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مسئوالن فدراسیون اقتدار الزم را ندارند
پیشکسوت فوتبال میگوید در سیستم بروکراتیک اداری ،دبیرکل فدراسیون فوتبال نیاز به
حفظ همه نامهها ندارد و تکنولوژی این کار را راحت کرده ...

مدیرکل ورزش و جوانان فارس

فجرسپاسی در یک بازی پرگل
ایران جوان بوشهر را شکست داد

تیم فجر شـهید سپاسـی شـیراز در رقابت هـای فوتبال
دسـته اول کشـور در یـک بازی پـرگل تیم ایـران جوان
بوشـهر بوشـهر را شکسـت داد و پـس از  24هفته یک
پلـه صعود کرد.بـه گزارش حبرنـگار ایرنا ایـن بازی که
از هفتـه بیسـت و چهارم این دیدار ها عصر سـه شـنبه
در ورزشـگاه شـهید آیـت هلل دسـتغیب شـیراز برگـزار
شـد تیـم فجـر بـا ارایه یـک بـازی برتر سـه بـار توپ
را بـه تیـر دروازه و سـه بـار هم تـوپ را به تـور دروازه
حریـف زد.بـازی در شـرایطی آغـاز شـد که هـر دو تیم
بـه ویـژه تیـم میزبان نیـاز بـه پیـروزی داشـتند ضمن
اینکـه این بـازی خانگی برای شـاگردان پیروانی بسـیار
ارزشـنمد بـود تا خـود را از قعـر جدول نجـات دهند.
تیـم ایـران بوجـوان بوشـهر بـر خلاف تیـم فجـر در
نیمه نخسـت بازی منطقی را از خود به نمایش گذاشت و
بـا پاس هـای تک ضـرب و ارسـال تـوپ هـای بلند به
سـمت چپ میزبان سـعی داشـتند به گل برسـند و بارها
از منطقـه خطرنـاک ظاهـر شـدند و گل نخسـت خود را
هـم از همین سـمت به ثمـر رسـاندند.در دقیقه هشـت
بـازی سـجاد فیـض الهـی دروازه میزبـان را از همـان
جایـی بـاز کرد کـه برنامـه داشـتند ،در ادامه بـازی تیم
میهمـان که به خواسـته اش رسـید ه بود بـازی را کنترل
کـرد و تیـم فجـر هـم در ادامه بـرای جبـران گل خورده
 2فرصـت خـوب و یـک تک به تـک را از دسـت دادند و
سـرانجام نیمه نخسـت با برتـری میهمان پایـان یافت.
در نیمه دوم شـاگردان غلام پیروانی که نمی خواسـتند
ایـن بـازی حسـاس را از دسـت بدهنـد بـازی بسـیار
خوبـی را به نمایش گذاشـتند واگـر در زدن ضربات آخر
دقـت بیشـتری مـی کردند مـی توانسـتند در پایـان نیز
بـا گل های بیشـتری بـازی را به سـود خود تمـام کنند.
در دقیقـه  54فجـری هـا مـزد برتـری خو د را بـا ضربه
حامـد حیـدری گرفتنـد و ایـن بازیکـن بـا یـک ضربـه
دقیـق گل مسـاوی را درون دروازه ایران جـوان جای داد
.در ادامـه برتـری فجری هـا در قایـق  56 ، 44و  69به
ترتیـب ضربـات سـعید زارع  ،علی غالمرضاپـور و حامد
حیـدری بـه تیـر دروازه تیم ایـران جوان اصابـت کرد تا
فجـری هـا نتواند بـه گل پیروزی برسـند.
در دقیقـه  54حسـن شـجاعی مدافـع ایـران جـوان با
اشـتباه دروازه تیـم خـودرا بازکـرد تا فجری هـا به یک
پیـروزی خـوب دسـت یابند.
در دقیقـه  91در ادامـه برتـری فجـری ها سـهراب ولی
در مصـاف تـک بـه تـک دروازه ایـران جـوان را بـرای
سـومین بـار بازکـرد .امـا ایـن پایـان کار نبود چـرا که
ضربـه مهـدی قائـدی یکـی از گل هـا را جبـران کرد و
در نهایـت ایـن بازی خـوب با نتیجه سـه بر  2به سـود
میزبـان پایـان یافت .

ورزش

ورزش و جوانان فارس در بسیاری از
حوزه ها برتر کشور است

مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان فــارس گفــت :بــا
توجــه بــه اقدامــات صــورت گرفتــه  ،فــارس هــم در
حــوزه ورزش و هــم در حــوزه جوانــان رتبــه نخســت
کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ورزش و جوانــان فــارس ،
حیدرعلــی کامیــاب صبــح دیــروز در مجمــع عمومــی
و ســاالنه هیــأت ورزشهــای همگانــی اســتان فــارس
کــه بــا حضــور امیــر مجــدآرا رئیــس فدراســیون
ورزشهــای همگانــی برگــزار
شــد اظهــار داشــت :امــروز اســتان
فــارس در بخــش ورزش همگانــی از
اســتانهای موفــق و برتــر کشــور
اســت و همــواره میزبــان برنامههــای
ملــی و بینالمللــی در شهرشــیراز و
اســتان فــارس بــوده اســت.
کامیــاب بــا قدردانــی از تالشهــای
صــورت گرفتــه توســط ســیروس
پاکفطــرت رئیــس هیــأت
ورزشهــای همگانــی اســتان فــارس
بیــان کــرد :مهمتریــن اولویــت در
ورزش توجــه بــه ورزش همگانــی
و خدمــت بــه مــردم بــرای ارتقــای
ســامت آنــان اســت.
وی گفــت :بــرای توســعه ورزشهــای
همگانــی اقدامــات خوبــی در
ســالهای گذشــته شــده بــه طــوری کــه تنهــا در
یکســال گذشــته  130مــکان ورزشــی در روســتاها و
شهرســتانها بــرای ورزش ســاخته شــده اســت.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان فــارس بــا اشــاره
بــه اینکــه در تمــام هیأتهــای ورزشــی رشــته
کمیتــه همگانــی فعــال اســت خاطرنشــان کــرد :بــرای
توســعه ورزش همگانــی ســاخت و ســازهایی صــورت
گرفتــه و  240هــزار مترمربــع فضــای سرپوشــیده در
یــک ســال گذشــته بــه ســرانه ورزشــی اســتان فــارس
افــزوده شــده اســت.
کامیــاب بــه مســئوالن و فعــاالن ورزشهــای
همگانــی توصیــه کــرد :امــروز بایــد کمــک کــرد تــا
در بخــش نــرم افــزاری ورزش همگانــی و توســعه
آن در روســتاها و شــهرها شــاهد خــاک خــوردن

ســالنهای ورزشــی نباشــیم و بیشــترین بهــره را از
آن ببریــم .
مدیــرکل ورزش و جوانــان فــارس خاطرنشــان کرد :در
ســاخت جادههــای ســامت نیــز برنامهریــزی ویــژه
شــده و تنهــا در یکســال گذشــته در شهرســتانهای
جهــرم ،خفــر ،الر ،خرامــه ،سروســتان ،کــوار ،
فراشــبند و ســایر شهرســتانها در کنــار زمینهــای
چمــن جادههــای ســامت بــرای پیــادهروی ســاخته

شــده تــا عمــوم مــردم بتواننــد از آن نهایــت بهــره
را ببرنــد.
وی همچنیــن در بخشــی از ســخنان خــود از در اختیــار
قــرار دادن فضاهــای ورزشــی شــیراز بــه هیــأت
ورزشهــای همگانــی خبــرداد و گفــت :بــا تامیــن
اعتبــار صــورت گرفتــه بــه دنبــال آغــاز ســاخت
مکانــی بــرای ورزش همگانــی در شــیراز هســتیم تــا
شــهروندان شــیرازی در برنامههــای ورزش همگانــی
حضــوری همــه جانبــه داشــته باشــند و ایــن تحقــق
ایــن مهــم نیــز نیازمنــد همــکاری شــهرداری اســت.
کامیــاب بیــان کــرد :در  11مــاه گذشــته اداره کل
ورزش و جوانــان اســتان فــارس بیــش از  80میزبانــی
رقابتهــای ملــی و بیــن اللملــی در رشــتههای مختلــف
را برعهــده داشــته کــه بــه طــور میانگیــن ماهانــه

شــش میزبانــی مســابقات ورزشــی انجــام داده کــه
بــا وضعیــت مشــکالت اقتصــادی کاری ســخت بــوده
اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ورزش فــارس امــروز بــه
نوعــی متحــول شــده و در  37ســال پــس از پیــروزی
انقــاب اســامی اجــرای برنامههــای ورزشــی و
همچنیــن طرحهــای عمرانــی ورزشــی بیســابقه
بــوده اســت گفــت :میزبانــی برنامههــای ورزشــی
ادامــه دارد کــه مهمتریــن آن تــا پایــان
امســال میزبانــی از مســابقات پهلوانــی
زورخانــهای و برگــزاری مســابقه
فوتســال تیــم عــراق و ایــران در شــیراز
اســت.
مدیــرکل ورزش و جوانــان فــارس
افــزود :همــواره بــه دنبــال ایــن بودیــم
کــه تــب و تــاب ورزش در اســتان
فــارس نــزول نکنــد و ایــن اتفــاق نیــز
افتــاده و امــروز فــارس پایــگاه ورزشــی
در رشــتههای مختلــف محســوب
میشــود.
کامیــاب گفــت :در پــی ارزیابــی وزارت
ورزش از کارنامــه ورزشــی اســتان
فــارس در ســال  95ایــن اســتان در
بخــش عمرانــی ،خیریــن  ،خدمــات
ایثارگــران ،آمــوزش و توســعه منابــع
انســانی رتبــه نخســت را بــه خــود اختصــاص داد و در
حــوزه جوانــان نیــز دو ســال اســت کــه رتبــه نخســت
را برعهــده دارد.وی خاطرنشــان کــرد :حــق اســتان
فــارس در ورزش همگانــی نیــز مقــام نخســت اســت
و در ایــن زمینــه نیــز بــه نوعــی اجحــاف صــورت
گرفتــه کــه بــا اعتــراض صــورت گرفتــه امیدواریــم
فــارس بــه حــق خــود در ورزش همگانــی دســت یابد.
مدیــرکل ورزش و جوانــان فــارس بــه برگــزاری
جشــنواره اســتعدادیابی ورزشــی همگانــی در فــارس
اشــاره نمــود و تصریــح کــرد :امــروز  35درصــد آمــار
جمعیتــی فــارس جوان اســت و در حــوزه اســتعدادهای
ورزشــی و در تمــام رشــتهها موفــق بــوده اســت کــه
بایــد در اســتعدادیابی ورزشــی بــه عنــوان یــک
ســرمایه برنامههــای بیشــتری اجــرا شــود.

اسرار بازی خادمالشریعه توسط مربیاش لو رفته بود؟
مهرداد پهلوان زاده پس از حذف هر سه بانوی ایران از دور نخست مسابقات زنان جهان
گفت :نگرانی اینکه اسرار بازی خادمالشریعه توسط ...

ورزش امروز
رئیس فدراسیون همگانی کشور

ورزش فارس باید در تمام موارد پایلوت باشد
رئیـس فدراسـیون ورزشـهای همگانـی کشـور گفـت :بـا توجـه بـه
توانمندیهـا و ظرفیـت های موجود در ایـن اسـتان ،ورزش فارس باید
در تمـام مـوارد پایـگاه و پایلوت باشـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی ورزش و جوانـان فارس  ،امیر مجـد آرا که
در مجمـع عمومی وسـالیانه هیـات ورزشـهای همگانی اسـتان فارس
سـخن می گفت با اشـاره بـه این مطلب اظهـار داشـت  :در کنفرانس
جهانـی از ایـران و میزبانـی خـوب شـیرازیها در رقابتهـای مختلـف
ورزشـی ملـی و بیـن المللـی بسـیار تعریـف و تمجید شـده اسـت که
نـگاه مثبـت و مسـووالنه و تدابیـر مدیـران ورزش این اسـتان موجب ایـن امر گردیده اسـت.
وی بیـان کـرد :درهمایـش علمـی که پیـش رو داریـم و در تهـران برگزار می شـود  75امتیـاز برای
اسـتادان خواهـد داشـت و ایـن فرصـت مناسـب خوبـی خواهـد بـود کـه بـرای نخسـتین بـار این
همایـش متمایـز بـا همایشهـای دیگـر برگزار خواهد شـد و تاکید شـده اسـت کلیه مقالههـا مرتبط
بـا موضـوع ورزش همگانـی و مطالعات تطبیقی باشـد.
مجـد آرا گفـت  :کارهـای بسـیار خوبـی در سـطح کشـور در بعـد ورزش همگانـی انجام شـده که با
توجـه بـه ورود تیـم هـای مدیریتـی دانشـگاهی و علمی و رصـد در این زمینـه  ،تالش مـی کنیم این
مهـم را عملیاتـی کـرده و براسـاس آن نتیجـه گیری نموده و شـرح وظابـف را نیز ابلاغ نماییم.
وی بیـان کـرد :در شـورای عالـی ورزش که به ریاسـت وزیـر ورزش و جوانـان برگزار می شـود این
موضـوع ابلاغ میشـود و در حاشـیه آن نمایشـگاههای مختلـف خواهیم داشـت کـه از هر اسـتان با
ارایـه  15عکـس منتخب میتوانیم اسـتان برتـر را معرفـی نماییم .
مجـد آرا اضافـه کـرد :یکـی از ایـن طرحها کمیتـه تحول خواهـد بود که پیشبینی شـده اسـت یکی
از عناویـن برنامـه کالسهـای بینالمللـی و ارتقـای آمـوزش باشـد که اعتقـاد داریم بایـد حرکتی نو
و جدیـد در این راسـتا انجـام دهیم.
رئیـس فدراسـیون ورزشـهای همگانـی کشـور بـه موضـوع اسـتعدادیابی اشـاره کـرد و گفـت:
اسـتعدادیابی را بـرای نخسـتین بار برگـزار کردیـم و اعتقاد داریم که آمـوزش بـه روز میتواند تاثیر
بسـزایی داشـته باشـد و حضور نهادهای دولتی وبه ویژه صدا و سـیما می تواند در گسـترش ورزش
همگانی تاثیربسـیارخوبی داشـته باشـد.
ایشـان همچنیـن به تقویم فدراسـیون در سـال آینده اشـاره کرد و افـزود :برنامه های سـال آینده در
غالـب تقویم ورزشـی به اسـتانها ارایه شـده اسـت و کلیـه فعالیتهای انجـام گرفته در سـال  95با
 20درصـد افزایـش برای سـال آینده در نظـر گرفته ایم.
مجـدآرا تصریح کـرد :توجه به امـر آموزش اختصاصـی ،برگـزاری همایشها و پیـادهروی خانوادگی،
درحـوزه سلامت و توجـه به جـذب نیروی کارآمـد و اجرای سـند تحـول از جمله برنامه هایی اسـت
کـه برای سـال  96در تقویم فدراسـیون ورزشـهای همگانی در نظر گرفته شـده اسـت.
رئیـس فدراسـیون ورزشـهای همگانی کشـور در پایـان سـخنانش به موضـوع ارتباط با دسـتگاهها
اجرایـی و برگـزاری شـورای ورزش همگانی و سـاماندهی ورزش محلات و اسـتفاده از حامیان مالی
پرداخـت و گفـت :توصیـه ایـن اسـت در طـول سـال حداقـل دو جلسـه شـورای ورزش همگانـی با
حضـور اسـتاندار و کلیـه اعضـاء در اسـتانها برگزار شـود تـا نتایج مطلـوب تری بدسـت آید.

در جریان دیدار مقابل پیکان؛

بازیکن استقالل خوزستان بیهوش شد
مدافـع تیـم فوتبـال اسـتقالل خوزسـتان در جریـان دیـدار برابـر پیـکان دچار بیهـوش شـد.به گزارش
ایسـنا ،در دقیقـه  ۱۹دیـدار تیمهـای پیـکان و اسـتقالل خوزسـتان ،دانیـال ماهینـی مدافـع راسـت تیم
خوزسـتانی نقـش بر زمین شـد و بـه دلیل ضربه شـدیدی که بـه گردنش وارد شـده بود ،دچار بیهوشـی
شـد.در ایـن هنـگام داور مسـابقه با نگه داشـتن بـازی از کادر پزشـکی تیم خواسـت سـریعا وارد زمین
شـوند .شـدت مصدومیـت ایـن بازیکـن بـه حدی بـود کـه چند دقیقـه بـازی متوقف شـد و حتـی مجید
جاللـی هـم بـر سـر ایـن بازیکن حاضـر شـد.این بازیکـن پـس از دقایقـی توسـط عوامـل اورژانس به
بیمارسـتان منتقل شـد.

طالقانی به ایسنا خبر داد؛

آن سو
حاجرضایی:

مسئوالن فدراسیون اقتدار الزم را ندارند
نتیجه مهمانی تصنعی حوادث پایان داربی بود

پیشکسـوت فوتبـال میگوید در سیسـتم بوروکراتیـک اداری ،دبیرکل
فدراسـیون فوتبـال نیاز به حفـظ همه نامهها نـدارد و تکنولـوژی این
کار را راحت کرده اسـت.
امیرحـاج رضایـی در گفتوگـو بـا ایسـنا ،دربـاره عملکـرد دبیـرکل
فدراسـیون فوتبـال در پرونـده محرومیـت اسـتقالل و پرسـپولیس از
پنجـره نقـل و انتقاالت زمسـتانی و اظهاراتـش مبنی بر اینکـه روزانه
نامههـای بسـیاری بـه دسـتش میرسـد و نمیتوانـد همـه آنهـا را
بـه خاطـر بسـپارد ،اظهـار کـرد :مـن به طـور کامـل از جزئیـات این
موضـوع خبـر نـدارم امـا اگـر بخواهـم بـه طـور مشـخص دربـاره
دبیـرکل فدراسـیون فوتبـال و عملکـرد و اظهاراتـش صحبـت کنـم،
فراموشـی او از محرومیـت تراکتور توجیه مناسـبی نیسـت .در سیسـتم حرفهای الزم نیسـت که شـما بر
همـه چیز اشـراف داشـته باشـید و در سیسـتم بوروکراتیـک ادارات نمیخواهـد همه چیز را حفـظ کنیم و
بـا تکنولـوژی میتـوان ایـن کار را بـه راحتی انجـام داد.
ایـن کارشـناس فوتبـال بـا بیان اینکـه فوتبال ایـران از ایـن اتفاقـات متضرر میشـود افـزود :نمیتوان
ایـن اظهـارات را قبـول کرد و بیشـتر بـه بهانهتراشـی شـباهت دارد .البته همان طور که شـما هـم گفتید
اسـتقالل و پرسـپولیس در ایـن پرونـده مقصر هسـتند امـا عملکرد هـر دو طرف حیرتانگیز اسـت.
او دربـاره عملکـرد فدراسـیون فوتبـال در دوره مدیریـت مهدی تاج نیز گفـت :در واقع در طول  ۸سـال و
نیـم گذشـته ،فدراسـیون فوتبال بـا چالشهایی مواجه شـده که اقـدام رادیکالی مناسـبی در قبـال آنها
نداشـته و بیشـتر مواضـع انفعالـی را در پیـش گرفته کـه در این بـاره مثالهـای زیادی ماننـد محرومیت
تراکتورسـازی و اسـتقالل از فصـل نقل و انتقاالت ،پرونده مناقشـه با عربسـتان سـعودی ،مشـکالت تیم
ملـی و ...را میتـوان مثـال زد .در واقـع مدیریت فدراسـیون فوتبـال در اکثر مـوارد عملکرد بسـیار خوبی
نداشـت امـا نمیتـوان در بخشهایـی منکـر نقـش آنهـا شـد .در بخشهـای اساسـی کـه بر سـر راه
فوتبـال وجـود داشـت خـوب عمـل نکردیم و حتـی در موضـوع کیروش هـم عملکرد مناسـبی از سـوی
فدراسـیون ندیدیم.
حـاج رضایـی تاکیـد کـرد :در واقع من درباره  ۸سـال و نیم گذشـته صحبـت میکنم و فقـط روی صحبتم
بـا چند ماه اخیر نیسـت کـه مهدی تاج سـکاندار آن بوده اسـت.
او دربـاره وضعیـت تیـم ملی کمتـر از  ۲۳سـال و بالتکلیفی این تیم در آسـتانه قرعهکشـی مسـابقههای
قهرمانـی آسـیا ،خاطرنشـان کـرد :فکـر میکنم ایـن موضوع نیازمند کار کارشناسـی نیسـت و هر کسـی
کـه بـا فوتبـال سـر و کار دارد بـا سیسـتمهای آن آشناسـت .اصـول و نظـام قانونمنـد فوتبـال حکـم
میکنـد کـه تیـم ملـی مـا از کادر فنی بهرهمند باشـد .مـن االن چـه چیزی را بایـد بگویم که مشکلگشـا
باشـد .شـاید اگر پای صحبتهای مسـئوالن فدراسـیون هم بنشـینیم آنها هـم مشـکالتی را بگویند که
بـرای خودشـان قابـل قبول باشـد .شـاید وزارتخانـه از لحاظ مالـی به آنها کمـک نمیکند .مـن دورادور
با فدراسـیون در ارتباط هسـتم و ارتباطم بیشـتر رسـانهای اسـت.
پیشکسـوت فوتبـال بـا اظهار تاسـف از وقـوع اتفاقات اخیـر در فوتبال ایـران گفت :واقعـا تعجببرانگیز
اسـت کـه مسـئوالن ارشـد فوتبـال نمیتواننـد کاری انجـام دهنـد و به دنبـال توجیـه آن هسـتند .آنها
قـدرت الزم بـرای اجـرای قوانیـن را ندارنـد و ایـن موضوع تاسـفبار اسـت و همـواره در فوتبـال ما رخ
میدهـد.
حـاج رضایـی بـا بیان اینکـه در هیچ کجـای دنیا پیـش از داربی ضیافت مشـترک برگزار نمیشـود ،تاکید
کـرد :کسـی نمیتوانـد چنیـن موضوعـی را مثـال بزنـد .این موضـوع با اصـل فوتبـال در تناقض اسـت.
رینوس میشـل سـرمربی سـابق تیـم ملی آلمان ،گفـت که فوتبـال جنگ بـدون تیراندازی اسـت و قواعد
خـاص خـودش را دارد .در فوتبـال همدیگـر را میزننـد اما مصـدوم نمیکنند .ایـن اتفاقات لیـگ برتر را
از جذابیـت میانـدازد .فوتبـال یـک جنـگ تمـام عیار اسـت و ایـن مهمانیهـای تصنعی بـرای افزایش
دوسـتیها بیفایـده اسـت .فرجـام ایـن اتفاقـات را در پایـان داربی مشـاهده کردیـد .تمهیداتـی که به
قـول خودشـان تدبیر بود ،نتوانسـت بازدهی داشـته باشـد.
او ادامـه داد :خوشـحالم یـک داربـی نـاب را مشـاهده کردیم .صحنههـای جـذاب ،درگیری ،دعـوا و ...را
مشـاهده کردیـم در هیـچ کجـای دنیا فوتبـال پاسـتوریزه نیسـت و در همه بازیهـا درگیری و خشـونت
وجـود دارد .هیـچ کجـای دنیـا کارهـای مـا را تکـرار نمیکننـد .در کجای دنیـا بازیکنـان قبل از بـازی با
هـم مـاچ و بوسـه میکننـد و بـا هـم دسـت میدهنـد؟ شـاید در آخر بـازی بـه قـدری کـه  ۳۰ثانیه هم
طـول نمیکشـد بـا هـم خوش و بـش کنند و سـپس به دنبـال کار خودشـان میروند .مـا باید ایـن را یاد
بگیریـم .یک سـری آدم کـه فقط دنبال نمایش و دیده شـدن هسـتند ،ایـن کارهـا را راه میاندازند .البته
بایـد ایـن را هـم متذکـر شـوم که همه مشـکالت مـا مربوط بـه فدراسـیون فوتبال نیسـت و باشـگاهها،
جامعـه فوتبـال و بخصـوص حـوزه فرهنگی در ایـن موضوع دخیل هسـتند.
ایـن پیشکسـوت فوتبـال گفت :نویسـندهای روسـی در نمایشـنامه خود مینویسـد که افراد به دو دسـته
خوشبیـن و بدبیـن تقسـیم مـی شـوند .خوشبینهـا هواپیمـا میسـازند و بدبینها به سـراغ سـاختن
چتـر نجـات میرونـد .مـن جـزو افـراد بدبین هسـتم و فکـر نمیکنـم ایـن فوتبال حـاال حاالها درسـت
شـود.حاج رضایـی در پایـان درباره عملکـرد تیمهای ایرانـی در لیگ قهرمانان آسـیا گفت :مـا که در دور
گروهـی بـا تیمهـای عربـی بـازی میکنیـم کـه همگی بـا حـروف ال شـروع میشـوند و تا دو سـه بازی
نخسـت کمتریـن شـناخت را از آنهـا داریـم .بایـد ببینیم کـه عملکـرد آنهـا و تیمهای ما چگونه اسـت
تـا دربـاره آینده صحبـت کنیم.

استقالل خوزستان در آستانه انصراف از
لیگ قهرمانان آسیا

در آســتانه آغــاز دور گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا،
قهرمــان لیــگ پانزدهــم در شــرایط اســفبار مالــی قــرار
دارد و تاکنــون نتوانســته اقدامــات الزم بــرای ســفر بــه
امــارات را انجــام دهــد.
عبدالکاظــم طالقانــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره
وضعیــت اســتقالل خوزســتان بــرای شــرکت در لیــگ
قهرمانــان آســیا ،گفــت :متاســفانه ایــن تیــم شــرایط
خوبــی نــدارد و احتمــاال نتوانــد در مســابقات آســیایی
شــرکت کنــد .ایــن موضــوع بــه دلیــل نبــود نقدینگــی

تــا چنــد هفتــه بعــد ماننــد اتفاقــی کــه بــرای
تراکتورســازی و اســتقالل تهــران رخ داده بــود بــرای
اســتقالل خوزســتان هــم تکــرار نشــود.
او ادامــه داد :اگــر بــازی نخســت اســتقالل در ایــران
بــود میتوانســتیم بــه هــر طریقــی کــه شــده بــازی
را برگــزار کنیــم امــا آنهــا در بــازی نخســت میزبــان
هســتند و حضــور در کشــور خارجــی نیازمنــد منابــع
مالــی زیــادی اســت .شــرایط ایــن تیــم بســیار بحرانــی
اســت و از مســئوالن فدراســیون و وزارت ورزش

در باشــگاه اســت و آنهــا پولــی بــرای خــرج کــردن
ندارنــد .احتمــاال بــه دلیــل فراهــم نشــدن منابــع مالــی
اســتقالل خوزســتان از حضــور در لیــگ قهرمانــان آســیا
انصــراف دهــد.
عضــو هیــات رییســه فدراســیون فوتبــال تاکیــد کــرد:
مســئوالن ذیربــط در جریــان باشــند کــه اســتقالل
خوزســتان پولــی نــدارد و بایــد در مســابقات آســیایی
شــرکت کنــد .مــن ایــن موضــوع را از االن میگویــم

میخواهــم کــه بــه ایــن وضعیــت رســیدگی کننــد.
آنهــا هیــچ پولــی در باشــگاه ندارنــد و نمیتواننــد از
پــس هزینههــای خــود بربیاینــد .تاکنــون اســتاندار
خوزســتان ســه میلیــارد تومــان بــرای آنهــا فراهــم
کــرده امــا بــرای مســابقات آســیایی پولــی وجــود
نــدارد.
طالقانــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا مهــدی
تــاج رییــس فدراســیون فوتبــال از ایــن موضــوع

حکـم کمیتـه انضباطی دربـاره کاپیتان اسـتقالل
قطعـی اسـت و تنهـا یک راه بـرای اعتـراض به
آن وجـود دارد ،راهـی کـه یـک بار امتحان شـده
بـود و نتیجـهای در پی نداشـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،کمیتـه انضباطی فدراسـیون
فوتبـال در احکامـی بـا سـرعت عمل قابـل توجه
حکـم بـه محرومیـت مهـدی رحمتی داد .او سـه
جلسـه از همراهـی تیمـش محـروم شـده و بـا
توجـه بـه اخراجش در اواخـر داربی ایـن جریمه
شـامل چهار بـازی خواهـد بود.
تنهـا راه حـل اسـتقالل بـرای ایـن محرومیـت
اعتـراض ویـژه با اسـتناد به مـاده  ۵۱آییـن نامه
انضباطـی اسـت .طبق این مـاده ،پـس از صدور
یک حکـم قانونـی الزم االجـرا ،چنانچـه یکی از

خبــر دارد؟ گفــت :او از ایــن موضــوع خبــر دارد امــا
فدراســیون هــم شــرایط مالــی مناســبی نــدارد و اگــر
ایــن اتفــاق ادامــه پیــدا کنــد اســتقالل خوزســتان هــم
مثــل تراکتورســازی و اســتقالل تهــران محــروم مــی
شــود.
رییــس هیــات فوتبــال خوزســتان در واکنــش بــه
اینکــه آیــا در فاصلــه یــک هفتــه تــا برگــزاری
نخســتین بــازی ایــن تیــم بلیــت هواپیمــا و هتــل رزرو
شــده اســت ،گفــت :دو روز پیــش بــا مدیرعامــل آنهــا
صحبــت کــردم و او تاکیــد کــرد کــه هیــچ پولــی در
باشــگاه وجــود نــدارد تــا بتواننــد بلیــت و هتــل را تهیــه
کننــد .تــا جایــی کــه میدانــم تــا امــروز هــم هیــچ
اتفاقــی نیفتــاده اســت .مســئوالن نســبت بــه ایــن
شــرایط آگاه باشــند.
او همچنیــن دربــاره برگــزاری مجمــع ایــن فدراســیون
و تصمیماتــی کــه در آن اتخــاذ خواهــد شــد،
گفــت :باالخــره مجمــع بایــد برگــزار مــی شــد و
دســتاندرکاران فدراســیون تمهیــدات الزم را بــرای
ایــن موضــوع میاندیشــند .یکــی از مهمتریــن
موضوعــات انتخــاب دو نایــب رییــس فدراســیون
فوتبــال اســت.طالقانی همچنیــن دربــاره عملکــرد
علیرضــا اســدی دبیــرکل فدراســیون فوتبــال در
موضــوع محرومیــت اســتقالل تهــران و تراکتورســازی
نیــز گفــت :مــن از ایــن موضــوع خبــر نــدارم و اســدی
در ایــن بــاره بایــد صحبــت کنــد.
عضــو هیــات رییســه فدراســیون فوتبــال همچنیــن
دربــاره اینکــه آیــا بــرای ســمت محمــود اســامیان
کــه پیــش از ایــن عضــو موقــت هیــات رییســه
فدراســیون فوتبــال انتخــاب شــده بــود تصمیمگیــری
خواهــد شــد؟ گفــت :اســدی بــه عنــوان مدیــر اجرایــی
در ایــن بــاره بایــد پاســخ بدهــد .مــن نمیدانــم کــه
ایــن موضــوع هــم در مجمــع مطــرح خواهــد شــد یــا
نه.

تجربه کرار در ماجرای رحمتی تکرار میشود؟
طرفیـن مـدارک یا مسـتنداتی را دریافـت نمایند
کـه بیسـت روز از یافتـن آن نگذشـته باشـد و
دسـتیابی بـه آن در زمـان رسـیدگی ،امـکان
پذیـر نبـوده و یـا نشـانگر آن باشـد کـه حقـی
از وی ضایـع شـده اسـت ،میتوانـد تقاضـای
تجدیدنظـر خواهـی ویژه را به رییس فدراسـیون
فوتبـال یـا رییـس هیـات اسـتان ارائـه کند.
اعتراضـی کـه یکبـار در دوره حضـور قلعهنویی
در اسـتقالل انجام شـد .در آن دوره جاسـم کرار
دو جلسـه محـروم شـده بود امـا در روز بـازی با
گسـترش فـوالد بـا اعتراض ویـژه اسـتقاللیها،
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ایـن حکـم معلـق شـد و ایـن درحالـی بـود کـه
ایـن بازیکـن در اردوی اسـتقالل حاضـر نبود .به
هـر ترتیـب بعـد از اعتراض ویـژه اسـتقاللیها،
جاسـم کـرار نـه تنهـا بـا کاهـش حکم روبـه رو
نشـد بلکـه حکـم او بـه سـه جلسـه افزایـش
یافت.ایـن مسـئله اعتراض شـدید اسـتقاللیها
را در آن دوره بـه همـراه داشـت ولـی در نهایـت
آنهـا قهرمانـی را بـه راحتـی از دسـت دادنـد و
بـه پنجمـی قناعـت کردنـد .شـاید اسـتقاللیها
نگـران هسـتند کـه بـا اعتـراض ویـژه باعـث
شـوند محرومیـت رحمتی حتی بیشـتر هم شـود.

اسرار بازی خادمالشریعه
توسط مربیاش لو رفته بود؟

مهـرداد پهلـوان زاده پـس از حـذف هر سـه بانوی ایـران از
دور نخسـت مسـابقات زنـان جهان گفـت :نگرانـی از اینکه
اسـرار بـازی خادمالشـریعه توسـط مربـیاش لو داده شـده
باشـد ،بـازی سـارا را بر هـم ریخت.
رییـس فدراسـیون شـطرنج در گفتوگـو بـا ایسـنا ،در
خصـوص نتایـج شـطرنج بـازان ایـران در قهرمانـی جهـان
گفـت :حجـازی پـور واقعـا خـوب کار کـرد و بـا ایـن کـه
رقیبـش خیلـی قوی تـر از خودش بود چهـار بـازی را برد .از
بازیکنـی کـه ریتینـگ خیلی باالتـر دارد امتیاز گرفتن سـخت
اسـت .او با بدشانسـی در بازی پایانی نتیجه را از دسـت داد
و واقعـا لیاقـت صعود را داشـت.
وی در ادامـه افـزود :رابین مربـی خادم الشـریعه که مدت ها
بـا او کار مـی کنـد متاسـفانه مربـی آنیشگیـری همسـر
سوپیکو(همسـر رقیـب گرجسـتانی خـادم الشـریعه) نیـز
اسـت .بـه نظـر می رسـد تمـام اسـرار بـازی سـارا را او لو
داده بود .کار سـارا سـخت بود زیرا ترس سـارا از این اتفاق
کار را سـخت تـر کـرد .زیـرا اسـرار بازی شـطرنج بـازان را
مربـی هـا بهتـر از حتی خـود بازیکن مـی داننـد .واهمه این
کـه رابیـن روش بـازی را لـو داده باشـد خـادم الشـریعه را
بهـم ریخت .پهلـوان زاده ادامه داد :البته سـارا مثل همیشـه
جنگنـده نبـود و در فـرم دلخواهـش قـرار نداشـت و بـه
نظـرم مـا سـارای همیشـگی را ندیدیم .آتوسـا هم بـا رقیب
قدرتمنـدی رو بـه رو بـود و رقیبـش نفر بیسـتم جهـان بود.
در هر صورت مسـابقات ورزشـی همین اسـت و بـرد و باخت
دارد .امـا خیلی بدشـانس بودیم که در کشـور خودمان نتیجه
نگرفتیـم .بـرای مـا خیلـی مهم بـود کـه بازیکنانمـان نتیجه
بگیرند.
پهلـوان زاده بـا اشـاره بـه رضایـت مسـووالن فیـده از مدل
برگزاری مسـابقات اظهار کرد :مسـووالن از شـکل برگزاری،
محل اسـکان و سـالن مسـابقات رضایت زیـادی دارند .یکی
از مهمتریـن نیـاز هـای مـا جـذب توریسـت اسـت و اگـر
صنعـت توریسـت راه بیفتـد منبـع در آمدش زیاد اسـت و از
ورزش هـم بایـد بـرای معرفـی کشـورمان اسـتفاده کنیم .ما
در پشـت هـر میز بـازی تصاویر یکـی از مناطق گردشـگری
ایـران را قـرار دادیـم تـا ایـن تصاویـر مخابـره می شـود و
خارجیهـا مـکان هـای دیدنـی ایـران را ببینند.

رحمتـی از  9بـازی باقی مانـده لیگ برتـر ،چهار
بـازی را محـروم اسـت و شـاید اسـتقاللیها
ترجیـح دهنـد ریسـک نکننـد چراکـه تجربـه
تلخـی را از اعتـراض ویـژه دارنـد.

