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پایانتلخیک افسان ه
ایتالیا حریف ژرمنها شد

انتقامبا
دستانبوفون
توضیحات خداداد
درباره جلسه طارمی و هدایتی!

خداداد عزیزی درباره ش�ایعه پیوستن مهدی
طارم�ی ب�ه تیمهای ترکی�های و حواش�ی به
وج�ود آم�ده در ای�ن ب�اره توضیحات�ی داده
اس�ت .به گ�زارش کاپ ،مهاجم پیش�ین تیم
ملی میگوید« :هفته گذش�ته بعد از بازی جام
ستارهها برای صرف شام به سفرهخانه نزدیک
محل بازی رفتیم .ما نشسته بودیم که هدایتی
و طارمی هم وارد ش�دند .البته چند خبرنگار
ه�م در آن مح�ل حضور یافتن�د .وقتی از من
نظرخواهی ش�د ،دی�دم طارمی جوان بس�یار
محجوب و مظلومی اس�ت .رق�م قرارداد فصل
قبلش را پرس�یدم و گفت�م چقدر طلب داری،
همانطور که سرش پایین بود ،گفت 30درصد.
هدایت�ی به من گفت خداداد نظر ش�ما درباره
ماندن مهدی طارمی در پرس�پولیس چیست؟
یکی از دوستان طارمی هم که آنجا بود ،وارد
صحبت ش�د و گفت عجل�های نداریم ،مهدی
ن و ب�ه او گفتم ش�ما چهکاره
بای�د ب�رود یونا 
طارمی هستی ،جواب داد دوستش .گفتم برو و
بگذار ما صحبت کنیم .گفتم آقای طارمی االن
که روی بورس هس�تی همه دوستت هستند و
دوستت دارند .اما آن روی سکه روزی که روی
بورس نباش�ی و خ�دای ناکرده رب�اط صلیبی
پاره کنی ،اطرافت خلوت میش�ود .هر چقدر
هم فوتبالیس�ت خوبی باش�ی اما اگر بهاندازه
کافی پول نداشته باشی ،آیندهات در مخاطره
خواهد بود .هدایتی اینجا ایستاده ،هم ایشان
قیمت فوتبالیس�تهای امروز را میداند و هم
م�ن و تو .به آقای هدایت�ی گفتم یک میلیارد
نق�د به این جوان بده ت�ا همین االن پای برگه
قراردادش را امضا کند که او میگفت میدهم
مگ�ر مرا قب�ول ندارید .گفتم آق�ا قبول دارم
ولی نقد کار میکنم نه نس�یه .اگ�ر طارمی را
واقع�ا میخواهید ،همین االن پولش را بدهید.
ایش�ان هم گفت من چک رمزدار دستم است،
چک هم قب�ول نمیکنید ،بروی�م منزل یورو
و دالر موج�ود هس�ت که گفتم آق�ای طارمی
هرج�ا میخواهید بروید ،بروید تا پولت را نقد
نگرفتی و در حسابت نگذاشتی پای قرارداد را
امضا نکن .تا وقتی که امضا نکردهای ،اینطوری
روی بورس و عزیز هس�تی ».خداداد در پایان
میگوید« :به مه�دی طارمی میگویم بدترین
ج�ای ممکن برای زندگی و فوتبال بازی کردن
کشور ترکیه اس�ت و یک میلیارد پرسپولیس
به10میلی�ارد آنها میارزد .چ�ون خودم یک
خاط�ره تلخ از ترکی�ه دارم .میدانم باندهایی
که میخواس�تند در ترکیه از من سوءاستفاده
کنند ،همین حاال هم در ترکیه هستند و برای
آینده مهدی نقشه کشیدهاند .از او میخواهم
ش و آیندهاش را دوس�ت دارد ،نرود.
اگ�ر جان 
ب�ار دیگ�ر میخواهم از طری�ق کاپ از مهدی
خواهش کنم به ترکیه نرود».

ایتالیا حریف ژرمنها شد

انتقام با دستان بوفون

 2تیم ایتالیا و اس��پانیا در هفتمین دیدار مرحله یکهش��تم نهایی یورو  ۲۰۱۶برابر هم به میدان رفتند که درنهایت این
فینال زودهنگام با برتری شاگردان کونته به اتمام رسید .این بازی تقابل فینالیستهای دوره قبل بود ،جاییکه ماتادورها
با  ۴گل به برتری رسیده بودند .بازی  2تیم با برتری تیم آبیپوش شروع شد و اولین خطر جدی در دقیقه  ۸بود ،جایی
که ضربه سر گراتزیانو پله را دخیا به زیبایی برگشت داد 2 .دقیقه بعد ضربه برگردان جیاکرینی را دخیا با همکاری دیرک
دروازه به بیرون فرس��تاد ولی چاکر داور ترکیهای در تصمیمی عجیب خطای جیاکرینی روی بوسکتس را اعالم کرد .در
ادامه بازی متعادل شد و توپ در میانههای میدان در جریان بود .در دقیقه 30خطای پیکه پشت محوطه جریمه ایتالیا را
صاحب یک ضربه ایستگاهی کرد تا ادر پشت توپ بایستد .ضربه ایستگاهی ادر را دخیا به طور ناقص برگشت داد و توپ
برگشتی را کیهلینی وارد دروازه اسپانیا کرد تا آتزوری پیش بیفتد .این اولین گلی بود که اسپانیا در10سال اخیر در مرحله
حذفی یک تورنمنت بزرگ دریافت میکرد .در نهایت نیمه نخس��ت این بازی با همان تک گل آتزوری به اتمام رس��ید .با
شروع نیمه دوم این اسپانیا بود که توپ و میدان را در اختیار گرفت اما ضدحمالت ایتالیاییها بارها و بارها دروازه دخیا
را تهدید کرد تا ایتالیا مانند نیمه دوم از نظر ایجاد موقعیت گلزنی کامال برتر از اسپانیا باشد .در دقایق پایانی بازی فشار
ایتالیا بیش��تر ش��د و در دقیقه 90هنرنمایی بوفون در دفع ضربه پیکه باعث شد تا در ادامه ایتالیا با یک ضدحمله سریع
توس��ط پله گل دوم خود را به ثمر برس��اند و کار دلبوسکه و ماتادورها در جام پانزدهم تمام شود .به اینترتیب ایتالیا با
پیروزی  - 2صفر مقابل اسپانیا هم صعود کرد و در مرحله یکچهارم حریف آلمان شد و هم انتقام باخت  -4یک مقابل
ماتادورها در فینال یورو  2012را گرفت.

برانکو گزینه جدی فدراسیون کرواسی برای جانشینی کاسیچ

رسانههای کرواسی از برکناری کاسیچ از هدایت تیم ملی این کشور و حضور برانکو ایوانکویچ در این تیم خبر دادند .به گزارش
ایس��نا و به نقل از  ،Portalokoتیم ملی کرواس��ی درحالی که شروع خوبی در یورو  2016داشت ،با شکست برابر پرتغال در
دقیقه  117وقت اضافه از رسیدن به مرحله بعد بازماند .در روزهای گذشته رسانههای کروات از جلسه فوری در فدراسیون فوتبال
کرواس��ی برای اخراج کاس��یچ و حضور یک مربی جدید خبر دادند .در این بین روزنامه  Portalokoدر گزارشی درباره حذف
کرواسی نوشت« :یورو 2016درسهایی ورای فوتبال برای ما داشت و فهمیدیم فاصله قرار گرفتن در اوج و برتر بودن با سقوط
خیلی کم است .درحالی که همه بعد از مرحله گروهی از صعود کرواسی صحبت میکردند و حتی در اواخر مسابقه در وقت اضافه
نیمه دوم نیز ضربه سر ویدا به دیرک دروازه پرتغال برخورد کرد ،کوارشما توانست دروازه کرواسی را باز کند تا کرواتها از جام
کنار بروند .فدراسیون فوتبال کرواسی از نحوه مربیگری کاسیچ در این تیم راضی نیست و قصد دارد برای انتخابی جامجهانی
یک مربی جدید بیاورد .بعد از آنکه صحبتهایی درباره حضور زوونمیر بوبان همتیمی سابق شوکر در تیم ملی این کشور مطر ح
شد ،اکنون نام برانکو ایوانکوویچ مطرح شده است .او اکنون در لیگ ایران مربیگری میکند و با دیناموزاگرب قهرمانی در کرواسی
را در سخت ترین شرایط کسب کرده و گزینه قابل اعتمادی برای فوتبال کرواسی مطرح میشود».

کارلوس کیروش به مرخصی رفت

س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران برای گذراندن مرخصی ایران را ترک کرد .به گزارش مهر ،کارلوس کیروش که طی روزها و
هفتههای گذشته درگیریهای زیادی با برخی مربیان باشگاهی از جمله برانکو داشت و درنهایت اردوهای تی م ملی را تعطیل کرد،
از این فرصت استفاده کرد و به مرخصی رفت .سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی راهی مرخصی شده که قرار بود تیم
ی یک اردوی آمادهسازی در ارمنستان و یک اردو نیز در اتریش داشته باشد که پس از درگیریهای لفظی که با برانکو داشت،
مل 
همه این برنامهها را کنسل کرد .زمان بازگشت کارلوس کیروش به ایران مشخص نیست.
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