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سوژه

شمارش معکوس برای وداع با بازنشستگان ورزشی آغاز شد

شنبه تاریخساز ورزش در راه است

خادمالشریعه و مقصودلو
لژیونر میشوند

ساراسادات خادمالشــریعه و پرهام مقصودلو از
جمله ملیپوشــان شطرنج هســتند که امسال
هیچ یک از تیمهای باشگاهی را برای حضور در
لیگ برتر همراهی نمیکنند .براساس شنیدهها
این  2ملیپوش جوان شــطرنج ایران به زودی
عازم چین خواهند شــد تا در رقابتهای لیگ
این کشور حضور پیدا کنند .خادمالشریعه تنها
استاد بینالمللی شــطرنج زنان ایران پنجشنبه
عازم آلمان میشــود تا همراه با تیم هامبورگ
در هفته دوم بوندسلیگا شــرکت کند و سپس
به چین میرود تا به عنــوان بازیکن برای تیم
هبــی در لیگ برتــر چین به رقابــت بپردازد.
پرهام مقصودلو قهرمان جوانان جهان در ســال
 2018دیگر شطرنجباز ایرانی است که از سوی
چینیها به حضور در لیگ شــطرنج این کشور
دعوت شــده اســت .مقصودلو و خادمالشریعه
همزمان به چین میروند و برای یک تیم بازی
خواهند کرد .لیگ شــطرنج چیــن معتبرترین
لیــگ باشــگاهی شــطرنج در جهان اســت و
خادمالشریعه از  2سال پیش به دعوت تیمهای
باشگاهی چینی در این رقابتها حضور دارد.

ویژه
والیبال شهرداری ارومیه
جریمه و محکوم شد

کمیته انضباطی فدراسیون والیبال احکام خود
درباره پرونــده دیدار هفته ششــم بین  2تیم
شــهرداری ارومیه و پیام خراسان را اعالم کرد.
در جلسه کمیته انضباطی مقرر شد تیم والیبال
شــهرداری ارومیه بــه خاطر رفتار نامناســب
تماشاگران به یک جلســه محرومیت از حضور
در بازی خانگــی و پرداخت  100میلیون ریال
جریمه نقدی محکوم شــود .جاوید محسنینیا،
ســرمربی شــهرداری ارومیه به دلیل اعتراض
بــه داور و رفتار توهینآمیز بــه تذکر کتبی با
درج در پرونــده محکوم شــد .ضمنا فردی که
با ســیدمحمد موســوی ،بازیکن پیام برخورد
داشته و به هتک حرمت منتهی گشته تا پایان
نیمفصل از حضور در سالنهای مسابقه والیبال
محروم شــد .گفتنی اســت؛ در جریــان بازی
شــهرداری ارومیه و پیام خراســان تماشاگران
ارومیه از ابتدای بازی اقدام به ناسزاگویی علیه
بازیکنــان تیم حریف کردند .در پایان این بازی
نیز راننده باشــگاه ارومیه با مشــت به صورت
موسوی کوبید.

 26آبان پایان مهلت قانونی منع
بهکارگیری بازنشســتهها در فدراســیونهای
ورزشی و مجموعه وزارت ورزش است البته اگر
این مهلت قانونی شــامل تمدید تاریخ نشــود.
شــنبه تاریخی ورزش در حالی در راه است که
هنــوز وزارت ورزش به بهانه شــخصی بودن
موضوع بازنشستگی و حفظ حریم و حرمتها از
لیست بازنشستگان این حوزه ،تعداد دقیق آنها
و مسئولیتهای فعلیشــان به صورت رسمی
رونمایــی نکرده .با این حال و در همان بدو امر
برخی مقامات مســئول وزارت ورزش از جمله
محمدرضا داورزنی ،معــاون وزیر ورزش با یک
حساب سرانگشــتی اعالم کردند چیزی حدود
 13رئیس فدراســیون بازنشســته هستند .در
لیست اولیه منتشرشده از بازنشستگان ورزشی
نام مرحوم بهرام شفیع ،رئیس فدراسیون هاکی؛
غالمرضــا امینی ،رئیس فدراســیون قایقرانی؛
علیرضــا رحیمی ،رئیس فدراســیون هندبال؛
محمدعلی صبور ،رئیس فدراسیون ورزشهای
ســهگانه؛ محمد درخشــان ،رئیس فدراسیون
جــودو؛ محمود رشــیدی ،رئیس فدراســیون
ورزشهای رزمــی؛ محمدصادق فرجی ،رئیس
فدراسیون کاراته؛ علی مجدآرا ،رئیس فدراسیون
ورزشهای همگانــی؛ مصطفی کریمی ،رئیس
فدراسیون ورزشهای ناشنوایان؛ مجید شایسته،
رئیس فدراسیون تنیس؛ احمد ضیایی ،رئیس
فدراسیون والیبال؛ حجتا ...دهخدایی ،رئیس
فدراســیون چــوگان و مهــدی تــاج ،رئیس
فدراســیون فوتبال درج شــده بود .مضاف بر
اینکه اعالم شــد در کنار این افراد ،محمدرضا
داورزنی به عنوان معاون ورزش قهرمانی ،فریبا
محمدیان معــاون امور بانــوان وزارت ورزش،
عباباف مدیرکل حراست وزارت ورزش و شروین
اسبقیان مدیرکل امور مشترک فدراسیونها هم
شــامل قانون منع بهکارگیری بازنشســتگان
خواهند شد.
رونمایی از این لیست غیررسمی بازنشستگان
ورزشی اما واکنشهای جالب توجهی به دنبال
داشــت .برخی روسای فدراســیونها همچون
والیبال و تنیس از بیخ و بن موضوع بازنشستگی
را منکر شــدند .در این بین برخی فدراسیونها
همچون فوتبال ،جودو و باز هم والیبال ســعی
کردند با اســتفاده از اهرمهایــی چون افزایش
درصــد جانبــازی و یا نامهنگاری بــا نهادهای
بینالمللی مقدمات حفظ کرسی ریاستشان را
کلید بزنند .اقداماتی که البته بیتاثیر هم نبود

تــا جایی که حتی پای موضوع تعلیق به این 3
فدراســیون باز شــد .در جودو اما تغییر موضع
ناگهانی محمد درخشان ،رئیس اسبق فدراسیون
فضا را از حالت بحرانی خارج کرد چراکه درست
زمانی که فدراسیون بینالمللی با ارسال نامه به
ایران جویای ماجرای بازنشستگی درخشان شده
بود ،رئیس اســبق اســتعفا کرد تا جایش را به
محمدرضا عمادی نایب رئیس فدراسیون بدهد.
در والیبال اما ضیایی هنوز از مواضع خود کوتاه
نیامده .او که شــنیده میشد تالش دوجانبهای
هم از موضع افزایش درصــد جانبازی و هم از
موضع نامهنگاری با نهادهای بینالمللی داشته
گویا قصد ندارد به این آسانیها از قانون تبعیت
کنــد .بهخصوص اینکه او اخیرا اعالم کرده که
تکلیف کوالکوویچ سرمربی تیم ملی را تا پایان
آذر مشخص میکند .همین نکته حکایت از آن
دارد که کار وزارت با رئیس فدراسیون والیبال
به این ســادگیها ختم به خیر نخواهد شد .با
این حال اما یک مقام مسئول در وزارت ورزش
اخیرا اعالم کرده ضیایی در این هفته مدیریت
والیبال را تحویل خواهــد داد .این موضوع اما
در فدراسیون فوتبال همچنان خطرناک است.
مهدی تاج که تالشهایش برای افزایش درصد
جانبازی مدتی دســتمایه طنزپردازان فضای
مجازی هم شــده بود در آخرین اقدامش برای
ماندن در راس فدراسیون فوتبال به دیدار رئیس
و هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی رفت و
خواســتار تعیینتکلیف موضوع شد .اما باوجود
اتمامحجت رئیس مجلس ،گویا هنوز هم برای
اســتعفا قانع نشــده .او که موضوع دیدارش با
اینفانتینو در سوئیس بســیار حاشیهساز شده
حاال در شرایطی به صورت رسمی از موضعش

بررسی دالیل لغو بازی استقالل-پدیده در 90
عادل فردوسیپور در برنامه این هفته به طور ویژه به فینال
لیگ قهرمانان آسیا پرداخت .به گزارش ورزش سه ،برنامه 90
این هفته در حالی روی آنتن رفت که گزارشهایی از میزبانی
پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا ،بازسازی استادیوم آزادی،
بررسی مسابقات برگزارشــده در هفته دوازدهم لیگ برتر،
تماشای دیدار برگشــت تیمهای پرسپولیس-کاشیماآنتلرز
ژاپن در کرمانشــاه تا ســینماهای تهران و ورزشگاه آزادی،
علت لغو بازی هفته دوازدهم اســتقالل-پدیده ،گرامیداشت
یاد و خاطره زندهیاد بهرام شفیع و ...از جمله بخشهای این
برنامه بود.
انصاری :باید با مصدومیت کنار بیایم
محمد انصــاری ،مدافع پرســپولیس در گفتوگوی تلفنی
بــا برنامه  90با بیــان اینکه موفقیتهای پرســپولیس را
به هــواداران تیم تبریک میگویم ،دربــاره مصدومیتی که
گریبانگیرش شــده ،گفت« :از تمام تماشاگران و کسانی که
جویای حال من شدند ،تشکر میکنم .خدا نکند کسی مصدوم
شود ولی باالخره فوتبالیست هستیم و باید با این اتفاق کنار
بیاییم ».او ادامه داد« :بازیکنان خیلی خوبی مثل محســن
ربیعخواه دچار این مصدومیت شدند ولی دیدیم که برگشت
و در بازیهای اخیر به تیم کمک کرد .حســین ماهینی هم
با این آسیبدیدگی مواجه شده .امیدوارم به کمک پزشکان
و دعای همه مردم زودتر به شــرایط بازی برگردم ».مدافع
پرســپولیس در مورد صحنه مصدومیتــش در دیدار مقابل
کاشیماآنتلرز که گویا خود متوجه پارگی رباط صلیبی شده
بود ،عنوان کرد« :اتفاقاتی که برای بچهها افتاده بود و درباره
زمان لحظه این مصدومیت تعریف میکردند ،برای من اتفاق
افتاد و حس کردم رباطم دچار پارگی شده .باال و پایین زانوی
من چرخید و هر کدام به یک سمت رفت ».او در مورد زمان
عمل زانویش گفت« :حدود  3هفته باید کارهای قبل از عمل
مثل فیزیوتراپی ،یخدرمانی و ...را انجام دهم و حدود یک ماه
دیگر عمل خواهم کرد و متاسفانه فکر نمیکنم تا پایان فصل
در ترکیب تیم باشــم ».مدافع پرسپولیس در مورد بهترین
بازیکن فصل این تیم در لیگ قهرمانان آسیا خاطرنشان کرد:
«واقعا همه بازیکنان خوب بودند ولی به نظرم بشــار رسن
به دلیــل اتفاقاتی که برای او پیش آمد ولی برگشــت و به

زاویه نگاه شما

تیم کمک کرد ،نمایش خوبی داشــت ».انصاری اضافه کرد:
«اتفاقاتی که در صعــود از مرحله گروهی و بعد از آن دیدار
برابر الجزیره و الدحیل که آقا ســید آن گل را زد ،نشان داد
که خدا خیلی کمکمان کرد .بازیکنان خوبی از دست دادیم
که هر کدام برای تیم وزنه بودند اما وقتی خدا بخواهد کاری
را انجــام دهد و اتفاقی را رقم بزند ،میافتد .به نظرم افرادی
که از ابتدا به پرسپولیس کمک کردند ،تکتک در موفقیت
تیم سهیم هستند».
کنایه فردوسیپور به کیروش
در جریان صحبتهای محمد انصاری ،عادل فردوسیپور به
غیبت کارلوس کیروش در فینال لیگ قهرمانان آسیا اشاره
و عنوان کرد در روزی که جیوانی اینفانتینو رئیس فیفا ،شیخ
سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و ...در ورزشگاه آزادی
حضور داشتند ،سرمربی تیم ملی نیز باید در هر شرایطی خود
را به تماشای دیدار پرسپولیس-کاشیماآنتلرز میرساند.
استقالل؛ شاهرگ حیاتی وزارت ورزش
مجتبی سرآســیایی ،قائممقام باشگاه پدیده در گفتوگوی
تلفنی با برنامه  90راجع به لغو بازی هفته دوازدهم این تیم
برابر استقالل تهران گفت« :این اتفاق واقعا برای فوتبال ما و
لیگ ایران ناخوشایند و مخرب بود .رک و راست باید بگویم
که رفتار مشــکوک و مخرب در این قضیه مشهود بود .این
اتفاق ظلم آشــکار به یک تیم شهرستانی که شرایط خوبی
برای آن به وجود آمده و یک اســتان چشمانتظار موفقیتش
هستند ،بود ».سرآسیایی با تاکید بر اینکه فکر میکنم لغو
بازی ما و اســتقالل خارج از بحث سازمان لیگ و فدراسیون
فوتبال اتفاق افتاد ،گفت« :مجموعه باشگاه پدیده معتقد است
از مجموعــه وزارت ورزش این فشــار را وارد کردند تا بازی
لغو شــود .باالخره تیم اســتقالل زیرمجموعه وزارت ورزش
است و باالخره شاهرگ حیاتی آن به این وزارت وصل است.
فکر میکنم از جانب باشــگاه استقالل این اتفاق ناخوشایند
پیگیری شد .با این حال ما یک هفته درگیر این مسئله بودیم
و نامهنگاری شــد ولی ما قبول نکردیم که بازی با استقالل
عقب بیفتد ».او عنوان کــرد« :اصال این مباحثی که مطرح
شــد ،خوب نبود .بحث نیروی انتظامی را مطرح کردند ولی
یک ماه قبل تاریخ فینال آسیا و بازی ما و استقالل مشخص

اولین دوره رقابت تیروکامن سیزم افتتاح شد
مراســم افتتاحیه نخستین دوره مسابقات تیروکمان نظامیان جهان(سیزم) دوشنبه در سالن والیبال مجموعه
ورزشی آزادی برگزار شد .در این مراسم  7کشور روسیه ،چین ،اوکراین ،کره شمالی ،برزیل ،سریالنکا و ایران
در غالب  ۱۰۰ورزشکار در  2بخش بانوان و آقایان در  2رشته ریکرو و کامپوند حضور داشتند .در این مراسم
امیر سیاری ،معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسالمی ایران با اشاره به اینکه ورزش میتواند دریچهای
برای صلح میان کشــورها باشــد ،گفت« :باید به ورزش نیروهای مســلح نگاه جدی داشت .توجه به این امر
موجب میشــود تا دریچهای برای صلح و دوستی میان ملتها به وجود آید ».سیاری با اشاره به اینکه ارتش
ایران برای اولین بار میزبانی مســابقات تیروکمان نظامیان جهان را برعهده دارد ،گفت« :نیروهای مســلح و
ارتش ایران این افتخار را دارند که میزبان اولین دوره مسابقات تیروکمان سیزم است .تیروکمان ورزشی کامال
نظامی اســت و از جمله مهارتهای نیروهای مسلح به شــمار میرود .امیدواریم این مسابقات در توسعه این
ورزش نقش مهمی داشــته باشد ».امیر جمشید فوالدی ،رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش نیز درباره میزبانی
این دوره از رقابتها گفت« :با اشــاره به اینکه شــعار سیزم صلح و دوستی از طریق ورزش در سراسر جهان
اســت ،افتخار داریم که ارتش جمهوری اســامی میزبانی این دوره را بر عهده دارد و آرزوی ما گسترش صلح
و دوستی جهانی است».

بــرای ماندن یا رفتن رونمایی نمیکند که فیفا
به شدت نسبت به ماجرای بازنشستگی رئیس
فدراســیون فوتبال ایران حساس شده .چراکه
طبق قوانین فدراســیون جهانی فوتبال ،ســن
بازنشســتگی فعاالن در فدراســیونهای ملی
 70ســال است .اما در اساسنامه جهانی فوتبال
نکتهای نهفته است که تاج آن را زیر پا گذاشته؛
عدم اســتفاده از بودجه عمومی کشــور! از این
منظر تاج اساسنامه فیفا را نقض کرده چراکه به
کرات فدراسیون فوتبال ایران از بودجه عمومی
کشور برای رفع بحرانهای مالی بهره برده .اما
القای این موضوع بــه فیفا که برکناری رئیس
فعلی فدراسیون ایران دخالت دولت در ورزش
محســوب میشــود خطر تعلیق را بیخ گوش
فوتبال ایران قرار داده .شاید همین موضوع هم
باعث شد مســئوالن وزارت ورزش درخصوص
اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشســتگان در
فدراسیون فوتبال دست به عصا راه بروند.
از موضــوع والیبــال و فوتبال کــه بگذریم
تاکنون قانــون ابالغی در مورد  ۷فدراســیون
اجرایی شــده .در وهله اول وزارت ورزش دست
روی فدراسیونهای قایقرانی ،ناشنوایان ،چوگان
وهاکی گذاشــت .در قایقرانی گواری به جای
امینی آمد و ســلگی به جای کریمی سرپرست
ناشــنوایان شــد .اما پیش از آنکــه قانون در
خصوص فدراسیون هاکی اجرایی شود ،متاسفانه
بهرام شفیع به دلیل بیماری ناگهان فوت شد تا
آباذری به عنوان سرپرست هاکی انتخاب شود.
محمدعلی صبور ،رئیس فدراســیون ســهگانه
و علیرضا رحیمی ،رئیس فدراســیون هندبال
هم اســتعفا کردند تا جای خــود را به ترتیب
بــه نامنــی و دولو بدهند .بیغــم هم به جای

دهخدایی در فدراسیون چوگان نشست .پیشتر
هم به ماجرای اســتعفای درخشــان از جودو
اشــاره کردیم .به این ترتیب تاکنون تکلیف 7
فدراسیون مشخص شد .به این ترتیب از لیست
 13نفره تنها  6فدراسیون باقی میماند؛ والیبال،
فوتبال ،کاراته ،ورزشهای همگانی ،ورزشهای
رزمی و تنیــس .این در حالی اســت که علی
رغبتــی مدیر کل دفتــر برنامهریزی و نظارت
حــوزه وزرات ورزش دیروز به مهر گفت به جز
فوتبال ،والیبال و کاراته هیچ فدراسیون دیگری
مشمول قانون نمیشود .البته نام علی مجدآرا،
رئیس فدراســیون همگانی در حالی در لیست
بازنشستگان قرار گرفته بود که بعدها مشخص
شــد اجرای قانون درخصوص او باید بر اساس
قوانین نیروهای مســلح صــورت گیرد .ضمن
اینکه گفته میشود او اساسا بازنشسته نیست و
به همین دلیل نام فدراسیون همگانی از لیست
خارج شــد .فدراسیون ورزشهای رزمی هم در
همان روزهای اول انتشار خبر بازنشستگان به
صورت رسمی اعالم کرد محمود رشیدی رئیس
این فدراسیون بازنشسته نیست .مجید شایسته
رئیس فدراســیون تنیس هم به صورت رسمی
اعالم کرد بازنشسته نیست و جالب اینکه بعد
از این اعالم دیگر نامی از رئیس این فدراسیون
در لیست بازنشستهها دیده نشد.
به هر حال مهلــت قانونی منع بهکارگیری
بازنشســتهها در فدراســیونهای ورزشــی و
مجموعــه وزارت ورزش در تاریخ  26آبان به
پایان میرسد و روسای بازنشسته که تاکنون
وزارت ورزش موضــع خــود را در مورد آنها
اعالم نکرده ،با پایــان مهلت قانونی حق امضا
نخواهند داشــت .ضمن اینکه معاونت مالی و
پشتیبانی وزارت ورزش یکشنبه بخشنامهای
با اعالم فوریــت به فدراســیونها ابالغ کرد.
طبق این بخشنامه فدراسیونها ملزم هستند
هرچه ســریعتر اسامی بازنشســتههای خود
را اعالم کنند .در حال حاضر  30فدراســیون
هنوز جواب رسمی به وزارت ورزش ندادهاند .با
این حال از روز شنبه فعالیت بازنشستهها منع
قانونی دارد و جرم محســوب میشود .الزم به
ذکر اســت وزارت ورزش نیز بررسیهای خود
را در خصوص مدیران بازنشسته این وزارتخانه
انجام خواهــد داد .تاکنون بازنشســته بودن
فریبــا محمدیان معاون امــور بانوان و عباباف
مدیرکل حراســت قطعی شــده .پیشتر هم
داورزنی و اسبقیان اعالم کردند مشمول قانون
بازنشستگی نیستند.

بیرانوند بهترین بازیکن پرسپولیس
در لیگ قهرمانان آسیا شد

شــده بود .دقیقا روز آخر قبل از تعطیالت هفته گذشته که
ساعات کاری به پایان میرسید ،خبر لغو مسابقه را گفتند».
قائممقام باشگاه پدیده گفت« :بحث نیروی انتظامی از سوی
ســازمان لیگ مطرح میشود ولی بعد از آن اظهارات نیروی
انتظامی نقض میشود ،این اتفاقات خوشایند فوتبالی که باید
روح جوانمردی در آن باشد ،نیست .واقعا در این قضیه متضرر
شدیم اما استاندار خراسان رضوی و نمایندگان مجلس به این
موضوع ورود کردند».
فتاحی :شاید از وزارت ورزش فشار آوردند!
ســعید فتاحی ،مسئول کمیته مسابقات ســازمان لیگ در
گفتوگوی تلفنی با برنامه  90گفت« :بر اســاس قانون هر
باشــگاهی باید در ابتدای فصل  2استادیوم را برای میزبانی
تعیین کند که اســتقالل  2ورزشگاه آزادی و تختی را اعالم
کرد ولی با توجه به صعود پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان
آسیا ،نمیشد تا  48ساعت قبل در ورزشگاه آزادی مسابقهای
داشته باشــیم ».او ادامه داد« :استادیوم تختی میزبان بازی
استقالل-پدیده اعالم شد و حتی ساعت را عقبتر آوردیم تا
رفت و آمد تماشاگران نیز راحتتر شود اما باشگاه استقالل
اعالم کرد چمن ورزشگاه تختی نامناسب است و درخواست
تعویق بازی را داشــت .نیروی انتظامی هم به ما نامه زد که

باید روز قبل از دیدار با پرسپولیس در ورزشگاه آزادی مستقر
شوند و نمیتوانند در بازی اســتقالل-پدیده حضور داشته
باشند ».مســئول کمیته مسابقات سازمان لیگ اضافه کرد:
«اگر ورزشــگاه دوم استقالل شهرقدس بود ،به دلیل تفاوت
یگان انتظامی این استادیوم با ورزشگاه تختی بازی استقالل-
پدیده برگزار میشــد اما مطمئنا اگر نامه نیروی انتظامی را
نداشتیم بازی را لغو نمیکردیم ».فتاحی راجع به ورود وزارت
ورزش به تعویق دیدار استقالل-پدیده گفت« :شاید از وزارت
ورزش هم به ما فشــار آوردند ولی اگر نامه نیروی انتظامی
به سازمان لیگ هم نبود ،این مسابقه قطعا برگزار میشد».
نظرسنجی
ســوال پیامکی این هفتــه  90به انتخــاب بهترین بازیکن
پرســپولیس در لیگ قهرمانان آســیا اختصاص داشــت و
مخاطبان باید از بین علیرضا بیرانوند ،ســیدجالل حسینی،
شجاع خلیلزاده ،بشــار رسن ،علی علیپور ،گادوین منشا و
احمد نوراللهی یک گزینه را انتخاب میکردند .بیش از یک
میلیون و  415هزار نفر در نظرســنجی این هفته برنامه 90
شــرکت کردند که حدود  40درصد اعتقاد داشتند علیرضا
بیرانوند بهترین بازیکن پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیا
بوده است.
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هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
تیم فوتبال ساحلی کشورمون با حضور  4بازیکن ملیپوش بوشهری بهترین
مقام رو در مسابقات اخیر کسب کرد ولی باعث تاسفه که هیچکدوم از مسئوالن
استانی در فرودگاه بوشهر به استقبالشون نرفتن.
خراسان ورزشی؛ یک ستون هم به ورزش بانوان اختصاص بده!
پرســپولیس با همه مشکالت و بیمهریها که در حقش روا داشتند با غیرت
بازیکنانش آبــروی فوتبال ایران را خرید .منصفانه که نگاه میکنی عامل اصلی
محرومیت پرسپولیس مدیرعامل نابلد قبلی است که تیم را دچار مشکل کرد و
به جایی نیز پاسخگو نیست!
هر تیمی به فینال آسیا برسه باید ازش تعریف بشه .پرسپولیس وقتی الدحیل و
السد رو شکست داد واسه ما قهرمان شد و االنم واسه ما طرفدارا قهرمانن.
چطور ممکن است از تیم صدر جدول حتی یک نفر به اردوی تیم ملی دعوت
نمیشود؟ یعنی پدیده با شانس تا االن صدرنشینه؟
فاجعه استقاللی دنبال جذب تیام و جپاروف به چه قیمتی؟ مربی بزرگ باید
در شرایط بحرانی به داد تیم برسد!
شــما کــه اینقدر از تیم پرســپولیس تعریف و حمایت کردیــدای کاش از
حمایتهای گســترده دولتی ،وزارت و رسانهها از این تیم هم مینوشتید که در
هیچ برهه از تاریخ باشگاهی فوتبال ایران سابقه نداشته.

اخبار
طالی کلهر در جام جهانی اسکی معلوالن

نخستین دوره مسابقات جام جهانی پاراآلپاین با حضور  9کشور در پیست اسکی
دبی در رشته مارپیچ کوچک برگزار شد که طی آن صادق کلهر با ثبت زمان یک
ســاعت و  19دقیقه و  12ثانیه به مدال طال دســت یافت و جواد سولقانی دیگر
نماینده ایران با ثبت زمان یک ســاعت و  36دقیقه و  75ثانیه در جایگاه ســوم
ایستاد .غالمرضا پناهی با زمان یک دقیقه و  51ثانیه و  7صدم ثانیه پنجم شد.
همچنین صادق کلهر پیشتر نیز در رقابتهای پاراآلپاین به مدال نقره دست یافته
بود .رقابتهای پاراآلپاین امروز به پایان میرسد.

غرامت  ۳۶۰هزار دالری تاوان اخراج کوالکوویچ!

بعــد از ناکامی تیم ملی والیبال ایران در رقابتهای اخیر از جمله لیگ ملتهای
والیبال و قهرمانی جهان قرار شــد عملکرد تیم ملی و ایگور کوالکوویچ ،سرمربی
تیم ملی مورد بررسی قرار گیرد .امیر منظمی ،دبیر فدراسیون والیبال اخیرا اعالم
کرد در این هفته و یا نهایتا هفته آینده پس از آسیبشناسی نتایج تیم ملی ایران
در مسابقات قهرمانی جهان و پس از شنیدن صحبتهای ایگور کوالکوویچ تصمیم
نهایی در مورد او گرفته خواهد شــد .منظمی حتی در گفتوگو با میزان تاکید
کرده بود شانس ایگور برای ابقا در راس والیبال ایران خیلی کم است .این در حالی
است که ایگور بعد از مسابقات قهرمانی جهان گفته بود تا پایان المپیک  2020با
فدراسیون والیبال ایران قرارداد دارد .با این اوصاف به نظر میرسد اگر فدراسیون
قرارداد سرمربی مونتهنگرویی را تا پایان المپیک توکیو تمدید کرده باشد ،برکناری
کوالکوویچ از سرمربیگری تیم ملی والیبال به یک چالش جدی برای فدراسیون
والیبال تبدیل شود .به گزارش میزان و طبق گفته ضیایی رئیس فدراسیون ،این
مربی مونتهنگرویی ماهیانه مبلغی حدود  15هزار دالر دریافت میکند که با این
اوصاف حقوق ســالیانه این مربی حدود  180هزار دالر است و این مبلغ برای 2
سال  360هزار دالر خواهد بود .با توجه به اینکه مدت کمی از قرارداد  2ساله دوم
این مربی گذشته اخراج وی برای فدراسیون والیبال هزینه هنگفتی خواهد داشت.

ســوژهــ

جزییات جدید از ماجرای پاره شدن پرده گوش براری

وزنهبرداری که به دلیل سیلی سرمربی تیم ملی پرده گوشش پاره شده ،میگوید آنقدر این سیلیها به صورتش محکم
بوده که با دســت جلوی ســیلی زدن برخواه را گرفته است! به گزارش ورزش سه ،براری از یکشنبه به چند پزشک
مراجعه کرده و هنوز برای درمان مصدومیت جدی خود به نتیجهای نرســیده است .او میگوید« :پارگی پرده گوشم
تایید شــده و فقط االن باید تشــخیص بدهند که از چه طریقی این آسیبدیدگی درمان شود؛ لیرز ،عمل جراحی یا
نگرفتم کاری به من ندارند .واقعیت

راههای درمانی دیگر .نمیدانم چرا برای دوســتان مهم نیستم .شاید چون مدال
این است که برخواه(سرمربی تیم ملی) از روز اول راضی نبود من در اردوی تیم ملی باشم .البته اینکه گفتند ما در
فرودگاه مالزی با هم درگیر شدیم ،صحت ندارد .با این حال مطمئنم که برخواه مرا نمیخواست .وقتی که تیم ناقص
شد دیگر مجبور شدند مرا ببرند .اگر مرا خط میزدند قطعا تیم سوم جهان نمیشد .من هنوز هم میگویم برخواه از
روی عمد پرده گوش مرا پاره نکرده اما نه به عنوان مربی و وزنهبردار بلکه به عنوان  ۲رفیق توقع داشتم پیگیر کار من
میشد .برخواه گفته فقط قبل از حرکت دوم دوضرب یک سیلی به صورت من زده اما این کار را یک بار و  ۲بار نکرد!
او چند بار زیر گوشم چک زد و کار به جایی رسید که با دستم جلوی سیلی او را گرفتم! قبل از هر حرکت چند بار
سیلی به صورت من میزد و آخر عصبانی شدم و گفتم آقای برخواه نزن ،گوشم درد گرفت! این کار چه عمدی و چه
غیرعمدی اشتباه بود ».محسن بیرانوند ،دبیر فدراسیون وزنهبرداری اما در واکنش به صحبتهای براری به فارس گفت:
«اگر برخواه نمیخواست براری را به اردو دعوت نمیکرد ».او سیلی زدن مربی به وزنهبردار را یک رسم در وزنهبرداری
خواند« :چنین حرکتی در وزنهبرداری مرسوم است .مطمئن باشید که به هیچ عنوان قصد و غرضی در کار نبوده است».

ارسالن کاظمی به تیم ملی بسکتبال دعوت نشد

تیم ملی بسکتبال از  26آبان تمرینهایش را برای حضور در پنجره پنجم انتخابی جامجهانی آغاز میکند و کادر فنی
تیم ملی برای این اردو از  20بازیکن دعوت کرده که نکته جالب توجه نبودن نام ارســان کاظمی در لیســت اســت.
امیرحســین آذری ،روزبه ارغوان ،محمدرضا بهرامزاد ،محمد ترابی،محمد جمشیدی ،حامد حدادی ،محمد حسنزاده،
حامد حســینزاده ،آرن داوودی ،نوید رضاییفر ،کیوان ریاعی ،امیر صدیقی ،آرون گرامیپور ،ســجاد مشایخی ،رسول
مظفری ،ساالر منجی ،میثم میرزایی ،صمد نیکخواهبهرامی ،بهنام یخچالی و محمد یوسفوند نفرات دعوتشده به اردوی
تیم ملی هستند که دعوت نشدن از ارسالن کاظمی ،آرمان زنگنه و فرید اصالنی از نکات عجیب این لیست است .تیم
ملی ایران قبل از سفر به استرالیا در دوحه  2دیدار دوستانه خواهد داشت و سپس برای بازی با استرالیا به ملبورن میرود
و دوازدهم نیز در مانیل با فیلیپین بازی خواهد کرد.

