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منهای فوتبال
ملیپوش بوکس :تا عید از مسابقات رسمی
محروم هستم
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ورزش

کفاشیان :شاید تاج وقت نکرده حکمم را بزند!
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| سرپرست کمیته فوتسال میگوید سرپرستی و ریاست در فوتسال فرقی ندارد و شاید تاج وقت نکرده
حکمش را تغییر دهد .علی کفاشیان درباره قهرمانی تیم مس در لیگ برتر فوتسال  ،اظهار کرد :تیم فوتسال مس از
ابتدای فصل برنامهریزی خوبی داشت و مثل یک باشگاه حرفهای عمل کرد.

| ملیپوش بوکس ایران گفت :تا عید از مسابقات رسمی بوکس محروم هستم اما زیر نظر کادرفنی
تمرینات خود را در اردوها پیگیری میکنم .امید احمدیصفا درباره بازگشــت دوباره خود به اردوهای تیم
ملی بوکس توضیح داد :به دلیل محرومیتی که داشــتم از بوکس دور بودم اما زیر نظر کادرفنی به اردوهای
تیم ملی برگشته و در رقابتهای انتخابی هم حضور داشتم که در مســابقه خود به پیروزی رسیدم .با نظر
کادرفنی قرار است تا زمان برطرف شــدن محرومیتم در اردوهای تیم ملی تمرین کنم تا اگر به بازیهای
جاکارتا رسیدم نتایج خوبی کسب کنم.
او در پاسخ به این سوال که آیا از به وجود آمدن محرومیت ،در صورت شرکت کردن در رقابتهای کیک
بوکس خبر نداشــت؟ اظهار کرد :من با مربی کوبایی تیم ملی بوکس صحبت کرده بودم و او گفته بود دیگر
این قانون وجود ندارد چون کیک بوکس هم زیر نظر  IOCاست .نمیدانم این اتفاق چطور افتاده است اما
طبق اخبار تا عید تعلیق هستم .با این حکم نمیتوانم در مســابقات رسمی شرکت کنم اما از آقای احدی
تشکر میکنم که اجازه دادند در اردوی تیم ملی با سایر ملیپوشان تمرین کنم.دارنده مدال برنز رقابتهای
بوکس جاده ابریشم ،در مورد مسابقات انتخابی تیم ملی برای اردوی بلغارستان نیز گفت :این مسابقهها به
دلیل حضور بوکســورهای قدیمی و جدید سطح باالیی داشت و همه بوکسورها برای راهیابی به این اردوی
مشترک با تمام توان مبارزه میکردند .قرار است یک تیم خوب برای این اردوی مشترک اعزام شود که قطعا
در آمادهسازی تیم ملی مفید است.او با بیان این که میتواند در رقابتهای غیر رسمی شرکت کند ،توضیح
داد :طبق صحبتهای انجام شده قرار است اوزان  ۶۴کیلوگرم به باال راهی اردوی مشترک با بلغارستان شوند.

الهه منصوریان :حضور در لیگ چین
بهترین اتفاق برای من بود
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| بانوی لژیونر ووشوکار ایران معتقد اســت که پخش زنده تلویزیونی به پیشرفت ووشو کمک
میکند و حضور ووشوکاران ایران در لیگ چین بهترین اتفاق است .الهه منصوریان در مورد حضور بانوان
ایران در لیگ ووشوی چین گفت :حضور ووشوکاران بانوی ایران در لیگ چین بهترین اتفاق است .مبارزه
کردن در لیگ چین باعث باال رفتن تجربه ووشوکاران ایران میشود .چینیها از اصلیترین رقبای ایران
در ووشو هستند و این اتفاق برای آمادگی بدنی و روحی بانوان ایران مفید است.
او ادامه داد :حضور ایرانیها در لیگ چین به ارتباط فدراســیون ایران بــا چین برمیگردد که رقابت
نزدیکی با یکدیگر دارند .حتی ممکن اســت این رقابتها در آینده بیشتر هم شود .فدراسیون ووشو در
بزرگ کردن ما و شناساندن ووشوی ایران به جهان کمک زیادی کرده است و امیدوارم نتایج خوبی در
این رقابتها کسب کنیم.بانوی سانداکار لژیونر تیم ملی در تیم چانگچونگ چین ،با اشاره به پیشرفت
سطح ووشوی ایران اظهار کرد :چینیها در ووشو بهترین هســتند اما برنامهریزی فدراسیون ایران هم
کمتر از چینیها نیست .تنها تفاوت ووشوی ایران با چین این است که به دلیل جمعیت زیاد ،این کشور
ووشوکاران بیشــتری دارد و نفرات برتر هم از بین این جمعیت زیاد انتخاب میشوند که باعث به وجود
آمدن ووشوکاران خوبی میشود.منصوریان در ادامه راجع به بیشتر شدن تعداد لژیونرهای ووشوی ایران
ل قبل که من و خواهرم سهیال در تیم چانگچونگ بودیم امسال
در چین گفت :خوشبختانه نسبت به سا 
کیمیا شوشتری را هم در کنار خود داریم که یک اتفاق خوب است.

احتمال حضور  500نماینده کره شمالی
در المپیک زمستانی 2018
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| نخست وزیر کره جنوبی اعالم کرد که احتمال دارد حدود  400تا  500نماینده از کره شمالی
در بازیهای المپیک زمستانی  2018حضور پیدا کنند .روز سهشنبه دو کشور کره شمالی و کره جنوبی
در رابطه با حضور کره شمالی در المپیک زمستانی  2018با هم مذاکره کردند .لی ناک یون نخست وزیر
کره جنوبی اعالم کرده است که احتماال حدود  400تا  500نماینده از کره شمالی در بازیهای المپیک
زمستانی  2018حضور پیدا میکنند.
کره شمالی پیشنهاد داده است که نمایندگانی از المپیک این کشور ،ورزشکاران ،هواداران ،هنرمندان،
ناظران ،تیم نمایشی تکواندو و خبرنگاران را به بازیهای المپیک زمستانی  2018بفرستد.
همچنین پیشنهاد شده است که ورزشــکاران دو کشور در مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی 2018
با هم رژه بروند و صحبتهایی نیز درباره تشکیل تیم هاکی بانوان متحد دو کره در این بازیها به میان
آمده است.
 IOCاین مذاکرات را گام مهمی به ســمت جلو در جنبش المپیک خوانده است .نخست وزیر کره
جنوبی در این باره به یونهاپ نیوز ،گفت :احتمال میدهیم که گروهی  400تا  500نفره از کره شمالی به
بازیهای المپیک زمستانی  2018بیایند .میتوان گفت این المپیک زمستانی به تاریخ بشریت کمک
خواهد کرد و ماندگار میشود .همان طور که المپیک  1988سئول به پایان دادن جنگ سرد کمک کرد.
ما امیدواریم که المپیک زمستانی پیونگ چانگ شرایط شبه جزیره کره را بهبود بخشد.

سلطانی فر:

برای استفاده بانوان از مکان های ورزشی برنامه های خوبی داریم

| وزیر ورزش و جوانان گفت :شــعاری
که در همه این سال ها همه مسئوالن نظام سر
داده اند این بوده که امکانات را عادالنه تقســیم
کنیم و آن را به مناطق محروم ببریم« .مسعود
سلطانی فر» در سفر به استان خراسان رضوی و
در جلسه با روسای هیات های ورزشی نیشابور
با تقدیر از مســئوالن و دست اندرکاران ورزش
و جوانان استان و نمایندگان دلسوز شهرستان
های نیشابور و فیروزه که با جدیت مسائل ورزش
و جوانان را دنبال می کنند ،اظهار داشت :وقتی
که در موقعیــت باب الحواجی مــردم قرار می
گیریم باید حواسمان باشــد که این موقعیت را
در راه خدمت به گرفتاری های آنها صرف کنیم.
وی با تاکید به این نکته که تالش ما این است
که با استفاده از منابع مختلف به جریان توسعه
کشور کمک کنیم ،گفت :شــعاری که در همه
این سالها همه مســئوالن نظام سر داده اند این
بوده که امکانات را عادالنه تقسیم کنیم و آن را
به مناطق محروم ببریم.
ســلطانی فر ادامه داد :درگذشــته و قبل از
انقالب امکانات کم بود و امــروز به برکت نظام
مقدس جمهوری اســامی خیلی از امکانات به
شهرستان ها و اســتانها رفته و در بخش ورزش
هم ورزشگاهها ها و مکان های ورزشی زیادی در

استان ها و شهرستانها ساخته شده است.
وزیر ورزش و جوانان خاطر نشان ساخت :ان
شاءاهلل با توجه ویژه که خواهیم داشت نیشابور
را به عنوان یک شهر مهم و شهر دوم استان در
نظر می گیریم تا نگاه ویژه ای داشــته باشیم و
بتوانیم مشکالت زیادی را که در بخش ورزش و
جوانان دارند را کمتر کنیم.
وی حوزه جوانان را مورد توجه قرار داد و افزود:
در بخش جوانان هم وزارت و مجموعه های تابع
هر کدام به تناسب امکانات و منابع توانسته اند
قدم های خوبی بردارند اما در بخش هایی هم که
منابع و امکانات کم بوده آنطور که می خواستیم
عمل نشده است
سلطانی فر با بیان اینکه دولت الیحه جدایی
حوزه جوان را بــه مجلس ارائه کــرده ،گفت:
در مجلس دیدگاه ها مختلف اســت و در حال
پیگیری اســت .تابع مراجع قانونگذاری کشور
هستیم و تا آن زمان با جدیت مسائل و مشکالت
جوانان را دنبال می کنیم.
وی همچنین به افزایش ســازمان های مردم
نهاد جوانان اشــاره و خاطرنشان کرد :در دولت
تدبیر و امید تعداد این ســمن ها از  100به مرز
2000سمن رســید .خانه جوانان در استانها راه
اندازی شد که در حال حاضر به بیش از  60خانه

جوان در کشور رســیدیم و قصد داریم حتما از
جوانان به عنوان موتور محرکه کشــور استفاده
کنیم.
وزیــر ورزش و جوانان ادامه داد :تســهیالت
ازدواج از  3میلیون به  10میلیــون تومان و از
جمع  2900میلیارد تومان ســال  92به9800
میلیارد تومان رساندیم و همچنین در سال 97
نیز با دســتور رییس جمهور وام ازدواج به 15
میلیون افزایش پیدا می کند تا زوج های جوان
در ابتدای زندگی مشترک بتوانند با  30میلیون
تومان زندگی خود را آغاز کنند.
ســلطانی فر از اختصاص  ۷۰هــزار میلیارد
تومان برای اشتغال جوانان از طریق تسهیالت
تلفیقی بــا نظام بانکی در ســال جــاری خبر
داد و گفــت :امیدواریــم بتوانیــم از این راه ها
بــه تقاضــای شــغل جوانــان پاســخ دهیم.
وی با تاکید به این نکته کــه همواره در بخش
ورزش رویکردمــان ایــن بوده کــه عدالت را
برقرار کنیم ،اذعان داشــت :سرفصل توجهات
ما ورزش بانوان اســت و اعتقــاد داریم بانوان
همانطــور کــه نیمــی از جمعیــت کشــور
را تشــکیل می دهنــد باید به همــان اندازه از
منابــع و امکانات ورزشــی برخوردار باشــند.
وزیر ورزش و جوانــان ادامه داد :در  5رشــته

وزارتیها با بسکتبالیها رقابت می کنند؛

روز سرنوشتساز برای بسکتبال

موفق شدیم مجوز حضور بانوان در رویدادهای
بین المللــی را بگیریم که ســرفصل آن حضور
بانوان بسکتبالیســت بود و این اتفاق بزرگی و
خوشایندی برای بانوان است که قصد داریم این
رویکرد را دنبال کنیم
ســلطانی فر تصریح کرد :برای نحوه استفاده
بانوان از مکان های ورزشی نیز برنامه های خوبی
داریم که آن ها با توجه به محدودیت هایی که
دارند بتوانند از این مکان ها به خوبی اســتفاده
کنند.
وی همچنین با تاکید به توسعه ورزش همگانی
افزود :در بخش ورزش همگانی هم در آمارهایی
که مــی توانیم پایش کنیم از  10درصد ســال
 92به  21درصد رسیدیم که دو برابر شده ولی
مطلوب ما این است که باید بیشتر شود.
سلطانی فر در ادامه به  ۴هزار پروژه نیمه تمام
ورزش کشور اشاره و خاطرنشان کرد :قصد داریم
تا پایان دولت دوازدهم بخشــی زیادی از آنها را
از طرق مختلف به بهره برداری برســانیم .وزیر
ورزش همچنین با اشاره به اســتادیوم  5هزار
نفری نیشابور خاطرنشــان کرد :امید دارم این
مجموعه تا پایان سال  97به بهره برداری برسد
و بتوانیم ســال آینده جایگاه تماشاگران ،زمین
چمن و نور آن را تکمیل کنیم.

و همچنان دوست دارد که باشــد .در این چند روزه صحبت
از حمایتهای او از نامزدی خاص مطرح شــده و دیده شده
که او و رضا مشحون در برخی مراسمها به همراه نامزد مورد
حمایت خود بودهاند .بســکتبال در دهــه اخیر روندی کامال
مشخص داشته اما در ســالهای اخیر با سرعتی باال در مسیر
ســرازیری بود و هیاتها نیز از وضعیت بسکتبال دل خوشی
نداشــتند .حاال این فرصت پیش آمده که دو ســال زودتر به
تغییر برای رشد و توسعه رای بدهند و آینده خود را بسازند.
فردا انتخابات فدراسیون بسکتبال است و آنچه که اهالی این
خانواده از صاحبــان رای انتظار دارد مقابله با مشحونیســم
دوباره است.
منفعت طلبان را بشانسید
دو سال قبل در روزهای نزدیک به انتخابات اتفاقهایی افتاد که
در چند ماه گذشته دلیلش مشخص شد .آنان که به دنبال منافع
خود بودند و منفعت خود را دیدند و با بســکتبال برای رسیدن
به آنچه میخواهند معامله کردند کامال شــناخته شد ه هستند.
در طرف دیگر میدان رقابت دوباره همین افراد بازهم در تالش
هستند .جامعه بسکتبال آنها را شناخته و میدانند فعالیتهای
دو سال قبل که نتیجهاش ویرانی کنونی است حاصل تالش چه
افرادی اســت .افرادی که امروز هم به دنبال حفظ جایگاه خود
هستند و می خواهند همچنان نام خود را بر سر زبانها بیندازند
بدون توجه به نابودی بسکتبال درتالشند تا دوباره اعضای مجمع
را گمراه کنند .حاال این انتظار وجود دارد که صاحبان رای نیز که
دو سال قبل شاید تحت تاثیر این افراد قرار گرفتند اینبار هوشیار
باشند و با چشمانی باز پیش بروند.

| امروز (شنبه) انتخابات فدراسیون بسکتبال برگزار
میشود و مدعیان اصلی رسیدن به صندلی ریاست دنیای توپ
و تور که تعدادشان به اندازه انگشتهای یک دست هم نیست
باید رای مجمع فدراســیون را بگیرند و در این رقابت پیروز
شوند .بسکتبال آخرین فدراسیونی است که قبل از انتخابات
کمیته ملی المپیک رییســش را میشناســد و سر و سامان
میگیرد .بعد از دو سال که مجمع انتخاباتی بازهم به محمود
مشحون رای داد و او را به عنوان رییس انتخاب کرد حاال مرد
پیر بسکتبال بازنشست شده و دیگر خودش در مجمع نیست
و باید دید خانواده صاحب رای بسکتبال برای فصلهای بدون
مشحون چه تصمیمی خواهد کرد .به گزارش کائنات به نقل
از ایســنا 24 ،نفر برای حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون
بسکتبال ثبت نام کردند که از میان آنها  ۱۵نفر صالحیتشان
برای حضور در مجمع فردا تایید شــد .رضا مهندسی ،جواد
داوری ،بهروز منتقمی ،سید مهرداد هاشمی ،رمضانعلی دولو،
مهرداد آگین ،مازیار ناظمی ،ســید حســن طباطبایی ،کرم
اهلل علیمرادی ،رضا درویش ،رامین طباطبایی ،حســن میرزا

آقابیک ،داریوش ســلیمی و محمد رضاعلی نفرات تایید شده
هســتند و جز علیپور که اعالم انصراف کرده باقی در مجمع
انتخاباتی شرکت خواهند کرد.
از میان این  ۱۴نفر اما همه مدعی نیســتند و خیلیها نیز
قرار است انصراف بدهند .آنطور که پیشبینی میشود رقابت
بین سه یا چهار نامزد خواهد بود و باقی به نفع دیگری یا بدون
نام آوردن از کسی کنار خواهند کشید اما رقابت بین مدعیان
زیاد است و باید دید در نهایت صاحبان رای مجمع باالخره چه
تصمیمی میگیرند .آیا به رشد و توسعه و آیندهای درخشان
رای میدهند یا دوباره مثل دو سال قبل تصمیمی میگیرند
که ضررش تنها به خودشان برسد و بعد از مدتی دوباره سر در
گریبان پشیمان باشند.
همه علیه مشحونیسم دوباره
محمود مشــحون دو سال قبل توانســت با  ۲۳رای رییس
بسکتبال شود اما به دلیل بازنشستگی دوران ریاستش کامل
نشــد و اعالم کرد که به طور کامل از ورزش میرود اما نرفت

دنیای فوتبال
نقش دفتر رییسجمهور در برپایی
دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران و ترکیه
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| دیدار تدارکاتی و دوســتانه تیمهای ملی فوتبال ترکیه و ایران که حداکثر تا هفته پایانی ماه مه
برگزار خواهد شد ،با پیگیری مستقیم یک مقام دفتر رییسجمهور قطعی شده است .به گزارش کائنات به
نقل از ایسنا ،چندی پیش خبرگزاری آناتولی به نقل از فدراسیون فوتبال ترکیه از موافقت این فدراسیون با
مسابقه دوستانه با تیم ملی ایران ،قبل از آغاز بازیهای جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه خبر داده بود.
پیگیری ها از یکی از خبرنگاران ورزشی مقیم ترکیه نشان میدهد که بعد از مکاتبات مقامات فدراسیون
فوتبال ایران با همتایان ترکیهای ،یکی از معاونان دفتر رییسجمهور که پیش از این ســالها سابقه تصدی
نمایندگی سیاسی کشورمان در ترکیه را بر عهده داشــته ،نقش اساسی در موافقت طرف ترک با این بازی
داشته اســت .گفته میشود وی که به همین مناســبت ارتباط خوبی با مقامات ترکیهای دارد ،در تماس با
وزیر ورزش و مقامات ارشد دولت ترکیه موضوع مکاتبه فدراسیون فوتبال را پیگیری و موافقت نهایی در این
زمینه را اخذ کرده است .بر همین اساس ،دیدار دوستانه تیمهای ملی فوتبال ترکیه و ایران قبل از شروع جام
جهانی  ۲۰۱۸روسیه برگزار خواهد شد .ایران در گروه  Bرقابتهای جام جهانی روسیه با مراکش ،پرتقال و
اسپانیا رقابت خواهد کرد .شش دیدار قبلی ایران با ترکیه با  ۴برد ترکیه و  ۲مساوی به پایان رسیده است.

چهرههای واقعی مشخص شده اند
در این روزها آنان که خطر را احســاس کردهاند و میدانند
که دستشــان برای صاحبان رای رو شــده رو به تخریب رقبا
آوردهاند .بدعت نامناســبی که از زمان انتخابات فدراســیون
هندبال در جامعه ورزش ایجاد شد اکنون به ورزش دانشگاهی
و فرهیختــه بســکتبال نیز رســوخ کرده و برخــی افراد که
موقعیتشان در خطر اســت با اســتفاده از این فضا به دنبال
تخریب دیگران هستند .تخریبی که نشان از ترس آنها است و
اینکه شکست را قبول کردهاند و جز خراب کردن رقیب دیگر
راهی پیشروی خود نمیبینند .این راه نیز نتیجهای ندارد و
بیش از همیشه دستشــان برای همه رو میشود .البته پشت
پرده این فعالیتهای تخریبی مشخص شده و ضررش باز هم
برای همین منفعت طلبانی اســت که رسیدن به جایگاههای
مختلف باشگاهی و ملی را به رشد بسکتبال ترجیح میدهند.
حقالناس را رعایت کنید
شنبه بیست و ســوم دی ماه  ۱۳۹۶روزی تاریخی و البته

رونالدو :پیوستن نیمار
به پاری سن ژرمن یک گام رو به عقب بود

بزنگاه بسکتبال ایران است .در تاریخ ثبت خواهد شد که اهالی
این رشــته و آنها که صاحب رای بودند برای آینده خود چه
تصمیمی گرفتند .آیا آنها رای به آینده دادند یا به خود .فردا
روزی است که باید منافع بســکتبال بر منافع شخصی سایه
بیندازد و آنچه که بهترین است اتفاق بیفتد .همه میدانند که
امروز بســکتبال به مدیری توانمند و مشرف به این رشته نیاز
دارد که بتواند مشــکالت مختلف از جمله مشکالت اقتصادی
دنیای توپ و تــور را حل کند .صاحبــان رای نماینده اهالی
بســکتبال هســتند و باید بدانند رایی که بــه درون صندوق
میاندازند حکم حقالناس را دارد .خدا ازحق خود میگذرد اما
از حقالناس نه و حاال اعضای مجمع انتخاباتی فدراســیون به
عنوان نماینده جامعه بسکتبال باید تصمیم درست را بگیرند
و به فکر آینده باشــند .آنچه هیاتها باید بدانند این است که
اگر به مدیری توانمند اعتماد کنند بســکتبال ساخته خواهد
شد و ساخته شدن بسکتبال یعنی ســاخته شدن هیاتها و
رشد و توسعه سراسری این رشته.
آنطورکــه پیشبینی میشــود رقابت بین تعــداد کمی از
نامزدهای انتخاباتی خواهد بود که در نهایت تقابل بین مدیران
وزارتی و مدیران بســکتبالی اســت .در میان تایید صالحیت
شدهها اکثرا نام مدیران وزارتی دیده میشود اما حسن میرزا
آقابیک ،رضا مهندسی ،جواد داوری و کمی هم مهرداد آگین
و داریوش سلیمی بسکتبالی هســتند و باقی مدیران وزارت
ورزشاند که وارد میدان رقابت شدهاند .در میان آنها اما برخی
مدعیتر هستند و به نظر میرسد رقابت اصلی بین آنها است.
یک نفر خود را گزینه وزارت معرفی کرده ،یک نفر با حمایت
فردی دیگر آمده تا مقابــل گزینه وزارت قرار بگیرد و دیگری
بسکتبالی است .در ادامه مدعیان معرفی میشوند.
حسن میرزا آقابیک
مرد همیشه در صحنه و منتقد اصلی محمود مشحون ابتدا
تایید صالحیت نشــد اما باالخره مجوز حضورش در انتخابات
روز شنبه را گرفت و قرار است که در مجمع حضور پیدا کند.
رییس انجمن راگبی به عنوان مدیری بســکتبالی وارد میدان
شده و مدعی شــده برنامه زیادی برای بسکتبال در سر دارد
اما اگر مثل گذشــته باشــد او در روز مجمع انصراف خواهد
داد و ترجیح میدهــد یک مدیر بســکتبالی دیگر تا انتها در
رقابت بماند.
رامین طباطبایی
با اینکه خیلیها تصور میکنند حاشیههای تبلیغاتی رامین
طباطبایی او را به طورکامل از عرصه رقابت حذف کرده اما این
گمان اشتباه است و طباطبایی با تمام حواشی که این روزها
در کنار خود میبیند وارد میدان شــده و در رقابت شــرکت
خواهــد کرد .خودش گفتــه ضیافتش در برج میالد جلســه
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| مهاجم پیشین تیم ملی برزیل معتقد است امضای قرارداد نیمار با پاری سن ژرمن یک گام رو به عقب
بود .رونالدو نازاریو در یوتیوب با دیگر ستاره برزیلی کشورش یعنی زیکو درباره جامهای جهانی ،پیوستن نیمار به
پاری سن ژرمن و ...صحبت کرد .مهاجم پیشین تیم ملی برزیل گفت :جام جهانی  ۱۹۹۴آمریکا نخستین تجربهام
در این رقابتها بود .با وجود این که حتی یک دقیقه در این بازیها حضور نداشتم اما تا پایان دوران بازیام این
موضوع تاثیرگذار بود.رونالدو افزود :در ســال  ۱۹۹۸به فینال رسیدیم اما از فرانسه ضربه خوردیم .تنشی وجود
داشت و من خیلی تالش کردم تا انگیزهای پیدا کنم .هرگز نتوانستیم تنش به وجود آمده در روز فینال را کنترل
کنیم .با بدشانسی رو به رو شدیم .من پشیمان نیستم .تمام تالش خود را کردم تا بازی کنم .نمیخواستم فرار
کنم.مهاجم پیشین تیم ملی برزیل در ادامه اظهار کرد :در جام جهانی  ۲۰۰۶آلمان میتوانستیم به مراحل باالتر
برسیم اما در برنامهریزیهایمان اشتباهاتی داشتیم ۱۰ .یا  ۱۵روز در شهری بودیم که هر چند دقیقه یک مراسم
برگزار میکردند .تیم نمیتوانست تمرکز کند .من و خیلی از بازیکنان اضافه وزن داشتیم .دوباره با فرانسه رو به
رو شدیم و تیری هانری دروازهمان را باز کرد و ما حذف شدیم .جو تیم خوب نبود.

یحیی و تراکتورسازی
دوراهی استعفا و اخراج

با چند رییس هیات بــوده اما به هرحــال برایش گران تمام
شدهاســت .صحبت درباره رامین طباطبایی زیاد اســت .این
ذهنیت هم درباره او شنیده میشــد که طباطبایی به عنوان
یک مدیر وزارتی از نامــزد دیگر وزارت ورزش حمایت کند و
انصراف دهد اما این هم اتفاق نخواهــد افتاد و آنچه تاکنون
مشخص و قطعی اســت حضور او در مجمع انتخاباتی و عدم
انصرافش است.
جواد داوری
داوری هم مثل حســن میرزا آقابیک دیرتر از دیگران مجوز
حضور در انتخابات را گرفت .او تالش زیادی داشت تا بتواند در
انتخابات شرکت کند و یکی از مدیران جوانی است که وارد عرصه
شده اما مشخص نیست که تا نهایت میماند یا انصراف میدهد.
او از ملیپوشان شــناخته شده بسکتبال بود که در پایان دوران
ورزشیاش ریاست هیات استان اصفهان را کسب کرد و باید دید
که حاال که مجوز حضور در انتخابات را کسب کرده چه تصمیمی
میگیرد .شنیده شــده که رایزنیهای زیادی در استانها انجام
داده اما تصمیم نهاییاش مشخص نیست.
رضا مهندسی
دیگر مدیر بسکتبالی رضا مهندسی است .او که خود را یک
مدیر اقتصادی معرفی میکند در برنامههایش تاکید کرده که
نگران تزریق پول به بسکتبال نیست چون از این نظر مشکلی
ندارد و میخواهد دغدغههای دیگرش را در این رشته از بین
ببرد .مهندسی در زمان ریاســت علی غضنفری در بسکتبال
فعالیت زیادی در فدراسیون داشت و با آمدن مشحون نیز به
فعالیتش ادامه داد اما اندک اندک از فدراسیون مشحون دور
شد .او از نامزدهای بسکتبالی و مدعی است که به نظر میرسد
تا انتهای انتخابات در عرصه میماند.
حسن طباطبایی
رییس مجموعه ورزشــی آزادی دیگر نامزد وزارتی اســت.
نزدیکان طباطبایی مدعی شــدهاند که او در استانها فعالیت
زیادی کرده اما با این حال قرار گرفتن نام مشــحون در کنار
او بیشــتر از تبلیغ و تاثیــر مثبت ،ظاهرا برایــش ضد تبلیغ
شدهاست .گفته میشــد که طباطبایی گزینه وزارت ورزش
است که مورد حمایت مشحون قرار گرفته اما اسبقیان تاکید
کرد که «حمایتهای یک مدیر سابق فدراسیون از یک نامزد
از طرف شخص وزیر درست نیست».
با این حال به نظر میرسد حســن طباطبایی بیشاز اینکه
گزینه وزارت ورزش باشــد گزینه مشحون است .حال اینکه
کدام طباطبایــی به وزارت ورزش نزدیک اســت یا اینکه در
ساختمان سئول دو دستگی ایجاد شده یا نه ،مشخص نیست
اما کامال مشخص است که هر دو در انتخابات خواهند ماند.
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| شکست تراکتورسازی برابر نفت تهران باعث شد تا آینده گلمحمدی روی نیمکت سرمربیگری سرخهای تبریزی
بیش از پیش در هالهای از ابهام قرار بگیرد.تراکتورسازی در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال ایران با نتیجه  ۲بر صفر مقابل تیم
رده چهاردهمی نفت شکست خورد تا عالوه بر صعود نفت به رده سیزدهم ،تبریزیها نیز فاصل ه خود با تیمهای قعرنشین
را کمتر ببینند.یحیی گلمحمدی سرمربی فعلی تراکتورسازی که در شرایطی نامناسب و زمانی که تراکتورسازان از پنجره
نقل و انتقاالتی محروم بودند هدایت این تیم را پذیرفت تا بتواند نتایج خوبی با تراکتورسازی بگیرد ،هم اکنون در شرایط
سختی قرار دارد و از سه بازی قبل تنها یک امتیاز به دست آورده است.تراکتورسازان که پس از پنجره نقل و انتقاالتی نیم
فصل توانستند ۵بازیکن سرباز بگیرند و دو بازیکن را نیز به لیست تیم خود اضافه کنند ،نتوانستند با یحیی گلمحمدی نتایج
خوبی را کسب کنند و در  ۴بازی ابتدایی خود در نیم فصل دوم دو شکست ،یک تساوی و تنها یک پیروزی را کسب کردند
تا تراکتورسازان با انجام  ۱۹بازی و کسب  ۲۱امتیاز در جایگاه یازدهم باشند و تنها  ۵امتیاز با منطقه سقوط فاصله داشته
باشند.هواداران سرخپوشان تبریزی از سرمربی فعلی خود میخواهند به علت کسب نتایج ضعیف از سمت خود استعفا دهد
اما با مصاحبهای که گلمحمدی در نشست خبری پس از دیدار تیمش برابر نفت تهران انجام داد او توپ را در زمین مدیریت
این باشگاه انداخت تا در صورت ناراضی بودن مدیران تراکتورسازی وی را از سمت خود اخراج کنند.

