معاون اسبق وزیر ،رئیس فدراسیون والیبال شد

داورزنی :والیبال را با منابع
مالی خوب تحویل دادم و
با بدهی تحویل گرفتم!
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اعتراض استقاللیها به لغو دیدارهای رقبا

ریسک استراماچونی بر سر بازی نساجی
بررسی پیامد تساوی عراق و بحرین

سرنوشتدردستایران
جزئیاتی از پیشنهاد باشگاه پرتغالی به بیرانوند

فعالهمهچیزشفاهی!
پیام فدراسیون برای
مارکویلموتس

پیام قائدی برای
استقاللیها؛نگراننباشید

اختالف کالدرون و مدافع محبوب پرسپولیس باال گرفت

زوج شجاع -سیدجالل روی نیمکت!
اختالف کالدرون و مدافع محبوب پرسپولیس باال گرفت

زوج شجاع -سیدجالل روی نیمکت!
بعــد از مصدومیــت حســین
ماهینی و در ادامــه بیاعتمادی
گابریل کالدرون به این بازیکن باتجربه ،دفاع
راســت پرســپولیس بــه عالمت ســوال بزرگ
ســرخها در لیگ نوزدهم تبدیل شد .در ابتدا
انتظار میرفت با کنار رفتن ماهینی از ترکیب
اصلی مهدی شــیری به انتخاب اول کالدرون
تبدیل شــود اما تغییرات مداوم در پست دفاع
راســت نشــان داد که کالدرون به مهره جوان
تیمش هم اعتقادی ندارد .کالدرون برخالف
برانکو از سیامک نعمتی هم به عنوان انتخاب
ســوم در این پســت اســتفاده نکرد و در بازی
مقابل ماشینســازی که پرســپولیس به نفوذ
مدافعان کناریاش احتیاج داشت ،کالدرون
شــجاع خلیلزاده را در این پســت قرار داد تا
باعث تعجب فوتبالدوســتان شود .شجاع که

هادی محمدی

یکی از بهترین دفاع وســطهای ایران اســت،
در ســمت راســت دفاع نتوانست وظایف خود
را بــه خوبی انجــام دهد و یــک کارت زرد هم
گرفــت تــا  4کارته و محروم شــود .بعــد از آن
بــازی شــجاع بارهــا و بارهــا و بــه روشهــای
مختلــف نارضایتی خود از تصمیم کالدرون را
ابراز کرد تا بهنوعی اختالفات مدافع محبوب
ســرخها با مرد آرژانتینی کلیــد بخورد .طبق
اخبــار رســیده از اردوی پرســپولیس گابریل
کالــدرون در قلب دفاع تیمــش به جمعبندی
رسیده و نمیخواهد به زوج انصاری-کنعانی
دســت بزنــد .همیــن مســئله باعــث شــده تا
رابطــه شــجاع و کالــدرون تیــرهو تــار شــود و
حتی از ســوی مســئوالن باشــگاه پیغامهایی
بیــن طرفیــن رد و بدل شــود .گفته میشــود
شــجاع نارضایتــی خــود را از بــازی در دفــاع

راســت به گوش کالدرون رســانده و سرمربی
آرژانتینــی پرســپولیس هــم در پاســخ اعــام
کــرده کــه شــجاع بیــن بــازی در پســت دفاع
راســت و نیمکتنشــینی باید یکی را انتخاب
کند .با توجه به این شــرایط اصال بعید نیست
که اختالفات شجاع و گابریل در روزهای آتی
علنی شود و شــجاع بعد از سیدجالل دومین
قربانی بزرگ مرد آرژانتینی در اردوگاه سرخ
لقب بگیرد .تمامــی این اتفاقات در حالی رخ
داده که با توجه به رقابت وریا غفوری و رامین
رضاییــان در ســمت راســت تیم ملی شــجاع
خلیــلزاده بــه خوبــی میدانــد که در پســت
جدید شانســی برای رســیدن بــه پیراهن تیم
ملی نخواهد داشــت و اگر بخواهد به تیم ملی
دعــوت شــود باید در قلــب دفاع پرســپولیس
بدرخشد.

وزیر ورزش :شکستهای اخیر فوتبال ،غرور ملی را خدشهدار کرد

مس��عود سـ�لطانیفر وزی��ر ورزش و جوان��ان در
حاشـ�یه نشس��ت هیئ��ت دول��ت درخصـ�وص
سرانجام پرونده حقپخش تلویزیونی مسابقات
ورزش��ی ،اظهار داشت« :صداوسیما با توجه به
الزام برنامه شش��م بای��د در جهت اجرای قانون
تمکی��ن کند ول��ی االن بیش از  2ســال اسـ�ت
ک��ه با آنه��ا رایزن��ی میکنی��م اما صداوسـ�یما
ارادهای ب��رای پرداخ��ت ح��ق پخ��ش ورزش
ن��دارد ،البت��ه مکاتبات��ی را ب��ا رئی��س مجلس و
معاون اول رئیسجمهور انجام دادیم و قرارشد
 2کمیس��یون مجلس موضوع را بررس��ی کرده
و دالی��ل و مستــندات دوط��رف را بگیرن��د و
جمعبنــدی کننـ�د ».س��لطانیفر در پاسـ�خ بـ�ه
س��والی در م��ورد وضعیت س��رمربی تیم ملی و
نتای��ج اخیر ای��ن تیم عن�وـان کرد« :البت��ه ما 2

شکست تلخ داشتیم که غرور ملی را خدشهدار
کــرد و بس�یـاری از کارشناســان نیـ�ز معتقدنـ�د
چینشه��ای ص��ورت گرفت��ه و ع��دم اسـ�تفاده
از ظرفیته��ای ج��وان باع��ث این شکسـ�تها
ش��د ».وی خاطرنش��ان کرد« :البت��ه هنوز هیچ
چی��ز تمام نش��ده و با توج��ه به نتیج��ه بحرین و
ع��راق ،هن��وز فرصت اول ش��دن در ای��ن گروه
را داری��م .ب��رای روزهای فیفا و بازی دوسـ�تانه
بـ�ا  8،7کشــور صحبـ�ت شــده بــود و حتـ�ی بـ�ا
لیبریا ب��ه توافقات مقدماتی هم رس��یدیم اما با
مشکــالتی که داشــتند این بازی انجام نشـ�ده
و دنب��ال بازیهایی ب��رای روزهای آین��ده فیفا
هس��تیم .درمورد دس��تمزد س��رمربی تیم ملی
ه��م باید بگویم که دس��تمزد ایش��ان ن��ه تنها تا
االن پرداخت ش��ده ،بلکه برای  3ماه آینده نیز
پرداخت داشتیم».

غیبت حقیقی و قاضی مقابل استقالل؟

نساجی در هفته یازدهم لیگ برتر ،دوشنبه  4آذرماه به مصاف استقالل خواهد رفت .شاگردان مهاجری
در حالی در این بازی به مصاف حریف خود میروند که همچنان کارت بازی  3بازیکن این تیم صادر نشده.
حضور محمد قاضی و علیرضا حقیقی  2بازیکن نساجی که هفته گذشته گفته شد کارت بازی آنها صادر
شــده نیز درهالــهای از ابهام قرار دارد و به احتمــال فراوان ،این  2بازیکن جواز بازی برابر اســتقالل را به
دســت نخواهند آورد .کارت بازی حقیقی در بازی هفته گذشــته برابر نفت مسجدســلیمان ،موقت بوده
اســت .مدیران باشگاه نساجی هفته گذشته با مسئوالن کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال جلسه
داشــتند و با وعدههایی برای پرداخت بدهی باشــگاه ،مجوز بازی علیرضا حقیقی را گرفتند اما با عملی
نشدن وعدههای مسئوالن باشگاه نساجی ،کارت بازی حقیقی ،قاضی و سایر بازیکنان ،صادر نمیشود.

واگذاریسرخابی تا پایان سال 98

س��وال دیگ��ر خبرن��گاران از وزی��ر ورزشو
جوانان در مورد خصوصیس��ازی استقالل و
پرسپولیس بود که وی در پاسخ با بیان اینکه
ما ب��ا همه ت��وان ت�لاش میکنیم ک��ه این کار
انجام ش��ود ،افزود« :االن ب��ورس ،فرابورس،
مجل��س و دی��وان محاس��بات و بازرس��ی کل
کش��ور هم��کاری میکنند .اس��ناد و مدارکی
ک��ه مـ�ورد نیاز اس��ت را تهی��ه کردیم و بسـ�یار
امیدواریم که اگر به موانعی در مستندسـ�ازی
اموــال ایـ�ن  2باشگــاه برخوــرد نکنیــم ،بـ�ه
احتم��ال زیاد ت��ا پایان س��ال واگذار ش��وند».
مس��عود س��لطانیفر در م��ورد ع��دم برگزاری
تعدادی از مس��ابقات ورزش��ی اظهار داشت:
«به دلیل تصمیم شـ�وراهای تامین اسـ�تانها
این تصمیم گرفته شد».

دیاباتهخاصترین
مهاجملیگ
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