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تراکتورازسرمربیلیگبرترشکایتمیکند
س�رویس  عص�رآزادی/ 
ورزش�ی: باش�گاه تراکت�ور از 
یک س�رمربی لی�گ برتری به 
ش�کایت  فوتبال  فدراس�یون 

خواهد کرد.
عص��رآزادی آنالی��ن: فصل نقل 
و انتق��االت نیم فص��ل لیگ برتر 
فوتبال کش��ور آغاز شده و باشگاه 
تراکت��ور 3 بازیکن خروجی به نام 
های سعید واسعی، یزدان دوست 
و حج��ت ح��ق وردی داش��ته اما 
هنوز بازیکنی را جذب نکرده اس��ت. چند بازیکن داخلی و خارجی در لیس��ت مذاکرات تیم 
تراکتور هس��تند که بازیکنان داخلی با باش��گاه های خود قرارداد داشته و کار را برای انتقال 
تقریبا غیرممکن س��اخته اس��ت. تاکید خمز به جذب یک مهاجم شش دانگ بوده و احتماال 

تمرکز تیم تراکتور روی بازیکن خارجی خواهد بود.
همچنین شنیده می شود باشگاه تراکتور به دلیل مذاکره مستقیم یک سرمربی لیگ برتری 

با ریکاردو آلوز، به فدراسیون فوتبال شکایت خواهد کرد.
نصیرزاده مدیر عامل باشگاه تراکتور در گفت و گو با رسانه ها عنوان کرده بود که مذاکرات 
باید به صورت حرفه ای باش��د و خود ما چند بار با س��پاهان و آقای س��اکت مذاکره کرده و 

مذاکره باشگاه با بازیکن غیرقانونی است.

مربی تیم والیبال مس سونگون

امیدبربرتریبرابرعقاب

عصرآزادی/س�رویس ورزشی: مربی تیم والیبال مس س�ونگون گفت: با توجه به 
حساسیت جدول پیروزی در این دیدار برای ما اهمیت خاصی داشت.

س��عید شربت اوغلی در خصوص پیروزی تیمش مقابل ملوان تهران اظهار داشت: واقعاً بازی 
سخت و نفس گیری بود و تیم ملوان در این بازی خیلی جنگنده ظاهر شد. وی افزود: با توجه 
به حساس��یت جدول پیروزی در این دیدار برای ما اهمیت خاصی داش��ت که خوشبختانه با 
تدابیر کادر فنی به خصوص آقای بناکار و تالش همه بازیکنان و پشتیبانی مدیریت باشگاه به 

برد خوبی دست یافتیم.
مرب��ی تیم والیبال مس س��ونگون ادامه داد: هفته آینده بازی فوق العاده س��ختی داریم که 
امی��دوارم در ب��ازی برابر عقاب نیز از ظرفیت هوادارانمان اس��تفاده کرده و با پیروزی به صدر 

جدول برسیم.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: امس��ال عالوه بر نتایج خوب خوشبختانه چند بازیکن جوان 

بومی را به والیبال ایران معرفی کردیم که لذت پیروزی هایمان را دوچندان می کند.

مدالنقرههوپسجهانبرگردنپینگپنگباز
آذرشهری

یس  و س�ر / ی د ا ز آ عصر
ورزش�ی: فراز ش�کیبا مدال 
نقره رقابت ه�ای تنیس روی 
میز هوپس جهان در فرانس�ه 

را کسب کرد.
فراز شکیبا  آنالین:  عصرآزادی 
پینگ پنگ باز آذرشهری نماینده 
اس��تان آذربایجان ش��رقی مدال 
نقره رقابت های تنیس روی میز 
هوپس جهان در کشور فرانسه را 

کسب کرد.
در پایان رقابت های تنیس روی میز هوپس جهان که به میزبانی کشور فرانسه برگزار شد، 

فراز شکیبا پینگ پنگ باز نماینده استان آذربایجان شرقی از ایران نائب قهرمان شد.
پینگ پنگ باز نوجوان کش��ورمان پس از پنج روز تمرین در شهر اننبونت به مصاف رقبای 
خود از کش��ورهای مختلف رفت. شکیبا در تقابل با حریفانی از کشورهای فیلیپین ، آمریکا ، 
اسپانیا، عربستان، کانادا، قزاقستان، مصر و نیوزیلند مقتدرانه به برتری دست یافت و در مصاف 
ب��ا نماینده ایتالیا با نتیجه نزدیک 3 بر ۲ شکس��ت خ��ورد و مدال نقره ی رقابت های هوپس 
جهان را برای کش��ورمان به ارمغان آورد.  در این دوره از مس��ابقات ۲۰ تنیس��ور برتر هوپس 

جهان حضور داشتند و از ۱ بهمن ماه در شهر اننبونت به رقابت با یکدیگر پرداختند.
هدایت تیم ملی هوپس پسران کشورمان را محسن شیشه گرها بر عهده داشت.

مدیرعامل مس کرمان: 

حسینخانیهفتبازیکنجدیدمعرفیکردهاست
مدیرعامل باشگاه مس کرمان گفت: کادرفنی به ما یک لیسیت جدید و هفت نفره 

داده که بازیکنان مطرحی در آن دیده می شود.
ب��ه گزارش ایرنا، محم��د کهندل مدیرعامل باش��گاه مس کرمان  دوش��نبه در مصاحبه با 
خبرنگار ایرنا در رابطه با لیس��ت خرید پرس��تاره این باشگاه برای نیم فصل دوم اظهار داشت: 
این لیست از طرف سرمربی تیم ارائه داده شده که ما سعی کردیم با باشگاه های این بازیکنان 
رایزنی کنیم، اما این امر نیاز به زمان دارد و در این بازه زمانی کم، کار بس��یار دش��وار خواهد 
بود و از طرفی رضایت  باش��گاها نیز باید صادر ش��ود. وی افزود: به همین خاطر لیست دومی 
را  س��اعت ۲ به باش��گاه ارائه کردند که ش��امل ۷ بازیکن می شود. این لیست شامل بازیکنان 
مطرح��ی نیز خواهد بود. به دلیل اینکه قصد خواهیم داش��ت با این بازیکنان و باش��گاه های 
آنها رایزنی کنیم، بهتر اس��ت که فعال اسامی آنها گفته نشود تا تمرکز این بازیکنان نیز حفظ 
ش��ود. اگر نتیجه حاصل ش��ود حتما اس��امی را اعالم خواهیم کرد. کهندل در رابطه با بسته 
بودن پنجره نقل انتقاالت باش��گاه به دلیل شکایت سجاد بیرانوند، گفت: توافق شفاهی با این 
بازیکن به انجام رسیده و  پنجره نقل وانتقاالت باز می شود. وی در رابطه با صحبت های فرزاد 
حسین خانی سرمربی مس در مورد باشگاه بعد از دیدار با نفت مسجد سلیمان اظهار داشت: در 
حال حاضر باشگاه و تیم در شرایط حساسی است که نیاز به آرامش دارد که انشااهلل با تدبیر 
کادرفن��ی، ت��الش بازیکنان و حمایت هواداران در نیم فص��ل دوم رتبه خیلی بهتری در لیگ 
کسب خواهیم کرد. از حسین خانی برای ادامه این مسیر حمایت کامل را انجام خواهیم داد.

مشکلبیرانوندبرطرفشد
پنجره نقل و انتقاالت تیم فوتبال مس کرمان که با ش�کایت بیرانوند بس�ته شده 

بود،  باز می شود.
به گزارش ایرنا، پنجره نقل وانتقاالت باشگاه مس کرمان که به دلیل شکایت سجاد بیرانوند و 
بدهی ۶۰۰ میلیونی این بازیکن بسته شده بود، با پرداخت مطالبات این بازیکن  باز می شود. 
مدیریت باشگاه مس کرمان با این بازیکن به توافق شفاهی رسیدند تا در فاصله سه روز مانده 
به پایان نقل و انتقاالت نیم فصل لیگ برتر، پنجره این تیم باز ش��ود. باش��گاه مس کرمان تا 
کنون فرزاد جعفری و معین عباس��یان را به خدمت گرفته بود اما به دلیل بس��ته بودن پنجره 
نقل و انتقاالتی نتوانته بود قرارداد آن ها را ثبت کند. این باشگاه با چندین بازیکن مطرح لیگ 

برتری وارد مذاکره شده و قصد دارد تا در نیم فصل دوم تیم قدرتمندی را روانه لیگ کند.

وزیر ورزش و جوان�ان در مورد هزینه های 
ورزش و بودجه آن گفت: ش�رایط دش�وار را 
می دانیم و از ورزشکاران و مربیان می خواهیم 
صبوری کنند. در حال سعی و تالش هستیم 

تا به ورزش روز دنیا برسیم.
به گزارش ایرنا، س��یدحمید سجادی در مراسم 
تجلی��ل از م��دال آوران فدراس��یون تیراندازی و 
هانیه رس��تمیان ورزشکار تیراندازی کشورمان که 
برای نخس��تین بار سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس 
را کس��ب ک��رده و در المپیک قبل ه��م به عنوان 
پرچمدار ایران حضور داش��ته است، اظهار داشت: 
مطالبی که در مورد ورزش مطرح ش��د، بخشی از 

گالیه های روز ورزش کشورمان است.
وی افزود: با توسعه و پیشرفتی که در تمام دنیا 
در رشته ها و س��ازمان های ورزشی رخ داده است 
متوجه می ش��ویم که دنیا منتظر کسی نمی ماند و 
پیشرفت، تکنولوژی و رقابت در ورزش روز به روز 
در حال تحول اس��ت. ما هم در جمهوری اسالمی 

ایران در حال تالش و سعی هستیم.
س��جادی، تصریح ک��رد: دور خی��ز ورزش آغاز 
ش��ده و هر چند به ایده ها نرسیده ایم اما در خیلی 

از رش��ته ها مانند تیران��دازی، فوتب��ال، هندبال، 
وزنه برداری، کشتی و غیره، گل کاشتیم.

وی در م��ورد بودجه ورزش، خاطرنش��ان کرد: 

رونال��دو ۲۰۰ میلی��ون یورو برای دو س��ال و نیم 
قرارداد بس��ته اما هر آنچه از بودجه قرار اس��ت به 
ما تخصیص داده ش��ود ۵۵۰ میلیارد تومان است. 

مبلغ��ی که با ارز نیمای��ی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، 
زیر بیس��ت میلی��ون دالر برآورد می ش��ود. یعنی 
همه فدراس��یون ها ۲۰ میلیون دالر در سال و یک 
بازیکن در عربس��تان هشتاد میلیون دالر در سال 

می گیرد.
س��جادی با اش��اره به اینکه با ای��ن وجود نباید 
ناامید شد، اظهار داش��ت: نگران معیشت، بیمه و 
سابقه کار هستیم اما شرایط به گونه ای است که از 
یک وضعیت موقت در حال عبور هس��تیم. ضمن 
اینکه تحریم های ظالمان��ه هم وجود دارد اما بابد 
صب��ور بود و امیدوارم ورزش��کاران و مربیان، ما را 

درک و صبوری کنند.
وی با بیان اینکه صندوق حمایت از ورزشکاران 
س��ودآور نبوده اس��ت، گفت: برنامه های مختلفی 
پی��ش رو داریم. به زودی بیم��ه جدیدی در مدار 
خدمت رس��انی به ورزش��کاران با خدمات پزشکی 
ورزش��ی قرار می گیرد. به دنبال این هستیم طرح 
بیمه مکمل به عنوان متمم بیمه قرارگیرد. ضمن 
اینکه به دس��تور رییس جمهوری بنا داریم سابقه 
حض��ور ورزش��کاران در اردو هم جز س��ابقه کار 

محسوب شود که به زودی محقق می شود.

مس�وول برگزاری رقابت های جام حذفی فوتبال کش�ور گفت: 
فین�ال جام حذف�ی پس از پایان لیگ برت�ر و در دهه اول خرداد 

برگزار خواهد شد.
به گزارش ایرنا، امیرحسین روشنک روز دوشنبه پس از برگزاری مراسم 
قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور 
در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: با توجه به قرعه کش��ی در مرحله یک 
هش��تم نهایی جام حذفی دیدارهای حساسی را ش��اهد خواهیم بود. در 
پنج بازی، تقابل تیم های لیگ برتری را شاهد هستیم که این موضوع به 

جذابیت مسابقات خواهد افزود.
وی در مورد زمان برگزاری دیدار فوالد و گل گهر سیرجان توضیح داد: 
با توجه به اینکه مس��ابقات حذفی لیگ قهرمانان آس��یا مرحله به مرحله 
پیش می رود، نمی دانیم که فوالد تا چه مرحله ای پیش می رود. امیدواریم 
فوالد در این رقابت ها موفق شد و تا فینال آسیا پیش رود. االن یک برنامه 
در ذهن ما وجود دارد و اگر بش��ود قبل از س��ال جدید و اگر نشود سال 

آینده این بازی برگزار خواهد شد.
مسوول برگزاری رقابت های جام حذفی فوتبال کشور تاکید کرد: فینال 

جام حذفی پس از پایان لیگ و در دهه اول خرداد برگزار خواهد شد.
وی در خص��وص اینکه آیا امکان دارد، دیدار اس��تقالل مقابل ملوان و 
پرسپولیس مقابل س��پاهان در یک زمان برگزار شود، گفت: اجازه دهید 
بررس��ی کنیم. این بازی ها در خالل لیگ و حد فاصله هفته های بیس��تم 
تا بیس��ت و یکم لیگ برگزار خواهد ش��د. به همین دلیل باید بررس��ی 

کنی��م. تالش می کنیم در زمان و روزهایی جام حذفی را برگزار کنیم که 
کمترین تداخل وجود داش��ته باشد تا رضایت هواداران و فوتبال دوستان 

جلب شود.
روشنک در مورد محل برگزاری فینال هم گفت: در آیین نامه پیش بینی 
ش��ده که در مرحله بعد برای اولویت های اول و دوم قرعه کشی می کنیم. 
از بهترین ورزشگاه های کشور چه از نظر زیر ساخت و چه از نظر ظرفیت 
استفاده خواهیم کرد. ورزشگاه های آزادی، نقش جهان، یادگار امام )ره(، 
ش��هدای فوالد،  امام رضا )ع( مش��هد و یکی دو ورزش��گاه دیگر کاندیدا 
هس��تند. با توجه به اینکه ورزشگاه پارس شیراز آماده نشد، این ورزشگاه 
را از ورزش��گاه میزبان خارج کردیم و ورزشگاه تازه تاسیس کرمان که تا 
پایان لیگ آماده می شود، را بین گزینه ها آوردیم. با این حال در مرحله 

بعد ۲ گزینه اول قرعه کشی خواهند شد.
وی در مورد حضور هواداران گفت: تصمیم گیری نهایی بر عهده شورای 
تامین اس��تان ها اس��ت و فکر می کنم با توجه به تصمیم گیری که تا این 
لحظه شده، شاهد حضور هواداران در دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی 

باشیم.

زمان برگزاری فینال جام حذفی مشخص شد

ورزشکارانومربیانصبوریکنند
سجادی: 

طالبی: 

حالتیراندازیایرانخوبنیست
فرهادیان: 

حکمرییسفدراسیوناسکواشبهزودیصادرمیشود

سرمربی تیم ملی تفنگ با تاکید بر اینکه رشته تیراندازی 
با تحلیل رفتگی و ناامیدی روبه رو اس�ت، گفت: امکانات ما 

ظرفیت مسابقات آزاد و لیگ را هم ندارند.
ب��ه گزارش ایرنا، مریم طالبی در مراس��م تقدی��ر از مدال آوران 
تیراندازی که با حضور سیدحمید س��جادی وزیر ورزش و جوانان 
و مرتضی قربانی رییس فدراس��یون تیراندازی برگزار شد، با اشاره 
به اینکه تجهیز و به روز رسانی وسایل و امکانات تاثیر مستقیم بر 
عملکرد ورزشکاران دارد، اظهار داشت: متاسفانه رشته تیراندازی با 
تحلیل رفتگی و ناامیدی رو به رو است و اوضاع به قدری وخیم شده که امکانات ما ظرفیت مسابقات آزاد و لیگ 

را هم ندارند.
وی افزود: در دوران مدیریت مهدی هاشمی )رییس اسبق فدراسیون( تجهیزاتی فراهم شد که اکنون از همان 
امکانات استفاده می شود. هر چه اعضای تیم پیشرفت کردند با بدقولی مسووالن روبه رو شدند و به همین دلیل 

ناامیدی بدنه جامعه تیراندازی را فراگرفته است.
س��رمربی تیم ملی تفنگ با یادآوری اینکه ورزش��کارانی که همواره با دست خالی برای موفقیت نظام و پرچم 
کشور تالش کرده اند، انتظاراتی دارند، تصریح کرد: اعضای تیم ملی در جواب موفقیت ها، همواره بدقولی دیده اند. 
حتی تشویقی از طرف وزارت ورزش بعد از کسب مدال المپیک هم ندیده ایم در حالیکه بچه ها مشکل معیشت 

و مسکن دارند.
طالبی خاطرنشان کرد: نمی توان با وجود کمبودها بر تیم فشار آورد. هر آنچه در حال حاضر موجود است هم 
تتمه سرمایه گذاری گذشته است و کارد به استخوان رسیده است. انگیزه های درونی ورزشکاران هم دیگر نمی تواند 

موتور محرک را روشن کند. در حالی که بابد در مورد بچه هایی که آبروی کشور هستند رویکردها عوض شود.
سرمربی تیم ملی تفنگ از گرانی وسایل و تجهیزات و فشنگ رشته تیراندازی گالیه و تصریح کرد: از مسووالن 
می خواهیم شرایط را درک کنند زیرا رشته تیراندازی به شدت دچار چالش و گرانی است و برای بازی های آسیایی 

برنامه ریزی برای کادر فنی سخت شده است.
احمدظفر جعفرزاده سرمربی تپانچه هم در این مراسم از مشکالت فدراسیون گفت و یادآور شد: قربانی با 3۵ 
میلیارد تومان بدهی، فدراس��یون را تحویل گرفت در نتیجه گالیه ها همچنان باقی اس��ت و برای ما هم به عنوان 
اعضای فدراسیون کار خیلی سخت است. هر ورزشکار روزی دو میلیون تومان برای فدراسیون هزینه دارد که با 

توجه به تورم این هزینه رو به رشد است.

سرپرس�ت دفتر امور مش�ترک فدراسیون های ورزشی 
گفت: برای اینکه حکم رئیس فدراس�یون اسکواش صادر 
شود منتظر هستیم که یک نهاد نظارتی، نظر خود را اعالم 
کند اما مشکلی وجود ندارد و در روزهای آینده این حکم 

صادر می شود.
ب��ه گزارش ایرنا، آرش فرهادیان در حاش��یه مجمع انتخاباتی 
فدراسیون گلف در پاسخ به این سوال که قرار بود هفته گذشته 
اسامی نامزدهای انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری اعالم شود، 
چرا این اتفاق رخ نداد؟ اظهار کرد: دوچرخه سواری یک موردی 

به لحاظ تطبیق کمیس��یون مدیریتی دارد. برای اینکه حقی از کس��ی ضایع نش��ود، به یکی از نامزدها فرصت 
دادیم که تا  مشکل خود را رفع کند. اگر این اتفاق تا  رخ ندهد و مدارک را اعالم نکند در پایان وقت اداری  

اسامی نامزدها را اعالم می کنیم.
وی درباره امضا نشدن حکم ریاست امیر عزیزی پور در فدراسیون اسکواش گفت: پیش از برگزاری انتخابان 
به دوس��تان گفتیم. علت تعویق زمان انتخابات این فدراس��یون این بود که یکی از نهادهای نظارتی نظر خود 
را اعالم نکرده بود. در مرحله دوم هم این اتفاق رخ داد و مس��ئولیت به عهده معاونت قهرمانی وزارت ورزش 
واگذار ش��د. برای اینکه ش��بهه ای پیش نیاید، این فرصت را دادیم تا نظر آن نهاد نظارتی هم گرفته ش��ود اما 

مشکلی وجود ندارد و در روزهای آینده این حکم صادر می شود.
سرپرس��ت دفتر امور مشترک فدراس��یون های ورزش��ی درباره اینکه باتوجه به بالتکلیفی ۱۱ فدراسیون و 
اضافه ش��دن ۶ فدراسیون دیگر تا پایان س��ال، در مدت باقی مانده تا عید نوروز چند انتخابات برگزار می شود 
گفت: با دومین فدراسیونی که مجمع را برگزار کردیم متوجه شدید که عزم وزارت ورزش این است که مجامع 
را برگزار کند. تا پایان س��ال دس��ت کم ۱۰ مجمع برگزار می کنیم. اقدامات الزم هم در این زمینه انجام شده 

است.
وی درباره اینکه با توجه به بازنشس��تگی محمد علیپور، آیا انتصاب او به سرپرس��تی فدراسیون انجمن های 
ورزشی مشکلی ایجاد نمی کند؟ گفت: بازنشستگی یک روند دارد. این روند باید به صورت قانونی طی شود و 
از سوی سازمان بازنشستگی اعالم شود. منبع ما برای استعالم، معاونت منابع انسانی وزارت ورزش است. اگر 
فردی از نظر قانونی امکان حضور در سمتی را نداشته باشد، بدون تعارف برکنار می شود اما تاکنون هیچ منعی 

برای حضور علیپور در فدراسیون وجود ندارد و به ما اعالم نشده است.
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