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پرســپولیس ایــن روزها درگیــر بحرانهای مالــی فراوانی شــده که آن را
بایــد قــوز باالی قــوز نامید و بایــد طی هفتههــای آینده با آنها دســت و
پنجــه نــرم کند .پرســپولیس بایــد  500میلیون به شــایان مصلح و 800
میلیــون هــم به سوشــا مکانــی تا  17خــرداد بپــردازد که جمــع آن یک
میلیــارد و  300میلیــون میشــود البته پرسپولیســیها معتقدند سوشــا
 50درصــد مطالبات خود را بهعنوان جریمــه در زمان بازی در این تیم
پذیرفتــه بــوده و برای همیــن این پرونــده را در کمیتــه انضباطی دنبال
میکنند ،اما سرخپوشــان پایتخت حاال با یک بدهی بســیار بزرگتر نیز
مواجه شــدهاند چرا که دادگاه عالی ورزش ( )CASدفاعیه پرســپولیس
را نپذیرفــت و پرســپولیس ملزم بــه پرداخت  ۵۸۰هــزار دالر به اضافه
 ۵درصد ســود ســاالنه به گابریل کالدرون شــده و  ۳۰روز فرصت دارد تا
این بدهی را به سرمربی آرژانتینی سابقش بپردازد.

پایان کار بوکسورهای ایران در آسیا با  4مدال

رقابتهای بوکس قهرمانی آســیا دوشنبه شب در دوبی امارات به پایان
رســید و تیم ملی بوکس ایران که با  8بوکســور به این رقابتها اعزام شد
بــه  2نقــره (دانیال شــه بخــش و میثم قشــاقی) و  2برنز (سیدشــاهین
موســوی و پوریــا امیری) دســت یافــت .از جمله اتفاقات این مســابقات
شکست میثم قشالقی با رأی داوران بود .بوکسور ایرانی وزن  81کیلوگرم
در فینال با «روزمتوف دیلشــودبک» از ازبکســتان که مدال نقره جهان را
کسب کرده بود مصاف کرد و با علم به اینکه در هر سه راند از رقیب خود
بهتر بازی کرد و هوکهای ســهمگین خود را روی ســر و صورت بوکســور
ازبــک وارد کرد امــا با رأی عجیب داوران بازنده شــد .در تابلو نهایی این
بــازی نتیجــه  3بر  2به ســود بوکســور ازبکســتانی نشــان داده شــد و این
موضــوع باعث شــد تــا کادرفنی تیم ملی بوکس نســبت بــه رأی صادره
داوران ،معترض شــوند .احســان روزبهانی ،امید احمدی صفا ،اشــکان
رضایی و مسلم مقصودی  4نماینده دیگر کشورمان بودند که با شکست
مقابل رقبای خود از دور رقابتها کنار رفتند .پس از پایان این مسابقات
عنوان شد که این نتیجه پس از سال  2002بهترین نتیجه بوکس ایران در
قهرمانی آسیا بود که البته فروتن گلآرا ،پیشکسوت بوکس ایران با اشاره
به اینکه این نتایج آنچنان شگفتانگیز نبود به فارس گفت« :این نتیجه
آنچنان شــگفتانگیز نبود .تیمهای مدعی و خوبی همچون کرهجنوبی،
ژاپن ،تایلند و حتی چین در امارات حضور نداشتند .این نتیجه بهتر بود
یا سال  2007که توانستیم یک مدال طال و چهار نشان برنز بگیریم».

اخبــــــار

محکومیت پرسپولیس در پرونده کالدرون

editorial@irannewspaper.ir

علی اصغر مجرد ،سرعتیزن جوان تیم ملی والیبال در گفتوگو با «ایران»:

مشاور ایتالیایی مجیدی هفته بعد میآید

با اعالم فرهاد مجیدی ســرمربی اســتقالل ،گابریل پین مربی ایتالیایی
 ۵۹ســاله هفتــه آینده به این تیم اضافه خواهد شــد .به گزارش ســایت
رســمی باشــگاه اســتقالل ،پیــن در دوران بازیگری بــرای پالرمــو ،پارما،
ســمپدوریا ،یوونتــوس ،التزیــو و پیاچنــزا بــازی کــرده و بعــد از دوران
بازیگری در تیمهای پارما ،فیورنتینا ،گاالتاســرای ،والنسیا ،النصر و جنوا
به عنوان دســتیار کار کرده اســت .او همچنین در سالهای  ۲۰۱۰تا ۲۰۱۴
مربی تیم ملی ایتالیا بوده و ســالها با چزاره پراندلی ســرمربی مشــهور
ایتالیایی کار کرده و حاال قرار است به عنوان مشاور فنی در کنار مجیدی
حضور داشته باشد.
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ایران سرحالتر و بهتری خواهید دید
در توکیو،
ِ
محمــد محمــدی ســدهی /مســابقات لیــگ ملتهای
والیبــال  2021در ایتالیــا در حــال برگزاری اســت و تیم
ملی پنجشــنبه (فردا) بــه مصاف کانــادا خواهد رفت.
ملیپوشــان والیبــال ایران پیــش از این  3بــازی انجام
دادند که  2شکست مقابل ژاپن و روسیه و یک پیروزی
مقابل هلند ثبت شــد .لیگ ملتهای امسال به دلیل
فاصلــه نزدیــک تــا المپیــک توکیــو ،شــرایط متفاوتــی
دارد و هیــچ تیمــی نمیخواهــد بازیکنــی را بــه دلیــل
مصدومیت از دست بدهد.
علی اصغر مجرد ،سرعتیزن تیم ملی درخصوص
 3بازی پیشــین بــه خبرنگار «ایران» گفــت« :تیم ملی
پیــش از حضــور در ایتالیــا تنها یــک ماه تمریــن کرد و
بدون هیچ بازی تدارکاتی در لیگ ملتها حاضر شــد؛
ایــن موضــوع باعث شــد تــا تیم ملــی به آمادگــی 100
درصدی نرســد .این موضوع باعث شــده تــا تیم ملی
برای رســیدن به شــرایط مطلــوب به زمان نیاز داشــته
باشــد و بــه ایــن دلیل بــازی با ژاپــن و روســیه را واگذار
کردیــم امــا توانســتیم هلند را شکســت دهیــم ».او به
بازی کردن بازیکنان جوان در  3بازی گذشته اشاره کرد
و ادامه داد« :آلکنو شــناخت زیادی از جوانان نداشــت
و بــه این دلیل در بازیهای اخیر بــه جوانان بازی داد.
عالوه بر این نداشــتن بازیهای تدارکاتی باعث شــد تا
آلکنــو نتواند به ترکیب اصلی برســد .قطعــاً روز به روز
بهتر میشــویم و در بازی با هلند نشــان دادیم که این
اتفاق افتاده است».
ایــن بازیکن جــوان تیم ملــی والیبال افــزود« :ارائه
بهتریــن بازیهــا در یــک تورنمنــت ایــن چنینــی کار

هــر تیمی نیســت و هیــچ تیمــی نمیتوانــد در تمامی
بازیها بهترین عملکرد را داشــته باشــد .لیگ ملتها
تورنمنــت ســخت و نفســگیری اســت چــرا کــه فاصله
بازیها کم اســت و عالوه بر ایــن تیمها باید بالفاصله
در المپیک توکیو حاضر شــوند .بــرای بازیکن ،بازی در
تیــم ملی بســیار ســخت تــر از بــازی در تیم باشــگاهی
اســت .در بازیهــای ملــی کامــاً تحــت نظر هســتید و
هــواداران و مربیــان با دقت بازیهــا را رصد میکنند و
ایــن موضوع باعث میشــود تا بازیکن اســترس بگیرد
امــا در باشــگاه این شــرایط وجــود نــدارد و کار بازیکن
آسانتر است».
ســرعتیزن تیم ملی والیبــال درخصوص والدیمیر
آلکنــو ،ســرمربی روس تیــم ملــی اظهــار داشــت« :از
روز اولــی کــه آلکنو به ایران آمد ،مــا بازیکنان چیزهای
زیــادی از او یــاد گرفتیــم .او از یــاد دادن لــذت میبرد.
مــن تا اینجا در  2بازی تیم ملی در لیگ ملتها (ژاپن
و هلنــد) بــازی کردم و آلکنــو به من کمــک زیادی کرد
تــا بتوانم در این  2بازی بهترین باشــم .ســرمربی تیم
ملــی ،جوانــان را دوســت دارد و اعتقاد زیــادی به آنها
دارد .تیــم ملی جوانــان خوبی دارد که آنهــا میتوانند
با نیروی جوانی خود در مســابقات حاضر شوند و آرام
آرام در ترکیب تیم ملی جا بیفتند».
شماره  15تیم ملی والیبال با اشاره به اینکه با توجه
بــه نزدیکی المپیک توکیو ،لیگ ملتها میتواند بازی
تدارکاتی خوبی برای تیم ملی باشد ،گفت« :به عقیده
مــن این بازیها برای همــه تیمها جنبه تدارکاتی دارد
و ایــن موضوع برای تیم ما هم صــدق میکند .برنامه

تیمهــای حاضــر در لیــگ ملتهــا و تیمهایــی کــه در
المپیــک حضــور دارنــد ،رســیدن بــه مــرز آمادگی در
لیگ ملتهاســت تا با شرایط بهتری در مسابقات
المپیک توکیو حاضر شوند».
مجــرد درخصوص بــازی روز پنجشــنبه تیم
ملــی بــا کانــادا افــزود« :بازیهای ســختی در
پیش داریم و کانادا تیم بســیار خوبی اســت.
امیــدوارم با تالش بازیکنان بتوانیم بازی با
کانادا و ســایر بازیهــا در لیگ ملتها را با
برد به پایان برسانیم .این درست که این
بازیها بیشــتر جنبه تدارکاتــی دارد اما
در کنار آن باید در بازیها پیروز شویم.
حتــی یــک بــازی هم بــه باخــت فکر
نمیکنیم و تمام تالشمان پیروزی
در تمامی مسابقات است ».سرعتی
زن تیــم ملــی والیبــال درخصوص
المپیــک توکیــو اینگونــه صحبــت
کــرد« :تمــام تیمها ســرحالترین
روزهایشان در این میدان بزرگ
اســت و قطعــاً ســعی میکنند تا
بــا بهتریــن شــرایط در المپیک
حضــور یابنــد .مــا هــم چنیــن
شــرایطی خواهیــم داشــت و
مطمئــن باشــید کــه تیــم ملــی
شــرایط بهتــری در المپیــک
ایــران
خواهــد داشــت .در توکیــوِ ،
سرحالتر و بهتری خواهید دید».

قدوس آمد ،تیم ملی در بحرین کامل شد

تیــم ملی ایران در حالی دوشــنبه بــرای حضور در
مســابقات مقدماتی جام جهانی  2022قطر راهی
بحرین شــد که پس از پــرواز  40دقیقهای به منامه
رسید و اعضای تیم در بدو ورود طبق پروتکلهای
بهداشتی مورد تست  PCRقرار گرفتند و سپس در
هتل دیپلمات رادیسون بلو مستقر شدند.
به جــز ایران ،عــراق ،کامبــوج و هنگکنگ هم
در این هتل مستقر هستند ولی بحرینیها در هتل

م ملــی تا اتمام مســابقات
دیگــری قــرار دارند .تی 
خــود در ایــن مرحلــه ،در ایــن هتــل خواهــد بود و
فقــط برای انجــام تمرینات و بازی قــادر به خروج
از هتل است .محل اسکان تیم ملی مجهز به ابزار
و امکانات ورزشــی و همینطور ســالنهای استخر
و ســونا اســت و به همین دلیل کادرفنــی میتواند
بخشــی از جلســات تمرینی از جمله بازیابی بدنی
بازیکنان را در هتل برگزار کند.

همچنین مســئوالن بحرین ،زمیــن تمرین تیم
النجمــه را در اختیــار تیــم ملــی قــرار دادهانــد که
حــدود  ۳۰دقیقــه با ایــن هتــل فاصلــه دارد .تیم
ملی دیروز برای نخستین بار روی زمین چمن این
ورزشــگاه به تمرینپرداخت .گفتنی است سامان
قــدوس هافبــک برنتفــورد انگلیــس هم دوشــنبه
بــه اردوی تیم ملی اضافه شــد و بالفاصله بعد از
تست کرونا به قرنطینه رفت.

