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پس از چند ساعت تأیید و تکذیب ،باالخره فیفا مجوز داد

ایران  -سیرالئون برگزار میشود

پوشش ترکمنی سلطانی فر هنگام حضور در گنبد کاووس
و تماشای مسابقات اسب دوانی

سلطانیفر :سوارکاری در گنبد ریشه
فرهنگی و تاریخی دارد

نمایی از تمرین دیروز تیم ملی  /سایت 90

فیفا دیروز با ارســال نامهای به فدراسیون فوتبال
ایــران ،تأکید کــرد از برگــزاری دیدار دوســتانه روز
شــنبه (امــروز) با تیم ملی ســیرالئون خــودداری
نماید .این درخواســت به سبب مشکالتی است
که سیرالئون اخیراً با نهاد حاکم بر فوتبال جهان
پیــدا کــرده اســت .در حالی کــه رئیــس و دبیرکل
فدراســیون فوتبال ســیرالئون به واســطه پــارهای
مســائل دادگاهی شدهاند و یک سرپرست مدتی
بــرای ایــن نهــاد تعییــن شــده و شــائبه دخالت
اهرمهای سیاسی در امور فدراسیون هم احساس
میشــود ،روابــط عمومــی این فدراســیون رأســاً
موافقت خود را برای برگزاری دیدار روز شــنبه در
تهــران ابراز کــرده بود و تیم ملی این کشــور نیز از
پنجشنبه وارد تهران شده است تا با شرایط محل
برگزاری این دیدار خو بگیرد.
ëëدرخواستایرانازفیفا
فدراســیون فوتبــال ایــران دیــروز بــا ارســال
نامــهای بــه فیفا ،خواســتار برگــزاری این مســابقه
شــد و اســتداللش بر این پایه استوار است که چون
هزینههای این سفر پرداخت و کارهای ساماندهی
آن انجام شــده ،برگزاری مسابقه ارجح بر لغو آن
اســت .ایشــا یوهانســن ،زنی که سرپرستی موقت
فدراســیون فوتبال ســیرالئون را در دســت گرفته،
مدعی است مشــکلی برای اداره فوتبال این کشور
ندارد اما با مســابقه روز شــنبه مخالف است .فیفا
هم تأکید کرده است که تا زمان تعیین رسمی یک
رئیس تازه ،ســیرالئون از هر فعالیتــی مبرا بماند.
بریما مانزول ،دبیرکل جدید فدراسیون سیرالئون
کــه منتخــب دولت این کشــور اســت ،بــا برگزاری
دیــدار تهــران موافق بود اما بخشــی دیگــر از بدنه
این فدراســیون از برگــزاری دیدار روز شــنبه اظهار
بیاطالعیمیکرد.
ëëسیرالئونیها:ایرانرابهدردسرمیاندازیم
تــا قبــل از تحــوالت منفــی پنجشــنبه شــب
و پیــش از ظهــر روز جمعــه ،ســیرالئونیها کــه
وارد تهــران شــده و به تمریــن پرداختــه بودند،
امیدواری فراوانی به نتیجه مسابقه با ایران بروز
داده بودند .ســرمربی ســیرالئون پــس از تمرین
ســبک روز پنجشــنبهاش در کمــپ تیمهــای
ملــی گفته بــود بازیکنانی جــوان و پــر انگیزهای
دارد و آنهــا میتواننــد بــرای ایــران (کــه به زعم
سایت فدراسیون فوتبال تیمی قدرتمند است)
دردسرســاز باشند .فدراســیون فوتبال ایران هم
اعالم کرده بود که تماشای مسابقه امروز رایگان
است.

گزارش

نقل قول

ëëمــارکار آقاجانیــان :بازی با ســیرالئون برگزار میشــود و به شــایعات توجه نکنید .در پایــان این مرحلــه از اردو  4بازیکــن از تیم ملی خط
میخورند .این اردو فرصت خوبی است که بازیکنان خودشان را نشان دهند.
 ëëپژمــان منتظــری :تمدید قــرارداد کارلوس کیروش مســلماً ،یکی از بهترین خبرهایی اســت کــه در چند وقت اخیر مخابره شــده و مایه
خوشحالی همه بازیکنان خواهد شد.
 ëëســیدجالل حســینی :بازی تدارکاتی برای تمرکز و اعتماد به نفس بازیکنان برگزار میشــود و ما قبل از جام جهانــی برزیل هم در آفریقای
جنوبی بازیهای زیادی کردیم که خیلی به تیم کمک کرد.
 ëëکاوه رضایی :در هر پســتی رقابت شــدید است و این فقط مختص پست من نیست ،در هر پســتی رقابت بسیار نزدیک است اما شرایط
خوب است وهمه بازیکنان آمادهاند و من هم تالش میکنم به تیم ملی کمک کنم.

فوتبــال ســیرالئون موافقت خــود را بــا آن اعالم
دارد .پیشتــر یوهانســن در نامــهای بــه فیفــا،
خواستار لغو مسابقه با ایران شده بود و در نتیجه
سرانفوتبالایرانازعصردیروزدریافتندکهبرای
انجام این دیــدار باید رضایت رئیس مورد تأیید
فیفــا را بگیرند .تــا این که بعدازظهــر دیروز خبر
رسمی درخصوص این مهم منتشر شد و سایت

فدراسیون اعالم کرد که این مسابقه رأس ساعت
 15:30امروز برگزار می شود.
ëëاینهمهتالشبرایتیمنودوهشتمجهان؟
همه دردسرها و نکات فوق زمانی غیرضروریتر
جلــوه میکنــد کــه در نظــر بگیریــم ســیرالئون در
جدیدتریــن جدول ماهانه فیفــا ،صاحب رتبه نازل
نود و هشــتم اســت و هرگز افتخاری قابــل ذکر را در

این ورزش کسب نکرده است.
ëëحفظجایگاهایراندرجدولفیفا
این را نیز ناگفته نگذاریم که فیفا روز پنجشنبه
به ســیاق معمــول ،جدیدترین جــدول ردهبندی
تیمهــای ملی فوتبال جهان را اعالم کرد و ایران با
 792امتیاز مثل ماه پیش در رده سی و سوم جهان
ونخستآسیاایستاد.

درگذشت پیشکسوت فوتبال خراسان

جهانگیر زندهدل پیشکســوت فوتبال خراســان که سالها در باشگاه
ابومســلم فعالیــت میکرد ،ظهر پنجشــنبه پس مدتها مبــارزه با
بیماری در بیمارســتان رضوی مشــهد ،دارفانــی را وداع گفت .گروه
ورزشــی روزنامه ایران ،این ضایعه را به خانواده این مرحوم و اهالی
فوتبال تسلیت میگوید.

آرزوی سالمتی کیروش و ملیپوشان برای پادووانی

گل و ژاکا یک گل به ســود آرســنال به ثمر رســاندند.
یک شــگفتی عمده پنجشــنبه شــب را تیم متوسط
ســالزبورگ اتریــش خلق کــرد که با تســاوی خانگی
صفر -صفــر با بوروســیا دورتموند (و البته بــرد 2-1
مسابقه رفت) سقوط و حذف زردهای وست فالن را
به تصویر کشید و زسکا مسکو نیز با برد  3-2در خانه
لیونفرانسه،صعودکنندهشد.
عصر روز گذشــته قرعهکشی مرحله یکچهارم

نهایــی «لیــگ اروپــا» هــم برگــزار شــد و آرســنال و
اتلتیکومادرید کــه مدعیان اصلی فتــح این جام به
حســاب میآینــد ،از یکدیگر دور ماندنــد و به رقبای
بالنسبه آسانی برخورد کردند .بر این اساس ،آرسنال
با زسکا مسکو و اتلتیکو با اسپورتینگ لیسبون روبهرو
خواهند شد .در سایر دیدارهای این مرحله ،الیپزیک
آلمان با مارســی فرانسه و التزیو ایتالیا با سالزبورگ
اتریشمصافخواهندکرد.

مخالفت اتحادیه جهانی کشتی با درخواست ایران

میزبانی اهواز در گرد و غبار!

طــی هفتههای گذشــته ،کشــتی به دلیل اســتعفای
رســول خادم به عنوان رئیس فدراســیون ،انســجام
و همدلــی خــود را از دســت داد و این فرصت خوبی
بــرای اتحادیه جهانی بود تــا ضمن گرفتن میزبانی
جــام جهانی کشــتی فرنگــی ،آن را در زمــان دلخواه
خودبرگزارکند،موضوعیکهبهنظرمیرسداتحادیه
جهانی تا زمانی که خادم به عنوان رئیس فدراسیون
و یکی از اعضای هیأت رئیســه پرقــدرت در رأس کار
قرار داشت ،اجازه چنین کاری را به خود نمیداد و از
فضای ایجاد شده نهایت استفاده را برد.
بــا وجــود ایــن مســئوالن وزارت ورزش و جوانان
و کمیتــه ملی المپیک با ارســال نامــهای به اتحادیه
جهانی کشــتی ،از آمادگی کامل ایران برای برگزاری
جــام جهانی خبــر دادند و روز پنجشــنبه شــهنازی،
دبیــرکل کمیتــه ملــی المپیــک گفتوگــوی یــک

ســاعتهای را با نناد اللوویــچ ،رئیس اتحادیه جهانی
کشتیداشت.
شــهنازی در این خصــوص چنین توضیــح داد:
«در تمــاس تلفنی بــا اللوویچ از لغــو میزبانی ایران
گله کردم .اللوویچ در پاســخ به من اعالم کرد که در
تاریخ  18اسفند  9-مارس  -نامهای به امضای نایب
رئیس فدراســیون کشــتی ایران بــه اتحادیه جهانی
ارسال شده که دالیل اصلی لغو میزبانی ،موضوع و
موارد درج شده در همان نامه است».
امــا حمید بنــی تمیــم ،نایب رئیس فدراســیون
کشــتی در مــورد نامــه مــورد اشــاره شــهنازی چنین
واکنشــی داشــت« :شــهنازی به ایــن موضوع اشــاره
نکــرده کــه اتحادیه جهانی بــه صورت دقیــق اخبار
کشــتی ایران را پیگیری میکند .ما روز  ۱۸اســفندماه
( ۹مارس) در نامهای به اتحادیه جهانی ،اســتعفای

رئیس فدراسیون و شورای فنی را تأیید کردیم؛ اما به
خاطر مصالح ملی ،به دالیل استعفا اشاره نکردیم.
از طــرف دیگــر ،اداره کل ورزش و جوانــان اســتان
خوزستان اصالً به تعهدات خود برای میزبانی عمل
نکرده بود و سالن مسابقات نیز به هیچ عنوان آماده
برگــزاری جام جهانی نبود .مــا در این نامه صحبتی
از برگــزار نکــردن مســابقات به میــان نیاوردیــم اما
نمیتوانســتیم دروغ بگوییــم که همه چیــز آماده و
روبهراه است ».اما اللوویچ روز گذشته (جمعه) برای
ســومین بار بــا درخواســت میزبانی مســابقات جام
جهانی مخالفت کرد .در این نامه آمده« :ما از سوی
کمیتهالمپیکایرانمطلعشدیمکهمجمععمومی
فدراسیون کشتی ایران در تاریخ 21اسفند برگزار شده
کهاینمجمعاستعفایرسولخادمرانپذیرفته.این
موضوع در نامه ارسالی شما در تاریخ  23اسفند نیز

تحقیق و تفحص سرخابیها
در دستور کار مجلس

دیــروز گفتــه شــد نماینــدگان مجلس شــورای اســامی
تحقیق و تفحص از دو باشگاه پرسپولیس و استقالل را در
دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه خود قرار دادند.

درخشش مسی در بازی مقابل چلسی /عکس :سایت یوفا

عصرروزگذشتهقرعهکشیمرحلهیکچهارمنهایی
لیگ فوتبال قهرمانان اروپا در شــهر نیون ســوئیس
برگزار شــد و در جالبترین مســابقه ،رئال مادرید و
یوونتــوس بهیکدیگر برخــورد کردند .ایــن در حالی
استکهسهمسابقهدیگراینمرحلههمکهرویارویی
بارسلونا با رم ،بایرن مونیخ با سهویای شگفتیساز و
دیدار کامالً انگلیســی لیورپول با منچسترسیتی را به
تصویر میکشــد ،نمیتواند فاقد جذابیتهای ویژه
خودباشد.
تالقی رئال با یوونتوس عالوه بر سطح فنی باالی
هــر دو تیم ،بیشــتر از آن رو جالب اســت کــه رئال در
چهار سال گذشته سه بار قهرمان این پیکارها شده و
مجموعدفعاتقهرمانیاش( 12بار)همرکوردفتح
این جام بهحساب میآید .یوونتوس هم که پیشینه
دو بار قهرمانی در این مســابقات در سالهای 1985
و  1996را دارد ،در ســالهای  2015و  2017بــا ترکیب
کنونیاشنایبقهرمانشدهاستودرمرحلهقبلی
تاتنهام انگلیــس را در دیــداری پایاپای حــذف کرد.
ضمن اینکه رئال و یووه فینال دوره قبل را نیز مقابل
یکدیگــر برگــزار کردند کــه بــه پیــروزی  4-1رئالیها
انجامیــد .بارســلونا کــه قهرمانــی ســالهای،1992
 2011 ،2009 ،2006و  2015را در کارنامــهاش دارد،
در شــرایطی بــا «رم» مالقــات میکنــد کــه حریــف
ایتالیاییاش در مرحله قبلی بهسختی از سد شاختار

اوکراین عبور کرد .شاید هم با وجود تمام توضیحات
فوق ،جالبترین و دیدنیترین لحظات در رویارویی
«من.ســیتی» بــا لیورپول شــکل گیرد .ایــن مصافی
بیــن دو تیمــی خواهد بود که بشــدت تهاجمیاند و
جالبتراینکهدرفصلجاریلیگبرترانگلیستک
شکست آبیهای شهر منچستر مقابل همین رقیب
ویژه (لیورپول) و با نتیجه  4-3تحقق یافته و آن هم
در روزی که اشــتباهات متعدد دفاعی «من.سیتی»
باعث شد لیورپول  4-1جلو بیفتد و دو گل  20دقیقه
پایانی هم تیم پپ گواردیوال را از سقوط مقابل مردان
یورگن کلوپ نجات نداد .هر چه هســت ،مســابقات
رفت این مرحله  14و  15فروردین  1397و دیدارهای
برگشت 21و 22فروردینبرگزارمیشوندتاچهارتیم
حاضر در نیمه نهایی چهره نشان بدهند.
ëëدستاوردتازه«مسی»درلیگقهرمانان
چهارشنبه شب گذشــته در واپسین مسابقات از
ســری دیدارهای برگشــت مرحله یکهشتم نهایی
لیگقهرمانانفوتبالاروپا،بارسلونانمایشحساب
شــده و موفقــش مقابل چلســی را کامــل و این تیم
انگلیســی را در نوکمپ با نتیجه  3-0مغلوب کرد و
به لطف تساوی  1-1دیدار رفت که سه هفته پیشتر
برگزار شــده بود ،به مرحله یکچهارم نهایی رســید
و بایرن مونیخ نیز با نتیجه  3-1در زمین بشیکتاش
برنده شــد و با نتیجه کلی  8-1بــاال رفت .نکته حائز

اهمیت اینکه لیونل مســی که در دیدار با چلسی دو
گل از سه گل بارسا را به ثمر رساند و گل نخست وی
در دقیقه ســوم ،ســریعترین گل وی در طول سالها
شــرکتش در ایــن مســابقات به حســاب میآمــد ،با
گلزنیهای چهارشنبه شــب ،تعداد گلهایش را در
مسابقات لیگ قهرمانان اروپا به مرز 100رساند.
ëëمصدومیــت شــدید فیلیپــه لوئیس طــی پیروزی
یکطرفهاتلتیکو
فیلیپه لوئیس ،مدافع چپ برزیلی تیم فوتبال
اتلتیکومادریدکهدردیدارهایپریشب«لیگاروپا»
طــی بازی این باشــگاه اســپانیایی مقابل لکوموتیو
مســکو از ناحیــه اســتخوان فیبوال مصدوم شــد ،نه
تنها تا پایان فصل از همراهی تیم دیهگو ســیمئونه
آرژانتینی محروم شــد ،بلکه احتمــاالً جام جهانی
روســیه را هم از دســت خواهــد داد .اتلتیکو مادرید
البته بازی برگشت را با اقتدار و نتیجه  5-1در مسکو
بــرد و با احتســاب نتیجه دیــدار رفت با نتیجه کلی
 8-1صعود کرد.
ëëآرسنالواتلتیکوازیکدیگردورماندند
پنجشــنبه شــب در دیدارهــای برگشــت مرحله
یکهشــتم نهایــی فوتبال «لیــگ اروپا» ،آرســنال با
پیــروزی خانگی  3-1مقابل میالن و برتری مجموع
 5-1در دو دیــدار ،صعــود مقتدرانــهای را به مرحله
بعــدی تجربه کرد .در پایان مســابقهای که ولبک دو

وزیر ورزش و جوانان صبح پنجشنبه در سفر یک روزه به منظور بازدید از چند طرح
ف هاشمی ،استاندار گلستان وارد گرگان شد.
ورزشی با استقبال منا 
مسعود ســلطانیفر ابتدا در مجموعه ورزشی شهدای گلستان حضور یافت و
در حاشــیه حضورش گفت« :برنامهریزی برای افتتاح پروژههای ورزشی متناسب
بــا منابع اختصاص یافته صورت میگیرد به طوری که اگر منابع اختصاص یافته
خوب باشد ،با توجه به فضای خوب همکاری که در استانها و شهرستانها وجود
دارد روند تکمیل تسریع مییابد و پروژههای بیشتری هم افتتاح خواهند شد».
سلطانیفر پیرامون سالن  6هزار نفری در مجموعه ورزشی کریمآباد گرگان نیز
ابراز امیدواری کرد« :این سالن  ۱۰سال وقفه داشته است که با همکاری استانداری
گلستان در سالهای  ٩٧و  ٩٨و به صورت مشارکتی ساخته خواهد شد».
او پس از آن به مقام شامخ شهدای استان گلستان ادای احترام کرد .همچنین
نشســت هماندیشــی وزیــر ورزش و جوانان با هیأتهای ورزشــی و ســازمانهای
مردم نهاد استان برگزار شد .سلطانیفر در این نشست بیان داشت« :در ایام هفته
دولت ســال آینده تا دهه مبارک فجر برنامهریزی گســترده داریم که هر هفته یک
پروژه ورزشی را افتتاح کنیم و به بهرهبرداری برسانیم».
در پایاننشستهماندیشیباهیأتهایورزشیوسازمانهایمردمنهاد استان
تندیس جامعه ورزش اســتان گلســتان به سلطانیفر اهدا شــد .پس از این نشست
سلطانیفرباپوششترکمنیبهمنظورتماشایمسابقاتاسبدوانیکورسپاییزه،
در مجموعه ســوارکاری گنبد کاووس حضور یافت و جوایز این مســابقات را اهدا کرد.
ســلطانیفر در حاشــیه برگزاری مســابقات کورس پاییزه با اشــاره به این موضوع که
رویداد ســوارکاری در گنبد به عنوان یک رویداد ورزشــی که ریشــه فرهنگی و تاریخی
دارد ابراز امیدواری کرد که امکانات ویژه سوارکاری به منظور ارتقای سطح قهرمانی
این رشــته ارتقا یابد .او اظهار داشــت« :رویداد ســوارکاری امکان خوبی را برای اوقات
فراغــت جوانان و عالقهمندان با ابزار ســالم فراهم میکند و باید چنین اتفاقاتی در
دیگر نقاط کشور برای اوقات فراغت متناسب با شرایط هر منطقه ایجاد شود .حضور
گسترده مردم در برگزاری این مسابقات که سابقه تاریخی و فرهنگی دارد بسیار مورد
توجه است و وضع برگزاری مسابقات از شرایط کنونی میتواند بهتر باشد .فدراسیون
و وزارت ورزش و جوانان برنامههایی برای بهتر شدن وضعیت و شرایط مسابقات در
نظر دارد که اجرا میشود ».او پیرامون شرایط مجموعه سوارکاری گنبد توضیح داد:
«اینمجموعهدرقالبواگذاریبهبخشخصوصیقرارداردتاانشاءاهللهمازلحاظ
مســابقات و هم ایجاد امکانات شرایط بهتری ایجاد شــود ».سلطانیفر پس از آن با
آیتاهللنورمفیدینمایندهولی َفقیهدراستانگلستانوامامجمعهگرگاندیدارکرد.

اخبار

جدال جذاب تیمهای پپ و کلوپ در لیگ قهرمانان اروپا

بارسا به رم خورد ،رئال به یووه

وزارت ورزش

وصال روحانی

ëëتمرکزرویروشکارآفریقاییها
تمرینــات تیم ملی بیتأثیر از آنچــه در ارتباط
بــا مشــکالت ســیرالئون روی داده ،در  48ســاعت
گذشــته انجــام پذیرفــت و بازیکنــان بــه مــرور
تاکتیکهایی پرداختنــد که مربیان بــرای دیدار با
رقبای آفریقایی (تونس در 3فروردین و الجزایر در
 7فروردین) مد نظر دارند.
ëëحرفهایدورقیب«همپست»
در حاشــیه همیــن تمرینــات ،وریــا غفــوری،
پیســتون راســت آماده این روزهای استقالل گفت
بهرقابتبارامینرضاییانبرایراهیابیبهترکیب
ثابت تیم ملی فکر نمیکند و فقط تالش و تمرین
میکند و مربیان طبعاً نفر برتر را انتخاب خواهند
کرد .رضاییان نیز گفت بــا وجود انجام حداقل دو
بــازی تدارکاتی مقابل حریفــان آفریقایــی ،دیدار
بــا مراکــش در جام جهانــی اصالً راحــت نخواهد
بــود ولی تالش بازیکنان و امکانات باالی مجتمع
«پــک» در تهران ســبب شــده بازیکنان به ســطح
باالیی از آمادگی برسند.
 ëëکروز:هیــچکسپرتغالرابخوبیمنوکیروش
یشناسد
نم 
اوسیانوکروز ،دستیار اولکارلوسکیروشمتذکر
شــد هیچ کس بهتر از او و کیروش راههای مهار تیم
ملیپرتغالرانمیشناسدهرچندنگاهآنهادردرجه
اول به مسابقه با مراکش است که به عنوان بازی اول
ایــران در مرحله نهایی جام جهانی  2018از اهمیت
بسزاییبرخورداراستوبهلحاظروحیتأثیریکالن
بر نتایج دو دیدار بعدی هم میگذارد.
ëëلغودرپیلغو!
دیدار منتفی شــده ایران با سیرالئون جانشین
دیــدار لغو شــده برابر لیبی شــده بود .فدراســیون
فوتبال لیبی که قرار بود تیم ملی این کشور را برای
دیدار دوســتانه  26اســفند بــه تهران بفرســتد ،در
یک تجدید نظر متذکر شده بود که چون سرمربی
جدید این تیم مشخص نیست و لژیونرهای لیبی
هم در دســترس نیستند ،از حضور در این مسابقه
انصراف میدهد .در پــی آن انصراف ،مهدی تاج
خبر از گزینش ســیرالئون داده بود اما این مسابقه
نیز که بسیاری شامل امیر قلعهنویی معتقد بودند
در شأن تیم ایران نیست ،در ابتدا لغو اما با پیگیری
فدراسیون شرایط برگزاری آن مهیا شد.
 ëëموافقت مشروط فیفا
فیفــا عصــر دیــروز جــواب نامــه فدراســیون
فوتبال ایران را داد و متذکر شد تنها در صورتی با
برگزاری دیدار روز شنبه موافقت میکند که ایشا
یوهانســن ،رئیس مورد تأیید فیفا در فدراســیون
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تأیید شــده .با توجه به این موضوع ،ســؤاالت زیادی
بی پاســخ باقی مانده .از جمله اینکه آیا آقای خادم
پذیرفته که همچنان رئیس فدراسیون باقی بماند؟
اگر مجمع عمومی و کمیته ملی المپیک شما ایشان
را به عنوان رئیس در نظر دارند ،چرا این نامه توسط
ایشان امضا نشده است؟ وضعیت شورای فنی آزاد
و فرنگی که اســتعفا داده اند ،چگونه است؟ آیا آنها
دوباره ابقا شــدهاند؟ حضور تیم کشــتی آزاد شما در
مســابقات جام جهانــی آیوا (امریکا) چه میشــود؟
بــا این حال؛ به نظر من نیاز اســت که این وضعیت
با مذاکره طی جلســهای که در سوئیس برنامهریزی
خواهد شــد؛ بررســی شــود .قبــل از برگــزاری چنین
رویدادی یعنی جام جهانی در ایران؛ الزم اســت که
درک شــفافی از وضعیت داشــته باشــیم تا بتوانیم
تصمیمدرستیاتخاذکنیم».

کارلوس کیروش و سایر اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال و بازیکنان این تیم برای لئوناردو
پادووانی ،مدافع مصدوم و برزیلی باشــگاه استقالل تهران آرزوی سالمتی هر چه سریعتر
کردند .پادووانی که در دیدار اخیر آبیها با فوالد در اهواز از ناحیه گردن و نخاع آسیب دید،
هفته پیش به تهران انتقال یافت تا ادامه مراحل درمانیاش را در این شهر طی کند.

گرشاسبی :برانکو هیچ جا نمیرود

سرپرست باشگاه پرسپولیس درخصوص پیشنهاد تیم ملی ازبکستان
به برانکو ،گفت« :در حال حاضر پیشنهادهای زیادی به سرمربی تیم
رســیده اما برانکو قصد جدایی ندارد و میخواهد نتایج مطلوب خود
را همچنان با این تیم ادامه دهد .حضور برانکو در پرسپولیس قطعی
اســت و او به ازبکستان و هیچ تیم دیگری نخواهد رفت ».حمیدرضا
گرشاســبی ادامــه داد« :خوشــبختانه تا به اینجای کار عملکرد بســیار
خوبی در لیگ برتر داشتیم و امیدوارم با عملکرد خوب خود در لیگ
قهرمانان نیز همچنان هواداران را خوشحال کنیم .قرارداد بازیکنان تا
پایان نیم فصل آینده لیگ برتر اعتبار داشته و همچنین این بازیکنان
نیز برای تمدید قرارداد خود ابراز تمایل کردهاند».

افشای جزئیاتی تازه از برخی تخلفات در تیم ملی فوتبال

بــه گزارش «ایســنا» ،افشــین پیروانی که چنــدی پیش به قصد توضیــح درباره
پرونــده برخــی تخلفهــا در دوران حضــورش در مدیریت تیم ملــی به کمیته
اخــاق فدراســیون فوتبــال احضــار شــده بــود ،در ارتبــاط با قــرارداد بــا یکی از
شرکتهای طرف همکاری با فدراسیون توضیحاتی را ارائه کرد و سپس متذکر
شــد فقط به عنوان یک فرد مطلع احضار شــده بود .اینک اما به نظر میرســد
جزئیات بیشــتری از ماجرا آشــکار شده باشــد .جزئیاتی که نشان میدهد چهار
نفر از نامداران تیم ملی درگیر این پرونده هستند و از اسپانسر فدراسیون فوتبال
مبالغی چند میلیونی را اضافه بر ارقام معمول دریافت کردهاند.

تأیید حرکت ژیمناست ایرانی در فدراسیون جهانی

در جلســه داوران فدراسیون جهانی ژیمناستیک در باکو ،حرکت کیخا 4
(حرکت اســتاکلی با توماس حلقهها بین دســتها) در کمیته فنی FIG
مــورد تأیید قرار گرفت .ســعیدرضا کیخا این حرکت را با وســیله خرک
حلقــه اجــرا خواهد کرد و در صــورت تأیید کمیته فنی ،در کتــاب داوری
فدراســیون جهانــی ثبت خواهد شــد .پیش از این حرکتهــای کیخا  1و
کیخا  2در سایت فدراسیون جهانی ژیمناستیک ثبت شده بود.
اللوویچ

شاهرخ شهنازی

گفتنیاستهرچنداللوویچبرگزاریجامجهانی
کشتی فرنگی در ایران را نیازمند مذاکره دانسته اما به
نظر میرســد اتحادیه جهانی در این گیرو دار ضمن
تأمیننظرکشورهایاروپاییبخصوصروسیه،ایران
را نیز مجاب خواهد کرد تا جــام جهانی را در آذرماه
(اواخر سال 2018میالدی) برگزار کند.

کاسادو :در قبال پوشش بانوان قابل انعطاف هستیم

ماریســول کاســادو ،رئیس اتحادیه جهانی سه گانه و عضو هیأت اجرایی کمیته
بینالمللی المپیک در حاشــیه مســابقات دوگانه بانوان قهرمانی کشور ،گفت:
«حضــور مــن در ایران خیلــی از درها را بــه روی ایــن ورزش باز میکنــد و ایران
میتوانــد به اهدافی که دارد ،برســد .مســابقات در ایران از نظــر فیزیکی در حد
اســتاندارد است .بحث اصلی پوشش بانوان است که این موضوع پیچیده باید
حل شود ،ما در این خصوص قابل انعطاف هستیم اما باید دید که ورزشکاران
سایر رشتهها قبول میکنند با این شرایط به ایران بیایند یا خیر».

