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ادامه ناکامیهای سامان در فرانسه

بعد از یک شروع خوب در لوشامپیونا ،لژیونر کشورمان در هفتههای اخیر حسابی افت
کرده اســت .در چارچوب دیدارهای هفته هفدهم لیگ یک فرانســه تیم آمیا میهمان
تیم قعرنشین گنگام بود و در نهایت توانست به پیروزی  - ۲یک دست پیدا کند تا ۱۶
امتیازی شده و موقتا در رده هفدهم جدول لیگ یک فرانسه قرار بگیرد .سامان قدوس
که از روزهای اوج خود فاصله گرفته ،نتوانست مقابل گنگام آمار  3گل زده و پاس گل
خــود در این فصل را بهتر کنــد و در دقیقه  ۶۲بهعنوان دومین تعویضی آمیا از زمین
بیرون رفت که پس از آن تیمش هم توانست  2گل به ثمر رساند و صاحب برتری شود.

بازگشت تبریزی به ذوب ممکن نیست

درحالی که این روزها شــایعه بازگشت مرتضی تبریزی از استقالل به ذوبآهن مطرح
شــده اما ظاهرا این نقلو انتقاالت طبق آییننامه سازمان لیگ قانونی نخواهد بود ،زیرا
یو
طبق آییننامه نقلو انتقاالت هر بازیکن در یک فصل میتواند برای  2باشــگاه باز 
با  ۳باشــگاه قرارداد امضا کند .اکنون مرتضی تبریزی بعد از فسخ قرارداد با ذوبآهن
راهی باشــگاه دوم یعنی استقالل شده و برای این تیم هم بازی کرده است .اکنون اگر
تبریزی بخواهد به ذوبآهن برگردد ،طبق این آییننامه باشــگاه ذوبآهن تیم ســوم
محسوب میشود و امکان بازگشت نخواهد داشت.

تیم ملی به دنبال هواپیما برای جام ملتها!

درحالــی که پیش از این و در جریان اردوهای مختلف تیم ،ایرالین آتا به همکاری با تیم ملی
فوتبــال ایران مبادرت ورزیده بود ،این روزها دیگر تمایلــی به ادامه همکاری با این تیم ندارد.
امیرحسین حسینی ،مدیررسانهای تیم ملی در این رابطه گفت« :شرکت هواپیمایی آتا ،خدمات
و پروازهای اختصاصی خود را به تیم ملی متوقف کرده و از ادامه همکاری با فدراسیون فوتبال
امتناع ورزیده اســت .در این راه فدراســیون فوتبال با توجه به حساسیت این مسابقات و لزوم
عزیمت اعضای تیم ملی به کشــورهای قطــر و امارات با پرواز چارتر در حال رایزنی با ســایر
شرکتهای هواپیمایی است».

کرانچار امروز در تهران

تیــم فوتبال امید از  25آذر برای برگــزاری یک اردوی تدارکاتی
راهی جزیره کیش میشود و  2بازی دوستانه با تیم امید سوریه در
آنجا برگزار میکند .در همین راستا زالتکو کرانچار سرمربی تیم
امید امروز (دوشنبه) به ایران باز میگردد و برنامههای نهایی تیم
امید در این اردو را مشخص میکند.

قطر -ایران پشت درهای بسته

گزارشی از نیمکتنشینی طارمی

مهــدی طارمی در فصل دوم حضــورش در الغرافه
نتوانســت عملکرد خوبی از خود نشان دهد و آمار
گلزنی این مهاجــم ایرانی اصال رضایتبخش نبوده
اســت .طارمی در دیدار اخیر الغرافــه برابر االهلی
ی و در دقیقه 60وارد بازی
سرانجام نیمکتنشــین 
شد و نتوانست مانع از شکست تیمش شود .روزنامه
الرای درباره نیمکتنشــینی طارمی نوشت« :اصال
قابلقبول نیســت که بازیکنان خارجی الغرافه مثل
طارمی بهخاطر ضعف بدنی نیمکتنشــین شــده
باشــند و اما از طرف دیگر هم اگر طارمی به خاطر
جریمه شدن از سوی باشــگاه نیمکتنشین شده،
پــس چرا در نیمــه دوم به بازی گرفته شــد؟ این
سوالی است که باید سرمربی تیم به آن پاسخ دهد».

انتقاد سرمربی آپوئل از گوچی

پائولو ترامزانی سرمربی آپوئل قبرس در واکنش به
این پرســش که آیا زمان بازی برای نوربرت بالوگ
(مهاجم  22ساله مجارستانی) در ترکیب تیم آپوئل
رســیده یا همچنان رضا قوچاننژاد شــانس بازی
خواهد داشــت ،گفت« :یک واقعیت را باید بگویم
کــه نوربرت جوان در چند دقیقــه بازی قبلی برابر
آپولون بهتر از رضا قوچاننژاد در بازیهای چند ماه
اخیر نشان داد .نوع بازی نوربرت بالوگ برخالف رضا
قوچاننژاد اســت که بهطور معمول در یک محیط
مربعــی حرکت میکند و منتظــر ایجاد فرصتی از
سوی دیگر همبازیانش میماند!»

بحران در حمله حریف پرسپولیس

تیم فوتبال االهلی عربســتان کــه یکی از حریفان
پرســپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا
به شــمار میرود ،با بحران گلزنی مواجه شــده و
مصدومیت و افت بازیکنان خط حمله این باشــگاه
برای هواداران االهلی نگرانکننده به نظر میرسد.
جانینی تاوارس مهاجــم آفریقایی االهلی به دلیل
مصدومیــت حداقل  2ماه از میادین دور اســت و
ناکامی خط حمله سبزپوشان بعد از این مصدومیت
نگرانکننده شده ،آن هم در شرایطی که عمر السوما
مهاجم نامدار اهل ســوریه از روزهای اوج خودش
فاصله گرفته است.

نگاهی به چهرههای جذاب نقلوانتقاالت زمستانی

گوچی ،طارمی و دوستان

زمستان امسال فوتبال ایران روزهای
داغ و مهیجی را در بازار نقلوانتقاالت
سپری خواهد کرد .نقلوانتقاالت زمستانی ونیمفصل از
تاریخ  16دی  97تا تاریخ  14بهمن  97و به مدت ۲۸
روز خواهد بــود .در ادامه نگاهی خواهیم داشــت به
ســتارگانی که احتماال در بازه زمانــی نقلوانتقاالت
نامشان را در محافل ورزشی به دفعات خواهیم شنید و
شاید سرنوشتشان در زمستان امسال تغییر کند.
رضا قوچاننژاد :رضا قوچاننژاد در تیم جدیدش به
هیچ عنوان شــرایط خوبی ندارد و احتماال در زمستان
از آپوئل جدا خواهد شد و در صورتی که این اتفاق رخ
دهد قطعا او به یکی از چهرههای جذاب نقلوانتقاالت
فوتبال کشورمان تبدیل میشود و شاید مثل دژاگه بعد
از ســالها حضور در لیگهای اروپایی سرانجام سر از
لیگ برتر کشــورمان دربیاورد .باشگاه تراکتورسازی از
چند وقت پیش به دنبال جذب رضا قوچاننژاد اســت.
از پرســپولیس هم به عنوان دیگر مشتری گوچی نام
برده میشود.
علیرضا بیرانوند :نمایش درخشان علیرضا بیرانوند
در جام جهانی روســیه و لیگ قهرمانان آســیا سبب
شــد تا پیشــنهادهای مختلفی به بیرانوند سنگربان
سرخپوشــان برســد .بیرانوند تا پایان فصل با باشگاه

پرســپولیس قرارداد دارد و بایــد ببینیم درنهایت او و
باشگاه پرسپولیس به چه نتیجهای در مورد شرایطش
در فصل آینده خواهند رسید.
حسین حسینی :فصــل گذشــته گلر استقالل با
وجود عملکرد درخشــان در لیگ برتــر و زدن رکورد
کلینشیت ،در هفتههای پایانی نیمکتنشین رحمتی
بود و این فصل هم همین اتفاق در حال تکرار شــدن
اســت .هرچند حســینی در بازی قبلی استقالل در
ترکیب قرار گرفت و اتفاقا عملکرد خوبی هم داشت اما
شــرایط به گونهای است که او اصال از جایگاه خود در
ترکیب آبیها مطمئن نیست و به همین دلیل شایعاتی
از دلخوری او و ابراز تمایلش به جدایی مطرح شــده.
حفظ همزمان حســینی و رحمتی برای استقالل کار
ســختی اســت و باید دید گلر جوان آبیها عزم رفتن
خواهد کرد یا میماند.
مرتضی تبریــزی :آقــای گل دوم لیگ هفدهم
در لیگ امســال اصال شــرایط خوبی ندارد .تبریزی به
هیچ عنوان نتوانسته در اســتقالل انتظارات را برآورده
کند و بعد از شــروعی ضعیف در این تیم حاال به یک
نیمکتنشــین تبدیل شده .با توجه به شرایط نامساعد
تبریزی در اســتقالل ،زمزمههایی در خصوص احتمال
بازگشت او به اصفهان و حضور دوبارهاش در ذوبآهن

ک شرکت کند
مربی سپاهان :قلعهنویی نخواست در سیر 
میگوئل تکســیرا ،مربی تیم فوتبال ســپاهان پس از تســاوی یک -یک تیمش مقابل پرسپولیس
اظهار داشــت« :قرار نبود من اینجا باشم اما شــرایطی پیش آمد که من به اینجا آمدم .متاسفانه
در فوتبال ایران ســیرکی به وجود آمده و سرمربی ما نخواست در آن شرکت کند ».وی ادامه داد:
«فوتبال ایران به این شرایط نیاز دارد .در هر  2نیمه هر  2تیم خوب درگیر شدند .هرکسی کمتر
اشتباه میکرد میتوانست برنده باشد .هر تیمی اشتباه میکرد ،بازنده بود .هر  2تیم کمتر اشتباه
کردند .در نیمه دوم میتوانســتیم به گل برســیم اما پنالتی گرفته شد که توپ به دست بازیکن
ما خورد اما قبل از آن را آنالیز کنید تا ببینید خطا شــد یا نه ».مربی ســپاهان تاکید کرد« :بههر
حال چیزی از ارزشهای ما کم نشــده و در جایگاه اول هســتیم ».مربی تیم سپاهان درباره واژه
ســیرک که برانکو چند ماه قبل گفته بود ،تصریح کرد« :قبال دیدید یا شــنیدید .خودتان جواب
خودتان را بدهید .اول صحبتهایم گفتم که مربی ما ناراحت است .بیایید این چیزها را پاک کنیم
تا اختالفات حل شود».
دربی ایران تحتتاثیر تصمیم جنجالی فغانی

دایی :ژاپن مدعی اول قهرمانی
است

جام ملتهای آسیا قرار
اســت کمتر از  4هفته
دیگر در کشور امارات
برگزار شود و رفتهرفته
به شروع این رقابتهای
مهم نزدیک میشویم.
علی دایی مهاجم سابق
ایران که با زدن  ۱۴گل زده برترین گلزن تاریخ
جام ملتهای آسیا محسوب میشود ،قهرمانی
در این رقابتها را به دســت نیاورد و تیم ملی
ایران بعد از ســال  ۱۹۷۶هرگز قهرمانی در این
رقابتها را تجربه نکرد .حــاال بعد از عملکرد
خــوب ایران در جام جهانی روســیه و حضور
نزدیک به  ۸ساله کارلوس کیروش در تیم ملی
ن قهرمانی
ایران ،علی دایی معتقد اســت ،زما 
ایران فرا رسیده.
جام ملتها چند روز دیگر آغاز میشود .شما
کدام تیمها را مدعی کســب عنوان قهرمانی
میدانید؟
من فکــر میکنم ژاپن مدعــی اول قهرمانی در جام
ملتهای آسیاســت ولــی عقیده دارم ایــران نیز در
شرایط خیلی خوبی قرار دارد و من امیدوارم تیم ایران
به دیدار نهایی برسد .ژاپن در جامجهانی نشان داد که
فوتبال زیبایی بازی میکند و پیشرفت خوبی هم کرده
است .به همین خاطر من عقیده دارم اگر ایران و ژاپن
در مراحل قبل از فینال به هم برخورد نکنند ،در دیدار
نهایی برابر هم قرار خواهند گرفت.
تیم ملی ایران را چطور میبینید؟
تیم ما هم در چند ســال گذشــته پیشرفت خیلی
خوبی داشت ه و بازیکنان تیم ملی ایران مدتهاست
کــه در کنار هم بازی میکننــد و به درک خوبی از
هم رسیدند .ایران در جامجهانی هم عملکرد خوبی
داشت.
در فاز تهاجمی کدام بازیکنان ستاره ایران در
جام ملتها خواهند شد؟
مــن فکر میکنم در ایــن دوره علیرضا جهانبخش و
سامان قدوس توانایی درخشــش در تیم ملی در فاز
هجومی را دارند .طارمی اگر در نوک خط حمله بازی
کند ،میتواند آقای گل شود ولی همهچیز به تاکتیک
ســرمربی برمیگردد .آزمون هم بازیکن بزرگی است
که میتواند در سالهای پیشرو برای تیمهای بزرگ
اروپایی بازی کند.
چرا ایران با این همه بازیکن 40 ،سال است که
در جام ملتها قهرمان نشده؟
دالیل زیادی وجود دارد که ما نتوانستیم قهرمانی در
جام ملتها را به دســت بیاوریم .ما در ســال ۱۹۹۶
میتوانســتیم قهرمان شــویم ولی در ضربات پنالتی
مغلوب عربستان شدیم و من هم یک پنالتی از دست
دادم .در جــام ملتهای  ۹۶حق ما قهرمانی بود ولی
سوم شدیم .ما تیم خیلی خوبی بودیم و فوتبال خوبی
بازی میکردیم.

دیدار دوستانه تیمهای ملی فوتبال قطر و ایران روز  31ماه دسامبر
ی ( 10دی  )97پشــت درهای بسته ورزشگاه
ســال جاری میالد 
بینالمللی خلیفه شهر دوحه برگزار خواهد شد .در این بازی اجازه
ورود به تماشاگران و اصحاب رسانه داده نمیشود.

سپاهان نبرد و صدرنشین شد!

رودنیل :قبل از پنالتی ،منشا خطا کرد
دربی ایران برنده نداشــت و ســپاهان و پرسپولیس
باتساوی یک-یک امتیازات را تقسیم کردند اما قطعا
تا مدتها بحــث پنالتی دقایق پایانی پرســپولیس
سوژه رســانهها و محافل ورزشی خواهد بود! علیرضا
فغانی داور سرشناس کشورمان در تصمیمی جنجالی
خطای بازیکن ســپاهان روی منشــا را پنالتی اعالم
کــرد ،در حالی که پیش از آن پرسپولیســیها روی
بازیکن ســپاهان خطا کرده و او را شــارژ و سرنگون
کرده بودند .موضوعی که برخی کارشناســان داوری
از جمله رودنیل هم بــه آن اذعان کردند .رودنیل به
فارس گفت« :قبل از خطای پنالتی پرسپولیس ،منشا
روی مدافع ســپاهان مرتکب خطا شده بود ».حیدر
ســلیمانی دیگر کارشــناس داوری هم گفت« :فکر
میکنم فغانی در این صحنه دچار اشــتباه شد و این
صحنه پنالتــی نبود ،چراکه پیش از اینکه اتفاقی در
محوطه جریمــه رخ دهد منشــا روی مدافع حریف
مرتکب خطا شــد ».این اتفاق که در دقیقه  88بازی
رخ داد ،حاال سوالهای بیشماری درباره علت تغییر
تیــم داوری بازی و اظهارات تنــد برانکو علیه داوری
در پایــان بازی پرســپولیس و ذوبآهن در اذهان به
وجود میآورد .پرسپولیس و سپاهان در حضور بیش
از 4 0هزار تماشاگر دیداری پربرخورد و تماشاگرپسند
ارائه دادنــد و هر  2تیم فرصتهــای متعددی روی
دروازه حریــف ایجــاد کردند که ابتدا ســپاهان در
دقیقه  74موفق شــد به گل برســد .در چند رفت و
برگشــت توپ پشــت محوطه جریمه پرسپولیس به
عزتا ...پورقاز مدافع شمالی سپاهان رسید و او با یک
شــوت سرکش و غیرقابل مهار توپ را به طاق دروازه
بیرانوند دوخت و گل اول بازی را رقم زد .چند دقیقه
پس از این گل زیبا که بیشــک یکی از قشنگترین
گلهای لیگ هجدهم است ،کیروش استنلی مهاجم
برزیلی سپاهان دروازه پرسپولیس را برای دومین بار
باز کــرد اما کمکداور آن را آفســاید و مردود اعالم
کرد .شاگردان برانکو که دوست نداشتند بازنده دربی
ایران باشند10 ،دقیقه پایانی بازی را با تمام قدرت به
دروازه سپاهان یورش بردند و پس از چند فرصتی که
از دســت رفت ،در نهایت فغانی یک پنالتی مشکوک
به ســود سرخها اعالم کرد که پنالتی را در دقیقه 89
علیپور به گل تبدیل کرد و بازی را به تساوی کشاند.
در شــرایطی که بازی تا دقایق پایانی با تساوی یک -
یک دنبال میشــد ،علیرضا فغانی ،کیروش استنلی
مهاجم سپاهان و کمال کامیابینیا هافبک پرسپولیس
را اخراج کــرد تا این بازی هم مثل اکثر تقابلهای 2
تیم پرحاشــیه و خبرساز باشد .با این تساوی سپاهان
 30امتیازی شــد و به لطف تفاضل گل بهتر از پدیده
به صدر جدول رفت و پرسپولیس هم  28امتیازی شد
و در همان جایگاه سوم ماند.
حاشیه
پیش از آغاز بازی هواداران پرسپولیســی حاضر در

ورزشگاه ،پرچم باشگاه سپاهان را آتش زدند که همین
موضوع باعث عصبانیت زردپوشان حاضر در ورزشگاه
شد.
جمعیتی حدود  5هزار نفر پشت دربهای ورزشگاه
نقش جهان حضورداشتند اما بهخاطر اینکه ظرفیت۴۰
هزار نفری ورزشگاه تکمیل شده بود ،درهای ورزشگاه
تعبیه و به آنها اجازه ورود داده نشد .البت ه میلهای که
برای جلوگیری از ورود جمعیت اضافی به ورزشــگاه
احداث شــده بود ،شکســته شــد و تعداد زیادی از
هواداران به سمت ورزشگاه هجوم آوردند.
بازیکنان  2تیم پیش از آغاز بازی تونلی برای تقدیر
از سیدجالل حسینی تشکیل دادند و سیدجالل دست
در دســت مهدی کیانی ،کاپیتان سپاهان از این تونل
عبور کرد .پس از آن حســینی به ســمت قلعهنویی
رفت و پس از خوشو بش با او ،پیراهن شــماره ۱۱۵
سپاهان به او تحویل داده شد.
کریخوانــی بین هــواداران  2تیم بــاال گرفت و
تعدادی از هواداران تیم ســپاهان پرچــم ژاپن را به
نمایش گذاشتند .در همین دقایق 3 ،بار پشت سر هم
نارنجک دستی در زمین زده شد.
یکی از هواداران ســپاهان که با موتورســیکلت ،با
ســرعت زیاد وارد شــده بود ،با یک خودرو تصادف
شدیدی کرد و با واحد اورژانس که در ورزشگاه حضور
داشت ،به بیمارستان انتقال داده شد.
بلیت ویآیپی در بازار سیاه به قیمت ۵۰هزارتومان
به فروش میرسید .همچنین بلیت جایگاههای دیگر به
قیمت  ۲۰هزارتومان در این بازار به فروش میرسید.
آسانسور قسمت ویآیپی نقش جهان از کار افتاده
بود و عدهای در آسانسور حبس شدند.
محرم نویدکیا کاپیتان محبوب سپاهانیها و محمود
کریمی بازیکن ســابق این تیم با ورود به ورزشگاه به
شدت مورد تشویق هواداران طالیی قرار گرفتند.
ليگ برتر
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بازگشت نویمایر به تمرینات استقالل

استقالل دیرو ز تمرینش را ساعت ۱۱:۳۰در زمین چمن مجموعه
صنایع دفــاع برگزار کرد .بازیکنانی که مقابل ســپیدرود فیکس
بازی کرده بودند ،با تصمیم وینفرد شفر ،سرمربی استقالل دیروز
استراحت کردند .مارکوس نویمایر که در تمرین وزنه شنبه استقالل
حضور نداشت،دیروز با دیگر بازیکنان استقالل تمرین کرد.

مس نامزد برترین تیم فوتسال جهان
مطرح شده است و البته چند مشتری داخلی هم دارد.
رشید مظاهری :او توانست جواز سفر به جام جهانی
را بگیرد و مزد یــک فصل خوب خودش در ذوبآهن
را به دســت بیاورد اما بعد از جام جهانی ورق برگشت
و اختالف او با مدیران ذوب باعث شــده تا او شــرایط
خوبی در این تیم اصفهانی نداشــته باشــد .مظاهری
تحت قرارداد تیمش است و به این راحتیها نمیتوان
از ذوبآهن خارجش کرد اما شاید یک پیشنهاد خوب
بتواند این دروازهبان ملیپوش را به یکی از ســوژههای
نقلوانتقاالت زمستانی تبدیل کند.
فرشاده احمدزاده :فرشــاد احمــدزاده در باشگاه
اشالنسک لهســتان چندین هفته است نیمکتنشین
شده و در تیم دوم باشگاه مشغول است و این احتمال
وجود دارد که به لیگ برتر ایــران برگردد .در صورت

بازگشــت به لیگ ایران احتماال او راهی تراکتورسازی
شود که سابقا در این تیم حضور داشته است .سپاهان
نیز میتواند دیگر گزینه فرشاد باشد.
مهدی طارمی :مهدی طارمی نیز یکی از چهرههای
جذاب زمستان خواهد بود .طارمی در فصل کنونی بارها
مورد انتقاد هواداران و کارشناســان قطری قرار گرفته.
آنها معتقدند طارمی موقعیتهای زیادی را از دســت
میدهد و همچنیــن در کارهای دفاعی نیز شــرکت
نمیکند .زمزمههایی شــنیده میشــود که طارمی از
حضور در الغرافه پشیمان است و در فکر جدایی از این
تیم در نیمفصل است .یک احتمال جذاب ،حضور او در
لیگ برتر ایران است که باعث جذابیت بیشتر بازیها نیز
میشود .تراکتور و سپاهان تیمهایی هستند که از نظر
مالی میتوانند ستاره سابق پرسپولیس را راضی کنند.

سایت فوتسال پلنت در ادامه اعالم نامزدهای برترینهای فوتسال
جهان در سال  ۲۰۱۸اســامی ۱۰کاندیدای کسب عنوان برترین
باشگاه را اعالم کرد .بر این اساس باشگاه مس سونگون ورزقان در
میان  ۱۰نامزد نهایی حضور دارد .مس در جام باشگاههای ۲۰۱۸
آسیا به عنوان قهرمانی دست یافته بود.

نهمین بازی ردینگ بدون عزتالهی

در آخرین مســابقه هفته بیستو یکم چمپیونشــیپ انگلیس ،تیم
تالهی را برای نهمین بازی در فهرست نداشت،
ردینگ که ســعید عز 
در استادیوم مادیسکی میزبان شفیلدیونایتد رده هفتمی بود و با  2گل
تالهی به دلیل مصدومیت برای
از این تیم شکســت خورد .سعید عز 
نهمین بازی پیاپی در فهرست تیمش حضور نداشت.

واکنش گرشاسبی به مذاکره با گوچی

گرشاســبی مدیرعامل پرســپولیس درباره جذب رضا قوچاننژاد
توسط پرســپولیس گفت« :هنوز هیچ چیزی مشخص نیست2 .
بازی دیگر تا نیم فصل باقی است ،نه حرفهای است و نه اخالقی که
درحال حاضر اسم بازیکنی برده شود».

برانکو :از داوری در اصفهان تجربه خوبی ندارم
برانکو سرمربی پرسپولیس گفت« :افتخار میکنم که در این دربی بزرگ شرکت کردیم .اینها بازیهایی
اســت که برای بازی در آنها کار میکنیم 2 .تیم خوب کار کردند ».ســرمربی پرسپولیس در پاسخ به
سوالی درباره داوری بازی ،گفت« :من تجربه خوبی از داوریها در اصفهان نداشتم اما نمیخواهم درباره
آن صحبت کنم .ما فقط میخواهیم داوری محترمانه باشــد .داور نشــان داد که چرا جزو  4داور برتر
دنیاســت .فکر نکنید که اگر بازی را میباختیم نظرم متفاوت بود ».او در واکنش به اینکه  6ماه قبل
نشســت خبری را به سیرک تشبیه کرده بود ،گفت« :من چنین چیزی را نگفتم .شاید شما این جمله
را در جایی خواندید اما من نگفتم .مطمئن باشید این صحبت من نیست .آیا تا به حال به اهالی رسانه
توهین کردهام؟ شاید این جمله به اشتباه به نشست خبری تشبیه شد ه و من از آن درباره بازی استفاده
کردم .عذرخواهی ما کنم که این مسئله را  6ماه در دلتان نگه داشتید تا آن را مطرح کنید ».سرمربی
پرسپولیس در پاسخ به این سوال که گفته میشود مهدی طارمی به این تیم بازخواهد گشت ،تصریح
کرد« :االن جای پرسیدن این سوال نیست ۱۰ .روز دیگر باید این سوال را پرسید».

شکوری نیامده رفتنی شد

با وجــود اینکه مهدی تاج چند روز پیــش در حکمی ابراهیم
شــکوری را به عنوان سرپرســت دبیرکلی فدراســیون فوتبال
منصوب کرد اما به نظر میرســد مشاور سابق محمدرضا ساکت
در این ســمت باقی نخواهد ماند و قرار اســت رئیس فدراسیون
فوتبال طی روزهای آینده پیرامــون این موضوع به جمعبندی
نهایی رسیده و درمورد انتخاب دبیرکل جدید فدراسیون فوتبال
تصمیم جدیدی اتخاذ کند .طبق اساســنامه فدراسیون فوتبال
دبیرکل فدراســیون باید حداقل دارای10ســال سابقه مدیریت
ورزشی باشد که ابراهیم شکوری چنین رزومهای ندارد.

