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سوژه
سایت  IWFاز دسترس ایرانیها خارج شد!

مرادی نامزد کسب عنوان
بهترین وزنهبردار  ۲۰۱۸شد

فدراسیون جهانی وزنهبرداری مطابق سالهای
گذشــته ،نظرســنجی برای انتخــاب بهترین
وزنهبردار ســال را راهاندازی کرده و کاربران با
نظرات خــود میتوانند بهترین وزنهبردار جهان
در سال  ۲۰۱۸را انتخاب کنند .در بخش مردان،
ســهراب مرادی از ایران جزو کاندیداهاســت
کــه برای به دســت آوردن این عنــوان باید با
 4وزنهبــردار دیگر به رقابت بپــردازد .آخرین
مهلت شــرکت در این نظرسنجی تا  ۳۱ژانویه
 ۲۰۱۹اســت و سهراب مرادی برای رسیدن به
این عنوان بــه حمایت مردم نیاز دارد .از اینرو
کاربران میتوانند با مراجعه به آدرس اینترنتی
/https://www. iwf. net/bes t-lifters-2018

در این نظرســنجی شــرکت کننــد .مرادی
درحالــی کاندیدای کســب عنــوان بهترین
وزنهبــردار ســال  2018شــده کــه دیروز
خبرگزاری ایسنا مدعی شد در حالی که هنوز
 ۲۴ســاعت از اعالم این نظرسنجی نگذشته،
سایت فدراسیون جهانی برای کاربران ایرانی
از دسترس خارج شده و امکان ورود به سایت
فدراســیون جهانی با  IPداخــل ایران وجود
نــدارد و کاربران ایرانی باید برای ورود به این
سایت از فیلترشکن استفاده کنند.

ویژه
کوالکویچ با پسرش به ایران
آمد

پس از پایان رقابتهای قهرمانی والیبال جهان
به میزبانی بلغارستان و ایتالیا ،ایگور کوالکویچ
ســرمربی تیم ملی والیبال ایران طبق قرارداد
راهی کشــورش شــد تا به اســتراحت و دیدار
با خانواده بپردازد .افشــین داوری سرپرســت
فدراســیون پس از شــروع کار خود ،پیگیری
وضعیــت ایگور و بررســی برنامههای وی برای
ســال آینده را در دســتور کار قرار داد .پس از
مکاتبات فــراوان و هماهنگیهــای الزم مقرر
شــد کوالکویچ برای مالقاتی حضوری به تهران
ســفر کند تا ضمن نشســت با افشین داوری،
برنامههــای تیــم ملی برای ســال آینده مورد
بررســی قرار گیرد .ســرمربی تیم ملی بامداد
دیــروز به همراه فرزند خود وارد تهران شــد و
بعدازظهر چهارشــنبه با حضور در دفتر افشین
داوری به بررســی برنامههای تیم ملی و بحث
درخصوص اتفاقات جاری پرداخت.

شهنازی :کمیته المپیک باید عضو مجمع فدراسیون فوتبال شود!

شهنازی دبیر کمیته ملی المپیک درباره حاشیههای ایجاد شده در
خصوص تغییرات احتمالی اساسنامه کمیته ملی المپیک در دو پست
خزانه دار و دبیــرکل در فاصله یک هفته مانده به برگزاری مجمع
عمومی کمیته گفت« :ما در کمیته روند آرامی را سپری میکنیم .اما
بعضی از دوستان شما در رسانه عالقهدارند که حاشیهها را بسازند.
تغییراتی در اساسنامه جدید قرار است ایجاد شود ،تغییراتی است که
نیاز بوده رخ بدهد .آقای صالحیامیری بارها در صحبتهای خود به
این تغییرات اشاره کردهاند .ما در هیئت اجرایی هیچ مشکلی از این

بابــت نداریم و در آینده هم این روند ادامه پیدا خواهد کرد .به قول
صالحیامیــری ما در ورزش به قدری کار داریم که اصال وقتی برای
حاشیهها نداریم ».دیروز درحالی قرار بود مجمع عمومی فدراسیون
فوتبال برگزار شــود که علیرغم انجام مراتب الزم جهت برگزاری
این مجمع اما سایت فدراســیون خبر از لغو مجمع داد که به نظر
میرســد این اتفاق بیارتباط با اجرایی شدن قانون منع بکارگیری
بازنشســتگان نیست .شــهنازی در واکنش به این اتفاق میگوید:
«این روزها روزهای حاشیههاســت .من اصال در جریان علت تاخیر

در برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال نیستم و از طریق اخبار مطلع
شدم .البته میدانید که در کمال تعجب کمیته ملی المپیک عضو
مجمع عمومی فدراسیون فوتبال نیست .من از این تریبون استفاده
میکنم و میگویم این انتظاری است که جامعه ورزش دارد .شاید در
آن مقطع که اساسنامه فدراسیون فوتبال نوشته شد ،نیازی نبود که
کمیته عضو باشد ،اما به نظر میرسد اکنون جامعه ورزش این انتظار
را دارد که کمیته المپیک عضو مجمع فدراسیون فوتبال باشد .البته
صحبتهای من گلهآمیز نیست».

نخستین کنگره بینالمللی حقوق ورزشی آغاز به کار کرد

مالنی شرر :احکام دادگاه کاس برای فیفا الزماالجراست

نخســتین کنگــره بینالمللی
حقوق ورزشــی توســط کمیته
ملــی المپیک و با همــکاری انجمن بینالمللی
زنان حقوقدان ورزشی ( )Wislawدیروز افتتاح
شد .دکتر پرند عزیزی مشاور حقوقی کمیته ملی
المپیک و دبیر علمــی کنگره با تاکید بر اینکه
حقوق ورزشــی و قراردادهای بینالمللی ،حقوق
رســانه و ورزش ،مبارزه بــا دوپینگ ،حکمرانی
مطلوب در سازمانهای ورزشی ،دیوان بینالمللی
داوری ورزش (کاس) و نظام حلو فصل اختالفات
در  FIFAاز مهمتریــن محورهــای این کنگره
است ،میگوید« :تجاری شدن ورزش باعث شده
تا مشکالت و دعاوی زیادی در سطح بینالمللی
ص در بخش آقایان به وجود بیاید .شــاید
بخصو 
همیــن مســئله هم باعث شــده تــا در دیوان
بینالمللی داوری ورزش ،بیشــتر از حقوقدانان
آقا استفاده شــود ».او با اشاره به اینکه انجمن
بینالمللی زنان حقوقدان ورزشی از  2سال پیش
فعالیت خود را آغاز کرده ،به تشــریح بخشی از
فعالیتهای  Wislawپرداخت« :این انجمن در
تاریخ  1 5نوامبر  2016توسط  3وکیل زبده خانم
در کشور سوئیس تشکیل شد و اکنون  316عضو
از  49کشور دنیا دارد .از مهمترین اهداف تشکیل
این نهاد آشنایی بانوان حقوقدان ورزشی با قوانین
بینالمللی ،ارزیابی ســاالنه جهت شناســایی و
اطالع از بانوانی که در این زمینه فعالیت میکنند،
ارتقای سطح علمی این اعضا و ایجاد فرصتهای
شغلی در بحث حقوق ورزشی است».
ق بینالمللی ورزش مانع از
آگاهی از حقو 
وقوع ضرر میشود
شاهرخ شــهنازی ،دبیرکل کمیته ملی المپیک
که معتقد اســت پیش از این درخصوص حقوق
ورزش ،کنگرههایــی در ایران برگزار شــده بود،
تاکید میکند هرچه بیشــتر از متخصصان این
حوزه بــرای حضور در ایــران و برگزاری کنگره
دعوت به عمل آید ،درواقع یک نوع سرمایهگذاری

صورت گرفته اســت .او با اشاره به اینکه جامعه
ورزش ایران بــه افزایش ســطح آگاهی حقوق
بینالملل خود نیازمندند ،میگوید« :ما در ورزش
در بخش باشگاهی و ملی ،تیمهای زیادی داریم
که نیازمند آگاهی در حقوق بینالملل ورزشــی
است و بارها در این امر آسیب دیدهایم .به همین
منظور معتقــدم که میتوانیم با تشــکیل یک
مجموعه ارتباط معنــادار و ادامهداری با اعضای
وســیلو ایجاد کنیم .در برخی رشتهها در بخش
باشــگاهی و عرصههای بینالمللــی بعضا دچار
ظلمهایی میشــویم و متعاقب آن نیازمند دفاع
از حقوق بینالمللی خود هســتیم .البته قوانین
رشتهها متفاوت است ،اما اصل و روح کلی آنها
را باید بدانیم .کشورهای دیگر در این زمینه کار
کردند و به موقع و درســت از حقوق خود دفاع
میکنند .حال آنکه ما در تنظیم قراردادها بارها
دیدهایم که باشــگاههایمان ضرر دادهاند .ضمن
اینکه در المپیکها و بازیهای آسیایی متعدد به
شخصه شاهد نمونههایی بودم که ورزشکارانمان
از داوری ضرر دیدند .این درحالی است که آگاهی
از مقررات حقوق بینالمللی ورزش مانع از وقوع

«مشــکل ما این است که رســانه را آسان گرفتهایم و
فکر میکنیم که در رسانههایی مانند رادیو ،تلویزیون،
نوشــتاری و دیداری کار کردن ،آسان است .همچنین
نسبت به کار کردن در رسانه بسیار بیتفاوت هستیم،
در حالی که ابتدا باید مایه کار و اســتعداد در آن فرد
فراهم باشــد و مســیرهایی را در نظر بگیرند که افراد
نتوانند به راحتی به کار در رســانهها دسترســی پیدا
کننــد ».او درباره نحوه پاســخ دادن علی انصاریان به
گزارشگر اهل افغانستان ،اظهار کرد« :من این واکنش
آقای انصاریان را نمیپسندم .اگر قرار بود به بیحرمتی
که از طرف یک بیگانه انجام شــده ،واکنش نشان داده
شود ،باید یک مقام رسمی کشور که اهل رسانه است،
پاســخ بدهد .همچنین مشــکل اصلی ما این است که
کار در دســت افراد کاردان نیســت؛ یعنی افرادی در
رســانهها کار میکنند که اینکاره نیستند و رسانه را
درست نمیشناســند ،حال فرقی نمیکند اهل کشور
افغانستان یا ایران باشند ».این گزارشگر ورزشی باسابقه
ادامه داد« :ما مقولهای به اســم ن ُرم اســتاندارد داریم؛
بنابراین افرادی که میخواهند در رسانه کار کنند ،باید
دورههــای کامل را بگذرانند و افــراد جوانی که به این
کار وارد میشــوند زیرنظر افراد با تجربه کار کنند .اما
ما در را باز میکنیم و هرکس از راه نرسیده کارشناس،
مجری و گوینده میشود .این مسائل باعث خواهد شد
که این اتفاقات را در برنامههای مختلف ببینیم .به نظرم
هم گزارشگر اهل افغانســتان و هم علی انصاریان کار
نادرســتی کردهاند ».منصوریان با اشــاره به اینکه هر
برنامهای باید اتاق فکر داشــته باشد ،گفت« :برنامهای
که تولید و پخش میشود نه تنها باید اتاق فکر داشته
باشد ،بلکه باید عوامل آن از مدتها قبل شناخته شوند
و مسیریابی درباره برنامه انجام بگیرد که بدانیم یک یا

بودجه 3،2تیم به اندازه  ۲برابر بودجه سپاهان است
امیر قلعهنویی سرمربی پیشــین تیم ملی فوتبال ایران معتقد است شاید
تیمهای دیگر هم توانایی زدن  ۵گل به یمن را داشــته باشــند .قلعهنویی
درباره حضور اعضای تیم فوتبال سپاهان در مشهد مقدس گفت« :از باشگاه
پدیده تشــکر میکنم .به دعوت این باشگاه برای بازی تدارکاتی به مشهد
آمدیم ».وی درباره شــرایط تیم فوتبال سپاهان گفت« :با تمام مشکالتی
که در نیمفصل اول داشتیم و نامهربانیهایی که در حق باشگاه سپاهان رخ
داد ،شــرایط خوبی داریم ،اما ایجاد شرایط خوب در ایران ،آسانتر از نگه
داشتن آن است .باید تالش کنیم این شرایط را حفظ کنیم .به هیئتمدیره
و مدیرعامل ســپاهان برنامه دادیم و میدانیم شرایط بازیها در نیمفصل
دوم سختتر میشــود .رقبای ما عملکرد خوبی در نقلو انتقاالت دارند و
بودجه 3،2تیم به اندازه  2برابر بودجه ماســت ».ســرمربی تیم سپاهان
درمورد عملکرد این باشگاه در فصل نقلو انتقاالت ،با اشاره به جذب علی
قربانی تصریح کرد« :او بازیکن باکیفیتی اســت و میتواند در چند پست
به ما کمک کند .امیدواریم قربانی در نیمفصل دوم شــرایط خوبی داشته
باشــد و به ما کمک کند .تالش میکنیم یک وینگر و یک هافبک بازیساز
به خدمت بگیریم .برای حفظ جایگاه خود فعالیت کرده و تالش میکنیم
با تقویت نقاط قــوت و برطرف کردن نقاط ضعف ،اردوی خوب و آمادگی

این ضررها خواهد شــد .ما باید اطالعات خود را
در زمینه حقوق ورزشــی بهروز کنیم تا از حقوق
ورزشکاران در صحنههای بینالمللی دفاع کنیم.
بر همین اساس تالش داریم تا کنگرههای دیگری
در این زمینه برگزار کنیم».
دانستن مسائل حقوقی در بخش فوتبال
حائز اهمیت است
مالنی شرر عضو ویسلوو موسس سازمان حقوق
جهانی در حاشیه افتتاحیه کنگره حقوق ورزشی
در ایران میگوید« :درست است که ایران دارای
پتانســیلهای خوبی در فوتبال اســت اما یکی
از بهترین روشها این اســت که موارد حقوقی
فوتبال از ابتدا آموزش داده شود .چون در بخش
فوتبال مسائل حقوقی بسیار حائز اهمیت است.
کارگاه آموزشــی که اکنون دارم ،کمک بسزایی
در صنعــت فوتبــال و آموزش مــوارد حقوقی
آن خواهــد کرد ».او در خصــوص تعامل فیفا و
کاس یادآور شــد« :فیفا و کاس همکاری بسیار
خوبــی با هم دارند و احــکام دادگاه کاس برای
فیفــا الزماالجراســت ».او در خصــوص اینکه
جایگاه حقوق ورزشی ایران در رشته فوتبال در

مقایسه با دنیا چگونه است ،میگوید« :ورزش به
ســرعت در دنیا د ر حال گسترش است و به جز
چند کشــور که در این امر پیشرفتهتر هستند،
در ســایر کشورها کمتر دیده شده است .االن به
خاطــر دعاوی زیادتر فوتبال ،این بخش در حال
گسترش است ،بخصوص اینکه در بخش بانوان
با معرفــی زنان برای تبــادل اطالعات کارهای
خوبی انجام شده است».
هدف ویسلو وصل کردن زنان حقوقدان
سراسر دنیا به یکدیگر است
نورای اکســی مــدرس ورزش و حقوق بشــر از
ترکیه نیز با تشریح دالیل تشکیل انجمل ویسلو
میگوید« :انجمن ویسلو(انجمن بینالمللی زنان
حقوقدان ورزشی) به این علت تشکیل شد تا زنان
متخصص حقوق ورزش را در دنیا شناسایی و به
هم وصل کند و آنها به دنیا معرفی شــوند .در
ورزش مردان همیشه پیشقدم هستند و ما هم
راه را آغاز کردیم و نیازمند حضور زنان حقوقدان
بیشتری در این انجمن هستیم .خیلی از کشورها
مثل ایــران و ترکیه چون متخصص و همچنین
آگاهی کمتری نسبت به کاس دارند ،با مشکالتی
روبهرو هســتند ،ولی آلمان و آمریکا موسسات
داوری دارند و در این زمینه جایگاه خوبی حتی در
جهان دارند .ما میتوانیم با آموزش افراد را فعال
و آنها را در جهان صاحب کرســی کنیم ».عضو
دادگاه عالی ورزش میگویــد« :یکی از کارهای
من این بود که دانشــجویانم را به سوئیس بردم
و با دادگاه کاس آشــنا کردم .آنها آموزش را در
این حالت فراموش نمیکنند و از نزدیک با فضای
آن آشــنا شــده و همچنین در این رفتو آمدها
در این دادگاه به چهرههای آشنا تبدیل میشوند.
کمیته ملی المپیک شما هم باید دانشجویان و یا
حقوقدانهای ورزشــی خود را به سوئیس ببرند
تا با فضا و شــرایط آشنا شوند ».گفتنی است در
حاشیه افتتاح نخستین کنگره بینالمللی حقوق
ورزشی ،از تمبر کنگره رونمایی شد.

از پاسخ تا عذرخواهی انصاریان!

حاشیههای اظهارنظر گزارشگر افغان
گزارشــگر افغان مسابقه ایران و یمن در هنگام گزارش
این بازی و پخش صحنههایی از شــادی تماشــاگران
حاضر در اســتادیوم ،به نحوه پخش مسابقات ورزشی
از صداوسیمای ایران اشــاره و اینگونه عنوان میکند
که ایرانیها این تصاویر را با  2دقیقه تاخیر میبینند یا
اصال نمیبینند .ویدئوی مربوط به اظهارنظر گزارشــگر
افغان ،در روزهای اخیر بارها در شــبکههای اجتماعی
دست بهدست شــده و انتقادهای جدیدی را نسبت به
نحوه پخش مسابقات در صداوســیما به همراه داشته
اســت .درپی این اتفاق ،علی انصاریان که اجرای برنامه
«ورزشگاه» شبکه پنج سیما را برعهده دارد ،سهشنبه
شب به اظهارات گزارشگر افغان واکنش نشان داد و در
بخشی از صحبتهایش با تقلید لهجه او ،خطاب به وی
اظهار کرد« :ما چیزهایی دیدیم که شما ندیدید .درباره
کشــوری حرف میزنی که خیلی مدیون آن هســتی.
برای همین ســعی کن گزارش بدهــی و کاری به این
مسئله نداشته باشــی ».صحبتهای علی انصاریان در
تلویزیون ،واکنش بسیاری از کاربران در فضای مجازی
را به دنبال داشــت و اغلب رفتار او را به نقد کشیدند.
اما علی انصاریان که به تازگی اجرای برنامه ورزشــگاه
را در شبکه تهران برعهد ه گرفته ،بعد از چند ساعت با
انتشــار ویدئویی در فضای مجازی ،از مردم افغاستان
عذرخواهی و اعالم کرد که ســخنش صرفا در پاســخ
به گزارشــگر بوده و این گزارشــگر نباید درباره چنین
موضوعــی نظر مــیداد .همچنین اضافــه کرد که هر
ســازمان و کشــوری قانون و اصول خود را دارد و آن
شرایط به دستاندرکاران تلویزیون مربوط میشود .اما
برخی سوءاســتفاده کردند و حرفهایی زدند که به او
و برنامه ارتباطی نــدارد .درپی این اتفاقات محمدرضا
منصوریان ،گزارشــگر باســابقه ورزشی به ایسنا گفت:

زاویه نگاه شما

 2ماه دیگر چه کاری را در برنامه انجام خواهیم داد».
قیصاری :قصدم توهین به مردم ایران نبود
الزم بــه ذکر اســت که بعد از حاشیهســاز شــدن
صحبتهای امانا ...قیصاری گزارشــگر افغانســتانی،
او در گفتوگــو با فارس ،گفــت« :من به عنوان یک
گزارشگر فوتبال هیچ قصدی از حرفی که درخصوص
سانسور زدم نداشتم و این جمله همانموقع به ذهنم
رســید که به تماشاگرانی که از این موضوع بیاطالع
هســتند ،بگویم .فکر میکنم گفتــن نکات جذاب و
جالبتوجه کاری است که همه گزارشگران برجسته
دنیا از جمله آقای عادل فردوسیپور و آقای خیابانی
نیــز آن را در هنگام گزارشــگری انجــام میدهند.
ایران همســایه و دوست افغانستان است و من رابطه
بســیار خوبی با ایرانیان دارم .باید به صراحت بگویم،
هیچگونه قصد توهین یا تمســخر نســبت به مردم
بزرگوار ایران نداشتم ».او درخصوص ویدئوی منتشر

شــده از علی انصاریان بازیکن سابق تیم ملی فوتبال
ایران نیــز گفت« :بهنظرم این کار در شــان بازیکن
بزرگی چون آقای انصاریان نبود و این ســبب شــد
تا بسیاری از کاربران شــبکههای اجتماعی به او نیز
واکنشهایی نشــان دهند .اما باید بگویم این مسائل
ب ه هیچوجه نمیتواند در روابط  2کشــور خللی وارد
کننــد ».او افزود« :من در ابتدای گزارش خود به این
نکته که ایران تیم اول فوتبال آسیاست ،اشاره کردم
و قهرمانی این تیم را در  3دوره از جام ملتهای آسیا
( 1972 ،1968و  )1976ســتودم .در طول گزارشم
نیــز از موفقیتهای تیــم ملی فوتبال ایران بســیار
ســخن گفتم و از بازیکنانی که ایــن تیم در اختیار
دارد و تواناییهای آنها تعریف کردم .حتی به حضور
پرســپولیس در بازی پایانی لیگ قهرمانان آسیا نیز
اشاره کردم و آن را ارزشمند خواندم ،چراکه نمیتوان
قدرت فوتبال ایران را انکار کرد».

قلعهنویی :تیمهای بیکیفیت سطح جام ملتها را پایین آوردهاند
مناسبی داشته باشیم .شاید هفته آینده اردوی 10روزهای در ترکیه برگزار
کنیم .خداراشــکر اینجا شــرایط خوبی دارد و از همه ،بخصوص هواداران
خوب ســپاهان تشــکر میکنم ».قلعهنویی که با برنامه و اما ورزش رادیو
جوان گفتوگــو میکرد ،درباره حضور تیم ملی ایــران در جام ملتهای
آسیا خاطرنشان کرد« :بحث بیرونی تیم ملی مهم است و خواهش میکنم
مسائل بیرونی یکجا تمام شــود .همه جای دنیا از فوتبال لذت میبرند،
اما در کشــور ما چند سال است که شــاهد این مسئله نیستیم .شاید این
موضوع به خاطر مدیریت غلط یا رفتار اشــتباه افرادی چون من باشــد .از
همه خواهش میکنم این بحثها را تمام کنیم .هر کســی که یک روز در
فوتبال زحمت کشــیده ،گردن ما حق دارد .مسائل بیرونی را کنار بگذاریم
و به دنبال زیبایی فوتبال در زمین باشــیم ».وی درخصوص مسابقات جام
ملتهای آســیا و کیفیت این رقابتها ،با بیان اینکه صحبت در این باره
االن زود اســت ،گفت« :افزایش تعداد تیمها و حضور تیمهای بیکیفیت،
باعث کاهش کیفیت رقابتها شده است .شاهد بودیم که پزشکان تیم یمن
در بازی مقابل ایران کیف نداشــتند! باید از دور دوم جام ملتهای آســیا
که عیار مسابقات مشخص میشود ،درباره این رقابتها صحبت کنیم .تیم
ملی ایران شروع خوبی داشت ،اما شاید تیمهای دیگر هم همین تعداد به

یمن گل بزنند ».فیفا ،یوفا و  AFCزیبایی فوتبال را میگیرند و بیشــتر
به دنبال درآمدزایی هستند ،ســرمربی پیشین تیم ملی ایران ضمن بیان
این جمله گفت« :شاید با افزایش تیمها در جامجهانی ،چنین اتفاقی برای
این مســابقات هم رخ دهد .این فدراسیونها به فکر درآمدزایی هستند و
همین باعث از بین رفتن لذت دور مقدماتی میشود .این دوره تیمهایی در
جام ملتهای آســیا شرکت میکنند که عیار رقابتها را پایین میآورند».
قلعهنویی در پاسخ به این پرسش که چه تیمهایی به فینال جام ملتهای
آســیا میرســند ،اظهار داشــت« :صحبت در این باره االن زود است ،اما
تجربه 40ساله من میگوید در بازیهای حذفی مسائل زیادی دخیل است.
ممکن است برخالف محاســبات کادر فنی ،یک بازیکن اخراج شود یا آن
روز ،روز تیم شــما نباشد .چه کسی فکر میکرد رئالمادرید در برنابئو2 ،
گل(مقابل رئال سوســیداد) دریافت کند و چند گل هم نخورد؟ شاید هم
اشتباهات داوری علیه تیم شــما باشد .این مسائل در مرحله حذفی مهم
اســت .در جلسهای که در هلســینکی بودیم ،پس از موضوع تیمسازی و
موفقیت مربی و تیم ،نوشــته بود که یک مربی باید شــانس داشته باشد.
شــانس در قهرمانی یک تیم دخیل است .تیم ملی ایران دارای بازیکنان و
قدرت خوبی است و لیاقت قهرمانی دارد».
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هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
اگر مسلمان نیستی ،الاقل آزاده باش؟ هوادار پرسپولیس قدری انصاف
داشــته باش .موفقترین تیم آســیا با  ۴بار قهرمانی و ۲ ...ســتاره(تیم
اســتقالل) به خاطر بیپولی نتوانســته حتی یک بازیکن جذب کند و ۳
بازیکن هم خروجی داشــته و در مقابل  ۶بازیکن جذب که هر نفرشــان
مثل بازیکن کروات  ۱۰میلیارد تومان برای یک فصل هزینه دارد!
آقای کیروش به کشور جنگ زده  5تا گل زدن کریخوانی نداره! درود
بر برانکو که با دست خالی به فینال رسید.
امسال هم همانند  2سال گذشته پرسپولیس قهرمان ایران میشه.
تیمی که  ۵ساله لیگ نداره رو بردی ،فکر کردی قهرمان آسیا شدی؟
حمایتهایــی که فدراســیون از کیروش کرد ،یک ســومش از برانکو و
پرسپولیس میشد ،قهرمان آسیا میشد.
آقايون اســتقاللى ،شما که دم از پول بيتالمال ميزنيد ،برويد به فکر
تيم خودتان باشــيد که بازيکن خارجى به درد نخور ميخريد و به هيچ
درد نميخورند و با پولهاى فراوان و بدون بازى قراردادشــان را فســخ
ميکنيد ،حتما چاپ شود .ممنون.

اخبار
محجوب مدالهایش را به حرم امامرضا(ع)
تقدیم میکند

جواد محجوب نماینده ســنگین وزن تیم ملی جودو ایران که این روزها
به دلیل عمل جراحی به دور از اردوهای تیم ملی است ،به شدت درحال
پیگیری درمان زانوی خود اســت تا قبل از پایان ســال جاری به اردوی
تیم ملی ملحق شــود .با توجه به درخواستی که محجوب  8ماه پیش به
مسئوالن فرهنگی آســتان مطهر امام رضا (ع) ارائه کرده بود ،او تصمیم
گرفته تعدادی از مدالهای خود را به موزه حرم مطهر امام رضا (ع) اهدا
کند .این مراسم امروز برگزار خواهد شد .محجوب مدال طالی مسابقات
قهرمانی آســیا ،طالی کاپ آزاد اروپا و مدال نقره گرندپری ترکیه را به
موزه حرم مطهر امام رضا(ع) تقدیم خواهد کرد.

هاشمی خادم امامزاده علی صالح(ع ) شد

علی هاشــمی قهرمان وزنهبــرداری جهان ،خادم بــارگاه امامزاده علی
صالح(ع) شــد .به گزارش فارس ،علی هاشمی قهرمان  2دوره مسابقات
جهانی و عنواندار المپیک آســیایی همواره در میادین ملی و بینالمللی
بــا ندای (یا خاص علی) که مدد گرفتن از امامزاده علی صالح(ع) اســت
به مصاف حریفان میرود .امامــزاده علی صالح(ع) در صالح آباد از توابع
شهرستان مهران از استان ایالم قرار گرفته است.

حضور فرنگیکاران در ترکیه و مجارستان

طبق برنامهریزی کادر فنی تیم ملی کشــتی فرنگی ،دومین مرحله اردوی
فرنگــیکاران از  24دی ماه آغاز و تا زمان حضور در ســیو نهمین دوره
رقابتهــای بینالمللی جام تختی( 4و  5بهمــن) ،ادامه مییابد .تیم ملی
تا زمان اعزام به رقابتهای قهرمانی آسیا در چین( 3تا  8اردیبهشت )98
چند مرحله اردو و حضور در  2تورنمنت بینالمللی وهبی امره ترکیه (12
تا  14بهمنماه) و جایزه بزرگ مجارستان ( 4و  5اسفندماه) ،به عنوان یکی
از تورنمنتهای رنکینگ سیستم اتحادیه جهانی را در برنامه خود دارد.

ســوژهــ

آیا  AFCپیشنهاد مهدویکیا را اجرایی میکند؟

مهدی مهدویکیا در دیدار با شــیخ سلمان رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا پیشنهاد داد تا در
لیگ قهرمانان آســیا و یک روز پیش از رویارویی تیمها ،تیمهای جوانان  2باشــگاه با هم بازی کنند .به
گزارشورزش سه ،این اتفاقی است که در چند کشور اروپایی رخ میدهد .در لیگ برتر و یک روز پیش
از مصاف تیمهای اصلی تیمهای زیر 20ســال 2باشــگاه با هم مسابقه میدهند .از جمله کشورهایی که
لیگ برتر را در این رده ســنی هم برگزار میکنند ،بلژیک اســت .به واقع تیمهای شرکتکننده در لیگ
برتر جوانان همان تیمهای شــرکتکننده در لیگ برتر بزرگســاالن هســتند و جدال آنها هم یک روز
پیش از مسابقه تیم بزرگساالن است .شیخ سلمان از این ایده مهدی مهدویکیا استقبال کرد اما اجرایی
کردن آن را منوط به موافقت باشــگاهها دانســت! این طرح ممکن اســت در نشست آتی کمیته اجرایی
مطرح شــود و اجرایی شدن آن البته کمی زمانبر خواهد بود ،به این خاطر که جدول مسابقات پیشرو
برنامهریزی شــده است .رئیس کنفدراسیون فوتبال آســیا به این نکته اشاره کرد که اجرایی کردن این
طرح برای باشگاهها بار مالی خواهد داشت و در صورتی که باشگاهها از اجرای آن استقبال کنند آن را در
فوتبال آسیا پیاده خواهیم کرد .جالب اینکه بدانید در حال حاضر تیمهای تهرانی که در بیشتر مواقع از
تیمهای حاضر در لیگ قهرمانان آسیا هستند ،تیمهای جوانان خود را در لیگ برتر جوانان کشور شرکت
نمیدهند به این خاطر که حضور در لیگ برتر جوانان کشور برای آنها هزینه دارد.

منصوریان :برخی دوست ندارند تیم ملی قهرمان آسیا شود

علیرضا منصوریان دستیار پیشــین کارلوس کیروش با اشاره به نخستین پیروزی تیم ملی ایران در جام ملتهای
آسیا به مهر گفت« :همانطور که از این تیم انتظار میرفت ،یک پیروزی بیحرفو حدیث و پر گل به دست آمد تا
خوشبختانه تیم ملی ایران گام نخست را برای قهرمانی آسیا محکم برداشته باشد ».سرمربی ذوبآهن بیان داشت:
«کارلوس کیروش کارش را خوب بلد است و با همه مشکالتی که وجود داشت این تیم را در اوج وارد جام ملتها
کرد .یکی از عواملی که ممکن است تیم کیروش را آزار داده و آنها را از مسیر قهرمانی دور کند ،اضافه شدن فشار
روانی است که بر اثر باال بردن توقع از آنها ایجاد میشود .متاسفانه به نظر میرسد که گروه یا جریانی هستند که با
استفاده از همین شیوه قصد ضربه زدن به تیم ملی را دارند .جریانی که من آنها را نمیشناسم اما منافعشان ایجاب
میکند تیم ملی در این مسابقات نتیجه نگیرد .الزمه قهرمان شدن در یک تورنمنت همدلی و عزم ملی است و همه
اقشار و ارکان فوتبال یک کشور باید خواهان قهرمانی باشند .من این همدلی را نزد بازیکنان تیم ملی و اعضای کادر
فنی میبینم اما متاســفانه در داخل همه خواهان قهرمانی تیم ملی نیســتند که این میتواند یک مانع بزرگ برای
جلوگیری از قهرمانی ایران باشد .پیش از اعزام تیم ملی به این مسابقات با کیروش صحبت کردم و صریحا به خود او
گفتم نظر من این است که این تیم حتما تا فینال مسابقات پیش خواهد رفت و انشاا ...قهرمان آسیا هم خواهد شد».

