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سوژه

داوری :اردالن فقط برای احوالپرسی به فدراسیون آمده بود ،نه گرفتن پست و مقام

معرفی رقیبان تیم ملی
والیبال در راه المپیک

فدراســیون جهانی والیبال گروهبندی مسابقات
انتخابــی المپیــک ۲۰۲۰را معرفی کــرد .به
گــزارش روابط عمومــی فدراســیون والیبال،
فدراســیون جهانی والیبال اعــام کرد که تیم
ملی والیبال ایران در مرحله گروهی رقابتهای
المپیک ۲۰۲۰در گروه پنجم با تیمهای روسیه،
کوبا و مکزیک همگروه خواهد بود و در این گروه
باید شانس رسیدن به مسابقات المپیک را دنبال
کند .گروهبندی این مسابقات ب ه این شرح است:
گروه یک :برزیل ،مصر ،بلغارستان ،پورتوریکو
گروه دو :آمریکا ،بلژیک ،هلند و کره جنوبی
گروه سه :ایتالیا ،صربستان ،استرالیا و کامرون
گروه چهار :لهستان ،فرانسه ،اسلوونی و تونس
گروه پنج :روسیه ،ایران ،کوبا و مکزیک
گروه شش :کانادا ،آرژانتین ،فنالند و چین
الزم به ذکر است تیمهای اول هر گروه مستقیما
راهی المپیک ۲۰۲۰خواهند شد و تیمهایی که
در این مرحله موفق به دریافت جواز حضور در
مسابقات المپیک نشوند ،در ژانویه( ۲۰۲۰دی
و بهمن )۹۸شــانس خود را مجــددا آزمایش
خواهند کرد .میزبان این مرحله از مسابقات به
زودی معرفی خواهد شد.

ویژه
گلریزان جامعه کشتی برای۵۰
بیمار سرطانی

مراســم گلریزان کشتیگیر ســابق و مبتال به
ســرطان با حضــور تعدادی از کشــتیگیران،
پیشکســوتان و ملیپوشان کشــتی ،پنجشنبه
در ســالن کشــتی مرحوم توفیــق جهانبخت
برگزار شــد .به گزارش ایســنا ،این مراســم با
همکاری فدراسیون کشــتی و موسسه خیریه
سیدمحمدحســین رضوی برگزار شــد و هدف
از برگــزاری آن دادن روحیه و حمایت مادی و
معنوی از  ۵۰بیمار تحت حمایت این موسســه
خیریه ،به ویژه احســان میرزایــی در مبارزه با
بیماری سرطان است .ورزشــکاران و حاضران
در این مراســم ،این کشتیگیر را برای دقایقی
تشویق کردند تا وی را در مبارزه با این بیماری،
حمایت و همراهی کنند .میرزایی ،کشــتیگیر
پیشــین در رشــته کشــتی آزاد و گراپلینگ،
 ۲۳ساله اســت و از یک سال پیش به بیماری
ســرطان لنفاوی مبتال شده اســت .او در این
مراسم گفت« :واقعا از این حرکت روحیهبخش
خوشــحال هستم و امیدوارم بتوانم زودتر از آن
چه فکر می کردم ،به کشتی باز گردم».

سارا اصالنی

سرپرستی مجدد خوشخبر در گرو رای مثبت کوالکوویچ!

ایگور کوالکوویچ تا سال ٢٠٢٠ماندنی شد .قرارداد
ســرمربی تیم ملی والیبال درحالــی امروز امضا
میشود که افشــین داوری سرپرست فدراسیون
در مصاحبه با خراســان به تشریح مباحث مطرح
شــده در جلسه  5ســاعته اخیرش با کوالکوویچ
پرداخــت .او که تاکید دارد در قرارداد جدید ایگور
افزایش دستمزدی اتفاق نیفتاده ،از تبیین اهداف
فدراسیون در المپیک 2020برای مرد مونتهنگرویی
خبر داد .شــایعه حضور امیر خوشخبر در پست
دبیری فدراســیون درحالی باال گرفته که داوری
ضمن رد این موضوع ،احتمال برگشت خوشخبر
در کسوت سرپرست تیم ملی را هم منوط به نظر
سرمربی تیمدانست! او درحالی این موضوع را پیش
کشید که در واکنش به مخالفت احتمالی ایگور با
سرپرستی مجدد خوشخبر ،پاسخ روشنی نداد.
در جلســه با کوالکوویچ به چه توافقاتی
رسیدید؟
این جلسه پیامد متمم قراردادی بود که در برج 3
سال  97با کوالکوویچ منعقد شده بود .در آن متمم
آمده بود که کوالکوویچ به مدت  2ســال دیگر به
کار خود در ایــران ادامه دهد .ضمن اینکه در آن
متمم اشاره شده بود که تمام بندها ،مسائل و موارد
قرارداد جدید ایگور ،همچون قرارداد قبل باشد .با
توجه به شرایط اقتصادی موجود ،طبیعی بود که
نشستی با او داشته باشیم تا هم از برنامههای ایگور
مطلع شــویم و هم از نظــرات او درخصوص تیم
کاریاش .در جلسه  5ساعتهای که روز چهارشنبه
با کوالکوویچ داشــتیم در خصوص کلیات قرارداد
به تصمیم نهایی رســیدیم .مقرر شد بعد از آنکه
ایجنت ایگور قرارداد را دید ،امروز جلسه تکمیلی
برای امضا و عقدقرارداد برگزار شود.
مدتی است که حرفو حدیثها درخصوص
مفاد قرارداد ایگور باال گرفته .قرارداد جدید
او با قرارداد قبلی چه تفاوتهای دارد؟
درحال حاضر نمیتوانم به تغییرات صورتگرفته در
قرارداد جدید اشــاره کنم .بعد از نهایی شدن این
قرارداد(امروز) تفاوتها را اعالم خواهیم کرد.
باید منتظر افزایش دســتمزد در قرارداد
جدید ایگور باشیم؟
خیر .قــرارداد جدیــد کوالکوویچ اصــا افزایش
دستمزدی نداشته است.
فدراســیون ایران چیزی معــادل  8ماه
حقوق عقبافتاده به ایگور بدهکار است .این
موضوع را تایید میکنید؟
بلــه ،این موضوع مــورد تایید اســت .اما حقوق
عقبافتاده کوالکوویچ  8ماه نیست .مجموع بدهی

ما به ایگور و دســتیارانش معادل  8ماه میشود؛
شامل  5ماه مطالبه به تعویق افتاده ایگور ،به اضافه
 3ماه حقوق عقبافتاده دستیارانش .ضمن اینکه
با کمک وزارت ورزشو جوانان مطالبات به تعویق
افتاده ایگور را فراهم کردهایم.
فردا(امروز) مطالبات کوالکوویچ را پرداخت
خواهید کرد؟
تــا زمانی که ایگور در ایران اســت ،این رقم را به
او پرداخــت خواهیم کرد .چون تامین ارزی بدهی
ایگور نیازمند گذراندن پروســهای است .ما بودجه
ریالــی این بدهی را تامین کردهایم و فقط باید آن
را تبدیل به ارز کنیم .ممکن اســت ارز مورد نیاز
امروز تامین شود .اما قبل از اینکه او ایران را ترک
کند(چهارشنبه) ،طلبش پرداخت خواهد شد.
کوالکوویچ طی  2ســال اول حضورش در
ایران نتوانست خواستههای جامعه والیبال
را تامین کند .آیا فدراسیون در زمان تمدید
قرارداد  2ساله دوم ایگور ،قول خاصی بابت
موفقیت تیم ملی در المپیک  2020از او گرفته
است؟
ببینید ،در زمان عقد قرارداد قید نمیشود که حتما
باید در فالن تورنمنت موفقیت کســب شــود .اما
برای رسیدن به نقطهای که هدف فدراسیون است،
کدگذاری شــده و خارج از قــرارداد مربی برایش
امتیازاتی قائل میشویم .در حال حاضر ورود تیم
ملی ایران به المپیک  2020برای فدراسیون مهم
اســت .به همین دلیل در قرارداد جدید ایگور یک
امتیاز برای رخ دادن این اتفــاق منظور کردهایم.
صعود به مرحله نهایی المپیک و کســب سکو در
این رقابتها هم از جمله مواردی اســت که برای
آن نکات انگیزشــی در قرارداد کوالکوویچ منظور
کردهایم .ضمن اینکه مشــابه این مباحث را برای
لیگ جهانی هم درنظر داریم.

زمانی که محمدرضا زنوزی مالک باشگاه گسترش فوالد(
شما بخوانید ماشینسازی فعلی!) پیشقدم شد تا سهام
باشــگاه تراکتورسازی را از تربیت بدنی سپاه و کارخانه
بخرد ،عدهای برایش هورا کشــیدند و خوشحال شدند
اما کسانی که اهل فن بودند و باتجربه قصه تلخ حسین
هدایتی و باشگاه استیل آذین را یادآوری کردند و نسبت
به عواقب این تصمیم هشدار دادند .زنوزی با پول و دالر
و اســم و رسمش جلو آمد و تراکتورسازی را خرید و با
آوردن جان توشاک و چند بازیکن خارجی و جذب چند
ملیپوش ایرانی حسابی سرو صدا کرد و به زعم خودش
پرستارهترین و گرانترین تیم لیگ ایران را ساخت .اما
سرخپوشان تبریزی که امید بسیاری داشتند تا در لیگ
هجدهم به ناکامیهای چند فصل اخیر پایان دهند لیگ
را بد شروع کردند و توشــاک تا هفته نهم بیشتر دوام
نیــاورد و درحالی که تراکتور در میانههای جدول بود و
در مرحله اول مسابقات جام حذفی حذف شده بود ،کنار
گذاشته شد آنهم با یک چمدان دالری که بابت قرارداد
گرانقیمتش گرفت و رفت! آن روزها صحبت از حضور
یک مربی سرشناس خارجی دیگر روی نیمکت تراکتور
بود امــا محمد تقوی مربی ایرانی ســاکن انگلیس که
دستیار توشاک شده بود ،هدایت موقت تیم را پذیرفت
و چنان ســر و سامانی به تیم بحرانزده تبریزی داد که
سرخپوشان با حضور در ردههای باال مدعی جام شدند.
با وجود بازی چشمنواز تراکتورسازی و نتایج خوب این

تیم و رضایت هواداران حاشــیه و شــایعه دست بردار
تراکتور و تقوی نبود و هر روز رسانهها از مذاکره مالک
باشــگاه با یک مربی خارجی و اولتیماتوم به تقوی خبر
میدادند و جایگاه او را متزلزل میدانستند .این در حالی
بود که ســرمربی موقت سرخها به دنبال تقویت تیم در
نیم فصل دوم بود و حتی برای قدرتمندتر شدن تیمش
شــخصا تالش کرد آنتونی استوکس مهاجم ایرلندی را
که ســاز جدایی کوک کرده بود ،گردانــد و این کار را
هم کرد .چند برابر شدن تماشاگران تمرین و بازیهای
تراکتورسازی هم نشان دهنده رضایت آنها از تیمی بود
که تقوی ساخته بود اما به یکباره همه چیز کن فیکون
شد و رسانهها از اســتعفای تقوی خبر دادند .سرمربی
موقت تراکتورسازان  2هفته پس از کنار رفتن علیرضا
اسدی مدیرعامل ســابق باشگاه استعفایش را نوشت و
به مالک باشگاه داد تا شــوک بزرگی به تی تیها وارد
کند .ابتدا این خبر به صورت غیررسمی منتشر شد ولی
بعد از گذشت چند ساعت ،بیانیهای از سوی این مربی
منتشــر شد که در آن آمده بود« :به نظر میرسد هدف
باشــگاه انتخاب فرد دیگری به عنوان سرمربی است و
حضور اینجانب و نتایج نیمفصل اول مســئوالن باشگاه
را در معذوریــت اخالقی قرار داده اســت؛ از این رو با
توجه به عهدی که با مالک محترم باشــگاه داشــتهام،
همچنین این نکته که نباید بیش از این بالتکلیفی (به
دلیل عدم تثبیت وضعیت اینجانب) باشــگاه تراکتور را

توان کمک به استقالل را در خودم میبینم که آمدم!
فرهاد مجیدی بدونشک یکی از اسطورههای بزرگ تاریخ باشگاه
استقالل اســت .مجیدی در گفتوگو با ســایت رسمی باشگاه
استقالل ،درباره مسائل مختلفی صحبت کرد.
چطور شد که به عنوان مربی استقالل انتخاب شدی؟
من خیلی دوســت داشتم به اســتقالل بیایم .بارها گفته بودم که دوست
دارم به اســتقالل کمک کنم .سعی کردم کالسهای خوبی بروم و نکات
آموزشــی خوبی یاد بگیرم .نزدیک به  5ماه به صورت عملی در تمرینات
تیم جوانان اســپانیول هم حاضر شــدم .امروز مدرک  Aآسیا را دارم .از
لندن (زیرنظــر اتحادیه فوتبال انگلیس) هم مــدرک مربیگری گرفتهام.
منتظر بودم تا باشــگاه از من دعوت به همــکاری کند .به هر دلیلی این
امکان تاکنون ایجاد نشــده بود تا اینکه هفته گذشــته جلسات نهایی با
مدیریت و ســرمربی باشــگاه برگزار و قرار شــد از نیم فصل به استقالل
کمک کنم.
یکبار پیشنهاد سرمربیگری استقالل را نپذیرفتید اما به عنوان
مربی به تیم اضافه شدید.

اخیرا حضور همایون اردالن (پیشکسوت
بوکس) درکنار شــما تا حدودی حاشیهساز
شده .او درحالی در جلسه شما و کوالکوویچ
حاضر بود که ســایتهای خبری به او لقب
مشاور بدون حکم را اعطا کردهاند .آیا قرار
است بوکسورها به کادر فدراسیون والیبال
اضافه شوند؟
(میخندد) .خیلی جالب شــد که این موضوع را
مطرح کردید .میدانید که من مدتی سرپرســت
فدراســیون بوکس بودم .طی مــدت حضورم در
این فدراســیون ،اردالن را فردی بســیار نجیب و
متخصص در رشته بوکس دیدم .او به جامعه ورزش
بسیار لطف دارد .به همین خاطر هرازچندگاهی به
عنوان یک دوست به من سر میزند .آن روز هم او
برای احوالپرسی به فدراسیون آمده بود و متعاقب
آن در جلســه با ایگور کنار من نشست .حضورش
در این جلســه ارتباطی با والیبال نداشت .او فقط
میهمان من بود.
پس دلواپسان نگران پست گرفتن احتمالی
اردالن در والیبال نباشند؟
(میخندد) .خیر .هیچکس نگران نباشــد .نه ما به
دنبال اعطای پستی در والیبال به اردالن هستیم و
نه او اساسا به دنبال چنین جایگاهی است .او فردی
بســیار فرهیخته و دانشمند است و اصال نیازی به
چنین پســتهایی ندارد .او از خیرین پیشکسوت
ورزش است.
پست دبیری و سرپرســتی فدراسیون،
 2پست کلیدی اســت که هنوز تکلیف آن
مشخص نشده .اخیرا شــایعه حضور امیر
خوشخبر برای هر  2پست مطرح شده بود.
با توجه به کارنامه درخشان ایشان در پست
سرپرستی ،آیا قرار است دوباره او دعوت به
کار شود؟

من هم درجایی این موضوع را خواندم .اما من فعال
نه در رابطه با پســت دبیری و نه در رابطه با پست
سرپرستی ،هیچ صحبتی با امیر خان نداشتهام .البته
ی مقام
امیر از بچههای ورزشــی بسیار خوب و عال 
است که در پست سرپرستی زحمت زیادی کشیده.
از طرفی ما در شرایط کنونی یکسری وظایف داریم
که بتوانیم والیبال را به عنوان رشتهای که ویترین
ورزش کشور است به صورت هرچه منسجمتر راهی
مســابقات مهم پیشرو کنیم .ضمن اینکه ایگور
کوالکوویچ هم دیدگاههایی درخصوص سرپرست
تیم ملی و دســتیارانش دارد .اینها تیم سرمربی
هستند که باید کامال با او هماهنگ باشند .بعد از
نهایی شدن توافقات با ایگور ،براساس پیشنهادات
او ،هم سرپرســت تیم ،هم کمکهای ایگور و هم
بازیکنان قطعی شده و کارشان را آغاز خواهند کرد.
از طرفی کنار گذاشتن خوشخبر با آن همه سابقه
و زمینهای که در پست سرپرستی تیم ملی داشته،
کار پسندیدهای نیست .کشور برای او هزینه کرده
و او امروز به ســرمایه ورزش کشــور تبدیل شده.
بنابراین اگر نواقصی در کار هست ،باید مرتفع شود.
نقاط قوت خوبی داریم که میتوان با اســتفاده از
آن به راهبری مناسب در تیم ملی رسید .درنهایت
باید انتخاب درســت و قانونمداری داشته باشیم.
لذا درحال حاضر با توجه به اینکه تیم ملی هنوز
شکل نگرفته ،درخصوص پست سرپرست تیم ملی
تصمیمگیری نشده .کارهای مربوط به اخذ ویزای
ت توسط مدیر
بازیکنان و دیگر کارهایی از این دس 
تشریفات درحال انجام است و خللی در کار نیست.
دبیر فدراسیون را هم انتخاب کردهایم ولی به دلیل
نقل و انتقال ایشــان از یک جایگاه سیســتمی به
فدراســیون ،باید مقدماتی را انجام دهیم تا ایشان
روی صندلی دبیری بنشــیند .بخش اعظم کارها
انجام شــده و به زودی دبیر فدراسیون هم معرفی
میشــود .ضمن اینکه با ابالغی کــه برای خانم
زبردســت زدم ،کارهای بخش دبیری هم درحال
انجام است و اجازه ندادیم که روند کارها کند شود.
میتــوان از صحبتهای شــما اینطور
برداشت کرد که کوالکوویچ با سرپرستی امیر
خوشخبر مخالف است؟
حضــور امیــر خوشخبر بســتگی بــه نظر
کوالکوویــچ دارد .بایــد ببینیم که تصمیم او
درخصوص سرپرست و کمکهایش چیست.
مــا دســت او را بــرای انتخــاب تیمش باز
گذاشــتهایم .او امروز تیمش را به ما معرفی
میکنــد و ما هم ســعی میکنیم که با خرد
جمعــی فضایی ایجاد کنیم کــه به نفع تیم
ملی باشد.

پایان کار تقوی و تیتیها در غبار شایعات

تراکتور در بیراهه

پدیده در
تهران و
ترکیه اردو
میزند

زاویه نگاه شما

تحتالشــعاع قرار دهد ،با استعفای خود شرایط را برای
انتخاب ســرمربی تیم تســهیل میکنم ».این بخش از
بیانیه تقوی تایید شــایعاتی است که از تحرکات برخی
مسئوالن باشگاه برای جذب مربی خارجی خبر میداد.
البته برخی از رسانهها از موضع شخصی یا با استناد به
اظهارات مسئوالن باشگاه تالش کردند استعفای تقوی
را به مذاکرات او با چند باشگاه از جمله نساجی مازندران
ربط دهند .این در حالی اســت که شایعاتی هم شنیده
میشود که تقوی را تبرئه میکند و گفته میشود برخی

دلیل کنار رفتن تقوی را نفوذ داللها در این باشــگاه و
تحمیل نظراتشان به مالک و مسئوالن تیم برای جذب
مربی و بازیکنان بیکیفیت مورد نظرشان بوده که تقوی
زیر بار نرفته است .باشگاه تراکتورسازی از ابتدای فصل
تاکنون  2بار مدیریتش را تغییر داده و  2بار هم سرمربی
عوض کرد ه که این قطعا برای تیم بزرگ و محبوب خطه
آذربایجان و هواداران پرشورش خوشایند نیست و عالوه
بر هدررفت پول هنگفت از سرمایه شخصی و بیتالمال
باعث دلسردی هواداران تیم خواهد شد.

مجیدی :تیم ملی کار سختی برای قهرمانی ندارد
بله ،در یک دورهای به من پیشــنهاد شــد و من به دلیل اینکه احساس
کردم شــاید به عنوان سرمربی نتوانم به استقالل کمک کنم ،به استقالل
نیامدم .اگر امروز به استقالل آمدم ،برای این آمدهام که به تیم کمک کنم
و این توان را در خود میبینم.
نظرتان راجع به شفر چیست؟
من  15ســال پیش با شــفر قهرمان لیگ امارات شــدم .شفر را به خوبی
میشناسم .طبیعی است که اگر من نسبت به تیم و شفر ناامید بودم ،هرگز
به استقالل نمیآمدم و من فکر میکنم آینده استقالل بسیار روشن است.
از باشــگاه بگویید .در این چند روز ،باشگاه را چطور ارزیابی
کردید؟
باید بگویم اوال متاسفم که هنوز بعد از گذشت چند سال همچنان شاهدم
که استقالل امکانات مناســبی برای تمرین کردن ندارد .برای من خیلی
جالب اســت که ما نوبت صبح را در یک مجموعه و نوبت عصر را در یک
زمیــن دیگر برگزار کردیم .نمایندگان مجلس که انتخاب مردم و نماینده
آنها هســتند ،چرا باید قانونی مصوب کنند که تیمهای متعلق به مردم،

نتوانند از بودجه دولتی اســتفاده کنند؟ مسئوالن به جای اینکه از منابع
عمومی ،بودجه و اموال مردم و بیتالمال به درستی مراقبت کنند تا شاهد
اختالسهای چند صدمیلیاردی و چندهزار میلیاردی نباشــیم ،متاسفانه
فقط زورشــان به استقالل و پرسپولیس میرســد و این  2تیم متعلق به
مردم را از کمکهای دولتی محروم میکنند .عیبی ندارد اگر به استقالل
و پرسپولیس میآیید تا معروف شوید حداقل به آنها کمک کنید.
برخی از بازیکنان استقالل با خود شما همبازی بودهاند ،نظرت
راجع به کار کردن با آنها به عنوان مربی چیست؟
حضور رحمتی ،منتظری و حیدری در تیم استقالل یک نعمت بزرگ است.
حضور بازیکنان باتجربه میتواند راهنمای خوبی برای بازیکنان جوان باشد.
به عنوان سوال آخر ،جام ملتهای آسیا و نتایج تیم ملی ایران
را چگونه ارزیابی میکنید؟
تیم ملی ما با حضور یک مربی بزرگ و باهوش به نام کیروش و بازیکنان
خوب شاغل در اروپا ،کار سختی برای قهرمانی ندارد .ما امسال بعد از چند
دهه میتوانیم قهرمان آسیا شویم و دل ملت را شاد کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پدیده شهر خودرو گفت« :اگر مالک جدید نبود ،با کسر  6امتیاز روبهرو میشدیم و تمام زحماتمان برباد میرفت ».به گزارش ایسنا و به نقل از سایت باشگاه پدیده،
یحیی گلمحمدی درباره شرایط آمادگی تیمش اظهار کرد« :تمرینات تیم از  2هفته پیش آغاز شد ه و با توجه به تعطیالت طوالنیمدت لیگ برنامههای مختلفی را برای آمادهسازی تیم
در نیمفصل دوم داریم ».گلمحمدی در رابطه با اردوهای آتی پدیده در تعطیالت نیمفصل تصریح کرد« :ابتدای هفته آینده به تهران میرویم و عالوه بر برگزاری اردو ،دیداری دوستانه
نیز برگزار خواهیم کرد و درنهایت چهارشنبه ،تهران را به مقصد ترکیه ترک خواهیمکرد و اردویی  ۹روزه در این کشور برگزار میکنیم .پیشبینی کردهایم که چند بازی دوستانه در
ترکیه برگزار کنیم ».سرمربی پدیده شهر خودرو درخصوص عملکرد پدیده در فصل نقل و انتقاالت تاکید کرد« :چند بازیکن را تاکنون از دست دادهایم و تنها یاری که جذب کردهایم،
میالد فراهانی در خط دروازه بودهاست .منتظریم که با سنجش شرایط ،به بهترین شکل ممکن بازیکنان مورد نیاز خود را جذب کنیم».
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هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
ذوبآهن ســپاهان و پرســپولیس تنهــا تیمهای راهیافتــه به فینال
چمپیونزلیگ آســیا هســتند .اســتقاللیها از کدام فینال آســیا حرف
میزنند؟!
ل کشورمان،در ادامهراه
شــروع توفانیتیم ملی فوتبا 

امیدوارمبا این
بازیکنانتیم ملی کشورمان دچار غرور کاذبنشوند!
من عاشق پرسپولیسام و برانکو را یک مربی تحصیلکرده ،با شخصیت
و کاربلد میدانم .در عین حال عاشق تیم ملی کشورم هستم و کیروش
را هم دوســت دارم .شــخصیت جنجالی کیروش بخشــی از وجود وی
هست ،همراهیاش کنیم تا تیم ملی موفق باشد.
کیروش  9ســاله در جزیره خوشــبختیاش (ایران) تشــریف دارد و
چیزی بیــن  200تا  300میلیارد خرج این آقا شــده! آیا اگه این مبلغ
خرج زیرساختهای فوتبال میشد ،االن خیلی جلوتر از این نبودیم؟ چه
افتخاری کسب کرده ،این آقای دیکتاتور؟
جناب برانکوکه برایخشنودیچندهوادار رنگیخیلی زیرکانه(کنایه)
ی و دراینوقت حساستشنجآفریدی.
ل رســید 
با یکملیپوش ب ه فینا 
ولی برایآیند ه مطمئنانگاه یکملتبه شماســت،پس خودرا محصور

چن د هواداررنگینکنید.

اخبار
محمدی نقرهای شد ،دانشور حذف!

مســابقات دوچرخهسواری پیست قهرمانی آســیا درحالی از  ۱۹دیماه به
میزبانی اندونزی آغاز شــده و تا  23دی ادامه دارد که محمد دانشــور تنها
نماینده سرعت ایران در این مسابقات از دور رقابتهای رشته کایرین حذف
شــد او در تایم تریل هم ناکام بود .این درحالی اســت که مهدی محمدی
پنجشــنبه در ماده تعقیبی انفرادی پاراســایکلینگ اولین مــدال ایران در
مسابقات دوچرخهسواری قهرمانی آسیا را به رنگ نقره کسب کرد.

پاداش 80میلیون تومانی برای سجاد مرادی

درپی کسب عنوانهای با ارزش قهرمانی حسین کیهانی در دوی  ۳۰۰۰متر
و مدال نقره امیر مرادی در  ۸۰۰متر بازیهای آســیایی جاکارتا و به واسطه
تالشهای مستمر سجاد مرادی ،مربی ارزنده د وومیدانی ایران ،مجید کیهانی،
رئیس فدراســیون مبلغ 50میلیون تومان پاداش برای کسب نتیجه حسین
کیهانی و مبلغ  30میلیون تومان برای کسب نتیجه امیر مرادی و جمعا۸۰
میلیون تومان پاداش به سجاد مرادی مربی این  2ورزشکار اهدا کرد.

اعالم ترکیب تیم ملی کشتی آزاد پس از جام
تختی و دانکلوف

مسابقات کشتی قهرمانی آسیا در سال  2019میالدی طی روزهای  3تا 8
اردیبهشت ماه سال  98در چین برگزار خواهد شد .بر اساس اعالم غالمرضا
محمدی ،سرمربی تیم ملی بزرگســاالن ترکیب تیم ملی برای شرکت در
این رقابتها پس از جامتختی و جام دانکلوف بلغارســتان مشخص خواهد
شد .آزادکاران تا زمان حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا در چین ( 3تا 8
اردیبهشت ماه) چند مرحله اردو و شرکت در تورنمنتهای تختی( 18و 19
بهمن ماه) و جام دانکلوف بلغارستان ( 9تا  12اسفندماه) به عنوان یکی از
تورنمنتهای رنکینگ سیستم اتحادیه جهانی را در برنامه دارند.

ســوژهــ

مخالفت برانکو برای بازی دوستانه با تیم پورعلیگنجی

پرسپولیس با بازی با یوپن بلژیک مخالفت کرد .به گزارش تسنیم و

برانکو ایوانکوویچ ،ســرمربی تیم فوتبال
به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس تیم یوپن بلژیک که مرتضی پورعلیگنجی ملیپوش ایران در عضویت آن
اســت ،یکی از تیمهای کاندیدا برای بازی دوستانه با سرخپوشان در قطر بود .این حریف برای بازی  25دی
در نظر گرفته شده بود .مسئوالن این تیم با توجه به اینکه قصد دارند  24دی قطر را ترک کنند ،پیشنهاد
کردند که بازی در  23دیماه انجام شــود که برانکو ایوانکوویچ با این پیشنهاد مخالفت کرد .وی در این باره
گفت با توجه به برنامهریزی که دارد و فشار تمرینات ،نمیتواند تیم را در این روز وارد مسابقه کند .همچنین
تیم بایرن مونیخ آلمان که در کمپ اسپایر قطر اردو زده بود ،با پایان اردویش این کشور را ترک کرد .با رفتن
کاروان بایرن مونیخ ،تغییر محسوسی در شرایط کمپ اسپایر به وجود آمده و بسیاری محدودیتها برداشته
شده است .نیروهای امنیتی کمتر شدهاند و تردد بین بخشهای مختلف آسانتر انجام میشود .بایرن مونیخ
در مــدت حضور در قطر ،هتل محل اقامت خود را به طور کامل در اختیار گرفته بود و تمرینات آنها تحت
تدابیر شدید امنیتی انجام میشد .البته در  2روز گذشته تردد بین تمرین سرخپوشان ایران و سرخهای مونیخ
جریان داشته است .دیروز هم جالب توجه بود که همزمان  3مربی کروات یعنی ایوان لکو ،برانکو ایوانکوویچ
و نیکو کواچ در  3زمین کنار هم در حال تمرین دادن کلوب بروژ بلژیک ،پرسپولیس و بایرن مونیخ بودند.

جایزه ۲۵۰هزار دالری حاکم دبی به اللوویچ

شــیخ محمد بن راشد آل مکتوم نخســت وزیر امارات و حاکم دبی جایزه نقدی به میزان  ۲۵۰هزار دالر را
به نناد اللوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی اهدا کرد تا در راستای گسترش ورزش کشتی هزینه شود که
اللوویچ در تاریخ نهم ژانویه در دبی حاضر شد و این جایزه را به نمایندگی از اتحادیه جهانی کشتی دریافت
کرد .این جایزه از سوی حاکم دبی درراستای امور توسعهای ورزش با انتشار رای فدراسیونهای بینالمللی در
نظر گرفته شده بود ،که جایزه سال  ۲۰۱۸به اتحادیه جهانی کشتی رسید .با توجه به اینکه اتحادیه جهانی
کشتی قبل از المپیک جوانان طرحی برای توسعه ورزش کشتی با نام «مدالهای بیشتر» برگزار کرد و در
 5کمپ تمرینی به بیش از ۲۰۰کشــتیگیر جوان و نوجوان آموزشهای مختلفی داد ،این جایزه نصیبش
شد .این ششمین سال متوالی است که حاکم دبی چنین جایزهای را به فدراسیونهای جهانی اعطا میکند.

مهدی تقوی رسما از دنیای کشتی خداحافظی کرد

مهدی تقوی که بعد از چند سال دوری به اردوی تیم ملی کشتی آزاد دعوت شده بود ،رسما از دنیای
کشــتی خداحافظی کرد .به گزارش ورزش سه چند سال قبل و پیش از رسیدن تقوی به 30سالگی،
او قید رفتن روی تشک را زد و مدتی خبری از او نبود .با انتخاب غالمرضا محمدی به عنوان سرمربی
تیم ملی کشتی آزاد ،او سعی کرد بار دیگر به تقوی شانس بازگشت بدهد .در اولین اردو نام تقوی در
میان اردونشینان قرار گرفت و او هم چند جلسهای را با سایر آزادکاران تمرین کرد .از اردوی دوم که
چند روز قبل آغاز شده ،دیگر خبری از مهدی تقوی نبود تا مشخص شود او عالقهای برای ادامه کار
در کشتی ندارد .محمدی با تایید خبر خداحافظی رسمی تقوی از کشتی گفت« :مهدی که بیش از
 2سال از کشتی دور بوده ،گویا تصمیم گرفته که از کشتی کنار برود .با اینحال به نظرم یک خاطره
خوش در ذهن این قهرمان باقی ماند و با شکل خوبی خداحافظی کرد».

