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اخبار

اخبار
قهرمانیمقتدرانهایران
در کشتی فرنگی جوانان آسیا

 ۷مدال طال ،یک نقره و یک برنز

تیم ملی ایران با کس��ب  ۷مدال طال ،یک
نق��ره و یک برنز با اقتدار قهرم��ان رقابتهای
کشتی فرنگی جوانان آسیا در تایلند شد.
به گزارش ایس��نا ،رقابتهای کشتی فرنگی
جوانان قهرمانی آس��یا روزهای  ۱۸و  ۱۹تیرماه
در شهر چونبوری تایلند برگزار شد که در پایان
تیم ایران با  ۷م��دال طالی بهرام معروفخانی
در وزن  ۶۷کیلوگ��رم ،محمدرضا رس��تمی در
وزن  ۷۲کیلوگ��رم ،محم��د ناقوس��ی در وزن
 ۷۷کیلوگ��رم ،حس��ین فروزن��ده در وزن
 ۸۲کیلوگرم ،حسن فروزنده در وزن  ۸۷کیلوگرم،
حامد عبدول��ی در وزن  ۹۷کیلوگرم و علیاکبر
یوس��فی در وزن  ۱۳۰کیلوگرم ،یک مدال نقره
سعید ارجمندی در وزن  ۶۳کیلوگرم و یک مدال
برنز میالد رضانژاد در وزن  ۶۰کیلوگرم و با کسب
 ۲۱۸امتی��از ب��ا اقتدار قهرمان ش��د و تیمهای
قزاقستان و هند به ترتیب با  ۱۴۶و  ۱۴۵امتیاز
دوم و سوم شدند.

سعید معروف :هدف ما رسیدن به
بازی فینال است

کاپیتان تیممل��ی والیبال ای��ران عنوان کرد
در ابتدای مسابقات تصور نمیکرد تیمملی ایران
در جمع  ۶تیم برتر قرار گیرد.
به نقل از سایت  ،FIVBدور نهایی رقابتهای
لیگ ملتهای جهان از بامداد فردا آغاز میش��ود
و تیممل��ی والیبال ایران باید در اولین دیدار خود
بامداد جمعه برابر لهستان قرار گیرد.
سعید معروف ،کاپیتان تیمملی والیبال ایران
قبل از شروع دور نهایی رقابتها گفت :در ابتدای
مسابقات تصور نمیکردیم ایران بتواند به جمع
 ۶تیم برتر رقابتها راه یابد .در این مرحله باید
تمام تالش خود را به کار گیریم و بازی به بازی
و امتیاز به امتی��از پیش برویم .خیلی مهم بود
که توانس��تیم در  2هفته از رقابته��ا در ایران
ب��ازی کنیم و از حمای��ت ه��واداران برخوردار
ش��ویم .حاال با نهایت ت��وان برابر حریفان خود
در دور نهای��ی قرار خواهیم گرف��ت .او در ادامه
گف��ت :تمام تیمهای این مرحله تیمهای قدر و
خوبی هستند و کسی نمیتواند بگوید کدام تیم
قهرمان میشود .از االن پیشبینی سخت است
ولی هدف ما رسیدن به دیدار نهایی است.

استقالل همچنان در خطر کسر امتیاز
و حذف از آسیا

بررسی ورودی و خروجی بازیکنان استقالل

ثبات؛ حلقه مفقوده

منزوی :پروپئیچ ،پاپیچ ما شده!

زه�ره فالحزاده :باش�گاه اس�تقالل تهران روزهای ش�لوغ و پرترددی را س�پری میکند .این تی�م که تنها با
 ۱۵بازیک�ن ب�رای برپای�ی اردوی  ۱۰روزه ب�ه ترکیه س�فر ک�رد و در کمپ «بولو ترمال اوتل» مس�تقر ش�ده،
منتظ�ر اضاف�ه ش�دن بازیکنان جدید خود اس�ت تا با نفرات بیش�تر بازیهای�ی را که تدارک دی�ده ،برگزار
کن�د .ام�ا نکته قاب�ل تأمل در فص�ل نقل و انتق�االت آبیها تع�داد خروجیهای بیش�مار آنهاس�ت .تیم تا
ای�ن لحظه ۱۵خروجی داش�ته ک�ه میتواند یک رکورد محس�وب ش�ود؛ خروجیهایی که برای جذبش�ان
در فص�ل گذش�ته کم پول خرج نش�د و البت�ه مهرههایی تأثیرگ�ذار و به نوعی س�تاره این تیم ه�م بودند.

■■خروجیها

اس�ماعیل گونس�الوس :مهاجم استقالل که یک
فصل دیگر با این تیم قرارداد داشت اما توافقی از این
تیم جدا ش��د .او پیش از انتخاب مربی جدید از جمع
آبیها جدا شد.
گادوی�ن منش�ا :مهاجمی که از پرس��پولیس به
استقالل آمد و با وجود داشتن قرارداد به دلیل برآورده
نکردن انتظارات ،توافقی جدا شد.
مهدی رحمتی :استقالل ستاره و کاپیتان چندین
ساله خود درون دروازه را از دست داد و شاید بیاغراق
نباشد بگوییم آبیها یکی از بهترین بازیکنان خود را از
دس��ت دادند .اختالف شدیدی که بین او و دروازهبان
دوم این تیم بود ،راه این بازیکن از استقالل را جدا کرد.
امید نورافکن :هافبک استقالل که به طور قرضی
در نیم فصل دوم به تیم اضافه ش��د ،حاال باید به تیم
سابق خود یعنی شارلوآ بازگردد .البته گفته میشود
نورافکن از تیم پدیده پیشنهاد جدی دارد و باید دید
او در نهایت در ایران و پدیده توپ میزند یا به شارلوآ
بازمیگردد.
روزبه چش�می :چشمی که قصد ترک استقالل و
رفتن به یک تیم قطری را داش��ت ،پ��س از یک ماه
که دنبال تیمی بهتر از استقالل میگشت با نارضایتی
مدیران آبی و تعلل او ،از این تیم کنار گذاش��ته شد.
چشمی با پدیدهایها مذاکره کرد اما به توافق نرسید.
باید دید چشمی در فصل نوزدهم پیراهن چه تیمی
را بر تن میکند.
هم�ام طارق :بازیک��ن عراقی که فصل گذش��ته
چندان بازیهای درخشانی برای استقالل انجام نداد و
یا مصدوم بود یا دیر از اردوی تیمملی عراق به استقالل
ملحق میشد ،سهشنبه شب توافقی از تیم جدا شد.
یکی از دالیل جدایی این بازیکن عدم پرداخت بموقع

طلبش بوده است.
میث�م تیم�وری :فصل گذش��ته ب��ا مصدومیت
خریداری ش��د و به اندازه انگش��تان یک دس��ت هم
برای استقاللیها بازی نکرد .با آمدن استراماچونی و
نارضایتی خود این بازیکن از شرایطی فصل گذشته،
وی از جمع آبیپوشان جدا شد و به تیم تراکتورسازی
پیوست.
فرشاد محم دیمهر :مدافع استقالل هم شرایطی
مشابه تیموری در فصل گذشته داشت و عدم رضایت
او از وضعیت سال پیش و نارضایتی استراماچونی او را به
در خروجی استقالل و ورودی تیم پدیده نزدیک کرد.
پژمان منتظری :مدافع کهنهکار استقالل با جنجال
از تیم کنار رفت .منتظری که به گفته خودش منتظر
تماس مدیران برای تمدید قرارداد بود ،با عدم تحقق
این امر ،با گله و مصاحبههای جنجالی از استقالل جدا
شد .به این ترتیب آبیها یکی از مهرههای تأثیرگذار
فصل گذشته خود را از دست دادند.
اللهیار صیادمنش :هافبک جوان فصل گذش��ته
اس��تقالل قرار بود در این تیم رش��د کن��د و یکی از
مهرههایی باش��د که س��الها در این تیم بدرخش��د
ام��ا با بازی ک��ردن برای اس��تقالل در چند هفته ،با
پیشنهادهای خوبی از تیمهای خارجی بویژه فنرباغچه
روبهرو ش��د .مدیران اس��تقالل که به پول نیاز مبرم
داش��تند ،این بازیکن را به فنرباغچه فروختند .اینکه
صیادمن��ش ج��وان در لیگ ترکیهای ک��ه چندان با
بازیکنان ایرانی س��ازگار نیس��ت ،بتواند موفق باشد،
اتفاقی است که در فصل آتی نمایان خواهد شد.
آرمین سهرابیان :همیشه ذخیره مدافعان چپ و
میانی استقالل در فصول گذشته میشد و اگر بازیکنی
در این  ۲پس��ت مصدوم و محروم میشد ،در ترکیب
جا میگرفت .او که با استقالل قرارداد داشت به دلیل

انضباطی و با نظر سرمربی از تیم کنار گذاشته شد.
رض�ا کریم�ی :بازیکن ج��وان اس��تقالل هم که
میتوانس��ت یکی از مهرههای مؤثر این تیم در فصل
آتی باشد ،به دلیل انضباطی از تیم اخراج شد.
روحاهلل باقری :مهاجم فصل گذشته استقالل که
دقایق زیادی از بازیهای لیگ را روی نیمکت یا سکو
سپری کرده بود ،به دلیل انضباطی از تیم کنار گذاشته
شد .گفته میشود او فصل نوزدهم در تیم پدیده بازی
خواهد کرد.
محس�ن کریمی :کریمی که م��دت حضورش در
کلینیک باشگاه استقالل بیشتر از بودن در تمرینات
این تیم است ،با نظر کادرفنی از جمع آبیها جدا شد.
خس�رو حی�دری :ش��ماره  ۲آبیه��ا پایان فصل
هجدهم از تیم خداحافظی کرد و اگر نام این بازیکن
را هم در لیست خروجی قرار دهیم ،استقالل تا اینجا
 ۱۵خروجی داشته که فصل گذشته در این تیم حضور
داشتند و در فصل پیش رو غایب خواهند بود.
اما ورودیهای استقالل تا این لحظه  ۷بازیکن بوده
که نسبت برابری با خروجیها ندارد!
■■ورودیها

عل�ی دش�تی :هافبک فصل گذشته سایپا که در
 ۲۴بازی ۴ ،گل به ثمر رسانده بود ،نخستین بازیکنی
بود که به استقالل پیوست.
محم�د بلبل�ی :هافبک  -مهاجم فصلگذش��ته
سپیدرود رشت که مورد توجه چند تیم لیگ برتری
بود و حتی با فوالد خوزستان هم قرارداد داخلی امضا
کرده بود ،س��ر از استقالل درآورد و قرارداد  ۴سالهای

با این تیم امضا کرد.
مسعود ریگی :هافبک سال گذشته پدیده مشهد
که گفته میشود یکی از بازیکنان برتر فصل هجدهم
لیگ برتر بود به جمع استقاللیها اضافه شد.
س�یاوش یزدانی :مدافع جنجالی فصل گذش��ته
س��پاهان با استقاللیها قرارداد  ۲س��اله امضا کرد .او
جای پژمان منتظری در این تیم توپ خواهد زد.
میالد باقری :مدافع لیگ یکی تیم مس کرمان با
استقالل قرارداد  ۳ساله امضا کرده است.
ش�یخ دیاباته :مهاجم س��ابق بوردوی فرانسه که
گفته میشود بازیاش ش��باهت زیادی با مامه تیام،
س��تاره س��ابق آبیه��ا دارد ،پس از گذراندن تس��ت
پزشکی ،با استقالل قرارداد  ۲ساله بست.
آرش رضاوند :هافبک فصل گذشته سایپا پس از
یک ماه مذاکره با اس��تقاللیها در نهایت به این تیم
پیوست.
گفته میشود رضا اسدی ،هافبک سابق سایپا هم
همچنان جزو گزینههای اس��تقالل است و با خروج
چشمی ،او بزودی با استقالل قرارداد میبندد.
البته اس��تقالل به فکر خرید یک دروازهبان و یک
مهاجم هم است .باید دید مدیران استقالل در روزهای
آتی باز هم بازیکنی خریداری میکنند یا خیر.
به هرحال ثبات مهمترین مسأله برای به موفقیت
رسیدن یک تیم است؛ چیزی که استقالل سالهاست
با آن بیگانه است .آیا استقاللی که کوبیده شده و از نو
ساخته شده ،میتواند فصل نوزدهم را با موفقیت پشت
سر بگذارد؟ باید منتظر ماند و دید.

عضو هیاتمدیره باشگاه استقالل احتمال
کسر امتیاز از استقالل و حذف این تیم از لیگ
قهرمانان آسیا را رد نکرد اما گفت کارهایی برای
حل مش��کل در حال انجام اس��ت .به گزارش
ایسنا ،پس از اعالم خبر حذف استقالل از لیگ
قهرمانان آسیا به دلیل شکایت پروپئیچ ،کامران
منزوی ،عضو هیاتمدیره باش��گاه اس��تقالل
در اینباره گفت :دیش��ب جلس��ه هیاتمدیره
داشتیم و آقای فتحی گزارشی را اعالم کردند.
خوش��بختانه وزارت ورزش و شخص وزیر وارد
قضیه شدهاند و موضوع ملی است و باشگاهی
نیست .وی در ادامه تاکید کرد :پروپئیچ ،پاپیچ
استقالل شده است .نمایندهای به محل استقرار
فدراسیون بینالمللی فیفا اعزام شده و منتظریم
امروز و فردا اخبار خوشی به ما برسد .منزوی در
برنامه «صبح به خیر» یادآور ش��د :وزارت امور
خارجه نیز در این زمینه بسیار زحمت کشیده
و کار گروهی خوبی انجام شده است .امیدواریم
در کوتاهترین زمان ممکن این پرونده به جای
خوبی برسد .او در پایان صحبتهایش ،احتمال
کسر امتیاز و حذف استقالل از آسیا را رد نکرد
و اع�لام ک��رد اصل خب��ر را تکذیب نمیکند
چون تا این لحظه استقالل نتوانسته پرونده را
حل کند.

انتصاب جدید در فدراسیون
نجات غریق و غواصی

ایلخان نوری ،رئیس فدراسیون نجات غریق
و غواصی در حکمی فرهنگ شادنیا را به عنوان
مشاور انتخاب کرد.
در این حکم آمده اس��ت :با عنایت به تعهد
و تجارب ارزنده جنابعالی ،به موجب این حکم
شما ب ه عنوان مش��اور عالی رئیس فدراسیون
منصوب میشوید .امید است با توکل به خداوند
متعال در راستای پیش��برد اهداف فدراسیون
موفق و مؤید باشید.

