فوتبال

کالدرون:

استقالل هنوز محروم نشده است

مدیر عامل اس��تقالل محرومی��ت این تیم
از دو پنج��ره نق��ل و انتقاالت آین��ده را رد
ک��رد .امیر حس��ین فتح��ی در گفتوگو با
ایس��نا ،درباره خبر محرومیت اس��تقالل از
دو پنج��ره نقل و انتقاالت که توس��ط این
خبرگزاری منتش��ر ش��د گفت :من این خبر
را تکذی��ب میکنم و چنین چیزی درس��ت
نیس��ت .ما روز سهشنبه صحبتهایی را در
حضور نمایندگان فیفا و فدراس��یون فوتبال
انجام دادیم و قرار ش��د فدراس��یون جهانی
فوتبال طلب پروپئیچ را از محل درآمدهای
استقالل در فیفا پرداخت کند .وی ادامه داد:
چنی��ن خبرهایی تنها باعث سوءاس��تفاده و
خوشحال شدن دشمنان استقالل میشود.
نمایندگان فدراسیون فوتبال ،شاهد توافق ما
با فیفا و حل مساله پروپئیچ بودند .همچنین
قرار ش��د تا یکی دو روز آینده نامه تاییدیه
فیف��ا مبنی ب��ر پرداخت طل��ب پروپئیچ به
فدراسیون فوتبال و سپس باشگاه استقالل
برسد .فتحی در پایان گفت :سند گفته شده
در ایسنا مبنی بر فرصت  ۶۰روزه استقالل
درس��ت است اما موفق شدیم پیش از پایان
این زم��ان توافقات��ی را برای حل مس��اله
پروپئیج انجام دهیم.
خط حمله سپاهان مخوف میشود

تیم فوتبال س��پاهان نای��ب قهرمان فصل
گذش��ته لیگ برتر ،یکی از تیمهای پر رفت
و آمد فصل نقل و انتقاالت است و تغییرات
زی��ادی در این تیم انجام ش��ده اس��ت .به
گزارش مهر ،تیم فوتبال س��پاهان که پس
از چند س��ال افول فصل گذشته بار دیگر به
جمع مدعیان بازگش��ت و توانست در پایان
فصل عن��وان نایب قهرمانی لیگ برتر را به
دس��ت آورد ،در فصل نقل و انتقاالت هم پر
کار بود تا با ترمیم نقاط ضعف و تقویت نقاط
قوت ،فصل آین��ده را پر قدرت تر آغاز کند.
س��پاهانیها که اخیراً توانستهاند با کیروش
اس��تنلی آقای گل فصل گذشتهش��ان هم
توافق کنند ،در نظر دارندکریستین اوساگونا
مهاجم توانمند فصل گذش��ته ذوب آهن را
ه��م به خدم��ت بگیرند .در ص��ورت نهایی
ش��دن توافق سپاهان با اوساگونا ،باید فصل
آینده ش��اهد شکل گرفتن یک زوج مخوف
و تنومند در خط حمل��ه تیم امیر قلعه نویی
متشکل از کیروش و اوساگونا بود .سپاهان
فصل گذش��ته ه��م ب��ا  ۴۶گل زده بهترین
خط حمله لیگ برتر را داش��ت .آنها در حالی
امیدوار به توافق با اوس��اگونا هس��تند که به
جز کیروش اس��تنلی مهاجمانی مثل سجاد
ش��هباززاده و علی قربانی را ه��م در اختیار
دارند.
استراماچونی از استقالل جدا میشود

س��رمربی تیم فوتب��ال اس��تقالل با ترک
اردوی آبی پوشان پایتخت راهی کشورش
میش��ود .به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران
ج��وان ،بازیکن��ان تیم فوتبال اس��تقالل با
حض��ور در ترکیه اردوی پیش فصل خود را
زیر نظر اس��تراماچونی برگزار کردند و قرار
است س��رمربی ایتالیایی تیم از کاروان آبی
پوش��ان پایتخت جدا ش��ود به کشورش باز
گردد .استقاللیها در حالی امروز استانبول
را به مقصد تهران کردند که اس��تراماچونی
با بازیکنان��ش به تهران بازنگش��ت و این
مربی راهی ایتالیا میش��ود تا اواسط هفته
آینده به همراه همس��ر و دو فرزند خود در
تهران مس��تقر ش��ود .طبق هماهنگیهای
انجام ش��ده ،مدیران باشگاه استقالل برای
استراماچونی در نزدیکی غرب تهران منزل
اجاره کردند و این مربی به زودی به همراه
خان��واده خ��ود در منزل جدیدش مس��تقر
میشود.
تراکتور باشگاه آدنا ترکیه را تهدید کرد

باش��گاه ترکتور ایران به باش��گاه آدنا ترکیه
اخطار داد که انعقاد قرارداد با آنتونی استوکس
قانونی نیس��ت .به گزارش خبرگ��زاری آنا،
باش��گاه تراکتور ایران پسازآنکه متوجه شد
آنتونی اس��توکس با باشگاه آدنا دیمیراسپور
ترکیه قرارداد منعقد کرده با ارس��ال نامهای
به این باشگاه اعالم کرد استوکس با تراکتور
قرارداد دارد و تمامی حقوحقوق این بازیکن
پرداختش��ده و وی ح��ق فس��خ یکطرفه
قراردادش را ندارد .باشگاه تراکتور به باشگاه
آدنا اخطار داد که قراردادش مغایر با ماده ۱۷
مقررات انتقال فیفاس��ت و برابر این ماده و
موارد  ۱۳تا  ۱۶خطر محرومیت از دو پنجره
نق��ل و انتقاالت فیفا این باش��گاه را تهدید
میکند .ضمن اینکه استوکس چهار تا  ۶ماه
از س��وی فیفا محروم میشود و  ITCوی
برای حضور در آدنا قطع ًا صادر نخواهد شد.

س��رمربی تیم فوتبال پرس��پولیس گفت:
جدایی رفیعی و مصلح خود من را ناراحت
کرد ولی من نقش و مسئولیتی دارم که باید
آن را به عهده بگی��رم .به گزارش «عصر
ایرانیان» به نقل از س��ایت رسمی باشگاه

پرس��پولیس ،گابریل کالدرون در ارتباط با
تصمیم اخیر خود برای کنار گذاش��تن دو
تن از بازیکنان تیم اظهار داشت :کالدرون
به پرسپولیس آمده است برای اینکه سعی
کند پرسپولیس را یک بار دیگر به قهرمان
برس��اند .پرس��پولیس تیم خوبی دارد ولی
ب��رای اینکه پ��س از س��ه قهرمانی برای
چهارمی��ن بار پیاپی ک��ه در تاریخ فوتبال
ایران سابقه نداشته است بتواند به این مهم

جدایی رفیعی و مصلح ناراحتم کرد

دس��ت پیدا کند ،نیاز دارد ک��ه از این بهتر
و قویتر باش��د .ب��رای اینکه بتواند بهتر و
قویتر باش��د باید بتواند بازیکنان جدیدی
را جذب کند تا در کنار کار و تالش بیشتر
خود و حمایت بیشتر هواداران ،به قهرمانی
برس��د .راه دیگری غیر از این نداریم .وی
ادام��ه داد :این دو نفر یعنی کنعانی زادگان
و امیری افراد ثابت تیم ملی هستند ،حضور
این دو قطع ًا ما را قویتر میکند ولی روال

کار فدراسیون و قوانین بازیها میگوید که
باش��گاهها میتوانند یک تعداد مشخصی
از بازیکنان را در اختیار داش��ته باش��ند .به
این ترتیب ب��ا آوردن این دو ملیپوش ،به
محدودیت قوانین فوتبال فدراسیون و لیگ
رسیدیم و مجبور بودیم برای آنها جا خالی
کنیم .س��رمربی سرخپوش��ان اضافه کرد:
اگ��ر به من بود دوس��ت داش��تم همه این
بازیکنان از جمله رفیع��ی و مصلح را نگه
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دارم چون همگی بازیکنان خوبی هستند و
هر جایی که بروند تأثیر خودشان را نشان
میدهند .محدودیت در تعداد بازیکنان ،من
را در شرایط سختی قرار داد .باید بازیکنانی
ک��ه به آنها عالقهمند بودم را به خاطر این
محدودیت قوانین فدراس��یون و س��ازمان
لیگ ،کنار میگذاش��تم .من به هر جهت
ی��ک نقش و مس��ئولیتی دارم ک��ه آن را
پذیرفتهام و باید به عهده بگیرم.

بنتو:

تیم ویلموتس با تیم کیروش زمین تا آسمان تفاوت داشت

گروه ورزشی :سرمربی تیم ملی کره جنوبی در حاشیه
مراسم قرعهکشی مقدماتی جام جهانی صحبتهایی را
پیرامون تیم ملی کره و همچنین دیدار دوستانه با ایران
انجام داد .پائولو بنتو در خصوص قرعهکشی که ساعتی
پیش در مقر  AFCبرگزار شده است ،اظهار داشت :هر
بازی برای مسابقات جام جهانی شرایط خاص خودش
را دارد و ای��ن طور نیس��ت که تص��ور کنید یک بازی
را انجام دادهاید و مس��ابقات به پایان رس��یده است .ما
ش��رایط خوبی در تیم ملی کره پیدا کردیم و حتی یک
تیم ملی «ب» هم تشکیل دادیم .وی در پاسخ به این
س��ؤال که هم گروهی ش��ما با کره شمالی با توجه به
مسائل سیاسی تاثیری در کارتان ایجاد میکند یا خیر،
گفت :من به فوتبال ن��گاه فوتبالی میکنم و کاری به
مسائل سیاسی ندارم و سیاستهای دو کشور ارتباطی
به فوتب��ال و تفکرات من ندارد و م��ن فقط روی این
تمرک��ز میکنم که تیمم را آماده مس��ابقات کنم .بنتو
در پاسخ به این سؤال که شانس صعود تیمش را چقدر
میبیند ،گفت :شانس صعود ما باالست چون به شرایط
خوبی رسیدهایم .روند چند ماه اخیر تیم ملی کره نشان
از س��یر صعودی ما دارد .من وظیفهام این است تیمها
را آنالی��ز کنم و باید بدانم ترکمنس��تان و لبنان چگونه
بازی میکنند .س��رمربی تیم ملی کره در پاسخ به این
سؤال که ستارههای خوبی را در اختیار دارد و چگونه از

آنها بهره میگیرد گفت :ستاره تضمین صعود نیست و
مهم این است که بازیکن در روز مسابقه چه عملکردی
داش��ته باش��د .وی در ادامه این گفتوگو در خصوص
مسابقه دوس��تانهای که با تیم ملی ایران چندی پیش
در کره جنوبی برگزار شد ،گفت:ایران یکی از قطبهای
اصلی فوتبال آسیاست و اس��تعدادهای فراوانی دارد .با
وج��ود آنکه در یک بازی دوس��تانه به میدان رفتیم اما
کار س��ختی داش��تیم .بنتو در پاس��خ به این سؤال که

آیا تمایل دارد دوباره با ایران روبرو ش��ود ،گفت :چون
تیمی به نام ترکمنس��تان در گروه ما وجود دارد و نوع
و فیزی��ک بازیاش نزدیک به ایران اس��ت از بازی با
ایران اس��تقبال میکنم .البته اگر قرار باشد مسابقهای
برگزار ش��ود رؤسای فدراس��یون دو کشور باید این کار
را با یکدیگر توافق کنند اما من به عنوان سرمربی تیم
مل��ی کره به برگزاری چنین ب��ازیای تاکید دارم .وی
تاکید کرد:ما در ماههای پیش رو در فیفادی یک جای

خالی داریم و باید ببینیم قبل از اکتبر چه زمانی باید به
مصاف ترکمنستان و لبنان برویم و آیا این امکان وجود
دارد که قبل از آن دیداری دوستانه با ایران داشته باشیم
یا خیر .همه چیز مربوط به رؤس��ای فدراسیونهای دو
کش��ور است .سرمربی تیم ملی کره در خصوص اینکه
تیم ملی ایران با ویلمتوتس چه تفاوتی با تیم ملی ایران
در زمان کیروش داشت ،گفت :حقیقتا تفاوت از زمین
تا آسمان بود .کامال مشخص بود که کیروش  8سال
در این جا حضور داش��ته و بازیکنان به خوبی یکدیگر
را میش��ناختند .سبک بازی ویلموتس هم متفاوت بود
و آن چیزی نبود که ما فکرش را میکردیم و نس��بت
ب��ه تیم ملی زمان کیروش تفاوت داش��ت .وی تاکید
کرد:ای��ران همیش��ه جزو بهترینهای آس��یا بوده و در
گروهش اول ش��ده اس��ت .ایران در دوره گذشته جام
جهان��ی هم صعود کرده و ش��انس زیادی برای صعود
برای جام جهانی آینده دارد .بنتو در پایان این گفتوگو
در خص��وص اینکه برنامههایش برای تیم ملی کره در
راه جام جهانی چیست،گفت:از حاال نمیتوانم به مراحل
بعد از این مسابقات فکر کنم که اگر این اتفاق بیفتد ما
مرحل��ه ابتدایی را هم میبازیم هر وقت به جام جهانی
رسیدیم برنامهریزی میکنیم ولی هدف من این است
ک��ه تیم ملی کره جنوبی تنه��ا در مرحله گروهی جام
جهانی نباشد و به مراحل بعد هم صعود کند.

کربکندی :مشکلی برای صعود به جامجهانی نداریم

پیشکس��وت فوتبال ایران گفت :اگرچ��ه تیم ایران در
انتخابی جام جهانی با عراق همگروه ش��ده و این تیم
گربه س��یاه فوتبال ایران است اما مشکلی برای صعود
نخواهیم داشت .رسول کربکندی در گفتگو با آنا ،درباره
انتخابی جام جهانی  ۲۰۲۲قطر و تیمهای همگروه با
ایران گفت :در انتخابی جام جهانی ما با تیمهای عراق،
بحرین ،هنگکنگ و کامبوج همگروه شدند .معمو ًال
ما در مراحل اول مش��کلی نداریم و میتوانیم از گروه
خودم��ان صعود کنی��م .البته در این گ��روه تیم عراق
حریف سرس��ختی برای ما محس��وب میشود .عراق
گربهسیاه فوتبال ایران است و از این بابت کار سختی

انتخابات فدراسیون کشتی صبح برگزار و علیرضا دبیر به
عنوان رئیس فدراس��یون انتخاب شد .به گزارش خبرنگار
ورزش��ی خبرگزاری تس��نیم ،مجمع انتخاباتی ریاس��ت
فدراس��یون کشتی از س��اعت  10صبح دیروز با حضور ٧
نامزد و با ریاس��ت محمدرضا داورزنی ،معاون وزیر ورزش
آغاز ش��د.در پایان این انتخابات علیرضا دبیر در دور دوم و
با  31رای از  43رای ماخوذه برای  4سال به عنوان رئیس
جدید فدراسیون کشتی انتخاب شد.سید اصغر آزوره ،جاسم
امیری ،حمید بنی تمیم ،علی اکبر جیره س��رایی بازار کرد،
محمدرضا صالحی ،عبدالمهدی نصیرزاده و علیرضا دبیر
کاندیداهای ریاست فدراسیون بودند .جیره سرایی و جاسم
امیری از انتخابات انصراف دادند و محمدرضا صالحی نیز
در مجمع حاضر نشده بود.در حالی که خبرنگاران زیادی از
رسانههای گروهی برای پوشش خبری این مجمع خبرساز
در آکادمی حاضر شده بودند ٢٥ ،دقیقه بعد از شروع مجمع
خبرن��گاران اجازه ورود به مجم��ع را پیدا کردند که در این
هنگام آزوره و جاشم امیری برنامههایشان را اعالم کرده
بودند.حمید بنیتمیم سومین نامزدی بود که برای اعضای
مجم��ع صحبت کرد و ابتدا در مورد س��وابق مدیریتیاش
توضیحاتی ارائه کرد .وی گفت ١٤ :س��ال هست که کار
اجرایی انجام میدهم .از زمانی که  ٣٢کیلو بودم کش��تی
را آغ��از کردم .عناوین آنچنانی ندارم و در مدت فعالیتم در
فدراسیون کشتی عناوین زیادی کسب شد.وی همچنین

عراق گربهسیاه فوتبال ایران است

مقابل این تیم داریم ،ام��ا با توجه به تجربهای که در
س��ه دوره گذشته داش��تهایم ،فکر میکنم که مشکل
آنچنانی نخواهیم داش��ت .وی ادام��ه داد :البته عراق
همیش��ه برای فوتبال ایران دردسرس��از بوده و در این
مرحله هم میتواند مشکلساز شود .ضمن اینکه قطع ًا
خود آنها هم دوس��ت نداشتند با ایران همگروه شوند.
همانطور که ما نس��بت به عراق نگران هستیم ،آنها
هم از تیم ایران میترسند و نگران هستند .به هر حال
من فکر میکنم دو تیم عراق و ایران سرس��ختترین
حریفان این مرحله هس��تند .پیشکسوت فوتبال ایران
در م��ورد تفاوت تیم ملی با هدایت ویلموتس نس��بت

ب��ه دوران کیروش گف��ت :ویلموت��س از زمانی که
ب��ه فوتبال ایران آمده اس��ت ،تنها دو م��اه میگذرد و
آنچنان ش��ناختی از ملیپوشان پیدا نکرده است .او در
صحبتهایش عنوان کرده که به دنبال فوتبال نفوذی
و حملهای اس��ت .این تفکر خیلی خوبی است اما باید
ببینیم در عمل چقدر به آن توجه میش��ود .زمانی که
ک��یروش کار دفاعی در تیم مل��ی را آغاز کرد ،چهار
الی پنج س��ال روی آن کار کرد تا تیم توانست دفاعی
کار کند .بنابراین اگر االن س��رمربی تیم به دنبال کار
حملهای اس��ت ،باید ابزار و شرایط آن را فراهم کند و
طبیعی اس��ت که مربی جدید خیلی با تفکرات فوتبال

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی شد

در مورد امور مالی فدراسیون در این مدت گفت ١١ :میلیارد
گردش مالی داشتیم که بخش��ی از آن به صورت مازاد از
وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و بیش از هفت میلیارد
از اسپانسر و بخش خصوصی تامین شد.بنیتمیم در پایان
صحبتهایش یادآور ش��د که این توانای��ی را دارد تا بین
خانواده کشتی آشتی برقرار کند.همچنین علیرضا دبیر یکی
دیگر از کاندیداها در مجمع گفت :من به زبان کشتیگیری
ح��رف میزنم .کاش امیرخادم و جدی��دی هم بودند .آنها
بزرگ هس��تند اجازه بدهید آنها هم باشند .همه بچههای
نظام هستند و ای کاش بودند .اکثر اعضای مجمع بزرگان
من هستند و مربی من بودند .با برخی از آنها قهرماتی رو
آغاز کردم و به پایان رساندم.وی تاکید کرد :تیم کارشناسی
بسیار قوی داشتیم .فدراسیونهای آمریکا و روسیه را از نظر
برنامه ریزی آنالیز کردیم .همه دوست دارند در ورزش کشتی
باشند .ورزش کشتی از فدراسیون کشتی بزرگتر است .در
جذب اسپانسر و برند کشتی ضعیف بودیم و صدمات زیادی
خوردی��م .با یک برنامه دقیق  12س��اله میتوان قهرمان
المپیک شد .المپیک  2020هم مهم است و باید توجه شود
اما نمیتوان از حاال خود را قهرمان  2020دانس��ت .برنامه
ریزی بلند مدت و میانمدت الزم است.دبیر تصریح کرد :ما
در حوزه اقتصادی هم با چالش مواجه هستیم .رسول خادم
و امیر خادم برای من قابل احترام اس��ت و باید مثل دیگر
بزرگان مقابل آنها از جا بلند شوم .خواهش میکنم حاشیه

w w w. t e j a r a to n l i n e . i r

آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را
در پايگاه اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد

س��ازی نکنید .اینکه میگویند من ای��ن بانک و آن بانک
را میآورم درست نیست .کش��تی درآمد پایدار میخواهد.
من در مدیریت شهری همچنین تجربه ای دارم .کشتی به
درآمد پایدار نیاز دارد .نکته بعدی کاهش نسل کشتی گیر
است .سال  76که در کنار دوستان بودم یکمیلیون کشتی
گیر فعال داشتیم اما االن با  80میلیون جمعیت در ایران آمار
بس��یار پایین است .من برخالف مدیریت قبلی فدراسیون
 90درصد نیرو را در هیئت استانها در نظر خواهم گرفت و
جلسات را برگزار میکنم .من مدیریت عملیاتی را در دستور
کار دارم .اردوی تیم ملی جای آمادگی است و باشگاه جای
سازندگی .ما از طریق انستیتو مدیریت میکنیم و نمیتوان
همه چیز را به مربی تیم ملی س��پرد .من در فدراس��یون
نمینش��ینم و دستور بدهم بلکه خودم و تیمم به استانها
میرویم و به امور رسیدگی میکنیم.عبدالمهدی نصیرزاده
نی��ز بعد از علیرضا دبیر ،برخ�لاف نامزدهای قبلی ،بدون
پاورپوینت برنامههایش را ارائه کرد و تاکید داشت هیچوقت
بودجه کشتی با تعداد مدالهایش همخوانی نداشته است.
وی نداشتن پشتوانه و عدم توزیع عادالنه بودجه را مشکل
کشتی دانست.در مجمع  43نفر حضور داشتند و رئیس آینده
فدراسیون کشتی با  22راس سکاندار کشتی میشد.در دور
اول انتخابات علیرضا دبیر  ،18نصیرزاده  12و بنیتمیم 11
رای و آزوره  2رای کسب کردند .در نتیجه دبیر و نصیرزاده
به دور دوم راه یافتند .انتخابات در دور دوم برگزار شد و در

ایران آشنایی ندارد و باید به او فرصت داد تا به شناخت
برسد .کربکندی تأکید کرد :اینکه تیم ملی با تیم امید
ب��ازی تدارکاتی برگزار ک��رد ،ویژگی مثبت ویلموتس
اس��ت و به این معنی اس��ت که او به دنبال ش��ناخت
کامل فوتبال ایران اس��ت و میخواهد تمام بازیکنان
را در تمامی ردههای سنی شناسایی کند .امیدوارم این
مربی با تیمهای باش��گاهی هم تعامل داش��ته باشد و
حت��ی بازیهای تدارکاتی با این تیمها برگزار کند چرا
که باعث میش��ود بازیکنان بیشتری برای اردوی تیم
ملی شناس��ایی شوند ،موضوعی که در زمان کیروش
کمتر شاهد آن بودیم.

نهایت علیرضا دبیر با  31رای به عنوان رئیس فدراس��یون
کشتی انتخاب شد .نصیرزاده نیز رای  12کسب کرد.
دبیر به تنهایی نمیتواند کشتی را اداره کند


محمد رض��ا داورزنی مع��اون توس��عه ورزش قهرمانی و
حرفهای ،وزارت ورزش و جوانان در حاشیه مجمع انتخابات
ریاس��ت فدراسیون کشتی اظهار داش��ت :از تمام اعضای
مجمع تشکر می کنم چرا که مسئولیت سنگینی داشتند.
به کاندیداها هم خس��ته نباش��ید می گویم.وی ادامه داد:
مجمع انتخابات امروز تمام شد .بحث ها و اختالف نظرها
امروز باید پایان یابد و یک وفاق ملی در کشتی کشور اتفاق
بیفتد .دبیر به تنهایی نمی تواند کار کند مگر اینکه اتفاق و
وفاق بین استانها و مربیان و کشتی گیران بوجود بیاید و از
ظرفیت های موجود استفاده شود.داورزنی ادامه داد :اگر می
خواهیم کش��تی به روزهای اوج خود برگردد چاره ای جز
این نداریم که از تمام ظرفیت استانها برای پیشرفت کیفی
استفاده کنیم .ما در استانها ظرفیت بسیار خوبی داریم که
باید از آنها استفاده شود .انتظار رسانه ها و مردم و مسئوالن
این است که ورزش کشتی همیشه موفق باشد و باید همه
ت�لاش کنیم تا این برند به موفقیت برس��د.وی ادامه داد:
حکایت ما حکایت آتش یک شب در نیستان افتادن است.
زمانی که شاهد اختالف نظر اهالی کشتی باشیم دیگر نباید
انتظار موفقیت در این رشته را داشته باشیم .باید اختالف ها
را کنار بگذاریم و نظرات همدیگر را بپذیریم.
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اخبار
چرا معروف همراه تیم ملی به ایران
نیامد؟

سرپرس��ت تیم ملی والیبال گف��ت :معروف از
مرخصی  ۶روزهاش اس��تفاده کرد و به محض
ش��روع تمرینات ک��ه یک هفته دیگر اس��ت
خودش را میرساند .امیر خوشخبر در گفتگو
با آنا ،پس از حضور در ایران با تیم ملی والیبال
درباره عملکرد ملیپوش��ان در لیگ ملتهای
والیبال گفت :اگر بخواهیم در مجموع عملکرد
تیم ملی والیبال را در لیگ ملتها ارزیابی کنیم،
خوشبختانه ملیپوش��ان کارنامه درخشانی به
جای گذاش��تند .ما در رقابتهای لیگ ملتها
تنها پنج باخت مقابل روسیه ،لهستان ،آمریکا،
برزیل و فرانس��ه داش��تیم .بنابرای��ن با توجه
ب��ه بردهایی که به دس��ت آوردی��م ،عملکرد
ملیپوشان بسیار درخش��ان بود .وی ادامه داد:
بعد از رقابتهای لیگ ملتها انتقادهایی هم
به تیم ملی مبنی بر اینکه چرا از بازیکنان جوان
استفاده نمیکند ،شده بود .این مسئله در حوزه
اختیار من نیست که بخواهم آن را تحلیل کنم
و کارشناسان والیبال باید در موردش نظر بدهند.
اگر واقع�� ًا تصمیم بر این اس��ت که بازیکنان
باتجربه کنار گذاشته شوند و به بازیکنان جوان
میدان داده شود ،این تصمیمی است که باید از
سوی فدراسیون گرفته شود اما در مجموع به
نظرم با توجه به عملکرد خوب ملیپوشان نباید
چنین انتقادهایی مطرح شود.
انتقاد ملیپوش بوکس از انتخابیهای
تیم ملی!

بوکس��ور با س��ابقه تیم ملی ای��ران از نحوه
برگزاری مس��ابقات انتخابی تی��م ملی انتقاد
و اع�لام نارضایت��ی کرد .رض��ا مرادخانی در
گفت و گو با ایس��نا با انتقاد از نحوه برگزاری
انتخابیهای درون اردوی��ی تیم ملی بوکس
گفت :روز یکش��نبه مس��ابقات انتخابی درون
اردویی تیم ملی بوکس برگزار شد که شرایط
چندان مناسبی نداش��ت .من توانستم در این
مسابقات به فینال برس��م ،اما به دلیل پارگی
ابرو اجازه ندادند که در مبارزه فینال وزن +۹۱
کیلوگرم شرکت کنم .دارنده مدال برنز بوکس
آسیا ادامه داد :به عنوان یک عضو کوچک که
 ۱۲سال است در بوکس ایران هستم ،تجربه
مسابقات آس��یایی و جهانی را دارم و چندین
دوره هم طالی ایران را کسب کردهام .بعد از
مدتها تمرین در حال جا افتادن در وزن جدید
هستم ،اما مسابقات انتخابی را شاهد بودم که
شرایط خوبی نداش��ت و بنده به نحوه داوری
و برگزاری مسابقات اعتراض دارم .البته آقای
ثوری رئیس فدراس��یون بوکس لطف داشته
و گفتهاند فیلم مس��ابقات را برای او ببرم تا از
نزدیک این مبارزات را تماش��ا ک��رده و درباره
داوریها و نحوه امتی��از دهی آنها در مبارزه
بنده نظر بدهند.
براتی داور دادگاه  CASشد

رئی��س کمیت��ه حقوق��ی و تدوی��ن مقررات
فدراس��یون فوتبال ایران به عنوان داور دادگاه
بین المللی ورزش ( )CASمنصوب ش��د .به
گزارش «عص��ر ایرانیان» به نقل از س��ایت
فدراس��یون فوتب��ال ،با تصمیم ش��ورای بین
الملل��ی داوری ورزش ( ،)ICASاحمدرض��ا
برات��ی رییس کمیته حقوقی و تدوین مقررات
فدراس��یون فوتبال کش��ورمان به عنوان داور
دادگاه بین الملل��ی ورزش ( )CASدر لوزان
س��وییس منصوب ش��د .دادگاه عالی ورزش
( )CASدارای دو لیس��ت جداگان��ه از داوران
است که ش��امل داوران ویژه فوتبال و داوران
سایر رشته های ورزشی می باشد و با تصمیم
( )ICASنام احمدرضا براتی در هر دو لیست
داوران ویژه فوتبال و داوران عمومی قرار گرفته
است .دادگاه عالی ورزش ،باالترین نهاد حل و
فصل اختالفات ورزش��ی و مرجع رسیدگی به
شکایت از آرای صادره توسط نهادهای ملی و
بین المللی ورزش��ی در جهان است و مقر این
دادگاه در لوزان سوئیس است.
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