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آغاز اردوی تیم ملی در شهریور بدون حضور لژیونرها
کادرفنــی تیم ملی فوتبال 
در  را  خــود  اردوی  ایــران 
شــهریورماه بــدون حضــور 
تا  می کند  شــروع  لژیونرهــا 
بازیکنــان لیگ برتری را آماده 
حضور در جام جهانی کند. به 
گزارش ایسنا، پنجره بازی های 
ملــی در اواخــر شــهریور باز 
می شــود و بازیکنان باشگاهی به مدت هشت روز در اختیار تیم های ملی خواهند 
بود تا از آخرین فرصت خود برای برگزاری دیدار دوستانه و تمرینات آماده سازی به 
منظور حضور در جام جهانی استفاده کنند.  تیم ملی ایران هم در این پنجره اردویی 
را در اروپا خواهد داشت و در صدد برگزاری دو دیدار دوستانه است که احتماال یکی 
از بازی های ایران مقابل اروگوئه خواهد بود که طبق اعالم رســانه های این کشــور 
روز یکم مهر برگزار می شود.  با این حال اسکوچیچ برنامه ویژه ای را برای بازیکنان 
شاغل در داخل کشور در نظر گرفته و بر همین اساس بازی های باشگاهی در ایران 
حدودا یک هفته زودتر از موعد مقرر تعطیل خواهد شــد.  در این اردو، اسکوچیچ 
روی شرایط بدنی و تاکتیکی بازیکنان لیگ برتری کار می کند چرا که او اعتقاد دارد 
بازیکنان داخلی از شرایط فنی و بدنی پایین تری نسبت به بازیکنان شاغل در اروپا 
برخودار هســتند.  در گذشته هم کارلوس کی روش برای بازیکنانی که در تیم های 
لیــگ برتر ایران بازی می کردند، برنامه ویــژه و جداگانه ای را در نظر می گرفت تا 
آن هــا را مهیای بازی های مهم کند.  در اردوهای اخیر تیم ملی از جمله در پنجره 
آخر بازی های ملی که در خردادماه برگزار شــد، اسکوچیچ ۱۵ بازیکن لژیونر و ۱۵ 
بازیکن شاغل در ایران را دعوت کرده بود. بر همین اساس هم او از بیستم شهریور 
اردوی خود را با بازیکنان لیگ برتری آغاز خواهد کرد تا رفته رفته لژیونرها به تیم 
ملی اضافه شوند و تیم ملی با ترکیب کامل خود راهی اروپا و احتماال اتریش شود. 

ربیعی، گل محمدی و قلعه نویی 
باثبات ترین مربیان فعلی لیگ

آغاز  در  ربیعــی  محمــد 
مربیگری  ســال  چهارمیــن 
رفســنجان،  مس  در  خــود 
طوالنی ترین حضور را در یک 
تیم به خود اختصاص داده و 
جلوتر از یحیی گل محمدی و 
امیر قلعه نویی است. به گزارش 
ایسنا، شش تیم از ۱۶ تیم لیگ برتر ایران فصل جدید را با سرمربیان جدید شروع 
خواهند کرد. استقالل، سپاهان، تراکتور، صنعت نفت، هوادار و نساجی تیم هایی 
هستند که برای فصل جدید با گزینه های جدید خود به توافق رسیده اند.  در پی 
فعل و انفعاالت جدید، عمر مربیگری در فوتبال ایران به شدت کاهش یافته است. 
چند تن از مربیان سابقه فصل گذشته که دومین یا سومین سال حضور خود را در 
تیم شان تجربه می کردند، در این فصل بیکار یا سراغ تیم های دیگری رفته اند.  در 
نتیجه در فصل جدید، محمد ربیعی هم چنان باسابقه ترین مربی از زمان انتخاب 
به عنوان ســرمربی مس رفسنجان اســت و بعد از او یحیی گل محمدی و امیر 
قلعه نویی دیده می شوند اما عجیب این که باسابقه ترین مربی هم فقط سه فصل 
در یک تیم حضور داشته است. یحیی گل محمدی دو فصل و نیم در پرسپولیس 
مربیگیری کرده و امیر قلعه نویی دو فصل هدایت گل گهر را برعهده داشته است.  
به طور میانگین عمر مربیگیری مربیان در باشگاه های ایران در مقطع کنونی که 
شش مربی به تازگی استخدام شده اند، معادل حدودا هشت ماه است که مطمئنا 

با شروع فصل تغییراتی را به علت نتایج ضعیف برخی از تیم ها خواهیم دید.

مسی ترس را به جان رونالدو انداخت
ابرستاره  انگلیســی  نشریه 
آرژانتینی را دلیل تصمیم رونالدو 
برای جدایی از منچستر یونایتد 
دانســت. به گزارش فــارس، از 
هفته گذشته رسانه های ورزشی 
دنیا از احتمال جدایی کریستیانو 
رونالدو فوق ســتاره پرتغالی از منچستر یونایتد خبر دادند. برای رونالدو تیم های 
مختلفی از رئال مادرید، آ.اس رم، پاری سن ژرمن، بایرن مونیخ و چلسی مطرح شده 
است. نشریه »میرر« انگلیسی در گزارشی دلیل اصلی تصمیم رونالدو برای جدایی 
از منچســتر یونایتد را رقابت سنتی اش با لیونل مسی فوق ستاره پاری سن ژرمن 
دانســت. طبق گزارش این رسانه انگلیسی رونالدو به دلیل عدم راه یابی منچستر 
یونایتد به لیگ قهرمانان اروپا ترس از این دارد تا رکوردش در این تورنمنت توسط 
رقیب سنتی اش، لیونل مسی شکسته شود. رونالدو اکنون با به ثمر رساندن ۱4۱ 
گل بهترین گلزن تاریخ لیگ قهرمانان اروپا به شمار مي آید اما مسی با ۱2۵ گل به 
رونالدو نزدیک است و این ترس را به جان فوق ستاره پرتغالی انداخته تا تیمش را 

عوض کند و به تیمی برود تا در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا شرکت کند.

خداحافظی گواردیوال با ژسوس
گابریل ژســوس بــه طور 
رســمی از منچسترسیتی به 
گزارش  به  پیوســت.  آرسنال 
به  آرســنال  باشــگاه  فارس، 
صورت رسمی از انتقال »گابریل 
ژسوس« از منچسترسیتی خبر 
داد. مهاجم 2۵ ســاله پپ گواردیوال که عملکردی عالی در منچسترسیتی داشت، 
با قراردادی طوالنی مدت راهی آرســنال شــد تا جانشین الکازت و اوبامیانگ در 
خط تهاجمی شــود. ژسوس در 23۶ بازی برای منچسترسیتی 9۵ گل زد و جزو 
بازیکنان موثر در قهرمانی های سیتی در لیگ برتر بود. او 4 بار قهرمانی لیگ برتر 
انگلیــس را تجربه و یک بار قهرمانی در جام حذفی و 3 قهرمانی در اتحادیه را در 
کارنامه خود ثبت کرد. ژســوس یکی از بازیکنان مهم تیم ملی برزیل نیز شناخته 
می شود. او ۵۶ بار برای سلسائو توپ زده و توانست ۱9 گل به ثمر رساند. او در سال 
20۱9 با تیم ملی برزیل قهرمان کوپا آمریکا شد و در ریو 20۱۶ در المپیک مدال 
طال را بدست آورد. آرسنال برای انتقال او 4۵ میلیون پوند پرداخت کرده است و 

او شماره »9« را در این تیم خواهد پوشید.

خداحافظی رضاییان از پرسپولیس
بازیکن فصل پیش پرسپولیس 
با انتشار پستی از هواداران این تیم 
خداحافظی و از مســئوالن باشگاه 
گالیه کرد! به گزارش  مهر، رامین 
رضاییــان که در بازگشــت کوتاه 
نتوانسته  پرســپولیس  به  مدتش 
برای این تیم مفید باشــد از سوی 
کادر فنی در فهرســت بازیکنان مازاد قرار گرفت اما در پستی که منتشر کرده به 
گالیه از مسئوالن باشگاه پرداخته است! این بازیکن که بر سر مبلغ دریافتی اش از 
باشگاه حاشیه ساز شد و دنبال القا رایگان بازی کردن برای پرسپولیس نزد هواداران 
بود، قصد داشت با حضور در پرسپولیس به تیم ملی برسد و در جام جهانی حضور 

داشته باشد اما عملکردش در این تیم نتوانست سرمربی تیم ملی را راضی کند.

مشتری قطری »عارف غالمی« مشخص شد
باشــگاه العربی قطر که مهرداد محمدی را در اختیار دارد در تالش اســت که 
عارف غالمی را هم در فصل نقل و انتقاالت تابستانی جذب کند. به گزارش ایسنا، 
عارف غالمی در فصلی که گذشت عملکرد بسیار خوبی در ترکیب استقالل داشت. 
این مدافع ملی پوش بعد از آسیب دیدگی طوالنی مدتی که پشت سرگذاشت خود 
را به موقع به ترکیب آبی پوشان اضافه کرد و سهم به سزایی در قهرمانی این تیم در 
لیگ برتر داشت. روزنامه العرب قطر اعالم کرد که عارف غالمی مورد توجه باشگاه 
العربی قرار گرفته و سران باشگاه در تالش هستند تا زمینه انتقال این مدافع ایرانی 
را مهیا کنند. روزنامه العرب نوشت: باشگاه العربی به دنبال جذب بهترین بازیکنان 
خارجی است و عارف غالمی مدافع ایرانی مورد توجه این باشگاه قرار گرفته است. 
غالمی توانایی بازی در خط دفاعی و میانی را دارد و تجربه زیادی دارد. بدون شک 
حضور این بازیکن کمک زیادی به العربی خواهد کرد و می تواند یکی از گزینه های 

ترکیب رویایی تیم برای فصل بعد باشد.

اخبار کوتاه

تیم های مدعی لیگ برتر فوتبال تابستان شلوغی را تاکنون 
در پنجره نقل و انتقاالت تابستانی ۱40۱ داشته اند. به گزارش 
ایســنا، نقل و انتقاالت فوتبال ایران در تابستان سال ۱40۱ 
در حالی پیگیری می شود که پرسپولیسی ها روزهای شلوغی 
را پشــت سر گذاشتند و البته هنوز هم فعالیت شان به پایان 
نرســیده است و از طرفی، اســتقالل، مدافع عنوان قهرمانی 
سعی کرده با تمدید قرارداد با بازیکن های اصلی خود، ساختار 
تیم را حفظ کند. در این بین ســپاهان بسیاری از مهره های 
خود را از دســت داده و ژوزه مورایس برای ســاختن تیمی 
که توان مقابله با پرســپولیس و استقالل را داشته باشد، کار 
دشواری را پیش رو دارد. مس رفسنجان با محمد ربیعی نیز 
بازیکنان خوبی را به خدمت گرفته تا هدفش کسب سهمیه 
لیگ قهرمانان باشد. جدول نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال 

ایران تا آخرین دقایق روز یک شنبه به صورت زیر است:
استقالل

ورودی: امید حامدی فر - رضا میرزایی - سجاد شهباززاده 
- محمدحسین زواری

خروجی: رودی ژستد - محمد دانشگر
تمدید: مهدی مهدی پور - آرمان رمضانی - روزبه چشمی 

- سیدحسین حسینی - ارسالن مطهری
سرمربی: ریکاردو ساپینتو

پرسپولیس
ورودی: دانیال اســماعیلی فر - سروش رفیعی - علیرضا 
بیرانوند - سعید صادقی - گئورگی گولسیانی - محمدمهدی 

احمدی - کاسیانو - مرتضی پورعلی گنجی
خروجی: احســان پهلوان - امیرمحمد خارکش - حامد 
لک - ســعید آقایی - سیدجالل حسینی - محمد شریفی - 

علی شجاعی - مهدی مهدی خانی
تمدید: مهدی ترابی - سیامک نعمتی - میالد سرلک

سرمربی: یحیی گل محمدی
سپاهان

ورودی: محمد دانشگر - میالد زکی پور
خروجی: ســجاد شــهباززاده - رضا میرزایی - سروش 
رفیعی - دانیال اســماعیلی فر - گئورگی گولسیانی - میالد 

جهانی
تمدید: محمد نژادمهدی
سرمربی: ژوزه مورایس

مس رفسنجان
ورودی: ایمان سلیمی - حامد لک -شیمبا - محمدمهدی 

محبی - مرتضی منصوری - رامتین سلیمان زاده

خروجی: ظاهر سلیمان - فایز الرشیدی - مجید علیاری
تمدید: 

سرمربی: محمد ربیعی
ملوان

ورودی: -
خروجی: محمدحسین مرادمند

تمدید: -
ســرمربی: قرارداد مازیار زارع به اتمام رســیده و هنوز 

تمدید نشده است.
مس کرمان

ورودی: -
خروجی: امین جهان کهن

تمدید: عرفان رشــیدی - علی تهانی - سامان توریان - 
امیرحسین عسگری - عارف زینعلی - امین کاظمیان - آرمان 

شهدادنژاد
سرمربی: فرزاد حسین خانی

آلومینیوم اراک
ورودی: احســان حســینی - احمدرضا جاللی - امین 
جهان کهن - رضا جبیره - مهران موسوی - محمدجواد کیا 

- محمدعلی صفیا
خروجی: امیرحسین کریمی - عرفان اسفندیاری - میالد 

احمدی - نیما درودی - رامتین سلیمان زاده

تمدید: عباس یحیی بیگی - اســماعیل شریفات - میثم 
مجیدی - وحید محمدزاده - محمود قائدرحمتی

سرمربی: سیدمهدی رحمتی
نساجی

ورودی: علی شجاعی - محمد شریفی
خروجی: مجتبی ممشلی - مرتضی منصوری

تمدید: علیرضا حقیقی - سعید بیگی - ایوب کالنتری- 
علی داوران - احســان قهاری - حســین خطیر - مســعود 

شجاعی
سرمربی: حمید مطهری

ذوب آهن
ورودی: شهرام ساالری - آرمان اکوان

خروجی: امیر شیبانی - حسین ابراهیمی - رضا خالقی فر 
- عارف رستمی - علی خدادادی - محمد خدابنده لو

تمدید: آرمان قاســمی - مســعود ابراهی زاده - محمد 
قریشی - سجاد آشوری - حامد نورمحمدی

سرمربی: مهدی تارتار
صنعت نفت آبادان

ورودی: -
خروجی: امید حامدی فر - رضا جبیره - محمدحســین 

زواری - محمدرضا غبیشاوی - نیما میرزازاد
تمدید: -

تراکتور
ورودی: -

خروجی: -
تمدید: -

سرمربی: قربان بردیف
هوادار

ورودی: امیرمحمد خارکش - ایمان غالمی - حســین 
ابرقویی نژاد - سعید سحرخیزیان - میالد فراهانی

خروجی: بابک مرادی
تمدید: مهدی عبدی - ســپهر روزی طلــب - داریوش 

شجاعیان
سرمربی: ساکت الهامی

پیکان
ورودی: امیر شبانی - ساسان حسینی

خروجی: سعید سحرخیزان - محمدمهدی محبی
تمدید: محمد ناصری

سرمربی: مجتبی حسینی
نفت مسجدسلیمان

ورودی: امیرحسین کریمی - علی کیانی فر
خروجی: احمد الجبوری - محمدمهدی احمدی

تمدید: میثم نقی زاده - علیرضا دغاغله - میالد باقری - 
علی محسن زاده - پیمان میری

سرمربی: رضا مهاجری
گل گهر سیرجان

ورودی: محمد خدابنده لو - مهران درخشان مهر
خروجی: ســعید صادقی - احمد موسوی - محمدرضا 
خانزاده - میالد زکی پور تمدید: بهنام برزای - رضا شکاری 
- استنلی کی روش - آرمین سهرابیان - علیرضا آرتا - مهران 
گلزاری - مرتضی تبریزی - امین پورعلی - نوید عاشوری - 

محسن فروزان - علیرضا علیزاده
سرمربی: امیر قلعه نویی

فوالد خوزستان
ورودی: احسان پهلوان - ســعید آقایی - علی قربانی - 

مجید علیاری - محمدرضا غبیشاوی
خروجی: احســان مرادیان - احمدرضا جاللی - ساسان 
حســینی - مهران موسوی - سینا مریدی - شیمبا - مهران 

درخشان مهر
تمدیــد: حمید بوحمــدان - وحید حیدریــه - احمد 

عبداهلل زاده
سرمربی: جواد نکونام

سرمربی پرتغالی ســپاهان با سه دستیار 
فوق جذاب کار خود در ســپاهان را در لیگ 

بیست و دوم شروع خواهد کرد.
به گزارش »ورزش ســه«، باشگاه سپاهان 
اصفهان ژوزه مورایس را به عنوان جانشــین 
محرم نویدکیا انتخاب کرد تا شــاهد حضور 
یــک چهره جــذاب در لیگ بیســت و دوم 

فوتبال ایران باشیم. سرمربی زردپوشان امروز 
از دستیاران خود نیز رونمایی کرد تا نیمکت 

تیمش را جذاب تر از قبل کند.
آپاچی زن پورتو و محبوب مورینیو

هوگو آلمیدا یکی از دستیاران مورایس در 
ســپاهان خواهد بود؛ مهاجم سابق تیم ملی 
پرتغــال با ۵7 بازی ملــی و ۱9 گل زده که 

سابقه قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا با تیم 
پورتو را دارد. او ســال ها در سطح اول فوتبال 
اروپــا به میدان رفته، در دو دوره پیراهن تیم 
ملی کشورش در جام جهانی را به تن داشته 
و یکــی از محبوب تریــن بازیکنان دهه اخیر 
فوتبال پرتغال به شــمار می رود.  زننده یکی 
از زیباترین گل های لیگ قهرمانان اروپا )0۶-
200۵ به اینتر( شانس این را داشت که حتی 
در سال 20۱۱ پیراهن رئال مادرید را به تن 
کند ولی این اتفاق بــا وجود تمایل مورینیو 
رقم نخورد تا آلمیدا راهی بشــیکتاش شود. 
قهرمــان دو دوره لیگ پرتغــال )پورتو(، یک 
دوره لیگ یونــان )آ ا ک آتن( و لیگ ترکیه 
آلمان)وردربرمن(  و جام حذفی  )بشیکتاش( 
پیش از این تیم، در تیم الهالل هم سابقه این 

را داشته که کمک مورایس باشد.
دروازه بان ها زیر نظر قهرمان پرتغال

مربــی دروازه بانــان تیم ســپاهان هم از 
پرتغال است و جزو هم نسلی دیگر دستیاران 

مورایس محسوب می شــود؛ پائولو سانتوس، 
دروازه بان ســابق فوتبال پرتغال که ســابقه 
قهرمانی در لیگ این کشــور بــا تیم بنفیکا 
را دارد، هدایت گلرهای ســپاهان را در لیگ 

بیست و دوم به عهده خواهد داشت.
ســانتوس دوران ملــی کوتاهی داشــته 
اســت. او که یک بــازی ملــی )۱-۱ مقابل 
ایرلند شــمالی در ســال 200۵( در کارنامه 
دارد به عنوان جانشــین برونــو واله مصدوم، 
در لیســت تیم ملی پرتغال برای جام جهانی 

200۶ حاضر بود. 
او در عرصه ملــی همچنین قهرمانی جام 
ملت هــای اروپا زیر ۱۶ ســال )۱989( را در 

کارنامه دارد.
دستیار اول با سابقه رئال 

چلسی و اینتر!
ژوائو پدرو، دیگر چهره سرشناســی است 
که در لیگ بیســت و دوم به عنوان عضو کادر 
فنی ســپاهان، روی نیمکت این تیم خواهد 

نشســت. او دســتیار اول مورایــس و مربی 
بدنساز تیم خواهد بود. 

تجربه کاری پدرو، بخش مهمی از جذابیت 
نیمکت ســپاهان خواهد بود. او سابقه حضور 
در بزرگترین تیم های باشــگاهی فوتبال اروپا 
را دارد. چلســی، رئال مادریــد و اینترمیالن 
تیم هایی هســتند کــه او به عنوان دســتیار 
مورینیو در آنها فعالیت داشــته اســت. ژوائو 
پدرو سال های زیادی است که کنار مورایس 

فعالیت داشته است. 
او از ترکیــه تا یونــان و از انگلیس تا کره 
جنوبی کنار سرمربی پرتغالی سپاهان حضور 
داشته است. پدرو مثل سانتوس در تیم الهالل 
هــم کنار مورایس حضور داشــت. کادر فنی 
تیم ســپاهان حداقل روی کاغذ جذاب ترین 
نیمکت لیگ برتری را خواهد ساخت. به این 
نیمکت یک گزینه ایرانــی نیز اضافه خواهد 
شــد که به احتمال زیاد از بازیکنان نامدار و 

خوش نام پیشین سپاهان باشد.

ملی پوش تیم ملی فوتســال کشورمان گفت: پیراهن 
تیم ملی تحت هر شــرایطی مقدس است و بازیکنان باید 

قدر این موقعیت را بدانند.
به گزارش خبرگزاری برنا، فرشته کریمی پس از حضور 
در اردوی تیم ملی فوتبال بانوان در مورد شرایط این تیم 
اظهار داشت: وقتی به محل تمرین تیم رفتم، یاد ۱0 سال 
پیش خودم افتادم و در دلم دو به شــک شدم که دوباره 
در چمن بازی کنم. سال ها در این زمین ها تمرین و برای 

فوتبال تالش کردیم تا به اینجا برسد.
وی افــزود: خیلی افــراد تالش کردند تــا اکنون این 
بازیکنان بتوانند بــا امکانات خوب تمرین کنند. تمرینات 

منظم و عالی هســت. در این دقایقی که سر تمرین بودم 
همه چیز را خوب دیدم.

کریمــی تصریح کرد: خیلی از بازیکنان تیم ملی جوان 
هســتند. این بهترین درس مي توانــد برای جوانان حاضر 
در اردو باشــد. یک توفیق اجباری برای آنها شــده حاال 
کــه 7 تن از بازیکنان تیم خاتــون بم به خاطر حضور در 
جام باشــگاه های آسیا در این اردو نیستند، از این شرایط 

استفاده کنند.
بازیکن تیم ملی فوتسال ادامه داد: من شنیدم یکسری 
از بازیکنان هم دراردو حاضر نشدند. شاید دوست نداشتند 
که بیایند. این موضوع برای من غیرقابل باور اســت. مگر 

مي شــود یک بازیکنی لباس تیم ملــی را به راحتی کنار 
بگذارد؟ پیراهن تیم ملی مقدس ترین لباســی اســت که 
یک نفر مي پوشد. این موضوع مي تواند الگویی برای دیگر 
دختران باشد. همه تالش مي کنند که به پیراهن تیم ملی 
برسند و توجیه اســت اگر کسی بگوید که نمي خواهد به 

پیراهن تیم ملی برسد.
وی تاکید کرد: اگر من فرشــته کریمی و یا هر بازیکن 
دیگری که در آســیا شناخته شده ایم، به خاطر این است 
کــه پیراهن تیم ملی را برتــن کردیم و زیر پرچم ملی به 
این جایگاه رســیدیم. خیلی از بازیکن ها و یا مادرشان به 
من و امثال من مي گویند که مي خواهیم مثل شما شویم، 
من به همه مي گویم امکاناتی که شــما اکنون دارید اصال 
قابل مقایسه با زمان ما نیست و بازیکنان فعلی باید خیلی 

بهتر از ما باشند.
کریمی اضافه کرد: برای من غیرقابل تصور اســت که 
کســی به هر دلیلی به جز مصدومیت بخواهد پیراهن تیم 
ملی را کنار بگذارد. تصمیم خود این بازیکنان اســت اما 

برای پیراهن مقدس تیم ملی باید جنگید.
این بازیکن فوتســال خاطر نشان کرد: کرونا به همه ما 
نشــان داد که تک تک لحظات تمرین و اردوها مي تواند 
ارزشــمند باشد. فوتســال اکنون 3 سال است اردو ندارد. 

منظور من اردوی منظم است. 
گاهی صحبــت از جوانگرایی در فوتســال مي شــود 
درحالــی که من معتقــدم جوانان هنــوز ۵ دقیقه هم با 

باتجربه ها تمرین نکرده اند. االن وقت برگزاری اردو هست 
تا بازیکن و مربی ساخته شود.

فرشــته کریمی تاکید کرد: تمرین نداشتن چیز خوبی 
نیست. سطح بقیه تیم ها مدام در حال پیشرفت است. در 
جام کافا با تیم ملی فوتســال ازبکستان مساوی کردیم و 

اتفاقات فوتبالی هم رخ مي دهد. 
در هر صورت بــرای تیم ملی فوتبال بانوان هم آرزوی 
موفقیت دارم. چه مســابقات کافا باشــد چــه تورنمنت 
دوســتانه یا یک مسابقه دوســتانه برای من نوعی خیلی 

ارزشمند است. 
روزی بخواهم با پیراهن تیم ملی با ضعیف ترین تیم ها 

هم بازی کنم، برایم بهترین روزم است.
شــاید بعضی از افراد بگویند برخی مســابقات ضعیف 
اســت اما فرقی نمي کند؛ بحث ما پیراهن تیم ملی است. 
امیدوارم بازیکنان خودشــان قدر این موقعیت را بدانند. 
االن شــرایط با ۱۵ ســال پیش که خوابگاه هم نداشتیم، 

فرق مي کند.
کریمی در پایان گفت: خانم مظفر همیشه حرف مهمی 
به ما شــاگردانش مي زد و مي گفت این اردوهای تیم ملی 

برای شما بازیکنان است و مربی مي آید و مي رود. 
کادرفنی همیشــه متغیر است و همه مي آیند که تیم 
ملی قوی تر باشد و کسی نمي آید که در تیم ملی ضعیف 
کار کند. همیشــه این صحبت آویزه گوشــم اســت و از 

صحبت هایش الگوبرداری مي کنم.

تمام نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال تا امروز

مورایس و سه دستیاری که وارد ایران شدند

جذابیت نفس گیر نیمکت سپاهان برای لیگ

فرشته کریمی: 

غیرقابل باور است بازیکنی پیراهن تیم ملی را کنار بگذارد

تکلیف برخی از مدعیان تیم ملی کشتی آزاد برای حضور 
در مسابقات جهانی، هفته آینده با حضور در آخرین مرحله 

چرخه انتخابی در تهران مشخص خواهد شد.
به گــزارش مهر، با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشــتی 
آزاد مرحلــه نهایی چرخه انتخابی تیم ملی برای حضور در 
رقابت های جهانی 2022 صربستان قرار است روز ۱9 تیرماه 

در سالن ۱2 هزار نفری آزادی تهران برگزار شود.
این مســابقات در شــرایطی به میزبانی پایتخت برگزار 
خواهد شــد که تکلیف بســیاری از مدعیــان با حضور در 
رقابت های بیــن المللی جام تختی به عنوان مرحله چهارم 
چرخه انتخابی مشــخص شــده و حاال این آزادکاران باید 
در آخرین میدان انتخابی برای کســب دوبنده تیم ملی در 

مسابقات جهانی به مصاف هم بروند.
طبق برنامه قرار است وزن کشی مسابقات از ساعت 8 تا 
8:30 روز یکشنبه ۱9 تیرماه انجام و مسابقات نیز از ساعت 
۱۱ همان روز در ســالن ۱2 هزار نفری آزادی تهران برگزار 

شود.

با پایان این مسابقات و همچنین مشخص شدن عملکرد 
۵ آزادکار اعزامــی به رقابت های رنکینگ دار تونس، تکلیف 
تیــم اعزامی به مســابقات جهانی صربســتان و بازی های 
کشورهای اسالمی مشخص خواهد شد. البته کادر فنی بارها 
تأکید کرده هیچ کشتی گیری تا زمان اعالم رسمی اسامی 
ملی پوشان برای حضور در رقابت های جهانی، انتخاب شده 
قطعی نیســت و مسافران جهانی صربستان با وجود گذر از 
فیلترهای چرخه انتخابی در نهایت با توجه به نظم و انضباط 
اردویی، پیگیری تمرینات و شرایط جسمانی معرفی خواهند 
شد. همچنین مسئوالن فدراسیون کشتی در تالش هستند 
تا شرایط حضور تماشاگران در سالن ۱2 هزار نفری آزادی 
را مهیــا کنند، چراکه در مرحله انتخابی تیم ملی کشــتی 
آزاد مدعیان نامدار و بزرگی همچون حسن یزدانی، علیرضا 
کریمی، کامران قاســم پور، مجتبی گلیج و محمدحسین 

محمدیان به روی تشک خواهند رفت.
مسابقات کشتی قهرمانی جهان طی روزهای ۱0 تا ۱8 

شهریور در بلگراد صربستان برگزار می شود.

شمارش معکوس آزادکاران برای حضور در مسابقات جهانی


