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گزارش

البیهای پشت پرده انتخابات
کشتی ادامه دارد

در حالــی که چنــدی پیش برگــزاری مجمع
گردهمایی روســای هیئتهای استانی کشتی
حاشیهســاز شــده بود و بســیاری از منتقدان
از برگــزاری این مجمع به منظــور بهرهبرداری
انتخاباتی انتقاد کرده بودند ،صبح دیروز بار دیگر
شاهد برگزاری چنین مجمعی بودیم که اتفاقا با
حواشی زیادی هم همراه بود .به گزارش فارس،
از نــکات جالب توجه ایــن مجمع غیبت تعداد
زیادی از روســای هیئتهای کشتی تاثیرگذار
از جمله تهران ،کرمانشــاه ،البرز ،یزد ،اصفهان،
کرمــان و ...بود که نشــان میدهد آنها اعتقاد
چندانی به برگزاری این گردهمایی در این برهه
زمانی حســاس به منظور بهرهبرداری انتخاباتی
نداشتهاند .در انتهای این جلسه ریاضی ،رئیس
هیئت کشتی خراسان رضوی و عضو شورای شهر
مشــهد خواستار همراهی روسای هیئتها برای
دعوت از امیررضا خادم به منظور حضور و ورود
به انتخابات شــد .گفته میشــود این موضوع با
واکنشهای منفی حاضران مواجه شد به طوری
که یکی از حاضران خطاب به او عنوان کرده که
خود خادم تصمیم به حضور در انتخابات را دارد
چه دلیلی دارد با خواهش از او شــان و جایگاه
مجمع را پایین بیاوریــم چراکه او نیازمند رای
مجمع اســت و باید با ما هماهنگ باشد نه ما با
او .ضمن اینکه خادم نیز مانند سایر کاندیداها
باید برنامههاش را بــرای اعضای مجمع مطرح
کند تا در خصوص او تصمیمگیری شود .یکی از
روسای هیئتهای کشتی استانهای جنوبی نیز
خواستار برگزاری یک رایگیری غیررسمی برای
روشن شدن میزان اقبال و محبوبیت کاندیداها
شده تا بر آن اســاس اعضای مجمع به حمایت
از کاندیدایی که اقبال بیشــتری دارد ،بپردازند
که این موضوع نیز با واکنش منفی اعضا روبهرو
شــده .امیررضا خادم امــا در واکنش به اینکه
برخی هیئتها قصد داشــتند نــزد او بروند به
فــارس گفت« :آنطور که من متوجه شــدم بله
مثل اینکه چنین تصمیمــی بوده اما حقیقت
این اســت که هرچند این دوستان بسیار لطف
دارنــد و قطعا از ســر خیرخواهی قصد دیدار را
داشــتهاند اما به نظر من هم هر فردی تمایل به
حضور در انتخابات را دارد باید خودش پیشگام
شود و شان مجمع را هم حفظ کند .از نظر بنده
حضور هیچ فردی نمیتواند منتی ســر کشتی
باشد .به خصوص امثال من که عمری است اگر
اعتبار و آبرویی داریم مرحمتی کشتی است».

پنجره ششــم و انتخابی جامجهانی بسکتبال امروز در
گروه  Fآغاز میشود و تیم ملی ایران که در یک قدمی
صعود به جامجهانی است از ساعت  18در تاالر بسکتبال
آزادی میزبان ژاپن خواهد بــود .دیدار رفت  2تیم در
غیاب ســتارههای ایران به سود ژاپنیها خاتمه یافت و
حاال در دیدار برگشــت نیز همان ستارهها یعنی صمد
نیکخواهبهرامــی و حامد حدادی حضور ندارند و غیبت
ارســان کاظمی نیز اضافه شده است .شاگردان مهران
شاهینطبع که از  16بهمن ماه اردوی آمادهسازی خود را

با اتمام مرحله پلیآف لیگ قهرمانان
آســیا  8تیم دیگر به جمع تیمهای
مرحله گروهی این رقابتها اضافه شدند تا جداول
هشــتگانه لیگ قهرمانان  2019تکمیل شــود.
حاال میتوان نــگاه دقیقتری به فصل جدید لیگ
قهرمانان آسیا داشت.
آغاز رقابتها
فصل جدید لیگ قهرمانان آســیا از  13اســفندماه سال
جاری آغاز میشــود و در تاریخ  3آذر  1398با برگزاری
بازی برگشت فینال به اتمام خواهد رسید.
ایران ،یک سهمیه کمتر
فصل گذشــته فوتبال ایران  4نماینده در مرحله گروهی
رقابتها داشت اما با حذف ســایپا در مرحله پلیآف در
دوره جدید رقابتها ،لیگ برتر کشــورمان  3نماینده در
مرحله گروهی خواهد داشــت؛ اســتقالل ،پرسپولیس و
ذوبآهن .در منطقه شرق آسیا 3 ،کشور کرهجنوبی ،ژاپن
و چیــن  4نماینده در مرحله گروهــی دارند تا با قدرت
کامل در این مرحله حضور داشــته باشند اما در منطقه
غرب شــرایط متفاوت اســت و تنها عربستان توانسته 4
سهمیه کسب کند و شــرایط برای دیگر تیمها متفاوت
است و ایران ،قطر و امارات  3سهمیه دارند.
گروههای مرگ

پیروزی ارزشمند
مشهدیها در سیرجان

آغاز کردهاند 2 ،بازی تدارکاتی را با اردن در تهران برگزار
کردند و آمادهاند تا با شکست ساموراییها بلیت چین را
اوکی کنند .اما در سوی دیگر ژاپنیها که در ترکیه اردو
زده بودند 2 ،بازی دوستانه با لبنان برگزار کردند که هر
 2مسابقه را باختند .چشمبادامیها امید زیادی به ستاره
خود یعنی نیک فازهکاس در زیر حلقه دارند و باید دید
سنترهای کشــورمان چگونه او را کنترل خواهند کرد.
گفتنی است؛ طبق اعالم کادر فنی ،اسامی بازیکنان تیم
ملی برای شرکت در اولین دیدار مقابل ژاپن به این شرح

است :سجاد مشــایخی ،آرن داودی ،حامد حسینزاده،
بهنام یخچالی ،نوید نیکتاش ،محمد جمشــیدی ،روزبه
ارغوان ،محمد حسنزاده ،آرمان زنگنه ،میثم میرزایی،
کیوان ریائی ،مایک رستمپور .ایران در حالی در گروه F
قرار دارد که در دیگر دیدارهای این گروه اســترالیا به
مصاف قزاقستان میرود و فیلیپین با قطر روبهرو خواهد
شد .گفتنی است؛ ملیپوشــان کشورمان در بازی دوم
خود در این پنجره دوشــنبه  5اسفند میزبان استرالیا
خواهد بود.

نیاز مرادی به عمل جراحی دیسک کمر  50-50است؟!

ملکمحمدی :انجام عمل جراحی به نفع سهراب است
سارا اصالنی

مصدومیــت نگرانکننده ســهراب مرادی هر
روز وارد فاز تازهای میشود 24 .بهمنماه بود
که دکتر غالمرضا نوروزی ،رئیس فدراســیون
پزشکی-ورزشــی اعــام کــرد بــا معاینات
بالینی که چند نفر از پزشــکان و متخصصان
درخصوص وزنهبــردار وزن  96کیلوگرم تیم
ملی ایران بــه عمل آوردهاند بــه این نتیجه
رســیدهاند که او مبتال به عارضه دیسک کمر
است و باید هرچه سریعتر تحت عمل جراحی
قرار بگیرد .این خبر در حالی رسانهای شد که
یک ابهام بزرگ داشت؛ سهراب شانس حضور
در المپیــک  2020را از دســت میدهد؟ در
حالی که پاســخ به این ابهام مهم به تشکیل
کمیســیون پزشــکی و بررســی تخصصیتر
پرونــده مرادی موکول شــده بــود اما دیروز
خبر دیگری رســید؛ ســهراب مرادی نیازی
به جراحی نــدارد! خبرگزاری فارس در حالی
مدعی شــد یکی از پزشکان متخصص عنوان
کرده میتوان مصدومیت سهراب را بدون نیاز
به عمل جراحی درمان کــرد که متعاقب آن
و به نقل از تیم جدید پزشــکی مرادی گفته
شد ممکن اســت او بتواند این مصدومیت را
با استراحت ،آبدرمانی و کارهای فیزیوتراپی
پشت ســر بگذارد .برای بررسی صحت و سقم
ماجرا با محســن بیرانوند ،ســرمربی تیم ملی
تماس گرفتیم اما متاسفانه این تماس بیپاسخ
ماند .با این حال مدیر روابط عمومی فدراسیون
در پاسخ به این سوال خراسان که مصدومیت
سهراب بدون انجام عمل جراحی قابل درمان
اســت ،میگوید« :انجام عمــل جراحی روی
سهراب  50-50است .با این حال هنوز چیزی
مشــخص نیســت .در حال حاضر پزشکان به

فدراسیون فوتبال آســیا در سیدبندیها تصمیم عجیبی
داشــت و همین موضوع باعث شــده تا گروههای سخت
زیادی داشــته باشــیم .در منطقه غرب حضــور همزمان
پرسپولیس،پاختاکور ازبکستان ،السد و االهلی عربستان در
یک گروه کنار گروه عجیب الهالل ،الدحیل ،العین و استقالل
 2گروه سخت منطقه غرب هستند .در منطقه شرق  2گروه
 ۶و  ۸دشــوارتر از دیگر گروههاست و  4نماینده از  4کشور
قدرتمند منطقه یعنی کره ،ژاپن ،چین و استرالیا را شامل
میشود تا شاهد  2گروه سخت نیز در این منطقه باشیم.
طلسم غربیها
آخرین بار که یک تیم از منطقه غرب آســیا قهرمان لیگ
قهرمانان آســیا شده به سال  2011برمیگردد؛ جایی که
السد عربستان در فینال چونبوک کره را در مجموع  2بازی
رفت و برگشت و در ضربات پنالتی شکست داد و قهرمان
شــد .بعد از آن ،تیمهایی که قهرمان آسیا شدند همگی
متعلق به شرق آسیا و کشورهای کره جنوبی ،ژاپن ،چین
و استرالیا بودند .بعد از سال  ،2011تیمهایی که قهرمان
آســیا شدند همگی متعلق به شرق آسیا و کشورهای کره
جنوبی ،ژاپن ،چین و استرالیا بودند و  7دوره متوالی است
که نمایندگان شــرق آسیا قهرمان لیگ قهرمانان در قاره
کهن میشــوند و حاال تیمهای غرب آسیا همه یک هدف
مشترک دارند و آن هم پایان این طلسم  7ساله است.

مرحله نخســت پلیآف لیگ برتر والیبال
دیروز در حالی با برگزاری  ۴دیدار برگزار
شــد که بازی پیکان-ســایپا در تهران 2
میهمان ویژه داشــت .الکساندر چیریچ،
سرمربی صربســتانی تیم ملی واترپلو که
موفق شــد پس از  44ســال ایــران را به
مدال(برنز) بازیهای آســیایی برســاند،

مــرادی توصی ه کردهاند فعال اســتراحت کند
و درنهایت دوشــنبه تکلیف نهایی ســهراب و
اینکــه آیا نیاز به عمل جراحــی دارد یا خیر
مشخص خواهد شد».
برای کســب اطالعات بیشــتر سعی کردیم با
دکتر غالمرضا نوروزی تماس بگیریم اما تلفن
همراه ایشان در دسترس نبود .مسئول روابط
عمومی فدراســیون پزشکی-ورزشــی عنوان
کــرد آقای نوروزی درگیر مراســم چهلم پدر
مرحومشان هســتند به همین منظور با دکتر
تورج ملکمحمدی ،دبیر فدراســیون تماس
گرفتیم .او در واکنش به اینکه آیا مرادی نیاز
به انجام عمل جراحی دارد یا خیر به خراسان
میگوید« :چهارشنبه هفته گذشته کمیسیونی
با ریاست دکتر نوروزی و با حضور متخصصان
رشتههای مختلف از جمله فوقتخصص ستون
فقرات ،متخصص توانبخشی ،برخواه سرمربی

تیم ملی و ســهراب مرادی تشکیل دادیم .در
این کمیسیون مرادی مورد معاینه قرار گرفت
و کارگروه علمی به این نتیجه رسید که انجام
عمل جراحی برای برگشت مرادی به میادین
ورزشی به نفع اوست .به همین منظور ما سریعا
از همــان روز کارهای مربوط به رایزنی با چند
پزشــک حاذق برای معرفی به مرادی را آغاز
کردیم .درنهایت این مرادی اســت که پزشک
مد نظر خود را انتخاب خواهد کرد تا انشــاا...
عمل جراحــیاش را انجام دهد .این اطالعاتی
اســت که من داشتم ».شنیده میشود مرادی
باید ظرف یک ماه آتی تحت عمل جراحی قرار
بگیرد .ملکمحمدی اما در پاسخ به اینکه آیا
بازه زمانی مشــخصی برای انجام عمل مرادی
در نظر گرفته شــده ،میگویــد« :با توجه به
اینکه روزشــمار معکوس المپیک آغاز شده،
طبیعتا هرچه ســریعتر عمل جراحی مرادی
انجام شــود ،بهتر اســت ».موضوع مهم دیگر

اینکه اگر ســهراب مرادی تحت انجام عمل
حراجــی قرار گیرد دوره نقاهت او چقدر طول
خواهد کشــید و این عمل تا چــه اندازه او را
از حضــور در المپیک توکیو دور خواهد کرد؟
ضمن اینکه گفته میشود طول دوره نقاهت
عمل جراحی دیسک کمر ،چیزی حدود  6ماه
اســت .ملکمحمدی میگوید« :توجه داشته
باشــید که این یک عمل فوقتخصصی است
نــه تخصصی .ضمن اینکه عمــل جراحی به
فاکتورهای زیادی بســتگی دارد .عمل با عمل
هم با هم فرق دارد .با این حال تمام تالش ما
این است که سهراب به المپیک  2020برسد».
جراحی عمل دیســک اماآنجــا نگرانکننده
میشود(تاحدودی) که نیاز به قرار گرفتن پیچ
یا پین در بین مهرهها باشد .اینکه آیا دیسک
مرادی هم نیاز به کار گذاشتن پین یا پیچ دارد
موضوعی اســت که ملکمحمدی در پاسخ به
آن میگوید« :واقعیت این اســت که جراحی
سهراب یک کار فوقتخصصی است و اطالعات
من در آن حد نیســت که درباره آن صحبت
کنم ».دبیر فدراســیون در واکنش به اینکه
تاکنون چند پزشک جراح از سوی فدراسیون
پزشــکی ورزشــی به مرادی معرفی شده هم
میگویــد« :تاکنون دکتر نــوروزی با بیش از
 4تا  5پزشــک جراح صحبت کــرده .ضمن
اینکه برای انجام ایــن عمل باید فاکتورهای
زیادی در نظر گرفته شود از جمله اینکه این
جراحی قرار اســت در کدام بیمارستان ،با چه
ابراز و وســایلی انجام شود و . ...انشاا ...بهترین
متخصصان را به مرادی معرفی خواهیم کرد و
درنهایت او هر پزشکی که صالح دید را از بین
نفرات معرفی شــده انتخاب میکند .امیدوارم
مرادی هرچه سریعتر بهبود پیدا کند».

از طلسم غربیها تا گروههای مرگ

لیگ قهرمانان آسیا در یک نگاه

مرحله نخست پلیآف لیگ والیبال با حضور
یک میهمان ویژه و سرمربی تیم ملی

جدال با ساموراییها برای حضور در چین

انتخابی جامجهانی بسکتبال

اختالف نظر روسای هیئتهای استانی بر
سر حمایت از خادم

زاویه نگاه شما

گروهبندی لیگ قهرمانان آسیا
گروه یک :الوصل امارات ،الزورا عراق ،ذوبآهن ،النصر
گروه  :2االتحاد عربســتان ،الوحده امــارات ،لوکوموتیو
ازبکستان ،الریان عربستان
گروه  :3الدحیل قطر ،الهالل عربســتان ،العین امارات،
استقالل
گروه  :4پرســپولیس ،الســد قطر ،االهلی عربســتان،
پاختاکور ازبکستان

دیروز برای تماشای جدال خودروسازان به
خانه والیبال رفت تا حضورش مورد توجه
خاص اصحاب رســانه قرار گیرد .این در
حالی است که ایگور کوالکوویچ ،سرمربی
تیــم ملی والیبال نیز به همراه الکســاندر
چیریچ هموطن خود در ســالن مســابقه
حضور داشت .مرحله اول پلیآف در حالی

گروه  :5ژیونگنام کرهجنوبی ،جوهور دارلتعظیم سنگاپور،
کاشیما ژاپن ،شاندونگ چین
گــروه  :6گوانگژو چیــن ،دائجو کرهجنوبــی ،ملبورن
کرهجنوبی ،سانفریس هیروشیما ژاپن
گــروه  :7اوراواردز ژاپــن ،پکنگوان چیــن ،چونبوک
کرهجنوبی ،بوریرام تایلند
گروه  :8ســیدنی اســترالیا ،کاوازاکی ژاپن ،شــانگهای
اسایپیجی چین ،اولسان کره جنوبی

برگزار شد که اعتراض مربیان  2تیم پیکان
و سایپا نسبت به استفاده از ویدیوچک از
جمله حواشی مورد توجه دیروز بود .نتایج
دور رفت مرحله اول پلیآف به این شــرح
است:
تابلوی نتایج
فوالد سیرجان یک  -پیام مشهد 3

خاتم اردکان  - 2کاله مازندران 3
پیکان تهران  - 3سایپا تهران صفر
شهرداری ورامین  - 3شهرداری گنبد صفر
دیدار دوم مرحله پلیآف لیگ برتر والیبال،
عصر یکشنبه  5اسفند برگزار خواهد شد.
بازیهای این مرحله به صورت  2پیروزی
از  3بازی است.

برانکو :در آسیا از هیچ تیمی منیترسیم
سرمربی پرسپولیس لیگ قهرمانان آسیا را سختترین رقابت قاره میداند
و در همان حال که معتقد اســت حریف آسانی برای تیمش وجود ندارد،
پرســپولیس را شــانس اول پیروزی در بازی نخســت آسیاییاش عنوان
میکنــد .برانکو ایوانکوویچ که برای تماشــای دیدار النصر عربســتان و
پاختاکور ازبکســتان به امارات رفته بود ،در حاشــیه تمرین پرسپولیس
درباره اولین حریف شــاگردانش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا
گفت« :پاختاکور بهتر بود هرچند موقعی که بازی مساوی بود ،النصر یک
پنالتی از دســت داد .پاختاکور تیم بهتری بود و انتظار داشتم که این تیم
پیروز میدان باشــد .اولین بازی ما هم برابر این تیم خواهد بود .پاختاکور
بهتر خواهد شد چون لیگ تیمشان در حال آغاز شدن است .ما فینالیست
لیگ قهرمانان هســتیم و به عنوان شــانس اول وارد میدان میشویم و از
هیچ تیمی ترس نداریم امــا در حالی که خودمان را برنده میدانیم ،این
را هم میدانیم که بازی ســختی در پیش داریم .این افتخار اســت که در
لیگ قهرمانان بــازی میکنیم .ضمنا به خاطر اینکه ذوبآهن به مرحله
گروهی لیگ قهرمانان صعود کرده به این تیم تبریک میگویم ».او درباره
پرســپولیس و لیگ قهرمانان آسیا هم گفت« :لیگ قهرمانان سختترین

بازیها در آسیاســت .در این رقابتها حریف آسان وجود ندارد .در گروه
ما و اســتقالل تیمهای ســختی حضور دارند اما اگر میخواهیم در سطح
ســال گذشته باشــیم ،باید خوب بازی کنیم و همه تیمها را ببریم .اینجا
کوتــاه آمدن ،دســتکم گرفتن و تحقیر حریف معنا ندارد چون ســطح
بازیها متفاوت از لیگ ایران است ».برانکو در مورد بازی کردن با نماینده
عربســتان و از دســت دادن شرایط میزبانی گفت« :متاســفانه با االهلی
نمیتوانیم در خانه بازی کنیم و این برای هواداران و باشــگاهمان حیف
اســت .این چیزی اســت که ما نمیتوانیم در آن تاثیرگذار باشیم .به هر
حال فاکتوری اســت که کار را سخت میکند اما به آن هم عادت خواهیم
کرد ».سرمربی پرسپولیس درباره انجام  ۲۵بازی در  ۱۰۰روز و فشردگی
کار گفت« :متاســفانه برنامه همینطور خواهد بود و ما نمیتوانیم تاثیری
روی آن بگذاریم .ما بازیهای خود را برای لیگ قهرمانان به هم ریختیم.
البته این مســئله برای همه بازیکنان جهان مشکلساز میشود .ماهینی
و انصاری را به خاطر همین فشــردگیها از دست دادیم .آنها استراحت
نداشتند .ماهینی برابر استقالل و انصاری در فینال لیگ قهرمانان مصدوم
شدند .خوشــحالیم که در ترکیبمان بازیکنان بیشــتری به نسبت قبل

داریم .ســعی میکنیم ترکیبی داشــته باشــیم که بازیکنان ،وقت برای
آمادگی و اســتراحت داشته باشــند و به نتیجهمان لطمهای نخورد ».او
دربــاره اینکه مگر قبال برنامه بازیها را بــا او هماهنگ نکردهاند ،گفت:
«آنها به ما برنامهای را نشان دادند .من پرسیدم میشود آن را تغییر داد
و آنها جواب دادند که نمیشــود .پس این چه توافقی اســت؟ من قبول
کردم بازی برابر سپیدرود در جامحذفی را بدون بازیکنان ملیپوش بازی
کنیم و دستور دادند در بازی برابر پیکان هم بدون حضور ملیپوشان این
دیــدار را انجام دهیم .دیگر من چه میتوانــم بکنم؟» برانکو درباره بازی
برابر نفت مسجدسلیمان گفت« :مقابل قهرمان ،همه  2برابر انگیزه دارند.
ما با احترام به تیم نفت مسجدســلیمان نشــان دادیم که در سختترین
موقعیتها ،بهترین هستیم .ما در هر بازی برای برد به میدان میرویم .چه
نفت مسجدسلیمان باشد ،چه االهلی عربستان و چه پدیده ».او در پاسخ
به این سوال که حرف زدن درباره مسائل مالی چه چیزی را حل میکند،
گفت« :چرا از من میپرســید؟ این سوال را از مدیرعامل بپرسید ».برانکو
در پاسخ به این سوال که بازیکنان اگر اعتصاب کنند ،خللی در برنامههای
شما پیش میآید ،گفت« :این را از من نپرسید ،از بازیکنان بپرسید».

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
در جواب دوســتی که گفته بود فیفا هوای کیروش را دارد و با وجود
باخت -3صفر برابر ژاپن همچنان تیم اول آسیاســت ،خواستم بگم وقتی
که از نحوه امتیازدهی در رنکینگ خبر نداری به کسی تهمت نزن!
ســرمربی مثل ویــرا میتواند به تیم ملی کمک کنــد .ویرا بود که از
بازیکنان بومی لژیونر و فوتبالیستهای بزرگ ایرانی ساخت.
درود فراوان به یحیی گلمحمدی و تیم پدیده! خستهنباشید دالوران!
شــماها با باخت مجدد مقابل پرســپولیس تونســتید باالخــره برای ما
مشــهدیها یه معادله کامال فلسفی و پیچیده رو حل کنید! با یه چنین
ایدئولــوژی غیرفوتبالی و غیرحرفهای حاکم بر فضای حرفهای ورزشــی
شهر مشهد آخه چطوری میشــه گلمحمدی(فوتبال) جبارنژاد(والیبال)
توکلیان(کشتی) و خیلی از عزیزان دیگه که در رشتههای مختلف ورزشی
در سطح بینالمللی فعالیت میکنن نتیجه مثبت و دلخواه گرفت؟!

اخبار
غیبت حسن رحیمی در تورنمنت بلغارستان

ترکیب نهایی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابتهای بینالمللی
جام دانکلوف بلغارســتان( 9تا  12اسفند) اعالم شــد .به گزارش ایسنا،
مصطفی حســینخانی ( ،)۷۴حســن یزدانی ( ،)۸۶رضا یزدانی ( )۹۷و
پرویز هادی ( )۱۲۵نفرات اعزامی هســتند .غالمرضا محمدی ،سرمربی
تیم ملی کشتی آزاد با اعالم غیبت حسن رحیمی در این تورنمنت گفت:
«رحیمی به دلیل برخی مشکالت شخصی و آسیبدیدگی قدیمیاش در
جام دانکلوف شرکت نمیکند».

آخرین فرجه به میزبان لیگ جهانی والیبال
نشسته

تکلیف میزبانی یا عدم میزبانی گلســتان در لیگ جهانی والیبال نشسته
به زودی مشخص میشــود .محمد حسینپور ،دبیر فدراسیون جانبازان
و معلولین در این باره به تســنیم گفت« :مسابقات تیرماه برگزار میشود
اما هنوز شــهر میزبان مشخص نشده .ما در این باره با گلستان مذاکراتی
داشتهایم ولی مشکالتی وجود دارد .یکی از مشکالت عدم وجود فرودگاه
بینالمللی در این استان اســت .همچنین سالن مورد نظر برای میزبانی
هم یکسری اشکاالت عمده دارد .در مکاتباتی که داشتیم ،اعالم کردیم
که اشکاالت در مسیر کسب میزبانی باید برطرف شوند در غیر اینصورت
باید شهر دیگری را معرفی کنیم .فکر میکنم طی  3 ،2روز آینده تکلیف
نهایی خواهد شد».

صالحیامیری حکم پیمان فخری را زد

با حکم ســیدرضا صالحیامیــری ،رئیس کمیته ملــی المپیک ،پیمان
فخری ،سرمربی تیم ملی شمشــیربازی و رئیس مرکز سنجش آکادمی
ملی المپیک رســما به عنوان رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی معرفی
شد .صالحیامیری در حکم فخری به رویکرد جدید کمیته ملی المپیک
و اهمیت این مرکز اشاره و تاکید کرد انتظار دارد ضمن اجرای کلیه امور
محوله با توجه به ماده بیستویکم اساسنامه کمیته ملی المپیک ،مراتب
به صورت ماهیانه به کمیته گزارش شود .گفتنی است؛ پیش از این اصغر
رحیمی ریاست مرکز نظارت بر تیمهای ملی کمیته ملی المپیک بود.

ســوژهــ

رفعتی :میتوانیم برای نخستین بار در دربی  VARرا آزمایش کنیم

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال از احتمال نخستین آزمایش آنالین سیستم  VARدر
دربی پایتخت خبر داد .به گزارش ایسنا ،داود رفعتی ابتدا پیرامون قضاوت اشکان خورشیدی
در مسابقه تیمهای پرســپولیس و پدیده گفت« :با توجه به شــرایطی که پیش آمده بود از
آقای خورشــیدی که از داوران توانمند و با تجربه ما هستند برای قضاوت این مسابقه حساس
استفاده شد که عملکرد بســیار خوبی هم داشتند و شاهد قضاوتی مطلوب بودیم ».او افزود:
«باید به این موضوع اشاره کنم که سامانه کمکداور ویدیویی به  2صورت نرمافزاری و پخش
تلویزیونی استفاده میشود .پیش از این سامانه را با روش نرمافزاری مورد آزمایش قرار دادیم
که باید بگویم نتیجه آن چندان رضایتبخــش نبود .در واقع نیاز به تجهیزات و نرمافزارهای
پیشرفتهتری در این بخش داریم که طبیعتا در مدت کوتاه این امکانات فراهم نخواهد شد .اما
میتوانیم مثل الگوی برخی از کشورها از روش پخش تلویزیونی استفاده کنیم که به نظرم کامال
موفق خواهد بود ».همچنین باید به این مسئله اشاره کنم که در این مسابقه سامانه  VARرا با
روش پخش تلویزیونی به صورت آفالین مورد آزمایش قرار دادیم که خوشبختانه نتیجه خوبی
داشت .این سامانه با روش پخش تلویزیونی در مسابقه تیمهای پرسپولیس و صنعت نفت مجددا
به شکل آفالین مورد آزمایش قرار میگیرد که در این آزمایش از دوربینهای پخش صداوسیما
همچنین سایر دوربینهای الزم برای پوشش کامل صحنهها استفاده میکنیم .مطمئنا اگر این
تجربه موفق باشد برای اولینبار در ایران و در مسابقه دربی بین  2تیم پرسپولیس و استقالل
به صورت آنالین میتوانیم  VARرا مورد آزمایش قرار بدهیم».

باریوس از صحبتهای آزمون درباره کیروش پرده برداشت

ویلمار باریوس ،هافبک هجومی ســابق بوکاجونیورز با امضای قراردادی در زمســتان به عضویت تیم
زنیت ســنپترزبورگ درآمد تا همتیمی ســردار آزمون در این تیم شود .به گزارش ایسنا و به نقل از
اکسپرس ،باریوس درباره کار با کارلوس کیروش در تیم ملی کلمبیا گفت« :کیروش شرایط و تجربه
الزم بــرای بر عهده گرفتن هدایت تیم ملی کلمبیا را داشــت .بــرای او در تیم ملی آرزوی موفقیت
میکنم و امیدوارم کنار هم بتوانیم نتایج خوبی با تیم ملی کلمبیا به دست بیاوریم .از وقتی با سردار
آزمون درباره او صحبت کردم شــناختم از کیروش بیشتر شده است .آزمون خیلی از کیروش برای
من تعریف کرد و از دقت و نحوه کار او برای من گفت .خوشــحالم که ادامه فوتبال خودم را در تیم
زنیت ســپری میکنم .در این تیم شــرایط خوبی پیدا خواهم کرد و امیدوارم به تیم کمک کنم تا به
قهرمانی در لیگ روسیه برسد و در لیگ اروپا نیز به موفقیت دست پیدا کند».

