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تونل زمان

توقف در باتالق
شهروند|یک سال قبل در هفته پیش رو )20 
تا 26 آبان ماه  ســال 1395( اتفاقات مهمی در 
ورزش ایران و جهان رخ داد که در ادامه به مرور 

آنها می پردازیم.
استارتسلطانیفر

بعد از این که محمود گودرزی استعفای خود را 
از وزارت ورزش اعالم کرد، نصراهلل سجادی مدتی 
سرپرستی این وزارتخانه را برعهده داشت و نهایتا 
با رأی اعتماد مجلس به مسعود سلطانی فر تکلیف 
جانشین گودرزی مشخص شد.20 آبان ماه  سال 
گذشته مراسم تودیع محمود گودرزی و معارفه 
مسعود سلطانی فر وزرای پیشین و فعلی ورزش 
و جوانان در هتل المپیک تهران با حضور اسحاق 
جهانگیری معــاون اول رئیس جمهوری برگزار 
شــد. در این مراســم عالوه بر نصراهلل سجادی 
معاون ورزش قهرمانــی، تعدادی از روســای 
فدراســیون ها و مسئوالن ورزشــی نیز حضور 

داشتند.
غیبتایرانیهادرمیانبرترینها

کنفدراسیون فوتبال آسیا 21 آبان ماه سال 95 
لیست کامل نامزدهای کسب عنوان بهترین های  
سال 2016 در بخش های مختلف را اعالم کرد 
که نمایندگان فوتبــال ایــران در هیچ کدام از 
بخش ها نماینده نداشــتند. این مســأله باعث 
اعتراض شدیداللحن فدراسیون فوتبال ایران به 
AFC شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز در پاسخ 
به نامه مهدی تاج سعی کرد از فدراسیون فوتبال 

کشورمان دلجویی کند.
توقفتیمکیروشدرباتالق

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ســوریه در 
چارچوب مرحله گروهی رقابت های جام جهانی 
2018  سال گذشته 25 آبان ماه برگزار شد. این 
مســابقه که به دلیل شــرایط داخلی سوریه به 
انتخاب این تیم در مالزی برگزار می شد، شرایط 
عجیبی پیدا کرد. بارش شدید باران زمین چمن 
را شبیه باتالق کرده بود و درحالی  که بازیکنان 
2تیم کامال آغشته از ِگل شــده بودند، بازی با 
تساوی بدون گل به پایان رسید. البته بعد از این 
مســابقه کارلوس کی روش و بازیکنان تیم ملی 
ایران شدیدا به شــرایط برگزاری بازی اعتراض 

کردند، اگرچه سودی در پی نداشت.
توقیفبارپرسپولیسیها

درحالی که تیم فوتبال پرســپولیس قرارداد 
همکاری خود را با شرکت جیووا فسخ کرد و در 
ادامه با شــرکت جوما برای تهیه البسه به توافق 
رسید، این شرکت متعهد شد تا بخشی از البسه 
پرسپولیس را در تهران و بخشی دیگر را در دوبی 
تحویل این باشــگاه بدهد. سرخپوشان که در 
تعطیالت لیگ در دوبی اردو زده بودند، تصمیم 
گرفتند بخشــی از این لباس ها را در بار خود به 
تهران بازگردانند. در همین راستا، هنگام ورود 
کاروان پرسپولیس به تهران، درحالی  که لباس ها 
در بین بازیکنان پخش شــده بود، مســئوالن 
فرودگاه البسه سرخپوشان را توقیف کردند تا آنها 

پول گمرک را بپردازند. 

ورزش جهان

اعترافمســیبهماجرایبازگشتبه
تیمملیآرژانتین| مســی پس از چند ماه در 
مورد بازگشتش به تیم ملی اعتراف کرد. لیونل 
 De Fútbol se habla así مسی در برنامه
درباره خداحافظی و سپس بازگشتش به تیم ملی 
آرژانتین گفت: »زمانی که ناراحت بودم، چنین 
تصمیمی گرفتم و خجالت می کشــیدم دوباره 
اعالم کنم به تیم ملی بازمی گردم. ادگاردو بائوسا 
)سرمربی پیشین آرژانتین( و هم تیمی هایم همه 
چیز را برای من آسان کردند تا بدون هیچ مشکل 

و حاشیه ای به تیم بازگردم.«
پیشنهادجدیدبارســلونابرایجذب
کوتینیو|فیلیپ کوتینیو، بازیکنی است که در 
تابستان ســخت مورد توجه بارسلونا بود اما هر 
سه پیشنهاد آبی اناری ها برای جذب این بازیکن 
برزیلی رد شد. روزنامه اسپورت اسپانیا تأکید کرد 
که ارنستو والورده ســرمربی بارسلونا به جذب 
کوتینیو اصرار دارد و از سران باشگاه خواسته تا 
زمینه جذب این بازیکن را مهیا کنند. به نوشته 
 اسپورت پیشنهاد جدید بارســلونا برای جذب 
کوتینیو در زمستان 120 میلیون یورو است. این  
درحالی است که لیورپول رقم فروش این بازیکن 

را 150 میلیون یورو اعالم کرده است.
راموسمیخواهــدنیمارراهیمادرید
شود| ســرجیو راموس اعالم کرد؛ دوست دارد 
نیمار ستاره برزیلی پاری سن ژرمن که سال ها در 
بارسلونا توپ زد،  به این تیم ملحق شود. به دنبال 
شــایعات اخیر درباره احتمال حضور نیمار در 
مادرید کاپیتان رئال  مادرید درمصاحبه ای گفت: 
»نیمار بازیکنی بزرگ و بااستعداد است و دوست 
دارم پیراهن رئال را بر تن کند. اگر نیمار از بارسلونا 
راهی رئال می شــد، جنجال زیــادی به وجود 
می آمد امــا او االن از پاری ســن ژرمن راحت تر 
می تواند راهی رئال شود. راه برای پیوستن نیمار 

به رئال باز است و از او استقبال خواهیم کرد«
پیوستنقطعیآرداتورانبهگاالتاسرای| 
با اعالم رسمی مطبوعات ترکیه، آردا توران که 
در  سال 2015 از اتلتیکومادرید به بارسا پیوست 
و این فصل هنوز فرصت بازی برای بارســلونا را 
پیدا نکرده، باالخره تصمیــم نهایی خود برای 
جدایی از نیوکمپ را گرفته است. او طبق توافق 
گاالتاسرای و بارسلونا در ازای دریافت 1.5 میلیون 
یورو تا پایان فصل به طور قرضی راهی گاالتاسرای 
می شود و در پایان فصل در صورت توافق طرفین 

این قرارداد می تواند شکل رسمی به خود بگیرد.

شهروند| حتما می دانید هر ورزش خاستگاهی دارد 
و در این میان سهم ایران در میان تمام رشته هایی که 
در ابتدا ریشه ایرانی داشتند، کم است. شاید اکثرا رشته 
زورخانــه ای و پهلوانی را به  عنوان یــک ورزش کامال 
ایرانی بشناسند، اما جالب است که بدانید »او-اسپرت« 
نیز رشته ای است که توســط ایرانی ها ابداع شده و این 
روزها در بیش از 70 کشــور جهان طرفدارانی دارد که 
آن را دنبال می کنند. حاال اتفاقاتی رخ داده که این رشته 
12 سال بعد از تأسیس رسمی ممکن است به  طور کلی 
از دست ایرانی ها خارج شــود و برای جلوگیری از این 

ماجرا وزارت ورزش باید اقدام عاجل انجام دهد.
او-اسپرتچیست؟

او-اسپرت که مختصر نام »اورجینال پرشین اسپرت« 
محسوب می شود، دارای 4 بخش هنری، رزمی، ساحلی 
و ذهنی است که این 4 بخش زیرمجموعه هایی دارند. 
این رشته همچنین دارای  7 سبک رقابتی است که 4 
ســبک به صورت رزمی  و مبارزه ای و 3 سبک دیگر به 
صورت غیرمبارزه ای برگزار می شود. خاستگاه این رشته 
همدان است و موسسان او-اسپرت هم اسامی سبک ها 
را از تاریخ این شهر برداشته اند. »اهمتان«، »اکسایا«، 
»آمادنای« و »اگماناتو« سبک های مبارزه ای او-اسپرت 

هستند که نام های تاریخی همدان محسوب می شوند. 
تاسیسفدراسیونجهانیدرهمدان

 محمدقاســم منوچهــری، رئیس ســابق انجمن
 او-اسپرت در ایران که زیر نظر فدراسیون ورزش های 
رزمی فعالیت می کند، موسس این رشته در کشورمان 
بوده اســت. او که به همراه بــرادرش از اواخر دهه 70 
او-اســپرت را پایه  گذاری کرده بود،  سال 84 توانست 
انجمن این رشته در ایران و  سال 85 با برگزاری انتخابات 
فدراسیون جهانی را تأسیس کند که پایگاه آن نیز در 
همدان است. انجمن آسیایی این رشته نیز در تایلند در 
 سال 86 تأسیس شده است. همچنین تا به حال 9 دوره 
مسابقه های جهانی او-اسپرت برگزار شده و 72 کشور 
نیز عضو فدراســیون جهانی این رشته هستند. البته 
ریاست فدراسیون جهانی به دســت یک فرد متمول 

عمانی بوده تا بتواند از این رشته حمایت کند.
حساسیتانتخاباتپیشرو

انتخابات فدراســیون جهانی او- اســپرت 12 تا 16 
آذرماه برگزار می شود و برخی اتفاقات باعث ایجاد نگرانی 
در کشور خاســتگاه این رشته شده است. محمدقاسم 
منوچهری به عنوان موسس این رشته هم اکنون دبیرکل 
فدراسیون جهانی او-اسپرت محســوب می شود؛ اما 
با توجه به شرایط فعلی نمی تواند به کار خودش ادامه 
دهد. طبق اساسنامه جهانی او-اسپرت تنها کشورهایی 
می توانند در انتخابات پیش رو برای پست های مختلف 
کاندیدا شوند که در کشور خودشان به صورت مستقل 
 فعالیت می کننــد. با توجــه به قرار داشــتن انجمن

 او- اسپرت زیر نظر فدراسیون ورزش های رزمی، ایران 
چنین شــرایطی ندارد و به همین راحتی پست های 
کلیدی و تصمیم ساز این رشته ایرانی از ایرانی ها گرفته 

خواهد شد. 

درخواستبرایتبدیلانجمنبهفدراسیون
از بدو تأسیس رشــته او-اسپرت که حاال جای خود 
را در میان کشــورهای جهان باز کرده، مسئوالن این 
رشته از مسئوالن ورزش کشــور درخواست کردند تا 
او-اســپرت به  عنوان فدراسیون یا حداقل یک انجمن 
مستقل فعالیت کند. این اتفاق که چند باری هم مورد 
بررسی و حتی موافقت قرار گرفته، هنوز اجرایی نشده 
تا یک رشته کامال ایرانی حاال در آستانه خارج از دست 
صاحبان اصلی اش باشــد. محمدقاســم منوچهری، 
دبیرکل ایرانی فدراسیون جهانی او-اسپرت در این باره 
به »شهروند« می گوید: »متاسفانه انجمن او-اسپرت 
در ایران مستقل محسوب نمی شود و در صورتی که ما 
نتوانیم در انتخابات فدراسیون جهانی شرکت کنیم، با 
توجه به البی شکل گرفته بین برخی کشورهای عربی 
و روسی، آنها اعضای تصمیم ســاز این رشته خواهند 
شد. در همین راستا به وزیر ورزش درخواست دادیم و 
اعالم کردیم نه نیاز به بودجه داریم، نه این که مکانی را 
به  عنوان دفتر به ما بدهند. تنها خواسته ما این است که 
از سوی وزارت ورزش، انجمن او- اسپرت مستقل شود و 
اصال مهم نیست که اسم آن فدراسیون باشد یا انجمن یا 
سازمان. حتی گفتیم تا 6 ماه برای ما یک ناظر قرار دهند 

که عملکرد انجمن او-اسپرت را بررسی کند.«
کارخانه:نیازمند

اقدامعاجلوزارتخانههستیم
بهروز کارخانه، رئیس انجمن او-اســپرت در ایران 
درباره روزهای حســاس پیش رو برای این رشــته به 
»شهروند« می گوید: »فدراسیون جهانی او- اسپرت 
در  ســال 2005 توســط منوچهری ثبت شده و این 
رشــته یک ورزش کامال ایرانی اســت. حتی آژانس 

بین المللی مبارزه بــا دوپینگ هم او-اســپرت را به 
رسمیت شناخته است. ما درصدد این بودیم که برای 
انتخابات جهانی پیش  رو مهره چینی درســتی انجام 
دهیم تا اختیارات بیشتری را داشته باشیم؛ البته آن مرد 
عمانی که رئیس جهانی این رشته بود، کمک زیادی 
به گسترش او- اسپرت در سطح جهان کرد. انتخابات 
ماه آینده در هند بســیار حساس و تأثیرگذار است اما 
متاسفانه ما با مشکالتی روبه رو هستیم.« وی همچنین 
می افزایــد: »طبق تأیید کنگره در  ســال 2015، هر 
کدام از اعضای فدراسیون جهانی که می خواهند برای 
انتخابات کاندیدا معرفی کنند،  باید در کشور خودشان 
به صورت مستقل فعالیت کنند. ما هم اکنون زیر نظر 
فدراســیون ورزش های رزمی هستیم و طبق قواعد 
و قوانین نمی توانیم کاندیدا معرفی کنیم.« کارخانه 
که ریاســت جمعیت هالل احمر استان همدان را هم 
برعهده دارد، در پاسخ به این سوال که پاسخ مسئوالن 
ورزش به درخواست اســتقالل او-اسپرت چه بوده، 
خاطرنشان می کند: »بارها از سوی مسئوالن انجمن 
او-اســپرت این درخواست مطرح شــده است. 6 ماه 
قبل بود که وزیر ورزش و معاونانش در همدان حضور 
داشتند. سلطانی فر از شعبانی بهار سوال کرد که رشته 
او-اسپرت تبدیل به فدراسیون شود یا خیر که معاونت 
همگانی وزارت هم پاسخ مثبت داد. متاسفانه با این که 
وعده جدی به ما دادند، عملی نشد. حتی چند هفته 
قبل هم این مسأله را پیگیری کرد که رغبتی، مدیرکل 
دفتر برنامه ریزی و نظــارت وزارت ورزش اعالم کرد 
ایجاد فدراسیون به  عنوان یک نهاد غیر دولتی را باید 

مجلس تأیید کند، وگرنه ایراد قانونی دارد.«
رئیس انجمن او-اسپرت در پایان با اشاره به اهمیت 

حضور ایرانی ها بر مسند ریاست فدراسیون جهانی 
این رشته می گوید: »نزدیک به 14 سال است که در 
داخل پیگیر تشکیل فدراسیون او-اسپرت هستیم. 
مگر چند رشته داریم که کامال ایرانی باشند؟ از خیلی 
از بازی های سنتی ایران در این رشته استفاده شده و 
ریشه در تاریخ کشورمان دارد. حتی مقر فدراسیون 
جهانی نیز در همدان است اما اگر شرایط همین طور 
پیش برود،  ایرانی ها دیگر هیچ سمتی در رشته ای که 
متعلق به خودشان است، ندارند. ما با استفاده از این 
رشته ایرانی می توانیم در عرصه بین المللی نفوذ داشته 
باشــیم و همین که نام »اورجینال پرشین اسپرت« 
روی آن است، در عرصه سیاست هم به سود کشورمان 
است. امیدوارم در همین فرصت کم اتفاقاتی رخ دهد 
که باعث ایرانی ماندن او-اسپرت شود، اگر چه نیاز به 

اقدام عاجل وزارت ورزش و سایر نهادها دارد.«
هنوزهمدیرنیست

همگان رشــته چوگان را به  عنــوان یک ورزش 
ایرانی می شناسند اما در سال های اخیر شنیدیم که 
آذربایجانی ها توانسته اند آن را به نام خود ثبت کنند. 
حاال یک رشته ایرانی دیگر در خطر افتادن به دست 
خارجی ها اســت و نیاز به کمک مســئوالن ورزش 
کشور دارد. شاید برای اقدامات اساسی کمی دیر شده 
باشــد اما در همین مدت کوتاه تا برگزاری انتخابات 
فدراســیون جهانی او- اســپرت می توان با تعامل 
اقداماتی را رقم زد که به سود ورزش کشور باشد. به 
نظر می رسد این رشته هر روز در سطح جهان در حال 
پیشرفت و گسترش بیشتری است و حاال که زمان 
بهره گیری ایران از این رشته ایرانی است، کرسی های 

بین المللی به شکل عجیبی از دست می رود. 

شــهروند| بعد از نمایش خیره کننــده ای که 
تیم ملی نوجوانان ایران در رقابت های جام جهانی با 
صعود به جمع 8 تیم نهایی داشت، انتظار می رفت 
تیم ملی جوانان ایران نیز در مســابقات آســیایی 
بتواند عملکرد خوبی ارایه دهد؛ اما ناآگاهی عجیب 
 AFC فدراسیون و کمیته جوانان از تغییرات قوانین

حذفی ناباورانه و تلخ را برای فوتبال ایران رقم زد.
تغییرقوانین،بالیجانایران

اصلی ترین موضوعی که باعث حذف تیم جوانان 
از رقابت های مقدماتی آســیا شــد، تغییر قوانین 
مســابقات بود. قوانین جدید AFC باعث شد که 
تیم ملی جوانان ایران با وجود این که در مســابقات 
زیر 19 سال آســیا یک پیروزی مقابل فلسطین و 
دو تساوی برابر اردن و ســوریه داشت، نتواند به دور 
دوم راه پیدا کند. طبق قواعد جدید عالوه برای 10 
تیم اول که مستقیما به دور بعد صعود می کردند، 5 
تیم دوم برتر هر گروه نیز صعودش را قطعی می کرد؛ 

با این شــرایط که نتایج تیم های دوم با تیم آخر هر 
گروه محاسبه نمی شد و با این رویه 5 تیم دومی که 
بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند، به دور بعدی 
رسیدند. در این بین ایران چون فقط فلسطین تیم 
آخر گروه را شکست داده بود، در جدول تیم های دوم 
گروه های ده گانه هشتم شد و نتوانست راهی مرحله 

بعدی شود. 
بهانهعجیبسرمربیتیمملی

در حالی که این روزها کام فدراسیونی ها از کسب 
5 ســتاره از طرف فیفا حسابی شیرین بود، تیم ملی 
فوتبال جوانان از مسابقات آسیایی کنار رفت تا حضور 
در دوره بعدی جام جهانی را از دست بدهد. تیم ملی 
ایران با این حذف، حضور در مسابقات جوانان آسیا 

2018 اندونزی را از دست داد و به صورت اتوماتیک 
هم نمی تواند در مسابقات جام جهانی بعدی جوانان 
جهان که  سال 2019 برگزار می شود، شرکت کند. 
آنچه از این حذف تأسف آورتر است، دلیل آن است؛ 
اعتراف تلــخ فرهاد پورغالمی، ســرمربی تیم ملی 
جوانان به ناآگاهی از قوانین AFC حتی اگر هم دلیل 
اصلی حذف تیم ملی باشد، بهانه ای عجیب و غیرقابل 
پذیرش است که چرا مســئوالن کمیته بین الملل 
فدراسیون قوانین این مسابقات را مطالعه نکرده بودند 
و از تغییر قواعد اطالع نداشتند. درخواست سرمربی 
تیم ملی از فدراسیون که حتی نتوانست یک پیروزی 
در مرحله اول برای ایران به دســت بیاورد هم در نوع 
خود جالب است. پورغالمی که نتوانست تیم هایی 

مثل اردن و سوریه را شکســت دهد، از فدراسیون 
خواسته پیگیر حق تیم ملی باشد، حال آن که قوانین 
برگزاری بازی ها پیش از تورنمنت اعالم شده و امکان 
تغییر آن وجود ندارد. او در این باره گفته است: »قبل 
از بازی ها اعالم شــد که 10تیم نخست هر گروه به 
همراه 5 تیم برتر دوم که امتیاز بیشتری دارند راهی 
مرحله نهایی می شوند؛ اما در کمال ناباوری اتفاقات 
دیگــری رخ داد و حقیقتا از قوانین کنفدراســیون 

فوتبال آسیا در حیرتم و شوکه شده ام.«
بازیدرچمنمصنوعی

البته کادر فنــی از برگزاری بازی های تیم ملی در 
چمن مصنوعی هم گله داشت؛ چون مربیان ایران 
خیلی دیر فهمیدند که قرار است بازی ها در چمن 
مصنوعی برگزار  شود. با وجود تمام این مشکالت و 
بی اطالعی ها ایران با کسب نتایج ضعیف و پیروزی 
پرگل مقابل فلسطین در روز آخر موفق به صعود به 

مرحله نهایی جوانان آسیا نشد.

ماجرایتیمیکهسرمربیاشازقوانینمسابقاتبیخبربود!

حذف ناباورانه تیم ملی جوانان از آسیا

کیوسک

بُعد سیاه فوتبال

روزنامه اسپانیایی »مارکا« مصاحبه ای با رویستون 
درنته، فوتبالیســتی که در 29ســالگی مجبور به 
خداحافظی از فوتبال به دلیل حاشیه های زیاد شد، 
انجام داده است. این روزنامه با تیتر  »درنته از بعد سیاه 
فوتبال می گوید« نوشت: »می خواستند سقوط کنم، 

به هدفشان رسیدند.«

ما را به جام جهانی ببرید

روزنامه ایتالیایی »کوریره دلو اسپورت« پیش بازی 
ایتالیا و ســوئد را تیتر یک خود کــرد. این روزنامه 
قبل از مســابقه پلی آف جام جهانی نوشت: »ما را به 

جام جهانی ببرید«. 

شایعه روز

 درگیری قرمزها 
در هیأت سرمربی استقاللی

طی سال های گذشته حضور بازیکنان سرخابی 
در هیأت های مذهبی امری فراگیر و عادی شــده 
اســت. حتی اگر بازیکنان دو تیم برای شرکت در 
مراسم عزاداری مذهبی به هیأت بازیکنان یا مربیان 
تیم رقیب هم بروند، اتفاقی عادی رخ داده و ماجرای 
حاشیه ای برای آنها پیش نمی آید. این بار اما اتفاقی 
عجیب در مراسم مذهبی سرمربی سابق استقالل 
رخ داد. امیر قلعه نوعی هرساله مراسمی بزرگ در 
ماه های محرم و صفر برگــزار می کند و بازیکنان 
زیادی از تیم های مختلف هم در مراســم او حاضر 
می شــوند. شــب اربعین احمد نوراللهی، فرشاد 
احمدزاده و محسن مســلمان در هیأتی که امیر 
قلعه نوعی بانی برگزاری آن است، حضور پیدا کردند. 
این 3 بازیکن پرسپولیس در زمان بازگشت از مراسم 
عزاداری با برخورد غیرمنتظره ای مواجه شــدند. 
آنها درحالی  که از محل هیأت خارج می شــدند، با 
فردی برخورد کردند که با فرشاد احمدزاده درگیر 
شــد. این فرد به دلیل ُکری خوانی های احمدزاده 
سر استقالل و پرسپولیس شروع به فحاشی کرد 
و همین اتفاق موجب شــد درگیری لفظی تندی 
بین آنها اتفاق بیفتد کــه البته با دخالت اطرافیان 
قلعه نوعی خیلی زود ایــن ماجرا خاتمه پیدا کرد. 
احمــدزاده پیش از ایــن هم ســابقه درگیری با 
هواداران استقالل را داشته و ظاهرا هنوز باز هم به 

کری خوانی به آنها عالقه دارد.

آن سوی مرز

توجه سوئدی ها به گل قدوس
اولین گل سامان قدوس برای تیم ملی فوتبال 
ایران مورد توجه رسانه های سوئدی قرار گرفته 
است. ســامان قدوس، مهاجم تیم اوسترساند 
ســوئد اولین گل ملی اش را با پیراهن ایران در 
بازی دوســتانه با پاناما به ثمر رســاند. بازی که 
پنجشنبه شــب با نتیجه 2 بر یک به سود ایران 
پایان یافت. سایت کانال سوئد دراین باره نوشته 
اســت: »تیم های ملی ایران و پانامــا در دیدار 
دوســتانه ای در اتریش برابر هم قرار گرفتند و 
ســامان قدوس در ترکیب اصلی ایران به میدان 
رفت. این ســومین بازی ملی سامان قدوس در 
ترکیب ایران بود، ســامان قدوس که سرمربی 
تیم ملی سوئد عالقه زیادی به حضور او در این تیم 
داشت، زننده دومین گل ایران برابر پاناما بود. او 
عملکرد خوبی در این دیدار برای تیم ملی کشور 

خود داشت.«

احتمال بازگشت رفیعی به ایران
بعد از اخراج لوران بانید ســرمربی فرانسوی 
الخور، این باشگاه از عملکرد لژیونرهای خود هم 
ابراز نارضایتی کرد. سروش رفیعی، ستاره فصل 
گذشته پرسپولیس که از لژیونرهای گرانقیمت 
الخور است، یکی از گزینه های این باشگاه برای 
قرارگرفتن در لیســت مازاد نام گرفته. همین 
موضوع شایعه بازگشت او به پرسپولیس را مطرح 
کرده که البته با توجه به محروم بودن قرمزها از 
پنجــره نقل وانتقاالت این امــکان وجود ندارد. 
برخی از شایعات هم حاکی از حضور رفیعی در 

ذوب آهن است.
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برتری ایران مقابل پاناما به روایت تصویر

شاگردان کارلوس کی روش بعد از اتمام مســابقات انتخابی جام جهانی دو دیدار تدارکاتی با تیم های ملی توگو و روسیه برگزار کردند که یک برد و یک تساوی به دست آوردند. ملی پوشــان ایران پنجشنبه شب در اتریش سومین بازی تدارکاتی شان را 
مقابل پاناما انجام دادند و توانستند برابر بازیکنان سرســخت این تیم که نمایش درگیرانه ای ارایه می کردند با گل های اشکان دژاگه )پنالتی( و ســامان قدوس در دقایق 15 و 18مقابل تک گل گابریل تورس )پنالتی( در دقیقه 39 به پیروزی دست 
پیدا کنند. پاناما به  عنوان سومین تیم کونکاکاف برای نخســتین بار جواز حضور در جام جهانی را کسب کرده که بازی مقابل این تیم در راه آماده سازی بهتر شاگردان کی روش موثر بود؛ ملی پوشــان ایران دوشنبه هفته آینده در دومین دیدار تدارکاتی 

مقابل ونزوئال قرار می گیرند.
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