فوتبال

خلیل زاده :سرپرستی پرویز مظلومی صحت ندارد

استرماچونی دستیار ایرانی نخواسته است

پرداخت یک میلیون یورو
به استقالل و پرسپولیس

دو باشگاه اس��تقالل و پرسپولیس از وزارت
ورزش و جوان��ان یک میلیون ی��ورو حواله
دریاف��ت کرده ان��د تا بتوانند به مش��کالت
مالی خود را در آس��تانه لیگ نوزدهم س��ر و
س��امان بدهند.به گزارش مهر ،در شرایطی
که اس��تقالل و پرس��پولیس ای��ن روزها با
مش��کالت مالی زیادی روبرو هس��تند و در
جذب سرمربی و بازیکن و پرداخت مطالبات
قبلی خود مش��کالتی دارن��د ،وزارت ورزش
و جوان��ان با پرداخ��ت  ۵۰۰هزار یورو حواله
به هر یک از این باش��گاه ها ،س��عی در رفع
مشکالت مالی آنها کرده است.گفته می شود
پرسپولیس موفق شده این حواله را به ریال
تبدیل کند تا در بحث نقل و انتقاالت مشکلی
نداشته باشد.اسماعیل خلیل زاده عضو هیات
مدیره استقالل با تایید دریافت کمک ۵۰۰
هزار یورویی گفت :ای��ن  ۵۰۰هزار یورو به
صورت حواله است.وی تاکید کرد :نمی دانم
پرسپولیس این حواله را تبدیل به ریال کرده
اس��ت یا نه ولی ما داریم منابع را تامین می
کنیم تا از مازاد حواله استفاده کنیم.
چرا قرارداد االهلی
با پروفسور امضا نمیشود؟

قراداد س��رمربی سابق باشگاه پرسپولیس با
این باش��گاه هنوز فسخ نش��ده و همه چیز
ب��ه توافقات روزه��ای آینده بس��تگی دارد.
ب��ه گ��زارش ف��ارس ،در حالی ک��ه برانکو
ایوانکوویچ س��رمربی سابق تیم پرسپولیس
ب��ه جده رفته تا ق��رارداد خود را با باش��گاه
االهلی عربس��تان امضاء کند ،اما قرارداد او
با پرس��پولیس هنوز فسخ نشده و به همین
دلی��ل برانکو هنوز نتوانس��ته با وجود س��فر
به عربس��تان قرارداد ب��ا االهلی را به امضاء
برس��اند .در صورت��ی ک��ه برانک��و بخواهد
قراردادش را با پرسپولیس به صورت یکطرفه
فسخ کند ،باید به پرسپولیس خسارت دهد و
ب��ه همین دلیل او ای��ن کار را انجام نداده و
منتظر توافق با پرس��پولیس اس��ت تا از نظر
مالی ضرر نکند .برانکو میداند فسخ قرارداد
یک طرفه با س��رخها برای او ضرر مالی به
همراه دارد و دس��ت به این کار نزده اس��ت.
در واقع مس��ئوالن االهلی عربستان منتظر
فس��خ قرارداد برانکو با پرسپولیس هستند تا
بتوانند با او قرارداد امضا کنند و تا زمانی که
پرسپولیس قراردادش را با برانکو فسخ نکند
امکان این اتفاق نیست.به نظر میرسد طی
روزهای آینده قرارداد برانکو و پرس��پولیس
فس��خ ش��ود ،اما تا این لحظه چنین اتفاقی
رخ ن��داده و همه چیز من��وط به توافقات در
روزهای آینده خواهد بود .در صورتی که این
قرارداد فسخ شود شاهد قرارداد جدید براننکو
در جده خواهیم بود.

عضو هیأت مدیره باش��گاه اس��تقالل با
بی��ان اینکه خب��ر تغییر سرپرس��ت تیم
صحت ندارد ،اعالم کرد که تنها بازیکن
خارجی مدنظر اس��تقالل آیاندا پاتوس��ی
اس��ت؛ آنهم به ش��رط حل مش��کالت

مالی و پرداخت بدهی پروئیچ .اسماعیل
خلی��ل زاده در گفتگو با مهر ،درباره خبر
تغییر سرپرس��ت تیم فوتبال استقالل و
حض��ور پروی��ز مظلومی به ج��ای اصغر
حاجیل��و گف��ت :بعید می دان��م این خبر
صحت داشته باش��د .من با آقای فتحی
جلسهای داشتم که ایشان چیزی در این
ارتباط نگف��ت .وی درب��اره اینکه گفت
میشود حاجیلو قهر کرده است ،تصریح

فدراسیون فوتبال ایران
دیدگاه بلندمدتی دارد

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت :ایران
کشور امن و زیبایی است و من کوچکترین
برداشتی از نا امنی در ایران ندارم .به گزارش
تس��نیم ،مارک ویلموت��س در گفتوگویی
تلویزیون��ی با ش��بکه  rtlبلژیک به تمجید
از شرایط کش��ورمان پرداخت و گفت :وقتی
با پیشنهاد فدراس��یون فوتبال ایران روبهرو
شدم ،در همان بدو امر دریافتم که آنها یک
دی��دگاه بلندمدت دارند .م��ا درباره اهداف و
ماموریتها صحبت کردیم.سرمربی تیم ملی
ایران افزود :س��فر به آس��یا برای من پس از
س��الها حضور در اروپا تجربه جدیدی بود.
م��ن دهکده المپی��ک ،مرکز مل��ی فوتبال،
ورزش��گاه آزادی و س��ایر امکان��ات را دیدم
که همگی در یکجا قرار داش��تند .همه چیز
فوق العاده بود.ویلموتس اظهار داشت :ایران
کشور امن و زیبایی است .برخالف آنچه به
اشتباه شایعه ش��ده در ایران جنگ و ناامنی
نیس��ت .من هرگز کوچکترین برداشتی از نا
امنی در ایران ندارم.

پاتوس��ی بازیکن آفریقایی را هم مدنظر
داریم اما اولویتمان پرداخت مطالبات پرو
ئیچ است .پاتوس��ی بازیکن خوبی است
که اعضای هی��أت مدیره هم دنبال حل
مشکل هس��تند ولی جذب او مشروط به
منابع مالی اس��ت .دنبالش هس��تیم این
بازیک��ن را بگیریم ول��ی اگر به هر دلیل
نشد ،از بازیکنان جوان خودمان استفاده
میکنیم.

تالشی عجیب از درون باشگاه پرسپولیس برای َپر دادن گزینهها؛

گروه ورزشی :تالش عجیب برخی از افراد
درون باش��گاه برای دور کردن گزینههای
س��رمربیگری از پرس��پولیس و انتخ��اب
گزینه مدنظر خود باعث ش��ده تا پروس��ه
انتخاب جانش��ین برانکو بسیار طوالنیتر
از حد معمول ش��ود .با وجود اینکه نزدیک
به  10روز از جدای��ی برانکو ایوانکوویچ از
پرس��پولیس میگ��ذرد اما مس��ئوالن این
باشگاه هنوز موفق به انتخاب جانشین این
مربی نش��دند و این در حالی است که هر
روز نام جدیدی برای هدایت پرس��پولیس
در رس��انههای رس��می و فضای مجازی
منتش��ر میش��ود .البت��ه در یک��ی دو روز
اخی��ر صحبتهای زیادی درب��اره انتخاب
گابریل کال��درون س��رمربی آرژانتینی به
جای برانکو به گوش میرس��د اما با وجود
این اخبار و شایعات هنوز چیزی مشخص
نیس��ت .موضوع جالب توجه این است که
پ��س از بازگش��ت مدیران پرس��پولیس از
اس��تانبول و انجام مذاکرات فش��رده با 6
گزینه سرمربیگری ،هنوز وعده مدیرعامل
برای معرفی س��رمربی پس از  48ساعت
فرا نرس��یده هر چند که به نظر میرسد تا
امروز یا نهایتًا فردا نام سرمربی جدید باید
اعالم ش��ود .از درون باشگاه خبر میرسد
که برخ��ی افراد پرنفوذ ب��ه دنبال حمایت

کالدرون خیلی دور ،خیلی نزدیک!

از گزینه مدنظر خود برای س��رمربیگری
پرس��پولیس هس��تند و میخواهند به هر
طریق ممکن سایر گزینهها را از دور خارج
کنند .در جدیدترین اتفاق هم عنوان ش��ده
که کالدرون به دلیل برخی مسائل نمیتواند
در پرسپولیس فعالیت کند! عدهای با به راه
انداختن چنین فضایی میخواهند این مربی

تنیس ایران به دس��ته چهارم رقابتهای دیویس کاپ
سقوط کرد تا نشان دهد که شرایط بسیار بدی را تجربه
میکن��د .به آنا ،تیم ملی تنیس ایران در دس��ته س��وم
رقابتهای دیویس کاپ برابر تیمهای سوریه ،مالزی،
قطر و سنگاپور شکس��ت خورد تا به دسته چهارم این
مسابقات سقوط کند .تنیس ایران زمانی یکی از تیمهای
خوب قاره آس��یا بود و این امید را داشت تا رقابتهای

آرژانتینی را از پرسپولیس دور کنند .همان
طور که برخیه��ا چاچیچ کروات را گزینه
مورد اعتم��اد برانکو معرفی میکردند تا او
را به پرس��پولیس نزدیکتر کنند .نیت این
افراد کام ً
ال رس��انهای ش��ده و ب��ه بیرون
درز ک��رده اس��ت .درب��اره کاررا ایتالیایی
هم صحبتهایی مطرح ش��د ک��ه او پول

هنگفتی از پرس��پولیس طلب کرده و این
در حالی اس��ت که کار او ت��ا حد زیادی با
سرخپوشان به اتمام رسیده بود اما با طرح
چنین ش��ایعاتی برخی تالش کردند تا این
مربی ایتالیایی را از قهرمان سه فصل اخیر
لیگ برتر دور کنند .در حال حاضر هواداران
پرسپولیس منتظر مطرح شدن نام سرمربی

مرثیهای بر حال زار تنیس ایران

جهانی ش��رکت کند اما افت ای��ن ورزش مفرح و زیبا
کام ً
ال محسوس است .توجه الزم به تنیس نمیشود و
حضور در دسته چهارم دیویس کاپ بسیار ناراحتکننده
و تأس��فبار است .مدیران فدراس��یون تنیس در زمان
تصدی پست مدیریت حاضر شدند تا با تمام کاستیها
و کمبودها کار کنند و برای رش��د این ورزش گامهایی
که باید را برنداش��تند .در شرایطی که ورزش تنیس به

پاسخ منفی علی دایی به پیشنهاد
صنعت نفت آبادان

علی دایی سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال
س��ایپا به پیشنهاد باشگاه صنعت نفت آبادان
پاسخ منفی داد .به گزارش تسنیم ،مسئوالن
باشگاه صنعت نفت آبادان هنوز سرمربی جدید
این تیم را انتخاب نکردهاند .این باش��گاه در
روزهای گذشته مذاکراتی را با علی دایی انجام
داد .این مذاکرات توسط مهران فرقانی مدیر
اجرایی باشگاه صنعت نفت آغاز شد و چند روز
هم ادامه داشت .دایی با مسئوالن صنعت نفت
از جمله مدیرعامل باشگاه هم مذاکره کرد اما
در نهای��ت به این باش��گاه پاس��خ منفی داد.
فرقانی و دیگر مسئوالن صنعت نفت تالش
زیادی کردند تا دایی به آبادان بیاید ولی دایی
در نهایت به دلیل برخی مس��ائل شخصی به
این پیشنهاد پاسخ منفی داد.دراگان اسکوچیچ
گزینه اصل��ی صنعت نفت اس��ت .آبادانیها
به صورت مس��تقیم با این مرب��ی در ارتباط
هستند و تمایل ندارند پای مدیر برنامه ایرانی
اسکوچیچ به پای این مذاکرات باز شود.

کرد :همانطور که گفتم بعید است چنین
اتفاقی افتاده باشد .حاجیلو رابطه خوبی با
آقای فتحی دارد و این خبر صحت ندارد.
عضو هیأت مدیره باش��گاه استقالل در
پاس��خ به این سوال که «آیا مربی ایرانی
دیگری ب��ه جز بهزاد غالمپ��ور به کادر
فن��ی تیم اضافه میش��ود؟» تاکید کرد:
تا این لحظه آقای اس��تراماچونی کس��ی
را نخواسته است .خلیل زاده همچنین با

اش��اره به مشکل اصلی استقالل که این
روزها کس��ر امتیاز و بس��ته شدن پنجره
نق��ل و انتق��االت این باش��گاه را تهدید
میکن��د ،افزود :واقع ًا بدهی ما به پروئیچ
کارمان را س��خت کرده است .دنبال حل
این مش��کل هس��تیم اما پرداخت مبلغ
 ۴۰۰هزار دالر واقع ًا س��نگین است .باید
این مش��کل را حل کنیم ت��ا  ۶امتیاز از
اس��تقالل کسر نشود .در عین حال آیاندا
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دلیل حرکات کاملی ک��ه در آن وجود دارد این قابلیت
را داراست که یکی از پنج ورزش پرطرفدار ایران باشد
اما این توان عظیم و ظرفیت عالی از تنیس گرفتهشده
است تا شاهد افت محسوس آن در سطح آسیا باشیم.
شاهین خالدان آخرین ستاره باقیمانده از نسل سالهای
نهچندان دور تنیس ایران است و جای خالی امثال انوشا
ش��اهقلی و اشکان شکوفی که از تیم ملی خداحافظی

فصل بعدی خود هستند و شاید این موضوع
میطلبد که مسئوالن این باشگاه با جدیت
بیشتری کار را پیش ببرند .زمان به سرعت
برای پرسپولیس در حال سپری شدن است
و به دلیل فضای شیش��های ک��ه با وجود
ش��بکههای مجازی به وج��ود آمده دیگر
برخی نمیتوانن��د با پنهانکاری به اهداف
عجیب خود برسند .اگر انتخاب مسئلهداری
انجام شود بدون تردید قضاوتهای افکار
عمومی و رس��انهها ش��رایط را سختتر و
بدتر خواهد کرد و آن زمان مدیران باشگاه
پرسپولیس باید پاس��خ قانعکنندهای برای
افکار عمومی داشته باشند .در شرایط فعلی
و با رفت��ن برانکو و پس از جو ملتهبی که
در پرس��پولیس به راه افت��اد ،فقط انتخاب
ی��ک گزینه اصلح میتواند ه��واداران این
تی��م را آرام و راض��ی کند ه��ر چند که پر
ک��ردن جای برانکو با هم��ه ایرادهایی که
داشت ،کار س��ختی خواهد بود .آن هم در
حالی که برانکو زمانی به پرس��پولیس آمد
که ای��ن تیم حال و روز خوبی نداش��ت و
انتظاری هم از سرخپوشان نمیرفت ،اما او
تیمی را به یادگار گذاشت که سه قهرمانی
متوالی لیگ برتر را تجربه کرده و انتظارات
هواداران از پرس��پولیس بسیار بیشتر از هر
دوره دیگری شده است.

کردهاند دیده میش��ود .حسام یزدی ،مهدی و کیارش
سوری که به همراه خالدان به مربیگری سعید احمدوند
در دسته سوم مسابقات دیویس کاپ شرکت کرده بود
در میان هش��ت تیم در رده نازل هش��تم قرار گرفت تا
س��ال آینده در دس��ته چهارم حضور داشته باشد و اگر
کس��ی به داد تنیس نرسد بهزودی این ورزش در ایران
پژمرده میشود.

واعظ آشتیانی :

بخشی از ناهنجاریها به دلیل تحقیر تماشاگران در ورزشگاههاست

مدیرعامل پیش��ین اس��تقالل گفت :بخش��ی از ناهنجاریها به دلیل تحقیر
کردن تماشاگران در ورزشگاهها است .امیررضا واعظ آشتیانی در گفتوگو با
تسنیم ,درباره مشکالتی که پیرامون برگزاری مسابقات لیگ برتر وجود دارد
و اخطارهایی که فدراس��یون فوتبال و س��ازمان لیگ مبنی بر عدم برگزاری
رقابتها در برخی از ش��هرها دادهاند ,گفت :اگر ورزش��گاههایمان استاندارد
نیست باید از سوی فدراسیون فوتبال با وزارت ورزش تعامل صورت بگیرد تا
امکانات سختافزاری مناسب تعبیه شود .در عین حال سازمان لیگ میگوید
ما خصوصی هس��تیم و اینکه توقع دارد استادیومها را دولت و وزارت ورزش
تجهیز کند با حرفشان در تعارض است .وی ادامه داد :اگر قرار است سازمان
لیگ خصوصی باش��د پس دیگر چرا برای تجهیز ورزشگاهها دست به دامن
دولت میشود؟ همه این مسائل ناشی از عدم آگاهی در عرصههای مختلف
ی نیست و مدیران ما در زمینههای
فوتبال اس��ت .فوتبال تنها فقط بخش فن 
مدیریت��ی و بازرگان��ی کمترین اطالعات را دارند ,همه اینها باعث ش��ده به
این نتیجه برس��ند که در برخی از ش��هرها مس��ابقات را برگزار نکنند .واعظ

آشتیانی با اشاره به عدم پرداخت حق پخش تلویزیونی تصریح کرد :گفته شد
نمایندگان مجلس در قانون اضاف��ه کردهاند که این پول به نحوی پرداخت
ش��ود اما برخی افراد دنبال بهانه هس��تند ,اگر مش��کل حق پخش هم حل
ش��ود ,باز سراغ موضوع دیگری میروند و بهانه میگیرند .مدیرعامل پیشین
استقالل خاطرنشان کرد :مجری برگزاری مسابقات فدراسیون فوتبال است
و اگر امکانات ورزشگاهها کم است ,باید دید که آیا تاکنون درخواستی برای
تعامل با وزارت ورزش صورت گرفته یا خیر .همه جای دنیا تیمها خودش��ان
ورزش��گاه دارند اما در اینجا این طور نیس��ت و ورزشگاهها برای دولت است.
واعظ آش��تیانی با اشاره به اظهارات وزیر ورزش مبنی بر اینکه حاکم مطلق
برقراری نظم و انضباط در ورزشگاهها را نیروی انتظامی دانسته است ,یادآور
شد :باید سؤال کرد که قوانین و مقررات در امکان ورزشی از جمله ورزشگاهها
کجا تدوین شده و کجا به تصویب رسیده است .آیا نیروی انتظامی باید طبق
س��طح جامعه در ورزشگاهها برخورد کند؟ اگر اینطور اس��ت که دارید راه را
اش��تباه میروید و به شما آدرس اشتباه دادهاند .وی افزود :ورزشگاهها قوانین

خاص خودش را میطلبد و اگر قوانینی وجود داش��ته باش��د ,نیروی انتظامی
و مراجع قضای��ی نیز طبق آن برخورد خواهند کرد .اگر در دنیای حرفهای و
مخصوص ًا در اروپا ناهنجاریهای اجتماعی کمتر در ورزش��گاهها رخ میدهد
برای این اس��ت که ورزش��گاهها قوانین خاص خودش��ان را دارند و کسانی
ک��ه وارد این اماکن میش��وند به خوبی میدانند ک��ه مقررات به چه صورت
اس��ت .حال سؤال اینجاس��ت که آیا ش��ما قوانین و مقرراتی را برای اماکن
ورزش��ی تدوین کردهاید که مدعی هستید نیروی انتظامی مسئول برقراری
نظم اس��ت؟ این حرف به نوعی فرار رو به جلو محسوب میشود .مدیرعامل
اس��بق اس��تقالل عنوان کرد :کدام امکانات رفاهی و مسائل امنیتی را برای
تماشاگران در ورزشگاهها فراهم کردهاید؟ آیا دوربینهای مدار بسته نصب و
صندلیها شمارهگذاری شده است؟ چه اقدامی انجام شده که االن ادعای این
چنینی دارید؟ بخشی از همین ناهنجاریها به دلیل تحقیر کردن تماشاگران
در ورزش��گاه است .هیچگونه امکاناتی در اختیار تماشاگران قرار نمیگیرد و
بخشی از همین ناهنجاریها به دلیل نبود همین امکانات رفاهی است.

درخشان :دود شرایط آشفته پرسپولیس در طول فصل به چشم این تیم میرود

پیشکسوت پرسپولیس گفت :شرایط پرسپولیس خوب
نیس��ت و دود این آش��فته بازار در طول فصل به چشم
تیم خواهد رفت .حمید درخش��ان در گفتگو با آنا ،درباره
عدم انتخاب سرمربی تیم پرسپولیس گفت :متأسفانه این
ش��رایط تنها به ضرر پرسپولیس تمام میشود و دود آن
هم در طول فصل به چشم این تیم خواهد رفت .مدیران
باشگاه پرسپولیس در انتخاب مربی روند خوبی را پیش
نگرفتند و به همین خاطر نتوانستند در ترکیه به نتیجه

برسند .وی گفت :وقتی هنوز توافقی صورت نگرفته است،
چطور ممکن است که مدیران راهی یک کشور بشوند و
دست خالی برگردند .در فوتبال حرفهای هر چیزی اصولی
دارد و ابتدا مدیران باشگاه باید با مربیان توافق میکردند
و بعد با آنها قرار امضای قرارداد میگذاش��تند .سرمربی
اس��بق تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه این شرایط
فقط به ضرر پرس��پولیس اس��ت ،اظهار کرد :هر چقدر
زمان میگذرد اوضاع بدتر میش��ود و پرسپولیس زمان

را از دست میدهد .باید هر چه سریعتر تصمیم بگیرند و
یک مربی را برای این تیم انتخاب کنند .وی تاکید کرد:
در حال حاضر وضعیت برخی بازیکنان مشخص نیست
و در مورد برخی دیگر از بازیکنان هم صحبتهای شده
است اما در نهایت باید یک نفر مسئولیت تیم را برعهده
بگیرد تا بیشتر از این تیم دچار خسران نشود .به طور حتم
س��رمربی خوب خارجی باید بیاید تا بتواند این شرایط را
جمع و جور کند.

پرژدپلسکی:

آمریکا نباید برای تیم والیبال ایران مشکل ویزا ایجاد کند

یک عضو هیأت رئیس��ه فدراس��یون جهانی والیبال با اعالم اینکه یکی از
ش��روط میزبانی دادن ویزا به همه کشورهاس��ت ،گفت :آمریکا نباید برای
تی��م والیبال ایران مش��کلی از نظر وی��زا ایجاد کند .به گزارش ایس��نا به
نق��ل از  ،sportowefaktyبازیه��ای اول هفته پایانی لیگ ملتهای
اروپ��ا برگزار ش��د و با برگزاری دو بازی دیگر برای ه��ر تیم ،چهره نهایی
تیمهای راهیافته به دور نهایی این رقابتها که در آمریکا برگزار میش��ود
مشخص خواهد شد .میرس�لاو پرژدپلسکی که سالها عضو هیأت رئیسه
فدراس��یون جهانی والیبال اس��ت درباره انتخاب ش��یکاگو و این مسئله که
ممکن اس��ت بازیکنان ایرانی با مش��کل دریافت ویزا روبهرو ش��وند گفت:

انتخاب ش��یکاگو به خاطر بازار جذاب آمریکا در زمینه والیبال بود .والیبال
آنج��ا خیلی جایگاه خوبی دارد .این میزبانی تالش برای نش��ان دادن این
است که میتوان بازیهای والیبال را در آنجا سازماندهی کرد و به همین
خاطر آمریکا برای چند سال میزبان مراحل نهایی لیگ ملتها خواهد بود.
درباره بخش دیگر سؤالتان نیز باید بگویم که من فکر نمیکنم ایران برای
دریافت ویزا ورود به آمریکا با مشکل روبهرو شود .یکی از شرایط میزبانی
تورنمنتها این اس��ت که تیمها مش��کلی برای دریافت ویزا نداشته باشند.
البته خطراتی نس��بت ب��ه تصمیمهای ترامپ ،رئیسجمه��ور آمریکا وجود
دارد .ورزش باید اوضاع را آرام کرد .همچنین فکر نمیکنم آمریکا به خاطر

مس��ائل مربوط به ویزا از میزبانی لیگ ملتها محروم شود .رئیس پیشین
فدراس��یون والیبال لهستان در ادامه درباره اعتراض لهستانیها به میزبانی
ارومیه گفت :لهستان درباره این موضوع شکایت کرده است و افراد مرتبط
با  FIVBنیز گزارشهای خودش��ان را ارسال کردند و این مسئله در حال
حاضر در دست بررسی است .فع ً
ال نمیتوان تاریخ دقیقی برای اعالم رأی
درباره این موضوع اعالم کرد .او در بخش پایانی درباره مش��کل پرداختی
تیمه��ای ایرانی به بازیکنان و مربیهای خارج��ی گفت :ما باید ابزار الزم
ب��رای وادار کردن تیمها به پرداخت حقوق بازیکنان و مربیان را پیدا کنیم
چون این موضوع خیلی اهمیت دارد.
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اخبار
از حضور در انتخابی تیم ملی کشتی
آزاد ناراحت نیستم

آزادکار تیم ملی گفت :به نظرم کس��ی نباید
از حضور در انتخابی تیم ملی ناراحت ش��ود،
رقابت سختی با قاس��مپور داشتم و امیدوارم
در رقابته��ای جهانی هم دل مردم را ش��اد
کنم.حس��ن یزدانی در گفتگو ب��ا خبرگزاری
آنا ،درباره شرایط مسابقات انتخابی تیم ملی
گفت :معتقدم هر کشتیگیری که میخواهد
به دوبنده تیم ملی برس��د ،باید در مس��ابقات
انتخابی ش��رکت کند؛ من نی��ز هر موقع که
کادر فن��ی درخواس��ت ک��رده در مس��ابقات
انتخابی شرکت کردهام و این موضوع در اکثر
کشورها نیز مطرح است .به نظرم کسی نباید
از برگزاری مس��ابقات انتخابی ناراحت باشد؛
چراکه این مس��ابقات مش��خص میکند که
چه افرادی آمادهتر هستند.وی درباره حمایت
پرشور هواداران بهویژه جویباریهای حاضر
در س��الن گفت :مردم بهویژه همش��هریانم
همیش��ه به م��ن لطف داش��تهاند و امیدوارم
بتوانم با کشتیهای خود دل همه هموطنان
را ش��اد کنم.کامران قاسمپور همشهری من
و یکی از بهترین کش��تیگیران ایران است؛
کش��تی س��ختی با او گرفتم؛ ما ب��ا یکدیگر
دوس��ت صمیم��ی هس��تیم و باه��م تمرین
میکنیم .برای قاسمپور آرزوی موفقیت دارم.
تمام تالش خود را میکنم تا با کش��تیهای
خود در مسابقات جهانی دل مردم را شاد کنم
و از هموطنان نیز میخواهم که مثل همیشه
من و تمام کشتیگیران را دعا کنند.
ادامه سومی ایران در فوتسال جهان

تیم ملی ایران در رده س��وم برترین تیمهای
فوتس��ال جهان باق��ی ماند.به گ��زارش آنا،
جدیدتری��ن رنکینگ فوتس��ال جهان اعالم
ش��د و تیم ملی ایران همانند ماه گذش��ته در
ای��ن ردهبندی با  ۱۶۶۳امتیاز در رتبه س��وم
قرار گرفت.برزیل با  ۱۸۷۶امتیاز اول اس��ت
و اسپانیا با  ۱۷۶۳امتیاز در رده دوم قرار دارد.
تیمهای روسیه ،آرژانتین و پرتغال در ردههای
چهارم تا ششم هستند.ژاپن که همواره بعد از
ایران دومین تیم آسیا بوده با  ۱۳۸۸امتیاز در
رده چهاردهم جهان ایستاده است.
بعد از مدت ها مردم
با کشتی آشتی کردند

سرمربی تیم ملی کش��تی آزاد گفت :حضور
تماش��اگران در سالن ش��ور و حال خاصی به
مس��ابقات داده ب��ود و بعد از م��دت ها مردم
با کش��تی آش��تی کردند .به گزارش فارس،
غالمرض��ا محمدی درب��اره ارزیاب��یاش از
مرحل��ه نهایی انتخابی تیم ملی کش��تی آزاد
گفت :نس��بت ًا از این رقابتها رضایت داریم،
اما همانطور ه��م که قب ً
ال اعالم کرده بودیم
این مس��ابقات به منزله این نیست که حتما
نفرات برتر به مس��ابقات جهانی اعزام شوند.
وی ادام��ه داد :ب��ه زودی حتم ًا جلس��های را
ب��ا حضور تمام اعضای کمیته فنی تش��کیل
خواهی��م داد و بعد از بررس��ی تم��ام جوانب
درب��اره اوزان مختلف تصمیم گیری خواهیم
کرد .سرمربی تیم ملی کش��تی آزاد با اشاره
به حضور پرشور تماشاگران و پر شدن سالن
آزادی گفت :موضوع مهم این بود که حضور
تماش��اگران در سالن ش��ور و حال خاصی به
مس��ابقات داده بود و بعد از مدت ها مردم با
کش��تی آشتی کردند و نش��ان دادند که این
رش��ته هنوز جایگاه و خاستگاه خودش را در
بین مردم و اهالی ورزش دارد.
بسکتبال با ویلچر ایران کاندیدای
کسب سکو در پارالمپیک است

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر با تاکید
بر اینکه تیمش قصد دارد با قهرمانی در آسیا
برای پارالمپیک کسب س��همیه کند ،گفت:
کاندیدای کسب سکو در این بازیها هستیم.
به گزارش مهر ،تیم ملی بس��کتبال با ویلچر
در تورنمنت بین المللی ترکیه ش��رکت کرده
تا برای حضور در مس��ابقات قهرمانی آسیا و
اقیانوسیه آماده ش��ود .این رقابت ها مهرماه
به میزبانی تایلند برگزار می شود و قرار است
برترین های ش��رکت کنن��ده در آن صاحب
س��همیه بازی های پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو
ش��وند.مازیار میرعظیمی س��رمربی تیم ملی
بس��کتبال با ویلچ��ر تاکی��د دارد که تیمش
مصصم به کس��ب دوباره سهمیه بازی های
پارالمپی��ک و نتیج��ه گیری بهت��ر در توکیو
است .وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت که
قصد داریم این سهمیه را با قهرمانی در آسیا
کس��ب کنیم ضمن اینکه بسکتبال با ویلچر
ایران کاندیدای کس��ب س��کو در پارالمپیک
هم است.

