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تیم ملی بدون سرمربیاش به دوحه رسید

تبریک تولد بازیکنان به اسکوچیچ

تیم ملی

تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای بازی دومش در مرحله نهایی مقدماتی
جام جهانی  2022قطر که سهشنبه  16شهریورماه مقابل عراق برگزار میشود
آمــاده میکند ،عصــر جمعه با پــروازی اختصاصی به قطر رســید .بنابر اعالم
حســین شریفی مدیر روابط عمومی و اطالعرسانی فدراسیون فوتبال ،اعضای
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بارســلونا در پــی تمدیــد قــرارداد بــا
ســتارههای جوانــش اســت تــا آنهــا را
بهعنــوان مهرههایــی ارزشــمند در ادامه
راهــش در اختیــار داشــته باشــد .عثمان
دمبله و آنسو فاتی در صدر این فهرست
قرار دارند .بازیکنانی که شــمارههای  7و
 10را هم در اختیار گرفتهاند .این روزنامه
هــم تیتــر «تمدیــد قــرارداد» را روی
جلدش برده است.

فدریکــو کیــه زا ارزشــمندترین مهــره
ایتالیــا و یوونتــوس در این روزهاســت
و روبرتــو مانچینــی و مکــس آلگــری
ســرمربیان ایــن دو تیــم خوشــبخت
هســتند کــه او را در اختیــار دارنــد.
موضوعــی کــه ایــن روزنامــه بــه آن
پرداختــه و عنــوان «مانچــو و مکس با
فــده در قله هســتند» را تیتــر یک جلد
خود کرده است.

در بــازی انگلیــس و مجارســتان ،رحیــم
استرلینگ و جود بلینگام بازیکنان تیم ملی
انگلیــس مورد توهین هواداران مجارســتان
قرار گرفتنــد .اتفاقی کــه واکنشهای زیادی
در پــی داشــته و میســون مانــت هافبــک
انگلیــس از فیفا خواســت که به این مســأله
ورود کنــد .این روزنامه هــم صحبتهای او
کــه گفتــه «نژادپرســتها را محــروم کنید»،
روی جلدش برد.

ایران با  12طال 11 ،نقره و یک برنز بهترین نتیجه را از نظر مرغوبیت مدال در نهمین دوره حضور پارالمپیک رقم زد

تاریخسازی کاروان «سردار دلها»

منچ بازی کردن عزت اللهی ،جهانبخش ،طارمی و انصاری فرد در هواپیما

تیم ملی پس از رســیدن به دوحه ،به هتل محل اقامتشــان اعزام شــدند و از
آنها تســت  PCRگرفته شــد و تا اعالم نتایج بازیکنان در قرنطینه هســتند .اما
تیم ملی در حالی عازم قطر شــد که دراگان اســکوچیچ سرمربی ایران و برخی
از دســتیارانش یعنی وحید هاشــمیان و مــادن زگانیر مربــی دروازهبانها این
تیــم را همراهــی نکردنــد .البته قبل از بازی با ســوریه هم گفته شــد که تســت
کرونای اســکوچیچ و هاشمیان منفی شــده و طبق اعالم فدراسیون اسکوچیچ
و هاشــمیان قرار بود دیشــب راهی دوحه شــوند .باید دید در آســتانه این دیدار
حســاس در انتخابی جام جهانی ،سرمربی و دســتیارش میتوانند تیم ملی را
از کنار زمین هدایت کنند یا خیر .اما ســوم ســپتامبر ( 12شــهریور) ســالروز تولد
 ۵۳سالگی اسکوچیچ بود و به همین مناسبت ،فدراسیون فوتبال کلیپی ویژه و
خاص از تبریک بازیکنان و کادر فنی تیم ملی به سرمربی را منتشر کرد .تبریکی
که هر یک از بازیکنان به ســبک خود برای ســرمربی کروات فرســتادند و در آن
علیرضا بیرانوند دروازهبان تیم ملی هم با شوخ طبعی همیشگی خود باز هم
ســوژه شد .ضمن اینکه صفحه فارســی  AFCدر اینستاگرام هم برای سرمربی
کروات ایران سنگ تمام گذاشت و تولد او را با تصویری زیبا تبریک گفت .گفتنی
است شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال هم امروز به قطر می
رود تا در اردوی تیم ملی حاضر شود.
 ëëسرلک؛ غایب بازی ایران و عراق
یکی از بازیکنانی که در ترکیب اصلی ایران برابر سوریه به میدان رفت ،میالد
سرلک بود اما او در دقیقه  ۲۷و پس از برخورد با عمر خربین از ناحیه سر دچار
مصدومیت شد و جای خود را به سعید عزتاللهی داد .سرلک بین دو نیمه
بازی با آمبوالنس راهی بیمارستان شد ولی بعد به اردو برگشت و اعالم کرد
مشکل خاصی ندارد .با این حال ،به جهت ضربهای که خورده بود ،باید چند
روزی تحت مراقبت باشــد تا زمانی که مجوز بازگشــت به تمرینات گروهی را
دریافت کند .به همین خاطر او تیم ملی را در سفر به قطر همراهی نکرد و در
این دیدار غایب خواهد بود .سرلک دیروز در محل تمرین پرسپولیس حضور
پیدا کرد تا وضعیتش توسط کادر پزشکی این تیم بررسی شود.

بیرانوند سوژه آس شد

علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی کشورمان در بازی ایران مقابل سوریه یکی
از پرتابهای مشهورش را انجام داد که به نزدیک محوطه جریمه رقیب رسید.
پرتاب بلندی که نشــریه معتبر آس اســپانیا به آن واکنش نشــان داد و درباره
این پرتاب نوشت« :دروازهبانی که دستی خارقالعاده دارد دوباره ما را بهوجد
آورد ».جالــب اینکــه آس از لفظ « »bionic armبرای تشــبیه دســت بیرانوند
اســتفاده کرده اســت .این اصطالح برای افرادی اســتفاده میشــود که دســت
مصنوعــی برقی دارنــد و با قدرت این دســت میتوانند کارهــای خارقالعاده
انجامدهند.

از نقل و انتقاالت فوتبال ایران چه خبر؟

در ادامه جابهجاییهای فصل نقل و انتقاالت فوتبال ایران معین عباسیان وینگر
چپ فصل گذشته آلومینیوم به هوادار پیوست .در این بین ،محمود قائد رحمتی
که ســال گذشته در ترکیب نســاجی به میدان رفت ،پس از مذاکره با مدیرعامل
باشــگاه آلومینیوم با قراردادی یک ساله به این تیم اراکی پیوست .ضمن اینکه
محمود فکری سرمربی فصل گذشته نفت مسجد سلیمان هم قراردادش را با
این باشــگاه تمدید کرد .همچنین موســی کولی بالی مدافع اهل مالی فوالد نیز
قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کرد .گفتنی است محمد عباس زاده هم که با
تراکتور فسخ کرده بود ،دوباره  2ساله با این تیم تمدید کرد.

النصر-تراکتور بدون تماشاگر شد

ســایت «الکوره» خبر داد کنفدراسیون فوتبال آسیا به باشگاه النصر عربستان
اعالم کرد بازی این تیم با تراکتور در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان
آســیا در تاریخ  23شهریور بدون تماشــاگر برگزار میشود اما باشگاه النصر در
حال رایزنی است تا رضایت  AFCرا برای حضور  10هزار تماشاگر در ورزشگاه
جام سن بن حمد دوحه کسب کند.

مانژوکیچ از فوتبال خداحافظی کرد

ماریــو مانژوکیــچ مهاجــم کروات ســابق بایــرن مونیــخ و یوونتــوس از فوتبال
خداحافظی کرد .این بازیکن  35ساله که سابقه بازی در الدحیل قطر و میالن
را هم در کارنامهاش دارد ،با انتشــار پیامی نوشــت« :فوتبال همیشه بخشی از
زندگی شما خواهد بود اما شما منتظر فصل جدیدی در زندگی خواهید بود».
مانژوکیچ در ســال  2013با بایرن ســه گانه کسب کرد ،با تیم ملی کرواسی هم
حضور او در فینال جام جهانی  2018را تجربه کرد و به نایب قهرمانی رســید.
او در حالی خداحافظی کرد که چند روز پیش نامش بهعنوان یکی از گزینههای
پیش روی پرسپولیس برای جذب مهاجم خارجی مطرح شده بود!

اعضای تیم ملی والیبال نشسته روی سکوی قهرمانی

قهرمانی رسید و صاحب مدال نقره شد.
ëëتکطالیتیمیایراندروالیبالنشسته
تیم ملی والیبال نشســته ایــران هم در فینال به
مصاف تیم کمیته پارالمپیک روسیه رفت و با ارائه
یک عملکرد خوب و نمایشی دیدنی 1-3،و با نتایج
( 25-19 ،14-25 ،21-25و  )17-25به برتری دست
یافــت و صاحــب مــدال طال شــد .شــاگردان هادی
رضایی در ستهای اول و دوم از حریف برتر بودند
و پیروز هم شدند ،اما در ست سوم غافلگیر شدند تا
برای اولین بار در این دوره از بازیها طعم شکست
را در یک ست بچشند .شکست در ست سوم باعث
شــد تیم ایران به خودش بیاید و با ارائه عملکردی
فوقالعاده در ســت چهارم  17-25پیروز شــود و به
مقام قهرمانی دست یابد .تیم والیبال نشسته ایران
تاکنــون موفــق به کســب  7طــا و  2نقــره در تاریخ
پارالمپیــک شــده و پرافتخارترین تیم ایــن بازیها
محسوب میشود .پس از قهرمانی تیم ملی والیبال
نشســته ،بازیکنــان این تیم اشــک شــوق ریختند و

بــا پرچم بــزرگ و پرافتخار کشــورمان در ســالن به
شادی پرداختند .داوود علیپوریان ،کاپیتان تیم ملی
والیبــال نشســته ایران پــس از قهرمانــی گفت« :به
نمایندگی از همه بازیکنــان این قهرمانی را تقدیم
مادرم و همه مادران سرزمینم می کنم .تقدیم می
کنیم به مادر شهید بابایی .مبارک همه مردم ایران
باشد».
ëëبهتریننتیجهکاروانایراندرادوارپارالمپیک
یازدهمین روز از مسابقات المپیک  2020توکیو،
آخریــن روز برای کاروان  62نفــره ایران بود و کاروان
سردار دلها در این روز موفق به کسب  2مدال طال
و  2نقــره شــد و کار خود را با کســب  12طال 11 ،نقره،
 1برنــز و مجمــوع  24مــدال بــه پایان رســاند .ایران
در ایــن دوره از بازیهــا بــا هــدف کیفیتگرایــی در
پارالمپیک حضور یافت و موفق شــد از نظر کســب
کیفیت مدال به بهترین نتیجه در تاریخ مسابقات
دست یابد .کاروان ایران در پارالمپیک  2000سیدنی
کــه بهترین نتیجه در این مســابقات بــود ،موفق به

کســب  12طــا 4 ،نقره 7 ،برنز و مجمــوع  23مدال
شده بود و حاال با کسب این افتخار به بهترین نتیجه
را از نظــر مرغوبیــت مدال در نهمیــن حضور خود
در پارالمپیک دســت یافت .همچنین کاروان ایران
در پایان یازدهمیــن روز در جایگاه دوازدهم جدول
توزیع مدال ایستاد.
ëëپیــام علــی نــژاد در پــی تاریــخ ســازی ایــران در
پارالمپیک
مهدیعلینژاد،معاونتوسعهورزشقهرمانی
وحرفــه ای وزارت ورزش و جوانان در پیامی کســب
نتیجه تاریخــی کاروان ایران در بازیهای پارالمپیک
توکیــو  ۲۰۲۰را تبریک گفت .در بخشــی از پیام علی
نژاد آمده اســت« :غیور مردان و شــیرزنان جانباز و
معلول ایران؛ با ارج نهادن بر تالش تحسین برانگیز
یکایک شما عزیزان و کســب  ۲۴مدال ارزشمند در
توکیــو  ،۲۰۲۰ثبت بهتریــن عملکرد تاریــخ ورزش
ایــران در ادوار بازیهــای پارالمپیــک را صمیمانــه
تبریک می گویم».

در استقالل نه کسی میرود ،نه کسی استعفا میدهد و نه کسی نگران است

اتفاق مهم برای ورزش ایران

نعمتی عضو کمیسیون
ورزشکاران  IPCشد

مجیدی :اگر با من مشکل دارند ،چرا واضح و شفاف نمیگویند؟

اســتقالل در حالی خود را برای مصاف با الهالل عربستان در مرحله یک
هشتم نهایی لیگ قهرمانان آســیا آماده میکند که اگر مشکالت پروازی
آبیپوشــان برطــرف شــود ،آنهــا امروز تهــران را بــه مقصد امــارات ترک
میکنند .اما سرمربی استقالل جمعه شب صحبتهایی را در خصوص
اتفاقات روزهای گذشــته و نقل و انتقاالت استقالل مطرح کرد که نشان از
نگرانیهــای او و ادامــه اختالفات در این تیــم دارد .فرهاد مجیدی چنین
صحبــت کرد«:ابتدا از مســعود ریگی بگویم که ناراحتم از اســتقالل جدا
شد اما خودم 2مرتبه و صالح مصطفوی هم چند بار با مسعود صحبت
کردیــم .اما به هر حال تصمیم مســعود چیز دیگری بود و بــرای او آرزوی
بهترینها را دارم .متأسفانه قرارداد محمد نادری طوری تنظیم شده بود
که براحتی میتوانســت از اســتقالل جدا شــود! برای حفظ او باشگاه باید
خیلی زودتر از پایان فصل اقدام میکرد .همچنین طبق صحبتهایی که
با میلیچ و دیاباته داشتیم ،آنها مدعی بودند که جمعاً بیش از  ۸۰۰هزار
دالر از باشــگاه طلب دارند .باتوجه به اعتراضها و دعواهایی که میلیچ با
باشگاه داشت و شرایطی که از دیاباته میدیدیم ،امکان ادامه همکاری با
آنهاوجودنداشت».
او ادامه داد« :ارسالن مطهری به جمع ما اضافه شد و امیدوارم باشگاه
همکدورتهارادراینمقطعکناربگذاردتافرشیداسماعیلیهمدراسرع
وقت به تمرینات اضافه بشود».مجیدی در ادامه از بازیکنانی حرف زد که
به نظر میرسد منظورش سجاد شهباززاده ،سروش رفیعی و رضا اسدی
بودهاند« :با کمک چند هوادار بیادعا تالش کردیم تا 3بازیکن باکیفیت و
مطرح داخلی را به تیم اضافه کنیم .یک فوروارد ،یک وینگر و یک هافبک
دفاعــی .هر ســه بازیکن با مبالغی بیش از ۱۲تــا ۱۳میلیارد تومان به تیم
صنعتیوتیمرقیبپیوستند!»
ســرمربی استقالل به موضوع جذب لوســیانو پریرا هم اشاره کرد« :ما
با شــیمبا به توافق رســیدیم و قرار شــد برای او قرارداد بفرســتند اما آقای
مددی گفت که باید با بخش حقوقی مشورت کند و در نهایت این قرارداد
را نفرســتادند و به جایش یک نامه پیشــنهاد فرســتادند که بیفایده بود.
شــیمبا آخرین بــار به ما گفت که تاریخ دوز دوم واکســنش هنوز نرســیده
و فعــاً نمیتوانــد از برزیل خارج شــود .در چند روز گذشــته هم خبری از
شیمبانداریمامااگربعضیکارهاسروقتانجاممیشد،وضعیتبهتری
داشتیم ».مجیدی درباره شرایطی که داشته هم حرف زد« :از شرایطی که
گرفتارش هستیم ،راضی نیستم .من نباید این روزها وقتم را بگذارم برای
اینکه آقایان چه زمانی آنالین میشــوند .تازه وقتی آنالین هم میشوند،
جــواب نمیدهند .االن  3روز اســت کــه مدیران باشــگاه را پیدا نمیکنم.
نمیدانم قرار است چه اتفاقی بیفتد که این قدر آقایان در آرامش هستند!
مدیریت به من گفت که از اسپانســر دلجویی کنیم تا به کمکمان بیاید.
هواداران شــاهد هســتند که من درباره اسپانسر هم مثبت صحبت کردم
اما نتیجهای حاصل نشــد .از همان روزی که مصاحبه کردم ،قرار بوده که

چهره

میرشــاد ماجدی ،رئیس کمیته جوانان فدراســیون فوتبال درخصوص شروع
تمرینات تیم فوتبال امید به رادیو ورزش گفت« :حدود  100بازیکن را به مهدی
مهدویکیا ،ســرمربی تیم ملی امید معرفی کردیم و بیشتر بازیکنانی که قرار
گ برتر و دســته اول بازی
اســت به اردو دعوت شــوند ،نفراتی هســتند که در لی 
میکنند و نیاز به استعدادیابی آنچنانی حداقل در این مقطع نیست .قرار است
مهدویکیا چند دستیار آلمانی به ایران بیاورد .فکر میکنم ظرف 5،6روز آینده
برنامه اصلی را به ما بدهد و  22یا  23شهریورماه اولین اردوی تیم امید تشکیل
شود .مهدویکیا فعالً درخصوص دستیار ایرانی با ما صحبتی نکرده و در حال
بررســی است و تمرینات را با دستیاران آلمانی آغاز خواهد کرد .سرمربی تیم
آزادی عمل دارد که با هر کسی که میخواهد کار کند ».او همچنین درخصوص
پیروزی تیم ملی مقابل سوریه در نخستین بازی مقدماتی جام جهانی گفت:
«با توجه به شــرایطی که تیم ملی دارد و فقط در فیفادی بازی میکند و زمان
هماهنگی کم بود ،در نتیجهگیری خوب عمل کردیم ولی در خوب و چشمنواز
بــازی کــردن موفق نبودیم .باید توجه کرد که بازی اول اســت و خیلی از تیمها
هم نتایج قابل قبولی نگرفتند .احساس من این است که تیم به جام جهانی
صعــود خواهد کرد .پتانســیل باالیی داریم و انشــاءاهلل در بــازی با عراق بازی
زیباتری را شاهد خواهیم بود».

اخبار

ماجدی :مهدویکیا تمریناتش با تیم امید را
با دستیاران آلمانی آغاز میکند

گروه ورزشی /یازدهمین روز از بازیهای پارالمپیک
 2020توکیو دیروز برگزار شد و ورزشکاران کشورمان
در فاصلــه یــک روز بــه پایــان مســابقات ،آخریــن
رقابتهــای خــود را برگــزار کردنــد .ملیپوشــان
کشــورمان در ایــن روز در رشــتههای تیرانــدازی،
دوومیدانــی ،تکواندو ،تیرانــدازی با کمــان ،پاراکانو
(قایقرانــی) و والیبــال نشســته به میــدان رفتند .در
تیراندازی ســاره جوانمــردی در مرحلــه مقدماتی
مــاده تپانچــه  50متــر  P4مختلط (زن و مــرد) و در
کالس  SH1بــا امتیــاز  539در رده ســوم ایســتاد و
فینالیست شــد .او در فینال با کشورهای ازبکستان،
چیــن ( 2نفــر) ،هنــد ( 2نفــر) ،صربســتان و کمیته
پارالمپیک روسیه رقابت کرد و با 118.8امتیاز در رده
هفتم ایســتاد .در این رقابت ســمیرا ارم نیز حضور
داشــت و با  465امتیــاز در بین  34تیرانــداز در رده
آخر ایســتاد .پس از برگزاری این مسابقات هدیهای
معنوی از ســوی کمیته ملی پارالمپیک شامل یک
حلقه انگشتری ساخته شده از سنگ حرم حضرت
اباعبداهلل الحســین(ع) به ســاره جوانمردی بانوی
طالیی کاروان سردار دلها تقدیم شد.
جوانمــردی بــه مجمــع عمومــی کمیتــه ملــی
پارالمپیــک در آبــان مــاه نیــز دعوت شــد تــا از وی
تجلیــل بــه عمل آیــد .او پیــش از ایــن در هفتمین
روز از مســابقات در مــاده تپانچــه  ۱۰متــر بــه مدال
طالی المپیک توکیو دست یافته بود .مرحله نیمه
نهایی مســابقات پاراکانو (قایقرانی) انفرادی VL2
نیز برگزار شــد و در این مرحله از مســابقات ،اسالم
جاهــدی در گروه خود با ثبت زمــان  58.057ثانیه
چهارم شد و نتوانست به فینال راه یابد.
همچنیــن در مرحله نیمه نهایی  200متر انفرادی
 KL3زنان ،شهال بهروزیراد با حریفان خود رقابت
کرد و توانســت با قرار گرفتن در رده سوم گروه خود
به فینال این مســابقات صعود کند .بهــروزی راد با
زمــان  51.316ثانیــه از خط پایان گذشــت و بعد از
ورزشــکاران آلمان و ســوئد راهی فینال شــد .وی در
فینال با  7ورزشــکار از کشــورهای دیگــر رقابت کرد
و بــا زمــان  52.789ثانیه در رده هفتــم قرار گرفت
و از رســیدن به مدال بازماند .در تیراندازی با کمان

تیم میکــس ریکرو ایــران با ترکیب زهــرا نعمتی و
غالمرضــا رحیمی در مرحلــه یکچهارم نهایی به
مصاف تیم بریتانیا رفت و  0- 6به پیروزی رســید و
راهی دور نیمه نهایی این مســابقات شد .تیم ایران
در دیــدار نیمهنهایی به مصاف ایتالیا رفت و 3 - 5
مغلــوب این تیم شــد .تیم ملی برای کســب مدال
برنز به مصاف چین رفت و با قبول شکست  2 - 6از
دستیابی به مدال بازماند.
در تکواندو اصغر عزیــزی ،ملیپوش وزن +75
کیلوگــرم کشــورمان پــس از اســتراحت در مرحلــه
یکهشــتم ،در یکچهارم نهایی «آندرس استبان
مولینــا گومــز» از کاســتاریکا را در رانــد طالیــی 9-11
شکست داد و در نیمه نهایی با «زینالدین آتایف»
از کمیته پارالمپیک روسیه دیدار کرد و 4-9به برتری
رسید و راهی فینال شد .او در فینال به مصاف ایوان
«میکولیــچ» از کرواســی رفــت و  ۱۰ - ۱۲بــه برتــری
رسید و به مدال طال دست یافت.
رایحه شــهاب نیز در مرحله یکهشــتم نهایی
وزن  +58کیلوگــرم تکواندو به مصاف «گلجونوی
نایمــووا» رفت و  9-30شکســت خورد .شــهاب در
جدول شــانس مجدد برابر «دانیال آنــدرهآ مارتینز
ماریســکال» از مکزیک قرار گرفــت و در حالی که تا
ثانیههای پایانی راند ســوم عقب بود اما با ضربات
پیاپی توانســت امتیازات زیادی بگیــرد و در نهایت
 10-17پیروز شــد .او در جدول شــانس مجدد بدون
حضــور حریف مراکشــیاش در میدان ،پیروز شــد.
شــهاب بــرای دســتیابی بــه مــدال برنز بــه مصاف
«آمــی تروســدال» از بریتانیا رفــت و در حالی که در
رانــد اول نیز از نفــر اول رنکینگ جهانی جلو افتاده
بود اما در پایان  31-41شکســت خورد و دستش به
مدال برنز نرسید .در دوومیدانی رقابت پرتاب وزنه
کالس  F34سیامک صالح فرجزاده با رکورد 10.80
متر در رده ششــم ایســتاد و از کســب مدال بازماند.
همچنین صادق بیت ســیاح در رقابت پرتاب نیزه
کالس  F41بــا ثبت رکــورد  43.35متــر در رده دوم
ایســتاد و صاحب مدال نقره شد .سجاد محمدیان
دارنــده مدال نقره در پارالمپیک  2016ریو دیروز در
پرتاب وزنه کالس  F63با  14.88متر به مقام نایب

ëëواکنش مظلومی به برکناری مجیدی
دیروز فیلمی منتشــر شــد که تعدادی از هواداران اســتقالل مقابل در این باشگاه مشــغول صحبت با پرویز مظلومی عضو
هیأت مدیره اســتقالل بودند و از او خواســتند که از تعیین جانشین برای مجیدی صرفنظر کنند که در این میان مظلومی
خطــاب بــه آن هوادار گفــت« :اگر بخواهیم کاری انجام دهیم ،ترســی از شــما نداریــم!» و آن هوادار هم پاســخ داد« :بله
میترسید ،شما هم باید بروید و »...مظلومی درباره این ویدیو منتشر شده از او به مهر گفت« :متأسفانه چند نفری هستند
که خود را هوادار استقالل میدانند .مقابل در باشگاه میایستند .شرایط بدی را به وجود میآورند و هر صحبتی که میشود
را در فضای مجازی گذاشــته و متأســفانه شــبکههای بیگانه هم با نشــان دادن آن از این اتفاق سوءاســتفاده میکنند .ما به
دنبال مربی نیســتیم .من روزی  ۱۰بار با مجیدی در ارتباط هســتم .هیچکس به اندازه من از ســرمربی حمایت نمیکند .تا
روزی که باشــم در کنار فرهاد خواهم بود .او شــاگرد من بوده و من کامالً او را میشناســم اما متأســفانه عدهای به اصطالح
هوادار در فضای مجازی ،هواداران واقعی را تحریک میکنند و میخواهند ما را رو در روی هم قرار دهند».
اسپانســر  ۱۰میلیــارد تومان پرداخت کند امــا تا االن این کار انجام نشــده.
کاری میکنند که آدم مجبور شود ،شایعات را باور کند .به من میگویند که
اسپانسر منتظر نشسته تا تیم نتیجه نگیرد .یا اینکه میگویند اسپانسر در
حال مذاکره با مربیان داخلی است .فصل قبل هم در  ۱۲بازی ۱۰ ،برد به
دست آوردیم اما اسپانسر پاداشی به تیم نداد .آنها از زمانی که من آمدم
فقط ۱۰درصد به بازیکنان پرداختی داشتند و این پرداختی آخر هم هیأت
مدیره باشگاه از طریق همراه اول انجام داد ،ولی دیگران بهنام خود زدند.
خببااینوضعیتآیامنتظرهستندتاتیمببازد؟اگربامنمشکلدارند،
چرا واضح و شفاف نمیگویند؟ گناه هواداران در این وسط چیست؟»
مجیدییادآورشد«:بازیکنانجدیدوتمدیدیرویحسابحرفمن
و قولی که به آنها دادم ،بدون دریافت هیچ پیش پرداختی قراردادشان را
امضا کردند .قرار بود در هفتهای که گذشت باشگاه به آنها پرداختی داشته
باشــد امــا هیچ اقدامــی انجام نشــده و کاری کردند که شــرمنده بازیکنان

بشــوم .باشــگاه درباره ترانســفر پول فروش مهدی قایدی هم گفته است
کــه هنوز پول نرســیده و هیأت مدیره به من قول کتبــی داده بود که حدود
 ۸۰۰هــزار دالر از پــول فــروش قایدی را هزینه طلبهای فصل گذشــته و
پیشپرداختهــای فصل جدیــد میکند و عالوه بر آن یــک تا دو بازیکن
خارجی جدید هم جذب میکند .ما تقریباً فرصتی نداریم .ما باید  ۱۰روز
دیگــر به مصاف الهالل برویم .آنها بازیکن چند میلیــون دالری خریدند
اما ما اینجا پول تغذیه برای پذیرایی از تیم امیدمان جهت بازی دوستانه
نداریم .پول تست کرونا هم نداریم .سرپرست تیم هم میگوید مگر قرار
استازجیبشهزینهکندوباشگاهبهاوپولندادهاست.هزینهاجارهزمین
مناســب در تهران باالســت و باشــگاه پول ندارد .زمینهای پیشنهادی را
هم دیدیم اما کیفیت الزم را نداشــت و زمین انقالب هم مناسب نیست
وبازیکنانخیلیناراضیهستند.امااینجانهکسیمیرود،نهکسیاستعفا
میدهد و نه کسی نگران است».

کمیتــه بینالمللــی پارالمپیک  6عضو
تــازه انتخاب شــده شــورای ورزشــکاران
( 4زن و  2مــرد) را معرفــی کــرد که نام
زهــرا نعمتــی در میــان نفــرات انتخاب
شده ،دیده میشــود .مارتینا کایرونی از
ایتالیا (پارا دوومیدانی) ،دانیل دیاس از
برزیل (پارا شــنا) ،عمــارا دیورند الیاس
از کوبــا (پارادوومیدانــی) ،تاکایوکــی
ســوزوکی از ژاپــن (پارا شــنا) ،جیتســکه
ویسر از هلند (بسکتبال با ویلچر) و زهرا
نعمتی از ایران (پارا تیروکمان)  6عضو
کمیته بینالمللی پارالمپیک را تشکیل
میدهنــد .ایــن کمیتــه بــه عنــوان پلــی
بین ورزشــکاران و سیاســتگذاران عمل
میکنــد و تأثیر بســیار مهمی در رشــد و
توسعه جنبش پارالمپیک در دنیا دارد.
نعمتــی پــس از قــرار گرفتــن در جمــع
اعضای شورای ورزشــکاران  IPCگفت:
«ورزشــکاران معلــول انســانهایی
توانمند هستند که سختیهای جهان را
به ســخره میگیرند .میخواهم صدای
رســای این انسانهای قدرتمند در IPC
و در جهان باشم».

