فوتبال

رضا حسن زاده:

تخلف بشار رسن ،همام طارق و ۷۰
بازیکن عراقی دیگر

در لیس��ت بلندباالی��ی از بازیکن��ان عراقی
که مظن��ون به تخلف س��نی هس��تند ،نام
هافبکهای پرسپولیس و استقالل هم دیده
میش��ود .به گزارش خبرگزاری تس��نیم ،بر
اساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای
عراقی 72 ،بازیکن عراقی مظنون به تخلف
سنی و جعل س��ند در این زمینه شدهاند که
در این بین نام بازیکنانی همچون بشار رسن
هافبک پرس��پولیس ،همام ط��ارق هافبک
اس��تقالل و مهند علی ستاره تیم ملی عراق
در مسابقات جام ملتهای آسیا  2019دیده
میشود .بر اساس این گزارشها کمیسیون
صداقت ع��راق از فدراس��یون فوتبال عراق
خواسته تا  72بازیکن عراق را به ظن تخلف
سنی و جعل سند به طور موقت از فعالیتهای
فوتبالی محروم کند.گفته میشود ملیپوشان
این لیس��ت بلند باال از همراه��ی تیم ملی
فوتبال عراق به طور موقت محروم میشوند
که اگر این اتفاق بیفتد عراق که خود را آماده
حضور در مسابقات مشترک مرحله انتخابی
جام جهان��ی  2022و مرحل��ه انتخابی جام
ملتهای  2023میکند ،ضربه بدی خواهد
خورد.سرچکو کاتانتس ،سرمربی اسلوونیایی
تیم ملی فوتب��ال عراق گفته در صورتی که
 12بازیکن کلیدیاش محروم شوند ،حاضر
به تمدید ق��راردادش با فدراس��یون فوتبال
عراق نخواهد بود.
چاچیچ در آستانه ورود به پرسپولیس

آنت��ه چاچیچ در آس��تانه نشس��تن بر روی
نیمک��ت مربیگری پرس��پولیس ق��رار دارد.
ب��ه گ��زارش آنا ،در ش��رایطی ک��ه روزنامه
«اسپورتس��که نو ُوس��تی» کرواس��ی و
خبرگزاری «ش��ینهوا»چین اعالم کردهاند
باش��گاه پرس��پولیس با آنته چاچی��چ برای
جانش��ینی برانک��و ایوانکووی��چ ب��ه توافق
رس��یده و این مربی هدایت تیم فوتبال این
باش��گاه را بر عهده خواهد گرفت اما باشگاه
پرس��پولیس واکنش��ی به این اخبار نش��ان
نداده است.چاچیچ  ۶۵س��اله تا سال ۲۰۱۷
س��رمربی تیم ملی فوتبال کرواس��ی بود و
پسازآن جای خود را ب��ه زالتکو دالیچ داد.
مسئوالن پرسپولیس با توجه به نتایج خوبی
که با برانکو گرفتند قصد دارند تا از سرمربی
هموطن او در تیمشان استفاده کنند و برای
همین با چاچیچ کروات مذاکره کردهاند.این
احتمال وجود دارد که مدیران پرسپولیس به
توافق اولیه به چاچیچ رسیدهاند و منتظرند تا
پس از نهایی شدن مذاکرات نام این مربی را
بهعنوان سرمربی فصل بعد اعالم کنند.
«دنی آلوز» ابزار مورد نیاز
«کونته» در اینتر

دنی آلوز که قصد دارد از پاریسن ژرمن جدا
شود مورد توجه تیم ایتالیایی اینتر قرار گرفته
و آنتونیو کونته از سران تیم ایتالیایی خواسته
او را بخرند.ب��ه گزارش مهر ،تیم فوتبال اینتر
ایتالیا جدیدترین مش��تری دنی آلوس ،ستاره
برزیلی اس��بق بارس��لونا و پاریس��ن ژرمن
اس��ت.فرانس فوتب��ال مدعی ش��ده آنتونیو
کونته ،س��رمربی جدید اینتر ،از سران باشگاه
درخواس��ت کرده تا دنی آلوز را برای او بخرند
تا ابزار الزم برای بازی کردن با سیستم مورد
عالقهاش که  ۳-۵-۲اس��ت را داشته باشد.
این بازیکن  ۳۶ساله به محض اینکه به پایان
قراردادش با پاریسن ژرمن برسد این تیم را
ترک خواهد کرد .او دو فصل در تیم فرانسوی
بازی کرده و اخیراً اعالم کرده که قصد ترک
باش��گاهش را دارد.نشریات این روزها به این
نکته اش��اره میکنند که با حضور او در اینتر
و همچنین بازیکنانی مانند رونالدو در یووه و
بازیکنانی که قرار است به تی مهای ایتالیایی
ملحق شوند ،احتما ًال سری آ بسیار جذابتر از
قبل خواهد شد .همچنین کمک زیادی خواهد
بود تا یوونتوس شانس بهتری برای رسیدن به
قهرمانی در لیگ قهرمانان ،هدفی که چندین
فصل است آن را دنبال میکند ،داشته باشد.
جدایی تیموری از استقالل

میث��م تیموری ،مدافع  -هافبک تیم فوتبال
استقالل از این تیم جدا خواهد شد .به گزارش
تسنیم ،میثم تیموری ،مدافع  -هافبک تیم
فوتبال اس��تقالل که فصل گذشته کمتر در
ترکیب آبیپوشان به میدان رفت ،تصمیم به
جدایی از این تیم گرفته اس��ت .تیموری به
خاطر این تصمیم در تمرین امروز استقالل
ش��رکت نکرد.تیموری با اعالم این خبر به
خبرنگار ورزش��ی خبرگزاری تس��نیم گفت:
خودم خواس��تم از اس��تقالل جدا شوم و به
باش��گاه میروم تا کارهایم را انجام دهم .با
توجه به شرایط موجود ،دلیلی نمیدیدم که
بخواهم بمانم.

پیشکسوت آبی پوشان گفت :مدیران باشگاه
باید تالش میکردند تا شان پیروز قربانی حفظ
شده و او همکاریاش را با باشگاه ادامه میداد.
رضا حسن زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت:
از آنجایی که استراماچونی پیشینهای از فوتبال

ایران ندارد ،باید یک فرد آشنا به فوتبال ایران
و امین باشگاه در کنار او بود .بهترین گزینهای
که میتوانست به این مربی ایتالیایی مشورت
بدهد ،پیروز قربانی بود.وی افزود :انتخاب اولیه
باشگاه که پیروز قربانی بود ،انتخاب خوبی بود
و نمیدانم چرا شرایطی پیش آمد که قربانی
رفت .اما باشگاه باید شرایطی فراهم میکرد
تا هم ش��ان پیروز قربانی حفظ میشد و هم
او در کادر فن��ی میماند .این اتفاق بیش��تر از

استقالل باید «قربانی» را حفظ میکرد
همه به س��ود تیم بود.پیشکسوت آبی پوشان
تصری��ح ک��رد :رون��د مذاک��رات و توافق با
استراماچونی قدری طوالنی شد و این باعث
شد تا ما از برنامههای آماده سازی قدری عقب
باش��یم .بهتر بود از بیست روز پیش تمرینات
آغاز میشد.حسن زاده در خصوص بازیکنان
جدیدی که جذب این تیم شدند خاطر نشان
ساخت :هرچند تیم سرمربی نداشت و شاید این
س��ئوال پیش آید که بدون سرمربی چطوری

بازیکن جذب ش��ده ،اما از آنجایی که نقل و
انتقاالت زیر نظر خطیر بوده و او فصل گذشته
امتحان خوبی در این زمینه پس داده ،میتوان
به بازیکنان جذب شده اطمینان کرد و به نقل
و انتقاالت خوشبین بود.کاپیتان سابق استقالل
گفت :البته بازیکن��ان جدید باید به این نکته
توجه کنند که بازی در این تیم یک شمشیر
دو لبه اس��ت .همانطور که استقالل میتواند
س��کوی پرتاب ه��ر بازیکن تازهای باش��د،
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میتواند عامل محو شدن بازیکنان تازه واردی
شود که اسیر حواشی و جذابیتهای کاذب این
تیم میشوند.مدافع پیشین آبی پوشان گفت :از
مسئوالن باشگاه تقاضا دارم به هر طریقی که
هست بازیکنان جدید را در خصوص شرایط
این تیم آگاه کرده و به آنها هش��دارهای الزم
را بدهند .این بازیکنان باید بتوانند خودشان را
با شرایط تیمی پر هوادار که سرشار از جذابیت
های کاذب است تطبیق دهند.

زادمهر:

پیشکس��وت پرس��پولیس گفت :مسئوالن
باش��گاه پرس��پولیس باید برانک��و را حفظ
میکردن��د اما حاال ک��ه او از این تیم جدا
ش��د باید یک مرب��ی بزرگت��ر از برانکو
به پرس��پولیس بیاید .محمدرض��ا زادمهر
در گفتگو ب��ا آنا ،درباره جدای��ی برانکو از
پرسپولیس گفت :پرس��پولیس تیم بزرگی
است و برانکو توانست موفقیتهای خوبی
در این تیم به دست بیاورد .این مربی چهار
جام برای تیم پرس��پولیس به دست آورد و
در دو سال پایانی ،هتتریک کرد .طبیعی
اس��ت که در این ش��رایط پ��س از جدایی
برانکو توقع هواداران از این تیم باالس��ت
و مس��ئوالن باش��گاه باید هر چه سریعتر
فکری به حال پرس��پولیس کنند .ش��رایط
این تیم به گونهای اس��ت ک��ه باید برای
آس��یا برنامهریزی کند ،بنابرای��ن باید هر
چه س��ریعتر تکلیف مربی مشخص شود.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه مس��ئوالن
باش��گاه هنوز در مورد انتخاب سرمربی به
اجماع نرسیدهاند ،زمان نباید از دست برود
و تمرینات را با کمک کریم باقری ش��روع
کنن��د تا زمان را از دس��ت ندهند .باید این
را بدانیم که پرس��پولیس از برانکو بزرگتر
اس��ت و ی��ک مرب��ی بزرگت��ر از برانکو

پرسپولیس از برانکو بزرگتر است

ب��رای این تیم انتخاب کنیم .پیشکس��وت
پرس��پولیس در مورد اظهارات برانکو مبنی
بر اینکه ش��کایت پرسپولیس از او اهمیتی
برایش ن��دارد ،عنوان ک��رد :بعید میدانم
چنی��ن اظهاراتی را برانکو گفته باش��د .او

شخصیتی کام ً
ال حرفهای است و بارها در
صحبتهای خودش ایران را خانه دومش
میدانست .من از این مسائل خبر ندارم ولی
اعتق��ادم بر این بود که باید برانکو را حفظ
میکردی��م ولی حاال که این اتفاق افتاده و

او از این تیم جدا ش��د ،باید هر چه سریعتر
برای آینده پرسپولیس تصمیم گرفته شود.
وی در خص��وص اینک��ه در موفقیتهای
تیم فق��ط برانکو نقش ایفا نکرده اس��ت،
گفت :قطع ًا وقتی که یک تیم پیروز میدان

میش��ود و عن��وان قهرمانی را به دس��ت
میآورد ،تنه��ا یک نفر عامل این موفقیت
نیس��ت بلکه مجموعه دست به دست هم
میدهن��د تا ی��ک تیم به موفقیت برس��د.
در مورد پرس��پولیس هم شرایط به همین
صورت است .بههرحال از مجموعه باشگاه،
بازیکن��ان و در رأس آنه��ا ،برانکو ،همگی
تالش کردند تا تیم این موفقیتها را کسب
کند .من نمیتوانم در مورد محبوبیت برانکو
در این تیم اظهارنظری کنم چراکه معتقدم
این مسائل باید از سوی باشگاه مطرح شود
اما آن چیزی را که میدانم این اس��ت که
هواداران حق دارند در شرایط فعلی نگران
پرسپولیس باشند .زادمهر همچنین در مورد
گزینههایی ک��ه برای جایگزینی برانکو در
پرس��پولیس مد نظر اس��ت ،اظهار کرد :در
حال حاضر مس��ئوالن باشگاه با سه گزینه
در حال مذاکره هس��تند و من نمیدانم که
با خود ای��ن مربیان صحبت میکنند یا نه
اما آن چیزی که اهمیت دارد این است که
کمکهای ایرانی در چنین شرایطی خیلی
خوب میتوانند به تیم کمک کنند تا بیشتر
از این دچار بحران نش��وند .امیدوارم که در
نهایت گزینهای انتخاب شود تا پرسپولیس
را از این شرایط بحرانی نجات دهد.

پدیدهای که استقالل را آزار میدهد

«فرار س��تاره ها» پدیدهای است که از سه فصل پیش
استقاللیها درگیر آن شده و به نظر میرسد آنها در این
فصل هم با این مشکل مواجه هستند.
ب��ه گزارش خبرنگار مهر ،اتفاق بدی که از س��ه فصل
پی��ش برای اس��تقالل در نقل و انتقاالت م��ی افتاد و
همچنان تکرار می شود ،فرار ستارهها است.از سه فصل
پیش تاکن��ون کم نبودند س��تارههایی که علیرغم نیاز
باش��گاه به آنها و اقداماتی که برای حفظ شان صورت
گرفته ،از این تیم جدا شده که این باعث تضعیف آبیها
شده اس��ت.مجید حسینی ،مامه تیام ،س��رور جباروف،
کاوه رضایی و امید ابراهیمی شاخص ترین ستارههای

خطر همچنان در کمین آبیها

استقالل بودند که در فصلهای گذشته و در ایام نقل و
انتقاالت تابستانی غزل خداحافظی از این تیم را خواندند.
عجیبترین جدایی را کاوه رضایی از اس��تقالل داشت.
ستاره آبی ها در لیگ شانزدهم به طرزی عجیب و تنها
با انتشار یک پیام در شبکه اجتماعی اینستاگرام جدایی
اش از آبی پوش��ان را اعالم کرد و این اص ً
ال خوش��ایند
استقاللیها نبود.جدایی سید مجید حسینی ،مامه تیام و
امید نورافکن تا حدودی به هم شبیه بود .این سه بازیکن
در حالی از این تیم جدا ش��دند که تحت قرارداد باشگاه
بودند.نورافکن به صورتی کام ً
ال مسالمت آمیز و تنها با
مذاکره از تیمش جدا شد اما سید مجید حسینی و مامه

تیام در حالی با تیمهای خارجی قرارداد بستند که تحت
قرارداد باشگاه استقالل بودند و مسئوالن این باشگاه پس
از یک جنگ تمام عیار حقوقی تنها توانستند مبلغی را از
باشگاههای مقصد بگیرند.استقاللیها نتوانستند رضایت
سرور جباروف ستاره ازبکستانی خط میانی شان را جلب
کنند تا این س��تاره هم عطای ماندن در استقالل را به
لقای آن ببخش��د و بیشتر از یک فصل برای آبیها توپ
نزند.امید ابراهیمی اما حکایتی دیگر داش��ت .ابراهیمی
که به زعم بسیاری از کارشناسان بهترین بازیکن یک
دهه اخیر این تیم بود و هواداران هم دلبستگی عجیبی
به او داش��تند ،بعد از اتمام قراردادش راهی تیم االهلی

قطر ش��د تا یکی از مهم ترین ستارههایی باشد که در
نقل و انتقاالت تابستانی از دست آبی ها پریده است.به
نظر میرس��د اپیدمی فرار ستارهها که از سه سال پیش
گریبان اس��تقالل را گرفت��ه ،همچنان یک خطر بالقوه
برای این تیم اس��ت و چند استقاللی پای خود را جای
پای ستارههای سابق این تیم میگذارند.پژمان منتظری،
علی کریمی و آیاندا پاتوس��ی سه ستاره فصل گذشته
استقالل هستند که علیرغم میل آبیها در آستانه جدایی
از این تیم قرار دارند که در این صورت روند جدایی (فرار)
ستارهها در نقل و انتقاالت تابستانی همچنان برای این
تیم ادامه دارد.

تایید صالحیت نشدن دو مدعی و کالف پیچیده کشتی؛

تایید صالحیت نشدن دو مدعی اصلی حضور در انتخابات
فدراسیون کشتی وزارت ورزش را در موقعیتی قرار داده
که ممکن اس��ت حفظ سرپرست فعلی و موکول کردن
انتخاب��ات به زمان دیگر را در دس��تور کار قرار دهد .به
گزارش مهر ،پس از اینکه بهروز نعمتی ،نماینده مجلس
ش��ورای اسالمی و عضو هیات رئیسه فدراسیون کشتی
با نظ��ر برخی اعضای مجمع و تایی��د وزارت ورزش به
عنوان سرپرست فدراسیون کشتی منصوب شد ،بسیاری
از اهالی کش��تی ب��ه این انتخاب خُ ��رده گرفتند .جامعه
گوششکس��تهها معتقد بودند اگر قرار اس��ت فردی به
عنوان سرپرست انتخاب شود باید از خانواده کشتی باشد
و برکناری حمید بنی تمیم و انتصاب بهروز نعمتی ،نوعی
بی توجهی به خواسته و نظر اهالی کشتی بود .به هر حال
حجم این انتقادات با موقتی خواندن حضور بهروز نعمتی
به عنوان سرپرست ،رفته رفته کم شد و جامعه کشتی در
انتظار برگزاری مجمع انتخابات و حضور رئیسی از جنس
کش��تی به روزهای پیش رو چش��م دوختند .اما اتفاقاتی
که بع��د از ثبت نام کاندیداهای انتخابات مجمع و نحوه
تیم ملی هندبال س��احلی مردان ای��ران در حالی روی
سکوی سوم آسیا قرار گرفت که برخالف دو دوره قبل
سهمیه حضور در رقابتهای جهانی را کسب نکرده است!
به گزارش مهر ،هفتمین دوره مسابقات هندبال ساحلی
قهرمانی آسیا و انتخابی قهرمانی جهان ایتالیا عصر روز
گذشته با قهرمانی قطر ،نایب قهرمانی عمانیها و سومی
ایران در وی هان چین به پایان رس��ید .در حالی که بنا
بر رس��م دورههای قبل عنوان شده بود که سه تیم اول
این رویداد جواز حضور در مس��ابقات قهرمانی جهان را
کسب خواهند کرد ،ساعتی پس از ایستادن تیم ایران بر
سکوی سوم آسیا فدراسیون هندبال تنها به انتشار خبر
سومی کشورمان بسنده کرد ،چراکه سهمیه آسیا در سال
 ۲۰۲۰تنها دو تیم اس��ت .تاکنون هفت دوره مسابقات
هندبال س��احلی قهرمانی آسیا در بخش مردان و زنان

سرپرست ماندنی است؟

تبلیغات برخی آنها در فضای مجازی افتاد ،نشان داد گره
کور انتخاب رئیس جدید به این س��ادگی ها باز ش��دنی
نیس��ت و هر روز نیز این کالف س��ردرگم ،پیچیده تر از
قبل می شود.

احتم�ال رد صالحیت دو کاندیدای اصلی و س�ناریوی

جدید وزارت ورزش

ت��ا همین چن��د روز پیش هم��ه در انتظار اع�لام تایید
صالحیت کاندیداهای ریاست فدراسیون کشتی بودند تا
ب��ه محض اعالم نتایج ،روز برگزاری مجمع عمومی نیز
مشخص و رونمایی از رئیس جدید انجام شود ،اما انگار
این داستان همچنان س��ر دراز دارد و بحث انتخابات با
ش��نیده های جدید وارد فاز دیگری شده است .خبرنگار
مهر کسب اطالع کرد هنوز صالحیت دو کاندیدای اصلی
انتخابات تایید نشده و وزارت ورزش همچنان در انتظار
تعیی��ن تکلیف این دو رقیب اصلی اس��ت .البته متولیان
ورزش ب��ر این باورند برای جلوگی��ری از هرگونه تنش
و ناآرامی در فضای کش��تی ،بهتر اس��ت هر دو کاندیدا
با یک وضعیت مواجه ش��وند؛ یعنی یا هر دو رقیب تایید

صالحیت شوند و به انتخابات راه یابند و یا اینکه هر دو با
رد صالحیت از جمع کاندیداها حذف شوند .بدین ترتیب
اگر هر دو رقیب تایید صالحیت ش��وند ،انتخابات طبق
روال طبیعی برگزار خواهد ش��د و اما و اگر و حاشیه ای
در روند مجمع عمومی ایجاد نخواهد ش��د ،اما اگر یکی
از این دو کاندیدا رد صالحیت ش��ود ،آرامش انتخابات و
روال کار رئیس جدید به کلی برهم خورده و سرنوش��ت
کش��تی در آستانه رقابتهای جهانی و المپیک بطور کلی
تغیی��ر خواهد کرد .البته متولی��ان وزارت ورزش با برای
احتمال رد صالحیت ه��ر دو کاندیداها هم راهکار ویژه
ای در ذهن دارند .آنچه از محافل کشتی و منابع آگاه به
گوش می رس��د گویا وزارت ورزش با توجه به سیاست
دوری از هرگونه از تنش و حاش��یه ،قصد دارد در صورت
رد صالحیت هر دو کاندیدای اصلی ،از سرپرست موقت
کنونی برای اداره امور کشتی تا اطالع ثانوی بهره ببرد!
بطوریکه مجمع انتخابات کش��تی فع ً
ال برگزار نش��ود و
بهروز نعمتی همچنان به عنوان سرپرست در فدراسیون
بماند .بدین ترتیب سرپرس��ت کنونی فدراس��یون با نظر

اتفاق عجیب بعد از عنوان سومی در آسیا؛

سهمیه جهانی هندبال ساحلی ایران پرید

برگزار شده است .در این سالها براساس ضوابط ابالغی
فدراسیون هندبال آسیا ،دو و در برخی سالها سه و حتی
سال گذشته چهار تیم مجوز شرکت در مسابقات هندبال
ساحلی قهرمانی جهان را کسب کردند .براین اساس ،در
سال ( ۲۰۱۲عمان ،بحرین و قطر)( ۲۰۱۶ ،قطر ،بحرین
و عمان) ،در س��ال ( ۲۰۱۸قطر ،عمان ،ایران و ویتنام)
راهی دیدارهای جهانی شدهاند و در مابقی دورهها تنها
دو تیم اول و دوم به مسابقات جهانی راه یافتند .علیرضا
پاکدل رئیس فدراسیون هندبال کشورمان در گفتگو با
خبرن��گار مهر ،پیرامون این اتفاق و اطالعرس��انیهای
صورت گرفته مبنی بر داش��تن سه س��همیه در آسیا و

راهی ش��دن تیم ایران به رقابتهای جهانی ،گفت :در
حال رایزنی و پیگیری این مس��ئله هستیم .این مسئله
برای خود ما هم مبهم اس��ت و ما در حال پیگیری این
مسئله هستیم که تعداد سهمیهها مانند دو دوره قبل سه
سهمیه است یا کمتر شده! وی با بیان اینکه در ابالغیه
قوانین این دوره از مسابقات هندبال ساحلی آسیا دو تیم
ذکر شده ،افزود :ما حتی از روی سایت و اخبار فدراسیون
نیز اخبار مبنی بر کس��ب س��همیه را برداشتیم ،چراکه
ما مرجع انتش��ار اخبار این رشته هستیم و چنانچه این
مسئله درست نباشد اطالعرسانی آن نیز به عنوان مرجع
درست نیست .رئیس فدراسیون هندبال خاطرنشان کرد:

وزارت ورزش همچنان تا بعد از رقابتهای جهانی در این
مسئولیت ماندگار خواهد شد که در صورت محقق شدن
چنین اتفاقاتی ،اهالی کشتی هم نباید به این زودیها در
انتظار برگزاری مجمع و معرفی رئیس جدید باشند! این
احتماالت زمانی به حقیقت نزدیکتر می شود که بهروز
نعمتی به رغم موقتی خواندن حضورش در عرصه کشتی
چندی پیش به مقر اتحادیه جهانی در سوئیس سفر کرد
و نشستی هم با نناد اللوویچ داشت که این دیدار پرهزینه
و نه چندان ضروری به هیچ عنوان با موقتی بودن حضور
نعمتی در فدراسیون کشتی همخوانی ندارد .ضمن اینکه
تغییر و تحوالت عجیب و سریالی وی در سیستم اجرایی
فدراس��یون هم مهر تاییدی بر دورخی��ز او برای حضور
طوالنی مدت در راس امور کشتی است.
ب��ه هر حال تمامی ای��ن حدس و گمانه��ا را میتوان
اتفاقات و روند پشت پرده کشتی کشورمان خواند که از
زبان برخی مس��ئوالن و منابع آگاه نقل می شود اما این
وزارت ورزش اس��ت که می تواند با تصمیمی درست به
حرف و حدیث ها پایان دهد.
به هر حال ما حضور در فینال بازیها را از دست دادیم
اما روی س��کوی سوم قاره قرار گرفته و رتبه دوره قبل
را تکرار کردیم .ما در حال رایزنی هس��تیم که صحت
این مس��ئله را متوجه ش��ویم .ما هر طوری هست این
س��همیه را دریافت میکنی��م .دو وایلد کارت در بخش
هندبال ساحلی توزیع میشود که دنبال این هستیم در
صورتی که سهمیه آسیا کاهش یافته باشد از این امتیاز
اس��تفاده کنیم ،چراکه ما بهترین تیم آسیا در مسابقات
جهانی دوره قبل بودیم .تیم ملی هندبال ساحلی مردان
کشورمان در دوره قبل مسابقات قهرمانی آسیا بر روی
س��کوی سوم ایستاد و جواز حضور در مسابقات جهانی
روسیه را کسب کرد .ساحلی بازان در رقابتهای کازان
روسیه در رده هشتم ایستاده و بهترین تیم قاره آسیا در
دیدارهای جهانی بودند.
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اخبار
حضور ایرانیها در جمع برترینهای
لیگ والیبال

سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران
در صدر جدول ردهبندی قرار دارد.به گزارش
«عصر ایرانیان» به نقل از فدراسیون والیبال،
با پایان هفت��ه چهارم لیگ ملتهای والیبال
ستارههای تیم ملی همچنان در جمع ترینها
حضور پررنگی دارند.امیر غفور با کسب ۱۸۲
امتیاز در صدر امتیازآورترین بازیکنان در پایان
مسابقات هفته چهارم قرار دارد و با موفقیت
 ۵۷درصدی در حمالت ،بهترین حمله کننده
در این مسابقات است.محمد موسوی مدافع
با تجربه تیم ملی والیب��ال ایران در رده دوم
بهتری��ن مدافعان ق��رار گرفته ت��ا همچنان
با عملک��رد خوب خود ،در جم��ع ترینهای
مس��ابقات حضور داش��ته باشد.سعید معروف
کاپیتان تی��م ملی والیب��ال ای��ران در ادامه
درخش��ش خود در صدر ردهبن��دی بهترین
پاس��ورها قرار دارد و همچن��ان این عنوان را
از آن خ��ود کرده اس��ت.محمدرضا حضرت
ل ترینه��ا در رده دوم بهترین
پور در ج��دو 
دریافتکنندهه��ا قرار دارد و میالد عبادیپور
نی��ز رتبه س��وم را از آن خود کرده اس��ت تا
ملیپوشان والیبال ایران همچنان چهرههای
ل ترینها باشند.
درخشان جدو 
شوک غیرمنتظره به هندبال ساحلی

تیم ملی هندبال س��احلی با شوک مواجه شده
چراکه فرصت حضور در رقابتهای جهانی را
از دس��ت داده اس��ت.به گزارش آنا ،فدراسیون
هندب��ال ایران بدون آنک��ه اطالعات کافی از
تعداد سهمیه قاره آسیا در رقابتهای قهرمانی
جهان داشته باشد پس از کسب عنوان سومی
ایران در مس��ابقات قهرمانی آسیا اعالم کرده
بود ک��ه ایران مج��وز حض��ور در رقابتهای
جهانی را کس��ب کرده است.س��اعتی پس از
اع�لام خبر حضور ایران در رقابتهای جهانی
هندبال ساحلی جهان این خبر لغو شد چراکه
فدراس��یون متوجه ش��د که تعداد سهمیه قاره
کهن در رقابتهای جهانی دو تیم اس��ت و با
حذف این خبر باعث شد تا برخی از ملیپوشان
که خبر از حضور در ایتالیا را داده بودند ش��وکه
ش��وند.علت نش��ر این خبر که ایران سهمیه
رقابتهای جهانی هندبال س��احلی را کسب
کرده به خاطر دوره پیش مسابقات بود که ایران
موفق شده بود با قرار گرفتن در رده سوم آسیا
به رقابتهای جهانی برود.هفته آینده اجالس
فدراسیون جهانی هندبال برگزار میشود و قرار
است به اعتراض تیمهای آسیایی به خاطر کم
شدن سهمیه رقابتهای جام جهانی اعتراض
شود .سال گذش��ته تیم هندبال ساحلی ایران
در رقابتهای جهانی موفق ش��د عنوان سوم
را کس��ب کند و این امید وجود دارد که با سه
سهمیه آسیا برای سال آینده موافقت شود.
نقشه استراماچونی
برای اقتدار استقالل

آندرهآ استراماچونی تصمیم گرفته تا استقالل را
در عالیترین شرایط ممکن وارد رقابتهای لیگ
برترفوتبالکند.بهگزارشآنا،تیمفوتبالاستقالل
در رقابتهای این فصل لیگ برتر فوتبال هدفی
مهم را دنبال میکند .آبیپوشان میخواهند پس
از چهار فصل ایستادن در رده سوم رقابتهای
لیگ برتر فوتبال برای ایستادن در رده نخست
جدول به مص��اف رقبا بروند.مدیران باش��گاه
اس��تقالل پس از اخراج وینفرد شفر که از روی
احساس بود برای جذب سرمربی خارجی جدید
گزینههای مختلفی را مدنظر قرار دارند تا نهایت ًا
آندرهآ استراماچونی را با سروصدای زیاد انتخاب
کنند.این مربی ایتالیایی کارنامه جالبی نداشته و
در تیمهای اینتر و اودینزه ایتالیا ،پاناتینایکوس
یونان و اس��پارتاپراگ چک ب��ا حکم برکناری
مواجه ش��ده است .این موضوع انتقادات زیادی
را به همراه داشت اما استراماچونی به استقالل
آمد و قصد دارد تا این بار نتایجی کسب کند که
باعث سربلندی آبیپوشان میشود.استراماچونی
کلید تمرینات اس��تقالل را زده و ش��اگردان او
تمرینات پرفشاری را پشت سر میگذارند .این
مربی ایتالیای��ی اعتقاد ویژهای به بدنس��ازی
پیشفصل دارد و میخواهد تا بازیکنان خود را
در باالترین س��طح آمادگی وارد مسابقات کند.
برخی از بازیکنان اس��تقالل در همین روزهای
اول از خستگی زیادی که تمرینات به همراه دارد
متعجب ش��دهاند اما پی به این موضوع بردهاند
که استراماچونی میخواهد توان آنها را محک
بزند.ب��ا توجه به اینکه محل اردوی پیشفصل
اس��تقالل در خ��ارج از ایران هنوز مش��خص
نشده ،هدف استراماچونی این است تا بازیکنان
را به عیار بدنی مدنظر خود برس��اند تا در زمان
برگزاری اردو برنامههای مشخص تاکتیکی که
دارد را اجرایی کند.

