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نگاه ما بیشتر به لیگبرتر است تا جام حذفی

سرمربیتیمفوتبالاستقاللخوزستانگفت:باپیگیریهایمسئوالن
باشگاه حدود ۲۰درصد از قرار دادهای اعضای تیم پرداخت شده است.
داریوش یزدی در گفتگو با میزان ،در خصوص وضعیت اســتقالل
خوزستان در ادامه بازیهای لیگ برتر فوتبال اظهار داشت :امتیازهایی
که در طول  ۶هفته اول لیگ برتر فوتبال کسب شده از لحاظ عددی
قابل مالحظه و خوب نیست اما از لحاظ کیفیتی با توجه به شرایط
تیم ما بسیار مناسب است که دالیل متعددی دارد.وی افزود :کادر فنی
استقالل خوزستان فرصت بسیار کمیبرای آمادهسازی تیم داشته و

فقط  ۱۵روز مانده به شروع لیگ برتر تمرینات تیم آغاز
و در حین آماده سازی اقدام به جذب بازیکن شده است
و به خاطر همین موضوع آمادگی بازیکنان بسیار زمانبر
بوده و نتوانستیم در  ۵هفته ابتدایی لیگبرتر امتیازهای
مناسب کسب کنیم .سرمربی استقالل خوزستان در
ادامه گفت :تیم ما از هفته پنجم به بعد از لحاظ تکنیکی و تاکتیکی
به هماهنگی الزم رسید و توانست با ارائه بازیهای خوب ،روند رو به
رشدی طی کند و بهتر از هفتههای اول لیگ نتیجه بگیرد.سرمربی

ورزشی
استقالل خوزســتان در خصوص بازی چند روز آینده
تیمش مقابل شاهین بندر انزلی در جام حذفی گفت :در
ابتدا باید بگویم که ما بازی تدارکاتی مقابل پارسجنوبی
جم داشتیم و توانستیم این تیم را شکست دهیم و شنبه
هم مقابل عقاب بازی خواهیم کرد تا خود را برای بازی با
نماینده انزلی آماده کنیم .ما شناختی از این تیم نداریم و به این دیدار
همچون بازی تدارکاتی نگاه میکنیم ،اما هیچ تیمیرا دســت کم
نمیگیریم و برای برد خواهیم جنگید.
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پای وزارت ورزش به سوپرجام باز میشود؟

پس از اعالم رأی سوپرجام توسط کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ،باشگاه استقالل به شدت
نسبت به این رأی واکنش نشان داده و اعالم کردهاند که به دادگاه ورزشی یعنی  CASشکایت
خواهند کرد.در این زمینه ،خبر میرسد که مدیران استقالل در نظر دارند که با وزارت ورزش و
جوانان هم رایزنی کرده تا بلکه سوپرجام در زمان دیگری برگزار گردد و جام در زمین
به تیم برنده داده شود.

نگراناعزامتیمهایملیبهمسابقاتجهانیهستیم

نایب رئیس فدراسیون کشتی گفت :از نظر مالی
با مشکالت جدی مواجه هستیم و حتی نگرانیم
که نتوانیم تیمهای ملی را به مســابقات جهانی
اعزام کنیم.حمید بنیتمیم در گفتگو با تسنیم
در خصوص لغو حضور در تورنمنت بین المللی
مدوید که یکی از تورنمنتهای مهم برای انتخاب
تیم جهانی محسوب میشد ،اظهار داشت :پول
نداریم .با این اوضاع واقعا نمیشود تیم اعزام کرد.
حداقل هزینههای اعزام خارجی ما سه برابر شده
و فدراسیون با مشکالت زیادی مواجه شده است.
وی در پاسخ به این سوال که لغو حضور در مدوید
به برنامههای تیم ملی کشــتی آزاد لطمه وارد
نخواهد کرد ،تصریح کرد :حتما همینطور خواهد
بود ،اما آقای خادم با توجه به شرایط مالی اینطور
صالح دانستند .بحث این است که ما نه تنها برای

اعزام به تورنمنتهایی که باید حتما آنها را طبق
برنامه پشــت سرمیگذاشتیم ،با مشکل مواجه
بودیم برای اعزام تیمهایمان به مسابقات جهانی
هم با مشکل اساسی روبهرو هستیم و نگرانیم حتی
نتوانیم تیمی به مسابقات جهانی اعزام کنیم چون
در هر ســه رده سنی جوانان ،امید و بزرگساالن
آزاد و فرنگــی باید  6تیم اعزام کنیم و این واقعا
هزینههای زیادی برای فدراسیون به همراه دارد.
بنی تمیم ادامــه داد :من پیش از این هم گفته
بودم در این شرایط به راستی نمیتوانیم در مورد
اعــزام مان با اطمینان صحبت کنیم .فعال جام
مدوید که منتفی شده ،اما فعال حضور تیم فرنگی
در جام کارایف بالروس تا این لحظه لغو نشده و
واقعا مجبوریم به خاطر انتخاب تیم در این جام
شرکت کنیم.

حذفبسکتبالسهنفرهایرانازقهرمانیآسیا

آیاکارلوس کیروش تا دبی روی زانو میرود ؟

پرونده دیدار دوستانه ایران  -آرژانتین؛ دروغ یا واقعیت؟!

حتما شایعه برگزاری دیدار دوســتانه تیم ملی ایران برابر آرژانتین و
کلمبیا را شنیده اید ،مانورهای خبری بسیار را بر روی آن لمس کرده اید
و ذهنتان درگیر این اتفاق جنجالی و پر حاشــیه شــده است ،ایران
چگونه میتوانــد با قدرتهای برتر آمریکای جنوبــی بازی کند؟! به
گزارش ورزش  ، 11شــایعه دیدار دوســتانه برابر تیم ملی آرژانتین و
کلمبیا را ابتدا چه کسی در فوتبال ایران به راه انداخت؟ کسی نمی داند
از کدام کانال و از کدام رســانه این شایعه جان گرفت ،اما قدیمیترها
در ایــن ارتباط میگویند :تا نباشــد چیزکی ،مــردم نگویند چیزها!
بدون شک مکاتباتی برای صورت پذیرفتن این بازیهای دوستانه صورت
گرفته است! اما تا چه اندازه این مکاتبات قابل پذیرش و حقیقی اند؟
پیشــنهادهایی که نه از سوی فدراســیون فوتبال ایران ،بلکه از سوی
واسطه ای نه چندان مشهور که در کشور آمریکا ساکن است و بازیهای
دوستانه را برگزار میکند به صندوق ایمیلهای فدراسیون ارسال شده
است!در تمام ایمیلهای پیشنهادی نام فردی نه چندان معتبر به عنوان
گائل ماهه که به تازگی دیدار دوستانه اندونزی برابر شبه جزیره گویان
و کومور برابر مادگاسکار را برگزار کرده بود ،دیده میشد! او مدعی شده
بود ســوای بر پرداخت  600هزار دالر برای این دو دیدار ،هزینه محل
اقامت و رزرو کردن پرواز رفت و برگشت تیم ملی ایران را هم پرداخت

خواهد کرد ،اما این دو بازی مشــروط بر این بود که تیم ملی در کانادا
حاضر شود و ابتدا برابر آرژانتین در تورنتو و سپس برابر کلمبیا در ونکور
حاضر شود!این پیشنهاد از سوی مردی بسیار گمنام در دنیای فوتبال
و آژانسهای ورزشی ارائه میشود که بزرگ ترین رزومه اش برگزاری
دیدار کومور  -ماداگاســکار بوده است! او حتی به مهدی تاج پیشنهاد
داده اســت در صورتی که میل به حضور در دیدار برابر کلمبیا نداشته
باشند ،تنها  100هزار دالر از پیشنهاد اولیه کاسته خواهد شد تا دیدار
برابر آرژانتین با همان آپشــنها  500هزار دالر برای ملی پوشان سود
داشته باشد! شاید کی روش میدانست اوضاع از چه قرار است که مدعی
شد اگر این ماجرا به حقیقت بپیوندد تا دبی بر روی زانو خواهد رفت!
تمامیاین اســناد نامعتبر از سوی فدراســیون در حالی منتشر شده
است که پیش تر کی روش در برنامه نود به صورت علنی اذعان داشت
فدراسیون به دلیل مشکالت نرخ دالر و شرایط بحرانی اقتصادی و نبود
بودجه کار را برای دیدار برابر بزرگان جهان عمال غیر ممکن ســاخته
است! چرا که پولی نداریم تا بتوانیم به تیمهای بزرگ برای دیدارهای
تدارکاتی بدهیم! اما در اســناد منتشر شده فدراسیون به نقل از گائل
ماهه ،تیم ملی در صورت دیدار برابر آرژانتین و کلمبیا  600هزار دالر
را صاحب خواهد شــد و هیچ هزینه ای را بــرای اقامت و پرواز پیش

کارشناس هندبال:

ضعف مدیریت در هندبال مشهود است

کارشــناس هندبال گفت :تا زمانی کــه مدیریت و برنامهریزی در
هندبال وجود نداشته باشــد ،این عدم نتیجهگیریها ادامه دارد.
کیوان صادقی در گفتگو با آنا درباره ناکامیتیم ملی هندبال ایران
در بازیهای آسیایی جاکارتا گفت :هندبال سالهاست که با عدم
نتیجهگیری مشکل دارد و این موضوع یک مسابقه خاص نیست.
در رقابتهای قهرمانی آسیا تیم ملی هندبال مقابل ژاپن شکست
خورد و پنجم شد و جواز حضور در جام جهانی را هم از دست داد،
در ایــن رقابتها هم مقابل قطر شکســت خوردند و در نهایت به
عنوان پنجمیرسیدند .متأسفانه تا زمانی که مدیریت و برنامهریزی
در هندبال وجود نداشته باشد و به صورت سیستماتیک کار نشود،
این عدم نتیجهگیریها همچنان ادامه دارد و در آینده هم شاهد آن
خواهیم بود.وی گفت :ما سالهاســت برای تیم ملی هندبال ایران
مقطعی کار میکنیم به ایــن صورت که هر وقت نزدیک به زمان
مسابقه میشویم اردوهای تیم ملی تشکیل میشود و بازیکنان کنار
هم جمع میشــوند ،در این شرایط مشخص است که تیم نتیجه
نمیگیرد .شما هم اکنون ببینید وضعیت تیمهای جوانان ،نوجوانان
و بزرگساالن ما به چه صورت است .ما در هندبال ایران به بنبست
رســیدهایم ،به این دلیل که آیندهنگری درست نداریم.کارشناس
هندبال در ادامه خاظر نشــان کرد :زمانی کــه رحیمیبه عنوان
رئیس این فدراسیون منصوب شد ،همه از تحول در هندبال ایران
صحبت کردند و گویا قرار اســت درهای موفقیت بر روی هندبال
ایران باز شــود ،در حال حاضر رحیمیبیشتر از یکسال است که
در فدراســیون هندبــال حضــور دارد ،در این مــدت چه نتیجه
قابل قبولی به دســت آمده است؟ هیئتهای استانها اولین رکن
پیشرفت هندبال هستند ،اما متأسفانه برخی از این رؤسا تنها کاری
که انجام نمیدهند کمک به پیشرفت هندبال است ،بیشتر آنها به
دنبال این هستند که برای مدتی رئیس هیئت باشند و هیچکس
هدف اصلیاش هندبال نیســت.وی در مــورد حضور لژیونرها در
ســطح اروپا عنوان کرد :در حال حاضــر همه عنوان میکنند که
بازیکنان ما از بهترینهای اروپا هستند ،اما این یک واقعیت است
که لژیونرهای ما آنچنان در سطح یک اروپا بازی نمیکنند .ما دو
سه بازیکن خوب داریم که در تیمهای قدرتمندی حضور دارند و

مابقی یا دروازهبان هســتند یا در تیمهای درجه دو حضور دارند.
پوریا نوروزی و برادران استکی از بازیکنانی هستند که در تیمهای
خوبی حضور دارنــد ،مابقی در هر تیمیکه حضور دارند ما از آنها
خبری نداریم .پس اینکه میگویند هندبال ایران بیشترین لژیونر
را دارد ،موضوع درســتی اســت اما در کنار آن هم به این موضوع
اشاره کنیم در چه تیمهایی آنها لژیونر شدند!صادقی گفت :ما 10
بازیکن خوب داریم که فدراسیون بر روی آنها سرمایهگذاری کرده
اســت و در هر مسابقه هم بر روی آنها حساب ویژهای باز میکند،
اما سوال من اینجاســت که بقیه بازیکنان پس کجا هستند؟! ما
چه زمانی قرار است سازندگی کنیم .همانطور که گفتم متأسفانه
ســاختار در هندبال ایران اشتباه است .برای مربیان پایه در کشور
اهمیتی قائل نمیشوند و کالس آموزشی برای آنها برگزار نمیشود.
دبیر فدراسیون ،کسی که تا چند وقت پیش بین بازیکنان بود االن
در این سمت مشــغول به کار است و من نمیدانم به چه عنوانی
در بازیهــای تیم ملی بر روی نیمکت مینشــیند .چرا باید دبیر
و داماد رئیس فدراســیون به دوره مربیگری بروند؟ آنها براســاس
چه شــاخصهایی این دو نفر را انتخاب کردنــد؟! مگر در ایران و
در فدراسیون هندبال فقط این دو نفر زبان بلد بودند؟!پیشکسوت
ک برنامهریزی و ساختار
هندبال ایران عنوان کرد :هندبال نیازمند ی 
سیستماتیک اســت ،ما باید کمیتههای فدراسیون را فعال کنیم
و همه در امور هندبال نظر بدهند .دیگر زمان آن گذشــته اســت
که یک نفر در مورد هندبــال نظر بدهد و همه اطاعت کنند ،اگر
موفقیت هندبال را میخواهیم باید به این رشــته بها بدهیم و از
انحصار عدهای خاص دربیاوریم.

کیهانی:

یکی از موفقترین فدراسیونها در بازیهای آسیایی بودیم

رئیس فدراســیون دوومیدانی گفت :دوومیدانی یکی از موفقترین
فدراســیونها در بازیهای آســیایی بود و ما دراین دوره از بازیها
 ۲طال و یک نقره کســب کردیم.مجید کیهانی در گفتگو با میزان،
در خصوص نتایج کسب شده توســط کاروان دوومیدانی ایران در
بازیهای آســیایی اظهار داشــت :فدراســیون دوومیدانی یکی از
موفقترین فدراسیونها در بازیهای آسیایی بود و ما دراین دوره از
بازیها  ۲طال و یک نقره کسب کردیم و از پیش بینی قبلی ما که
کسب یک مدال طال ،یک نقره و یک برنز بود ،نتیجه بسیار بهتری
به دست آمد.وی افزود :البته ظرفیت کسب مدال دوومیدانی کاران
در بازیهای آســیایی  ۴تا  ۵مدال بود که متاســفانه حاصل نشد.
پتانسیل ملیپوشان دوومیدانی ایران بیش از کسب این مدالها بود.
رئیس فدراسیون دوومیدانی در خصوص عملکرد ملیپوشان پرتاپ
وزنه ایران گفت :در پرتاپ وزنه بســیار بد ظاهر شدیم و از عملکرد
ورزشکاران اصال راضی نبودیم و حتما در سازمانهای تیم ملی این
موضوع بررسی خواهد شد.وی در مورد نبود مربی در کنار ملیپوشان
پرتاب وزنه تصریح کرد :مربی پرتاب وزنه شاهین مهردالن بود که در
کنار هر دو ورزشکار حضور داشت.کیهانی در خصوص صحبتهای

محمد جعفر مرادی و عدم اعزام این ورزشکار به بازیهای آسیایی
اظهار داشت :این دوومیدانیکار شرایط حضور در بازیهای آسیایی
را نداشــت .مرادی حدود  ۸ماه پیش به مسابقات ماراتن قهرمانی
آســیا اعزام و یازدهم شــده بــود .ما با هیچ ورزشــکاری لجبازی
نکردیم و تصمیم منطقی گرفتیم .دوومیدانی ورزش رکوردی است
تا ورزشــکار بتواند به موفقیت دســت یابد و رکورد این ورزشکار
مناسب نبوده است.وی در خصوص عملکرد تفتیان نیز تصریح کرد:
ما روی مدال تفتیان حســاب باز کرده بودیم و متاسفانه عملکرد
این دوومیدانیکار بسیار ضعیف و دور از انتظار بود .منتظر گزارش
مکتوب مربی تفتیان هستیم تا در خصوص عدم نتیجهگیری این
ملیپوش توضیح داده شــود.رئیس فدراسیون دوومیدانی در مورد
این که از اعزام یا عدم اعزام کدام یک از ملیپوشــان این رشته به
جاکارتا پشیمان است ،گفت :ما تیم خوبی را برای بازیهای آسیایی
بسته بودیم ،نتیجه رضایت بخشی کسب شد و از نبردن ورزشکاری
پشیمان نیستیم و اگر ه م االن قرار بر انتخاب دوباره دوومیدانیکاران
بود ،همین تیم را دوباره انتخاب میکردیم .ما تا  ۸۰درصد درست
عمل کردیم و نتیجه خوبی گرفتیم.

روی نخواهد داشت! تناقض عجیب این ماجرا تا حدی سردرگم کننده
است که میتوان برچســب ابطال را بر ادعای طرفین زد و از کنار آن
عبور کرد!در ســال  2016نیز تیم ملی ایران میتوانســت با تیم ملی
کرواســی رودر رو شود اما رد پیشنهاد رســمیکرواتها از سوی کی
روش باعث شــد تا در نهایت تیم ملی در خرداد ماه برابر مقدونیه به
میدان برود! ترس و وحشت کادر فنی و فدراسیون از برخورد با تیمهای
بزرگ در این سالها بدل به یک سوءظن شده است ،اما در این ماجرا
چه برداشتی میتوان از اتفاقات کرد؟! گائل ماهه بازی جدید فدراسیون؟؟
چرا ماهه به ســراغ ژاپن برترین نماینده آســیا در جام جهانی 2018
روسیه نرفت؟ برخی مدعی شده اند که به دلیل حضور پرتعداد ایرانیها
در کشــور کانادا او تصمیم گرفته اســت این دیدار را برگزار کند چرا
که ســود کالنی را در پس ماجراهای تبلیغاتــی و  ..پیش روی خود
میبیند!ماهه این پیشنهاد را از سوی خود به فدراسیون فوتبال ارائه داده
است و حتی روح آرژانتین و کلمبیا نیز در ارتباط با این بازی خبردار
نیست! از نگاه اعتبار سنجی این پیشنهاد فاقد هرگونه رسمیت است! اما
دنیای امروز قابل پیش بینی نیست! چرا که واسطهها و داللها قدرت
انجام دادن هر اتفاقی را دارند ،اما مشکل اینجاست که گائل ماهه واسطه
بزرگ و با اعتباری نیست!
جعفری :

یهای عشایری
نگاه اقتصادی به باز 
خدشه به اصالت فرهنگها است

رئیس فدراســیون ورزش روستایی و بازیهای بومیمحلی
با انتقاد به نگاه اقتصادی به جشنواره ورزشی عشایر جهان
گفت :این رویکرد مرگ فرهنگها را به دنبال دارد و موجب
خدشــه به اصالت بازیها خواهد شد«.غالمرضا جعفری»
در گفتگو بــا ایرنا در پاســخ به پرسشــی در زمینه ایده
شکل گیری المپیک عشایری جهان اظهار داشت :هر دولتی
در چارچوب چشم اندازهای فرهنگی و ورزشی اقداماتی را
در دستور کار قرار میدهد تا با استفاده از ابزار ورزش بتواند
فرهنــگ و نمودهای فرهنگی خــود را به جهانیان معرفی
کند؛ دولت قرقیزســتان نیز از این قاعده مستثنی نیست و
این کشور برای ســومین بار متوالی میزبانی این بازیها را
بر عهده دارد.رئیس فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای
بومیمحلــی در زمینه الزمههای برگزاری این جشــنواره
گفت :میزبانی ایــن همایش بزرگ نیاز بــه منابع مالی و
زیرساختی دارد و دولت قرقیزســتان در این زمینه منابع
الزم برای برگزاری این مســابقات را تامین و اسپانسرهای
ویــژه ای برای این دوره از بازیها جذب کرده اســت .وی
با اشــاره به احتمال میزبانی ایران در دورههای بعدی این
جشنواره ورزشی گفت :شــاید اگر بگوییم تجربه ایران در
برگزاری جشــنوارههای بومیو محلی بیشتر از قرقیزستان
است ،سخن گزافی نباشــد زیرا جشنواره ورزشی عشایری
جهان ،شش سال است در دستور کار قرار گرفته در حالی
که فدراســیون تحت نظر ما  15ســال سابقه فعالیت دارد
و تورنمنتهای بزرگی مانند جشــنواره ورزش روستاییان
برگزار کرده اســت .او تصریح کرد :برای میزبانی بازیهای
بین المللی نیز آمادگی داریم و در گذشــته نیز پیشــنهاد
برگزاری جشنواره بازیهای بومیو محلی کشورهای عضو
سازمان «اکو» را دادیم اما بنا به دالیلی با آن موافقت نشد.
جعفری ادامــه داد :در زمینه کیفیت برگزاری این دوره از
بازیها باید بگویم که سومین دوره المپیک عشایری نسبت
به دورههای قبل از کیفیــت پایین تری برخوردار بود زیرا
وقتی فدراســیونهای جهانی با یــک رویکرد خاص و نگاه
اقتصادی به ورزش ورود میکنند بدون شــک بسیاری از
برنامهها تحت الشعاع قرار میگیرد و این خود موجب مرگ
فرهنگها است .گسترش این تفکر در جشنواره بازیهای
بومــیو محلی موجب میشــود تا در اصالــت این بازیها
تحریفهایی به وجود آید و این ناخواســته اصالت و هویت
بازیها را زیر سوال خواهد برد.

تیم ملی بســکتبال سه نفره ایران از رسیدن به
جدول اصلی رقابتهای قهرمانی آسیا بازماند و
حذف شد.به گزارش ایسنا ،رقابتهای بسکتبال
سه نفره قهرمانی آسیا در مالزی برگزار میشد
و تیم ملی پســران ایران نیز در مرحله انتخابی
به مصاف حریفانش رفت اما نتوانســت سهمیه
حضور در جدول اصلی را کســب کند و مغلوب
شد .پسران زیر  ۱۸سال ایران در مرحله انتخابی
برابر ازبکســتان ،هنگ کنــگ و گوام به برتری
رسیدند اما با قبول شکست برابر مغولستان دوم
شدند و از رسیدن به مرحله اصلی بازماندند.تیم

ملی بسکتبال ســه نفره ایران بدون هیچگونه
برنامــه تدارکاتی برای این رقابتها آماده شــد
و تنها با چند جلســه تمرین بــه مالزی رفت و
ملیپوشان جوان با این که برنامهریزی مناسبی
نداشتند عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش
گذاشتند .با این حال فدراسیون بسکتبال دوباره
نتیجه بیبرنامگی و نداشــتن تدارکات را دید و
یک ناکامیدیگر در کارنامهاش ثبت شد.از طرف
دیگر اما تیم دختران ایران به مرحله یک چهارم
صعود کرده و برای صعود به جمع چهار تیم اول
رقابتها باید با نیوزیلند رقابت کند.

آغازماجراجوییبکهامدرآمریکاباخریدباشگاه

ابرستارهسابقمنچستریونایتدورئالمادریدباخرید
باشگاه اینترمیامیآمریکا ماجراجویی خود را آغاز
کرد و در این بین روی کریستیانو رونالدو در تیمش
حساب باز کرده است.به گزارش آنا ،رسانههای دنیا
در حالی خبر خرید باشگاه اینترمیامیتوسط دیوید
بکهام ابرستاره سابق منچستریونایتد و رئال مادرید
را روی خروجی قرار دادند که این خبر مثل بمب
ترکید و همه نگاهها را متوجه لیگ  MLSآمریکا
کرد.اما این پایان ماجراجویی دیوید نیســت و او
تمایل دارد ستارهها را در تیم خود جمع کند و در
این بین نام یک فوقستاره بیش از همه توی چشم
میزند و آن کسی نیست جز کریستیانو رونالدو
مهاجم تیم فوتبال یوونتوس که به تازگی به این
تیم ایتالیایی پیوسته و بعید است تا سال 2020که
تیم بکهام رسماً به لیگ  MLSمیپیوندد کریس
از جمع راهراهپوشان جدا شــود.عالوه بر رونالدو،
بکهام به دنبال جــذب وین رونی و جیمز میلنر

بازیکنان دیسی یونایتد و لیورپول است تا تیمش
را قویتر کند ،در این صورت تمام نگاهها معطوف
لیگ آمریکا خواهد شد.در صورتی که رونالدو عازم
اینترمیامیشود رکورد قرارداد تاریخ نقل و انتقاالت
را خواهد شکست.

لغوبازیاستقالل-نفتمسجدسلیمانطبقمقرراتبود

مدیر مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران میگوید
لغو دیدار اســتقالل و نفت مسجدسلیمان برابر
مقــررات و بــه خاطر حضور شــش ملی پوش
استقالل و برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا
انجام شد.به گزارش سازمان لیگ ،سعید فتاحی
مســئول برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال در
مورد این که باشگاه نفت مسجدسلیمان مدعی
است با لغو دیداربا استقالل موافق نیست ،گفت:
وقتی یک تیم بنا به دالیلی تغییر روز یا ســاعت
یک مسابقه را دارد در این شرایط باید تیم حریف
بااین درخواست موافقت کند اما در مسئله بازی
استقالل و نفت مسجدسلیمان شرایط متفاوت
است و این بازی بر اساس مقررات لغوشده است
ولی در خصوص بازی پرســپولیس و نساجی با
توجه به این که تیم پرسپولیس یک بازیکن در
اردوی تیم ملی داشت ،تیمنساجی باید با تغییر
روز بــازی موافقت کند که بعــد از موافقت تیم

نساجی این دیدار در روز چهارشنبه  ۲۱شهریور
 ۹۷در ســاعت ۱۸:۴۰در ورزشگاه آزادی برگزار
میشود.مدیر مسابقات سازمان لیگ تصریح کرد:
در حال حاضر استقالل شش بازیکن در تیم ملی
دارد وبازی دوستانه تیم ملی با ازبکستاندر روز
 ۲۰شــهریور برگزار میشــود بنابراین استقالل
نمیتواند مطابق قانون  ۴۸ســاعت بعد از بازی
تیم ملی ،ملی پوشــان خودرا در اختیار داشته
باشــد پس در این مورد دیگر نیازی به موافقت
حریف برای لغو مسابقه نیست و لغو دیدار کامال
قانونیانجام شده اســت .قانون  ۷۲ساعت برای
ملی پوشــان باید رعایت شود که در این صورت
بازی استقالل و نفت مسجدسلیمان باید درروز
 ۲۳شــهریور انجام میشــد که به دلیل حضور
اســتقالل در لیگ قهرمانان آسیا و بازی با السد
در روز  ۲۶شهریور نمیتوانستدر روز  ۲۳شهریور
با نفت مسجدسلیمان بازی کند.

اولینلژیونرتاریختنیسرویمیزدرلیگفرانسه

نیما عالمیان ملیپوش تنیس روی میز کشورمان با
مبلغ 16هزار دالر به لیگ فرانسه میرود.به گزارش
آنا ،نیما عالمیان عضو تیم ملی تنیس روی میز
کشورمان در بازیهای آسیایی جاکارتا تا مرحله
یکهشتم نهایی باال آمد و در این مرحله مقابل
حریف ژاپنی با نتیجه  4بر یک مغلوب شد و از دور
رقابتها کنار رفت.بر این اساس ،نیما پیشنهادی
از یکی از باشگاههای فرانسه دریافت کرده است
و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد این تنیسباز ایران با
مبلغ قرارداد  16هزار دالر لژیونر میشود.تنیسباز

تیم پتروشیمیاز باشگاههای آلمانی و اتریشی نیز
پیشنهاد کار دریافت کرده است.

