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اخبار
وزیر ورزش و جوانان مطرح کرد؛

افتتاح  10سالن ورزشی  6هزارنفری
در سال 98

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به افزایش
مجموعه های ورزشی در استان های مختلف
کشور گفت :تنها در سال  ،97مجموعه مراغه
نهمین استادیوم  5هزار نفری است که تکمیل
و به بره برداری می رسانیم و این اتفاق بزرگی
است که در عرصه ورزش محقق شده است.
دکتر مسعود سلطانی فر ،ضمن تبریک ایام
دهه فجر اظهار کرد :امروز توفیق شد در این
ایام مبارک با حضور در استان آذربایجان شرقی
تعدادی از پروژه های بزرگی که سال ها روی
زمین مانده بود امروز به بهره برداری برسانیم.
وی افزود :استادیوم فوتبال پنج هزار نفری
مراغه بیست سال قبل کلنگ زنی شده و سال
ها متوقف بود که از حدود هفت ماه پیش با
عظم و اراده ای ویژه باهماهنگی مدیریت استان
تالش کردیم تا این استادیوم نیمه کاره را به
بهره برداری برسانیم.
سلطانی فر با اشاره به دسیسه های
دشمنان مبنی بر ناامید کردن مردم گفت:
عالرغم فشارها و تحریم های ناعادالنه و
غیر منصفانه که می خواستند ملت ایران
چهلمین سالگرد انقالب را جشن نگیرند ما
در وزارت ورزش تصمیم گرفتیم بر خالف
خواسته دشمنان چهلمین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی را با شکوه تر برگزار کنیم
و فجر چهلم را از هفته دولت آغاز و تا به
امروز جشن بگیریم.
وزیر ورزش و جوانان از افتتاح یک پروژه
بزرگ مرتبط با ورزش در سراسر کشور خبر داد
و گفت :در طول سال جاری تالش کردیم تا هر
هفته یک پروژه بزرگ مرتبط با ورزش را در
سراسر کشور به بهره برداری برسانیم و در این
مدت پیست دوچرخه سواری کرمانشاه و چندین
استخر به بهره برداری رسید.این استادیوم که
تقدیم مردم شهرستان مراغه شد هدیه دولت
و نظام به مردم عزیز این شهرستان است که
با هزینه کرد 300میلیارد ریالی امروز آماده
استفاده است.
سلطانی فر با تاکید بر ضرورت توجه به
تامین زیر ساخت های ورزشی در شهرستان
ها گفت :این استادیوم با زمین چمن مصنوعی،
رختکن مناسب و تمام امکانات مورد نیاز یک
استادیوم تجهیز شده است.
وزیر ورزش و جوانان گفت :با همین روند
و با این رویکرد علی رغم تمام محدودیت ها
تکمیل پروژه های ورزشی را دردستور کار قرار
دادیم و سال آینده  10سالن ورزشی  6هزار
نفری را در مراکز استان ها به بهره برداری می
رسانیم.به لحاظ سخت افزاری تالش می کنیم
اتفاق خوب و منحصر به فردی در عرصه ورزش
کشور بیافتد و روند رو به رشد ادامه خواهد
داشت.

5

روزنامهصبحايران

سرپرست باشگاه پرسپولیس ضمن ارائه
توضیحاتی در مورد پیشنهاد به سرمربی این تیم
از سوی تیمهای خارجی گفت :به جاهطلبیهای
خودمان با برانکو ادامه میدهیم و هر سه جام را
میخواهیم.
ایرج عرب درخصوص پیشنهاد فوری االهلی
عربستان به برانکو ایوانکوویچ برای قبول مربیگری
این تیم گفت :ما با او قرارداد داریم .همه چیز هم
در این قرارداد شفاف بیان شده است .آقای برانکو
هم رسما موضع خود را اعالم کرده که به این
قرارداد پایبند است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :مربی خوب
را همه می خواهند .اما قراردادی بین ما منعقد
شده است که مانع از به وجود آمدن حاشیههای
اینچنینی می شود .با قدرت به کار با کادر فنی
فعلی ادامه می دهیم.
سرپرست باشگاه پرسپولیس با اشاره به
برنامهریز یهای این باشگاه برای کسب جام
های بیشتر قهرمانی افزود :مدعی هر سه
جام هستیم .می خواهیم به ویترین افتخارات
باشگاه اضافه کنیم .تمام تالش خود را برای
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سرپرست پرسپولیس پاسخ ابهامات را داد؛

توضیح در مورد رفتن برانکو

حصول این موفقیت به کار می بندیم تا
باشگاه با آرامش هرچه بیشتر به فعالیت خود
ادامه دهد.
وی درباره بحثهای مطرح شده درباره مبلغ
سنگین ارائه شده از سوی باشگاه پرسپولیس به

دیناموزاگرب کرواسی مبنی بر حذب ماریو بودیمیر
اظهار داشت :اصال صحت ندارد .یک ریال هم
باشگاه پرسپولیس به دیناموزاگرب نداده است.
تمام توافقات مالی را با بازیکن داشته ایم که مبلغی
بسیار کمتر از آنچه در رسانه ها مطرح شده است

اخبار
 180دقیقه بدون گل در اصفهان و آبادان؛

به او داده ایم .حفظ روحیه تیمی و نظم اداری
مهم تر از مسائل دیگر است .حاضر نیستیم تمام
این مسائل را فدای جذب بازیکن کنیم .اتفاقا یکی
از عواملی که باعث موفقیت پرسپولیس شده است
روحیه تیمی و یکدستی در ارکان مختلف باشگاه
است.
عرب درباره احتمال حضورش در ترکیب
هیات مدیره آینده باشگاه پرسپولیس خاطرنشان
کرد :مسائلی است که آقای وزیر به عنوان رئیس
مجمع به آن رسیدگی می کند .بهتر است تا
زمانیکه موضوعی اعالم نشده است به آن ورود
نکنیم .من خودم را در جایگاه خدمت رسانی به
هواداران می بینم .تا زمانیکه به من نیاز باشد تالش
هایم را دنبال خواهم کرد.
وی در خصوص انتقال گادوین منشا از
پرسپولیس به استقالل تهران نیز گفت :او بازیکن
پرسپولیس دیگر نیست .بازیکن آزاد بوده است که
می تواند به هر تیمی برود .سعیام این است هرگز
بدهی برای تیم به جا نگذارم .با منشا هم تسویه
کامل داشتیم .کادر فنی او را نمی خواست و در
لیست خروجی آقای برانکو قرار گرفت.

از گادوین منشا تشکر میکنیم؛

برانکو :بازی با پدیده دربی است

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه کاری با کارلوس
کیروش سرمربی پیشین تیم ملی نداشته است ،از جریمه هافبک عراقی
تیمش خبر داد و گفت :طبیعی است که از تیمهای دیگر پیشنهاد داشته
باشم.
 ،برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از بازی چهارشنبه
پرسپولیس و پدیده مشهد در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس
سازمان لیگ فوتبال گفت :بخش دوم لیگ شروع می شود و بالفاصله
دربی از راه رسید .پدیده تیمی است که امتیازش با صدر جدول یکسان
است و خودش بیانگر این است که چه کار سختی داریم.
وی افزود :آنها در طول فصل فقط در دو بازی باخته اند و جایگاهشان
به درستی نشان دهنده کیفیتشان است .پدیده خیلی خوب و قاطعانه
بازی می کند .دیدید که پدیده مقابل استقالل هم چقدر خوب عمل
کرد .کامال می دانیم رویارویی سختی خواهیم داشت .مخصوصا اینکه
اولین بازی ما مقابل هوادارانمان است.
سرمربی پرسپولیس یادآور شد :برای بازی فردا مهدی ترابی را
نداریم .محسن ربیع خواه هم همینطور .سیدجالل حسینی هم امروز
کمی احساس ناراحتی در پایش داشت .بودیمیر هم همینطور .حاال باید
ببینیم در  ۲۴ساعت آینده چه اتفاقی می افتد .می رویم برای کسب
موفقیت های بیشتر.
وی درباره انتقال گادوین منشا از پرسپولیس به استقالل تاکید کرد:
بهتر است این سئوال را از استقاللی ها بپرسید چون آنها این بازیکن را
جذب کردند .از منشا بابت تالش هایی که در پرسپولیس کرد تشکر می
کنیم و حاال باید به آینده نگاه کنیم.
برانکو در ادامه در خصوص اقدامات داوری در گذشته و جلسات اخیر
مربیان با کمیته داوران اظهار داشت :همه اشتباه می کنیم .داوران هم
مثل همه اشتباه می کنند .داوران هم حق دارند یک روز بد باشند .من از

داوران عذرخواهی نخواستم اما واقعیت این است که همانطور که گفتیم
بیشتر از بقیه تیم ها لطمه خوردیم .واضح است باز هم اشتباه خواهد بود.
همانطور که من و بازیکنانم اشتباه می کنیم.
وی درخصوص صحبت های کارلوس کی روش که عنوان کرده بود
علی پروین را برای آشتی با برانکو واسطه کرده بود ،افزود :هرگز صحبتی
نشده و کسی نخواست واسطه شود .شما تا حاال دیدید علیه کی روش
حرف زده باشم؟ یا اینکه مخالف تیم ملی صحبت کرده باشم؟ واقعا به
من بگویید؟ کدام سوءتفاهم؟ من می پرسم چه زمانی علیه این مسائل
صحبت کرده ام؟
سرمربی پرسپولیس خاطرنشان کرد :این برای من مهم نیست .آیا
حاال کی روش علیه من حرف زده یا نه؟! همین کافی است .من چه کاری
با کی روش دارم .کی روش سرمربی تیم ملی بوده و هر وقت هم بازیکن
خواست به تیم ملی دادیم .حمایت هم کرده ایم .آیا تا به حال با یک برنامه
تیم ملی مخالفت داشته ایم؟
برانکو در ادامه درباره تشکر کی روش از سرمربیان لیگ برتری از
جمله خود برانکو و امیر قلعه نویی گفت :خیلی خوب است .شما از نتایج
تیم ملی راضی هستید؟ خبرنگاران اعالم کردند در نظرسنجی برنامه نود
 ۵۶درصد مخاطبان از کی روش راضی بودند .سرمربی پرسپولیس در
واکنش گفت :خب کافی است .همین یک آمار است .من آمده ام کار کنم.
نباید بجنگم و سپس صلح کنم.
وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر پیشنهادات
سایر تیم ها به وی از جمله االهلی عربستان اظهار کرد :این کامال طبیعی
است که پیشنهاد دارم .من سه قهرمانی در کشورهایی که کار کرده ام
داشته ام .طبیعی است من هم مثل بازیکنانم پیشنهاد داشته باشم .اما
حاال در پرسپولیس هستم.
سرمربی پرسپولیس درباره تاکتیک های فنی یحیی گل محمدی

صنعت نفت  - 0سپاهان 0؛ فرصت
صدرنشینی برای پدیده و پرسپولیس

تیم فوتبال سپاهان نتوانست به نتیجه ای
بهتر از تساوی بدون گل مقابل صنعت نفت دست
پیدا کند تا حاال این فرصت در اختیار پدیده و
پرسپولیس باشد تا با کسب پیروزی در دیدار
مستقیم در روز آینده ،جای طالیی پوشان را
در صدر بگیرند.صنعت نفت آبادان در شرایطی
به دیدار برابر سپاهان رسید که یک پیروزی ،دو
شکست و دو تساوی حاصل کار این تیم در 5
دیدار اخیر بود و سپاهان هم که بدون شکست
نیم فصل را پایان داد ،دو پیروزی و سه تساوی در
مصاف های آخر خود کسب کرد.شاگردان امیرقلعه
نویی که رتبه نخست جدول رده بندی را در
اختیار داشتند ،برای حفظ این رتبه و در حالی که
سرمربی خود را به دلیل محرومیت روی نیمکت
نمی دیدند ،مقابل صنعت نفت صف آرایی کردند
ولی این مسابقه پر افت و خیر در پایان  90دقیقه
گلی در برنداشت تا سهم دو تیم یک امتیاز شود.
با این تساوی حاال این فرصت در اختیار پدیده
و پرسپولیس قرار گرفته تا در بازی روز آینده با
کسب پیروزی ،جای سپاهان را در صدر جدول
بگیرند و البته تساوی این دو تیم می تواند بهترین
خبر برای امیرقلعه نویی باشد .پس از برگزاری
 13بازی دیگر ،این دو تیم بار دیگر به هم رسیده
اند و اینبار شاگردان امیرقلعه نویی که هنوز رتبه
اول جدول را در اختیار دارند ،در ورزشگاه تختی
آبادان به مصاف شاگردان سرجیو می روند که با
 16امتیاز در رتبه دوازدهم قرار دارند.سپاهان برای
ادامه صدرنشینی به هیج وجه دوست ندارد در
بازی برابر صنعت نفت آبادان امتیاز از دست بدهد.
هفته شانزدهم لیگ برتر؛

تساوی کاپیتانهای سابق پرسپولیس
در رشت

افزود :تیم پدیده در گذشته هم همینطور بازی کرد و خیلی خوب بود.
آنها مقابل سپاهان و استقالل هم از همین روش استفاده کردند .با وجود
اینکه خلعتبری از پدیده رفته اما این تیم رضایی را جذب کرده است و
تیم خوبی دارند.برانکو درباره جذب مدافع وسط افزود :نادری را جذب
کردیم که می تواند در دفاع چپ هم بازی کند .از او خیلی راضی هستم.
سرمربی پرسپولیس درباره بازیکنان جدید تیمش و اینکه به نظر می
رسد برای انتخاب ترکیب اصلی دردسر شیرینی داشته باشد ،تاکید کرد:
به این موضوع می گویند نگرانی شیرین .بازی های خیلی مهمی داریم.
بازیکنان و نیمکت خیلی خوبی داریم .تیممان  ۱۱نفر نیست .بین ۱۸
تا ۲۲نفر هستیم که تالش می کنیم همه چیز بهتر شود.
برانکو در خصوص استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی ()VAR
یادآور شد :من خودم مخالف این بحث بودم چون در زیبایی فوتبال تاثیر
می گذاشت .اما به هر حال تکنولوژی است و وارد فوتبال شده است تا در
تصمیمات سخت به کمک داور بیاید.

تقابل تیمهای علی دایی و علی کریمی
در رشت نتیجهای جز توقف دو تیم نداشت.
تیمهای فوتبال سپیدرود رشت و سایپا از هفته
شانزدهم لیگ برتر عصر امروز سه شنبه در
ورزشگاه سردار جنگل رشت به مصاف هم رفتند
که این دیدار با تساوی  ۲به  ۲خاتمه یافت.
بازی با گلزنی حسین شناسی در دقیقه  ۹برای
سپیدرود آغاز شد که رضا اسدی مدافع سایپا در
دقیقه  ۲۱این گل را پاسخ داد .حسین شناسی
در دقیقه  ۲۵یکبار دیگر برای تیم میزبان گل زد
که این بار رضا علی یاری در دقیقه  ۲۹این گل
را جبران کرد تا نیمه نخست با نتیجه  ۲-۲به
پایان برسد.تالش دو تیم در نیمه دوم نتیجهای
نداشت تا بازی با همان نتیجه  ۲-۲به پایان
برسد و امتیازات بازی بین تیمهای علی دایی و
علی کریمی به تساوی تقسیم شود .با این نتیجه
سایپا  ۱۸امتیازی شد و با یک پله صعود به رده
هشتم جدول رسید و سپیدرود نیز  ۱۱امتیازی
شد و در همان رده پانزدهم باقی ماند.

باشگاه پرسپولیس به انتقال جنجالی منشا به استقالل واکنش
نشان داد

باشگاه پرسپولیس انتقال گادوین منشا به استقالل تهران را در حیطه
وظایف این باشگاه ندانست.گادوین منشا با قرارداد یک و نیم ساله خود
به استقالل تهران پیوست تا جنجالی ترین انتقال فعلی فوتبال ایران لقب
بگیرد.
مهاجم پرسپولیس که در طول یک فصل و نیم حضورش در این تیم به
هیچ وجه نتوانست انتظارات هواداران را برآورده کند از لیست برانکو ایوانکوویچ
کنار گذاشته شد تا سرمربی کروات این تیم بتواند مهاجم مدنظر خودش را
جذب کند.
سرمربی پرسپولیس پس از اینکه منشا را در لیست خروجی اش قرار
داد صراحتا اعالم کرد :او را دیگر نمی خواهیم .منشا زحمات زیادی برای
پرسپولیس کشیده است که از او ممنون هستیم و برایش در آینده فوتبالی که
با هر تیمی می خواهد داشته باشد ارزوی موفقیت می کنم .باشگاه پرسپولیس
نیز برای اینکه بتواند رضایت منشا را برای فسخ قرارداد جلب کند مجبور شد
بخشی از بدهی اش را نقدا پرداخت کند.
البته منشا نیز حدود  ۱۵۰هزار دالر به پرسپولیس تخفیف داد تا
رضایتنامه اش را دریافت کرده و بازیکن آزاد شود .گادوین منشا نیز پس از
خروج از پرسپولیس با چند باشگاه لیگ برتری نظیر فوالد خوزستان مذاکره
کرد اما پس از کش و قوس فراوان به جمع آبی پوشان پایتخت اضافه شد.
پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار
مهر در خصوص اینکه آیا این باشگاه پس از صدور رضایتنامه منشا شرطی
برای ممانعت از حضورش در استقالل گذاشته است گفت :وقتی رضایتنامه یک
بازیکن که قرار است در تیم دیگر نباشد را صادر کنیم نمی توانستیم شرط و
شروط بگذاریم.
موضع آقای برانکو درباره منشا نیز کامال روشن بود .سرمربی تیم در گفتگو
با رسانه ها هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد .آقای برانکو به باشگاه
هم گفت که نیازی به منشا نیست.وی افزود :اگر با منشا قرارداد داشتیم و او
رضایتنامه می خواست می توانستیم شروط اینچنینی را بگذاریم اما این بازیکن
را کادر فنی هم نمی خواست و الزم بود تا با فسخ قراردادش بازیکن دیگری را
در لیست قرار دهیم .به همین خاطر منشا رضایتنامه اش را گرفت و به عنوان
بازیکن آزاد از باشگاه پرسپولیس رفت.
بنابراین انتقال منشا به استقالل کامال قانونی است و باشگاه
پرسپولییس نمی تواند ادعایی مبنیر بر سرطی بودن رضایتنامه این بازیکن
داشته باشد.

