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با مسبب حذف زهرا نعمتی برخورد میشود

محمدرضا داورزنی درباره عملکــرد کاروان ورزش ایران در بازیهای
آسیایی  2018اندونزی اظهار داشت :با برگزاری جلسه ستاد بازیها
یکگزارشتحلیلیازعملکردکاروانارائهخواهدشدتایکجمعبندی
از کلیات حضور ایران در این بازیها ارائه کنیم .باید تبریک بگویم به
مردم ایران چون معدل عملکردی کاروان خوب بوده است ،مخصوصاً در
رشتههایالمپیکیکهخیلیخوبکارکردیم.منهایبرخیازرشتهها
که باید به دنبال نقاط ضعف آن باشــیم ،رشتههایی مانند پنچاک
سیالت ،مجموعاً عملکرد کاروان خوب بود .علیرغم اینکه در کشتی

تکواندو و بوکس دو وزن را کم کرده بودند ،اما در قیاس
با بازیهای آسیایی  2010و  2014عملکرد بسیار بهتر
بود.به گزارش تسنیم ،معاون توسعه ورزش قهرمانی وزیر
ورزش که در باره اینکه آیا با فدراسیونهایی که نتوانستند
در بازیهای آسیایی انتظارات را برآورده کنند آیا برخورد
خواهد شد یا خیر ،خاطرنشان کرد :قطعاً همینطور است .به دور از
احساسات تحلیل کاملی از عملکرد فدراسیونها در حال تکمیل شدن
است که عملکرد فدراسیونها را از لحاظ انتظارات بررسی خواهد کرد.

ورزشی
این مسائل در جلسات آتی برگزار خواهد شد .طبیعی
است که برای المپیک  2020و بازیهای آسیایی 2022
باید از همین االن روی عملکرد فدراسیونها دقیق باشیم.
برای این رویدادها باید بهتر کار کنیم.داورزنی در واکنش
به این سوال که آیا مسبب حذف زهرا نعمتی از مسابقات
تیراندازی با کمان مشخص خواهد شد و اینکه آن فرد حتی اگر دبیر
فدراسیون هم باشد برخورد میشود یا خیر ،گفت :قطعاً این اتفاق رخ
خواهد داد ،چون منافع ملی از هر چیزی مهمتر است.

بخاطرنتایج ضعیف وظیفه داریم
ازمردمعذرخواهیکنیم
رئیس فدراسیون دوچرخهسواری گفت :بدترین اتفاق دوران زندگیام
در بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸رقم خورد و بابت اینکه نتوانستیم پرچم
ایران را برافراشته کنیم از مردم و جامعه دوچرخهسواری عذرخواهی
میکنم.بــه گــزارش ایســنا ،خســرو قمــری رئیس فدراســیون
دوچرخهسواری پس از ناکامیاین رشته در بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸با
برگــزاری نشســت خبــری پاســخگوی نتایج ضعیــف تیم ملی
دوچرخهسواری شد.قمری در ابتدای نشست بیان کرد :بدترین دوران
زندگی من در بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸رقم خورد چون امید داشتیم
که نتیجه خوبی بگیریم اما به دلیل حوادث و اتفاقاتی نتوانســتیم به
اهدافی که طراحی کرده بودیم ،برسیم .از این رو از مردم عذرخواهی
میکنم چرا که آنها انتظار داشتند ما مانند دوره قبل نتیجه بگیریم و
همه ما بابت اینکه نتوانستیم مدال بگیریم ،ناراحت هستیم.قمری در
مورد عملکرد تیمهای ملی ایران بیان کرد :ما در جلســ ه کمیته فنی
عملکرد تیمهای پیست ،جاده و کوهستان را بررسی کردیم و اعضای
کمیته فنی از ما و مربیان توضیح خواســتند .در نهایت به این نتیجه
رسیدیم که باید بعضی از مشکالتمان را مرتفع کنیم .تیم کوهستان
نتایج نســبتا خوبی گرفت اما حســین زنجانیان در مــاده دانهیل
دوچرخهاش پنچر شــد و فرانک پرتو آذر نیز در ماده کراس کانتری
زنجیر دوچرخهاش پاره شد و این اتفاقات در حالی رخ داد که ما امید
به کســب مدال داشــتیم.او افزود :ما در بخش پیســت انتظار مدال
داشتیم و انتظارات ما در بخش سرعت ،به هیچ عنوان برآورده نشد و
فکر میکردیم بتوانیم مدال طالی بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸را تکرار
کنیم .با این حال اتفاقاتی که افتاد نمیتواند برای من توجیه کننده
باشــد و با توجه به اینکه نتوانستیم پرچم ایران را برافراشته کنیم از
مردم و جامعه دوچرخهسواری عذرخواهی میکنم .امیدوارم با روحیه
بهتر و تالش بیشــتر در آینده بتوانیم برای کســب سهمیه المپیک
 ۲۰۲۰تالش کنیم .البته باید از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک
هم تشکر کنم .ما هرآنچه از دستمان برمیآمد را مهیا کردیم اما در
ورزش بــرد و باخت وجــود دارد و در مواقعی کــه نمیتوانیم نتایج
قابل قبولی بگیریم ،وظیفه داریم که از مردم عذرخواهی کنیم.قمری
در پاســخ به این پرسش که اگر فدراسیون اطالع داشت امکاناتی که
کشورهای دیگر فراهم کردهاند ،قابل مقایسه با ایران نیست ،پس چرا
قول  ۵مدال را داد و اینکه چرا فکری نکرد تا پیش از بازیهای آسیایی
دوچرخهسواری ایران بتواند فاصله خود را با دیگر رقبا کم کند ،تصریح
کرد :ما اطالعات کاملی از دیگر کشورها نداشتیم اما میدانستیم که
آنها بهترین دوچرخهســواران جهان را جمع کردهاند و با آنها تمرین
میکنند .ما بر اساس نتایج قهرمانی آسیا و شرایط موجود قول مدال
دادیم و با دالیلی که داشتیم این کار را انجام دادیم اما از قهرمانی آسیا
تا بازیهای آسیایی ،کشورهای دیگر با امکانات بسیار خوب توانستند
از ما جلو بزنند .برای نمونه محمد گنجخانلو با ســه مسابقه در ماده
اومنیوم چهارم شــد در حالی که رکابزنان کشورهای دیگر که مدال
بازیهای آسیایی را در این ماده گرفتند در بیش از  ۱۸کاپ آسیایی
و جهانی شرکت کرده بودند .این در حالی است که ما برای اردوی چند
روزه خود در اسلوونی دو ماه در حال تالش بودیم تا بتوانیم شرایط را
فراهم کنیم و ویزا بگیریم.او ادامه داد :ما برای بخش سرعت اردوهای
تدارکاتی در اروپا مد نظر داشــتیم اما ســرمربی گفت در کاپهای
آســیایی شــرکت کنیم بهتر اســت .در واقع مواردی که کادر فنی
میخواســت را ما فراهم کردیم .اما باید این را هم در نظر بگیریم ما
پیســت چوبی سرپوشیده و باشــگاه فعال نداریم .در گذشته عمده
فعالیت برون مرزی ما را باشــگاهها انجام میدادنــد اما در این دوره
 ۵باشگاه خود را که در اتحادیه جهانی دوچرخهسواری ثبت کرده بودیم
به دلیل مشــکالت ارزی نتوانســتند یک مســابقه هم بروند .البته
نمیخواهم بهانه بیاورم اما اگر ســه عنوان چهارمیکه در بازیهای

قمری:
رئیس فدراسیون دوچرخهسواری گفت :بدترین
اتفاق دوران زندگیام در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸
رقم خورد و بابت اینکه نتوانستیم پرچم ایران را
برافراشته کنیم از مردم و جامعه دوچرخهسواری
عذرخواهیمیکنم
میگرفتند االن باید این کار به صورت انفرادی صورت بگیرد .در واقع
اگر باشگاهها کنار ما نباشند ،برای کسب سهمیه المپیک  ۲۰۲۰دچار
مشکل میشــویم و از این رو باید سازوکار دیگری را تهیه کنیم و از
امتیازهای انفرادی اســتفاده کنیم .برای مثــال فرانک پرتو آذر را به
مسابقههای قهرمانی جهان اعزام کردیم.قمری در پاسخ به این پرسش
که با اســتعفای محمد ابوحیدری سرمربی تیم ملی سرعت موافقت
شــده است یا خیر گفت :من از ابوحیدری گالیه داشتم که در حین
مسابقه استعفا داد .من او را با ابالغ کتبی به عنوان سرمربی تیم ملی
منصوب کردم و انتظار نداشتم که از طریق فضای مجازی به من اطالع
دهد که اســتعفا داده اســت .با ایــن حال در جلســه کمیته فنی
نقطه نظرات او را شنیدیم و سواالتی هم کمیته فنی از او پرسید در نهایت
هفتههای آینده در مورد بودن یا نبودنش تصمیمگیری خواهیم کرد.
او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه چرا هزینه اردو زدن در
مالزی صرف شرکت در مسابقهها نشد تصریح کرد :ما قرار بود در دو
کاپ جهانی چین و ژاپن و یک مسابقه در مالزی شرکت کنیم که دو
مسابقه چین و ژاپن را رفتیم .اما زمانی که قرار بود به مالزی برویم این

چرا هزینههای تیم ملی بر نرخ دالر محاسبه میشود!

سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران در ادعایی جالب مدعی شد 80
درصد هزینههای تیم ملی بر پایه نرخ دالر محاسبه میشود و به
همین دلیل ملی پوشان همواره درگیر دغدغههای ابتدایی خود
هستند! به گزارش ورزش ،11همانگونه که کارلوس کی روش در
برنامه نود اعالم کرد و چندین بار نسبت به آن تاکید داشت ،تیم
ملی ایران شــدیدا درگیر مســائل مالی است! مسائلی که از نگاه
کی روش بسیار جدی و غیر قابل توافق هستند ،چرا که او و تیم
ملــی نمیتوانند به هیچ عنوان هیچکدام از برنامههای خود را به
پیش ببرند.سخنگوی فدراسیون فوتبال روز چهارشنبه در ادعایی
عجیب و به دور از باور مدعی شــد که تا بدین لحظه  70درصد
از دســتمزدهای ارکان فدراسیون اعم از تیم ملی به دلیل تغییر
نرخهای لحظه ای دالر پرداخت نشده و روی هم تلنبار شده است
و فدراسیون در این باره دچار بحران است!مطمئنا فدراسیون نیز
در این اوضاع پرفشار جز استثناها نیست! اما آنها که خود دولتی
اند و قادر خواهند بود که بی دردسر از ارز دولتی استفاده کنند و

مشکالت خود را حل کنند! پس چرا تا بدین لحظه تعلل به خرج
داده اند و دســت بر روی دســت گذاشته اند تا فدراسیون و تیم
ملی به زمین و زمان بدهکار باقی بمانند؟بسیاری از قراردادهایی
که تاج و دوســتانش همواره بــا افتخار از آن یاد میکنند چرا بر
پایــه نرخ دالر ترتیب داده نمیشــود؟ آنها چــرا مخارج خود را
فقط بر پایه دالر محاســبه و پرداخت میکنند؟ چرا درآمدهای
فدراســیون فوتبال بر اســاس نرخ ریال محسوب شده تا چنین
وضعیت به حق ســخت و غیر قابل حلی بوجود بیاید؟نمیتوان
گفت تعمــدی در این ماجرا وجود دارد ،امــا قطعا بی برنامگی
افراد شاغل در فدراســیون رقم زننده چنین اوضاعی بوده است،
مشخصا در این سالها فدراسیون بر حسب دالر پرداخت کرده و
بر حسب ریال درآمد داشته تا تراز مالی آنها همواره با منفی صفر
روبرو باشــد! آیا این روش پیشــتر قابل پیشگیری نبود؟ تکلیف
آن ارزهای دولتی که قطعا فدراســیون از آن بهره برده و میبرد
چه میشود؟

میزبان جام باشگاههای بسکتبال آسیا تغییر کرد

سایت فیبا ،تایلند را به عنوان میزبان جدید جام باشگاههای آسیا معرفی کرد .این مسابقات
از  ۵تا  ۱۰مهر با حضور پتروشیمینماینده ایران برگزار میشود .الریاضی لبنان ،مونو ومپایر
تایلند ،لیائونینگ چین ،تویوتا توکیو ژاپن ،اس کی نایتز کره جنوبی ،سن میگل فیلیپین و
پائویان چین تایپه نیز به جز پتروشیمیدر جام باشگاهها شرکت میکنند.گفتنی است
تیم پتروشیمیهنوز کادرفنی جدید خود را انتخاب نکرده است .

مصافوالیبالایرانباآمریکادرتورنمنتتدارکاتیاسلوونی

رئیسفدراسیوندوچرخهسواری:

آسیایی به دست آوردیم ،تبدیل به مدال میشد شاید االن ما هم یک
عملکرد قابل قبول ارائه میکردیم.قمری همچنین گفت :کشورهای
دیگر بیشتر از ما تمرین نکردند اما چیزی که اختالف دارد این است
که آنها  ۸۰درصد از تمرینهای خود را در حین مسابقهها و اردوهای
برون مرزی ا نجــام دادند در حالی که ما  ۳۰درصد این کار را انجام
دادیم .باید بگویم کادر فنی ،ورزشــکاران ،فدراسیون ،وزارت ورزش و
کمیته ملی المپیک در حد توان فعالیت کردند اما کشــورهای دیگر
بیشــتر هزینه کردند و در مسابقه حضور داشتند و ورزشکاران ما در
کوران رقابت قرار نگرفتند.رئیس فدراسیون دوچرخهسواری در پاسخ
به این پرسش که اگر تعداد باشگاهها به مرور زمان در دوچرخهسواری
کم شده شاید این به ضعف فدراسیون برمیگردد که نتوانسته آنها را
نگه دارد و یا اسپانســری جذب کند تاکید کرد :اکثر ورزشــکاران ما
خودشان اسپانسر دارند اما شرکتهای وارد کننده دوچرخه به دلیل
مســائل اقتصادی ورشکست شدند و یا این عالقهمندی را ندارند که
برایشــان تبلیغ انجام دهیم و یکی از دالیل افت ما این اســت که
باشگاهها راغب به تیمداری نیستند و از کوران رقابت خارج میشوند.
البته ما باید سازوکاری را برای کسب سهمیه المپیک در کمیته فنی
مورد بررســی قرار دهیم و اگر قبال باشــگاهها در بخش جاده امتیاز
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کشــور اعالم کرد آمادگی برگزاری مسابقه را ندارد و مسابقه کنسل
شده است از این رو در پیســت چوبی این کشور تمرین کردیم .اگر
رکوردهایــی که رکابزنــان در حین تمرین ثبت کــرده بودند را در
بازیهای آســیایی اجرا میکردند امید داشتیم که نتیجه بهتری به
دست بیاوریم .ما حتی قرار بود در یک مسابقه کره هم شرکت کنیم
اما کادر فنی به این دلیل که ممکن بود دوچرخهسواران در این مسابقه
دچار مصدومیت شوند ،انصراف دادند.رئیس فدراسیون دوچرخهسواری
در پاسخ به این پرسش که مشکالت ارزی ،نداشتن پیست چوبی در
کشور ما ممکن است برای مدت طوالنیتری پابرجا بماند با این حال
فدراســیون چه راهکاری دارد تا بتواند خودش را به کشورهای دیگر
برســاند و دوباره اتفاقات بازیهای آسیایی تکرار نشود تاکید کرد :ما
باید ورزشکاران را برای کسب سهمیه المپیک به مسابقهها اعزام کنیم
و حضور در مسابقههای مختلف را داشته باشیم .اگر باشگاهها توانایی
این را داشته باشند که به ما کمک کنند ،ورزشکاران را اعزام کنیم که
خیلی خوب است .در کنار آن باید توجه ویژهای در بخش بانوان داشته
باشیم چرا که آنها در بازیهای آسیایی و قهرمانی آسیا نشان دادند که
پیشــرفت کردند .من نمیخواهم بهانهای بیاورم یا کارمان را توجیه
کنم .ما در بازیهای آســیایی مدال نگرفتهایــم حاال به دلیل وجود
مشــکالت یا بدشانســی بود .باید قبــول کنیم کشــورهای دیگر
سرمایهگذاری زیادی کردند و ما هم باید منابع زیادی را تامین کنیم
که بتوانیم همپــای آنها حرکت کنیم در غیر این صورت قطعا عقب
میمانیم .ســه ماه دیگر قهرمانی آسیا  ۲۰۱۹را پیش رو داریم و من
مطمئنم دوچرخهسواری با کسب نتایج خوب میتواند اتفاقاتی را که
در بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸رخ داد را جبران کند.قمری در پاسخ به
این پرسش که قرار است فدراسیون ارزی را که به فرانک پرتو آذر داده
بود پس بگیرد یا خیر گفت :فرانک پرتو آذر برای خرید دوچرخهاش
نیاز به ارز دولتی داشــت که ما از وزارت ورزش و جوانان خواستیم به
ما در این زمینه کمک کند و ما طی مکاتباتی به بانک مرکزی معرفی
شــدیم تا این ارز را دریافت کنیم .امــا از آنجا که تغییراتی در بانک
مرکــزی رخ داد نتوانســتیم این ارز را بگیریم از این رو فدراســیون
 1200یورو به فرانک پرتو آذر قرض داد و اکنون هم زمانی که از مسابقههای
قهرمانی جهان برگردد ،مساله را در هیئت رئیسه مطرح میکنیم تا با
مساعدت این مشــکل را برطرف کنیم و این مبلغ را به او ببخشیم.
رئیس فدراسیون دوچرخهسواری در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر
اینکه چرا تمام اتفاقات بد نظیر زنجیر پاره کردن یا پنچر شدن فقط
برای ایرانیها اتفاق میافتد و آیا این به دلیل کیفیت تجهیزاتی است
که رکابزنان ما استفاده میکنند گفت :نه واقعا این طور نیست .زمین
خوردن جزو جداییناپذیر دوچرخهســواری است .زنجیری که برای
دوچرخه پرتوآذر استفاده شد بهترین زنجیر در سطح دنیا بوده است.
دوچرخه رکابزنان ما بهویژه در بخش کوهستان بدون نقص بوده است
و شــاید تنه دوچرخههای سرعت قدیمیبود اما ابزار جدیدی را برای
آنها تهیه کردیم .ما شــبانهروزی تالش کردیم تا رکابزنان ما بدون
مشــکل بتوانند به بازیهای آسیایی اعزام شوند.قمری در مورد ادامه
همکاری با پیریموش مربی اســلوونیایی کوهستان نیز گفت :اگر در
رشته کوهستان یک مدال میگرفتیم حقوق ماهیانه مربی کوهستان
از  1800یورو به  2800یورو افزایش پیدا میکرد اما مدال به دســت
نیامد و او افزایش حقوق نخواهد داشت .ما باید ببینیم در اختیار کادر
فنی تیمهای ملی خود چه چیزی گذاشتهایم و چه نتیجهای انتظار
داشتیم .ما واقعا انتظار داشتیم که در بخش سرعت حداقل یک مدال
بگیریم و در بخش نیمه استقامت و استقامت هم دو تا سه مدال کسب
کنیــم امــا بخشــی از آن بــه حــوادث و بدشانســی برمیگردد
و بخشــی دیگر هم کارهایی است که کشــورهای دیگر انجام دادند
و ما نکردیم.

تیم میکس تفنگ جوانان ایران
برای نخستین بار صاحب مدال نقره
جهان شد

ملی پوشــان کشــورمان در رقابتهای تیرانــدازی قهرمانی
جهان در رشــته میکس تفنگ بــادی جوانان به مدال نقره
دست یافتند.
به گزارش روابط عمومیفدراسیون تیراندازی ،چهارمین روز
رقابتهای تیراندازی قهرمانی جهان درحالی روزچهارشــنبه
در شــهر چانگون کره جنوبی پیگیری شد که تیم میکس
تفنگ جوانان کشــورمان با ترکیب آرمینا صادقیان و امیر
محمد نکونام با  836.2امتیاز برای نخســتین بار ضمن قرار
گرفتن در جایــگاه دوم جهان به مدال نقــره این رقابتها
دست یافتند.
همچنین در این ماده ،دیگر تیم کشورمان با ترکیب فاطمه
کرم زاده و امیرســیاوش ذوالفقاریان بــا  830.9امتیاز در
جایگاه دهم جهان ایستاد.
در این ماده تیم ایتالیا اول شــد و تیم هند پس از ایران در
جایگاه سوم ایستاد.پنجاه و دومین دوره مسابقات تیراندازی
قهرمانی جهان و رقابتهای کســب سهمیه المپیک 2020
توکیو از  10تا  24شــهریورماه با حضور  1804ورزشــکار
از  90کشــور جهــان در شــهر چانگــون کــره جنوبی
برگزار میشود.

تیــم ملی والیبال ایران امروز (پنج شــنبه) در
اولین دیدار تدارکاتیاش در تورنمنت اسلوونی
پیش از قهرمانی جهان  ۲۰۱۸به مصاف آمریکا
میرود.به گزارش ایســنا ،رقابتهای قهرمانی
جهــان والیبال  ۲۰۱۸از هجدهم شــهریور با
حضور ۲۴تیمبرترجهاندرچهارگروهششتیمی
و بــه میزبانی دو کشــور ایتالیا و بلغارســتان
آغاز میشــود که تیــم ملی والیبــال ایران با
هدایــت ایگور کوالکوویچ بــه دنبال حضوری
قدرتمند در دومین رویداد بزرگ والیبال جهان
اســت.از همین رو والیبالیستهای ایران برای
حضوری قدرتمنــد در قهرمانی جهان در ابتدا
در بازیهای آســیایی  ۲۰۱۸اندونزی شرکت
کردند و توانســتند پس از پنج پیروزی قاطع
به عنوان قهرمانی دست یابند و در حال حاضر

برای برپایی ســه دیدار دوستانه مهم در کشور
اســلوونی به ســر میبرند تا کوالکوویچ میزان
آمادگی بازیکنانش پیش از قهرمانی جهان را به
صورت کامل مورد سنجش قرار دهد.تیم ملی
والیبال ایران در تورنمنت تدارکاتی اســلوونی
باید امروز(پنج شــنبه) در نخستین دیدارش از
ســاعت  ۲۳:۴۵به مصاف آمریکا برود و سپس
در دومیــن بازی روز جمعه از ســاعت ۲۲:۳۰
رو در روی اسلوونی قرار میگیرد .والیبالیستهای
ایران در آخرین دیدار نیز روز شــنبه از ساعت
 ۲۳:۴۵بــه مصاف کانادا خواهند رفت.تیم ملی
والیبــال ایران با  ۱۴بازیکــن و با هدایت ایگور
کوالکوویچ بیستم شهریور عازم وارنا بلغارستان
خواهد شد و باید از  ۲۲شهریور اولین دیدارش
در این رقابتها را برگزار کند.

کیانوش رستمیاز تیم ملی وزنهبرداری کنار گذاشته شد

 ۱۴وزنهبردار به اردوی تیمملی برای حضور در
مسابقات قهرمانی جهان  ۲۰۱۸دعوت شدند.به
گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون وزنهبرداری،
بعدازظهر دیروز چهارشــنبه  ۱۴شــهریورماه
جلســه شــورای عالی فنی فدراســیون وزنه
برداری در خصوص بررسی عملکرد ملی پوشان
بزرگسال در بازیهای آسیایی ،ارزیابی برگزاری
اردوهای تمرینی تیمهای ملی تیم ملی نوجوانان
و بزرگساالن برای حضور در مسابقات پیش رو،
در محل جلســات فدراسیون برگزار شد.در این
جلســه علی امینی فرد و محمدحسین برخواه
سرمربیان تیمهای ملی نوجوانان و بزرگساالن
فهرســت نفــرات دعوت شــده بــه اردوهای
آماده سازی را برای حضور در مسابقات پیش رو
اعالم کردند.در رده سنی بزرگساالن ،هفتمین
مرحله اردوی سال جاری تیم ملی وزنه برداری
بزرگساالن از شنبه ( ۱۷شهریورماه) برای حضور
در رقابتهای قهرمانی جهان  ۲۰۱۸ترکمنستان

آغاز میشود .محمد حســین برخواه سرمربی
تیم ملی ۱۴ ،وزنه بردار را به این مرحله اردوی
دعوت کرده اســت .این اردو  ۳هفته ای خواهد
بود و  ۵مهرماه به پایان میرسد.اســامینفرات
دعوت شــده به هفتمین مرحلــه اردوی تیم
ملی بزرگســاالن به شرح زیر است -۱ :حسین
سلطانی -۲میر مصطفی جوادی -۳علی مکوندی
-۴عــارف خاکی -۵محمد زارعی  -۶ســهراب
مــرادی -۷رضا بیرالونــد  -۸رحمــان اورامه
-۹امیر حقوقی -۱۰علیهاشــمی-۱۱علیرضا
سلیمانی -۱۲محمدرضا براری  -۱۳علی داودی
-۱۴سعید علی حسینی

راهنجاتپرسپولیسازاینبنبستفقطدردستانیکنفراست!

به ادعای مدیران باشــگاه پرسپولیس تا پایان
هفته جاری تنها زمان دارند که نســخه ای از
تفاهم نامه و یا پرداخت بدهیهای معوقه شان
را به فیفا ارســال کنند .به گزارش ورزش ،11
این لحظاتی که میگذرد عمر موفقیت باشگاه
پرسپولیس اســت که لحظه به لحظه کوتاه و
کوتاه تر میشــود ،چرا که به سرعت برق و باد
آخرین مهلت فیفا بــرای خاتمه دادن به تمام
پروندههای حل نشــده مالی ســرخها لحظات
پایانی خود را سپری میکند.باشگاه پرسپولیس
در این مدت با صحبتهــای مدیرعامل خود
تنها به صورت غیر مستقیم درخواست همکاری
و ســازش را از شــاکیان خود کرد و حتی یک
قــدم را نیز برای حل و پایان دادن به این خطر
بــزرگ را برنداشــت ،مســعود همامــی،
محمدامینآرامطبع،رضانوروزی،میثاقمعمارزاده
و علــی دایی نیز در این شــرایط با بی توجهی
مســئوالن پرســپولیس ذره ای از موضع خود
کوتاه نیامدند تا رسما اعالم نمایند نه به عنوان
اقســاط و نه تحت عنوان چکهای ضمانت دار
حاضر به ســازش با پرسپولیس نیستند و تنها
در صورتی که وجه مذکور به حسابهایشــان
واریز شود از شــکایت خود صرف نظر خواهند
کرد.مدیران باشــگاه پرسپولیس نیز برای فشار
آوردن به افراد شــاکی آنها را در برابر هواداران
قرار داد تا بدون پرداخت وجه طلبکاران بتواند
از آنها رضایت بگیرد ،اما حتی هواداران این تیم
نیز نسبت به سیاستهای آنان بی اعتنا بودند
تا این ماجرا به خانــه اول خود بازگردد؛ همان
شاکیان سخت گیر و همان باشگاه بی پول!کلید

حل این معضل بزرگ به نظر میرسد فقط در
دستان وزارت ورزش باشد؛ شخص وزیر با ورود
به این پرونده و بازرســی از حســابهای مالی
باشگاه و البته روند حســابداری آنان میتواند
نسبت به موجودی پرســپولیس آگاه و پس از
آن اقدام به پرداخت بدهیها کند و در وهله دوم
نســبت به حسابداری باشگاه با حساسیت ویژه
پیگیر شــود! چرا که به نظر میرسد ارقامیکه
طلبکاران خواستار آن میباشند ،چندان اعداد
بزرگی نیست اما باشــگاه پرسپولیس با وجود
فــروش بازیکنان موثــر و گرانبهای خود هنوز
مدعی میشــود که در خزانه اش پول موجود
نیست ،این سوء برداشت از رفتارهای مدیریت
باشگاه میشود که شاید آنها احساس تملک به
داراییهــای دولتی تیم دارند ،به هر حال تمام
راه حــل این معضل در دســتان وزارت ورزش
اســت تا از فاجعه ای دیگــر در فاصله کمتر از
 76ساعت برای پرسپولیس جلوگیری شود.

مسابقه دوومیدانی در گرمترین نقطه جهان!

دشت لوت ،گرمترین نقطه جهان مهرماه سال
جاری میزبان مســابقه فوق ماراتن خواهد بود.
به گزارش فارس ،آکادمیورد رانینگ ،قرار است
مســابقه دومیدانی فوق ماراتن را در گرمترین
نقه جهان ،یعنی دشــت لوت کرمان با حضور
دوندگانی از سراسر جهان در  2مسافت  150و
 250کیلومتر برگزار کند 7.تا  15مهرماه تاریخ
برگزار مســابقه خواهد بود و شرکت کنندگان
در این  8روز ،روزانه مســافتهای تعیین شده

را میدوند و شــبها در چادرهایی که تدارک
دیده شــده است ،اســتراحت خواهند کرد.در
مســافت  250کیلومتر ،شرکت کنندگان باید
روزانه باید بیــن  35تا  45کیلومتر بدوند و در
بیشــترین حالت  70کیلومتر خواهد بود و در
مســافت  150کیلومتر شرایط متفاوت خواهد
بــود و در هر  10کیلومتر ایســتگاههایی برای
اســتراحت طراحی شده و پزشکانی هم در آن
حضور خواهند داشت.

