
ورزشی

سرویس ورزشی-
در روزهایی که مدیران کمیته ملی المپیک پاسخ 
قانع کننده ای برای ابهامات مطرح شــده درخصوص 
انتخابات کمیته ندارند، معاون ورزش قهرمانی وزارت 
ورزش می گوید فرد خاصی از ســوی وزارت ورزش و 
کمیته برای ریاست کمیته ملی المپیک انتخاب نشده 

است.
انتخابــات کمیته ملــی المپیک نزدیک اســت اما در 
آستانه این انتخابات مسائل مختلفی وجود دارد که نیازمند 
پاسخگویی شفاف اســت، با این حال مسئوالن کمیته ملی 
المپیک همچنان ترجیح داده اند پاسخ روشنی به این مسائل 

ندهند و سکوت اختیار کنند.
اولین مســئله اینکه کمیته بین المللی المپیک نامه ای 
ارســال کرده مبنی بر اینکــه چرا انتخابات با اساســنامه 
جدید برگزار نمی شود اما مشخص نشد واقعا موضع کمیته 
بین المللی المپیک چه بوده و کمیته ملی المپیک ایران چه 

پاسخی برای آن نامه داشته اند.
خبرگان ورزشی از دیگر مسائلی است که با انتخاب آن 
حرف و حدیث های فراوانی به وجود آمد که مبنای انتخاب 
این افراد چه بوده اســت؟ حتی رفت و آمدهایی هم پس از 
این انتخاب نفرات انجام گرفت که اصال مشــخص نشد چرا 
فردی باید انتخاب شود که بالفاصله بخواهد انصراف دهد. در 
این میان بحث احتمال حضور نداشتن صالحی امیری هم در 
انتخابات مطرح شده که اگر واقعا این اتفاق رخ دهد باید از 
مســئوالن کمیته ملی المپیک پرسید که چرا باید از ابتدا و 
بدون بررسی او را به عنوان یکی از اعضای خبرگان ورزشی 
معرفی کنند که اکنون مشــخص شود ترجیح او حضور در 

پست دیگری غیر از کمیته ملی المپیک است؟
کمیسیون ورزشکاران و اساسنامه جدید

بــا توجه به اینکــه انتخابات طبق اساســنامه قدیمی 
برگزار می شــود، بنابراین خزانه دار هم در انتخابات کمیته 
ملــی المپیک انتخاب می شــود اما از آن طــرف در مورد 

کمیســیون ورزشکاران طبق اساســنامه جدید عمل شده، 
یعنــی این کمیســیون عالوه بر اینکه نفرات خــود را برای 
حضور در انتخابات معرفی کرده حتی هادی ســاعی را هم 
به عنوان عضو هیئت اجرایی انتخاب کرده است. اکنون این 
ســؤال پیش می آید که مجمع چنین چیــزی را می پذیرد 
که اساســنامه جدید را تایید نکرده اما در مورد کمیســیون 

ورزشکاران مطابق اساسنامه جدید رفتار شود؟
چه خبر از آیین نامه!؟

آیین نامه انتخابات کمیته المپیک هم از دیگر مسائلی 
است که حرف و حدیث های زیادی را به همراه داشته است. 
چهار سال پیش که کیومرث هاشمی به عنوان رئیس کمیته 
ملی المپیک انتخاب شــد قرار شــد این آییــن نامه را که 
اعتراضات زیادی به آن وارد شد، اصالح کند. سؤال این است 
که کدام آیین نامه مالک برگــزاری انتخابات آینده خواهد 

بود و چه مواردی از این آیین نامه اصالح شــده است؟ چه 
مواردی در آیین نامه ســابق به عنوان مشکل شناسایی شده 
و چه مواردی اصالح شــده، آیا این اصالحات بر اساس اصل 

بی طرفانه ویرایش شده است؟
به جزء موارد ذکر شــده، ســؤال های زیاد دیگری هم 
پیرامون رویه ها و روش های تعریف شده برای انتخابات پیش 
رو وجود دارد که مســئوالن کمیته ملــی المپیک به جای 

پاسخگویی ترجیح داده اند فعال سکوت کنند.
انتظار می رود کمیته ملی المپیک در آســتانه انتخابات 
پاسخگوی ابهامات طرح شده باشد و با رفع برخی اشکاالت، 
شــفاف ســازی کند تا این انتخابات پیش رو بیشتر از این 
درگیر حاشیه نشود و گمانه زنی ها و ابهامات درباره توافقات 
پشت پرده نیز یک بار برای همیشه روشن و تعیین تکلیف 

شود.

پاسخ داورزنی به ابهامات
در مقابل سکوت مدیران کمیته ملی المپیک، محمدرضا 
داورزنی معاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان در 
مقام پاسخگویی برآمد و توضیحاتی را درخصوص انتخابات 
کمیتــه ملی المپیک ارایه کرد. داورزنی دیروز در حاشــیه 
مجمع انتخاباتی فدراسیون کبدی گفت: بدون تردید کمیته 
ملی المپیک یکی از نهادهای بســیار مهم ورزش کشور در 
عرصه المپیکی و یکی از پایگاه های بسیار مهم در ارتباطات 
بین المللی و حضور قدرتمندانه ما در بازی های المپیک است 

و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
وی تصریح کــرد: درباره اتفاقات اخیر دوســتان ما در 
هیئــت اجرایی کمیته المپیک باید پاســخگو باشــند اما 
آنچه که مــن در بعضی بحث ها می بینم مطرح می شــود، 
واقعا اینطور نیســت که بگوییم بین کمیته ملی المپیک و 
وزارت ورزش از قبل یک نفر را انتخاب کرده اند. آنچه که در 
ورزش کشور در این چهل سال گذشته تبدیل به یک چالش 
جدی شــده، عدم تفاهم بین کمیتــه و وزارت ورزش بوده 
اســت. ما نیاز به انسجام بین این دو نهاد داریم و هر زمانی 
این اتفاق بیفتد، ســود آن را ورزش کشور می برد. به شکل 
کلی می گویــم این صحبت ها که کمیته المپیک مانند یک 
جزیره جداگانه کار کنــد و وزارت ورزش هم برای خودش 
کار کند، تصور اشتباهی است و باید همیشه بین این دو نهاد 
تعامل منظقی وجود داشته باشد که ما در ارتباطات بیرونی 
و دیپلماســی ورزشــی و در حضور قدرتمندانه در میادین 
المپیکی و جهانی این انســجام و نزدیکی است که می تواند 
در اجرای برنامه ها کمک کند. آرزوی موفقیت می کنیم برای 
همه کســانی که در مجمع حضور دارند و امیدوار هستیم با 
انتخابی که صورت می گیرد، شاهد هماهنگی های بیشتری 
بین کمیته المپیک و وزارت ورزش باشــیم. البته این بدان 
معنا نیست که هماهنگی در حال حاضر وجود نداشته باشد 
اما ســمت و سوی حرکت باید انســجام کاملی را به وجود 

بیاورد تا در عرصه های بیرونی مشکل نداشته باشیم.

فریبــرز محمودزاده رئیس کمیته نقل و انتقاالت ســازمان لیگ می گوید که ثبت قــرارداد بازیکنان جدید 
تراکتورسازی در هیئت فوتبال تبریز، نقض صریح قانون است.

محمودزاده رئیس کمیته نقل و انتقاالت ســازمان لیگ به عقد قرارداد 6 بازیکن جدید باشــگاه تراکتورسازی در هیئت 
فوتبال تبریز واکنش نشان داد و گفت: طبق قوانین حقوقی حاکم بر نقل و انتقاالت فیفا و سازمان لیگ دو مرحله اداری برای 
قرارداد وجود دارد؛ مرحله ابتدایی مرحله عقد قرارداد است و مرحله دوم ثبت قرارداد است.وی ادامه داد: مرحله اول فقط بین 
بازیکن و باشگاه صورت می گیرد و هیچ نهاد نظارتی قابلیت کنترل ندارد، اما در مرحله دوم که ثبت است، چه قرارداد و چه 
برگ مشخصات فردی مشمول قوانین صریح آئین نامه ی نقل و انتقاالتی است که هئیت فوتبال در هر استان و سازمان لیگ 
به صورت مشترک باید طبق این قوانین عمل کنند.محمودزاده افزود: زمان شروع نقل و انتقاالت 28 آذرماه است؛ از همین 
رو ثبت قرارداد و برگ مشــخصات فردی که هیئت فوتبال تبریز بین بازیکنان جدید تراکتورســازی در محل هیئت فوتبال 
منعقد کرد، تخلف محض است و بنده به عنوان مسئول کمیته نقل و انتقاالتی سازمان لیگ این قرارداد را در صورتی که ثبتی 

صورت گرفته باشد، ابطال شده می دانم.
رئیس کمیته نقل و انتقاالت ســازمان لیگ با ذکر این نکته که باشــگاه تراکتورســازی همچنان از نقل و انتقال بازیکن 
محروم است، ادامه داد: ثبت قرارداد و ثبت برگ مشخصات فردی جدید بین بازیکنان جدید و باشاه تراکتورسازی از  روز 28 
آذرماه قابلیت ثبت قانونی دارد و همه مراحل اداری باید از تاریخ 28 آذرماه یعنی روز سه شنبه اقدام کنند. متاسفانه باشگاه 
تراکتورســازی تا ساعت 24 روز 27 آذرماه باشگاه تراکتورسازی محروم است و در اثر ناآگاهی صورت گرفته آنها مبادرت به 

ثبت قرارداد با بازیکن های جدید کرده اند که اصوال این قراردادها باطل است. 

تخلف آشکار هیئت فوتبال تبریز

رئیس مرکــز نظارت بر تیم هــای ملی گفت: 
بازی های آسیایی در شهرها و حومه های مختلف 
برگزار می شود و ما حتی نمی توانیم یک رشته را 

هم حذف کنیم.
اصغــر رحیمی در گفت وگــو با خبرنگار ورزشــی 
خبرگزاری فارس، درباره نشســت سرپرســتان تیم های 
شرکت کننده در بازی های آسیایی 2018 اظهار داشت: 
این مســابقات عالوه بر دو شــهر جاکارتا و پالمبانگ در 
حومه ها نیز برگزار می شود. کاروان ما هم در تمام مناطق 
ورزشکار دارد و این موضوع برای کشورهایی که بیش از 
500 نفر را اعزام می کنند مثل ایران مشکل ســاز خواهد 
بــود. بنابراین نمی توانیم بگوییم حتی در یک حومه هم 

ورزشکاری اعزام نمی کنیم. 
وی افزود: در جاکارتا دهکده ورزشــکاران ســاخته 
شــده اما در پالمبانگ یک مجتمــع دارند و در حومه ها 
نیز هتل ها پذیرای ورزشــکاران خواهند بــود. بنابراین 

کار نظارت ســخت تر خواهد شد. به عنوان مثال فوتبال 
مــردان در یکــی از حومه ها برگزار می شــود که 300 
کیلومتر فاصله دارد. ورزشــکاران نیز در هتل مســتقر 
خواهند شد. به همین دلیل نمی توانیم بگوییم فوتبال را 
حذف می کنیم. البته این موضوع کار را برای میزبان هم 
ســخت تر می کند. وقتی 10 هزار ورزشکار در شهرهای 

مختلف باشند مسائل پرواز در راه هم مطرح می شود. 
رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی درباره تغییراتی 
که در حذف و اضافه شدن برخی ماده ها صورت گرفته، 
تصریــح کرد: اگر ما بتوانیم عنــوان پنجمی دوره قبل را 
تکرار کنیــم، کار بزرگی انجام داده ایــم. در حالت کلی 
تغییراتی که ایجاد شــده به ضرر ماست. به عنوان مثال 
در کوراش ماده های ســنگین وزن را حذف کردند که ما 
شانس مدال داشــتیم. البته این موضوع فقط مربوط به 
ایران نیست اما در حالت کلی تغییرات به نفع ما نخواهد 

بود.

رحیمی: تغییرات صورت گرفته در بازی های آسیایی به ضرر ورزش ماست
سرپرســت باشگاه پرسپولیس گفت: در سفر به ترکیه به موفقیت های خوبی دست پیدا کردیم که محصول 

حمایت ها و تالش های بسیاری است.
حمیدرضا گرشاسبی در گفت وگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: زمانی که رئیس جمهور محترم ترکیه 
به کشورمان سفر کردند، سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان اختالف پرسپولیس با باشگاه ریزه اسپور را با ایشان مطرح و 
مقرر شد برای رفع مشکل و اختالف، پیگیری الزم صورت گیرد که در راستای همین جلسه، همراه با اعضای کمیته حقوقی 

و بین الملل به ترکیه سفر کردیم.
سرپرست باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: سفر ما نیز با سفر آقای رئیس جمهور و گروه همراه برای شرکت در اجالس 
فوق العاده ســران عضو ســازمان همکاری اسالمی به ترکیه همراه شد که شــرایط خوبی را برای پیگیری های ما ایجاد کرد. 
گرشاســبی افزود: در این ســفر چهار روزه، طی چند نوبت با مقام ها و مسئوالن باشگاه ریزه اسپور تشکیل جلسه دادیم و در 
نهایت به توافق های خوبی رسیدیم. درباره جزئیات این توافق در روزهای آینده خبرهای خوبی خواهیم داشت ولی به طور قطع 

حاصل تمام این تالش ها آن خواهد بود که مشکالت پیش رو و سوء تفاهم های پیش آمده مرتفع خواهد شد.
درخصوص پرونده ریزه اسپور و پرسپولیس باید گفت که این پرونده دو وجه متفاوت دارد. یک بخش آن مذاکرات باشگاه 
پرسپولیس با ریزه اسپور درباره شکایت این باشگاه است و بخش دیگر هم مسئله محکومیت فیفا به دلیل نقض قوانین است. 
ممکن است پرسپولیسی ها بتوانند رضایت ریزه اسپور را کسب کرده و از جریمه مالی کم کنند یا آنرا با شرایط خاصی به 
ریزه اسپور بدهند؛ اما درباره اینکه بتوان رای فیفا را شکست بعید به نظر می رسد. چرا که فیفا رای را به خاطر نقض قوانین 

خودش صادر کرده است و این موضوع ربطی به بازپس گیری شکایت ریزه اسپور ندارد.

نتیجه سفر و رایزنی های چهار روزه مدیران پرسپولیس در ترکیه چه بود؟!

تکلیف کمیسیون ورزشکاران و اساسنامه جدید چه می شود؟!

سکوت مدیران کمیته ملی المپیک در قبال ابهامات
داورزنی: به دنبال تفاهم هستیم ولی گزینه ای برای ریاست نداریم

* محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در پایان مجمع انتخاباتی 
فدراسیون کبدی، زمان برگزاری انتخابات فدراسیون چوگان را اعالم کرد. طبق اعالم داورزنی، انتخابات ریاست 

فدراسیون چوگان روز یکشنبه 10 دی ماه برگزار خواهد شد. 
* مجمع انتخابات ریاســت فدراسیون کبدی صبح دیروز با ریاست محمدرضا داورزنی، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش 
و جوانان و حضور شــاهرخ شــهنازی، دبیرکل کمیته ملی المپیک و اعضای مجمع در محــل آکادمی ملی المپیک برگزار 
شــد.علیرضا رحیمی، روح اهلل رمضانی، رمضانعلی دولو، عباس خواجه اورسجی و محمدرضا جواهری 5 کاندیدای انتخابات 
ریاست فدراسیون بودند که در ابتدای این انتخابات دولو و رمضانی از حضور در انتخابات انصراف دادند.در نهایت عباس خواجه 

اورسجی با 33 رای به عنوان رئیس جدید فدراسیون کبدی انتخاب شد. رحیمی نیز صاحب 8 رای شد.
* در شــرایطی که ثبت نام از نامزدهای انتخابات فدراسیون بسکتبال امروز به پایان می رسد دیروز سه مدیر 
دیگر وارد عرصه رقابت شدند که در میان آنها جواد داوری ملی پوش سابق بسکتبال ایران و رئیس هیئت استان 
اصفهان نیز حضور داشــت و به طور رسمی وارد رقابت انتخاباتی شد.به جز داوری که چهاردهمین نفر ثبت نام 
کرده در انتخابات بود، مازیار ناظمی، محمدحسین جعفری انصاری، کرم اهلل علی مرادی، رامین طباطبایی، حسن 
میرزا آقابیک، محمدرضاعلی، یوســفی صادقلو، حمید گرامیان، نعیمه ظفر، داریوش سلیمی، مازیار صبحی، 

همایون ایزدپناه و مهرداد هاشمی نیز برای انتخابات ثبت نام کرده اند.

* تیم فوتبال پنج نفره کشورمان با صعود به دیدار نهایی رقابت های قهرمانی آسیا، سهمیه حضور در جام جهانی را کسب کرد. 
تیم فوتبال پنج نفره ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا که در مالزی در حال برگزاری است، مقابل تایلند به 
پیروزی رسید. این مسابقه در وقت عادی و اضافه با تساوی یک بر یک خاتمه یافت، اما ملی پوشان ایران در ضربات پنالتی و 
با نتیجه 4 بر 3 حریف خود را شکست داده و سهمیه مسابقات جام جهانی را کسب کردند.در دیگر دیدار این مرحله چین 
برابر کره جنوبی به پیروزی رسید تا در فینال برابر ملی پوشان ایران قرار بگیرد. ایران پیش از این مقابل کره جنوبی و مالزی 

به برتری رسیده بود. دیدار ایران و چین امروز برگزار خواهد شد.
* نشریه فوربس اقدام به طبقه بندی ۲۵ ورزشکار جهان بر مبنای میزان درآمد کرده است. در این بین مایکل 
جردن بسکتبالیست آمریکایی که به سبب بســتن قرارداد ۲۴ میلیارد دالری اش با شبکه ESPN و TNT ثروت 
هنگفتی به دست آورد در صدر قرار گرفته است. مایکل جردن در این طبقه بندی با 1/8۵ میلیارد دالر تا سال 
۲017 ثروتمندترین ورزشکار تاریخ است. گلف باز مشهور آمریکایی یعنی تایگر وودز با 1/7 میلیارد دالر در رده 
دوم قرار گرفته و آرنولد پالمر، گلف باز با 1/۴ میلیارد دالر سوم است.در این رده بندی دیوید بکام با 800 میلیون 
دالر در جایگاه هشتم قرار دارد، کریستیانو رونالدو ســتاره پرتغالی رئال مادرید با 7۲۵ میلیون دالر در رده 
دوازدهم قرار گرفته است و لیونل مسی ستاره آرژانتینی بارسلونا با ۶00 میلیون دالر در جایگاه شانزدهم است 

که ۳ فوتبالیستی هستند که در بین ۲۵ ورزشکار ثروتمند جهان قرار دارند.

خواندنی از ورزش خواندنی از ورزش 

باشگاه نفت تهران نقره داغ شد
رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال گفت: باشگاه نفت 
برای پرداخت مطالبات علی کریمی و دستیارانش 30 روز فرصت دارد در غیر این 
صورت کسر امتیاز شامل حالش خواهد شد.روزبه وثوق احمدی در خصوص رأی 
پرونده شــکایت علی کریمی و دستیارانش از تیم فوتبال نفت تهران گفت: طبق 
احکام صادر شــده باشگاه نفت به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 200 میلیون تومان 
به علی کریمی محکوم شده است. پرونده علی کریمی مشابه پرونده مانوئل ژوزه 
و دستیارانش با باشگاه پرسپولیس است که آن موقع پرسپولیس با نقض قوانین 
قرارداد را فسخ کرده بود و فیفا این تیم را با مبالغ سنگینی جریمه کرد.همچنین 
به دلیل شــکایت علیرضا امامی فر از این باشگاه، نفتی ها باید مبلغ 225 میلیون 
تومــان هم به او بپردازند. همچنین این باشــگاه به پرداخت 108 میلیون تومان 
به آرمان بیابانی آنالیزور تیم نفــت باید بپردازد.وی ادامه داد: همچنین به دلیل 
شکایت محمدرضا مهران پور مربی فصل گذشته این باشگاه، نفتی ها باید مبلغ 44 
میلیون 800 هزار تومان هم به این مربی بپردازند. وثوق  احمدی خاطرنشان کرد: 
باشــگاه نفت برای اعتراض به اســتیناف یک هفته فرصت دارد و پس از قطعیت 
رأی، این باشــگاه باید ظرف مدت 30 روز این مطالبــات را بپردازد در غیر این 

صورت جرائم بعدی نظیر کسر امتیاز، گریبان این باشگاه را خواهد گرفت.
تاج: رأی کریمی ارتباطی به مالقاتش با من ندارد

رئیس فدراســیون فوتبــال تأکید کرد که رأی صادر شــده علی کریمی در 
شــکایت این مربی از باشــگاه نفت ارتباطی به مالقات آنها نداشته است.مهدی 
تاج در خصوص اینکه برخی می گویند محکومیت باشگاه نفت تهران به پرداخت 
غرامت دو میلیارد و دویســت میلیون تومانی بی ارتباط با جلســه او با کریمی و 
عذرخواهی سرمربی پیشــین نفت نبوده، اظهار داشت: رأی صادر شده از سوی 
کمیته تعیین وضعیت علی کریمی کامــاًل قانونی بوده و ارتباطی به مالقاتش با 
من ندارد. کریمی در آن جلســه هیچگونه عذرخواهی از من نکرد. او به جلســه 
آمد، صحبت هایی در خصوص برخی مسائل داشت و ما هم توضیحاتی دادیم.وی 
تصریح کرد:  رأی کریمی منطبق با قوانین فیفاســت و هر کســی که در فوتبال 
حضور و کوچکترین اطالعی از قوانین داشــته باشد، می داند که فسخ یک طرفه 
عواقبی دارد. رئیس فدراسیون فوتبال گفت: اینکه رأی کریمی را به مالقات او با 
من ارتباط می دهند، کاماًل تکذیب می کنم و باید بگویم این رأی مطابق با قانون 
بوده است. این حق هم برای باشگاه نفت وجود دارد که به این رأی اعتراض کند. 
تاج خاطرنشــان کرد: از تمام افرادی که نکته ای به ذهنشان می رسد می خواهم 
مسائل را به ما انتقال بدهند و فدراسیون فوتبال از این موضوع استقبال می کند.

اعالم زمان مراسم ترحیم پیشکسوت داوری فوتبال
مراســم تشــییع پیکر محمد صالحی، پیشکســوت جامعه داوری که روز 
پنجشنبه هفته گذشته دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت، امروز از 
ساعت 9 صبح در ورزشــگاه شیرودی آغاز و  سپس پیکر این مرحوم در بهشت 
زهرا به خاک سپرده می شود.مراسم یادبود زنده یاد صالحی از سوی کمیته داوران 
و هیئت فوتبال استان تهران، روز دوشنبه از ساعت 17:30 تا 18:30 در مجتمع 

فرهنگی سیدالشهدا واقع در میدان هفتم تیر، خیابان مفتح برگزار می شود.
آخرین اخبار نقل و انتقاالت نیم فصل لیگ برتر

*شش بازیکن جدید تیم تراکتورسازی که به تازگی به این تیم پیوسته اند، عصر 
دیروز با حضور در محل هیئت فوتبال اســتان آذربایجان شرقی قراردادشان را با 
سرخپوشان تبریزی ثبت کردند.امید عالیشاه، احسان پهلوان، مهدی مهدی پور، 
دانیال اسماعیلی فر، قائم اسالمی خواه و رضا شربتی؛ شش بازیکنی هستند که تا 

پایان خدمت سربازی شان با تراکتورسازی قرارداد بسته اند.
*علی هلیچی که در لیست مازاد فراز کمالوند قرار داشت، دیروز پس از برگزاری 
جلسه ای با وی و مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان، رسماً از این تیم جدا شد. 
فراز کمالوند قرار است چند بازیکن دیگر  را هم از تیمش کنار بگذارد، بازیکنانی 
مثل ناصر ساالری، عزیز معبودی و محسن حمیدی نفراتی هستند که کمالوند 
تمایلی برای حفظ آنها ندارد.محمد شــادکام، مهاجم صنعت نفت آبادان هم در 
لیســت مورد نظر کمالوند برای نیم فصل دوم قرار ندارد.نفت آبادان پیش از این 

سوشا مکانی و طالب ریکانی را به خدمت گرفته بود.
* فیروز کریمی که پس از حضورش در گســترش فوالد همچنان به دنبال ایجاد 
تغییرات در این تیم است، سعید رمضانی و ناصر فرشباف را به جمع دستیارانش 
اضافه کرد.رمضانی ســابقه نشســتن بر روی نیمکت مشکی پوشــان به عنوان 
سرمربی موقت را دارد و فرشباف هم از بازیکنان تبریزی سال های دور تیم های 

تراکتورسازی و سپاهان بود.
* حسن بیت سعید که از مدت ها قبل خواهان جدایی از استقالل شده بود، دیروز 
با حضور در این باشگاه قراردادش را با آبی پوشان فسخ کرد. گفته می شود مقصد 
بعدی این بازیکن فوالد خوزستان خواهد بود.نکته قابل توجه اینکه بیت سعید در 
تمرینات اخیر اســتقالل کارهای اختصاصی انجام می داد و در تمرینات گروهی 

حضور نداشت.
*محســن بنگر و هاشــم بیگ زاده 2 بازیکن تیم نفت به دلیل شرایط نامناسب 
تیم نفت چند روزی است در تمرینات این تیم شرکت نمی کنند. این دو بازیکن 
خواســتار روشن شدن وضعیت شان هســتند و در صورتی که این شرایط ادامه 
داشــته باشد از تیم نفت جدا خواهند شد. آنطور که شنیده می شود بیک زاده 

قصد دارد راهی تیم ذوب آهن شود.
* حمیدرضا گلزاری هافبک تیم فوتبال فوالد قراردادش را با این تیم فسخ کرد 
به صورت رسمی از فوالد جدا شد.فوالدی ها در نقل و انتقاالت زمستانی فعالیت 

زیادی نداشته اند و تا کنون تنها یک بازیکن از این تیم جدا شده است.
* جــوردی آلمیــدا، دروازه بــان برزیلی که بامداد شــنبه جهت پیوســتن به 
تراکتورسازی وارد تبریز شد دیروز در تمرینات حضور یافت که هواداران استقبال 
گرمــی از این بازیکن انجام دادند و به شــدت وی را مورد تشــویق قرار دادند. 
آلمیدای برزیلی 24 ســاله که ســابقه بازی برای واسکودوگاما برزیل را در لیگ 
ســری A این کشــور دارد، در صورت موفقیت در تست های پزشکی ایفمارک، 

قرارداد خود را با تراکتورسازی امضا خواهد کرد.
* شهاب کرمی که با پیوستن به جمع پرسپولیسی ها در میانه های لیگ قبلی 
به همراه این تیم موفق به قهرمانی در لیگ برتر شده بود در انتهای لیگ از این 
تیم جدا شــد تا با تیم قرمزپوش دیگری در لیگ برتر حضور کند.او مدتی پس 
از آغاز بازی های لیگ هفدهم به عضویت سپیدرودی ها درآمد و برای این تیم 
به میدان رفت اما در نهایت نتوانســت با این تیم ادامه دهد و پس از حدود نیم 
فصل به دلیل آنچه مشکالت مالی عنوان شد از جمع سپیدرودی ها جدا شد تا 

در ادامه بازی های لیگ برتر با پیراهن تیم دیگری در میدان حضور پیدا کند.

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
ســرتن چوک مربی تیم فوتبال پرســپولیس از کادر فنی این تیم جدا شد 
و طی روزهای آینده برای ادامه فعالیت  مربیگری به کرواســی بازخواهد گشت.  
چوک قرار اســت پس از بازگشــت به کرواسی به عنوان مدیر تیم های ملی این 

کشور در رده پایه فعالیت کند.
پس از جدایی چوک، از باشگاه پرسپولیس خبر رسید که زالتکو ایوانکوویچ 

برادر برانکو سرمربی این تیم به عنوان مربی پرسپولیس انتخاب می شود.
زالتکو در لیگ پنجم ســرمربی برق شیراز بود و کارنامه بسیار بدی از خود 
به جای گذاشت و برق شــیراز اولین و  آخرین تجربه سرمربی گری او در سطح 
اول فوتبال یک کشور شد. زالتکو به غیر از این تجربه در چند تیم درجه چندم 
هم دســتیار بوده و هیچ گاه در سطح اول فوتبال  حضور نداشته است. در همان 
مقطع هم که زالتکو سرمربی برق شد بر اساس سفارش  برادرش بود که آن زمان 

هدایت تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده داشت.
بررســی کارنامه فنی زالتکو نشــان می دهد که وی از شایستگی فنی برای 
رسیدن به نیمکت پرسپولیس بهره مند نیست و اگر امروز مربی پرسپولیس شده 
تنها و تنها به دلیل حضور برادرش در این تیم است، وگرنه اگر برانکو نبود او از 

یک کیلومتری باشگاه بزرگی چون پرسپولیس نیز نمی توانست رد شود!
بدون تردید در این گزینش به تنها چیزی که توجه نشده، شایسته ساالری 
اســت و روابط جای ضوابط را گرفته است. بهتر است مدیران پرسپولیس خیلی 
شفاف بگویند که اگر پای تمدید قرارداد با برانکو در میان نبود، حاضر می شدند 

چنین باجی را به سرمربی تیمشان بدهند؟!
البتــه ماجرای فامیل و فامیل بازی یا همان ژن خوب در فوتبال ایران تنها 
مختص به پرسپولیس نیست. در استقالل، وینفرد شفر سرمربی آلمانی این تیم 
پســرش را به عنوان آنالیزور انتخاب کــرده، تونی اولیویرا در زمان حضورش در 
تراکتورســازی، آقازاده اش را آنالیزور کــرد و وینگو بگوویچ هم در یک مقطع از 

پسرش در کادر فنی خود استفاده کرد. 
تمام این انتخاب ها نشان دهنده پائین بودن سطح مدیریت در فوتبال ماست 
و گرنه مدیری که کارش را بلد و به اصولش پایبند باشد، چرا باید با درخواست 

غیرمعقول سرمربی تیمش موافقت کند؟!  

رد پای ژن خوب 
این بار در پرسپولیس!

صفحه 9
یک شنبه ۲۶ آذر ۱۳9۶ 

۲۸ ربیع االول ۱۴۳9 - شماره ۲۱۷9۴

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
117115124101438. نفت  مسجدسلیمان

2179622718933. بادران تهران
3179351912730. نساجی مازندران
4178631711630. برق جدید شیراز

5177821910929. خونه به خونه
6178451813528. اکسین البرز
7178451512328. فجر سپاسی
8178362215727. مس کرمان

9166731915425. ملوان انزلی 
321-10175661417. گل گهرسیرجان

11175482020019. شهرداری ماهشهر
119-12164751516. مس رفسنجان

518-13174671823. ایران جوان بوشهر
618-14174671218. ماشین سازی تبریز

718-15174671320. آلومینیوم اراک
914-16173591120. شهرداری تبریز

1310-171791023 17. صبای قم  
203-314525-1817. راه آهن تهران

جدول رده بندی لیگ دسته اول- جام آزادگان

برنامه هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال
چهارشنبه ۲9 آذر 1۳9۶

*سایپا تهران ..................................................................... کاله مازندران )ساعت 15(
*شهرداری تبریز ................................................................ پیکان تهران )ساعت 15(
*رعد پدافند کاشان ......................................................... سارویه ساری )ساعت 15(
*خاتم اردکان .............................................................................. شمس )ساعت 15(
*شهرداری ارومیه ............................................................... هاوش گنبد )ساعت 15(

جدول رده بندی لیگ برتر والیبال

تیمردیف
تعداد مسابقه

امتیاز
بازیباختبرد

1133-11بانک سرمایه1

1011125شهرداری تبریز2

741121سایپا3

731020پیکان تهران4

551017کاله مازندران5

561117شهرداری ورامین6

471113سارویه ساری7

471112خاتم اردکان8

471112شمس9

461011هاوش گنبدکاووس10

371011شهرداری ارومیه11

-1111-رعد پدافند کاشان12

برنامه هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال 

جمعه یک دی 1۳9۶
*سپیدرود رشت ..................................................................... نفت تهران)ساعت 15(
*سایپا  ............................................................................................  سپاهان)ساعت 15(
*پدیده .......................................................................................  پیکان)ساعت 15:45(

یکشنبه ۳ دی 1۳9۶
* ذوب آهن ........................................................................ مشکی پوشان )ساعت 15(
*تراکتورسازی..........................................................  استقالل خوزستان )ساعت 15(
*پارس جنوبی جم  . ...........................................................گسترش فوالد)ساعت 15(
*فوالد  .......................................................................................  پرسپولیس)ساعت 15(
*استقالل ..............................................................  صنعت نفت آبادان)ساعت 17:30(

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
11511312762136. پرسپولیس

21585223111229. پارس جنوبی جم
3157621712527. فوالد
4157441510525. پیکان
323-5156541518. سایپا

121-6156361617. نفت آبادان
715555119220. استقالل

620-8156271319. گسترش فوالد
9154742119219. ذوب آهن

10156632516918. پدیده
317-11154561518. تراکتورسازی

515-12153661419. سپاهان
1014-13153571121. استقالل خوزستان

1113-1415348920. نفت تهران
612-15153391319. سپیدرود رشت
118-1615159920. مشکی پوشان

جدول رده بندی لیگ برتر- جام خلیج فارس

یکشنبه ۲۶ آذر
فوتبال هفته 1۶ اللیگا اسپانیا

* بارسلونا .................................... دیپورتیوو الکرونیا )ساعت 23:15 - شبکه سه(
 فوتبال لیگ هلند 

*آلکمار ........................................................... آژاکس )ساعت 17 – شبکه ورزش(
فوتبال هفته 18 لیگ برتر انگلیس

* بورنموث .................................................. لیورپول )ساعت 20 – شبکه ورزش(
دوشنبه ۲7 آذر

فوتبال جام حذفی ایران
*استقالل ...................................... ایران جوان بوشهر)ساعت: 16:20 - شبکه سه(

لیگ برتر بسکتبال
*دانشگاه آزاد ........................ شهرداری تبریز)ساعت 16 – شبکه ورزش(

برنامه هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال ایران

دوشنبه ۲7 آذر 1۳9۶
*دانشگاه آزاد ................................................................. شهرداری تبریز )ساعت 16(
*پدافند رعد خوزستان ..................................................... نیروی زمینی)ساعت 16(
*پاالیش نفت آبادان ............................................................ مهرام تهران)ساعت 16(
*یس آل گرگان ................................................... پتروشیمی بندر امام )ساعت 16(

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختبردبازیتیم

112120109279030224. پتروشیمی بندرامام

21293101780820921. شهرداری تبریز

312849618768520. پاالیش نفت آبادان

4118386175011119. مهرام تهران

1516-51156697712. دانشگاه آزاد

3116-61156769800. نیروی زمینی

26515-712397861051. یس آل گرگان

25113-812111733984. پدافند  خوزستان

13812-911110707845. شهرداری گرگان

جدول رده بندی لیگ برتر بسکتبال

احراز پســت ریاست  نامزدهای  اســامی 
فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین اعالم 

شد.
با پایان یافتن مهلت رسمی ثبت نام، اسامی 9 نفر 
که برای احراز پست ریاســت فدراسیون ورزش های 
جانبازان و معلولین اقدام کرده اند، اعالم شــد. اسامی 
نفرات یاد شده جهت طی مراحل الزم به وزارت ورزش 
و جوانان ارسال و پس از تایید توسط این وزارت، برای 
حضور در انتخابات نهایی می شوند.انتخابات فدراسیون 
ورزش های جانبازان و معلولین نیمه بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد. نکته مهم این است که در بین افراد ثبت نام کننده 
نام محمود خسروی وفا رئیس کنونی این فدراسیون و کمیته ملی پارالمپیک دیده نمی شود. خسروی وفا بیش از سه دهه است 
که ریاســت فدراسیون جانبازان و معلولین را بر عهده دارد. آن طور که شــنیده می شود خسروی وفا قصد دارد برای ریاست 

انتخابات کمیته ملی پارالمپیک که در بهمن ماه برگزار خواهد شد ثبت نام کند.
اسامی نامزدهای انتخابات فدراسیون جانبازان و معلولین به شرح زیر است: محمدرضا باباگلیان، غالمحسین غنی،کرم اهلل 

علیمرادی، حمیدعلی صمیمی،داود حیدری، ایرج رحمانی، محمد میرزایی جابری، جهانگیر فدایی و عباس باغستانی.

ثبت نام9 نفر برای پست ریاست فدراسیون جانبازان و معلولین
کمیته ملی پارالمپیک برای خسروی وفا در اولویت قرار گرفت

حدیث دشت عشق

 وصیتنامه شهید »حسن گودرزی«
ای انقالب! چه شب ها که برایت نخوابیدم

خدایا! چه شــیرین است لحظه ای که انسان به یاد 
تو جان می دهد و چه گوارا اســت آن زمان که بنده ای 
در راه تو شهید می شود. خدایا من وا قعا شر منده هستم 
چرا که عزیــزان همه رفتند و مــن گنهکار همچنان 
مانــده ام. خدایا! تو شــاهدی که آنقدر شرمســارم که 
قلم نای نوشــتن ندارد. چه شیرین است در ایام محرم 
به ســوی خدا شــتافتن و چه خوش آینه است در ایام 

سوگواری اباعبداهلل جان را به جان آفرین تسلیم کردن.  خدایا! من آن روز که لباس 
مقدس پاسداری را پوشــیدم با آنکه  لیاقت آن را نداشتم اما با تو پیمان بستم که 
تا آخرین نفس به امام عزیز و اســالم وفادار بمانم و ســرانجام جانم را فدای انقالب 
اسالمی کنم.  خدایا! تو را سپاس می گویم که مرا در عصر انقالب و دگرگونی آفریدی 
و وجود مقدس حضرت امام خمینی را بر ما ارزانی داشتی. پیامی برای امت حزب اهلل 
دارم که پشتیبان والیت فقیه باشید و از امام عزیز دفاع کنید. نکند به خاطر دو روز 
دنیایی امام را تنها بگذارید که در آن صورت اباعبداهلل را تنها گذاشته ا ید. به روزهای 
عاشــورایی اباعبداهلل بیندیشــید که یارانش چگونه از همدیگر سبقت می گرفتند و 
برای شهادت لحظه شماری می کردند.  شما به اسالم فکر کنید و به این صف طویل 
دشمن که با تمام توان در مقابل اسالم ایستاده است بیندیشید. نکند به خاطر بعضی 
کمبودها دســت از امام و اسالم بردارید. اگر امروز دست از یاری اسالم برداریم فردا 
در مقابل نسل آینده زیر سوال خواهیم رفت. بدانید که اگر دین خدا را یاری کنید 

خدا شما را یاری می کند.»ان تَنُصرواهلل یَنُصرکم و یَُثِبت اَقداَمکم«.

پیکارهای کشــتی فرنگی جام باشگاه های جهان 
بهترین فرصت برای برخی مدعیان جوان و کم تجربه 
 بود تا برابر فرنگــی کاران نامــدار داخلی و خارجی 

صف آرایی کنند.
 رقابتهای کشــتی فرنگی جام باشگاه های جهان جمعه 
شــب گذشــته با قهرمانی تیم بیمه رازی در شهر اصفهان به 
پایان رسید. مسابقاتی که با حضور 10 تیم باشگاهی خارجی 
از کشورهای روســیه، ترکیه، ارمنستان، گرجستان، اوکراین، 
مجارستان، قرقیزستان، رومانی، یونان و تاجیکستان و سه تیم 
ایرانی ســیناصنعت ایذه، بیمه رازی اصفهان و شهدای مدافع 
حرم قم در قالب چهار گروه پیگیری شد. حسین مالقاسمی، 
عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی که با حضور در 
سالن مسابقات از نزدیک شاهد پیکار مدعیان بود در خصوص 
این رقابتها اظهار داشت: سوای تمامی بحث های فنی و کمیت 
و کیفیت تیم های حاضر در این رقابتها باید به یک نکته بسیار 
مهم در برگزاری این قبیل مســابقات در ایران اشاره کرد که 
آن هم فراهم شــدن فرصتی برای شاخ به شاخ شدن جوانان 
فرنگی کار با بزرگان داخلی و خارجی است. وی افزود: فرنگی 

دارنده دو مدال طالی المپیک و دو طال و یک  نقره جهان با با بیان اینکه هدفش کسب سومین طالی المپیک 
است، گفت: تمام تمرکزم بر رسیدن به سومین طالی المپیک معطوف شده است.

رومن والسوف پس از قهرمانی تیمش در کشتی  فرنگی جام باشگاه های جهان در اصفهان درباره حضورش در این رقابت ها 
گفت : تجربه خیلی خوبی بود و از حضور در این رقابت ها راضی هستم. از همه مهم تر اینکه دیدن تماشاگران ایرانی لذت خاصی 
دارد و هر کشتی گیری دوست دارد مقابل تماشاگران ایرانی کشتی بگیرد.دارنده مدال های طالی المپیک و جهان درباره ارزیابی 
خود از حریفان ایرانی اش خاطر نشــان کرد: همه کشــتی گیران ایرانی ســطح خوبی دارند و جزو عنوان داران جهان محسوب 
می شوند اما می خواهم بگویم سعید عبدولی، کشتی گیر خاصی است. همیشه مقابل او کشتی های سختی گرفتم و برای او آرزوی 
موفقیت می کنم. والسوف درباره دوستی اش با حمید سوریان و دیدار با او خاطرنشان کرد: سوریان کشتی گیر بزرگی است و قلب 

روسیه با کشتی گیران درجه سوم خود به ایران آمد

والسوف: آرزو داشتم روزی مانند سوریان شوم

کاران جــوان و کم تجربه ما در این دوره از رقابتها توانســتند، 
مجالــی برای عرض اندام و جدال با رقبــای باتجربه پیدا کنند 
کــه مطمئنا این میدان بین المللی توانســت بهترین فرصت را 
در اختیار آنها بگذارد. البته در این بین باید به سرشــاخ شــدن 
فرنگی کاران عنوان دار ایرانی با برخی قهرمانان جهان و المپیک 
از کشورهای دیگر اشــاره کرد که این موضوع هم در نهایت به 
سود کشتی ایران است. پیشکسوت کشتی کشورمان در خصوص 
حضور اسپانســرهای مالی نیز گفت: به جرات می توان گفت تا 
زمانــی که چنین رویدادهای بزرگ و مهمی در عرصه کشــتی 
برگزار نشــود، هیچ اسپانسری به راحتی برای ورود به این رشته 
ترغیب نخواهد شد. خوشبختانه مدتهاست کشتی ایران با توجه 
بــه میزبانی رویدادهای بین المللی توانســته گام مثبت در این 

رابطه بردارد و زمینه حضور اسپانسرهای مالی را فراهم آورد.
مالقاســمی در پایان گفت: در ورزش حرفه ای روز جهان 
نمی توان بدون هزینه کردن پیشرفت کرد و با توجه به وضعیت 
و شرایط محدود مالی فدراســیون های ورزشی ما، بهترین راه، 
ترغیب اسپانســرهای مالی برای ورود به ورزش های مدال آور و 

افتخارآفرین مثل کشتی است.

بزرگی دارد. وقتی او برای اولین بار قهرمان جهان شد من فقط 16 سال داشتم و از همان زمان آرزو کردم روزی مانند سوریان 
شــوم اما هنوز هم نتوانسته ام به این هدف برســم. او یک انسان متفاوت و دوست داشتنی است.این فرنگی کار شاخص کشتی 
روسیه درباره شکست سنگین 10 بر صفر تیم باشگاهی روسیه مقابل نماینده ایران در این مسابقات، عنوان کرد: من به خودم 
اجازه نمی دهم در مورد آن تیم قضاوت کنم اما این را می گویم که شما بضاعت کشتی روسیه را در مسابقات جهانی و المپیک 
دیده اید. قدرت و پتانسیل کشتی  روسیه این تیم نبود که در اصفهان دیدید. این تیم فقط برای این مسابقات جمع شده بود و 
کشتی گیران آن حتی جزو نفرات درجه سوم روسیه هم نبودند.دارنده مدال های طالی جهان و المپیک در پاسخ به این سؤال 
که آیا قرار است در المپیک 2020 هم کشتی  بگیرد یا خیر تاکید کرد: تا زمانی که بتوانم کشتی می گیرم و می خواهم در 2020 

هم طال بگیرم. فعال نه برای مربیگری و نه برای ورود به مدیریت ورزشی برنامه ای ندارم و فقط به کشتی گرفتن فکر می کنم.

عضو شورای فنی تاکید کرد

جام باشگاه های جهان مجالی برای خودنمایی فرنگی کاران جوان بود
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