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دبیر 3 :ساعت با عصا در وزارت ورزش بودم
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هفته هجدهم لیگ برتر فوتبــال که در واقع
آخریــن هفتــه برگــزاری ایــن رقابتهــا در
ســال  99اســت ،در حالی از ســاعت  16امروز
بــا انجام  3مســابقه آغاز میشــود کــه بازی
گلگهر -فوالد لغو شــد و سازمان لیگ هنوز
زمان جدیدی بــرای این بازی تعیین نکرده
اســت .اما در یکی از حساسترین بازیهای
این هفته ،ماشینســازی در ورزشــگاه شهید
ســردار ســلیمانی تبریــز میزبــان اســتقالل
اســت .سبزپوشــان تبریــزی در شــرایطی به
میــدان میروند که وضعیت خوبــی ندارند.
ماشینســازان بــا آغــاز نیــم فصــل دوم و
پــس از اســتعفای محمدســعید اخبــاری،
هدایت نیمکــت خود را به مهدی پاشــازاده
ســپردند .در کارنامه پاشــازاده یک تســاوی و
یــک باخــت در لیگ و شکســت  0-3مقابل
فوالد در مرحله یک شــانزدهم جام حذفی
ثبــت شــد و در ایــن شــرایط ســرمربیگری او
در ماشینســازی  20روز بیشــتر دوام نیــاورد.
پاشــازاده با نامناسب خواندن شرایط ،عصر
دوشــنبه به صــورت توافقی از ایــن تیم جدا
شــد و یکبار دیگر اخباری سکان هدایت این
تیــم را برعهده گرفت .ماشینســازی که با 9
امتیاز قعرنشین جدول است ،ضعیفترین
خط دفــاع لیــگ ( 25گل خــورده) و دومین
خــط حمله ضعیــف این مســابقات ( 11گل

زده) را دارد و تنهــا بــا یک برد بــه دنبال فرار
از منطقه ســقوط اســت .در مقابل ،استقالل
بــا فرهــاد مجیدی به شــرایط خوبی دســت
پیدا کرده اســت .آبیپوشــان پــس از پیروزی
مقابــل فــوالد ،پیــکان را هم در جــام حذفی
 1-2شکســت دادند تا به دو برد پیاپی دست
پیدا کنند و حاال اســتقالل که بــا  30امتیاز در
رده ســوم جدول اســت ،میخواهد ســومین
بــرد پی در پــیاش با ســرمربیگری مجیدی
را جشــن بگیرد .در این وضعیــت ،اخباری و
شــاگردانش کار بسیار سختی برای موفقیت
مقابــل میهمــان قدرتمنــد و با انگیــزه خود
دارند .محمد دانشگر ،مدافع استقالل که در
بازیباپیکانگلدومتیمشرابهثمررساند،
به دلیل بی انضباطی مورد غضب مجیدی
قرار گرفت و همچنان در اختیار باشگاه است
و البتــه اگر هم چنین شــرایطی نداشــت ،به
دلیل چهار اخطاره بودن در این دیدار غایب
بود .شــیخ دیاباته ،مهاجم اهل مالی آبیها
همبرایدیدارباخانوادهاشمرخصیگرفته
و به فرانسه رفته و در این بازی حضور ندارد.
با این حال ،اســتقالل امیدوار است با حضور
بازیکنانی مانند مهدی قایدی و امیرارسالن
مطهری به پیروزی برســد و در آســتانه نوروز
 1400عیــدی خوبی به هوادارانش بدهد و در
مقابــل ماشینســازی هم که فصل گذشــته
اســتقالل را با هدایت آندره آ اســتراماچونی
در تبریز  0-1شکســت داد ،امیدوار اســت باز

هم بتواند به یک پیروزی بزرگ دســت یابد.
ماشینســازی و اســتقالل ،تاکنــون هفت بار
در لیــگ برتر به مصــاف هم رفتهانــد که دو
بار سبزپوشــان و دو بار آبیپوشان به پیروزی
رســیدهاند و سه تقابل آنها هم مساوی شده
است .بازی رفت دو تیم  0-1به سود استقالل
تمــام شــد .تــک گل آن مســابقه را هرویــه
میلیچ ،مدافــع کروات آبیها به ثمر رســاند

دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامهای تشریح کرد

مستطیل سبز

سهشــنبه شــب بارســلونا در آخرین بازی
هفتــه بیســت وهفتم اللیــگا در دیــداری
خانگــی با درخشــش لیونل مســی موفق
شــد اوئســکا را شکســت دهــد .شــاگردان
رونالــد کومــان کــه چنــد روز قبــل از لیگ
قهرمانان حذف شدند ،در این دیدار کامالً
برتــر از حریف بودند و در نهایت با نتیجه
 1-4بــه برتری رســیدند .گلهای آبی-اناریهــا در این بازی را مســی( 13و ،)90
گریژمان( )35و مینگوئز( )53به ثمر رساندند .بارسلونا با این برد  59امتیازی
شد و جایگاه رئال رده دومی را گرفت تا شاگردان زیدان با  57امتیاز به رده سوم
سقوط کنند .اتلتیکو با  63امتیاز همچنان صدرنشین اللیگاست .لیونل مسی،
فوقستارهآرژانتینیبارسلوناباقرارگرفتندرترکیبآبی-اناریهابهرکورد767
حضور با پیراهن بارسا دست یافت و به ژاوی هرناندز ستاره سابق اسپانیایی این
تیم رسید .مسی باسابقهترین بازیکن بارسا است که در حال حاضر پیراهن این
تیــم را به تــن دارد .او پس از این اتفاق پیامی را در فضای مجازی منتشــر کرد و
نوشت« :رسیدن به این تعداد بازی برای بارسلونا برایم یک افتخار بزرگ است.
از همه همتیمیهایم که مرا در این سالها یاری دادند ،تشکر میکنم .همچنین
از خانوادهام و دوستانم که همیشه کنارم بودند سپاسگزارم ».همچنین باشگاه
بارسلونا برای ادای احترام به لیونل مسی و قدردانی از کاپیتان اسطورهای خود
کــه با رکــورد ژاوی هرناندز در تعداد بازی با پیراهن بلوگرانا برابر شــد ،ویدئویی
جذاب را منتشر کرد .در ویدئوی منتشر شده همتیمیهای سابق و حال حاضر
لیونل مسی مثل آندرس اینیستا ،دکو ،پویول ،لوییس سوارز ،جوردی آلبا ،نیمار
و پدرو هر کدام مسی را با کلماتی چون نابغه و بهترین توصیف کردهاند .رونالد
کومان ،سرمربی بارسا پس از پایان مسابقه گفت« :نمیتوانم چیز بیشتری راجع
به لئو بگویم .سطح بازی که او برای این همه سال و با این همه بازی که داشته...
او به رکورد ژاوی رســید و بزودی از آن عبور خواهد کرد .مســی مهمترین بازیکن
در تاریخ بارسلوناســت .خوشبختانه او همچنان در کنار ماست ».آرتورو ویدال،
هافبک سابق بارسلونا و کنونی اینتر هم در صفحه اینستاگرامش نوشت« :رکورد
جدیدی دیگر! ای برادر ،تو آقای فوتبال دنیا هستی .تو بهترینی و از سیاره زمین
نیستی .تو یکهتازی و هیچ کسی مثل تو نیست .تو جادوگر هستی و بدون شک در
آینده رکوردهای متعددی را خواهی شکست».

پیــروزی  1-4بارســلونا مقابــل اوئســکا با
دبــل لیونل مســی باعث شــده تــا آبی و
اناری پوشان حاال  4امتیاز تا صدر جدول
فاصله داشته باشند .در این شرایط ،این
روزنامه هم عنوان «تنها همیشه مسی»
را روی جلــد خود بــرده اســت .موندو به
اینکــه رئال مادریــد بازهم بــدون هازارد
باید ادامه دهد اشارهای داشته است.

اینتــر این روزهــا مثل تانــک از روی همه
تیمهــا رد میشــود و بــا حضــور در صدر
جدول سری  Aبه مدعی اصلی قهرمانی
ایــن رقابتهــا تبدیــل شــده اســت .زوج
روملــو لوکاکــو و الئوتــارو مارتینــز در این
تیــم فوقالعــاده هســتند و ایــن موضوع
باعث شــده تا این روزنامه ،این بازیکنان
نراتزوری را «تانک اینتر» بنامد.

دونــی فاندیبیــک هافبــک هلنــدی
منچســتریونایتد درخواســت جدایی از جمع
شــیاطین ســرخ را داده اســت .ایــن بازیکــن
سابق آژاکس در اولدترافورد نتوانست خودی
نشان دهد و میخواهد تیمش را تغییر دهد.
در ایــن شــرایط این روزنامه هم نقــل قول او
مبنی بر اینکه «من کارم اینجا تمام شده» را
به عنوان تیتر یک روی جلد خود برد.

استقاللیها در انتظار عیدی

کار آسان بایرن ،راه سخت اتلتیکو

مسی به رکورد ژاوی رسید
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هفته هجدهم لیگ برتر امروز آغاز میشود

مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا امشب به پایان میرسد

بازیهــای برگشــت مرحلــه یک هشــتم نهایی لیــگ قهرمانان اروپا امشــب
بــه پایان میرســد تا تکلیــف  8تیم راه یافته به مرحله یــک چهارم بهصورت
یشود،
کامل مشــخص شود .در بازیهای امشب که از ســاعت  23:30آغاز م 
بایرن مونیخ در ورزشــگاه آلیانز آرنا میزبان التزیو است .اف سی هالیوودیها
که مدافع عنوان قهرمانی این رقابتها هســتند ،در بازی رفت  1-4حریفشان
را در ورزشــگاه المپیک رم شکســت دادند و به نظر میرســد که صعودشــان
قطعی است .شاگردان هانسی فلیک در هفته بیست و پنجم بوندسلیگا 1-3
وردربرمن را از پیش رو برداشتند تا جایگاهشان را در صدر جدول باشگاههای
آلمان مستحکمتر کنند .در مقابل شاگردان سیمونه اینزاگی هم  2-3کروتونه
را از پیش رو برداشتند تا در رده هفتم جدول سری Aقرار بگیرند و حاال باید دید
عقابها برابر بایرن مونیخ چه نتیجهای کسب میکنند .در دیگر دیدار ،چلسی
در ورزشگاه استمفوردبریج به مصاف اتلتیکومادرید میرود .شاگردان توماس
توخــل کــه در بازی رفت به پیروزی  0-1رســیدند ،با حضــور این مربی آلمانی
روی نیمکت خود به شــرایط مطلوبی دســت پیدا کردهاند .آبیهای لندن در
هفته بیست و هشتم رقابتهای لیگ برتر انگلیس برابر لیدزیونایتد به تساوی
بدون گل رســیدند تا رکورد شکستناپذیریشــان را از زمان آمدن توخل حفظ
کنند و در رده چهارم جدول قرار بگیرند .در مقابل ،شاگردان دیگو سیمئونه که
در صدر جدول اللیگا هستند ،در هفته بیست و هفتم این مسابقات برابر ختافه
به تســاوی بدون گل بســنده کردند و حاال باید دید میتوانند شکست خانگی
برابر چلسی را جبران و موفق به صعود شوند یا خیر.
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نمایی از تمرین دیروز استقالل  /سایت باشگاه

علیرضا دبیر ،رئیس فدراســیون کشــتی دیروز در مراســم رونمایی از نخســتین
سامانه جامع خبرنگاران کشتی در ورزش ایران و پرسش و پاسخ درباره مسائل
روز کشتی ایران ،اظهار کرد« :من بارها گفتم در دوره من کشتی انتخابی است،
بــرای خــودم جهنــم نمیخرم .مــن در آزاد و حمید ســوریان در فرنگــی هر دو
نظــارت داریــم و هفتــهای دو بــار در تمرینات شــرکت میکنیم .من و ســوریان
از تیمهــای ملــی حمایــت خواهیم کــرد ولی دخالــت نمیکنیــم .در فروردین
ســه اعــزام آزاد و فرنگــی داریــم ،در ماه رمضان مســابقه نداریــم و جام تختی
اردیبهشــت برگــزار میشــود .در خرداد جام لهســتان را داریم که دو تیــم آزاد و
فرنگی اعزام میشــوند .در تیر ماه همه چیز جمع میشود ».رئیس فدراسیون
کشــتی با اشــاره به مشــکالت بودجهای کشــتی خاطرنشــان کرد « :در فروردین
 ٦اعــزام داریــم کــه  5.5میلیــارد پول میخواهــد .مــن دو تیــم آزاد و فرنگی را
میبرم ٥٤ .نفر را به آلماتی میبرم ،چون انتخابی
آســیا را هم داریم .پول اعزامــش را هم نداریم .کار
بــه تعطیــات میخورد ،بعــد اگر تیم به گزینشــی
نرفت ،گله نکنید .فقط بلیت مســابقات گزینشــی
را کمیتــه ملی المپیک میگیــرد ٣٢ .هــزار فرانک
ســوئیس هزینــه ثبتنامــش اســت ».دبیــر اضافه
کــرد« :اعــزام تیمها بــه اوکراین  1.2میلیــارد هزینه
داشــت .با این وضعیــت نمیتوانیم اعــزام کنیم.
 ١٢روز هم تعطیل است ،با  ١٣ ،١٢میلیارد کار کشتی
نمیچرخد .کار کشتی ما با کمتر از  80 ،70میلیارد
نمیچرخد و روز به روز هم اوضاع بدتر میشود .روز دوشنبه سه ساعت با عصا
در وزارت ورزش بودم .باید دنبال پول بدوم .متأســفانه چونه فدراسیون کشتی
را کوچک گرفتهاند .باید اندازه  ١٢سهمیهمان پول بگیریم .این فقط مشکل من
نیســت ،فدراسیون قبلی هم مشکل داشــته و نفر بعدی من هم این مشکالت
را دارد ».رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به این موضوع که اصالً سال المپیک
مهم نیست ،بیان داشت«:سه سال قبل المپیک مهم است .انصافاًسلطانیفر،
مهدی علینژاد و صالحیامیری حواسشان به کشتی هست و تشکر میکنم اما
با این پولها کار پیش نمیرود .از  60میلیارد بدهی فدراسیون ،فقط سه  ،چهار
میلیــاردش مانــده در حالی که  ١٢میلیارد بیشــتر به ما نمیدهند ولــی ما کار را
پیش بردهایم .مگر میشود دالر سه ،چهار هزار تومانی بشود  25تومان و همان
بودجه قبلی را در نظر گرفت .استعفا کار آدمهای ضعیف است».
ëëامریکاییهاکاپسومیایرانرانمیدهند
بعداز مثبت شدن دوپینگ دو کشتیگیر (ازبکستان و سوریه) در سنگین وزن
در مسابقات جهانی  2019نورسلطان ،یداهلل محبی بهعنوان پنجمی وزن 125
کیلوگرم رقابتها رسید وعالوه بر این سهمیه المپیک را گرفت .همچنین تیم
ملــی ایران که در این مســابقات با یــک امتیاز کمتر از امریــکا ( )93در جایگاه
چهارم دنیا ایستاده بود با مثبت شدن تست دوپینگ دو کشتی گیر در سنگین
وزن در جایگاه ســوم ایســتاد و امریکا چهارم شد .قرار بود در جام بینالمللی
پلیکونه ایتالیا کاپ سومی ایران از سوی اتحادیه جهانی اهدا شود ،اما این اتفاق
رخ نداد .علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در این باره گفت« :امریکاییها
کاپ را نمیآورند .آنها مدال برنز و المپیکشان را میخواهند و نمیخواهند
کاپ مــا را بدهنــد .نامــه تندی به اتحادیــه دادیم و قبالً در نشســت با اللوویچ
این موضوع را مطرح کردیم اما آنها میگویند تا وضعیت مدال المپیکمان
مشخص نشود کاپ را نمیدهیم .زور هم میگویند».
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تحریمها دلیل اصلی سلب میزبانی ایران

واگذاری میزبانی مرحله دوم انتخابی جام
جهانی  2022قطر به بحرین و مســابقات
مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانان آســیا به
کشورهایی مانند عربستان ،امارات و هند،
موجــی از انتقادها را از فدراســیون فوتبال
و مســئوالن ورزش بهدنبال داشــته است.
اخیراً رئیس جدید فدراســیون فوتبال هم
ایــن موضــوع را مربــوط بــه اهمــالکاری
مدیــران گذشــته دانســته و خــودش را از
حاشیههای این موضوع کنار کشیده است.
عــاوه بر این مســئوالن ورزش کشــورمان
ســلب ایــن میزبانــی را توطئهای سیاســی
دانســتند .در این بین یحیی گل محمدی،
سرمربی تیم پرسپولیس بهعنوان یک فرد
فوتبالــی نگاهــی متفاوت به ایــن موضوع
داشته و فقر امکانات را دلیل عدم اعطای
میزبانــی بــه فوتبــال ایــران دانســت .بــا
وجود انتقادهای طرح شــده ،نامه رسمی
کنفدراســیون فوتبال آســیا به فدراســیون
فوتبــال ایــران در تاریــخ  ۵مــارس (۱۵
اســفند) نشــان میدهد که قبــاً مکاتبات
رسمی و مذاکراتی برای میزبانی مسابقات
انتخابی جام جهانی در قاره آســیا از سوی
ایران انجام شده و دالیل  AFCبرای ندادن
میزبانی به ایــران ،ارتباطی به عدم انجام
تالشهــای الزم (البــی و ســایر ارتباطــات
پنهانی) در اینباره ندارد و موضوع مد نظر
کنفدراســیون آســیا برای اعطای میزبانی
فراتــر از این حرفهاســت و به ســاختارها
و شــرایط میزبانــی ایــران برمیگــردد .در
بخشــی از نامه داتو وینتــزور جان ،دبیرکل
کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــه مهــدی
محمدنبــی ،دبیــرکل وقــت فدراســیون
فوتبال آمده اســت« :همانطور که مطلع
هستید ،مسابقات و رقابتهای فوقالذکر

دارای جایگاه جهانی اســت که ذینفعان
مختلف از چندین کشور را شامل میشود
و بــا تحریمهــای بینالمللــی فعلــی کــه
جمهــوری اســامی ایــران را تحــت تأثیــر
قــرار داده ،ما چالشهــا و محدودیتهای
قابل توجهــی را در برگزاری و انجام موفق
مســابقات مربوطه در ایران بــرای  AFCو
ذینفعانمــان پیشبینی میکنیــم .برای
ایــن منظــور ،مــا میخواهیــم با اســتفاده
از ایــن فرصــت برخــی از نگرانیهــای
خــود را در مــورد چالشهــای لجســتیکی
(محدودیــت در حملونقــل کاال ،از مقــر
 AFCیــا از طــرف شــرکتهای بازرگانــی
همکار  ،)AFCچالشهــای تجاری (عدم
توانایی  AFCدر تعیین (تلویزیون) پخش
کننــده میزبــان یــا اعطــای حقوق رســانه
بهطورمستقیمبهیکشریکپخشکننده
در قلمــرو ج.ا .ایــران بهدلیــل ناتوانــی در
اعطــای حقــوق و انجــام تعهدات ناشــی
از هرگونــه توافقنامــه مربوطه بــا توجه به
تحریمهــای بینالمللــی کــه معامالت یا
نقــل و انتقاالت مربــوط به ایــران را تحت
تأثیــر قــرار میدهند) و چالشهــای مالی
تهای درآمدزایی
تهای فعالی 
(محدودی 

اسنوکرباز ایران حریف اسرائیلی را شکست داد

مســابقات تــور جهانــی اســنوکر حرفــهای  ۲۰۲۱در انگلیس برگزار شــد و ســهیل
واحــدی بهدلیل اینکه شــانس خود را بــرای صعود از گروه  Eمســابقات افزایش
دهد مقابل نماینده رژیم صهیونیستی به میدان رفت و موفق شد او را شکست
دهد تا در یک قدمی صعود از گروه خود قرار بگیرد اما با شکست مقابل استوارت
کارینگتون از صعود بازماند و از گردونه رقابتها حذف شد.فدراســیون بولینگ،
بیلیارد و بولس در خصوص بازی نماینده ایران با رژیم صهیونیستی اطالعیهای
صادر کرد و نوشــت«:واحدی به مدت  ۴ســال اســت که از ایران خارج شــده و با
ویزای کار در کشــور انگلســتان زندگی میکند .شرایط عضویت در تور حرفهایها
بدین صورت است که افراد بهصورت آزاد در آن شرکت میکنند و شرکت در تور
حرفهایها به منزله خروج از رنکینگ کشوری فدراسیونهای ملی است .او بنا بر
تصمیمات شخصی در این مسابقات حضور پیدا کرد».

 ،AFCبــرای شــرکای دارای حقــوق جاری
 ،AFCشــرکتهای وابســته جاری و ســایر
ارائهدهنــدگان خدمــات) بــه توجــه شــما
برســانیم .لطفاً توجه داشته باشید که این
مــوارد تنهــا نمونههایی هســتند و جامع و
کاملنیستند».
ëëربیعی :نامه  AFCبهانهجویی سیاســی
است
علــی ربیعــی ،ســخنگوی دولــت
در مــورد تصمیــم کنفدراســیون آســیا
اظهارداشــت«:در بخشــی از نامــه آمــده
کــه چالشهــای مالــی و تحریمهــای
بینالمللــی مانــع میزبانی شــده اســت.
تمام مسائلی که کنفدراسیون آسیا مطرح
کــرده بهانهجوییهــای سیاســی اســت.
تصمیمــات غیرمنصفانــه و ناعادالنهای
کــه در قبــال ورزش کشــور و فوتبال ملی و
باشگاهی ایران در چند سال اخیر صورت
گرفتــه ،متأثــر از تحریمهــای ظالمانــه
امریکا و آخرین تالشهــای عالقهمندان
بــه ترامپ بــرای منزوی کردن کشــورمان
و تــداوم فشــار حداکثــری به ایران اســت.
از طریــق مجــاری قانونــی و دادگاه عالــی
ورزش اقدامات الزم انجام میشود».

ولی او پس از اینکه با محمود فکری و باشگاه
دچار مشکل شد ،پس از دربی رفت پایتخت
ایــران را ترک کرد .با این حــال ،او چند روزی
اســت که به ایران برگشــته ولی مانند فرشید
باقری که در آســتانه جدایی است ،در لیست
استقالل برای این بازی قرار نگرفت.
ëëرقابتهایحساسدرپایینجدول
در سایر دیدارهای امروز ،پیکان و ذوب

آهن در ورزشــگاه شــهدای شهر قدس به
مصــاف هــم میرونــد .خودروســازان در
حالی بازی جام حذفیشان را به استقالل
واگذار کردند که مهدی تارتار ،سرمربی این
تیم بازی با استقالل را یک بازی تدارکاتی
جدی نامیده بود و هــدف اصلی پیکان را
حضــور موفق در لیگ عنــوان کرد .پیکان
که با  21امتیاز در رده یازدهم جدول است،

حاال بایــد برابر ذوب آهنی قــرار بگیرد که
با آمدن ســیدمجتبی حســینی بــه تیمی
منســجم تبدیل شــده .اصفهانیهــا که با
 14امتیــاز در رده چهاردهــم هســتند ،در
آخرین بازی لیگی خود  0-2ماشینسازی
را بردنــد ،در جــام حذفی هــم  1-2پدیده
را از پیش رو برداشــتند و امیدوارند در این
بــازی هم به موفقیت برســند .بازی رفت
دو تیــم  1-1بــه پایان رســید .در ورزشــگاه
شهیدوطنیقائمشهرنیز،نساجیپذیرای
سایپاســت که دومین تقابل آنها در کمتر
از یک هفته اخیر محســوب میشود .تیم
شــهر خســته پنجشــنبه گذشــته در جــام
حذفی مقابل ســایپا قرار گرفــت و پس از
تســاوی بدون گل در  120دقیقه در ماراتن
پنالتیها توانســت  7-8از ســد شــاگردان
ابراهیــم صادقــی عبــور کنــد تــا ســاکت
الهامی ،سرمربی جدید نساجی در اولین
بازی خود به پیروزی برســد .البته نساجی
کــه در بــازی آخرش در لیــگ با مربیگری
مجید جاللی  1-2به تراکتــور باخت ،با 10
امتیاز در رده پانزدهم جدول اســت ،برای
بقــا تالش میکند و ســایپا هم کــه در پنج
بــازی اخیــرش به پیروزی نرســیده و با 18
امتیاز در رده ســیزدهم اســت ،میخواهد
شــرایط بهتری را برای خود به وجود آورد.
بــازی رفــت دو تیم یــک بر صفر به ســود
سایپاتمامشد.

وساطت استقاللیها برای بخشش دانشگر

نظری :پول بودوروف برگشت خورده است

هفته هجدهــم لیگ برتر فوتبال در حالی
از امــروز آغــاز میشــود که اســتقاللیها با
وجودجذبچندبازیکنجدیدنمیتوانند
از بازیکنــان خــود اســتفاده کننــد چــرا کــه
هنــوز پنجره نقــل و انتقاالتیشــان بســته
اســت .حجت نظری ،ســخنگوی باشــگاه
در نشســت خبــری روز دوشــنبه مدعــی
شــد که پول بــودوروف ،بازیکن ســابق این
تیم پرداخت شــده و بزودی پنجره نقل و
انتقاالت استقالل باز میشــود اما او دیروز
در اظهارنظــری جدید اعالم کــرد که پول
بــودوروف برگشــت خورده اســت .حجت
توگــو بــا رادیو تهــران بیان
نظــری در گف 
داشت«:حســابی که بودوروف اعالم کرده
بود مشــکل داشــت .باوجود پرداخت کل
پول ،این مبلغ برگشت خورد .روز دوشنبه
بــا فیفــا و بــودوروف نامــه نــگاری کردیم.
بودوروف شماره حساب جدید اعالم کرد.
فیفا هم اعالم کرد چون شــما قبــاً پول را
واریز کردید و مشکل از حساب بازیکن بوده
به محض واریز پول بالفاصله پنجره را باز
میکنیم .امروز یا فردا پول را واریز میکنیم
وبالفاصلهپنجرهنقلوانتقاالتباشگاهباز
میشود».امینقاسمینژادمهاجمپدیده
مشهد یکی از مهمترین گزینههای خرید
استقالل محسوب میشــود .او دوشنبه به
باشگاه استقالل رفت و مذاکرات مفصلی
داشــت که البته به امضای قرارداد منتهی
نشــد .گفته میشــد سهشــنبه(دیروز) این
بازیکن آبی پوش خواهد شــد ،با این حال
حجت نظری صبح دیروز گفت«:موضوع
جذب قاســمینژاد را باشگاه دنبال کرده و
هنوز ادامه دارد .مذاکراتی با قاسمینژاد و
باشگاه شهرخودرو(پدیده) صورت گرفته
و در حــال حاضــر چیزی که اهمیــت دارد

اصرار انصاری به جدایی با وجود مخالفت باشگاه

محمد انصاری که تصمیم بهجدایی از پرسپولیس گرفته ،مذاکراتی را با مدیران این باشگاه
انجام داد تا رضایتنامه خود را دریافت کند اما با توجه به مخالفت یحیی گلمحمدی باشگاه
هم مخالفت خود را در این زمینه اعالم کرد .به گزارش ایسنا ،مدافع پرسپولیس دیروز هم
جلسهای با ابراهیم شکوری مدیر اجرایی پرسپولیس برگزار کرد .با وجود اینکه انصاری به
باشــگاه اعالم کرده حاضر است در ازای صدور رضایتنامه طلبهای سالهای قبل خود را
ببخشد اما باشگاه بازهم با صدور رضایتنامه او مخالفت کرد .گرچه با توجه به شرایط ممکن
است اوضاع تغییر کند .انصاری که دوشنبه با لباس شخصی در تمرین پرسپولیس حضور
یافت ،در تمرین دیروز هم غایب بود.مدافع چپ ســرخها دوشــنبه شب و پس از جلسه با
مدیران باشگاه در توئیترش نوشت«:از ماست که بر ماست »...توئیتی که کامنتهای زیادی
به همراه داشت و اکثراً که هواداران پرسپولیس بودند از او خواستند از این تیم نرود و مانند
وقتی که به پیشنهاد باشگاه چینی پاسخ منفی داد در جمع قرمزها بماند.

این اســت که درون مجموعه شــهرخودرو
برای مالکیت باشگاه اختالف وجود دارد.
تنها چالش ما مشــخص نبودن وضعیت
مالکیت این تیم اســت .امیدواریم زمانی
کــه تکلیف اخــذ رضایتنامه روشــن شــد،
خیلی ســریع کارهای قاسمینژاد را انجام
دهیم ».عــاوه بر این مدیران آبی چالش
دیگری دارند و آن محمد دانشــگر مدافع
این تیم اســت .دانشــگر بهدلیــل درگیری
بــا بهــزاد غالمپور و فرشــید اســماعیلی از
ســوی فرهاد مجیدی کنار گذاشــته شــد و
شــنیدهها حاکی از آن اســت که ســرمربی
آبیهــا به هیچ عنــوان قصــد بازگرداندن
این بازیکن را ندارد .به گزارش طرفداری،
دانشــگر دوشــنبه حیــن مذاکره بــا احمد
مددی برای جدایی با مدیرعامل آبی هم
درگیری لفظی داشــته است .شایعه شده
قرارداد دانشــگر بــرای ســال اول  5و برای
سال دوم  8میلیارد است و دانشگر حاضر
نیست بدون دریافت خسارت قراردادش
را فسخ کند .استقالل هم نمیتواند بدون
جلــب رضایت دانشــگر ،نام ایــن بازیکن
را از لیســت خارج کند .کشــمکش طرفین
ســر همین مبالغ ،باعث شــده کارشان به

مجادلــه کالمی کشــیده شــود .در این بین
باشگاه اصرار به سود مالی در قبال انتقال
دانشــگر دارد و بــه همیــن دلیــل آبیهــا
قصــد دارنــد ایــن مدافــع را راهــی تراکتور
کنند تــا ارتباطات نقل و انتقاالتــی این دو
باشگاه حفظ شــود ولی دانشگر از گل گهر
هم پیشــنهاد دارد .در این میــان تعدادی
از بازیکنان اســتقالل دســت به کار شــده و
میانجیگری کردهاند تا فرهاد مجیدی این
مدافعمغضوبراببخشد.خبردیگراینکه
دیروز اعضای کادرفنی پیشــین اســتقالل
در محــل این باشــگاه حضور پیــدا کردند.
سعید عزیزیان ،حنیف عمرانزاده و امید
دفتــری بــرای دریافت مطالبــات خود به
مدیریت باشــگاه مراجعه کردنــد .ظاهراً
هنگام جدایی به آنها وعده داده شــده که
 65درصــد از رقــم قــرارداد خــود را قبل از
پایان سال دریافت خواهند کرد اما تاکنون
مبلغی به حساب آنها واریز نشده و همین
مســأله باعث مراجعــه چند بــاره آنها به
باشگاهشدهاست.اعضایکادرفنیپیشین
اســتقالل چندی پیــش بعد از اســتعفای
محمــود فکــری بهصــورت توافقــی از این
باشگاهجداشدند.

ارومیه؛ میزبان مسابقات پاورلیفتینگ جام باشگاههای جهان

بــرای نخســتینبار رقابتهایــی تحــت عنــوان جــام باشــگاههای جهان
در رشــته پاورلیفتینــگ مردان به میزبانــی ارومیه برگزار خواهد شــد .در
شــرایطی که قرار اســت لیگ برتــر پاورلیفتینــگ در بهــار  ۱۴۰۰با حضور
 ۸تیــم اســتارت بخــورد ،برنامهریــزی بــرای برگــزاری جام باشــگاههای
پاورلیفتینــگ جهان هــم صورت گرفته اســت .بعد از مذاکــرات صورت
گرفتــه میــان فدراســیون بدنســازی و پــرورش انــدام و اداره کل ورزش و
جوانان اســتان آذربایجان غربی ،دیروز در مراســمی با حضور مســئوالن
مربوطه تفاهمنامه همکاری میان فدراسیون بدنسازی و اداره کل ورزش
و جوانان اســتان آذربایجان غربی امضا شــد .طبق ایــن تفاهمنامه مقرر
شــد در مرداد  ۱۴۰۰مســابقات جام باشــگاههای پاورلیفتینــگ جهان به
میزبانی شهر ارومیه برگزار شود.

