فوتبال

جاللی:

هاشمیان در آینده مربی بزرگی برای فوتبال ایران میشود

آزمون سومین بازیکن برتر سال
روسیه از دید کاربران شد

ستاره ایرانی زنیت روسیه به عنوان سومین
بازیکن برتر فصل روس��یه انتخاب ش��د .به
گ��زارش فارس ،س��ایت رس��می لیگ برتر
فوتبال روسیه یک نظرسنجی برای انتخاب
بهترین بازیکن فص��ل  2019-2018لیگ
روس��یه به را انداخته بود که در نهایت فدور
چالوف از تیم زس��کا مسکو با کسب 41.15
درصد آرای هواداران فوتبال عنوان بهترین
بازیکن به دس��ت آورد .سردار آزمون ستاره
ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه زینت با
کس��ب  9.96درصد آراء در رده سوم برترین
های فصل قرار گرفت.

کارش��ناس فوتب��ال کش��ورمان گف��ت:
فدراس��یون در مورد انتخاب هاش��میان به
عنوان دستیار سرمایهگذاری درستی انجام
داده اس��ت و در آین��ده س��رمربی بزرگی
خواهیم داش��ت .مجید جاللی در گفتگو با

آنا ،درباره حضور ویلموتس در فوتبال ایران
گفت :خیلی خوشحالم که یک مربی جدید
با فلسفه خوب و آیندهنگر به فوتبال ایران
آمده است .فکر میکنم این مربی با فلسفه
خودش میتواند فشارهای زودگذر را که در
فوتبال ما همیشه بوده کم کند و از آن دور
شود .از طرف دیگر خیلی خوشحالم که یک
شخصیت متین و موقر مانند وحید هاشمیان
در کنار تیم ملی فوتبال قرار گرفته و بهعنوان

لیگ ملتهای والیبال؛

انصراف اعضای هیات مدیره استقالل
از دخالت در نقل و انتقاالت

اعضای هیات مدیره اس��تقالل اعالم کردند
در نقل و انتقاالت این تیم برای فصل آینده
هیچ دخالت و نقطه نظری نخواهند داشت.
به گ��زارش خبرن��گار ورزش��ی خبرگزاری
فارس ،یکی از مباحثی که در نشس��ت اخیر
هی��ات مدیره اس��تقالل مورد بررس��ی قرار
گرفت ع��دم دخالت اعضای هی��ات مدیره
در بحث نقل و انتقاالت بود .تمامی اعضای
هیات مدیره استقالل در نشست روز گذشته
اعالم کردن��د نه در نق��ل و انتقاالت نقطه
نظ��ری دارند و نه در اینگونه مس��ائل ورود
می کنند .در این نشس��ت مقرر ش��د تمامی
برنامه های جذب بازیکن و نقل و انتقاالت
بازیکنان زیر نظر مدیرعامل باش��گاه انجام
ش��ود و اعضای هیات مدی��ره فقط در مورد
بودجه کلی جذب بازیکنان نظرات خود را به
مدیرعامل ارائه کنند .پیش از این شایعه شده
بود اعضای هیات مدیره اس��تقالل در بحث
جذب بازیکنان و همچنین جدایی تعدادی از
آنه��ا نظرات خود را ارائه کنند که با صحبت
های روز گذشته این موضوع منتفی شد.
فوتبال ایران صاحب اسپانسر میشود

تیم ملی فوتبال کشورمان با برند جدید البسه
تمرینات خود را آغاز میکند ،اما برند نهایی
هنوز قطعی نش��ده است .به گزارش تسنیم،
تیم ملی فوتبال کشورمان در سه سال گذشته
از البسه آدیداس میکرد و این مسئله نه تنها
درآمدی برای فدراس��یون فوتبال نداش��ت،
بلکه باعث باال رفتن هزینههای تیم ملی نیز
ش��ده بود چرا که فدراسیون باید با تخفیف
 70درص��دی البس��ه آدی��داس را خریداری
میکرد .با این حال در عصر جدید تیم ملی
و ب��ا حضور م��ارک ویلموتس روی نیمکت
تیم ملی فوتبال کش��ورمان ،فدراس��یون در
تالش است با برند جدیدی قراداد اسپانسری
امضا کند .به این ترتیب ملیپوش��ان ،دیگر
لباسهای خری��داری ش��ده از آدیداس که
لباس رس��می تیم ملی محسوب نمیشد را
ب��ه تن نخواهند کرد و برند جدیدی البس��ه
تیم ملی را تأمین خواهد کرد .در حال حاضر
حداقل دو برند تأمین البسه برای اسپانسری
تیم ملی به فدراسیون فوتبال پیشنهاد دادهاند
که پیشنهاد آنها در حال بررسی و فدراسیون
در ح��ال مذاک��ره ب��ا آنهاس��ت .در صورت
نهایی شدن اسپانسر تأمین البسه تیم ملی،
فدراس��یون برخالف سه س��ال گذشته که
لباس آدیداس را خریداری میکرد ،هزینهای
برای تأمین البسه تیم ملی پرداخت نخواهد
کرد و صاحب درآمد نیز خواهد شد.
دوست دارم با پیراهن ذوبآهن از
فوتبال خداحافظی کنم

کاپیت��ان تیم فوتبال ذوبآه��ن تمایل دارد
که ب��ا پیراهن ای��ن تیم از دنی��ای فوتبال
خداحافظ��ی کن��د .قاس��م حدادیف��ر در
گفتوگو با تس��نیم در م��ورد تقابل تیمش
با االتحاد عربس��تان در مرحله یک هشتم
نهایی لیگ قهرمانان آس��یا و اینکه آیا بهتر
نبود آنها در مرحل��ه بعدی با الوحده امارات
روب��هرو میش��دند ،گف��ت :اگر ب��ا الوحده
ب��ازی میکردیم از امتیاز میزبانی اس��تفاده
میکردیم ،ولی قب��ل از بازی هدف ما این
بود که فوتبالی پاک و پرقدرت را به نمایش
بگذاریم و هدفمان هم کسب پیروزی بود.
خوش��بختانه به عنوان تی��م اول گروهمان
صع��ود کردی��م و ح��اال باید ب��ا االتحادی
روبهرو ش��ویم که جزو قویترین تیمهای
عربس��تان اس��ت .وی در مورد آیندهاش در
این تیم اصفهانی اظهار داش��ت :قراردادم با
ذوبآهن تمام شده و باشگاه هنوز صحبتی
ب��ا من انجام نداده اس��ت .باید دید در مورد
تمدید قرارداد بازیکنان چه تصمیمی خواهند
ی
گرفت .من با توجه به شرایط سنیام تا یک 
دو س��ال دیگر بازی خواهم کرد و دوس��ت
دارم در ذوبآهن بمانم و با پیراهن این تیم
از فوتبال خداحافظی کنم.

دس��تیار این مربی انتخاب شده است .وی
ادامه داد :من سالهاس��ت که هاشمیان را
از نزدیک میشناس��م و رفتار سنجیده او را
در موقعیتهای مختلف دیدهام .هاشمیان
ب��ا توجه به دورههایی که گذرانده اس��ت و
همچنین قرار است به عنوان دستیار در کنار
ویلموتس قرار بگیرد ،در آینده میتواند یک
شخصیت بزرگ برای مربیگری کشورمان
باشد .به نظرم فدراسیون سرمایهگذاری بجا

و درس��تی انج��ام داده و در کنار این مربی
بزرگ ،شخصی مانند هاشمیان را بهعنوان
دس��تیار قرار داده اس��ت و ما در چند سال
آین��ده میتوانیم یک مربی بزرگ ایرانی را
در فوتبال ببینیم .کارشناس فوتبال ایران در
مورد انتقادهایی که به ویلموتس میشود،
اظهار کرد :ش��رایط فعلی فوتبال ما به این
صورت اس��ت ک��ه اگر هر ک��س دیگری
ه��م روی کار میآمد ،به حضورش در تیم

ملی انتقاد میکردن��د .نظراتی که در مورد
ویلموتس مطرح میش��ود ،متفاوت است
و به نظرم نباید ب��ه هیچکدام از آنها توجه
ک��رد .برخی میگویند این مربی دو س��ال
خانهنش��ین بوده و با توجه به این موضوع
نمیتواند در تی��م ملی تغییراتی ایجاد کند
ام��ا من به هیچ عنوان ای��ن گفته را قبول
ندارم چرا که معتقدم هر مربی فلسفه خاص
خودش را دارد.

گروه ورزشی :تیم ملی والیبال ایران در دیدار افتتاحیه
لیگ ملتهای والیبال موفق شد با نتیجه  ۳بر یک تیم
ایتالیا را شکست بدهد .مرحله مقدماتی مسابقات لیگ
ملته��ای والیبال با دیدار افتتاحیه دو تیم ایران و ایتالیا
آغ��از به کار کرد ک��ه در این دیدار تیم ایران با نتیجه ۳
بر یک بر حریفش غلبه کرد .ملی پوش��ان والیبال ایران
در نخس��تین بازی خود در حال��ی مقابل تیم ایتالیا قرار
گرفتند که زایتس��ف و خوان تورنا از غایبان بزرگ این
لیگ به ش��مار میروند .سعید معروف ،محمد موسوی،
میالد عب��ادی پور ،محمدجواد معنوی نژاد ،امیر غفور و
علی شفیعی شش بازیکن ایگور کوالکوویچ برای شروع
بازی در مقابل الجوردی پوش��ان ایتالیا بودند .در مقابل
نیز جیان لورنزو بلنجینی سرمربی ایتالیا بازی را در ست
نخست با جانلی ،روسو ،آنتونوف ،آنزانی ،الویا و نلی آغاز
کرد.

تعظیمایتالیامقابلوالیبالایران

چین و آلمان حریفان بعدی


ست نخست؛ ایران  - ۲۰ایتالیا ۲۵


* دو تیم در ابتدای بازی شروعی برابر داشتند و در امتیاز
 ۴پایاپای پیش رفتند .در ادامه الجوردی پوش��ان موفق
شدند با سه امتیاز متوالی به عدد  ۸رسیده و با پیروزی به
استقبال اولین تایم فنی مسابقه بروند .با شروع بازی بعد
از تایم فنی ایران موفق ش��د امتیاز اول را کسب کند اما
ایتالیاییها بار دیگر به پیشتازی ادامه دادند و موفق شدند
 ۱۱بر  ۸همچنان از ایران پیش بیافتند و اختالف امتیاز
را بیش��تر کنند .ایتالیاییها با حفظ سه امتیاز اختالف با
نتیجه  ۱۶بر  ۱۳موفق شدند دومین تایم فنی استراحت
را با پیروزی پش��ت س��ر بگذارند .شاگردان بلنجینی در
ادام��ه با کنترل بازی و  ۵اختالف امتیاز با نتیجه  ۲۵بر
 ۲۰پیروز ست نخست شدند.
ست دوم؛ ایران  - ۲۵ایتالیا ۲۳


در ش��روع س��ت دوم ،الجوردی پوش��ان با یک شروع
طوفان��ی  ۴بر صفر پی��ش افتادند .ملی پوش��ان ایران
توانس��تند  ۳امتیاز به دس��ت آورند اما فایده نداش��ت و
ایتالیاییها موفق ش��دند در این س��ت نیز با نتیجه  ۸بر
 ۳تایم فنی استراحت اول را پشت سر بگذارند .شاگردان
جوان بلنجینی در مقابل ستارههای ایران عملکرد بهتری

پوش��ان  ۱۴بر  ۱۲پیش افتادند و سپس با نتیجه  ۱۶بر
 ۱۳به اس��تقبال تایم استراحت فنی دوم رفتند .با شروع
بازی شاگردان ایگور با کنترل بازی و استفاده از آشفتگی
بازیکنان جوان ایتالیا ،موفق شدند اختالف امتیاز را حفظ
کنند و در نهایت با نتیجه  ۲۵بر  ۲۳در این س��ت پیروز
شوند.

را نشان دادند و با کنترل بازی و اشتباهات کمتر اختالف
امتیاز را بیش��تر کردند و  ۱۵بر  ۹پیروز بازی بودند .ملی
پوشان ایران توانستند  ۲امتیاز متوالی کسب کنند و نتیجه
 ۱۵بر  ۱۱شود تا بلنجینی تقاضای وقت استراحت کند.
دومین تایم استراحت فنی را نیز ایتالیاییها  ۱۶بر  ۱۳نزد
مربی خود رفتند .شاگردان ایگور که خیال باختن در این
ست را نداشتند توانستند اختالف امتیاز را کم و به عدد ۲
برسانند .کم کم ملی پوشان ایران به خود آمدند و با در
دست گرفتن کنترل بازی نتیجه را به تساوی  ۱۸به ۱۸
رساندند .سرویس بدون نقص علی شفیعی باالخره ایران
را  ۲۰بر  ۱۹پیش انداخت و همین روندی شد تا تیم ملی
در ادامه  ۲۱بر  ۲۰برنده بازی باش��د و  ۶اختالف امتیاز
عقبافتاده در ش��روع س��ت دوم را جبران کند .باالخره
ست دوم با کمک تجربه ملی پوشان با نتیجه  ۲۵بر ۲۳
به سود ایران تمام شد.
ست سوم؛ ایران  -۲۵ایتالیا ۲۳


ایران نخستین امتیاز را در این ست به دست آورد .بازی
در ست سوم با امتیاز های برابر تا عدد  ۶در حال سپری

ش��دن بود که با س��رویس های خوب عبادی پور ملی
پوشان توانستند با نتیجه  ۸بر  ۶به استقبال تایم استراحت
فن��ی اول بروند .فیاضی که از زم��ان ورودش در بازی
برگ برنده ایران به حس��اب می رفت در این س��ت نیز
عملکرد خوبی داش��ت و امتیاز  ۱۳را برای ایران کسب
کرد .در مقابل نل��ی بازیکن جوان ایتالیاییها به کمک
تیمش ش��تافت و بازی را  ۱۴بر  ۱۳به سود ایتالیا کرد.
دومین تایم استراحت فنی با نتیجه  ۱۶بر  ۱۴به سود تیم
ملی ایتالیا همراه بود .در شروع بازی شاگردان ایگور کار
را در امتیاز  ۱۷به تس��اوی کشاندند تا بلنجینی تقاضای
تایم استراحت کند .در ادامه ،بازی با نتیجه  ۲۵بر  ۲۳به
سود ایران تمام شد.
ست چهارم؛ ایران  - ۲۵ایتالیا ۲۳


ایتالیاییها اولین امتیاز را در این س��ت کس��ب کردند و
تا امتیاز  ۳پیش بودند .با درخش��ش جیانلی ایتالیاییها
با نتیجه  ۸بر  ۵به اس��تقبال تایم استراحت فنی رفتند.
با ش��روع ایران موفق ش��د کار را به تساوی کشانده و
ب��ازی دو تیم برابر تا امتیاز  ۱۲پیش رفت تا اینکه ملی

به این ترتیب تیم ای��ران برنده دیدار افتتاحیه لیگ ملت
های والیبال شد .تیم ملی امروز در دومین بازی از ساعت
 ۳۰ :۱۶ب��ه مصاف تیم چین خواه��د رفت .ایران ،ایتالیا،
چین ،آلمان ،برزیل ،آرژانتین ،ژاپن ،کانادا ،لهستان ،روسیه،
پرتغال ،اس��ترالیا ،فرانسه ،صربستان ،بلغارستان و آمریکا
 ۱۶تیم حاضر در رقابتها هس��تند که پس از پایان دور
مقدماتی مس��ابقات ،پنج تیم برتر ب��ه همراه تیم آمریکا
میزب��ان مرحله نهایی رقابته��ا از  ۱۹تا  ۲۳تیرماه برای
تکلیف قهرمان جدال خواهند داش��ت .تیمهای فرانسه،
ایران ،ایتالیا ،آرژانتین ،چین ،برزیل ،روس��یه ،لهس��تان،
صربس��تان ،آمریکا ،آلمان و ژاپن  ۱۲تیم اصلی وثابت در
لیگ ملتهای والیبال خواهند بود که برای هفت سال در
گروه مردان لیگ ملتهای والیبال حضور خواهند داشت.
تیم ملی والیبال ایران در سال  ۲۰۱۹هفتمین حضور خود
در لیگ جهانی والیبال را که با نام لیگ ملتهای والیبال
برگزار میش��ود ،در حالی تجربه میکند که هدایت تیم
ایران را ایگور کوالکوویچ برای س��ومین سال متوالی در
این رقابتها بر عهده دارد .ملی پوشان ایران در شش دوره
گذشته این رقابتها با خولیو والسکو ( ،)۲۰۱۳اسلوبودان
کواچ ( ۲۰۱۴و  ،)۲۰۱۵رائول لوزانو ( )۲۰۱۶و کوالکوویچ
( ۲۰۱۸و  )۲۰۱۷به میدان رفتند .بهترین عنوان ایران در
این مس��ابقات با حضور کواچ در سال  ۲۰۱۴بود که ملی
پوشان موفق شدند مقام چهارم مسابقات را کسب کنند.
سال گذشته نیز تیم ملی با هدایت ایگور در جایگاه دهمی
قرار گرفت .تیم های والیبال برزیل (با  ۹مدال طال ۷ ،نقره،
 ۴برنز) ،ایتالیا (با  ۸مدال طال ۳ ،نقره ۴ ،برنز) و تیم روسیه
(ب��ا  ۳مدال طال ۵ ،نقره ۷ ،برنز) به ترتیب پرافتخار ترین
تیم های لیگ جهانی هستند.

عبدالعلی چنگیز :فوتبال ایران پیشرفتی نداشته است

مهاجم پیشین تیم فوتبال استقالل با تاکید بر اینکه این
تیم در فصل هجدهم از چیدمان اشتباه لطمه خورد گفت:
با وجود اینکه سالها از لیگ حرفه ای گذشته اما فوتبال
ایران پیشرفتی نداشته است .عبدالعلی چنگیز در گفتگو
با مهر ،در ارزیاب��ی اش از لیگ هجدهم گفت :فوتبال
ما در لیگ هجدهم متعادل نبود و با فراز و نش��یبهای
زیادی دست و پنجه نرم کرد و دیدیدم که نوسان زیادی
وجود داشت آن هم به این دلیل که ورزش ما حرفهای
نیس��ت و حرفهای به آن نگاه نمیکنیم .وی ادامه داد:
فاصله ما با اس��تانداردهای روز دنیا زیاد است و تنها به
دنبال برگزاری مسابقات هستیم و هنوز نتوانسته ایم یک
فوتبال کام ً
ال حرفهای را تماشا کنیم .تأسف بار است که
بعد از  ۲۰س��ال هنوز چند گلزن حرفهای در فوتبال ما
وج��ود ندارد آن هم به این دلیل اس��ت که فوتبال پایه
ما دچار کاستیهای بسیاری است و یک آکادمی خوب
برای پرورش جوانان عالقه مند به فوتبال نداریم.
فوتبال ایران پدیده نداشته است


چنگیز در پاسخ به این پرسش که آیا پدیدهای در لیگ

چیدمان اشتباه به استقالل لطمه زد

هجدهم وجود داش��ته است ،یا خیر گفت :باز هم باید
تأس��ف بخوریم یک بازیکن برای اینکه شرایط نرمال
داشته باشد و در طول فصل عملکرد یکنواخت داشته
باش��د ،ندیدیم و اگر هم بازیکنی حرکت رو به جلویی
داش��ته آن هم جرقهای بوده و به طور مدام این اتفاق
رخ نداده اس��ت .ما پیشرفتی در فوتبال مان نداشتیم و
اگر میخواهیم فوتبال حرفهای را به طور کامل انجام
دهیم باید تغییرات گستردهای در سبک و نوع فوتبال
مان داش��ته باشیم .مهاجم پیش��ین استقالل در مورد
عملکرد آبی پوشان در لیگ هجدهم گفت :نیم فصل
اول را به خاطر مشکالتی که داشتند به راحتی از دست
دادند ،آنها امتیازات زیادی را به خاطر تغییر در ترکیب و
چیدمان غلط از دست داده اما در نیم فصل دوم نتایج
بهت��ری گرفتند ولی متأس��فانه در اواخر فصل باز هم
استقالل به آن شرایط ابتدایی فصل رسید .بازیهای
نامتعادل��ی از خود انجام داد و نتوانس��ت در زمانی که
قهرمانی در دستش بود به آن دست پیدا کند ،استقالل
یک گمشده داش��ت و آن یک مهاجم گلزن بود .این

ضعف از ابتدا تا انتهای فصل گریبان استقالل را گرفت
و متأسفانه مدیران این تیم و کادر فنی هرگز نتوانستند
ی��ک مهاجم تمام عیار را به خدمت گرفته تا مش��کل
گلزنی استقالل حل شود.
مربی خارجی باید تاثیرگذار باشد


چنگیز در پاس��خ به این پرسش که بحث حضور یک
مربی خارجی است آیا با آن موافق هستید یا خیر گفت:
تأثی��رات یک مربی خارجی حرفهای به مراتب بهتر از
یک مربی ایرانی اس��ت ش��نیدن این روزها باش��گاه
استقالل شدیداً به دنبال جذب یک مربی خارجی است
امیدوارم اگر وضعیت حضور یک مربی خارجی مساعد
بود کس��ی باش��د که از دانش باالیی برخوردار بوده و
بتواند استقالل را از این شرایط خارج کند به طور حتم
مربی خارجی از تفکرات حرفهای برخوردار است و این
میتواند در دراز مدت به استقالل کمک کند.
مجیدی نیاز به دانش بیشتر دارد


وی در خصوص س��رمربیگری فره��اد مجیدی برای
فصل آینده اس��تقالل گفت :او در چند بازی به عنوان

غفاری :صحبت از مهندسی نتایج توهین به تاج و وزیر است

عضو س��ابق کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ،گفت :اینکه در صحبتمان بگویم
نتایج مسابقات مهندسی میشود یک جور توهین به مهدی تاج رئیس فدراسیون
فوتبال و وزیر ورزش است .حسن غفاری در گفتوگو با فارس در مورد مشکالتی
که فوتبال ایران در فصل اخیر روی سکوها پشت سر گذاشت و بارها درگیریهای
مختلفی رخ داد ،گفت :این مس��ئله دالیل مختلفی دارد .برای این همه مشکل،
اغتش��اش ،س��نگپرانی ،یک نفر را از روی س��کوها پرتاب کردند یک دلیل را
نمیتوان کافی دانس��ت .یکی از مهمترین دالیل ضعف برخورد کمیته اخالق
و کمیته انضباطی است .جرائم آنها شدت عمل ندارد .جریمه  5-3میلیونی برای
بازیکن و باشگاه مثل پول خورد است .این جریمه مثل این است که برای تأدیب
یک نفر به پشت دست او ضربه بزنید .این تنبیهها بسیار سطحی است .وی افزود:
از سوی دیگر مدیران ،مربیان و بازیکنان آموزش ندیدند .در اکثر موارد تنشها از
درون زمین آغاز میشود و به سکوها انتقالمییابند .اگر مسئوالن عوامل بازی
اخالق را رعایت کنند هیچ مش��کلی به وجود نمیآید .چون بازیکنان و مربیان
اخالق را رعایت نمیکنند .این بینظمی به سکوها انتقال مییابد .وقتی برخورد
کمیته انضباطی و فدراسیون درست نیست قدرت داور کاهش پیدا میکند .چطور
داوری مثل علیرضا فغانی در بزرگترین مسابقات دنیا قضاوت میکنند و عملکرد
او بسیار عالی است اما در ایران نمیتواند یک بازی را زیبا از آب دربیاید .آیا فغانی
ضعیف است؟ پاسخ منفی است .او همان فغانی جام جهانی و المپیک است اما

چون پشتیبانی نمیشود نمیتواند کارش را به درستی انجام دهد .جایی که باید
داور کارت قرمز بدهد به راحتی از این اتفاق میگذرند و کارت زرد نشان میدهند.
به این خاطر که داوران پشتیبانی نمیشوند یا اینکه مربی و داور روی سکو آدم
دارند و آنها ش��روع به اغتشاش و فحاش��ی میکنند .غفاری تأکید کرد :قبل از
شروع لیگ مربیان ،مدیران و بازیکنان باید به صورت اجباری در کالس آموزشی
حاضر شوند و به آنها اعالم کنند که در فصل پیش رو دیگر کوتاه نخواهند آمد و
قانون مو به مو اجرا خواهد شد .فدراسیون باید پشتیبان داوران باشد .وقتی داوران
حمایت نمیش��وند توانایی داور کاهش پیدا میکند .کج��ای دنیا آنقدر به داور
اعتراض میکنند .وقتی در بازی با ژاپن در جام ملتها آن گل را دریافت کردیم
و بازی را باختیم از این مس��ئله خوش��حال شدم .گفتم شاید این اتفاق به درس
عبرتی برای مربیان و مدیران فوتبال ایران تبدیل شود که وقتی به جای تعقیب
توپ و ادامه بازی به داور اعتراض کردند و آنطور جریمه شدند دیگر رفتارشان
را تغییر دهند اما در عمل دیدیم که بازهم همان رفتارها تکرار شد .از یک اتفاق
بد میتوانستیم بهترین بهره را ببریم و کسب تجربه کنیم اما متأسفانه در فوتبال
ایران کسی به فکر این مسائل نیست .عضو سابق کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال،
خاطرنش��ان کرد :آن زمان که مسئولیت داشتیم و قرار بود اولین دوره لیگ برتر
آغاز شود به همه باشگاهها مراجعه کردیم و به صورت اجباری قوانین را توضیح
دادیم .باید االن هم این اتفاق بیفتد .االن  4-3ماه لیگ تعطیل است و میتوان

س��رمربی بر روی نیمکت اس��تقالل نشس��ت تجربه
اندوزی کرد ،او نیاز به دانش بیشتری دارد ،مجیدی با
چهار برد کار بزرگی انجام نداد و مطمئن باشید تیم اگر
بدون مربی هم بود میتوانس��ت استقالل خوزستان را
ببرد .بنابراین باید شرایطی به وجود بیاید که استقالل
ی��ک مربی خوب به خدمت گرفت��ه تا بتواند در فصل
آینده موفق بوده و پس از گذشت سالها جام را باالی
سر ببرد .وی در پایان و در خصوص اعتراضات شدید
تیمها به داوری در لیگ هجدهم گفت :ضعف داوری
نداریم این مش��کل فوتبال ،مربیان و بازیکنان ماست
که برای یک خطای ساده جنجال درست میکنند در
اینکه داور اشتباه میکند شکی نیست اما قرار نیست با
هر س��وت داور بازیکن و مربی به سمت او حمله کنند
متأسفانه سیستم ورزش ما بیمار است و این کام ً
ال در
فوتبال ما رس��وخ کرده امیدوارم روزی برسد که آنقدر
بازیکنان ما حرفهای ش��ده باش��ند که برای هر سوت
داور ب��ه او حمله نکرده و اجازه دهند او با آرامش یک
قضاوت کامل را به اجرا بگذارد.

برای هر باشگاه جلسه اختصاصی گذاشت و همه به اجبار در این جلسه حضور
یابند .کاپیتانها فکر میکنند حق اعتراض دارند .با هر سوت کاپیتانها به همراه
سایر بازیکنان شروع به اعتراض میکنند .وقتی این رفتارها در زمین رخ میدهد
مشخص است که این خشونت و به نظمی به سکوها انتقال پیدا میکند .وی در
مورد اینکه آیا میتوان گفت رفتار بازیکنان و اعضای تیمهای فوتبال درون زمین
به سکوها انتقال مییابد یا اینکه برخی مصاحبهها مثل تهدید هواداران حریف
به حضور در یک ش��هر یا اظهار نظری مثل اینکه قرار نیس��ت دیگر به ما جام
بدهند میتواند باعث ایجاددرگیری و ذهنیت در هواداران میشود؟ اظهار داشت:
اگر همان زمان که یک بازیکن اقدام به تهدید کرد کمیته انضباطی وارد عمل
میش��د و جریمه درخور این مسئله در نظر میگرفت دیگر شاهد صحبتهای
بعدی نبودیم .از سوی دیگر مربیان در صحبت خود میگویند بازی را در آوردند
و مهندسی کردند .این حرف جریمه سنگین دارد .این صحبت توهین به مهدی
تاج رئیس فدراسیون از باال و هر فرد دیگری است که در فدراسیون فوتبال حضور
دارد .مهندس��ی شده یعنی چه؟ یعنی همه چیز تبانی میشود .این حرف با روح
فوتبال مغایرت دارد و هیچ برخوردی هم نمیشود .اگر شما بعد از عبور از چراغ
قرمز جریمه نشوید این کار را ادامه میدهید اما اگر یکبار جریمه شوید و ماشین
شما را بخوابانند دیگر این کار را ادامه نخواهید داد .البته فقط تنبیه کمک نمیکند
بلکه در کنار آن نیاز به آموزش هم هست.
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اخبار
کونته سرمربی اینتر شد

آنتونیو کونت��ه هدایت تیم اینترمیالن ایتالیا را
بر عهده گرفت .به گزارش آنا ،س��ران باشگاه
اینترمیالن لوچیانو اسپالتی را از مربیگری این
تیم برکنار کردند تا اینتر در فصل آینده با هدایت
مربی جدید وارد رقابتهای فوتبالی شود .آنتونیو
کونته سرمربی س��ابق یوونتوس و چلسی که
فصل قبل هدایت هیچ تیمی را برعهده نگرفته
بود با قبول هدایت باش��گاه اینترمیالن فصل
آینده روی نیمکت این تیم خواهد نشست .اینتر
در این فصل رقابتهای سریآ با قرار گرفتن
در مکان س��وم جدول موفق شد سهمیه لیگ
قهرمانان اروپا را کسب کند.
پنجمی حدادی در مسابقات دایموند
لیگاستکهلم

ملی پوش پرتاب دیسک ایران در رقابتهای
دایموند لیگ استکهلم به عنوان پنجمی رسید.
ب��ه گزارش «عصر ایرانی��ان» به نقل از روابط
عمومی فدراسیون دوومیدانی ،احسان حدادی
قهرمان پرتاب دیس��ک آس��یا در مرحله سوم
مسابقات دوومیدانی دایموند لیگ در استکهلم
س��وئد با ثبت رک��ورد  ۶۵.۳۴متر ب��ه عنوان
پنجمی رسید .حدادی پرتاب اول خود را با خطا
آغ��از کرد و در پرتاب ه��ای بعدی رکوردهای
 ۶۱.۸۵ ،۶۳.۸۸و  ۶۵.۳۵مت��ر را ثب��ت ک��رد.
پرتاب های س��وم و پنجم حدادی نیز با خطا
مواجه ش��د .در این رقابت دنیل استال از سوئد
با رکورد  ۶۹.۵۷متر اول ش��د .فدریک دکرز از
جاماییکا با پرتابی به طول  ۶۸.۹۶متر دوم شد
و لوکاس ویس شیدینگر از اتریش نیز با رکورد
 ۶۶.۹۷متر به عنوان سومی رسید .گفتنی است،
احسان حدادی در مسابقات دایموند لیگ قطر
(مرحله نخس��ت) با رکورد  ۶۶.۷۸متر به مقام
سومیرسیده بود.
کشتی ایران نیاز به وفاق و همدلی دارد

سرپرس��ت تیم ملی کشتی آزاد گفت :با توجه
به اتفاقات و حواشی اخیر ،در حال حاضر بیش
از هر چیزی به وفاق و همدلی برای رس��یدن
ب��ه اهدافمان داریم .هادی حبیبی در گفتگو با
مهر با تاکید بر لزوم همدلی و وفاق بین اهالی
کش��تی برای رس��یدن به موفقیت در المپیک
 ۲۰۲۰توکیو اظهار داش��ت :متأس��فانه برخی
از منتق��دان فقط کم و کاس��تی را میبینند و
موفقیتها و پیشرفتهای کشتی در ماه های
اخیر به چش��م آنها نمیآید .ب��ه هر حال باید
به این مس��ائل و حواش��ی پایان داد و به فکر
ادامه برنامههای کش��تی تا رقابتهای جهانی و
بازیهای المپیک باشیم .وی افزود :فدراسیون
کش��تی با جدیت پیگیر موض��وع محمدباقر
یخکشی و دیسکالیفه شدن اوست و ما باید تا
ح��د توان از حق این آزادکار دفاع کنیم .ضمن
اینکه ما باید در کنار این موضوع به مس��ائل و
برنامههای اصلی خودمان هم رسیدگی کنیم،
چراکه زمان زیادی ت��ا رویدادهای مهم پیش
رو نداریم .سرپرس��ت تیم ملی کشتی آزاد در
خصوص برگزاری رقابتهای انتخابی هم گفت:
کادر فنی تیم ملی با توجه به پتانسیل موجود
در نظر دارد رقابتهای انتخابی را در برخی اوزان
طی روزهای  ۶و  ۷تیرماه برگزار کند.
تمام زندگیام را برای گرفتن سهمیه
المپیکگذاشتهام

بان��وی بدمینتون باز ایران گفت :رس��یدن به
س��همیه المپیک کار س��ختی اس��ت اما غیر
ممکن نیس��ت و من تمام زندگی ام را برای
گرفتن سهمیه المپیک گذاشته ام.ثریا آقایی
در گفتگو با ایسنا درباره ی تالش خود برای
رسیدن به سهمیه المپیک بدمینتون بیان کرد:
از اردیبهشت امسال مسابقات انتخابی المپیک
آغاز شده و فدراسیون هم برای دو دوره شش
ماهه برنامه ریزی کرده تا در مسابقات شرکت
کنیم و ببینیم وضعیت رنکینگ به چه صورت
میش��ود .اولین مس��ابقه ام ،اسلوونی بود که
قرعه سختی داش��تم با این حال امتیازی که
گرفتم خوب بود ۱۰ .روز دیگر در مس��ابقات
آذربایجان ش��رکت میکنم و پ��س از آن به
صورت پیوس��ته در مسابقات حاضر میشوم.
او ادام��ه داد :رنکینگم در ح��ال حاضر تقریب ًا
 ۱۵۰جهان اس��ت که رنکینگ خوبی است و
ش��انس اینکه خودم را ب��ه رنکینگ زیر ۱۰۰
جهان برس��انم وجود دارد .آقایی با اش��اره به
انگی��زه زیادی که برای رس��یدن به المپیک
 ۲۰۲۰دارد ،تاکید کرد :نس��بت به چهار سال
قبل با انگیزه بیشتر و مصممتر و البته با تجربه
باالت��ری دارم تالش میکنم تا به س��همیه
المپیک  ۲۰۲۰برس��م .رس��یدن به س��همیه
المپیک  ۲۰۲۰دستاورد بزرگی برای بدمینتون
است و تمام تالش فدراسیون بر این است که
ما این سهمیه را داشته باشیم.

