فوتبال

آذری:

قانون محدودیت ایجنتها در فوتبال ایران به فراموشی سپرده شد

استقالل به دنبال جذب مدافع
سامپدوریاایتالیا

باشگاه اس��تقالل ایران پیشنهادی را به دنیل
پاولوویچ مدافع بوس��نیایی ارائه کرده اس��ت.
به گ��زارش مه��ر ،روزنامه «توت��و مرکاتو»
ایتالیا اعالم کرد که باش��گاه اس��تقالل ایران
پیش��نهادی را برای جذب «دنیل پاولوویچ»
مدافع چپ بوس��نیایی که سابقه بازی در تیم
س��امپدوریا را دارد ،ارائه کرده است .طبق ادعا
مرکاتو ،این مدافع که در تیم ملی بوسنی هم
ب��ازی میکند ،عالوه بر اس��تقالل با هدایت
آندره اس��تراماچونی ،از تیمهایی چون ورونا و
فروزین��ون دریافت کرده اس��ت .پاولوویچ که
سابقه بازی در سامپدوریا را دارد ،سال گذشته
به صورت قرضی در تیم کروتونه ایتالیا حضور
داشت.
فعالیت نقل و انتقاالتی پرسپولیس به
پایان رسید

فعالیت نقل و انتقاالتی تیم فوتبال پرسپولیس
تهران با جذب مادیبو مایگا به پایان میرسد.
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،تیم
فوتبال پرسپولیس تهران که با هدایت گابریل
کال��درون آماده ش��روع مس��ابقات لیگ برتر
میش��ود ،در فصل نقل و انتقاالت تابستانی،
بازیکنان��ی از جمله احمدرض��ا احمدوند ،امیر
روستایی ،امیرحس��ین بیات ،فرشاد احمدزاده،
محمدحس��ین کنعانی زادگان ،مهدی عبدی
و وحید امیری را ج��ذب کرد و درصدد جذب
مادیو مایگا مالیایی اس��ت .ای��ن بازیکن که
اکنون در ته��ران حض��ور دارد ،امروز آخرین
تستهای پزشکی خود را پشت سر میگذارد
و س��پس قراردادش را امضا خواهد کرد تا در
تمرینات تیم پرسپولیس حضور یابد .با جذب
این بازیکن ،فعالیت نقل و انتقاالتی پرسپولیس
به پایان میرسد و آنها آماده شروع لیگ برتر
میشوند .همچنین پیش از این پرسپولیسیها
درصدد ج��ذب مهاجم برزیلی نیز بودند که با
توجه به حضور علی علیپور ،محمدامین اسدی،
امیر روس��تایی و  ...در پس��ت مهاجم ،جذب
بازیکن برزیلی منتفی ش��د و قرار است مایگا
آخرین جذبشده پرسپولیسیها باشد.
طارق همام به اسماعیلی مصر پیوست

هافبک فصل گذش��ته تیم فوتبال استقالل
تهران به اسماعیلی مصر پیوست .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان ،گفته میشود طارق
همام هافبک عراقی فصل گذشته تیم فوتبال
اس��تقالل تهران ،به تیم اس��ماعیلی مصر به
توافق رس��یده و ب��هزودی قرارداد خ��ود را با
این باش��گاه به امضا خواهد رساند .صفحات
هواداری تیم نیروی هوایی عراق در توییتر این
خبر را اعالم کردهاند.
هیچ باشگاهی آمادگی ورزشگاهش را
اعالم نکرده است!

مس��ئول مس��ابقات س��ازمان لی��گ گفت:
هرزمانی باش��گاهها به س��ازمان لیگ اعالم
کنند که ورزشگاههایش��ان ش��رایط الزم را
دارند ،قرعهکشی لیگ برتر انجام و زمان آغاز
رقابتها اعالم خواهد شد .به گزارش روابط
عمومی سازمان لیگ ،سعید فتاحی در مورد
آغاز مس��ابقات فصل جدید لیگ برتر گفت:
سازمان لیگ در  ۵سال اخیر بر روی الزامات
کنفدراس��یون فوتبال آسیا مبنی بر تجهیز و
استانداردسازی ورزشگاهها تأکید داشته است.
تجهیزاتی نظیر نور استاندارد ،جایگاه مناسب
برای خبرن��گاران و نمایندگان رس��انههای
گروهی ،چمن مناس��ب و ...امسال نیز تأکید
بر ایمنسازی ورزشگاهها برای تماشاگران و
شرایط مناسبتر و بهتر برای هواداران فوتبال
داش��ته اس��ت .وی افزود :قرعهکشی و آغاز
نوزدهمی��ن دوره لیگ برت��ر در انتظار اعالم
آمادگی باشگاهها در مورد شرایط ورزشگاهها
و رعای��ت الزامات��ی نظی��ر بلیتفروش��ی
الکترونیک ،شمارهدار شدن صندلیها ،نصب
گیت الکترونیک ،اس��تقرار دوربین مداربسته
است هرزمانی که باشگاهها به سازمان لیگ
اعالم کنند که ورزشگاههایشان این شرایط را
پیدا کرده قرعهکشی لیگ برتر انجام و زمان
آغاز رقابتها اعالم خواهد شد که متأسفانه
تا این لحظه هیچ باش��گاهی اعالم آمادگی
نکرده است.
حضور مدافع سنگالی در تمرین
استقالل منتفی شد

بوکاری درامه مدافع س��نگالی مورد نظر کادر
فنی اس��تقالل ب��ه تهران س��فر نمیکند .به
گزارش سایت رسمی باشگاه استقالل ،طبق
آخرین بررس��یها و باتوجه به قوانین سازمان
لیگ «بوکاری درام��ه» امکان بازی در لیگ
برتر ایران را ندارد .بههمینخاطر برنامه س��فر
درام��ه به تهران و حض��ور یک هفتهای او در
تمرینات تیم استقالل جهت تست فنی لغو شد.
باشگاه استقالل در حال مذاکره با گزینههای
معرفی شده توسط سرمربی تیم استقالل است
و در صورت نهایی ش��دن مذاکرات از طریق
سایت رسمی باشگاه اطالعرسانی الزم صورت
خواهد گرفت.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن گفت :قانون
محدودیت ایجنته��ا در فوتبال ایران که
زمانی از س��وی س��ازمان لیگ وضع شده
بود مثل خیلی از قوانین دیگر که ضمانت
اجرایی نداشت به فراموشی سپرده شد .به

گزارش خبرنگار مهر ،س��عید آذری درباره
وضعیت داللی در فوتب��ال ایران و قدرت
واس��طه ها و ایجنت بازیکنان گفت :منشا
قدرت واسطه ها مدیران و مربیان باشگاه
ها هس��تند که فضا را برایشان ایجاد می
کنند وگرنه واسطه ها در هر قشری هستند.
اگر وجودشان الزم نبود فیفا گواهی های
الزم را به آنها نمی داد .ولی این ما هستیم
که این واسطه ها را در مسیر خوب یا مسیر

پر از فساد قرار می دهیم .وی درباره اینکه
ی��ک ایجنت نباید در یک تی��م بازیکنان
زیادی داش��ته باشد ،یادآور شد :تمام اینها
به نوع قراردادهایی که با ورزشکاران منعقد
می کنید بر می گردد .در اکثر قراردادهایی
که بین س��ه طرف یعنی باشگاه ،ایجنت و
بازیکن بسته می شود ،امضای ایجنت باید
زیر قرارداد بازیکن ثبت ش��ود و مسئولیت
عملک��رد بازیکن را هم ب��ه نوعی بپذیرد.

می شود این آدم ها را در قراردادها محدود
کرد ول��ی در تمام دنیا ممکن اس��ت این
مشکالت وجود داشته باش��د .مدیرعامل
باش��گاه ذوب آهن تاکید کرد :س��ه سال
پیش سازمان لیگ فوتبال ایران یک قانون
گذاش��ت که یک ایجنت داخل ایران نمی
تواند بیش از  ۱۰بازیکن داش��ته باشد .این
قانون هم مث��ل قوانین دیگر که ضمانت
اجرایی نداش��ت ،به فراموشی سپرده شد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در خصوص
مشکالت فوتبال ایران در جذب بازیکنان
خارجی و اینکه باش��گاه ذوب آهن در این
زمینه آس��یب جدی ندیده اس��ت ،تصریح
کرد :در باشگاه ذوب آهن آیین نامه نقل و
انتقاالت جذب بازیکنان خارجی را تدوین
کرده ایم که ساز و کارش از ابتدای انتخاب
تا انتهای ورود بازیکن به باشگاه ،مشخص
شده است.

غیرحرفهایگری پس از فوتبال گریبان کشتی را هم گرفت

گروه ورزش��ی :این نخس��تین بار نیس��ت که اعتراض
ورزش��کاران عواق��ب جبرانناپذیری را ب��رای ورزش
ایران به همراه آورده است ،این بار هم با اعتراض یک
کشتیگیر ،کسب سکوی قهرمانی پرید! تیم ملی کشتی
آزاد نوجوان��ان به میزبانی صوفیه بلغارس��تان بهعنوان
نایبقهرمانی رس��ید و تیم ایران س��کوی قهرمانی را
به دلیل دس��ت ندادن قلیزادگان با مربیان حریف پس
از شکس��ت مقابل حریف روس و دیسکالیفه شدن ،از
دست داد .این نخستین بار نیست که ملیپوشان ایران
در هر رشته ورزشی با اعتراض به داوری شرایط را برای
خود سخت میکنند .اشتباهاتی که جزء ورزش حرفهای
ض بیم��ورد قهرمانان ایران در
بهحس��اب میآید اعترا 
بزن��گاه کار را خراب میکند و عواقب جبرانناپذیری را
به وجود میآورد.

اعتراض؛ بالی جان ورزش ایران

قهرمانی که با اعتراض پرید!


تاوانی که فوتبالیستهای ایران در جام ملتها دادند


هن��وز تصویر تلخ جام ملتهای آس��یا از ذهن فوتبال
دوستان پاک نشده اس��ت ،جایی که ایران میتوانست
به حسرت  ۴۳ساله قهرمانی در جام ملتها پایان بدهد
اما یک اش��تباه از سوی بازیکنان ایران و فرصتطلبی
ژاپنیها باعث ش��د همه برنامهها نقش بر زمین شود و
حسرت رسیدن به قهرمانی برای ملیپوشان ایران ۴۷
ساله ش��ود .ایران در جام ملتهای آسیا تاوان اعتراض
بیموقع خ��ود را به داوری داد .وقت��ی همه بازیکنها
قبل از س��وت داور به سمت او رفتند و اعتراض کردند.
مهاجم ژاپن فرصتطلبی کرد توانست گل اول بازی که
حساسترین گل مسابقه بود را به ثمر برساند و طلسم
قهرمانی برای ایران شکسته نشد.

دورههای گذشته شروع خیلی خوبی داشتند ،در مرحله
نهای��ی مقابل برزی��ل به میدان رفتند ،دو س��ت اول و
دوم این مس��ابقه به سود برزیل تمام شد ،اما شاگردان
کوالکوویچ نمایش فوقالعادهای داشتند و در ست سوم
و چهارم پیروز میدان شدند ،در ست پنجم اما داوری و
اعتراض بازیکنان ،به کار ایران در این مرحله پایان داد.
شاگردان کوالکوویچ درحالیکه در ست پنجم از برزیل
جلو بودند ،اما به تصمیم��ات داور اعتراض کردند و در
نهایت تمرکز ملیپوش��ان به هم ریخت و آن س��ت را
واگذار کردند و از صعود بازماندند.

مش��ابه ای��ن اتفاق تنه��ا در فوتبال رخ ن��داد ،در لیگ
ملتهای والیبال ،درحالیکه سروقامتان ایران برخالف

در رش��تههای دیگر ه��م اعتراض ب��ه داوری عادت
ورزش��کاران ش��ده اس��ت ،امیر مهدیزاده در جریان

اعتراض به سبک والیبالیستها


مهدیزاده در این مس��ابقات شرکت میکرد با توجه
به پتانس��یل باالی این ملیپوش هم خودش به مدال
میرسد و هم شرایط تیم تغییر میکرد.

محرومیت مهدیزاده از آسیا


بازیهای آس��یایی وقتی روبهروی حری��ف اندونزی
خود به میدان رفت ،به دلیل اش��تباهات داوری ،روی
س��کوی نایبقهرمانی مدال را از گ��ردن خود درآورد
و با دیگر مدالآوران هم دس��ت ن��داد ،این حرکت از
چشم نهادهای بینالمللی پوشیده نماند و مهدیزاده با
محرومیت مواجه شد ،در آن زمان دبیر و رئیس وقت
فدراسیون کاراته خبر از کاهش محرومیت مهدیزاده
دادن��د و اعالم کردن��د با جریمه نقدی مش��کل این
ملیپ��وش کاراته رفع ش��د .موضوعی ک��ه در جریان
رقابتهای قهرمانی آسیا هم گریبانگیر این ورزشکار
شد و مشخص شد محرومیت مهدیزاده تعلیق نشده
و این ملیپوش کاراته از مس��ابقات آسیایی جا ماند و
تیم هم بهعنوان نایبقهرمانی رسید ،بدون شک اگر

در تی��م ملی نوجوان کش��تی آزاد هم ی��ک اعتراض
بیمورد کار دست این تیم داد و بهجای اینکه آزادکاران
نوج��وان روی س��کوی قهرمانی برون��د نایبقهرمان
ش��دند و زحمات ی��ک تیم از بین رف��ت .قلیزادگان،
کش��تیگیر وزن  ۵۱کیلوگرم کش��ورمان در اعتراض
به داوری ،با س��رمربی حریف دس��ت نداد و به همین
خاطر از س��وی هیئت ژوری دیس��کالیفه شد و امتیاز
پنجمیاش برای ایران لحاظ نشود و بهاینترتیب تیم
روس��یه با دو امتیاز اختالف با ایران ،بهعنوان قهرمانی
رس��ید .بدون شک در هر رشته ورزشی اشتباه از سوی
داور امری جدانش��دنی اس��ت ،اما موضوعی که نباید
از آن غافل ش��د ،اعتراض ورزش��کاران است که باید
حدومرز داش��ته باشد و به قیمت از بین رفتن قهرمانی
و اتفاقات خوب در ورزش ایران نشود .بهطور حتم اگر
آزادکار نوجوان کشورمان در جریان رقابتهای جهانی
اعتراض نمیکرد و با مربی حریف دس��ت میداد ،این
تیم روی سکوی قهرمانی میرفت اما این اتفاق نیفتاد.
بهه��رروی باید این را بدانیم که عالوه بر توانایی فنی
که همه ورزشکاران ما دارند باید به رفتار حرفهای هم
توج��ه کنند چراک��ه در دنیای بینالمل��ل این موضوع
اهمی��ت زیادی دارد و اگ��ر در داخل ایران ،اعتراض از
سوی ورزشکاران با برخوردهای جدی همراه نمیشود
در دنیای بینالمللی شرایط فرق میکند و این مسائل از
چشم آنها نادیده گرفته نمیشود و بهشدت هم برخورد
میکنند ،آنوقت دود ای��ن رفتارهای اعتراضآمیز به
چشم ورزش ایران میرود.

سلطانیفر :رابطه وزارت و فدراسیون فوتبال در باالترین سطح تعامل است

وزی��ر ورزش و جوانان در م��ورد برخی صحبتهای
مطرح پیرامون دخالت دولت در فدراس��یون فوتبال و
امکان تعلیق این رش��ته گفت :برخی به دنبال «خود
تعلیق��ی داخلی» هس��تند .به گزارش مهر ،مس��عود
س��لطانی فر در مورد حض��ورش در وزارت ورزش و
برخی مسائل اخیر پیرامون این وزارتخانه توضیح داد.
درباره اینکه آیا اگر به گذشته برگردد دوباره پیشنهاد
وزارت ورزش را قب��ول می کند؟ گفت :من خودم را
سرباز مملکت می دانم .بعد از استعفای آقای گودرزی
برای وزارت ورزش مطرح شدم .برای این وزارتخانه
به دو دلیل عمده انتخاب ش��دم ،تجربه ای که در دو
دوره ریاست هاشمی طبا به عنوان قائم مقام سازمان
تربیت بدنی داش��تم و اینکه کمی اطالعات ورزشی
دارم و به این حوزه عالقه مند هس��تم .وی ادامه داد:
هم��ه ورزش ه��ا را دنبال می کن��م .در تمام دوران
زندگ��ی ام ورزش را دنبال می کردم .در مورد فوتبال
هم دقیقا از جام جهانی  ۱۹۷۰را به یاد دارم.
دخال�ت غیرقانون�ی در انتخاب�ات فدراس�یون ه�ا

نداریم

مع��اون رئی��س جمه��ور در ام��ور ورزش در م��ورد
فدراس��یون ها و رویک��رد وزارت ورزش نس��بت به
استقالل آنها گفت :اساسنامه ای برای فدراسیون ها
داریم که ترکیب مجامع را آنها را مش��خص می کند.
رویکرد کاری ما این اس��ت که اس��تقالل فدراسیون

هرگز به فکر مهندسی انتخابات نبودهایم

ها حفظ ش��ود و به گزینه منتخب مجمع هم احترام
می گذاریم .رای مجمع محترم است حتی اگر باعث
انتخاب گزینه ای ش��ود که مورد نظر وزارت ورزش
نیست .هیچ دخالت غیرقانونی در انتخابات فدراسیون
ه��ا نداریم .هیچ وقت هم به دنبال مهندس��ی کردن
انتخابات نبوده ایم.
وقتی آمدم اوضاع سرخابی ها اصال خوب نبود


س��لطانی ف��ر با ی��ادآوری اینکه س��ال  ۹۴واگذاری
سرخابی ها منتفی شد ،گفت :وقتی من آمدم موقعیت
دو باشگاه خیلی خوب نبود .با مشکالت زیادی مواجه
بودند .حتی سال اول بحث دریافت مجوز حرفه ای از
کنفدراس��یون فوتبال آسیا مطرح بود و از نظر پرونده
هایی که پرس��پولیس و استقالل در محاکم داخلی و
خارجی داشتند هم مش��کالتی وجود داشت .چندماه
درگیر وضعیت آنها برای پرداخت بدهی های ش��ان
بودیم .نزدیک به س��ه ماه هر شب در وزارت ورزش
برای این دو باشگاه جلسه داشتیم تا بتوانیم وضعیت
آنها را س��امان دهیم .در نهایت موفق ش��دیم مجوز
حرفه ای دریافت کنیم و بخشی از بدهی ها را همان
زمان از طریق اسپانس��رها پرداخت کردیم .مس��ائل
مالیاتی آنها را که طی سال ها بالتکلیف بود ،پرداخت
کردیم .وی ادامه داد :با مسئوالن سازمان مالیاتی به
تاریخ  ۲۳بهمن ماه سال  ۹۵جلسه داشتم و گفتم که
درآمد سرخابی ها بیشتر از هزینه های شان نیست،

این مالیات ها از کجا آمده اس��ت ک��ه باید پرداخت
کنند؟ این دو باش��گاه همیشه هفت شان گرو هشت
شان بوده است .آنها به درستی گفتند وقتی اظهارنامه
مالیاتی از دو باش��گاه نداشته ایم و حساب و کتابی با
آنها انجام نشده ،باید این دو باشگاه را بدهکار بدانیم.
با این حال دوس��تان س��ازمان امور مالیاتی با حسن
نیت قبول کردند که وضعیت خاصی را برای ش��فاف
سازی و با ارائه مدارک و اسناد موردنیاز ،ایجاد کنیم.
س��ال گذش��ته بعد از اینکه برخی مسئوالن را توجیه
کردیم ،پیشنهاد واگذاری را به دولت ارائه کردیم .این
پیشنهاد با تصویب هیات دولت همراه بود.
پرس�پولیس و اس�تقالل امروز واگذار شوند بهتر از

فردا است

وزیر ورزش در مورد خصوصی س��ازی پرس��پولیس
و اس��تقالل نیز گفت :باورمان این اس��ت که اجرای
مصوبه مجلس به این ش��کل ،مش��کالتی ایجاد می
کن��د .بنده به عنوان وزیر مربوطه باید بگویم رویکرد
ما این اس��ت که هرچه س��ریعتر به بخش خصوصی
واگذار کنیم .حتی واگذاری امروز بهتر از فردا اس��ت.
تالش می کنیم تا پایان س��ال واگذاری انجام شود.
وزی��ر ورزش در مورد فدراس��یون فوتبال و چگونگی
رابطه وزارت ورزش با فدراسیون فوتبال به خصوص
با توجه به مس��ائلی که در مورد بازنشس��تگی مهدی
تاج مطرح بود نیز توضیح داد و گفت :رابطه ما با همه

فدراسیون ها و حتی فوتبال خوب است.

نم�ی ت�وان به بازگش�ت ت�اج و موقعی�ت او ایراد

قانونی گرفت

وی در ای��ن رابط��ه ادامه داد :نمی دانم چرا رس��انه
ت�لاش می کنند اگر اختالفی وجود دارد آن را بزرگ
جل��وه دهند یا اگر هم نیس��ت آن را ایج��اد کنند .با
فدراس��یون فوتبال هیچ مش��کلی نداریم .سر مسائل
مربوط به بازنشس��تگی کمک کردیم که این مسائل
به درس��تی حل ش��ود ۱۰ .رئیس بازنشسته داشتیم
که به موقع کنار گذاش��ته ش��دند .در این میان طبق
برخی تبصره ها تاج به کار بازگش��ت داده شد .االن
بازنشسته نیست که کس��ی ایراد قانونی بگیرد .وزیر
ورزش در مورد لیگ برتر فوتبال و اینکه با فدراسیون
برای تعویق آن موافق هس��تید ،گفت :صحبت اصلی
ما این اس��ت که در واقع با استانداردسازی باشگاه ها
و روالی که باید وجود داش��ته باش��د ،موافق هستیم.
نم��ی توانی��م بگوییم لیگ حرف��ه ای داریم اما همه
ضوابط و ش��رایط موجود آماتور باش��د .معاون رئیس
جمه��وری همچنی��ن در مورد برخ��ی صحبت های
مطرح پیرامون دخالت دولت در فدراس��یون فوتبال و
امکان تعلیق این رش��ته گفت :برخی به دنبال «خود
تعلیقی داخلی» هس��تند .اما اینطور نیست که برخی
در خارج از کشور نشسته باشند تا ما کج یا راست راه
برویم و تعلیق مان کنند.

زرینچه :کنارگذاشتن چند بازیکن دیگر از استقالل شایعه است

سرپرس��ت تیم فوتبال اس��تقالل گفت :من چیزی در مورد اینکه قرار اس��ت
چند بازیکن دیگر توسط استراماچونی کنار گذاشته شوند نشنیدهام اما فوتبال
حرفهای است و این مربی است که باید در مورد بازیکنانش نظر نهایی را بدهد.
ج��واد زرینچه در گفتوگوبا فارس ،در خصوص دیدار تدارکاتی آبیپوش��ان
مقابل ماشینسازی تبریز که منجر به برتری استقالل شد ،گفت :بازی خوبی
صورت گرفت و در این بین بازیکنان هم تالش زیادی کردند و خیلی امیدوار
هستیم که آنها به هماهنگی برسند .این  4گلی که در بازی دوستانه زده شد،
نباید باعث ایجاد غرور ش��ود و خود کادر فنی و بازیکنان هم این موضوع را
میدانند .اگرچه مسابقه یک دیدار لیگ برتری تلقی میشد ،ولی ما دلخوش
به این نتایج نیس��تیم و س��عی میکنیم در ادامه تیم خوبی را روانه مسابقات
کنیم .وی در خصوص برنامه آبیپوش��ان تا ش��روع لی��گ گفت :ما قطعا به
دنب��ال بازی تدارکاتی هس��تیم و احتماال آخر هفته یک دی��دار دیگر برگزار
میکنیم ،البته منتظر هس��تیم تا ببینیم قرعهکش��ی لیگ برتر به چه صورت
است و میخواهیم بدانیم در هفتههای ابتدایی چه قرعهای نصیب ما میشود
و اگر بازی تدارکاتی در نظر گرفتیم با تیمهایی نباش��د که در هفتههای اول
به مصافشان میرویم .سرپرست تیم فوتبال استقالل با اشاره به این موضوع
که در بازی روز گذش��ته تماش��اگران مسابقه دو تیم استقالل و ماشینسازی

را از نزدیک تماش��ا کردند گفت :زمانی که به محل تمرین استقالل مراجعه
میکن��م ،واقعا به ی��اد بچگیهای خودم میافتم .ای��ن روزها وقتی به محل
تمرینات میروم میبینم که تماشاگران یک ساعت زیر آفتاب منتظر ماندهاند
که اجازه بدهیم آنها به محل تمرین بیایند .نیمی از آنها هم از شهرس��تانها
به ته��ران آمدهاند .در مجموعه نفت هم تعداد زیادی از کودکان به مدرس��ه
فوتبال میآیند حضور دارند و ما هم س��عی کردهایم هر وقت تماش��اگر آمده
ب��ا وجود محدودیتها از آنها پذیرا باش��یم .دوس��ت نداریم اصال جلوی ورود
تماش��اگران را بگیریم ،ولی انتظامات ورزش��گاه نفت واقعا محدود است و ما
هم س��عی میکنیم با آنها همکاری کنیم .زرینچه در خصوص منتفی ش��دن
حضور مدافع سنگالی به دلیل قوانین لیگ برتر ایران افزود :من اطالعاتی از
این بازیکن نداشتم ولی طی هفت ه آتی درخواستهایی که استراماچونی داشته
مورد بررس��ی قرار میگیرد .وی با اشاره به حضور یک دروازهبان در تمرینات
استقالل گفت :روز گذشته هم یک گلر به محل تمرین تیم استقالل آمد و 20
دقیقهای هم برای ما بازی کرد .در هر صورت قرار است غالمپور نظر نهایی را
روی این بازیکن بدهد و باشگاه هم تصمیم الزم را اتخاذ کند .سرپرست تیم
فوتبال اس��تقالل در خصوص شایعاتی که پیرامون کنار گذاشتن چند بازیکن
دیگر توسط اس��تراماچونی در هفته آینده مطرح شده است ،گفت :من چنین

چیزی نشنیدم .البته فوتبال حرفهای است و به هر حال مربی هم نظر نهایی
را در مورد بازیکنانش میدهد .قرار بر این شده که رضا آذری و زکریا مرادی
از فردا به تمرینات ما برگردند .این نفرات س��رمایههای اس��تقالل هس��تند و
بحث هم این بوده که آیا بازی به آنها میرس��د یا خیر .باشگاه هم میخواهد
سرمایهسوزی نکند و خود این بازیکنان هم عالقه دارند که در استقالل باشند
و نظر س��رمربی را عوض کنند .زرینچ��ه در خصوص انتقاداتی که به مهدی
قائدی بابت انتخاب پیراهن شماره  10این تیم وارد شده است ،گفت :ما این
کار را کردیم که برای قائدی ارزش قائل باش��یم .مطمئنا با جدیت و تالشی
که خود مهدی نش��ان میدهد ،امسال میتواند خودش را ثابت کند .این بچه
(قائدی) پر از انگیزه است .ما هم کاری کردیم که او به حقش برسد .قائدی در
این یکی دو سال به آن چیزی که استحقاقش را داشته نرسیده و خوشبختانه
مسائل و مشکالتش حل شده و پوشیدن پیراهن شماره  10هم میتواند برای
او انگیزه باشد و هم اینکه خودش به دنبال فرصت میگردد .وی در پایان در
خصوص اینکه ش��ماره  10استقالل بر تن بازیکنان بزرگی بوده و آیا قائدی
میتواند با این پیراهن احساس مسئولیت بیشتری کند ،گفت :بزرگانی که شما
گفتید با پیراهن استقالل بزرگ شدهاند و ما هم حمایت میکنیم مهدی قائدی
به آنچه که لیاقتش را دارد برسد.
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اخبار
قزوین قهرمان بسکتبال سهنفره دختران
ایران شد

تیم بس��کتبال س��هنفره دخت��ران قزوین در
مس��ابقات قهرمانی کش��ور به مقام قهرمانی
دس��ت پیدا کرد.ب��ه گزارش رواب��ط عمومی
فدراسیون بسکتبال ،در پایان مسابقات دوروزه
بسکتبال دختران قهرمانی کشور که در شهر
سنندج برگزار شد ،تیمهای قزوین ،تهران ب
و هرمزگان به مقامهای اول تا س��وم رسیدند.
در این مسابقات نسا سکونتی از تیم کردستان
قهرمان بخش مهارتهای انفرادی شد و تیم
خوزستان کاپ اخالق را به خانه برد.این دوره
از مسابقات قهرمانی کشور ،برای اولین بار در
فضای باز برگزار شد.
نبیرضایی فینالیست رقابتهای جهانی
آبهای آرام شد

محمد نبی رضایی فینالیست کانو  ۱۰۰۰متر
قایقرانی زیر  ۲۳س��ال قهرمانی جهان شد.به
گزارش آنا ،مس��ابقات قایقران��ی آبهای آرام
جوان��ان و زیر  ۲۳س��ال به میزبان��ی رومانی
در حال برگزاری اس��ت.در مرحله نیمهنهایی
کانوی هزار متر زیر  ۲۳سال محمدنبی رضایی
ب��ه آب زد و در این ماده با زم��ان ۴:۰۳,۵۵۴
بهعنوان نفر اول راهی فینال  Aشد.پیشازاین
ایلیا نادر نژاد و عرفان زنده پی از رس��یدن به
فینال بازماندند.
جزئیات غرق شدن  ٣فرهنگی در
حاشيه مسابقات ورزشی دانشآموزان

رئيس فدراس��يون ورزش دانشآموزی ،غرق
ش��دن  ٣نفر از همراهان تیمهای ورزش��ی در
مس��ابقات دانشآموزی را تأييد كرد .حس��ین
بابویی در گفتوگو با فارس در پاس��خ به این
پرس��ش که «آیا غرق شدن  ٣نفر از همراهان
تیمهای ورزشی در مس��ابقات صحت دارد؟»
اظهار کرد :بله ،این اتفاق در حاش��یه مسابقات
ورزش��ی دختران که اکن��ون در حال برگزاری
است ،رخ داد.وی افزود :بر اساس دستورالعمل
اردویی که قب ً
ال توسط وزارت آموزش و پرورش
تصویب و ارس��ال شده اس��ت ،وقتی یک تیم
دختران اعزام میشود ،باید یک آقا همراه داشته
باشند و این  ٣آقا همراه تیمها از  ٣استان بودند.
بابویی ادامه داد :دانشآموزان ،سرپرس��تها و
تیمهای ورزشی مشغول مسابقات هستند و این
سه آقا صبح امروز به دریا رفتهاند که این اتفاق
برای آنها رخ داده است.رئیس فدراسیون ورزش
دانشآموزی در پاسخ به این پرسش که این ٣
نفر آقا از کدام اس��تانهای کشور بودند ،گفت:
از استانهای خراسان شمالی ،همدان و قزوین
بودهاند.وی تصریح کرد :این افراد میتوانستند
به اس��تان خود بازگردند و در پایان مس��ابقات
مج��دداً مراجعه کنند اما در آنجا ماندند که این
مس��افت را نروند و برنگردند که متأسفانه این
اتفاق رخ داد.بابویی خاطرنشان کرد :اکنون در
مسیر عزیمت به رامسر جهت بررسی بیشتر این
موضوعهستیم.
تالش دوچرخهسواران معلول برای
حضور پررنگ در پارالمپیک ۲۰۲۰

رئی��س انجم��ن دوچرخهس��واری معل��والن
و نابینای��ان و کمبینای��ان گفت :ب��ا توجه به
اینکه دوچرخهس��واری معلوالن و نابینایان و
کمبینایان جزو رش��تههای اعزامی پارالمپیک
 ۲۰۲۰توکیو قرار گرفته تالش بر این اس��ت
که تعداد دوچرخهس��واران اعزام��ی خود را از
یک نف��ر به چند نف��ر افزای��ش دهیم.فرهاد
عصفوری در گفتوگو با ایسنا ،درباره وضعیت
دوچرخهس��واران معلول و نابینا و کمبینا برای
شرکت در پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو اظهار کرد:
در حال حاضر تنها مهدی محمدی در رش��ته
پیست امتیاز الزم را برای حضور در پارالمپیک
 ۲۰۲۰توکیو کسب کرده و تالش بر این است
با پارالمپیکی ش��دن این رش��ته تعداد نفرات
اعزامی خود را برخالف دوره قبل از یک نفر به
چند نفر افزایش دهیم .وی گفت :پیش از این
دوچرخهسواری معلوالن و نابینایان و کمبینایان
به خاطر سیاست کمیته ملی پارالمپیک مبنی
بر اعزام تنها مدالآوران به پارالمپیک ، ۲۰۲۰
جزو رش��تههای اعزامی به پارالمپیک نبود اما
پس از نشستی که با خسرویوفا رئیس کمیته
ملی پارالمپیک داشتیم وی قبول کرد که این
رشته نیز در جمع رشتههای اعزامی قرار بگیرد.
رئیس انجمن دوچرخهسواری معلوالن از اعزام
تیم دوچرخهسواری به مسابقات قهرمانی آسیا
ک��ره جنوبی خبر داد و اضافه کرد :برای اینکه
بتوانیم تعداد نفرات بیش��تری را به مسابقات
قهرمانی آسیا اعزام کنیم شهریورماه مسابقات
قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی را پیش رو
داریم که بعد از این مسابقات نفرات اعزامی به
قهرمانی آسیا مشخص خواهد شد.

