دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

شش طالی بازیهای آسیایی را خواهم گرفت

احس��ان حدادی پس از کسب چهارمین طال در بازیهای آسیایی
ب��ا وزیر ورزش دیدار کرد.به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و
جوانان ،احسان حدادی دارنده چهار مدال طالی بازیهای آسیایی
توگو با پایگاه خب��ری وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد:
در گف 
رفتار و محبت آقای س��لطانی فر نس��بت به قهرمانان ملی واقعا
پدرانه و مس��ئوالنه اس��ت و همین موضوع باعث دلگرمی است.
وی ادامه داد :وزیر ورزش از من خواست با تمام توان برای مدال
طالی بازیهای المپیک تالش کنم و گفت وزارتخانه و فدراسیون

همه گونه حمایتی از شما خواهد داشت.نایب قهرمان
المپیک لندن گفت :تا المپیک  ۲۰۲۸که  ۴۲س��اله
میشوم انگیزه حضور در میدان دارم و قول میدهم
نخستین ورزشکار ایرانی باشم که شش مدال طالی
بازیهای آس��یایی را خواهد گرفت.احس��ان حدادی
درباره تقدیم مدالش به رئیس جمهور گفت :همین جا اعالم کنم
من به آقای روحانی رای دادم و هیچوقت از آن پشیمان نیستم و
میدانم دولت و کش��ور در چه شرایط سختی ،ورزش و قهرمانان
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را کمک میکنند و برای همین ما هم در کنار مردم
کشور و مس��ئوالن برای حل مشکالت ایستاده ایم.
رکوددار پرتاب دیس��ک آسیا گفت :تمایلی ندارم به
حاشیه بروم .همه من را تمام شده میدانستند ولی
با کمک خداوند و خانواده ام و با تالش زیاد بازگشتم
و اینکه میگویند ورزشکار پر خرجی هستم درست نیست .برای
طالی المپیک و قرار گرفتن در بین بزرگان جهان باید هزینه کرد
و با مربیان بزرگ کار کرد تا نتیجه بگیریم.

دیدار معوقه از هفته ششم لیگ برتر

پرسپولیس -نساجی؛ جاسوس بازی در زمین فوتبال!
یکی از دیدارهای معوقه از هفته شش��م لیگ برتر
امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه آزادی بین دو تیم
پرس��پولیس و نس��اجی مازندران برگزار میشود.
بهگزارش فارس ،امروز از ساعت  ۲۰:۳۰در ورزشگاه
آزادی در ی��ک دیدار معوقه از هفته شش��م لیگ
برتر فوتبال تیم پرس��پولیس میزبان تیم نساجی
قائمشهر اس��ت .مسابقهای که حواشی آن از یکی
دو روز پیش آغاز ش��د و مسئوالن نساجی مدعی
بودند جاس��وس برانکو را از تمرین تیمشان بیرون
کردهاند! برانکو هم به طنز پاس��خ نس��اجی را داد
و جاس��وس ما کاله خود و نیزه داش��ته اس��ت!
در چنین جوی پرس��پولیس ب��ه مصاف یک تیم
پرطرفدار شمالی میرود .ش��اگردان برانکو با سه
مس��اوی متوالی به رده چهارم جدول رسیدهاند و
برای بازگشت به صدر حداقل یکی دو هفته دیگر
باید صبر کنند .سرخپوشان تهرانی اگر بتوانند سه
امتیاز را از نساجی بگیرند در آنصورت به رده دوم
جدول میرسند اما نساجی تیمی سختکوش است
که به راحتی تسلیم نمیشود .نساجی در  ۵بازی
گذش��ته فقط یک برد داشته اما تیم جواد نکونام
س��ختکوش و جنگنده اس��ت .محمدعب��اسزاده
مهاجم اسبق پرسپولیس هم که دوست داشت به
پرس��پولیس برگردد اما با مخالفت برانکو روبه رو
ش��د حاال میخواهد تواناییهایش را به رخ برانکو
و هواداران پرس��پولیس بکشاند با این حال دروازه
پرس��پولیس در این فصل به س��ختی باز میشود
و سرخپوش��ان با یک گل خورده مس��تحکمترین
خط دفاع��ی را دارد .حتی اگر بیرانوند ملیپوش
درون دروازه پرس��پولیس نباش��د ه��م گل زدن
به پرس��پولیس سخت اس��ت .سرخپوشان تالش
ت هواداران نوار مساویهایشان را
میکنند با حمای 
قطع کنند و سومین برد خود را به دست بیاورند.
نس��اجی هم ب��رای نباختن مقابل پرس��پولیس
قرار میگیرد .برانکو یکی از مربیانی اس��ت که به
ج��واد نکونام میدان داد ت��ا او تواناییهایش را در
می��دان اثبات کن��د هرچند نکون��ام اکنون مربی
و اس��تاد س��ابق خود را متهم به جاس��وسبازی
کردهاست .امشب در میدان سبز فوتبال مشخص
خواهد شد که کدام مربی این بازی را خواهد برد!
گفتنی اس��ت،آخرین بازی هفته ششم لیگ برتر
قرار بود روز پنجشنبه بین دو تیم استقالل و نفت
مسجدس��لیمان برگزار ش��ود که به دلیل حضور
 ۶ملی پوش اس��تقالل در بازی با ازبکس��تان این
مسابقه لغو شد.

>

نکونام :کار سختی مقابل پرسپولیس داریم

س��رمربی تیم فوتبال نس��اجی مازن��دران گفت:
من هم بودم برای به دس��ت آوردن اطالعات این
کار را میک��ردم و چه پرس��پولیس و چه هر تیم
دیگر حقش هس��ت ای��ن کار را کند .جواد نکونام
در نشس��ت خب��ری پیش از بازی با پرس��پولیس
اظهار داشت:خوش��حالیم که مقابل پرس��پولیس

بازی میکنی��م امیدوارم این بازی همراه با نتیجه
برای تیم ما باش��د.نکونام درباره حضور جاس��وس
پرسپولیس در تمرینات نساجی و اینکه مسئوالن
پرسپولیس با تمسخر در این باره اظهار نظر کردند،
گف��ت:در این باره بحث نداری��م .آنها آمدند که از
تمری��ن ما فیلم بگیرند و ما هم بعد از شناس��ایی
کردن ،آنها را بیرون کردیم .اما من با این مس��ائل
غریبه نیستم و تیمهای حرفهای دنیا هم این کار را
انجام میدهند .من هم بودم برای به دست آوردن
اطالعات این کار را میکردم و چه پرسپولیس و چه
هر تیم دیگر حقش هس��ت این کار را کند .نکونام
در مورد اینکه پرسپولیس در دو بازی پیروز نشده و
آیا مقابل این تیم دفاعی بازی میکنید یا نه ،گفت:
پرسپولیس همیشه پرسپولیس است .با یک یا دو
بازی در مورد تیم قضاوت نمیکنند .پرسپولیس و
هوادارانش همیش��ه بزرگ بوده و خواهند بود .در
مورد شکل بازی هم شما خواهید دید که ما چگونه
مقابل پرسپولیس بازی میکنیم.وی در مورد اینکه
پرس��پولیس خطهافبک قدرتمندی دارد ،گفت:
ب��ه نقاط قوت و ضعف پرس��پولیس فکر کردهایم
و ت�لاش میکنیم بازی خوب��ی را مقابل این تیم
ارائه دهیم .قطعاهافبکهای پرسپولیس و فازهای
هجومی این تیم خوب هستند و کار سختی مقابل
پرسپولیس داریم.تیمی که باید مقابل هوادارانش
بازی کنیم .حضور هواداران پرسپولیس شرایط را
به سود این تیم میچرخاند .اما ما هم میخواهیم
نشان دهیم که لیاقتش را داشتیم که به لیگ برتر

آمدهایم .بعد از  ۲۴س��ال به لی��گ برتر آمدهایم.
قبل از حضور هواداران ما ،لیگ چیزی کم داشت.
میخواهیم مقابل پرسپولیس بازی کنیم نه فقط
خط دفاعی وهافبک ای��ن تیم .میخواهیم بازی
خوبی همراه با نتیجه ارائه دهیم.
> برانکو :فکر نمیکنم رضائیان دنبال بازگشت
به پرسپولیس باشد

برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از دیدار
تیمش مقابل نساجی قائمش��هر در خصوص این
ب��ازی گفت :بع��د از مدت زی��ادی دور هم جمع
شدیم و مطمئن هستم همه ما بیصبرانه منتظر
آغاز لیگ بودیم ام��ا بازیها مصادف با ایام محرم
ش��ده اس��ت.وی ادامه داد :با تیمی ب��ازی داریم
ک��ه عض��و جدید لیگ برتر اس��ت ،بعد از ش��اید
۲۰س��ال دوباره به لیگ برتر ایران برگش��ته ،آنها
کار س��ختی را انجام دادند و در بازی آخر به لیگ
برت��ر صعود کردند .بازی دراماتیکی مقابل راهآهن
داش��تند بنابراین انتظار نمایش خاصی از این تیم
داریم .میدانیم هواداران بیش��مار ما در ورزشگاه
حضور خواهند داش��ت همچنین تماشاگران تیم
نس��اجی هم در ورزشگاه حاضر میشوند ،نساجی
معروفترین و مطرحترین تیم استان مازندران است
و ش��انس دارند که به خوبی خود را تثبیت و ثابت
کنند ،وضع مالیشان هم خوب است ،شرایط این
تیم بهبود بخشیده شده ،جواد نکونام کارش را در
نس��اجی خوب انجام داده و موفق عمل کرده حاال

نیازی نیس��ت که بگویم این تی��م چقدر هواداران
متعصب دارد و از روی س��کوها حمایت میش��ود
هرچند در جدول لیگ در رده س��یزدهم هستند.
برانک��و در مورد بحث جاسوس��ی ک��ه در تمرین
نس��اجی حضور داش��ت ،گفت :ما عادت کردهایم
که این جوها علیه پرس��پولیس ایجاد ش��ود چه
از س��وی افراد مختلف ،باش��گاهها و شاید برخی
رسانهها ،ما به این مسئله محکوم هستیم و با این
وضع زندگی میکنیم و به بقایمان ادامه میدهیم.
در مورد جاسوس بازی باید بگویم منچسترسیتی
 ۱۰آنالیزور دارد که کارشان آنالیز است .تمرینات
ما هم همیش��ه باز است ،ش��ما میتوانید بیایید و
تمرینات را مش��اهده کنید اما آن جاسوس��ی که
مطرح شد را اخراج کردیم چون او را کشف کردند و
آن جاسوس خودش را لو داد چون کالهخود نظامی
بر سر داشت و لباس پلنگی استتاری پوشیده بود،
لو رفت و به خاطر عدم موفقیتش او را اخراج کردیم،
زیرا سنگین بود و نتوانسته بود باالی درخت برود.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص شایعه
بازگش��ت رامین رضاییان و وس��اطت علی پروین
افزود :من این موضوع را از خبرنگاران شنیدم اما تا
جایی که میدانم رضاییان در یک باشگاه مطرح در
بلژیک بازی میکند و فکر نمیکنم دنبال بازگشت
به پرس��پولیس باشد تا حضورش در تیم ملی را به
چالش بکشد .از طرف دیگر ماهینی و مهدی شیری
ک��ه از پیکان میآید و آدام همتی در این لیس��ت
هستند و لیست ما پُر است.

شفر :میخواهیم مقابل السد با نتیجه مناسب برنده شویم

س��رمربی تیم فوتبال استقالل گفت :قصد داریم
در بازی برگشت برابر السد قطر ،با نتیجه مناسب
برنده مس��ابقه ش��ویم.به گزارش س��ایت باشگاه
استقالل ،وینفرد ش��فر در آستانه دیدار دوستانه
تیم ملی ایران برابر ازبکستان گفت :همواره برای
موفقیت تیم ملی دعا میکنم .حضور  ۶بازیکن در
اردوی تی��م ملی یک اتفاق خ��وب برای ما بوده و
مطمئن هستم که بازیکنان ما با انگیزه بسیاری به
استقالل باز خواهند گشت .همچنین ما  ۵بازیکن
دیگر را ه��م داریم که هر زمان که به حضور آنها
نیاز باشد ،با چمدانهای آماده عالقهمند به کمک
به تیم ملی هس��تند .من فکر میکنم خیلی زود
از س��وی تیم ملی با آنها نیز تماس گرفته ش��ود.
وی افزود :در حال حاضر به بهترین شکل ممکن،
خود را آماده میکنیم ،اما این مطلوب ترین شرایط
ممکن برای ما نیس��ت .م��ا  ۷بازیکن ملی پوش
(همراه با طارق همام) را در حالی در اختیار نداریم
که جزو کاندیداهای یازده بازیکن اصلی ما هستند.
میتوانم بگویم این اتفاق جالب نیست ،اما باید یک
تعریف و تمجید از تیم خود داشته باشم که حتی

در این شرایط ،بسیار سخت
و با تمرکز تمرین میکنند.
من میتوانم به هواداران قول
بدهم ما بازیکن��ان جوان و
با استعداد خوبی در اختیار
داریم که در آینده نزدیک به
بهترینهای استقالل تبدیل
خواهند شد.س��رمربی تیم
فوتب��ال اس��تقالل در ادامه
صحبتهای خود با اش��اره
به عملکرد خوب استقالل در
فصل گذشته ،تصریح کرد:
فصل گذش��ته بسیار خوب
به پایان رس��ید و پس از آن
تیم ما چند تکه ش��د .فصل جدید را با مشکالت
بسیاری ش��روع کردیم که حتی نمیتوانم تعداد
آنها را بشمارم .حاال هم تعجبی ندارد که بیشتر از
قبل ،برخی دوستان برای دادن نصیحت و مشورت
جلو میآیند و کسانی هم هستند که غرضورزانه
صحب��ت میکنن��د ،ام��ا ما اس��تقالل هس��تیم

و اگر ش��ما یکی از بهترین
باشگاهها باش��ید ،همواره با
چنین دست افرادی روبهرو
خواهی��د ب��ود .م��ن فقط
این را میتوانم بگویم که اگر
استقالل را دوس��ت دارید،
لطفا مد نظر داش��ته باشید
که حمای��ت و صحبتهای
مثب��ت ،بهتری��ن راه برای
کم��ک به تی��م و باش��گاه
محبوبتان اس��ت .توهین،
شایعات ،گمانه زنیها و غیره
کمکی به پیشرفت استقالل
نمیکند.ش��فر با اش��اره به
دیدار برگش��ت استقالل برابر السد در دوحه قطر
عنوان کرد :ما تسلیم نمیشویم و میخواهیم در
قطر با نتیجه مناس��ب برنده مس��ابقه باشیم و به
مرحله بعد برویم .ما در حال ساخت تیم جدیدی
هستیم .همه سعی و تالش ما این است که بهترین
برنامه و آماده سازی را برای مسابقات پیش رو در

لیگ برتر ،جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا داشته
باشیم ،اما میدانیم که کار راحتی در پیش نداریم.
وی در پایان گفت :کادر جدید مدیریتی باش��گاه،
من و همه اعضای کادرفنی باید موانع زیادی را از
پیش رو برداریم و با مشکالت زیادی مبارزه کنیم.
روزهایی را پشت سر گذاشتیم که فکر میکردیم
یک قدم بزرگ در مس��یر درس��ت برداشتیم ،اما
ناگهان مش��کل دیگری از جای دیگ��ری پدیدار
میش��ود .به همین دلیل ،ما باید همکاری بسیار
خوبی داش��ته باشیم و کار سخت و وفاداری همه
ما ش��رط موفقیت در آینده است .ما و باشگاه به
خوبی یکدیگر را حمایت میکنیم و هر کسی در
هر ش��رایطی هر کمکی که از دس��تش بر بیاید،
انجام میدهد و این قطعا یک اتفاق بس��یار خوب
در ش��رایط سخت است .با هم به پیش میرویم و
همین موضوع اولویت اصلی در باشگاه و تیم است.
بازیکنان بسیار به یکدیگر نزدیک شدهاند ،به خوبی
یکدیگ��ر را حمایت میکنند و با هم در قالب تیم
جلو میروند ،اما برای بهتر شدن و پیشرفت بیشتر
به زمان نیاز دارند.

علیرضاکریمی:

مرد طالیی کشتی آزاد ایران در بازیهای آسیایی
گفت:باتوجهبهشرایطوزنیام،تواناییکشتیگرفتن
در س��ه وزن را دارم ک��ه البت��ه تصمی��م نهای��ی
با کادر فنی و مربیان تیمملی است.به گزارش مهر،
علیرضا کریمی درباره مراسم تقدیر از مدالآوران
کش��تی در بازیهای آس��یایی گفت :فدراسیون
کش��تی و حامی مالی فدراسیون مثل همیشه به
ما توجه ویژهای داش��تند و در کوت��اه ترین زمان
ممکن بعد از پای��ان این رقابتها پاداشهای ما را
همانطور که وعده داده بودند اهدا کردند .شاید در
کمتر فدراسیونی شاهد چنین کارهایی باشیم.وی
ادامه داد :امیدوارم مسئوالن وزارت ورزش ،کمیته
ملی المپیک و دولت نیز به این صورت قدر زحمات

توانایی کشتی گرفتن در سه وزن را دارم

ورزش��کاران و قهرمانان
را بدانن��د .البته ما برای
این جوایز روی تش��ک
نرفتی��م و اگ��ر اینطور
بود دنبال کارهای دیگر
میرفتیم .ه��دف اصلی
ما ش��اد کردن دل مردم
و اهت��زاز پرچم ایران در
مسابقاتبینالمللیاست
اما تشویقهای مالی نیز بیتاثیر نیست و به ما در
این شرایط اقتصادی انگیزه مضاعف میدهد.دارنده
مدال طالی وزن  ۹۷کیلوگرم کشتی آزاد بازیهای
آسیایی درباره ادامه حضورش در این وزن یا اینکه

قرار اس��ت در مسابقات
جهان��ی در وزن دیگری
روی تشک برود؟ گفت:
هنوز هیچ چیز مشخص
نیس��ت که چه کس��ی
در مس��ابقات جهان��ی
کشتی میگیرد .با توجه
به ش��رایط وزن��یام که
حدود  ۹1-۹2کیلوگرم
است ،توانایی کشتی گرفتن در س��ه وزن را دارم.
البته تصمیم نهایی با کادر فنی و مربیان تیم ملی
اس��ت.کریمی در پاسخ به این س��وال که خودش
دوست دارد در کدام وزن کشتی بگیرد ،گفت :اگر

شرایط وزنیام بهتر بشود توانایی کشتی گرفتن در
 ۹۷کیلوگ��رم را ه��م دارم .البته با توجه به فاصله
کوتاه باقی مانده تا مسابقات جهانی فکر نمیکنم
امسال برسم اما شاید برای مسابقات آتی بتوانم با
افزایش منطقی وزنم در  ۹۷کیلوگرم کشتی بگیرم.
وی در مورد رقابت نزدیکی که با ابراهیمی در ۹۲
کیلوگ��رم دارد و اینکه کدام یک عازم مس��ابقات
جهانی خواهند ش��د ،گفت :ت��ا دو هفته مانده به
مسابقات جهانی چیزی مشخص نیست .همه چیز
به تصمیم کادر فنی بستگی دارد و براساس توانایی
فنی مطمئنا بهترین فرد را انتخاب خواهند کرد .در
کل با توجه به وزنی که دارم میتوانم در هر س��ه
وزن  ۹۲ ،۸۶و  ۹۷کیلوگرم کشتی بگیرم.

۱۳

چهارشنبه ۲۱شهریور ۱۳۹۷شماره۵۲۷۱

انصاریفردبهناتینگهاممیپیوندد
در چند روز گذشته صحبت از حضور کریم انصاری فرد در تیمهای مختلف اروپایی بود
که یکی از گزینههای اصلی او باشگاه ناتینگهام فارست انگلیس است .این باشگاه در حال
حاضر در دسته یک انگلیس حضور دارد .یکی از موانعی که برای حضور این مهاجم ایرانی در
ناتینگهام فارست وجود داشت ،ویزای کار این بازیکن بود.اکنون مشکل ویزای کار انصاریفرد
حل شده و او به انگلیس سفر میکند تا قراردادش را با این تیم انگلیسی نهایی کند.
ازبکستانصفر-ایرانیک

پیروزی ایران با تعویض طالیی کی روش

تیم ملی فوتبال ایران در جریان دیداری دوستانه
با یک گل ازبکس��تان را شکس��ت داد.به گزارش
ایس��نا ،تیم ملی فوتبال ایران در جریان دیداری
دوس��تانه عصر روزسه شنبه از ساعت  ۱۹:۳۰در
تاشکند میهمان تیم ملی فوتبال ازبکستان بود و
در نهایت توانست یک بر صفر این تیم را شکست
دهد.ت��ک گل ایران را مهدی ترابی در دقیقه ۶۷
به ثمر رساند.
در آغاز نیمه نخست بازی ،ش��اگردان کیروش
ب��ازی هجومی را در دس��تور کار خود قرار دادند
و سعی داشتند با ارسالهای متعدد و همینطور
پاسه��ای بلند دروازه حری��ف را با خطر روبهرو
کنند اما عملکرد خوب مدافعان ازبکستان اجازه
نداد قرمزپوشان ایران بتوانند فرصت گل چندان
خوب��ی روی دروازه ایجاد کنن��د البته در مقابل
سفیدپوشان ازبکستان که از حمایت هوادارانشان
بهره میبردند ،روی یکی دو حرکت پاسخ حمالت
ایران را دادند و حتی روی یک صحنه با ارس��ال
توپ از س��مت چپ روی دروازه ایران و در ادامه
اش��تباه مدافعان ایران فرصت خوبی به دس��ت
آوردند که این فرصت از دست رفت.
در ادام��ه هرچه به اواخر بازی در نیمه نخس��ت
نزدیک میشدیم ش��اگردان کیروش توانستند
یکی دو فرصت خوب ایجاد کنند .در دقیقه ۳۵
ارسال خوب کریم انصاریفرد فرصت خوبی برای
عل��ی قلیزاده ایجاد کرد و در ش��رایطی که این
بازیکن فرصت ش��وتزنی خوبی به دست آورده
بود اما ش��وت او به گل تبدیل نش��د تا نیمه اول
بدون ردو بدل شدن گلی به پایان برسد.
در آغاز نیمه دوم ،قرمزپوش��ان ایران باز هم بازی
هجومی را در دستور کار خود قرار دادند و سعی

داشتند با کنترل حریف به سمت دروازه ازبکستان
نزدیک شوند .ش��اگردان کیروش روی یکی دو
ارسال میتوانستند فرصت گلزنی ایجاد کنند اما
باز هم عملکرد خوب مدافعان ازبکستان اجازه نداد
قرمزپوش��ان ایران دروازه حریف را با خطر ایجاد
کنند البته سفیدپوش��ان ازبکستان هم یکی دو
فرصت گلزنی به دست آوردند که روی یکی از این
فرصتها که در دقیقه  ۵۴به دس��ت آمد ،سردار
رشیدوف پشت محوطه جریمه ایران صاحب توپ
شد و با عبور از مدافعان با یک شوت زیبا دروازه
را هدف قرار داد که عملکرد خوب عابدزاده شوت
این بازیکن به کرنر تبدیل شد.
در ادامه حرکت خوب علی قلیزاده که از سمت
چپ و در دقیقه  ۶۷انجام شد ،سعید عزتاللهی را
درون محوطه جریمه ازبکستان صاحب توپ کرد
و ای��ن بازیکن نیز با پاس زیبایی مهدی ترابی را
در فرصت گلزنی قرار داد تا مهاجم جوان باشگاه
سایپا دروازه حریف را باز کند.
پس ازاین گل بازیکنان ازبکس��تان نتوانستند به
بازی برگردند و هرچه اززمان مس��ابقه س��پری
میش��د این تیم ایران بود که توپ و میدان را تا
پایان بازی دراختیارگرفت تا به یک پیروزی دیگر
دست یابد.
تیم ملی فوتبال ایران دراین بازی با ترکیب امیر
عابدزاده ،مرتضی پور علی گنجی ،مجید حسینی
( ۶۲پژمان منتظری) ،وریا غف��وری ( ۴۶صادق
محرمی) ،سعید عزت الهی ،میالد محمدی ،امید
ابراهیمی ،اشکان دژاگه ( ۴۶سامان قدوس) ،علی
قلیزاده ،علیرضا جهانبخش ( ۴۶مهدی طارمی)
و کری��م انصاریفرد ( ۶۵مهدی ترابی) به مصاف
ازبکستان رفت.

یوفا،تورنمنتباشگاهیجدیدیبرایاروپامعرفیکرد
اتحادی��ه فوتب��ال اروپا
(یوف��ا) قص��د دارد تا از
فص��ل ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲
رقاب��ت جدی��دی را به
تورنمنته��ای ج��اری
وابسته به این نهاد اضافه
کند.ب��ه گ��زارش ایرنا،
تارنم��ای خب��ری یورو
اس��پورت روز سه شنبه نوشت :رقابت جدید در
امتداد لیگ قهرمانان و لیگ اروپا برگزار ش��ده
و  ۹۶تی��م اروپای��ی را در خود ج��ای میدهد.
«آندره آنیلی» رئیس اتحادیه باش��گاههای اروپا
با تایید این موضوع اظهار داشت :مقررات جدید
در مقایس��ه با نمونههای پیشین موثرتر بوده و

نتای��ج تعج��ب آوری را
به دنبال داش��ته اس��ت.
وی ادام��ه داد :پ��س از
تایید این موضوع توسط
کمیته اجرای��ی اتحادیه
فوتبال اروپ��ا ،در نهایت
سرانجام چراغ سبز خود
را برای معرفی تورنمنت
دیگری به رقابتهای کنونی نش��ان داد ،رقابتی
که مجموعا  ۹۶باش��گاه اروپای��ی در آن حضور
خواهند داشت.این رقابت جدید تعداد تیمهای
شرکت کننده در لیگ اروپا را کاهش داده و در
عوض تمرکز اصلی خود را بر تیمهای کشورهای
کوچک تر معطوف خواهد کرد.

مسائلغیراخالقی،فوتبالایرانرارنجمیدهد
پیشکس��وت فوتبال با بیان اینکه فوتبال ایران
روزه��ای خوبی را ب��ه لحاظ اخالقی س��پری
نمیکن��د و از این موضوع رن��ج میبرد ،گفت:
تنه��ا راه حل درمان این مش��کالت بازگش��ت
دوباره پیشکس��وتان به فوتبال است«.س��عید
توگو ب��ا ایرنا در خصوص
مراغهچیان» در گف 
دوری خود از فوتبال گفت :حدود  ۱۶سال از عمر
خود را برای باش��گاه استقالل گذاشتم و جالب
است بدانید بعد از پیروزی انقالب اسالمی من،
مرحوم منصور پورحی��دری و عباس کردنوری
کسانی بودیم که با تالش خود باشگاه را حفظ
کردی��م .وی ادامه داد :با وجود س��ابقه بس��یار
زیادی ک��ه دارم ،متاس��فم بگویم حتی همین
امروز هم مس��ئوالن باشگاه استقالل مرا پشت
در اتاق خود نگه میدارند و اجازه مالقات به من
را نمیدهند .پیشکسوت باشگاه استقالل گفت:
دلیل چنی��ن رفتارهای��ی را نمیدانم در حالی
که من عمر خود را برای اس��تقالل گذاش��تم و
عاش��قانه این تیم و هوادارانش را دوست دارم.
وی تصریح کرد :دو سال پیش زمانی که نصراله
سجادی معاون وزیر ورزش و جوانان بود با من
تماس گرفت و خواست به دفتر افشارزاده بروم و
حکم سرپرستی خود را بگیرم .اما وقتی به دفتر
افش��ارزاده رفتم او گفت برخی دوس��تان اعالم
کردند اگر من به اس��تقالل برگردم این تیم به
هم میریزد .مراغه چیان اظهار داشت۲۵ :سال
پی��ش تمام دورههای مربیگری را پش��ت س��ر
گذاشتم و حتی در آکادمیهای فوتبال بازیکنان
بزرگی را تحویل فوتبال ایران دادم اما هیچ گاه
دلیل مقاوم��ت برخی افراد برای بازگش��تم به
استقالل را نفهمیدم .وی تاکید کرد :کسانی که
 ۲سال هم برای اس��تقالل و پرسپولیس بازی

نکردند امروز پیشکس��وت هس��تند و بهترین
مسئولیتها را میگیرند اما امثال من با  ۱۶سال
حضور در استقالل ،خانه نشین هستند .بازیکن
اسبق تیم ملی فوتبال ایران در خصوص اینکه
ای��ن روزها چگونه زندگی خ��ود را میگذراند،
اظهار داشت :بازنشسته س��ازمان تربیت بدنی
هستم و در کنار آن مشغول کار آزاد بودم .خدا
را ش��کر هیچگاه در زندگی خود مش��کل مالی
نداشتم و اگر دوست دارم به استقالل برگردم به
خاطر عش��ق به این تیم است .وی تصریح کرد:
بزرگترین ناراحتی ما پیشکسوتان این است که
چرا با حضور این تعداد پیشکسوت توانمند باید
افرادی خارج از فوتبال در این رش��ته مدیریت
کنن��د .ب��رای فوتبالی ک��ه امثال م��ن بیرون
نشس��تهاند و افراد غیرفوتبالی در آن مدیریت
میکنند ،متاس��فم .مراغ��ه چیان ادام��ه داد:
ای کاش مسئوالن خود را جای ما میگذاشتند
تا متوجه ش��وند بع��د از  ۱۶س��ال محبوبیت
در باش��گاه بزرگ��ی چون اس��تقالل ،به یکباره
خانهنشین شدن چقدر دشوار است .وی افزود:
در فوتب��ال ایران پیشکس��وتان اصال جایگاهی
ندارند و اگر اینگونه نبود مطمئن باشید وضعیت
اخالقی این رشته بسیار بهتر بود و شاهد برخی
مشکالت فرهنگی هم نبودیم.

