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گزارش
 6طالی بازیهای آسیایی را خواهم گرفت

احسان حدادی :دوست دارم
ازدواج کنم

احســان حدادی پس از کســب چهارمین طال
در بازیهای آســیایی با وزیر ورزش دیدار کرد.
حدادی با اشــاره به صحبتهایی که در بین او
و مسعود ســلطانیفر وزیر ورزش رد بدل شد،
گفت« :وزیر ورزش از من خواست با تمام توان
برای مدال طالی بازیهای المپیک تالش کنم
و گفت وزارتخانه و فدراسیون همهگونه حمایتی
از شما خواهد داشــت ».نایبقهرمان المپیک
لنــدن گفت« :تا المپیک  ۲۰۲۸که  ۴۲ســاله
میشوم ،انگیزه حضور در میدان را دارم و قول
میدهم نخستین ورزشــکار ایرانی باشم که 6
مدال طالی بازیهای آسیایی را خواهد گرفت».
حدادی دربــاره تقدیم مدالش به رئیسجمهور
گفت« :همینجا اعالم کنم من به آقای روحانی
رای دادم و هیچوقت از آن پشــیمان نیستم و
میدانم دولت و کشــور در چه شرایط سختی،
ورزش و قهرمانــان را کمــک میکنند و برای
همین ما هم درکنار مردم کشــور و مسئوالن
برای حل مشــکالت ایســتادهایم ».رکورددار
پرتاب دیســک آســیا گفت« :تمایل ندارم به
حاشــیه بروم .همه مرا تمام شــده میدانستند
ولی با کمک خداوند و خانوادهام و با تالش زیاد
بازگشتم و اینکه میگویند ورزشکار پرخرجی
هستم ،درست نیســت .برای طالی المپیک و
قرار گرفتن در بین بــزرگان جهان باید هزینه
و بــا مربیان بزرگ کار کرد تــا نتیجه بگیریم.
حقوق ماهیانه من تنها یک میلیون و 200هزار
تومان است که از کمیته ملی المپیک و صندوق
حمایت از قهرمانــان میگیرم ».حدادی درباره
نتایج کاروان ایران در بازیهای آســیایی گفت:
«بهترین و کیفیترین کاروان را داشــتیم و اگر
تمام بازیهــا در جاکارتا متمرکز بود ،حتما در
جــدول مدالی جایگاه باالتــری پیدا میکردیم
ولی مــن از نتایــج کاروان ایــران و بخصوص
دوومیدانی راضی هســتم ».احســان حدادی
درباره آینده و زندگی قهرمانی گفت« :دوســت
دارم ازدواج کنم و بسیاری از قهرمانان در سن
من با کمک خانواده توانســتهاند موفقیتهای
بیشــتری به دســت بیاورند و شــاید در آینده
نزدیک این اتفاق بیفتد».

مسیر پرفراز و نشیب شاگردان ایگور برای صعود به فینال

به عنوان تیم چهــارم در گروه  Aقرار خواهد
گرفت .دیدارهــای مرحله دوم مقدماتی در 4
شــهر میالن و بولونیای ایتالیا و وارنا و صوفیه
بلغارســتان پیگیری خواهد شد .تیمهای اول
ایــن  4گــروه راهی مرحله بعدی مســابقات
خواهند شد و  2تیم از میان بهترین تیمهای
دوم مسابقات نیز شانس حضور در جمع  6تیم

برتر را خواهند داشت 6 .تیم برتر مسابقات در
 2گروه  3تیمی قرار میگیرند و تیمهای اول
و دوم هر گروه به مرحلــه نیمه نهایی صعود
خواهند کرد تا تکلیف فینالیســتها و دیدار
ردهبندی روشــن شــود .الزم به ذکر اســت
مرحله سوم مسابقات و دیدارهای نیمه نهایی،
ردهبندی و فینال در شهر تورین ایتالیا برگزار

میشود .درنهایت این مسابقات با برگزاری 92
مسابقه در شهرهای مختلف ایتالیا و بلغارستان
در تاریخ  8مهر ماه با برگزاری دیدار فینال در
تورین ایتالیا به پایان میرسد.
گروهبندی دور مقدماتی:
گروه اول در شهر فلورانس ایتالیا:
ایتالیــا ،آرژانتین ،ژاپن ،بلژیک ،اســلوونی و
جمهوری دومینیکن
گروه دوم در شهر روسه بلغارستان:
برزیل ،کانادا ،فرانسه ،مصر ،چین و هلند
گروه سوم در شهر باری ایتالیا:
آمریکا ،روســیه ،صربستان ،اســترالیا ،تونس و
کامرون
گروه چهارم در شهر وارنا:
بلغارســتان ،لهســتان ،ایران ،کوبا ،فنالند و
پورتوریکو
برنامه رقابتهای ایران:
امروز :ایران ــ پورتوریکو ،ساعت 18:30
فردا :ایران ــ بلغارستان ،ساعت 22
24شهریور :کوبا ــ ایران ،ساعت 18:30
26شهریور :لهستان ــ ایران ،ساعت 22
 27شهریور :ایران ــ فنالند ،ساعت 18:30

صلحیپور در وزنهبرداری معلوالن آسیا طالیی شد

سفر صالحیامیری به سوییس برای دیدار با مسئوالن IOC

در روز چهارم از رقابتهای وزنهبرداری معلوالن قهرمانی آســیا و اقیانوســیه که در ژاپن
درحال برگزاری اســت ،حامد صلحیپور به مدال طال دســت یافت .به گزارش ایسنا ،در
ادامه رقابتهای وزنهبرداری معلوالن قهرمانی آســیا صلحیپور در دســته  ۹۷کیلوگرم با
مهار وزنههای  ۲۲۶ ،۲۱۸و  ۲۳۱کیلویی ،روی سکوی قهرمانی ایستاد .جایگاه دوم و سوم
این دســته به وزنهبرداران امارات و چین رسید .گفتنی است وزنهبرداران معلول کشورمان
تاکنون موفق به کسب ۲طال۳ ،نقره و یک برنز در مسابقات آسیا و اقیانوسیه شدند.

کمیته ملی المپیک قرار بود دیداری با مسئوالن کمیته بینالمللی المپیک ( )IOCداشته باشد که
شرایط این دیدار درنهایت فراهم شد .به همینمنظور رضا صالحیامیری رئیس کمیته ملی المپیک
راهی سوییس شد .قرار است صالحیامیری در این سفر با توماس باخ دیدار داشته باشد .با توجه اینکه
کشتی درگیر مشکالتی شده ،ممکن است یکی از محورهای این دیدار مسئله کشتی ایران باشد .البته
شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک پیش از این گفته بود« :معموال پس از انتخابات کمیته کشورها،
هیئت اجرایی و رئیس و دبیرکل دوره جدید با مقامات کمیته بینالمللی نشستی دارند».

وبترین و موفقترین پارالمپین ایران در پاراآسیایی
نعمتی محب 
ســایت کمیته ملی پارالمپیک در گزارشی به وضعیت رقابتهای
تیراندازی باکمان در بازیهای پاراآسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا پرداخت.
به گزارش تســنیم ،ســومین دوره بازیهای پاراآســیایی 2018
از14مهر ماه به میزبانی شهر جاکارتا آغاز میشود و تا  21همان ماه
ادامه خواهد یافت .در این دوره از بازیها ورزشکاران در  14رشته با
یکدیگر رقابت میکنند که از ایران هم 210ورزشکار در  13رشته
اعزام خواهند شــد .یکی از این رشــتهها تیراندازی باکمان است؛
رشتهای که کاروان ایران امید زیادی به کسب مدالهای رنگارنگ
در آن دارد .ســایت کمیته بینالمللی پارالمپیک ( )IPCاخیرا در
گزارشی به وضعیت این رشته در بازیهای پاراآسیایی پرداخت .در
این رشته  6قهرمان پارالمپیک و  3قهرمان جهان با یکدیگر رقابت
میکنند .یکی از این قهرمانان ،زهرا نعمتی است؛ بانوی ملیپوش

را بگوییــد که هیچ چیز نگفتنــد .اصال اینطور نبود که
باشگاه پرسپولیس درخواست تعویق بدهد ،فقط استقالل
این درخواست را داشت ».او ادامه داد« :ما در پاسخ نامه
نوشــتیم با توجه به حضور هر  2تیم در آسیا و اعالم آن
از چند ماه پیش ،امکان تعویض تاریخ ســوپرلیگ میسر
نیست .لذا مسابقه مذکور در تاریخ مقرر برگزار میشود و
خسارات ناشی از عدم برگزاری برعهده آن باشگاه است.
سوپرجام باید قبل از لیگ انجام شود ،اما ما برای کمک
به باشــگاه استقالل گفتیم اگر پرســپولیس قبول کند،
میتوانیم تغییر دهیــم؛ هرچند که خیلی منطقی نبود.
باشگاه پرســپولیس اعالم کرد باتوجه به اینکه محروم
هســتیم ،موافق نیســتیم این کار را انجام دهیم .حتی
گفتیم در تعطیالت نیمفصل این بازی برگزار شــود که
پرسپولیس بازیکنهایش را بگیرد اما پرسپولیس بازهم
قبول نکرد ».فتاحی همچنین افزود« :باشگاه استقالل 2
نامه کتبی داد و گفت نمیتوانیم در آن تاریخ بازی کنیم.
ما پاسخ دادیم امکانش نیست و تقویم اجازه نمیدهد و
حتی گفتیم اگر حضور نیابید ،عواقبش برعهده باشــگاه
است .جلســه شورای تامین گذاشــتیم ،آقای ملکی در
جلسه بودند ،آقای گرشاسبی به عنوان مدیرعامل باشگاه
بودند ،بحث شــد .در این جلسه صدای افراد ضبط شد و
صدای آقای ملکی هم وجود دارد .همانجا از پرسپولیس
پرســیدیم ،آیا راضی هستی بدون ملیپوشان بازی کنی
کــه گفت نمیتوانیم .ملکی گفت مــن اختیار تام دارم،
تیم مــا در آن تاریخ در ایران نیســت و نمیتواند بازی
کند ».رئیس کمیته مســابقات در پایان گفت« :ما ســر
این ســوپرلیگ خیلی اذیت شــدیم از طــرف هواداران
اســتقالل .سال پیش قرار بود باشــگاه پرسپولیس برود
آلمان برای دربی ،باشــگاه پرســپولیس گفت بازی را به
تعویق بیندازید که پاســخ ما منفی بود و همین رفتار با
پرسپولیس هم شد .در طول سال این اتفاق در لیگهای
پایینتر خیلی میافتد .جام سوپرجام آماده است 3 .سال
است سوپرلیگ را برگزار میکنیم ،سال بعد هم انشاا...
برگزار میکنیم .حتی در آییننامه آوردیم اگر تیمی  3بار
پیاپــی جام را ببرد ،عوض میکنیم ».بعد از صحبتهای
ت مدیرعامل پرســپولیس بود که روی خط
فتاحی ،نوب 
بیاید .گرشاســبی با تایید صحبتهای فتاحی گفت« :ما

کشورمان که افتخارات مختلفی از جمله کسب مدال در بازیهای
پارالمپیک و پاراآسیایی را در کارنامه دارد .سایت  IPCبا اشاره به
اینکه نعمتی مســلما محبوبترین و موفقترین بانوی پارالمپین

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
همــه میدانیم اگــر آقای کیروش نباشــند ،فوتبال ایــران به عقب
بازمیگــردد .تیم ملی امیــد ما با کرانچــار  2گل از میانمار میخورد و
جلوی کره حذف میشــود .اگر برای تیم کیروش مانعتراشــی نکنند،
قهرمان آسیا میشوند.
یادمان باشــد که قبل کیروش آرزوی مردم فقط صعود به جامجهانی
بــود ولی اکنون توقع بردن اســپانیا و پرتغال را داریــم .بدانیم که کره،
ت و استرالیا چه هزینههایی که نکردند.
عربستان ،ژاپن ،قطر ،چین ،امارا 
آن نفری که از آقای تاج درخواســت کرده که برای یک موضوع ساده
اســتقالل را بفرستد دسته یک ،از پارسال یادشان رفته که آقای طارمی
چهکار کرد!لطفا یک خرده فکر کنید.
آبروی فوتبــال ایران در گروی تصمیمات عادالنه فدراســیون فوتبال
هســت که ظالمانه پرســپولیس را قهرمان اعالم میکنند؟ تیم استقالل
اگر به دادگاه ورزش (کاس) شکایت کرده ،هدف اصلی آن فرهنگسازی
است تا عدالت نهادینه شود.
ضمــن تبریک پیروزی آقــای امیر علیاکبــری ،کاش به جای کلمه
هرکول ،مینوشتید «رستم ایرانی» !
ما همگی از آقای فتحی ممنونیم .ولی خواهش ما هواداران اســتقالل
این اســت که دیگر این بحث ســوپرجام را وسط نکشــید .آنهایی که
میخواستند به کارشان رسیدن! مهم نیست دیگر تمام شد.

اخبار
مدال اینالینهاکی بانوان در آسیا قطعی شد

در ادامه رقابتهای اینالینهاکی قهرمانی آســیا در کرهجنوبی کســب
مدال تیــم ملی اینالینهاکی بانوان قطعی شــد .تیم ملی اینالینهاکی
بانوان ایران در ســومین بــازی خود از رقابتهای قهرمانی آســیا -کره
جنوبی با نتیجه  ۲ -۴برابر میزبان پیروز شــد .در ادامه مســابقات ،تیم
کشــورمان برای خوشرنگ کردن مدالش بــا تیمهای چینتایپه و ژاپن
رقابت خواهد کرد .تیم کشــور امروز به مصاف ژاپن خواهد رفت و فردا
بــا چینتایپه دی دار خواهد کرد .بانــوان ایران پیش از این هند (با نتیجه
-3صفر) و چین (با نتیجه  - 4یک) را شکست داده بودند.

حضور قطعی حدادی در انتخابی جامجهانی

اســت که از ایران به جاکارتا خواهد رفت ،مسابقه او باوو چونیا 
ن
چینی در ریکرو را بزرگتریــن رقابت عنوان کرد .در این گزارش
اشاره شده که زهرا نعمتی سابقه حضور در المپیک و پارالمپیک را
دارد و این افتخار را داشته که پرچمدار کاروان ایران در بازیهای
المپیک  2016ریو باشد .نکته جالبتوجه اینکه نعمتی در فینال
پارالمپیک ریو توانست این حریف چینی را شکست بدهد و به مدال
طال برسد و البته یکبار دیگر با شکست این حریف به مدال طالی
مسابقات قهرمانی جهان در ســال  2017دست یابد .در گزارش
سایت کمیته بینالمللی پارالمپیک به مسابقات ریکرو انفرادی آزاد
مردان هم اشاره شــده؛ رقابتی که غالمرضا رحیمی دارنده مدال
طالی پارالمپیک  2016ریو بایدبا ژائو لی ژ و از چین قهرمان حال
حاضر جهان روبهرو شود.

تقابل جنجالی فتاحی و فتحی روی آنتن نود

استقالل به وظایف قانونی و انسانی اش در قبال پادوانی عمل کرده است
عادل فردوسیپور در برنامه این هفته به حواشی
دیدار ســوپرجام و عواملی کــه موجب تنش در
ورزشگاهها میشوند ،پرداخت .به گزارش ورزش
ســه ،گفتوگوی اختصاصی این هفتــه نود به
مصاحبه با امیرحســین فتحی سرپرست باشگاه
استقالل اختصاص داشت.
اظهارات فتحی درمورد شــرایط اخیر زندگی
پادوانی
فتحی در ابتدای این گفتوگو ،فراهم کردن شرایط زندگی
برای مدافع مصدوم استقالل را وظیفه این باشگاه دانست
و البته اعالم کرد استقالل به وظایف قانونی و انسانیاش
در قبــال این بازیکن عمل کرده اســت .وی بزرگترین
مشــکل پادوانی را محدودیت امکانات توانبخشــی در
تهــران عنوان کرد .مدیر جدید آبیها ابراز امیدواری کرد
که مشــکالت تا پایان هفته حل شود .او درادامه راجع به
سوپرجام اظهار داشــت« :از وقتی سازمان لیگ برخالف
قانون مبادرت به صدور رای کرد ،باشگاه استقالل اعتراض
کرد .متاسفانه آنها به دالیل ما توجهی نداشتند و بازی
را  -3صفر اعالم کردند .ما بالفاصله به استیناف اعتراض
و ادله خود را اعالم کردیم اما بعد که رای اعالم شــد و ما
را جریمــه هم کردند ».فتحی در واکنش به صحبتهای
وینفرد شــفر راجع به تعویق مسابقه گفت« :در نامههای
ما هیچوقت صحبــت از عدم حضور یا بازی نکردن نبود.
فقط صحبت از تعویق مسابقه بود که باشگاه پرسپولیس
هم این نظر را داشــت .قبال راجع به تعویق مسابقه بین
پرسپولیس و استقالل ،توافق هم انجام شده بود استقالل
رسما اعالم کرده بود .منطقی نیست وقتی سازمان لیگ
بازی را کن لم یکن میداند -3 ،صفر کند».
فتاحــی :از  14فروردین تاریخ ســوپرجام
مشخص بود
پس از آن ســعید فتاحی ،رئیس سازمان مسابقات روی
خط آمد و توضیح داد« :ما تقویمی که آماده کرده بودیم،
 7اسفند  96آماده شده بود 14 .فروردین تاریخ سوپرجام
اعالم شد و آنوقت نمیدانستیم پرسپولیس و استقالل
قهرمان میشوند .برای مربیان خارجی تقویم خارجی را
نوشتیم و دادیم ،تا آن زمان وینفرد شفر هیچ نظری برای
تعویق نداشــت ،حتی به باشگاه استقالل گفتیم نظرتان

زاویه نگاه شما

فرمول نوزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی والیبال جهان

مرحلــه گروهی رقابتهــای والیبال قهرمانی
جهــان درحالی از یکشــنبه رســما با انجام
دیدارهــای افتتاحیه در ایتالیا و بلغارســتان
آغاز شــده که این رقابتها برای ســروقامتان
ایران از امروز آغاز خواهد شد .شاگردان ایگور
کوالکوویچ که در نوزدهمین دوره رقابتهای
قهرمانی جهان در گروه چهارم با بلغارســتان
میزبان ،فنالنــد ،کوبا ،لهســتان و پورتوریکو
همگروه هســتند ،امروز در اولین دیدار خود
به مصاف پورتوریکــو خواهند رفت .اما آنچه
در اینبین مهم اســت اینکه نوزدهمین دوره
رقابتهای قهرمانی جهان با چه فرمولی برگزار
خواهد شد و راه صعود تیمها تا فینال چگونه
اســت .فرمول مســابقات در این دوره به این
صورت است که با پایان مرحله گروهی که در
شهرهای باری و فلورانس ایتالیا و وارنا و روسه
بلغارستان برگزار میشود 4 ،تیم برتر هر گروه
راهی مرحله بعدی خواهند شد و در گروههای
چهارگانه جدید قرار میگیرند .تیم ملی ایران
در صــورت صعود از مرحله مقدماتی به عنوان
تیم اول در گروه  ،Hدر صورت صعود به عنوان
تیم دوم یا سوم در گروه  Gو در صورت صعود
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تیم ملی بسکتبال درحالی  2دیدار حساس و تعیینکننده مقابل فیلیپین
و ژاپن در پنجره چهارم رقابتهــای انتخابی جامجهانی را پیشرو دارد
که مصدومیت بازیکنانی کلیدی مانند حامد حدادی و ارســان کاظمی،
یکســری حواشــی پیرامون این تیم ایجاد کرده است .با همه اینها اما
قرار اســت این  2بازیکن در ترکیب تیم ملی برای هر  2دیدار پیشروی
تیم ملی بسکتبال قرار داشته باشند .رامین طباطبایی ،رئیس فدراسیون
بســکتبال در گفتوگو با مهر ضمن تایید ایــن خبر گفت« :مصدومیت
حدادی از ناحیه کشــاله ران بوده که درحال درمان اســت و در جریان
پنجره چهارم مسابقات هم ادامه پیدا میکند .طبق مشاوره پزشک فشار
تمرینات باید روی حدادی کم باشــد .وی در ترکیب تیم ملی است فقط
باید این موضوع لحاظ شود .وضعیت ارسالن کاظمی هم نسبت به هفته
گذشته بهتر و ورم و درد پای وی کمتر شده است .مشکلی برای همراهی
این بازیکن وجود ندارد».

بدونویرایش جهت اطالع
برانکو دوست داشت به علی کریمی بازیکن بدهد اما...

برانکو کامال با حضور قرضی مهدی شریفی مهاجم جدید تیمش در سپیدرود موافق بود چون رابطه
بســیار خوبی با علی کریمی دارد ولی باشگاه پرسپولیس با این انتقال مخالفت کرد .شنیده میشود
پرسپولیسیها که کمبود بازیکن دارند نگران مصدوم شدن شریفی بودند .اگر این بازیکن به سپیدرود
میرفت تنها میتوانست  9هفته برای علی کریمی بازی کند .سرمربی محبوب سپیدرود طی روزهای
گذشته محمد غالمی را به خط آتش تیمش اضافه کرد.

حاجیلو خبر مجتبی جباری را تکذیب نکرد

اصغر حاجیلو سرپرســت تیم اســتقالل ضمن حمایت از فتحی گفت از حضــور مجتبی جباری در
اســتقالل استقبال میکنیم .این در حالی است که فتحی خبر دستیار شدن مجتبی را تکذیب کرده
بود .در این مورد شــنیدیم یکی از بازیکنان قدیمی استقالل مشغول رایزنی است تا جباری به جمع
دستیاران شفر اضافه شود و گفته میشود خودش هم بیمیل نیست که این اتفاق رخ بدهد.

نقش کمرنگ عبداللهی در استقالل

وقتی اعالم شــد موافقید بازی به تاخیر بیفتد ،جلسهای
با برانکو برگزار کردیــم و موافقت ما برای زمانی بود که
اردوی تیم ملی نباشــد و محرومیتمــان از بین برود».
سپس فتحی اظهار داشــت« :بدونتردید سازمان لیگ
نمیتواند  -3صفــر کند -3 .صفر کردن بازی در کمیته
انضباطی انجام میشود 27 .تیر بازی را  -3صفر کردند،
اگر این نتیجه را نمیگفتند ما به تهران میآمدیم و بازی
میکردیم ،مگر فاصله اســتانبول تا تهران چقدر است؟
اگر ســازمان لیگ بازی را  -3صفر نمیکرد ،ما قطعا به
تهران میآمدیم و بازی را برگزار میکردیم و تماشاگران
میتوانســتند دربی تهران را ببینند .ســازمان لیگ حق
حضور ما را گرفت و نمیتوانســت ایــن کار را کند ،این
تخلف آشــکار ســازمان لیگ بود ».فتاحی در پاسخ به
فتحی گفت« :شــما نامهای را نشان بدهید که ما گفتیم
بازی  -3صفر اســت! ما نمیتوانیم100هزار تماشاگر را
ببریم به ورزشگاه و ببینیم استقالل کی از ترکیه میآید.
در ادامه بحــث بین فتحی و فتاحی باال گرفت و این دو
توضیحاتشان را ارایه کردند.
صالحی :سازمان لیگ دوبار با پیشنهاد استقالل
مخالفت کرد
پس از بحث و تبادلنظر فتحی و فتاحی ،علیرضا صالحی
رئیس کمیته اســتیناف روی خط آمــد و گفت« :طبق
گزارشی که همه شنیدند و شــما پخش کردید ،باشگاه

استقالل  2بار پیشنهاد تعویق زمان مسابقه را میدهد و
این  2بار با مخالفت سازمان لیگ روبهرو میشود و حتی
در نامهای سازمان لیگ عواقب این کار را برعهده باشگاه
اســتقالل میداند .آن چیزی که مــا در پرونده خودمان
داریــم ،نامه مدیرکل امنیتی تهران اســت که باتوجه به
اظهــارات ملکی عضو هیئتمدیره باشــگاه اســتقالل و
باتوجه به نظر ایشان برعدم حضور در سوپرجام به خاطر
دالیلی چون عــدم آمادگی ،کمبــود بازیکن ،حضور در
اردوی خارجی شایســته اســت از نتیجه اداره کل را هم
بــا خبر کنید ».صالحی در ادامه هم توضیحات کاملی در
این باره ارایه کرد و شــیوه  -3صفر کردن بازی و جریمه
استقالل را شرح داد.
سوال پیامکی
سوال این هفته نود به این اختصاص داشت که نماینده یا
نمایندههای ایران در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا کدام
تیم اســت .مخاطبان باید از بین گزینههای «استقالل»،
«پرســپولیس»« ،استقالل و پرسپولیس» و «هیچکدام»
یک گزینه را انتخاب میکردند .حــدود 630هزار نفر از
شرکتکنندگان نظرسنجی برنامه نود اعتقاد داشتند که
تنها تیم پرسپولیس ،نماینده ایران در مرحله نیمه نهایی
لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود و 300هزار نفر هم اعتقاد
داشــتند هیچکدام از تیمهای ایرانی از مرحله یکچهارم
نهایی صعود نمیکنند.

رمزگشایی از قرارداد مرشوط ترابی با تراکتورسازی
مدیرعامل باشگاه سایپای تهران اعالم کرد قرارداد
مهدی ترابی با تراکتورسازی مشروط بوده است .به
گزارشورزشسه ،بعد از اینکه مهدی ترابی با عقد
قراردادی به عضویت پرسپولیس در آمد و قرار شد
از نیم فصل لیگ هجدهــم پیراهن تیم قرمزپوش
پایتخت را برتن کند ،مسئوالن تراکتورسازی ادعا
کردند با این بازیکن قرارداد بســتهاند و به همین
خاطر پرونده تعیین وضعیت ترابی در فدراســیون
فوتبال مفتوح اســت .در اینخصوص مسئوالن 3

باشگاه پرسپولیس ،سایپا و تراکتورسازی مستندات
و شــواهد خــود را ارایــه کردهاند و قرار اســت
فدراســیون فوتبال حکم نهایــیاش را صادر کند.
حاال اما درشــرایطی که وضعیت ترابی نامشخص
اســت و البته بعید به نظر میرســد تراکتورسازی
بتواند این بازیکن را در اختیار بگیرد ،رضا درویش
مدیرعامل باشــگاه ســایپا از ماجرای قرارداد او با
تراکتور رمزگشــایی کرده اســت .درویش در این
بــاره به فارس گفت« :ترابی مشــکلی ندارد .او در

قراردادش با باشــگاه تراکتورســازی نوشته بود در
صورتی که ســرباز شدم به باشــگاه تراکتورسازی
میروم که باشگاه تراکتورسازی هم دیگر نمیتواند
بازیکــن ســرباز جذب کنــد ».بنا بــر حرفهای
مدیرعامل ســایپا ،ترابی یک قرارداد مشــروط با
تراکتورســازی امضا کرده بوده که باشگاه تبریزی
نمیتواند روی آن ادعایی داشــته باشد .با اینحال
بایــد دید نظر فدراســیون فوتبال در این خصوص
چه خواهد بود.

به نظر میرســد نقش عبداللهی سرپرست سابق استقالل (که حاجیلو به جایش آمد) کمرنگتر از قبل
شده است .عبداللهی البته مشاور فتحی است ولی معموال در باشگاههای ایران با هرکس که قطع همکاری
میکنند یک پست مشاوره به او میدهند که به نوعی از طرف دلجویی کنند .عبداللهی البته از چهرههای
فوتبالی و خوشنام فوتبال ایران است که سابقه سرمربیگری در استقالل ،شاهین و ...را در کارنامهاش دارد.

ماجرای قراردادها در تراکتورسازی

تراکتورسازی به خاطر جذب امثال دژاگه ،شجاعی و حاجصفی از تیمهای پر سرو صدای لیگ امسال
است که البته طرفداران زیادی دارد .تا امروز این تیم ریشهدار و قدیمی نتوانسته نتایج خیلی خوبی
کســب کند اما به هر حال هوادارانش به آینــده امیدوارند .از طرفی در مورد جذب کاپیتانهای تیم
ملی توسط تراکتورســازی ارقام عجیب و غریبی شنیده میشود که هیچکدام هم تکذیب نمیشود!
در فوتبال ایران رقم قرارداد مربی ،بازیکن و ...کماکان برخالف تمام دنیا جزو اســناد محرمانه است.
مثال ریز قرارداد رونالدو با یوونتوس را عالم و آدم میدانند ولی از مبلغ قرارداد دژاگه ،برانکو ،شــفر،
الحاجی گرو و ...هیچکس بهطور دقیق خبر ندارد چون محرمانه است!

