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مسووليت تيم اميد با
فدراسيون فوتبال

زيدان به ايسكو اعتماد ندارد؟

وزير ورزش و جوانان در جلس��ه ستاد عالي بازيهاي
آسيايي به رييس فدراسيون فوتبال توصيه كرد تيمي
جوان با هدفگذاري بلندمدت به بازيهاي آسيايي
جاكارتا اعزام كند .سلطانيفر در اين جلسه با تاكيد به
حمايت وزارت ورزش و جوانان و كميته ملي المپيك
از تيم فوتب��ال اعزامي به بازيهاي آس��يايي 2018
جاكارتا گفت :مس��ووليت صفر تا صد تيم اميد براي
اين مسابقات با فدراسيون فوتبال است .وزير ورزش
و جوانان ادامه داد :جوانان بسيار خوبي در فوتبالمان
داريم و هدفگذاري اين تيم بايد بازيهاي المپيك
 2020توكيو باش��د تا با برنامهريزي سه ساله بعد از
 44س��ال هم به المپي��ك صعود كني��م و هم نتايج
خوب��ي بگيري��م .وزي��ر ورزش و جوان��ان بازيهاي
آس��يايي را فرصت بزرگ��ي براي مربي��ان ،بازيكنان
و فدراس��يون فوتبال ايران دانس��ت و خطاب به تاج،
رييس فدراسيون فوتبال گفت :برنامهريزي جدي و
بلندمدت خود را براي تيم ملي اميد هماكنون شروع
كنيد تا بعد از بازيهاي المپيك  2020اين تيم بتواند
استخوانبندي اصلي تيم ملي بزرگساالن را تشكيل
دهد و آينده فوتبال ما را تضمين كند .ايرنا

گزارش «اعتماد» از مخالفت اعضاي مجمع فوقالعاده
با استعفاي رييس فدراسيون كشتي

مجمعپشتخادم

كريمي از سربازي معاف شد
رييس اداره س��رمايه انساني سرباز س��تاد نيروهاي
مس��لح از معافيت عليرضا كريم��ي از انجام خدمت
س��ربازي خبر داد .سردار موس��ي كمالي در اين باره
گفت :با پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و موافقت
فرمانده كل قوا ،ب��راي قدرداني از اق��دام جوانمردانه
ورزشكار قهرمان عليرضا كريمي در حمايت از مردم
فلس��طين ،او از خدمت س��ربازي معاف شد .عليرضا
كريمي ،كش��تيگير ايراني چندي پي��ش حاضر به
مسابقه با حريف اسراييلي خود نشد و پس از آن مورد
تقدير رهبر معظم انقالبنيز قرارگرفت.برنا

روابط ورزشي قطر و عربستان

به نظر ميرس��د كه روابط دو كش��ور عربستان و قطر
در زمينه ورزش��ي در حال بهتر ش��دن است .اختالف
سياسي بين عربس��تان و قطر ،ورزش دو كشور را هم
تحت تاثير ق��رار داد تا جايي كه س��عوديها پيشتر
تاكيد داشتند كه در خاك قطر هم به ميدان نخواهند
رف��ت .در ديداره��اي اخي��ر نمايندهاي دو كش��ور
رفتارهاي تحريكآميزي به ويژه از سوي عربستانيها
ديده ميشد اما ظاهرا دو كش��ور ميخواهند حداقل
در ورزش به رفتارهاي تحريكآميز خود پايان دهند.
مس��ووالن باش��گاه الريان قطر با گل از كاروان الهالل
پذيراي��ي كردند و از ط��رف ديگر هم باش��گاه االهلي
استقبال خوبي از الغرافه داشت و اين نشان ميدهد كه
روابط ورزشي دو كشور در حال بهتر شدن است .مهر

طارمي بهترين مهاجم هفته ليگ
ستارگان قطر

مهاج��م ايراني الغراف��ه در تيم منتخ��ب هفته ليگ
س��تارگان قطر قرار گرفت و بهتري��ن مهاجم هفته
بيستم شد .هفته بيستم ليگ ستارگان قطر به پايان
رس��يد و تركيب بهترينهاي هفته اعالم شد .مهدي
طارمي ،مهاجم ايراني الغرافه توانسته بهترين مهاجم
هفته شود .ستاره سابق سرخپوشان پايتخت در ديدار
تيمش برابر السيليه توانست گل دوم تيمش را به ثمر
برساند .او در نيم فصل دوم به الغرافه پيوست و توانسته
هم در ليگ قطر و هم در ليگ ستارگان اين كشور از
بهترينها باش��د .در تركيب منتخب هفته نام وسلي
اسنايدر ،ستاره هلندي الغرافه هم كه با طارمي بسيار
هماهنگ است ،وجود دارد .الغرافه خود را آماده ديدار
حساس برابر االهلي عربستان در ليگ قهرمانان آسيا
ميكند.ورزش3

سه تيم برتر ليگ برتر
فوتبال بانوان

با برگ��زاري ديدارهاي هفت�� ه بيس��ت و دوم ليگ برتر
فوتبال بان��وان تكليف س��ه تيم برتر مش��خص ش��د.
ديدارهاي هفت ه بيس��ت و دوم ليگ برتر فوتبال بانوان
آغاز شد و تيم صدرنشين بم با غيبت حريفش ذوب آهن
مجموع امتيازاتش را به عدد  ۵۶رساند و عنوان قهرماني
دهمين دوره مسابقات ليگ برتر فوتبال بانوان را به خود
اختصاص داد .در ديگر ديدار مهم هفته ،تيم شهرداري
سيرجان چهار بر س��ه نماينده فارس را شكست داد و با
 ۵۳امتياز عنوان نايبقهرماني را به دست آورد .ديدار دو
تيم راهياب ملل س��نندج و همياري آذربايجان غربي با
تساوي بدون گل به پايان رسيد تا سنندجيها با كسب
 ۴۸امتياز عنوان سومي را از آن خود كنند .تيم سپاهان
اصفهان نيز سه بر صفر از سد خيبر خرمآباد گذشت و با
 ۴۷امتياز در جايگاه چهارم قرار گرفت .مهر

ويژهبرنام ه جامجهاني به
فردوسيپور سپرده شد

ويژهبرنامه مس��ابقات جام جهان��ي  ۲۰۱۸به عادل
فردوسيپور س��پرده ش��د .علياصغر پورمحمدي
درباره جزييات پخش مسابقات فوتبال جام جهاني
 ۲۰۱۸و ح��ق پخش بازيها گف��ت :در حال حاضر
كارها در مراحل انجام اس��ت اما هنوز حق پخش را
نخريدهايم .ويژهبرنامه بازيه��اي جامجهاني را هم
عادل فردوسيپور تهيهكنندگي و اجرا خواهد كرد.
مدير شبكه س��ه س��يما در عين حال از پخش يك
برنامه ورزشي جديد با موضوع فوتبال در سال جديد
خب��ر داد .او درباره جزييات اي��ن برنامه نيز توضيح
داد :مهمترين برنامه ورزش��ي كه قرار است از شبكه
سه س��يما به روي آنتن برود با عنوان «فوتباليسم»
است كه سال آينده پخش خواهد شد .پورمحمدي
يادآور ش��د :اين برنام��ه تحليل جامعهش��ناختي
فوتب��ال خواه��د بود ك��ه برنام��ه جام��ع و خوبي
است.ايسنا
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وحيدجعفري
«اس��تعفاي من به علت ع��دم حماي��ت وزارت ورزش و
جوانان بوده و ربطي به بحث اسراييل نداشته است ».اين
مهمترين جمله رس��ول خادم در مجم��ع فوقالعاده روز
گذش��ته -كه به دليل اس��تعفاي او از رياست فدراسيون
كشتي تشكيل شد -بود .او با سخنان خود ثابت كرد كه
بيتوجهي و كم لطفي به ورزش ملي ايران از جانب وزارت
ورزش بيشتر از آن است كه تصور ميشود و ناراحتي اصلي
اوهمبهخاطرهمينموضوعاست.
خادم :اس�تعفايم به عل�ت عدم حماي�ت وزارت
بودهنهبحثاسراييل
رسول خادم در صحبتهاي خود با انتقاد از عدم حمايت
وزارت ورزش و جوانان از كش��تي گفت :اگر قرار بر ماندن
من باشد اين بيتوجهي به كشتي ادامه پيدا ميكند كه
اين به ضرر كشتي ايران خواهد بود .رسما استعفاي خود
را به اعضاي مجمع اعالم ميكنم .علت استعفاي من اين
است كه با مجموعه وزارت ورزش نميتوانم كار كنم چرا
كه از نظر من نگاه مجموعه وزارت ورزش در جهت منافع
ملي ورزش كشور نيست .البته نميخواهم اين موضوع را
با جزييات بيان كنم چرا كه نگاه وزارت ورزش نس��بت به
كشتي در اين چند سال حمايتي نبوده به غير از مواردي
كهمجبورشدندبرايپاسخگوييبهافكارعموميحمايت
كنند .وزارت ورزش ورودياي كه متناسب با شأن ورزش
اول ايران باشد ،نداشته است .براي من مسائل كشتي در
اولويت است و بس��يار مهمتر از نگاه سياستمداران به اين
رشته است كه در مجموعه وزارت ورزش ميآيند و نگرش
سياسي خودشان را دارند .واقعا دور دوم هم بنا به محبت
خاصي كه دوستان داشتند ورود پيدا كردم به اين اميد كه
تغييري ايجاد ش��ود ،اما خب چنين فضايي اكنون وجود
ندارد .اكنون حضور من براي كشتي هزينه دارد و بعضي
مطالبرابهتراستزمانبگذردتاهمهچيز مشخصشود
و شرايطي فراهم ش��ود تا فرد مورد وثوق آقايان در وزارت
ورزش بيايد كه حمايت ويژه از كشتي داشته باشند .شايد
اين كمكها را امروز براي كش��تي بايد داشته باشند اما
دريغ ميشود ش��ايد آن زمان به كشتي اختصاص دهند.
خانواده كشتي رنج و زجر زيادي كشيدهاند همه ميدانيم
كه خانواده كش��تي متعلق به چه قش��ري است .مسير
كشتي نبايد قطع شود و با حضور بزرگان اين رشته به كار

ادامه دهند .موضوع رويارويي يا عدم رويارويي ورزشكاران
ايرانباورزشكارانرژيمصهيونيستييكبحثملياست
و دغدغ ه همه قهرمانان ما است اما ارتباطي به استعفاي
من ندارد .اين موضوعي است كه بايد پيگيري شود و گويا
مس��ووالن در جريان قرار گرفتهاند و پيگيري ميكنند.
من سه ماه قبل در جلس��هاي كه با حضور آقاي داورزني
در محل كارشان داشتم اين موضوع را گفتم و ايشان نيز
به وزير ورزش انتقال دادند ،اين موضوع بحثي چالشي و
جدي براي ورزش كشورمان اس��ت .طبيعت كار ايجاب
ميكندكهمسائلراآرامدنبالكنيم.امامابهطورمستقيم
در خ��ط اول جبهه قرار داريم و مس��تقيما با اين موضوع
روبهرو هستيم .اميدوارم دوستان كمك كنند و راهحلي را
براي اين موضوع پيدا كنند .وي خطاب به اعضاي مجمع
خواستار اين ش��د كه بمانند و به كشتي خدمت كنند و
كش��تي را دنبال كنند و در ادامه افزود :كشتي هيچوقت
متكي به شخص نيست؛ تا زماني كه زنده باشم هيچوقت
از كشتي جدا نخواهم شد و جايي هم نخواهم رفت .در اين

چند روز صحبتهايي مبني بر اين بود كه خارج از كشور
هستم كه تعجب ميكنم .انشاءاهلل عزت همه قهرمانان
ملي ،مربيان ،قهرمانان و خانواده كشتي حفظ شود و در
كنارمردم باقي بمانند.
فرصتيكماههبرايبازگشتخادم
در مجمع فوقالعاده فدراس��يون كش��تي ك��ه به خاطر
استعفاي رس��ول خادم برگزار ش��ده بود ،اعضاي مجمع
تصمي��م گرفتند تا ي��ك ماه ب��راي بازگرداندن رس��ول
خادم فرصت داش��ته باش��ند تا او را مجاب به بازگش��ت
كنند .همچنين مقرر شد اگر رسول خادم به فدراسيون
بازنگشت،بعدازيكماهبرايتعيينسرپرستفدراسيون
كش��تي مجمع ديگري برگزار كنند .همچنين تصميم
گرفته شد اداره فدراسيون كش��تي تا آن زمان به حميد
بنيتميمنايبرييسفدراسيونسپردهشود.
داورزني:انشاءاهللخادمبماند
محمدرض��ا داورزني ،معاون ورزش حرف��هاي و قهرماني
وزارت ورزش و جوانان پس از جلس��ه مجمع فوقالعاده

حضورماسبابتحميلبيمهريهايمضاعفيبركشتياست
خادم در بيانيهاي كه پس از ترك مجمع منتشر كرده آورد« :با سلام و درود به اعضاي محترم
مجمع فدراسيون كشتي به ويژه روس�اي محترم هيات كشتي اس�تانها كه يار و ياور كشتي
كش�ور در اجراي برنامههاي س�نگين و فش�رده آن بوده و هس�تند .در اين چندس�ال شاهد
مظلوميت مديريت كش�تي كش�ور در برابر مواضع ناخوشايند آش�كار و پنهان وزارت ورزش
و جوانان نس�بت به ورزش ملي كش�ور بودهايد .از نظر من مش�ي و مرامنام�ه عملي مديريت
ورزش در كش�ور به گونهاي اس�ت كه با روحي�ات و زواي�اي رفتاري ديگ�ر متقاضيان محترم
كانديداتوري فدراس�يون كش�تي ،هماهنگي و همخواني بيش�تري دارد ...حضور من اسباب
تحميل بيمهريهاي مضاعفي بر كش�تي خواهد بود .در اين چند س�ال تالش كردم كه از كنار
تمامي تنگناهاي حاصل از بيتوجهيهاي مديريت كالن ورزش به كشتي كشور ،با اتكا به بزرگي
خانواده كشتي بگذرم ...حتي اين تالش را با ش�ركت مجدد در انتخابات فدراسيون كشتي نيز
ادامه دادم ،اما خواهران و برادران عزيزم ...بهتر است ديگر كتمان نكنيم ...كشتي به اندازه كافي
تنها هست و منصفانه نيست به واسطه تالش ناموفق آقايان براي همراه كردن فردي چون من،
كه تمامي سلولهاي وجودش از كشتي اس�ت ،بيش از اين ،آب را به روي كشتي ببندند .نكته
آخر اينكه ،حضور من در كشتي براي خودم نبوده و نيست . ...من مديون كشتي بوده و هستم...
هيچگاه هم از خانواده كشتي جدا نخواهم شد .اجازه بدهيم فردي مسووليت فدراسيون كشتي
را بپذيرد كه بتواند با ادبيات و افكار مورد نظر آقايان وزارتي ،فدراسيون را اداره كند ...شايد اين
اتفاقكميازتنهاييورزشمليكشوربكاهد»....

فدراس��يون كش��تي اظهار كرد :خادم چندي پيش طي
بيانيهاي از سمت خود اس��تعفا داد اما دوستان حاضر در
هيات رييسه روز گذش��ته اعالم كردند با استعفاي خادم
مخالف هس��تند .حس��ب وظيفه نيز مجمع فوقالعاده
فدراسيونتشكيلشدودوستانحاضردرمجمعبهاتفاق
آرا با استعفاي خادم مخالفت كردند و از او خواستند به كار
خود ادامه دهد .وزارت نيز پيش از اين مخالفت خود را با
اس��تعفاي خادم اعالم كرده بود .مجمع هم با اين استعفا
مخالفت كرد و اعضا در تالش هس��تند با خادم صحبت
كنند تا او ب��ه كارش ادامه ده��د .وي درباره صحبتهاي
خادممبنيبراينكهبهدليلعدمحمايتمسووالنوزارت
ورزش و جوانان اس��تعفا داده است خاطرنشان كرد :يك
س��ري بحثها درباره حمايت وزارت از فدراسيون مطرح
شد اما بايد بگويم س��عي وزارت حمايت كامل از كشتي
است .اهالي كش��تي و مردم مطمئن باشند كه كشتي به
عنوان يك رش��ته پرافتخار و ورزش اول ايران و رشتهاي
سنتي و ايراني مورد حمايت كامل وزارت است و تا آنجا كه
ميتوانيمبهمسائلومشكالتكشتيرسيدگيميكنيم
و به لحاظ مالي نيز س��عيمان حمايت حداكثري است.
داورزني در ادامه درباره علت عدم تخصيص كامل بودجه
فدراسيون كشتي با وجود رسيدن به روزهاي پاياني سال
گف��ت :وزارت ورزش تا اين لحظ��ه  77درصد از اعتباري
را كه با فدراس��يون كش��تي تفاهم كرده بوديم پرداخت
كرده اس��ت .طي اين هفته و هفته آينده ني��ز تا آنجا كه
بتوانيم از باقيمانده بودجه فدراسيون كشتي را پرداخت
ميكنيم .قطعا وزارت از برنامههاي فدراس��يون كشتي
براي حضور قدرتمن��د در بازيهاي آس��يايي جاكارتا و
المپيك 2020حمايت خواهد كرد .از دوستان ميخواهم
اجازه بدهيد در فضاي همدلي و توام با انس��جام اينگونه
موارد را حل كنيم .دغدغه همه ما حفظ اعتالي كشور و
كسب افتخار در جهان است و همه بايد در اين راه كمك
كنيم .معاون وزير درباره صحبته��اي خادم در مجمع
و اينكه اعالم كرده بهتر اس��ت فردي به جاي او س��كان
هدايت فدراسيون كش��تي را به دس��ت بگيرد تا همسو
با وزارت ورزش باش��د ،گفت :اختالفي به جهت همس��و
يا غير همس��و بودن با خادم نداريم .ما تمام تالش خود را
براي حمايت از فدراسيون كشتي انجام داديم و از اين بابت
هم سعي ميكنيم بيشتر از اينها حمايت كنيم .انشاءاهلل
خادمبماند.

گزارش

انتقاد بيسابقه شمس از فدراسيون فوتبال

يانميدانيدياخودتانرابهخوابزدهايد
فوتسال ايران همين چند هفته پيش
قهرمان جامملتهاي آس��يا ش��د اما
ظاهرا حاشيه دست از سرش برنميدارند .چند روز
پيش اعالم ش��د حضور تي مملي فوتس��ال ايران در
تورنمنت هشتجانبه كويت كه قرار است با حضور
تيمهاي مطرحي همچون آرژانتين برگزار شود ،لغو
شده .حاال همين مساله باعث اعتراض پيشكسوتان
اين عرصه شده .حسين ش��مس ،سرمربي پيشين
تيم ملي فوتسال روز گذش��ته در گفتوگو با ايسنا
در انتقادي بيسابقه از فدراسيون فوتبال و تيم ملي
دليل تصميم��ات اخير تيم ملي را ت��رس از باخت و
حاشيه عنوان كرد.
او ميگويد« :آقايان با حضور ايران در اين تورنمنت
مخالفت كردن��د و حتي اجازه ندادن��د كه هيچ تيم
ديگري از كش��ورمان به عن��وان منتخ��ب ليگ يا
باش��گاههايي مثل مس يا گيتيپس��ند ني��ز در آن
ش��ركت كند .اين تورنمنت  ۸۰ه��زار دالر پاداش
داش��ت و تمام هزينههاي آن با كويتيها بود اما اين
فرصت بزرگ را نه خودش��ان اس��تفاده كردند و نه
اجازه دادند تيم ديگري اس��تفاده كند .احتماال آنها
ترسيدهاند كه موفقيتهاي خودشان تحتالشعاع
موفقيت تيم ديگ��ري در اين تورنمن��ت قرار گيرد.
پيامكه��اي زيادي به مه��دي ت��اج زدم و حتي به
حضور تيمهاي مط��رح جهان نيز ،اش��اره كردم اما
هرچه گفتيم با وجود اس��تقبال كالم��ي ،توجهي
نشد و در نهايت خودش��ان در كميت ه فني با حضور
تنها يك كارش��ناس تصميم گرفتند .آقايان آنقدر
حس��ود هس��تند كه اجازه ندادند هيچ تيم ديگري

به جز خودش��ان به اين تورنمنت برود .فكر ميكنم
دليل نرفتن تي�� مملي به كوي��ت ،اختالفات داخل
تيم و افش��اگريهاي اخير توسط مليپوشان باشد.
آنها ترس��يدند كه چند بازيكن معت��رض را به تيم
دعوت كنند و با نيامدنشان ،حاشيهها بيشتر شود.
متاسفانه در تمام تورنمنتهاي اخير يك تيم خاص
شركت كرده است و همه ميدانند تي مملي ايران در
بازيهاي داخل س��الن تركمنستان ،جام ملتهاي
آسيا و مقدماتي آس��يا از يك تركيب استفاده كرد.
آنها حتي مقابل افغانس��تان و تاجيكستان هم تيم
اصلي را بردند .خدا وكيلي ي��ا نميدانيد يا خودتان

را به خواب زدهايد ،پس بقيه بازيكنان چه ميشوند.
اين همه دروازهبان در لي��گ حضور دارند اما هنوز با
دو دروازهبان از جام جهاني تا به امروز بازي كردهايم.
اين كار را ميكنيد كه چه شود؟ پس چه زماني بايد
دروازهباناني مانند مسعود محمدي ديده شوند؟»
او با تاكيد دوباره بر روي ترس فدراسيوننشينان از
باخت اضافه كرد« :من همزمان حضورم در تي مملي
بارها باختهام اما يك نفر نگفت باالي چش��مت ابرو
ت ميترس��يد؟ من با توجه
است .چرا اينقدر از باخ 
به اينكه س��الها در فوتس��ال كويت حضور داشتم،
شخص هماهنگكننده كويتي را به عباس ترابيان

وصل كردم و ترابي��ان هم موافق رفت��ن بود .ضمن
اينكه با توجه به روابط ديپلماتي��ك ايران و كويت،
اين تورنمن��ت ميتوانس��ت اين رواب��ط را تحكيم
بخشد اما مس��ووالن فدراس��يون چون ديد ندارند،
اين مس��ائل را نتوانس��تند ببينند .متاس��فانه تيغ
دست زنگي مست افتاده اس��ت .آنها نهتنها فوتسال
را نميبينند ،بلكه رواب��ط ديپلماتيك را هم در نظر
نميگيرند».
او البته س��واالت ديگري هم دارد« :چ��را تي مملي
المپيك را ب��ه اين تورنمن��ت اع��زام نكرديد؟ واهلل
فوتس��ال اين مملكت قرار اس��ت بعد از شما هم به
راه��ش ادام ه ده��د؛ چ��ه زيرس��ازياي كردهايد؟
چه بازيكناني جايگزين نس��ل فعلي خواهند ش��د.
س��رمربيگري تيم «ب» را ه��م به ناظم الش��ريعه
دادهاند ام��ا نميدان��م چه كس��ي اين انتخ��اب را
ك��رده اس��ت ۲۸ .مرب��ي در كش��ورمان داريم كه
مدرك س��طح س��ه جهان را دارند .مدركي كه هيچ
كشوري نتوانس��ته اس��ت آن را پاس كند؛ آيا نبايد
ل اس��تفاده كنيم؟ از تي��م نونهاالن
از اين پتانس��ي 
گرفت��ه تا تيم بزرگس��االن را ب��ه يك نف��ر دادهاند.
حت��ي اس��تعداديابي نونه��االن را ه��م س��رمربي
تي مملي بزرگس��االن انج��ام ميدهد .اص�لا اجازه
نميدهند كه كس��ي جلو بيايد؛ مبادا كس��ي پيدا
ش��ود كه محبوبيتي به دس��ت آورد .اين داس��تان
تا چه زمان��ي ادام ه خواهد داش��ت و همه س��كوت
خواهند كرد؟ هي��چ كس در ش��رايط فعلي حرفي
نميزن��د ك��ه ي��ك وقت ب��ه تري��ج قب��اي آقايان
برنخورد».

س��رمربي رئال مادريد بيش از همه بازيكنان ،ايس��كو را
تعويض كرده و به نظر ميرس��د به هافبك اسپانيايياش
مانند گذش��ته باور ندارد .زماني ك��ه  BBCدر اين فصل
براي رئالمادريد نتيجه نميدهد ايسكو به ميدان ميرود
تا ش��رايط را بهتر كند .اين قضيه تا روزهاي پاياني سال
 ۲۰۱۷ادامه داش��ت اما از  ۲۳دس��امبر جادوي هافبك
اسپانيايي ناديده گرفته ش��د .در آن ديدار (الكالسيكو)
متيو كواچيچ به جاي او در تركيب اصلي به ميدان رفت و
سفيدپوشانباسهگلمغلوببارسلوناشدند.ايناتفاقدر
پاريس برابر  PSGنيز رخ داد .شرايط زماني بدتر ميشود
كهبانيمكتنشينيگرتبيلكسيانتظارنداردايسكودر
تركيب اصلي قرار بگيرد .هافبك اسپانيايي از دو تعويض
اخيرش در ديدار برابر اسپانيول و ايبار ناراحت شد چون
تصور ميكن��د زينالدين زيدان به او اعتماد ن��دارد .او در
ايپوروئا در تركيب اصلي حضور داشت اما دوباره تعويض
شد تا براي بيست و سومين بار باش��د كه در اين فصل از
زمين خارج ميش��ود .او بيش از ديگر بازيكنان تعويض
شده است و تنها از  ۲۹بازي ،پنج ديدار را كامل بازي كرده
است.بابازگشتبيلبهميادينودرخششماركوآسنسيو
و لوكاس واسكس ،حضور هافبك ماالگايي از  ۵۸درصد
به  ۳۸درصد بازيها رس��يده اس��ت .او در  ۱۰بازي اخير
تنها در  ۳بازي در تركيب اصلي به مي��دان رفت .بازيكن
مادريد توانست در اين مدت يك گل به ثمر برساند و يك
پاس گل بدهد .از طرفي واس��كس ش��ش پاس گل داده
اس��ت و دو بار دروازه حريفان را باز كرد .نارضايتي ايسكو
از شرايط فعلياش زماني مشخص شد كه او برابر لگانس
درسانتياگوبرنابئودردقيقه ۸۱تعويضشدوباعصبانيت
زمين را ترك كرد .او از فاصله دور به مايورال سالم داد و با
زيدان دست نداد .چند روز بعد سرمربي فرانسوي فروش
هافبكاسپانياييراپايانفصلردكرد.آس

واكنش ديباال به اختالف با
ايگواين

س��تاره آرژانتيني يوونتوس از درخش��ش در ديدار برابر
اودينزه خوشحال است .او به اختالفش با ايگواين واكنش
نشان داد .يوونتوس با درخش��ش ديباال توانست اودينزه
را در هفته بيست و هشتم رقابتهاي سري  Aاز پيشرو
بردارد .هر دو گل بيانكونريها را در اين ديدار ديباال به ثمر
ي را از
رساند .اين در حالي بود كه ايگواين يك ضربه پنالت 
دس��ت داد .ايگواين پيش از اين در ديدار برابر تاتنهام هم
يازدسترفتهايگواين
يازدستدادهبود.بعدازپنالت 
پنالت 
رسانههايايتالياييازناراحتيديباالواختالفاوبامهاجم
هموطنش سخن به ميان آوردند .ديباال اينگونه واكنش
نش��ان داد :چرا بايد با ايگواين اختالف داشته باشم؟ من
فقطبااوشوخيكردم.ازدستدادنيكپنالتينميتواند
چيزي را تغيير دهد .او درباره پيروزي تيمش ،گفت :ديدار
س��ختي برابر تاتنهام داش��تيم و بازيكنان خسته بودند،
با اين حال بازي خوبي را به نمايش گذاش��تيم و بار ديگر
ثابت كرديم كه شخصيت و تجربه الزم را داريم .از اينكه
توانس��تم به تيمم كمك كنم خوش��حالم .يوونتوس با
پي��روزياي كه در اين ديدار به دس��ت آورد ب��ا دو امتياز
اختالف نسبت به ناپولي و يك بازي كمتر در صدر جدول
ردهبنديقرارگرفت.ايلنا

حضور رييس اتحاديه جهاني
سهگانه در ايران

رييس اتحاديه جهاني ورزش س��هگانه براي يك سفر
چه��ارروزه وارد اي��ران ش��د .خانم ماريسولكاس��ادو،
رياست اتحاديه جهاني س��هگانه و عضو اجرايي كميته
بينالمللي المپيك ( )IOCبه همراه معاون خود آقاي
سانچز در يك س��فر چهارروزه براي ديدار و گفتوگو با
مس��ووالن ورزش ايران از طريق ف��رودگاه بينالمللي
امام خمين��ي(ره) وارد ايران ش��دند و مورد اس��تقبال
سردار صبور ،رييس و اميري ،رييس كميته بينالملل
فدراسيون ايران قرار گرفتند .كاسادو تهران را به مقصد
اصفهان ترك كرده و امروز به تهران ب��از ميگردد .وي
در روز چهارش��نبه مورخه  ۲۳اس��فندماه ديدارهايي
با س��لطانيفر ،وزير ورزش و جوان��ان و صالحي اميري،
رياست كميته ملي المپيك كش��ورمان خواهد داشت
و سپس روز پنجشنبه  ۲۴اسفند در مجموعه ورزشي
آزادي تهران از نزديك ش��اهد برگ��زاري رقابت دوگانه
بانوانقهرمانيكشورومرحلهسومليگسراسريبانوان
خواهد بود .كاسادو و آقاي سانچز پنجشنبهشب ايران را
ترك ميكنند.تسنيم

تصويب پوشش اسالمي بانوان
تالوكار
با پيشنهاد فدراسيون ووش��وي ايران و بررسي و تصويب
كميته فني فدراسيون جهاني ،پوش��ش اسالمي بانوان
تالوكار كشورهاي مس��لمان براي ثبت در كتاب قوانين
 ۲۰۱۸اي��ن رش��ته مصوب ش��د .اج�لاس كميته فني
فدراسيون جهاني ووش��و طي روزهاي شنبه و يكشنبه
هفته جاري به ميزباني شهر پكن چين و با حضور اعضاي
اين كميته از جمله «محمد پورغالمي» برگزار شد .در اين
جلسه«آنتونيگو»نايبرييساجراييفدراسيونجهاني،
«ژانگكيوپينگ»دبيركلفدراسيونجهانيو«چنگگو
رونگ» رييس كميته فني نيز حضور داشتند .در نشست
فوق ،مباحث مختلف��ي به صورت جزء به ج��زء مطرح و
مصوب ش��د كه از مهمترين آنها ،تصويب كتاب قوانين
تالو (اجراي) فرم بود .بااهميتترين بخش اين مصوبات،
تاييد حجاب بان��وان تالوكار و ثب��ت آن در كتاب قوانين
سال  ۲۰۱۸اس��ت .اين مصوبه به پيش��نهاد فدراسيون
ووشوي ايران و در نهايت با الگوبرداري از حجاب تالوكاران
كش��ورمان در رويدادهاي مختلف تصوي��ب و در كتاب
قوانين به ثبت ميرسد .پيش از اين پوشش اسالمي بانوان
در بخش س��اندا (مبارزه) با الگوبرداري از بانوان ووشوكار
ايران تصويب و در كتاب قوانين جهاني س��اندا ،درج شده
بود .اضافه شدن يك استاد به گروه داوري رقابتهاي تالو
در مس��ابقات گوناگون از جمله ديگر م��وارد مهم بود كه
مقرر شد تا اين استاد تحتنظر سرداور ،صحيح بودن كلي
اجراي فرم و زواياي مختلف حركتي را نظاره كرده و نتيجه
رادراختيارسرداورقراردهد.نود

