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سوژه
شمار نامزدهای انتخابات
فدراسیون والیبال به  ۷رسید

پس از حواشــی چنــد روز اخیــر در مورد
قطعــی نشــدن تاییــد صالحیــت بهنــام
محمودی به عنوان کاندیــدای انتخابات
فدراســیون والیبــال  ،ســرانجام عصــر
دیروز تایید صالحیت او به صورت قطعی
اعالم شد و محمودی میتواند در مجمع
انتخاباتــی ریاســت این فدراســیون(29
آبان) ،بــه عنوان نامزد حضــور پیدا کند.
پیــش از ایــن محمــود افشاردوســت،
محمدرضا رشیدی ،محمدرضا داورزنی،
احمــد ســعادتمند ،افشــین داوری و
امیرحســین منظمــی بــرای حضــور در
انتخابــات ریاســت فدراســیون والیبــال
مورد تایید قرار گرفته بودند.

خبر
نایب قهرمانی موسوی در ترکیه

در آخرین روز از مسابقات وزنهبرداری ترکیه
کــه گزینشــی المپیــک  2020بــود ،ایوب
موسوی ملیپوش دسته  96کیلوگرم ایران
توانســت با ثبــت رکــورد  169یــک ضرب،
 211دوضــرب و مجمــوع  380کیلوگــرم
نایب قهرمان شود .در دسته  109کیلوگرم
نیز ســهراب مــرادی وزن کشــی کــرد اما به
دلیل درگیری با مصدومیت کهنه و ســپری
کردن دوره نقاهت وزنه نزد.

غیبت یک ماهه برادران عالمیان
در ترکیب تیم ملی

اردوی آمادهسازی تیم ملی پینگپنگ برای
حضــور در رقابتهــای انتخابــی المپیک-
بخش تیمی -از  ۷آذرماه آغاز میشود .قرار
اســت این اردو بــا حضور  ۴بازیکــن اعزامی
بــه مســابقات گزینشــی المپیــک و برخــی
دیگر از پینگپنگبازان پیگیری شــود ،این
در حالی اســت که نوشــاد و نیما عالمیان به
دلیل لژیونر بودن در لیگ فرانسه با یک ماه
تاخیر نسبت به دیگر اردونشینان به تمرینات
ملحــق خواهند شــد .آنها اعــام کر دهاند
ا ز10دیمــاه میتواننــد بــه اردو بیاینــد.
رقابتهای گزینشــی المپیک  ۲تا  ۶بهمن
ماه در پرتغال برگزار میشود.

زاویه نگاه شما

احسان حدادی ،یوسین بولت را به ایران میآورد؟

احسان حدادی ،قهرمان پرتاب دیسک آسیا با تاکید بر
اینکه اولین کســی بوده که در ورزشگاه آستان قدس
مشــهد تمرین کرده ،به ایســنا گفــت« :این ورزشــگاه
مختص دوومیدانی اســت و مســئوالن آن قــول دادند
بعــد از لیــگ الماس قطــر که اردیبهشــت مــاه برگزار

میشــود ۱۰،ورزشــکار تــاپ حاضر در این لیــگ را به
این ورزشگاه بیاوریم و مســابقه جایزه بزرگی را برگزار
کنیــم .این اتفــاق خیلی بزرگی اســت و مــن هم قول
دادم که صحبتهای اولیه را با مدیربرنامههای یوسین
بولت(قهرمان دوی  ۱۰۰متر جهــان) انجام دهم تا او

هــم به ایران بیایــد .اگر این کار صورت بگیــرد ،ورزش
کشور متحول میشود .درســت است که بولت ورزش
را کنار گذاشــته اما مبلغی را میگیرد و به کشــورهای
مختلف میرود .حضور او میتواند این رشته را متحول
و کمک زیادی به د وومیدانی کند».

سابریست های ایران به دنبال تکمیل پازل المپیکی  2020در  3رویداد باقیمانده

سارا اصالنی

باقرزاده :باالی 95درصد سهمیه تیمی المپیک را میگیریم

شــاگردان پیمــان فخــری درحالــی در
دقیقــه 90موفق بــه دریافت ویــزای مصر
شــدند کــه حاصل حضــور تیم ملی ســابر
ایران در جامجهانی کســب رتبه ششــمی
مســابقات بود .سابریســتهای ایــران در
جریــان این رقابتهــا بعد از غلبــه بر ژاپن
و راهیابــی به مرحلــه یک چهــارم نهایی با
شکســت  39 - 45مقابــل مجارســتان از
صعود به نیمه نهایی بازماندند و در جدال
برای کســب رتبه پنجم ابتــدا  44 -45از
سد فرانسه گذشتند تا در بازی دوم مقابل
آلمــان  38 - 45نتیجه را واگــذار کنند و
درنهایت ششــم شــوند .ایــران در حالی با
کســب 30امتیاز در رده ششــم مسابقات
مصــر قرار گرفت که چینیها هم برخالف
تصــور در ایــن رقابتهــا عملکــرد خوبــی
داشــتند و بــا کســب  28امتیــاز در بین 8
تیم برتر مسابقات قرار گرفتند تا معادالت
ایــران را بــرای تمــام کــردن کار کســب
ســهمیه تیمــی المپیک برهم بزننــد و کار
کسب ســهمیه تیمی ایران به جام جهانی
بعدی در ورشــوی لهستان کشــیده شود.
چین هرچند در مصر مانع از قطعی شدن
کســب ســهمیه تیمی ایران برای المپیک
 2020شــد اما این تیم با قــرار گرفتن در
رده دهم رنکینگ جهانی عمال کار سختی
برای رســیدن به جایگاه ایــران و صعود به
المپیــک به عنــوان بهترین تیم قاره آســیا
دارد .چراکه طبق قانون مســابقات  8تیم
جواز حضور در المپیک  2020را خواهند
یافت .به این صورت که  4تیم اول رنکینگ
جهانی به صورت مستقیم جواز حضور در
المپیک را کســب میکنند و سپس  4تیم
اول هر قاره که بیشترین امتیاز و جایگاه را

خواب پاییزی ویلموتس و فدراسیون
بازیهای برگشــت دور اول مقدماتــی جامجهانی قرار
اســت ســال آینــده و از فروردین مــاه آغاز شــود .اولین
بــازی ایــران روز هفتم فروردین ماه ســال  ۹۹مقابــل هنگکنگ در
ورزشــگاه آزادی خواهد بود .یعنی بیــش از  4ماه دیگر تا بازی بعدی
ایران فرصت باقی مانده است .این زمان از نظر کارشناسان میتواند
باعث شــود تا تیمملی تجدید قوا کند و با شــکل و شمایل جدیدی در
رقابتها حاضر شــود .تا این لحظه که برنامهای برای این اتفاق دیده
نمیشود .مارک ویلموتس بعد از بازی با عراق به تهران بازگشت ولی
بالفاصله کشــور را ترک کرد .علت ســفر او به تهران پــرواز چارتر تیم
ملی بود .در واقع فدراســیون هزینه ســفر او به امارات و بعد بلژیک را
نداد .بلکه ویلموتس را با چارتر به تهران آورد تا او بعد از چند ســاعت
توقف در ســیایپی فــرودگاه ایران را ترک کند .نکته اینجاســت که
زمان بازگشــت ویلموتس به ایران اصال مشــخص نیست .دیروز یکی
از اعضای هیئترئیسه فدراسیون فوتبال در این باره گفت« :برای او
بلیت برگشــت تهیه نشده است .فعال فقط رفته است .البته آقای تاج
بیشــتر در جریان هستند ولی تا جایی که ما میدانیم زمان بازگشت
او به کشــور مشخص نیســت ».نکته اینجاســت که تیم ملی در  ۴ماه
آینــده هم هیچ برنامهای ندارد و تعطیل خواهد بود .در گذشــته و در
زمانی که بازی رســمی نبــود ،مربیان ملی تشــکیل اردو میدادند و

در رنکینگ جهانی داشــته باشند صاحب
ســهمیه تیمــی در رشــته شمشــیربازی
خواهنــد شــد .درحــال حاضــر و پــس از
پایــان جــام جهانــی مصــر تیمهــای کره،
مجارســتان ،ایتالیا ،آلمــان و ایران(254
امتیاز) به ترتیــب در ردههای اول تا پنجم
رنکینگ جهانی قرار دارند و همانطور که
اشاره شــد چین به عنوان دیگر تیم مطرح
آسیایی با کسب  188امتیاز در رتبه دهم
رنکینگ جهانی قــرار دارد .با این اوصاف
فاصلــه امتیــازی چینیهــا بــا ایــران 66
امتیاز است و بعید به نظر میرسد این تیم
بتواند در  3مسابقه باقیمانده برای کسب
ســهمیه المپیک ،فاصلــه خود را بــا ایران
کاهش دهــد ،مگر اینکه اتفــاق عجیب و
غریبی رخ دهد .فضــلا ...باقرزاده رئیس
فدراســیون شمشــمیربازی و نایبرئیــس
کمیتــه ملــی المپیــک با تشــریح شــرایط
شمشــیربازان ایران برای کســب ســهمیه
تیمــی المپیــک بــه خراســان میگویــد:
«رقابتهــای کســب ســهمیه المپیک در
رشته شمشیربازی شامل  7مرحله بود که
تاکنون  4مرحله این رقابتها به ترتیب در
مادرید(قهرمانی جهان) ،توکیو(مسابقات

آسیایی) ،مجارستان(مســابقات جهانی)
و مصر(جــام جهانی) انجام شــده .درحال
حاضــر  3جام جهانــی دیگر برای کســب
ســهمیه باقیمانده که بــه ترتیب در بهمن
و اســفند بــه میزبانــی لهســتان ،ایتالیــا و
مجارستان برگزار میشود .ایران از حضور
در رقابتهــای کســب ســهمیه تاکنــون
 254امتیــاز کســب کــرده و چیــن 188
امتیــاز گرفتــه .یعنــی  66امتیــاز کمتر از
ایران .بــا این اوصاف معتقــدم ایران برای
95درصــد بــرای کســب ســهمیه تیمــی
المپیــک شــانس دارد .مگــر اینکه چین
معجــزه کند و در  2مســابقه از  3مســابقه
باقیمانده قهرمان شــود کــه البته بعید به
نظر میرسد .چون تیمهایی چون ایتالیا،
مجارســتان و کره هم دارنــد میجنگند و
بــیکار ننشســتهاند ».او با اشــاره به نحوه
رقابــت ایران و چین برای کســب ســهمیه
تیمی المپیک ادامه میدهــد« :میدانید
کــه کــره تیــم اول دنیاســت و ســپس
مجارستان ،ایتالیا ،آلمان و ایران به ترتیب
در ردههای دوم تــا پنجم قرار دارند .چین
تیــم دهــم دنیاســت .از  7رویــداد کســب
ســهمیه  4رویــداد برگزار شــد و  3رویداد

دیگر پیــشرو داریم .کشــورهای مدعی
حضــور در المپیــک از ایــن  7مســابقه
میتوانند امتیاز  6مســابقه را که نســبت
بــه بقیه باالتر بوده ،برای خود محســوب
کننــد .بــه اینترتیب مــا از حضــور در 4
مســابقه اول به اختــاف  66امتیازی با
چین رسیدهایم .طبق قانون 4 ،تیم اول
رنکینگ جهانی بهطور مســتقیم صاحب
سهمیه المپیک میشوند و سپس  4تیم
اول زون هر قاره هم سهمیه غیرمستقیم
میگیرند .شــاید بگویید ما  5قاره داریم
اما آســیا و اقیانوســیه یک قاره محسوب
میشــود .حــال اگــر بــا توجه بــه اینکه
درحال حاضر مــا در رتبه پنجم رنکینگ
جهانی قرار داریم ،اگــر بتوانیم در پایان
 3مســابقه باقیمانده در بین  4تیم برتر
رنکینگ قرار بگیریم و مســتقیم ســهمیه
تیمــی المپیک بگیریم ،آنوقت ســهمیه
زون قــاره آســیا ممکن اســت بــه چین یا
ژاپن برســد .چون بیــن چین(رنک دهم
دنیــا) و ژاپن(رنــک یازدهــم دنیــا) هــم
رقابتی برای کسب سهمیه هست .از آن
طرف مــا برای ایســتادن در رنک چهارم
دنیا تنها  6امتیاز فاصله با آلمان داریم».
گفتنی اســت جامجهانی ورشو لهستان
رقابــت بعدی اســت که ایــران باید برای
قطعی شدن سهمیه خود تالش کند.
رنکینگ تیمی
 -۱کــره جنوبــی  ۴۲۴امتیــاز-۲ ،
مجارستان  ۳۳۲امتیاز -۳ ،ایتالیا ۳۲۸
امتیاز -۴ ،آلمــان  ۲۶۰امتیاز -۵ ،ایران
 ۲۵۴امتیاز -۱۰ ،چین  ۱۸۸امتیاز.
رنکینگ انفرادی
 -۱۰عابدینــی -۲۷ ،پاکدامــن-۳۵ ،
رهبری -۴۱ ،فتوحی.

تیم ملی  4ماه تعطیل!

حداقل بازی دوستانه برگزار میکردند ولی از امروز تا روز  ۷فروردین
مــاه که تیم ملی با هنگکنگ بازی دارد ،هیچ دیدار دوســتانهای در
برنامه نیســت و کال اردویی هم در نظر گرفته نشــده اســت .شاید هر
مربی دیگری به جای او بود ،با توجه به بحران به وجود آمده حداقل با
مسئوالن فدراسیون پای میز مینشست و از آنها میخواست  2بازی
و  2اردو بــرای تیمش در نظر بگیرند .اما همین که ویلموتس از ایران
رفتــه و کال عالقهای به تشــکیل اردو ندارد ،میتواند نشــانه چه چیز
باشد؟ منتقدان خیلی شفاف میگویند نشانه بیتفاوتی او نسبت به

تیمملی است .به هر روی تیم ملی برای ماههای آینده کامال بالتکلیف
اســت و ســرمربی تیم ملی هم روی هوا ســیر میکند .اگر  2فیفادی
در فروردیــن کــه کارلوس کــیروش رفته بود و تیم ملــی هنوز مربی
نداشــت را درنظر بگیریم ،ایران در این ســال حدود  6بازی دوستانه
ملی را از دســت داده و بجز سوریه و کره جنوبی با هیچ کشور دیگری
بازی تدارکاتی نداشــته اســت .ایــن ضعیفترین کارنامــه بازیهای
ملــی در ســالهای اخیــر اســت .فدراســیونی کــه از فراهــم کــردن
بازیهای دوستانه برای تیم ملی عاجز است ،گرجستان و بنگالدش
پیشنهادش را نمیپذیرند و البته پای حرف که باشد ،از بازی دوستانه
با تیم ملی برزیل یــک قدم عقبتر نمیآید! نتیجه این بیتدبیری در
تدارک دیدن بازیهای تدارکاتی ،در آوردگاههایی مثل عراق آشکار
میشود؛ تیم ملی با ترکیبی به زمین میرود که پیش از آن هیچوقت
در یک بازی دوستانه آزمایش نشده و از مجموع اتفاقاتی که در زمین
میافتد ،میشــود حدس زد که حتی سرمربی تیم ملی هم شناخت
عمیقی از بازیکنان تیم ملی ندارد .فردا در روزی که  4حریف تیم ملی
ایران ،بازی رســمی برگزار میکنند و ایران با قرعه استراحت روبهرو
شــده ،تیم ملی واقعا «اســتراحت» میکند .بیهیچ بازی دوستانه یا
اردو و برنامه مشــخصی .فقط کاش این اســتراحتهای طوالنی ،به
بهای از دست رفتن رویای حضور در جامجهانی  ۲۰۲۲تمام نشود.

توضیحات فدراسیون درمورد محرومیت ماشینسازی
جمشید نورشــرق ،رئیس کمیته تعیینوضعیت درباره محرومیت
تیــم ماشینســازی از  3پنجره نقــلو انتقاالتی به خاطر شــکایت
شــیمبا به فیفا گفت« :فیفا رایــی را در مورد این بازیکن و باشــگاه
ماشینســازی صادر کرده ،به خاطر طلبی که در حدود 106هزار
دالر اســت و باشــگاه ماشینســازی از  3پنجــره محــروم کردنــد،
الزم اســت در این مورد توضیحی بدهم .باشــگاه ماشینســازی و
بازیکــن برزیلی قــراردادی را از تیرماه ســال  95منعقد کردند که

در اردیبهشــت  96بــا هــم توافق کردند ایــن قــرارداد خاتمه پیدا
کنــد .آنها توافق کردند کــه مبلغ قرارداد طی  5قســط پرداخت
شــود 151 .هزار دالر پرداخت شود که قسط اول به صورت نقدی
پرداخت شد ،اما پس از آن ،دیگر پرداختی وجود نداشت .به همین
خاطر بازیکن در آبان سال  97طرح دعوی را در فیفا به ثبت رساند،
پس از آن باشــگاه دفاعیهای آورد و اعالم کرد ما مبلغی را پرداخت
کردهایم و فیفا هــم آن را پذیرفت و طلب بازیکن کاهش پیدا کرد.

ماشینسازی در دفاعیه دوم اعالم کرد که به خاطر تحریمها امکان
پرداخــت نداریم ،اما فیفا ایــن دفاعیه را نپذیرفــت و آن را رد کرد.
بههــر حــال مطابق قوانینی که وضع شــده ،رای بــه محض اینکه
پرداخت انجام شــود فورا برداشــته میشــود .ما بازیکنان خارجی
دیگری هم در لیگ داریم ،این مســائل باعث تشکیل کمیتهای در
فدراسیون فوتبال شد تا ضوابطی از جمله توانایی مالی باشگاهها
برای ادای تعهدات مالی را تحتنظر داشته باشد».

سهراب چگونه به المپیک ۲۰۲۰میرسد؟

مســابقات بیــن المللــی وزنهبــرداری ترکیــه کــه جــزو رقابتهای
گزینشــی المپیک به شمار میرفت ،با حضور برخی از وزنهبرداران
ایرانی به پایان رســید .ســهراب مــرادی هم که جزو تیــم اعزامی به
این رقابتها بود ،در دســته  ۱۰۹کیلوگرم وزنکشی کرد ،اما روی
تخته نرفت .این وزنهبردار ایرانی که در دســته  ۹۶کیلوگرم شانس
کسب سهمیه المپیک را دارد و همچنان دوران نقاهت بعد از عمل
جراحی خود را ســپری میکنــد ،در  ۲وزن باالتر وزنکشــی کرد و
تصمیم به انصراف گرفت .ماجرا از این قرار است که هر وزنهبرداری
کــه میخواهد مجوز حضور در المپیک  ۲۰۲۰را کســب کند ،باید
در  ۶مســابقه انتخابی شــرکت کند که در این میــان میتواند در ۲
مسابقه بعد از ثبتنام ،وزنکشی و آزمایش دوپینگ ،وزنه هم نزند.
از ســوی دیگر یک وزنهبردار از  ۴مســابقه دیگری کــه وزنه میزند،
حتمــا باید حداقــل در  ۲مســابقه در وزن اصلی خــودش به رقابت

بپردازد .ســهراب مرادی که بعد از عمل جراحی دچار افزایش وزن
شده ،فقط در مسابقات جهانی  ۲۰۱۸در دسته  ۹۶کیلوگرم روی
تخته رفته و حاال این فرصت را دارد که هم در مســابقات جام فجر و
هم در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۰در این دسته روی تخته برود
و به امتیازات المپیکی خود بیفزاید تا مجوز حضور در توکیو ۲۰۲۰
را به دس��ت آورد .بیرانوند دبیر فدراس��یون درباره عل��ت وزنه نزدن
مرادی در ترکیه میگوید« :با توجه به قانون موجود ،در بازه زمانی 6
ماهه سوم که از آبان امسال تا اردیبهشت ماه سال آینده ادامه دارد،
صرف حضور س�هـراب مرادی در رویدادهای ترکیه به جهت تسـ�ت
دوپینگ کافی بود .با توجه به اینکه سهراب هنوز درگیر مصدومیت
است ،بنابراین آماده حضور در رقابتهای ترکیه نبود .انشاا ...او در
رویدادهای بعدی کسب سهمیه المپیک وزنه خواهد زد تا امتیازات
الزم برای رس��یدن به المپیک  2020توکیو را کس��ب کن��د ».او در

پاسخ به اینکه آیا مشخص اس��ت مرادی در کدام رویدادها شرکت
میکند یا خیر هم میگوید« :بله .او طبق برنامهریزی انجام گرفته از
سوی سرمربی تیم ملی میتواند در جام فجر ،غرب آسیا ،قطرکاپ
و مس��ابقات بزرگس��االن آسیا در قزاقس��تان ش��رکت کرده و امتیاز
کسب کند ».بیرانوند در پاسخ به اینکه تکلیف وضعیت سهمیههای
المپی��ک در بخش اقایان چطور مشــخص میش��ود ه��م میگوید:
«در بخش آقایان هم  2س��همیه برای ما مس��جل است اما اینکه چه
کس��ی راهی المپیک شود ،بستگی به رکورد ثبت شده ورزشکاران
در رقابتهـ�ای کس��ب سهــمیه دارد چـ�ون المپیکیه��ا براسـ�اس
امتیازشان در رنکینگ جهانی ،انتخاب میشوند .درحال حاضر هم
علی هاشمی و علی داوودی باالترین امتیاز را در بین ورزشکاران ما
دارند .اما باید ببینیم در رقابتهای  6ماهه سوم چه کسانی نفر اول
رنکینگ وزن خود خواهند شد».
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چرا در ســتون اســکوربورد بعضی نتایج را به اشتباه درج میکنید
مثــل نتیجه تیمهای ملی ایتالیا و بوســنی .این اشــتباهات قبال هم
پیش آمده بود در این ســتون .ضمن اینکه بهجای نتایج شــب قبل
چــاپ روزنامه ،بــا  2روز تاخیر نتایج  2شــب قبــل را درج میکنید،
درصورتی که اکثر روزنامهها به روزترن.
نوه من ۱۲سالشــه چنــد دقیقه بعد از اینکه شــجاعی کارت زرد
گرفــت ،گفت« :کاش مربی شــجاعی را عوض کنه چــون هم کاری
ازش برنمیآید و تیم را خراب میکند ،هم احتمال اخراجش خیلی
زیاد ه؟!» یعنی ویلموتس حالیش نبود یا اجازه نداشت؟!
ل کشــورمانبرایصعود بــ ه مرحلهبعد
امیــدوار م تیمملــیفوتبا 
کارشبهاماو اگر و شاید و ...نکشد!

اخبار
میزبانی کیش از نشست  OCAمنتفی شد

از زمان مطرح شدن درخواست ایران برای برگزاری نشست اعضای
هیئترئیسه و هیئت اجرایی شورای المپیک آسیا ( ،)OCAاز جزیره
کیــش به عنوان گزینه اصلی برای میزبانی نام برده میشــد ،این در
حالی اســت که پس از بررسیهای صورت گرفته ،برگزاری اجالس
مــورد نظــر در این جزیــره به طور کامل منتفی شــد .بــه گزارشمهر
طبــق تصمیم کمیته ملی المپیک ،قرار اســت نشســت آتی اعضای
هیئترئیسه و اجرایی  OCAاردیبهشت  99در تهران برگزار شود.

بجنورد میزبان کشتی جام باشگاههای جهان شد

رقابتهــای کشــتی آزاد و فرنگی جام باشــگاههای جهــان از تاریخ
 ۲۶تا  ۲۹آذرماه ســال جاری به میزبانی بجنورد برگزار میشود2 .
تیــم اول لیگ برتر آزاد و فرنگی ایران مجوز حضــور در این رقابتها
را دریافــت خواهند کرد .هنوز تعداد تیمهای شــرکتکننده در این
رقابتها مشخص نشده است.

مهماندوست بازهم در سوگ فرزند نشست

رضا مهماندوســت ســرمربی ســابق تیــم ملــی تکواندوی ایــران که
هدایت جمهوری آذربایجان را برعهده دارد ،بار دیگر در غم از دست
دادن فرزندش به ســوگ نشســت .متاســفانه  2فرزند مهماندوست
از یــک بیمــاری نادر رنــج میبردند کــه فرزند پســر او  ۲۳بهمن ماه
ســال  ۱۳۹۱جان به جان آفرین تسلیم کرد و فرزند دختر او نیز روز
یکشــنبه بر اثر بیماری درگذشت .روزنامه خراسان این ضایعه را به
رضا مهماندوست و خانواده او تسلیت میگوید.

لیگ برتر بسکتبال به تعویق افتاد

درحالــی که مطابــق برنامه باید هفته ســوم لیگ برتر بســکتبال
بانوان پنجشــنبه ۳۰ ،آبان برگزار شــود اما بازیهای این هفته به
تعویق افتاد .دیدارهای هفته سوم ۵ ،آذر برگزار میشود.

ســوژهــ

آچار فرانسه پرسپولیس خشنترین بازیکن فصل!

با گذشت10هفته از شروع لیگ 3 ،بازیکن خشنتر از بقیه بودند .هرچند که بازیکنانی مانند علی
کریمی و فرشــید اســماعیلی در این 10هفته هم کارت زرد دریافت کردند و هم اخراج شدند ،اما
یک بازیکن پرســپولیس با وجود عدم دریافت کارت قرمز ،خشــنتر از این دو بوده اســت .سیامک
نعمتی فقط در  5مسابقه این فصل در ترکیب فیکس پرسپولیس حضور داشته که در  4تا از آنها با
کارت داور جریمه شده است .نعمتی در هفته دوم مقابل تراکتور کارت زرد گرفت .سپس در دقیقه
 94دربی به دلیل درگیری کارت گرفت .نعمتی در هفته پنجم به دلیل خطای نسبتا شدید روی
مهدی کیانی باز هم کارت زرد گرفت .ســیامک در هفته ششــم پوکر کرد و این بار برای جلوگیری
از ضدحمله شهرخودرو ،امین قاسمینژاد را با تکل متوقف کرد تا در پنجمین بازیاش چهارمین
کارت را از داور دریافت کند .ســامان نریمانجهان هافبک ماشینســازی هم مثل او  4کارت زرد
ی بیشتر .حسن نجفی دفاع راست شاهین بوشهر هم با  2کارت زرد و یک
گرفته ،البته با تعداد باز 
ن این فصل است.
کارت قرمز ،سومین بازیکن خش 

پول شیمبا در ترکیه نقدی پرداخت میشود

بر اســاس اعالم هوشــنگ نصیرزاده بدهی ماشینســازی به پریرا 80هزار دالر بوده که 30هزار
ع این باشــگاه باید 110هــزار دالر به مهاجم برزیلی پول
دالر نیــز به آن جریمه خورده و در مجمو 
پرداخت کند .در این شرایط طی صحبتی که نصیرزاده با وکیل شیمبا انجام داده ،قرار بر آن شده
تــا در ترکیه به این بازیکن پول پرداخت شــود .با توجه به تحریمهای موجود ماشینســازان قصد
دارند در ترکیه به صورت نقدی پول را به وکیل پریرا بدهند و این بازیکن برزیلی نیز از شکایت خود
صرفنظر کند .اتفاقی که طی روزهای آینده احتماال در ترکیه رخ خواهد داد.

تیام سرانجام به تیم ملی سنگال رسید

مامه بابا تیام ســتاره سنگالی سابق استقالل ســرانجام به تیم ملی کشورش دعوت شد تا شانس
حضور در کنار مهاجمانی همچون سادیو مانه از لیورپول و امبایه نیانگ از تورینو به عنوان یکی از
عناصر تهاجمی فینالیست جام ملتهای آفریقا در مقدماتی جام جهانی را داشته باشد .تیام که
همچون  2سال گذشته در ایران و امارات با کوچ به فوتبال ترکیه و پوشیدن پیراهن قاسم پاشا به
درخشــش خود ادامه داد ،سرانجام توسط سرمربی تیم ملی به اردوی سنگال برای بازی با کنگو
دعوت شــد و در این بازی که چند شــب پیش با نتیجه  -4یک به سود این تیم به پایان رسید ،روی
نیمکت نشست .سنگالیها با درخشش مانه در حالی به این برد شیرین رسیدند تا به صدرنشینی
خــود در این گروه ادامه بدهند که تیام فرصت حضور در میدان را پیدا نکرد اما همین که طلســم
دعــوت نشــدن این بازیکن بــه اردوی ملــی شکســت ،میتواند اتفاق خوبی برای ســتاره ســابق
استقالل باشد.

تایید صالحیت  ۹کاندیدا برای انتخابات ورزشهای رزمی

برای شــرکت در انتخابات ریاست فدراسیون ورزشهای رزمی  ۱۷نفر ثبتنام کرده بودند که از
ســوی وزارت ورزش و جوانــان صالحیت  ۹کاندیدا موردتایید قــرار گرفت .به همینخاطر مجوز
حضور در انتخابات برای ســیدعباس احمد پناهی ،محســن احمدی ،عباس علیاکبری ،یوسف
بهتری ،علیرضا خســروی ،فرهنگ شادنیا ،رضا شــیرینآبادی فراهانی ،منصور عبدی و افشین
هادیچگینی از ســوی وزارت ورزش صادر شــد .جلیل نادمی دبیر مجمع انتخابات فدراســیون
ورزشهای رزمی به ایسنا گفت؛ احتمال دارد تا چند روز آینده اسامی چند کاندیدای دیگر اعالم
شود .انتخابات ریاست فدراسیون ورزشهای رزمی  ۱۲آذر برگزار میشود.

اولین ثبتنام برای انتخابات دوومیدانی

پــس از گذشــت  3روز از زمان آغاز ثبتنام نامزدهای انتخابات ریاســت فدراســیون دوومیدانی،
باالخره دیروز یک نفر با مراجعه به فدراســیون دوومیدانی ثبتنام کرد .ثبتنام انتخابات ریاست
این فدراسیون از هفته گذشته و با انتخاب علی دانشمندفرد به عنوان دبیر مجمع انتخاباتی آغاز
شده و دیروز فردی به نام بابایی به عنوان اولین نفر ثبتنام کرد.

