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ورزشی
با کسب  43مدال در رده بزرگساالن ،امید ،جوانان و نوجوانان

نکته ورزشی

تفاوت قائل شدن میان هدف فوتبال
و هدف تیم ملی

سرویس ورزشی-
وزیر ورزش چندی قبل در اظهار نظری در خصوص فوتبال ،ضمن تقدیر از
صعود با ارزش تیمملی فوتبال ایران به جامجهانی گفته اســت؛ «در حال حاضر
مطالبه مردم تنها صعود به جامجهانی نیست».
مــا هم مثل خیلی از اهالی ورزش ،با این ســخن و نظــر آقای وزیر موافق
هستیم ،حاال مردم از تیمملی کشورشان توقع دارند ،بعد از چهار دوره صعود به
جامجهانی ،در پنجمین حضور خود در مرحله نهایی جامجهانی کاری بزرگتر
انجام دهند و جزو تیمهای صعودکننده به مرحله دوم این رقابتها باشند.
باتوجه بــه بحثی که حداقل چنــد بار در همین صفحه و ســتون مطرح
شــده اســت ،باید میان هدف تیمملی فوتبال و هدف کلیت فوتبال ما تفکیک
و تمایز قائل شــد  -این کاری اســت که به عمد یا به ســهو نشده ،به گونهای
که وقتی تیمملی توفیقی به دســت میآورد ،اینطور وانمود میشــود که کلیت
فوتبال چرخش کار مطلوب و مدبرانهای داشــته است و سایر نقائص و کمبودها
و ضعفها و اشکاالت نادیده گرفته میشود و به عکس وقتی تیمملی در میدان
موفق نمیشود و یا نتیجهای مطلوب نمیگیرد ،این طور قلمداد میشود که سر
تا پای این فوتبال ضعف اســت و اشــکال است و فساد و ...الخ -تمایز و تفکیک
در هدفگذاری تیمملی و کلیت فوتبال ،کاری است که باید انجام شود و نکتهای
است که باید روشن شود.
مث ًال درباره اظهارات اخیر و اشــاره شده آقای سلطانیفر باید بگوئیم ،هدف
فعلی و مهم تیمملی فوتبال باید صعود به دور دوم جامجهانی باشــد ،اما هدف
کلیت فوتبال ،باید خیلی فراتر از اینها ساختن خرابیها و اصالح نقائص عدیده و
ساختاری این رشته پرطرفدار و جذاب باشد.

عبداللهی :جباری مشکل خاصی ندارد و مصدوم هم نیست
نصراهلل عبداللهی سرپرســت تیم فوتبال استقالل درباره شرایط فعلی این تیم و
اردویی که این تیم در ارمنستان برگزار کرد ،اظهار داشت :ما اردوی بسیار خوبی را در
ارمنستان برپا کردیم و کادر فنی توانست به خواستههایش دست پیدا کند .بازیهای
تدارکاتی هم به بازیکنان و کادر فنی کمک کرد و خوشــبختانه شرایط خوبی داریم.
ما دو روز در تهران استراحت میکنیم و به امید خدا خودمان را آماده میکنیم تا روز
پنجشنبه به آلمان سفر کنیم و در یک بازی دوستانه مقابل پرسپولیس قرار بگیریم.
سرپرست تیم فوتبال استقالل درباره وضعیت مجتبی جباری و شایعه مصدومیت او
خاطر نشــان کرد :جباری مشکل خاصی ندارد و مصدوم هم نیست .او کار خودش را
انجام میدهد و خوشــبختانه شرایط خوبی دارد .بههرحال بعضی از بازیکنان طبق
تشــخیص کادر فنی کمتر یا بیشــتر تمرین میکنند تا همه در شرایط خوبی قرار
داشــته باشند .تیم فوتبال استقالل که جهت اردوی آمادهسازی خود حدود  ۱۲روز
راهی ایروان ارمنستان شده بود ،دیروز به تهران بازگشت .استقاللیها در ارمنستان با
تیمهای پارس جم و آرارات ایروان بازی کردند و موفق شدند این دو تیم را به ترتیب
با حســاب  ۲بر صفر و  ۲بر یک شکســت دهند .استقاللیها روز سهشنبه قرار است
در تســت پزشکی شرکت کنند و پنجشنبه راهی آلمان میشوند تا در  ۳۱تیرماه به
مصاف پرسپولیس بروند.
پایان اردوی پرسپولیس در اوکراین
تیم پرسپولیس صبح امروز به اردوی خود در اوکراین پایان خواهد داد و به تهران
باز میگردد .سرخپوشــان که روز چهارشــنبه  14تیر ماه تهران را به قصد برگزاری
اردوی کیف ترک کرده بودنــد ،امروز به این اردو و تمرینات  12روزه پایان خواهند
داد .طبق اعالم مدیر روابط عمومی پرســپولیس ،کاروان پرسپولیس با پرواز ساعت
 8:30دقیقه به وقت اوکراین ( 10صبح به وقت تهران) کیف را ترک خواهد کرد.
دعوت از منصوریان و برانکو به اجالس مربیان برتر آسیا
ســرمربیان اســتقالل و پرســپولیس راهی اجالس مربیان برتر آسیا میشوند.
فدراسیون فوتبال آسیا  AFCاز علیرضا منصوریان سرمربی استقالل برای حضور در
اجالس مربیان برتر این قاره که  ۹و  ۱۰شهریورماه در شانگهای چین برگزار میشود،
دعوت به عمل آورد .باشگاه استقالل با اعالم این خبر تاکید کرده که منصوریان تنها
سرمربی ایرانی دعوت شده به این اجالس است.همچنین برانکو ،سرمربی پرسپولیس
نیز به این اجالس دعوت شده است.
تأیید ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد برای لیگ برتر هفدهم
رئیسســازمان لیگ در نامهای به رئیسهیئت فوتبال اســتان خراسان رضوی،
ورزشــگاهامام رضا(ع) را برای برگزاری رقابتهــای هفدهمین دوره لیگ برتر تایید
کرد .حیدر بهاروند رئیسسازمان لیگ فوتبال در نامهای به رئیسهیئت فوتبال استان
خراسان رضوی اعالم کرد :با توجه به بازدید مسئول مسابقات سازمان لیگ از ورزشگاه
امام رضا (ع)شهر مشهد و با عنایت به شرایط و امکانات مناسب این ورزشگاه ،برگزاری
مسابقات لیگ برتر در ورزشگاه امام رضا(ع) از نظر این سازمان بالمانعاست.
آخرین اخبار نقل و انتقاالت
* بازیکن جدید تیم فوتبال ســیاهجامگان خودش را به مربیان این تیم معرفی کرد.
یــوری چالک بازیکن دورگه آلمانی  -کرواســی که دیروز به تهــران آمد به اردوی
تیم فوتبال ســیاهجامگان مشهد اضافه شــد .قرارداد این بازیکن که سابقه بازی در
بوندسلیگای آلمان را دارد ،یکساله است.
*سیدعلی فاطمی بازیکن پیشــین تیمهای پرسپولیس و راهآهن که فصل گذشته
در تیم صبای قم توپ میزد ،به ملوان بندر انزلی ملحق شــد .فاطمی برای گذراندن
خدمت سربازی خود به این تیم آمده و قرارداد دو سالهای با ملوانان امضا کرده است.
*رابسون جانواریو که فصل گذشته در  33بازی برای تیم فوتبال استقالل به میدان
رفت با قراردادی ســه ســاله به تیم بوآویستا از لیگ برتر پرتغال پیوست .این مدافع
میانی  23سال برزیلی بازیکن تیم فوتبال باهیای برزیل بود و پس از یک سال بازی
قرضی برای کاوازکی فرونتاله در ســال  ،2013فصل گذشته هم به طور قرضی برای
استقالل بازی کرد و در نهایت با جدایی از باهیا راهی بوآویستای پرتغال شد.
عمرانزاده :جاللی بخواهد ،حاضرم با پیکان سفید امضا کنم
مدافع سابق باشگاه استقالل دالیل حضورش در این باشگاه و جلسه با افتخاری را
تشریح کرد.حنیف عمرانزاده در خصوص حضورش در باشگاه استقالل اظهارداشت:
امروز(دیروز) بعد از یکســال به باشگاه رفتم چون متأسفانه ممنوعالخروج شدم و به
خاطر مشکل مالیاتی نمیتوانم از کشور خارج شوم .به خاطر همین موضوع نزد آقای
افتخاری رفتم و جلســه خوبی با او داشتم و خوشبختانه پیگیریهای الزم توسط او
برای حل مشــکل مالیاتیام صورت گرفت و مقرر شد باشگاه استقالل برای پرداخت
مطالباتم هرگونه همکاری را انجام دهد .مدافع سابق استقالل در پاسخ به این سؤال
که آیا مذاکراتی با باشگاه پیکان انجام دادید زیرا جاللی عنوان کرده شاید عمرانزاده
را جذب کنیم ،گفت :من مذاکــرات جدی با پیکانیها انجام ندادم اما مجید جاللی
اولین کســی بود که من را در لیگ برتر بازی داد و حاضرم به خاطر او ســفید امضاء
کنم .شاگردی جاللی برای هر فوتبالیستی افتخار است که اگر این اتفاق افتاد با کمال
میل برای این مربی به میدان میروم.
فتاحی :دربی آلمان احتماال لغو میشود
رئیس کمیته مســابقات ســازمان لیگ میگوید که دربی آلمــان احتماال لغو
میشود .ســعید فتاحی درباره تاریخ جدید سوپرجام بین نفت و پرسپولیس ،اظهار
کرد :طبق اعالم اسپانسر دیدار دربی ،آنها هنوز با صدا و سیما برای پخش زنده دیدار
داربی به توافق نرســیدهاند و به این دلیل دربی احتماال لغو میشــود .در صورتی که
این دیدار لغو شود ،دیگر نیازی به تغییر تاریخ سوپر جام نیست و این بازی در همان
تاریخ  ۳۰تیر برگزار میشود.

روایت سرمربی تیم بسکتبال جوانان
از درگیری ملیپوشان با یکدیگر

ســرمربی تیم ملی بسکتبال جوانان ایران درباره عملکرد تیم در
جام جهانی مصر صحبت کرد.
رضا نوری ،سرمربی تیم ملی بســکتبال جوانان ایران درباره عملکرد تیم
ملی در جام جهانی اظهار کرد :به نظرم باید عملکرد جوانان در مصر ریشهیابی
شــود .بهتر اســت به عقب برگردیم و همه چیز را بررسی کنیم .قطعا به دلیل
شــرایط اقتصادی نتوانستیم بیشتر از این برای جوانان برنامهریزی کنیم .آقای
مشحون در ســال  2008هم رئیس فدراســیون بود و برای جوانان سفرهای
زیادی تدارک دید .در ســال  2011هم به این شکل اما برای این دوره نشد و
شرایط اقتصادی بر تیم تاثیر گذاشت .وی افزود :بازیکنان جوان و زیر  20سال
هستند .هنوز حرفهای نشدهاند و با هر باختی که ایجاد میشود از نظر روانی به
هم میریزند .اما ســؤال اینجاست که چرا این رفتارها در ایران دیده نشد؟ این
بازیکنان بیشــتر متحد بودند اما به نظرم حضور در باشگاهها بینشان اختالف
ایجاد کرد .کریخوانیهای باشگاهی بین آنها فاصله ایجاد کرد و به همین دلیل
آنها انسجام آسیایی را نداشتند و پرخاشگر شدهبودند .نوری گفت :این بازیکنان
با هم درگیر میشدند .بعد از بازی در رختکن با هم دعوا میکردند که من اصال
چنین رفتارهایی از آنها ندیده بودم .یک ســال از دســت ما خارج شدند و این
اتفاقها را از آنها دیدیم .نه رفاقتی و نه انسجامی بین بازیکنان نبود.

کاراته ایران بر بام آسیا ایستاد

سرویس ورزشی-
پرونده حضور کاروان کاراته ایران در رقابتهای
قهرمانی آســیا با کســب عنوان قهرمانی در تمام
ردههای سنی بسته شد.
تيم ملي بزرگســاالن كشــورمان در آخريــن روز از
چهاردهمين دوره رقابتهاي قهرماني آســيا كه در آستانه
قزاقستان برگزار شد به  4مدال طال و  4نقره دست يافت.
در كوميتــه تيمي مردان ملی پوشــان کشــورمان با
تركيب ذبيح اله پورشيب ،بهمن عسگري ،سجاد گنج زاده،
ابراهيم حسن بيگي ،سامان حيدري ،علي اصغر آسيابري به
طال رسيدند .تیم مردان که با سه پیروزی متوالی برابر هند،
تاجیکستان و قزاقستان به فینال راه یافته بود ،برای کسب
مدال طال به مصاف عربستان رفت و با پیروزی سه بر صفر
یک طالی دیگر را برای کشورمان کسب کرد.
كوميته تيمي زنان با تركيب حميده عباســعلي ،رزيتا
عليپور و فاطمه چاالكي صاحب مدال طال شد .تیم کومیته
بانوان ایران در دیدار نهایی برابر چین تایپه به پیروزی دو
بر صفر دســت یافت و قهرمان آسیا شد .تیم کاراته بانوان
بعد از دو پیروزی برابر مالزی و ویتنام در مرحله نیمه نهایی
دســت به کار بزرگی زد و با پیروزیهای علیپور و عباسعلی
دو بر یک ژاپن را شکســت و به فینال راه یافت.در کاتای
تیمی مردان و بانوان نیز ایران به دو مدال نقره رســید .در
بخش مردان  ،ایران با تركيب ابوالفضل شهرجردي ،ميالد
دليخون و علي زند نقره گرفــت .در بخش بانوان هم تیم
ملی کشورمان با تركيب مهري يزداني ،مائده نصيري پي و
پريسا رحماني نايب قهرمان شد.
همچنیــن در رقابت هــای انفرادی نیــز ایران موفق
به کســب  2طال و  2نقره در روز آخر مســابقات شد .در
وزن  -60كيلوگــرم امير مهدي زاده طاليي شــد.در وزن
-75كيلوگرم بهمن عســگري مقام نخست را بدست آورد.
در وزن -55كيلوگرم مجيد حسن نيا مدال نقره را بر گردن
آويخت و در وزن  +84كيلوگرم سجاد گنج زاده مدال نقره
اين دوراز رقابتها را ازآن خود كرد.
کسب  10مدال توسط امیدها
در این رقابتها ،نمایندگان کشورمان موفق به سه طال،

دو نقره و یک برنز دیگر در رده سنی زیر ۲۱سال شدند تا
پرونده نمایندگان کشــورمان در این رده سنی با  ۱۲مدال
رنگارنگ بسته شود.
در وزن  -۶۸کیلوگرم رده زیر  ۲۱سال شقایق واحدی
پس از برتری مقابل نماینده قزاقســتان با نتیجه  ۵بر یک
و اردن با حســاب یک بر صفر ،راهی دیدار نهایی شد و در
این مرحله هم  ۵بر  ۴ژاپن را شکست داد و طال گرفت.
در وزن  +۶۸کیلوگرم شــبنم واحدی در فینال مقابل
کاراته کایی از ازبکستان قرار گرفت و با نتیجه یک بر صفر
برنده شد و طال گرفت .وی پس از برتری مقابل نمایندگان
هند و ژاپن به فینال راه پیدا کرده بود.
همچنین الیاس محمدزاده در وزن  -۷۵کیلوگرم بعد از
صعود به دیدار پایانی که با غلبه بر عراق با نتیجه  ۹بر صفر
و قرقیزستان با نتیجه  ۵بر  ۳همراه شده بود ،در دیدار نهایی
هم قزاقستان را شکست داد و به نشان طال دست پیدا کرد.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی خبر داد

آغاز عملیات بازسازی ورزشگاه آزادی با  160میلیارد تومان بودجه

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
از آغاز زون به زون مقاوم ســازی ورزشگاه آزادی خبر
داد.
مصطفــی مدبر با بیان اینکه بعد از دیدار تیم ملی فوتبال
مقابل ازبکســتان ،بازسازی استادیوم یکصد هزار نفری آزادی
در دســتور کار قرار گرفت ،اظهار داشت :با برداشتن الیههای
اولیه که ســکوی تماشــاگران روی آن قرار داشت ،کارمان را
شــروع کردیم .باید الیههای زیرین ترمیم شوند و بعد مجددا ً
صندلیگــذاری انجام شــود .یکی از انتقادات همیشــگی به
استادیوم یکصد هزار نفری مربوط به آبریزشهایی بود که در
طبقه دوم صورت میگرفت .درجریان بازسازی صورت گرفته
به این مشکل رسیدگی خواهیم کرد.
وی تاکید کرد :بازسازی مجتمع ورزشی آزادی آغاز شده
ایــن اقدام را به صورت زون بــه زون پیگیری میکنیم .برای
بازســازی آزادی باید یا کل ورزشــگاه را تعطیل میکردیم یا
همزمان با بهرهبــرداری اقدامات الزم را انجــام میدادیم اما
ترجیح مان این بود که همزمان با بهرهبرداری ،کار بازســازی
را پیش ببریم .فدراســیون فوتبال و باشگاهها به این موضوع
توجه داشته باشند که فقط آزادی نمیتواند میزبان مسابقات
آنها باشــد .اگر پیش از این میگفتیــم دیدارهای خود را در
جایی غیر از تهران و آزادی برگزار کنید ،با اعتراضهایی مواجه

میشدیم چرا که ورزشــگاههای دیگر شهرها خیلی مناسب
نبود اما امروز دیگر برای این موضوع جای انتقادی نیست.
افتتاح  ۴۰پروژه در دستور کار است
مدیرعامل شــرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشــی
با اشــاره به بودجه ســال جــاری این شــرکت تصریح کرد:
۴۵۰میلیارد تومان بودجه سال  ۹۶است ،این بودجه نسبت به
بودجه سال گذشته و به دلیل اتمام پروژههای بزرگ ورزشی
به اتمام رســیده اســت .اگر این بودجه مصوب به طور کامل
تخفیف پیدا کند ،میتوانیم امسال  ۴۰پروژه ورزشی را افتتاح
کنیم .البته این آمار و ارقام جدا از هزینههای  ۱۶۰میلیاردی
است که برای بهسازی و بازسازی ورزشگاه آزادی برآورد شده
اســت .اگر این هزینه طی دو ســال به دســت ما برسد روند
بازسازی آزادی را انجام خواهیم داد.
مدبر دررابطه با بدهیهای دو تیم پرسپولیس و استقالل
بابت اجاره ورزشــگاه آزادی مطرح شــد و اینکه آیا در تفاهم
نامه امضاء شــده برای بلیت فروشــی این موضوع لحاظ شده
است ،اظهار داشت :البته پرسپولیس و استقالل بدهی خیلی
زیادی به ما ندارند ،عدد این بدهی جزئی اســت اما در تفاهم
نامهای که برای فروش بلیت امضاء شــده است ،بندی لحاظ
شده برای اینکه مبلغ اجاره ورزشگاه آزادی را از همین فروش
بلیت برداشت کنیم.

طبق آئین نامه جدیدِ شــرایط احــراز داوطلبین
ریاست فدراسیونهای ورزشی ،حداکثر سن  ۷۰سال
عنوان شــده که در بین رؤسا هستند کسانی که دیگر
نمیتوانند از این پس کاندیدای ریاست شوند.
وزارت ورزش و جوانان ،آئیننامه شرایط احراز داوطلبین
ریاســت فدراسیونهای ورزشــی را مصوب و حداکثر سن را
 ۷۰ســال عنوان کرده است .در حال حاضر در سه فدراسیون
بسکتبال ،نجات غریق و غواصی و بوکس سه تن از افرادی که
سکان هدایت را در دست دارند باالی  ۷۰سال سن دارند و از
این پس نمیتوانند در انتخابات ریاســت فدراسیونها شرکت
کنند .سیدمصطفی میرســلیم (متولد  19خرداد  )1326ماه
گذشته از ســن  70سالگی عبور کرد .او ســال  ۱۳۹۲برای
ســومین بار به عنوان رئیسفدراســیون نجات غریق انتخاب
شــد و هدایت این فدراســیون را در حالی بــر عهده دارد که

طبق آئین نامه جدید از اواخر خرداد ماه نمیتواند در ســمت
رئیسفدراسیون باشد .انتخابات این فدراسیون طبق روال باید
امسال برگزار شود.
محمود مشــحون دیگر رئیسی است که با  ۷۶سال سن،
سکان دار فدراسیون بسکتبال است .مشحون  2خرداد 1394
رئیسفدراسیون شد و دو سال دیگر دوران ریاستش به پایان
میرســد .احمد ناطقنوری با  ۸۰سال سن یکی دیگر از روسا
اســت که در یک دهه گذشــته باید به کار خود در ریاســت
فدراســیون پایان میداد .ناطق نوری  31اردیبهشــت 1393
رئیسفدراسیون شد و سال دیگر دوره چهار سالهاش به اتمام
میرسد.
ســؤال این اســت که آیا وزارت ورزش بر طبق آئیننامه
مصوب خــود عمل خواهد کرد یا بنــد و تبصره جدید صادر
میشود.

پایان ریاست  3چهره شناخته شده ورزشی نزدیک است؟!

مهدی قــراری زاده در وزن  -۸۴کیلوگرم در فینال ۳
بر ۲به نماینده عربســتان باخت و نقره گرفت .قراری زاده
پس از دو پیروزی مقابل کاراته کاهای ازبکستان و چین به
فینال رســیده بود .صالح اباذری هم دیدار نهایی وزن +۸۴
کیلوگرم را به کاراتهکای دیگری از عربســتان با نتیجه ۳
بر  ۲واگذار کــرد و نقره گرفت .وی با برتری مقابل کاراته
کاهایی از قزاقســتان و ژاپن به دیدار نهایی راه پیدا کرده
بود.
 20مدال طال ،نقره و برنز
در دست نوجوانان و جوانان
در رده نوجوانان و جوانان تیم کشــورمان موفق شــد
درمجموع دختران و پسران با کسب  ۱۰مدال طال ۴ ،نقره
و  ۶برنز مقتدرانه به مقام قهرمانی دست یابد.
ژاپن با  ۶طال ۴ ،نقره و  ۶برنز در مکان دوم قرار گرفت.
قزاقســتان با  ۶طال ۲ ،نقره و  ۴برنز ســوم شد .اندونزی با

یــک طال و یک نقره در مکان چهارم ایســتاد .مالزی با ۴
نقره و  ۳برنز ،قرقیزســتان با  ۲نقره و یک برنز ،عربستان
با یک نقره و  ۵برنز ،ازبکســتان با یک نقره ،چین و هنگ
کنگ با یک نقــره و  ۲برنز ،تایلند با یک نقره و یک برنز،
تاجیکســتان با یک نقره ،چین ،اردن و ویتنام هر کدام با
 ۳برنــز و امارات با یک برنز به ترتیب در مکانهای پنجم تا
هفدهم قرار گرفتند.
بــرای تیــم کشــورمان حســین خــدری ،عرفــان
داودی،کامــران بصیــری ،کاتای تیمی دختران (ســتاره
خاکپور ،آرزو لونجی و محدثه نائیجی) ،کاتای تیمی پسران
(مهدی شــجاعی ،پویا حبیبی و مهــدی رضایی) ،حدیثه
جمال  ،محمدرضا مرادی ،باربد صداقت ،فاطمه سعادتی و
سیدعلی کریمی  ۱۰مدال طال  ،سیدمجید وکیلی ،مجید
نیکوهمــت ،لیال برجعلی ،مینا یوســفی چهار مدال نقره،
زینب السادات حسینی ،پوریا اقدسی ،امیرحسین بیگدلی،
حدیث طالبی ،احمدرضا محمودی و مبینا حیدری هم ۶
مدال برنز برای تیم کشورمان کسب کردند.
کسب  43مدال در تمام رده های سنی
شــانزدهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آســیا
که با حضور  ۶۶۰کاراته کا از  ۲۷کشــور پنجشــنبه ۲۲
تیرماه به میزبانی قزاقستان در سالن«دولت» شهر آستانه
آغاز شــده بود ،عصر دیروز با قهرمانی مقتدرانه کشورمان
به پایان رســید .این دوره از مســابقات در رده های سنی
نوجوانان ،جوانان ،زیر ۲۱سال و بزرگساالن برگزار شد که
تیم کشورمان نه تنها در هر رده به صورت جداگانه عنوان
قهرمانی را کســب کرد ،بلکه در مجموع هر چهار رده و در
دو بخش بانوان و آقایان عنوان قهرمانی را نیز کسب کرد.
کاراتــه کاهای ایران در مجموع موفق به کســب ۲۰
مدال طال ۱۲ ،نقره و  ۱۱برنز شدند و باالتر از همه کشورها
عنوان نخســت را به خود اختصاص دادند .ژاپن با  ۱۶طال،
 ۸نقره و  ۱۴برنز نایب قهرمان شــد و قزاقستان با  ۸طال،
۶نقره و  ۱۳برنز عنوان سوم را کسب کرد .عربستان با ۱۷
مدال طال ،نقره و برنز ،اندونزی با  ۱۲مدال  ،چین تایپه با
 ۱۰مدال ،چین با  ۷مدال،اردن با  ۶مدال ،و ازبکستان با ۶
مدال عناوین چهارم تا دهم را کسب کردند.

آغاز اردوی تیم ملی تکواندو در غیاب  ۲ملیپوش

تمرینات آمادهســازی تیم تکواندو اعزامی به بازیهای هنرهای رزمی در حالی از روز شــنبه آغاز شد که دو
تکواندوکار دعوت شده ،به جای اردو به فدراسیون رفتند.
پنجمین دوره بازیهای داخل ســالن و هنرهای رزمی آسیا ،شهریورماه ســال جاری به میزبانی ترکمنستان در «عشقآباد»
برگزار میشــود .با دعوت فریبرز عســگری ســرمربی تیم ایران ۱۸ ،تکواندوکار برای حضور در تمرینات آمادهسازی دعوت شدند.
مهدی اســحاقی ،جعفر خلیل زاده ،محمد گودرزی ،محمدصادق دهقانی ،آریان محمدی ،علیرضا علیاری ،ســاالر وحیدی ،بهنام
اســبقی ،احمد خسروفر ،مهدی جاللی ،امیرحسین ساسان ،کسری مهدیپور ،مهدی قیاسی ،احمد محمدی،علی پاکدین ،مهدی
خدابخشــی ،محمد خانی و علی ساعدیفر تکواندوکاران دعوت شده هستند .از بین این نفرات بهنام اسبقی و مهدی خدابخش با
حضور در رنکینگ برترینهای جهان و با دعوت از سوی فدراسیون جهانی میبایست برای حفظ و ارتقا جایگاه خود در رقابتهای
گرندپری شــرکت کنند .بهمین دلیل بجای حضور در اردو ،برای دیدار با رئیسفدراســیون و تعیین تکلیف خود به خانه تکواندو
رفتند .اسبقی فرصت دیدار با پوالدگر را پیدا نکرد و خدابخش هم در دیدار کوتاه خود که پس از چند ساعت معطلی صورت گرفت
تنها نامه درخواست خود را تحویل وی داد .نکته مهم اینکه اسبقی و خدابخش بعد از غیبت در رقابتهای جهانی و اعزام نشدن به
مرحله اول رقابتهای گرندپری در مسکو ،در صورت حضور در بازیهای هنرهای رزمی ،مرحله دوم رقابتهای گرندپری را از دست
خواهند داد و در این صورت امتیازات زیادی را از دست میدهند و این امکان وجود دارد که از جمع  ۳۲تکواندوکار برتر رنکینگ
خود خارج شوند .مرحله نخست رقابتهای گرندپری در سال  ۱۴ ،۲۰۱۷تا  ۱۵مرداد به میزبانی روسیه در مسکو برگزار خواهد شد.

انتقادات رئیسفدراسیون وزنه برداری از کمیته ملی المپیک

رئیسفدراسیون وزنهبرداری میگوید کمیته ملی
المپیک در سال  96یک ریال به آنها نداده است.
علــی مــرادی گفــت :بــا وزارت ورزش و جوانان بحث
اعتبارات را بررســی و کارشناســی کردهایم و بودجه در حال
تجدیدنظر برای افزایش اســت .برنامهها را اعالم کردهایم که
خوشــبختانه وزارت توجه خاصی به آن کرده و میتوانم این
خبر خوشــحالکننده را بدهم که وضعیت بودجه فدراسیون
در آینده بهتر خواهد شــد .مرادی بــا بیان اینکه کمیته ملی
المپیک در ســال جاری که بیش از چهار ماه آن سپری شده

هنوز یک ریال به فدراسیون وزنهبرداری نداده است ،افزود :با
اینکه علت این مشکل را نمیدانم اما جای بررسی مجدد دارد
و امیدواریم مشکالت این کمیته رفع شود تا مسائل حمایتی
ورزشــکاران برای اعزامها و اردوها رفع شود تا بتوانیم باز هم
در میادین مهم بینالمللی مثل بازیهای آســیایی و المپیک
شاهد افتخارآفرینی وزنهبرداران ایرانی باشیم .رئیسفدراسیون
وزنهبرداری یادآور شــد :االن ردیف هفتــم بودجهریزی را در
بین فدراســیونها داریم ولی امیدواریم با این بررسی مجدد
وضعیت بهتر شود.

آمادگی یزدانی برای بازگشت به کشتی

دارنده مدالهای طال و برنز کشــتی آزاد جهان گفت :بازگشتم به تشک کشتی بعد از انجام حرکات درمانی و
سپری شدن دوران نقاهت مشخص میشود.
رضا یزدانی درباره حضورش در خانه کشتی و اردوی تیمهای ملی نوجوانان و جوانان گفت :با توجه به اینکه دوران نقاهت را
سپری میکنم با درخواست دوستان در کادر فنی کشتی آزاد جوانان و نوجوانان برای روحیه دادن به تیمهای اعزامی به مسابقات
در کنار آنها حاضر شدم تا در رقابتهای پیش رو سربلند باشند .وی درباره شرایط مصدومیتش گفت :تمرینات سبک را در قالب
حرکات درمانی انجام میدهم .چند ماه دیگر هم باید همین روند را ادامه دهم تا اگر شــرایط فراهم بود تمرینات کشــتی را آغاز
کنم .همه چیز بعد از این دوران مشــخص خواهد شــد .یزدانی تصریح کرد :هدفم این است که بعد از سپری شدن دوران نقاهت
بتوانم تمرینات را از ســر بگیرم و خودم را آماده کنم و اگر شــرایط فراهم بود کشتی بگیرم .روند درمانی به گفته پزشکان خوب
سپری میشود و امیدوارم بتوانم برگردم .دارنده مدالهای طال و برنز کشتی آزاد جهان درباره احتمال اضافه شدنش به کادر فنی
تیمهای ملی گفت :فقط برای روحیه دادن به بچهها در روزهای پایانی به اردو آمدم و چنین بحثی مطرح نیست .تالش میکنم
ارتباط خوبی با بچهها داشته باشم تا در بهترین شرایط عازم مسابقات شوند.

مشکالت کمیته ملی المپیک برای اعزام ورزشکاران به بازیهای داخل سالن آسیا ادامه دارد

معرفی  ۲نماینده در هر وزن ،دلیل اصلی اعتراض ایران
معرفی دو نماینده در هر وزن و ماده رشــتههای
انفرادی بازیهای داخل سالن آسیا یکی از دو موضوع
اصلی در نامه اعتراض رئیــس کمیته ملی المپیک به
رئیس شورای المپیک آسیاست.
کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک هفته گذشته
در نامه ای خطاب به «شــیخ احمد الصباح» رئیس شــورای
المپیک آسیا ( )OCAاعتراض این کمیته را نسبت به اقداماتی
که ترکمنستان برای میزبانی پیش روی خود ،انجام داده است،
به طور رسمی اعالم کرد.
ترکمنهــا از  ٢٦شــهریورماه میزبــان پنجمیــن دوره
بازیهای داخل سالن آسیا هستند که برای دومین بار همزمان
با هنرهای رزمی آسیا برگزار میشود .آنها از ماهها پیش برای
میزبانی  ٦٩کشور شــرکتکننده ،امکانات الزم را به گونهای
آماده و تجهیز کردند که توانســتند در همان اولین نشســت
هماهنگی سرپرســتان کاروان کشــورها ،توجه و نظر مثبت
شــرکتکنندگان را جلب کنند اما در ادامــه برخی اقدامات
انجام شده اعتراض کشورها و از جمله ایران را به همراه داشت.
یکی از این اقدامات در رابطه با سیســتم ثبتنام اعضای
کاروان کشــورها در مرحله دوم و ماقبل آخر بود .قرار بود این
مرحله از ثبتنام دو هفته پیش طی نشســتی در عشــقآباد
انجام شــود اما مســئوالن کمیته برگزاری بازیها به یکباره

نشســت را لغو کرده و سیســتم «تله کنفرانس» را جایگزین
آن کردند.
دلیل اعتراض ایران مشخص شد
آنچه اعتراض اصلی کمیته ملی المپیک را موجب شــده
این اســت« :امکان ثبتنام دو ورزشکار از هر کشور در هریک
از مادهها و اوزان رشــتههای انفرادی بازیهای داخل سالن و
هنرهای رزمی آسیا»؛ مسئلهای است که کمیته ملی المپیک
نســبت به آن به شدت معترض اســت به خصوص اینکه اوال
برخــاف قوانین  OCAاســت و ثانیا در گســتردگی کاروان
کشــورها و حتی مدالآوری آنها تاثیرگذار اســت درحالیکه
قانونی و منطقی نیست.
اصغر رحیمی ،سرپرست کاروان ایران در بازیهای داخل
سالن و هنرهای رزمی آسیا در پاسخ به این پرسش که «با این
شــرایط چرا ایران هم در هر وزن و ماده رشتهها ،دو نماینده
معرفی نمیکند؟» ،گفت :به هرحال هرچه تعداد ورزشکاران
بیشتر باشد ،هزینه آمادهسازی و اعزام آنها بیشتر میشود در
حالیکــه کمیته ملی المپیک همیــن االن هم به خاطر عدم
دریافت بودجه با مشکل مالی مواجه است .البته مسئله اصلی
قانونی نبودن این تصمیم است .در واقع االن انتقاد اصلی ما از
شــورای المپیک آسیاست که نسبت به بازیها و اقداماتی که
ترکمنها انجام میدهند ،اینقدر بیتوجه هســتند .همانطور

نفرات برتر نباید از حاال خود را ملی پوش رقابتهای جهانی بدانند

ســرمربی تیم ملی کشــتی آزاد گفت :ترکیب اصلی تیم ملی برای حضور در رقابتهای جهانی  ۱۵روز قبل از آغاز این
مسابقات مشخص خواهد شد .گزیدهای از تازهترین صحبتهای محمد طالیی در ادامه میآید:
* درست است حضور کشتیگیران در انتخابی برای ما بسیار مهم بود ،اما قرار نیست نفرات برتر از هم اکنون خود را ملیپوش
رقابتهای جهانی بدانند.
* خوشبختانه شاهد مسابقات خوبی در اوزان مختلف بودیم؛ هم کشتیگیران جوان و هم باتجربه ،نشان دادند برای رسیدن
به دوبنده تیم ملی از انگیزههای الزم برخوردار هستند .در برخی دیدارها اتفاقاتی رخ داد که جذابیت رقابتها را چندین برابر
کرد؛ در مجموع از این مسابقات رضایت کامل داریم.
* عملکرد کشــتیگیران حاضر در رقابتهای انتخابی را به دقت زیر نظر داشــتیم و بر همین اساس هم گزارشهای الزم به
اعضای شورای فنی و رئیسفدراسیون ارائه شد که در نهایت پس از جلسه شورای فنی تصمیماتی گرفته شد که انصافاً کام ًال
منطقی بود.
* معموالً رقابتهای جهانی پس از المپیک شرایط متفاوتی دارد چرا که تیمها با تغییرات زیادی مواجه هستند در نتیجه باید
با برنامهریزی مطمئنتری حرکت کنیم تا در این مسابقات هرچه بهتر بتوانیم از حیثیت کشتی ایران دفاع کنیم.
الزم به یادآوری اســت که رقابتهای جهانی کشــتی آزاد و فرنگی سال  2017روزهای  30مرداد تا  5شهریورماه در پاریس
فرانسه برگزار خواهد شد.

به یاد شهید عباس ابراهیمی

شهیدی که بعد از معاف از رزم
مجدداً راهي جبهه شد

شهيد عباس ابراهيمي در نخستین روز از مردادماه
ســال  1344در يکي از روستاهای محروم شهرستان
لنگرود در يک خانواده مذهبي روســتاي کردسراکوه
ديده به جهان گشــود .تحصيالت دوره ابتدايي خود را
در مدرسه ابتدايي معراج به پايان رسانيد و سپس براي
ادامه تحصيل در مدرســه راهنمايي شريعتي الت ليل
مشغول تحصيل شــد و با توجه به عدم بضاعت مالي
خانواده و ناشنوا بودن پدرش که اغلب مشکالت زندگي بر دوش اين شهيد بزرگوار
ســنگيني ميکرد ،متأســفانه نتوانســت تحصيالت خود را ادامه دهد .اين شهيد
بزرگوار و واالمقام با شــوراي اسالمي محل و پايگاه فعاليت و همکاري همهجانبه
داشــتند و از ارزشهاي نظام مقدس جمهوري اســامي مدام حفاظت و پاسداري
مينمودنــد و در تاريــخ  1363/04/18لباس مقدس ســربازي را به تن کرد و به
خدمت مقدس ســربازي اعزام گرديد .در پادگان بيرجند دوره آموزشي را به اتمام
رسانيد و در عمليات بدر که در سال  1363در منطقه اروند اتفاق افتاد شرکت نمود
و از ناحيه پا و سر مجروح گرديد و مدتي در بيمارستان مشهد بستري شد و تحت
درمان قرار گرفت .از آنجايي که بر اســاس کميسيون پزشکي معاف از رزم گرديده
بوده همواره دســت از مبارزه و پيکار با بعثيها بر نداشــت و مجددا راهي جبهه و
جنگ گرديد و در اهواز منطقه جنگي مشــغول پاسداري از ميهن اسالمي گرديد
و ســرانجام در تاريخ  1364/04/19به پيروي از رهبر معزز و معظم انقالب در يک
درگيري با نيروهاي بعثي عراق که در منطقه موسيان شکل گرفت به درجه رفيع
شهادت نايل آمد و در گلزار شهداي املش کنار همرزمانش به خاک سپرده شد.

باکایوکو :از پیوستن به چلسی خیلی خوشحالم

خرید جدید باشــگاه چلســی ،باکایوکو در اولین صحبتهای خود بعد از
پیوســتن به این تیم ابراز خوشــحالی کرد .چلسی شنبه شب توانست در ادامه
ل و انتقاالت ،تیمو باکایوکــو را از موناکو به خدمت بگیرد .این هافبک
فصــل نق 
جنگنده بعد از حضور در چلســی ،گفت :خیلی خوشحالم که در حا ل حاضر در
لندن حضور دارم و در تیمی هستم که از کودکی عاشق آن بودم .خیلی دوست
داشتم که به چلسی بیایم .خوشبختانه این افتخار نصیبم شد .در چلسی زیر نظر
کونته که یک مربی با تجربه و کار بلد است کار خواهم کرد و امیدوارم که بتوانم
خیلی بهتر از آن چیزی شوم که بقیه از من دیدند .او در ادامه صحبتهای خود،
گفت :برنامه اول من این است که خیلی زود با اعضای باشگاه چلسی دیدار کنم و
بتوانم شناخت خوبی از آنها به دست بیاورم .فصل بسیار مهمی را پیش رو داریم
و باید بتوانیم در چند جبهه از جمله لیگ قهرمانان اروپا بازی کنیم .با پیوستن
باکایوکو به چلســی اکنون جدایی نمانیا ماتیچ ،هافبک صربســتانی از تیم آبی
پوش شهر لندن قطعی به نظر میرسد .باشگاه منچستریونایتد به شدت خواهان
جذب ماتیچ است و انتظار میرود که پیوستن این بازیکن به منچستریونایتد تا
هفت ه آینده نهایی شود.

مورینیو :وقتمان را صرف رونالدو نمیکنیم

ســرمربی منچستریونایتد درباره جذب کریستیانو رونالدو برای اولین بار به
صحبت پرداخت و عنوان کرد او متعلق به مادرید است.
منچســتریونایتد بامداد دیروز در اولین بازی پیش فصل خود موفق شد با
نتیج ه پر گل  ۵بر  ۲لس آنجلس گلکســی را شکســت دهد .ژوزه مورینیو بعد
از پایان این مســابقه ،گفت :خوشبختانه توانســتیم در یک مسابقه خوب افکار
تاکتیکیمان را در زمین پیاده کنیم .حضور راشفورد و لوکاکو برای من از اهمیت
زیادی برخوردار بود.او درباره حضور کریستیانو رونالدو در منچستریونایتد ،گفت:
ما اصال به حضور رونالدو در یونایتد فکر نکردیم چون او بازیکن مهمی برای رئال
مادرید است و قدرت اقتصادی باالیی هم برای باشگاه دارد .ما دلیلی نمیبینیم
کــه رونالــدو بخواهد رئال را ترک کند و به همین خاطــر وقتمان را صرف این
مســائل نمیکنیم چون جذب کریســتیانو رونالدو ماموریت غیر ممکن است.
منچســتریونایتد در تالش است که آلوارو موراتا را از رئال مادرید و نمانیا ماتیچ
را از چلسی به خدمت بگیرد.

گوتسه هواداران دورتموند را شاد کرد

بازیکن مصــدوم دورتموند که خبرهایی درباره احتمــال خداحافظی او از
مســتطیل سبز به گوش میرسید بعد از مدتها به میدان رفت.ماریو گوتسه در
تابستان سال قبل بود که بعد از عملکرد ناامیدکنندهای که در بایرن مونیخ داشت
تصمیم گرفت بار دیگر پیراهن بوروســیا دورتموند را بر تن کند .این بازیکن با
استعداد فوتبال آلمان بازگشت ناامیدکنندهای به دورتموند داشت .نیمکتنشینی
و آسیبدیدگی و البته دور بودن از روزهای اوج باعث شد که او خرید خوبی برای
زنبورها نباشــد.در نیم فصل دوم بود که خبر بیماری ناشناخته گوتسه هواداران
دورتموند را حسابی شوکه کرد و حتی بعضی از سایتها نوشتند که این احتمال
زیاد اســت این بازیکن جوان خداحافظی اجباری از مستطیل سبز داشته باشد.
خبر خوب برای هواداران دورتموند این که ماریو گوتســه سرانجام بعد از غیبتی
طوالنی مدت پا به توپ شد و در یک بازی رسمی برای دورتموند به میدان رفت
تا به شــایعه خداحافظی زود هنگام خود از فوتبال پایان دهد.گوتســه از فوریه
پارســال تا االن در هیچ دیداری برای دورتموند به میدان نرفته بود .او در دیدار
دوســتانه زردپوشان با تیم اوراوا ردز ژاپن در نیمه دوم به جای نوری شاهین به
میدان رفت و عملکرد خوبی هم از خود نشــان داد .دورتموند توانســت در این
دیدار با نتیج ه  ۳بر  ۲به پیروزی برسد.

فیفا مطرح شدن درخواست
لغو میزبانی قطر را تکذیب کرد

پس از انتشــار اخباری درباره درخواســت برخی کشورهای عربی مبنی بر
لغو میزبانی قطر برای جام جهانی فوتبال  ،۲۰۲۲ســخنگوی فیفا اعالم کرد که
فدراسیون چنین درخواستی را دریافت نکرده است .روز شنبه برخی رسانهها از
جمله یک رسانه سوئیســی اعالم کردند که عربستان ،یمن ،موریتانی ،امارات،
بحرین و مصر از فیفا خواستهاند میزبانی قطر برای جام جهانی فوتبال  ۲۰۲۲را
به موجب ماده  ۸۵اساســنامه فیفا که اجازه لغو چنین پروندههایی را در صورت
وجود شرایط فوقالعاده میدهد ،لغو کند .اما رویترز به چنین درخواستی دست
نیافته و فیفا اعالم کرده که جیانی اینفانتینو ،رئیسفدراســیون جهانی فوتبال
هیچگونه سندی در این باره دریافت نکرده است.سخنگوی فیفا گفت :رئیسفیفا
چنین درخواستی را دریافت نکرده و هیچگونه اظهاراتی نیز در این باره نداشته
است .همانطور که گفتیم فیفا به صورت منظم با کمیته محلی این سازمان برای
جــام جهانی  ۲۰۲۲و کمیته عالی پروژهها و مســائل مربوط به جام جهانی در
ارتباط اســت .یک منبع آگاه از فعالیتهای دولت قطر برای جام جهانی ۲۰۲۲
نیز اعالم کرد که قطر میداند عربستان و کشورهای دیگر در این موضوع دست
دارند اما قطر تاکنون چنین درخواستی را دریافت نکرده است.

 ۹کشته در فینال جام حذفی سنگال

که قبال گفتم شــورای المپیک آسیا ،ورزش قاره را رها کرده
است.
وی در پایان تاکید کرد :باید اطالعات خود را در این مورد

که دقیقا چه کشورهایی اقدام به معرفی دو نماینده در هر وزن
و ماده رشــتههای انفرادی کردهاند ،کامل کنیم ضمن اینکه
منتظر هستیم ببینیم  OCAچه عکسالعملی نشان میدهد.

اعزام تیم ملی بسکتبال به تورنمنت چین

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد:

حدیث دشت عشق

تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در تورنمنت اطلس چین دیشب راهی این کشور شد.
تیم ملی بسکتبال بزرگساالن ایران امسال هم در تورنمنت اطلس چین شرکت میکند.ملی پوشان کشورمان دیشب با ترکیب
 12نفره راهی این کشورشدند .مهران حاتمی سرمربی تیم ملی برای این رقابتها روزبه ارغوان ،بهنام یخچالی ،محمد جمشیدی،
فرید اصالنی ،سجاد مشایخی ،میثم میرزایی ،نوید نیک تاش ،علی اهللوردی ،وحید دلیر زهان ،ارسالن کاظمی ،محمد ترابی و امیر
صدیقی را به عنوان نفرات خود انتخاب کردهاست.
ملیپوشان ایران سهشنبه در اولین مسابقه خود به مصاف نماینده اوکراین میروند و پس از انجام چهار مسابقه دیگر به کشور
بازخواهند گشت .تیم ملی بسکتبال ایران خود را برای حضور در رقابتهای کاپ آسیا که مرداد در لبنان برگزار میشود آماده میکند.
خواندنی از ورزش ایران

س و موافقت احمد ناطق نوری ،رئیسفدراسیون بوکس ،حسین نهرودی
*با پیشنهاد روح اهلل حسینی ،نایب رئی 
از این پس به عنوان مدیر تیمهای ملی مشغول به کار خواهد بود.
* پنجمین دوره بازیهای داخل ســالن آســیا از  17تا  27سپتامبر به میزبانی ترکمنســتان برگزار خواهد شد .با توجه به
اینکه برای نخســتین بار ،عالوه بر کشــورهای آسیایی قرار است تیمهایی از اقیانوسیه نیز شرکت کنند ،به نظر میرسد این
دوره بزرگترین بازیهای داخل سالن را شاهد باشیم .تعداد کشورهای شرکتکننده  65کشور اعالم شده است .در این دوره
از رقابتها  341مدال طال توزیع میشــود 21 .رشــته در این بازیها حضور دارند که  15ورزشگاه این مسابقات را میزبانی
خواهند کرد.
*مراسم معارفه زهرا اینچه درگاهی رئیسجدید فدراسیون ژیمناستیک صبح دیروز با حضور احمد گواری مدیر
کل دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی برگزار شد .نکته حائز اهمیت در این جلسه غیبت محمد شروین
اسبقیان در مراسم معارفه بود .اسبقیان که خود یکی از کاندیداهای ریاست فدراسیون ژیمناستیک بود با کسب
 ١٢رای موفق نشد به عنوان ریاست این فدراسیون انتخاب شود.

در فینال جام حذفی ســنگال  ۹نفر بــه علت ازدحام جمعیت جان خود را
از دســت دادند .دوباره جهان فوتبال با حادثه تلخی روبرو شد .ازدحام جمعیت
در ورزشــگاه دمبا دیوپ داکار باعث شــد  ۹نفر جان خود را از دست بدهند و
افراد زیادی مجروح شوند .درگیری میان هواداران دو تیم استادو امبور و اونیون
اســپورتیو اواکام در فینال جام حذفی موجب شد دیوار ورزشگاه بریزد و ازدحام
به وجود آورد .بر اساس اعالم رادیو  RFMاین اتفاق مرگ  ۹نفر را به همراه آورد
و دهها نفر آسیب دیدند .حال برخی از آنها که به بیمارستان انتقال داده شدند،
وخیم اســت.با این حال خبرگزاری رسمی سنگال تعداد کشتهها را هشت نفر و
مجروحان را  ۴۹نفر اعالم کرد.ازدحام جمعیت در وقتهای اضافه رخ داد که به
نفع استادو امبور شد و این تیم توانست  ۲بر یک پیروز شود.

دربی ایتالیا برای ربودن هافبک آلمانی رئال مادرید

دو باشــگاه اینتر و یوونتوس با رئال مادرید بــرای خرید تونی کروس وارد
مذاکره شدهاند.گروهی از رسانههای ایتالیایی مدعی شدهاند که دو باشگاه اینتر
و یوونتوس به جذب تونی کروس تمایل دارند و به همین منظور با باشگاه رئال
مادرید وارد مذاکره شــدهاند.به گزارش شبکه مدیاست پرمیوم و روزنامه کوریره
دالســرا ،احتمال اینکه هافبک آلمانی رئال مادرید تابســتان سال جاری راهی
ایتالیا شــود وجود دارد و او دیگر جزو بازیکنانی نیست که رئال مادرید آنها را از
زمره مهرههای فروشیاش خارج کرده است .کروس  27ساله تا ماه ژوئن با رئال
مادرید قراردادی دارد که به موجب آن ســاالنه  8میلیون یورو از کهکشــانیها
حقوق میگیرد .با این وجود اینتر امیدوار اســت که بتواند رقمی باال برای خرید
هافبک ملیپوش ســابق بایرن مونیخ بپردازد به خصوص که لوچانو اســپالتی،
سرمربی نراتزوری اخیرا ً مقابل رسانهها از خلف وعده مسئوالن باشگاه برای خرید
بازیکنان مورد نظرش گالیه کرد.از قرار معلوم گروه ســرمایهگذاری ســونینگ،
مالک چینی باشگاه اینتر قصد دارد با ارائه پیشنهادی  70میلیون یورویی ،رئال
مادرید را برای فروش کروس وسوسه کند که احتمال رخ دادن این اتفاق با توجه
به افزایش ترافیک خط میانی رئال بعد از اضافه شدن دنی سبایوس وجود دارد.

