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سوژه
مشکل ارزی فدراسیونها حل میشود

تهيه  ٢ميليون دالر ارز برای
بازيهای آسيایی

كميته ملی المپیک براي بازيهاي آســيایی ٢
ميليون دالر ارز پيشبينی كرده است .به گزارش
فارس ،هجدهمین دوره بازیهای آسیایی بهطور
رسمی از  ٢٧مرداد در جاکارتا و پالمبانگ آغاز
میشــود .کاروان ورزشــی ایران در این دوره از
بازیها با  ٣٧٨ورزشــکار در مســابقات شرکت
میکند .به گــزارش فارس کمیته ملی المپیک
که بهخاطر درگیری فدراســیونها با بازیهای
آســیایی  ٧٠درصد بودجه را به آنها پرداخت
کرده ،در خصوص ارز نیز برای حضور در اندونزی
پیشبینی الزم را داشته است .کمیته  ٢میلیون
دالر برای بازیهای آسیایی ارز پیشبینی کرده
و قرار است در چند روز آینده جزئیات هزینه در
سایت کمیته ملی المپیک منتشر شود .سجادی
سرپرست کاروان ایران در بازیهای آسیایی یک
میلیون و  ٩٧٥هــزار دالر پیشبینی کرده بود
که  ٢میلیون دالر د ر اختیار او برای مســابقات
قــرار گرفــت ١٥ .میلیارد نیز بــرای بازیهای
آســیایی هزینه شده است .کمیته ملی المپیک
درحال نهایی کردن اسپانســر کاروان ایران در
بازیهای آســیایی اســت .پیش از این بسیاری
از فدراسیونها نســبت به مشکالت ارزی برای
اعزام ورزشکاران خود به رقابتهای آسیایی ابراز
نگرانی کرده بودند.

ویژه
پیام کیمیا علیزاده به الهه احمدی

برایت آرزوی موفقیت دارم

کیمیا علیزاده با انتشار متنی برای الهه احمدی
که به جای او پرچمدار ایران در بازیهای آسیایی
جاکارتا است ،آرزوی موفقیت کرد .به گزارش آنا،
کیمیا علیزاده بانوی برنزی ایران در المپیک ریو
و اولین بانوی مــدالآور ایران در تاریخ المپیک
بهدلیل پارگی رباط صلیبی شــانس پرچمداری
و متعاقبــا حضور در بازیهای آســیایی 2018
جاکارتا را از دســت داد .پس از این اتفاق کمیته
ملی المپیک جلســه ویژه ای را بــرای انتخاب
پرچمدار جدیــد برگزار کرد تــا در نهایت الهه
احمدی قهرمان تیراندازی کشورمان جایگزین
کیمیــا علیــزاده شــود .ملیپــوش تکواندوی
کشورمان هم با انتشار پستی در اینستاگرام برای
احمــدی آرزوی موفقیت کــرد .علیزاده خطاب
به احمدی چنین نوشــت« :الهه عزیزم ،قهرمان
بزرگ؛ از اعماق وجــودم برای این افتخار بزرگ
برایت خوشحالم و آرزوی موفقیت دارم».

بررسی یک ادعا
مسابقه اســتقالل و تراکتورسازی معیار خوبی
است که مشخص شود قانون  ۹۰به  ۱۰تماشاگران
در دربی پایتخت اجرا میشود یا خیر .تا به حال
بارها این اســتدالل را از مسئوالن در شهرهای
مختلف کشور شنیدهایم که ورزشگاه خالی بود
و نمیتوانستیم جلوی ورود تماشاگران میهمان
را بگیریم .در شــهرهایی که سرخابیها هوادار
داشته باشــند ،این قانون اجرا نمیشود .حاال
که برای این فصل قول اجــرای قانون  ۹۰به۱۰
درصد در دربی را دادهاند ،مســابقه استقالل و
تراکتورســازی معیار خوبی است که مشخص
شود برای دربی امسال این قانون اجرا میشود یا
همچنان در حد شعار باقی میماند .با زیرساخت
فعلی ،برای اجرای این قانون ،مشــکالت زیادی
وجود دارد.
تشخیص از رنگ لباس!
اولین معضل چگونگی شناســایی تماشاگران میزبان و
میهمان اســت .این مســئله تا امروز به روش ابتدایی
بررســی لباس و پرچم تماشــاگران اجرا شده است!
اما تماشــاگری که یک فصل منتظر چنین مسابقهای
بــوده و احتماال صدها کیلومتر راه هم آمده ،نمیتواند
پنهان کردن رنگ لبــاس تیمش را به جان بخرد و با
لباس عادی به سکوهای تیم مقابل برود؟ نتیجه چنین
رفتاری چه خواهد بــود ،اگر تیم خودی گل بزند و او
میان تماشــاگران رقیب شادی کند ،نیروهای امنیتی
میتواننــد تبعات این رفتار را کنترل و امنیت جانی او
را تضمین کنند؟
ت رقیب را بخر!
بلی 

شهباززاده و فتح بیستمین سنگر

مهاجم تیم فوتبال ســپاهان اصفهان با گلزنی در هفته دوم
رقابتهای لیگ برتر موفق شد دروازه بیستمین تیم را در این
رقابتها فتح کند .به گزارش وبسایت نود ،سجاد شهباززاده
مهاجم سابق تیمهای سایپا و استقالل تهران که در این فصل
برای سپاهان توپ میزند ،در دیدار برابر سپیدرو د رشت موفق
به گلزنی شــد تا در دوران فوتبالیاش براب ر 20تیم مختلف
در لیگ برتر گلزنی کند .شــهباززاده در دوران حضورش در
لیگ برتر ایران با پیراهن تیمهای ســایپا ،استقالل تهران و
سپاهان اصفهان موفق به گلزنی شده؛ این مهاجم  ۲۸ساله
در دیدار برابر سپیدرود رشت توانست چهلمین گل خود را
در رقابتهای لیگ برتر در برابر بیستمین تیم مختلف به ثمر
برساند .شهباززاده ۲۰گل برای سایپا ۱۹ ،گل برای استقالل
و یک گل برای سپاهان به ثمر رسانده است .وی تاکنون برابر
تیمهای ملوان انزلی ،گسترشفوالد تبریز ،سپاهان اصفهان،
ش گیالن،
صبا ،ســیاهجامگان مشهد ،تراکتورســازی ،داما 
پیکان ،ذوبآهن اصفهان ،راهآهن ،اســتقالل خوزســتان،
سپیدرود رشت ،فجرسپاسی ،گه ر درود ،نفت مسجدسلیمان،
صنعت نفت آبادان ،فوالد خوزســتان ،پرســپولیس ،پدیده
مشهد و سایپا موفق به گلزنی شده است.

زاویه نگاه شما

جزئیات جدید درباره انفجار دلخراش مجموعه انقالب
سهشنبه شب انفجار مهیبی در مجموعه انقالب رخ
داد که منجر به کشته شــدن تعدادی از هموطنان
شــد .به گزارش فارس بعد از گذشت چند ساعت از
این اتفاق جزئیات جدیدی از این حادثه به دســت
آمد .حادثه انفجــار در تاسیســات آکادمی ملی
المپیک بوده و  3کارگــری که در آن بخش درحال
انجام وظیفه بودند ،در دم جان باختند .این کارگران
در حقیقت پیمانــکار بودهاند و بــر طبق قرارداد
مربوطه تاسیسات را تعمیر میکردند که این اتفاق
رخ داد و ارتباطی با مجموعه انقالب نداشــته است.

بالفاصله بعد از حادثه ماموران آتشنشانی در محل
مستقر شده و به پاکسازی محوطه و انتقال اجساد
مبادرت ورزیدند .این انفجار علیرغم مهیب بودن
به تاسیســات مجموعه هیچ آســیبی وارد نکرد.
اگرچه برای احتیاط بیشتر کلیه ورزشکاران مستقر
در آکادمی تخلیه شــدند تا مشکالت بهوجود آمده
مرتفع شود .درپی وقوع این حادثه تاسفبار انفجار،
تابش رئیس فراکســیون ورزش مجلس ،در تماس
تلفنی با صالحیامیــری رئیس کمیته ملی المپیک
جان باختن  3تــن از کارگران پیمانکاری فنی را به

وی و خانوادههای آنان تســلیت گفت .به گزارش
ایسنا صالحی امیری نیز در این تماس تلفنی با ابراز
تاســف از وقوع این حادثه ناگوار و ابراز همدردی با
خانواده داغدیدگان ،گفت« :اقدام برای در مدار قرار
گرفتن چیلر هوایی تعمیر شــده توسط پیمانکار در
محیطی که نشتی گاز داشته و اتصال به برق داشته،
علت انفجار بوده اســت ».به گفته وی ،هیچکدام از
ورزشــکاران تیمهای اعزامی به بازیهای آسیایی
که در محل ســالنهای آکادمی به کار آمادهسازی
مشغولند ،آسیبی ندیدهاند.

امینی :با حضور صالحیامیری سطح کمیته ملی المپیک باال رفته است
سارا اصالنی

رئیس فدراسیون باید قدرت داشته باشد

نماینــدگان مجلس دوم مرداد در جلســه علنی ،قانون ممنوعیت
بهکارگیری بازنشستگان را اصالح و محدودیتهای جدی را در این
قانون اعمال کردند تا با این اصالحات دایره بهکارگیری بازنشستگان
در دســتگاههای اجرایی محدودتر شود .این طرح درحالی با ۱۹۴
رای موافق ا ز  ۲۴۰نماینده حاضر در مجلس به تصویب رســید که
با رسانهای شــدن آن گمانهزنیها درخصوص مشموالن این قانون
در بین مدیران و روسای فدراسیونهای ورزشی باال گرفت و حتی
کار تا جایی پیش رفت که خبرگزاری ایســنا با انتشار لیستی 13
نفره از روسای فدراســیونها ،مدعی شد  ۱۳رئیس فدراسیون که
حکم بازنشســتگی دارند و این حکم در پرونده پرسنلیشــان در
وزارت ورزش موجود اســت با ابالغ قانــون جدید مجبور به ترک
فدراسیونهای ورزشی خواهند بود .در لیست منتشره شده درحالی
نام محمود رشــیدی ،رئیس فدراسیون ورزشهای رزمی هم دیده
میشــود که بالفاصله بعد از این انتشار ،روابط عمومی فدراسیون
ورزشهای رزمی در بیانیهای ،اساسا موضوع بازنشستگی رشیدی
را تکذیب کرد .غالمرضا امینی نایبرئیس فدراسیون در مصاحبه با
خراسان و در واکنش به این اتفاق میگوید« :به عنوان نایبرئیس
فدراسیون ورزشهای رزمی موضوع بازنشستگی رشیدی را تکذیب
میکنم».
رئیس فدراسیون باید قدرت داشته باشد
نایبرئیس فدراسیون ورزشهای رزمی با تاکید بر اینکه موضوع
بازنشستگی باید حل شــود ،ادامه میدهد« :به شخصه معتقدم
که موضوع بازنشســتگی باید حل شــود .در تمام دنیا روســای
فدراســیونها باید به نوعی به دولت نزدیک باشند تا هم بتوانند
بودجه مورد نیاز را تامین کنند و هم قدرت داشته باشند .رئیس
فدراســیون باید قدرت داشته باشد .برای داشتن قدرت هم باید
عضوی از دولت باشی تا بتوانی اعمال نفوذ کنی .نمونه آن حضور
صالحیامیری در راس کمیته ملی المپیک است .از زمان حضور
او در راس این نهاد ،ســطح کمیته ملی المپیک ایران بسیار باال
رفت ،به گونهای که او طی  2دقیقه تمام مســائل و مشکالت را
حل میکند .اصــا رئیس کمیته ملی المپیک باید چنین فردی

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
تا کی تبعیض؟ تا کی میخواهند درباره پرســپولیس مماشات به خرج
بدهند؟ چرا برای پرونده مهدی ترابی کسی چیزی نمیگوید؟ چرا درباره
مبلغ قرارداد بازیکنان جدید پرســپولیس هیچکس چیزی نمینویسد؟
چرا فقط لیست بدهی استقالل را منتشر میکنند؟ شورش را در آوردن.
این ورزشینویســان کمی وجدان داشــته باشــند و فقط بد استقالل را
نخواهند .لطفا چاپ کنید.
شــهرداری بهجای پول دادن به فوتبالیستهای پولدار که هیح نفعی
برای شــهرمان ندارند ،به فکر آسیبدیدگان اجتماعی و کارتنخوابها و
کودکان کار و زبالهگردها باشد .پول را برای آنها خرج کند.
مــن اگر جای خداداد عزیــزی بودم ،میرفتم لیگهای معتبر آســیا
مثل ژاپن و اســترالیا مربیگری میکردم یا مــدارک مربیگری اروپا را
اخذ میکردم و راهی آلمان میشــدم ،جایی که رانت و پارتیبازیو در
ورزشگاهها فحاشی نباشد.

اخبار
اعزام بانوان کشتیگیر ایران به لبنان

اعضای تیم ملی کشــتی کالســیک بانوان در تورنمنــت بینالمللی این
رشته در لبنان شرکت خواهند کرد .به گزارش روابط عمومی فدراسیون
کشــتی ،نخستین تورنمنت بینالمللی کشــتی کالسیک بانوان روزهای
 ۳۱شهریور و اول مهرماه سال جاری در شهر بیروت کشور لبنان برگزار
میشــود .فاطمه محمدی( ،)50زهرا یزدانی( ،)55فاطمه نیکبخت(،)60
میمنت قاســمآبادی( ،)65کوثر لفتهزاده یا سحر امیریان( ،)70معصومه
خانلر( )75نفرات اعزامی به این رقابتها هستند.

اطری آزادکار  ۵۷کیلوی ایران
در جاکارتا شد

باشد .به عنوان مثال اگر یک کارمند در راس کمیته ملی باشد و
حقوق ماهیانهاش را ندهید ،به مشکل خواهد خورد .یا اگر فردی
رئیس کمیته ملی المپیک شود که نتواند با رئیسجمهور ارتباط
بگیرد ،آن کمیته دچار مشکل خواهد شد».
صالحی امیری طی  2دقیقه مشکل را حل میکند
او بــه ارتباط قوی رئیس جدید کمیته ملــی المپیک با بدنه
دولت اشاره میکند و میگوید« :درحال حاضر صالحیامیری
طی  2دقیقه با رئیسجمهــور ارتباط گرفته و به محض بروز
مشــکل با روحانی تماس میگیرد و مشکل را برای حل شدن
مطرح میکنــد ».امینی در بخش دیگــری از صحبتهایش
گریزی به مبدعان اولیه این قانون زد تا تاکید کند پورمحمدی
باعث این ماجرا شــد« :عنوان کردن برخی ارگانها و نهادها
در قالب نهاد عمومی غیردولتی اشــتباهی بود که پورمحمدی

(رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور) به وجود آورد .او این
جریان را به راهانداخت و از فدراســیونها هم کارش را شروع
کرد .اصل کار این اســت که رئیس فدراســیون هر اندازه که
جاافتادهتر باشــد ،عملکرد بهتری خواهد داشت .این را برای
خودم نمیگویم چون اصال رئیس فدراسیون نیستم .ما هرچه
رئیس فدراســیون دیدهایم ،باالی 60،50سال بوده و افرادی
هســتند که اکثرا در جاهای مختلف آنها را میشناسند .اگر
فردی در راس یک فدراسیون باشد که 30سال است همه او را
میشناسند ،قطعا حرفش برش بیشتری دارد ،نسبت به فردی
کــه اگر حقوق ماهیانهاش را نگیرد به مشــکل خواهد خورد.
اصال این چه رئیس فدراســیونی است ».وی ادامه داد« :شما
به روســای کنفدراسیونهای جهانی نگاه کنید .اکثرا باالی60
سال و بازنشسته هستند و همچنین دارای قدرت و نفوذ باال».

قانون ۹۰به ۱۰در بازی استقالل و تراکتور اجرا میشود؟
مسئله بعدی بلیتفروشی است .هیچ سازو کار تدوین
شدهای برای بلیتفروشی به هواداران یک تیم خاص تا
به حال در کشور ما وجود نداشت ه و هر باشگاهی اقدام
به بلیتفروشــی کرده ،از خود فرد سوال کرده طرفدار
چه تیمی اســت و طبیعتا پاســخ آن به اقتضای نیاز
متغیر اســت! همین  2فصل قبل بود که بلیتفروشی
دربی رفت بهصورت الکترونیکی انجام شــد و با وجود
اینکه اعالم شد همه بلیتهای مسابقه به فروش رفته،
دهها هزار سکوی خالی در جایگاه تماشاگران استقالل
دیده شد اما هزاران پرسپولیسی بلیتهای استقاللیها
را خریده و به صورت فشــرده سکوها و پلههای سمت
خود را پر کرده بودند!
صدور کارت هواداری
صدور کارت هواداری و شناسایی و ساماندهی رسمی
هواداران ،یکی از راههایی اســت کــه در فوتبال دنیا
برای حل بســیاری از مشکالت پیشبینی شده است.
طرحی که بارها در سنوات گذشته در کشور اجرا شده
و هیچوقت با اســتقبال قابل توجه هــواداران روبهرو
نشده است.
امنیت ۱۰درصدی
این یکی شــاید کمی بدبینانه باشــد اما تامین امنیت
اقلیت ۱۰درصدی حاضر در ورزشگاه هم نکتهای است
که نباید فراموش شود .در دربی  ۸۶آمار عجیب و قابل
توجه  ۳۳۵مصدوم به جا گذاشــته شــد .جمعیت۷۰
هزار نفری حامیــان میزبان اگر از کوره در بروند ،فضا
را برای حامیان کمتعداد رقیــب تیرهو تار میکنند و
پیشبینیهــای الزم برای جلوگیــری از اتفاقات تلخ
باید فراتر از رویههای مرســوم باشد .هیچ کدام از این
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مســائل نباید مانع اجرای طرح شــود و قانون رعایت
میزبان و میهمان باید اجرا شــود .اما رفتن به ســمت
اجرای این قانون نباید صرفا شکل رفع تکلیف به خود
بگیــرد و قبل از این بازی باید تمــام جوانب مختلف
آن و چالشهای پیشرو بررســی شده و برای هرکدام
چاره مناســب پیشبینی شــود .جوانبی که در فاصله

 ۲۴ســاعت مانده به شــروع دیدار بزرگ هفته یعنی
استقالل و تراکتورسازی ،هنوز رعایت نشده و بعید به
نظر میرسد که در مسابقه این هفته فقط 10درصد از
تراکتوریها راهی آزادی شوند .اتفاقی که اگر رخ دهد،
ادعای رعایت این قانون در دربی چیزی شبیه به طنز
و باورنکردنی است.

چند روز پیــش اســامی آزادکاران اعزامی ایران به بازیهای آســیایی
جاکارتا ،اعالم شــد اما در وزن  ۵۷کیلوگرم با تصمیم شــورای فنی نام
مهــران رضازاده و رضا اطــری به عنوان گزینههــای وزن  ۵۷کیلوگرم
قرار داده شــد تا از میان آنها یک نفر بهعنوان کشتیگیر ایران در این
رقابتها انتخاب شــود .به گزارش ایســنا پس از بررسیهای الزم توسط
کادر فنــی ،رضا اطری ،آزادکار با تجربه ایران درنهایت به عنوان نماینده
وزن  ۵۷کیلوگرم ایران در این رقابتها انتخاب شــد تا در این وزن برای
کشتی ایران به مصاف رقبا برود.

قزاقستان میزبان مسابقات جهانى کشتى
 2019شد

در نشســت هیئترئیسه اتحادیه جهانی کشتی که همزمان با رقابتهای
جوانان اروپا در شــهر رم پایتخت کشــور ایتالیا برگزار شــد ،قزاقستان
به عنوان میزبان رقابتهای جهانی ســال  2019میالدی انتخاب شــد.
مسابقات جهانی سال  2019میالدی در قزاقستان کسب سهمیه المپیک
هم محسوب میشود و عالوه بر آن مسابقات قهرمانی قارهای و  4مسابقه
گزینشــی نیز برای حضور نفرات در المپیک در نظر گرفته شــده است.
شهرهای آلماتی قزاقستان و استانبول ترکیه نامزد میزبانی این رقابتها
بودند.

ســوژهــ

خداداد و شاگردانش در هتل حبس شدند!

در آســتانه سفر کاروان ســپیدرود به تبریز برای جدال هفته سوم با گســترشفوالد شوک عجیبی به
بازیکنــان و مربیان این تیم در تهران وارد شــد .بعد از اتفاقات حاشــیهای رخ داده در جریان بازی با
سپاهان ،ســران باشــگاه ســپیدرود تصمیم گرفتند برای آرام کردن اوضاع و دوری از حواشی بیشتر
تمرینات این تیم را به تهران منتقل کنند ،از همینرو اردوی شــبانه روزی در هتل بســتان برپا شد تا
بازیکنان چند روز گذشــته را در این هتل اســکان داشته باشند .در شرایطی که برنامه سفر این تیم به
تبریز برای ظهر دیروز تدارک دیده شده بود ،وقتی اعضای تیم برای خروج از هتل و حضور در فرودگاه
قصد ترک محل اقامت خود را داشــتند ،مدیریت هتل بستان در اقدامی عجیب کارت بازی بازیکنان و
مربیان سپیدرود را مصادره کرد تا بلکه از این راه بتواند تسویهحساب مالی انجام دهد .اقدامی که شوک
عجیبی به سپیدرودیها وارد کرد چون نه خبری از مدیران و مالکان باشگاه بود ،نه کسی که بتواند این
مشکل را با مدیریت هتل حلو فصل کند .خداداد عزیزی و شاگردانش که از این اتفاق حسابی متعجب
شده بودند در البی هتل بستان در انتظار حضور یکی از مدیران باشگاه بودند تا تکلیف آنها را مشخص
کند .نکته جالب اینکه درپی این اتفاق در هتل بستان راننده اتوبوس سپیدرودیها نیز با اعالم اینکه
تا االن رقمی در حدود 50میلیون ریال از باشــگاه طلبکار اســت ،به مسئوالن تیم اعالم کرد اگر طلب
او نیز پرداخت نشــود کاروان تیم را به فرودگاه نخواهد برد و بر بحرانها و مشکالت این تیم در آستانه
بازیهای هفته ســوم افزود .سرانجام بعد از معطلی فراوان و پرداخت پول هتل اعضای تیم سپیدرود به
وسیله یک دستگاه اتوبوس عازم شهر تبریز شدند تا امروز مقابل گسترش فوالد قرار بگیرند .به احتمال
فراوان این سفر که تا پاسی از شب طولکشیده و بازیکنان خستهتر از قبل و بدون تمرین به این شهر
رسیدند و امروز عصر باید مقابل شاگردان فیروز کریمی قرار گیرند.

