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سانتر از همه جا
خادم مجمع فدراسیون کشتی را ترک کرد

اجازه دهید فردی با ادبیات و افکار مورد نظر
آقایان وزارتی ،فدراسیون را اداره کند

رسول خادم مجمع فوقالعاده فدراسیون کشتی را ترک کرد.
به گزارش تسنیم ،در آغاز مجمع فوقالعاده فدراسیون کشتی رسول خادم با انتقاد
از عدم حمایت وزارت ورزش از کشتی ،مجمع را ترک کرد.
رسول خادم در بیانیهای که در اختیار رؤسای هیئتها قرار داده اعالم کرد:
با سالم و درود به اعضای محترم مجمع فدراسیون کشتی بهویژه رؤسای محترم
هیئت کشتی استانها که یار و یاور کشتی کشور در اجرای برنامههای سنگین و
فشرده آن بوده و هستند.
در این چندسال شاهد مظلومیت مدیریت کشتی کشور در برابر مواضع ناخوشایند
آشکار و پنهان وزارت ورزش و جوانان نسبت به ورزش ملی کشور بودهاید.
از نظر من مشی و مرامنامه عملی مدیریت ورزش در کشور بهگونهای است که
با روحیات و زوایایی رفتاری دیگر متقاضیان محترم کاندیداتوری فدراسیون کشتی،
هماهنگی و همخوانی بیشتری دارد ...حضور من اسباب تحمیل بیمهریهای مضاعفی
بر کشتی خواهد بود .در این چند سال تالش کردم که از کنار تمامی تنگناهای حاصل
از بیتوجهیهای مدیریت کالن ورزش به کشتی کشور ،با اتکاءبه بزرگی خانواده
کشتی بگذرم ...
حتی این تالش را با شرکت مجدد در انتخابات فدراسیون کشتی نیز ادامه دادم ,اما
خواهران و برادران عزیزم ...
بهتر است دیگر کتمان نکنیم ...کشتی بهاندازه کافی تنها هست و منصفانه نیست
بهواسطه تالش ناموفق آقایان برای همراه کردن فردی چون من ,که تمامی سلولهای
وجودش از کشتی است ،بیش از این ،آب را بهروی کشتی ببندند.
نکته آخر اینکه ،حضور من در کشتی برای خودم نبوده و نیست  ...من مدیون کشتی
بوده و هستم  ...هیچگاه هم از خانواده کشتی جدا نخواهم شد.
اجازه بدهیم فردی مسئولیت فدراسیون کشتی را بپذیرد که بتواند با ادبیات و افکار
مورد نظر آقایان وزارتی ،فدراسیون را اداره کند...
شاید این اتفاق کمی از تنهایی ورزش ملی کشور بکاهد . ...

اشتباه عجیب روزنامه اماراتی درباره کریم باقری!

یک روزنامه اماراتی از کریم باقری به عنوان بازیکنی یاد کرد که برانکو
ایوانکوویچ منتظر اضافه شدنش به اردوی پرسپولیس است!
به گزارش مهر ،روزنامه «االتحاد» امارات در گزارشی به بررسی وضعیت پرسپولیس
قبل از بازی با الوصل در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا پرداخت.
در بخشی از این گزارش آمده است« :پرسپولیس تا کنون سه جلسه تمرینی
تحت نظارت برانکو در ورزشگاه دبی برگزار کرده است .برانکو منتظر تکمیل شدن
تیم و پیوستن دیگر بازیکنان به تمرینات است .وی همچنین منتظر بازیکنش
کریم باقری است که بنا به دالیل شخصی نتوانسته تیم را همراهی کند .برنامه
آماده سازی پرسپولیس متضمن جلسات فنی و آماده سازی مستم ِر مربیان با
بازیکنان است».
کریم باقری مربی تیم فوتبال پرسپولیس است که به خاطر مشکالت شخصی دو روز
دیرتر به اردوی پرسپولیس در دبی اضافه شد.

یکند
مهاجم استقالل فروردین  ۹۷جراحی م 
مهاجم تیم فوتبال استقالل که از ناحیه رباط صلیبی دچار آسیب دیدگی
شده است ،در اولین روزهای فروردین سال  ۹۷زانوی خود را به تیغ جراح
میسپارد.
به گزارش مهر ،سید محسن کریمی مهاجم جوان تیم استقالل که در جریان یکی
از تمرینات این تیم بر اثر برخورد با بازیکن تیم خودی از ناحیه رباط صلیبی دچار
آسیب دیدگی شد ،در حال حاضر تحت نظر دکتر نوروزی معاونت پزشکی آبی پوشان
در کلینیک این باشگاه فیزیوتراپی می کند تا عضو آسیب دیده اش را برای جراحی
آماده کند.
احتمال این که سید محسن کریمی در اولین روزهای سال  ۹۷زانوی خود را به تیغ
جراح بسپارد زیاد است.

اولین رقیب تدارکاتی ایران پنجشنبه در تهران
بعد از کشمکش های فراوان سرانجام سیرالئون به عنوان نخستین حریف
تدارکاتی ایران در اردوی پیش رو انتخاب و معرفی شد.
به گزارش ورزش سه ،بعد از مطرح شدن نام تیم هایی همچون موزامبیک ،لیبی و
 ...به عنوان اولین حریف تدارکاتی تیم ملی در روزهای پایانی اسفند  96در نهایت با
منتفی شدن سفر این تیم ها به تهران سران فدراسیون فوتبال از سیرالئون به عنوان
حریف ایران در روز  26اسفندماه نام بردند تا حریفی نه چندان قدرتمند و سرشناس
از آفریقا استارت بازی های تدارکاتی در ماه مارس را بزند.
سیرالئون که بنا به اخبار رسیده با هزینه های ایران راهی تهران خواهد شد پنجشنبه
شب با کاروانی  30نفره از طریق دبی وارد پایتخت خواهد شد تا بعد از اسکان در هتل
در نظر گرفته شده و برگزاری دو جلسه تمرینی برای بازی روز شنبه  26اسفندماه با
تیم ملی ایران آماده شود.

علیرضا کریمی از خدمت سربازی معاف شد
کشتی گیر جوانی که اقدام جوانمردانهاش در حمایت از فلسطین حاشیههای بسیاری داشت با موافقت رهبری از خدمت سربازی معاف شد .سردار موسی کمالی در گفتوگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم با
اعالم خبر معافیت علیرضا کریمی از خدمت سربازی اظهار کرد :با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و موافقت فرمانده کل قوا به منظور قدردانی از اقدام جوانمردانه ورزشکار قهرمان علیرضا کریمی در حمایت از مردم
فلسطین ،ایشان از خدمت سربازی معاف شد.

پرسپولیس بهدنبال کسب نخستین برد خارج از خانه در آسیا در دوبی است

پایان خوش قهرمان برای سال ۹۶

هفته چهارم مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آسیا

تراکتور به دنبال حفظ امید
تراکتورسازی در هفته چهارم لیگ
قهرمانان آسیا برابر نماینده اماراتی به
میدان خواهد رفت.
ب ه گزارشایسنا ،در ادام ه هفت ه چهارم مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آسیا از گروه  Aعصر امروز
تراکتورسازی ایران در ورزشگاه یادگار امام تبریز
از الجزیره امارات میزبانی خواهد کرد.
شاگردان سائالم که پیش از این در سه دیدار
قبلی خود دو شکست و یک تساوی در کارنامه
خود ثبت کردهاند حاال امیدوارند با پیروزی برابر
حریف اماراتی چهار امتیازی شده و شانسهای
صعود خود را از این گروه زنده نگه دارند.
تراکتورسازی در آخرین دیداری که در لیگ برتر
انجام داد با ارائه نمایشی ناامید کننده برابر پیکان
 ۹نفره شکست خورد تا پایینتر از گسترش
فوالد تبریز در جایگاه دهم جدول ردهبندی قرار
گرفت .رضا شربتی تنها بازیکن تراکتورسازی
است که به علت مصدومیت نمیتواند تیمش را
برابر تیم اماراتی همراهی کند.
یک پیروزی به موقع و بدون دردسر در بازی رفت با الوصل
امارات باعث شد تا پرسپولیس عالوه بر اینکه حواشی
باخت در دربی را فراموش کند در صدر گروه خود در آسیا
قرار بگیرد.
باخت در دربی باعث شد تا صدرنشین بی رقیب لیگ ایران با
انتقاد روبرو شود .برانکو با برد در بازی با الوصل و توجه به نظرات
هواداران آرامش را به اردوی قرمزها برگرداند.
پرسپولیس حاال می خواهد با پیروزی در بازی امروز خود در
خانه الوصل ،پایانی خوش در سال  ۹۶برای خودش و هواداران
رقم بزند.
برد و از دست دادن صدرنشن
در گروه  Cلیگ قهرمانان آسیا سه تیم پرسپولیس ،السد
قطر و نسف قرشی ازبکستان سه امتیازیاند .با توجه به
قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا ،پرسپولیس به دلیل اینکه

نتایج بهتری در تقابل با السد و نسف قرشی گرفته صدرنشین
است.
به نظر می رسد رقابت اصلی در این گروه بین السد و
پرسپولیس باشد ،اما نسف قرشی را هم نباید فراموش کرد .در این
شرایط پرسپولیس باید الوصل را در دوبی ببرد تا موقعیت خوب
خود در گروه را حفظ کند.
یک احتمال البته وجود دارد که پرسپولیس ببرد و صدر
جدول را از دست دهد .در دیگر بازی گروه اگر السد موفق
به شکست نسف قرشی شود با برد پرسپولیس دو تیم
پرسپولیس و السد  ۹امتیازی میشوند .در صورت هم امتیاز
شدن دو تیم به بازی مستقیم نگاه می کنند و السد باالتر
قرار میگیرد.
الوصل بدون امید
قرمزها می خواهند با برد از دوبی برگردند .الوصل البته تیم

چندان قدرتمندی نیست .این تیم که فصل گذشته در لیگ
امارات دوم شد ،در هر سه بازی قبلی خود در آسیا باخته و در
هفته های اخیر نتایج خوبی نگرفته است.
الوصل هر پنج بازی آخر خود در لیگ و آسیا را باخته است.
از طرفی این تیم چند بازیکن مصدوم داشته که به تازگی
از مصدومیت رها شدهاند .احتمال دارد رودولفو آرهبارهنا،
سرمربی آرژانتینی الوصل بازی با پرسپولیس را فدای بازی
در لیگ کند .شنیده می شود الوصل با ترکیب اصلی خود
پای به میدان نخواهد گذاست و پرسپولیس باید از این فرصت
بهره ببرد.
برانکو در بازی رفت با نیمکت نشین کردن محسن ربیع خواه
و بازی دادن به محسن مسلمان رضایت هواداران را جلب کرد.
احتماال پرسپولیس در بازی فردا با همان ترکیب بازی رفت بازی
خواهد کرد.

فرشاد احمدزاده ،جالل حسینی ،علیرضا بیرانوند و شجاع خلیل
زاده چهار بازیکن تک اخطاره پرسپولیساند که باید مواظب باشند
محروم نشوند.
آمار
* این بازی دومین تقابل دو تیم در لیگ قهرمانان آسیاست .در
تک بازی دو تیم پرسپولیس برنده بوده است.
* الوصل دومین حضور در لیگ قهرمانان را تجربه می کند .این
تیم در اولین حضورش در لیگ قهرمانان با سایپا هم گروه بود و
یک باخت و یک مساوی به دست آورد.
* پرسپولیس تا به حال هفت مرتبه مقابل اماراتی ها در لیگ
قهرمانان آسیا به میدان رفته است .پنج برد ،یک مساوی و یک
باخت حاصل کار پرسپولیس برابر نمایندگان اماراتی در لیگ
قهرمانان محسوب می شود .پرسپولیس در این شش بازی ۱۹
گل زده و  ۹گل خورده داشت.

زالتکو در تهران چه می کند؟

با پیشنهاد ایران

کرانچار گزینه اصلی هدایت تیم فوتبال امید

پوشش تالوکاران بانوان در کتاب قوانین  ۲۰۱۸فدراسیون جهانی ثبت شد

مسئوالن فدراسیون فوتبال زالتکو کرانچار
سرمربی سابق سپاهان را برای سرمربیگری در
تیم امید در نظر گرفتهاند و این مربی کروات گزینه
اصلی هدایت تیم المپیک است.
به گزارش مهر ،فدراسیون فوتبال ایران به دنبال
انتخاب سرمربی تیم امید است تا این تیم با آمادگی
کامل برای بازی های آسیایی جاکارتا آماده شود؛ هرچند
این تیم تا االن هم فرصت زیادی را از دست داده است
و کمیته فنی طبق برنامه باید اواخر ماه قبل سرمربی را
معرفی می کرد.
مسئوالن فدراسیون طی روزهای گذشته با چند
سرمربی داخلی و خارجی مذاکراتی داشته اند .حتی
مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم در جمع
خبرنگاران اعالم کرد که این مذاکرات ادامه دارد و تا این هفته ،نام سرمربی اعالم خواهد شد.
زالتکو کرانچار سرمربی سابق تیم سپاهان که این فصل نتوانست انتظارات را در این تیم برآورده کند ،یکی از گزینه های اصلی
فدراسیون فوتبال است و حتی محمدرضا ساکت دبیر فدراسیون فوتبال روز گذشته مذاکراتی با این سرمربی ُکروات داشته است.
کرانچار که چند روزی است به تهران آمده مد نظر مسئوالن فدراسیون است تا مذاکرات جدی با وی صورت بگیرد .البته عنوان
شده وی در یکی از هتل های تهران با مسئوالن فدراسیون نشست داشته اما اینکه به چه نتیجه ای رسیده اند مشخص نیست.
کرانچار آذرماه سال  ۱۳۹۳هم گزینه اصلی سرمربیگری تیم امید ایران با مدیریت حبیب کاشانی بود ولی دخالتهای وزارت
ورزش در نهایت حضور این سرمربی در تیم امید را منتفی کرد و تیم ایران با هدایت محمد خاکپور هم به المپیک راه نیافت.

با پیشنهاد فدراسیون ووشوی ایران و بررسی و
تصویب کمیته فنی فدراسیون جهانی ،پوشش
اسالمی بانوان تالوکار کشورهای مسلمان برای
ثبت در کتاب قوانین  ۲۰۱۸این رشته مصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ووشو ،اجالس
کمیته فنی فدراسیون جهانی ووشو طی روزهای شنبه
و یکشنبه هفته جاری به میزبانی شهر پکن چین و با
حضور اعضای این کمیته از جمله محمد پورغالمی
برگزار شد .در این جلسه «آنتونی گو» ،نایب رئیس
اجرایی فدراسیون جهانی« ،ژانگ کیو پینگ» ،دبیرکل
فدراسیون جهانی و «چنگ گو رونگ» رئیس کمیته فنی
نیز حضور داشتند.در نشست فوق ،مباحث مختلفی به
صورت جزء به جزء مطرح و مصوب شد که از مهمترین
آنها ،تصویب کتاب قوانین تالو (اجرای) فرم بود .با اهمیتترین بخش این مصوبات ،تایید حجاب بانوان تالوکار و ثبت آن در کتاب
قوانین سال  2018است.این مصوبه به پیشنهاد فدراسیون ووشوی ایران و در نهایت با الگوبرداری از حجاب تالوکاران کشورمان
در رویدادهای مختلف تصویب و در کتاب قوانین به ثبت می رسد(.پیش از این پوشش اسالمی بانوان در بخش ساندا (مبارزه) با
الگوبرداری از بانوان ووشوکار ایران تصویب و در کتاب قوانین جهانی ساندا ،درج شده بود) .اضافه شدن یک استاد به گروه داوری
رقابتهای تالو در مسابقات گوناگون از جمله دیگر موارد مهم بود که مقرر شد تا این استاد تحت نظر سرداور ،صحیح بودن کلی
اجرای فرم و زوایای مختلف حرکتی را نظاره کرده و نتیجه را در اختیار سرداور قرار دهد .بررسی و نهایی کردن اساسنامه داوران
بین المللی و تجدید نظر در خصوص نحوه برگزاری آزمون ها به منظور ارتقاء سطح داوران از دیگر مصوبات مهم تلقی میشود.

«اورسال پاپاندرا» نایب رئیس فدراسیون بین المللی وزنه برداری و رئیس فدراسیون وزنه برداری آمریکا ،پوشش بانوان ایران را تایید کرد

حضور تاریخی نخستین تیم وزنه برداری بانوان ایران در رقابت های قهرمانی آسیا
رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت :تیم وزنه برداری بانوان
نوجوان ایران در پیکارهای قهرمانی آسیا که فروردین ماه
سال 97به میزبانی ازبکستان برگزار میشود ،شرکت خواهد
کرد.
«علی مرادی» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود :براساس
هماهنگی های انجام شده با وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی
المپیک ،بعد از تشکیل اردوی تیم ملی وزنه برداری در تهران،
نخستین رویدادی که تیم وزنه برداری بانوان کشورمان حضور
خواهند ،مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا خواهد بود که نفرات
اعزامی به این پیکارها براساس رکوردهای برجای گذاشته در اردوها
انتخاب خواهند شد.
وی اظهار داشت :پوشش بانوان کشورمان در پیکارهای قهرمانی
آسیا توسط وزارت ورزش مراحل نهایی خودش را طی می کند و
از سوی دیگر «اورسال پاپاندرا» نایب رئیس فدراسیون بین المللی
وزنه برداری و رئیس فدراسیون وزنه برداری آمریکا که در اهواز
حضور داشت ،پوشش بانوان ایران را تایید کرد.
مرادی در پاسخ به این سوال که آیا تیم وزنه برداری بانوان نوجوان
ایران با ترکیب کامل در مسابقات قهرمانی آسیا حضور می یابد؟
گفت :تیم کاملی را اعزام نمی کنیم و با بررسی شرایط ،نفرات بهتر
روانه این مسابقات خواهند شد.
وی ادامه داد :بانوان در آینده با حضور در فعالیت های ورزشی،
تاثیر زیادی در ورزش و مسایل اجتماعی کشور خواهند داشت
و چنانچه نسبت به این موضوع بی تفاوت باشیم ،مرتکب اشتباه
راهبری شده ایم و به همین دلیل باید از ورزش بانوان حمایت کامل
شود؛ چرا که بانوان محجبه ایرانی با حفظ ارزش های دینی و ملی
در میادین بین المللی ،تبلیغات مسمومی را که علیه کشورمان وجود
دارد باطل خواهند کرد.
وی با اشاره به حضور «آیسن ادیب» وزنه بردار  8ساله اردبیلی
در حاشیه رقابت های بین المللی جام فجر اظهار داشت :او قرار بود

به صورت نمادین در این رقابت ها به روی تخته برود که به دلیل
ناهماهنگی این کار در ابتدا انجام نشد ،اما با همکاری و حمایت
استاندار خوزستان ،این دختر  8ساله روی تخته رفت که در
رسانه های داخلی و خارجی و شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی
داشت و «اورسال پاپاندرا» نایب رئیس فدراسیون بین المللی وزنه
برداری نیز از این موضوع حمایت کرد.
رئیس فدراسیون وزنه برداری ادامه داد :برنامه اردوی تیم
وزنه برداری بانوان طبق برنامه در حال انجام است و از سوی دیگر
به دلیل مشکالت مالی ،فدراسیون توانایی جذب مربی خارجی را
ندارد .با توجه به این موضوع ،وزنه برداری مردان و زنان مظلوم است
و باید بیشتر از گذشته حمایت شود؛ چرا که این رشته در شرایط
حساس و در مسابقات مهم بین المللی همچون بازی های المپیک
و بازی های آسیایی به کمک کشورمان آمده و سبب ارتقا جایگاه
ورزش ایران شده است.
وی همچنین از برگزاری اردوی تیم های وزنه برداری نوجوانان و

جوانان پسران ایران در استان گلستان خبر داد و گفت 26 :اسفند
رکوردگیری از نفرات حاضر در اردو انجام خواهد شد و تیم های
نوجوانان و جوانان ایران با ترکیبی کامل در رقابت های قهرمانی
آسیا در ازبکستان حضور خواهند یافت .مرادی یادآور شد :البته
وزنه برداری ایران در بازی های المپیک نوجوانان  2018آرژانتین
موفق به کسب دو سهمیه کامل در این رشته شده است.
نخستین اردوی تیم ملی وزنه برداری بانوان کشورمان با حضور
 14وزنه بردار دعوت شده از  10اسفند به میزبانی کمپ تیم های
ملی وزنه برداری در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد و
ملی پوشان به همراه دو مربی خانم تمرینات خود را به مدت یک
هفته و تا  17اسفند برگزار کردند و سپس طبق برنامه ریزی صورت
گرفته ،نفرات اردونشین  18تا  20اسفند برای حضور در کارگاه
اصالح تکنیک عازم اهواز شدند که این کارگاه آموزشی با تدریس
«اورسال پاپاندرا» رئیس فدراسیون آمریکا و نایب رئیس فدراسیون
بین المللی برگزار شد.

آفساید
شهرداری بم قهرمان لیگ برتر
فوتبال بانوان شد
ذوب آهن روز دوشنبه مقابل بم حاضر
نشد تا شهرداری بم بدون برگزاری این
دیدار قهرمان لیگ برتر فوتبال بانوان
شود.
ب ه گزارشایسنا ،در هفت ه بیست و دوم و رقابتهای
لیگ برتر فوتبال بانوان تیم صدرنشین بم ،میزبان
ذوب آهن اصفهان بود ،اما با عدم حضور تیم
اصفهانی بم با کسب سه امتیاز این دیدار مجموعه
امتیازاتش را به عدد  ۵۶رساند تا قهرمان دهمین
دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان شود.
ی مانده هفته آخر لیگ امروز برگزار
سه دیدار باق 
میشود تا جایگاه سایر تیم ها مشخص شود .دو
ی مانده نیز امروز برگزار میشود.
دیدار باق 

