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گزارش

زاویه نگاه شما

سراب پناهندگی این بار یک بوکسور را فریفت

ایران قهرمان جام تختی شد

سیونهمین دوره رقابتهای بینالمللی کشتی آزاد
جام تختی با قهرمانی ایران به پایان رســید .در این
رقابتها که به میزبانی ســالن امام خمینی شــهر
کرمانشاه برگزار شد ،کشتیگیران  ۱۰کشور ایران،
آذربایجان ،ترکیه ،روســیه ،ارمنستان ،مجارستان،
هلند ،بالروس ،قرقیزســتان و گرجستان به میدان
رفتند .در  3وزن اول رقابتها کشتیگیران خارجی
فینالیست شدند که زنگ خطری برای کشتی ایران
در سبکوزن بود .در فینال وزن  ۷۴کیلوگرم بهمن
تیموری ،کشتیگیر کرمانشاهی که حمایت پرشور
همشهریانش را هم پشت سر خود داشت ،موفق شد
در یک نبرد تماشایی جبرئیل حسناف ،نایب قهرمان
ســال  ۲۰۱۸جهان و دارنده مــدال برنز المپیک از
آذربایجان را  ۴-۶شکســت دهد و ضمن کســب
مدال طال ،ســتاره جام تختی لقــب گیرد .پیروزی
ارشک محبی مقابل محمدجواد ابراهیمی در فینال
وزن  ۹۲کیلوگرم دیگر مبارزهای بود که تماشاگران
کرمانشاهی را به وجد آورد ضمن اینکه یدا ...محبی
در سنگینوزن سومین کشتیگیر کرمانشاهی بود
که قهرمان جام تختی شــد .یونــس امامی در ،۷۰
بهمن تیمــوری در  ،۷۹کامران قاســمپور در ،۸۶
ارشک محبی در  ،۹۲علیرضا گودرزی در  ۹۷و یدا...
محبی در  ۱۲۵کیلوگرم  6قهرمان ایرانی جام تختی
بودند ضمن اینکه  4مدال طال نیز به کشتیگیران
روسیه ،قرقیزستان( 2طال) و آذربایجان رسید .ضمن
اینکه تیمهای آذربایجان و قرقیزســتان نیز در این
رقابتها به ترتیب دوم و سوم شدند .ردهبندی تیمی
به این شرح است-1 :ایران  215امتیاز -2آذربایجان
 112امتیــاز -3قرقیزســتان  104امتیاز -4ترکیه
 66امتیاز -5ارمنستان  59امتیاز -6گرجستان 50
امتیاز -7روســیه  25امتیاز -8بــاروس  18امتیاز
-9مجارستان  15امتیاز -10هلند  8امتیاز.

ویژه
جایزه  ۱۰هزار دالری
فدراسیون جهانی به مالیی

فدراســیون جهانی جودو با توجه به صدرنشــینی
ســعید مالیــی در رنکینگ جهانی ســال ۲۰۱۸
وزن  -۸۱کیلوگرم به جودوکار کشــورمان جایزه
 ۱۰هزار دالری پرداخت خواهــد کرد .به گزارش
تسنیم ،فدراسیون جهانی جودو با ارسال نامهای به
فدراســیون جودوی ایران اعالم کرد به نفرات برتر
رنکینــگ جهانی اوزان هفتگانــه جایزه  10هزار
دالری پرداخت خواهد کرد .از ایران سعید مالیی با
توجه به صدرنشینی در رنکینگ وزن  -81کیلوگرم
فدراسیون جهانی این جایزه را دریافت خواهد کرد.

مهاجرت ورزشکاران ایرانی به
خــارج از ایران و تغییر تابعیت
آنها بــه بهانههای مختلف بحــث تکراری و
ناامیدکننده سالهای اخیر ورزش است .ورزش
ایران تاکنون در رشــتههای مختلف از جمله
تکواندو ،شمشیربازی ،کاراته ،کشتی ،شطرنج،
هندبــال ،نجاتغریق ،ژیمناســتیک ،جودو و
قایقرانی شاهد دســتوپنجه نرم کردن با این
معضــل بوده؛ معضلی که بــار دیگر به بوکس
رســید .تیم ملی بوکس ایران در حالی بامداد
چهارشنبه  17بهمنماه با  9ملیپوش تهران را
به مقصد شهر وین در اتریش ترک کرد تا پس
از توقفی چند ساعته برای حضور در تورنمنت
بینالمللی مجارستان راهی بوداپست شود که
اتفاق غیرمنتظرهای رخ داد .پس از حضور تیم
ملی در فرودگاه وین ،مبین کهرازه ،ملیپوش
وزن  81کیلوگرم بوکس ایران به طور ناگهانی
از ســایر همتیمیهای خود جدا و ناپدید شد.
این اتفاق در حالی افتاد که شــنیده میشود
کهــرازه قصد پناهندگی دارد؛ خبری که البته
مســئوالن فدراســیون بوکس آنرا تکذیب
نمیکنند .حســین ثوری ،رئیس فدراســیون
در این باره میگوید« :ابتــدا باید عنوان کنم
از این اتفاق بسیار متاسفم و در حال پیگیری
و رایزنی هســتیم تا بتوانیم این بچه را راضی
به بازگشــت کنیم .به همین دلیل در زاهدان
و در حــال صحبت با خانواده کهرازه هســتم
تــا او را متقاعد به بازگشــت کنم .به نظر من
کهرازه فریب خــورده و نمیداند که آن طرف
ســرابی بیش نیســت .خانواده کهرازه نیز از
این اتفاق ناراحت هســتند و حتی در تماسی
که برقرار کرده ،این موضــوع را اعالم کردند.
امیدواریم به امید خدا و همکاری خانواده این
بوکسور درنهایت همه چیز ختم بخیر شود».
اکبر احدی و علی مظاهری ،ســرمربی و مربی
تیم ملی در حالی در اتریش ماندهاند تا شــاید
بتوانند این ملیپوش را به ایران برگردانند که
مشخص نیست درنهایت چه اتفاقی رخ خواهد
داد .نمونه این اتفاق را پیشتر در کشتی شاهد
بودیم؛ آن هم زمانی که محســن حاجیپور،
فرنگیکار وزن  ۵۹کیلوگرم تیم کشتی ایران
که بــه عنوان نفر ذخیره به رقابتهای جهانی
السوگاس آمریکا اعزام شده بود ،بدون دلیل و
هیچ اطالع قبلی از همراهی اعضای تیم ملی در
بازگشت به ایران سر باز زد تا شایعه پناهندگی
او دهان به دهان بچرخد .ماندن حســن بابک،
ســرمربی وقــت تیم ملــی در آمریــکا برای

امضای قرارداد سرمربی سابق ایران با کلمبیا
به گفته رئیس فدراســیون فوتبــال کلمبیا ،کارلوس
کــیروش در اولین اقدام خود در این کشــور ابتدا به
برزیل میرود تا محل برگزاری مسابقات کوپا آمهریکا
را بررسی کند و سپس لیگ کلمبیا را زیر نظر میگیرد.
کارلوس کــیروش روز پنجشــنبه در کلمبیا معارفه
و قــراردادش با تیم ملی فوتبال این کشــور تا ســال
 ۲۰۲۲امضا شــد .کیروش بعــد از امضای قراردادش
درباره موضوعات مختلفی از جمله شــرایط ستارههای
کلمبیا مثل خامس رودریگز ،رادامل فالکائو و اوسپینا
صحبتهایــی مطرح کــرد .رامون خســورون ،رئیس
فدراسیون فوتبال کلمبیا جزییات برنامههای کارلوس
کیروش را برای این تیم تشریح و از سفر این سرمربی
به کشــور برزیل خبر داد .خسورون گفت« :کیروش
خیلــی عالقــه دارد تا چیزهــای خاصــی از فوتبال
کلمبیا بدانــد .در حقیقت او در شــهر بوگاتو زندگی
خواهــد کرد .کیروش اعتقاد دارد میتواند از پایتخت
کلمبیا(بوگاتو) بدون مشــکل خاصی به هر بخشی از
کلمبیا که میخواهد ،برود ».رئیس فدراسیون فوتبال
کلمبیا ادامه داد« :کیروش مردی است که خیلی کار
میکند .او در  ۴۸ساعتی که به کشورمان آمده کارش
را شروع کرده .کیروش با چند بازیکن ما صحبتهایی
داشــته است .همچنین قرار است برای ارزیابی شرایط
برزیل(میزبان کوپا آمهریکا) به این کشــور سفر کند».
کــیروش همچنین در نظر دارد تا فوتبال کلمبیا را از
نزدیک زیر نظر بگیرد و اولین مســابقهای که مستقیم
و زنده تماشــا میکند ،بازی بین ایندیپندنت سانتا و
دپورتیس تولیما اســت .ایده ســرمربی جدید کلمبیا
این اســت که تعداد هرچه بیشتری از مسابقات لیگ

کلمبیا را زیر نظر بگیرد تا بازیکنان جوان و مســتعد
را برای تیم ملی کشــف کند .کــیروش همچنین در
نظر دارد کمپ تمرینی کلمبیا و استادیوم متروپولیتن
کــه تیم ملی این کشــور در آن به میدان میرود را از
نزدیک ببیند .ســرمربی کلمبیا بعد از ســفر به برزیل
و ارزیابــی کمپهــای تمرینی این کشــور برای کوپا
آمهریکا به اروپا ســفر میکند تا با بعضی از بازیکنان
مصدوم کلمبیا و همچنین ســتارههای این کشــور از
جمله خامس رودریگز ،فالکائو و اوسپینا صحبت کند.
همچنین به گفته رئیس فدراســیون فوتبال کلمبیا 2
بازی تدارکاتی برای تیم ملی این کشــور تحت هدایت
کیروش در ماه مارچ قطعی شــده که این  2کشــور
ژاپن و کره جنوبی هستند؛  2تیمی که کیروش سابقه
رویارویی با آنها را در تیم ملی ایران دارد.
باوجــود اینکه کارلوس کــیروش قــراردادش را با
فدراســیون فوتبال کلمبیا امضا کرده اســت اما هنوز
هیچ چیز به صورت رســمی درباره دســتیارانش در
این تیم اعالم نشــده است .ســایت «کومو تریکولر»
در ایــن ارتباط ضمن انعــکاس صحبتهای کارلوس
کیروش ،آخرین اطالعاتش را منتشــر کرده اســت.
این سایت نوشــت« :گفته میشود اوســیانو کروز یا
رودولفو کوریا از پرتغال دستیار اول کیروش خواهند
بود .همچنین میک مک درموت مربی بدنســاز و دیگو
جیاچینو فیزیوتــراپ موردنظر کیروش میباشــند.
کارلوس کیروش در نشســت خبری از پاســخ به این
سوال طفره رفت و گفت ابتدا او باید قراردادش را امضا
کند و ســپس آنها درباره جزئیات صحبت میکنند.

گلباران در پایان هفته نخست دور برگشت
آخرین دیدار هفته شــانزدهم لیگ برتر را تیمهای پیکان و استقالل درحالی
برگزار کردند که  2تیم با تغییراتی که روی نیمکت و داخل زمین داشــتند،
چهره عوض کرده بودند .وینفرد شــفر کــه در روزهای پایانی نقل و انتقاالت
چنــد مهره جدید داخلی و خارجی به خدمت گرفت ،اســتقالل را با ترکیب
ســیدمهدی رحمتی ،محمد دانشگر ،آرمین ســهرابیان ،امید نورافکن ،روزبه
چشمی ،داریوش شجاعیان ،پژمان منتظری ،فرشید باقری ،فرشید اسماعیلی،
مرتضی تبریزی و وریا غفوری به مصاف تیم فرکی فرســتاد .استقالل بازی را
تهاجمی آغاز کرد و مزدش را هم با گل زودهنگام و دقیقه  16تبریزی گرفت
اما در ادامه بازی افت کرد و تا پایان نیمه نخست تماشاگران شاهد بازی سردی
بودند .اما در نیمه دوم شــرایط عوض شد و شفر با تعویضهایی که کرد ،روند

اعرتاض کاظمی
به شیوه دعوت
ملیپوشان به
اردوی بسکتبال
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بلیـت یکطرفه!

راضیکردن حاجیپور برای برگشــت ،نشــان
میداد که شــایعه پناهندگی این کشتیگیر
جدی است .ضمن اینکه برخی منابع نزدیک
به این کشــتیگیر هم مدعی شدند که او در
آخرین اظهار نظرش اعالم کرده قصد بازگشت
به ایران را ندارد .بــا این حال اما ماندن بابک
در آمریکا از یک سو و فشار خانواده حاجیپور
برای برگشت او به ایران نتیجه داد و فرنگیکار
وزن  59کیلوگرم در حالی به ایران برگشــت
که شایعه پناهندگیاش را از بیخ و بن تکذیب
کرد تا در توجیه علت ماندنش در آمریکا خیلی
مختصر و مفید بگوید که قصد داشــته از 20
روز فرصت باقیمانده از ویزایش استفاده کند!
اتفاقی که در مورد حاجیپور افتاد جزو موارد
نادر است و شاید به ندرت شاهد آن باشیم .کما
اینکه تاکنون بیش از  26نفر از ورزشــکاران
ایرانــی طی ســفر به کشــورهای دیگر اعالم
پناهندگــی کردند و به هیچوجه برنگشــتند.
معضلی که به نظر میرســد بــرای برونرفت
از آن باید تدبیری کارســاز اندیشید .در ادامه
به تعدادی از ورزشــکاران ایرانی در رشتههای
مختلف که پس از پناهنده شدن یا مهاجرت،
زیر پرچم کشور دیگری مبارزه کردهاند و یا از
دنیای ورزش کنار رفتهاند اشاره میکنیم.
شمشیربازی
محمدحســین ابراهیمــی ،عضــو تیم ملی
شمشیربازی اسلحه فلوره در بازیهای آسیایی
 ۲۰۱۰گوانگجو .او در ســال  1389به فرانســه
پناهنده شد.
جودو
وحید ســرلک ،با سابقه حضور  14ساله در
تیم ملی جودو .او در ســال  1389به آلمان

پناهنده شد.
احسان رجبی ،ملیپوش سنگینوزن جودو و
دارنده مدال برنز آسیا .او سال  1389به آمریکا
پناهنده شد.
قایقرانی
آرزو معتمدی ،عضو تیم ملی قایقرانی که در
المپیک  2012سهمیه گرفت .او سال  1391به
آمریکا مهاجرت کرد.
مینــا علیزاده ،ملیپوش قایقرانی در رشــته
دراگــون بــود .او ســال  1388در آلمان اعالم
پناهندگی کرد.
شروین پاکدل ،ملیپوش قایقرانی .او سال 94
در پرتغال پناهنده شد.
ســعید فضلاولی ،عضو تیم ملی قایقرانی و
دارنده مدال نقره بازیهای آسیایی اینچئون .او
سال  94به آلمان پناهنده شد.
کاراته
مهدی جعفرقلیزاده ،عضو تیم ملی کاراته .او
سال  1387در آلمان پناهنده شد.
کشتی
سامان طهماسبی ،دارنده  2مدال برنز کشتی
فرنگی جهان و طالی قهرمانی آسیا(برای ایران)
و  2نقــره و یک برنز جهان .او ســال  1389به
آذربایجان رفــت و در المپیک  2016برای این
کشور سهمیه گرفت و مبارزه کرد.
صباح شــریعتی ،دارنده مدال نقره کشــتی
فرنگی بازیهای اروپایی .او سال  91به آذربایجان
پناهنده شد و در حال حاضر هم برای این کشور
روی تشــک میرود .صباح در المپیک 2016
برای آذربایجان سهمیه المپیک گرفت.
پیــام زرینپور ،ملیپوش کشــتی فرنگی و
قهرمان ســال  2000آسیا که برای تحصیل به

آمریکا رفت و مقیم این کشور شد .او در مسابقات
دانشگاهی آمریکا هم مسابقه داد.
تکواندو
راحله آسمانی ،تکواندوکار ایرانی که سهمیه
المپیک  2016را زیر پرچم فدراســیون جهانی
کسب کرد .او دارنده مدال بازیهای آسیایی و 2
طال ،یک نقره و  2برنز مسابقات آزاد تکواندوست
که در سال  1391به بلژیک پناهنده شد.
میالد بیگی ،ملیپوش تکواندو که به آذربایجان
پناهنده شد و از اواخر سال  93برای این کشور
به میــدان رفت و حتی در المپیک  2016برای
این کشور سهمیه گرفت.
ســینا بهرامی ،تکواندوکاری که از اواخر سال
 93برای آذربایجان به میدان رفت.
شطرنج
الشن مرادی ،اســتادبزرگ شطرنج ایران که
چندین ســال اســت برای ادامه تحصیل راهی
آمریکا شده است.
درسا درخشانی ،عضو سابق تیم ملی شطرنج
بانوان که تابعیت کشور انگلستان را پذیرفت.
کیمیا مرادی ،عضو تیم ملی شطرنج بانوان که
به نروژ پناهنده شد.
هندبال
ایمــان جمالــی ،ملیپوش هندبــال که به
مجارســتان پناهنده شد و از سال  94برای این
کشور بازی کرد.
نجاتغریق
پوریا پورابراهیم و محمود زاویه ملیپوشــان
نجاتغریق .آنها سال  1393به فرانسه پناهنده
شدند.
بوکس
انوشــیروان نوریان ،تنها بوکســور ایرانی که
سابقه حضور در  3دوره المپیک را دارد .او از سال
 1379چندین سال در استرالیا بود و درنهایت
نیز به ایران برگشت.
ژیمناستیک
احســان خــدادادی ،ملیپــوش و کاپیتان
ژیمناســتیک ایران با سابقه  10سال حضور در
تیم ملی .او به ترکیه مهاجرت کرد.
محمد رمضانپور ،عضو تیم ملی ژیمناستیک
ایران که به دانمارک پناهنده شد.
امین ارباب ،قهرمان ایروبیک ژیمناســتیک
ایران که به آمریکا پناهنده شد.
مژگان تاجیک ،قهرمان ایروبیک ژیمناستیک
بانوان ایران که به سوئد پناهنده شد.
یادگاری ،ژیمناســت ایرانی کــه به آمریکا
پناهنده شد.

کیروش :در کلمبیا هم مثل ایران دستیار
بومی خواهم داشت

از مربیــان کلمبیایی گزینههایی برای نشســتن روی
نیمکت تیم (دستیار کیروش) مطرح هستند از جمله
آلبرتو گامهرو ،هوبرت بــودرت ،لوئیس فرناندو ،آرتور
ریس و الکســیس مندوزا ».کارلوس کیروش در این
خصوص به سایت کومر تریکولر گفته است« :ارتباط،
تماس ،هماهنگی و گفتن یکســری چیزها خیلی مهم
اســت .موفقیت در تیم ملی بــدون اتحاد و همکاری
اهالی فوتبال غیر ممکن اســت .مربیان (باشــگاهی)
بازیکنــان را در اختیار دارد .ما فقط ســه یا چهار روز
با آنهــا کار میکنیم .بازیکنان روزهــای زیادی نزد
مربیان (باشگاهی) هســتند و برای من ارتباط با این
مربیان بسیار اساسی است ».ســرمربی کلمبیا درباره
استفاده از مربیان بومی در کادر فنیاش و مطرح شدن

اســامی بعضی از مربیان کلمبیایی گفت« :من درباره
کادر فنی ام صحبت نمیکنم اما عالقه دارم که مربیان
کلمبیایی در کادرم باشــند .مــن در آفریقای جنوبی،
آمریکا و ایران هم همین کار را کردم .همواره این مهم
است که افرادی را در کادر فنی داشته باشید که هویت
و فرهنگ آن کشور را دارند».کیروش در این گفتوگو
نشان داد که از لیگ فوتبال کلمبیا و برنامه بازیها هم
بیاطالع نیســت« :من عاشق تماشای فوتبال هستم و
هر مســابقه برای تمام مربیان مهم است .تا جایی که
بتوانم سعی میکنم مســابقات فوتبال را در کلمبیا و
اروپا تماشــا کنم .اما عمدتا باید با بازیکنانم باشــم تا
بتوانم تصمیمگیری کنم .امروز (دیروز) هم دیدار سانتا
فه و تولیما را تماشا خواهم کرد».

جهش بلند استقالل با سبقت از پیکان
بازی را به ســود تیمش تغییر داد .با آمدن میالد زکیپور گل دوم اســتقالل
توسط او در دقیقه  58به ثمر رسید و پس از آن حمالت استقالل ادامه یافت
تا اینکه پای اسماعیل گونکالوس مهاجم تازهوارد آبیها هم به گل بازی شد و
در دقیقه  83او گلزنی کرد .نکته جالب این بود که گل ســوم روی پاس منشا
مهاجم جدید استقالل به دست آمد و درواقع گل سوم استقالل کامال خارجی
و آفریقایی بود! اما این پایان کار نبود و شــاگردان شفر توسط وریا غفوری در
دقیقه  92به گل چهارم رسیدند تا این مدافع ملیپوش همچنان برترین گلزن
استقالل در فصل جاری باشــد .استقالل با این برد پرگلی که به دست آورد،
 28امتیازی شــد و در همان جایگاه پنجم ماند اما این بازی نشان داد در نیم
فصل دوم متحول شده و مدعی عنوان قهرمانی است و با صدور مجوز پاتوسی

و حضور او در ترکیب خطرناکتر هم خواهد شــد .البته نقدهایی هم به بازی
استقالل وارد است و برخی کارشناسان معتقدند برد پرگل استقالل محصول
واقعي فوتبال  2تيم نبود ،يعني نه استقالل ميتواند هميشه اينگونه ببرد و نه
پيكان اين بازي پراشــتباه را در يك سوم دفاعي خود تكرار خواهد كرد .البته
اســتقالل هم در دفاع و هم در حمله به مراتب بهتر از نیم فصل نخســت بود
و شــفر تیم خوبی دارد اما آبیها با وجــود برتری  4گله گاهی در عمق دفاع
غافلگیر میشــدند و اگر مهاجمان پیکان کمی دقت داشــتند و در کارشان
اســتمرار بود ،میتوانستند دروازه را با تهدید مواجه کنند .درواقع اگر فرکی با
نزديك كردن مهاجمان به همديگر یا همان شــيوه مته و با استفاده از نفرات
سرعتي به سمت دروازه استقالل حمله میکرد ،این تیم قطعا آسیبپذیر بود.

ارســان کاظمی ،دومین لژیونر تاریخ بســکتبال ایران در لیگ  NBAدر واکنش به نبودن نامش در بین بازیکنان دعوتشده به اردوی تیم ملی برای پنجره ششم
انتخابیهای جامجهانی به ایســنا گفت« :باالخره هر کسی سالیق شــخصی خودش را دارد ،مطمئنا سرمربی یکسری از افراد را که دوست دارد به تیم ملی دعوت
میکند و یکســری از افراد را که دوســت ندارد دعوت نمیکند .دفعه قبل وقتی خبرنگاران در این خصوص سوالهایی پرسیده بودند ،جوابهایی مطرح شده بود
که بیشــتر جنبه دور زدن داشت .مسلما این بار هم اگر چنین ســوالهایی پرسیده شود همین پاسخها مطرح میشود .گذشته از این بحث ،اخیرا شنیدهام که من
مصاحبه جدیدی را انجام دادهام و در آن گفتهام که دعوت شوم به تیم ملی نمیروم! اگر مصاحبه کردهام لطفا مصاحبهام را برای من بفرستید چون من یادم نیست
چنین صحبتی را در جایی مطرح کرده باشم .برای خود من هم جالب است بدانم در آن مصاحبه چه صحبتی کردهام!»

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
سردبیر محترم روزنامه خراسان به آقای حسین طبسی بگویید جناب
کیروش بزرگ رفت و دیگر سمپاشیهایشــان را تــرک کنند .بدانند
کیروش از قلوب ما ایرانیان رفتنی نیست.
خراســان ورزشــی خجالت بکــش داری جار میزنی کــیروش پول
میگرفتــه ،خوبه یکی فیش حقوقی خودتو رو همه جا جار بزنه .آقا اصال
نــوش جونش حاللش .مگه اون پول رو کــیروش نگیره تو جیب مردم
میره .مردم رو چی فرض کردین .بسه دیگه.
واقعا خجالت داره آقای کیروشــیپور! به خاطر حمایت از یک اجنبی
بیگانه ،هموطن خودت رو خراب میکنی؟ هرچند حمید سوریان و امثال
او هیچ وقت خرابشدنی نیستند و کسانی مثل شما نمیتونن خرابشون
کنن چون اونها تو دل مردم جا دارن .زندهباد حمید ســوریان و زندهباد
ایرانی با غیرت!
آقای امیرحســین طبســی که قرارداد یک مربــی بینالمللی مانند
کیروش را با اتومبیل بنز محاسبه میکنی ،آیا قرارداد میلیاردی مربیان
ایرانی مانند قلعهنویی و ...را که به قول دادکان بهترین آنها  100میلیون
میارزد هم مورد کنکاش قرار میدهی؟
چرا خراســان نمیگه که کیروش  2بار مــا رو جامجهانی برده و ۱۶
میلیون دالر که نزدیک  200میلیارد تومن میشه درآمدزایی کرده .از این
پول حقوقشو گرفته و از بیتالمال پول نگرفته بنده خدا .مثال مسلمانیم.

اخبار
معرفی نفرات برتر دوومیدانی داخل سالن

مسابقات دوومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور با معرفی قهرمانان در  2بخش
بانوان و آقایان به پایان رســید .در بخــش مردان امین برزی در دوی  ۶۰متر،
عبدالرحیم درزاده در دوی  ۸۰۰متر ،وحید صدیق در پرش طول ،جلیل ناصری
در دوی  ۳هزار متر ،تیم آذربایجان شــرقی در دوی  ۴در  ۴۰۰متر ،حســین
فالح در پرش با نیزه و رضا کفایتی در هفتگانه به عنوان قهرمانی رســیدند.
تیم مازندران با  ۴طال و یک برنز ،ایالم با  2طال و  2نقره و تهران الف با  ۲طال،
یک نقره و  ۲برنز در ردههای اول تا سوم ایستادند .در بخش بانوان هم سمانه
کوهکن در پرش طول ،فائزه طباطبایی در ماده پنجگانه ،مهســا میرزا طبیبی
در پرش با نیزه ،پردیس عبدالمحمدی در پرش ســهگام ،فائزه نسایی در دوی
 ۶۰متر و پریسا عرب در دوی  3هزار متر به قهرمانی رسیدند .در بخش تیمی
هم تیم خراســان رضوی به قهرمانی رسید و تیمهای ب تهران و گلستان نیز
عنوانهای دوم و سوم را کسب کردند.

باز شدن پیست شمشک بدون مجوز!

پیست شمشــک در حالی از پنجشنبه باز شــده که مجوز فدراسیون اسکی
را ندارد و مشــخص نیســت مجوز سازمان استانداردســازی را گرفته یا خیر.
سیدعبدی افتخاری ،رئیس فدراسیون اسکی در این خصوص به فارس گفت:
«پیست شمشــک مجوز فدراسیون را ندارد .این پیســت اول باید از سازمان
استانداردســازی مجوز بگیرد ،بر مبنای آن عوامل فنی و ایمنی پیست مجوز
میدهند .من تاکید کردهام فدراســیون اســکی با مسئوالن پیست شمشک
همــکاری کننــد ».وی در پاســخ به اینکه آیا این پیســت مجوز ســازمان
استانداردسازی را دارد یا خیر تصریح کرد« :اطالعی ندارم چون تهران نیستم».

ســوژهــ
توضیح فدراسیون فوتبال درباره کسر جریمههای فیفا از پاداش تیم ملی

یک و نیم میلیون فرانک فقط بابت جریمه نیست!

یکی از کانالهای خبری مدعی شده بود  ۲ماه پیش خزانهدار فدراسیون فوتبال اخبار کذبی را درباره جرایم ایران
در فیفا منتشر کرده و حال آنکه فیفا پیدیاف جرایم را منتشر کرده .کل جریمههای تیمی و انفرادی ایران در
 2بخش  ۲۳۳هزار فرانک اســت نه یکونیم میلیون فرانک .پس از انتشار این خبر در فضای مجازی فدراسیون
فوتبال در مورد جریمههایی که از پاداش صعود تیم ملی به جامجهانی کســر شــده ،توضیحاتی ارایه کرد .به
گزارش تسنیم ،روابط عمومی فدراسیون فوتبال در مورد برخى شایعات و اخبار به زعم این فدراسیون غیرواقعى
اطالعیهای را صادر و توضیحات الزم را ارایه کرد .در این اطالعیه آمده« :با توجه به انتشــار برخی شــایعات در
فضای مجازی مبنی بر اینکه صورتحســاب فیفا برای فدراســیون فوتبال تنها حدود  200هزار فرانک است و
فدراسیون مبلغ صورتحساب را بسیار باالتر اعالم کرده ،این نکات اعالم میشود؛ جمع کل حساب فرانکی ایران
نزد فیفا که از محل پاداش جامجهانی  2018کسر شده دقیقا  3میلیون و  531هزار و  557فرانک است .از کل
مبلغ مذکور باوجود تحریمها فدراسیون فوتبال با تالشهای انجامشده توانسته مبلغ  2میلیون فرانک را از فیفا
به صورت نقد قبل از مسابقات جام ملتهای آسیا جهت هزینههاى آمادهسازی تیم ملی بزرگساالن دریافت کند
و مبلغ یک میلیون و  500هزار فرانک باقیمانده نیز بابت جرائم انضباطی ،حق عضویتها ،عوارض مســابقات،
هزینه مراسم قرعهکشی و بلیت هواپیما جهت حضور در کارگاههای آموزشی ،هزینه مربوط به دادگاههای کاس
و ســایر دریافتیها محاسبه شده است .ذکر این نکته ضروری است که ارقام مربوط به مباحث مشروحه فوق از
سال  2012به حساب فدراسیون منظور شده و با توجه به عدم وجود اعتبار نزد فیفا در آن مقطع انباشته شده
و درنهایت به صورت یکجا از محل پاداش جامجهانی  2018کسر شده است .در این میان متاسفانه رویه برخی
منابع همواره بازگویی بخشی از واقعیت و به دنبال آن دروغپراکنی و انتشار اخبار غیرواقعى است که طبعا اینگونه
اقدامات اگرچه تاثیری در تغییر واقعیت موضوع ندارد ،اما خارج از اصول حرفهاى و اخالقى به شمار میرود».

انصراف ملیپوش اسکی از
حضور در جهانی به خاطر تبانی!

ملیپوش اســکی ایــران در اعتراض بــه عملکرد
فدراســیون درباره آنچه به عنوان تبانی مطرح کرد
با ارسال نامهای به ســرمربی تیم ملی از حضور در
تیم اعزامی به مسابقات جهانی انصراف داد .اتفاقاتی
کــه در آخرین رقابت فیز (دارای امتیاز جهانی) و 3
روز قبل از اعزام به مســابقات جهانی اسکی سوئد
پیش آمد باعث شد که محمد کیادربندسری نفر اول
اسکی ایران از حضور در این مسابقات انصراف دهد.
کیادربندسری پیش از این اعالم کرده بود که در این
مســابقات تبانی صورت گرفته و خواستار رسیدگی
فدراسیون به این موضوع شد .او در این باره به ایسنا
گفت« :فدراسیون هم میداند که تبانی شده اما به
من گفتند برای اعزام به مسابقات باید صحبتهای
اخیرم را تکذیب کنم .فدراسیون تا پنجشنبه به من
مهلت داد تا تعیینتکلیف کنم .پنجشنبه با باقر کلهر،
سرمربی تیم ملی جلس ه داشتیم تا موضوع را حل و
فصل کند به همین دلیل از من خواســت تا جمعه
بعدازظهر مصاحبه کنم و بگویم ســوءتفاهم شده تا
مشــکلی برایم پیش نیاید .در جواب گفتم راجع به
موضوعی که اتفاق افتاده مصاحبه نمیکنم چون این
واقعیت دارد و سوءتفاهم نبوده است .حتی گفت در
مسابقات سالهای آینده جبران میکند اما من حاضر
به این کار نشدم ».این ورزشکار جمعه در نامهای به
ســرمربی تیم ملی با بیان اینکه حاضر به تکذیب
اتفاقات پیش آمده نیســت از حضور در تیم اعزامی
به مسابقات قهرمانی جهان انصراف داد اما سرمربی
تیم ملی در گفتوگو با خبرگزاریها خســتگی این
ورزشکار را عاملی برای انصراف او اعالم کرد.

