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ورزشی

وطن امروز شماره 2558

اخبار

سانسور نام ایران و قطر در رسانههای
ورزشی عربستان و امارات!

رسانههای کشورهای عربستان و امارات نام
ایران و قطر را در بخش بهترین لیگهای قاره
آس��یا حذف کردند! ژاپن ،کرهجنوبی ،امارات،
اس��ترالیا ،چین ،تایلند ،ازبکستان ،قطر ،ایران
و عربس��تان  ۱۰کشوری هستند که لیگ آنها
با اعالم کنفدراس��یون فوتبال آسیا و موسسه
صنعت ورزشی آس��یا نامزد بهترین لیگ قاره
آسیا شده اس��ت .این خبر اما به شکلی ناقص
در رسانههای عربستانی و اماراتی منعکس شده
اس��ت و نام ایران و قطر در آن دیده نمیشود.
سایت البیان امارات و همچنین العربیه عربستان
بدون اینکه نامی از  2کشور ایران و قطر ببرند،
نام کش��ورهای دیگر را آوردهاند .عربس��تان و
امارات  2کشوری هستند که به خاطر مشکالت
سیاسی خواستار برگزاری بازی تیمهایشان با
تیمهای ایرانی در کشور بیطرف بودهاند.

مسعود سلطانیفر 2۱ :بار درباره
استقالل توضیح دادهام

وزی��ر ورزش و جوان��ان ب��ا اش��اره ب��ه
موفقیتهایی که برای ورزش ایران به دس��ت
آمده اس��ت ،گف��ت :امیدوارم پرس��پولیس و
تیمملی فوتبال هم بتوانند قهرمان آسیا شوند.
مسعود سلطانیفر صبح دیروز در مراسم آغاز
به کار نمایشگاه تجهیزات ورزشی به خبرنگاران
گفت :ابتدا موفقیتهای ورزش��کاران ایران در
ماههای گذش��ته را تبریک میگویم .سال ۹۷
ب��رای ورزش ایران بس��یار تاریخی و منحصر
به فرد س��پری شده اس��ت .وی ادامه داد :در
روزهای اخیر کاروان ورزش ایران در بازیهای
پاراآسیایی توانست با مدالآوریهای پرتعداد
عنوان سوم آسیا را کسب کند .این موفقیتها
را به مردم ایران تبریک میگویم و انش��اءاهلل
در ادامه س��ال هم شاهد پیروزی پرسپولیس
در لیگ قهرمانان آسیا باشیم و این تیم بتواند
با صعود به فینال پس از سالها قهرمان آسیا
شود .سلطانیفر در واکنش به پرسش خبرنگار
مهر مبنی بر اینکه  2عضو هیات مدیره باشگاه
استقالل بازنشسته هستند ،آیا اقدامی در این
باره انجام شده است یا خیر؟ گفت ۲۱ :بار در
این باره توضیح دادهام! وی اصرار خبرنگار مهر
برای توضیح بار بیست و دوم را رد کرد و حاضر
به پاسخگویی به ادامه سواالت نشد.

شرط رونالدو برای درخواست
بازجویی پلیس آمریکا

رونالدو ب��رای موافقت با خواس��ته پلیس
السوگاس یک شرط گذاشته است.به نقل از
گاتزتا دلو اسپورت ،کریستیانو رونالدو ،ستاره
پرتغالی یوونتوس روزهای سختی را پشت سر
میگذارد .رونالدو متهم به تجاوز جنس��ی به
یک زن آمریکایی در سال  2009است .پلیس
السوگاس پیش از ای��ن تاکید کرد باید این
ستاره بزرگ بازجویی شود و به سواالت پاسخ
دهد .روزنامه گاتزتا دلو اس��پورت ایتالیا اعالم
کرد رونالدو برای موافقت با خواس��ته پلیس
السوگاس یک ش��رط گذاش��ته است و آن
اینک��ه از طریق ویدئو و در ایتالیا به س��واالت
آنها پاسخ دهد .به نوشته این روزنامه ایتالیایی،
رونالدو در ش��رایط کنونی به خاطر فشردگی
زی��اد بازیهای یوونت��وس نمیتواند ایتالیا را
ب��ه مقصد آمریکا ترک کند و به همین خاطر
چنین شرطی گذاشته است.
مجموع مدالهای کاروان ایران به عدد  ۶رسید

کسب  2طال در کشتی فرنگی
المپیک جوانان

ب��ا احتس��اب  2مدال طالیی که توس��ط
امیررضا دهبزرگی و محمد نصرتی در کشتی
فرنگی به دست آمد ،مجموع مدالهای کاروان
ورزش ای��ران در المپیک جوان��ان به  ۶مدال
رسید .سومین دوره بازیهای المپیک جوانان
روز شنبه در بوئنوس آیرس آرژانتین پیگیری
شد .در این روز از رقابتها و در کشتی فرنگی
کاروان ایران توسط امیررضا دهبزرگی و محمد
نصرتی صاح��ب  2مدال طال ش��د .امیررضا
دهبزرگی ،نماینده وزن  ۴۵کیلوگرم کش��تی
فرنگی کش��ورمان که با شکست حریفانی از
بلغارس��تان و مصر به دیدار فین��ال راه یافته
ب��ود ،دیروز و در این مرحله از رقابتها مقابل
«گونزال��ز» از اکوادور با نتیج��ه  ۸بر صفر به
پیروزی رسید و چهارمین مدال طالی کاروان
ورزشی ایران را بهدست آورد .اللوویچ ،رئیس
اتحادیه جهانی کشتی ،مدال امیررضا دهبزرگی
را بر گردن ای��ن قهرمان انداخت .در وزن ۹۲
کیلوگرم مسابقات کش��تی فرنگی بازیهای
المپی��ک جوانان نی��ز محمد نصرت��ی که با
شکس��ت حریفانی از برزیل و روسیه به دیدار
فینال راه یافته بود ،با نتیجه  ۳بر یک «عثمان
آیدی��ن» از ترکیه را مغلوب ک��رد و به مدال
طالی این دوره از بازیها دست یافت .با مدال
طالی محم��د نصرتی تعداد مدالهای طالی
ایران به  ۵و مجموع مدالها به عدد  ۶رسید.
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درخشش کاروان ایران در پاراآسیایی جاکارتا با  51مدال طال
 42نقره و  43برنز و کسب رتبه سوم برای نخستین بار

یادداشت

جایگاه کواچ امن است؛ فعال

ما توانستیم

بازیهای پاراآس��یایی برای ایران با کسب عنوان
س��ومی در مجموع و جهش��ی خیرهکننده نس��بت
به دوره قبل به پایان رس��ید .از ش��نبه قبل تا دیروز
شنبه؛  ۸روز پرهیجان و دیدنی در جاکارتا باالخره با
کسب  51مدال طال برای ورزشکاران ایرانی به پایان
رس��ید .ورزش��کارانی که با نام «کاروان خودباوری و
امید» راهی اندونزی ش��ده بودند ،شعار «با توکل و
تالش ما میتوانیم» را به اثبات رساندند .از همان روز
اول که ش��اهین ایزدیار اولین مدال طال را در رشته
شنا کس��ب کرد و وعده کسب  ۶مدال طال تا پایان
رقابتها را داد؛ یا رش��تههای تیمی ک��ه روز به روز
عالقهمندان به ورزش را امیدوارتر کردند ،تا دیروز که
تیمملی بسکتبال با ویلچر با سختکوشی به مدال طال
دست پیدا کرد ،شاهد درخشش ورزشکارانی بودیم
که با وجود برخی کمبودها توانس��تند در دل مردم
جا بگیرند .با وجود حذف مسابقات فوتبال  ۷نفره و
 ۵نفره در این دوره ،بازهم رشتههای تیمی همچون
والیبال نشسته ،بسکتبال با ویلچر و گلبال با کسب
مدال طال خوش درخشیدند .در رشتههای انفرادی
هم که کاروان ایران پر بود از ستاره؛ از شاهین ایزدیار
بگیر که با کسب  ۶مدال طال در رشته شنا به تنهایی
بیش از  ۱۰درصد مدالهای کاروان ایران را به دست
آورد تا س��اره جوانمردی که به عن��وان پرچمدار ۲
مدال طال کس��ب کرد و همچنین س��یامند رحمان
که همیشه عالوه بر کسب مدال طال در وزنهبرداری
به رکورد خ��ودش هم حمله کرده و موفق هم بوده
اس��ت .در ای��ن  ۸روز دائما اخبار کس��ب افتخارات
ورزش��کاران ایرانی در بازیهای پاراآسیایی را شاهد
بودیم و در نهایت دیروز ش��نبه با قهرمانی تیمملی
بس��کتبال با ویلچر کار کاروان ایران در این رقابتها
در س��ال  ۲۰۱۸در ش��رایطی به پایان رسید که ۵۱

م��دال طال ۴۲ ،نق��ره ۴۳ ،برن��ز و در مجموع ۱۳۶
مدال جلوی نام ایران در جدول مدالها ثبت ش��د.
این نتیجه جایگاه س��ومی ایران را برای نخستینبار
در بازیهای پاراآسیایی تثبیت کرد؛ اگرچه ایران با
کرهجنوبی که فقط  ۲مدال طال بیشتر کسب کرده
و در رده دوم قرار گرفته ،فاصله زیادی نداش��ت .اول
از همه بهتر است عملکرد کاروان ایران را با خودش
یعنی در دوره قبلی مقایس��ه کنیم .در سال ۲۰۱۴
مش��ابه دوره اول این بازیها در سال  ۲۰۱۰ایران به
مقام چهارمی رس��ید .کاروان ایران در اینچئون ۳۷
ط�لا ۵۲ ،نقره و  ۳۱برنز کس��ب ک��رد تا با مجموع
 ۱۲۰مدال در رده چه��ارم قرار بگیرد .در بازیهای
پاراآس��یایی  ۲۰۱۸ایران به شکلی شگفتانگیزه در
کس��ب مدال ط�لا موفقتر عمل ک��رده و به رکورد
 ۵۱م��دال طال در جاکارتا رس��یده و در مجموع هم
 ۱۶مدال بی��ش از دوره قبلی ثبت کرده تا با فاصله
زیادی باالتر از ژاپن و در رده س��وم قرار بگیرد .چین
مثل همیشه حسابش از سایر کشورها جداست و با
 ۱۷۲ط�لا ۸۸ ،نقره و  ۵۹برن��ز و در مجموع ۳۱۹
مدال در رده نخس��ت ایستاد .بعد از آنها کرهجنوبی
ب��ا  ۵۳ط�لا ۴۵ ،نق��ره و  ۴۷برنز و مجم��وع ۱۴۵
م��دال در رده دوم ق��رار گرفت .نکت��ه جالب اینکه
روز جمع��ه ایران در ش��رایطی ک��ه لحظه به لحظه
ب��ه تعداد مدالهای طالی خود اضافه میکرد ،برای
س��اعاتی حتی رده دوم را هم فتح کرد اما در نهایت
ای��ن کرهجنوبی بود که مث��ل دوره قبل در جایگاه
دوم قرار گرف��ت .حاال دورنمای کاروان کش��ورمان
برای مس��ابقات  4سال دیگر مشخص است؛ گرفتن
کرهجنوبی و تکیه بر جای��گاه دومی .این بار تنها 2
طال کم آوردیم اما دفعه بعد میتوانیم شاهکارمان را
تکمیل کنیم.

طالییهای کاروان ایران

شاهین ایزدیار  -شنا  -کالس S10
یونس سیفیپور ـ دوومیدانی ـ پرتاب کالب ـ کالس

عارف بهاروند ـ دوومیدانی

رقیه شجاعی ـ تیراندازی ـ تفنگ بادی ایستاده ـ  10متر

شاهین ایزدیار ـ شنا

SH1S32
ساره جوانمردی ـ تیراندازی ـ خفیف  50متر
وحید علی نجیمی ـ دوومیدانی ـ دوی  200متر

شاهین ایزدیار ـ شنا  100متر آزاد ـ کالس S10
علیرضا قلعهناصری ـ دوومیدانی ـ پرتاب دیسک
عذرا مهدویکیا ـ دوومیدانی ـ دوی  1500متر
امیر جعفری ـ وزنهبرداری دسته پنجم  69کیلوگرم

محمدرضا احمدی ـ دوومیدانی ـ پرتاب وزنه ـ کالس F33
مهدی اوالد ـ دوومیدانی ـ پرتاب وزنه ـ کالس F11
ساره جوانمردی ـ تپانچه بادی  10متر  P2ـ کالس SH1
بتول جهانگیری ـ دوومیدانی ـ پرتاب وزنه ـ کالس F33
شاهین ایزدیار ـ شنا ـ ماده  200متر مختلط
روحاهلل رستمی ـ وزنهبرداری ـ دسته  72کیلوگرم
فرزاد سپهوند ـ دوومیدانی ـ پرتاب دیسک
حسین خرسندامیری ـ دوومیدانی ـ پرتاب دیسک

مهدی اوالد ـ دوومیدانی ـ پرتاب دیسک ـ کالس F11
تیم شطرنج بانوان ـ B2-B3
عاطفه نقوی ـ شطرنج ـB2-B3
امید کریمی ـ شطرنج ـ B2-B3
علیرضا مختاری ـ دوومیدانی ـ پرتاب وزنه ـ کالس F53
هاشمیه متقیان ـ دوومیدانی ـ پرتاب دیسک ـ کالس F56
وحید نوری ـ جودو دسته  90کیلوگرم
احسان موسوینژاد ـ جودو ـ دسته  111کیلوگرم

س��رمربی تیمملی فوتبال کش��ورمان گفت:
به دلیل پایبن��دی به زمین تمرین تیمملی و به
خاطر ساختمان پک دشمن پیدا کردم .کارلوس
کیروش ،س��رمربی تیمملی فوتبال کش��ورمان
درباره اردو و شرایط بازیکنان گفت :اینجا را به یاد
دارم .حدود  ۸سال قبل که با آقای کفاشیان اینجا
بودم ،آن روز گفتم باید به آن بهبود ببخشیم امروز
بعد از  ۸سال زمین جدید تیمملی را مورد بررسی
قرار میدهی��م .امیدوارم مربی��ان تیمهای ملی
لبخند بزنند ،چرا ک��ه میتوانند از این زمین در
رقابتهای مختلف استفاده کنند .همان طور که
مطلع هستید پایبند بودن به این زمین و به وجود
آوردن ساختمان پک باعث شد تا دشمنانی پیدا
کنم .سرمربی تیمملی فوتبال ایران افزود :اما امروز
همان طور که ش��اهد هستید یک زمین جدید
برای تیمهای ملی ای��ران داریم .صحبتها را در
رسانهها انجام نمیدهیم و این زمین میراث من در

با فرمایشات رهبر انقالب تالش ما برای قهرمانی است

کیروش :فرمایشات ایشان برای ما الهامبخش خواهد بود

ایران است .در زمان ریاست
تاج ش��ما یک زمین دارید.
شاید هضم این موضوع برای
برخی افراد دش��وار باشد اما
مهمترین مطلب این اس��ت
که تیمهای ملی فوتبال امروز
یک گام رو به جلو برداشتند.
از تکتک کس��انی ک��ه این هدف م��ا را به
واقعیت تبدیل کردند تش��کر میکنم .از  ۸سال
قب��ل گفتم که این زمین را الزم داریم.کیروش
سپس ادامه داد :مقام معظم رهبری از تیمملی
قدردان��ی کردند که ای��ن صحبتها برای من و
بازیکنان تیمملی قوت قلب بود .فرصتی نش��د
ایش��ان را از نزدیک ببینیم اما الزم است مراتب

محمدرضا زندی ـ تیروکمان ـ کالس W1

تقدیر خودم و بازیکنانم را از
ایشان اعالم کنم .فرمایشات
ایش��ان برای ما الهامبخش
خواه��د ب��ود و ت�لاش
میکنیم در بازیهای آینده
قهرمانی کسب کنیم .نتیجه
میگیریم با فرمایش��ات الهامبخش مقام معظم
رهبری و صحبته��ای رئیسجمهوری تالش
میکنی��م به موفقیت برس��یم و این صحبتها
باید کمک کند همه ب��رای موفقیت رو به جلو
قدم برداریم و آماده مسابقات در امارات باشیم.
من اعتق��اد دارم با این فرمایش��ات و کالمهای
الهامبخش ،حمایت از تیممل��ی در اولویت قرار
میگیرد .از آمادهسازی ما حمایت میشود ،چرا

شاهین ایزدیار ـ شنا
مهناز امینی ـ پرتاب نیزه

آرزو رحیمی ـ پرتاب وزنه ـ کالس F32
امید ظریف ـ دوومیدانی  400متر ـ کالس T13
زهرا نعمتی و غالمرضا رحیمی تیروکمان (تیم میکس ریکرو)

مهدی علیزاده ـ  پرتاب نیزه ـ کالس F33-34
حامد امیری ـ پرتاب وزنه ـ کالس F54-55
تیمملی والیبال نشسته مردان

وحید علینجیمی ـ دوومیدانی  400متر ـ کالس T12
سجاد محمدیان ـ پرتاب وزنه ـ کالس F42
محمد الوانپور ـ پرتاب نیزه ـ کالس F56
حمید اسالمی ـ دوومیدانی  1500متر ـ کالس T11
الناز دارابیان  -پرتاب دیسک کالس  F53و F51، F52
سامان پاکباز  -پرتاب دیسک کالس F12
پیمان نصیری  -دوومیدانی  1500متر کالس T20
سیدحامد صلحیپور – وزنهبرداری دسته  97کیلوگرم

تیم شطرنج بانوان  -کالس B3 - B2
تیم گلبال مردان
سیامند رحمان – وزنهبرداری دسته  107کیلوگرم
شاهین ایزدیار  -شنا  100 -متر کرال پشت
عشرت کردستانی  -پرتاب وزنه
حامد امیری  -پرتاب نیزه
تیمملیبسکتبالباویلچر

که فقط  ۳ماه با ش��روع مسابقات فاصله داریم.
ک��یروش در پایان ب��ه بازی ع��راق و آرژانتین
پرداخت و با اشاره به اشتباه بودن برگزاری این
بازی ،گفت :میخواهم بازیکنان مقابل آنها خوب
حفظ توپ کرده و ب��ازی تهاجمی انجام دهند.
جواب فوتبالی مس��تقیم به شما میدهم .بازی
عراق را دیدم .بازی با آرژانتین برای آنها تمرین
نبود ۹۰ .درصد بازی دستش��ان نبود و بازی را
باختن��د .بازیکنان عراق بع��د از بازی اعتماد به
نفسشان ریخته شد اما ایجنتها پول خوبی به
جیب زدند .نمیخواهم برای بازیکنان این اتفاق
بیفت��د .میخواهم با تیمی ب��ازی کنیم که ۷۰
درصد بازی دست ما باشد و یاد بگیریم باید چه
کنیم .اگر بخواهیم جلوی اسپانیا تمرین کنیم
 ۹۰درصد توپ دس��ت اسپانیا خواهد بود و این
موضوع به برتری ما مقابل یمن کمک نمیکند.
امیدوارم این صحبتها را کامل منتقل کنید.

کیوسک
مارکا
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تمدید با مسی تا سال 2022

آ.اس

کروز :من کاسمیرو نیستم

رافائ�ل هونیگس�تاین« :م��ن از نیک��و کواچ
ت��ا آخری��ن قط��ره خون��م دف��اع میکنم».
مصاحبه اولی هوینس ،رئی��س بایرنمونیخ و
قدرتمندترین مرد این باش��گاه با مجله کیکر
حاکی از آن بود که اوضاع در س��ابنر اشتراوس
آنقدرها هم که مردم فکر میکنند به هم ریخته
نیست .نیکو کواچ بعد از  4بازی بدون پیروزی
روی نیمک��ت بایرن از کار برکنار نش��د ،چون
بیشترین تحلیلگران در این شرایط تمرکزشان
روی کمبود ترانس��فرهای الزم در تابس��تان و
خس��تگی بازیکنان کلیدی تیم ب��ود .با وجود
حمایت هوینس از مربی  46سالهاش ،شرایط
برای کواچ در رختکن بایرن بیش��تر از چیزی
که از بیرون به نظر میرسد پیچیده شده است.
گزارشهای��ی که از منابع مختل��ف به گوش
میرسد حاکی از آن است که برخی بازیکنان
بایرن هنوز اطمینان الزم را به مربی جدیدشان
ندارند .البته این داستان جدیدی برای بایرنیها
نیست و همیشه بویژه وقتی نتایج افت میکرده
ستارههایی در این رختکن پیدا میشدند که با
مربیشان سر مسائل تاکتیکی سوءتفاهم پیدا
کنند .خام��س رودریگز این روزها به هیچوجه
نارضایتی خ��ودش را از زمان کمی که به وی
بازی میرسد پنهان نمیکند .چند تا از بازیکنان
جوانتر بایرن هم دل خوش��ی از تصمیم کواچ
ب��رای صرفا اس��تفاده از بازیکن��ان باتجربه در
بازیهای حساس ندارند .حقیقت بایرن همیشه
همی��ن بوده و هرگ��ز بدون کس��ب نتیجه هیچ
مربیای موفق نشده اتحاد و رضایتی متقابل بین
خ��ودش و بازیکنانش برقرار کن��د اما درباره کواچ
داستان اندکی متفاوت است .او پیشفصل خوبی
را با تیم جدیدش پش��ت سر گذاشت و روی بعد
دفاع��ی تیم��ش کار کرد و برنامهه��ای دقیقی را
برای استحکام بخش��یدن به آن اجرا کرد اما گویا
بازیکن��ان بایرن از رویک��رد او به بعد هجومی تیم
راض��ی نیس��تند و اعتقاد دارند ک��واچ هیچ طرح
خاص��ی برای خط حملهاش ن��دارد و صرفا تیم را
متکی به خالقیت لحظهای ستارههایش کرده است.
بایرن با کواچ فص��ل را با  7پیروزی پیاپی و چند
نمایش چشمگیر شروع کرد اما خیلی زود مربیان
حریف نوع حمالت تکراری و قابل پیشبینی این
تیم را درک کردند ،تیمی که فقط از  2بال حمله
میکند و در مرکز زمین بس��یار ساکن و بیخطر
است .به همین خاطر بود که بایرنیها در شکست
 3بر صفر مقابل بروسیا مونشنگالدباخ واقعا یک
موقعیت گلزنی صددرصد هم نس��اختند .تحلیل
متس هوملز از این بازی حرکت تیمش در مناطقی
از زمین ب��ود که برای حریف خطر چندانی ندارد.
حدود یک سال پیش کارلو آنچلوتی بعد از اینکه
بازیکنانش به بیش از حد س��اده گرفتن جلسات
تمرین توسط او اعتراض کردند از بایرن اخراج شد.
دلیل دیگر هم البته ترکیب عجیبی بود که کارلتو
مقابل پاریسنژرمن به زمین فرستاد و در نهایت
 3بر صفر شکست خورد .کواچ هنوز به شرایطی که
آنچلوتی پیدا کرده بود و فاصلهای که با بازیکنانش
گرفته بود ،نرسیده اما خطر از دست دادن اعتماد
تیم به تواناییهای مربیگریاش را احساس میکند.
مس��اله بزرگ برای کواچ اینجاست که او هم باید
نتیجه بگیرد هم مجری پروسه تغییر نسل بایرن
باشد؛  2ماموریتی که فعال در هیچکدامشان چندان
موفق نبوده اس��ت .البته طبیع��ی بود که کواچ به
عنوان مربیای که با تیم بسیار فیزیکی آینتراخت
فرانکف��ورت نام خودش را مطرح ک��رده بود ،نیاز
به زمان برای تطبیق با ش��رایط جدید و بازیکنان
متفاوتی که در بایرن در اختیار دارد ،داشته باشد.
حمایت هوینس همچنان این زمان را به او میدهد
اما اگر کواچ خیلی زود جوابهایی قانعکننده برای
سواالت و شک و تردیدهای بازیکنانش پیدا نکند،
دوران او در بایرن پیش از اینکه واقعا ش��روع شود
به پایان خواهد رسید .این را همه میدانیم که در
بایرن فقط به مربیانی زمان داده میشود که پیروز
میشوند و حتی گاهی این پیروزیها هم تضمینی
برای بقایشان نیست.
لژیونر

مجری سوئدی :قدوس در سطح
نیمار و امباپه است

وزارت ورزش خالی کردن صندلیهای مدیریتی
ورزش از حضور بازنشستهها را در اولویت کاری خود
ق��رار داده و به احتمال فراوان از این هفته تغییرات
را آغاز خواهد کرد .وزارت ورزش در ش��روع هفته
جاری میزبان همایش مدیران کل ورزش و جوانان
استانهای کشور اس��ت که با حضور شخص وزیر
ورزش ،معاونان وی و مدیران ستادی برگزار خواهد
شد .س��الن هگمتانه هتل المپیک محل برگزاری
این همایش است .خبرنگار مهر کسب اطالع کرد
که قرار اس��ت بعد از پایان کار این همایش ،اجرای
قانون منع به کارگیری بازنشستهها در وزارت ورزش
آغاز شود .این قانون بعد از تصویب مجلس و تایید

زمان اقدام وزارت ورزش برای تعیین سرپرست فدراسیونها مشخص شد

همینهفته

شورای نگهبان ۲۷ ،شهریورماه
توسط رئیسجمهور ابالغ شد.
تاکنون اسامی روسای زیادی
از فدراسیونها به عنوان افراد
بازنشس��ته در ورزش مطرح
ش��ده اس��ت ام��ا محمدرضا
داورزنی ،معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای
وزارت ورزش در یکی از گفتوگوهای اخیر خود در

این زمینه تنها به نام  ۷رئیس
فدراس��یون اشاره کرد و گفت
مرحوم بهرام ش��فیع ،علیرضا
رحیم��ی ،محمد درخش��ان،
مصطفی کریمی ،محمدعلی
صبور ،خس��رو امینی و احمد
ضیایی دوس��تانی هستند که تجربه باالیی دارند و
در هیاترئیسه فدراسیونها میتوانند نقش خوبی

ایفا کنند و از فکر و تجربه آنها برای پیشرفت ورزش
کش��ور استفاده شود .در هر صورت بعد از برگزاری
همایش مدیران کل ورزش و جوانان اس��تانهای
کش��ور و احتم��اال از همین هفته ش��اهد اجرای
قانون منع به کارگیری بازنشستهها در بدنه ورزش
خواهیم بود اگرچه پیش از این هم بودند مدیرانی
که ب��ه دلیل بازنشس��تگی از ورزش جدا ش��دند.
غالمرضا پارس��ا ،مدیرکل دفتر ورزش روستایی و
عشایری وزارت ورزش یکی از افرادی بود که اخیرا
به دلیل بازنشس��تگی جای خود را به فرد دیگری
داد .غالمعلی دانشور نیز به همین دلیل از مدیریت
ورزش هرمزگان کنار رفت.

مجری سرش��ناس س��وئدی ضمن تمجید
از س��امان قدوس ،او را همس��طح بزرگانی چون
نیمار و کیلیان امباپه دانس��ت .بعد از درخشش
س��امان قدوس در لیگ فرانس��ه ،اوال اریکسون
مجری س��وئدی نیز با بررس��ی بازیه��ای این
بازیکن به تمجید از او پرداخت .مهمترین برنامه
فوتبالی سوئد به بررسی سامان قدوس پرداخت
و اریکس��ون نی��ز درب��اره بازیکن ایران��ی که در
فوتبال س��وئد پرورش یافت ،گفت :طبیعی است
وقت��ی بازیکنی در یک لیگ ب��ازی میکند ،او را
با بهترینها مقایس��ه کرد و به همین خاطر من
قدوس را با نیمار و امباپه مقایسه میکنم .قدوس
لیگ فرانسه را خیلی خوب شروع کرد و عملکرد
خیلی خوبی در تیمش داش��ته است .او در ادامه
گفت :قطعا نمیتوان گفت قدوس در سطح امباپه
است ولی در زمره بهترین بازیکنان لیگ فرانسه
است و به همین خاطر من این بازیکنان را در زمره
بهترین ها میدانم .اگر او در تیمملی س��وئد بود،
االن به صورت ثابت برای سوئد به میدان میرفت.

