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زوایای پنهان برکناری سرمربی برزیلی فوتبال ساحلی
تنها بعد از چند ماه همکاری و رسیدن به عنوان سومی جام بین
قاره ای ساحلی در امارات ،فدراســیون فوتبال از فسخ یک طرفه
قرارداد با مربی برزیلی تیم ملی ساحلی خبر داد.
مارکو اوکتاویو ســرمربی برزیلی چهار مــاه پیش بنا به دعوت
کمیته ساحلی فدراسیون فوتبال به ایران برگشت تا دومین تجربه
نشستن روی نیمکت رهبری تیم ملی را به دست آورد .تجربه ای
که توام شــد با موفقیتی همچون کسب عنوان سومی رقابت های
جام بین قاره ای در امارات تا اوکتاویو یک بار دیگر روزهای خوشی
را سپری کند.اما این موفقیت در بازگشت کاروان ایران از مسابقات
اخبار کوتاه

حریفان جدید تیم ملی
مشخصشدند

فدراســیون فوتبال در ادامه تدارکات برای
بازیهای دوســتانه تیم ملی دو مسابقه دیگر را
قطعیکرد.
در ادامه برنامه ریزی های فدراسیون فوتبال
برای فراهم کردن بازی های دوســتانه دو دیدار
دیگر برای شاگردان کیروش قطعی شد.
بعد از اینکه تیم ملی در تاریخ های  26اسفند،
سوم و هفتم فروردین و هفتم خرداد به ترتیب با
تیم های لیبی ،تونس و الجزایر و ترکیه دیدار می
کند در دو تاریخ 12و 18خرداد هم دو بازی دیگر
قطعی شد.در همین راستا تیم ملی در تاریخ 12
خرداد در ترکیه به مصاف یونان می رود و پس از
این بازی به تهران بازگشته و سپس عازم کمپ
روسیه می شود .در تاریخ  18خرداد و در آخرین
بازی تدارکاتی نیز تیم ملی با لیتوانی در روسیه
دیدار می کند .البته تیم ملی در اردیبهشت ماه
هم یک اردوی اروپایی خواهد داشــت که هنوز
محل اردو مشخص نشده است.

ضربه بازیکن چلسی باعث
خداحافظی رقیب شد

هافبک تیم هال ســیتی بعــد از مصدومیت
شدید از ناحیه سر مجبور به خداحافظی از فوتبال
شد.به گزارش مشرق ،رایان میسون فوتبالیست
 ۲۶ساله یک ســال بعد از مصدومیت شدید در
بازیبرابرچلسی،باتوصیهپزشکانمغزواعصاب،
تصمیم به خداحافظی از فوتبال در  ۲۶ســالگی
گرفت .باشــگاه هال سیتی با تایید خداحافظی
میسون از فوتبال در بیانیهای اعالم کرد :متاسفانه
باید اعالم کنیم که رایان میســون با توصیههای
پزشکی دیگر قادر به بازی کردن نیست و تصمیم
گرفته اســت تا از فوتبال خداحافظی کند .رایان
میسون یک بار برای تیم ملی انگلیس در جریان
دیدار دوستانه برابر ایتالیا به میدان رفت و یکی از
بهترینبازیکنانتیمشبود.

رییس فیفا تماشاگر ویژه
شهرآورد تهران

«جیوانــی اینفانتینو» رئیس فدراســیون
جهانی فوتبال (فیفا) نهم اســفند مــاه آتی به
ایران سفر خواهد کرد و تماشاگر ویژه شهرآورد
پایتخت بین دو تیم پرســپولیس و اســتقالل
خواهدبود.
به گزارش ایرنا  ،چهارمین نشست هماهنگی
برای حضور رئیس فدراســیون جهانی فوتبال
(فیفا) بعدازظهر سه شنبه برگزار و درباره برنامه
های حضور«اینفانتینو» در تهران بحث و تبادل
نظر شد .همچنین قرار شــد جشنواره فوتبالی
دختران که هر ساله  18اسفند برگزار میشود،
اما با توجه به حضــور رئیس فیفا در تهران،دهم
اسفند برگزار شود تا اینفانتینیو شاهد برگزاری
این جشــنواره و توجه فدراســیون فوتبال به
دختران باشــد .دربی پایتخت بین سرخابی ها
ســاعت  17و  20دقیقه دهم اسفند ماه آتی در
ورزشگاه آزادی برگزار میشود.

فوتبال ایران مصرف داخلی دارد

کارشناســان فوتبــال با اشــاره بــه نتایج
نمایندگان ایران در آســیا می گویند :بار دیگر
کاســتیهایی که در فوتبال باشگاهی داریم به
نمایــش در آمد و زخمهای کهنه تازه شــد .به
گزارش مهر بر این اســاس ،متاسفانه باید گفت
که مجددا زنگ اشکال فوتبال ما به صدا در آمد.
در اولین روز از لیگ قهرمانان آسیا باز هم فوتبال
باشگاه های آسیا این مطلب مهم را به یاد آورد که
فوتبال داخلی ما در سطح خوبی بازی نمیشود.
فوتبال باشــگاهی ما صرفا مصرف داخلی دارد و
این مسئله زمانی خود را بیشتر نشان میدهد که
بازیهای باشگاهی آسیا آغاز می شود.

به یکباره تحت الشعاع مسائل پیش آمده در همکاری مربی برزیلی
با کمیته ســاحلی قرار گرفت تا این که بعــد از دو ماه گمانه زنی و
غیبت اوکتاویو روی نیمکت و اردوهای تیم ملی سرانجام دبیرکل
فدراسیون فوتبال از فسخ یک طرفه قرارداد این مربی و برکناری او
از هدایت تیم ملی ساحلی ایران خبر داد.
محمدرضا ســاکت ،دبیر کل فدراسیون فوتبال گفت« :مارکو
اوکتاویو ،ســرمربی برزیلی تیم ملی فوتبال ســاحلی بدون اجازه
فدراســیون فوتبال از ایران خارج شده و به همین دلیل از سمتش
برکنار شده است» .او بیشــتر از این در خصوص این اتفاق توضیح

ورود کارلــوس کــی روش به مناظره
کریمی-ســاکت ،نه تنها کفه ترازو را به
سمت دبیرکل فدراسیون سنگین نکرد،
که سرمربی تیم ملی را به بازنده بزرگ این
مناظرهتبدیلکرد.
حضــور در برنامه  90همیشــه برای
کارلــوس کــی روش یک اتفــاق خوب
محسوب می شد؛ جایی که او می توانست
بدون دغدغه هنر ســخنوری اش را به رخ
بکشد و بر تعداد هوادارانش اضافه کند اما
این بار ورود تند او به مناظره ای که به نظر
می رسید برنده خاصی نداشته باشد ،او را
به یک بازنده بزرگ تبدیل کرد.
تا پیش از پیامک جنجالی کی روش،
محمد ســاکت ،دبیر کل فدراســیون ،با
خونسردیتوانستهبودزهرسوالهایتند
کریمیرابگیرد
اما وقتی بحث به حضور سباســتین،
بدنساز تیم ملی ،در کادر فنی کارلوس کی
روش کشــیده شد و کریمی از او به عنوان
پســرخوانده کی روش نام بــرد ،واکنش
شتابزده ســرمربی تیم ملی ،به یک هدیه
بزرگ برای شــماره  8سابق پرسپولیس
تبدیلشد.
فردوســی پور ابتدا اعالم کرد که کی
روش قصــد دارد روی خط تلفنی برنامه
حضور پیدا کنــد؛ اما دقایقی بعد ،پیامک
ســرمربی پرتغالی را بدون دخل و تصرف
روی آنتــن خوانــد؛ پیامکی کــه در آن
کــی روش ،کریمی را بــه زدن «اتهامات
بزدالنه»متهمکرد.
استفاده از همین لفظ بود که باعث شد
تا کریمی اوضاع را در دست بگیرد و بتواند
همان چهره ای را از خود به نمایش بگذارد
که تا پیش از آن به دلیل مشــغول بودن با
اسناد و مدارکی که به همراه داشت ،از آن
فاصلهگرفتهبود.
همزمان در شبکه های اجتماعی هم
کاربران واکنش تنــدی به این اظهارنظر
کی روش داشــتند و سرمربی تیم ملی را
به دلیل به کار بردن لفظ «بزدل» در مورد
کریمی به شدت مورد انتقاد قرار دادند؛ اما
کی روش که به نظر می رســید همچنان
از جایگاه خود در بین طرفداران تیم ملی
مطمئن اســت ،پیامی را در صفحه فیس

نداد تــا ابهاماتی که از مدت ها قبل فوتبال ســاحلی ایران را در بر
گرفته بود ،همچنان بر قوت خود باقی بماند.
اما غیبت های اوکتاویو در تیم ملی در حالی از دو ماه قبل پنهان
مانده بود که ایران در رقابت های پرشین کاپ که چندی پیش در
جم برگزار شد نیز بدون مربی برزیلی و با هدایت دستیاران ایرانی
او به مصاف رقبا رفت .در آن برهه مســئوالن کمیته ســاحلی در
تشریحدالیلغیبتاوکتاویوبرزیلیروینیمکتایرانبهمشکالت
خانوادگی این مربی اشاره و مدعی بودند مرد برزیلی با مرخصی در
کشورش به سر می برد؛ در حالی که هم زمان با این ادعاها اوکتاویو
در صفحات مجازی خــود تصاویری از حضور در کنــار خانواده و
خوشگذرانی ها را منتشر می کرد.اما کلید تمام ابهامات در ماجرای
برکناری مربی برزیلی به رقابت های قهرمانی باشگاه های جهان در

جامی ملقب «جام موندیالیتو» در برزیل برمی گردد؛ تورنمنتی که
پارس جنوبی به نمایندگی ایران در آن حاضر شــد و به مقام نایب
قهرمانی رسید .در این جام مارکو اوکتاویو نیز حضور داشت؛ اما نه
به عنوان سرمربی ایران؛ بلکه به عنوان سرمربی باشگاه اسپورتینگ
لیســبون پرتغال که چندان هم برای او و شاگردانش خوب پیش
نرفت؛ چونبینهشت تیم درپله آخر ایستاد.این اتفاق از دید رسانه
ها پنهان ماند؛ اما روسای فدراسیون و کمیته ساحلی که از آن مطلع
شده بودند ،برای این که هر چه سریع تر به ماجراها و حاشیه های
احتمالیفیصلهبدهند،فشارهارویاوکتاویوبرایبازگشتبهایران
را بیشــتر کردند؛ اما مربی برزیلی زیر بار نرفت و گفت ترجیح می
دهد دیگر برنگردد؛ به همین خاطر فدراســیون هم به صورت یک
طرفه قرارداد این مربی را فسخ کرد.

افزایش حمله به سرمربی تیم ملی

کی روش
بازنده
بزرگمناظره
بوکش منتشر کرد و بار دیگر با حمله ای
ســنگین به کریمی ،او را «آقای استعفا»
خطابکرد.
آغاز حمله به کی روش
کیروش در واکنــش های عمومی به
برنامه دوشــنبه شــب  ، 90طوری مورد
حمله واقع شده که حامیانش هم شجاعت
دفاع از او را ندارند.
سوال اساسی این است :مربیان بزرگ
چرا دســتمزدهای کالن می گیرند؟ آیا
دســتمزد میلیــون دالری یواخیم لو یا
گواردیوال یا مورینیو ،فقط برای این است
که تیمشــان را از نظر روانی و فنی آماده
بازی کنند؟ جواب این اســت :نه .مدیران
شــرکت های بزرگ یا مربیــان تیم های
بزرگ فوتبال که خــود به نوعی مدیریت
یک شرکت بزرگ را به عهده دارند ،بخشی
از دستمزدشان را برای این می گیرند که
در لحظات دشوار ،شرایط را به سود شرکت
یاتیم/باشگاهخودکنترلکنند.
همانقدر که تیم های بزرگ در جریان

بازی یا در طول فصل ،فشــار رســانه ای
عظیمی را تحمل میکنند ،سرمربی شان
هم زیر فشاری عظیم است .اینجا واکنش
به فشــارها اهمیت پیدا می کند .یورگن
کلوپ و زیدان و یواخیم لو هم بارها نتایج
ضعیفی داشته اند؛ اما بدنام نشده اند و در
مقابل ،مربیانی هم هســتند که به خاطر
واکنشهاینامناسبزیرفشار،بدنامشده
اند؛ هرچند کسی تردیدی به کیفیت فنی
شان نداشته است.
کارلــوس کیروش یا هــر کس دیگر
که سرمربی تیم ملی ایران باشد ،بارها در
طول سال زیر فشــار شدید رسانه ها قرار
میگیرد .از فشــار روی ترکیب تیم ملی،
یا نقد به تمریناتش گرفته تا فشــار روی
او درباره دستیارانش و اصال هرچیزی که
قابل نقد است .این اقتضای شغل اوست؛
شغلی که مسئولیت نیمکت مستعدترین
تیم قاره آسیا را به کســی می دهد ،پول
کالن به او میرســاند و در ســوی مقابل،
این شخصیت را زیر انواع و اقسام فشارها
میگذارد .سرمربی الهالل و پرسپولیس

و اســتقالل هم زیر چنین فشــارهایی
هستند؛ چون فشار روی مربیان تیم های
بزرگ ،فشار ذاتی و طبیعی است و نه فشار
مربوط به یک بازی؛ مثال شاید بتوان گفت
فشاری که وینفرد شــفر در بازی دومش
روی نیمکت استقالل حس کرده ،بیشتر
از فشاری بوده که سرمربی یک تیم پایین
جدول در کل بازیهای فصل تجربه کرده.
حاال مســئله اینجاســت که وقتی ما
نیمکت تیم ملی را به یک مربی میدهیم
آن هم با دستمزد کالن ،در واقع از یک سو
اعتماد فنی به او کرده ایم و از طرف دیگر
اعتماد به تواناییش در واکنش نشان دادن
به شرایط سخت و فشارها .ما به کارلوس
کیروش اعتماد کردیم وقتی تیم ملی با
آرژانتین در جام جهانی بازی داشت.
االن هم اعتماد داریم که کیروش یک
گزینه عالی اســت برای تقابل با اسپانیا و
پرتغال؛ اما خب مــا باید جدا از  ۹۰دقیقه
ها ،بــه واکنش های رســانه ای و روانی و
رفتاری ســرمربی تیم ملی هــم اعتماد
داشته باشیم .مربی میلیون دالری ،پول

میگیرد که فشاری از نوع فشار دوشنبه
شــب و اعتراضات علی کریمی را تحمل
کند و واکنش درست به آن نشان بدهد.
میشــود این موقعیت را مقایسه کرد
بــا آنچه برانکــو از چند ماه قبــل از جام
جهانی  ۲۰۰۶تا لحظه ســوت پایان بازی
آخر تجربه کرد .تجربه نشان داده در این
شــرایط حتی اگر چند ماه طول بکشد،
بهترین واکنش سکوت نسبی یا به سمت
آرامش کشــاندن چالش هاســت؛ چون
مربی نمیتواند همه منتقدانش را مجبور
به سکوت کند.
همانطور که گواردیوال ســال پیش در
سیتی نمیتوانســت منتقدانش را ساکت
کند .مگر سرمربی رئال مادرید هر هفته با
هزاران توییت و ترول و کنایه و استهزا در
مورد بنزما مواجه نیست؟ آیا زیدان در این
شرایط میتواند برود یقه گری لینه کر که
بارها کیفیت بنزمــا را نقد کرده را بگیرد؟
یا با خبرنگاران اســپانیایی درگیر شود؟
رئیس باید در سخت ترین شرایط رئیس
بماند و اصوال برای همین اســت که نفس
ریاســت کردن بر مجموعه های بزرگ،
دستمزدهای کالن به همراه دارد.
ریاست آدم را پیر و فرسوده میکند؛ به
همین دالیل .کیروش حاال در موقعیتی
قرار گرفته که هرگــز در ایران تجربه اش
نکرده بود .موقعیتی که البته که متناسب
با دســتاوردهای خوب او بــرای تیم ملی
نیست؛ اما واقعا فشارهای این روزها بیشتر
از فشار بازی با آرژانتین در جام جهانی از
چند روز قبل از بازی تا لحظه سوت پایانش
نبوده .اگر کیروش آن فشــار را به خوبی
تحمل کرد و از پس آن برآمد ،قطعا توانایی
اینکه از پس این موج بلند خرد کننده هم
بربیاید ،در وجودش هست.
آنچه از کــیروش در واکنش به علی
کریمی دیدیم ،متناســب با چهره قوی و
برنــده او در بازیهای بزرگ تیم ملی نبود؛
به همین دلیل حاال کیروش در واکنش
های عمومی به برنامه دیشب ،طوری مورد
حمله واقع شده که حامیانش هم شجاعت
دفاع از او را ندارند .در این باره خوب است به
رفتار عادل فردوسی پور در برنامه دیشب
دقتکنید.

خادم :به امریکا نمی رویم

کشتی روی ریل سیاست
 Pموضوع باخت کریمی پیچیده تر شد

رئیس فدراسیون کشتی آخرین شرایط احتمال
حضورکشورماندررقابتهایجامجهانیکشتیآزاد
در آمریکا را تشریح کرد.
رسول خادم درباره میزبانی رقابتهای کشتی آزاد
و فرنگی جام تختی در ماهشهر و تبریز اظهار داشت:
سیســتم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی با رویکرد
جدید در ســال  2018فعال شــده و این اتحادیه در
اجرای آزمایشی این سیستم 4 ،تورنمنت در کشتی
آزاد و 4تورنمنت در کشتی فرنگی را تحت پوشش قرار
داده است .بر همین اساس نیز مسابقات کشتی فرنگی
جام تختی مورد توجه اتحادیه جهانی قرار گرفت.
وی افزود :االن با توجه به شرایط امنیتی و سیاسی
که در منطقه وجود دارد ،شاهد حضور  15 ،14کشور
در ایران برای شــرکت در یــک تورنمنت بودیم .این
در حالی بود که این تورنمنت ،یک مســابقه قهرمانی
جهان یا جام جهانی نبود .همچنین این تعداد کشور
 3 ،2برابر شرکت کنندگانی است که در یک تورنمنت
اروپاییحضورپیدامیکنند.
رئیس فدراسیون کشــتی درباره موضوع تعویق

رقابتهای جام جهانی کشــتی فرنگــی که قرار بود
اردیبهشت ماه در کشــورمان برگزار شود ،گفت :در
جلسههیئترئیسهاتحادیهجهانی،اعضابهایننتیجه
رســیدند که جام جهانی کشــتی فرنگی در ایران به
فاصله  15روز پس از جام جهانی کشتی آزاد در آمریکا
برگزار شود .در ادامه متوجه شدیم که اتحادیه جهانی،
تاریخ میزبانی ما را در تقویم قرار نمیدهد .ما فهمیدیم
که روســیه به دنبال جابهجایی زمــان میزبانی ما به
دلیلی میزبانیاش در قهرمانی اروپا اســت که فاصله
 10روزه با میزبانی ایران دارد .در واقع به همین دلیل
کشورهای اروپایی نمیتوانسند در جام جهانی کشتی
فرنگیشرکتکنند.مانیزبههمیندلیلحاضرشدیم
که میزبانیمان را در فاصله  3 ،2روز پس از جام جهانی
کشتی آزاد داشته باشیم تا اروپاییها به ایران بیایند.
خادم ادامه داد :اتحادیه جهانی در این باره اعالم
کرد که تعویق جام جهانیکشتی فرنگی قطعی است و
ما هم گفتیم که تیم ملی در جام جهانی آمریکا شرکت
نخواهــد کرد .این آخرین مکاتبهای بود که دیشــب
صورت گرفت .اگر اتحادیه جهانی اصرار بر تغییر زمان

جام جهانی کشتی فرنگی در ایران داشته باشد ،ما هم
درمسابقاتآمریکاشرکتنمیکنیم.
وی که با برنامه «تهران ورزشــی» در رادیو تهران
گفتوگو میکرد ،درخصوص پرونده علیرضا کریمی
اظهار داشــت :این موضــوع فراتــر از بحث کمیته
بینالمللی المپیک بوده و یک مسئله بغرنج و پیچیده
است .برخی میگویند که سابقه این موضوع سالها
در ورزش کشور وجود داشــته و همواره حل و فصل
شده است ،اما این بار در یک شرایط غیر معمول قرار

گرفتهایم .ما توانستیم تا حدود زیادی زمان بخریم و
موضوع تعلیق را که  IOCپیگیــری میکرد ،عقب
بیندازیم که همین مســئله ،فضا را آرام کرد .در حال
حاضر هم منتظریم درباره علیرضا کریمی ،مربیاش و
کشتی ایران اظهار نظر رسمی صورت بگیرد .ما در این
موضوع همه بلیتهایی را که در این چند سال ذخیره
کرده بودیم ،هزینه کردیم تا دچار تعلیق نشــویم .به
زودی هم جمع بندی نهایی  IOCو اتحادیه جهانی
کشتی را خواهیم داشت.

اسکی باز زن ایرانی :

ما در ایران فقط  3ماه برف داریم

شعار علیه سرمربی تیم ملی
قبل از بازی پرسپولیس

تماشاگران پرســپولیس پیش از آغاز بازی
دیروز این تیم در لیگ قهرمانان آسیا به تشویق
شدیدعلیکریمیپرداختند.
به گزارش مهر ،تماشاگران حاضر در ورزشگاه
آزادی به تشــویق پررنگ علی کریمی سرمربی
سپیدرود رشت و ملی پوش اسبق پرسپولیس
پرداختند و شعارهایی را علیه کارلوس کی روش
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران سر دادند.

چهارشنبه25بهمن  1396شماره 3899

«ســمانه بیرامی باهر» در دور مقدماتی اسکی صحرانوردی المپیک
آخر شد ،اما به عنوان تنها زن در تیم اسکی صحرانوردی ایران با افتخار از
خط پایان عبور کرد.
به گــزارش خبرگزاری رویتــرز ،بیرامــی باهر ملیپوش اســکی
صحرانوردی و نخســتین نماینده ایران دیروز سه شنبه در دور مقدماتی

المپیک زمســتانی پیونگ چانگ کره جنوبی در رشته اسپرینت با ثبت
زمان چهار دقیقه و  47ثانیه و  91صدم ثانیه در جایگاه  68قرار گرفت و از
صعود به مرحله بعد بازماند.بیرامی باهر با پوشش حجاب در سرمای کره
جنوبی ،بیش از یک دقیقه و نیم دیرتر از اســتینا نیلسون از سوئد به خط
پایان رسید ،اما غرور خود را حفظ کرد.
وی با اشــاره به اینکه ایرانی ها در سراسر جهان در این افتخار سهیم
هستند ،گفت :اینجا از ایران خیلی سردتر است .به خودم افتخار می کنم.
این بانوی ایرانی در اولین حضور خود در بازی های المپیک از نفرات اول
کامال عقب بود ،اما جمعیت تماشاگران با عبور او از خط پایان مسابقه این
ورزشکار را به شدت تشویق کردند.
وی گفــت :هیجان زده شــدم ،چون اولین تجربه مــن در بازی های

المپیک اســت .اینجا قهرمانان بزرگی هستند و مسابقات خیلی مهمی
اســت .بیرامی افزود :در مقایسه با سایر رقبا ضعیف تر هستم .آنها خیلی
قویترند .ما در ایران فقط سه ماه برف داریم و امکان تمرین در تمام طول
سال نیست .بیرامی که در مسابقه آزاد  10کیلومتر هم شرکت می کند،
با اشــاره به خوشــحالی خانواده اش گفت :خانواده ام بــه همه گفته اند
دخترشان به المپیک رفته و خیلی خوشحال هستند.در این دوره از بازی
ها در کره جنوبی «ســید ستار صید» و «ســمانه بیرامی باهر» در رشته
اسکی کراس کانتری و «محمد کیا دربندســری» و «فروغ عباسی» در
گ چانگ در شمال کره جنوبی
رشته اسکی آلپاین حضور دارند.شهر پیون 
از  ۹تا  ۲۵فوریه ( ۲۰بهمن تا  ۶اســفند مــاه) میزبان بازیهای المپیک
زمستانی 2018است.

11

منهای فوتبال

دوچرخه سواران ایران
از میانمار به مالزی رفتند

تیم ملی دوچرخه ســواری نیمه استقامت
ایران ،دیروز (ســه شــنبه) با پایان رقابت های
جادهای قهرمانی آســیا در میانمار این کشور را
به مقصد مالزی و شرکت در مسابقات دوچرخه
سواریپیستقهرمانیترککردند.
به گزارش ایرنا از فدراسیون دوچرخه سواری،
با توجه به پایان رسیدن مسابقات قهرمانی آسیا
 2018در بخش جاده ،ملی پوشــان استقامت و
نیمه استقامت کشورمان از یکدیگر در فرودگاه
میانمارجداشدند.
تیم ملی دوچرخه سواری سرعت کشورمان
نیز 12بهمن با هدف برگزاری اردوی تدارکاتی به
کشور مالزی اعزام شده است .مسابقات قهرمانی
آسیا پیست نیز از روز  27بهمن لغایت  2اسفند
در شهر نیالی کشور مالزی برگزار می شود.

تیم ملی بوکس
به بلغارستان می رود

تیم ملی بوکس ایران با ترکیب هفت بوکسور
روز شــنبه  ۲۸بهمن عــازم تورنمنت صوفیه
بلغارستانمیشود.
تیمملیبوکسکشورمانباترکیب ۷بوکسور
بامداد شــنبه  ۲۸بهمن عــازم صوفیه پایتخت
بلغارستان میشــود تا در تورنمنت این کشور
حضور پیدا کند .هدف از شــرکت ملی پوشان
بوکس در ایــن رویداد آمادگی بــرای بازیهای
آسیایی ۲۰۱۸جاکارتا عنوان شده است.
رضا سلیمانی فر در وزن -۵۲کیلوگرم ،سجاد
محمدپور در وزن  -۵۶کیلوگرم ،دانااســماعیل
زاده در وزن  -۶۴کیلوگرم ،سجاد کاظم زاده در
وزن  -۶۹کیلوگرم ،شاهین موسوی در وزن -۷۵
کیلوگرم ،ساالر غالمی در وزن  -۹۱کیلوگرم و
ایمان رمضان پــور در وزن  +۹۱کیلوگرم نفرات
اعزامیبهتورنمنتصوفیهبلغارستانهستند.
سفر ملیپوشــان بوکس ایران به بلغارستان
 ۱۰روز به طول می انجامد و تیــم ایران بامداد
هشتماسفندبهکشوربازمیگردد.

دلیل غیبت سرمربی
تیر و کمان در مسابقات جهانی

به گفته سخنگوی فدراســیون تیروکمان،
ســرمربی کرهای تیم ملی به دلیل آمادهسازی
کمانداران برای رویدادهای آسیایی در ترکیب
کادر فنی تیم اعزامی به مســابقات جهانی قرار
نگرفتهاست!
تیم ملی تیروکمان ایــران به منظور حضور
در مسابقات داخل سالن قهرمانی جهان بامداد
امروز سه شنبه عازم یانکتون آمریکا شد .این تیم
با ترکیبی متشکل از ۹کماندار ریکرو و کامپوند
در دو دو رده سنی بزرگســاالن و جوانان در این
دوره مســابقات جهانی شــرکت خواهد .بهزاد
پاکزاد (مربی کامپوند) تنها مربی اعزامی با این
تیم  ۹نفره است در حالیکه «پارک میوک وون»
ســرمربی کره ای تیم ملی تیروکمان در تهران
حضور دارد!«دلیل غیبت سرمربی تیم ملی کره
ای تیم ملی تیروکمان در ترکیب تیم اعزامی به
مسابقات جهانی آمریکا چیست؟» ،محمودزاده
سخنگوی فدراسیون تیروکمان در پاسخ به این
پرسش مهر گفت :اولویت فدراسیون تیروکمان
رویدادهای آسیایی است و آماده سازی بیشتر و
بهتر کمانداران برای حضور در این رقابت ها که
اتفاقا شانس کسب مدال در آنها را هم داریم.

اسکیتبازژاپنینخستیندوپینگی
بازیهایالمپیکزمستانی

تســت دوپینگ یــک ورزشــکار ژاپنی در
بازیهــای زمســتانی پیونگچانــگ مثبت
اعالم شد.
به گزارش فارس ،کی سیاتو اسکیتباز ژاپنی
که در بازیهای زمستانی پیونگچانگ شرکت
داشــت ،نخستین ورزشــکاری است که تست
دوپینگشمثبتاعالمشد.
تست دوپینگ این ورزشکار  21ساله خارج
از مسابقات مثبت شده اســت .این اسکیتباز
باید دهکده ورزشکاران را ترک کند .سرپرست
کاروان ژاپن اعالم کرد از مثبت شــدن تســت
دوپینگ ورزشکار این کشور متعجب شده است.
براساس اعالم وی ســیاتو شب گذشته دهکده
ورزشکاران را ترک کرده است .سیاتو در این باره
اظهار داشت :من واقعا شــوکه شدم .هیچ وقت
تالشی برای دوپینگ نکردم .من هرگز استروید
اســتفاده نکردم و نیازی به چنیــن داروهایی
نداشــتم بنابراین هیچ انگیزهای برای استفاده
از این داور وجود نداشــت.وی افزود :میخواهم
بیگناهی خــودم را ثابت کنــم اما نمیخواهم
مســئولیت این کار را به گردن تیــم بیندازم به
همیندلیلاینتصمیمراپذیرفتم.

