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خبر كوتاه
همیشه پیگیر کشتی هستم؛

علی دایی :همیشه طرفدار کشتی بودم
اما نمیتوانم به سالن بروم

علی دایی دیروز با حضور در خانه کشتی
نظارهگر تمرینات اردوی تیم ملی کشتی آزاد
بود .علی دایی با حضور در خانه کشتی نظارهگر
تمرینات کشتیگیران بود درباره حضورش در
جمع کشتیگیران گفت :سابقه دوستانه زیادی با
این رشته داریم؛ چند سال قبل هم یک بار به اردو
آمده بودم و خیلی دلم میخواست دوباره از نزدیک
کشتیگیران را ببینم.وی ادامه داد :همیشه دوست
دارم این ارتباط بماند .چه زمانی که ایران بودم
و چه زمانی که در خارج بازی میکردم همیشه
نتایج کشتی را دنبال میکردم .خودم از طرفداران
کشتی هستم ،اما متأسفانه خیلی نمیتوانم برای
تماشای مسابقات به سالن کشتی بروم ،اما همیشه
از طرفداران کشتی در مسابقات مختلف بودهام.
سرمربی تیم فوتبال سایپا خاطرنشان کرد :از دوران
کودکی و جوانی همیشه پیگیر کشتی بودم و با
کشتیگیران زیادی رفاقت دارم.

حکم کمیته تعیین وضعیت فدراسیون
فوتبال علیه تیم های تبریزی

خوزستان،
استقالل
باشگاههای
تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز با محکومیت
جدید از سوی کمیته تعیین وضعیت فدراسیون
فوتبال روبرو شدند.
آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت
بازیکنان درباره تعدادی از پروندههای مطروحه،
به شرح زیر اعالم شد:
* شکایت ایوب ذوالفقاری از باشگاه
تراکتورسازی تبریز
باشگاه تراکتورسازی محکوم به پرداخت
مبلغ  ۴۰۷/۶۶۹/۱۱۳/۱ریال بابت اصل خواسته
در حق خواهان شد( .غیرقطعی) همچنین
کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه
دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان،
مواجه با تکلیفی نمیباشد.
* شکایت میثم بائو از باشگاه شهرداری تبریز
پرداخت مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱ریال بابت
قرارداد و  ۰۰۰/۰۰۰/۲۲بابت هزینه رسیدگی در
حق میثم بائو (غیرقطعی)
*شکایت علیرضا جلیلی لقمان از باشگاه
تراکتورسازی تبریز
تراکتورسازی محکوم به پرداخت مبلغ
 ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۰ریال بابت اصل خواسته در
حق خواهان شد (غیرقطعی) همچنین کمیته
وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با
توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان ،مواجه با
تکلیفی نمیباشد.
*شکایت بهروز مکوندی از باشگاه استقالل
خوزستان
پرداخت مبلغ  ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰/۱ریال
بابت قرارداد و  ۰۰۰/۰۰۰/۳۸ریال بابت هزینه
رسیدگی در حق بهروز مکوندی (غیرقطعی).
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ساختار مدیریت فوتبال درسراشیبی؛

فدراسیونی که هر روزضعیفتر میشود

مهر -با گذشت چند ماه از اجرای رسمی
قانون منع به کارگیری بازنشستگان همچنان
حاشیههای اجرای این قانون در فدراسیون فوتبال
ادامه دارد و دو عضو هیات رئیسه حاضر به ترک
مسئولیت خود نشدهاند.
اراده فدراسیون نشین ها از روز نخست برای
حفظ کرسی ریاست مهدی تاج و حتی عبور از
سایر بازنشستگان ختم به نتیجه مورد نظر شد.
ابتدا محمدرضا ساکت دبیرکل بازنشسته از
سمت خودش کناره گیری کرد ،سپس کفاشیان،
اصفهانیان و معینی هم در آستانه مجمع از
سمت خود کناره گیری کردند تا فوتبال به شکل
حداقلی به قانون تمکین نموده باشد .با این وجود
تکلیف بهاروند و طالقانی دو عضو هیأت رئیسه و
البته رؤسای سازمان لیگ و کمیته امور استانها
مشخص نشد که ظاهرا ً در کنار هم با قدرت
ایستادهاند و به هیچ وجه حاضر به پذیرش قانون و
از دست دادن کرسی ریاست نیستند.
با این وجود یکی از نکات قابل توجه تضعیف
چشمگیر ساختار مدیریتی فدراسیون فوتبال
با هدف حفظ قدرت است .در واقع کنار رفتن
بازنشستهها بر خالف هدف قانون موجب ورود
نیروهای توانمند در این حوزه نشده و بالعکس
اثرات بسیار تلخ و منفی به همراه داشته است.
محمدرضا ساکت دبیرکل فدراسیون با وجود
تمامی انتقادات یکی از مدیران کارآمد فوتبال در
سالهای گذشته بوده که به ظاهر با پذیرش قانون
بازنشستگی کنار رفته و در پشت پرده همچنان

توانمند در این کرسیها نیست و ترجیح میدهند
همچنان اعمال قدرت از طریق مثلث اصفهانیها
حتی از پشت پرده ادامه داشته باشد .با این وجود
در حالی که قانون بازنشستگان باید موجب چاالکی
و پیشرفت در حوزههای مختلف باشد در فدراسیون
فوتبال قدرت را یک جانبه کرده و از ورود هرگونه
مدعی جدید یا گزینه قدرتمند در سمتهای
مختلف جلوگیری میشود.

دارای همان اختیارات قبلی است چرا که معاون
سابق وی یعنی ابراهیم شکوری ،فوتبالیست
روزهای نه چندان دور یکباره و بدون کمترین
تجربه اداری و مدیریتی به عنوان سرپرست
دبیرکلی انتخاب و معرفی شده است.
حاال شکوری که طبق اساسنامه بدون
سابقه اجرایی و مدیریتی نمیتواند دبیرکل بعدی
فدراسیون فوتبال باشد همچنان به عنوان سرپرست
دبیرکلی در این جایگاه باقی میماند تا عم ً
ال ماشین
امضای مدیران دیگر باشد و با ورود دبیرکل جدید
در فدراسیون تقسیم قوا صورت نگیرد!
انتخاب جانشین در سایر بخشها نیز جالب

توجه است .داوود پرهیزگار جانشین علی کفاشیان
به عنوان سرپرست کمیته فوتسال شد ،گزینه
ناشناختهای که انتصابش اعتراض گسترده اهالی
فوتسال را به همراه داشت اما در راستای همان
سیاست اعمال قدرت از باال به عنوان مناسبترین
گزینه در این جایگاه قرار گرفت .همانطور که بعد
از استعفای اصفهانیان فردی به نام سهرابی که از
داوران سابق فوتسال بوده و طبیعتاً سبقه الزم برای
ریاست کمیته داوران فدراسیون را ندارد به عنوان
سرپرست این کمیته انتخاب شده است.
مسیر انتخابها نشان میدهد که فدراسیون
مایل به استفاده از شخصیتهای صاحب تجربه و

نکته جالب توجه در این بین رضایت مجمع
همیشه راضی فدراسیون فوتبال است .اعضایی
که شب قبل از مجمع نشست خصوصی با رئیس
فدراسیون برگزار میکنند ،توافق و تفاهم الزم را
به منظور برگزاری یک جلسه تشریفاتی و نمایشی
انجام میدهند و روز بعد همه اعضا از همه چیز
راضی هستند .در این جمع  ۷۰نفره یک نفر از
دالیل ناکامیهای پیاپی تیمهای ملی یا این
تغییرات عجیب و نامناسب و اینگونه انتصابات
فرمایشی غیر قانونی نمی پرسد .یک نفر از انتخاب
سرپرست دبیرکلی بدون سابقه و برگزیده از سوی
دبیرکل سابق یا تعیین تکلیف کرسی دبیرکلی نمی
پرسد!
همه می آیند ،دور هم ساعتی مینشینند و از
همه چیز اظهار رضایت میکنند ،هدایا را میگیرند،
ناهار را میخورند و به شهرهایشان بازمی گردند.
آنچه میماند سرنوشت فوتبال ایران است که با
وضعیت موجود همچنان در سراشیبی به حرکت
خودش ادامه میدهد.

امیدوارم قرعه خوبی داشته باشیم؛

شاهینطبع:با تیمهای حاضر درجام جهانی دیدارتدارکاتی انجام میدهیم

سرمربی تیم ملی بسکتبال با اشاره به آغاز رایزنیها برای
برنامههای آمادهسازی تیم ملی گفت :با کشورهای زیادی برای دیدار
تدارکاتی مذاکره شده که همگی در جام جهانی شرکت دارند.
مهران شاهین طبع با اشاره به فرصت تقریباً  ۵ماهه ای که تیم
ملی بسکتبال بعد از پایان رقابتهای لیگ برتر و برای آماده سازی
حضور در رقابتهای جام جهانی در اختیار دارد ،گفت :البته فع ً
ال هم
بیکار نیستیم ،پیگیر نهایی کردن برنامههای آماده سازی تیم ملی
هستیم و رایزنیهایی که در این زمینه با کشورهای مختلف داشتهایم.
وی تاکید کرد :با کشورهای زیادی مذاکره داشتهایم تا بتوانیم در
تورنمنتهایی که میزبانش هستند ،شرکت داشته باشیم یا در تهران
با آنها دیدار کنیم .صربستان ،مونته نگرو ،فرانسه و آلمان از جمله
این کشورها هستند .البته دعوت نامههایی هم دریافت کردهایم .چین
یکی از کشورهایی است که تیم ملی ایران را به شرکت در تورنمنت
بین المللی خود دعوت کرده است .این تورنمنت پیش از آغاز جام
جهانی برگزار میشود.
سرمربی تیم ملی بسکتبال با بیان اینکه با حضور در این تورنمنت
موافقت کردهایم ،خاطرنشان کرد :در واقع این اولین برنامهای که برای
ملی پوشان مصوب شده است .برای کامل شدن برنامهها باید پیگیر
رایزنیهای مان باشیم .تیمهایی که با آنها مذاکره داشته ایم همگی

در جام جهانی حضور دارند .قصد داریم دیدارهای تدارکاتی خود را
فقط مقابل این تیمها برگزار کنیم.
شاهین طبع که پنجشنبه شب همراه با رامین طباطبایی رئیس
فدراسیون بسکتبال به چین سفر میکند تا  ۲۵اسفندماه در مراسم
قرعه کشی جام جهانی شرکت کند ،ابراز امیدواری کرد که تیم ملی
بسکتبال با قرعه خوبی مواجه شود.
وی گفت :گروه بندی تیمها قاعدتاً بر اساس سیدبندی آنها انجام
میشود .بنابراین ما حتماً در گروهی با حضور نمایندههای آمریکا،
آفریقا و اروپا قرار میگیریم .فقط امیدوارم قرعه خوبی نصیب مان
شود .قاعدتاً همه تیمهای حاضر در جام جهانی خوب هستند که
سهمیه این رقابتها را گرفتهاند اما در سطح و کالس بسکتبال همین
تیمها هم تفاوتهایی وجود دارد.
سرمربی تیم ملی بسکتبال تصریح کرد :در هر شرایطی تیم ملی
بسکتبال باید با بهترین آمادگی در مسابقات شرکت کند اما امیدوارم
با تیمهایی همگروه شویم که بتوانیم مقابل آنها نمایش خوبی داشته
باشیم.
جام جهانی بسکتبال  ۹تا  ۲۴شهریورماه سال آینده به میزبانی
چین برگزار میشود ۳۲ .کشور حاضر در این رقابتها به این شرح
هستند:

قاره اروپا ( ۱۲تیم) :جمهوری چک ،فرانسه ،آلمان ،یونان ،ایتالیا،
لیتوانی ،مونته نگرو ،لهستان ،روسیه ،صربستان ،اسپانیا ،ترکیه
قاره آمریکا ( ۷تیم) :آرژانتین ،برزیل ،کانادا ،جمهوری دومینیکن،
پورتوریکو ،آمریکا ،ونزوئال
قاره آسیا ( ۸تیم) :استرالیا ،ایران ،ژاپن ،اردن ،کره جنوبی،
نیوزلند ،فیلیپین ،چین (میزبان)
قاره آفریقا ( ۵تیم) :آفریقا ،ساحل عاج ،نیجریه ،سنگال ،تونس

اخبار
صالحی امیری عنوان کرد:

افزایش مستمری المپین ها و قهرمانان
از  ۲۰۰به  ۵۰۰هزار تومان

به گفته رئیس کمیته ملی المپیک میزان
مستمری المپین ها در سال جاری از  ۲۰۰به
 ۵۰۰هزار تومان افزایش داشته و این افزایش
برای سال بعد هم اعمال می شود.
سید رضا صالحی امیری در حاشیه
مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزش که امروز
سه شنبه در محل کمیته ملی المپیک برگزار
شد ،با تاکید بر اینکه پیشکسوتان ریشههای
درخت سبز ورزش هستند ،گفت :اگر امروز
ورزشکاران ما در میادین مختلف میدرخشند
به خاطر پیشکسوتان است و عملکردی که در
گذشته داشتهاند.
وی با بیان اینکه جمع امروز جمعی
صمیمی و خونگرم بود ،خاطرنشان کرد:
کمیته ملی المپیک که امروز میزبان
پیشکسوتان بود متعلق به خود این افراد
است .ما از مراسم امروز دو هدف داشتیم،
اول اینکه به پیشکسوتان اعالم کنیم همچنان
شما را میبینیم و دوم اینکه به نسل امروز
ورزشکاران منتقل کنیم آنچه آنها را میتواند
بزرگ کرده و ماندگار کند مرام است نه مدال.
رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید
بر اینکه تاریخ معاصر ورزش ایران یعنی
پیشکسوتان ،خاطرنشان کرد امروز یکی از
آنها تعریف میکرد که در زمان فعالیتش
شب لباسهای خود را میشست و روز بعد
برای یک مسابقه دیگر از آنها استفاده میکرد
این یعنی اینکه در گذشته ورزشکاران ما قانع
بودند.
وی با تاکید بر اینکه از این پس موضوع
پیشکسوتان به عنوان یک مسئله اصلی در کمیته
ملی المپیک و وزارت ورزش پیگیری خواهد شد،
گفت :پیشکسوتان عضو جامعه ورزش هستند.
در کمیته ملی المپیک و بر اساس تصمیمات
اتخاذ شده میزان مستمری المپین ها از  ۲۰۰به
 ۵۰۰هزار تومان افزایش پیدا کرده و این افزایش
برای سال آینده هم انجام میشود.
صالحی امیری همچنین در مورد وضعیت
دبیر کل کمیته ملی المپیک گفت :آقای
شهنازی دبیر کل مستقر در کمیته هستند
که این روزها مشغلههای زیادی دارند و درگیر
حضور در جلسه دیگری هم هستند .او از مدیران
سخت کوش است که بخشی از کارهای اجرایی
من را انجام میدهد.
رئیس کمیته ملی المپیک همچنین در
مورد وضعیت موزه ورزش توضیح داد و یادآور
شد :این موزه در  ۲.۵طبقه در بهار آینده
افتتاح میشود .هفته گذشته بیش از  ۱۰۰نفر
از ورزشکاران کاپ و آثار خود را به موزه اهدا
کردهاند و امروز در مراسم برگزار شده شاهد
اهدای یادبودهای دیگری بودیم.

