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ورود وزارت ورزش و مجلس به اتفاقات باشگاه استقالل تهران
سرویس ورزشی-

نتایجضعیفدررقابتهایلیگبرتروبهدنبالآن
حواشیمطرحشــدهدرخصوصتغییراتکادرفنیو
اخراجدوبازیکناســتقالل،موجبشدوزارتورزشو
مجلسشورایاسالمیبهاتفاقاتاینباشگاهپرطرفدار

تهرانیورودکنند.
اســتقالل روزهای عجیبی را پشت ســر می گذارد، بعد از 
آنکه در روز یکشــنبه باشگاه اســتقالل حکم به اخراج مهدی 
رحمتی و مجتبی جباری از این تیم داد، حاال خبر می رسد که 
این دو بازیکن به تیم بازگشته اند. روز گذشته )دوشنبه( باشگاه 
استقالل اعالم کرد که علیرضا منصوریان سرمربی آبی پوشان از 
سید رضا افتخاری مدیر عامل باشگاه استقالل درخواست کرده 
تا ســید مهدی رحمتی و مجتبی جباری کاپیتان های تیم، از 
امروز در تمرینات حضور داشته باشند. سرمربی آبی پوشان در 
همین خصوص به مدیرعامل باشگاه گفته است: مسئولیت فنی 
تیم با من است و رحمتی و جباری هم باید کنار سایر بازیکنان 

در تمرین حضور داشته باشند.
اخراجباتصمیمهیئتمدیرهیاکادرفنی؟!

با انتشــار خبر فوق این پرســش مطرح می شود که کنار 
گذاشــتن رحمتی و جباری از تمرینــات تصمیم کادرفنی بود 

یا هیئت مدیره؟!
در همین خصوص برخی منابع خبری مدعی شدند که روز 
شــنبه افتخاری و عباسی ملکی دو عضو هیئت مدیره استقالل 
جلسه ای را با منصوریان در دفتر ملکی برگزار می کنند. در این 
جلســه تصمیم  بر این می شــود که منصوریان تا دربی بماند و 
چند بازیکن که »مشــکل تیم« هستند کنار گذاشته شوند. در 
این جلســه از رحمتی، جباری و دو، سه بازیکن دیگر به عنوان 
مشــکل تیم یاد و اعالم می شــود که در مرحله اول رحمتی و 
جباری کنار گذاشــته شوند. منصوریان هم برای اینکه تا بازی 
هفته دهم و بازی با پرســپولیس بماند، ایــن موضوع را قبول 

می کند.
افتخاری مدیرعامل استقالل پس از جلسه به پندار توفیقی 
معاون ورزشــی اســتقالل می گوید که این موضوع را به اطالع 
رحمتی و جباری برساند و به آنها بگوید روز یکشنبه در باشگاه 
حضور پیدا کنند. توفیقی هم در پیامکی بدون اینکه اصل ماجرا 

را بگوید- در حالی که از آن اطالع داشــت- به این دو بازیکن 
اعالم می کند که ساعت 12 یکشنبه در باشگاه حضور پیدا کنند.

رحمتی و جباری به باشــگاه رفتند اما دست خالی باشگاه 
را ترک کردند و هیچ کدام از مسئوالن باشگاه حاضر نشدند در 
این باره چیزی را به صورت رســمی به این دو بگویند. همزمان 
با حضور آنها هم جلســه هیئت مدیره در دفتر ملکی در حال 

برگزاری بود.
در جلســه هیئت مدیره، اعضای هیئت مدیره زیر بار این 
موضوع نمی روند که اخراج بازیکنان اســتقالل با مصوبه هیئت 
مدیره باشــد. حتی یکی از اعضای هیئت مدیره در این جلسه 
می گوید مســئولیت فنی با سرمربی تیم است و اگر منصوریان 
این بازیکنان را نمی خواهد، رســما اعالم کند. از سوی دیگر در 
همین جلسه عنوان می شــود به جای بازی دربی، بعد از بازی 
ذوب آهن )چهارشنبه 29 شهریورماه( درباره منصوریان تصمیم 

گیری می کند.
منصوریان وقتی متوجه تصمیمات هیئت مدیره می شود، 
رفتارش تغییر می کند و می گوید رحمتی و جباری در تمرینات 

حاضر شوند تا حداقل مقابل این دو بازیکن قرار نگیرد.
ورودوزیرورزشبهاتفاقاتاستقالل

با تصمیماتی کــه در هیئت مدیره اتخاذ شــد آرامش به 
استقالل بازنگشــت تا جایی که از وزارت ورزش و جوانان خبر 

رسید که وزیر ورزش به این موضوع ورود کرده است.
گویا سلطانی فر قبل از سفر به ترکمنستان، با اعضای هیئت 
مدیره باشگاه استقالل تماس گرفته و از آنها خواسته ساعت 8 
صبح روز شــنبه )25 شهریورماه( در وزارت ورزش حضور پیدا 
کنند. اعضای هیئت مدیره اســتقالل بعد از تماس وزیر ورزش 
در جلسه فوق حضور پیدا کردند)البته زمانی نتوانست در جلسه 
حاضر شود(و گزارش مفصلی در مورد وضعیت تیم و همچنین 
خریدها و هزینه های ابتدای فصل به مســعود سلطانی فر ارائه 

کردند.
بــا توجه به اینکــه ســلطانی فر عصر روز شــنبه باید به 
ترکمنستان سفر می کرد بالفاصله رسیدگی به این موضوع را به 
محمدرضا داورزنی سپرد و در نهایت بعد از بررسی صورت گرفته 
مشــخص شده عملکرد باشگاه اســتقالل نسبت به هزینه های 

صورت گرفته و خروجی فنی مناسب نبوده است.
در این بین افتخاری دو بار روز شنبه با محمدرضا داورزنی 
در محل وزارت ورزش جلسه برگزار کرد و سپس با وزیر ورزش 
و جوانان ارتباط گرفت و اتفاقات باشــگاه را به گوش مســعود 

سلطانی فر رساند.
 بعد از این اتفاقات و گزارشات مشخص شد وزیر ورزش از 
اتفاقات رخ داده در باشــگاه استقالل رضایت ندارد و قرار است 
روز شنبه آینده بالفاصله بعد از حضور در وزارت ورزش و بعد از 
بازگشت از ترکمنستان تصمیمات مهمی برای باشگاه استقالل 

اتخاذ کند.
مجلسهمواردموضوعاستقاللشد

به غیر از وزارت ورزش، اتفاقات استقالل حساسیت برخی 
از نماینــدگان مجلس را نیز به دنبال داشــت تا جایی که روز 
گذشــته بهروز نعمتی نماینده مردم تهــران گفت: با توجه به 
ماموریت آقای ســلطانی فر به مسابقات ترکمنستان مقرر شد 
هرچه زودتر شــورای معاونین وزارت ورزش تشــکیل و درباره 
وضعیت مدیریت باشــگاه استقالل اتخاذ تصمیم شود. نماینده 
مردم تهران در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ما زمانی تالش 
کردیم این دو باشگاه پرطرفدار واگذار شوند اما این اتفاق نیفتاد. 
امیدواریــم هرچه زودتر این کار انجام شــود و مدیریت این دو 
باشگاه به دست اهلش سپرده شود چراکه آنها خودشان بهتر از 

دیگران می توانند تصمیم گیری کنند. 
پــس از نعمتی نوبــت به تابش رئیس فراکســیون ورزش 
مجلس شورای اسالمی رسید که در گفت و گویی با ایسنا عنوان 
کند: در مورد تیم فوتبال استقالل که از جمله تیم های محبوب 
کشور است و طرفداران زیادی دارد موضوع نگران کننده، نتایج 
ضعیف این تیم اســت که طی هفته های اخیر به دســت آمده 
و طرفداران و فوتبال دوســتان را دل آزرده کرده اســت. ما هم 
پیام های زیادی از هواداران این تیم دریافت کردیم که خواستار 

ورود مجلس به این موضوع بودند. 
رئیس فراکســیون ورزش در مجلس در پایان یادآور شــد: 
فراکســیون پس از تعطیالت مجلس جلســه ای با مســئولین 
و دســت اندرکاران باشگاه، فدراســیون فوتبال و وزارت ورزش 
خواهد داشــت و علل ضعف این باشــگاه و نتایج ضعیف آن را 

مورد بررسی قرار می دهد.

حدیث دشت عشق

بهیادشهیدحسنحیدرپورگشتي
حضوری مؤثر در مقاومت اسالمی 

و دفاع مقدس
حسن  حیدرپور گشتي  فرزند اسداهلل  در سال  
1342 چشم به جهان گشود. او درست  در سالي  
بــه  دنیا آمد که  متولدین  این  ســال  و حتي  چند 
ســال  قبل  و بعد از آن را باید، جزو نسلي  دانست  
که  در جریان  انقالب  و همچنین جنگ ، حضوري  
سازنده  و پررنگ  داشته اند. دوران  کودکي اش  را در 
کانون  گرم  خانواده  ســپري  ساخت ، تا اینکه  وارد 
مدرسه  شد و توانست  تا قبولي  پایه  سوم  راهنمایي  

به  پیش  برود. شهید حیدرپور دوره  راهنمایي  را در مدرسه  راهنمایي سیدالشهدا 
گشت   گذراند که  با انقالب  و دستاوردهاي  آن  آشنایي  پیدا نمود. پس  از پیروزي 
 انقالب ، در 31 شــهریور 1359 رژیم  بعث  عراق  با لغو یك  جانبه  معاهده  1975 
الجزایر و با چراغ  سبز استکبار جهاني ، دست  به  تهاجمي  همه  جانبه  علیه  ایران  زد 

و ایران  با تهاجم  سراسري  رژیم  تا بن  دندان  مسلح  عراق  مواجه  گردید.
در این  ایام ، شهید حیدرپور با فرهنگ  »جبهه « و »شهادت « آشنا شد و خود 
را بســان  دیگر بچه  هایي که  از دور، شاهد این  تجاوز آشکار دشمن  بعثي  بودند، 
آماده  نمود. ابتدا به عنوان  سربازي  از ارتش نیروي  زمیني ، مراحل  آموزشي  را طي  
کرد و پس  از آن  به  لشــکر 16 زرهي  قزوین  که  به عنوان  یکي  از واحدهاي  قوي  

ارتش  آن  دوره به  شمار مي رفت ، پیوست .
دیري  نپائید که  از این  لشکر به  منطقه  عملیاتي  جنوب  کشور منتقل  گردید 
و در اهواز مستقر شد. مدتي  در اهواز، در مبارزه  با متجاوزین  بعثي  که  در آنوقت ، 
بخشي  از خوزستان  را به  اشغال  خود درآورده  بودند، بسر برد تا اینکه  سرانجام در 
بیست  و چهارم  شهریور 1363 بر اثر اصابت  ترکش  گلوله  کالیبر مزدوران  بعثي ، 
به  شــهادت  رسید و به  گلگون  کفنان  تاریخ  پیوست . مزار این  شهید، در روستاي  

کلفت  پایین  قرار دارد.

رونماییازآییننامهجدیدانتخاباتفدراسیونهایورزشی

ماده بحث برانگیز؛ نایب رئیس جانشین رئیس نمی شود
درآییننامهجدیدانتخاباتفدراسیونهایورزشی
اصالحاتیصورتگرفتهو3مادهآییننامهقبلحذف

شدهاست.
بعــد از مشــکالتی کــه در آیین نامــه قبلــی انتخابات 
فدراسیون های ورزشی پیش آمد، وزارت ورزش تصمیم گرفت 
این آیین نامه را با کمی اصالحات در اختیار فدراسیون ها قرار 
دهــد. این آیین نامه با 14 ماده و 17 تبصره توســط معاونت 
حرفه ای و قهرمانی تدوین و تهیه و پس از تایید آن در شورای 
معاونین وزارتخانه در تاریخ 14 شهریور به امضای وزیر ورزش 

رسیده و از این تاریخ الزم االجراست.
در آیین نامــه جدید ماده 17 که یکی از مهمترین ماده ها 
به شمار می رود، حذف شده است. در آیین نامه قبلی در تبصره 
ماده 17 آمده اســت: در صورت اســتعفا، فوت و یا برکناری 
رئیس  فدراســیون، مســئولیت کلیه امور جاری فدراســیون 
تا انتخاب رئیــس  برعهده نایب  رئیس  به عنوان سرپرســت 

فدراسیون خواهد بود.
با وجود این ماده و تبصره، با استعفای ناطق از فدراسیون 
بوکس، وزارت ورزش بدون اهمیت به این بند شخص دیگری 
را به عنوان سرپرست فدراسیون انتخاب کرد و همین موضوع 
باعث شد تا رسانه ها به این نکته  اشاره کنند که وزارت ورزش 

حتی پایبند به قوانین نوشته شده خود نیز نیست.
بعد از ایــن اتفاقات معاونت قهرمانــی وزارت ورزش بار 
دیگر این آیین نامه انتخاباتی را مورد بحث قرار داد و در نهایت 

تصمیم گرفت ماده های 15، 16 و 17 را حذف کند.
مواد حذف شده در آیین نامه قبل به شرح زیر است:

ماده 15: مجمع می توانــد اختیارات خود را در خصوص 
انتخاب نایب  رئیس، دبیر، خزانه دار و خبره ورزشــی به رئیس 
 منتخــب تفویض کند. در این صورت رای موافق ســه چهارم 

اعضا در مجمع الزم است.
ماده 16: رئیس فدراســیون، دبیــر، نایب رئیس، خزانه دار 
و خبــره ورزشــی فدراســیون نمی توانند به طــور همزمان 
عضو هیئت رئیســه و یا مســئول یکی از کمیته ها در ســایر 
فدراسیون ها باشند. بدیهی است در این صورت باید از سمت 

قبلی خود استعفا دهند.
مــاده 17: دوره کاری نایب رئیس، دبیر، خزانه دار و خبره 

ورزشی با اتمام دوره 4 ساله فدراسیون خاتمه می یابد. 
تبصــره: در صــورت اســتعفا، فــوت و یــا برکنــاری 
رئیس فدراســیون، مســئولیت کلیه امور جاری فدراســیون 
تــا انتخاب رئیس  برعهــده نایب  رئیس به عنوان سرپرســت 

فدراسیون خواهد بود.

رئیساتحادیهجهانیکشــتیازتغییرقوانینکشتیفرنگیازابتدایسال۲۰۱۸میالدیخبردادوتاکید
کرد:درکشتیآزادنیازبهتغییرقوانیننیست.

»نناد اللوویچ« رئیس  اتحادیه جهانی کشــتی افزود: قوانین کشــتی فرنگی از ابتدای سال آینده میالدی تغییر می کند، 
زیرا این رشــته در بازی های المپیك توکیو 2۰2۰ می بایست دیدنی، جذاب و سریع تر شود. وی همچنین خاطر نشان کرد: 
رقابت های جهانی فرانسه نشان داد که کشتی آزاد تماشاگرپسند و جذاب شده و دیگر نیاز به تغییر قوانین آن نیست. رئیس 
 صربستانی اتحادیه جهانی درمورد نتایج برخی کشورهای مدعی در رقابت های جهانی فرانسه خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
نسل جدیدی از کشتی گیران در حال آماده سازی برای بازی های المپیك 2۰2۰ توکیو هستند این روند آغاز شده و به طور 

قطع نتایج برخی کشورها در جهانی 2۰18 بوداپست متفاوت تر از نتایج پاریس خواهد بود.

تغییر قوانین کشتی فرنگی از سال ۲۰۱۸  پیام خانواده »شهید حججی« 
به کاروان ایران در بازی های داخل سالن آسیا 

خانواده»شهیدحججی«خطاببهکاروانجمهوری
اسالمیایراندربازیهایداخلسالنوهنرهایرزمی

عشقآبادپیامیصادرکرد.
کاروان جمهوری اسالمی ایران در بازی های داخل سالن 
و هنرهای رزمی آسیا 2۰17 که در عشق آباد برگزار می شود، 
با نام شهید سرافراز »حججی« به این بازی ها اعزام شده است. 
در همین راســتا، خانواده شــهید واال مقام »حججی« پیامی 
برای ورزشکاران حاضر در این دوره از بازی ها ارسال کرد. متن 

این پیام به این شرح است:
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

زنده نگه داشــتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. )امام 
خامنه ای(

اعضای کاروان جمهوری اسالمی ایران
حضور غیرتمندانه ورزشکاران ایران اسالمی در مصاف های 
بین المللی که با پاسداشــت آرمان های انقالب اسالمی همراه 
است، امتداد مجاهدت آزادگانی است که خون پاکشان در راه 
شرف و عزت جغرافیای جهان اسالم هزینه شده است. هر چند 
که امروز جای حججی ها، اهلل کرم ها، بلباســی ها و ... در میان 
ما خالی است تا شاهد افتخار آفرینی های ورزشکاران غیور این 

مرز و بوم باشــند اما اینك شما نام آوران ایران اسالمی، با به 
اهتزار درآوردن پرچم غرور آفرین کشورمان در میادین ورزشی 
جهان به نام و یاد شــهدای مدافع حرم، حقانیت راه آنان را به 
رخ جهانیان کشانده و پیام شهادت آنان را در گوش جان تاریخ 

به نیکی ثبت می کنید.
دیــدن تصاویر رژه فرزندان میهن اســالمی در مراســم 
افتتاحیه که با نام شهید مدافع حرم »محسن حججی« عزیز 
پا در کارزار بازی های آســیایی گذاشته اند، خاطره و رشادت و 

دریادلی تمامی شهدای سرزمینم را برایم زنده کرد.
ضمــن قدردانی از تصمیم کمیته ملی المپیك جمهوری 
اســالمی ایران و وزارت ورزش و جوانان در نامگذاری کاروان 
ورزشی ایران اسالمی به نام شهید حججی، در پنجمین دوره 
بازی های داخل سالن آسیا و اقیانوسیه، امید است ملی پوشان 
ایران اسالمی در این دوره از مسابقات خوش بدرخشند و پرچم 
سه رنگ کشورمان در باالترین سکوی افتخار به اهتزاز در آید 
و الحق چه نیکو پاسداشــتی است که این علم و بیرق همواره 

به نام سرآمدان عزت و امنیت ایران اسالمی برافراشته بماند.
دعای خیر خانواده های شهدا بدرقه راهتان

خانواده شهید مدافع حرم محسن حججی«

دبیرفدراســیونتیروکمانازاحتمالبهتعویق
افتادنمرحلهسومرقابتهایتیروکمانکاپآسیابه
میزبانیایرانخبردادوگفت:برایبهتعویقننداختن
مرحلهسومکاپآســیامنتظرتصمیمکنفدراسیون

آسیاهستیم.
رضــا کیارســتمی اظهار کــرد: با توجه بــه حدنصاب 
نرسیدن تعداد تیم های شــرکت کننده و ثبت نام تنها چهار 
تیم ســنگاپور، هنگ کنگ، کره شمالی و هند برای حضور 
در ســومین مرحله تیروکمان کاپ آسیا، مکاتبه ای را با کل 
فدراسیون های آسیایی داشتیم مبنی بر اینکه اگر قرار است 
در این تورنمنت شــرکت کنند، زودتر ثبت نام خود را انجام 
دهند. همچنین طی نامه نگاری که با کنفدراســیون آســیا 
داشتیم، شــرایط را برای برگزاری این رقابت ها به آنها اعالم 
کردیم و منتظر هستیم تا اوایل هفته  آینده اگر تعداد تیم ها 
به هشت تیم نرسد، کنفدراســیون تیروکمان آسیا تصمیم 

نهایــی خود را اتخاذ کند و تکلیف این میزبانی را مشــخص 
کند.

وی گفــت : ما تمام زمینه ها و شــرایط را برای برگزاری 
سومین مرحله کاپ آسیا و قهرمانی آسیا در بخش معلوالن 
فراهم کردیم و اگر قرار است رقابتها در سطح پایینی برگزار 
شــود، در شان کشور ما نیست و بهتر است زمان آن به وقت 
دیگری موکول شــود تا تیم ها فرصت بیشتری برای ثبت نام 
داشته باشند. وی در پایان در مورد این پرسش که در صورت 
موافقت کنفدراسیون تیروکمان آسیا برای به تعویق انداختن 
زمان برگزاری مرحله ســوم کاپ آسیا، احتمال برگزاری این 
رقابت ها در چه زمانی خواهد بود، اظهار کرد: به دلیل ترافیك 
کار تیروکمان در شــش ماه دوم سال تا پایان سال 2۰17، 
بعید می دانم میزبان برگزاری مرحله سوم کاپ آسیا باشیم. 
به احتمال زیاد در سال 2۰18 میزبان برگزاری این رقابت ها 

باشیم.

احتمال لغو میزبانی ایران 
برای برگزاری مسابقات تیروکمان کاپ آسیا
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خمینی)ره(شوند.

خواندنی از ورزش ایران

میاتوویچ: رئیس رئال بودم بیل را می فروختم
رئیس پیشین باشگاه رئال مادرید اعتراف کرد که اگر او هنوز اداره امور این 
باشــگاه را برعهده داشت، ســتاره ولزی این تیم را تا االن فروخته بود. پردراگ 
میاتوویچ رئیس پیشــین باشگاه رئال مادرید می گوید که گرث بیل نتوانسته در 
ســانتیاگو برنابئو انتظارات را برآورده کند و اگر او همچنان رئیس کهکشــانی ها 
بود شــاید تا االن این بازیکن ولزی به فروش رفته بود.میاتوویچ در گفت و گو با 
شــبکه رادیویی کادناسر اسپانیا اظهار داشت: بنا به برخی دالیل، بیل آنطور که 
باید و شــاید با سیســتم بازی رئال تطبیق پیدا نکرده است اما او این هفته یك 
گل زد.میاتوویچ در پاسخ به این سؤال که اگر او رئیس رئال مادرید امکان داشت 
بیل را بفروشــد، گفت: من باید چیزهای بیشــتری درباره وضعیت او بدانم اما 
االن که دارم با شــما صحبت می کنم، باید بگویم که امکان داشت او را بفروشم.
رئیس پیشین سفیدپوشان مادرید در ادامه تأکید کرد که دوست دارد دوباره به 
این باشــگاه برگردد هرچند شرایط برای بازگشت او فراهم نیست.او عنوان کرد: 
البته که دوست دارم یك روز دوباره به رئال مادرید برگردم اما با حضور فلورنتینو 
پــرس بعید می دانم کــه این اتفاق رخ دهد چون فکــر نمی کنم که او خواهان 

بازگشت من باشد.
اورتونی ها هم رونی را نقره داغ کردند

باشگاه اورتون نیز مهاجم 31 ساله خود را جریمه کرد.
وین رونی دیروز در دادگاه »استوک پورت مجیستراتس« حاضر شد و ضمن 
ادای توضیحات در خصوص رانندگی در شرایط غیرعادی به تخلف خود اعتراف 
کرد. دادگاه نیز بهترین گلزن تاریخ باشــگاه منچستریونایتد و تیم ملی فوتبال 
انگلیس را گناهکار شناخت و رونی را از دو سال رانندگی محروم و به انجام 1۰۰ 
روز کار اجتماعی بدون دســتمزد در طول 12 ماه محکوم کرد.بدبیاری مهاجم 
پیشین تیم ملی انگلیس البته به اینجا ختم نشد و باشگاه اورتون نیز او را جریمه 
کرد. بر اســاس اعالم این باشگاه انگلیسی دو هفته از دستمزد هفتگی رونی که 

مجموعاً 32۰ هزار پوند می شود، به عنوان جریمه کسر خواهد شد.
رونی در ساعت دو بامداد روز یکم سپتامبر )1۰ شهریور( در حالی که حالتی 
غیرعادی داشت، توسط پلیس در منطقه ویلمسلوو واقع در چشایر متوقف شد. 
در تست الکلی که در محل از وین رونی گرفته شده بود میزان 1۰4 میکروگرم 
مصرف الکل از او به ثبت رســیده اســت، این در حالی است که حداکثر میزان 
مصرف قانونی الکل در بریتانیا 35 میکروگرم اســت و مصرف مشــروبات الکلی 

بیش از این حد تخلف محسوب می شود.
واکنش مورینیو بعد از توفان اولدترافورد

ســرمربی منچستر یونایتد به ستایش از عملکرد شاگردانش بعد از پیروزی 
قاطع برابر اورتون پرداخت.

منچســتریونایتد در هفته پنجــم رقابت های لیگ برتــر انگلیس عملکرد 
خیره کننده ای از خود نشــان داد و توانســت اورتون را با چهار گل در هم بکوبد 
و بــه صدر جدول رده بندی بر گردد.ژوزه مورینیو بعد از بازی، گفت : بر این باور 
هســتم که بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتیم و از همه نظر خوب بودیم. 
در 35 دقیقه نخســت خیره کننده بودیم. به دو مدافع حریف فشار زیادی وارد 
کردیم و این سبك بازی ما جواب داد.سرمربی منچستریونایتد ادامه  داد: اورتون 
با تعویض هایش شــرایط را برای ما سخت کرد. درست است که با چهار گل به 
پیروزی رســیدیم اما این پیروزی اصال راحت به دســت نیامد. اورتون بازیکنان 
خوبی در اختیار دارد و بر این باور هســتم که این تیم با بد شانسی مواجه شده 
و جایگاه این تیم در جدول رده بندی اصال شایسته آنها نیست. منچستریونایتد 
چون به کیفیت الزم رســیده توانست این پیروزی پر گل را به دست آورد.او در 
ادامه ســخنانش  اضافه کرد: در لیگ برتر انگلیس شــایع شده که تیم ها با پنج 
مدافع بازی کنند. بر این باور هســتم که بهترین راه برای مقابله با این ســبك 
بازی مقابله به مثل اســت، یعنی اینکه شما هم با پنج مدافع بازی کنید. نباید 
در لیگ جزیره به حریفان فرصت گلزنی داد، چرا که ممکن اســت یك اشــتباه 

نابخشودنی شود.
هشدار امری به نیمار و کاوانی 

به خاطر کشمکش برای زدن ضربات
ســرمربی پاری ســن ژرمن به اتفاق جنجالی که در جریان پیروزی خانگی 

شاگردانش برابر لیون در پارک دو پرنس به وقوع پیوست واکنش نشان داد.
در جریان بازی یکشــنبه شب گذشته پاری ســن ژرمن و لیون در پایتخت 
فرانســه، در دقیقه 79 نیمار و ادینسون کاوانی بر ســر زدن یك ضربه پنالتی 
چنــد جمله ای با یکدیگــر صحبت کردند که نتیجه آن اوقــات تلخی نیمار به 
خاطر منع شــدن از زدن ضربه پنالتی توسط هم تیمی اروگوئه ای اش بود.پس از 
ورود نیمار به پاری ســن ژرمن، این سومین باری است که او و کاوانی برای زدن 
پنالتی های پاری سن ژرمن کشمکش دارند و این در حالی است که اونای امری، 
ســرمربی تیم، کاوانی را به عنوان پنالتی زن اول تیم انتخاب کرده اســت. پیش 
از این پنالتی هم دو بازیکن بر ســر زدن یك ضربه ایستگاهی با یکدیگر رقابت 
داشتند که مداخله دنی آلوز - زمانی که توپ از دسترس کاوانی دور نگه داشت 
و آن را به نیمار داد - اوضاع را بدتر کرد.اونای امری در کنفرانس خبری پس از 
بازی به این ماجرا اشاره و اعتراف کرد که اگر این داستان هرچه زودتر در تیمش 
تمام نشود ممکن است مایه دردسر شود.امری گفت: به کاوانی و نیمار گفتم که 
این اختالف را میان خودشــان حل کنند و فکر می کنم که بتوانند از این عهده 
این کار برآیند و ضربات را میان خودشان تقسیم کنند. اگر نتوانند با هم توافق 
کنند، من برای شــان تصمیم می گیرم. به هیچ وجه نمی خواهم این ماجرا برای 

تیمم دردسرساز شود.
برکناری سرمربی ولفسبورگ 

پس از گذشت 4 هفته از بوندس لیگا
ســرمربی »گرگ ها« بعد از گذشتن تنها 4 هفته از فصل جدید لیگ دسته 

اول فوتبال آلمان اخراج شد.
در حالی که تنها 4 هفته از فصل جدید فوتبال آلمان گذشته است، باشگاه 
ولفســبورگ سرمربی تیم آندریاس یونکر و اکثر دســتیاران او را را اخراج کرد. 
گرگ ها در 4 هفته سپری شده از فصل جدید بوندس لیگا تنها 4 امتیاز گرفته اند 
و این در حالیســت که آنها فصل گذشــته هم به زحمت از ســقوط به دست 
پایین تر گریختند.طبق اعالم باشــگاه، آندریاس یونکر و دستیاران او اووه اشپیدل 
و فردریك لیونبرگ و نیز آنالیزور یان فن لون همگی از کار برکنار شده اند.یونکر 
45 ســاله که پیش از این به عنوان سرمربی تیم آکادمی باشگاه آرسنال فعالیت 
داشــت، ماه فوریه هدایت ولفسبورگ را برعهده گرفت و در بازی پلی آف بقا در 
بوندس لیگا توانست این تیم را در دســته اول فوتبال آلمان نگه دارد.در همین 
حال شبکه اسکای اسپورت مدعی شده است که مارتین اشمیت، سرمربی سابق 

ماینس جانشین یونکر در ولفسبورگ خواهد شد.

برانکو: شکست مقابل پیکان برای ما مفید بود
سرمربی تیم پرسپولیس گفت: بعد از مدت ها اولین شکست خانگی ما مقابل 
پیکان رقم خورد، شکســتی که انتظارش را نداشتیم اما برای ما مفید بود.برانکو 
ایوانکوویچ درحاشیه تمرین دیروز پرسپولیس درخصوص شکسته شدن رکورد 
5۰5 روز شکســت نخوردن این تیم  در ورزشگاه آزادی و شکست یك بر صفر 
مقابل پیکان اظهار داشــت: می دانیم مسابقات لیگ برتر یك نوع ماراتن هست 
و قطعاً باز هم این نتایج را مشــاهده خواهیم کرد، ما روز یکشــنبه انتظار برد 
مقابل پیکان را داشــتیم و دوست داشتیم برنده باشیم دلیل این دوست داشتن 
این هســت که هواداران ما که ما را دوســت دارند از ما چنین انتظاری داشتند.
بیشتر از همه برای هوادارانمان متاسف هستیم که از باخت ما ناراحت شدند اما 
انتظارمان این اســت که این امتیاز از دست رفته را جایی دیگر جبران کنیم. ما 
در شش هفته گذشته 5 امتیاز به حریفانی دادیم که اصال نباید امتیازی به آنها 
می دادیم. این مشکالت در همه جای دنیا پیش می آید، در کنفرانس خبری قبل 
از بازی نیز به این مسئله اشاره کردم که دیدار با پیکان می تواند هشدار دهنده و 

خطرناک باشد که اینطور هم شد. 
پیشکسوتان استقالل و پرسپولیس همگروه نشدند

مراسم قرعه کشی دومین دوره مسابقات فوتبال باشگاهی پیشکسوتان جام 
شهدای انقالب اسالمی و بزرگان فوتبال ایران انجام شد و 16 تیم حاضر در این 
مســابقات در چهار گروه چهار تیمی قرار گرفتند. در این مراســم که دیروز در 
تاالر کنفرانس مجموعه ورزشــی شهید شــیرودی انجام شد ابتدا مهدی اربابی 
و نصراهلل اســتاد رحیم درخصوص چگونگی برگزاری رقابت ها توضیحاتی ارائه 
کردند و ســپس قرعه کشی انجام شــد. این رقابت ها از روز 16 مهرماه در زمین 
چمن مصنوعی ورزشگاه شهید شیرودی آغاز خواهد شد.گروه بندی این مسابقات 
به این شرح است:*گروه اول: بانك ملی، اقبال، کیان و وحدت*گروه دوم: پاس، 
تهرانجوان، نیروی زمینی و بنیاد شهید*گروه سوم: پرسپولیس، اکباتان، راه آهن 

و گسترش*گروه چهارم: استقالل، بوتان، پیام و شاهین.
باشگاه استقالل: منصوریان مثل دیگران پول گرفته است

باشــگاه استقالل در اطالعیه ای نسبت به این خبر که علیرضا منصوریان به 
صورت یك جا مطالباتش را از آبی پوشان گرفته، واکنش نشان داد.باشگاه استقالل 
در اطالعیه ای دریافت پول ســه فصل حضور علیرضا منصوریان از این باشگاه به 
صورت یکجا را تکذیب کرد.متن این اطالعیه به شرح زیر است:متاسفانه برخی 
خبرگزاری ها و ســایت های خبری، با انتشار مطلبی کذب از پرداخت پیشاپیش 
همه رقم قرارداد 3 ســاله سرمربی استقالل به صورت وام و نیز تعهد اقساط وام 
وی توسط باشگاه خبر داده اند.باشگاه استقالل ضمن رد این خبر کذب و تاکید 
بر اینکه آقای منصوریان به عنوان ســرمربی استقالل، طی فصل گذشته و فصل 
جاری، همواره همزمان با ســایر اعضای کادر فنی و بازیکنان و با درصد یکسان، 
از باشــگاه دریافتی داشته است، اعالم می دارد از طریق طرح شکایت در مراجع 
قضایی مطالب کذب منتشر شده را پیگیری خواهد کرد. یقینا منتشرکنندگان 
اخبار دروغین و حاشیه ســازان باید در پیشــگاه قانون، پاسخگوی ادعای واهی 

خود باشند.

صفحه 9
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳9۶ 

۲۸ ذیحجه ۱4۳۸ - شماره ۲۱۷۲۶

دیوانعدالتاداریدستوررسیدگیبهتخلفوزارتورزشراصادرکرد

پنهان کاری و تخلفات وزارت ورزش در حکم فدراسیون تیراندازی
دیوانعدالتاداریبهصورترســمیاعالمکرد
کهانتخاباتفدراسیونتیراندازیدرسال۱3۹3مورد
تأییداستواظهاراتامیررضاخادممعاونوزیرورزش

خالفواقعاست.
دیوان عدالت اداری در تاریخ 18 تیرماه بود که حکم خود 
را در خصوص تیراندازی و ادامه فعالیت مهدی هاشمی صادر 
کــرد، اما وزارت ورزش با اعالم اینکه هنــوز ابالغی از دیوان 
به دست شان نرسیده، انتخابات را در تاریخ 2۰ تیرماه برگزار 
کرد اما ماجرا به پایان نرسید و کمیته ملی المپیك و سازمان 
بازرسی با غیبت شان در انتخابات نشان دادند این جلسه را به 

رسمیت نمی شناسند.
کمیته ملی المپیك نیز با ارســال نامه ای به فدراســیون 
جهانی تیراندازی اعالم کرد مهدی هاشــمی همچنان رئیس 

فدراسیون است.
به دنبال اجرایی نشــدن حکم دیوان و بــا پایان مهلت 
یك  هفته، دیــوان عدالــت اداری ســواالتی را در خصوص 
اجرایی شــدن حکم پرســید اما وزارت ورزش نه تنها حکم 
دیــوان را اجرایی نکرد بلکه مصاحبــه عجیب امیررضا خادم 
معــاون پارلمانی وزارت ورزش درباره تائیدیه دیوان عدالت به 
اختالفات دامن زد. همین موضوع باعث شــد تا دیوان دستور 

رسیدگی به تخلفات این وزارتخانه را صادر کند.
خادم در این باره گفته بود: خوشــبختانه با درایت و نظر 
ریاســت محترم دیوان عدالت اداری، معاونت قضایی دیوان و 
همکاران ایشــان، پرونده انتخابات فدراسیون تیراندازی بسته 
شد و خانواده بزرگ این رشته از این پس می توانند با خیالی 
آســوده و با ثبات و آرامش و بــدون دغدغه به فکر موفقیت 
های بزرگتر و حضوری پر مدال در میادین آسیایی، جهانی و 

ان شاءاهلل المپیکی باشند.
صحبت های خادم باعث شد تا دیوان عدالت اداری خبری 
را روی خروجــی خود قرار دهد مبنی بــر اینکه جمع بندی 

و برداشــت مزبور نادرســت و خالف واقع است زیرا براساس 
آخرین رأی نهایی صادره از شــعبه ســوم تجدیدنظر دیوان 
عدالت اداری به شماره 1571 مورخ 96/4/18 راجع به شکایت 
آقای علی دادگر بــه طرفیت وزارت ورزش و جوانان مبنی بر 
ابطال انتخابات ریاســت فدراسیون تیراندازی مورخ 93/8/26 
با صدور حکم به غیر وارد بودن شکایت، انتخابات سال 1393 

فدراسیون تأیید شده است.
صحبت هایی که خادم انجام داد، از ســوی دیوان عدالت 
اداری مورد تایید قرار نگرفت و مشخص نیست معاون حقوقی 

وزارت ورزش با چه اسناد و مدارکی به این جمع بندی رسیده 
است.

دیوان عدالــت اداری در ادامه خبر خود آورده اســت: با 
عنایــت به اینکه متن رای صادره برای وزارت ورزش و جوانان 
ابالغ گردیده و پاســخ نامه وزیر محتــرم نیز در این باره داده 
شده است، متاسفانه بعضی از مسئولین وزارت ورزش و جوانان 
اصرار دارند که مفاد حکم صادره را وارونه و برخالف واقع جلوه 
دهند. آن چه انتظار می رود این است که همه به قانون تمکین 

کنند و مطابق احکام قانونی عمل نمایند.

دیوانعدالتاداریدستوررسیدگیرا
صادرکرد

خادم: چون دیوان درباره انتخابات 9۶ 
اعالم نظر نکرده، نتیجه آن پابرجاست

معاونحقوقیوپارلمانیوزارتورزشوجواناندر
واکنشبهاطالعیهاخیردیوانعدالتاداریدرموضوع
انتخاباتفدراسیونتیراندازی،تاکیدکرد،»چوندیوان
عدالتاداریدربارهانتخابات۹6فدراسیونتیراندازی
اظهارنظرینکرده،ازنگاهوزارتورزشوجواناننتیجه

اینانتخاباتهمچنانپابرجاخواهدبود.«
امیر رضا خادم اظهار کرد: اوال از اینکه دیوان عدالت اداری در 
موضوع انتخابات فدراسیون تیراندازی مسئله را روشن و تعیین 
تکلیف کرده، تشکر می کنم. دوما این که، بنده در مصاحبه ای که 
داشته ام هیچ اظهار نظری درباره رای دیوان عدالت اداری درباره 
انتخابات سال 93 فدراسیون تیراندازی نداشته ام. نکته ای که من 
بر آن تاکید دارم مرتبط با ابالغ »الزام اجرایی« است. بر اساس 
قانون، قوه قضائیه می تواند به دســتگاه های اجرایی در راستای 
اجرای احکام صادره، الــزام اجرایی ابالغ کند اما دیوان عدالت 
اداری درباره هر دو انتخابات فدراسیون تیراندازی )انتخابات 93 

و 96( الزام اجرایی به وزارت ورزش و جوانان ابالغ نکرده است.
معاون حقوقی و پارلمانــی وزارت ورزش و جوانان، افزود: 
دیوان عدالت اداری درباره انتخابات خرداد ماه ســال 96 هیچ 
اظهار نظری نکرده و به همین خاطر جمع بندی حقوقی ما در 
وزارت ورزش و جوانان به عنوان دســتگاه مجری این است که 
فرد منتخب توسط مجمع انتخاباتی سال 96 می تواند به عنوان 

رئیس فدراسیون ادامه  فعالیت دهد.
به نظر می رسد حاشیه های انتخابات فدراسیون تیراندازی 
تمام شــدنی نیســت و باید منتظر ماند و دید پس از بازگشت 
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان از عشق آباد ترکمنستان 

او چه تصمیمی  در این خصوص می گیرد.
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کسب ۲ طال در تکواندو توسط اسحاقی و جاللی
سومین روز از پنجمین دوره بازی های داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا از صبح 

دیروز با رقابت نمایندگان کشورمان آغاز شد که نتایج زیر بدست آمد:
*سپیده توکلی بانوی دوومیدانی کار در ماده 6۰ متر بامانع پنجگانه با 3692 امتیاز به 
مقام پنجم رسید و از دستیابی به مدال باز ماند. در این رقابت ها نماینده هند قهرمان 

شد و دو ورزشکار از تایلند در رده های دوم و سوم ایستادند.
* فاطمه مداحی تکواندوکار وزن -46 کیلوگرم کشورمان در اولین مبارزه خود برابر 
لتویا رونا از فیلیپین قرار گرفت و با نتیجه 1۰ بر 5 بر حریف خود غلبه کرد. وی در 
دیــدار دوم با نتیجه 9 بر 8 لی توم تی از ویتنام را شکســت داد و راهی مرحله نیمه 
نهایی شد. او در این مرحله با نتیجه 9 بر 2 مغلوب حریف چینی خود شد و به مدال 

برنز بسنده کرد.
*مهدی اسحاقی تکواندوکار وزن -54 کیلوگرم کشورمان در دومین مبارزه خود برابر 
هدایت مارســتیو از اندونزی قرار گرفت و با نتیجه 23 بر 2 به پیروزی رسید و راهی 
مرحله نیمه نهایی شد.مهدی اســحاقی تکواندوکار وزن -54 کیلوگرم کشورمان در 
مرحله نیمه نهایی به مصاف ولنتین از ازبکســتان رفت و در حالی که از حریف خود 
عقب بود در نهایت با نتیجه 11 بر 7 به پیروزی رســید تا راهی فینال شــود.وی در 
دیدار نهایی با نتیجه 23 بر 5 مقابل حریفی از تاجیکســتان به برتری رسید و مدال 
طالی این وزن را بدســت آورد. این اولین مدال طالی کاروان ایران در این مسابقات 
بود. اســحاقی در دور اول با قرعه استراحت روبه رو شده بود و سپس در اولین مبارزه 

حریف ترکمنستانی خود را با نتیجه 23 بر 3 شکست داده بود.
*مهدی جاللی نماینده وزن -74کیلوگرم که دور اول با قرعه استراحت روبه رو شد و 
سپس حریف الئوسی خود را با نتیجه 22 بر یك شکست داده بود، در دومین مبارزه 
موریسن از فیلیپین را با نتیجه 26 بر 15 شکست داد و به نیمه نهایی رفت.او در این 
مرحلــه به مصاف تکواندوکاری از چین رفت و با نتیجه 21 بر 13 به برتری رســید. 
وی در فینال مقابل تکواندوکار قزاق با نتیجه 5 بر 2 به پیروزی رسید و قهرمان شد.

*مســعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان پس از کســب دو مدال طال توســط 
تکوانــدوکاران گفت: کســب این مدال ها را تبریك می گویم. این آغاز کار ماســت 
و مطمئنــم در روزهای آینده مدال های بیشــتری می گیریــم او در مورد امکانات 
ترکمنســتان نیز گفت: ترکمنســتان امکانات خوبی فراهم کرده و فضا هم از لحاظ 
فرهنگی و ورزشی خوب است. این بازی ها می تواند اردوهای آمادگی برای ورزشکاران 
ما جهت حضور در رقابتهای مهمتر مانند بازی های آسیایی 2۰18 و المپیك 2۰2۰ 
باشد.سلطانی فر در پاسخ به این پرسش که چقدر زمان می برد ما هم چنین امکاناتی 
در ایران داشــته باشــیم، تصریح کرد: امکانات ما به لحاظ سخت افزاری چند برابر 
ترکمنستان است. چون این امکانات تازه ساخته شده به چشم می آید وگرنه امکانات 
ما هم محدود نیســت. ما چند برابر ترکمنستان اســتادیوم های روباز و سر پوشیده 

داریم.
*تیم ملی فوتسال مردان ایران در نخستین دیدار خود صبح دیروز به مصاف تاهیتی 
رفت و با نتیجه پرگل 16 بر یك حریفش را در هم کوبید. گل های تیم ایران را مهدی 
جاوید )4 بار(، احمد اسماعیل پور )3 بار(، فرهاد توکلی )3 بار(، محمد شجری )2 بار( 
و حمید احمدی، علی اصغر حسن زاده، سعید احمدعباسی و حسین طیبی هر کدام 

یك بار موفق به گلزنی شدند.
*در اولین دیدار جوجیتسو کاران کشورمان، محسن حمیدی در مرحله یك هشتم 
نهایی رقابت های وزن منهای 94 کیلوگرم با رقیبی از کشور میزبان به مبارزه پرداخت 
و پس از دریافت دو کارت زرد کم کاری در نهایت با امتیاز 4 بر صفر مغلوب حریف 

شد. 
*نسیم محمدی تنها جوجیتسو کار دیروز بخش بانوان کشورمان که در وزن منهای 
62 مبارزه می کرد پس از شکســت مقابل رقیب تایلندی خود به جدول بازنده ها راه 
پیدا کرده بود در این مرحله نیز مقابل مارال اووزگلی ریوا از کشــور ترکمنســتان با 
نتیجه 3 بر صفر شکســت خورد تا شــانس کسب مدال و حضور در دیدار رده بندی 

را هم از دست بدهد.
*در اولین روز از رقابتهای دوچرخه سواری بازی های داخل سالن آسیا، ایران در ماده 
تیم اســپرینت به رقابت پرداخت که توانست راهی نیمه نهایی شود.ایران در مرحله 
مقدماتی با ترکیب علی علی عســگری، احسان خادمی و محمود پراش رکاب زد که 
رکورد 47 ثانیه و 754 هزارم را به ثبت رســاندند و راهی مرحله نیمه نهایی شدند.
در حین برگزاری این مسابقات، گوینده سالن آن را رکورد خارق العاده عنوان کرد.

*امیرحسین خادمیان در وزن منهای 69 که در مرحله اول با قرعه استراحت روبه رو 
شده بود در مرحله یك هشتم نهایی مقابل نورکالی میرالیف نتیجه را واگذار کرد. 

*مسعود جلیلوند جوجیستو کار کشورمان در وزن بعالوه 94 کیلوگرم که موفق شده 
بود با شکســت ورزشــکار اردنی به مرحله یك چهارم رقابت های وزن خود برسد در 
این مرحله در مقابل محمد علی از پاکستان قرار گرفت و با نتیجه دو بر صفر وی را 
شکســت دهد. وی در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از ترکمنستان به برتری رسید 

و فینالیست شد.
*محمد منصوری در وزن 77 کیلوگرم که با دو پیروزی به مرحله نیمه نهایی رسیده 
بود با شکســت مقابل ال سینا منفردی از لبنان به دیدار رده بندی راه یافت. وی در 
دیدار رده بندی برای کسب مدال برنز در برابر سعود عبداهلل ال حمدی از بحرین قرار 

گرفت و در پایان با نتیجه 6 بر 3 باخت را پذیرفت.
*در روز نخســت رقابت های دوومیدانی بازی های داخل سالن آسیا علی ثمری در 
ماده پرتاب وزنه به میدان رفت و با پرتاب 17/26 متر در پرتاب های مقدماتی موفق 
به راه یابی به جمع برترین های این ماده نشد و به کار خود پایان داد.او در این ماده 
پرتاب های 17/26 و  17/16 را به ثبت رساند.نمایندگان هند، ازبکستان، کره جنوبی، 

چین و عربستان در مرحله بعدی با هم رقابت می کنند.
*اولین روز از مسابقات تنیس برگزار شد و شهرزاد بنی سعید نماینده بانوی کشورمان 
در بخش انفرادی به مصاف حریف تایلندی خود رفت. این تنیس باز در این دیدار با 
نتیجه 2 بر صفر و در 2 ســت با نتیجه 6بر 3 و 6 بر صفر به حریف خود باخت و از 
دور مســابقات کنار رفت.امروز مهتا خانلو حمیدر ضا نداف و امیر واال معدنچی برای 

ایران به میدان می روند.

پنجمین دوره 
بازی های داخل سالن 
و هنرهای رزمی آسیا


