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برانکو:

همه میخواهند قهرمان ایران را پایین بکشند
مهم نیست کاشانی من را دوست دارد یا نه

ســرمربی پرســپولیس میگویــد نتایــج دیدارهــای
آینــده ایــن تیــم نامعلــوم اســت و همــه میخواهنــد
قهرمــان ایــران را پاییــن بکشــند.
بــه گــزارش ایســنا ،برانکــو ایوانکوویــچ ،ســرمربی
تیــم فوتبــال پرســپولیس در حاشــیه تمریــن
دیــروز ایــن تیــم اظهــار کــرد :بابــت بــرد
دیشــب خیلــی خوشــحال هســتم .نتایــج االن بــرای
مــا خــوب شــده و بــه درد مــا خــورد .مــا در ایــن
بــازی حســاس از نتایــج دیگــر اســتفاده کردیــم
ولــی هنــوز بــا قهرمانــی دور هســتیم و  ۵بــازی
و  ۱۵امتیــاز باقــی مانــده اســت .نتایــج هــر بــازی
بــرای مــا نامعلــوم اســت چــون همــه دوســت دارنــد
قهرمــان کشــور را پاییــن بکشــند .حتــی دیدیــد
کــه ذوبآهــن مقابــل پیــکان بــدون پنــج ،شــش
بازیکــن اصلـیاش بــه میــدان رفــت .قبــل از بــازی
داربــی هــم گفتــم کــه هدفمــان پیــروزی در
همــه بازیهــا تــا آخــر فصــل اســت.
او افــزود :بازیکنــان در لحظاتــی از بــازی
فوقالعــاده بودنــد امــا بــه جــای اینکــه بــا یکــی
دو گل بیشــتر و بــا آرامــش بــازی را تمــام کنیــم،
اجــازه دادیــم حریــف بــه بــازی برگــردد و بــازی
تــا آخریــن دقایــق نامعلــوم باشــد .از طرفــی هــم
خوشــحالم و از هوادارانمــان راضــی هســتم.
خوشــحالم کــه از همــان دقایــق اول کــه گل
خوردیــم ،مــا را تشــویق کردنــد و آنهــا بودنــد کــه
مــا را بــه ســمت پیــروزی هــل دادنــد .آنهــا یــک
بــار دیگــر نشــان دادنــد کــه بهتریــن هــوادار
هستند.
ســرمربی پرســپولیس در بــاره تقابــل بــا ذوبآهــن

و علــی منصوریــان بیــان کــرد :از زمانــی کــه
مــن در پرســپولیس هســتم ،نتوانســتیم ذوبآهــن
را در اصفهــان شکســت دهیــم و بــازی ســختی

اســت .بــازی بعدیمــان بــا ذوبآهــن و بــازی
خانگیمــان بــا ماشینســازی هــم ســخت اســت.
بــازی بــا تراکتورســازی هــم جــای خــود دارد.

داریــم .نتایــج ذوبآهــن نشــان میدهــد کــه چــه
عملکــرد خوبــی در نیــم فصــل دوم کســب کردنــد.
آنهــا نتایــج عالــی در لیــگ برتــر و عالیتــر در
لیــگ قهرمانــان آســیا بهدســت آوردنــد .طبیعــی
اســت آنهــا مقابــل مــا خوشــحال باشــند.
برانکــو در بــاره فاصلــه پنــج امتیــازی پرســپولیس
بــا تیــم دوم جــدول ردهبنــدی ،تصریــح کــرد:
میدانیــم کــه تــا آخــر فصــل کارمــان ســخت

او در ادامــه در بــاره مشــکالت مالــی پرســپولیس و
انتظــار ایــن تیــم بــرای واریــز پــول از ســوی فیفــا
بــه حســاب باشــگاه ،توضیــح داد :طبیعــی اســت
کــه مشــکل مالــی وجــود دارد .بازیکنــان هــم
ایــن مشــکل را دارنــد .آنهــا میدونــد و تــاش
میکننــد و االن صــدر جــدول هســتند ولــی
وضعیــت مالــی خــوب نیســت .اواخــر لیــگ اســت و
امیــدوارم کادر مدیریتــی جدیــد بتوانــد راهحلــی پیــدا

تیــم ملــی امیــد فوتســال ایــران توانســت در
دیــداری تدارکاتــی مقابــل روســیه بــه تســاوی
دســت یابــد.
بــه گــزارش ایســنا ،تیــم ملــی فوتســال امیــد
ایــران در دومیــن بــازی تدارکاتــیاش از ســاعت
 ۱۳:۱۵دیــروز در ســالن پیامبــر اعظــم تهــران بــه
مصــاف تیــم ملــی امیــد روســیه رفــت و در پایــان
بــه تســاوی دو بــر دو رســید.
در ایــن بــازی ابتــدا بــال اســماعیلی تیــم ملــی
ایــران را در نیمــه اول پیــش انداخــت امــا در ادامــه
روســیه بــا بــه ثمــر رســاندن دو گل ،تــا دقایــق
پایانــی از ایــران جلــو بــود .در ثانیههــای پایانــی

تساوی امیدهای فوتسال ایران و روسیه

معاون توسعه منابع و پشتیبانی :

با جذب اعتبارات حمایتهای موثری به
ورزش استان صورت گرفته است

معــاون توســعه منابــع
و پشــتیبانی اداره کل
ورزش و جوانــان فــارس
گفــت  :در ســال 97
بــا جــذب اعتبــارات
الزم حمایتهــای خــوب
و موثــری بــه ورزش
اســتان در حــوزه هــای
مختلــف صــورت گرفتــه
اســت.
بــــــه گـــــــزارش
روابــط عمومــی و پایــگاه خبــری و اطــاع رســانی اداره کل ورزش و جوانــان
فــارس  ،سیداســام موســوی در تشــریح فعالیتهــای حــوزه مالــی و اداری در
ســال گذشــته و همچنیــن برنامــه هــای ســال جــاری در گفتگــو بــا خبرنــگار
روابــط عمومــی گفــت  :بــا توجــه بــه تالشــهای مدیــرکل ورزش و جوانــان
فــارس خوشــبختانه در فصــل پایانــی ســال  97اعتبــارات خــوب و مناســبی از
طــرف وزارت ورزش و جوانــان بــه فــارس اختصــاص داده شــد کــه از ایــن
منابــع مالــی کمکهــای شــایانی بــه ورزش اســتان تزریــق گردیــد کــه امیــدوارم
ایــن حمایتهــای مالــی تــا پایــان ســال جــاری هــم ادامــه داشــته باشــد .
معــاون توســعه منابــع و پشــتیبانی در ادامــه افــزود  :تاکنــون کمــک هــای
قابــل توجهــی بــه هیــات هــای ورزشــی اســتان شــده اســت کــه بــا توجــه بــه
برنامــه ریــزی انجــام گرفتــه در ایــن حــوزه در جهــت ارتقــای ورزش اســتان
بیــش از گذشــته  ،ایــن حمایتهــا بــه ورزش قهرمانــی و همگانــی ادامــه خواهــد
داشــت و انشــاهلل در ســال  98بــا تالشــهای همــکاران مــا در حــوزه ورزش
قهرمانــی ورزشــکاران در مســابقات مختلــف ورزشــی داخلــی و بیــن المللــی
بتواننــد نتایــج قابــل قبولــی کســب کننــد .
موســوی بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری حمایتهــای مــا بایــد بیــش از گذشــته
باشــد اظهــار داشــت  :ســال آینــده مســابقات المپیــک  2020توکیــو را در پیــش
داریــم و امســال هــم بیشــترین انتخابــی جهــت حضــور ورزشــکاران در ایــن
رویــداد بــزرگ جهانــی را در پیــش رو خواهیــم داشــت بــه همیــن دلیــل در
امــر پشــتیبانی از ورزشــکاران فــارس بیشــترین تالشــها را انجــام مــی دهیــم
تــا بــه یــاری خــدا قهرمانــان فــارس بــا خیــال راحــت بــه فکــر دریافــت هرچــه
بیشــتر ســهمیه المپیــک باشــند و در توکیــو 2020ســکوهای قهرمانــی را کســب
نماینــد .
معــاون توســعه منابــع و پشــتیبانی اداره کل ورزش و جوانــان فــارس اشــاره ای
بــه ورزش شهرســتانها داشــت و در بــاره حمایت هــای مالــی از آنهــا گفــت :
بحــث مــاده  88اماکــن ورزشــی در شهرســتانهای فــارس از اولویتهــای مهــم
معاونــت منابــع توســعه و پشــتیبانی مــی باشــد کــه ایــن موضــوع بــا تعامــل
روســای ادارات شهرســتان انجــام مــی شــود و برخــی از ایــن اماکــن ورزشــی
از طریــق رونــد قانونــی بــه هیاتهــای ورزشــی واگــذار مــی گــردد و همچنیــن
تعــداد دیگــری از ایــن اماکــن ورزشــی از طریــق مزایــده بــه بخــش خصوصــی
واگــذار مــی گــردد کــه درآمــد حاصــل از آنهــا بــه ورزش همــان شهرســتان
اختصــاص مــی یابــد تــا حمایــت بیشــتری از ورزش شهرســتانها صــورت پذیرد.
موســوی همچنیــن در بــاره کمکهــای مالــی بــه حــوزه جوانــان هــم
توضیحاتــی داد و گفــت  :در واقــع ورزش و جوانــان دو بــال نزدیــک در وزارت
ورزش هســتند و در ایــن اداره هــم توجــه مــا بــه حــوزه جوانــان بســیار خــوب و
اثرگــذار مــی باشــد و هرآنچــه بایــد دغدغــه ورزش را داشــته باشــیم بــه همــان
انــدازه حــوزه جوانــان را هــم حمایــت مــی کنیــم .
سیداســام موســوی در پایــان از مقــام عالــی وزارت ورزش و جوانــان و
همچنیــن معاونیــن ایشــان و نیــز مســاعدت هــای اســتاندار فــارس و مدیــرکل
ورزش و جوانــان تشــکر و قدردانــی کــرد .

کنــد تــا ایــن مشــکل حــل شــود.
ســرمربی پرســپولیس در واکنــش بــه اظهــار نظــر
بازیکنــان مبنــی بــر اینکــه اعضــای هیــأت مدیــره
باشــگاه را نمیشناســند ،اظهــار کــرد :احتمــا ً
ال
بازیکنــان بــه جــز عــرب و کاشــانی ،کادر جدیــد
مدیریتــی را نمیشناســند .مــن هــم فقــط ایــن دو
نفــر و آقــای نبــی را میشناســم.
برانکــو در ادامــه صحبتهایــش دربــاره وضعیــت
مالــی بهتــر مدعیــان دیگــر نســبت بــه پرســپولیس
گفــت :متأســفانه از ایــن لحــاظ آنهــا باالتــر از مــا
هســتند .آن قــدری کــه شــنیدهام ،حقــوق آنهــا
بموقــع پرداخــت میشــود؛ امــا بازیکنــان مــن
عشقشــان بــه هــواداران و باشــگاه را ثابــت
کردنــد کــه ایــن بــدون قیمــت اســت و نمیتــوان
بــرای آن پــول داد.
او در بــاره اظهــار نظــر جعفــر کاشــانی ،رئیــس
هیــأت مدیــره پرســپولیس مبنــی بــر ایــن کــه
موفقیتهــای باشــگاه بــه خاطــر مدیریــت آن
اســت ،توضیــح داد :مــن نقشــی در قهرمانیهــا
نداشــتم بلکــه بازیکنــان داشــتند .آنهــا ســزاوارتر
بودنــد و در کنــار هــواداران بــه قهرمانــی رســیدند.
آقــای کاشــانی فوتبالیســت پیشــین ایــران اســت
کــه همیشــه در فوتبــال اســت و تجربــه دارد .او بــه
آقــای طاهــری و گرشاســبی کمــک زیادی کــرده و
بــه عــرب هــم کمــک میکنــد .طبیعــی اســت کــه
او میتوانــد اظهــار نظــر خــودش را داشــته باشــد.
ایــن کــه مــن را دوســت داشــته باشــد یــا نــه مهــم
نیســت ولــی بایــد بــرای زحمــات او بــرای فوتبــال
ایــران و پرســپولیس ارزش قائــل شــویم.

نیــز پنالتــی بــه نفــع ایــران اعــام شــد و ســاالر
آقاپــور توانســت آن را بــه گل تبدیــل کنــد.
کادر فنــی تیــم ملــی بزرگســاالن ،ناصــر صالــح،
محســن خبیــری از جملــه تماشــاگران ویــژه ایــن
بــازی بودند.بــازی نخســت دو تیــم ،روز شــنبه بــا
نتیجــه دو بــر صفــر بــه ســود روســیه بــه پایــان
رســیده بــود.
تیــم ملــی امیــد ایــران بــا هدایــت حمید شــاندیزی
بــرای حضــور در دومیــن دوره جــام ملتهــای
زیــر بیســت ســال آســیا آمــاده میشــود .ایــن
مســابقات خــرداد امســال در تبریــز برگــزار خواهــد
شــد.

شریفنژاد:

اجاره اماکن ورزشی دانشگاهها اجحاف در حق دانشجوست

رییـس پژوهشـگاه علـوم ورزشـی بـا اشـاره بـه محقـق نشـدن
یـک سـوم بودجـه پژوهشـگاه در سـال گذشـته ،گفـت :امسـال
سـعی داریـم بـه سـمت درآمدزایـی از طریق فـروش تخصص و
کارهـای پژوهشـی پیـش برویـم تـا در اجـرای برنامههـا همانند
سـال گذشـته بـا مشـکل مواجه نشـویم.
دکتـر علـی شـریف نـژاد در گفتوگو بـا ایسـنا ،در بـاره عملکرد
پژوهشـگاه در سـال گذشـته و اینکـه چـه مقـدار بـه اهـداف
پیشبینـی شـده خـود دسـت یافتید ،اظهـار کرد :هرچند در سـال
گذشـته تقریب ًا یک سـوم بودجه پژوهشـگاه علوم ورزشـی محقق
نشـد ،امـا در زمینـه طرحهای سـفارش محـور عملکرد قابل توجهی داشـتیم و موفق شـدیم تعـداد طرحهای
سـفارش محـور خـود را افزایـش دهیـم و این نقطـه مثبتی در حوزه پژوهشـی بـود .یکی دیگـر از برنامههای
مـا در سـال گذشـته حمایـت از طرحهـای فنـاوری بـود کـه در ایـن زمینـه نیـز عملکـرد موفقـی داشـتیم و
توانسـتیم چنـد طـرح جدیـد از جملـه بحث اسـتارت آپ هـای ورزشـی را مورد حمایت قـرار دادیم کـه نتایج
آن امسـال محقـق میشـود .نمونههـای اولیه این اسـتارت آپ ها آغاز شـده و قـرارداد آن را منعقـد کردهایم،
در صورتـی کـه بـه نمونـه اولیه برسـیم آماده بـرای تجاری سـازی خواهد شـد.
وی در زمینـه بودجـه پژوهشـگاه و اینکـه چـه میـزان از بودجـه در سـال گذشـته محقـق شـد ،اضافـه کرد:
ً
کاملا محقق نشـد و این مسـاله
بودجـه پژوهشـگاه علـوم ورزشـی سـال گذشـته  ۷میلیـارد تومـان بـود که
منجـر بـه ایـن شـد تا ما نیـز همانند دانشـگاهها و سـایر پژوهشـگاهها در اجرای یک سـری از تعهـدات دچار
مشـکل شـویم و حتـی مجبـور شـدیم برخـی از تعهـدات را به سـال جـاری منتقل و یـا اجرای برخـی از آنها
را متوقـف کنیم.
رئیـس پژوهشـگاه علـوم ورزشـی در ادامـه صحبتهـای خـود و در پاسـخ به این پرسـش که محقق نشـدن
ایـن میـزان بودجـه چـه تأثیـری در اجـرای برنامههای پژوهشـی داشـت ،افزود :محقـق نشـدن بودجه کامل
پژوهشـگاه روی کل فرایندهـای پژوهشـی و اداری کـه برنامهریـزی شـده بـود ،تأثیـر داشـت و سـبب شـد
مشـکالت همچنـان الینحل باقـی بماند.
وی اضافـه کـرد :امسـال سـعی داریـم به سـمت درآمدزایـی حرکت کنیـم تا بتوانیم مشـکالتی که در سـال
گذشـته بـا آن مواجـه بودیـم ،امسـال بـه حداکثر برسـانیم تـا در پایان سـال خروجـی بهتری از رونـد اهداف
پیشبینـی خود داشـته باشـیم.
شـریف نـژاد همچنیـن در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه در سـال گذشـته چنـد درصـد از طرحهای پژوهشـی
پیشبینی شـده عملیاتی شـد ،افزود :اجرای طرحهای پژوهشـی در اولویت کار پژوهشـگاه اسـت و ما نیز در
سـال گذشـته سـعی کردیـم برنامهریزی به سـمت و سـویی باشـد که بـه لحـاظ اجرایی طرحهای پژوهشـی
پیشبینـی شـده را را پیگیـری و عملیاتـی کنیـم .در حقیقـت در اجرای طرحهـای پژوهشـی و طرحهایی که
در حـال اجراسـت موفـق بودیـم و مـا توانسـتیم در خصوص طرحهای سـفارش محـور قراردادهـای خوبی را
بـا دسـتگاههای اجرایـی منعقـد کنیـم .تنها مشـکل اصلی ما سـال گذشـته بحث بودجـه بود.
وی بـا بیـان اینکـه در آمـد زایـی پژوهشـگاه بـا درآمدزایـی سـایر نهادهـا و ارگانهـا متفـاوت اسـت و ایـن
درآمدزایـی از طریـق فـروش تخصـص و کارهـای پژوهشـی صـورت میگیـرد ،گفت :بـه دلیل اینکـه ما در
پژوهشـگاه از سـالن ورزشـی و یـا اسـتخر برخـوردار نیسـتیم تا به بخـش خصوصی اجـاره دهیـم ،درآمدزایی
ً
کاملا تخصصـی و از مسـیر دورههـای آموزشـی ،تحصیلات تکمیلـی و اجـرای طرحهـای تحقیقاتی و
مـا
سـفارش محـور اسـت .در حقیقـت از محـل فروش تخصـص و تولید ثـروت از دانـش درآمدزایـی میکنیم و
ایـن متفـاوت از سـایر مراکـز دانشـگاهی اسـت کـه درآمدزایـی خـود را از طریق اجاره سـالن و یا اسـتخر به
دسـت میآورنـد .پژوهشـگاه علـوم ورزشـی با تمرکـز بر اجـرای طرحهـای پژوهشـی و برگـزاری دورههای
ً
کاملا علمی اسـت.
تخصصـی درآمدزایـی میکنـد و درآمدزایـی آن
رئیـس پژوهشـگاه علـوم ورزشـی در پایـان خاطرنشـان کـرد :معتقـدم سـالنها و زمینهـای ورزشـی که در
دانشـگاهها وجـود دارد متعلـق بـه دانشـجویان اسـت و نبایـد آنهـا را بـه بخـش خصوصـی اجـاره داد .ایـن
اجحـاف در حـق دانشجوسـت .ایـن سـالنهایی کـه در دانشـگاهها وجـود دارد بایـد در خدمـت دانشـجو و
توسـعه ورزش همگانـی باشـد نـه اجـاره بـرای بخش خصوصـی .در برخی از دانشـگاهها ما متأسـفانه شـاهد
آن هسـتیم کـه از ایـن مسـیر درآمدزایـی میکنند .وقتـی ما دورههای آموزشـی برگـزار میکنیـم در حقیقت
انتقـال دانـش رخ میدهـد و آن منجـر بـه تولیـد دانـش میشـود .ایـن تخصـص ارزش و بهایـی دارد و مـا
ضمـن انتقـال دانـش درآمدزایـی نیـز میکنیم.

کیروش :

تاج خود را پشت تحریمها پنهان میکند
بخاطر او از ایران شکایت کردم

کارلــوس کــیروش بــا حملــهای تنــد بــه
مهــدی تــاج تاییــد کــرد کــه از فدراســیون
فوتبــال ایــران بــه فیفــا شــکایت کــرده اســت.
او گفــت کــه شــخص تــاج باعــث شــده کــه
ایــن شــکایت را علیــه فدراســیون ایــران در
بخــش حقوقــی فیفــا بــاز کنــد.
کارلــوس کــیروش ســرمربی ســابق تیــم
ملــی فوتبــال ایــران در گفتوگــو بــا
خبرنــگار ایســنا بــا تأییــد شــکایت رســمی

شــکایت کنــم.
وی ادامــه داد :از ایــن تصمیــم خیلــی تأســف
میخــورم چــرا کــه بعــد از  ۸ســال حضــور
و تعهــدی کــه در تیــم ملــی ایــران بــرای
شــادی و رضایــت مــردم و شــناخته شــدن
در عرصــه جهانــی فوتبــال داشــتم ،مجبــور
شــدم شــکایت کنــم .ایــن شــکایت بــه خاطــر
و نتیجــه ایــن مــواردی بــود کــه در زیــر
میآیــد:

ایــران بــه فیفــا بابــت مطالباتــش بــا حملــه
بــه مهــدی تــاج تاکیــد کــرد کــه او و
مســئوالن فدراســیون مجبــورش کردهانــد
کــه از ایــران بــه فیفــا شــکایت کنــد.
ک ـیروش در پاســخ بــه ســوال ایســنا مبنــی
بــر اینکــه" :بعــد از جدایــی شــما از تیــم ملــی
بحثهــای زیــادی در بــاره قــرارداد و پولــی
کــه قــرار بــود بــه حســاب شــما واریــز شــود
بــه وجــود آمــد و گفتــه شــد کــه شــما از
ایــران بــه فیفــا شــکایت کردهایــد .آقــای
تــاج نیــز در اظهارنظــری گفتــه کــه  ۴مــاه
پیــش  ۹۰۰هــزار دالر بــه حســاب AFC
ریختــه شــده تــا بــه حســاب شــما واریــز
شــود .نظرتــان در ایــن بــاره چیســت؟ آیــا بــه
فیفــا شــکایت کردهایــد؟ " گفــت :بلــه! بــا
نهایــت تأســف ،آقــای تــاج رئیــس فدراســیون
فوتبــال ایــران مــن را مجبــور کــرد تــا پرونــده
شــکایت از ایــن فدراســیون را در بخــش
حقوقــی فیفــا بــاز کنــم و از فدراســیون ایــران

 بــه خاطــر ایــن حقیقــت کــه آقــای تــاجرئیــس فدراســیون فوتبــال ایــران احترامــی
بــرای حرفهایــش قائــل نبــود و پشــت
حرفهــا و افتخاراتــی کــه کســب شــد خــود
را پنهــان کــرد .در واقــع آقــای تــاج یکــی از
اصلیتریــن قولهــای خــودش را کــه بــه مــا
وعــده داده بــود ،زیــر پــای گذاشــت .آن ایــن
بــود کــه کــه او از بودجــه فیفــا بــرای جــام
جهانــی بــرای دالیــل دیگــری بــه جــز تیــم
ملــی ،آمادگــی بــرای جــام ملتهــای آســیا
و حمایتهــای مالــی از مربیــان و بازیکنــان
اســتفاده نخواهــد کــرد .متأســفانه او خــاف
ایــن وعــده عمــل کــرد.
 بــه خاطــر ایــن حقیقــت کــه آقــایتــاج رئیــس فدراســیون فوتبــال ایــران
نتوانســت تعهــدات و گفتههــای خــود را بــه
نایــب رئیــس ،دکتــر اســامیان ،کارلــوس
کــی روش ســرمربی تیــم ،بازیکنــان تیــم
ملــی عملــی کنــد ،اعتمــاد و اعتبــار خــود را
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از دســت داد.
 بــه خاطــر ایــن حقیقــت کــه آقــایتــاج رئیــس فدراســیون فوتبــال ایــران
ضمنانتهــا و وعدههایــی کــه بــه همــه
داد را زیــر پــا گذاشــت و برنامههــا و اهــداف
تیــم ملــی فوتبــال ایــران را خدشــه دار کــرد
و باعــث شــد تــا تیــم ملــی فوتبــال ایــران
گــروگان اهــداف تیــم ملــی فوتبــال قطــر
شــود .ایــن شــرایط خجالــت آور هیچوقــت
در طــول  ۸ســال حضــور مــن در تیــم ملــی
ایــران رخ نــداده بــود.
 بــه خاطــر ایــن حقیقــت کــه آقــای تــاجریــس فدراســیون فوتبــال ایــران کامــ ً
ا
مســئول ایــن شــرایط و اتفاقــات اســت کــه
بودجــه جــام جهانــی فیفــا را برخــاف آن
چیــزی کــه گفتــه بــود اجرایــی و عملــی کرد.
 بــه خاطــر ایــن حقیقــت کــه متأســفانهوقتــی آقــای تــاج بعدهــا تــاش کــرد تــا
از بودجــهای کــه فیفــا بــه باشــگاهها بــرای
حضــور در جــام جهانــی پرداخــت میکنــد،
اســتفاده دیگــری کنــد کــه فیفــا متوجــه شــد
و وارد عمــل شــد و بــا اعــام پیامدهــای
ســخت بــرای بازیکنــان و ســرمربیان ایــران،
از ایــن عمــل ممانعــت بــه عمــل آورد.
 بــه خاطــر ایــن حقیقــت کــه آقــای تــاجبعــد از  ۹مــاه عمــل نکــردن بــه وعدههــا و
تعهــدات قــراردادی اش ،کام ـ ً
ا بیاحترامانــه
رفتــار کــرد و فاصلــه گرفــت .در طــول
 ۳مــاه  -بــه تیــم ملــی  -بیتوجــه بــود و
یــک راه حــل بــرای جبــران و بــر آورده کردن
مســئولیتهایش انجــام نــداد و مــن را در
یــک شــرایط بــی احترامانــه و غیرقابــل قبــول
مجــازات کــرد و بــه مــن آســیب رســاند.
 بــه خاطــر ایــن حقیقــت کــه آقــای تــاجرئیــس فدراســیون فوتبــال ایــران تــاش
میکنــد تــا مســئولیتهایش را پشــت
بهانههــای تحریــم و شــرایط ســخت
اقتصــادی کشــور پنهــان کنــد.
بــه خوبــی میدانــد کــه ایــن شــرایط
ارتباطــی بــا ایــن ســناریو نــدارد بلکــه ایــن
مشــکل دقیقــ ًا و منحصــرا ً از طــرف خــود او
ایجــاد شــده اســت و او نتوانســت احترامــی
بــرای حرفهــا و مســتنداتش داشــته باشــد.
با آرزوی بهترینها برای تیم ملی
کارلوس کیروش.

ایلیا ایلین روی تخته قهرمانی آسیا ۲۰۱۹

اعجوبه قزاق ،رقیب سهراب و کیانوش شد
ایلیـا ایلیـن بـرای تیـم
قزاقسـتان در مسـابقات
وزنـه بـرداری قهرمانـی آسـیا
وزنـه میزنـد .او به دسـته ۹۶
کیلوگرم برگشـته اسـت.
به گـزارش ایسـنا ،مسـابقات
وزنـه بـرداری قهرمانـی آسـیا
 ۲۰۱۹کـه گزینشـی المپیـک
 ۲۰۲۰نیـز هسـت از  ۱۸تـا
 ۲۸آپریـل در چیـن برگـزار
میشـو د .
قزاقسـتان ترکیب تیـم خود را
بـرای حضـور در ایـن مسـابقات اعالم کـرد و از مهمتریـن چهرههای حاضـر در این
تیـم ایلیـا ایلیـن اسـت .ایلیا قـرار اسـت در دسـته  ۹۶کیلوگـرم وزنه بزنـد و به این
ترتیـب با ایـوب موسـوی رقابت خواهد داشـت.
پیـش از ایـن کیانـوش رسـتمی هـم قـرار بـود در ایـن دسـته وزنه بزنـد امـا او در
آسـتانه مسـابقات انصـراف خـود را اعلام کـرد .سـهراب مـرادی هـم بـه دلیـل
مصدومیـت نتوانسـت در ایـن مسـابقات شـرکت کنـد .بـا ایـن وجـود و بـا توجه به
حضـور ایلیـا در دسـته  ۹۶کیلوگـرم ،مـرادی و رسـتمی در مسـابقات جهانـی باید با
ایـن وزنـه بـردار رقابـت کنند.
ایلیا در مسـابقات جهانی  ۲۰۱۸در دسـته  ۱۰۲کیلوگرم و در قطر کاپ هم در دسـته
 ۱۰۹کیلوگـرم شـرکت کـرد .البتـه ایـن وزنه بـردار در این دو مسـابقه که گزینشـی
المپیـک  ۲۰۲۰نیـز بـود وزنه نزد و فقط وزن کشـی کـرد و تسـت دوپینگ داد.
در دسـته  ۱۰۹کیلوگـرم هـم کـه علـی هاشـمی قهرمـان جهـان و کیا قدمـی حضور
دارنـد ،الکسـاندر زایچیکـوف که برنز المپیـک  ۲۰۱۶را در کارنامـه دارد ،وزنه میزند.
قزاقستان با  ۱۰وزنه بردار مرد و  ۸زن در این مسابقات شرکت میکند.
ترکیب تیم ملی مردان قزاقستان به شرح زیر است:
 ۵۵کیلوگرم :آرلی چانتی
 ۶۷کیلوگرم :فرهاد خارکی
 ۸۱کیلوگرم :دنیس اوالنف ،سامینوف
 ۸۹کیلوگرم :نجات رحیم اوف
 ۹۶کیلوگرم :ایلیا ایلین ،رستم سیبای
 ۱۰۹کیلوگرم :الکساندر زایچیکوف ،برسانوف
 ۱۰۹+کیلوگرم :سلیم خان ابوبکروف

ستایش روزنامه عربی از بشار رسن به دلیل گل
زیبایش به سایپا
گل زیبایـی کـه بشـار رسـن
در دیـدار برابـر سـایپا بـه ثمر
رسـاند سـتایش یـک روزنامه
عربـی را بـه دنبـال داشـت.
بـه گزارش ایسـناوبـه نقل از
العربـی الجدیـد ،تیـم فوتبـال
پرسـپولیس در هفته بیسـت و
پنجـم رقابتهـای لیـگ برتـر
در ورزشـگاه آزادی از سـایپا
پذیرایـی کـرد و توانسـت بـا
نتیجـه سـه بـر دو به پیـروزی
برسـد تـا فاصلـه اش را بـا
نزدیـک تریـن تعقیـب کننـده
خـود بـه پنـج امتیـاز افزایش دهـد .در ایـن دیدار سـایپا خیلـی زود و در همـان ابتدا
توانسـت توسـط معین عباسـیان به گل برسـد اما در همان نیمه نخسـت بشـار رسن
توانسـت بـا ضربـهای تماشـایی کار را بـه تسـاوی بکشـاند.
روزنامـه العربـی الجدیـد به سـتایش از بشـار بعد از ایـن گل زیبا پرداخـت و با تیتر"
شـلیک میلیمتـری یـک گل خـاص بـه نام بشـار رسـن ثبت شـد" نوشـت :بازیکن
عراقـی تیـم فوتبـال پرسـپولیس با گلـی که به ثمـر رسـاند در پیروزی تیمـش برابر
سـایپا نقش داشـت .رسـن توانسـت با گل خـود پرسـپولیس را که در خانـه غافلگیر
شـده بـود به بـازی برگرداند .ایـن هافبک عراقـی تیم فوتبال پرسـپولیس با شـوتی
هوشـمندانه تـوپ را نزدیـک به نقطـه پنالتی بـه سـقف دروازه کوبید تـا حاضران در
ورزشـگاه را خوشـحال کند.

