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اخبار

پس از اتمام مسابقات تیروکمان معلوالن
قهرمانی جهان در هلند به نظر میرسد که
یکی از کمانداران تیم در بازگشت به کشور،
تیم ملی را همراهی نکرده و همچنان در هلند
مانده است.
به گزارش ایسنا ،پس از پایان مسابقات
تیروکمان قهرمانی جهان معلوالن در هلند و
کسب یک مدال طال در کامپوند تیمی مردان و
یک سهمیه در میکس تیم کامپوند و  ۶سهمیه
در ریکرو و کامپوند انفرادی زنان و مردان ،این
طور به نظر میرسد که پوریا جاللی پور یکی
از کمانداران ریکرو که موفق به کسب سهمیه
بازیهای پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو شده بود،
همراه تیم به ایران برنگشته و شائبه پناهندگی
وی مطرح شده است.
غالمرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون
تیروکمان که خود نیز همراه تیم ملی در هلند
حضور داشت ،دراین باره به ایسنا گفت:
در حال حاضر تیم ریکرو زنان و مردان برای
شرکت در مسابقات قهرمانی جهان به منظور
کسب سهمیه بازیهای  ۲۰۲۰المپیک در هلند
به سر میبرند و امید نجاری سرپرست تیم نیز
در این مسابقات حضور دارد و پیگیر این قضیه
هستند تا ببینیم پوریا جاللی پور در کجا به
سر میبرد و به چه علتی همراه تیم به ایران
برنگشته است.
وی تاکید کرد :به هر صورت منتظر بازگشت
تیم ایران هستیم تا از رئیس انجمن تیروکمان
معلوالن جویای این ماجرا شویم.

قبل از شروع تمرینات پارس جنوبی
صورت میگیرد

دعا می کنم تیمم از شر دروغ و فریب نجات پیدا کند

برانکو  ۶۰۰هزار یورو در تهران
میگیرد

یکی از کمانداران معلول از هلند
بازنگشت!

اخبار

مصاحبه توفانی فرهاد مجیدی درباره جدایی از استقالل

بخشی از طلب کرواتها آماده شد

باشگاه پرسپولیس بخشی از مطالبات
سرمربی تیمش را تهیه کرده تا به او به پرداخت
کند.
به گزارش ایسنا ،پس از تالشهای فراوان،
مدیران باشگاه پرسپولیس توانستند مبلغ
مطالبات برانکو ایوانکوویچ را فراهم کنند تا با
پرداخت به او قرارداد سال آینده خود را با این
مربی همچنان باقی نگه دارند.
با وجود این که پیش از این ایرج عرب اعالم
کرده بود برانکو و دستیارانش حدود یک میلیون
یورو طلبکار هستند اما در نهایت مبلغ ۶۰۰
هزار یورو فراهم شده تا به برانکو پرداخت شود.
با توجه به مشکالت تحریم امکان واریز پول
به حساب برانکو وجود ندارد ،پرسپولیسیها در
تماسی با سرمربی تیمشان از او خواستند پس
از حضور در تهران ،نقدا مطالبات را دریافت
کنند.

جهانورزش

فرهاد مجیدی سرمربی جدید تیم امید ایران در
مصاحبه ای رازهای جدایی خود از استقالل را با
هواداران در میان گذاشت.
به گزارش ورزش سه ،این گفت و گو شامل نکات
پرشماری است که تک تک آنها قابل بحث است.
او بعد از نیم فصل حضور در کادر فنی استقالل با
گالیه تیمش را ترک می کند و این مسئله ای است
که برای اغلب نفرات کلیدی باشگاه رخ داده است .
بدون پیش داوری و صحبت بیشتر این مصاحبه
جنجالی را بخوانید:
آقای مجیدی ،از تیم امید شروع کنیم .روند

مذاکرات به چه صورت بود و آیا درباره دستیاران
خود تصمیمی گرفتید؟
چند روز قبل با تماس آقای استیلی مذاکرات
شروع شد و در جلسه با آقای تاج به نتیجه نهایی
رسیدیم .درباره تیم امید حتما بعد از اردویی که
در پیش داریم صحبتهای الزم را انجام میدهم.
فعال این را بگویم که با همه وجود تالش میکنم تا
بهترین نتیجه را کسب کنیم .امیدوارم با حمایت
فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک و وزارت
ورزش بتوانیم بعد از سالها به المپیک توکیو صعود
کنیم.
چه اتفاقی افتاد که از استقالل جدا شدید؟
بعد از مصاحبهای که در پایان بازی با سپیدرود
انجام دادم و اعالم کردم که میتوانم یک استقالل
متشخص و جذاب بسازم ،انگار نقشههای بعضی
از آقایان در باشگاه استقالل دچار مشکل شد.
چون پروژه بعضی از افراد زیرمجموعه آقای فتحی
این بود که از کانال خودشان مربی خارجی به
استقالل بیاورند.
مدیران استقالل بعد از انتخاب شما به
عنوان سرمربی موقت تاکید داشتند که مجیدی
نمیخواهد فصل آینده سرمربی استقالل باشد.
اما از مصاحبههای شما بعد از پایان لیگ چنین
موضوعی برداشت نشد و گویا عالقه داشتید که
سرمربی استقالل باقی بمانید.
من برای سرمربیگری در استقالل دست به
کارهای کثیف نزدم .در شب بازی با پدیده به
آقای فتحی تاکید کردم که حتما باید مربی بزرگ
خارجی بیاورید اما به عنوان یک سرمربی وقتی
بیشتر متوجه بحرانهای درون تیم و درون باشگاه
شدم ،وقتی بیشتر در جریان بیپولیهای باشگاه
قرار گرفتم ،ترجیح دادم که اعالم کنم میتوانم
فصل آینده این تیم را اداره کنم .اصرار و عجلهای
هم نداشتم .منتهی این روزها فهمیدم که انگار
برخی تصمیمها با خطدهی مشاوران و شانتاژ
رسانهای به آقای فتحی تحمیل میشود! متاسفانه
باید به اطالع هواداران برسانم که اخبار و اطالعات
محرمانه باشگاه را به صورت مخفیانه دراختیار
رسانهها و شبکههای اجتماعی میگذارند تا از آنها

فرهاد مجیدی سرمربی جدید تیم امید ایران در مصاحبه ای رازهای جدایی خود از استقالل را با هواداران در میان گذاشت.

بعد از مصاحبهای
که در پایان بازی
با سپیدرود انجام
دادم و اعالم
کردم که میتوانم
یک استقالل
متشخص و
جذاب بسازم،
انگارنقش ههای
بعضی از آقایان
در باشگاه
استقالل دچار
مشکل شد
حمایت شود! فکر و ذکرشان شهرت و محبوبیت و
دیده شدن است.
از مصاحبه چند روز قبل شما این طور برداشت

شد که علیه علی خطیر مسائلی را عنوان کردید .آیا
تاییدمیکنید؟
من کاری به برداشت دیگران ندارم اما درباره
این آقا که اسم بردید برای من جای تعجب دارد
که چطور اجازه میدهند فردی که  ۱۰ماه است
به باشگاه استقالل آمده و تجربهای هم ندارد،
مسئولیت تیم بستن و انتخاب سرمربی را برعهده
بگیرد؟! چرا مدیران ورزش ما چنین اجازهای را
میدهند؟ هر بار هم که اعتراضها بیشتر میشود،
خطیر شماره یک میرود و خطیر شماره دو میآید!
همین االن توجه کنید به اینکه مثل قبلیها مبلغ
قرارداد واقعی سرمربی خارجی را اعالم نمیکنند.
چه اشکالی دارد با مردم صادق باشید؟
موضوع دیگری که آخر مشخص نشد،
مسئولیت تیم بستن بود .چه اتفاقی افتاد که هفته
قبل اعالم کردید ،این کار را انجام نمیدهید؟
در جلسهای که در العین با مدیران باشگاه
داشتم ،گفتم که برای فصل آینده صالح نیست
برخی بازیکنان در تیم بمانند .از آن روز ناگهان

سیر تا پیاز بازیهای هفته سوم تیم ملی در لیگ ملتها

روسها با فرنگی کاران نامدار
خود راهی مینسک میشوند
با اعالم ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی روسیه
برای حضور در بازیهای اروپایی سال ۲۰۱۹
میالدی ،این کشور با ستاره های نامدار خود
در مسابقات حضور پیدا می کند.
رقابتهای کشتی بازیهای اروپایی سال
 ۲۰۱۹میالدی در  ۶وزن المپیکی روزهای  ۴تا
 ۹تیرماه سال جاری در شهر مینسک بالروس
برگزار میشود.

موضعشان تغییر کرد! آمده بودند در جلسه با
من درباره تیم بستن صحبت کنند اما وقتی نظرم
را شنیدند و فهمیدند بازیکنان مورد نظرشان در
لیست من نیستند ،به صورت پنهانی مشغول تیم
بستن شدند! به من به صورت شفاهی گفتند که
مسئولیت تیم بستن با ت و اما هر روز میشنیدم که
خطیر مشغول مذاکره با بازیکنانی بود که کیفیت
خیلی از بازیکنان جوان استقالل کمتر از آنها نبود.
یکبار با خطیر تماس گرفتم و به او گفتم که شما
صالحیت این کار را نداری و چرا در این مسائل
دخالت میکنی که جوابی هم نداشت.
گویا شما با بازیکنانی مثل حسینی ،وریا
غفوری و علی کریمی برای تمدید قرارداد صحبت
کرده بودید؟
بله ،به آقای فتحی گفتم هر کاری از دستم
بربیاید انجام خواهم داد .در جلسات مختلف خیلی
مسائل دیگر را هم شنیدم .فقط کافیست فهرست
بدهیهای استقالل را مرور کنید .وحشتناک
و تکاندهنده بود .مثال من با حسین حسینی
صحبت کردم .مبلغ توافق شده  ۵۰۰میلیون کمتر
از پولی بود که مدیران استقالل انتظار داشتند اما
گفتند که پولی نداریم! متاسفانه هواداران از خیلی

مسائل باخبر نیستند.
مدیرعامل باشگاه گفته است که تمایل داشتیم
فرهاد به کارش با ما ادامه بدهد ،ضمن آنکه خود
مجیدی هم تمایل داشت در استقالل بماند ،اما
به خاطر منافع ملی قرار شد فرهاد سرمربی تیم
امید شود.
از آقای فتحی ممنونم .ایشان به من لطف
دارند و امیدوارم همان طور که میگویند به
خاطر منافع ملی با جدایی من موافقت کردند در
باشگاه استقالل هم منافع استقالل به جای منافع
دوستیها ترجیح داده شود! من خیلی مسائل را
در این شرایط مطرح نکردم که اگر الزم باشد حتما
خواهم گفت .من برنامههای زیادی برای موفقیت
در استقالل داشتم اما اصول من با اهداف آقایان
تفاوت داشت .چون اجازه دخالت در کارم را به
کسی نخواهم داد و بله قربانگوی کسی هم نبودم
و نخواهم بود .یک ریال هم در این مدت از باشگاه
نگرفتم و دعا میکنم استقالل از شر دروغها و
فریبکاریها نجات پیدا کند .به هواداران استقالل
باید بگویم که همه تالشم را انجام دادم و امیدوارم
که دیر یا زود در کنار هم به دور از این زشتیها
استقالل رویایی مورد نظرمان را بسازیم.

والیبال به خانه برمیگردد
هفته دوم لیگ والیبال ملتها  2019با تداوم باالنشینی
بلندقامتان ایران در جدول ردهبندی پیگیری شد.
به گزارش ورزش سه ،ایران در هفته دوم با دو پیروزی سه
امتیازی دیگر مقابل آرژانتین و ژاپن و قبول یک شکست نزدیک
مقابل برزیل با  5برد و  1باخت در رده دوم جدول شانزده تیمه
لیگ والیبال ملتها  2019ایستاد.
در پایان هفته دوم برزیل با  6برد که  3برد آن دو امتیازی و با
نتیجه  2-3مقابل رقیبان رقم خورد با  15امتیاز (یک امتیاز کمتر
نسبت تیمهای ایران و فرانسه) در صدر جدول قرار دارد .ایران و
فرانسه تنها با یک شکست  2-3به ترتیب مقابل برزیل صدرنشین
و بلغارستان با  16امتیاز در رده دوم هستند .تیم روسیه نیز دیگر
تیم  5برده این مسابقات در رده چهارم قرار دارد .ایتالیا ،کانادا و
لهستان نیز که از دیگر مدعیان صعود به فینال هستند با چهار
برد در ردههای پنج تا هفتم قرار دارند .ایران در هفته سوم با سه
مدعی صعود روسیه پنج برده و کانادا و لهستان چهار برده روبرو
میشود.
در این مسابقات تیمهایی که فقط دو بازی از شش بازی را با
برد پشت سر گذاشتهاند تیمهای آرژانتین ،آمریکا ،صربستان،

ژاپن ،بلغارستان و آلمان هستند که در رتبههای هشتم تا سیزدهم
هستند .جز آمریکا که میزبان مرحله نهایی است و به صورت
خودکار در فینال حاضر خواهد بود پنج تیم دیگر شانس کمتری
برای صعود دارند .در قعر جدول نیز سه تیم استرالیا ،چین ،و
پرتغال هستند که فقط در یک بازی از شش بازی گذشته به برد
رسیدهاند.
هفته سوم شاید حساسترین هفته برای ایران است چرا که هر
سه تیم کانادا ،لهستان و روسیه از رقبای جدی ایران در راه صعود
به فینال شیکاگو  2019هستند و کسب نتیجه مطلوب در این سه
بازی ایران را به صعود نزدیکتر خواهد کرد.
کانادا تیم قدرتمند آمریکای شمالی همواره مقابل ایران نمایش
خوبی داشته و ایران جز در انتخابی المپیک  2016موفق به برد این
تیم نشده است .لهستان قهرمان دو دوره اخیر مسابقات قهرمانی
جهان همواره جدال نزدیکی با ایران داشته و غالبا ً بازیهای دو
تیم بازی نزدیک و پرحاشیهای بوده است .روسیه مدافع عنوان
قهرمانی نیز امسال فقط در بازی اول باخته و با کسب  5پیروزی
متوالی جدیترین و قدرتمندترین حریف ایران در هفته سوم
است.

ایتالیای جدید و گلزن در تمام نقاط ،مدعی جدید جامهای آینده

گلهای الجوردی در باغ سبز اروپا دوباره شکوفا شده است
ایتالیای فعلی گل زیاد میزند اما نه توسط مهاجمانش!
به گزارش سایت نود ،اظهارات روبرتو مانچینی در کنفرانس خبری
پیش از بازی تیم ملی ایتالیا مقابل بوسنی و هرزگوین در دور چهارم
مقدماتی یورو  2020ما را به یاد خاطرات نهچندان دور و و خوشمان از
الجوردیها انداخت .وقتی او گفت اخیرا مدافعان و هافبکهای تیمش
بیش از مهاجمان گل زدهاند و بازی تماشایی با گلزنی مهاجمان جذابیت
بیشتری دارد.
 13سال قبل را به یاد آوردیم؛ زمانی که بهترین گلزنان ایتالیا در جریان
قهرمانی در جامجهانی ،2006تنها  2بار تور دروازهها را گشود؛ تونی هر
 2بار مقابل اوکراین و ماتراتزی یک بار در آخرین بازی مرحله گروهی
و یک بار در آخرین بازی جام! میبینید که سنت گل زدن بازیکنان
غیر مهاجم از آن سال وجود داشته و کشیدن بار مهاجمان توسط
هافبکها و مدافعان ،اتفاق مرسوم تسری یافته تا همین امروز در اردوی
الجوردیهاست.
گلزنان متعدد ،مهاجمان کمکار
ایتالیای فعلی که در حال سربرآوردن از افتضاح تاریخی عدم صعود
به جامجهانی  2018است ،دستکمی از اسالفش ندارد؛ به همان نسبت

تست گیری کمالوند از استعدادهای
بوشهری و جمی

دارای تعدد گلزنان در پستهای مختلف .برتری  - 3صفر مقابل یونان در
انتخابی یورو  2020باعث شد قهرمان  4دوره جامجهانی برای اولین بار از
سال  1990در  6بازی متوالی کلین شیت کند .عالوه بر این ،تیم مانچو با
برتری در بازی مقابل یونان رکوردی شخصی در زمینه برتریهای متوالی
در بازیهای مقدماتی یورو ثبت کرد و صاحب هفتمین برد متوالی شد.
تیم ملی ایتالیا در هر یک از  20بازی اخیرش در مراحل انتخابی جام
ملتهای اروپا گل زده که این هم طوالنیترین روند گلزنی الجوردیپوشان
در این رقابتهاست .البته ایتالیا در این چارچوب بازی به بازی رکوردهای
جالبی ثبت کرد .در دور قبلی مقدماتی در ماه مارس ،این تیم میهمانش
لیختناشتاین را با نتیجه  6بر صفر شکست داد که این قاطعانهترین
بردش از ماه دسامبر سال  1962بود؛ زمانی که تیم ملی ترکیه را با همین
نتیجه شکست داد .در واقع آخرین باری که ایتالیا در یک بازی  6گل زد
 26سال پیش بود اما در آن بازی دروازهاش بسته نماند .در آن بازی از
مرحله انتخابی جام جهانی  ،1994ایتالیاییها تحت هدایت آریگو ساکی
مقابل تیم مالت با نتیجه  6بر یک به برتری رسیدند.
چرخه غیر تکراری
در آن بازی،گلهای چهارم و پنجم آتزوری از روی نقطه پنالتی توسط

فابیو کوالیارال ،مهاجم سامپدوریا به ثمر رسید و به این ترتیب روند گلزنی
بازیکنان غیرتکراری تیم ملی ایتالیا به پایان رسید .این تیم از  11ژوئن سال
 18 ،2017گل به ثبت رسانده بود که هر کدام از آن گلها به نام یک
بازیکن ثبت شد.
مانولو گابیادینی ،چیرو ایموبیله ،جورجو کیهلینی ،آنتونیو کاندروا،
لورنزو اینسینیه ،ماریو بالوتلی ،آندرهآ بلوتی ،لئوناردو بونوچی ،سیمئونه
زازا ،جورجینیو ،فدریکو برناردسکی ،کریستیانو بیراگی ،متئو پولیتانو،
نیوکولو بارال ،مویس کین ،استفانو سنسی ،مارکو وراتی و فابیو کوالیارال
این گلها را به ثمر رساندند .ایتالیا از مصاف قبلیاش با لیختناشتاین
در انتخابی جام جهانی تا مصاف دوبارهاش با این تیم در انتخابی یورو
 2020در یک بازی بیش از  2گل نزده بود که این روند هم به پایان
رسید.
با وجود استعدادهای درخشان موجود در خط حمله ،ناتوانی مهاجمان
در به دوش کشیدن بار اصلی گلزنی کمی عجیب است .شاید نسل
جدید مهاجمان به اندازه اسالفشان قدرتمند و کاریزماتیک نباشند اما در
فوتبال کمستاره امروز ،هنوز آن قدر جوان هستند که هواداران تیم به
درخشش آنها در آینده نزدیک امید داشته باشند.

سرمربی تیم پارس جنوبی قصد دارد از
استعدادهای بومی استان بوشهر و به خصوص
شهرستان جم تست گیری کند.
به گزارش روابط عمومی باشگاه پارس
جنوبی ،فراز کمالوند از روزی که هدایت پارس
جنوبی جم را برعهده گرفته ،در صحبت های
خود بر استفاده از نیروهای بومی در ترکیب
کادرفنی و بازیکنان تیمش تاکید کرده است.
او در جلساتی که با مسئوالن باشگاه داشته
نیز استفاده از بازیکنان بومی را در دستور کار
قرار داده و بر این اساس فهرستی از برخی
استعدادهای استان بوشهر و به خصوص
شهرستان جم در اختیار سرمربی و مدیرعامل
پارس جنوبی قرار گرفته است.
با تصمیم کمالوند قرار بر این شده تا قبل
از شروع تمرینات پارس جنوبی برای فصل
نوزدهم لیگ برتر این مربی از نفرات بومی
تست گیری کند .بر این اساس سرمربی پارس
جنوبی که روز یکشنبه از امکانات ورزشی
شهرستان جم بازدید کرده بود ،طی روزهای
آینده سفر دوبارهای به این شهر خواهد داشت
تا از همه بازیکنانی که خود را صاحب استعداد
می دانند تست فنی به عمل آورد.
زمان برگزاری این تست متعاقبا از سوی
باشگاه پارس جنوبی اعالم می شود و حضور
عموم در آن بالمانع خواهد بود.

سرخ ها تا دوشنبه فرصت دارند

آخرین وضعیت انتقال مهاجم تیم
فوتبال پرسپولیس به تیم یونانی

بحث انتقال علی علیپور از پرسپولیس به
مشتری یونانی اش تا یک هفته آینده به طور
کامل مشخص می شود.
به گزارش مهر ،باشگاه پرسپولیس قصد
دارد مذاکرات خود با باشگاه آاک آتن بر سر
انتقال علی علیپور را تا هفته آینده ادامه دهد
تا تکلیف این موضوع را به طور کامل مشخص
کند .یونانیها که حاضر شدند پیشنهاد اولیه
پانصد هزار یورویی خود را تا  ۷۰۰هزار یورو
افزایش دهند منتظر نرمش باشگاه پرسپولیس
هستند .مدیران سرخپوش پایتخت در آخرین
نامه نگاری خود اعالم کرده اند حاضرند علیپور
را در ازای  ۹۰۰هزار یورو به آاک آتن یونان
بدهند.
نیاز مبرم مالی باشگاه پرسپولیس به ارز و
همچنین مبلغ قابل توجهی که به این باشگاه
بابت این انتقال میرسد احتمال کاهش مبلغ
درخواستی سرخپوشان را به همراه خواهد
داشت.
یونانی ها فرصت محدودی را برای جذب
علیپور در نظر گرفته اند و در صورت عدم توافق
مالی با پرسپولیس تا دوشنبه آینده سراغ سایر
گزینه های خود می روند.

