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صالحی امیری :المپیک قطع ًا برگزار میشود

نشست خبری

سیزدهمین قهرمانی نادال در روالن گاروس

فینــال تنیــس روالن گاروس بیــن دو غــول تنیــس جهــان یعنــی نواک
جوکوویچ و رافائل نادال برگزار شــد تا عالقهمندان به این رشــته شــاهد
نبــردی جــذاب و مهیــج باشــند .ایــن دو ســتاره در حالی بــرای پنجاه و
ششــمین بار مقابل هم قرار گرفتند که نادال در ســت نخســت با اقتدار
و بــا امتیاز  ۰-۶مقابل تنیســور شــماره یک بــه برتری رســید .او که تبحر
زیــادی بــرای بازی در زمیــن خاکی دارد و ســیزدهمین حضــور خود در
فینــال روالن گاروس را تجربــه میکــرد ،در ســت دوم هــم  ۲-۶حریف
صرب خود را مغلوب کرد .مرد شــماره  ۲جهان در کورت فیلیپ کارتیه
در ســت سوم  ۵-۷به برتری رســید تا برای سیزدهمین بار قهرمان این
تورنمنــت شــود و به رکورد راجر فــدرر با  ۲۰عنوان قهرمانی گرنداســلم
برســد .نــادال دربــاره این قهرمانی گفت« :ســال بســیار ســختی بود اما
ایــن قهرمانی برای من معنــای زیادی دارد .صادقانــه بگویم من اصالً
بــه رســیدن بــه رکورد فــدرر فکــر نمیکــردم .برای مــن فقــط قهرمانی
روالن گاروس مهم بود .من لحظات بســیار خاصی را در اینجا داشــتم،
لحظاتی که در دنیای حرفهای من بســیار مهم بودند .هیچ شکی وجود
ندارد که بازی در پاریس برای من الهام بخش همه چیز بود .این شــهر
فراموش نشــدنی اســت ».در این بین ،باشــگاه رئال مادرید هم پس از
قهرمانــی این تنیســور اســپانیایی ،تبریک ویــژهای به او گفت و نوشــت:
«عضو افتخاری ما همچنان به پیشــرفت افسانهای خود ادامه میدهد.
مادریدیهــای سراســر جهــان بابــت  13قهرمانی شــما احســاس غرور
میکنند .تبریک میگوییم؛ رافا! شما یک نمونه هستید».

اکیپ (فرانسه)

آس (اسپانیا)

دیــدار حســاس فرانســه و پرتغال در
لیــگ ملتهای اروپا با تســاوی بدون
گل به پایان رسید تا جدال ستاره های
این دو کشــور برنده ای نداشته باشد.
این روزنامه با انتشار عکس کریستیانو
رونالــدو کاپیتان پرتغــال و کیلیان ام
باپــه ســتاره فرانســه روی جلــد خــود
عنــوان « مبارزه بی رحمانــه» را برای
دیدار آنها برگزید.

توتو اسپورت (ایتالیا)

پیروزی رافائل نادال برابر نواک جوکوویچ
در فینال روالن گاروس باعث شده تا این
روزنامه عکس این تنیســور اســپانیایی را
«نادال زلزله»
روی جلد خود ببرد و تیتر
ِ
را برای آن انتخاب کند .آس همچنین به
پیروزی  0-1ماتادورها در لیگ ملتهای
اروپا مقابل ســوئیس اشــاره کــرده و تیتر
«اســپانیا برد و صدرنشین ماند» را برای
آن انتخاب کرد.

یوونتــوس و بارســلونا  7آبــان در لیــگ
قهرمانــان اروپا به مصــاف هم می روند
تــا کریســتیانو رونالــدو و لیونــل مســی
دوبــاره به هم برســند .ایــن روزنامه هم
بــا اشــاره بــه رویارویــی دوبــاره ایــن دو
ســتاره فرازمینی ،تیتر « رونالدو :مســی،
منتظرت هســتم!» را تیتر یک خود کرده
و تیتــر «یوونتوس ،به کیــه زا نگاه کن» را
روی جلد خود برده است.

تیم ملی امروز در ترکیه به مصاف مالی میرود

جدال با تیم منتخب باشگاههای فرانسه!

حامد جیــرودی  /تیم ملــی فوتبال ایران
کــه جهــت برگــزاری دومیــن مســابقه
دوســتانه خــود در ترکیــه به ســر میبرد،
از ســاعت  17:30امــروز در مجموعــه
ورزشــی امیــر آنتالیــا بــه مصــاف مالــی
میرود .مســابقهای که بــه خاطر ابتالی
 4بازیکن مالــی به کرونا احتمال لغو آن
هم مطرح شــد امــا در نهایــت تصمیم
گرفته شــد که مســابقه برگزار شــود .تیم
ملــی پنجشــنبه گذشــته در اولیــن بازی
خود تحت هدایت دراگان اســکوچیچ با
گلهای ســردار آزمون و مهــدی طارمی
برابر ازبکستان در تاشکند به پیروزی 1-2
رســید تا ســرمربی کروات تیــم ملی گام
اول را محکم بردارد.
ملی پوشان کشورمان حاال باید مقابل
تیمی قدرتمند با بازیکنان باکیفیت قرار
بگیرنــد که به نوعــی میتــوان آن را تیم
منتخب باشــگاهی فرانســه نامیــد .چرا
که بازیکنــان این تیم در تیمهای آمیان،
رن ،متــز( 3بازیکن) ،نانــت ( ۲بازیکن)،
گنــگام ،رمــس ( ۲بازیکن) ،آنــژه ،النس
و استراســبورگ فرانســه بازی میکنند و
تعدادی دیگر نیز در سیوا اسپور ،دنیزلی
اســپور و هاتــای اســپور ترکیــه ،ویتوریــا
گیمــارش پرتغال ،الیپزیش و هوفنهایم
آلمان ،ســالزبورگ اتریــش( ۲بازیکن)،
ســاوتهمپتون و اورتــون انگلیس حضور
دارند .تنها دو دروازهبان این تیم در لیگ

مالی و یــک گلر دیگر در لیگ کنگو بازی
میکننــد .مهاجــم ایــن تیم هم موســی
مــارگا در پورتو بــازی میکنــد و همبازی
طارمــی در ایــن تیــم پرتغالــی اســت.
بنابرایــن جای تعجب نــدارد که در بین
این همه بازیکن لژیونر ،نام شیخ دیاباته
مهاجــم اســتقالل و آقــای گل فصــل
گذشــته لیــگ برتــر ایــران که او هــم 39
بــازی ملــی انجــام داده و  5گل هم زده،
دیده نشــود .جالب اینکه قــرار بود آداما
ترائوره ،ستاره ولورهمپتون انگلیس هم
به تیم ملی مالی دعوت شود اما با اعالم
لیست تیم ملی اسپانیا مشخص شد که
ایــن بازیکــن تغییــر تابعیــت داده و بــه
جمع ماتادورها پیوســته است .عبدوالی
دوکــوره کــه در اورتــون بــازی میکند ،در
چند بــازی اخیر برای ایــن تیم عملکرد
خوبی داشــته و یکــی از مهرههای اصلی
تیــم کارلو آنچلوتی محســوب میشــود.
موال وایگ  ۲۹ســاله کاپیتان مالی اســت
و در آمیان فرانسه توپ میزند .او فصل
گذشــته همبازی ســامان قدوس نیز بود
اما بهدلیل بیماری کرونا مقابل شاگردان
اســکوچیچ قــرار نمیگیرد .یون بیســوما
هم که در برایتون با علیرضا جهانبخش
همبــازی اســت .مالــی کــه هدایتــش را
یک مربــی اهل این کشــور بهنام محمد
ماگاســوبا بــر عهــده دارد و در رده ۵۷
ردهبندی فیفا قرار دارد در  ۳بازی گذشته

نمایی از تمرین تیم ملی در مجموعه ورزشی امیر آنتالیای ترکیه  /عکس :سایت فدراسیون فوتبال

اسکوچیچ :بازی با مالی محکی جدی خواهد بود

دراگان اسکوچیچ ،سرمربی تیم ملی درباره اردوی تیم
ملی در ترکیه پیش از دیدار مقابل مالی گفت«:جو تیم
ملــی فوقالعاده اســت .ایــن کمپ به ما کمــک کرد تا
شــناخت بهتری از ویژگیهای فــردی و تیمی همدیگر
پیدا کنیم و از این بابت بسیار خوشحالم .بازی با مالی
محکــی خوب و جدی خواهد بود .مالی در کنار نیجریه

مقابل چاد ،به پیــروزی  0-2و برابر گینه
به تســاوی  2-2رســیده و غنا را هم 0-3
شکســت داده است .بنابراین تیم ملی و

و ســنگال جزو بهترین تیمهای آفریقایی است .تقریباً
همــه بازیکنــان ایــن تیــم در اروپا بــازی میکننــد ولی
مهمتــر از همه این اســت کــه باید بتوانیــم خودمان را
همســطح بــا آمادگی بدنــی بازیکنان مالــی به چالش
بکشــیم .شــک ندارم که بازیکنان ما بــا انگیزه کامل در
این میدان حاضر خواهند شد».

کادرفنی آن در این مسابقه محک جدی
میخــورد و اســکوچیچ در ایــن مســابقه
بهتــر میتوانــد عملکــرد بازیکنانــش را

برگزاری نخستین تمرین پرسپولیس با چاشنی قهر و اعتصاب

گــروه ورزش  /شــرایط تیــم قهرمــان
لیــگ برتــر ایــران و فینالیســت لیــگ
قهرمانان آســیا اصالً مناســب نیســت.
در حالــی که قرار بود نخســتین تمرین
ســرخها بــرای حضــور در بیســتمین
دوره لیــگ برتــر روز شــنبه برگزار شــود
اما تمریــن سرخپوشــان با اعــام کادر
فنی بــه تعویق افتــاد و صبح دوشــنبه
نخســتین تمرین این تیــم در حالی در
ورزشــگاه شــهید کاظمــی آغاز شــد که
برخــی بازیکنان قدیمی به نشــانه قهر
و اعتصاب در تمرین حضور نداشــتند.
ســیدجالل حســینی ،امیــد عالیشــاه،
کمال کامیابینیا و مهدی شیری غیبت
داشــتند و ایــن موضــوع بــا عصبانیت
یحیــی گلمحمــدی ،ســرمربی
سرخپوشــان همــراه شــد .گلمحمدی
گفــت« :تیــم مــا بــا  ۱۴امتیــاز اختالف
قهرمــان لیــگ برتر شــد و توانســت به
عنــوان فینالیســت لیــگ قهرمانــان
خودش را معرفی کند و قهرمان غرب
آسیا شدیم .امروز اولین تمرین ما برای
فصل جدید اســت اما متأسفانه نصف
بچهها نیامدهانــد و نصف دیگر هم در
تیم ملــی هســتند .فقط با یــک تعداد
کــم تمریــن را شــروع میکنیــم .قــرار
بود باشــگاه یکشــنبه با بازیکنان تسویه
حســاب کنــد اما متأســفانه یــک وعده
بــه وعدههــای دیگر اضافه شــد و هیچ
اتفاقــی نیفتاد .به همیــن دلیل بچهها
هم تمریــن نیامدند .مــن نباید جواب
بدهم و تیم ،مدیرعامل و هیأت مدیره
و متولی دارد .بعد از فینالیســت شــدن

و شــروع لیگ بیســتم یک نفر زحمت
نــداد کــه یک خیــر مقدم بگویــد و یک
استقبالی داشته باشند.
ســرمربی پرســپولیس در پاســخ
بــه ایــن ســؤال کــه آیــا مطالبات شــما
پرداخــت شــده؟ گفــت« :مــن و کادر
مربیگــری هــم مثــل بقیــه بچهها یک
مشــکالتی داریــم .مــن نمیدانــم
بازیکنان ما چه کاری باید برای فوتبال و
هــواداران میکردند و چگونه باید بازی
میکردنــد .آنها سرشــان را جلوی پای
حریف میگذاشتند و با تمام مشکالتی
کــه وجود داشــت غیرت میگذاشــتند.
از لحــاظ علمــی ،فیزیکی و هــر جوری
حساب میکردید تیم پرسپولیس نباید
فینالیست میشد اما به خاطرغیرت و
همت و شــرفی که گذاشــتند این اتفاق
خوب افتاد و حاال جواب زحماتشــان
این است».
او دربــاره مطالبــات برانکــو عنــوان
کــرد« :طلبهایــش از دو ســال پیــش
مشــخص اســت و هر موقــع هم بحث
مطالبــات میشــود ،میگوینــد پــول
برانکــو را بایــد بدهیم .پــول برانکو هم
دســتاویزی شــده برای باشــگاه که پول
بازیکنــان را ندهــد .محمــد انصــاری
حداقــل تا آخر امســال به ما نمیرســد
و بازیکــن مصــدوم ماســت و شــرایط
اســتفاده از او اصــاً وجــود نــدارد .بــا
محمد نادری چند بار صحبت داشتیم
و قــرار شــد به باشــگاه برود اما باشــگاه
زیاد پیگیر او نیســت .نمیدانم چرا اما
بقیــه بازیکنــان هــم مشــکالت خاص

فارسینژاد :دلسرد نشدم اما منتظر حمایتم

ســمیرا شــیرمردی /فرشــید فارســینژاد
دوچرخهسوار تیم ملی این روزها در تالش
است تا برای مسابقات اروپایی آماده شود
و از آنجا بتواند ســهمیه المپیک را کســب
کند .فارســینژاد که یکی از پرافتخارترین
دوچرخهســواران ایران به حساب میآید
و در ســال  2007توانســت اولیــن مــدال
قهرمانی آســیا را در این رشــته برای ایران
کسب کند ،تاکنون عناوین زیادی به دست
آورده و حــاال تمام فکر و ذکر خــود را روی
کسب سهمیه المپیک گذاشته است.

قاضیزاد ه هاشمی :وزارت ورزش باید طی یک ماه آینده ثبات
مدیریتی در استقالل ایجاد کند

پرسپولیسی ها دیروز زیرنظر مطهری و باقری تمرین کردند و یحیی تنها نظاره گر بود

خودشــان را دارند و اینها را باشگاه باید
پاسخ دهد».
گل محمــدی در مــورد اینکــه بــر
اساس صحبتهای مدیرعامل به نظر
میرســد شرایط پرسپولیس گل و بلبل
اســت ،ادامه داد« :اگر گل و بلبل است
وضعیت فینالیســت آســیا این اســت.
مــا با تعــداد کمــی از بازیکنــان تمرین
میکنیم .شــجاع خلیــلزاده هم ثابت
کــرده این تیــم را چقدر دوســت دارد و
چقدر عالقهمند اســت .چندین بار هم
به باشــگاه رفته اما متأسفانه کارهایش
انجام نشده است .امیدواریم که اتفاق
خوبی بیفتد .مــن فعالً میآیم تمرین
و کار خاصی نمیتوانم انجام دهم».
حامــد لک ،مهــدی عبــدی ،آرمان
رمضانی ،میالد سرلک ،علی شجاعی،

ëëاوضاع تمرینات دوچرخهسواری چطور
است؟
تمرینــات خیلی خوب پیش میرود و
رکوردهایــم بهتر از قبل شــده اما بهدلیل
شــیوع ویــروس کرونا هنوز نتوانســتیم به
مســابقات خارجی برویــم و با خارجیها
خودمــان را مقایســه کنیــم .رشــته
دوچرخهسواری ،یک رشته اروپایی است
و بهترین رقبای ما از هلند ،آلمان ،فرانسه
و انگلیس هســتند که باید در رقابتها با
آنهــا امتیاز کســب کنیم اما از اول ســال تا

زیر فشــار حمــات حریف مــورد ارزیابی
قــرار بدهــد .او در ایــن مســابقه ،ســردار
آزمون را بهدلیل درخواســت زنیت برای

حضــور در تمرینــات این تیــم در اختیار
ندارد و به نظر میرسد تغییراتی نسبت
به بازی با ازبکســتان هــم در ترکیب تیم
ملی به وجود بیایــد و از بازیکنانی مانند
امیر عابدزاده ،سید مجید حسینی ،علی
کریمــی ،کاوه رضایــی ،ســامان قــدوس
و امیــد نورافکــن بیشــتر اســتفاده شــود
تــا بازیکنــان حاضــر در اردو بهتــر مــورد
ارزیابی قرار بگیرند.
ایــران و مالی تاکنــون تنها یک بار در
سال  ۲۰۰۹در مســابقات چهارجانبهای
که به میزبانی قطر برگزار شد به مصاف
هــم رفتند کــه تیم ملی در آن مســابقه
 1-2شکست خورد .در آن بازی ،افشین
قطبــی ســرمربی وقــت تیــم ملــی از
وحید طالب لو ،محمد نصرتی ،ســپهر
حیدری ،خسرو حیدری ،فریدون زندی،
آندرانیک تیموریان ،مهرزاد معدنچی،
امیرحســین فشــنگچی ،غالمرضــا
رضایی ،محسن خلیلی و کریم انصاری
فرد در ترکیب اصلی اســتفاده کرد که از
بیــن آنها در حــال حاضر تنهــا انصاری
فرد بــازی میکند که او هم بــه این اردو
دعوت نشــد .انصاری فــرد در دقیقه ۱۲
آن بازی ایران را پیش انداخت اما مالی
در  3دقیقــه ،دو بــار دروازه ایــران را بــاز
کرد تا با کامبک به پیروزی برســد و حاال
باید دید در پایان این بازی چه نتیجهای
ثبت خواهد شد.

گزینه استقالل به تراکتور پیوست

گلمحمدی :انگار این تیم یتیم است و صاحب ندارد

اخبــــار

دربی پایتخت درهفته هشتم لیگ بیستم

مراســم قرعه کشــی بیســتمین دوره لیــگ برتر دیــروز در هتــل آکادمی
فوتبال برگزار شــد و ســهیل مهدی سرپرســت کمیته مســابقات سازمان
لیگ در ابتدای مراســم بــه صحبت پرداخت .در ادامه ســپهر حیدری و
خسرو حیدری ،پیشکســوتان پرسپولیس و استقالل گویهای قرعهکشی
را از داخل گلدان برداشــتند .نخستین گویهای خارج شده به ذوبآهن
و ســپاهان اختصاص داشت که بر اساس آن ،دربی رفت اصفهان هفته
چهاردهم به میزبانی ذوبآهن و دربی برگشــت هفته بیســت و نهم به
میزبانی سپاهان برگزار خواهد شد .طبق قرعه دربی کرمان در هفته دوم،
دربی تبریز در هفته ششم ،دربی خوزستانیها بین نفت مسجدسلیمان
و نفــت آبــادان در هفته دهم برگزار میشــود .دربی ســنتی پایتخت هم
هفته هشتم و بازی برگشت استقالل و پرسپولیس در هفته بیست و سوم
انجام خواهد شد .در هفته اول سایپا میزبان پرسپولیس است و استقالل
هــم از مس رفســنجان پذیرایی میکند .ســپاهان نیز خیلــی زود به امیر
قلعهنویی برخورد کرد و باید در ســیرجان به مصاف گلگهر برود .پرویز
مظلومی سرپرســت اســتقالل در حاشــیه این مراســم گفت« :اســتقالل
همیشــه مدعی قهرمانی اســت و تیمی که مدعی قهرمانی اســت نباید
منتظر قرعهکشــی باشــد .دربی در زمان خوبی برگزار میشــود .چون دو
تیم آماده میشوند و فکر میکنم بازی خوبی در آن زمان برگزار شود».
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بــرش

نشست خبری رضا صالحی امیری ،رئیس کمیته ملی المپیک با خبرنگاران
صبح دوشــنبه بهصورت آنالین برگزار شــد .صالحی امیــری در ابتدای این
نشســت بیــان کــرد« :توماس بــاخ ،رئیــس کمیتــه بینالمللــی المپیک با
نخستوزیر ژاپن مالقات داشت و برگزاری المپیک را قطعی اعالم کرد .دو
شــیوه برگزاری المپیک پیشبینی شده؛ اول این که برگزاری با واکسن باشد
و دوم این که بدون واکســن ۹۰ .درصد فکر میکنم تا پایان  ۲۰۲۰واکســن را
خواهیــم داشــت حداقل برای کســانی که المپیک خواهند رفــت .از آذر نیز
رویدادهای کسب سهمیه المپیک آغاز میشود».
صالحــی امیــری ادامــه داد« :برخــی از فدراســیونها اردوهــای خــود را
شــروع کردهاند و در حال فعالیت هســتند .ما هم از این فرصت اســتفاده و
زیرســاختهای آکادمی ملی المپیک را بازسازی کردیم .سه دسته اقدام تا
به امروز انجام شده است .دسته اول آموزش مجازی بود که کمپ آموزش
مجازی را فعال کردیم تا ورزشــکاران آمادگی جسمانی داشته باشند .دوم،
تجهیزات تهیه و به منازل ورزشکاران ارسال کردیم و سوم از ستاد مقابله با
کرونا مجوز شروع اردوها برای  ۲۰رشته گرفته شد .از االن باید همه ظرفیت
خود را برای آمادگی در المپیک بسیج کنیم».
او دربــاره انتخابــات  IOCو برنامــه ایــران بــرای کســب کرســی تصریح
کرد«:مــا موقعــی میتوانیــم مدعی کرســی باشــیم کــه ظرفیــت الزم را در
داخــل و خــارج ایجــاد کرده باشــیم.
کســب کرســی در  IOCممکن اســت
اما پروژه ســختی است که به  ۳دسته
فعالیــت نیــاز دارد؛ مجموعه ورزش
ایــران ارادهای بــرای کســب کرســی
داشته باشد ،ظرفیت مجموعه ملی
از جملــه وزارت خارجــه بــه کمــک
بیایند و حمایت کنند ،میزان تعامل
ما بــا  IOCو نهادهای مشــابه در این
مســیر کمــک میکند .در فضای فعلی با شــرایطی که هســت این پــروژه را
ســخت میکند ».رئیس کمیته ملی المپیک درباره کسب کرسیهای مهم
بینالمللــی و همین طور وزنهبرداری و این کــه کمیته چقدر ورود میکند؟
گفت« :برای ســوریان البیهایی داشــتیم و مذاکراتی صورت گرفت .با نناد
اللوویچ صحبت کردیم ،ظرفیتها بســیج شــد تا یک کرســی جهانی برای
فدراســیون کشــتی داشــته باشــیم .رابطه من با اللوویچ خوب اســت و با او
چند دیدار داشتم که مثبت بود .در وزنهبرداری علی مرادی بهدلیل سابقه
و تجربــه مدیریتــیاش چهــره شــناخته شــدهای در جهان اســت .نقش ما
حمایتی است اما فدراسیون هم باید رایزنی کند».
صالحــی امیــری در مــورد گالیــه ورزشــکاران از مبلــغ پرداخــت
پاداشهایشــان بیان کرد« :هزینه اعزام و پاداش پای سکو برعهده کمیته
ملی المپیک و پاداشهای ریالی برعهده وزارت ورزش است و این تقسیم
کار از گذشــته وجــود داشــته اســت .ما تا امــروز  ۱۰۰درصد تعهــدات خود را
انجــام و پرداخت پاداشهای خــود را در صحنه انجام دادهایم .پیشبینی
مــا بــرای پاداش پای ســکوی المپیک حداقــل یک میلیــون دالر و برای کل
رویدادهای  ۱۴۰۰حداقل دو میلیون دالر است .اگر کسی پاداش پای سکو یا
دیگر تعهدات ما را تا امروز وصول نکرده است بیاید و اعالم کند».
او در مــورد آخریــن وضعیــت تأیید اساســنامه کمیته ملــی المپیک در
شورای نگهبان گفت« :ما ایرادات را در قالب  ۲۴محور و در  ۷صفحه نوشته
و رسماً به شورای نگهبان پاسخ دادیم .نکتهای وجود دارد و این که معاون
حقوقی رئیسجمهوری معتقد است ارسال اساسنامههای فدراسیونهای
ورزشــی آماتوری و کمیته ملی المپیک بهدلیل اصل  ۸۵به شورای نگهبان
ضرورت ندارد .اصل  ۸۵میگوید دولت موظف است اساسنامههای دولتی
را به شــورای نگهبان ارســال کند اما اشــارهای بــه نهادهای عمومــی ندارد.
بنابراین کمیته و فدراسیونها مشمول اصل  ۸۵نیستند .نکته دیگر این که
مجلس میگوید اصالحات اساسنامه باید به تصویب دولت برسد.از نظر ما
اساسنامه با طی مراحل قانونی که آخرین آن تصویب در هیأت دولت بود
الزم االجرا و قانونی است .آن چیزی که وظیفه داشتیم انجام دادیم و نباید
وارد مجادله حقوقی بین معاون حقوقی رئیسجمهوری و شورای نگهبان
شویم و این برعهده دولت است».
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امیــر روســتایی ،احســان پهلــوان،
ســعید حســینپور ،احسان حســینی و
امیرحســین بیات  10بازیکنی بودند که
زیر نظر حمید مطهــری و کریم باقری
تمریــن کردنــد و یحیــی گلمحمــدی
تنهــا نظارهگــر تمرینــات تیمــش بــود.
بازیکنــان ملی پوش پرســپولیس مثل
ســیامک نعمتی ،شــجاع خلیــلزاده،
حسین کنعانیزادگان ،احمد نوراللهی
و ســعید امیری هــم کــه در اردوی تیم
ملــی در ترکیــه حضــور دارنــد در ایــن
تمریــن شــرکت نکردند .بشــار رســن و
رادوشــوویچ هم به ایــران نیامدهاند که
در تمریــن سرخپوشــان حاضر شــوند.
عیســی آلکثیر در اواخــر تمرین با پای
بانداژ شده همراه برادرش در ورزشگاه
شهید کاظمی حاضر شد.

االن نتوانستیم به مسابقهای اعزام شویم.
ëëبا وجود این مشکالت قرار است چطور
سهمیهکسبکنید؟
بــا وزارت ورزش و کمیتــه المپیــک
صحبــت کردیــم کــه حمایتمــان کنند
امــا اگــر هزینههایمــان پرداخــت نشــود،
مجبوریــم اسپانســر شــخصی بگیریم از
شــرکتهایی کــه بــه جــای مالیــات ،یک
درصــد از درآمدهایشــان را بــه ورزش
اختصاص میدهند .اینطور میتوانیم با
هزینه شخصی به مسابقات اعزام شویم.

گروه ورزش  /باشــگاه اســتقالل با مشــکالت زیادی دســت و پنجه نرم میکند .این
باشــگاه برای کســب صدور مجــوز حرفهای از کنفدراســیون فوتبال آســیا ( )AFCو
باز شــدن پنجره نقل و انتقاالت ،با ســه پرونده شکایت وینفرد شفر ،سرور جپاروف
و باشــگاه پاختاکور ازبکســتان روبهرو اســت که البته آبیها در پرونده شــکایت شفر
خواســتار مهلت چند روزه شــدهاند .شفر  20روز قبل از شــروع لیگ قهرمانان آسیا
در ایمیلی به معاون امور بینالملل باشگاه استقالل اعالم میکند که حاضر است
بــا دریافــت بخشــی از مطالبات  600هــزار دالریاش ،جلوی حکم فیفــا را بگیرد و
باقیمانــده پولــش را نیز در چند مرحلــه دریافت کند که البته ایــن موضوع محقق
نشــد .گفتــه میشــود در صــورت فراهم شــدن منابع مالی تــا پایان هفتــه جاری و
پرداخت آن به طلبکاران ،پنجره نقل و انتقاالت استقالل باز خواهد شد .همچنین
ســید احســان قاضــی زاد ه هاشــمی ،عضــو فراکســیون ورزش مجلس در تشــریح
جمعبندی نشســت روز گذشــته کمیته تربیت بدنی و جوانان کمیســیون فرهنگی
مجلس که به منظور رســیدگی به مســائل و مشکالت باشگاه اســتقالل برگزار شد،
گفــت« :امــروزه باشــگا ه اســتقالل دچار خدشــههای حیثیتی شــده و بــه طور قطع
مشــکالت در فصل آینده روی اسپانســرینگ تأثیر خواهد گذاشت و اعتراضاتی در
مورد مجموعه مدیریتی باشــگاه وجود دارد ،بنابراین میطلبد طی یک ماه آینده
وضعیت مدیرعامل باشــگاه تعیین تکلیف شود و مدیرعامل را به درستی تعیین
و از او حمایت کنید .درســت نیســت باشــگاه اســتقالل دچار بیثباتی باشد .وزارت
ورزش باید طی یک ماه آینده ثبات مدیریتی در استقالل ایجاد کند».
گفتنی است دیروز سعید واسعی با عقد قراردادی رسماً به تراکتور پیوست.
واســعی گزینه اصلی اســتقالل برای تقویت خط حمله بود و مدیران اســتقالل
بارها برای گرفتن رضایتنامه او با مدیران پیکان جلسه برگزار کردند .همچنین
واســعی بارها در مصاحبه خود از عالقه به پوشــیدن پیراهن استقالل گفته بود
امــا در انتقالــی ناگهانــی ترجیح داد زیــر نظر منصوریــان در تراکتــور به کارش
ادامه دهد .مهدی عبدیان ،عضو هیأت مدیره اســتقالل درخصوص پیوســتن
واســعی به تراکتور به ســایت باشــگاه اســتقالل گفت« :واســعی اقدام به فسخ
یک طرفه قراردادش با پیکان کرد و بعد از مشورتهای صورت گرفته با افراد
حقوقــی ،ایــن احتمــال را دادیم که اگر با ایشــان قرارداد ببندیــم با محرومیت
مواجه و باشــگاه اســتقالل دچار چالش جدیدی خواهد شد .برای اینکه باشگاه
استقالل به مشکل نخورد تصمیم گرفتیم از راه قانونی جلو برویم و مذاکراتی
با مدیران باشــگاه پیکان داشــتیم و آنها هم بر غیرقانونی بودن فســخ قرارداد
واسعی تأکید داشتند».

ëëامابانامایران.درستاست؟
بله ،از اسم ایران استفاده میکنیم اما
شــخصاً شــرکت خواهیم کــرد .ما تالش
میکنیــم تیــم ملــی تحــت عنــوان تیــم
اعزامی ایران به مسابقات برود .به خاطر
همینپیگیرهستیم.االن 4نفرهستیمکه
تالش میکنیم سهمیه المپیک بگیریم و
امیدواریــم ایــن اتفاق با حمایــت وزارت
ورزش و کمیته ملی المپیک بیفتد.
ëëظاهــراًامکانات دوچرخهســواری ایران
همچندانجالبنیست.

یکی از مشــکالت این است که پیست
چوبــی سرپوشــیده نداریــم و همیشــه در
پیست روباز آزادی تایمگیری میکنیم که
با پیست چوبی کامالً متفاوت است .مثالً
 200متر را در این پیست  11ثانیه میرویم
اما در پیســت چوبی ممکن است کمتر یا
بیشترشود.
ëëاینشرایط،دلسردتاننکرده؟
دلســرد کــه نــه ،امیدواریــم بتوانیــم
ســهمیه المپیک بگیریم و باعث افتخار
ایران شویم.

