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مدیرعامل باشگاه سپیدرود :

پرونده نفت مسجد سلیمان را به  AFCمیبریم
باید چکهای علی کریمی پاس شود

مدیرعامــل باشــگاه ســپیدرود
میگویــد بــه دنبــال احقــاق
حقــوق باشــگاهش در راســتای
تخلــف باشــگاه نفــت مســجد
ســلیمان اســت.
مســعود حیــدری در گفتوگــو
بــا ایســنا ،دربــاره انتخابــش بــه عنــوان مدیرعامــل
باشــگاه ســپیدرود رشــت ،گفــت :مــا در ســپیدرود بــه
دنبــال ایجــاد یــک فضــای وفــاق و همدلــی بیــن تمــام
کســانی کــه در ســالهای گذشــته چــه بــه عنــوان
مالــک ،مدیــر ،مربــی و بازیکــن بــرای ایــن تیــم زحمــت
کشــیدهاند ،هســتیم .ســپیدرود اگــر تــا بــه امــروز در
توفــان حــوادث کشــنده دوام آورده اســت و از بیــن نرفتــه
تنهــا بــه دلیــل عشــق ریشــه داری اســت کــه از ســوی
عاشــقانش وجــود داشــته و مــا بایــد در ایــن روزهــای
ســخت ایــن عشــق و عالقهمنــدی را تقویــت کنیــم .او
در ادامــه گفــت :ســپیدرود  ۵ســال پیــش بــا دســت خالــی
و کمــک و ایثــار و همدلــی مدیــران ،هــواداران ،مربیــان و
بازیکنــان توانســت غیرممکــن را ممکــن ســازد و از لیــگ
دســته دوم یــک نفــس تــا لیــگ برتــر صعــود کنــد و اگــر
مشــکالت غیرقابــل تصــور فصــل گذشــته و اشــتباهات
غیرقابــل کتمــان داوری در فصــل گذشــته نبــود ،همچنــان
ســپیدرود امــروز در لیــگ برتــر حضــور داشــت.
مدیرعامــل جدیــد باشــگاه ســپیدرود خاطرنشــان کــرد:
هــدف اصلــی حضــور مــا کــم کــردن بدهیهــای مالــی
و ســر و ســامان دادن بــه چــارت مدیریتــی و ســازمانی
باشــگاه اســت و در وهلــه اول بایــد چکهایــی کــه آقــای
کریمــی بــه خاطــر تســویه بدهیهــای پیشــین ســپیدرود
صــادر کردهانــد را جمــع آوری و پرداخــت کنیــم .بــدون
تعــارف بایــد بگویــم اگــر علــی کریمــی از شــخصیت
حقیقــی خــود بــرای تخفیــف گرفتــن از طلبــکاران قدیمــی
ســپیدرود و همچنیــن بازیکنــان و مربیــان فصــل گذشــته
مایــه نمیگذاشــت امــروز ســپیدرود تبدیــل بــه یــک
تیــم کامــ ًا ورشکســته شــده بــود و حداقــل کاری کــه
بــرای قدرانــی از ایشــان میتوانیــم انجــام دهیــم تســویه
چکهــا اســت.

رییس فدراسیون دو و میدانی :

مشکلی با حضور بازرسان در
فدراسیون دو و میدانی نداریم

« مجیــد کیهانــی » رییــس
فدراســیون دو و میدانــی دربــاره
حضــور بازرســان وزارت ورزش
در ایــن فدارســیون گفــت :از
ایــن موضــوع اســتقبال کــرده و
مشــکلی بــا حضــور بازرســان ایــن
وزارتخانــه در فدارســیون نداریــم .کیهانــی در گفــت و گــو
بــا ایرنــا بــا اشــاره بــه اینکــه نهادهــای باالدســتی فدراســیون
متبوعــش هــم اکنــون در حــال بررســی تمامــی فرآیندهــای
مالــی و فنــی ایــن مجموعــه هســتند ،اظهــار داشــت :پــس از
اتمــام فعالیــت کارشناســان ســازمان بازرســی کل کشــور در
فدراســیون دو و میدانــی ،مســئوالن وزارت ورزش نیــز بــرای
بررســی فرآیندهــای مالــی و فنــی فدراســیون ابــراز عالقــه
کردنــد .وی افــزود :از آنجــا کــه همــه چیــز در فدراســیون
شــفاف اســت ،از ایــن درخواســت اســتقبال و شــرایط را
بــرای بررســی فرآینــد هــای مالــی و فنــی کارشناســان
بازرســی وزارت ورزش فراهــم کردیــم .رئیــس فدراســیون
دو و میدانــی بــا ابــراز خرســندی از حضــور کارشناســان
بازرســی وزارت ورزش در ایــن فدراســیون ،اظهــار داشــت :از
اینکــه کارشناســان نهــاد بــاال دســتی مجموعــه فعالیتهــای
مــا را از نزدیــک مشــاهده و در صــورت لــزوم راهــکار یــا
پیشــنهادهای ســازنده ارائــه میکننــد ،خوشــحالیم.

بانوی بسکتبالیست تیم نامی نو :

تالشم در تیم ملی بیمقصد بود !
بانــوی بسکتبالیســت تیــم نامــی نــو در مــورد خداحافظــی از
تیــم ملــی بســکتبال پنــج نفــره بانــوان گفــت :حــس کــردم
تالشــم در ایــران مثــل دویــدن روی تردمیــل اســت کــه هیــچ
وقــت بــه مقصــد نمیرســد.
بــه گــزارش ایســنا ،ســاغر آجیلــی بســکتبال را بــا نــدا
عســگرنیا (مربــی بســکتبال) آغــاز کــرد و پــس از ســالها
تــاش و تمریــن بــه اردوی تیــم ملــی وارد شــد .ایــن
بسکتبالیســت کــه تجربــه قهرمانــی بــا تیــم پاالیــش نفــت
آبــادان و نایــب قهرمانــی بــا نامــی نــو اصفهــان را هــم در
کارنامــه دارد ،بازیکنــی کلیــدی بــرای تیــم خــود محســوب
میشــود و همیــن تأثیرگــذاری باعــث شــد تــا بــه گفتــه
خــودش از حــدود  ۱۷ســالگی بــه تیــم ملــی بزرگســاالن راه
پیــدا کنــد ،امــا همچــون ســایر دختــران بسکتبالیســت بــا
ممنوعیــت بــازی بــا پوشــش اســامی روب ـهرو بــود .بعــد از
آنکــه فیبــا (فدراســیون جهانــی بســکتبال) اجــاره بــازی بــا
پوشــش را صــادر کــرد ،امیــدواری دختــران بسکتبالیســت
ایــران بــرای تجربــه عرصــه جهانــی و پوشــیدن پیراهــن

تیــم ملــی بیشــتر شــد .آجیلــی نیــز بــه گفتــه خــود بــرای
پوشــیدن ایــن لبــاس زحمــت کشــید و بــه اردوی تیــم
ملــی هــم دعــوت شــد امــا چنــد روزی اســت کــه از تیــم
ملــی خداحافظــی کــرده اســت .او میگویــد نســل ســوخته
بســکتبال بانــوان اســت چــون بعــد از ســالها محرومیــت
اکنــون بــه راحتــی از لیســت تیــم ملــی کنــار گذاشــته شــد.
ایــن بازیکــن در گفتوگــو بــا ایســنا در ایــن مــورد بیــان کرد:
بعــد از اردوی اول تیــم ملــی چــون شــرایط و زمیــن بــرای
برگــزاری اردوی جدیــد فراهــم نشــد ،بــه صــورت مجــازی
فیلــم تمریناتمــان را بــرای ســرمربی و مربــی میفرســتادیم
و آنهــا چــک میکردنــد .در  ۴۰روز فاصلــه بیــن اردوی اول
تــا دوم بالــغ بــر  ۳۰فیلــم فرســتادم .بالفاصلــه بعــد از اینکــه
کلیــپ بدنســازی جدیــد بــه مــا ارائــه میشــد ،تمرینــات را
انجــام م ـیدادم و فیلــم میفرســتادم.
او در ادامــه افــزود :از حــدود  ۱۷ســالگی بــه اردوی تیــم
ملــی بزرگســاالن وارد شــدم و در مدتــی کــه خانــم متشــرعی
تمرینهــای جدیــد میفرســتاد آنهــا را بــه درســتی انجــام

دادم و ایــن نشــان دهنــده آمادگــی بدنــی و فنــیام بــود
ولــی کادر فنــی اینگونــه تشــخیص دادنــد کــه اســمم را
خــط بزننــد و مــرا نادیــده بگیــرد .آجیلــی در مــورد تــاش
بــرای رســیدن بــه تیــم ملــی گفــت :نمیتوانــم بگویــم کــه
خداحافظــی از تیــم ملــی کار آســانی بــود چــون هــر کســی
بــرای خــودش اهــداف از قبــل تعییــن شــدهای دارد .مــن هــم
بــرای پوشــیدن لبــاس ملــی خیلــی زحمــت کشــیدم ولــی
حــس کــردم تالشــم در ایــران مثــل دویــدن روی تردمیــل
اســت کــه هیــچ وقــت بــه مقصــد نمیرســد .خداحافظــی
برایــم خیلــی ســخت بــود چــون بــازی در تیــم ملــی یکــی
از آرزوهایــم بــود امــا در ایــن چنــد روز وقتــی میبینــم کــه
همــه دوســتم دارنــد و میداننــد کــه حقــم پوشــیدن لبــاس
تیــم ملــی اســت برایــم ارزش بیشــتری دارد.

پشت خط زن تیم ملی والیبال :

برای بهتر شدن به لهستان میروم /نمیتوان به نتایج تیم ملی خرده گرفت
پشــت خــط زن تیــم ملــی والیبــال ایــران گفــت :نتایــج خوبی
کــه تیــم ملــی ایــران در دور مقدماتــی لیــگ ملتهــا کســب
کــرد برآینــد عملکــرد فوقالعــادهاش بــود و هــدف مــن نیــز از
رفتــن بــه لیــگ لهســتان ،بهتــر شــدن اســت.
پوریــا فیاضــی در گفــت و گــو بــا ایســنا ،دربــاره اتمــام مرحلــه
مقدماتــی لیــگ ملتهــای والیبــال بــا دومــی ایــران در
جــدول ردهبنــدی ،توضیــح داد :نتایــج خوبــی کــه کســب شــد
همگــی برآینــدی از عملکــرد فوقالعــاده تیــم ملــی ایــران
بــود و کســی نمیتوانــد بــه نتایــج کســب شــده خــردهای
بگیــرد ۵ .هفتــه پــر فشــار بــا ســفرهای طوالنــی مــدت را
پشــت ســر گذاشــتیم و االن خوشــحالیم کــه توانســتیم در
دور مقدماتــی نتایــج موفقــی را کســب کنیــم و ایــن مهــم را
بــه همــه مــردم عزیــز کشــورم تبریــک میگویــم.
او در پاســخ بــه ایــن ســوال ،آیــا ایــن انتقــاد از کادر فنــی کــه
بایــد بــه جوانــان بیشــتر بــازی مـیداد ،درســت اســت؟ اظهــار
کــرد :از نظــر مــن همــه بازیکنــان بــه انــدازه و بیــش از آنچــه

کــه بایــد ،بــازی کردنــد .جوانــان مــا در بازیهــای بزرگــی
بــه میــدان رفتنــد و ایــن اتفــاق قطع ـاً بــرای آینــده آنهــا
تجربــه بزرگــی خواهــد بــود .تیــم ملــی بــه جــوان گرایــی
نیــاز دارد و ایــن اتفــاق افتــاد ،مــا بــرای انتخابــی المپیــک
بــه همــه پتانســیل خــود نیــاز داریــم و در ایــن مســابقات
جوانــان مــا تجربــه خوبــی را کســب کردنــد .دریافــت کننــده
موفــق ایــران در لیــگ ملتهــای والیبــال  ،۲۰۱۹دربــاره
رقبــای ایــران در مرحلــه فینــال ایــن مســابقات گفــت :مــن
در دور مقدماتــی جوانــی را در ترکیــب تیــم لهســتان و برزیــل
ندیــدم و همــه نفراتــی کــه مقابــل آنهــا بــه میــدان رفتیــم
از بازیکنــان بــا کیفیــت ایــن کشــور بودنــد .ایــن بازیکنــان
در لیــگ لهســتان کــه یکــی از بــا کیفیتتریــن لیگهــای
جهــان اســت بــازی میکننــد و همــه آنهــا از تجربــه قابــل
قبولــی برخــوردار بودنــد.
او افــزود :تیمهایــی مثــل لهســتان ایــن بازیکنــان جــوان را
بــرای  ۵ســال بعــد آمــاده نمیکننــد و قصــد دارنــد از آنهــا

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس :

بعضیها نمیخواهند پرسپولیس نتیجه بگیرد
کاپیتــان تیــم فوتبــال پرســپولیس معتقــد
اســت برخــی دوســت ندارنــد ایــن تیــم
نتیجــه بگیــرد.
ســید جــال حســینی در گفــت و گــو بــا
ایســنا ،دربــاره تمرینــات پیــش فصــل تیــم
فوتبــال پرســپولیس زیــر نظــر کریــم باقــری
اظهــار کــرد :چنــد روزی اســت بــا آقــای
باقــری تمرینــات خودمــان را پیگیــری
میکنیــم .آقــای باقــری طــی روز اخیــر
واقعــاً زحمــت کشــیدند .دیــروز (دوشــنبه)
هــم کالــدرون هــم بــه محــل تمریــن آمدنــد
و قــرار اســت بــه زودی کارشــان را آغــاز
کننــد .امیــدوارم بــا حضــور ایــن مربــی بــا
قــدرت بــه کارمــان ادامــه بدهیــم .وی افــزود:
بعــد از هــر قهرمانــی کارمــان ســختتر
میشــود چــرا کــه حفــظ قهرمانــی از بــه
دســت آوردن آن ســختتر اســت .امیــدوارم
بــا حضــور کادر فنــی جدیــد بتوانیــم در
کنــار هــم روزهــای خوبــی داشــته باشــیم
امــا واقعـاً بــرای فصــل آینــده کار ســختی در
پیــش داریــم .وی در ادامــه دربــاره حواشــی
کــه بــرای پرســپولیس ایجــاد شــده بــود هــم

گفــت :اواخــر فصــل شــرایط بــرای مــا ســخت
بــود .هــواداران مــا طــی چنــد ســال اخیــر
واقعــاً ســنگ تمــام گذاشــتند و بــا همــه
مشــکالت کنــار مــا بودنــد .آنهــا انتظــارات
بــه حقــی داشــتند و بازیکنــان هــم تــاش
کردنــد انتظاراتشــان را بــرآورده کننــد .برانکــو
هــم از جمــع مــا جــدا شــده و همــه بازیکنــان
از جدایــی او ناراحــت بودنــد .مــا میدانیــم
حــاال کارمــان ســخت شــده امــا میخواهیــم
بــا تمــام وجــود تــاش کنیــم تــا شــرایط
خــوب فصــل گذشــته را ادامــه بدهیــم.
مــن از هــواداران میخواهــم بــاز هــم از مــا
حمایــت کننــد چــون واقعـاً فصــل ســختی در
پیــش رو داریــم و خیلیهــا دوســت ندارنــد
مــا نتیجــه بگیریــم .مطمئن ـاً بازیکنــان هــم
بایــد بیشــتر تــاش کننــد تــا شــرایط خــوب
فصــل گذشــته تکــرار شــود.

در انتخابــی المپیــک و حتــی خــود بازیهــای المپیــک
اســتفاده کننــد .بــرای مــا ایرانیهــا تنهــا اســم مهــم اســت
در حالــی کــه بــه اســم نیســت و کیفیــت بازیکنــان مهــم
اســت .همــه ایــن بازیکنــان از بهترینهــای لیــگ لهســتان
بودنــد کــه مقابــل حریفانشــان قــرار گرفتنــد .قطعـاً در فینــال
هــم مــا کار ســختی مقابــل حریفــان داریــم .ایــران بــا برزیــل
قهرمــان المپیــک و لهســتان قهرمــان جهــان هــم گروه اســت،
قطع ـاً بــازی مقابــل ایــن تیمهــا ســخت خواهــد بــود .همــه
تــاش خــود را انجــام خواهیــم داد تــا بهتریــن نتیجــه را
کســب کنیــم .فیاضــی در پایــان گفــت :از فــردا تمرینــات
تیــم ملــی آغــاز میشــود و خــود را بــرای بازیهــای فینــال
آمــاده میکنیــم ،احتمــاالً روز شــنبه یــا یکشــنبه هــم
عــازم شــیکاگو شــویم .امیــدوارم بهتریــن نتیجــه را بــرای
مــردم ایــران کســب کنیــم.

آندره پانادیچ :

ماجرای من و پرسپولیس به رقم قرارداد نرسید
یکــی از گزینــه هــای ســرمربیگری تیــم
فوتبــال پرســپولیس بــا انتقــاد از رفتــار
مســئولین ایــن باشــگاه گفــت :کامــا
مشــخص بــود کــه آنهــا بــرای حضــور گزینــه
دیگــری برنامــه ریــزی کــرده انــد و اصــا
ماجــرای مــا بــه رقــم قــرارداد نرســید.
آنــدره پانادیــچ دســتیار ســابق برانکــو
ایوانکوویــچ یکــی از گزینههــای ســرمربیگری
تیــم فوتبــال پرســپولیس پیــش از انتخــاب
گابریــل کالــدرون بــود.
ایــن مربــی کــه چنــد مــاه پیــش هدایــت تیم
«ان کــی کرشــکو» اســلوونی را بــر عهــده
گرفتــه بــود ،در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنا،
در مــورد پیشــنهاد ســرمربیگری پرســپولیس
گفــت :مــن حاضــر بــودم تــا بــه اســتانبول
بــروم .حتــی بــه فــرودگاه هــم رفتــم و در اتاق
انتظــار بــرای پــرواز بــودم امــا رفتــار چنــدان
مناســبی را از ســوی مســئوالن پرســپولیس
ندیــدم .وی افــزود :کامـ ًا مشــخص بــود کــه
آنهــا بــرای یــک گزینــه دیگــر برنامــه ریــزی
کردهانــد و بــه همیــن خاطــر بــه اســتانبول
نرفتــم .بــرای بــار دوم هــم کــه بــرای مــن

بلیــت ارســال کردنــد ،بلیــت پــرواز ســاعت
 ۲۰:۱۵بــه اســتانبول ،ســاعت  ۲۰:۲۰از
ســوی مســئوالن پرســپولیس بــه دســت مــن
رســید کــه واقعــاً جالــب بــود .ایــن مربــی
کــروات در مــورد اینکــه گفتــه میشــود
حضــور وی در پرســپولیس بــه خاطــر
قیمــت بــاالی پیشــنهادی ایــن مربــی لغــو
شــده اســت ،گفــت :ایــن یــک دروغ بــزرگ
اســت .ماجــرای مــن و پرســپولیس اصــ ًا
بــه قیمــت دادن نرســید .چــرا کــه مشــخص
بــود مســئوالن پرســپولیس برنامــه خودشــان
را داشــتند .آنــدره پانادیــچ اضافــه کــرد :مــن
امیــدوارم بــودم کــه بتوانــم بــه پرســپولیس
کمــک کنــم و همچنیــن برنامههــای خوبــی
را تدویــن کــرده بــودم .مــن پرســپولیس را
همیشــه دوســت دارم و بــرای ایــن تیــم
آرزوی موفقیــت میکنــم.

