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سوژه
حقوق  ۳۵برابری روحانی در
روسیه!

حســین روحانی ،دستیار شــهرام هروی
در تیــم ملی کاراته ایران پــس از توافق با
روسیه ،هدایت تیم ملی کاراته این کشور
را تا پایان المپیک  ۲۰۲۰توکیو بر عهده
گرفــت .او اواخر هفته گذشــته راهی این
کشور شــد و رســما کار خود را آغاز کرد.
ایــن توافــق در حالــی صــورت گرفته که
روحانــی در تیم ملــی کاراته ایــران فقط
 ۲میلیــون تومــان دریافتــی داشــت .اما
گفته میشــود او در روســیه بابــت هر ماه
 ۶هــزار دالر(حدود  ۷۰میلیــون تومان)
بــه اضافه ســایر امکانات جهت اســکان و
پاداش دریافت خواهد کرد .بنابراین رقم
دســتمزد روحانی در روسیه در مقایسه با
ایران افزایــش  35برابری داشــته که در
نوع خود جالب است.

خبر
قدمی اصلیترین گزینه جانشینی
داورزنی

محمدرضــا داورزنــی ،معــاون پیشــین
قهرمانی وزارت ورزش به علت حضور در
انتخابات فدراســیون والیبال دوشــنبه از
سمت خود در وزارت ورزش استعفا کرد.
اکنون مهمترین بحث ،انتخاب جایگزین
داورزنــی اســت .در ایــن میان اســامی و
گزینههــای زیــادی مطــرح شــده و حتی
گفتــه میشــود خــود داورزنــی نیــز علی
رغبتــی را بــه وزیر ورزش پیشــنهاد کرده
امــا وزیــر ورزش مذاکراتــی را بــا نفــرات
مدنظــر خــود داشــته .مهــدی علینژاد،
رئیس فدراسیون ووشــو و مهدی قدمی،
معــاون ســابق پشــتیانی ســازمان تربیت
بدنــی و نایــب رئیــس اســبق کمیته ملی
المپیــک نیــز گزینههــای سرپرســتی
معاونــت قهرمانــی هســتند .بــه گزارش
ایســنا ،تاکنون قدمــی جدیترین گزینه
برای معاونــت قهرمانی و حرفهای وزارت
ورزش و جوانــان اســت .قدمــی اکنون با
حکــم رئیسدفتر رئیسجمهــور و رئیس
نهــاد ریاســت جمهوری به عنــوان معاون
پشتیبانی نهاد ریاستجمهوری مشغول
فعالیت است.

تهدید فدراسیون والیبال ایران از سوی FIVB

باشگاه شهرداری ارومیه با وجود گذشت  2ماه از زمانی
که فدراســیون جهانــی والیبال( )FIVBبــرای پرداخت
بدهــی معوقه  4عضو خارجی پیشــین ایــن تیم فرصت
داده بــود ،هنــوز این بدهی را پرداخت نکرده اســت .به
گزارش تســنیم و به نقل از روزنامه گاتزتا دلواســپورت،
فدراســیون جهانــی والیبــال در اواســط ماه ســپتامبر

باشــگاه ارومیــه را تهدیــد کرد کــه اگر بدهــی معوقه 2
ســاله خود را به دراگان تراویتســا ،اولی پکا اویانسیوو،
لیوبومیر تراویتســا و آندرهآ پوتــزی پرداخت نکند ،روند
قانونی برخورد با این تیم را آغاز میکند .به نظر میرسد
تحریم تیم شــهرداری ارومیه نســبت به جــذب بازیکن
خارجی و هشداری که فدراسیون جهانی به این باشگاه

داده موثر واقع نشــده و ارومیه بدون بازیکن خارجی در
لیگ برتر ایران حضور دارد و بازی میکند .اقدام بعدی
فدراســیون جهانــی علیه تیم شــهر ارومیــه در صورتی
کــه روشهــای معمول جــواب ندهد فشــار آوردن روی
فدراســیون والیبال ایران برای حل سریع این موضوع و
پرداخت بدهی  4عضو پیشین این تیم خواهد بود.

هفته پنجم لیگ برتر والیبال

جنگ صدرنشینی در ورامین!
هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر والیبال
عصر امروز در حالی با برگزاری  6دیدار
پیگیــری میشــود کــه در حســاسترین
بازی ایــن هفته تیمهای بدون شکســت
شــهرداری ورامین و شــهرداری گنبد به
مصاف هم میروند .ایــن  2تیم که در 4
هفته گذشــته  4پیروزی کسب کردهاند
در حالی با هم تقابل میکنند که در حال
حاضر شهرداری ورامین در صدر جدول
ردهبنــدی جا خــوش کرده و شــهرداری
گنبــد هــم در تعقیــب آن اســت .بــا این
اوصاف ورامینیها عالوه بر اینکه اصال
دوســت ندارند نوار پیروزیهایشان پاره
شود به هیچ وجه قصد ندارند جای خود
را در صدر جدول هم از دست بدهند .از
طرفــی میزبانی ورامینیهــا کار را برای
گنبدیها تا حد زیادی ســخت میکند؛
البته گنبدیها چشمشان به سالنهای
پر از تماشــاگر عــادت دارد و باید دید که
درنهایت کدام تیم کم اشــتباهتر خواهد
بود و میتواند نخستین شکست حریفش
را ثبت کند .این هفته تیم شهروند اراک
کــه لقب بحرانزدههای لیــگ را به خود
اختصــاص داده میزبــان سایپاســت.
البته ســایپا هــم در این هفتهها شــرایط
خوبی ندارد .شــاگردان ناصر شــهنازی
پــس از تحمل  2شکســت خانگی مقابل
شهداب و سپاهان به دنبال جبران نتایج
هســتند .اراکیها که به دلیل مشکالت
مالــی در هفتــه دوم مقابل ســیرجان به
میدان نرفتنــد ،میجنگند تا ثابت کنند
مشــکالت را پشــت ســر گذاشــته و بــه
حالت عادی برگشتهاند .باید دید در این
مســابقه شــهروند اراک میتواند خود را

بررسی معادالت صعود ایران با  3فرض مقابل عراق

یوزها محکوم به پیروزی

با شکســت مقابل بحریــن ،صعود ایــران به اما
و اگر کشــیده شــد .اگر ایــران ،عــراق و بحرین
را  3مدعــی صعــود از این گروه بدانیــم تا پایان
هفتــه چهارم این مرحله ،عــراق و بحرین با یک
امتیاز بیشتر نســبت به ایران باالتر از شاگردان
ویلموتسقراردارند.نتیجهمهمانیمقابلعراق
که 48ساعتدیگرمشخصمیشوداحتماالتا
حدزیادیسرنوشتایرانرامشخصمیکند.
اگر ایران ببرد...
ایران اگر موفق به شکست عراق شود با 9امتیاز
از شــانسهای اصلی صدرنشینی میشود .در
این صــورت عراق که  7امتیازی باقی میماند،
بحرین هــم در مهمانی مقابــل هنگکنگ کار
خیلی ســختی برای کســب امتیاز ندارد .اما با
توجه به اینکه ایران  2بازی نسبتا ساده مقابل
کامبوج و هنگکنگ در پیش دارد و هر  2بازی
دشوارش مقابل عراق و بحرین هم در ورزشگاه
آزادی برگزار میشــود ،با برد مقابل عراق دیگر
صعودایرانجاینگرانیندارد.
اگر مساوی شود...

زاویه نگاه شما

در صورتی که این بازی مساوی شود عراق یک
اختالفامتیازشباایرانراحفظمیکند؛یعنی
عراق 8امتیازیمیشود،ایران 7وبحرینهمبا
برداحتمالیمقابلهنگکنگ10امتیازی؛در
نتیجه فاصله ایران با صدر جــدول به  3و با تیم
دوم یک امتیاز میشود .اما در هفته آتی و جایی
کهقرعهاستراحتبهایرانخورده،عراقمیزبان
بحرین است؛ مسابقهای که میتواند استرس را
تا فروردین که بازیهای هفته ششم این مرحله
برگزار شود به اردوی تیم ملی ایران تزریق کند.
اگر ایران ببازد...
و اگــر تیم ملی ببــازد؛ عــراق کــه  10امتیازی
میشــود .بحریــن هــم شــانس بــردش مقابل
هنگکنگ کم نیســت و میتواند با  10امتیاز
کنارعراققراربگیرد؛یعنیاختالفامتیازایران
با 2تیممدعیبه 4امتیازمیرسد؛اختالفیکه
ایران  4هفته فرصت برای جبرانش دارد اما هر
 2تیــم عراق و بحرین با کامبوج و هنگکنگ 2
تیم ضعیف گروه بازی دارند و بعید اســت که به
سادگیبهایراناجازهجبرانامتیازدهند.

از بحــران خارج کند یا نارنجیپوشــان با
کســب پیروزی خود را بــه جمع مدعیان
برمیگرداننــد .تیــم پرحاشــیه پیــام
خراســان هم در هفته پنجــم پذیرای تیم
یکدســت کالــه اســت .مشــهدیها در
هفته گذشــته با وجود غیبــت  5بازیکن
اصلی خود در ســیرجان بــه یک پیروزی
ارزشــمند دســت پیدا کردنــد و در هفته
پنجــم بــاز هم بایــد در ســالن خالــی ،از
کالــه میزبانــی کننــد .شــاگردان بهروز
عطایــی هــم هفتــه گذشــته در خانــه با
نتیجه -3صفر مغلوب شهرداری ورامین
شــدند و حاال به دنبال جبــران آن نتیجه
هستند .خراسانیها این روزها با چالش
چکهــای بیمحــل و اعتــراض برخــی
بازیکنان روبهرو هســتند و باید دید اکبر
خداوردی چگونه تیمش را از این بحران
خــارج خواهــد کــرد .در خانــه والیبــال
تهران اما از ســاعت  ،17پیــکان میزبان
فوالدســیرجان ایرانیــان خواهــد بــود.
ســیرجانیها در هفته گذشــته شکستی

دور از انتظار و خانگی مقابل پیام داشتند
و در این هفته به دنبال جبران شکســت
هفته گذشــته خــود هســتند .پیکانیها
هم پس از پیروزی مقابل پیام ،یک هفته
اســتراحت کردند و حاال آمــاده دیدار با
سیرجانیها هســتند .نکته مثبت دیگر
در خصــوص پیــکان اضافه شــدن جواد
کریمــی و ســلیم چپرلی بــه ترکیب این
تیم اســت .این بازیکنان بــا رای کمیته
انضباطــی  3جلســه از همراهــی تیــم
خود محروم بودند .مریوانیها که هفته
گذشــته در خانه نتیجه را به شــهرداری
ارومیــه واگــذار کــرده بودنــد در هفتــه
پنجم باید به یزد رفته و مهمان شــهداب
باشــند .مریوانیهــا بازیهــای خوبــی
بــه نمایــش میگذارنــد امــا در کســب
نتیجه ناکام هســتند .یزدیها در هفته
گذشــته به دلیل ســفر رئیسجمهور به
شهرشــان اســتراحت کردنــد و مقابــل
خاتم به میــدان نرفتند .پیش از این هم
آنهــا توانســتند در تهــران تیــم مدعی

جلسه مدیرعامل پرسپولیس
با کالدرون

در حالــی که کالدرون بــه دلیل دریافت
نکــردن مطالباتــش اعتراضهایــی بــه
مســئوالن باشــگاه داشــته و اولتیماتــوم
هم داده است ،محمدحسن انصاریفرد
عصر دیروز در نشســتی با این ســرمربی
آرژانتینی شرایط را بررسی کرد.

ســایپا را مغلــوب کنند .نبــرد تیم بدون
پیــروزی مریــوان مقابــل شــهداب یــزد
جذابیتهــای زیــادی خواهــد داشــت
چراکه توان تیمها نزدیک به هم اســت.
ســپاهان که هفته گذشــته یک پیروزی
شــیرین مقابل ســایپا را تجربه کرده در
هفته پنجم پذیرای خاتم اردکان خواهد
بود .ســپاهان با نتایجی که کسب کرده
نشــان داده که امســال یکی از تیمهای
مدعی اســت .آنهــا با وجــود اینکه به
تازگی لیگ برتری شــدهاند اما با جذب
نفــرات خــوب و بــا انگیــزه و بــا هدایت
رحمــان محمدیراد مســیر خوبی را در
پیش گرفتهانــد .اردکانیها هم تا هفته
پنجــم تنهــا  2مســابقه انجــام دادهانــد
کــه حاصــل آن کســب یــک پیــروزی و
ثبــت یک شکســت اســت .بایــد دید که
اصفهانیهــا میتواننــد خاتــم اردکان
را از پیــشرو بردارنــد یــا اردکانیها به
واســطه اســتراحت بیشــتر میتواننــد
به طالییپوشــان ضربه بزننــد .گفتنی
اســت؛ شــهرداری ارومیــه در هفتــه
پنجــم رقابتهــای لیــگ برتــر والیبال
باشــگاههای کشــور با قرعه اســتراحت
روبهرو شده است.
برنامه
پیکان-فوالدسیرجان ایرانیان
شهداب یزد-راهیاب ملل مریوان
پیام خراسان-کاله
سپاهان-خاتم اردکان
شهرداری ورامین – شهرداری گنبد
شهروند اراک – سایپا
تمامــی بازیهــا ســاعت  17برگزار
میشود.
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هرروزمنتظرپيامهايشماهستيم.پيامك2000999:
***
آفرین و درود و خســته نباشــی و خداقوت به ساحلیبازان فوتبالی
کشورمون که در جام بینقارهای امارات برای سومین بار قهرمان این
دوره از مسابقات شدند!
به نظر این حقیر که فوتبالی و ورزشی نیستم در بازی پایانی(فینال)
جام بینقارهای فوتبال ساحلی بین تیمهای ایران و اسپانیا  ۲گل از
گلهای ایران خیلی قشــنگ ،زیبا ،جذاب و تماشاگرپسند بود؛ یکی
گل آقــای پیرامــون و دومی گل ســنگربان تیم ملی کشــورمان آقای
بهزادپور!
ایکاش در فوتبال چمنی هم مثل فوتبال ساحلی قدرت شکست
تیماسپانیارامیداشتیم!

اخبار
رئیس کمیته المپیک در تمرینات تیم ملی اسکی

پیســت بینالمللی توچال دیروز با حضور سیدرضا صالحیامیری،
رئیــس کمیته ملی المپیک افتتاح شــد .ســیدرضا صالحیامیری،
رئیس و کیکاووس سعیدی ،سرپرست دبیر کل کمیته ملی المپیک
و ســیدعبدی افتخــاری ،رئیــس فدراســیون اســکی در مجموعــه
بینالمللی توچال حاضر شــدند .مقامات ورزشــی کشورمان بعد از
افتتاح این پیســت سری هم به تمرینات تیم ملی اسکی ایران زدند.
ملیپوشــان اسکی خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا
آماده میکنند که در ایران برگزار میشود.

سعادتمند و داوری قید حضور در انتخابات والیبال را
زدند؟

محمدرضا داورزنی در حالی به منظور شــرکت در انتخابات ریاست
فدراســیون والیبال از پســت معاونت خود در وزارت ورزش اســتعفا
کــرد که افشــین داوری و احمد ســعادتمند در حالی کــه از مدیران
وزارت ورزش هســتند در انتخابات فدراســیون والیبال هم ثبتنام
کردهاند اما هنوز از سمت خود استعفا نکردهاند .خبرگزاری فارس
مدعی شــد به نظــر میرســد افشــین داوری مدیرکل دفتر توســعه
ورزش حرفــهای و امور باشــگاهها و احمد ســعادتمند مدیرکل دفتر
توســعه آموزشهای پایه و استعدادیابی قید حضور در این انتخابات
را زدهاند.

کیانوش رستمی در قطر وزنه میزند

با آغاز دوره ســوم مســابقات گزینشــی المپیک ،کیانوش رســتمی،
وزنهبردار دســته  ۹۶کیلوگرم ایران که همچنان برای گرفتن مجوز
المپیک تالش میکند ،در مســابقات گزینشی قطر شرکت خواهد
کرد .رســتمی پیش از این قرار بود در مســابقات پرو شرکت کند اما
انصراف داد .البته شــنیده شــده انصراف رســتمی از مسابقات پرو
باعث ناراحتی فدراسیون جهانی شده و آتیال ادامفی ،مدیر اجرایی
فدراســیون جهانــی از اینکــه رســتمی بــه مســابقات نیامــده ابراز
ناراحتی کرده است.

