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اخبار کوتاه

استقالل خیلی چیزها را فهمید

اعالم اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی
فوتبال ساحلی

کالس درس الهالل!

اردوی تیم ملــی فوتبال
ساحلی با حضور  ۲۹بازیکن
در تهران برگزار میشود.
به گــزارش فدراســیون
فوتبــال ،اردوی تیــم ملــی
فوتبــال ســاحلی از  ۶تا ۱۲
مهرماه در مجموعه ورزشــی
آزادی (هتل المپیک) برگزار

میشود.
اسامی بازیکنان دعوت شده به این شرح است:
مسلم مسیگر ،مصطفی کیانی ،محمد معصومیزاده ،نصراله شهمرادی ،احسان
درا ،محمدجواد خسروی (پارس جنوبی بوشهر)
محمد احمدزاده ،حسن عبدالهی ،آیدین تشنه کام ،رضا عباسی (شاهین خزر
رودسر)
حمید بهزادپور ،مصطفی دهقانی ،محمدعلی مختاری ،عباس رضایی ،مهدی
شیرمحمدی ،علی میرشکاری ،هادی فرهمند ،سیدمهدی میرجلیلی ،رضا امیری
زاده (گلساپوش یزد)
سیدپیمان حسینی ،امیرحسین اکبری (شهرداری بندرعباس)
محمد مرادی (شهریار ساری)
علی درویش متولی ،اسحاق مطهری نژاد (شهرداری سمنان)
محمدعلی نظرزاده ،سعید پیرامون (فرش حداد اصفهان)
سجاد عباسی ،موحد محمدپور (ایفا اردکان)
محمدامین صیادی (پاس گناوه)
این افراد باید صبح روز سهشــنبه ششم مهرماه خود را به منصور بیکوردی،
مدیر تیم معرفی کنند.

حمایت  AFCاز برگزاری جام جهانی
هر دو سال یک بار

کنفدراسیون فوتبال آسیا
با صدور بیانیــه ای به جمع
حامیان برگزاری جام جهانی
هر دو سال یک بار اضافه شد.
بــه نقــل از تلگــراف،
کنفدراســیون فوتبال آســیا
( )AFCاعــام کرد از برنامه
فیفا بــرای انجام یک مطالعه
امکان ســنجی برای برگزاری جام جهانی هر دو ســال به جای هر چهار ســال
استقبال میکند .در ابتدا فدراسیون فوتبال عربستان به فیفا پیشنهاد داد که جام
جهانی فوتبال مردان و زنان به جای هر چهار ســال یک بار هر دو سال یک بار
برگزار شود که با موافقت کنفدراسیون آمریکای مرکزی و آسیا روبرو شده اما یوفا
و آمریــکای جنوبی مخالفت خود را اعالم کردند .در ماه مه کنگره فیفا به انجام
یک مطالعه امکان سنجی در مورد برگزاری جام جهانی و جام جهانی زنان هر دو
سال رای داد .منابع آگاه به رویترز گفتهاند که پیشنهادات برگزاری جام جهانی
هر دو سال یکبار با مخالفت یوفا و باشگاههای مطرح اروپایی مواجه میشود.

راهیابی نفرات برتر به اردوی تیم ملی کاراته

نفــرات برتــر اوزان ،-۷۵
 -۸۴و  +۸۴پــس از برگزاری
مســابقات انتخابــی درون
اردویــی تیــم ملــی کاراته
مشــخص شــدند .راهیابی
نفرات برتر به اردوی تیم ملی
کاراتهبه گــزارش خبرگزاری
صدا و سیما؛ پس از برگزاری
مسابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی در دو مرحله رفت و برگشت اوزان ،-۷۵
 -۸۴و  +۸۴کیلوگرم ،نفرات برتر این اوزان مشخص و وارد مرحله بعدی اردوی
تیم ملی کاراته شدند.
نفرات راه یافته به مرحله بعدی اردوی تیم ملی به این شرح است:
وزن  -۷۵کیلوگرم .۱ :علی اصغر آســیابری با  ۸امتیاز .۲الیاس محمد زاده با
 ۶امتیاز
وزن  -۸۴کیلوگرم .۱ :مهدی خدابخشی با  ۱۰امتیاز .۲کیوان بابان با  ۸امتیاز
وزن  +۸۴کیلوگرم .۱ :صالح اباذری با  ۸امتیاز
در وزن  +۸۴کیلوگرم مهدی عاشــوری با  ۷امتیــاز برای ارزیابی در ترکیب
کومیته تیمی به اردوی تیم ملی دعوت شد.

حمله افراد ناشناس با چوب و قمه
به المپین اسکی ایران

المپیــن اســکی ایــران
میگوید کــه چند روز پیش
در محله دربندسر مورد حمله
افراد ناشناس قرار گرفته است
بر اســاس اعــام المپین
ایرانــی ،چنــد روز پیــش
تعــدادی افــراد ناشــناس
در محلــه دربندســر بــه
محمدکیادربندســری حمله
کردهاند .او دلیل این اتفاق را
نمیداند ،ولی تاکید دارد که
موضوع را با مستندات کافی

از طریق مراجع قضایی پیگیری میکند.
کیادربندســری در مورد این ماجرا به ایسنا گفت :چند روز قبل یک شماره
ناشــناس به من زنگ زد ،خود را مامور پست معرفی کرد و گفت یک نامه دارم.
یک آدرس به او دادم که با دوستانم آنجا منتظر ماندیم تا نامه را بگیرم و بعد از آن
هم برویم والیبال بازی کنیم ،اما بعد از  ۱۰دقیقه نیسانی با سرعت به سمتمان
آمد و به یکی از دوستانم زد.
غافلگیر شده بودیم و بدون اینکه فرصت کاری داشته باشیم ،تعدادی با چوب
و قمه از نیسان پایین آمدند و به ما حمله کردند.
او افزود :دو نفر از دوستانم با قمه جراحت شدیدی دیدند و دست و آرنجشان
شکســت .از طرفی با قمه به ســر یکی از دوســتانم زدند که خوشبختانه دچار
مصدومیت شــدید نشد اما جراحت یکی از دوستانم بیشتر بود چون چند نفری
سرش ریختند و با چوب و قمه او را زدند .من هم دچار کوفتگی شدهام.
کیادربندسری در مورد روند رسیدگی قضایی این اتفاق ،گفت :این ماجرا عصر
دوشــنبه هفته گذشته افتاد که همان شب به کالنتری رفتیم و شکایت کردیم.
ی و تمام مدارک را به کالنتری دادیــم .دو روزی هم درگیر
فیلــم و فایل صوتــ 
پزشک قانونی بودیم و همان هفته پرونده را تکمیل کردیم .کالنتری فعال پیگیر
این مساله است و امیدوارم زودتر رسیدگی شود.

علیرضا خطیبی

شکســت قابل پیش بینی اســتقالل در برابر الهالل به
معنای پایان کار صدرنشین گروه مرگ در این فصل لیگ
قهرمانان بود.
اســتقالل با تفاوتهای بســیار نســبت به خودش در
مرحله گروهی برابر نماینده عربستان قرار گرفت و هرچند
نمایش بدی هم نداشت ولی شکست خورد و حذف شد.
لطفا بهانه نیاورید
تیم هجومی اســتقالل با وجود از دست دادن دیاباته،
قایدی ،اسماعیلی و حتی نادری و میلیچ نمایش قابل قبولی
برابر الهالل داشــت .همین که دروازهبان الهالل به عنوان
بهترین بازیکن زمین انتخاب میشود یعنی جانشینهای
مردان جداشده ،توانستهاند تا حدودی نمره قبولی بگیرند.
بنابراین شکست استقالل زیاد ربطی به رفتن این بازیکنان
نداشته و ندارد هر چند که اگر آن بازیکنان اگر بودند شاید
استقالل نمایش هماهنگتری میداشت.
نیکنفس ،ریگی نیست
رفتن ریگی و جذب نیکنفس؛ این معادله برابر الهالل
نشــان داد استقالل ضرر کرده اســت .نیکنفس روی هر
دو گل الهــال ،نزدیکترین بازیکــن به مرد صاحب توپ
الهالل بود که پاس نهایی را میدهد ولی هرگز موفق نشد
با خطا ،تکل و غیره جلویــش را بگیرد .نیکنفس با همه
ویژگیهایــش اصوال هافبک دفاعــی جنگندهای که موی
دماغ بازیکن حریف شود ،نیست و نخواهد بود .او هافبکی
اســت که میتواند خوب توپ بگیرد .به همین دلیل هم،
نکونام در فوالد از او در کنار آبشــک استفاده میکرد که
دومی بجنگد ،بازیکن صاحب تــوپ را اذیت کند و اولی،
توپ را بگیرد و بازیساز از راه دور باشد.
فاصلهای که نیــک نفس با بازیکــن روبرویش ایجاد
میکند ،او را در فازی با اختالف فراوان نســبت به ریگی
قــرار میدهد .نیکنفس از این لحاظ شــبیه مهدیپور و
رضاوند اســت درحالیکه استقالل حتما باید یک «ریگی»
داشته باشد .حاال ریگی کجاست؟ در سپاهان!
فراموشی زیر توپ زدن
محمدحســین مرادمنــد بعــد از عبور از فــاز گل به
خودیهــای پیاپی با لباس ســپاهان ،برای پدیده بازیکن
بدی نشد .او یاد گرفته بود زیر توپ بزند و با همین ترفند
هم ،خودش را در لیگ برتر نشان داد .حضور در استقالل
امــا به قدری برای او عجیب و غریــب بوده که همان زیر

توپ زدن هم یادش رفته است .روی گل اول ،سوای اینکه
مرادمنــد در کلیدیترین لحظه ممکــن لیز خورد و روی
زمین افتاد ،او در تخمین زمانی و مکانی به اشــتباه افتاد
وگرنه قبال از روی زمین افتادن باید با پای راســتش ،توپ
را دفع میکرد.
روی صحنه گل دوم هم مرادمند ،اشتباه اول را مرتکب
شد :او در صحنه پرتاب اوت ،بیجهت روی گومیس پرید
و بــدون زدن توپ یا حتی متوقف کــردن بازیکن الهالل
با خطا ،مالکیت توپ را به رقیب داد .اشــتباهات مرادمند
دیشب کم نبود و باید گفت یکی از دالیل حذف استقالل
به اشتباهات مرادمند باز میگردد.
نمایش درخشان
امیرحسین حســینزاده ،سورپرایزی بود که به بهترین
شکل ممکن جواب داد .این جوان  20ساله در همین تک
بازی نشــان داد اگر بتواند همین روند را ادامه بدهد ،قادر
اســت به بهترین شکل ممکن جای خالی اسماعیلی را پر
کند و حتی بهتر از او هم باشــد .حســینزاده کپی برابر
اصل اسماعیلی است البته بدون اضافه کاریهای شماره 8
سابقه و چرخیدنهای بیهودهاش با توپ.
اگر در نهایت اســماعیلی هم ماندنی شــود ،دســت
استقالل و مجیدی در این قسمت استراتژیک زمین کامال
پر خواهد بود .به نظر میرســد اســماعیلی در اســتقالل
ماندنی شود.
ترکیب اشتباه بود؟
آیا اســتقالل میتوانست با ترکیب بهتری روانه زمین
شــود؟ مثال بازی کــردن از ابتدای قاســمینژاد به جای
خاقانی؟ یا بــازی کردن رمضانی که روی توپهای هوایی
به شــدت خط دفاع الهالل را اذیت کــرد؟ یا بازی کردن
دانشــگر به جای آقاسی که شناخت بیشتری به نوع بازی
غفوری داشــت؟ و حتی مهدیپور به جــای نیکنفس؟
معلوم است که میشــد اما این سواالت را باید مجیدی و
پین پاسخ بدهند.
نمایش خوب کاپیتان
وریا غفوری برابر الهالل ،یک بار دیگر توانایی باالیش
در کارهای هجومی را نشان داد .او برنده مطلق نبرد با ناصر
دوساری و یاسر شــهرانی بود .در کارهای دفاعی غفوری
همچنان در شــیفت به مرکز (صحنــه گل دوم الهالل) و
هماهنگی با ســایر مدافعان روی خط آفساید (صحنه گل

پاکستان هم مقابل والیبالیستهای ایران حرفی برای گفتن نداشت
تیم ملی والیبال ایران در ســومین و آخرین مســابقه
خود در مرحله گروهی رقابتهای قهرمانی مردان آســیا،
پاکستان را شکست داد و به عنوان صدرنشین گروه  Bبه
مرحله بعدی صعود کرد.
بــه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و ســیما؛ آخرین
روز مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا
دیروز (سهشنبه) با هشت دیدار به میزبانی شهر چیبا در
کشور ژاپن پیگیری خواهد شد.
تیم ملی والیبال ایران در ســومین دیدار خود در این
مرحله و از ســاعت پنج بامداد به وقت تهران در ســالن
شماره یک مسابقات به مصاف پاکستان رفت.
ملیپوشــان والیبال ایران در این مسابقه سه بر صفر و
با امتیازهای  ۲۵بر  ۲۵ ،۲۰بر  ۱۹و  ۲۵بر  ۱۵پاکســتان
را شکســت دادند تا با سه برد متوالی و کسب  ۹امتیاز به
عنوان تیم صدرنشین گروه  Bبه مرحله بعد صعود کنند.
تیــم ملــی والیبال ایــران در دو دیــدار دیگر مرحله
مقدماتی موفق به شکست سه بر صفر تیمهای هنگکنگ
و تایلند شده بود.
هدایت تیم ملی والیبال پاکســتان را در این رقابتها
رحمان محمدیراد مربــی بینالمللی ایران بر عهده دارد
و این تیم نیز با دو برد برابر تایلند و هنگکنگ و کســب
پنج امتیاز به عنوان تیم دوم گروه به جمع هشت تیم برتر
مسابقات قهرمانی آسیا صعود کرد.
تیمهای شــرکت کننده در رقابتهای قهرمانی مردان
آسیا امروز (چهارشنبه) استراحت دارند و ادامه مسابقات
از روز پنجشنبه پیگیری خواهد شد.
در مرحله دوم ایــن رقابتها تیمهای اول و دوم چهار
گــروه مقدماتــی در دو گروه  Eو  Fبــه مصاف یکدیگر
میرونــد و تیمهــای ســوم و چهارم گروههــای مرحله
مقدماتی نیز در دو گروه  Gو  Hبا هم مسابقه میدهند.
بدین ترتیب ملیپوشــان کشــورمان در مرحله دوم با

تیمهای پاکســتان ،چین تایپــه و کرهجنوبی در گروه F
رقابت خواهند کرد و تیم ملی والیبال ایران در این مرحله
از رقابتها دو مســابقه خواهد داشــت که بــه ترتیب به
مصاف تیمهای اول و دوم گروه  Dخواهد رفت.
در حال حاضــر چینتایپه و کره جنوبــی با دو برد و
 ۶امتیــاز در رتبههــای اول و دوم گــروه  Dقرار دارند و
نتیجه مسابقه امروز دو تیم ،صدرنشین این گروه را قطعی
خواهد کرد.
مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا با حضور  ۱۶تیم
از  ۲۱تا  ۲۸شهریورماه در ژاپن پیگیری میشود.
کاظمی امتیازآورترین بازیکن دیدار
ایران و پاکستان
صابر کاظمــی عنــوان امتیازآورتریــن بازیکن دیدار
تیمهای ایران و پاکســتان در سومین روز مرحله گروهی
رقابتهای قهرمانی آسیا را به دست آورد.
به گزارش روابط عمومی فدراســیون والیبال ،مسابقه
تیمهای ایران و پاکســتان در چارچــوب مرحله گروهی
مســابقات قهرمانی مردان آسیا صبح امروز با پیروزی سه
بر صفر ایران همراه بود.
صابر کاظمی با کسب  18امتیاز ،عنوان امتیازآورترین
بازیکن این مسابقه را به دست آورد .میالد عبادیپور نیز
بــا  13امتیاز در جایگاه دوم امتیازآورترین بازیکن میدان
قرار گرفت.
بر این اساس تیم ایران  5امتیاز از سرویس 49 ،امتیاز
از حملــه 7 ،امتیاز از دفاع و  14امتیاز از خطای بازیکنان
پاکســتان به دســت آورد .در مقابل پاکستان 2 ،امتیاز از
سرویس 30 ،امتیاز از حمله 5 ،امتیاز دفاع و  17امتیاز از
خطای حریف به دست آورد.
اسفندیار :شکست پاکستان  6امتیاز داشت
بازیکن تیم ملی والیبال ایران پیروزی مقابل پاکستان
را حائز اهمیت و  6امتیازی دانســت و ابراز امیدواری کرد

پرتغالی و تازه وارد تیم مات و مبهوت شدند.
گرانت دروازه بان ســوم منچستر یونایتد در این زمینه ،گفت :وقتی ما جمعه
گذشته سر میز بودیم ،انواع غذاها و تنقالت وجود داشت ،ولی وقتی توجه کردم
رونالدو هیچ کدام از آنها را نخورد .وقتی بازیکنی در ســن  36ســالگی این فرم
بدنی را دارد باید چنین رژیمی هم داشــته باشد .ما از سبک غذایی رونالدو مات
و مبهوت شدیم».

که ایران بتواند قهرمانی دوره گذشــته خــود را در جام
بیستویکم تکرار کند.
به گزارش روابط عمومی فدراســیون والیبال ،تیم ملی
والیبال ایــران درحالی به عنوان صدرنشــین گروه  Bبه
مرحله دوم رقابتهای قهرمانی آسیا صعود کرد که در دور
دوم رقابتها در گروه  Fبا تیمهای پاکســتان ،کرهجنوبی
و چینتایپه همگروه است .پیروزی سه بر صفر در آخرین
بازی مرحله گروهی مقابل پاکستان ،در مرحله دوم برای
ایران منظور خواهد شــد و با این حساب ایران در گروه F
تنهــا  2بازی مقابل کرهجنوبی و چینتایپه برگزار خواهد
کرد.
امیرحســین اســفندیار ملیپوش جوان والیبال ایران
در واکنش به پیروزی مقابل پاکســتان ،گفت :مسابقه با
پاکستان برای سرگروهی بود و خدا را شکر این بازی را با

پیروزی پشت سرگذاشتیم .برد در این رقابت از این جهت
اهمیت داشــت که امتیازش برای دور بعدی مســابقات
محاسبه میشود.
در واقع این بازی  6امتیاز برایمان داشــت؛ سه امتیاز
ناشی از پیروزی در بازی امروز و  3امتیازی که در دور بعد
برایمان منظور خواهد شد.
اســفندیار شــرایط تیم را خوب توصیف کرد و افزود:
بعــد از یک روز اســتراحت و ریــکاوری در پایان مرحله
گروهی ،برای حضور در دور دوم رقابتها آماده میشویم.
نتایــج بازیهای آتی را نمیتوان پیشبینی کرد ،اما قطعا
تمام توان خــود را بهکار میگیریم تــا بهترین نتیجه را
کســب کرده و به بهترین عنوان ممکن برســیم .در دوره
گذشته قهرمان شدیم و امیدواریم در این دوره نیز بتوانیم
قهرمانی دوره گذشته را تکرار کنیم.

شهره موسوی:

تیم ملی فوتبال بانوان مثل تیم مردان دارای پرواز اختصاصی است

رژیم غذایی رونالدو منچستریها را مبهوت کرد

رژیــم غذایــی فــوق
ســتاره منچســتر یونایتــد
همبازیهایــش را مــات و
مبهوت کرد.
از
نقــل
بــه
ر ا د یــو « »Ta l k S p o r t
انگلیس ،بازیکنان منچســتر
یونایتــد از رژیــم غذایــی
کریســتیانو رونالدو ابرستاره

پرسپولیس در دربی برگشت) میتوانست بهتر عمل کند.
ستارهها
ستارهها با وجود اینکه در آنالیز رقبا ،رویشان به شدت
زوم میشــود ولی بازهم کارشــان را میکنند .استقالل و
کادر فنــیاش به خوبی میدانســت  4بازیکــن اصلی و
خطرناک الهالل در کارهای هجومی گومیس ،دوســاری،
پریرا و مارگا هستند .قطعا هم برای مهار آنها ،برنامه داشت
و به بازیکنان گوشزد کرد ولی ستارهها ،کارشان را کردند:
گومیس و دوساری روی پاس پریرا و مارگا گل زدند.
آقاسی و سلمانی دلیل محاکمه مجیدی در
فضای مجازی
ســرمربی استقالل به خاطر اســتفاده از دو بازیکن در
ترکیــب اصلی بازی بــا الهالل ،در فضــای مجازی مورد
محاکمه برخی هواداران تیمش قرار گرفته است.
نمایش اســتقالل در بازی دیشــب طــوری نبود که
هواداران این تیم ،نسبت به آینده تیمشان ناامید شوند اما
نمیشــود گفت که مجیدی و همکارانش ،در بازی دیشب
بدون اشــتباه بودهاند و از دید منتقدان سرمربی استقالل،
برخی تصمیمهای سرمربی استقالل ،در باخت به الهالل،
تاثیرگذار بوده است.
مهمترین نقدی که در فضای مجازی به فرهاد مجیدی
وارد شــده ،استفاده از جعفر ســلمانی و عارف آقاسی در
ترکیب اصلی تیمش بوده است
از دید منتقدان فرهاد ،بازی ندادن به دانشگر ،بزرگترین
اشــتباه او در بازی دیشــب بوده و فرهــاد بدون توجه به
هماهنگی دانشگر با یزدانی و مرادمند ،از آقاسی در ترکیب
اصلی استفاده کرد که مدت زیادی در کنار سایر بازیکنان
تمرین نکرده بود و الهالل بارها و بارها از سمت او ،دروازه
اســتقالل را تهدید کرد و موســی مارگا در سه صحنه با
پاسهایی که پشــت سر آقاسی انداخت ،همبازیانش را در
موقعیت گل قرار داد که یکی از آنها تبدیل به گل شد.
جعفر سلمانی سوژه بعدی انتقاد از مجیدی بوده و برای
تعدادی از هواداران اســتقالل ،این سوال مطرح شده که
فرهاد به چه دلیلی دست روی این بازیکن گذاشته و او را
جذب کرده است.
درست است که با یک بازی نمیشود کیفیت بازیکنان
را بــه درســتی ارزیابی کــرد اما جعفر ســلمانی یکی از
موارد خاص فوتبال ایران اســت و بعد از بازی در پســت
غیرتخصصی در تیم ملی – که هنوز هیچ کســی دلیلش
را نمیداند – او در بازی دیشب و علیرغم حضور در پست
تخصصیاش ،نتوانســت نمایش منتقدپسندی ارائه کند و
از دید برخی از هواداران استقالل ،متین کریمزاده و حتی
بابک مــرادی بازیکنان بهتری از خریــد ملیپوش آبیها
هستند.
اولیایی :استقالل باید به اهلش سپرده شود
مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل گفت :در حال حاضر
اســتقالل به بیراهه میرود و به نظر مــن باید امور این

باشگاه به دست اهلش سپرده شود.
«کاظم اولیایی» روز سهشــنبه در گفتوگو با خبرنگار
ایرنا در خصوص اســتقالل و شکســت ایــن تیم در لیگ
قهرمانان آســیا اظهار داشت :از کوزه همان برون تراود که
در اوســت .ما در بحران خودآفرینی که در باشــگاه ایجاد
کردیم قرارد داریم و نتیجه این اقدامات نادرست نیز همین
میشود که میبینید.
وی ادامه داد :در حال حاضر اســتقالل شــرایط عادی
ندارد و باید تجدید ساختار داشته باشیم .این راهی که در
حال طی شــدن است به بیراهه میرود .هرچه بیشتر این
مسیر را برویم ،بیشتر فرو خواهیم رفت .توقع است که در
این خصوص بازنگری داشته باشیم.
اولیایی در پاســخ به این پرســش که چه کسی مقصر
ناکامی اســتقالل اســت ،گفــت :وقتی تیم بــه موفقیت
میرسد ،معلوم میشود که همه عوامل در آن کار خود را
به خوبی انجام دادند و برعکس این موضوع نیز وجود دارد.
وقتی تیم در زمین شکســت میخورد ،میتوانیم بگوییم
یک نفر مقصر اســت؟ االن هم که موفقیت حاصل نشده،
هرکس به اندازه خودش در این ناکامیها سهم دارد.
مدیرعامل اسبق باشــگاه استقالل تصریح کرد :چندی
پیش نامهای به رییس جمهوری نوشتیم و رونوشتی از آن
را به وزیر ورزش دادیم و به عنوان پیشکسوتان استقالل و
پرسپولیس درخواست کردیم برای یک دفعه هم که شده
بــرای اصالح مدیریت این دو باشــگاه فکری منطقی و با
رعایت نکات باشگاهداری بینالمللی صورت بگیرد.
وی افــزود :این نامه یک نســخه ســریع و کوتاهمدت
برای اصالح امور اســتقالل است .ما پیشنهاد دادیم اختیار
مدیریت در باشگاه استقالل به اهلش سپرده شود .در ابتدا
باید مشخص شــود اختیار این باشــگاه دست چه کسی
است؟ حاال اگر مشخص شد ،به طور قطع آنها کارشناس
نیستند و باید ظرف چند ساعت به دست اهلش بیافتد تا
سریع به امور رسیدگی شود.
اولیایی در پاسخ به این پرسش که چه کسی صالحیت
مدیریت در اســتقالل را دارد ،بیان کرد :خیلیها .باشگاه
استقالل  ۷۵سال تاریخ دارد و بعد از انقالب هم  ۴۳سال
است که در فوتبال کارنامه دارد.
مدیرعامل اسبق باشــگاه استقالل اضافه کرد۱۵ ،۱۰ :
نفر از ایــن مدیران باید دور هم جمع شــوند و به عنوان
مجمع برای باشــگاه اســتقالل تدبیر کننــد .این بهتر از
این اســت که یک نفر که با باشــگاه نیز فاصله دارد ،برای
استقالل تصمیم بگیرد.
این اعضا باید جمع شــوند و اختیار را به دست بگیرند
و هواداران هم آنها را بشناســند .تا ساختار اصالح نشود،
آمدن و رفتن آدمها فایدهای ندارد .این مجمع هیات مدیره
را میچینــد و آن هیات مدیره یک نفر را انتخاب میکند
که امــور را اجرایی کند .البته باید این یک نفر از ســوی
هیات مدیره تعیین شود.

نایــب رئیس فدراســیون در امــور بانــوان میگوید
ملیپوشان کشــورمان الیق بهترینها هستند و هر آنچه
که در توان ما باشــد برای توسعه و رشــد فوتبال بانوان
انجام خواهیم داد.
به نقل از فدراسیون فوتبال ،شهره موسوی ،در خصوص
اقداماتی که برای تیم ملی فوتبال بانوان انجام شده است،

گفت :مطمئناً اتفاقهای خوبی طی ســالهای گذشته رخ
داده اســت و ورزشکاران ایرانی هر روز بهتر از گذشته در
عرصههای بینالمللی درخشیدند.
اما آنچه که حائز اهمیت و توجه در ورزش کشور است،
حضور ورزشکاران خانم در رشته جذاب و دوست داشتی
فوتبال اســت که از سالها پیش در کشور عزیزمان آغاز به

فعالیت کرده است.
وی در ادامه اضافه کرد :در این بین نقش فدراســیون
فوتبال به عنوان نهاد تاثیرگذار و مرجع در رشد و پرورش
این رشــته ورزشی بسیار مهم است و آنچه در فدراسیون
فوتبال همیشــه مهم بوده و هست ،نگاه رئیس فدراسیون
فوتبال به حوزه بانوان اســت که اگر ریاست فدراسیون به
حوزه بانوان نگاه ویژه و دلســوزانه ای داشته باشد ،حتماً
این حوزه رشد خواهد کرد.
نایب رئیــس فدراســیون در امور بانوان با اشــاره به
برگــزاری منظم اردوهای تیم ملی فوتبــال بانوان گفت:
آنچه مســلم است برگزاری اردوهای مرتب و ایجاد فضای
رفاهی یکســان در برگزاری اردوها ،یکی از اقدامات بسیار
خوب فدراســیون در حوزه بانوان بوده و یادآوری میشود
که از زمان تشکیل تیم ملی فوتبال بانوان اردیبهشت ماه
ســال جاری ،در حال حاضر  ۴بازی تدارکاتی با تیمهای
ملی بالروس و ازبکســتان در خارج از کشــور انجام شده
است.
در همیــن راســتا بانوان ملی پوش ایران دو ســفر به
کشورهای بالروس و ازبکستان داشتند.
بــا توجه بــه زمان کوتاهــی که از تشــکیل این تیم
گذشــته و با مشکالت و مسائل مالی که به هر صورت در
فدراسیون ،از گذشته ایجاد شده بود و هنوز هم فدراسیون
با آن دست و پنجه نرم میکند.

تیم ملی بانوان ایران  ۲۴شهریورماه برای اولین بار و با
همت و مذاکراتی که شــخص رئیس فدراسیون فوتبال با
یک شرکت هواپیمایی انجام دادند با پرواز اختصاصی عازم
تاشکند میشوند تا در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی
آسیا به مصاف تیمهای بنگالدش و اردن برود.
موســوی اضافه کرد :این اتفاق بــرای اولین در تاریخ
کشور ما رخ داده است که تیم ملی فوتبال بانوان همگام با
تیم ملی آقایان پرواز اختصاصی دارد و به صورت مستقیم
به مسابقات آسیایی اعزام میشود و جا دارد یک بار دیگر
از این شرکت هواپیمایی تشکر کنم.
ضمن اینکه حامی تیم ملی فوتبال بانوان ،البســه تیم
ملــی را به موقع و بــا تعهد در زمان مقــرر به تیم ملی
فوتبــال تحویل داد که این امر باعــث ایجاد آرامش قبل
از اعزام است.
همچنین تیم ملی فوتبال بانوان با لباس متحدالشکل
به فرودگاه جهــت اعزام عزیمت میکنند تا با اقتدار وارد
کشور ازبکستان شوند.
نایب رئیس فدراســیون در امور بانوان در پایان خاطر
نشــان کرد :بدون تردید تمامی این موارد با مســاعدت و
همت عزیزی خادم میسر شــده است .باید یادآوری کنم
ملی پوشان کشــورمان الیق بهترینها هستند و هر آنچه
که در توان ما باشــد برای توسعه و رشــد فوتبال بانوان
انجام خواهیم داد.

