انتخابات فدراسیون والیبال امروز برگزار خواهد شد

چهارشنبه  29آبان 1398
وطنامروز شماره 2795

مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال امروز با حضور  ۷کاندیدا به ریاست مسعود سلطانیفر برگزار خواهد شد .انتخابات فدراسیون والیبال امروز
چهارشنبه ساعت  ۱۰صبح در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد .امیرحسین منظمی ،محمود افشاردوست ،احمد سعادتمند ،محمدرضا
رشیدی ،محمدرضا داورزنی ،بهنام محمودی و افشین داوری کاندیداهای تایید صالحیت شده برای حضور در انتخابات هستند.

ورزشی

اخبار

بررسیلیستخروجیپرسپولیسبراینیمفصل

دیدار تراکتور  -شهر خودرو لغو شد

دیدار تیمهای فوتبال تراکتور تبریز و شهر خودروی
مش��هد در هفته یازدهم لیگ برتر لغو ش��د .در یکی از
مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال قرار بود تیمهای
تراکتور و شهر خودروی مشهد از ساعت  ۱۵:۳۰روز جمعه
این هفته در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز به مصاف هم
بروند .طبق اعالم مسؤوالن استانی و ابالغ به سازمان لیگ
و فدراسیون فوتبال ،این مسابقه لغو شده و به زمان دیگری
موکول خواهد شد .این احتمال وجود دارد که مسابقات
هفته یازدهم در بعضی از شهرهای دیگر هم لغو شود.

کدام مدیرعامل پرسپولیس
در دادگاه محکوم شده است؟

سخنگوی قوهقضائیه بدون بیان نام متهم خبر مهمی
را با خبرنگاران در میان گذاش��ت .به گزارش ورزش ،3
غالمحس��ین اسماعیلی روز سهش��نبه در چهاردهمین
نشس��ت خبری خود گفت 4 :فقره محکومیت تاکنون
برای مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس از سوی دادسرا
گزارش ش��ده اس��ت .او در پاسخ به سوالی درباره پرونده
مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس که گفته میشود به
یک سال حبس محکوم شده است ،گفت :این فرد چند
پرونده داشت .برخی از این پروندهها منتهی به رأی و اجرای
حکم شده است .وی ادامه داد :به دلیل اینکه مدیرعامل
اسبقباشگاهپرسپولیسپروندههایمتعدددارد،نمیتوانیم
همه را بیان کنیم و تا امروز  4فقره محکومیت را برای این
فرد در دادسرا گزارش کردهاند و این محکومیتها با آنچه
مطرح ش��د مبنی بر حبسهای طوالنی ،سازگار نیست
اما محکومیتهای دیگر برای این فرد قطعی شده است.
س��خنگوی قوهقضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
پرونده فساد در فوتبال که از مرداد  ٩۶در قالب  ۶جلد و
 ١٣٧٠برگه سند در شعبه  2بازپرسی دادسرای فرهنگ
و رسانه مفتوح شد ،به کجا رسیده است؟ گفت :این پرونده
در دادسرا هنوز منتهی به تصمی م نهایی نشده است.

دیاباته در بین  ۱۰آفریقایی بزرگ
فراموششده

س��ایت ورزش آفریقا به معرفی  ۱۰س��تاره آفریقایی
فراموششده پرداخت که نام مهاجم استقالل نیز در آن
به چشم میخورد .به نقل از سایت ورزش آفریقا ،خیلی از
بازیکنان آفریقایی هستند که شاید خیلیها تصور کنند
اکنون بازنشسته هستند ولی آنها در واقع نه در سطح اول
فوتبال اروپا بلکه در لیگهای دیگر همچنان مشغول بازی
و البته درخشش هستند .در ادامه اسامی  ۱۰بازیکن بزرگ
آفریقایی میآید که از سطح اول فوتبال دنیا فاصله گرفته اند
ولی هنوز به خط پایان نرسیدهاند و در جاهای دیگر دنیا
مشغول درخشش هستند.
آرونا کانه (سیوااسپور)
سالومون کالو (هرتابرلین)
شیخ دیاباته (استقالل)
شاباالال (ارزوم اسپور)
اوبافمی مارتینس (شانگهای)
مایکل اسین (سابایی)
ژان کاکون (آلساناک)
الکساندر سانگ (سیون)
مانوهو (کورنال)
ش��یخ دیاباته در ش��روع فصل ب��ه دلیل مصدومیت
نتوانس��ت در استقالل خوش بدرخش��د ولی رفتهرفته
توانست خودش را نشان دهد و بعد از درخشش در بازی
برابر تراکتور و نفت آبادان اکنون با  4گلزده بعد از شهریار
مغانلو در رده دوم جدول گلزنان لیگ برتر قرار دارد.

اتفاق عجیب در تمرین استقالل!

جونیور  و چندتای دیگر
گروه ورزشی :پرسپولیس برای تکرار قهرمانیاش و مهمتر از
همه حفظ روندی که از اواسط نیمفصل نخست شروع کرد،
کار بسیار مشکلی در پیش دارد .مهمترین مشکل قرمزها بعد
از برانکو ،تعویض تاکتیک آنها بود که دست کالدرون در این
مورد کامال بسته ماند .او جز جونیور که از قضا بدترین خرید
یک دهه اخیر پرسپولیس از آب درآمد ،هیچ بازیکن دیگری
را جذب نکرد و مابقی با نظر مستقیم «ایرج عرب» مدیرعامل
سابق پرسپولیس جذب شدند .اما حاال بحث خروج این گزینه
بیکیفیت پیش آمده و سوال این است؛ انصاریفرد و کالدرون
چه تغییراتی را برای نیمفصل دوم انجام میدهند؟ آنها در
خط دفاعی به نظر تیم کاملی به نظر میرس�ند اما مشکل
بزرگشان در خط میانی و هجومی است .سوال مهمتر این
است که چه کسی یا کسانی به همراه جونیور پرسپولیس را
ترک میکنند؟ پس از گذشت یکسوم از لیگ برتر ،گابریل
کال�درون خود را بهعنوان موفقتری�ن مربی تازهوارد لیگ
و همچنین پرامتیازترین س�رمربی خارج�ی فوتبال ایران
مط�رح کرد اما با این حال عملک�رد او در طول این هفتهها
انتقادات�ی را نیز به همراه داش�ته اس�ت ،بویژه آمار گلزنی
مهاجمان او که تاکنون  4گل زده و کمتر از  50درصد گلهای
پرسپولیس را به نام خود ثبت کردهاند .برخالف مهاجمان،
هافبکهای پرسپولیس در گلزنی و گلسازی عملکرد خوبی
داشتهاند اما با وجود این نمایش خوب و ترافیک گسترده،
گابریل کالدرون عالوه بر یک مهاجم ،درخواست خرید یک
هافبک نفوذی را هم به انصاریفرد داده است .در این میان
علی علیپور همچنان گزینه نخس�ت خط حمله محس�وب
میشود .امیر روستایی و مهدی عبدی نیز با توجه به سن و
سال پایین ،امید باشگاه برای آینده هستند و نزدیکترین
مهره به در خروجی در چنین شرایطی ،بازیکن خارجی تیم
یعنی جونیور براندائو است؛ مهاجم  24سالهای که با قرارداد
قرضی به ارزش  550هزار دالر از لودوگورتس بلغارستان به
ته�ران آمد اما هیچگاه نمایش موثری را ارائه نکرد .گابریل
کالدرون ابتدا تالش میکرد با قرار دادن جونیور در ترکیب
اصلی ،ای�ن بازیکن را با تیم تطبیق بدهد .او که حتی قادر
به انگلیس�ی صحبت کردن هم نیس�ت ،کمی بعد با غضب
کال�درون مواجه و س�رانجام به نیمکت منتقل ش�د ،حتی
منابع خبری از تالش باش�گاه برای فس�خ با وی تا پیش از
بازی با نفت مسجد سلیمان خبر دادهاند .در این میان حاال که
باشگاه پرس�پولیس  3بازیکن به کالدرون معرفی کرده اما
از هفت�ه قبل ،گابریل کالدرون با تغییر ادبیات خود ،درباره

[ اکیپ ]

آنری قهرمان

براندائو گفت« :او از تیم کنار گذاشته نشده و اگر در تمرینات
احتماال یکی از این بازیکنان را به در خروجی باشگاه هدایت
خوب باشد ،به میدان میرود» .چند روز بعد انصاریفرد نیز
کند .بشار رسن در این بین محتملترین گزینه خواهد بود،
در برنامه فوتبال برتر این صحبتها را تکرار کرد تا خیلیها
چرا که او مشکالت مالی زیادی دارد و حتی در مصاحبهای نیز
تصور کنند جونیور در تیم خواهد ماند اما این تصور احتماال
به نقل از او گفته شده که با این وضعیت پرداختی ،میتواند به
اش�تباه اس�ت ،چرا که پرس�پولیس برای ب�رآورده کردن
صورت یک طرفه فسخ کند اما شایعات پیشتر از قرارگیری
خواستههای کالدرون ملزم به خروج حداقل  2بازیکن است و
احمدزاده در لیست مازاد نیز خبر داده بود ،وی حتی یکبار
با توجه به خرید بازیکن خارجی ،بهترین گزینه فسخ با دیگر
در استوری اینستاگرامش گفت اگر شرایط اینطور باشد از
خارجیهای تیم خواهد بود .جایگزینی
ایران میرود ولی با این حال بعید اس�ت
یک مهاجم خارجی جدید پس از جدایی
وینگر ش�ماره  10با توجه به ق�رارداد 3
مهمترین مش�کل قرمزها بعد از
براندائو مس�الهای قابل درک اس�ت اما
سالهاش ،از پرسپولیس جدا شود ،البته
برانک�و ،تعویض تاکتیک آنها بود که
نکت�های که انصاریف�رد گفت و تعجب
نکته اصلی این است که بشار رسن جزو
دستکالدروندراینموردکامالبسته
همه را به همراه داش�ت ،پردهبرداری از
بازیکنان بزرگسال پرسپولیس نیست.
ماند .او جز جونیور که از قضا بدترین
درخواست جدید گابریل کالدرون است.
ی برای فس�خ ق�رارداد با
■■آغاز رایزن 
خرید یک دهه اخیر پرسپولیس از آب
انصاریفرد گفت« :کالدرون از ما 2بازیکن
جونیور
درآمد ،هیچ بازیکن دیگری را جذب
جدید خواس�ته؛ یکی مهاجم و دیگری
مس�ؤوالن باشگاه پرس�پولیس برای
نکرد و مابقی با نظر مس�تقیم «ایرج
هافبک پشت فوروارد».
فس�خ قرارداد مهاجم خود ،رایزنیهایی
عرب» مدیرعامل سابق پرسپولیس
را ب�ا مس�ؤوالن باش�گاه لودوگورت�س
این در شرایطی است که پرسپولیس
جذب شدند .اما حاال بحث خروج این
بلغارستان آغاز کردهاند .پس از عملکرد
 8هافب�ک باکیفی�ت در ترکی�ب خود
گزینه بیکیفیت پیش آمده و سوال
ضعی�ف جونیور براندائ�و مهاجم برزیلی
دارد ک�ه ه�ر ب�ازی حداقل  3ت�ای آنها
ای�ن اس�ت؛ انصاریف�رد و کالدرون
پرس�پولیس در این فص�ل از رقابتهای
روی نیمکت مینش�ینند .مهدی ترابی،
چه تغییراتی را ب�رای نیمفصل دوم
لیگ برتر ،تالشهایی از سوی مسؤوالن
امید عالیشاه ،بشار رسن ،وحید امیری،
انجام میدهند؟
این باش�گاه ص�ورت گرفت تا ق�رارداد
فرشاد احمدزاده ،کمال کامیابینیا ،احمد
این بازیکن فس�خ و ج�ا برای جذب یک
نوراللهی و محس�ن ربیعخ�واه به همراه
بازیک�ن باکیفیت در خط حمله باز ش�ود .در همین
چن�د بازیکن ج�وان و بااس�تعداد دیگر کمربند
رابطه مس�ؤوالن باشگاه پرسپولیس به دنبال
میانی قدرتمند پرسپولیس را تشکیل
برنامههایی هس�تند تا بتوانند قرارداد این
دادهان�د .این خواس�ته عجیب
بازیک�ن را ب�ا حداقل مبلغ فس�خ کنند و
کا ل�د ر و ن ،
در همی�ن رابطه مذاکراتی ب�ا این بازیکن
و مدیر برنامههایش انجام ش�ده اس�ت .از
آنجایی که جونیور به صورت قرضی از تیم
لودوگورت�س به پرس�پولیس آمده به همین
دلی�ل این باش�گاه هم باید موافق�ت خود را با
فس�خ این قرارداد اعالم کن�د و به همین خاطر
رایزنیهایی از سوی پرسپولیسیها با این باشگاه
انجام ش�ده است .مسؤوالن باش�گاه پرسپولیس
برای فس�خ قرارداد جونیور منتظر پاس�خ مقامات
باش�گاه لودوگورتس بلغارس�تان هس�تند و پس از
اعالم نظر این باش�گاه تصمیمگیری درب�اره او انجام
خواهد شد.

[ مارکا ]

پایان راه

[م
وندودپورتیوو ]

بمباروپا

[ اسپورت ]

بازگشت انریکه

■■کالدرون هم پول میخواهد
از سوی دیگر باشگاه پرسپولیس همچنان اسیر مشکالت
مالی است و هنوز نتوانسته حقوق گابریل کالدرون را بپردازد.
ابتدای فصل قرار بود  30درصد از قرارداد او پرداخت ش�ود
اما این اتفاق رخ نداد و بخش کوچکی از این مبلغ در اختیار
سرمربی س�رخها قرار گرفت .ماههای قبل کمتر پیش آمد
که او به مشکالت مالی و بدقولی مدیران پرسپولیس اشاره
کن�د اما در هفتههای اخیر صبر کالدرون نیز لبریز ش�ده و
او پس از  4ماه پیگیر مطالباتش ش�ده اس�ت .محمد حسن
انصاریفرد که دومین ماه حضورش در ساختمان باشگاه را
سپری میکند ،جلساتی با گابریل کالدرون برگزار کرده اما
هنوز نتوانسته پولی به باشگاه تزریق کند .کالدرون که حاال
بیطاقتتر از همیش�ه صحبت میکند ،در آخرین مصاحبه
خود در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد باش�گاه ابتدا
مطالبات فصل گذشته و امسال بازیکنان را بپردازد و سپس
حقوق او را نیز بدهد .اما نکته مهم س�خنان او همان جایی
بود که گفت« :من تا دس�امبر با باش�گاه همکاری میکنم و
س�عی میکنم با آنها راه بیایم؛ وظیفه من این اس�ت که با
باش�گاه راه بیایم و کاری کنم که از این تاریخ تا دسامبر به
باشگاه آسیبی نرسد .منطقی است که من جان و زندگیام
را برای باشگاه بگذارم و آن موقع میتوانیم تصمیم بگیریم.
میبینید که من تا آن زمان تالش خواهم کرد» .چیز زیادی
تا پایان ماه نوامبر باقی نمانده و باتوجه به اینکه روز پایانی
ماه نیز تعطیل اس�ت ،باشگاه پرسپولیس فرصت کمی دارد
تا مطالبات سرمربی را پرداخت کند.
■■بشار میماند؟
روز گذشته شبکه «کووره» عراق خبر داد هافبک عراقی
پرسپولیس به خاطر مشکالت مالی با این باشگاه در آستانه
فس�خ قراردادش قرار دارد .این رسانه نوشته بود که رسن
توافقات اولیه با تیم سابقش (نیروی هوایی عراق) را انجام
داده و در آس�تانه بازگش�ت به این تیم است .نایبرئیس
باش�گاه نیروی هوایی عراق نی�ز بدون فاش کردن نام این
بازیکن تاکید کرد که با یک بازیکن لژیونر توافق کردهاند و
منتظر فسخ قرارداد با باشگاهش هستند ،البته این موضوع
هم با تکذیب پرسپولیسیها مواجه شد .با همه این اتفاقات
بای�د منتظر ماند و دید در روزه�ای باقیمانده تا نیمفصل
اول لیگ برتر و ش�روع فصل نقلوانتقاالت زمس�تانی چه
اتفاقاتی پیرامون بشار رسن و پرسپولیس رخ میدهد و آیا
سرخپوشان ستاره عراقی خود را از دست میدهند یا خیر؟

[ آ.اس ]

برد پنج گله

تمرین روز گذش��ته استقالل در  2زمین مختلف در
 2نقطه مختلف از تهران برگزار شد .اعضای تی م فوتبال
استقالل روز گذشته تصمیم داشتند یک جلسه تمرین در
زمین غدیر برگزار کنند اما در اتفاقی عجیب ،استراماچونی
به یک باره تصمیم به تعویض زمین از مجموعه غدیر به
تهرانسر گرفت .این اتفاق در حالی رخ داد که بازیکنان پس
از گرمکردن بدنهایشان آماده تمرین بودند و موانع الزم
برای اجرای دستورات استراماچونی هم در نقاط مختلف
زمین چمن مجموعه غدیر جاگذاری ش��ده بود .به نظر
میرسد دلیل این اتفاق مصنوعی بودن چمن مجموعه
غدیر بوده است؛ موضوعی که استراماچونی و باقی اعضای
کادر فنی استقالل از قبل از آن خبر داشتند و آخرین دیدار
دوستانه آبیهای پایتخت هم در این زمین برگزار شد.

محمد بنا حکم سرمربیگری تیمملی
کشتی فرنگی را دریافت کرد

محمد بنا ،سرمربی تیمملی کشتی فرنگی سرانجام
حکم س��رمربیگری خود را از رئیس فدراسیون کشتی
دریافت کرد .اردوی تیمملی کشتی فرنگی بزرگساالن برای
حضور در رقابتهای جامجهانی  ۲۰۱۹تهران ،در محل
خانه کشتی محمد بنا مجموعه ورزشی آزادی تهران در
حال برگزاری است .علیرضا دبیر ،رئیس فدراسیون کشتی
به همراه سیدجالل عسکری ،سرپرست دبیری فدراسیون
کشتی ،روز دوشنبه در تمرینات تیمملی کشتی فرنگی
حضور یافتند .رئیس فدراسیون کشتی پس از ارائه مطالبی
برای فرنگیکاران ،حکم سرمربیگری محمد بنا را به وی
اهدا و برای تیمملی کشتی در مسابقات پیش رو آرزوی
موفقیت کرد.
رقابتهای جامجهانی کشتی فرنگی  ،۲۰۱۹روزهای ۷
و  ۸آذرماه با حضور  ۸تیم برتر جهان در سالن  ۱۲هزار
نفری آزادی تهران برگزار میشود.

برکناری ویلموتس هم گران است ،هم خطرپذیر

فعال تکذیب میشود

تیم ملی  2شکس��ت متوالی مقاب��ل بحرین و
عراق وضعی��ت تیمملی فوتبال ایران
را ب��رای صع��ود به جامجهانی  2022ب��ه خطر انداخته و
مارک ویلموتس با انتقادهای زیادی روبهرو اس��ت .مارک
ویلموتس خیلی زود از روزهای ش��یرینش در ایران فاصله
گرفت .باختهای تلخ مقابل بحرین و عراق و نمایشهای
نه چندان رضایتبخش در این  2دیدار باعث شد خیلیها
او را گزینه مناس��بی برای هدایت تیمملی ندانند .هر چند
برخی کارشناس��ان معتقدند نباید تنها ویلموتس را مقصر
ش��رایط کنونی دانست و هنوز فرصت صعود برای تیمملی
وجود دارد اما اخبار غیررس��می نش��ان میدهد متولیان
ورزش ای��ران هم نگ��ران نتیجه نگرفتن تیمملی به همراه
ویلموتس هستند.
صع��ود نکردن تیمملی به جامجهانی ،یک فاجعه برای
وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال به حساب خواهد آمد .در
این شرایط این موضوع هم مطرح شده است که آیا مارک
ویلموت��س توانایی جبران این  2باخت را دارد یا ایران در
همین مرحله با جام جهانی قطر خداحافظی خواهد کرد؟
اخبار غیررسمی نشان میدهد که تصمیمگیران ورزش
ایران هم به گزینه تغییر س��رمربی تیمملی فکر میکنند.

شایعهای مطرح شده که طی روزهای گذشته جلسهای در
اینب��اره بین وزیر ورزش و رئیس فدراس��یون فوتبال هم
برگزار ش��ده اس��ت .در این جلسه درباره قطع همکاری با
مارک ویلموتس هم صحبت شده اما فعال نتیجهای قطعی
به دست نیامده است .یکی از دالیلی که باعث شده مسؤوالن
فدراسیون فعال تصمیم قطعی در اینباره نگیرند دستمزد
باالی ویلموتس اس��ت .قرارداد ویلموتس و دستیارانش با
فدراسیون فوتبال  3ساله است و گفته میشود این مربیان
قراردادی باالی  2میلیون دالر با فدراسیون دارند .در واقع
برکناری این کادر فنی یک هزینه هنگفت به فوتبال ایران
تحمیل میکند .از طرفی زمان کافی هم برای تغییر در کادر
فنی وجود دارد .تیمملی در فروردین  1399با هنگکنگ و
کامبوج بازی دارد که  2بازی بسیار آسان محسوب میشود.
دیدارهای مرگ و زندگی برای ایران در خردادماه  99مقابل
بحرین و عراق برگزار میشود.
■■فدراسیون تکذیب میکند

در همین ارتباط روز دوش��نبه جلس��ه هیات رئیس��ه
فدراس��یون فوتبال برگزار ش��د .امیرمه��دی علوی ،مدیر
روابط عمومی و سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره اینکه
آیا خروجی این جلسه حمایت فدراسیون از مارک ویلموتس

بوده است ،گفت :خیر! فدراسیون فوتبال تاکید دارد مباحث
با برنامهریزی دقیق تا شروع دور جدید برنامهها که قطعا
قبلتر از فیفادی آینده خواهد بود ،انجام و ظرفیتها بهطور
کامل استفاده و مباحث بررسی شود .سخنگوی فدراسیون
فوتبال در پاسخ به سؤالی مبنی بر احتمال تغییر سرمربی
تیممل��ی میگوید :ویلموتس با فدراس��یون ایران قرارداد
دارد .اگرچ��ه وی قبل از دیدار با عراق
دی��ر به ایران آمد اما به هر حال حضور
داشت .فدراسیون هم با کسب تجارب
دوره  8س��اله کیروش ب��ا بهرهگیری از
نظرات کارشناس��ان حقوقی در سطح بینالملل
قراردادی را با وی منعقد کرد که تمام مباحث را در
آن دی��د .ویلموتس هم در این مدت که اعتقاد داریم باید
بیش��تر حضورش��ان را داشته باش��یم ،چند دیدار لیگ را
از نزدیک تماش��ا کرد .علوی درباره پ��روازی بودن مارک
ویلموتس و شباهت وی با کارلوس کیروش در اینمورد
گفت :حتما فدراس��یون هم خواهان حضور ویلموتس در
ایران اس��ت! هاشمیان در اکثر مسابقات و تمرینات تیمها
حضور دارد .این برنامه و جدیت ،انتظار مردم و فدراسیون
از ویلموتس است .سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره عدم

برگزاری اردوی تیمملی در فیفادی و اینکه به نظر میرسد
صمیمیتی بین بازیکن��ان و کادر فنی وجود ندارد ،گفت:
موضوع صمیمیت را نمیتوان به این تندی گفت .بازیکنان
حقیقتا زحمتشان را میکشند .خود ویلموتس هم بعد از
بازی با عراق خیلی ناراحت بود و از نظر روحی شرایط بدی
داشت .اگر میدانستیم قرار است بازی فیفادی در آخرین
لحظه برگزار نشود حتما برای اردو برنامهریزی میکردیم.

