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نخستین اظهار نظر شفر پس از امضای قرارداد با آبی پوشان پایتخت

هدف من بازگرداندن استقالل به جایگاه واقعی اش است
سرویس ورزشی-

سرمربی آلمانی اســتقالل تهران در نخستین اظهار 
نظرش پس از امضای قرارداد با این باشگاه عنوان داشت: 
همه باید کمک کنند تا اســتقالل به جایگاه اصلی اش 

بازگردد. 
بعد از اینکه کمیته فنی باشگاه استقالل با پیشنهاد سیدرضا 
افتخاری موافقت کرد تا شفر سرمربی استقالل شود، این مربی 
دوشــنبه شب وارد تهران شد و صبح دیروز )سه شنبه( با حضور 
در ساختمان باشگاه استقالل، قراردادش را با این تیم امضا کرد. 

قرارداد او با باشگاه استقالل تهران دو ساله امضا شد.
پس از امضای قرارداد شــفر، افتخاری مدیرعامل باشــگاه 
استقالل تهران گفت: گزینه های زیادی را بررسی کردیم اما در 
نهایت به این جمع بندی رســیدیم که شــفر مربی خوبی برای 
اســتقالل اســت و می تواند کمک کند تا استقالل به افتخارات 
گذشته دســت پیدا کند. ما شــرایطی را پیش بینی کردیم که 
ایشــان با انگیزه کار خود را ادامــه دهند. قرارداد ما به مدت دو 
فصل اســت و برای فصل دوم نیز شرایطی را در نظر گرفتیم و 
امیدواریم شــرایط را کسب کنند تا در سال دوم نیز در خدمت 
باشــیم. امروز روز بزرگی برای استقالل است زیرا بعد از سال ها 

یک مربی بزرگ خارجی با افتخار را استخدام کرده است. 
پس از افتخاری، شفر عنوان سرمربی جدید استقالل تهران 
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: هدف اول من این بود که به 
عنوان یک گلزن و بازیکن به ایران بیایم اما وقتی به من گفتند 
ســن من برای بازی کردن باال اســت، به عنوان مربی به ایران 
آمدم )خنده( از وزیر ورزش و جوانان ایران، هیئت مدیره و آقای 
افتخاری تشکر می کنم. صحبت های مثبتی با او در دبی داشتیم. 
از زحمات توفیقی نیز تشــکر می کنم. از مربی قبلی و کادرفنی 
نیز برای زحماتی که کشیدند تشکر می کنم و برای آنها آرزوی 
موفقیت دارم. ایران یک کشــور قدیمی و با تمدن است. فوتبال 
ایران در آســیا خیلی مطرح است. می دانم که جواد قراب عضو 
هیئت مدیره اســتقالل در المپیک مونیخ حضور داشــته است. 
هنوز بازی ایران و آرژانتین در ذهن من است و تنها مسی باعث 

شد ایران بازنده آن دیدار باشد. 
آشنایی با بازیکنان ایرانی

وی افــزود: بازیکنان ایرانی را به خوبی می شناســم و علی 

کریمی شاگرد من بوده است. باقری، دایی، مهدوی کیا و چند نفر 
دیگر را می شناسم. از هواداران عزیز تشکر می کنم و می خواهم 
با آنها صحبت کنم. ما بدون آنها موفق نمی شــویم. در گذشته 
همــواره کنار تیم بودند و االن نیز همین توقــع را از آنها دارم. 
هــر تیم بزرگی حتی بایرن مونیخ و رئال مادرید نوســان دارند 
و برای خروج از این شــرایط تنهــا باید تمرینات زیاد انجام داد. 
از تماشــاگران توقع دارم در ورزشگاه کنار ما باشند زیرا به آنها 
احتیاج داریم. جایگاه االن تیم، جایگاه اصلی اســتقالل نیست. 
باید با بازیکنان و مسئوالن صحبت کنیم تا دالیل ضعف مشخص 
شــود و بتوانیم تیم را به مسیر اصلی برگردانیم. من، افتخاری را 
چندین ســال است که می شناســم و خیلی خوشحالم که او را 
دیدم و می دانم کار کردن با او راحت است. هدف اصلی من این 
است که به باشگاه کمک کنم و تیم را به جایگاه اصلی برگردانم. 
بایــد بازی به بازی بجنگیم تا به جایگاه اصلی برســیم و هدف 
اصلی این است که آینده باشگاه را بسازیم. االن روی بازی بعدی 

تمرکز می کنیم. 
شــفر اضافه کرد: وقتی تیم نتیجه نمی گیرد، دالیل زیادی 

وجود دارد که باید آن را بررسی کنیم. توقع این را نداریم که من 
با دســت زدن، تیم را متحول کنــم و ما باید قدم به قدم تیم را 
تغییر دهیم. ما باید به تیم آرامش دهیم تا مشکالت را در مسیر 
درســت با استفاده از تمرینات حل کنیم. از همه اعضای باشگاه 
استقالل می خواهم از نظر نظم و انضباط، زندگی حرفه ای و غیره 
کمــک کنند. بازیکن جوان و پیر برای من فرقی نمی کند و تنها 
بازیکن خوب و بد داریم. شــخصیت بازیکنان مهم ترین موضوع 
است. در کارلسروهه و دیگر تیم ها از استعدادهای پایه برای کارم 
شــروع کردم. کار تیمی برای من بسیار مهم است. این صحبت 
شامل تمامی اجزای باشگاه می شود و همه باید همدل باشیم. از 

باشگاه بابت اینکه به من اطمینان کردند خیلی تشکر می کنم.
می خواهم چند سال در ایران باشم

وی در پاســخ به این ســؤال که آیا او اولین مربی خارجی 
خواهد بود که در این ســال ها در استقالل موفق می شود، گفت: 
با پشــتیبانی همه اعضا می توانیم باشــگاه را بــه جایگاه اصلی 
برگردانیم. هر کســی پیراهن استقالل را بر تن می کند، باید به 
این موضوع افتخار کند. من همواره بیش از سه سال در تیم های 
خــودم کار کرده ام و در یک تیم نیز ۱۲ ســال حضور داشــتم. 

این جا انسان های مهربانی را دیدم پس چرا این جا طوالنی مدت 
کار نکنم؟

شفر درباره ایران و دربی پایتخت گفت: از دوشنبه شب که 
وارد ایران شدم، انسان های مهربانی را دیدم و صحبت هایی که با 
هیئت مدیره و مدیرعامل داشتم، می دانم که همه همدل هستیم. 
دربی هم برای من یک بازی معمولی مانند دیگر مسابقات است. 
۹۰ دقیقه مسابقه انجام می شود و بعد از آن همه چیز به شرایط 
عادی قبل از دیدار باز می گردد. مهم ترین موضوع این است که 
تیم خودش را جمع کند و بتواند فوتبالی که می خواهیم را بازی 
کنیم. بازیکنان باید از نظر ذهنی آزاد باشند و می خواهیم روی 
این مســائل کار کنیم. در تمام کشــورهایی که حضور داشتم، 
مربیان داخلی را به کادر اضافه کردم تا برای آینده زمینه سازی 

ایجاد شود و بتوانند مسیر را ادامه بدهند.
ذهنیتی از بازیکنان ندارم

سرمربی جدید اســتقالل درباره دســتیارانش، رحمتی و 
جباری و فوتبال پایه گفت: باید مربیانی حضور داشــته باشند 
تــا بتوانیم همکاری کنیم. در مورد بازیکنــان من نظری ندارم 
زیرا تازه آمدم و هیچ ذهنیتی ندارم. برای فوتبال پایه هم زمان 
کنار می گذارم تا به آن رسیدگی کنیم. زمانی که در کارلسروهه 
بودم روز شــنبه با بایرن مونیخ بازی داشــتیم و من یک شنبه 
بازی هــای اولیور کان در رده نوجوانان را تماشــا می کردم. این 

وظیفه من است.
وی درباره امکانات ایران اظهار کرد: من بابت زمین شکایتی 
ندارم و اگر مشکلی باشد، با باشگاه هماهنگ می شویم تا برطرف 
شــود. ما صحبت های مثبتی در دبی داشتیم و آمادگی داریم تا 
مســائل را مدیریت کنیم. اجازه بدهیــد ابتدا با چهره بازیکنان 
روبه رو شوم سپس در چشــم آنها نگاه می کنم و از شرایطشان 
آگاه می شــوم اما االن نمی توانم نظر بدهم. اگر بازیکنی لبخند 

نداشته باشد، در زمین نیز نمی تواند موفق باشد.
اعالم آمادگی مجیدی برای حضور در استقالل

شــفر در پایان و در پاسخ به سؤالی درباره دستیاری فرهاد 
مجیدی گفت: می دانم مجیدی بــرای همکاری تمایل دارد اما 
این مســائل با هماهنگی باشگاه انجام می شود. شما خبرنگاران 
به دنبال اطالعات دست اول هستید اما سیستم ما این است که 
تمام مسائل درون باشگاه انجام شود و سپس سخنگوی باشگاه 

آنها را اعالم می کند.

حدیث دشت عشق

به یاد سرباز شهید سید علی حسینی
گفته بودي وقت جان دادن به بالينم آيي

۵ میزبانی و یک میلیارد جریمه نقدی از سوی فیفا 

پاسخگوی جرایم سنگین مالی فوتبال ایران کیست؟!
تیم ملی فوتبــال ایران در هر پنــج میزبانی اش 
در انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه با جریمه نقدی 
از ســوی کمیته  انضباطی فیفا روبه رو شد؛ جریمه ای 
 که مجموع آن مبلغی در حدود یــک میلیارد تومان

 می شود.
هر چقدر تیم   ملی فوتبــال ایران در انتخابی جام جهانی 
۲۰۱۸ روسیه خوب بود و رکوردشکنی کرد، از نظر انضباطی 
رکــورد اصال خوبی از خود بر جای نگذاشــت چرا که هر پنج 
بــازی ایــران در انتخابی جام جهانی با اتفاقاتی توأم شــد تا 

فدراسیون فوتبال ایران جریمه نقدی شود.
ایران – قطر

اولین بازی ایــران در انتخابی جام جهانی روســیه برابر 
قطر برگزار شــد کــه در گزارش ناظر بــازی، توهین و رفتار 
بد تماشــاگران ایرانی به تیم رقیب درج شــد؛ جایی که فیفا 
فدراســیون فوتبال ایران را ۴۰ هزار فرانک سوئیس )۴۱ هزار 
دالر( جریمــه کرد.همچنین به دلیل اتفاقــات پیش آمده و 
درگیری های آخر بازی، ســردار آزمون و احسان حاج صفی، 
دو بازیکن تیم   ملی فوتبــال ایران نیز هر کدام ۵۰۰۰ فرانک 
سوئیس جریمه شدند.جواد نکونام دستیار کی روش نیز در پی 
اتفاقات این دیدار سه جلسه محروم و ۲۵ هزار فرانک جریمه 

نقدی شد.
ایران – کره جنوبی

در این بازی نیز اتفاقاتی رخ داد که از چشم ناظر فیفا دور 

نماند. برگزاری مراسم مذهبی در قبل از شروع بازی و در بین 
دو نیمه، استفاده از پهباد و رفتار بد تماشاگران علیه هواداران 
کره ای  در نهایت باعث شــد فیفا هشدار جدی به فدراسیون 
فوتبال ایران بدهد و جریمه نقدی ۴۵ هزار فرانک سوئیســی 

برابر ۴۶ هزار دالر نیز علیه فوتبال ایران وضع کند.

ایران – چین
در بازی ایــران و چین نیز اتفاقات ناخوشــایندی رخ داد. 
ازدحام بیش از حد هواداران در ورزشگاه آزادی و استفاده از مواد 
آتش زا باعث شد فدراسیون فوتبال ایران ۵۰ هزار فرانک سوئیس 
جریمه شود.فیفا همچنین پس از این بازی اعالم کرد که حتی 

ممکن بود بازی بعدی ایران را بدون حضور تماشاگر اعالم کند.
ایران – ازبکستان

در بازی با ازبکســتان فدراســیون فوتبال ایران ۱۰ هزار 
فرانک جریمه شد. در حالی که این بار همه چیز برای میزبانی 
فوتبال ایران خوب پیش رفت، فیفا فدراسیون فوتبال ایران را 
به دلیل نبود پرچم های فیفا در ابتدای مسابقه ۱۰ هزار فرانک 

سوئیس جریمه کرد.
ایران – سوریه

آخرین میزبانی ایــران در انتخابی جــام جهانی ۲۰۱۸ 
روسیه هم با حاشیه به پایان رسید. این بار نیز فیفا، فدراسیون 
فوتبال ایران را به دلیل برگزاری مراسم جشن صعود پیش از 
شــروع بازی و شعارهای غیرفوتبالی هواداران ۴۵ هزار فرانک 
ســوئیس جریمه کرد. همچنین در بازی رفت ایران و سوریه 
در مالزی تماشاگران ایرانی به دلیل پرتاپ اشیا ۳۰۰۰ فرانک 

سوئیس جریمه شدند.
مجموع جرایمی که فیفا فقط برای فدراسیون فوتبال ایران 
در نظر گرفته اســت مبلغی حدود ۲۲۸ هزار فرانک سوئیس 
)۹۳۳ میلیون تومان( می شــود که فدراســیون فوتبال ایران 
باید این جریمه را پرداخت کند. انتظار می رود که فدراسیون 
فوتبال ایران موارد یاد شــده را در راس آموزش نیروهای خود 
برای میزبانی هــای دیگر قرار دهد تا جلوی این جرایم گرفته 
شود چرا که ممکن است در آینده فوتبال ایران تاوان بیشتری 

غیر از جرایم مالی )بازی بدون حضور تماشاگر( بپردازد.

سرمربی سابق تیم ملی تفنگ ایران در نامه ای به فدراسیون تیراندازی تاکید کرد در صورتی که مطالباتش 
پرداخت نشود به دادگاه بین المللی ورزش شکایت می کند.

فدراســیون تیراندازی در زمان ریاســت مهدی هاشمی با بدهی ۱۶ میلیاردی مواجه بود که بخش اعظمی از این بدهی 
شامل مطالبات الزلو سرمربی سابق تیم ملی تفنگ است. الزلو در زمان المپیک ریو هدایت ملی پوشان را نیز برعهده داشت 
و بعد از پایان مســابقات همکاری اش با ایران به اتمام رســید اما در طول چند سالی که وی هدایت ملی پوشان کشورمان را 
برعهده داشت نتوانست همه مطالباتش را دریافت کند.بعد از حدود یک سال و نیمی که از رفتن وی می گذرد، الزلو با ارسال 
نامه ای به ایران تاکید کرده در صورتی که مطالباتش پرداخت نشود به دادگاه بین المللی ورزش )CAS( شکایت خواهد کرد. 
شکایت الزلو نیز قطعا مشکالتی را برای ورزش تیراندازی کشورمان ایجاد خواهد کرد. علی دادگر در حالی ریاست فدراسیون 

تیراندازی را برعهده گرفته که این فدراسیون ۱۶ میلیارد تومان بدهی دارد.

دردسر تازه برای فدراسیون تیراندازی حضور قطعی 8 تیم در لیگ برتر بسکتبال 
حضور ۸ تیم در لیگ برتر بسکتبال سال ۹۶ قطعی 

شد.
در شــرایطی که از قبل ۲۴ مهرماه به عنوان تاریخ شروع 
لیگ برتر بســکتبال اعالم شــده بود، هنوز قرعه کشــی این 
مسابقات و حتی تعداد تیم های شرکت کننده مشخص نیست.

در فاصله کمتر از ۲ هفته تا آغاز لیگ برتر بسکتبال برخی از 
تیم ها هنوز حق ورودیه خود را پرداخت نکرده اند؛ اما آمادگی 
خود را اعالم داشته اند. طبق اعالم محمدرضا مشحون تاکنون 
حضور ۸ تیم مهرام، دانشــگاه آزاد، نفت آبادان، پتروشــیمی 
بندرامام، یس آل گرگان، شهرداری گرگان، پدافند رعد دزفول 

و نیروی زمینی قطعی شده است.همچنین شهرداری تبریز که 
با مهران حاتمی برای ســرمربیگری به توافق رسیده است؛ به 
دنبال این اســت که به عنوان نهمین تیم حضورش را قطعی 
کند. با این حال هنــوز مجوزهای الزم در این خصوص صادر 
نشده است و باید دید تا چند روز آینده چه اتفاقی رخ می دهد.
مشــحون با تایید مســئله فوق درباره زمــان برگزاری 
مســابقات نیز اظهار داشت: برنامه مســابقات طوری تنظیم 
می شــود که لیگ برتر در سال ۹۶ به پایان برسد. سال آینده 
مسابقات ملی در رده های سنی مختلف برگزار می شود و امکان 

برگزاری لیگ نیست.

*ثبت نام انتخابات ریاست فدراســیون تکواندو از امروز آغاز و تا ۱۰ روز کاری به 
طول می انجامد. ثبت نام انتخابات ریاســت فدراسیون تکواندو از امروز ۱۲ مهر ماه 
آغاز می شــود و به مدت ۱۰ روز بــه طول می انجامد. همچنین یک منبع آگاه در 
فدراسیون تکواندو از احتمال برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون تکواندو در اواخر 

دی ماه سال جاری خبر داد.
*شش قایقران معلول برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا که آبان ماه 
در تایلند برگزار می شــود، به اردوی آمادگی دعوت شدند. از ۶ قایقران 
دعوت شــده به اردوی تیم ملی، در اردوی پایانی ۵ قایقران عازم تایلند 
می شوند که در رشته پاراکانو مسافت ۲۰۰متر مسابقات قهرمانی آسیا پارو 
خواهند زد. شهال بهروزی راد، رویا سلطانی، نادر عیوضی، اکبر طهماسبی، 
اسالم جاهدی و شورش دلپسند قایقرانان دعوت شده به اردوی تیم ملی 
هستند که از دیروز تمرینات خود را زیر نظر مهدی مهدوی نیا سرمربی 

تیم ملی در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی آغاز کردند.

خواندنی از ورزش ایران

فدراسیون دوچرخه سواری زنگ خطر را جدی گرفت
 اعزام رکابزنان به کاپ جهانی لهستان

پس از اینکه ســطح رقابت های دوچرخه سواری 
بازی های داخل ســالن آسیا نشــان داد رسیدن به 
مدال سخت تر از قبل شده، فدراسیون تصمیم گرفت 
با اســتفاده از ســهمیه کاپ جهانی، رکابزنان را به 

رقابت های سطح باالتر اعزام کند.
در رقابت های دوچرخه ســواری بازی های داخل سالن 
آســیا، قزاقســتان در بخش سرعت بســیاری از کشورها 
از جملــه ایران را غافلگیر کرد به طــوری که در ماده تیم 
اســپرینت ایران برای اینکه مدال طال را از چنگ قزاقستان 
درآورد جدال نزدیکی با این تیم داشــت. در اسپرینت هم 
قزاقستان اجازه نداد مدال طال و برنز به ایران برسد و در این 

ماده سهم ایران تنها یک نقره شد.
در کایرین هم قزاقستان توانست مدال طال را به دست 
آورد و زنگ خطر برای دوچرخه سواری ایران به صدا درآمد 
چرا در مســابقات قهرمانی آسیا و بازی های آسیایی غیر از 
ژاپن و مالزی، قزاقســتان هم به حریفان اصلی ایران اضافه 
شد تا کار برای کســب مدال بیش از پیش سخت تر شود. 
هم چنین مشــخص شد تنها با برگزاری چند رقابت داخلی 
نمی توان توقع مــدال آوری از رکابزنان ایران را داشــت. با 
توجه اینکه ایران موفق به کســب سهمیه در کاپ جهانی 

لهستان شده اســت، حضور در این رقابت ها فرصت خوبی 
برای رکابزنان اســت تا تجربه بیشــتری به دســت آورند. 
محسن سلگی، مدیر تیم های ملی دربارهی حضور رکابزنان 
ســرعتی در کاپ جهانی لهستان بیان کرد: ما در ماده های 
اســپرینت، تیم اســپرینت و کایرین ســهمیه گرفته ایم و 
 ثبت نام رکابزنان را انجام داده ایم و به زودی وقت ســفارت 

می گیریم.
او با اشاره به رقابت نزدیک رکابزنان قزاقستان و ایران در 
بازی های داخل سالن آسیا تصریح کرد: واقعا فکر نمی کردیم 
قزاقستان در بخش سرعت چنین پیشرفتی کرده باشد. ما 
هم باید دیدمان را به جلو ببریم برای همین بالفاصله پس 
از برگشت از بازی ها، کمیته فنی تشکیل جلسه داد. حتی 
قرار بود به کاپ هندوســتان هم برویم که تصمیم گرفتیم 
در مســابقات سطح باالتری شرکت کنیم چراکه حضور در 
کاپ هندوستان امتیازی برای ما ندارد. هم چنین به دنبال 
خریدن تجهیزات به روزتری برای رکابزنان هســتیم و باید 
امکانات سخت افزاری مورد نیاز آنها را فراهم کنیم. امیدوارم 
مســئوالن هم پیســت چوبی را در ایران راه اندازی کنند 
چراکه پیست چوبی جزو تجهیزات اولیه مورد نیاز رکابزنان 

محسوب می شود.

برگزاری واليبال جام کنفدراسيون آسيا در ۲سطح
مسابقات والیبال جام کنفدراسیون آسیا در سال 
۲۰۱۸ برای نخستین بار در دو سطح یک و دو برگزار 

خواهد شد.
براساس اعالم کنفدراسیون والیبال آسیا مسابقات جام 
این کنفدراســیون در سال ۲۰۱۸ برای نخستین بار در دو 
سطح یک و دو برگزار می شود که میزبان سطح یک مردان 

و زنان به کشورهای چین تایپه و تایلند واگذار شده است.
همچنین میزبان رقابت های سطح دو جام کنفدراسیون 
والیبال آسیا در سال ۲۰۱۸ در گروه مردان به قرقیزستان و 
در گروه زنان به هنگ کنگ واگذار شده است. کنفدراسیون 
والیبال آسیا هنوز تعداد تیم های شرکت کننده در هر سطح 
این رقابت ها را اعالم نکرده است اما در نشست کمیته فنی 
کنفدراسیون والیبال آسیا در اسفندماه سال گذشته هشت 
تیم برتر آســیا در سطح یک و هشت تیم دوم در سطح دو 
پیشنهاد شده بود.زمان و محل برگزاری جام کنفدراسیون 

والیبال آسیا در سال ۲۰۱۸ به قرار زیر است:
ششــمین دوره جام کنفدراسیون والیبال آسیا )سطح 
یک( در گروه مــردان از ۱۸ تا ۲۴ مردادماه ســال ۹۷ به 

میزبانی چین تایپه.
ششــمین دوره جام کنفدراســیون والیبــال در گروه 
 زنان )ســطح یک( از ۱۹ تا ۲۵ شــهریورماه ســال آینده 

به میزبانی تایلند.

نخستین دوره ســطح دوی جام کنفدراسیون والیبال 
آســیا در گــروه مــردان از ۱۵ تا ۲۱ مردادماه در کشــور 

قرقیزستان.
نخستین دوره ســطح دوی جام کنفدراسیون والیبال 
آســیا در گروه زنان نیز از ۸ تا ۱۴ مردادماه ســال ۹۷ در 

کشور هنگ کنگ.
گفتنی است در نشست اسفندماه سال ۹۵ کمیته فنی 
و مربیان کنفدراسیون والیبال آسیا موضوع مناسب نبودن 
سطح فنی رقابت های جام کنفدراسیون مردان و زنان آسیا 
به دلیل حضور تیم ها با بازیکنان جوان و کم تجربه، مطرح 
شــده بود و بر همین اساس کمیته مربیان به هیئت رئیسه 
AVC پیشــنهاداتی ارائــه داده بود از جملــه اینکه هر تیم 
شرکت کننده در جام کنفدراسیون والیبال آسیا باید حداقل 
از سه یا چهار بازیکن قهرمانی آسیا در این رقابت ها استفاده 
کنند. همچنین کمیته فنی کنفدراسیون والیبال پیشنهاد 
برگزاری این رقابت ها در دو ســطح یک و دو را داده بود تا 
دیگر کشورهای قاره کهن نیز امکان حضور در این رقابت ها 
و انگیزه برای صعود به ســطح یک داشته باشند. پنجمین 
دوره مســابقات والیبال جام کنفدراســیون آسیا از یکم تا 
هفتم مهرماه سال ۹۵ با حضور هشت تیم برتر آسیا برگزار 
شد و تیم ملی ب ایران با کسب عنوان قهرمانی به چهارمین 

مدال طالی ایران در این رقابت ها دست یافت.

ونتورا: صعود نکردن ایتالیا 
به جام جهانی یک فاجعه خواهد بود

سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا صعود نکردن تیمش به جام جهانی را یک فاجعه 
بزرگ فوتبالی می داند.تیم   ملی فوتبال ایتالیا در انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با 
۱۹ امتیاز در رده دوم جدول رده بندی گروه خود جای دارد و با  اسپانیای صدرنشین 
سه امتیاز اختالف دارد.ونتورا ، سرمربی آتزوری صعود نکردن تیمش به جام جهانی 
روســیه را یک فاجعه بزرگ می داند. او گفت : جام جهانی باید ایتالیا را داشــته باشد 
و اگــر صعود نکنیم یک فاجعه بزرگ فوتبالی بــرای ما خواهد بود.او همچنین ادامه  
داد: کار کردن در تیم   ملی بسیار سخت تر از فعالیت باشگاهی است. در اینجا ما فقط 
۲۴ ساعت بازیکن را در اختیار داریم و تنها می توانیم از نظر انگیزشی و روانی آنها را 
تقویت کنیم و دیگر همه چیز بســتگی به خود بازیکن دارد.ایتالیا در دو بازی آینده 

خود در انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه باید به مصاف مقدونیه و آلبانی برود.
واکنش ونگر به حضور بارسلونا در لیگ برتر انگلیس

ســرمربی آرسنال معتقد است هر موقع تیم های سلتیک و گالسکورنجرز مجوز 
بازی در لیگ برتر را گرفتند، بارسلونا باید به حضور در این لیگ فکر کند.بعد از اخبار 
زیادی که درباره جدایی کاتالونیا از اسپانیا شنیده شده است، گفته شده که در صورت 
رخ دادن این اتفاق، بارسلونا می تواند در یک لیگ دیگر از جمله لیگ برتر بازی کند. 
آرسن ونگر در ابتدا به شوخی درباره حضور بارسلونا در لیگ برتر انگلیس گفت: اگر 
چنین اتفاقی رخ دهد قهرمانی در لیگ برتر برای ما سخت تر از قبل هم خواهد شد. 
با این حال من فکر نمی کنم چنین چیزی رخ دهد و بارسلونا در لیگی دیگر به میدان 
برود. این مســائل نمی تواند روی رقابت های باشگاهی و ورزشی تاثیری داشته باشد. 
بارسلونا تیمی است که در فعالیت های سیاسی نیز قوی ظاهر می شود و باید ببینیم 
چه واکنشــی قرار است به این مسائل بدهد ولی من فکر می کنم اولویت با تیم های 
اسکاتلندی چون ســلتیک و گالسکو باشد. هر گاه این دو تیم به لیگ برتر آمدند و 
بازی های خود را در این لیگ انجام دادند، بارســلونا هم می تواند به این موضوع فکر 
کند. او در پایان گفت: همین ۲۰ تیم برای لیگ برتر کافی اســت و نیازی نیست که 

لیگ برتر ۲۴ تیمی شود.
فدراسیون کشتی ونزوئال تعلیق شد

اتحادیه جهانی کشــتی، فدراســیون ونزوئال را تعلیق کرد. طبق گزارش اتحادیه 
جهانی این کشور به دلیل آسیب رساندن به دیگر اعضای وابسته به فدراسیون محروم 
شده است.اتحادیه جهانی کشتی از تعلیق شدن ونزوئال خبر داد اما درباره مدت زمان 
تعلیق شدن این کشور هنوز اطالعاتی در دسترس نیست.اتحادیه جهانی در بیانیه ای 
اعالم کرد: طبق قوانین اتحادیه جهانی کشتی فدراسیون کشتی ونزوئال به دلیل آسیب 
رســاندن به دیگر اعضای وابسته به خود تعلیق می شود. این تعلیق به این معنا است 
که تمامی کشتی گیران و داوران کشور ونزوئال نمی توانند در مسابقات و تورنمنت های 
بین المللی اتحادیه جهانی شرکت کنند. ونزوئال در مسابقات قهرمانی جهان پاریس نیز 

حاضر نبود اما ۹ کشتی گیر این تیم در بازی های المپیک ریو ۲۰۱۶ حضور داشتند.
آنچلوتی: می خواهم 10 ماه استراحت کنم

سرمربی اخراج شده تیم فوتبال بایرن مونیخ اعالم کرده تا ۱۰ ماه آینده می خواهد 
استراحت کند و به پیشنهاد تیمی پاسخ مثبت نمی دهد. کارلو آنچلوتی که به تازگی 
از تیم فوتبال بایرن مونیخ اخراج شده تصمیم گرفته ۱۰ ماه آینده را استراحت کند و 
فعال در تیمی مشغول به کار نشود.سرمربی ایتالیایی بعد از شکست ۳ بر صفر تیمش 
مقابل پاری سن ژرمن در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا از سمتش برکنار شد. سرمربی 
۵۸ ساله اما رزومه قابل قبولی دارد و تجربه کار در تیم های میالن، یوونتوس، چلسی، 
رئال مادرید، پاری ســن ژرمن و بایرن مونیــخ را دارد. در نتیجه تیم های زیادی به او 
نسبت داده می شــوند.خود او اما احتمال پیوستن به تیم های دیگر را رد کرده است: 
فعال می خواهم برای مدت ۱۰ ماه آینده استراحت کنم، در نتیجه تیم دیگری در کار 
نیســت.اولی هوینس گفته بود آنچلوتی حمایت چند نفر از بازیکنان اصلی را از دست 
داده بود و به همین دلیل او اخراج شــده است. پاسخ آنچلوتی در این باره اما سکوت 

بود: درباره این مسائل بهتر است سکوت کنیم و حرفی نزنیم.
گزینه  های جانشینی مونتال در صورت اخراج از میالن

رسانه    های ایتالیایی از دو سرمربی اهل این کشور به عنوان جانشین های احتمالی 
سرمربی حال حاضر روســونری نام برده اند. با ثبت سومین شکست میالن در هفت 
هفته سپری شــده از فصل جدید سری A، شــایعاتی درخصوص احتمال برکناری 
وینچنزو مونتال از ســرمربیگری این تیم شنیده می شــود. در ابتدا از کارلو آنچلوتی 
سرمربی اخراجی بایرن مونیخ به عنوان محتمل ترین گزینه جانشینی مونتال نام برده 
می شد که این مرد ایتالیایی آن را تکذیب و اعالم کرده است که تا ۱۰ ماه دیگر قصد 
ندارد به دنیای فوتبال برگردد.اکنون از پائولو سوســا سرمربی سابق فیورنتینا و والتر 
ماتزاری سرمربی پیشین اینتر به عنوان گزینه های هدایت روسونری پس از برکناری 
مونتال یاد می شــود. به گزارش شبکه مدیاست پرمیوم ایتالیا، باشگاه میالن با هر دو 
گزینه خود که فعاًل بیکار هســتند تماس گرفته است تا در صورت تداوم ناکامی های 
تیم و لزوم برکناری مونتال زمان زیادی را برای پیدا کردن ســرمربی جدید از دست 
ندهد. در میان این دو نفر اما از سوسا به عنوان گزینه محتمل تر یاد می شود چرا که 
سبک بازی تیم هایش بیشتر با پروژه ای که میالنی ها سعی در اجرای آن دارند همسو 
اســت. در همین حال اما احتمال روی کار آمدن ماتزاری هم چندان کم نیســت به 

خصوص که او توسط فاسون زمانی که در اینتر فعالیت داشت استخدام شد.
موتکو: شاید با ایران یا کره جنوبی همگروه شویم

معاون نخست وزیر روسیه گفت: شاید با ایران یا کره جنوبی در جام جهانی ۲۰۱۸ 
همگروه شویم و دیدارهای تدارکاتی برابر این تیم ها بسیار مهم تلقی می شوند. ویتالی 
موتکو با  اشاره به بازی های تدارکاتی تیم ملی روسیه مقابل ایران و کره جنوبی اظهار 
داشــت: هر چقدر که به جام جهانی نزدیک تر می شویم دیدارهای تدارکاتی اهمیت 
بیشتری پیدا می کنند. بازی برابر تیم هایی که در این رقابت ها حضور دارند بسیار مهم 
است. کره جنوبی و ایران از جمله تیم های شرکت کننده در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه 
هســتند و شاید تیم ملی کشــورمان با یکی از آنها همگروه شود. معاون نخست وزیر 
روسیه و رئیس کمیته سازماندهی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ادامه داد: با این تفاسیر 
فرصت خوبی است تا پتانسیل های ۲ تیم کره جنوبی و ایران را در بازی های تدارکاتی 
پیش رو مورد ارزیابی قرار دهیم. تیم ملی روســیه روز ۱۵ مهر در ورزشگاه اسپارتاک 
مسکو میزبان کره جنوبی است. روس ها ۱۸ مهر نیز در ورزشگاه کازان، مرکز جمهوری 

تاتارستان پذیرای ایران خواهند بود.
بابل: ریبری فکر می کند مثل مسی و رونالدو است

مارکوس بابل به انتقــاد از طرز تفکر فرانک ریبری پرداخت. بعد از اخراج کارلو 
آنچلوتی از بایرن مونیخ انتقادات زیادی از این بازیکن مطرح شــد و خیلی ها عنوان 
کردند که ریبری نتوانســته انتظارات را برآورده کند.مارکوس بابل با انتقاد از فرانک 
ریبری گفت: ریبری دو ســال است در لیگ قهرمانان نتوانسته گلزنی کند ولی فکر 
می کند که در سطح مسی و رونالدو است. بهتر است او بیدار شود. حقیقت این طور 
نیســت و او فاصله زیادی تا سطح رونالدو و مسی دارد. من خیلی ناراحت هستم که 
آنچلوتی مقصر تمام اتفاقات بایرن لقب گرفت و اخراج شد. خیلی از بازیکنان از جمله 
ریبری نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. ریبری زمانی بازیکن خوبی بود ولی االن 
اصال شــرایط خوبی ندارد. او ادامه داد: وقتی ریبری در بازی با اندرلخت تعویض شد 
و پیراهن خود را ســمت نیمکت پرت کرد باید با او برخورد می شــد. ولی جلوی این 
رفتار گرفته نشد، بازیکن به خود اجازه می دهد که هر تصمیمی بگیرد و برای باشگاه 
تعیین تکلیف کند.به هر حال االن بایرن به سرمربی جدیدی نیاز دارد و من امیدوارم 

که سرمربی جدید بتواند شرایط تیم را تغییر دهد.

واکنش برانکو نسبت به شایعه اختالفش با حسینی
ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس نسبت به شایعه اختالفش با کاپیتان تیم 
واکنش نشــان داد. برانکو ایوانکوویچ در حاشــیه تمرین دیروز پرسپولیس در 
واکنش به شایعه اختالفش با سید جالل حسینی اظهار کرد: من قصد مصاحبه 
ندارم اما درباره حســینی باید بگویم او کاپیتان تیم ما است، تمام. طی یکی دو 
روز گذشته شــایعاتی پیرامون اختالف سید جالل حسینی با برانکو ایوانکوویچ 

مطرح شده بود.
تمرین اختصاصی قدوس و دژاگه در تمرین تیم ملی

چهارمین تمرین تیم ملی فوتبال ایران درحالی از ســاعت ۱۶:۱۰ دیروز در 
ورزشگاه آزادی آغاز شد که حواشی زیادی داشت.

چهارمین تمرین تیم ملی فوتبال ایران دیروز از ساعت ۱۶:۱۰ در ورزشگاه 
آزادی آغاز شد که هوای ســرد ورزشگاه روی کی روش هم تاثیر گذاشت و این 
مربی برخالف دیگر دســتیارانش با گرمکن در تمرین حضور یافت.رضا قوچان 
نژاد، ســامان قدوس و علیرضا جهانبخش نیز برای نخستین بار دیروز در تمرین 
تیم ملی حضور یافتنــد.در ابتدای تمرین، کی روش دقایقی با بازیکنان صحبت 
کــرد و پس از آن، دروازه بان ها زیر نظر لوپز بــه تمرین اختصاصی پرداختند و 
بازیکنان هم با نظر کی روش تمرین هوازی انجام دادند.ســامان قدوس و  اشکان 

دژاگه هم در گوشه دیگری از زمین، به صورت اختصاصی تمرین کردند.
پرسپولیس - نفت ۲۹ مهرماه برگزار می شود

دیدار مرحله یک شــانزدهم نهایی جام حذفی پرسپولیس و نفت ۲۹ مهر 
برگزار می شود. برنامه تیم ملی فوتبال و لیگ قهرمانان آسیا کار را برای مسئوالن 
سازمان لیگ فوتبال برای برنامه ریزی لیگ برتر و جام حذفی سخت کرده است. 
تیم ملی فوتبال تا ۱۸ مهرماه درگیر دیدارهای دوســتانه است و طبق برنامه ای 
که ســازمان لیگ تا االن اعالم کرده، بیستم و بیست و یکم هفته نهم لیگ برتر 
برگزار می شود. همچنین ۲۵ مهر دیدار دور برگشت نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا میان پرسپولیس مقابل الهالل برگزار می شود. دو دیدار پرسپولیس مقابل 
صنعــت نفت در چارچوب لیگ برتر و برابر نفت تهران در چارچوب جام حذفی 
هنوز برگزار نشده اســت. طبق برنامه ای که سازمان لیگ در تاریخ ۲۲ شهریور 
اعالم کرده دیدار مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفــی ۲۹ و ۳۰ مهر برگزار 
می شود. در این خصوص ســعید فتاحی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ 
درباره تاریخ دیدار پرسپولیس مقابل نفت و صنعت نفت آبادان و برگزاری مرحله 
یک هشــتم نهایی جام حذفی اظهار کرد: در نظر داریم که دیدار پرســپولیس 
و نفــت در جام حذفــی را در تاریخ ۲۹ مهر برگزار کنیم. مــا باید ابتدا مرحله 
یک شــانزدهم نهایی را برگزار کنیم و سپس به سراغ مرحله یک هشتم نهایی 
می رویم. تاریخ دیدار پرسپولیس و صنعت نفت هم هنوز مشخص نیست.با توجه 
بــه اظهارات فتاحی، برنامه مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی که قبال اعالم 

شده بود، به تعویق می افتد.
کاشانی: امیدواریم محرومیت پرسپولیس تعلیق شود

یک عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس می گوید با پیگیری کمیته حقوقی 
این تیم، امیدوار است محرومیت باشگاه پرسپولیس تعلیق شود. جعفر کاشانی، 
عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درباره جلسه هیئت مدیره بیان کرد: جلسه 
خوبی بود. امیدوارم در آینده کم تر شــاهد چنین مشــکالتی باشــیم. او درباره 
شکســت پرســپولیس مقابل الهالل بیان کرد: کمیته فنی باید علت شکست را 
بررسی کند تا بتوانیم اظهار نظر درستی داشته باشیم. کاشانی درباره محرومیت 
پرسپولیس تصریح کرد: این مسئله مربوط به کمیته حقوقی است و این کمیته 
در حال پیگیری این قضیه اســت. همه چیز خوب پیش می رود. امید داریم که 
این محرومیت تعلیق شــود زیرا پرسپولیس باشگاه بزرگی است.او درباره سابقه 
بد تیم های ایرانی در پرونده هایی که به فیفا ارســال شــده تصریح کرد: ما باید 
ســعی کنیم در مجامع بین المللی نقش پررنگ تری داشته باشیم.کاشانی درباره 
مفاد جلســه این تیم اظهار کرد: مســائل مالی و حقوقی و سفر به دوبی بررسی 
شد. با توجه به درایت مدیرعامل باید مشکالت پرسپولیس حل شود.وی درباره 
محرومیت ادامه داد: این محرومیت ها فقط مطرح شــده اســت. باشگاه بزرگ 

پرسپولیس هیچ گاه محروم نخواهد شد.
سه ایرانی نامزد برترین های فوتبال ساحلی جهان 

دو بازیکن و یک مربی ایرانی برای کسب جوایز برترین های فوتبال ساحلی 
جهان نامزد شــدند. نامزدهای برترین بازیکنان و مربیان فوتبال ساحلی جهان 
از ســوی سایت beachsoccerworldwide اعالم شد که نام دو بازیکن و یک مربی 
ایرانی نیز در این فهرست دیده می شود. محمد احمدازاده کاپیتان تیم ملی ایران 
و برترین بازیکن و گلزن جام جهانی به همراه پیمان حسینی، بهترین دروازه بان 
جــام جهانی برای کســب این جایزه نامزد شــده اند.همچنین محمدحســین 
میرشمســی، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ســاحلی که  توانست ایران را سوم 
جهان کند در بخش برترین مربیان جهان نامزد شــده است.خبر دیگر از فوتبال 
ســاحلی اینکه هشت تیم حاضر در مســابقات جام بین قاره ای فوتبال ساحلی 
۲۰۱۷ مشخص شدند. رقابت های بین قاره ای فوتبال ساحلی آبان ماه سال جاری 
به میزبانی امارات برگزار می شــود که تیم ملی ایران از آســیا در این مسابقات 
حضور دارد. عالوه بر ایران و امارات میزبان مسابقات، کشورهای پرتغال، روسیه، 
برزیل، مصر، مکزیک و پاراگوئه نیز در این مسابقات حضور دارند.این رقابت ها ۹ 

تا ۱۳ آبان ماه برگزار می شود.
طارمی اجازه حضور در کمیته اخالق را پیدا نکرد

مهاجم تیم ملی در جلســه کمیته اخالق حضور پیدا نخواهد کرد. مهدی 
طارمی که قرار بود ساعت ۱۵ دیروز برای پاسخگویی به ابهامات انتقالش به تیم 
ریزه اسپور در کمیته اخالق حضور پیدا کند به دلیل مخالفت کارلوس کی روش 
در این کمیته حاضر نخواهد شد.ســرمربی تیم ملی با توجه اینکه ملی پوشــان 
ســاعت ۱۶:۳۰ باید در تمرین تیم ملی شــرکت کنند اجازه خروج از اردو را به 
طارمی نداده و از این رو جلســه رســیدگی به پرونده انتقال طارمی به تیم ریزه 

اسپور در زمان دیگری برگزار خواهد شد.
مهلت باشگاه نفت طالییه ۴ روز دیگر تمدید شد

مهلت داده شده به باشگاه نفت طالییه برای حل مشکالتش تمدید شد.اداره 
کل ورزش و جوانان استان تهران برای حل مشکالت باشگاه نفت طالییه تا ۱۵ 
مهرماه به مالک جدید این باشگاه مهلت داده بود، اما این مهلت ۴ روز تمدید شد. 
چهار روز مهلتی که به باشگاه نفت طالییه داده شده، به خاطر تعطیلی های اخیر 
بوده است. باشگاه نفت طالییه باید تا ۱۹ مهرماه عالوه بر حل مشکل مالیات و 
پرداخت بدهی هایش به بازیکنان پیشین، پرونده خود را هم برای حضور در لیگ 
قهرمانان آســیا تکمیل کند. رضا گل محمدی، رئیس اداره کل ورزش و جوانان 

استان تهران دیروز این خبر را تایید کرد.
درخشان: از همه نیروها استفاده می کنیم

سرمربی تیم فوتبال نفت تهران گفت: هیچکس از بازیکنان خط نمی خورد 
و از همه نیروها اســتفاده می کنیم. حمید درخشان دیروز در رختکن در جمع 
بازیکنان اظهار داشــت: تک تک شما که امروز در کنار ما هستید چه آنهایی که 
زمان علی کریمی آمدند و چه آنهایی که از قبل بودند توجه کنید هیچکس خط 
نمی خورد و از همه نیروها اســتفاده می کنیــم. وی ادامه داد: از علی کریمی به 
خاطر تیمی که جمع کرد، تشکر می کنم. من آدم کینه ای نیستم و تنها تمرکزم 
روی سروسامان دادن وضعیت تیم است و امیدوارم نماینده خوبی در آسیا برای 

فوتبال ایران باشیم.
هشدار کاپیتان الهالل از غرور کاذب

کاپیتان الهالل عربســتان پیش از دیدار با پرســپولیس در دیدار برگشت 
مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت: صعودمان به فینال لیگ قهرمانان 
آســیا هنوز قطعی نشده است و باید به پرســپولیس احترام بگذاریم و با قدرت 
ظاهر شویم. یاسر القحطانی، کاپیتان الهالل عربستان اگرچه در بازی رفت مقابل 
پرســپولیس با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی رســید ولــی در مصاحبه با روزنامه 
الریاضیه عربســتان گفت: صعودمان به فینال لیگ قهرمانان آســیا هنوز قطعی 
نشده است و باید به پرسپولیس احترام بگذاریم و با قدرت ظاهر شویم. برای ما 
در این مســئله دیدار گوانگژو و شانگهای چین مثال خوبی است و باید مواظب 
باشــیم زیرا این دیدار در بازی رفت با نتیجه ۴ برصفر به نفع گوانگژو به پایان 
رسید ولی در بازی برگشت بازی با نتیجه ۵ بر یک به نفع شانگهای شد تا کار به 
ضربات پنالتی کشــید و گوانگژو حذف شد. در نتیجه ما باید به رقیبمان احترام 
بگذاریم و به خوبی آماده شــویم. القحطانی درباره شــایعات خداحافظی اش در 
صورت قهرمانی در آسیا گفت: خداحافظی من به هیچ دست آوردی ربطی ندارد.

فدراسیون جهانی وزنه برداری در جلســه هیئت اجرایی در رومانی درباره اوزان المپیکی صحبت و اعالم 
کردند که اطالعات بیشتر درباره وزن های حاضر در المپیک ۲۰۲۰ در حاشیه بازی های آناهیم داده می شود.

در جلسه هیئت اجرایی IWF درباره هفت وزن مردان و زنان که در المپیک ۲۰۲۰ حاضر خواهند بود صحبت شد، قرار 
است که نسبت به المپیک ریو ۲۰۱۶ یک وزن در المپیک ۲۰۲۰ کمتر شود.

IWF در بیانیه ای اعالم کرد که اطالعات بیشــتر درباره این مسئله حدود دو ماه دیگر در جلسه بعدی هیئت اجرایی در 

آمریکا مشخص می شود.این جلسه در ماه نوامبر در حاشیه بازی های قهرمانی جهان برگزار می شود.

مشخص شدن تکليف اوزان وزنه برداری المپيک ۲۰۲۰ تا دو ماه ديگر 

مربی چینی برای همکاری کوتاه مدت با فدراسیون تنیس روی  میز وارد ایران شد.
لی یان لین مربی چینی برای همکاری کوتاه مدت با فدراســیون تنیس روی  میز وارد ایران شــد. این مربی چینی که 
سابقه فعالیت در کمپ ژندینگ تحت نظر فدراسیون آن کشور را دارد، مدتی نیز با فدراسیون قطر همکاری داشته است. لی 
یان لین قرار است به مدت سه ماه با کادر تیم  های ملی رده های مختلف سنی به همکاری پرداخته و این همکاری در صورت 

رضایت طرفین قابل تمدید خواهد بود.

همکاری سه ماهه 
مربی چينی و فدراسيون تنيس روی ميز 

صفحه ۹
چهار شنبه 1۲ مهر 1۳۹۶ 

1۳ محرم 1۴۳۹ - شماره ۲1۷۳۷

شهیدعلي حســیني در ســال ۱۳۴۲ در یک 
خانواده مذهبي در شــهر مقدس مشــهد چشم به 
جهان گشــود. دوران تحصیالت ابتدایي را به پایان 
برده و تا سال دوم راهنمایي تحصیل نمود.هنگامي 
که به ســن ۱۹ سالگي رســید به خدمت سربازي 
رفت و البته یکســال  به شناسنامه اش اضافه کرده 
بود که زودتر به خدمــت برود در واقع ۱۳۴۳ بوده. 

تازه آموزش دوران سربازي را مي گذراند. علي پس از ۱۸ ماه خدمت سربازي در 
سنگر خط مقدم فکه )دزفول چناچه( صبح روز جمعه ۲۲ تیرماه سال ۱۳۶۳ به 
درجه رفیع شــهادت نائل شد. آن طوري که یکي از همسنگرانش علي مي گوید 
روز جمعه بود که بچه ها اکثرا مرخصي تو شــهري مي گرفتند و مي رفتند شهر 
گشتي مي زدند و برمي گشتند علي گفته بود من مرخصي تو شهري نمي خواهم. 
به همســنگرش مي گوید: یک لیوان آب برای من بیاور. هم سنگرش مي رود با 
لیــوان آب بر مي گردد و مي بیند علي غرق خون توي ســنگرش افتاده ترکش 
خمپاره ســر علي را از پشــت قطع کرده و جلوي چشم همسنگرانش مثل مرغ 
پرپر مي شود. آخرین نامه اي که براي همسرش فرستاده بود مورخه ۱۹ تیر ماه 
بود، یعني درست ۳ روز قبل از شهادتش شعري نوشته بود که بوي رفتن مي داد
گفته بودي وقت جان دادن به بالینم آیي / من که مردم، پس چرا زود نیایي
گر بیایي گر نیایي من که بایستي بمیرم / پس چه بهتر که بیایي که بمیرم

نایب قهرمان پیشین المپیک رسماً به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی 
آزاد امید انتخاب شد.

در جلســه دیروز اعضای شورای فنی کشــتی آزاد علیرضا رضایی، مربی و مدیر 
پیشین تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن ایران را به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
امید انتخاب کردند. قرار است رضایی در چند روز آینده کادر تیم امید را معرفی کند.

علیرضا رضایی پس از قبول سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد امید با بیان اینکه 
من جزو خانواده کشتی هستم و حتی مدتی که در فدراسیون کشتی سمتی نداشتم 
نیز از کشتی دور نبودم و همیشه خودم را در کنار کشتی می دیدم،گفت: با توجه به 
شــرایطی که برای تیم های ملی کشتی آزاد در همه رده ها به وجود آمده باید همگی 
کمک کنیم تا کشــتی آزاد ایران به شــرایط خوب خود بازگردد. کشــتی آزاد برای 
برون رفت از این وضعیت نیاز به کمک همه دارد و هر شــخصی که کاری از دستش 

برمی آید باید آستین ها را برای کمک به کشتی آزاد باال بزند. البته این شرایط خاص 
فقط مختص بزرگســاالن نیست و شــامل تمام رده های سنی تیم ملی می شود.وی 
درباره رد پیشــنهاد فدراسیون کشتی برای مرتبه نخست و اینکه چه شد در نهایت 
این ســمت را قبول کرد نیز گفت: برای مرتبه نخســت دالیل خاص خودم را داشتم 
که این پیشــنهاد را قبول نکردم اما پس از صحبت هایی که علی بیات سرپرست تیم 
ملی که بزرگ تر همه ما اســت با بنده انجام داد، قانع شدم که این پیشنهاد را قبول 
کنم. بیات نقش ویژه ای در قبول پیشــنهاد سرمربیگری تیم ملی امید داشت.رضایی 
در ادامه درباره معرفی کادر فنی خود نیز گفت: اســامی کادر فنی را به مجید ترکان 
مدیر تیم ملی داده ام تا او نظرش را اعالم کند. ان شــاءاهلل به زودی تمرینات تیم ملی 
آغاز می شود و بر نحوه تمرینات نظارت می کنیم تا به دقت در جریان وضعیت نفرات 
تیم ملی قرار بگیریم.وی در پاسخ به این سؤال که آیا برای به دست گرفتن این سمت 

صحبتی با رسول خادم رئیس فدراسیون کشــتی داشته و اینکه آیا برخی مشکالت 
مربوط به گذشــته حل شده یا خیر خاطرنشــان کرد: اگر مشکلی میان ما بود این 
پیشــنهاد را قبول نمی کردم. با خادم صحبت هایــی را انجام دادیم و بدون هیچ گونه 
مشکلی و برای کمک به کشتی با تمام قوا کار خواهیم کرد. من هیچ وقت برای کشتی 

شرط نمی گذارم و اگر می خواستم شرط بگذارم هیچوقت به کشتی بازنمی گشتم.
سرمربی تیم ملی کشــتی آزاد امید در پایان گفت: امیدوارم با کمک همکارانم 
بتوانیم شــرایطی را به وجود بیاوریم که کشتی آزاد در مسیر خوب خود قرار گیرد. 
کشتی آزاد ایران پتانسیل باالیی دارد و برای کسب موفقیت به تجدید قوا نیاز دارد. 
البته کســب موفقیت امری زمان بر اســت که همگی باید برای رسیدن به آن دست 
در دســت هم دهیم. ابتدا باید روند تخریبی را اصالح کنیم ســپس با رفع ایرادات و 

مشکالت، کشتی آزاد را در مسیر رشد خود قرار دهیم.

رضايی: مشکلی با خادم ندارم ، آمدم تا به کشتی کمک کنم 
نایب قهرمان پیشین المپیک سرمربی تیم امید کشتی آزاد شد


