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شوک به طارمی و پورتو 
احتمال حذف از لیگ قهرمانان اروپا

آیــا مهــدی طارمــی و 
از  آینده  فصــل  همبازیانش 
حضــور در رقابتهای اروپایی 
محروم خواهند شــد؟ سایت 
مدعی   livescore معتبــر 
شــده در صورتی که پورتو و 
اسپورتیگ پرتغال تا آخر ماه 
آینده میالدی جریمه شان را 
پرداخت نکنند، به مدت یک فصل از حضور در رقابتهای اروپایی محروم خواهند 
شــد. این موضوع به خاطر قوانین مربوط به فیرپلی مالی یوفا اســت و پورتو با 
جریمه ای 300 هزار یورویی روبرو شــده و در صورتی کــه تا 31 ژانویه 2022 
نتواند این پول را فراهم کند، نمی تواند در رقابتهای اروپایی شــرکت کند. هنوز 
مشــخص نیســت این محرومیت مربوط به کدام فصل خواهد بود منتهی طبق 
نوشته الیواسکور، در صورتی که خبری از پرداخت جریمه نباشد، پورتو و 7 تیم 
دیگر، در یکی از ســه فصل آینده، از حضور در رقابتهای اروپایی محروم خواهند 
شد. مهدی طارمی و یارانش، در مرحله گروهی لیگ قهرمان اروپا، بعد از لیورپول 
15 امتیــازی در رده دوم گروه دوم قرار دارند و شانســان برای صعود به مرحله 
بعدی، بیشتر از میالن و آتلتیکو مادرید است. حاال باید منتظر ماند و دید تا آخر 
ژانویه، باشگاه پرتغالی این جریمه را پرداخت خواهد کرد یا اینکه یک اتفاق تلخ 

در انتظار مهدی طارمی و همبازیانش خواهد بود.

اخباری بهترین دروازه بان لیگ قهرمانان آسیا شد
دروازه بــان تیــم فوتبال 
تراکتور تبریز از دید کاربران 
آسیا  فوتبال  کنفدراســیون 
به عنوان برتریــن دروازه بان 
لیگ قهرمانان آســیا 2021 
انتخاب شد. به گزارش ایرنا، 
آسیا  فوتبال  کنفدراســیون 
پس از پایان مســابقات لیگ 
قهرمانان آسیا  2021 در یک نظرسنجی  به انتخاب برترین دروازه بان حاضر در 
این تورنمنت پرداخت که اخباری هم در این نظرسنجی حضور داشت. محمدرضا 
اخباری که در این رقابت ها توانســت پنج کلین شیت را با تراکتور تبریز به ثبت 
 AFC برساند با کسب بیشترین آرا به عنوان بهترین دروازه بان از سوی کاربران
انتخاب شــد. اخباری در 7 دیداری که بــرای تیمش در این رقابت ها انجام داد، 
موفق به ثبت 5 کلین شــیت شــد و تنها ۴ گل دریافت کرد. او در 7۹ درصد 
موقعیت ها نیز عکس العمل خوبی نشان داده تا با این آمار در بین بهترین گلرهای 
حاضر در لیگ قهرمانان آســیا 2021 قرار گیرد. او 5۴.۹1 درصد آرا را تصاحب 
کرد. جو هیون وو دروازه بان اولســان، عبداهلل المعیــوف دروازه بان الهالل، میچ 
النگراک دروازه بان ناگویا و چران سینگ دروازه بان گویای هند دیگر نفراتی بودند 

که در این نظرسنجی حضور دارند.

یک ایرانی رقیب طارمی برای پوشکاش!
تعریــف و تمجیدهــا از 
گل زیبای حسین طیبی در 
پرتغال ادامه دارد.  به نقل از 
اسپورتال، بنفیکا که حسین 
طیبی را در اختیــار دارد به 
مصاف هاالداس مجارســتان 
رفت و در نهایت موفق شــد 
به پیروزی ۸ بر 3 دست پیدا 
کند. در این دیدار حســین 
طیبی توانســت دو گل به ثمر برســاند که گل اول او فوق العاده بود و توانست 
از زاویه بســته دروازه حریف را باز کند تا حیرت همــه را برانگیزد. خیلی ها در 
شبکه های اجتماعی همچنان در حال بررسی این گل هستند و واکنش ها به این 
گل ادامه دارد. در حالی که جایزه پوشــکاش مربوط به بهترین گل سال فوتبال 
اســت ولی کاربران از این گل به عنوان زیباترین گل یاد کردند و خواهان دادن 
جایزه زیباترین گل سال به حسین طیبی هستند.  این در حالی است که مهدی 
طارمی مهاجم ایرانی نامزد ایرانی برای جایزه پوشکاش است. حسین طیبی لژیونر 
ایرانی به دلیل مصدومیت نتوانست در جام جهانی لیتوانی تیم ملی فوتسال ایران 
را همراهی کند که برابر قزاقستان شکست خورد و از رسیدن به جمع چهار تیم 

برتر بازماند.

برنامه کامل رقابت های والیبال قهرمانی 
باشگاه های مردان جهان

مسابقات والیبال قهرمانی 
باشــگاه های مردان جهان از 
روز سه شــنبه 16 آذرماه در 
بتیم آغاز می شــود و با توجه 
ایران  به اختالف 6.5 ساعته 
و برزیــل، این رقابت ها از 30 
دقیقه بامــداد 17 آذرماه به 
وقت تهران شروع خواهد شد.
به گــزارش روابط عمومی فدراســیون والیبال، مســابقات والیبال قهرمانی 
باشگاه های مردان جهان سال 2021 از 16 تا 21 آذرماه سال جاری با حضور 6 

تیم در شهر بتیم برزیل برگزار خواهد شد.
مرحله مقدماتی این رقابت ها در دو گروه زیر آغاز می شــود و در پایان از هر 

گروه دو تیم برتر به مرحله نیمه نهایی صعود خواهند کرد:
گروه A: ، لوبه )ایتالیا(، یوپی سی ان )آرژانتین( و فون ویک تاباته )برزیل(

گروه B: ســادا کروزیرو )برزیل(، فوالد ســیرجان ایرانیان )ایران( و  ترنتینو 
)ایتالیا(

**برنامه کامل مسابقات به وقت تهران به قرار زیر است:
چهارشنبه 17 آذرماه:

ساعت 30 دقیقه بامداد – گروه A: یوپی سی ان )آرژانتین( – فون ویک تاباته 
)برزیل(

ساعت چهار بامداد – گروه B: سادا کروزیرو )برزیل( – فوالد سیرجان ایرانیان 
)ایران(

ساعت 23 و 30 دقیقه – گروه A: ، لوبه )ایتالیا( – یوپی سی ان )آرژانتین(
پنج شنبه 1۸ آذرماه:

ساعت سه بامداد – گروه B: فوالد سیرجان ایرانیان )ایران( – ترنتینو )ایتالیا(
ساعت 23 و 30 دقیقه – گروه A: لوبه )ایتالیا( – فون ویک تاباته )برزیل(

جمعه 1۹ آذرماه:
ساعت سه بامداد – گروه B: سادا کروزیرو )برزیل( – ترنتینو )ایتالیا(

 – A ساعت 23 و 30 دقیقه: دیدار نخست مرحله نیمه نهایی (تیم اول گروه
)B تیم دوم گروه

شنبه 20 آذرماه:
ساعت سه بامداد: دیدار دوم مرحله نیمه نهایی  )تیم اول گروه B – تیم دوم 

)A گروه
ساعت 23 و 30 دقیقه: )دیدار رده بندی(

یکشنبه 21 آذرماه:
ساعت سه بامداد: )دیدار نهایی(

بعد از استقالل
تبلیغات محیطی به پرسپولیس هم واگذار شد

باشگاه پرسپولیس اعالم کرد از این پس تبلیغات محیطی را این باشگاه انجام 
خواهد داد به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، پس از مذاکرات سیدمجید صدری 
با حمید ســجادی وزیر ورزش و شــهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون 
فوتبال، تبلیغات محیطی به پرســپولیس واگذار شــد. به این ترتیب از این پس 
تبلیغات محیطی را باشگاه پرســپولیس انجام خواهد داد. پرسپولیس در بازی 
هفته جاری با تیم »هوادار« که میزبان اســت، تبلیغات محیطی را در ورزشگاه 

آزادی انجام خواهد داد.
پیش از این باشگاه استقالل هم در توافق با فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ 

اعالم کرده بود که تبلیغات محیطی به این باشگاه واگذار شده است.

اخبار کوتاه

شــهرآورد ۹7 پایتخــت بیــن تیم های اســتقالل و 
پرســپولیس بدون اینکه موقعیت گلی داشــته باشــد با 

تساوی بدون گل به اتمام رسید.
به گزارش ایرنا، این دیدار از ســاعت 16:20 دقیقه روز 
)شنبه( در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران آغاز شد 

و در نهایت با تساوی صفر بر صفر به اتمام رسید.
»موعود بنیادی فر« با کمک های »حســن ظهیری« و 
»علیرضا ایلدورم« قضاوت این دیدار حســاس را برعهده 

داشت.
جایــگاه دو تیم در جدول رده بندی و حساســیت های 
همیشگی شهرآورد موجب شــده تا امتیازهای این بازی 
دارای اهمیت زیادی باشــد چراکه تیم برنده می توانست 

شرایط خوبی در جدول پیدا کند.
بازی در حالی آغاز شد که مطابق انتظار بازهم مربیان 

ترکیبی محتاط را روانه میدان کردند.
استقالل بازی را هجومی آغاز کرد و اشتباهات بازیکنان 
پرســپولیس موجب شــد تا حریف در همان ابتدا صاحب 

موقعیت شود.
به تدریج پرسپولیس با طراحی حمالت از جناح راست 

روی دروازه حریف خطرناک نشان داد.
در دقیقه یازدهم ضربه ســر »رودی ژستد« با اختالف 

زیادی از روی دروازه پرسپولیس به بیرون رفت.
در دقیقه 1۴ »امیرحسین حسین زاده« وینگر استقالل 
در موقعیتــی تک به تک با »حامد لــک« قرار گرفت که 
کمک داور اعالم آفســاید کــرد. »فرهاد مجیدی« به این 

تصمیم اعتراض شدیدی داشت.
در دقیقــه 23 »کمــال کامیابی نیــا« پــس از تکلی 
 خشــن و بی مــورد، کارت زرد دریافت کرد تا نخســتین 

اخطاری بازی باشد.
در ادامه نیمه نخســت اشــتباهات متعدد بازیکنان در 
ارسال پاس موجب شد تا موقعت مناسبی شکل نگرفته و 

تیم ها با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند.
نیمــه دوم با حمله پرســپولیس آغاز شــد و این تیم 
می توانست به گل برســد که »وحید امیری« نتوانست از 

این بخت استفاده کند.
در دقیقه 5۴ ضربه سر »ســیاوش یزدانی« را »حامد 

لک« به سختی و در 2 مرحله مهار کرد.
در دقیقــه 62 »مهدی ترابی« ضد حمله اســتقالل را 
متوقف کرد و با کارت زرد جریمه شــد. دقایقی پس از آن 

»کوین یامگا« نخستین اخطاری استقالل شد.
سپس تصمیمات داور اعتراض تیم ها را همراه داشت و 
»امید عالیشاه« کاپیتان پرسپولیس هم در اعتراض شدید 

به بنیادی فر اخطار گرفت.
»آرش رضاوند« که تنها لحظاتی از حضورش در میدان 

می گذشت در دقیقه 75 اخطار گرفت.
در دقیقه ۸5 حرکت خوب »محمد دانشــگر« و پاس 
او به محوطه جریمه پرسپولیس را ژستد نتوانست به گل 
تبدیل کند. هرچند مدافع پرسپولیس نیز به ژستد برخورد 

کرد اما داور اعتقادی به خطا نداشت.
در دقیقــه ۹0 »ســعید آقایی« مدافــع قرمزها نیز به 
بازیکنان اخطاری اضافه شــد و ســپس »محمدحســین 

مرادمند« مدافع استقالل هم اخطار گرفت.
در نهایت این دیــدار بی کیفیت که غیــر از اعتراض، 
اخطار و پاس های اشــتباه متعدد چیز دیگری نداشــت با 

تساوی بدون گل به اتمام رسید.
پرســپولیس با این تســاوی به امتیاز 15 رسید و در 

رتبه ســوم قرار گرفت و اســتقالل هم 1۴ امتیازی شد. 
سیدامیرحســین قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور، 
سیدحمیدســجادی وزیر ورزش و جوانان، شــهاب الدین 
عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال، کادر فنی تیم ملی 
فوتبال ایران و مسووالن دو باشگاه این دیدار را از نزدیک 

تماشا می کنند.
ترکیب استقالل

سیدحسین حسینی، محمد حسین مرادمند، سیاوش 
یزدانی، روزبه چشــمی)آرش رضاوند(، مهدی مهدی پور، 
یامگا، جعفر ســلمانی، ژستد)ارســالن مطهری(، محمد 
دانشگر، رضا آذری)زبیر نیک نفس( و امیر حسین حسین 

زاده
ترکیب پرسپولیس

حامد لک، امید عالیشــاه)حامد پاکدل(، فرشاد فرجی، 
علی نعمتی، مهدی ترابی، میالد سرلک، کمال کامیابی نیا، 
مهدی شــیری، وحید امیــری، عیســی آل کثیر)مهدی 

عبدی( و سعید آقایی
گل گهر ۴ - سپاهان ۲

بازگشت خوش یمن قلعه نویی به نیمکت
گل گهر با نتیجه ۴ بر 2 ســپاهان صدرنشین را بدرقه 

کرد. 
گل گهر و سپاهان روز )شنبه( در چارچوب هفته هشتم 
لیگ برتر فوتبــال به مصاف هم رفتند کــه این دیدار با 

پیروزی ۴ بر 2 سیرجانی ها به پایان رسید.
در این دیدار آرمین ســهرابیان خیلی زود در دقیقه 2 
با فرصت طلبی توانست روی ارسال ضربه ایستگاهی، گل 
نخست گل گهر را به ثمر برساند. در ادامه سپاهان شانس 
جبران گل خورده را داشــت اما شهریار مغانلو یک پنالتی 

برای ســپاهان از دســت داد. 10 دقیقه پس از پنالتی از 
دست رفته سپاهان، تیکدری روی غفلت مدافعان حریف 
با شوتی سر ضرب دروازه سپاهان را باز کرد تا اختالف به 
دو گل برسد. تیکدری در ادامه توانست دبل کند و با نفوذ 
به عمق دفاع ســپاهان، در موقعیتی تک به تک گل سوم 

گل گهر در دقیقه 5۴ را به ثمر برساند.
دو دقیقه بعد دانیال اسماعیلی فر، بازیکن تاثیرگذار این 
روزهای سپاهان در شلوغی محوطه جریمه یکی از گل ها 

را جبران کرد.
در دقیقه ۸۸ ســعید صادقی دوباره اختالف را به ســه 
گل رساند و در لحظات پایانی دانیال اسماعیلی فر گل دوم 

خود و تیمش را به ثمر رساند.
با ایــن نتیجه گل گهر 16 امتیاز شــد و به ســپاهان 
صدرنشــین رســید و به دلیل پیروزی در بازی رو در رو 

جای سپاهان را در این رتبه گرفت.
در این دیدار امیر قلعه نویی پس از تعلیق محرومیتش 
برای اولین بار در لیگ بیست و یکم روی نیمکت گل گهر 

نشسته بود .
هوادار صفر - نفت مسجدسلیمان صفر

تساوی سرد پایین جدولی ها
دو تیم فوتبال هوادار و نفت مسجدسلیمان به تساوی 

بدون گل رضایت دادند. 
هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران با دو دیدار از ساعت 
15 آغاز شــد که در یکی از این دیدارها هوادار تهران در 
ورزشــگاه انقالب کرج میزبان نفت مسجدسلیمان بود که 
این دیدار ســرد و کم موقعیت با تساوی بدون گل خاتمه 
یافت تا دو تیم فرصت نزدیک شــدن به میانه جدول را از 

دست بدهند.
نفت مسجدســلیمان با این تســاوی 6 امتیازی شد و 
در رده چهاردهم قرار گرفــت و هوادار با 5 امتیاز در رده 

پانزدهم جدول 16 تیمی لیگ بیست و یکم باقی ماند
صنعت نفت و پیکان امتیازات را تقسیم کردند

دیدار تیم های فوتبال صنعــت نفت و پیکان با نتیجه 
تساوی به پایان رسید.

در ادامه مسابقات هفته هشــتم لیگ برتر و از ساعت 
16 امروز تیم های صنعــت نفت و پیکان تهران در آبادان 
به مصاف هم رفتند که جدال این دو تیم با نتیجه تساوی 

بدون گل به پایان رسید. 
صنعــت نفت و پیکان با ایــن نتیجه به ترتیب 6 و 12 

امتیازی شدند.

مسعود شجاعی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران از 
طریق یکی از دوســتان »مارک ویلموتس« برای بازگشت 

این مربی بلژیکی به تیم ملی تالش کرده بود. 
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شجاعی کاپیتان سابق 
تیــم ملی فوتبال ایــران که تا زمان ســرمربیگری مارک 
ویلموتس به تیم ملی دعوت می شد، روایت جدیدی از قهر 

این مربی بلژیکی و ماجراهای پیش از بازی با عراق دارد.
شجاعی در تازه ترین مصاحبه خود با اشاره به مشکالت 
تیم ملــی در زمان ویلموتس گفت: بــا احترامی که برای 
ویلموتس قائل هستم باید بگویم او خیلی به تیم ملی کمک 
نکــرد. یا تفکراتش با مدل بازی ما نمی خواند یا زمانش کم 

بود.
کاپیتان سابق تیم ملی ایران ادامه داد: ویلموتس حتی 
برای بازی با عراق به خاطر طلبش به ایران نمی آمد. چهار، 
پنــج روز به بازی مانده بود که از راه های مختلف دوســت 
صمیمی اش را پیدا کردم و از او خواستم به ویلموتس بگوید 
این بازی )دیدار با عراق( بــرای ما دربی منطقه ای و یک 
مســابقه مهم؛ نه تنها برای صعود به جام جهانی بلکه برای 
مــردم ایران اهمیت دارد و گفتــم بگویید آقای ویلموتس 
لطف کنند بیایند و به مشــکالت مالی بعد از بازی با عراق 

رسیدگی کنند.
شــجاعی خاطرنشان کرد: او ســفت و سخت پیغام داد 
کــه »این بار دوم اســت که تکرار می شــود و اگر طلبم را 

نگیرم نمی آیم«. این را که شــنیدم یک مقدار از ویلموتس 
دلســرد شدم. من رفتار کی روش را دیده بودم که با کم و 
کاســتی های بی شــمار روبرو بود ولی سفت و سخت پای 
تعهدش ایستاده بود. خیلی وقت ها کی روش پول خودش 
و دستیارانش را به غیر از کم و کاستی های تیم و پاداش ها 
نمی گرفت ولی در آخر می گفت »نمی توانیم پا پس بکشیم 
و باید قوی تر بجنگیم تا حرفمان را به کرســی بنشانیم«. 

این شعار کی روش بود.
وی با بیان اینکه همان زمان از ویلموتس دلســرد شده 
بــود، تاکید کرد: وقتی او آمد، ســه - چهار روز برای عراق 
فرصت تمرین داشــتیم. تیم ملی، آن انســجام را نداشت. 
شــناخت ویلموتس از فوتبال ایران، بازیکنان، لیگ ایران و 
لژیونرها کم بود و نتوانست تیم را جمع و جور کند ولو اینکه 
این تیم )تیم ملی فعلی ایران که در آســتانه صعود به جام 
جهانی است( با همین بازیکنان در اختیار ایشان بود و فقط 

در این تیم من و اشکان دژاگه نیستیم.
کاپیتان ســابق تیم ملی ایران که با »گل بزن« صحبت 
می کرد، گفت: نتایجی که گرفتیم در خور شان نبود. متاسفم 
برای این قضیه. بازی با عراق هم خیلی تلخ بود. یکســری 
بازی ها هستند که کمی تفاوت دارند. در همه مسابقات باید 
قوی و محکم باشــیم و برای کشورمان افتخارآفرینی کنیم 
ولی بعضی بازی ها تفاوت دارد. در باشــگاه ها هم همینطور 
است. در تیم ملی باید بهترین نمایش را داشت ولی بعضی 

بازی ها مثل عراق، بحرین، کره جنوبی و ژاپن حساســیت 
بیشتری دارند و آنها هم این احساس را به ما دارند.

شــجاعی افزود: روز بازی با عراق روز تلخی بود. دوست 
داشتیم ببریم. آن اتفاق بد هم برایم افتاد )اخراج از زمین( 

ولــی اشــتباه صد درصــد داوری بود که مــرا اخراج کرد 
بخصوص در کارت زرد دوم. دیگر گذشته است و نمی شود 
کاری کرد. تجربه ای شــد تا هم من و هم تیم ملی از آن 

استفاده کنیم.

دارنده مدال هــای طالی جهــان و المپیک از چرخه 
انتخابی تیم ملی کشــتی فرنگــی انتقاد کرد و گفت: این 
چرخه از عدالت به دور اســت و فدراســیون باید روشی 

مبتنی بر عدالت را در انتخاب ملی پوشان اجرایی کند. 
امیــد نوروزی در گفتگو با ایســنا، دربــاره انتقادها از 
چرخه انتخابی تیم ملی کشــتی فرنگی برای انتخاب ملی 
پوشــان ایران در رقابت های جهانی و بازی های آســیایی 
2022، اظهار کرد: این چرخه پر از ایراد و فرمالیته اســت 
و نمی توانــد عدالت را در انتخاب ملی پوشــان اجرا کند. 
احســاس می کنم ارائه این چرخه فقط برای راضی کردن 
اهالی کشــتی و مردم اســت، در حالیکه این چرخه اصال 

انتخابی نیست.
دارنــده مدال های طالی جهــان و المپیــک، افزود: 
فدراسیون کشتی باید عدالت را در انتخابی کشتی فرنگی 
برقرار کند تا همه کشــتی گیران در سراســر کشور این 

شانس را داشته باشند که به دوبنده تیم ملی برسند.
وی با بیــان اینکه انتخابی عدالت محــور پیش از این 
نیز در تیم های امید و بزرگســاالن اجرایی نشــد، گفت: 
در تیــم امید نیز عدالت در انتخاب کشــتی گیران رعایت 
نشد و همین امر دلزدگی بســیاری از کشتی گیران را به 
دنبال داشت. بسیاری از قهرمانان ما در رده امید با وجود 
شایستگی، شانس رسیدن به تیم ملی را از دست دادند و 

یک سال عمر قهرمانی شان هدر رفت.
نوروزی تصریح کرد: فدراسیون کشتی باید بر این روند 

نظارت جدی داشته باشد و انتخابی را به گونه ای طراحی 
کند که روش و شکل انتخاب و پروسه فرآیند، برای اهالی 
کشــتی و مردم واضح و روشن و بدون ابهام و کلی گویی 
باشــد. ما باید رقابت های قهرمانی کشور و جام تختی را 
در باالترین ســطح برگزار کنیم و در نهایت با عنوان داران 
جهان و المپیک، ۸ نفر برتر در انتخابی رو در رو به میدان 

بروند تا چهره ملی پوش ایران در هر وزن مشخص شود.
 در این صورت اســت که می توانیم ادعا کنیم عادالنه 

رفتار کرده ایم.
قهرمــان المپیک 2012 لندن، با تاکید بر اینکه ما نیز 
باید مانند روس ها و دیگــر قدرت های جهان، انتخابی رو 
در رو را مبنای کارمان قرار دهیم، گفت: روش اعالم شده 
اشتباه است و کادر فنی می خواهد دست خودش باز باشد. 
مــا اگر هم می خواهیم تورنمنــت خارجی را مد نظر قرار 
دهیم تنها در صورتی اســت کــه در یکی دو وزن اگر دو 
نفر برتر خیلی به هم نزدیک باشند می توانیم عملکردشان 
را در تورنمنت معتبر خارجــی نیز مبنای تصمیم گیری  

قرار دهیم.
نباید مالک اصلی کادر فنی برای انتخاب ملی پوشــان 
تنها حضور در تورنمنت خارجی باشد، در اینصورت دیگر 
هیچ انگیزه ای برای کشــتی گیران و مربیان ســازنده که 
زحمات زیادی در باشــگاه ها می کشــند، باقی نمی ماند و 
قطعا جمعیت کشــتی گیران کشور باز هم کاهش خواهد 

یافت.

نــوروزی در پایان گفت: ما با رعایت عدالت در انتخابی 
می توانیم این انگیزه را در بین همه کشــتی گیران ایجاد 
کنیــم تا بــا روحیه و انــرژی باال تمرین کننــد و دنبال 
پیشــرفت باشــند، در غیر اینصــورت با شــعار و روش 
غیرشــفاف، بسیاری از کشــتی گیران و مربیان بی انگیزه 

می شــوند. فدراســیون کشتی موظف اســت انتخابی در 
تمامــی رده ها را تمام و کمال انجام دهد و روش های من 
درآوردی را اجــرا نکند. انتخابی عدالت محور باید مبنای 
کار باشــد، در غیر اینصورت مشکالت زیادی برای کشتی 

ایران ایجاد خواهد شد.

شهرآورد ۹۷

شهرآورد بی کیفیت پایتخت برنده نداشت

کی روش پای تعهدش بود

روایت مسعود شجاعی از تماس با »ویلموتس« برای بازگشت به ایران

انتقاد قهرمان جهان و المپیک از چرخه انتخابی محمد بنا؛ فرمالیته است!

وزیــر ورزش و جوانان درباره معرفــی مجید صدری به 
عنوان مدیرعامل پرســپولیس گفت: صــدری فقط یکی از 
گزینه های مدیرعاملی باشــگاه پرســپولیس است و سایر 

گزینه ها پس از دربی معرفی می شوند.
به گزارش خانه ملت »حمید سجادی«  درباره علت تعلل 
در تعیین مدیرعامل باشگاه پرســپولیس با وجود گذشت 
ســه ماه از شــروع به کار دولت جدید، گفت: در این رابطه 
بررسی هایی به عمل آمده و هیات مدیره فعلی پرسپولیس 
نیز نظرات خود را به ما منتقل کرده اند. وزیر ورزش و جوانان 

با بیــان اینکه هیات مدیره فعلی پرســپولیس باید تقویت 
شــود، افزود: پس از تقویت هیات مدیــره و برگزاری بازی 
دربی، نسبت به انتخاب مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اقدام 
می شــود. سجادی در پاسخ به ســوالی درباره قانونی بودن 
معرفی صدری به عنوان مدیرعامل که با نظر اعضای هیات 
مدیره فعلی معرفی شده است، گفت: صدری به عنوان یکی 
از پیشــنهادات به ما معرفی شده است؛  ما از هیات مدیره 
فعلی پرســپولیس نظر خواستیم و هیأت مدیره فعلی آقای 
صدری را معرفی کرد. وی تصریح کرد: این نظرات در جلسه 

مجمع که با حضور ســه وزیر اقتصاد و دارایی، دادگستری 
و ورزش و جوانــان برگزار می شــود، جمــع بندی خواهد 
شد که جلســه مجمع پس از دربی استقالل و پرسپولیس 
برگزار می شود. وزیر ورزش و جوانان درباره سایر گزینه های 
مدیرعاملی پرسپولیس، گفت: در حال حاضر به دلیل پیش 
رو بودن بازی دربی، مصلحت نیســت از سایر گزینه ها نام 
ببریم و پیش از دربی باید به هر دو تیم، کادر فنی و مدیریت 
باشگاه ها تمرکز دهیم تا شاهد یک بازی زیبا و جوانمردانه 

باشیم تا همه هواداران از تماشای این بازی لذت ببرند.

وزیر ورزش:

معرفی مدیرعامل پرسپولیس پس از شهرآورد، صدری یکی از گزینه هاست


