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تداوم درخشش مهاجم تیم تراکتور در کافا
عصرآزادی / س�رویس ورزش�ی: مهاجم 
جوان تیم تراکتور همچنان در مس�ابقات 

کافا درخشان ظاهر شد.
عص��رآزادی/ فره��اد فرهادپ��ور: تی��م ملی 
جوانان کش��ور در دومین بازی خود تورنمنت 
بین المللی کافا برابر تیم افغانستان به برتری 4 

بر صفر دست یافت.
در ای��ن بازی امیر ابراهی��م زاده مهاجم تیم 
تراکتور زمینه ساز گل دوم بوده و پاس این گل 
را ارس��ال کرد. همچنین وی یک بار هم توپ 
را به تیر دروازه تیم افغانستان زد. ابراهیم زاده 
در بازی اول تی��م ملی جوانان ایران برابر تیم 
ازبکستان در دقیقه 86 وارد میدان شده و در 
4 دقیقه یک ضربه پنالتی برای ایران گرفته و 
در دقیقه 90 هم گل تساوی را به ثمر رساند.

امیر شهیم و ترابی دو بازیکن دیگر تبریزی حاضر در تیم ملی جوانان کشور هستند که در 
ترکیب تیم نیز قرار گرفته اند.

توضیحات باشگاه استقالل در خصوص وضعیت مرادمند
باش�گاه استقالل با انتشار مطلبی توضیحاتی را در خصوص وضعیت مدافع سرباز 

این تیم ارائه داد.
به گزارش ایرنا، باشگاه استقالل اعالم کرد، در روزهای اخیر گمانه زنی هایی مبنی بر غیبت 
محمدحسین مرادمند مدافع اس��تقالل در ۲ هفته ابتدایی مسابقات لیگ مطرح شده که این 
مساله نهایی نیست. در حال حاضر مسئوالن باشگاه استقالل و این بازیکن در تالش هستند تا 
با انجام اقدامات الزم و قانونی، مجوز بازی مرادمند را اخذ کنند و این بازیکن بتواند به زودی 

برای استقالل به میدان برود.
محمدحسین مرادمند که نیم فصل دوِم فصل گذشته را به خاطر سپری کردن دوران خدمت 
از اس��تقالل جدا شد، به این تیم بازگش��ت، اما وضعیت این بازیکن با ابهاماتی مواجه اس��ت. 
همینطور امروز برخی اخبار منتشر شده حاکی از آن است که کارت پایان خدمت این بازیکن 
شهریورم��اه صادر می شود، مرادمند هم به طور حتم نه تنها دیدار با س��پاهان بلکه چند هفته 

ابتدایی دیدارهای تیمش را تا صادرشدن کارت پایان خدمت از دست خواهد داد.

مدافع تراکتور به ملوان پیوست
باش�گاه ملوان به منظور تقویت خط دفاعی خود، مداف�ع فصل قبل تراکتور را به 

خدمت گرفت.
به گ��زارش ایرنا، عبداهلل حسینی مداف��ع فصل قبل تیم فوتبال تراکت��ور با عقد قراردادی 

یکساله راهی ملوان انزلی شد تا در لیگ بیست و یکم در این تیم به میدان برود.
حسینی یک فصل دیگر با تراکتور قرارداد داشت و در یک ماه اخیر در تمرینات سرخپوشان 

تبریزی حضور یافت اما پس از توافق با مسووالن تراکتور از این باشگاه جدا شد.
این مدافع سابقه بازی در شهر خودرو، ذوب آهن، گل گهر و تراکتور را در کارنامه دارد.

سعیدی: بین فدراسیون فوتبال و کمیته المپیک 
ناهماهنگی نیست

دبیر کمیته ملی المپیک گفت: در ۲ مرحله حدود یک میلیارد تومان به تیم امید 
کمک کردیم و هزینه های س�فر را هم متقبل ش�ده بودیم. بین فدراسیون فوتبال و 

کمیته المپیک ناهماهنگی نبود.
به گزارش ایرنا، کیکاوس س��عیدی در گفت وگویی در خصوص انصراف تیم فوتبال امید از 
بازی های کشورهای اس��المی، اظهار داشت: ما حمایت حداکثری را از تیم امید انجام دادیم. 
آنچه که تعهد و توافق داشتیم انجام شد. مهدوی کیا اعالم کرد باشگاه ها همکاری نمی کنند 
و شرایط برای آمادگی حداکثری تیم فراهم نیست. سیاست ما دخالت در امور داخلی و فنی 

فدراسیون ها نیست. تیم امید زیر مجموعه فدراسیون فوتبال است.
وی ادماه داد: در ۲ مرحله حدود یک میلیارد تومان به تیم امید کمک کردیم و هزینه های 

سفر را هم متقبل شده بودیم. بین فدراسیون فوتبال و کمیته المپیک ناهماهنگی نبود.
دبی��ر کمیت��ه ملی المپی��ک درباره اینکه گفته شد ب��ه خاطر کرونا تیم امی��د از بازی های 
کش��ورهای اس��المی انصراف داد، گف��ت: شرایط کرون��ا اوج گرفت. طبیعی اس��ت بعضی از 
ورزشکاران درگیر این موضوع شدند. بهانه تراشی نبود. این را رس��ماً به س��تاد بازی ها اعالم 

کردیم به دلیل این موضوع شرایط حضور نداریم.
س��عیدی در پایان خاطرنش��ان کرد: نامه ای را نوشتیم و با ستاد بازی ها مکاتبه کردیم. این 
موضوع در دس��ت بررس��ی اس��ت. هنوز جریمه ای پرداخت نکرده ایم. دالیل مان را آوردیم و 

منتظریم ببینیم چه اتفاقی می افتد.

بانوی تیرانداز المپیکی:

 مسابقات بیشتر رکوردهای بهتر می سازد
عضو تیم ملی تیراندازی ایران گفت: در مسابقات لیگ که سطح تیراندازان در آن 

بهم نزدیک است، کمک می کند تا رکوردها باالتر برود.
به گزارش ایرنا الهه احمدی در خصوص آغاز لیگ برتر تفنگ بانوان و سطح این مسابقات، 
اظهار داشت: پانزدهمین دوره لیگ آغاز شده و با توجه به اینکه در دو سال گذشته کرونا همه 
چیز را تحت تاثیر قرار داد، لیگ با موفقیت و قدرت پیگیری می شود و سطح رکوردها باال بود. 
با توجه به اینکه قوانین عوض شده است، در فینال نمی توان تشخیص داد که چه کسی روی 

سکو قرار می گیرد. در مجموع رقابت ها جدی و فشرده بود و این باعث خوشحالی ما است .
وی در خص��وص تاثیر لیگ بر آمادگی تیراندازان گف��ت: مسابقه دادن به تیراندازان کمک 
می کن��د. با توجه اینکه ما هم به دالیل و مش��کالت مختلف خیل��ی نمی توانیم در مسابقات 
مختلف برویم، قطعا مسابقات لیگی که سطح تیراندازان آن بهم نزدیک است، کمک می کند 
ت��ا رکوردها باالتر برود و این بسیار خوب اس��ت. به همین دلی��ل می گویم لیگ یک مسابقه 
منسج��م منظم و رقابتی و فش��رده اس��ت. در کل تجربه ثابت کرده که به باال بردن س��طح 

تیراندازی کمک می کند.
ملی پوش کش��ورمان درخصوص نتایج کسب ش��ده در مسابقات هفته اول لیگ تاکید کرد: 
م��ن هی��چ گاه از خودم راضی نیستم و نباید هم راضی باشم و قطعا نقطه ضعف  و افت رکورد 
دارم و باید آن را جبران کنم. فعال نفر پنجم رنکینگ ایران هستم. یکی دو س��الی که نبودم 
شرایط بدنی  و رکوردی من افت کرده که کامال هم طبیعی است. تالش می کنم که تک تک 

مسابقات برای من مهم و هدفمند باشد.
وی تصریح کرد: تمرینات اختصاصی دارم و زیر نظر مربیان تیم ملی هم هستم و تمرینات 
آنه��ا را انجام می دهم و تالش می کنم خود را به مسابقات مصر برس��انم. س��طح رکوردها به 
خصوص در رشته تفنگ باال رفته اس��ت و تیراندازان جوانی در کل دنیا ظهور پیدا کردند که 
رقابت را س��خت کردند و کار برای تیراندازانی مثل من س��خت تر شده اما این س��ختی مانع 
نمی ش��ود کار نکنم و باعث می شود هوشیارتر باشم و تمرینات��م را منسجم تر و قوی تر انجام 

دهم تا در آینده موفق باشم.

بازی های کشورهای اسالمی؛ برتری بانوان تنیس 
روی میز ایران در گام نخست

بانوان تنیس روی میز ایران در بخش تیمی بازی های کش�ورهای اسالمی کار خود 
را با پیروزی مقابل ازبکستان آغاز کردند.

ب��ه گزارش ایرنا، بانوان تنیس روی میز کش��ورمان در دومین روز از رقابت های همبستگی 
کشورهای اسالمی به میزبانی شهر قونیه ترکیه، در بازی نخست از مسابقات تیمی به مصاف 

ازبکستان رفتند و در پایان به برتری سه بر صفر رسیدند.
مهش��ید اشتری در بازی اول موفق شد حریف را ۳ بر صفر شکست دهد. در بازی دوم ندا 
شهس��واری ب��ه میدان رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ بر حریف ازبکستانی چیره شد. در پایان تیم دو 

نفره ندا شهسواری و شیما صفایی با پیروزی ۳ بر صفر ازبکستان را شکست دادند.
بدین ترتیب تیم ملی ایران در اولین قدم موفق شد با حساب ۳ بر صفر ازبکستان را از پیش 
رو ب��ردارد. تیم ملی ای��ران با هدایت حمیده ایرانمنش در دومین مسابقه به مصاف بنگالدش 

خواهد رفت.  

عصرآزادی / سرویس ورزشی: محمد 
ابراهیمی با زدن 31 گل بهترین گلزن 
تراکتور در لیگ برتر شناخته می شود 
که چند ماه پیش رسما از دنیای فوتبال 

خداحافظی کرد.
عص��رآزادی/ فره��اد فرهادپ��ور: تی��م 
تراکت��ور در 14 دوره س��ابقه حض��ور در 
لیگ برتر را داشته و موفق به زدن 5۳4 گل 
برابر حریفان خود شده است.  بهترین گلزن 
تیم تراکتور در ادوار تاریخ لیگ برتر، محمد 

ابراهیمی با ۳1 گل زده است. 
لوس��یانو ادینه��و برزیل��ی ب��ا ۲7 گل 
زده دومی��ن مهاجم برتر تراکتور اس��ت 
که س��ابقه آقای گلی به ای��ن تیم را نیز 
دارد. ف��رزاد حاتمی با ۲۳ گل س��ومین 
گلزن تراکتور اس��ت. محمد ایران پوریان 
گلزن تری��ن مداف��ع تراکتور ب��ا ۲۲ گل 
در رده چه��ارم قرار دارد ک��ه بسیاری از 

گل های وی از نقطه پنالتی بوده است.
فالی��و لوپز و محمد عب��اس زاده با ۲0 
گل زده در رده پنج قرار دارند. عباس زاده 
هن��وز فرصت دارد تا آم��ار خود را بهبود 

بخشیده و به رده های باالتر صعود کند.
س��یدمهدی  و  حاج صف��ی  احس��ان 
سیدصالحی با 16 گل زده، سامان نریمان 
جهان با 15 گل زده، کریم انصاری فرد با 
14 گل زده و جاس��م کرار با 1۳ گل زده 

در رده های بعدی قرار دارند.
کریم انصاری فرد که تنها در یک فصل 
در تراکت��ور حضور داش��ت، با همین 14 

گل زده عن��وان آقای گلی لی��گ برتر را 
کسب کرد. آمار کامل گلزنان تراکتور در 

ادوار تاریخ لیگ برتر به شرح زیر است:
۳1 گل: محمد ابراهیمی
۲7 گل : لوسیانو ادینهو 

۲۳ گل: فرزاد حاتمی
۲۲ گل : محمد ایران پوریان

۲0 گل: محمد عباس زاده، فالیو لوپز
16 گل: احسان حاج صفی، سید مهدی 

سیدصالحی
15گل : سامان نریمان جهان

14 گل: کریم انصاری فرد 
1۳ گل:جاسم کرار

آنتون��ی  نصرت��ی،  محم��د  گل:   11
استوکس، علی علیزاده

10 گل: فرهاد خیرخواه
9 گل: اشکان دژاگه

8 گل: محسن حسینی، رودیگو توسی، 

مهدی کیانی، مسعود ابراهیم زاده
7 گل: مسع��ود شجاعی، پیمان بابائی، 
محس��ن دلیر، فرش��اد احم��دزاده، امیر 

محبی، دانیل اسماعیلی فر
6 گل: مهرداد پوالدی، احسان پهلوان، جواد 

کاظمیان، ساسان انصاری، شاهین ثاقبی فر

5 گل: علی کریمی، س��یاوش اکبرپور، 
س��عید دقیقی، بختیار رحمانی، سروش 

رفیعی، رضا اسدی
4 گل: آندرانی��ک تیموری��ان، مه��دی 
کریمی��ان، مه��دی شریفی، ل��ی اروین، 

محمدرضا آزادی

می��الد  پیمنت��ا،  لئون��اردو  گل:   ۳
فخرالدین��ی، حم��زه یون��س، محمدرضا 
مهدی زاده، یوگیا س��وگیتا، اکبر ایمانی، 
مه��دی تیک��دری، مهدی مه��دی  پور، 

آلویس نانگ، خالد شفیعی
۲ گل: ناص��ر فرشباف، فریدون فضلی، 
علی آذری، داود دانش دوس��ت، رس��ول 
خطیب��ی، قاس��م دهن��وی، امیرحسین 
صادقی، گیلسون سوارز، حبیب گردانی، 
ایمان س��لیمی، ابوالفض��ل رزاق پور، علی 
فتح��ی، حمید بوحم��دان، فرید کریمی، 
امی��د عالیش��اه، شجاع خلی��ل زاده، امیر 
نصرآزادانی، آگوستوا سزار موریرا، هادی 
محمدی، محمد قنبری، بهزاد س��المی، 

رضا دهقانی، مصطفی اکرامی
ی��ک گل: تق��ی تخت کیان��ی، فره��اد 
علیاری، رضا ح��دادی، کاظم محمودی، 
اسداله توکلی، ابوالفضل حاجی زاده، علی 
حمودی، سعید آقایی، کارلوس کاردوسو، 
دیتمار بیکای، سلیودوس سانتوس، ایوب 
کالنتری،سینا عشوری، محمد نوری، فاخر 
تهامی، علیرضا نقی زاده، علی عبداهلل زاده، 
کوین فورچونه، اوکاچا حمزاوی، گونسالوز 
ک��اردوزو، نوید خوش هوا، ویلیان میمبال، 
س��یامک س��رلک، فرزاد آشوبی، فردین 
عابدین��ی، اشپیتی��م آرف��ی، محمدرضا 
خان��زاده، محم��د آقاجان پ��ور، محم��د 
قادری، امین اسدی، سعید واسعی، احمد 
آل نعمه، قاسم حدادی فر، میثم تیموری، 

محسن ربیع خواه

هافبک تراکتور امیدوار اس�ت دو س�ال گذشته را در لیگ ۲۲ 
جبران کند و برای این موضوع خیلی انگیزه دارد.

به گزارش "ورزش س��ه"، س��عید واس��عی در مورد شرایط تراکتور در 
اردوی پی��ش فصل گفت: تمرینات خوب��ی را با حضور یک مربی کاربلد 
پشت سر گذاشتیم. آقای بردیف نیازی به تعریف ندارد، امیدوارم امسال 

بتوانیم برای تراکتور قهرمانی کسب کنیم.
او در مورد گلزنی اش در بازی های دوس��تانه ادامه داد: در بازی های 
دوس��تانه دو  گل زدم و وضعیت��م خوب اس��ت. با حض��ور آقای بردیف 
شرایط خوبی را تجربه می کنیم. خوشحالم که امسال در تراکتور ماندم 
و باالخره باید بتوانم حقم را ادا کنم. دوس��ال را آن طور که باید و شاید 
به دالیل متعدد به خوبی پشت سر نگذاشتم ولی مطمئن هستم که همه 

را جبران خواهم کرد.
ای��ن بازیک��ن با اشاره ب��ه اینکه بردیف کاری به اس��امی ن��دارد و به 
هرکسی توانمند است بازی می دهد عنوان کرد: آنچه که مشخص است 
را می بینن��د و قطعاً حق را به حقدار می دهند. آقای بردیف هر کس که 
تالش بکند و زحمت بکش��د را در ترکیب قرار می دهد. مطمئن هستم 

تراکتور بالشک جزو مدعیان اصلی اس��ت. با توجه به بازیکنان داخلی و 
خارج��ی که گرفتیم می توانم بگویم تیم خیلی خوب بسته شده اس��ت. 
ظاهراً قرار اس��ت یکی دو بازیکن دیگر جذب شوند. ما به مردم خوب و 

شریف آذربایجان قهرمانی بدهکار هستیم.
هافبک تراکتور در مورد دیدار اولشان با تیم گل گهر نظرش را اینگونه 

بیان کرد: بازی های اول همیش��ه س��خت بوده و هست. ما سال گذشته 
هم در دیدار اول به مصاف گل گهر رفتیم ولی متاس��فانه نتیجه ای که 
در آن ب��ازی کسب شد برای ما خوب نب��ود. پنجره نقل و انتقاالت مان 
در آن ب��ازی بسته بود و بازیکنانی که به کار گرفته شدند آنطور که باید 
و شاید تجربه نداشتند. خط دفاعی ما مش��کل داشت و آن نتیجه  رقم 
خ��ورد. امسال مطمئنم با یک انرژی خوب قرار اس��ت برویم و انش��اهلل 

برنده باشیم.
بازیک��ن تراکت��ور با اشاره به پوشیدن شماره 10 توضیح داد: انش��ااهلل 
امسال شماره 10 را می پوشم. امیدوارم بتوانم انرژی خوبی از آن بگیرم 

و 10 برای من عدد جذابی است.
واس��عی در پایان در مورد شرایط س��خت افزاری و مالی تراکتور برای 
فصل جدی��د افزود: آقای زنوزی امسال امکان��ات خوبی برای ما تدارک 
دیده است. قرار است بیشتر حمایت شویم و تا به اینجای کار همه چیز 
خوب بود. پرداخت بخش��ی از مطالبات س��ال قبل در حال انجام است. 
اینگون��ه قبل از بازی اول می توانیم ان��ژی مثبت بگیریم و مدیران قول 

پرداختی های سال جدید هم داده اند.

واسعی: به هواداران تراکتور قهرمانی بدهکاریم

عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک پس از ثبت نام برای پست 
ریاس�ت این کمیته، گفت: با رویکرد نمایشی وارد پروسه انتخابات 
نمی ش�وم و از گفتن ای�ن جمله قصدی برای کنایه زدن به مراس�م 

رونمایی از تندیس ها در دوره ریاست صالحی امیری نداشتم.
ب��ه گزارش ایرنا، مجی��د شایسته پس از ثبت نام برای پست ریاس��ت 
کمیت��ه ملی المپیک در جمع خبرنگاران اظه��ار کرد: چون عضو هیئت 
اجرای��ی در این دوره بودم می دان��م همکاری بین وزارت ورزش و کمیته 
ملی المپیک به عنوان یک رکن اساسی در ورزش کشور مطرح بوده و در 
این دوره با تالش هر ۲ مجموعه این وحدت رویه و تعامل وجود داشته و 

اثرات و برکات زیادی نیز برای ورزش کشور داشته است.
وی اف��زود: در دوره بع��د باید این تفاهم  و وح��دت رویه وجود داشته 
باش��د، ضمن آنک��ه ظرفیت های زیادی در ورزش کش��ور وجود دارد که 
کمیته ملی المپیک می تواند با تالش مجموعه اعضا اتفاقات خوبی را رقم 
بزند. این خبره ورزشی تاکید کرد: در چهار س��ال گذشته اتفاقات خوبی 
در بحث افتتاح موزه، بازس��ازی مجموعه ه��ای در اختیار کمیته، احترام 
به پیش��کسوتان و تاریخ شفاهی و ... انجام شد. بهترین روش این اس��ت 
که کارهایی که برنامه ریزی شده به صورت جدی پیگیری و به س��رانجام 
برس��د و با مواضع جدیدی که می توان توسط کمیته انجام شود، اتفاقات 
خوبی را رقم زد و خبرهای خوبی برای ورزش داشته باشیم و به نش��اط 
جامعه کمک کنیم. شایسته درباره نامزدی خود و این که انتقادات زیادی 
به اعضای هیئت اجرایی وارد شده و در چنین شرایطی شما برای ریاست 
چه برنامه ای دارید، توضیح داد: کسی که برای ریاس��ت ثبت نام می کند 
اگر برنامه ای نداشته باشد معنای خوبی ندارد. طبیعتا یک برنامه 4 ساله 
خ��وب و منسجم وجود دارد که از آن دف��اع خواهد شد و اگر در هیئت 

اجرایی به تصویب برسد قابلیت اجرایی خوبی خواهد داشت.
رئیس سابق فدراس��یون تنیس در خصوص سفر برخی از اعضای هیئت 
اجرایی به قونیه محل برگزاری بازی های همبستگی کشورهای اسالمی، افزود: 
اعضای هیئت اجرایی به عنوان نمایندگان فدراسیون ها برای 4 سال انتخاب 

شدند چه فدراس��یون داشته باشند چه نداشته باشند. مسئولیت آنها تا روز 
آخر حضور همه جانبه، نظارت و سیاست گذاری در حوزه کمیته ملی المپیک 
است و سفر دوستان نیز در همین رابطه است. یکی از وظایف هیئت اجرایی 
نظارت بر عملکرد کمیته است و براساس مصوبات نظارت می کنند. اگر من 
لیاقت حضور در کمیته را به عنوان رئیس داشته باشم برنامه ریزی الزم صورت 

خواهد گرفت تا به نحو مطلوب کار را جلو ببریم.
شایسته در پاسخ به این سوال که شما سال ها رئیس فدراسیون تنیس 
بودید، آیا برای این فدراسیون هم برنامه خاصی دارید، گفت: نگاه رئیس 
فدراس��یون به همه فدراسیون هاس��ت. تعدای از رشته ها هستند که اگر 
سرمایه گذاری کنیم اتفاقات خوبی رخ می دهد. شاید روزی در فدراسیون 
تنیس به من انتقاد می شد، در رده س��نی بزرگساالن رو به افول هستیم 
اما در آنجا برنامه ما سرمایه گذاری روی آینده تنیس بود که نتایج آن را 
اکنون می بینید. االن برای مسابقاتی که تیم ملی اعزام شده هر 4 بازیکن 
دختر و ۳ بازیکن پسر دانش آموز هستند، پس کار پایه انجام شده است.

عضو هیئت اجرای��ی کمیته ملی المپیک یادآور شد: اگر مسئولیتی بر 
عه��ده می گیریم صرف اینکه در زمان مسئولیت ب��رای رویکرد رونمایی 
نمی آید تا کارهای نمایشی انجام شود، بلکه کار پایه می کنیمو اگر باشیم 
یا نباشیم اثرات برای جامعه ورزش بماند در کمیته هم همین طور است. 

در 4 س��ال گذشته کارهای اساسی انجام شد که به توسعه ورزش کمک 
می کند. احترام به پیشکسوتان و توجه به ورزشکاران فعلی ارکانی هستند 
که باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرند. وی در واکنش به برخی 
شایعات مبنی بر اینکه او در انتخابات تائید صالحیت نمی شود، گفت: این 
را از شم��ا می شنوم. امیدوارم این اتفاق نیفتد چون هر جا حضور داشتم 
تایید صالحیتم آمده و مشکلی نداشتم که آخرین مورد آن برای انتخابات 

فدراسیون تنیس بود. به نظرم این حرف برای خودم خنده دار است.
شایسته در مورد این  که برای پست ریاست کمیته ملی المپیک چقدر 
شانس دارد، پاسخ داد: نمایشی ثبت نام نکرده ام و هدف دارم که امیدوارم 
براساس آن اقدامات الزم را انجام دهم. اعضای مجمع هر تصمیمی بگیرند 
قابل احترام اس��ت و براساس آن هر کمکی از دستم بربیاید برای جامعه 
ورزش انجام می دهم. وی در خصوص این که قصد س��فر به قونیه را دارد 

یا خیر هم گفت: نه متاسفانه یا خوشبختانه!
شایسته در پاس��خ به این نکته که در صحبتهایش تاکید کرد با »رویکرد 
رونمایی نمی آیی��د« و این که آیا با گفتن این جمله به صالحی امیری کنایه 
زدید، گفت: خیر، من عرض کردم در چهار سال گذشته کارهای ریشه ای و 
اساس��ی انجام دادیم. آن چیزی که در کمیته ملی المپیک امروز دارید می 
بینید حاصل زحمات چهار ساله است. اگر من به آقای صالحی امیری انتقاد 
کنم، خودم چهار س��ال عضو هیئت اجرایی بودم و باید این را گفت که چرا 
این تصمیمات را گرفتید که این اتفاقات رخ دهد. اتفاقا در چهار سال گذشته 
کارهای اساس��ی و زیر بنایی شکل گرفت مانند موزه ورزش، بازسازی همه 
مجموعه کمیته ملی المپیک و آکادمی ملی المپیک و تخصص خود من راه و 
ساختمان است حداقل برای ۲0 سال آینده به نحو مطلوبی به روز شد و اتفاق 
خوبی است. حرف من این است کاری که می کنیم برای دوره خودمان نباشد. 
آقای صالحی امیری کارهایی انجام داد که می توان پیگیری کرد و در کنار آن 
می توان اتفاقات خوب دیگر را پیگیری کرد. باید حضور بخش خصوصی را در 
کمیته ملی المپیک داشته باشیم  و بخش خصوصی به ورزش ایران کمک 

زیادی می تواند کند. 

شایسته: صحبت هایم کنایه به صالحی امیری نبود
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ارمغانی: دیدار با ژاپن جنبه تدارکاتی داردچگونه مانگا بار دیگر گزینه پرسپولیس شد؟
مهاج�م ۲۷ س�اله برزیلی ب�ار دیگر به گزینه نخس�ت 

پرسپولیسی ها تبدیل شده است.
به گ��زارش ایرنا، آلف مانگا مهاجم برزیلی این روزها به گزینه 
اول پرس��پولیسی ها تبدیل شده است. نخستین بار ماه پیش بود 
که پس از منتفی شدن حضور کاس��یانو دیاز در پرسپولیس، نام 

این بازیکن برای پیوستن به پرسپولیس مطرح شد.
مهاجم��ی که تحت قرارداد باشگاه ردوندا از س��ری B  برزیل 
اس��ت اما به صورت قرضی در تیم کوریتیبا در س��ری اول بازی 

می کند.
ای��ن بازیکن ابتدا در ترکیب تیمش در س��ری دوم برزیلی 10 گل زد و چه��ار پاس گل داد تا به تیم لیگ 
برتری کوریتیبا برود. مانگا فصل قبل سه گل به تیم های سائوپائولو، گویاس و کویتوبا گلزنی کرد تا نامش در 

فوتبال برزیل مطرح شود.
باشگاه پرسپولیس در نامه رسمی به باشگاه ردوندا حدود ۲5 روز قبل شرایط جذب این بازیکن را جویا شد 
و با تمام درخواست های این باشگاه نیز موافقت شد اما به یکباره رقم پیشنهادی این بازیکن حدود 150 هزار 

دالر بیشتر شد تا باشگاه قید او را بزند.
با این حال پرسپولیس در این مدت با گزینه های دیگر مذاکراتی را داشت که هیچ کدام به نتیجه نرسید تا 

بار دیگر مذاکراتش با مانگا را از پیش ببرد.
مانگا س��ابقه بازی در تم��ام پست های هجومی را دارد اما در فصول قبل بیش��تر به عنوان یک وینگر بازی 

می کرد.
با این حساب مانگا در حال حاضر نزدیک ترین گزینه به پرسپولیس است.

سرمربی تیم ملی بس�کتبال ایران با اشاره به دو دیدار 
تدارکات�ی ب�ا ژاپن گف�ت: در این بازی ه�ا می خواهیم به 
بازیکنان جوان فرصت کسب تجربه و حضور در میدان را 
بدهیم چراکه آنها باید در چنین شرایطی محک خورده و 

آماده حضور در سطح اول بسکتبال شوند.
س��عید ارمغانی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا و در واکنش به این 
س��ئوال که در سفر به ژاپن به دنبال چه اهدافی است، خاطر نشان 
کرد: نکته مهم و قابل توجه در این دو دیدار آن است که ما فقط به 
چش��م بازی های تدارکاتی به آن نگاه می کنیم و هدفمان این است 

که برنامه های خود را دنبال کنیم. وی ادامه داد: در مورد بازیکنان جوانی که در کنار چند مهره باتجربه قرار است به 
میدان بروند باید بگویم نسبت به مدت زمانی که کار را آغاز کرده ایم از شرایط راضی هستم اما آنچه محسوس بوده 
و باید به آن توجه داشت این است که این بازیکنان جوان نیاز به تجربه و پختگی بیشتر دارند اما از لحاظ کارهای 
فنی پیشرفت در آنها دیده می شود و این مساله ما را به آینده بسکتبال بسیار امیدوار می کند. ارمغانی تصریح کرد: 
برای آنکه بتوانیم برنامه ریزی کنیم و موفق شویم باید صبوری کنیم و با حضور در میادین مختلف امکان و فرصت 
کسب تجربه را به بازیکنان جوان بدهیم. در این سفر ما از بازیکنان جوانی بهره خواهیم برد که در کنار چهره های 
باتجربه تیم ملی قرار است به میدان بروند تا آرام آرام به شرایط ایده آل رسیده و آماده حضور در سطح اول بسکتبال 
شوند.  سرمربی تیم ملی بسکتبال تاکید کرد: دو بازی ما با ژاپن فقط جنبه دیدار تدارکاتی برای ما دارد، به همین 
دلیل از  بهنام یخچالی و محمد جمشیدی هم خواسته ام با این تفکر به جوان هایی که در کنارشان قرار است به 
میدان بروند فرصت داده تا آنها خودشان را محک بزنند. به نظر من دو بازی خوب برای تیم ملی در پیش است و 

باید از این فرصت به بهترین شکل بهره برد. 


