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 ورزش ٧

بازیکـن اسـبق صبـاى قـم، سـرگروه (کاپیتـان) 
سـابق پرسـپولیس تهـران و فصل گذشـته باشـگاه 
پـارس جنوبـى جم اسـتان بوشـهر با باشـگاه پیکان 

تهران قـرارداد بسـت.
 محمـد نـورى هافبـک سـال هاى نـه چنـدان دور 
پرسـپولیس بـا عقـد قـراردادى یـک سـاله بـه تیم 

فوتبـال پیـکان پیوسـت.
ایـن هافبک سـابق تیـم ملى فوتبـال ایـران به غیر 
از پرسـپولیس در تیم هایى چون سـپاهان اصفهان، 
صبـاى قم، المسـیمیر قطـر، تراکتورسـازى تبریز و 

پارس جنوبـى جم را نیـز دارد.
هافبـک جدیـد تیـم فوتبـال پیـکان بـا اشـاره بـه 
پیوسـتنش به این باشـگاه اظهار داشـت: از اینکه در 
پیکان هسـتم حس خوبـى دارم. با تفکـرات عبداهللا 
ویسـى سـرمربى تیم آشـنا هسـتم و امیـدوارم این 
فصـل با وجـود مدیریت خوب باشـگاه پیـکان فصل 

خوبـى را رقـم بزنیم.
پیـش از ایـن نیـز باشـگاه پیـکان بـا نفراتـى چون 
مهـدى شـریفى، معیـن عباسـیان رضـا جبیـره 

ومحمـد دریـس قـرارداد بسـته بـود.

خـبـر

بازیکن اسبق صباى قم
 در پیکان 

براسـاس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسـیا (اى. اف .
سـى.)، گل «شـیخ دیاباتـه» بـه االهلـى بـه عنـوان 
بهتریـن گل هفتـه پایانـى مرحلـه گروهـى لیـگ 

قهرمانـان انتخاب شـد. 
 مهاجـم اهـل مالـى اسـتقالل تهـران در آخریـن 
دیـدار آبى هـا در آخریـن هفتـه مرحلـه گروهـى 
لیـگ قهرمانـان آسـیا بـا ارسـال «علـى کریمـى» 
گل سـوم اسـتقالل را در آن دیـدار بـه ثمـر رسـاند؛ 
دیـدارى کـه در نهایـت بـا پیروزى سـه بر صفـر این 
تیـم برابر حریـف سـعودى وصعود بـه مرحله حذف 

بـه پایان رسـید.
بـا ایـن حـال، شـاگردان «مجیـد نامجـو مطلـق» 
در مرحلـه یـک هشـتم بـا پذیرفتـن شکسـت برابر 
پاختاکـور ازبکسـتان از گردونـه رقابت هـا کنار رفته 

و بـا دوحـه وداع کردنـد.
گل دیاباتـه بـا 55درصـد آرا موفـق شـد عنـوان 
برتریـن گل هفتـه را از آن خـود کنـد؛ در ایـن 
نظرسـنجى از چهـار نامـزد، سـه نامـزد از تیم هـاى 

ایرانـى حاضـر در لیـگ قهرمانـان بودنـد.

بیسـتمین دوره لیـگ برتـر کشـتى آزاد و فرنگـى 
جـام یـادگار امـام(ره) بـا رعایـت کامـل شـیوه 
نامه هـاى بهداشـتى و بـدون تماشـاگران برگزار مى 

شـود. 
بـر اسـاس برنامـه اعالمـى، هفتـه اول از دور رفـت 
لیـگ برتر کشـتى فرنگـى در گـروه (الـف) روزهاى 
سه شـنبه و چهارشـنبه هفتـه جـارى و هفتـه اول 
دور رفـت مسـابقات لیـگ برتـر کشـتى آزاد در 
گـروه (الـف) روزهـاى پنج شـنبه و جمعـه هفتـه 
جـارى و در سـالن 12 هـزار نفـرى آزادى تهـران 
برگـزار مى شـود. بر اسـاس مجوز معاونت بهداشـت 
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکى ایـن 
مسـابقات بایـد بـا رعایت کامـل دسـتورالعمل هاى 
بهداشـتى برگـزار شـود و تمامى افراد حاضـر در این 
مسـابقات اعـم از کشـتى گیران، مربیـان، داوران و 
کادر اجرایـى بـا انجـام آزمایش هـاى مخصـوص و 
مجـوز فدراسـیون کشـتى و سـازمان لیـگ در ایـن 
رقابت هـا حضـور مـى یابنـد.  حضـور خبرنـگاران 
در ایـن رقابت هـا نیـز بـه صـورت محـدود، بـا انجام 
آزمایش و رعایت شـیوه نامه هاى بهداشـتى و مجوز 
فدراسـیون کشتى و سـازمان لیگ اسـت. همچنین 
«محمـد بنـا» و «غالمرضـا محمـدى» سـرمربیان 
تیم هـاى ملـى کشـتى فرنگـى و آزاد نیـز از نزدیک 

ناظـر ایـن مسـابقات هسـتند.  
ایـن رقابت هـا بـدون تماشـاگر برگـزار مى شـود و 
عالقـه منـدان به کشـتى مى تواننـد مسـابقات را به 
صورت مسـتقیم از رسـانه ملى به تماشـا بنشـینند.
همچنین از حضـور افرادى که مجوزهـاى الزم را از 
فدراسـیون کشـتى یا سـازمان لیگ براى حضور در 
ایـن رقابت هـا دریافت نکرده اند به سـالن مسـابقات 
جلوگیـرى به عمـل مـى آیـد و تیم هاى حاضـر نیز 
بایـد از آوردن همراه و یا مهمان به سـالن مسـابقات 
خـوددارى کنند.  بیسـتمین دوره لیگ برتر کشـتى 
فرنگـى جـام یـادگار امـام (ره) از روز سه شـنبه 8 
مهرمـاه بـه میزبانـى سـالن 12 هـزار نفـرى آزادى، 
بـا مسـابقات گـروه (الـف) و بـا حضـور 5 تیـم آغـاز 

مى شـود و تـا روز چهارشـنبه ادامـه دارد. 

پیشکسـوت تیـم فوتبـال اسـتقالل تهران، بـا تاکید بـر اینکـه مدیریت باشـگاه نقش 
پررنگـى در ناکامى هـاى ایـن تیم داشـت، گفت: اگـر مدیریت بـه خوبى بـه وظیفه اش 
عمـل مى کـرد، بـا همیـن «مجیـد نامجومطلـق» مى توانسـتیم قهرمانـى در آسـیا را 
تجربـه کنیـم. صـادق ورمزیار  با اشـاره به شکسـت اسـتقالل برابـر پاختاکـور و حذف 
ایـن تیم از لیـگ قهرمانان آسـیا اظهار داشـت: پیـش از دیدار بـا پاختاکور، بسـیارى از 
کارشناسـان هشـدار الزم را به «مجیـد نامجومطلـق» داده بودند که پاختاکـور، االهلى 
نیسـت که اسـتقالل بخواهد بـازى کامال هجومـى را در دسـتور کارش قـرار دهد. همه 
گفتنـد کـه نباید مقابـل پاختاکور بـازى کامال هجومـى را در دسـتور کار قـرار داد. باید 
مقابـل ایـن تیـم محتاط بـود امـا کادر فنى همـان برنامـه اى را بـراى این دیـدار در نظر 
گرفتـه بود کـه مقابل االهلى در دسـتور کار قرار داده بـود. وى افـزود: پاختاکور به خوبى 
اسـتقالل را بررسـى و تحلیـل کـرده بـود و از همـه نفـرات بـه خوبى شـناخت داشـت. 
آن هـا بـه خوبى راه هاى نفوذ اسـتقالل را بسـته بودند و به هدفشـان هم رسـیدند. البته 
نبایـد از اشـتباهات داورى و گل نزدن هـاى بازیکنـان و نبـود برنامـه دومـى (پلـن دوم) 
بـراى گلـزن هـم بـه آسـانى گذشـت. ایـن کارشـناس فوتبـال اضافه کـرد: متاسـفانه 
برنامه هاى اسـتقالل بـراى گلزنى جواب نـداد. به نظر مـن ترکیب اولیه اسـتقالل براى 
ایـن مسـابقه اشـتباه بود. اگـر با 2 مهاجـم بـازى مى کردیم مى توانسـتیم بهتر بـازى را 
کنتـرل کنیـم و در نهایت هم مى شـد برنامـه دومى را بـراى گلزنى در نظر گرفـت اما به 
دلیـل ترکیب اشـتباه، درسـت زمانـى هم که بـه گل نیاز داشـتیم «ارسـالن مطهرى» 
از بـازى خـارج شـد. همـه ایـن اتفاقـات دسـت به دسـت هـم داد تـا اسـتقالل از لیگ 
قهرمانـان کنـار بـرود. بازیکن پیشـین تیم ملى فوتبـال ایـران تصریح کـرد: البته نباید 
همـه تقصیرهـا را به گـردن کادر فنـى بیندازیم. نقـش مدیریـت در این ناکامى بسـیار 
پررنـگ اسـت. اگر آقایـان به جـاى بازى کـردن با نـام اسـتراماچونى و آلکس نـورى به 
فکـر حل مشـکل «وینفرد شـفر» بودنـد و پنجره نقـل و انتقاالتـى باز مى شـد با همین 
«مجیـد نامجومطلـق» هـم مى توانسـتیم قهرمانى آسـیا را جشـن بگیریم و هم سـال 

بعـد بـراى قهرمانى در لیـگ ایران امید داشـته باشـیم.
ورمزیـار خاطرنشـان کـرد: مدیریـت باعث شـد تا تیـم با حاشـیه وارد لیـگ قهرمانان 
شـود و زمـان الزم را بـراى آماده سـازى نداشـته باشـد. وظیفه آنهـا این بود پول شـفر را 

پرداخـت کننـد امـا آنها بـه ایتالیـا رفتند و تعلـل کردند تا پنجره بسـته شـود.
وى در خصـوص تیـم پرسـپولیس تهـران گفـت: ایـن تیم بـه خوبـى از تمـام نفراتش 
اسـتفاده کـرد و همین نفـرات بودند که بـراى این تیم مفید ظاهر شـدند، اما اسـتقالل 

نتوانسـت از خریدهایـش اسـتفاده کند و مدیریت باید پاسـخگو باشـد.

سـرمربى پیشـین تیـم ملـى والیبـال ایـران گفت: 
نظـر مـن، مهمان نوازتریـن مـردم  بـه  ایرانى هـا 
جهـان هسـتند و بـه همیـن خاطـر وظیفـه خـودم 

مى دانـم کـه از آنهـا دفـاع کنـم.
ایگـور کوالکوویـچ سـرمربى پیشـین تیـم ملـى 
والیبـال ایـران در مـورد قبـول هدایـت یـک تیم از 
شـهرى کوچـک در لهسـتان پـس از سـرمربیگرى 
ایـران  و  صربسـتان  مثـل  بزرگـى  تیم هـاى  در 
اظهـار داشـت: عوامـل زیـادى در تصمیمـى کـه 
باشـگاهى سـازماندهى  گرفتـم، نقـش داشـتند. 
شـده، والیبالـى سـطح باال و لیگـى با سـاختار قوى، 
دالیـل من براى حضـور در تیـم «زاویرچـه» بودند. 
مدیربرنامه  هایـم بـه مـن از پیشـنهاد تیـم زاویرچه 
خبـر داد و مـن چون از قبـل به لیگ لهسـتان عالقه 
داشـتم،  پـس از مذاکره با رئیس باشـگاه و شـنیدن 

نقطـه نظرات یکدیگر بـه توافق رسـیدیم. او مدیرى 
واقع گراسـت و توقـع نـدارد کـه تیـم یـک شـبه، 
تغییـر کنـد. او مى دانـد کـه تیم هایـى پولدارتـر و 

پرسـتاره تر هـم در پالس لیـگا حضـور دارنـد.
کوالکوویـچ دربـاره تقابل هـاى پرحاشـیه دو تیـم 
ملـى والیبال ایـران و لهسـتان گفت: مردم دوسـت 
دارنـد کـه مـدام در مـورد ایـن مسـائل صحبـت 
کننـد و رسـانه ها هـم عالقـه دارنـد که در مـورد آن 
بنویسـند. بـا ایـن حـال، جـدال  دو تیـم در بیشـتر 
مواقع، بدون حاشـیه و مشـکل خاصى برگزار شـده 
اسـت. آخرین تقابـل دو تیم در جـام جهانى 2019 
بـود کـه ایـران 3 بـر صفـر باخـت و بازیکنـان هـم 
خیلى دوسـتانه با یکدیگر دسـت دادند. مـن قبل از 
یکـى از بازى هـا بـه بازیکنان تیـم ملى ایـران تذکر 
دادم کـه مراقـب مسـائل حاشـیه اى بـازى باشـند، 

ولـى آنهـا گفتنـد کـه نگـران نباشـم و هـر اتفاقـى 
کـه بیـن بازیکنـان دو تیم بـوده، متعلق به گذشـته 
اسـت. بازیکنـان ایرانـى در لهسـتان مـورد احتـرام 
هسـتند و بازیکنـان ایرانـى هم لهسـتان را دوسـت 
چهره هـاى  از  یکـى  عبادى پـور  میـالد  دارنـد. 
خوشـنام لیـگ لهسـتان اسـت. سـید (سـیدمحمد 
موسـوى) و فیاضـى هم در لهسـتان بـازى کرده اند. 
امیـدوارم در آینـده بازیکنـان بیشـترى از ایـران در 

پالس لیـگا بـازى کننـد.
کشـورمان  در  حضـورش  دوران  مـورد  در  وى 
اظهـار داشـت: بسـیار خوب بـود. مـن بـا بازیکنان، 
دسـتیاران کادر پزشـکى و مدیران خوبـى کار کردم 
که بـراى هم مثل یـک خانـواده بودیم. مـن زندگى 
و فرهنـگ جدیـدى را در ایـران تجربه کـردم که آن 

را دوسـت داشـتم.  

در شـرایطى کـه حـدود 213 روز از تعویق انتخابات فدراسـیون 
برگـزارى  در  تاخیـر  ایـن  اسـت  ممکـن  فوتبـال مى گـذرد، 
تـا یـک سـال هـم کشـیده شـود.  213 روز از تعویـق تاریـخ 
انتخابـات مى گـذرد و هنـوز نـه تکلیـف اساسـنامه فدراسـیون 
فوتبـال مشـخص شـده اسـت و نـه خبـرى از انتخابـات ریاسـت 
فدراسـیون اسـت. تـا پیـش از اینکـه نامـه FIFA مبنى بـر لزوم 
اصـالح اساسـنامه برسـد، قـرار بر ایـن بود کـه انتخابات ریاسـت 
فدراسـیون فوتبـال 25 اسـفندماه برگزار شـود. البتـه از چند ماه 
قبـل از ایـن تاریـخ زمزمه هایـى درباره تمایـل رئیس فدراسـیون 
و اعضـاى هیـأت رئیسـه بـراى به تعویـق افتـادن زمـان برگزارى 
انتخابـات شـنیده مى شـد اما هیچ یـک از مسـئوالن فدراسـیون 
فوتبـال زیـر بار ایـن تمایـل نرفتند تـا باالخـره چنـد روز پیش از 
برگـزارى انتخابـات نامـه FIFA به فدراسـیون فوتبال رسـید که 
در آن تأکیـد کـرده بـود تا پیـش از اصالح اساسـنامه فدراسـیون 
فوتبـال، برگـزارى انتخابـات ریاسـت فدراسـیون در تاریـخ 25 

اسـفند مـاه ممکن نیسـت.
213 روز از نامـه فیفـا در تاریخ 8اسـفند98 و اعـالم تعویق تاریخ 
انتخابـات تا مشـخص شـدن وظیفه اساسـنامه مى گـذرد و هنوز 
نـه تکلیف اساسـنامه فدراسـیون فوتبال مشـخص شـده اسـت و 
نـه خبـرى از انتخابـات ریاسـت فدراسـیون اسـت. بیـش از 6 ماه 
بالتکلیفـى و اداره فدراسـیون فوتبـال با سرپرسـت موقت، کم کم 

صـداى اعتراض خیلـى از اهالى فوتبـال را درآورده اسـت.
ایـن تعویق در شـرایطى مى رود تا بـراى مدت زمانى نامشـخص 
طول بکشـد کـه وقتى نامـه FIFA به فدراسـیون فوتبال رسـید، 
به گـواه بسـیارى از کارشناسـان حقوقى، اساسـنامه فدراسـیون 
مى توانسـت در نهایـت یـک ماهـه اصـالح شـود و آمـاده ارسـال 
بـراى FIFA طبـق وعده هـاى مطـرح شـده هـم انتخابـات 

مى توانسـت در اردیبهشـت مـاه برگـزار شـود.
تعلل مسـئوالن فدراسـیون فوتبـال و ایرادهاى جدیـدى که هر 
بـار FIFA در نامه نگارى هـاى خـود مطـرح مى کـرد، کار را بـه 
اینجا کشـاند کـه بعـد از 213روز، هنوز نـه تنها انتخابـات برگزار 

 FIFA نشـده اسـت که اساسـنامه فدراسـیون فوتبال مورد تأیید
قـرار نگرفتـه اسـت کـه وارد پروسـه هاى داخلـى بـراى گرفتـن 
تأییدیـه مجمـع و مجلـس و هیـأت دولـت شـود کـه همـان هم 

خـود چنـد ماهى طـول مى کشـد.
آخریـن وعـده مسـئوالن مربوط مى شـد بـه برگـزارى انتخابات 
فدراسـیون فوتبـال در آبـان یا آذرماه کـه با توجه بـه وضعیتى که 
مشـاهده مى شـود، بعید اسـت در این تاریـخ هم انتخابـات برگزار 
شـود، چون هنوز اساسـنامه  ارسـال شـده از سـوى FIFA تأیید 
نشـده اسـت. تاکنـون گمانه زنى هـاى زیـادى درباره آنچـه اعالم 
نظـر FIFA را طوالنـى کـرده، مطـرح شـده اسـت. گزارش هایى 
کـه از داخـل بـه FIFA مى رسـد و تفسـیرهاى نادرسـتى کـه از 
قوانیـن مى شـود، تنها یکـى از ایـن گمانه زنى هاسـت. واقعیت اما 
ایـن اسـت کـه افـرادى در خارج از کشـور هم بـه واسـطه روابطى 
کـه بـا مسـئوالن فدراسـیون فوتبـال داشـته اند، بـراى گرفتـن 
امتیازهـاى بیشـتر کارشـکنى هایى داشـته اند و گزارش هـاى 
نادرسـتى را بـراى FIFA ارسـال مى کننـد کـه همیـن موضـوع 
باعـث مى شـود FIFA بـراى تأیید اساسـنامه دچار تردید باشـد.
 FIFA از طـرف دیگـر اعـالم رأى پرونـده ویلموتـس و واکنـش
دربـاره دخالـت شـخص ثالـث در مسـائل فوتبالـى و تهدیـد بـه 
تعلیـق فوتبـال ایـران هـم مزید بـر علت شـده تـا FIFA پیش از 
آنکـه بـه اصالح اساسـنامه فکر کنـد، گزینـه تعلیق را بـراى ایران 

کنار گذاشـته باشـد.
در شـرایط فعلـى باوجـود همه صحبت هایـى که درباره بررسـى 
پرونده اعضاى هیأت رئیسـه فدراسـیون فوتبال در دسـتگاه هاى 
قضایـى شـنیده مى شـود اما همگـى به کار خـود ادامـه مى دهند 
و هـر تصمیمـى دربـاره ادامـه فعالیـت خـود را در گـرو مجمعـى 

مى داننـد که نظـر اعضـاى آن را در اختیـار دارند. 
حیـدر بهاروند تا زمان برگزارى انتخابات، سرپرسـت فدراسـیون 
فوتبـال خواهـد ماند و بـا همـه اتفاقاتى کـه تاکنون افتـاده، هیچ 
بعیـد نیسـت انتخابـات فدراسـیون فوتبـال تـا پایان امسـال هم 

برگزار نشـود.

سـرمربى تیم هندبـال فوالد مبارکه سـپاهان گفت: 
امیـدوارم که به سـبب کرونا شـرایط به سـمتى نرود 
کـه قرار باشـد تاریخ برگزارى مسـابقات عقـب و جلو 
بـرود و بـه امیـد خـدا مسـابقات در تاریخ مقـرر آغاز 
شـود.  محسـن طاهرى در خصوص شـرایط آمادگى 
تیمش بـراى حضـور در رقابت هـاى لیگ برتـر که از 
19 مهـر شـروع مـى شـود، افـزود: تمرینـات تیم که 
یک مـاه و نیم اسـت شـروع شـده و تقریبـا بازیکنان 
بـه یـک آمادگـى نسـبى رسـیده اند. مـا امیدواریـم 
کـه رقابت هـا در تاریـخ تعییـن شـده شـروع شـود 
کـه برنامه هـا بهـم نخـورد. وى گفـت: به هر حـال به 
سـبب شـیوع ویـروس کرونا شـرایط متفاوت اسـت. 
در حـال حاضـر فدراسـیون دقیقـا تاریـخ برگـزارى 

مسـابقات را اعـالم کـرده اسـت. امیدواریـم کـه بـه 
سـبب کرونـا شـرایط به سـمتى نـرود که قرار باشـد 

تاریـخ برگـزارى مسـابقات عقـب و جلو شـود.
وى در خصـوص برگـزارى مسـابقات لیـگ برتـر 
هندبـال بـه صـورت متمرکـز گفـت: بـا توجـه بـه 
شـرایط موجود بـه دلیـل کرونـا برگزارى مسـابقات 
بـه صـورت متمرکز تصمیـم خوبى اسـت امـا این به 
این شـرط اسـت کـه همـه تیم هـاى حاضـر در لیگ 
دسـتورالعمل هاى بهداشـتى را رعایت کرده باشند و 
زمانـى هم که براى حضـور در مسـابقات وارد هتل ها 
مى شـوند آزمایـش کرونـا گرفتـه شـود تـا مربیان و 
بازیکنـان نگرانـى بابـت ادامـه مسـابقات نداشـته 

باشـند.

در نشســـت پایانـــى معـــاون توســـعه ورزش 
ــد  ــس چنـ ــواب رئیـ ــا نـ ــوان وزارت ورزش بـ بانـ
فدراســـیون بـــه تـــالش بـــر تعلـــق اعتبـــار 
10 درصـــدى بـــه نـــواب رئیـــس بانـــوان و 

شـــد. تاکیـــد  جانشـــین پرورى 
 نشســت پایانــى مهیــن فرهــادى زاد، معــاون 
توســعه ورزش بانــوان وزارت ورزش و جوانــان 
بــا نــواب رئیــس فدراســیون هاى اتومبیلرانــى 
و موتورســوارى، پزشــکى ورزشــى، اســکیت، 
ــتیک و  ــى، ژیمناس ــاى ورزش ــن ه ــوگان، انجم چ

ــد. ــزار ش ــال برگ والیب
مهیــن فرهــادى زاد در ایــن نشســت گفــت: 
ــم  ــوان فراه ــدال آورى بان ــراى م ــه ب ــى ک فضای

ــاده و توانســته  ــاق افت ــا پیــش اتف شــد از مــدت ه
جایــگاه ورزش کشــور را در بازى هــاى آســیایى 
ــالش  ــد ت ــن بای ــد از ای ــد. بع ــا ده ــک ارتق و المپی
ــا  ــه آنه ــوان ب ــار 10 درصــد خــاص بان ــم اعتب کنی

ــرد. ــق گی تعل
وى دربــاره طــرح جانشــین  پــرورى اظهــار 
ــا  ــان و ب ــت زن ــط معاون ــرح توس ــن ط ــت: ای داش
ــه در گام  ــاد ک ــاق افت ــیون ها اتف ــکارى فدراس هم
ــروس  ــا وی ــدند، ام ــایى ش ــر شناس ــت 87 نف نخس
ــا  ــت و ب ــر انداخ ــه تاخی ــوع را ب ــن موض ــا ای کرون
ــرات  ــراى نف ــى ب ــاى آموزش ــرگیرى دوره ه از س
منتخــب در جانشــین پــرورى ایــن موضــوع 

مى شــود. دنبــال 

«دیاباته» یکى از 
«ترین »هاى اى.اف.سى.   

برگزارى لیگ کشتى بدون 
حضور تماشاگران

کوالکوویچ:

 وظیفه خودم مى دانم که از ایرانى ها دفاع کنم

تعویق انتخاباتی که شاید یکساله شود؛ 

213 روز بالتکلیفى فدراسیون فوتبال ایران!
پیشکسوت استقالل:

 نقش مدیریت باشگاه استقالل در ناکامى ها پررنگ است

مربی هندبال سپاهان:

 امیدوارم مسابقات در تاریخ مقرر آغاز شود 
تالش براى تخصیص اعتبار 10 درصدى به نواب رئیس 

بانوان فدراسیون ها

مراسـم اختتامیـه لیـگ هـاى کاراتـه سـال 98 
چهارشـنبه 9 مهـر ماه جـارى در مجموعه ورزشـى 

شـهید کبکانیـان تهـران برگـزار مـى شـود.
 ایـن مراسـم که بـه دلیل شـیوع مـوج دوم ویروس 
کرونـا بـه تعویق افتـاده بـود بـا رعایت کامل شـیوه 

نامـه هـاى بهداشـتى برگزار مى شـود.
بـا توجـه بـه لـزوم رعایـت دسـتورالعمل هـاى 
بهداشـتى و جلوگیـرى از تجمـع در محـل برگزارى 
مراسـم اختتامیـه، از هـر باشـگاه سـه نفر بـه عنوان 
نماینـده (مدیـر عامـل یا سرپرسـت تیم، سـرمربى 
یـا مربـى، یک نفـر ورزشـکار عضـو تیم) در مراسـم 

حضـور مـى یابد. 
سـازمان لیـگ از کلیـه باشـگاه هـاى مقـام آور در 
لیگ هـاى آقایـان و بانوان درخواسـت کرد تـا پایان 
سـاعت ادارى روز دوشـنبه 7 مهـر مـاه اسـامى سـه 
نفـر نماینـده خـود را طـى نامـه اى بـه فدراسـیون 

کنند. اعـالم 

و  اصفهـان  رعـد  پدافنـد  فوتسـال  تیم هـاى 
دلسـوختگان اهـل بیت (ع) قـم در چارچـوب لیگ 
دسـته 2 فوتسـال قهرمانـى باشـگاه هاى کشـور به 

نتیجـه مسـاوى یـک بـر یـک دسـت یافتنـد.
 ایـن دیـدار بـدون حضـور تماشـاگران بـا رعایـت 
غدیـر  سـالن  در  بهداشـتى  شـیوه نامه هاى 

شهرسـتان میبـد اسـتان یـزد برگـزار شـد.
ایـن رقابت هـا از روز شـنبه ایـن هفتـه بـا حضـور 
کهگیلویـه،  مـارون  میبـد،  سـناتور  تیم هـاى 
امیدپیـروز آران و بیـدگل، پدافنـد رعـد اصفهـان، 
پویانیـکان گز برخـوار، دلسـوختگان اهـل بیت(ع) 

قـم و صبـاى یـزد آغـاز شـد.
مسـابقات بـه مدت پنـج روز بـه صـورت دوره اى و 
مجتمع پیگیـرى مى شـود و در پایـان تیم هاى اول 
و دوم جـواز حضـور در مرحلـه نهایـى لیـگ دسـته 

دوم فوتسـال کشـور را کسـب مى کننـد.
ایـن رقابت هـا در مجمـوع در سـطح کشـور در  6 
گـروه با حضور 40 تیـم به صـورت دوره اى پیگیرى 
مى شـود و در پایـان چهـار تیم بـه لیگ دسـته اول 

فوتسـال کشـور راه مـى یابند. 

فدراســیون جهانــى وزنه بــردارى در تــالش 
ــازى  ــگ پاکس ــته را از دوپین ــن رش ــا ای ــت ت اس

کنــد.
 فدراســیون جهانــى وزنه بــردارى (IWF) بــا 
ــه  ــگ ب ــیون  ضددوپین ــاى کمیس دادن صندلى ه
ــازى  ــراى پاکس ــرى ب ــتقل گام دیگ ــاى مس اعض

ــت. ــگ برداش ــى از دوپین ــته ورزش ــن رش ای
ــت:  ــت IWF گف ــس موق ــا رئی ــوال پاپاندری اورس
اطمینــان از اینکــه وزنــه بــردارى یــک ورزش 
پــاك اســت، بــه طیــف وســیعى از فرایندهــا، 

اصــول و عناصــر فرهنگــى بســتگى دارد.
ــد  ــگ جدی ــد دوپین ــیون ض ــزود: کمیس وى اف
فدراســیون جهانــى و گــروه نظــارت مســتقل 
از مولفه هــاى اساســى تالش هــاى مــا بــراى 
از  محافظــت  و  پــاك  وزنه بــردارى  ارتقــاى 
ــه  ــى ک ــوع تغییرات ــز هســتند. ن ــرداران تمی وزنه ب
مــا بــراى اطمینــان از اعتبــار ورزش و ورزشــکاران 
خــود اعمــال مى کنیــم، رونــد ســاده اى نیســت امــا 

ــت. ــى اس ــا حیات ــده م ــراى آین ــن ب ای
ــیون  ــان در فدراس ــاش آی ــت تام ــان ریاس در زم
جهانــى نمونه هــاى زیــادى از آزمایــش هــاى 

ــد.  ــى مان ــگ مخف ــت دوپین مثب
ــاى  ــه اعض ــوه ب ــت رش ــه پرداخ ــن ب وى همچنی

ــود. ــده ب ــم ش ــى مته ــیون جهان فدراس

مجــوز برگــزارى اردوهــا و مســابقات ورزش هــاى 
رزمــى از ســوى فدراســیون پزشــکى ورزشــى 

ــد. ــادر ش ص
ــه گــزارش فدراســیون انجمن هــاى ورزش هــاى  ب
رزمــى، پــس از ارایــه دســتورالعمل هاى بهداشــتى 
از ســوى ایــن فدراســیون بــه ســتاد مقابلــه بــا کرونا 
در ورزش مســتقر در فدراســیون پزشــکى ورزشــى، 
ــابقات  ــا و مس ــزارى اردوه ــوز برگ ــت مج در نهای
ورزش هــاى رزمــى بــا رعایــت دســتورالعمل هــاى و 

ــکات ایمنــى صــادر شــد. ن
ــد کــه بعــد از اخــذ ایــن مجــوز،  ــد منتظــر مان بای
ســازمان تیــم هــاى ملــى و ســازمان لیــگ 
رزمــى  ورزش هــاى  انجمن هــاى  فدراســیون 
بــا برگــزارى جلســاتى برنامه هــاى اردویــى و 

مســابقات را اعــالم کننــد.

خـبـر

9 مهر زمان برگزارى 
اختتامیه لیگ هاى کاراته 

تیم هاى فوتسال اصفهان و قم 
مساوى کردند

تالش فدراسیون جهانى وزنه بردارى 
براى پاك کردن این رشته از دوپینگ

صدور مجوز برگزارى اردوها و 
مسابقات ورزش هاى رزمى 

ــه مرحلــه یــک  ــا گل عیســى آل کثیــر ب تیــم فوتبــال پرســپولیس ب
چهــارم لیــگ قهرمانــان آســیا راه پیــدا کــرد تــا رویــاى ژاوى هرنانــدز 

بــراى حضــور در فینــال آســیا بــر بــاد بــرود.
 تیــم فوتبــال پرســپولیس در مرحلــه یــک شــانزدهم نهایــى 
ــگاه  ــاعت 17:10 در ورزش ــیا، از س ــان آس ــگ قهرمان ــاى لی رقابت ه
اجوکیشــن دوحــه بــه مصــاف الســد قطــر رفــت. قضــاوت این مســابقه 
ــدار در  ــن دی ــت. ای ــده داش ــى برعه ــن از کره جنوب ــو هیونگ جی را  ک

ــان رســید. ــه پای ــر سرخپوشــان ب ــر صف ــک ب ــرى ی ــا برت ــت ب نهای
سرخپوشــان کــه در مرحلــه گروهــى بــا تیم هــاى التعــاون عربســتان، 
ــا 10  ــد، توانســتند ب ــارات هم گــروه بودن الدحیــل قطــر و الشــارجه ام
امتیــاز بــه عنــوان تیــم نخســت بــه ایــن مرحلــه برســند. الســد و ژاوى 
هــم در گروهــى کــه بــا تیم هــاى النصــر عربســتان، ســپاهان و العیــن 
امــارات هم گــروه بودنــد بــه عنــوان تیــم دوم جــواز حضــور در مرحلــه 

یــک هشــتم نهایــى را بدســت آوردنــد.
ــال  ــاى حضــور در فین ــود کــه روی ــن اعــالم کــرده ب ژاوى پیــش از ای

ــر دارد. ــیا را در س آس
ــن  ــرار گرفتنــد کــه پیــش از ای ــر یکدیگــر ق 2 تیــم در شــرایطى براب
پرســپولیس 2 فصــل قبــل ایــن تیــم را در مرحلــه نیمــه نهایــى لیــگ 
قهرمانــان حــذف کــرده بــود. آخریــن تقابــل 2 تیــم هــم کــه بــه بــازى 
ــوط مى شــد  ــان آســیا 2019 مرب ــه گروهــى لیــگ قهرمان آخــر مرحل
پرســپولیس بــا 2 گل مهــدى ترابــى و علــى علیپــور برابــر سرخپوشــان 

در بــازى خداحافظــى ژاوى شکســت خــورده بــود
پرســپولیس کــه پــس از بــرد دلچســب 4 بــر صفــر در آخریــن بــازى 
ــود،  ــازى حاضــر شــده ب ــا روحیــه خوبــى در ایــن ب مرحلــه گروهــى ب
در نیمــه نخســت بــازى پایاپایــى را برابــر الســد بــه نمایــش گذاشــت.

مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛ پرسپولیس ایران  ۱  - السد قطر ۰

تیر خالص آل کثیر به رویاى ژاوى


