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دیدار وزیر ورزش و جوانان با رئیس مجلس

وال استریت ژورنال (امریکا)

استار اسپورت (انگلیس)

کالرین (آرژانتین)

ایــن روزنامه معــروف اقتصادی-
سیاســی عکــس اول خــود را بــه
واقعــهای ورزشــی اختصــاص
داده و عکــس چهــره شــادمان
تایگــر وودز ،گلفباز سیاهپوســت
امریکایــی را پــس از قهرمانــی روز
گذشتهاش در مسابقات مسترز در
شــهر اگوســتا در ایالــت جورجیای
امریــکا بــه تصویــر نخســت خــود
تبدیل کرده است.

«اولــه از تاکتیکهــای بارســا می ترســد»
یکــی از تیترهــای اصلــی ایــن روزنامــه و
پیشدرآمــدی بر دیدار حســاس امشــب
منچســتریونایتد بــا بارســلونا در لیــگ
قهرمانان اروپا اســت که شیاطین سرخ با
رهبری اوله گونار سولسشر باید با اختالف
دو گل برنــده آن باشــند تــا شکســت 1-0
دیدار رفت آنها جبران شــود .این نشــریه
به مشکل ازدیاد مصدومیتها در باشگاه
تاتنهام هم اشاره کرده است.

ایــن نشــریه بــا چــاپ عکســی از
رویارویــی تیمهــای ملــی فوتبــال
نوجوانــان آرژانتیــن و اکــوادور در
چارچــوب قهرمانــی نوجوانــان
امریــکای جنوبــی در خــاک پــرو و
تشــریح پیــروزی  4-1آرژانتینیهــا،
آینده آنان را در ســطح قاره و جهان
مورد کنکاش قرار داده و از امیدهای
آرژانتین و برزیل در جام جهانی این
رده سخن گفته است.

مســعود ســلطانی فر بــا علــی الریجانی رئیــس مجلس
شــورای اســامی ،دیــدار و گفتوگــو کــرد .در ایــن دیدار،
اخبــــــار
ســلطانی فــر گزارشــی از عملکــرد ورزش در ســال  97و
موفقیتهــای کســب شــده ارائــه داد و بــه تبییــن عملکــرد وزارت ورزش و
جوانــان ،ورزشــکاران و ســمنهای جوانــان در جریان ســیل اخیــر در برخی
اســتانها پرداخت .رئیس مجلــس نیز با تأکید بر اهمیــت ورزش قهرمانی
و همگانــی ،اقدامات اهالی ورزش و ســمن های جوانان در امدادرســانی به
سیل زدگان را قابل قدردانی دانست.

دستور وزیر کار برای پیگیری اشتغال کاراته کاها

محمــد شــریعتمداری وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی ،روز گذشــته و در
آســتانه روز جــوان بــا اعضــای تیــم ملــی کاراتــه نشســتی برگــزار کــرد .او به
سرپرســت ســازمان تأمین اجتماعی دستور داد مشــکالت اشتغال اعضای
تیم ملی کاراته را به شکل ویژه پیگیری کند.

محمود اسالمیان در گفتوگو با «ایران» معیارهای اصلی انتخاب جانشین کیروش را مطرح کرد

رقابت حدادی و یائومینگ برای بهترین سنتر آسیا

داشتن رزومه قوی ،آشنایی با فرهنگ ایران و حاشیهساز نبودن

فدراســیون جهانــی بســکتبال برای انتخــاب بهترین ســنتر تاریخ بســکتبال
آســیا ،از کاربران نظرســنجی کرده و به مقایســه دو اســطوره بســکتبال آســیا
یعنــی حامــد حــدادی از ایــران و یائو مینــگ از چین پرداخته اســت .در این
نظرســنجی از دوســتداران بســکتبال خواســته شــده تــا بهترین ســنتر تاریخ
بســکتبال آســیا را انتخاب کنند .در حال حاضر ،حدادی برای شانفیل لبنان
بازی میکند و یائو مینگ ریاست فدراسیون بسکتبال چین را برعهده دارد.

چیزی درباره مذاکره با کلینزمن نشنیدهام /در داخل گزینههای خوبی داریم اما درگیر لیگ هستند /فدراسیون توان پرداخت یک میلیون دالر را هم ندارد
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

رضاییان در تیم منتخب فصل
لیگ ستارگان قطر

سردار در آستانه ثبت
رکورد جدید

کاشانی :بزرگترین هنر ما ،حفظ برانکو است

واکنش ها به مطرح شدن نام کلینزمن

در پــی مطــرح شــدن نــام یورگــن کلینزمــن به
عنــوان گزینه جدیــد و جدی هدایــت تیم ملی
بــــرش
فوتبال ایران ،چهرههای مختلفی به اظهارنظر
پرداخته اند .حشــمت مهاجرانی سرمربی تیم ملی در جام جهانی
 1978گفــت« :کلینزمــن نشــان داده هــم مربــی برنامهداری اســت
و هــم هنر کســب نتیجــه را دارد ».حســین کالنی ،عضــو کمیته فنی
فدراســیون هــم گفت «:مدتهاســت خبری از کلینزمن نشــنیده ام
ایــران نه تنهــا فقیر نیســت بلکه کامــاً ثروتمند
اســت امــا ثــروت فوتبــال ایــران بــه دلیــل عدم
پرداخــت حــق پخــش و تحریمهــا در اختیارش
قرار نمیگیرد».
مشــاور ارشــد فدراســیون فوتبــال در پایــان
درخصــوص شــرایط فوتبال ایــران صحبت کرد:

ولــی کامــاً معتقدم در ایــن مقطع زمانــی یک مربی ایرانی بیشــتر
بــه درد تیم ملــی میخورد ».محمد مایلیکهــن نیز نظری انتقادی
داشــت« :ظاهــراً مــرا از جرگــه کارشناســان خــارج کردهاند امــا باید
بپرسم که مگر کلینزمن ،فیل هوا میکند؟!» خداداد عزیزی هم در
این رابطه گفت« :من تصمیم گیرنده نیســتم ولی کلینزمن بازیکن
بزرگــی بود که در تیمهای ملــی بزرگی مانند آلمان و آمریکا هم کار
کرده است و میتواند به تیم ملی هم کمک کند».

«برانکو ،سرمربی پرســپولیس تعابیر درستی در
مــورد آینده فوتبــال ایران داشــت و او گفت که با
این شرایط اقتصادی فوتبال ایران بزودی آماتور
میشــود .در هر کاری اگر چرخه اقتصادی مثبت
نباشــد ،مجموعه دچار مشکل میشود .در همه
جــای دنیا  70تا  75درصد از درآمد فوتبالشــان

از حــق پخش اســت .کارشناســان  AFCدو ســال
پیــش بــه ایــران آمدنــد و حداقــل قیمــت حــق
پخــش تلویزیونــی فوتبــال ایــران را  150میلیون
دالر دانستند .من نمیگویم  150میلیون دالر؛ اگر
صدا و ســیما یک سوم این مبلغ را پرداخت کند،
مشکالت فوتبال ایران حل میشود».

 3بازیکن اصلی تیم ملی فوتسال بانوان به دلیل جوانگرایی به اردوی تیم ملی دعوت نشدند
بقیه بچهها هم نسبت به رقم و پرداخت نشدن پاداش قهرمانی در جام ملتها  2018معترض بودند و پیگیری میکردند
سونیا احمدی
خبرنگار

عکس :سایت فوتسال پلنت

بــا فدراســیون صحبــت کردنــد و خــودم هــم
شــخصاً در کمیتــه فوتســال حاضــر شــدم و بــا
آقای محمدحســن انصاری فرد ،رئیس کمیته
فوتســال صحبــت کردم و ایشــان قــول دادند تا
هر چه زودتر پاداشها پرداخت شــود .قرار بود
خود انصاری فرد پیگیر این موضوع باشــد ».او
ادامــه داد «:چــون اردوی اول بالفاصلــه پس از
پایان لیگ برگزار شــد ،برخی از بچهها به دلیل
مصدومیت و خستگی در آن حاضر نشدند .در
اردوی دوم تیم ملی که اســفندماه برای بازی با
روسیه برگزار شد ،شــخصاً با خانم صوفیزاده،
نایب رئیس بانوان فدراســیون فوتبال صحبت
کردم و به دلیل برخی از مشــکالت خانوادگی از
ایشان خواســتم تا در اردو حضور نداشته باشم
که او موافقت کرد .در اردوی سوم که هم اکنون
درحــال برگــزاری اســت اســامی ما  3نفــر نبود
و تــا به این لحظــه هم از کســی جوابی منطقی
نشــنیدیم .به جز مــا  3نفری که بــه اردوی تیم
ملــی دعــوت نشــدیم ،بقیه بچهها هم نســبت
به رقم پــاداش قهرمانی در جام ملتها 2018

بازگشت رحمتی و چشمی به تمرینات استقالل

تمرین روز گذشــته آبیهای تهرانی با بازگشــت ســیدمهدی رحمتی پس از
چند جلســه غیبت وی و عدم شــرکتش در دو مســابقه اخیر استقالل همراه
شــد .دیروز چشــمی ،همام و غفوری ســایر نفرات مصدوم اســتقالل نیز در
محــل تمریــن این تیم حاضر شــدند امــا فقط چشــمی در تمرینات گروهی
شــرکت کــرد و دیگران بــه طور ســبک و اختصاصــی تمرین کردند .فرشــید
باقری ،بازیکن مغضوب هیأت مدیره اســتقالل نیز همچنان در تمرین این
تیــم غایب اســت .باقــری گفت« :اگر حرفــی زده ام ،فقط بــا هدف بهبودی
امور باشــگاه بوده .در کجای دنیا هیأت مدیره یک باشگاه برای تیم ،بازیکن
میگیرد و آیا این وظیفه مربیان نیست؟»

خمارلو :کمیته اخالق به حرفهای دایی ورود کند

محمــد دایــی ،مربی ســایپا در مصاحبه با ورزش 3واکنش تندی نســبت به
فحاشــیها علیه علــی دایی در بازی این تیم مقابل پرســپولیس نشــان داد
و تأکیــد کــرد که یک الف بچــه هم با هزینه  ۱۰۰میلیــاردی همین نتایج را با
پرسپولیس میگیرد .دیروز پندار خمارلو ،مدیر رسانهای تیم پرسپولیس در
واکنش به اظهارات دایی به فارس گفت« :محمد دایی در کمال تعجب به
هواداران پرســپولیس توهین کرده .مــا از کمیته اخالق میخواهیم تا به این
اظهــارات توهینآمیز ورود کنند .به گواه تاریخ و آمار در زمانی که خود او در
کادر فنی پرســپولیس حضور داشت ،این تیم  8-7ملیپوش داشت و برای
این تیم هزینههای زیادی انجام شده بود .اما قهرمان نشدند».

اعزام  ۷بانوی وزنهبردار روی تخته آسیایی

فرزانه توسلی :اعتراض کردیم خط مان زدند

اردوی جدید تیم ملی فوتسال بانوان که از دیروز
آغاز شد و تا  31فروردین در کمپ تیمهای ملی
ادامــه خواهد داشــت ،ســه غایب بــزرگ دارد.
فرزانه توسلی ،نسترن مقیمی و آرزو صدقیانی
زاد بازیکنانی هستند که از حضور در اردوی تیم
ملی پیــش از اعــزام بــه تورنمنــت چهارجانبه
روسیه محروم شــدند .دیروز علی رعدی ،مدیر
فنی تیم ملی در جریان اولین جلســه تمرینی،
اعالم کرد که به دلیل جوانگرایی این  3بازیکن
به تیم ملی دعوت نشدند.
البتــه بازیکنــان خــط خــورده معتقدنــد
جوانگرایی تنها بهانه است و دلیل اصلی برخورد
بــا آنها به خاطــر اعتراض اســت .ایــن بازیکنان
کلیــدی تیــم ملی بــه پرداخت نشــدن پــاداش
ی ســال گذشــته شــان در جام ملتهای
قهرمان 
آسیامعترضهستند.نسترنمقیمیسوالقابل
تاملی مطرح میکند«:اگر این دلیلشان بود چرا
اردوهای پیش نمیخواســتند جوانگرایی کنند؟
اردوی قبلی  3هفته پیش بود ،یعنی از آن موقع
تــا االن ما پیر شــدیم؟ این بهانه اســت ».رعدی
دیروز به پرســش خبرنگار ایســنا مبنــی بر اینکه
«تیــم ملی بازیکنان دیگری هم دارد که نســبت
به  3نفری که دعوت نشــدند از نظر ســنی باالتر
هســتند اما دعوت شــدند .با توجه به اینکه شما
قصد جوانگرایی داشــتید آیا این موضوع نقض
حرفهایتان نیست؟» پاسخ نداد.
فرزانــه توســلی ،گلــر تیــم ملــی فوتســال
بانــوان که نقش بســزایی در قهرمانی تیم ملی
در آســیا داشــت ،درخصــوص این موضــوع به
خبرنــگار «ایــران» گفــت« :در اردوی اول کــه
بالفاصلــه بعــد از اتمــام لیگ برتر برگزار شــد،
بچههــا درخصــوص دریافــت پاداشهایشــان

جعفــر کاشــانی ،رئیس هیــأت مدیره پرســپولیس کــه در مصاحبه اخیرش
گفتــه بود ســهم مدیران این باشــگاه در توفیقهای پرســپولیس پررنگتر از
برانکــو اســت ،دیروز در مصاحبــهای رادیویی حرفش را پــس گرفت و گفت
اظهاراتش تحریف شــده است .وی افزود« :بزرگترین هنر ما ،حفظ برانکو
و آرزوی ما اســتمرار اســتفاده از وی اســت که از هر نظر شایســتگی دارد ».از
ســوی دیگر ،کریم باقری دســتیار برانکو هم گفت «:برانکو بیشترین نقش را
در موفقیت پرسپولیس داشته اما کاشانی کودک نیست که بتوان به او گفت
چگونه حرف بزند .او جای پدر من است».

( 20میلیــون تومان) معتــرض بودند و پیگیری
میکردنــد کــه چــه زمانی ایــن مبلــغ پرداخت
میشــود .همــه بازیکنــان پیگیــر پرداخــت
پاداشها بوده و هستند».
دیروز حسین شمس ،سرمربی سابق تیم
ملی فوتســال در گفــت و گویی کنار گذاشــتن
بازیکنــان بــه خاطــر اعتــراض بــه پرداخــت
نشــدن پــاداش را کار درســتی ندانســت .گلر
تیــم ملــی فوتســال بانــوان بــا اشــاره بــه این
موضــوع ،گفــت« :صحبتهــای شــمس
درســت اســت .در فوتســال آقایان و ســاحلی
هم شــاهد برخی اعتراضها نســبت به عدم
پرداخت پاداشها از سوی فدراسیون بودیم
و ایــن گونــه نبــود که تنهــا خانمهــا معترض
باشــند .اگر دلیل حذفمان اعتراض نســبت
به پاداشها باشد ،غیرمنطقی است».
او بــا تأکید بــر اینکــه در ورزش بانوان چه در
رده باشگاهی و چه ملی چنین مشکالتی وجود
داشــته و دارد ،افــزود« :بچههــا از نظــر مالی به
خوبــی حمایت نمی شــوند .اکثــر بازیکنان تیم

ملی فوتســال بانــوان از قشــر ضعیــف جامعه
هســتند و ایــن مبلــغ میتوانســت مرهمــی بــر
زخمهــای شــان باشــد .ســال گذشــته شــرایط
آمادگی تیم ملی بســیار خوب بود و فدراسیون
نــگاه ویــژهای بــه تیــم ملی فوتســال داشــت و
بازیهــای خوبــی بــا تیمهــای ایتالیــا ،چیــن و
اوکرایــن برگــزار کردیم .شــاید مشــکالت مالی
باعــث دلســرد شــدن بچهها شــود اما همیشــه
ته قلبشــان این بوده که در تمامی مســابقات
بهتریــن نتایــج را بگیرنــد .همیشــه عالقــه بــه
تیــم ملی و تــاش بــرای موفقیــت پررنگتر از
موضوعات دیگر بوده و در جام ملتهای پیش
رو هم این خواســته قلبی بچههاست .امیدوارم
که هر چه زودتر تیم به آرامش برســد ».واکنش
او بــه ادعــای مدیــر فنــی تیــم ملــی مبنــی بــر
جوانگرایی چنین اســت« :اگر بحث جوانگرایی
مطرح بود که ما نباید دو اردوی قبل هم به تیم
ملی دعوت میشــدیم .از شــرایط سنی بچهها
بــی خبــرم و شــاید کســانی در اردو باشــند کــه
همســن ما باشند یا سنشــان از ما بیشتر باشد.
به نظــرم ســوء تفاهمهایی پیش آمده و شــاید
اگر مدیریت میشــد هیچ کــدام از این اتفاقات
نمیافتاد .امیدواریــم بزرگترها تالش کنند تا
تیــم به آرامش برســد چرا که همــه ما به دنبال
یک هدف هســتیم و آن تکرار قهرمانی در جام
ملتهای آینده است».
فرزانه توســلی درخصوص اینکه آیا با ادامه
ایــن رونــد ،احتمــال دارد ســتارههای دیگــری
همچون فرشته کریمی از تیم ملی کنار گذاشته
شوند؟ افزود« :من امیدوارم که این اتفاق برای
هیــچ کدام از بچهها نیفتــد چرا که تک تک این
بچههــا بــدون هیچ چشمداشــتی مشــغول کار
هستند و اگر قرار است روزی کنار گذاشته شوند،
بهتر اســت به شیوهای درســت و آن گونه که در
شأن و شخصیت بچههاست این اتفاق بیفتد».

اعزام تیم ملی وزنهبرداری بانوان ایران به مسابقات قهرمانی آسیا  ۲۰۱۹در حالی
در روزهای اخیر به اما و اگر کشیده شده بود که اکنون این اعزام قطعی شده است.
به این ترتیب تیم ملی وزنه برداری بانوان ایران با  7وزنهبردار به نامهای پوپک
بســامی ،مریم زارع ،ابریشــم ارجمند خواه ،الناز باجالنی ،ســیده الهام حسینی،
مرضیه قنبری و پریسا جهان فکریان به این مسابقات اعزام میشود.

احسان حدادی تست دوپینگ داد

احسان حدادی که در اردوی امریکا به سر میبرد و اخیراً دو عنوان قهرمانی
و نایــب قهرمانی را در مســابقات بینالمللی این کشــور کســب کرد ،تســت
دوپینگ داد.

امیدهای منچستر و آژاکس در زمین بارسا و یووه

امشــب در ادامه دیدارهای برگشــت یکچهــارم نهایی لیگ فوتبــال قهرمانان
اروپا ،بارسلونا از منچستریونایتد و یوونتوس از آژاکس پذیرایی میکنند .شیاطین
ســرخ با وجود شکست خانگی  1-0مقابل بارسا به جبران این نتیجه در نوکمپ
امیدوارند .همزمان با برگزاری این دیدار ،برخی نشریات اسپانیا گزارش دادهاند
که فیلیپه کوتینیو ،ســتاره برزیلی بارســا از نقش اندک خــود در این تیم ناراضی
اســت و خیــال جدایی در پایــان فصــل را دارد .یوونتوس نیز پس از تســاوی 1-1
مقابل آژاکس در آمستردام ،در تورین به مصاف این تیم هلندی می رود.

عکس :سایت ملوان

یکشــنبه شب گذشــته زنیت ســنپترزبورگ با
ســردار آزمون 5 ،بر صفر از ســد آنژی گذشت
تــا بــا  48امتیــاز به صدرنشــینی در لیــگ برتر
روســیه ادامــه دهــد .آزمــون در این بــازی گل
نخســت تیمش را در دقیقه  2به ثمر رســاند و
در دقیقه  9نیز پاس گل دوم را برای برانیسالو
ایوانکوویــچ ،مدافــع صربســتانی ارســال کرد.
خبرگــزاری چمپیونــات روســیه بــا مشــارکت
کاربرانش نمره بســیار خوب  7.5را برای بازی
 90دقیقــهای ســردار در نظر گرفت .ســردار در
دهمیــن بــازیاش برای زنیــت ،نهمین گلش
را بــه ثمر رســاند .او فصــل  2015 - 2016برای
روستوف هم  9گل زد و حاال با زنیت آن رکورد
را تکــرار کــرده و تنهــا یــک گل تــا ثبــت رکورد
شخصی گلزنی در لیگ روسیه فاصله دارد.
گفتنــی اســت ،آزمــون در دوره  6ســاله
حضــورش در لیــگ برتر روســیه در  135بازی
 38گل به ثمر رسانده است.
خبــر دیگــر دربــاره لژیونرها این که ســایت
اســتادالدوحه با اتمــام فصــل  2018-19لیگ
ســتارگان قطر تیم منتخب این فصل را اعالم
کرد که نام رامین رضاییان در تیم منتخب قرار
دارد .رضائیان در نیم فصل دوم به الشــحانیه
قطــر پیوســت .نکتــه جالــب اینکــه الغرافه با
حضــور مهــدی طارمــی ،حریف الشــحانیه در
آخرین بازی خود در لیگ ســتارگان قطر بود و
با باخت  ،فصل را به اتمام رســاند .شــاگردان
گورکوف با شکســت  1-3بعد از سالها شانس
حضــور در لیگ قهرمانان آســیا فصــل بعد را
از دســت دادند .در این دیــدار طارمی تک گل
الغرافــه را زد امــا گورکــوف در نشســت خبری
از خــط حمله تیمش انتقــاد کرد .این موضوع
میتواند احتمال جدایــی طارمی از الغرافه را
بیشتر از گذشته کند.

پس از اینکه صدف خادم به عنوان دختر بوکسور ایرانی با پرچم ایران در فرانسه
به روی رینگ مبارزه رفت و حریفی از کشــور میزبان را شکســت داد ،فدراســیون
بوکــس بیانیــهای صــادر کــرد و نوشــت«:با عنایــت به اینکــه فدراســیون بوکس
جمهوری اســامی ایران در حوزه بانوان هیچ گونــه فعالیتی ندارد ،لذا برگزاری
مســابقات و تمرینات این رشــته ورزشــی در هر مکانی مربوط به این فدراسیون
نیست و مسئولیت آن با برگزارکنندگان و یا شخص شرکت کننده خواهد بود».

عکس :سایت فیفا

همه چیز از صفحه اینســتاگرام مدیرعامل سابق
باشــگاه اســتقالل خوزســتان شــروع شــد .امیــر
ســلطانی کــه مشــاور اقتصادی باشــگاه اســتوک
سیتی است با انتشار عکسی از یورگن کلینزمن در
استوری خود نوشت« :کمی قدیمی اما هنوز طال...
بــه ایران خوش آمدی مربی ».همین کافی بود تا
بالفاصله نام سرمربی سابق تیمهای ملی آلمان
و امریکا ،به عنوان گزینه نهایی جانشینی کیروش
به رسانهها و البته فضای مجازی راه یابد .از سویی
به فرصت نهایی اعالم شــده از سوی مهدی تاج
که اواسط اردیبهشت است ،نزدیکتر میشویم و
به نظر میرســد توافق با گزینه فدراسیون فوتبال
مراحل پایانی خود را پشت سر میگذارد.
محمــود اســامیان در گفتوگــو بــا خبرنــگار
«ایــران» درخصــوص مطــرح شــدن نــام یورگن
کلینزمن از ســوی رســانهها گفت« :مــن در مورد
مذاکره فدراســیون با کلینزمن چیزی نشــنیدهام.
انتخــاب ســرمربی تیــم ملــی مســئولیت رئیس
فدراســیون فوتبال اســت و مهدی تــاج زمانی که
کیروش از تیم ملی رفت یکی از وظایف مهمش
انتخاب سرمربی اســت .نام کلینزمن توسط یک
مدیرعامل ســابق مطرح شــد و ممکن اســت که
فدراســیون مذاکراتی با برخی اسامی اعالم شده
داشــته باشــد اما ایــن دلیلی نــدارد کــه نامهایی
مطرح شود و فضای جامعه را ملتهب کند».
ایــن عضــو هیــأت رئیســه فدراســیون فوتبال
ادامــه داد« :موضــوع مهــم ایــن اســت کــه
فدراســیون بشــدت بحث انتخاب ســرمربی تیم
ملی را پیگیری میکند تــا مربیای بیاید و بتواند
موفقیتهــای کــیروش را ادامه دهــد .در دیدار
حسن روحانی ،رئیس جمهوری با وزیر ورزش به
موضوع سرمربی تیم ملی اشاره شد و این نشان
میدهد که مسئوالن عالی رتبه کشور هم نسبت
به این موضوع حساســیت دارند و پیگیر انتخاب

ســرمربی تیم ملــی هســتند .فدراســیون فوتبال
مســئول مذاکره با مربیان اســت و هیچ شــخص
دیگــری نمیتوانــد به ایــن موضــوع ورود کند».
او درخصــوص گزینههــای داخلی بیان داشــت:
«در داخــل هم گزینههای خوبی حضــور دارند و
من اســمی نمــیآورم چرا که همــه آنها زحمت
میکشــند اما این مربیان درگیر لیگ و تیمشــان
هســتند .شاید صالح نباشــد که این گزینهها را به
عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب کنیم».
اســامیان در مورد معیارهای سرمربی آینده
تیم ملــی گفت« :مهمترین فاکتور برای انتخاب
سرمربی تیم ملی ،رزومه است .برای انتخاب هر
مربــیای باید رزومــه او را ببینیــم و دارای رزومه
قوی باشد و در کنار آن شخصیت مربی هم یکی
دیگر از فاکتورهای مهم است که به فرهنگ کشور
ما بخورد و حاشیهســاز نباشــد .انتخاب سرمربی
تیم ملی با مشاوره تاج صورت میگیرد و رئیس
فدراسیون با کارشناسان مختلف مشورت میکند
و این یکی از امتیازات مثبت تاج است».
عضو هیأت رئیســه فدراسیون فوتبال معتقد
اســت که اگر مشــکالت مالی فدراســیون بزودی
حــل نشــود ،فدراســیون بــا مشــکالت جدیــدی
روبهرو خواهد شــد .او بیان داشــت« :کشــورهای
منطقــه هزینههای زیادی بــرای فوتبال میکنند
و ما هم ســرمایه مورد نیاز بــرای هزینه کردن در
ایــن رشــته را داریم اما به دلیل برخی مشــکالت
همچون تحریمها نمیتوانیم نه تنها فدراسیون
بلکــه حتــی باشــگاهها را اداره کنیــم .باشــگاهها
و فدراســیون بــا شــرایط اقتصــادی کنونــی بــه
مشــکل خوردند ».او درخصوص تــوان پرداخت
فدراســیون برای جذب یــک مربی خوب با توجه
به شــرایط بد اقتصادی گفت« :فدراســیون توان
پرداخــت مبلغــی در حــد یــک میلیــون دالر در
ســال به مربی تیم ملی را نــدارد و باید برای این
کار کمــک دریافــت کنیم .با توجه به حساســیتی
کــه رئیــس جمهــوری دارد ،امیــدوارم وضعیت
فدراسیون از نظر شرایط مالی بهتر شود .فوتبال

واکنش فدراسیون بوکس به مبارزه خادم در فرانسه

پژمــان نــوری کاپیتان پیشــین ملــوان که بــه تازگی از
عکـس فوتبال خداحافظی کرده و به کادرفنی ملوان پیوسته،
نوشت
در تمرین تیم فوتبال بانوان ملوان که خواهرش پگاه
نوری در آن عضویت دارد ،حضور پیدا کرد.

