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اخبار

ایلیا ایلین روی تخته قهرمانی آسیا ۲۰۱۹

اعجوبه قزاق
رقیب سهراب و کیانوش شد

ایلیا ایلین برای تیم قزاقستان در مسابقات
وزنه برداری قهرمانی آسیا وزنه میزند .او به
دسته  ۹۶کیلوگرم برگشته است.
به گزارش ایسنا ،مسابقات وزنه برداری
قهرمانی آسیا  ۲۰۱۹که گزینشی المپیک ۲۰۲۰
نیز هست از  ۱۸تا  ۲۸آوریل در چین برگزار
میشود.
قزاقستان ترکیب تیم خود را برای حضور
در این مسابقات اعالم کرد و از مهمترین
چهرههای حاضر در این تیم ایلیا ایلین است.
ایلیا قرار است در دسته  ۹۶کیلوگرم وزنه بزند
و به این ترتیب با ایوب موسوی رقابت خواهد
کرد.
پیش از این کیانوش رستمی هم قرار بود در
این دسته وزنه بزند اما او در آستانه مسابقات
انصراف خود را اعالم کرد .سهراب مرادی هم
به دلیل مصدومیت نتوانست در این مسابقات
شرکت کند .با این وجود و با توجه به حضور
ایلیا در دسته  ۹۶کیلوگرم ،مرادی و رستمی در
مسابقات جهانی باید با این وزنه بردار رقابت
کنند.
ایلیا در مسابقات جهانی  ۲۰۱۸در دسته
 ۱۰۲کیلوگرم و در قطر کاپ هم در دسته ۱۰۹
کیلوگرم شرکت کرد .البته این وزنه بردار در این
دو مسابقه که گزینشی المپیک  ۲۰۲۰نیز بود
وزنه نزد و فقط وزن کشی کرد و تست دوپینگ
داد .در دسته  ۱۰۹کیلوگرم هم که علی هاشمی
قهرمان جهان و کیا قدمی حضور دارند،
الکساندر زایچیکوف که برنز المپیک  ۲۰۱۶را در
کارنامه دارد ،وزنه میزند.

اخبار

جام جهانی  ۴٨تیمی یا  ٣٢تیمی خواهد بود؟

برنامه دو هفته از رقابت های
لیگ برتر تغییرکرد
کمیته مسابقات سازمان لیگ از تغییر زمان
رقابت ها در هفته بیست و هفتم و بیست و
هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور خبر
داد و زمان یک مسابقه معوقه را نیز اعالم کرد.
به گزارش ایرنا ،سازمان لیگ فوتبال اعالم
کرد که با توجه به حضور دو تیم ذوب آهن
اصفهان و استقالل تهران در لیگ قهرمانان
آسیا و لزوم انجام دیدار معوقه تیم اصفهانی
قبل از هفته بیست و نهم ،تغییرات برنامه
مسابقات به این شرح است:
پنجشنبه  5اردیبهشت 98
ماشین سازی تبریز -سایپا تهران ساعت 16
ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
شنبه  7اردیبهشت 98
پدیده مشهد با استقالل تهران ساعت 20:15
در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد
معوقه از هفته هجدهم
سه شنبه  10اردیبهشت 98
ذوب آهن اصفهان – سایپا تهران ساعت 17
در ورزشگاه فوالدشهراصفهان
هفته بیست و هشتم
یکشنبه  15اردیبهشت 98
سایپا تهران  -پدیده مشهد ساعت  18:15در
ورزشگاه شهدای شهرقدس
جمعه  13اردیبهشت 98
پارس جنوبی جم – ذوب آهن ساعت 18
درورزشگاه تختی جم
به گزارش ایرنا ،در جدول رده بندی مسابقات
تیم های پرسپولیس ( 54امتیاز) ،تراکتورسازی
تبریز ( 49امتیاز) ،استقالل تهران ( 47امتیاز)،
سپاهان اصفهان ( 47امتیاز) و پدیده شهر
خودرو ( 46امتیاز) به ترتیب در جایگاه اول تا
پنجم جدول رده بندی ایستاده اند و تیمهای
سپیدرود رشت و استقالل خوزستان در
انتهای جدول و تا پایان هفته بیست و پنجم
از گزینههای سقوط به لیگ یک محسوب
میشوند .هفته بیست و ششم مسابقات لیگ
برتر نیز از  28تا  30فروردین ماه در شهرهای
مختلف کشور برگزار می شود.

جهانورزش
خط حمله ویرانگر حریف
پرسپولیس تاریخ ساز شد

انتخاب سرمربی تیم ملی بعد از تصمیم فیفا!
مهدی تاج در تازه ترین گفتوگو با برنامه «فوتبال
برتر» پیرامون سوژه اصلی این روزهای فوتبال ملی
ایران در راه انتخاب جانشین کی روش حرفهای
جالبی زد .با صحبتهایی که رئیس فدراسیون
فوتبال به زبان آورد یک بار دیگر ابهامات پیرامون
این انتخاب بیشتر شد چون رئیس فدراسیون
صراحتا اعالم کرد برگزاری جام جهانی با  32تیم یا
 48تیم تاثیر زیادی در انتخاب نهایی سرمربی ایران
دارد.
نایب رئیسی  AFCبه سود ایران تمام می شود
به جز رئیس تقریبا تمام نایب رئیسهای AFC
انتخاب شدند من به همراه افرادی از قطر ،میانمار،
مغولستان و پاکستان به عنوان نایب رئیس انتخاب
شدیم .وظیفه و کار نواب رئیس هم مشخص
است .ما به همراه نماینده قطر نایب رئیس برتر
کنفدراسیون آسیا هستیم  .فکر میکنم خروجی
کارمان برای فوتبال ایران در چهار سال آتی خوب
خواهد بود.
میزبانی از سعودی ها را پیگیری می کنیم
یکی از مسائلی که باید آن را پیگیری کنیم بحث
میزبانی تیمهای ایرانی از عربستانیها در زمین
ثالث است که باید این بحث را به کمیته مسابقات
 AFCببریم و از این طریق موضوع را حل کنیم.
پرسپولیس و ذوب آهن در سفر به امارات مشکل
خاصی نداشتند ،اما استقالل باید در بازگشت از
قطر ابتدا به بحرین میرفت و سپس از این کشور
به تهران میآمد .در مجموع با حضور ما در AFC
باید چنین مشکالتی حل شود.
برای فیفادی بعدی سرمربی معرفی می شود
به هر جهت باید سرمربی تیم ملی باید انتخاب
شود و این اتفاق هم میافتد ،اما نباید برخیها برای
دیر شدن این موضوع دلواپس باشند .ما تا پایان
اردیبهشت لیگ و جام حذفی را داریم ضمن این
که درگیر بازی های لیگ قهرمانان هم خواهیم بود.
فیفادی هم پس از این مسابقات است .مکلف
هستیم برای فیفادی سرمربی مان را انتخاب کنیم.
تصمیم فیفا در انتخاب سرمربی ایران تاثیر دارد
منتظرهستیم ببینیم در کمیته مسابقات فیفا که
خودم عضوش هستم قرار است برای تعداد تیمهای
جام جهانی  ۲۰۲۲چه تصمیمی گرفته شود و این
مسابقات  ۴۸تیمی است یا همان  ۳۲تیمی .این
موضوع برای مان خیلی مهم است و امکان دارد
در تصمیم مان تاثیرگذار باشد ،اما آنچه اهمیت
بیشتری دارد این است که با سرمربی جدید مذاکره
کردیم و انشاالله در شرایط مناسبی نام او را اعالم
میکنیم .آنچه مسلم است با سرمربی در حال
حاضر صحبت شده ،اما مشکالتی مانند ترانسفر
پول و تبدیل ارز داریم .احتمال دارد همین مشکالت
را در آینده هم داشته باشیم و سعی میکنیم راه

رئیس فدراسیون فوتبال ایران با بیان اینکه تصمیم فیفا در جام جهانی  2022تاثیر زیادی روی انتخاب سرمربی جدید تیم ملی دارد به ابهامات بیشتر
دامن زد.

رئیسفدراسیون
صراحتا اعالم
کرد برگزاری جام
جهانی با  32تیم
یا  48تیم تاثیر
زیادی در انتخاب
نهاییسرمربی
ایران دارد
حلی برای آن پیدا کنیم ،اما مردم نباید نگران باشند
و ما در فرصت مناسب نام سرمربی جدید را اعالم
میکنیم .قاعدتا یک سرمربی پرنشاط ،قوی و محکم
انتخابمیکنیم.
حضور در جام جهانی اهمیت زیادی برای ما دارد
به هر حال یکی از اهداف مهم ما این است که
در جام جهانی که چهار سال یکبار اتفاق میافتد
شرکت کنیم و این موضوع برایمان اهمیت دارد.
فوتبالیهای دنیا کشورها را به  ۲دسته حاضر در
جام جهانی و کشورهایی که در جام جهانی نیستند
تقسیم میکنند .به هر جهت این موضوع تاثیراتی
دارد.
پول کی روش از طریق مالزی پرداخت شد

پول کی روش را بیش از  ۴ماه است پرداخت
کردیم ،اما این پول هنوز به حسابش نرفته است.
این پول در  AFCاست و روز گذشته توانست پول
را به رینگیت (واحد پول مالزی) تبدیل کند .این
موضوع هم پس از سفرم به مالزی و صحبت با
مسئوالن  AFCو مرضیه افخم (سفیر ایران در
مالزی) انجام شد .چنین موضوعی شکایت کی
روش را در برداشت ،اما ما هم پول را پرداخت
کردیم .از طرفی حرف کی روش که میگوید من کار

فرصتهیجانانگیزبرایپرسپولیس

کردم و باید پولم را بگیرم درست است و از طرفی
هم حرف ما درست است چراکه پول را پرداخت
کردیم.
سرمربی تیم ملی نیمه اردیبهشت به ایران می آید
ما برای فیفادی های آتی دو بازی با کره جنوبی و
سوریه را قطعی کردیم .برای همین سرمربی تیم ملی
باید برنامه های خود برای استارت اردوها را بزند.
البته بازیکنان ملی پوش ما تقریبا مشخص هستند،
اما قائدتا سرمربی مان باید قبل از فیفا دی انتخاب
و به ایران بیاید به همین خاطر تا نیمه اردیبهشت
سرمربی تیم ملی باید به ایران بیاید و دست کم ۲
هفته از بازیهای لیگ را ببیند و سپس با انتخاب
بازیکنان لژیونر در نهایت کارش را شروع کند.
کولینا برای خرید  VARاز کره جنوبی موافقت کرد
این که گفته شد کولینا را برای شعاردادن به ایران
آوردیم اصال حرف درستی نیست چراکه او برای
داوران الیت ،سهمیه داوری بانوان و همچنین تست
 VARبه ایران آمد و با کولینا صحبت کردیم .کمپ
تیمهای ملی را هم به این داور سرشناس نشان
دادیم .با رئیس کمیته داوران فیفا در قبال خرید
الیسنس کمک داور ویدئویی از کره جنوبی مذاکراتی
داشتیم و به توافقاتی نیز رسیدیم.

نظارت ویژه بر روزهای پایانی لیگ
درباره هفتههای پایانی لیگ هم تدابیر الزم را
اتخاذ کرده ایم .امروز کالس یک روزه داوری داریم،
در کمیته اخالق نشستهایی را برگزار کردیم .بحث
شرط بندی در لیگ یک و دو را هم بسیار جدی
گرفته ایم .صحبتهای مدیران و همچنین ترقه زدن
در بازیها هم میتواند به آرامش یا عدم آرامش
مسابقات کمک کند.
نکته؛ از صحبت های مهدی تاج در قبال پروسه
انتخاب سرمربی تیم ملی این گونه برداشت می شود
که اگر جام جهانی  48تیمی شود سهولت مسیر
صعود خواهیم داشت و این موضوع می تواند روی
بودجه برای انتخاب سرمربی تیم تاثیرگذار باشد.
براساس برداشت های صورت گرفته با آسان تر
شدن مسیر صعود به جام جهانی قطعا فدراسیون
به سراغ مربی ارزان تر خواهد رفت چون گرفتن
سهمیه صعود آن هم با مسیر سهل و آسان تر زیاد
سخت نخواهد بود .این تصمیم گیری به احتمال
زیاد در نشست ماه جون(خرداد  )98فیفا انجام
خواهد شد ،درست در مقطعی که فدراسیون فوتبال
هم باید برای فیفادی های بعدی سرمربی خود را
معرفی کند.

نایب قهرمانی با رکورد 65/79

احسان حدادی در مسابقات بین المللی

آمریکا با رکورد  ۶۵.۷۹دوم شد.

به گزارش ایسنا ،احسان حدادی در دومین

مسابقه خود در سال  ،۲۰۱۹با رکورد ۶۵.۷۹
دوم شد .حدادی در پرتاب اول خود خطا کرد.

در پرتاب دوم رکورد  ۶۲.۹۱متر و در پرتاب

سوم  ۶۴.۶۴متر را به ثبت رساند .پرتاب پنجم
او خطا بود و در نهایت پرتاب ششم رکورد

 ۶۵.۷۹متر را به ثبت رساند تا با همین رکورد به
مقام نایب قهرمانی اکتفا کند .در این مسابقه

رجی جگرس از کشور آمریکا بر سکوی نخست

قرار گرفت.

حدادی در مسابقه اول خود در سال جدید با

رکورد  ۶۷.۱۹قهرمان شد .او سال گذشته فصل
احسان حدادی مدتی است برای حضور

در مسابقات قهرمانی آسیا در قطر زیر نظر
پرسپولیس با نتایج هفته  25این شانس را پیدا کرده که در تبریز قهرمانیاش را جشن بگیرد.
به گزارش وبسایت نود ،پرسپولیس از شکست این هفته تراکتورسازی نهایت بهره را برد و با
پیروزی مقابل سایپا ،اختالف امتیازش با تیم دوم جدول را افزایش داد .پرسپولیس با این پیروزی
 54امتیازی شد و برای سایر مدعیان دستنیافتنیتر شد .حاال این تیم با تراکتورسازی  5امتیاز،
با استقالل و سپاهان  7امتیاز و با پدیده هم  8امتیاز اختالف دارد .در روزهایی که فشردگی

مسابقات امان پرسپولیس را بریده ،این اختالف امتیاز باعث میشود برانکو و شاگردانش یک
نفس راحت بکشند.
البته بازیهای سخت پرسپولیس هنوز تمام نشده است .این تیم باید هفته آینده در اصفهان با
ذوبآهن بازی کند ،سپس در آزادی از سپاهان میزبانی کند و در هفته  28هم مهمان تراکتورسازی
است .تهدیدهایی که با برد این هفته پرسپولیس ،شاید تبدیل به فرصت شود .پرسپولیس که
نگران بازی با تراکتورسازی بود ،حاال رویای شیرینی را در سر دارد .برانکو میتواند با برد در هفته
 ،28در شهر رقیب پرسپولیس ،قهرمانی را جشن بگیرد.
تا پایان هفته بیستوپنجم ،پرسپولیس  5امتیاز بیشتر از تراکتورسازی دارد .در صورتی که
پرسپولیس تا هفته  28نتایجی مشابه تراکتورسازی کسب کند ،میتواند با یک برد در تبریز جام
را دو هفته زودتر باالی سر ببرد .در صورت کسب سه امتیاز پرسپولیس در آن بازی ،اختالف
دو تیم به هشت امتیاز میرسد که جبران این اختالف امتیاز در دو بازی پایان فصل امکانپذیر
نیست .البته این تنها شانس قهرمانی زودهنگام پرسپولیس نیست و در صورتی که تراکتورسازی
در بازیهای پیشروی امتیاز از دست دهد و پرسپولیس همینطور بیرحم به مصاف رقبا برود،
برانکو میتواند قبل از پایان فصل ،هتتریک قهرمانیاش را جشن بگیرد.

حمله تند سرمربی پرتغالی به رئیس فدراسیون فوتبال

بهخاطر «تاج» از ایران شکایت کردم

کارلوس کیروش با حملهای تند به مهدی تاج تایید کرد که از فدراسیون
فوتبال ایران به فیفا شکایت کرده است .او گفت که شخص تاج باعث شده
که این شکایت را علیه فدراسیون ایران در بخش حقوقی فیفا باز کند.
کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران در گفتوگو با ایسنا
با تأیید شکایت رسمی از ایران به فیفا بابت مطالباتش با حمله به مهدی تاج
تاکید کرد که او و مسئوالن فدراسیون مجبورش کردهاند که از ایران به فیفا
شکایت کند .کیروش در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه بعد از جدایی
شما از تیم ملی بحثهای زیادی درباره قرارداد و پولی که قرار بود به حساب
شما واریز شود به وجود آمد و گفته شد که شما از ایران به فیفا شکایت
کردهاید .آقای تاج نیز در اظهارنظری گفته که  ۴ماه پیش  ۹۰۰هزار دالر
به حساب  AFCریخته شده تا به حساب شما واریز شود .نظرتان در این
باره چیست؟ آیا به فیفا شکایت کردهاید؟ گفت :بله! با نهایت تأسف ،آقای
تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران من را مجبور کرد تا پرونده شکایت از این
فدراسیون را در بخش حقوقی فیفا باز کنم و از فدراسیون ایران شکایت کنم.
وی ادامه داد :از این تصمیم خیلی تأسف میخورم چرا که بعد از  ۸سال
حضور و تعهدی که در تیم ملی ایران برای شادی و رضایت مردم و شناخته
شدن در عرصه جهانی فوتبال داشتم ،مجبور شدم شکایت کنم .این شکایت

دومین پرتاب حدادی در سال ۲۰۱۹

خود را با رکورد  ۶۸.۸۵متر آغاز کرده بود.

جشن قهرمانی در تبریز!

به خاطر و نتیجه این مواردی بود که در زیر میآید:
 به خاطر این حقیقت که آقای تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال ایران احترامیبرای حرفهایش قائل نبود و پشت حرفها و افتخاراتی که کسب شد خود را
پنهان کرد .در واقع آقای تاج یکی از اصلیترین قولهای خودش را که به ما
وعده داده بود ،زیر پای گذاشت و آن قول این بود که او از بودجه فیفا برای
جام جهانی برای دالیل دیگری به جز تیم ملی ،آمادگی برای جام ملتهای
آسیا و حمایتهای مالی از مربیان و بازیکنان استفاده نخواهد کرد .متأسفانه
او خالف این وعده عمل کرد.
 به خاطر این حقیقت که آقای تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال ایران نتوانستتعهدات و گفتههای خود را به نایب رئیس ،اسالمیان ،کارلوس کی روش
سرمربی تیم و بازیکنان تیم ملی عملی کند ،اعتماد و اعتبار خود را از دست
داد.
 به خاطر این حقیقت که آقای تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال ایرانضمانتها و وعدههایی که به همه داد را زیر پا گذاشت و برنامهها و اهداف
تیم ملی فوتبال ایران را خدشهدار کرد و باعث شد تا تیم ملی فوتبال ایران
گروگان اهداف تیم ملی فوتبال قطر شود .این شرایط خجالتآور هیچوقت در
طول  ۸سال حضور من در تیم ملی ایران رخ نداده بود.

حریف تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ
قهرمانان آسیا توانست یک رکورد را در تاریخ
لیگ ستارگان قطر به نام خود به ثبت برساند.
ب ه گزارشایسناوبه نقل از الرای ،السد در
آخرین بازی خود در لیگ ستارگان قطر توانست
با نتیجه  ۶بر یک ام صالل را از پیش رو بردارد.
خط حمله السد با درخشش زوج خطرناک خود
یعنی بغداد بونجاح و اکرم عفیف توانست یک
رکورد را در تاریخ لیگ ستارگان قطر به نام خود
به ثبت برساند .السد با  ۶گلی که در این دیدار
به ثمر رساند تعداد گلهای خود را بعد از ۲۲
بازی به  ۱۰۰گل رساند که این یک رکورد در
تاریخ لیگ ستارگان قطر است و پیش از این
هیچ تیمی نتوانسته که این تعداد گل را به ثمر
برساند .بغداد بونجاح با زدن  ۳۹گل در ۲۲
بازی با اقتدار عنوان آقای گلی را به دست آورد.
بعد از او اکرم عفیف ،دیگر مهاجم تیم فوتبال
السد با زدن  ۲۶گل در رده دوم جدول بهترین
گلزنان قرار گرفت و حسن الهیدوس هم با زدن
 ۱۳گل در رده ششم قرار گرفت و به این ترتیب
مثلث خط حمله السد به تنهایی توانست ۷۸
گل به ثمر برساند .السد حریف تیم فوتبال
پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا است و در
دیدار رفت توانست پرسپولیس را با یک گل از
پیش رو بردارد.

 -به خاطر این حقیقت که آقای تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال ایران کامال ً

مسئول این شرایط و اتفاقات است که بودجه جام جهانی فیفا را برخالف آن
چیزی که گفته بود اجرایی و عملی کرد.
 به خاطر این حقیقت که متأسفانه وقتی آقای تاج بعدها تالش کرد تا ازبودجهای که فیفا به باشگاهها برای حضور در جام جهانی پرداخت میکند،
استفاده دیگری کند ،فیفا متوجه شد و وارد عمل شد و با اعالم پیامدهای
سخت برای بازیکنان و سرمربیان ایران ،از این عمل ممانعت به عمل آورد.
 به خاطر این حقیقت که آقای تاج بعد از  ۹ماه عمل نکردن به وعدهها وتعهدات قراردادیاش ،کامال ًبا بیاحترامی رفتار کرد و فاصله گرفت .در طول
 ۳ماه  -به تیم ملی  -بیتوجه بود و یک راه حل برای جبران و بر آورده کردن
مسئولیتهایش انجام نداد و من را در یک شرایط بیاحترامانه و غیرقابل قبول
مجازات کرد و به من آسیب رساند.
 به خاطر این حقیقت که آقای تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال ایران تالشمیکند تا مسئولیتهایش را پشت بهانههای تحریم و شرایط سخت اقتصادی
کشور پنهان کند .او به خوبی میداند که این شرایط ارتباطی با این سناریو
ندارد بلکه این مشکل دقیقا ً و منحصرا ً از طرف خود او ایجاد شده است و او
نتوانست احترامی برای حرفها و مستنداتش داشته باشد.

مربی آمریکایی اش مک ویلکینز در آمریکا

تمرین میکند .مسابقات قهرمانی آسیا اوایل
اردیبهشت برگزار خواهد شد.

مرزبان از هدایت نفت
مسجدسلیمان برکنار شد
علیرضا مرزبان از هدایت تیم فوتبال نفت
مسجدسلیمان کنار گذاشته شد.
به گزارش ایسنا ،پس از نتایج ضعیف تیم
فوتبال نفت مسجدسلیمان با هدایت علیرضا
مرزبان ،در نهایت دیروز این باشگاه تصمیم به
قطع همکاری با این مربی گرفت.
باشگاه نفت مسجدسلیمان اکنون در حال
رایزنی با چند گزینه است و گفته میشود
سرمربی جدید نفت امروز معرفی میشود.
نفت در حال حاضر با  ۱۹امتیاز در رده
چهاردهم جدول رده بندی قرار دارد و یکی از
گزینههای سقوط محسوب میشود.

