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سوژه
برگزاری نمایشگاه تجهیزات
ورزش با هدف حمایت از
تولید داخلی

نشســت خبری دومیــن نماشــگاه بینالمللی
ورزش ،محصــوالت نوین و تجهیزات وابســته
با حضور شــاهرخ شــهنازی ،دبیــرکل کمیته
ملی المپیک ،رهنما مدیرعامل شــرکت توسعه
بازرگانی کمیته ،حقپرســت رئیــس اتحادیه
تولیدکنندگان و فروشــندگان لــوازم ورزش و
طیبینژاد مدیرعامل چیســتا در محل کمیته
برگزار شد .در این نشســت رهنما ،مدیرعامل
شــرکت توســعه بازرگانی کمیته ملی المپیک
گفت« :با مشــارکت بخــش خصوصی تصمیم
گرفته شــد نمایشــگاه تجهیزات ورزشی را در
ســال حمایــت از کاالی ایرانی برگــزار کنیم.
صالحیامیری و شــهنازی هم حمایت خوبی از
ما داشتند ».حقپرســت ،رئیس اتحادیه لوازم
ورزشی هم عنوان کرد« :امیدوارم این نمایشگاه
باعث شود تا تولیدکنندگان داخلی خود را ثابت
کنند تا مسئولین از آنها بیش از پیش حمایت
کنند ».شاهرخ شــهنازی ،دبیرکل کمیته ملی
المپیــک خاطرنشــان کــرد« :تولیدکنندگان
تجهیزات ورزشی به سمتی میروند که نیازهای
داخل کشور را برآورده کنند و ما باید به دنبال
پیشرفت تولیدکنندگان داخلی باشیم چون در
هیچ کدام از کشورهای اطراف بازاری مثل بازار
ایران وجود نــدارد ».به گفته طیبینژاد دومین
نمایشــگاه بینالمللی ورزش ،محصوالت نوین
و تجهیزات وابســته با حضــور  30تولیدکننده
داخلــی و  5تامینکننده از خارج از کشــور از
تاریخ  25تا  28دیماه برگزار شــود .همچنین
قرار است از پیشکســوتان و کارآفرینان عرصه
توسعه تجهیزات داخلی تجلیل شود.

خبر
چهارمی رکابزن معلول در آسیا

در چهارمین روز از رقابتهای دوچرخهســواری
قهرمانــی پاراآســیا کــه در اندونــزی در حال
برگزاری اســت ،رکابزن معلــول به مقام چهارم
رســید .به گزارش ایســنا ،در ادامه رقابتهای
دوچرخهســواری قهرمانی پاراآسیا و در کالس
 C4پاراسایکلینگ در رشته یک کیلومتر مهدی
محمــدی ،رکابزن معلول ایــران به مقام چهارم
دســت یافت .مهدی محمدی پیــش از این نیز
در تعقیبی انفرادی پاراسایکلینگ به مدال نقره
دســت یافته بود .این رقابتها امروز در جاکارتا
اندونزی به پایان میرسد.

نامـــهنگاری
مرادی با IWF
برای حل مشکل
کاربران ایرانی

فدراســیون جهانــی وزنهبرداری نظرســنجی برای
انتخاب بهترین وزنهبردار ســال را راهاندازی کرد .نام
سهراب مرادی در حالی از ایران در لیست کاندیداها
قرار دارد که عنوان شد سایت فدراسیون جهانی برای
کاربران ایرانی از دسترس خارج شده و امکان ورود به
سایت فدراسیون جهانی با آیپی داخل ایران وجود
ندارد و کاربران ایرانی باید برای ورود به این ســایت
از فیلترشــکن اســتفاده کنند .علی مرادی ،رئیس

فریبا محمدیان مشکلی برای حضور در مجمع ندارد

شهنازی :حضور سرپرستان فدراسیونها در مجمع عمومی کمیته بالمانع است

اساسنامه پیشــنهادی کمیته
ملــی المپیک ایــران که قرار
اســت  25دیماه در مجمــع عمومی کمیته
مــورد رایگیــری قــرار بگیرد حــاوی یک
تغییر اســت؛ انتخاب دبیــرکل و خزانهدار با
پیشــنهاد رئیس و تاییــد در هیئت اجرایی.
ایــن موضــوع در حالــی از طرف ایــران به
اطالع کمیته بینالمللی المپیک رســیده که
مســئوالن  IOCدر پاسخ به ایران این تغییر
را بالمانع دانستند اما به نکتهای اشاره کردند
که تا حدودی حاشیهســاز شــد و آن اینکه
دبیرکل و خزانــهدار منتخب طی این فرآیند
در تصمیمهای مهم و سرنوشتســاز کمیته
حقرای نخواهند داشت مگر اینکه این افراد
با پیشــنهاد رئیس و رایگیــری در مجمع
عمومی انتخاب شوند .شــاید همین موضوع
هم باعث شد تا عنوان شود عدهای طی تماس
با برخی اعضای مجمع از آنها خواستهاند که
به اساســنامه جدید رای ندهند .هرچند که
این خبر از ســوی هیچ منبــع موثقی مورد
تایید قــرار نگرفت اما واکنش غیرمســتقیم
رئیس کمیته ملی المپیک را به دنبال داشته
تا ســیدرضا صالحیامیری عنوان کند برخی
عالقهمند به حاشــیه هســتند .با باال گرفتن
حاشــیهها قرار بر این شد که اعضای هئیت
اجرایی در جلســه دیروز خــود در خصوص
اینکه آیا خزانــهدار و دبیرکل کمیته بعد از
اجرای این شیوه در تصمیمگیریها حقرای
دارنــد یا خیر ،صحبت کنند .این جلســه در
حالی دیروز برگزار شــد که شاهرخ شهنازی،
دبیر کل کمیته در نشست خبری دیروز خود
پرهام مقصودلو از دیروز در جدول دوم مســابقات
معتبر تاتااستیل به رقابت با حریفان خود پرداخت.
به گــزارش فارس ،جــدول دوم رقابتهای معتبر
شطرنج تاتااستیل(چلنجر) با حضور  14شطرنجباز
در  13دور به روش دورهای برگزار میشود و قهرمان

حادثه بمباران زمین فوتبال که سوژه فیلم شد
مراسم رونمایی از فیلم سینمایی مستطیل قرمز به کارگردانی حسن
و حســین صیدخانی که به حادثه بمباران زمین فوتبال چوار ایالم
در زمان جنگ ایران و عراق پرداخته ،برگزار شــد .به گزارش ایسنا،
مراســم رونمایی از فیلم سینمایی مســتطیل قرمز با حضور عوامل
فیلم و همچنین برخی مســئولین کشــوری ،اســتانی ،چهرههای
هنری ،ورزشی و مردم ایالم جمعه  ۲۱دیماه در سالن خلیج فارس
موزه دفاع مقدس تهران برگزار شــد .در این مراســم که محمدرضا
حیاتی اجرای آن را برعهده داشــت ،ســجادپور ،تهیهکننده فیلم،
فریدون همتی ،استاندار هرمزگان و حسن صیدخانی کارگردان این
اثر ســخنانی را بیان کردند و ســپس فیلم برای مخاطبان حاضر در
ســالن به نمایش درآمد .در پایان هم حضار از مســئولین خواستند
که تالش خود را برای معرفی این اثر در ســطح ملی و جهانی به کار
گیرند .از جمله افرادی که در این مراســم حضور داشتند میتوان به
فریدون همتی استاندار هرمزگان ،محمدرضا مروارید استاندار سابق
ایالم ،نوذری معاون سیاسی-امنیتی استانداری ایالم ،سردار مشایخی
مشاور فرهنگی سپاه پاسداران ،مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال،
علیاصغر جعفری رئیس موزه انقالب و دفاع مقدس ،حجتاالسالم
ملکی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،ناصر فریادشیران و محمد
نوازی پیشکسوتان فوتبال ،مرتضی موسویزنوز مدیر روابط عمومی
باشگاه تراکتورسازی ،مصطفی بیگی شهردار سابق ایالم ،علی الیاسی
داور بینالمللــی بوکس ،زندباف ،تورج اصالنی مدیر فیلمبرداری فاز
اول این اثر ،بهمن هاشــمی ،محمود مقامی ،یوسف صیادی و حسن
مظلومی اشاره کرد .همچنین مسئولین حاضر در مراسم با مهدی تاج ،رئیس
فدراسیون فوتبال جلسهای برگزار و از ایشان خواستند فیلم و فاجعه چوار ایالم
را در مجامــع جهانی فوتبال انعکاس داده و در حد توان این اثر مهم را مورد
حمایت قرار دهد .محمد نوازی ،مرتضی موســویزنوز و ناصر فریادشیران نیز
فیلم مذکور را اثری ارزشمند دانستند .پیشکسوتان عرصه فوتبال واقعه چوار را
فاجعهای دردناک در تاریخ فوتبال دنیا نامیدند و از مسئولین ذیربط درخواست

به نقل از ســایت  ،aargauerzeitungمارکوس نویمایر ،هافبک سوئیسی
سابق استقالل بعد از حضوری کوتاه در این تیم راهی آرائو شده و قرار است
ادامه فصل در این تیم بازی کند .این بازیکن  ۳۲ســاله از ایران ،قطر و کره
جنوبی پیشنهاد داشت و درنهایت تصمیم گرفت تا استقالل را انتخاب کند.
نویمایر در این باره گفت« :یکی از جنبههای مثبتی که در ایران تجربه کردم
بازی مقابل  ۹۰هزار تماشاگر بود که حس فوقالعادهای داشت و قبال تجربه
نکرده بودم .این هیجان زیاد ســختیهای خودش را داشــت .نمیتوانستم

کنند ».او ادامه داد« :اگر مجمع انتخاباتی بود
طبق اساسنامه فعلی در صورت غیبت رئیس،
یکی از اعضای هیئت رئیســه میتوانســت در
مجمع شــرکت کند اما با توجــه به انتخاباتی
نبودن مجمع پیشرو تصمیم بر آن شــد هم
سرپرستانی که عضو هیئت رئیسه هستند و هم
سرپرستانی که عضو هیئت رئیسه نیستند در
مجمع شرکت داشته باشند».

در این خصوص گفت« :طبق این اساســنامه
دبیر کل توســط رئیس مشــخص و از سوی
هیئــت اجرایی تایید میشــود .در واقع این
اعضای هیئــت اجرایی هســتند که تصمیم
میگیرند گزینه پیشنهادی رئیس تایید یا رد
شود ســپس آن را به مجمع ارایه میدهند.
در این زمینه نظر کمیته بینالمللی المپیک
ایــن بود که برای حفظ حــقرای خزانهدار و
دبیر کل ،گزینه پیشنهادی در مجمع تاییدیه
بگیــرد .در کل قرار بر این شــد آنچه هیئت
اجرایی تصویب کرده در مجمع مطرح شــود
و پیگیریهــای الزم بعد از آن با کمیته ملی
المپیک صورت بگیرد ».دبیرکل کمیته ملی
المپیــک همچنیــن گفت« :قرار شــد آنچه
هیئت اجرایی فعــا تصویب کرده در مجمع
مطرح شود و تماس با  IOCبه بعد از مجمع

موکــول شــود .در واقع قرار شــد از مجمع
عمومی درخواست شــود اگر موافق هستند
این اختیار را به رئیس و هیئت اجرایی بدهند
که با  IOCصحبت کنند و نظر آنها را جلب
کنند تا اگر آنها نظر دیگری دادند موکول به
مجمع عمومی دیگر نشود».
شهنازی با اشاره به شرکتکنندگان در مجمع
گفت« :یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث
در جلســه دیروز ،بحث حضور اعضای مجمع
بود .همانطور که میدانید در حال حاضر برخی
فدراسیونها با سرپرست اداره میشوند .از آنجا
که مجمع پیش رو یک مجمع عمومی اســت
و نه انتخاباتی لذا تصمیم بر آن شــد که برای
حفظ جایگاه فدراســیونها و سرپرستانشان
از این افراد دعوت کنیم که در مجمع شــرکت

آغاز رقابتهای مقصودلو در مسابقات معتبر تاتااستیل
ایــن رقابتها مجوز حضور در بخش اســتادی را
دریافت خواهد کرد .مسابقات تاتااستیل هلند همه
ساله میزبان بهترینهای شطرنج جهان است .سال

 2018که هشتادمین دوره این مسابقات برگزار شد
مگنوس کارلسن نروژی موفق شد عنوان قهرمانی
را بــه خود اختصاص دهد .در رقابتهای امســال

دبیرکل کمیته ملی المپیک اما در پاســخ به
اینکه آیا فریبا محمدیان که اخیرا بازنشســته
شده میتواند به عنوان یکی از اعضا در مجمع
روز سهشــنبه حضور داشــته باشــد ،گفت:
«مقرراتــی مبنی بر منع حضور بازنشســتهها
در مجمع وجود ندارد بنابراین مشــکلی بابت
حضور محمدیان به عنوان خبره ورزشــی در
مجمع نیست ».شهنازی در پایان این نشست
تاکید کرد در جلسه دیروز هیئت اجرایی لیست
افرادی که باید به شورای المپیک آسیا معرفی
میشــدند نهایی شــد .به این ترتیب اسامی
ســیدرضا صالحیامیری برای هیئت اجرایی،
دادگر برای کمیته مقررات ،عبدالحمید احمدی
برای کمیتــه فرهنگی ،مهین فرهادیزاد برای
کمیته زن و ورزش ،محمد علیپور برای کمیته
ورزش برای همه ،فضلا ...باقرزاده برای کمیته
آموزش ،محمود عبدالهی برای کمیته رســانه،
هادی ساعی برای کمیته ورزشکاران و غالمرضا
نوروزی برای کمیته پزشکی به شورای المپیک
آســیا ارسال شد .گفتنی است؛ مجمع عمومی
کمیته ملی المپیک سهشنبه  25دیماه برگزار
خواهد شد.
مقصودلو با ریتینگ  2679بخت سوم قهرمانی این
رویداد است .همچنین کربف  2699و کوالف 2687
در ردهبنــدی اولیه باالتر از مقصودلــو قرار دارند.
مقصودلو امروز در دور نخســت مسابقات با کربف
استاد بزرگ مطرح اوکراینی دیدار خواهد کرد.

مستطیـل قرمز!

کردند اهتمام ویژهای برای معرفی مظلومیت شــهدای جامعه فوتبال به ویژه
شهدای چوار داشته باشند .فیلم مستطیل قرمز به کارگردانی حسن و حسین
صیدخانی اثری سینمایی درباره مقاومت و پایداری مردم ایالم در دوران جنگ
و فاجعــه بمباران زمین فوتبال چوار اســت که به گفته عوامل این فیلم قرار
است به زودی در سینماهای کشور اکران شود .در بهمنماه  ۹۵نیز این اثر به
دلیل مشکالت مالی متوقف شده بود و عوامل فیلم درصدد جذب منابع مالی
برای اتمام پروژه بودند به همین دلیل جلسهای در محل آکادمی ملی فوتبال

برای پیگیری پروژه فیلم سینمایی چوار برگزار شد .محمدرضا ساکت،
مدیر تیمهایملی ایران در این جلســه بیان کرده بود که فدراسیون
فوتبال در حد توان ،تالش الزم را در زمینه کمک به این پروژه انجام
خواهد داد و امیدواریم فیلم سینمایی مستطیل قرمز به اتمام برسد.
او همچنین گفته بود که در دربی برگشت استقالل-پرسپولیس نیز
برنامههای ویژهای برای شهدای چوار داریم و امیدواریم با این فعالیتها
و همچنین ساخت این فیلم سینمایی این اتفاق مهم جهانی شود .در
این فیلم بازیگرانی چون محمود مقامی ،اندیشــه فوالدوند ،مهدی
اسدی ،جمشید جهانزاده ،علی اوسیوند و شارل کوان فرانسوی ایفای
نقش کردهاند .در خالصه داستان این اثر آمده است« :مستطیل قرمز
دربــاره آوارگی مردم غرب کشــور در دوران دفاع مقدس در منطقه
ایالم اســت .علت انتخاب این نام برای فیلم نیز به دلیل پرداختن به
حادثه زمین فوتبال چوار است ۲۳ .بهمنماه  ۱۳۶۵عدهای از جوانان
غرب کشورمان در زمین فوتبال چوار برای تقویت روحیه جنگزدگان
در حال بازی فوتبال بودند که هواپیماهای عراقی منطقه را بمباران
میکنند .این بازیکنان در زمین فوتبال چوار در استان ایالم در حین
برگزاری یک مســابقه فوتبال بودند و در حالی که هنوز  ۳۵دقیقه از
زمان بازی باقی مانده بود و همه متمرکز روی یکی از دروازهها منتظر
زدن ضربــه کرنر بودند ،زمین فوتبال چــوار زیر آتش جنگندههای
بعثی بمباران شد .شهادت  ۱۰فوتبالیست 3 ،کودک ،یک داور ،یک
تماشاگر حاصل هجوم ناجوانمردانه دژخیمان صدام بود و اتفاقی تلخ
در تاریخ ورزشی کشورمان رقم خورد .یونس تلوکی ،مجتبی ناصری،
علی نجاتکرمی ،علی عباســی ،محمد کمالوندی ،جهانگیر کاوه ،عبدالرزاق
مهدیه ،محمد زارعی ،حسین هزاوه (بازیکنان فوتبال) ،حمیدرضا رضایتی (داور
مسابقه) ،مراد آذرخش ،خلیل مظفری ،سجاد مظفری ،محمدجواد مظفری،
امجد حیدری (تماشاگران مسابقه) به شهادت رسیدند و علی قیطاس ،رحمت
محمود ،الیاس گهرســودی ،گلمراد فاضلی ،فرمان فوالدوند و سلمان کرد از
شهدای این حادثه بودند.

در مترینات توپ به من و گرو منیرسید!

گالیههای نویمایر از استقاللیها

به خیابانها بروم .وقتــی به خیابان میرفتم خیلیها کنار من میآمدند .از
 ۸۰میلیون نفر جمعیت ایران  40میلیون نفر اســتقاللی و  40میلیون نفر
پرسپولیسی هســتند ».بعد از چند هفته او تصمیم گرفت که همسرش از
ترکیه همراه دختر و پســرش به سوئیس بروند .او در این باره گفت« :برنامه
این بود که بچهها با یک فرهنگ جدید آشنا شوند ولی من نمیخواستم در
ایران بمانم ».او در اســتقالل در کنار الحاجی گرو تنها بازیکنانی بودند که
انگلیسی صحبت میکردند .نویمایر اضافه کرد« :بازیکنان ما را از بقیه جدا

دلیل خداحافظی مبعلی از استقالل خوزستان
دلیل خداحافظی بازیکن-مربی تیم فوتبال اســتقالل
خوزستان از این تیم مشخص شد .هفته گذشته ایمان
مبعلی ،بازیکن-مربی تیم فوتبال استقالل خوزستان
به دلیل مشــکالت فعلی این باشگاه اعالم کرد دیگر
قصــد ماندن در این تیم را نــدارد و میخواهد برود.
دلیل صحبتهای مبعلی مشــکالت مالی و مدیریتی
استقالل خوزستان است .خوزستانیها این روزها حال

فدراسیون وزنهبرداری با ارسال نامهای به فدراسیون
بینالمللی خواستار حل مشکل کاربران ایرانی برای
شرکت در نظرســنجی برترین وزنهبردار سال جهان
شــد .او در این باره گفــت« :گزارشهای دریافتی و
بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد که مشکلی
برای شــرکت هموطنان و عالقهمندان به این ورزش
در کشورمان برای حضور در رایگیری وجود دارد اما
دلیل آن هنوز مشخص نیست .برای حل این مشکل

با فدراسیون بینالمللی نامهنگاری انجام دادهایم تا در
صورت وجود مشــکل فنی ،رفع شود تا مردم عزیز
کشــورمان نیز به راحتی در این نظرسنجی شرکت
کنند و بتوانند به گزینه مورد نظرشان رای دهند .از
تمامی ملت شریف میخواهم که در این نظرسنجی
شــرکت کرده و اطرافیان خود را نیز دعوت کنند تا
سهراب مرادی با این حمایت ویژه به این جایزه که به
راستی استحقاق آن را نیز دارد ،دست یابد».

و روز چندان خوبی ندارند و این باشــگاه با مشکالت
زیادی دستوپنجه نرم میکند و تازه خطر سقوط به
لیگ یک توسط حکم جدید فیفا هم به دلیل پرداخت
نشدن مطالبات مالی فرانک ساکونی ،بازیکن پیشین
این تیم بیخ گوش آنهاســت .مبعلــی البته هنوز به
صورت رســمی جدا نشده و مشــکل اصلی او مسائل
مدیریتی و بالتکلیفی باشگاه است.

کرده بودند و هیچ صحبتی با ما نمیکردند .حتی برای دقایقی در تمرینات
توپ به ما نمیرسید .به نظرم این حسادت بود ».خالکوبی نیز یکی دیگر از
مشکالتی بود که نویمایر تجربه کرد و باشگاه از او درخواست کرد تا با آستین
بلند بازی کند .این بازیکن متولد آلمان درباره ســرانجام توافق و جداییاش
از استقالل هم گفت« :آنها فکر میکردند من قرار است به رقیبان آسیایی
این تیم در قطر یا کره بپیوندم 2 .هفته درباره فسخ قرارداد با باشگاه صحبت
شد و وقتی فهمیدند قرار است به سوئیس بروم این فسخ صورت گرفت».

اولین تمرین استقالل در سرما و باران آنتالیا
بازیکنان استقالل اولین تمرین خود را در اردوی آنتالیا
در زمین چمن برگزار کردند .تیم فوتبال اســتقالل که
بامداد جمعه وارد کشــور ترکیه شده بود ،اولین تمرین
خود در زمین چمن را روز گذشته برگزار کرد .آبیپوشان
روز جمعه یک جلســه تمرین در سالن برگزار کردند و
به تمرین وزنه پرداختند تا با توجه به خســتگی سفر،
فشــار کمتری را تحمل کنند .اما دیروز تمرینات اصلی

آبیپوشــان از سر گرفته شــد و بازیکنان استقالل در
شــرایط آب و هوایی قابل انتظار آنتالیا زیر بارش باران
و در هوای سرد آنتالیا به تمرین پرداختند تا شرایط آب
و هوایی فعال برای آبیها مساعد نباشد .تیم استقالل در
این اردوی  2هفتهای  2دیدار دوســتانه برگزار خواهد
کرد که اولین تیم حریف استقالل تیمی از لیگ ترکیه
خواهد بود.
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زاویه نگاه شما

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
نمیدونــم چرا بعضیها از اینکه تیم ملی بــه یمن  5گل زده اینقدر
ناراضیانــد؟! اگه یکی میزد میگفتید چرا بــه یمن که چند وقته لیگ
هــم نداره یکی زدیم و باز هم از آقای کیروش شــکایت میکردید .کار
پرسپولیسیهاست.
از دوســتان مشهدی طرفدار تیمهای سرخابی بابت برد تیم ملی برابر
یمن بســیار عذر میخواییم انشــاا ...در بازیهای بعــدی تیم ملیمون
میبازه تا دوستان خوشحال شوند ،چطوره؟! دوستداران سرخابی تهران
یک جو غیرت چیز خوبی است.
امســال قطعا پرسپولیس قهرمانه چون برانکو با دست خالی سال قبل
تیم رو به فینال رسوند و االن هم با دست پر شاهکار میکنه.
من واقعا نمیدونم بردن تیمی مثل یمن شــاهکاره؟! کیروش که این
همه ادعا میکنه باید بتونه تیمو حداقل به نیمهنهایی برسونه!
این اســتقاللیها که اینقدر ادعای قهرمانی آســیا دارنــد اوال که در
ســایت فدراسیون آسیا هیچ اسمی از قهرمانی اینها نیست یعنی بازیها
غیررســمی و بیارزش بوده و بــردن کاپ بازیهایی چندجانبه که هیچ
کدوم از اون تیمها االن وجود خارجی ندارند افتخاری محسوب نمیشه.
استقاللی عزیز که دیگران را به انصاف دعوت میکنی منصفانه قضاوت
کــن! چقدر از هزینههای تیم اســتقالل خبــر داری؟! نویمایر ،الحاجی
گرو و ...چقدر برای اســتقالل هزینه داشتهاند که استقالل دچار مشکل
بیپولی شده! امیدوارم اســتقالل در ردههای باالی لیگ باشد .ما رقیب
قوی میخواهیم .یک پرسپولیسی.

اخبار
غیبت قاسمی ،یزدانی ،رحیمی و مدالآوران
جهانی در جام تختی

اســامی نفرات دعوتشده جهت شــرکت در رقابتهای بینالمللی کشتی
آزاد بزرگســاالن جام جهانپهلوان غالمرضا تختی از ســوی کادر فنی تیم
ملی اعالم شد .به گزارش ایسنا ،ســیونهمین دوره رقابتهای بینالمللی
کشتی آزاد جام تختی روزهای  ۱۸و  ۱۹بهمن در کرمانشاه برگزار میشود
که کشــتیگیران ایرانی شــرکتکننده در این جام مشــخص شدند .رضا
یزدانی ،حسن رحیمی ،کمیل قاسمی و مدالآوران مسابقات جهانی ۲۰۱۸
بوداپســت (حسن یزدانی ،علیرضا کریمی و پروی ز هادی) غایبان سرشناس
جام تختی هستند اما سایر مدعیان باید در جام تختی به روی تشک بروند
ضمــن اینکه حضور عزتا ...اکبــری در  2وزن باالتر ( ۹۲کیلوگرم) کمی
عجیب به نظر میرسد.

آغاز ثبتنام از متقاضیان تصدی ریاست
فدراسیون چوگان

فدراســیون چوگان از داوطلبان واجد شــرایط برای احراز پســت ریاست
فدراســیون دعوت کرد از روز شــنبه مورخ  97/10/22تا چهارشنبه مورخ
 97/11/3به مدت  ۱۰روز کاری در انتخابات این فدراسیون ثبتنام کنند.
به گزارش ایسنا ،پیش از این نیز یک بار ثبتنام از متقاضیان انجام شد اما
پس از تایید صالحیتها ،برگزاری انتخابات از سوی وزارت ورزش لغو و بنا
شــد بار دیگر ثبتنام صورت گیرد .حجتا ...دهخدایی ریاست فدراسیون
چوگان را بر عهده داشت که به دلیل بازنشستگی مجبور به کنارهگیری شد.

ســوژهــ
اسکار کوردوبا :کیروش با فوتبال کلمبیا فاصله دارد

دروازهبان پیشــین تیم ملی فوتبال کلمبیا معتقد اســت کارلوس کیروش کار آســانی در تیم ملی این
کشــور نخواهد داشــت .اسکار کوردوبا ،دروازهبان پیشــین تیم ملی فوتبال کلمبیا که در حال حاضر به
عنوان کارشناس با شبکه تلویزیونی فاکس اسپورتس همکاری میکند در خصوص اینکه گفته میشود
کارلوس کیروش ســرمربی بعدی تریکالر اســت ،گفت« :نگران این بودیم که چرا فدراســیون فوتبال
کلمبیا ســرمربی جدید را معرفی نمیکند .اکنون به نظر میرســد کیروش هدایت تیم ملی کلمبیا را
برعهــده خواهد گرفت .او مربی اســت که رزومه خوبی دارد اما به اعتقــاد من با فوتبال ما فاصله دارد».
دروازهبان پیشین تیم ملی فوتبال کلمبیا معتقد است کیروش کار سختی روی نیمکت تریکالر خواهد
داشــت و در این خصوص اظهار داشــت« :کیروش چالش بزرگی برای تصاحــب قلب هواداران کلمبیا
خواهد داشت چون خوسه پکرمان انتظارات را در بین آنها باال برد ».کارلوس کیروش  65ساله در حال
حاضر هدایت تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده دارد و با این تیم در مسابقات جام ملتهای آسیا 2019
حاضر اســت .گفته میشود او پس از پایان قراردادش با فدراسیون فوتبال ایران در تاریخ اول فوریه (12
بهمن) راهی کلمبیا خواهد شــد تا هدایت تریکالر را برعهده بگیرد .بر اســاس گزارش سایت الکرونیکا
کلمبیا ،فدراســیون فوتبال کلمبیا گزینه دیگری به غیر از کیروش نداشته و انتظار میرود در ماه آینده
میالدی (فوریه) او را به طور رسمی معرفی کند.

خبر بد برای سرخپوشان

ستاره برزیلی در ترکیب رقیب پرسپولیس

مهاجم سرشناس برزیلی به تیم اماراتی پیوست .تیم فوتبال پرسپولیس در دور جدید لیگ قهرمانان
آســیا باید به مصاف السد ،االهلی عربســتان و به احتمال فراوان النصر امارات برود .باشگاه النصر در
ادامه خریدهای بزرگ خود موفق شــد جونیور دوترا ،هافبــک برزیلی کورینتیانس را با قراردادی 6
ماهه به خدمت بگیرد .جونیور دوترا که ســابقه بازی در آسیا را در تیم کاشیماآنتلرز ژاپن دارد و در
تیمهای لوکرن بلژیک و واســکودوگاما و فلومیننزه برزیل حضور داشته این بار در تجربهای جدید به
لیگ امارات آمده اســت .گفتنی اســت؛ آلوارو نگردو ،مهاجم سرشناس اهل اسپانیا هم در این فصل
در این تیم توپ خواهد زد.

ستاره ساحل عاجی در آستانه پیوستن به استقالل

مهاجم خارجی مدنظر آبیپوشــان در اردوی ترکیه به این تیم خواهد پیوست .از اردوی تیم فوتبال
اســتقالل تهران خبر میرســد که این تیم با یک مهاجم طراز اول خارجی به توافق رســیده است.
ســلیمان کولیبالی ،مهاجم  24ساله ســاحل عاجی که عنوان آقای گلی زیر  23سالههای جهان را
یدک میکشــد نظر وینفرد شــفر را به خود جلب کرده و احتمال مــیرود روزهای آینده به اردوی
استقالل اضافه شود و قرارداد رسمی را با آبیپوشان به امضا برساند .گفته میشود قرارداد رسمی این
بازیکن پس از انجام تستهای پزشکی به امضا میرسد .کولیبالی که اکنون در باشگاه پارتیکتیستل
اســکاتلند توپ میزند ،ســابقه بازی در تیمهای تاتنهام انگلیس ،االهلی مصر ،آکادمی سیهنا ایتالیا
و بزرگســاالن را در کارنامه خود دارد .گفته میشــود این بازیکن ســال گذشته هم جزو گزینههای
استقالل بود اما درنهایت مامه تیام به این تیم اضافه شد.

طعنه سنگین پیشکسوت استقالل به وینفرد شفر

ســتاره سابق آبیپوشان از فعالیت تیم محبوبش در بازار نقلوانتقاالت تا این لحظه توقع بیشتری
داشــته است .امیرحســین فتحی ،سرپرست تیم فوتبال اســتقالل تهران به تازگی اعالم کرد که
وینفرد شــفر ،سرمربی کنونی آبیپوشــان بهترین مربی تاریخ این باشگاه است .این اظهارنظر در
روزهای اخیر واکنش بسیاری از هواداران و پیشکسوتان این تیم را به همراه داشت .علی موسوی،
ستاره محبوب و سابق آبیپوشان نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد .او معتقد است شفر
با توجه به شــرایط بحرانی باشگاه نتایج مناسبی کســب کرده و این نشاندهنده تواناییهای این
مربی بزرگ اســت اما وی او را بهترین نمیداند .موســوی ضمن اشاره به بزرگانی همچون منصور
پورحیدری که ســابقه حضور روی نیمکت اســتقالل را دارند ،اذعان کرد که در صورتی نام شفر
به عنوان بهترین مربی آبیپوشــان در تاریخ ثبت خواهد شــد که ایــن مربی آلمانی قهرمانی در
باشــگاههای آســیا ،لیگ برتر و همچنین جام حذفی را برای تیمش به ارمغان بیاورد .وی انتظار
هواداران را از این تیم بسیار باال دانست و تاکید کرد مدیران باشگاه باید در تصمیمگیریهای خود
وسواس بیشتری به خرج دهند.

