دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

هدفمان حضور در المپیک بعد از 42سال است

ســرمربی تیم ملی فوتبال امید ،برگزاری دو دیدار دوستانه برابر
عراق را بسیار مفید ارزیابی کرد و گفت :بازیکنان در این دو مسابقه
تدارکاتی محک جــدی خوردند.به گزارش ورزش ســه  ،زالتکو
کرانچار ،ســرمربی تیم ملی فوتبال امید در مورد بازیکنانی که در
اختیار دارد ،گفت :ما نسل بسیار خوب و مستعدی از فوتبالیستها
را در اختیار داریم که صاحب کیفیت فنی هستند .این تیم بدون
شک برای آینده فوتبال ایران مناسب خواهد بود.وی افزود :بازیکنانی
را که انتخاب کردیم معیارمان جوانی و استعدادشــان بود .چرا که

قصــد داریم به المپیک بعد از  ۴۲ســال راه یافته و
بــه مصاف حریفان خود از سراســر جهــان برویم.
به طور قطع بازیهای آسیایی اولویتی را به ما دیکته
کرده که بازیکنان را در اختیار داشته باشیم ،تجربه
کسب کنیم تا به هدفمان که المپیک  ۲۰۲۰است،
برسیم .در این میان هدف اصلی ما این است که از بازیهای آسیایی
جاکارتا تجربه کسب کنند تا با آمادگی کامل به مسابقات مقدماتی
المپیک راه یابیم.وی درباره دو دیدار دوســتانه برابر عراق گفت :دو

ورزشی
بازی عراق برایمان مفید بود چرا که شــرایط بازیکنان،
کیفیت بازی ،میــزان آمادگی و پذیرفتن برنامههایی را
که در طول تمرین به آنهــا اعالم کرده بودیم کامال در
عملکرد بازیکنان مشاهده کرده و در هر دو مسابقه تمام
برنامههای تمرینی اجرا شــد .در یک ماه اخیر با کار و
تمرین فراوان تا حدودی به اهداف خود رســیدهایم و من به آینده
این تیم خوشبین هستم.وی در پایان افزود :در بازیهای دوستانه
هدفمان بیشتر به کسب تجربه است اما نتیجه هم بی تاثیر نیست.
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پیروزی والیبال خاتم درباشگاههای آسیا

رقابتهای والیبال باشگاههای آسیا از روزدوشنبه به میزبانی شهر نایپیداو میانمار آغاز شد که در
مهمترین دیدار تیم والیبال خاتم اردکان رو در روی تیم آتروی قزاقستان قرار گرفت و در حالی که
ست نخست را به حریف واگذار کرد اما در سه ست بعدی توانست به پیروزی برسد و در پایان
سه بر یک به برتری دست یابد.شاگردان میر حسینی ستهای بازی را با امتیازهای
 ۲۰-۲۵ ،۲۰-۲۵ ،۲۵-۲۰و  ۲۲-۲۵به سودشان تمام کردند.

فیفا نتایج فنی حاصل از جام جهانی 2018را بررسی میکند

فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) قصد دارد
با برگزاری کنفرانسی مستقل ،برجسته ترین
وجوه تمایز جام بیســت و یکــم را از جمله
فنــاوری کمک داور ویدویــی ( ،)VARمورد
بحث و تبادل نظر قــرار دهد.به گزارش ایرنا،
تارنمای رســمیفیفا روز دوشنبه با درج این
خبــر نوشــت :بدنبــال اتمــام  64بــازی
هیجانانگیزجامجهانی2018روسیه،فدراسیون
بین المللی فوتبال از ســرمربیان و مدیرهای
فنــی تمام  211فدراســیون عضو این نهاد و
همچنین متخصصان فنی شش کنفدراسیون
عضو ،دعوت به عمل آورد تا در کنفرانسی که
طبق برنامه  23سپتامبر ( 2018مهرماه )97
در لندن زادگاه فوتبال نوین برگزار میشود،
حضور پیدا کنند.هدف این کنفرانس بررسی
فنی و اصولی برجسته ترین تفاوت این دوره
جام جهانی یعنی فناوری کمک داور ویدویی
است؛ کنفرانسی که با توجه به گزارش «گروه
مطالعاتــی فنی فیفا» به مقایســه یافتههای
اصلی بدست آمده از این فناوری با دورههای
پیشین آن میپردازد.عالوه بر این ،کنفرانس
مذکور بحثهایــی را در خصوص اجرای این
فناوری و تاثیر آن بر بازی مطرح خواهد کرد.
«زوونیمر بوبــان» معاون دبیــر کل فیفا در
این باره تصریح کرد :جام جهانی  2018هم در

بیمصرفهایخارجی؛

استقاللوپرسپولیسلقمهایچربونرمبرایدالالن

قراردادهایی که بازیکنان خارجی به لطف مدیران
برنامه با سرخابیهای پایتخت میبندند همیشه
برای این تیمها دردسرساز بوده است .به گزارش
ورزش  ، 11در سالهای اخیر از بازیکنان خارجی
که به پرسپولیس و اســتقالل پیوسته اند مبالغ
هنگفتی نصیب مدیر برنامههایی شــده اســت
که بیشتر به دالالنی شــباهت دارند که فقط به
فکر منافع خود هســتند و هیچ سر رشته ای در
امور جابجایی و انتقال رسمیبازیکنان در جهان
فوتبال ندارند.در این سالها استقالل تیمیبوده
اســت که با ورود بازیکنانی ایــن چنینی منبع
خوبی برای این دالالن بوده اســت .البته جریان

در ســالهای اخیــر از
بازیکنــان خارجی که به
پرســپولیس و استقالل
پیوسته اند مبالغ هنگفتی
نصیب مدیــر برنامههایی
شده اســت که بیشتر به
دالالنی شباهت دارند که
فقط به فکــر منافع خود
هستند و هیچ سر رشته ای
در امور جابجایی و انتقال
رسمیبازیکنان در جهان
فوتبال ندارند.

اوکراینیهای پرســپولیس نیز هنوز به فراموشی
سپرده نشــده است .حتی آن بازیکنان باکیفیتی
نیز که به این تیمها پیوسته اند بعد از مدتی که به
درخشش آنها انجامیده است به دلیل قراردادهای
ترکنمنچایی که با آنها بسته شده است به راحتی
توانســته اند از این تیمها جدا شده و راه ترقی و
کســب درآمد را در پیش بگیرند که در این میان
نیز همیشه پای یک دالل و به گفته رسمیایجنت
در میان بوده است.
استقالل:

پیر کارلو ،راجر فابریتسیو ،رافائل گومز ،آگوستین
گیالئوری ،الدو آخاالیا ،جولیوس رودریگز داسیلوا،
لئوناردو کوئیکه ،ســان جان اورسوویچ ،رینالدو
کروزادو ،اندرســون ریکاردو دوس سانتوز ،آندره
لوییز د اولیویــرا رگراتیری ،ولید علی ،لیام ردی،
رودریگــو توزی ،بوبکر کبــه ،پروپئیچ ،هندریک
هلمکه و  ...تنها بخشی از چند ده بازیکنی هستند
که در سالهای اخیر به وسیله داللهایی که فقط
پول این باشــگاه دولتی را دیده اند به اســتقالل
پیوســته اند و به اندازه یک بازیکن متوسط برای
ایــن تیم مفید نبوده اند .در ایــن دو مورد اخیر
نیز که از استقالل به راحتی جدا شدند درخشش
نمیتواند تنها عامل دادن حق به مدیران این تیم
تهرانی باشد ،زیرا که قراردادهای یک طرفه به نفع

امیر حاجرضایی:

مشکالت فوتبال از مدیران است

کارشــناس فوتبــال ایران ضمــن تاکید بر
عدم نمایش دلپذیر تیمها در هفته نخســت
هجدهمین دوره رقابتهــای لیگ برتر گفت:
با این شــرایط بعید است سرخابیها در آسیا
نتیجه بگیرند.امیــر حاجرضایی در گفتگو با
مهر ،درباره وضعیت تیمهای لیگ برتری در
هفته نخست مســابقات گفت :اینکه عنوان
میشــود تیمها در هفتههای نخست زیر بار
تمرینات بدنســازی هســتند صحبت فنی
و صحیحی نیســت .چرا چنیــن اتفاقی در
لیگهای اروپایی رخ نمیدهد؟! البته که قیاس
فوتبــال ایران که پر از نقص و ایراد اســت با
لیگهای جهانی کار درستی نیست.کارشناس
فوتبال ایران در ادامه افزود :هفته اول بازیها
دلچسب نبود .فکر میکنم دلیل آن را باید در
تمرینات پیش از فصل تیمها جستجو کرد.
اکثر باشــگاههای لیگ برتــری آمادگی الزم
را برای حضور در یک فصل فوتبالی ســخت
ندارنــد.وی در خصوص اینکه پرســپولیس
بــا دو قهرمانی متوالی بــا محرومیت جذب
بازیکن روبرو شــده و آیــا میتواند قهرمانی
خودش را تکرار کند تصریح کرد :فوتبالی که
پرسپولیس بازی میکند شاید به گفته برخی
ژورنالیستها اقتصادی باشد .به هر حال باید
دیدگاه برانکو ایوانکوویــچ را دنبال کرد .من
خودم بعید میدانم طرفداران تیمهای بزرگ
دنبال این باشــند که تیمشان تنها بازی زیبا
انجام دهد و نتیجه نگیرد .مربی هم با همین
امتیازاتی که میگیرد حکم بقای خود را امضا
میکند.حاج رضایی درباره جوانگرایی صورت
گرفته در ترکیب استقالل تهران گفت :وینفرد
شفر نشان داده است میتواند تاثیرات خوبی

روی بازیکنانش بگــذارد .حاال هم باید زمان
داد تا اســتقالل بتواند نتایج خوبی بگیرد.وی
درباره احتمال موفقیت ســرخابیها در یک
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا اذعان داشت:
با توجه به شرایط تیمها و نحوه باشگاهداری
که در فوتبال ایران مرسوم است بعید میدانم
اســتقالل و پرسپولیس بتوانند موفق شوند و
راه دور بروند.این کارشناس فوتبال تاکید کرد:
بازگشت به خانه ،نزدیک ترین حدسی است
که میتوان دربــاره آنها زد .برای موفقیت در
آسیا تنها نام یازده بازیکن تیمها مهم نیست.
باید ســاختارها را بطور جامع و کامل رعایت
کنیم تا بتوانیم موفقیــت را طی کنیم.مربی
اســبق تیم ملی فوتبال ایران درباره تغییرات
مدیریتــی کــه توســط وزارت ورزش انجام
میشود نیز صحبت کرد و گفت :نمیخواهم
در مــورد یک موضوع خــاص صحبت کنم.
در خصــوص وضعیت مدیریتی فدراســیون
فوتبال و باشگاهها باید گفت که ضعف بسیار
زیادی وجود دارد .شما نحوه خداحافظی آقای
افتخاری از اســتقالل را ببینید .واقعا چرا در
روزهایی که وی داغدار پدر بزرگوارشان است
باید توهین و ناسزا بشنود و مجبور شود مقابل
دوربینهای تلویزیونی گریه کند؟
حاج رضایی خاطرنشان کرد :شما شک نکنید
اگر دادکان در فدراسیون فوتبال بود کارلوس
کی روش نمیتوانســت جوالن بدهد و برای
فدراســیون خط و مشــی تعیین کند .تمام
این مشــکالتی که ما داریم از مدیران است.
به همین خاطر میگویم در فوتبال ایران باید
سطح انتظارات را بر اساس واقعیتها تنظیم
کرد.

این بازیکنان خود جای بحث دارد که چه کسانی
در اینگونه قراردادها دخیل هستند.
پرسپولیس:

صالح حســن ،جورج آراندا ،ماته دراژویچ ،پائولو
روبرتو دیکارمو ،فرانک آتسو ،تیاگو فراگا ،وسلی
برازیلیا ،سکوبرت ،مامادو تال ،آسمیر آودوکیچ،
روبرتو سوســا ،والتکــو گرازدانســکی ،والتکو
گرازدانسکی ،تادئو ،گولچ ،الکساندر پلییانسکی،
والدیمیر پریمیوف و  ...تنها تعدادی از بازیکنان
بی کیفیتی هستند که در این سالها به وسیله
همیــن دالالن به بدنه باشــگاه پرســپولیس و
فوتبال ایران تزریق شــده اند و پولهای بسیار
بزرگی را به جیب اشــخاص غیــر فوتبالی واریز
نموده اند.
البته در این میان نیز بازیکنانی نظیر مامه تیام و
ابراهیم توره وجود داشــته اند که به واسطه نبود
همیــن دالالن که هیچ منطــق فوتبالی ندارند
توانســته اند قراردادهایی را با باشگاهها به امضاء
برســانند که هم خود و هــم تیم آنها منفعتی را
چه از نظر فنی و چه اقتصادی کســب کرده اند.
گویا ریشــه این دالالن تا جایــی از فوتبال این
مرز و بوم پیش رفته است که گره ای نا گشودنی
با بطن فوتبال ما داشته است که از بین بردن آنها
باعث خشکی درخت پر شاخ و برگ فوتبال ایران

گویا ریشــه این دالالن تا
جایی از فوتبــال این مرز
و بوم پیش رفته است که
گره ای نا گشودنی با بطن
فوتبال ما داشته است که
از بین بــردن آنها باعث
خشکی درخت پر شاخ و
برگفوتبالایرانخواهدشد.
اما چــاره کار در اداره این
باشگاهها میباشد .تا زمانی
که پولهــای دولتی محل
تغذیهاستقاللوپرسپولیس
باشــند و تصمیم گیرنده
نهایی ،مجمعی غیر فوتبالی
باشند این چنین اتفاقاتی
در پــر طرفدارتریــن
تیمهای آســیا اصال بعید
به نظر نمیرسد.

برنامهکیروشبرایآمادهسازیتیمملیاعالمشد

خواهد شــد .اما چاره کار در اداره این باشــگاهها
میباشد .تا زمانی که پولهای دولتی محل تغذیه
استقالل و پرســپولیس باشند و تصمیم گیرنده
نهایی ،مجمعی غیر فوتبالی باشــند این چنین
اتفاقاتی در پر طرفدارترین تیمهای آســیا اصال
بعید به نظر نمیرسد.

در پی افزایش ثانیه ای قیمت ارز

تبدیل فوتبال ایران به محلی پرسود برای خارجیان!

داخــل زمین بازی و هم خارج از آن موفقیت
بزرگی بــود .در جریان این کنفرانس ما قصد
داریم یافتههای اصلی و بارزی را که در زمین
بازی توسط متخصصان مشخص شده است،
بــه همــراه بازخوردهای آن ،مــورد بحث و
تبادل نظر قرار دهیم .جام جهانی میبایست برای
پیشرفتفنیفوتبالدرسرتاسرجهان،وسیلهای
آموزنــده باشــد ،در واقع با برگــزاری یک
کنفرانس مستقل میتوان به صورت همزمان
تمامیاعضا را درگیر و گفت وگویی سودمند و
همه جانبه در خصوص این ورزش پرطرفدار
برگزار کرد.بیست و یکمین دوره جام جهانی
که به میزبانی روسیه برگزار شد 15 ،جوالی
( 24تیرماه) با دیدار کرواسی و فرانسه که در
نهایت با پیروزی  4بر  2آبیهای فرانســوی و
قهرمانــی آنان خاتمه یافت ،به کار خود پایان
داد.

برنامه آمادهسازی تیم ملی فوتبال برای شرکت
در جام ملتهای آســیا اعالم شــد.به گزارش
ایســنا ،کارلوس کیروش ،سرمربی تیم ملی
ایران برای حضور پرقــدرت در جام ملتهای
آسیا درخواست کرده بود تا اردوهای مختلفی
برای آمادهســازی تیم ملی برگزار شــود .در
جلســه دیروز فدراســیون فوتبال برنامه تیم
ملی برای جام ملتها مشــخص شد.طبق این
برنامه  ۹تا  ۲۱شهریور اولین اردوی آمادهسازی
تیم ملی برگزار خواهد شــد که در تاریخ ۱۵
و  ۲۰شــهریورماه دو بازی دوستانه برای تیم
ملی در نظر گرفته شــده است.اردوی دوم نیز
از  ۱۳تا  ۲۵مهر برگزار میشــود و در روزهای
 ۱۶و  ۱۹مهر دو بــازی تدارکاتی دیگر انجام
خواهد شد.ســومین مرحله اردوی تیم ملی از
تاریــخ  ۲۴آبان آغاز میشــود و  ۲۹همان ماه

پایــان مییابد .در اردوی ســوم نیز یک بازی
تدارکاتی در نظر گرفته شده است.از  ۲۹آذر تا
اول دی ماه چهارمین اردوی تدارکاتی تیم ملی
انجام خواهد شد .همچنین از  ۸تا  ۱۲دی ماه
پنجمین و آخرین اردوی آمادهسازی تیم ملی
تشکیل میشود.کل هزینه این اردوها  ۵میلیون
و  ۸۰۰هزار دالر تخمین زده شده است.

ترابزونبهترینگزینهبرایمنبود

مدافع پیشین اســتقالل به حضور در ترابزون
اسپور واکنش نشــان داد و در نشست خبری
شــرکت کرد.به گزارش ایسنا ،مجید حسینی،
مدافع فصل گذشــته استقالل در نهایت بعد از
کشــمکش زیاد به ترابزون اسپور پیوست و از
فصل آینده پیراهن شماره  ۵این تیم را به تن
خواهد کرد.حســینی در ابتدا درباره حضور در
ترابزون گفت :خیلی خوشــحالم که به ترابزون
اسپور پیوستم .از این انتخاب خیلی خوشحالم.
پیشــنهادهای دیگــری هم داشــتم ولی فکر
میکنم ترابزون بهتریــن گزینه برای من بود.
فکر میکنم اینجا بتوانم پیشــرفت بیشتری
داشته باشــم و به باشــگاههای اروپایی بروم.

همچنین مدیر باشگاه ترابزون در پاسخ به این
سوال که چرا مراسم معرفی مجید حسینی را
در کنار یک کشتی انجام داده است گفت :این
کشتی از اموال باشگاه است و ما قبال هم برای
اهداف دیگری از آن استفاده کرده بودیم.

مدعیقهرمانیدرشطرنججامملتهایآسیاهستیم

افزایش لحظه به لحظه قیمت ارز فوتبال ایران
را بــه محل جذابی بــرای فعالیت خارجیها
تبدیل کرده اســت .به گزارش ورزش  ، 11در
حالی که این روزها افزایش هر روزه ،هر ساعته
و لحظه به لحظه قیمت ارز به بخشی از زندگی
روزمره مردم ایران تبدیل شــده است و مردم
هر روز که از خواب برمیخیزند با این پرسش
از خود ،دل از رختخواب میکنند که آیا امروز
قیمت ارز و بــه تبع آن قیمت دیگر کاالها تا
چه حد افزایش یافته اســت تا دلهره و نگرانی
و البته ساختن جوکهای مربوط به این قضیه
به سرگرمیهای این روزهای اکثر مردم ایران
تبدیل شــود ،باال رفتن قیمت ارز برای برخی
از افراد ،مانند خارجیهایی که در فوتبال ایران
فعالیت میکنند بسیار پر سودتر و جذاب تر از
قبل شده است.این موضوع به این دلیل است
که خارجیان فوتبال ایران با دستمزدی که به
شکل ارز دریافت میکنند قدرت خرید باالتری

در ایران دارند و میتوانند بیشتر و بهتر از قبل
مایحتاج خــود را از این طریق تامین کنند و
این در حالی اســت که بازیکنــان داخلی هر
روز قدرت خرید کمتــری برای زندگی دارند
زیرا آنها ریالی دســتمزد میگیرند و اگر برای
تامین مخارج زندگی خــود دیر بجنبند باید
پول بیشــتری به دلیل به لحظه گران شدن
ارز در ایران بپردازند و این مطلب برای افرادی
مانند کی روش ،برانکو ،شفر و دیگر بازیکنان و
مربیان خارجی بالعکس است.شاید ادامه این
اوضاع خارجیان بیشتری را از اقصی نقاط دنیا
ترغیب به آمدن به ایران و فعالیت در لیگهای
ایران کند چرا که با افزایش هر روزه قیمت ارز،
فوتبال ایران جای بسیار مناسبی برای کسب
درآمدهای نجومیخواهد بود و شاید ایرانیان
فوتبال ما نیز دوست داشتند خارجی بودند تا با
دریافت دستمزد خود به شکل دالر ،درآمدهای
بیشتری را کسب میکردند.

هافبک عراقی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت :قرارداد فعلی
من بر حســب قیمت دالر گذشته اســت و به اندازه یک بازیکن
لیگ یکی هم نیست.کرار جاسم در گفتگو با تسنیم ،در پاسخ به
سؤالی مبنی بر اینکه چه مشکلی برای حضورش در بازیهای این
تیم پیش آمده است ،خاطر نشان کرد :خودم هم نمیدانم جریان
چیســت ،ولی هنوز در آبادان هستم و با تیم تمرین میکنم .من
این شهر ،تیم نفت و همچنین هوادارانش را دوست دارم.وی ادامه
داد :مشــکل من را دیگر همه ایران میدانند .با توجه به باال رفتن
قیمت دالر در قرارداد من مشــکلی به وجود آمده است که نه من

رئیس فدراسیون شطرنج گفت :با وجود جوان
بودن شــطرنج بــازان ایرانی در ایــن دوره از
مسابقات و قدرت باالی حریفان آسیایی ،یکی
از مدعیان قهرمانی مسابقات هستیم .مهرداد
پهلــوان زاده در گفتگو با ایرنــا درباره نتایج
کسب شده تیم اصلی ایران (تیم سبز) در جام
ملتهای آســیا در همدان ،اظهار داشت :شاید
پیش از شــروع مسابقات کسی انتظار موفقیت
آنچنانی از تیم ایران را نداشت اما کسب عنوان
قهرمانی بخش سریع (رپید) نشان داد که ایران
میتواند یک تیم مدعی قلمداد شود و تاکنون
نیز صدرنشین بخش استاندارد مسابقات است.
پهلوان زاده با اشــاره بــه مولفههای الزم برای
قهرمانی افزود :اگر بخواهیم روند نتیجه گیری
تیم ملی شــطرنج در مسابقات انجام شده جام
ملتهای آسیا را بررسی کنیم متوجه میشویم
که تیم ایران یک تیم مقتدر اســت که هم از
جوانان با اســتعداد و نخبه بهره میگیرد و هم
میزبانی این دوره از مســابقات به ایران فرصت
میدهد که برابر رقیبان آسیایی ،قدرتمند ظاهر
شــود.وی تصریح کرد :میزبانی و نیروی جوانی
شطرنج بازان ایرانی در حالی به ابزار مهمیبرای

کرارجاسم:

مشکلم را همه ایران میدانند

و نه باشگاه در آن مقصر نیستیم .آقای عیسیزاده زحمت میکشد
و از من حمایت میکند .این را میدانم که مدیرعامل باشگاه برای
حل مشکل من در تالش است.کرار جاسم افزود :حاال نمیدانم چه
باید بگویم و چه کار کنم و تنها کاری که میتوانم انجام دهم این
اســت که با تیم تمرین کنم ،چون با باشگاه قرارداد دارم .خواسته

موفقیت در این دوره تبدیل شــده که در کنار
آن ،تیم مــا از دانش روز مربیان خارجی مانند
«ایوان سوکولوف» هلندی بهره میگیرد.رئیس
فدراســیون شــطرنج در زمینه میزان رضایت
ورزشــکاران و مسئوالن آســیایی از میزبانی
ایران گفت :همدان شــهری زیبا با جاذبههای
تاریخی و طبیعی فراوان اســت .این ظرفیتها
موجب شده تا ما در چند روز گذشته نشانهای
از نارضایتی در بیــن میهمانهای این دوره از
مسابقات حس نکنیم.

من این اســت که براســاس افزایش قیمت دالر قــرارداد من نیز
تغییر کند .قرارداد فعلی من بر حســب قیمت دالر گذشته است
و به اندازه یک بازیکن لیگ یکی هم نیســت.هافبک تیم فوتبال
صنعت نفت آبادان گفت :در هر صورت در چند روز آینده تکلیف
ماندن یا رفتن من مشــخص میشــود .باید بگویم که باشگاه در
این مورد هیــچ تقصیری ندارد .من اگر در ایــن تیم بازی نکنم
به کشــورم برمیگردم .البته از چند تیم ایرانی پیشنهاد دارم ،اما
دوســت ندارم در تیم دیگری بازی کنم و اگر از نفت جدا شــوم
به عراق برمیگردم.

