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گزارش
بودجه تخصیصی به احسان
حدادی چقدر است؟

مجیــد کیهانی ،رئیــس فدراســیون دوومیدانی
میگویــد اگر کاری به گران شــدن ارز نداشــته
باشیم ،بودجهای معادل قبل از بازیهای آسیایی
برای احســان حدادی در نظر گرفته شده است».
او در پاســخ به اینکه در فدراســیون دوومیدانی
شرایط برای همه ورزشــکاران با شرایط حدادی
و تفتیان یکســان اســت ،گفت« :خیر .شــرایط
یکســان نیست .نمیتواند یکسان باشد .ما شرایط
و امکانات فدراســیون را سطحبندی کردیم .قطعا
ورزشــکارانمان را هم ســطحبندی خواهیم کرد.
احسان حدادی قطعا در صدر است .امکانات موجود
فدراســیون را متناسب با وضعیت هر ورزشکار در
اختیارشــان قرار میدهیم اما پایه اردو برای همه
یکســان اســت .امکاناتی که در اختیار حدادی یا
کیهانی یا هر ورزشکار دیگری قرار میگیرد ،قطعا
متفاوت است ».کیهانی در خصوص متفاوت بودن
ط خاطرنشان کرد« :برنامهریزی در  2بخش
شرای 
مسابقه و تمرین متفاوت است .در بحث هزینهها
هم شرایط متفاوت است .در بحث مربی هم شرایط
آنها متفاوت است .ما شرایطی را مد نظر گرفتیم.
سعی میکنیم شــرایط برای حدادی متناسب با
ظرفیت مالی فدراسیون دوومیدانی باشد .بودجهای
را که برای حدادی در نظر گرفتیم ،البته اگر کاری
به گران شــدن ارز نداشته باشــیم تقریبا معادل
همان بودجهای است که قبل از بازیهای جاکارتا
برای او در نظر گرفته بودیم .اینکه ارز گران شده
دیگر کاری از دست ما برنمیآید».

خبر
 ۱۷دوومیدانیکار به اردوی
تیم ملی دعوت شدند

جلسه سازمان تیمهای ملی فدراسیون دوومیدانی
با هدف بررسی وضعیت دوومیدانیکاران و انتخاب
ورزشــکاران ردههای ســنی نوجوانــان ،جوانان و
بزرگساالن برای دعوت به اردوهای آمادهسازی عصر
دوشنبه با حضور مجید کیهانی ،رئیس فدراسیون
و دیگر اعضا برگزار شد .برابر اعالم سازمان تیمهای
ملی فدراســیون دوومیدانی  17دوومیدانیکار به
اردوی تیم ملی دعوت شدند که میبایست  23آذر
در اردو حاضر شوند .احسان حدادی ،حسن تفتیان،
شاهین مهردالن ،شاهین جعفری ،حسین رسولی،
بهنام شیری ،کیوان قنبرزاده ،سیدمهران حسینی،
مهدی پیرجهان ،رضــا ملکپور ،مهدی پیرجهان،
مسلم نیادوســت ،ریحانه آرانی ،ژاله کاردان ،مهسا
میرزاطبیبی ،شهال محمودی و سپیده توکلی نفرات
دعوتشده به اردو هستند.

مهرانپورسرمربی
والیبال آدالید
استورم شد

مربی ایرانی والیبال هدایت تیم آدالید اســتورم در
لیگ اســترالیا را برعهده گرفــت .به گزارش فارس،
مهرداد مهرانپور که بیش از  10سال سابقه آنالیز در
والیبال ایران را دارد و بارها در تیمهای ملی مختلف
کنار مربیان ایرانی و خارجــی فعالیت کرده ،مدتی
اســت به استرالیا رفته و کارش را در آنجا آغاز کرده
است .مهرانپور در نخستین تجربه کاریاش هدایت

بررسی ماجرای قتل  2هوادار پرسپولیس بعد از فینال آسیا

جنجالیترین داوریهای لیگ زیر ذرهبین 90
عادل فردوســیپور در برنامــه این هفته  90به
حواشــی هفته اخیر فوتبال ایران و داوریهای
جنجالی لیگ برتر پرداخــت .به گزارش ورزش
سه ،پرداختن به پنالتیهای تاریخ پرسپولیس-
سپاهان ،قتل  2هوادار پرسپولیس پس از فینال
لیگ قهرمانان آسیا ،داوریهای بحثبرانگیز و...
از جمله بخشهای مهم برنامــه این هفته بود.
پنالتیهای جنجالی ادوار دیدار پرســپولیس-
سپاهان موضوع گزارش جذاب برنامه این هفته
بــود .موضوع اما از صحنــه جنجالی دقیقه 88
بازی سپاهان-پرسپولیس شروع شد .فغانی ،داور
بازی در حالی برای پرســپولیس پنالتی گرفت
که بســیاری از کارشناســان معتقدند پیش از
آنکه خطای پنالتی صورت بگیرد ،منشا مدافع
ســپاهان را شارژ کرده بود و باید ابتدا خطای او
اعالم میشــد .در این صورت قطعا پنالتی برای
پرســپولیس در کار نبود .اما این پنالتی گرفته
شــد تا نتیجه بازی تغییر کند .مسعود مرادی،
کارشــناس داوری برنامه  90درخصوص داوری
مســابقه سپاهان-پرســپولیس گفت« :قبل از
پنالتی پرسپولیس ،منشا روی خالد شفیعی خطا
کرد و او را هل داد و باید خطا اعالم میشــد ،در
عین حال که خطای هند درســت بود و دست
کیروش استنلی در حالت طبیعی قرار نداشت.
قبل از اخراج بازیکنان  2تیم ،کیروش خطایی
روی کامیابینیــا نکرد و هر  2بازیکن برای توپ
بلند شــدند .اینکه  2بازیکن چه صحبتهایی
کردند که منجر به اخراج شــد باید صحبتهای
داور را شنید».
جدال فتاحی و خمارلو بر ســر حواشی
بازی سپاهان-پرسپولیس
در ادامه رضا فتاحی ،سرپرست سپاهان و خمارلو،
مدیررســانهای پرسپولیس روی خط برنامه 90
آمدند و درباره حواشی بازی  2تیم و اشتباهات
داوری به ضرر این تیمها صحبت کردند .فتاحی،
سرپرست سپاهان گفت« :پرسپولیس نورچشمی
مسئوالن شده و بقیه تیمها در یک طرف دیگر
قرار گرفتهاند .این مســابقه میتوانست جشنی

سلیمی :فدراسیون نامه خداحافظی را برایم فرستاده است
بهداد ســلیمی در حالی در بازیهای آسیایی جاکارتا
از عرصه ورزش حرفــهای خداحافظی کرد که باوجود
این اتفاق چندی پیش ماموران وادا برای گرفتن تست
دوپینگ به ایران آمدند و به خانه چند ورزشــکار ایران
از جمله بهداد سلیمی هم رفتند .این مسئله نشان داد
که فدراســیون وزنهبرداری ایران فــرم مربوط به اعالم
بازنشســتگی این ورزشــکار را به فدراســیون جهانی
 IWFارســال نکرده اســت .اما این موضوع چه دلیلی
داشــته اســت؟ تســنیم در این خصوص مدعی است
فدراسیون ایران به دلیل عدم حضور سلیمی در تهران
نامه مربوط به بازنشستگی بهداد را از طریق تلفن همراه
برای او ارســال و البته چند بار نیز به صورت شــفاهی
با او صحبت کرده .فدراســیون وزنهبرداری نمیخواهد
ماجرای ســهراب مرادی و دردسرهایی که برای حضور
در المپیک  2016ریو کشید بار دیگر تکرار شود .بعد از
اتمام دوره محرومیت سهراب مرادی ،شرایط به گونهای
بود که او مسابقات گزینشی المپیک را از دست میداد
که با رایزنی و پیگیری فراوان مشــکل حل شــد و او
توانســت برای ایران در ریو وزنه بزند و یکی از  2طالی

تیم آدالید استورم را به عهده گرفت و توانست همراه
با این تیم عنوان چهارم لیگ استرالیا را کسب کند.
تیم شهر آدالید در لیگ باشگاههای استرالیا حضور
دارد .بازیکنان ملیپوش اســترالیا هم در تیم آدالید
حضور داشتند که از جمله آنها میتوان به هریسون
پاکوک ،پاســور تیم ملی استرالیا اشاره کرد .مهرداد
مهرانپور با تایید این خبر گفت« :خوشبختانه مدتی

بعد از ســفر به استرالیا توانســتم کار مورد عالقهام
را در این کشــور آغاز کنم .در ابتــدای راه به دنبال
کسب تجربه و ارتباط گرفتن هستم .لیگ باشگاهی
اســترالیا به صورت آماتور برگزار میشود اما سطح
آن اصال پایین نیســت چراکه ملیپوشان این کشور
در تیمهای مختلف حضور دارند و رقابتها بســیار
نزدیک است.

وزنهبرداری ایران را به دســت آورد .حال فدراسیون از
بهداد خواســته اعالم کند میخواهد بازنشسته شود یا
خیر .در واقع فدراســیون وزنهبرداری کاری که باید را
انجام داده و حاال نوبت بهداد اســت که تصمیم بگیرد.
ســلیمی در مصاحبه با تسنیم در واکنش به این اتفاق
گفت« :فدراسیون عکسی از نامه اعالم بازنشستگی من
را فرستاد اما من نمیتوانم بر اساس این عکس چیزی
را امضا کنم و باید به فدراســیون بروم ».او در این باره
که برخی معتقدند تصمیم او برای خداحافظی از دنیای
قهرمانی جدی نیســت ،گفت« :باید شــرایط خودم را
بســنجم و تصمیم بگیرم .باید شرایط زندگی خودم را
ببینــم ،من همه چیز را دیدم و دودو تاچهار تا کردم تا
این تصمیم را گرفتم .فعال که به بازگشت فکر نمیکنم.
اینکه در  29سالگی مجبور به خداحافظی شوی ،واقعا
تصمیم دشــواری است ».دارنده  2مدال طال ،یک نقره
و یک برنز جهان در ایــن خصوص که چه زمانی برای
امضای برگه خداحافظی از دنیای قهرمانی به فدراسیون
خواهد رفت ،گفت« :هنوز فرصت نکردهام به تهران بروم
و وقتی به تهران بیایم حتما به فدراسیون خواهم رفت».

بــرای فوتبال ایران باشــد کــه مصاحبه آقای
برانکــو این جو را به هم ریخــت و باعث ایجاد
این تقابلها و حاشیهها شد ».خمارلو در پاسخ
گفت« :جوی که در بازی وجود داشــت عجیب
بود و بعد از گل سپاهان آنقدر نارنجک زدند که
دود کل زمین را گرفته بود .در بیشتر بازیهای
ما اشــتباه داوری به ضرر ما بوده و خوشحالیم
این امتیازات را بررســی کنید .آقای قلعهنویی
مصاحبه کردند هزار تا پنجره برای پرسپولیس
باز شــده میخواهیم یکی را نام ببرید .ما  4روز
قبل از بازی با سپاهان به مصاف ذوبآهن رفتیم
اما سپاهان بیشتر استراحت کرده بود ».فتاحی
گفت« :لطفی که امســال به پرسپولیس توسط
فدراسیون و سازمان لیگ شد به ما در سال 81
شد؟! در حالی که ما هم به فینال لیگ قهرمانان
آسیا و جام باشــگاههای جهان راه پیدا کردیم
و با فاصله  5 ،4روز بازی داشــتیم .اولین ترقه
را تماشاگران پرســپولیس زدند و این حرکات
از هواداران فهیم ســپاهان بعید است ».خمارلو
گفت« :اینطور که آقــای فتاحی میگوید البد
سنگی که به شیشــه اتوبوس بازیکنان ما زدند
هم خود هواداران پرســپولیس بودند .لطفی به
تیم ما نشــده در حالی کــه در روز فیفادی با

پیکان بازی کردیم و  5بازیکن ملیپوش هم در
اختیار نداشــتیم .به جای آن بــا  90ارومیه در
جام حذفی بدون ملیپوشان بازی کردیم .ما با
غیرت و توانایی بازیکنان خودمان نتیجه گرفتیم
در حالی که تمام تیمهای رقیب از پنجره خود
استفاده کردند و با بازیکنان جدید متوقف شدند
و ما فقــط با  13بازیکن بازی کردیم و االن هم
در نظرسنجی شما بدون باخت مدعی قهرمانی
نیمفصل هستیم».
رفعتی :نگاه فغانی باال به پایین نیست
داوود رفعتی ،رئیس دپارتمان داوران فدراسیون
فوتبال ایــران در گفتوگوی تلفنــی با برنامه
 90در خصــوص اظهارنظر کمیتــه داوران که
اعــام کرده قضاوت فغانی در دیدار ســپاهان-
پرسپولیس درســت بوده ،گفت« :رئیس کمیته
داوران طبق گزارش ناظر مســابقه ،نظرشان را
درباره این مســابقه اعالم کردند ».او ادامه داد:
«دپارتمان داوری برای انتخاب داوران پیشنهادی
بــه کمیته داوران فدراســیون میدهد و نفرات
اعالم میشوند؛ تصمیم دپارتمان و کمیته ،آقای
فغانی بــود و آقای زاهدیفــر از همان اول هم
انتخاب نشدند که چنین بحثی در رسانهها وجود
داشــت .اگر قرار بود شــما هم یک داور را برای

بازی سپاهان-پرســپولیس انتخاب میکردید،
آقــای فغانی بــود ».او عنــوان کــرد« :درباره
کارشناسی داوری این مسابقه اظهارنظری ندارم.
هر چیزی که گفتند مورد تایید ماســت .آقای
فغانی در سطح جهانی اســت و از باال به پایین
نگاه نمیکند 2 .بازیکنی هم که اخراج شدند از
کلمات انگلیسی استفاده کردند که معنی خوبی
ندارد و تصمیم درستی گرفتند که اخراج کردند؛
ضمن اینکه فغانی در دقیقه  7با آقای قلعهنویی
با احترام حــرف زدند و اینکه میگویند نگاهها
از باال به پایین اســت درست نیست ».رفعتی با
تاکید بر قابل قبــول بودن قضاوت فغانی گفت:
«خواهش میکنم آقای قلعهنویی این کلمات را
درباره آقای فغانی به کار نبرند».
وقتی کریخوانی قربانی گرفت
در ادامه برنامه این هفته  2 ،90کلیپ از  2هوادار
پرسپولیس که پس از دیدار فینال لیگ قهرمانان
آسیا برابر کاشــیماآنتلرز ژاپن در کریخوانی و
درگیری با تماشاگران استقاللی در روستای زرنه
ایالم و شهر اردبیل به قتل رسیدند ،پخش شد.
مرگ یک هوادار فوتبال در ایالم در درگیری بین
هواداران پس از برتری کاشمیا مقابل پرسپولیس
و خوشــحالی هواداران اســتقالل مقابل منزل
هوادار پرســپولیس موضوع گزارش تلخ  90بود.
تصادف عمدی منجر بــه فوت یک هوادار دیگر
در درگیــری بین  2دوســت در اردبیل پس از
این بازی موضــوع گزارش بعدی بود .ســپس
صحبتهای دکتر خســرو حمزه ،روانشــناس
ورزشــی درباره این اتفاقات تلخ و ریشههای آن
پخش شد.
سوال پیامکی
سوال پیامکی این هفته به انتخاب تیم صدرنشین
نیمفصل برمیگشــت که مخاطبان باید از بین
گزینههای پدیده ،پرســپولیس و سپاهان یک
گزینه را انتخاب میکردند .بیش از یک میلیون
و  773هــزار نفر در نظرســنجی برنامه  90این
هفته شرکت کردند که حدود  57درصد اعتقاد
به قهرمانی سپاهان در پایان نیمفصل داشتند.

ورود وزارت ورزش به شائبه مهندسی شدن انتخابات وزنهبرداری
دوره ریاست علی مرادی در فدراسیون وزنهبرداری  ۷اردیبهشت سال آینده به پایان میرسد .پروسه انتخابات تعیینکننده
این فدراسیون المپیکی باید از بهمنماه به صورت رسمی آغاز شود این در حالی است که از ماهها پیش در رابطه با این
انتخابات و اقدامات انجامشده برای آن شائبههای زیادی مطرح است به طوری که واکنش وزارت ورزش را موجب شده
اســت .به گزارش مهر ،از مجموع  ۳۱هیئت اســتانی فعال در رشته وزنهبرداری حدود یکچهارم آنها از ماهها پیش با
سرپرســت اداره میشوند؛ افرادی که به لحاظ قانونی در مجامع فدراسیونها حق رای ندارند و همین مسئله میتواند
ابزاری باشد برای تحقق اهدافی مانند ممانعت از ورود مخالفان و منتقدان به عرصه انتخابات! به هر حال برای ریاست
برخی از این هیئتهای بالتکلیف وزنهبرداری ،افرادی از جمع مخالفان فدراسیون و رئیس فعلی آن کاندیدای ریاست
شده بودند اما انتخابات این استانها برگزار نشد تا اینگونه منتقدان مرادی از حقرای در مجمع سال آینده فدراسیون
محروم بمانند .انجام اینگونه اقدامات واکنش مسئوالن ورزش کشور را به دنبال داشت .به همین دلیل وزارت ورزش در
تاریخ  14آذر در نامهای به علی مرادی رئیس فدراسیون وزنهبرداری خواهان تعیینتکلیف ریاست هیئتهای استانی با
برگزاری هر چه زودتر انتخابات یا ثبتنام مجدد کاندیداها شده است .در این نامه مشخصا تاکید شده که این فدراسیون
انتخابات هیئتهای کهکیلویه و بویراحمد ،ایالم ،چهارمحال و بختیاری ،خراسان رضوی ،کرمانشاه و مرکزی را برگزار
کند .همچنین تاکید شــده که در مورد  3هیئت خراسان شــمالی ،قزوین و هرمزگان برای ثبتنام دوباره کاندیداها،
فراخوان داده شود.

زاویه نگاه شما
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هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
به نظرم اگه سیستم  varدر فوتبال کشورمون پیاده بشه پرسپولیس خیلی
ضرر میکنه دیگه این بردهای مفتکی به دست نمیاره.
به شفر و شاگردانش خسته نباشید میگم .واقعا که گل کاشتید ،انشاا ...همیشه
موفق باشین.
آقای خلعتبری زحمات و جانفشانیهایت برای تیم پدیده و مشهدازخاطرمان
نخواهدرفت .با امیدقهرمانی.
آقای قلعهنویی بابت هر باختی داور رو مقصر میدونه ولی اگر تیمش پیروز بشه
نه به داور نه زمین و نه به تماشاگران هیچ ایرادی نمیگیره.
تمام پنجرههاى تيم پيروزى بســته اما پنجرههاى ديگه نظير خبرنگاران يا
همون نهارخوران ،داورى ،فدراسيون ،وزارت و رياست بازه دوستان نگران نباشيد
قهرمانمشخصه.
آقای قلعهنویی بازی با پدیده گل سالم ما رو آفساید گرفتن داوری خوب بود
حاال که به ضرر تیمت سوت زدن داور بد بود.
دوســتان عزیز؛ پرسپولیس با ناداوری به اینجا رسیده و برای اثباتش نمیشه
برنامه  90رو پیشــکش کرد چون  90خودش حامی پرسپولیسه و استقاللیها
برنامشو تحریم کردن.
خدا را شکر که بازی فینال جام جهانی رو به آقای فغانی ندادند چون فرانسه
آبی بود وکرواســی قرمز و به نفع کرواســی داوری میکرد چون عشق قرمزه و
فرانسه قهرمان نمیشد.
احسنت به کمیته داوران که بازی حساس سپاهان رو به یک داور پرسپولیسی
دادند.

اخبار
حضور نمایندگان کمیته ملی در مجلس

در آستانه برگزاری مجمع عمومی کمیته ملی المپیک ،نمایندگان این کمیته به
مجلس رفتند .به گزارش تسنیم ،اساسنامه کمیته ملی المپیک در نشست 10
دیماه هیئت اجرایی به تصویب رســید تا در اختیار اعضای مجمع قرار بگیرد.
مجمع عمومی کمیته ملی المپیک  25دی ماه برگزار میشود و پس از تصویب
در مجمع جهت تایید به  IOCارسال و احتماال مراحل تایید آن در هیئت دولت
نیز طی شود .پس از تصویب پیشنویس اساسنامه جدید توسط هیئت اجرایی،
نصرا ...ســجادی ،رضا قراخانلو و طاهــره طاهریان چندی پیش به نمایندگی از
کمیته ملی المپیک در مجلس حاضر شدند و توضیحاتی در خصوص اساسنامه
ارایه کردند .روند بررسی اساسنامه  IOCو شورای المپیک آفریقا و اروپا ،کمیته
المپیک اکثر کشورها و تغییرات اساسنامه مهمترین محورهایی بود که نمایندگان
کمیته توضیحاتی درباره آن به نمایندگان مجلس ارایه کردند.

انصراف  ۳کاندیدا از انتخابات کمیته ملی
پارالمپیک

مجمع عمومی و انتخابات کمیته ملی پارالمپیک شنبه  ۲۴آذر برگزار میشود.
به گزارش ایسنا ،این درحالی است که دیروز خسرو قمری ،کاندیدای پستهای
هیئت اجرایی و بازرســی از هر  2سمت اعالم انصراف کرد ،بهروز برجسته نیز
که کاندیدای تصدی پســتهای هیئت اجرایی و بازرسی بود از پست بازرسی
انصراف داد وهادی رضایی نیز که برای هیئت اجرایی و نایب رئیســی کاندیدا
شده بود از پست نایب رئیسی مردان انصراف داد .پیش از این مسعود اشرفی،
دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک انصراف خود را از کاندیداتوری سمت ریاست
برای مجمع انتخاباتی اعالم کرده بود.

ســوژهــ

واکنش دبیر اسبق فدراسیون والیبال به ترک محل کارش

منظمی :من برکنار شده بودم!

با صدور حکم سرپرستی فدراسیون والیبال برای افشین داوری ،دبیر این فدراسیون هم کلید اتاقش را تحویل داد
و رفت؛ آن هم درســت در کمتر از  ۲۴ساعت از شــروع کار افشین داوری .امیرحسین منظمی در حالی دوشنبه
استعفای خود را اعالم کرد که داوری در واکنش به این موضوع گفته بود« :باوجود اصرار من او نپذیرفت که بماند
و اعالم کرد میخواهد آماده حضور در انتخابات شود ».این صحبتهای داوری اما واکنش دبیر پیشین فدراسیون
والیبال را به دنبال داشت تا در مصاحبه با تسنیم از پشت پرده اتفاقات اخیر در این فدراسیون صحبت کند« :عصر
پنجشنبه هفته گذشته از طریق روابط عمومی وزارت ورزش مطلع شدم که قرار است سرپرست فدراسیون شوم .من
هم گفتم کسی با من صحبتی نکرده ».ملیپوش سابق والیبال ایران گفت« :میدانم که سناریوی خوبی از طرف یکی
از مدیران وزارت ورزش برای فدراسیون والیبال نوشته شده بود که یک والیبالی به عنوان سرپرست مشغول فعالیت
نشود و افشین داوری به عنوان سرپرست منصوب شود که همین اتفاق هم افتاد 2 .روز قبل از جلسه معارفه داوری،
برنامه این بود دبیر فدراسیون حذف شود و من اصوال برکنار شده بودم .در روز مراسم معارفه شخصی با من تماس
گرفت و برای حضور به عنوان دبیر فدراسیون از من رخصت خواست .من نیز وسایلم را جمع کردم و کلید اتاقم را
تحویل داوری دادم .ایشان هیچگونه اصرار و حتی جملهای مبنی بر عالقه به ماندن من در فدراسیون به زبان نیاورد».

