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تویــیت
مارکوس روخو:
خیلی خوشحالم که پیروز
شدیم و همینطور از به
ثمر رساندن اولین گلم
برایمنچستریونایتد
بینهایتخوشحالم.
امیرحسینفشنگچی:
همه کس به فکر
تغییر جهان است اما
هیچکس به فکر تغییر
خویش نیست.

سوژه

پیشنهاد تیم ملی قطر
به گواردیوال

گزارشه��ا در آلم��ان حاکی از آن
است که فدراسیون قطر ،پیشنهادی
برای پپ گواردیوال ،سرمربی فعلی
بایرنمونی��خ ،ب��رای حض��ور روی
نیمک��ت ای��ن تیم در ج��ام جهانی
 2022ارائه داده اس��ت .گواردیوال
س��ال  ،2013ق��راردادی سهس��اله
ب��ا بایرن امضا ک��رد و در حالی که
هنوز توافقی بین دو طرف صورت
نگرفته ،روزنامه بیل آلمان گزارش
داد که پیش��نهاد اغواکننده قطریها،
ممکن اس��ت به حضور گواردیوال
روی نیمک��ت قط��ر منجر ش��ود.
گواردیوال پیش��تر عن��وان کرده بود
دوس��ت دارد روزی در لی��گ برتر
مربیگری کند .سرمربی سابق بارسا
آخرین س��الهای بازیگری خود را
در لیگ ستارگان قطر گذراند و باید
دید آیا اینبار برای سرمربیگری به
قطر بازخواهد گشت؟
کیوســـــــک

رالی اتوبان صدر
روزنامهه��ای ورزش��ی دی��روز ب��ه
موض��وع ادامه کار ک��یروش در تیم
ملی و رقابته��ای لیگ برتر فوتبال
پرداختن��د .خب��ر ورزش��ی همچنان
وضعیت کارلوس کیروش را دنبال
میکند و خداحافظی او از تیم ملی را
حداقل تا دو ماه دیگر منتفی میداند.
خبر از قول کیروش تیتر زده است:
«برای شیلی و سوئد هستم ».احسان
روزبهان��ی هم در گفتوگ��و با این
روزنام��ه گفت« :دوس��ت ندارم مثل
محمدعلی یا تایسون شوم ».روزنامه
گل هم بنجامین ویلیامز را روی جلد
ب��رده و در مکاتباتی که ب��ا این داور
استرالیایی داش��ته است از قول او در
م��ورد اخراج مه��رداد پوالدی گفت:
«بازیک��ن ایران ضربه زد و مس��تحق
اخراج بود ».تولد سیدمهدی رحمتی
هم با عکس��ی از کیکمالی صورت
این بازیکن روی جلد دیده میشود.
و باالخره روزنامه هدف بازهم یکی
از آن تیترهای منحصربهفردش را زد
و برای مس��ابقات لی��گ برتر فوتبال
که مدعیان قهرمان��ی در این هفته به
مص��اف هم میروند نوش��ت« :رالی
اتوبان صدر».

هدف

معاون ورزش دانش�گاه آزاد اسلامی از ترس�یم و تش�ریح چش�مانداز آینده ورزش دانشگاه آزاد
اسلامی در گردهمایی مسئوالن تربیت بدنی در ش�یراز که با حضور حمید میرزاده برگزار میشود،
خب�ر داد .محم�د دادگان در گفتوگو ب�ا خبرگزاری آن�ا ،در این باره گفت 250« :نفر از مس�ئوالن
و مدی�ران تربی�ت بدنی و ورزش دانش�گاه آزاد اسلامی در ای�ن گردهمایی حض�ور دارند .در این
گردهمایی چش�مانداز آینده ورزش دانشگاه آزاد اسالمی ،برنامههای انجامشده از زمان راهاندازی
معاونت ورزش دانش�گاه تاکنون و برنامههای آینده این معاونت تش�ریح و بیان ش�د و درمورد نوع
مسئولیتها در قبال ورزش دانشگاه و اقدامات انجام شده بحث و تبادل نظر خواهد شد».

برگزاری بزرگترین گردهمایی تاریخ کشتی جهان در سالن  12هزار نفری

تشک

علیرضا رضایی :مردم لطفا ما را تنها نگذارند
پویان صفربیگلو| س�الن  12هزار نفری کشتی از
امروز میزبان بزرگترین گردهمایی این رش�ته در
س�طح جهان اس�ت .میزبانی رقابته�ای عمومی
(اوپن) کشتی آزاد و فرنگی که پیش از این قرار بود
در همدان برگزار شود به تهران واگذار شد و حاال
قرار است سه هزار کشتیگیر ایرانی در رشتههای
آزاد و فرنگی در سه رده سنی روی  15تشک این
گردهمای�ی را برگ�زار کنن�د .برای آگاه�ی بهتر از
نح�وه و دالی�ل برگزاری این مس�ابقات با علیرضا
رضایی ،نایبرئیس و سخنگوی فدراسیون کشتی
گفتوگ�و کردیم .رضایی درباره این مس�ابقات به
فرهیختگان گفت« :مشغول آمادهسازی سالن 12
هزار نفری آزادی تهران هستیم و کار فرش کردن
 15تش�ک کش�تی را انجام میدهیم .بزرگترین
تورنمنت کش�تی دنی�ا روزهای پنجش�نبه و جمعه
در س�الن  12ه�زار نفری مجموع�ه آزادی تهران
برگزار میش�ود .این رقابتها در س�ه رده س�نی

(نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن) و دو رشته آزاد و
فرنگی روی  15تشک به صورت همزمان بهعنوان
یکی از مراحل انتخابی تیم ملی و با حضور نماینده
اتحادیه جهانی کشتی برگزار میشود».

تالش برای حفظ کشتی در المپیک

ش�اید خیلیها این س�وال برایش�ان پی�ش بیاید
که فدراس�یون کش�تی به چه دلیلی ای�ن رقابتها
را برگ�زار میکند .علیرضا رضای�ی در این باره به
فرهیختگان گف�ت« :این رقابته�ا در برنامههای
حف�ظ کش�تی در المپی�ک اهمی�ت باالی�ی دارد و
قرار اس�ت مس�تندات آن در این زمین�ه به IOC
ارس�ال ش�ود .بعد از خطر حذف کشتی از المپیک،
ایران یکی از کش�ورهایی اس�ت که در این زمینه
ب�ه اتحادی�ه جهانی کش�تی کمک میکن�د تا این
رش�ته باستانی همواره در مس�ابقات المپیک باقی
بمان�د ».رضایی همچنین از ثب�ت این رقابتها در

کت�اب رکورده�ای گینس خب�ر داد و گفت« :به هر
حال برگزاری مس�ابقات کش�تی روی  15تش�ک
کشتی در دنیا رکوردی محسوب میشود .مدیریت
رکورده�ای جهان�ی گین�س نی�ز نامه فدراس�یون
کش�تی ای�ران ب�رای ثب�ت بزرگتری�ن تورنمنت
کش�تی دنیا را ک�ه با نام گرامیداش�ت دهه مبارک
فج�ر برگ�زار میش�ود ،پذیرفت�ه و ق�رار اس�ت
مس�تندات پ�س از رقابته�ا برای ثب�ت در کتاب
رکورده�ای جهان گینس ارس�ال ش�ود .تقریبا از
تمام اس�تانها کش�تیگیر میآید و کش�تیگیران
کش�ورهای مختل�ف ه�م در این رقابتها کش�تی
میگیرن�د 160 .داور ش�امل داوران بینالملل�ی و
ملی هم قضاوت بزرگترین تورنمنت کش�تی دنیا
را برعهده خواهند داشت».

میزبان�ی رقابته�ای ج�ام تختی اس�ت و این در
حالی است که در اواخر بهمنماه هم ایران میزبان
مس�ابقات ج�ام جهان�ی کش�تی آزاد و فرنگی هم
خواهد بود .نایبرئیس فدراس�یون کش�تی درباره
این مس�ابقات مهم پیش رو به فرهیختگان گفت:
«خوشبختانه بخش خصوصی در استان کرمانشاه

میزبانی دو رویداد مهم دیگر

یک�ی از دغدغهه�ای ب�زرگ فدراس�یون کش�تی

جالل طالبی ،عضو جدید کمیته فنی فدراسیون فوتبال:

m.misaghi@fdn.ir

تبری�ک میگویی�م .خیل�ی بیس�ر و
ص�دا و ناگهانی ب�ه عضویت کمیته فنی
فدراسیون فوتبال درآمدید.

خودت�ان بهعن�وان کس�ی ک�ه پیش از
ای�ن هدایت تیم ملی ای�ران را بر عهده
داش�تهاید چق�در موافق ادام�ه حضور
کیروش هستید؟

به تیمهای ردههای نوجوانان  ،جوانان و
پایه اس��ت که س��عی خواهیم کرد یک
اصول��ی را در آینده ب��رای تیمهای پایه
تعریف کنیم .ما میخواهیم در کنار کادر
فنی این تیمها باشیم ،خیلی نمیخواهیم
در کار آنها دخالت کنیم .به هر حال این
عزیزان مسئولیتی را پذیرفتهاند و باید به
آنها کمک کرد.
در بس�یاری از تیمها مش�اهده میشود
ک�ه نوعی مقابله به مثل بی�ن کادر فنی
و کمیته فنی بهوج�ود میآید و اصال در
برخی موارد میبینیم که کمیته فنی هیچ
نقشی در این بین ندارد .نمیترسید این
اتفاق به وجود بیاید؟

خیلی هم ناگهانی نبود .بنده چند جلسه با
آقای محصص در این باره برگزار کردم و
با هم در این باره صحبتهایی کرده بودیم
احساس کردم اگر کمکی از دستم بربیاید
شاید بتوانم برای تیمهای ملی انجام دهم.

م��ن فقط یک بار در جلس��ه کمیته فنی
فدراس��یون ش��رکت ک��ردهام و خیلی
ش��ناختی از این کمیته ندارم ،اما ش��ما
فرام��وش نکنی��د س��رمربیان تیمه��ای
نوجوانان ،جوانان و امید توس��ط همین
کمیته فنی انتخاب شدهاند و بعید میدانم
مشکلی بین ما بهوجود بیاید.

بیشتر برنامههایی که در پیش است مربوط

به نظر شما کمیته فنی باید نظر نهایی را

برنامههایتان برای تیمهای ملی ردههای
مختلفچیست؟

درباره انتخاب مربیان بدهد؟

در بس��یاری از کش��ورها ای��ن اعضای
کمیت��ه فنی هس��تند که ب��ا یک تصمیم
جمع��ی س��رمربیان ردهه��ای مل��ی را
انتخ��اب میکنند ام��ا در برخی دیگر از
کش��ورها مانند ایران اعضای کمیته فنی
افراد را پیش��نهاد میدهند و در پایان این
اعضای هیاترئیسه فدراسیون و رئیس
فدراس��یون هس��تند که نظر نهایی را در
اینباره میدهند .به هر حال برخی مسائل
غیر از مس��ائل فنی در فوتب��ال ایران در
انتخابهایی از این گونه هم دخیل است.
اما م��ن در کل فکر میکن��م اگر مربیان
از س��وی کمیته فنی معرفی شوند نتیجه
بهتری خواهیم داشت.
برس�یم به تیم ملی بزرگس�االن .آیا این
کمیته موافق ادامه حض�ور کیروش در
راس کادر فنی تیم ملی ایران است؟

گوی��ا قب��ل از ورود من به ای��ن کمیته
جلس��های بین اعض��ای کمیت��ه فنی و
کارل��وس کیروش برگزار ش��ده و مثل
اینکه با هم به توافقاتی هم دس��ت پیدا
کردهاند و گویا کارل��وس کیروش هم

روز سرنوشتساز نمایندگان دانشگاه
آزاد اسالمی در لیگهای برتر

فرهیخت��گان| امروز و فردا لیگهای برتر در رش��تههای
مختلف برگزار خواهد ش��د که نمایندگان دانشگاه آزاد
اس�لامی ه��م در چند رش��ته به مص��اف حریفان خود
خواهن��د رفت .این در حالی اس��ت که در س��ه رش��ته
والیبال ،واترپلو و بسکتبال شاهد نبردهای حساسی برای
نمایندگان دانشگاه آزاد اسالمی خواهیم بود .تیم بسکتبال
دانشگاه آزاد اس�لامی که با شکست از پتروشیمی بندر
امام از حضور در فینال لیگ ملی بازماند امروز در قزوین
رودرروی هفتالماس قرار خواهد گرفت تا عنوان سوم
این رقابتها را از آن خود کند .شاگردان شاهینطبع که در

هادی عامل

کارشناس کشتی

گاتزتا دلو اسپورت
این روزنامه ایتالیایی با چاپ عکسی از
یک ورزش�گاه مدرن خطاب به باشگاه
آث میالن نوشت« :نگاه کن میالن ،این
ورزش�گاه جدید تو است .بومی که نام
این ورزشگاه است ،با  48هزار صندلی،
س�قف قابل برداش�ت و قیم�ت حدود
 320میلی�ون ی�ورو ».توصیه س�یلویو
برلوس�کنی ،مالک میالن هم اینگونه
تیتر شده است« :اینزاگی باید پیشرفت
کند ،یا لیگ اروپا یا خداحافظ».

ام�ا بس�یاری از مربیان ای�ران موضعی
مخالف نظر ش�ما دارن�د و حتی نظرات
برخی از آنها با واکنش ش�دید کیروش
هم مواجه شده است.

انتق��ادات که در فوتبال همیش��ه بوده و
خواهد ب��ود .البته به نظرم حاش��یههای
بهوج��ود آمده در چن��د وقت اخیر میان
مربیان ایرانی و کیروش به ضرر فوتبال
ایران اس��ت .البته همیش��ه ای��ن تفاوت
عقیدهه��ا به کار فوتبال میآی��د اما باید
ببینیم چگونه بیان میش��ود .متاس��فانه
برخی از انتقادها به کیروش تند بوده و
کیروش هم متاسفانه جواب این مربیان
را به تندی داده که من تایید نمیکنم .اما
اعتقاد دارم اگر آنها بتوانند رودررو با هم
صحبت کنند این اتفاقات رخ نمیدهد.
متاس��فانه نوع بیان برخی از کلمات در
مصاحبههای اخیر اصال زیبنده نیست و
امیدوارم دیگر تکرار نشود.

مارکا
ای�ن روزنام�ه ه�واداری رئالمادرید
ب�ه وضعیت صدر جدول اش�اره کرده
و تیت�ر زده اس�ت« :بازی فرار .س�ه
امتیاز حیاتی؛ مادرید میخواهد فاصله
امتی�ازی خ�ود را ب�ا بارس�ا ،اتلتیکو،
س�ویا و والنس�یا افزایش دهد .تقابل
چند دوس�ت در ب�ازی؛ هامس  -باکا
و خسه – دلوفئو .آنچلوتی :بیل بسیار
خوب بازی میکند و نگران جو برنابئو
نیست».

دانشگاه

مرحله گروهی یک برد و یک باخت برابر این تیم کسب
کردند روز دوشنبه در اولین بازی ردهبندی توانستند هفت
الماس را با شکست بدرقه کرده تا برای رسیدن بهعنوان
سومی فقط به یک برد دیگر احتیاج داشته باشند .بنابراین
اگر دانشگاه آزاد اسالمی بتواند امروز حریفش را شکست
ده��د عنوان س��ومی خود را قطعی میکن��د در غیر این
صورت کار به بازی پنجم میکشد که روز دوشنبه آینده
به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی برگزار خواهد شد .دیگر
نماینده دانش��گاه آزاد اسالمی تیم واترپلو خواهد بود که
با خیالی آسوده به فکر دیدار برگشت نیمهنهایی در برابر

سازمان آگهیهای روزنامه
Advertisement`s Organization

به هر حال کیروش کسی است که چهار
س��ال از حضورش در ایران میگذرد و
در این م��دت چه از لحاظ فنی و چه از
لحاظ فرهنگی شناخت کاملی از ایران و
فوتبال ایران پیدا کرده اس��ت .به نظر من
ادامه حضور کیروش در تیم ملی فوتبال
ایران برای ما مفید است و اگر قرار است
یک مربی خارجی دیگر بیاید دوباره باید
چند س��ال این مراحل را طی کنیم تا به
همین نقطه برسیم.

نفت امیدیه است .با توجه به شرایط جوی هفته گذشته در
استان خوزستان ،سفر دانشگاه آزاد اسالمیها به امیدیه لغو
و این تیم به تهران آمد تا هر دو بازی مرحله نیمه نهایی در
پایتخت برگزار شود .در بازی رفت مرحله نیمه نهایی که
سهشنبه شب در سالن  9دی برگزار شد تیم دانشگاه آزاد
اسالمی به راحتی توانست بر حریف غلبه کرده تا با خیالی
آسوده خود را آماده دیدار برگشت کند که امروز برگزار
خواهد شد .اما شاید مهمترین نبرد دانشگاه آزاد اسالمیها
را باید به پای بانوان والیبالیس��ت نوشت که در شیراز به
مصاف هیات فارس خواهند رفت .شاگردان مریم هاشمی
که با اقتدار در صدر جدول ردهبندی لیگ برتر بانوان تکیه
زدهاند از دو بازی باقی مانده خود و از شش امتیاز ممکن
فقط به دو امتیاز احتیاج دارند تا قهرمانی در این رقابتها
را جشن بگیرند .باید دید آیا دومین قهرمانی نمایندگان
دانش��گاه آزاد اسالمی بعد از ژیمناستیک باز هم به اسم
بانوان به ثبت خواهد رسید.

ياد

داشـــــت

تالشهایتاثیرگذارایران
برایحفظکشتی

قرار اس��ت برای ادامه مذاکرات به ایران
بازگردد .در کل این را میدانم که کمیته
فنی موافق ادامه حضور کیروش در تیم
ملی ایران است.

مرتضی میثاقی

فوتبال ایران در رده بزرگساالن تا حدود
یک س�ال آینده هی�چ تورنمنت مهمی
را پیش رو ندارد اما این در حالی اس�ت
ک�ه از ح�دود  40روز دیگ�ر رقابتهای
مرحله مقدماتی فوتب�ال المپیک 2016
ریو به میزبانی ایران برگزار خواهد ش�د
و همین مسابقات دغدغه اصلی مدیران
فدراس�یون فوتبال است  .همین دو روز
پیش بود که نشس�تی ب�ا حضور محمد
خاکپور  ،س�رمربی تیم ملی امید ایران
و اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال
برگزار ش�د .اما نکته جالب در برگزاری
این جلسه حضور جالل طالبی  ،سرمربی
س�ابق تیم ملی فوتبال ای�ران بود که از
س�وی مرتضی محصص بهعن�وان عضو
جدید این کمیته معرفی ش�د .در همین
مورد با س�رمربی تیم ملی فوتبال ایران
در ج�ام جهانی  98گفتوگ�و کردیم تا
از ش�رایط حض�ورش در کمیت�ه فنی و
برنامههای این کمیته برای تیمهای ملی
فوتبال ایران باخبر شویم.

ب�ه خودش آمد و بس�یاری از هزینهه�ا را برعهده
گرفت .ما از اول هم دوس�ت داش�تیم این اس�تان
کش�تیخیز و کشتیدوس�ت میزب�ان باش�د ک�ه
خوش�بختانه با برطرف ش�دن موانع جام تختی به
میزبانی این استان برگزار میشود .درباره میزبانی
جام جهان�ی هم باید بگویم باور کنید فدراس�یون
کشتی یکی از سنگینترین روزها و ماههای کاری
خود را پشت سر میگذارد .ما برای ارتقای کشتی
در دنی�ا تالش میکنیم و مس�ابقات جام جهانی را
هم به بهترین نحو برگ�زار خواهیم کرد .امیدوارم
م�ردم و مس�ئوالن ورزش ما را تنه�ا نگذارند .در
پای�ان ب�ار دیگر از م�ردم ورزشدوس�ت ،بهویژه
کشتیدوستان عزیز میخواهم که قدم رنجه کنند
و به سالن آزادی تهران بیایند و مسابقات اوپن را
از نزدیک ببینند .نوجوانان و جوانان کش�تی ایران
چشمانتظار آنها هستند ،ضمن اینکه تماشای این
مسابقات رایگان است».

گيشـــــه

ادامه حضورکیروش برای ما مفید خواهد بود

والیبال به دنبال
قهرمانی ،واترپلو
در آستانه فینال

خبر ورزشی

مسئوالنتربیتبدنیدانشگاهآزاداسالمیدرشیراز

موندو دپورتيوو
این روزنامه اسپانیایی ،دو ستاره این
روزه�ای دنی�ای فوتب�ال را روی جلد
خ�ود برد و تیتر زد« :پوگبا یا ایس�کو؛
بارس�ا م�رد فرانس�وی را میخواهد،
کس�ی ک�ه م�ورد توج�ه مادری�د هم
است .اگر لوس بالنکوس برای خرید
بازیک�ن ی�ووه اص�رار کند ،بارس�ا به
س�راغ ایسکو میرود .دادگاه بارتومئو
 13فوری�ه برگ�زار میش�ود؛ رئی�س
هش�دار داد :از خط قرمز رد شدهاند و
اشاره کرد که قصد آنها ایجاد حاشیه
برای باشگاه است».

یادم��ان ن��رود ک��ه کاروان ورزش
ایران در مسابقات المپیک در بحث
مدالآوری چشم امیدش همواره به
کشتی و کشتیگیران است .در همین
المپی��ک  2012لندن ،کش��تیگیران
ایران��ی در بخش فرنگی س��ه مدال
طالی ارزش��مند به دست آوردند و
در کش��تی آزاد هم یک مدال نقره و
دو مدال برنز به دست آمد .اما درست
یک س��ال بعد از المپیک لندن خبر
حذف کشتی از بازیهای المپیک تن
ورزش ایران را لرزاند .خوشبختانه با
تالشهایی که در آن مقطع صورت
گرفت ،کشتی توانس��ت در رقابت
با چند رش��ته ورزش��ی دیگر جواز
حض��ور در دو دوره بعدی بازیها
را ب��ه دس��ت آورد و ت��ا ح��دودی
خیال کشورهای صاحبنام کشتی در
دنی��ا ازجمله ایران راحت ش��ود .اما
این موضوع وقتی بیشترین ضریب
اطمین��ان را برای م��ا رقم میزند که
کش��تی بار دیگر به عض��و ثابت و
تغییرناپذیر بازیهای تابستانی تبدیل
شود .در این میان بعد از تغییر نام فیال
به اتحادیه جهانی کشتی و تحوالت
چش��مگیر در این حوزه ،تصمیم بر
این ش��د تا کش��ورهای صاحبنام
کش��تی دنیا با برگ��زاری رقابهای
مختلف کش��تی به بسط و گسترش
این رشتی باستانی بپردازند .بهعنوان
مث��ال از ام��روز در س��الن  12هزار
نفری آزادی تهران مسابقاتی برگزار
میش��ود که سههزار کش��تیگیر در
ردههای مختلف س��نی و در بخش
آزاد و فرنگی روی  15تشک کشتی
میرون��د .پیش از ای��ن آمریکاییها
روی  12تشک کشتی مسابقه برگزار
کرده بودند ام��ا از امروز به بعد این
رک��ورد در اختیار ما ق��رار میگیرد.
مطمئنا برگ��زاری چنین رقابتهایی
هم نفع مل��ی دارد و ه��م اینکه در
رده بینالمل��ل تاثیرگذاریه��ای
مثبتی به نفع کش��تی خواهد داشت.
کشتیگیران نوجوان و جوانی که در
رویای خود مبارزه در س��الن آزادی
را متصور میشدند حاال این فرصت
را دارند تا در س��الن پرابهت آزادی
روی یکی از آن  15تش��ک بروند و
مبارزات خود را آغاز کنند .از طرف
دیگر برگزاری چنین رقابتهایی که
ب��ه کتاب گینس م��یرود با حضور
نماینده اتحادیه جهانی دیده میشود
و با ارائه گزارش کامل نوش��تاری و
تصویری درنهایت به  IOCمیرود
و مجموع��ه این اتفاق��ات درنهایت
به ثبات کشتی در مسابقات المپیک
میانجامد.

تلفن)021( 66348046-66348018 :
فکس)021( 66348017 :
agahi@fdn.ir

ads@fdn.ir

