ورزشی
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خبر

مذاکرات مثبت سرخ ها با ستاره برزیلی

پرونده نقل و انتقاالت سرخ ها
در آستانه بسته شدن

کاسیانو در یک قدمی
پرسپولیسی شدن
در صورتی که روند مذاکرات خوب پیش برود ،مهاجم برزیلی شاغل در
لیگ پرتغال پیراهن سرخ پرسپولیس را برتن خواهد کــرد .یحیی گل
محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس برای تقویت تیمش در لیگ برتر
بیست و دوم خواهان جذب چند مهاجم شده که البته تا این جای کار سجاد
شهباززاده حاضر به عقد قرارداد با سرخپوشان نشد و در نهایت به استقالل
پیوست.دراینخصوصباشگاهپرسپولیسخواهانجذبکاسیانومهاجم
برزیلی شاغل در لیگ پرتغال شده و مذاکراتی از سوی دو طرف انجام شده
است .البته این که گفته می شود باشگاه پرسپولیس پیش قراردادی برای
این بازیکن برزیلی ارسال کرده ،صحت ندارد اما روند مذاکرات تا این جا
خوب بوده است .باشگاه پرسپولیس با باشگاه ویزالی پرتغال مذاکرات
خوبی انجام داده و به نظر میرسد در صورتی که همه چیز خوب پیش برود،
کاسیانو تا چند روز آینده برای پیوستن به پرسپولیس راهی تهران خواهد
شد .از آن جایی که عیسی آلکثیر قراردادش با پرسپولیس به پایان رسیده
و در صورتی که این قرارداد هم تمدید بشود ،او به دلیل دوران نقاهت پس
از جراحی قادر به همراهی سرخ پوشان در نیم فصل اول لیگ برتر نیست،
پرسپولیسیها به صورت جدی به دنبال جذب کاسیانو هستند تا او بتواند
مشکل این تیم در خط حمله را برطرف کند .البته روند مذاکرات به گونهای
است که به احتمال زیاد این بازیکن را باید پرسپولیسی بدانیم مگر این که
اتفاق خاصی رخ بدهد .سرمربی پرسپولیس که متوجه ضعف خط حمله
تیمش شده بود ،پس از پایان رقابتهای نیم فصل اول تصمیم گرفت
مهاجم خارجی بخرد .یحیی گلمحمدی و دستیارانش کلی فیلم بازیکن
خارجی دیدند و در نهایت دست روی کاسیانو دیاس موریرا گذاشتند؛
مهاجم شماره  ۹ویزال که قدرت دوندگی ،پرسینگ و گلزنیاش مورد
توجه سرمربی پرسپولیس قرار گرفت .اگر از خصوصیات کاسیانو خواسته
باشید باید بگوییم این مهاجم برزیلی یک فوروارد قدرتی و جنگنده است تا
گلزن! گرچه فصل گذشته ۷گل و ۲فصل پیش ۱۶گل برای تیمش زده اما
استاد پرس کردن مدافعان حریف است .کاسیانو در توپ ربایی از خط دفاع
حریفتخصصداردولییکویژگیمنفیاشخشونتوعصبیبودناست
که باعث شده در نیم فصل دوم لیگ پرتغال دو مرتبه از زمین اخراج شود.
شاید برای بسیاری از هواداران پرسپولیس این پرسش به وجود آمده باشد
که وقتی باشگاه ویزال  ۲۰۰هزار دالر برای صدور رضایت نامه میخواهد،
کاسیانو چقدر دستمزد درخواست میکند؟ در همین ارتباط شنیدیم
دستمزد این مهاجم برزیلی چندان زیاد نیست و در حد قراردادهای این
فصل خریدهای ایرانی و جدید پرسپولیس است .گویا کاسیانو حاضر است
با مبلغ ۴۰۰هزار دالر برای یک فصل پیراهن پرسپولیس را بپوشد.

جام ملتهای آسیا2023
در کدام کشور برگزار میشود؟
چهار کشور برای میزبانی از مسابقات جام ملت های آسیا  2023اقدام کردند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد از کناره گیری چین از میزبانی مسابقات جام ملت
هایآسیا 2023دستبهکارشد AFC.بهفدراسیونهایاعضایکماهمهلتداد
تا برای میزبانی از این مسابقات بزرگ فوتبال نامزد شوند .یک هفته به پایان مهلت
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای کاندیداتوری باقی مانده است .طبق گزارش ها
تاکنونچهارکشوربرایمیزبانیازمسابقاتجامملتهایآسیا 2023اقدامکرده
اند.کرهجنوبی،استرالیا،ژاپنوقطرنامزدهایمیزبانیازاینمسابقاتشدند.هنوز
یکهفتهبرایکاندیداتوریمیزبانیمسابقاتجامملتهایآسیا2023باقیمانده
ولیبهنظرنمیرسدکشورجدیدیبرایمیزبانیازاینمسابقاتکاندیداشود.

ویژه

 10بازیکن برتر آسیا به انتخاب مجله فورفورتو

طارمیوسرداربعدازستارهکرهای

گروه ورزش /مجله معتبر فورفورتو در تازه ترین گزارش خود به معرفی ۱۰
بازیکنبرترفعلیقارهآسیاپرداختهکهنامدوبازیکنایرانیدرآندیدهمیشود.
دراینسالهابسیاریازبازیکنانآسیاییدرلیگهایبرتراروپابازیمیکنند
ودرخششخوبینیزدارندواینبازیکناننامشاندرلیستبرترینهایقاره
کهنازنگاهمجلهفورفورتودیدهمیشود.درصدراینلیستنامسونهیونگ
مین ستاره کره ای تاتنهام قرار دارد ،اما در رتبه دوم لیست برترین های مجله
فورفورتویکنامآشنابرایماایرانیهابهچشممیخورد.مهدیطارمیستاره
پورتو که فصل به فصل در فوتبال اروپا بهتر و درخشان تر ظاهر می شود ،پس
از پیوستنبهریوآوهدرسال،۲۰۱۹او ۱۸گلبهثمررساندتابهباشگاهپورتو
برود ،جایی که به طور منظم به گلزنی ادامه داده است .طارمی حاال در سال
جامجهانیآمادهدرخششدوبارهدرفوتبالاروپاودرنهایتجامجهانیقطر
است.سومینبازیکنبرترآسیادرلیستفورفورتو زوجطارمیدرتیمملیایران
است؛ سردار آزمون که با پیوستن به لورکوزن آماده است تا چالش جدیدی را
درزندگیحرفهایخودامتحانکند.آزمونمدتزیادیرادرروسیهگذراند
وبعدازدرخششدرزنیتدرژانویهبهبایرلورکوزنرفت.اینبازیکن ۲۷ساله
کهتقریب ًادرهر 1.5بازیبرایایرانبهطورمیانگینیکگلبهثمرمیرساند،
در آلمان توانست اولین گل خود را در بوندسلیگا به ثمر برساند و قطعا فصل
بعدهوادارانتیمآلمانیازستارهایرانیتیمشانبیشترخواهنددیدوشنید.

پرسپولیس
در انتظار  3خارجی

رونماییرسمیازهشتمینخارجینیمکتاستقالل

ساپینتو؛ مارکوپولوی پرتغایل!

گــروه ورزش /حــدود سه ســال پیش بــود که آنــدرهآ
استراماچونی سرمربی سرشناس ایتالیایی پس از
کشوقوسهایفراوانباتالشمدیرانوقتاستقالل
باالخره به تهران آمد و سرمربی استقالل شد .او آخرین
مربی خــارجــی استقالل پیش از حضور سرمربی
پرتغالی آبی های تهران بود و حاال یک بار دیگر یک
مربی خارجی به عنوان نفر اول روی نیمکت استقالل
خواهدنشست.استقاللپسازاستراماچونی،مربیان
ایرانی مثل محمود فکری ،مجید نامجومطلق و فرهاد
مجیدیراباالیسرشدیدودرنهایتبافرهادمجیدی
پس از  ۹سال دور بودن از جام قهرمانی لیگ برتر ،به
قهرمانی رسید و مسلما با توجه به عملکرد مجیدی
حاال سرمربی پرتغالی استقالل نسبت به دیگر مربیان
خارجی تاریخ این تیم کار به مراتب سخت تری خواهد
داشت .روز گذشته ساپینتو در مراسم عقد قرارداد
خود با استقالل ابراز امیدواری کرد که بتواند از پس
این مسئولیت سخت برآید و خاطرات روزهای خوب
استقالل در لیگ بیست و یکم را در فصل پیش رو برای
هواداران آبی زنده نگه دارد.
▪هشتمینمربیخارجیآبیها

باشگاهاستقاللتاقبلازساپینتو،هفتمربیخارجی
داشته است که این مربی پرتغالی هشتمین نفر خواهد
بود .اولین مربی خارجی آبی ها رایکوف یوگسالو بود
که اولین ستاره آسیایی نیز توسط این مربی فقید به
دست آمد .پس از او والدیمیر جکیج آلمانی روی کار
آمد که او اولین قهرمانی جام حذفی را به افتخارات

باشگاه اضافه کرد و خیلی زود از ایران رفت .یوگنی
سوکوموروخف سومین خارجی آبی ها بود که او هم
استقالل را قهرمان لیگ دسته سوم کرد ولی خیلی
زود از این تیم جدا شد .بیلفسکی دیگر مربی روسی
بود که در استقالل موفق نشد و پس از هشت بازی از
کاربرکنارشد.پسازاو،رونالدوکخنیزازجمل همربیان
ب می شود که خیلی زود اخراج
ناموفق خارجی محسو 
شد تا به آلمان برگردد اما وینفرد شفر از جمله مربیان
خارجی محسوب می شود که در سال اول نتایج خوبی
کسب کرد .این مربی در لیگ رتبه سوم را به دست
آورد ،در لیگ قهرمانان تا هشت تیم پایانی رفت و در
جام حذفی نیز به مقا م قهرمانی رسید تا فصل بعد هم
به کارش ادامه دهد .البته او سال دوم به دلیل خروج
اکثر بازیکنانش نتایج خوبی نگرفت تا از کار برکنار
ت به آندره آ استراماچونی رسید
شود .پس از شفر ،نوب 
تا استقالل را به اوج برگرداند ولی او نیز به دلیل شرایط
بد مالی باشگاه و نبود مدیریت ،مجبور شد شبانه ایران
را به مقصد ایتالیا ترک کند .قطعا هواداران بازی های
خوب این مربی را فراموش نخواهند کرد .حال نوبت
به «ریکاردو ساپینتو»ی پرتغالی رسیده که هشتمین
مربی خارجی جای هفت محبوب را بگیرد.
▪طلسمریکاردو

ریکاردو ساپینتو سرمربی جدید تیم فوتبال استقالل
در دوران مربیگریاش روزهــای پرفراز و نشیبی را
پشت سر گذاشته و طی  ۱۰سال اخیر ۱۳ ،بار تیم
عوض کرده که این مسئله در نوع خود قابل توجه است

چرا قرارداد صادقی با پرسپولیس امضا نمیشود؟
مذاکرات باشگاه پرسپولیس با سعید صادقی ملیپوش فوتبال کشورمان همچنان ادامه
دارد .با وجود رسیدن به توافقات در بعضی از موارد اما هنوز قراردادی امضا نشده و حضور
صادقیدرپرسپولیسدرهالهایازابهامقراردارد.مسئوالنباشگاهپرسپولیسبارقماعالم
شدهازسویصادقیمشکلچندانیندارنداماموضوعیکهباعثشدهتابهحالاینقرارداد
امضا نشود ،خواستههای این بازیکن و مدیر برنامههایش است .گویا مدیر برنامه صادقی از
باشگاه پرسپولیس خواهان یک پیش پرداخت عجیب و غریب شده که تا به حال با مخالفت
مدیران این باشگاه رو به رو شده است .مسئوالن پرسپولیس تا این لحظه با این درخواست
مخالفتکردهانداماازآنجاییکهجذبسعیدصادقیعالوهبرمواردفنی،دربحثتبلیغاتی
(مدیرانپرسپولیسبابازیکنانیکهتابهحالجذبکردهاندروندخوبیدرنقلوانتقاالتازخود
نشاندادندودوستندارندباازدسترفتنسعیدصادقیبهنوعیدراینانتقالشکست
بخورند)هممیتواندبهپرسپولیسکمککندشایدبااینخواستههمموافقتشود.

و با توجه به مربیگری در پرتغال ،صربستان ،یونان،
عربستان ،بلژیک ،لهستان ،برزیل و ترکیه می توان
به او لقب مارکوپولوی پرتغالی را داد اما چیزی که
می تواند برای هواداران استقالل نگران کننده باشد
این است که ساپینتو یک سال هم نتوانسته در یک
تیم دوام بیاورد .بیشترین حضور این مربی پرتغالی
در تیم استاندارد لیژ بلژیک بوده که  ۳۶۴روز در این
تیم حضور داشت و یک قهرمانی جام حذفی در سال
 2018-2017بــرای این تیم به ارمغان آورد و به
نوعی میتوان گفت بهترین عملکرد این مربی و تنها
جام کسب شده توسط او ،در استاندارد لیژ بلژیک
رقم خورده است .کمترین حضور این مربی پرتغالی
در تیم الفاتح عربستان بوده که در  ۸۴روز ،تنها در
پنج بــازی روی نیمکت ایــن تیم عربستانی حضور
داشته است که یک برد ،یک تساوی و  ۳باخت نتیجه
حضور او در این تیم بوده است .اسپورتینگ پرتغال
( ۲۳۳روز) ،رداستار بلگراد ( ۲۳۳روز) ،او.اف.آی
کرته یونان ( ۲۵۷روز) ،آترومیتوس آتن ( ۲۷۷روز)،
بلننزس پرتغال ( ۱۶۷روز) ،الفاتح عربستان (۸۴
روز) ،استاندارد لیژ بلژیک ( ۳۶۴روز) ،لگیا ورشو
لهستان ( ۲۳۱روز) ،براگای پرتغال ( ۱۷۳روز)،
ی عینتاب ترکیه
واسکودوگامای برزیل ( ۷۶روز) ،غاز 
( ۱۱۶روز) و موریرنسه پرتغال ( ۱۷۵روز) تیم ها و
مدت زمان حضور ساپینتو بوده اند و حاال باید دید آیا
این مربی پرتغالی می تواند در استقالل طلسم شکنی
کند و در این تیم یک سال یا بیشتر دوام بیاورد؟

احتمال بازگشت سردار از بوندسلیگا به روسیه
سردار آزمون ستاره تیم ملی کشورمان با درخشش به همراه زنیت سن پترزبورگ زمستان
گذشته به بوندس لیگا منتقل شد و با باشگاه بایرلورکوزن قراردادی پنج ساله امضا کرد.
آرماند دورن ،ایجنت فوتبال روسیه به عنوان نماینده سردار آزمون ،مهاجم بایرلورکوزن،
شانسبازگشتاینبازیکنایرانیبهلیگروسیهراارزیابیکرد.اینبازیکنایرانیدرنقل
وانتقاالتزمستانیبهتیمآلمانیرفت.درژانویه،اینمهاجم 27سالهتاتابستان 2027با
بایرلورکوزنقراردادامضاکرد.ایجنتآزموندرفوتبالروسیهدرمصاحبهبانشریه«RB
»Sportروسیهگفت:اوروزهایخوبیرادرروسیهسپریکرد.اوروسیراعالیصحبت
میکند.خانوادهاودرآنجابسیارخوشحالبودند.ویافزود:نمیدانمدرآیندهبهلیگ
برترروسیهبرخواهدگشتیانهاماحاالاوهدفداردکهبهیکیازبهترینگلزنانبوندس
لیگاتبدیلشود.هیچکسنمیداندچهاتفاقیممکناستدرآیندهبیفتد.سردار
آزمون 104بازیبرایزنیتانجامداد 62،گلبهثمررساندو 17پاسگلداد.

مشاجره دبیر با معاون قهرمانی وزارت ورزش باال گرفت

پوالدگر بودجه قهرمانی فدراسیون کشتی را صفر کرد؟
گــروه ورزش /صبح امــروز جلسه بررسی بودجه
درحالیدرغیابحمیدسجادیوزیرورزشباحضور
معاونان وزارت ورزش و روســای فدراسیونهای
ورزش ــی در وزارت ورزش بــرگــزار شد که طی آن
مشاجر هپرسروصداییبینعلیرضادبیروسیدمحمد
پوالدگر درگرفت .کار تا جایی باال گرفت که گفته
میشود دبیر جلسه را ترک و از امضای تفاهمنامه
با وزارت ورزش خــودداری کرد .ماجرا اما از آنجا
آغاز شد که مجلس شورای اسالمی تصمیم گرفت
برای دومین سال متوالی بودجه ویژهای را برای 28
فدراسیون ورزشی (مــازاد بر بودجه فدراسیونها)
در نظر گیرد .نام فدراسیون کشتی نیز در لیست
بهارستاننشینانبرایدریافتبودجهقرارگرفتاما
گویا این اتفاق به کام معاون قهرمانی وزارت ورزش
خوش نیامده و در اقدامی عجیب و سوالبرانگیز
تصمیماتی گرفته که شاید برای اولین بار است در
ورزش کشور رقم می خورد .طبق شنیدهها پوالدگر

در جلسه امروز(دیروز) به علیرضا دبیر اعالم کرده با
توجه به بودجه  70میلیاردتومانی که مجلس برای
فدراسیون گوششکستهها در نظر گرفته ،بودجه
قهرمانی این فدراسیون توسط وزارت ورزش صفر
شده است! این درحالی است که بودجه ویژه مجلس
بههیچعنوانربطیبهبودجهقهرمانیفدراسیونهای
ورزشــی نــدارد .ضمن این که در لیست مجلسیها
برای اختصاص بودجه ویژه به غیر از کشتی نام 27
فدراسیون دیگر هم درج شده اما این که چرا پوالدگر
تصمیم گرفته بودجه قهرمانی کشتی را صفر کند
جــای ســوال دارد .گفته میشود بحث بین دبیر و
پوالدگر بهقدری باال میگیرد که جلسه نیمهتمام
میماندودبیرپیشازترکجلسه،خطاببهپوالدگر
تاکید میکند که به هیچوجه به او اجازه نخواهد داد
درخصوص کشتی کشور تصمیمگیری کند .رئیس
فدراسیونکشتیحتیازامضایتفاهمنامهباوزارت
ورزش خـــودداری کــرد .ایــن اتفاقات درحالی رخ

تمجید ویژه کاپیتان پورتو از طارمی
کاپیتانتیمفوتبالپورتویکیازبازیکنانحامیمهدی
طارمی مهاجم ایرانی این تیم بوده است .پپه در اوج
فشارهاییکهبهمهدیطارمیدرهفتههایپایانیاین
فصلبهخاطرگرفتنپنالتیواردمیشد،بهحمایتاز
طارمیپرداخت.حتیزمانیکهپورتودرکورسکسب
عنوانقهرمانیبودوطارمییکپنالتیازدستدادو
عذرخواهی کرد ،پپه در مصاحبهای گفت که نیازی

به عذرخواهی طارمی نیست .حاال و در شرایطی که
پورتوبادرخششطارمیموفقشدقهرمانلیگبرتر
و جام حذفی پرتغال بشود ،پپه بازهم لب به تمجید
از طارمی گشود و از او به شکل ویژه ای تعریف کرد.
پپه که خودش یکی از مدافعان سرسخت در فوتبال
است ،در گفت وگو با نشریه داخلی باشگاه پورتو در
پاسخ به این سوال که چه چیزی دفاع کردن مهدی

گروه ورزش /باشگاه پرسپولیس که یکه تاز نقل و
انتقاالت لیگ برتر است ،با جذب یک دستیار برای
یحیی گل محمدی به منظور جایگزینی حمید
مطهری و دو بازیکن خارجی در پست های مهاجم
و دفاع ،فهرست خرید خود را تکمیل می کند و
کم کم پرونده نقل و انتقاالت را می بندد .پس
از جدایی مطهری از کادر فنی سرخ ها ،اسامی
مختلفی برای جانشینی او مطرح شده اما گل
محمدی قصد دارد یک دستیار خارجی انتخاب
کند ،از این رو در حال بررسی رزومه چند مربی
خارجی است و گزینه نهایی را به مدیران باشگاه
معرفی خواهد کرد تا با او وارد مذاکره شوند .البته
پرسپولیس عالوه بر دستیار خارجی یک بدنساز
خارجی هم چندی پیش به خدمت گرفت و به
نظر می رسد گل محمدی و باشگاه برای جبران
ناکامی تصمیم گرفته اند از دانــش مربیان روز
دنیا بیشتر استفاده کنند .پرسپولیس همچنین
یک مهاجم می خواهد که گزینه برزیلی نظر
کادرفنی این تیم را جلب کرده است ،با این حال
گل محمدی تا زمانی که خیالش از بابت جذب
مهاجم و مدافع خارجی راحت نشود ،تکلیف دو
بازیکن خارجی فعلی تیمش را مشخص نخواهد
کرد .هم اکنون شرزود تمیروف و منوچهر صفروف
دو بازیکن ازبــک و تاجیک ســرخ ها در لیست
انتظار قرار گرفته اند .سرمربی سرخ ها تا زمانی
که نتواند بازیکنان خارجی را برای پست هایی
که نیاز دارد جذب کند ،تصمیم اش را دربــاره
دو بازیکن خارجی اعالم نخواهد کرد .بنابراین
صفروف و تمیروف همچنان باید در لیست انتظار
باقی بمانند .البته پرسپولیس به جز این خارجی
نفرات دیگری را هم در لیست خروجی دارد که
در همین هفته تکلیف آن ها هم مشخص خواهد
شد .تاکنون جدایی حامد لک ،رامین رضائیان،
سعیدآقاییواحسانپهلوانقطعیشدهاماتکلیف
بازیکنانی چون رضا اسدی ،سیدجالل حسینی،
علی شجاعی ،علیرضا ابراهیمی ،عیسی آل کثیر،
محمد شریفی و محمد مهدی مهدی خانی هنوز
مشخص نیست.

داده که در جلسه هفته گذشته که در سازمان برنامه
و بودجه برگزار شده بــود ،تاکید شد هر دو بودجه
(قهرمانی و بودجه ویــژه مجلس) به فدراسیونها
از جمله فدراسیون کشتی پرداخت خواهد شد .از
طرفی بودجه قهرمانی فدراسیون کشتی حدود
 40میلیارد تومان است و با توجه به ترافیک باالی
مسابقات کشتی ،در پیش بودن مسابقات مهم و نیز
اقدامات زیرساختی که دبیر در این فدراسیون انجام
داده ،قطعا این فدراسیون به بودجه قهرمانی خود
نیاز مبرم دارد .حال سوال این است که مگر میشود
بودجه قهرمانی ورزش اول کشور را صفر کرد؟ البته
اخبارغیررسمیحاکیازآناستکهمعاونقهرمانی
وزارت ورزش مدت هاست با فدراسیون کشتی دچار
اختالف نظر است و دلیل تصمیمات امــروزش هم
بیارتباطباهمینمسائلنیست.حالبایدمنتظرماند
ودیدواکنشپوالدگرچیستوآیااخبارمنتشرشدهدر
اینخصوصراتاییدیاتکذیبمیکند؟

طارمیرابراییکمدافعسختمیکند؟گفت:فقط
میتوانمبگویمطارمییکبازیکنفوقالعادهباهوش
است؛باهوشوکیفیتیکهاینروزهاکمترمهاجمی
آن را دارد .بحث ماندن طارمی در پورتو یا جدایی اش
از این تیم هم سوژه رسانههای پرتغالی است .با این
حالیکیازصفحاتنقلوانتقاالتپرتغالمدعیشد
طارمی در لیست باشگاه اورتون انگلیس قرار دارد و
شایداینمهاجمایرانیراهیتیمیبشودکهمالکآن
همایرانیاست.

سوژه

قاب دبیر و انوشیروانی چرا خبرساز شد؟
گروه ورزش /سجاد انوشیروانی درحالی روز سهشنبه از سوی
وزارت ورزش به عنوان سرپرست فدراسیون وزنه برداری منصوب
شد و کار خود را آغاز کرد که انتشار عکسی از دیدار علیرضا دبیر
با سرپرست جدید فدراسیون وزنهبرداری حسابی خبرساز شد.
رئیس فدراسیون کشتی درحالی دیروز در فدراسیون وزنهبرداری
به دیدن انوشیروانی رفت که خیلیها این دیدار را به حمایت دبیر
از سرپرست فدراسیون وزنهبرداری تعبیر کردند .حتی برخی پا
را فراتر گذاشتند و مدعی شدند چون علی مرادی رئیس سابق
وزنهبرداری به فدراسیون کشتی و امکاناتی که دبیر برایش فراهم
کرده بود حسادت میکرد ،هیچگاه چنین قابی از این دو نفر (دبیر
ومرادی)منتشرنشد.علیرضادبیرامادیروزدرمصاحبهباخراسان
شایعات را رد کرد و در تشریح علت ثبت این عکس و دیدارش
با سجاد انوشیروانی گفت« :ما چهار فدراسیون هستیم که در
همسایگی هم قرار داریم .من تقریبا هفتهای یک بار به داورزنی
رئیس فدراسیون والیبال سر میزنم .تقریبا روزی یکبار با داوری
رئیس فدراسیون بسکتبال صحبت میکنم و گاهی به دیدارش
م ـیروم .سجاد انوشیروانی هم در زمانی که مدیرکل ورزش و
جوانان استان اردبیل بود ،همکاری نزدیکی با فدراسیون کشتی
داشت.ضمناینکهاوقهرمانالمپیکهمهست.علیمرادیهم
که رئیس فدراسیون بود مرتب به دیدارش میرفتم .ضمن اینکه
مرادی بچه محل من هم هست .در مجموع ما چهار فدراسیون ،دو
یا سه هفته یک بار با هم جلسات ثابتی داریم».

