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سوژه

انتخابات هزار مجهولی فدراسیون والیبال!

ابهام در تایید صالحیت بهنام محمودی
تاییــد صالحیــت کاندیداهــای انتخابــات فدراســیون
والیبــال مهمتریــن ســوژه ایــن فدراســیون در آســتانه
برگــزاری انتخابــات اســت .صبــح دیروز برخــی اخبار
موثــق حاکی از آن بــود که صالحیت بهنــام محمودی
برای حضور در انتخابات فدراسیون والیبال تایید شده
و حتی محمودی هم این خبــر را تایید کرد و گفت« :به
من خبر دادهاند نامه تایید صالحیتم صادر شده است».
حتــی مهدی مســتجابالدعوه ،مســئول امــور مجامع
فدراسیونها هم به فارس گفت« :نامه تایید صالحیت
محمودی صادر شــده و در انتظار تایید و امضاســت .تا
زمانی که این نامه امضا و شــماره نشود وجاهت قانونی

نخستین مدال وزنهبرداری بانوان
ایران به دست آمد

سیدهالهام حسینی ،نماینده وزنهبرداری
ایــران در دســته  ۷۶کیلوگــرم درجــام
بینالمللی نعیم ســلیمان اوغلو در ترکیه
برنزی شد تا نخســتین مدال بینالمللی
وزنهبــرداری ایــران در بخــش بانــوان
کســب شــود .او با ثبــت رکوردهــای ۸۸
کیلوگــرم (یکضــرب) ۱۱۰ ،کیلوگــرم
(دوضــرب) و  ۱۹۸کیلوگــرم (مجمــوع)
بــه ایــن عنــوان رســید .بــا ایــن نتیجه ۸
کیلوگرم رکورد یکضرب و  ۱۰کیلوگرم
رکــورد دوضــرب کشــور ارتقا پیــدا کرد.
این مدال تبریک نایب رئیس فدراســیون
جهانی را به داشــت تا اورســا با انتشــار
عکســی از حســینی بنویســید« :اولیــن
مــدال بزرگســاالن بانــوان ایــران را بــه
الهام حســینی و فدراسیون ایران تبریک
میگویم» .

زاویه نگاه شما

ندارد و نمیتوانیم آن را به فدراسیون ابالغ کنیم ».این
در حالــی اســت که محمدشــروین اســبقیان ،مدیرکل
دفتر امور مشترک فدراســیونها مدعی است از وجود
چنین نامهای اطالع ندارد« :هنوز نامهای مبنی بر تایید
صالحیت بهنام محمودی ندیــدهام ».در حالی که تنها
 3روز تــا زمان برگــزاری انتخابات فدراســیون والیبال
باقی مانده ،همچنان تناقضهای اظهارات مســئوالن
وزارت ورزش حــرف اول را میزند .به خصوص اینکه
محمــودی هم عصر دیروز با چرخشــی  180درج های
در خصــوص تاییــد صالحیتــش گفــت« :نامــهای از
ت کردم اما نامه محرمانه و پلمپشــده
وزارتخانه دریاف 

بــود .االن هم تاییــد صالحیتم ابالغ نشــده! نمیدانم
در نامــه چه چیزی بوده اســت ».پیش از این بر اســاس
اعــام معاونــت قهرمانــی وزارت ورزشوجوانان بعد از
بررســیهای ب ه عمــل آمده توســط مراجــع ذیصالح
نظارتــی ،محمود افشاردوســت ،محمدرضا رشــیدی،
محمدرضا داورزنی ،احمد ســعادتمند ،افشین داوری
و امیرحسین منظمی برای حضور در انتخابات ریاست
فدراســیون والیبــال مــورد تاییــد قــرار گرفتــه بودند.
انتخابات فدراسیون والیبال قرار است  29آبان برگزار
شــود .این در حالی است که گفته میشود احتمال لغو
این تاریخ هم بسیار زیاد است.

واریز  ۶۰میلیونی به شرط اعزام

هفته ششم لیگ برتر والیبال لغو شد

ورزشکاران المپیکی همچنان در انتظار دریافت حقوق  5میلیونی هستند

ویژه
زنگنه مقابل نفت هم غایب است

تقابل مدعیان در هفته پنجم

هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال امروز با تقابل
مدعیان برگزار میشــود .در بازی این هفته
آرمان زنگنه ،ملیپوش تیم بسکتبال مهرام
به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه زانو در دیدار
تیمش مقابل نفت آبادان ،همانند شهرداری
قزوین غایب اســت .بازی شهرداری گرگان
و ذوبآهن هم لغو شــد .گفتنی است برنامه
بازیهــای امــروز کــه همگی از ســاعت 16
آغاز میشود به این شرح است :مهرام-نفت
آبادان  ،آویژه صنعت پارسا-نیروی زمینی ،
شورا و شــهرداری قزوین-مس کرمان  ،رعد
پدافند-شــهرداری بندرعبــاس  ،اکســون-
توفارقانآذرشهر،شیمیدر-پتروشیمی

مانند کشتی و دوچرخهسواری سهمیه
بــه وزن و ماده مربوطــه اختصاص داده
میشــود امــا الزامــی بــرای اعــزام یک
ورزشــکار مشــخص نیســت همانگونــه
کــه ســهمیه تیمــی بســکتبال توســط
یــک ترکیــب  ۱۲نفره به دســت آمد اما
احتمال تغییر این ترکیب برای اعزام به
توکیو دور از ذهن نیست.
پرداخت حقوق کامل و شروط آن
در این مورد دســتورالعمل ستاد عالی
بازیهــای آســیایی و المپیــک بــرای
پرداخــت حقــوق مشــخص و نهایــی
شده است .بر این اساس ورزشکارانی

بازیکــن ،کریخوانیهــای هــواداری را راه انداختــه بــود .امــا
در ایــن فصل کنعانیزادگان نمایشــی داشــت کــه حتی حضور
فیکســش در ترکیب تیم ملــی هم صدای منتقــدی را درنیاورد.
محمدحســین کنعانیزادگان عالوه بر تک گل  3امتیازی که به
نفــت آبــادان زد ،به طور میانگیــن در  6.9نبرد نفر بــه نفر پیروز
شد.
سیاوش یزدانی مثل همیشه خوب
فوتبــال ســیاوش یزدانی  2بعــد دارد؛ حواشــی و مصاحبههایی
کــه به خصوص اواخر فصل قبل حســابی تمرکــز او را گرفته بود
و نمایــش فنــی معمــوال کمنقــص او .یزدانــی در ایــن فصــل هم
نمایش نســبتا خوبــش را تکرار کرده و ویلموتــس را مجاب کرده
که همیشه به اردوهای تیم ملی دعوت شود .سیاوش یزدانی در
نمرات فنی متریکا ،بیســتمین بازیکن برتر فصل است؛ بازیکنی

که به طور میانگین بیش از  5عملکرد دفاعی در هر مسابقه دارد
و  6.8نبرد پیروز میشود.
 2روی سکه برای رشید مظاهری
فصــل برای رشــید مظاهری بــه  2بخش تا هفته هشــتم و بعد از
هفته هشــتم تقســیم میشــود .رشــید در  7هفتــه ابتدایی همه
شــوتها را مهــار کرد و لبخنــد رضایت را روی لــب تراکتوریها
نشــاند .در  3هفتــه اخیــر مظاهــری بــا اینکه چند مهــار خیلی
خوب هم داشــت اما  8گل خورد تا کمــی تراکتوریها را نگران
کنــد .هرچند که در این گلهای خورده ،رشــید کمترین تقصیر
را داشت.
سوشا مکانی کمنوسان
سوشــا در نیمــی از مســابقات فصــل بــرای مسجدســلیمانیها
بــازی کرد که  2کلینشــیت ثبت کــرد و  3گل خورد .سوشــا به
طــور میانگیــن  1.6مهار در هر مســابقه داشــت و در 30درصد
شوتهای در چارچوبش موفق عمل نکرد .همچنین یک اشتباه
تاثیرگذار داشت و 59درصد پاسهایش سالم به مقصد رسید.
محمدرضا حسینی بدون ستاره
ســتاره ذوبآهن هنــوز در ترکیب ســپاهان جا نیفتاده اســت.
حســینی در ایــن فصل در هیچ مســابقهای کامل بــازی نکرد و
قلعهنویــی یــا او را تعویض کــرد و یا به عنــوان تعویضی به زمین
فرســتاد .حســینی در آخریــن بــازی مقابــل تراکتــور ،اولیــن
تاثیرگــذاریاش روی گلهــا را ثبــت کرد و یک پــاس گل داد.
حســینی هرچند که با  3شــوت در چارچــوب و  3پاس کلیدی
عملکــرد خیلی بدی نداشــت اما هنــوز در قامت ســتاره ظاهر
نشده است.

ادامه انتقادها از متهم شماره یک باخت به عراق

وقت خداحافظی است آقای شجاعی
تیم ملی فوتبال ایران در شــرایطی چهارمین
دیدار خود در مرحله دوم انتخابی جامجهانی
و جام ملتهای آســیا را با شکست برابر عراق
پشــت ســر گذاشــت که مســعود شــجاعی به
عنوان کاپیتان تیم ملی وارد زمین شــد و ۸۱
دقیقــه بــرای این تیم بــازی کرد و بــا دریافت
دومیــن کارت زرد اخــراج شــد .شــجاعی که
در طــول  ۸۱دقیقه حضــورش در ترکیب تیم
ملی هم نتوانســت تاثیری در بهتر شدن روند
بد تیم ملی داشــته باشد ،با حرکتی مبتدیانه
دومیــن کارت زرد را دریافت کــرد و با بیرون
رفتنــش از زمین ،هــم تمرکز ســایر بازیکنان
را بــر هــم زد و هــم باعــث شــد تیــم ملــی در
ثانیههای پایانی گل دوم را دریافت کند .پس
از پایان این دیدار هرچند شجاعی از رفتارش

عذرخواهــی کــرد اما ســیلی از انتقــادات به
سمت او سرازیر شد و بسیاری از کارشناسان
و پیشکسوتان و عالقهمندان به فوتبال تاکید
کردنــد زمــان خداحافظــی او از تیــم ملی فرا
رســیده و کادر فنی بایــد از یک بازیکن جوان
به جای او اســتفاده کند .شــجاعی که متولد
 ۱۹خرداد ســال  ۱۳۶۳است در آستانه ۳۶
سالگی قرار دارد و باید زودتر از اینها کفشها
را آویــزان میکــرد امــا مــارک ویلموتــس که
به تازگــی هدایت تیم ملی را بــر عهده گرفته
بود و شــناختی از بازیکنان نداشت ،با توصیه
نزدیــکان به تیم ملی ،این بازیکن را باز هم در
فهرست تیمش قرار داد .مجید نامجومطلق،
پیشکســوت فوتبال ایران در مورد حضور این
بازیکــن در دیــدار با عراق گفــت« :با حرکتی

حقــوق ماهیانــه بــه مبلــغ  ۵میلیــون
تومان را برای ورزشــکارانی که کسب
ســهمیه المپیــک میکننــد ،تصویــب
کرده است .بدین ترتیب ورزشکارانی
کــه راهــی المپیــک میشــوند بایــد
 ۶۰میلیــون تومــان دریافتــی داشــته
باشــند .این ســتاد قرار بود در نشست
دیــروز خــود فهرســت ورزشــکارانی
کــه طبــق ســهمیههای کسبشــده،
مشــمول دریافــت حقوق میشــوند را
بررســی کند تــا مرحلــه اول پرداختی
به حســاب آنها انجــام شــود .این در
حالی است که پیشتر ژاله فرامرزیان،
معــاون حرفــهای و قهرمانــی وزارت
ورزش گفتــه بــود در صــورت دریافت
لیســت ،این حقوق پرداخت میشود.
اما با وجود اینکه جلســه ســتاد عالی
بازیهــای المپیــک دیروز با ریاســت
مســعود ســلطانیفر ،وزیــر ورزش و
بــا حضــور معاونــان وزارت ورزش و
مســئوالن کمیته ملی المپیک برگزار
شــد امــا موضوع رســیدگی بــه حقوق
المپیکیهــا به جلســه بعــدی موکول
شــد .گفتنی اســت؛ کاروان ورزشــی
ایــران تاکنــون  26ســهمیه المپیــک
گرفته و مسابقات برای افزایش تعداد
این سهمیهها همچنان ادامه دارد.

ت قلعه ،درخشش رحمتی
شکس 

بررسی عملکرد  6بمب نقلوانتقاالت
فصــل داغ نقلوانتقــاالت زمانــی بــرای جــوالن ستارههاســت.
بــازار حســابی به هم میریــزد و هر روز خبــر نقلوانتقاالت همه
اخبار فوتبالــی را تحت تاثیر قرار میدهد .در این فصل هم چند
نقلوانتقــال بــزرگ صورت گرفت که همه نگاههــا را جلب کرد.
حاال با گذشــت  10هفته از لیگ بهتر مشخص میشود که کدام
تیمها روی ســتاره درستی دســت گذاشــتند و کدامها شکست
خوردنــد .بــه عنــوان نمونــه بــا عملکــرد فعلی ،شــاید بهتــر بود
اســتقالل در خرید دشــتی و بلبلی و پرسپولیس هم در بازگشت
فرشــاد احمدزاده تجدیدنظر میکردند .مهدی رحمتی در همه
این ســالها کمنوســان بود اما جدایی از استقالل آن هم در 38
سالگی به نظر میرسید پایان انگیزه او باشد؛ اتفاقی که احتماال
یحیــی گلمحمدی را هــم نگران کرده بود کــه دروازهبان درجه
یــک دیگری به نام اکبر منادی را هــم خرید .اما رحمتی در یکی
از آمادهترین فصلهای فوتبالیاش قدم برمیدارد.
مهدی رحمتی فراتر از انتظار
مهــدی رحمتی در این  10هفته فقط  3گل خورده و بعد از پیام
نیازمند بیشترین کلینشیت را دارد .رحمتی بیش از 87درصد
شوتهای در چارچوبش را مهار کرده و طبق آمار متریکا ،به طور
میانگین در هر مسابقه بیش از  2مهار داشته است .همچنین در
دقیقه پنجم بازی با شــاهین پاســی برای یونس شاکری فرستاد
کــه او را با دروازهبــان تک به تک کرد و منجر به اخراج ماکســیم
شد.
کنعانی واقعا کمپانی
کمپانی لقبی بود که برای تشــویق مدافع پرحاشــیه پرسپولیس
انتخاب شــده بــود؛ لقبی کــه بــا نمایشهــای دور از انتظار این

کــه ســهمیه المپیــک بــه نــام آنها به
دســت آمده ،نیمی از حقوق مصوب را
دریافت خواهند کرد .این ورزشکاران
در صورت قطعی شــدن اعزامشــان به
المپیــک ،بخــش باقــی مانــده حقوق
خــود را هــم دریافــت میکننــد در
غیــر ایــن صــورت واریــزی دیگــری به
حســاب آنها صــورت نخواهد گرفت.
ورزشــکارانی هــم کــه نامشــان در
فهرســت مســافران المپیک قرار داده
شــود از دریافت کامــل حقوق مصوب
بهرهمنــد خواهنــد شــد .ســتاد عالی
بازیهای آســیایی و المپیک پرداخت

که شــجاعی کــرد و اخراج شــد ،کال شــرایط
بازی را به عراق واگذار کردیم .تاکید میکنم
شــجاعی جزو بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال
ایران بــوده اما تیم ملی جای بهترینهاســت
و به نظرم شــجاعی خــودش از تیم ملی برود،
بهتر است ».سایر پیشکسوتان و عالقهمندان
به فوتبال نیز همین نظر را دارند و به مســعود
شــجاعی پیشــنهاد دادهاند با توجه به اینکه
تیــم ملــی تــا فروردیــن ســال آینده دیــداری
پیــش رو نــدارد و وی بــه مــرز  ۳۶ســالگی
خواهد رسید ،بهتر اســت خودش از تیم ملی
خداحافظــی کند و جایش را به جوانان بدهد
و تمرکــزش را روی عملکرد خوب و تاثیرگذار
بــرای تراکتــور بگذارد کــه به حضــورش نیاز
دارد.

هرروزمنتظرپيامهايشماهستيم.پيامك2000999:
***
اصــا جــای کــیروش خالــی نیســت؟ کــیروش اگه هــم به
عــراق باخت بــا تیم  10نفره  60دقیقــه دوام آورد 2 ...بار تیمو
جامجهانی برد .تو آسیا کسی نمیتونست نفس بکشه ...چرا 8
سال تیم اول رنکینگ آسیا بودیم؟
وقتی خودمون نخبههای سرمربیگری فوتبالی همچون یحیی
گلمحمــدی رو داریــم ،چرا باید شــاهد هدررفت و خــروج ارز و
سرمایههای کشــور با انتخاب ســرمربیهای خارجی باشیم که
هیچ تعهدی به این کشور ندارند.
کیروش حیف شــد ،حاال قــدرش را میدانیم! مــا نفهمیدیم
چطوری تیم اول آسیا بوده یا هستیم؟!

اخبار

پرداخت حقوق به المپیکیها شاید وقتی دیگر!
اگرچه ســتاد عالی بازیهای آســیایی
و المپیــک پرداخــت حقــوق ماهیانه ۵
میلیون تومانی به ورزشــکاران صاحب
ســهمیه المپیــک را تصویــب کــرده اما
بــرای پرداخت کامــل این مبلغ شــرط
و شــروطهایی لحــاظ شــده اســت .بــا
وجود مصوبه ســتاد بازیهای آســیایی
و المپیک برای پرداخت حقوق ماهیانه
به ورزشــکاران صاحب سهمیه المپیک
و به دلیل برخی ابهامات در این زمینه،
هنــوز حقوقی به حســاب ورزشــکاران
المپیکــی پرداخت نشــده اســت .ابهام
در شــیوه پرداخــت و اینکــه حقــوق
مصــوب به حســاب خــود ورزشــکاران
واریز شــود یــا توســط فدراســیونهای
مربوطه در اختیارشــان گذاشــته شود،
یکی از دالیلی اســت که مانع از اجرای
ایــن مصوبــه تــا بــه امروز شــده اســت.
البتــه متفاوت بودن شــرایط دارندگان
ســهمیههای المپیک به لحــاظ قطعی
بــودن اعزام بــه توکیو هم یکــی دیگر از
دالیل بازدارنده بــوده چراکه در برخی
رشــتهها مانند دوومیدانی و تیراندازی
ســهمیه المپیک به ورزشکار داده شده
و به نــام خود ورزشــکار ثبت میشــود.
بنابرایــن اعــزام ایــن ورزشــکاران بــه
المپیک قطعی است .در برخی رشتهها
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طبــق برنامه قــرار بود در هفته ششــم لیگ والیبــال تیمها به
مصــاف حریفان خــود بروند اما بــا اعالم فدراســیون والیبال
تمام بازیهای هفته ششــم لیگ برتر باشگاههای کشور لغو و
به زمان دیگری موکول شــد .زمان جدید برگزاری بازیهای
این هفته متعاقبا اعالم خواهد شد.

دیدارهای لیگ تکواندوی بانوان لغو شد

دیدارهای هفته پنجم و ششــم از مرحله نخســت پانزدهمین
دوره لیــگ جوانــان و بزرگســاالن زنــان ،جــام کوثر یــادواره
شــهید عصمت پورانوری با حضور  15تیم کــه قرار بود امروز
در فدراسیون تکواندو برگزار شود با توجه به شرایط نامساعد
جوی و راههای کشــور به تعویق افتاد .با اعالم ســازمان لیگ
تاریخ برگزاری متعاقبا اعالم خواهد شد.

سابریستها به نیمهنهایی جامجهانی مصر نرسیدند

رقابتهای تیمی جامجهانی شمشــیربازی ســابر-مصر برگزار
شــد و ایران توانست راهی مرحله یکچهارم نهایی شود .ایران
در مرحلــه یکشــانزدهم نهایی اســتراحت داشــت و در مرحله
یکهشــتم نهایی برابر ژاپن با نتیجه  ۴۴-۴۵به برتری رسید.
تیــم ایــران در مرحله یکچهــارم نهایــی برابر مجارســتان قرار
گرفــت کــه با نتیجــه  ۳۹-۴۵شکســت خــورد و از رســیدن به
نیمهنهایــی بازماند .مجتبــی عابدینی ،علــی پاکدامن ،محمد
رهبری و محمد فتوحی ترکیب تیم ایران را تشکیل میدهند.

 ۱۲آذر زمان انتخابات فدراسیون ورزشهای رزمی

تاریــخ برگزاری انتخابات فدراســیون ورزشهــای رزمی اعالم
شــد .بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از وزارت ورزشوجوانــان،
زمان انتخابات فدراســیون ورزشهای رزمی از ســوی معاونت
قهرمانی وزارت ورزشوجوانان روز سهشنبه  12آذر اعالم شد.

ســوژهــ

 2+4اخراجی در ذوب آهن

تغییــرات در تیــم فوتبال ذوبآهن بعد از جلســه  5ســاعته هیئتمدیره این باشــگاه که علیرضا
منصوریــان هــم در آن حضور داشــت ،از چند روز پیش آغاز شــد .ابتدا حســن اســتکی و محمد
صلصالی به عنوان مربیان جدید به کادر فنی تیم ذوبآهن اضافه شدند و در ادامه عذر محمدباقر
صادقی و زبیر نیکنفس 2 ،بازیکن این تیم برای ادامه کار در این تیم خواسته شد .احتمال دارد
به زودی  4بازیکن دیگر هم از جمع سبزپوشان اصفهانی جدا شوند .وحید محمدزاده و مسعود
ابراهیــمزاده 2 ،بازیکن داخلی و باکر و ماکالی کریســتیانو 2 ،بازیکــن خارجی ذوبآهن هم از
جمله نفراتی هســتند که با توافق این باشگاه با علیرضا منصوریان از تیم ذوبآهن کنار گذاشته
خواهند شد تا این تیم با شوک این تغییرات بتواند در لیگ برتر نتیجه بگیرد.

هالک ایرانی به سازمان بوکس  bare-knuckleپیوست

سجاد غریبی ،معروف به هالک ایرانی که به دلیل فیزیک بدنی منحصربهفردش در اینستاگرام
به چهره شــاخصی تبدیل شــده به عضویت ســازمان بوکــس  bare-knuckleدرآمــد .در این
سازمان آمریکایی بوکســورها بدون دستکش و با قوانین خاصی به رقابت میپردازند .غریبی
که  180کیلوگرم وزن دارد در بین افراد حاضر در این رشته ورزشی قرار میگیرد و حاال همه
منتظر اعالم نام اولین حریف او در رشــته رزمی هســتند؛ دیــداری که خیلیها در دنیا منتظر
دیدن آن هســتند .این در حالی اســت که او پیشتر از تمایل خود برای مبارزه با داعش ســخن
به میان آورده بود .او همچنین سردارقاسم سلیمانی و تمام شهدای مدافع حرم را الگوی خود
دانسته و گفته بود باید از این افراد به خاطر آرامش در کشور تشکر کرد.

لغو لیگ جهانی والیبال نشسته به میزبانی ایران

دومیندورهلیگجهانیوالیبالنشستهمردانکهقراربودبهمیزبانیایراندرمشهدبرگزارشود،لغو
شد.هادیرضایی،سرمربیتیموالیبالنشستهایرانباتاییداینخبربهایسناگفت«:اینرقابتهابه
دلیل استقبال ضعیف تیمهای جهانی به اردیبهشت سال آینده موکول شد که متاسفانه در آن زمان
نیز چون جامجهانی والیبال نشسته در چین برگزار میشود ،احتمال برگزاری لیگ جهانی والیبال
نشســته به میزبانی ایران وجود ندارد .به هر صورت ما در حال نامهنگاری با سازمان جهانی والیبال
نشسته هستیم تا ببینیم امکان برگزاری این رقابتها در سال ۲۰۲۱وجود دارد یا خیر».

