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جای خالی لژیونرها و بازیکنان خارجی در لیگ والیبال
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پیمان اکبری :باید دو شکست قبلی را جبران میکردیم

فرصت یا تهدید؟

گزارش

هفته پنجم لیگ برتر والیبال

لیگ برتر والیبال در حالی پنجمین هفته خود را پشت سر گذاشت که کوچ  8بازیکن تیم ملی به اروپا و عدم توانایی باشگاهها برای
جذب بازیکن خارجی از یک طرف ،روی کیفیت لیگ تاثیر گذاشته است ،از طرف دیگر انحالل بانک سرمایه و خارج شدن فضای لیگ
از جو ســرمایهداری و جذب ستارهها مزید بر علت شده تا شرایط جدیدی در لیگ حاکم شود و فاصله تیمها کمتر از گذشته شود.
حاال باید دید شرایط جدید به سود والیبال می شود و یا مانند جریانات دیگر سال های اخیر به رشد این لیگ و والیبال ایران لطمه می زند.

محسن آجرلو
Mohsen Ajorloo

آیا شرایط امروز به سود والیبال است؟
در پس ماجرای رفتــن بازیکنان ایران
به لیگهای اروپایــی نظرات مثبت و منفی
زیادی وجود داشــت .برخی مخالف بودند و
دلیلشــان هم همین پاییــن آمدن کیفیت
لیگ بــود .عده دیگری هــم موافق بودند و
رفتن این بازیکنان را بهطور مســتقیم باعث
رشــد والیبال ملی میدانســتند که هدف
نهایی لیگ خوب است .به هر ترتیب لژیونر
شــدن بازیکنان تحت تاثیر مسائل اقتصادی
و رشــد ارزش ارزهای خارجــی اتفاق افتاد
و همیــن علت هــم اجازه نــداده تا همان
انــدک بازیکنــان درجــه  2و  3اروپایی به
ایران بیاینــد؛ دو عاملی که در کنار کاهش
محسوس ســرمایهگذاری تیمهای مدعی در
ســالهای اخیر ،شــرایط کیفی لیگ را در
هفتههای ابتدایی به نسبت سالهای گذشته
پایین آورده .حاال سوال اینجاست که آیا این
شرایط به والیبال ملی صدمه میزند؟
پاســخ دادن به این ســوال شاید کار
ســادهای نباشــد .با این حال میشــود از
جهــات مختلف به آن نگاه کــرد و امیدوار
بود با مدیریــت بهتر و تکرار روندی که در
دهه  80طی شده ،لیگ برتر را به روزهای
اوجش بازگرداند.
باز شدن فضا برای بازیکنان جوانتر
از طرفی رفتن بازیکنــان درجه یکی
مثل ســعید معــروف ،غفــور ،عبادیپور،
معنوینژاد ،قائمی و میرزاجانپور جا را برای
بازیکنان جوانتر بــاز میکند تا بتوانند در
لیگ خود را نشــان دهند .به همین ترتیب
رفتهرفته فرصت خودنمایی برای بازیکنان
دیگر فراهم میشود و چرخه بازیکنسازی
بزرگتر از گذشــته خواهد شد .کما اینکه
با اضافه شــدن یک تیم بــه لیگ ،چندین
بازیکــن دیگر امکان بــازی در لیگ برتر را
پیدا کردهاند.
جایگزینی جوانها یا ماندن پا به سن
گذاشتهها؟
در این روند جایگزین شــدن بازیکنان

با لژیونرها و همچنیــن بازیکنان خارجی،
نیاز به اندکی صبر و تحمل از سوی مربیان
دارد تــا بازیکنان جوان که در ســالهای
گذشــته میدان قابل توجهی برای بازی در
اختیارشــان نبود ،با مقداری کار بیشــتر و
بازی در لیگ بتواننــد انتظارات را برآورده
کنند؛ صبر و حوصلهای که اگر نباشــد ،تا
چند سال لیگ برتر پر میشود از بازیکنان
پا به سن گذاشته و مو سفیدی که هیچگاه
اجازه نمیدهند جوانها آنقدر تجربهاندوزی
کنند که نفر اول باشــند .همین حاال چهار
پاســور اصلی لیگ برتر بین  35تا  45سال
سن دارند .امیر حســینی ،مهدی مهدوی،
علیرضا بهبــودی و بهمن پزشــکی چهار
پاســور اصلی از میان  13تیم هســتند که
در حوالی  40سالگی در لیگ توپ میزنند.
بــه همین خاطر هم هســت کــه یکی از
حساسترین و آســیبپذیرترین پستهای
والیبال ایران همین پاســوری است که اگر
روزی سعید معروف بازنشسته شود ،فاصله
نفر دوم با او از زمین تا آسمان است.
سایه مشکالت اقتصادی بر لیگ
اگر قرار بر یک بررســی کامل اســت،

عزل رییس هیات خراسان رضوی
دلیل مخالفت با رییس فدراسیون بیلیارد

طی حکمی از سوی رییس فدراسیون بولینگ و بیلیارد ،دوانلو از سمت ریاست
هیات خراســان رضوی عزل شــد .با تصمیم هاشــم اســکندری ،رییس فدراسیون
بولینگ و بیلیارد و موافقت فرزاد فتاحی ،مدیرکل ورزش و جوانان خراســان رضوی،
دوانلو ،رییس هیات بولینگ و بیلیارد خراســان رضوی عزل شد .با تصمیم اداره کل
ورزش و جوانان خراســان رضــوی ،تا برگزاری مجمع دوباره ایــن هیات ،بولینگ و
بیلیارد خراسان رضوی با سرپرســت اداره میشود .دوانلو از  ۲۷دی  ۱۳۹۵بهعنوان
رییس هیات بولینگ و بیلیارد خراســان رضوی فعالیــت میکرد اما موضعگیریها
و مصاحبههای وی در آســتانه انتخابات فدراســیون بولینگ و بیلیارد ،سبب شد تا
اسکندری پس از انتخاب دوباره بهعنوان رییس فدراسیون چنین تصمیمی بگیرد.

قهرمانی باقریفرد در هفتمین رنکینگ اسنوکر
زیر  21سال

مرحله فینال هفتمین رنکینگ کشــوری اسنوکر زیر  21سال برگزار شد و طی
آن امیرحســین باقریفرد به مقام قهرمانی رسید .هفتمین رنکینگ کشوری اسنوکر
زیر  21ســال نهم آبان ماه به میزبانی استان فارس آغاز شد .در فینال این مسابقات
امیر حســین باقریفرد موفق شــد با نتیجه  4بر  3در مقابل عرفان نادری مقدم به
پیروزی دست یابد و قهرمان این مسابقات شود .در دیدار ردهبندی محمدمیر نورزهای
از استان البرز با نتیجه  3بر صفر حسن ذبیحپور از استان مازندران را شکست داد و به
مقام سوم رسید .در این رقابتها بیش از  60ورزشکار از سراسر کشور شرکت کردند.

پیروزی امین احمدیان و تیمش در لیگ
تنیس روی میز اتریش

لژیونــر تنیس روی میز ایران در نخســتین بازی که بــرای تیم خود در لیگ
اتریش انجام داد ،توانست دو پیروزی به دست آورد.
امیــن احمدیان ملــی پوش تنیــس روی میز ایران
که به عضویت تیم باشــگاهی بــادن در لیگ اتریش
درآمده ،نخســتین بازی خود را برای این تیم انجام
داد .احمدیان در این دیدار توانست دو پیروزی برای
تیمش به دســت آورد و تیمش در نهایت برنده این
دیدار شــد .در بازی انفــرادی دوم امین احمدیان ۳
بر ۲دنی کوزول را شکســت داد .در بازی دونفره هم
نارایان و احمدیان  ۳بر یــک مقابل ژودی و کوزول
شکست خوردند .در بازی انفرادی پنجم هم احمدیان
 ۳بر  ۱فردریچ را از پیش رو برداشت.

تنیس فیوچرز آفریقای جنوبی

صعود نداف به جدول اصلی

نماینده کشورمان موفق به حضور در جدول اصلی رقابتهای بینالمللی تنیس
فیوچرز آفریقای جنوبی شــد .آخرین دیدار جدول مقدماتــی رقابتهای بینالمللی
تنیس فیوچرز آفریقای جنوبی با راهیابی نماینده کشورمان به جدول اصلی به پایان
رســید .با برگزاری راند آخر جدول مقدماتی ،حمیدرضا نداف با نتیجه ( 6-1و )6-1
مقابل تنیسوری از موزامبیک به پیروزی رسید و با ثبت این پیروزی به جدول اصلی
رقابتها راه یافت .نماینده کشورمان با صعود به جدول اصلی رقابتها در این مرحله
به مصاف نماینده هنگکنگ میرود .این مســابقات به مــدت یک هفته به میزبانی
آفریقای جنوبی برگزار میشود.

اعالم نامزدهای ورزشکار برتر ماه اکتبر پارالمپیک

غیبت غیرمنتظره ایزدیار

فهرست نامزدها برای کسب عنوان ورزشکار ماه اکتبر که بر مبنای نتایج مسابقات
جهانی در رشــتههای مختلف و بازیهای پاراآسیایی جاکارتا است ،اعالم شد .از سوی
کمیته بینالمللی پارالمپیک فهرست نامزدها برای کسب عنوان ورزشکار برتر ماه اکتبر
که در مســابقات جهانی و بازیهای پاراآسیایی جاکارتا در رشتههای مختلف موفق به
کســب مدال شــدند ،اعالم شد و در بین این فهرســت با وجود درخشش نمایندگان
ایران در بازیهای پاراآسیایی جاکارتا ،هیچ گزینهای مطرح نشده است .حتی شاهین
ایزدیار که در پاراآسیایی اندونزی  6طال و یک نقره گرفت در این فهرست غایب است.
به این ترتیب ،انخبایار از مغولســتان (پاورلیفتینگ) ،امیلووا فوتیماخون از ازبکستان
(شــنا) ،تیم گلبال بانوان ژاپن ،دنیل رومانچوک از آمریکا (دوومیدانی) و کیم هیئون
اوک از کره جنوبی (تنیس روی میز) نامزدهای این جایزه هستند که به ورزشکار ماه
الینز (یکی از اسپانسرهای اصلی کمیته بینالمللی پارالمپیک) مشهور است.

خبرکوتاه

نمیشود سهم مشکالت اقتصادی را هم در
این شــرایط فراموش کرد؛ مشکالتی که از
یک طرف تیم ســرمایه را بهعنوان قهرمان
ســه دوره اخیر لیگ والیبــال فراری داد و
از ســوی دیگر ســایر قدرتها نظیر پیکان
و ســایپا را هم وادار کرد ستارههایشان را
بفروشــند و سعی کنند با خرج کمتر راهی
لیگ برتر شوند .با این حال بهطور قطع این
شرایط گذراست و والیبال جدا از سالهای
اخیر و تا حدودی دهه  ،90در اغلب دوران
در همین شــرایط لیگ خود را پشــت سر
گذاشــته و رفتهرفتــه به روزهــای بهتری
رسیده است.
افزایش هیجان
یکــی از کمبودهای لیــگ والیبال در
سالهای گذشــته ،یکهتازی تیم سرمایه و
مشــخص بودن قهرمانی این تیم از ابتدای
لیگ بود .مسووالن این تیم آنقدر بازیکنان
برجسته و خوب لیگ را حتی برای نشستن
روی نیمکــت ذخیرهها جــذب میکردند
که دیگر مشــخص بود قــدرت هیچ تیمی
نمیتوانــد مانع قهرمانی ایــن تیم متمول
شود.

با این حال در لیگ امسال حداقل سه،
چهار تیم شرایط مشابه دارند و تیمهای دیگر
هم برای به چالش کشیدن آنها بدون شانس
نیستند .تیمهای خاتم اردکان ،پیکان ،سایپا
و تا حدودی شــهرداری ورامیــن تیمهای
همســطح و مدعی لیگ به حساب میآیند
که برای قهرمانی باید برابر هم بجنگند.
در مجمــوع چــه بخواهیــم و چــه
نخواهیــم ،والیبال وارد شــرایط جدیدی
شــده .دیگر مانند گذشته ماندن در ایران و
گرفتن دستمزدهای آنچنانی برای بازیکنان
برجســته به لژیونر شــدن نمیارزد و هیچ
بعید نیســت پس از لیــگ جهانی بعدی و
برای فصل آینده ،تعداد بیشتری از بازیکنان
هم به تیمهای خارجی بروند .پس مسووالن
فدراسیون و همینطور تیمها باید خودشان
را برای این شرایط آماده کنند و به شرایط
پیشآمده به چشــم یک فرصت نگاه کنند،
نــه تهدید؛ فرصتــی که میتوانــد چرخه
بازیکنان ملی و ســطح اول والیبال ایران را
بسیار بزرگتر از امروز کند و کمک کند تا
این رشــته موفق از درجا زدن در سالهای
اخیر رها شــود و به جمع بــزرگان والیبال
دنیا بپیوندد.

سایپا ترمز پیکان
را کشید

رقابتهای لیگ برتر والیبال مردان
ایران با برگزاری  6مســابقه وارد هفته
پنجم خود شد و تیمهای حاضر در این
مســابقات در شــهرهای تبریز ،تهران،
مشهد ،گنبد و ارومیه به مصاف حریفان
خود رفتند.
تیم خاتــم اردکان ،نایب قهرمان
فصل قبل مسابقات لیگ و قهرمان آسیا،
در هفتــه پنجم در تبریــز میهمان تیم
شهرداری این شــهر بود .خاتم اردکان
در چهار هفتــه ابتدایی لیگ  3پیروزی
به دســت آورده بود ،در این مسابقه نیز
موفق به شکست دادن حریف خود شد.
حســاسترین دیدار هفتــه پنجم
جــدال دو تیم پیــکان تهران و ســایپا
بود .دیداری که بــه دلیل حضور پیمان
اکبری (ســرمربی ســابق پیــکان) روی
نیمکت تیم سایپا ،حساسیتهای زیادی
داشت .اکبری سالها هدایت تیم پیکان
را برعهده داشــت و حاال بــه همراه تیم
دیگری مقابل پیکانیها شاگردانش را به
میدان فرستاد.
تیــم پیــکان بــا هدایــت محمد
ترکاشوند و در اختیار داشتن بازیکنانی
جــوان ،تا پیــش از این مســابقه با 4
پیــروزی در صدر جدول قرار داشــت
اما در این مســابقه با حساب  3بر صفر
مقابل نارنجیپوشان شکست را متحمل
شد تا روند پیروزیهایش قطع شود.
در دیگر دیدار از دیدارهای هفته
پنجم لیگ برتر والیبال ،پیام خراســان
مشــهد میزبانــی شــهرداری اراک را
برعهده داشت .اراکیها که پیش از این
تنها یک پیروزی به دست آورده بودند
مقابل پیام خراسان نیز تن به شکست
داده و  3بــر صفر مغلوب میزبانشــان
شدند.
در آخرین مســابقه هفته پنجم لیگ
برتر والیبال ایــران ،تیم رده پنجمی کاله
آمل در تهــران به مصاف تیم عقاب نهاجا
رفت .در پایــان این مســابقه تیم عقاب
موفق شــد با حســاب  3بر  2مقابل کاله
آمل به پیروزی برسد.
نتایــج کامل هفته پنجــم لیگ برتر
والیبال:
شهرداری تبریز صفر ..........خاتم اردکان 3
سایپا تهران  ................ 3پیکان تهران صفر
پیام خراسان  ............. 3شهروند اراک صفر
شهرداری ارومیه صفر  ..شهروند ورامین 3
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واکنش آوانسیان به رای کمیته انضباطی:

فدراسیون به مسائلی وارد شده که ربطی به آن ندارد
عضو ایرانی کنفدراســیون بسکتبال
آسیا که از سرمربی تیم ملی شکایت کرده
بود ،به انتقاد از رای صادره از سوی کمیته
انضباطی فدراسیون بسکتبال پرداخت.
هروس آوانســیان درباره حکم نهایی
کمیته انضباطی در راستای شکایت او از
مهران شاهینطبع گفت« :من رای کمیته
را دیدم و بهنظرم کمیته انضباطی درباره
مواردی صحبت کرده که اصال ارتباطی به
این کمیته نــدارد .اینکه من برای داوران
بازیهای آسیایی کانال تلگرام راهاندازی
کردهام چه ارتباطــی به کمیته انضباطی
دارد؟ مــن همان زمان هم گفتم اگر قرار
اســت آن کاری که دوست دارند را انجام
دهند کمیته برگزار نشود اما گفتند که نه
و در جلسه قرار اســت همه چیز بررسی
شود و حاال نتیجه اینطور بودهاست».
عضو ایرانی کنفدراســیون بسکتبال
آســیا ادامه داد« :کمیته انضباطی برای
بررســی شــکایت من بوده امــا به چیز
دیگــری پرداخته شــده و نتیجه دیگری
داشــته اســت .خب گفتهاند دیگر نباید
کانال تلگرامی داشــته باشــد .من اکنون
هم کانــال دارم که فعال اســت .چه کار
میخواهند بکنند؟ مــن داوری که مورد

نظر فدراســیون بــوده را بــه بازیهای
آســیایی اعزام نکــردم .ایــن موضوع به
فدراســیون ارتباطی ندارد چه برســد به
کمیته انضباطی ».داور بینالمللی پیشین
بسکتبال ایران از پیگیری قضایی خودش
خبر داد« :من وکیل گرفتهام و او یکسری
کارهــا را انجام میدهد و منتظر هســتم
ببینم شرایط چطور میشود اما از آنجایی
که دیدم فدراسیون بهدنبال صحت ماجرا
نیســت و عالقهای به شفافسازی ندارد،
تصمیــم گرفتم دیگــر باری بــر دوش
فدراسیون نباشم .شرایط به سمتی است
که همکاریام با فیبا آسیا بیشتر میشود
و شــاید در ایران نمانم و به همین دلیل
دوســت ندارم مــن مشــکل دیگری به
مشکالت زیاد فدراسیون اضافه کنم».
آوانســیان ادامــه داد« :بســکتبال
ایران از هر نظر در سراشــیبی قرار دارد
و هیچکدام از وعــده و وعیدهای قبل از
انتخاب شــدن آقــای طباطبایی عملی
نشده است .تمام وعدههای رییس جدید
در حد حرف ماند .اکنــون داوران ،لیگ،
وضعیت اقتصادی ،مدیریت تیمهای ملی،
سرپرســت تیم ملی و وضعیت فدراسیون
مشکل دارد .انتصابهای درون فدراسیون

برگزاری مسابقات ووشوی قهرمانی کشور

معرفی تالوکاران برتر در اردبیل

در پایان دومیــن روز از رقابتهای
ووشوی قهرمانی بزرگساالن کشور نفرات
برتر فرمهای تالو معرفی شــدند .دومین
روز رقابتهای ووشــوی قهرمانی کشور
بزرگساالن که به میزبانی هیات ووشوی
اردبیل و در ســالن  ۶هزار نفری حسین
رضازاده برگزار شد ،در بخش تالو نفرات
برتر  8فرم دیگر مشخص شدند تا به این
ترتیب پرونده رقابتهای تالوی قهرمانی
کشور بســته شــود .نفرات برتر  ۵فرم
دیگر تالو نیز روز گذشــته معرفی شده
بودند .در فرم جینشو بهروز بخشیزاده
از خوزســتان ،در فرم تایچیجین علی

ســرمربی تیــم والیبال ســایپا تهران
میگوید از بازیکنانم انتظار داشــتم از امروز
برای بهتر شــدن اســتارت بزنند؛ مربی که
فصل گذشته روی نیمکت پیکان مینشست
و پــس از چند باخــت پیاپی از ســمتش
کنارهگیری کرد .او حاال امسال روی نیمکت
دیگر تیم مطرح تهران یعنی سایپا مینشیند
و هدایت نارنجیپوشان سایپا را برعهده دارد.
پیمان اکبری ســرمربی تیــم والیبال
سایپا پس از پیروزی  3بر صفر تیمش مقابل
تیم ســابقش پیکان ،گفت« :بازی سنگینی
بود .در چهار هفته اول دو شکســت داشتیم
و بایــد در این هفته نتایــج قبلی را جبران

وطنخواه از خراســان رضــوی ،در فرم
گونشــو امیر محمدرضایی از خراسان
رضــوی ،در فــرم ننگــون مصطفــی
حســنزاده از فارس ،در فرم چیانگشو
رضا خلــفزاده از تهران الــف ،در فرم
شــینگییچوان مهــدی مختارپــور از
چهارمحال و بختیاری ،در فرم شواندائو
میرعلی مهــدی از آذربایجان غربی و در
دوئلین تیمی هم چهارمحال و بختیاری
با مهــدی مختارپــور و علی خاکســار
بهعنوان نخست رسیدند .مسابقات ساندا
هم با برگزاری رقابتهای نهایی امروز به
پایان میرسد.

ل دارد و ملیپوشــان هم شرایط
مشــک 
خوبی ندارند .با این شــرایط نمیخواهم
مشکل دیگری به بســکتبال ایران اضافه
شود و دوســتان هرطور که دوست دارند
فدراسیون را اداره کنند».
او همچنیــن گفــت« :برخی تالش
میکنند هروس را حذف کنند اما نهتنها
موفق نشــدند بلکه من کار خــودم را با
شــرایط بهتری ادامه دادم .از دوســتانی
که در مســابقات حضور داشتند شرایط و
جایگاه من را در فیبا آسیا بپرسید .وقتی
وضعیت اینطور اســت چرا من مشــکلی
جدید بسازم؟»
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میکردیم».
سرمربی سایپا ادامه داد« :از بازیکنانم
انتظــار داشــتم از امروز برای بهتر شــدن
اســتارت بزنند و تا دیر نشــده ،روند خوب
خود را آغاز کنند».
سرمربی ســابق پیکان همچنین گفت:
«یکســری برنامه تاکتیکی برای این مسابقه
در نظر داشــتیم کــه بازیکنان بــه خوبی
توانســتند از عهــده آن بربیایند و در زمین
مســابقه پیاده کنند .در مجموع بازی خوبی
بــود .پیکان تیم قدرتمندی اســت ،باید به
بازیکنــان و کادر فنــی این تیــم برای این
نمایش خوب تبریک گفت».

ترکاشوند :سایپا انتحاری بازی کرد
سرمربی تیم والیبال پیکان تهران معتقد
اســت کلید اصلی باخت تیمش واگذار کردن
ست اول بازی بوده است.
محمد ترکاشوند ســرمربی تیم والیبال
پیکان تهران پس از شکست  3بر صفر تیمش
مقابل ســایپا و تجربه نخستین شکست پس
از چهــار هفته ،گفت« :به تیم ســایپا تبریک
میگویم .آنها در شــرایط بحرانی قرار داشتند
و به نوعــی امروز محکوم به پیــروزی بودند.
آنها در زدن ســرویس انتحــاری عمل کردند.
در ســت اول بــا وجود اینکه مــا چند امتیاز
اختالف با حریف داشــتیم ،سرویسهای آنها

نتیجهبخش بود و توانســتند ســت را به سود
خود تمام کنند ».ترکاشوند ادامه داد« :وقتی
بــا نتیجه  ۲۴بر  ۲۱عقب باشــی و بازی را به
تســاوی کشانده و برنده شــوید از نظر روحی
شــرایط بهتری پیدا میکنیــد و همین اتفاق
برای تیم ســایپا افتاد و همه چیز به سود این
تیــم پیش رفت ».ســرمربی پیکان همچنین
گفت« :بعد از اینکه ست اول را واگذار کردیم
از نظــر روحی افت داشــتیم و هر کار کردیم
نتوانستیم به شــرایط آرمانی رسیده ،جبران
کنیم .در ست سوم تغییراتی به وجود آوردیم
و کمی روندمان بهتر شــد .تیم من در برخی

نقاط مشــکالتی داشت که در بازیهای آینده
باید آنها را برطرف کنیم .مسوولیت این باخت
را خودم برعهــده میگیرم .شــاید ما نیز در
بخشهایی دچار اشــتباه شــدیم و به برخی
بازیکنان زیاد اعتماد کردیم و شــاید باید آنها
را زودتــر تعویض کرده ،بــه جوانترها میدان
میدادم».
سرمربی پیکان ادامه داد« :شاید باز هم
با همین نتیجه بازنده میشدیم اما در مجموع
باید بگویم سایپاییها خیلی خوب بازی کردند.
شاید اگر ست اول را برده بودیم شرایط تغییر
میکرد و ما  3بر صفر برنده این بازی بودیم».

مصدومیت مانع حضور عابدینی در جامجهانی الجزایر
شمشــیرباز مطرح کشــورمان به
دلیل مصدومیت در جام جهانی اسلحه
سابر الجزایر غایب است.
اردوی تیــم ملی شمشــیربازی
اسلحه ســابر ایران در حالی در جریان
اســت که مجتبی عابدینــی به دلیل
مصدومیتــی که بــرای او رخ داد چند
روزی اســت ،تمریناتــش را متوقــف
کــرده و کارهای درمانــی را آغاز کرده
است .عابدینی در جریان اردو از ناحیه
مچ پا مصــدوم شــد و در حال حاضر
فیزیوتراپی میکنــد و تا یک ماه دیگر
شرایط تمرینی و مسابقه را باز مییابد.

او به همین دلیل مسابقات جام جهانی
الجزایر که  25آبان آغاز میشود را هم
از دســت داده و در ترکیــب تیم ملی
حضور ندارد.
مجتبــی عابدینــی یکــی از
بهترینهــای شمشــیربازی ایــران در
ســالهای اخیر بوده امــا حاال به دلیل
مصدومیت تیم ایــران باید بدون او در
الجزایر مسابقه بدهد .عابدینی البته در
بازیهای آسیایی اعالم کرده بود که از
تیم ملی خداحافظی میکند اما با نظر
مسووالن تیم و بخصوص پیمان فخری
او از این تصمیم منصرف شد.

عماری :حضور حدادی در پنجره پنجم مشخص نیست
دبیر فدراســیون بسکتبال درباره مسائل
این روزهای بســکتبال و وضعیــت تیم ملی
پیــش از پنجــره پنجم انتخابــی جامجهانی
صحبت کرد .دبیر فدراسیون بسکتبال درباره
شرایط اعزام ملیپوشان به استرالیا و فیلیپین
گفت« :کارهای اولیه اعزام ملیپوشــان انجام
و مدارک جمعآوری شــده تــا فرآیند گرفتن
روادید طی شود .انشــاءا ...طبق برنامه کادر
فنــی اردوی تیم ملی نیز شــروع میشــود
تــا ملیپوشــان کنار هم جمع شــوند و پس
از تمرین و آمادهســازی بــرای پنجره پنجم
انتخابی جامجهانی اعزام شــوند .طبق دعوت

فدراســیون قطر نیز دو بازی در دوحه با این
تیم خواهیم داشت ،ســپس تیم به استرالیا و
پس از آن ،مستقیم به فیلیپین میرود».
عمــاری در پاســخ بــه این ســوال که
وضعیت حدادی چطور اســت و آیا به پنجره
پنجم میرســد یا نــه؟ نیز گفــت« :حدادی
بــرای پیگیری روند درمانــیاش به ژاپن هم
نرفــت و کارهــای درمانیاش را انجــام داد.
حتــی تمرینهایش را هم شــروع کــرده اما
میدانیم که روند درمانی کشــاله ران یکی از
قسمتهایی است که زمان زیادی میخواهد و
زود خوب نمیشود .امیدواریم که او در درجه

اول ســامتش را به زودی به دست بیاورد».
او در پاسخ به این ســوال که خروجی جلسه
ملیپوشــان با اعضای کمیته فنی چه شــد؟
گفت« :در آن جلســه من هم حضور داشــتم
و هدف ما این بود که ورزشــکاران بیایند و در
فضایی خودمانی نظراتشــان را بدهند .به هر
حال ما مســیر بسیار دشــواری تا جامجهانی
پیــش رو داریم و برای همفکری و پیشــرفت
جلســهای برگزار کردیم که ورزشــکاران نیز
نظراتشان را اعالم کنند .البته آن موضوعهای
ماســت و دوغ هم نباید مطرح میشد .با این
وجود جلسه کامال فنی بود».

 39ماه بررسی برای تخفیف به سرمربی تیم ملی بسکتبال

وقتی شاکی متهم میشود!
کمیتــه انضباطی فدراســیون بســکتبال
شــکایت هروس آوانسیان از ســرمربی تیم ملی
را رد و داور بینالمللی پیشــین ایران را محکوم
کــرد .در پی شــکایت هروس آوانســیان (داور
پیشکســوت بســکتبال) از مهران شاهینطبع
(سرمربی تیم پتروشــیمی) به کمیته انضباطی
فدراســیون ،اردســتانی مســوول این کمیته با
اعالم رای کمیته بدوی انضباطی گفت« :کمیته
انضباطــی فدراســیون در پروندههای اینچنینی
بهدنبال حفظ شأن ،آرامش و دوستی میان اهالی
بسکتبال است».
اردســتانی با اعــام اینکه جلســه کمیته
انضباطی این موضوع با حضور طرفین چهارم مهر
برگزار شد ،گفت« :در این نشست آقای آوانسیان
بهعنوان شاکی ،مفاد شکایت خود را درخصوص
آقای شــاهینطبع مطرح کرد که کمیته پس از
او توضیحات آقای شــاهینطبع را نیز شــنید و
در همان جلســه نیز من و ســایر اعضای کمیته
بــر رفع اختالف میــان آنها تاکید داشــتیم که
متاسفانه با پافشاری طرفین نتوانستیم بهصورت
کدخدامنشــانه موضوع را حل کنیم ».مســوول
کمیته انضباطی فدراســیون ادامه داد« :پس از
پافشاری طرفین بر مواضع خود ،کمیته به وظیفه
قانونــی خود عمل کرد و پس از بررســی تمامی
جهات پرونده از لحاظ فنی و حقوقی ،رای خود را

صادر و به طرفین ابالغ کرد .در رای صادره تاکید
شــده بود طرفین برای تجدیــد نظرخواهی یک
هفته فرصت داشتند تا اعتراض خود را نسبت به
رای بهصورت مکتوب تحویل دبیرخانه فدراسیون
نموده و رسید دریافت نمایند».
مشاور حقوقی فدراسیون با تاکید بر اینکه
در زمــان قانونــی هیچکدام از طرفیــن پرونده،
تجدیدنظر در رای را خواستار نبودند ،گفت« :در
بخشــی از رای صادره آمده اســت :وجود برخی
روابط نامتعارف و شــبهبرانگیز بین آقای هروس
آوانســیان و برخی از داوران لیگ از قبیل تماس
تلفنی یا ارتباط پیامکی ،مالقات در محل اقامت
داوران ،ســوار کردن داوران به ماشین شخصی و
همچنین راهاندازی گروه تلگرامی و نظرســنجی
بهمنظور انتخاب داوران برای بازیهای آســیایی
جاکارتــا و کماهمیــت جلــوه دادن جایــگاه و
اختیــارات قانونی کمیتــه داوران و بهطور کلی
مداخلــه در امور و وظایف ایــن کمیته علیرغم
فقدان سمت رسمی یا اعطای اختیار و مسوولیت
نظارت فنی در عملکرد داوری مســابقات لیگ از
سوی مراجع ذیصالح در سطح ملی و بینالمللی
را فارغ از شــدت و ضعف و میزان اثرگذاری در
عملکرد آنان ،احراز و اظهارات آقای شاهینطبع
را در همین حد ،محمــول بر صحت تلقی کرده
و شکایات آقای آوانســیان را علیه وی غیر وارد

تشــخیص میدهد .همچنیــن متذکر میگردد
ادامه این نوع رابطه و هرگونه مداخله در وظایف
و صالحیتهای رســمی کمیتــه داوران بدون
مجوز فدراسیون ،ممنوع بوده و تخلف محسوب و
منبعد در صورت تکرار برخورد الزم با استفاده از
همه ظرفیتهای قانونی صورت خواهد گرفت».
اردستانی رای کمیته برای اظهارات مهران
شــاهینطبع در رســانهها درخصوص موضوع
شکایت آوانســیان از وی را نیز اینگونه تشریح
کــرد« :کمیتــه انضباطی اقدام آقــای مهران
شــاهینطبع (ســرمربی وقت تیم پتروشیمی
بندر امــام) مبنی بر عدم طرح صحیح اعتراض
یا شــکایت و پیگیری موضوع از طریق مجاری
قانونی و مراجع ذیصالح را با توجه به آثار سوء
فرهنگی و اجتماعی ،تخلف محسوب و با لحاظ
شخصیت ،سوابق و جایگاه فنی و ورزشی و نیز
همکاری وی با فدراســیون در زمینه برقراری
آرامش و مدیریت فضای رســانهای و و پرهیز
از انجام مصاحبههای بعدی در رابطه با موضوع
مطروحه ،نامبرده را مستحق تخفیف دانسته و
به اســتناد بند یک ماده  ۸آییننامه انضباطی
بــرای وی تذکر شــفاهی منظــور مینماید».
گفتنی است با عنایت به عدم تجدید نظرخواهی
طرفین در مهلــت قانونی ،رای صادره قطعی و
الزماالجرا شده است.

