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مرگ 2 کارگر در آکادمی صحت ندارد 

رضا قراخانلــو رئیس آکادمی 
ملــی المپیــک در نشســت 
خبری دیروز خــود 4 راهبرد اصلی این مرکز 
را تشــریح کرد. او با تاکید بر این که به دنبال 
برگردانــدن آکادمی به روزهای اوج 12 ســال 
گذشته خود است، گفت: »بخشی از پیشرفت 
ورزش کشور وابسته به توسعه علمی آن است 
و هدف از تشــکیل آکادمی ملی المپیک هم 
دقیقا همین اســت؛ مشارکت جدی در توسعه 
علمی ورزش در کشــور. « او با اشــاره به افت 
عملکرد آکادمی طی چند وقت اخیر ادامه داد: 
»درحال حاضر اصلی ترین تالش ما این اســت 
که بتوانیم طی مدت کوتاه )تا آخر ســال 98( 
عملکرد آکادمی را به دوران اوج 10- 12 سال 
گذشته خود برگر دانیم. سیاست دوم ما توسعه 
ورزش زنان است. توجه به جوانان و آینده سازان 
ورزش کشور از دیگر برنامه های ماست. تقویت 
و توســعه فعالیت آکادمی در بخش بین المللی 
هم از جملــه مهم ترین اهدافی اســت که به 
دنبال تحقق آن هســتیم. « قراخانلو با تشریح 
اهداف آکادمی در بخش توســعه بخش بانوان 
عنوان کرد: »برای توسعه ورزش بانوان 3 برنامه 
مشخص داریم. تربیت روانشناسان ورزشی خانم 
از طریق برگزاری دوره های آموزشی تا آخر سال 
98 که البته یکی از این دوره ها امســال برگزار 
شــده اســت. تربیت تعداد قابل توجهی بانوان 
بدنساز شاخص و شــناخته شده تا پایان سال 
98. توانمندســازی مدیریتی خانم ها از طریق 
برگزاری دوره های آموزشــی مشخص که برای 
این کار با نواب رئیس بانوان فدراسیون ها جلسه 
خواهیم داشت. « او درباره توسعه بعد بین المللی 
فعالیت های آکادمی هم گفت: »زمانی که شیخ 
احمد ایران بود، به عملکــرد آکادمی ایران در 
دوره های گذشــته اشــاره کرد و گفت ما این 
آمادگی را داریم که همچون گذشته برگزاری 
برخــی دوره های بین المللی را به ایران بدهیم. 
ما کامال با مدیر المپیک سولیداریتی هماهنگ 

هستیم. لذا باید از این طریق اقدام کنیم. اخیر ا 
چند برنامه به کمیته اعالم شــد و ما صحبت 
کردیم تــا ابتدا این دوره ها بــرای افراد علمی 
باشد. ســهم بانوان هم ٥0-٥0 است. بنابراین 
رویکرد همه این اســت که ابعاد بین المللی با 

تمام ظرفیت ها پیش برود. «
  

قراخانلو با تاکید بر این که 2 برنامه در دستور 
کار مرکز پزشــکی آکادمی قرار گرفته، گفت: 
»ایجاد مرکز پیشــگیری از آسیب ها و تشکل 
مرکز روانشناسی از جمله برنامه هایی است که 
برای مرکز پزشکی آکادمی در نظر گرفته ایم. « 
او با تاکید بر این که آکادمی به دنبال تشــکل 
بانک ژنتیکی ورزشــکاران است، گفت: »مرکز 
ســنجش ما به طور کامل کار تســت تیم ها را 
انجام می دهد و روزی نیست که تیمی این جا 
نباشــد. 1٥ سال است آکادمی ایجاد و هزاران 
داده و نتیجه تســت جمع آوری شــده وجود 
دارد کــه به زودی برای هر رشــته به صورت 
کتبی شامل فیزیولوژی و داده های ورزشکاران 
قابل پخش اســت. ضمن این کــه مرکز امید 
المپیک هم فعال اســت و تعدادی ورزشــکار 

مستعد را بورسیه و حمایت می کنیم. این طرح 
سال های پیش مطرح ولی عملی نشده بود. « 

  
رئیس آکادمی ملی المپیک در پاســخ به این 
ســوال که آیا ٥ میلیــارد بودجه تجهیزات در 
اختیار آکادمی قرار گرفته و آیا آکادمی ردیف 
بودجه مشخصی دارد؟ گفت: »مبلغ ٥ میلیارد 
تومان به آکادمی اختصاص داده شــده و چند 
طــرح جدی داریم که اول تجهیز موتورخانه و 
گرمایش و سرمایش آکادمی است. دوم مرکز 
تمرینات آبی اســت و سوم سالن همایش ها و 
چهارم رختکن و سرویس های سالن سنجش 
اســت . بخشــی از این پول به حساب کمیته 
آمده و شــنبه گذشته با حضور رئیس، دبیر و 
خزانه دار جلسه ای داشتیم و این طرح ها ادامه 
دارد. بخشی تا آخر سال 97 و بخشی تا پایان 
سال 98 عملیاتی خواهد شد. تا آخر سال 98 
امیدواریم آکادمی به لحاظ تجهیزات احیا و به 
روز شــود. پیش بینی ما ٥ میلیارد برای سال 
اول بود ولی امکانات وجود نداشت. اما با تدبیر 
صالحی امیری به نسبت اعتبارات وارد شده به 
کمیته محدودیت منابع نداریم. ما باید تالش 

بیشتری کنیم. تا کنون برنامه ای نبوده که طلب 
کنیم و کمیته مخالفت کنــد . آکادمی ردیف 
اعتباری جداگانه ندارد، بلکه از منابع متمرکز 

کمیته استفاده می کند . «
  

قراخانلو در خصوص نقش آکادمی در اساسنامه 
جدید کمیته ملــی المپیک هم صحبت کرد: 
»فعالیت هــای آکادمی در اساســنامه جدید 
روشن تر و گسترده تر خواهد بود. در پیش نویس 
اساســنامه بحث رئیس آکادمی مطرح نیست، 
بلکه بحث خود آکادمی مطرح است. در مجموع 
کلیه فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی و 
فرهنگی کمیته در آکادمی انجام خواهد شــد 
و آکادمــی مرکز تجربیات برتر تیم های ملی و 

ورزش قهرمانی خواهد بود. «
  

او با ابراز تاسف از این که شنیده شده به برخی 
ورزشکاران در آکادمی غذا داده نشده، گفت: 
»ایــن موضوع مربوط بــه دوره من نبوده . اما 
در دوره مــن این امکان وجود نــدارد که به 
دلیل بدهی فدراســیون، ورزشــکار نتواند از 
خدمات استفاده کند. خدماتی که ورزشکاران 
اســتفاده می کنند، رایگان است غیر از هتل و 
رستوران. « او در بخش دیگری از صحبت هایش 
درخصوص آتش سوزی در موتورخانه آکادمی 
و بازداشت 2 مدیر ورزشی در این رابطه گفت: 
»دســتگاه قضایی جمع بندی کــرد. تکلیف 
مشخص شــد. بازداشت هم شــایعه بود. اگر 
قرار باشد به این شایعات پاسخ دهم، می توانید 
خودتان بنویســید. « قراخانلــو در واکنش به 
مرگ 2 نفر از پرســنل رستوران آکادمی هم 
گفت: »2 نفر از پرسنل رستوران فوت نشدند. 
اتفاق این بود که پیمانکار آشپزخانه چند نفر 
کارگر داشــته که 2 نفر از آن ها مواد )مخدر( 
اســتفاده کرده بودند و به اورژانس رفتند. این 
افراد به آکادمی مربوط نیستند و قرارداد آن ها 

با پیمانکار بوده است. «

قراخانلو: به دنبال رساندن آکادمی به دوران اوج 12 سال قبلش هستیم

هر روز منتظر پیام هاي شما هستیم. پیامك: 2000999
***

 از فدراسیون فوتبال خواهش مي کنیم بازیکن خارجي نمي خواهیم به 
خدا بازیکنان خودمان خیلي بهترند، چرا پول بیت المال  را دور مي ریزیم.

 برای آن دسته از دوستانی که سید جالل را با کسانی مقایسه می کنند 
که حتی سایه شون هم در تیم ملی نبوده، باید تاسف خورد!

 پرسپولیســی های عزیز، لطفا بحث الکی نکنید. سید جالل که بازیکن 
نبوده، همه اش 11٥ تا بازی ملی کرده. آن  هم با البی فدراســیون بوده. 
ولی مجیدی 4٥ تا بازی ملی داشــته و چند تا گل حساس زده برایمان. 
مثال من قانع شدم بگذارید خوش باشند استقاللی ها. تازه کنعانی زادگان 

بهتر از سیدجالله که صد تا بازی باشگاهی نداره!
 تا کی جلوی چشــم این همه تماشــاچی و یک ملت حق یک تیمی و 
این همه تیم هایی که جلوی پرسپولیس بازی می کنند باید خورده بشود. 
بابا همان اول فصل جام را بدهند پرسپولیس. واقعا  آدم شرمش می شود 

بازی های پرسپولیس را نگاه کند.
 آقای فغانی. بی عدالتی شــما در قضاوت پرسپولیس و سپاهان که باعث 
شد تیم پرسپولیس از یک شکست مفتضحانه در برود، باعث تاسف هست. 
 یعنی اگه این ســپاهان محروم نشه، تماشاگرانش محروم از دیدن بازی 

نشه، باید فاتحه این فوتبال خواند!
 تســاوی تیم حکومتی مقابل ســپاهان اصفهان و پیشاپیش قهرمانی 
این تیم رو به وزارت ورزش، فدراســیون فوتبال و از جمله کمیته داوران 

تبریک می گوییم.

فرجی مشاور امور پارلمانی کمیته ملی شد
با حکم ســیدرضا صالحی امیری، محمدصادق فرجی رئیس سابق فدراسیون 
کاراته به عنوان  مشــاور در امور پارلمانی  این کمیته منصوب شــد. این حکم 
درحالی از ســوی صالحی امیری برای فرجی صادر شــد که پیش تر مسئوالن 
کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش تالش بسیاری کردند تا علی رغم ابالغ قانون 
منع بکارگیری بازنشســتگان و مشمول شدن فرجی، او را در راس فدراسیون 
کاراته حفظ کنند. کارنامه درخشان این رشته طی سال های اخیر در عرصه های 
بین المللی دلیل تالش مســئوالن ورزش کشور برای ابقای فرجی بود که البته 
در نهایت این اتفاق رخ نداد تا صالحی امیری تصمیم بگیرد از پتانسیل های این 

مدیر موفق ورزشی در بخش پارلمانی کمیته کمک بگیرد. 

یک بسکتبالیست آلمانی در ترکیب شیمیدر
تیم بســکتبال شیمیدر تهران پیش از دیدار با پتروشیمی از هفته پنجم 
لیگ برتر یک بازیکن خارجی جذب کرد. به گزارش ایسنا، واورلی آستین 
بازیکن 17 ســاله آلمانی اســت که با قامت 211 سانتی متر در پست ٥ 
برای شــیمیدر به میــدان می رود و بازی خواهد کرد. شــیمیدر  یکی از 
مدعیــان این فصل از لیگ برتر به حســاب می آید. این تیم پنج شــنبه 
در حســاس ترین دیدار هفتــه پنجم میهمان پتروشــیمی خواهد بود و 
برای تقویت ترکیبش این ســنتر آلمانی را جذب کرده است. این بازیکن 
ســابقه بازی در لیگ های چین، آلمان و فرانسه را دارد و برای نخستین 
بار بســکتبال ایــران را تجربه خواهد کرد. لیگ برتر بســکتبال به دلیل 
دیدارهای تیم ملی از پنجره پنجم انتخابی جام جهانی تعطیل شــده بود 

که از پنج شنبه دوباره آغاز خواهد شد.

زاویه نگاه شما

خبر

دعوت تیم ملی بسکتبال به 
تورنمنتی بدون حضور میزبان!

امــارات اواخر بهمن مــاه و پیش از آغاز پنجره 
ششــم و آخر رقابت هــای بســکتبال انتخابی 
جام جهانــی 2019 چین، میزبان یک تورنمنت 
بین المللی اســت. به گزارش مهــر دعوت نامه 
حضور در این تورنمنت برای تیم ملی بسکتبال 
ایران هم ارسال شده است. البته هنوز مشخص 
نیست تیم ملی بسکتبال ایران برای آماده سازی 
بهتر حضور در پنجره نهایی انتخابی جام جهانی 
و دیدار بــا ژاپن و اســترالیا، در این تورنمنت 
شــرکت می کند یا نه؛ اما نکته جالب در مورد 
تورنمنت موردنظر این است که امارات به عنوان 
میزبان، خود هیچ نماینده ای در آن ندارد! ظاهرا 
اماراتی ها با کمک یــک بخش خصوصی اقدام 
بــه برگزاری ایــن تورنمنت کرده انــد. لبنان و 
تیم هایــی از آفریقا هم بــه حضور در تورنمنت 

بین المللی امارات دعوت شده اند.

برگزاری نخستین المپیاد 
ورزشی دیپلماتیک در ایران

نخستین المپیاد ورزشی دیپلماتیک با عنوان صلح 
و دوســتی همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی در ایران برگزار می شود. به گزارش 
ایســنا ، رضا عبدی، مســئول انجمن ورزش های 
همگانــی وزارت خارجه با اعــالم این خبر گفت: 
»این جشــنواره در شــرایطی که ایــران تحت 
تحریم هــای یک جانبه آمریکا اســت، می خواهد 
پیام صلح و دوســتی ایران را از طریق ورزش به 
جهانیان برســاند. این المپیاد از 28 دی با حضور 
دیپلمات های ایرانی و دیپلمات های خارجی مقیم 
تهران در 3 رشته شطرنج، پینگ پنگ و فوتسال به 
میزبانی فدراسیون های مربوطه برگزار می شود.« 

24 آذر شروع ثبت نام از 
نامزدهای ریاست جودو و ووشو 
وزارت ورزش و جوانان زمان ثبت نام از نامزدهای 
ریاست فدراسیون های ووشــو و جودو را اعالم 
کــرد. ثبت نام از نامزدهای هر 2 فدراســیون از 
روز 24 آذر آغاز می شــود و 10 روز کاری ادامه 
خواهد داشــت. گفتنی است درخشان به دلیل 
بازنشستگی از ریاست فدراسیون جودو استعفا 
کرد. دوره ریاست علی نژاد هم در ووشو به پایان 
رســیده بود. در خصوص ثبت نــام از نامزدهای 
ریاست فدراســیون های والیبال و کشتی نیز تا 

چند روز آینده تصمیم گیری می شود.

سوژه

اخبار

در راستای اجرای قانون منع حضور مدیران 
بازنشسته در دستگاه های دولتی، در ورزش 
نیز با نظارت وزارت ورزش و جوانان، روسای 
بازنشســته یك به یــك صندلی های خود 
را ترک کرده و جای خود را به سرپرســتان 
جدید دادند. به گزارش تسنیم در این میان 
اما وزیر ورزش در یکی از فدراســیون های 
ورزشــی اقدام به انتخاب سرپرستی کرده 

که در سالیان اخیر حرف و حدیث پیرامون او 
زیاد بوده و همواره حواشی  مختلفی در رشته 
مدنظر خود به وجود آورده. مدیر مدنظر در 
شرایطی به سمت سرپرستی این فدراسیون 
منصوب شده که در سالیان گذشته سودای 
ریاســت در این فدراســیون را نیز در سر 
داشت اما با ورود دستگاه های نظارتی و عدم 
امنیتی  مســائل  دلیل  به  صالحیتش  تایید 

مانند همیشه مجبور شد به فعالیت خود در 
ســایه ادامه دهد. در این شرایط و با توجه 
به اطالع وزیر ورزش و از اتفاقات ســالیان 
گذشته و سوابق مدیر مدنظر، انتخاب او برای 
از مهم ترین فدراسیون های  سرپرستی یکی 
ورزشی کشور سواالت زیادی را ایجاد کرده 
و مشخص نیست وزیر چگونه و به چه دلیلی 

این انتخاب را انجام داده است.  

انتخاب مدیر رد 
صالحیت شده به 
عنوان سرپرست 

یک فدراسیون!

اولین کنگره حقوق ورزشــی بین الملل 
درحالی قرار اســت در تاریخ 19 و 20 
دی مــاه و با حضور اعضای ویســلو )زنــان حقوقد  ان 
ورزش جهان( به میزبانی ایران برگزار شود که شاهرخ 
شــهنازی در مراســم رونمایی از پوســتر کنگره، به 
تشــریح اهداف ایران از میزبانی این کنگره پرداخت. 
دبیرکل کمیته ملی المپیــک با تاکید بر این که دکتر 
پرند عزیزی مشاور حقوقی کمیته المپیک بانی اصلی 
برگزاری کنگــره در ایران بوده، گفــت: »اواخر دوره 
قبــل کمیته بود که تصمیم گرفته شــد خانم عزیزی 
جایگاهی در بخش بین المللی کمیته داشــته باشــد. 
ممکن اســت ورزش کشور با مشکالتی در داخل و در 
بخش بین المللی مواجه شــود. از این رو باید پایگاهی 
داشــته باشیم تا تجربیات تلخ گذشــته را جمع آوری 
کرده و اطالع رســانی کننــد. همچنین متخصصانی را 
تربیــت کنیم که به فدراســیون ها آگاهی های الزم را 
ارائه دهند. این کنگره می تواند نقطه آغاز خوبی برای 
رقم خوردن این اتفاق باشــد.  « او با اشــاره به این که 
در بازی های آسیایی اینچئون حق کشتی گیر ایران به 
دلیل عدم آشنایی با مراحل قانونی اعتراض به مراجع 
مربوطه خورده شــد، گفت: »به دلیل برخی فشارها به 
ورزشکاران و فدراسیون ها، گاهی مشکالتی را دیده ایم. 
بنابراین طبیعی اســت در داخل کشــور پایگاه هایی 
داشته باشــیم و متخصصان بتوانند در فدراسیون های 
مختلــف فعالیت کننــد. ضمن این که ممکن اســت 
اختالفاتی بین ورزشــکار و فدراســیون ها پیش بیاید. 
بنابراین اگر ما شــاخه ای از کاس را در داخل کشــور 

داشته باشیم، می توان مشکل را حل کرد. البته تشکیل 
چنین نهادی در داخل کشور زمان بر است. اما با تجربه 
خانم عزیزی فکر می کنم در آینده با نهادهای وابسته 
به کمیته و کمک اسپانسرها بتوانیم کار را جلو ببریم. « 
شــهنازی با اشــاره به نبود رشــته حقوق ورزشی در 
دانشگاه های ایران افزود: »اصال در دانشگاه ها رشته ای 
تحت عنوان حقوق ورزشی وجود ندارد و این فقر است. 
بنابراین باید یک حرکت مســتمر داشته باشیم. نکته 
دوم آموزش است، بنابراین در کمیته به دلیل اهمیت 
کار، بودجه بــرای این کار اختصــاص می دهیم. این 
یک حلقه گمشــده بود. باید ایــن کار را ادامه دهیم 
تا دادگاه ورزشــی مورد قبول دادگاه بین المللی داشته 
باشیم. اصلی ترین وظیفه ما این است که در ارتباطات 
مختلف کمبودها را حل کنیم که یکی از آن ها حقوق 
ورزشی است. « به دلیل آگاهی چهره های ورزشی ایران 
از حقوق ورزشــی، ما در خیلی از پرونده ها  بخصوص 
در فوتبال همچون پرونده گومز شکســت خوردیم.« 
شهنازی در واکنش به این که  در خصوص فوتبال، برای 
بازی با تیم های عربستانی  در کشور ثالث ، آیا مشاوره ای 
داده اید، گفت: »اصال هیچ تعریفی نداشــتیم که آن ها 
اســتعالم بگیرند. فیفا اســتقالل خاصی دارد و بحث 
IOC در درجه چندم اهمیت اســت. مسئله عربستان 
سیاسی اســت. با توجه قدرت مالی و سیاسی که این 
کشــور دارد، در فوتبال آســیا نفوذ کرده و ما هم باید 
با تفکر مدیریتی روبه رو باشیم تا ورود کنیم. باشگاه ها 
ناآگاهانه قراردادهایی می بندند که شــاید مشکل ساز 
باشد. ما متخصص داریم اما چون جایگاه تعریف نشده 

نداریم، نیاز بود که این نهاد تشــکیل شود. « شهنازی 
در بخش دیگری از صحبت هایش در واکنش به ماندن 
تاج و این که تکلیف اعضای هیئت رئیســه فدراسیون 
فوتبال چه می شود، گفت: »بنا ندار م به این بحث ورود 
کنم. اما ما باید صیانت کنیم تا فوتبال آســیب نبیند 
و مشــکلی برایش رخ ندهد. مذاکراتــی انجام  و مقرر 
شــد تاج براساس ماده 60 ایثارگری به فعالیتش ادامه 
دهد. تکلیف اعضای هیئت رئیســه هم باید در مجمع 
عمومی فوتبال مشــخص شود. « او در پاسخ به این که 
آیا برای ماندن تاج توافقی بین مسئوالن ورزش کشور 
و او صورت گرفته، گفت: »نمی شــود اسمش را توافق 
گذاشــت. او از حق قانونی اش استفاده کرد. « اما این که 

آیا حضور تاج موقتی است، سوالی بود که شهنازی در 
پاسخ به آن گفت: »چنین بحثی مطرح  نیست و تاج به 
لحاظ مقرراتی و با اســتفاده از ماده قانونی به فعالیتش 
ادامه می دهد و محدودیت زمانی آن به مجمع خودشان 
بســتگی دارد. باید کمک کنیم در مرحله اول در جام 
ملت های آسیا حضور موفق داشته باشیم. « او در مورد 
مشخص شــدن تکلیف هیئت رئیسه گفت: »در مجمع 
فوتبال در مورد هیئت  رئیســه تصمیم گیری می شود. 
امیدوارم با اجرای قانون منع بکار گیری بازنشســته ها 
اجــازه دهیم جوان هــا هم روی کار بیاینــد. امیدوارم 
مســئله در داخل مجمع حل شود، تا فیفا هم حساس 

نشود. «

ماندن تاج در راس فدراسیون فوتبال موقتی نیست

علی کریمی پرکارترین بازیکن لیگ برتری شفر
هافبک اســتقاللی ها بیشتر از سایر بازیکنان به میدان رفته اســت. به گزارش  ورزش سه ، نگرانی از 
مصدومیــت علی کریمی و عدم حضور او در اکثریت دیدارهای فصل نگرانی بزرگ اســتقاللی ها در 
زمان خرید علی کریمی در پیش فصل بود اما حاال یک عدد نشان می دهد که آبی ها می توانند نگران 
عملکرد ســتاره خود نباشند. هافبک ملی پوش سپاهان در فصل گذشته بعد از کش و قوس زیاد و با 
ســپری کردن تست های پزشکی به استقالل آمد و در ابتدای فصل نیز چند بازی را از دست داد اما 
اکنون نفر اول اســتقاللی ها در دقایق حضور در زمین مسابقه است. بر اساس آمار سایت متریکا علی 
کریمی با 1160 دقیقه حضور در ترکیب تیم شــفر در لیگ برتر باالتر از دیگر بازیکنان بیشــترین 
دقایق را به خود اختصاص داده و وریا غفوری و فرشید باقری در رده های بعدی قرار گرفته اند. هر چند 
کریمی در دیدار کلیدی با السد غایب بود اما در ادامه مسابقات نفر اول تیم شفر در مرکز زمین است 

و چهره ای غیر قابل جانشین محسوب می شود. 

امیدها آماده اردوی جدید
4 استقاللی و یک پرسپولیسی مدنظر کرانچار

اســامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم فوتبال امید در جزیره کیش مشخص شد. به گزارش 
فــارس، تیم فوتبال امید برای برگزاری 2 دیدار دوســتانه مقابل ســوریه در جزیره کیش اردوی 
خود را از 24 آذر تا اول بهمن برگزار می کند. 26 بازیکن مدنظر کادرفنی در این اردو مشــخص 
شــدند. ابوالفضل رزاق پور، محمد خدابنده لو، نادر محمدی و امیر روســتایی از پیکان، شــاهین 
طاهرخانــی، ا...یار صیادمنــش، مهدی قائدی و مهدی نوراللهی از اســتقالل، امید دره، ابوالفضل 
جاللی، امیرحسین حسین زاده و محمد سلطانی مهر از سایپا، حمیدرضا طاهرخانی از پرسپولیس، 
شهاب عادلی از سپاهان، معراج اسماعیلی و نیما طاهری از ذوب آهن، محمدمهدی مهدی خانی از 
پدیده، علیرضا آرتا از مس کرمان، عارف آغاســی از فوالد خوزستان، یونس دلفی و وحید نامداری 
از استقالل خوزســتان، حســین ســاکی از نفت آبادان، محمدرضا آزادی و محمد مســلمی پور از 
تراکتورسازی، امید نورافکن از شارلو ا و رضا شکاری از روبین کازان بازیکنان دعوت شده به اردوی 

پیش روی تیم امید را تشکیل می دهند. 

 شهنازی: به دنبال تشکیل شاخه ای 
اقدام عجیب حریف استقاللاز کاس در ایران هستیم

واردات تماشاگر از خارج! 
باشــگاه العین امارات که به عنوان نماینده کشــور میزبان جام جهانی باشگاه ها باز هم فرصت حضور در 
این رقابت ها را به دســت آورده ، قصد دارد با اســتفاده از جمعیت خارجی های مقیم این کشور سکوهای 
خالی ورزشگاه خانگی اش را پر کند. العین که برای دیدار با نماینده نیوزیلند در اولین بازی از مسابقات 
جام جهانی باشگاه ها آماده می شود، در این رقابت ها با حضور 6 بازیکن خارجی به میدان خواهد رفت و 
در همین راســتا مسئوالن این باشگاه با سفارت های کشورهای این بازیکنان و خصوصا  انجمن های اتباع 
این 6 کشــور در امارات رایزنی های الزم را صورت داده اند تا به این شــکل حداقل در مسابقاتی همچون 
جام جهانی باشگاه ها تماشاگر بیشتری به ورزشگاه جذب کنند. شیوتانی از ژاپن، لوکاس برزیلی، حسین 
شحات مصری، مارکوس برگ از سوئد، حامد دومبیا از مالی و روبن روبیروی پرتغالی؛ 6 بازیکن خارجی 
العین در جام جهانی باشگاه ها هستند و مسئوالن این باشگاه روی حضور مصری ها، برزیلی ها، ژاپنی ها و 
همچنین اتباع کشــور مالی که در امارات اقامت دارند، حساب ویژه ای باز کرده اند! در این بین مصری ها 
بیشــترین جمعیت متمرکز را در کشــور امارات دارند که انتظار می رود با همکاری ســفارت مصر تعداد 

زیادی از اتباع این کشور به شکل سازمان یافته جهت حمایت از تیم العین به این شهر اعزام شوند.

ســوژهــ

سپاهان تنها تیم لیگ برتری بود که میانگین گل زده اش در هر بازی 2 گل 
بود و 1٥ تیم دیگر لیگ برتری نتوانسته بودند این رکورد را برای خود ثبت 
کنند اما بعد از بازی با پرســپولیس، سپاهان هم این رکورد را از دست داد. 
به گزارش  ورزش ســه ، اگر چه ســپاهان با 27 گل زده در 14 بازی صاحب 
بهترین خط حمله بازی ها ست اما زدن یک گل در بازی با پرسپولیس موجب 
شــد معدل گل زده این تیم در هر بــازی از 2 به 92. 1 تقلیل یابد. اکنون 
هیچ تیم لیگ برتری میانگین گل زده اش در هر بازی 2 گل نیســت و این 

بدین معناســت که در فصل اخیر فوتبال تهاجمی را از ســوی تیم ها شاهد 
نیســتیم. کما این که  میانگین گل زده 9 تیم در هــر بازی به یک گل هم 
نمی رســد و 2 تیم هم هســتند که در هر بازی به طــور میانگین یک گل 
می زنند. این آمار و ارقام بدین معنی است که 9 تیم در لیگ برتر نمی توانند 
در هر 90 دقیقه یک گل بزنند و 2 تیم هم هستند که به طور معدل در هر 
90 دقیقه یک گل می زنند و تنها ٥ تیم لیگ برتری هستند که می شود از 
آن ها در هر بازی انتظار بیش از یک گل را داشت. البته همان طور که اشاره 

شد معدل گل زده هیچ تیمی در لیگ برتر 2 گل در هر بازی نیست. 
میانگین گل زده تیم ها در هر بازی

1-ســپاهان: 92. 1، 2-تراکتورســازی:٥7. 1، 3-پدیده: 3٥. 1،  4-استقالل: 
28 . 1، ٥-پارس جنوبی: 14. 1، 6-پرسپولیس:1، 7-پیکان:1، 8-نساجی:. 93. 
0، 9-ســایپا: 8٥  . 0، 10- صنعت نفت آبــادان: 8٥. . ، 11-ذوب آهن: 8٥. 0، 
12-ماشین ســازی: 8. 0، 13-فوالد: 78. 0، 14-اســتقالل خوزستان: 64. . ، 

1٥-نفت مسجد سلیمان: ٥7. 0، 16-سپیدرود رشت: 46. 0.

آخرین روز حضور ترابی در سایپا رکوردی که سپاهان از دست داد
مشخص شد

هافبک تیم فوتبال سایپا پس از بازی با صنعت نفت از 
این تیم جدا می شــود. به گزارش هوادار، مهدی ترابی 
پس از بــازی مقابل صنعت نفت آبــادان به تمرینات 
پرسپولیس اضافه خواهد شــد. پرسپولیسی ها پس از 
انجــام بازی مقابل پارس جنوبــی جم به مدت ٥ روز 
تمرین خواهند کرد و سپس تعطیالت نیم فصل آن ها 
آغاز خواهد شد. الزم به ذکر است دیدار 2 تیم صنعت 
نفت آبادان و سایپا جمعه ساعت 1٥ برگزار می شود. 

در ادامه این نشست پرند عزیزی مشاور حقوقی کمیته المپیک که از سال 
201٥ عضو دادگاه  کاس شده، درخصوص کنگره حقوق ورزشی بین الملل 
گفت: »کمیته ملی المپیک و شرکت بازرگانی کمیته ملی برای تشکیل این 
کنگره کمک کردند. اعضای این کنگره از حقوقدانان زن که بسیاری از آن ها 
عضو دادگاه کاس  و فیفا هستند، تشکیل شده. در اجالس هایی که می رویم 
به علت عدم آگاهی ورزشکاران و افراد ورزشی ممکن است مسائلی پیش 
بیایــد. این کنگره می تواند در این زمینه کمک هایی کند.  این کنگره برای 

حل پرونده های ورزشــی که ممکن است در آینده داشته باشیم می تواند 
کمک کننده باشد.« او در پاسخ به این که باتوجه به مشکالت حقوقی که 
در فوتبال و باشگاه ها وجود دارد، آن ها قرار است نشستی را با حقوقدانان 
فیفا داشته باشند، تصریح کرد: »کارگاهی در خصوص قراردادهای نقل و 
انتقال فوتبال خواهیم داشت. با توجه به این که گواهی نامه بین المللی داده 
می شود، شرکت در این کنگره می تواند افزایش آگاهی افراد را داشته باشد. 
همچنین این کنگره می تواند پل ارتباطی خوبی با مراجع ذی صالح باشد. 

خارج از کنگره، اعضا دیداری با ســتاد دوپینگ خواهند داشت. اهداف ما 
از این کنگره، حضور فدراســیون ها در کنگره است که دعوت نامه رسمی 
ارسال کردیم. « عزیزی در مورد پرونده ایران و عربستان نیز گفت: »پرونده 
عربســتان به میانجی گری رفته و سعی می شود بین آن ها توافق به وجود 
بیاید. اگر کســی چه از سمت ما و چه عر بســتان بگوید ما رای را بردیم، 
تخلف اســت و پیگرد به دنبال دارد. چون در میانجی گری، بردن نداریم. « 

گفتنی است در پایان این نشست  از پوستر کنگره رونمایی شد.  

 پرونده ایران و عربستان به 
عزیزی: کنگره حقوقی می تواند در پرونده های آتی ایران کمک کننده باشدمیانجی گری رفته است


