
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
ورزشی 8

 تمدید قرارداد سرمربی 
تیم فوتبال پرسپولیس در حال انجام است

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید در 
مورد تمدی��د قرارداد با مدیران باش��گاه صحبت 
کرده و ای��ن کار در حال انجام اس��ت.به گزارش 
ایس��نا، برانکو ایوانکوویچ که روزدوش��نبه برای 
جلسه با مس��ئوالن باشگاه پرس��پولیس به دفتر 
ای��ن باش��گاه رفته ب��ود، بعد از جلس��ه در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: جلس��ه معمولی داشتیم و 
در م��ورد تمام موضوعات جاری صحبت کردیم. 
مهم ترین مساله ها بحث مالی بازیکنان، زیرساخت  
باش��گاه، بازی با سپیدرود و مخصوصا میل برای 
پیروزی بود که صحبت کردی��م. اگر این بازی را 
ببریم، رکورد جدیدی ثبت خواهیم کرد.س��رمربی 
پرس��پولیس ادامه داد: همچنی��ن در مورد تمدید 
ق��رارداد ه��م صحبت هایی کردیم و ای��ن کار در 
حال انجام است.برانکو در مورد بازی چهارشنبه 
تیمش با س��پیدرود نیز خاطرنش��ان ک��رد: بازی 
سختی خواهیم داشت. آن ها مقابل فوالد شکست 

خوردند، اما بسیار خوب بودند. 

نگرانی روس ها از سوارس!
روس ها پس از هم گروهی با اروگوئه نگران 
لوییس س��وارس هستند.به  گزارش  ایسنا  و  به نقل 
از مارکا، رس��انه های روسی پس از مشخص شدن 
ه��م گروهی با اروگوئه در ج��ام جهانی ۲۰۱۸ از 
این اتفاق خوش��حال نشدند. میزبان جام جهانی با 
تیم های اروگوئه، مصر و عربس��تان هم  گروه شد و 
در گروه زندگی قرار گرفت. روس ها ترسناک ترین 
حریف خود را در تیم اهل آمریکای جنوبی می دانند. 
آنها تنها از هوش��مندی لوییس س��وارس، مهاجم 
مش��هور این تیم نمی ترسند.  اسپورت اکسپرس در 
تحلیل گروه A مسابقات تیتر زد: سوارس ما را گاز 
نگیر!نکته قابل توجه در تیم   ملی اروگوئه این است 
که اغلب بازیکنان برجسته این تیم مانند سوارس 
از مرز ۳۰ س��الگی رد شدند و جام جهانی ۲۰۱۸ 
آخرین فرصت شان برای حضور در باالترین سطح 
مسابقات جهانی اس��ت.گاتزتا درباره تیم اروگوئه 
نوش��ت: اروگوئه ای ها شانس اول گروه A هستند 
و ب��ه احتمال فراوان در جای��گاه اول قرار بگیرند. 
ادینس��ون کاوانی، لوییس سوارس و دیگو گودین 
از بازیکنان برجس��ته این تیم هستند.روسیه بازی 
افتتاحیه را برابر عربس��تان برگزار می کند و سپس 
به مصاف مصر می رود. سایت لنتا نوشت: ساکنان 
این شهر روسی می توانند با چشمان خود ببینند که 
س��وارس، گئورگی ژیکیا، ویکتور واسین و دیگر 
مدافعان روسیه را گاز می گیرد.با این حال  اسپورت 
اکسپرس امیدوار است که سوارس دیگر مانند جام 

جهانی گذشته مدافعان حریف را گاز نگیرد. 

خبرنامه

 چرا قدرت های فوتسال جهان 
به ایران نمی آیند؟

در حال��ی تیم های روس��یه، قزاقس��تان و 
آذربایج��ان برای ش��رکت در تورنمنت اصفهان 
به ایران  آمده اند ک��ه پیش از این از قدرت های 
برت��ر جهان برای حضور در این مس��ابقات نام 

برده می شد.
ب��ه گزارش ایس��نا، تورنمن��ت چهارجانبه 
اصفهان با حضور تیم های ملی فوتس��ال ایران، 
روسیه، قزاقستان و آذربایجان در حال برگزاری 
اس��ت ام��ا پیش تر ق��رار بود تیم ه��ای دیگری 
 برای برگ��زاری این تورنمنت به ای��ران بیایند. 
عباس ترابیان که مس��وول دعوت از تیم هاست، 
ابتدا از ارس��ال دعوت نامه ب��ه تیم های پرتغال، 
اس��پانیا، آرژانتی��ن و برزیل ب��رای حضور در 
ای��ران خبر داد و با وجود این که بارها به قطعی 
بودن شرکت تیم های آرژانتین و پرتغال در این 
تورنمنت اش��اره کرده بود، دو تیم قزاقس��تان و 

آذربایجان جایگزین شدند.
بر اساس این گزارش، روسیه نیز بر اساس 
برنامه هرس��اله، حریف همیشگی فوتسال ایران 
اس��ت.اما دلیلی که برای نیامدن تیم های برتر به 
ایران مطرح ش��ده، برگزاری لیگ کش��ورهای 
خارجی اس��ت. عب��اس ترابیان گفت��ه تیم هایی 
مثل پرتغال، آرژانتین، اس��پانیا و برزیل به ایران 
نمی آیند چ��ون بازیکنان ش��ان در لیگ  باید به 
میدان برون��د.در این میان اما با انتش��ار برنامه 
بازی های دوس��تانه ملی، ادع��ای رییس کمیته 

فنی نقض می شود. 
تیم ه��ای ملی آرژانتین، پرتغال و اس��پانیا 
قرار است از سوم تا هشتم بهمن مقابل تیم های 
رقیب ای��ران، یعنی ژاپن و تایلن��د قرار گیرند. 
آرژانتی��ن قهرم��ان جام جهان��ی ۲۰۱۶ ک��ه به 
درخواس��ت ایران پاسخ منفی داده  بود، به ژاپن 
می رود تا دو بازی با تیم ملی این کش��ور انجام 
دهد.همچنین اس��پانیا س��وم بهمن در مادرید با 
تایلن��د مصاف ک��رده و پرتغال ه��م پنجم بهمن 
در ش��هر ریوماریو با تایلن��د بازی خواهد کرد.

بنابرای��ن دلیل نیامدن ای��ن تیم ها به ایران را در 
جای دیگری باید جس��ت وجو ک��رد. این اتفاق 
ممکن اس��ت به دلیل مش��کل مالی فدراس��یون 
فوتبال ایران و برنیامدن از عهده پرداخت هزینه 
بازی دوستانه با این تیم ها باشد اما مطرح کردن 
هرساله بازی با تیم های بزرگ، از نکات عجیب 
ماجراست. فوتس��ال ایران در سال های اخیر به 
جز بازی تکراری با روس��یه، دی��دار تدارکاتی 
بزرگی نداش��ته اما موضوع دع��وت از تیم های 
برت��ر مثل برزیل، اس��پانیا، پرتغ��ال و آرژانتین 

همیشه در رسانه ها داغ است!

خبرنامه

س��هراب مرادی ملی پوش دس��ته ۹۴ کیلوگرم 
ایران، با مهار وزنه ۲۳۳ کیلوگرم، یک کیلوگرم رکورد 
دوض��رب و با ثبت وزن��ه ۴۱۷ کیلوگرم ۴ کیلوگرم 
رکورد جهان را ارتقاء داد. به گزارش تفاهم، هفتمین 
روز رقابت های وزنه برداری قهرمانی بزرگس��االن 
جهان در آناهیم آمریکا با رقابت گروه A دس��ته ۹۴ 
کیلوگرم پیگیری ش��د. در این وزن س��هراب مرادی، 
قهرمان جهان و المپیک دس��ت ب��ه کار بزرگی زد و 
ضمن کسب سه نشان ارزشمند طالی جهان، رکورد 
دوضرب و مجموع جهان را ارتقاء داد.سهراب مرادی 
ک��ه با ثبت وزنه ۱۸۴ کیلوگرم در حرکت یک ضرب 
طال گرفته ب��ود، در حرکت دوضرب نی��ز ابتدا وزنه 
۲۲۰ کیلویی را باالی س��ر برد و سپس برای دومین 
مرتبه وزنه ۲۳۳ کیلوگرم��ی را به نام خود ثبت کرد 
تا یک کیلوگرم رکورد س��یمون کولچی از لهستان را 
که در مسابقات جهانی ۲۰۰۰صوفیا ثبت شده بود را 
ارتق��اء دهد و در مجموع هم با ۴۱۷ کیلوگرم رکورد 
شخصی خودش را به میزان ۴ کیلوگرم افزایش دهد.

سید ایوب موسوی دیگر ملی پوش دسته ۹۴ کیلویی 
کشورمان نیز که در حرکت یک ضرب وزنه ۱۷۱ را 
مهار ک��رد و در جایگاه پنجم قرارگرفت، در حرکت 
دوضرب ابتدا وزنه ۲۰۸ کیلویی را باالی سر برد و در 
دومین حرکت  هم وزنه ۲۱۴ کیلوگرمی را مهار کرد 
تا با مجموع ۳۸۵ کیلوگ��رم به دو مدال نقره حرکت 

دوضرب و مجموع دست یابد.فرخودبیک سوبیروف 
از ازبکس��تان که درحرکت یک ض��رب با ثبت وزنه 
۱۸۳ کیلوگرم به مدال نقره دست یافته بود در حرکت 
دوضرب سه بار پیاپی وزنه های درخواستی خود را 
مهار نکرد تا از گردونه مس��ابقه حذف شود.عملکرد 

نفرات برتر دسته ۹۴ کیلوگرم به شرح زیر است:
حرکت یک ضرب:

۱- س��هراب م��رادی )ای��ران(: ۱۸۴ کیلوگرم 
)مدال طال(

۲- فرخودبیک س��وبیروف )ازبکستان(: ۱۸۳ 
کیلوگرم )مدال نقره(

 ۱۷۶ دیژبالیس)لیتوان��ی(:  آئوریم��اس   -۳
کیلوگرم )مدال برنز(

حرکت دوضرب:
۱- س��هراب م��رادی )ای��ران(: ۲۲۳ کیلوگرم 
)مدال طال(۲- فارس الب��اخ )قطر(: ۲۲۰ کیلوگرم 

)مدال نقره(
۳- سید ایوب موسوی )ایران(: ۲۱۴ کیلوگرم 

)مدال برنز(مجموع:
۱- س��هراب م��رادی )ای��ران(: ۴۱۷کیلوگرم 

)مدال طال(
 ۳۸۸ دیژبالیس)لیتوان��ی(:  آئوریم��اس   -۲

کیلوگرم )مدال نقره(
۳- سید ایوب موسوی )ایران(: ۳۸۵ کیلوگرم 

)مدال برنز(
در پای��ان رقابت ه��ای دس��ته ۸۵ کیلوگ��رم 
وزنه ب��رداری قهرمان��ی ۲۰۱۷ جه��ان آمری��کا، 
کیانوش رس��تمی در حرکت دوضرب ناکام ماند و 

میری با مجموع ۳۴۸ کیلوگرم هفتم شد.
پ��س اینکه کیانوش رس��تمی در حرکت یک 
ضرب توانس��ت وزنه ۱۷۴ کیلویی را مهار کرد و 
مدال نقره گرفت در حرکت دوضرب دو مرتبه وزنه 
۲۱۲ کیلوگ��رم و یک بار نیز وزنه ۲۱۵ کیلویی را 
نتوانس��ت مهار کند تا کار خود را در رقابت های 
جهانی آناهیم با یک مدال نقره حرکت یک ضرب 
به پایان برس��اند.علی میری نیز با ثبت وزنه ۱۵۵ 
کیلویی در جایگاه هفتم قرار گرفته بود، در حرکت 
دوضرب ابتدا وزنه ۱۹۳ کیلویی را باالی س��ر برد 
ول��ی در مرتبه دوم و س��وم وزنه ۲۰۱ کیلوگرم را 
نتوانست به درستی مهار کند و در حرکت دوضرب 
شش��م ش��د و با مجموع ۳۴۸ کیلوگرم در جایگاه 

هفتم قرار گیرد.

در رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان؛

»سهراب مرادی« دو رکورد جهان را شکست
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بگوویچ روی لبه تیغ 
گل گهر، تیمی که فصل گذشته تا آخرین هفته مدعی صعود به لیگ 
 برتر فوتبال بود در این فصل ش��رایط مناس��بی ندارد. به گزارش مهر، 
انتظار مس��ئوالن باش��گاه و هواداران باش��گاه گل گهر در س��یرجان 
برآورده نش��ده و این تیم ش��رایط مطلوبی در رقابت های لیگ دسته 
اول ندارد. سیرجانی ها در هفته شانزدهم در یک بازی خانگی مغلوب 

شدند تا شرایط بحرانی آنها بحرانی تر شود.
س��رمربی کروات و کهنه کار این تیم از محبوبیت نزد هواداران و 
مقبولیت نزد مدیران باشگاه برخوردار نیست و تغییرات انتظار نیمکت 
ای��ن تیم را می کش��د. هفته هاس��ت هواداران تیم گل گه��ر در جریان 
دیدارهای خانگی خود خواس��تار برکناری بگوویچ هس��تند و بارها 
صدای خود را به گوش مسئوالن تیم رسانده اند. شکست خانگی آنها 
مقابل برق ش��یراز در هفته شانزدهم شرایط را برای ادامه کار بگوویچ 
س��خت تر از همیش��ه کرد. پیگیری ها در این خصوص نشان می دهد 
مسئوالن باشگاه به زودی جلسه ای سرنوشت ساز با بگوویچ برگزار 
کرده تا تکلیف ادامه همکاری او با این تیم مشخص شود.نماینده شهر 
س��یرجان در لیگ دس��ته اول روز یکش��نبه در ورزشگاه خانگی اش 
مقابل برق جدید شیراز به میدان رفت و در این دیدار خانگی با نتیجه 

۲ بر یک مغلوب شد.

هیچ اختالفی با کی روش نداریم
 رئیس فدراس��یون فوتبال با تاکید بر اینکه تیم ملی برای حضور پرقدرت در جام جهانی دو بازی مهم برگزار خواهد کرد گفت: قطعا 
در نشست با کی روش این دیدارها را نهایی می کنیم. به گزارش مهر، مهدی تاج در حاشیه دیدار با رئیس فدراسیون فوتبال آلبانی گفت: 
در دس��تور کار ما گس��ترش فعالیت های بین المللی با کش��ورهای متعددی قرار دارد و در این راستا با کشورهای مختلفی تفاهم نامه امضا 
کردیم و در حال اجرای آنها هس��تیم. وی ادامه داد: الزمه موفقیت تیم ملی در جام جهانی برگزاری دیدارهای تدارکاتی خوب بود. ما در 
این راستا یکی از بهترین کمپ های مسکو را برای تیم ملی در نظر گرفته ایم. این کمپ قبل از این برای تیم ملی ایتالیا بود اما بعد از اینکه 
نتوانستند به جام جهانی صعود کنند ما قراردادش را امضا کردیم. مهدی تاج ادامه داد: قطعا تیم ملی ایران دو بازی بسیار قوی برگزار خواهد 
کرد. ما دو جلسه با کی روش در مسکو داشتم و بحث های متفاوتی داشتیم و ادامه اش را هم انجام خواهیم داد. تیم های مد نظر را ما به 
سرمربی تیم ملی معرفی می کنیم و این کی روش است که تصمیم نهایی را می گیرد. رئیس فدراسیون فوتبال در مورد تالش های صورت 
گرفته برای حل مشکل میزبانی با عربستان گفت: ما باید از حیثیت و امنیت کشور دفاع کنیم. ما در کشورمان امنیت باالیی وجود دارد. تمام 
کشورهایی که در کمیته مسابقات هستند به ایران آمده بودند که دیده بودند ایران کشور امنی است. فوتبال آسیا نباید بپذیرد که میزان میانگین 
تماشاگرانش پایین بیاید. اگر ای اف سی حق میزبانی را نپذیرد قطعا کیفیت را هم از بین خواهد برد. مهدی تاج در مورد جلسه با کارلوس 
کی روش گفت: فدراس��یون اصولی برای خودش دارد که باید رعایت ش��ود. قراردادی بین ما و فدراسیون است که باید اجرا شود. جلسات 
متعددی با ایشان داشتیم و طبیعی است که اختالف نظرهایی بوجود بیاید اما االن مشکل خاصی نداریم. وی ادامه داد: ما باید تمام توان و 
تالشمان را بکنیم که تیم ملی در ۲۷۰ دقیقه ای که در جام جهانی پیش رو دارد سربلند باشد و مردم راضی باشند و بپذیرند که فوتبال ما 
رشد کرده است. برای همین باید تالش زیادی داشته باشیم تا تیم ملی بتواند برای حضور در جام جهانی آماده شود.رئیس فدراسیون فوتبال 
در ادامه خاطرنشان کرد: همه باید برای حمایت از تیم ملی یکدست باشند. کسانی هم که انتقاد می کنند قطعا ایران را دوست دارند و برای 
کشور زحمت کشیده اند. باید به بهترین شکل از ایران دفاع کنیم. اگر خطایی صورت گرفته است ما باید در موردش توضیح بدهیم. برخی 

موارد هم افراد با یکدیگر اختالف سلیقه دارند. ما مکلف هستیم که در مواردی که سوال وجود دارد پاسخ بدهیم. 

    


