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سیاستانقباضیسردارآجورلو درنقلوانتقاالتاستقالل

گزارش

آشناییباخریداحتمالیاستقالل

ژان کارلوس،بدل جانواریو!
گروه ورزش/یکی از اولویت های استقالل در بازار نقل و انتقاالت تابستانی
جذب یک هافبک بازی ساز است و برای این منظور ریکاردو ساپینتو نام چند
بازیکن خارجی را در اختیار مدیران باشگاه قرار داده که در صدر این فهرست
نام ژان کارلوس قرار دارد؛همان بازیکنی که فصل گذشته فرهاد مجیدی هم
به دنبال جذبش بود اما در نهایت موفق نشد.ژان کارلوس هافبک برزیلی و
 30ساله باشگاه نائوچیکوی برزیل است و فصل گذشته برای این تیم در 11
بازی توانست دو بار گلزنی کند.ژان کارلوس فقط در دو مقطع و سال های
 2010و  2016حضور در سطح اول فوتبال برزیل را تجربه کرده است.او
در سال  2010برای پالمیراس سه بار در سری  Aلیگ برزیل و شش سال
بعد هم با سائوپائولو سه بار در سری  Aبرزیل به میدان رفت.در بقیه سال ها
این هافبک برزیلی در سری Bلیگ برزیل توپ زده است و در این رقابت ها
در مجموع  137بازی توانسته آمار  24گل و  25پاس گل را به نام خود ثبت
کند.فصل گذشته این بازیکن که قــراردادش را تا سال  2024با نائوچیکو
تمدید کرده بود ،به شدت مورد توجه استقالل قرار گرفت و مذاکرات جدی
بینطرفیننیزانجامشدامادرنهایترقمدرخواستیتیمبرزیلیبرایصدور
رضایتنامهژانکارلوسحدود 700هزاردالربودوبههمیندلیلآبیپوشان
از جذب این بازیکن منصرف شدند.اما حاال و در روزهایی که استقالل در بازار
نقلوانتقاالتعملکردخوبینداشتهاست،مدیرانباشگاهدرنظردارندبایک
خرید خوب خارجی ،عقب افتادن در بازار را جبران کنند .ژان کارلوس همان
گزینه ای است که جذب او می تواند یک بار دیگر محبوبیت مصطفی
آجورلو را نزد هواداران افزایش دهد.گفته می شود استقاللی ها
برایجلبرضایتهمتایانخوددرباشگاهبرزیلیرقم 600هزار
دالرراپیشنهاددادهاندوبهاحتمالفراواناینپیشنهادباپاسخ
مثبتباشگاهبرزیلیمواجهخواهدشد.درصورتیکهتوافقنهایی
شوداحتماالبهزودیبازیکنبرزیلیمدنظراستقاللیها
برای انجام مذاکرات نهایی و عقد قرارداد وارد تهران
خواهد شد .احتمال حضور ژان کارلوس وقتی در
استقالل قوت میگیرد که این بازیکن در صفحه
شخصی اش ،صفحه رسمی باشگاه استقالل
و همچنین صفحه رافائل سیلوا مدافع برزیلی
اینتیمرابهصفحاتدنبالشدهتوسطخودش
اضافه کرده است.سبک بازی ژان کارلوس تا
حدودزیادیشبیهفابیوجانواریواستوحضوراو
به ویژه پشت ضربات ایستگاهی می تواند خاطرات
شیرین یکی از محبوب ترین ستاره های خارجی
استقالل را برای هــواداران آبی زنده کند.گفتنی
است ژان کارلوس این فصل با  7گل زده بهترین
گلزنتیمشدرسری Bلیگبرزیلهمبودهاست.

ر یز ش
قهر ما ن!
گــروه ورزش /در حالی که فهرست پرسپولیس
تقریبا تکمیل شده و از دیروز هم تمریناتش را آغاز
کرده ،روزی نیست که اخبار نگران کننده از باشگاه
استقالل رسانه ای نشود .روند کند نقل و انتقاالت
باشگاه از یک سو و سیاست انقباضی باشگاه برای
جذب ستاره داخلی و بازیکن خارجی از سوی دیگر
باعث شده امــروز آبی ها در حسرت جذب ستاره
بمانند و حتی شاید در ادامه حسرت جدایی ستاره
هایفصلگذشتهراهمبخورند.مذاکراتمسئوالن
باشگاه استقالل با برخی ستاره های فصل گذشته
تیممثلامیرحسینحسینزاده،رافائلسیلوامدافع
برزیلی و عارف غالمی مدافع تیم ملی با وجود اعالم
رسانه های نزدیک به مدیریت و باشگاه ،نه تنها به
توافق منجر نشده بلکه پدیده فصل گذشته تیم و دو
ستارهخطدفاعیآبیهادرنیمفصلدوم،درآستانه
جدایی قرار گرفته اند .فصل گذشته را استقالل با
مدافعانیچون یزدانی،مرادمند،آغاسی،دانشگرو
چشمی آغاز کرد و در ادامه با اعزام مرادمند و یزدانی
به خدمت سربازی ،فرهاد مجیدی سرمربی آبی ها
اقــدام به جذب سیلوا کرد و با بهبودی مصدومیت
عارف غالمی او هم به ترکیب برگشت و این دو در
خط دفاعی جانشین ســربــازان استقالل شدند و
اتفاقا عملکرد بسیار خوبی هم داشتند و جای خالی
مرادمند و یزدانی به چشم نیامد .اما در پایان فصل
که با قهرمانی مقتدرانه آبی ها و ثبت کمترین گل
خــورده تاریخ ادوار لیگ برتر همراه بــود ،شوک
بزرگیبهاستقاللواردشدونهتنهافرهادمجیدی
باوجودداشتنقراردادازاینتیمرفتبلکهرودی

گیتاریست آبی ها در سپاهان؟

سیدجالل نمی تواند
روی نیمکت بنشیند!
پس از خداحافظی سید جالل حسینی از دنیای بازی
فوتبال،باشگاهپرسپولیسبهطوررسمیاعالمکردکهاو
فصلآیندهبهعنوانعضوکادرفنیهمراهسرخهاخواهد
بودودراینزمینهمذاکراتیانجاموتوافقاتیحاصلشده
است.نکتهجالبایناستکهحسینیبراینشستنروی
نیمکتپرسپولیسباچالشهاییروبهرواست.براساس
قوانین لیگ برتر فوتبال ایران ،سرمربی تیم لیگ برتری
حتما باید دارای مدرک مربیگری درجه  Aآسیا باشد و
دستیارانش هم حداقل باید مدرک مربیگری درجه B
داشته باشند .به عبارت دیگر ،تنها افرادی میتوانند به
عنوانمربی،کارتحضورروینیمکتتیملیگبرتریرا
دریافتکنندکهیامدرکدرجه Aیاحداقلمدرکدرجه
 Bمربیگریداشتهباشند.یعنیحسینیبایدیکیازاین
مدارکراداشتهباشدتابتواندبهعنوانمربیروینیمکت
پرسپولیسبنشیند.حسینیدرمرحلهاولبایددرکالس
مربیگری درجه  Cآسیا شرکت کند و بعد از دریافت این
مدرک،باتوجهبهقوانینبایدحداقلیکسالصبرکندتا
بتوانددرکالسمربیگریدرجه Bشرکتکند.بنابراین
عمال در فصل آینده سید جالل حسینی نمیتواند به
عنوان مربی کارت دریافت کند و روی نیمکت بنشیند.
حاال که پرسپولیسیها تصمیم دارنــد از کاپیتان تیم
شان در کادر فنی استفاده کنند ،دو راه دارند؛ یا باید قید
نشستنحسینیروینیمکترابزنندواوازرویسکوها
نظارهگر کار باشد یا نام او را به عنوان یکی از اعضای غیر
مربی مانند بازیکن در فهرست قرار دهند و برایش کارت
دریافت کنند که البته بعید است گلمحمدی تن به این
موضوعبدهدکهنامحسینیبهعنوانبازیکندرفهرست
تیم باشد و عمال سهمیه یکی از بازیکنان باالی ۲۳سال
تیمرااشغالکند.

شروعتمریناتاستقاللازچهارشنبه
تیمفوتبالاستقاللازروزچهارشنبهکارخودرابهطوررسمی
در فصل جدید آغاز می کند.طبق هماهنگی که مسئوالن
استقاللباریکاردوساپینتوانجامدادهاند،اینمربیبههمراه
دستیارانخارجیخودروزدوشنبهبهتهرانمیرسدوبعداز
انجامبرخیامورازروزچهارشنبهقصدداردتمریناتاستقالل
را آغاز کند.مدیران باشگاه استقالل از هفته های گذشته
عملیات ترمیم و بازسازی چمن مجموعه ورزشی انقالب را
شروعکردندوحاالاینزمینبهشرایطمناسبیرسیدهاست.

امضایقراردادگولسیانیباپرسپولیس

ژستد و محمد دانشگر نیز از این تیم جدا شدند و در
ادامه ریزش شاکله تیم قهرمان ،حاال خبر می رسد
که سیلوا ،غالمی ،وریا غفوری و ارسالن مطهری هم
رفتنی هستند .البته بیشترین نگرانی هــواداران و
پیشکسوتانآبیازبابتخطدفاعیوازدستدادن
ترکیبموفقدژمستحکماستقاللاستچراکهفصل
گذشته خط دفاعی نقطه قوت تیم بود و حفظ شاکله
دفاعی می توانست تا حدود زیادی موفقیت آبی ها را
درفصلآیندههمتضمینکند.سیلوامدافعبرزیلیتا
هفته گذشته به توافق نزدیک بود اما به یک باره اعالم
شد او با باال بردن رقم درخواستی که گویا  ۷۰۰هزار
دالربــوده ،از اردوگاه آبی دور شده است .همزمان با
این خبر بد برای ّآبی ها به شکل عجیبی بحث جذب
ژان کارلوس رسانه ای شد و بازیکن برزیلی را پیش
کشیدند تا ذهن هــوادار از جدایی احتمالی ستاره
خط دفاعی استقالل منحرف شود .البته این اتفاق
بارها در نقل و انتقاالت تابستانی باشگاه استقالل
رخ داده است به طور مثال زمانی که دانشگر جدا شد
و با سپاهان قرارداد بست ،سریع در فضای مجازی و
رسانه ای از ماندن و تمدید قرارداد سیلوا خبر دادند.
حاالهمکهبحثجداییسیلواجدیشدهناگهاناسم
ژان کارلوس مطرح می شود و در ادامه برای منحرف
کردنذهنهوادارمعترضوخستهازجداییاحتمالی
عارفغالمینامسامانفالحورایانتفضلیبهعنوان
گزینه های استقالل مطرح می شود! البته بحث رفع
موانعبازگشتسیاوشیزدانیمدافعسربازاستقالل
هم مطرح است ،موضوعی که هنوز به جدیت دنبال
نمی شود .هواداران استقالل که با این ترفند عجیب

بوی جدایی از استوری سیلوا!

با جذب سجاد شهباززاده و تمدید قرارداد آرمان رمضانی و البته زمزمههای جدی مبنی بر
پیوستنکاوهرضاییبهجمعآبیها،بهنظرمیرسدارسالنمطهریجاییدربرنامههایسرمربی
پرتغالی باشگاه برای حضور در ترکیب اصلی ندارد.حاال احتمال دارد مطهری که فصل گذشته هم
چندان از دقایقی که به کار گرفته میشد رضایت نداشت ،برای فصل آینده در تیم جدیدی
توپ بزند.مهاجم سابق ذوبآهن و تراکتور که در زمان حضورش در استقالل سه بار
دروازه پرسپولیس را باز کرد و به واسطه گلهای حساس اش محبوبیت باالیی هم
بین هواداران استقالل پیدا کرد ،یکی از گزینههای سپاهان برای تقویت خط حمله
است .بازیکن  ۲۹سالهای که فصل بعد را هم با استقالل قرارداد دارد اما آن طور که از
اصفهان خبر میرسد ،مدیران سپاهان شرایط جدایی این بازیکن را بررسی کرده اند
و به دنبال جذب گلزن استقاللیها هستند.مطهری به خوبی می داند با توجه به ترافیک
خط حمله در استقالل احتماال او در صورت ماندن بیشتر روی نیمکت خواهد بود.

ویژه

آفساید

رافائل سیلوا مدافع برزیلی فصل گذشته در الفیصلی
عربستان بــود که در نقل و انتقاالت زمستانی به
استقالل پیوست.طی روزهـــای گذشته مدیران
استقالل از طریق مدیربرنامه های سیلوا باب مذاکره
را با این بازیکن باز کرده بودند و حتی گفته شد طرفین
به توافق شفاهی دست یافته اند اما استوری که سیلوا
منتشر کرد ،به نظر نشانه ای از پایان همکاری طرفین
است.سیلوا در این استوری نوشته است که هواداران
استقالل همیشه در قلب من هستند تا بدین صورت
جدایی خود را اعالم کند .باید دید واکنش مدیران
باشگاه در این باره چه خواهد بود.

از سوی منابع رسانه ای نزدیک به باشگاه مواجه شده
اند انتقادشان از مدیریت بیشتر شده به ویژه وقتی
شنیدهمیشودپرسپولیسوسپاهانباارقامهنگفت
ستاره های استقالل و لیگ و تیم ملی را جذب کرده
اند یا در حال جذب بازیکنان خارجی با ارقام باالی
 700هزار دالر هستند! برای هوادار استقالل این
سوال مطرح است که اوال کارگزار  500میلیاردی
کجاستکهمدیریتباشگاهباوسواسیعجیبومثل
باشگاهیکهپولوبودجهکافیندارددرحالمذاکره
با بازیکنان است و سعی می کند سراغ ستاره ها نرود
و برای ستاره های خودش هم سقف قرارداد گذاشته
است؟ثانیااگرنگرانیباشگاهازابالغیهجدیدسازمان
لیگ برای رعایت سقف قرارداد است چرا رقبا که تیم
شان را با ارقام چند ده میلیاردی بسته اند نگران این
قضیه نیستند؟ طبق اعالم رسانه ها کاسیانو مهاجم
خارجی مدنظر پرسپولیس برای حضور در این تیم
باید 300هزاردالرپولرضایتنامهبهباشگاهسابقش
بدهدو 350هزاردالرهمخودشخواستهاست.اگر
این ارقام و اعداد درست باشد چه فرقی بین باشگاه
پرسپولیس و استقالل برای جذب بازیکن خارجی
وجود دارد که سرخ ها به راحتی از توافق با کاسیانو
خبر می دهند و آبی ها نگران افزایش دستمزد سیلوا
هستند که در نیم فصل دوم امتحانش را پس داده و
هندوانهسربستهنیست؟هوادارانبابتاینسواالت
نهتنهاپاسخیشفافوروشنازسویمدیریتباشگاهو
دیگرارکانآندریافتنکردهاندبلکهبااخباروشایعاتی
که هر روز درباره حضور سردار آجورلو در فدراسیون
فوتبالشنیدهمیشود،نگرانیشانافزایشمییابد.

اختالف مثلث مسی ،نیمار و امباپه باال گرفت
اینروزهارسانههایمختلففرانسهواسپانیاازقرار
گرفتننامنیماردرفهرستسیاهپاریسنژرمنخبر
می دهند.سران باشگاه فرانسوی به دنبال فروش
نیماردرنقلوانتقاالتتابستانیهستندوبهنظرمی
رسد این تصمیم پاری سن ژرمن از اختالف نیمار با

امباپه نشئت می گیرد.تالش های پاری سن ژرمن
برای فروش ستاره برزیلی اش باعث شده لیونل
مسیابرستارهآرژانتینیودوستنزدیکنیماروارد
این کارزار شود.طبق گزارش نشریه «لو پاریزین»
مسی از مسئوالن باشگاه فرانسوی خواسته تا از

با اعالم مدیرعامل باشگاه نساجی مسعود شجاعی فصل
آیندههمدراینتیممیماند.تمریناتپیشفصلتیمفوتبال
نساجی از چهارشنبه هفته گذشته زیر نظر حمید مطهری و
کادرفنیجدیدقائمشهریهاآغازشد.ایندرحالیاستکه
مسعود شجاعی ،بازیکن باتجربه نساجی که قراردادش هم
با این باشگاه به اتمام رسیده به دلیل در سفر بودن و قرارداد
نداشتنبااینباشگاه،ازروزاولدرتمریناتشرکتنکرد.

خبر

خداحافظی وریا قطعی شد

این روزها جدایی وریا غفوری از استقالل به سوژه اصلی
هواداران این تیم تبدیل شده است .البته باشگاه به صورت
رسمی واکنشی نشان نداده اما نشست شبانه مصطفی
آجورلو با حسین حسینی و واکنش مجازی مدیرعامل
استقالل تکلیف وریا غفور ی را مشخص کرد.آجورلو با
استفاده از کلمه کاپیتان برای حسینی دیدگاه خود را
در قبال وریا غفوری علنی کرد ،اگر چه شاید گفته شود
حسینی کاپیتان دوم است و آجورلو به همین دلیل از لفظ
کاپیتان استفاده کرده اما تمدید قرارداد با کاپیتان دوم
و مذاکره نکردن با کاپیتان اول نشان دهنده پایان کار
غفوری در استقالل خواهد بود.

پس از این که قرمزها نتوانستند محمد خدابندهلو را به خدمت بگیرند و ناامیدی از جذب احمد
نوراللهی ،یحیی گلمحمدی تصمیم گرفت بازهم به رضا اسدی اعتماد کند و او را یک فصل
دیگر در پرسپولیس نگه دارد .بازیکنی که طی چند وقت گذشته شایعاتی درباره احتمال
جداییاشازپرسپولیسوحضورشدرلیگتایلندمطرحشدهبود.یحییبهصورترسمی
از رضا درویش درخواست کرده قرارداد اسدی تمدید شود اما تاکنون مدیران پرسپولیس
تماسی با مدیربرنامههای اسدی یا خود این بازیکن برای مذاکره بر سر تمدید قرارداد
برقرارنکردهاند.گفتهمیشودمدیرانپرسپولیسخواستارتخفیفازسویرضااسدی
هستند و این بازیکن برای ماندن در پرسپولیس باید از مواضع خود نسبت به فصل
گذشته کوتاه بیاید.پیش از این برخی رسانهها از مذاکره اسدی و مدیربرنامههایش
با مدیرعامل پرسپولیس خبر داده بودند که پیگیریهای خبرنگار فوتبالی حاکی از آن
است تا این لحظه خبری از مذاکره رسمی پرسپولیس با اسدی نبوده است.

خریـدهاینجومـیدربالتکلیفـی!
گــروه ورزش /سازمان لیگ فوتبال تاکید کرد
قــراردادهــایــی را کــه ب ــاالی سقف تعیین شده
باشد ،ثبت نخواهد کرد و دستگاههای نظارتی
باید در صورت اثبات تخلف ،به پرونده باشگاهها و
بازیکنان ورود کنند .با تصمیم سازمان لیگ و برای
جلوگیری از باال رفتن قیمت بازیکنان در نقل و
انتقاالت تابستانی ،قرار است قانون سقف قرارداد
اجرایی شود؛ آنهم در حالی که باشگاههایی چون
استقالل ،پرسپولیس ،سپاهان ،گل گهر و ...کار
خود را برای جذب بازیکن یا تمدید قراردادها آغاز
کردهاند.صادقدرودگرعضوهیئترئیسهسازمان
لیگ فوتبال در این خصوص گفت«:سقف قرارداد
برای بازیکنان ملی پوش باالتر از  ۸میلیارد تومان
است و برای بازیکنان غیر ملی پوش پایینتر ولی
منطقیتر.بااینقانون،بازیکنضررنمیکندچون
صد درصد پولش را میگیرد .اگر این روند ادامه
داشته باشد تمام باشگاهها ورشکسته میشوند
و بازیکن نمیتواند بیش از  ۲۰ - ۳۰درصــد
قراردادشرابگیرد.قراردادهاثبتنشدهاستحتی
اگرقراردادیامضاشدهباشدامادرچارچوبمصوبه

شجاعیدرنساجیماندنیشد

شرط پرسپولیس برای تمدید قرارداد اسدی

قراردادهای باالی سقف ثبت نمیشود

سازمانلیگنباشدآنقراردادثبتنخواهدشد».با
این حساب بیش از نیمی از قراردادهایی که تا االن
امضاشده،غیرقابلثبتخواهدبود.درحالیدوباره
صحبتازاعمالقانونسقفقرارداددرفوتبالایران
میشودکهاهالیاینرشته،باتوجهبهتجربهگذشته
تخوردهیادمیکنند.
ازآنبهعنوانطرحیشکس 
در این میان این سؤال به وجود میآید که تکلیف
قراردادهای امضا شده تا پیش از اعمال محدودیت
و تعیین سقف قرارداد چه میشود؟ آیا بازیکنی که
باالتر از سقف ،قراردادی را با باشگاهی امضا کرده
حاضر به کاهش رقم قراردادش میشود؟ در سوی
دیگریکقراردادهمکاریرسمیبینطرفینامضا
وتعهداتیضمانتشدهاست،آیانهادیمثلسازمان
لیگ اختیار ملغی اعالم کردن این قراردادهای
همکاری را که طبق مقررات وقت امضا شده است،
دارد؟مورددیگریکهدراجرایدوبارهاینقانوندر
فوتبالایرانوجودداردایناستکههمیشهراههای
فراریبرایدورزدناینقانونوجودداشتهاست.در
سالهایگذشتهکهسقفقراردادباالیسرفوتبال
ایران قرار گرفت ،باشگاهها روی کاغذ و در قسمت

گئورگیگولسیانی،مدافعفصلگذشتهسپاهانمدتیقبل
ودرزمانحضورشدرخارجازکشورمانباقراردادیدوساله
بهپرسپولیسپیوست.اینبازیکنگرجستانیکهپنجشنبهبه
ایرانآمد،پسازحضورشدرتهرانبهساختمانپرسپولیس
رفتوقراردادخودرابااینباشگاهامضاکرد.

مبلغقرارداد،سقفرارعایتمیکردندولیدرپشت
پرده توافق دیگری بین طرفین صورت میگرفت
که غیر از مبلغ تعیین شده در قــرارداد ،آپشنهای
دیگرینظیرخودرو،سهام،میلگرد،آپارتمانو...
رابرایبازیکنفراهممیکرد.حالاگربنابراجرای
این قانون در این مقطع باشد ،چه تضمینی وجود
دارد که باشگاهها به اندازهای که تعهدشان باالتر از
سقف قرارداد است ،این مبلغ را با ابزارهای دیگر
برای بازیکن تحت قراردادشان جبران نکنند؟ این
درحالیاستکهسازمانلیگبهعنوانیکمرجع
تصمیمگیرندهبرایباشگاههایایرانیمیتوانست
برای مقابله با افزایش بیرویه رقمهای قرارداد و
بازار سیاهی که در این بین توسط عدهای ایجنت
وداللبهراهافتاده،ازراههایدیگریورودکند.به
طورمثالمیشدباکاهشسهمیهبازیکنانباالی
 23سال (یا هر سقف سنی دیگر) تا حدی در بازار
عرضه و تقاضا دخالت میکرد .همچنین میتوان
با صدور بخشنامهای از سود میلیاردی ایجنتها و
داللهاومدیرانبرنامهجلوگیریکردکهالبتهاین
موضوعهمنیازبهنظارتدارد.
تصمیمخودبرایفروشنیمارمنصرفشوند.بازیکن
ساالریدرپاریسنژرمنبهنظرمیرسداینباشگاه
متمول فرانسوی را در آینده دچار مشکالت حادی
خواهد کرد.مثلث آتشین پاریسی ها یعنی مسی،
نیمار و امباپه این روزها درگیری دارند و به نظر می
رسد باشگاه فرانسوی برای حل این مشکل بزرگ
بایدسریعدستبهکارشودتاتیمضربهنخورد.

اخبار

کنایه فدراسیون جهانی بسکتبال به ایران

شکست اول تصادفی نبود!
تیم ملی بسکتبال ای ــران در آغــاز پنجره
سوم انتخابی جام جهانی  ،2023مقابل
قزاقستان بــا نتیجه  68بــر  60متحمل
شکست شــد .ایــن دومــیــن شکست تیم
ایران مقابل قزاقها در سال  2022بود.
فدراسیون بسکتبال قزاقستان در گزارش
این بــازی نوشت« :ایــران به قصد انتقام و
جبران شکست دور رفت به قزاقستان آمده
بود و این موضوع از حضور حامد حدادی،
اسطوره با تجربه ایرانی که برای نخستین
بار در مسابقات انتخابی جام جهانی به کار
گرفته میشد ،مشخص بود .حدادی برای
تماشاگرانقزاقستانیکامالآشنابودچون
در مسابقات انتخابی جام جهانی قبلی،

خون همه را به جوش آورده بود .حضور او در
قزاقستان ،از رقابتی نفسگیر خبر میداد.
اماپیروزی 41بر 35قزاقستانمقابلایران
درپایاننیمهنخستنشانمیدهدقزاقها
چیزی از حریف کم نداشتند و پیروزی در
دسترس آنهــا بــود .دیمیتری گاوریلوف
اگرچهحتییکامتیازهمدرایندیدارکسب
نکرد ولی حامد حــدادی ،رهبر تیم ایران
را کامال از کار انداخت .حدادی در دقیقه
پایانی بازی به دلیل خطای فنی ،مجبور به
ترک زمین شد و قزاقستان در نهایت  68بر
 60به پیروزی رسید .کسب دومین پیروزی
قزاقستانمقابلایراننشاندادکهپیروزی
دربازینخستهمتصادفینبودهاست».

 3رشته در آستانه حذف از بازیهای اسالمی
اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی
به پنجمین دوره بــازی های همبستگی
کشورهای اســامــی از احتمال حذف
سه رشته از رقابتهای قونیه خبر داد و
گفت« :به رغم زمان تعیین شده به منظور
اعالم اسامی ورزشکاران و کادر فنی برای
فدراسیونها و حضور در بازی های قونیه،
متاسفانه هنوز دو  ،سه فدراسیون از جمله
دوومیدانیاسامینفراتخودرابرایثبت
نام اعالم نکردهاند که با توجه به اتمام زمان
تعیینشده،ممکناستازسویمسئوالن
برگزار کننده بازیها ،از حضور در این
رقابتها حذف شوند که در این صورت

مسئولیت هرگونه عواقبی برعهده خود
فدراسیون خواهد بود .همچنین با توجه
به تخصیص سهمیه  25درصــدی کادر
فنی از سوی کمیته برگزاری بازیها که
شامل همه  57کشور حاضر در این رقابت
هاست،تالش کردیم این درصد سهمیه
سرپرستان و مربیان را افزایش دهیم که
موفقهمشدهایمولیهنوزبهنقطهایدهآل
نرسیدیم بنابراین با توجه به محدودیت
میزبان بــرای اسکان مربیان در دهکده
ورزشــکــاران ،شاید مجبور شویم برخی
از اعضای کادر فنی تیمها را در خارج از
دهکده اسکان دهیم».

