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ورزش

درﯾﭽﻪ

دایي شماره حساب اعالم ميکند

ﺧﺒﺮ

فدراسیون به دنبال
حذف مربیان چاق

آمادگي جامعه ورزش براي کمک به زلزلهزدگان

جلسه دایي با تاج
درباره فساد در فوتبال

حدادی و جمشیدی
هادیان تیم ملی بسکتبال
 فدراســیون جهانــی بســکتبال در گزارشــی به
وضعیت کنونی تیم ملی ایران در مسیر انتخابی جام
جهانی پرداخت .به گزارش ایسنا ،وبسایت رسمی
فدراســیون جهانی بســکتبال در قســمت انتخابی
جام جهانی در قاره آســیا گزارشــی درباره تیم ملی
بســکتبال ایران داشــته و از وضعیت ملیپوشــان
نوشته اســت .در گزارشــي در صفحه اصلی سایت
آمده است» :ایران از این ماه کارش را در رقابتهای
انتخابی جام جهانی بســکتبال آغــاز میکند .تمام
بازیکنانــی که تیم ملی را در رقابتهای کاپ آســیا
همراهــی کردند حــاال در لیســت اردوی ملی برای
جــام جهانی نیز حضور دارند .این بازیکنان با رهبری
حامد حدادی و محمد جمشــیدی کــه در بین پنج
بازیکن برتر کاپ آســیا حضور داشــتند ،به تیم ملی
بازگشتهاند .ایران ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه
را برای جــام جهانــی انتخاب کرده اســت .در این
لیست  ۹بازیکن با  ۲۳سال ســن یا پایینتر هستند و
در میانشان ستارههای جدید بسکتبال ایران از جمله
بهنام یخچالی ،سجاد مشایخی و وحید دلیرزهان نیز
حضور دارند .روزبه ارغوان ،ارسالن کاظمی و اوشین
ســاهاکیان نیز در اردوی تیم ملــی حضور خواهند
داشــت و قطعا جوانان ایران میتوانند از تجربه این
بازیکنان استفاده کنند .حدادی ،جمشیدی ،یخچالی
و کاظمــی رهبــران اصلــی تیم ملــی خواهند بود
بهخصــوص از زمانی که نقش اصلــی تیم ایران را
در کاپ آسیا برعهده داشتند .غافلگیرکننده نخواهد
بود که بسکتبال ایران شروع بسیار قدرتمندی داشته
باشــد .ایران در هــر دیداری که وارد زمین شــود ،با
قدرتــی زیاد همــراه خواهد بود که باعث میشــود
همه انتظار داشته باشند در همین ابتدای راه دو برد
کســب کند .ایران در گروه چهــارم مرحله مقدماتی
جام جهانی با قزاقستان ،قطر و عراق رقابت میکند
و در اول راه ســوم آذر با عراق در اردن پیکار میکند
و سپس ششم آذر در تهران به مصاف قطر میرود«.

برگزاری والیبال نشسته قهرمانی
جهان با سبک جدید
 هادی رضایــی از برگزاری مســابقات قهرمانی
جهان با ســبک جدید و در پنج شــهر کشور هلند
خبر داد .به گزارش ســایت کمیته ملی پاراالمپیک،
مدیر تیمهای ملی والیبال نشسته در نشست خبری
دیروز خود گفت» :این مســابقات با حضور  ۱۶تیم
و در دو بخش مردان و زنان برگزار میشــود که در
چهار گروه چهارتیمی انجام خواهد شــد .مرحله
مقدماتی در یک شــهر و هشــت تیم برتر در شهر
دوم رقابــت میکنند و چهار تیم برتر نیز در شــهر
سوم مســابقه خواهند داد .مسابقات بانوان نیز در
دو شهر برگزار خواهد شــد .مسابقات از  ۲۲تیرماه
تا دوم مردادماه برگزار میشود« .او درباره برگزاری
مســابقات لیگ جهانی در ایران هــم توضیح داد:
»سال گذشته پس از انتخاب رئیس سازمان جهانی
پاراوالیبال قرار شــد مســابقات لیگ جهانی برگزار
شــود که چین اولین میزبانی را در بخش بانوان و
ایــران میزبانی در بخش مــردان را برعهده گرفت.
در ابتدا برای تیمهای برزیل ،بوســنی ،مصر ،آلمان،
روســیه ،آمریــکا ،هلند ،چین و اوکرایــن دعوتنامه
ارسال کردیم که چین از آنجا که سهمیه مسابقات
قهرمانــی جهان را نگرفت ،انصراف داد و مصر نیز
به دلیل مســائل سیاسی از حضور در این مسابقات
کنار کشید .بوسنی نیز ترجیح داد در تورنمنتهایی
که ایران حضور دارد ،شرکت نکند اما بعد از مدتی
پشیمان شد و ما نیز فهرست تیمهای شرکتکننده
را بســته بودیــم .بنابراین تیمهای برزیــل ،آمریکا،
روســیه ،اوکراین ،آلمان و تیم ملی کشورمان شش
تیم حاضر در لیگ جهانی هستند«.
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 میرشــاد ماجدی بازیکن سابق اســتقالل تهران
کــه درحالحاضر رئیس کمیته آموزش فدراســیون
فوتبــال اســت ،در کنگره فوتبال کلینیک از کســانی
بــود که مقاله داشــت و پس از ارائــه مقاله از فیفا
مدرک دریافت کرد .به گزارش ســایت نود ،ماجدی
در خالل ارائه مقالهاش ،به نکات عجیبی اشاره کرد.
اینکه در سالهای گذشــته به صورت غیراستاندارد
بــه افراد خواهان مدرک مربیگــری در درجههای A
و  Bو  Cمدرک داده شــده اســت .ماجدی گفت در
کمیته آموزش با روند قبلی به شدت برخورد میکند
و اجــازه نمیدهد دیگر فدراســیون فوتبال و کمیته
آمــوزش به صورت کیلویی به تقاضاکنندگان ،مدرک
مربیگری بدهد .او از روند جدیدی حرف زد که حتی
در آن رونــد ،بازیکنــان ملی هم نتواننــد به راحتی
مدرک بگیرند و ســوابق ملیشان تأثیری در گرفتن و
راحتگذراندن دوره مربیگری نداشته باشد .ماجدی
در پایان صحبتهایش هــم گفت :اجازه نمیدهیم
مربیــان چاق مدرک بگیرند .هیکل مربیان هم جزئی
از کار مربیگری آنهاســت .شــما به هیــکل زیدان و
مورینیــو و گواردیوال نگاه کنیــد .بازیکنی میتواند از
اینها حســاب نبرد؟ بازیکنان معموال از مربیانی که با
هر سابقه ملی و باشگاهی اضافهوزن حیرتانگیزی
داشته باشند ،چندان حساب نمیبرند و همین عامل
باعث میشود مربیان موفق نشوند .البته این یکی از
عوامل موفقیت در مربیگری اســت و عوامل دیگری
هم در موفقیت یک مربی تأثیر دارند.

زلزلــه مهیب غرب کشــور خانــواده ورزش را هم
سوگوار کرد .شــمار زیادي از اهالي ورزش در صفحات
شخصيشان با انتشار پیامهایي درگذشت هموطنان در
غرب کشور را تســلیت گفتند و ضمن ابراز همدردي با
خانوادههاي داغدیده بــراي آنها از خداوند طلب صبر
کردنــد .علي دایــي ،علي کریمي ،کارلــوس کيروش،
کریــم باقري ،جواد نکونام ،احســان حــدادي ،مهدي
رحمتي ،علیرضا حیدري ،کیانوش رستمي ،رضا عنایتي،
حســین ماهیني ،وینفرد شفر ،بهداد سلیمي ،احمدرضا
عابدزاده ،کاوه رضایي ،بختیار رحماني ،سیامند رحمان،
و ...پیامهاي تسلیتي منتشر کردند.
علي دایي ابتدا در پســت اینســتاگرامي خود ضمن
ابراز همدردي ،از نیروهاي امدادي خواست تمام توان
خــود را براي کمک به آســیبدیدگان بــه کار بگیرند.
او دیــروز تأکید کــرد فوتباليها هم بایــد در این زمینه
پیشقدم باشــند .سرمربي ســایپا که دیروز به مالقات
رئیس فدراسیون رفته بود ،پس از این دیدار گفت» :باید
کمپیني درست کرد تا جامعه فوتبال ،فدراسیون فوتبال
و همه آحاد ورزش کشور با یاريرساندن به این عزیزان،
شــرایط مناســب را فراهم کنند .در واقع انتظار ما این
اســت که با آسیبدیدگان این زلزله همدري کنیم و هر
آنچه در توانمان است ،از آنها دریغ نکنیم«.
دایي در جلســه با تاج اعالم کرد قصــد دارد براي
جمــعآوري کمکهاي مردمــي و اقدامــات حمایتي
جامعه فوتبال دســتبهکار شــود و پیشنهاد همکاري
مشــترک داد .تاج هم از این پیشــنهاد استقبال و تأکید
کرد »وقتي شــما پرچــمدار این جریــان خیرخواهانه
باشــید تردید ندارم همه باشــگاههاي لیگ برتر و همه
پیشکســوتان و اهالي فوتبال و حتي ورزشکاران دیگر
رشــتهها شــما را همراهي خواهند کرد و اتفاق بزرگي
در نهایــت رقم خواهد خورد« .پس از این جلســه تاج
از بخش حقوقي فدراســیون خواســت شماره حسابي
آماده شــود تا با اعالم از ســوي علي دایي کمکهاي
فوتباليها جمعآوري شــود .دیگر ورزشکاران شاخص
هم پیشنهادهاي مشابهي دادند.
جــواد نکونام کاپیتان ســابق تیم ملــي هم در این
باره گفت» :متأســفانه هر لحظــه خبرهاي بد و بدتري
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ميشنویم .از همان شب حادثه همه پیگیر اخبار زلزله
هســتیم .ویدئوهایي از این فاجعه دیدم که واقعا دلم
را بــه درد آورد و چیزي نميتوانم بگویم جز همدردي
با خانوادههــاي عزادار .قطعا چهرههاي ورزشــي هم
حاضر هســتند تا همه نوع کمکي کننــد .امیدواریم در
این زمینه ســازماندهي خوبي صورت بگیرد .ورزشيها
همیشــه در اینطــور مواقع پیشــرو هســتند .هوا در
غرب کشــور واقعا ســرد اســت و قطعا نیروها سریعا
کمکرســاني ميکنند« .کارلوس کيروش که در هلند
به ســر ميبرد ،ســاعاتي پیش از بازي تیم ملي مقابل
ونزوئال پیام تسلیتي منتشــر کرد .او نوشت که اعضاي
تیم ملي از شنیدن این خبر بسیار ناراحت شدند و ادامه
داد» :ما پیام قدرت و همبستگي را براي تمام آنهایي که
از این حادثه رنج ميبرند ،ارسال ميکنیم«.
بختیار رحماني عزادار شد
ورزشــکاران ُکرد کشــور هــم دیــروز در صفحات
اجتماعي خود به ابراز همدردي با همشهريهایشــان
پرداختنــد .کاوه رضایي مليپوش کرد تیم ملي فوتبال
به زبان ُکــردي به بازماندگان تســلیت گفت .کیانوش
رســتمي قهرمــان کرمانشــاهي المپیک هم تســلیت
ویژهاي براي همشــهريهایش در صفحه شخصياش

نوشت .یکي از ورزشــکاراني که چندین نفر از نزدیکان
خود را در زلزله از دســت داده اســت ،بختیار رحماني
بازیکن تیم پیکان اســت .این فوتبالیست که عضو تیم
ملي در جام جهاني  ۲۰۱۴بود ،اهل شــهر سرپلذهاب
اســت ،شــهري که خســارات زیادي بر اثر زلزله به آن
وارد شــده اســت .رحماني در گفتوگو با ورزش ســه
گفت» :خانوادهام حالشــان خوب است ،اما از فامیل و
دوســتانم کساني هســتند که زیر آوار گیر کرده و برخي
از آنها فوت کردهاند .متأســفانه من اینجا هستم و هیچ
دسترسي ندارم .دلم ميخواســت آنجا بودم« .بختیار
در صفحه اینســتاگرامش هم ضمن انتقــاد از کیفیت
مجتمعهاي مســکن مهر به همه هماستانيهایش در
استان کرمانشاه تسلیت گفت .او همه را دعوت کرد تا با
اهداي خون به کمک آسیبدیدگان بشتابند.
سیامند رحمان قهرمان پرآوازه پاراالمپیک که یکي
از قهرمانان صاحبنام ُکرد اســت هم به هموطنانش
تســلیت گفت» .ایــن واقعه تلخ موجب تأســف مردم
عزیزمان بهویژه مردم غرب کشور شده است .از خداوند
متعال براي بازماندگان آرزوي صبر و آرامش دارم«.
اقدامات وزارت ورزش
وزارت ورزش ،کمیتــه ملي المپیــک ،کمیته ملي

پاراالمپیک ،فدراســیونها و باشــگاهها هم بالفاصله
این حادثه تلخ را تســلیت گفتند و با بازماندگان ابراز
همدردي کردنــد .وزیر ورزش و جوانان در تماســي
تلفني با مدیران کل ورزش و جوانان کرمانشاه و ایالم
دســتور داد تمامي مکانها و ســالنهاي ورزشي این
دو اســتان و شهرستانهاي تابعه براي اسکان موقت
حادثهدیدگان در اختیار ستاد مدیریت بحران قرار گیرد
و تمامي امکانات موردنیاز و درخواســت ســتاد براي
یاريرساندن به هموطنان آسیبدیده و خانوادههاي
آنان فراهم شــود .ادارات کل ورزش ایالم و کرمانشاه
نیز براي اســکان زلزلهزدگان اعــالم آمادگي کردند.
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان ایالم در گفتوگو با
پایگاه خبري وزارت ورزش و جوانان در این باره گفت:
»از ســاعت  ۲۱:۴۵یکشــنبه شــب که زلزله به وقوع
پیوســت ،بالفاصله وارد ســتاد بحران استان شدیم و
از همان موقع اقدامات اساســي را انجــام دادیم به
طوري که اماکن ورزشــي اســتان بهویژه استادیومها
در اختیار ســتاد بحران قرار گرفت و چادرها برپا شد
و مردم در چادرها اســکان یافتند که همچنان ادامه
دارد؛ چراکــه احتمال وقــوع پسلرزههــا همچنان
وجود دارد .ارسالن حسیني مدیرکل ورزش و جوانان
استان کرمانشاه هم تأکید کرد چنین اقدامي در استان
کرمانشاه هم انجام شــده است .او همچنین از اعزام
تیمهــاي حرفهاي کوهنوردي اســتان کرمانشــاه به
مناطــق زلزلهزده خبر داد .مســابقات دیروز از جمله
دیدار مهــرام با پتروشــیمي از هفته نهــم لیگ برتر
بسکتبال ،جام شهدا و ...با یک دقیقه سکوت و به یاد
جانباختگان زلزله غرب کشور برگزار شد.
زلزله اردوي سوریه و عراق را به هم ریخت
تیمهــاي عــراق و ســوریه دیــروز در کربــال دیدار
دوســتانهاي را برگزار کردنــد .کاروان این دو تیم که در
کربال سکونت دارند ،با وقوع زلزله به سرعت اتاقهاي
خود را تــرک و در محوطه هتل با یکدیگر دیدار کردند.
عمر السوما مهاجم سوري تیم االهلي عربستان بیش از
بازیکنان دیگر ترسیده بود و موجب شد بازیکنان سوریه
او را ســوژه کنند .پس از این اتفاق بازیکنان دو کشور با
انتشار ویدئو و عکسهایي سالمت خود را خبر دادند.

صعود سوئیس و کرواسي
به جام جهاني

ﺑﺮد اﯾﺮان ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻧﺰوﺋﻼ در دﯾﺪار ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ
ایران با پیروزي یک -صفر مقابل ونزوئال به کســب نتایج خوبش در
دیدارهاي تدارکاتي ادامــه داد .تیم ملي در دومین دیدار تدارکاتي خود
در اروپا شــب گذشــته ،در نایمخن هلند به مصاف ونزوئال رفت .ایران
پنجشــنبه در اتریش پاناما را شکســت داده بود و پس از  ۴روز دوباره
به میدان رفت.
کيروش تغییرات زیادي نســبت به بازي هفته قبل ایجاد کرد و این
بار بیشــتر نفرات اصلي در ترکیب قرار گرفتند .علیرضا بیرانوند ،مرتضي
پورعليگنجي ،اشکان دژاگه و ســعید عزتاللهي چهار بازیکني بودند
کــه از ترکیب قبلي در میدان باقي مانده بودنــد .رامین رضاییان در این
دیدار جانشــین وریا غفوري در سمت راست شــد و سیدجالل حسیني
نیز به جاي روزبه چشــمي در مرکز خط دفاعي به میدان رفت .احسان
حاجصفي نیز در این دیدار به جاي ســعید آقایي در ســمت چپ خط
دفاعي قرار گرفت .در خط میاني علــي کریمي ،وحید امیري و علیرضا
جهانبخش جانشــین احمد عبداﷲزاده ،مهدي طارمي و سامان قدوس
شــدند .رضا قوچاننــژاد هم جاي کریــم انصاريفــرد را گرفت .نیمه

اول چنــدان جذاب نبــود و دو تیم موقعیتهاي زیادي نداشــتند .رضا
قوچاننژاد و وحید امیري صاحب دو فرصت شدند که نتوانستند دروازه
حریف را باز کنند .در آن ســو هم اشــتباه علیرضا بیرانوند ميتوانســت
باعث بازشــدن دروازه ایران شود که با جاگیري عالي سیدجالل حسیني

توپ وارد دروازه نشد .نیمه اول بدون گل به پایان رسید .کيروش نیمه
دوم را با ســه تغییر شروع کرد .رشــید مظاهري جاي بیرانوند را گرفت،
سامان قدوس و اکبر ایماني هم به میدان آمدند.
در دقیقه  ۵۷ایران به گل رســید .پاس دقیق ســامان قدوس ،وحید
امیري را صاحب موقعیت کرد ،امیري هم با یک پاس استادانه علیرضا
جهانبخش را در موقعیت تک به تک قرار داد .جهانبخش موفق شــد
در ورزشــگاه تیم ســابقش گل بزند .بعد از این گل امید ابراهیمي ،کاوه
رضایي و سردار آزمون هم فرصت بازي پیدا کردند.
یکــي از نکات جالب این تغییرات این بود که امید ابراهیمي ،هافبک
اســتقالل در  ۳۰دقیقه پایانــي در قلب خط دفاعي به کار گرفته شــد.
ونزوئال در نیمســاعت آخر فشار زیادي روي دروازه ایران وارد کرد که در
چند مورد واکنشهاي رشید مظاهري مانع فروریختن دروازه ایران شد.
ایــران پس از صعود به جام جهاني چهار دیدار تدارکاتي انجام داده که
در این بازيها موفق شد توگو ،پاناما و ونزوئال را شکست دهد و با روسیه
در کازان مساوي کرد.

اعالم برنامههای فدراسیون کبدی برای برگزاری مسابقات جهانی در گرگان

وضعیت نامشخص رئیس بازنشسته فدراسیون بسکتبال

اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﺪﺋﻮﭼﮏ ،ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻧﻮان در ﺳﺎﻟﻦ
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شــرق :هندیها در حالــی بهعنوان قــدرت بالمنازع
ورزش کبدی در آســیا و جهان شــناخته شــدهاند که
اجازه برگــزاری هیچکدام از رویدادهــای بینالمللی
معتبر این رشته را به کشورهای رقیب خود نمیدهند.
مســئوالن فدراســیون کبدی ایران اما بــا رایزنیهای
گســتردهای که با فدراســیونهای آســیایی و جهانی
کبدی داشتهاند ،توانستهاند بهعنوان جدیترین حریف
هندیها برای دومینبار میزبانی مســابقات قهرمانی
آســیا  ۲۰۱۷را بگیرند .دهمیــن دوره این رقابتها در
بخش مــردان و پنجمین دوره در بخــش بانوان قرار
اســت از اول تا ســوم آذرماه در گرگان برگزار شــود.
محمدرضــا مقصودلو ،رئیس فدراســیون کبدی ،روز
گذشــته نشســتی خبری با اصحاب رســانه داشت تا
درخصوص این مســابقات توضیحــات الزم را بدهد.
او گفــت» :درکل ۱۰ ،تیــم در بخش مــردان و  ۱۱تیم
در بخش زنان برای شــرکت در این مســابقات اعالم
آمادگی کردهاند که همه از بهترینهای آســیا هستند.
یکی از دالیل میزبانی ما از این رقابتها هم این بود که
بتوانیم با هندیها بازی کنیم .بههرحال قدرت اصلی
کبدی متعلق به هندیهاست .آنها هرگز به تیم ایران
که دومین تیم آســیا و جهان اســت ،بــازی تدارکاتی
نمیدهند .برای همین میزبان شدیم تا حداقل پیش از
بازیهای آسیایی جاکارتا با تکنیک و تاکتیکهای آنها
آشنا شده باشیم«.
تیم ملــی کبــدی ایــران تاکنــون در رقابتهای
کبدی اســتاندارد موفق به شکســت هند نشده است.
کبــدیکاران کشــورمان در بازیهای آســیایی ۲۰۱۴
اینچئــون کرهجنوبــی در فینــال به این تیــم باختند.
مقصودلو اما امیدوار است با تالشهای صورتگرفته
و آوردن مربی هندی برای تیــم مردان بتوانند در این
دوره از بازیهــای آســیایی به قهرمانی برســند» :ما
 ۹ورزشــکار در لیگ ســتارگان هند داریــم که حدود
صدمیلیون یا بیشــتر درآمد دارند .از طرف دیگر سوتار
)ســرمربی تیم ملی کبدی مردان( یک سال است که

در ایــران اســت و میخواهیم عملکــرد تیم ملی در
مسابقهها را ارزیابی کنیم«.
هندیهــا قدرت برتر دنیا هســتند و در داوری هم
نفــوذ دارند .رئیس فدراســیون کبــدی در واکنش به
کارشکنیهای داوری در مســابقات گرگان افزود» :ما
چند پیشــنهاد در کنگره جهانی داشــتیم؛ یکی از آنها
درخواســت ویدئوچک بود که تصویب شــد و در این
مســابقهها چهار دوربین روی خطــوط اصلی زمین و
همچنین تیمها قرار خواهند داشــت .البته تکنولوژی
چشــم شــاهین نداریم و امیدواریم که این مشکالت
برطرف شــوند .هندیها نمیخواســتند این موضوع
تصویب شــود ،اما در نهایت این اتفــاق رخ داد .تمام
این امکانــات در رقابتهای جاکارتا نیز فراهم خواهد
شــد .البته ما داوران زیادی در مسابقههای مهم مانند
جهانی و بازیهای آسیایی نیز داریم که سبب میشود
راههای اعمال نفوذ بسته شود«.
امیدواریهای مســئوالن فدراســیون برای حضور
موفق در رقابتهای گرگان در بخش بانوان هم وجود
دارد؛ تیمی که در بازیهای آســیایی  ۲۰۱۴اینچئون به
مدال ارزشــمند نقره دســت یافت .مقصودلو توضیح
داد» :تیم جوانان دختران ما قهرمان آســیا شــد .تیم
فعلی حاضر در رقابتهای گرگان تلفیقی از جوانان و
بزرگساالن است .ما به خانمها هم خیلی امیدواریم.
برای این تیم هم یک ســالی است مربی هندی خانم
آوردهایم تا نتیجهاش را در جاکارتا ببینیم .چهبســا که
آنها هم بتوانند به طال برسند«.
طبــق رایزنیهای صورتگرفته فدراســیون کبدی
با مسئوالن صداوسیما قرار اســت رقابتهای بانوان
بــا همکاری شــبکه  ۳به صــورت زنــده از تلویزیون
هندوستان پخش شــود .مســابقات در ایران اما تنها
در بخــش مــردان پوشــش تلویزیونی خواهد شــد.
شــورای تأمین استان گلســتان نیز تدارکات الزم برای
ورود بانوان تماشاگر به سالن مسابقات برای تماشای
رقابتهای مردان را انجام داده است.

شــرق :یکی از مدیران بازنشســتهای کــه این روزها
بحث رفتن او از حوزه ورزش مطرح شــده ،محمود
مشــحون اســت .او بازنشسته ســازمان منحلشده
تربیت بدنی و وزارت ورزش و جوانان فعلی اســت
که تاکنون توانسته چهار دوره متوالی پیروز انتخابات
ریاســت فدراسیون بســکتبال باشــد .آخرین دور از
انتخابات ریاست این فدراسیون ،دوم خردادماه سال
 ۹۴برگزار شد.
مشــحون با وجود بازنشســتهبودنش بــا گرفتن
مجــوز از هیئت دولت ،اجــازه حضور در این مجمع
را پیدا کرد؛ مجوزی کــه اگر چه انتقادهای زیادی را
به همراه داشت اما با رضایت و پیگیریهای محمود
گــودرزی ،وزیر وقت ورزش ،گرفته شــد .با این حال
این مدیر سالخورده موفق شــد با حضور قانونی در
انتخابات بار دیگر بر کرســی ریاست تکیه بزند .حاال
در شرایطی که  ۱۷ماه از ادامه ریاست قانونی پدر پیر
بسکتبالیســتها باقی مانده و ابالغ چهارساله دارد،
اما تحت فشار است.
با تغییر تفســیر قانــون حضور بازنشســتهها در
پســتهای دولتــی و اولتیماتــوم دوهفتــهای که
سازمان بازرسی کل کشــور به بازنشستههای حاضر
در مناصب دولتی داده مشــحون چارهای ندارد جز
اینکه از ســمتش کنارهگیری کند ،چراکه او نه ایثارگر
است و نه بازنشسته نظامی که اینبار به واسطه این
دو جایگاه ،بتواند در پست خود باقی بماند.
مشــحون که همــواره در تمــام این ســال جزء
معدود مدیران موفق ورزش کشور بوده ،در واکنش
به این موضوع کــه وزارت ورزش و جوانان رســما
اعالم کرده باید در مهلت تعیینشــده از فدراسیون
بســکتبال برود ،به »شرق« گفت» :من تمایلی ندارم
کــه دراینباره صحبت کنم .فعال هیچ ابالغی در این
زمینه به من نشــده است .هر زمان که به ابالغ کنند
بالفاصله در دو ،سه دقیقه از فدراسیون میروم«.
محمود مشحون در حالی سال  ۱۳٦۸بازنشسته

 نشســت مشترک مهدي تاج و علي دایي صبح
دیروز برگزار شــد و طرفین به بررسي بحث فساد
پرداختــه و معتقد بودند باید کار کارشناســي در
این زمینه صورت بگیــرد تا این معضل از جامعه
فوتبال ریشــهکن شــود .به گزارش سایت رسمي
فدراســیون فوتبال ،علي دایي ،کاپیتان سابق تیم
ملــي فوتبال ،دربــاره بحث فســاد و موضوعاتي
که اخیــرا دراینباره مطرح شــده اســت ،گفت:
»انتظار ما این اســت که با بحث فساد به صورت
جدي برخورد شــود و با کار کارشناســي و اجراي
برنامههاي مختلف ،این معضل ریشــهکن شــود.
فســاد در جامعه وجود دارد و فوتبــال نیز از این
قاعده مستثنا نیست.
بــر همیــن اســاس معتقــدم نبایــد بیش از
حــد بحث فســاد در فوتبال را برجســته کرد و با
ســیاهنمایي شــرایطي فراهم شــود که این رشته
پرطرفدار مظلوم واقع شــود« .ســرمربي ســایپا
ادامه داد» :فدراســیون فوتبال در راستاي بررسي
و رفع معضالت فســاد در فوتبــال ،قول هرگونه
همکاري را داد تا با اســتفاده از داشــتههاي خود
و همــکاري بــا کمیته اخــالق ،پلیــس امنیت و
دســتگاههاي نظارتي بتواند در رفع این مســئله
بکوشد .درواقع این موضوع نیاز به کار کارشناسي،
تحقیقــي و برنامهریــزي دقیــق و زیربنایي دارد
که باید ســاختارش شــکل بگیرد و باشگاهها در
کنار هیئتهاي فوتبال اســتانهاي سراسر کشور
در این زمینــه فعالیتهاي گســتردهاي را انجام
دهند .اگــر حمایت و همدلي جامعــه فوتبال در
این بخش وجود داشته باشد ،بدونشک ميتوان
شــاهد نتایج مؤثري در رفع این معضل بود .تاج
از پیشــنهاد جلســه با تمامي دســتاندرکاران و
پیشکســوتان فوتبال اســتقبال و اعالم کرد که با
اعضاي کمیتههاي اخالق و انضباطي و همچنین
دستگاههاي نظارتي ،جلســهاي در این خصوص
برگــزار خواهد کــرد و از اظهارنظرات گفتهشــده
بههیچوجه ناراحت نبوده و این مطالب را موجب
رشد و شکوفایي فوتبال ميداند«.

شده که معتقد اســت با تقاضای مسئوالن سازمان
تربیتبدنــی وقــت و تصویب هیئتدولــت به کار
برگشــته و در وزارت ورزشوجوانــان فعلــی هــم
خدمت کرده است.
تــا پیــش از برگزاری مجــدد انتخابات ریاســت
فدراســیون بســکتبال ،ایــن فدراســیون هفت ماه
بــا سرپرســت اداره شــد .در ایــن مــدت لطمــات
جبرانناپذیــری به تیم ملی بزرگســاالن ایران وارد
شد.
هدایــت ایــن تیم به عهــده مهمــد بچیروویچ،
ســرمربی اســلوونیایی ،بود؛ مربی موفقی که چهار
ســال با ایــن تیم کار کــرد و نتایج قابــل قبولی هم
به دســت آورد ،امــا همزمــان بــا پایانیافتن دوره
چهارســاله ریاست محمود مشــحون ،از فدراسیون
بسکتبال عذرش خواسته شد و به کشورش بازگشت.
آســمانخراشهای ایــران شــانس حضــور در
بازیهای المپیک  ۲۰۱۶ریو را داشــتند اما در دوران
بیمدیریتی فدراسیون و نبود بچیروویچ باالی سر این
تیم بهراحتی حضور در بزرگترین رویداد ورزشی دنیا
را از دست دادند .بدون شک اگر در این برهه از زمان
فدراســیون بســکتبال دوباره رئیس خود را از دست
بدهــد باید منتظر عواقب بــد آن براي تیمهای ملی
بود .ســازمان بازرسی کل کشــور سالهاست که به
دنبال این است تا مانع از حضور مدیران بازنشسته و
دوشغله در پستهای دولتی باشد اما آنطور که باید
حداقل در حوزه ورزش راه به جایی نبرده و برخیها
با قانونشــکنی در این مســیر در پستهای مربوطه
حاضر بودهانــد ،اما حاال گفته میشــود اولتیماتوم
اخیر بسیار جدی است .به جز مشحون ،بهرام شفیع،
رئیس فدراسیون هاکی ،نیز از دیگر رؤسای بازنشسته
ورزش است که او نیز باید استعفا بدهد .البته حمیرا
اسدی ،مسئول امور مجامع فدراسیونهای ورزشی،
مدعی شده که شفیع مدارکی مبنیبر داشتن سابقه
ایثارگری دارد که در حال بررسی است.

 با صعود ســوئیس و کرواسي ،تعداد تیمهاي
حاضر در جام جهاني به  ۲۸تیم رســید .در ادامه
انتخابي جام جهاني  ۲۰۱۸روســیه در قاره اروپا،
یکشنبهشــب دو دیــدار برگــزار شــد .در یکي از
دیدارها دو تیم کرواســي و یونــان به مصاف هم
رفتند .این دیدار در حالي برگزار شــد که کرواسي
در دیدار رفت توانســت با نتیجه  ۴بر یک بازي را
به ســود خود به پایان برساند .این دیدار در نهایت
برنده نداشــت و بازي با تساوي بدون گل به پایان
رسید تا این کرواســي باشد که به جام جهاني راه
پیدا میکند .تیم ملي سوئیس با تساوي بدون گل
برابر ایرلند شــمالي به جــام جهاني صعود کرد.
ســوئیس با توجه به پیروزي یک بر صفر در دیدار
رفت ،مسافر جام جهاني  ۲۰۱۸روسیه شد.

سپاهان خواستار مذاکره
با سروش رفیعي شد
 باشگاه ســپاهان اصفهان براي جذب سروش
رفیعي ،بازیکن ســابق پرســپولیس ،ابــراز تمایل
کــرد .به گزارش وبســایت  ،۹۰مدتي اســت که
بحــث حضور ســروش رفیعــي در ســپاهان به
گوش ميرســد ،اما این خبر از ســوي مســئوالن
باشگاه ســپاهان تاکنون تأیید یا تکذیب نشده بود،
اما محســن طاهــري ،مدیرعامل ســپاهان ،تأکید
کرد که باشــگاه ســپاهان در یک صورت خواهان
بهخدمتگرفتن ســروش رفیعي اســت و آن هم
این اســت که تکلیف این بازیکن با باشگاه قطري
الخور مشخص شــود .اگر این بازیکن قصد ادامه
همکاري با الخور را نداشته باشد ،باشگاه سپاهان
براي جذب سروش رفیعي با او مذاکره ميکند.

پریسا روحانیان در جام جهانی
تیروکمان مراکش نقره گرفت
 بــه گــزارش ایســنا ،در ادامه رقابتهــای جام
جهانی داخل سالن تیروکمان که در بخش ریکرو و
کامپوند انفرادی و تیمی زنان و مردان و در رده سنی
جوانان برگزار شد ،پریسا روحانیان تنها نماینده ایران
از باشگاه پارتآرچر در ریکرو انفرادی جوانان موفق
به کســب مدال نقره شــد .مرحله دوم رقابتهای
جــام جهانــی تیروکمان داخــل ســالن آذرماه به
میزبانــی تایلند ،مرحله ســوم دیماه بــه میزبانی
فرانســه و مرحله پایانی ایــن رقابتها بهمنماه در
آمریکا در تمام ردههای سنی برگزار خواهد شد.
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