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سوژه

زاویه نگاه شما

ادعای آسوشیتدپرس؛ دوپینگ حسین کیهانی مثبت شد

احتمال محرومیت  ۴ساله برای دونده ایران

بودجــه  ۷۲میلیــاردی کمیته ملی
المپیک

کشتی باالترین رقم را
میگیرد

رئیس فدراسیون دوومیدانی :دوپینگ کیهانی مربوط به بازیهای آسیایی جاکارتا نیست
سایت آسوشــیتدپرس در خبری عنوان
کرد که حسین کیهانی قهرمان بازیهای
آســیایی بعد از مثبت اعالم شدن تست
دوپینگ و اســتفاده از ماده ممنوعه اپو
بــه صورت موقت معلق شــد ه و احتماال
محرومیتــی حداکثر  ۴ســاله در انتظار
وی اســت .به گزارش مهر ،این ســایت
اعالم کرد ه که توســط سازمان مبارزه با
دوپینگ جهانی در این رشته به کیهانی
در اینخصوص اعالم اتهام شــده است.
رئیــس فدراســیون دوومیدانی میگوید
که فدراسیون جهانی دوومیدانی درمورد
نمونه دوپینگ حسین کیهانی در قهرمانی
آسیا  ۲۰۱۹قطر توضیح خواسته و تمامی
تستهای حســین کیهانی در مسابقات
گذشــته منفی بوده اســت .بــه گزارش
ایسنا ،بعد از اینکه آسوشیتدپرس اعالم
کرد که حســین کیهانی دونده ایرانی به
خاطر مثبت شدن تست دوپینگ با ماده
ممنوعــه اپ و با محرومیت مواجه شــده،
فدراســیون دوومیدانی ایران اعالم کرد
که ایــن دوپینگ مربوط بــه بازیهای
آســیایی جاکارتا نیست .حسین کیهانی

بودجه کمیته ملی المپیک برای ســال ۹۸
حــدود  ۷۲میلیــارد تومان اعالم شــد .به
گزارش ایسنا ،کیکاوس سعیدی خزانه دار
کمیته المپیک درباره میزان بودجه کمیته
ملی المپیک بیان کرد« :بودجه مصوب سال
 ۷۴ ،۹۸میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان بود اما
حدود  ۷۲میلیارد تومان ابالغ شــد .بعد از
اولین دریافتی ،با دستور آقای صالحیامیری
ال به صورت علیالحساب۵۰ ،
قرار شــد فع 
درصد بودجه سال  ۹۷فدراسیونها ،به ۴۷
فدراسیون واریزی داشــته باشیم .بنابراین
واریــزی مــا از ۵۰میلیون تومــان تا یک
میلیارد تومان اســت .برای مثال کشــتی
باالترین واریزی را خواهد داشــت که یک
میلیارد تومان اســت .ما تعهــد  6ماه اول
ســال را بهصورت یکجا و البته به صورت
علیالحساب پرداخت میکنیم».

خبر
مشخص نیست آمریکا به چند
والیبالیست ویزا بدهد

امیر خوشخبر در مورد سفر تیم ملی والیبال
کشورمان به امارات و حضور در سفارت آمریکا
در این کشــور اظهار داشت« :مشکل خاصی
نبود .پنجشنبه گذشــته سفارت آمریکا فقط
کارهای مربوط به تیم ملی ایران را انجام داد.
ما ســال گذشته حدود  5ســاعت در سفارت
بودیم ،ولی امســال در عرض یک ساعت تمام
کارها انجام شــد .مرحله بعدی انجام کارهای
اداری اســت و باید منتظر باشیم ».به گزارش
تسنیم سرپرســت تیم ملی والیبال ادامه داد:
«هنوز مشــخص نیست دولت آمریکا به چند
نفر از بازیکنان ما ویزا خواهد داد ،ولی ما طبق
خواســته آنها تمام مــدارک را ارائه کردیم،
انگشتنگاری انجام شد و به سواالتشان پاسخ
دادیم ».خوشخبر در پایان اظهار داشت« :در
زمان بازگشت به ایران به دلیل نبودن بلیت در
قالب  2گروه به تهران برگشتیم و اگر مشکلی
پیــش نیاید ،کلیه بازیکنان ،صبح شــنبه در
تمرینات حاضر خواهند بود و تمرین عصر هم
با حضور خبرنگاران انجام میشود».

در مــاده  ۳هزار متر بــا مانع رقابتهای
دوومیدانــی قهرمانی آســیا  ۲۰۱۹قطر
که اوایل اردیبهشــت ماه  ۹۸برگزار شد،
با رکورد  ۸:۳۶.۴۴در رده چهارم ایستاد.
او در بازیهای آسیایی جاکارتا  ۲۰۱۸در
ایــن ماده با رکــورد  ۸دقیقه و  ۲۲ثانیه
موفق به کسب نشــان طال شد و رکورد
آسیا را نیز شکست .مجید کیهانی رئیس

فدراســیون دوومیدانی در این خصوص
در ســایت فدراســیون دوومیدانی اعالم
کــرد« :نامــهای از فدراســیون جهانی
دوومیدانی  IAAFبه دست ما رسید که
بابت نمونه حسین کیهانی در رقابتهای
قهرمانــی آســیا در قطــر توضیحاتی را
خواســتند .تاکید میکنم این توضیح در
خصوص نمونه دوپینگ حســین کیهانی

در قهرمانی آســیا  ۲۰۱۹در قطر بود ه و
تمامی تســتهای حســین کیهانی در
مســابقات گذشــته از جملــه بازیهای
آســیایی  ۲۰۱۸منفی بوده اســت ».وی
در ادامه افزود« :حســین کیهانی تمامی
تمرینات خــود را در ارتفاع ۲۴۰۰متری
انجام داده و تمرین در آن ارتفاع با ترشح
بیشتر یک ماده در بدن همراه میشود که
این موضوع ایجاد شائبه کرده است .ما با
تمام قدرت به این مســئله پاسخ خواهیم
داد .در اروپا تمریــن در این ارتفاع و این
مورد متداول نیست و فدراسیون قطعا در
این رابطه توضیحاتــی را ارائه میکند».
رئیس فدراســیون دوومیدانــی در پایان
گفت« :با این وجود فدراســیون و کمیته
پزشکی به دنبال شــفافیت حداکثری و
حمایت قهرمان  ۳هزار با مانع ایران است.
فدراسیون دوومیدانی ایران بعد از جلسه با
حسین کیهانی تمامی اسناد و توضیحات
را به فدراسیون جهانی ارسال خواهد کرد
و در انتظار پاسخ خواهد ماند .این قول را
میدهم که این موضوع با شفافیت تمام به
اطالع مردم و دوستداران ورزش برسد».

تشریح جلسه مشترک وزارت ورزش و جوانان با شورای امنیت کشور

مسدودسازی سایتهای شرطبندی و انحالل کانونهای هواداری

معاونوزیــر ورزش گفــت« :شــمارهگذاری صندلیها و
بلیتفروشی هوشــمند بخشــی از تمهیدات فدراسیون
و شــرکت توسعه برای ســاماندهی مســائل فرهنگی و
جلوگیری از برخی ناهنجاریهاســت ».به گزارش روابط
عمومی وزارت ورزش و جوانان ،محمدرضا داورزنی ،معاون
توســعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان
نتایج نشست مشترک خود با شورای امنیت کشور درباره
معضل شرطبندی در ورزش را تشریح کرد .او خاطرنشان
کرد« :مقابله با شــبکههای شرطبندی و فساد و تبانی در
فوتبال یک وظیفه ملی و بین دســتگاهی است ».داورزنی
ادامه داد« :در صورتجلســه نشست مشترک وزارتخانه و
مدیران فدراســیون و اعضای شورای امنیت کشور درباره
امنیت ورزشگاهها و رویدادهای ورزشی مسئولیت کنترل
و مسدودسازی فعالیت سایتهای شرطبندی به پلیس فتا

واگذار شد ».معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت
ورزش و جوانان ادامه داد« :بر این اساس راهاندازی سایت
و کانال رسمی هواداری صرفا باید از طریق سامانه رسمی
انجام شود و باشگاهها میتوانند علیه سایتها و کانالهای
مجهول که با نام و آرم و هویتهای معنوی باشگاه فعالیت
دارند در مراجع قضایی طرح شــکایت کنند ».وی افزود:
«همچنین براســاس مصوبه کمیته اخالق در اردیبهشت
 ۹۸در راستای ســاماندهی حوزه هواداری ،ضمن انحالل
کانون هواداران پس از استعالم از مراجع ذیصالح نسبت
به برنامهریزی جهت ایجاد کانون هواداری زیرنظر معاونت
فرهنگی باشــگاهها اقدام مقتضی صورت گیرد ».داورزنی
تصریح کرد« :با توجه به هدفگذاری و برنامهریزی وزارت
ورزشو جوانان در کلیه زیرساختهای مسابقات بخصوص
فوتبال ،اقداماتی جهت رفاه حال تماشاگران نظیر تعویض

مقایسه عملکرد منشا در پرسپولیس و استقالل

یاغی در کدام تیم بهتر بود؟

در جدولــی که بــر اســاس دادههــای متریکا
جمعآوری شــده ،مقایســه میکنیم که در لیگ
هجدهم منشــا برای ثبت هر کنــش در پیراهن
استقالل و پرسپولیس چقدر منتظر میماند و در
کدام تیم عملکرد بهتری داشــت .به گزارش نود،
گادوین منشا آخرین یاغی لیگ برتر بود .بازیکنی
که در نیمفصل لیگ هجدهم پیراهن پرسپولیس
ی اســتقالل راپوشــید .منشا
را از تن درآورد و آب 
در لیگ هجدهم یک گل برای پرســپولیس زد و
یک گل هم برای اســتقالل به ثمر رساند .با این
تفاوت که در اســتقالل کمتر به او اعتماد شد و
در نیمفصل نخست حدودا یکونی م برابر نیمفصل
دوم فرصــت بازی پیدا کرده بود .هرچند که آمار
منشا در استقالل نسبتا بهتر از پرسپولیس است.
این بازیکن  3پاسگل در لیگ با پیراهن آبی داد و
فقط  2پاسگل با پیراهن قرمز پرسپولیس ارسال
کرد .منشا زمانی که در پرسپولیس بود بیشتر از
استقالل شــوت میزد ،ولی دقت شوتهایش در
استقالل بیشتر شده بود .طبق آمار متریکا ،منشا
در پرسپولیس بیشتر موقعیت میساخت و پاس
کلیدیاش بیشتر از دوران حضورش در استقالل

بود .در نبردهای هوایی هم وقتی شاگرد برانکو بود،
عملکردی بهتری داشت .منشای آبیها تکنیکیتر
بود و 10دریبل با پیراهن اســتقالل ثبت کرد ،در
حالی که در  1037دقیقه بازی برای پرسپولیس،
مجموعا  14دریبل زده بود .آمار عجیب منشا ،لو
دادن توپش است .منشا در پرسپولیس  43مرتبه
توپ لو داد ،یعنی هر  25دقیقه یک مرتبه توپ را

لو داد ،در حالی که در استقالل این آمار را بهبود
بخشــید و حدودا هر نیمه ،یــک توپ لو میداد.
همچنین منشــا در هر  2تیم بهطور مشترک هر
 2.5دقیقه ،یک توپ لمس میکرد ،در پرسپولیس
برای ثبت هر شوت در چارچوب  129دقیقه صبر
میکرد و در استقالل هر  97دقیقه یک شوت در
چارچوب میزد.

عرب :حکم توقیف لوگوی پرسپولیس آمده!
ایرج عــرب مدیرعامل پرســپولیس در
تازهترین مصاحبه خود در خصوص مسائل
روز باشگاه و شــایعاتی که اخیرا به گوش
میرســد ،صحبت کرده اســت .در ادامه
ماحصل این صحبتها را با هم میخوانیم.
بدهی مالیاتی باالی ۱۰۰میلیارد
بالغ بر ۵۰جلســه اقتصادی برگزار کردیم .نوسان
ارزی و مشــکالت اقتصادی ما را با چالش مواجه
کرده اســت .فصل گذشته هم فصل سختی بود.
بدهی مالیاتی بــاالی  ۱۰۰میلیارد اســت ولی
بدهیهای دیگر سر رسید شده و در حال بررسی
اســت .دیروز برای یک هتل  ۳۳۰میلیون تومان
اجراییه داشــتیم که لوگوی پرسپولیس را دارند
توقیف میکنند .اگر لوگو توقیف شود اسپانسرها
دیگر به ما کمک نمیکنند .یکســری بدهیها از
جاهایی میرسد که غیرقابل پیشبینی است2 .
هفته پیش هم ۶۰هــزار دالر حکم اجرایی برای
ســال  ۹۰یا  ۹۱بود .آقایی آنموقع به تیم کمک
کرده بود .امروز ما میراثدار آن هستیم .این مبلغ
امروز میشود  ۹۰۰میلیون تومان.

کاهش درآمدها
زمانی که پاداش نایبقهرمانی آســیا به ما تعلق
گرفت ،دالر  ۱۶هــزار تومان بود و اگر کل مبلغ
 ۲میلیون دالر را یکجا بــه ما میدادند ،حدود
 ۳۲میلیارد تومان دست ما را میگرفت اما وقتی
این پول به دســتمان رسید که دالر شد ۱۱هزار
تومان و درمجموع  ۱۷یا  ۱۸میلیارد دســتمان
را گرفــت .حدود  ۷یا  ۸میلیــارد را به بازیکنان
پرداخــت کردیم ۵ .یا  ۶میلیارد تومان هم صرف
هزینه سفر به ژاپن و میزبانی فینال و همینطور
دستمزد بازیکنان شد.
آینده برانکو
برانکو فصل آینده قرارداد دارد .دنبال این هستیم
که وی بماند .به نســبت بــه تعهداتمان با وجود
مشــکالت زیاد عمل کردیم .برای ســال آینده
هم برنامه اسپانســری خوبــی در نظر گرفتهایم.
هزینهها را مدیریت کردهایم ولی نتوانستیم اتفاق
خاصی صورت بدهیم چون بخشــی از هزینهها
اجتنابناپذیر است.
شایعه اختالف با سیدجالل

شــایعه اختالف من با سیدجالل حسینی صحت
ندارد .ما داریم به نیمه نهایی جام حذفی نزدیک
میشویم .یکسری شیطنتهایی میشود .هواداران
ما حواس جمع به این موضوع دامن نزدند .ما هم
ســعی نداریم دامن بزنیــم .میگویند فالنی کم
صحبت میکند .باید به چه چیزی جواب بدهیم؟
جواب دادن به بعضی مسائل سخیف و کوچک و
غیررسمی در شأن ما نیست ،چه بسا دامن زدن
به موضوع باشد.
جنجالهای نیمه نهایی
تابع فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هستیم .از
روز اول گفتــم هرچه قانون بگوید اجرا میکنیم.
ســازمان لیگ اعالم کرده ســکوها باید۵۰-۵۰
تقسیم شــود و حتما برگرفته از قانون است .به
آنچه ابالغ شــود احترام میگذاریم .در اصفهان
هم ســعی کردیم ارتباطات خوبی را با مسئوالن
ســپاهان داشته باشــیم .چند نفر را مامور کردم
زودتر به اصفهان بروند تا شرایط را بررسی کنند.
هر کاری که الزم باشد برای انجام یک فوتبال زیبا
و بدون حاشیه انجام میدهیم.

  19رمضان  1440

و نصب صندلیها و شمارهگذاری و بلیتفروشی هوشمند
توسط شرکت توســعه صورت گرفت ه و ساماندهی مسائل
فرهنگی و جلوگیری از برخــی ناهنجاریها برنامه اصلی
فدراســیون خواهد بود ».معاون قهرمانــی وزارت ورزش
گفت« :همچنین از دیگر اقدامات میتوان به ایجاد محیطی
پرنشاط با هماهنگی وزارت ارشاد اسالمی به دلیل حضور
تماشاگران در استادیومها ساعاتی قبل از مسابقه و سرگرم
شــدن آنها ،نصب دوربین ،ســاماندهی هواداران ،فروش
بلیت الکترونیکی و آموزش لیدرها اشــاره کرد ».داورزنی
در پایــان گفت« :قطعا در فصل آینده لیگ برتر ســامان
بهتری در موضوع بلیتفروشــی و تعالی فرهنگی محیط
ورزشگاهها و مقابله با شبکههای هرمی و شرطبندی شاهد
خواهیم بود و فدراســیون فوتبال و ســازمان لیگ در این
مورد مسئولیت مستقیم دارند».
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هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
امیدوار م با آمدنفرهاد تلخکامیهای اســتقالل روزیشیرین
شود!
خدمت آن پرسپولیســیای که میگه از خسرو سوپرمن نسازید،
بگم که خود ســیدجالل حســینی هم به خوشاخالقی حیدری
اعتراف کرده .اصال تو خوبی ،بقیه ادای خوبها رو درمیآورند.
بنــده خدایی که میگی چرا اجازه ورود بانوان را به ورزشــگاه
نمیدهند ،هر وقت یکســال در ورزشگاهها خبری از ناسزا گفتن
س داور و بازیکنان نبود ،بعدچنین درخواستی بکن.
به نامو 
از شــما خواهش ميكنــم با همين فرمان جلــو برويد و فقط
پيامهاي دوستان استقاللي را چاپ كنيد .باد كه كمي التيام پيدا
كنند .پرسپوليسيها هم به خوشحاليشون بپردازند و اصال جواب
پيامهاي مغرضانه را ندهند .ممنون كه چاپ ميكنید.

ویژه
سرپرست جدید فدراسیون کشتی چرا
میخواهد به سوئیس سفر کند؟

حمیــد بنیتمیــم در مــورد
نامه اتحادیه جهانی کشــتی
به فدراســیون ایــران مبنی
بر سرپرســت جدیــد گفت:
«بهروز نعمتــی میگوید تنها
بــرای  ۴۵روز و فقــط جهت
برگزاری انتخابات آمده است.
امــا بالفاصله بعــد از حضور
در فدراســیون ،نامــهای را به
اتحادیه جهانی کشــتی ارسال کرده و خواســتار دریافت ویزای
شــینگن بلندمدت و ســفر به سوییس شده اســت ».به گزارش
ورزش سه ،سرپرست سابق فدراسیون کشتی ادامه داد« :اتحادیه
جهانی نیز در نامه خود اعالم کرده ،نعمتی ابتدا مستندات قانونی
خود را درمورد سرپرســتیاش در فدراســیون ،به اتحادیه ارسال
کند تا در صورت تایید ،برای مالقات به سوییس بیاید ».وی افزود:
«نعمتی تا زمانی که مســتندات قانونی به اتحادیه ارســال نکند،
حضورش به عنوان سرپرســت غیرقانونی اســت و امیدوارم این
موضوع با توجه به اینکه زمان  6ماهه سرپرستی طبق اساسنامه
مصوب به پایان رســیده ،تبعات جدی برای کشتی ایران به وجود
نیاورد ».بنیتمیم تصریح کرد« :سوالم این است حتی اگر حضور
وی قانونی نیز باشــد ،چرا فردی که نیمی از زمان سرپرستیاش
گذشــته ،قصد دارد روز  ۲۷خرداد که یا زمان سرپرســتیاش به
پایان رســیده و یا در شــرف اتمام است به سوئیس سفر کند ،در
حالی که طبق قانون کســانی که قصد نمایندگی مجلس را دارند
باید تا ۱۶خرداد استعفا دهند و این قانون شامل حال نعمتی هم
میشود ،مگر اینکه نخواهد دوباره کاندیدا شود».

