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گزارش
جایز ه 700دالری برای صادقی

نخســتین دوره
بازیهــای جهانی
ســاحلی درحالــی
بــه میزبانــی قطــر
در حــال برگــزاری
اســت کــه فاطمــه
صادقــی نماینــده
کاراتــه کشــورمان موفــق شــد بــا پیروزی
مقابــل حریفانــش تــا فینــال مســابقات
پیش بــرود .صادقــی  19ســاله در فینال
با ساندرا ســانچز اســپانیایی رودررو شد؛
حریــف بــا تجربهای کــه گفته میشــود از
شــانسهای کســب مــدال در المپیــک
 2020اســت .صادقــی در ایــن دیــدار با
نتیجــه  26 .28 - 24 .60شکســت
خــورد و بــا کســب مــدال نقره ،نخســتین
مــدال کاروان ایــران را بــه ارمغــان آورد.
این مــدال اما واکنش فدراســیون جهانی
کاراتــه( )WKFرا بــه دنبــال داشــت تا در
تمجید از عملکرد صادقی چنین بنویسد:
«کاراتــهکای ایرانــی با راهیابی بــه فینال،
بزرگتریــن اتفــاق غیرمنتظــره روز را رقم
زد .صادقی دارای رتبه بیســتو ســوم در
رنکینــگ جهانی و مــدال نقره مســابقات
جهانــی ســال  ۲۰۱۵جوانــان اســت .بر
خــاف تمامی احتمــاالت ،این ورزشــکار
 19ســاله همگان را سورپرایز کرد و برای
کسب عنوان قهرمانی به فینال راه یافت».
البته مدالیست شــدن صادقی بیپاداش
نمانــد .چراکه بر اســاس تصمیــم اعضای
هیئــت اجرایــی کمیتــه ملــی المپیــک و
سرپرســت کاروان اعزامــی بــه بازیهای
جهانــی ســاحلی ،در ایــن مســابقات بــه
برنــدگان مــدال طــا1000دالر ،مدال
نقــره  700دالر و مــدال برنــز  400دالر
پــاداش تعلق میگیــرد .به همیــن منظور
یکشــنبه شب در مراســمی در دفتر کادر
سرپرســتی کاروان اعزامــی بــه بازیهای
جهانــی ســاحلی در قطــر 700 ،دالر بــه
فاطمــه صادقــی و  300دالر به مربیاش
فاطمه بغالنیپور برای کسب اولین مدال
کاروان به عنوان پاداش پرداخت شد.

سهراب در تکاپوی المپیکی شدن

ســهراب وزنهبــرداری ایــران بــار دیگــر
دســت بــه وزنــه شــد .ملیپوش دســته
96کیلوگــرم کــه مدتــی اســت کابوس
مصدومیــت رهایش نمیکنــد ،حاال بعد
از انجــام یــک عمل تقریبا ســنگین روی
کتف آسیبدیدهاش چارهای ندارد بجز
اینکه در مســابقات گزینشــی سوئیس
شــرکت کنــد ،وگرنه مجبور اســت وداع
زودهنگامی با المپیک 2020توکیو را
داشته باشد .دارنده مدال طالی جهان و
المپیک باید اواخر آبان ماه در مسابقات
گزینشــی ســوئیس که آخرین مرحله 6
ماه دوم محســوب میشود ،شرکت کند
تا امتیازهای الزم برای المپیک ۲۰۲۰
توکیو کســب کند .اواخر خرداد ماه بود
که ســهراب زیــر وزنــه  ۲۰۰کیلوگرمی
از ناحیــه کتف دچــار مصدومیت شــد و
مســابقات قهرمانــی  ۲۰۱۹جهــان را
از دســت داد .ایــن مصدومیــت درســت
زمانــی رخ داد کــه مــرادی هنــوز از بند
مصدومیت دیســک کمر رها نشده بود.
ماجرا از یک بیاحتیاطی ســاده درست
چنــد هفته مانده بــه رقابتهای جهانی
تایلند شــروع شــد .اما با بحرانی شــدن
ماجرا ســهراب بالفاصله بــه آلمان رفت
تــا کتــف مصدومــش را به تیــغ جراحی

بســپارد .او نزدیک بــه  ۴۵روز در آلمان
اقامت داشــت و پــس از عمــل جراحی،
مراقبتهای بعد از عمل را هم در آلمان
پشت سر گذاشت تا پروسه درمان کامل
شــده و مصدومیــت کهنــهاش بــه طــور
کامــل بهبود پیــدا کند .قهرمــان جهان
و المپیــک پــس از ماههــا دوره نقاهــت،
حــاال در تهران آرام آرام تمرینات ســبک
خود را آغاز کرده تا از فرم بدنی مطلوب
خارج نشود .در همین راستا سهراب در
کمــپ تیمهای ملی حاضر شــد و پس از
مدتها دســت بــه وزنه شــد .اتفاقی که
پــس از آن عمــل ســخت ،مــرادی به آن

سروقامتان بازی برده را باختند
تیــم ملــی والیبــال ایــران در دهمیــن بــازی خــود از
رقابتهــای جامجهانــی  ۲۰۱۹ژاپــن ،دیــروز مقابل
ایتالیــا بــه میــدان رفــت و بــا نتیجــه  2 - 3شکســت
خورد .ایران در حالی ســتهای اول و دوم را به ســود
خــود پایان داد کــه از حریف خود عقب بود و در ســت
چهــارم در حالــی باخت کــه از حریــف پیش بــود .در
نهایــت  2کامبــک ایــران در  2ســت اول و دوم نتیجه
نــداد و بازگشــت ایتالیاییهــا در  3ســت بعدی باعث
پیروزی آنها شــد .تیم ایران در بــازی مقابل ایتالیا با
ترکیب ســعید معــروف ،امیر غفور ،میــاد عبادیپور،
امیرحسین اســفندیار ،علی شفیعی ،علیاصغر مجرد
و محمدرضــا مــوذن (لیبرو) وارد زمین شــد تــا ایگور
کوالکوویچ ،ســرمربی تیم ملی والیبال ایران ،ترکیب
جدیــدی از بازیکنــان را مورد آزمایش قــرار دهد .تیم

روز گذشته طبق آنچه پیشبینی میشد ،باشگاه استقالل اعالم کرد
حضور گری هوپر انگلیســی در این تیم منتفی شــده است .بازیکنی
که مدیربرنامه صهیونیستی داشت و مدیران استقالل بدون تحقیق
دربــاره فعالیتهــای مدیربرنامههای هوپر ،با این فرد در اســتانبول
مذاکــره کــرده بودنــد .اگرچه اســتقاللیها عــدم توافق بــا هوپر را
دلیل منتفی شــدن حضــور او در ایران اعالم کردنــد ،اما آنها برای
مهاجم خارجی مدنظر خود بلیت ســفر به تهران را تهیه کرده بودند
و با این شرایط مشخص است که چرا هوپر به استقالل نیامده است.
مدیران اســتقالل اعتقاد دارند شب و روز برای این باشگاه و آرامش
ی افراد در صفحات مجــازی برای از بین
تیــم کار میکنند ،امــا برخ 
بردن آرامش اســتقالل دســت از تالش برنمیدارنــد .این اظهارات
را بارهــا از زبان امیرحســین فتحی مدیرعامل باشــگاه شــنیدهایم،
اما او ظاهرا فراموش کرده که نداشــتن مدیریت مناســب ،بیشترین
ضربه را به اســتقالل زده است .مدیران اســتقالل در یکی 2 ،فصل
اخیر اشــتباهات زیادی داشــتهاند که اصال قابل توجیه نیســت .اگر
تنهــا یکبار چنین اتفاقــی میافتاد ،قابل اغماض بــود ،اما تکرار آن
هرکدام بنا به دالیلی نشــان میدهد که استقاللیها هنوز با الفبای
مدیریت آشــنایی ندارند .مذاکره با بازیکنان و مدیربرنامههای آنها
یکــی از ابتداییترین کارهایی اســت که مدیر یک باشــگاه ورزشــی
باید آن را بلد باشــد .صرف دیدن فیلم بازیهای یک بازیکن توســط

نیاز داشــت تــا بتوانــد دوباره بــه چرخه
تمرینــات جــدی بازگــردد .ســهراب در
این تمرین کوتــاه چند وزنه را با احتیاط
باالی ســر برد تا ثابت شود عمل سنگین
کتف را با موفقیت پشتسر گذاشته و از
آثار مصدومیت خبری نیســت .مرادی با
این تمرین همچنیــن قبل از رقابتهای
گزینشی ســوئیس شرایط خود را محک
زد .چراکــه مجبــور اســت بــرای تکمیل
پروســه حضورش در  3مرحله گزینشــی
المپیک ،از تاریخ  2تا  5آبان در سومین
مسابقه گزینشــیاش حاضر شود .البته
ســهراب پیــش از ایــن در رقابتهــای

صعود یکپلهای ایران در جدول بعد از باخت به ایتالیا!

ایتالیا در این بازی با اسپکهای خود امتیاز میگرفت
و ایران نیز در دفاع روی تور و سرویس ،عملکرد خوبی
داشــت .امتیازات  2تیم نزدیک بــه هم پیش میرفت
و تغییــر قابــل ذکر تیم ایــران ،حضور پوریــا فیاضی به

داللهــا یا افراد دیگــر یا معرفی از ســوی یک فرد خــاص نمیتواند
مدیر را چشــم و گوش بســته راهی مذاکره کند .چطور ممکن است
باشگاه اســتقالل بدون اینکه از شرایط بازیکن ،مدیربرنامههایش،
فعالیتهــای اجتماعــی و شــخصی بازیکــن و مدیربرنامــه اطالعی
کســب نکند و ســراغ آنها برود؟ پیــش از آغاز فصل ،اســتقاللیها
ســراغ بوکاری درامه بازیکن سنگالی رفتند و حتی برای او نیز بلیت
گرفتنــد ،اما رســانهها از جمله خبرگزاری تســنیم اشــاره کردند که
چــون ایــن بازیکن در  2فصل اخیــر تنها در  5بازی بــه میدان رفته،
طبــق قانون ســازمان لیــگ نمیتواند در فوتبــال ایران بــازی کند.

تیم گلگهر ســیرجان کــه در تعطیالت لیگ در
تهران به ســر میبــرد ،زیرنظر مجتبــی جباری
خود را بــرای ادامه رقابتهای لیــگ برتر آماده
میکنــد .این تیــم دوشــنبه در زمیــن کارگران
تهران با سرخپوشان پاکدشت ،دیدار تدارکاتی
دارد ولی وضعیت سکاندار این تیم مبهم است
و هنوز مشخص نیســت که چه کسی قرار است
سرمربی باشــد .پس از برکناری وینگو بگوویچ،
م در
گزینههــای مختلفی بــرای هدایت ایــن تی 
رســانهها مطرح شــد که جدیتریــن آنها علی

خاطر همین اتفاق از مدیر روابط عمومی استقالل
به فتحی انتقاد میکند .حامد حاجیلو مدیر روابط
عمومی باشگاه استقالل و برای پیگیری امور این
باشگاه فعالیت میکند و معموال در تمرینات این
تیم حضور ندارد و مســئولیت رســانهای باشــگاه
برعهــده محمــد نوریفر اســت کــه وی در فصل
جدید امور رسانهای باشــگاه استقالل را برعهده
گرفتهاست.

چه کسی سرمربی گلگهر میشود؟
دایی بود که پس از مذاکره با مســئوالن باشگاه
گلگهــر بــه علت مســائل شــخصی نتوانســت
هدایــت ایــن تیــم را برعهــده بگیــرد .زالتکــو
کرانچار ،ســرمربی ســابق تیم ملــی امید گزینه
دیگــر ســرمربیگری گلگهر ســیرجان بود که
مســئوالن باشــگاه نتوانســتند با وی بــه توافق
نهایــی برســند .آخرین شــایعه ،ســرمربیگری
علی کریمی است که گفته شده مذاکرات اولیه
بین طرفین صورت گرفته اما حســن بدخشان،
سرپرست تیم گلگهر در گفتوگو با ایسنا ،این

جای امیرحســین اســفندیار بود .ناگفتــه نماند که در
جریان ســت چهارم بازی  2تیم ،اســفندیار به شــدت
دچــار آســیبدیدگی شــد .او به خاطر شــیرجهای که
بــرای دریافت تــوپ در برابر تیــم ملی والیبــال ایتالیا
داشــت از ناحیــه کتف دســت چپ دچــار مصدومیت
شــد که با بررســی و نظر کادرفنی از زمین بازی خارج
شــد و بازی برابر ایتالیا را از دســت داد .گفتنی است
ایران با وجود شکســت  2 - 3مقابــل ایتالیا با یک پله
صعود ،جای روســیه را در مــکان هفتم جدول گرفت.
شاگردان ایگور کوالکوویچ امروز در آخرین بازی خود
در جامجهانی از ســاعت  7به مصاف لهستان خواهند
رفت .این در حالیســت که دیروز برزیل با پیروزی -3
یک مقابل ژاپن ســومین قهرمانــیاش در جام جهانی
را قطعی کرد.

بالفاصله باشگاه استقالل اعالم کرد که حضور این بازیکن در ایران
منتفی شده است .استراماچونی سرمربی ایتالیایی آبیپوشان پس
از این اتفاق برآشــفته شــد و به مدیران باشگاه گفت« :شما که از این
قانون اطالع داشتید ،چرا  10روز زمان صرف مذاکره با این بازیکن
کردید؟» دومین اتفاق مربوط به حضور هروویه میلیچ بازیکن کروات
میشــود .این بازیکن به تهران آمد و حتــی در فرودگاه امام خمینی
(ره) عکــس هم گرفت ،اما چون ویزایش به مشــکل خورد و باشــگاه
اســتقالل نیز نتوانســته بود اقدامات الزم را انجام دهــد ،به خارج از
کشــور بازگشت .در ادامه ،سایت باشــگاه استقالل اعالم کرد که به
دلیل مبلغ پیشــنهادی میلیچ ،حضورش در ایران منتفی شد ،اما در
ادامــه این بازیکن به ایران آمد و اکنون بازیکن اســتقالل اســت! در
واقع بحث اصلی این است که امیرحسین فتحی به عنوان مدیرعامل
باشگاه استقالل اگرچه در فوتبال حضور داشته اما ظاهرا هنوز راه و
رسم مذاکره با بازیکنان را به خوبی نمیداند و از قوانین هم چندان
اطــاع ندارد .موارد باال تنها نمونهای اســت از آنچه در این مدت رخ
داده و نشان میدهد مدیران باشگاه استقالل اگرچه موفق به جذب
چند بازیکن خارجی شــدهاند اما اشــتباهاتی داشــتهاند که نشــان
میدهــد مدیریت در تمــام زمینهها نیــاز به تخصــص دارد 3 .نمونه
باال نشــاندهنده مذاکرات نافرجام یا مشکلدار باشگاه استقالل با
گزینههای مدنظر استراماچونی است.

پشت پرده ناراحتی استراماچونی از مدیر روابط عمومی باشگاه استقالل
سفر به جزیره کیش را داشتند تا ویزای کار خود را
تمدید کنند .اما پاسپورت این نفرات که در اختیار
باشگاه اســتقالل بوده کمی دیر به دست مربیان
اســتقالل در فــرودگاه رســیده و همیــن موضوع
باعــث ناراحتــی دســتیاران ســرمربی ایتالیایی
شــده اســت .بعد از این اتفاق مربیان استقالل با
اســتراماچونی تمــاس میگیرند و موضــوع را به
وی منتقل میکنند که سرمربی آبیپوشان هم به

جهانــی  ۲۰۱۸عشــقآباد امتیاز کامل
گزینشــی المپیک را کســب کــرد اما در
مســابقات جــام فجــر هرچنــد نامش در
ترکیب تیم ملی بود اما وزنه نزد .مرادی
در حــال حاضر بــا  ۱۲۴۲امتیاز در رده
 ۶۶رنکینــگ دســته  ۹۶کیلوگــرم قرار
دارد و اگــر نتوانــد در ســوئیس رکــورد
مجمــوع را به ثبت برســاند ،حذف او هم
از المپیک ۲۰۲۰توکیو قطعی است .او
عالوه بر رقابتهای گزینشــی ســوئیس
باید در  3گزینشــی دیگــر در بازه زمانی
ســوم شــرکت کند تا شــانس حضــور در
المپیک  ۲۰۲۰توکیو را داشــته باشــد.
رقابتهــای قهرمانــی  ۲۰۲۰آســیا
و همچنیــن رقابتهــای بینالمللــی
جــام فجر به عنــوان  ۲رویداد گزینشــی
المپیکــی از جمله مســابقههایی اســت
کــه از هماکنون حضور ســهراب مرادی
در آن قطعــی اســت .با اینحــال او قبل
از انجــام تمام این کارهــا باید ظرف 48
ســاعت آینده برای معاینه مجدد توســط
پزشک معالج به آلمان سفر کند و پس از
آن راهی ســوئیس شود تا در رقابتهای
گزینشی پس از مدتها به شکل رسمی
روی تخته ظاهر شده و امتیاز این مرحله
را برای حضور در المپیک ذخیره کند.

مذاکرات نافرجام

به بهانه منتفی شدن حضور هوپر در استقالل

استراماچونی به خاطر یک اتفاق از حامد حاجیلو
مدیرروابطعمومیباشگاهاستقاللناراحتاست
و این موضوع را به امیرحسین فتحی منتقل کرده
است .در شرایطی که عنوان شد استراماچونی به
خاطر اتفاقات رخ داده در ســفر خودش به جزیره
کیش از حامد حاجیلو ناراحت است اما ماجرا چیز
دیگری اســت .دلیل ناراحتی اســتراماچونی این
اســت که  2نفر از دســتیاران وی روز شــنبه قصد

زاویه نگاه شما

اعزام دوباره ملی پوش دسته  96کیلوگرم به آلمان برای تست پزشکی

 :WKFکاراتهکای ایران همه را سورپرایز
کرد!

شــایعه را رد کــرد و گفت که مذاکــرهای با علی
کریمی صورت نگرفته اســت .گلگهر در هفته
هفتــم رقابتهــای لیگ برتــر با ســپاهان بازی
خواهــد کرد و اگر تــا آنموقع تکلیف ســرمربی
تیم مشخص نشود ،هیچکســی نخواهد بود که
بر روی نیمکت تیم بنشیند چون مجتبی جباری
که بعد از رفتن بگوویچ مســئولیت فنی تیم رابرعهده گرفتــه -مدرک  Aمربیگری ندارد و به
این خاطر ،برای او کارت بازی صادر نمیشود و
نمیتواند روی نیمکت تیم بنشیند.
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واقعــا دیگــه از دســت این مربــی والیبــال ایران داریم ســکته
میکنیم .اصال جوش زدن نداره و ایســتاده ببازد .بردارید این
آقا را! مربی فقط ایرانی باغیرت.
تيــم ملــي واليبــال ايــران احتيــاج به يــک دگرگونــي و تغیير
اساسي دارد ،چون تاريخ مصرف بعضي از بازيكنانش گذشته و
هيچ انگيزه ملي ندارند.
ايــن اشــتباه محض اســت كــه برخي فكــر ميكنند ايــران در
جايگاه اول فوتبال و واليبال آســيا قرار دارد و شايد هم توهمي
بيش نباشد.

اخبار
سنگنوردان ایران به فینال ساحلی جهان نرسیدند

دومین روز از بازیهای ساحلی جهان -قطر با رقابت نمایندگان
ایــران در ســنگنوردی به پایان رســید .ایران در ســنگنوردی 2
نماینده داشت که هر  2از رسیدن به فینال بازماندند .در بخش
بانوان ،الناز رکابی در نیمهنهایی نهم شــد و نتوانســت به فینال
برســد .در بخش مردان هــم غالمعلی بــراتزاده در نیمهنهایی
دوازدهم شــد و از رســیدن به فینال بازماند .بازیهای ساحلی
جهــان در دوحــه قطر در حــال برگزاری اســت و ایــران تاکنون
موفق به کسب یک مدال نقره در کاراته بانوان شده است.

صدرنشینی مقصودلو در مسابقات  ۴۳۳هزار دالری

پرهام مقصودلو تنها نماینده ایران در مســابقات شــطرنج گرند
سوئیس توانست در دور چهارم مقابل سوپراستاد بزرگ هندی
بــه پیروزی برســد و بــا  3 .5امتیاز مشــترک بــا  3بازیکن دیگر
صدرنشــین ایــن رقابتها شــود .مجمــوع جوایز ایــن رقابتها
حــدود  ۴۳۳هــزار دالر خواهد بود کــه نفر اول ۷۰هــزار دالر
خواهد برد .این مسابقات در  ۱۱دور در حال برگزاری است.

پای تحریم به والیبال هم باز شد

تیــم والیبال شــهرداری ورامین از حضور در مســابقات والیبال
قهرمانی باشــگاههای جهان محروم شد .سری جدید مسابقات
والیبال قهرمانی باشــگاههای جهان ،قرار است با حضور  4تیم
برگزار شــود که تاکنــون تنها حضور قهرمــان آمریکای جنوبی و
اروپا در این رقابتها قطعی شده .به گزارش تسنیم ،یک سایت
خبــری انگلیســی زبان مدعی شــد که تیــم والیبال شــهرداری
ورامین بــه خاطر تحریمهای فدراســیون جهانــی والیبال علیه
باشــگاههای ایرانــی و تیم پاناســونیک پنترز (تیم دوم آســیا) به
خاطر عدم تمایل ،از حضور در مســابقات قهرمانی باشگاههای
جهان محروم شده و شاید الریان قطر راهی این مسابقات شود.
مســابقات والیبال باشــگاههای جهان از  12تا  17آذر ماه سال
جاری و به احتمال زیاد در برزیل برگزار میشود.

ســوژهــ

دایی :بگذارید جایم در فوتبال باشگاهی خالی باشد

علــی دایی پــس از حضــورش در کمیته وضعیت فدراســیون فوتبــال برای توضیــح در مورد
قراردادش با سایپا ،در جمع خبرنگاران گفت« :پرونده ما در مرحله تحقیقات است و یکسری
مدارک از ما خواستند که باید تنظیم کنیم .البته این را باید بگویم که متاسفانه بعضی مسائل
ال مقابل 70میلیون نفر چیز دیگری گفتند ،در بخش خبری 30:20صداو
عنوان شد که قب 
سیما ،ولی االن چیز دیگری میگویند .دلیلش را نمیدانم و متاسفم برای مسائلی که داریم
انجام میدهیم و این اتفاقاتی که میافتد ».وی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا این پرونده حل
میشــود ،گفت« :همهچیز حلشدنی است ،چرا حل نشــود؟ ما کاری نداریم که حل نشود.
مــا حقوقمــان را میخواهیم و مطمئنــ ا با رای عادالنــهای که صادر میشــود ،به حقوقمان
میرســیم ».دایی در پاسخ به اینکه جای شــما در فوتبال باشگاهی خالی است ،آیا از جایی
پیشنهادی دارید یا خیر ،خاطرنشان کرد« :بگذارید خالی باشد که بهتر است».

اظهارات ضد ایرانی شفر!

ســرمربی ســابق اســتقالل در صحبتهایی عجیب ،اظهارات تندی را علیه ایران بــه زبان آورد و
خواستار تعلیق و تحریم فوتبال ایران شد .به گزارش ایسنا ،وینفرد شفر سرمربی سابق استقالل
در گفتوگویی تفصیلی با ســایت آلمانی  t-onlineدرباره موضوعات زیادی درباره فوتبال ایران
ســخن گفته اســت .او درباره زنانی که در بازی ایران و کامبوج به ورزشگاه آزادی رفتند ،برخالف
تمام رســانهها و مفسران داخلی و خارجی نظر عجیبی در این باره دارد« :این همان چیزی است
که من از فیفا انتقاد دارم .یک سری منشیهای فدراسیون و چند زن به صورت گزینشی انتخاب
میشوند و به جایگاه  VIPاسکورت میشوند .این دقیقا همان اتفاقاتی است که سال قبل رخ داد.
این اتفاقات هیچچیز را تغییر نمیدهد  .فیفا باید یک اولتیماتوم جدی به ایران بدهد .لیگ ایران
نباید شروع میشد».

