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بازتاب فهرست ۳۵نفره ایران در »اکیپ«

بیرانوند باشگاه نفت را
به مزایده گذاشت

  ۲۴ســاعت بعــد از آنکه کارلــوس کيروش،
سرمربي پرتغالي تیم ملي ایران ،فهرست اولیه و
 ۳۵نفــر بازیکنانش براي حضــور در جام جهاني
را منتشــر کرد ،بسیاري از رســانهها به تحلیل این
فهرست پرداختهاند .یکي از معتبرترین رسانههایي
که این فهرســت را منتشر کرده ،ســایت روزنامه
مشــهور »اکیپ« فرانســه اســت .اکیپ البته به
بخش اجتماعي این فهرســت نگاه ویژهاي داشته
و عنوان کــرده »دو بازیکن خاطي« در فهرســت
اولیه ایــران براي حضور در جــام جهاني حضور
دارند .اشاره به دو بازیکن خاطي ،اشاره به مسعود
شــجاعي و احســان حاجصفي ،بازیکنان ایراني
شاغل در لیگ یونان ،است که در یکي از بازيهاي
لیگ اروپا در ترکیب پانیانیوس مجبور شــدند برابر
مکابي اســرائیل در یونان به میــدان بروند .اکیپ
دراینباره مينویســد» :مسعود شجاعي و احسان
حاجصفی که به خاطر بازيکردن مقابل یک تیم
اســرائیلي از حضور در تیم ملي ایران منع شــده
بودند ،نامشان در فهرست اولیه و ۳۵نفره این تیم
براي جام جهاني دیده ميشود«.
اکیــپ بــراي تداعيکردن داســتان مســعود
شــجاعي و احســان حاجصفي ،به صحبتهاي
محمدرضــا داورزني ،معــاون قهرمانــي وزارت
ورزش ،بــا تلویزیــون ایــران پرداخته و نوشــته:
»محمدرضا داورزني پیشازاین گفته بود احســان
حاجصفي و مسعود شــجاعي جایي در تیم ملي
ایران نخواهند داشت؛ چون آنها از خط قرمز عبور
کردهاند«.
اگرچــه احســان حاجصفــي بالفاصلــه بعد
از آن بــازي در صفحه اینســتاگرامش با نوشــتن
متني به خاطر بازيکردن مقابل رقیب اســرائیلي
عذرخواهي کرد و خیلي زود به تیم ملي برگشت؛
ولي مسعود شجاعي از این کار سر باز زد و عنوان
کــرد فقط به اصــول حرفهايگــري عمل کرده و
اگــر در آن بازي به میــدان نميرفتنــد ،احتمال
محرومیت طوالنيمدت از فوتبال برایشــان وجود
داشت .ســایت روزنامه اکیپ در ادامه به حضور
مسعود شجاعي در این فهرست پرداخته و نوشته
»مسعود شجاعي اگر در فهرست نهایي بازیکنان
ایران قرار بگیرد ،سومین جام جهانياش را تجربه
ميکنــد .او پیشازاین در جامهاي جهاني  ۲۰۰۶و
 ۲۰۱۴حضور داشته است«.
بدون شگفتي
اکیپ در تحلیل فهرســت ۳۵نفــره تیم ملي
ایران به حضــور علیرضا جهانبخش هم پرداخته
و نوشــته »در فهرســت ۳۵نفره اعالم شده هیچ
سورپرایزي وجود ندارد .همه ایرانيها امید زیادي
به علیرضا جهانبخش ،بازیکن ۲۴ســالهاي دارند
که در لیــگ هلند و براي تیــم ايزد آلکمار بازي
ميکنــد .در این فصل جهانبخــش با زدن  ۲۱گل،
آقاي گل لیگ هلند شــد و اولین بازیکن آســیایي
لقــب گرفته کــه عنــوان آقايگلــي در یک لیگ
اروپایي را به خودش اختصاص ميدهد«.
در ادامه این گزارش به قرعه سخت گروه ایران
هم اشاره شــده و آمده »تیم ایران که با لقب تیم
ملي شــناخته ميشود ،با ســرمربیگري کارلوس
کيروش کارش را در جام جهاني روســیه پیگیري
ميکند؛ جایي که این تیم در گروه بســیار ســختي
بــا تیمهاي اســپانیا ،پرتغال و مراکــش همگروه
شــده اســت« .اکیپ در ادامه به صورت مجزا به
معرفي فهرســتوار بازیکنان تیم ملي پرداخته و
در چهار بخش دروازهبانها ،مدافعان ،هافبکها
و مهاجمان ،از این بازیکنان نام برده است.

 دروازهبــان تیــم ملی فوتبــال ایران و باشــگاه
پرســپولیس پس از اینکه ســهام باشگاه نفت را به
خاطر دریافت مطالباتش توقیف کرده بود ،حاال این
باشگاه را به مزایده گذاشته است .به گزارش ایسنا،
علیرضا بیرانوند که همانند ســه پرسپولیسی دیگر
بیش از یک میلیارد از باشگاه نفت بابت بازی در این
تیم طلبکار اســت ،پس از اینکه نتوانست مطالبات
خــود را وصــول کند ،مدتــی قبل با حکــم دادگاه
سهام این باشــگاه را توقیف کرد و حاال برگه اجازه
فروش را هم در اختیار گرفته اســت .بیرانوند برای
وصول مطالباتش باشگاه نفت را به مزایده گذاشته
تــا از این طریــق بتواند طلب خــود را وصول کند.
البتــه دراینبین اداره مالیات هــم به خاطر قرارداد
یکمیلیاردی بیرانوند با باشــگاه نفت حسابهای
مالــی او را مســدود کرده تــا مالیات ایــن قرارداد
پرداخت شــود .این در حالی اســت که دروازهبان
پرســپولیس هیــچ پولی بــه خاطر این قــرارداد از
باشگاه نفت دریافت نکرده است.

محرومشدگان انتخاب شدند

صعود نماینده کرهجنوبی به مرحله
یکچهارم نهایی
 تیم فوتبــال چومبوکموتورز با پیــروزی برابر
نماینده تایلنــد به مرحله بعدی لیــگ قهرمانان
آســیا صعود کرد .بــه گزارش ایســنا ،تیم فوتبال
چومبوکموتورز کرهجنوبی روز گذشــته در دیدار
برگشــت مرحله یکهشــتم نهایی لیگ قهرمانان
آســیا  ۲۰۱۸به مصــاف بوریرام تایلنــد رفت .این
مســابقه در نهایت با پیروزی  ۲بــر صفر نماینده
کرهجنوبی به پایان رســید .با این نتیجه و با توجه
بــه شکســت  ۳بــر  ۲چومبوکموتــورز در بازی
رفت ،ایــن نماینده کرهجنوبی بــود که به مرحله
یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد.

باقرزاده رئیس فدراسیون
شمشیربازی باقی ماند
 فضلاﷲ باقــرزاده ،تنها کاندیــدای انتخابات
فدراســیون شمشــیربازی ،با  ۳۸رأی برای چهار
ســال دیگر ریاست فدراســیون را برعهده گرفت.
به گزارش تســنیم ،مجمع انتخاباتی فدراســیون
شمشــیربازی به ریاســت محمدرضــا داورزنی،
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت
ورزش و جوانان ،دیــروز در آکادمی ملی المپیک
برگزار شــد .فضلاﷲ باقرزاده تنهــا کاندیداي این
دوره از انتخابات فدراســیون شمشــیربازی از ۳۸
رأی مأخــوذه بــا  ۳۸رأی ،برای چهار ســال دیگر
ریاست فدراسیون را برعهده گرفت.

پرسپولیس
در آزمون
وفاداري
فصــل فوتبالــي  ۹۶-۹۷بــه بهترین شــکل
ممکن براي پرســپولیس ،قهرمــان لیگ ایران ،به
پایان رســید .قرمزها دوشــنبه با گل دقایق پایاني
سیدجالل حســیني صعودشــان به جمع هشت
تیم برتر آسیا را جشن گرفتند .پایان فصل اما آغاز
روزهاي ســخت پرســپولیس خواهد بود .پس از
تخلف پرســپولیس در پرونده قــرارداد با مهدي
طارمي ،این باشــگاه از دو پنجــره نقلوانتقاالتي
محروم شــد؛ پنجره اول که زمستان سال گذشته
بود و پنجــره دوم ،فصل نقلوانتقــاالت پیشرو
اســت .ظاهرا تالشهاي مدیریت پرسپولیس هم
براي شکســتن رأي فیفا نتیجه نداده است .این به
این معناست که پرسپولیس نميتواند براي فصل
جدید لیگ ایران و ادامه راهش در لیگ قهرمانان
آســیا خود را تقویت کند .در همین نیمفصل دوم،
جدایي مهدي طارمي و جذبنشدن بازیکن باعث
افت قرمزها شــد و این نگراني وجــود دارد که با
جدایي چند بازیکن از کیفیت تیم کم شود .برانکو
ایوانکوویــچ البته دوشــنبه تأکید کــرد نگران این
موضوع نیســت» .من قــراردادم را تمدید کردم تا
به بازیکنانــم ثابت کنم چطور بــه آنها اطمینان
دارم .اصال نگران نیســتم که پنجره نقلوانتقاالت
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جدایي بازیکنان با خداحافظي
صادق محرمي شروع شد

باز شــود یا نه .مطمئن هســتم از چیــزي که این
فصل بودیم بهتــر خواهیم بود .امروز پایان فصل
بود ،امــا بازیکنان ما با انگیزه باالیي بازي کردند«.
صادق محرمي ،بازیکن آیندهدار پرسپولیس ،اولین
جداشده پرســپولیس است .مدافع راست قرمزها
همین دوشنبهشــب با هواداران خداحافظي کرد
تا بــه دیناموزاگرب کرواســي بپیونــدد .او درباره
جدایياش گفت» :من دو فصل خیلي فوقالعاده
را در پرســپولیس ســپري کردم و لحظات شیرین
زیادي داشــتم که مطمئنا دلتنگ همه این روزها
خواهــم شــد ،اما بایــد ســختيها را تحمل کنم
تــا بتوانــم پیشــرفت خوبي داشــته باشــم .تیم
دیناموزاگــرب یک تیــم بزرگ و شناختهشــده در
فوتبال اروپاســت .من البته پیشــنهاد دیگري هم
داشــتم ،اما با مشــاورههایي که انجام دادم ،تیم
دیناموزاگــرب را انتخاب کردم .امیــدوارم در تیم
جدیدم آنقــدر خوب کار کنم تــا بتوانم پلههاي
موفقیت را طي کنم و بهعنوان یک بازیکن ایراني
شرایط خوبي را در فوتبال اروپا رقم بزنم«.
جدایي محرمي مطمئنا دفاع راست پرسپولیس
را با مشکل روبهرو ميکند و حاال در نیمفصل اول
فصل آینده حسین ماهیني تنها گزینه برانکو براي

این پســت است .محســن ربیعخواه هم مصدوم
شده و تا پایان سال  ۹۷غایب خواهد بود.
نگران ۱+۴
چنــد بازیکن دیگر پرســپولیس هــم قرارداد
ندارند و جدایي آنهــا ميتواند به تیم ضربه وارد
کند .فرشــاد احمدزاده ،کمــال کامیابينیا ،وحید
امیري و محسن مســلمان مهمترین بازیکنانياند
که با پرســپولیس قرارداد ندارند و قراردادشــان
تمدید نشده است .ظاهرا برانکو عالقهاي به حفظ
مســلمان ندارد ،هرچند در مصاحبههاي خودش
عنوان نکرده اســت که این بازیکن را نميخواهد.
رابطه ایــن دو کامال خراب اســت و در بازيهاي
اخیر فرصت بازي به مســلمان نرســیده .انتشــار
عکس خوشــحالينکردن مســلمان پــس از گل
جالل حســیني هم شــرایط را بدتر کرده است .از
ســپاهان بهعنوان مقصد بعدي مسلمان نام برده
ميشــود .جدایي امیــري ،کامیابينیا و احمدزاده
امــا ميتواند تأثیر منفي زیادي روي پرســپولیس
بگذارد .گفته ميشود احمدزاده از بلژیک پیشنهاد
دارد .کامیابينیا خواستار پرداخت مطالباتش شده
است .امیري هم فعال تمدید نکرده است .در بین
این بازیکنان ،احتمال جدایي مسلمان و احمدزاده

بیشتر است .محمد انصاري هم قراردادي عجیب
دارد .او اگر پیشنهاد خارجي داشته باشد ميتواند
قراردادش را فســخ کند .جدایي دو ،سه بازیکن و
بازنشــدن پنجره نقلوانتقــاالت یک بحران جدي
براي برانکو و پرسپولیس ایجاد ميکند .چند روزي
اســت که هواداران در فضاي مجازي از بازیکنان
خواســتهاند که وفــاداري خود را اثبــات کنند و
بازیکنان یوونتوس پس از سقوط این تیم به سري
 Bرا ســرلوحه قــرار دهند .در این میــان مدیریت
باشــگاه هم بــا انتقادهایي همراه اســت؛ چرا با
بازیکنان جوان و گمنامــي مثل صادق محرمي و
محمد انصاري قرارداد بلندمدت نبســته اســت؟
چرا فرایند تمدید قرارداد اینقدر طول کشیده و به
پایان فصل رسیده است؟
در این شــرایط مبهم و نگرانکننده تنها نقطه
امیدوارکننده ،بازگشت امید عالیشاه به پرسپولیس
اســت .ســربازي این بازیکن به پایان رســیده و از
فصل آینــده ميتوانــد دوباره براي پرســپولیس
بازي کند .تجربه تراکتورســازي در فصل گذشــته
نشــان داد که یک تیم اگر از گرفتن بازیکن محروم
شود ،چه بالیي ســرش ميآید .تنها راهحل براي
پرسپولیسيها وفاداري بازیکنان است.

میشد جلوی انتشار فهرست  ۳۵نفره را گرفت

کنایه کيروش به قلعهنویي:
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ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ آﻣﺎده اﺳﺖ

»منتشرکردن یا منتشرنکردن« ،مسئله این روزهای
فوتبال ایران این اســت؛ کارلوس کیروش ،سرمربی
تیم ملی فوتبال ایران ،یک روز پیش از بازی حساس
پرســپولیس با الجزیــره و دو روز پیش از بازی مهم
اســتقالل تهران با ذوبآهن در مرحله یکهشــتم
نهایی لیگقهرمانان آســیا ،فهرست ۳۵نفره و اولیه
بازیکنــان مدنظرش برای حضــور در جام جهانی را
منتشر کرد؛ کاری که البته خشم بسیاری از هواداران
پرسپولیس را برانگیخت .دلیل؟ آنها اعتقاد داشتند
کیروش بــا این کار میخواســته روحیــه بازیکنان
پرســپولیس که بــه تیم ملی دعوت نشــدهاند را به
هــم بریزد و کاری کند که آنها بازی همیشگیشــان
را انجام ندهنــد .در صدر همه هم علی علیپور قرار
داشــت؛ گلزن اول ســرخهای تهــران و البته آقای
گل لیگ .او که در فهرســت ۳۵نفره جایی نداشت،
محلی بــرای ارجاع اعتراض هواداران پرســپولیس
به کارلوس کیروش شد .امیر قلعهنویی ،مربی تیم
ذوبآهن ،که تیمش هم نایبقهرمان لیگ شده بود
به کمداشتن بازیکن در تیم ملی و پایینآمدن روحیه
بازیکنانــش ازجمله تبریزی و اکبــر ایمانی اعتراض
داشت.
اعتراض طرفین به کارلــوس کیروش در حالی
صورت گرفته کــه بازیکنان مدنظر پرسپولیســیها
و البتــه امیر قلعهنویی چند وقتی بــود که دیگر در
برنامههــای کــیروش جایــی نداشــتند و حتی به
ســاختمان »پِک« که محلی برای ریکاوری بازیکنان
حاضر در لیگ بود هم دعوت نمیشــدند؛ بااینحال
نمیشــود بــه اعتراض ایــن عده بیتوجهــی کرد.
کیروش مدعی است به دلیل اتمام وقت دادهشده
از ســوی فیفا چــارهای بهغیر از ارســال فهرســت
اولیه نداشــته ،ولی معترضانش میگویند میشــد
این فهرســت را ارســال کرد ولی آن را منتشر نکرد.
در ایــن میان اما باید به دنبال یــک مقصر دیگر هم
گشــت؛ کیروش چارهای بهغیر از ارســال فهرست
مدنظرش نداشــته و فیفا هم فهرســتهایی که به
دستش میرسیده را منتشر کرده ،ولی با وجود اینکه
 ۱۴می )روز دوشــنبه( آخرین مهلت بود بسیاری از
تیمهای تقریبا مطرح از انتشــار فهرســت اولیهشان
خودداری کردند .فرانســه و اســپانیا سرشناسترین
آنها اســت؛ دشان که ســه بازیکن فرانسوی در تیم
اتلتیکو و بسیاری ملیپوش در مارسی دارد ،گذاشته
این فهرســت را بعد از فینال لیــگ اروپا که بین این
دو تیم برگزار میشود» ،منتشــر« کند و لوپتگی هم
ایــن کار را به هفته پایانی لیگ اســپانیا موکول کرده
است .حاال سؤال این است که آیا این مربیان فهرست
۳۵نفره ندارند؟
مطابق بــا قانونی که فیفا در نظــر گرفته تیمها
موظفند فهرست ۳۵نفره اولیه را روز  ۱۴می ارسال
کنند .اگر آنها تمایلی به انجام چنین کاری نداشــته

باشــند ،میتوانند روز چهارم ژوئن ،فهرست ۲۳نفره
نهاییشــان را به فیفا معرفی کنند .ریســک این کار
اما زیاد اســت؛ ماجرا از این قرار اســت که اگر تیمی
فهرســت ۳۵نفره ندهد و یکــی از  ۲۳بازیکنش تا
 ۲۴ســاعت قبل از شروع بازیشــان در جام جهانی
مصدوم شــود ،دیگر نمیتوانــد جایگزینی برای آن
بازیکن داشته باشد .درصورتیکه آنهایی که فهرست
 ۳۵را دادهاند ،میتوانند از بین آن  ۳۵نفر اولیه ،یکی
را جایگزین بازیکن مصدوم کنند.
سؤال بعدی این است که آیا تیمهایی مثل اسپانیا
و فرانسه چنین ریسکی کردهاند؟ پاسخ منفی است؛
در واقع آنها هم فهرســت ۳۵نفره دارند و آن را به
فیفا ارســال کردهاند ،ولی با استفاده از بندی قانونی
مانع از انتشار آن شدهاند! داستان مربوط به بند سه
مــاده  ۴۴قوانین مرتبط با جام جهانی اســت؛ جایی
کــه صراحتا در آن توضیح داده شــده »دبیرکل فیفا
درصورتــی میتواند فهرســت اولیــه بازیکنان یک
کشــور برای جام جهانی را منتشر کند که فدراسیون
مربوطه صراحتا اجازه انتشــار این فهرســت را داده
باشــد« .با اســتناد به همین بند به نظر میرسد در
فضای ملتهب کنونی که چندان هم منطقی به نظر
نمیرســد ،فدراســیون هم کمکاری کرده است .در
واقع فدراسیون فوتبال میتوانست به فیفا و دبیرکل
آن اجازه انتشار این فهرست در روز ارسال را ندهد و
به آنها بگوید فهرست ارسالی در چه تاریخی منتشر
شــود .اگر چنیــن کاری صورت میگرفــت ،طبیعتا
بسیاری از تنشهای موجود از بین میرفت و انرژی
ســرمربی تیم ملی صرف پاســخگویی بــه اتهامات
وارده از سوی هواداران پرسپولیس و امیر قلعهنویی
نمیشد.

حواشــي پیرامون تیــم ملــي ادامه دارد .انتشــار
فهرســت  ۳۵تیم ملــي در روز یکشــنبه به موضوعي
چالشبرانگیز تبدیل شــده است .گروهي عنوان کردند
که انتشــار ایــن فهرســت و حضور کمرنــگ بازیکنان
پرســپولیس و ذوبآهن در این فهرســت اقدامي علیه
این دو تیم قبل از لیگ قهرمانان آسیا بوده است .نگاهها
متوجه اختالفات ریشــهدار کارلوس کيروش با برانکو
ایوانکوویچ و امیــر قلعهنویي شــد .برانکو تالش کرد
چندان وارد این تنش نشود اما قلعهنویي در این دو روز
چندباري دراینباره صحبت کرد .سرمربي ذوبآهن روز
گذشــته در گفتوگو با رادیو جوان گفت» :از کيروش
خواهش ميکنم اگر صحبتي دارد ،مســائلي را در نظر
بگیرد .من هم زمانبندي را ميدانم اما او ميتوانســت
اعالم فهرســت را به پس از لیگ قهرمانان آسیا موکول
کند .من در مصاحبهام گفتم که کيروش ميتوانســت
اعالم آن را به تاریخ دیگري موکول کند .باالخره یکسري
بازیکنــان در تیــم ما بودند که ســال خوبي داشــتند.
کيروش حق دارد که هر بازیکني را که دوســت دارد،
انتخــاب کند و من هم نميتوانــم در آن دخالت کنم.
یکســري بازیکنان که در تیم ذوبآهن بودند باتوجه به
بازيهاي خوبشــان فکر ميکردند کيروش نیمنگاهي
بــه لیگ و ذوبآهن داشــته که نداشــته و ما تنها یک
نماینــده داریم« .انتقاد دوبــاره قلعهنویي به کيروش
اینبار با خشــم کــيروش همراه شــد .او در گفتوگو
با ســایت فدراســیون فوتبال ،در پاسخ به صحبتهاي
ســرمربي تیم ذوب آهن گفت» :آقاي قلعهنویي! لطفا
خود را پشت داســتانهاي ماســکگونه پنهان نکنید.
لطفا ســعي نفرمایید که اذهان عمومي را به ســمت
دیگري ببرید .شما بهصورت رسمي صداقت ،وجاهت و
تعهد کاري من را زیر سؤال بردید .اگر این کار در پرتغال

ميافتاد ميدانستم چطور پاسخ دهم اما بهدلیل اینکه
در ایران هســتیم و ميدانم در پنج دقیقه دیگر از طرف
رئیسم و فدراسیون هشدار دریافت ميکنم ،فقط از شما
تشــکر ميکنم« .کيروش عنوان کــرد خود قلعهنویي
باعث شــده تا بازیکنان ذوبآهن خط بخورند» .بیایید
راجعبه چند مطلب شــفاف صحبت کنیم .یک ،اینکه
مــا ميتوانیــم محترمانه بــا هم اختالف نظر داشــته
باشــیم اما وقتي شــما ميفرمایید که من این فهرست
را بهصورت عمدي براي لطمه به شــما و تیمتان اعالم
کردم ،بــا این فرضیه صداقت ،وجاهــت و تعهد کاري
من را زیر ســؤال ميبرید ،پس خواهش ميکنم فضا را
غبارآلود نکنید تا صورت خود را پنهان کنید .دوم ،اینکه
مدیرعامل شــما به ما اطالع داد که این شما بودید که
بــه همکاري بازیکنانتان با تیم ملي لطمه زدید .اگر این
دروغ است ،رســما اعالم کنید و به بازیکنانتان توضیح
دهید .از طرف بنده قضیه به پایان رســیده است .سوم،
اینکه فقط برای یادآوري ،این مطلب جدیدي نیست که
من هنوز بهصورت شفاف به یاد دارم اتفاقي که در جام
جهاني  ۲۰۱۴افتاد وقتي شما به توافقي که با من درباره
آمادهسازي جام جهاني قبلي کردید ،پایبند نبودید« .در
ماههاي گذشته قلعهنویي با حضور بازیکنان ذوب آهن
در تمرینات هفتگي مخالفت کرد .موضوعي که باعث
خطخوردن مرتضي تبریزي و اکبر ایماني ،دو مليپوش
این تیم شد .رشــید مظاهري تنها مليپوش ذوب آهن
اســت .قلعهنویي درباره حضورپیدانکردن کيروش در
مراسم قرعهکشــي جام ملتها هم صحبت کرده بود
که کيروش این صحبتها را بيجواب باقي نگذاشت.
»دربــاره حضور در قرعهکشــي جام ملتهاي آســیا،
شــما یکبار دیگر حرفهايگري من را زیر سؤال بردید.
همانطور که احتیاج نیست به شما یادآوري کنم شما
کسي هســتید که بهصورت رســمي اعالم کردید حتي
بازيهاي تیم ملي را نميبینید .اگر بنده در قرعهکشــي
جام ملتها نبودم اوال به دلیل این بود که آن مراســم
بــراي مربیان تیمها در جــام ملتها بــود و ثانیا بنده
بــراي منافع تیم ملي مشــغول به کار بــودم تا بتوانم
تالش کنــم برنامههاي مهم تیم ملــي را نجات دهم؛
ببخشــید ،عذرخواهي ميکنم ،برنامههاي تیم ملي نه،
برنامههاي یک هشتم لیگ قهرمانان آسیا«.
سرمربي پرتغالي تیم ملي در فاصله یک ماه مانده
به شروع جام جهاني همچنین بهصورت غیرمستقیم
قلعهنویي را متهم کرد که به جایگاه او چشــم دارد.
»راجع به آینده خودم هــم ميخواهم این را بگویم
که من هیچ شــک و شبههاي درباره صالحیت باالي
شما براي جایگزینيام در آیندهاي نزدیک ندارم؛ االن
که یک زمیني با باالترین اســتانداردها ،یک ساختمان
با بهترین امکانات براي تیم ملي و بازیکناني بســیار
فوقالعاده آماده براي دعوت به تیم ملي اینجا وجود
دارد« .کيروش عنوان کرد آقایان یک ماه دیگر جاي
او را ميگیرند.

بیتآشور :از حضور در تیم ملی
هیجانزدهام
 مدافع ایرانی شــاغل در لیگ آمریکا از دعوت به
اردوی تیــم ملی برای حضور در جــام جهانی ابراز
خوشــحالی کرد .به گزارش ایسنا و به نقل از سایت
امالاس استیون بیتآشور ،مدافع ایرانی که در لیگ
آمریکا فعالیت میکند ،در فهرســت اولیه کارلوس
کیروش برای جــام جهانی  ۲۰۱۸روســیه حضور
دارد .این مدافع درباره حضورش در فهرســت اولیه
تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ،گفت» :من با
اعضای کادر فنی قبل از اعالم این فهرست صحبت
کردم و حدس زدم که در این فهرست حضور داشته
باشم .امیدوار هستم که در فهرست نهایی هم نامم
باشــد و بتوانم در جام جهانی روسیه بازی کنم .من
آخرینبار چهار ســال پیش به تیم ملی فوتبال ایران
دعــوت شــدم و در این مدت تمام تالشــم را به کار
بســتم که بار دیگر فرصت حضور در جام جهانی را
به دســت بیاورم .من میدانستم که کادر فنی ایران
بازیهای من را در لیگ آمریــکا دنبال میکند .آنها
به مــن گفتند که ما عملکرد تــو را زیر نظر داریم و
همینطور پیش برو؛ چــون کارت را بهخوبی انجام
میدهــی .واقعــا از اینکــه در فهرســت ۳۵نفره
کارلوس کــیروش حضور دارم ،بســیار هیجانزده
هستم؛ ولی باید بدانم که کار تمام نشده است و باید
به تالشم ادامه دهم«.

معافیت ایرانیها از حضور
در عربستان
 تیم فوتبال الســد قطر در مرحله یکهشــتم
نهایی لیگ قهرمانان آسیا از سد االهلی عربستان
گذشت تا آخرین تیم عربستانی هم از رقابتهای
فصل جاری حذف شــود .به گزارش ســایت نود،
با حذف تیــم االهلی عربســتان ،تیمهای ایرانی
در مرحله بعدی رقابتهای لیگ قهرمانان آســیا
هــم میتوانند در خانــه ،میزبــان حریفان خود
باشــند و در ادامه این مســابقات مشــکل بازی
در زمیــن بیطرف بــرای آنها نخواهــد بود .تیم
فوتبــال االهلی عربســتان دوشنبهشــب در برابر
الســد قطر به تســاوی دو بر دو دست یافت و در
مجمــوع با نتیجه  ۴بر  ۳مغلوب این تیم شــد تا
آخرین تیم عربســتانی هم از گردونه این بازیها
در فصل جاری حذف شود .عربستان امسال تنها
دو نماینده داشــت ،الهالل کــه در همان مرحله
گروهی کنار رفت ،االهلی هم در یکهشتم نهایی
حذف شد .دو ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا
در مرحله بعد ،از رویارویی با تیمهای عربستانی و
بازی در زمین بیطرف معاف شدند.

اعالم بازیکنان تیم ملی والیبال برای
حضور در هفته اول لیگ ملتها
 ایگــور کوالکوویچ اســامی  ۱۵بازیکــن تیم ملی
والیبــال برای حضور در اردوی تدارکاتی صربســتان
و هفتــه اول لیــگ ملتهای والیبــال را اعالم کرد.
به گزارش روابطعمومی فدراســیون والیبال ،مرحله
مقدماتی لیگ ملتهای والیبال ســال  ۲۰۱۸مردان
از چهارم خرداد شــروع میشود و تا سوم تیر در ۲۰
گــروه پیگیری خواهد شــد .تیم ملــی والیبال ایران
بامداد چهارشنبه با  ۱۵بازیکن برای حضور در اردوی
برونمرزی و برگزاری دو دیدار دوستانه و تدارکاتی با
تیم ملی صربستان ،تهران را به مقصد این کشور ترک
میکند .ایگور کوالکوویچ ،سرمربی تیم ملی والیبال،
 ۱۵بازیکــن را بــرای حضــور در اردوی برونمرزی
صربســتان انتخــاب کرد کــه  ۱۴نفر آنــان در هفته
نخســت لیگ ملتهای والیبال در فرانسه به میدان
میروند .اسامی این بازیکنان به قرار زیر است :فرهاد
ســالافزون ،ســعید معروف ،ســیدمحمد موسوی،
علی شــفیعی ،ســامان فائزی ،امیرحســین توخته،
میالد عبادیپور ،فرهاد قائمی ،مجتبی میرزاجانپور،
مرتضی شــریفی ،امیــر غفور ،صابــر کاظمی ،میثم
صالحی ،محمدرضا حضرتپور و مهدی مرندی.
تیــم ملی والیبــال ایــران در هفتههــای اول تا
چهارم لیگ ملتهای والیبال ،در کشورهای فرانسه،
آرژانتیــن ،روســیه و آمریکا به میدان مــیرود و در
هفته پنجــم در تهران میزبان تیمهــای کرهجنوبی،
بلغارستان و آلمان خواهد بود.

