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سانتر از همه جا
مدیرعامل سایپا اعالم کرد

قلیزاده رسما به شارلروای بلژیک پیوست

با اعالم مدیرعامل باشگاه سایپا علی قلی زاده هافبک تکنیکی این تیم رسما
به شارلروای بلژیک پیوسته است.
به گزارش ورزشسه ،در روزهای گذشته حرف و حدیث های زیادی درباره حضور
علی قلی زاده در تیم شارلروای بلژیک به وجود آمده است .قلی زاده که اکنون در
اردوی تیم ملی فوتبال قبل از جام جهانی حضور دارد ،با مسئوالن باشگاه شارلروای
بلژیک به توافق رسیده بود اما حاال مدیرعامل باشگاه سایپا می گوید او حتی قراردادش
را هم با شارلروا امضا کرده است.
رضا درویش ،مدیرعامل سایپا در این باره عنوان کرد« :قلی زاده قطعا از ما جدا شد
و به تیم شارلروای بلژیک پیوست .او قراردادش را هم با باشگاه بلژیکی امضا کرده و
برایش آرزوی موفقیت می کنم».
وی افزود« :شاید با حضور قلی زاده در جام جهانی و جام ملت های آسیا شرایط
بهتری برای حضور این بازیکن در اروپا به وجود می آمد اما خودش تصمیم گرفت
که به شارلروا برود و با توجه به اینکه قراردادی نیز با ما نداشت ،مخالفتی نکردیم».

دژاگه با تیم ملی به روسیه میرود

کیروش باید بازیکنی دیگر را خط بزند

براساس ادعای یک سایت اسپانیایی اشکان دژاگه قطع ًا تیم ملی فوتبال
کشورمان را در جام جهانی  ۲۰۱۸همراهی خواهد کرد.
به گزارش تسنیم ،اشکان دژاگه که در پنجره نقلوانتقاالت زمستانی به تیم فوتبال
ناتینگهام فارست انگلیس پیوست و در ماه فوریه نیز از ناحیه زانو مصدوم شد و 16
بازی پایانی فصل را از دست داد ،نامش ابتدا در فهرست  35نفره تیم ملی فوتبال ایران
برای جام جهانی  2018روسیه قرار داشت و در ادامه کارلوس کیروش نام او را در
فهرست  24نفره تیم ملی برای سفر به روسیه هم قرار دارد .قرار است کیروش پیش
از تاریخ  4ژوئن ( 14خرداد  -پایان ضرباالجل فیفا برای ارائه لیست نهایی تیمهای
حاضر در جام جهانی  )2018یک بازیکن را از این فهرست خط بزند .سایت «فوتبال
فانتزی» اسپانیا در این مورد گزارش داد« :دژاگه وارد فاز پایانی فرایند ریکاوری خود
شده و روز پنجشنبه هم به طور کامل در تمرین گروهی تیم ملی ایران شرکت و کار با
توپ را نیز آغاز کرد .براساس این گزارش شواهد حاکی از آن است که اشکان در جام
جهانی  2018خواهد بود و کیروش باید برای خط زدن بازیکنی دیگر تصمیم بگیرد».

تیم ملی یونان از بازی دوستانه مقابل تیم ملی کشورمان انصراف داد .به گزارش وب سایت نود ،به ادعای خبرگزاری  DPAآلمان ،سرمربی تیم ملی یونان بازی دوستانه تیمش مقابل تیم ملی کشورمان
را لغو کرد .قرار بود این بازی روز دوم ژوئن (شنبه دوازدهم خردادماه) در استانبول ترکیه جهت آمادهسازی تیم ملی کشورمان برای حضور درجامجهانی  ۲۰۱۸انجام شود اما سرمربی یونان بدون اینکه
دلیل و اطالعات خاصی ارائه کند ،خبر از لغو این جدال داد .به این ترتیت تیم ملی ایران  ۱۸خرداد به مصاف لیتوانی میرود و سپس وارد بازیهای گروه دوم جامجهانی  ۲۰۱۸شامل پرتغال ،اسپانیا و
مراکش میشود .لغو بازی ایران -یونان می تواند ضربه زیادی به برنامه تدارکاتی کارلوس کیروش وارد کند.

 80میلیون ،یک ملت ،یک ضربان قلب

حاال باید از تیم ملی فوتبال حمایت کنیم

« ۸۰میلیون ،یک ملت ،یک ضربان قلب»؛ قرار
است ایران را در روسیه با این شعار بشناسند.
این شعار را خود ما مردم ایران اتنخاب کردیم تا
یادمان بیاید در هر لباسی که باشیم لباس سفید
تیم ملی ما را یک ملت میکند.
به گزارش ایسنا ،کمتر از  ۲۰روز به شروع جام
جهانی روسیه باقی مانده است .تیمهای ملی مختلف
اردوهای آمادهسازی خود را شروع کردهاند .تیم ملی
ایران نیز از این قائده مستثنی نیست ۲۰ .روز
دیگر ،ایران اولین بازیاش را در جام جهانی ۲۰۱۸
انجام میدهد .کیروش و شاگردانش تمام تمرکز
خودشان را برای موفقیت در جام جهانی گذاشتهاند
اما با نگاهی به شرایط جامعه و همچنین فضای
مجازی متوجه میشویم مردم ایران از فضای جام
جهانی کامال دور هستند .فوتبال در ایران پدیده
مهمی است که در بسیاری از زمانها خالء شور و
نشاط در جامعه را پر کرده است .خوشحالی مردم
در خیابانها بعد از پیروزی برابر استرالیا و صعود به
جام جهانی هنوز هم از پر رنگترین گردهماییهای
خودجوش مردم بعد از انقالب است.
فوتبال ملی ما این روزها با کمی نامالیمتی از سوی
رسانهها و مردم مواجه است .درست در جایی که تیم
ملی نیاز به تکیهگاه مردمی دارد ،بسیاری از طرفداران
فوتبال در ایران درگیر دعوای همیشگی قرمز و آبی
هستند .آنها به سرمربی تیم ملی خرده میگیرند که
چرا بازیکنان محبوب و صد البته الیقشان را به تیم
ملی دعوت نکرده است .نباید فراموش کنیم بسیاری
از مربیان تیمهای ملی حاضر در جام جهانی بر روی
نام ستارگان بزرگی خط کشیدهاند .یک ماه قبل

بود که سرمربی تیم ملی سوئد صراحتا اعالم کرد
که زالتان جایی در برنامههای او برای جام جهانی
ندارد .جو هارت و جک ویلشر به تیم ملی انگلیس
دعوت نشدند .گوتزه ستاره باشگاه دورتمند از لیست
تیم ملی آلمان خط خورد .مائورو ایکاردی آقای گل
سری آ هم با انتخاب سامپائولی جایی در جام جهانی
نخواهد داشت .در شایستگی همه این بازیکنان شکی
نیست اما باید بدانیم با داد و قال ،راه به جایی نخواهیم
برد و فقط فرصت حمایت از تیم ملی را از خودمان
یگیریم.
م 
البته وقتی به واکنشهای برخی پیشکسوتان
فوتبال هم نگاه میکنیم ،به وضوح متوجه این عدم
حمایت میشویم و نمیتوانیم از رفتار بعضی از هوادان
تعجب کنیم .علی کریمی که سابقه بازی در باالترین
سطح فوتبال را دارد به جالل حسینی یادآوری
میکند که «پرسپولیس» تیم ملی او است .مهرداد
میناوند از کیروش میخواهد به روانپزشک مراجعه
کند .هنوز صحبتهای تمسخر آمیز کارشناسان و
مجریان فوتبال در مورد ملی پوشان ایران را در یک
برنامه تلویزیونی قبل از بازی ایران و آرژانتین در جام
جهانی  ۲۰۱۴فراموش نکردهایم؛ صحبتهایی که
ناخواسته روی آنتن صدا و سیما پخش شد تا بعد
از پایان بازی فقط شرمندگی برای آن به اصطالح
کارشناسان باقی بماند.
درگیریهای سیاسی و مشکالت اقتصادی در
جامعه ذهن مردم را به خود مشغول کرده و تالش
برای به دست آوردن یک زندگی معمولی و آرام،
اولویت این روزهای مردم ایران است .در این شرایط،
تیم ملی که در هر زمانی ایرانیان را به هم پیوند داده

یپوش دوچرخ هسواری
درگیری مل 
با حراست مجموعه ورزشی آزادی
رکابزن باسابقه کشورمان با حراست مجموعه ورزشی آزادی درگیری
فیزیکی پیدا کرد.
به گزارش تسنیم ،کمپ تیمهای ملی دوچرخهسواری در مجموعه ورزشی آزادی
است و رکابزنان ملیپوش کشورمان هر روز برای حضور در این کمپ ،در این مجموعه
ورزشی تردد دارند .در اتفاقی عجیب ،حراست درب اصلی مجموعه آزادی از ورود
مهدی سهرابی ،ملیپوش دوچرخهسواری ایران جلوگیری کرد .سهرابی که خود را
برای حضور در بازیهای آسیایی  2018جاکارتا آماده میکند ،هر روز در این مجموعه
تردد میکند و این شرایط نیز بدون مشکل بوده است ،اما امروز حراست مجموعه
آزادی از ورود او جلوگیری کرد .پس از این اتفاق ،سهرابی که نتوانسته مأموران حراست
را قانع به ورود به مجموعه کند ،با آنها درگیری فیزیکی پیدا کرد که درگیری با مداخله
برخی افراد حاضر در محل خاتمه یافت .البته این پایان ماجرا نبود ،چرا که سهرابی به
محل دفتر حراست مجموعه آزادی منتقل و البته پس از دقایقی ،آن مکان را ترک و
راهی کمپ تیمهای ملی دوچرخهسواری شد.

یک فعال حوزه پوشاک ورزشی توضیحات جامعی راجع به کیفیت ،نحوه فروش ،نوع
قرارداد ،شکل انتخاب و  ...پیراهنهای تیم ملی ایران در جام جهانی ارائه داده است.
به گزارش ورزش سه ،طراحی و ظاهر البسه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی روسیه به
شکلی است که انتقادهای زیادی را طی روزهای اخیر در پی داشته و ساده بودن و از سوی دیگر
عدم درآمدزایی فدراسیون از فروش پیراهنها موجب شده بازتاب هجمهها به این لباسها بیشتر
شود.
ابوالفضل صفایی ،فعال حوزه پوشاک ورزشی توضیحات جامعی پیرامون این مسائل ارائه کرده
است که اظهارات جالب توجه او را در زیر میخوانید:
 -1لباس اول تیم ملی
همانطور که همه ما هم در تصاویر دیدیم ،البسه ساده و با خطهای قرمز طراحی این لباس به
هیچ عنوان به صورت اختصاصی برای تیم ملی ایران طراحی نشده و از مجله لباسهای تیمی
آدیداس انتخاب شده که از مدل رجیستا  ۱۶انتخاب شده و فقط ایران نخواهد بود که از این مدل
در جام جهانی استفاده خواهد کرد؛ مراکش ،تیم بعدی خواهد بود که این مدل را انتخاب کرده و
اما فراموش نکنیم که تیمهای ملی مصر ،مکزیک و کلمبیا هم از همین امکان استفاده کردهاند(با
این تفاوت که برای  ۲تیم کلمبیا و مکزیک از رنگبندیهای اختصاصی استفاده شده است)؛ و
نکته قابل اهمیت تکنولوژی پارچه لباس تیم ملی خواهد بود که با سایر تیمها به یک شکل خواهد
بود و بر خالف ادعای مدیران فدارسیون که نشان از عدم اطالع کافی در این زمینه هست ،لباسها
دارای تکنولوژی کالیما الیت هستن نه کالیما کول(که مدتی هست تولیدش متوقف شده است).
 -۲لباس دوم تیم ملی
شرایط لباس دوم تیم ملی به مراتب بهتر است؛ تیم ملی ایران برای لباس دوم خود از سری
کندیو  ۱۸انتخاب کرده که گرانترین لباس در تمام مجله لباسهای تیمی آدیداس است و از
پارچهای با کیفیت و دوخت پریمیوم استفاده شده است! و تیمهایی مانند بلژیک و سوئد در جام
جهانی و الجزایر ،ولز ،ایرلند شمالی و اسکاتلند هم از همین طرح برای لباسهای دوم خود استفاده
میکنند؛ تیم ملی مراکش هم از لباسهای از قبل تولید شده آدیداس برای لباس دوم خود استفاده
خواهد کرد؛ تیم ملی آرژانتین نیز از طراحی لباسهای تیمهای کلمبیا و مکزیک استفاده کرده
ولی تغییر رنگ داده است.
سوالی که دوستان عزیز و همراهان عزیز ما دارند این هست که چرا لباسهای ایران طراحی
اختصاص ندارد و یا چرا در سایت آدیداس به فروش نمیرسد؟ و سوالی که باید واقعا از
خودمان بپرسیم این است که چرا واقعا آدیداس باید این کار را انجام دهد؟ چه نفع و یا توجیه
اقتصادی برای این غول تولید لباس دارد؟! حضور در جام جهانی؟ آدیداس در همین جام جهانی
تیمهایی نظیر آلمان( قهرمان دوره قبل) ،اسپانیا (قهرمان دو دوره قبل و قهرمان چندین باره اروپا)،
آرژانتین(فینالیست دوره قبل) ،کلمبیا و مکزیک(تیم صعود کننده دوره قبل) و مصر (قهرمان قاره
آفریقا) را بهعنوان اسپانسر رسمی در اختیار دارد؛ حاال آیا نیازی هست که همان مقدار هزینه برای
تیم ملی ایران انجام بدهد؟ بحث پرداخت وجه که برای هر تیم متفاوت است ،فرق اساسی با هزینه
تولید لباس دارد و برای همه تیمهایی که طراحی اختصاص دارند یکی است.
اضافه کردن خط و طرح هزینه چندانی برای آدیداس ندارد ،اما تولید یک لباس که مشتری اول
و آخرش تیم ملی ایران هست ،هیچ توجیه اقتصادی برای این غول البسه جهان ندارد؛ مراکش هم
به همین صورت هست که حتی بازیکنان شناختهتر شدهای نسبت به ایران دارد.
شاید دوستان ژاپن را مثال خوبی برای مقایسه با ایران بدانند؛ اول باید به این نکته نگاه کرد
که ژاپن با کمپانی آدیداس سابقه همکاری  ۲۵ساله و مداوم دارد و بعد از آلمان و آرژانتین،
قدیمیترین شریک تجاری این برند معتبر آلمانی است.
فروش لباس؟
این مورد قطعا برای همگی ما قابل درک است که فروش البسه ایران به هیچ وجه قابل قیاس
حتی با تیمهای معتبر آسیایی هم نیست و فقط کافی است به آمار فروش برندهای خارجی که
وارد ایران شدهاند برای تیم های ملی فوتبال نگاه کنید؛ همگی بعد از حضور یک فصله ،به کارشان
خاتمه دادند؛ البته کمپانی معتبر اسپانیایی جوما کمی از این قائده مستثنی هست که البته این
برند هم از لباس از پیش تولید شده خود برای باشگاه پرسپولیس استفاده کرده که توجیه اقتصادی
برایاش در پی داشته است .بنابر این به نظر میرسد کمی توقع ما از خود ما باالتر است و اگر مایل
بودیم که طرحی فقط برای ایران زده شود یا باید یک هزینه چند  ۱۰میلیون دالری انجام میشد
که از توان فدراسیون ایران خارج است و به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد و یا با برندهای گرید
پایینتر صحبت میشد که آن مورد هم مسائل و مشکالت خود را داشته و دارد.

حرف آخر تیام در مورد تمدید قراداد با استقالل!

باشگاه پرسپولیس به دنبال توافق با شاکی خارجی خود

باشگاه پرسپولیس به دنبال توافق با شاکی خارجی دیگر خود است.
به گزارش تسنیم ،بدهیهای باشگاه پرسپولیس به بازیکنان و مربیان خارجی
پیشین خود تمام شدنی نیست و مسئوالن فعلی این باشگاه همچنان مجبورند تاوان
اشتباهات مدیران قبلی این باشگاه را بپردازند .جری بنسون مهاجم هندوراسی سه
فصل پیش پرسپولیس هنوز از این باشگاه طلبکار است و فیفا هم حکم به پرداخت
طلب او داده است .با شرایط مالی که باشگاه پرسپولیس دارد ،مسئوالن آن فعال توان
پرداخت یکجای طلب بنسون را ندارند و از اینرو از وی خواستهاند مطالباتش را در
چند قسط پرداخت کنند .موردی که به ادعای مسئوالن این باشگاه با موافقت بنسون
مواجه شده است .اگرچه طلب این بازیکن از پرسپولیس با باال رفتن قیمت دالر نیز
نسبت به  3سال پیش افزایش چشمگیری داشته است.

این روزها کمی غریب مانده است .بعضی از تصمیمات
هم به جای گرهگشایی ،سدی برای قرار گرفتن
مردم در کنار هم و حمایت همه جانبه از تیم ملی
میشوند .تماشای جام جهانی در کافهها با تصمیم
نیروی انتظامی ممنوع میشود تا بر خالف همه جای
دنیا سالنهای سینما میزبان مردم در شبهای جام
جهانی باشند .تازه این تصمیم هم مخالفت جمعی از
تهیهکنندههای سینما را به دنبال داشته است .به هر
حال ،در بیابان ،لنگ کفش هم غنیمت است اما به
نظر میرسد این تصمیمگیریها رنگ و بوی اقتصادی
داشته باشند نه اجتماعی.
فضای مجازی هم از نظرات و شوخیهای بعضا
ناراحت کننده مردم نسبت به ملی پوشان ایران پر
شده است .بحث شوخی به کنار اما باید از خودمان
بپرسیم بازیکنی که فهمیده است مردمش به او باور
ندارند چگونه باید در زمین با بزرگترین ستارههای
دنیا بجنگد؟ هر انسانی نیاز به «دوست داشته شدن»
دارد .بازیکنی هم که لباس کشورش را به تن کرده
باید باور کند قلب و فکر مردم در زمین همراه اوست.
با همین باور است که توپی به تور میرسد ،تکلی
فداکارانه زده میشود و شیرجهای جانانه ...
« ۸۰میلیون ،یک ملت ،یک ضربان قلب»؛ قرار
است ایران را در روسیه با این شعار بشناسند .این
شعار را خود ما مردم ایران اتنخاب کردیم تا یادمان
بیاید در هر لباسی که باشیم لباس سفید تیم ملی ما
را یک ملت میکند .ما فقط  ۲۰روز فرصت داریم.
برای یادآوری به ملیپوشانمان که هنوز هم قلبمان
برای تیم ملی میتپد ،هر لحظه سرنوشت ساز است.
فرصت را از دست ندهیم.

لباس دوم ایران ،گرانترین لباس آدیداس است!

من بازیکن یک میلیون دالری هستم
مهاجم سنگالی استقالل پیشنهاد خود را برای تمدید قرارداد با این باشگاه را
ارائه کرد ،پیشنهادی که به نظر برآورده کردن آن برای آبی ها نمی تواند کار
چندان سختی باشد.
به گزارش ورزش سه ،سیدرضا افتخاری و پندار توفیقی مدیرعامل و معاون ورزشی
باشگاه استقالل جلسه ای با نماینده مامه تیام در ترکیه برگزار کردند تا بر سر تمدید
قرارداد با این بازیکن به توافق برسند .تیام در اواسط فصل گذشته با استقالل قرارداد
یک سال و نیمه امضا کرد اما این بازیکن برای این فصل می تواند در ازای پرداخت 200
هزار دالر به عنوان رضایت نامه از این تیم جدا شود.
نکته مهم ماجرا این است که در پیشنهادی که باشگاه استقالل به تیام ارائه کرده
است مبلغ  60هزار دالر به قرارداد سال دوم او اضافه کرده است و به او اعالم کرده اگر
استقالل بتواند قهرمان آسیا ،لیگ برتر و جام حذفی بشود و او بتواند آقای گل لیگ برتر
بشود قرارداد این بازیکن تا یک میلیون و  50هزار دالر افزایش پیدا می کند.
اما این موضوع مورد قبول تیام قرار نگرفته است و این بازیکن اعالم کرده است که
در صورتی که باشگاه استقالل به صورت خالص یک میلیون دالر به او پرداخت کند،

این بازیکن در جمع آبی ها ماندنی خواهد شد تا شانس خود را برای آقای گلی در
آسیا امتحان کند.
ایجنت رسمی تیام که با مدیران استقالل مذاکره کرده بود در این باره به ورزش
سه گفت :اول بگویم وقتی با یک بازیکن مذاکره می کنی مهم نیست باشد یا نه چون
نماینده تیام در این جلسه حضور داشته است و طبیعی است که هر توافقی صورت
بگیرد رسمی است.
او در مورد پیشنهاد نجومی باشگاه استقالل به تیام هم گفت :پیشنهاد خوبی به تیام
ارائه نشده است .پیشنهاد آنها قرارداد سال پیش است به اضافه  60هزار دالر پول اضافی
ولی با آپشن هایی که در آن در نظر گرفته شده است به یک میلیون و  50هزار دالر
می رسد ،در پیشنهاد باشگاه استقالل آمده است اگر اقای گل بشوی ،قهرمان لیگ،
جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا بشوی این رقم پرداخت می شود.
به گفته او اولویت تیام استقالل است و حاضر است از پیشنهاد  3برابر بیشتر الکویت
بگذرد و با یک میلیون دالر در استقالل بماند .همچنین ایجنت رسمی تیام تاکید
می کند که این بازیکن از لیگ عربستان هیچ پیشنهادی ندارد.

ناراحتی حدادی ،تمرین تنهایی و غیبت در اردوی چین

اتفاق عجیب در آکادمی باشگاه استقالل

حامد حدادی ستاره بینظیر بسکتبال ایران و آسیا تصمیم گرفته در اردوی چین که به گفته خودش مناسب تیم ملی
نیست شرکت نکند و این روزها در آکادمی ملی المپیک تنها تمرین میکند.
به گزارش ایسنا ،در جریان تمرین تیم ملی بسکتبال در ابتدای هفته گذشته اتفاقی میافتد که باعث ناراحتی حامد حدادی ستاره تیم
ملی شد و او با ابراز ناراحتی از شرایط تمرین از سالن آزادی خارج شد .او چند روز بعد از این اتفاق به تنهایی در آکادمی ملی المپیک
تمریناتش را ادامه داد .پس از چند روز گویا حدادی صبحها در آکادمی و عصرها در اردوی تیم ملی تمرین کرده و تصمیم گرفته که در
اردوی چین نیز شرکت نکند.
حدادی پیش از این نیز در جمع خبرنگاران از اعزام تیم ملی به چین گالیه کرده بود و تاکید داشت که تدارکات در چین به سود تیم ملی
نخواهد بود چرا که حریفان ملیپوشان را آنالیز میکنند.
البته رامین طباطبایی رئیس فدراسیون نیز در پاسخ به حدادی گفته بود که شاید چون او در لیگ چین دست به توپ است سفر به این
کشور برایش تکراری شده باشد.
تیم ملی بسکتبال ایران خود را برای پنجره سوم انتخابی جام جهانی و رقابت با قزاقستان و قطر آماده میکند .سپس ملیپوشان باید در
بازیهای آسیایی جاکارتا شرکت کنند و به دنبال قهرمانی هستند.
ملیپوشان ایران با ترکیبی ناقص راهی چین میشوند .حامد حدادی ،ارسالن کاظمی و سعید داورپناه به چین نمیروند.

روابط تیره و تار صادق ورمرزیار و گودرز حبیبی باعث شد تا آبیهای پایتخت در هفته گذشته فراخوان دو تستگیری
متفاوت را منتشر کنند و به صورت همزمان در دو مکان مختلف این تستگیریها انجام شود.
به گزارش ایسنا ،آکادمی باشگاه استقالل هفته عجیبی را پشت سر گذاشت و در حرکتی نادر ،دو بار فراخوان تستگیری در دو
مکان مختلف را داد .چند هفته قبل و زمانی که هیات امنای باشگاه استقالل متشکل از سیدرضا افتخاری ،علی جباری ،جواد قراب،
گودرز حبیبی و مهدی عبدیان برگزار شد و گودرز حبیبی به عنوان رئیس آکادمی استقالل انتخاب شد و صادق ورمزیار نیز به عنوان
سرپرست تیمهای پایه منصوب شد.
پس از این انتصابات فراخوان تستگیری در روز یکشنبه توسط باشگاه استقالل منتشر شد اما سه روز بعد فراخوان دیگری باز هم
توسط باشگاه استقالل اطالعرسانی شد .نکته عجیب این مساله ،برگزاری این دو تستگیری به صورت همزمان و در دو مکان مختلف
است که توسط صادق ورمرزیار و گودرز حبیبی در حال انجام است.
ن میدهد مسئوالن و اعضای آکادمی استقالل هنوز نتوانستهاند با یکدیگر به تفاهم برسند و گویا مشکالتی
این ناهمانگی نشا 
بین حبیبی و ورمرزیار دیده میشود .مشکالتی که جرقههای نخست آن در آکادمی استقالل دیده میشود و اگر افتخاری،
مدیرعامل تیم به این قضیه ورود پیدا نکند ،حاشیه دیگری دامن آبیپوشان را خواهد گرفت و دودستگی را در این تیم ایجاد
خواهد کرد.

لغو اعزام تیم ملی کشتی فرنگی به دو تورنمنت خارجی
اعزام تیم ملی کشتی فرنگی به دو تورنمنت خارجی بزرگ به دلیل حضور
کشتیگیران اسراییل در دقیقه  ۹۰لغو شد.
به گزارش ایسنا ،طی ماههای اخیر تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن ایران قرار بود
در دو تورنمنت روسیه و کرواسی شرکت کند اما در لحظات پایانی و به دلیل حضور
کشتیگیران رژیم صهیونیستی ،این اعزامها لغو شد.

حتی ویزای اعضای تیم نیز برای حضور در این دو مسابقه صادر شده بود اما
با توجه به اتفاقات چند ماهه اخیر و ایجاد حساسیت نهادهای بین المللی ورزش
بر روی این موضوع ،مسئوالن فدراسیون ترجیح دادند قید حضور در این رقابتها
را بزنند.
علی اشکانی سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در گفت وگو با ایسنا ،با اعالم این مطلب

اظهار کرد :برنامهریزی شده بود تا فرنگیکاران در این دو رویداد معتبر حاضر شوند .حتی
ویزای اعضای تیم نیز گرفته شد اما در دقیقه  ۹۰پس از آنکه مطلع شدیم فرنگیکاران
اسراییل نیز در این مسابقات حاضر میشوند ،بدلیل حساسیت اتحادیه جهانی کشتی و
کمیته بینالمللی المپیک بر روی این موضوع و احتمال محرومیتهای عدم رویارویی با
کشتیگیران اسراییل ،تصمیم گرفتیم در این دو رویداد حاضر نشویم.

