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بیرانوند پرونده طلب برانکو را میبندد
مشکل میلیاردی حل میشود؟

باشگاه پرســپولیس که برای فرار از محرومیتهای احتمالی فیفا ناچار
اســت پرونده بدهی به دو ســرمربی خارجی خود را ببندد ،در تازهترین
اقــدام قصد دارد از پول بیرانوند بدهی برانکو را بدهد.
به گزارش خبرنگار مهر ،هیات مدیره باشــگاه پرسپولیس با حضور سه
عضو خود تشــکیل جلسه داد تا درباره امور جاری این باشگاه در قبال
مســائل مالی و همچنیــن پرونده های محکومیت خود از ســوی فیفا
تصمیم گیری کنند.
ســنگین ترین پرونده محرومیت باشگاه پرســپولیس مربوط به برانکو
ایوانکوویچ می شــود که طبق حکم اولیه فیفا بایستی مبلغ یک میلیون
و پنجــاه هزار یورو به همراه پنج درصد از ســود این پول به حســاب
سرمربی پیشین سرخپوشان واریز شود.
همچنیــن نزدیک بــه  ۳۵۰هزار یورو بایســتی به دســتیاران برانکو
پرداخت شود.
باشــگاه پرسپولیس با وجود اعتراض به این محکومیت و ارسال الیحه
دفاعــی  ۱۳۰۰صفحــه ای خود بــه دادگاه عالــی ورزش ،امیدی به
پیروزی در آن ندارد .از این رو هیات مدیره این باشــگاه تصمیم جدید
برای پرداخت طلب کادرفنی ســابق این تیم گرفته است.
باشــگاه پرســپولیس در صورت حضور علیرضا بیرانوند در تست های
پزشــکی آنتورپ بلژیک و تمرینات گروهی ایــن تیم مبلغ  ۵۰۰هزار
دالر دریافت می کند.
هیات مدیره پرســپولیس تصمیم گرفت تمامی این مبلغ به همراه طلب
نزدیــک به  ۴۳۰هزار دالری خود از ســوی فیفا را تمــام و کمال به
برانکــو داده تا پرونده مربوط به این مربی را خاتمه بدهد.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس در رادار دو
باشگاه پرتغالی

به گفته مدیر برنامه مهدی طارمی ،علی علیپور مهاجم فعلی پرسپولیس مدنظر
دو باشگاه پرتغالی قرار دارد و ممکن است فصل آینده به یکی از دو تیم ریوآوه
یا ویتوریا گیمارش برود.
به گزارش خبرنگار مهر ،درخشــش مهدی طارمی در اولین فصل حضورش در
لیگ پرتغال با تیم ریوآوه باعث شده است که از مدت ها پیش بحث انتقال وی
به تیم های بزرگتری از جمله پورتو ،بنفیکا و اسپورتینگ لیسبون مطرح شود.
گفته می شود ریوآوه برای فروش طارمی مبلغ  ۱۰میلیون یورو درخواست کرده
و احتماال با مبلغی در همین حدود ،یکی از انتقاالت پر ســر و صدای پرتغال در
فصل بعد خواهد بود.
این در حالی اســت که تیم های پرتغالی بعد از درخشش طارمی ،لیگ ایران و
بازیکنان ایرانی را با دقت بیشتری زیر نظر گرفته اند.
علیرضــا نیکومنش مدیر برنامه مهدی طارمی خبر از عالقه باشــگاه ریوآوه و
ویتوریا گیمارش به جذب علی علیپور مهاجم فعلی پرسپولیس داد.
نیکومنش گفت :شــما به زودی درباره علیپور خواهید شنید .طارمی یک مبنا و
مرجع است و خیلی از بازیکنان ایرانی می خواهند در پرتغال بازی کنند

دو پرسپولیسی در تعقیب یک استقاللی

مهاجم تیم فوتبال استقالل با وجود اینکه در شروع مجدد رقابت های لیگ برتر
با افت محسوســی مواجه شده است اما همچنان تاثیرگذارترین بازیکن لیگ در
پایان هفته بیست و چهارم این رقابتهاست.
بــه گزارش خبرنگار مهــر ،با این که مهدی قائدی بعد از شــروع مجدد لیگ
درخشش گذشته را نداشته و هنوز موفق به گلزنی نشده ،اما درخشش فوق العاده
او قبل از تعطیالت بلند مدت به اندازهای بود که هنوز هم او را در صدر بازیکنان
برتر و امتیاز آور در فاز تهاجمی نگه دارد.
مهاجــم ریز نقش و جنوبی آبی ها که با  ۹گل زده یکی از شــانس های آقای
گلی این فصل از رقابتهای لیگ برتر است ،با  ۷پاس گل بهترین گلساز فصل
اســت .این بازیکن به تنهایی روی  ۱۶گل تیمش تاثیر مستقیم داشته است تا
تاثیر گذارترین بازیکن در فاز حمله باشد.
مهدی ترابی و علی علیپور هر کدام با تاثیرگذاری مستقیم روی  ۱۳گل نزدیک
ترین بازیکن به او هســتند و از این نظر در جایگاه بعدی قرار می گیرند .مهدی
ترابی با  ۱۰گل و  ۳پاس گل به همراه علی علیپور با  ۸گل و  ۵پاس گل تعقیب
کنندگان قائدی هستند.
همچنین عیســی آل کثیر مهاجم تیم صنعت نفت نیز با  ۱۰گل و  ۲پاس گل
و شــهریار مغانلو با  ۱۲گل دیگر بازیکنان ارزشمند این فصل از مسابقات لیگ
برتر هستند.

رقابت سردار آزمون با سه مهاجم برای
حضور در تیم آث میالن

فرصتسوزی استقالل و تراکتور در شب توقف مدعیان سهمیه

سایپا همچنان شکست ناپذیر مقابل
باالنشینها

ابراهیم صادقی با تیم جوانش برای سومین دیدار پیاپی یقه یک تیم مدعی سهمیه
را گرفت.
به گزارش اعتدال ،ســایپا در هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر در مشهد
میهمان شهر خودرو بود و در پایان این بازی در حالیکه چند ثانیه بیشتر تا شکست
یک بر صفر فاصله نداشــت توانســت با گل دقیقه  96آرمین سهرابیان کار را به
تســاوی بکشــاند و برای ســومین هفته متوالی از تیمهای باالی جدول و مدعی
سهمیه امتیاز بگیرد.
ســایپا در حالی به تعطیلی  4ماهه مســابقات رفت که بعد از این دوره باید  3بازی
سخت مقابل استقالل ،سپاهان و شــهر خودرو را به صورت پیاپی انجام میداد و
حتی گفته میشد ممکن است این تیم بعد از  3دیدار سخت خود از مدعیان سقوط
به لیگ پایینتر باشد و شاید کمتر کسی فکرش را میکرد بتواند بدون شکست این
دیدارها را به پایان برساند و یقه تیمهای مدعی کسب سهمیه را بگیرد.
نارنجی پوشــان که فصل را با جوانگرایی و تغییرات زیاد شــروع کردند در ابتدا در
نتیجهگیــری موفق عمل نکردند و از همین رو نگرانیهایی بابت وضعیت این تیم
وجود داشــت ولی ابراهیم صادقی که او هم از جوانترین مربیان فوتبال ایران است
وعده نیم فصل دوم و با تجربه تر شدن بازیکنانش را میداد و حاال به نظر میرسد
آن وعدهها عملی شده است.
نارنجی پوشان پس از عبور از این گردنه دشوار  3دیدار با تیمهای نیمه دوم جدول
دارند که شــاید روی کاغذ آسان به نظر برسد ولی با توجه به نزدیکی جایگاهشان
با سایپا اهمیت زیادی دارد و باید دید  3هفته بعدی برای آنها چطور پیش میرود

خبر

 ۲تیم فوتبال استقالل و تراکتور در یکی
از دیدارهای پایانی هفته بیست و چهارم
لیگ برتر به تســاوی بدون گل رضایت
دادند.
به گــزارش اعتــدال ،دو تیــم فوتبال
استقالل و تراکتور در آخرین دیدار هفته
بیست و چهارم لیگ نوزدهم به مصاف
هم رفتند که تقابــل دو تیم در پایان با
نتیجه بدون گل به پایان رسید.
نیمه اول
اســتقالل بازی را هجومیتر آغاز کرد و
در همان ثانیههای اول فرصت داشــت
که توسط شیخ دیاباته به گل اول بازی
دســت پیدا کند اما ضربه این بازیکن از
کنار دروازه مظاهری به بیرون رفت.
پس از این گل این تراکتوریها بودند که
بازی را در دست گرفتند و حتی در دقیقه
 ۱۰هم می توانســتند توسط انصاری به
گل برســند اما واکنش به موقع حسینی
مانع از باز شدن دروازه تیمش شد .پس
از این فرصت بازی با ســرعت بیشتری
پیــش رفت و تیم ها بــه خوبی توپ را
تا پشت محوطه جریمه حریف میآوردند

اما بیدقتی در پاسهای آخر باعث شد
تا فرصت جدی روی دروازهها به وجود
نیاید.
از دقیقه  ۳۰به بعد این بازیکنان استقالل
بودند که صاحب توپ و میدان شــدند و
چندیــن بار هــم روی دروازه مظاهری
خطرآفریــن شــدند امــا دفــاع خوب
تراکتوریهــا مانع از گلزنــی قایدی و
همتیمیهایش شد.پس از این باز هم دو
تیم بازی هجومی را به نمایش گذاشتند
اما مدافعان هر دو تیم روز خوبی را پشت
سر گذاشتند و مانع به ثمر رسیدن گلی
در این نیمه شدند.
نیمه دوم
بازی برعکس نیمه نخســت با سرعت
کم و درگیرانه آغاز شد و جدال پربرخورد
هافبکهای دو تیم در میانه های میدان
باعث شــد تا دقیقه  ۵۵موقعیت خاصی
روی دروازههــا به وجود نیاید .همچنین
درگیری ها به قدری زیاد بود که فرهاد
مجیدی از ترس اخراج شدن دشتی او را
از زمین بیرون کشید و اکبر ایمانی هم از
تراکتور کارت زرد گرفت.

طالی المپیک
«قاسمی» قطعی شد

رییس فدراســیون کشــتی گفت کــه تعلق طالی
مسابقات المپیک  ۲۰۱۲لندن به کمیل قاسمی قطعی
شده است.
«علیرضا دبیــر» در یک برنامــه تلویزیونی با اعالم
این خبر اظهار داشــت :روزی که اعالم شد صاحبان
مدالهای طال و نقره المپیک  ،۲۰۱۲دوپینگی هستند،
پیگیریها را شــروع کردیم زیرا این مدال به ورزش و
مردم ایران تعلق دارد.

در دقیقــه  ،۵۷حرکت ترکیبی بازیکنان
استقالل با سانتر روی دروازه همراه شد
که ضربه سر دیاباته به شکلی خطرناک
از کنــار دروازه به بیــرون رفت .پس از
آن ساکت الهامی برای پویا کردن خط
هافبکش دست به تعویض زد و مسعود
شجاعی را به جای رضا شکاری به زمین
فرستاد.
این بــازی از دقیقه  ۵۸تــا  ۶۳باز هم
پربرخورد ادامه داشت و سه بار بازیکنان
تراکتور آسیب دیدند و پزشکان این تیم
مجبــور به ورود به زمیــن برای درمان
آنها شدند.
پــس از این درگیریها اســتقالل می
توانســت در دقیقه  ۶۸توسط دیاباته به
گل برسد اما این بازیکن در حالت تک به
تک با مظاهری توپ را گم کرد و همین
باعث شد که دروازهبان تراکتور موفق به
مهار توپ شود.
بعــد از آن نوبت علی کریمی بود که در
دقیقه  ۷۱شانس خود را امتحان کند اما
شوت پشت محوطه این بازیکن از کنار
دروازه به بیرون رفت.

رییس فدراســیون کشتی گفت :موضوع طالی کمیل
قاسمی از اسفندماه قطعی شده است و من نمیخواستم
تا برگزاری جلســه هیات اجرایــی  IOCدر این باره
صحبت کنم و میخواســتم حرفها را بعد از آن جلسه
بگویم ولی آنقدر تهمت زدند و غیبت کردند که مجبور
به پاســخگویی شدم.دبیر با اشــاره به قطعیت طالی
کمیل قاســمی افزود :اتفاقا در روســیه و در دیدار با
مامیاشــویلی هــم در این مورد بحث جــدی میان ما
صورت گرفت .ما گفتیم جنگی با شما نداریم .شما هم
تالشتان را بکنید ،ما هم تالش میکنیم .میدانستیم
پروســهای طوالنی در پیش است .قبال قانونی در این
مورد وجود نداشــت کــه اگر هر دو نفــر اول و دوم
المپیک دوپینگشان مثبت شود ،تکلیف مدال طال چه

امــا بهترین موقعیت اســتقالل در این
دیدار در دقیقه  ۷۵رقم خورد؛ جایی که
توپ در پشت محوطه جریمه به قایدی
رسید و او با حرکتی در عرض ،ضربهای
کاتدار را روانه دروازه کرد که شوت این
بازیکن به تیــر دروازه مظاهری برخورد
کرد و با خوششانســی تراکتوریها به
بیرون رفت.
در دقیقه  ۸۰این اشــکان دژاگه بود که
پس از مدتها غیبــت دوباره به زمین
آمد و جانشین ساسان انصاری شد .یک
دقیقه بعد اشتباه مدافعان تراکتور نزدیک
بود که کار دســت آنها بدهد اما ضربه
آرش رضاوند با واکنش مظاهری به کرنر
رفت .البته این آخرین فرصت استقالل
نبود و ســانتر زکیپــور در دقیقه  ۸۶به
قایدی رســید و ضربه سر این بازیکن را
مظاهری به شکلی زیبا برگشت داد.
پــس از ایــن ،بازیکنــان دو تیم قدر
فرصتهایشان را ندانســتند تا بازی با
همان نتیجه بدون گل مساوی به اتمام
برسد.
تراکتوریها با این تســاوی  ۴۱امتیازی
شــدند و در رده چهارم باقــی ماندند و
اســتقالل با  ۳۸امتیاز و یک بازی کمتر
در رده ششم قرار گرفت.
ترکیب اســتقالل :سید حسین حسینی،
محمد دانشــگر ،عــارف غالمی ،روزبه
چشمی ،مســعود ریگی ،علی کریمی،
علی دشتی( -۵۲آرش رضاوند) ،فرشید
اسماعیلی( -۸۶امیرحسین خدامرادی)،
میالد زکیپور ،مهدی قایدی و دیاباته.
ترکیب تراکتور :محمدرشــید مظاهری،
محمدرضا خانزاده ،اکبر ایمانی ،ســعید
مهری( -۶۸ایمان سلیمی) ،رضا اسدی،
ساسان انصاری( -۸۰اشــکان دژاگه)،
میثم تیموری ،رضا شکاری ( -۶۰مسعود
شــجاعی) ،محمدرضا آزادی ،احســان
حاجیصفی و مهدی تیکدرینژاد.

میشــود .آن روز که داد میزدیم ایکاش این کرسی
هیات رییســه اتحادیه جهانی را اینقدر راحت از دست
نمیدادیــم ،برای همین بود ،اما خدا به ما لطف کرد و
 IOCنامه مســتقیم به اتحادیه جهانی زد ،چون هم
ما و هم روسها به دنبال این طالی المپیک بودیم.
وی گفت :هیات رییســه کمیته بینالمللی المپیک هم
اعالم کرد چنانچه نفرات اول و دوم یک وزن المپیک
دوپینگشان قطعی شود ،نفرات سوم مشترک صاحب
مدال طالی المپیک و نفــرات پنجم هم صاحب برنز
مشترک میشوند .این موضوع در اسفندماه تمام شد و
منتظر تشکیل جلســه هیات اجرایی کمیته بینالمللی
المپیک در این خصوص هســتیم که تا امروز به خاطر
کرونا تشکیل نشده است.

پشت پرده طرح حضور دوباره استراماچونی در استقالل
چندی قبل زمزمههایی در مورد مذاکره
باشگاه اســتقالل با سرمربی سابقش
مطرح شد که ظاهرا دارای ابعاد جالبی
است.
به گزارش فارس ،اســتقالل با فرهاد
مجیدی هنوز رنگ خوشــی را ندیده
اســت .این مربی چهار هفته اســت
نتوانســته در لیگ رنگ برد را ببیند و
شرایط آبی پوشــان در جدول هم به
هیچوجه خوشایند هوادارانش نیست.
این مســائل به کنار ،از مدت ها قبل
در اســتقالل زمزمه هایی مطرح بوده
کــه مدیریت فعلی چندان دلشــان با
مجیدی یکی نیست .همه این نشست
ها و جلســاتی که بین طرفین برگزار
می شود ،نمایشی اســت و به نوعی،
دو طرف یکدیگــر را تحمل می کنند
تا فصل تمام شود.
چندی قبل هم خبری پخش شــد که
اســتقالل قصد دارد برای حل شدن
پرونده شکایت استراماچونی سرمربی
پیشــین ،با این مربــی ایتالیایی وارد
مذاکره شــود امــا اینطور کــه اخبار
از باشــگاه می رســد ،همه روند این
مذاکرات برای حل شدن مسائل مالی

نبوده و ظاهرا در پشت پرده افرادی به
دنبال جریان سازی رســانه ای برای
بازگشت این مربی هستند.
شاید اگر استراماچونی قصد بازگشت به
استقالل را داشت ،این اقدام خوب بود
ولی مطمئنا جریان سازی رسانه ای و
تحرکات پشت پرده مثل همان زمانی
خواهد بود که باعث شد استقالل ،هم
اســتراماچونی و هم زمان را از دست
بدهــد چرا که این مربی همین چندی
پیــش در مصاحبه ای با رســانه های
کشورش اعالم کرد(به زودی سرمربی
اودینزه خواهد شد).
در این بین حتی شایعاتی مطرح شده

و کار به جایی رســیده که ظاهرا یکی
از مسئوالن ارشد ورزش به سعادتمند
بابت مطرح شدن چنین شایعاتی انتقاد
کرده اســت .استقالل در فصلی که رو
به پایان است ،فراز و نشیب کم نداشته
و از تغییر مدیریتی تا کادر فنی ،باعث
شده تا در روند فنی هم ناموفق باشد.
استقالل که تیم کم مهره ای نیست،
در حالی فصل را با استراماچونی شروع
کرد که در همان ابتدای کار هم با این
مــرد ایتالیایی نتیجه نمــی گرفت اما
کمکم این تیم شــکل گرفت و مربی
ایتالیایی توانست تفکرات تاکتیکی خود
را به شــاگردانش دیکته کند اما تا تیم

به خودش آمد ،این مربی به بهانه های
مختلف و با استفاده از شرایط مالی بد
باشــگاه ،پشــت پا به قراردادش زد و
ایران را بدون اطالع مدیران تیم ترک
کرد .جدایی بحث برانگیز مرد ایتالیایی
از استقالل حاشیه های فراوانی را برای
آبی پوشــان به وجود آورد .در نهایت،
تیم به دست فرهاد مجیدی سپرده شد.
مجیدی اما هنوز نتوانســته جان تازه
ای به این تیم دهــد اما اینکه چرا در
استقالل ،مدیران در اندیشه های دیگر
هستند جای سوال دارد.
خبرهایی که از جلســات باشــگاه به
گوش می رســد ،نشان دهنده حمایت
از ســرمربی فعلی نیست .این تیم که
در کورس کسب سهمیه در ادامه لیگ
شرایط ســختی دارد ،این روزها بیشتر
از هــر چیزی به آرامش و حفظ همین
شــرایط نیاز دارد اما گویی برخی که
مدعی اثرگذاری بر روندها و تصمیمات
باشگاه هم هســتند ،بیشتر به آن فکر
مــی کنند که پای رفقــای خود را باز
کننــد؛ و اینکه این بازگشــت خارجی
یا داخلی باشد ،چندان برایشان مهم
نیست.

قلعهنویی :کلی موقعیت از دست دادیم و روی یک توپ معمولی گل خوردیم

سرمربی سپاهان تیمش را در دیدار مقابل
پارس جم بدشانس میداند.
به گزارش اعتدال ،امیر قلعهنویی سرمربی
سپاهان در پایان دیدار با پارس جم گفت:
بازی خوبی بود .به آقای افاضلی تبریک
مــی گویم .تیم ما فوتبال بســیار خوبی
انجــام داد .در این دیــدار موقعیت های
زیادی به دســت آوردیــم .یک پنالتی از
دســت دادیم ،توپمان به تیــر دروازه ی
پارس خــورد و چندین موقعیت گلزنی را
خراب کردیم ولی یک توپ معمولی روی
دروازه ی ما آمــد و همان تبدیل به گل
شد .روی یک توپ معمولی  3بازیکن ما
اشتباه کردند تا دروازه ی ما باز شود.قلعه
نویی افــزود :واقعا یک توپ معمولی آمد
و باعث شــد گل بخوریم .ولی بازهم به

شاگردانم خسته نباشید می گویم و از این
بابت ناراحتم که زحمات بچه ها به هدر
رفت .اگر تیم من خوب بازی نمی کرد ،به
آن اعتراف می کرد ولی دلم برای تالش
بچه ها می سوزد که مزد زحمت خود را
نمی گیرند.وی ادامــه داد :در این بازی
همه چی دیدیم .کرنــر ،برخورد توپ به

تیر ،پنالتی اما بدشانس بودیم .من اعتراف
میکنم که واقعا ما بدشــانس هستیم که
هم توپ هایمان به گل تبدیل نمی شود
و هم یک توپ معمولی باعث باز شــدن
دروازه تیم ما می شــود .محمد طیبی با
کلی تجربه روی یک توپ معمولی اشتباه
کرد ،سعید آقایی و پیام نیازمند روی این

گل اشتباه کردند ولی باز هم به شاگردانم
خسته نباشید می گویم.
سرمربی سپاهان در ادامه گفت :شاگردان
من واقعــا فوتبال خوبی ارائه می دهند و
من نمی توانم از آنها خرده بگیرم چرا که
آنها در زمین خوب بازی می کنند.
قلعه نویی در خصــوص اعتراضاتش به
تصمیمات داور مسابقه گفت :به نظر من
حداقل  2پنالتی برای ما گرفته نشد .یک
خطای هند و یک خطــای پنالتی روی
مرتضی منصوری اعالم نشد ولی باز هم
به گروه داوری خسته نباشید می گویم.
سرمربی سپاهان در پایان افزود :جنگیدن
برای قهرمانی عمال تمام شده است ولی
نمی تــوان از این نوع فوتبــال ما ایراد
گرفت .ما کم شانس و بدشانس هستیم.

بــا اعالم یک روزنامه نگار ایتالیایی ،ســردار آزمون برای حضور در تیم آث میالن
سه رقیب دارد.
به گزارش اعتدال« ،نیکولو ســکارینی» روزنامه نگار ورزشی ایتالیا آخرین وضعیت
نقل و انتقاالتی باشگاه آث میالن را تشریح کرد.
ســکارینی با تاکید بر اینکه جدایی «زالتان ابراهیموویچ» از میالن تقریب قطعی
شده است ،گفت :تالش های میالن بیشتر روی خط حمله متمرکز است تا بازیکن
دیگری را جایگزین ابراهیموویچ کنند .در صدر لیست خرید« ،یوویچ» قرار دارد ولی
برای جذب او مشکالتی با باشگاه رئال ایجاد شده است.
این خبرنگار افزوده اســت« :والهوویچ» از فیورنتینا گزینه دیگری است ولی فعال
اقدامی برای او صورت نگرفته است .همچنین باید توجه داشت که باشگاه الیپزیش
آلمان قرارداد «پاتریک شــیک» را که قرضی بــه این تیم رفته بود ،تمدید نکرده.
بازیکن دیگری که وارد لیســت «رانگنیک» ســرمربی میالن شده ،سردار آزمون
اســت؛ مهاجمی که در تیم زنیت روســیه بازی می کند و باشــگاه ناپولی قبال به
دنبال او بود.

نادرترین مصدومیت
شجاعی در تاریخ فوتبالش!

کاپیتان تراکتور مقابل استقالل با اتفاقی مواجه شد که تا به حال تجربه اش نکرده
بود.
به گزارش اعتدال،مسعود شجاعی دیدار شب گذشته تیمش مقابل استقالل را بیرون
از ترکیب اصلی شــروع کرد اما با گذشت چند دقیقه از زمان مسابقه با نظر ساکت
الهامی برای گرم کردن به کنار زمین فراخوانده شد .شجاعی در اوایل نیمه دوم وارد
زمین شد اما درست چند ثانیه بعد از ورودش روی زمین نشست و پایش را گرفت.
کاپیتان باتجربه تراکتور هیچ برخوردی با بازیکنان دیگر نداشــت و از ناحیه مچ په
صورت ناگهانی احساس ناراحتی کرد .او البته بعد از چند دقیقه که از سوی پزشکان
مداوا شــد به زمین برگشت و لنگ لنگان به بازی ادامه دادو کسی هم متوجه نشد
دلیل این مصدومیت چه بوده است.
حاال با گذشت چندین ساعت از بازی استقالل و تراکتور شجاعی خودش توضیحاتی
را در این باره داده اســت .او گفته که در طول  20ســال فوتبالش تابه حال چنین
شرایطی به پایش دست نداده است .بنا به گفته شجاعی مچ پای او به طور ناگهانی
و عجیبی قفل کرده و نتوانســته راه هم برود که با تالش پزشــکان دوباره شرایط
خوبی پیدا کرده است .بر اساس گفته کاپیتان تراکتور او هیچ عالئمی از مصدومیت
ندارد و از امروز نیز تمریناتش را انجام خواهد داد.
به این ترتیب شجاعی نادرترین مصدومیت دوران فوتبالش را مقابل استقالل تجربه
کرد و هنوز هم دلیل اصلی این آسیب دیدگی مقطعی مشخص نشده است!

سعادتمند :دیدار استقالل و پارس جنوبی
معوقه خواهد شد

مدیرعامل باشــگاه اســتقالل گفت :تیم ما برای دیدار با پارس جنوبی جم باالی
 ۲۵درصد بازیکن کرونایی داشت و به همین دلیل اطمینان داشته باشید این بازی
معوقه خواهد شد.
احمد سعادتمند روز یکشنبه در گفتوگویی در مورد اینکه گفته می شود به ویروس
کرونا مبتال شــده است ،اظهار داشت :مشکلی ندارم .در حال حاضر خوب هستم و
برای آن دسته از بازیکنانمان که به این ویروس مبتال شدند ،آرزوی سالمتی دارم.
وی در خصوص اظهارات هومن افاضلی که خواهان برتری تیمش برابر اســتقالل
شــده و اعالم کرده کــه در صورتی که پارس جم برنده دیدار با اســتقالل اعالم
نشــود ،پرونده این بازی را در فیفا پیگیری خواهد کرد ،افزود :نظر افاضلی در مورد
آزمایشهای اولیه که در یکی از بیمارســتانهای تهران گرفته شــد ،درست نبود.
ت آنها منفی بود .به فاصله  ۳روز یکی از
بازیکنانمان پنج بار تســت دادند که  ۴تس 
آنالیزورهای ما تستش مثبت شد و ما مجبور شدیم از همه آزمایش مجدد بگیریم.
در آزمایش اولیه جواب تســت  ۶بازیکــن و در آزمایش بعدی هم  ۶بازیکن دیگر
جواب تستهایشان مثبت شد.
مدیرعامل باشگاه استقالل خاطرنشان کرد :سیاوش یزدانی هم دیروز ابتالیش تایید
شد و برایش آرزوی سالمتی میکنم .تعداد مبتالیان زیاد و انجام بازی غیر ممکن
بود .ما تدابیر الزم را برای سفر به جم اندیشیده بودیم .هواپیمای چارتر گرفته بودیم
و افرادی را  ۲روز زودتر فرســتادیم تا هتل را ضدعفونی کنند اما تیم دیگر قابلیت
انجام مسابقه را نداشت.
ســعادتمند در پاسخ به این پرسش که تعداد کروناییهای استقالل و فوالد یکسان
است ،پس چرا دیدار آن تیم لغو شد اما استقالل برابر تراکتور به میدان رفت ،تصریح
کرد :برای صحت آزمایش های داده شده ،زمان الزم است .ما از یک ماه و نیم پیش
متقاضی حضور پنج بازیکن امید در تیم بزرگساالن بودیم اما سازمان لیگ موافقت
نکرد .از همان امیدها هــم  ۳بازیکن کرونایی داریم .االن از تعداد بازیکنان ما که
چه در لیست هستند و چه در لیست نیستند ،باالی  ۸نفر کرونایی داریم و این تعداد
برای یک تیم فوتبال کم نیست.وی در مورد موضع فدراسیون فوتبال در مورد دیدار
استقالل و پارس جنوبی خاطرنشان کرد :مطمئن هستم این بازی معوقه محسوب
میشــود.مدیرعامل اســتقالل در مورد اظهارات افاضلی که اعالم کرده تیمش به
هیچ وجه برابر اســتقالل حاضر نخواهد شد ،گفت :نظر او محترم است اما ما تابع
تصمیمات سازمان لیگ و ســتاد مبارزه با کرونا هستیم .مطمئن هستم این بازی
معوقه خواهد شد .در زمان بازی طبق تستهایی که در بیمارستان مسیح دانشوری
گرفته شــد ،باالی  ۲۵درصد تیم کرونا داشــتند و مدارک آن هم موجود است .آن
مدارک هم مورد قبول فدراسیون است.

