فوتبال
قرارداد  ۷۰۰هزار دالري ساغالم
با تراکتورسازي

سرمربي تيم فوتبال تراکتورسازي در حالي
هدايت اين تيم را بر عهده گرفته که مبلغ
قراردادش با تيم تبريزي به  ۷۰۰هزار دالر
ميرسد .به گزارش تسنیم ،بعد از حضور
ساالم در تراکتورســازي ،گفته شد رقم
اين مربي ترکيهاي  380هزار دالر است
اما پيگيريها نشان ميدهد مبلغ قرارداد
ساالم با تراکتورسازي به  700هزار دالر
ميرسد .ساغالم در فوتبال ترکيه مربي
يک و نيــم ميليون دالري محســوب
ميشود و مفاد قرارداد او با تراکتورسازي،
ملبغ قرارداد اين مربــي را به  700هزار
دالر رســانده اســت .در قراردادساالم با
تراکتورسازي ،آپشنهايي براي موفقيت
در ليگ برتر و ليگ قهرمانان آســيا در
نظر گرفته شده و در مجموع ،تماميمفاد
قرارداد قيمــت اين مربي را به  700هزار
دالر رسانده است.
ديدار فوالد خوزستان با پيکان باز
هم لغو شد

ديدار تيمهاي فوتبال فوالد خوزســتان و
پيکان يکبار ديگر لغو شد .به گزارش مهر،
ديدار فوالد خوزســتان و پيکان در هفته
بيستم ليگ برتر فوتبال قرار بود روز جمعه
برگزار شود ولي اين مسابقه به خاطر گرد و
غبار هوا به دیروز شنبه موکول شد .با اين
حال به خاطر تداوم شرايط نامساعد آب و
هوايي و گرد و خاک ،اين مســابقه امروز
هم لغو شد .هنوز زماني براي برگزاري اين
مسابقه تعيين نشده است.
پايان محروميت طارمي

زالتکو کرانچار سرمربي تيم سپاهان پس از جلسه با هيئت مديره باشگاه از اين تيم جدا شد

تغييرات دير هنگام در پرافتخارترين تيم ليگبرتر

گروه ورزشی :سرپرست باشگاه فوالد
مبارکه ســپاهان ميگويــد دو گزينه
خارجي و داخلي براي سرمربيگري تيم
سپاهان مد نظر هستند که تا پايان هفته
تصميم نهايي گرفته ميشود.
به گزارش ورزش سه ،پس از شکست
مقابل ســپيدرود تمــام اميدهايي که
طاليي پوشــان براي تکرار موفقيت با
اين مربي کروات داشتند ،از دست رفت
تا محســن طاهري مديرعامل باشگاه
پس از درخواســت اســتاندار اصفهان
اولين تلفات شکســت در رشت باشد.
پس از اســتعفاي محســن طاهري،
ادامه همکاري بــا کرانچار مهمترين
سوال فوتبالدوســتان اصفهاني بود و
در نهايــت پس از جلســهاي که ظهر
ديروز کرانچار با منوچهر نيکفر رئيس
هيئت مديره باشگاه سپاهان برگزار شد،
طرفين بــراي قطع همکاري به توافق
رســيدند .منوچهر نيکفر رئيس هيئت
مديره باشــگاه ســپاهان در خصوص
اينکه آيا رقم باالي قــرارداد کرانچار
مشکلي براي قطع همکاري با او ايجاد
نکرد ،عنوان کرد « :نه مشکلي در اين
خصوص نداشــتيم و آقاي کرانچار با
دريافت مطالبــات خود تا لحظهاي که
در باشگاه بود ،از تيم جدا شد ».نيکفر
همچنين در پاسخ به اين سوال که چه
زماني جايگزين کرانچار معرفي ميشود
و گزينههاي مدنظر باشگاه چه کساني
هســتند ،عنوان کرد  « :ما امروز عصر
با حضور اعضاي هيئت مديره و کميته
فني جلسهاي تشکيل ميدهيم و در اين
خصوص تصميم ميگيريم 4 .گزينه مد
نظر ما هستند که در جلسه در خصوص
آن تصميم گرفته ميشود».

هم گزينه داخلي هم خارجي

نيکفر در مورد اينکه گزينههاي باشگاه
خارجي هستند يا ايراني ،تاکيد کرد« :
ما هر دو مورد را در نظر داريم و ســعي
ميکنيــم فردي را انتخــاب کنيم که
شايسته ســرمربيگري سپاهان باشد».
زالتکو کرانچار فصل گذشــته و در 6
ديدار پاياني جايگزين عبداهلل ويســي
شــد و موفق شد با کســب  13امتياز
از  6ديــدار انتهايي ،مديران ســپاهان
را بــراي تمديد قــرارداد متقاعد کند،
اما آنچه در ليگ هفدهــم اتفاق افتاد
تطابقي بــا نتيجههاي  6ديدار انتهايي
ليگ شانزدهم نداشت .طاليي پوشان
که با کرانچار پس از  20مسابقه حتي
به يک برد خارج از اصفهان هم دست
پيدا نکردند ،روز گذشته مقابل سپيدرود
هشتمين شکست فصل را تجربه کردند
تا با  20امتيــاز در رده دوازدهم جدول
رده بنــدي قرار بگيرند و به طور کامل

خطر سقوط را احساس کنند .پس از اين
اتفاقات هيئت مديره باشگاه با کرانچار
تشکيل جلسه داد و در نهايت دو طرف
به پايــان همکاري رضايــت دادند تا
سرمربي کروات سپاهان براي دومين
بار با خاطرهاي تلخ از جمع طاليي جدا
شود.
قنبري سرمربي موقت سپاهان شد

در همين رابطه مسعود تابش سرپرست
باشگاه ســپاهان در درباره جلسه هيئت
مديره اين باشــگاه که بــراي انتخاب
ســرمربي جديد تيم فوتبال ســپاهان
برگزار شده بود ,به تسنيم گفت :در اين
جلسه همه گزينههاي سرمربيگري تيم
با حضور اعضــاي کميته فني و هيئت
مديره بررسي شدند و در پايان دو گزينه
که يکي خارجي و يکي داخلي است به
عنوان گزينههاي اصلي براي نشستن
روي نيمکت تيم انتخاب شدند .وي ادامه
داد :هر دوي ايــن مربيان جزو مربيان

انتخاب شفر بين آقاي کلين شيت آسيا و ايران

تعامل بين کادرفني تيم ملي
و ذوبآهن

سرمربي تيم فوتبال ذوبآهن و کادرفني
تيم ملي طبــق توافقي که انجام دادند ،در
خصوص حضور مليپوشان در مرکز PEC
به توافق رسيدند .به گزارش تسنیم ،ماجراي
عدم حضور مليپوشان تيم فوتبال ذوبآهن
در تمرينات ريــکاوري اين هفته کميبا
حاشيه همراه بود و مصاحبه رشيد مظاهري،
دروازهبان مليپوش ذوبيها نيز ابهام در اين
خصوص را بيشتر کرد ،اما ظاهراً اين اتفاق
به دنبال تعامل امير قلعهنويي با کادرفني تيم
ملي صورت گرفته است .با توجه به اينکه
ذوبآهنيها هفته آينده ( 10بهمنماه) بايد
در پليآف ليگ قهرمانان آســيا به مصاف
آيــزوال هند بروند ،قلعهنويي در تماســي
بــا کادرفني تيم ملي درخواســت ميکند
بازيکنان اين تيم ايــن هفته از حضور در
تمرينات ريکاوري در مرکز  PECبه دور
باشند تا با حضور در تمرينات ذوبآهن به
هماهنگيبيشتريبرسند.
شکايت بدهکار از طلبکار
در باشگاه استقالل

به گزارش خبرنگار ورزشي حسابهاي مالي
ميرشاد ماجدي سرپرست پيشين استقالل
به دليل پرداخت نشدن مالياتش بسته شد.
ماليــات ماجدي بــه دوران حضورش در
استقالل بازميگردد و اين در حالي است
که او از اين باشــگاه طلب دارد و نتوانسته
پولــش را به طور کامل بگيرد .ماجدي در
ايــن زمينه به خبرگزاری تســنیم گفت:
مبلغي از باشگاه استقالل طلب داشتم که
بايد مالياتش را پرداخت ميکردم ،اما پولي
نگرفته بودم که ماليات بدهم .اداره ماليات
هم ميگويد اين مســئله ارتباطي به آنها
ندارد و به همين دليل ،حســابم بسته شد.
وي که هــم اکنون رئيس کميته آموزش
فدراسيون فوتبال است ،افزود :شنيدهام که
باشگاه استقالل براي اينکه راه حلي براي
حضور در ليگ قهرمانان آسيا پيدا کند ،از
من به کميته بدوي شــکايت کرده است.
باشگاه ميخواهد با اين کار نشان دهد که
با من که طلــب دارم ،در حال صحبت و
مذاکره اســت .در واقع ،به جاي اينکه من
شکايت کنم ،باشگاه از من شکايت کرده
است!

با نزديک شدن به زمان بازيهاي ليگ
قهرمانان آسيا شفر براي انتخاب دروازه
بان تيمش هنوز به جمع بندي نرســيده
اســت .به گزارش ورزش ســه ،شفر در
کنفرانــس مطبوعاتي پيــش از بازي با
پديده زماني که با ســوالي در مورد دليل
نيمکت نشيني سيدحسين حسيني روبرو
شد ترجيح داد به اين شکل به آن پاسخ
بدهد :قبل از بازي جام حذفي ما توافقي با
هر دو داشتيم .دو دروازه بان خيلي خوب
داريم .جــام حذفي رحمتي بازي ميکند
و ليگ را حســيني .رحمتــي نميتواند
بدون بازي در شــرايط بــازي قرار گيرد
به همين دليل رحمتي فردا گلر ماســت.
با صحبتهاي شــفر حاال تمام هواداران
ميدانند کــه دروازه بان اســتقالل در
بازيهاي پيش رو کيســت و اگر مهدي
رحمتي در بازي با پديده و احتماال پارس
جم بازي ميکند به اين دليل است که او
براي بازي با صنعت نفت در مرحله نيمه
نهايي جام حذفي کامال آماده باشد که به
نظر منطق سرمربي آبيها براي اين اتقاق
درست است .اما شفر به يک ابهام بزرگ

مدافع ايرانجوان بوشهر به دليل تصميم
عجيــب داور ديدار برابــر مس کرمان
محروميــت طوالني مدتي را پشــت
ســر ميگذارد؛ محروميتي که باشگاه
بوشــهري براي کاهش مدت زمان آن
تالش نکــرد .به گــزارش ايلنا ،اويس
کردجهان در جريان ديدار هفته هفدهم
ليگ دسته اول برابر مس کرمان با اخراج
از سوي داور مسابقه با سه کارته شدن،
دو جلســه همراهي ايرانجوان بوشهر را
از دست داد .مدافع بوشهريها تقابل با
نســاجي مازندران و بادران تهران را با
محروميت پشــت سر گذاشت و شرايط

وقتش بود کرانچار برود

در هميــن زمينه رســول کربکندي در
گفتگو با مهــر درباره عدم نتيجهگيري
ســپاهان در رقابتهــاي فصل جاري
ليگ برتر گفت :با وجود سرمايه گذاري
زيادي که در جذب بهترين کادر فني و
بازيکن در باشگاه سپاهان رخ داده است
نتايج دور از انتظاري گرفته شد .بازيکن

گلمحمدي:

رحمتي -حسيني؛جنگادامهداربرايليگقهرمانانآسيا

محروميت مهاجم پيشــين تيم فوتبال
پرســپوليس ديروز (شــنبه) بــه پايان
رســيد.ب ه گزارشايسنا ،پس از اين که
مهدي طارميبدون فســخ قــرارداد با
باشگاه ريزه اســپور ترکيه به ايران آمد
و براي پرسپوليس بازي کرد ،فيفا حکم
به محروميت چهــار ماه و  ۱۰روزه اين
بازيکــن داد .حاال با پايــان يافتن اين
محروميت او ميتواند دوباره در ميادين
رســميبه ميدان برود.طبق حکم فيفا
محروميت مهدي طارميديروز رســما
به پايان رســيد و او ميتواند در ميادين
رســميهم براي تيم قطري (الغرافه) و
هم براي تي مملي به ميدان برود.

رزومهدار فوتبال هســتند و بايد ببينيم
با توجه به شــرايطي که دارند کدام به
سپاهان ميآيند و به تيم کمک ميکنند.
قرار شــده تا آخر هفته مذاکرات نهايي
انجام شــود تا يکي از آنها انتخاب شود.
انتخاب سرمربي آينده بر اين مبنا خواهد
بود که بيش از يک نيم فصل در سپاهان
حضور داشته باشــد .سرپرست باشگاه
سپاهان عنوان کرد :تا زماني که سرمربي
تيم مشخص شود ,مسئوليت فني تيم با
کريم قنبري خواهد بود و تمرينات با اين
مربي ادامه پيدا خواهد کرد.

هنوز پاسخ نداده است و آن هم اين است
که دروازه بان استقالل در ليگ قهرمانان
آسيا چه کســي خواهد بود و با توجه به
حضور استقالل در گروه مرگ ،چه کسي
قرار اســت در رقابت با غولهاي آسيا از
دروازه آبيها حراســت کند؟ اين سوالي
است که به نظر هنوز خود شفر هم جواب
آن را نميداند و شــايد تصميم نهايي را
به روزهاي منتهي به آغاز ليگ قهرمانان
آسيا موکول کرده است .شفر از يک طرف
با حسين حســيني روبرو است که اولين
ســال حضور ثابتش در ترکيب استقالل
را تجربــه ميکند و موفق شــده با 873
دقيقه متوالي بسته نگه داشتن دروازه اش
رکورد کلين شيت در تاريخ فوتبال ايران
را بزند و زودتر از حد انتظار ناميبراي خود
دســت و پا کند .اما گزينه بعدي مهدي
رحمتي اســت ،دروازه باني که بعد از 14
بازي نيمکت نشيني در بازي با پديده به
ترکيب استقالل برگشت و نمايش خوب
و مطمئني هم داشت .به جز اين مهدي
رحمتي در ليگ قهرمانان آسيا هم صاحب
رکورد ويژهاي است و با  17کلين شيت از
بهترين دروازه بانهاي تاريخ اين رقابتها
محسوب ميشود .آنچه مسلم است فصل
براي دو دروازه بان با کيفيت اســتقالل
همچنان ادامه دارد و رقابت بين حسيني
و رحمتي براي قــرار گرفتن در ترکيب
اصلي بيشــتر از هرچيز در نهايت به نفع
اين تيم تمام خواهد شد.

هواداران کاستيهاي ما را ببخشند

يحيــي گلمحمدى درباره جدايي از تراکتورســازي
و دوران حضورش در ايــن تيم و صحبتهاي خود
با هــوادران تراکتور به عنــوان آخرين مصاحبهاش
توضيحاتي را ارائه کرده و به ســواالت پاســخ داده
اســت .به گزارش فارس،يحيــى گلمحمدى گفت:
افتخار ميکنــم در بحرانيترين و خاصترين مقطع
تاريخ تراکتورسازي سرمربي اين تيم پرطرفدار بودم و
سربلندي و موفقيت هواداران و تراکتورسازي آرزوي
قلبي من است .وي گفت :بدون ترديد هدف من کمک
به تراکتورسازى و کســب نتايجى در شان هواداران
پرشور اين باشگاه بود .بنده در شرايطي مسئوليت را
قبــول کردم که با حکم فيفا محروم از جذب بازيکن
بوديم و به اتفاق باشــگاه روي جذب  3بازيکن آزاد
فيفايــي هم با توجه به کمبودها در برخي پســتها
حساب ويژه باز کرده بوديم که متاسفانه فيفا موافقت
نکرد و اتفاقا از همين پستها هم بسيار لطمه ديديم
 6.بازيکن هم جدا شدند که البته دو نفرشان در ليست
بنده نبودند و برخي هم بنا به داليلي ديگر رفتند .در
اين شــرايط  2بازيکن را با مصدوميت طوالني مدت
و چند بازيکن را با آســيب ديدگي مقطعي نداشتيم
و اينگونــه در مجموع در هر بــازي حداقل 11 ،10
بازيکن فيکس و بزرگسال فصل قبل را نداشتيم .هر
يک از اين کمبودها در نتايــج و امتيازگيريها تاثير
بســيار داشــت و ففط به عنوان يک مشکل اساسي
و نمونه بگويم ما در فاز دفاع از  6پســت 5 ،بازيکن
فيکس سال گذشته را نداشتيم .اينها مواردي بود که
مشکالت بسياري را براي ما ايجاد کرد .گلمحمدي
افــزود :ما بــراي پرکردن جاي خالي جداشــدهها و
مصدومان روي به جوانگرايــي آورديم و طبق آمار
موجــود  40درصد دقايق بازي نيمفصل اول تراکتور

به نفراتي اختصاص يافت که  5نفرشان سابقه بازي
در ليگ يک را هم نداشتند و  5نفرشان هم جمعا در
ليگ برتر ســابقه  300دقيقه بازي را داشتند .اين 10
بازيکن شــدند نفرات فيکس و ذخيره ما و  40درصد
دقايق بازي ما به آنها رســيد .ايــن اتفاق در تاريخ
ليگ حرفهاي بيســابقه اســت .بنده افتخار ميکنم
اين جوانها از اين پس عصاي دست مربيان خواهند
بود و خواهيد ديد که اغلب آنها ميتوانند ســالها
براي تراکتور بازي کنند و به سرمايههاي گرانقدري
براي اين باشــگاه بزرگ و پرطرفدار تبديل ميشوند.
وي ياداور شــد :افتخار دارم که بگويم اين جوانها
يادگاري و هديه بنده و همکارانم در اين برهه تاريخي
به تراکتورســازي هستند و افتخار ميکنم با حمايت
هواداران و زحمات باشگاه ،دستيارانم ،مجموعه کادر
و بازيکنــان باتجربه و جوانهــاي بدون تجربه اين
برهــه و مقطع خاص را در کنار هم ســپري کرديم.
ما با اين جوانها و سختکوشي همه عوامل باشگاه
و تيــم و همدلي خانواده بزرگ تراکتور از يک تهديد
بزرگ و يک مقطع بحراني فرصت ساختيم .جا دارد
از باتجربهها هم تشکر ويژه کنم که هم به تيم کمک
کردنــد و هم حمايتي عالي از جوانها داشــتند تا در
ليگ برتر و تيميپرطرفدار بتوانند خودشــان را نشان
دهند.

چرا جپاروف به اندازه مدافع ایرانجوان محروم نشد؟

عجيبي را پشت سر ميگذارد .کردجهان
در اين بــاره به خبرنگار ما گفت :در آن
ديدار به علت اينکه ناخواسته روي پاي
داور پا گذاشتم ،کارت زرد دوم را گرفتم
و اخراج شــدم .به داور توضيح دادم که
حرکتــم از قصد نبــوده و حتي به جان
پســرم قســم خوردم! پرونده  18ساله
من را بررسي کنيد حتي يک بار اخراج
نشدم و در طول فصل هم سه کارت زرد
نداشتم .او ادامه داد :داور قانع نشد و من
هم به رختکن رفتم .در راه رختکن حتي
سرمربي و کادرفني مس هم گفتند نبايد
اخراج ميشدم .بعد از بازي درگيري بين

بازيکنان مــا و ماموران انتظاميرخ داد؛
آن زمان در رختکن بودم و از جو بيرون
آگاه نبودم .کردجهان افزود :بازي تمام
شد و با انشتار احکام انضباطي فهميدم
که پنج جلسه محروم شدم .واقعا تعجب
کــردم .با داور تمــاس گرفتم و به من
گفت به خاطــر حرکتي که انجام دادي
گزارشــي به کميته انضباطي نوشتم و
تجديد نظر در راي تو امکان پذير نيست.
مدافع ايرانجوان در ادامه بيان داشت :به
همين دليل باشــگاه در نيم فصل دوم
به من پولــي نداده و ميگويند بازيکني
که محروم است نبايد پول دريافت کند.

هندبال قهرماني آسيا  -کرهجنوبي

صعود ايران به عنوان تيم اول گروه

تيم ملي هندبال ايران با پيروزي بر ژاپن به عنوان
تيم اول گروه خود راهي مرحله دوم رقابتهاي
قهرماني آسيا شد .به گزارش فارس ،هجدهمين
دوره رقابتهاى هندبال قهرماني مردان آسيا از
 28دي ماه تا  8بهمن ماه به ميزباني کرهجنوبي
برگزار ميشود .تيم ايران که در مرحله مقدماتي
اين مسابقات با تيمهاي ازبکستان و ژاپن همگروه
است امروز در دومين مسابقه خود برابر ژاپن قرار
گرفت و توانست با نتيجه  37بر  32حريف خود
را شکست دهد تا به عنوان تيم صدرنشين گوره
اول راهي مرحله دوم شود .شاگردان ماچک در
بازي نخســت خود با نتيجه  37بر  18توانستند
ازبکســتان را شکست دهند .در پايان اين ديدار،

اسبق تيم ملي فوتبال ايران افزود :همين
امر باعث شــد تا فشار مسئوالن استان
به مديران باشــگاه براي ايجاد تغييرات
مثبت به وحود بيايد و کار به جايي رسد
که مديرعامل باشگاه سپاهان مجبور به
استعفا شد .با اين حال فکر ميکنم اين
موضوع باز هم براي سپاهانيها کافي
نباشــد و منتظرند تا تغييرات بيشتري
رخ بدهــد .وي درباره احتمال برکناري
زالتکــو کرانچار در ســپاهان تصريح
کرد :مشخص اســت مديران باشگاه،
قرارداد غيرحرفهاي با کرانچار بستهاند
که نميتوانند با اين همه نتيجه ضعيفي
که گرفته است او را برکنار کنند .چونکه
در اين صورت مجبورند مبلغ کالني به
وي بدهند .هميــن موضوع هم نقش
بسزايي در استعفاي مديرعامل باشگاه
داشــت .قرارداد آماتوري که با سرمربي
تيم بسته شده است باعث شد تا کرانچار
هم بدش نيايد بــا هر نتيجهاي در اين
تيم بمانــد و پولش را بگيرد .کربکندي
در ادامه اظهار داشــت :اما حاال وقتش
رسيده است تا کرانچار را کنار بگذارند.
سپاهان نياز به شوک مثبت ديگري دارد
تا بتواند در بازيهاي پيش رويش موفق
شود .ماندن او ديگر نميتواند کمکي به
سپاهان کند .پيشکسوت فوتبال اصفهان
درباره مشــکالت تاکتيکي سپاهانيها
گفت :به نظــرم تغييرات زيادي که اين
تيم در ليست بازيکنان خود داشت باعث
شد نتوانند در نيم فصل اول نتايج خوبي
بگيرند .اما انتظار ميرفت ســپاهان در
دور برگشت بازيها نتايج بهتري بگيرد.
کرانچار تمام امکانــات را براي گرفتن
نتيجه در اختيار داشــت اما نتايج دور از
انتظاري گرفته است.

سجاد اســتکي به عنوان بهترين بازيکن ديدار
ايران و ژاپن انتخاب شد .در پايان مرحله نخست
تيمهــاي اول و دوم هر گروه و تيمهاي ســوم
و چهــارم هر گروه در گروههــاي جداگانه قرار
ميگيرنــد و رقابت خود را از دوم بهمن ماه آغاز
ميکنند که گروهبندي آن به شــرح زير است:
تيمها روز پنجشنبه 5 ،بهمن ماه استراحت خواهند
کرد و سپس روز جمعه تيمهاي چهارم گروه اول
و دوم براي جايگاه هفتم و هشتم و تيمهاي سوم
اين دو گروه براي رده پنجم و ششــم به مصاف
هم خواهند رفت .همچنين تيمهاي اول تا چهارم
گروه سوم و چهارم براي کسب جايگاه  9تا  14با
هم ديدار ميکنند.

باشگاه يک بار هم براي اينکه به کميته
انضباطي اعتراض کند و محروميت من
را کاهش بدهد ،تالش نکرد .بازي قبلي
روي سکوها بودم .از سوي ليدرها فحش
خوردم که چرا پول گرفتم! فکر ميکنند
من باعث ناکاميتيم هستم .ايرانجوان
به محروميت سرور جپارف اشاره کرد و
افــزود :حتي فيلميوجود ندارد که ثابت
کند از عمد روي پاي داور گذاشــتم و
قصد داشــتم به او اعتراض تندي انجام
بدهم .چند هفته پيش جپارف روي کمر
بازيکن استقالل خوزستان پا گذاشت و
با پيگيريهاي مجدد باشگاه محروميت

تا اطالع ثانوي به يک جلســه کاهش
پيــدا کرد .چــرا جپارف به انــدازه من
محروم نشــد؟ چون قانــون براي همه
يکسان اجرا نشده و معلوم نيست با پول
کميکه از باشگاه دريافت کردهام چطور
مخارج خانــوادهام را پرداخت کنم .اين
محروميت باعث شد تا نتوانم قرارداد را
فســخ کنم و به تيم ديگري بروم .کدام
تيم حاضر است بازيکني که پنج جلسه
محروميــت دارد را جذب کند؟ کمتر از
 10درصد مبلغ قراردادم را دريافت کردم
و اگر خالف اين است مسئوالن باشگاه
اعالم کنند.

پس از کش و قوسهای فراوان

صالحياميريازشهرداريتهراناستعفاداد

با اعالم شــهردار تهران ،ســيدرضا صالحي
اميــري از معاونت امــور اجتماعي و فرهنگي
شهرداري استعفا کرد.
به گزارش ورزش ســه ،در حالــي که در چند
روز اخير فشــارهاي زيادي پيرامون استعفاي
سيدرضا صالحي اميري وجود داشت ،باالخره
رييس جديد کميته ملي المپيک از سمت خود
در شهرداري تهران استعفا کرد .شهردار تهران
ديروز در حاشيه جلســه اتاق اصناف ايران در
جمع خبرنگاران دربــاره وضعيت معاونت امور
اجتماعــي و فرهنگي شــهرداري گفت :آقاي
صالحي اميري استعفا دادهاند و اين استعفا مورد
پذيرش قرار گرفته است .نجفي ادامه داد :ايشان

در حال حاضر به عنوان مشاور شهردار در امور
اجتماعي و فرهنگي به صورت پاره وقت مشغول
فعاليت هستند .در حال حاضر چند گزينه براي
معاونت امور اجتماعي و فرهنگي مطرح شده و
ما در حال بررسي شرايط هستيم .بدين ترتيب
صالحي اميري که از فردا رســما کار خود را در
کميته ملي المپيک آغاز ميکند ،از اين پس تنها
به عنوان مشــاور با شهرداري تهران همکاري
دارد و تمام وقت در کميته ملي المپيک فعاليت
خواهد کرد .مراسم توديع و معارفه روساي قديم
و جديد کميته ملي المپيک فردا از ســاعت ۱۰
صبــح با حضور کارمندان ايــن کميته و بدون
حضور اصحاب رسانه برگزار ميشود.
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اخبار
دستيار سابق برانکو
به تيم فوتبال پديده پيوست

مربي پيشين تيم فوتبال پرسپوليس براي
ادامــه رقابتهاي ليگ برتــر به کادر فني
تيم پديده مشــهد پيوســت .بــه گزارش
مهر ،ايگور پاناديچ که ســابقه همکاري با
برانکو ايوانکوويچ در کادر فني تيم فوتبال
پرســپوليس را دارد امروز با امضا قراردادي
به کادر فني تيم پديده مشــهد اضافه شد.
تيــم فوتبال پديده که با هدايت محمدرضا
مهاجري در نيم فصل اول رقابتهاي ليگ
برتر نتايج خوبي کسب کرده بود ،به دنبال
کسر  ۶امتياز از اين تيم به خاطر بدهکاري
به ردههاي مياني جدول سقوط کرد و هنوز
نتوانسته به جايگاه گذشته برگردد.اين تيم
در هفته بيستم رقابتهاي ليگ برتر برابر
استقالل تهران به تساوي بدون گل دست
پيدا کرد.
رقيبان تيم هندبال ايران مشخص شد

تيم ملي هندبال ايران با راهيابي به مرحله
دوم رقابتهاي قهرماني مردان آسيا در قرعه
جديد در گروه اول با تيمهاي عربســتان،
کره جنوبي و عمان بــازي خواهد کرد .به
گزارش مهر ،هجدهميــن دوره رقابتهاي
قهرماني هندبال مردان آسيا از  ۲۸دي ماه
با حضور  ۱۴تيم در سوآن کره جنوبي آغاز
و مرحله گروهي آن امروز شــنبه  ۳۰دي
ماه با شناخت تيمهاي برتر صعود کرده به
مرحله يک چهارم نهايي پيگيري شد .تيم
هندبال مردان کشورمان که در اين مرحله
در گروه اول با تيمهاي ژاپن و ازبکستان قرار
داشت با کسب دو پيروزي ارزشمند به عنوان
صدرنشين به مرحله دوم راه يافت .تيمهاي
اول و دوم هر گروه به مرحله يک هشتم راه
يافته و در دو گروه اول و دوم رقابت خود را
در مرحله يک چهارم نهايي دنبال ميکنند.
دو تيــم اول هر گروه به مرحله نيمه نهايي
راه خواهند يافت و مابقي تيمها براي کسب
عنوان پنجم تا هشتتم مسابقه خواهند داد.
همين طور تيمهاي ســوم و چهارم مرحله
گروهي در دو جدول ديگر با يکديگر روبرو
ميشوند.
جودو گرندپري تونس
حذف اميد اول مدالآوري ايران

روز دوم از رقابتهــاي گرندپــري تونس با
حذف اميد اول تيم ملي جودو کشــورمان
براي کســب مدال همــراه بود.به گزارش
مهر ،در ادامه اين رقابتها که با حضور ۳۳۵
جودوکار از  ۴۶کشور در تونس جريان دارد،
امروز شــنبه در بخش مردان جودوکاران
وزن  -۷۳کيلوگرم و  -۸۱کيلوگرم به روي
تاتاميميروند که تيم اعزاميکشورمان در هر
دو وزن نماينده دارد .محمد محمدي بريمانلو
در وزن  -۷۳کيلوگرم دور نخست «نواس»
از برزيل را بعد از  ۶دقيقه مبارزه شکســت
داد .وي دور دوم «نيام مت» از سوئيس را با
ضربه فني از پيش رو برداشت .اين نماينده
کشورمان براي صعود به نيمه نهايي بايد با
«کانيوتس» از اکراين مبارزه کند .اما سعيد
ماليي که با رنکنيگ دو دنيا و «سيد» يک
وزن  -۸۱کيلوگرم به عنوان اميد اول ايران
براي کســب مدال به ميدان رفته بود ،دور
نخست اســتراحت داشت در دومين مبارزه
نتيجه را به «ودات آلبايراک» از ترکيه باخت
و از دور مسابقات حذف شد .روز گذشته قلي
پور ،خجسته و نوري زاده توفيقي در کسب
مدال نداشته و از دور مسابقات حذف شدند.
اين دوره از مســابقات عصر يکشنبه اول
بهمن ماه به پايان ميرسد.
حضور تيم آذربايجان در رقابتهاي
بينالمللي جام تختي

ترکيب تيم کشتي آذربايجان براي حضور
در رقابتهاي بين المللي کشتي فرنگي جام
تختي مشخص شد .به گزارش مهر ،سي و
هشتمين دوره رقابتهاي بين المللي کشتي
فرنگي جام تختي روزهاي  ۵و  ۶بهمن ماه
در شهر ماهشهر اســتان خوزستان برگزار
ميشود.
تفاهم نامه همکاري فدراسيون
قايقراني ايران و ترکيه

روساي فدراسيونهاي قايقراني ايران و ترکيه
تفاهم نامه همکاري امضا کردند .به گزارش
مهــر ،غالمرضا اميني رئيس فدراســيون
قايقراني که به منظــور بازديد از امکانات و
ديدار با مسئولين قايقراني به ترکيه سفر کرده
بود ،تفاهم نامه همکاري فدراســيونهاي
ايران و ترکيه را امضا کرد .رئيس فدراسيون
قايقراني در اين ســفر ديداري با آلپر جاويد
رئيس فدراسيون قايقراني ترکيه داشت و در
اين ديدار در خصوص همکاريهاي مشترک
 ۲فدراسيون بحث و تبادل نظر شد .اميني
همچين با سفر به آنتاليا از اماکن قايقراني اين
شــهر بازديد کرد .برپايي اردوهاي مشترک
مهمترين هدف رئيس فدراسيون قايقراني
در اين بازديد بود .در روز پاياني سفر روساي
فدراسيون قايقراني ايران و ترکيه تفاهم نامه
همکاري امضا کردند.

