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گزارش
نامه اعتراض ۲۰داور
بسکتبال به رئیس فدراسیون

ترکشهای مصاحبه مهران شــاهینطبع بعد از
دیدار ردهبندی لیگ برتر بســکتبال ادامه دارد
و در جدیدتریــن اتفاق ۲۰داور بســکتبال در
نامهای از رامین طباطبایی ،رئیس فدراســیون
خواســتهاند تا این موضــوع را پیگیری کند .به
گزارش ایســنا مهران شــاهینطبع ســرمربی
پتروشیمی بعد از سومی در لیگ برتر بسکتبال
مصاحبــهای کــرد و مدعی شــد کــه هروس
آوانسیان و محمود مشحون با داوران بسکتبال
تماس داشتهاند و نتایج دیدارهای نیمهنهایی را
تغییر دادهاند .هروس آوانســیان در واکنش به
این موضوع گفت« :در فدراسیون بودم که یکی
از اعضای فدراسیون به رامین طباطبایی گفت
کــه ۲۰داور نامه خود را بــه دبیرخانه دادهاند.
پیگیر شــکایتم از مهران شاهینطبع هستم و
او یا اتهامهایش را ثابت کند یا باید عذرخواهی
کنــد ».ایــن درحالی اســت کــه حمیدرضا
صمدزاده ،مدیر باشگاه مهرام که تیمش در این
فصل نایبقهرمان لیگ برتر بســکتبال شد هم
درباره اتهامهایی که به این تیم در جریان لیگ
وارد شده واکنش نشان داد .او در نشست خبری
خود گفت« :فدراســیون بســکتبال به اتهامها
ورود نکند ،از لیگ بسکتبال کنار میرویم».

خبر
کادر فنی کشتی آزاد
نوجوانان موقتا ابقا شد

کادر فنی کشــتی آزاد نوجوانان ابقا شــد .در
همین راستا اردوی تیمهای ملی کشتی فرنگی
و آزاد نوجوانــان بــرای حضــور در رقابتهای
آسیایی ،جهانی و المپیک نوجوانان از فروردین
ماه برگزار میشود .حمید بنیتمیم نایبرئیس
فدراسیون کشــتی همچنین تاکید کرد اردوی
تیم فرنگی از پنجم فروردین و اردوی تیم آزاد
بهدلیــل همزمانی با اردوی تیم دانشآموزان از
 ۱ ۴فروردین آغاز میشــود .او در مورد اینکه
تغییر نیافتن ســرمربی تیم نوجوانان آزاد پس
از اعالم مدیر تیمهــای ملی به چه دلیل بوده،
به ایســنا گفت« :قرار بود مدیــر تیمهای ملی
پیشــنهاد خود را در این زمینه به شورای فنی
اعالم کند اما بهدلیل اینکه اعضای شورا استعفا
دادهاند تا تعیین تکلیف این موضوع ،کادر فنی
فعلــی با توجه بــه زمان محدود پیــشرو ،به
فعالیت خود ادامه میدهند».

پیشنهاد شانفیل
لبنان پیشروی
حامد حدادی

یکی از تیمهای قدرتمند لبنان خواهان جذب ســتاره بســکتبال ایران برای
لیگ داخلی این کشــور است .به گزارش ایســنا ،درحالی که حامد حدادی
ارزشــمندترین بسکتبالیســت آســیا به همراه پتروشــیمی برای حضور در
رقابتهایغرب آســیا راهی لبنان شــده ،برخی رســانههای این کشــور از
پیشنهاد شــانفیل به او برای پیوستن به این تیم خبر دادهاند .حامد حدادی
قراردادی  2ســاله با سیچوان چین داشت که امسال به پایان رسید و اکنون

بازیکن آزاد اســت و تنها برای این تورنمنت پتروشــیمی را همراهی میکند
و شــانفیل که مرحله پلیآف لیگ لبنان را پیشرو دارد ،خواهان جذب این
ستاره ایرانی است .پتروشیمی کارش در رقابتهای غرب آسیا را آغاز کرده و
دیروز برابر الجیش ســوری ه به میدانرفت .نماینده کشورمان پیش از این در
اولین مسابقه خود به مصاف سریت راما ...فلسطین رفت و با نتیجه 59 -118
به برتری رسید.

اتحادیه جهانی به دنبال به کرسی نشاندن حرف خود

تعیین سرنوشت میزبانی جامجهانی کشتی فرنگی در سوئیس!
بعد از رجزخوانی رسول خادم و وزارت ورزش
برای یکدیگر ،این بار کمیته ملی المپیک هم
علیه خادم و فدراسیونش شد .موضوع از لغو
رســمی میزبانی ایران از جام جهانی کشتی
فرنگی توسط اتحادیه جهانی استارت خورد.
مسئوالن وزارت ورزش ،کمیته ملی المپیک
و نایبرئیس فدراسیون کشتی درحالی صبح
ع فوقالعادهای به
چهارشنبه با برگزاری مجم 
این نتیجه رســیدند که باید میزبانی اهواز از
جام جهانی فرنگی بــه قوت خود باقی بماند
که درست چند ســاعت بعد اتحادیه جهانی
با حذف این رقابتها از تقویم جهانی ،بهطور
کل صورت مســئله را پاک کــرد .این اتفاق
اما درگیریهای داخلی کشــتی ایران را وارد
فاز تازهتری کرد تا این بار شــاهرخ شهنازی
دبیرکل کمیتــه ملی المپیک مدعی شــود
میزبانــی اهواز پس از نامه فدراســیون ایران
به اتحادیه جهانی لغو شــد! او به نامهای که
در تاریخ  ۱۸اســفند بــه امضای نایبرئیس
فدراسیون کشــتی ایران رسیده و سپس به
اتحادیه جهانی ارســال شــده اشاره و عنوان
کرد دالیل اصلی لغو میزبانی ،موضوع و موارد
درج شــده در همان نامه اســت .موضوعاتی
چون اســتعفای خادم ،استعفای کلیه اعضای
شورای فنی کشــتی آزاد و فرنگی ،غیرفعال
بودن امور اداری فدراســیون ایران و نیز ذکر
این نکته که اسپانســر مســابقات هم دیگر
تمایلی به ادامه فعالیت با فدراســیون کشتی
ایران را ندارد .شهنازی اینها را گفت و تاکید
کرد در گفتوگــوی تلفنی یکســاعتهاش
با ننــاد اللوویچ پیــام و درخواســت وزارت
ورزش و کمیته ملــی المپیک ایران مبنی بر
تجدیدنظــر اتحادیه جهانی در تصمیم به لغو
میزبانی ایران را از رئیس اتحادیه خواســتار
شــده .در طرف مقابل اما حمیــد بنیتمیم
نایبرئیــس فدراســیون کشــتی ادعاهای
شــهنازی را بیجواب نگذاشــت تا نکاتی را
گوشزد کرده باشد«« :شهنازی به این موضوع
اشاره نکرده که اتحادیه جهانی که به صورت

دردسر 200میلیونی آقای فوتبالیست

یکی از چهرههای نســبتا مطرح فوتبال ایران دچار دردسر شــده و باید حدود  200میلیون به یک شاکی
بدهد! البته خود این بازیکن هم مقصر است ولی به هر حال باید این پول را پرداخت کند .جالب اینکه همه
همبازیان او هم از ماجرا خبر دارند ولی ســعی میکنند خود را کنار بکشند .البته این بازیکن امیدوار است
شب عیدی باشگاه مبلغی از قراردادش را بدهد تا با طلبکار خود تسویهحساب کند و خیالش راحت شود.

ماما تیام به رکورد مرفاوی رسید

ســالی که استقالل قهرمان آسیا شــد صمد مرفاوی با  4گل زده به طور مشــترک با  2مهاجم دیگر
آقای گل جام باشــگاههای آســیا شــد .جالب اینکه حاال ماما تیام طبق محاسبات  AFCدر همین
چند بازی  4گل برای اســتقالل زده و از مدعیان جدی کســب عنوان آقای گل لیگ قهرمانان آســیا
محسوب میشــود .تیام البته مصدوم شده ولی استقاللیها امیدوارند مصدومیتش خیلی جدی نباشد
و به بازیهای آینده برسد.

فصل پیشنهادات دروغین فوتبالیستها

به عید که نزدیک میشویم بازارگرمی بعضی از فوتبالیستها هم وارد فازتازهای میشود و آنها به کمک
ی نقاط دنیا
مدیربرنامههای خود و البته عوامل رسانهایشــان طوری تبلیغات میکننــد که انگار از اقص 
پیشــنهاد دارند! این درحالی است که اگر پیشنهادی واقعی باشد اصال رسانهای نمیشود و یا دقیقه 90
خبرش درز پیدا میکند .االن فوتبالیســتهایی داریم که  3سال اســت مدعی هستند از اروپا پیشنهاد
دارند اما هر سال پول بیشتری میگیرند و به خاطر ضعف مفرط مدیران باشگاهها در همین لیگ خودمان
میمانند.

دقیق اخبار کشتی ایران را پیگیری میکند،
روز  ۱۶اســفندماه از فدراسیون کشتی ایران
خواســته که صحت و دلیل استعفای رئیس
فدراســیون کشتی ایران و شــرایط خودمان
بــرای میزبانی جامجهانی کشــتی فرنگی را
به آنها اعالم کنیم .ما  ۱۸اسفند در نامهای
اســتعفای رئیس فدراسیون کشتی و شورای
فنی تیمهای ملی را تایید کردیم اما به خاطر
مصالح ملی ،به دالیل اســتعفا اشاره نکردیم.
از طرف دیگر درحالی کــه ادارهکل ورزشو
جوانان استان خوزستان اصال به تعهدات خود
در زمینــه میزبانی عمل نکرده بود و ســالن
مســابقات نیز به هیچعنوان آمــاده برگزاری
جام جهانی نبود ،به اتحادیه اعالم کردیم که
وضعیت اسپانسر (اداره کل ورزش و جوانان)
و پیگیریهــای اجرایی مســابقات ،به دلیل
شرایط فعلی فدراســیون دچار تردید و ابهام
اســت .چون نخواستیم صحبتی از عدم انجام
تعهدات از سوی اسپانسر اصلی خود (ادارهکل
ورزش خوزســتان) به میان آوریم .ما در این
نامــه صحبتی از برگزار نکردن مســابقات به
میان نیاوردیم اما نمیتوانســتیم وقتی هیچ
کاری برای آمادهســازی سالن انجام ندادهاند
و رئیس فدراسیونمان هم استعفا داده ،دروغ

بگوییم که همه چیز آماده اســت ».بنیتمیم
درنهایــت تاکید کــرد بعد از ایــن اتفاقات،
فدراســیون ایران بنا به درخواســت داورزنی
معاونوزیر ورزش مجــددا نامهای به اتحادیه
جهانی ارسال و تاکید کرده با توجه به اینکه
اســتعفای خادم پذیرفته نشــده ،در صورت
امکان جامجهانی کشــتی فرنگــی در ایران
برگزار شــود .او همچنین ابراز امیدواری کرد
دبیــرکل کمیته بینالمللی المپیک مســایل
مهمتر مطرح شــده در مکالمه تلفنی خود با
اللوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشــتی را نیز
به مسئوالن وزارت ورزش و جوانان و کمیته
ملی المپیک منتقل کند.
تمام این مســائل و بازتاب گسترده خبری آن
درنهایت به اینجا ختم شد که اتحادیه جهانی
کشتی برای ســومین بار با اعطای میزبانی به
ایران مخالفت کرده و دستکم تاکید کند اگر
قرار باشد میزبانی مسابقات به ایران برگردانده
شــود ،قطعا این مســابقات در فروردین ماه
برگزار نخواهد شــد .البته تمامی این اتفاقات
منوط به بررسی مســائل در نشست سوئیس
شد .در بخشی از نامه اللوویچ به ایران چنین
آمده است« :ما از سوی کمیته المپیک ایران

مطلع شــدیم که مجمع عمومی فدراســیون
کشــتی ایــران در تاریخ  21اســفند برگزار
شــده که این مجمع اســتعفای آقای خادم
را نپذیرفته اســت .با توجه بــه این موضوع،
ســواالت زیادی بیپاسخ باقی مانده :آیا آقای
خادم پذیرفت ه که همچنان رئیس فدراســیون
باقــی بماند؟ اگر مجمع عمومی و کمیته ملی
المپیک شــما ،ایشــان را به عنوان رئیس در
نظر دارند ،چرا این نامه توســط ایشــان امضا
نشــده؟ وضعیت شــورای فنی آزاد و فرنگی
که اســتعفا دادهاند ،چگونه اســت؟ آیا آنها
دوباره ابقا شــدهاند؟ حضور تیم کشــتی آزاد
شــما در مســابقات جامجهانی آیوا (آمریکا)
چه میشــود؟ باید به شــما یادآوری کنم که
بعد از دریافت پاسخ نامه مورخ  ۱۸اسفندماه
از طرف شــما ،اتحادیه جهانی کشتی به کلیه
کشــورهای مربوطــه درخصوص لغو شــدن
مســابقات جام جهانی کشــتی فرنگی اطالع
داده .بر این اســاس این فدراســیونها اقدام
فوری در اصالح برنامه و کنســل نمودن پرواز
خود کردند .بدینترتیــب برنامهریزی دوباره،
هزینه اضافی و غیرمنتظره را موجب میشود.
همانطور که متوجه هستید؛ برای ما بررسی
دوباره این تصمیم بسیار دیر است .با اینحال
همانطــور که به کمیته ملی المپیک شــما
اعالم شــد؛ فدراسیون شــما تعلیق و متوقف
نشده و جام جهانی میتواند در اواخر سال در
ایران برگزار شــود .با اینحال به نظر من نیاز
است که این وضعیت با مذاکره طی جلسهای
که در سوئیس برنامهریزی خواهد شد؛ بررسی
شود ».در نامه اتحادیه جهانی به صراحت اعالم
شده اگر مجددا با میزبانی ایران از جام جهانی
کشتی فرنگی موافقت شود ،قطعا این رقابتها
فروردین ماه برگزار نخواهد شد .به اینترتیب
 UWWبه دنبال به کرســی نشــاندن حرف
خود درخصوص تاریخ برگزاری مسابقات است.
چراکه پیشتر این اتحادیه مصر بود مسابقات
ایران به جای فروردین در آذرماه برگزار شــود
که با مخالفت ایران روبهرو شده بود.

هافبک پرسپولیس
هنوز چوب داربی را میخورد

استقاللیها و ماجرای
بازی سیزده بدر

محســن ربیعخواه که چهره محبوب برانکوســت ،مقابل الوحده
امارات رفت و برگشــت نیمکتنشــین شــد و احتماال در بازی با
نسف قارشــی هم به میدان نمیرود .درواقع ربیعخواه بیش از هر
پرسپولیســی دیگری چوب شکست تیمش در داربی  10اسفند را
خورد و اگر وضع به همین منوال باشــد شاید از پرسپولیس جدا
شود .مشــکل ربیعخواه این است که به خاطر اعتراضات هواداران
تیمش به شدت اعتماد به نفس خود را از دست داده و ...

استقالل روز ســیزدهم فروردین  97در تهران میزبان الریان قطر
اســت و اگر این بازی را ببرد کار صعــودش به مرحله بعدی تمام
است .وینفرد شفر انتظار دارد در این بازی هم مثل دیدار با العین
هواداران استقالل اســتقبال خوبی از تیمشان به عمل آورند ولی
باید دید با توجه به اینکه بازی در روز سیزده به در برگزار میشود
و البته استقالل در بازی برگشت با العین خیلی خوب بازی نکرد،
آیا آزادی پر میشود؟
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زاویه نگاه شما

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
واقعا به قو ل دوســتی که گفته بود اگر علی کریمی اسطوره است ،پس مسی
چیه؟ راســت گفته بود کمکم دیگر همه علی کریمی را شــناختند .او یکی از
کسانی است که فقط میخواهد به تیم ملی ضربه بزند!
من یک پرسپولیســی دو آتیشهام که خیلی آقای علی کریمی را دوست دارم
ولی انصاف هم خیلی چیز خوبی است .انصافا آقای کیروش مربی بسیار بزرگ و
باهوشی است که برای تیم ملی فوتبال ایران سودمند بوده و باید حفظش کرد؛
اسطورههایمان حرمت خود را حفظ کنند .درود بر سلطان علی پروین و علی آقای
دایی که از کیروش حمایت کردند.
جای تعجب اســت خراسان ورزشی روز پنجشنبه  24اسفند در تیتر اخبار از
رکورد استثنایی پرسپولیس متن نوشت ه ،مگر جام حذفی ایران  3امتیازی است
که پرسپولیس 100امتیازی شده؟!
چرا بایدعلی کریمی ۳میلیارد و ۳۰۰بگیرد؟ مگر چه هنریداردغیر از
ن تیمها و حاشــیههای زیاد.اگر ازبیتالمال باشد،من ب ه شخصه
نابودکرد 
راضینیستم.
دوست استقاللی که با یک برد برگشت داربی حرف و حدیثدار جوگیر شدی
و تیمت را بهترین تیم آســیا و ایران و پرطرفدارترین تیم دنیا لقب دادی .برادر
من ،سالهاســت در تمام برنامههای تلویزیونی آمار نشــان داده 60تا 70درصد
شرکتکنندگان پرسپولیسی هستند.لقب جهانی را کجای دلمان بگذاریم؟
بنده یکی از طرفداران علی کریمی هستم و ایشان را خیلی دوست دارم و برای
همه فوتبالدوستان محبوب هستند .ولی بهتر است از حاشیه دور بشوند و بیشتر
به مربیگری بپردازند .آقای کیروش کارهایی برای تیم ملی کردند که هر چقدر
تو من به عنوان یک ایرانی کامال راضی هستم.
هم بگیرند ،کم اس 
مسئوالن ورزش استان خراسان بزرگ و ثروتمند؛ چشمتان روشن ،باالخره به
آرزویتان رسيديد ،سقوط و محو تيم مشکیپوشان ،براي پديده هم نگران نباشيد،
فصل بعد به آرزویتان خواهيد رسيد.
من هم با حرف دوست عزیز خواننده روزنامه خراسان موافقم .من هم تصمیم
گرفتم دیگر روزنامه خراسان ورزش استقالل نخوانم!

اخبار
هشتمی تیراندازان ایران در مالزی

رقابتهای تیراندازی دانشجویان جهان درحالی به میزبانی مالزی آغاز شده که
تیم ملی ایران در رشته تفنگ 3وضعیت در رده هشتم جهان ایستاد .ایران در
این رشته  ۳نماینده داشته که محمدحسین کریمی با امتیاز  1148 .45در رده
چهاردهم ،مهیار صداقتی با امتیاز  1125 .28در رده ســیو دوم و امیرحسین
گلپســند با امتیاز  ۱۱۱۶ .31در رده سیو چهارم ایستادند .تیم ملی ایران نیز
متشکل از کریمی ،گلپسند و صداقتی با مجموع  1033/89در رده هشتم قرار
گرفت .در بخش تیمی این رشــته ۱۰،تیم حضور داشــتند که تیمهای ایتالیا،
روسیه و کره در ردههای اول تا سوم تفنگ  3وضعیت قرار گرفتند.

13مدال برای نمایندگان ایران در فزاع

ی بینالمللی دوومیدانی معلوالن در امارات،
در پایان ســومین روز از رقابتها 
دوومیدانیکاران معلول کشــورمان با کســب  2مدال دیگر کاروان ایران را ۱۳
مدالی(شــامل  3طال 3 ،نقره و  7برنز) کردند .به گزارش ایسنا ،در این رقابتها
س  F ۵۴به نقره رســید .محمدرضا احمدی،
حامد امیری ،ماده پرتاب نیزه کال 
ماده پرتاب وزنه کالس F ۳۳هم برنزی شد .پیش از این نمایندگان کشورمان
 11مدال شامل  3طال 2 ،نقره و  6برنز کسب کرده بودند .دیروز و در آخرین روز
این رقابتها نمایندگان کشورمان به مصاف رقبای خود رفتند.

تایید حرکت کیخا  4در فدراسیون جهانی

سعیدرضا کیخا ژیمناست ایرانی موفق شد حرکت چهارم خود (حرکت استاکلی
با توماس حلقهها بین دستها)را به تایید فدراسیون جهانی ژیمناستیک برساند.
کیخا این حرکت را دیروز در وسیله خرک حلقه اجرا کرد تا در صورت تایید کمیته
فنی  ، FIGاین حرکت در کتاب داوری فدراســیون جهانی ثبت شــود .پیش از
این حرکتهای کیخا یکو کیخا ۲در سایت فدراسیون جهانی ژیمناستیک ثبت
شــده بود .کیخا پیش از تالش برای ثبت حرکت کیخا  ۳که آن را در مسابقات
آسیایی و بازیهای کشورهای اسالمی به اجرا درآورده ،صحبت کرده بود.

