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واکنش سخنگوی فیفا به محرومیت
شجاعی و حاجصفی از تیم ملی

زیدان :رونالدو آماده بازی در
الکالسیکو است

 ســخنگوی فیفا با اشاره به بررسی محرومیت دو
بازیکن ایرانی اعالم کرد که فدراســیون فوتبال ایران
باید درباره این محرومیــت توضیح دهد .به گزارش
رویترز ،محرومیت دو بازیکن ایرانی از تیم ملی فوتبال
بازتابهای زیادی داشته است .یکی از سخنگوهای
فیفا در رابطه با همیــن موضوع با خبرگزاری رویترز
بــه صحبت پرداخــت و درباره اظهارات مســئوالن
وزارت ورزش و جوانــان ایــران دربــاره مســعود
شــجاعی و احســان حاجصفی گفت :ما موضوع را
به دقت بررسی میکنیم و از فدراسیون فوتبال ایران
خواســتهایم درباره این موضوع به ما توضیح دهد.
درحالحاضر هیــچ اظهارنظری نمیخواهیم انجام
دهیم و منتظر پاسخ فدراسیون فوتبال ایران خواهیم
ماند .در اساســنامه فیفا هرگونــه دخالت دولتی در
امور فدراسیونها ممنوع اعالم شده و درصورتیکه
چنین اموری مشاهده شود ،تمهیداتی در نظر گرفته
شــده اســت .ایران اکنون توانســته جواز حضور در
جــام جهانی را به دســت آورد ولی اگر ثابت شــود
که دخالت دولت در امور فدراســیون فوتبال صورت
گرفته ،باشگاهها و تیمهای ملی ایران حق شرکت در
رقابتهای بینالمللی را نخواهند داشت.

 ســرمربی کهکشــانیها با اعالم آمادگی ســتاره
پرتغالیاش برای بازی برابر آبیواناریها ،اعتراف کرد
که دوست داشت تکلیف سوپرجام اسپانیا در یک بازی
مشخص میشد .زینالدین زیدان در کنفرانس خبری
پیش از دیدار رفت سوپرجام اسپانیا که بامداد دوشنبه
در ورزشگاه نیوکمپ برگزار میشود ،به خبرنگاران از
آمادگی کریستیانو رونالدو برای حضور در این بازی خبر
داد و گفت که دوست داشت سوپرجام اسپانیا بهجای
دو بازی رفتوبرگشــت ،تکبازی بود .زیــدان درباره
تفاوت این بازی با دیگر الکالسیکوها گفت :تفاوت این
الکالسیکو این است که ما باید دو بازی انجام دهیم،
نــه هیچچیز دیگر .باید دو بازی انجام دهیم تا جام را
ببریم .من دوست داشــتم که سوپرجام تکبازی بود.
زیزو ادامه داد :وضعیت همه بازیکنان ما خوب است.
مصدوم نداریم و از نظر فیزیکی در شــرایطی ایدهآل
قــرار داریم .همه بازیکنان مــا میخواهند بازی کنند
و این خیلی خوب اســت ،اما ما مجبوریم که از میان
بازیکنانمان  ۱۱نفر را انتخاب کنیم .کریستیانو هم آماده
است .وضعیت او بسیار خوب است .او تعطیالتش را
سپری کرده و پنجروزی است که به ما ملحق شده ،اما
در این مدت تمرینات فراوانی انجام داده و برای بازی
در کنار ســایر بازیکنان آماده است .سرمربی فرانسوی
کهکشــانیها دربــاره تأثیر خروج نیمــار بر عملکرد
بارســلونا هم تأکید کرد :نمیدانم رفتن او چه تأثیري
میگذارد ،اما هرکدام از بازیکنان که بازی کنند کارشان
را خوب انجام خواهنــد داد ،بااینحال هیچکدام آنها
نمیتوانند کاری را که نیمار برای بارســا انجام میداد
انجام دهند ،چون نیمار ،نیمار است.

کرهایها:
تیم ملی ایران را حذف کنید
 یک ســایت کرهای ابراز امیدواری کــرد فیفا تیم
ملــی ایران را به خاطر آنچــه دخالت دولت در امور
فدراســیون و تیــم ملی خوانــده شــده ،تعلیق کند
تــا بر این اســاس کــره بتواند بهعنوان تیم نخســت
بــه جام جهانی بــرود .به گزارش ایســنا و بهنقل از
 ،hankookilboبعد از اینکــه با اعالم معاون وزارت
ورزش و جوانــان ،احســان حاجصفــی و مســعود
شــجاعی از حضور در تیم ملی فوتبال ایران محروم
شــدند ،این موضوع بازتاب گستردهای در رسانههای
مختلف خبری داشته است .یک سایت کرهای با اشاره
به این موضوع ،نوشــت» :دولتیهــا در فوتبال ایران
دخالــت کردهاند و این میتواند سرنوشــت انتخابی
جام جهانــی را تغییر دهد .بعــد از اینکه دو بازیکن
ایرانی شــاغل در لیگ یونان و در باشــگاه پانیونیوس
برابر مکابی تلآویو بازی کردند ،ســران ورزش ایران
بهشــدت به ایــن موضوع واکنش نشــان دادند و در
نهایت شــاهد محرومیت این دو بازیکن از حضور در
تیم ملی فوتبال بودیم .ایــن خبر خوبی برای فوتبال
کرهجنوبی اســت تا بهراحتی بتوانــد نهمین صعود
پیاپی به جام جهانی را تجربه کند .بههرحال دو تیم
ایــران و کره باید چندیدیگر بــه مصاف هم بروند و
غیبت حاجصفی و شجاعی که دو بازیکن سابق ایران
محسوب میشوند ،به ســود کره است .اکنون سؤال
اصلی به رعایت اساســنامه فیفا برمیگردد که کامال
و صراحتــا هرگونه دخالت سیاســت و مذهب را در
فوتبال ممنوع کرده و به همین خاطر بود که فیفا در
مــاه آوریل فوتبال کویت را به دلیل دخالت دولت در
امور خــود به حالت تعلیق درآورد و به همین خاطر
کویت در انتخابی جام جهانی حاضر نبود و به همین
دلیل کرهجنوبی توانست بدون بازی برابر کویت  ۳بر
صفر برنده شود؛ دیداری که در دور دوم انتخابی جام
جهانی بود .اکنون در موضــوع ایران دخالت واضح
سیاســت در امور فدراسیون دیده میشــود و انتظار
میرود جریمهای بهمراتب سنگینتر از آن چیزی که
برای کویت در نظر گرفته شده است ،فیفا برای ایران
در نظر بگیرد .انتظار میرود فیفا بهزودی رأی خود را
درباره این موضوع و قبل از پایان انتخابی جام جهانی
در قاره آسیا اعالم کند.
سیامند رحمان:

در رقابتهای جهانی مکزیک
رکوردشکنی میکنم
 قویتریــن پارالمپین جهانبودن و کســب عناوین
قهرمانــی در رشــته پاورلیفتینگ نتوانســته رضایت
سیامند رحمان را بههمراه داشته باشد؛ برعکس ،این
وزنهبردار ایرانی میخواهــد در رقابتهای قهرمانی
جهان مکزیکوســیتی  ،۲۰۱۷تاریخسازی کند .سیامند
رحمان در رقابتهای جهانی در دسته  +۱۰۷کیلوگرم
به میدان خواهد رفت و با حریفانی چون »آمر مسعد«
از مصــر و »جمیــل الشــبلی« از اردن رقابت خواهد
کرد .ســیامند در گفتوگو با سایت کمیته بینالمللی
پارالمپیک درخصوص این رقابتها اظهار کرد :هدف
اصلی من این اســت که مدال طال را ببرم و به لطف
خدا بار دیگــر بتوانم رکورد جهان را بهبود بخشــم.
هدف مــن باالبردن پرچم عزیز کشــورم اســت .اگر
رحمان در بهترین شــرایط خود باشد ،کسی نمیتواند
او را شکســت دهد .وی در بازیهای پارالمپیک ۲۰۱۶
ریو موفق شــد وزنه  ۳۱۰کیلوگرمی را روی سینه ببرد
و دومیــن مدال طالی پیاپی خود را به گردن آویزد .در
خصوص قدرت رحمان همین بس که مسعد مصری
با  ۲۳۵کیلوگرم موفق به کســب مدال نقره در همان
رقابتها شد .رحمان بر این باور بود که میتواند وزنه
باالی  ۳۰۰کیلوگرم را مهار کند و به آن به چشــم یک
نتیجه ممکن مینگریست و نه یک احتمال .او گفت:
»احساس خوبی داشــتم .حقیقت این است که همه
منتظر رکوردشــکنی من در آن مسابقات بودند و من
ســخت تمرین کرده بودم تا بتوانــم به قولی که داده
بودم عمل کنم .خیلی خوشــحال و راضی هستم که
توانســتم پرچم کشــورم را در چنین رقابت مهمی به
اهتزاز درآورم و مردم کشورم را شاد کنم.
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نخستین حضور موتورسواران ایرانی در مسابقات قهرمانی جهان

بارسا – رئالمادرید در سوپرجام اسپانیا

کراسهاي ایران در جام ملل

مسی دوباره به رونالدو رسید

شــرق :تیم ملــی موتورکراس مــردان ایــران بعد از
ســالها انتظار قرار اســت برای نخستینبار حضور در
رقابتهــای قهرمانی جهان این رشــته را تجربه کند؛
رویدادی بزرگ کــه از آن با عنوان »جام ملل« اســم
میبرند و با شــرکت برترین موتورســواران دنیا برگزار
میشــود .موتورســواران ایرانی اگرچه در ســالهای
اخیر جزء ســه تیم اول آســیا قرار داشــتند و در سایر
مســابقات و تورنمنتهای جهانی ســطح متوســط
شرکت میکردند ،اما تاکنون فرصتی برای خودنمایی
در این میدان معتبر را به دســت نیــاورده بودند .حاال
بــا روی کارآمــدن محمــود صیدانلو ،رئیــس جدید
فدراســیون اتومبیلرانی و موتورسواری ،فعالیتهای
این فدراســیون در بخش بینالمللی شــتاب بیشتری
گرفتــه و در اولین قدم شــرایط برای اعــزام تیم ملی
موتورکراس به پیکارهای قهرمانی جهان ســال ۲۰۱۷
فراهم شده است .علی برزوزاده و علیرضا پرورش در
کالس  ۲۵۰سیسی و امیررضا ثابتیفر در کالس ۴۵۰
سیسی اعضای تیم ملی موتورکراس کشورمان را در
این رقابتها که  ۹مهرماه )اول اکتبر ســال  (۲۰۱۷در
انگلیس آغاز میشود تشکیل میدهند.
مهرداد همتیان ،نیز سرمربیگری این تیم را به عهده
دارد .همتیان بیشــتر از آنچه به کســب نتیجه در این
مســابقات فکر کند ،به تجربهاندوزی شــاگردانش فکر
میکند .او میگویــد باید واقعبین بود و نباید از این تیم
کمتجربه توقع باالیی داشــت» :این مسابقات معروف
به جام ملل اســت که همه موتورسوران باید با پرچم
کشــور خودشان و در قالب یک تیم در آن شرکت کنند.
یعنی اینطور نیســت که موتورسوار دوملیتی در تیمی
وجود داشته باشد .نکته دیگر اینکه هر تیم الزاما باید با
سه نماینده در رقابتها شرکت کند .این رویداد درواقع
یکی از باالترین مسابقات موتورسواری جهانی است که
همه بهترینها در آن هســتند .ما هم بهترین نفراتمان
را که در آســیا صاحب عنوان هستند ،برای شرکت در
مسابقات جهانی انتخاب کردیم .امیر ثابتیفر قهرمانی
آســیا را دارد .او ســال پیش در یکــی از تورنمنتهای
جهانی نفر بیستویکم هم شد .علیرضا پرورش و علی
بــرزوزاده هم مدال برنز آســیا را دارند .اما باید بپذیریم
با داشــتن عناویــن آســیایی نمیتوانیم بــه حضوری
موفــق در میدان جهانی که اصــال تجربه رقابت در آن
را نداشــتهایم ،خوشبین باشــیم .هرچند هیچ اتفاقی
محال نیســت .بااینحال ،من به این رقابتها بهعنوان
یــک میدان کســب تجربــه بــرای موتورســوران نگاه
میکنم«.فدراســیون ترتیبی داده تا این موتورســواران
برای آمادگی هرچه بیشــتر برای شــرکت در مسابقات
انگلیــس به اردوی خارج از کشــور هم اعزام شــوند:
»ما چهــار مرحله اردو برای تیــم در نظر گرفتهایم که
مرحله آخر آن  ۱۰روز مانده به مســابقات قرار است در
بلژیک برگزار شود .برای اینکه بچهها آشنایی بهتری با
پیست مسابقه داشته باشند ،تصمیم گرفتیم مدتی هم
به آنها در پیست موتورکراس بلژیک که شباهت زیادی
به پیســت انگلیــس دارد ،تمرین دهیم .خوشــبختانه
تمریناتــی که آزادی هــم داریم خیلی خوب اســت و

مشکلی بابت پیست نداریم .پیست موتورکراس آزادی
تمام اســتانداردهای الزم را دارد و به تأیید فدراســیون
جهانی موتورسواری هم رسیده است«.
او میگوید فدراســیون اتومبیلرانی و موتورسواری
ایــران حتی ایــن توانایی را دارد که میزبانی مســابقات
جهانی و آســیایی موتور کراس را بگیرد» :ما در مجمع
ســاالنه فدراســیون جهانی این پیشــنهاد را دادیم که
میزبانی دو راند از چهار راند مســابقات قهرمانی آســیا
را در ســال جاری بگیریم اما متأســفانه فدراسیون آسیا
قدری بیبرنامه اســت و هنوز این امــکان را برای ما به
وجود نیاورده اســت .البته خیلی خوشبین هستیم که
میزبانی مســابقاتی در ســطح جهانی را در سال ۲۰۱۸
بگیریم .البته دراینباره نظرمان روی جزیره کیش است.
چون منطقه آزاد اســت و مشــکلی بابــت گرفتن ویزا
نیست و موتورســوارها موتورهایشان را هم بهراحتی از
خــارج وارد میکنند بهترین مکان اســت .ضمن اینکه
یک منطقه توریســتی هم هســت و در جذب گردشگر
و گرفتن میزبانیهای بیشــتر در ســالهای آینده به نفع
کشورمان است« .سرمربی تیم ملی موتورکراس مردان
وضعیت اســتعدادهای این رشــته را در کشور آنطور
که بایــد مطلوب نمیبینــد .او معتقد اســت دولت و
بخش خصوصی باید بیشــتر از اینها روی موتورسواری
ســرمایهگذاری کننــد تــا اســتعداد بــه وجــود بیاید:
»موتورســواری یکی از رشتههای ورزشی پرهزینه است
که زیاد جوانان سمت آن نمیآیند .هرکسی که بخواهد
موتورسواری را شروع کند حداقل باید یک موتور داشته
باشــد که هزینه آن  ۴۰میلیون تومان اســت .دو ،ســه
میلیون هم باید پول لباس بدهد .ضمن اینکه هزینههای
لوازم یدکی هم دارد .البته فدراسیون االن کارهای خوبی
کرده و قرار است موتورهایی را تحت عنوان موتورهای
همگانی در اختیــار عالقهمندان قرار دهد .ضمن اینکه
تدابیــری هم در زمینــه واردات موتور انجــام داده که
موتورها بــا تعرفه گمرکی دولتی به کشــور بیایند و به
نفع ورزشکار باشد .با همه اینها اما این بودجهها کفاف
هزینههای ســنگین رشته موتورســواری و اتومبیلرانی
را نمیدهــد .در همه دنیــا رشــتههای اتومبیلرانی و
موتورســواری هر کدام در قالب یک فدراسیون مستقل
فعالیت میکنند .اما در کشــور ما هر دو رشته در قالب
یک فدراســیون و با یک بودجه دولتی اداره میشــوند!
اگر ما نتوانیم از بخــش خصوصی کمک بگیریم واقعا
نمیشود با بودجه فدراســیون کاری کرد .انشاءاﷲ که
مســئوالن بیشــتر از این در زمینه آموزش موتورسواری
قدم بردارنــد .بههرحال اکثر مردها بــه نوعی با موتور
درگیر هســتند؛ آن هم در شهر تهران .حداقل کار ما این
است که با این حرکت میتوانیم با آموزشهای درست
از میزان تصادفات در شهر شلوغی مثل تهران جلوگیری
کنیم و بعد از آن هم به جذب اســتعدادهای این رشته
در زمینــه قهرمانــی و حرفهای کمــک کنیم« .محمود
صیدانلو ،رئیس فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری،
پیش از این نیز در اقدامی سازنده ،مجوز فعالیت رسمی
بانوان ایرانی را در رشــته موتورسواری کراس از وزارت
ورزش و سایر مراجع مربوط گرفت.

دویستوشصتوهشــتمین الکالسیکوی تاریخ
در شــرایطی  ۳۰دقیقه بامداد یا بــه عبارتی ۱۲:۳۰
امشــب به وقــت تهران برگزار میشــود کــه دیگر
خبری از رقابت دوســتانه نیســت؛ در واقع بارسا و
رئالمادرید برای پیشدرآمد لیگ اســپانیا ،امشب در
ورزشــگاه نیوکمپ در دیدار رفت سوپرجام اسپانیا،
پذیرای رئالمادرید اســت تا بعد از چهار سال اینبار
بدون نیمار برزیلی به مصاف رقیب ســنتیاش برود؛
آبیواناریها که فاتح رقابتهای جام حذفی اسپانیا
شــده بودند ،امشــب با سرمربی جدیدشــان ارنستو
والــورده ،به مصــاف رئالمادریــدی میروند که با
زینالدین زیدان قهرماني اللیگا را به دست آوردهاند.
البته در تقابلهای قبلی ،بارســاییها بیشتر از رقیب
به برتری رسیدهاند؛ آنها  ۱۱۱بار رئالمادرید را بردهاند
و  ۹۷بار هم شکســت خوردهانــد؛ ولی از زمانی که
زیدان هدایت قوهای سپید مادرید را برعهده گرفته،
شــرایط فرق کرده اســت؛ رئالمادرید در دو ســال
گذشــته فاتح لیگقهرمانان اروپا شــده و در اسپانیا
هم باالخره قهرمانی را از چنگ بارسا درآورده است؛
برای درخشش زیدان بهعنوان سرمربی رئالمادرید،
همیــن بس که ایــن فرانســوی جــوان تابهحال از
هشــت جام ممکن ،شــش جام را به دست آورده و
اشتهای زیادی برای بردن جامهای دیگر دارد .اتفاقا
رئالمادرید برخالف بارســلونا ،دومین بازی رســمی
فصلش را انجام میدهد؛ آنها همین چند روز پیش
در یــک بازی برتر ،در فینال ســوپرجام اروپا از ســد
منچســتریونایند گذشتند و جام قهرمانی را باالی سر
بردند؛ اما حاال در ســوپرجام اســپانیا ،شرایط به یک
بازی ختم نمیشــود؛ این بازی رفت و برگشت است
و دو تیــم بایــد در فاصله ســه روز ،تکلیف قهرمان
سوپرجام اســپانیا را مشــخص کنند؛ یکی امشب و
دیگری هم بامداد پنجشنبه.
با ارنستو ،بدون نیمار
بارســاییها پیشفصل را خوب شــروع کردند و
با درخشــش نیمار ،فوقســتاره برزیلیشــان تقریبا
همــه بازیهــا را بردند؛ یکی از همــان بازیها هم
الکالسیکو بود! دیداری دوستانه که در آمریکا برگزار
شــد و بارسا با درخشش مسی ۳ ،بر  ۲برنده از زمین
مســابقه خارج شــد .آن نتایج برای ارنستو والورده،
ســرمربی جدید این فصل بارســا بد نبود؛ این مربی
که جانشــین لوئیس انریکه در جمــع آبیواناریها
شده ،استارت خوبی داشته ولی حاال به اولین صخره
محکم رسیده اســت؛ رئالمادرید .درست است که
ارنستو بازی دوستانه الکالسیکو را برده ولی همین
حــاال میداند که دادن ســوپرجام بــه رئالمادرید،
تردید هواداران بارســا نســبت بــه تواناییهایش را
بیشــتر میکند .ارنســتو پیش از اینکه به بارسا بیاید
ســرمربی تیمهای اتلتیک بیلبائو و اســپانیول بوده
که دســتبرقضا  ۶۵درصد بازیهایــی را که مقابل
رئالمادرید داشته واگذار کرده؛ البته او حاال امیدوار
اســت با بارســای قدرتمنــد ،انتقام شکســتهای
متعددی را که مقابل رئالمادرید داشــته بگیرد .اما

تنها دلمشــغولیاش نبــودن نیمار اســت؛ بازیکن
برزیلی که همین هفته گذشته با انتقال ۲۲۲میلیون
یورویی از بارسا راهی پاریسنژرمن شد و دست این
مربی را خالی گذاشــت .والــورده البته به فکر چاره
افتاده و پیش از خریدن بازیکن جدید ،دئولئوفو را از
میالن برگردانده تــا فعال جای خالی نیمار را در کنار
مسی و سوارس پر کند .این بازیکن جوان اسپانیایی،
این اواخر در ترکیب بارسا جا افتاده ولی سؤال اصلی
اینجاست که میتواند از ســد دنی کارواخال بگذرد
یا خیر؟
خبری از ادای احترام نیست!
سوپرجام اسپانیا هنوز شروعنشده ،حواشی بر آن
غلبه کرده؛ در شــرایطی که بارســاییها پیش از این
بهعنوان قهرمان اللیگا وارد بازی ســوپرجام شده و
با ادای احترام تیم رقیب )سوســیداد ،تونل افتخار(
روبهرو شده بودند ،حاال خبر رسیده که بازیکنان این
تیم عالقــهای به ادای احترام بــه رئالیها بهعنوان
قهرمــان لیگ ندارند .در رأس همــه آنها هم لیونل
مسی اســت که عالوه بر اینکه راه گلزنی به مادرید
را خوب بلد است ،دل پری هم از رقیب سنتی بارسا
دارد .این موضوع تا عصر روز گذشــته حل نشده بود
و بعید اســت اعضای بارســا راضی شوند دست به
چنین کاری بزنند.
فرصتی دیگر برای لئو
اگرچه کریستیانو رونالدو به دلیل حضور در جام
کنفدراسیونها دیرتر به تمرینات رئالمادرید اضافه
شــده ،ولی لیونل مســی هم دســتکمی از رقیب
پرتغالیاش نداشته؛ مســی هم مراسم ازدواجش
را همین تابســتان برگــزار کرده و به نســبت بقیه
بارساییها استراحت بیشتری داشته است .البته لئو
در مقایسه با کریس زودتر تمریناتش را از سر گرفته
و امســال چارهای بهغیر از درخشیدن دوباره ندارد.
ایــن بازیکن آرژانتینی که فصل پیش رقابت بر ســر
توپ طال را به کریــس باخته ،عزمش را جزم کرده
تــا از همین بازی ،خیزش را بــرای فتح دوباره توپ
طال بردارد .لئو که تجربه  ۱۱۹۳دقیقه حضور را در
ســوپرجام اســپانیا دارد ،در این بازیها  ۱۲گل زده
و هفتبار هم جام قهرمانیاش را باالی ســر برده
است .در کل وضعیت بارســاییها در سوپرجامها
نســبت به رئالمادرید بهتر بوده ،چون با  ۱۲عنوان
قهرمانی در این رقابتها بارســاییها پرافتخارترین
تیــم محســوب میشــوند .البتــه معنــیاش این
نمیشود که رئالیها هم دســتوپا بسته بودهاند؛
چون رقیــب مادریدی هــم با  ۹قهرمانــی در این
رقابتها ،دومین تیم پرافتخار سوپرجام است .شاید
تنهــا نگرانی هواداران مادریــد نتایج بد این تیم در
الکالســیکوهای اخیر باشــد که از شش تای آخر،
چهار تــا را واگذار کردهاند و فقــط یکی را بردهاند؛
هرچند که همــان یکی هم ارزش زیادی داشــت،
چون در ورزشــگاه نیوکمپ رقم خــورد؛ آنهم در
روزهایی که گفته میشــد بردن بارســا کار چندان
سادهای نخواهد بود.

دادگر در واکنش به ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی

ﻫﯿﭻ ﺧﻠﻠﻰ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎ وارد ﻧﯿﺴﺖ
جنجال و کشــمکش بر ســر برکناری مهدی هاشــمی از فدراسیون
تیراندازی همچنان ادامه دارد؛ کسی که سال  ۹۳برای دومین دوره پیاپی
بر مسند ریاست این فدراسیون نشست ،اما با پیگیریهای مخالفانش ،دو
ســال بعد به دلیل دوشغلهبودن از کار برکنار شد .با ابطال این انتخابات
از ســوی دیوان عدالت اداری ،انتخابات مجدد فدراسیون تیراندازی ۲۰
تیر برگزار شــد و علی دادگر به ریاســت رســید .امــا دو روز پیش از این
انتخابات ،دیوان عدالــت اداری در اقدامی عجیب در نامهای صریحا به
وزارت ورزش اعالم کرد که حق ورود در انتخابات تیراندازی در سال ۹۳
را نداشته و حکمی که دراینباره داده ،فاقد اعتبار است .به زبان سادهتر
رأیی را که درباره رفتن مهدی هاشمی از فدراسیون داده بود باطل کرد.
ایــن در حالی بود که دیوان با توجه به قانون ســازمان بازرســی کل
کشــور مبنیبر حضورنیافتن دوشــغلهها در سمتهای دولتی و حضور
همزمان مهدی هاشــمی در مجلس بهعنوان نماینده ،از افراد دوشغله
به حساب میآمد و این انتخابات را ابطال کرد.
با انتخاب دادگر بهعنوان رئیس فدراســیون ،دوبــاره این موضوع از
ســوی دیوان عدالت مطرح شــد که انتخابات  ۲۰تیر ســال جاری فاقد
وجاهــت اســت و باید باطل شــود؛ اما وزارت ورزش مدعی اســت که
انتخابات فدراسیون باطل نخواهد شد و دادگر به کارش ادامه میدهد.
بخــش حقوقی وزارتخانه کار را دنبال میکند تا پاســخ الزم را به دیوان
عدالت اداری بدهد .وزارتخانه تا روشنشــدن موضوع با دادگر بهعنوان
رئیس فدراسیون ادامه خواهد داد.
دادگر دیروز در نشستی خبری که با اصحاب رسانه داشت ،دراینباره
گفت» :همانطور که مسئوالن وزارت ورزش و جوانان صحت انتخابات

را اعالم کردنــد هیچ خللی از نظر قانون به انتخابات ما وارد نیســت و
نخواهــد بود .اگــر در آینده در مورد انتخابات اخیر رأیی صادر شــود در
چارچــوب قانون به آن عمل میکنیم .ما هیچگونه دشــمنی با کســی
نداریــم و از وجود کســانی که داخل و خــارج گود تیراندازی هســتند
اســتفاده میکنیم .هاشمی زحمات زیادی در ســالهای اخیر کشیده و
کسی نمیتواند منکر این قضیه شــود .ایشان کرسی بینالمللی دارند و
اعتقاد شخصی من است که این کرسی متعلق به فدراسیون یا ما نیست؛
متعلق به ایران است و باید حفظ شود«.
فدراســیون جهانی تیراندازی نیز بعد از این اتفاقات نام ســیدمهدی
هاشــمی را بهعنوان رئیس فدراســیون تیراندازی جمهوری اســالمی
ایــران حذف کرده بود ،اما چند روز پیش دوباره نام او را بهعنوان رئیس
فدراسیون تیراندازی ایران در سایت رسمی خود ثبت کرده است .تسنیم
در تاریخ  ۱۸مردادماه به صورت مستند این موضوع را منتشر کرد.
دادگر در پاســخ به این ســؤال که آیا صحت دارد فدراسیون جهانی
تیراندازی هنوز هاشــمی را رئیس فدراســیون ایران میداند؟ افزود» :تا
جایی که مــن اطالع دارم یکــی از خبرگزاریها ایمیلی به فدراســیون
جهانی زده و پاســخ گرفته بودند که ما در مسائل داخلی کشورها ورود
نمیکنیم .مشــکالت داخلی آنها باید در داخل کشورشان حل شود .من
هم معتقدم که باید این مشکل در داخل فدراسیون در چارچوب قوانین
داخلی ایران و وزارت ورزش حل شود«.
مهدی هاشــمی در حالی پیگیر برکناریاش از فدراســیون تیراندازی
اســت که معتقد اســت هیچ تخلفی درباره برگزاری انتخابات ریاســت
دوباره او در این فدراسیون و موضوع دوشغلهبودنش رخ نداده است.

او کــه همــواره از چهرههای سیاســی اصولگرا به حســاب میآید،
معتقد اســت که دولت در این موضوع دخالت کرده اســت؛ موضوعی
که نهادهای بینالمللی ورزشــی به آن حساسیت دارند و خالف منشور
و اساســنامههای فدراســیونهای ورزشی است .هاشــمی چندی پیش
به تســنیم گفت» :نه مشــکل آییننامه و قانون و بند و تبصره بوده و نه
چیزی دیگر .مشــکل سیاســی اســت و آنها تحمل حضور کسانی را که
تفکر سیاسی مخالف خودشان دارند ،ندارند .اگر این را رسما اعالم کنند
من هم بحثی ندارم .بهتر اســت راحت بگویند که تحمل حضور شما را
نداریــم و کاری هم به حکم دیوان و  ...نداریم و هرجا حکم به نفعمان
باشد عمل میکنیم و هرجا به نفع ما نباشد عمل نمیکنیم«.
بااینحال در شرایطی که دیوان عدالت اداری ضرباالجل یکهفتهای
درباره رأی دوبارهاش به وزارت ورزش داده ،محمدرضا داورزنی ،معاون
قهرمانــی و حرفــهای وزارت ورزش و جوانــان ،در آخرین اظهارنظرش
اعــالم کرده که هرطور بخواهند دراینباره رفتار میکنند» :ما از هر مدلی
بخواهیــم پیش میرویم .هماکنــون نیز بخش حقوقــی وزارتخانه کار
را دنبــال میکند تا پاســخ الزم را به دیوان بدهد .در این شــرایط دیوان
مجاب میشــود که بحث وضعیــت کنونی به قوت خــودش بماند ،در
غیراینصورت دو اتفاق میتواند رخ بدهــد؛ یکی اینکه وزیر از اختیارات
قانونی خود استفاده کند ،دوم مجمع فوقالعاده تشکیل شود و دراینباره
تصمیــم بگیرد .اتفاقی که رخ داده ،این اســت که دیــوان عدالت اداری
در دو ســال آرای متفاوت و متناقضی را صادر کــرده که این موضوع در
روند اجرائی امور فدراسیونها خلل ایجاد میکند و طبیعی است که رأی
صادرشده اخیر از سوی دیوان قابلیت اجرائی نداشته باشد«.

دیدار دوستانه ایران و روسیه
در  ۱۸مهر قطعی شد
 دو تیم ملی ایران و روسیه  ۱۸مهرماه در دیداری
دوستانه برابر هم به میدان خواهند رفت .به گزارش
ایســنا و بهنقل از تاس ،فدراســیون فوتبال روســیه
اعالم کرد این تیم روز  ۱۸مهرماه در دیداری دوستانه
در کشــور روســیه به مصاف تیم ملی ایران خواهد
رفت .این خبر را یکی از مســئوالن ارشــد فدراسیون
فوتبال روسیه اعالم و در تأیید آن عنوان کرد که تمام
توافقات صورت گرفته اســت و این دیــدار در تاریخ
مذکــور قطعا برگزار خواهد شــد .محل برگزاری این
دیدار هنوز مشخص نشده و فدراسیون فوتبال روسیه
گزینههایی را در اختیار ایران قرار داده است تا بتواند
نظر نهایی ایــران را برای مکان این دیدار دوســتانه
تعیین کند .تیم ملی روســیه در آخرین ردهبندی فیفا
در رده  ۶۲قــرار گرفت .تیم ملی ایران نیز توانســته
صعــودش را به جــام جهانــی قطعی کنــد و این
دیدار یکی از دیدارهای دوســتانه شاگردان کارلوس
کیروش قبل از جام جهانی خواهد بود.

رقابت شانه به شانه بیرانوند و
رحمتی در دروازه سرخابیها
 هر دو تیم استقالل و پرسپولیس در حالی در هفته
ســوم رقبای خود را مغلوب کردند که دروازه آنها روی
حریفان بسته ماند .به گزارش مهر ،درحالیکه شاگردان
برانکو ســومین پیروزی فصل خود را به دست آوردند،
منصوریان و تیمش برای اولینبار در طول فصل پیروز
شــدند تا سرخابیها در هفته ســوم حریفان خود را از
پیشرو برداشته باشند .استقالل و پرسپولیس در حالی
بازیهای خود را ســپری میکنند که به نظر میرســد
نقاط قوت این دو تیم در ســاختار دفاعی و بهخصوص
در درون دروازه این تیمها باشــد .درحالحاضر دو تیم
استقالل و پرسپولیس با تنها یک گل در پایان هفته سوم
بهترین خطوط دفاعی لیگ را در اختیار دارند تا بیرانوند
و رحمتــی به صورت همزمان بهتریــن دروازهبانهای
لیگ باشــند .البته باید در این مقال رحمتی را یک گام
جلوتر از بیرانوند دانســت چراکه دروازهبان آبیها تنها
گلی که تاکنون دریافت کرده از روی نقطه پنالتی بوده
و هیچ گلی در جریان بازیها نخورده است .پرسپولیس
در هفتــه ســوم لیگ برتر بــا نتیجه  ۳بــر صفر نفت
تهران را مغلوب کرد و آبیپوشــان نیز با یک گل از سد
تراکتورسازی تبریز گذشتند.

ﺟﺪول
ﺗﻔﺎﺿﻞ اﻣﺘﯿﺎز

ﺗﯿﻢ

ﺑﺎزي

ﺑﺮد

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ

3

3

6

9

ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺟﻢ

3

2

4

7

ﺳﺎﯾﭙﺎ

3

2

2

7

ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان

3

2

2

6

ذوب آﻫﻦ

3

1

3

5

ﭘﺪﯾﺪه

3

1

2

4

ﺳﯿﺎهﺟﺎﻣﮕﺎن

3

1

0

4

اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮزﺳﺘﺎن

3

1

0

4

اﺳﺘﻘﻼل

3

1

0

4

ﻓﻮﻻد

3

1

-1

4

ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان

3

1

-2

4

ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻮﻻد

3

1

-5

3

ﭘﯿﮑﺎن

3

0

-1

2

ﺳﭙﺎﻫﺎن

3

0

-4

2

ﺳﭙﯿﺪرود رﺷﺖ

3

0

-3

0

ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزى

3

0

-3

0

