهان مبین برای بلیت فروشــی قراردادی، 
حقوق سختی با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ امضا 
کرده  است. در این مدت البته رسانه  ها هم با گزارش ها و 
اخبار مختلف انتقادهای زیادی به زوایای پنهان انعقاد این 
قرارداد انجام دادند و درنهایت مشخص شد که نهادهای 
نظارتی هم رسیدگی به جزییات این پرونده را در دستور 
کار خود قرار داده اند. از همان مقطع بود که شنیده شد 
در آینده ای نزدیک بلیت فروشــی مســابقات خانگی 

پرسپولیس و استقالل به این دو باشگاه واگذار خواهد شد 
و چند روز بعد از انتشار این خبر، باشگاه های پرسپولیس 
و استقالل از هواداران خود خواستند که دیگر از سامانه 

شرکت برهان مبین بلیت خریداری نکنند.
واگذاریبلیتفروشیبهپرسپولیسواستقالل

به  دنبال درخواست سرخابی ها از هواداران،  جلسات 
دوباره ای مدیران عامل پرسپولیس و استقالل با مهدی 
تاج رئیس فدراسیون فوتبال برای تعیین تکلیف این 
پرونده در روزهای اخیر برگزار شد. علی اکبر طاهری 
و ســیدرضا افتخاری با صراحت به فدراسیون اعالم 
کردند تحت هیچ شرایطی دیگر اجازه بلیت فروشی 
به شرکت برهان مبین نمی دهند و خودشان مجری 
بلیت فروشی بازی های خانگی خواهند بود. درنهایت 

هم این اتفاق با نتیجه ای مثبت همراه و بلیت فروشی 
به باشگاه ها واگذار شد. به  زودی هم مکانیزم خریداری 
 بلیت از سوی پرسپولیس و استقالل به هواداران اعالم 

خواهد شد.
تاج:سازمانلیگ

سهماشراازباشگاههامیگیرد
درشرایط کنونی هیچ کسی نمی داند تکلیف پرونده 
قرارداد فدراســیون با شــرکت برهان مبین که مدت 
آن برای 11 سال اســت، چه خواهد شد، اما مهدی تاج 
رئیس فدراسیون فوتبال درباره بلیت فروشی بازی های 
پرسپولیس و استقالل و جلساتی که با طاهری و افتخاری 
داشت، گفت: »با مدیران عامل این دو باشگاه درخصوص 
فروش بلیت اینترنتی به تفاهم رســیده ایم و قرار بر این 
است که بلیت فروشی اینترنتی به خود باشگاه ها واگذار 
شود تا سهم خوبی را از این مسأله ببرند. به سازمان لیگ 
اعالم کرده ایم که خود را وارد این کار نکند و سهم خودش 

را از بلیت فروشی دریافت کند«.


