فوتبال

تمجید رسانه ایتالیایی از آقای گل جهان؛

رونالدو به گرد پای دایی هم نخواهد رسید!

احتمال فسخ قرارداد استراماچونی
زیاد است

بنا به نوش��ته یک رس��انه ایتالیایی ،احتمال
زیادی برای فسخ قرارداد آندرا استراماچونی
با استقالل وجود دارد .به گزارش فارس ،طی
روزهای گذشته چند رسانه ایتالیایی از جمله
س��ایت توتومرکاتو از احتمال فس��خ قرارداد
مربی کنونی آبیپوش��ان پایتخت خبر دادند.
بعد از آنکه دیماریتسیو ،روزنامهنگار ورزشی
صاحبنام ایتالیا در س��ایت خود این خبر را
برای نخس��تین مرتبه درج کرد ،توتو مرکاتو
نیز آن را بازتاب داد .امروز توتو مرکاتو نوشت
در پی کنارهگیری معاون باشگاه استقالل که
در عدم به خدمتگیری  3بازیکن مورد نظر
اس��تراماچونی ،تأثیرگ��ذار بوده ،ش��رایط به
گونهای است که مربی ایتالیایی و تیم ایرانی
هر یک راه خود را خواهند رفت .توتومرکاتو
مدعی ش��ده با توجه به اتفاق ًا ،امکان زیادی
برای ادامه همکاری طرفین نیست و به نظر
میرسد که شرایط به مرحله پایان همکاری
نزدیک ش��ده اس��ت .این رس��انه در پایان
همچنین عنوان کرده ام��روز روز مهمی در
ماجرای استراماچونی در تیم استقالل است.
استارت لیگ برتر فوتبال از  ۳۱مرداد
زده میشود

رئیس س��ازمان لیگ فوتبال ای��ران گفت:
رقابتهای نوزدهمین دوره لیگ برتر از روز
 ۳۱مرداد آغاز میش��ود .به گزارش س��ایت
سازمان لیگ ،حیدر بهاروند گفت :در آخرین
جلسهای که در فدراسیون فوتبال و با حضور
مهدی تاج رئیس فدراس��یون برگزار کردیم
وضعیت ورزش��گاههای حاضر در لیگ برتر
مورد بررس��ی نهایی قرار گرفت و در نهایت
تصمیم بر این شد که نوزدهمین دوره لیگ
برتر (جام خلیج فارس) فصل  ۹۸-۹۹از روز
 ۳۱مرداد آغاز ش��ود .هفته نخست مسابقات
در روزهای  ۳۱مراد و اول ش��هریور برگزار
میش��ود .وی اف��زود :باش��گاههایی نیز که
ورزشگاههایش��ان هنوز آمادگ��ی برگزاری
مسابقات را ندارند و الزامات ایمنی و امنیتی
مورد نظر در آنها به طور کامل اجرایی نشده
مسابقاتش��ان در شهر یا اس��تان بیطرف و
بدون حضور تماشاگران برگزار میشود.
آزمون در تیم منتخب هفته پنجم لیگ
برتر روسیه

نام سردار آزمون در تیم منتخب هفته پنجم
لیگ برتر روس��یه دیده میش��ود .به گزارش
تسنیم ،تیم فوتبال زنیت س��نپترزبورگ در
هفته پنجم لیگ برتر روسیه به مصاف دینامو
مس��کو رفت و با نتیجه  2بر صفر به پیروزی
رس��ید که طی آن س��ردار آزمون ملیپوش
فوتبال کش��ورمان یک پاس گل داد .صفحه
توئیت��ری مس��ابقات لیگ برتر روس��یه ،روز
سهشنبه تیم منتخب هفته پنجم این مسابقات
را منتشر کرد که نام سردار آزمون در این تیم
دیده میشود .راکیتسکی دیگر بازیکن زنیت
است که در این تیم حضور دارد.
میداوودی کفشهایش را آویخت

میالد میداوودی از فوتبال خداحافظی کرد.
به گزارش ایسنا ،میالد میداوودی ،مهاجم ۳۴
ساله خوزستانی که سابقه بازی در استقالل
و تیمملی فوتبال ایران را در کارنامه دارد ،با
انتشار پس��تی در صفحه اینستاگرام خود به
صورت رس��می از دنیای فوتبال خداحافظی
کرد و به دوران حرفهای خود پایان داد.
فروش یا انتقال قرضی کاوه رضایی تا
پایان ماه جاری

یک رسانه معتبر ورزشی بلژیک خبر جدیدی
درباره آینده کاوه رضایی ،مهاجم ایرانی کلوب
بروژ منتش��ر کرد .به گزارش تسنیم و به نقل
از س��ایت فوتبال کرانت بلژیک ،کاوه رضایی
که از همراهی کاروان کلوب بروژ در س��فر به
اوکراین برای بازی برگشت مرحله حذفی لیگ
قهرمانان اروپا برابر تیم دینامو کیف بازمانده بود
در بازی هفته سوم ژوپیلر لیگ بلژیک فرصت
حض��ور در می��دان را نیافت .بر اس��اس این
گ��زارش ،کاوه رضایی پس از اوکرکه ،اوپندا و
ووسن مهاجم چهارم کلوب بروژ است و سران
این باش��گاه تا پایان ماه ج��اری این بازیکن
ایرانی را به فروش خواهند رساند با به صورت
قرضی راهی تیم دیگری میشود.
بیرانوند مقابل استقالل در دربی
پایتخت محروم نیست

دروازهب��ان ملیپ��وش پرس��پولیس تهران
مش��کلی برای دیدار با اس��تقالل در دربی
پایتخت ندارد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،علیرضا بیرانوند ،دروازهبان ملیپوش
تیم فوتبال پرسپولیس تهران که پس از دیدار
مقابل پارس جنوب��ی جم در چارچوب هفته
پایانی لیگ هجدهم با محرومیت تعلیقی ۳
جلسهای از همراهی تیمش محکوم شد اما
بیرانوند تنه��ا نمیتواند مقابل پارس جنوبی
بازی کند و مش��کلی برای دیدار با استقالل
تهران ندارد .دیدار هفته نخست  ۳۱مرداد در
ورزشگاه آزادی برگزار میشود.

یک رس��انه ایتالیایی ب��ه تمجید از علی
دای��ی ،مهاج��م س��ابق تیم مل��ی ایران
پرداخت .به گزارش باش��گاه خبرنگاران
ج��وان ،علی دای��ی مهاجم و س��رمربی
روزهای گذش��ته تیم ملی ای��ران ،مورد

تمجید یک س��ایت ایتالیایی قرار گرفت.
این رس��انه ایتالیای��ی در تمجید از دایی
نوش��ت :عل��ی دای��ی از تأثیرگذارتری��ن
بازیکنان ایران��ی در بازیهای ملی بوده
و بیش��ترین تعداد بازی را برای ایرانیها
انجام داده اس��ت .دایی در س��ال ۱۹۹۸
مقاب��ل آمری��کا فوقالعاده ظاهر ش��د و
تواناییهای خود را نشان داد .دایی گرچه
استعداد نابی داش��ت ،اما چندان شناخته

ش��ده نبود .اس��تعداد او به قدری باال بود
که حتی کریستیانو رونالدو به گرد پایش
هم نمیرسید .علی دایی  ۱۰۹گل در رده
مل��ی به ثمر رس��انده و این مهم را برای
مهاجمانی ،چون کریستیانو رونالدو تبدیل
به یک حسرت کرده است .رونالدو با ۸۸
گل زده در تعقیب دایی است و در رویای
خود ب��ه  ۱۰۹گل علی دایی فکر میکند
تا بتواند آن را به تصاحب خود در بیاورد.

دایی تمام آمار و ارقامهای فوتبالی را در
ره ملی به خود اختصاص داده که رونالدو
در کس��ب آن ن��اکام مانده اس��ت .دایی
در س��ال  ۲۰۰۷بازنشسته ش��د و اکنون
به س��رمربیگری مش��غول است .دایی به
قدری مس��تعد بود که به لیگ آلمان راه
پیدا کرد و توسط بکن بائر در بایرنمونیخ
به کار گرفته شد ،اما آنطور که باید دیده
نش��د .دایی در سن  ۲۴سالگی فوتبال را

ش��روع کرد و با این ح��ال حریص بود تا
رکوردها را به نام خ��ود تغییر دهد .دایی
ن��ه تنها در فوتبال فوقالعاده بود بلکه در
زندگی ش��خصیاش در کمک به فقرا و
کارآفرینی هم مؤثر عمل کرده اس��ت و
تمجی��د همگان را به دنبال خود میبیند.
ب��ا این ح��ال دایی ب��ه خاط��ر تأخیر در
کنارهگی��ریاش از رده مل��ی با وجود ۳۷
سال سن همیشه مورد انتقاد قرار گرفت.

زرینچه:

برخی مریضها خط میگیرند تا استقالل به حاشیه برود

بگوید؛ چون اگر هوادار اس��تقالل پش��ت تیمش باشد،
مطمئنا هم باشگاه موفق میشود و هم تیم انسجام پیدا
هم و غم ما این است که امسال استقالل
میکند .تمام ّ
قهرمان شود و ما دوست داریم با وجود مشکالت ،تیم را
به عنوان قهرمانی برسانیم ،اما با این رفتارها نمیشود.

گ�روه ورزش�ی :سرپرس��ت تیم فوتبال استقالل گفت:
در بی��ن هواداران اس��تقالل افراد مریضی هس��تند که
میخواهند جو را علیه استقالل کرده و تیم را به حاشیه
ببرند اما هوادار واقعی که من میشناسم همیشه پشت
تیمش بوده اس��ت .جواد زرینچه در خصوص دیدار روز
گذش��ته تیم اس��تقالل مقابل پیکان که البته در پشت
ورزش��گاه با حواشی توأم بود صحبتهای زیر را انجام
داد:

البته قبول کنید مشکالت هم هست.


صد درصد .مگر میشود مشکلی نباشد؟ مشکل وجود
دارد ،ام��ا نباید بعضی اف��راد با این رفتاره��ا روی تیم
استقالل اثر بگذارند.

ش�ما در مورد بازی اس�تقالل و پی�کان چه صحبتی

دارید؟

این چند نفری که مقابل باشگاه تجمع کردهاند ،جزو

همان افراد دیروز هستند؟

من هیچ بحث فنی ندارم اما در مورد مس��ائلی که روز
گذشته روی سکوها اتفاق افتاده ،صحبت خواهم کرد.
ظاهرا حواشیای هم ایجاد شده بود.


بله ،متاسفانه عدهای به من فحاشی کردند و شعار «حیا
کن ،رها کن» س��ر دادند که من از آنها تش��کر میکنم.
دستشان درد نکند .اما وقتی این شعارها را سر میدهند؛
یعنی مشکالتی وجود دارد که باید آنها را بازگو کرد .اینها
که شعارهایی میدهند دش��من استقالل هستند و من
باید خیلی ش��فاف در موردش��ان صحبت کنم .هواداران
اس��تقالل تحت هر شرایطی پش��ت تیمش میایستد و
علیه کس��ی موضع نمیگیرد .زمان��ی که چند نفر درک
نمیکنند اس��تقالل میزبان مسابقه نیست ،من باید چه
کاری انجام بدهم؟ من هوادار استقالل را زمانی که این
تیم در دس��ته سوم بود شناختم ،آنها از تیمشان حمایت
میکردن��د و ذرهای کم نمیآوردن��د ولی االن یک عده
فقط هدفشان نابودی استقالل است و هر کاری دلشان
بخواهدمیکنند.

استقالل بوده که هواداران از ما خرده میگیرند؟ مسئول
حراست اس��تادیوم دیروز اعالم کرد بازی با درخواست
سرمربی تیم پیکان پشت درهای بسته باید برگزار شود
و ما هم میهمان آنها بودیم .چه کار باید انجام میدادیم؟
هر زمان که تماشاگران به محل تمرین ما آمدند ،سعی
ک��ردم آنه��ا را راه بده��م .پریروز هم با س��رمربی تیم
صحبت کردم و از او خواهش کردم هم هواداران و هم
خبرنگاران هفتهای یک جلسه در تمرین باشند .آیا من
باید فحش بشنوم و علیه من شعار بدهند؟ به نظرم این
رفتارها خطی است.

من از ش��ما میپرس��م؛ مگر از روزی که جواد زرینچه
سرپرست استقالل شده تماشاگران کم و بیش به داخل
ورزشگاه و تمرینات نیامدهاند؟ مگر میزبان مسابقه دیروز

ای��ن ج��ور رفتارها به جز ضربه تیم اس��تقالل و اینکه
انس��جام تیم ما را بگیرد ،چیز دیگ��ری ندارد .هواداران
ما نباید به دنبال آدمها و افراد باش��ند و باید اس��تقالل
را حمای��ت کنن��د .اگر آنها حامی تیم ما باش��ند ،من با

ام�ا عدهای پش�ت درها معتقد بودند آنه�ا باید وارد

ورزشگاه میشدند.

یعنی چه؟


تیم امس��ال ق��ول قهرمانی میدهم ،ام��ا اگر به دنبال
منافع افراد و اشخاص باشند ،هرگز نمیتوانند قهرمانی
استقالل را ببینند ،چون همیشه این رفتارها به ما ضربه
میزند.

منظور ش�ما از برخی آدمها و برخی افراد چیس�ت؟

شاید هواداران بخواهند خیلی چیزها را بدانند.

 50تا  100نفر روز گذش��ته پش��ت درها شعار میدادند
«فتحی حیا کن ،اس��تقالل را رها کن» .سوال من این
اس��ت؛ آیا فتحی کاری کرده که شعار حیا کن ،رها کن
باید بش��نود؟ این شعارها معنی دارد .در بین این آدمها،
افرادی مریض هستند که از افراد دیگری خط میگیرند
که آن فرد خودش هم مریض اس��ت .البته من آنها را
خوب میشناسم و امروز هم به امیرحسین فتحی گفتم؛
اگر ش��ما حرفی درباره آنها نمیزنی��د ،من میزنم .به
مدیرعامل باشگاه گفتم شفاف مشکالت را به هواداران

نه ،ممکن است در بین این تماشاگران افراد دلسوز هم
وجود داش��ته باشد ،اما تماش��اگر استقالل باید باهوش
باش��د و راه افرادی که دوست دارند تیم ما دچار چالش
شود را نروند .بازهم میگویم یکسری افراد واقعا دلسوز
استقالل هس��تند و به آنها خردهای نیست .من چیزی
را کتمان نمیکنم .یک مش��کالت اداری وجود داشته
و صحبتهای��ی هم بین فتحی و اس��تراماچونی انجام
ش��ده و اگر هم مسئلهای بوده حل میشود ،اما جریان
آنقدر بزرگ نیست که شما بخواهید فکر کنید تبدیل به
بحران شده است.
یعنی خیال تماشاگران استقالل از بابت استراماچونی

راحت باشد؟

چرا نباش��د؟ ما تمرین داریم ،سرمربی تیم شب گذشته
برنامه تمرین��یاش را اعالم کرده و امروز هم در زمین
تهرانسر تمرین میکنیم و پنجشنبه هم با عقاب بازی
میکنیم .مش��کالت هم همه حل ش��ده و تماشاگران
نگ��ران نباش��ند و مطمئ��ن باش��ید کار را خوب پیش
میبریم.
تکلیف دروازهبان دوم چه شد؟


بهزاد غالمپور با یک گلر صحبت کرده و قرار است او از
امروز در تمرینات شرکت کند تا وضعتیش را بسنجیم.

احتمال حذف تیمهای ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا

سرمربی اسبق تیم ملی امید گفت :شرایط فوتبال ایران بسیار خراب شده و
معضالت حل نشدهای داریم که با برطرف نشدن آنها ،اشکاالت انباشته
میشود .به گزارش آنا ،تیم فوتبال ذوبآهن از رقابتهای لیگ قهرمانان
آس��یا حذف شد تا فوتبال باش��گاهی ایران در میان هشت تیم برتر آسیا،
نمایندهای نداش��ته باشد .هومن افاضلی در خصوص اینکه چه عواملی را
در ناکامی نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آس��یا دخیل میداند ،گفت:
ناکامی نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان مقطعی نیست و فصل گذشته ما
در این مرحله دو نماینده داشتیم .باید دورههای قبلی را تا  ۱۰سال گذشته
مورد بررسی قرار دهیم تا ببینیم چه دالیلی در موفقیت یا ناکامی تیمهای
باش��گاهی ایران دخیل بودهاند .زمانی ش��رایط ما در آس��یا بهتر بوده ولی
امسال شرایط مناسب نبود و تمامی نمایندگان کشورمان حذف شدند .وی
ادامه داد :اوضاع فوتبال ما بسیار خراب شده و معضالت حل نشدهای داریم
که با برطرف نشدن آنها ،اشکاالت انباشته میشود .کل فوتبال ما دچار
چالش مالی شده است .باشگاههای استقالل و پرسپولیس نتوانستند پول
س��رمربیان خود را پرداخت کنند و فدراسیون فوتبال برای پرداخت مارک

اس��ت .افاضلی تأکید کرد :موضوع بعدی در درآمدزایی باش��گاهها ،بحث
اسپانسرشیپ است که االن باشگاههای استقالل و پرسپولیس تمام تمرکز
خود را بر روی آن گذاشتهاند تا از طریق اسپانسر درآمدزایی کنند در حالی
ک��ه در تمام دنیا ،اسپانس��ر  ۲۰درصد از درآمد باش��گاه را تأمین میکند.
راههای دیگر برای درآمدزایی ،بلیتفروشی ،آگهیهای دور زمین ،فروش
بازیکن و فروش کاالس��ت ولی در ایران ای��ن راههای درآمدزایی اجرایی
نمیشود و باش��گاهها روز به روز فقیرتر میش��وند .وی خاطرنشان کرد:
زمانی ما در آس��یا قهرمانیهای مختلفی به دس��ت میآوردیم ولی االن
در آستانه رسیدن به سال سیام قهرمان نشدن در آسیا هستیم و با ادامه
رون��دی که پیش رو داریم ،ش��اید در لیگ قهرمانان هم ش��رکت نکنیم.
اگر مش��کالت مالی باشگاهها حل نش��ود ،حضور در معتبرترین مسابقات
فوتبال آس��یا تبدیل به رؤیا میشود و حتی بحث شرکت در این رقابتها
را باید فراموش کنیم چه برس��د به آنکه بخواهیم از قهرمانی حرف بزنیم.
وقتی احتمال حذف شدن وجود دارد قهرمانی پیشکش باشگاههای ایرانی
باشد.

عطایی:

کارشناس والیبال کشورمان گفت :عدم تعویض در بازی
مقابل روس��یه مش��کل باخت ما نبود ،بلکه نتیجهگرایی
مشکل اصلی ورزش ماست که سرمربی را وادار میکند
فق��ط به نتیجه فکر کند.بهروز عطای��ی در گفتگو با آنا،
درباره عملکرد تیم مل��ی والیبال در رقابتهای انتخابی
گزینش��ی المپیک گفت :ما در این مس��ابقات با سه تیم
ب��ازی کردهایم که از ابتدا هم تمام کارشناس��ان والیبال
معتقد بودند که تیم روس��یه یک��ی از تیمهای قدرتمند
والیبال دنیاس��ت و ش��انس اول صعود به المپیک است.
این یک واقعیت است که تیم روسیه یکی از قدرتهای
والیبال دنیاس��ت و در رقابتهای لیگ ملتهای والیبال
ه��م دیدیم که این تیم با ترکیبی از جوانان و باتجربهها
قهرمان شد.
مقابل مکزیک و کوبا برد سختی داشتیم


وی ادام��ه داد :موضوع��ی که به نظر مهم اس��ت ،این
اس��ت که ما در جریان رقابتهای گزینشی المپیک دو
پیروزی به دست آوردیم که قبل از این مسابقات ،ایگور
کوالکوویچ عنوان کرده بود که ش��رایط تیم خیلی خوب
نیست .از نتایجی که به دس��ت آمد ،این موضوع کام ً
ال
قابل تأیید بود .بازی ایران مقابل کوبا خیلی س��خت به
سود ایران تمام شد .این در حالی است که انتظار میرفت
ای��ران بتواند راحتتر کوبا را شکس��ت بدهد .در بازی با

مشکل از نتیجهگرایی در ورزش است نه کوالکوویچ

مکزیک هم ایران برابر تیمی پیروز میدان شد که در رده
سوم دنیاست اما با اینحال آن بازی که از بچهها انتظار
میرفت ،در این دو مسابقه شاهد نبودیم.

خیلی ساده است بگوییم اگر تعویض داشتیم روسیه

را شکست میدادیم

این کارش��ناس والیبال در مورد انتقادهایی که به ایگور
کوالکوویچ بابت تعویضهای او مطرح میش��ود اظهار
کرد :به نظرم اینکه بگوییم اگر کوالکوویچ تعویضهای
زیادی انجام میداد ،ما میتوانس��تیم روسیه را شکست
دهیم ،تحلیل س��ادهای اس��ت و نمیتوان به آن استناد
کرد .به این خاطر که همه ما میدانیم که روسیه قدرت
برتر والیبال جهان است و کار برابر این تیم خیلی سخت
خواهد بود .ضمن اینکه خود س��رمربی بهتر از هر کسی
به ظرفیت و پتانسیل بازیکنانش اشراف دارد ،بنابراین به
خوب��ی میداند که چه بازیکنی در چه موقعیتی میتواند
مثم��ر ثمر باش��د .اینکه چرا کادر فن��ی در برخی مواقع
تعویضهایی را انجام نمیداد ،به نظرم باید از زاویه دید
آنها به موضوع نگاه کرد.
ایراد را باید به ورزش بگیریم نه کوالکوویچ


عطایی تأکید کرد :زمانی که ایران مقابل روس��یه نتیجه
را واگ��ذار کرد ،این موض��وع قابل پیشبینی بود چرا که
کیفیت بازی ایران پایینتر از روس��یه اس��ت و همچنین

پش��توانه قوی که این تیم دارد خیلی باالتر از ماس��ت.
نمیتوان تنها به تعویض کردن یا نکردن سرمربی توجه
کرد و این موضوع را دلیل اصلی باخت ایران بدانیم .من
هیچ ایرادی به کوالکوویچ نمیگیرم بلکه به شرایطی که
ورزش ما دارد باید خرده گرفت.
نتیجهگرایی حرف اول را در ورزش ایران میزند


این کارش��ناس والیبال اظهار کرد :متأس��فانه در شرایط
فعل��ی ورزش م��ا ،نتیجهگرایی ح��رف اول را میزند و
س��رمربی هم ناچار اس��ت با توجه به این شرایط تیم را
برای مسابقات آماده کند .ما قبل از رقابتهای گزینشی
المپی��ک در لیگ ملتها به میدان رفتیم در صورتی که
میتوانستیم در این مسابقات با توجه به اینکه گزینشی
المپی��ک را پیش رو داریم از بازیکنان جوانتر اس��تفاده
کنی��م تا بازیکنان اصلی برای مس��ابقات مهم به میدان
بروند اما زمانی که از کوالکوویچ هم پرس��یده ش��د چرا
بازیکنان اصلی در لیگ ملتها به میدان بروند ،او گفت
م��ن نتیجه میخواهم و به همی��ن خاطر چنین ترکیبی
را انتخ��اب کردم .تحلیل ای��ن مربی در آن مقطع خیلی
درس��ت بود چرا که در ورزش ما همیش��ه نتیجهگرایی
حرف اول را میزند و اگر تیم با بازیکنان جوان در لیگ
ملتها به میدان میرفت و به مرحله فینال نمیرس��ید،
انتقادهای زیادی روانه این تیم میشد.
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اخبار
تعداد سهمیههای المپیک تیراندازی را
افزایش میدهیم

س��رمربی تیم ملی تیراندازی با تفنگ ایران
میگوید ش��رایط اقتصادی کش��ور روی کار
تیراندازان ایران در کس��ب س��همیه المپیک
تأثیر گذاش��ته اس��ت اما در دو مسابقه باقی
مانده تعداد س��همیهها افزایش پیدا میکند.
الهام هاش��می در گفتوگو با ایسنا به اردوی
آمادهسازی تیم ملی قبل از اعزام به مسابقات
جهانی ریو و مسابقات آسیایی قطر اشاره کرد
و گفت :در حال برگزاری اردوی آماد س��ازی
قبل از این مسابقات هستیم ،شرایط تیراندازان
خوب اس��ت و تا مسابقات بهتر هم میشود.
عالوه بر این از آنجایی که مسابقات قهرمانی
آسیا در ردههای نوجوانان و جوانان هم برگزار
میش��ود این دو رده هم در اردو هستند و در
صورتی که فدراس��یون توانایی اعزام آنها را
داش��ته باشد نسبت به انتخاب نفرات اعزامی
اقدام میکنیم .او افزود :دو شانس دیگر برای
کسب سهمیه داریم .در مسابقات ریو شانس
زی��ادی نداریم چون آخرین مس��ابقه جهانی
اس��ت و تمام کش��ورهای دنیا که س��همیه
نگرفتهاند ب��ا تمام قوا ش��رکت میکنند .به
احتمال خیلی زیاد تعداد ش��رکتکنندگان در
هر رش��ته باالی  ۱۰۰نفر خواهد بود ،این در
حالی اس��ت که در هر رشته تنها دو سهمیه
توزیع میشود.
نمایش درخشان دختر محجبه در تیم
ملی بسکتبال مصر

دختر بسکتبالیست مصری با درخشش خود
توجه فدراسیون جهانی را به خود جلب کرده
است .به گزارش فارس ،ثریا محمد ،بازیکن
تیم ملی بس��کتبال بانوان مصر است که این
روزها در جام ملتهای آفریقا نمایش خوبی
دارد .این دختر محجبه مصری با درخششی
که داشته توجه فدراسیون جهانی را هم جلب
ک��رده اس��ت .او در دیدار با س��احل عاج 21
امتیاز را به تنهایی کسب کرد .هرچند در این
بازی مصریها بازنده بودند اما درخشش ثریا
با حجاب در این بازی از چش��م رسانهها دور
نماند و به آن پرداختن��د .ثریا محمد یکی از
دختران محجبه مصری در تیم ملی بسکتبال
زنان این کشور محسوب میشود.
نمایش  4هزار نفری ووشوکاران در
روز جهانی ووشو

افاضلی :شرایط فوتبال ایران خوب نیست

ویلموتس و سرمربی قبلی تیم ملی کارلوس کیروش با مشکالت زیادی
روبهرو ش��د .سرمربی اس��بق تیم ملی امید خاطرنشان کرد :شرایط مالی
فوتبال ما هر ساله بدتر از سال قبل میشود و بدهیهای انباشته ،تیمهای
باش��گاهی را بهشدت آزار میدهد .تصور من این است که با افزوده شدن
مصائب مالی بهزودی نتوانیم در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنیم و باید در
لیگ آماتورهای آس��یا حضور پیدا کنیم ،چراکه باشگاههای ما بدهی دارند
و مدیران باش��گاهها عددها را مینویسند ولی نمیتوانند پرداخت کنند .با
بحران شدیدی روبهرو هستیم و در سطح مدیریتها این دلمشغولی برای
مدیران عادی شده است ولی این معضل بهزودی باعث حذف نمایندگان
ایران از لیگ قهرمانان آسیا میشود .وی با اشاره به مشکالت اساسی که
باش��گاههای ایرانی با آنها روبهرو هس��تند ،میگوید :باشگاههای فوتبال
م��ا ورودی مال��ی منظم ندارند .در همه جای دنی��ا حق پخش تلویزیونی
مهمترین بخش درآمد باشگاههاس��ت و  ۶۰درص��د از هزینهها را تأمین
میکن��د ولی در ایران باوجود صحبتهای فراوانی که درباره این موضوع
ش��ده اما کوچکترین اقدامی برای پرداخت به باش��گاهها صورت نگرفته
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در ج�ام جهانی بای�د ترکیبی از جوان�ان و امیدها به

میدان بروند

عطایی عنوان کرد :در صورتی که در کش��ورهای دیگر
اولویتبندی میش��ود و اگر مسابقهای از اهمیت زیادی
برخ��وردار باش��د ،بازیکنان باتجربه برای آن مس��ابقات
ب��ه می��دان میروند .در ح��ال حاضر تیم ای��ران مرحله
اول انتخابی المپیک را از دس��ت داد و ش��انس سهمیه
المپیک را باید در مسابقات دیگر کسب کند .ما مسابقات
قهرمانی آس��یا را اواخر شهریور ماه پیش رو داریم که از
اهمیت زیادی برخوردار اس��ت ،چرا که هش��ت تیم برتر
جواز حضور در مس��ابقات ق��ارهای به میزبانی چین را به
دست میآورند و در آن مس��ابقات میتوانیم به سهمیه
المپیک برس��یم .بع��د از آن رقابتهای ج��ام جهانی را
پی��ش رو داریم که کادر فنی باید برای این دو مس��ابقه
برنامهریزی درس��تی داشته باشد .چه ایرادی دارد اگر در
مس��ابقات جام جهانی ترکیبی از جوانان و امید ش��رکت
کنند و بازیکنان باتجربه کمتر تحت فش��ار قرار بگیرند.
در همین چن��د وقت اخیر ملیپوش��ان در لیگ ملتها
 ۲۰ب��ازی انجام دادند و بعد از آن در س��ه بازی انتخابی
المپیک شرکت کردند .مشخص است که این فشردگی
باعث میشود که بازیکنان شادابی قبل را نداشته باشند
و نتوانند خوب نتیجه بگیرند.

همایش روز جهانی ووش��و در میان استقبال
خوب عالقهمندان به این رش��ته و مردم در
میدان آزادی تهران برگزار ش��د .به گزارش
مهر ،این همایش بزرگ همزمان با عیدسعید
قربان در میدان آزادی تهران برگزار شد .در
این همایش تمامی س��بکها و انجمنهای
تحت پوشش فدراسیون ووشو ،دارای بخش
مج��زا ب��وده و به انجام حرکات نمایش��ی و
تمرینات رزمی پرداختند که مورد اس��تقبال
مردم قرار گرفت .آحاد مردم از این همایش
تماش��ایی که در میدان آزادی برگزار ش��د،
اس��تقبال چش��مگیری داش��ته که این مهم
نشان از جایگاه باالی ووشوی در بین مردم
و به خصوص جوانان دارد .رئیس فدراسیون
ووشو در س��خنانی به توضیح ش��رایط این
رشته در کش��ور پرداخت و به موفقیتهای
سالهای ملیپوشان کشورمان در مسابقات
مختلف اشاره کرد .معاون فرهنگی و ورزش
همگان��ی وزارت ورزش نی��ز با بی��ان اینکه
ووشو از رشتههای موفق ورزش ایران است،
گفت :حضور گس��ترده مردم در این همایش
نشان از جایگاه رفیع این رشته در بین مردم
دارد.
ملیپوش فوتسال ایران لژیونر میشود

س��پهر محم��دی
دروازه تی��م مل��ی
فوتسال کشورمان از
تیم گیتی پسند جدا
ش��د و قرار است در
اروپا به فعالیت خود
ادام��ه دهد .ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران
ج��وان ،به دنب��ال چند پیش��نهاد از تیمهای
مطرح اروپایی به س��پهر محمدی سنگربان
تیم فوتس��ال گیتی پس��ند و تیم ملی ایران،
این بازیکن پس از توافق با مدیران باش��گاه
گیتی پس��ند از جمع ش��اگردان حمید بیغم
جدا خواهد ش��د تا فعالیت حرف��های خود را
در اروپا ادامه دهد .س��پهر محمدی از س��ال
 ۹۱وظیفه حراس��ت از دروازه گیتی پسند را
عهدهدار شده بود و در این سالها تعداد بالغ
بر  ۲۰۰بازی رسمی در لیگ ایران و دو دوره
جام باش��گاههای آسیا برای نماینده اصفهان
انجام داد.

