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 اعالم آرای کمیته انضباطی در خصوص درگیری 
در مسابقات ووشو جوانان دختر

کمیته انضباطی فدراس�یون ووش�و رای کامل خود درباره پرونده مسابقات قهرمانی 
کشور جوانان دختر را صادر کرد.

به گزارش ایرنا؛ کمیته انضباطی فدراس��یون ووش��و رای خود درباره پرونده اتفاقات رخ داده در 
حاشیه برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم جوانان دختر را صادر کرد.

رای صادره از سوی کمیته انضباطی به شرح زیر است:
۱.در خصوص تخلفات رخ داده توسط آقای احسان ده پهلوان )تماشاگر خارج از سالن 

– همراه و پدر دو نفر از ورزشکاران(
قب��ل از ورود به مباحث تحت صالحیت کمیته انضباطی، این کمیته تاکید دارد که با توجه به 
ش��دت تخلفات حادثه از سوی احس��ان ده پهلوان، از جمله ورود غیرقانونی و غیرمجاز به حریم 
و مح��ل آمادگی ورزش��کاران زن، ایجاد درگیری، بر هم زدن نظم، ضرب و ش��تم، ایجاد رعب و 
وحشت، تخریب اموال و تشویش اذهان عمومی، با نظر کمیته انضباطی، فدراسیون ووشو، مستقل 
از رسیدگی های انضباطی، شکایتی علیه ایشان، نزد مراجع ذیصالح قضایی، مطرح نموده و موضوع 

را با قید فوریت پیگیری نماید.
در خص��وص جنبه های تحت صالحی��ت کمیته انضباطی، با لحاظ ق��رار دادن فیلم موجود از 
درگیری، گزارش مقامات برگزاری مس��ابقه، دفاعیات ایش��ان در کمیته انضباطی و همچین ابراز 
ندامت و پشیمانی و اظهار برای انجام تمام اقدامات برای جبران خسارات مادی و معنوی حاصله، 
نهایتاً کمیته انضباطی، اقدامات خالف ایشان را شامل ورود غیرقانونی و غیرمجاز به حریم و محل 
آمادگی ورزش��کاران زن، ایجاد درگیری، بر هم زدن نظم، ضرب و ش��تم، ایجاد رعب و وحش��ت، 
تخریب اموال و تشویش اذهان عمومی، بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقات )ماده ۴۶(، تحریک 
به خشونت )ماده ۵۰( تشخیص داده و با عنایت به اختیارات ذکر شده مطابق ماده ۸۰ در خصوص 
جرایم هم زمان، ماده ۱۰۵ و بند و و ط ماده ۲۴، وی را به مدت ۳ س��ال از حضور در ورزش��گاه و 
کلیه فعالیت های مرتبط با ووشو محروم می نماید. همچنین، مطابق بند ۲ ماده ۷۷ در خصوص 

خسارات وارد شده، نامبرده به جبران کلیه خسارات وارد شده محکوم می گردد.
۲. در خصوص تخلفات رخ داده توسط خانم کمند ده پهلوان )ورزشکار(

با توجه به گزارش مقامات برگزاری مسابقات، برای کمیته انضباطی محرز گردید که ایشان در 
جریان درگیری های به وجود آمده در حواشی مسابقه نبوده و در این مورد، تخلفی از سوی ایشان 
رخ نداده اس��ت. اما پس از مس��ابقه، ایشان اقدام به همراهی در انتشار ویدیویی نموده است که از 
مصادیق تخلفات ذکر ش��ده در ماده ۴۴ در خصوص اصول کلی رفتار و ماده ۶۰ از جمله افترا و 
نشر اکاذیب تشخیص داده می شود. با توجه به همکاری ورزشکار با کمیته انضباطی، وضعیت سنی 
ورزشکار، اظهار ندامت و پشیمانی از انجام این عمل و تحریک توسط عوامل بیرونی برای انتشار 
چنین ویدیویی، ایشان به محرومیت از چهار مسابقه که سه مسابقه از آن به مدت یکسال به حالت 
تعلیق در آمده و جریمه نقدی ۵ میلیون ریالی )مطابق بند ۵ ماده ۲۸( محکوم می گردد. مطابق 
بند ۴ ماده ۲۸، باشگاهی که ورزشکار در آن عضویت دارد، در قبال مجازات های مالی، مسئولیت 
تضامنی دارد. در خصوص محرومیت از مسابقه، مطابق شرایط ماده ۳۰ عمل می شود. مطابق بند ۵ 
ماده ۹۶، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب تخلفی شود، مجازات اصلی )تعلیق 

شده(، بعالوه مجازات مربوط به تخلف جدید به دستور رکن قضایی توامان اجرا می شود.
۳. در خصوص تخلفات رخ داده توسط خانم کیانا ده پهلوان )ورزشکار(

با توجه به گزارش مقامات برگزاری مسابقات، برای کمیته انضباطی محرز گردید که ایشان در 
جریان درگیری های به وجود آمده در حواشی مسابقه نبوده و در این مورد تخلفی از سوی ایشان 
رخ نداده است. اما پس از مسابقه، ایشان اقدام به بیان اظهاراتی در ویدیو و انجام مصاحبه ای نموده 
اس��ت که از مصادیق تخلفات ذکر ش��ده در ماده ۴۴ در خصوص اصول کلی رفتار و ماده ۶۰ از 
جمله افترا و نشر اکاذیب تشخیص داده می شود. با توجه به همکاری ورزشکار با کمیته انضباطی، 
وضعیت سنی ورزشکار، اظهار ندامت و پشیمانی از انجام این عمل و تحریک توسط عوامل بیرونی 
برای انتشار چنین ویدیویی و انجام چنین مصاحبه ای، ایشان به محرومیت از چهار مسابقه که دو 
مسابقه به مدت یکسال حالت تعلیق در آمده و جریمه نقدی ۵ میلیون ریالی )مطابق بند ۵ ماده 
۲۸( محکوم می گردد. مطابق بند ۴ ماده ۲۸، باشگاهی که ورزشکار در آن عضویت دارد، در قبال 
مجازات های مالی، مسئولیت تضامنی دارد. در خصوص محرومیت از مسابقه، مطابق شرایط ماده 
۳۰ عمل می شود. مطابق بند ۵ ماده ۹۶، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب 
تخلفی شود، مجازات اصلی )تعلیق شده(، بعالوه مجازات مربوط به تخلف جدید به دستور رکن 

قضایی توامان اجرا می  شود.
۴. در خصوص تخلفات رخ داده توس�ط خانم تیام ده پهلوان )تماشاگر داخل سالن – 

همراه و خواهر دو نفر از ورزشکاران(
با توجه به گزارش مقامات برگزاری مسابقات، اظهارات و تایید پدر و همچنین خواهراِن ورزشکار 
وی، محرز گردید که شروع درگیری و حواشی در سالن مسابقات از سوی این شخص بوده است. 
با توجه به وضعیت س��نی وی، اظهار ندامت و پشیمانی که از سوی پدر مطرح شده، مطابق ماده 
۱۰۵ و بند و و ط ماده ۲۴، وی به مدت شش ماه از حضور در ورزشگاه و کلیه فعالیت های مرتبط 
با ووشو محروم می گردد که سه ماه از این مدت، به مدت یکسال به تعلیق در می آید. مطابق بند ۵ 
ماده ۹۶، اگر در طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب تخلفی شود، مجازات اصلی )تعلیق 

شده(، بعالوه مجازات مربوط به تخلف جدید به دستور رکن قضایی توامان اجرا می شود.
۵. در خصوص تخلفات رخ داده از سوی ورزشکار خانم کوثر علیزاده

با توجه به گزارش رئیس کمیته برگزاری و با توجه به اقرار ایش��ان و مربی ایش��ان در جلس��ه 
رس��یدگی، اگرچه برای کمیته محرز گردید که حضور ایش��ان در مسابقات جوانان کامالً مطابق 
مقررات و مجاز بوده اس��ت و هیچ گونه تخلفی در خصوص ش��رکت در مسابقات جوانان متوجه 
ایش��ان نیس��ت، اما حضور این بازیکِن رده سنی جوانان، در مسابقات سال گذشته بزرگساالن در 
قشم، تخلف بوده و حضور غیر مجاز نامبرده در این بخش محرز گردیده است. با استناد به بند ۴ 
ماده ۵۲ در خصوص شرایط بازیکنان غیرمجاز، ایشان، سه مسابقه محروم و به میزان ۱۰ میلیون 
ریال جریمه می گردد. با توجه به ابراز ندامت و پشیمانی بازیکن و همکاری ایشان با رکن قضایی، 
هر س��ه مس��ابقه محرومیت، به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. مطابق بند ۴ ماده ۲۸، 
باشگاهی که ورزشکار در آن عضویت دارد، در قبال مجازات های مالی، مسئولیت تضامنی دارد. در 
خصوص محرومیت از مسابقه، مطابق شرایط ماده ۳۰ عمل می شود. مطابق بند ۵ ماده ۹۶، اگر در 
طی دوره تعلیق، شخص خاطی مجدداً مرتکب تخلفی شود، مجازات اصلی )تعلیق شده(، بعالوه 

مجازات مربوط به تخلف جدید به دستور رکن قضایی توامان اجرا می شود.
۶. در خصوص تخلفات رخ داده از سوی مربی خانم صدیقه دریایی

با توجه به موارد ذکر شده در خصوص تخلف خانم کوثر علیزاده و احراز اطالع مربی ایشان صدیقه 
دریایی از این تخلف رخ داده، مطابق با بند ۷ ماده ۲۴، ایشان به مدت سه ماه از حضور در مسابقات 
محروم گردید که مدت دو ماه از این محرومیت به مدت یکسال به دلیل اظهار ندامت و پشیمانی و 
همکاری با رکن قضایی به حالت تعلیق در می آید. مطابق بند ۵ ماده ۹۶، اگر در طی دوره تعلیق، 
شخص خاطی مجدداً مرتکب تخلفی شود، مجازات اصلی )تعلیق شده(، بعالوه مجازات مربوط به 

تخلف جدید به دستور رکن قضایی توامان اجرا می شود.
۷. در خصوص هیئت های ووشوی منطقه آزاد کیش و مازندران

با توجه به س��هل انگاری و اهمال هیئت های مذکور در احراز و بررس��ی مدارک ابرازی توس��ط 
ورزش��کار کوثر علیزاده و حضور غیرمجاز ایش��ان در مسابقات بزرگساالن، هر یکی از هیئت های 

مذکور به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم می شوند.
*امکان تجدیدنظر خواهی

۱- مطابق ماده ۹۱، آرا صادره، در بخش مالِی این رای به جهت تعیین حداقل میزان و همچنین 
اخطارها، قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و قطعی است و صرفاً در خصوص محرومیت های صادر شده، 

قابل تجدیدنظرخواهی وجود دارد.
۲- مطابق بند ۲ ماده ۹۲، درخواست تجدیدنظرخواهی، باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ 

رای، به دبیرخانه فدراسیون ووشو یا دفتر رکن قضایی صادر کننده رای تسلیم و ثبت شود.
۳- مطابق بند ۳ ماده ۹۲، رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.

این پرونده، براساس مقررات انضباطی فدراسیون ووشو جمهوری اسالمی ایران، مصوب خرداد 
۱۴۰۰ مورد رسیدگی قرار گرفته است.

فدراسیون فوتبال: 

رای پرونده ویلموتس هنوز اعالم نشده است
فدراس�یون فوتبال صدور رای پرونده س�رمربی پیش�ین تیم ملی از سوی دادگاه 

عالی ورزش را تکذیب کرد.
به گزارش ایرنا، صفی اهلل فغانپور رئیس س��ابق دپارتمان حقوقی فدراس��یون فوتبال در یک 
گفت و گوی تلویزیونی مدعی ش��د که رای پرونده ش��کایت ویلموتس شکسته شده و به سه 
میلیون یورو کاهش پیدا کرده است. با این وجود فدراسیون فوتبال اعالم کرد: برخالف برخی 
اخبار منتشرشده از منابع غیر رسمی و افرادی که هیچ سمتی در این خصوص ندارند تا کنون 
رای پرونده مارک ویلموتس س��رمربی سابق تیم ملی ایران از جانب دادگاه عالی ورزش اعالم 
نش��ده و در صورت اعالم رسمی این رای اطالع رسانی الزم از طریق سایت رسمی فدراسیون 
فوتبال انجام خواهد شد. فدراسیون فوتبال از رسانه ها خواست اخبار مرتبط با فدراسیون را از 

منابع رسمی و اشخاص صاحب سمت در این خصوص پیگیری کنند.

تیم فوتب�ال تراکتور تاکنون هش�ت بازیکن 
داخلی و دو بازیکن خارجی را به طور رسمی به 
خدمت گرفته و با توجه به وسواس و حساسیت 
بردیف در انتخاب بازیکن، رفت و آمد بازیکنان 
داخلی و خارجی در اردوی ترکیه برای پر کردن 

سهمیه های خالی همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، قرب��ان بردیف پس از آنکه هدایت 
تراکتور را قبول کرد، هش��ت بازیک��ن لیگ برتری و 
لی��گ یک را به هم��راه یک بازیک��ن خارجی به تیم 
اضاف��ه کرد و لیس��ت خروج ۱۴ بازیک��ن از این تیم 
را امضا کرد و با ترکیبی متفاوت تر از گذش��ته عازم 
اردوی استانبول ش��د تا چند سهمیه باقیمانده را در 

این اردو به لیست تیمی خود اضافه کند.
وی در این اردوی دو هفته ای که از ۲۵ تیرماه آغاز 
شده، ریکاردو آلوز را نیز از تیم »غیرت« قزاقستان به 
تراکتور آورد تا جاهای خالی تراکتور کم کم پر و این 
تیم برخالف چند فصل اخیر با ترکیبی کامل و آماده 

وارد مسابقات و لیگ برتر شود.
در حالیکه نزدیک به ی��ک هفته از اردوی تراکتور 
در ترکیه سپری ش��ده، اخبار زیادی مبنی بر حضور 
بازیکنان داخلی و خارجی در تمرینات این تیم برای 
جلب توجه بردیف و پیوستن به آن به گوش می رسد 
که البته تاکنون هیچ یک از اخبار منتش��ره از سوی 
باشگاه تایید نش��ده و کادر فنی تراکتور همچنان در 
ح��ال آنالیز بازیکنان مد نظر برای بهترین انتخاب در 

پست ها و سهمیه های خالی هستند.
تیم های لیگ برتری تا نهم ش��هریور ماه سالجاری 
فرصت دارند تا ۶ بازیکن لیگ برتری و چهار بازیکن 
خارج��ی به همراه بازیکنان لیگ یک، امید و زیر ۲۳ 
سال و همچنین سهمیه فیفا را به ترکیب شان اضافه 
کنند؛ بر این اس��اس تیم فوتبال تراکتور تنها یک جا 
برای س��همیه لیگ برتر و ۲ جا برای سهمیه بازیکن 

خارجی دارد.
همانط��ور که گفته ش��د گزینه ه��ای زیادی برای 
س��همیه های خالی تراکتور مطرح اس��ت و تصمیم 
گیرنده نهای��ی در این زمینه، قرب��ان بردیف خواهد 

ب��ود و پرونده نق��ل و انتقاالت تابس��تانی تراکتور در 
این فصل با تایید وی بس��ته خواهد ش��د؛ با توجه به 
حساسیت و فشردگی مسابقات فصل پیش رو، بردیف 
م��ی خواهد بازیکنانی به خدم��ت بگیرد که عالوه بر 
توانایی و تحمل فشار بازی ها در نیم فصل اول، باری 

از دوش تراکتور در روزهای سخت بردارند.
یکی از گزینه های محتمل برای پرکردن یکی از ۲ 
جای خالی بازیکن خارجی در تراکتور، گوستاوو دی 
مائورو ماگنین وینگر برزیلی - ایتالیایی اس��ت که در 

تیم »یونیورسیتاتئا کرایووا« رومانی بازی می کند.
ای��ن بازیکن ۳۰ س��اله هم اکنون تحت ق��رارداد با 
باش��گاه رومانیایی اس��ت و بر اس��اس برآوردها یک 
میلیون ی��ورو ارزش دارد که جذب او برای بردیف و 

تراکتور کار آسانی نخواهد بود.
ای��ن وینگر دوملیتی با باش��گاه تراکت��ور به توافق 
نهایی رسیده اما همه چیز منوط به صدور رضایت نامه 
از باشگاه مبدأ می باشد، درصورت صدور رضایت نامه، 

گوستاوو روز یکشنبه راهی استانبول خواهد شد.

پت��ی پله ایلومب��ه امبویه، مهاجم س��ابق تیم ملی 
بلژیک و باش��گاه »خنت« نیز یکی دیکر از بازیکنان 
مدنظ��ر تراکتوری ه��ا بود ک��ه در اردوی این تیم در 

کشور ترکیه حاضر شد.
وی در روزهای گذشته در تمرین شاگردان بردیف 
حضور داش��ت، اما شنیده می ش��ود نتوانسته رضایت 
س��رمربی تراکتور را برای پیوس��تن به این تیم جلب 
کن��د. عالوه بر مس��ایل فن��ی، سوءپیش��ینه کیفری 
امبوی��ه در گذش��ته، یکی دیگر از دالی��ل بی خیالی 
کادر فن��ی تراکتور از جذب این مهاجم عنوان ش��ده 
اس��ت و مجموع این شرایط دست به دست هم داده 
تا تراکت��ور به فکر گزینه دیگری ب��رای تقویت خط 
حمله خود باشد. قربان بردیف ضمن اینکه کار آماده 
س��ازی و جذب بازیکنان جدی��د را در اردوی ترکیه 
دنبال می کند، عملکرد بازیکنان موجود از جمله تازه 
به خدمت گرفته ش��ده را نیز زی��ر نظر دارد و برنامه 
تمرینی و رژیم غذایی سفت و سختی برای بازیکنان 

وضع کرده است.

محمدرضا خانزاده، یکی از بازیکنانی اس��ت که در 
ابتدای فصل نقل و انتقاالت به تراکتور اضافه و در روز 
معارفه بردیف رونمایی شد، این بازیکن که در اردوی 
ترکی��ه دچار مصدومیت نیز ش��د، ظاه��را انتظارات 
بردیف را برآورده نکرده و اخبار منتشره حاکی از خط 

خوردن اسم وی از لیست تراکتور است.
جایگزین خانزاده، رضا یزدان دوس��ت، مدافع فصل 
گذشته صنعت نفت که به صورت قرضی از شهرخودرو 
در این تیم بازی می کرد، است که بنا به گفته خطیر، 
با تراکتور به توافق رسیده و برای امضا قرارداد دوساله 

به اردوی تراکتور در استانبول اضافه خواهد شد.
محمدرض��ا اخب��اری، دروازه بازن اصل��ی و گزینه 
اول برای س��نگر تراکتور اس��ت؛ تراکت��وری ها برای 
آنکه خیال ش��ان از دروازه مطمئن باش��د، به دنبال 
ذخیره خ��وب و مطمئن ب��رای وی هس��تند؛ طبق 
ش��نیده ه��ا فرزی��ن گروس��یان، دروازه ب��ان فعل��ی 
 صنعت نفت و س��ابق تراکتور، اصلی ترین گزینه برای

این امر است.
این دروازه بان در لیگ هفدهم سنگربان شماره یک 
تراکتور بود که عملکرد خوبی ارایه نکرد، اما در ادامه 
پ��س از جدایی از این تیم کارنام��ه خوبی را به ثبت 

رسانیده است.
بر اساس رسانه آماری متریکا، او در لیگ بیست ویکم 
یکی از بازیکنان شاخص صنعت نفت بود و در ۲ بازی 

مقابل سرخابی ها بهترین بازیکن زمین لقب گرفت.
گمانه زنی های��ی درب��اره احتمال حض��ور بازیکنان 
لژیونر در تراکتور مانند یونس دلفی، کریم انصاری فرد، 
س��عید عزت اللهی و احسان حاج صفی نیز وجود دارد 
که البته همه اینها نه از سوی باشگاه تایید شده  و نه 
تکذیب؛ گذشت زمان صحت و سقم آنها را تایید و یا 
رد خواهد کرد و به نظر می رس��د تراکتور در اردوی 

ترکیه ترکیبش کامل خواهد شد.
بیس��ت و دومی��ن دوره لی��گ برتر از دهه س��وم 
مردادماه جاری آغاز می ش��ود و نیم فصل این رقابت 
ها قبل از آغاز رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به 

پایان خواهد رسید.

تراکتور هنوز جای خالی دارد
وسواس بردیف در انتخاب بازیکن؛ 

سرمربی تیم فوتبال استقالل تهران با بیان اینکه تیم باید ذهن 
برنده داشته باشد گفت: ارتباط دوستانه با بازیکنان می تواند یکی 

از راهبردهای موفقیت در طول فصل باشد.
ب��ه گزارش ایرنا، ریکارد س��اپینتو س��رمربی تیم فوتبال اس��تقالل در 
گفت وگویی با دوربین این باش��گاه از  مس��ائل مختل��ف تیم و همچنین 
تمرینات آماده س��ازی استقالل سخن به میان آورد. وی در این گفت وگو 
اعالم کرد: به این دلیل به اردو ترکیه آمدیم که فضای اختصاصی خودمان 
را داشته باشیم و بیشتر از قبل بازیکنان را بشناسیم و روی کار خودمان 
تمرکز کنیم. بتوانیم بیشتر و بیشتر با هم ارتباط برقرار کنیم و همدیگر 
را بشناس��یم. باید نظرات خودم را به بازیکن��ان بگویم در مورد اینکه در 
بازی از آن ها چه می خواهم؛ عملکرد تیم در زمان دفاع و در زمان حمله 

و همه چیزهایی که در لحظات بازی الزم است اجرا کنند.
متن کامل این گفت وگو در زیر آمده است:

االن بیش از دو هفته است که شما سرمربی جدید استقالل هستید. در 
این خصوص صحبت کنید.

همانط��ور که قبال هم در مصاحبه ای که با هم داش��تیم و گفته بودم، 
هفت��ه اول را اختصاص دادیم به این که همه بازیکنان را زیر نظر بگیرم. 
فرص��ت دوباره بدهیم به بازیکنانی که االن با ما نیس��تند؛ بازیکنانی که 
قرضی به تیم های دیگه رفته تا خودشان را نشان دهند. همین طور تست 
آمادگی جس��مانی گرفتیم و این که ش��رایط بازیکنان را مد نظر داشته 
باش��یم و این که مجموعه اطرافم را بیش��تر بشناس��م و با باشگاه بیشتر 
آشنا شوم. بعد از این هفته باید تصمیماتی می گرفتم. متاسفانه بازیکنانی 

داشتیم که االن دیگر با ما نیستند و راهی سایر تیم ها شده اند.
بازیکنان��ی که خوب با ما تمرین کردند، ظرفیت و کیفیت باالیی دارند 

اما متاس��فانه ما نمی توانس��تیم همه بازیکنان را نگه داریم.پس من باید 
انتخ��اب می کردم. به عنوان مثال بازیکنی مثل فردین، متین و همینطور 
امین که بازیکن باتجربه ای اس��ت و ۳۴-۳۳ سال دارد اما می داند چطور 
بازی کند. بازیکنانی که کیفیت خوبی دارند و می دانند باید چه کار کنند. 
به عنوان مثال فردین، بازیکن جوانی اس��ت که باید یاد بگیرد، باید بازی 
کند و تجربه کس��ب کند تا بتواند بهتر شود، بازیکن با کیفیت و سریعی 
است. همینطور متین که در نساجی خیلی خوب بازی کرد ولی ما جاللی 

و سلمانی را داریم و در این پست سخت بود فرصت بازی پیدا کند.
همینطور بازیکن جوان دیگری داشتیم. سینا، جواد، آرش و بازیکنانی 
ک��ه ظرفیت و اس��تعداد خوبی دارن��د. بازیکنان جوانی ک��ه من به آن ها 
گفت��م بروند. به خاطر اینکه من نمی توانس��تم همه بازیکنان را نگه دارم 
و امیدوارم روزی به من نش��ان بدهند که اش��تباه کردم. من این چالش 
را برایش��ان فراهم ک��ردم و امیدوارم وقتی دوب��اره همدیگر را می بینیم، 
در باالترین کیفیت باش��ند. این همان چیزی اس��ت ک��ه برای بازیکنانی 

می خواهم که االن پیش ما نیس��تند و امیدوارم که خوش ش��انس باشند 
و بتوانن��د یک دوره کاری خیلی خوب داش��ته باش��ند. االن ما روی تیم 

خودمان تمرکز کرده ایم.
متاسفانه یک مصدومیت برای خاقانی داشتیم که برای خودش و برای 
تیم بد بود. امیدوارم خیلی س��ریع بتواند برگردد. او باید قوی باش��د زیرا 
فوتبال همین اس��ت. باید مقابل مصدومیت ها و لحظات س��خت جنگید. 
بای��د خودتان را قوی کنید برای تیمتان.ب��رای خاقانی بهترین آرزوها را 
دارم، منتظرت هس��تیم، قوی باش و س��خت کار کن و می توانی لحظات 

خوبی داشته باشی.
اردو تی�م در ترکیه در حال برگزاری اس�ت در این زمینه روند 

آماده سازی را چگونه ارزیابی می کنید؟
ای��ن هفته دوم برای ما خیلی خوب ب��ود در یک  کمپ تمرینی اطراف 
آنکارا هس��تیم. امکانات خوب��ی داریم، زمین خوبی داری��م. می خواهیم 
بازی های تدارکاتی بیشتری داشته باشیم تا ۲۹ جوالی به خانه برگردیم. 
داریم روی این موضوع کار می کنیم. در مورد بازی اول، البته که ما خسته 
بودیم، زیرا خیلی س��خت کار کردیم برای آماده سازی تیم. صبح و عصر 
تمرین کردیم. در این هفته من نظرات و عقاید تاکتیکی خودم را به تیم 
منتقل ک��ردم که در زمان های دفاعی و تهاجمی باید چه کارهایی انجام 
دهند و بازیکنان هم مش��غول یادگیری نکاتی هستند که من می خواهم. 
بازیکنان خیلی سخت تالش می کنند و تمرکز کامل روی کارشان دارند. 
دوست دارند که یاد بگیرند و همه کاری برای تیمشان و مربی شان انجام 
دهند.بنابراین ما خیلی خوشحال هستیم، تا االن من و اعضای کادر فنی، 
از همه افرادی که از باشگاه کنارمان هستند خوشحال و راضی هستیم و 

همه به تیم  کمک می کنند و از این بابت بسیار خوشحالم.

ساپینتو: ذهن برنده داریم

نقدی بر برپایی اردوی پیش فصل باشگاه های لیگ برتری در خارج از کشور؛

دست پخت مدیران آماتور فوتبال حرفه ای!
قدرت نمایی بچه غول ایرانی در تاشکند؛ 

نعمتی در مدال طال هتریک کرد

افزایش تمایل باش�گاه های ایرانی ب�رای برپایی اردوی 
آماده س�ازی در خارج از کش�ور را باید در نحوه مدیریت 
آماتوری مدیران فوتبال جس�ت وجو ک�رد. مدیرانی که با 
اولویت بندی اش�تباه، از توس�عه زیرس�اخت های فوتبال 
غفلت کرده اند و تمام تمرکزشان را روی صرف هزینه های 

گزاف در بستن قراردادهای بدون ضابطه گذاشته اند.
به گزارش ایرنا، فصل جدید لیگ برتر فوتبال آن طور که مسئوالن 
س��ازمان لیگ وعده داده اند از ۲۲ مرداد آغاز می ش��ود تا در سالی 
ک��ه جام جهان��ی را پیش رو داریم، تنور فوتبال داغ ش��ود. ۱۶ تیم لیگ برتری این هفته ه��ا، آخرین تمرینات و 
اردوهای آماده سازی شان را برای حضور در لیگ بیست و دوم پشت سرمی گذارند. یکی از برنامه های مشترک برخی 
باشگاه های لیگ برتری برپایی اردوی خارجی است و معموال ترکیه و دبی، دو مقصد پرطرفدار تیم های لیگ برتری 
برای اردوی های پیش فصل و نیم فصل است. در این بین مشکالت مالی و اقتصادی باشگاه ها هم گویا کمترین تاثیر 
را در برپایی اردوها در خارج از کشور دارد و حتی تیم هایی که با بی پولی دست و پنجه نرم می کنند هم با فراموشی 
لیست بلند طلبکارانشان، با رزرو کمپ های خارجی، سعی می کنند از رسم نانوشته ای که بین لیگ برتری ها وجود 
دارد، پیروی کنند و عقب نمانند. موضوع ارز در چند س��ال اخیر هم ترمز اردوهای تیم های لیگ برتر در خارج از 
کشور را نکشیده و همچنان با وجود چند برابر شدن هزینه ها، باشگاه ها با زدن از دیگر هزینه های ضروری شان، ترک 
عادت نکرده اند و سعی در برگزاری اردوی خارجی دارند. پیش از شروع فصل جدید هم برخی تیم های لیگ برتری 
برای برپایی اردو عازم خارج از کشور شده اند و مانند سال های پیش، ترکیه محبوب ترین مقصد اردو در تعطیالت 
پیش فصل لیگ است. استقالل، سپاهان، تراکتور، هودار و فوالد، ۵ تیم لیگ برتری هستند که در ترکیه اردو زده اند، 
یعنی نزدیک به یک سوم تیم های لیگ برتر در اردوی خارج از کشور به سر می برند. البته برخی تیم های دیگر مانند 
پرس��پولیس هم برای اردو در ترکیه برنامه ریزی کرده بودند که اردویش��ان در دقیقه ۹۰ لغو شد. در حالی بیش از 
۳۰ درصد باشگاه های لیگ برتر در ترکیه اردو زده اند که یک سوال پیش می آید، چرا با وجود گذشت ۲۲ سال از 
حرفه ای ش��دن لیگ ایران، همچنان کشورمان از داشتن کمپ های تمرینی تابستانی استاندارد بی بهره است؟ 
کمبودی که سبب شده تیم های ایرانی چمدان هایشان را حتی در سخت ترین شرایط مالی هم ببندند و راهی 
اردوی خارجی ش��وند. این در ش��رایطی است که با توجه به چهار فصل بودن کشورمان، تیم های لیگ برتری 
مش��کلی ب��رای تمرین در ی��ک آب و هوای خوب در هر فصلی را ندارند اما بی توجهی به س��اخت کمپ های 
تمرینی مجهز س��بب ش��ده فوتبال از داشتن چنین امکاناتی محروم باش��د. تا چند سال پیش که علی دایی 
در لی��گ برتری مربیگری می کرد، چه زمانی که در پرس��پولیس بود و چه زمان��ی که روی نیمکت راه آهن 
می نشس��ت، اردوی آماده سازی پیش از شروع فصل این دوتیم با تصمیم او در سرعین اردبیل برگزار می شد، 
البته مناطق دیگری در غرب کش��ور هم با توجه به آب و هوای معتدل ش��ان در تابستان، گزینه های مناسبی 
برای برپایی اردوهای آماده س��ازی تیم ها هستند. با این حال نداشتن آینده نگری و برنامه ریزی جهت ساخت 
کمپ های تمرینی در نقاط مختلف کش��ور س��بب شده امروز به جز چند کمپ تمرینی محدود در کشورمان، 
دس��ت فوتبال ایران در این زمینه خالی باشد و باشگاه ها برپایی اردوی خارجی را ترجیح بدهند، به خصوص 
که عالوه بر نداشتن کمپ های مناسب، با توجه گرانی ها به گفته یکی از مربیان لیگ برتری که تیمش را برای 

اردو به ترکیه برده است، هزینه اردو زدن در خارج از کشور نسبت به ایران ارزان تر در بیاید.

وزنه بردار ایرانی در مس�ابقات قهرمانی نوجوانان آس�یا 
موفق به کس�ب س�ه م�دال ط�ال در دس�ته به اضافه ۱۰۲ 

کیلوگرم شد.
ب��ه گزارش ایرنا، مس��ابقات وزنه برداری قهرمان��ی نوجوانان و 
جوانان آسیا در تاشکند ازبکستان در حال برگزاری است. در این 
دوره از مسابقات تیم وزنه برداری ایران  با ۱۱ ورزشکار در ۲ رده 
س��نی نوجوان و جوانان حضور پیدا کرده است. این مسابقات از 

۲۴ تیرماه شروع و تا فردا سوم مردادماه ادامه خواهد داشت.
مس��ابقات دس��ته به اضافه ۱۰۲ کیلوگرم رده سنی نوجوانان 

امروز یکشنبه برگزار شد. طاها نعمتی نماینده ایران در این دسته بود که با رکورد ورودی ۳۴۵ کیلوگرم گام 
به تاش��کند گذاشته است. رکورد نعمتی در دسته فوق س��نگین جوانان آسیا نیز در رده ششم استاره لیست 

قرار دارد.
در دس��ته به اضافه ۱۰۲ کیلوگرم نوجوانان قهرمانی آسیا ۶ وزنه بردار از کشورهای سوریه، ایران، قزاقستان، 

ازبکستان و عربستان سعودی حضور داشتند.
طاها نعمتی در نخستین حرکت خود موفق شد وزنه ۱۵۰ کیلوگرمی را مهار کند تا نخستین تجربه حرکت 
را در یک رقابت بین المللی با موفقیت پش��ت س��ر بگذارد. وی با مهار این وزنه مدال طالی خود را در حرکت 
یکضرب قطعی کرد. وی در حرکت دوم ۱۶۲ کیلوگرم را باالی سر برد اما در حرکت سوم ناموفق بود تا با پنج 
کیلوگرم اختالف نسبت به نفر دوم در جایگاه نخست دسته به اضافه ۱۰۲ کیلوگرم نوجوانان آسیا قرار گیرد.

رکورد یک ضرب نوجوانان آسیا با ۱۷۱ کیلوگرم در اختیار علیرضا یوسفی است.
طاه��ا نعتمی که در حرکت یکضرب دس��ته به اضاف��ه ۱۰۲ کیلوگرم با اقتدار به مدال طال رس��یده بود در 
نخس��تین حرک��ت دوضرب به راحتی وزن��ه ۱۸۰ کیلوگرمی را مهار کرد. وی با ای��ن وزنه طالی دو ضرب و 

مجموع خود را نیز قطعی کرد. 
وی در حرکت دوم دوضرب ۱۹۰ کیلوگرم را مهار کرد اما در مهار وزنه ۲۰۰ کیلوگرمی ناموفق بود.

نتایج یک ضرب:
۱- طاها نعمتی با مهار ۱۵۰ کیلوگرم مدال طال

۲- عبدالرشیدوف از ازبکستان با ۱۴۵ کیلوگرم مدال نقره
۳- کسری جغیلی از سوریه با مهار ۱۳۷ کیلوگرم مدال برنز

نتایج کلی دوضرب:
۱- طاها نعمتی / ۱۹۰ کیلوگرم مدال طال

۲- عبدالرشیدوف )ازبکستان(  / ۱۷۱ کیلوگرم مدال نقره 
۳- زوالتای )قزاقستان( / ۱۷۰ کیلوگرم مدال برنز

نتایج مجموع:
۱- طاها نعمتی / ۳۴۰ کیلوگرم مدال طال

۲- عبدالرشیدوف )ازبکستان( / ۳۱۶ کیلوگرم مدال نقره 
۳- زوالتای )قزاقستان( / ۳۰۶ کیلوگرم مدال برنز


