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گزارش

امیرحسنخانی :رسیدگی به پرونده انتخاباتی والیبال در مجلس منتفی شد

داورزنی کمیسیون اصل  90را قانع کرد

لغو  2دیدار از هفته هفتم لیگ والیبال

هفته هفتم رقابتهــای لیگ برتر والیبال
طبق برنامه امروز برگزار خواهد شد .پس
از لغو تمام دیدارهای هفته ششم ،با اعالم
ســازمان لیگ تکلیف برگزاری دیدارهای
هفته هفتم بر عهده استانهاســت و تا این
لحظــه اســتانهای اصفهــان و اراک خبر
از لغــو  2دیــدار دادهانــد تا بــازی تیمهای
سپاهان-شــهرداری ارومیــه و شــهروند
اراک-راهیــاب ملــل مریــوان بــه تعویــق
بیفتد .برگزاری سایر دیدارها نیز مشخص
نیست .برنامه بازیهای هفته هفتم به این
شرح است.
کاله-فوالد سیرجان ایرانیان
پیکان-شهرداریگنبد
پیامخراسان-سایپا
شهرداری ورامین-خاتم اردکان

اولین شکست مهرام در لیگ بسکتبال

هفتــه پنجــم لیــگ برتــر بســکتبال در حالــی
دوشــنبه بعد از تعطیلی  2دیدار و برگزاری ۵
بازی پیگیری شــد کــ ه در حســاسترین بازی
ایــن هفتــه شــاگردان مصطفــی هاشــمی در
تیــم مهــرام در خانه بــا نتیجــه  55-۵۸بازی
را بــه مهمان خــود نفت آبــادان ،مدافع عنوان
قهرمانــی واگــذار کردنــد تــا بــه ایــن ترتیــب
آبادانیها از االن خــود را مدافعی جدی برای
حفــظ عنــوان قهرمانی فصل گذشــته معرفی
کنند .نتایج ســایر بازیها به این شــرح است:
اکســون -۸۶توفارقان آذرشهر  ،82شیمیدر
-۶۳پتروشــیمی بندرامــام  ،82رعــد پدافند
-۷۰شــهرداری بندرعباس  ،69آویژه صنعت
مشــهد -۸۵نیــروی زمینــی تهــران  .73این
هفتــه بازی شــهرداری قزوین-مــس کرمان و
ذوبآهن اصفهان-شــهرداری گرگان برگزار
نشد.

 2بازی لیگ بسکتبال لغو شد

هفته ششم لیگ برتر بسکتبال در حالی فردا
برگزار میشــود که  2مســابقه آن لغــو و قرار
اســت در تعطیــات نیمفصــل برگزار شــود.
دیــدار مــس کرمان-مهــرام و همچنین بازی
نفت آبادان-آویژه صنعت مشهد در این هفته
انجام نخواهد شد .در هفته پنجم نیز مسابقه
ذوبآهن-شــهرداری گرگان و مس کرمان-
شهرداری قزوین لغو شده بود.
تیم منتخب لیگ تا پایان هفته دهم
یکســوم از فصــل گذشــته و
بازیکنهــا فــرم اصلیشــان را
نشــان دادنــد .در ادامه و با توجه بــه اینکه به
زودی پــا به هفته یازدهم لیگ برتر میگذاریم
قصــد داریــم نگاهــی داشــته باشــیم بــه
بهترینهای لیگ برتر تا پایان هفته دهم.
دروازهبــان :ســپاهان تــا پایان هفتــه دهم
بهتریــن خــط دفاع لیــگ نوزدهم را داشــته و
مســلما نمیتوان از نقش پررنگ پیام نیازمند
در ثبــت ایــن آمار به ســادگی عبور کــرد .پیام
نیازمند به شــیب صعــودیاش ادامه داده و به
جز یک ضربه پنالتی اصال گل نخورده است.
مدافعان :وریا در  3هفته ابتدایی لیگ یکی
از بدترینهای استقالل بود اما از هفته چهارم
موتــور کاپیتان آبیها روشــن شــد و تقریبا در
تمــام بردهای اســتقالل میتــوان ردپای این
بازیکــن را دید .وریا غفوری هــم در این بین با
 2گل و  3پــاس گل دوباره پیراهن تیم ملی را
به دست آورد .محمدحسین مرادمند هم دیگر
مدافع کلیدی لیگ نوزدهم است .مرادمند با
دقت پاس 91درصــدی ،میانگین پیروزی در
 8نبــرد و  6نبــرد هوایــی نقش انکارنشــدنی

دیاباته در فهرست  ۱۰ستاره
فراموششده آفریقا

شــاید به تصور همگان  10ستاره فوتبال آفریقا
که در ادامه میآید در دوران بازنشستگی باشند
اما حقیقت این است که آنها همچنان به فوتبال
ادامه میدهند .گزارش سایت afriquesports
درباره  10ســتاره فراموششــده فوتبال آفریقا
میگویــد« :آیــا تصــور میکنیــد آنهــا از دوران
بازنشســتگی طالیی لذت میبرنــد؟ نه اینطور
نیست! چندین تن از ســتارههای فوتبال آفریقا
از رادار خارج شــدهاند اما همچنان در سرتاســر
جهــان تــوپ میزنند ».در فهرســت زیــر به ۱۰
ســتاره فراموششــده آفریقایی اشــاره شده که
همگی آنان را با عصایی به دست ،روی صندلی
گهــوارهای در انتظــار فرامــوش کــردن نفــس
کشــیدن تصور میکننــد اما واقعیت این اســت
کــه آنان هنوز بــازی میکنند و البتــه خوب هم
بــازی میکننــد .در این لیســت نــام بازیکنانی
همچــون ســالومون کالو(هرتابرلیــن) ،شــیخ
دیاباتــه (اســتقالل) ،شاباالال(ارزروماســپور)،
اوبافمی مارتینز (شــانگهای گرینلنــد) ،مایکل
اسین(ســابایی) ،تایهتایــوو (روانیــه مــن)،
ژانایــل ماکن(لیــگ قبــرس) ،الکــس ســانگ
(ســیون ســوئیس) ،مانوهو(کورنــا) و آرونــا
کنه(سیوااسپور) دیده میشود.

داداشی :محل ارائه برخی انتقادها به داورزنی ،وزارت ورزش بود نه کمیسیون اصل !90
سارا اصالنی

انتخابــات فدراســیون والیبال ســرانجام
پس از حــدود  ۱۰ماه بالتکلیفی ســاعت
 ۱۰صبــح امــروز در حالــی در هتــل
المپیک تهــران برگزار خواهد شــد که 7
کاندیدا موفق به کســب مجــوز حضور در
انتخابــات شــدند .امیرحســین منظمی،
محمود افشاردوســت ،احمد سعادتمند،
محمدرضــا رشــیدی ،محمدرضــا
داورزنــی ،بهنــام محمــودی و افشــین
داوری کاندیداهــای تاییــد صالحیــت
شــدهای هســتند که قرار اســت امروز در
مجمعی به ریاســت مســعود ســلطانیفر،
وزیــر ورزشوجوانــان بــرای رســیدن بــه
صندلــی اول والیبال با هــم رقابت کنند؛
رقابتــی که بــا توجه به حضور پرحاشــیه و
خبرســاز داورزنــی در انتخابــات چندان
هــم جــو تقابلــی نــدارد مگــر اینکــه در
جریــان مجمــع اتفــاق خاصــی رخ دهد و
رونــد برگــزاری مجمــع را تحتالشــعاع
قــرار دهد چراکــه از همین حــاال اکثریت
قریببهاتفــاق جامعــه والیبــال صندلــی
ریاســت را در قبضــه داورزنــی میدانند؛
مــردی کــه پیــش از ایــن  10ســال در
راس فدراســیون والیبــال مدیریــت کــرد
و درســت در روزگاری که این رشــته را به
اوج قدرت و محبوبیت خود رســانده بود،
مبهــوت صندلــی معاونــت وزارت ورزش
شــد اما این صندلــی هم بــه داورزنی وفا
نکرد تــا با پیش آمدن برخی حواشــی که
هیــچ وقــت به صــورت شــفاف رســانهای
نشــد برخی مدعی شــوند عمــر ماندن او
در پست معاونت به ســر رسیده .از همان
زمــان هم بود کــه تالشهای زیرپوســتی
بــرای برگردانــدن داورزنــی بــه راس
والیبال کمکم شــکل گرفــت .با این حال
او تــا زمانی که جای پایش برای برگشــت
بــه والیبال ســفت نشــد از پســت معاونت
اســتعفا نکــرد تــا ایــن مســئله اعتــراض
رســمی برخــی کاندیداها به کمیســیون
اصــل  90مجلس شــورای اســامی را به

دنبــال داشــته باشــد .نماینــدگان خانــه
ملت در مواجهه با شــکایات مطرحشــده،
از موضــع قــدرت وارد شــدند و حتی کار
بــه جایی رســید که شــایعه شــد احتمال
لغــو انتخابــات والیبــال در تاریــخ 29
آبان(امــروز) هم وجود دارد .در این گیر و
دار داورزنی برای ارائه پارهای توضیحات
بــه مجلس فــرا خوانده شــد اما مشــخص
نشــد او به مجلس رفت یا نه .صحبتهای
نمایندگان خانه ملت هم در این خصوص
متناقض اســت! تنها چیزی که مشــخص
اســت اینکه ظاهرا کمیســیون اصل 90
دیگر مشکلی با برگزاری انتخابات ندارد.
ایــن در حالــی اســت کــه همیــن چندی
پیــش محمدرضــا امیرحســنخانی ،نایب
رئیس کمیســیون اصــل  90در مصاحبه
با خراســان گفته بود معاونت داورزنی در
وزارت ورزش و تاییــد صالحیــت خودش
توســط خــودش از نظــر ایــن کمیســیون
محل اشــکال اســت .او حتــی تاکید کرد
انتخابــات فدراســیون والیبــال شــبهه
دارد .اما ســکوت دیروز کمیســیون اصل
 90در فاصلــه یک روز مانــده به برگزاری
انتخابات فدراســیون والیبــال خود جای
ســوال داشــت .همین مســئله هــم باعث
شــد تا بــرای بررســی چرایــی ماجــرا بار
دیگر بــا امیرحســنخانی تمــاس بگیریم.
او در پاســخ به اینکه آیا کمیســیون اصل

 90روی برگــزاری انتخابــات همچــون
گذشــته حســاس اســت یا خیر میگوید:
«نگذاشــتند فراینــد را ســرخط بیاوریــم.
ضمــن اینکه کاندیداهــای ثبتنامی هم
همه تاییــد صالحیت شــدند ،فقط بهنام
محمودی رد صالحیت شده بود که او هم
تاییدیــه گرفت .بــا این حســاب انتخابات
برگزار میشــود ».او در پاســخ بــه اینکه
قرار بود در یکی ،دو روز گذشــته داورزنی
برای ارائه پــارهای توضیحــات به مجلس
بیاید و آیــا این اتفاق صورت گرفت یا خیر
میگوید« :بــا توجه به اینکــه داورزنی از
پســت معاونت وزارت ورزش اســتعفا کرد
دیگــر به مجلــس نیامــد .در حــال حاضر
بایــد تقــیزاده ،معــاون امــور پارلمانــی
پاســخگوی ما باشــد چون موضــوع فقط
ن ورزشــی نیســت .با توجه
یک فدراســیو 
به شــکایاتی کــه از نقل و انتقــال یک تیم
فوتبالی ،فدراســیون چوگان و تکواندو به
دســتمان رســیده ،تصمیم بر آن شد که
کمیتهای برای رسیدگی شکایات تشکیل
شــود .اگر این کمیته توانست پاسخگوی
نماینــدگان مجلــس باشــد که هیــچ ولی
اگــر نتوانســت آن وقــت وزیــر ورزش باید
در مجلس پاســخگو باشــد ».او میگوید:
«موضــوع پرونــده انتخاباتــی والیبــال
دیگــر از نظر کمیســیون اصل  90منتفی
اســت .ما دیگر با این پرونــده کار خاصی

 2استقاللی و  2پرسپولیسی
در صدرنشــینی یحیــی گلمحمــدی داشــته
اســت .پیــام ملکیــان هــم در تیم بیشکســت
و شگفتیســاز نفــت مسجدســلیمان بهتریــن
عملکرد را داشته است .ملکیان هم این فصل
در قد و قــواره یک پدیده ظاهر شــده و به طور
میانگین  5.1عملکرد دفاعی نظیر دفع خطر
و قطع پاس در هر مسابقه ثبت کرده و یک گل
هم زده اســت .رضا اســدی هم دیگــر بازیکن
شــاخص این فصل بــوده؛ بازیکنی که بیشــتر
مقاطع این فصل را به عنوان دفاع میانی بازی
کرد و به طور میانگین آمار عجیب بیش از 11
نبرد پیروز در هر مسابقه را داشته است.
هافبکها :احســان حاجصفــی  2گل زده،
یک پاس گل داده و آمــار فوقالعاده  10پاس
کلیدی را داشته و یکی از بهترین هافبکهای
لیــگ نوزدهم بــوده اســت .مهــدی ترابی هم
بهترین بازیکن این فصل پرســپولیس اســت.
ترابــی  13پــاس کلیــدی داده 7 ،شــوت در
چارچــوب زده 2 ،پــاس گل داده 3 ،گل زده و
یک پنالتی گرفته اســت .آماری مشابه محمد
محبــی بــا  2گل 3 ،پــاس گل و کســب یــک
پنالتــی .دیگــر هافبک خوب لیــگ نوزدهم تا

پایان هفته دهم احمد نوراللهی از پرسپولیس
بوده کــه در غیاب کامیابینیا توانســته به مرد
اول خط هافبک سرخها تبدیل شود.
مهاجمــان :شــیخ دیاباته با یــک هتتریک
مقابل تراکتــور و یک گل مقابــل صنعتنفت،
اســتقالل را از بحــران خــارج کــرد و از زمــان
بازگشتش به میادین یکی از بهترینهای لیگ
بوده .امین قاسمینژاد به طور میانگین در هر
بازی یک مرتبه دروازه حریفان شــهرخودرو را
با شــوت در چارچوب تهدید کــرده که حاصل
آن  2گل بوده است.
جاماندههــا :مســلما بازیکنــان دیگــری
هــم میتوانســتند در ایــن تیــم قــرار بگیرند.
اگــر عملکــرد فوقالعاده پیــام نیازمنــد نبود،
دروازه این تیــم به مهدی رحمتی میرســید.
یا همچنین شــهریار مغانلو آقــای گل لیگ که
البتــه  4گل  6گلــش را از روی نقطــه پنالتــی
زده اســت .علــی کریمــی ،محمدحســین
کنعانــیزادگان ،عارف غالمی ،فراز امامعلی،
ارســان مطهــری و دانیال اســماعیلیفر هم
دیگر نفراتی بودند که میتوانستند در این تیم
قرار بگیرند.

نداریــم .مگــر اینکه شــکایت جدیدی به
دستمان برسد ».با توجه به صحبتهای
امیرحســنخانی به نظر میرسد داورزنی
توانســته نمایندگان کمیسیون اصل 90
را درخصوص ابهامات مطرحشــده ،قانع
کند .ولی داداشی ،عضو کمیسیون اصل
 90مجلس اما با اشــاره به نتیجه بررسی
پرونــده داورزنی در کمیســیون متبوعش
بــه خراســان میگویــد« :درباره  2شــغله
بــودن داورزنــی بــه ایــن نتیجه رســیدیم
که در آییننامه فدراســیونهای ورزشــی
چیــزی تحــت عنــوان اینکه افــرادی که
مســئولیتهای دیگری در وزارت ورزش
دارند بــرای عضویت در فدراســیون باید
اســتعفا بدهنــد ،نداریــم .بنابرایــن از
نظــر ما ثبتنــام داورزنــی قانونــی بوده.
البتــه برخی در حوزه والیبــال انتقاداتی
بــه ایشــان دارنــد کــه محــل ورود بــه آن
کمیســیون اصل  90نبــوده و باید چنین
موضوعاتــی در وزارت ورزش مطــرح
و بررســی شــود ».بــر خــاف صحبــت
امیرحســنخانی کــه گفتــه بــود داورزنی
بــه مجلس نرفتــه امــا نماینده آســتارا به
نتیجــه نشســت کمیســیون اصــل  90با
داورزنی طی هفته جاری اشــاره میکند
و میگویــد« :درخصــوص موضوعاتــی
چــون البــی بــرای ریاســت فدراســیون
والیبال کمیســیون اصــل  90ورود نکرد
زیرا بــه عقیده ما البی در تمــام انتخابات
اصناف وجــود دارد و به طــور قطع حتی
رقبــای داورزنــی هــم ایــن کار را مــی
کننــد بنابراین محل رســیدگی به چنین
بحثــی کمیســیون اصل  90نیســت ».به
ایــن ترتیــب بــه نظــر میرســد انتخابات
فدراسیون والیبال باوجود تمام شبهاتی
که از ســوی برخی کاندیداهای معترض
به آن وارد بود ،از نظر بهارستاننشینها
مشــکل و ابهــام قانونی نــدارد .حال باید
منتظــر مانــد و دیــد درنهایت چه کســی
صاحب کرســی ریاســت این فدراســیون
پرطرفدار خواهد شد.
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دبیر حکم سرمربیگری بنا را اهدا کرد

رنگرز :حکم غالمرضا محمدی آماده است

اردوی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی بزرگســاالن بــرای حضــور در
رقابتهــای جامجهانی  2019تهران در خانه کشــتی محمد بنا
در مجموعه ورزشی آزادی تهران در حال برگزاری است .علیرضا
دبیر ،رئیس فدراســیون کشــتی به همراه ســیدجالل عسگری،
سرپرســت دبیری فدراسیون در تمرینات تیم ملی کشتی فرنگی
حضــور یافتند و پــس از ارائه مطالبــی برای فرنگــیکاران ،حکم
ســرمربیگری محمد بنــا را به او اهــدا و برای تیم ملی کشــتی در
مسابقات پیش رو آرزوی موفقیت کردند .حسن رنگرز ،سخنگوی
فدراسیون کشتی در این باره گفت« :حکم محمد بنا از خیلی وقت
پیش آماده شده بود البته بنا نیازی به حکم ندارد چراکه او حکمش
را از مردم گرفته اســت ».او در پاســخ به اینکه حکم سرمربیگری
غالمرضا محمدی ،سرمربی تیم ملی کشتی آزاد چه زمانی صادر
میشود هم گفت« :حکم غالمرضا محمدی نیز آماده است و طی
مراســمی به او تقدیم خواهد شــد .از آنجــا کــه آزادکاران درگیر
رقابتهای لیگ هســتند منتظر فرصت مناسب برای انجام این
کار هســتیم و مشــکلی در اینباره وجود ندارد ».گفتنی اســت؛
رقابتهای جامجهانی کشــتی فرنگی  ،2019هفتم و هشــتم
آذرماه با حضور  8تیم برتر جهان در سالن  12هزار نفری آزادی
تهران برگزار میشود.

اخبار
اوج آشفتگی در لیگ کشتی آزاد!

پــس از انصــراف تیمهــای رعــد پدافند و پــاس از ادامــه حضور
در لیگ برتر کشــتی آزاد ،تیم اترک خراســان نیــز در فاصله ۳
روز مانــده بــه نیمهنهایی و فینــال لیگ از ادامه حضــور در این
رقابتهــا انصــراف داد .بــه ایــن ترتیــب از تعداد  ۷تیــم حاضر
در لیــگ کشــتی آزاد تاکنــون  ۳تیــم انصراف خــود را در میانه
رقابتها اعالم کردهاند تا شــاهد بینظمترین لیگ کشتی آزاد
طی ســالهای اخیر باشــیم .بهروز یاری ،مربی اترک خراسان
شــمالی ضمــن اعالم این خبــر به ایســنا گفت« :بــه دلیل عدم
انجــام تعهــدات مالی۸۰ ،درصد کشــتیگیران اقــدام به ترک
اردوی تیــم کردهانــد و قطعا با این وضعیت قصــدی برای ادامه
حضــور در لیــگ نخواهیم داشــت .بیشــتر نفرات تیــم از جمله
مجتبی گلیج و عزتا ...اکبری اردوی تیم را ترک کردهاند».

احتمال پرداخت حقوق المپیکیها از آذرماه

نصــرا ...ســجادی ،سرپرســت کاروان المپیکــی ایــران دربــاره
جمعبنــدی آییننامــه پرداخت حقوق به ورزشــکارانی که کســب
ســهمیه المپیــک کردهانــد ،گفــت« :در ســتاد عالــی بازیهــای
المپیــک و پارالمپیک جمعبندی کلی در این مورد صورت گرفته و
دستورالعمل آن در مورد نحوه پرداخت این حقوق در نشست آینده،
نهایی و تصویب میشود و انشاا ...از آذرماه اجرایی میشود».

