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دایی ،قلعهنویی و یک مربی خارجی برای تیم ملی

اسکوچیچ هم گزینه شد؟

موضــوع انتخاب ســرمربی جدیــد تیم ملی برای جانشــینی
مــارک ویلموتــس ،همچنــان یکــی از ســوژههای روز فوتبال
گـزارش
ایــران اســت .در حالــی کــه در روزهــای اخیــر از علــی دایی و
امیــر قلعهنویی به عنــوان گزینههای اصلی هدایت تیم ملی نام برده میشــد،
سرپرست فدراسیون فوتبال در برنامه «فوتبال برتر» به صورت رسمی این نامها
را تأیید کرد .حیدر بهاروند گفت« :انشــاءاهلل در چهار ،پنج روز آینده ســرمربی
معرفی میشــود .ما بهتریــن گزینه را انتخاب خواهیم کــرد و برای این موضوع
هم مربیان خارجی و هم داخلی را مدنظر داریم .از میان مربیان داخلی آقایان
قلعهنویی و دایی گزینه ما هستند و یک مربی خارجی را که هم در نظر داریم».
در ایــن یکی دو روز از جیانی دی بیاســی ،گزینه پیشــین هدایت اســتقالل به
عنوان یکی از گزینههای تیم ملی نام برده شده بود اما بهاروند احتمال انتخاب
ایــن مربی ایتالیایی را نیز رد کرد و گفــت« :مربی خارجی برخالف پیشبینیها
از این کشــور نیســت ».اما پس از برانکو ایوانکوویچ کــه هدایت عمان را برعهده
گرفــت ،گزینــه خارجــی دیگر چه کســی میتوانــد باشــد؟ در این میان ،باشــگاه
خبرنــگاران خبــر داد گزینههــای ایرانی فدراســیون فوتبال در شــرایطی معرفی
شــدهاند که باشــگاه ســپاهان مخالفت خود را با حضور قلعهنویــی در تیم ملی
اعالم کرده و شــائبههایی هــم درباره مخالفت وزارت ورزش بــا حضور دایی در
تیم ملی شــنیده میشود .طبق شــنیدهها ،فدراسیون فوتبال دراگان اسکوچیچ
سرمربی صنعت نفت آبادان را زیر نظر دارد و پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی به
گوش این ســرمربی رسیده است اما به طور رسمی اعالم نشده که این سرمربی
گزینه هدایت تیم ملی است.
در این میان ،محمود شــیعی عضو هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال به فارس
گفــت« :قرار بود بهاروند با گزینههای مدنظر مذاکره کرده و در نهایت گزارشــی
بــه مــا بدهد که هنوز این اتفــاق رخ نداده و در انتظار برگزاری جلســه با بهاروند
هستیم تا تصمیمگیری شود .البته در مورد گزینهها همان نفرات قبلی همچنان
گزینههای ما هستند و اولویتمان هم استفاده از مربیان داخلی است».
شــیعی درمورد اســتعفایش از مدیرعاملی باشگاه پیکان هم چنین توضیح
داد« :این موضوع مربوط به یک ماه قبل اســت اما هنوز تأیید نشــده .من برای
این کار دالیل مختلفی داشتم که مهمترین آن ،موضوع سالمتیام بود .بعد از
عمل جراحی سنگینی که داشتم دکتر به من توصیه کرد که دیگر به کارم ادامه
ندهم ».موضوع انتخاب سرمربی تیم ملی در حالی همچنان مورد بحث است
که احتمال محرومیت تیم ملی در انتخابی جام جهانی نیز مطرح شــده است.
بهاروند در اینباره گفت« :مسابقات مقدماتی جام جهانی مربوط به فیفا است
و ربطی به  AFCندارد که بخواهد با چنین مسائلی ما را محروم کند».
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کوریره دلو اسپورت (ایتالیا)

عکــس بزرگــی از تیمــو ورنــر حاکــی از
تالش چند باشــگاه بزرگ اروپایی برای
صیــد این گلــزن آلمانی اســت که چند
ســال در بوندسلیگا درخشیده و اینک
حتی بارســلونا هم برای حل مشــکالت
گلزنــیاش به او چشــم دارد .اســپورت
مصاحبــه ای با کیکه ســتین ،ســرمربی
جدید بارســا داشته و نقطه نظرات او را
پیرامون برد  1-0این تیم مقابل گرانادا
آورده است.

گزارش اصلی این نشــریه به دیدار
حساس شــب گذشته اســپورتینگ
لیســبون بــا بــراگا در لیــگ برتــر
پرتغال اختصاص دارد .سرمربیان
دو تیم با اشــاره به جایگاه تیمهای
شــان در جــدول ،ایــن بــازی را بــه
عنــوان فینــال توصیــف کــرده انــد.
اوجوگــو بــا دانیلــو ســوارس ،گلزن
ســرحال این روزهای تیــم پورتو نیز
مصاحبهای داشته است.

این نشریه گمانهزنی درباره تیم بعدی
کریســتین اریکســن ،هافبــک دانمارکی
تاتنهــام را بــه مطلب اول خــود تبدیل
کــرده و خبر از تمایل جــدی اینترمیالن
برای جذب او داده اســت .این در حالی
اســت کــه جــذب چنــد ســتاره از لیــگ
برتــر انگلیــس توســط کونتــه ســرمربی
اینتــر ،چنیــن انتقالــی را محتمــل مــی
کند .کوریره نقطه نظــرات دیباال ،گلزن
آرژانتینی یوونتوس را هم آورده است.

گفتوگوی «ایران» با رکورددار دوی  60متر و اولین زنی که ورودی مسابقات قهرمانی جهان را به دست آورد

فرزانه فصیحی :وام ازدواجمان را برای
رسیدن به هدفم گذاشتیم

■ با سهمیه من ،دریچههای زیادی به روی ورزش بانوان ایران باز میشود
■ کسب ورودی المپیک دور از دسترس نیست
حامد جیرودی
خبرنگار

فرزانــه فصیحــی در مســابقات
دوومیدانــی داخــل ســالن آزاد
صربســتان خــوش درخشــید و ضمن
کســب عنــوان نخســت ایــن رقابــت،
موفــق شــد رکــورد جدیــدی بــه ثبت
برســاند .قهرمــان دوی  60متر بانوان
چنــد هفتــه قبــل در این کشــور رکورد
دوی  ۶۰متــر ایــران را بــه  ۷.۳۲ثانیــه
ارتقــا داد اما همچنــان دوصدم ثانیه
با کسب ســهمیه حضور در مسابقات
جهانــی داخل ســالن فاصله داشــت.
او یکشــنبه در آخرین روز حضور خود
در مســابقات آزاد صربســتان رکــورد
 ۷.۲۹ثانیــه را ثبــت کــرد تا ســرانجام
بتوانــد در مســابقات جهانــی داخــل
ســالن زنان حاضر شــود .ثبــت چنین
رکــوردی موفقیــت بزرگــی بــرای این
دونــده اصفهانــی و البتــه دوومیدانی
ایــران محســوب میشــود .حــاال

«سردار دلها»؛ نام کاروان پارالمپیک در توکیو

کمیتــه ملــی پارالمپیــک ضمــن محکــوم کــردن اقــدام
تروریســتی دولــت امریــکا در تــرور ناجوانمردانه ســپهبد
اخبـــار
شهید حاج قاسم ســلیمانی و به منظور ترویج و گسترش
مکتب ســلیمانی ،نام «ســردار دلها» را برای کاروان فرهنگی ،ورزشــی ایران
در بازی های پارالمپیک توکیو  ۲۰۲۰برگزید.

حسن یزدانی در صدر برترین آزادکاران جهان

افتخارات فصیحی در دو و میدانی

فرزانه فصیحی در ســال ۱۳۹۱در مســابقات
دو ومیدانی آســیا در امــارات ،در دو  ۱۰۰متر
بــــرش
موفق به کســب مدال نقره شــد .او همچنین
در ســال  ۱۳۹۶در دو  ۶۰متر مســابقات قهرمانی داخل سالن
آسیا مدال برنز را از آن خود کرد.

سایت فدراسیون دو و میدانی

فدراســیون بینالمللــی کشــتی در پایــان رقابتهای کشــتی آزاد جــام متئو
پلیکونه به عنوان یکی از مســابقات رنکینــگدار ،ردهبندی جدید آزادکاران
برتــر جهــان را اعــام کــرد .در میــان اوزان المپیکی ،حســن یزدانــی با تکیه
بــر رده نخســت رنکینــگ در وزن  ۸۶کیلوگــرم بهتریــن جایــگاه را در میــان
کشتیگیران ایران دارد ،رضا اطری در  ۵۷کیلوگرم در رده ششم حضور دارد
و یداهلل محبی نیز در ســنگین وزن هشتم اســت .گفتنی است حسن یزدانی
بــه پایگاه خبــری وزارت ورزش و جوانان دربــاره وضعیت خود گفت« :بعد
از جراحــی زانویم ،با کمک مربیان و پزشــکان تمرینات بدنســازی ســبک را
فعالً آغاز کردهام و تمام تالشــم را میکنم تا شــرایط مناسب و الزم را برای
بازگشت به میدان قبل از المپیک توکیو به دست آورم و شرایطم روز به روز
بهتر میشود».

فرزانــه فصیحــی یکــی از ملیپوشــان
دوومیدانــی در مســابقات جهانــی
داخل ســالن چیــن خواهد بــود و این
برای نخســتین بار است که یک بانوی
دوومیدانــی کار ایرانــی بــه مســابقات
قهرمانی جهان راه پیدا میکند.
فرزانــه فصیحــی در گفتوگــو بــا
خبرنــگار «ایــران» جزئیــات بیشــتری
از مســابقات صربســتان ارائــه داد:
«مســابقاتی که برگزار شــد ،مسابقات
داخــل ســالن کشــور صربســتان بــود و
خدا را شــکر که توانستم در آن شرکت
کنم و نتیجه خیلــی خوبی هم بگیرم.
دربــاره این مســابقات بایــد بگویم که
این رقابتها هر هفته برگزار میشــود
و مــا میتوانیــم در آن شــرکت کنیــم.
مــن هم تمرینات خوبی را پشــت ســر
گذاشــته بــودم و توانســتم در تک تک
آنهــا شــرکت کنم و به نظــرم حضورم
در مســابقات متعدد باعث کسب این
موفقیت شد».
او دربــاره اینکــه با ثبــت این رکورد
قرار اســت به عنوان اولیــن زن ایرانی
در مســابقات قهرمانی جهان شرکت
کنــد هــم صحبــت کــرد« :بله خــدا را
شــکر! رکــوردم در ســایت فدراســیون
جهانی دوومیدانی ثبت شــد و بعد از
اینکه مدارک آنتی دوپینگ و مدارک
اصلی توسط فدراســیون ایران ارسال
شــود ،ایــن رکــورد مــورد تأییــد قــرار
میگیــرد .قطعاً خیلی خوشــحالم که
میتوانــم به عنــوان اولیــن زن ایرانی

در مســابقات قهرمانی جهان شرکت
کنــم و فکــر میکنــم بــا ایــن اتفــاق،
دریچههــای زیــادی بــه روی ورزش
بانــوان ایــران بــاز شــود .موضوعی که
یک نکته مثبت اســت و اتفاقی بزرگ
محسوب میشود».
شــاید خیلیهــا میخواهند بدانند
که آیا فصیحی شانســی بــرای حضور
در المپیــک هــم دارد؟ او در ایــن
بــاره گفــت« :راســتش را بخواهیــد
برنامهریزی که ما انجام دادیم ،برای
شکســته شــدن رکــورد ایران و کســب
ورودی قهرمانــی داخــل ســالن آســیا
و ورودی قهرمانــی جهان بــود .قطعاً
بعــد از ایــن برنامهریــزی مفصلــی
داریم و شــرایط تغییر خواهد کرد .اگر
شــرایط خــوب پیش بــرود و به همین
روال باشــد ،برای فضای باز و شــرکت
در مســابقات دو  100متــر و  200متــر
برنامهریــزی میکنیــم .نکتــه مهــم
اینکه نتیجهای که در دو  60متر کسب
کــردم میتوانــد نتیجه خیلــی خوبی
بــرای شــرکت در دو  100متــر باشــد و
میتوانیــم خیلی بــه ورودی المپیک
نزدیک شــویم .هر چند که رسیدن به
ورودی المپیک ،خیلی ســخت اســت
ولی االن میبینیم که هیچ چیزی دور
از ذهن و دور از دسترس نیست».
فصیحــی در حالی به این موفقیت
رســیده که روزهای سختی را پشت سر
گذاشته و از عدم حمایتها گالیه دارد.
او با اشاره به شرایطی که داشته ،درباره

اینکــه چطــور میخواهــد مســیرش
را ادامــه دهــد هــم صحبــت کــرد:
«میتوانم بگویم کــه تا به امروز من از
ســوی ارگان یــا جای خاصــی حمایت
نشده ام .حتی من و همسرم در شروع
زندگی مشــترک مــان ،وام ازدواج مان
را برای رســیدن به هدفم گذاشتیم .با
چند اسپانســر هم صحبــت کردیم که
نشــد و تنها جایی که خیلی کمکمان
کرد و با ما همکاری داشت ،کمپانی نیو
وارانس تهران بود که لباسها و وسایل
تخصصی دوومیدانــی را برایم فراهم
کــرد .هدفــم آنقدر بــزرگ بــود و روی
کارم تمرکــز داشــتم کــه از هزینههــای
زندگیام کم کــردم .به معنای واقعی
عزمم را جزم کردم تا بتوانم این رکورد
را ثبــت کنم و یک اتفــاق بزرگ را رقم
بزنــم .در این راه واقعاً همســرم کنارم
بود و کمکم کرد».
پیــش از ایــن مریــم طوســی دیگــر
بانــوی دونــده ایرانــی صاحــب لقــب
«دختــر بــاد» بــود و ایــن طور بــه نظر
میرســد کــه بــا توجه بــه رکــورد اخیر،
فرزانــه فصیحــی ایــن لقــب را از آن
خود کرده اســت .البتــه فصیحی تأکید
میکنــد که چنین القابــی برایش مهم
نیست« :مردم و رسانهها خیلی لطف
دارنــد و بــر اســاس یکســری اتفاقــات
القابی به مــا میدهند .لقب دختر باد
هم تاکنون به چند دختر دونده ایرانی
اطالق شــده ولی من همــه جا گفتهام
که فرزانه فصیحی هستم».

قهرمانی ایران و عراق در مسابقات میل گیری و کباده

در دومیــن روز از ســومین دوره مســابقات ورزشهــای زورخانــه ای و کشــتی
پهلوانی قهرمانی جهان در بجنورد در رشــته میل گیری ســنگین زورخانه ای،
ایران به مقام قهرمانی رســید و امین شــهریاری ،قهرمان میل گیری ســنگین
جهان شد .همچنین در رشته کباده زورخانه ای ،عراق به مقام قهرمانی رسید.

تالش استون ویال برای صید طارمی

ناراحتی مجیدی از ادامه «بحران تمرینی» استقالل

تمریــن دیــروز اســتقالل در زمینــی بــه نــام «مــدرن» در منطقــه  17تهران
موجبات ناراحتی شدید فرهاد مجیدی را فراهم آورد زیرا چمن این زمین،
مصنوعی است و اجرای تاکتیکها روی آن سخت به نظر میرسید و امکان
مصدومیــت هــم بــرای بازیکنــان وجود داشــت .مجیــدی در همین راســتا
تمریــن را  15دقیقــه زودتــر به پایان رســاند و خودش هم بــا ناراحتی محل
را تــرک گفــت .مجیــدی در روزهای قبلی هــم از مهیا نبــودن زمین تمرینی
مناســب برای شــاگردانش گالیه داشــت و در مجموعه ورزشــی انقالب هم
به مشــکالتی برخــورد کرده بود .قرار اســت در راســتای حل این مشــکالت،
آبیها از امروز در زمین شماره  2آزادی به میدان آیند ولی تأخیرها و توقف
کارهــای تیــم در روزهای اخیر که قســمتی هــم مرتبط با بــارش برف در روز
یکشــنبه بــود ،اوضــاع را به هم ریخته اســت .آبیها بدشــان نمیآمد که در
مجموعــه انقــاب پا به توپ شــوند اما عــدم پرداخــت مطالبــات پیمانکار
زمین و به تبع آن ،پوشــش داده نشــدن زمین و نشستن برف روی آن ،زمین
این مجموعه را به حالتی نامناســب درآورده اســت .به هر روی اســتقالل در
تمرین کوتاه شــده به طور جداگانه و ســبک تمرین کرد و خبری از یزدانی و
غالمــی مصدوم هم نبــود .اجرای چند تاکتیک مورد نظر مجیدی و ســپس
یک فوتبال درون تیمی ،بخشهای اصلیتر را تشکیل میداد.

ناهار پرسپولیسی ها با ساالر عقیلی

پرسپولیســیها به سبب دیدار دوســتانهای که برای عصر روز گذشته در نظر
گرفتــه بودند ،تمرین پیــش از ظهر خود را فقط به مدت  50دقیقه و به طور
ســبک انجام دادنــد .در این تمرین ،قرمزها در ورزشــگاه شــهید کاظمی به
ســه دســته تقسیم شــدند و به «دو»های سرعتی و پاســکاری در محیطهای
کوچــک و انجام فوتبال هدفمند در یک نیمه از زمین پرداختند .قرار اســت
قرمزهــا برای جبــران کوتاهی تمرینات روز سهشــنبه خود ،امروز دو جلســه
تمرین داشته باشند .گفتنی است ،باشگاه پرسپولیس دیروز تدارک ضیافت
ناهــار برای بازیکنــان و کادرفنی داد و در این ضیافت ســاالر عقیلی و مجید
مظفری دو هنرمند کشورمان نیز با سرخپوشان دیدار کردند.

جلسه سرنوشتساز با دبیرکل AFC
گروه ورزش  /پساز اینکه کنفدراســیون
فوتبال آســیا شــیوه برگــزاری بازیهای
نماینــدگان ایــران در لیــگ قهرمانــان
را بــرای فدراســیون ایــران ارســال
کــرد و مدیــران فوتبــال ایــران هــم بــا
دســتورالعمل  AFCمخالفــت کــرده و
تأکیــد کردنــد کــه بایــد تمــام بازیهای
خانگی در ایران برگزار شود ،مدیرعامل
باشگاه پرسپولیس از جلسه نمایندگان
ایــران بــا  AFCخبــر داد .در نامــهای
کــه ایــران در پاســخ بــه  AFCفرســتاد،
درخواســت برگــزاری یک جلســه فوری
با مســئوالن کنفدراســیون فوتبال آســیا
ذکر شده بود که بنابر گفته محمدحسن
انصاریفــرد AFC ،بــا برگــزاری آن
موافقت کرده و این جلسه ممکن است
گرهگشای این ماجرای پیچیده و عجیب
باشد.
طبق اعالم انصاری فرد ،قرار اســت
جلسه مورد اشاره امروز برگزار شود و در
همین راستا ،نمایندگان  4باشگاه ایرانی
و ابراهیم شــکوری سرپرســت دبیرکلی
فدراسیون فوتبال دیشــب راهی مالزی
شدند تا جلســه سرنوشت ساز خود را با
داتو ویندسور جان دبیر کل  AFCبرگزار
و درباره ماجرای میزبانی رایزنی کنند.
در این میان ،روزنامه اســتاد الدوحه
قطــر در گزارشــی نوشــت«:برگزاری
مرحلــه مقدماتی لیگ قهرمانان آســیا
 2020پــس از تصمیــم کنفدراســیون
فوتبــال ایــن قــاره مبنــی بــر میزبانــی
تیمهــای ایرانــی از حریفــان خــود در
زمیــن بیطــرف و کنارهگیــری احتمالی
تیمهــای ایرانی در صورت اصرار ،AFC
در هالهای از ابهام قرار گرفته است».
گفتنــی اســت نــام اســتقالل و
شــهرخودرو کــه بایــد در مرحلــه
پلیآف بــه مصاف نماینــدگان کویت و

بحرین میرفتنــد ،از جدول مســابقات
کنفدراســیون فوتبال آســیا خارج شــده
اســت .با ایــن حــال  AFCهنــوز جدول
گروههای  Cو  Dکه تیمهای پرسپولیس
و ســپاهان در آن حضور دارنــد را تغییر
نداده اما نام محل میزبانی پرسپولیس
و سپاهان از حریفان حذف شده است.
در ایــن شــرایط ،مهــدی علینــژاد
اعــام کــرد ایــران قــرار اســت شــکایت
خــود را بــه دادگاه بینالمللــی ورزش
( )CASمطرح کند .سرپرست معاونت
حرفــهای و قهرمانــی وزارت ورزش
گفت«:ظــرف یکــی ،دو روز آینده الیحه
را آمــاده میکنیــم ،باشــگاهها در کنــار
فدراســیون فوتبــال ایــن کار حقوقــی را
انجــام خواهنــد داد .مــا میخواهیــم
دســتور موقــت بگیریــم .ایــن تمــام
فعالیتــی اســت که بایــد انجــام دهیم.
البتــه البیهایــی در ایــن مــدت شــکل
گرفتــه و دیپلماســی مــا هــم ورود کرده

است .ما به  CASشکایت خواهیم کرد.
در چنــد جهت کار میکنیــم اما یادمان
باشــد این ســناریو از پیش تعیین شــده
اســت ».علــی کفاشــیان رئیس پیشــین
فدراســیون فوتبال به میــزان گفت«:در
صورتــی کــه کنفدراســیون فوتبال آســیا
روی محرومیــت تیمهــای ایرانــی از
میزبانــی در لیگ قهرمانان آســیا تأکید
کند ،فدراســیون فوتبــال  ۲۱روز فرصت
دارد تــا به دادگاه عالی ورزش شــکایت
کرده و از حق قانونی خود دفاع کند».
عالوه بر اقدامــات قانونی و راههایی
کــه مســئوالن فدراســیون و باشــگاهها
در پیــش گرفتهانــد ،اظهارنظرهــا
در ایــن خصــوص همچنــان ادامــه
دارد .محســن مهرعلیــزاده رئیــس
اســبق ســازمان تربیــت بدنــی و رئیس
فدراســیون بینالمللــی ورزشهــای
زورخانــهای دیــروز در مصاحبــهای بــا
«رادیو گفتوگو» اظهارداشــت«:نقش

برانکو :امنیت ایران؟
حضور  4سالهام بهترین پاسخ است

برانکو ایوانکوویچ ،سرمربی جدید تیم ملی عمان با تأکید
بــر اینکــه منظم بــودن پروژههــای این تیــم ،دلیل اصلی
بازتاب
قبول هدایت عمان بوده اســت ،گفت بیش از چهار ســال
در ایران بود و هیچ مشکلی هم نداشت و همین مسأله ،بهترین تأیید برای
امنیت این کشوراســت .وی افزود«:تیمهای ایرانی همواره حضوری پرشور
در لیگ قهرمانان آسیا داشتهاند و به همین سبب امیدوارم مشکالت حل
شود و بازهم شاهد حضور ایرانیها دراین مسابقات باشیم».

ســفرای مــا در کشــورهای دیگــر مهــم
اســت و آنها میتوانند با مســئوالن فیفا
صحبــت و اوضاع و شــرایط را بدرســتی
تبییــن کننــد و از طرفــی بــه صحبــت با
اعضــای  AFCو کمیته اجرایی بپردازند
تــا آنهــا را در جریــان وضعیــت امنیت
در ایــران قــرار دهنــد ».امیررضــا واعظ
آشــتیانی مدیرعامــل پیشــین باشــگاه
اســتقالل و قائــم مقام اســبق ســازمان
تربیت بدنی نیز گفت«:اتفاقات  ۴سال
پیش و مشــکالتی کــه در بحث میزبانی
نمایندگان ایرانی از تیمهای عربستانی
رخ داد AFC ،را گســتاختر کــرده و بایــد
با مســتندات کامل بــه دادگاه حکمیت
ورزش ( )CASشکایت کرد».
جوادنکونام سرمربی فوالد خوزستان
در مصاحبــه بــا رادیــو تهــران ،دربــاره
شــرایطی کــه بــه وجــود آمــده صحبت
کرد«:اگــر قــرار باشــد فوتبــال مــا فقــط
داخلی باشد قطعاً انگیزه از بین میرود.
از طــرف دیگــر نباید همه خواســتههای
 AFCو فیفــا را قبــول کنیم .تــا زمانی که
فردی نداشته باشیم که حق ما را بگیرد
همین شرایط خواهد بود و دیدید که در
همین چند روز گذشــته راحت تصمیم
گرفتند مــا میزبانی نکنیم و امروز و فردا
هم ایــن کار را عملــی میکنند ».ضمن
اینکــه ســعید آذری مدیرعامل باشــگاه
فــوالد هــم معتقد اســت اسپانســرهای
لیگ قهرمانان آســیا بــه خاطر انصراف
 4باشــگاه ایرانــی ،یقــه کنفدراســیون
فوتبال آســیا را خواهنــد گرفت .رحمان
رضایی مدافع پیشــین تیــم ملی هم در
این رابطه گفت« :اگر به این تصمیمات
تن بدهیــم ،فوتبال فوقالعاده آســیب
میبینــد .بنابرایــن بایــد روی مواضــع
خودمــان بایســتیم و قاطعانــه حــق
میزبانی را حق مسلم خودمان بدانیم».

سالم نظامی هندبالیستها
در مسابقات قهرمانی آسیا

سایت فدراسیون هندبال

استون ویال که فصل بدی را در لیگ برتر فوتبال انگلیس میگذراند ،خواهان
مهدی طارمی مهاجم موفق ایرانی تیم ریوآوه پرتغال شــده است .طارمی
طی  13مرتبه حضور در دیدارهای امســال ریوآوه 6 ،گل زده و چندین پاس
گل و ضربات پنالتی مهم را نیز به نفع تیمش موجب شده است .یک مقام
ویــا متذکر شــد مذاکرات با طرف پرتغالی ادامــه دارد و امروز و فردا نتیجه
آن مشخص خواهد شد.

ایران به دادگاه  CASشکایت میکند

بازیکنــان تیــم ملــی هندبــال ایــران در دیدار بــا کویت در
چارچوب مســابقات قهرمانی آسیا ،برای پرچم کشورمان
ســوژه
احتــرام خاصــی قائل شــدند .تیم ملــی هندبال دوشــنبه
شــب در چارچــوب مســابقات هندبــال قهرمانی آســیا برابر کویــت میزبان
قرار گرفت و موفق شــد در حضور ۱۰هزار تماشــاگر کویتی با نتیجه ۲۴ - ۲۸
برابر حریف قدرتمندش به پیروزی دست یابد .هندبالیست ها عصر دیروز
در چهارمیــن مســابقه خــود ( دومیــن مســابقه از دور دوم) در رقابتهــای
قهرمانــی آســیا و انتخابی جهان  ۲۰۲۱مصر به مصــاف قطر ،نایب قهرمان
جهــان رفتنــد .با تمام ایــن اوصــاف ،در ابتدای دیــدار ایران و کویــت اتفاق
جالبــی افتــاد و بازیکنان کشــورمان با ادای احترام به پرچــم ایران خود را به
عنوان ســربازان وطن معرفی کردند .تصاویر ســام نظامی هندبالیست ها
بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است.
ëëپاکدل :ملیپوشان مثل سربازان وطن بودند
علیرضــا پاکــدل ،رئیــس فدراســیون هندبــال در مــورد بــرد مقابــل کویــت
گفت«:در ســالن مملو از جمعیت کویت ،بازی حساسی با میزبان داشتیم.
حــدود  ۶هــزار نفر در ســالن بودند و تعداد زیــادی هم بیرون از ســالن و در
محوطه ورزشــگاه بازی را دیدند .عالوه براین تمام مقامات بلندپایه کویت
هم در سال حضور داشتند .درکل جو سنگینی حاکم بود ».او افزود« :دراین
بازی اتفاق بزرگی افتاد و بازیکنان ما همان طور که هنگام پخش سرود ملی
ســام نظامــی دادند ،مثل ســربازان وطن ظاهر شــدند و بــرای اولین بار در
خاک کویت تیم هندبال این کشور را شکست دادند .این نتیجه بسیار خوبی
برایمان بود .سهشــنبه بازی ســختی بــا قطر که نایب قهرمان جهان اســت،
داریم و چهارشنبه هم با تیم کره جنوبی که اخیراً نایب قهرمان آسیا شده و
به پلیآف انتخابی المپیک راه پیدا کرده ،دیدار میکنیم .امیدوارم با دعای
خیر مردم سهمیه جهانی را برای هندبال کشور کسب کنیم».

