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خبر

اساسنامه فدراسيون اصالح شد

محمدي :دربي  18آذر
برگزار نميشود

حذف كميته تيمهاي ملي
و ستاد منشور اخالقي

در جلس��ه فوقالعاده اصالح اساس��نامه فدراسيون
فوتبال كه يكشنبه برگزار شد ،تصميمات مهمي گرفته
ش��د .حذف س��تاد منش��ور اخالقي و كميته تيمهاي
ملي و تش��كيل كميتهه��اي فني و توس��عه و اخالق و
نيز اتحاديههاي مربيان ،بازيكن��ان و داوران از مهمترين
اصالحات اساسنامه فدراس��يون خواهد بود .مهدي تاج
در اينب��اره گفت« :تمام موارد پيش��نهادي براي اصالح
اساسنامه فدراسيون غيراز بحث انتخابي يا انتصابي بودن
نايبرييس اول ،به تصويب رس��يد .تنها موضوعي كه به
تصويب نرسيد با موافقان و مخالفان متعددي روبهرو شد
كه در نهايت رايگيري درب��اره آن به مجمع فوقالعاده
فدراسيون موكول شد ».نايبرييس فدراسيون در بيان
مهمترين مصوبات اين جلسه توضيح داد« :حذف كميته
تيمهاي ملي از اساس��نامه يكي از مهمترين اصالحيهها
ب��ود و تمام وظايف اين كميته به داخل كميتهاي تحت
عنوان كميته فني و توس��عه منتقل ش��د ».نايبرييس
فدراسيون از حذف ستاد منشور اخالقي هم خبر داد« :در
ركن قضايي فدراسيون ،سه كميته ديده شده كه شامل
كميتههاي انضباطي ،استيناف و اخالق است .پيش از اين
مسايلي در ستاد منشور اخالقي پيگيري ميشد كه حال
به ص��ورت يك كار كميتهاي در كميته اخالق پيگيري
ميش��ود .وظايف اين كميتهها كامال از يكديگر تفكيك
ش��دهاند .طبق ش��رح وظايفي كه ب��راي كميته اخالق
فدراسيون تعريف شده ،تمامي مسايل و اتفاقات مربوط
به خارج از زمين چمن ،تبانيها ،رش��وهها ،بداخالقيها،
اختالف��ات و اتهامات مال��ي ،كاري و ...در حيطه وظايف
اين كميته اس��ت ».او درباره تغييراتي كه در به رسميت
شناختن اتحاديههاي مختلف در فوتبال ايجاد شده نيز
گفت« :پيش از اين اتحاديه مديران باش��گاهها تشكيل
ش��د و فعال بود ام��ا از االن به بعد عالوه بر اين اتحاديه،
مقرر شد تا اتحاديههاي رسمي مربيان ،بازيكنان و داوران
هم تش��كيل ش��ود و هر كدام از اين اتحاديهها نماينده
صاحب رايي را در مجمع فدراسيون داشته باشند ».تاج
از افزايش اختيارات رييس فدراسيون در اساسنامه جديد
خبر داد« :بنا بر تغييري كه يكي از بندهاي اساس��نامه
داش��ت ،اختيارات رييس فدراسيون را افزايش داديم به
طوري كه اختيار كامل انتخاب سرمربيان تيمهاي ملي
بر عهده رييس فدراس��يون است .كميته فني و توسعه
گزينههاي پيش��نهادي را بررسي كرده و انتخابش را به
رييس فدراسيون اعالم ميكند .حال رييس ميتواند اين
انتخاب را تاييد يا نفي كند .پيش از اين انتخاب سرمربيان
تيمهاي ملي نياز به موافقت هيات رييس��ه فدراس��يون
هم داش��ت كه ديگر چنين نخواهد بود .همچنين طبق
اساسنامه جديد اگر رييس فدراسيون استعفا دهد ،به طور
اتوماتيك نايبرييس اول ،رييس خواهد شد».

جام حذفی
كنارهگيري كريمي از مربيگري شاهين

استقالل با سختي به داربي رسيد

در ادام��ه ديدارهاي مرحله يكهش��تم نهايي جام
حذفي ،ديروز چهار بازي برگزار شد كه تيمهاي استقالل
تهران ،مس كرمان ،شاهينبوشهر و فوالد خوزستان موفق
ش��دند خود را به مرحله يكچهارمنهايي برسانند .مس
كرمان در خانه يك برد قاطع را به دس��ت آورد و با س��ه
گل فجرسپاسي را شكست داد .ميالد فخرالديني و قاسم
دهنوي (دو گل) زنندگان گلهاي تيم بالژوويچ در اين
بازي بودند .مس با اين پيروزي به مرحله يكچهارم نهايي
صعود كرد و حريف صباي قم ش��د .شاهينبوشهر هم با
تكگل مهدي نوري از روي نقطه پنالتي از سد تيم دسته
اولي ابومسلم گذشت .شاهينبوشهر در مرحله يكچهارم
نهايي به مص��اف داماش ميرود .فوالد خوزس��تان هم
توانست با غلبه بر نفتآبادان به مرحله يكچهارم نهايي
صعود كند .پ��س از اين بازي فيروز كريمي از مربيگري
شاهين استعفا داد .او وضعيت نامساعد زمينهاي چمن
را دليل كنارهگيرياش عنوان كرد .در يكي از بازيهاي
حساس ديروز تيمهاي نفت آبادان و فوالد خوزستان در
آبادان به مصاف هم رفتند .اين مسابقه با نتيجه  2بر صفر
به سود تيم فوالد به پايان رسيد .گلهاي فوالد را در اين
مسابقه امين متوسلزاده در دقيقه  ۱۳و آرش افشين در
دقيقه  ۴+۹۰به ثمر رساندند .تيم فوالد با اين پيروزي در
مرحله يكچهارم نهايي بايد به ديدار ش��هرداري ياسوج
برود .بعد از اين س��ه بازي يك ديدار در ورزشگاه آزادي
برگزار شد .در حاليكه تصور ميشد استقالل كار سادهاي
در برابر تيم س��ايپامهر كرج داش��ته باشد ،برابر اين تيم
دس��تهدومي با مشكل روبهرو ش��د .سايپامهر در مرحله
قبلي هم با حذف راهآهن دس��ت به كار بزرگي زده بود.
ديروز هم در مقابل صدرنش��ين ليگ برتر نمايش قابل
قبولي داشت .پرويز مظلومي تصور ميكرد ديدار راحتي
پيشرو دارد و به چند بازيكن اصلياش استراحت داد ،اما
در ميدان اس��تقالل نتوانست برابر حريف كمنام و نشان
خود ،خودي نش��ان دهد .در اواسط نيمه دوم مظلومي
فرهاد مجي��دي و مجتبي جباري را به زمين فرس��تاد
بلكه تيمش بتواند در اين بازي به گل برسد ،اما مقاومت
سايپامهر در هم نشكست و بازي در  90دقيقه با تساوي
بدون گل به پايان رسيد .در وقت اضافي هم بازي پاياپاي
تيم كرجي ادامه پي��دا كرد تا اينكه در دقيقه  116يك
گل به خودي قفل دروازه ميهمان را باز كرد .روي ارسال
جواد ش��يرزاد از س��مت چپ ،احمدي مدافع سايپامهر
ت��وپ را وارد دروازه خودي ك��رد .در وقت اضافي يكبار
بازيكنان سايپامهر توپ را به تيردروازه حريف نامدار خود
هم زدند تا شاگردان محمد ربيعي با شايستگي از گردونه
جام حذفي كنار بروند .به اين ترتيب داربي تهران در جام
حذفي هم تكرار ميشود.

پيشبيني داورزنی محقق شد

پنج پيروزي برای تيمملي واليبال
تيمملي واليبال كش��ورمان در هفتمين ديدار از رقابتهاي
ج��ام جهاني مقابل قهرمان قاره آفريقا ايس��تاد و با برتري  3بر
صفر به پنجمين برد خود دست يافت .شاگردان والسكو در گيم
نخس��ت با قدرت ظاهر ش��دند و در همان دقايق ابتدايي چهار
امتياز از تيمملي مصر پيش افتادند .تيمملي برخالف بازي برابر
آمريكا در اين ديدار دفاع خوبي از خود نش��ان داد تا جايي كه
عليرض��ا نادي فرصت انجام هيچ اس��پكي را به حريف نميداد.
تي��م ايران پيش از اين هم نش��ان داده بود كه مقابل تيمهايي
ك��ه لب تور بازي ميكنند كار دش��واري ندارد و ب��ا دفاع روي
تور ميتواند سيس��تم تهاجمي حريف را خنثي كند .در نهايت
نخس��تين گيم با امتياز  25بر  18به سود كشورمان تمام شد.
برتري در ست اول موجب شد بازيكنان ايران روحيه بااليي براي
دومينست داشته باشند اما با اين حال شاگردان والسكو خالي
از اشتباه نبودند به همين خاطر نخستين وقت استراحت تنها با
يك اختالف امتياز به س��ود ايران تمام ش��د .جذابيت اين بازي
در دومينس��ت زياد شد چراكه نتايج پاياپاي پيش ميرفت تا
اينكه سرمربي تيمملي واليبال كشورمان فياضي را به ميدان آورد
و اين بازيكن با آبش��ارهاي خوب خود اي��ران را چهار امتياز از
حريف پيش انداخت .بعد از كسب امتياز  22براي ايران يكبار
ض معروف والسكو به ميدان رفتند .پاسهاي رو به
ديگر دو تعوي 
عقب مهدوي و آبشارهاي قدرتي و مهارنشدني زريني اختالف
امتيازه��ا را به عدد چهار افزايش داد و ايران با نتيجه  25بر 21
ن ست را هم برد .سومين گيم براي ايران پايان اين ديدار
دومي 
محسوب ميشد و به همين خاطر شاگردان والسكو تمام تالش
خود را كردند تا با بهترين عملكرد كار مصر را يكس��ره كنند و
پنجمين پيروزي را به ثبت برسانند .بلندقامتان واليبال در همان
دقايق ابتدايي بازي فاصله امتياز خود را با حريف زياد كردند تا
با آرامش خاطر بيش��تري جلو بروند .مليپوشان ايراني در ست
س��وم هم مانندس��ت اول پس از باال بردن اختالف امتياز يك
بازي تهاجمي را به نمايش گذاشتند و خط دفاع حريف را به زانو
درآوردند .در مقابل بازيكنان مصر هم كه نميخواستند در سه
پرسپوليسيها اميد زيادي به جبران نتايج ضعيف خود
در دور برگش��ت ليگ دارند ،حميد استيلي چندين مرتبه
عنوان كرده در نيم فصل با جذب چند بازيكن جديد تيمش
را تقويت خواهد كرد ،اما طبق قوانين ليگبرتر پرسپوليس
براي ب��ه خدمت گرفتن بازيكن جدي��د مخصوصا بازيكن
ليگبرتري محدوديتهايي خواهد داش��ت .در اين شرايط
ديروز يك خبر خوب به دس��ت پرسپوليسيها رسيد .يكي
از مسووالن فدراسيون فوتبال ديروز اعالم كرد ،پرسپوليس
مجاز خواهد بود به جاي محمد نصرتي و شيث رضايي ،دو
بازيكن محروم خود ،بازيكن جديد به فهرست نفرات خود
اضافه كند .حجتاالس�لام عليرضا عليپور ،رييس كميته
نظارت ،بازرس��ي و ارزش��يابي س��ازمان ليگ در گفتوگو
ب��ا فارس گفت« :باش��گاه پرس��پوليس ميتوان��د به جاي

گيم متوالي مغلوب ايران شوند با تمام وجود آبشارهاي فياضي
و بازارگرد را مهار ميكردند اما تالش آنها بيهوده بود و قهرمان
آفريقا با نتيجه  25بر  15از تيمملي كش��ورمان شكست خورد.
خوليو والسكو پس از پيروزي شاگردانش برابر مصر گفت« :ما از
اين پيروزي خيلي خوشحال هستيم بهويژه اينكه در بازي مقابل
ك ست را به سود خود به پايان ببريم،
آمريكا نتوانستيم حتي ي 
اما در بازي امروز 3 ،بر صفر مصر را مغلوب كرديم و اين براي ما
اهميت زيادي داشت .تيم ما امروز بازي كماشتباهي را ارايه داد
و در سرويس ،دريافت و دفاع عملكرد بازيكنان ما خيلي خوب
بود و من از آنها قدرداني ميكنم ».س��رمربي تيمملي واليبال
كش��ورمان در حالي از پيروزي تيمش ابراز خرسندي ميكند
كه نسبت به شرايط ميزباني و زمان برگزاري مسابقات گلهمند
است .والسكو با شكايت از فدراسيون جهاني واليبال گفت« :من
نميتوانم درك كنم چگونه تيمي كه روز قبل ساعت  18:30يك
مسابقه سنگين داشته بايد صبح روز بعد ساعت  11يك مسابقه
ديگر بدهد .اين مش��كلي بود كه امروز به تيم مصر فشار آورد.
من پس از اينكه تيم ايران در موقعيت مشابه قرار گرفت (پس
از بازي اول ايران مقابل ژاپن در س��اعت  18:30ايران به مصاف
كوبا در س��اعت  11صبح روز بعد رفت و شكس��ت خورد) اين
انتقاد را مطرح نكردم اما به نظرم ميتوانستيم خيلي از بازيها
را در ساعت  15برگزار كنيم ،زيرا آنها پخش مستقيم تلويزيوني
نداشتند .من هم معتقدم بايد به رسانهها و پوشش بازيها توجه
كرد ولي اين موضوع نبايد اولويت تصميمگيري براي زمانبندي
بازيها باش��د .اين مسابقه انتخابي المپيك است ،بنابراين همه
تيمها بايد شرايط مشابه با يكديگر داشته باشند ».الزم به ذكر
است كه تيمملي واليبال كشورمان در مجموع با  12امتياز امروز،
ساعت 9:30صبح به وقت ايران به مصاف چين نايب قهرمان آسيا
و رقيب سنتي خود رفت.
سایر نتایج:
لهس��تان -3آمریکا صفر ،ژاپن  -3چین صفر ،آرژانتین - 3
روسیه صفر ،کوبا - 3برزیل ،2صربستان یک -ایتالیا 3

صفارزاده :فدراسيون جهانيكارشكني ميكند
ثبتنام از نامزدهاي رياست فدراسيون پهلواني و زورخانهاي
به دس��تور وزارت ورزش و جوانان متوقف ش��د .نامنويس��ي از
نامزدهاي احراز پست رياست اين فدراسيون طبق اعالم قبلي
وزارتخانه قرار بود از روز چهارشنبه دوم آذر آغاز شود و به مدت
 10روز كاري ادام��ه ياب��د اما در همان روز نخس��ت با تماس
مسووالن اين وزارتخانه به فدراسيونيها ثبتنام متوقف شد .اين
توق��ف كاري در حالي صورت گرفته كه فدراس��يون پهلواني و
زورخانهاي در هفتههاي گذشته حواشي بسياري داشته است.
اختالفات ميان فدراس��يونهاي ملي و بينالمللي اين رش��ته
كه توس��ط مديران ايراني اداره ميش��ود ،افزايش يافته و حتي
تصميمات شوراي حكميت هم نتوانسته آتش اين اختالفات را
خاموش كند .در كنار آن رياس��ت چهارساله عليرضا صفارزاده
مدتهاست به اتمام رسيده و بايد طبق قوانين مجمع انتخاباتي
اين فدراسيون برگزار شود اما با نامه سازمان بازرسي او نيز مانند
محمدرضا يزدانيخرم رييس بركنارش��ده فدراسيون كشتي با
منع حضور در انتخابات به خاطر دوشغله بودن و بازنشستگي
روبهرو ش��ده اس��ت .اين در حالي است كه هفته پيش درست
پيش از آغاز ثبتنام از كانديدا ،مطلبي بر روي خروجي سايت
فدراسيون پهلواني و زورخانهاي مبني بر حل مشكل صفارزاده
با توجه به قوانين موجود منتشر شد .طبق اين قوانين صفارزاده
به دلي��ل ايثارگري و فعاليت در درجات عالي س��پاه ميتواند
صرف نظر از قانون بازنشستگي فعاليتهاي دولتياش را ادامه
ده��د .با اين ح��ال وزارت ورزش و جوانان هنوز توجيهي براي
اين اقدام خود نداش��ته و زمان دقيق��ي را براي ادامه ثبتنام از
نامزدهاي احراز پس��ت رياست اين فدراس��يون ورزشي اعالم
نكرده اس��ت .صفارزاده نيز كه از اين موضوع اظهار بياطالعي
ميكند و در گفتوگو با مهر ميگويد بايد علت را از امور مجامع
فدراسيونهاي ورزشي بپرسيد .او در مورد اينكه آيا منع قانوني
شما براي شركت در انتخابات آينده اين فدراسيون برطرف شده
میگوید« :اگر ش��رايط قانوني باشد ،قطعا در انتخابات ثبتنام
ميكنم .از نظر قوانين موجود با توجه به ايثارگري و رتبهبندي

توصيه سازمان ليگ به پرسپوليس

جاي محرومان ،بازيكن بگيريد

اعت��راض به رأي كميته انضباطي در م��ورد اين دو بازيكن
همين امروز درخواست ابطال قرارداد شيث رضايي و محمد
نصرت��ي را كن��د .در اين صورت ،قرارداد اي��ن دو بازيكن با
باش��گاه پرسپوليس فسخ شده و اگر نصرتي و رضايي پولي
بابت قرارداد امسال دريافت كرده باشند ،از آنها پس گرفته
ميشود و پرسپوليس ميتواند دو بازيكن جديد به جاي آنها
جذب كند .دو بازيكني كه هم ميتوانند در ليگبرتر و هم
در مسابقات آسيايي براي پرسپوليس بازي كنند ».عليپور
در مورد وضعيت ش��يث رضايي و محمد نصرتي و اعتراض

بوسه فدرر بر جام هفتادم

لندن در دستان راجر آرام گرفت
«ش��ش ب��ار قهرمان��ي در
رقابتهاي مس��ترز حس و حال
فوقالع��ادهاي دارد و يك��ي از
بزرگترين كارهايي است كه من
در دنياي تنيس انجام دادهام .واقعا
خاص اس��ت و بايد بگويم حسي
باورنكردن��ي دارم ».راج��ر فدرر،
مردي كه تا پي��ش از رقابتهاي
لندن در جايگاه شماره چهارمي دنيا ايستاده بود ،موفق شد در
فينال رقابتهاي مسترز لندن كه بين هشت تنيسباز برتر دنيا
برگزار ميشود ،به قهرماني برسد و ژو ويلفرد سونگا را با نتيجه 2
بر يك ببرد و دوباره رتبه سومياش را از اندي ماري پس بگيرد.
اين سومين بار بود كه در طول دو هفته گذشته فدرر ،سونگا را
ميبرد؛ هفته گذش��ته در فينال رقابتهاي پاريس برسي ،ژو را
شكس��ت داد و دو بار هم در رقابتهاي مس��ترز لندن توانست
ن ترتيب ،فدرر اولين تنيسبازي در دنيا شد كه
او را ببرد .به اي 
توانس��ته شش بار فاتح رقابتهاي مسترز ش��ود .البته او اولين
فردي اس��ت كه توانسته سه بار در اين رقابتها از قهرمانياش
دف��اع كند؛  2006 – 2007 ،2003- 2004و !2010 – 2011
پيروزي ششم براي «مايسترو» در شرايطي به دست آمد كه او
هفدهمين برد پيدرپياش را جش��ن گرفت و از طرفي در 23
بازي اخيرش بيس��ت و دومين بردش را هم به دس��ت آورد .او
در ادامه صحبتهايش به «يورو اسپورت» گفت« :خيلي خوب
بازي كردم البته ژو هم نمايش خوبي داشت .با اين حال ميتوانم
بگويم تا حدودي راحت قهرمان ش��دم .در ست دوم و اواخر آن

ثبتنام رياست فدراسيون پهلواني و زورخانهاي متوقف شد

ست كنترل ديدار را از دست دادم
و همي��ن مورد باعث ش��د كار به
ست سوم بكش��د كه در نهايت با
يك پيروزي تمامي س��ختي كار
شيرين شد؛ ش��يريني كار وقتي
بيشتر شد كه من در اين فصل در
چنين شرايطي يكي ،دو بار بازي
را باخته بودم و اين بار موفق شدم
تا بازي منطقياي ارايه دهم .راستش را بخواهيد بايد بگويم هيچ
وقت آخر فصلي با اين قدرت تجربه نكرده بودم ».در سوي ديگر
اين ميدان تنيسبازي قرار داش��ت كه اين روزها از او به عنوان
بهترين تنيسباز فرانس��ه نام برده ميشود؛ ژو ويلفرد سونگا در
شرايطي پا به فينال گذاشته بود كه به عنوان سومين فرانسوي
تاريخ حضور در رقابتهاي مس��ترز را تجربه ميكرد .پيش از او
گروژان در س��ال  2001و س��يمون در سال  2008موفق شده
بودند به اين رقابتها پا بگذارند؛ با اين حال او موفق نشد اولين
تنيسباز فرانسوي لقب بگيرد كه توانسته قهرمان مسترز شود.
س��ونگا در خبرهايي كه «اكيپ» به آن پرداخت در مورد فينال
گفت« :تمام تالش��م را كردم و تا آنجا كه ميش��د ،سعي كردم
ش��رايط را به نفع خودم عوض كنم .موضوع اين است كه فدرر
بهتر از من است و هر چند كه در ست دوم بازي را به نفع خودم
تمام كردم ولي در نهايت او قويتر از من بود .حاال هر چند كه
بايد بگويم اين شكست كمي تلخ بود ولي حداقل اين است كه
تالش��م را براي اين فصل كردهام و سال  2011تمام شده است.
حاال وقت آن است كه كمي استراحت كنم».

محمد رويانيان ،مديرعامل باشگاه پرسپوليس به رأي كميته
انضباطي كه آن را غيرش��رعي و غيرقانوني خوانده بود هم
گفت« :تش��خيص اينكه رأي مطابق با شرع و قانون است
با متخصصان اين حوزههاست ».پرسپوليس در اين روزها با
مشكالت مختلفي روبهرو است .عالوه بر اختالف اين باشگاه
با كميته انضباطي بر سر جريمه بازي پرسپوليس – داماش،
اين باشگاه مشكالتي هم با شهرداري تهران پيدا كرده است.
شهرداري تهران با صدور بيانيه از باشگاه پرسپوليس خواست
تا به قراردادش پايبند باشد .پس از تغيير ناگهاني اسپانسر

كه در مجموعه فعاليتهاي س��پاه داشتهام يك استثنا شامل
حال من ميشود و مش��كلي بابت حضور در انتخابات ندارم».
رييس فدراسيون پهلواني و زورخانهاي كه همچنان بر مشكالت
ديرينه اين فدراس��يون با مس��ووالن فدراسيون جهاني تاكيد
ميكند ،معتقد است آنها براي رقابت كانديدا در انتخابات توطئه
و جوس��ازي ميكنند! «در ش��رايطي كه با تاييد ما و آنها ،يك
ش��وراي حكميت براي حل اختالفات بين اين دو فدراس��يون
حكم صادر كرده و حتي اين احكام هم رسانهاي شده اما تاكنون
هيچ كدام از آنها به اجرا درنيامده است .آنها در نزديكي ثبتنام
از نامزدها يك عده ورزش��كار و پيشكسوتي را كه در مجموعه
خودشان فعال هستند ،آورده و با ارايه طوماري دست به تخريب
و جوسازي زدند .ما نميدانيم ديگر بايد با اين مشكل چه كنيم
و ش��كايتمان را به كجا ببريم .فدراس��يون جهاني پهلواني و
زورخانهاي عضو هيچ سيستم بينالمللي و آسيايي نيست كه
بتوانيم از آن طريق از آنها به مجامع بينالمللي شكايت ببريم.
متاس��فانه دفتر آنها در ايران است و در شوراي المپيك آسيا و
جهاني هم عضو نيستند كه بتوانيم از خودمان دفاع كنيم .همين
موضوع باعث ش��ده تا آنها از اين موقعيت سوءاستفاده كنند».
گفتني اس��ت طبق آخرين اع�لام وزارت ورزش و جوانان قرار
است مجامع انتخاباتي مربوط به  9فدراسيون ورزشي تا پايان
سالجاري برگزار شود .واليبال ،ژيمناستيك ،كشتي ،كونگفو،
كوهن��وردي ،چوگان ،دوميداني ،بدنس��ازي ،پ��رورش اندام و
ورزشهاي سهگانه  9فدراسيون ورزشي هستند كه تا پيش از
پايان سالجاري مجامع انتخاباتي روساي آنها برگزار ميشود .به
غير از فدراسيون ورزشهاي سهگانه ثبتنام مربوط به نامزدهاي
رياست هشت فدراس��يون ديگر انجام شده و كانديداهاي آنها
براي ش��ركت در مجامع انتخاباتي مشخص شدهاند .ثبتنام از
كانديداهاي فدراس��يون ورزشيهاي س��هگانه نيز از روز شنبه
آغاز ش��ده است .به غير از فدراسيونهاي كوهنوردي ،چوگان
و كونگفو ،ش��ش فدراس��يون ديگر در ح��ال حاضر با حضور
سرپرست اداره ميشوند.
باشگاه پرسپوليس كه با گذشت دو بازي از حضور مديريت
جديد پرسپوليس در اين تيم رخ داد ،معاونت اداري و مالي
ش��هرداري تهران كه طرف قرارداد با پرس��پوليس بوده ،در
بيانيهاي اعالم كرد پرسپوليس به صورت يكطرفه از قرارداد
دو جانبهش��ان سر باز زده اس��ت .در اين بيانيه آمده است؛
بهرغم پرداخت به موقع تعهدات مالي شهرداري ،از تاريخ 28
آبان باشگاه پرسپوليس از لوگوي شركت اپل روي پيراهن
خود اس��تفاده كرده است و ش��هرداري حق شكايت از اين
باشگاه را براي خود محفوظ ميداند .معاونت مالي شهرداري
تاكي��د دارد تا قبل از  28آبان ،يكميليارد و 400ميليون از
مبلغ قرارداد خود با پرسپوليس را پرداخت كرده و تنها مبلغ
صد ميليون توم��ان از بدهي آنها به تيم مانده بود كه براي
واريزش تا پايان آبان ماه ،زمان داشتهاند.

پليس احتمال قتل را رد كرد

پايان گري اسپيد با طناب دار
ي گري اسپيد
خبر خودكش�� 
س��رمربي تيم مل��ي ول��ز دنياي
ك بار ديگر در ش��وك
فوتبال را ي 
برد؛ پس از آنكه روبرت انكه س��ال
گذشته خودش را زير قطار انداخت
و خودكشي كرد ،امسال هم نوبت
به اسپيد رسيد تا دنياي فوتبال را
متاثر كند چند روز پس از اقدام به
خودكشي بابك رفعتي در ليگ آلمان و خودكشي يك داور ديگر
در بلژيك اين بار نوبت مربيان بود تا فوتبال را ش��وكزده كنند.
مربي تيم ولز در منزلش در ايالت چشاير خود را بهدار آويخت تا
حاال باز هم همه به دنبال علت حادثه باشند .اين در شرايطي است
كه بازيكن سابق ليدز يونايتد ،اورتون ،نيوكاسل و بولتون كه تنها
 42س��ال داشت چند ساعت قبل از اقدام به خودكشي در برنامه
اختصاصي شبكه تلويزيوني بي.بي.سي ورزشي شركت كرده بود و
اوضاع روحياش هم كامال طبيعي به نظر ميرسيد .با اينكه همسر
و دو فرزند اين سرمربي جوان در شوك ماجرا هستند اما پليس
هر نوع مدرك و شواهد مشكوك به قتل را تكذيب و خودكشي را
تاييد كرده است .در گزارش پليس آمده است« :ساعت  7:08صبح
روز يكشنبه به وقت محلي ،پليس از مرگ ناگهاني مردي در منزلي
مسكوني در خيابان هانتينگتون مطلع ميشود .افسران اعزامي به
محل ،مرد 42س��اله را مرده پيدا ميكنند .در قدم بعدي جس��د
تعيين هويت شده و مشخص ميشود كه مرد،گري اسپيد است.
در مورد داليل مرگ جاي ش��ك و شبههاي وجود ندارد .خانواده
متوفي خواستار حفظ حريم خصوصيشان براي كنار آمدن با اين

غم بزرگ شدهاند .پيام قدرداني اين
خان��واده طي روزهاي آتي رس��ما
منتشر ميشود ».فدراسيون فوتبال
ولز هم در پي انتشار يك اطالعيه
رسمي مرگ سرمربي تيم را اعالم
كرد« :فدراسيون فوتبال ولز از تاييد
ت گري اسپيد ،مربي
خبر درگذش 
تيم ملي ،عميقا متاسف است .ما با
خانواده و بازمان��دگان او اظهار همدردي ميكنيم .از همه تقاضا
داريم به حريم خصوصي خانواده او در اين لحظات دردناك احترام
بگذارند ».اس��پيد در طول  20س��ال دوره حرفهاياش در س��ال
 1992با ليدز قهرمان ليگ انگليس شده بود .او نزديك به دو سال
قبل مربيگري را در شفيلد يونايتد شروع كرد و اوايل سالجاري
ميالدي هم به عنوان مربي تيم ملي كشورش انتخاب شد .مدت
زيادي از تعريف و تمجيد كارشناسان فوتبال از صعود ولز به رده
پنجاهم رنكينگ فيفا و به دست آوردن چهار پيروزي از پنج بازي
اخيرشان نگذشته است .مايكل اوون ،مهاجم منچستريونايتد كه
در نزديكي خانه او هم زندگي ميكرد ،بعد از شنيدن اين خبر در
صفحه توييترش نوش��ت« :هنوز نميتوانم اخبار مربوط بهگري
اس��پيد را باور كنم .ما چند روز قبل وقتي بچهها را به مدرس��ه
ميبرديم براي هم دست تكان داديم .كامال كرخت شدهام ».سپ
بالتر هم در بيانيهاي به اسپيد اداي احترام كرد« :من عميقترين
هم��درديام را از طرف فيفا و خانواده فوتبال در سراس��ر دنيا به
فدراسيون فوتبال ولز ،همسرش ،لوييس و دو پسرش و همينطور
خانواده و دوستانش اعالم ميكنم.

رييس س��ازمان لي��گ برتر فوتبال درب��اره تاريخ
احتمال��ي درب��ي  73در ج��ام حذفي گف��ت :ديدار
پرسپوليس و اس��تقالل قطعا 18آذر برگزار نميشود.
عزيز محمدي در گفتوگو با فارس درخصوص اينكه
اگر تيم اس��تقالل امروز به مرحل��ه يكچهارم نهايي
صعود كند ،دربي  73در چه تاريخي برگزار ميش��ود،
گفت :فعال بايد منتظر ماند و ديد ديدار امروز استقالل
و سايپا مهر كرج چه ميشود .اگر استقالل صعود كند
درخص��وص تاريخ ديدار دربي بايد بررس��يهاي الزم
را انج��ام دهيم اما قطعا مرحله يكچهارم نهايي جام
حذفي قبل از تعطيالت نيم فصل برگزار ميشود .وي
در مورد اينكه پرسپوليس به برگزاري احتمالي ديدار
در تاريخ جمعه ۱۸آذر معترض است ،گفت :در تاريخ
۱۸آذر هفته ش��انزدهم ليگ بايد برگزار شود .دو تيم
پرسپوليس و استقالل در هفته شانزدهم بايد در تهران
بازي كنند و در ورزش��گاه آزادي نميشود دو بازي در
فاصله  ۲۴س��اعت برگزار ش��ود .به همين دليل بازي
يكي از اين دو تيم را بايد  ۴۸س��اعت زودتر بيندازيم.
در نتيجه براي تاريخ دربي بايد همه اين جوانب را در
نظر بگيريم .رييس س��ازمان لي��گ درخصوص اينكه
تعطيالت نيم فصل از چه زماني آغاز ميش��ود ،گفت:
از ۲۹آذر تا ۱۴دي تعطيالت نيم فصل آغاز ميش��ود.
البت��ه مرحله نيمه نهايي جام حذفي در تاريخ ۱۱دي
برگزار ميشود.

جريمه100ميليوني
براي پرسپوليس

كميته انضباطي فدراسيون فوتبال رأيهاي خود را
درخصوص تيمهاي متخلف صادر كرد .به گزارش برنا،
ديدار دو تيم سپاهان و پرسپوليس از سري رقابتهاي
ليگ برتر در هفته س��يزدهم در تهران برگزار شد كه
از س��وي علي مرزب��ان ،مربي تيم س��پاهان و هادي
نوروزي ،بازيكن پرس��پوليس تخلفاتي صورت گرفت.
بر همين اس��اس مرزبان به توبيخ كتب��ي و پرداخت
پنجميليون ريال جريمه نقدي محكوم شد .همچنين
هادي نوروزي به علت تخلفاتش به مدت يك جلس��ه
از همراهي تيم مربوطه در مس��ابقات رسمي محروم
و به پرداخ��ت 20ميليون ريال جريمه نقدي محكوم
شد .ضمنا به دليل تخلفات تماشاگران تيم پرسپوليس،
اين باشگاه به پرداخت صدميليون ريال جريمه نقدي
محكوم ش��د .همچنين كميته انضباطي به باش��گاه
پرسپوليس متذكر شد كه در صورت تكرار رفتار خالف
اخالق و مقررات تماش��اگران ،تنبيهات شديدتري در
نظر گرفته خواهد شد.

جواد نكونام همبازي رونالدو
و هيگواين در تيم منتخب هفته الليگا

هافبك ايراني تيم اوساسونا براي نخستين بار در فصل
جاري ليگ اسپانيا در تيم منتخب هفته قرار گرفت .به
گزارش برنا ،درخشش جواد نكونام در بازي با اسپانيول
و گلزني اين هافبك ايراني باعث شد سايت معتبر گل،
او را در تركيب تيم منتخب هفته سيزدهم ليگ اسپانيا
قرار بده��د .نكونام ،گل دوم تيم��ش را در ديداري كه
اوساس��ونا  2بر يك پيروز ش��د به ثمر رساند .با همين
گل ب��ود كه تيم ايالت پامپلونا به رده هفتم صعود كرد.
در هفته س��يزدهم رئالمادريد  4بر يك همشهرياش
اتلتيكو را شكست داد ،اما بارسا در مصاف با ختافه يك
بر صفر باخت تا هيچ بازيكني از آبي و اناريپوش��ان در
تيم منتخب هفته حضور نداشته باشد .اسامي نفرات تيم
منتخب هفته سيزدهم ليگ اسپانيا به شرح زير است:
دروازهبان :ميگوئل مويا از ختافه
مدافعان :خوان والرا از ختافه  -اينيگو مارتينز از سوسيهداد
 اينيگو لوپز از گرانادا  -آسير دل هورنو از لوانتههافبكها :جواد نكونام از اوساسونا  -كريستيانو رونالدو از
رئالمادريد  -تينو كاستا و جرمي ماتئو از والنسيا
مهاجم�ان :گونزالو هيگواي��ن از رئالمادريد  -آرونا
كونه از لوانته

جمالي :از اين ناراحتم
چرا فدراسيون ابالغ رسمي نداد

سرپرس��ت پيش��ين كميت��ه رواب��ط بينالملل
فدراس��يون فوتب��ال گفت :فقط از اي��ن ناراحتم چرا
فدراسيون ابالغ رس��مي به من نداد .اميد جمالي در
گفتوگو با فارس درخصوص اينكه گفته ميشود وي
از اينكه فدراسيون فوتبال بار ديگر عباس ترابيان را به
عنوان سرپرست كميته روابط بينالملل انتخاب كرد،
اظهار داشت :از اينكه ترابيان به اين سمت انتخاب شد
نه تنها ناراحت نشدم بلكه خوشحال هم هستم .من
فقط از اينكه چرا مسووالن فدراسيون به طور رسمي
اي��ن ابالغ را به من ندادند ،ناراحت ش��دم .وي افزود:
من كه مش��كلي با ترابيان ندارم و يك س��ال و چند
ماه به عنوان ش��اگرد با ترابيان كار كردم .جمالي در
پاسخ به اين سوال كه اكنون چه سمتي در فدراسيون
فوتبال دارد ،عنوان ك��رد :من از اول هم يك كارمند
س��اده بودم وقتي هم كه گفته شد سرپرست كميته
ش��دم ،ات��اق كارم را ع��وض نك��ردم .از اول راضي به
قبول اين س��مت نبودم و به خاطر اين عالقه نداشتم
در اتاق رياست باش��م .اكنون هم همان كار خودم را
انجام ميدهم .عضو كميته روابط بينالملل فدراسيون
فوتبال تصريح كرد :مهم انجام شدن كار است و حضور
ترابيان باعث ميش��ود مسووليت از من گرفته شود و
راحتتر به وظايف خودم برسم .وقتي سرپرست بودم
كمتر فرصت رسيدگي به كارهاي خودم را داشتم .در
اين دو ماهي هم كه سمت داشتم هيچ عاملي كه باعث
تصميم جديد فدراسيون شود ،پيش نيامد.

