جزئیات انفجار در آکادمی ملی المپیک با  ۳کشته

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ،به تشریح جزئیات وقوع انفجار در موتورخانه آکادمی ملی المپیک
پرداخت.
جالل ملکی در مورد این حادثه اظهار کرد :ساعت ۲۰:۳۷شامگاه سهشنبه یک مورد حادثه انفجار در آکادمی ملی المپیک در خیابان
سئول به سامانه ۱۲۵آتش نشانی اعالم شد و به دنبال آن  ۲ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام شدند.
وی افزود :در بخش تاسیسات یکی از ساختمانهای این مجتمع که بیش از ۳۰۰متر وسعت داشت ،کارگران مشغول کار روی یکی از
چیلرها بودند که به یکباره مخزن منفجر شد؛ البته این انفجار منجر به آتشسوزی و تخریب ساختمان نشد؛ اما به دلیل شدت انفجار،
شیشههای همان بخش تخریب شد.سخنگوی آتشنشانی در مورد تلفات این حادثه نیز اظهار کرد :سه کارگر که بین  ۳۰تا  ۶۰سال
سن داشتند ،بر اساس تایید اورژانس در همان لحظات اولیه به دلیل شدت انفجار جان خود را از دست دادند.
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در شهر
نظر سخنگوی ناجا درباره طرح
"حیات شبانه پایتخت"

مهاجم رئال مادرید اعالم کرد که باید بهتر شوند؛ اما
در خط حمله در شرایط خوبی قرار دارند.
ب ه گزارش  آس ،رئــال مادریــد در آخرین بازی
دوستانهاش در آمریکا به مصاف رم رفت و  ۲بر یک
پیروز شد .گرت بیل ،یکی از بازیکنان برتر این دیدار
بود .مهاجم ولزی یک پاس گل فوقالعاده به مارکو
آسنسیو داد همچنین توانست دروازه حریف را باز
کند .بازیکن مادرید پس از بازی گفت :همیشه با
شیوهجدیدبازیکردنسختاست.سرمربیجدید
در اینجا با ایدههای جدید حضور دارد و ما هنوز باید
به دنبال بهتر شدن باشیم .هرگز بازی با سرمربی
جدید آسان نیســت ولی ما در خط حمله خوب
هستیم ..بیل در پایان اظهار کرد :خواسته سرمربی
رااجراکردیم،گلزنیکردیموتوانستیمپیروزمیدان
شویم .مشتاقشروعفصل جدیدهستیم.

سرمربی پرو قراردادش را
تمدید کرد

ریکاردو گارکا تا پایان جــام جهانی  ۲۰۲۲قطر
هدایت تیم ملی پرو را بر عهده خواهد گرفت.
ریکاردو گارکا قراردادش را ظهر چهارشنبه با تیم
ملی پرو تمدید میکند .سرمربی آرژانتینی هدایت
این کشور را تا پایان جام جهانی ۲۰۲۲قطر بر عهده
خواهد گرفت.فدراسیون فوتبال پرو معتقد است
گارکابهترینگزینهبرایهدایتتی مملیاستوتیم
ملی میتواند با این سرمربی به کسب نتایج خوبش
ادام ه دهد.خوان کارلوس اوبلیتاس  ،مدیر ورزشی
فدراسیون در ماههای اخیر تمام تالش خود را کرد
تا سرمربی آرژانتینی را راضی کند .جلسات پیاپی او
با گارکا باالخره به نتیج ه رسید و این سرمربی چهار
سال دیگر هدایت پرو را بر عهده خواهد داشت.پرو با
حضورگارکاتوانستپسازچنددههبهجامجهانی
راه یابد و در روسیه با وجود نمایش خوب از راهیابی
به مرحله حذفی باز ماند.

گزینه جانشینی کورتوا در چلسی
مشخص شد

در صورت جدایی تیبو کورتوا ،دروازهبان اتلتیک
بیلبائو جانشــین او خواهد شد.باشگاه چلسی که
نتوانسته تاکنون جانشــینی برای این دروازهبان
تعیین کند ،با جدایــی کورتــوا مخالفت کرده
است  ولی در صورت قطعی شدن این انتقال ،کپا
دروازهبان جوان اتلتیک بیلبائو با  ۷۱میلیون پوند
راهی چلسی خواهد شد و پیراهن این تیم را بر تن
خواهد کرد.

تهران همچنان بر مدار گرما

معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور از انجام  ۱۲۴۸سقط جنین ناشی از معلولیت شدید در سال  ۹۶خبر داد.
فاطمه عباسی  با اشاره به اقدامات سازمان بهزیستی در پیشگیری از معلولزایی گفت :هزینه نگهداری هر معلول به شکل
ماهیانه دو میلیون تومان است که این رقم در طول یک سال برای دولت نزدیک به  ۲۴میلیون تومان هزینه در بردارد.
وی با بیان اینکه میانگین عمر هر معلول شدید نزدیک به  ۱۷سال است ،اظهار کرد :به این ترتیب با تولد هر کودک معلول
هزینه زیادی به دولت وارد میشود .این در حالی است که با انجام غربالگری ژنتیک و با هزینه بسیار کمتر میتوان از تولد
کودکان معلول پیشگیری کرد.معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در ادامه تاکید کرد :صرف نظر از هزینه
مالی که به دنبال تولد هر کودک معلول به جامعه وارد میشود ،نباید آسیبهای عاطفی و اجتماعی وارد شده به خانواده این
کودک و به ویژه مادر کودک را فراموش کرد.
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طرح سربازی دختران یک شوخی است؛

ضد و نقیض های یک طرح

مهیار کاشانی  /گروه جامعه

mrjornalist@gmail.com

روز یکشــنبه برخی از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی در کمیسیون
حقوقی و قضایــی ،طرحی را عنوان
کردند که با واکنشهای فراوانی هم
از سوی مقامات و هم از سوی مردم
در فضای مجازی مواجه شد .براساس
این طرح ارائه شده ،سربازی اختیاری
خواهد شد .در این طرح آمده است:
پســرانی که تمایلی برای رفتن به
سربازی نداشــته باشند ،میتوانند
با پرداخت  ۳برابــر مبلغی که دولت
برای یک سرباز هزینه میکند ،کارت
معافیت خود را تحویل بگیرند .این
پایان ماجرا نیست و در ادامه این طرح
سربازی اختیاری دختران نیز مطرح
شده است.
جزئیات طرح سربازی دختران
به صورت کامل مطرح نشده

است
به تازگی طیبه سیاوشــی نماینده مردم
تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
به پیشــنهاد طرحی برای انجام خدمت
سربازی دختران پرداخته است که بازتاب
گسترد های در رســانهها و فضای مجازی
داشته و حواشی بسیاری را هم ایجاد کرده

فوتبال جهان
 بیل :باید بهتر شویم؛ اما خط
حملهمان خوب است

معلولیت شدید ،علت « ۱۲۴۸سقط جنین»

که به عدم شفافسازی در مورد این طرح
برمیگردد .وی با تاکید بر اینکه هنوز ابعاد
این طرح مشخص نشده ،ولی میتوان گفت
که قرار نیست دختران در خدمت سربازی
اسلحه به دست بگیرند گفت« :این طرح
هنوز در صحن مجلس شــورای اسالمی
مطرح نشده و مشخص اســت که اطالع
دقیقی از آن نداشته باشــیم .الزم به ذکر
اســت که این طرح هنوز برای تصویب و
تبدیل شدن به قانون به مجلس نیامده؛ اما
آنچه مسلم اســت قرار نیست دختران در
بخش نظامی حضور داشته باشند و برای
عملیات نظامی آماده شوند .به نظر باید از
دختران در مســائل آموزشی و بهداشتی
همچنین رویکرد نرم افزاری استفاده شود.
جزئیات این طرح به صورت کامل مطرح
نشده ،ولی آنچه مشــخص است دختران
در طول خدمت سربازی اسلحه به دست
نخواهند گرفت».
ســردار کمالی :یک شوخی
است!
از جمله مخالفان این طرح عنوان شــده
کاربران فضای مجازی بودند .آنها بیشتر
به دنبال برابری جنسیتی در کشور هستند؛
بسیاری از دختران و پسران در شبکههای
اجتماعی با به ســخره گرفتــن این طرح
کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس با

اشــاره به حجاب همچنین بارداری برای
مردان این طرح را به چالش کشیدند .این
کاربران ضمن مطرح کــردن این موضوع
که بهجای اختیاری کردن ســربازی برای
پســران ،حال قصد دارند که دختران را به
سربازی بفرستند ،نســبت به این موضوع
اعتراض کردند.
الزم به ذکر است که بسیاری از مراجع تقلید
هم با خدمت ســربازی دختران مخالفت
کردهاند و از همه مهمتر اینکه مطرح شدن
این طرح در حالی صورت گرفته است که
تصمیم در خصوص این امر باید حتما مورد
تایید مقام معظم رهبری قرار گیرد .در ادامه
مخالفتها سردار موســی کمالی ،رئیس
اداره سرمایه انسانی ســتاد کل نیروهای
مســلح گفته بود« :در حال حاضر به هیچ
وجه چنین طرحی وجود نــدارد و مطرح
کردن سربازی دختران چیزی شبیه به یک
شوخی است».
ســردار کمالی با اشــاره به طرح یکی از
نمایندگان مجلــس در خصوص اصالح
مقررات سربازی نیز خاطر نشان کرد« :در
ی آن را تحت عنوان
این طرح نیز که برخــ 
سرباز داوطلب یا سرباز داوطلب بسیجی
نامیدهاند ،قرار بود پیشنهادهای مطرح شده
برای اصالح مقررات سربازی در کمیتهای
تخصصی با حضور کارشناسان و نمایندگان
ستادکل نیروهای مســلح بررسی شود و
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عکستزئینیاست

ســخنگوی نیروی انتظامی درباره طرح "حیات
شبانه" پایتخت ،اعالم کرد که پلیس از هرطرح
مفید و مورد وفاق نهادهای حاکمیتی برای ارتقا
نشاط اجتماعی استقبال میکند.سردار احمد
نوریان با بیان اینکه ،نیروی انتظامی از هر گونه
طرح ارتقاء نشاط و شــادابی جامعه در راستای
زیست مومنانه مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسالمی،
استقبال میکند ،گفت :هر گونه طرح فرهنگی،
اجتماعی ،ترافیکــی ،عمرانی و  ...بــه ویژه در
کالنشهرها و پایتخت ،نیاز به بررسی و کارشناسی
از ابعاد مختلف دارد و علی القاعده نباید سازمانها
به صورت جزیرهای و بخشی برای شهر و ساکنان
آن و دیگر سازمانها و نهادها تصمیم گیری کنند،
بلکه به معنای واقعی برای اجرا یا عدم اجرای یک
طرح الزم است از مشــارکت و همفکری مردم و
نخبگان همچنین نظر کارشناسی دستگاهها و
مجموعههای مرتبط بهره گیرند.
به گفته سخنگوی ناجا در موضوع حیات شبانه،
تاکنون صرفا کلیاتی از ســوی بعضی از افراد و
مجموعههای تابعه مدیریت شــهری در سطح
رسانهها مطرح شده اســت که نمیتوان بدون
بررســی و اطالع از جزئیات اجرایی ،درباره آن
اظهار نظر کرد.نوریان اضافهکرد :به نظر میرسد
با تشکیل کارگروه مشترک اجرایی و نخبگانی
از زوایای مختلف به ویــژه بخشهای معطوف
به ماموریتهــای انتظامی اعــم از جنبههای
ترافیکی،خدماتی ،امنیت عمومی و غیره طرح
مورد بررســی و ارزیابی قرار گرفته و نسبت به
تصمیم گیری در مورد آن اقدام الزم صورت گیرد.
ســخنگوی نیروی انتظامی در خاتمه گفت :در
مجموع با تجربهای که وجود دارد ،پلیس اجرای
غیرمســئوالنه طرحهای کارشناســی نشده را
قبول ندارد.

محیط زیست

هنوز هم چنین اتفاقی نیفتاده و این کمیته
تشکیل نشده است».
گفتنی است از مقامات کشوری و لشکری
هیچ شــخصی یا ارگانی با این طرحهای
عنوان شده موافقت نکرده است.
صحت ندارد!
از جمله نکاتی کــه در این طرح
مطرح شده ،این است که مطمئناً براساس
این طــرح دختران ،اســلحه به دســت
نمیگیرند و خدمت آنها به نیروهای مسلح
تنها معطوف به مسائل آموزشی و بهداشتی
همچنین رویکرد نرمافزاری خواهد بود.
واکنشها به این طــرح در حدی بوده که
ســیده فاطمه ذوالقدر در مصاحبهای به
«ایســنا» گفته بود« :هیچ کدام از اعضای
فراکســیون زنان به دنبال طرح سربازی
دختران نبوده و طراحــی و پیگیری این
طرح هم از سوی فراکســیون زنان انجام
نشده است .شاید برخی آقایان به دنبال این
طرح هستند؛ اما فراکسیون زنان پیگیر آن
نبوده و درباره آن نیز اظهارنظر فراکسیونی

نداشتهایم».
این برداشت از این اظهار نظر تلقی میشود
که حتی مطرح کردن این طرح نیز به دیده
بسیاری از مسئوالن مناسب نبوده و اینگونه
خود را مبرا میکنند.
برای دریافت اطالعات بیشتر راجع به این
خبر با ابراهیم کریمی ،جانشــین رئیس
سازمان وظیفه عمومی ناجا تماس گرفتیم
که ضمن ارجاع به اظهارات سردار کمالی
مبنی بر شــوخی بودن چنین موضوعی
عنوان کردنــد« :چنین بحثی مســتلزم
هماهنگی با نیروهای مسلح است و به نظر
من نیز چنین طرحی در حد همان شوخی
بوده و سردار کمالی نیز به طور کامل در این
خصوص توضیح دادهاند».
همچنین محمد کاظمــی ،نایب رئیس
کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس در
پاسخبهاینسوالکهطرحبهخدمتگرفتن
دختران در سربازی چگون ه است؟ میگوید:
«ببینید این طرح از اســاس صحت ندارد.
اصال طرحی وجود ندارد که بخواهم راجع
به آن برایتان بگویم».
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همه «جوک»های برانکو!

برانکو در واکنش به پرسشها پیرامون
خشمش از بیرانوند فقط به گفتن یک
جمله بسنده کرد« :این حرفها جوک
است ».با وجود این پرسپولیسیها
پیش از آنکه بیش از حد خوشــحال
شوند ،بهتر اســت به یاد بیاورند که
برانکو در مورد بقیه بازیکنان خاطی
تیمش هم همین حرفها را میزد و
هرگز حاضر نشد اختالف با آنان را در
رسانهها تایید کند.
ت سر گذاشتن دو
«پرسپولیس با وجود پش 
ل و انتقاالتی ،لیگ هجدهم
پنجره بسته نق 
را با دو پیروزی ارزشمند استارت زد .آنها
پدیده را در مشهد و فوالد را در تهران بردند
تا معلوم شــود هنوز وضع خوبــی دارند و
همچنان میتوانند جزو مدعیان قهرمانی
باشند.
با وجود این حتی ایــن روزگار خوش هم
مانع از ایجاد جنجال و حاشیه در اردوگاه
سرخهانشده.درحقیقتپرسپولیسآ نقدر
جذابیت خبری دارد که هر اتفاقی در آن به
ســرعت میتواند مرز نکته و حاشیه را رد
کند و به بحران تبدیل شــود .مثال اینکه
علی علیپور ،سازنده گل دوم پرسپولیس
در بازی با فوالد ،چرا در شادی گل گادوین
منشا شرکت نکرد ،به سادگی تبدیل به یک
دغدغه مهم شده و این روزها مدام در مورد
آن حرف زده میشود .در باشگاههایی مثل
پرسپولیس و استقالل ،حتی حضور یا عدم
حضور بازیکنان در شادی گلهای همدیگر
هم میتواند تبدیل به یک «مسئله» بشود.
با این همــه اما ،این روزها حاشــیه اصلی
پرسپولیس چیز دیگری است و مربوط به
علیرضا بیرانوند میشــود؛ درخشانترین
چهره تی م ملی ایران در جا م جهانی روسیه
که خــاف انتظارها در مســابقات لیگ
نیمکتنشین شده و همین مسئله ابهامات
زیادی را ب ه وجود آورده است.
برانکــو در دو مســابقه اول بــه بوژیدار
رادوشــوویچ بازی داد و همزمان شایعات
زیــادی در مورد جدی شــدن مذاکرات
بیرانوند با باشگاه بشیکتاش و انتقال او به

لیگ چهاردهم :پیام صادقیان
و محمد عباسزاده
برانکو اواخر لیگ چهاردهم به پرسپولیس
آمد و تنها چند هفته پایانی را روی نیمکت
سرخپوشان نشست؛ اما کار تصفیه تیم را از
همان زمان استارت زد .اولین پروژه جدی
ایوانکوویچ ،حذف بیرحمانه پیام صادقیان
بود .پیام که آن روزها در اوج شهرت به سر
میبرد تنها چند هفته قبل از ورود برانکو
به تهران فستیوال خمیازههایش را مقابل
چشم حمید درخشان راه انداخت و تنبیه
نشد .با وجود این انگار قرار بود او تاوان همه
بدقلقیهایش را یکجا پس بدهد؛ بنابراین
برانکو ب ه طور کامل صادقیان را از برنامههای
تیم حذف کرد و با وجود صعود پرسپولیس
به مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان
آسیا حاضر نشد از پیام استفاده کند .برانکو
همین رویه را در مورد محمد عباسزاده هم

توله یوز مجروح خارتوران به
تهران اعزام شد

مدیرکل حفاظت از محیط زیســت ســمنان
گفت :توله یوز هشت ماهه نر خارتوران که در
حین عبور از جاده ترانزیتی تهران-مشــهد با
خودرو تصادف کرده بود ،از ناحیه کمر آسیب
جدی دیده و به تهران اعزام شــد.عباسعلی
دامنگیرافزود :پس از هماهنگی و انتقال این
حیوان به شــاهرود و با حضور پزشک معالج و
متخصصان امر ،حمایتهای اولیه درمانی انجام
و با هماهنگی صورت گرفته با سازمان محیط
زیست برای ادامه درمان به تهران اعزام شد.

فوتبال ایران
نخستین تمرین نیومایر با
استقاللیها

هافبک جدید آلمانی نخســتین تمریــن خود را با
شاگردان شفر پشت سر گذاشت.پیش از آغاز تمرین
بازیکنان استقالل در جلسه کادر فنی حاضر شدند
و شفر نقاط قوت گنجی است که جدایی او از السد
قطعی شده به نظر میرسد .مدیران باشگاه ترابزون
اسپور امیدوار هستند حضور دو بازیکن ایرانی کمک
کند تا با توصیه این افراد ،پورعلی گنجی متقاعد به
حضور در ترابزون شــود و در واقع این دو بازیکن به
مدیران کمک خواهند کــرد تا زمینه حضور مدافع
ملیپوش ایرانی در لیگ ترکیه فراهم شود.

از پیام صادقیان تا بیرانوند:

لیگ ترکیه حتی قبل از پایان نیمفصل اول
بر سر زبانها افتاد .در عین حال اخبار ضد
و نقیضی در مورد بازی کردن بیرانوند در
مسابقه پنجشنبه با استقالل خوزستان به
گوش میرسد؛ مسابقهای که اگر قرار باشد
تداوم نیمکتنشینی «بیرو» را به همراه
بیاورد ،باید گفت موضوع دیگر کامال جدی
خواهد شد .برانکو در واکنش به پرسشها
پیرامون خشمش از بیرانوند فقط به گفتن
یک جمله بسنده کرد« :این حرفها جوک
است ».با وجود این پرسپولیسیها پیش
از آنکه بیش از حد خوشحال شوند ،بهتر
است به یاد بیاورند که برانکو در مورد بقیه
بازیکنان خاطی تیمش هم همین حرفها
را میزد و هرگز حاضر نشد اختالف با آنان
را در رسانهها تایید کند .ب ه طور کلی تجربه
نشان میدهد مربی کروات در سختگیری
نسبت به بازیکنان بینظم بسیار مصمم
است و راحتتر از آنچه فکرش را بکنید این
گروه از بازیکنان را تنبیه میکند .او دقیقا
هر فصل پروژههــای تنبیهی در تیمش
داشــته که این روند به صورت متصل تا
امروز ادامه داشته است.

مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع هواشناسی
کشور ضمن اشــاره به احتمال بارش باران در
برخی نقاط کشــور از جمله ارتفاعات تهران
اظهار کرد :طی امروز و فردا بیشــترین دمای
تهران  ۴۰و  ۴۱درجه سانتیگراد خواهد بود.
احد وظیفــه اظهار کــرد :بر اســاس تحلیل
نقشههای  پیشیابی هواشناسی امروز و فردا در
سواحل شمالی کشور ،بخشهایی از استانهای
اردبیل و آذربایجان شــرقی و ارتفاعات البرز
مرکزی در استانهای سمنان  ،مازندران و شرق
تهران بارش باران  وگاهی رعد  وبرق پیشبینی
میشود.وی ادام ه داد :از جمعه ( ۱۹مرداد ماه)
با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر طی
روزهای جمعه ،شنبه و یکشــنبه ( ۱۹و ۲۰و
 ۲۱مرداد ماه) سواحل دریای خزر افزایش ابر،
کاهش دما  ،بارش باران  ،گاهــی رعد و برق،
وزش باد و مواج شدن دریا پیشبینی میشود.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع هواشناسی
در ادامه گفت :طی دو روز آینده در ســاعات
بعد از ظهر و اوایل شــب جنوب شرق فارس و
مناطقی از استان هرمزگان ،جنوب سیستان
و بلوچستان و ارتفاعات جنوب کرمان رشد ابر
در برخی از نقاط رگبار ،رعد و برق و وزش باد
پیشبینی میشود.
مدیرکل پیشبینی و هشدار سریع هواشناسی  
در پایان در مورد وضعیت آب و هوای تهران طی  
امروز و فردا ،اظهار کرد :آســمان تهران امروز
(پنجشــنبه  ۱۸مرداد ماه) صاف تا کمی ابری
و در بعد از ظهر افزایش ابــر و گاهی وزش باد
پیشبینی میشود .بیشترین و کمترین دمای
تهران در این روز  ۴۰و  ۲۷درجه ســانتیگراد
خواهد بود .همچنین تهران در روز جمعه (۱۹
مرداد ماه) صاف تا کمی ابری ،گاهی وزش باد
با بیشــترین و کمترین دمای  ۴۱و  ۲۷درجه
سانتیگراد پیشبینی میشود.

امضای تفاهمنامه همکاری
فدراسیون فوتبال عراق و ایران

که آن روزها از ریل طبیعی خارج شده بود،
در پیش گرفت .آخر فصــل هر دو بازیکن
حذف شــدند .هر دو هم طی چهار سال
گذشــته بارها از برانکو خواســتهاند یک
فرصت دیگر در اختیارشان بگذارد؛ اما مرد
کروات چنین موقعیتی به آنها نداده است.
لیگ پانزدهم:جاللحسینی
این شاید بدترین اشتباه «فنی»
برانکو در پرسپولیس بود .پیش از آغاز لیگ
پانزدهم و در طول مدتــی که ایوانکوویچ
به منظور پشت ســر گذاشتن تعطیالت
در کشــورش به ســر میبرد ،نژادفالح به
عنوان سرپرست وقت باشگاه پرسپولیس
با جالل حســینی برای بازگشــت به این
تیم به توافق نهایی رسید و دو طرف کنار
یکدیگر عکس هم انداختند؛ اما نهایتا برانکو
با حضور حسینی در تیمش مخالفت کرد.
آن تصمیم قطعا به اندازه از دست دادن یک
قهرمانیبرایپرسپولیسهزینهدربرداشت؛
اما برانکو هرگز در مــوردش توضیح نداد.
بسیاری بر این باورند که چون باشگاه در آن
مقطعبدونهماهنگیبااوپایمیزمذاکرهبا
جالل نشست و به توافق رسید ،مربی کروات
قید این بازیکن را زد .حسینی آن سال به
نفت تهران رفت و سال بعدش با موافقت
برانکو به پرسپولیس برگشت.

لیگشانزدهم:رامینرضاییان
مهدی طارمــی و رامین رضاییان
با هم پرســپولیس را قال گذاشــتند و به
ترکیه رفتند .در نهایت نیز بــا هم به این
تیم برگشــتند؛ اما برانکو رامین را مقصر
اصلی میدانســت .در نتیجه طارمی فقط
با تحمل سه هفته نیمکتنشینی به ارنج
برگشــت و آقای گل شــد؛ اما رضاییان
هفتههــا انتظار کشــید تــا بتواند چند
دقیقه بازی کند .پــس از آن هم برانکو که
ب ه دنبــال بهانهای برای حــذف رضاییان
میگشــت ،این بهانه را در پی درگیری او
با علی علیپور پیش از بازی آسیایی قرمزها
پیدا کرد و عــذر رامین را برای همیشــه
خواست.
لیگهفدهم:محسنمسلمان
این موضوع مربوط به فصل گذشته
است و تازهتر از آن به نظر میرسد که نیاز به
توضیح داشته باشد .از برانکو هزار بار در مورد
نیمکتنشینی ناگهانی بهترین پاسور لیگ
سوال شد و او هزار بار اختالفش با مسلمان
را تکذیب کرد؛ اما آخرش مسلمان از همان
نیمکتبهاصفهانمنتقلشد!گفتهمیشود
برخی رفتارهای مســلمان در تمرینات،
اعتراضش به تعویض و عدم تابعیت او از کادر
فنی باعث خشم برانکو شده بود.

لیــگ هجدهــم :علیرضا
بیرانوند؟
بیرانوند بعد از جام جهانی در چند جلسه
تمرینی اول سرخپوشان حاضر نشد و برانکو
هم به سرعت نسبت به این مسئله واکنش
نشان داد .سرمربی پرســپولیس دو بار در
جمع خبرنگاران گفت« :دوره اســتراحت
ملیپوشان به پایان رسیده و انتظار داریم
بیرانوند در تمرینات حاضر شــود ».اما باز
هم خبری از علیرضا نشد تا برانکو لحنش
را تندتر کند .وقتی خبرنگاران به ایوانکوویچ
یادآوری کردند که بیرانوند پیشنهاد دارد
و ممکن است به همین دلیل از حضور در
تمرینات خودداری کرده باشد ،مربی کروات
گفت« :من هم پیشنهاد دارم؛ اما میبینید
که در تمرین حاضر هستم ».از همان زمان
میشــد حدس زد این جمله برانکو برای
بیرانوند گران تمام خواهد شــد .بیرو ۲۴
ساعت بعد از این مصاحبه با باشگاه تفاهم
کرد و به تمرینات برگشت؛ اما حاال دو بازی
اول فصل را از دست داده و معلوم نیست این
روند تا چه زمانی ادامه داشته باشد .حاال اگر
بیرانوندپنجشنبهدراهوازبازیکند؛یعنیبا
او بر اساس مدل «طارمی» رفتار شده ،اما اگر
پنجشنبه هم خبری از این گلر ملیپوش
نشد ،بیم تبدیل شدن او به امثال مسلمان و
رضاییان قوت خواهد گرفت!»

در سفر مهدی تاج به عراق دو کشور به توافق رسیدند
که همکاری بیشــتر در زمینههــای مختلف با هم
داشته باشند .مهدی تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال
ایران برای دیدار با همتای عراقی خود به اربیل سفر
کرده و قرار است که با رئیس فدراسیون فوتبال عراق
درباره همکاری بیشتر در زمینههای  مختلف بحث و
تبادل نظر کند.عبدالخالق مسعود ،رئیس فدراسیون
فوتبال عراق درباره سفر همتای ایرانی خود ،گفت:
دو طرف درباره پروتکل همکاری بین دو فدراسیون
به نتیج ه رسیدیم .قرار است که تجربههای کاری را
در زمینههای فوتبالی در اختیار همدیگر قرار دهیم.
فدراسیون فوتبال ایران از فدراسیون های مهم و بزرگ
در قاره آسیاست  و دوست داریم که با هم همکاری
و تعاون داشته باشیم.او  در ادامه صحبتهای خود
اضافه کرد :بحث های زیادی را در این نشست دنبال
کردیم و دو طرف دیدگاه های مشترکی داشتیم و به
جمع بندهای خوبی هم دست پیدا کردهایم که باعث
پیشرفت فوتبال دو طرف میشود.

قلیزاده ادامه دهنده راه رضایی
در شارلوا

سایت بلژیکی با تمجید از علی قلیزاده نوشت این
بازیکن در راه تبدیل شدن به کاوه رضایی جدید در
بلژیک است.شارلوا در این فصل سه بازیکن ایرانی در
اختیار دارد .کاوه رضایی ،علی قلیزاده  امید نورافکن
سه ایرانی هستند که در این تیم بازی میکنند .در این
بین همکاری خوب قلیزاده و رضایی در بازیهای
شارلوا باعث تحسین رسانههای بلژیکی شده است.
علی قلیزاده در روزهای اخیر پیشرفت خیلی خوبی
در این تیم داشته و در راه تبدیل شدن به یک کاوه
رضایی جدید در لیگ بلژیک اســت .او میتواند به
ستارهجدیدیدرفوتبالبلژیکتبدیلشود.همکاری
خوب این دو بازیکن در شارلوا در ماههای اخیر بسیار
جالب توجه بوده است.

