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اخبار کوتاه

حمایت هیات مدیره و مددی از فکری

مدیرعامل باشــگاه استقالل
خطاب به بازیکنان این تیم گفت:
بنده و هیات مدیره همهجانبه از
سرمربی تیم حمایت میکنیم و
مطمئنا با تالش شــما و فکری،
تیم دوباره صدرنشین میشود.
به گــزارش فــارس ،احمد
مددی پیش از شروع بازی درون
تیمی شاگردان فکری در جمع بازیکنان استقالل گفت :میدانم که همه تالش
خــود را برای موفقیت تیم میکنید و بنــده و همکارانم هم همه تالش خود را
میکنیم تا در روزهای آینده بتوانیم بخشــی از قرارداد شما عزیزان را پرداخت
کنیم .وی افزود :بنده و هیات مدیره همه جانبه از آقای فکری حمایت میکنیم
و مطمئنا با تالش شــما و هدایت آقای فکری ،تیم دوباره صدرنشــین میشود.
در پایان صحبتهای احمد مددی با بازیکنان قرار شــد تا چند تن از بازیکنان
با همراهی ووریا غفوری در روزهای آینده در باشــگاه اســتقالل حاضر شوند و
درخواستها و نقطه نظرات خود را با مدیرعامل آبیها در میان بگذارند.

پیمان بابایی به تراکتورسازی پیوست

باشــگاه تراکتور نخستین
خرید بزرگ نیمفصل را با جذب
مهاجــم گلزن ماشینســازی
انجــام داد .به گزارش «ورزش
ســه» ،تراکتور کــه در تالش
برای جبــران نتایج نیمفصل
اول اســت و رسول خطیبی را
بهعنوان سرمربی انتخاب کرد،
نخستین خرید زمســتانی خود را با جذب یکی از چهرههای پُر سر و صدای نقل
و انتقاالتی انجام داد .پیمان بابایی که قبل از شــروع لیگ بیستم شایعاتی مبنی
بر بازگشتش به تراکتور مطرح شده ،اما به دلیل عدم توافق در آن مقطع تصمیم
گرفت فصل را با ماشینسازی آغاز کند ،پس از مذاکره با مدیران تراکتور و توافق
با این تیم ،قراردادش را بهصورت رســمی امضاء کرد تا به جمع شــاگردان رسول
خطیبی اضافه شــود .این مهاجم بلند قامت که پس از درخشش در نیمفصل اول
شــایعاتی مبنی بر شروع دوباره بحث انتقالش به تراکتور مطرح شده و همچنین
گفته میشــد پیشنهاداتی از پرسپولیس و اســتقالل هم دارد ،در نهایت تصمیم
گرفت به جمع سرخپوشان فوتبال آذربایجان اضافه شود و به تیم همشهری برود.

استعفای اخباری از سرمربیگری ماشینسازی

ســرمربی تیــم فوتبــال
ماشینســازی از سمت خود
استعفا کرد .به گزارش فارس،
محمدسعید اخباری سرمربی
تیم فوتبال ماشینســازی که
پس از حضــورش در این تیم
اولین برد سبزپوشان تبریزی
در لیگ برتر را رقم زد ،امروز
از سمت خود استعفا کرد .دلیل این تصمیم اخباری مشکالت مالی و نامشخص
بودن وضعیت مدیریتی این باشگاه است .ماشین سازی در جدول شرایط خوبی
ندارد و وضعیت مدیریتی این باشگاه همچنان نامشخص است.

بیرانوند را با برانکارد بردند!

تنها اتفاق جالب توجه در
مســابقه آنتورپ برابر سنت
ترویــدن ،تعویــض علیرضا
بیرانوند به دلیل مصدومیت در
دقیقه  35بازی بود .به گزارش
«ورزش سه» ،دو تیم آنتورپ
و سنت ترویدن در مسابقه ای
کسل کننده و بی حادثه که دو تیم در آن از نبود خالقیت و میل به پیروزی رنج
میبردند ،به تســاوی  0-0دست یافتند .در بازی آنتورپ شروع ضعیفی داشت
و در نیمه اول بازی بارها مالکیت توپ را از دست داد ،اما در سمت مقابل سنت
ترویدن نیز نتوانســت از این موقعیت اســتفاده کند .آنتورپ توانست در دقایق
ابتدایــی بازی دو موقعیــت روی دروازه حریف ایجاد کند اما هر دو شــوت در
چارچوب این تیم را دروازه بان حریف دفع کرد .ســنت ترویدن نیز توانست تنها
یک موقعیت روی دروازه آنتورپ ایجاد کند که علیرضا بیرانوند به راحتی توپ را
در اختیار گرفت .در دقیقه  35بازی اما مهمترین اتفاق این مســابقه رقم خورد
و علیرضا بیرانوند مجبور شــد از زمین بازی بیرون رفته و جای خود در دروازه
آنتــورپ را به دی ولف بدهد .بیرانوند روی خروج خوبی که از دروازه داشــت با
بازیکن حریف برخورد کرد و دچار مصدومیت شد .هر چند مصدومیت بیرانوند
به نظر مشــکلی متفاوت با مصدومیت او در دیدار برابر رنجرز به نظر میرسید،
اما به هر حال اوضاع برای علیرضا خوب به نظر نمیرســد .دی ولف توانست در
ادامه بازی دروازه آنتورپ را بسته نگه دارد ،اما در نهایت بازی با نتیجه بدون گل
مساوی به پایان رسید.

کلوپ بهترین مربی کنونی جهان شد

سرمربی آلمانی تیم فوتبال
لیورپول عنوان بهترین مربی
جهان را به خود اختصاص داد.
به گــزارش فارس ،یورگن
کلوپ در یــک رای گیری و
نظرخواهی که توســط نشریه
ورزشی کیکر از هواداران انجام
شد ،باالتر از همه رقبایش قرار
گرفت .وی که فصل قبل تیم فوتبال لیورپول را بعد از  30سال به مقام قهرمانی
انگلیس رساند 2 ،سال قبل نیز همین تیم را قهرمان اروپا کرد اما در فصل جاری
با تیره روزیهای بســیاری مواجه شده و نتوانسته تیمش را درباالی جدول نگه
دارد .با این حال در نظرخواهی نشریه آلمانی وی باالترین میزان رای را از سوی
هواداران کسب کرد که به عنوان بهترین مربی کنونی جهان برگزیده شد .کلوپ
در ایــن رای گیری  46درصــد آرا را به خود اختصاص داد .پس از اوهانس دیتر
فلیک ،سرمربی موفق تیم بایرن مونیخ با کسب  25.3درصد آرا دوم شد .فلیک
در فصل قبل موفق شد  6مقام قهرمانی برای باواریاییها کسب کند که فتح اروپا
و بوندس لیگا از این جمله بودند .رتبه سوم به پپ گواردیوال ،سرمربی موفق تیم
منچسترسیتی رسید .پپ که از سال  2016زمام امور آبیهای آسمانی را برعهده
دارد ،در این رای گیری  15.4درصد آرا را کسب کرد .پپ در فصل جاری تیمش
را با اختالف در صدر جدول لیگ برتر نگه داشــته و اکنون یکی از مدعیان فتح
قهرمانی اروپا نیز است .زین الدین زیدان ،سرمربی فرانسوی تیم رئال مادرید نیز
با کسب  1.2درصد آرا چهارم شد.

پیام لوکاکو به زالتان بعد از پیروزی در دربی میالن

مهاجم اینتر بعد از پیروزی
در دربــی میالن برای مهاجم
روســونری پیامی را فرستاد.
به گزارش فارس ،تیم فوتبال
اینتــر در دربــی دالمادونینا
موفق شــد میالن را با نتیجه
 3بر صفر شکســت دهد .در
همین رابطه نشریه «گازتا دلو
اسپورت» ایتالیا در گزارشی به تقابل لوکاکو با زالتان در این بازی بعد از حوداثی
که در دربی میالن در ماه گذشته رخ داد ،پرداخت .درگیری ایبرا با مهاجم اینتر
در ماه گذشته باعث محرومیت هر دو بازیکن برای مدت یک بازی شد و جنجال
آفرینی زیادی در رســانهها کرد .لوکاکو در ایــن بازی نقش کلیدی در پیروزی
تیمش داشــت و گل اول اینتر را ســاخت و گل ســوم را به ثمر رساند .مهاجم
بلژیکــی بعد از گلزنی خود پیامی به زالتان داد و فریاد زد :یا خدا...من بهترینم.
میخواســتم این را به تو(زالتان) خبر بدم .اینتر با این برد ارزشمند  53امتیازی
شد و فاصله اش با میالن را به عدد  4افزایش داد.

از نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال ،جام حذفی و سوپرجام چه خبر؟

سرپرســت کمیته برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال
ایران در ارتباط با برگزاری رقابتهای نیم فصل دوم لیگ
برتر ،مســابقات جام حذفی و دیدار سوپر جام توضیحات
الزم را ارائه کرد.
ســهیل مهــدی در گفتوگو بــا ایســنا ،در رابطه با
برنامههای سازمان لیگ به منظور برگزاری نیم فصل دوم
بیســتمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران ،دیدار سوپرجام
و رقابتهــای جام حذفی ،اظهار کرد :قرار بود مســابقات
مقدماتــی جــام جهانــی را در فیفادی از یکــم تا دهم
فروردینماه سال آینده داشــته باشیم و قاعدتا چهار الی
پنج روز قبل از آن نیز ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران به
منظور آمادگی هرچه بیشتر بازیکنان درخواست تشکیل
اردو میداد تا با آمادگی بیشترین در این رقابتها شرکت
کنند ،اما بــه صورت ناگهانی فدراســیون جهانی فوتبال
تغییراتــی را در برنامه زمانبندی مســابقات انجام داد و
قرار شــد رقابتها به صورت متمرکز در خردادماه ۱۴۰۰
برگزار شود.
رقابتهای مقدماتی جام جهانی و تغییرات فیفا
وی ادامــه داد :بنابراین با توجه بــه تغییرات به وجود
آمده برنامه اردویی و میزبانی در رقابتهای مقدماتی جام
جهانی ،تصمیم بر این شــد تا هفته شانزدهم لیگ برتر با
یک هفته تعویق زمانی برگزار شود و تیمها این فرصت را
داشته باشند که با آرامش بیشتر در پنجره زمستانی نقل و
انتقاالت فعالیت کرده و به هماهنگی بیشتری دست یابند.
سرپرســت کمیته برگزاری مســابقات سازمان لیگ با
اشــاره به اینکه این احتمال وجود دارد که سرمربی تیم
فوتبال ایران بخواهد در  ۱۰روز فیفادی تشکیل اردو دهد،
اظهار کرد :بنابراین تعطیلی  ۱۰روزه مربوطه را پابرجا نگه
داشــتهایم و از دهم تا ســیزدهم فروردینماه نیز فرصتی
برای برگزاری مسابقات وجود نخواهد داشت و از چهاردهم

فروردینماه به بعد برگزاری مسابقات ادامه خواهد یافت.
لیگ قهرمانان آسیا و چهار نماینده ایران
مهدی ادامه داد :هجدهم فروردینماه تیم فوتبال فوالد
خوزستان به پلیآف لیگ قهرمانان آسیا خواهد رفت و سه
نماینده دیگر ایــران  ۲۴فروردینماه به منظور حضور در
رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا اقدام میکند.
وی با بیان اینکه هنوز در مورد میزبانی لیگ قهرمانان
آســیا اطالعی نداریم ،گفت :با برخی مجهوالت در برنامه
ریزی این مســابقات مواجه هستیم و مشخص نیست که
این رقابتها کجا برگزار خواهد شــد ،عــاوه بر میزبانی
مســابقات باید منتظــر بمانیم و ببینیم شــیوهنامههای
بهداشتی و کنترلهای صورت گرفته دراین زمینه چگونه
خواهد بود و تیمها از چند روز قبل باید به منظور برگزاری

مسابقه حضور پیدا کنند ،بنابراین این ابهامات باعث شده
به صــورت قطعی برنامه ریزی کنیــم و حتی فیفا نیز از
قطعیت برنامه تدوین شده خود خارج شده و این موضوع
صرفا مربوط به فوتبال ایران نیست.
نیم فصل دوم لیگ بیستم
سرپرســت کمیته برگزاری مسابقات برتر فوتبال ایران
در رابطه با برگزاری مســابقات نیم فصل دوم بیســتمین
دوره رقابتهای لیگ فوتبال ایران بیان کرد :به طور حتم
تا پایان ســال  ۱۳۹۹و قبل از نوروز سال  ۱۴۰۰مسابقات
نیم فصل دوم لیگ برتر را برگزار میکنیم.
مهدی در مورد زمان پایان بیســتمین دوره لیگ برتر
فوتبال ایــران اعالم کرد :گمانه زنیهایــی در این رابطه
داریم اما تا به حال که در نیم فصل حضور داریم شاهد دو

تغییر عمده هستیم؛ کنفدراسیون فوتبال آسیا رقابتهای
لیگ قهرمانان آســیا را از حالت رفت و برگشت به صورت
متمرکز تغییر داده اســت و کنفدراسیون جهانی فوتبال
نیز رقابتهای مقدماتی جــام جهانی را از فروردینماه به
خردادماه جابهجا کرده است بنابراین دو سازمان باالدستی
ما تغییرات عمدهای در برنامههای زمانبندی خود داشتهاند
که بیتاثیر بر برنامه ریزی سازمان لیگ نیست.
وی ادامــه داد :چنــد نقشــه راه را مدنظــر داریم و
امیدواریم بتوانیم برنامه رقابتها را به صورت ماه به ماه و
نه هفته به هفته پیش ببریم ،در نهایت نیز تصور میکنیم
که رقابتهای این دوره لیگ برتر تا تیرماه ســال آینده به
اتمام برسد.
جام حذفی و سوپرجام
سرپرســت کمیته برگزاری مسابقات برتر فوتبال ایران
در ادامه به برگزاری رقابتهای جام حذفی اشــاره کرد و
گفت :مرحل ه اول و دوم رقابتهای جام حذفی که مربوط
به تیمهای لیگهای پایینتر از لیگ برتر است را به پایان
خواهیم رســاند و پس از مشخص شــدن تیمهای صعود
کننده آنها به جمع تیمهای لیگ برتری اضافه میشــوند
و برگزاری رقابتها در مرحله باالتر قرعه کشــی شــده و
مسابقات ادامه خواهد یافت.
مهدی در مورد دیدار ســوپرجام نیز ،اشــاره کرد :این
دیــدار که به صورت تک بازی اســت خیلــی ما را دچار
مشکل نمیکند ،اما هواداران دو تیم را از این جام محروم
نخواهیم کرد و هر تیمی که شایســته باشــد مســتحق
قهرمانی است ،در رابطه با این مسابقه چند تاریخ را مدنظر
قرار دادهایم و تصمیم نهایی بســتگی به تصمیم سرمربی
تیم ملی دارد و عالوه بر این باید منتظرمشــخص شــدن
میزبانهای لیگ قهرمانان آســیا باشیم و پس از آن زمان
نهایی را اعالم خواهیم کرد.

مدعیان اصلی کفش طالی اروپا

لواندوفسکی با اقتدار در صدر
در حال حاضر که نیمــی از بازیهای فصل لیگهای
اروپایی به پایان رســیده حدسها در خصوص آقای گل
فوتبــال اروپا به یک نفر ختم میشــود که آن هم گلزن
بایرن مونیخ است.
به گزارش فارس ،نیمی از فصل  2021-2020گذشت
و تیمها عیار خود را در ســال پســاکرونایی نشان دادند.
بایرن مونیخ با اینکه در  2بازی قبلی خود مقابل بیلهفیلد
و اینتراخت امتیاز از دست داد ولی همچنان قدرتمندترین
تیم اروپا شناخته میشود.
منچسترســیتی نیز کــه در ابتدای فصــل افت وخیز
داشــت ،اکنون به یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در اروپا
بدل شده و باید دید آیا میتواند بار دیگر با پپ گواردیوال
قهرمان انگلیس شود یا خیر.
از طرف دیگر تیمهایی مثل بارســلونا ،لیورپول و حتی

رئال مادرید دیگر آن تیم سالهای قبل نبودند و در برخی
دیدارها بســیار ناامیدکننده عمل کردند اما موضوعی که
همیشــه در کنار اینکه چه تیمی قهرمان اروپا یا قهرمان
 5لیگ برتر اروپایی میشــود ،مهم است ،این بوده که چه
کســی این فصل میتواند صاحب کفش طالی اروپا شود.
اتفاقی که سال گذشته به چیرو ایموبیله از التزیو رسید و
اکنون لواندوفسکی در صدر جدول گلزنان اروپا قرار دارد.
رابرت لواندوفســکی در  22بازی بوندس لیگایی خود
توانسته  26گل به ثمر رساند و با اختالف در اروپا بهترین
میزان گلزنی را ثبت کند.
او با  56امتیاز مدعی اصلی کســب عنوان توپ طال به
شمار میرود .آندره سیلوا با  18گل ،محمد صالح ،لوکاکو
و هالند با  17گل و لیونل مسی ،رونالدو و لوئیس سوارس
با  16گل در ردههای بعدی قرار دارند.

در لیگهــای دســته پایینتر مثل لیگ نــروژ نیز 2
بازیکن وجود دارند که بــا  27و  25گل خود را به باالی
این لیست رســاندهاند اما به دلیل امتیاز پایین لیگ نروژ

(در مقایسه با لیگهای برتر اروپا که هر گل  2امتیاز دارد،
این لیگها از هر گل یک و نیم امتیاز دارند) فاصله زیادی
با لواندوفسکی پیدا کردهاند.

مدیرعامل پرسپولیس :مگر مسئوالن شهرخودرو گم شدهاند؟
مدیرعامل پرسپولیس میگوید شکایت شهرخودرو از این
باشگاه به خاطر دریافت مبلغ رضایت نامه گل محمدی باید
بررسی شود که به نتیجه برسد.
به گزارش ایســنا ،جعفر ســمیعی ،مدیرعامل باشــگاه
پرســپولیس با حضور در مجمع انتخاباتــی هیات فوتبات
تهران درباره شــکایت باشگاه شــهر خودرو برای دریافت
پول رضایتنامه گلمحمدی و گفت :شکایت کردهاند و باید
بررسی شود که به نتیجه برسد.
وی در واکنش به اینکه به گفته شکوری ،معاون ورزشی
باشگاه ،گویا مسئوالن شهر خودرو را پیدا نمیکنند ،گفت:
مگر گم شدهاند که آنها را پیدا کنیم؟ مشکلی وجود ندارد.
مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس در واکنش به شکایت
شــایان مصلح و اینکه عدهای میگویند احتماال پنجره نقل
و انتقاالت این باشــگاه بســته خواهد شد خاطرنشان کرد:
این را از آنهایی که میگویند سؤال کنید ،چرا از من سؤال
میکنید؟
سمیعی درباره روند جذب شهریار مغانلو گفت :در نقل و

انتقاالت کار خودمان را انجام میدهیم ،هر وقت به سرانجام
رسید ،نتایج آن اعالم میشود.
مدیرعامل این باشــگاه دربــاره پرداخت مطالبات ماریو
بودیمیر ،مهاجم ســابق این تیم و باز شــدن پنجره نقل و
انتقاالت باشــگاه از ســوی فیفا اظهار کرد :پرونده بودیمیر
ظرف چند روز آینده بســته میشــود .ما پول را پرداخت
کردیم و به علت تحریمها هنوز به حساب او ننشسته است.
وی درباره انتخاب حبیباهلل ابوالحسن شیرازی به عنوان
رئیس این هیات برای چندمین دوره متوالی گفت :انتخابات
خوب بود و روند خوبی داشت.
سمیعی درباره اینکه برخی نامزدها به شفاف نبودن روال
برگزاری این انتخابات ایراد گرفتهاند گفت :درباره شفافیت
انتخابات باید دوستان نظر بدهند.
مدیرعامل پرســپولیس در واکنش بــه اینکه به نظر او
برگــزاری انتخابات هیات فوتبال تهــران یک هفته قبل از
انتخابات فدراســیون فوتبال جای سوال ندارد ،گفت :برای
ما هم جای سوال بود.

در یک مجمع پرحاشیه

شیرازی بار دیگر رئیس هیات فوتبال استان تهران شد
حبیب اهلل شــیرازی بار دیگر بــا رای اعضای مجمع به
عنوان رئیس هیات فوتبال استان تهران انتخاب شد .این در
حالی است که هنوز شبهات زیادی نسبت به برگزاری این
انتخابات وجود دارد.
به گزارش فوتبالی ،مجمع عمومی هیات فوتبال استان
تهران برای انتخاب رئیس این هیات در هتل المپیک برگزار
شد.
در انتخابات ،اســماعیل گودرزی ،حبیب اهلل شــیرازی،
حسین اخوت ،حســین خبیری ،مهدی طحافچی ،مهدی
ملک آباد و نیما نکیســا به عنوان کاندیدای ریاست حضور
داشتند.
حسین خبیری و حسین اخوت در مجمع در حمایت از
حبیب اهلل شیرازی از حضور در انتخابات انصراف داد.
در پایان این مجمع حبیب اهلل شیرازی با کسب  ۲۳رای
از  ۴۴عضو حاضر در مجمع ،به عنوان رئیس هیات فوتبال
استان تهران انتخاب شد.
 ۸نامزد غایب در مجمع
امیرحســین فتاحی ،حســین صالح ،ســید نورالدین
بدخشان ،علی ایلکا ،علیرضا یزدانی ،مجید خاتونی ،محمد
مومنی از دیگر گزینههای ریاست هیات فوتبال تهران بودند
که در جلسه امروز شرکت نکردند .همچنین مجید کیومرثی
نیز از ســوی نهادهای نظارتی مجوز حضور در انتخابات را

دریافت نکرد.
حضور مدیران عامل استقالل و پرسپولیس
و سرپرست فدراسیون
حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال پیش از آغاز
مجمع ،وارد ســالن محل برگزاری انتخابات هیات فوتبال
استان تهران شد تا مجمع با تاخیری چند دقیقهای حالت
رسمی به خود بگیرد.
احمد مددی و جعفر ســمیعی مدیران عامل استقالل و
پرسپولیس هم در مجمع حضور داشتند.
عابدینی :هیات فوتبال تهران بی عرضه است
در حاشیه این انتخابات ،رضا عابدینی دبیر پیشین هیات
فوتبال تهران حضور داشت .وی گفت :بعد از دو سال تاخیر
عمدی ان شاءاهلل امروز تغییری در هیات ایجاد شود و هیچ
هجمه و حاشــیهای نباشد .ما نسبت به کشور ،ضعیفترین
هیات فوتبال را داریم .در این  ۱۲ســال کدام زمین فوتبال
در اختیار هیات فوتبال قرار داده شــده است؟ یعنی ما چه
عرضهای داشــتهایم زمین بگیریم؟ کدام ســالن در اختیار
هیات فوتبال بود).
صدا و تصویر مجمع قطع شد!
انتخابات هیات فوتبال تهران با تاخیر  ۳۰دقیقهای و از
ساعت  ۱۰:۳۰آغاز شد .بر خالف معمول ،صدا و تصویر این
جلسه در اختیار رسانهها بابت پیگیری نحوه برگزاری مجمع

قرار داده نشــد .این موضوع با اعتراض رسانهها مواجه شد.
پیش از این اتفاقات مشابهی در انتخابات ریاست فدراسیون
فوتبال و مجمع این فدراسیون در سالهای گذشته رخ داده
بود.
صدای انتخابات هیات فوتبال با اعتراض آمد!
مســئوالن برگزار کننده مجمع عمومــی هیات فوتبال
استان تهران پس از اعتراض گسترده اهالی رسانه با تاخیر
 ۳۰دقیقهای صدای مجمع را به اتاقی که خبرنگاران حضور
داشتند وصل کردند تا آنها نیز شنونده صحبتهای اعضای
مجمع باشند.
پنج دقیقه صحبت برای هر نامزد انتخابات هیات فوتبال
هر یک از نامزدهای حوزه ریاست که در مجمع عمومی
حضور داشــتند فرصت پنج دقیقهای برای صحبت کردن و
تشریح برنامههای خود پیدا کردند .در پایان این صحبتها،
حسین خبیری و حسین اخوت به نفع حبیب اهلل شیرازی
از انتخابات انصراف دادند.
اعتراض دو نامزد نسبت به نحوه رای گیری
مهدی طحافچی نامزد ریاســت هیات فوتبال نسبت به
برگــزاری انتخابات و نحوه تعیین ناظر و بازرســان مجمع
واکنش نشان داد و به آن معترض شد .نیما نکیسا نیز نسبت
بــه این موضوع واکنش نشــان داد و خواهان تعیین دقیق
نحوه دادن رای برای تعیین بازرسان انتخاب شد.

غیبت کفاشیان و اسالمیان و تعیین بازرسان
علی کفاشیان و محمود اسالمیان به عنوان اعضای هیات
رئیسه فدراسیون فوتبال مقیم تهران از جمله نفراتی بودند
که نامشــان در فهرســت اعضای مجمع قرار داشت اما در
جلسه شرکت نکردند .همچنین برای انتخابات امروز گالره
ناظمی ،مجید محمدی و سرهنگ محمدی به عنوان بازرس
مجمع انتخاب شدند .همچنین مهرداد سراجی مدیرعامل
باشگاه ســایپا از انتخابات خارج شد و اسالمی عضو هیات
مدیره این باشــگاه جــای او را در مجمع گرفت تا رأی این
باشگاه را در صندوق بیندازد.
شیرازی با  ۲۳رای دوباره رئیس شد
در پایان مجمع ،حبیب اله شــیرازی با کســب  ۲۳رای
به عنوان رئیس مجمع انتخاب شــد .ملک آباد  ،۱۲نکیسا
 ۷و گــودرزی هم  ۲رای گرفتند .ایــن انتخابات در حالی
برگزار شد که هنوز شبهات زیادی نسبت به انتخاب رئیس
جدید هیات تهران در آســتانه انتخابات فدراسیون فوتبال
وجود دارد.

والدمیر آلکنو :در همکاری با ایران عامل اقتصادی مهم بود

والدمیر آلکنو سرمربی روسی والیبال ایران میگوید که
المپیــک نه تنها برای همه بازیکنــان ،بلکه برای هر مربی
تعبیر رویا است چرا که بازیها در المپیک جو بسیار خاصی

دارد .به گزارش ایسنا ،یک رسانه ایتالیایی نوشت :والدیمیر
آلکنو سرمربی جدید والیبال ایران که به تازگی هدایت تیم
ملی بزرگساالن را برعهده گرفته است با حضور در چهارمین
دوره بازیهای المپیک ،به عنوان مربی فصل پایانی کارش
را دنبال میکند ،چرا که او با تیم با زنیت کازان و تیم ملی
روسیه تقریبا هر آنچه که یک مربی میتواند کسب کند را
به دست آورده است.
آلکنو درباره انتخاب تیم ملی ایران برای ســرمربیگری
در المپیک گفت :ایده شــرکت در چهارمین المپیک حرفه
ای برای من هیجان انگیز است .المپیک نه تنها برای همه
بازیکنــان ،بلکه برای هر مربی رویای پایانی اســت چرا که
بازیها در المپیک جو بسیار خاصی دارد .او ادامه میدهد:

اگر بگویم که عامل اقتصادی اص ً
ال مهم نبوده ،دروغ میگویم
چرا که این موضوع هم برای من مهم بوده اســت .پیشنهاد
خوبی از ســوی ایران ارائه شد که من آن را پذیرفتم .جان
اســپرو مربی تیم ملی والیبال آمریکا در اظهار نظری گفته
بود که آلکنو و سیســتم روســی بهترین گزینه برای ایران
نیســت .حتی این مربی تاکید داشت که سیستم مربیگری
آلکنو با سبک والیبال ایران مطابقت ندارد.
آلکنو به این موضوع واکنش نشان داده و گفت :به مربی
آمریــکا توصیه میکنم که تمرکــزش بر روی تیم خودش
باشد .من متوجه خواهم شد که چگونه میتوان به تیم ملی
ایران کمک کنم و کمک شــخص خاصی را نیاز نمیبینم.
بدیهی اســت که ایران از تواناییهــای فیزیکی مانند تیم

روسیه برخوردار نیست .تیم والیبال ایران سریع تر از روسیه
بوده که به لطف سعید معروف این مهم به دست آمده است.
باید بگویم که برای تیم ملی ایران کار و تالش خواهیم کرد
چرا که هیچ قرص معجزه آســایی دیگری برای رسیدن به
نتیجه ی ایده آل وجود ندارد! آلکو اشــاره کرد که دستیار
وی توتولو ایتالیایی ،بســیاری از ورزشکاران ایرانی را که در
مسابقات قهرمانی اروپا مشاهده و ارزیابی میکند .سرمربی
جدید تیم ملی ایران در آخر گفت :آن مربی که قول نتیجه
میدهد برای من یک شارالتان است اما شما میتوانید قول
دهید بهترین کار را برای رســیدن به نتیجه انجام دهید و
باید خود را به بهترین شــکل ممکن برای هر حریف آماده
کنید .گام به گام جلو خواهیم رفت برای امید به موفقیت.

