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خبر كوتاه
از روز اول درگیر بحث بدرفتاری با
والیبالیستها هستیم

رئیس کمیته ملی المپیک گفت :ما ماجرای
بدرفتاری با والیبال را رسانهای نکردیم اما از
لحظه اول تا االن درگیر این بحث هستیم و به
 IOCاعتراض کردیم.
سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته
ملی المپیک در جمع خبرنگاران درباره معطلی
والیبالیستها در شیکاگو برای حضور در لیگ
ملتهای والیبال اظهار داشت :ما رسانهای
نکردیم اما از لحظه اول تا االن درگیر این بحث
هستیم .در اخذ ویزا چالش داشتیم اما کمیته
بینالمللی المپیک ( )IOCبا ما همکاری کرد.
آنها مکاتباتی را با کمیته المپیک آمریکا داشتند.
توماس باخ و همکاران او با ما ارتباط داشتند که
در نهایت ویزا گرفتیم ،اما چون باند بیمنطق در
آمریکا هستند تصمیمات ناصحیحی میگیرند.
وی افزود :روز گذشته هم در این خصوص
نیز جلسه داشتیم و پیگیر بودیم .شواهد نشان
میدهد اقداماتی که آمریکا برای معطل کردن
ورزشکاران ایرانی انجام داده ،روانی بوده است .ما
در این خصوص به  IOCاعتراض کردیم .آنچه
وظیفه ما بود انجام شده است.
رئیس کمیته ملی المپیک در ادامه
صحبتهایش در خصوص مشکالتی که برای
تکواندوکاران در منچستر رخ داده بود ،خاطرن
شان کرد :در قضیه منچستر که به تکواندوکاران
ویزا ندادند 4 ،مکاتبه و  10تماس تلفنی با فدرا
سیون جهانی و کمیته المپیک انگلیس داشتیم.
البته مسئوالن جهانی حق را به ایران دادند .من
با دکتر چو رئیس فدراسیون جهانی تکواندو
مذاکراتی داشتم که  3پیشنهاد مطرح شد .دادن
وایلدکارت ،برگزاری رویداد مشابه یا دادن امتیاز
بازی به ورزشکار ما از پیشنهادات بود .چو به
من گفت به کمیته فنی سپرده تا راهی پیدا
کند .مشکل عدم ویزا فقط برای ما نبود بلکه
 180ورزشکار نتوانستند ویزا بگیرند و این رفتار
سیاسی بوده است.
کرد :ما اصولی
خاطرنشان 

صالحی امیری
داریم که به آن وفادار هستیم .رفتار سیاسی
کشورها را باید پاسخ متناسب بدهیم .کاری که ما
انجام میدهیم ،تشکیل کمیته ویژه برای بررسی
این موضوعات و پیگیری در سطوح بینالمللی
فدراسیون جهانی و کمیته

است .برای تکواندو هم با
المپیک انگلیس مذاکره کردم .شخصا از انگلیس
تعهد گرفته شده برای مسابقات سال  2021هر
فدراسیون جهانی میدهد انگلیس باید

لیستی که
تایید کند .وی در ادامه درباره اساسنامه کمیته
ملی المپیک عنوان کرد :فرایند کارشناسی قبل
از من دنبال شده بود .روزی که من آمدم به این
فرایند سرعت داده شد .مجمع عمومی اساسنامه
را تصویب کرد و این اساسنامه به  IOCرفت .در
 13بار رفت و برگشت اساسنامه تصویب شد که ما
را به دولت ارسال کردیم .این موضوع در کمیسیون
اجتماعی و فرعی تصویب شده و باید به صحن برود.

کوبیاک و بازهم اظهارات جنجالی درباره ایران!

قبل از شروع لیگ ملت ها بود که میشل
کوبیاک به بهانه درگیری با بازیکنان ایرانی در
جریان فینال جام باشگاههای آسیا مصاحبه تندی
را علیه بازیکنان و مردم ایران به زبان آورد .کاپیتان
باتجربه تیم ملی لهستان که در آن مسابقه در
ترکیب تیم پاناسونیک ژاپن به میدان رفته بود،
با این صحبتهای خود روابط بین والیبال ایران و
لهستان را به حاشیه برد و تحت تاثیر خود قرار داد.
با اعتراض شدید مردم و فدراسیون والیبال
ایران و همچنین شکایت به فدراسیون جهانی در
نهایت حکمی مبنی بر محرومیت  ۶جلسه ای
کوبیاک صادر شد .همچنین از سوی  FIVBاعالم
شد باید نامه عذرخواهی از سوی این بازیکن در
ارومیه قبل از بازی ایران و لهستان خوانده شود.
این نامه هم خوانده شد ،اما کوبیاک نه در ارومیه
حضور داشت و نه این نامه را خودش نوشته بود.
نامه عذرخواهی از سوی رییس فدراسیون لهستان
نوشته شد.
به هر حال همه تصور میکردند این جنجال
به پایان رسیده و حتی شهردار ارومیه ،سرمربی
لهستان را در جریان سفر به این شهر به عنوان
شهروند افتخاری انتخاب و معرفی کردند.

حاال در فاصله چند روز مانده تا شروع مرحله
نهایی لیگ ملت های  ۲۰۱۹و در حالی که ایران
و لهستان بار دیگر باید در شیکاگو رودرروی هم
قرار بگیرند ،میشل کوبیاک مصاحبه جدیدی را با
سایت اسپورت «لهستان» انجام داده و بار دیگر هم
درباره ایران صحبت های جنجالی انجام داده است.

این بازیکن باتجربه لهستان در بخشی از
این مصاحبه در پاسخ به این سوال که بازی
های تیم ملی کشورش در ایران را در هفته سوم
لیگ ملتها تماشا کرده یا خیر ،گفت :من هیچ
کدام از بازیهای داخل ایران را نگاه نکردم.
این موضوع به خاطر این نیست که من به آنها

عالقهای ندارم ،بلکه در آن زمان کارهای دیگری
داشتم.
میشل کوبیاک در بخش دیگری از این
مصاحبه به این سوال که «وقتی متوجه شدی
طرفداران ایران بعد از مسابقه اتوبوس لهستان را
متوقف کردند ،چه احساسی داشتی» ،عنوان کرد:
من هیچ احساسی نداشتم چون نمیتوانستم کاری
انجام دهم .بازیکنانی که در آنجا حضور داشتند،
باید به این سوال پاسخ بدهند .آنها در این موقعیت
خطرناک بودند.
وی درباره تاثیر مصاحبهاش روی این اتفاقات
گفت :به نظرم مصاحبه ای که من انجام دادم ،روی
این رفتارها تاثیری نداشته است .فکر می کنم فقط
در ایران چنین اتفاقاتی میافتد و جای تعجب هم
ندارد!
کوبیاک در پایان بار دیگر صحبت های
جنجالی خود را ادامه داد و گفت :من هیچ صفحه
ای در شبکه های اجتماعی ندارم .حمله به صفحات
مجازی توسط ایرانیها نه تنها پس از آخرین حرف
های من بلکه قبل از آن نیز رخ داده بود .این ماجرا
چندین بار اتفاق افتاده بود .به خانواده من به طور
مداوم توهین شد!

شکاری توسط تراکتور شکار شد

رضا شکاری از جمله نام هایی بود که طی روزهای گذشته در بازار
تابستانی بر سر زبان ها افتاد .این بازیکن که فصل گذشته با جنجال های
فراوان از ذوب آهن جدا و راهی روسیه شد تا به جمع لژیونرهای فوتبال
ایران بپیوندد یک فصل بعد از این اتفاق با جدایی قربان بردی اف تصمیم
به فسخ قرارداد با روس ها گرفت تا دوباره به ایران بازگردد.
رضا شکاری در بازگشت بالفاصله مذاکراتی با پرسپولیسی ها
انجام داد و مدعی شد با سرخپوشان قرارداد خواهد بست اما با ورود
باشگاه ذوب آهن به این ماجرا و هشداری که در قبال غیرقانونی بودن
جذب این بازیکن به باشگاه تهرانی داد روند مذاکرات را به سمت و
سوی دیگری کشاند تا با تردیدهای رقم خورده عمال سرخپوش شدن

و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال
در دومین مرحله از انتخاب نفرات نهایی تیم ملی
جوانان اسامی  77بازیکن در  3گروه اعالم شده که
الزم است طبق برنامه در اردوهای انتخابی  20الی
 30تیرماه شرکت کنند .بازیکنان دعوت شده در سه
گروه به ترتیب از  20الی  22تیر  22 ،الی  24تیر
و  24الی  30تیر در اردوی تیم ملی جوانان حضور
خواهند یافت و کادر فنی عملکرد کلیه بازیکنان را در
طول  3مرحله زیر نظر می گیرد.بر این اساس طبق
برنامه گروه نخست از نفرات دعوت شده می بایست
روز  20تیرماه ساعت  15در محل مهمانسرای شهید
رضایی مجد واقع در مرکز ملی فوتبال ایران حضور
یابند.نفرات گروه دوم از  22تیر ساعت  15در این
محل حاضر خواهند شد و تمرینات خود را تا  24تیر

شکاری در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.
در این بین اما سران باشگاه تراکتور بدون هیاهو وارد پروسه
مذاکره با این بازیکن جوان و آینده دار شدند تا این که امروز با بازیکن
تیم ملی امید قراردادی سه ساله امضا و شکاری را شکار کردند .با
پیوستن این بازیکن به تراکتور می توان در انتظار هیاهوی بیشتری در
بازار داخلی فوتبال ایران بود چون ذوبی ها همچنان در انتظار حکم
فیفا در قبال شکایت خود از این بازیکن هستند.
پیوستن رضا شکاری به باشگاه تبریزی در حالی به گوش رسید
که مسئوالن تراکتور قصد دارند تا دقایق و ساعاتی دیگر به صورت
رسمی خرید این بازیکن را اعالم کنند.

 77بازیکن به تیم ملی جوانان دعوت شدند

دنبال می کنند.همچنین آخرین گروه که متشکل از
بازیکنان حاضر در اردوهای قبلی و خصوصا نفرات
اعزام شده به مسابقات روسیه خواهند بود از تاریخ
 24تا  30تیر در اردوی تیم ملی فوتبال جوانان حضور
خواهند داشت.اسامی نفرات گروه نخست که از 20
الی  22تیر در اردوی تیم ملی جوانان حضور خواهند
یافت به این شرح است؛مهدی مهدوی و آرین عشرتی
(گیالن) ابوالفضل هاشمی ،میالد ایمن تراج ،امیر
حسین خدا بنده لو ،امیر حسین حاجیان ،سامان فالح
 ،ابوالفضل بابایی و امید دریاب (مازندران) سعید کریم
آذر ،سینا عبدالهی و مهدی سیدی بارنجی(آذربایجان
شرقی)  ،شاهین فروهر نیا ،علیرضا لطفی پور و
اشکان محمدی(فارس) شایان تارین و امیر حسین
بهادر(اصفهان)  ،عباس طریفی (خوزستان) حسین

انصاری(مرکزی) ،محمد رستمی زاده(آذربایجان
غربی)  ،مهدی بهرامی(لرستان)  ،رضا دلجو و جواد
جداوی(هرمزگان)  ،علی خدایی ،کیوان صیامی و امیر
محمد بهره مند(تهران) بردیا نیری (استرالیا)
اسامی نفرات گروه دوم که از  22الی  24تیر
در اردوی تیم ملی جوانان حضور خواهند یافت به
این شرح است؛ مهدی پروینی ،امیر حسین قاسمی،
سبحان ساکی  ،محمد زال  ،آرشام پارسا پور  ،سعید
الیاسی  ،فرزاد جلیلی  ،حمید رضا استواری  ،شهاب
الدین دهقانیان ،علی مفرد ،محمد قربانی ،امیر علی
صادقی ،نیما کبود رنگی ،مهدی احمدی ،عمران
جادکه ،سجاد محبی زاده و عرفان شهریاری(تهران)
مهران حیدری ،حسین خواجوی(کرمان) ، ،میالد
شیخی و مهدی سواری(خوزستان) حسین افشار

بخش(فارس) سید محمد گرائیلی(مازندران) سعید
سحرخیزان(اردبیل) امیر مهدی ایزدی(اسپانیا)
اسامی نفرات گروه سوم که از  24الی  30تیر در
اردوی تیم ملی جوانان حضور خواهند یافت به این
شرح است؛محمد رضا باقری(البرز) ،امیر حسین نیک
پور ،محمد عسگری ،یاسین سلمانی و علیرضا منظمی
پور(اصفهان)  ،سهیل ستاری فر ،علی الوندی ،حسین
نخود کار ،علیرضا اسد آبادی ،علی بابایی و سعید
آهنی(تهران)  ،محمد رضا محرمی و مهدی هاشمی
نژاد(گیالن)  ،دانیال محمودی ،عبداهلل شبانی ،احمد
رضا جنادله ،احمد رضا جاللی ،سید رضا موسویان،
حسین بیژنی و احمد شریعت زاده(خوزستان) علیرضا
زارع و آریا برزگر(فارس) محمد رضا شکیب خو(بوشهر)
حسین زواری(گلستان) و علی سبحانی(همدان)

شماره 2764

اخبار
پیراهن شماره یک استقالل به حسینی
رسید

اولین جلسه تمرینی استقالل در اردوی
ترکیه در شرایطی برگزار شد که حسین حسینی
برای اولین مرتبه با پیراهن شماره یک استقالل
در تمرین حاضر شد.
در شرایطی که پیش از این دروازه بان های
استقالل در تمرین از پیراهن های شماره دار
استفاده نکرده بودند ،با شروع اردوی ترکیه و
استفاده از لباس های جدید ،حسینی با پیراهن
شماره یک در تمرین حاضر شد تا مشخص شود
او در فصل جدید با تغییر پیراهن قصد دارد
شماره جدیدی را بر تن کند.
پیراهن شماره یک در سال های گذشته بر
تن چهره هایی مانند رحمتی ،فروزان ،طالب لو
و دیگران بود و حاال حسین حسینی شماره یک
جدید استقالل است که در لیگ نوزدهم وظیفه
حراست از دروازه استقالل را بر عهده دارد.

کمیته وضعیت تراکتورسازی و
سپیدرود را محکوم کرد

به گفته سایت رسمی فدراسیون فوتبال،
کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال
تعدادی از آرای پروندههای موجود در این کمیته
را صادر کرد .آرای صادره شده به شرح زیر است:
در پرونده شکایت ولی خرسندی از باشگاه
بادران تهران ،این باشگاه به پرداخت مبلغ 500
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ
 10میلیون هزینه دادرسی در حق خواهان
محکوم شد.
در پی شکایت پیمان نامور از باشگاه پاس
همدان ،این باشگاه به پرداخت مبلغ 820
میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان
محکوم شد .همچنین کمیته وضعیت دعوی
خواهان را نسبت به مبلغ  480میلیون ریال
مردود اعالم کرد.
با توجه به شکایت محمد میری از باشگاه
سپیدرود رشت ،کمیته وضعیت این باشگاه را به
پرداخت مبلغ  450میلیون ریال بابت قسمتی
از خواسته در حق خواهان در قبال دریافت
الشه دستور پرداخت صادره به انضمام گواهی
عدم پرداخت در مهلت  30روزه محکوم کرد.
همچنین قسمتی از خواسته خواهان به مبلغ
 50میلیون ریال با عنایت به امضای صورتجلسه
سازش مردود اعالم میشود.
در پی شکایت اکبر یداللهی از باشگاه
تراکتورسازی ،این باشگاه به پرداخت مبلغ یک
میلیارد و  200میلیون ریال بابت اصل خواسته
در حق خواهان محکوم شد .همچنین کمیته
وضعیت در خصوص خسارات هزینه دادرسی با
توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان ،مواجه با
تکلیفی نیست.
گفتنی است آرای صادره ظرف مدت 7
روز از تاریخ ابالغ در کمیته استیناف فدراسیون
فوتبال قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.

