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اختالف تاج و قاضیزادههاشمی
پای وزیر را به مجلس کشاند!
احســان قاضیزاده هاشــمی از احضار وزیر
ورزشوجوانانبهمجلسبرایارائهیتوضیحاتی
دربارهفدراسیونفوتبالوقراردادویلموتسخبر
داد .پس از صحبتهایی که احســان قاضیزاده
هاشــمی دربارهی قرارداد مــارک ویلموتس و
مبلغ سه میلیون یورویی دستمزد او و همینطور
الزام رییس فدراســیون فوتبال برای حضور در
مجلس مطرح کرد ،مهدی تاج با حضور در یکی
از برنامههای تلویزیونی این ادعا را رد کرد و گفت:
قرارداد سرمربی تیم ملی سه میلیون یورو نیست
و لزومی ندارد در این باره بــه مجلس برود.البته
تاج در ایــن گفتوگو درباره اینکــه باید درباره
توضیحاتی به مجلس شــورای اسالمی برود هم
عنوان کرد :در مجلس شــورای اسالمی حاضر
نخواهد شد و اگر نمایندگان مجلس میخواهند
توضیحات او را بشــنوند از طریق تلویزیون هم
میتوانند اطالعــات الزم را دریافــت کنند.در
همین رابطه احساس قاضیزاده هاشمی صبح
روز شنبه در برنامه «ســام صبح بخیر» شبکه
ســه مجددا عنوان کرد :طبق قانون نمایندگان
مجلسشورایاسالمیبرهمهامورنظارتدارند.
ما براســاس وظیفه نظارتی خــود وزیر ورزش و
جوانانرابهمجلسشورایاسالمیفرامیخوانیم
تا توضیحاتی دربارهی قرارداد سرمربی تیم مربی
ارائه کنــد.وی ادامه داد :البته وزیــر ورزش باید
قرارداداصلیسرمربیتیمملیکهبهزبانفرانسه
و یا انگلیســی نوشته شــده را با خود به مجلس
شورای اسالمی بیاورد .حال اگر آقای تاج دوست
داشت میتواند همراه آقای وزیر به مجلس بیاید.
اگر هم دوست نداشــت نیایند ما براساس رای
اعتمادی که به وزیر ورزش دادهایــم از او درباره
قراردادسرمربیتیمملیتوضیحمیخواهیم.

تیم ملی امارات به دنبال
جذب گابریل کالدرون
سعدالحارثی،روزنامهنگاراهلعربستانخبر
داد گابریل کالدرون سرمربی پرسپولیس یکی
از گزینههای مربیگری تیم ملی امارات اســت.
الحارثی در گزارشــی که دقایقی پیش منتشر
کرده،نوشتهاستفدراسیونفوتبالاماراتبرای
جانشــینی برت فن مارویک سرمربی سابق تیم
ملی امارات که چهارشــنبه از سمت خود برکنار
شد گابریل کالدرون سرمربی پرسپولیس را زیر
نظر دارد تا با او مسابقات مقدماتی جام جهانی و
آسیایی را ادامه دهد.البته الحارثی سابقه زیادی
درانتشاراخبار تاییدنشدهداردومشخصنیست
منبع او برای این خبر چه کســی بوده اســت .با
این حال این یک خبر پر بازتــاب برای کالدرون
آرژانتینی محسوب میشــود که در حال حاضر
تحت قرارداد پرسپولیس است.گابریل کالدرون
همراهباپرسپولیسشبگذشتهبردپرگلیبرابر
ذوبآهن در اصفهان به دست آورد و از وضعیت
خوبی در جدول مســابقات پیدا کرد .او به همراه
تیمش میتواند با شکست نساجی در بازی عقب
افتاده در کنار استقالل در صدر جدول باشد .تیم
تحت هدایت او همچنیــن به مرحله یک چهارم
نهایی جام حذفی رســیده و کار ســختی برای
رسیدن به نیمه نهایی ندارد.با این حال کالدرون
قبل از حضور در ایران ،ســابقه خوبی در حاشیه
خلیج فــارس از خود به جا گذاشــته و به همین
دلیل اماراتیها به دنبال این فرد آرژانتینی برای
نیمکتمربیگریخودهستند.

وداع پاییزی «دنیزلی»
با تراکتور
«مصطفی دنیزلی» پس از توافق با مدیران
باشگاه تراکتور از سمت سرمربیگری این تیم
کنارهگیری کرد.نتایج تراکتور در هفتههای
اخیر انتقادات زیادی را به همراه داشت و باعث
شــد این تیم تبریزی امتیازات حساسی را از
دست بدهد.عملکرد ضعیف مربی سرشناس
ترکیهای باعث شــد تا مالک باشگاه تراکتور
به فکر تغییــرات در کادرفنی تیمش بیافتد.
در همین راستا روز شنبه جلسهای در باشگاه
تراکتور میان دنیزلــی« ،محمدرضا زنوزی»
(مالک) و «غالمرضا صادقیان» (مدیرعامل)
برگزار شــد و در پایان این نشســت طرفین
برای قطع همکاری به توافق رسیدند«.وحید
خوشزرع» مدیر رسانهای باشگاه تراکتور با
تایید این خبر به خبرنگار ورزشی ایرنا گفت:
«احد شــیخ الری» به عنوان سرمربی موقت
باشــگاه تراکتور انتخاب شــد.تراکتوریها
هماکنون با ۱۸امتیاز و ۲بازی کمتر نسبت به
استقالل صدرنشین در جایگاه هشتم جدول
ردهبندیمسابقاتلیگبرترقراردارد.

چراپسازرفتنکیروشکسیسراغبرانکونرفت؟

هزینــه کالن و میلیــون یورویی برای
سرمربی بلژیکی ،تیم ملی فوتبال ایران را در
مسیر موفقیت قرار نداد و این در حالی است
که پیش از این ،از «برانکــو ایوانکوویچ» به
عنوان گزینه نخست جانشینی «کارلوس
کیروش»یادمیشد.
فدراسیون فوتبال ایران اردیبهشتماه
ســال جاری پــس از گذشــت ماههــا از
خداحافظی «کارلوس کــیروش» اقدام به
اســتخدام «مارک ویلموتس» کرد .مربی
که در کارنامه خود هدایت تیمهای مطرحی
مانند بلژیک و ساحل عاج را بر عهده داشته
و قرار بود با تغییر ســبک بازی فوتبال تیم
ملی ایران ،برای سومین بار متوالی ما راهی
جام جهانی کند .پس از استخدام این مربی
«مهدیتاج»رییسفدراسیونفوتبالاعالم
کرد که قرارداد کیروش برای فدراســیون
تجربه خوبی بوده است و این تجربه موجب
شــده تا یک همکاری جامع و برپایه منافع
تیم ملی با مرد بلژیکی در دســتور کار قرار
گیرد .هر چند که صحــت این ادعا در کمتر
از ۶ماه زیر ســوال رفت و امروز از قرارداد این
مربی بلژیکی به عنوان خسارت محض یاد
میشود.
ویلموتس به ایران آمد و تیم ملی فوتبال

ایران در چهار بازی نخست برابر کره جنوبی،
سوریه ،هنگکنگ و کامبوج سه برد و یک
تساوی کســب کرد و بیش از ۲۰گل به ثمر
رساند و تنها یک گل دریافت کرد .این نتایج
کارشناســان را امیدوار به پوســتاندازی
تیم کرد و ویلموتس نیــز در مصاحبههای
خود اســتفاده از تمام ظرفیتهای فوتبالی
ایران را یک هدف تعریف کرد .اما ماه عسل
فدراسیوننشینان با مرد بلژیکی در سفر به
منامه شکرآب شــد و در اردن به یک طالق
عاطفی رســید؛ طالقی که ۲طــرف در آن
راضی به جدایی بودند و در نهایت ویلموتس
باسفربهاروپاقیدایرانگردیرازد.

ویلموتس به طور رســمی رفــت و باید
جانشین او تعیین شــود .بر همگان واضح
است که ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران تا
چندروزدیگرمعرفیخواهدشدواگرگزینه
خارجی مد نظر باشد مرد کروات حرف اول
را خواهد زد زیرا برانکو از یک ســو با فوتبال
ایران آشــنایی کامل دارد و در سوی دیگر
وی با پرسپولیس سه سال رویایی را سپری
کرد .او از ۲ســال پیش به عنــوان آلترنانیو
کیروشمعرفیشدودعواهایمردپرتغالی
با این مربی نیز به خاطر ترس از ســناریویی
بود که میتوانســت برانکو را به نیمکت تیم
ملی برساند.برانکو یکی از اعضای تیمی بود

که سال  ۲۰۰۱با چیرو وارد ایران شد و قرار
بود ایران را به جام جهانی ۲۰۰۲کره جنوبی
وژاپنبرسانداماباوجودپافشاریبالژوویچبر
موفقیت ایران ،این تیم در دام گربه سیاهی
به نام بحرین گرفتار شــد و از صعود بازماند.
پیرمرد کروات که وعــده داده بود اگر موفق
نشود به همراه کادر فنی خود را از تیر دروازه
حلق آویز خواهد کرد به وعــده خود عمل
نکرد تا برانکو ،دســتیار وی ،پس از نجات از
تیر دروازه همچنان در ایران گزینهای برای
تیمهایباشگاهیوملیباشد.
اما چرا پــس از رفتن کیروش کســی
سراغ برانکو نرفت؟ ایران بهمنماه سال ۹۷
مقابل ژاپن شکست خورد و کیروش ایران
را ترک کرد اما ســرمربی تیم ملی در پایان
لیگ برتر انتخاب شد؛ پایانی که با قهرمانی
پرســپولیس برانکو در هر  ۲جام همراه بود
و برانکو نیــز تمایلی بــرای ادامه همکاری
نداشــت .برانکو از ایران رفت امــا تاج بدون
توجه به این مهم ویلموتــس را به ایران آورد
مربی که هزینه ۶ماه حضــور او بنا به ادعای
برخی نزدیک به  ۲میلیون یورو بوده است و
این رقم بدون هزینههای ناشــی از غرامت
فسخقرارداداست.
چرا باید مدیــران فوتبال ایــران برای

آزمایش و خطای مربی که ســابقه ناکامی
نیز در کارنامه او دیده میشود دست کم ۳۰
میلیاردتومانهزینهکنند؟چراباوجودآنکه
تیم ملی نزدیک به پنج ماه بدون ســرمربی
بود کسی ســراغی از برانکو نگرفت اما امروز
تمامگزینههابهمردکرواتختممیشوند؟
ایکه قرار است تا چند روز آینده پیمانی
بین فدراســیون و یک مربی خارجی دیگر
برای تیم ملی بسته شود و چند میلیون ارز
در شرایط سخت کشــور به برانکو داده شود
نیز همان ســناریوی تکراری اســت که در
فدراسیون فوتبال نوشــته میشود اما این
قرارداد قرار است موجب رخ دادن چه اتفاقی
درفوتبالایرانشود؟
نتایج ضعیــف تیم ملــی در بازیهای
انتخابیجامجهانی ۲۰۲۲قطرموجبشده
تا ایران در هر چهار بازی آتی محکوم به بُرد
باشد؛ بردی که اگر تبدیل به مساوی شود نه
برانکو و نه هیچ مربی دیگری نمیتواند ایران
بهدوحهبرساند.حالبااینشرایطودرحالی
که ایران در لبه تیغ حذف از جام جهانی قرار
گرفته اســت ،فدراســیون باید گزینههای
داخلی را بر گزینههای خارجی ارجح بداند
زیرا هزینه استخدام یک مربی جوان داخلی
بهمراتبکمترازطرفاروپاییاست.

«خطحمله»پرسپولیس،منطقه     ممنوعهخارجیها

پرسپولیس در چند سال اخیر نتوانسته
درخطحملهبازیکنانخارجیخوبیجذب
کند و به نوعی خــط حمله منطقه ممنوعه
برای خارجیهای پرســپولیس محسوب
میشود.
خارجی
پرسپولیس اما در جذب بازیکن
ِ
ناکارآمد ،سرآمد تمام باشــگاههای ایران
اســت .تیمی که از نخستین دوره لیگ برتر
محل رفتوآمد بسیاری از بازیکنان خارجی
بــوده؛ از پانامــا و توگو و ســنگال گرفته تا
بورکینافاسووهندوراس.
خیلی از بازیکنان جــواب دادند و خیلی
دیگر هم ناکارآمــد بودند امــا کمتر دیده
شــد که یک بازیکن در پســت مهاجم در
پرسپولیس موفق باشد.در طول لیگ برتر
«ایوان پتروویچ»« ،رابرت ساها»« ،نیلسون
کوریا جونیور»« ،فرنانــدو گابریل»« ،هوار
مال محمد» از جملــه خارجیهایی بودند
که در پرسپولیس عملکرد خوبی داشتند و
خاطرات خوبی را از خود بر جای گذاشتند
اما به غیر از یکی  ۲مورد استثنا ،پرسپولیس
درجذبمهاجمخارجیخوبهمیشهناکام

بوده و این منطقه را میتوان منطقه ممنوعه
پرســپولیس دانست«.کریســتوفر ره» و
«هروه اوســالو» بازیکنانی بودند که حتی
نتوانستند یک دقیقه هم برای پرسپولیس
به میدان بروند« .سامبو جوچی»« ،رافائل
ادرهو»« ،پائولو دیکارمو»« ،ژوزه تادئو» هم
بازیکنانیکگلهپرسپولیسبودند«.صالح
حسن» عراقی« ،وسلی رزیلیا» و «والدمیر
پریموف» و «ماریو بودیمیــر» نیز در تمام
مدتی که عضــو پرســپولیس بودند  ۲گل
به ثمر رســاندند«.زیاد شــعبو»« ،عیسی
ترائوره» و «ماته دراگه چوویچ» هم در مدت
زمانی که در پرســپولیس بودند تنها موفق
به زدن سه گل شــدند .جری بنگستون (۷
گل) و اشــپیتیم آرفی ( ۹گل) را هم باید به
این فهرست اضافه کرد که با توجه به مدت
زمانی که در پرسپولیس بودند آمار خوبی را
بهعنوانمهاجمازخودبرجاینگذاشتند.
از  ۱۸مهاجم خارجی تنها ســه بازیکن
بودند که موفق شــدند بیــش از  ۱۰گل به
ثمر برســانند.به طور حتم «ایمون زاید» را
میتوان یکی از همان اســتثناها دانســت؛

اگرچه المپیک ســی و دوم ســال آینده
برگزار می شود اما از حیث حضور در میادین
کسبسهمیهوهمچنینروندآمادهسازیکه
باید قبل و بعد از این رویدادها پیگیری شود،
سالجاریوهفتههاوماههاییکهسپریمی
شوداهمیتبیشتریبرایورزشیهادارد.
اینمسئلهایاستکهنهادیمانندکمیته
ملی المپیک به خاطر اهمیت آن ،مبنای کار
خود را در رابطه با فدراسیون ها حمایت مالی
از آنها قــرار داده و به همین دلیل بخشــی از
نیازهای فدراســیون ها را با پرداخت های به
موقع و حتی زودتر از موعد خود پاسخگو بوده
است.
چهارماه به پایان ســال باقــی مانده در
حالیکه کمیتــه ملی المپیــک خیلی وقت
پیشازاینسقفپرداختیبهتمامفدراسیون
ها را به  ۹۰درصد رســاند .عــاوه بر این ۱۱
فدراســیون المپیکی هم در فهرست کمک

های مازاد کمیته قــرار گرفته اند .این کمیته
که پیش از این کمک های ویژه ای به فوتبال،
کشتی،بسکتبال،تنیسرویمیز،تیراندازی
و کاراته داشت ،در نشست اخیر هیات اجرایی
هم پرداخت یــک میلیــارد و  ۲۰۰میلیون
تومان برای فدراسیون های اسکی ،هندبال،
شمشــیربازی ،قایقرانــی وکوهنــوردی را
مصوب کرد تا جمع هزینه کر ِد کمیته از این

بازیکنی که در شهرآورد ناجی سرخپوشان
شد و توانست ره صد ســاله را یکشبه برود و
هتتریک کنــد ۲ .هتتریــک دیگر این
بازیکن برابــر راه آهن و الشــباب امارات در
لیگ قهرمانان آســیا هم موجب شــد او به
محبوبیت خاصی برســد .اما زایــد جدا از
هتتریکها در مجموع ۳گل دیگر نیز برای
پرسپولیس به ثمر رسانده تا تعداد گلهای
وی در تیم تهرانی به عدد ۱۲برســد.به غیر
از این بازیکن «ابراهیم توره» را هم میتوان
در زمــره مهاجمان خارجی خــوب تاریخ

پرسپولیس دانست ،چرا که این بازیکن در
یک فصلی که در جمع سرخپوشان حضور
داشتموفقشد ۱۳گلبزندوازپرسپولیس
برایخودسکویپرتابیساختوبهاماراتو
سپسبهموناکوفرانسهرفت.البتهمهاجمی
کهبیشترینگلرابرایپرسپولیسبهعنوان
یک خارجی به ثمر رسانده «گادوین منشا»
بود .مهاجم نیجریهای که با درخشــش در
پیکان خــودش را به فوتبــال ایران معرفی
کرد امــا نتوانســت روندی کــه در جمع
خودروسازان داشت را در پرسپولیس تکرار

کند .او در  ۲فصل و نیمی که در پرسپولیس
بود  ۱۴گل به ثمر رســاند اما انتظارات از او
نسبتبهآنچهکهدرپیکانازخودبهنمایش
گذاشــته بود ،خیلی بیشــتر بود و از این رو
نمیتواناورابازیکنموفقیتلقیکرد.
 ۱۹مهاجم خارجــی در مجموع ۷۵گل
برای پرسپولیس به ثمر رســاندند که ۳۹
گل توسط سه بازیکن به ثمر رسیده است.ه
مهاجم «کریســتوفر ره»« ،هروه اوسالو» و
«جونیوربراندائو»همنتوانستندگلیبهثمر
برسانند.با توجه به این موضوع و اینکه از ۱۹
مورد موجود تنها  ۲بازیکن در پرسپولیس
توانســتند به عنوان مهاجم خودی نشان
دهند ،میتوان گفت که خط حمله منطقه
ممنوعهایبرایخارجیهااست.براندائوهم
یکی از این بازیکنان بود که از پرســپولیس
جدا شد« .محمد حسن انصاریفرد» اعالم
کرده که ۲مهاجــم خارجی در نیم فصل به
جمع سرخپوشان اضافه خواهند شد .با این
حال باید دید که نحسی خط حمله گریبان
خارجیهای آینده را هــم خواهد گرفت یا
خیر.

ژاله فرامرزیان معاون توسعه مدیریت ومنابع
وزارتخانه هم در نشست مشترک اخیر میان
وزیر با روســای فدراســیون ها به آن اشاره
داشت.
یکی از مصوبات ســتاد عالــی در رابطه با
المپیک و ورزشکاران اعزامی به این بازی ها،
پرداخت حقوق ماهیانه  ۵میلیون تومانی به
دارندگان سهمیه اســت .عمل به این مصوبه
و تامین اعتبارات الزم بــرای آن جزو وظایف
وزارت ورزش تعیین شــده اما تا به امروز که
هفت ماه از کسب اولین ســهمیه می گذرد
هنوز هیچ واریزی از این وزارتخانه به حساب
مسافرانالمپیکواریزنشدهاست.
این در حالی است که حتی دستور العمل
پرداخت هم نهایی شده و مشخص است که
کدام دسته از ورزشکاران از حقوق کامل ۶۰
میلیون تومانی بهره مند خواهند شد .قرار بود
در نشست آخر ستاد عالی بازهم در این مورد

بحثوفهرستورزشکارانواجدشرایطبرای
دریافت حقوق  -تا به امروز  -نهایی شــود اما
موضوعاصالمطرحنشد.
در هر صورت اینکه تا به امروز ۲۷ورزشکار
صاحب سهمیه المپیک شده اند اما هیچ یک
هنوز حقوق مصوب خــود را از وزارت ورزش
دریافتنکردهاند.
وزارت ورزش کــه ادعای نقــش اولی در
ورزش ایران را هم دارد به نسبت کمیته ملی
المپیک نقش خیلی کمتری در پاسخگویی
به نیازهای مالی ورزشــکاران و مربیانشان
داشته درحالیکه وزیر ورزش در بازدیدهایی
که از اردوی تمریناتی دارد یا نشســت هایی
کهبامحوریتالمپیکبرگزارمیشود،بهطور
ُمدام بر حمایت از ورزشکاران تاکید می کند
و اینکه شخصا پیگی ِر وضعیت آنها و نیازهای
شان است غافل از اینکه حمایت به سرکشی
ازاردوووعدهوعیددادنخالصهنمیشود.

بیتوجهیوزارتورزشبهپرداختحقوقالمپیکیها

قهرمان وزنه بــرداری جهان نســبت به
امکانــات اردویــی و تغذیه تیم ملــی وزنه
برداری گالیه کــرد و گفــت :وضعیت اصال
المپیکی نیست.علی هاشــمی در گفتوگو
با ایسنا با گالیه از اینکه شــرایط خوبی برای
حضور در المپیک مهیا نیســت بیان کرد :ما
 8ماه دیگــر بازیهای المپیــک را در پیش
داریم اما فضا المپیکی نیســت .اردوهای ما
کوتاه مدت است که اصال چرا باید  9روز اردو
گذاشته شود .اگر مسابقات گزینشی المپیک
مهم اســت پس باید اردوهــای طوالنیتری
گذاشته شــود .در این میان هزینههای رفت

بخشبهبیشاز۲میلیاردتومانبرسد.
این در حالی اســت که تمام حمایت مالی
وزارت ورزش از فدراســیون هــا به پرداخت
بودجه مصــوب آنها خالصه شــده که آنهم
به اندازه بودجه تخصیصــی از طرف کمیته
نیســت .وزارت ورزش تا به امروز حدود ۵۵
درصد بودجه مصوب خود برای فدراسیون ها
را پرداخت کرده است .این موضوعی است که

آمادهسازیباحلواشکریوماکارونی

و آمد و حقوقهای ما هم پرداخت نمیشــود
و ما برای اردوهای کوتاه مدت شــاید مجبور
باشیم چند مرتبه از شــهرهای خود به تهران
بیاییم و برگردیم و خود شــما حساب کنید
چند میلیون تومان باید بــرای بلیت هواپیما
هزینه کنیم.او ادامــه داد :از طرفی ما در اردو
نه ماســاژور داریم ،نه فیزیوتــراپ و نه حتی
روانشــناس و حتی تغذیه ما مناسب نیست و
پزشــک تغذیه هم نداریم .در حالی که برای
تیمی که قرار اســت در المپیک شرکت کند
کادر باید کامل باشد .در این شرایط هم مردم
انتظار دارند که ما در المپیک مدال بگیریم و

ما هم فقط برای مردم اســت که داریم تالش
میکنیم در المپیک بتوانیــم افتخار آفرین
باشــیم .من مدالهایم را گرفتهام و المپیک

هم رفتهام اما بخاطر مردم دوباره دارم تالش
میکنم چــون از ما انتظار دارنــد در غیر این
صورت با این شرایط کنار می رفتم.

قهرمان وزنــه برداری جهــان همچنین
گفت :من از وزیر ورزش و آقای صالحی امیری
گالیــه دارم و انتظار دارم در این شــرایط که
نزدیک المپیک هستیم بیشتر مدیریت کنند
و شرایط بهتری را برای ما فراهم کنند اما در
حال حاضر حتی ما ماساژور هم نداریم.
به گزارش ایســنا ،اظهارات و گالیههای
علی هاشــمی در حالی مطرح شــده اســت
که تصاویری که به دســت ایســنا رســیده
نشــان میدهد کیفیت غذای ملیپوشــان
وزنهبــرداری در صبحانــه و ناهــار مطلوب
نیست.

میزخبر

اعجوبه استقالل با اختالف
بهترین بازیکن تهاجمی لیگ
مهاجمتاثیرگذارآبیپوشاندرهفتهسیزدهم
هم یک پاس گل داشــت تا همچنان با اختالف
بهترین بازیکن تهاجمی لیگ باشــد .در هفته
ســیزدهم رقابتهای لیگ برتر مهدی قائدی که
تاثیرگذارترین و امتیــاز آورترین بازیکن فصل
جاری است ،با پاس گل  ۳امتیازی اش مقدمات
شکست پدیده مقابل اســتقالل را ایجاد کرد تا
همچنــان تاثیرگذارترین بازیکن فصل باشــد.
قائدی با  ۶گل بعد از مقانلو و در کنار دیاباته و آل
کثیر در رده دوم جدول گلزنــان برتر و با  ۵پاس
گل ،باالتر از همه پاسورها قرار دارد تا در مجموع
با تاثیرگــذاری مســتقیم روی  ۱۱گل بهترین
بازیکن تهاجمی لیگ باشــد.پس از اعجوبه ۲۰
ساله استقاللیها ،شهریار مقانلو با  ۷گل دومین
بازیکن برتر تهاجمی ،شیخ دیاباته دیگر مهاجم
آبی پوشــان با  ۶گل و یک پــاس گل به همراه
مهدی ترابی از پرسپولیس با  ۵گل و  ۲پاس گل
و تاثیرگذاری مستقیم روی  ۷گل ،در رده بعدی
قراردارند.

هادیپور اولین تکواندوکار
المپیکی ایران در توکیو شد
نماینده وزن  -۵۸کیلوگــرم ایران با راهیابی
به دیدار نیمه نهایی رقابت های گرندپری مسکو
ضمن قطعی کــردن مدال برنز خــود ،موفق به
کسبسهمیهالمپیک ۲۰۲۰توکیوشد.درادامه
رقابت های تکواندوی مرحلــه نهایی گرندپری
 ۲۰۱۹در مسکو به عنوان ایستگاه پایانی کسب
سهمیه المپیک از طریق رنکینگ ،آرمین هادی
پور نماینده شایســته وزن -۵۸کیلوگرم ایران و
دارنده مدال های نقره و برنز جهان در یک چهارم
نهایی به مصاف روی براگانکا دارنده مدال طالی
اروپا ۲۰۱۶و برنز جهــان ۲۰۱۹از پرتغال رفت و
در پایان با نتیجه قاطع  ۱۴بر  ۲پیروز شد و ضمن
رســیدن به نیمه نهایی ،مدال برنز خود را قطعی
کردوسهمیهالمپیکگرفت.

پیروزی قاطع زنیت
با گلزنی آزمون
مهاجم تیــم فوتبال ایران توانســت گل اول
تیمش را برابر دینامومســکو به ثمر رســاند .در
ادامه دیدارهای هفته نوزدهم لیگ برتر روســیه
دو دیدار برگزار شــد که در یکــی از بازیها زنیت
سنپترزبورگ در حالی که سردار آزمون مهاجم
تیم فوتبال ایران را از ابتدا در ترکیب اصلی داشت
برابر دینامومســکو به میدان رفــت و با  3گل به
برتــری رسید.ســردار آزمــون گل اول تیمش
را در این دیدار به ثمر رســاند.زنیت با این برد45
امتیازیشدودرصدرجدولقراردارد.

ایمیل اتحادیه جهانی کشتی
بیانگر برگزاری
جام جهانی است
ســخنگوی فدراسیون کشــتی از دریافت
ایمیل اتحادیه جهانی کشتی مبنی بر پیگیری
این اتحادیه برای برگزاری جام جهانی در تهران
خبر داد.حسن رنگرز با بیان اینکه رایزنی های
فدراســیون کشــتی و اتحادیه جهانــی برای
برگزاری جام جهانی کشــتی فرنگی در تهران
همچنان ادامه دارد ،اظهار داشــت :فدراسیون
کشــتی در آخرین رایزنی های خود با اتحادیه
جهانی ایمیلی را از ایــن اتحادیه دریافت کرده
که بیانگر پیگیری این نهاد و همچنین تمایل و
موافقت تیم ژاپن با حضور در جام جهانی تهران
است.وی تصریح کرد :گام های مثبتی از سوی
اتحادیهجهانیکشتیبرایبرگزاریجامجهانی
در تهران برداشته شده و ما همچنان امیدواریم
این مســابقات طبق همان تاریخــی که ما به
اتحادیهجهانیپیشنهاددادیمبرگزارشود.مدیر
فنی تیمهای ملی کشتی فرنگی افزود :با توجه
به تعطیلی روزهای شــنبه و یکشنبه اتحادیه
جهانی بایــد در انتظار اخبار خوبی تا اواســط
هفته جاری باشــیم .کمااینکه با اعالم موافقت
ژاپن منتظر روشن شدن وضعیت دیگر تیم ها
وهمچنیننهاییشدنتاریخبرگزاریمسابقات
هســتیم .رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی
قرار بود طی روزهای ۷و ۸آذرماه با حضور ۸تیم
برتر دنیا به میزبانی سالن  ۱۲هزار نفری آزادی
تهران برگزار شــود که برگزاری این مسابقات
با نظر اتحادیه جهانی لغو شــد .البته مکاتبات
فدراســیون کشــتی ایران با اتحادیه جهانی
همچنان ادامه دارد تا شاید در واپسین روزهای
ســال ۲۰۱۹میــادی موفق بــه بازگرداندن
میزبانیجامجهانیبهتهرانشود.

