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سوژه
درخشش کاراتهکاهای ایران
با  2مدال زرین در چین

در آخریــن روز از رقابتهای لیگ جهانی کاراته
وان ســری آ چین ،کاراته ایــران صاحب  2مدال
خوشرنگ شد .دیروز میعاد یاری در فینال وزن
- 60کیلوگــرم آرای صمــدان از ترکیه نفر اول
رنکینــگ جهان را درهانتی برد و طالیی شــد.
ذبيحا...پورشيب نیز در فينال وزن  -۸۴کیلوگرم
به مصاف ایگور چیخامارف از قزاقستان رفت و با
نتيجه -2صفر به برتري رسيد و صاحب مدال طال
شد تا  2مدال زرین در کارنامه ایران به ثبت برسد.

خبر
درخواست باشگاه سایپا برای
انجام نمونهگیری دوپینگ

باشــگاه ســایپا طی درخواســتی به فدراسیون
والیبــال بــا توجه بــه حساســیت هفتههای
انتهایی نیــم فصل اول و همچنین اهمیت بازی
جوانمردانه در مسابقات ،خواستار نظارت جدی
در زمین ه کنترل دوپینگ در مسابقه این تیم برابر
شهروند اراک شده و تمامی هزینههای انجام آن
را بر عهده گرفته است .به گزارش ایسنا ،گفتنی
است؛ تیم ســایپا در هفته دوازدهم سوپر لیگ
والیبال در اراک به مصاف تیم شــهروند خواهند
رفت.

کیمیا علیزاده قهرمانی جهان
را هم از دست داد

رقابتهــای تکواندوی قهرمانــی جهان ،۲۰۱۹
سال آینده و به میزبانی انگلیس برگزار میشود
و قرار اســت تیم ملی ایران نیز در این رقابتها
حاضر شود اما خبرهای رسیده حاکی از آن است
که کیمیا علیزاده تنهــا بانوی مدالآور ایران در
مســابقات جهانی و المپیک به دلیل جراحی که
روی زانــوی خود انجام داده ،نمیتواند به همراه
تیم ملی عازم این رقابتها شود .به گزارش ایسنا،
علیــزاده پیش از این نیز قــرار بود در بازیهای
آســیایی  ۲۰۱۸جاکارتا به روی شــیاپچانگ
برود که به دلیل مصدومیت(پارگی رباط صلیبی
پای چپ) این رقابتها را از دســت داد و حاال با
توجه به پشت سر گذاشتن دوران نقاهت پس از
جراحی نمیتواند در رقابتهای قهرمانی جهان
هم مبارزه کند .علیزاده پس از بازیهای آسیایی
ازدواج کرد .درکنار آن اخیرا زمزمههایی مبنی بر
خداحافظی این ورزشکار هم شنیده میشود .این
در حالی اســت که پوالدگر رئیس فدراسیون از
این موضوع ابراز بیاطالعی کرد.

تکلیف حدادی
و تفتیان امروز
مشخص میشود

مجید کیهانی ،رئیس فدراسیون دوومیدانی تاکید
کرد بعد از جلســه ســازمان تیمهای ملی اسامی
دعوتشــدگان به اردوی تیم ملی مشخص خواهد
شد .او در پاسخ به اینکه آیا تکلیف مربیان تفتیان
و حدادی هم مشــخص شــده ،گفت« :تفتیان که
شــرایطش ابالغ شده و باید به اردو بیاید .در مورد

در اجرایی کردن قانون منع بهکارگیری بازنشستگان اصال نباید به سراغ فدراسیون فوتبال میرفتند!

هاشمیطبا :اجرایی کردن قانون عمومی کشور تعلیق به دنبال ندارد

سارا اصالنی

رئیس اســبق ســازمان تربیت بدنــی اجرایی
شــدن قانون منع بهکارگیری بازنشســتگان در
حــوزه ورزش را ضروری نمیدانــد .هرچند که
مصطفی هاشــمی طبا معتقد اســت این قانون
باید در خصوص وزارت ورزش اجرایی می شــد
اما او در مصاحبه با خراســان تاکید کرد نیازی
نبود لزوما این قانون فدراســیونهای ورزشی و
هیئت را هم شامل شــود .او به صراحت تاکید
کرد ماندن تاج و رفتن هیئت رئیسه فوتبال هم
تصمیم غلطی بود که بهتر اســت اصالح شــود.
هاشمیطبا که معتقد است هیئت های ورزشی
موسســه عمومی غیردولتی نیســتند میگوید:
«قانــون منع بهکارگیری بازنشســتگان در بدنه
دولت به صورت طبیعی شامل حال وزارت ورزش
و جوانان میشــود؛ آن هم به این دلیل که این
وزارتخانه دولتی اســت .اما چون ذکر شــده که
این قانون شامل موسســات عمومی غیردولتی
هم میشــود ،بنابراین فدراســیونهای ورزشی
و کمیتــه ملی المپیک هم مشــمول این قانون
هســتند .اخیرا اعالم شــده هیئتهای ورزشی
هم مشــمول این قانون هســتند .اما به شخصه
معتقدم هیئتهای ورزشی یک شخصیت حقوقی
تحت عنوان موسســه عمومی غیردولتی ندارند
و جزو فدراسیونها محســوب نمیشوند ولی با
این حال عنوان شــده که چــون هیئتها هم از
اعتبارات دولتی استفاده میکنند ،مشمول قانون
هســتند .اما من معتقدم قانون منع بهکارگیری
بازنشستگان شامل حال هیئتهای ورزشی(که
متشــکل از نیروهای مردمی اســت که حقوقی
هم دریافت نمیکنند) نمیشــود؛ ضمن اینکه
نظر شخصی من این است که موسسات عمومی
غیردولتی نباید مشــمول قانون منع بهکارگیری
بازنشستگان شوند».
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان نباید
در فدراسیونها اجرا میشد
او در پاســخ به اینکه یعنی معتقدید این قانون
نباید درخصوص فدراسیونهای ورزشی اجرایی
میشــد ،میگوید« :دقیقا ،چون ما موسســات

بزرگتــر دیگــری داریم که دولتی نیســتند اما
حکومتی هستند ،با این حال مشمول قانون منع
بهکارگیری بازنشستگان نشــدهاند .حال آنکه
بودجه دولتی هــم دریافت میکنند .به نظر من
همان قانون اولیه کفایت میکرد .اما آنقدر آن را
دستکاری کردند که درنهایت مقام معظم رهبری
نظریه دادند .اما ماهیتا خوب نیست که این قانون
شامل ورزش شود .البته همانطور که گفتم قانون
شامل وزارت ورزش میشود اما از نظر من نباید
شامل فدراسیونها و هیئتهای ورزشی میشد».
ماندن تاج و رفتن هیئترئیســه فوتبال
تصمیم غلطی است
هاشــمیطبا اما در واکنش به نامه هیئت رئیسه
فدراسیون والیبال درخصوص لغو حکم سرپرستی
داوری آن هم به دلیل عدم اســتعفای ضیایی از
ریاســت والیبال به نکته مهمی اشــاره میکند
و میگویــد« :طبق تبصره (یــک و  )2ماده 10
اساسنامه فدراسیونهای ورزشی که بعد از من به
تصویب رسید ،رئیس سازمان تربیت بدنی میتواند
روسای فدراسیونها را برکنار کرده و فرد دیگری
را به عنوان سرپرســت فدراسیون انتخاب کند».
او در پاســخ به اینکه آیا این اتفاق از نگاه مجامع
بینالمللی دخالــت دولت در ورزش محســوب
نمیشــود و خطر تعلیق به دنبال ندارد میگوید:

ضیایی :استعفا نکرده و نخواهم کرد!
البتــه در نامــه اعتراضآمیــز اعضای هیئت رئیســه
فدراســیون والیبال یک نکته نهفته اســت و آن تاکید
بر این عبارت اســت که« :ضیایی استعفا نکرده است!»
ضیایی هم که از زمان محرز شــدن ماجرای رفتنش از
فدراسیون والیبال تقریبا تماس تلفنی هیچ خبرنگاری
را پاســخ نداده بود ،دیروز در مصاحبه با سایت ورزش
سه در واکنش به انتشــار خبر استعفایش گفت« :من
هیچ اســتعفایی ننوشتم .هیچ اســتعفایی هم نخواهم
داد .لطفا اگر کســی مدارکی دال بر اینکه من استعفا
دادم و خودم از ریاست فدراســیون والیبال کنار رفتم
دارد ،منتشر کند .متاسفانه از سوی برخی نهادها اعالم
شده که من اســتعفا دادم .من این موضوع را کامال رد
میکنــم ».نکته جالب اینکه صدیقــه کعبیزاده عضو
هیئت رئیسه و نایب رئیس بانوان فدراسیون والیبال در
واکنش به انتشار خبر استعفای ضیایی به مهر گفته بود
ضیایی پیگیر کارهایش برای بازگشت به والیبال است و
احتماال این هفته نتیجه مشخص خواهد شد! اینطور که
مشــخص است ضیایی شمشیر را برای وزارت ورزش از
رو بســته و قطعا از صحبتهای او بوی خوشی به مشام
نمیرســد چراکه او پیشتر هم پای مجامع بینالمللی
را به ماجرای تغییرات در راس فدراســیون والیبال در
پی اجرایی شــدن قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
به میان کشــیده بود .ظاهرا تاکید او و هیئت رئیســه
فدراســیونش بر اینکه استعفایی در کار نیست به این
نکته ختم خواهد شد که باید منتظر واکنش فدراسیون
بینالمللی والیبال و شاید تعلیق در این رشته باشیم.
رغبتی :دولت دخالتی در تغییرات فدراسیون
والیبال نداشت
باوجود تمام این اتفاقات اما دیروز جلســه معارفه افشین
داوری به عنوان سرپرســت جدید فدراسیون والیبال با
حضور علی رغبتــی ،مدیر کل دفتــر برنامهریزی وزیر
ورزش و جوانــان ،ســعید درخشــنده ،روســای برخی

«به نظر من همه فدراسیونهای ورزشی ما به غیر
از فوتبال ،موسســه عمومی غیردولتی هستند .به
همین دلیل میگویم اصال نباید برای اجرایی شدن
قانون طرف فدراســیون فوتبال میرفتند .حتی
اینکه تصمیم گرفتهاند تاج بماند و هیئت رئیسه
برود ،تصمیم غلطی است و بهتر است به گونهای
این تصمیم اصالح شــود چون ما اساسنامهای به
فیفا دادهایم که طی آن عنوان کردهایم فدراسیون
فوتبال ،یک فدراسیون دولتی نیست و خصوصی
است و حتی گفتهایم که فدراسیون فوتبال ،موسسه
عمومی غیردولتی هم نیست .بنابراین اصال نباید به
ترکیب فدراســیون فوتبال دست میزدیم چون
حاال از نظر فیفا یک دروغگو محســوب میشویم
زیرا از یک طرف گفتهایم که فدراســیون فوتبال
خصوصی است و از طرف دیگر آن را مشمول قانون
منع بهکارگیری بازنشستگان کردهایم .البته از نظر
قوانین داخلی ،فدراســیون فوتبال مشمول قانون
است اما از نظر فیفا فدراسیون فوتبال ما مشمول
این قانون نیست».
به جز فوتبال همه فدراســیونها شامل
قانون میشوند
هاشــمیطبا با اشاره به صحبتهای اخیر حمید
بنیتمیم ،سرپرست فدراسیون کشتی درخصوص
اساسنامه این فدراســیون ادامه میدهد« :اخیرا

شــنیدهام که اساسنامه فدراســیون کشتی هم
چیزی شــبیه به فدراسیون فوتبال شده و حتی
بنیتمیــم گفته بود ما اساســنامهمان را عوض
کردهایم و به اتحادیه جهانی کشتی اعالم کردهایم
که فدراســیون کشتی ایران هم خصوصی است.
مــن تعجب میکنم که ما مثال به فیفا و اتحادیه
جهانی کشتی یک اعالمی میکنیم اما در داخل
کار دیگری انجام میدهیم که ضعف بسیار بزرگی
برای ماست .با این حال معتقدم با توجه به قوانین
داخلی ،به جز فوتبال سایر فدراسیونهای ورزشی
ما مشــمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
میشوند .ضمن اینکه طبق ماده  10اساسنامه
فدراسیونهای ورزشــی ،وزارت ورزش میتواند
بالفاصله پس از عزل و یا قبول اســتعفای رئیس
ن سرپرست تعیین
فدراســیون فردی را به عنوا 
کند و بعد از تعیین هم نیازی نیســت که حکم
سرپرستی لغو شود».
برکناری دادکان ،فیفا را حساس کرد
بار دیگر از هاشمیطبا میپرسیم با توجه به اینکه
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان به عنوان یک
قانــون کلی در ســطح عمومی کشــور در حال
اجرایی شدن اســت ،آیا از منظر فدراسیونهای
جهانی برکناری رئیس یک فدراسیون با استناد به
قانون بازنشستگان ،دخالت دولت در امور ورزش
محسوب نمیشود و خطر تعلیق به دنبال ندارد،
میگوید« :این موضوع به این بســتگی دارد که
فدراسیون جهانی مربوطه تا چه اندازه روی این
عزل و نصبها حســاس شده باشد چراکه بعد از
من ،بسیاری از مسئوالن روسای فدراسیونها را
عوض میکردند و اتفاقی هم نمیافتاد .اما بعد از
ماجرای آقای دادکان ،فدراسیون جهانی فوتبال
روی این مســئله بسیار حساس شــد .بنابراین
اگر یک فدراســیون بینالمللی روی این مسئله
حساس شود ،مشــکل ایجاد میشــود .اما اگر
قانونی تحت عنوان قانون عمومی در سطح کشور
اجرا شود و عالوه بر آن ما فدراسیون را یک نهاد
خصوصی به مجامع جهانی معرفی نکرده باشیم،
تعلیقــی در کار نخواهد بــود .درغیر این صورت
دچار مشکل خواهیم شد».

داوری با قدرت جای ضیایی
را در والیبال گرفت!

معارفه جنجالی سرپرست جدید فدراسیون والیبال در غیاب رئیس اسبق
مراســم تودیع رئیس اسبق فدراسیون
والیبــال و معارفــه سرپرســت جدید
درحالی دیروز برگزار شــد که پرونده اســتعفای احمد
ضیایی از ریاســت والیبال جنجالساز شد .درحالی که
مسعود ســلطانیفر رئیس فدراســیون والیبال جمعه
گذشــته رسما حکم سرپرستی والیبال را به نام افشین
داوری صادر کرد ،اعضای هیئت رئیســه این فدراسیون
دیروز در نامهای خطاب به سلطانیفر خواستار لغو حکم
سرپرســتی داوری در والیبــال و ابالغ حکم برای نایب
رئیس فدراسیون شدند .استداللشان هم این بود که در
ماده  13اساســنامه فدراسیونهای ورزشی به صراحت
اعالم شده در زمان غیبت ،اســتعفا یا برکناری رئیس
فدراسیون؛ نایب رئیس فدراسیون عهدهدار امور جاری
خواهد بود .اعضای هیئت رئیســه والیبال در حالی به
ماده  13اساسنامه فدراسیونهای ورزشی به عنوان سند
قانونی برای تخلــف وزارت ورزش رجوع کردند که این
ماده در اساسنامه مصوب سال  1378گنجانده شده بود.
در حالی که بندهایی از این اساســنامه در سال 1381
تغییر کرد که یکی از این بندها گنجاندن ماده  10بود.
ی مصوب
در ماده  10اساســنامه فدراسیونهای ورزش 
سال  1381چنین آمده اســت« :رئیس فدراسیون به
مدت  4سال انتخاب میشود و انتخاب مجدد وی بالمانع
اســت ».این ماده البته دارای  2تبصره نیز هست .طبق
تبصره یک ،قبول اســتعفا و برکناری رئیس فدراسیون
به تشخیص رئیس ســازمان تربیت بدنی و یا پیشنهاد
مجمع و موافقت ایشــان انجام میپذیرد .در تبصره 2
نیز صراحتا اعالم شــده رئیس سازمان بالفاصله پس از
عزل و یا قبول اســتعفای رئیس فدراسیون فردی را به
ن سرپرست منصوب خواهد کرد .بیتوجهی اعضای
عنوا 
هیئترئیسه فدراسیون والیبال به تغییرات اساسنامه در
حالی حاشیهساز شده که محمدرضا داورزنی هم دیروز
در مصاحبه با خبرورزشــی تاکید کرده بود نامه هیئت
رئیسه غیرقانونی است.

شــرایط تفتیان باید امروز بیشــتر بررسی کنیم و
بعد آنهــا را مطرح خواهیم کرد .در مورد حدادی
هم همینطور .بحث دیگری هم در جلســه سازمان
تیمهای ملی خواهیم داشت .شنبه با صالحیامیری
جلسهای داشــتیم ،انشاا ...موضوع حدادی هم حل
خواهد شد ».او در پاسخ به اینکه آیا مربیان داخلی

برای ملیپوشــان انتخاب شــدهاند گفت« :مربیان
داخلی مشخص هستند .هر کسی که قرار باشد به
تیم ملی دعوت شود امروز رسما اعالم خواهد شد و
به اردوی تیم ملی دعوت میشود .همه مربیانشان
مشخص است اما اینکه چه کسی قرار است دعوت
شود یا نشود بعدازظهر امروز مشخص خواهد شد».

کمیتهها و برخی از اعضای هیئت رئیســه فدراســیون
والیبال برگزار شد و افشــین داوری به عنوان سرپرست
جدید فدراســیون والیبال معرفی شــد تا رفتن ضیایی
از فدراســیون والیبال قطعی شــود .این جلسه در حالی
برگزار شد که ضیایی ،منظمی ،دبیر و طالبی نائب رئیس
فدراسیون در آن حضور نداشتند .نکته جالب توجه اینکه
پیش از برگزاری جلسه معارفه افشین داوری بدون توجه
به حاشیهسازیهایی که از سوی حامیان ضیایی صورت
گرفته بود در مصاحبه با آنا گفته بود من حکم سرپرستی
دارم و طبــق این حکم برای برگزاری جســله معارفه به
فدراسیون والیبال میروم .بعد از برگزاری جلسه تودیع و
معارفــه اما علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامهریزی وزارت
ورزش و جوانــان در واکنش بــه اینکه آیا رفتن ضیایی
فدراســیون والیبال را با خطر تعلیق مواجه نخواهد کرد،
گفت« :در مورد تعلیق فدراســیون والیبــال با توجه به
تجربهای که دارم باید بگویم در ســال  ۸۶که فدراسیون
فوتبال تعلیق شــد یکــی از اعضای هیئتــی که پیگیر
ایــن محرومیت بود ،من بــودم .حرفهایی که نهادهای

بینالمللی میزنند این اســت که اگر دولت دخالت کند
فدراسیون تعلیق میشــود اما دولت در مورد فدراسیون
والیبال چه دخالتی داشــته است؟ هیچ دخالتی نداشته
است .این تصمیم توسط مجلس گرفته شده و طبق قانون
الزماالجراست؛ پس دولت هیچ دخالتی ندارد ».او اما در
واکنش به احتمال بازگشت ضیایی به فدراسیون والیبال
هم گفت« :قانون راههایی را در این مورد پیشبینی کرده
تا برخی افراد از این قانون مستثنی شوند و از فرصتهای
قانونی استفاده کنند ولی تصویب یک قانون مشروط به
در نظر گرفتن جنبههای بسیار زیادی است .رهبری در
مورد منع بهکارگیری بازنشستگان دستوری ابالغ کردند
و ما موظف به اجرای آن هستیم ولی برای مثال در مورد
فدراســیون والیبال باید قوانین مربوط به وزارت کشور،
ســازمانهای مردمنهاد ،قانون ثبت شــرکتها و قانون
خدمات کشــوری را لحاظ کنیم .من با ضیایی صحبتی
نکردهام و اطالعی از برنامههای ایشان ندارم .هنوز هم در
فدراسیون والیبال به روی ایشان باز است چون زحمات
زیادی برای این رشته کشیده است».

بــا اعــام تصمیم قطعــی دولــت و وزارت
ورزش و جوانــان برای واگذاری  2باشــگاه
پرســپولیس و اســتقالل تهران ،متقاضیان
مالکیت این  2باشــگاه اعالم حضور کردهاند
و در تازهترین خبر چهره سرشــناس ورزش
کشــور برای خرید تیم پرسپولیس دست به
کار شده است .به نقل از تابناک ،بعد از اعالم
و تاکید مســعود ســلطانیفر مبنی بر جدی
بودن تصمیــم دولت برای فــروش و انتقال
مالکیت ســرخابی ،حاال افراد زیادی دســت
به کار شــدهاند اما در ایــن میان چهرههای
غیرورزشــی زیادی هم دیده میشوند که به
نظر نمیرســد پیشنهادشــان چندان جدی

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
بعضیها دســت پیــش میزنند! تا دســت پس نخورنــد .مثل تیم
پرسپولیس که دایما از نادآوری سود میبرد! بعد هم شکایت میکند .که
داور به ضررش سوت زده .زهی خیال باطل!
استادیوم آستان قدس فوقالعاده زیبا و مدرن است .از مسئولین آستان
قدس تشکر میکنم که همچنین ورزشگاهی را ساختهاند و در اختیار مردم
و در اختیار باشــگاه پدیده قرار دادند و از مســئولین مشهد میخواهم از
تیمهای ورزشی در مشهد حمایت کنند که باعث سرگرمی جوانان است.
به نظرم اگر پرســپولیس و اســتقالل منحل شوند فوتبال ایران خیلی
پیشرفت میکند چون این  2تیم همش تو حاشیه هستند.
روزنامه وزين خراســان عزيز شــما از بعضي پيامها دلگير نشويد چون
روزنامــه را به طور کامل مطالعه نميکنند فقــط ميخواهن يک پيامي
نوشته باشند مثل هموطني که درباره تيم پديده نوشته بود ،با تشکر.
آقای شفر معیار خوب بودن تیم شما با تیمهای باالی جدول مشخص
میشود نه پایین جدول.
شــما رسانهها باید بیشــتر هوای تیم قویتر را داشته باشین تا نیروی
بیشتری در جام آسیا داشته باشن اگر همه حامی پرسپولیس باشن سال
دیگه جام دست ماست.
دوســتان اســتقاللی توی این چند ســال اخیر یه جام با کمک همه
عوامــل گرفتن اونم حذفی .فکر کنیــد فینال جام حذفی تیمی که فقط
یک گل جلو بود از دقیقه  60تونل قهرمانی استقالل رو میزدن معناش
چی میتونه باشه؟ عزیزان اگه مدعی هستید پرسپولیس با کمک داوران
به این رتبهها رســیده جایگاهش فینال آسیا نبود البته اگه نگین داوران
آسیایی هم هواشونو داشتن.

اخبار
فرجی به فدراسیون کاراته بازگشت!

محمدصادق فرجی ،رئیس ســابق فدراســیون کاراته که اخیرا مشمول
قانون منع بهکارگیری بازنشســتگان شده بود ،در حالی استعفای خود را
تقدیم وزارت ورزش کرد که محســن آشوری ،دبیر فدراسیون به عنوان
سرپرســت جدید این فدراسیون انتخاب شد .با این حال اما فرجی دیروز
در دفتر کار خود حضــور پیدا کرد .به گزارش فارس ،فرجی دیروز برای
آخرین بار در فدراسیون کاراته حضور پیدا کرد و پس از جمع کردن تمام
لوازم شــخصیاش با تمام کارمندان و همکاران خود در این فدراســیون
خداحافظی کرد.

کیانوش رستمی باز هم خبرساز شد

کیانوش رســتمی با انتشار پستی عجیب باز هم خبرساز شد .به گزارش
فــارس ،بعد از حضــور ماموران وادا بــرای نمونهگیــری از وزنهبرداران
ملیپوش ،رســتمی با انتشــار پستی در صفحه اینســتاگرامش نوشت:
«ارزش واقعی مدالها در این لحظات مشــخص میشــود ،چه کســانی
حاضر هســتند به انجام آزمایش و چه کسانی ...خداراشکر که من خارج
از کشورم نبودم ،گرچه در هر جایی باشم ،آمادهام برای انجام آزمایش!»
تشخیص اینکه کنایههای کیانوش رســتمی به چه کسی است چندان
سخت نیســت .اما موضوع مهم این اســت که در این فاصله کوتاه باقی
مانده تا المپیک بهتر اســت رستمی تمرکزش را روی تمرینات و افزایش
رکوردهایش بگذارد تا حاشیه.

ســوژهــ

استقالل بدون مهاجم بیشتر گل میزند

کمترین سهم گلزنی برای خط حمله

اســتقالل در هفتههای چهاردهم و پانزدهم موفق شد صنعت نفت و سپیدرود را با  ۳و  ۵گل
شکســت دهد تا با  ۸گل در  ۲بازی نشان دهد بهتر و بیشتر از قبل گل میزند .آبیپوشان در
هفته سیزدهم نیز توانسته بودند استقالل خوزستان را با یک گل شکست دهند تا جمع گلهای
زده این تیم در  ۳هفته اخیر که با  ۳پیروزی همراه بوده با  ۱۱بازی ابتدای فصل این تیم برابری
کند .در حالی شاگردان شفر در  ۳بازی آخرشان  ۹بار توپ را با تور دروازه حریف آشنا کردهاند
که در این راه مهاجمان این تیم کمترین سهم را داشتهاند .از  ۹گل آخر آبیپوشان تنها روحا...
باقری و اللهیار صیادمنش به عنوان مهاجم گلزنی کردهاند و  ۷گل دیگر توسط بازیکنانی به جز
مهاجمان اســتقالل به ثمر رسیده است .فرشید باقری هافبک میانی استقالل با  ۳گل از  ۹گل
اخیر تیمش بیشترین سهم را در گلزنی داشته است .طارق همام ،جابر انصاری و رضا آذری دیگر
بازیکنان استقالل هستند که در این هفتهها گل زدهاند .یکی از گلهای این تیم را هم مدافع تیم
سپیدرود به اشتباه وارده دروازه خودی کرد .بازیکنان استقالل در این فصل جمعا  ۱۸گل در ۱۴
بازی به ثمر رساندهاند که از این تعداد تنها  ۳گل توسط صیادمنش ،تبریزی و باقری ،مهاجمان
این تیم به ثمر رسیده و  ۱۳گل توسط بازیکنان خطوط دیگر زده شده است.

تورج حقوردی  3سال محروم شد

کمیته اخالق فدراســیون فوتبــال آرای محرومیت و محکومیتهای مالی صــادره درخصوص متخلفان در
بخشهای مختلف فوتبال که باعث بینظمی در این حوزه شدهاند را منتشر کرد که طی آن تورج حقوردی
نیز  3ســال محروم شــده است .در لیست کمیته انضباطی نام چند دالل هم دیده میشود .به نقل از سایت
رسمی فدراسیون فوتبال ،همچنین کمیته اخالق نسبت به محدودیتها ،محرومیتها و جلوگیری از هرگونه
فعالیت رسمی ،نقل و انتقاالت بازیکنان و حضور در ورزشگاههای کشور ممانعت بهعمل آورده و نتیجه به این
کمیته گزارش میشود .ادامه فعالیت محکومان صرفا پس از اتمام محرومیت و پرداخت جریمه ،با اخذ تاییدیه
از این کمیته امکانپذیر خواهد بود.

چرا صیادمنش در استقالل نیمکتنشین است؟

اللهیار صیادمنش در این فصل نمایش بسیار خوبی در ترکیب استقالل داشته و با وجود دقایق کمی که برای
این تیم به میدان رفته موفق شــده  2گل بزند و فعال موفقترین مهاجم ترکیب آبیهاست .با این حال شفر
فعال ترجیح میدهد از این بازیکن  17ساله در ترکیب ثابت تیمش استفاده نکند و او را به عنوان یار جانشین
به زمین بفرستد .دلیل این مسئله این است که شفر اعتقاد دارد صیادمنش به دلیل سن کمی که دارد هنوز
نمیتواند  90دقیقه تمرکز خود را روی بازی بگذارد و به عنوان بازیکن جانشــین بهتر میتواند توانایی خود
را نشان داد ،مثل اتفاقی که در بازی با صنعت نفت برایش افتاد و موفق شد گل سوم استقالل را بزند .با این
شرایط فعال گزینه اول استقالل برای خط حمله روحا ...باقری است که اتفاقا در بازیهایی هم که به میدان
رفته نمایش خوبی داشته است.

استقالل تنها  ۲بازیکن جدید جذب میکند

قهرمان سابق پینگپنگ متقاضی خرید پرسپولیس
باشــد اما دیروز مجید احتشــامزاده قهرمان
بیبدیل تنیس روی میــز ایران طی  3دهه
پــس از انقالب که غیر از مربیگری حرفهای،
همچنان در رده پیشکسوتان برای پینگپنگ
ایران به میــدان میرود ،با مراجعه به وزارت
ورزش مراحل تهیه اسناد حضور در مزایده را
طی کرد .احتشامزاده در این باره به خبرنگار
تابناک گفت« :من بــه نمایندگی از گروهی
از دوســتانم کــه در کنار عالقه به باشــگاه
پرســپولیس ،توانایی پرداخت مبالغ خرید و
مهمتر از آن اداره باشگاه را دارند ،وارد شدم
و امروز (دیروز) ثبتنام کردم ».قهرمان سابق
ایران و یکی از چهرههای برجسته پینگپنگ

زاویه نگاه شما
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آســیا که در چندین دوره بازیهای آسیایی
نیز حضور داشــته ،تاکید کرد« :برنامه کامل
و مدونی برای اداره اصولی و مدرن باشــگاه
پرســپولیس داریم و این باشــگاه محبوب را
تحت اســتاندارد آلمانیها به ســطوح باالی
فوتبال بینالمللی خواهیم رســاند ».گفتنی
اســت؛ این رئیس پیشــین هیئت تهران که
سالهاســت فوتبــال را در رادیــو به عنوان
مجری و کارشناس تحلیل میکند ،در دوره
گذشته واگذاری باشگاه پرسپولیس نیز اعالم
حضور کرده بود اما با مشــورت رئیس وقت
فدراســیون و اطالع از بیثمر بودن پروســه
واگذاری کنار کشیده بود.

در روزهای اخیر اسامی مختلفی در رسانهها مطرح شده که استقالل خواهان جذب آنهاست؛ از توره گرفته
تا رضا قوچاننژاد و اســتوکس .در این رابطه بد نیســت بدانید که مسئوالن استقالل از مطرح شدن اسامی
مختلف تعجب کرده و اعتقاد دارند اینها کارهای رســانهای یا واسطههاست .استقالل برای اینکه بازیکنانی
چون داریوش شــجاعیان ،مرتضی آقاخان و محســن کریمی را به لیست اضافه کند ،باید نام چند بازیکن را
خارج کند .اگر نویمایر و الحاجی گرو از استقالل جدا شوند ،استقاللیها تنها اقدام به جذب  2بازیکن خواهند
کرد یکی از پستها هافبک بوده و دیگری مهاجم .البته کادر فنی استقالل یک بازیکن برای پست دفاع هم
میخواهد که هنوز گزینهای مطرح نشده است.

وعده وزیر به مهدی تاج

روز گذشته نشست مهدی تاج و مسعود سلطانیف ر در شرایطی برگزار شد که رئیس فدراسیون فوتبال طی
روزهای اخیر در محل کار خود حاضر نشده و همین موضوع شایعات فراوانی را ایجاد کرده بود .در نهایت هم
بعد از این نشست مقرر شد تاج ابتدا به کمپ تیمهای ملی رفته و سپس در فدراسیون فوتبال حاضر شود.
ظاهرا در نشست دیروز بحث اصلی در مورد نامه مهم فعالیت رئیس فدراسیون با ماده  60قانون بازنشستگی
بود .در این جلسه تاج و سلطانیفر در زمینه اینکه به فوتبال ایران خدشه وارد نشود صحبت کردند و درنهایت
هم وزیر ورزشو جوانان وعده کرد پیگیر نامه ادامه فعالیت تاج در فدراسیون فوتبال شود.

