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آفساید

گزارش

قطر و کره گزینه نهایی میزبانی
جام ملتها

در انتظار دوئل  6امتیازی آبی ها در سیرجان

حربه ژنرال برای دور زدن استقالل
گلگهر سیرجان در یکی از مهمترین دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر
فوتبال ایران باید در خانه مقابل استقالل صفآرایی کند .شاگردان
امیر قلعهنویی که شروع خوبی در لیگ بیستودوم داشتهاند و با
کسب  ۱۲امتیاز از  ۶مسابقه ،در رتبه دوم جدول قرار دارند ،با دو
انگیزه متفاوت در مقابل آبیپوشان پایتخت صفآرایی خواهند
کرد .در وهله اول قلعهنویی در تالش است تا بتواند تیم سابق خود
را شکست بدهد و انگیزه دوم گلگهریها ،بقا در کورس و رسیدن
به صدر جدول است .آبیپوشان سیرجانی که فاصلهای دو امتیازی
پرسپولیس صدرنشین دارند ،در تالش هستند تا در اوج آمادگی
با
ِ
به مصاف هفته هفتم مقابل استقالل برسند .با توجه به تعطیالت
فیفادی ،امیر قلعهنویی شاگردانش را به تهران آورده تا گلگهریها
با انجام دو مسابقه دوستانه مقابل رقبای لیگ برتری بتوانند به
آمادگی مدنظر قلعهنویی دست یابند و به سیرجان بازگردند و
مهیای دیــدار با استقالل شوند .گلگهر در اولین بازی خود در
تعطیالت فیفادی ،دوشنبه هفته جاری در ورزشگاه کارگران تهران
به مصاف پیکان رفت .مسابقهای که با برتری سه بر یک شاگردان
امیر قلعهنویی به پایان رسید و آبیپوشان سیرجانی نمایش تهاجمی
را از خود در این بازی دوستانه نشان دادند .درخشش وسلی گومز
هافبک برزیلی گلگهر از نکات جالبتوجه این مسابقه تدارکاتی
بود ،بازیکنی که به نظر میرسد رفته رفته به مرز آمادگی ایدهآل
رسیده و میتواند برای بازی با استقالل به یک مهره کلیدی در
ترکیب گلگهر تبدیل شود.یونس شاکری مهاجم باتجربه گلگهر
هم بعد از یکسال دوری از میادین به دلیل مصدومیت پارگی رباط
صلیبی ،در بازی با پیکان به ترکیب گلگهر بازگشت و توانست زننده
گل اول تیمش هم باشد تا مهاجم مورد عالقه امیر قلعهنویی حاال در
دسترس این سرمربی باتجربه باشد و بتواند در تقابل با استقالل ،از
حضور شاکری در ترکیب تیمش بهره ببرد .گلگهریها قرار است
یک شنبه هفته آینده در ورزشگاه شهید کاظمی تهران در مقابل
پرسپولیس قرار بگیرند .امیر قلعهنویی امیدوار است شاگردانش
صدرنشین لیگ بیستودوم موفق
بتوانند در مصاف دوستانه با
ِ
شوند نمایش خوبی را از خود نشان بدهند و در آستانه تقابل با
استقالل ،آمادگی فنی باالی خود را به اجرا بگذارند .قلعهنویی
برای شبیهسازی تقابل با استقالل ،به سراغ حریف سنتی آبیها رفته
است و باید دید آیا استراتژی سرمربی کهنهکار گلگهریها جواب
خواهد داد و او میتواند تیمش را از دوئل شش امتیازی مقابل مدافع
عنوان قهرمانی با دست پر از میدان خارج کند و در برابر تیم سابق
خود به پیروزی برسد یا روند ناکامیهای امیر قلعهنویی در مقابل
استقالل در سالیان اخیر حفظ خواهد شد.

بازی تدارکاتی جذاب تیم ملی در اتریش

ایران-اروگوئه؛ امتحان بزرگ یوزها !
گــــروه ورزش/تــــیــــم مــلــی فــوتــبــال
کشورمان باهدف آمــاد هســازی برای
جام جهانی  2022قطر در حالی خود
را مهیای دیــدار دوستانه با تیمهای
اروگــوئــه و سنگال در اردوی اتریش
میکند که قرار است بازی دوستانه با
اروگوئه  ،پشت درهــای بسته و بدون
تماشاگر برگزار شود .این بازی فردا
در ورزشگاه ِانوی آرهنا واقع در شهر
سنتپولن اتریش برگزار میشود .با
نگاهی به فهرست افــراد دعــوت شده
به اردوی اروگوئه می توان به راحتی
پی برد که بازی فردا جدی ترین محک
یوزهای آسیا در آستانه جام جهانی قطر
خواهد بود.
هم اکنون دیهگو آلونسو  ۴۷ساله و
مهاجم سابق اروگوئه ،سرمربیگری
این تیم را برعهده دارد و از زمان حضور
این مربی ،اروگوئه در هفت بازی آمار
شش بــرد ،یک تــســاوی 16 ،گل زده
و فقط یک گل خــورده را ثبت کرده
کــه شاید مهمترین نتیجهاش بــرای
ایــرانـیهــا ،تساوی بــدون گل مقابل
آمریکا ،حریف تیم ملی در جام جهانی

باشد.در فهرست  29بازیکن دعوت
شده به اردوی تیم ملی اروگوئه برای
بازی با ایران فقط لوئیز سوارز نامدار و
سرخیو راچت ،دروازهبان دوم این تیم
در لیگ داخلی بــازی میکنند و 27
بازیکن لژیونر هستند .از رونالد آرائوخو
(مــدافــع بارسلونا) فرناندو موسلرا
(دروازهبـــــان گــاالتــاســرای) مارتین
کاسرس (مدافع لس آنجلس گلکسی)
مــاتــیــاس وســیــنــو (هــافــبــک التــزیــو)
رودریگو بنتانکور(هافبک تاتنهام) فده
والورده (هافبک رئال مادرید) لوکاس
توریرا (هافبک سابق آرسنال ،اتلتیکو
مادرید و فعلی گاالتاسرای) و داروین
نونیز(مهاجم لیورپول) مـیتــوان به
عنوان شاخصترین بازیکنان حاضر در
اردوی اروگوئه قبل از دیدار با شاگردان
کیروش نام برد .هرچند دیهگو گودین
و ادینسون کاوانی به دلیل مصدومیت
این مسابقه را از دست دادند .خیلی ها
معتقدند فردا می توان تا حدود زیادی
با ترکیب احتمالی ایران در جام جهانی
آشنا شد چرا که کی روش سعی می کند
نفرات اصلی و ترکیب اصلی تیمش را

مقابل یکی از قدرت های فوتبال جهان
محک بزند .بر اساس خبرهای رسیده
از اردوی تیم ملی کارلوس کیروش
در این بازی تیم ملی را با شیوه -۳-۱
 ۴-۲راهــی میدان می کند و بر این
اساس علیرضا بیرانوند درون دروازه
می ایستد.
محمد حسین کنعانی زادگـــان( در
صــورت تــداوم محرومیت او احتماال
مجید حسینی) و شجاع خلیل زاده دو
بازیکن تیم ملی در قلب خط دفاعی
خواهند بود و مرتضی پورعلی گنجی
در بازی بعدی به همراه یکی از این دو
آزمایش خواهد شد .در سمت راست
رامین رضاییان و در سمت چپ احسان
حــاج صفی ب ــازی خــواهــنــد ک ــرد.دو
بازیکن جلوی خط دفاعی سعید عزت
الهی و امید ابراهیمی خواهند بود .در
پست  ۱۰سامان قدوس بازی خواهد
کــرد و در کــنــاره هــا هــم شاهد بــازی
علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی
خواهیم بود و در نوک خط حمله هم
سردار آزمون به عنوان تک مهاجم تیم
ملی به میدان خواهد آمد.با این حال

کارلوس ک ـیروش یک تیم خوب هم
روی نیمکت دارد و می تواند در جریان
بــازی ترکیب تیم را دستخوش تغییر
کند یا حتی در بازی با سنگال که  ۵مهر
برگزار می شود تیم ملی را با ترکیب
جدید به میدان بفرستد .گفتنی است
تیم ملی کشورمان در طول تاریخ فقط
یک بار به مصاف اروگوئه رفته است.
در آن دیــدار ایــران با هدایت همایون
شاهرخی در بازی ردهبندی مسابقات
چهارجانبه هنگکنگ ،در جریان 90
دقیقه مقابل حریف با تساوی یک بر یک
متوقف شد اما در ضربات پنالتی نتیجه
را  4بر  2واگذار کرد .تک گل تیم ملی را
در دیداری که حریف از بسیاری نفرات
شاخص خود هم استفاده نکرد ،علی
سامره به ثمر رساند .حاال در دومین
بازی تاریخ دو تیم هم اروگوئه به تیمی
پرستاره تر تبدیل شده است و هم تیم
ملی کشورمان از حضور ستارگان
شاغل در فوتبال اروپــا سود می برد و
مسلما این بار شاهد یک بازی جذاب
تر از نمایندگان فوتبال آسیا و آمریکای
جنوبی خواهیم بود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا این روزها در حال بررسی
پرونده چهار نامزد نهایی برای میزبانی جام ملت های
آسیا  2023است .چهار کشور به صورت رسمی برای
میزبانی این رقابتها اقدام کردند .استرالیا ،اندونزی،
کرهجنوبیوقطرنامزدهاینهاییمیزبانیازجامملت
های آسیا  2023شدند .طبق گــزارش شبکه «دبی
اسپورت» کنفدراسیون فوتبال آسیا به دو نامزد برای
دادن میزبانی به جمع بندی رسیده است .قطر و کره
جنوبیدوگزینهنزدیکبرایمیزبانیهستند.

خبر خوش برای لژیونر پرسپولیسی
با توجه به تعطیلی سفارت در روزهای شنبه  ،یک شنبه
و دوشنبه ،احمد نوراللهی به سفارت رفت و اقدامات
پایانی را انجام داد و در نهایت با مساعدت های انجام
شــده از ســوی باشگاه امــاراتــی و همچنین ایجنت
نوراللهی ویزای او ظرف  48ساعت صادر شد.بر این
اساس نوراللهی ویزای شینگن خود را برای حضور در
اتریش دریافت کرده و طبق برنامه او دیشب دبی را به
مقصد وین ترک کرد تا به اردوی تیم ملی اضافهشود.

خبر

تاج :دوباره به رای ویلموتس
اعتراض کردیم
مهدی تاج دربــاره نامه فیفا به فدراسیون فوتبال و
پرداخت نشدن دستمزد ویلموتس توضیحاتی ارائه
داد .مهدی تــاج ،رئیس فدراسیون فوتبال عصر
دیروز در حاشیه مجمع عمومی هیئت فوتبال استان
مازندران درباره نامه فیفا به فدراسیون فوتبال مبنی
بر پرداخت نشدن دستمزد ویلموتس گفت :نامهای
آمده که اگر اعتراضی به نتیجه این پرونده داریم باید
اعالم کنیم .اعتراضمان را نوشتیم .اساس پرونده
ویلموتس به خاطر تحریم ما بود و این باعث شد نتوانیم
پول را بدهیم .در رای اعالم شده به صراحت این مسئله
اعالم شده است .ما همچنان تحریم و خواهان این
هستیم فیفا تحریم را بردارد ،پولهای ما را بدهد تا
بتوانیم روند کارهایمان را طی کنیم.

جنگ رسانهای در پرتغال علیه طارمی

آینده مبهم 2ستاره استقالل

نادری-استقالل؛ فعال تکذیب شد

بحثبرسرپنالتیهایمهدیطارمیاینفصلزودترازهرزماندیگریدرپرتغالخبرساز
شده است .این اتفاق بعد از اخراج طارمی در بازی پورتو  -اتلتیکو مادرید در هفته نخست
لیگ قهرمانان اروپا به دلیل تمارض و شبیه سازی پنالتی ،تشدید شده است.ماجرا
باسوالجنجالیگزارشگرشبکهورزشیاسپورتتی.ویدربازیبااستوریلادامه
یافتو«سرجیوکونسیسائو»سرمربیپورتواینشبکهراتحریمکرد.اتحادیهبازیکنان
فوتبالپرتغالاقداماینگزارشگررابهدلیلسواالتیکهازطارمیکرد،محکومکرد.
در تازهترین موضع گیری و واکنش به این مسائل« ،پینتو دا کوستا» رئیس باشگاه
پورتو پا را از این فراتر گذاشت و بر وجود کمپین «بدنام» رسانهای در لیسبون علیه
طارمیتاکیدکردهوگفته«:کمپینبدنامرسانهایلیسبونعلیهطارمیجلوهایاز
آناست.وقتیماپیروزمیشویم،دشمنانماواکنشنشانمیدهندودرگیریها
راباماتشدیدمیکنند.دشمنامماطارمیرانشانهگرفتهاند».

محمدحسین مرادمند بازیکنی است که تقریبا از شروع
تمرینات پیش فصل استقالل حضور داشت اما او با شروع
بازی ها حتی یک دقیقه هم فرصت بازی کردن پیدا نکرده
و در سه بازی آخر نامش هم از فهرست آبی ها خط خورده
است .در این بین سیاوش یزدانی که بعد از شروع لیگ به
تمریناتاستقاللبرگشته،درمدتاخیرنامشدرفهرست
اینتیمبودهامااوهمفرصتبازیپیدانکردهاست.شایعات
زیادیدربارهعالقهنداشتنساپینتوبهسبکبازیایندو
بازیکناستقاللبهراهافتادهاستکهبهنظرمیرسداین
موضوعباشروعدوبارهلیگبرترمشخصمیشودچراکه
آن هابعدازاینمدتبهمرزآمادگیکاملخواهندرسید.

روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر این که محمد نادری مدافع سابق آبی پوشان که
هم اکنون در تیم آلتای ترکیه توپ می زند قرار است در پایان دور رفت لیگ بیست و دوم
به استقالل برگردد تا نیم فصل دوم را با پیراهن آبی تیم پایتخت به میدان برود.
بر این اساس گفته میشود محمد نادری مدافع سابق استقالل که اکنون
بازیکن تیم آلتای اسپور ترکیه است ،در توافق با باشگاه ایرانی قرار است
براینیمفصلدوموپسازمسابقاتجامجهانیبهجمعشاگردانساپینتو
اضافهشود.ایندرحالیاستکههیچخبرومطلبیدررسانههایمعتبر
ترکیهای درباره مذاکرات استقالل و آلتای با وجود تمدید قراردادی که
نادری به تازگی با این تیم ترکیهای داشته ،وجود ندارد .ضمن این که با
پیگیریهامشخصشدتوافقاستقاللبرایبازگشتنادریصحتندارد
وهیچصحبتیهمدراینبارهمطرحنشدهاست.

ویژه

لقب جالب روزنامه اماراتی
برای فرهاد مجیدی
روزنــامــه الخلیج ام ــارات در گــزارشــی به ستایش از
عملکرد فرهاد مجیدی در اتحاد کلباء پرداخت و تیتر
جالبی را بــرای این مربی ایرانی انتخاب کــرد .این
روزنامه ،فرهاد مجیدی را «پاشا» خواند”.یوزها از شوک
ابتدایی عبور کردند؛ «فرهاد پاشا» برنده شرط بندی”.
این تیتری است که روزنامه الخلیج امارات در ستایش
از فرهاد مجیدی سرمربی ایرانی اتحاد کلباء زده است
تا عملکرد او در لیگ امارات را ستایش کند .این روزنامه
اماراتی در ادامه نوشته است :اتحاد کلباء با هدایت
فرهاد مجیدی فصل را شوکه کننده آغاز کرد به طوری
که در گام نخست برابر البطائح که برای نخستین بار
به لیگ حرفهای امارات راه یافته بود ،شکست خورد تا
تیم یوزها از ارتفاعی بلند سقوط کند .شکست در گام
نخست باعث تعجب و حیرت زیادی شد و انتقادهای
زیــادی را به دنبال داشــت .خشم و ناامیدی و البته
نگرانی بسیار باال گرفت .پیشبینی میشد که اتحاد
کلباء در بازی دوم خارج از خانه هم شکست بخورد اما،
اینگونه نشد و این تیم خالف پیش بینی ها ظاهر شد.
گویا که تیم پوست انــدازی کرده بود تا جایی که تیم
مجیدی سه امتیاز را برابر تیم خوب الوحده به دست
آورد .این روزنامه در ادامه نوشت :آزمون سوم اتحاد
کلباء برابر الظفره بود که به خاطر شکست سنگین
برابر العین بد جوری زخمی شده بود اما در این بازی
هم حبیب الفردان تعویض طالیی مجیدی خودی
نشان داد و هم گل زد و هم پاس گل داد تا اتحاد کلباء
سه امتیاز ارزشمند دیگر را کسب کند .شش امتیاز از
سه بازی کافی است تا اتحاد کلباء بین بزرگان لیگ
امارات جایگاهی برای خود به دست آورد و شکست در
گام نخست را فراموش کند.

مقایسه دستمزد کیروش در ایران و  ۳تیم ملی دیگر

پایینترین دستمزد مرد پرتغالی در قطر
گروه ورزش /بازگشت کارلوس کی روش به
ایران و قبول هدایت تیم ملی برای دومین بار در
آستانه جام جهانی قطر باعث شده توجه رسانه
های ورزشــی و غیرورزشی جهان به این مربی
پرتغالیبیشازگذشتهشود.تقریباهرروزبهبهانه
ای رسانه ها درباره کی روش مطلب منتشر می
کنندودرداخلهممخالفانومنتقدانسرمربی
جدید تیم ملی تقابلی همیشگی دارنــد چه در
رسانه ها و چه در فضای مجازی .چند روز پیش
بود که رسانه ها مسن ترین و جوان ترین مربیان
حاضر در جام جهانی قطر را بررسی کردند و
نوشتند که کی روش سرمربی تیم ملی پس از
فن خال  71ساله مسن ترین سرمربی حاضر
در جام جهانی  2022است .چندی پیش هم
تعداد حضور کی روش در جام جهانی با تیم ملی
ایرانسوژهرسانههابودچراکهمردپرتغالیبااین
اتفاق چهارمین حضورش در جام های جهانی
را ثبت می کند و به لحاظ رکوردی سومین مربی
پرحضور در جام جهانی خواهد بــود .حاال هم
دستمزدکیروشموردتوجهرسانههاقرارگرفته
اســت .برخالف سه سال قبل ،ک ـیروش برای

نشستن روی نیمکت تیمملی دستمزد اندکی را
از این فدراسیون مطالبه کرده است که در قیاس
بادستمزداودرتیمملیایرانبسیاراندکاست.
کیروش در حالی چنین دستمزدی را مطالبه
کرده که او بیش از مسائل مالی ،عالقهمند به
حضور در جام جهانی به عنوان سرمربی ایران
بود .او در مصاحبههای اخیر خود بیان کرده که
پیشنهادسرمربیگریتیمملیراقدردانیازخود
نمیداند و اگر چیز جدیدی برای موفقیت با تیم
ملی نداشت ،این پیشنهاد را قبول نمیکرد .او
همچنیندرمصاحبهاخیرخودتاکیدکردهاست

که «تیم ملی ایران او را به جام جهانی میبرد نه او
ایرانرا».همهبرسراینمسئلهکهکیروشبرای
حضوردرجامجهانیقیدمسائلمالیراهمزده،
توافقدارندودرحالتعادیباچنینمبالغیکار
نمیکرد .به ویژه که دستمزدهای اخیر در دوره
نخست حضور در ایــران ،در کلمبیا و مصر چند
برابر دستمزد کنونی او بوده است.در مدت زمان
اخیرفدراسیونفوتبالبخشیازجزئیاتقرارداد
کیروشوچهاردستیارخارجیاورامنتشرکرده
است.بهگفتهمهدیمحمدنبی،دستمزدماهانه
کیروش ۵۰هزاریوروودستیارانش(جمعاچهار
نفر) ۳۰هزاریوروخواهدبودومدتزمانقرارداد
دوماهونیماستکهجمعا ۲۰۰هزاریوروخواهد
شد .این کمترین دستمزد کی روش در چهار
تیم ملی بوده که پیش از حضور دوباره در ایران
دریافت خواهد کرد .دستمزد ماهانه کی روش
در تیم ملی پرتغال 166هزار یورو بوده .در تیم
ملیایرانماهانه 116هزاریورودریافتمیکرد
ودرتیمملیکلمبیادستمزدماهانهاو 250هزار
یوروبودهواینمبلغدرتیمملیمصرماهانه127
هزاریوروبودهاست.

روسیه از یورو  2024هم کنار گذاشته شد
بهنظرمیرسدکهحذفهاوکنارگذاشتهشدنهایتیمملیروسیهازمسابقات
مهم ادامه دارد و جنگ روسیه و اوکراین همچنان فوتبال روسیه را تحت تاثیر
قرار داده است.بر همین اساس تیم ملی روسیه از قرعه کشی رقابت های جام
ملتهای اروپا  ۲۰۲۴کنار گذاشته شده است و در نتیجه در این رقابت ها به
طورکاملحضورنخواهدداشت.قراراستقرعهکشییورو ۲۰۲۴درماهاکتبر
سال جاری میالدی در آلمان برگزار شود و بدین ترتیب تیم ملی روسیه در این

قرعه کشی حضور نخواهد داشت.در این سال ها فوتبال روسیه فراز و نشیب
های زیادی را تجربه کرده است .آن ها در سال  2018میزبان جام جهانی
بودندورقابتهایجامجهانیفوتبالرابرگزارکردنداماپسازجنگروسیهو
اوکراین،اوضاعبهشکلدیگریبرایتیمملیروسیهپیشرفتواینتیمبهطور
کلی از رقابت های مهم فیفا و یوفا کنار گذاشته شد که آخرین نمونه هم همین
کنارگذاشتهشدنازرقابتهایجامملتهایاروپادرسال 2024است.

اخبار

جای خالی معروف؛ سوژه اینستاگرام فنرباغچه
تیم والیبال فنرباغچه این روزها تمرینات خود را به شکل فشردهای پیگیری میکند .سعید
معروف ستاره اسبق تیم ملی والیبال ایران که یکی از ارکان مهم تیم ترکیهای محسوب
میشود خود را کامال آماده فصل جدید نشان داده است .در همین زمینه صفحه اینستاگرام
والیبال فنرباغچه ویدئویی از تمرینات این تیم به اشتراک گذاشته؛ جایی که در بازی درون
تیمی سعید معروف با یک جای خالی زیبا که شگرد او محسوب میشود ،کسب امتیاز
میکند .سعید معروف از میانههای فصل گذشته به ترکیب تیم فنرباغچه ترکیه اضافه شد و
توانست نمایش خوبی از خود در این تیم به نمایش بگذارد .در پایان فصل ،معروف برای تمدید
قرارداد چراغ سبز نشان داد .فنرباغچه که تا نیمه نهایی با پاسور ایرانی خود پیشرفت ،در
این مرحله مقابل زراعت بانک شکست خورد ،در حالی که چند هفته قبل از آن با درخشش
معروف توانسته بود در مرحله مقدماتی این تیم را شکست دهد .درنهایت باشگاه ترکیهای
چندی پیش به طور رسمی اعالم کرد که قرارداد پاسور ایرانی خود را تمدید کرده است تا
ک فصل دیگر برای این تیم توپ بزند.
معروف ی 

ارسالگزارشتخلفاتفدراسیونژیمناستیکبهوزارتورزش
دیــوان محاسبات با ارائــه گزارشی به وزارت ورزش به اتفاقات و تخلفات رخ داده در
فدراسیون ژیمناستیک اشاره کرد و خواهان رسیدگی به این موضوع شد .به گزارش تسنیم
در این گزارش که شامل  55بند است درخصوص تخلفات مالی ،اداری و  ...فدراسیون
مطالبی اعالم و به قید فوریت خواستار رسیدگی به این مسائل شد .دیوان محاسبات
اعالم کرده که در کمترین زمان درباره مطالب مطرح شده ،پاسخ دقیق داده شود .در
گزارش دیوان محاسبات کشور مطالب مختلفی از جمله گم شدن مدارک در بازههای
زمانی مشخص ،تحویل ندادن ایمیل فدراسیون به مدیریت جدید ،تسویه سنواتی برخی
از مدیران سابق که واقعیت نداشته ،خرج کردن ارزهای بدون حساب و کتاب و ...اشاره
شده است .این گزارش اتفاقات رخ داده در سالهای  1396تا  1400در فدراسیون
ژیمناستیک را در برمیگیرد.

حسین توکلی مشاور فدراسیون وزنهبرداری شد
سجاد انوشیروانی درحکمی ،حسین توکلی قهرمان المپیک سیدنی را به عنوان عضو کمیته
فنی فدراسیون وزنهبرداری معرفی کرد .توکلی سابقه حضور در کادر فنی بزرگ ساالن به
عنوان سرمربی را در کارنامه دارد .پیش از این نیز حسین رضازاده عضو کمیته فنی و مشاور
عالی فدراسیون وزنه برداری شده بود.

