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ورزشی

وطن امروز شماره 2601

اخبار

مهدی تاج برای جانشینی
علی کفاشیان نامنویسی کرد!

رئیس فعلی فدراسیون فوتبال برای پست
نایبرئیس��ی کنفدراس��یون فوتبال آس��یا و
جانشینی علی کفاش��یان در این سمت نامزد
شده است.
انتخابات دوره بعدی کنفدراس��یون فوتبال
آس��یا ( )۲۰19-2023فروردین ماه س��ال ۹۸
در مال��زی برگ��زار خواهد ش��د AFC .دیروز
نامزدهای این انتخابات در بخشهای مختلف
را منتش��ر کرد .مهدی تاج ،رئیس فدراسیون
فوتبال ایران در  2بخش کاندیدا ش��ده است.
ن بخش ،نایبرئیس��ی کنفدراسیون
نخس��تی 
فوتب��ال آس��یا در آس��یای مرکزی اس��ت .در
آسیای مرکزی ،عالوه بر مهدی تاج ،سلطانف
از قرقیزس��تان هم کاندیدا شده است .در حال
حاضر علی کفاش��یان نایبرئیس فدراس��یون
فوتبال ایران یکی از نایبرئیسان  AFCاست.
تاج همچنی��ن در بخش اعضای ش��ورای
فیفا هم نامنویسی کرده است .در این قسمت
 ۹نف��ر کاندیدا ش��دهاند ک��ه در نهایت  ۶نفر
انتخاب خواهند شد .این در شرایطی است که
وضعیت فدراس��یون فوتبال ایران و مهدی تاج
به خاطر قانون منع به کارگیری بازنشستگان
هن��وز مش��خص نیس��ت و احتم��اال رئیس
فدراس��یون فوتبال ایران بعد از جام ملتها از
سمتش کنارهگیری خواهد کرد .برای ریاست
کنفدراس��یون فوتبال آسیا هم شیخ سلمان از
بحرین ،سعود المهندی از قطر و محمد الرمیثی
از امارات کاندیدا شدهاند.

گزارش

اشتباهی به نام واگذاری استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی

سرمایه ملی فروشی نیست

اشتباه عجیب  AFCدر اعالم
میزبان مسابقات فوتسال

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا به اشتباه
میزبان مرحله نهایی فوتس��ال زیر  ۲۰س��ال
آس��یا را کشور تایلند معرفی کرده است .هفته
گذش��ته بود که سایت فدراس��یون فوتبال به
صورت رسمی اعالم کرد میزبانی فوتسال زیر
 ۲۰سال قهرمانی آس��یا به ایران رسیده است
و  AFCش��هر تبریز را ب��رای این رقابتها که
خردادماه سال  ۹۸برگزار میشود ،تایید کرده
است .هر چند تیم ایران به صورت اتوماتیک و
به خاطر همین میزبانی در مرحله نهایی حضور
داش��ت اما این تیم با هدایت حمید شاندیزی
در مرحله مقدماتی این مس��ابقات در منطقه
آس��یای مرکزی هم ش��رکت کرد و با پیروزی
مقابل افغانس��تان و ترکمنس��تان باز هم جواز
حضور در مرحله نهایی را به دست آورد .با این
حال کنفدراسیون فوتبال آسیا دیروز البهالی
خبرهایش برای اعالم نتایج مرحله مقدماتی در
منطقه غرب آسیا ،اشتباهی تایلند را به عنوان
میزبان مس��ابقات مرحله نهایی معرفی کرده
است!
این در ش��رایطی اس��ت که میزبانی ایران
در مرحل��ه نهایی قطعی ش��ده اس��ت .لیلی
یارمحمدی ،مسؤول دپارتمان فوتسال در این
باره به مهر گفت :تایلند قبال درخواس��تش را
ب��رای میزبانی این مس��ابقات داده بود ولی در
نهایت منصرف شد و بین ترکمنستان و ایران،
این میزبانی به ایران رسید.
وی اف��زود AFC :هم هفته گذش��ته نامه
جداگانهای ارس��ال و به ص��ورت قطعی اعالم
کرد شهر تبریز میزبان مرحله نهایی مسابقات
فوتسال زیر  ۲۰سال قهرمانی آسیاست ،بنابراین
آنها در خبر خود مرتکب اشتباه شدهاند.
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مهدی طاهرخانی :واگذاری استقالل و پرسپولیس
به بخش خصوصی موضوعی است که پیش از این
در چند برهه در دس��تور کار دول��ت قرار گرفت و
خوشبختانه هربار بنا به دالیلی این موضوع منتفی
ش��د .با این وجود وزیر ورزش و جوانان به صورت
رسمی اعالم کرده بنا به دستور رئیسجمهور ،قرار
است بار دیگر این موضوع در دستور کار قرار گیرد و
سرخابیها به بخش خصوصی واگذار شوند.
اما با توجه به زیرس��اختهای موجود و نقشی
که این  2تیم در مع��ادالت اجتماعی ایران دارند،
براس��تی واگذاری آنها به بخش خصوصی میتواند
مسیر خوشبختی را برایشان تدارک ببیند؟ برای
یافتن پاسخ ابتدا بهتر اس��ت به نمونههای واگذار
ش��ده نگاه کنیم که هیچکدام نهتنها وضعیتشان
بهتر نش��د ،بلکه هر واگذاری مسیری بود بر پایان
راه آن تیمها.
اما در اینجا موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت،
طرفداران میلیونی این  2تیم است .شاید به جرأت
بتوان عنوان کرد آنچه اس��تقالل و پرسپولیس را
در جهان با همه تیمه��ای دیگر متمایز میکند،
گس��تردگی هوادارانش��ان در سطح کشور است.
بدون تردید هیچ نمونهای را در هیچ کجای جهان
نمیتوانی��د پیدا کنید که  2تیم به صورت تقریبا
مساوی در تمام یک کش��ور هوادار جدی داشته
باش��ند .ابرتیمهایی بسان بارس��ا و رئال شاید در
سطح جهان با هواداران زیادی شناخته شوند اما
فرق بزرگ کار در این اس��ت که این گس��تردگی
هوادار مربوط به کش��ور اس��پانیا نیس��ت .نهتنها
اس��پانیا که در همه کش��ورهای صاحب فوتبال،
جغرافیای هواداری تعریف خاص خودش را دارد.
ه��ر تیمی در منطقهای محبوب اس��ت و اینگونه
نیس��ت که یک تی��م در تمام یک کش��ور هوادار
متعصب داشته باش��د .در اسپانیا در شهر سویل،
ش��اید تعداد هواداران جدی بارس��ا انگشتشمار
باش��د .اما خوب یا بد در فوتب��ال ایران ،از ابتدای
تاسیس این دو باشگاه ،جامعه هواداری به گونهای
تعریف ش��د که در ایران باید طرفدار یکی از این
 2تیم میشدید .البته در چند شهر مثل آبادان و
انزلی بهواسطه حضور تیمهای مطرح آن شهرها،
سرخابیها نتوانستند چندان هوادار پیدا کنند اما

در ی��ک دیدار معوقه از هفته دوازدهم لیگ
برتر سپاهان امروز میزبان پرسپولیس قهرمان
فصل گذشته است.
س��پاهان ،قطب زردی اس��ت که این فصل
دوباره به روزهای اوجش بازگشته و پرسپولیس
نایبقهرمان آس��یا و قهرم��ان  2دوره متوالی
لیگ برتر است .مسابقه  2تیم همیشه جذاب و
دیدنی بوده و ش��رایط جدول در لیگ هجدهم
این حساس��یت را چندبرابر کرده است؛ جدالی
که میتوان آن را فینال نیمفصل هم تعبیر کرد.
برنده این مسابقه شانس زیادی برای قهرمانی
نیم فصل خواهد داشت.
برانکو هفته گذش��ته بعد از پیروزی مقابل

متاس��فانه در اکثر شهرهای بزرگ ایران این قصه
تکرار نشد .البته با ظهور و بروز تیمهای شهرستانی
و به��ا دادن دولتهای بعد از انقالب به آنها ،کمی
ای��ن جغرافیای هواداری دچار بازتعریف ش��د اما
هن��وز در فوتبال ایران ،هیچ تیم��ی به اندازه این
دو از هواداران میلیونی برخوردار نیست .سپاهان
و تراکتورس��ازی نمونههای پیش��رفته قطبهای
متولد شده برابر سرخابیها هستند که در سطح
استان خود بیشترین هوادار را دارند اما وقتی کار
به شمارش هوادار در کل کشور می رسد باز قصه
بیهمتا بودن سرخابیها خودنمایی میکند.
پس باید قبول کرد وضعیت این  2تیم با توجه
ب��ه اتفاق رخ داده از بدو تاس��یس با س��ایر تیمها
متفاوت است و نمیش��ود فرمول پیاده شده روی
س��ایرین را براحتی روی آنها امتحان کرد و منتظر
پاسخ ماند .استقالل و پرسپولیس عمال تبدیل به
سرمایه بزرگ ملی شدهاند که همین موضوع مانع
آن میش��ود تا براحتی آنها را به بخش خصوصی
واگذار کرد.

آنهابس��ان کاالیی اس��تراتژیک هس��تند که
نمیشود براحتی کنترلشان را به هر گروه خاصی
داد .تیمهایی که میلیونها هوادار در س��طح ایران
دارند میتوانند در بس��یاری از مناسبات سیاسی،
فرهنگ��ی و اجتماع��ی تاثیرگذار باش��ند و وقتی
با چنین پتانس��یل بزرگی مواجهی��م باید با تأمل
بیشتری دربارهشان تصمیمگیری کنیم.
ش��اید تا پیش از این بحث مالی و اسپانس��ری
مط��رح بود و با توجه ب��ه مصوبه مجلس که اجازه
هزین��ه دولت را در این دو تیم نمیداد ،توجیهاتی
برای واگذاری مطرح بود اما در چند س��ال گذشته
با ورود اسپانس��رهای بزرگ و کسب درآمد آنها از
هواداران مش��خص ش��د با همین وضعیت فعلی
میشود براحتی این دو تیم بزرگ را اداره کرد .پس
چ��ه لزومی دارد دولت در چنین وضعیتی بخواهد
این  2تیم را به بخش خصوصی واگذار کند؟
از سوی دیگر چه تضمینی وجود دارد در صورت
انتقال آنها به بخش خصوصی ،احساسات هواداران
این  2تیم در راستای اهداف خاص استفاده نشود؟

دیدار حساس سپاهان و پرسپولیس در اصفهان

فینالنیمفصل

تیم دیگر اصفهان بش��دت
علی��ه داوران موضع گرفت
و حتی مدعی ش��د برخی
کارهای��ی میکنن��د ت��ا
پرس��پولیس ب��ه س��ومین
قهرمان��ی متوال��یاش در
لیگ نرس��د! برخی این رفت��ار عجیب و دور از
انتظ��ار س��رمربی پرس��پولیس را جنگ روانی
علیه س��پاهان دانس��تهاند .امیر قلعهنویی فعال
واکنشی به این حرفها نشان نداده اما مدیران

س��پاهان میگوین��د آنها
نی��ز از اش��تباههای داوری
متضرر ش��دهاند ،به همین
دلی��ل بهترین داور آس��یا
علیرضا فغانی که مس��ابقه
ردهبن��دی جــامجهان��ی
 ۲۰۱۸را هم قضاوت کرد این دیدار حساس را
س��وت خواهد زد .پرسپولیس و سپاهان  2تیم
بدون باخت نیمفصل هستند .هر تیمی بازی را
ببازد شکست نوبرانه پاییزی را تجربه میکند!

نامه تعلیق فوتبال ایران بزودی میرسد

پرسپولیس در خطر حذف از آسیا

بدون ش��ک همراس��تا کردن عقاید دستکم 10
میلیون هوادار یکی از دو تیم در یک جهت خاص
میتواند بس��یاری از معادالت کشور را تغییر دهد،
از این رو بحث اهلیت و تایید صالحیت آن بخش
خصوصی که خواهان اداره این دو تیم است ،بسیار
اهمیت پیدا میکند.
اینه��ا هم��ه مصائب بزرگی اس��ت که نش��ان
میدهد تصمیم دولت برای واگذاری س��رخابیها
اش��تباه است و بهتر آن است با این دو تیم همانند
ثروت ملی و عمومی برخورد ش��ود نه بار اضافهای
که پاستورنشینان میخواهند به هر بهانهای از آن
راحت شوند.
اس��تقالل و پرس��پولیس و پتانس��یل بزرگ و
بیهمت��ای آنها فرصتی بکر اس��ت که در صورت
گرفتن هر تصمیم اشتباهی براحتی میتواند تبدیل
به یک تهدید بزرگ شود؛ تهدیدی علیه میلیونها
هوادار شیفته این دو تیم که نشان دادند در صورت
اداره درست تیمشان ،رفیق روزهای سخت تیمشان
باقی خواهند ماند.
پرسپولیس اگر برنده مسابقه شود  ۲۹امتیازی
خواهد شد اما سپاهان به لطف تفاضل گل بهتر
در صدر جدول باقی میماند .شاگردان قلعهنویی
در صورت پیروزی  ۳۲امتیازی خواهند ش��د و
به این ترتیب زردپوشان اصفهانی با تفاضل گل
به احتمال فراوان قهرمان نیمفصل خواهند شد.
قلعهنویی و برانکو روابط خوبی با هم دارند و هر
دو نیز منتقد کیروش محسوب میشوند.
علیرض��ا فغان��ی داور ،رض��ا س��خندان،
محمدرض��ا منصوری و رضا عادل دیگر اعضای
تی��م داوری ای��ن بازی خواهند بود؛ حس��ین
عس��گری به عن��وان ناظر داوری این مس��ابقه
انتخاب شده است.

کیوسک
توتو اسپورت

سوپرماریو ،سوپریووه

اکیپ

موندودپورتیوو

تنها یکی از آنها می ماند

دربی برتر

آ.اس

آرژانتین ،پایتخت مادرید

سرپرست حراست وزارت
ورزش و جوانان مشخص شد

با حکم مسعود سلطانیفر ،عباس صانعی به
عنوان سرپرست حراست وزارت ورزش منصوب
ش��د .به نقل از پایگاه خب��ری وزارت ورزش ،در
راستای اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
مصوب مجلس ش��ورای اسالمی ،با حکم مسعود
سلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان عباس صانعی به
عنوان سرپرست حراست وزارت ورزش و جوانان
منصوب شد .وی جانشین عباباف شد که به علت
بازنشس��تگی نمیتوانست به فعالیتش در وزارت
ورزش ادامه دهد.

حاجیبیگی :استعفا دادهایم و
منتظر تصمیم وزارت هستیم

عضو مستعفی باشگاه پرسپولیس میگوید
در انتظار تصمیم وزارت ورزش و جوانان است.
محمدرضاحاجیبیگیکهروزپنجشنبهنامه
اس��تعفای خود را به وزیر ورزش و جوانان داده
بود ،صبح دیروز در محل باش��گاه پرسپولیس
حضور یافت .وی در گفتوگو با ایس��نا درباره
استعفای خود و دیگر اعضای هیأتمدیره اظهار
کرد :عصر روز پنجشنبه به همراه  2عضو دیگر
هیاتمدیره نامه استعفای خود را به وزیر ورزش
دادیم و فعال منتظر تصمیم وزیر هستیم.
او درباره اینکه آیا گرشاس��بی هم در محل
باش��گاه حاضر خواهد ش��د ،گفت :قرار است
بیایند تا ببینی��م وزیر محترم ورزش و جوانان
چه تصمیمی میگیرند.

در حالی که بالتکلیفی فدراسیون
ویژه
فوتبال و مش��خص نشدن تکلیف
رئیس و اعضای هیاترئیسه احتمال تعلیق فوتبال
ایران را افزایش داده است ،برخی گزارشها از تصمیم
کمیته  3نفره دول��ت و اصالحطلبان برای انتخاب
صالحیامی��ری به عنوان رئیس بعدی فدراس��یون
فوتبال حکایت دارد .بهگزارش «وطنامروز» ،براساس
اعالم یک منبع آگاه ،این کمیته  3نفره متشکل از
س��لطانیفر وزیر ورزش و جوان��ان ،صالحیامیری
رئیس کمیته مل��ی المپیک و صفاییفراهانی عضو
حزب منحله جبهه مشارکت ابتدا تصمیم گرفتند
با کمک قانون بازنشس��تگی اعضای هیاترئیس��ه
فدراسیون را تغییر دهند و افراد مورد نظر خود را وارد
هیاترئیسه فدراسیون فوتبال کنند .بر این اساس و
با توجه به اینکه تغییر تاج ،رئیس فدراسیون موجب
حساسیت فیفا و تعلیق فوتبال ایران میشد ،تصمیم
گرفتن��د مهدی تاج با توس��ل به قان��ون ایثارگران

گزارش ویژه از کمیته  3نفره

صالحیامیری در مسیر فوتبال؟!
فعال در فدراس��یون به عنوان
رئی��س باقی بمان��د و اعضای
هیاترئیسه تغییر کنند .در این
زمینه طی جلس��اتی با مهدی
تاج ب��رای اجرای ای��ن برنامه
توافقاتی حاصل شد و بر همین
اساس ساکت از دبیرکلی فدراسیون کنارهگیری کرد.
با توجه به اینکه کمیته  3نفره با بسیج همه افراد و
رسانههای خود برخالف توافقات قبلی با مهدی تاج
عمل کرد ،رئیس فدراسیون فوتبال از روز پنجشنبه
ضمن عدم حضور در محل فدراسیون به هیچ تماسی
از طرف وزارت ورزش و کمیته المپیک پاسخ نداده
اس��ت .این اقدام فعال برنامههای کمیته  3نفره را با

موانع جدی روبهرو کرده است.
بر اس��اس تصمیم این کمیته
قرار بود پ��س از تغییر اعضای
هیاترئیسه ،مهدی تاج تا پایان
جام ملتهای آس��یا در سمت
خود باقی بمان��د و پس از آن
در مجمع فوقالعاده فدراسیون فوتبال با هماهنگی
اعض��ای مجمع که به نوعی زیرمجموعه یا منصوب
دول��ت و وزارت ورزش هس��تند ،صالحیامیری به
عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب و فرد دیگری
ب��ه انتخاب این کمیته به عنوان رئیس کمیته ملی
المپیک مشغول به کار شود .کمیته  3نفره همچنین
تصوی��ب کرده اس��ت در صورتی که ب��ه هر علتی

صالحیامیری نتوانس��ت جایگاه ریاست فدراسیون
را کس��ب کند ،اف��راد جایگزین برای ش��رکت در
انتخابات و کسب کرسی ریاست فدراسیون فوتبال
آمادگی الزم را داش��ته باشند .این کمیته طی چند
روز گذشته از رسانههای همسو خواسته است فشار
خود را بر اعضای بازنشسته هیاترئیسه فدراسیون
فوتبال برای کنارهگیری و مقصر جلوه دادن آنان در
فوتبال افزایش دهند .به نظر

صورت تعلیق احتمالی
میرسد به هم خوردن توافقات تاج و کمیته  3نفره
دولت و اصالحطلبان موجب ش��ده است فدراسیون
فوتبال در حالت بالتکلیفی قرار گیرد و ادامه این روند
خطر تعلیق فوتبال ایران را افزایش دهد .بر اس��اس
نظر کارشناسان ،مجلس شورای اسالمی باید برای
جلوگیری از تعلیق فوتبال در آستانه جام ملتهای
آسیا و نیز برخورد با سیاسیکاری دولت برای تصاحب
فوتبال وارد موضوع ش��ود و از تکرار وقایع گذشته و
ایجاد مش��کل برای فوتبال مل��ی جلوگیری کند.

در حال��ی ک��ه مس��ؤوالن وزارت ورزش و
فدراس��یون فوتب��ال در ح��ال گروکش��ی برای
تعیین تکلیف ادامه کار بازنشس��تهها هس��تند،
خبرنگار مهر کس��ب اط�لاع کرد ب��زودی نامه
تعلیق فوتبال ایران خواهد رسید .اختالف نظری
ک��ه بین  2نه��اد تصمیمگیر درباره فدراس��یون
فوتبال از ماهها قبل به وجود آمده ،ش��رایط این
رشته پرطرفدار را حساس و پیچیده کرده است.
درحالی که اکثر بازنشستههای شاغل در ورزش
مس��ؤولیت خود را ترک کردهان��د ،هنوز تکلیف
نهایی بازنشس��تههای فوتبال مش��خص نیست.
مه��دی تاج ،رئیس فدراس��یون فوتب��ال پس از
نشس��تهایی که با وزیر ورزش و رئیس کمیته
ملی المپیک داش��ت با استفاده از ماده  ۶۰قانون
جامع ایثارگران در مس��ؤولیت خود باقی ماند و
پس از توافق شفاهی در این باره ،قرار شد مراحل
اداری ماندن او انجام ش��ود .ب��ا این حال اعضای
هیاترئیسه فدراسیون که  5نفر از آنها بازنشسته
هستند حاضر به کنارهگیری نشدند .آنها پس از
نشستهای پرتعدادی که برگزار کردند در نهایت
توپ را به زمین وزارت ورزش انداختند و خواستار
تعیین تکلیف وضعیت خودش��ان از سوی وزارت
ورزش شدند .در حالی که هیات رئیسه فدراسیون
فوتب��ال در  3نامه از وزارت ورزش خواس��ته بود
تکلیف ادامه فعالیتشان را مشخص کند ،مسعود
سلطانیفر هیچ واکنشی به درخواست آنها نداشته
تا ابهامات در این خصوص بیش��تر ش��ود .این در
حالی اس��ت که مهدی تاج در نشستهایی که با
جیانی اینفانتینو و شیخ سلمان داشته ،وضعیت
فدراس��یون فوتبال و اتفاقات اخیر را برای رئیس
فیفا و رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا تشریح کرد
و آنها را در جریان قانونی که برای بازنشس��تهها
وضع ش��ده قرار داده اس��ت .وزارت ورزش سعی
کرد با وساطت س��یدرضا صالحیامیری ،رئیس
کمیته ملی المپیک مشکل فدراسیون فوتبال را
به گونهای حل کند که ش��ائبه دخالت دولت در
امور فوتبال برای مس��ؤوالن فیفا و کنفدراسیون
آس��یا ایجاد نش��ود اما تالشها تا امروز به نتیجه
مثبتی نرسیده است .این اتفاقات در حالی رخ داده
که برخی مس��ؤوالن فوتبال در ارتباطهایی که با
کنفدراسیون فوتبال آسیا داشتهاند موضوع دخالت
دولت در امور این رشته را به اطالع آنها رساندهاند.
خبرنگار مهر کسب اطالع کرد به دنبال این اتفاقات
نامه تعلیق فوتبال ای��ران طی چند روز آینده به
مس��ؤوالن ورزش خواهد رس��ید .بر این اس��اس
ابت��دا تیمملی فوتب��ال ایران از حض��ور در جام
ملتهای آس��یا تعلیق خواهد ش��د و پس از آن
نمایندگان ایران حق حض��ور در لیگ قهرمانان
آسیا را نخواهند داشت .در حالی که سوژه اصلی
این روزها فدراس��یون فوتبال اس��ت اما باش��گاه
پرسپولیس نیز به خاطر همین مشکل در خطر
حذف از لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد و به احتمال
زیاد در نامهای که برای مس��ؤوالن ایران ارس��ال
خواهد ش��د ،تاکید میش��ود فدراسیون فوتبال
و باشگاه پرس��پولیس به خاطر دخالت دولت در
امورشان تعلیق خواهند شد.
اخبار

مانعتراشی سعودیها برای حریف
ایران در آستانه جام ملتهای آسیا

در آستانه جام ملتهای آسیا ،عربستان برای
تیمملی یمن مانعتراشی میکند .تیم ملی فوتبال
ن حریف ایران در جام ملتهای آسیا
یمن نخستی 
قرار بود اردوی آمادگی در کش��ور دوحه داشته
باشد که به دلیل کارشکنی عربستان ،این اردو لغو
شده و به این ترتیب بازی دوستانه با تاجیکستان
نیز که قرار بود برگزار ش��ود فعال مسکوت مانده
اس��ت .تاجیکس��تان قرار بود در دوحه دیداری
دوس��تانه با یمن داش��ته باش��د ولی تاخیر در
اردوی آمادگی یمنیها در دوحه باعث شده این
دیدار برگزار نشود .عربستان مانع برپایی اردوی
تیمملی فوتبال یمن در قطر شده است .عربستان
س��فر این تیم برای اردوی یک ماهه در دوحه و
انجام  3بازی تدارکاتی برنامهریزی شده را ممنوع
کرد و این اردو قرار اس��ت در ریاض ادامه داشته
باشد .تیم ملی فوتبال یمن نخستینحریف ایران
در جام ملتهای فوتبال آسیاست.

یونایتد جایگزین «مورینیو» را پیدا کرد

روزنام��ه انگلیس��ی «س��ان» مدعی ش��ده
منچستریونایتد به احتمال زیاد مورینیو را اخراج
خواهد کرد و برای جانشینی او پوچتینو ،سرمربی
تاتنهام را در نظر گرفته اس��ت .س��ران باش��گاه
فوتبال منچستریونایتد به دنبال جایگزینی برای
ژوزه مورینیو هستند و طبق ادعای روزنامه سان،
مائوریتسیو پوچتینو سرمربی تاتنهام کسی است
که برای جانشینی مورینیو انتخاب کردهاند .این
روزنامه مدعی شده منچستریونایتد درصدد است
برای این مربی آرژانتینی  ۴۵میلیون یورو بپردازد.
مورینیو به خاط��ر دوران حض��ورش در یونایتد
بش��دت مورد انتقاد قرار گرفته اس��ت .تیم او در
جدول ردهبندی هشتم است و  ۱۸امتیاز با صدر
جدول فاصله دارد؛ صدر جدولی که در اختیار هم
شهریاش منچسترسیتی است.

