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خروجی گل ترابی 
رکورد جدید برای کاپیتان پرسپولیس

گل مهــدی ترابی به فجر 
سپاســی باعث شــد تا یک 
رکورد جدید به نام سیدجالل 
حسینی ثبت شود. با توجه به 
اینکه گل به نام مهدی ترابی 
ثبت شده، سیدجالل حسینی 
هم که در دقیقه 68 به ترابی 
پــاس داد، روی گل تیمــش 
تاثیرگذار بوده است. اتفاقی که باعث شد طبق آمار متریکا، کاپیتان پرسپولیس 
تبدیل به مسن ترین بازیکنی شــود که در تاریخ لیگ برتر پاس گل داده است. 
پیش از بازی پنجشنبه، این عنوان در اختیار رضا عنایتی قرار داشت که در 39 
سالگی پاس گل داده بود و حاال سیدجالل حسینی در 40 سالگی توانسته نامش 
را به عنوان گل ساز در لیگ ثبت کند. سیدجالل که عنوان پرافتخارترین بازیکن 
لیگ را دارد، پیش از این با عبور از مهدی رحمتی، تبدیل به رکورددار بیشترین 
بازی در لیگ برتر شده بود. حاال باید دید او می تواند عنوان مسن ترین گلزن لیگ 

برتر را هم به نام خود ثبت کند یا نه.

سیدبندی لیگ قهرمانان آسیا اعالم شد
بازگشتی برای استقالل و پرسپولیس در کار نیست

فوتبــال  کنفدراســیون   
لیگ  رسمی  سیدبندی  آسیا 
قهرمانان آسیا ۲0۲۲ را اعالم 
کرد که در آن نام استقالل و 

پرسپولیس دیده نمی شود.
ایرنــا،  گــزارش  بــه 
کنفدراســیون فوتبال آســیا 
دیروز سیدبندی رسمی لیگ 

قهرمانان ۲0۲۲ را اعالم کرد که شرح زیر است: 
منطقه غرب:

سید ۱: الســد )قطر(، الهالل )عربستان(، فوالد خوزســتان )ایران(، الجزیره 
)امارات(، الدحیل )قطر(

سید ۲: الفیصلی )اردن(، سپاهان )ایران(، شباب االهلی دبی )امارات(، الریان 
)قطر(، الشباب )عربستان(

سید 3: پاختاکور )ازبکستان(، الوحدات )اردن(، اف سی بمبی )هند(، استقالل 
)تاجیسکتان(، آهال )ترکمستان(

سید 4 : نیروی هوایی )عراق(، برنده پلی آف ۱ )عربستان/سوریه(، برنده پلی 
آف ۲ )امارات /ازبکستان(، برنده پلی آف 4 )امارات /عراق(، الغرافه )قطر(

طبق این سیدبندی، احتمال بازگشت استقالل و پرسپولیس به لیگ قهرمانان 
۲0۲۲ به صفر رسید تا شایعه بازگشت این دو تیم به این مسابقات از بین برود.  
قرعه کشــی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا ۲0۲۲ و دوشنبه از ساعت 

۱0:30 به صورت آنالین برگزار خواهد شد.

آمریکا با ستاره هایش مقابل ایران
یزدانی-تیلور شاید وقتی دیگر

تیم  نفرات  ترکیب  آمریکا 
ملی کشــتی خــود را برای 
مبارزه بــا ایران اعالم کرد که 
دیوید تیلــور غایب بزرگ آن 

است. 
به نقل از استار، فدراسیون 
تیم  ترکیب  آمریکا  کشــتی 
کشــتی آزاد خــود را بــرای 
مبارزه دوستانه با ایران که قرار است در ایالت تگزاس برگزار شود اعالم کرد و بر 
این اساس دیوید تیلور، قهرمان المپیک توکیو در 86 کیلوگرم غایب بزرگ این 

تیم است تا  مصاف او با حسن یزدانی به زمان دیگری موکول شود.
کاپیتان این تیم جردن باروز قهرمان المپیک ۲0۱۲ و قهرمان پنج دوره جهان 
در وزن ۷9 کیلوگــرم خواهد بود. باروز بیش ترین عناوین جهانی را برای آمریکا 
در ســال های اخیر به دست آورده است و مدال های طال را در سال های ۲0۱۱، 
۲0۱3، ۲0۱۵، ۲0۱۷ و ۲0۲۱ کسب کرده است.  باروز هم چنین سه مدال برنز 

جهانی را در سال های ۲0۱4، ۲0۱8 و ۲0۱9 کسب کرده است. 
همچنین کایل اسنایدر، قهرمان المپیک ۲0۱6 و قهرمان دو دوره جهان در 

وزن 9۷ کیلوگرم کشتی خواهد گرفت.
اســنایدر جوان ترین آمریکایی بود که در ســال ۲0۱۵ یک عنوان جهانی در 
کشــتی کسب کرد، سپس جوان ترین آمریکایی شد که عنوان قهرمانی المپیک 
کشــتی را در بازی های ۲0۱6 ریو به دست آورد. او دومین مدال المپیک را در 
بازی های ۲0۲0 توکیو با مدال نقره به دســت آورد جایی که برابر عبدالرشــید 

سعداهلل یف در فینال باخت. 
جی دن کاکس دارنده دو طال و دو برنز جهان و یک برنز المپیک نیز در 9۲ 
کیلوگرم به میدان می رود. کامران قاســمپور در مسابقات جهانی نروژ موفق شد 

کاکس را شکست دهد.
ترکیب آمریکا برای مبارزه با ایران به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم - توماس گیلمن  
6۱ کیلوگرم - دیتون فیکس 

6۵ کیلوگرم - یانی دیاکومیهالیس 
۷0 کیلوگرم - جیمز گرین 

۷4 کیلوگرم - جیسون نولف 
۷9 کیلوگرم - جردن باروز 
86 کیلوگرم - زاهد والنسیا 

9۲ کیلوگرم - جی دن کاکس 
9۷ کیلوگرم - کایل اسنایدر

 ۱۲۵ کیلوگرم - بعدا اعالم می شود
برای سنگین وزن گفته شده است گیبل استیونسون که به حرفه کشتی کچ 
روی آورده است قرار است یک مبارزه دیگر داشته باشد ولی به نظر می رسد هنوز 
تصمیم نهایی درباره حضور یا حضور نداشتن این کشتی گیر که طالی المپیک 

توکیو را کسب کرده است گرفته نشده است.

در دیدار علیرضا دبیر با نناد اللوویچ مطرح شد
رایزنی در مورد کسب کرسی های جهانی 

و تاکید بر جایگاه کشتی آزاد و فرنگی ایران در دنیا
رئیس فدراسیون کشتی، بعد از ظهر روز پنج شنبه با رئیس اتحادیه جهانی 

کشتی دیدار و گفت و گو کرد. 
به گزارش گروه ورزشــی مردم ساالری، در این دیدار که بیش از 3 ساعت 
طول کشید، رئیس فدراسیون کشتی پس از تبریک به اللوویچ به جهت انتخاب 
مجدد به عنوان رئیس اتحادیه جهانی کشــتی، ابتدا گزارش کاملی از وضعیت 
کشــتی ایران، ساخت و سازهای انجام شده و تجهیز شدن کمپ تیم های ملی 
به امکانات روز دنیا، عملکرد انستیتو کشتی، ساماندهی به امور مربیان و داوران 
و برگزاری تمرینات و مسابقات کشتی طبق برنامه ریزی و همچنین برگزاری 
لیگ کشــتی با رعایت پروتکل های بهداشتی با توجه به شیوع ویروس کرونا 

را به وی داد. 
رئیس فدراسیون کشتی همچنین گفت: پس از افتخارآفرینی کشتی گیران 
ایران در بازی های المپیک و به ویژه رقابت های جهانی نروژ، شــور و نشــاط 
خاصــی در بین جامعه به خصوص نوجوانان و جوانان به وجود آمده اســت و 
ورودی کشتی گیران چه در رشته کشتی آزاد و چه در رشته کشتی فرنگی در 

باشگاه ها بیشتر شده است.
دبیر همچنین از برنامه فدراسیون کشتی، برای توسعه کشتی در دنیا خبر 
داد و تصریح کرد: آمادگی این را داریم که مربیان خود را به کشورهای دنیا به 
خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته در کشتی اعزام کنیم. وی افزود: با توجه 
به ظرفیت ۲00 نفری کمپ تیم های ملی کشتی و دو خانه ی کشتی مجهز، 
می توانیم میزبان تیم های خارجی برای برگزاری اردوهای مشترک ورزشی به 

منظور توسعه کشتی در دنیا باشیم. 
رئیس فدراسیون کشتی همچنین رایزنی هایی را برای حضور نماینده ایران 
در انتخابات ۲0۲۲ هیئت رئیســه اتحادیه جهانی کشــتی انجام داد و اظهار 
داشــت: با توجه به جایگاه کشــتی ایران که جزء سه قدرت برتر کشتی آزاد و 

اخبار کوتاه

 هفته پانزدهم لیگ برتــر با برگزاری 8 بازی به پایان 
رســید تا پرونده نیم فصل اول لیگ برتر بسته شود و در 

نهایت استقالل به عنوان قهرمانی نیم فصل رسید. 
به گزارش خبرنگار ورزشــی خبرگــزاری فارس، هفته 
پانزدهم لیگ برتر هم به انتها رســید تا پرونده نیم فصل 
اول با قهرمانی اســتقالل بسته شــود. تیم های قعرنشین 
جدول هم با این حســاب در نیم فصل دوم کار سختی در 

پیش خواهند داشت.
نکته اول: آلومینیوم اراک صفر -  صفر سپاهان 

شکایت خطیبی در روز ناراحتی محرم
نیم فصل برای محرم نویدکیا چندان خوشایند به پایان 
نرســید. تیمی که اکثر اهالی فوتبــال معتقد بودند که با 
توجه به جذب مهره های کلیدی و هزینه ای که باشــگاه 
کرده باید با اقتدار در صدر قرار گیرد اما سپاهان با جایگاه 
ســومی نیم فصل را تمام کرد و روز گذشــته هم نویدکیا 
بابت بازی ضعیف شــاگردانش ناراحت بود. این اولین بار 
بود که نوید کیا این طور با صراحت از شــاگردانش انتقاد 
کرد.در ســوی دیگر میدان تیم آلومینیوم که کمتر کسی 
فکر می کرد در این فصل در حد یک مدعی خودش نشان 
دهد توانســت با رتبه چهارمی به نیم فصل برسد. رسول 
خطیبی البته از دســت داوری ها حســابی شاکی است و 
دیروز هم در نشســت خبری به قدری بابت داوری شاکی 
بود که فقــط گالیه هاش در مورد داوری را گفت و حاضر 
نشــد دیگر به سئواالت خبرنگاران پاسخ دهد و نشست را 

ترک کرد.
نکته دوم: تراکتور یک  -  یک نساجی مازندران 

توقف سرخپوشان مقابل یار قدیمی
نیم فصل برای ســولدو و شاگردانش به بدترین شکلی 
که تصورش را نمی کردند تمام شــد. جایگاه ســیزدهمی 
هرگــز آن چیــزی نبوده که هــواداران پرشــور تبریزی 

انتظارش را داشتند. 
مربی کروات هم به تعداد بازی هایی که حضور داشــته 
فهمیــد با تیمــی ســروکار دارد که از نظر قــوای بدنی 
کمبودهایــی دارد و البته که از نظر مدیریتی هم این تیم 

در آستانه تغییر و تحولی بزرگ است. 
سولدو شانس آورد که توانست گل تساوی را مقابل تیم 
مازنی بزند تا حداقل بــا توقف در خانه نیم فصل را تمام 
کند. در سوی دیگر میدان شاگردان الهامی که در 9 بازی 
نباخته اند اگر کمی هوشــیار بودند می توانستند دست پر 

تبریز را ترک کنند. 
الهامی که ســابقه سرمربیگری تراکتور را دارد توانسته 

نساجی را در رتبه نهم قرار دهد.
نکته سوم: هوادار یک - 2 صنعت نفت آبادان

برد در روز چشم انتظاری آبادانی ها برای 
باز شدن گره مالی

شــاگردان عنایتی در حالی نیم فصل را به پایان بردند 
که مجبور شــدند بازی های خانگی خــود را نه در تهران 
بلکه در ورزشگاه انقالب کرج برگزار کنند. ورزشگاهی که 
چمن مرغوبی ندارد و تیم هوادار به دلیل کمبود امکانات 
در پایتخت مجبور شدند در چنین چمنی پذیرای رقبای 

خود باشند. 
خود هواداری ها که معتقدند یکی از دالیل عدم نتیجه 
گیریشان در بازی های خانگی همین موضوع بوده است اما 
شاید خود عنایتی بهتر بداند که تیمش با توجه به تازگی 
حضورشــان در لیگ برتر هنوز استخوان بندی لیگ یکی 

دارد و باید تقویت شود. 
در ســوی دیگر میدان نفت آبادان در حالی این برد را 
به دست آورد که بازیکنانش حتی یک ریال هم از ابتدای 

فصل دریافتی نداشــته اند و مثل هر ســال در گیر و بند 
پرداختی از ســوی وزارت نفت مانده اند. هفته ای نبوده 
که منصوریان بابت مشــکالت مالی و محدودیت هایی که 
وجود دارد نگفته باشد. او بعد از آخرین بازی نیم فصل هم 
حســابی گالیه کرد. او از مسئوالن آبادانی که فقط شعار 
می دهند حســابی انتقاد کرد و بعد از نشست خبری هم 
اعضای این تیم در استوری مشترک نسبت به این رفتارها 

واکنش نشان دادند.
نکته چهارم: مس رفسنجان صفر - صفر پیکان؛  

تساوی همسایه ها در جدول
در شب اعتراض ربیعی 

پیــکان نیم فصــل اول را با جایگاه ششــمی به پایان 
رســاند. تیمی که در نتیجه گیری روند پرنوسانی داشت 
و روز گذشــته هم مقابل مس رفسنجان نتوانست قد علم 
کند. مجتبی حسینی هم مثل همیشه بدون حرف اضافه 
ای فقط به گفتن این موضوع بســنده کرد که با برگزاری 
فشــرده مســابقات در همین حد از نتایجش راضی است 
اما محمد ربیعی ســرمربی مس رفسنجان حسابی از بی 
امکاناتی گالیه کرد. درحالی که تصور همه بر این اســت 
که مس رفســنجان تیمی متمول با امکاناتی عالی اســت 
اما ســرمربی این تیم از نداشــتن زمین تمرین مناسب و 
ورزشــگاهی که چمن مطلوب داشــته باشــد گالیه های 

زیادی کرد.

نکته پنجم: ذوب آهن صفر - صفر گل 
 گهرسیرجان؛ آنفوالنزای بالی جان 

شاگردان قلعه نویی 
امیر قلعه نویی و تیمش با احتســاب کسر ۷ امتیاز به 
دلیل شــرایط جذب باگنامای گابنی نیم فصل کابوس وار 

خود را با رده هشتمی به پایان رساندند.
 قلعــه نویی که توقع این را نداشــت کمیته انضباطی 
این چنین آنها را نقره داغ کند باز هم بعد از تساوی سرد 
مقابل تیم ســابقش همچنان به این شرایط و به این رای 
تاخت و باز هم تکرار کرد که اگر با او مشــکل دارند چرا 
به تیم سیرجانی این ظلم را کردند. در سوی دیگر میدان 
مهــدی تارتار بــا ذوب آهن در نیم فصل اول نتوانســت 
انتظــارات را برآورده کند. البته تارتار روز گذشــته بعد از 
تساوی چمن فوالد شــهر ایراد  گرفت و به صورت کنایه 

گفت نمی دانسته زمین به این روز افتاده است.
نکته ششم: نفت  مسجدسلیمان صفر - 3 
استقالل؛ قهرمانی نیم فصل بدون باخت برای 

آبی ها با کمترین گل خورده 
اســتقالل با کمترین گل خورده و بیشــترین گل زده 
تنها تیم بدون باخت در نیم فصل اول شــد و توانست بعد 
از سالها به قهرمانی نیم فصل برسد. شاگردان مجیدی در 
روزی که حریف بابت حواشــی ایجاد شــده در یک هفته 
گذشته رمقی نداشت توانســت با سه گل به برتری برسد. 

مجیدی و تیمش همــه رکوردهای نیم فصل را از آن خود 
کردند. مهمترین نکته بازی دیروز غیبت فراز کمالوند رفیق 
دیرینه مجیدی بود. تیم بدون سرمربی نفت با وجودی که 
ســه گل از آبی ها دریافت کرد اما در چند نوبت تا آســتانه 
فروپاشی دروازه استقالل پیش رفت اما حسینی و بدشانسی 
مانع از گلزنی آنها شد. البته بازیکنان نفت بعد از این باخت با 
جریمه از سوی باشگاه روبرو شدند. آنهم در شرایطی که در 
یک هفته گذشته به دلیل تهدید لیدرها به درگیری فیزیکی 

در بدترین شرایط روحی قرار داشتند.
نکته هفتم: فوالد 2 - صفر پدیده مشهد 

نکونام رنگ خوش دید، پدیده همان همیشگی
جــواد نکونام و فوالد خوزســتان بعــد از ۵ هفته رنگ 

پیروزی را دیدند.
فوالدی هــا آخرین بــار در هفته دهم در ســیرجان به 
پیروزی رســیدند و در آخرین مسابقه نیم فصل این کار را 
تکرار کردند تا در جایگاه هفتم قرار گیرند.در این بازی صالح 
حردانی بازیکنی که در این چند روز مدام گفته می شود قرار 
است به اســتقالل بیاید در بازی حضور نداشت تا شائبه ها 
برای جدایی این بازیکن بیشــتر شود اما نکونام بعد از بازی 
اشــاره کرد که بازیکنی که اشتباه می کند باید بیرون باشد. 
منظور سرمربی فوالد به اشتباه این بازیکن در بازی گذشته 
بود. البته ســرمربی فوالد پیش از این هم مخالفتش برای 

جدایی حردانی را اعالم کرده بود.
ســرمربی سرخپوشــان اهوازی همچنین از زمین بازی 
گالیه کرد و شرایط بد چمن ورزشگاه فوالد را زشت توصیف 
کرد.  از آن ســو پدیده همان تیم همیشــگی بود که فقط 
مقابل پرســپولیس جرقه زد. این تیم با این شرایط از حاال 
باید برای وداع با لیگ برتر آماده باشــد چون از ۱۵ مسابقه 
تنها 4 امتیاز کســب کرده و فاصله زیادی با تیم های ۱۵ تا 

۱۲ جدول دارد.
نکته هشتم : پرسپولیس یک  - صفر فجر 
سپاسی روایت شاگردان گل محمدی از آماده 

سازی سرخ ها
یحیی گل محمدی و شــاگردانش امسال را عجیب و 
غریــب آغاز کردند. تیمی با ۵ قهرمانــی متوالی درحالی 
فصل را آغاز کرد که از همان ابتدا درگیر مسائل مدیریتی 
بــود و در نهایت هم بی ثباتی مدیریتی باعث شــد تا دو 
روز قبل از مســابقه ســرخ ها در آخرین بــازی نیم فصل 

مدیرعامل جدید روی کار آید. 
پرسپولیســی ها با کوهی از مشکالت مالی، بسته بودن 
پنجره به نیم فصل رســیده انــد و البته گل محمدی هر 
هفته در مورد مشــکالت داوری هم صحبت کرده اســت 
و اینکه چطور مســائل داوری باعث کسر امتیاز از تیمش 
شــده است. مصدومیت شــدید آل کثیر و از دست دادن 
فصل از مســائلی است که سرمربی ســرخ ها با آن روبرو 
اســت. ماجراهای آماده سازی پرســپولیس در هفته های 
اخیر نکته ای بود که بعد از هفته ها توسط ارکان این تیم 
لو رفت. از مشــکالت دو بازیکن تاجیک تا نداشــتن ابزار 
تمرینی و GPS  که صدای دســتیار گل محمدی را هم 
در آورد.از طرفی مهدی شــیری فاش کرد که این تیم دو 

ماه است زمین تمرین مناسب ندارد. 
با همه این شرایط سرخ ها با برد مقابل تیم جوان فجر 
خود را از تب و تاب برای رســیدن به قهرمانی نینداختند 
و بــه رده دوم جدول رســیدند.  در ســوی دیگر میدان 
کالنتری که پیش از این بازی حسابی از دست کری های 
سرخپوشــان عصبانی شده بود در ورزشگاه آزادی تیمش 
به خوبی مقاومت کرد و شــاید اگر تجربه کافی داشــتند 

حداقل می توانستند با یک امتیاز تهران را ترک کنند.

قضاوت رقابتهای لیگ و انتخابی تیم ملی تکواندو در حالی 
با سیستم های پر ایراد انجام گرفت که مشخص نیست چه 

افراد و گروهی از این سیستم ها سود بردند.
به گزارش خبرنگار مهر، بحث مشکالت سیستم های داوری 
که طی چند روز گذشــته در خبرگزاری مهر مطرح شــد، 
مربوط به این چند هفته که لیگ برتر برگزار شــده نیست 
و چند سالی است که سازمان لیگ با سپردن کار به فردی 
خاص در داخل فدراسیون و اســتفاده از تولیدات شرکتی 
خاص تر، باعث بروز چنین مشکلی شده است. در این بین 
به اعتراض مربیان و تکواندوکاران نیز هیچ توجهی نشــد و 
به بهانه های مختلف از جمله توجیه باخت، عدم آشنایی با 

قوانین و… نادیده گرفته شد.
نکتــه مهم و قابل توجه داســتان آنجاســت که شــرکت 
داخلــی دیگری نمونه ای با کیفیت باال تولید کرده اســت. 
سیســتمی که قابل رقابت با نمونه هــای معتبر خارجی از 
جمله »DAEDO« می باشــد و حتــی توانایی تطبیق با 
»هوگو«های ســاخت همین شــرکت خارجی را نیز دارد. 
این نمونه ســاخته یکی از اهالی تکواندوست که متأسفانه 
با اطالعات غلط از ســوی برخی افراد ســودجو حتی مورد 

بررسی قرار نگرفت.
مربیان و داوران حاضر در لیگ، ســال گذشته طی نامه به 
سازمان لیگ سیستم با کیفیت را مورد تایید قرار داده و از 
مسئوالن سازمان لیگ درخواست استفاده از آن را داشتند، 
ولی به این نامه نیز ترتیب اثر داده نشــده و حتی شــنیده 

می شــود که نامه فوق مفقود گردیده است! )تصویر نامه در 
اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است(

قســمت جالــب موضوع آنجاســت که همین سیســتم با 
کیفیتی قیمــت به مراتب کمتری از نمونــه پر ایراد مورد 
تایید ســازمان لیگ دارد و اتفاقاً در برخی اســتان ها مورد 
اســتفاده قرار گرفته و چند باشگاه لیگ برتری نیز از آن در 
تمرینات خود بهره می بردند. توصیه مربیان و برخی داوران 
نیز برای اســتفاده از همین سیستم با بی توجهی مسئوالن 
امر نادیده گرفته می شــد. اینکه چگونــه فردی که خود را 
مهندس معرفی کرده و با سیستم ها آشنایی کامل داشته، با 
استفاده از کدام نفوذ چنین حاشیه بزرگی را رقم زده خود 
سئوال بی پاسخی اســت! تصور اینکه مسئوالن امر به این 
فرد مسئول سیســتم ها اطمینان باالیی داشته و مشکالت 
مربوطه را بررسی نکردند نیز قسمت مضحک موضوع است. 
مگر می شــود چند سال یک سیستم ایراد داشته باشند، از 
مربــی گرفته تا تکواندوکار، داور، مربی و تماشــاچی به آن 
اعتراض داشته باشــند، ولی مورد بررسی قرار نگیرد؟ ابهام 
بزرگ تر آنکه چه افرادی از ایرادات موجود در این سیستم ها 
منافع و… داشته اند. یا اینکه نتایج چه مبارزاتی به سود چه 
تیم های خاصی تغییر کرده که مانع از بررســی شده و این 

سیستم پر ایراد را تایید کرده اند؟
چگونه است که با وجود جلســه 30 دقیقه ای که دوشنبه 
گذشــته در جریان رقابتهای لیگ برتر در محل فدراسیون 
تکواندو تشــکیل شــد و مســئوالنی که ادعای بی خبری 

داشــتند، با وجود اطالع از این دست مشکالت، بازهم طی 
امروز و دیروز از سیســتم پر ایراد اســتفاده شد که بازهم 
حواشی به دنبال داشــت. خبرگزاری مهر موضوع را بدون 
ذکر نام از شــخص یا شــرکت خاصی بررسی کرده و قصد 

اتهــام زدن نیز نــدارد، ولی امید مــی رود موضوع فوق در 
فدراسیون تکواندو که این روزها در حال تغییرات گسترده 
مدیریتی اســت، به دقت مورد بررسی قرار گرفته و با افراد 

خاطی برخورد شود.

8 نکته از هفته پانزدهم لیگ برتر

حمله استقالل به تمام رکوردها و تغییر رفتار نویدکیا

قضاوت های پرایراد در لیگ و انتخابی تکواندو
چه کسانی از حذف سیستم باکیفیت داخلی، در تکواندو سود بردند؟

معاون حقوقی باشگاه استقالل گفت: چطور ممکن است 
مدیرعامل فجرسپاسی شــیراز درباره استقالل و تیم ملی 

صحبت کند و اتهام بزند.
به نقل از تسنیم، فرشید ســمیعی با اشاره به اظهارات 

روز گذشته مدیرعامل باشــگاه فجرسپاسی شیراز پس از 
بازی با پرسپولیس درباره مشمول سربازی بودن دو بازیکن 
تیم فوتبال اســتقالل، اظهار داشت: متأسفانه روز گذشته 
در یک مســابقه ای که برگزار شده است، مدیرعامل یکی از 

باشــگاه های لیگ برتری که پیش از این یک تیم شیرازی 
را به دسته اول فرســتاده بود اظهارات بسیار عجیب، غیر 
مرتبــط و دارای بار حقوقــی را مطرح کرده که باشــگاه 
اســتقالل برخورد قانونی و اقدام قاطع در این بخش را حق 

مسلم خودش می داند.
وی افزود: باشــگاه فجر همواره یک مکتب تأثیرگذار و 
شایســته بوده با حضور مدیران مجرب و پرتالشی که برای 

موفقیت این باشگاه زحمت می کشیدند. 
این باشگاه به رعایت اخالق و جوانمردی شهرت داشته 
است، ولی این در حالی است که رفتارهای مدیرعامل فعلی 
این باشگاه خالف اصول حرفه ای و اخالقی است. سوال اول 
ما این اســت که اصال ایشان به چه حقی در مورد بازیکنان 

استقالل صحبت می کنند؟
چگونه و بر چه اساسی در مورد فهرست تیم ملی پیش 
داوری و باشگاه استقالل و فدراسیون را به البی های پشت 

پرده و تبانی متهم کرده اند؟
 فدراسیون باید با این مدیران غیر حرفه ای برخورد کند.

ایشــان چه کاره اســت که دعوت بازیکنان خط دفاعی 
تیم بی شکســت با آمار کمترین گل خورده را  شائبه انگیز 
می داند؟ شــائبه زمانی خواهد بود کــه کل این خط دفاع 
به تیم ملی دعوت نشــود. معاون حقوقی باشگاه استقالل 

خاطرنشــان کرد: باشــگاه محترم فجر امکان اســتفاده از 
بازیکنان ســرباز را دارد، اما نه مرکز نظام وظیفه است که 
در خصوص زمان اعزام و محل خدمت بازیکنان سایر تیم ها 
اظهار نظر کند نه متولی بررســی مدارک و مســتندات و 
نــه صالحیت اظهار نظر در مورد دعــوت یا عدم دعوت از 
بازیکنی به تیم ملی را داردسمیعی در پایان گفت: با اینکه 
می دانیم صحبت های اخیر مدیرعامل باشگاه فجر ناشی از 
توصیه برخی همشهریان ایشــان و افرادی بوده که هویت 
آنها برای ما مشخص است.  در واقع مأموریتی به وی سپرده 
شــده تا به این شکل آرامش باشگاه استقالل را هدف قرار 
دهد، آن هم به شــکل کامال حرفه ای و قانونی. این مسئله 
را از طریق ارکان قضایی فدراسیون فوتبال پیگیری کرده و 

خواستار برخورد قاطع با ایشان هستیم. 
آقای حسن زاده ریاســت محترم کمیته انضباطی قبال 
تأکید کردند باشــگاه ها حق ندارند در امــوری که به آنها 
ارتبــاط ندارد دخالت کننــد اما ظاهرا این مســئله برای 
دوستان روشن نشده و الزم است برخورد جدی تری صورت 

پذیرد.
 باشــگاه استقالل هم به بســیاری از اتفاقات و مسائل 
معترض است اما در چارچوب رفتار حرفه ای فعال به برخی 

موضوعات ورود نکرده ایم.

انتقاد معاون حقوقی باشگاه استقالل از مدیرعامل فجرسپاسی:

 به چه حقی درباره ما و تیم ملی صحبت می کنید؟


