فوتبال

جاللی:

پرسپولیس با رفتن برانکو دچار چالشهای خاصی خواهد شد

فساد واقعیت تلخ فوتبال ایران است

س��رمربی اس��بق تیم ملی نوجوان��ان گفت:
واقعیت تلخی که در فوتبال ایران وجود دارد
این است که فس��اد در این ورزش پرطرفدار
حس میش��ود .عباس چمنیان در خصوص
راهکاره��ای رفع فس��اد در فوتب��ال پایه به
آن��ا گفت :با برگ��زاری همایشهای مختلف
میتوانیم تأثیرات مثبتی بر روی اهالی فوتبال
داش��ته باش��یم تا آنها از فساد دوری کنند و
آگاهی الزم برای برخورد با این معضل بزرگ
را داشته باش��یم .ما در سلسله همایشهایی
که آغاز کردهایم ،آموزش به مدیران ،مربیان،
بازیکنان ،سرپرستان و خانوادههای بازیکنان را
مدنظر قراردادیم تا از تمامی عوامل انسانی به
بهترین شکل استفاده کنیم .همایش خانواده
فوتبال با عن��وان پلکان موفقیت میتواند در
آین��ده کمک زیادی به فوتب��ال ایران کند و
بازتاب مناس��بی در بخش پایه داش��ته باشد.
وی اف��زود :واقعی��ت تلخی ک��ه در فوتبال
ایران بهخصوص در بخ��ش پایه وجود دارد،
موضوع فساد است .وقتی از زیباییها و لذت
فوتب��ال حرف زده میش��ود و فیفا به همراه
زیرمجموعههای��ش که کنفدراس��یونهای
قارهه��ای مختل��ف هس��تند ،تأکیددارند که
فوتبال را به س��مت زیبایی ببرند ،در حقیقت
فوتبال ایران فساد دیده میشود و این موضوع
باعث بر هم خوردن حس خوب مردم میشود.
شایس��تهها از فوتبال دور میشوند و حامیان
حقیقی این ورزش پرطرفدار کم میش��وند.
راهکارها مش��خص اس��ت و باید به سمتی
برویم که اجازه ورود فساد را به فوتبال ندهیم.
سرمربی اسبق تیم ملی نوجوانان خاطرنشان
کرد :فدراسیون فوتبال در دو سطح اول خود
 ۳۴باش��گاه دارد که ش��امل  ۱۶تیم در لیگ
برتر و  ۱۸تیم در لیگ دس��ته اول است .اگر
آموزشهای الزم به مدیران این باش��گاهها
داده شود و هر کس بهاندازه سهم خود برای
زیبایی فوتبال گام بردارد ،فرهنگسازی خوبی
انجام میشود .باید بپذیریم که در سالیان اخیر
در سراشیبی بدی قرار گرفتیم و اگر در بخش
پایه نتیجه خوبی نمیگیریم به این خاطر است
که مسیر درست را انتخاب نکردیم.
فقر نیروی انسانی در کادر فنی تیمهای
ملی فوتبال

تیمهای ملی فوتبال ایران در ردههای مختلف
در حال��ی به فعالیت خ��ود ادامه میدهند که
بس��یاری از آنه��ا از نظر نیروی انس��انی در
شرایط مناسبی به س��ر نمیبرند .به گزارش
تسنیم ،اردوهای متعدد تیمهای ملی فوتبال
در فصل تابس��تان آغاز میشود در حالی که
ت س��ؤالهای زیادی
هن��وز ابهامات و عالم 
در این خص��وص وجود دارد .اردوی تیم ملی
فوتبال بزرگساالن به زودی آغاز میشود در
حال��ی که هنوز وضعی��ت کادر فنی این تیم
به صورت کامل مش��خص نیست .وضعیت
انتخاب دس��تیاران م��ارک ویلموتس ،اضافه
شدن علیرضا امامیفر ،دلیل آمدن و رفتن این
گزینه و حتی مصاحبه او در خصوص انتخاب
به عنوان دس��تیار و عدم اعالم این مسئله از
جانب فدراس��یون فوتبال همچنان مسکوت
و نامعلوم اس��ت .در اردوی تیم امید وضعیت
بدتر به نظر میرسد .رضا شاهروی و سهراب
بختیاریزاده حاضر نشدند پیشنهاد همکاری با
فرهاد مجیدی را بپذیرند و با معرفی سرمربی
جدید استعفا کردند اما هنوز جانشین دو مربی
ایرانی تی��م امید معرفی نش��ده در حالی که
اردوی قبلی این تیم هم بدون حضور دستیار
روی نیمکت به پایان رسید و فع ً
ال تنها محمد
حبیبی مربی دروازهبانهای نوجوانان اس��ت
که به تیم امید اضافه ش��ده اما وضعیت سایر
مربیان این تیم هم مشخص نیست.
تمایل امیری برای
بازگشت به پرسپولیس

وحید امیری برای بررس��ی پیشنهادات خود
وارد ایران شد تا تصمیم نهایی را برای فصل
آیندهاش بگیرد .به گزارش خبرنگار مهر ،وحید
امیری پس از فس��خ قرارداد خود با باش��گاه
تراب��وزان اس��پور ترکیه به تهران بازگش��ت
تا پیش��نهاداتش را بررس��ی کرده و تصمیم
نهایی را برای ادامه دوران فوتبالیاش بگیرد.
هافبک تیم ملی فوتبال ایران که از تیمهای
س��پاهان اصفهان ،تراکتور تبریز و ذوبآهن
پیشنهاد دارد تمایل خود را برای بازگشت به
پرسپولیس نش��ان داده است .امیری با وجود
اینکه از دو تیم باشگاهی در قطر نیز پیشنهاد
دارد به لرس��تان میرود تا چن��د روزی را در
زادگاه خود به اس��تراحت بپ��ردازد و از طریق
مدیر برنامههایش پیگیر پیشنهادات تیمهای
ایرانی اس��ت .امیری در حالی دوست دارد به
پرسپولیس باز گردد که ایرج عرب مدیرعامل
این باشگاه مذاکرات جدی با وی انجام نداده
اس��ت و تنها یک بار به مدیر برنامههای این
بازیکن قبل از جدایی از ترابوزان تماس گرفته
و خواهان برگزاری جلسه در باشگاه شده است
اما امیری با توجه به نامشخص بودن وضعیت
خود با ترابوزان تصمیم گرفت مذاکره را به بعد
از فسخ قراردادش موکول کند.

سرمربی فصل گذش��ته تیمهای پیکان و
نساجی معتقد است که پرسپولیس با جدایی
برانکو ایوانکوویچ ممکن است با چالشهای
مواجه ش��ود .مجید جاللی در گفتوگو با
تس��نیم ،در ارتباط با اینکه بعد از سالها در

فص��ل جدید لیگ برتر غای��ب خواهد بود،
عنوان کرد :ممکن است این وضعیت برای
هر مربی به وجود بیاید .فصل گذشته برای
من فصل س��نگینی بود و نیاز به استراحت
داش��تم ،البته یکی ،دو پیشنهاد داشتم ولی
تیمهایی بودند که کار در آنها دردس��رهای
زیادی داشت و نمیتوانستم بهصورت کامل
روی مس��ائل فنی تمرکز داشته باشم .وی
در این خصوص که چه تیمهایی میتوانند

در این فصل مدعی قهرمانی باشند ،تاکید
کرد :از حاال نمیتوان در این خصوص نظر
دارد و اگ��ر هم بخواهیم نظ��ر بدهیم این
نظر کارشناس��انه نخواهد بود .باید منتظر
ش��روع لیگ باشیم تا عیار تیمها مشخص
ش��ود .جاللی در خص��وص حضور گابریل
کالدرون در پرس��پولیس و اینکه آیا جدایی
برانک��و میتوان��د در این تی��م تاثیر منفی
داشته باشد ،عنوان کرد :شناخت دقیقی از

سرمربی جدید پرسپولیس ندارم و نمیتوانم
در این خصوص نظری بدهم ولی در مورد
جدایی برانکو باید بگویم که ممکن اس��ت
پرس��پولیس در این زمین��ه چالشهایی را
تجربه کند .برانکو  4س��ال در این تیم بود
و به کارش تس��لط داشت .وی در پاسخ به
این س��وال که آیا اس��تقالل در این فصل
میتواند با استراماچونی موفق باشد ،تصریح
کرد :از استراماچونی و سبک کاریاش هم

ش��ناختی ندارم و باید منتظر شروع فصل
باشیم تا ببیینیم استقالل با این تغییرات چه
ش��رایطی خواهد داشت .جاللی با اشاره به
اعالم فهرست تیم ملی توسط ویلموتس و
واکنشهای مختلفی که در مورد این لیست
نشان داده شده است ،گفت :این لیست اقدام
خوبی از سوی ویلموتس بود و این فرصت
در اختیار سرمربی تیم ملی قرار میگیرد تا
از همه ظرفیتها شناخت پیدا کند.

از مبل کهنه تا نیمکت داغ؛

مصطف��ی دنیزلی س��رمربی تی��م فوتبال
تراکتور ب��رای دوام ب��ر روی نیمکت فنی
این تیم تبریزی کار س��ختی پیش رو دارد.
نیمک��ت داغ تراکتور امس��ال قرار اس��ت،
س��رمربی باتجربه ترکی��های را به چالش
بکشاند .نیمکتی که سال گذشته به مربیان
بزرگی ،چون توش��اک و لیکنز رحم نکرد.
س��ال گذش��ته در چنین روزهای��ی ،جان
توشاک به عنوان سرمربی تراکتور ،مشغول
آماده کردن بازیکن��ان این تیم برای لیگ
هجدهم بود .حضور چهره سرشناسی ،چون
توشاک با کوله باری از افتخارات در دوران
ب��ازی و مربیگری ،ه��واداران تراکتور را به
وج��د آورده بود .مربی کهنهکار ولزی برای
احیای تراکتوری که دو فصل کابوس وار را
پشت سر گذاش��ته بود ،ابزارهای خوبی در
اختیار داشت .تراکتو ِر توشاک با خریدهای
بزرگ وارد لیگ برتر ش��د ،اما نیمکت این
تیم بیرحمتر از آن بود که توشاک فکرش
را میکرد .تنها پس از  ۶هفته ،کار توشاک
با تراکتور به پایان رس��ید و این مربی پس
از شکس��ت تلخ مقابل صنعت نفت آبادان،
عط��ای مربیگ��ری در فوتبال ای��ران را به
لقایش بخشیده و در شبی آرام ،اما پرحاشیه
راهی کش��ورش ش��د .این روزها در زمین
تمرینی که تراکتوریها زیر نظر توش��اک
تمرین میکردند ،شاگردان رسول خطیبی
در ماشینس��ازی مش��غول تمرین هستند.
این زمی��ن تمرین پرخاطره ک��ه هواداران
تراکتور در آن جش��ن صعود گرفتند و حتی
یک فصل از بازیهای لیگ برتر تیمش��ان
را نیز در این ورزشگاه به تماشا نشستند در
گوش��های از خود یک مبل کهنه جای داده
اس��ت .این مبل کهنه سال گذشته ،محل
نشس��تن جان توش��اک ،س��رمربی ولزی

سرنوشتحساسدنیزلی!

تراکتوریها بود که آرزوهای بزرگی در سر
داشت .شاید برایتان جالب باشد که چرا یک
مبل را سوژه قرار دادهایم؟! داستان از روزی
آغاز ش��د که هزاران ه��وادار تراکتور برای
تماشای تمرین تیم کهکشانی شدهشان در
زمین تمرین اختصاصی باشگاه حضور یافته
بودند .توشاک که به شدت به نظم و انضباط
تمرین��ات و رفت و آمد افراد غیر مربوط به
محل تمرین حس��اس بود ،پیش از آن روز
مش��کلی با برگزاری تمرینهای تیمش با
حضور تماشاگران و اصحاب رسانه نداشت.
در میانههای تمرین ،شیطنت یک هوادار و
آب معدنی خنکی که به جای رفع عطش،
از باالی سکوی تماشاگران ،به سر توشاک

ریخته ش��د ،پیرمرد ولزی که متفکرانه در
حال تماشای عملکرد ش��اگردانش بود به
یک باره جا خورده و از روی مبل خود بلند
شد.

ماج�رای ممنوعیت حضور ه�واداران در

تمرین

عصبانیت ش��دیدی وجود توش��اک را فرا
گرفته بود و برای چن��د دقیقه او تمرین را
رها کرده و گالیه کنان به سمت مسئوالن
باش��گاه رفت .پس از این ماجرا نیز ش��اهد
ب��ی نظمیهای دیگ��ری در کن��ار زمین
بودی��م .تع��دادی از اف��راد حاض��ر در کنار
زمین که خود را از اصحاب رس��انه معرفی
کرده بودند در پش��ت همین مبل نشسته و

مشغول گرفتن عکس یادگاری به اصطالح
یهویی با توشاکی بودند که در حال تمرکز
روی تمرینات تیمش بود .بعد از چند دقیقه
توش��اک متوجه این افراد ش��د که حسابی
تمرکزش را به هم ریخته بودند ،این باعث
شد که پیرمرد ولزی طی تصمیمی ناگهانی
اعالم کن��د که تمرینات تیم��ش در طول
هفته پشت درهای بسته برگزار خواهد شد
و هواداران و اصحاب رس��انه تنها یک روز
در هفت��ه میتوانند در تمرینات حضور پیدا
کنند.
نیمکت تراکتور س�ال گذشته به مربیان

بزرگ رحم نکرد

از آن روز به بعد ،توش��اک ماند و مبلی که

روی آن مینشس��ت و در س��کوت مطلق
زمین تمرین اختصاصی باشگاه ،به تماشای
تمرین شاگردانش میپرداخت .تنها سه ماه
به این منوال گذشت و با بی رحمی نیمکت
داغ تراکت��ور ،توش��اک رفتنی ش��د و مبل
کهنهاش تنها همه رؤیا پردازیها در مورد
توشاک نامدار
قهرمانی تراکتور کهکشانی با
ِ
نقش بر آب شد و در ادامه نیز  ۲مربی دیگر
موفق ب��ه عملی کردن خواس��ته هواداران
نش��دند .از اواس��ط فصل گذشته ،تمرینات
تراکتوریه��ا ب��ه ورزش��گاه بنی��ان دیزل
منتقل ش��د و در عوض ،ماش��ین سازان به
زمین تمرین آنها منتقل شدند .این روزها
تراکتور با هدایت دنیزلی در حال آماده شدن
برای لیگ نوزدهم است و نیمکت داغ این
تیم امس��ال قرار است ،س��رمربی باتجربه
ترکی��های را ب��ه چالش بکش��اند .نیمکتی
که س��ال گذش��ته به مربیان بزرگی ،چون
توش��اک و لیکنز رحم نکرد .فصل گذشته
علی رغم هزینههای بس��یار ،حاصلی برای
تراکتور در پی نداش��ت و ای��ن تیم نه تنها
به مقام قهرمانی لیگ و جام حذفی دس��ت
نیافت بلکه از کسب سهمیه لیگ قهرمانان
آسیا نیز بازماند .دنیزلی به خوبی میداند که
در تبریز کار س��ختی در پی��ش دارد .تاریخ
چند ساله باشگاه تراکتور موید این موضوع
اس��ت که س��رمربیان این تیم برای جلب
رضایت مدیران و هواداران از فرصت زیادی
برخوردار نیستند و باید خیلی زود تأثیر مثبت
خود را روی تیم گذاشته و نتایج درخشانی
کس��ب کنند .حال باید دی��د دنیزلی با چه
سرنوش��تی در تراکتور روبرو خواهد شد ،آیا
تونی دیگری در تراکتور متولد میش��ود یا
توش��اک ،لیکنز و سرنوش��ت شومشان در
انتظار دنیزلی خواهد بود؟

ویلموتس:

س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست هماندیشی
مربیان تیمهای ملی بر ضرورت توجه به بازیکنان جوان
همچنین اجرای سبک فوتبال تهاجمی در تیمهای ملی
ایران تأکید کرد .به گ��زارش «عصر ایرانیان» به نقل
از س��ایت فدراس��یون فوتبال ،مارک ویلموتس ضمن
قدردانی از حاضران در نشست هماندیشی اظهار داشت:
در ابتدا از همه دوستان تشکر میکنم .موارد زیادی در
جلسه مطرح شد و از تمامی مربیان باید تشکر کنم که
موضوعات مختلفی را بیان کردند .مدت کوتاهی است
که به ایران آمدهام و در حال تجزیه وتحلیل هستم .به
خاطر اطالعاتی که در اختیار من گذاشتید متشکرم .وی
همچنین افزود :کار ما این است که به صورت روشمند
جلو برویم .مطمئن ًا پایه این کار باشگاهها هستند چراکه
مدافع پیش��ین تیم فوتبال اس��تقالل با ابراز امیدواری از
موفقیت این تیم در لیگ فصل آینده گفت :نباید انتظارات
هواداران را در مورد قهرمانی آبی پوشان در لیگ نوزدهم
باال ببریم .شاهین بیانی در گفتگو با مهر با اشاره به حضور
س��رمربی ایتالیای��ی در رأس کادر فنی اس��تقالل گفت:
استراماچونی یک مربی حرفهای است .او در اروپا کار کرده
و با فوتبال روز دنیا آشنایی کاملی دارد .بنابراین میتواند با
برگزاری یک اردو در آرامش کامل و تمرینات منظم پیش
فصل در استقالل موفق باش��د .سرمربی جدید استقالل
در همین مدت کوتاه که در ایران اس��ت ش��ناخت خوبی
از فوتبال ما پیدا کرده و این مس��ئله کمک مفیدی به او
خواهد کرد .مدافع پیشین استقالل در پاسخ به این سؤال
که همه از اس��تراماچونی قهرمانی میخواهند گفت :نباید
خیلی زود از او انتظارات زیادی داشته باشیم .سرمربی جدید
استقالل به زمان نیاز دارد .بنابراین ،این انتظار زیاد باعث

س��رمربی تیم ملی والیبال ای��ران گفت :در
ش��یکاگو برای کس��ب نتیجه ب��ا همه رقبا
میجنگی��م ،ام��ا فعال ب��ه ب��ازی اول فکر
میکنیم .به گزارش ایسنا ،ایگور کوالکوویچ
س��رمربی تیم ملی والیبال ایران در نشست
خب��ری پیش از آغ��از مرحل��ه نهایی لیگ
ملتهای  ۲۰۱۹در ش��یکاگو گفت :ما برای

فلسفه بازی تیمهای من تهاجمی است

آنه��ا بازیکنان را انتخ��اب و تربیت میکنند .در مرحله
بعدی ما بهترینها را از بین آنها انتخاب میکنیم .پس
از آن نگرش و فلسفه مربی و فدراسیون مطرح میشود.
من یک مربی هس��تم که جوانان را بسیار دوست دارم
و عالقهمند هستم آنها را به کار بگیرم .برای همین در
بلژیک با جوانترین هسته ممکن در جام جهانی برزیل
حاضر شدیم .این ریسکی بود که من انجام دادم اما بعداً
در پیش برد کار به ما کمک کرد .مهم است که تیمهای
جوان در تورنمنتهای مختلف شرکت کنند .سرمربی
تی��م ملی فوتبال ایران گفت :مرحله بعد فلس��فه بازی
ک دس��ته تعریف میشوند
اس��ت .گروه  ۱۴و  ۱۶در ی 
و گروه  ۱۹و  ۲۰س��ال به تیم من نزدیکتر هس��تند.
درباره فلسفه بازی برخی مربیان در جهان معتقدند باید

بازی کرد تا گل نخورد و برخی معتقدند باید بازی کرد
ت��ا گل زد .برای من دفاع کردن صرف کافی نیس��ت
و میخواه��م بازیکنانم حمله کنن��د و موقعیت ایجاد
کنند .خود من و همینطور هاش��میان مهاجم بودیم و
مهاجم باید در حمله باشد .البته بازیکنان هم مسئولیت
خودش��ان را دارند .وقتی استراتژی را در نظر میگیریم
باید همه روی آن متمرکز شوند یعنی وقتی قرار است
تهاجمی بازی کنیم هم��ه باید از نظر ذهنی روی این
مسئله و استراتژی فوتبال هجومی تمرکز داشته باشند
هم از نظر شخصیتی و حتی تفکر خود فدراسیون .وی
همچنین اضافه کرد :فلس��فه بازی من این اس��ت که
همین بازی تهاجمی که در پیش گرفتیم ادامه پیدا کند
چ��ون مهاجمی که نتواند نقش خ��ودش را ایفا کند از

نظرم در بازی ها خواهد مرد .وظیفه اصلی س��رمربیان
تشخیص هسته اصلی بازی و تشخیص نقاط ضعف و
قوت بازی است و بنا بر موقعیت های مختلف تغییراتی
را نیز خواهیم داد ،چون هدف نهایی رسیدن به پیروزی
اس��ت .قبل از اینکه به ایران بیایم مشغول مطالعه تیم
یران و بازیکنانش بودم که مشخص شد در این زمینه
بسیار غنی هس��تند و توانایی اجرای تفکرانم را دارند.
ویلموتس گفت :در پایان از همه مربیان تشکر میکنم
و پیش��نهاد میکنم اگر تمایل داش��ته باش��ید من این
آمادگی را دارم که نشس��ت هایی داشته باشیم تا وقتی
بازیکنی از ردهای به رده باالتر می رود از صفر ش��روع
نکند .بازهم از توجه شما ممنونم وامیدوارم جلسات ما
باهم ادامه داشته باشد.

شاهین بیانی :مقایسه فنی بازیکنان درست نیست

انتظارات از استقالل نباید باال برود
میشود توقع هواداران هم باال رفته ،کار برای استراماچونی
س��خت شود .بنابراین همه باید دست به دست هم دهیم
تا سرمربی استقالل بتواند با آرامش کارش را دنبال کند.
وی در خصوص حضور شیخ دیاباته به عنوان مهاجم جدید
استقالل گفت :من هم شنیدم او یک بازیکن کامالحرفه
ای است .در چند تیم اروپایی بازی کرده و از لحاظ فیزیک
بدنی ش��رایط خوبی دارد که امی��دوارم بتواند خیلی زود با
سایر بازیکنان هماهنگ ش��ده و در آینده برای استقالل
تأثیرگذار باش��د .مدافع پیشین استقالل با انتقاد از کسانی
که این بازیکن را نیامده با مامه تیام مقایسه میکنند ،گفت:
مامه تیام بازیک��ن خوبی بود اما هر بازیکنی خصوصیات
خاص خودش را دارد ولی نمیتوان دو بازیکن را با یکدیگر

مقایسه کرد و آنها را شبیه به هم دانست .اگر دیاباته این
موضوع را متوجه شود مطمئن ًا فشار زیادی بر روی او خواهد
بود و ش��اید نتواند عملکردی را که همه انتظارش را دارند
در طول فصل از خود نشان دهد .بنابراین قیاس بازیکنان
با یکدیگر درس��ت نیس��ت و از هر کس به اندازه توانایی
اش باید انتظار داشت .شاهین بیانی در خصوص جایگزینی
جواد زرینچه به جای اصغر حاجیلو گفت :انتخاب زرینچه
انتخاب خوبی بود .او سالها در استقالل کار کرده و تجربه
باالیی دارد .زرینچه س��الها به عنوان بازیکن و مربی در
استقالل بوده و داند حاشیههای این تیم را چگونه از بین
ببرد البته باید از زحمات اصغر حاجیلو هم تش��کر کرد که
در طول دوران سرپرستی اش در استقالل تالش زیادی از

کوالکوویچ :در شیکاگو با رقبا میجنگیم

مبارزه با همه رقبا به ش��یکاگو آمدهایم ،اما
االن باید در مورد اولین قدم و اولین مسابقه
صحبت کرده و فکر کنیم نه در مورد عنوان و
سکو .گام به گام پیش میرویم و هر بازی را
پشت سر میگذاریم تا به هدف خود برسیم.
او در ادامه اف��زود :ما به خوبی و بدون هیچ
مشکلی یا مصدومیتی حدوداً یک ماه پیش

از لیگ ملتها شروع به تمرین کردیم .ما از
ابتدای لیگ ملتها ش��کل خوبی داشتیم و
واقع ًا خوب بازی کردیم .پس از آن سفرهای
زیاد و فش��ار زیاد بازیه��ا زمان کافی برای
تمرین را باقی نگذاشت.
ایران برای چالش به شیکاگو آمده است
فدراس��یون جهانی والیبال در مورد عملکرد

خود نشان داد .وی در پایان خاطرنشان کرد :صحبت آخر
من با هواداران اس��ت .آنها باید ش��رایط را بدانند و متوجه
باش��ند که کادر فنی اس��تقالل به تازگی به این تیم آمده
و نیاز به حمایت دارند .بنابراین طرفداران اس��تقالل باید
صبور باش��ند .از تیمشان تحت هر شرایطی حمایت کنند
زیرا این حمایت میتواند تأثیر بس��زایی از لحاظ روحی و
روانی برای آبی پوشان داشته باشد و ضامن موفقیت آنها
در لیگ نوزدهم باشم.

تیم ملی ایران در دور مقدماتی لیگ ملتها
نوشت :ایران لیگ ملتهای والیبال را با ۱۰
برد و یک باخت آن هم مقابل برزیل شروع
کرد و در ادامه اولین تیم غیر میزبانی بود که
با کسب  ۱۱برد و  ۲باخت صعودش به فینال
لیگ ملتهای امس��ال را قطعی کرد .ایران
توانس��ت نسبت به دوره قبل لیگ ملتها ۵

برد بیشتر را کسب کرده و رکورد جدیدی را
از خود بر جای بگ��ذارد .ایران در گروه دوم
مرحله فینال با تیمهای برزیل و لهستان هم
گروه است ،اما ایران برای چالش به شیکاگو
آمده و قصد دارد نخس��تین عنوان قهرمانی
معتبر جهانی خود را کس��ب کند ،پس قطع ًا
بازیهای خوبی را انجام خواهد داد.
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اخبار
تیم کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان
آسیا شد

تیم ایران با کس��ب  ۷م��دال طال ،یک نقره و
یک برنز با اقتدار قهرمان رقابتهای کش��تی
فرنگی جوانان آس��یا در تایلند شد .به گزارش
مهر ،رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی
آسیا روزهای  ۱۸و  ۱۹تیرماه در شهر چونبوری
تایلند برگزار شد که در پایان تیم ایران با  ۷مدال
طالی بهرام معروف خانی در وزن  ۶۷کیلوگرم،
محمدرضا رستمی در وزن  ۷۲کیلوگرم ،محمد
ناقوسی در وزن  ۷۷کیلوگرم ،حسین فروزنده در
وزن  ۸۲کیلوگرم ،حس��ن فروزنده در وزن ۸۷
کیلوگرم ،حامد عبدول��ی در وزن  ۹۷کیلوگرم
و علیاکب��ر یوس��فی در وزن  ۱۳۰کیلوگرم و
همچنین یک مدال نقره سعید ارجمندی در وزن
 ۶۳کیلوگرم و یک مدال برنز میالد رضانژاد در
وزن  ۶۰کیلوگرم و کس��ب  ۲۱۸امتیاز با اقتدار
قهرمان ش��د .تیمهای قزاقستان و هند نیز به
ترتیب با  ۱۴۶و  ۱۴۵امتیاز دوم و سوم شدند.
هدف بانوان هاکی ایران سکوی
آسیاست

س��رمربی تیم ملی هاکی داخل س��الن بانوان
گفت :هدف شاگردان در مسابقات قهرمانی آسیا
رفتن روی س��کو است .به گزارش آنا ،تیم ملی
هاکی بانوان ایران برای ش��رکت در مسابقات
قهرمانی داخل سالن آسیا عازم تایلند میشود.
این اعزام پس از هشت سال صورت میپذیرد
و اعض��ای تیم ملی تالش خواهن��د کرد تا در
این رقابتها عملکرد خوبی را ارائه کنند .نیلوفر
عبدی در خصوص شرایط تیمش برای حضور
در رقابتهای هاکی داخل سالن قهرمانی آسیا
گفت :بانوان هاکی ایران در هشت سال گذشته
در هیچ مسابقه بینالمللی شرکت نکردند و تنها
در مس��ابقات داخلی شرکت میکردند .از زمان
حضور بهرام قدیمی بهعنوان رئیس فدراسیون
هاک��ی اردوهای منظمی را برگ��زار کردیم و با
حض��ور در  ۶مرحله اردو ،پس از س��الها تیم
هاکی بانوان ایران به مس��ابقات اعزام میشود.
وی افزود :ما در گروهی قرار داریم که تیمهای
قزاقستان ،ازبکستان ،نپال و فیلیپین در آن قرار
دارن��د و از میان حریفانی که داریم ،تنها از تیم
قزاقستان اطالعاتی داریم و در خصوص دیگر
رقبا اطالعاتی نداریم .بااینوجود تالش خواهیم
ک��رد تا نتایج خوبی را کس��ب کنیم و از اعتبار
ایران دفاع کنیم .سرمربی تیم ملی هاکی داخل
سالن بانوان خاطرنشان کرد :سطح فنی بچهها
نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده است .در این
 ۶اردویی که داش��تیم ،پیش��رفت قابلتوجهی
کردیم و این امید را داریم که بتوانیم در مسابقات
قهرمانی آسیا روی س��کو برویم .البته کارمان
بسیار سخت اس��ت ولی ناامید نیستیم .عبدی
یادآور شد :باید در بخش هاکی روی چمن هم
کار کنیم .تا االن در مس��ابقات چمن ش��رکت
نکردهایم ولی در شهریور  ۹۸از سوی دانشگاه
آزاد این مسابقات برگزار میشود .جنبوجوش
زیادی در میان بانوان هاکی ایران وجود دارد تا
بتوانند باانگیزه مضاعفی که دارند ،نتایج خوبی
بگیرند و جوابگوی زحمات مدیران باشند.
بهمن عسگری مدالش را تقديم خانواده
نويد محمدی كرد

بهمن عس��گری ،قهرمان با اخالق و شايسته
كشورمان امروز با حضور در منزل نويد محمدی،
مدال نقره كاراته وان چين  ۲۰۱۹خود را تقديم
خان��واده آن مرح��وم كرد .به گ��زارش «عصر
ایرانیان» به نقل از سایت فدراسیون کاراته ،بهمن
عسگری قهرمان با اخالق و شایسته کشورمان
امروز به همراه سیدش��هرام هروی-س��رمربی
تیم ملی ،مجید حس��ننیا ،علیاصغر آسیابری
و مهدی قراریزاده ،ملیپوشان دیگر کشورمان
در من��زل زندهیاد نوید محمدی حضور یافت و
مدال نقرهای که در لیگ جهانی چین بهدست
آورده بود را تقدیم خانواده آ ن مرحوم کرد .نوید
محمدی اولین قهرمان طالیی المپیک جوانان
آرژانتین ۱۶ ،خردادماه س��ا ل جاری در سانحه
تصادف به دیار باقی شتافت.
اسدبیگی نماینده قایقرانی ایران در
لهستان

نیروانا اسدبیگی در رقابتهای قایقرانی قهرمانی
جهان نماین��ده ایران خواهد بود .به گزارش آنا،
نیروانا اسدبیگی نماینده ایران در بخش آبهای
خروشان قایقرانی در کمپ تمرینی فدراسیون
جهانی در لهس��تان حضور پی��دا خواهد کرد.
ملیپوش آبهای خروشان ایران برای حضور
در این کمپ و رقابتهای قهرمانی جوانان و زیر
 ۲۳جهان که این رقابتها هم در لهستان برگزار
میشود راهی شهر کراکو این کشور میشود تا
پ��س از تمرین در کمپ مصاف با حریفانش را
آغاز کند.

