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پیشکسوت استقالل :

استراماچونی نباید برای استقالل
حاشیه درست کند

پیشکســوت اســتقالل گفــت :اســتراماچونی نبایــد بــا
رفتارهایــش بــرای تیــم خــود حاشــیه درســت کنــد زیــرا در
حــال حاضــر اســتقالل بیشــتر از هــر چیــز بــه آرامــش نیــاز
دارد« .شــاهین بیانــی» در گفــت و گــو بــا ایرنــا اظهارداشــت:
اســتقالل از نبــود یــک بازیکــن بــا تجربــه در ترکیــب خــود
رنــج میبــرد و همیــن موضــوع مشــکالتی را در دو بــازی
اخیــر در لیــگ برتــر بــه وجــود آورده اســت.
وی افــزود :اســتقالل نبایــد در بازیهــای ابتدایــی فصــل
اینقــدر راحــت امتیــاز از دســت دهــد .بــا ادامــه ایــن شــرایط
بازهــم شــاهد از دســت رفتــن قهرمانــی خواهیــم بــود.
پیشکســوت اســتقالل بــا انتقــاد از رفتــار هــای ســرمربی ایــن
تیــم ،خاطرنشــان کــرد :اســتراماچونی نبایــد بــا رفتارهــای
خــود بــرای اســتقالل حاشــیه درســت کنــد زیــرا در حــال
حاضــر اســتقالل بیشــتر از هــر چیــز دیگــری بــه آرامــش نیــاز
دارد .بیانــی تصریــح کــرد :اســتقالل برابــر ماشــین ســازی
مــی توانســت برنــده باشــد امــا اشــتباهاتی کــه بازیکنــان در
دقایــق پایانــی انجــام دادنــد باعــث شــد تــا بــه راحتــی دو
امتیــاز مهــم را از دســت دهــد .وی تاکیــد کــرد :هــواداران
اســتقالل انتظــار موفقیــت دارنــد و ناکامیهــای گذشــته
کاســه صبرشــان را لبریــز کــرده اســت .لیــگ نوزدهــم بــرای
اســتقالل حســاس و سرنوشــت ســاز اســت و بازیکنــان و
مربیــان بایــد شــرایط موجــود را درک کننــد.
پیشکســوت اســتقالل در پایــان گفــت :اســتقالل بایــد پیــش
از شــهرآورد هماهنگــی کامــل را بــه دســت آورد تــا در ایــن
مســابقه حســاس بــا آمادگــی کامــل روبــروی رقیــب ســنتی
خــود قــرار گیــرد.

مالک جدید سپیدرود:

تمام بدهیها را میدهم

مالــک جدیــد باشــگاه ســپیدرود رشــت میگویــد در
عرصــه ورزش تخصصــی نــدارد و پیشــینه او تجــارت
اســت امــا قــول داده تــا مطالبــات باشــگاه ســپیدرود بــه
طــور کامــل پرداخــت شــود.
مهــران قاســمی مالــک جدیــد باشــگاه ســپیدرود رشــت
در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره فراینــد انتقــال مالکیــت
باشــگاه ســپیدرود اظهــار کــرد :انگیزه هــواداران و اشــتیاق
بــه ورزش بــود کــه مــن ایــن مالکیــت را پذیرفتــم .مــا دو
جلســه بــا علــی کریمــی داشــتیم و توافقــات الزم بــرای
انتقــال مالکیــت صــورت گرفــت .ایشــان هــم از مقــداری
مطالبــات خــود چشــم پوشــی کردنــد و تعهــدی کــه
مــن کــردم ایــن اســت کــه تمــام مطالبــات فصــل هــای
گذشــته بــه طــور کامــل پرداخــت شــود.
او ادامــه داد :ایــن باشــگاه هــواداران خوبــی دارد و
امیــدوارم کــه لیاقــت ایــن را داشــته باشــیم بتوانیــم
عملکــرد خوبــی در ایــن باشــگاه داشــته باشــیم .مــن
در عرصــه ورزش هیــچ تخصصــی نــدارم و پیشــینه مــن
تجــارت اســت و آمادگــی ایــن را نداشــتم کــه بــه عرصــه
ورزش راه پیــدا کنــم امــا بــه هــواداران قــول میدهــم
بدهیهــای باشــگاه پرداخــت شــود تــا شــرایط ســپیدرود
در وضعیــت بهتــری قــرار بگیــرد.
قاســمی در پایــان گفــت :باشــگاه ســپیدرود بایــد از یــک
ســری بــی انضباطیهــا و مشــکالتی کــه در ســفرهای
تیمــی وجــود دارد رهــا شــود .تیــم بایــد از ایــن دغدغههــا
بیــرون بیایــد .مــن بــه عنــوان مالــک در ایــن زمینههــا
ســعی میکنــم وظیفــه خــودم را بــه طــور کامــل انجــام
دهــم و بقیــه مســائل بــه بازیکنــان ،کادر فنــی ،هــواداران
و دســت انــدرکاران اســتان برمیگــردد کــه چطــور مــا را
همراهــی میکننــد.

رئیس فدراسیون فوتبال :

عذرخواهی بیرانوند بهتر از تنبیه کردن است /مردم دیگر طاقت ندارند
رئیــس فدراســیون فوتبــال بــا بیــان اینکــه شــورای تامیــن
اعــام کــرده اســت دربــی همزمــان بــا والیبــال نباشــد ،گفت:
علیرضــا بیرانونــد بعــد از بــازی بــا تراکتــور عذرخواهــی کــرد
و ایــن عذرخواهــی بهتــر از تنبیــه کــردن اســت!
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،مهــدی تــاج در مــورد تاریــخ
دربــی و برگــزاری آن در روز یکشــنبه گفــت :ایــن را از
ســازمان لیــگ ســئوال کنیــد .آنچــه کــه مــن مــی دانــم
ایــن اســت کــه مســابقات والیبــال هــم در ورزشــگاه آزادی
برگــزار مــی شــود و روز جمعــه بــازی دارنــد .در شــورای
تامیــن اعــام شــد حتم ـاً دربــی روزی غیــر از روزی باشــد
کــه والیبــال بــازی دارد.
وی افــزود :اینکــه دربــی بایــد یــک روز تعطیــل باشــد
درســت اســت ولــی مــا یــک ورزشــگاه داریــم و اســتقالل
و پرســپولیس فقــط در آزادی بــازی مــی کننــد .فقــط یــک

ســالن  ۱۲هــزار نفــری داریــم و آنهــم در ورزشــگاه آزادی
اســت .بایــد اتفاقــات بیــن المللــی را هــم میزبانــی کنیــم.
بــه عنــوان مثــال یــک بــار در مرحلــه انتخابــی جــام جهانــی
شــب عاشــورا بــرای مــا بــازی گذاشــتند کــه مــا هــم راضــی
نبودیــم بــازی تیــم ملــی شــب عاشــورا باشــد.
رئیــس فدراســیون فوتبــال دربــاره اینکــه آیــا امــکان دیرتــر
برگــزار شــدن دربــی و موکــول کــردن آن بــه انتهــای هفتــه
نبــود؟ تاکیــد کــرد :بازهــم توصیــه مــی کنــم ایــن را از
مســئوالن ســازمان لیــگ و کمیتــه مســابقات بپرســید.
تــاج در خصــوص شــکایت باشــگاه تراکتــور از علیرضــا
بیرانونــد دروازه بــان پرســپولیس بعــد از بــازی هفتــه دوم
لیــگ برتــر گفــت :بیرانونــد مصاحبــه ای کــرد و باشــگاه
پرســپولیس هــم اطالعیــه ای داد و اعــام کــرد منظــور او
ایــن نبــوده اســت .اگــر یــک فــردی بگویــد منظــورم ایــن

نبــود و عذرخواهــی کنــد بهتــر از تنبیــه کــردن اســت!
بیرانونــد هفتــه اول لیــگ را محــروم بــوده اســت .پــس
برخوردهــا بایــد منطقــی باشــد .هرگونــه توهینــی رخ بدهــد
مــن عذرخواهــی مــی کنــم و نبایــد ایــن اتفاقــات رخ بدهــد.
مــردم دیگــر طاقــت ایــن حرفهــا را ندارنــد و مــی خواهنــد
از فوتبــال لــذت ببرنــد .رقابــت تیــم هــا بایــد در زمیــن
چمــن باشــد.
وی دربــاره قانــون  ۹۰بــه  ۱۰تماشــاگران در دربــی تصریــح
کــرد :بایــد حتم ـاً ســتادی برایــش تشــکیل بدهنــد چــون
کنتــرل ورزشــگاه بــا ایــن قانــون راحــت تــر مــی شــود .ایــن
قانــون بــرای پرســپولیس و تراکتــور اجــرا شــد.

سرمربی تیم کامپوند :

تیم کامپوند در حال محو شدن از آسیاست
ســرمربی تیــم کامپونــد بــا ابــراز نارضایــی از وضعیــت
تیــم کامپونــد گفــت :بــه دلیــل اعــزام نشــدن بــه
مســابقات مختلــف از رنکینــگ دوم بــه هجدهــم جهــان
ســقوط کردیــم کــه رونــد خوبــی بــرای تیــم کامپونــد
ایــران نیســت.
مجیــد احمــدی در گفــت وگــو بــا ایســنا ،افــزود :زمانــی
کــه ســرمربیگری تیــم کامپونــد را بــر عهــده گرفتــم
بــه رییــس فدراســیون گفتــم در صــورت حمایــت از
تیــم کامپونــد ،قــول قهرمانــی در مســابقات قهرمانــی
جهــان هلنــد را میدهــم .متاســفانه بــا وجــود ایــن کــه
هدفگــذاری اصلــی مــن هلنــد بــود و بــرای موفقیــت
تیــم در ایــن مســابقات برنامهریــزی خوبــی انجــام داده
بــودم امــا هنــگام اعــزام ،تنهــا تیــم ریکــرو کــه المپیکــی
اســت بــه ایــن مســابقات اعــزام شــد و تــاش مــا
بینتیجــه باقــی مانــد.
وی گفــت :در تقویــم فدراســیون جهانــی دو مســابقه کاپ
آســیا تایــوان و فیلیپیــن در خــرداد و شــهریور پیشبینــی
شــده بــود کــه بــه هیــچ کــدام از ایــن دو تورنمنــت اعــزام
نشــدیم ،حتــی  ۴۰روز بــود کــه تیــم کامپونــد اردویــی
نداشــت و تــازه از شــهریورماه وارد اردو شــدیم ،در حالــی
کــه در کشــورهایی همچــون ترکیــه ،هنــد ،فیلیپیــن،
مالــزی و  ...بــا ســرمایهگذاری کــه در کامپونــد داشــتند

االن شــرایط بهتــری نســبت بــه تیــم ایــران دارنــد .در
گذشــته مــا حــرف اول را در کامپونــد میزدیــم امــا االن
ایــن کشــورها از مــا پیشروتــر شــدند.
احمــدی اضافــه کــرد :هرچنــد آذرمــاه مســابقات قهرمانــی
آســیا را پیــش رو داریــم امــا واقعــا نمیدانــم تیــم کامپونــد
بــه ایــن مســابقات اعــزام میشــود یــا خیــر؟ البتــه مــن
ایــن حــرف را قبــول نــدارم کــه چــون در ســال کســب
ســهمیه المپیــک قــرار داریــم بایــد تمــام برنامهریزیهــا
معطــوف تیــم ریکــرو شــود .کامپونــد تیــم مــدال آور اســت
و رزومــه موفقیــت فدراســیون بــه ایــن تیــم برمیگــردد.
اگــر فدراســیون بــه همیــن شــکل پیــش بــرود و از
اعــزام تیــم کامپونــد جلوگیــری کنــد ایــن تیــم هــر روز
ضعیفتــر خواهــد شــد و فدراســیون از نظــر رزوم ـهای در
پایــان ســال جایــگاه قابــل قبولــی نخواهــد داشــت.
ســرمربی تیــم کامپونــد خاطرنشــان کــرد :تیمــی کــه بــه
هیــچ اردوی بــرون مــرزی اعــزام نمیشــود و تــدارکات آن
فقــط منحصــر بــه اردوهــای داخلــی اســت ،از تواناییهــای
آن کــم و شــرایط راضیکننــدهای از نظــر جایــگاه نخواهــد
داشــت .وی همچنیــن دربــاره کنارهگیــری اســماعیل
عبــادی از تیــم کامپونــد گفــت :ورزشــکاری کــه از همــه
چیــز خــود میگــذرد و مرتــب در اردوی آمادگــی بســر
میبــرد دوســت دارد مــورد توجــه قــرار بگیــرد و بــه

مربی سازنده کشتی مازندران :

کار سخت یزدانی برای رسیدن به المپیک /او باز هم بدشانسی آورد

مربــی ســازنده کشــتی مازنــدران کــه
قهرمانــان بزرگــی را بــه تیــم ملــی معرفــی
کــرده معتقــد اســت رضــا یزدانــی بــرای
رســیدن بــه المپیــک کار بســیار ســختی را
پیــش رو دارد.
حســین نقیبــی در گفتگــو بــا خبرنــگار
مهــر بــا بیــان اینکــه رضــا یزدانــی بــاز
هــم گرفتــار بدشانســی شــد و رقابتهــای
جهانــی را از دســت داد گفــت :رضــا در
حالــی از رفتــن بــه رقابتهــای جهانــی
انصــراف داد کــه تمرینــات ســخت و
ســنگینی را پشــت ســر گذاشــته بــود و
تنهــا بــه دلیــل مصدومیــت ناگهانــی ایــن
فرصــت را از دســت داد .او ورزشــکار بزرگــی
اســت و ترجیــح داد بــه جــای اصــرار بــرای
حضــور در مســابقات جهانــی بــا وضعیتــی
نامطلــوب ،فرصــت را بــه یکــی از جوانــان
کشــتی آزاد ایــران بدهــد .وی تصریــح کــرد:

یزدانــی فعــا بایــد کمــی اســتراحت کنــد
و بــه درمــان مصدومیــت بپــردازد ،امــا او
خســتگی ناپذیــر اســت و هنــوز بــه رســیدن
بــه هدفــش یعنــی حضــور در المپیــک
 ۲۰۲۰توکیــو مــی اندیشــد .هــر چنــد ایــن
کار بســیار ســخت و طاقــت فرســایی اســت
امــا یزدانــی ثابــت کــرده مــی توانــد از پــس
چنیــن کارهایــی بــر آیــد.
مربــی ســازنده کشــتی کشــورمان در
خصــوص تیــم ملــی اعزامــی بــه رقابتهــای
جهانــی هــم گفــت :خوشــبختانه تیــم
خوبــی بــرای مســابقات جهانــی جمــع
شــده کــه امیــدوارم ایــن بچههــا بتواننــد
ضمــن نمایشــی موفقیــت آمیــز در ایــن
میــدان ضمــن کســب مــدال ،موفــق بــه
کســب ســهمیه المپیــک هــم شــوند .مــا
چندیــن تغییــر اجبــاری در ترکیــب ایــن
تیــم داشــتیم کــه امیــدوارم فرصــت دادن
بــه نفــرات جدیــد در اوزان بــاال ،بــه نتایــج
خوبــی دســت یابیــم .هــر چنــد کــه جوانــان
تیــم ملــی هــم سرشــار از انگیــزه و اشــتیاق
اثبــات توانایــی شــان در رقابتهــای جهانــی
هســتند کــه همیــن موضــوع یکــی از نقــاط
قــوت اســتفاده از ایــن نفــرات کــم تجربــه
تــر اســت.

مســابقات اعــزام شــود نــه ایــن کــه حضــورش در اردوهــا
بیفایــده باشــد .دلیــل کنارهگیــری ورزشــکار از تیــم
ملــی تنهــا مســائل مالــی نیســت بلکــه عوامــل مختلفــی
تاثیرگــذار هســتند کــه ســبب میشــود تــا خــود را از
حواشــی کنــار بکشــد.
احمــدی افــزود :از زمانــی کــه هدایــت تیــم کامپونــد
را برعهــده گرفتــم تنهــا در دو مســابقه شــرکت کردیــم
کــه آن هــم بــا دســت پــر بــه کشــور بازگشــتیم ،االن
بــه خاطــر غیبــت در بســیاری از مســابقات جهانــی ،کاپ
آســیا ،قهرمانــی جهــان و ..ســبب شــده تــا رنکینــگ
مــا کــه در ســال  ۲۰۱۵دوم جهــان بودیــم بــه هجدهــم
جهــان ســقوط کنیــم .فکــر میکنــم بــا ایــن رونــدی کــه
پیــش میرویــم کــم کــم از آســیا نیــز محــو شــویم .وی
تصریــح کــرد :برنامهریــزی فدراســیون بــه گون ـهای اســت
کــه اگــر تیــم نوجوانــان و جوانــان بــه دلیــل بیتجربگــی
در مســابقات جهانــی بــه نتایــج خوبــی دســت پیــدا نکــرد،
تیــم بزرگســاالن کــه تجربــه کافــی دارد بــه خاطــر عــدم
اعــزام بــه تورنمنتهــای مختلــف در حــال افــت اســت.

سرمربی تیم فوتبال جوانان :

فوتبال زیبا اولویت تیم فوتبال جوانان است

ســرمربی تیــم فوتبــال جوانــان گفــت:
ارایــه فوتبــال زیبــا اولویــت نخســت
تیــم جوانــان اســت و نتیجــه در اولویــت
بعــدی مــا قــرار دارد.
ســید ســیروس پــور موســوی ســرمربی
تیــم فوتبــال جوانــان ایــران در نشســت
خبــری پیــش از دیــدار بــا اندونــزی
گفــت :از فدراســیون فوتبــال ایــران
بــرای هماهنگــی ایــن دو مســابقه
تشــکر میکنــم ،امیــدوارم هــر دوتی ـم
نمایــش قابــل قبولــی در زمیــن مســابقه
داشــته باشــند.
وی در ادامــه افــزود :مــا تــازه از
بازیهــای کافــا آمدهایــم و بازیکنانــم
از آمادگــی باالیــی برخــوردار هســتند.
در بــازی فــردا اولویــت اصلــی مــا انجــام
یــک فوتبــال زیبــا مــی باشــد و نتیجــه
برایمــان در اولویــت بعــدی قــرار دارد
و میخواهیــم یــک بــازی خــوب را بــه
نمایــش بگذاریــم.
پــور موســوی خاطــر نشــان کــرد:
خوشــحال هســتم بــا کشــوری بــازی
میکنیــم کــه در فوتبــال پایــه
پیشــرفت زیــادی داشــته اســت .چــرا
کــه در تیمهــای پایــه بایــد بــرای

موفقیتهــای بیشــتر بازیکنــان را بــا
ســبکهای مختلــف آشــنا و مقابلــه
کنیــم.
حســین فخــری ســرمربی تیــم جوانــان
اندونــزی هــم در ایــن نشســت خبــری
گفــت :تیــم جوانــان ایــران را بــه خوبــی
میشناســیم و میخواهیــم در بــازی
فــردا بــازی خوبــی را بــه نمایــش
بگذاریــم.
وی در ادامــه افــزود :ایــران تیــم بســیار
خوبــی اســت .آنهــا تــازه بــا قهرمانــی در
تورنمنــت کافــا بــه اندونــزی آمدهانــد
و از تاکتیــک بســیار خوبــی برخــوردار
هســتند .امیدواریــم کــه بــازی بــا ایــران
بــه مــا کمــک کنــد تــا بتوانیــم ســطح
بــازی خودمــان را بــاال ببریــم و بــه آنهــا
نزدیــک شــویم.

