فوتبال

چرا ویلموتس قرارداد نبسته از ایران رفت؟

بدون تاریخ ،بدون امضا

الماس سیاه به استقالل برمیگردد

مهاجم سنگالی اسبق استقالل احتما ًال فصل
آینده به جمع آبیپوشان برمیگردد.به گزارش
آنا،فرهاد مجیدی از عملکرد گادوین منش��ا
رضای��ت ندارد و در بازیهای اخیر اس��تقالل
از مرتض��ی تبریزی و روحاهلل باقری در خط
حمله آبیپوش��ان اس��تفاده کرده است.مامه
باباتیام که نیمفصل برای استقالل بازی کرد
و گلهای باارزش��ی به ثمر رساند این فصل
را در عجمان امارات س��پری کرد اما با این
تیم نتایج خوبی نگرفت و نتوانست موفقیتی
که در اس��تقالل داشت را تکرار کند.باشگاه
اس��تقالل باتوجه به محبوبیتی که تیام نزد
هواداران دارد مذاکره با این مهاجم سنگالی
را آغاز کرده و پالس��های مثبتی هم از سوی
این بازیکن صادر ش��ده که گویای آن است
بار دیگر تیام با پیراهن اس��تقالل به میدان
میرود.
واکنش کمیته انضباطی فدراسیون به
دیدار جنجالی فوتبال بانوان

رئی��س کمیته انضباطی فدراس��یون فوتبال
گفت :بدون ش��ک تصمیم ما درباره اتفاقات
دیدار شهرداری سیرجان و ذوب آهن جدی
خواه��د بود.به گزارش «عص��ر ایرانیان» به
نقل از سایت فدراس��یون فوتبال ،اسماعیل
حسن زاده در خصوص اتفاقات دیدار دو تیم
ش��هرداری سیرجان و ذوب آهن اصفهان از
س��ری رقابتهای لیگ برتر فوتبال بانوان و
درگیری بازیکن��ان دو تیم گفت :به محض
وصول گ��زارش ،ای��ن اتفاقات را بررس��ی
میکنیم و تصمیم جدی در این باره خواهیم
گرفت.وی ادامه داد :از وجود این اتفاق متأثر
شدیم و با دانستن جزئیات قطع ًا برای اینکه
دیگر ش��اهد چنین مواردی نباشیم ،تصمیم
جدی خواهیم گرفت.رئیس کمیته انضباطی
در پایان گفت :پس از بررسی و دعوت افراد
ب��ه کمیته انضباطی دفاعیات آنها را مد نظر
خواهی��م داش��ت و در نهایت تصمیم گیری
نهایی در این باره صورت خواهد گرفت.
اعتراض داماشیها به مکان دیدار فینال
جام حذفی فوتبال

باش��گاه داماش گیالن نس��بت به انتخاب
ورزشگاه امام رضا (ع) برای دیدار فینال جام
حذفی معترض اس��ت .به گزارش تسنیم ،با
اعالم س��ازمان لیگ دیدار فینال جام حذفی
فوتبال باش��گاههای کشور در ورزشگاه امام
رضا (ع) ش��هر مش��هد برگزار خواهد ش��د
که این تصمیم با اعتراض باش��گاه داماش
گیالنیان مواجه شده است.داماشیها معتقدند،
ورزش��گاه امام رض��ا (ع) در حالی برای این
بازی انتخاب ش��ده اس��ت که تیم پدیده به
مقام چهارمی لیگ برتر دست یافته و برای
کسب سهمیه آسیایی این تیم ،باید یکی از
تیمهای سپاهان یا پرسپولیس قهرمان جام
حذفی ش��وند .همین موضوع و تأثیرگذاری
نتیجه فینال جام حذفی در سرنوشت نماینده
شهر مشهد ،باعث شده تا داماشیها به مکان
دیدار فینال جام حذفی اعتراض داشته باشند.
در همین راستا ،باشگاه داماش گیالنیان در
نظر دارد پس از مش��خص ش��دن تکلیفش
برای حضور در فینال جام حذفی ،در نامهای
به س��ازمان لیگ به محل برگ��زاری فینال
اعتراض کند.دی��دار نیمه نهایی جام حذفی
هش��تم خرداد ماه بین تیمهای س��پاهان و
پرس��پولیس برگزار خواهد شد و دیدار فینال
این مس��ابقات نیز در تاری��خ  12خرداد ماه
برگزار میشود.
ذوبیها نام خود را با رفتار آماتوری
زیر سوال بردند

سرمربی تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان
گفت :تی��م ذوب آهن با رفتار آماتوری که از
خود نشان داد نام برند خود را زیر سوال برد.
مریم جه��ان نجاتی در گفتوگ��و با خبرنگار
ورزش��ی خبرگزاری تس��نیم اظهار داش��ت:
در هفته ش��انزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان
میهمان تی��م ذوب آهن بودیم .این بازی در
شرایطی برگزار شد که نیمه نخست یک بر
صفر به س��ود ما به پایان رسید .نیمه دوم در
دقیق��ه  75گل دوم را زدیم .پس از گل دوم
بازیکنان تیم ذوب آهن م��دام اعتراضهایی
به داور داش��تند و جو بازی را متشنج کردند.
وی افزود:دقیق��ه  83بازیکن مصدوم تیم را
تعوی��ض کردم .زمانی که بازیکن س��یرجان
در ح��ال خروج از زمین بود یکی از بازیکنان
ذوب آهن اورا هل داد .بازیکن س��یرجان که
از مقابل نیمک��ت ذوبیها عب��ور میکرد آنها
توهینهای خود را شروع کردند ودر نهایت به
درگیری بین بازیکنان رسید.سرمربی سیرجان
ادامه داد :تیم ما دو بر صفر از حریف جلو بود
و تنها  7دقیقه به پایان بازی باقی مانده بود
و نیازی نداشتیم که جو بازی را خراب کنیم.
اما تیم ذوب آهن که دو باخت برابر سیرجان
داشت نتوانستن این نتیجه را بپذیرد و فضای
بازی را به درگیری ،خشونت و توهین کشاند.
واقعا برای مربی تیم ذوب آهن متاسفم که
ب��ا رفتاری آماتور برن��د ذوبآهن را این چنین
زیر سوال برد.

رس��انههای اروپای��ی تحریمه��ای بانکی
و ت��رس این مرب��ی بلژیک��ی از چگونگی
دریافت دستمزد را دلیل امضا نکردن قرارداد
فدراس��یون فوتبال ایران با مارک ویلموتس
عنوان کردند.به ایسنا ،مارک ویلموتس بامداد

بوده اس��ت ،چرا که تحریمه��ا برای انتقال
وجه به صورت بانکی ،مش��کالتی را بوجود
میآورد و این موضوع باعث شده تا این امضا
قرارداد فع ً
ال صورت نگیرد.خبرگزاری فرانسه
و نشریه معتبر اکیپ نیز با اشاره به بازگشت
مارک ویلموتس به کش��ورش نوش��تند که
هنوز تواف��ق نهایی بی��ن دو طرف حاصل
نش��ده و به همین خاطر قراردادی بین او و
فدراس��یون فوتبال ایران امضا نشد.اشپیگل

چهارشنبه به همراه دستیارانش وارد تهران
شد و بعد از بازدید از امکانات فوتبال ایران و
مذاکره با مهدی تاج ،جمعه شب بازیهای
لی��گ برتر را هم مش��اهده ک��رد .او بعد از
اتمام لیگ برتر ،ش��بانه تهران را ترک کرد.
 hlnبلژیک با اعالم بازگشت ویلموتس به
کشورش نوشت :به نظر میرسد تحریمهای
بانکی و تردید در چگونگی پرداختهای مالی
عامل اصلی بازگشت این مربی به کشورش

آلمان نیز نوش��ت مارک ویلموتس در حالی
که با قراردادی یک میلیون یورویی در آستانه
هدایت ایران بود ،با این تیم قراردادی امضا
نکرد و به همین خاطر به کشورش بازگشت.
آن طور که گفته شده این مربی در صورتی
ب��ه ایران باز خواهد گش��ت که دو طرف در
تمامی مسائل به توافق کامل برسند و هنوز
مش��کالتی بر س��ر راه دو طرف در امضای
قرارداد اس��ت .بر اس��اس این گزارش ،وی
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در م��دت زمانی که در ایران حضور داش��ت
از مرکز ملی فوتبال ایران ,ورزش��گاه آزادی
و س��ایر امکانات و زیرساختهای تیم ملی
بازدید به عمل آورد .ویلموتس همچنین در
این مدت ,زمانی را برای بازدید از شهر تهران
و آش��نایی با مردم و جامعه ایران اختصاص
داد ,بازدیدهایی که هر چند در مدت کوتاهی
انجام شده بود اما باعث شناخت سرمربی تیم
ملی از وضعیت اجتماعی کشور شد.

مظلومی ۵ :گزینه داریم

سرمربی فصل بعد استقالل خارجی است

س��خنگوی کمیته فنی باش��گاه استقالل
با اش��اره به آخرین وضعیت کادر فنی این
تیم برای فص��ل آینده ،گفت :گزینه اصلی
اس��تقالل برای س��رمربیگری فصل آینده
خارجی اس��ت .پرویز مظلومی در گفتوگو
با مهر در خصوص شرایط این روزهای تیم
اس��تقالل اظهار داشت :متأسفانه استقالل
نتوانس��ت امس��ال جامی را به هوادارانش
تقدی��م کند .م��ا در جام حذف��ی از گردونه
رقابتها کنار رفتیم و در لیگ برتر هم سوم
ش��دیم .در هفتههای پایانی که پرسپولیس
امتیازات زیادی را از دست داد میتوانستیم
با چند برد پیاپی به قهرمانی دست پیدا کنیم
ام��ا این اتفاق صورت نگرفت و اس��تقالل
بیش��تر به خ��ودش باخت تا ب��ه حریفان.
امیدوارم فصل آینده شاهد یک تیم پرقدرت
باشیم که بتواند با قهرمانی در لیگ و حذفی
دل هواداران را شاد کند .سخنگوی کمیته
فنی باشگاه استقالل در پاسخ به این سؤال
که سرمربی فصل آینده استقالل چه زمانی
معرفی خواهد ش��د و آیا مربی بعدی ایرانی
است یا خارجی؟ تصریح کرد :گزینه اصلی
استقالل برای سرمربیگری فصل بعد یک
مرب��ی خارجی اس��ت .در جلس��اتی که با
اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باش��گاه
داش��تیم  ۵مربی خارجی مدنظر هستند که
مطمئن�� ًا از میان آنها یک��ی انتخاب خواهد
شد .مظلومی در پاس��خ به این پرسش که
نقش کمیته فنی در انتخاب سرمربی جدید
تا چه اندازه اس��ت؟ یادآور ش��د :در دوران
وینفرد ش��فر وقتی دیدیم او هیچ اعتقادی
به کمیته فنی ندارد دست از کار کشیدیم و
اجازه دادیم خود شفر تصمیمگیرنده نهایی
باش��د .بعد از جدایی ش��فر با جلسهای که

با مدیرعامل باشگاه داش��تیم دوباره کار را
آغاز کردیم .قرار اس��ت در جمعبندی کلی
به همراه مدیرعام��ل در خصوص انتخاب
سرمربی نظر نهایی خود را بدهیم تا فردی
ک��ه مورد وثوق همه باش��د س��رمربیگری
اس��تقالل را ب��ر عهده بگیرد .س��خنگوی
کمیت��ه فنی اس��تقالل با انتق��اد از برخی
مطالب در فضای مجازی گفت :متأس��فانه
فضای مجازی ای��ن روزها به یک معضل
ب��زرگ تبدیل ش��ده و صحبتهایی در آن
شکل میگیرد که هیچکدام رنگ واقعیت
ن��دارد .ه��ر روز نام یک مرب��ی در فضای
مجازی برای هدایت استقالل برده میشود
ام��ا هواداران بدانند که تم��ام این گزینهها

کاپیتان پرس��پولیس گفت :کسب این سه
جام کار آسانی نبود و فقط آنهایی متوجه
منظور من میشوند که در لیگ برتر هستند
و از سختیهای فوتبال خبردارند .به گزارش
دانش��جو ،تیم پرس��پولیس در حالی برای
پنجمین بار در تاریخ برگزاری مس��ابقات
لیگ برتر عنوان قهرمانی این مسابقات را
به خود اختصاص داد که برای س��ومین بار
پیاپی موفق به کس��ب این عنوان از فصل
شانزدهم لیگ برتر ش��ده بود .سید جالل
حس��ینی درباره این قهرمان��ی و رکوردی
که ب��رای خودش در این عرصه باقی ماند
ح��رف زد و از اهمیت مس��ابقه نیمهنهایی
ج��ام حذفی خبر داد .کاپیتان پرس��پولیس
ابتدا درباره قهرمانی تیم پرسپولیس اظهار
داشت :باید پیش از هر کسی این قهرمانی

را ب��ه ه��واداران تیم پرس��پولیس تبریک
گف��ت که با حمایتهای بیدریغش��ان در
هر ش��رایطی ما را تنها نگذاش��تند .ما در
نیمفصل اول امسال هم با مشکالت بسته
بودن پنجره نقل و انتقاالتی مواجه بودیم
و شاید اگر دلگرمی که از طرف این مردم
به ما داده میش��د نبود خستگی ،بچهها را
از پا درم��یآورد ولی با انرژی مثبتی که از
طرفداران تیممان میگرفتیم موفق شدیم
باز هم قهرمان شویم و این عنوان را برای
هوادارانم��ان به ارمغان بیاوریم .وی درباره
کسب سومین قهرمانی پیاپی هم توضیح
داد :ای��ن اتفاق برای دومی��ن بار در تاریخ
لیگ برتر رخ داد و خوش��حالم که من هم
در آن سهمی داشتم .هت تریک قهرمانی
کار آس��انی نبود .معنی این حرف مرا فقط

ش��ایعه است و قرار اس��ت در جلساتی که
در روزهای آتی برگزار میش��ود ،سرمربی
جدید استقالل معرفی شود .مظلومی تاکید
کرد :متأس��فانه برخیها چند سالی است با
اینکه سمتی در اس��تقالل ندارند اما دست
بردار این تیم نیس��تند و به هر نحوی شده
میخواهند خود را وارد مجموعه اس��تقالل
کنن��د ت��ا به منافع ش��خصی خود دس��ت
پیدا کنند .خوش��بختانه پس از پایان دیدار
اس��تقالل برابر س��پید رود پژمان منتظری
و دیگر بازیکنان در مصاحبههایش��ان علن ًا
اعالم کردند این شخص در استقالل جایی
ندارد اما او به هر طریقی ش��ده میخواهد
وارد باش��گاه ش��ده یا از پش��ت به این تیم

خنجر بزند .وی تاکید کرد :خود من هم در
برنام��ه  ۹۰در مورد این فرد صحبت کردم
و کده��ای الزم را دادم .امیدوارم با درایت
مسئوالن استقالل و حمایت هواداران دیگر
ش��اهد حضور چنین اف��رادی حتی اطراف
استقالل نباشیم زیرا مدیران استقالل این
روزها به آرامش نیاز دارند تا بتوانند یک تیم
پرقدرت را آماده شروع لیگ کنند .مظلومی
در خصوص خداحافظی خس��رو حیدری از
فوتبال ایران هم گفت :خسرو یک بازیکن
ب��زرگ ،خوش اخالق و متعهد بود .یکی از
بازیکنانی ک��ه در دوران بازیگری عملکرد
ف��وق الع��اده ای داش��ت و س��الها برای
استقالل بازی کرد و تمام توان خود را برای

موفقیت آبی پوشان به کار بست .اشکهای
او در روز خداحافظی دل هر هواداری را به
درد میآورد اما دوران فوتبال زودگذر است
و امیدوارم حی��دری در کنار خانواده موفق
ب��وده و در آینده به یک��ی از مربیان بزرگ
در فوتبال کشورمان تبدیل شود .سخنگوی
کمیت��ه فنی اس��تقالل در خصوص جذب
بازیکنان جدید و تمدید قرارداد با بازیکنان
حال حاضر گفت :باش��گاه چن��د بازیکن را
مدنظر دارد که در حال مذاکره با آنان است
تا بتواند آنها را در آینده نزدیک جذب کند.
البته قرار اس��ت بعد از دی��دار برابر العین با
بازیکنان��ی که در حال حاضر قراردادش��ان
تمام شده مذاکره کنیم.
وی در خصوص دیدار روز دوشنبه استقالل
برابر العین ام��ارات گفت :با توجه به اینکه
دیگر امیدی به صع��ود نداریم و از گردونه
رقابتها کنار رفتیم بازیکنان بدون استرس
مقابل حریف به میدان خواهند رفت.
مظلومی در ادامه خاطرنشان کرد :مدیریت
اس��تقالل این روزها تمام تالش خود را به
کار بس��ته تا بتواند یک تیم خوب را برای
فصل آینده آماده کند .هواداران اس��تقالل
چند سالی است که طعم قهرمانی در لیگ
برتر را نچشیدهاند و تمام مجموعه استقالل
هدفش این است که فصل آینده آبی پوشان
جام را باالی س��ر برده تا باعث خوشحالی
دل هواداران شوند.
س��خنگوی کمیته فنی باشگاه استقالل در
پایان خاطرنش��ان کرد :بعد از بازگشت تیم
از امارات ،کمیته فنی جلس��های را تشکیل
خواهد داد تا هم در خصوص سرمربی فصل
آینده استقالل به جمعبندی کامل برسد و
هم در مورد انتخاب بازیکنان فصل جدید.

سید جالل حسینی:

سهگانه در «جام» آسان نبود
آنهایی متوجه میش��وند ک��ه در دل لیگ
بودند ،زحمت کش��یدند و برای رسیدن به
خط پایان تالش کردند .من و همتیمیهایم
میدانیم که برای رسیدن به این عنوان چه
راه س��ختی را باید طی میکردیم اما حاال
ک��ه ش��اید هوادارانم��ان را میبینیم همه
خستگیها از تنمان بیرون میرود .حسینی
درباره بازی با پارس جنوبی جم خاطرنشان
کرد :تیم پارس جنوب��ی یک حریف قابل
احت��رام بود ک��ه واقع ًا روب��روی ما با همه
توان��ش جنگید و ما حتی در دقایقی تحت
فش��ار این تیم هم قرار گرفتیم ولی شکر
خدا با انرژی که بچهها گذاش��تند و تالش
مضاعفی که کردند موفق ش��دیم بازی را
ببری��م و از گلی که زدی��م هم محافظت
کنیم .کاپیتان پرسپولیس افزود :گلی که ما
به ثمر رساندیم باعث شد تا بیش از پیش
زیر فشار برویم .پارس جنوبی در خانهاش
بازی میکرد و قطع ًا دوست نداشت مقابل
تماش��اگرانش بازی را واگذار کند .آنها هم
دوست داش��تند در روز آخر فصل با نتیجه
خوبی لیگ را تمام کنند برای همین مردانه
بازی کردند .فقط اینکه بازی به دقیقه 96
رسید خیلی نگرانم کرد و با خودم میگفتم
مب��ادا همه زحماتم��ان در آن دقایق وقت
اضاف��ی از بین برود که ش��کر خدا بچهها
تالش کردند و مقاومت کردیم و در نهایت

جام را باالی س��ر بردیم .وی درباره کسب
هفتمین قهرمانیاش در لیگ گفت :باعث
خوشحالیام اس��ت که این افتخار نصیبم
ش��د .قطع ًا این ممکن نب��ود مگر با لطف
خداون��د و البت��ه حمایتهای خان��واده ام.
در این مدت خیل��ی تالش کردم تا بتوانم
برای تیم هایی که در آنها عضویت داشتم
با تمام وجودم کار کنم و خوشحالم که این
تالش و تعصبی که به باشگاه هایم داشتم
در نهایت منجر به کس��ب  7جام قهرمانی
در لیگ برتر ش��د .حسینی ادامه داد :برای
همین ه��م از همه هواداران��ی که در این
مسیر از من حمایت کردند تشکر می کنم.
من بخشی از این موفقیت را هم مدیون آنها
هستم و امیدوارم که طرفداران پرسپولیس
هم از این هت تریک راضی بوده باش��ند.
مدافع پرسپولیس در این باره که چه زمانی
را برای پایان فوتبالش در نظر گرفته یادآور
شد :شکر خدا از نطر بدنی در شرایط خوبی
هس��تم .اینقدر حرفه ای هس��تم که بدانم
اگ��ر نمی توانم کمی پایی��ن تر از توانم در
خدمت تیم باش��م خودم را به تیم تحمیل
کنم .مادام��ی که بتوانم ب��ازی کنم همه
تالشم را برای این کار انجام می دهم .وی
درباره فصل فوتبالی که رو به پایان اس��ت
تصریح کرد :ما در لیگ قهرمانان آس��یا به
فینال رس��یدیم ولی نتوانس��تیم نتیجه ای

دلیل تعلل باشگاه استقالل در مذاکره با شفر چیست؟

در حالی که حدود س��ه هفته از زمان تعلیق قرارداد شفر میگذرد اما مدیران
استقالل هنوز مذاکرهای با او برای فسخ قرارداد انجام ندادند.به گزارش ایسنا،
حدود سه هفته از زمان تعلیق قرارداد وینفرد شفر ،سرمربی آلمانی استقالل
پس از شکس��ت مقابل پدیده میگذرد .مدیران استقالل در این مدت فرهاد
مجیدی را به عنوان س��رمربی موقت تیمش��ان انتخاب کردند و در کنار آن
پروسه انتخاب سرمربی آینده استقالل را هم آغاز کردند.با این حال موضوع
عجیب درباره اقدامات مدیران استقالل ،موضع منفعالنه آنها مقابل وینفرد
ش��فر و فسخ قرارداد او اس��ت .در این مدت هیچ مدیری از باشگاه استقالل
صحبتی با ش��فر نداشته اس��ت و عجیبتر این که با وجود پایان لیگ برتر،
هنوز تاریخی هم برای مذاکره برای فسخ قراردادش مشخص نکردهاند.شاید
باش��گاه استقالل به این امید ش��فر را در بالتکلیفی قرار داده که او به مرور

از حضور در ایران خس��ته ش��ود و تصمیم به ترک ایران بگیرد تا در صورت
وق��وع این اتفاق ،یک برگ برنده برای فس��خ قرارداد با این مربی آلمانی به
دس��ت بیاورند اما این ترفند مانند یک شمشیر دو لبه است به این خاطر که
بالتکلیف گذاشتن شفر میتواند باعث شود که او مقابله به مثل کند و هیچ
تخفیفی به اس��تقالل ندهد.در حال حاضر وینفرد ش��فر به همراه وکیلش در
تهران حضور دارد و به نظر نمیرسد که فع ً
ال قصد ترک ایران را داشته باشد.
همچنین استقاللیها برای فسخ قرارداد او باید یک میلیون و  ۲۰۰هزار دالر
پرداخت کنند؛ مبلغی هنگفت که قابل چشمپوش��ی نیست .مدیران استقالل
در حالی به دنبال انتخاب سرمربی آیندهشان که بارها روی خارجی بودن آن
هم تاکید ش��ده ،هس��تند که هنوز تکلیف قرارداد شفر را مشخص نکردند و
آنها نمیدانند که دقیق ًا چه مبلغی را باید به او پرداخت کنند.

که دوستش داش��تیم را به ارمغان بیاوریم.
همی��ن موضوع بچهها را مصمم تر کرد تا
در لیگ و به جبران شکستی که در فینال
داشتیم قهرمانی را به هواداران پرسپولیس
تقدیم کنیم .ش��کر خدا دربی را هم بردیم
و در ج��ام حذفی هم پای فینال هس��تیم.
فک��ر می کنم غیر از فینال لیگ قهرمانان
آس��یا نتایج بدی نگرفته باشیم و امیدوارم
هواداران از ما راضی باشند .این هت تریک
در قهرمان��ی کمترین کاری ب��ود که می
توانستیم برایش��ان انجام بدهیم .حسینی
درباره دیداره��ای باقیمانده تا پایان فصل
 97-98فوتب��ال گف��ت :بازی ما با الس��د
تشریفاتی است .متأسفانه وضعیت در لیگ
قهرمان��ان به گون��ه ای پیش نرفت که ما
می خواستیم .مسابقات فشرده و زمان کم
استراحت توان بچهها را گرفت ولی با این
وجود باید برای دفاع از عنوان تیمی مان با
قدرت در دیدار با السد به میدان برویم .وی
تأکید کرد :پس از آن هم بازی سنگینی در
اصفهان داریم که پای فینال است و باید در
نیمهنهایی با س��پاهان رودررو شویم .قطع ًا
بازی س��ختی برای ما خواه��د بود .باید با
تمام وجود در دیدارهای باقیمانده به زمین
برویم و فصل را به خوبی به پایان برسانیم.
امی��دوارم بتوانیم باز هم دل ه��واداران را
خوشحال کنیم.
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اخبار
کمک  100هزار دالری  AFCبه
استانهای سیل زده

رئیس فدراس��یون فوتب��ال از تصویب کمک
صد هزار دالری کنفدراسیون فوتبال آسیا به
منظور بازسازی و ساخت ورزشگاههای آسیب
دیده در استانهای سیل زده کشور خبر داد .به
گ��زارش «عصر ایرانیان» به نقل از س��ایت
رسمی فدراس��یون فوتبال ،رئیس فدراسیون
فوتب��ال از تصویب کمک یکصدهزار دالری
کنفدراسیون فوتبال آسیا به منظور بازسازی
و ساخت ورزشگاههای آسیب دیده در استان
های س��یل زده کش��ور خبر داد.مهدی تاج
رئیس فدراسیون فوتبال با بیان این موضوع
اظهار داش��ت :با توجه به س��یل گسترده ای
که متاس��فانه در کشور روی داد و بسیاری از
هموطنان عزیزمان را دچار مش��کالت جدی
کرد فدراس��یون فوتبال در راس��تای عمل به
مس��ئولیت های اجتماعی خودش وارد عمل
ش��د .از س��ویی در خدمت رس��انی به سیل
زدگان استان های خوزستان ،لرستان و سایر
استان ها با راه اندازی موکب شهدای جامعه
فوتبال کار خودمان را آغاز کردیم و از سوی
دیگر با انجام پیگیری های الزم خوشبختانه
موفق ش��دیم موافقت کنفدراس��یون فوتبال
آس��یا را جهت دریافت مبل��غ  100هزار دالر
جلب کنیم که این مبلغ به استان های آسیب
دیده پرداخت خواهد شد.
آقای گل لیگ فوتسال عراق به گیتی
پسند پیوست

پیمان حفیظ��ی بازیکن فصل گذش��ته تیم
فوتس��ال کهربا ع��راق به تیم گیتی پس��ند
پیوس��ت.به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل
از پایگاه خبری گیتی پسند ،با پیشنهاد حمید
بی غم س��رمربی تیم فوتسال گیتی پسند و
مذاکره مدیران باش��گاه با پیم��ان حفیظی،
این بازیکن به گیتی پس��ند پیوس��ت.پیمان
حفیظی س��ابقه حضور در تیم ملی فوتس��ال
را دارد و پی��ش از ای��ن در تیمهای منصوری
قرچک ،ملی حفاری اهواز ،تاسیسات دریایی،
شن زن چین بازی میکرد.این بازیکن فصل
گذشته همراه با تیم کهربا در لیگ برتر عراق
با  ۳۹گل به عنوان آقای گلی دس��ت یافت.
به گزارش خبرنگار مهر ،گیتی پس��ند عالوه
بر حفیظی بازیکن��ان دیگری از جمله حمید
احمدی ،محمدرضا س��نگ سفیدی و حسین
فهیمی را جذب کرده است.
اصلیترین خواسته جامعه کشتی
برگزاری انتخابات فدراسیون است

رئیس هیئت کشتی استان کردستان گفت :در
نامهای که به وزارت ورزش و جوانان ارسال
کردهایم ،اصلیترین خواس��ته م��ا برگزاری
هر چه س��ریعتر انتخابات فدراس��یون است.
جمشید خیرآبادی در گفتگو با آنا ،درباره نامه
رؤس��ای هیئتهای کشتی به وزارت ورزش و
جوانان گفت :نامهای از سوی برخی رؤسای
فدراس��یون کش��تی برای ما ارسال شد و در
این نامه آمده بود که وزارت ورزش و جوانان
هر چ��ه زودتر تکلیف انتخابات فدراس��یون
کش��تی را مش��خص کن��د .در ای��ن نام��ه
درخواست غیرمنطقی عنوان نشده بود.رئیس
هیئت کشتی اس��تان کردستان عنوان کرد:
همه رؤس��ای هیئتهای کش��تی دلسوز این
رشته هستند و اگر خواستشان این است که
انتخابات فدراسیون خیلی زود تعیین تکلیف
ش��ود به این خاطر اس��ت که کشتی ورزش
اول کشور اس��ت و در همه رقابتها و میدان
المپیک همیشه مداآلور بوده است ،بنابراین
ما نباید اجازه بدهیم این رش��ته در سالی که
منتهی به المپیک اس��ت به بیراهه برود .در
حال حاضر هشت ماه اس��ت که فدراسیون
رئی��س ندارد و این اتفاق ب��رای ورزش اول
کش��ور اص ً
ال زیبنده نیس��ت .س��ال گذشته
برخ��ی اف��راد در انتخابات ثبتن��ام کردند اما
هنوز تأییدیه صالحیت آنها نیامده اس��ت در
صورتی که طبق قانون گفته میشود اگر بعد
از  ۲۰روز نتیج��ه تأیید صالحیت نامزدهای
انتخابات یک فدراسیون اعالم نشود به این
معنی اس��ت که همه آنه��ا تأیید صالحیت
ش��دهاند و وزارت ورزش و جوان��ان میتواند
انتخاب��ات را برگ��زار کند .خیرآب��ادی تأکید
کرد همه هدف رؤس��ای هیئتها این اس��ت
که کش��تی باید از بالتکلیفی بیرون بیاید و
همانطور که گفتم اصلیترین خواسته ما هم
این موضوع بود .این نامه برای من فرستاده
ش��د و پس از مطالع��ه کام��ل ،آن را امضا
کردم و امیدوارم که مس��ئوالن با درخواست
جامعه کشتی موافقت کنند و هر چه سریعتر
برگزاری انتخابات فدراسیون کشتی در رأس
کار قرار بگیرد.

