
ورزشی

سرویس ورزشی-
برای حضور  نهایی  رکوردگیری  که  در شــرایطی 
وزنه برداران در بازی های آســیایی ۹ خردادماه برگزار 
تیم ملی وزنه برداری عنوان کرد  می شود، ســرمربی 
تالش می کنیــم هفت وزنه بردار ایران روی ســکوی 

بازی های آسیایی بروند.
تیم ملی وزنه برداری از اوایل اســفندماه سال گذشته کار 
خــود را با حضور تمامی نفرات آغــاز کرده و بعد از حضور در 
یک اردوی ۳ هفته ای در ماهشهر در سال جدید تمریناتش را 
در تهران پیگیری می کند. شاگردان محمدحسین برخواه این 
روزها با انگیزه تمرینات خود را پیش می برند و قرار اســت تا 
چند روز آینده به اردوی سطح دریا در یکی از شهرهای استان 

گیالن بروند.
طبق اعالم کادرفنی در جریان این اردو در شــمال کشور 
یک مرحله رکوردگیری از وزنه بــرداران حاضر در اردوی تیم 
ملی به عمل می آیــد. این رکوردگیری در واقع مبنای حضور 
وزنه برداران در بازی های آســیایی ۲۰۱۸ جاکارتا است. البته 
بعــد از این رکوردگیــری ۷ وزنه بردار اعزامــی و ۲ وزنه بردار 
ذخیره معرفی می شوند و سپس یک مردادماه ترکیب نهایی به 

صورت قطعی انتخاب خواهند شد.
این ۷ وزنه بــردار ممکن اســت در اوزان مختلف حضور 
داشته باشند؛ اگرچه احتماال در اوزان سنگین در هر وزن از ۲ 
وزنه بردار استفاده می شود. هم اکنون نفرات مطرحی همچون 
بهداد ســلیمی، سعید علی حسینی، سهراب مرادی، کیانوش 
رستمی، علی هاشمی، سعید محمدپور و... در اردوی تیم ملی 

حاضر هستند. 
وعده های سرمربی تیم ملی وزنه برداری

محمدحســین برخواه ســرمربی تیم ملــی وزنه برداری 
درخصوص آخریــن وضعیت ملی پوشــان وزنه برداری گفت: 
دومین مرحله اردوی آماده ســازی تیم ملــی برای حضور در 

بازی های آسیایی را پشت ســر می گذاریم و حدود چهل روز 
است ملی پوشان شــبانه روز تمرین می کنند و وضعیتشان در 
فاصله ســه ماه باقی مانده تا بازی های آســیایی نسبتا خوب 
است. ادامه تمرینات مان را در گیالن پیگیری می کنیم و نهم 

خرداد رکوردگیری داریم.
او ادامه داد: از هجدهم خرداد نیز ادامه تمرینات مان را به 
صورت مداوم تا بازی های آسیایی دنبال خواهیم کرد. پس از 
رکوردگیری نهم خرداد هفت وزنه بردار به اضافه دو وزنه بردار 
ذخیره انتخاب می شوند اما ترکیب هفت نفره اصلی اول مرداد 

اعالم می شود.
برخواه در مــورد اینکه با توجه به برابری جنســیتی در 
بازی های آســیایی و کم شــدن تعداد وزنه برداران، چقدر کار 

برای انتخاب هفت ملی پوش ســخت شده است، تاکید کرد: 
سهمیه وزنه برداری در بازی های آسیایی را کم کردند به طوری 
که برخــالف دوره قبل، ایــن دوره از رقابت ها در هفت وزن 
برگزار می شــود و هفت وزنه بردار هم باید از هر کشور شرکت 
کنند. از این رو انتخاب نفرات هم برای ما ســخت می شود. با 
ایــن حال تالش می کنیم هر هفت وزنه بردار روی ســکو قرار 
گیرنــد. در وزن های باال هم قاعدتــا دو وزنه بردار در هر وزن 

خواهیم داشت.
ســرمربی تیم ملی در پاســخ به این پرســش که برای 
مسابقات جهانی قرار اســت از وزنه برداران جوان هم استفاده 
شــود یا خیر، تصریح کرد: بعــد از قهرمانی جوانان جهان که 
تیرماه در ازبکستان اســت، نفرات برتر تیم ملی جوانان را به 

اردوی بزرگســاالن دعوت می کنیم و این شــانس را دارند در 
قالب تیم ملی بزگساالن در مسابقات جهانی شرکت کنند.

برخــواه در مورد کاهش ســهمیه وزنه بــرداری ایران در 
المپیــک توکیو نیز گفــت: تمرکز ملی پوشــان االن بر روی 
بازی های آسیایی و مســابقات جهانی ۲۰۱۸ است. اما ضربه 
بزرگی به کل ورزش ایران است. امیدوارم بتوانیم بر روی چهار 
سهمیه )۲ســهمیه مردان و ۲سهمیه زنان( خود کار کنیم و 
فدراسیون جهانی و کمیته بین المللی المپیک را متقاعد کنیم 
چون وزنه برداری بانوان تازه راه اندازی شــده و باید از سهمیه 

بانوان کم و به مردان اضافه کنند.
او در پاسخ به این پرسش که فکر می کند این کار شدنی 
باشد، تاکید کرد: باید تالش کنیم. به هر حال چهار سهمیه به 
ایران داده شده و امیدوارم بتوانیم فدراسیون جهانی و کمیته 

بین المللی المپیک را متقاعد کنیم. 
اعتراض به کیفیت پایین تجهیزات

امــا نکتــه ای که این روزهــا کامــال در اردوی تیم ملی 
وزنه برداری مشهود اســت، کهنه بودن تجهیزات ورزشکاران 
است؛ موضوعی که اعتراض بهداد سلیمی را نیز به دنبال داشت. 
دارنده مدال طالی المپیک لنــدن در این باره به خبرگزاری 
ایســنا گفت: تجهیزات ما افتضاح است. چراکه مربوط به ۱۵ 
ســال پیش بوده و فرسوده شده اســت. در تمرینات اگر نگاه 
کرده باشید، کیانوش رستمی وقتی می خواست وزنه بزند میله 
خراب بود. خیلی از میله های دیگر هم خراب هستند. شدیدا 
احتیاج داریم تجهیزات جدید به دســتمان برسد و ان شاءاهلل 

این اتفاق بیفتد.
ســلیمی در پایان تصریح کرد: ان شــاءاهلل بــا رایزنی ها 
مشکالت ما برطرف شــود. چون ســال بازی های آسیایی و 
المپیک است و کم و کسری در اردو از لحاظ تجهیزات، مکمل 
و خــود برگزاری اردوها زیاد داریــم در حالی که عمده دیگر 

رشته ها در کمپ های خوب دنیا اردو دارند.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید غالم خسروی
عالقه منِد خدمت به وطن 
تا شهادت در دفاع مقدس

همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگذاشتیم

امینی: دوپینگ ۴ قایقران تاثیری در بازی های آسیایی ندارد
رئیس فدراسیون قایقرانی گفت که دوپینگ ۴ 

قایقران تاثیری در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ ندارد.
نتیجه آزمایش دوپینگ چهار قایقران مثبت اعالم شد 
و آنها منتظر اعالم زمان محرومیت شان هستند.در جریان 
تست انتخابی تیم ملی قایقرانی در اسفندماه از ورزشکاران 
آزمایش دوپینگ گرفته شــد که نتیجــه چهار ملی پوش 
مثبت بود. یک ملی پوش از تیم بانوان و ســه ملی پوش از 
تیم آقایان ورزشکارانی هستند که نتیجه تست شان مثبت 

بوده و با محرومیت مواجه می شوند.
جلســه دفاع این قایقران ها دیروز برگزار شده و هنوز 
زمان محرومیت شــان مشخص نیســت. با توجه به اینکه 
اولین بار است که آنها با این معضل مواجه شده اند به نظر 
می رسد چهار سال محروم شوند. البته شنیده می شود یکی 
دو رشته دیگر هم ورزشکار دوپینگی دارند که در مورد آنها 

نیز تصمیم گیری می شود.
خبرهای رسیده حکایت از احتمال مثبت شدن تست 
دوپینگ ورزشــکارانی در رشته های دیگر از جمله بوکس 

نیز مطرح است.
غالمرضا امینی در خصوص دوپینگ مثبت 4 قایقران 
کشــورمان اظهار داشت: در اردو تست دوپینگ گرفته شد 
که جواب تســت 4 نفر مثبت بوده اما چون قطعی نشــده 
اســم این افراد را اعالم نمی کنیم. دیروز هم جلسه دفاعیه 
این ورزشکاران برگزار شد و آنها صحبت های خود را عنوان 

کردند.
وی در خصوص میــزان محرومیت این ورزشــکاران 
تصریح کرد: فدراسیون پزشکی- ورزشی قوانین خودش را 

در این مورد دارد و بهتر است خودشان در این باره توضیح 
دهند. به نظرم تست دوپینگ در اردوها کار درستی بود و 

هر کسی اشتباه کرده باید تاوان آن را  بدهد.
رئیس فدراسیون قایقرانی در پاسخ به این سوال که آیا 
نفرات دوپینگی از اعزامی ها به جاکارتا بودند، گفت: ما همه 
تخم مرغ ها را در یک سبد نگذاشتیم. با توجه به اتفاقاتی که 
در این چند سال افتاده رقابت نزدیکی بین ورزشکارانمان 
داشتیم. ضمن اینکه اعالم می کنم این ورزشکاران برای ما 
عزیز بودند اما این دوپینگ لطمه ای به تیم ما وارد نمی کند.

غالمرضا امینی رئیس فدراســیون قایقرانی کشورمان 
در خصوص اینکه شنیده شده تست دوپینگ چند پاروزن 
تیم ملی مثبت شده است گفت: متاسفانه تست دوپینگ 
چهار قایقران ما در بخش آب های آرام مثبت شــده است. 
یک خانم و ســه ورزشــکار مرد ما تست شان مثبت شده 

است. 
رئیس فدراسیون قایقرانی ایران در پاسخ به این سوال 
که آیا این نفرات از اردونشینان تیم ملی بوده و هم اکنون 
در اردوی آلمــان به ســر می برند یا خیــر نیز گفت: همه 
پاروزنــان ما که به اردوی تیم ملــی یا انتخابی های تیم ها 
دعوت می شــوند به نوعی ملی پوش محســوب می شوند. 
ما معموال ســه برابر ظرفیت تیم های اعزامی مان ورزشکار 
در اردو داریــم تا بتوانیم به راحتی در میان آنها بهترین را 
انتخاب کنیم. این نفرات در اردو بودند اما به اردوی آلمان 
نرفته اند.وی بیان کرد: ما قبل از اعزام تیم به اردوی آلمان 
اطالعیه ای مبنی بر مثبت بودن تست دوپینگ این نفرات 

دریافت کرده بودیم.

وی در خصوص اینکه برنامه فدراسیون قایقرانی برای 
مبارزه با دوپینگ چیست، تصریح کرد: متاسفانه به خاطر 
اتفاقاتی که در ورزش ما رخ داده اســت ورزشــکاران این 
روزها بیشتر از قبل به سمت استفاده از مکمل های ورزشی 
می رونــد. البته مــن نمی دانم که این وزرشــکاران از چه 
ماده ای استفاده کرده اند اما برای این مسئله متاسف شدم. 
قایقرانی رشته ای است که به ندرت در آن تست دوپینگی 

مثبت می شــود و مثبت شدن تســت چهار نفر به صورت 
همزمان بسیار نادر بود.

رئیس فدراســیون قایقرانی تاکید کرد: خوشــبختانه 
فدراســیون پزشکی ورزشی و کمیته ملی المپیک همیشه 
برنامه های خوبی برای مبارزه با دوپینگ داشــته و بر پاک 
بودن ورزشکاران تاکید کرد. ما نیز تمام تدابیر را برای این 

مسئله به کار می گیریم.

شهید غالم خسروی فرزند کربالیی فتح 
اهلل، در ۱۵ اسفند ماه سال ۱۳۳۷ در روستای 
خورنگان از توابع شهرستان فسا در خانواده ای 

با اراده، قوی و مذهبی دیده به جهان گشود.
پس از گذشت یک سال از دبیرستان، به 
دلیل عالقه به خدمت، در ارتش ثبت نام کرد و 
در قسمت نوجوانان ارتش مشغول خدمت شد. 
شهید خســروي در سن ۱۷ سالگی به تهران 
اعزام، و پس از امتحان در قســمت نوجوانان 

قبول، و پس از طی دوره دو ســاله در تهران، به درجه گروهبان دومی نائل، و با 
تشویق فرماندهان، با رتبه عالی به شیراز منتقل گردید.

حدود چهار سال در شیراز به خدمت در ارتش ایران پرداخت و در جریانات 
شکل گیري انقالب اسالمی مخفیانه بر علیه رژیم پهلوی مبارزه می نمود تا اینکه 
در روز تســخیر شهربانی شیراز، آشــکارا نقش به سزایی ایفا کرد. دو ماه قبل از 

جنگ تحمیلی به تقاضای خود به تیپ سه لشکر 9۲ زرهی اهواز منتقل شد.
با شروع جنگ تحمیلی در تپه های اهلل اکبر و آزاد سازی سوسنگرد، بستان، 
خرمشهر، هویزه و شکست حصر آبادان فعالیت مؤثري داشت. این شهید گرانقدر، 
در عملیات های زیادی چــون رمضان، فتح المبین، بیت المقدس و والفجر یک 
الی هفت شــرکت نمود. حتی منزل مسکونی او واقع در دشت آزادگان، چندین 

بار هدف هواپیماهای دشمن قرار گرفت و در آنجا نیز آرامش خاطر نداشت.
تا اینکه بعد از شــش سال جانفشاني و ایثار، در نیمه شب ششم خرداد ماه 
سال ۱۳6۵ بر اثر اصابت ترکش به ناحیه سر و شکم در جبهه طالییه، به درجه 
رفیع شــهادت نائل آمد. پیکر پاک و مطهرش طی مراســم باشکوهی در گلزار 

شهدای خورنگان به خاک سپرده شد.

طبق برنامه ریزی های انجام شــده قرار اســت آزادکاران ایران در بازی های آسیایی اندونزی پس از اعزام 
کشتی گیران به جام معتبر یاشاردوغو در ترکیه مشخص شوند.

پس از برگزاری مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشتی آزاد، لیست نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی برای حضور در 
۲ رویداد بازی های آسیایی اندونزی و مسابقات جهانی مجارستان، اعالم شد و نخستین مرحله اردوی تیم ملی از روز جمعه 

هفته جاری به صورت رسمی آغاز می شود.
بر اســاس برنامه ریزی های انجام شده و بدلیل اهمیت فوق العاده حضور پرقدرت تیم ملی در بازی های آسیایی اندونزی، 
قرار اســت طبق صالحدید کادر فنی نفرات مورد نظر در اوزان مختلف پیش از حضور در بازی های آســیایی در جام معتبر 

یاشاردوغو ترکیه کشتی بگیرند تا تکلیف نفرات اعزامی ایران به بازی های آسیایی مشخص شود.
جام یاشاردوغو از تاریخ ۵ تا ۷ مرداد ماه و در فاصله ۲۰ روز تا آغاز بازی های آسیایی برگزار می شود.

همچنین به احتمال فراوان و برای حضور پرقدرت تیم ملی در مسابقات جهانی، آزادکاران در تورنمنت دیمیتری کورکین 
روسیه که از تاریخ ۱4 تا ۱۷ شهریو برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.

با توجه به فاصله ۲ ماهه بازی های آسیایی تا مسابقات جهانی مجارستان و اهمیت حضور پرقدرت در هر ۲ رویداد و بر 
اســاس نتایج کشتی گیران، ممکن است در برخی اوزان یک کشتی گیر به هر ۲ رویداد اعزام شود. رقابت های کشتی آزاد و 

فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۸ نیز از ۲۸ مهرماه در بوداپست پایتخت مجارستان برگزار خواهد شد.

ملی پوشان کشتی آزاد در بازیهای آسیایی چگونه معرفی می شوند؟
معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان می گوید امکاناتی را در اســتادیوم آزادی برای بعضی از 

فدراسیون ها در نظر گرفتیم تا سالن ها و ساختمان های اداری شان را بسازند.
محمدرضا داورزنی در تازه ترین صحبت های خود با اشاره به کمبود امکانات برخی فدراسیون های ورزشی اظهار داشت: با دستور 
وزیر ورزش و جوانان و کمک شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی، امکاناتی را در استادیوم آزادی برای بعضی از فدراسیون ها در نظر 
گرفتیم تا سالن ها و ساختمان های اداری شان را بسازند. در حال حاضر با پیگیری های رسول خادم انستیتیوی فدراسیون کشتی در 
کنار دریاچه آزادی در حال ساخت است. داورزنی تاکید کرد: قرار نیست یک سالن تخصصی از فدراسیون خاص گرفته شود ولی از 
طرف دیگر به دنبال آن هستیم تا سالن های تخصصی رشته های مختلف را در استان ها ایجاد کنیم. سالن شهید افراسیابی هم در حال 

تبدیل به سالن مسابقه ها است و به تدریج با تجهیز امکانات در پی برگزاری رقابت های مختلف ورزشی در سالن افراسیابی هستیم.
وی در ادامه به موضوع تمدید قرارداد کی روش با فدراســیون فوتبال اشــاره کرد و گفت: وزارت ورزش و جوانان به هیچ عنوان 
در تصمیمات فدراسیون ها دخالت نمی کند. در واقع در شان وزارت ورزش و جوانان نیست که وارد حیطه تصمیمات یک فدراسیون 
شود. برای ما تصمیمات فدراسیون ها مهم است. معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به این سؤال که چه اقدامی 
برای جلوگیری از پناهندگی برخی از ورزشــکاران در کشــورهای مختلف و آن هم پس از اعزام از طریق فدراسیون ها انجام گرفته 
است گفت: باید در وهله اول در انتخاب و گزینش افراد دقت کرد. برای هر کسی که عرق پرچم کشور خودش را نداشته باشد، نباید 

سرمایه گذاری کرد. این افراد خیلی کم هستند اما نباید باشند. در ضمن عده ای بیرون فدراسیون ها این افراد را تحریک می کنند.

احداث سالن و ساختمان فدراسیون ها در مجموعه ورزشی آزادی

فضل اهلل باقرزاده برای سومین دوره متوالی با کسب تمام آرای مجمع انتخاباتی فدراسیون شمشیربازی به 
عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.

مجمع انتخاباتی فدراســیون شمشیربازی  روز سه شنبه به ریاســت محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و 
حرفه ای وزارت ورزش و با حضور شاهرخ شهنازی به عنوان نماینده کمیته ملی المپیک در محل آکادمی ملی المپیک برگزار 

شد. 
در این مجمع انتخاباتی فضل اهلل باقرزاده با کسب ۳۸ رای از ۳۸ رای ماخوذه برای یک دوره چهار ساله دیگر به عنوان 
رئیس فدراسیون شمشیربازی انتخاب شــد. انوش جهانی نایب رئیس فدراسیون شمشیربازی تنها رقیب باقرزاده در انتخابات 

دیروز بود که پیش از برگزاری مجمع انصراف خود را اعالم کرد. 
باقرزاه در حالی به عنوان رئیس فدراســیون شمشــیربازی ابقا شد که طی ۸ ســال گذشته نیز ریاست این فدراسیون را 

عهده دار بود. 
البته آغاز مدیریت باقرزاده در شمشــیربازی به دهه هشــتاد باز می گردد. وی طی سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ هم ریاست 
فدراســیون شمشــیربازی را بر عهده داشــت اما بهمن ماه ســال ۸۵ یعنی دو ماه بعد از دو مدال برنزی انفرادی و تیمی که 
شمشیربازان اپه در بازی های آسیایی دوحه کسب کردند، از سمت خود برکنار شد. بعد از این برکناری فدراسیون شمشیربازی 
به ترتیب توســط مهدی محمدزاده )۸ ماه سرپرســتی(، جواد یزدان پناه )۳ ماه سرپرســتی(، غالمحسین عسگری )۱۰ ماه 
سرپرســتی + یک و نیم سال ریاست( اداره شد تا اینکه باقرزاده دوباره مدیریت این فدراسیون را بر عهده گرفت. باقرزاده در 
بازگشت به فدراسیون شمشیربازی پنج ماه سرپرست بود و بعد از آن در مجمع انتخاباتی دوازدهم خردادماه سال ۸9 با رای 
قاطع مجمع انتخاباتی )4۱ رای موافق و یک رای ســفید( به عنوان رئیس فدراسیون معرفی شد. چهارسال پیش هم ریاست 

وی در این رشته تمدید شد.

ابقای باقرزاده در فدراسیون شمشیربازی برای سومین دوره متوالی

۹ خرداد، رکوردگیری سرنوشت ساز وزنه برداران برای حضور در بازی های آسیایی

برخواه: تالش می کنیم 7 وزنه بردار ایران روی سکو بروند 
احتمال مالقات بازیکنان تیم ملی فوتبال با رئیس جمهور

رئیس فدراســیون فوتبال از احتمال مالقات ملی پوشــان با ریاست جمهوری 
خبر داد. مهدی تاج در حاشــیه مجمع عمومی هیئت فوتبال اســتان سیستان و 
بلوچســتان، درباره برنامه های آتی تیم ملی بیان داشت: احتماال مالقاتی به زودی 
بین اعضای تیم ملی با ریاســت محترم جمهــوری و وزیر محترم ورزش و جوانان 

برگزار خواهد شد.در این باره اطالع رسانی های تکمیلی متعاقبا صورت می گیرد.
خداحافظی رسمی امیر قلعه نویی از ذوب آهن

دیدار دو تیم استقالل و ذوب آهن که شامگاه دیشب برگزار شد را می توان 
آخرین حضور امیر قلعه نویی روی نیمکت این تیم اصفهانی دانســت. از مدتها 
قبل بحث حضور امیر قلعه نویی در تیم ســپاهان مطرح شده است. ادعایی که 
گرچه هرگز تایید نشد، اما تکذیب نشدن آن نه از سوی قلعه نویی و نه از سوی 
مسئوالن باشگاه سپاهان نشــان از جدی بودن این خبر می دهد. شواهد نشان 
می دهد حتی اگر مقصد فصل آینده قلعه نویی سپاهان هم نباشد، وی فصل بعد 
در ذوب آهن نخواهد ماند و دیدار دیشب استقالل و ذوب آهن آخرین حضور او 

روی نیمکت این تیم بوده است.
انصاری فرد، طارمی و حاج صفی در ساختمان پک

ســه بازیکن تیم ملی فوتبال دیروز در ســاختمان پک حضور پیدا کردند. 
احســان حاج صفــی، کریم انصاری فــرد و مهدی طارمی، ســه لژیونر فوتبال 
کشورمان که به ایران بازگشته اند، دیروز در ساختمان پک حضور پیدا کردند.این 
سه بازیکن قرار است پس از استراحت به تمرینات گروهی و چمن اضافه شوند.

محرومیت 5 ساله یکی از مدیران اسبق ملوان 
یکی از مدیران اســبق باشــگاه ملوان انزلی با حکم کمیته اخالق ۵ سال از 
فعالیت در فوتبال محروم شــد. باشگاه ملوان انزلی در فصول گذشته دچار یک 
حاشیه عجیب شد و یکی از مدیران وقت باشگاه ملوان مبالغی را از چند بازیکن 
دریافــت کرد تا آنها را به عنوان ســرباز و بازیکن به ملوان بیاورد اما درنهایت با 
افشــای این مسئله در رســانه ها و بویژه برنامه فوتبال یک کمیته اخالق به این 
مسئله ورود کرد. دیروز رای محرومیت این مدیر اسبق باشگاه ملوان صادر شده 
و کمیته اخالق او و دو نفر دیگر از کسانی که با این مدیر همکاری داشتند را به 

مدت ۵ سال از فعالیت در فوتبال محروم کرده است.
ذوالفقارنسب: تعجب کردم که چرا آقای گل لیگ دیده نمی شود

پیشکسوت فوتبال ایران گفت:با بعضی نفراتی که از سوی کارلوس کی روش 
اعالم شــد موافق نیســتم، اما بســیاری از بازیکنان که دعوت شدند بازیکنان 
باکیفیتی هستند و ایرادی نمی توان گرفت.بیژن ذوالفقارنسب پیشکسوت فوتبال 
ایران درباره لیســت بازیکنان دعوت شده به تیم ملی از سوی کارلوس کی روش 
اظهار داشــت: من اعتقاد دارم سرمربی تیم ملی مسئولیت و اختیار تام را دارد 
و می تواند هر بازیکنی را دعوت کند و به هر روشــی که دوست دارد بازی کند. 
کی روش تفکراتی دارد و این افکار را بیش از ۲ سال است که به همه اعالم کرده 
اســت، او به فوتبال داخلی ایران اعتقادی ندارد و فکر می کند بازیکنانی که در 
لیگ ایران بازی می کند توانمندی الزم را ندارند، بیشــتر به بازیکنان شاغل در 
اروپا معتقد اســت و این موضوع را بارها اعالم کرده اســت.وی در ادامه گفت:  با 
بعضی نفراتی که از سوی کارلوس کی روش اعالم شد موافق نیستم، اما بسیاری 
از بازیکنان که دعوت شدند بازیکنان باکیفیتی هستند و ایرادی نمی توان گرفت. 
اگر بخواهیم راجع به این موضوع صحبت کنیم ممکن است حرف و حدیث هایی 
پیش آید اما باید به تفکرات کی روش احترام گذاشــت.ذوالفقار نسبت در پایان 
با بیان اینکه آیا با این نفرات دعوت شده می توانیم نتیجه خوبی در جام جهانی 
کســب کنیم، گفت: اینکه در جام جهانی چه نتیجه ای کسب خواهیم کرد قابل 
پیش بینی نیســت. فوتبال ما توانمندی الزم را دارد و نشان داده در این سال ها 
یکی از تیم های قدرتمند آســیا است. جای خوشحالی دارد که سه تیم از ایران 
در مرحله یک هشتم نهایی لیگ آسیا قرار دارند. سال، سال جام جهانی است و 
همه به دنبال این هستند که بتوانند در این تورنمنت بازی کنند ولی برایم بسیار 
تعجب برانگیز اســت که چرا آقای گل لیگ دیده نمی شــود. ان شاءاهلل تفکرات 

سرمربی تیم ملی صحیح باشد تا ایران بتواند نتیجه خوبی کسب کند.
حذف االهلی عربستان توسط یاران پورعلی گنجی

تیم الســد قطر در دیدار مقابل االهلی عربســتان در مجموع دو دیدار رفت و 
برگشت به پیروزی رسید تا راهی مرحله بعد پیکارهای لیگ قهرمانان آسیا شود. از 
دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا االهلی عربستان 
میزبان الســد قطر بود و این دیدار با نتیجه تســاوی دو بر دو به پایان رسید.بغداد 
بونجاح مهاجم الجزایری الســد هر دو گل بازی را به ثمر رســاند تا نقشــی مهم و 
درخشان در پیروزی و صعود تیمش به مرحله بعد داشته باشد.بازی رفت را السد با 
نتیجه دو بر یک برنده از میدان خارج شده بود و در مجموع دو دیدار رفت و برگشت 
با نتیجه 4 بر ۳ راهی مرحله بعد شــد.مرتضی پورعلــی گنجی بازیکن ملی پوش 
کشورمان در ترکیب الســد از ابتدا حضور داشت.پیش از این بازی هم پرسپولیس 
ایران با نتیجه دو بر یک الجزیره امارات را شکســت داد و پس از تســاوی 4 به 4 به 

دلیل گل زده بیشتر در خانه حریف راهی مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا شد.
 مانچینی رسما سرمربی ایتالیا شد

سرمربی سابق اینتر و منچسترسیتی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال 
ایتالیا انتخاب شد تا جایگزین ونتورا شود. سرانجام فدراسیون فوتبال ایتالیا برای 
انتخاب جایگزین ونتورا به جمع بندی نهایی رسید. طبق اعالم رسمی فدراسیون 
فوتبال ایتالیا روبرتو مانچینی رسما به عنوان جایگزین ونتورا انتخاب شد تا هدایت 
آتزوری را برعهده گیرد. این مربی با تجربه در گاالتاســرای هم مربیگری کرده و 
تا چند روز پیش ســرمربی زنیت روســیه بود که البته قراردادش را با این باشگاه 
روسی فسخ کرد تا هدایت تیم   ملی کشورش را بر عهده گیرد. ایتالیا یکی از غائبان 

بزرگ جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه است. این تیم در پلی آف برابر سوئد حذف شد.
محرومیت مادام العمر داور عربستانی بخاطر رشوه

داور عربســتانی به خاطر دریافت رشوه برای همیشه از قضاوت محروم شد 
و به ایــن ترتیب او نمی تواند در جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه قضاوت کند. فهد 
المرداسی یکی از سرشناس ترین داوران عربستان  و آسیا است که شانس باالیی 
برای قضاوت در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه داشت و در فهرست اولیه داوران قاره 
کهن برای حضور در جام جهانی روسیه قرار داشت. فدراسیون فوتبال عربستان 
اعالم کرد که این داور قبل از دیدار فینال جام حذفی بین اإلتحاد و الفیصلی با 
رئیس باشــگاه اإلتحاد جلسه محرمانه ای داشته و از او رشوه دریافت کرده است. 
فدراســیون فوتبال عربستان این داور را برای همیشه از قضاوت و فعالیت در هر 
ورزش دیگری محروم کرد و به این ترتیب او که شــانس باالیی برای حضور در 
روسیه داشت نمی تواند  در این رقابت بزرگ شرکت کند. قرار است که سعودی ها 
گزارش خود را به فدراســیون بین المللی فوتبال ارائه دهند تا رسما این داور از  

قضاوت در جام جهانی کنار گذاشته شود.
غیبت پدیده یورو ۲۰۱۶ و فابیو کوئنترائو در تیم ملی پرتغال

سرمربی رقیب ایران در جام جهانی فهرست تیم ملی فوتبال این کشور برای 
حضور در جام جهانی روسیه را اعالم کرد. تیم   ملی فوتبال پرتغال یکی از حریفان 
ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه فهرست ۳۵ نفره خود برای این رقابت ها در 
حالی اعالم کرد که پرتغالی ها به واسطه قهرمانی در یورو ۲۰۱6 از مدعیان جام 
محسوب می شوند. در فهرست این کشور برای جام جهانی غیبت رناتو سانچس 
پدیــده یورو ۲۰۱6 که مقطعی هــم در بایرن مونیخ بازی کرد و فابیو کوئنترائو 
از نکات جالب محســوب می شود. فهرســت اولیه تیم   ملی فوتبال پرتغال برای 
جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به شــرح زیر است: * دروازه بانان:آنتونی لوپز)لیون(، 
روی پاتریسیو ) اســپورتینگ( و بتو )گاز تپه(* مدافعان:آنتونس )ختافه(، برونو 
آلوس)رنجرز(، سدریک سوارس )ساوتهمپتون(، ژوائو کانکلو )اینتر(، ژوزه فونته 
)دالیان(، لوئیس نتو )فنر باغچه(، ماریو روی )ناپولی(، نلسون سمدو )بارسلونا(، 
په په )بشــیکتاش(، رافائل گره رو )بورســیادورتموند(، ریــکاردو پریرا )پورتو(، 
روالندو )مارســه(، روبن دیاس )بنفیکا(*هافبک ها: آدرین سیلوا )لسترسیتی(، 
آندره گومس )بارســلونا(، برونو فرناندس ) اســپورتینگ(، ژوائو ماریو )وستهام(، 
ژوائو موتینیو )موناکو(، مانوئل فرناندس )لوکوموتیو(، روبن نوس )ولورهمپتون(، 
ســرجیو اولیویرا )پورتو(، ویلیام کاروالیو ) اسپورتینگ(* مهاجمان: آندره سیلوا 
)میالن(، برناردو ســیلوا )منچسترسیتی(، کریستیانو رونالدو )رئال مادرید(، ادر 
)لوکوموتیو(، جلســون مارتینس ) اسپورتینگ(، گونکالو گوئدس )والنسیا(، نانی 

)التزیو(، پائولینیو )براگا(، ریکاردو کوآرشما )بشیکتاش( ورونی لوپس )موناکو(
تیم   ملی فوتبال پرتغال در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه باید 

برابر تیم   ملی فوتبال  اسپانیا به میدان برود.
اعالم فهرست نهایی تیم ملی برزیل برای جام جهانی

فهرســت ۲۳ نفره تیم ملی فوتبال برزیل برای جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه 
اعالم شد. تیم ملی فوتبال برزیل بر خالف سایر کشورها فهرست اولیه برای جام 
جهانی ۲۰۱۸ روســیه نداشــت و نام ۲۳ نفری که قرار است به این کشور سفر 
کنند را دیروز اعالم کرد. از بازیکنان برجسته این فهرست می توان به پائولینیو و 
فیلیپ کوتینیو )بارسلونا(، مارسلو )رئال مادرید( و فیلیپه لوییس )اتلتیکومادرید( 
اشــاره کرد. نیمار نیز رهبر سلسائو در جام جهانی خواهد بود. غیبت بازیکنانی 
مثل آلکس ســاندرو و فابینیو نیز جالب توجه است.فهرســت ۲۳ نفره تیم ملی 
برزیل به شرح زیر است: * دروازه بان ها: آلیسون )رم(، ادرسون )منچسترسیتی( 
و کاســیو )کورینتیانــس(* مدافعان: مارســلو )رئال مادریــد(، فیلیپه لوییس 
)اتلتیکومادرید(، فاگنر )کورینتیانس(، دنیلو )منچسترسیتی(، مارکینیوش )پاری 
سن ژرمن(، تیاگو سیلوا )پاری سن ژرمن(، میراندا )اینتر(، پدرو ژرومل )گرمیو( 
*هافبک ها: کاسمیرو )رئال مادرید(، ویلیان)چلسی(، فرناندینیو)منچسترسیتی(، 
فرد)شــاختار(، پائولینیو و فیلیپ کوتینیو )بارســلونا(، رناتو آگوستو )بیجینگ 
گوان( * مهاجمان: نیمار )پاری ســن ژرمن(، گابریل ژسوس )منچسترسیتی(، 

روبرتو فیرمینو )لیورپول(، داگالس کاستا )یوونتوس( و تایسون )شاختار(.

*فدراسیون قایقرانی برای اعزام روئینگ سواران به چین منتظر دعوت نامه از این 
کشور است. ملی پوشان روئینگ ایران در حالی تمرینات خود را در ایران پیگیری 
می کنند که از مدت ها قبل قرار است سفر آنها به چین انجام شود.با وجود اینکه 
قرار بود اوایل اردیبهشت مردان روئینگ سوار به چین اعزام شوند تا خود را برای 
بازی های آســیایی آماده کنند، اما هنوز این اتفاق صورت نگرفته اســت. همین 

موضوع نگرانی و انتقاد ورزشکاران این رشته را به دنبال داشت.
* تیم ملی تکواندو ایــران در رده نوجوانان در بخش پســران برای 
حضور در سومین دوره بازی های المپیک جوانان ۲۰۱۸ هر سه سهمیه 
ممکن را کســب کرده و با نظر سرمربی این تیم، دور جدید تمرینات از 
سوم خردادماه آغاز می شــود. برهمین اساس و با نظر محمدرضا زوار، 
حامد اصغری، اشکان زحمت کشان، محمدمهدی عمادی، محمد خانی، 
محمدعلی خســروی، نیما مهرعلی، محمدجواد رضایی و امیرحسن 
بهرآبادی به اردوی آماده ســازی دعوت شــده اند. این اردو از ســوم 
خردادمــاه در محل خانه تکواندو آغاز می شــودو وحید عبداللهی به 

عنوان مربی در کنار زوار فعالیت خواهد کرد.
*در پایان 9 روز از ثبت نام نامزدهای ریاست فدراسیون قایقرانی، 4 نفر نام نویسی 
کردند. ســاعت ۱۵ دیروز نهمین روز از ثبت نام نامزدهای ریاســت فدراسیون 
قایقرانی به پایان رسید. دیروز در نهمین روز از ثبت نام محسن میالد رئیس سابق 
کمیته آب های آرام و فاطمه حسنی ثبت نام کردند.پیش از این غالمرضا امینی 
رئیس فدراسیون و عمران پورعسگرپرســت رئیس کمیته روئینگ ثبت نام کرده 
بودند.براین اســاس تعداد نامزدها به 4 نفر رســید. امروز آخرین روز از ثبت نام 
نامزدهاست که کاندیداها تا ســاعت ۱۵ فرصت خواهند داشت برای نام نویسی 

اقدام کنند.
* با تالش مسئوالن فدراسیون سوارکاری، عضویت ایران در فدراسیون 
جهانی با حق رای به تصویب رسید. با پیگیریهای به عمل آمده و تهیه 
تمامی اسناد و مدارک مورد نیاز و با همکاری مالکین اسب های تروبرد 
در مجمع عمومی فدراسیون جهانی اسبدوانی دو پیروزی مهم پس از 
حضور فعاالنه نماینده کشورمان و نمایش فیلم و گزارش مکتوب جامع 
و ارایه تمامی مستندات الزم بدست آمد.بر اساس اطالعیه فدراسیون 
سوارکاری؛ عضویت فدراسیون جمهوری اســالمی ایران به عضویت 
دایم و با حق رای به تصویب رســید و کتاب اول تبارنامه اسب تروبرد 
مورد قبول کمیته تبارنامه تروبرد قرار گرفت. شاید نزدیک به بیش از 
بیست سال است که مالکین و عالقمندان اسبدوانی در پی کسب این 
موفقیت ها بودند و خوشــبختانه این مهم به نتیجه رسید. براین اساس 
حداکثر ظرف سه ماه آینده تمامی مسابقات اسبدوانی کشور با مقرارت 
جدید مورد تصویب برگزار خواهد شد و در همین راستا امکان حضور 
اسبهای تروبرد در مسابقات سایر کشورها و بر اساس ریتینگ مسابقات 

ایران فراهم می گردد.

خواندنی از ورزش ایران

قهرمان وزنه برداری المپیک ریو گفت: هدف اصلی من المپیک ۲۰۲۰ است 
البته برخی افراد با ندانم کاری و حرفه ای کار نکردن خود باعث شــدند سهمیه 

وزنه برداری کاهش یابد.
کیانوش رســتمی در مورد وضعیت تمرینی خود برای حضور در بازی های 
آســیایی جاکارتا، هدفش طی سال جاری و... به اظهارنظر پرداخت که گزیده ای 

از صحبت های وی در ادامه می آید:
 بعد از مســابقات جهانی با کمک رئیس فدراســیون و رئیس کمیته ملی 
المپیک به دنبال درمان زانوی خود بودم. درد زانویم بهتر شــده است. در حال 
حاضــر تمریناتم را انجام می دهم تا مثل قبل که به کارم اطمینان داشــتم در 
مسابقات شرکت کنم. البته هنوز خیلی مانده تا به آن شرایط برسم چون نزدیک 
دوســال به نوعی از وزنه بــرداری خداحافظی کرده بــودم و از ورزش هم لذتی 

نمی بردم. از طرفی آسیب دیدگی شدید داشتم.
* هدف اصلی ام المپیک ۲۰۲۰ اســت و به مســابقات آســیایی جاکارتا واقعا 
نگاهی ندارم. البته این رقابت ها هم در راهم قرار دارد اما هدف اصلی ام المپیک 
است. هدفم واقعا همین است که طال بگیرم اما دنبال این نیستم پرافتخارترین 
ورزشکار شوم. االن آقای ساعی پرافتخارترین ورزشکار است که برای من بسیار 
قابل احترام اســت. به او احترام می گذارم و فرد دوســت داشتنی است. خیلی 

دوست دارم مثل او خوب کار کنم و جزو ورزشکاران خوب ایران باشم.
* در مورد کاهش ســهمیه های وزنه برداری ایــران به دو نفر در المپیک توکیو 
باید بگویم که این اتفاقی است که برخی افراد با ندانم کاری و  حرفه ای زندگی 
نکردن خود باعث شــدند برای تیم ملی و ورزش ایران پیش بیاید. به نظرم اگر 
افراد حرفه ای تر از این کار می کردند این اتفاق نمی افتاد. دوســال گذشــته من 
پســتی در مورد ورزشکاران روسیه در صفحه شخصی خودم گذاشتم و ناراحت 
بودم که چرا در المپیک نیســتند چراکه خیلی از آن ها دوپینگ نکرده بودند و 
این مسئله برایم ناراحت کننده بود. آن موقع خیلی ها خندیدند اما االن این اتفاق 
برای ایران افتاده اســت. به نظرم آدم ها نباید فقط جایگاه خود را ببینند. آرزویم 
این است که همین االن که تیم دارد خوب تمرین می کند، تا المپیک هم به نحو 
احسن کار کند. امیدوارم مثل دوره های گذشته مدال های خوش رنگی کسب  و 

دل مردم ایران را شاد کنیم.
* فضای ذهنی من عوض نشــده است فقط سعی دارم کاری کنم تا مردم ایران 
نگران نشــوند. خیلی اتفاقات هســت که وقتی سن و ســال آدم باالتر می رود 
حرفه ای تر با آن ها برخورد می کند و این مســئله هم خیلی در روند زندگی من 
تاثیر داشــته اســت. زمان خیلی چیزها را عوض می کند و همه چیز را نشــان 

می دهد بنابراین عجله کار خوبی نیست.

برخی ها با ندانم کاری باعث کاهش سهمیه المپیک شدند
رستمی: هدف اصلی ام المپیک توکیو است

صفحه 9
چهار شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳9۷

۲9 شعبان ۱4۳9 - شماره ۲۱9۰۷

سرمربی تیم ملی والیبال ۱۵ بازیکن را برای 
اعزام به اردوی برون مرزی صربستان انتخاب و 

معرفی کرد.
مرحله مقدماتــی لیگ ملت های والیبال ســال 
۲۰۱۸ مردان از چهارم خردادماه شــروع می شــود و 
تا ســوم تیرماه در ۲۰ گروه پیگیری خواهد شد. تیم 
ملی والیبال ایران بامداد چهارشــنبه بــا ۱۵ بازیکن 
برای حضور در اردوی برون مرزی و برگزاری دو دیدار 

دوستانه و تدارکاتی با تیم ملی صربستان، تهران را به مقصد این کشور ترک می کند.
ایگور کوالکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال ۱۵ بازیکن را برای حضور در اردوی برون مرزی صربستان انتخاب کرد که ۱4 
نفر آنان در هفته نخست لیگ ملت های والیبال در فرانسه به میدان می روند. در بین نفرات انتخاب شده از سوی کوالکوویچ 

تاکنون ویزای توخته صادر نشده است و اگر تا زمان پرواز آماده نشود، تیم ملی با ۱4 بازیکن راهی صربستان می شود.
اسامی این بازیکنان به قرار زیر است:

فرهاد ســال افزون، سعید معروف، سیدمحمد موسوی، علی شفیعی، سامان فائزی، امیرحسین توخته، میالد عبادی پور، 
فرهاد قائمی، مجتبی میرزاجانپور، مرتضی شــریفی، امیر غفور، صابر کاظمی، میثم صالحی، محمدرضا حضرت پور و مهدی 

مرندی
تیم ملی والیبال ایران در هفته های اول تا چهارم لیگ ملت های والیبال در کشورهای فرانسه، آرژانتین، روسیه و آمریکا 

به میدان می رود و در هفته پنجم در تهران میزبان تیم های کره جنوبی، بلغارستان و آلمان خواهد بود.

معرفی بازیکنان اعزامی تیم ملی والیبال به صربستان

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون 
چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱3۹7

*مارسی فرانسه ..................... اتلتیکومادرید اسپانیا)ساعت ۲۳:۱۵- شبکه سوم(

فینال لیگ قهرمانان اروپا
شنبه ۵ خرداد ۱3۹7

*رئال مادرید اسپانیا ............................................. لیورپول انگلیس)ساعت ۲۳:۱۵(

با نظر رئیس فدراسیون تکواندو، رئیس سازمان تیم های ملی در رقابت های قهرمانی آسیا تیم ملی 
را همراهی نخواهد کرد.

بیســت و سومین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا ســوم تا پنجم خردادماه در ویتنام برگزار می شود 
و تیم های ملی کشــورمان در دو بخش آقایان و بانوان طی روزهای آینده راهی هوشــیمینه محل برگزاری این 

مسابقات می شوند. 
شنیده می شود آرش فرهادیان که بعد از حسن ذوالقدر به عنوان مسئول سازمان تیم های ملی انتخاب شد، 
با نظر رئیس فدراسیون تکواندو در این سفر تیم ملی را همراهی نمی کند و شخص دیگری وظیفه سرپرستی تیم 
ملی را برعهده خواهد داشت. در این خصوص نیز زهرا سروی نایب رئیس بانوان مسئولیت تیم بانوان را قبول کرده 
و مسئول تیم آقایان نیز به زودی معرفی خواهد شد. رئیس فدراسیون تکواندو نیز ناظر فنی مسابقات خواهد بود. 
فرهادیان در حالی از لیست اعزام به ویتنام خارج شده که مسئولیت های او در تیم ملی نیز محدود شده است. 
با اخباری که طی ماه های گذشته درخصوص حضور هادی ساعی در راس تیم های ملی به عنوان مدیرفنی منتشر 
شده و اتفاقات اخیر در سازمان تیم های ملی، به نظر می رسد به زودی پوالدگر رئیس فدراسیون تصمیم نهایی را 
گرفته و با کنار گذاشتن رئیس سازمان تیم های ملی شرایط حضور هادی ساعی را فراهم کند. از داخل فدراسیون 
خبر می رسد که تالش برای متقاعد کردن ساعی درخصوص همراهی تیم ملی در ویتنام به نتیجه نرسیده و وی 

بعد از بازگشت تیم ملی این مسابقات، به صورت رسمی کار خود را با تیم ملی آغاز خواهد کرد.

رئیس سازمان تیم های ملی به ویتنام نمی رود
فرهادیان نزدیک درب خروج،ساعی در یکقدمی برگشت؟

کمیته ملی المپیک منتظر رای دادگاه اســت تا بتواند 
شــرکت کفش ملی را مجبور کند به وعده ۲ سال و ۱۸ روز 

پیش خود عمل کند.
کمیته ملی المپیک پیش از المپیک ریو با چند شرکت تفاهم 
نامه هایی را امضا کرد تا بتواند برای مدال آوران المپیک پاداش هایی 
را بگیرد. یکی از تفاهم نامه هایی که آن زمان خیلی به چشــم آمد 
وعده شــرکت کفش ملی بود که منوچهر صالحی مدیرعامل وقت 
آن زمان داد. او در زمان امضاء تفاهم نامه اعالم کرد به طالیی های 
المپیک ریو هر کدام یک جفت کفش طال به وزن یک کیلوگرم و 

به قیمت حدود ۱۰۰ میلیون تومان اهدا می شود.
این تفاهم نامه در ۷ اردیبهشــت سال ۱۳9۵ به امضا رسید و 
صالحی عنوان کرد در شهریور همان سال در مراسمی این کفش ها 
به طالیی های المپیک اهدا می شود. اما پس از المپیک هیچ خبری 
از تحقق این وعده کفش ملی نشد و با تغییر مدیرعامل آن نیز کال 

این ماجرا از سوی این شرکت به فراموشی سپرده شد.

البتــه کمیته ملــی المپیک زمانی که متوجه شــد خبری از 
کفش طال نیســت ، از این شرکت شــکایت کرد و البته هنوز هم 
پرونده در جریان اســت و دادگاه هنــوز رای نهایی را صادر نکرده 
 است. احتماال در یکی، دوماه آینده تکلیف این ماجرا هم مشخص 

می شود.
آن زمان کفش ملی توانست خود را با این وعده بر سر زبان ها 
بینــدازد و به نوعی از این وعده برای تبلیغ خود اســتفاده کرد اما 
در نهایت وعده ای بدون تحقق نصیب سه طالیی المپیک ریو شد. 
البته قهرمانان المپیک )کیانوش رستمی، سهراب مرادی و حسن 
یزدانی( هم به نظر می رســد دیگر از رسیدن به این پاداش ناامید 

شده اند.
با این حال امیدواریم این ماجرا برای مســئوالن ورزش ایران 
درسی شده باشد که در امضاء چنین تفاهم نامه هایی شروط سفت 
و سخت تر بگذارند تا حداقل مجبور نباشند بعد از دوسال در دادگاه 

پیگیر تحقق وعده ها باشند.

جایزه ویژه ای که درحد وعده باقی ماند
کمیته ملی المپیک دنبال کفش طال!

همزمــان با آغاز اولین اردوی تیم ملی کشــتی آزاد برای حضور در 
بازی های آسیایی و مســابقات جهانی، تغییراتی در کادر فنی تیم ملی 

ایجاد شد.
با پایان رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد و معرفی لیست اولیه تیم ملی 
برای حضور در ۲ رویداد بازی های آسیایی اندونزی و مسابقات جهانی مجارستان، 
اولین اردوی این تیم با اضافه شــدن دوباره علی اکبر دودانگه به جمع مربیان تیم 

ملی و کنار رفتن فردین معصومی و علیرضا رضایی منش همراه بود.

دودانگه که سابقه سال ها حضور در کادر فنی تیم ملی به عنوان دستیار رسول 
خادم را داشــت، پس از رقابت های جهانی پاریس بــه همراه دیگر مربیان به تیم 
ملی دعوت نشدند اما او بار دیگر به جمع دستیاران رسول خادم اضافه شده است.
همچنین فردین معصومی و علیرضا رضایی منش که چندماهی بود به عنوان 
مربی در تیم ملی بودند در دور جدید تمرینات تیم ملی که جنبه رسمی به خود 
گرفته دعوت نشدند. برائتی نیز از جمع مربیان تیم ملی جدا و به کادر فنی جوانان 

اضافه شده است.

تغییراتی که در کادر فنی کشتی آزاد انجام شد
کنار رفتن معصومی 

و اضافه شدن دودانگه


