ورزش بانوان
هشدار به مسئوالن

دوپینگ در یک قدمی
وزنهبرداری زنان است

مهر  :دیوید بکام در سالروز خداحافظیاش از دنیای فوتبال در اینستاگرام پست جالبی
منتشر کرده است .دیوید بکام اسطوره فوتبال انگلیس سال  2013در چنین روزی از دنیای
فوتبال خداحافظی کرد .او در پستی اینستاگرامی درخصوص این اتفاق عکسی منتشر
کرده و نوشته :نمیتوانم باور کنم که هفت سال از آخرین بازیام به عنوان یک فوتبالیست
حرفهای گذشته است .خاطرات فوق العاده ای وجود داشته و من بسیار خوششانس بودم
که در این مدت همتیمیهای فوقالعاده و هواداران شگفتانگیز داشتهام .هنوز هم دلتنگ
آن لحظات هستم .نمیتوانیم منتظر فصل آینده با اینترمیامی بمانم.

باشگاه خبرنگاران جوان :فدراســیون فوتبال ایران درخواست رسمی خود را برای
تعویق زمان برگزاری مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به  AFCارسال کرد .باتوجه به تعویق
جام جهانی فوتسال لیتوانی و ایجاد بازه زمانی مناسب جهت تغییر زمان مسابقات قهرمانی
آسیا  ،۲۰۲۰درخواست رسمی ایران جهت تعویق مسابقات قهرمانی آسیا (انتخابی جام
جهانی) به  AFCارسال شد .پیشنهاد میشود زمان برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا از
آگوست  ۲۰۲۰به فوریه  ۲۰۲۱موکول و برنامهریزی جدیدی صورت بگیرد تا با توجه به
شیوع ویروس کرونا ،تیمها آمادهسازی مناسبی برای مسابقات داشته باشند.

فارس :اسطوره فوتبال ایران به عنوان یکی از ستارههای فراموش نشدنی لیگ امارات
انتخاب شد .او در فصل  2002-2003برای الشباب بازی کرد و توانست عملکرد خوبی
از خود نشان دهد.در لیگ امارات ســتارههای بزرگ خارجی زیادی بازی کردهاند که
فراموش نخواهند نشد .بازیکنانی مثل عابدی پله که از سال  ۱۹۹۸تا  ۲۰۰۰برای العین
بازی کرد و یا جورج وآه که از سال  ۲۰۰۱تا  ۲۰۰۳برای الجزیره بازی کرد و علی دایی که
یک فصل در الشباب بود.الکوره این بازیکنان را جزو ستارههای فراموش نشدنی فوتبال
امارات معرفی کرده است.

4
طی  ۲۴ســاعت اخیر دو لیگ فوتبال در
کشورهای مکزیک و اسکاتلند به کار خود
پایان دادند ،اما شــرایط هیچکدام شبیه
به لیگ برتر ایران نبود .شــیوع ویروس
کرونا باعث شده تا مســابقات فوتبال در
نقاط مختلف جهان بــه حالت تعلیق در
بیاید و بعد از حدود دو ماه حاال کشورهای
مختلف با توجه به شــرایط خودشان یا
مســابقات را ادامه میدهند یا دستور به
پایان میدهنــد .در میان همانهایی که
مسابقات را تمام میکنند نیز برخی تیم
قهرمان را مشخص میکنند و برخی دیگر
خیر .این در حالی اســت که مســابقات
فوتبال در ایران قرار است از  ۲۹خردادماه
آغاز شــود و همچنین بعضــی از تیمها
خواهان پایان لیگ هستند.
لیگ مکزیک در حالی به کار خود پایان
داد که شرایط متفاوتی داشت .مسابقات
در دو نیمفصل برگزار میشــود و مانند
آرژانتیــن در هر نیمفصــل تیم قهرمان
مشخص میشــود .در نیمفصل نخست
که آپرتورا نام داشــت تیم ســانتوس به
مقام قهرمانی رسیده بود ،اما در نیمفصل
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شــدیدی در صدر جدول به وجود آمده
بود و دو تیم کــروز آزول و لئون با فاصله

اعالم شروع مسابقات با ارسال نامهای از سوی رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران

لیگ برتر فوتبال از دوم تیرماه آغاز میشود

رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران با ارسال نامهای به
باشگاهها زمان رسمی شروع مسابقات در لیگهای
مختلف را اعالم کرد که براســاس آن لیگ برتر با
انجام دیدار معوقه استقالل و فوالد خوزستان در
 ۲۹خرداد و زمان شروع هفتگی از دوم تیر به صورت
رســمی آغاز میشــود .حیدر بهاروند سرپرست
فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ در نامهای

به باشگاهها ،هیئتهای فوتبال و ادارات کل ورزش
و جوانان استانها زمان آغاز تمرینات تیمها را طبق
رعایت پروتکلهای بهداشــتی به شرح زیر ابالغ
کرد:با استناد به پروتکل مصوبه ستاد مبارزه با کرونا
در ورزش که مورد تأیید وزارت بهداشت نیز بوده
و در روزهای آتی نیز این مصوبات ارســال خواهد
شد خواهشمند است با در نظر گرفتن تمام جوانب

لیگ برتر

یک امتیازی در صدر بودند و الباقی تیمها
نیز با فاصله چهار امتیاز در پی آنها بودند.

امر نسبت به رعایت موارد ذیل توسط باشگاهها و
با نظارت ستاد مقابله با کرونا در ورزش دقت الزم
را به عمل آورید.
 -۱پیگیری امور مربوط به بازگشایی محل تمرینات
و ورزشــگاهها توســط هیئت فوتبال استانها و
باشــگاههای ذینفــع از اداره کل ورزش و جوانان
استان و انجام امور مربوط به ضدعفونی کردن آنها.
 -۲فراخوان بازیکنان و عوامل کادر فنی توســط
باشگاهها.
 -۳انجام تستهای استاندارد مربوط به تشخیص

خبر ویژه

تازهترین واکنش قلعهنویی درباره ادامه لیگ و قهرمانی پرسپولیس

وقتی حرف تعطیلی زده شد
کسی ادعای قهرمانی نکرد

سرمربی تیم فوتبال سپاهان میگوید اولویت اول همه
باید سالمتی جامعه باشــد و باید به هر تصمیمی که
مسئوالن برای لیگ برتر فوتبال میگیرند ،تمکین کرد.
امیرقلعه نویی سرمربی تیم فوتبال سپاهان در مصاحبه
با رادیو جوان در خصوص ادامه رقابتهای لیگ نوزدهم
و مشخص شدن قهرمان گفت :اینکه ما مخالف یا موافق
شروع دوباره لیگ باشیم یک بحث است ،بحث دیگر
این است که وقتی مسئوالن تصمیم میگیرند همه ما
باید تمکین کنیم .مدیران باشگاههایی که بیانیه دادند
و خواستار تعطیلی لیگ شدند درباره قهرمان شدن یا
نشدن تیمی حرفی نزدند ،اما بعضی از دوستان حرکاتی
میکنند و وارد مسائل حاشیهای میشوند تا خودشان
را محبوب کنند.
او ادامه داد :بحث من این اســت کــه آن عزیزانی که
بیانیه دادند ،گفتند به خاطر سالمت جامعه و دغدغه و
مشکالت پساکرونا لیگ را تعطیل کنید ،حاال اگر فردا
بگویند فالن تیم قهرمان است ،خب قهرمان شده است.
بعضی از افراد که نمیدانیم به آنها آدم بگوییم یا نه،
دنبال مسائل دیگری هستند! ما میگوییم اول سالمت
جامعه ،دوم مشکالت اقتصادی که در این چند ماهه
گریبانگیر مردم و قشر آسیبپذیر شده است و بعد از آن
هم مسائل پسا کروناست که دولتمردان باید فکری به
حال آن کنند .قلعهنویی در پاسخ به این پرسش که اگر
سازمان لیگ مسابقات را تعطیل و پرسپولیس را قهرمان
اعالم کند آیا او تمکین میکند یا خیر هم توضیح داد:
بحث ما نیســت .من یک مثال میزنم .یک الیحه به
مجلس میرود و موافقان و مخالفانی دارد .وقتی الیحه
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پایان متفاوت لیگهای اسکاتلند و مکزیک؛ شبیه ایران نبودند

دوم  ۱۰بازی آن به انجام رســیده بود و
هفت هفتــهاش باقی مانده بــود .رقابت

ورزش
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عکس:تسنیم

ایرنا :وزنهبرداری زنان ایران ،رشــتهای نوپاست و
باید به رشد آن کمک شود نه آنکه یک مربی مسیر
افتخارآفرینــی را با پیشــنهاد دوپینگ به دختران
وزنهبردار مسدود سازد و به این قشر از ورزش آسیب
برســاند .تلخکامیهای وزنهبرداری ایران با افیونی
به نام دوپینگ گره خــورده  و در برخــی از مواقع
آسیبهایی را متوجه این رشته کرده که جبرانناپذیر
است .آسیبهایی که آخرین ضربه آن کاهش سهمیه
المپیک ایران در بخش مردان و زنــان هر کدام دو
ســهمیه بود  .در حالی که هر کشور میتواند هشت
ســهمیه (چهار ســهمیه مردان و چهار سهمیه در
بخش زنان) برای حضور در المپیک داشته باشد این
تعداد برای وزنهبرداری ایران به عدد چهار رسیده و
عمال ایران دو ســهمیه در المپیک توکیو دارد .زیرا
وزنهبرداری زنان هیچ شانسی برای کسب سهمیه
المپیک ندارد و در خوشبینانهترین حالت ممکن با
وایلد کارت شاید بتواند یک سهمیه بگیرد.
در حالی که َزهر تلخ محرومیتها از  آمپول دوپینگ
مدتها تن وزنهبرداری ایران را رنجــور کرد ،اما با
توجه به مبارزه گسترده جهانی در وزنهبرداری علیه
دوپینگ ،کشــورها اقدامات جدی علیه این پدیده
داشته باشند .وزنهبرداری زنان ایران کودکی نوپاست
که برای رشــد و بالندگی آن باید جوانب مختلف را
مورد بررســی قرار داد و با تدبیر آن را از آسیبهای
محیطی مانند گســترش داروهای نیروزا دور نگاه
داشــت ،اما در روزهایی که ویــروس کرونا موجب
خانهنشینی و گسترش خالقیتهای مختلف شده،
صحبت برخی از ورزشکاران قدیمی این رشته برخی
از حقایق را برمال میکند  .چنانچه «رسول تقیان»
وزنهبردار ملیپوش اســبق تیم ملی وزنهبرداری و
دارنده مدال طال و برنز پیکارهای قهرمانی آسیا که
در صفحه شخصی خود در اینســتاگرام به صورت
زنده صحبت میکرد ادعایی را مطرح کرد  .او اعالم
کرد که یک مربی در اســتان اصفهــان به دختران
وزنهبــردار «اکســاندرولون»  و «تریموبالن» برای
تمرین وزنهبرداری میدهد.
وی عنوان کرد :فــردی چون من که  ۲۵ســال در
وزنهبرداری سابقه دارم هنوز این داروها را ندیدهام.
این داروها میان بدنســازان رایج است زیرا آزمایش
دوپینگ ندارند .این مربی این داروها را به دختران
 ۱۶ساله تزریق میکند و پدر و مادران این دختران به
هیئت استان اصفهان و به اسم «رسول تقیان» اعتماد
میکنند و خود را در این زمینه مسئول میدانم .وی
ادامه داد :آن دختر نمیداند که عوارض آن چیست.
یکی از عوارض این دارو رشــد به یکباره عضالت و
بدن ورزشکار است و پس از مدتی متوقف میشوند  .
چنین باشگاهی قلتگاه اســت و اگر درش را ببندند
سودش برای جامعه بهتر است.
وی گفت که اسمی از سرمربی نمیآورم و سر صحبتم
با کسانی است که وزنهبرداری را ادامه میدهند .باید
در این زمینه فرهنگسازی کنیم تا آن وزنهبردار به
حرف مربی برای تزریق چنیــن آمپولهایی گوش
ندهد .نمیتوانیم مربیان را حذف کنیم .والدین آن
دختر اگر بدانند عوارض این داروها چیست آن مربی
را با تبر نصف میکنند.
با شنیدن سخنان تقیان خبرنگار ایرنا در این زمینه به
گفتوگو با «حمیدرضا فدوی» رئیس هیئت استان
اصفهان پرداخت .وی عنوان کرد :هر حرف و صحبتی
که میکنیم باید مدرک و ســندی داشته باشیم .تا
وقتی مدرک محکمی ارایه نشود پیگیری هم صورت
نمیگیرد .از تقیان خواستیم تا مدارک حرفهایی
که میزند را بفرستد تا پیگیری کنیم .تقیان حتی در
الیو اینستاگرام اسم سرمربی را نبرده چگونه میتوان
به حرفهای او اعتماد کرد.
البته اعالم برخی از مشــکالت در فضای مجازی به
تندبادی از خبر تبدیل میشــود که به سرعت هر
چه تمامتر در فضای ورزش کشــور خواهد پیچید.
اینگونه نیســت که مانند یک خبر آن را تکذیب یا
مدیر رســانه آن را حذف کند بلکــه گفتوگو زنده
آن هــم در فضایی که متعلق به خاص و عام اســت
موجب خواهد شد تا ذهنها به سمت و سوی یافتن
اصل ماجرا باشند .اینکه تقیان نامی از یک مربی به
زبان نیاورده است دلیلی بر آن نیست حافظه مردم،
داستان تزریق آمپول به دختران را فراموش کنند،
بلکه تقیان امروز بیش از هر فردی بــه دنبال ارائه
مدرک است مدرکی که اگر رو شود بسیاری از حقایق
را در مورد فرد خاطی مشــخص میکند .البته تنها
تقیان نیست که باید پیگیر ماجرای تزریق به دختران
وزنهبردار اصفهانی باشد بلکه فدراسیون وزنهبرداری
با درسگیری از اتفاقات گذشته خود را موظف بداند
که ماجرا را تا پایان آن پیگیری و نتیجه تحقیقات را
در اختیار رسانهها قرار دهد زیرا باید به جامعه زنان
وزنهبردار کمک شــود تا بدون حاشــیه و در مسیر
درست برای افتخارآفرینی گام بردارند.چهره شدن
و اســتفاده از توانایی ذاتی این روزها یکی از دغدغه
دختران وزنهبردار به شــمار میرود ،آنان باور دارند
زمانی که در این دیار بزرگانی مانند محمود نامجو،
محمد نصیری ،حســین رضازاده ،بهداد ســلیمی،
ســهراب مرادی و کیانوش رســتمی به قله افتخار
میرسند آنان نیز این توانایی را دارند که آغازگر راهی
باشند که در ادامه در آن نســلهای طالیی گام به
میدان بگذارند .البته ممکن است که تعلیم و آموزش
غلط نه تنها برخی از این دختران را در مسیر قهرمانی
قرار ندهد بلکه موجب شود تا زندگی قهرمانی آنان
نیز در مســیر نابودی قرار گیرد .باید کودک نوپای
وزنهبرداری زنان با تدبیر فدراســیون و هیئتهای
استانی به بهترین شــکل ممکن پرورش داده شود.
این امر جز با آموزشهای صحیح در جهت مقابله با
دوپینگ ورزشکاران و محرومیتهایی که سالهاست
گریبانگیر آنان میشود ،محقق نخواهد شد   .

واکنش دیوید بکام در سالروز خداحافظیاش از فوتبال

ایران خواستار تعویق مسابقات فوتسال  2020شد

علی دایی جزو ستارههای لیگ فوتبال امارات

تبدیل به قانون شد همه تمکین میکنند .آن نمایندهای
هم که مخالف بوده تمکین میکند .در این یک سال و
نیم چقدر در حق سپاهان ظلم و اجحاف شد؟ هر کسی
هم که قهرمان شد مبارکش باشد اما من یک حرف دارم.
در این مواقع که دیگر کشورها هم تجربه آن را نداشتند
چه برسد به ایران و من امیر قلعهنویی ،هر اتفاقی میافتد
باید عدالت اجرا شود .باالخره یک سری تیمها پایین
و باالی جدول حضور دارند که شــانس سهمیه دارند.
یک سری تیمهای لیگ یکی هم مثل مس رفسنجان
هســتند .اگر به لیگ برتر نیایند در حقشان اجحاف
شده است .سرمربی سپاهان درباره صحبتهای هاشم
بیکزاده که گفته بود در استقالل زمان قلعهنویی بعضی
از بازیکنان کم کاری میکردند هم بیان کرد :ما در آن
سال چند مشکل داشتیم و از یک جناح نبود .یک جناح
از خارج از مجموعه استقالل بود که میخواستند ما را
از استقالل دور کنند .یک سریها درون تیم بودند و از
بیرون تیم خط میگرفتند .یک سری دغدغههای مالی
هم وجود داشت .من فکر نمیکردم درون تیمی به من
اینطور ضربه بزنند .من همان موقع هم متوجه شدم
اما گفتم شاید اشتباه میکنم و نباید آخرتم را بفروشم.
من دو نمونه به شــما بگویم .تیمهایی که من تحویل
گرفتم مشکالت زیادی داشــتند ،اما ما نتایج خوبی
گرفتیم .در شــش ماه اولی که در تراکتور بودم پولی
نگرفتم .در زمان آقای آجرلو در چند ماه آخر حتی یک
ریال هم پول نگرفتیم .همان سال در تراکتور سهمیه
گرفتیم .در استقالل کلی مشــکالت داشتیم و محل
تمرین نداشتیم.

حاشیه

به همین دلیل مسئوالن فوتبال مکزیک
تصمیم گرفتند در این شرایط مسابقات
را بدون تغییر قهرمان تمام کنند و کام ً
ال
منطقی به نظر میرسید .در اسکاتلند اما
سناریو فرق داشــت .در آنجا مسابقات با
قهرمانی سلتیک و ســقوط تیم هارتس
همراه شد .لیگ  ۱۲تیمی اسکاتلند به این
صورت است که تیمها سه بار به مصاف هم
میروند و سپس جدول به دو بخش شش
تیمی تقسیم میشود و هر تیم مجددا ًپنج
بازی انجام میدهد تا در پایان هر تیم با ۳۸
بازی به کار خود پایان دهد .به این ترتیب
هشت هفته تا پایان مسابقات باقی مانده
بود چرا که هر تیم به استثنای دو تیم ۳۰
بازی انجام داده بودند .سلتیک با فاصله
 ۱۳امتیاز در صدر جدول حضور داشت و
رنجرز به عنوان نزدیکترین تعقیب کننده
با یک بازی کمتر در رده دوم جای داشت.
در قعر جدول اما هارتس در حالی به دسته
پایین سقوط کرد که تنها چهار امتیاز با
تیم باالسری خود فاصله داشت و همین
مسئله باعث شد تا آنها شدیدا ً به تصمیم
گرفته شده معترض باشند.

ویروس کرونا برای بازیکنان و عوامل کادر فنی و
اجرایی باشگاهها طبق دستور ستاد مقابله با کرونا
در ورزش.
 -۴تحویل نتایج تســتهای انجام شده به ستاد
فوقالذکر یا ایفمارک و اخذ مجوزهای الزم.
بدیهی اســت با توجه به مصوبات ســتاد مبارزه
بــا کرونــا در ورزش در خصــوص رعایــت
پروتکلهای بهداشتی و پزشــکی در تمرینات و
مســابقات ،جزئیات این پروتکلها متعاقباً اعالم
میشود.

منهای فوتبال
 چرخه انتخابی به نفع کشتی
کشورمان است

ایرنا :مربی اســبق تیم ملی کشتی آزاد گفت:
قانونمندی در انتخابی تیمهای ملی کشتی به
نفع کشتی کشورمان است وفدراسیون باید پای
چرخه انتخابی بایستد.
امیرتوکلیان افزود :یک کشــتیگیرباید بداند
تکلیفش برای رسیدن به دوبنده تیم ملی چیست
و از چــه مراحلی باید عبور کند  .فدراســیون و
همه اهالی کشتی باید پای چرخه انتخابی تیم
ملی بایســتیم .یعنی توصیه ،موقعیت یا صرف
نتیجهگیری نباید خللی در اجرای آن ایجاد کند
و چرخه انتخابی باید مالک عمل قرار گیرد و این
موضوع به نفع کشتی کشورمان است.

برخی حضور در انتخابی را
توهین قلمداد میکردند

ایسنا :ملیپــوش اسبق کشــتی آزاد نوشت:
چرخه انتخابی تیم ملی از قدیم وجود داشته و
هیچ وقت هم نمیشد انتظار داشت که صددرصد
اجرا شود ،چون بعضی از کشتیگیران شرکت در
قلمداد

انتخابــی را توهیــن بــه خودشــان
میکردند.
حسن رحیمی با انتشار پستی در فضای مجازی
در خصوص طرح جدید چرخه انتخابی تیمهای
ملی کشتی نوشــت :چرخه انتخابی تیم ملی،
در دوره کشــتی گرفتن ما با عنــوان «فرآیند
انتخابی تیم ملی» هر ساله اجرا میشد .تا جایی
که به یاد دارم از ســال  ۲۰۱۳تــا  ۲۰۱۸اکثر
کشــتیگیران خوب هر وزن تالش میکردند
در انتخابی تیم ملی جز نفرات برتر باشند .بعد از
انتخابی تیم ملی هم کشتیگیران اوزانی که هنوز
تکلیفشان روشن نبود ،به مسابقات بینالمللی
اعزام میشدند یا مسابقات درون اردویی برگزار
میشد تا بهترین نفرات انتخاب شود.

پیشنهاد وسوسهانگیز اماراتیها به دیاباته

خبرورزشــی :یکی از بازیکنانی که این روزها شــایعات زیادی در رابطه با
جداییاش از استقالل و پیوستنش به یک تیم اماراتی برسرزبانهاست ،شیخ
دیاباته است .مهاجم ارزشمند آبیپوشان که در فصل جاری انصافاً گلهای فوق
العادهای به ثمر رسانده است.
افتتاح حساب مشکوک
هنگامی که قرار شد استقالل از طریق صرافی پول به حساب شیخ بریزد و
طلب معوقهاش را تسویه کند ،از این بازیکن خواسته شد به دلیل بحث تحریمها،
در یک بانک خارج از اتحادیه اروپایی حساب باز کند .از قضا دقیقاً در همان روزها
شایعه ارائه پیشنهاد توســط العین و الوحده امارات به دیاباته مطرح شد و این
بازیکن نیز همزمان با شایعه فوق در دبی حساب باز کرد .البته آن زمان بحث بر
سر آن بود که اگر دیاباته در امارات یا ترکیه حساب داشته باشد راحتتر میتوان
پولش را پرداخت کرد ولی حاال زمزمههایی مطرح شده مبنی بر اینکه شاید محل
افتتاح حساب مهاجم استقالل با کشوری که میخواهد فوتبالش را در آنجا ادامه
بدهد ارتباط مستقیمی دارد!

پیشنهاد  ۷۰درصدی
در رابطه با پیشنهاد اماراتیها به دیاباته هنوز چیزی رسمی نشده ،اما
به صورت غیررسمی بحثهای زیادی مطرح است مبنی بر اینکه واسطههای
انتقال شفر به تیم بنییاس حاال دنبال آن هســتند که مهاجم استقالل را نیز
اماراتی کنند .حتی شنیدیم به شیخ گفته شده اگر از استقالل جدا شود و فصل
آینده به لیگ حرفهای امارات بپیوندد ،یکی از تیمهای این کشور حاضر است
در همان ابتدای کار  ۷۰درصد از کل مبلغ قرارداد ســال اول را به حساب این
بازیکن واریز کند.
البته همه این حواشی در حالی مطرح شده که مدیران باشگاه استقالل مدعی
هستند شیخ دیاباته تا پایان فصل آینده با این باشگاه قرارداد دارد و جداییاش
از جمع آبیها بدون دریافت رضایتنامه میسر نیست .ادعایی که البته در رابطه
با تیام هم مطرح شد و همه دیدیم این بازیکن در تابستان سال  ۹۷چقدر راحت
از استقالل جدا شد.

نقل و انتقاالت

بازگشت ستاره استقاللی به قطر

یک رسانه قطری در خبری مدعی شــد هافبک ایرانی باشگاه یوپن بلژیک در
آستانه بازگشت به االهلی قرار دارد .نشریه «استاد الدوحه» قطر درخبری مدعی
شد امید ابراهیمی ،هافبک ایرانی االهلی که فصل گذشته برای این تیم بازی
میکرد ،بعد از اتمام قرارداد قرضیاش با یوپن بلژیک در یک قدمی بازگشت به
لیگ ستارگان قطر قرار دارد.
بر همین اساس مسئوالن باشگاه االهلی در تالش هستند تا قراردادشان با لوری،
مدافع استرالیایی خود را فسخ کنند تا ابراهیمی جانشین این بازیکن شود و در
فصل آینده دوباره برای این تیم بازی کند.

عکس خبر

رئیس سابق فدراسیون فوتبال:

ویلموتس سرمان کاله گذاشت

رئیس سابق فدراســیون فوتبال گفت :اگر ویلموتس
گفته قراردادش دســتکاری شــده ،از ادبیات خوبی
استفاده نکرده است؛ بهترین جملهای که میشد در
مورد ویلموتس اســتفاده کرد ،این بود که او ســر ما
کاله گذاشت.
مهدی تاج دربــاره ادعای ویلموتــس مبنی بر اینکه
قراردادش با فدراسیون فوتبال دستکاری شده است؛
اظهار داشت :اص ً
ال امکان دستکاری در هیچ قراردادی
نیست .هر قراردادی زیر نظر فیفا بسته میشود ،باید
پولش پرداخت شود .فدراســیون منابعش از فیفا بود
و در آن زمان هم آن نهاد نتوانســت پول این مربی را
پرداخت کند.
وی در ادامه افزود :به مســئوالن نامــه زدیم و حتی

 10-15نامه بانک مرکزی نوشت که این قرارداد فسخ
نشود ولی هر کسی قرارداد را فسخ کند ،باید پول طرف
مقابل را پرداخت کند .خوشــبختانه در این قرارداد
آمده است ،هر طرفی قرارداد را فسخ کرد ،باید سه ماه
غرامت بدهد.
رئیس ســابق فدراســیون در خصوص اینکه گفته
میشود فدراسیون برای ویلموتس یک بنز در اختیار
گرفته بود و صبحانه و نهار او  ۴.۵میلیون آب خورده
است؛ خاطرنشــان کرد :نه بنزی در کار بوده و نه این
اخبار درست است .یک ماشــین عادی در اختیار او
بود که قب ً
ال هم در اختیار داشتیم .این خودرو اکنون
در کمپ تیمهای ملی است .این اخبار بدی است که
خیلی از آنها را قبول نمیکنم.

رقابت تیمهای بزرگ پرتغال برای جذب طارمی

روزنامه «ابوال» پرتغال از مهدی طارمی به عنوان یکی از گزینههای مدنظر باشگاه پورتو برای
فصل بعد یاد کرد.
این مهاجم ایران که پیش از این روی جلد روزنامه «رکــورد» پرتغال هم رفته بود ،اکنون
هم عکس و هم نامش جزو خبرهای روی جلد روزنامه «ابوال» قرار گرفته است .این روزنامه
پرتغالی خبر داده که باشگاه پورتو «مهدی طارمی» مهاجم ریوآوه و «زایدو سانوسی» مدافع
نیجریهای تیم ســانتا کالرا را مدنظر دارد و احتمال دارد این بازیکنان فصل آینده به پورتو
بروند.

