فوتبال

پیشکسوت آبیپوشان عنوان کرد

اشتباه بزرگی که استقاللیها درحال تکرار آن هستند

حرفهای قلعهنویی یا ناشی از
خرافات است یا توهمات!

مدیرعامل پرسپولیس در خصوص شکایت
از امیر قلعهنویی به کمیته اخالق گفت :بله
ای��ن کار را انجام دادی��م ،مطرح کردن این
صحبتها که مسابقات مهندسی شدهاند یا
ناشی از خرافات است یا توهمات .ایرج عرب
در گفتوگو با برنام��ه ورزش و مردم اظهار
کرد :باید به قوانین احترام بگذاریم وقتی یک
مسابقه ناظرهای مختلفی دارد و مرجع برای
اج��را و نظارت وجود دارند مطرح کردن این
صحبتها کار درستی نیست .وی همچنین
گفت :گزینه اول ما برانکو است ،گزینه دوم
ما برانکو اس��ت و گزینه سوم ما هم برانکو
اس��ت .از هواداران خواهش میکنم از روی
احساسات مواردی را بیان نکنند که رفتارشان
به باشگاه آسیب بزند .سهشنبه صبح قبل از
اینکه برانکو برود با ایشان جلسه داشتیم و در
مورد مطالباتشان به توافق نهایی رسیدیم.
در م��ورد زمان پرداخ��ت و همچنین برنامه
آین��ده او برای فصل بع��د هم صحبتهایی
ش��د .بعد از آن نامهای به دست ما از وکیل
ایشان رسید که مبلغش تغییراتی داشت که
قابل بحث اس��ت و باید آن را بررسی کنیم.
موضع اصلی م��ا در نق��ل و انتقاالت قطعا
پرداخت طلب برانکو است .بحث درآمدهای
باش��گاه کامال مشخص اس��ت .درآمدهای
باشگاه از یک ش��رکت خدمات تلفنی است
که به وظای��ف خودش عمل کرده و تا یک
فصل بعد هم با ما قرارداد دارد .یک شرکت
مجری و باواسطه اس��ت که مابقی برند در
اختیارش اس��ت و تا برج ششم با ما قرارداد
دارد.
بین استقالل و پرسپولیس تبعیض قائل
میشوند

رئیس هیئت مدیره باش��گاه استقالل تأکید
کرد که این باش��گاه در ح��ال حاضر نیاز به
وح��دت و همدل��ی دارد .احمد س��عادتمند
در گفتوگو با تس��نیم اظهار ک��رد :از وزیر
ارتباطات که فردی ورزشی و بسیار فوتبالی
است درخواست میکنم استقالل را هم ببیند.
ی از عزیزان از این حرفهای من
ش��اید خیل 
خوششان نیاید و بازتاب خوبی نداشته باشد،
اما متأس��فانه بین دو باشگاه بزرگ پایتخت
تبعیض وج��ود دارد .تیمی ک��ه  20میلیون
هوادار دارد نباید از تیمهای دیگر عقب بماند
و از وزیر محترم ارتباطات میخواهیم به ما
هم کمک کرده و دستور تسریع در پرداخت
مطالبات باش��گاه استقالل را هم صادر کند.
رسم ًا از ایشان دعوت میکنم در اولین جلسه
تمرینی باش��گاه استقالل در فصل جدید به
ما افتخ��ار بدهد .وی بیان ک��رد :همچنین
از مهدی تاج ،ریاس��ت محترم فدراس��یون
فوتب��ال که زحم��ات زیادی ب��رای فوتبال
میکشد و جا دارد دوباره به او بابت انتخابش
بهعنوان نایب رئیس  AFCتبریک بگویم،
درخواس��ت کمک میکنم با وجود اینکه با
اینفانتینو رابطه بس��یار خوب��ی دارد ،به طور
جد پیگیر مطالبات  850هزار دالری باشگاه
اس��تقالل از فیفا باش��د .با پرداخت این پول
از س��وی فیفا ما میتوانی��م طلب پروپیچ را
که  400هزار دالر اس��ت و یک خطر بزرگ
برای ما محسوب میشود ،به راحتی پرداخت
کنیم.
پاتوسی از هواداران استقالل
خداحافظی کرد

هافبک اهل آفریقای جنوبی اس��تقالل در
پیام��ی اینس��تاگرامی اعالم ک��رد از جمع
آبیپوش��ان جدا ش��ده اس��ت .ب��ه گزارش
دانش��جو ،آیان��دا پاتوس��ی ،بازیک��ن اهل
آفریقای جنوبی اس��تقالل که از نیم فصل
در این تیم حضور داش��ت و عملکرد خیلی
خوب��ی هم در جمع آبیپوش��ان داش��ت با
انتشار پستی اینستاگرامی تلویح ًا جداییاش
از اس��تقالل را اعالم کرد .پاتوسی در این
پس��ت اینس��تاگرامی از هواداران استقالل
باب��ت حمایتهای��ی ک��ه از او در م��دت
حضورش در این تیم داش��تند ،تش��کر کرد
و نوش��ت که متأسفانه نتوانس��تند توقعاتی
که داشتند را برآورده کنند .جدایی پاتوسی
در حالی رقم خورد که امیرحس��ین فتحی،
مدیرعام��ل اس��تقالل در میانهه��ای نیم
فصل اع�لام کرده ب��ود که ای��ن بازیکن
تأثیرگذار آبیپوش��ان برای فصل آینده هم
در اس��تقالل حضور خواهد داش��ت اما این
صحب��ت مدیرعامل اس��تقالل ه��م مانند
خیلی از وعدهه��ای دیگر او از جمله تاریخ
انتخاب سرمربی آینده استقالل عملی نشد.
باشگاه استقالل براس��اس قراردادی که با
باش��گاه کیپتاون س��یتی آفریقای جنوبی
ب��رای انتق��ال قرضی پاتوس��ی امضا کرده
بود ،میتوانست با پرداخت  ۳۰۰هزار دالر
قرارداد ای��ن بازیکن را ب��رای فصل آینده
قطعی کند ولی به نظر میرس��د مسئوالن
استقالل این پول را پرداخت نکردند تا این
بازیکن اهل آفریقای جنوبی به کش��ورش
بازگردد.

پیشکس��وت آبی پوش��ان گفت :باش��گاه
استقالل در حال تکرار اشتباه بزرگی هست
که در سالهای گذشته هم مرتکب شد.رضا
رجب��ی در گفتگو با مهر اظهار داش��ت :در
فوتبال همیشه مهمترین مقطع هر فصلی

پیش فصل است .تیمهایی میتوانند در طول
فصل موفق باشند که پیش فصل خوبی را
پش��ت سر گذاشته باشند .این یک اصل در
فوتبال دنیا است و همه تیمها به آن پایبند
هستند .این در حالی است که تیم استقالل
که باید مدعی قهرمانی باشد هنوز سرمربی
خود را نمیشناسد.یکی دیگر از مشکالت
بزرگ این باشگاه بزرگ ،بی صداقتی است.
این باش��گاه یک گره کور دارد که این گره

تنها به دس��ت مدیرانش باز میشود و ابزار
الزم برای باز کردن این گره ،صداقت است.
وی در خصوص پیامی که منتظری منتشر
کرد و زمزمههای جدایی در آن سر داده بود
بیان داشت :بخشی از صحبتهای منتظری
را نمیتوانم قبول کنم .چون تیمی که هنوز
س��رمربی ندارد چطور میتواند در خصوص
خواستن و نخواستن بازیکن تصمیم بگیرد؟
ضم��ن اینک��ه مگ��ر میش��ود بازیکنی با

مشخصات منتظری را نخواست؟ منتظری
اگر این فصل نبود استقالل همین میزان از
موفقیت را هم نمیتوانست کسب کند.وی
افزود :از یک س��و میگویند مجیدی تیم را
میبندد و مجیدی هم میگوید منتظری را
میخواهد ،از سوی دیگر منتظری هم آدمی
نیس��ت که حرف بی ربطی بزن��د .حتم ًا او
هم چیزی احس��اس کرده که چنین پیامی
را منتش��ر میکند .این رفتار و گفتارها دچار

تناقض است و انسان را سر در گم میکند.
رجبی در خصوص الزام اس��تفاده از کمیته
فنی در باشگاه گفت :این خیلی خوب است
که کمیته فنی از حالت تشریفاتی خارج شده
است .حاال که کمیته فنی تثبیت شده ،باید
قدری هم صیقل بخورد .اعضای این کمیته
فنی باید کام ً
ال به روز باش��ند و صحبتهای
آنه��ا هم هماهنگ باش��د تا خلل��ی در کار
باشگاه ایجاد نشود.

پاگشای مارک ویلموتس با چاشنی گلباران سوریه

ملیپوشان نسبت به دوران کیروش آزادی عمل دارند

گ�روه ورزش�ی :تیم ملی فوتبال کش��ورمان در اولین
دی��دار تحت هدای��ت مارک ویلموتس موفق ش��د با
نتیجه پر گل پنج بر صفر س��وریه را شکس��ت دهد.
ابراهیم قاس��مپور درباره پیروزی پ��رگل ایران مقابل
س��وریه گفت :به نظ��رم بهترین دس��تاورد این بازی
همین ش��ناخت ویلموتس از بازیکنان تیم ملی است.
این مربی تازه به فوتبال ایران اضافه شده و از همین
روی شناخت زیادی روی بازیکنان ندارد ،این بازی تا
حدودی به شناخت مربی از بازیکنان کمک کرد .البته
این مربی هنوز به زمان نیاز دارد تا کام ً
ال ملیپوشان
را بشناس��د .وی گف��ت :یکی دو بازیک��ن جوان هم
به تیم اضافه ش��ده بودند که البت��ه به نظرم انتخاب
ویلموتس نبوده اس��ت چراکه او هنوز ش��ناختی روی
بازیکنان ندارد .این بازیهای تدارکاتی باعث میشود
او کمکم با بازیکنان آش��نا ش��ود .بهطور حتم در چند
مس��ابقه بعدی تغییراتی را ایجاد خواهد کرد .باالخره
هر مربی تفکرات و س��لیقه خ��ودش را دارد و بهطور
حت��م در آینده تغییراتی از س��وی ویلموتس ش��اهد
خواهیم بود .پیشکسوت فوتبال ایران درباره عملکرد
بازیکنان اظهار کرد :به نظرم ش��یوه بازی ملیپوشان
در این دیدار نس��بت به دورانی که کیروش سرمربی
تی��م ملی بوده کم��ی در این بازی تغیی��ر کرده بود.
بازیکن��ان آزادی عمل بیش��تری داش��تند .خالقیت
ی��ک بازیکن در یک تیم یعنی نش��ان دادن تاکتیک
در زمی��ن حریف که به نظرم در این بازی ما ش��اهد
آن بودیم و بازیکنان خالقیت و آزادی عمل داش��تند.
قاس��مپور در پاس��خ به این س��ؤال که ویلموتس در
ای��ن مدت تأثیر فنی روی بازیکنان داش��ته اس��ت یا
خیر ،عن��وان کرد :به نظرم هنوز ن��ه .باید چند بازی
بگ��ذرد تا بتوانیم بگوییم او چه تأثیری میتواند روی
بازیکنان داشته باشد .حداقل هشت بازی باید بگذرد
که هم ویلموتس نس��بت به بازیکنان شناخت داشته
باش��د و هم اینکه او بتواند از نظر فنی روی بازیکنان
تأثیر بگذارد .وی در خص��وص دعوت علیپور به تیم
مل��ی گفت :به نظرم دعوت علیپور به تیم ملی ،مانند
اتفاقاتی بود که در زمان کیروش رقم میخورد .برای
اینکه ه��واداران اعتراض نکنند علیپ��ور به تیم ملی
دعوت ش��د .بههرحال او سال گذشته آقای گل بوده،
امس��ال نفر دوم لیگ شد و تیمش توانسته دو جام را
کس��ب کند ،همه این اتفاقات باعث شد تا علیپور به
ترکیب تیم اضافه ش��ود .امیدواریم از این به بعد تمام
تغییر و تحوالتی که در تیم ملی اتفاق میافتاد با نظر
شخصی ویلموتس باشد و هیچ فشاری وجود نداشته
باش��د .البته من معتقدم فدراسیون نباید خیلی آزادی
عمل به این مربی بدهد تا ش��اهد آن اتفاقاتی که در
زمان کیروش رقم خورد ،نباشیم.

ب��رده بود ،ام��ا اآلن دفاعهای کناری باید ش��دیداً در
کارهای هجومی و دفاعی به تیم کمک کنند.
ایران مقابل سوریه از قیدوبندهای کیروش خارج


ش�د

کادرفن�ی جدی�د فش�ار را از روی بازیکنان ایران

برداش�تهاس�ت

بیژن ذوالفقارنس��ب نیز در این باره اظهار داشت :این
یک بازی دوس��تانه با حریفی بود که ش��ناخت خیلی
خوبی از آن داش��تیم و اتفاق�� ًا آن تیم نیز به خوبی ما
را می شناخت .سوریه همواره در بازیهای قبلی یک
ن��وع بازی فیزیک��ی و قدرتی را مقاب��ل ما به نمایش
میگذاشت و به قول کشتیگیرها تیم «سخت ببازی»
اس��ت .این تیم با وجود نداشتن برنامه تیمی ،همیشه
برای ما مشکلس��از بوده اس��ت ،اما تیم ملی این بار
بازی خیلی خوبی مقابل س��وریه انجام داد و به نظرم
دلیل آن هم مس��ائل روحی و روان��ی بود .وی افزود:
کادر فنی ک��ه در این بازی روی نیمکت ما نشس��ته
بود ،اس��ترس و فش��ار روانی را روی تیم نگذاشته بود
و بچهها بدون هیچ فش��اری ب��ازی کردند .تیم ما بر
خ�لاف بازیهای گذش��ته خیلی خ��وب از فضاهای
خالی حریف استفاده کرد و حرکتهای ترکیبی خوبی
انجام دادیم و بچهها بدون فشار وظایف خود را انجام
دادند .در کار دفاعی هم علیرغم ناهماهنگیهای که
وجود داشت ،عملکرد نسبت ًا خوبی داشتیم .کارشناس
فوتب��ال کش��ورمان در ادامه تصریح ک��رد :توانایی و
برتری فوتبال ما نس��بت به س��وریه همین نتیجهای
اس��ت که رقم خورد .ما نباید ب��ه این برتری پنج گله
توجه کنیم ،چون حتی در رنکینگ جهانی هم تیممان
اختالف زیادی نسبت به سوریه دارد ،اما در این بازی
به اعتق��اد من بازیکنان ما کام� ً
لا ریلکس بودند و از

بناکار:

آنالیزدقیقیازذخیرههایبرزیلنداشتیم

کارشناس والیبال ایران گفت :فکر میکنم کادر فنی
تیم ملی آنالیز درس��ت و دقیق��ی از بازیکنان ذخیره
برزیل نداش��ت .عادل بن��اکار در گفتوگو با فارس،
درمورد شکس��ت  3بر  2ایران مقابل برزیل در هفته
دوم رقابتهای لیگ ملتهای  2019اظهار داش��ت:
واقع ًا تیم ایران خوب بازی کرد و اگر در س��ت چهارم
چند اشتباه فردی مرتکب نمیشد میتوانست کار را
تمام کرده و برنده بازی باشد؛ البته برزیل را هم نباید
هیچگاه دستکم گرفت ،چون آنها همیشه و در همه
مسابقات خطرناک هس��تند.وی ادامه داد :برزیلیها
اش��تباهات کمتری داش��تند و توانس��تند به پیروزی
برس��ند .فکر میکنم در ست پنجم ملیپوشان ایران
روحیه جنگندگی خود را از دست دادند و کمی خسته
شده بودند .به عقیده من آنها در ست چهارم تمام توان
خود را به کار گرفتند و برای ست پنجم توان زیادی
نداشتند .کارشناس والیبال ایران خاطرنشان کرد :ما
بازیکنان خوب��ی روی نیمکت داریم ک��ه کادر فنی
میتوانست در لحظات حساس از وجود آنها استفاده
کند .درس��ت اس��ت که امیر غفور ،فیاضی ،معروف،
موس��وی ،حضرتپور و س��ایر ملیپوش��ان عملکرد
بس��یار خوبی داشتند ،اما س��وال من این است که آیا
بازیکنانی همچون قائمی و معنوینژاد بد هستند که
از حضورشان استفاده نمیشود؟ من فکر میکنم آنها
چیزی از بازیکنان داخل زمین کم ندارند و میتوانند
در مواقع حساس به داد تیم ملی برسند .بناکار گفت:
برزیلیه��ا در جریان بازی  4بازیک��ن اصلی خود را
بیرون کش��یدند و از بازیکنان ذخیره استفاده کردند.
آنها با همین تغییرات توانس��تند شرایط مسابقه را به
سود خود تغییر دهند .در تیم ایران تمام بازیکنان واقع ًا

عال��ی بازی کردند ،اما این موضوع را هم باید بگویم
ی خود را بروز
که مربیان بزرگ در مواقع حساس توانای 
میدهن��د که کوالکوویچ امروز نتوانس��ت این کار را
بکند .شاید با ایجاد چند تغییر در ترکیب اصلی میشد
ایران را به سمت پیروزی برد.وی عنوان کرد :باید دید
هدف والیبال ایران برای این دوره از رقابتهای لیگ
ملتها چیست؟ میدانم که خیلی از تیمها به دنبال
ایجاد جوانگرایی و کس��ب تجربه و هماهنگی برای
حضور در پیکارهای انتخابی المپیک هستند .باید دید
که ایران هم دنبال همین موضوع است یا میخواهد
سکو کس��ب کند؟ ملیپوش��ان با پیروزی بر برزیل
میتوانس��تند با اعتماد به نفس بیشتری به کار خود
ادامه دهند ،اما این اتفاق رخ نداد.کارش��ناس والیبال
ای��ران گفت :امروز ایران ب��ا تیم بزرگی به نام برزیل
بازی داشت و قطع ًا بازی با چنین تیمی سختیهای
خاص خودش را دارد .فک��ر میکنم کادر فنی آنالیز
دقیقی از بازیکنان ذخیره برزیل نداش��ت و از همین
موضوع آسیب دید .غیبت رزنده هم تاثیر چندانی روی
عملکرد این تیم نداشت ،چراکه پاسورهای برزیل در
پخش توپها عملکرد مناس��بی داش��تند و در ست
پنجم چند بار هم تیمیهایش��ان را در موقعیت بدون
دف��اع قرار دادند .بناکار ادامه داد :ما هنوز نتوانس��تیم
بازی بدون سعید معروف را آزمایش کنیم .شاید هنوز
ش��جاعت این کار را نداریم ،اما دیدیم که برزیلیها
خیلی راحت پاسور مطرح و برجسته خود را در ترکیب
قرار ندادند و بازهم پیروز شدند .ما هم باید در شرایط
درست به پاس��ورهای جوان میدان بدهیم و به فکر
دورانی باش��یم که به هر دلیلی مع��روف را در اختیار
نخواهیم داشت.

تواناییهای فردی خود به خوبی استفاده کردند .ضمن
اینکه دویدنهای بیم��ورد و غیرضروری هم در تیم
ایران کمتر دیده ش��د .به نظرم این س��طح کیفی در
تیم ملی به دو دلیل رقم خورد ،اول به خاطر توصیهها
و برخوردی اس��ت که کادرفنی با بازیکنان داش��ت و
س��پس هم خود بازیکنان بودند که وظایف خود را به
خوبی در زمین پیاده کردند« .ش��اید دیدار هفته آینده
مقابل کر ه جنوبی بتواند عی��ار تیم ایران و ویلموتس
را بیش��تر مشخص کند» .ذوالفقارنسبت در واکنش به
طرح ای��ن موضوع عنوان کرد :بله م��ن هم کام ً
ال با
این موضوع موافقم .ش��اید در بازی با کره نتیجه طور
دیگری رقم بخورد .این تیم مثل سوریه بازی نمیکند
و قطع ًا بازی متفاوتی برای کش��ورمان خواهد بود .به
طور کلی اعتقاد دارم عیار کامل تیم ملی پس از پنج،
ش��ش بازی دوستانه و رسمی مش��خص خواهد شد.
ضمن اینکه سبک بازی ویلموتس مالکانه و تهاجمی
اس��ت و اعتماد خوبی ب��ه بازیکنان��ش دارد .او رابطه
ورزش��ی خوبی هم با بازیکنان برق��رار میکند و فکر
میکنم ما قابلیت ارائه بازیهای بهتری را هم داریم.
فق��ط در خط دفاع ما تنها بازیکنی که میتوانیم روی
آن اتکا کنی��م ،پورعلیگنجی اس��ت و باید بازیکنان
دیگرمان خیلی تالش کنند تا یک دفاع توانمند برای
س��بک بازی ویلموتس داشته باشیم .من بازهم تأکید
میکنم وظایفی که ویلموتس به هافبکها و بازیکنان
تهاجمی میدهد کام ً
ال متفاوت با کیروش اس��ت .در
زمان کیروش کار دفاعی ظرافت فوتبال ما را از بین

جالل طالبی نیز درباره پیروزی پرگل تیم ملی فوتبال
ایران مقابل سوریه در اولین تجربه مربیگری ویلموتس
روی نیمکت ایران گفت :مسلم ًا بازیکنان ایران ر این
بازی از قید و بند خالقیت فردی رها شدند و با آزادی
بیش��تری عمل کردن��د .آنها میتوانس��تند راحتتر
کار کنند و بدون اینکه احس��اس کنند ممکن اس��ت
توپی را از دس��ت بدهند کار کردند .بازیکنان راحتتر
نفس میکش��یدند .وی در واکنش به این س��وال که
آیا محدودیته��ای کیروش مان��ع از ابتکار عمل و
خالقی��ت در بازیکنان ایران ش��ده بود ،خاطرنش��ان
ک��رد :ک��یروش روش خودش را داش��ت .او به علت
محدودیتهای��ی که به وجود میآورد ،دس��ت و پای
بازیکنان را میگرف��ت .بازیکنان از آن قید و بندهای
تاکتیکی رها شدند و خالقیت فنی خود را ارائه کردند.
س��رمربی س��ابق تیم ملی ایران همچنین با اشاره به
ضعف فنی س��وریه در این دیدار به نس��بت بازیهای
گذش��ته افزود :البته سوریه با تیم اصلی خودش بازی
نکرد .از طرفی بازی رسمی نبود و حساسیتی روی آن
وجود نداش��ت .ما در زمین خودمان و در برابر چشمان
هواداران بازی کردیم .حضور مربی جدید هم بیتاثیر
نبود .بازیکنان میخواس��تند تواناییهای خود را نشان
دهند و بیش��تر کنار تیم باشند .طالبی در پاسخ به این
س��وال که آیا ویلموتس تأثی��ری در عملکرد فنی تیم
ملی ایران داش��ت ،تاکید کرد :ویلموتس چند رو کنار
تیم بود .هنوز نمیتوان او را کارشناس��ی کرد .حداقل
باید هش��ت بازی انجام ش��ود تا او تاثیراتش را نشان
دهد .کارش��ناس فوتبال ایران خاطرنش��ان کرد :او از
فوتبال پیش��رفته اروپا آمده اس��ت و خودش بازیکن
بزرگ��ی بود و در تیم ملی بلژیک کار کرده اس��ت .او
تجربه به موفقیت رساندن یک تیم را دارد و در سطح
آسیا میتواند تیم ملی را به موفقیت برساند .البته این
موضوعات مش��روط بر این اس��ت که خواستههایش
برآورده ش��ود و در محدوده فنی خودش کار کند .وی
درب��اره دع��وت بازیکنان جدید از لی��گ برتر با انجام
بررس��یهای بیشتر اظهار کرد :او حتم ًا توجه بیشتری
به لیگ خواهد داش��ت .به احتمال ف��راوان بازیکنان
بیش��تری را از لیگ برتر داش��ته باش��د .امیدواریم که
جوان��ان را به تیم ملی دعوت کند .زمان کافی تا جام
جهانی باقی مانده و شانس زیادی برای جوانتر شدن
تیم داریم .طالبی افزود :میدانیم که برخی از بازیکنان
زحمت خود را کش��یدند و باید برای جام جهانی تیمی
با متوسط سنی پایین داشته باشیم.
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اخبار
ریاست کشتی به مدیری باتجربه و
توانمند سپرده شود

عضو مجمع عمومی فدراسیون کشتی گفت:
رئیس فدراسیون با اجماع و همفکری تمامی
اعضا و با توجه بر توانمندی فنی و مدیریتی
گزینهها انتخاب خواهد ش��د .وحید ولی زاده
مرادی در گفتگو با مهر اظهار داشت :کشتی
ای��ران روزه��ای س��ختی را پی��ش رو دارد،
چ��را که تیمهای ملی کش��تی آزاد و فرنگی
کش��ورمان باید ب��زودی در رقابتهای جهانی
 ۲۰۱۹قزاقس��تان ب��ه میدان برون��د و برای
کسب سهمیه المپیک  ۲۰۲۰توکیو با رقبای
خود بجنگند .طبیعت ًا شرایط رقابتهای جهانی
امس��ال با دورههای قبل بسیار متفاوت است
و تمام��ی حریفان با توجه ب��ه کاهش اوزان
در المپیک نس��بت به گذشته ،بدنبال کسب
حداکثر س��همیه هس��تند .وی در خصوص
برگ��زاری مجمع عمومی کش��تی و انتخاب
رئیس فدراسیون تصریح کرد :مجامع کشتی
همواره در دورههای قب��ل به عنوان یکی از
عادالن��ه تری��ن و ش��فافترین مجمعهای
ورزش��ی ،زبانزد ب��وده و این ب��ار هم تمامی
اعضای مجم��ع ثابت خواهند ک��رد بهترین
گزینه برای ریاس��ت فدراس��یون کش��تی را
در فضای��ی عادالنه و دور از حاش��یه انتخاب
میکنن��د .اعضای مجمع ش��ناخت کافی از
گزینهه��ای اصلی ریاس��ت دارن��د و تالش
خواهند کرد بهترین گزینه را با تکیه بر توان
مدیریت��ی باال و تخصص کافی در اداره امور
جاری کشتی انتخاب کنند.
بوفون  41ساله
به بوندسلیگا آلمان نمیرود

دروازهب��ان ب��زرگ ایتالی��ا بع��د از ت��رک
پاریسنژرمن به فکر حضور در بوندسلیگا
آلمان نیس��ت .به گزارش خبرگزاری فارس،
جیانلوییج��ی بوفون تا تابس��تان گذش��ته
بازیکنی بود که  17س��ال ب��رای یوونتوس
ب��ه می��دان رف��ت و عض��وی متعص��ب به
بیانکونری بود .وی تابس��تان گذشته در 40
س��الگی تصمیمگرفت چالش حضور در تیم
فرانس��وی پاریس��نژرمن را آغ��از کند .در
ای��ن تیم یک س��ال فعالیت کرد ام��ا  3روز
ی  12ماههاش
قبل عن��وان کرد به هم��کار 
خاتمه میدهد .در پی اعالم این تصمیم بود
که شایعه حضورش در تیمی از لیگ فوتبال
آلمان مطرح ش��د .برخی رسانهها آن هنگام
از حضور وی در تیم بورسیامونش��نگالدباخ
خبر دادند .اما مدیر برنامهاش این شایعات را
تکذیب کرد .س��یلوانو مارتینا به خبرنگار بیلد
گفت :با هیچ تی م آلمانی تماسی گرفته نشده
و بوفون دنبال حضور در بوندسلیگا نیست.
طبق آخرین اخبار منتشرش��ده ،گلر  41ساله
بعد از خداحافظی با پاریسیها ،وارد تعطیالت
تابستانی ش��ده که بعد از آن تصمیم خواهد
گرفت در فوتبال بماند یا کفشهایش را برای
همیشه آویزان کند.

