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تیم ملی تکواندو، بزرگتر می خواهد
عضو شورای فنی تکواندو گفت: در خصوص 
تغییر کادر فنی نباید عجوالنه رفتار کرد، باید پس 
از استماع گزارش بی باک و بررسی عملکرد وی 
تصمیم منطقی و به دور از احساس گرفت. یوسف 
کرمی با بیان مطل��ب فوق به خبرنگار مهر گفت: 
رقابت های گرندپری و قهرمانی جهان میدان های 
س��ختی اس��ت که نمی توان انتظار داشت در همه 
این تورنمنت ها مدال های رنگارنگ کسب شود. 
مهدی بی باک به عنوان سرمربی تیم ملی باید در 
شورای فنی گزارش عملکرد یک سال گذشته را 
ارائه دهد و اگر اعضای شورا به این نتیجه برسند 
که روند تیم ملی خوب اس��ت که وی به کار خود 
ادام��ه خواه��د داد و در غیر اینص��ورت تصمیم 

جدیدی اتخاذ می شود. 
وی در پاس��خ به این سئوال که مشکل تیم 
ملی با تغییر س��رمربی حل خواهد ش��د یا خیر؟ 
پاسخ داد: اصل جریان همین نکته است که تغییر 
سرمربی تیم ملی همه  مشکالت را حل نمی کند 
 و ب��ا این تفکر راه را به بی��راه رفته ایم. من فکر 
م��ی کنم تیم مل��ی یک بزرگتر نیاز دارد. کس��ی 
که بتوان��د به لحاظ تجربی در واقع حس��اس به 
مل��ی پوش��ان و کادر فنی کمک کند. ش��خصی 
مانند ذوالقدر با س��ال ها تجرب��ه در میدان های 
جهانی و المپیک چرا باید خانه نشین باشد؟ چرا 
نمی توانی��م از توانایی های هادی س��اعی بهره 
ببریم؟دارنده مدال برن��ز المپیک آتن ادامه داد،با 
تغییر کادر فنی چیزی تغییر نمی کند، من معتقدم 
تکوان��دو باید به وفاق و همدلی رس��یده و همه 
کس��انی که می توانند به تکوان��دو ایران خدمت 
کنن��د، دور یک میز جمع ش��ده و با خرد جمعی 

این رشته را به جایگاه اصلی خود بازگردانند.

کریمی، سرمربی تیم فوتبال سپیدرود:

گرفتن یک امتیاز خارج از خانه خوب است 
سرمربی تیم فوتبال سپیدرود از کیفیت بازی 
تیمش برابر پیکان ابراز نارضایتی کرد و گفت: با 
این حال گرفتن یک امتیاز خارج از خانه خوب 
است. به گزارش مهر، علی کریمی پس از تساوی 
بدون گل تیمش برابر پیکان که عصر پنجشنبه و 
در هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر رقم خورد 
در م��ورد ای��ن بازی گفت: ما با امتی��از از بازی 
خ��ارج خانه می رویم و این خوب اس��ت اما از 
کیفیت بازی راضی نیس��تم و امیدوارم بهتر بازی 
کنیم و کیفیت ب��ازی ما باالتر برود.وی در مورد 
ش��رایط تیم��ش در جدول رده بن��دی نیز گفت: 
شرایط در انتهای جدول سخت است و باید بیشتر 
زحمت بکشیم و امیدوارم درپایان فصل به چیزی 

که می خواهیم برسیم. 

خبرنامه

زمان بازی کردن طارمی مشخص شد
س��رمربی تیم فوتبال الغرافه قطر تاکید کرد 
که مهدی طارمی بعد از پایان محرومیتش برای 

این تیم بازی می کند. 
به گ��زارش مه��ر، در حالی ک��ه گفته می 
ش��ود وضعیت قرارداد مه��دی طارمی با الغرافه 
قطر نامشخص اس��ت، بولنت- سرمربی الغرافه 
اعالم کرد طارمی از چهاردهم ژانویه این تیم را 
همراهی می کند.بولنت با بیان اینکه اشنایدر در 
لیس��ت بازی با االهلی قرار دارد درباره مهاجم 
ایران��ی گف��ت: طارمی بخاط��ر محرومیتش در 
لیس��ت بازی با االهلی نیس��ت ولی با ما تمرین 
می کند تا روز چهاردهم ژانویه که محرومیتش 
رفع ش��ود. همچنی��ن روزنامه الش��رق قطر در 
گزارش��ی به وضعیت تی��م الغراف��ه و بازیکنان 
جدی��د این تیم یعنی مهدی طارمی و اش��نایدر 
پرداخته و اعالم کرده اس��ت طارمی از یکشنبه 
هفته بعد و با اتمام محرومیتش می تواند الغرافه 

را همراهی کند. 

صعود قاطعانه آبی اناری ها
تیم فوتبال بارسلونا در دیدار برگشت خود 
مقابل س��لتاویگو در رقابت ه��ای جام حذفی 
باشگاه های اسپانیا جشنواره گل به راه انداخت 
تا صعودی قاطعانه به مرحله بعدی داشته باشد. 
به گزارش مه��ر، تیم های فوتبال بارس��لونا و 
س��لتاویگو بامداد دیروز دیدار برگش��ت خود 
در مرحله یک هش��تم نهای��ی رقابت های جام 
حذفی اسپانیا را در ورزش��گاه نوکمپ برگزار 
کردن��د که در پایان تیم بارس��لونا حریف خود 
را با نتیجه ۵ بر صفر شکس��ت داد.لیونل مسی 
در این بازی ۶۰ دقیق��ه در زمین حاضر بود و 
نفس تیم س��لتاویگو را گرفت. ستاره آرژانتینی 
در دقای��ق ۱۳ و ۱۵ دروازه حریف را باز کرد. 
جال��ب اینکه هر دو پ��اس گل را جوردی آلبا 

به مسی داد.
در دقیقه ۲۸ نی��ز نوبت به گلزنی جوردی 
آلبا رسید و این بار لیونل مسی با پاس استثنایی 
خود مدافع چپ بارس��لونا را در موقعیت عالی 
گلزنی قرار داد.لوئیس سوارز که یک گل سالم 
او را کمک داور به اش��تباه م��ردود اعالم کرده 
ب��ود در دقیقه ۳۱ گل چهارم آب��ی اناری ها را 
ب��ه ثمر رس��اند.در نیمه دوم بارس��لونا بازی را 
اداره کرد و در جس��تجوی گل پنجم بود که این 
اتف��اق در دقیقه ۸۶ با ضربه س��ر ایوان راکیتیچ 
رخ داد.بارس��لونا که در بازی رفت یک بر یک 
متوقف ش��ده ب��ود در مجموع ۶ ب��ر یک برنده 
 ش��د و قاطعانه راهی مرحل��ه یک چهارم نهایی 

کوپا دل ری شد.

خبرنامه

شکست تراکتورسازی برابر نفت تهران باعث 
شد تا آینده گل محمدی روی نیمکت سرمربیگری 
س��رخ های تبریزی بیش از پیش در هاله ای از ابهام 

قرار بگیرد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، تراکتورس��ازی در هفته 
نوزدهم لی��گ برتر فوتبال ایران با نتیجه ۲ بر صفر 
مقاب��ل تیم رده چهاردهمی نفت شکس��ت خورد تا 
عالوه بر صع��ود نفت به رده س��یزدهم، تبریزی ها 
نیز فاصله  خود با تیم های قعرنش��ین را کمتر ببینند.

یحیی گل محمدی، سرمربی فعلی تراکتورسازی که 
در ش��رایطی نامناسب و زمانی که تراکتورسازان از 
پنجره نقل و انتقاالتی محروم بودند، هدایت این تیم 
را پذیرفت تا بتواند نتایج خوبی با تراکتورس��ازی 
بگیرد، هم اکنون در ش��رایط سختی قرار دارد و از 
سه بازی قبل تنها یک امتیاز به دست آورده است.

تراکتورس��ازان که پس از پنجره نقل و انتقاالتی نیم 
فصل توانستند ۵ بازیکن سرباز بگیرند و دو بازیکن 
را نیز به لیس��ت تیم خود اضافه کنند، نتوانس��تند با 
یحیی گل محمدی نتایج خوبی را کس��ب کنند و در 
۴ بازی ابتدایی خود در نیم فصل دوم دو شکست، 

یک تس��اوی و تنها یک پیروزی را کسب کردند تا 
تراکتورس��ازان با انجام ۱۹ بازی و کسب ۲۱ امتیاز 
در جایگاه یازدهم باش��ند و تنها ۵ امتیاز با منطقه 

سقوط فاصله داشته باشند.
هواداران سرخ پوش��ان تبریزی از س��رمربی 
فعلی خود می خواهند به علت کسب نتایج ضعیف 
از س��مت خود اس��تعفا دهد اما ب��ا مصاحبه ای که 
گل محم��دی در نشس��ت خب��ری پ��س از دیدار 
تیم��ش برابر نفت تهران انج��ام داد او توپ را در 
زمین مدیریت این باش��گاه انداخت تا در صورت 
ناراض��ی ب��ودن مدی��ران تراکتورس��ازی وی را 
از س��مت خ��ود اخراج کنند. در ای��ن صورت هم 
هواداران به خواست دل شان می رسند و هم یحیی 
گل محم��دی می تواند تمام مبلغ ق��رارداد خود را 
از باش��گاه تراکتورس��ازی طلب کند.اما در مقابل، 
اخراج چیزی نیس��ت که مدنظ��ر مصطفی آجرلو، 
مدیرعام��ل تراکتوس��ازی تبریز و س��ایر اعضای 
هیات مدیره تراکتورس��ازی باش��د، زیرا آن ها از 
س��رمربی خود می خواهند، اس��تعفا دهد تا مجبور 
نباشند، پولی بیش از این را به گل محمدی بدهند.

در حال��ی ک��ه هنوز تکلی��ف اخراج یا اس��تعفای 
یحیی گل محمدی مش��خص نشده، به نظر می رسد 
هواداران و مدیریت این باش��گاه تبریزی، جانشین 
گل محمدی را نیز انتخاب کرده اند و به دنبال توافق 
با مصطفی دنیزلی- س��رمربی س��ابق پرس��پولیس 

هستند که سابق همکاری با آجرلو در پاس تهران 
را نی��ز دارد.حال باید دید در هفته جاری و دیدار 
تراکتورس��ازی مقابل سایپا گل محمدی کماکان در 
سمت خود باقی مانده یا سرمربی ترکیه ای محبوب 

تراکتوری ها جانشین او خواهد شد.

یحیی و تراکتورسازی؛ دوراهی استعفا و اخراج

 تجلیل فدراسیون کشتی 
از رفتار میرزاپور 

رفتار پهلوانانه احمد میرزاپور، کش��تی گیر اس��تان خراس��ان رضوی، 
به عن��وان "رفتار برگزی��ده پهلوانی" انتخاب ش��د.به گزارش ایس��نا، رفتار 
جوانمردانه احمد میرزاپور، پس از انجام دیدار فینال کش��تی پهلوانی س��ال 
۹۶ در مشهد و همراهی  و حضور وی در کنار جابر صادق زاده بروی تشک 
مس��ابقات در هنگام اهدای بازوبند پهلوان کشور، با توجه به شرایط خاص 
مس��ابقه فینال؛ رفتار بسیار ارزشمندی از سوی این کشتی گیر خراسانی بود؛ 

که مصداق رفتار پهلوانانه است.
وی که در ش��هر خود، در مقابل دیدگان تماش��اگران مشتاق خراسانی، 
که همگی به دنبال پیروزی او بودند، در شرایط اعتراض شدید مردم به نحوه 
قضاوت داوران، بازنده اعالم ش��د، برای کمک ب��ه حضور جابر صادق زاده 
و اجرای مراس��م اهدای بازوبن��د پهلوانی او و کاهش فض��ای ملتهب میان 
مردم عالقمند و معترض به نتیجه مس��ابقه، علیرغم ناراحتی ش��دید خود و 
اعتراضش ب��ه رای داوران، در کنار جابر صادق زاده قرار گرفت تا مراس��م 
اه��دای بازوبند رقیب��ش در فضایی آرام و بدور از اعتراضات ش��دید مردم 
ناراضی از نحوه قضاوت داوران، برگزار ش��ود.مردم کشتی دوست خراسان 
نی��ز با وج��ود ناراحتی و اعتراض خود، ب��ه احترام این رفت��ار جوانمردانه 
میرزاپ��ور، اجازه برگزاری مراس��م اهدای بازوبند به رقیب کش��تی گیر هم 

استانی خود را در فضایی مناسب دادند.
فدراسیون کشتی به همین دلیل، همزمان با رقابت های بین المللی کشتی 
آزاد ج��ام تخت��ی )روزه��ای ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه( در ش��هر تبریز، از احمد 

میرزاپور تقدیر ویژه ای را بعمل خواهد آورد.

مجموعه آزادی را ۵۰ سال جوان کردیم 
مدیر مجموعه ورزشی آزادی با اشاره به برنامه های مقاوم 
 س��ازی و بهسازی گفت: با اقدامات انجام شده و برنامه های

 تکمیلی، می توان ۵۰ س��ال دیگر از این مجموعه اس��تفاده 
کرد. س��ید حسن طباطبایی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه 
با توجه به قدمت ۵۰ ساله مجموعه ورزشی آزادی و فرسوده 
ش��ده بودن سازه این ورزش��گاه، نیاز به سبک سازی، مقاوم 
س��ازی و بهسازی آن به ش��دت الزم بود، در مورد اقدامات 
انجام ش��ده در این زمینه و نتیجه آن توضیح داد.وی تصریح 
ک��رد: در این زمین��ه مطالعات خوبی انجام ش��د. در حضور 
بهترین مهندسان هم بررسی های میدانی الزم و تست سازه را 

انجام دادیم و بر اس��اس نتایج به دس��ت آمده، شروع به کار کردیم به خصوص اینکه وزارت ورزش و شخص وزیر ورزش هم به 
این موضوع تاکید زیادی داشتند.مدیر مجموعه ورزشی آزادی با بیان اینکه کار مقاوم سازی از سه جایگاه شروع شد، خاطرنشان 
کرد: در کل حدود پنج ماه از آغاز کار برای س��بک س��ازی، مقاوم س��ازی و بهسازی مجموعه ورزشی آزادی می گذرد. طی این 

مدت سازه استادیوم را سبک کرده و وزن آن رابه یک سوم قبل رسانده ایم. 
بهسازی سکوهای استادیوم را هم آغاز کرده ایم. وی تاکید کرد: سازه استادیم آزادی سازه خاصی است. واقعا تک است و به کار 
کارشناسی خیلی دقیق نیاز داشت به همین دلیل سبک سازی، مقاوم سازی و بهسازی آن اینقدر زمان برده است. البته از این به بعد کار 
با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت به گونه ای که تا زمان برگزاری دربی برگشت، قطعا استادیوم یکصدهزار نفری آزادی به طور کامل 
آماده خواهد بود. طباطبایی با یادآوری اینکه هنگام برگزاری دربی رفت ،کار بهسازی و مقام سازی استادیوم آزادی را تازه آغاز کرده 
بودیم، گفت: هنگام دربی رفت بخشی از سکوهای تماشاگران تخریب شده بود و به همین دلیل امکان استفاده از تمام ظرفیت استادیوم 
وجود نداشت اما قطعا تا زمان برگزاری دربی برگشت )هفته بیست و پنجم لیگ برتر - ۱۰ اسفندماه( استادیوم به طور کامل قابل استفاده 
خواهد بود. به خصوص اینکه کار نصب صندلی ها هم آغاز شده است.مدیر مجموعه ورزشی آزادی در پاسخ به این پرسش که »انجام 
کارهای سبک سازی، مقاوم سازی و بهسازی در این مجموعه تا چه اندازه به عمر آن اضافه خواهد کرد؟«، گفت: با انجام این اقدامات 

حداقل ۵۰ سال دیگر به عمر مجموعه ورزشی آزادی اضافه خواهد شد. به نوعی این مجموعه ۵۰ سال جوانتر می شود. 

    

    


