اخبار

برانکو:

سرمربي تيم ملي را نميشناسم!

ذوب آهن جریمه نقدی شد

کمیته انضباطی رای خود را در تیم فوتبال
ذوب آهن اصفهان صادر کرد.به گزارش
سایت رسمی فدراسیون فوتبال ،دیدار تیم
های ذوب آهن و پدیده مشــهد در هفته
ششم لیگ برتر فوتبال برگزار و از سوی
مجید زادرحیم ،پزشــک تیم ذوب آهن
تخلفاتی مبنی بر ورود غیرمجاز به زمین
بازی که موجب اخراجش شــد ،صورت
گرفت .وی به توبیخ کتبی محکوم شد.
تیم ذوب آهن اصفهان به دلیل فحاشی
تماشاگرانش به داوران در پایان مسابقه به
 100میلیون ریال جریمه نقدی محکوم
شــد.تیم ذوب آهن اصفهــان به دلیل
اعتراض تعدادی از بازیکنان و کادر فنی
به تصمیم داور بعد از پایان بازی ،باید 50
میلیون ریل جریمه نقدی پرداخت کند.
انصاریفرد پس از بازی با ازبکستان
به ناتینگهام میپیوندد

مهاجــم تیمملی پس از بازی دوســتانه
مقابل ازبکســتان برای عقد قــرارداد با
باشگاه ناتینگهام فارست به انگلیس سفر
میکند.به گزارش ایسنا ،کریم انصاریفرد،
مهاجم تیــ م ملی فوتبال ایــران که در
فصل گذشته برای المپیاکوس به میدان
میرفت ،هفته گذشته از این تیم یونانی
جدا شــد .در چند روز گذشته صحبت از
حضور او در تیمهای مختلف اروپایی بود
که یکی از گزینههای اصلی او باشــگاه
ناتینگهام فارســت انگلیس اســت .این
باشــگاه انگلیسی در حال حاضر در لیگ
چمپیونشیپ (دسته یک انگلیس) حضور
دارد .یکی از موانعی که برای حضور این
مهاجم ایرانی در ناتینگهام فارست وجود
داشت ،ویزای کار این بازیکن بود.اکنون
مشــکل ویزای کار انصاریفرد حل شده
و او پــس از حضــور در بازی دوســتانه
مقابل ازبکستان به انگلیس سفر میکند
تــا قــراردادش را با این تیم انگلیســی
نهایی کند.

گروه ورزشــي :ســرمربي پرسپوليس
بــا بيان اينکه نميداند ســرمربي تيم
ملي چــه کســي اســت ،اختالفش
بــا قنبرپــور را رد کــرد و گفت :فکر
نميکنــم رامين رضاييــان بخواهد با
بازگشت به پرســپوليس حضورش در
تيم ملــي را به چالش بکشــد.برانکو
ايوانکوويــچ در نشســت خبري پيش
از بازي فردا چهارشــنبه پرسپوليس و
نســاجي مازندران در جمع خبرنگاران
حاضر در سالن کنفرانس سازمان ليگ
گفت :با تيميبازي خواهيم داشت که
عضــو جديد ليگ برتر فوتبال اســت
و فکر ميکنم بعد از بيســت سال به
رتبه برتر فوتبال ايران بازگشته است.
ميدانســتم آنها چه کار سختي براي
صعود به ليگ برتر داشتند و آن بازي
دراماتيــک با راه آهــن را به ياد دارم.
سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس ادامه
داد :بازي ســختي را براي فردا پيش
بيني ميکنم .فکر ميکنم اســتقبال
خوبي هــم از اين بازي شــود چون
هواداران نساجي هم ميآيند و انتظار
داريم هــواداران ما هــم بيايند .آنها
مطرحترين تيم حال حاضر استانشان
هســتند.به گزارش خبرنگار مهر ،وي
در خصوص وضعيت نساجي مازندران
اظهار داشــت :نکونام کارش را خيلي
خوب در اين تيم دنبال کرده است .نياز
نيســت بگوييم چه هواداران متعصبي
دارند .شــايد در حال حاضــر جايگاه
خوبي نداشته باشند اما بازيهايي که
کردند کيفيت مطلوبي داشته است .آنها
وقتي در تبريز به تســاوي يک  -يک
رسيدند جان توشاک سرمربي تراکتور
گفت اگر بــازي ده دقيقه ديگر ادامه
داشت ما ميباختيم .آنها مقابل فوالد

هم تصادفي نتيجه را از دســت دادند.
نســاجي در بازي اخيــرش هم خيلي
خــوب بود و به برد رســيد .آنها هفت
الي هشــت بازيکن جديد خيلي خوب
دارند و بازي ســختي داريم .بازيکنان
نســاجي از لحاظ مالي هم مشــکلي
ندارند و ميتوانند با تمام قوا به ميدان
بروند.ســرمربي پرسپوليس افزود :آنها
بعد از بيش از  ۲۰سال در آزادي بازي
ميکنند و ميدانيم با تمام انرژي ظاهر
خواهند شد .ما کامال به سختيهاي اين
بازي آگاه هستيم.برانکو درباره غايبان
پرسپوليس تصريح کرد :بشار رسن در
تيم ملي عراق بازي کــرد و از مچ پا
دچار مصدوميت جزئي شد .بايد امروز
شرايط او را بررسي کنيم .بيرانوند هم
که همراه تيم ملي اســت و نميتواند

آغاز نبرد ملی پوشان والیبال در
قهرمانی جهان با پورتوریکو

تیم ملــی والیبال در نخســتین گام در
رقابتهای قهرمانی جهان به مصاف تیم
پورتوریکو خواهد رفت.به گزارش مهر،
نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان
از روز یکشنبه به میزبانی بلغارستان آغاز
به کار کرد و تیم ملی ایران در نخستین
گام مرحله گروهی امروز چهارشــنبه به
مصاف پورتوریکو خواهد رفت .شاگردان
ایگــور کوالکوویچ در گروه  Dرقابتها
با تیمهای پورتوریکو ،بلغارســتان ،کوبا،
لهستان و فنالند همگروه هستند ۲۴.تیم
حاضر ،در چهار گروه  ۶تیمی حضور دارند
و در پایــان مرحله گروهی  ۱۴تیم برتر
از  ۳۰شــهریور رقابت خود را در مرحله
دوم آغاز خواهند کرد و در نهایت قهرمان
نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان
هشتم مهر ماه مشخص میشود.

بازي کند.سرمربي سرخپوشان پايتخت
درباره خبر حضور جاسوس پرسپوليس
در تمرين نساجي گفت :منچسترسيتي
بيش از  ۱۰آناليزور دارد .تمرين ما هم
که هميشه باز است و ميتوانند بيايند
تمرينات مــا را ببيننــد .درباره همان
جاسوسي که آقايان گفتهاند بايد بگويم
او را اخراج کرديم چون اين فرد را پيدا
کردند!برانکو سپس با کنايه افزود :آن
فرد کالهخود و لباس پلنگي داشت که
اســتتار کرده بود! او نتوانســت باالي
درخــت برود و چون اين شــخص را
کشف کردند ما او را اخراج کرديم! وي
درباره اينکه آيا نگــران بازي تدافعي
نســاجي نيســتيد؟ گفت :ما ميدانيم
تيمها در تهران معموال اينگونه بازي
ميکنند .در جام جهاني هم ديديد که
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تيمها همين گونه ميخواستند نتيجه
بگيرند .به هر حال مشکلي هست که
ما هم بــا آن درگيريم اما بايد برايش
راهــکار پيدا کنيــم .در هــر تمرين
تالش ميکنيم تکاليــف تاکتيکي به
بازيکنان بدهيم تــا به نتيجه مطلوبي
که ميخواهيم برســيم .بــه هر حال
تيمها شــايد فکر ميکننــد تنها راه
رســيدن بــه موفقيت همين باشــد.
سرمربي سرخپوشــان پايتخت درباره
تعويــق زمان بازي با نســاجي افزود:
مــن از مديران نســاجي و آقاي جواد
نکونام تشکر ميکنم که با درخواست
ما براي تعويق بازي موافقت کردند .اما
ايــن را هم بگويم که به هيچ بازيکني
در بازي با نســاجي بخاطــر ديدار با
الدحيل استراحت نميدهم .مهمترين

بازي ما ديدار با نســاجي است.برانکو
درباره احتمــال حضور رامين رضاييان
در پرســپوليس گفت :او گويا در يکي
از تيمهاي مطرح بلژيک بازي ميکرد.
ضمــن اينکه مــن هم در رســانهها
شــنيدهام چنيــن بحثهايــي درباره
بازگشت رضاييان مطرح شده است .اما
من فکر نميکنم با بازگشتش بخواهد
حضور در تيم ملي را به چالش بکشد!
سرمربي پرسپوليس ادامه داد :خيليها
به من ميگويند من چرا از دايي ،يحيي
گل محمــدي و بقيــه در جام جهاني
آلمان اســتفاده کردم .اما خوشحالم با
بهترينهاي فوتبــال ايران کار کردم.
حاال شايد شما (خبرنگار جوان) يادتان
نباشــد اما من با آنها به خواستههاي
خود رســيدم.در بوسان قهرمان شديم
و به سوميآسيا هم دست يافتيم .قبال
هم گفتم هم من افتخار ميکنم و هم
فوتبال ايــران بايد افتخار کند که آنها
بالفاصله پس از اتمام دوران بازي به
مربيگري روي آوردند .خوشــحالم که
همه تــاش ميکنند .رحمان رضايي،
وحيدهاشــميان و علوي کار مربيگري
ميکننــد .حتي به نظــرم علي دايي
ميتواند رئيس کنفدراســيون فوتبال
آسيا هم بشود.
وي درباره اينکه اگر بحث خداحافظي
سيد جالل حسيني از تيم ملي مطرح
است چرا به اين شــکل با او برخورد
شــده اســت تصريح کرد :سيد جالل
اينطور که بازي ميکند ميتواند خيلي
به تيم ملي کمک کند .او بيشــترين
قهرمانــي را در فوتبال ايران دارد .اگر
کسي لياقت خداحافظي از تيم ملي را
به بهترين شــکل داشته باشد شخص
سيدجالل است.

علیرضا کریمی :در سه وزن میتوانم کشتی بگیرم
آزادکار وزن ۹۲کیلوگرم ایران گفت :اگر شرایط وزنیام
بهتر بشود توانایی کشتی گرفتن در  ۹۷کیلوگرم را هم
دارم اما با توجه به فاصله کوتاه باقی مانده تا مسابقات
جهانی فکر نمیکنم امسال برسم.علیرضا کریمی
درباره برگزاری مراسم تقدیر از مدالآوران کشتی در
بازیهای آسیایی توسط حامی مالی کشتی گفت :این
عزیزان لطف کردند و در کوتاه ترین زمان ممکن بعد
از پایــان این رقابتها پاداشهای ما را همانطور که
وعده داده بودند اهدا کردند شاید در کمتر فدراسیونی
شــاهد چنین کارهایی باشیم.وی ادامه داد :امیدوارم
مسئوالن وزارت ورزش ،کمیته ملی المپیک و دولت
نیز به این صورت قدر زحمات ورزشکاران و قهرمانان
را بدانند .البته ما برای این جوایز روی تشک نمیرویم
و اگر اینطور بود دنبال کارهای دیگر میرفتیم .هدف

اصلی ما شــاد کردن دل مردم و اهتزاز پرچم ایران
در مســابقات بینالمللی است اما تشویقهای مالی
نیز بیتاثیر نیســت و به ما در این شرایط اقتصادی
انگیــزه مضاعف میدهد.به گزارش ایســنا ،دارنده
مدال طالی وزن  ۹۷کیلوگرم کشتی آزاد بازیهای
آسیایی درباره ادامه حضورش در این وزن و یا اینکه
قرار است در مسابقات جهانی در وزن دیگری روی
تشک برود گفت :هنوز هیچ چیز مشخص نیست و
اینکه قرار است چه کسی در مسابقات جهانی کشتی
بگیرد .با توجه به شــرایط وزنیام که حدود ۹۱-۹۲
کیلوگرم است توانایی کشتی گرفتن در هر سه وزن
را دارم .البته تصمیم نهایی با کادر فنی و مربیان تیم
ملی است.کریمی در پاسخ به این سوال که خودش
دوســت دارد در کدام وزن کشتی بگیرد ،گفت :اگر

شرایط وزنیام بهتر بشود توانایی کشتی گرفتن در
 ۹۷کیلوگرم را هم دارم .البته با توجه به فاصله کوتاه
باقی مانده تا مسابقات جهانی فکر نمیکنم امسال
برسم اما شاید برای مسابقات آتی بتوانم با افزایش
منطقی وزنم در  ۹۷کیلوگرم کشــتی بگیرم.وی در
مورد رقابت نزدیکی که با ابراهیمی در  ۹۲کیلوگرم
دارد و اینکه فکر میکند کدام یک عازم مســابقات
جهانی شــوند گفت :تا دو هفته مانده به مسابقات
جهانی چیزی مشخص نیست همه چیز به تصمیم
کادر فنی بستگی دارد و براساس توانایی فنی مطمئنا
بهترین فرد را انتخاب خواهند کرد .با توجه به شرایط
وزنی که دارم میتوانم در هر سه وزن  ۹۲۸۶،و ۹۷
کیلوگرم کشتی بگیرم.قهرمان بازیهای آسیایی در
وزن  97کیلوگرم درباره رقابت با حریفان عنواندار در

جاکارتا و اینکه تصور میکرد چنین نتیجهای کسب
کند ،گفت :با توجه به سطح کشتی و شرایط فیزیکی
و سرعت بیشتر راحتتر با حریفان در این وزن مبارزه
میکنم .البته من هــم اولین تجربهام را در وزن ۹۷
کیلوگرم پشت سر میگذاشتم اما چون در تمرینات
با کشتیگیران سنگین وزن تمرین میکردم راحت
بودم و مشکلی نداشتم.
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اخبار
صالحی موفق به کسب مدال برنز
اسکیت سرعت شد

بازیکن تیم ملی اســکیت سرعت موفق به
کسب مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا در
کره جنوبی در ماده وان لپ شد .به گزارش
روابط عمومی فدراســیون اسکیت ،در ادامه
مســابقات هجدهمیــن دوره رقابت های
اسکیت قهرمانی آسیا در کره جنوبی محمد
صالحی بازیکن تیم ملی اســکیت سرعت
در ماده وان لپ ،پس از پشــت سر گذاشتن
حریفان خود از  16کشــور آسیایی ،به فینال
مسابقات وان لپ راه پیدا کرد و با رقیبانی از
کشورهای کره جنوبی ،تایوان و هند به رقابت
پرداخت و مقام سومی این مسابقات را از آن
خود کرد و مدال برنز را بر گردن آویخت.
نعمتی محبوبترین کماندار
بازیهای پارآسیایی ۲۰۱۸

کمیته بین المللــی پارالمپیک زهرا نعمتی
را محبوبتریــن و موفقتریــن کمانداری
بازیهای پارآسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا معرفی
کرد .به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،
ســایت کمیته بین المللــی پارالمپیک در
تازهترین اظهار خود درباره زهرا نعمتی بانوی
کماندار تیم ملی تیروکمان جانبازان و معلولین
نوشت :با توجه به اینکه کمتر از یک ماه تا
شــروع بازی های پارآسیایی جاکارتا 2018
مانده است شاید بزرگترین رقابت در بخش
انفرادی تیرو کمان بانوان باشد جایی که زهرا
نعمتی بــا «وو چونیان» چین به رقابت می
پردازد.ســایت کمیته بین المللی پارالمپیک
زهــرا نعمتی را به عنــوان محبوبترین و
موفقترین کماندار از ایــران در بازیهای
پارآسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا معرفی کرد و افزود:
نعمتی کسی است که در رقابت های المپیک
و پارالمپیک حضور داشته و پرچمدار کاروان
ورزشــی ایران در رقابت های المپیک بوده
اســت و در پارالمپیک ریو  2016توانســته
مدال طال را بدست آورد.سایت کمیته بین
المللی پارالمپیک رقابت های تیر و کمان در
بازیهای پارآسیایی جاکارتا  2018به دلیل
حضور قهرمانان جهان جذاب دانست.

