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پایان ماجرای پرسپولیس و النصر
دادگاه عالی ورزش ش�کایت النصر از پرسپولیس را رد و اعالم کرد که این باشگاه 

عربستانی دیگر حق شکایت از نماینده ایران را ندارد.
به گزارش ایرنا، یک نش��ریه عربی در گزارشی مدعی شد که دادگاه عالی ورزش در پرونده 
شکایت النصر از باشگاه پرسپولیس، رای نهایی خود را پس از دو سال و نیم اعالم کرد و بدین 
ترتیب شکایت باشگاه عربستانی از نماینده ایران رد شد. همچنین این باشگاه عربستانی دیگر 
حق هیچگونه اعتراضی به این حکم را ندارد. رای نهایی قرار بود که حدود ۱۰ ماه قبل اعالم 
ش��ود اما اعالم این رای چندین بار به تعویق افتاد. پس از شکس��ت النصر از پرس��پولیس در 
مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ قهرمانان آس��یا ۲۰۲۰، باشگاه عربستانی از نماینده ایران 
بابت اس��تفاده از بازیکنان غیرقانونی شکایت کرد که همان ابتدا این شکایت توسط AFC و  

FIFA رد شد و سپس عربستانی ها برای پیگیری موضوع به دادگاه عالی ورزش رفتند.

پوستر سوپرکاپ فوتبال پرتغال با حضور طارمی
صفحه رسمی مس�ابقات فوتبال پرتغال با انتشار پوستری از دیدار سوپرکاپ این 

کشور با حضور مهدی طارمی به استقبال این بازی حساس رفت.
به گزارش ایرنا، تیم های فوتبال پورتو و توندال در چارچوب دیدار سوپرکاپ فوتبال پرتغال 
و از ساعت ۰۰:۱۵ در ورزشگاه مونیکیپال به مصاف یکدیگر می روند.  از این رو صفحه رسمی 
مس��ابقات فوتبال حرفه ای پرتغال در توییتر خود پوس��تری از این دیدار انتشار داد که در آن 
تصویر مهاجم ملی پوش فوتبال کشورمان نیز دیده می شود.  تیم فوتبال پورتو در فصل گذشته 
و با درخش��ش مهدی طارمی موفق ش��د هم در لیگ قهرمان شود و هم قهرمانی جام حذفی 
را از آن خود کند. توندال نیز به عنوان تیم دیگر فینال جام حذفی فصل گذشته باید روبروی 

پورتو قرار بگیرد. 

نادری در تیررس سپاهان و پرسپولیس
»محمد نادری« با پیش�نهاد جدی از ۲ باش�گاه پرسپولیس و سپاهان مواجه شده 
و ای�ن احتمال وجود دارد تصمیم وی برای ادام�ه بازی در خارج از ایران تغییر پیدا 

کند.
به گزارش ایرنا، محمد نادری فصل گذشته با پیراهن آلتا عملکرد موفقی را پشت سر گذاشت 
و یکی از بازیکنان شاخص لیگ ترکیه بود. او که به دلیل عدم اجرای تعهدات آلتا و سقوط این 
تیم به دسته پایین تر تصمیم به ترک تیمش گرفت چند پیشنهاد خارجی در اختیار دارد که 
هنوز به هیچ کدام از آنان پاسخ نداده است. نادری که عالقه زیادی برای بازگشت به استقالل 
داشت با پیشنهاد جدی از سوی این تیم مواجه نشده است تا به دیگر پیشنهاداتش فکر کند. 
گفته می شود ۲ باشگاه پرسپولیس و سپاهان نیز به نادری پیشنهاد دادند و در تالش هستند 

هر طور شده او را مجاب کنند تا فصل آینده پیراهن یکی از این ۲ تیم را بر تن کند.

»چیپس« به لیگ برتر والیبال می آید؟
احتمال دارد در فصل آینده لیگ برتر والیبال تیم چیپس کامل مشهد هم حضور 

داشته باشد.
به گزارش ایرنا، در ش��رایطی که قرار اس��ت فصل جدید لیگ برتر والیبال از هفته نخس��ت 
مهر سال جاری آغاز شود اما هنوط تکلیف برخی تیم ها برای حضور در این رقابت ها مشخص 
نیست. شهرداری ارومیه و شهرداری ورامین ۲تیمی هستند که به خاطر عدم پرداخت ورودیه 
و همچنین عدم تس��ویه حس��اب با طلبکاران بالتکلیف هس��تند و اجازه حضور در لیگ برتر 
را ندارند. قرار اس��ت دوش��نبه هفته جاری جلس��ه کمیته تعیین وضعیت در خصوص این دو 
تیم برگزار و حضور یا عدم حضور قطعی آنها در لیگ برتر مش��خص ش��ود. در صورتی که که 
ش��هرداری ارومیه و ش��هرداری ورامین از لیگ برتر کنار گذاشته شوند احتماال تیم هایی که 
متقاضی حضور در لیگ برتر هستند جایگزین آنها خواهند شد. یکی از تیم ها »چیپس کامل 
مش��هد« اس��ت. تیمی که به احتمال فراوان شانس حضور در لیگ برتر والیبال را پیدا خواهد 
ک��رد و پیش از این تقاضای خود را برای حضور در این رقابت ها به فدراس��یون والیبال اعالم 
کرده بود. نام این تیم می تواند یکی از نکات عجیب فصل آینده لیگ برتر والیبال ایران باشد. 
اینکه اسپانسرها نام خود را روی تیم ها می گذارند یکی از اشتباهات رایج در ورزش ایران است 

و این موضوع را می توان در لیگ های مختلف ورزشی کشور دید.

ترکیب تیم ملی وزنه برداری زنان در بازی های 
اسالمی مشخص شد

با اعالم مدیر تیم های ملی هشت بانوی وزنه بردار به بازی های همبستگی کشورهای 
اسالمی در ترکیه اعزام می شوند.

کوروش باقری در گفت وگو با خبرنگار ورزشی ایرنا، اظهار داشت: پوپک بسامی )۵۵ کیلوگرم(، 
فاطمه کشاورز )۵۹ کیلوگرم(، فروغ یونسی و شینا امانی )۶۴ کیلوگرم(، الهه رزاقی )۷۱ کیلوگرم(، 
ابریشم ارجمندخواه )۷۶ کیلوگرم(، سیده الهام حسینی )۸۱ کیلوگرم( و فاطمه یوسفی )به اضافه 
۸۷ کیلوگرم( ترکیب تیم ملی وزنه برداری زنان را در بازی های کشورهای اسالمی در ترکیه تشکیل 
می دهند. وی افزود: اردوهای تیم ملی وزنه برداری زنان در ۲ مرحله برنامه ریزی شد. این تیم سه 
هفته اردوی آماده س��ازی خود را در قزوین برگزار کرد. مرحله آخر اردو نیز از امروز تا زمان اعزام 
به بازی های اسالمی در ترکیه در کمپ تیم های ملی در تهران ادامه خواهد داشت. وی با اشاره به 
اینکه از تیم ملی وزنه برداری زنان انتظار مدال نداریم، گفت: ملی پوشان هنوز راه زیادی را باید طی 
کنند اما اعتقاد داریم که تیم با حداکثر نفرات به این بازها اعزام شود تا و بتوانند تجربه کسب کنند. 
مدیر تیم های ملی وزنه برداری گفت: به جز هش��ت نفری که اس��امی آنها را برای اعزام به بازی ها 
اعالم کردیم، سیده زهرا حسینی هم در اردو بود اما به دلیل آنکه ۱۴ سال سن دارد نمی توانیم او 
را در ترکیب تیم قرار دهیم. این هشت وزنه بردار نیز با توجه به فهرست قبلی فدراسیون به اردو 
دعوت شدند. در بخش مردان نیز ۹ وزنه بردار شامل میرمصطفی جوادی، رسول معتمدی، حسین 
سلطانی، پیمان جان، حافظ قشقایی، امیر حقوقی، علیرضا یوسفی، مهدی کرمی و رضا بیرانوند به 
پنجمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسالمی اعزام می شوند. بازی های کشورهای اسالمی 

روزهای ۱۷ تا ۲۷ مرداد در ۲۷ رشته ورزشی در شهر قونیه ترکیه برگزار می شود.

سوپرلیگ هجدهم و طلسم شکنی در لیگ برتر فوتسال زنان
فصل هجدهم لیگ برتر فوتس�ال زنان در حالی از ش�هریور ماه آغاز می ش�ود که 
تع�داد تیم ه�ا کاهش یافته و این ام�ر می تواند نوید بخش س�طح کیفی قابل قبول 

بازی ها باشد.
به گزارش ایرنا، قرعه کش��ی هجدهمین دوره لیگ برتر فوتس��ال زنان در حالی پنجم مرداد 
انجام ش��د که این فصل به دلیل کم ش��دن تعداد تیم ها، به طور حتم تفاوت زیادی با فصل 
گذشته خواهد داشت؛ موضوعی که می تواند تاثیر بسزایی در افزایش کیفیت لیگ برتر داشته 
باش��د و از گالیه س��رمربیان باش��گاهی و بازیکنان فوتس��ال نیز بکاهد. کادر فنی و بازیکنان 
در فصل ه��ای قبل همیش��ه از تعداد زی��اد تیم ها، تفاضل گل باال و تفاوت در س��طح بازی ها 
ش��اکی بودن��د و این موضوع را یکی از عوام��ل پایین آمدن کیفیت لیگ برتر فوتس��ال زنان 

می دانستند.
تیم هایی که با اختالف فاحش نتیجه بازی را به تیم های باالی واگذار می کردند که این امر 

از جذابیت لیگ کاسته بود.
فصل هفدهم لیگ برتر فوتسال زنان در ۲ گروه هفت تیمی برگزار شد و ۱۴ تیم به مصاف 
یکدیگر رفتند. در واقع بازی ها به صورت رفت و برگش��تی برگزار نش��د و تیم های برتر از هر 

گروه راهی مراحل بعد شدند و در  پلی آف به مصاف حریفان خود رفتند.
در آن فص��ل تیم های پاالیش نفت آب��ادان، بوتاپارس ایرانیان، فرهان مالرد، پویندگان فجر 
ش��یراز، مس کرمان، هیئت فوتبال رودان، چیپ کامل مش��هد، پی��کان تهران، نصر فردیس، 
ملی حفاری اهوز، مس رفسنجان، کیمیای اسفراین، پارس آرا شیراز و هیئت فوتبال اصفهان 
حضور داش��تند. ای��ن رقابت ها با قهرمانی پیکان تهران، باش��گاهی که برای نخس��تین بار با 
تی��م داری در فوتس��ال زنان، جام قهرمانی را از آن خود ک��رد، پایان یافت؛ اما در این فصل از 
لیگ برتر با تصمیم مسئوالن سازمان لیگ فوتسال زنان تصمیم بر آن شد تا تنها هشت تیم 

برتر در این رقابت ها شرکت کنند و مرحله پلی آف هم در کار نخواهد بود.
در ای��ن فصل تیم های پاالیش نفت و آبادان، مس رفس��نجان، بوتا پ��ارس ایرانیان، پیکان 
تهران، فرهان مالرد، نصر فردیس، صنعت فجر شیراز و شرکت ملی و حفاری از ۱۸ شهریورماه 

به مصاف حریفان خواهند رفت.
مس��ابقاتی که از نقطه نظر سرمربیان باش��گاهی می توانست روزگاری انگیزه بازیکنان برای 
رسیدن به تیم ملی باشد؛ اما در سال های اخیر این انگیزه در میان هیایوی اختالف در میان 
مسئوالن فدراسیون فوتبال و حواشی ایجاد شده گم شد. تیم ملی بدون هیچ اردو و مسابقه ای 
به سر می برد و این بالتکلیفی می تواند در آینده در کاهش انگیزه باشگاه ها برای تیم داری در 

فوتسال زنان موثر باشد.

هافب�ک عراقی تیم فوتب�ال تراکتور گفت: 
عالقه زی�ادی به تراکت�ور و هوادارانش دارم 
و ب�رای خوش�حالی آنها با تم�ام توان تالش 

خواهم کرد.
به گزارش ایرنا، صفا هادی در گفت و گو با رسانه 
باش��گاه به نحوه پیوس��تن به تراکتور اشاره کرد و 
افزود: تراکت��ور تیم بزرگی در ایران و آسیاس��ت، 
وقتی پیش��نهاد همکاری از س��وی این تیم مطرح 
شد، خوشحال شدم، البته در چهار سال اخیر بارها 
تیم های ایرانی به من پیش��نهاد داده اند، اما وقتی 
مدیر برنامه هایم پیشنهاد تراکتور را با من در میان 
گذاشت با توجه به حضور قربان بردیف در این تیم، 

به حضور در تراکتور ترغیب شدم.
وی گفت: بردیف در گذشته خیلی به من کمک 
کرده و حتی می توانم بگویم به من فوتبال یاد داده 

است.
هادی اضافه کرد: سردار آزمون دوست صمیمی 
م��ن اس��ت و ب��رای حض��ورم در تراکت��ور کمک 
کرد، معتقدم س��ردار می خواس��ت با تش��ویق من 

 ب��رای آمدن ب��ه تراکت��ور، به طرف��داران این تیم 
کمک کند.

وی اف��زود: البته برای آمدن ب��ه تراکتور با کرار 
جاسم و بشار رس��ن هم که سابقه حضور در لیگ 

ایران را دارند مشورت کردم.
این بازیکن عراقی با بیان اینکه تراکتور طرفداران 
بسیار زیادی دارد و حمایت فوق العاده ای از وی در 
ش��بکه های اجتماعی کرده اند، افزود: این موضوع 
کار م��ن و دیگر هم��ی تیمی هایم را س��خت تر 
می کند چرا که باید با صد درصد توان کار کنیم و 

انتظارات هواداران و کادر فنی را برآورده سازیم.
به گزارش ایرنا، تیم فوتبال تراکتور از ۲۵ تیرماه 
گذشته برای برپایی اردوی تدارکاتی عازم استانبول 
ترکیه شده و چند بازیکن داخلی و خارجی نیز در 
این اردوی دو هفت��ه ای به ترکیب این تیم اضافه 

شده است.
تراکتور تاکنون و در مدت زمان س��پری شده از 
نقل و انتقاالت تابستانی آریا برزگر،  پوریا آریاکیا، 
حجت حق وردی، رضا اس��دی، رضا کاخساز، رضا 
یزدان دوس��ت،  ریکاردو آلوز، س��جاد دانایی، صفا 
ه��ادی،  محمدرضا خانزاده، محمدرضا عباس��ی، 
مرتضی خراسانی،  مهدی هاشم نژاد و میالد کر را 

به طور رسمی به خدمت گرفته است. 

نش�ریه بیلد آلمان در گزارش�ی جالب به زوایای پنهان زندگی 
مهاجم ایرانی بایرلورکوزن پرداخت.

به گ��زارش ایرنا، نش��ریه بیلد آلمان در گزارش��ی ب��ه معرفی مهاجم 
ملی پوش فوتبال کش��ورمان پرداخت و او را یک فوق س��تاره مخفی در 
بوندس��لیگا خواند. این نشریه در خصوص سردار آزمون نوشت: لورکوزن 
با این مهاجم می خواهد به بایرن مونیخ حمله کند. در آلمان بس��یاری از 
ه��واداران فوتبال فقط نام او را می شناس��ند اما در س��رزمین مادری اش 
الزم نیس��ت در مورد او توضیح دهید. س��ردار آزمون فوق ستاره مخفی 
بوندسلیگاس��ت. در ایران او یک قهرمان مردمی اس��ت. او با ۴.۸ میلیون 
دنبال کننده در اینس��تاگرام، بیش از متس هوملز دنبال کننده دارد و این 

تنها چیزی است که باید در مورد او بدانید. 
بیل��د در ادامه این گزارش نوش��ت: لورکوزن در ژانویه گذش��ته با ۲.۵ 
میلیون یورو توانس��ت بهترین گلزن لیگ روس��یه در فصل ۲۰/۲۰۱۹ با 
۱۷ گل را در زمس��تان از زنیت س��ن پترزبورگ خریداری کند. آزمون و 

بایرلورکوزن ابتدا بر سر انتقال رایگان تابستانی به توافق رسیده بودند.
لورک��وزن با این بازیک��ن هجومی هم��ه کاره، نه تنه��ا در نهایت یک 
کلکس��یونر قهرمانی بلکه بزرگترین عالقمند اس��ب در بوندس لیگا را نیز 
ب��ه دس��ت آورد. آزمون که والدینش ترکمن هس��تند، دارای ۵۲ اس��ب 

مسابقه ای است.
اسب های آزمون در ایران و استرالیا هستند. سردار که اولین اسب خود 

را در ۱۷ س��الگی خریداری کرده، وقتی از کودکی خود صحبت می کند، 
می گوید: وقتی کوچک بودم، پدر، پدربزرگ و عمویم در مزرعه بزرگشان 
اسب داش��تند. اسب ها همیش��ه نقش زیادی در خانواده ما داشته اند. به 
لطف کمک پدرم در سه سالگی توانستم اسب سواری کنم. این آغاز عشق 

من به این حیوانات بود.
در ادامه این گزارش آمده اس��ت: آزمون اطمینان می دهد که نام تمام 
۵۲ اسب را می داند. اما او سرکان را بیش از دیگر اسب هایش دوست دارد. 
او می گوید: من همه اسب هایم را دوست دارم، اما سرکان و پدرش مورد 
عالقه من هس��تند. سرکان یک ساله اس��ت و دو سالگی مسابقه خواهد 

داد.  بیلد در ادامه نوش��ت: آزمون به دلیل اش��تیاق به ورزش سوارکاری 
شخصیت فوق العاده ای دارد. او می توانست به عنوان یک بازیکن والیبال 
نیز کار کند. والیبال ورزش مهمی در خانواده او بوده و هست. او خودش 
یک بازیکن ملی پوش زیر ۱۵ س��ال کشورش بوده اما بعد تصمیم گرفت 
به فوتبال بپردازد. آزمون هفته گذش��ته در کمپ تمرینی لورکوزن و در 
بازی والیبال س��احلی به همراه هم تیمی هایش ثابت کرد که هیچ چیزی 

را در روی تور فراموش نکرده است.
در ادام��ه ای��ن گزارش آمده اس��ت: بعد از روس��توف و زنیت، بایر ۰۴ 
سومین باشگاهی اس��ت که آزمون در لیگ قهرمانان اروپا با آن رقابت ها 
را شروع می کند. آزمون در این خصوص تاکید می کند: لورکوزن بهترین 
تیم باش��گاهی است که تا به حال در آن بازی کرده ام. من هرگز ندیده ام 
که باش��گاهی به این ص��ورت حرفه ای ب��ا احترام زیاید ک��ه به یکدیگر 
می گذارند، کار کند. وقتی بازیکن جدیدی می آید، هیچ وقت احس��اس 
غریبگی نمی کند. شخصاً بالفاصله پس از پیوستن به آنها احساس کردم 

که در خانه ام هستم.
بیلد اس��پرت در پایان این گ��زارش به جام جهانی قطر اش��اره کرد و 
نوش��ت: در جام جهانی ۲۰۲۲، کل تیم ایران به این مهاجم متکی است. 
انتظ��ار می رود آزمون به عنوان کاپیت��ان دوم، ایرانی ها را در گروه مقابل 
انگلیس، آمریکا و ولز به مرحله یک هشتم نهایی برساند. اگر او این کار را 

کند، حداکثر او دیگر یک ستاره مخفی در بوندسلیگا نخواهد بود.

گزارش جالب بیلد از سردار آزمون؛ فوق ستاره مخفی که ۵۲ اسب دارد

دارن�ده ۶ م�دال جه�ان و المپیک با اش�اره به 
مسابقات جهانی کشتی قهرمانی جهان در بلگراد 
گفت: در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ستاره های 
خوبی حضور دارند که می توانند در غیاب روس ها 

ایران را به عنوان قهرمانی جهان برسانند.
به گزارش ایرنا، »علیرضا حیدری« یکی از کشتی گیران 
بزرگ ایران به شمار می رود که ۶ مدال رنگارنگ جهان 
و المپی��ک را در کارنامه دارد. دوس��تداران کش��تی نام 
حیدری را با کشتی های سخت در مقابل قهرمان پرآوازه 
گرجستانی ها را به خاطر دارند. حیدری که در ۲ کارزار 
جهانی ۲۰۰۲ تهران و ۲۰۰۳ نیویورک مدال طال را به 
الدار کورتانیدزه باخته بود در المپیک ۲۰۰۴ آتن انتقام 
سختی از این حریف نامدار گرفت و در نهایت موفق شد 
تا مدال برنز المپیک به آلبوم افتخارات خود اضافه کند.

قهرم��ان بالمن��ازع قاره کهن س��رانجام در ۱۳۹۲ در 
مسابقات قهرمانی کشور در شهر کرمانشاه بعد از نزدیک 

به ۲ دهه از تشک کشتی خداحافظی کرد.
مت��ن کامل گفت و گ��وی خبرنگار ورزش��ی ایرنا با 

حیدری را در زیر می خوانید:
نفرات تیم ملی برای مس�ابقات جهانی کشتی 
بلگراد مشخص شده است، ارزیابی شما از چرخه 

انتخابی و نتایج آزادکاران در بلگراد چیست؟
با توجه به اینکه مدتی از کشتی دور هستم، اطالعات 
دقیقی از چرخه و توانایی نفرات در مقابل حریفان اصلی 

آن��ان ندارم ول��ی حضور س��تاره ها در ترکیب تیم ملی 
همیشه بیشترین شانس را برای کسب موفقیت در پی 
داش��ته اس��ت. باید اذعان کنم حضور حسن یزدانی در 
آوردگاه جهانی متفاوت از سایر ملی پوشان خواهد بود. 
یزدانی به دنبال کسب مدال طالی جهانی است تا بتواند 
توانایی و قدرت فنی خود را در عرصه جهانی به نمایش 
بگذارد. البته یزدانی در بلگراد ممکن است برای چندین 
بار با دیوید تیلور آمریکایی روبه رو شود و این حضور وی 

را در مسابقات جهانی حساس تر خواهد کرد.
آیا غیبت روس�یه، کار را برای تی�م ملی ایران 

آسان تر نمی کند؟
غیبت تیم ملی کشتی آزاد روسیه در آوردگاه جهانی 
می تواند به نفع ایران باشد چرا که همیشه رقابت میان 
روس ها جذابیت این مس��ابقات را دوچندان می کند. با 

توجه ب��ه حضور آمریکا در ای��ن رقابت ها به طور حتم 
رقابت بر س��ر قهرمانی جهان بین ۲ تیم ایران و آمریکا 
خواهد بود و البته قهرمانی ملی پوشان در جهانی بلگراد 
دور از ذهن نیست و تیم ملی می تواند با نفراتی که دارد 

یک بار دیگر قهرمان جهان شود.
برخی به رفتار دبیر در مجمع فدراسیون کشتی 
انتقاد دارند ش�ما نظرتان در ای�ن رابطه و بودجه 

کشتی چیست؟
علیرضا دبیر زحمات زیادی برای فدراس��یون کشتی 
می کشد، با توجه به هوش و پیگیری های او فکر می کنم 
در این مدت عملکرد خوبی داش��ته  اس��ت. با توجه به 
برخی تغییرات و مشکالت سخت افزاری و از سوی دیگر 
با کس��ری بودجه ای که فدراس��یون کشتی دارد، باعث 
شده تا شاهد چنین رفتارهایی از سوی رئیس فدارسیون 
باشیم. رقم و سهم بودجه ورزش قهرمانی بسیار کم است 
و از سوی دیگر هزینه های باالی کشتی، کار جدی تری 
را می طلبد. باید بگویم این رفتارهای دبیر که با ادبیات 
خودش مطرح می ش��ود برگرفته از نبود بودجه کافی و 

فشارها برای کسب مدال در این ورزش است.
به طور قطع دبیر با همت عالی و کمک های مختلف 
و همچنی��ن با برنامه ریزی به دنبال به حرکت درآوردن 
چرخ کش��تی است و به علت کمبود بودجه با این گونه 
رفتارهای هیجانی، در صدد است تا فشارها را از کشتی 
دور کند. باید بگویم چرا آدم باید به چنین نقطه ای برسد 

که این موضوع جای س��وال دارد؟ با این وجود امیدوارم 
با حمایت بیش��تر مسووالن ورزش مش��کالت بودجه 
فدراسیون کاهش یابد. اختصاص بودجه اندک به بخش 
ورزش قهرمانی باعث ش��ده تا سایر رشته ها نیز از این 
موضوع گالیه مند باشند. کمبود بودجِه ورزش قهرمانی 
موضوعی جدید و قطعا مربوط به امروز نیس��ت، بلکه از 
گذشته گریبان گیر ورزش قهرمانی بوده است و به علت 
نبود چارچوب همیشه مشکل مالی پاشنه آشیل بسیاری 

از رشته های ورزشی کشور به حساب می آید.
مصاف یزدانی با تیلور یادآور کشتی حیدری با قهرمان 
گرجس��تانی بود، آیا تمرکز زیاد ش��ما بر روی برد برابر 
کورتانیذه موجب از دس��ت رفتن مدال طال در المپیک 

آتن نشد؟
یکی از جذابیت های کشتی را می توان توجه و حواس 
جمعی ورزش��کار به رقابت خود دانس��ت که در صورت 
غفلت نتیجه متفاوت می شود. اگر تجربه آن روز را امروز 
داشتم به اش��تباه داوری به گونه دیگری واکنش نشان 
می دادم تا تمرکزم را از دست ندهم و به طور قطع نتیجه 

در نیمه نهایی به گونه ای دیگر رقم می خورد.
در المپیک ۲۰۰۴ کورتانی��دزه را حریف اصلی خود 
می دی��دم و این موضوع باعث ش��د ت��ا در نیمه نهایی 
برابر ماگومد ابراگیموف کش��تی گیر روس تبار تیم ملی 
ازبکستان شکست بخورم، چرا که او را دست کم گرفته 

و روی آن هیچ حسابی باز نکرده بودم.

حیدری: تک ستاره ها عصای دست کشتی ایران هستند

برای خوشحالی هواداران تراکتور تالش خواهم کرد
بازیکن عراقی تراکتور: 

بازیکن باشگاه عبدی مراغه به تیم فوتبال رایکا بابل پیوستنقدی بر دفاع "قلعه نویی" از قرارداد ۲۰ میلیاردی فوتبالیست ها
در حال�ی امی�ر قلعه نوی�ی در صحبت های�ی از قرارداد 
۲۰میلیاردی فوتبالیس�ت ها دفاع ک�رد که چنین موضع 
گیری هایی س�نخیتی با ژس�ت های عدال�ت گرایانه او در 
س�ال های اخیر ندارد و پوش�الی بودن این ادعاها را ثابت 

می کند.
ب��ه گزارش ایرنا، ژس��ت مردمی می گیرند، س��نگ مردم را به 
س��ینه می زنند اما وقتی پای عمل به میان می آید توخالی بودن 
ادعاهایش��ان ثابت می ش��ود، مانند برخی از جماعت فوتبالی که 
وقتی پای پول و قراردادهای میلیاردی شان در میان باشد، چشم روی همه حرف های قبلی شان درباره عدالت 

می بندند و خودشان را بر حق می دانند، حتی طلبکار هم می شوند.
قلعه نویی سرمربی گل گهر نمونه چنین افرادی است، مربی که حرف و حدیث های زیادی درباره رقم نجومی 
قراردادش با تیم س��یرجانی به گوش می رس��د، به همین خاطر جای تعجبی ندارد که او حامی پرداخت های 
میلی��اردی از بودجه دولتی به فوتبالی ها ش��ود. صحبت های دیروز این مربی را باید در همین راس��تا تحلیل 
ک��رد، جای��ی که می گوید:»زمانی که در فوتبال یک میلیارد تومان دس��تمزد می گرفتی��د می رفتید با آن در 
خیابان ولنجک یک خانه ۲۰۰ متری می گرفتید این مال ۱۰ -۱۲ س��ال پیش اس��ت. اما اکنون بازیکن ۲۰ 
میلیارد دس��تمزد می گیرد اما آن خانه را نمی تواند بخرد.« واکنش و موضع گیری برخی اهالی فوتبال نس��بت 
به انتقادهایی که درباره قراردادهای بی ضابطه چند ده میلیاردی شده است را باید در همین چارچوب دید. به 
خصوص فوتبالی ها در حالی آماده شروع فصل جدید لیگ برتر می شوند که قرارداد بازیکنان و مربیان افزایش 
چند برابری داشته تا جایی که حتی یک بازیکن معمولی بدون داشتن یک بازی ملی، قراردادی نزدیک به ۲۰ 
میلیارد برای یک فصل امضا کرده است. فوتبالیست ها و مربیان به بهانه افزایش چند برابری قیمت ارز و سایر 
هزینه ها نسبت به سال گذشته خواهان قراردادهای سه برابری شده اند و در این راه نکته قابل تامل نه نگفتن 
مدیران باش��گاه های دولتی فوتبال به زیاده خواهی هایی اس��ت که از سوی برخی فوتبالیست و مربی صورت 
می گیرد تا جایی که شنیده می شود بازیکنی که تا سال گذشته قرارداد سیصد میلیونی داشته است، برای سال 
جدید خواهان سه میلیارد شده است، یک افزایش ده برابری! البته توجیه اهالی فوتبال برای درخواست چنین 
رقم های غیرمتعارف و زیاده خواهانه ای این اس��ت که در همه جای دنیا، فوتبالیست ها گران ترین قراردادها را 
دارند و نس��بت به س��ایر بخش های جامعه زندگی مرفه تری دارند. این در ش��رایطی است که در ایران فوتبال 
کامال دولتی اس��ت و به جز چند باشگاه محدود، اکثر باشگاه ها وابسته به بودجه دولتی هستند و قراردادهای 
فوتب��ال از بی��ت المال و جیب مردم پرداخت می ش��ود. به نوعی می ش��ود گفت که فوتبالیس��ت ها و مربیان 

کارمندان دولتی هستند و قراردادهای آنها نیز باید تابع شرایطی باشد که بر وضعیت جامعه حاکم است.

مال�ک باش�گاه فرهنگی ورزش�ی عبدی مراغ�ه گفت: 
امید پاش�ایی بازیکن س�ابق تیم فوتبال عب�دی مراغه با 
قراردادی س�ه ساله به تیم بزرگس�االن فوتبال رایکا بابل 
پیوس�ت تا امس�ال به همراه این تی�م در لیگ یک) لیگ 

آزادگان( کشورمان توپ بزند.
غالمرضا عبدی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: امید پاشایی 
اهل مراغه و متولد ۳۰ دی ماه ۱۳۸۱ است که فوتبال خود را به 
صورت حرفه ای در دوران نونهالی و نوجوانی از مدرس��ه فوتبال 

باشگاه فرهنگی ورزشی عبدی مراغه آغاز کرده است.
وی بیان کرد: این بازیکن آینده دار مراغه ای از همان ابتدا استعداد خوبی در رشته ورزشی فوتبال داشت و 

به نوعی یکی از پدیده های باشگاه در دوران نونهالی و نوجوانی بود.
وی اضافه کرد: بازیکن ۲۰ س��اله مراغه در دوران کرونا و قبل از آن به صورت مس��تمر در تمرینات آکادمی 

عبدی مراغه حضوری فعال داشت.
عبدی گفت: پاش��ایی س��پس برای ادامه فعالیت ورزشی به تهران رفت و پس از یک دوره بازی در تیم های 

تهرانی و لیگ فوتبال این استان به تیم امید باشگاه فوتبال خیبر خرم آباد پیوست.
وی ادامه داد: این بازیکن در لیگ امسال برای باشگاه فوتبال رایکا بابل بازی خواهد کرد و امیدواریم بزودی 

شاهد بازی وی در لیگ برتر فوتبال کشورمان باشیم.
بازیک��ن مراغ��ه ای تیم فوتبال رایکا بابل نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اعالم کرد: از کودکی عالقه خاصی 

به فوتبال داشتم.
امید پاشایی افزود: آکادمی فوتبال عبدی مراغه یکی از بهترین آکادمی های منطقه است و بازیکنان بسیاری 
از این باش��گاه به تبم های فوتبال و فوتسال کشورمان معرفی شده و من خوشحالم که فوتبال حرفه ای ام را از 

این باشگاه و زیر نظر مربی خوبم غالمرضا عبدی آغاز کرده ام.
وی تاکید کرد: تمامی بازیکنان فوتبال آذربایجان آرزو دارند که یک روزی در تیم محبوب فوتبال این دیار 
یعنی تراکتور بازی کنند و من هم امیدوارم در ادامه فعالیت ورزشی ام در این تیم بزرگ و پرطرفدار بازی کنم. 
به گزارش ایرنا، باش��گاه فرهنگی ورزش��ی عبدی مراغه فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۹۱ آغاز کرده است و 
مدرس��ه فوتبال دائمی این باشگاه در رده های نونهاالن، خردساالن، نوجوانان و جوانان فعال بوده و بازیکنانی 
نیز از این باش��گاه در س��طح کشور توپ می زنند و عالوه بر فوتبال این باشگاه در رشته های ورزشی مختلف 
ازجمله س��پک تاکرا فعالیت می کنند و هم اکنون بس��یاری از مراغه ای ها در رده های پایه تیم ملی سپک تاکرا 

عضو هستند.


