امتناع مهران احمدی از مقابله با حریفی از رژیم اشغالگر قدس
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مهران احمدی که برای بازیهای رایانهای به کرهجنوبی اعزام شده بود ،در اقدامی تحسین برانگیز از رویارویی با حریفی از رژیم اشغالگر قدس
انصراف داد .این جوان ایرانی هنوز دسته پلیاستیشن را دستش نگرفته بود که متوجه شد حریفش از رژیم اشغالگر قدس است .پسر باشرف
اردبیلی هم گفت ما اسرائیل را به رسمیت نمیشناسیم و از رقابتها انصراف داد .این اقدام او با استقبال سایر ورزشکاران مسلمان مواجه شد.

ورزشی

اخبار

اظهار تأسف صالحیامیری برای
مربیان خارجی فوتبال!

رئیس کمیته ملی المپیک گفت :جای تاسف است که
مربیان خارجی هیچگونه دغدغهای درباره باشگاه و هواداران
تیمملی ندارند و تنها بهدنبال مطالبات ارزی خود هستند.
رضا صالحیامیری با بیان اینکه ریشه مشکالت موجود در
فوتبال و ورزش تحریمهای ظالمانه است ،گفت :کمیته ملی
المپیک هم از تحریمها آسیبدیده ولی اجازه نمیدهیم
خللی در برنامههای کاروان ایران ایجاد ش��ود .وی افزود:
در روزهای اخیر شاهد برخی تحرکها و برچسبزنی در
سطح مدیران ،قهرمانان و هواداران و بازیکنان هستیم که
قطعا برای فضای ورزش کشور زیانبار خواهد بود .رئیس
کمیت��ه ملی المپیک در پایان با انتق��اد از رفتار مربیان
خارجی نسبت به هواداران تیمملی و باشگاهی در فوتبال
ایران گفت :جای تاسف است که مربیان خارجی هیچگونه
دغدغهای درباره باشگاه و هواداران تیمملی ندارند و تنها
بهدنبال مطالبات ارزی خود هستند .این رفتار شایسته
مردم بزرگ ایران نیست.

آغاز مذاکره ترابزوناسپور برای
انتقال چشمی

باشگاه ترابزوناسپور ترکیه برای جذب روزبه چشمی
در نقلوانتقالهای زمس��تانی دست به کار شد .به نقل
از روزنام��ه صباح ترکیه ،موفقیت مجید حس��ینی در
ترابزوناس��پور باعث شد سران این باشگاه بهدنبال یک
بازیکن دیگر ایرانی باشند .انتظار میرود ترابزوناسپور
بزودی با باش��گاه اس��تقالل تهران ب��رای انتقال روزبه
چش��می ،مدافع 26ساله در ماه آینده میالدی پای میز
مذاکره بنشیند .بر اساس این گزارش ،باشگاه استقالل
تهران بهاحتمال فراوان پیش��نهاد ترابزوناسپور برای
فروش روزبه چشمی را میپذیرد زیرا قرارداد این بازیکن
تا پایان فصل جاری معتبر است .نمایندگان ترابزوناسپور
روز گذشته بازی روزبه چشمی در ترکیب استقالل برابر
شاهین شهرداری بوشهر را زیر نظر گرفتند .با توجه به
اینکه قرارداد مجید حسینی نیز با ترابزوناسپور پایان
فصل جاری خاتمه خواهد یافت ،روزبه چش��می مورد
توجه سران این باشگاه برای اضافهشدن به خط دفاعی
این تیم قرار گرفته است.

بارسلونا به دنبال بازگرداندن
گوآردیوال به نوکمپ

مدیران باشگاه بارسلونا در نظر دارند پپ گوآردیوال را
به نوکمپ بازگردانند .نشریه انگلیسی «اکسپرس» مدعی
شد پپ گوآردیوال ممکن است به بارسلونا بازگردد .طبق
این گزارش ،مدیران این باشگاه کاتالونیایی آمادهاند به
این س��رمربی  48ساله پیش��نهاد بازگشت به نیمکت
سرمربیگری آبیواناریها را بدهند اما به شرطی که پپ
تصمیم به ترک منچسترسیتی بگیرد .پپ گوآردیوال که
تا پایان ماه ژوئن  2021با منسیتی قرارداد دارد ،اخیرا ً
ادعای مطرح شده در یکی از رسانههای انگلیسی مبنی
بر اینکه بندی در قرارداد وی وجود دارد که میتواند در
پایان فصل جاری از منچسترسیتی جدا شود را تکذیب
کرد و گفت چنین بندی در قراردادش وجود ندارد .در
ت هدایت ارنستو والورده صدرنشین
حال حاضر تیم تح 
اللیگای اسپانیاست اما مدیران باشگاه بارسلونا در پی این
هستند شانس خود را برای بازگرداندن پپ به نوکمپ
امتحان کنند .گوآردیوال که در زمان حضور  4سالهاش
روی نیمکت سرمربیگری بارسلونا  16عنوان قهرمانی
را برای این تیم به ارمغان آورد ،در منچسترس��یتی هم
عملکرد خوبی داش��ته و این تی��م را به  7قهرمانی در
ت هدایت او
رقابتهای مختلف رسانده ،هر چند تیم تح 
این فصل کمی دچار افت شده است.

استراماچونی در گفت و گو با «وطن امروز» از آخرین وضعیتش گفت

نمیدانید
چقدر غمگینم

امروز روز سرنوشت برای استقالل و هواداران میلیونی این تیم
اس��ت و باالخره تکلیف سرمربی ایتالیایی مشخص میشود اما
موضوع مهمتری مطرح است و آن اینکه چه کسانی باعث شدند
طی  10روز گذشته ،خبررسانی غلط و قطرهچکانی موجب جان
به لب شدن میلیونها هوادار آبی شود؟ چه شد که این حجم از
اخبار متناقض مخابره شد و چه کسانی پشت این شیوه خبررسانی
بودند؟ در طول یک روز ،خبرنگار ورزشی ای که وظیفه پوشش
اخبار اس��تراماچونی را داشت از ابتدای صبح تا انتهای شب به
گونهای ناباورانه با اخبار متناقض و گوناگون مواجه میشد و دست
آخر نمیدانست برای گزارش فردایش دقیقا چه باید بنویسد که
حقیقت را گفته باشد .مقصر را بدون تردید -فارغ از اینکه امروز
استراماچونی به تهران بازگردد یا نه -باید مدیریت وزارت ورزش
دانس��ت .همانهایی که چند ماه با اصرار اشتباه خود ،فتحی را
حفظ کردند و تازه زمانی که فاجعه پدیدار شد ،همان فتحی را
قربانی نخست کردند .فتحی رفت اما باز هم روش وزارت ورزش
و سخنگوی محترم این وزارتخانه ،تناسبی با واقعیتهای موجود
نداشت .ناجیان غائله استقالل و استراماچونی که طی چند روز
اخیر با نمایش و اطالعرسانی قطرهچکانی و گمراهکننده ،اخبار
بازگشت را رسانهای میکردند ،به نظر میرسد اکنون به بنبست
رسیدهاند؛ موضوعی که مهر تایید دیگری است بر بیتجربگی و
غیرحرفهای رفتار کردن مدیران فوتبال ایران .بعد از ترک ایران
توسط استراماچونی ،هیأتمدیره باشگاه استقالل با سخنگویی
مسؤول روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان ،لحظه به لحظه از
روندی خبر دادند که امید بازگشت استراماچونی را در دل هواداران
استقالل زنده کرد؛ روندی که البته ماهیت آن به دلیل عدم توجه
به معیارهای حرفهای مذاکره رسمی بین باشگاه و مربی ،از اساس
مشکل داشت اما امیدوار بودیم این نمایش با موفقیت مدیران
فوتبال ایران و به نفع استقالل خاتمه یابد .با شروع تالش مسؤوالن
ورزشی و دستگاه دیپلماسی برای جلب رضایت استراماچونی،
سخنگوی وزارت ورزش و جوانان به عنوان میکروفن تبلیغاتی
وزارت ورزش در فضای مجازی ،رادیو و تلویزیون به اطالعرسانی
گسترده در این باره پرداخت و سعی داشت اخبار دست اول را (هر
چند نادرست!) به اطالع اهالی فوتبال و استقاللیها برساند .او که
واژه طلوع را دستمایه اخبار خود برای بازگرداندن استراماچونی به
[ اسپورت ]

 VARشرمآور!

ایران قرار داده بود ،به روشهای گوناگون از آمدن استراماچونی به
ایران خبر داد اما بر خالف جریانات خبری داخلی ،مربی ایتالیایی
هربار از عدم رفع مش��کلش و نیامدن به ایران تا زمان پرداخت
دستمزدش گفت .اطالعرسانیها و نمایشهای خیالی در حالی
در داخل رقم میخورد که مس��ؤوالن استقالل بویژه اسماعیل
خلی��لزاده که بیش از هر ش��خصی در جریان مذاکرات با این
سرمربی ایتالیایی قرار داشت ،هرگز مطلبی قطعی درباره زمان
بازگشت استرا به ایران بیان نکردند .واقعیت این است که بیان اخبار
ص از سوی سخنگوی وزارت ورزش،
نادرست احتماال با اهداف خا 
موجب امیدواری کاذب هواداران اس��تقالل شده است؛ نمایشی
که در تلفیق با موضوع حضور یا عدم حضور علی فتحاهللزاده در
هیاتمدیره باشگاه استقالل ،به دغدغهای دوسویه تبدیل شده و
تاکنون پس از گذشت  ۱۰روز از «روز واقعه» هیچ کدام از این
 2چالش به سرانجام نرسیده و استراماچونی و علی فتحاهللزاده
هنوز به در باش��گاه استقالل هم نرسیدهاند .سوال این است که
چرا و با چه هدفی نمایش «بازگشت استرا و فتحاهللزاده» آن هم
با این وسعت اطالعرسانی در دستور کار وزارت ورزش و جوانان
بوده است؟ سرمربی استقالل بتازگی اعالم کرده مشکلش حل
نشده و موضوع بازگشت او به این تیم پایان یافته است .سخنگوی
وزارت ورزش نیز پس از تایید حضور فتحاهللزاده در هیأتمدیره
بار دیگر اعالم کرده حضور فتحاهللزاده در هیأتمدیره استقالل
قطعی نیست و نیازمند تایید نهادهای نظارتی است و این یعنی
جنجالی تازه برای هیچ! ش��اید اگر اطالعات نادرس��ت روزهای
گذشته برای امیدواری کاذب هواداران استقالل مخابره نمیشد،
اکنون نیز توقع عمومی برای بازگشت استرا همچنان باال نبود.
بیان واقعیت و صادقانه رفتار کردن و البته حرفهای و اصولی پیش
بردن مذاکرات ،حلقه مفقوده این ماجراست که اگر درست اجرا و
بیان میشد نهتنها نگرانی ای برای هواداران به همراه نداشت ،بلکه
باعث شفافیت واقعی ماجرا میشد و هواداران نیز خود را نزدیک
به مدیران میدیدند .حال که اس��تراماچونی بعد از روزها تالش
متمادی ،آب پاکی را روی دست مدیران استقالل و هوادارانش
ریخته ،همه نگاهها معطوف به وزارت ورزش اس��ت؛ وزارتی که
همواره تاکید داش��ته موضوعات داخلی باشگاه به هیأتمدیره
مربوط است اما در ماجرای استراماچونی خالف آن را ثابت کرد.
[ مارکا ]

یکبازیفوق
العادههمراهباپاداش

استراماچونی در گفتوگوی اختصاصی با «وطن امروز»:

امیدوارممربیمنصفوصادقیبرایاستقاللبیاورند

زهره فالحزاده :سرانجام بعد از چند روز پیگیری ،روز یکشنبه سرمربی استقالل
در گفتوگویی کوتاه با خبرنگار ورزش�ی «وطن امروز» اشاره به واقعیتهایی
کرد که نش�ان میدهد مدیران اس�تقالل در این سوی مرز ،هرگز همه واقعیت
را بهصورت کامل به هواداران این تیم نگفتهاند .پیش از این قصد داشتیم آنچه
سرمربی ایتالیایی آبیها به ما گفته بود به رسم امانت باقی بماند تا اینکه سرانجام
تکلیف آمدن یا نیامدنش بهصورت کامل مشخص شود اما با توجه به اخباری که
دیروز به دستمان رسید ترجیح دادیم این گفتوگوی کوتاه را رسانهای کنیم.
تصویری که سرمربی استقالل از چمدانهایش به ما نشان داد حکایت از این دارد
که این چمدانها هنوز بسته است و او امید دارد انتقال پول بهصورت صحیح و
قانونی انجام شود .از او درباره اخباری که منتشر میشود سوال کردیم و اینکه
دلیل این همه ناراحتیاش چیست؟
او در جواب این سوال به «وطن امروز» گفت« :من با تمام کسانی که در ایران مالقات کردم ،بحث داشتم .آدم خاصی نیستم
اما یک اخالق خاص دارم و آن این است که از آدمهایی که صادق نیستند متنفرم» .مربی ایتالیایی با وجود همه اتفاقات تلخی
که افتاده ،عکسی از چمدانهایی که هنوز در ایتالیا باز نشده را به ما نشان میدهد و مینویسد« :آماده بازگشت هستم »...
البته او که در «واتس آپ» با ما در ارتباط بود ،بالفاصله عکس چمدانها را پاک کرد و ما به احترام اینکه نمیخواست تصویری
از آن رسانهای شود ،از انتشار عکسش خودداری کردیم .وقتی از استراماچونی درباره حال و احوالش پرسیدیم بالفاصله گفت:
«نمیتوانید تصور کنید چقدر غمگین و تهی هستم».
اما آخرین بخش حرفهایش که ما را شوکه کرد ،این بود« :امیدوارم آنها (مدیران استقالل) مربی منصف و صادقی را انتخاب
کنند تا برای هواداران آبی بجنگد» .این صحبت استراماچونی یعنی کار او با استقالل تمام شده است؟ او البته چیزهای دیگری
هم درباره مدیریت استقالل گفت که به رسم امانت پیش ما میماند .چکیده خواسته استراماچونی تنها یک چیز بود؛ احترام
و رو راستی .چیزی که متاسفانه مدیریت ما تا امروز نتوانسته است آن را انجام دهد .شاید امروز دوشنبه که شما این مصاحبه
کوتاه را میخوانید ،تکلیف «آمدن» یا «نیامدن» او برای همیشه مشخص شده باشد .او روز یکشنبه همه حرفهایش را زد
و متوجه شدیم به محض انتقال پول از بانک سپه ایران در رم به حساب شخصیاش ،چمدانهای باز نشدهاش را برمیدارد
و با اولین پرواز به تهران میآید و در تمرین استقالل حاضر میشود 10 .روز کامل تنها وعده و وعید شنید و امروز دوشنبه
سرانجام مشخص میشود آیا مسؤوالن وزارت ورزش و امور خارجه توانستهاند این انتقال را بدون مشکل انجام دهند یا نه؟
چمدانهای مشکی رنگ استرا باز نشده کنار اتاق است .تنها میماند وعدهای که وزارت ورزش ایران داده و سخنگوی این
وزارتخانه با قاطعیت از انتقال بیدردسر پول از بانک سپه ایران در رم به حساب شخصی استرا حرف زده است .اگر این انتقال
امروز انجام شود ،شما از فردا شاهد حضور این مربی در تمرین استقالل خواهید بود .اگر هم باز همان بهانههای همیشگی را
شنیدید ،مطمئن باشید استرا نیامد ،چون هرگز حرف راستی را از مدیران وزارت ورزش و جوانان ما نشنید.
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اعالم برنامه مسابقات معوقه لیگ
برتر و جام حذفی فوتبال

زمان برگزاری مس��ابقات معوقه لیگ برتر و مرحله
یکچهارم نهایی جام حذفی اعالم ش��د .سازمان لیگ
فوتبال ایران اعالم کرد :ضمن احترام و تکریم به حقوق
قانونی باشگاههای کشور و با توجه به برنامهریزیهای از
قبل تنظیم شده و در راستای حمایت از تیمملی امید
کشورمان و همچنین تاکید بر برگزاری مسابقات حذفی
و معوقه ناخواسته و همسانسازی تعداد بازیهای تیمها
در جدول مسابقات لیگ برتر ،پس از برگزاری جلسات
و بررسیهای متعدد ،تغییراتی در برنامهریزی مسابقات
لیگ برتر و مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی انجام و
برنامه مسابقات به شرح زیر اعالم شد :مسابقات هفته
ش��انزدهم لیگ برتر طبق اعالم برنام��ه قبلی برگزار
میشود .مسابقات هفته هفدهم لیگ برتر به طور کامل
برداشته و زمان برگزاری آن متعاقبا اعالم خواهد شد.
مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی:

مسابقه تراکتور تبریز و مس کرمان از این مرحله لغو
شد و زمان بعدی برگزاری آن متعاقبا اعالم خواهد شد.
 3دیدار دیگر این مرحله جام حذفی روز دوم دیماه
 ۱۳۹۸به شرح زیر برگزار میشود:
استقالل تهران -سپاهان اصفهان
شهرداری ماهشهر -پرسپولیس
نفت مسجدسلیمان -شاهین شهرداری بوشهر
دیداره��ای معوقه لیگ برتر نیز به ش��رح زیر برگزار
میشود:
سهشنبه  ۳دیماه ۹۸

گلگهر س��یرجان -ماشینسازی تبریز معوقه هفته
دوازدهم
پارسجنوبی جم -پیکان تهران معوقه هفته یازدهم
تراکتور تبریز -شهرخودروی مشهد معوقه هفته یازدهم

جمعه  ۶دی ۹۸

پرسپولیس تهران -نساجی مازندران معوقه از هفته
دوازدهم
شنبه  ۷دی ۹۸

پیکان تهران -تراکتور تبریز معوقه از هفته دوازدهم
صنعت نفت آبادان -سپاهان اصفهان معوقه از هفته
دوازدهم

علیرض�ا هنرمنش :پیکارهای جام باش��گاههای جهان در
حالی اواخر ماه جاری به میزبانی بجنورد برگزار میشود که
سطح کمی و کیفی این میدان بینالمللی با توجه به اتفاقات
اخیر ،اهمیت فراوانی برای فدراسیون کشتی دارد .پس از لغو
میزبانی جامجهانی کشتی فرنگی  ۲۰۱۹تهران که از سوی
اتحادیه جهانی صورت گرفت ،متولیان فدراسیون کشتی با
نگاهی جدیتر سراغ میزبانی جام باشگاههای جهان رفتند؛
رقابتهایی که طبق تقویم اتحادیه جهانی باید در  2رشته
کشتی آزاد و فرنگی در روزهای  ۲۶تا  ۲۹آذرماه به میزبانی
شهر بجنورد استان خراسان شمالی برگزار شود که ایران را
بار دیگر به عنوان میزبان تیمهای خارجی معرفی میکند.
فدراس��یون کش��تی بعد از لغو جامجهانی که میتوانست
ویترین بسیار خوبی برای کشتی و توان میزبانی ایران تلقی
شود ،حاال چارهای جز توجه ویژه به برگزاری جام باشگاههای
جهان ندارد و مدتهاس��ت با تمام توان در پی آن است تا
با کمک اسپانس��ر مالی و دیگر حامیان خود ،مسابقاتی در
شأن نام و اعتبار کشتی ایران برگزار کند .در همین رابطه
حسن رنگرز ،س��خنگوی فدراسیون کشتی چندی پیش
در گفتوگو با مه��ر از بهکارگیری تمام توان بینالمللی و
دیپلماتیک فدراسیون برای دعوت از تیمهای خارجی خبر
داد و اعالم کرد برای  ۱۶تیم خارجی دعوتنامه ارسال شد و
فدراسیون منتظر پاسخ این تیمهاست .ماحصل این تالشها

جام باشگاههای جهان ،فرصتی مناسب برای فدراسیون کشتی

تالفی میزبانی از دست رفته

نیز تاکنون اعالم آمادگی قطعی  ۶تیم خارجی از کشورهای
آذربایجان ،گرجستان ،قرقیزستان ،هند ،ارمنستان و اوکراین
است که البته متولیان فدراسیون پیشبینی میکنند تعداد
این تیمها ممکن اس��ت تا زمان برگزاری جام باشگاههای
جهان افزایش یابد .از سوی دیگر مسؤوالن سیاسی و ورزشی
استان خراسان شمالی هم که تاکنون میزبان چنین رویداد
بینالمللی و مهمی نبوده اند ،در تکاپو هس��تند به بهترین

شکل از پس برگزاری این مسابقات برآیند .در همین راستا
محمدعلی شجاعی ،استاندار خراسان شمالی نیز بتازگی به
همراه جمعی از مدیران اجرایی و ستادی استانداری از سالن
برگزاری جام باشگاههای جهان در بجنورد بازدید کرد و بر
تامین هر چه بیشتر تجهیزات و امکانات مورد نیاز میزبانی
تاکید کرد .به گفته ش��جاعی ،برگزاری اینگونه رویدادهای
بینالمللی میتواند در معرفی هر چه بیشتر پتانسیل استان

خراسان شمالی در بخشهای مختلف تاثیر بسزایی داشته
باشد و باعث رونق اقتصادی و شناسایی و رفع کمبودهای
اس��تان شود .آنچه مسلم است فدراسیون کشتی در تالش
است با برگزاری شایسته رقابتهای جام باشگاههای جهان
ثابت کند نهتنها شرایط کشورمان از هر نظر برای میزبانی
رویدادهای بینالمللی مناسب است ،بلکه متولیان فدراسیون
میتوانند بهرغم مشکالت مختلف ،زمینه حضور تیمهای
خوب و پرستاره خارجی را نیز در مسابقات اینچنینی فراهم
آورند .البته خیال متولیان کش��تی و اسپانسرهای مالی از
حضور ستارههای داخلی در جام باشگاههای جهان آسوده
اس��ت ،چرا که  ۶تیم ایرانی حاضر در این مس��ابقات عالوه
بر خارجیهای عنواندار ،تقریب��ا تمام آزاد و فرنگیکاران
نامدار و بزرگ کشورمان را هم در اختیار دارند .به هر حال
فدراسیون کشتی با بهکارگیری تمام داشتههای خود امید
فراوانی به برگزاری باش��کوه جام باشگاههای جهان دارد و
حساب ویژهای روی این مسابقات به عنوان ویترین توانایی
و شایستگی ایران در میزبانیهای بینالمللی باز کرده است.
در کش��تی آزاد تیمهای بازار بزرگ ایران ،اترک خراس��ان
شمالی و دانشگاه آزاد اسالمی مازندران و در کشتی فرنگی
تیمهای بازار بزرگ ایران ،سیناصنعت ایذه و هیات کشتی
سیرجان از کشورمان س��همیه حضور در جام باشگاههای
جهان را بهدست آوردهاند.

