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سند حسینی برای پنج دقیقه جنجالی

پنجدقیق��ه آخری که دروازهبان اس��تقالل رک��ورد تاریخ لیگ
برتر را شکس��ت با حرف و حدیثهای زیادی همراه شده است.
بهگزارش ورزش س��ه ،ماجرا از یک ضربه ایس��تگاهی ش��روع
میشود ،مهدی ترابی روی خطایی که مجید حسینی چسبیده
به محوطه جریمه روی عباسزاده انجام داده بود ،میتوانس��ت
دروازه استقالل را باز کند ،گلی که انگیزه زیادی برای زدن آن
داش��ت ،چون هم میتوانست اجازه رکوردشکنی را از حسینی
بگیرد و هم موفق میش��د اولی��ن گل عمر فوتبال خود را وارد

دروازه اس��تقالل کند .در این صحنه شوت ترابی با
برخورد بهصورت حس��ینی و تیر دروازه به بیرون
رفت و در حالی که بازیکنان سایپا منتظر بودند تا
ضربه کرنر را بزنند دروازهبان استقالل روی زمین
افت��اد و تا وقتی که رکورد را شکس��ت هم از جای
خود بلند نش��د .در این بین شایعاتی بهوجود آمده که حسینی
برای ثبت این رکورد تاریخی حاضر نش��د از زمین بلند شود و
روی زمین افتاد تا چهار ،پنج دقیقه هم س��پری ش��ود و سند

ورزشی
تاریخ��ی این کلین ش��یت به نام او ثبت ش��ود .اما
س��ید حس��ینی ،دروازهبان جوان استقالل که حاال
موفق به تاریخس��ازی شده اس��ت ،امروز عکسی از
بینی شکس��تهاش در اختیار ورزش سه قرار داد تا
ثابت کند او ب��رای رکورد ،وقت بازی را تلف نکرده
اس��ت .بینی حس��ینی در اثر برخورد توپ بهصورتش شکسته
است و او قرار است از این ناحیه عکس بگیرد تا مراحل درمانی
خود را آغاز کند.
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رامین طباطبایی ،رئیس فدراسیون بسکتبال شد
مجمع انتخاباتی فدراسیون بس�کتبال با  10نامزد و ریاست محمدرضا داورزنی برگزار شد
و در این مجمع رامین طباطبایی ،مدیرکل دفتر اس�تعدادیابی و توس�عه ورزش قهرمانی و
حرفهای وزارت ورزش با  23رای توانست بهعنوان رئیس چهار سال آینده بسکتبال ایران
انتخاب شود .در این مجمع رامین طباطبایی 23رای ،رضا مهندسی  8رای ،حسن طباطبایی
 6رای ،حسن میرزاآقابیک یک رای و جواد داوری یک رای داشتند.

ورزش جهان

گرشاسبی مطرح کرد

۱۷میلیارد از حلقوم پرسپولیس بیرون کشیده شد

مدیرعامل باش��گاه پرس��پولیس گفت :خودمان
را موظف دانس��تیم که مش��کل محرومیت از دو
پنجره برطرف ش��ود .بهگزارش ایسنا ،حمیدرضا
گرشاس��بی ،مدیرعام��ل باش��گاه پرس��پولیس،
درنشس��ت خبری با اصحاب رس��انه به تش��ریح
مس��ائل مختلف درخصوص این باشگاه پرداخت.
گرشاس��بی در ابتدا گف��ت :گرشاس��بی درباره
جدایی مهدی طارمی از پرسپولیس و ضرری که
به باش��گاه وارد کرد ،توضیح داد :مش��کالت بعد
از رفت��ن طارمی به ریزه اس��پور بهوجود آمد و
ضررهایی به پرسپولیس وارد شد .باشگاه موظف
به پرداخ��ت  ۸۰۰هزار یورو جریمه ش��د ،اما با
پیگیری اعض��ای محترم هیئت دولت ،همچنین
شخص آقای دکتر س��لطانیفر ،توافقاتی صورت
گرفت .همچنین خودمان را موظف دانستیم که
مشکل محرومیت از دو پنجره برطرف شود.
او اف��زود :طارمی با توجه ب��ه دوری چهار ماه و
 ۱۰روزهاش از مس��ابقهها ضرب��ه روحی متحمل
ش��ده بود و ما از او به جلسه هیئتمدیره دعوت
کردیم تا پیش��نهاد تمدید بدهیم ت��ا طارمی با
جبرانک��ردن ،دل هواداران را بهدس��ت بیاورد.
برانکو و پیروانی بارها با او جلس��ه گذاشتند ،اما
تفک��ر طارمی به اینگونه بود که میخواس��ت در
خارج از کشور تجربه کسب کند ،چون میگفت
سنش هم طوری اس��ت که نمیتواند چند سال
دیگر صبر کن��د .خودم و اعض��ای هیئتمدیره
تمام تالش��مان را ب��رای ماندن مه��دی طارمی
انج��ام دادیم ،ام��ا اجازه ه��م نداریم که عظمت
باش��گاه پرسپولیس را بهخاطر یک بازیکن که از
پرسپولیس دل کنده زیرسوال ببریم.
او ادامه داد :ورزش و موفقیت هر ورزشکاری دلی
اس��ت و اگر دلش با تیم نباشد ،قطعا هماهنگی
اعصاب و عضله وجود نخواهد داش��ت .در نهایت
به این جمعبندی رس��یدیم که با جبران بخشی
از ضرره��ای وارد ش��ده اجازه رفت��ن طارمی را
بدهیم .طبق تفاهمنامهای که طارمی امضا کرده
است ،او باید بخش��ی از دریافتیاش از الغرافه را
به پرس��پولیس بدهد .همچنین تمام پاداشی که
فیفا برای بازیکن��ان ملیپوش درنظر گرفته باید
بهصورت کامل به حس��اب باش��گاه واریز ش��ود.
مدیرعامل باش��گاه پرس��پولیس با بی��ان اینکه
«طارم��ی از امضای قرارداد ب��ا الغرافه خبر داده
اس��ت» گفت :تا زمانی که باشگاه الغرافه به نامه
ما پاسخ ندهد ،این موضوع برای ما قطعی نیست.
گرشاس��بی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که چه
برنام��های برای تیم در زمان بس��تهبودن پنجره
نقل و انتق��االت دارد ،عنوان کرد :خوش��بختانه
آق��ای برانکو ی��ک مربی حرف��های در همه امور

است .او انسانی است که ضمن
گابریل را بگیرد.
حفظ منافع خودش به س��مت
او همچنین در پاس��خ به این
بده��ی انباش��ته ب��ه ۱۳۰
پرسش که آیا قرارداد برانکو
مناف��ع باش��گاه نی��ز چرخش میلی��ارد بده��ی مالیات��ی
بهص��ورت قطع��ی دو س��اله
دارد .ای��ن یک��ی از بهتری��ن رس��یده بود که ب��رای بحث
است یا در سال دوم مشروط
خصوصی��ات اخالق��ی برانکو مجوز حرفهایگ��ری با نامه
اس��ت .نشس��تهای مختلفی
تمدید میش��ود ،گفت :تمام
س��لطانیفر ب��رای بررس��ی
را قب��ل از امضای ق��رارداد در
م��واردی که به ذهن ش��ما
مجدد ابالغ شد که امیدوارم
زمینه استعدادیابی و تیمهای
میآی��د ،در ق��رارداد لحاظ
پایه داش��تیم .همی��ن طور در این بخش مالیاتی که بخش
شده و مشکلی نیست .باز هم
حال نوشتن برنامهای هستیم س��نگینی اس��ت ب��ا حمایت
تاکید میکن��م برانکو مربی
و
که هنوز نهایی نش��ده است تا وزارت ورزش و دارای��ی
حرفهای اس��ت و هیچگاه با
رئیسه
تیمی در لیگ دو یا سه کشور پیگیری اعضای هیئت
هیچ ش��خصی مش��کل پیدا
تقلیل پیدا کند
داشته باشیم.
نخواهد کرد .مشکل نوراللهی
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
ه��م در ح��ال حلش��دن
در بخ��ش دیگری از نشس��ت
اس��ت و ب��ا پیگیریه��ای
خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا کسر
انجام ش��ده ظرف چن��د روز آینده خبر قطعی و
امتیاز پرسپولیس را تهدید میکند یا نه؟ توضیح
خوشحالکننده را به هواداران اعالم خواهیم کرد
داد :در حال حاضر روند به س��مت شفافسازی
تا به جمع سرخپوشان اضافه شود .گرشاسبی در
و اص�لاح امور پیش م��یرود .تمام مباحث مالی
پاسخ به این س��وال که آیا پیگیر تمدید قرارداد
بهصورت ش��فاف و قانونمند انجام میشود .مبلغ
بازیکنان اس��ت ،گفت :تا سرمربی تعیینتکلیف
۱۷میلی��ارد و  ۲۰۰میلیون تومان از جریمههای
نکند در مورد هیچ بازیکن و کمکمربی در کادر
فیفا رفع شده و دینی بود که بیشترش بهصورت
فنی کاری انجام نمیدهیم و بعد از آن باش��گاه
ناحق از حلقوم پرس��پولیس بیرون کشیده شد و
باید جلساتی بابت تمدید قراردادها انجام دهد.
کمر باش��گاه را در یکی ،دو سال اخیر خم کرد،
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در بخش دیگری از
اما خوشبختانه با درایت همه ،بخش عمدهای از
نشس��ت خبری درباره اینکه این باشگاه هیچگاه
آن حل شده است .گابریل ،بازیکن پرسپولیس از
در پروندههای حقوقی برنده نبوده و همیش��ه با
باش��گاه شکایتی داشت که حل شد .بعد از آن او
پرداخت بدهیها آن را مختومه اعالم کرده است،
با وکیلش به مشکل خورد و به فیفا شکایت کرد
اظهارکرد :پیگیری م��ا در پرونده مهدی طارمی
و گفت وکیلم طلبم را نداده اس��ت .ما هم جواب
باعث شد  ۸۰۰هزار یورو جلو بیفتیم .ما باید در
دادیم و پرونده به  CASرفته است .در این مدت
این پرونده برنده میشدیم ،اما ۱۷میلیارد و ۲۰۰
نیز بیکار ننشستیم و وکیل را متقاعد کردیم که
میلیون تومان بدهی و سابقه منفی از پرسپولیس
دیداری با او در دبی داشته باشد و رضایت کامل
در فیفا وجود داشت که باعث میشد خوشبینانه

با حرفهای ما برخورد نشود .همچنین از داخل
ایران مصاحبههایی میشد که به نفع آنها در فیفا
تمام میشد .ریزهاسپور نیز به ما گفت برگ برنده
آنها همین مصاحبهها بود ،اما هر چه بوده گذشته
و از االن مراقب هستیم تا مشکل دیگری گریبان
ما را نگیرد.
گرشاس��بی ادام��ه داد :بده��ی انباش��ته ب��ه
 ۱۳۰میلیارد بدهی مالیاتی رسیده بود که برای
بحث مجوز حرفهایگری با نامه سلطانیفر برای
بررس��ی مجدد ابالغ شد که امیدوارم این بخش
مالیاتی که بخش سنگینی است با حمایت وزارت
ورزش و دارایی و پیگیری اعضای هیئترئیس��ه
تقلیل پیدا کند.
او درب��اره بده��ی زی��ادی که باش��گاه به برخی
افراد مانند گول��چ ،گابریل ،بنگس��تون ،همامی
و عل��ی دای��ی دارد ،گفت :پرداخ��ت خارجیها
انجام ش��ده اس��ت .تا االن طلب  ۵۰فوتبالیست
از س��الهای قبل مانده بود که حل شد .با برخی
از این بازیکنان که نام بردید نشستیم و صحبت
کردیم و تفاهمهایی نیز انجام شد .البته بعضی با
سختگیری جلو میآیند که باید حل شود .البته
هیچ مشکلی باشگاه را تهدید نمیکند و بهدنبال
این هستیم که این مشکالت را حل کنیم.
گرشاسبی در پاسخ به این پرسش که آیا نامهای
به باشگاه الغرافه ارسال کرده که ماجرای باشگاه
ریزهاس��پور تکرار نش��ود ،همچنین آیا بخشی از
قرارداد طارمی با الغرافه به باش��گاه ریزهاس��پور
خواهد رس��ید؟ گفت :هیچکدام از این دو سوال
را تایید نمیکنم.
گرشاس��بی درب��اره پرداخ��ت جریم��ه پرونده
ریزهاسپور توضیح داد :باشگاه موظف به پرداخت
ب��ود و باید این مبل��غ را از بازیکن بگیرد .یعنی
فیفا باش��گاه را میشناخت و ما باید از طارمی به
مراجع قضایی شکایت میکردیم تا میتوانستیم
این مبلغ را بگیریم ،اما خوشبختانه بخشی از این
پول به پرسپولیس بازگش��ت و شکایت ،منتفی
ش��د .ف��رض کنید طارم��ی ت��وان پرداخت این
مبل��غ را نداش��ت و ما باید در مرحل��ه آخر او را
ب��ه زندان میانداختیم که این موضوع در ش��أن
باش��گاه نبود که چنی��ن رفتاری کن��د .اما خدا
کمک کرد و ب��ا پیگیریهایی که انجام دادیم او
برای ش��روع زندگی جدید ورزشی رفته است .ما
هم منافع باش��گاه را در نظر میگیریم .در مورد
تمدید قرارداد با بازیکنان هم باید بگویم تا زمانی
که قرارداد برانکو امضا نمیش��د اجازه مذاکره با
بازیکنان را نداشتیم ،اما االن لیست را آماده کرده
اس��ت تا به ما بدهد .ضمن اینک��ه هنوز تا پایان
قرارداد بازیکنان مهلت داریم.

گزارشی از وضعیت کورس گنبد؛

رقابتهای اس��بدوانی کورس گنبد در شرایطی
برگ��زار میش��ود که کار از دس��ت مس��ئوالن
فدراس��یون خارج ش��ده و بهخاطر فس��اد مالی
ک��ه در آن وج��ود دارد کار به قمار و اس��لحه و
چاقوکش��ی رس��ید! بهگزارش مهر ،فصل جاری
مسابقات کورس اسبدوانی پاییزه گنبد در حالی
همچنان در حال پیگیری است که برگزاری آن
از ابتدا بهدلیل شرکت دادن اسبهای دوپینگی،
قمارب��ازی صاحبان اس��ب ،نادیدهگرفتن موارد
قانون��ی الزم بهخصوص برگزاری زیر نظر هیئت
گنبد کاووس که رئیس آن توس��ط فدراس��یون
برکنار شده است ،غیرقانونی بود.
با این حال مس��ابقات کورس اس��بدوانی پاییزه
گنبد نه تنها متوقف نشد ،بلکه در هفته هفدهم
(پنجش��نبه گذشته) شاهد اتفاقات بدی هم بود
که از درگیری میان ش��رکتکنندگان آغاز شد
و به مجروحش��دن چهار نف��ر از آنها و دو نفر از
اعضای نی��روی انتظام��ی هم منجر ش��د .این
در حالی اس��ت که به گفته رئیس فدراس��یون
سوارکاری و بهدنبال تخلفات انجام شده در این
رقابتها ،وزارت ورزش توس��ط تیمی پنج نفره
گ��زارش کاملی از وضعیت اداره ورزش اس��تان
گلس��تان بهخصوص س��واری این اس��تان تهیه
ک��رده که بهزودی نتیجه آن اعالم خواهد ش��د.
همچنین نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی
کل کشور به این پرونده ورود داشتهاند.
مس��عود خلیلی ،رئیس فدراس��یون سوارکاری
با تاکید بر اینکه مس��ابقات کورس اس��بدوانی
پاییزه گنب��د اصال وجهه قانونی ن��دارد و حتی
برگزارکنن��دگان آنه��ا را نمیشناس��یم ،گفت:
مس��ابقات کورس اسبدوانی پاییزه گنبد رقابتی
با قدمت ۲۰س��اله اس��ت ،اما از یک سال و نیم
پیش ،برگزاری این رقابتها بهخاطر تخلف زیاد
کامال غیرقانونی بود .خیلی وقت پیش بهصورت
مکتوب اع�لام کردیم که باید جلو برگزاری این
رقابته��ا گرفته ش��ود که اگر چنین ش��ده بود
شاهد درگیری پنجشنبه نبودیم.
وی تصری��ح ک��رد :ما ک��ه در محل مس��ابقات
نبودی��م ،اما ظاهرا درگیریها بر س��ر قمار بوده
و طرفین دعوا از اسلحه شکاری و چاقو استفاده
کردهان��د که باعث ش��ده چهار نف��ر از صاحبان
اسبها و دو نفر از افراد نیروی انتظامی مجروح

اسبهای دوپینگی برای قمار و اسلحهکشی

ش��وند .این زنگ خطری ج��دی بود برای اینکه
جلو این رقابتها تا دیرتر نش��ده ،گرفته ش��ود
وگرنه لطمههای بیش��تری به اس��بدوانی کشور
وارد میشود .اگرچه س��وارکاری ایران تا همین
جا هم بهخاطر برگزاری غیرقانونی این رقابتها
آسیب زیادی دیده است.
رئیس فدراسیون س��وارکاری در تشریح دالیلی
که برگزاری مس��ابقات کورس اسبدوانی پاییزه
گنب��د را غیرقانون��ی کرده اس��ت ،گفت :هیئت
س��وارکاری گنبد برگزارکننده این رقابتهاست
در حالیک��ه رئی��س این هیئت س��ه ،چهار ماه
پیش بهدلیل تخلفات گس��ترده مال��ی و اداری
برکنار ش��د .وی با شناسه ملی فدراسیون اقدام
به افتتاح حس��اب در بانک کرده بود در حالیکه
روح ما از این قضیه خبر نداش��ت .فدراسیون از
طریق بازرس بانک در جریان موضوع قرارگرفت.
بر همین اساس خردادماه گذشته در جلسه اولیه
حکم برکناری صادر ش��د .البته وی درخواست
استیناف داد ،اما رای تجدیدنظر هم به برکناری
او تاکید داشت.
خلیلی با بیان اینکه ظاهرا هیئت گنبد در حال
حاضر با کدملی حس��اب بازکرده ،چون شناسه
مل��ی ن��دارد ،یادآور ش��د :با هم��ه اینها رئیس
برکنار ش��ده هیئت گنب��د کاووس همچنان به
کارش ادام��ه میده��د .ظاهرا هم ب��ا مدیرکل

ورزش استان گلس��تان همکاری دارد .برگزاری
رقابته��ای کورس اس��بدوانی پاییزه گنبد هم
نتیجه همین ادامه همکاری اس��ت .مس��ابقاتی
که اص�لا وجهه قانونی ن��دارد و پیگیری آن به
ب زده است.
اسبدوانی کشور خیلی زیاد آسی 
وی با اش��اره ب��ه اینکه بهکارگیری اس��بهای
دوپینگ��ی و قمارب��ازی ش��دید از جنبهه��ای
غیرقانونی مس��ابقات کورس اس��بدوانی پاییزه
گنبد اس��ت ،تصریح کرد۱۸ :هفت��ه از برگزاری
این رقابتها میگذرد و همچنان رقابت اسبها
و س��واران آنها در مس��یر  ۱۰۰۰متری در حال
انجام اس��ت .این بهخاطر این است که قماربازی
را در این رقابتها رونق بیشتری بدهند .خیلی از
اسبهای شرکت داده شده هم دوپینگی هستند.
همین مسئله باعث شده طی یکسال ،یکسال
و نیم گذشته شکایت زیادی به ما (فدراسیون)،
وزارت ورزش و حتی س��ازمان بازرس��ی شود از
طرف کسانی که س��رمایه آنها در سوارکاری در
حال نابودی است.
وی در توضیح بیش��تر این موضوع گفت :اسب
مس��ابقه ارزش زی��ادی دارد و بعض��اً قیمت آن
 ۴۰۰میلیون تومان است ،اما در این رقابتها یک
اسب ۲۰میلیونی را با یک داروی  ۵هزار تومانی
برای حضور در کورس رقابت آماده میکنند و به
نوعی اسب را دوپینگ میکنند .همین اسب در

رقابت هم مقام میآورد .این موضوع باعث شده
سرمایه اسبدوانی در کشور و انگیزه برای پرورش
و نگهداری آن از بین برود.
رئیس فدراس��یون س��وارکاری در پاسخ به این
پرس��ش که چ��را فدراس��یون به ای��ن معضل
بهطور مس��تقیم ورود پیدا نمیکن��د و مانع از
برگزاری مسابقات کورس پائیزه گنبد نمیشود؟
تصریحکرد :سال گذش��ته نماینده فدراسیون را
ب��ه محل برگزاری رقابتها فرس��تادیم ،اما او را
برگرداندند .اصال نمیدانیم این مس��ابقات دقیقا
توسط چه کسی مدیریت میشود هر چه هست
غیرقانونی است و باعث انحالل سوارکاری ایران
میش��ود ،هیچکس هم پاس��خگوی ما نیست.
باره��ا بهصورت مکتوب این موض��وع را به اداره
ورزش استان گلستان اعالم کردهایم ،اما نتیجه
نگرفتهایم.
خلیلی تأکیدکرد :رئیس و دبیر هیئت سوارکاری
استان گلستان که اص ً
ال باخبر نیستند ما هم که
در فدراس��یون از همه چیز بیاطالع هس��تیم.
مدی��رکل اداره ورزش گلس��تان اصال پاس��خگو
نیس��ت .فقط ماندهام چرا این اداره به رشتههای
دیگر مثل والیبال و ...رسیدگی نمیکند.
«آیا از طرف س��ایر نهاده��ا ،ورودی به برگزاری
رقابتهای غیرقانونی کورس بهاره گنبد نش��ده
است؟» وی در پاسخ به این پرسش گفت :ظاهرا ً
نهادهای نظارتی و حتی س��ازمان بازرس��ی کل
کش��ور به این مسئله ورود کردهاند .ضمن اینکه
ح��دود یک ماه پیش نیز ب��ا پیگیریهای انجام
ش��ده و با دس��تور وزیر ورزش تیمی  ۵نفره به
استان گلس��تان اعزام شد و گزارشی از مجموع
تخلفات آم��اده کرد .گزارشهای مالی نیز آماده
ش��ده و احتماالً باید به ای��ن زودیها نتیجه آن
مشخص شود.
رئیس فدراسیون س��وارکاری اظهارداشت :واقعاً
نمیدانی��م ب��ه کجا و به چه کس��ی ش��کایت
کنی��م تا جل��و برگزاری این رقابته��ا با حضور
اس��بهای دوپینگی و قمار وحش��تناک خیلی
زودتر گرفته ش��ود .فکر میکن��م حکایت ما با
سوارکاری گنبدکاووس به  ۳۰۰برگ برسد فقط
امیدواریم زودتر به این موضوع پایان داده ش��ود
و جلو برگزاری مسابقاتی که نه از طرف ما تأیید
میشود و نه وجهه قانونی دارد ،گرفته شود.
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پایان کار شهباززاده در استقالل

جدای��ی مهاج��م ش��ماره  10اس��تقالل از این
تیم قطعی ش��د .بهگزارش ورزش س��ه ،سجاد
ش��هباززاده بعد از ب��ازی با س��پاهان در هفته
پانزدهم لیگ برتر هرگز نامش در لیست 18نفره
اس��تقالل قرار نگرفت و به جز یک هفتهای که
مصدوم بود ،در س��ایر بازیها میتوانست برای
آبیها به میدان برود .ش��هباززاده روزش��نبه در
شرایطی که بازیکنان ذخیره استقالل به مصاف
تیم جوانان این باش��گاه رفتن��د در بازی حضور
نداشت تا مشخص ش��ود جداییاش از این تیم
قطعی است .سجاد شهباززاده از شروع فصل تا
به امروز با مشکالت عجیبی روبهرو شده است و
مصدومیتهای پیدرپی باعث شده این بازیکن
باکیفیت ش��رایط خوبی در اس��تقالل نداش��ته

باش��د .البته شهباززاده هماکنون از باشگاههایی
مثل تراکتورس��ازی و ذوبآهن پیش��نهادهای
جذابی دریافت کرده است و این بازیکن میتواند
با حض��ور در این تیمها دوب��اره اوج بگیرد و به
مهاجم آماده سالهای گذشته تبدیل شود.

گواردیوال از خرید وینگر آرسنال منصرف شد

منچسترس��یتی از فکر خرید س��تاره شیلیایی
آرسنال چشمپوشی کرد تا ستاره برزیلی شاختار
دونتس��ک را به خدمت گیرد .بهگزارش فارس،
پپ گواردیوال در دو مقطع میخواست آلکسیس
سانچس را به خدمت گیرد .خالق تیکیتاکا در
تابستان و زمستان سالجاری برای خرید وینگر
توپچیه��ای لن��دن وارد عمل ش��د ،اما اکنون
خبر میرس��د این بازیکن دیگ��ر در برنامههای
س��یتیزنها نیس��ت .براس��اس اع�لام روزنامه
منچسترایونینگ استاندارد« ،فرد» ستاره برزیلی
ش��اختار در رادار خرید تیم آبیپوش قرارگرفته
است .فرد از سال  ۲۰۱۳در اوکراین توپ میزند

و در این تیم یکی از ارکان موفقیت محس��وب
میشود .وی بهتازگی قراردادش را تا سال ۲۰۳۳
تمدید کرده است.

محمد نوری به پارسجنوبی پیوست

هافب��ک س��ابق پرس��پولیس و امس��ال
تراکتورس��ازی ب��ا عق��د ق��راردادی ب��ه تیم
پارسجنوبی پیوس��ت .بهگزارش ورزش س��ه،
محمد نوری که قصد جدایی از تراکتورسازی
تبریز را داش��ت با فس��خ قرارداد ب��ا این تیم،
روزش��نبه ب��ا پارسجنوبی به توافق رس��ید و
ت��ا پایان فص��ل در این تیم ت��وپ خواهد زد.
نوری که قصد داش��ت با تراکتورس��ازی فسخ
کند ،توانست از طریق کمیته تعیین وضعیت
برگه فسخ قراردادش با تراکتورسازی را گرفته
و راه��ی پارسجنوبی ش��ود .با این وصف باید
گفت ن��وری با حکم کمیته تعیین وضعیت به

عضویت پارسجنوبی درآمد و بهنوعی میتوان
گف��ت که این حک��م حض��ور او را در جم دو
قبضه کرد.

معدل گلزنی پرسپولیس پایین آمده و میتوانیم از آنها امتیاز بگیریم

مدیرعامل باشگاه گسترش فوالد ابراز امیدواری
ک��رد تیم��ش پنجش��نبه مقابل پرس��پولیس
در ورزش��گاه آزادی از ای��ن تیم امتی��از بگیرد.
هوش��نگ نصیرزاده در گفتگو با تسنیم ،درباره
روند خوب تیم گس��ترش ف��والد در هفتههای
گذشته ،اظهارداشت :تیمها باید در نقلوانتقاالت
تابستانی خیلی تالش کنند که بازیکنان خوبی
بهخدمت بگیرند ،چون نقلوانتقاالت زمستانی
معموالً ناموفق اس��ت و بازیکن��ان خوب بیرون
نمیمانن��د .به همی��ن خاطر ،ما ب��ا موجودی
خودمان کار میکنیم .در همین مدت ،بسیاری
از باش��گاهها برای جذب بازیکنان ما ابراز تمایل
کردند که قبول نکردیم .تا مدتی دیگر ،علیرضا
نقیزاده هم به تیم اضافه میشود و چند بازیکن
ما مثل مس��یح زاهدی ،یوس��ف سیدی ،پیمان
بابایی و علیرضا نقیزاده نیز شایس��تگی حضور
در تیم ملی را دارند .مدیرعامل باشگاه گسترش
فوالد با اش��اره به نقش فی��روز کریمی در نتایج
خوب اخیر این تیم ،خاطرنش��ان کرد :کارکردن
با فیروز کریمی راحت اس��ت .او یک مربی فنی
با روانشناس��ی باالست .ما کام ً
ال با هم هماهنگ
هستیم و بهطور کامل ما در همه زمینهها با هم
« َمچ» شدیم .او با تغییراتی که در پست بازیکنان
داد ،توانس��ت در گس��ترش فوالد تحول ایجاد
کن��د .کریمی برخی مدافع��ان را که عقب بازی
میکردن��د ،جلو بُرد و برخی بازیکنان را که جلو
بازی میکردند ،عقب کشید .نصیرزاده در مورد
دیدار پنجشنبه گسترش فوالد مقابل پرسپولیس
گفت :مشکلی که برای این دیدار داریم ،این است

که ادسون هنریکه را که یکی از بهترین مدافعان
لیگ بهحساب میآید را بهخاطر سه اخطارهبودن
در اختیار نخواهیم داش��ت .شاید در این پست
از مصطفی ساالری که  18س��ال دارد استفاده
کنیم .او جزء پدیدههای لیگ اس��ت که مقابل
پرسپولیس او را معرفی خواهیم کرد .این بازیکن
جوان از زمان فیروز کریمی به گس��ترش فوالد
آمده و بازیکنی اس��ت با س��رعت خیلی باال ،اما
باید بیشتر تجربه کسب کند .همچنین آندرانیک
تیموری��ان از بند مصدومیت رهایی پیدا کرده و
مقابل فوالد جزء بازیکنان تاثیرگذارمان بود .وی
در پاسخ به این سوال که «آیا با توجه به برگزاری
بازی در تهران ،یک امتیاز میتواند برای گسترش
فوالد کافی باشد؟» عنوان کرد :وقتی نفت تهران
از پرس��پولیس امتیاز میگیرد ،گسترش فوالد
هم میتواند .معدل گلزنی پرسپولیس هم پایین
آم��ده و ما میتوانیم نتای��ج خوبی که تیمهایی
مثل نفت مقابل آنها گرفتند را تکرار کنیم اگرچه
توانمندی تیمی که با اختالف امتیاز باال در صدر
جدول قرار دارد را نمیتوان نادیده گرفت.

مدارک  ۴نماینده ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد

دپارتم��ان بین الملل فدراس��یون فوتبال ایران
از ارس��ال مدارک چهار تی��م ایرانی حاضر در
رقابته��ای لی��گ قهرمانان به کنفدراس��یون
فوتبال آس��یا خبر داد .به گزارش مهر ،مدارک
بازیکن��ان و کادر فنی تیم ه��ای ایرانی حاضر
در رقاب��ت های لیگ قهرمانان  – ۲۰۱۸آس��یا
(ذوب آهن اصفهان ،پرسپولیس ،تراکتورسازی
تبریز و اس��تقالل ته��ران) روز ش��نبه  ۲۳دی
ماه  ،پیش از موعد تعیین ش��ده از طریق امور
بین الملل فدراس��یون به کنفدراسیون فوتبال
آسیا ارسال ش��د .لیگ قهرمانان آسیا از بهمن
ماه آغاز می شود.
گروه بندی لیگ قهرمانان آسیا در غرب این قاره
به این شرح است:

گروه A
 -۱الجزیره امارات
 -۲االهلی عربستان
 -۳تراکتورسازی تبریز
 -۴برنده پلی آف الغرافه قطر و پاختاکور ازبکستان
گروه B
 -۱الدحیل قطر
 -۲الوحده امارات

 -۳لوکوموتیو ازبکستان
 -۴برنده پلی آف ذوب آهن و آیزوال هند
گروه C
 -۱پرسپولیس ایران
 -۲السد قطر
 -۳الوصل امارات
 -۴برنده پلی آف نس��ف قارش��ی ازبکستان و
الفیصلی اردن
گروه D
 -۱الهالل عربستان
 -۲استقالل ایران
 -۳الریان قطر
 -۴برنده پلیآف العین امارات و المالکیه بحرین

