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وطن امروز شماره 2513

اخبار

خداحافظی موقت مسی
از تیمملی آرژانتین

لیونل مس��ی ،س��تاره آرژانتین��ی به طور
موقت از تیمملی کش��ورش خداحافظی کرد.
به نق��ل از آ.اس ،لیونل مس��ی در دیدارهای
آینده تیممل��ی آرژانتین به می��دان نخواهد
رفت .مهاجم آلبیسلسته حداقل تا پایان سال
 2018برای تیمملی کش��ورش بازی نخواهد
کرد و هنوز زمان بازگشتش مشخص نیست.
مس��ی که تحت فش��ار رس��انهها و هواداران
آرژانتین��ی قرار دارد ،تصمیم گرفت مدتی در
تیمملی حضور نداشته باشد .ستاره آرژانتینی
قصد داشت برای همیشه آلبیسلسته را ترک
کند ام��ا بهخاطر رابطه خوبش با چیکی تاپیا
(رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین) از این کار
منصرف شد .او با لیونل اسکالونی صحبت کرد
اما س��رمربی موقت آرژانتین نتوانست ستاره
آلبیسلس��ته را ب��رای حض��ور در دیدارهای
دوس��تانه برابر کلمبیا و گواتماال راضی کند.
اکنون هدف فدراس��یون فوتبال آرژانتین این
اس��ت که ترتیبی اتخاذ کند تا مس��ی دوباره
ب��ه تیمملی بازگ��ردد .در حال حاضر تصمیم
مهاجم آلبیسلس��ته قطعی است اما ممکن
است رابطه خوبش با فدراسیون برخی مسائل
را تغییر دهد.

صعود دیناموزاگرب بدون محرمی

تیم اول فوتبال کرواسی بدون حضور صادق
محرمی ب��ه مرحله بعد پلیآف لیگ قهرمانان
اروپا صع��ود کرد .در ادام��ه دیدارهای انتخابی
لیگ قهرمانان اروپا ،دیناموزاگرب برابر آس��تانه
قزاقستان قرار گرفت که این دیدار با برتری یک
ب��ر صفر تیم کروات به پایان رس��ید .با توجه به
برت��ری  2بر صفر دیناموزاگ��رب در بازی رفت،
ی��اران محرمی به مرحله پایان��ی انتخابی لیگ
قهرمانان اروپا راه یافتند.

بادران با رأی کمیته انضباطی
 ۳بر صفر برنده میشود

نتیجه دیدار انجام نشده  2تیم فوتبال بادران
و ماشینسازی تبریز از طریق کمیته انضباطی
اعالم میشود.
یکی از  ۳دیدار انجام نشده از هفته نخست
رقابتهای لیگ دس��ته اول ب��ازی بین  2تیم
فوتبال بادران و ماشینسازی تبریز بود .در حالی
که انتظار میرفت نتیج��ه این بازی همچون
دیدار تیمهای خونه به خونه مقابل ملوان و نفت
تهران مقابل سیاهجامگان  ۳بر صفر اعالم شود
اما هنوز نتیجه این بازی اعالم نشده است.
از آنجایی که ماشینسازی در میدان حضور
پیدا کرد اما مدارک این تیم در س��ازمان لیگ
ثبت نش��ده و کارت بازی آنها صادر نشده بود،
اعالم ش��دن نتیجه بازی در حیطه اختیارات
سازمان لیگ نیست و پرونده این بازی باید در
کمیته انضباطی طرح شده و نتیجه بازی را هم
کمیته انضباطی اعالم کند.
شواهد نش��ان میدهد نتیجه این بازی نیز
در نهایت همان  ۳بر صفر به سود بادران اعالم
خواهد ش��د اما اعالم این نتیجه منوط به طی
شدن مسیر قانونی آن از طریق کمیته انضباطی
است.

گزارش

تالش امیدهای ایران و عربستان گل نداشت

تساوی در گام نخست

رئیس ترابزوناسپور:
دیگر پورعلیگنجی را نمیخواهیم

پ��س از روزها اخب��ار ضدونقیض ،رئیس
باشگاه ترابزون اس��پور اعالم کرد این باشگاه
دیگر به دنبال جذب مدافع ایرانی نیست.
به نقل از سایت فوتواسپور ،بعد از مذاکرات
طوالنیمدت بی��ن مرتض��ی پورعلی گنجی،
مداف��ع  ۲۶س��اله تیممل��ی فوتب��ال ایران و
باش��گاه ترابزوناسپور در نهایت این مذاکرات
به نتیجهای نرس��ید و باش��گاه ترابزوناسپور
نیز از جذب این مدافع دس��ت کشیده است و
گزینههای دیگری را برای جذب در خط دفاع
دنبال خواهد کرد.
ترابزوناس��پور در هفت�� ه اول لیگ ترکیه
در غیاب وحید امیری و س��یدمجید حسینی
ل حاض��ر نیز به نظر
شکس��ت خورد و در حا 
میرسد که تعداد بازیکنان ایرانی این تیم در
همان عدد  2باقی بماند.
احمد آقااوغلو ،رئیس باشگاه ترابزوناسپور
نی��ز درب��اره ای��ن انتق��ال گف��ت :ب��ه دلیل
درخواس��تهایی که از ط��رف پورعلیگنجی
بوده ،نتوانس��تند این انتقال را نهایی کنند و
دیگر تمایلی برای این انتقال هم ندارند.
پورعلیگنج��ی فصل قبل در الس��د قطر
توپ زد و در حال حاضر با شکست مذاکرات
با ترابزوناسپور بدون تیم است و باید دید در
ادامه راهی چه تیمی خواهد شد.

پنجشنبه  25مرداد 1397

تقابل امیدهای ایران و عربستان با تساوی بدون
گل به اتمام رس��ید .تیمملی فوتبال امید از ساعت
 ۱۳:۳۰دی��روز در چارچوب بازیهای آس��یایی به
مصاف تیمملی امید عربس��تان رفت .این دیدار در
نهایت با تساوی بدون گل خاتمه یافت .سعودیها
با ارائه بازی هجومی و استفاده از نقاط ضعف ایران
توانستند در دقایق ابتدایی این نیمه چند بار دروازه
مهدی امینی را تهدید کنند که مهدی مسلمیپور،
مدافع ایران توانس��ت  2ب��ار دروازه خالی ایران را
نجات دهد و مانع گل خوردن ش��اگردان کرانچار
ش��ود .در ادامه بازی با وجود تسلط ایران بر اجرای
تدابیر دفاعی ،عربستان همچنان به دنبال باز کردن
دروازه ایران بود که در اجرای این امر ناموفق ماند.
ش��اگردان کرانچار با وج��ود گل نخوردن در نیمه
نخست نتوانس��تند موقعیت چندان خطرناکی را
روی دروازه عربستان ایجاد کنند و با خوششانسی
نیمه نخست را بدون دریافت گل به پایان رساندند.
با ش��روع نیمه دوم ،ش��اگردان کرانچ��ار بر بازی
مس��لط ش��دند و چند حمله نصفه و نیمه را روی
دروازه عربستان ایجاد کردند اما در رسیدن به تور
دروازه ناکام بودند .مهدی قائدی با حرکات تکنیکی
خود توانست دو موقعیت خوب را ایجاد کند اما با
بیدقتی این فرصتها را از دس��ت داد .با گذش��ت
حدود  ۲۵دقیقه از نیمه دوم ،مهاجم عربس��تان با
مهدی امینی تک به تک شد که ضربه او بعد از دفع
ناقص امینی در آستانه ورود به دروازه قرار داشت اما
این بار هم مهدی مسلمیپور ناجی دروازه ایران شد.
در اواخر نیمه دوم ،بازیکنان ایران روی پرتاب اوت
دستی صاحب موقعیت گل بسیار خوبی شدند که
شوت امیر روستایی را دروازهبان عربستان دفع کرد
و در بازگشت هم همین بازیکن توپ را به خارج از

چارچوب زد .دو تیم با تساوی بدون گل ،امتیازات
را تقس��یم کردن��د و در انتظار دو ب��ازی بعد خود
نشستند .تیمملی ایران روز جمعه برابر کرهشمالی
به میدان میرود.

■■ توضیحات س�اعی درباره درگی�ری در بازی
ایران و عربستان

ورزش��کار پرافتخار ایران درباره درگیریهایی
که در جایگاه ویآیپی ورزش��گاه ب��ازی ایران و
عربس��تان پیش آمد ،توضیح داد .در جریان بازی

تیمهای امید ایران و عربستان یک درگیری میان
مس��ؤوالن دو کش��ور در جایگاه ویآیپی رخ داد
و باعث خروج عربس��تانیها از جایگاه شد .هادی
س��اعی که یکی از افراد حاضر در این جایگاه بود،
درباره اتفاق رخ داده ،گفت :ما به همراه تنی چند
از مدیران ورزش��ی به ویآیپی ورزشگاه آمدیم تا
بازی تیمملی را تماش��ا کنی��م و در ویآیپی هر
کسیآیدی کارت مخصوص داشته باشد میتواند
در این مکان بنش��یند اما آنها دوست داشتند در

با موافقت شورای نگهبان با کلیت طرح
ممنوعیتبهکارگیریبازنشستگان

معاون وزیر و  12رئیس فدراسیون
رفتنی شدند

همین ردیف ما مستقر شوند و خواهان کم شدن
نفرات ما بودند .او افزود :ما با عربستانیها صحبتی
نکردیم بلکه با مسؤول اندونزیایی صحبت کردیم.
در ادام��ه ما کارتمان را به مس��ؤول برگزارکننده
نش��ان دادیم و آنها خیلی محترمانه تاکید کردند
در همین ویآیپی بنشینیم .ساعی در ادامه گفت:
بعد از تصمیم مس��ؤول برگزارکننده مسابقه آنها
مجبور شدند به جای دیگری بروند و در پایان هم
سر راه نشستند.

کیوسک
مارکا

سوپر دربی

موندودپورتیوو

گمپر برای استقبال از بوکا

توتو اسپورت

این گونه یووه  CR7را جذب کرد

آ.اس

دربی کفترها

شورای نگهبان از موافقت با کلیت طرح
ممنوعی��ت بهکارگیری بازنشس��تگان خبر
داد که براین اس��اس مع��اون وزیر ورزش و
 12رئیس فدراس��یون رفتنی خواهند شد.
شورای نگهبان دیروز کلیت طرح ممنوعیت
بهکارگیری بازنشس��تگان را مورد تایید قرار
داد .براین اس��اس با ابالغ این طرح تعدادی
از بازنشستگان وزارت ورزش و فدراسیونها
رفتنی خواهند شد که در راس آنها میتوان
به محمدرض��ا داورزنی ،مع��اون حرفهای و
قهرمانی وزارت ورزش اش��اره کرد .مجلس
در این طرح درباره استفاده از بازنشستگان
استثنائاتی را قائل شده اما درباره ایثارگری
نظر مثبتی نبوده و براین اس��اس روس��ای
فدراس��یونها و مدیران��ی که براس��اس آن
مش��غول به کار هستند باید پستهای خود
را تحویل دهند .در فدراس��یونهای ورزشی
از جمل��ه روس��ای بازنشس��ته میت��وان به
غالمرضا امینی رئیس فدراس��یون قایقرانی،
احم��د ضیای��ی رئیس فدراس��یون والیبال،
بهرام ش��فیع رئیس فدراس��یون هاکی و...
اشاره کرد .به گفته داورزنی ،معاون حرفهای
و قهرمان��ی وزارت ورزش با این طرح  10تا
 12رئیس فدراس��یون که مشغول به کارند
بازنشس��ته هس��تند .درباره فریبا محمدیان
نیز صحبتهایی مطرح شده است .با وجود
اینکه اعالم شده وی بازنشسته است اما این
موضوع مطرح ش��د که معاون امور بانوان با
 20س��ال خود را بازنشسته کرده و مشمول
ای��ن قانون نمیش��ود .ب��ر اس��اس تبصره
یک م��اده واحده ای��ن طرح ب��ه کارگیری
بازنشستگان در س��متهای روسای  3قوه،
مع��اون اول رئیسجمه��ور ،ن��واب رئی��س
مجل��س ،نمایندگان مجل��س ،وزرا ،اعضای
شورای نگهبان و معاونان رئیسجمهور ذکر
ش��ده در ماده  71قان��ون مدیریت خدمات
کش��وری مصوب  8مه��ر  86و همچنین به
کارگیری بازنشس��تگان نیروهای مس��لح با
تدابی��ر فرماندهی معظم کل ق��وا صرفا در
دستگاه متبوع خود مجاز است.
خبر

تصویباساسنامهپارالمپیک

سلطانیفر:مشکلفدراسیون
و کیروش در حال برطرف شدن است

هفت��ه چه��ارم لیگ برت��ر فوتب��ال در روزهای
پنجش��نبه و جمعه برگزار میش��ود و پرسپولیس
صدرنش��ین در خانه به مصاف نفت مسجدسلیمان
میرود و استقالل میهمان پارسجنوبی جم است.
دیدارهای هفته چهارم در حالی برگزار میشود که
فض��ای فوتبال همچنان تح��ت تاثیر تنشهای رخ
داده روی سکوها در  2بازی پرسپولیس و استقالل
خوزستان و استقالل و تراکتورسازی تبریز است.
■■آبیپوشان مقابل پرسپولیسیهای سابق

این بازی فرصتی مناس��ب برای شاگردان شفر
اس��ت که فاصله امتیازی خود را با پرسپولیس کم
کنند و حتی آبیپوش��ان ش��انس صدرنش��ینی در
لی��گ را در ص��ورت پیروزی مقابل پ��ارس جنوبی
دارند .پارسجنوبی تیم جوانی اس��ت که بازیکنان
باانگیزهای دارد و آنها میخواهند تواناییهایش��ان
را در عرص��ه فوتب��ال ای��ران به نمای��ش بگذارند،
بنابراین سرمربی پارسجنوبی از نظر انگیزشی کار
دش��واری ندارد زیرا بازیکنانش بمب انگیزه هستند
ولی او باید توانایی فنی خود را مقابل اس��تقالل به
نمایش بگذارد .پارسجنوبی فصل گذشته توانست
اس��تقالل منصوری��ان را  2ب��ر صفر در ش��هر جم
شکست بدهد .آبیپوشان کار دشواری در ورزشگاه
ش��هر جم خواهند داش��ت زیرا این تیم ه��واداران
فراوانی دارد و تقریبا تمام س��کوهای ورزش��گاه در
اختیار تماش��اگران میزبان است .استقالل با حضور
بازیکنانی مثل مرتضی تبریزی ،نومایر و ...تبدیل به
تیمی قدرتمند شده است .پیروزی پر گل  3بر صفر
مقابل تراکتورسازی نش��ان میدهد که آبیپوشان
تهرانی مدعی جدید قهرمانی هستند .پارس جنوبی
هم تیمی اس��ت که میخواهد رتبهای آبرومند در
لیگ برتر کس��ب کند .در پارسجنوبی ش��ماری از
بازیکنان سابق پرس��پولیس از جمله محمد نوری،
محسن بنگر ،روحاهلل سیفاللهی و خود مهدی تارتار
حضور دارند.
■■کدام سپیدرود را میبینیم؟

س��پیدرود همچنان درگیر حواشی مدیریتی و
مالکیتی خود اس��ت ضمن اینکه کادر فنی این تیم
هم در پایان هفته سوم لیگ برتر تغییر کرد تا شاهد
سریعترین تغییر مربیان در تاریخ لیگ برتر باشیم!
اکن��ون این تیم ک��ه در رده آخر ج��دول قرار دارد

شروع هفته چهارم لیگ برتر

سرخابیها برابر جنوبیها
میزبان تیم پدیدهای است که
اگر چ��ه از نظر مالی ش��رایط
بدی دارد اما کادرفنی باثبات و
باانگیزهای دارد .پدیده به دنبال
صید سومین برد متوالی خود
در گیالن است و سپیدرود هم
احتماال برای نباختن بازی خواهد کرد .قرمزپوشان
ش��هر رش��ت جز هوادار پرش��مار فاکتور قدرتمند
دیگری برای مقابله با پدیده ندارند و شاید با حمایت
هواداران س��پیدرود باز هم امتیاز بگیرند .شاگردان
یحیی گلمحمدی هم خیلی زود خود را به رده دوم
جدول لیگ رساندهاند.
■■در انتظار یک تساوی!

هر دو تیم باخت ندارند .پیکان  2مس��اوی و یک
برد دارد و در رده پنجم جدول ایس��تاده و گسترش
فوالد هم با  3مساوی پیاپی روی پله دهم جدول لیگ
مستقر شده است .مجید جاللی و فیروز کریمی هر
دو از سرمربیان قدیمی و باتجربه محسوب میشوند.
از نظر مهره هم هر دو تیم بازیکنان تاثیرگذار خوبی
دارند شاید به همین دلیل میتوان پیشبینی کرد این
بازی هم مس��اوی تمام شود! زیرا یکی از کارشناسان
معتقد بود با شرایطی که تیمهای ایرانی در لیگ برتر
دارند باید انتظار داشت  80درصد بازیهای این فصل
مساوی تمام شود!
■■یاران نکونام مقابل حریف فوالدی

ف��والد خوزس��تان برای ب��رد خانگی ب��ه مصاف
نس��اجی ای م��یرود که هن��وز در این فص��ل پیروز
نش��ده اس��ت .فوالدیها ب��ا حف��ظ کادر فنی فصل
گذش��ته به دنبال کس��ب رتب��های آبرومند در لیگ
برتر هس��تند اما نس��اجی ه��دف اصل��یاش بقا در
لی��گ برتر اس��ت؛ هدفی که ب��ا توجه ب��ه نتایجی
ک��ه نس��اجی گرفته خیلی ب��ه آن نزدیک نیس��ت!
 2امتیاز از  3مس��ابقه نتیج��ه مطلوبی برای این تیم
پرهوادار نیس��ت .ش��اگردان نکونام کار دش��واری در
گرم��ای اهواز خواهند داش��ت .عب��ور از فوالد راحت
نخواهد بود.

■■قرمزپوش�ان تبری�زی به
دنبال برد

تراکتورس��ازی ب��ا مال��ک
جدی��دش و هزینهه��ای
میلیاردی به امید قهرمانی وارد
مسابقات لیگ برتر شد اما هنوز
جان توشاک ،سرمربی قرمزپوشان تبریزی نتوانسته
نتایج دلخواه هواداران پرشور تبریزی را کسب کند.
برخی نیز تراکتورس��ازی را به اس��تیلآذین تشبیه
میکنند؛ تیمی ک��ه با هزینه فراوان هیچ موفقیتی
در لیگ برتر ایران کس��ب نکرد اما تراکتورس��ازی
یک تفاوت اساس��ی با اس��تیلآذین دارد و آن هم
حضور هوادارانی اس��ت که بیش��تر از همه دلشان
برای تیم محبوب تبریز میس��وزد بنابراین قطعا با
حمایت آنها تراکتورسازی به لیگ برتر بازمیگردد و
از رده پانزدهم جدول جدا خواهد ش��د .قرمزپوشان
تبریزی این هفته میزبان س��ایپا هستند؛ تیمی که
بس��یار جوان و باانگیزه است .نارنجیپوشان تهرانی
هفته گذش��ته مقاب��ل ذوبآهن متوقف ش��دند و
این هفته البته مس��اوی برایش��ان نتیجه بدی در
تبریز محس��وب نمیشود .توشاک هفته قبل بعد از
باخت سنگین مقابل استقالل اعتراف کرد مرتکب
اش��تباه شده است و اکنون توشاک باید مقابل علی
دای��ی اش��تباهش را تصحیح کند و نخس��تینبرد
تراکتورس��ازی را رقم بزند .البته مدیرعامل باشگاه
تراکتورسازی هم تغییر کرد و علیرضا اسدی ،دبیر
سابق فدراسیون فوتبال جانشین صادق درودگر شد.
■■داربی اصفهان

داربی اصفهان دیدنی خواهد شد بویژه اینکه امیر
قلعهنویی فصل گذش��ته هدایت ذوبآهن را برعهده
داش��ت و اکنون به تیم رقیب پیوس��ته است 2 .تیم
همچنین نسبت به هزینههای یکدیگر گالیههایی در
رسانهها داش��تند و اکنون در میدان سبز فوتبال با
ه��م زورآزمایی خواهند کرد .ه��ر دو تیم یک برد و
 2مس��اوی کس��ب کردهاند .باید دید در این مسابقه
ن شکست را متحمل خواهد شد.
کدام تیم نخس��تی 

قلعهنویی قطعا شناخت خوبی از بازیکنان ذوبآهن
دارد و کار سختی برای آنالیز تیم سابقش ندارد ولی
امید نمازی شاید بخوبی با تیم سپاهان و شگردهای
مربیگری قلعهنویی آش��نا نباش��د .ذوبآهن در این
فصل مرتضی تبریزی را ن��دارد ولی ادی هرناندز در
دارب��ی اصفهان میتواند یک مهره تاثیرگذار باش��د.
سپاهان با  6گل زده قویترین خط حمله لیگ را تا
این لحظه در اختیار دارد بنابراین سبزپوشان اصفهانی
برای مهار این خط آتش کار دشواری خواهند داشت.
■■برد راحت شاگردان برانکو؟

پرسپولیس و پیکان تنها تیمهای بدون گل خورده
لیگ هستند .سرخپوشان این هفته به مصاف تیمی
میروند که هنوز یک گل هم نزده است بنابراین روی
کاغذ میتوان یک برد راحت را برای پرسپولیس متصور
بود مگر اینکه یاران عبداهلل ویسی در این هفته متحول
شده باشند .پرسپولیس هفته قبل در جو متشنج اهواز
 2امتیاز از دس��ت داد ولی این بار آنها در ورزش��گاه
آزادی به میدان میروند که ورزش��گاه خانگی ش��ان
است با خیال راحت به میدان خواهند رفت و مطمئن
هس��تند از روی سکوها مورد حمله! قرار نمیگیرند.
البته تنش بین لیدرهای باشگاه با بازیکنان میتواند
دوباره چالشی روی سکوها برای پرسپولیس ایجاد کند
که در آن صورت شرایط به سود نفت مسجدسلیمان
رقم بخورد .پرسپولیس با سوزاندن نفت میتواند در
صدر باقی بماند اگرنه امکان دارد جایگاهش را در این
هفته از دس��ت بدهد 5 .تیم در کمین نشستهاند تا
پرسپولیس دچار لغزش شود .بنابراین پرسپولیس این
روزها بیشتر از هر چیزی به اتحاد و همدلی نیاز دارد؛
همدلی که از داخل تیم تا روی سکوها باید به وجود
بیاید.
■■داربی جنوب

داربی خوزستان میتواند جذاب تلقی شود البته
نتایج  4نماینده فوتبالخیز ایران در این فصل باعث
تعجب و حیرت اس��ت ،زیرا هیچکدام از این تیمها
هنوز بردی به دس��ت نیاوردهاند .شاید در این داربی
نخس��تینبرد تیمهای خوزستانی رقم بخورد .نفت
آب��ادان فقط یک گل در  3بازی زده و آبیپوش��ان
هم  2گل زدهان��د .باید منتظر ماند و دید در هوای
گرم آب��ادان گلهای زیادی زده میش��ود یا  2تیم
خوزستانی به مساوی قناعت میکنند.

وزی��ر ورزش و جوانان گفت اساس��نامه
کمیته ملی پارالمپی��ک و قانون انقطاع آن
از کمیت��ه ملی المپیک در دولت به تصویب
رس��ید و مش��کالت قانونی اس��تقالل آن از
کمیته ملی المپیک برطرف شد.
مسعود سلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان
ظهر دیروز در حاش��یه جلس��ه هیات دولت
و در جمع خبرنگاران در پاس��خ به س��والی
پیرامون مش��کالت کیروش و فدراس��یون
فوتبال ،اظهار داش��ت :مش��کل کیروش با
فدراسیون فوتبال در حال حل شدن است.
وی اف��زود :ام��روز (دی��روز) اساس��نامه
کمیته ملی پارالمپی��ک و قانون انقطاع آن
از کمیته ملی المپیک که قرار بود اساسنامه
جدید پیش��نهادی آن را تقدیم دولت کنیم
و در  6جلس��ه به صورت تخصصی بررس��ی
شده ،در دولت به تصویب رسید و مشکالت
قانونی اس��تقالل آن از کمیته ملی المپیک
برطرف شد.
سلطانیفر با بیان اینکه در حاشیه جلسه
امروز (دیروز) تفاهمنامهای با وزیر کشور در
زمین��ه توانمندس��ازی و تقویت مش��ارکت
نهادمند اجتماعی س��منها امض��ا کردیم،
تصری��ح کرد :بر این اس��اس ص��دور مجوز
فعالیت آنان تس��هیل میشود و مجوزهایی
که قبال صادر شده بود به تایید وزارت کشور
میرسد .امیدواریم با امضای این تفاهمنامه،
نزدیک به  2هزار س��ازمان مردمنهادی که
توس��ط وزارت ورزش ایجاد ش��ده از این به
بعد با قدرت بیشتری فعالیت کنند.
وزیر ورزش و جوانان درباره انتشار لیست
بدهی س��رخابیهای پایتخت ،خاطرنش��ان
کرد :از س��ال گذشته با س��اماندهی دقیقی
که درباره پرس��پولیس و اس��تقالل هم در
زمینه تامین منابع مالی اسپانسرینگ و هم
پرداخ��ت بدهی آنان انج��ام دادیم ،بیش از
 80درصد بدهی قطعی آنان پرداخت ش��د
و لیستهایی که متاس��فانه مطرح میشود
ادعاهایی از س��وی اف��راد حقوقی و حقیقی
اس��ت که باید یا به تایید  AFCیا به تایید
کمیت��ه تعیین وضعیت فدراس��یون فوتبال
برس��د که در این زمینه هم هیچ مش��کلی
وجود ندارد.
وی در پای��ان گف��ت :به مح��ض اینکه
هرکدام از آن مق��دار محدود باقی مانده به
تصویب  2نهاد اشاره ش��ده برسد بالفاصله
توسط این دو باشگاه پرداخت میشود.

