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گزارش

ویژه

15تا 20میلیارد در والیبال ایستاده هزینه میشود اما هزینهای در والیبال معلوالن نمیشود!

خطر بزرگ بیخ گوش
وزنهبرداری ایران

شــمارش معکوس برای اســتارت رقابتها 
ی
جهانــی وزنهبرداری  ۲۰۱۷آغاز شــده و زنگ
شــروع این رقابتها  ۲هفته دیگــر در آناهیم
آمریکا به صدا درخواهد آمد .به گزارش ورزش
سه با توجه به غیبت  9کشور صاحبنام در این
دوره ،ایران بخت نخست قهرمانی در مسابقات
است اما هنوز وضعیت صدور ویزایملیپوشان
ایرانی مشخص نیست و این مسئله نگرانیهای
زیــادی را بهوجود آورده اســت .علی مرادی،
رئیــس فدراســیون وزنهبــرداری در این باره
گفــت« :ما در این چند هفته پیگیریهای الزم
را انجام دادیم؛ اما هنــوز اخبار موثقی دریافت
نکردیم .دیگر چیزی تا شروع مسابقات جهانی
باقــی نمانده .ما حتی به صورت مکتوب از وزیر
ورزش هــم تقاضا کردیم تــا از مراجع خارج از
ورزش نیز این ماجرا را پیگیری کند .تیم فعلی
ایران جــزو بهترین تیمهای تاریخ این رشــته
محسوب میشود و حتی درصورتی که  9کشور
محروم هم در این رقابتها حضور داشــتند ،ما
جــزو مدعیان قهرمانی بودیــم ».مرادی گفت:
«اقدام آمریکاییها در به تاخیر انداختن پروسه
صدور ویزا ،از عــرف بینالمللی و پروتکلهای
فدراسیون جهانی خارج اســت .به نظرم حتی
برای کمیته برگزاری مســابقات هم این تاخیر
در روند صدور ویزا قابل هضم نیســت .برای ما
نیز جای تعجب دارد کــه آمریکاییها زیر یک
تفاهم بینالمللی زدهاند .ســال گذشته میزبانی
از مالزی به دلیل مشــکالت مالی گرفته شــد
و به آمریکا داده شــد .پس این کشور نیز باید
اســتانداردهای الزم را داشته باشد ».مرادی با
اشاره به اینکه در صورت غیبت ایران ،کیفیت
مســابقات جهانی به شدت افت میکند ،گفت:
«بارها فدراســیون جهانی اعالم کرد ه که عدم
حضور تیــم ایران باعث پاییــن آمدن کیفیت
رقابتها میشــود .این را هم بگویم که ما حتی
بلیتهــایملیپوشــان را تهیــه کردیم .فقط
برای  ۴عضو تیم ملی یعنی کیانوش رســتمی،
بهداد ســلیمی ،سعید علیحســینی و سهراب
مرادی بلیت بیزنسکالس گرفته شــده .حتی
هتلمان را بــرای اقامت در آمریــکا هماهنگ
کردیم و امیدواریم که در روزهای آینده ویزای
ملیپوشــان ایران به صورت کامل صادر شــده
باشــد ».مرادی رئیس فدراســیون وزنهبرداری
در پایان مصیبت وارده بابت زلزله اخیر مناطق
غربی کشــور را به بازماندگان تسلیت گفت و از
مسئوالن کشــور برای رفع مشکالت این افراد
کمک خواست.

رضایی :اولین دوره لیگ جهانی را با جایزه 30هزار دالری برگزار میکنیم

هادی رضایی ،دبیرکل والیبال
نشسته منطقه آسیا -اقیانوسیه
و مدیر تیمهای ملی در نشســت خبری دیروز
ی لیگ
خود ا ز برگزاری اولیــن دوره رقابتها 
جهانی والیبال نشسته در تاریخ  ۲۹فروردین
ماه تا ششــم اردیبهشت به میزبانی ایران خبر
داد .رضایی با تاکید بر اینکه این رقابتها تنها
با حضور  6تیم برتر دنیا برگزار میشود ،تاکید
کرد اولین دوره ســوپر سیکس( )6به میزبانی
تبریز برگزار خواهد شد« :پس از اعالم میزبانی
ایــران دعوتنامههایی به تیمهای اول تا دهم
رنکینگ جهانی ارســال شــد که در اینمیان
چیــن خیلــی زود انصرافش را اعــام کرد و
ترجیــح داد که در مســابقات انتخابی جهان
شــرکت کند .مصر موضوع سیاســی را بهانه
کرد تا به ایران نیاید .بوسنی هم اعالم آمادگی
نکــرد چون در هــر تورنمنتی کــه ما حضور
داریم شــرکت نمیکند ،البته مســئوالن تیم
بوسنی بعدا پشیمان شــدند اما دیگر ترکیب
تیمهای حاضر در لیگ جهانی بســته شــده
بود .بدینترتیب  6تیم ایران ،آلمان ،روســیه،
اوکرایــن ،آمریکا و برزیــل در لیگ جهانی به
میزبانی تبریز شرکت میکنند .ما همچنین 2
کشور رزرو را نیز در نظر گرفتهایم و در صورتی
که هرکدام از تیمهای شــرکتکننده به ایران
نیایند ،هلند و ژاپن جایگزین آنها میشــوند.
برای این مسابقات 30هزار دالر جایزه در نظر

درصد آن هزینهها را در بخش معلوالن صرف
نمیکنند .هیئتمدیره این باشگاهها متشکل
از افراد جانباز ،ایثارگر و خانواده شهداســت،
پــس چــرا هزینــهای در ورزش معلــوالن
نمیشود؟ این خیلی بد است که باشگاههایی
مثل بانک ســرمایه ،پیکان یا ســایپا چنین
ســرمایهگذاریهایی را انجــام نمیدهند ،آیا
آنها کارمند جانباز و معلول ندارند و نباید در
این بخش ســرمایهگذاری کنند؟ حداقل بین
 15تا 20میلیارد تومان در والیبال ایســتاده
هزینه میشــود اما شــاهد هیــچ هزینهای
در والیبال معلوالن نیســتیم .من شــنیدهام
برای یک والیبالیســت  1 .7میلیارد یا 1 .3
میلیارد تومان هزینه شــده اما یکپنجم این
پول هم برای یک تیم والیبال نشسته هزینه
نمیشــود .مدیرانعامل باشگاهها زمانیکه به
آنهــا مراجعه میکنیم عنــوان میکنند که
هیئتمدیره با اینگونه تیمداری مخالفند اما
به نظرم آنها از خودشان میگویند ».رضایی
با اشاره به این که قرار است کالسبندیهای
والیبــال نشســته از ابتــدای ســال 2018
یکسانسازی شود ،عنوان کرد بیشتر کشورها
مخالف این موضوع هستند اما سازمان جهانی
این موضــوع را عملی خواهد کرد .او با تاکید
بر این کــه ایران هم مخالف یکسانســازی
کالسبنــدی اســت ،علت ایــن مخالفت را
موازیکاریهای موجود دانست.

مقصودلو :قدرتهای آسیا در ایران خود را محک میزنند
محمدرضا مقصودلو ،رئیس فدراسیون کبدی در
نشســت خبری دیروز خود از برگزاری مسابقات
قهرمانی آســیا به میزبانی گرگان خبر داد .او با اشــاره به علت
تغییر تاریخ برگزاری مسابقات گفت« :ابتدا قرار بود این رقابتها
را فروردین ماه برگزار کنیم اما به دلیل مخالفت کنفدراســیون
آسیا این کار صورت نگرفت و در اجالس بمبئی تاکید کردیم که
قبل از بازیهای آســیایی جاکارتا مسابقات آسیایی باید برگزار
شود تا رقیبان خود را بشناسیم .این رقابتها حساسیت باالیی
دارد .ژاپــن که فقــط برای بازیهای آســیایی میآمد ،در این
رقابتها هم حضور پیدا میکند تــا خود را محک بزند10.تیم
در بخــش آقایان و 11تیــم در بخش بانــوان در این رقابتها
حضور دارنــد ».مقصودلو با تاکید بر اینکــه تیمهای تراز اول
دنیــا برای حضور در قهرمانی آســیا به ایــران میآیند ،گفت:
«همه تیمهایی کــه حضور پیدا میکننــد ،قدرتهای کبدی
آســیا هســتند .امیدوارم با نتایج خوب در این رقابتها بتوانیم

در بازیهای آســیایی جاکارتا به مدال طال دست پیدا کنیم».
رئیس فدراسیون کبدی درخصوص تامین هزینههای مسابقات
هم گفت« :تفاهمنامهای را با اداره کل ورزشو جوانان گلستان
منعقــد کردیم .هزینههای هتل ،غذا و ایــاب و ذهاب تیمهای
خارجی از تهران به گرگان برعهده میزبان خواهد بود .برآوردی

که انجام دادیم هزینه رقابتها  591میلیون تومان شــد350.
میلیون آن را استان گلستان میدهد و بقیه را فدراسیون متقبل
خواهد شــ دکه ما هزینههای مربوط به فدراســیون را از حاال
به حساب برگزارکننده واریز کردهایم ».مقصودلو در واکنش به
اینکه این میزبانی چه دســتاوردی برای ایران خواهد داشــت،
گفت« :هندیها با ما بــازی تدارکاتی برگزار نمیکنند .و یکی
از علل دریافت میزبانی همین اســت که بتوانیم با آنها قبل از
بازیهای آسیایی جاکارتا مسابقه برگزار کنیم و این هزینهها را
به جان خریدیم که با هندیها بازی داشته باشیم .از سوی دیگر
میخواهیم عملکرد ســرمربیان هندی تیمهای ملی خودمان را
هــم محک بزنیم .اگر اینجا نمیتوانســتیم با هند بازی کنیم،
فقــط در جاکارتا با آنها روبهرو میشــدیم .مــا درحال حاضر
 9بازیکن در جام ســتارگان هنــد داریم که فکر میکنم جمعا
حدود 900میلیون تومان قرارداد بستند و این نشان میدهد ما
توان رقابت پایاپای با هندوستان را داریم».

چرا نفت از آسیا حذف شد ولی سرخابی نه؟

گویا تاج و بهاروند روســای فدراسیون و سازمان لیگ
نیز این مورد را تایید کرده بودند اما از آنجا که وزارت
نفت مشــتری جدیدی ندارد و وزیر هم به رغم تالش
گروهی از مدیران وهیئتمدیره ســابق باشــگاه قویا
مخالف بازگشــت تیــم و اداره آن تحتنظر وزارتخانه
است ،فدراســیون ناچار شــد به همکاریاش با نفت
طالییه ادامه دهد تا این تیم و بازیکنانش بدون متولی
باقی نمانند .از ســویی دیگر درپی بروز اختالفها بین
جهانیان و فریادشــیران مشخص شد که تیمهای پایه
نفت زمین تمرین نداشــته و بعضــا در پارک و چمن
بزرگراهها تمرین میکنند .حتی نتیجه برخی بازیهای
نفت به دلیل نداشتن زمین مســابقه به نفع تیمهای
میهمان اعالم شــد و فریادشیران تاکید کرد طی این
مدت مالک جدید فقط  4دست لباس به تیمهای پایه
داده و بس .بهطور کلــی اوضاع در آکادمی و تیمهای
پایه نفت که از الزامات کنفدراسیون برای صدور مجوز
حرفهای اســت ،آنچنان آشفته است که این تیمها به
رغم برکناری مدیر آکادمی از سوی جهانیان همچنان
زیرنظر فریادشــیران تمرین میکنند و وی هم مدعی
اســت که جهانیان دیگر طبق حکــم ورزش و جوانان
مالک نیســت و تیمها نیز کماکان با رایزنی و رابطهای
در این زمین و آن زمین به تمرینات ادامه میدهند .در
چنین وضعیتی وقتی وضعیت مالکیت نفت در هالهای
از ابهام اســت و آکادمی هم با بحرانهای اینچنینی
مواجه شده ،طبیعی است که فدراسیون نفت را حذف
و ذوبآهن را به عنوان جانشین و نماینده ایران معرفی
کند .نکته جالب اما این اســت که نفت در صورت رفع
مشــکالت مالکیتی ،ساختاری و آکادمی از نظر میزان
بدهیها وضعیت بهتری داشــت .نفت از زمان دولتی
بودن 15میلیارد بدهی داشــته کــههماکنون حداقل
 11میلیارد آن پرداخت نشــده و بابت فصل قبل هم
 4میلیارد بدهی دارد .مشــکل بدهی10میلیاردی به
اداره دارایی هم با بخشــش جرایم و اقســاطی کردن

اخبار
قضاوت  4داور بسکتبال در انتخابی جامجهانی

ی انتخابی
از  4داور بینالمللی بســکتبال ایــران برای حضــور در رقابتها 
جامجهانی دعوت شــدهاست .به گزارش ایسنا محمد صالحیان ،هادی سالم،
محمد دوست و صادق قنبری 4 ،داور بینالمللی هستند که برای قضاوت در
رقابتهایانتخابی جامجهانی  ۲۰۱۹دعوت شــدهاند .این داوران دیدارهای
گروه  Cرا قضاوت میکنند و طبق برنامه قرار اســت در لبنان ســوت بزنند.
محمد صالحیان و هادی سالم دیدار سوریه و اردن را قضاوت میکنند و محمد
دوست و صادق قنبری در تیم داوری مسابقه لبنان و هند حضور دارند .هر 2
مسابقه در بیروت برگزار میشود.
ســایت فیبا در گزارشی بســکتبال ایران را بخت نخست پیروزی در انتخابی
جامجهانی  2019دانست و در گزارشی نوشت« :تیم ایران همانطور که انتظار
میرود ،گزینه نخســت پیروزی در مسابقات پیشروست .بسکتبال ایران در
مسابقات انتخابی جامجهانی ،2019مقابل هیچ تیمی پا پس نخواهد کشید.
تمام بازیکنانی که در مسابقات کاپ آسیا  2017حضور داشتند به اردوی تیم
ملی ایران دعوت شــدند تا در مســابقات انتخابی جامجهانی به میدان بروند.
تیم ایران در گروه  Dمسابقات با عراق ،قزاقستان و قطر رقابت خواهد کرد».

تعیین تکلیف تیمهای حاضر در والیبال
قهرمانی جهان

ی انتخابی والیبال قهرمانی جهان در منطقه نورسکا و مشخص
با پایان رقابتها 
شــدن صعود کوبا و پورتوریکو به قهرمانی جهــان تکلیف  ۲۴تیم حاضر در
شد .قهرمانی جهان  ۲۰۱۸که از ۱۹
قهرمانی جهان در سال  ۲۰۱۸مشخص 
شهریور ما ه تا  8مهر ماه  ۱۳۹۷در  2کشور بلغارستان و ایتالیا برگزار میشود
و تیمهای فرانســه ،هلند ،اسلوونی ،روسیه ،صربستان ،فنالند ،بلژیک ،ایتالیا،
بلغارستان ،برزیل ،آرژانتین ،ایران ،چین ،ژاپن ،استرالیا ،تونس ،مصر ،کامرون،
آمریکا ،کانادا ،دومینیکن ،پورتوریکو و کوبا تیمهای شرکتکننده در قهرمانی
جهانی هستند .قرعهکشی مسابقات  9آذرماه در ایتالیا برگزار میشود.

بدونویرایش جهت اطالع
باشگاهها با فوتبالیستهای متخلف برخورد نمیکنند

حســن زمانی عضو هیئتمدیره اســتقالل گفته بود با  2بازیکنی که در اتوبانهای تهران الییکشی کرده و
ناهنجاری ایجاد کردهاند برخورد میکنیم چون باشگاهها باید با فوتبالیستها برخورد کنند ،نه کمیته اخالق .اما
بالفاصله نصرا ...عبداللهی سرپرست استقالل ماجرای رانندگی در اتوبان را حاشیهسازی علیه استقالل دانست
تا مشخص شود زمانی برای خودش حرف میزند و مسئوالنی نظیر عبداللهی هم برای خودشان! چندی قبل
هم در تمرین تراکتورسازی چاقوکشی شد که باشگاه برخورد نکرد و یا ماجرای طارمی و ریزهاسپور از سوی
پرسپولیسیها ماستمالی شد .البته عابدی جانشین پلیس راهور تهران گفته بود در سامانههای ما تخلفی ثبت
نشده و ما به دنبال بررسی بیشتر این موضوع هستیم.

حریف استقالل  5گل به پرسپولیس زده بود

حریف استقالل در جام حذفی ایرانجوان بوشهر است .تیمی که دهه 70در همین جام حذفی کشور  -5صفر
پرســپولیس را شکست داد و حذف کرد .البته این ســنگینترین باخت تاریخ پرسپولیس نیست .آنها سال
 73هم در جام حذفی  -6صفر به فتح تهران باختند ولی در آن بازی از نفرات ذخیره و امید استفاده کردند.

ماجرای دادکان و پرسپولیس

مالیــات به راحتی قابل حلو فصل بــود .در اینمیان
اما نکته مهم این اســت که نفت فقط حدود یک و نیم
میلیارد بدهی قطعی و ثبت شده دارد ،چراکه بسیاری
از طلبکاران قدیمی اعم از منصوریان ،خرمگاه ،چینی،
قربانی ،سیدجالل حســینی ،کامیابینیا ،امیری و ...یا
هنوز شــکایتی نکردهاند و یا اینکــه هنوز حکمی از
کمیتــه تعیین وضعیت و انضباطی و اســتیناف صادر
نشــده .در چنین شــرایطی بدهیهای قطعی و ثبت
 AFCو فدراسیون برای صدور

شــده نفت که مالک
مجوز اســت ،حدود یک و نیم میلیــارد تومان برآورد
میشــود .بیرانوند با دریافت حکم 800میلیون تومانی
از اســتیناف بزرگترین طلبکار نفت اســت و ســایر
طلبکارانی که حکم قطعی دارند نفراتی مثل غالمرضا
رضایی ،ســیامک کوروشــی ،امین حاجمحمدی و...
هســتند که مطالبات برخی از آنها در زمان مالکیت
بهنام پیشــرو کیش و از محل درآمدهای باشــگاه در
ســازمان لیگ پرداخت شــده .پرونده شــکایت یک

میلیاردی دایی و دســتیارانش و شــکایت  2میلیارد
و200میلیونی علی کریمی و یک میلیاردی دستیاران
کریمی هم در کمیته تعیین وضعیت درحال بررســی
بــوده و هنوز هــم حکمی صادر نشــده .بنابراین نفت
عالوه بر مشــکالت مالکیتی و ســاختاری و آکادمی و
حتی نداشــتنهیئتمدیره بدهیهای پرداخت نشده
هم دارد .در اینمیان ســرخابیهم به رغم ارجاع دادن
برخی پروندهها(مثل طلب  3و نیم میلیاردی دایی) از
اســتیناف به تجدیدنظرخواهی ویژه بخش عمدهای از
بدهیهای قطعی خود که مجموعا  8میلیارد( 3میلیارد
پرسپولیس و  5میلیارد استقالل) را پرداخت نکرده و به
جای آن سفته به عنوان تضمین نزد سازمان لیگ ارایه
کردهاند .نفت هم درواقع میتوانســت ادعا کند که ما
هم در ازای یکو نیم میلیارد بدهی قطعی فدراسیون و
برخی احکام قضایی سفته به سازمان لیگ میدهیم اما
مشکل مالکیتی و سایر مشکالت ساختاری چیزی نبود
که بتوان روی آن به راحتی سرپوش گذاشت.

مسلامن ،مانع حضور دژاگه در پرسپولیس
پرسپولیس در شرایطی که از نقلو انتقاالت زمستانی و تابستانی
آینده محروم اســت ،گمانهزنی در خصوص اقدام این باشــگاه
برای جذب  3بازیکن آزاد پیش از پنجره زمستانی داغ است .با
اینحال برانکو ایوانکوویچ هرگونه جذب بازیکن در مقطع فعلی
را دور از ذهن عنوان کرده و درخصوص اشکان دژاگه هم مدعی
اســت که عملکرد شاگردانش در این پست به گونهای بوده که
به فکر بازیکن دیگری نباشد .بازیکنی که با عملکرد خود برانکو
را امیدوار و او را نســبت به جذب اشکان دژاگه که با خاصیت
بازیکن آزاد بودن یکی از گزینههای حضور در پرسپولیس است،
بیمیل کرده ،محســن مسلمان است؛ اگرچه مسلمان مهرهای
تحمیلی به ســرمربی کروات سرخها بود؛ اما او حاال به یکی از
کلیدیترین و مهمترین بازیکنان تیم پرسپولیس و ایوانکوویچ
تبدیل شــده است .برانکو این بار با رد درخواست خرید اشکان

نامه وزارت ورزش به روسای بازنشسته

به گفته رئیس دفتر امور مشــترک فدراســیونها و در راســتای اجرای
قانون منع بهکارگیری بازنشســتهها ،موضــوع از طرف وزارت ورزش به
روسای بازنشسته فدراسیونها اطالع داده شده است .سیدمحمدشروین
اســبقیان رئیس دفتر امور مشترک فدراســیونها با تاکید بر اینکه در
رابطه با منع بهکارگیری افراد بازنشســته و لزوم رفتن این دسته از افراد
از مســئولیتهایی که در ورزش دارند ،نامهنگاری الزم با چند فدراسیون
شده ،به مهر گفت« :به روسای فدراسیونهایی که شامل حال این قانون
میشوند موضوع را به صورت مکتوب اعالم کردهایم تا در راستای اجرای
آن ترک مســئولیت کنند .برخی از این افــراد پیش از این مجوزهایی را
برای ادامه فعالیت گرفته بودند اما شــرایط فرق کرده ،تعدادی بازنشسته
داریم که ایثارگر بودند و براســاس این قانون مجوز فعالیت گرفتند .فقط
این دسته از افراد مستثنی هستند ،افرادی که چنین شرایطی(ایثارگری)
باشند .معتقدیم

ندارند و بازنشســته هستند نمیتوانند مسئولیت داشته
حرمت افراد بازنشســته باید حفظ شود .نظر وزارت ورزش و شخص وزیر
نیز همین است اما مقید به اجرای قانون هستیم».

بسکتبال ایران زیر ذرهبین فیبا

میزبانی 591میلیونی گرگانیها از رقابتهایکبدی قهرمانی آسیا

واکاوی علل حذف زردپوشان از لیگ قهرمانان
طبــق اعــام کمیته بدوی صــدور مجــوز حرفهای
باشــگاهها ،نفت تهران از مســابقات لیــگ قهرمانان
ن درحالی است که بدهی
آســیا کنار گذاشته شــد .ای 
 2باشگاه پرســپولیس و استقالل سنگینتر از نفت به
نظر میرسد .در اینمیان محمد نصرتی مدافع باتجربه
نفت این سوال را طرح کرده ،وقتی طلبکاران سرخابی
مصاحبه میکنند که مطالباتشان پرداخت نشده ،چرا
نفت که بدهی کمتری دارد حذف میشود اما سرخابی
 AFCمعرفی شوند؟ در اینباره باید به

قرار اســت به
علــل حذف نفت از نگاه کمیتــه بدوی پرداخت .یکی
از معیارهای صدور مجــوز حرفهای بارگذاری مدارک
مربوط به مالکیت ،مدیریت ،ورزشــگاه محل برگزاری
تمرین و مســابقه تیمهای بزرگســاالن و پایه ،چارت
تشــکیالتی مدیریتی و ساختاری و آکادمی و مسایلی
از این قبیل و همچنین گزارش مالی و حسابرســی هر
باشــگاه اســت .در این میان نفت در مهلت قبلی که
هشتم مهر بود ،بسیاری از مدارک که از الزامات اولیه
اخذ مجوز اســت را بارگذاری نکرده بود اما در مهلت
دوم که هشــتم آبان بود ،این اقدامــات را انجام داد.
با ایــن وجود نفت آنقدر غرق در مشــکالت مالکیتی
و ســاختاری اســت که حذف آن قابل پیشبینی بود
تا جاییکه ســایت برنامه نود اوایل مهرماه در گزارشی
از حــذف قطعی و قریبالوقــوع نفت و احتمال حذف
اســتقالل خبــر داد .نفتیها که مشــکالت عدیدهای
دارند اخیرا با مشــکالت جدید و دردسرســاز دیگری
هــم مواجه شــدهاند .گلمحمدی مدیــرکل ورزشو
جوانان استان تهران همین  2هفته پیش بود که اعالم
داشــت درپی عدم پایبندی جهانیــان به تعهداتش و
همچنین عدم تایید صالحیت براســاس برخی موارد
دیگر پروانه فعالیت باشــگاه نفــت طالییه که بهطور
آزمایشــی و موقت صادر شــده ،تمدید نخواهد شد و
از نــگاه اداره کل جهانیان و پارسطالییه مالک نبوده
و وزارت نفــت باید دراین باره تصمیم جدیدی بگیرد.

گرفته شــده که به تیم اول  12هزار دالر ،تیم
دوم  6هزار دالر ،تیم سوم  4هزار دالر ،بهترین
بازیکن تورنمنت  2هزار دالر و  6بازیکن برتر
هر پست هزار دالر اهدا میشود».
برگزاری قهرمانی جهان با سبک جدید
او بــا تاکید بر اینکــه مســابقات قهرمانی
جهان قرار اســت برای اولین بار با ســبکی
جدیــد به میزبانی هلند برگزار شــود ،گفت:
«این مســابقات در ابتدای تابســتان  97و با
سبکی جدید برگزار میشود .میزبان این دوره
تصمیم گرفته که مسابقات بانوان و مردان را
در  5شهر مختلف برگزار کند .هدف میزبان از

برگزاری این مسابقات با این سبک جدید آن
است که والیبال نشسته را به مردم شهرهای
مختلف کشور خود بشناساند».
باشــگاهها  5درصد هــم در بخش
معلوالن هزینه نمیکنند
مدیر تیمهای ملی والیبال نشســته با انتقاد
از باشگاههای ورزشــی در ایران و بهویژه در
تهران گفت« :تهران چندین ســال است که
در والیبال نشسته تیم ندارد و هیچکس دلیل
این موضــوع را عنوان نمیکند ،ســوال من
اینجاست ،چرا باشــگاههایی که در والیبال
افراد ســالم تیــمداری میکننــد حداقل 5
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دژاگه که همپستی مسلمان است ،نشان داد که اعتماد و اعتقاد
کامل به هافبکهای فعلی تیمش دارد .او در مصاحبه اخیرش
همچنین گفت که تیم کاملــی را در اختیار دارد و با بیان این
جملهها ،به شــاگردانش اعتماد به نفس عجیبی را تزریق کرد
و حاال منتظر پاسخ از ســوی بازیکنان ،علیالخصوص محسن
مســلمان است .بازیکنی که این فصل از میزان دوندگیاش کم
شده و شاید همین موضوع طراوت را از نمایشهای پرسپولیس
گرفته است .البته پرسپولیس از  2پنجره نقلو انتقاالتی محروم
اســت و یکی از دالیل عدم تمایل به خریــد دژاگه نیز همین
موضوع بــود؛ اما در صورتی که قرمزها مجوز خرید بازیکن نیز
داشتند ،بعید به نظر میرسد برانکو دست روی کاپیتان تیم ملی
میگذاشت .دژاگه عالوه بر اینکه قیمت و سن باالیی دارد ،فاقد
قدرت دوندگی است و به نوعی بازیکن «ایستا» به شمار میرود

و این موضوع با تفکرات ســرمربی ســابق تیم ملی در تناقص
اســت .برانکو به بازیکنانی جوان ،با انگیزه و جنگجو عالقهمند
است .همین موضو ع سبب شــده تا فرشاد احمدزاده ،محسن
مســلمان ،وحید امیری و کمال کامیابینیا شاکله اصلی تیم را
تشــکیل دهند .در بین 11مرد اصلی برانکو ،محسن مسلمان
را باید غیرقابل تغییرترین مهره پرســپولیس بنامیم .او که در
لیگ پانزدهم به پرسپولیس پیوست ،فرازو فرودهای بسیاری را
تجربه کرد؛ اما همواره مورد حمایت سرمربی تیم قرار گرفت و
پروفسور پرسپولیسیها در بدترین شرایط مسلمان نیز به دنبال
خرید جانشینش نرفت .تاکنون سرخها  4پنجره نقلو انتقاالتی
در حضور مسلمان گذراندهاند؛ اما برانکو هیچگاه به دنبال خرید
بازیکنی با خصوصیات مسلمان نرفته ،پس نمیتوان محرومیت
از نقلو انتقاالت را دلیل عدم جذب اشکان دژاگه دانست.

محمد دادکان حاال خیلی دوست دارد مدیرعامل پرسپولیس شود .جالب اینکه او زمانی فقط دوست داشت
وزیر ورزش شــود و در چند مقطع هم مدیرعاملی پرسپولیس را برای خودش کم میدانست اما حاال درصدد
قبول مســئولیت است ولی باید دید آیا سلطانیفر با این مســئله موافقت میکند؟ دوستان دادکان هم طی
روزهای گذشته خیلی تالش کردند تا او به خواستهاش برسد.

شفر :چیزی به اسم بازی آسان نداریم

خیلیها میگویند قرعه اســتقالل در جام حذفی ساده است و آبیها اگر ایرانجوان بوشهر را ببرند راحت به
نیمهنهایی میرسند و ...اما وینفرد شفر نظر دیگری دارد .او میگوید« :در جام حذفی هیچ کشوری چیزی به
نام بازی آسان وجود ندارد و همه میخواهند قهرمان شوند .حتی تیمهای دستههای  3و  4میخواهند به جام
برسند و اتفاقا مقابل تیمهای بزرگ و مدعی خیلی انگیزه دارند».

شرط عجیب چند فوتبالیست مطرح برای مصاحبه با خبرنگاران

تا چند سال قبل فقط بعضی از هنرپیشهها بودند که به خبرنگاران میگفتند فقط به شرط آن که عکسمان
روی جلد نشریه برود ،مصاحبه میکنیم اما حاال این مسئله به فوتبالیستها هم سرایت کرده است .چند بازیکن
ی دایی بینی» شدهاند به خبرنگاران میگویند فقط
مطرح تیمهای پرطرفدار تهرانی که دچار بیماری «خود عل 
به شرطی مصاحبه میکنند که حرفهایشان تیتر یک شود و عکسشان هم برود روی جلد! جالب اینکه در
بسیاری از مواقع هم این خواسته آنها برآورده میشود.

بالتکلیفی طارمی با رفتن مدیرعامل

قرار بود طلب  3/7میلیاردی ریزهاســپور توسط باشگاه پرســپولیس و طارمی پرداخت شود اما حاال با رفتن
طاهری از پرسپولیس معلوم نیست این پول چه سرنوشتی پیدا میکند .اگر پرسپولیس و طارمی طلب باشگاه
ترکیهای را ندهند جرایم سختتری انتظار آنها را خواهد کشید .طاهری قبال گفته بود کل پول را باید طارمی
بدهد .بههر حال این ماجرا در پرسپولیس حکم آتش زیر خاکستر را دارد.

هدایتی دوباره به پرسپولیس عالقهمند شد

حسین هدایتی که یک بار اهلیتش برای در اختیار گرفتن پرسپولیس تایید نشده بود با استعفای طاهری دوباره
فعال شــده و انگار میخواهد به پرسپولیس نزدیک شود .او جلساتی را هم در همین زمینه برگزار کرده ولی
شنیده میشود بعضیها به شدت با حضور او مخالف هستند .فعالتر شدن هدایتی درحالی است که او هنوز
درباره ماجرای طارمی و ریزهاسپور(که به هدایتی هم به نوعی مربوط میشد) هیچ توضیحی نداده و هواداران
پرسپولیس باالخره نفهمیدند چرا طارمی پول هدایتی را به ترکها نداده است .نکته جالب اینکه چند بازیکن
پرسپولیس در فضای مجازی به حسین هدایتی ابراز ارادت کرده بودند!

پرسپولیس 210میلیارد بدهی دارد؟

منابع خبری از بدهی انباشته 210میلیاردی پرسپولیس میگویند ولی هیچکدام از مدیران این باشگاه چنین
بدهی سنگینی را تایید نمیکنند .چندی قبل یکی از خبرگزاریهای نزدیک به وزارت ورزش آمار جالبی منتشر
کرد که براســاس آن استقالل حدود110میلیارد و پرسپولیس 210میلیارد بدهی انباشته داشتند ،البته هیچ
مدیری این مبالغ را تایید نمیکند.

