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ثابت میکنم وزنهبردار خوبی هستم
نایب قهرمان وزنه برداری جهان گفت :در بازیهای آسیایی سعی میکنم نسبت به
مسابقات جهانی بهتر ظاهر شوم و به مردم ایران ...

Apr 17, 2018

سال بیست و سوم شماره 6323

پرتغال در جام جهانی مدعی نیست
سرمربی پرتغال میگوید آنها بین تیمهای مدعی جام جهانی جایی ندارند ولی این باعث
نمیشود که انگیزهای برای این جام نداشته باشند ...

حسین کالنی:

کیروش چند نفر را برای تیم امید پیشنهاد کرد
شاید سرمربی خارجی بیاوریم
عضــو کمیتــه فنــی و توســعه فدراســیون فوتبــال
میگویــد کــیروش چنــد گزینــه را بــرای
ســرمربیگری تیــم ملــی امیــد پیشــنهاد کــرده امــا
هنــوز مشــخص نیســت ســرمربی ایــن تیــم ایرانــی
اســت یــا خارجــی.
حســین کالنــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،در بــاره
انتخــاب حمیــد اســتیلی بــه عنــوان مدیــر تیــم
ملــی امیــد اظهــار کــرد :مدیــر تیــم نماینــده اصلــی
فدراســیون اســت .کســی اســت کــه از طــرف
فدراســیون تصمیمگیــری میکنــد .او بــه صــورت
مســتقیم بــا ســرمربی تیــم در ارتبــاط اســت و همــه
امــور تیــم ملــی را مدیریــت خواهــد کــرد.
ایــن عضــو کمیتــه فنــی و توســعه فدراســیون
فوتبــال در بــاره دالیــل انتخــاب حمیــد اســتیلی
گفــت :کمیتــه فنــی بــا حضــور مهــدی تــاج و
محمدرضــا ســاکت جلســاتی را برگــزار کــرد و
در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه آقــای
اســتیلی شایســتهترین فــرد بــرای حضــور در ایــن
ســمت اســت.
او در بــاره زمــان انتخــاب ســرمربی تیــم ملــی
امیــد نیــز گفــت :ســرمربی ظــرف یکــی ،دو هفتــه
آینــده انتخــاب میشــود .تعــدادی مربــی ایرانــی و
خارجــی را زیــر نظــر داریــم و در بــاره آن بحــث
و تبــادل نظــر میکنیــم .حتــی بــا کــیروش و

خیلــی از مربیــان تیمهــای ملــی مشــورت شــده
کــه در نهایــت یکــی از گزینههایمــان را انتخــاب

خاطرنشــان کــرد :هنــوز ســرمربی مشــخص نشــده
اســت .ایــن اســامی در حــد گمانهزنــی اســت ولــی

خواهیــم کــرد.
کالنــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه گمانهزنــی
رســانهها در بــاره اســامی مربیــان مدنظــر بــرای
هدایــت تیــم ملــی امیــد را خوانــده اســت؟

مــن نــام نکونــام ،فرکــی و  ...را شــنیدم.
بازیکــن پیشــین تیــم ملــی ایــران و پرســپولیس در
واکنــش بــه ایــن کــه گفتــه میشــود کــیروش
روی نــام نکونــام نظــر مثبــت دارد تاکیــد کــرد:

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان خبر داد

برگزاری قطعی فینال جامحذفی فوتبال در خرمشهر
مدیـرکل ورزش و جوانـان خوزسـتان گفـت :قطعا
فینـال جامحذفـی بیـن دو تیـم فوتبـال اسـتقالل
تهـران و خونـه به خونه بابـل 13 ،اردیبهشـتماه
در خرمشـهر برگـزار خواهد شـد.
افشـین حیـدری در گفتوگـو بـا ایسـنا در ایـن
بـاره اظهارکـرد :مـا تعهداتمـان را نسـبت بـه
فدراسـیون بـرای برگـزاری بـا کیفیت فینـال جام
حذفـی انجـام دادهایـم ،طـی بازدیدی کـه فتاحی
چنـد مـاه پیـش از ورزشـگاه نفـت و گاز اروندان
خرمشـهر داشـت و ایراداتـی کـه گرفتـه شـد ،از
همـان موقـع پیمانـکاری بـرای مجموعـه انتخاب

شـد و زمیـن چمـن این ورزشـگاه مورد بازسـازی
قـرار گرفت تـا در نهایت فینال با کیفیتی را شـاهد
باشـیم.وی بیـان کـرد :پـس از برگـزاری فینـال
دوره قبلـی ایـن رقابتهـا و اعلام رضایـت مقام
معظـم رهبـری از برگزاری ایـن رویداد بـزرگ در
خرمشـهر کـه پس از سـالها بـه همه دنیـا اعالم
شـد کـه خرمشـهر زنـده اسـت ،قطعـا فرمایـش
مقـام معظـم رهبـری نیـز فصـل الخطـاب بـرای
همـه اسـت.مدیر کل ورزش و جوانان خوزسـتان،
گفـت :فدراسـیون فوتبال نیز در راسـتای برگزاری
خـوب و بـا کیفیـت این مسـابقه همـکاری الزم را

بـا مـا داشـته اسـت و دارد .همچنیـن منطقـه آزاد
ارونـد همکاری خوبی برای آمادهسـازی ورزشـگاه
نفـت و گاز ارونـدان و فراهـم کردن شـرایط الزم
بـا ما داشـته اسـت و مطمئنـا همه اهالـی فوتبال و
ورزش 13 ،اردیبهشـت مـاه میتواننـد بـا حضـور
در ایـن ورزشـگاه از نزدیـک شـاهد فینـال جـام
حذفـی بیـن دو تیـم اسـتقالل تهـران و خونـه به
خونـه بابل باشـند.
وی تاکیـد کـرد :این که گفته میشـود قرار اسـت
فینـال از خرمشـهر گرفتـه و بـه اسـتان دیگـری
سـپرده شـود ،شـایعه اسـت و صحت ندارد .فینال

چنــد نفــری هــم مدنظــر کـیروش بــوده امــا هنــوز
هیــچ گزینــهای نهایــی نشــده اســت .مــا مربیــان
داخلــی و خارجــی را زیــر نظــر داریــم.
او در بــاره از دســت رفتــن زمــان و پایــان لیــگ
برتــر در هنــگام انتخــاب ســرمربی تیــم ملــی و
شــناخت نداشــتن مربــی جدیــد از بازیکنــان مســتعد
در ایــن رده ســنی گفــت :کســی کــه بــه عنــوان
ســرمربی انتخــاب شــود ،نهایتــا از کســانی اســت
کــه در جریــان وضعیــت لیــگ برتــر هســتند.
کالنــی در واکنــش بــه ایــن کــه در ایــن صــورت
مربــی خارجــی بــرای تیــم ملــی امیــد انتخــاب
نمیشــود یــادآور شــد :اگــر مربــی خارجــی
هــم انتخــاب کنیــم ،اطالعــات الزم بــه او ارائــه
میشــود .در نهایــت در یکــی ،دو هفتــه آینــده
ســرمربی تیــم ملــی معرفــی میشــود و بــا
برگــزاری تمرینــات و اردوهــا بازیکنــان مســتعد
بــه تیــم ملــی دعــوت میشــوند .تمــام ســعی
فدراســیون فوتبــال ایــن اســت کــه بهتریــن
ســرمربی بــرای تیــم ملــی انتخــاب شــود.این عضــو
کمیتــه فنــی و توســعه فدراســیون فوتبــال در بــاره
هــدف تیــم ملــی امیــد ،یــادآور شــد :بعــد از ۴۴
ســال ناکامــی در رســیدن بــه المپیــک بــه دنبــال
شکســتن ایــن طلســم هســتیم .بــرای مــا مهــم
اســت کــه در المپیــک شــرکت کنیــم.
جـام حذفـی بـه نـام خرمشـهر اسـت و در همین
شهرسـتان نیـز برگـزار میشـود .تاکیـد وزیـر
ورزش و جوانـان و رییـس فدراسـیون فوتبـال
نیـز بـر برگـزاری این رویـداد بزرگ در خرمشـهر
ا ست .

تیم ما به فکر هیچ حاشیهای نیست
سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی میگوید که تیمش در شرایط بسیار خوبی است و به
فکر هیچ حاشیهای نیست ...

فراخوان ثبت نام سه هیات ورزشی استان اعالم شد
روابـط عمومـی اداره کل ورزش و جوانـان فـارس بـا انتشـار
اطالعیـه ای بـرای ثبـت نـام ازعالقمنـدان به تصدی مسـوولیت
در هیاتهـای سـوارکاری  ،ناشـنوایان و اسـکیت دعـوت کـرد.
به گـزارش روابـط عمومی و پایـگاه خبری و اطالع رسـانی اداره
کل ورزش و جوانـان فـارس  ،در ایـن اطالعیـه آمـده اسـت  :به
آگاهـی آن دسـته از افـرادی کـه توانمنـدی مدیریـت هیاتهـای
ورزشـی را دارنـد و مایـل بـه کاندیداتـوری جهـت احراز پسـت
ریاسـت هیات در رشـته های سـوارکاری  ،ناشـنوایان و اسـکیت
اسـتان مـی باشـند میرسـاند بـا توجـه بـه شـرایط ذیـل جهت
تکمیـل فـرم ثبت نـام به غیر از روزهـای تعطیل شـخصا به اداره
کل ورزش و جوانـان ( گـروه ورزش قهرمانـی ) مراجعـه نماینـد.
در ایـن اطالعیـه همچنیـن بیـان شـده اسـت :اعتقـاد بـه نظـام جمهـوری اسلامی ایـران  ،تابعیـت جمهوری
اسلامی ایـران  ،معتقـد بـه یکـی از ادیـان رسـمی کشـور  ،نداشـتن سـوء سـابقه کیفـری  ،دارا بـودن حداقل
 30سـال سـن  ،حداقـل تحصیلات فـوق دیپلـم  ،و اقامـت دائمـی در اسـتان مربوطـه از جملـه شـرایط اصلی
ثبت نامه داوطلبان می باشد.
روابـط عمومـی اداره کل همچنیـن اعلام کـرده اسـت همراه داشـتن تصویـر آخرین مـدرک تحصیلـی برابر با
اصـل  ،دو قطعـه عکـس  ، 3*4تصویـر تمـام صفحـات شناسـنامه برابـر با تمـام  ،تصویـر کارت ملـی برابر با
اصـل ،تصویـرکارت پایـان خدمـت یا معافیـت دائـم ( مخصوص آقایـان ) برابر بـا اصل  ،پوشـه و ارائـه برنامه
چهار سـاله پیشـنهادی الزامی اسـت .
گفتنـی اسـت زمان ثبـت نام متقاضیان از روز دوشـنبه  97/1/27الی پایـان وقت اداری روز دوشـنبه  97/2/2به
مـدت یک هفتـه کاری و اداری بـوده و بعد از آن هیچگونه درخواسـتی قابل پذیـرش نخواهد بود.
در ایـن اطالعیـه گفتـه شـده اسـت  :افـراد معترض بـه فرآینـد انتخابـات و نتیجه آن مـی تواننـد حداکثر ظرف
مـدت  10روز از برگـزاری انتخابـات  ،شـکایت خـود را بـه همـراه مسـتندات مربوطه جهت رسـیدگی بـه امور
مجامـع وزارت ورزش و جوانـان ارسـال نمایند.

به منظور شرکت در مسابقات جهانی و بازی های آسیایی
حضور کشتی گیران فارسی در مسابقات انتخابی تیم های
ملی بزرگساالن
کشـتی گیـران فارسـی در پیکارهـای
انتخابـی تیـم هـای ملـی کشـتی آزاد و
فرنگـی بزرگسـاالن کشـور بـا رقبـای
خـود مبـارزه مـی کننـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی و
پایـگاه خبـری و اطلاع رسـانی
اداره کل ورزش و جوانـان فـارس ،
بـه نقـل از خبرگـزاری ایپنـا واحـد
فـارس ،مرحلـه اول رقابـت هـای
انتخابـی تیـم هـای ملـی کشـتی آزاد و
فرنگی بزرگساالن کشور برای شرکت در
بـازی های آسـیایی جاکارتا و رقابت های
جهانـی مجارسـتان بـه ترتیب روزهای سـی ام و سـی و یکم فروردین ماه در سـالن شـهدای هفتـم تیر تهران
برگـزار مـی شـود و  ۹کشـتی گیر از فـارس در این مسـابقات به میـدان می روند.
علیرضـا کشـاورز ،محمدعلـی بچه سـقا و پوریـا رحمانی از فـارس ،آزادکارانی هسـتند که با کسـب عناوین برتر
در رقابـت هـای بزرگسـاالن کشـور ،مجـوز حضـور در مرحلـه اول رقابت هـای انتخابی تیـم ملـی را از آن خود
کردند.همچنیـن میثـم دلخانـی ،ایمـان داودی ،محمدرضـا گرایـی ،حمیدرضـا جعفری ،کیـوان رضایی و پارسـا
نظـری نیـز دیگر کشـتی گیران فارسـی هسـتند که بـا موفقیـت در پیکارهای مختلف کشـوری ،جواز شـرکت در
مسـابقات مرحلـه اول انتخابـی تیم ملی کشـتی فرنگی بزرگسـاالن ایـران را بدسـت آوردند.
بـه گـزارش ایپنا ،نفـرات اول تا چهـارم این دوره از مسـابقات ،مجوز حضـور در مرحله نهایـی انتخابی تیم های
ملی کشـتی آزاد و فرنگی بزرگسـاالن کشـور که پایان اردیبهشـت ماه  ۹۷برگزارمی شـود را کسـب می کنند.

سعید علیحسینی:

آن سو
سانتوس:

پرتغال در جام جهانی مدعی نیست
نباید فقط به رونالدو متکی بود

ســرمربی پرتغــال میگویــد آنهــا بیــن
تیمهــای مدعــی جــام جهانــی جایــی ندارنــد
ولــی ایــن باعــث نمیشــود کــه انگیــزهای
بــرای ایــن جــام نداشــته باشــند.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از فیفــا ،تیــم
ملــی پرتغــال در گــروه دوم جــام جهانــی
روســیه بــا تیمهــای ایــران ،اســپانیا و مراکــش
همگــروه شــده اســت و بایــد در اولیــن دیــدار
خــود کــه حســاسترین بــازی هــم هســت
بــه مصــاف اســپانیا بــرود.
فرنانــدو ســانتوس ،ســرمربی پرتغــال کــه بــا ایــن تیــم بــه قهرمانــی در یــورو  ۲۰۱۶رســید در بــاره حضــور
در جــام جهانــی بــه ســایت فیفــا گفــت :مــا در جــام جهانــی بیــن  ۵تیــم مدعــی اول جــام قــرار نداریــم و
ایــن نکتــه را بــه خوبــی میدانیــم کــه تیمهــای مدعــی زیــادی در جــام جهانــی هســتند ولــی ایــن باعــث
نمیشــود کــه جاهطلبــی و انگیــزهای بــرای ایــن رقابتهــا نداشــته باشــیم .در گــروه بســیار ســختی قــرار
داریــم ولــی فروتــن خواهیــم مانــد و بــه کیفیــت خــود بــاور داریــم .اصــا اینطــور فکــر نمیکنیــم کــه
میتوانیــم تیمــی را بــه راحتــی شکســت دهیــم ولــی همانطــور کــه گفتــم قــادر بــه انجــام کارهــای
بزرگــی هســتیم و قطعــا شکســت دادن مــا کار دشــواری خواهــد بــود.
او در ادامــه صحبتهایــش در بــاره کریســتیانو رونالــدو گفــت :رونالــدو در هــر تیمــی کــه بــوده اســت
نقــش محــوری داشــته و ســتاره اصلــی تیــم بــوده اســت .او در منچســتریونایتد و رئــال مادریــد بازیکــن
خیلــی خوبــی بــرای تیمــش بــوده اســت .همــه میداننــد کــه بــرای برنــده شــدن فقــط بــه یــک بازیکــن
نبایــد متکــی بــود و بایــد یــک تیــم خیلــی خــوب داشــت و ایــن همــان چیــزی اســت کــه مــا بــه دنبــال
آن هســتیم.
بــه گــزارش ایســنا ،تیــم ملــی پرتغــال بهتریــن رتبــه خــود را در جــام جهانــی  ۱۹۶۶بــه دســت آورد جایــی
کــه بــا ســتاره فقیــد خــود یعنــی اوزه بیــو توانســت عنــوان ســومی در جــام جهانــی را بــه دســت بیــاورد.
ایــن تیــم در ســال  ۲۰۰۶بــه جمــع چهــار تیــم نخســت راه یافــت ولــی برابــر فرانســه و آلمــان شکســت
خــورد تــا در رده چهــارم جــام جهانــی قــرار گیــرد .حــاال بایــد ببینیــم کریســتیانو رونالــدو میتوانــد در
ایــن جــام کــه شــاید آخریــن حضــور او در جــام جهانــی باشــد تیمــش را بــه بهتریــن افتخــار خــود برســاند
یــا خیــر.

دنی آلوس تاریخ ساز شد

ســتاره برزیلــی پــاریسـن ژرمــن تعــداد قهرمانیهایــش
را بــه عــدد  ۳۷رســاند تــا بــه پــر افتخارتریــن بازیکــن
تاریــخ فوتبــال جهــان از حیــث کســب جــام برســد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از اســپورت ،پــاریس ـن
ژرمــن بــا پیــروزی کــه برابــر موناکــو بــه دســت آورد
قهرمانــی خــود را در فصــل جــاری رقابتهــای لیــگ
فرانســه قطعــی کــرد.
آلــوس بــا قهرمانــی در لیــگ فرانســه بــه پــر افتخارتریــن
بازیکــن تاریــخ فوتبــال جهــان از نظــر کســب جــام
تبدیــل شــد.
ایــن بازیکــن برزیلــی در باشــگاهای مختلفــی کــه بــه میــدان رفتــه توانســته  ۳۷عنــوان قهرمانــی بــه
دســت آورد کــه ایــن یــک رکــورد در تاریــخ فوتبــال جهــان اســت.
آلــوس بــا قهرمانــی در لیــگ فرانســه توانســت رکــورد کینــی دالگلیــش و رایــان گیگــز را پشــت ســر
گــذارد.او بیشتریــن جــام را بــا پیراهــن بارســلونا بــه دســت آورد تــا جایــی کــه در هشــت ســالی کــه بــا
پیراهــن آبیاناریهــا بــه میــدان رفــت  ۲۳جــام کســب کــرد.
ســتاره برزیلــی پــاریسـن ژرمــن بــا باهیــا برزیــل یــک قهرمانــی ،بــا ســویا پنــج قهرمانــی ،بــا یوونتــوس
دو قهرمانــی ،بــا پــاریسـن ژرمــن ســه قهرمانــی و بــا تیـمملــی فوتبــال برزیــل هــم ســه قهرمانــی در
کارنامــه خــود دارد.

15

ثابت میکنم وزنهبردار خوبی هستم

کالنتری:

تیم ما به فکر هیچ حاشیهای
نیست

با کاهش سهمیه ،وزنهبرداری لطمه میخورد
نایــب قهرمــان وزنــه بــرداری جهــان گفــت :در
بازیهــای آســیایی ســعی میکنــم نســبت بــه
مســابقات جهانــی بهتــر ظاهــر شــوم و بــه مــردم
ایــران ثابــت کنــم وزنهبــردار خوبــی هســتم.
ســعید علــی حســینی در گفــت و گــو بــا ایســنا در

حــال مــن و بهــداد تــاش میکنیــم بهتریــن
عملکــرد را داشــته باشــیم و نتیجــه اش بــرای ایــران
خــوب خواهــد شــد.
نایــب قهرمــان وزنهبــرداری جهــان در پاســخ بــه
ایــن پرســش کــه کــم شــدن ســهمیه المپیــک

بــاره وضعیــت تمرینــی خــود بیــان کــرد :شــرایط
خوبــی را ســپری میکنــم و تــا زمــان رکوردگیــری
هــم بهتــر از ایــن میشــوم .خــدا را شــکر البتــه بــه
خاطــر جراحــی کــه داشــتم گاهــی زانویــم اذیــت
میکنــد امــا ایــن طــور نیســت نتوانــم تمریــن
کنــم .تیــم خوبــی داریــم و انءشــااهلل در بازیهــای
آســیایی ملیپوشــان خــوب کار میکننــد و رکــورد
کســب ســه طــا را بشــکنیم.
او ادامــه داد :مــن هــم دوســت دارم بهتریــن عملکرد
را داشــته باشــم و تمــام تالشــم را میکنــم مثــل
مســابقات جهانــی شــرمنده مــردم و مربیــان
نشــوم .در بازیهــای آســیایی ســعی میکنــم
نســبت بــه مســابقات جهانــی بهتــر ظاهــر شــوم
و رکوردهــای بــه مراتــب بهتــری را ثبــت کنــم.
البتــه تــا بازیهــای آســیایی  ۴مــاه باقــی مانــده و
بعــد از رکــورد گیــری کــه تمرینــات پرفشــارتر هــم
میشــود میتــوان دقیــق گفــت چــه وزنــه هایــی
را مــد نظــر دارم.
علی حســینی در پاســخ به این پرســش که او و بهداد
ســلیمی بــرای کســب مــدال طــای بــازی هــای
آســیایی بــا هــم رقابــت نزدیکــی خواهنــد داشــت،
تاکیــد کــرد :وزنــه بــردار ازبکســتان هــم شــرایط
خوبــی دارد و در مســابقات جهانــی وزنــه هــای
خوبــی زد و بایــد او را هــم حســاب کنیــم .بــا ایــن

ایــران تاثیــری بــر روحیــه وزنهبــرداران گذاشــته
اســت یــا خیــر ،گفــت :مــا بــا تجربــه تــر از ایــن
حرفهــا هســتیم و بــه لحــاظ روحــی تاثیــر
زیــادی نــدارد امــا احســاس میکنــم وزنهبــرداری
جهــان نســبت بــه رشــتههای ورزشــی دیگــر خیلــی
لطمــه مــی خــورد .وزنهبــرداری در حــال حاضــر در
عرصــه رســانه کــم رنــگ هســت و بــا ایــن شــرایط
کــم رنــگ تــر هــم مــی شــود.
علــی حســینی در مــورد انتظــاری کــه از او
بــرای بهتــر شــدن رکوردهایــش در بــازی هــای
آســیایی وجــود دارد ،تصریــح کــرد :مثــل همیشــه
تمرینــات خــوب خــودم را دارم و بهتــر از قبــل هــم

تمریــن میکنــم تــا بــه مــردم ایــران ثابــت کنــم
وزنهبــردار خوبــی هســتم .البتــه بــودن امکانــات و
تســهیالت شــرایط پیشــرفت را تحــت تاثیــر قــرار
مــی دهــد.
او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه کســب عنــوان
جهــان تاثیــری در شــرایط وزنــه بــرداری ایجــاد
نکــرده اســت ،تاکیــد کــرد :فکــر میکنــم قهرمانــی
کــه کســب کردیــم تاثیــری نداشــت .اتفاقــا رییــس
فدراســیون هــم یــک روز در ســالن تمریــن بــه ایــن
مســئله اشــاره کــرد کــه ایــن قهرمانــی در دیــدگاه
مســئوالن تاثیــر نداشــته اســت .یعنــی چــه ماننــد
ســال ۲۰۱۵پانزدهــم جهــان مــی شــدیم و چــه
ماننــد ســال  ۲۰۱۷قهرمــان جهــان شــرایط همیــن
اســت و هیــچ تغییــری نکــرده اســت .همیشــه
حضــور مســابقات بــزرگ نیازمنــد توجــه ویژه اســت.
مــا در حــال حاضــر فیزیوتــراپ نداریــم البتــه چــون
اردو تــازه شــروع شــده فدراســیون بــه دنبــال یــک
فیزیوتــراپ خــوب اســت .درکل مــا کار خودمــان را
انجــام میدهیــم چــرا کــه میخواهیــم دل مــردم
را شــاد کنیــم امــا خــب وقتــی وزنهبــرداری خــوب
کار مــی کنــد و مــدال آور بــوده و هنــوزم هســت
بایــد نــگاه ویژهتــری بــه آن شــود چــون منفعتــش
بــه کشــور خواهــد رســید.
وزنــه بــردار فــوق ســنگین ایــران در مــورد لیــگ
برتــر و اینکــه چقــدر دســتش بــرای انتخــاب تیــم باز
اســت ،گفــت :بــا توجــه بــه کمبــود تیــم هــا بیشــتر
باشــگاه هــا حــق انتخــاب دارنــد تــا ورزشــکاران.
امیــدوارم وضــع بهتــر شــود .البتــه در دیــده شــدن
لیــگ برتــر وزنهبــرداری بحــث رســانه در کار
اســت .رشــتههای ضعیفتــر از وزنهبــرداری
پخــش تلویزیونــی دارنــد امــا وزنــه بــرداری نــه.
پارســال بهــداد ســلیمی حــرکات آخــرش را مــی زد
ناگهــان مســابقه او را قطــع کردنــد مســابقه
موتورســواری خارجــی پخــش کردنــد .بهــداد کجــا،
مســابقه موتورســواری یــک کشــور دیگــر کجــا.

تیم ملی فوتبال کویت به دنبال لوکا بوناچیچ

فدراسیون فوتبال کویت دوست دارد تا سرمربی کروات العربی قطر را جذب کند.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از الــرای ،لــوکا بوناچیــچ ســرمربی کــروات ســابق ســپاهان در
فصلــی کــه گذشــت هدایــت العربــی قطــر را برعهــده داشــت .او توانســت بــا العربــی عملکــرد
خوبــی از خــود نشــان دهــد و ســران ایــن باشــگاه قطــری بــه دنبــال تمدیــد قــرار داد او
هســتند.
روزنامــه الــرای نوشــت کــه تیـمملــی فوتبــال کویــت هــم دوســت دارد تــا بــا لــوکا بوناچیــچ
کــروات قــرارداد امضــا کنــد .ای ـن در حالــی اســت کــه باشــگاه العربــی پیــش از ایــن تاکیــد
کــرد کــه میخواهــد قــرارداد ســرمربی خــود را تمدیــد کنــد.

سـرمربی تیـم فوتبـال فجرسپاسـی میگویـد کـه
تیمـش در شـرایط بسـیار خوبـی اسـت و بـه فکـر
هیـچ حاشـیهای نیسـت.
علـی کالنتـری سـرمربی تیـم فوتبـال فجرسپاسـی
شـیراز در گفتوگـو بـا ایسـنا در بـاره آمادگـی
شـاگردانش بـرای بـازی امـروز تیمـش مقابل مس
کرمـان اظهـار کـرد :شـرایط تیـم مـا بسـیار خوب
اسـت .همـه بچههـا بـا انگیـزه و بـا نشـاط آمـاده
یـک بـازی خـوب و انشـااهلل همـراه بـا سـه امتیاز
هسـتند .همـه بازیهایی کـه کردیم برایمان سـخت
و مشـکل و حسـاس بوده اسـت .با انگیزه و آرامشی
کـه داریـم ،فقـط بـرای بـردن بـه میـدان میرویم.
سـرمربی فجرسپاسـی همچنیـن در پاسـخ بـه این
سـوال کـه چـرا کمیتـه داوران بـرای دو بـازی نفت
مسـجد سـلیمان بـا نسـاجی مازنـدران و خونـه بـه
خونـه با شـهرداری ماهشـهر علاوه بر ناظـر بازی،
یـک ناظـر ویـژه هـم در ورزشـگاه مسـتقر خواهنـد
کـرد امـا بـرای بـازی فجـر بـا مـس کرمـان ناظـر
ویـژهای در نظر نگرفتهاند ،پاسـخ داد :این سـوال را
بایـد از آقای اصفهانیـان رییس کمیته داوران سـوال
کنیـد .تیم ما بـه فکر هیچ حاشـیهای نیسـت و برای
مـا فرقـی نمیکنـد چـه یـک ناظـر بگذارنـد چه ۱۰
ناظـر .مـا از حضـور ناظـر ویـژه اسـتقبال میکنیـم.
مـن وارد ایـن حواشـی نمیشـوم.
کالنتـری در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا فصـل
بعـد همـراه فجـر خواهـد بـود هـم گفـت :مـن
فقـط و فقـط بـه فکـر بـازی امـروز و دو بـازی
دیگـر تیمـم هسـتم و بـه هیـچ چیـز دیگـری فکـر
نمیکنم.
او همچنیـن در بـاره محرومـان و مصدومـان تیمـش
بـرای ایـن بـازی گفـت :مـا بـرای بـازی بـا مـس
کرمـان ابـوذر صفـرزاده ،محمدرضـا نجـات و میلاد
امیـری را در اختیـار نداریـم.

