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اخبار

رحمتی با پدیده توافق کرد

س��یدمهدی رحمتی ،کاپیتان اس��تقالل با
مدیران پدیده برای پیوس��تن به این تیم توافق
ک��رده اس��ت .در ش��رایطی که ش��ایعه حضور
رحمتی در این تیم مش��هدی در گوشه و کنار
محافل ورزشی ش��نیده میشد ،روز گذشته در
جلسه میان دروازهبان باتجربه استقالل و مدیران
پدی��ده ،تواف��ق بین طرفین قطعی ش��د و باید
مهدی رحمتی را بازیکن تیم سرخپوش مشهدی
دانست .رحمتی که با سابقهترین بازیکن فوتبال
ایران اس��ت و در یک س��ال گذشته چالشهای
جدی��دی را ب��دون در نظ��ر گرفتن کس��وت و
س��ابقه طوالنیاش در اس��تقالل تجربه کرده،
باوجود اینکه گفته میشد با استقالل قراردادی
 2ساله خواهد بست ،در نهایت راضی به جدایی
از استقالل شده اس��ت .اگرچه این توافق هنوز
قطعی نیست و مدیران پدیده پس از انتشار خبر
اول در خبرگزاری فارس به تکذیب آن پرداختند
اما در نهایت مجبور ش��دند مقاب��ل این انتقال
پرسروصدا س��کوت کنند .حال باید دید توافق
بین مهدی رحمتی و باش��گاه پدیده چه زمانی
رسمی می ش��ود و تصویر عقد قرارداد مشترک
چه زمانی انتشار خواهد یافت .جالب اینکه گفته
میشد اکبر منادی ،دروازهبان فصل گذشته سایپا
به پدیده ش��هر خودرو میپیون��دد که با حضور
رحمتی این مساله منتفی شده و دروازهبان سابق
استقالل به همراه میالد فراهانی سنگر تیم یحیی
گلمحمدی را در مقابل حریفان خواهد بس��ت.
مه��دی رحمتی و یحیی گلمحم��دی قبال در
دوران برانکو باهم همبازی بودند.

اولین ردهبندی ایران با ویلموتس

تی م ملی فوتبال ایران در تازهترین ردهبندی
فیفا با یک پله صعود در رده  ۲۰جهان و نخست
آسیا ایستاد .ردهبندی فیفا در ماه ژوئن قرار است
امروز پنجشنبه منتشر شود .با این حال بعد از
پایان بازیهای ملی با محاسبه نتایج به دست
آمده ،ردهبندی جدید فیفا مشخص شده است.
تیمملی فوتبال ایران با یک پله صعود نسبت به
ماه گذشته در رده  ۲۰جهان ایستاد و همچنان
جایگاه نخست را در بین تیمهای آسیایی حفظ
کرد .تیمملی فوتبال ژاپن با حضور در رده ۲۸
در بین تیمهای آسیایی دوم است و کرهجنوبی
نیز در رده  ۳۷و سوم آسیا قرار دارد .استرالیا نیز
تیم چهارم آسیا و  ۴۳جهان است.
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به بهانه میزبانی ارومیه در هفته سوم لیگ ملتها

بزرگان در مهد والیبال ایران
س�اناز س�لیمانآبادی :در هفت��ه س��وم لی��گ
ملته��ای والیب��ال ،ای��ران در ش��هر زیب��ای
ارومی��ه میزبان رقبای خود اس��ت و این ش��هر
والیبالخی��ز فرصتی ایدهآلبرای دیده ش��دن
دارد .مرحله مقدماتی رقابتهای لیگ ملتهای
والیب��ال از روز جمعه  ۱۰خردادماه آغاز ش��ده
و ت��ا نهم تیرماه ادامه خواهد داش��ت .تیمهای
آرژانتین ،اس��ترالیا ،برزیل ،بلغارس��تان ،کانادا،
چی��ن ،فرانس��ه ،آلمان ،ای��ران ،ایتالی��ا ،ژاپن،
لهس��تان ،پرتغال ،روسیه (قهرمان دوره گذشته
مس��ابقات) ،صربس��تان و آمریکا  ۱۶تیم حاضر
در مرحله مقدماتی مس��ابقات هس��تند .پس از
 5هفته رقاب��ت ۶ ،تیم برتر راهی مرحله نهایی
خواهند شد .مرحله نهایی مسابقات به میزبانی
آمری��کا از  ۱۹ت��ا  ۲۳تیرماه برگزار میش��ود و
تکلیف قهرمان مشخص خواهد شد.
در حال��ی  2هفته از مرحل��ه مقدماتی لیگ
ملت ها برای ایران به میزبانی چین و ژاپن پشت
سر گذاشته شد که در هفته سوم و چهارم ایران
میزبان است؛ اتفاقی خوشایند ( 2هفته میزبانی)
که برای نخس��تینبار به نام والیب��ال ایران رقم
خورده است .این یکی از اقدامات مطلوب رئیس
پیش��ین فدراس��یون والیبال اس��ت که میتوان
بهترین اس��تفاده را از آن داش��ت .این مسابقات
فرصتی مغتنم اس��ت ک��ه میتوان��د زیباییها،
فرهنگ و هویت کشورمان را برای میهمانان نیز به
عضو هیاتمدیره باش��گاه استقالل با بیان
اینکه از انصراف آندرآ اس��تراماچونی ،سرمربی
ایتالیایی برای هدایت این تیم بیخبر اس��ت،
گفت :آرزوی هر کسی است که با این شرایط و
این تیم کار کند! روز گذش��ته خبری مبنی بر
انصراف آندرآ استراماچونی ،سرمربی ایتالیایی از
قبول هدایت تیم فوتبال استقالل ایران منتشر
ش��د؛ خبری که به سرعت در رسانهها و فضای
مجازی در حال بازنش��ر است .کامران منزوی،
عضو هیاتمدیره باشگاه اس��تقالل در اینباره
گف��ت :ما از ای��ن موضوع بیخبری��م .قرار بود
اس��تراماچونی قرارداد را ایمیل کند .شاید این

اخبار

واکنش مدیرعامل پرسپولیس به
مصاحبه جنجالی برانکو

■■میزبان خوبی باشیم

در شرایطی که تصویری خالف واقع از ایران در
رسانههای غربی به نمایش گذاشته شده ،میزبانی
لیگ مل��ت ها فرصتی اس��ت تا دروغ ب��ودن این
تبلیغات دور از انصاف را نمایان کنیم و چهره واقعی
ای��ران را به نمایش بگذاریم .این فرصت با میزبانی
یکی از رویدادهای مهم ورزش��ی فراهم ش��ده که
هواداران زیادی را در سراسر دنیا دارد .زمان موعود
فرا رسیده و ارومیه این هفته میزبان کانادا ،لهستان
و روسیه است .دوربینها و لنزهای خبری بیشتری
این هفته روی ایران زوم میکنند .میهماننوازی از
جمله صفات بارز ایرانیان اس��ت که همیشه به آن
بالیدهایم و چه بهتر که فرصت را غنیمت شماریم
و آداب و فرهنگ ایرانی را به دید جهانیان برسانیم.
■■آشنایی با جاذبههای تاریخی و طبیعی ارومیه

نمایش بگذارد تا ورزشکارانی همچون «کوبیاک»
لهستانی دریابند این کشور از چه فرهنگ واالیی
برخوردار اس��ت .در این میان یک��ی از اقدامات
قاب��ل توجه میزبان��ی ایران در لی��گ ملت های
والیبال ،برگزاری مسابقات در شهر زیبای ارومیه
است.

■■ارومیه ،پایتخت والیبال ایران

لق��ب پایتخ��ت والیبال ای��ران را ب��ه ارومیه
دادهان��د ،چ��را که والیب��ال یکی از رش��تههای

پرطرفدار مردمان این دیار اس��ت؛ نوجوانانی که
برخالف سایر همسن و ساالن خود که در کوچه
پس کوچههای شهر مشغول فوتبال بازی کردن
هس��تند ،به والیبال رو آوردهاند .حضور پرشور و
هیجان هواداران در سالنهای والیبال باعث شد
این ش��هر به عنوان یکی از میزبانان لیگ جهانی
به  FIVBمعرفی ش��ود که مورد تأیید نیز قرار
گرفت .س��الن ۶هزار نفری غدیر روزهای جمعه،
شنبه و یکشنبه پذیرای والیبالیها خواهد بود.

واکنش عضو هیأت مدیره استقالل به ابهام در وضعیت استراماچونی:

امیدمان به خداست

بحث از سوی مدیران سابق
استقالل مطرح شده است.
منزوی درب��اره اینکه گفته
میش��ود استراماچونی را از
هدایت اس��تقالل منصرف
کردهان��د ،تصریح کرد :این
را تایید نمیکنم .همکاران استراماچونی برای
بررس��ی شرایط استقالل به ایران آمده بودند و
تازه امروز راهی کشورشان شدند .چطور هنوز

نرس��یدهاند ،این اتفاق رخ
داده اس��ت .ضم��ن اینکه
جلس��ات ما مثبت و خوب
ب��ود .عض��و هیاتمدی��ره
اس��تقالل ادامه داد :آرزوی
هرکس��ی اس��ت که با این
شرایط ،تیم و کشور کار کند .منزوی در پاسخ
به این س��وال که آیا به حضور اس��تراماچونی
امیدوار اس��ت ،گفت :امیدمان به خداست .تیم

تیمها در ایران حاضر میشوند و چه فرصتی
بهتر از این تا کم��ی با جاذبههای دیدنی ارومیه
بیش��تر آشنا ش��وند .به دلیل فش��ردگی برنامه
مس��ابقات فرصت بازدید از جاذبهها وجود ندارد
اما در قالب پوستر ،بروشور و فیلمهای تبلیغاتی
کوتاه میتوان جاذبههای دیدنی ارومیه را تبلیغ
کرد تا ورزش��کاران کانادا ،لهس��تان و روسیه هر
ی��ک به عن��وان س��فیران ورزش��ی بازگوکننده
جاذبهه��ای دیدنی ارومی��ه ب��رای خانوادهها و
هموطنانش��ان باشند تا در آینده بار دیگر و این
بار به عنوان گردشگر به ایران سفر کنند.
ما با ریش��هتر از این حرفهاس��ت .توافق کلی
انج��ام ش��ده و از امکانات ه��م بازدید به عمل
آمده اس��ت .قرار است از اس��تراماچونی جواب
بگیریم .ما مشکالت بزرگتری از انتخاب مربی
داشتیم .در چند س��ال گذشته بار سنگینی از
نظ��ر مالی روی دوش باش��گاه بود که در حال
حلوفصل اس��ت .عضو هیاتمدیره اس��تقالل
در پایان درباره دس��تیاران ایرانی استراماچونی
تاکید کرد :اسامی زیادی مطرح است و پس از
گرفتن نظر استراماچونی اسامی اعالم میشود.
نام چند قدیمی و خوش��نام اس��تقالل در این
ارتباط هم مطرح است.

مدیرعامل باش��گاه پرس��پولیس نس��بت
ب��ه مصاحب��ه س��رمربی تیم��ش در یکی از
سایتهای کرواس��ی واکنش نشان داد .ایرج
عرب در گفتوگو با ایسنا ،درباره مصاحبهای
که به نق��ل از برانکو ایوانکووی��چ در یکی از
س��ایتهای کرواسی منتشر شده بود ،گفت:
بعد از این اظهارات با برانکو تماس گرفتیم و
او به ما گفت صحبتهایش درست منعکس
نشده و او نگفته که قصد دارد از پرسپولیس
جدا ش��ود .وی افزود :ما تمام مطالبات آقای
برانک��و به هم��راه بخش��ی از پیشپرداخت
فصل آین��ده را آماده کردی��م و به او گفتیم
که میتواند مطالباتش را از باش��گاه دریافت
کند .فک��ر میکنم با این ش��رایط قرارداد او
با پرس��پولیس پابرجاست چون خودش هم
گفته که میخواهد در پرسپولیس بماند.

هافبک پدیده با استقالل
به توافق رسید

هافبک فصل گذش��ته تیم فوتبال پدیده
مش��هد با مسؤوالن استقالل به توافق رسید.
مسعود ریگی با مسؤوالن استقالل به توافق
رس��ید و فصل آین��ده در جمع آبیپوش��ان
حضور خواهد داشت .این بازیکن شب گذشته
برای حضور  2س��اله در جمع آبیپوش��ان با
مسؤوالن اس��تقالل به توافق رسید .پیش از
این محمد بلبلی بازیکن سپیدرود با استقالل
قرارداد  ۲ساله امضا کرد .همچنین سیاوش
یزدانی و علی دش��تی  ۲بازیکنی هستند که
کار انتقال آنها به اس��تقالل تقریبا در مراحل
پایانی اس��ت .مس��ؤوالن باش��گاه استقالل
تصمی��م دارند چند بازیکن جدید این تیم را
به ش��یوه پندار توفیقی و به صورت یکجا به
هواداران معرفی کنند.

