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صالحیامیری در دیدار سفیر ژاپن:

هفتــه دوازدهــم لیــگ برتــر فوتبــال دیــروز با انجــام  3بــازی آغاز شــد.
شــهرخودرو در ورزشــگاه امام رضا(ع) مشــهد  0-1و با گل امین قاسمی
نــژاد ( )30نســاجی را شکســت داد تــا مجیــد جاللــی در اولیــن گام خود
روی نیمکــت قائمشــهریها بازنــده شــود .دیــدار ذوب آهــن و نفــت
مسجدســلیمان بــا تســاوی بــدون گل بــه پایــان رســید و پیــکان هــم در
ورزشگاه شهدای شهر قدس  2-3مغلوب میهمان خود مس رفسنجان
شــد .محمد ســتاری ( )8و محمد امین درویشی ( )55برای پیکان و فراز
امامعلی ( 40و )79و سجاد آشوری ( )49برای رفسنجانیها گل زدند.

باخت پورتو مقابل اسپورتینگ در غیاب طارمی

در نیمــه نهایــی لیگ کاپ پرتغال پورتو سهشــنبه شــب در نبــود مهدی
طارمــی که به دلیل دریافــت کارت قرمز در دیدار مقابل بنفیکا از حضور
در این مسابقه محروم بود به مصاف اسپورتینگ ،صدرنشین لیگ رفت
و  1-2شکست خورد و از دور این رقابتها کنار رفت.

گل تماشایی شجاع در دقیقه ۹۵

در هفتــه پانزدهم لیگ ســتارگان قطــر الریان در حالی مقابــل الوکره به
پیروزی  0-3رسید که شجاع خلیلزاده در پست تخصصی خود در دفاع
میانی به کار گرفته شــد و در دیداری کــه تیمش گلی دریافت نکرد ،روی
یک ضد حمله سریع و با ضربه سر ،گل سوم الریان را در دقیقه  95زد.

واکنش ذوبآهن به توافق جهانی با استقالل

پاسخ بهروان به اعتراض مظلومی

غالمرضــا بهــروان مشــاور ســازمان لیــگ فوتبــال ایــران در مــورد اعتراض
پرویز مظلومی سرپرســت اســتقالل به فشــردگی بازیهای این تیم و اینکه
پرسپولیســیها اســتراحت بیشــتری دارنــد ،بــه فــارس گفــت« :فشــردگی
مسابقات در انتظار پرسپولیس هم خواهد بود زیرا پرسپولیس دو بازی کمتر
از تیمهــای دیگــر دارد و قبل از پایان نیمفصل هم تعــداد بازیهای تیمها
باید برابر باشــد .اگر هر تیمی اعتقاد دارد که حقش ضایع شــده میتواند به
سازمان لیگ بیاید و با سهیل مهدی مدیر مسابقات صحبت کند».

فاضلی دستیار رحمتی شد

وحید فاضلی ســرمربی پیشین نساجی که هفته پیش از هدایت این تیم
برکنار شد به عنوان دستیار جدید مهدی رحمتی در شهرخودرو انتخاب
شــد .پیش از این امید روانخواه دستیار رحمتی شده بود اما هنوز تکلیف
او برای ادامه همکاری با شــهرخودرو مشــخص نیست و به نظر میرسد
وی نیز از این باشگاه جدا شود.

بیرانوند از پرسپولیس شکایت کرد

علیرضا بیرانوند که با جداییاش از پرســپولیس و پیوســتنش به آنتورپ
بلژیــک ۷۰۰ ،هــزار دالر بــه ســرخها درآمد رســاند ،حــاال بــرای دریافت
مطالبات فصل گذشــته خود و فصلهای قبل به کمیته تعیین وضعیت
بازیکنان و مربیان فدراســیون فوتبال و فیفا شکایت کرده است .بیرانوند
مدعی اســت  ۵میلیارد و  ۷۰میلیون تومان از باشــگاه پرســپولیس بابت
اصل قرارداد و آپشنهای چند فصل اخیر طلبکار است.

میالن که در ایــن فصل در صدر جدول
ســری  Aبوده ،مصمم بــه قهرمانی در
رقابتهای این فصل اســت .روسونری
حاال ماریو مانژوکیچ مهاجم سرشناس
کــروات را هــم جذب کرده و بــا بودن او
در کنــار زالتــان ابراهیموویــچ کمبودی
نخواهنــد داشــت .موضوعــی کــه ایــن
روزنامه به آن پرداخته و تیتر «اسکودتو
برای شیطان» را برای آن انتخاب کرد.

لسترســیتی در هفته هجدهم لیگ برتر
جزیره  0-2چلسی را هم شکست داد تا
بــه این ترتیب ،شــاگردان برندان راجرز
دوبــاره در جمع مدعــی قهرمانی لیگ
برتــر انگلیــس قــرار بگیرند و هــواداران
این تیم خواب به دســت آوردن جام را
ببینند؛موضوعــی که این روزنامه به آن
پرداختــه و تیتر «دنیای دیوانه» را برای
برتری جالب لستریها برگزید.

خواستههای فیفا را اجرا نکردیم

ما بانوان سختیهای زیادی کشیدیم اما روحیهمان را از دست ندادیم و از نو شروع کردیم
محمــد محمــدی ســدهی  /حــدود یــک
مــاه پیــش فدراســیون جهانــی فوتبــال
جدیدتریــن رنکینــگ تیمهــای ملــی
بانــوان را اعالم کــرد کــه در آن خبری از
فوتبال بانوان ایران نبود .در واقع فوتبال
بانــوان ایران که پیشتــر دارای رنکینگ
 71جهــان بود این بار از رنکینگ جهانی
خارج شــده بود .اتفاقــی ناراحت کننده
بخصــوص بــرای زنــان فوتبالیســت که
تمامــی زحمــات ســالهای اخیــر خــود
را بــر بــاد رفته میدیدند .حــاال باید تیم
ملــی بانــوان کشــورمان بــرای حضــور
مجــدد در رنکینــگ فیفا تــاش کند .در
ایــن میــان هفتــه گذشــته کنفدراســیون
فوتبال آسیا با ارســال نامهای به دبیران
کل فدراســیونها از اعــام آمادگــی ۳۴
تیم در مسابقات جام ملتهای فوتبال
زنــان آســیا  ۲۰۲۲کــه بــه میزبانــی هنــد
برگزار میشــود ،خبــر داد که در این بین
نام ایران هم دیده میشد.
مریــم آزمــون ،ســرمربی تیــم ملــی
فوتبــال زنــان بــه خبرنگار«ایــران»
گفت«:تیــم ملــی بانــوان همیشــه بــا
آمادگــی در جــام ملتهــا شــرکت
میکــرد ،البته شــرایط این دوره نســبت
به دورههای گذشــته متفاوت اســت .در
بخــش بانــوان تنهــا مســابقات لیــگ با
رعایــت پروتکلهای بهداشــتی درحال
برگــزاری اســت امــا بــا توجه به شــرایط
موجود و شیوع کرونا در کشورمان امکان
تشــکیل اردوهای تیم ملی وجود ندارد.
حدود  2سال است که هیچ اردویی برای
تیم ملی بزرگساالن تشکیل نشده است.
فرصــت خوبــی داشــتیم که بــا آمادگی
بهتــر در جــام ملتهــای آســیا حضــور
یابیــم و مســابقات دوســتانهای برگــزار
کنیــم اما کرونا همــه برنامههای ما را به
هــم زد ،البتــه اردوهــای تیمهــای ملی
کشــورهای دیگر در حال برگزاری است.
مثالً در انگلیس وضعیت کرونا به هیچ
وجــه خــوب نیســت امــا تیــم ملــی این
کشــور بازیهای دوستانه برگزار میکند.
انگلیــس یک ســری شــرایط و امکاناتی
دارد که میتواند تیم ملی خود را ایزوله

کنــد اما مــا چنیــن شــرایط و فضایی در
آکادمی ملی نداریم».
او صحبتهای خود را اینگونه ادامه
داد « :امکانــات مــا خیلــی کــم اســت و
چــون اردوهای تیم ملــی باید در تهران
برگزار شود عمالً مسافرتها در شرایط
کرونایــی کار آســانی نبــود .امکانــات ما
بــرای رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی
فیفــا و ایافســی بســیار پاییــن بــود و
بــه ایــن دلیــل نتوانســتیم در این مدت
اردوهــای تیــم ملــی را برگــزار کنیم .ما
ســالها بــرای رســیدن به ایــن جایگاه و
رنکینگی که داشــتیم زحمت کشــیدیم
اما متأســفانه ماه پیــش از رنکینگ فیفا
خــارج شــدیم و ایــن اتفاق بســیار بدی
برای تیم ملی بود».
آزمــون بــا اشــاره بــه اینکــه صحبت
کــردن در خصــوص دالیــل خــروج تیم
ملی بانــوان از رنکینگ فیفا تنها فوتبال
بانوان را به حاشــیه میبرد ،گفت«:تیم
ملــی بانوان نیاز به حمایــت دارد و باید
باشگاههای بزرگ هم در لیگ از فوتبال
بانــوان هماننــد تیمهــای ذوب آهــن و
ســپاهان حمایت کنند .بازیکنانی که در
تیــم بانــوان ذوب آهن و ســپاهان بازی
میکننــد ،دغدغــه زیــادی ندارنــد .مــا
باشگاههای بزرگی همچون پرسپولیس،
اســتقالل ،تراکتــور و فــوالد داریم که این
باشــگاهها میتواننــد در رده بانــوان هم
تیمــداری کننــد چــون فوتبــال بانــوان
نسبت به آقایان هزینهای ندارد .حضور
این تیمها در لیگ بانوان باعث میشود
بانوان با دغدغه کمتری در لیگ حضور
یابنــد و عــاوه بــر ایــن انگیــزه بازیکنان
چند برابرمی شد .در ادامه کار ما هم در
تیم ملــی راحتتر میشــود و بازیکن با
آمادگی کامل در اردوی تیم ملی حاضر
میشــود و مــا تنهــا وظیفــه هماهنگــی
بازیکنان را خواهیم داشت .عمالً وظیفه
ســرمربی تیم ملی در تمــام دنیا همین
اســت و کار هماهنگی را انجام میدهد.
متأســفانه برنامهریزیهای ما برای تیم
ملــی بانــوان مقطعی اســت و مــا در هر
مقطــع یک برنامه برای تیم ملی داریم

و پس از آن تیم رها میشود».
سرمربی تیم ملی با اشاره به اینکه ما
باید منتظر بمانیم تا رئیس فدراســیون
مشــخص شــود ،افزود«:مــن کاری بــه
شــخص خاصــی نــدارم و چــون خودم
جــزو اعضای مجمــع انتخابات هســتم
نمیخواهم از شخص خاصی نام ببرم.
تیــم ملــی بــرای مطــرح شــدن در دنیــا
نیــاز بــه برنامهریــزی بلندمــدت و کوتاه
مــدت دارد .تیم ملــی از رنکینگ خارج
شــد و حــاال باید مجدداً بــرای حضور در
رنکینــگ تــاش کنیــم .اگــر بتوانیــم در
فیفــادی با تیمهایی کــه رنکینگ خوبی

رنکینگ خارج شود .این قانون فیفاست
و بیبرنامگــی باعــث خــروج تیــم ملی
بانــوان از رنکینگ شــد .مــا در این مدت
نمیتوانســتیم با برگــزاری اردوها بدون
امکانــات ،ســامتی بازیکنــان را بهخطر
بیندازیــم .ما خواســتههای فیفــا را اجرا
نکردیــم .البته تیــم ملی برنامه داشــته
امــا ایــن برنامههــا اجــرا نشــده و ایــن
موضــوع هــم بهدلیــل کمبــود امکانات
بــود .ما نتوانســتیم بــه چیزهایــی که در
نظر داشتیم ،برســیم .امیدوارم بتوانیم
بــا حمایــت باشــگاههای بزرگ حاشــیه
امنــی بــرای بازیکنان و مربیــان بهوجود

قنبری :حذف از رنکینگ فیفا شوک بدی بود

زهرا قنبری ،کاپیتــان تیم ملی فوتبال بانوان در
مــورد خروج تیم ملــی فوتبال زنــان از رنکینگ
فیفــا بــه ایســنا گفــت « :بــه تیــم ملــی خیلــی
اهمیت نمیدهنــد و آن را فقط برای حضور در
تورنمنتها تشکیل میدهند که این همیشه به
زنــان ضربه زده اســت .بیتوجهی مســئوالن به
این مسأله نشاندهنده بیاهمیتی آنها به بخش زنان است .این موضوع
ارزش فوتبال زنان را زیر سؤال میبرد ،همچنین انگیزه و تالش بازیکنان
را کاهــش میدهد چون در لیگ خــوب کار میکنند اما تیم ملی ندارند.
هــر ســال وضعیت این بــوده و همــراه با ســایر بازیکنان به بــی توجهی
مســئوالن اعتراض کردهایم ،دیگر درست نیســت به عنوان یک بازیکن
حرفــهای بارها تکرار کنم که چــرا اردوی تیم ملی را برگزار نمیکنند ،به
تیــم ملی اهمیت نمیدهنــد ،به بازیکنان احتــرام نمیگذارند و برنامه
ندارند؟ واقعاً دوست ندارم دیگر راجع به این مسائل حرف بزنم».

دارند ،بازی کنیم و برد بهدست بیاوریم
مجــدداً بــه رنکینــگ بازمــی گردیــم».
آزمــون بــا تأکید بــر اینکه چنــد موضوع
باعث شــد تا تیم ملی از رنکینگ خارج
شــود ،گفــت«:از زمانــی کــه کرونــا آمد،
وضعیــت تهــران همیشــه قرمــز بــود و
نتوانستیم اردوهای خود را برگزار کنیم.
ما مشکالت ریشهای داریم و رسانهها از
تیــم ملی بانوان حمایت نمیکنند .تیم
ملــی  18مــاه اســت کــه هیــچ برنامهای
ندارد و حتــی یک اردو هم برگزار نکرده
و در ایــن شــرایط بدیهــی اســت کــه از

بیاوریم .باید بــرای تیم ملی بانوان یک
کارگروه با حضور بزرگان فوتبال تشکیل
بدهیــم .نمیتوانیــم یک فــرد را مقصر
خــروج تیــم ملــی بانــوان از رنکینــگ
بدانیم».
ســرمربی تیم ملی فوتبــال بانوان در
پاســخ بــه این ســؤال کــه آیا خــروج تیم
ملــی از رنکینــگ باعث ناامیــدی بانوان
شده اســت؟ افزود«:ما بانوان زخمهای
زیــادی خوردیــم و ســختیهای زیــادی
کشــیدیم .ما گاهی بــه مســابقات اعزام
شدیم و نگذاشتند که مسابقه بدهیم اما

■ بی برنامگی
باعث خروج
تیم ملی بانوان
از رنکینگ شد

مجدداً از نو شروع کردیم و روحیهمان را
از دست ندادیم .بانوان در شرایط بسیار
ســختی کار میکننــد و در ایــن شــرایط
ســخت همیشــه حاضر و آماده بودهاند.
در  3ســال اخیر کارگروه استعدادیابی ما
بســیار خوب کار کرد و توانست بازیکنان
نوجوان و جوان را به تیم ملی بزرگساالن
معرفــی کنــد .ســاختن بازیکــن وظیفــه
باشگاههاســت کــه البتــه ایــن موضــوع
برعکــس شــده و چنــد ســالی اســت کــه
فدراســیون این بار را به دوش میکشد».
آزمون در پایان گفت«:تغییر یک ســری

پرسپولیس سید جالل و کنعانی زادگان را ندارد

اختالف  5میلیاردی بر سر طلب رسولپناه

چگونه یحیی به چهکنم افتاد؟
حامد جیــرودی  /پرســپولیس در حالی
مقابــل فــوالد به برتــری  1-2رســید که
محمدحســین کنعانــی زادگان مدافع
این تیــم دقیقه  85دچــار مصدومیت
شــد و جــای خــود را بــه ســید احســان
حســینی داد و پــس از آن دیگــر مدافع
میانــی ایــن تیــم یعنــی ســیدجالل
حســینی هم آســیب دیــد تــا دقیقه 91
تــا تعویــض شــود و بــه جــای او آرمان
رمضانــی مهاجــم در پســت مدافع به
میــدان بــرود .هرچنــد ســرخها موفــق
شــدند دقایــق باقیمانده را بــا  2مدافع
بیتجربــه و غیرتخصصی به ســامت
عبــور کننــد امــا دغدغــه اصلــی کادر
فنــی مربــوط بــه دیــدار هفته آتــی این
تیــم مقابــل آلومینیوم اســت .چــرا که
کاپیتان پرســپولیس به دلیل کشــیدگی
همســترینگ احتمــاالً  3هفتــه دور از
میادین خواهد بود .این البته تشخیص
ابتدایــی در خصــوص مصدومیــت او
محســوب میشــود و نظر نهایی بعد از
بررســی جواب آزمایش و عکس ناحیه
مصدوم او خواهد رسید .کنعانیزادگان
هم کــه عالوهبر مصدومیت 4 ،اخطاره
و محــروم شــده نیــز احتمــاالً  4هفته از
میادیــن دور خواهــد بــود و حــاال بایــد
دیــد یحیی گل محمدی برای پوشــش
ایــن ضعف و خأل بــزرگ چه برنامهای
خواهد داشــت؟ ســرمربی پرسپولیس
کــه حاال و بــا جدایی شــجاع خلیلزاده

با کمبود مدافع مواجه شــده اســت ،به
شــوخی عنوان کرد که خودش و افشین
پیروانــی کــه در زمــان بازیگــری مدافع
میانی بودند ،در ترکیب پرســپولیس به
میــدان خواهند رفــت اما ایــن بحرانی
اســت کــه از مدتهــا قبــل پیشبینــی
میشــد گریبان پرسپولیسیها را بگیرد
ولــی کادر فنــی پرســپولیس بــه ایــن
موضــوع توجــه نکــرد کــه ســیدجالل
در آســتانه  39ســالگی نمیتوانــد در
همــه بازیهــا  90دقیقــه بــازی کنــد و
ممکن اســت کنعانیزادگان هم دچار
مصدومیــت یــا محرومیــت شــود .در
شــرایطی کــه یحیــی میتوانســت بــه
مدافعی مانند ســید احســان حســینی
بیشــتر میدان بدهد تا در ادامه بازیها
به چه کنم نیفتد .این بازیکن  22ســاله
در حالی در ایــن فصل تنها یک دقیقه
در بــازی بــا شــهرخودرو و  10دقیقــه
باالجبــار در بــازی بــا فــوالد بــه میــدان
رفتــه کــه بازیکنــی مثــل ســید مجیــد
حســینی در  20ســالگی در اســتقالل
چهــره شــد و در  22ســالگی هــم بــا
تصمیــم کارلــوس کــی روش در جــام
جهانــی  2018روســیه به میــدان رفت.
مدافع دیگری که پرسپولیس در اختیار
دارد ،محمــد انصــاری اســت .او پس از
رفــع مصدومیــت در یــک ماه گذشــته
میتوانســت بــرای دقایقــی در بازی به
میــدان بــرود تا هم خودش در شــرایط

از مــوارد باعث میشــود که مــا تیم ملی
خوبی داشته باشــیم .همانند اتفاقی که
در فوتســال افتــاد .فوتســال ما یکشــبه
قهرمان آســیا نشد و این موضوع اتفاقی
نبــود .ایــن تیــم بازیهــای دوســتانه و
اردوهای زیادی برگزار کرد که از این نظر
با فوتبال قابل قیاس نیست .فوتبال آسیا
قدرتمنــد اســت و تیمهــای کرهجنوبی،
کرهشــمالی ،چیــن ،اســترالیا ،تایلنــد و
ویتنام تیمهای مدعی در آســیا هســتند
و ایــن تیمهــا همیشــه تورنمنتهــای 4
جانبه برگزار میکنند».

عذرخواهی رئیس هیأت مدیره درخصوص پخش فیل م صحبتهایش

ســـوژه

دیروز اخباری مبنی بر توافق میالد جهانی بازیکن ذوبآهن با اســتقالل
و انتقــال زمســتانی او بــه جمــع آبیپوشــان منتشــر شــد اما علــی دادفر
مدیررســانهای ذوبآهــن در ایــن خصــوص بــه فــارس گفــت« :جهانی
تحت قرارداد ذوبآهن اســت .انتشــار این اخبار کذب اســت و در حالی
که هنوز فصل نقل و انتقاالت شــروع نشــده و درگیر مســابقات حســاس
هســتیم ،به نظر چیزی جز ایجاد حاشــیه و ضربه زدن به تیم ما نیســت.
بعید میدانم باشــگاه بزرگ استقالل در این زمان دست به چنین کاری
زده باشــد .حتی اگر هم این باشگاه صحبتهایی را با خود میالد جهانی
انجام داده باشد ،این کار غیرقانونی است».

پــاری ســن ژرمــن میخواهــد در صورت
عدم تمدید قرارداد با کیلیان امباپه برای
جــذب لیونل مســی اقدام کنــد و با رفتن
امباپه شــرایط اقتصادی باشــگاه پاریس
نیــز برای جذب مســی فراهم میشــود و
این باشــگاه دیگر ترســی از شــرایط مالی
نخواهــد داشــت .در ایــن شــرایط ،ایــن
روزنامــه چاپ بارســلونا هم تیتر «مســی
جای امباپه» را به روی جلد برد.

استار اسپورت (انگلیس)

مریم آزمون ،سرمربی تیم ملی فوتبال زنان در گفتوگو با «ایران»:

اخبــــار

شکست نساجی و پیکان در آغاز هفته دوازدهم

گاتزتا دلو اسپورت (ایتالیا)

بــــرش

آیــکاوا ،ســفیر ژاپــن در ایــران با حضــور در محــل کمیته ملــی المپیک با
ســیدرضا صالحــی امیــری ،رئیس کمیته ملــی المپیک دیــدار و گفتوگو
کرد .در ابتدای نشســت صالحی امیری با تأکید بر اخبار ضد و نقیضی که
از ژاپــن درخصوص برگزاری و عدم برگــزاری بازیهای المپیک به گوش
میرســد ،عنوان کــرد« :لطفاً این موضوع را برای ما روشــن کنید ».رئیس
کمیته ملی المپیک بیان داشــت« :پیش از کرونــا همه تیمهای المپیکی
ما درگیر تمرینات و مسابقات کسب سهمیه بودند که ناگهان خبر تعویق
المپیــک همه را شــوکه کــرد و در ادامه خبــر برگزاری قطعی آن در ســال
 ۲۰۲۱دوباره آنها را به تمرینات کشاند .شوک دوباره قطعاً باعث خسارت
ســنگین به ورزشــکاران میشــود .فضای کدر موجود در تحریمها با رفتن
ترامــپ از بیــن مــیرود و جــا
دارد که ژاپن نسبت به اصالح
سیاست خود در حوزه تحریم
اقدام عاجل بهعمل آورد».
همچنیــن آیــکاوا ســفیر
ژاپــن در ایران اظهار داشــت:
«براســاس تصمیم مشــترک
کمیته بینالمللــی المپیک و
دولت ژاپن ایــن رویداد حتماً
در موعــد مقــرر برگزارخواهد
شــد .البته پاسخ نهایی درباره
برگــزاری بازیهــای المپیــک
 ۲۰۲۰بر عهده  IOCاســت اما
پیام ما بهعنوان کشور میزبان
بــه تمام دنیا این اســت که ژاپن آمادگــی کامل برای برگــزاری بازیها را
دارد ،شــما نیز آماده حضور باشید .خوشبختانه قدمت ارتباطات ایران و
ژاپن به هزارسال میرسد و با توجه به مأموریتم از توسعه روابط دو کشور
بســیار خوشــحالم ».ســفیر ژاپن با تأکید بر شرایط دشــوار شیوع ویروس
کرونا افزود« :ویروس کرونا با مدیریت خوبی در ژاپن کنترل شده بود اما
سه هفته اخیر شیوع این ویروس رو به افزایش است و از آنجاییکه ژاپن
کشــور آزادی اســت رأیگیری و نظرســنجی مــردم ژاپن دربــاره برگزاری
المپیــک  ۲۰۲۰بســیار مهم اســت امــا در حــال حاضر مردم ژاپن بســیار
نگران هســتند ،اگرچه مجموعه دولت تأکید بــر برگزاری دارد».در ادامه
ایــن دیدار ســفیر ژاپــن در ایران با اشــاره بــه عالقهمندی مــردم ژاپن به
محبوبیــت مرحوم تختی گفــت« :امیدوارم در بازیهــای المپیک ۲۰۲۰
ورزشــکاران ایرانی و ژاپنی مدالهای بســیاری کســب کننــد ».آیکاوا پس
از نشســت بــا صالحیامیــری از موزه ملــی ورزش المپیــک و پارالمپیک
بازدیــد کرد و گفت« :ایران به افتخارات المپیکی خود توجه ویژهای دارد
و بخــش جهــان پهلوان تختی و همچنین کاپهــا و مدالهای موجود در
موزه ورزش بسیار جذاب است».
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بازتاب

شوک دوباره درباره المپیک به ورزشکاران
خسارت وارد میکند
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بــازی قــرار بگیــرد و هم به ســید جالل
فشار نیاید اما گویا یحیی هنوز چندان به
او اعتماد ندارد ولی حاال ممکن اســت
مجبــور باشــد از او و احســان حســینی
اســتفاده کند .از میان گزینههای مطرح
شــده نام میالد سرلک و کمال کامیابی
نیا به چشم میخورد؛  2هافبک دفاعی
که ممکن اســت در جدال با آلومینیوم
در پســت مدافــع بــه میــدان برونــد.
پرسپولیس اگرچه توانست از سد فوالد
بگذرد ولی ممکن بود ساسان انصاری
گل مســاوی را دقیقــه  94وارد دروازه

این تیم کنــد و باز هم قرمزها مســاوی
کننــد ،مثــل اتفاقی که در بــازی با ذوب
آهن و استقالل برای پرسپولیس افتاد و
ممکن بود در بازی با سپاهان هم بیفتد
ولــی ســیوهای حامد لک ،پرســپولیس
را نجــات داد .حــاال کــه «یحیــی تایــم»
یقــه خود ســرخ ها را گرفتــه باید به این
توجه داشت که شانس و اقبال همیشه
یــار یــک تیــم نیســت و ممکــن اســت
دوبــار تــوپ بــه تیــر نخــورد .بنابرایــن،
گل محمــدی بایــد برای دفــاع تیمش
تصمیم شجاعانه و عاجالنهای بگیرد.

ماجرای مهدی رسولپناه ،عضو هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس و صحبتهای
کــف خیابانــی او با برخی از هواداران زبانزد خاص و عام شــده اســت و همچنان
ویدئوهای منتشر شده از صحبتهای او دست به دست میچرخد .در حالی که
به نظر میرسید رسولپناه با توجه به این صحبتها از سمت خود استعفا دهد
اما رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس این کار را انجام نداد و روز چهارشنبه
م صحبتهایش در فضــای مجازی از مردم
در نامــهای در خصــوص پخش فیل 
عذرخواهی کرد؛ در بخشــی از نامه رسولپناه آمده است« :متأسفانه در روزهای
اخیــر انتشــار تقطیع شــده ویدئوهایی از صحبتهای بنــده در جمع چند هوادار
ت از ایــن صحبتها به دلیــل تقطیع فیلم ،باعث ایجاد حاشــیه و
و سوءبرداشــ 
البته ناراحتی بخش بزرگی از مردم متدین
و انقالبــی کشــورمان شــده اســت .الزم
میدانــم از عمــوم مــردم بویــژه هــواداران
پرســپولیس بابــت ایــن اتفــاق عذرخواهی
کنــم و از آنهــا بخواهم با اتحــاد و همدلی،
باشــگاه بزرگ پرســپولیس را برای رسیدن
به قهرمانی پنجم و ثبت یک رکورد دســت
نیافتنــی یاری کنند ».ســؤال اینجاســت که
چرا رسولپناه از سمت خود در پرسپولیس
کنارهگیری نمیکند که البته این موضوع به
دلیل بدهی باشــگاه پرســپولیس به رئیس هیأت مدیره باشگاه است؛ رسولپناه
مبلغــی بابــت پرداخت مطالبات برانکــو از جیب خود هزینه کرده اســت و حاال
برای جدایی از باشــگاه باید این پول به رســولپناه پرداخت شــود .در این ماجرا
اما اختالفات پیش آمده به همین جا ختم نمیشود و ظاهراً رسولپناه با هیأت
مدیره و مدیران باشــگاه پرســپولیس نیز بر ســر میــزان مطالبات خــود اختالف
شــدیدی دارد .بــه گــزارش تســنیم ،رســولپناه کــه در زمان حضــورش بهعنوان
سرپرســت باشــگاه پرســپولیس بــرای دریافــت ارز با یکــی از صرافیهــای مورد
اعتماد خود همکاری داشــته ،معتقد اســت مبلغ طلب او از باشگاه پرسپولیس
چیزی حدود  8میلیارد تومان اســت و از سوی مقابل سایر اعضای هیأت مدیره
و مدیران باشــگاه معتقدند طلب رسولپناه از سرخپوشان تنها 3میلیارد است!
این اختالف باعث شــده اســت تا کنون مدیران پرسپولیس توافقی درباره میزان
طلب رسولپناه نداشته باشند و همچنان این ماجرا ادامه داشته باشد.

