کاوه در تیم منتخب هفته هفدهم لیگ بلژیک

سهشنبه  12آذر 1398
وطنامروز شماره 2806

مهاجم ایرانی شارلوا در تیم منتخب هفته هفدهم لیگ برتر بلژیک قرار گرفت .سازمان لیگ برتر فوتبال بلژیک با اتمام هفته هفدهم لیگ
این کشور ،تیم منتخب هفته را معرفی کرد که کاوه رضایی ،مهاجم ملیپوش کشورمان و عضو باشگاه شارلوا ،به واسطه  2گلی که برای
تیمش در دیدار با واسلند زد در تیم منتخب هفته قرار گرفت .شارلوا این بازی را با نتیجه  2بر صفر پیروز شد.

ورزشی

اخبار

کشتیگیران آمریکایی به ایران
نمیآیند

با وجود دعوت رسمی ایران از آمریکا برای حضور در
رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی جام باشگاههای جهان،
این کش��ور قصدی برای حضور در این رقابتها ندارد.
هوم��ن توکلیان در گفتوگو با ایس��نا ،درباره اینکه آیا
آمریکا دعوت ایران برای حضور در رقابتهای کشتی آزاد
و فرنگی جام باش��گاههای جهان  ۲۰۱۹را قبول کرده؟
اظهار کرد :آمریکا قصدی برای اعزام تیم به این رقابتها
ندارد و قطعا تیمی از این کشور راهی ایران نخواهد شد.
سرپرست ایرانی تیم ملی کشتی آمریکا ،درباره دالیل این
تصمیم گفت :امسال سال المپیک است و تمرکز آمریکا
بهطور کامل روی موفقیت کشتیگیرانش در رقابتهای
المپیک توکیو است ،بنابراین از ابتدای سال  ۲۰۱۹و در
زمان بستن تقویم نیز تصمیم بر این شد در رقابتهای
جام باشگاههای جهان شرکت نکنیم.

پیشنهاد جدید فدراسیون فوتبال
به برانکو

کامران منزوی ،عضو هیأتمدیره استقالل در مورد اشتباه زاهدی فر
در گفتوگو با «وطن امروز»:

هشدار داده بودیم

تالش کنیم .در واقع االن به جایی نرسیدهایم ،خوب هستیم
اما برای عالی شدن هنوز خیلی راه مانده است.

زهره فالح زاده

فدراسیون فوتبال بسته جدیدی را به برانکو ایوانکوویچ
پیش��نهاد کرده اما م��رد کروات که گرفت��ن طلبش از
پرسپولیس را هدف اصلی قرار داده ،فعال پاسخی به این
پیشنهاد نداده است .به گزارش مهر ،فدراسیون فوتبال ایران
در حالی که پیگیر فسخ قرارداد با مارک ویلموتس ،سرمربی
بلژیکی تیم ملی است ،بسته جدیدی را به برانکو ایوانکوویچ
پیشنهاد کرده است .مسؤوالن فدراسیون فوتبال قصد دارند
نظر سرمربی پیشین پرسپولیس را برای عقد قرارداد پس از
فسخ با سرمربی فعلی بلژیکی تیم ملی جلب کنند .برانکو
برای نشستن روی نیمکت تیم ملی خواهان عقد قرارداد 3
ساله شده و عنوان کرده است باید مطالبات او از پرسپولیس
و مالیاتش بابت حضور در این تیم پرداخت شود .فدراسیون
فوتبال با عقد قرارداد بلندمدت با این مربی موافقت کرده
اما به برانکو اعالم کرده تنها حاضر به پرداخت مالیات ۲۲۰
هزار یورویی او است و خودش باید طلبش را از پرسپولیس
بگیرد .برانکو هنوز پاسخ مدیران ارشد فدراسیون را نداده
است تا تکلیف آینده نیمکت تیم ملی را روشن کند .این
در حالی است که سرمربی پیشین پرسپولیس حاضر به
بازگشت به جمع سرخپوشان پایتخت نشده و حضور در
تیم ملی را اولویت خود عنوان کرده است.

اردوی تیم ملی وزنهبرداری
 ۲۲آذرماه آغاز میشود

خبرنگار ورزشی

اس�تقالل روز ش�نبه در ی�ک بازی حس�اس و مهیج در
واپس�ین لحظات گل دوم و تساوی را از سپاهان دریافت
کرد تا بهترین فرصت را برای صدرنشینی لیگ نوزدهم از
دست دهد ،البته این دیدار با اشتباهات تأثیرگذار داور بازی
همراه شد تا جایی که آبیها اعتراض زیادی به نحوه قضاوت
زاهدیفر داشتند .به همین دلیل «وطن امروز» گفتوگویی
با کامران منزوی ،عضو هیاتمدیره استقالل انجام داد.
استقالل این روزها تماشاگرپسند بازی میکند و در حالی
که میتوانست برنده مسابقه با سپاهان باشد اما در لحظات
پایانی گل مساوی را دریافت کرد تا فرصت رسیدن به صدر
را هم از دست بدهد.

پیش از هر چیزی باید بگویم خدا را شکر کیفیت فوتبال
استقالل در سایه تالش مدیریت اجرایی ،کادرفنی و بازیکنان
متعصب��ش ،مورد قبول هواداران اس��ت .در حال حاضر دل
هواداران قرص اس��ت که تیمش��ان با غیرت و تعصب بازی
میکند؛ این مهمترین نکتهای است که صرف نظر از نتیجه
بازی ،اس��تقالل آن را دارد .کیفیت تیم همانطور که مقابل
تراکتور ،صنعت نفت و ...خوب بود در دیدار با س��پاهان هم
این روند ادامه دار بود .خدا را شکر تیم روند خوبی پیدا کرده
است ،البته خیلی مانده تا به هدفمان برسیم؛ حاال حاالها باید

اش�تباهات داوری در دی�دار با س�پاهان موجب اعتراض
ش�دید استقاللی ها شد ،نظر شما درباره قضاوت زاهدیفر،
داور مسابقه چیست؟

بحث اش��تباهات داوری خیلی لوث ش��ده اس��ت .آقای
زاهدیفر را نمیشناسم اما حتماً آدم محترمی است .ایشان
بنشیند و نحوه قضاوتش را تجزیه و تحلیل کند که چه اتفاقی
میافتد اشتباهات تأثیرگذارش فقط در دیدار با ما رخ میدهد.
آقای زاهدیفر این موضوع را بررسی کند ،ضرری ندارد .یک
موقع اس��ت میگویند من با رنگ آبی مشکل دارم ،این تیم
چون مردمی است ،چون اینها امکانات مالی ندارند و بدبخت
هستند ،من با آنها مشکل دارم شاید هم بعد بررسی مشخص
شود که اشتباهات سهوی بوده است.
استقالل پیش از بازی هم به انتخاب آقای زاهدیفر معترض
بود ،چرا برخالف برخی تیمها تغییری ایجاد نشد و ایشان
داور مسابقه باقی ماند؟

ما پیش از ش��روع بازی درخصوص ایش��ان هشدار داده
بودیم؛ اتفاقی اس��ت که رخ داده اما حقیقت این است که ما
در این فصل از اش��تباهات داوری نفعی نبردهایم ،البته خود
من همیش��ه میگویم کسی حق ندارد به نحوه قضاوت یک
داور خیلی ایراد بگیرد.

اگر اش�تباهات داوری در این دیدار تا این حد تأثیرگذار
نبود و استقالل برنده از زمین خارج میشد ،به صدر جدول
صعود میکرد.

بله! اما پایان فصل صدرنش��ین بودن مهم است .امیدوارم
این  ۲امتیاز ۲ ،امتیازی که از ما گرفته میشود ،آخر فصل در
کارمان نگذارد .تیم ما در بازی با نفت مسجدسلیمان بیشترین
ض��رر را دید؛ هم پنالتی برای م��ا نگرفتند ،هم دنده دیاباته
شکس��ت که چندین بازی متوالی او را در اختیار نداشتیم و
از س��وی دیگر فرشید اسماعیلی به ناحق اخراج شد و بازی
حس��اس داربی را از دس��ت داد .یعنی ش��ما بخواهید تمام
داوریهای بازیهای استقالل را تحلیل کنید متوجه خواهید
شد فقط مختص بازی با سپاهان نیست ،البته امیدواریم دیگر
اشتباهات تأثیرگذار داوری علیه تیم ما رخ ندهد.

امیر قلعهنویی پس از اتمام بازی گفت اس�تقاللیها پیش
از بازی دنبال حاشیه بودند.

امیرخ��ان مورد احترام همه اس��تقاللیها اس��ت اما فکر
میکنم با نظر کارشناسان و مشخص شدن اشتباهات داوری،
خود او هم متوجه شده است که ما پیش از بازی حق داشتیم
درباره نحوه قضاوت آقای زاهدیفر معترض باشیم.

اس�تقالل تنها مش�کلی که این روزها دارد ،مالی است تا
جایی که حتی گاهی اخباری مبنی بر رفتن اس�تراماچونی
در نیمفصل هم شنیده میشود؛ این مشکالت رفع شده؟

فکر میکنم بهتر اس��ت االن درباره این موضوع صحبت
نکنی��م .برخی از این بزرگنماییهایی که درباره مش��کالت
مالی تیم اس��ت ،اعتقاد دارم کار کس��انی است که میدانند
روند تیم ما رو به رش��د اس��ت و از این نقطه ضعف استفاده
و پررنگش میکنند که هواداران ما هم ناخواس��ته وارد این
حاشیهها میش��وند .درباره رفتن استراماچونی در نیمفصل

ه��م اص ً
ال چنین چی��زی صحت ندارد و حقوق ایش��ان هم
پرداخت شده است.
اسپانسر باز هم پولی پرداخت خواهد کرد؟

بله! در هر صورت هیاتمدیره دارد کارش را انجام میدهد
و بیکار ننشسته .انشاءاهلل پول هم تزریق خواهد شد.
شما قبل از شروع لیگ مسؤول نقلوانتقاالت تیم بودید،
امکان دارد در نیمفصل هم این مسؤولیت را برعهده بگیرید؟

انشاءاهلل که خیر!

یعنی خسته شدهاید؟

بله! بیشتر توضیح ندهم بهتر است.

بازیکنانی مثل مهدی قائدی و علی کریمی که این روزها
ستاره تیم هس�تند ،قراردادشان پایان فصل تمام میشود.
هواداران اس�تقالل نگران هس�تند که نکند آخر فصل این
بازیکنان از تیم جدا شوند و قراردادشان تمدید نشود.

حاال خیلی زود است که هواداران نگران این موضوع باشند
اما ما دست روی دست نمیگذاریم و به وقتش حتما اقداماتی
انجام میدهیم .بهتر است هواداران نگران این دست مشکالت
نباش��ند .از سوی دیگرآقای فتحی و همکاران ما در اینباره
فکر کردهاند .مطمئن باشید دغدغه آنها هم این مورد است
اما زود اس��ت که دربارهاش صحبت کنیم .ابتدا باید به ثبات
و آرامش برس��یم ،پس از آن حتماً خود بنده هم این تذکر
هواداران را به گوش مدیران خواهم رساند.
فکر میکنید استقالل بتواند پس از سالها دوری از جام،
قهرمان لیگ شود؟

تالش و دعا میکنیم که به این مهم برسیم.

سعید مالیی تبعه مغولستان شد

عاقبت عبرتآموز جودوکار وطن فروش
مرحله جدید اردوی تیم ملی وزنهبرداری از  ۲۲آذرماه
در کمپ تیمهای ملی مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز
خواهد ش��د .دور جدید تمرینات تی��م ملی وزنهبرداری
کشورمان با صالحدید محمدحسین برخواه ،سرمربی تیم
ملی از  ۲۲آذرماه با حضور برخی نفرات اعزامی به تورنمنت
ترکیه و چند وزنهبردار دیگر آغاز خواهد ش��د .تیم ملی
وزنهبرداری ایران بعد از تورنمنت بینالمللی ترکیه ،هیچ
اردویی را برگزار نکرد و حاال از روز  ۲۲آذرماه اردونشینان
تیم ملی خود را برای حضور در رویدادهای مهم پیش رو
مهیا خواهند کرد .وزنهبرداران باید طبق برنامه در تورنمنت
قطر کاپ ،جام بینالمللی فجر کاپ و مسابقات غرب آسیا
روی تخته بروند و سپس در رقابتهای قهرمانی ۲۰۱۹
آسیا در قزاقستان وزنه بزنند .تیم ملی وزنهبرداری ایران
همچنین باید بزودی در مسابقات گزینشی کسب سهمیه
المپیک ۲۰۲۰توکیو روی تخته برود تا در نهایت 2سهمیه
حضور در المپیک را کسب کند.

شاگردان محمد بنا تا  2ماه دیگر اردو
نخواهند داشت!

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی در حالی هفته گذشته
با لغو جامجهانی تهران تعطیل شد که این تیم تا اوایل
بهمنماه هیچ اردوی دیگری نخواهد داشت .روند تمرینات
تیم ملی کش��تی فرنگ��ی برای حض��ور در جامجهانی
 ۲۰۱۹ته��ران طبق برنامه در حال پیگیری بود تا اینکه
لغو جامجهانی باعث ش��د محمد بن��ا اردو را تعطیل و
فرنگیکاران را مرخص کند .با توجه به برنامههای پیش
روی فرنگیکاران از جمله رقابتهای جام باش��گاههای
جهان ،مسابقات انتخابی جام تختی و همچنین پیکارهای
جام تختی ،این کشتیگیران فعال هیچ اردویی را در پیش
ندارند .گفته میش��ود اردوی تیم ملی کشتی فرنگی با
توجه به این وقفه طوالنی ،بعد از جام تختی و از دهه اول
بهمنماه آغاز خواهد شد .این در حالی است که شاگردان
محم��د بنا رویدادهای مهم و سرنوشتس��ازی از جمله
رقابتهای گزینش��ی المپیک را پی��شرو دارند و باید 3
سهمیه باقیمانده المپیک را هم کسب کنند.

شاید بعد از حمله مغولها به ایران این
رزمی
نخستینبار باشد که باز هم نام این 2
کش��ور اینچنین کنار یکدیگر مطرح میشود ،البته دیگر
خبری از حمله و یورش نیس��ت بلک��ه جودوکار پناهنده
ایران که پیش از این از کش��ورمان به بهانه واهی گریخته
بود ،اینک زیر پرچم مغولها رفته تا بلکه اینچنین مجوز
حض��ور در المپیک  2020را پیدا کند .س��عید مالیی در
ادامه تصمیمهای عجیب و ناگهانی خود تابعیت مغولستان
را گرف��ت تا برای این کش��ور مبارزه کن��د .بیش از  ۳ماه
از آخری��ن حضور س��عید مالیی روی تاتامی مس��ابقات
جهان��ی با پیراهن تیمملی ای��ران میگذرد .این جودوکار
ک��ه ت��ا قبل از این رقابتها رنکین��گ اول دنیا را در وزن
 -۸۱کیلوگرم در اختیار داش��ت ،در نیمهنهایی مسابقات
جهانی ژاپن شکست خورد و بعد از آن اعالم کرد این باخت
عمدی بوده و خودش هم به ایران بازنگش��ت .البته فیلم
بازیها چیز دیگری را بیان میکند .مالیی با صحبتهای
خ��ود باعث تعلیق جودوی ایران ش��د و به آلمان رفت و
درخواست پناهندگی کرد .چندی بعد درخواست پناهندگی
جودوکار ایرانی توسط اداره مهاجرت آلمان تایید شد و او

[ اکیپ ]

شب انتخاب

هم زیر پرچم فدراسیون
جهان��ی در گرنداس��لم
ژاپن ش��رکت ک��رد؛ اگر
چه به توفیقی دست پیدا
نک��رد و قبل از رس��یدن
به مراح��ل پایانی حذف
ش��د .با اینکه فدراسیون
ایران همچنان در گی رودار
تعلی��ق به س��ر میبرد و
آرش میراس��ماعیلی ب��ا
همراه��ی کمیته مل��ی المپی��ک و وزارت ورزش در پی
رایزنی برای رفع تعلیق هستند ،شنبهشب یک خبر عجیب
منتش��ر شد .سعید مالیی که به نظر میرسید میخواهد
در تیم پناهجویان در المپیک  ۲۰۲۰روی تاتامی برود؛ به
یک باره سر از مغولستان درآورد .گویا این جودوکار ترجیح
داده با پرچم کش��ور مغولستان در المپیک توکیو شرکت
کند و به همین خاطر س��فری به این کشور داشته است.
مالیی با دعوت رس��می خاتماگین باتولگا ،رئیسجمهور
مغولستان و رئیس س��ابق فدراسیون جودوی این کشور
[ مارکا ]

یک توپ طالیی

ب��ه اوالنبات��ور ،پایتخت
مغولس��تان رفت و ضمن
دیدار با رئیسجمهور این
کش��ور ،بهعنوان شهروند
مغولس��تان پذیرفته شد
و گذرنامه این کش��ور را
دریافت کرد .جالب اینکه
خیلی زود کنار نام سعید
مالیی در سایت فدراسیون
جهانی هم پرچم کش��ور
مغولس��تان قرار گرفت و حاال او دیگر به جای یک ایرانی
کامال یک ورزش��کار مغول به ش��مار م��یرود .نام وی در
جدول مس��ابقات مس��ترز چین که چند روز دیگر برگزار
میشود ،بهعنوان ورزش��کار کشور مغولستان اعالم شده
اس��ت .همچنی��ن وقتی نام س��عید مالیی را در س��ایت
توجو میکنید ،او بهعنوان یک
فدراس��یون جهانی جس�� 
جودوکار مغول معرفی میشود .با توجه به اینکه مالیی در
سالهای اخیر همواره جزو جودوکاران برتر جهان در وزن
 -۸۱کیلوگرم بوده و س��ابقه کس��ب مدال طالی جهان

[م
وندودپورتیوو ]

گلطالیی

[ گاتزتا ]

قدرت اینتر

را هم دارد ،مش��خص نیس��ت چرا او کشور مغولستان را
انتخ��اب کرده که نه در س��طح ورزش و المپیک صاحب
جایگاه و عنوان اس��ت و نه کش��ور پیش��رفته به حساب
میآی��د .البته نکت��ه مهم و کلیدی اینجاس��ت که طبق
قوانین ،تغییر تابعیت از یک کش��ور به کشور دیگر باعث
حذف امتیازات یک ورزشکار برای کسب سهمیه المپیک
میشود اما رئیسجمهور مغولستان به دنبال این است که
با اس��تفاده از قدرت خود و مکاتبه با فدراس��یون جهانی
جودو ،این مشکل را برطرف کند تا مالیی برای این کشور
در المپیک توکیو مبارزه کند .به نظر میرس��د مذاکرات
پش��ت پ��رده هم برای انج��ام این کار نه چن��دان قانونی
صورت گرفته اگرنه س��عید مالیی چنین ریسکی را قبول
نمیکرد که با قبول شهروندی مغولستان ،المپیک ۲۰۲۰
را از دست بدهد .شاید تغییر تابعیت به کشور مغولستان
از س��وی یک ورزش��کار درجه یک ایرانی را بتوان یکی از
عجیبترین اتفاق��ات تاریخ ورزش ایران دانس��ت .بدون
ش��ک پناهنده شدن مالیی در آلمان اینقدر اهالی ورزش
را متعجب نکرده بود که حاال باید او را یک ورزشکار مغول
بدانیم(!)

[ آ.اس ]

جنگ بر سر اللیگا

