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واکنش پاشازاده به اتهام بازیکن سابقش

تأیید برگزاری دادگاه جودو از سوی CAS

دادگاه بیــن المللی حکمیت ورزش( )CASروز جمعه با ارســال نمابری
به فدراســیون جودو ،برگزاری دادگاه شــکایت ایران از فدراســیون جهانی
جــودو در روز  ۱۶ســپتامبر ( ۲۶شــهریور) مــاه ســال جــاری در ســوئیس را
تأیید کرد .پس از تعلیق جودوی ایران از ســوی فدراســیون جهانی ،ایران
از فدراسیون جهانی به دادگاه بین المللی حکمیت ورزش شکایت کرد.

کسری کارگزار به حساب پرسپولیس بازگشت

حــدود یــک ماه قبــل قرار بود کارگزار پرســپولیس در ســومین قســط خود
 5میلیارد تومان به حســاب پرســپولیس واریز کند که حــدود  3میلیارد از
این مبلغ به دلیل پرداخت مالیات و بیمه کســر شد .بالفاصله پس از این
موضوع رایزنیها برای بازگشت این مبلغ به حساب پرسپولیس با سازمان
تأمین اجتماعی آغاز شد و دیروز این مبلغ به باشگاه پرداخت شد.

کالدرون :به خاطر کرونا نمیتوانم به جشن بیایم

گابریل کالدرون با انتشــار پیامی درباره دعوت باشــگاه پرســپولیس از او برای
حضور در جشن قهرمانی واکنش نشان داد .او در این پیام آورده است« :خیلی
دوســت داشــتم میتوانســتم در این موفقیــت در کنار اعضای هیــأت مدیره،
ق العاده پرســپولیس باشم اما متأسفانه ویروس کرونا
هواداران و بازیکنان فو 
شرایطی را به وجود آورده که اصالً مسافرت و تجمع توصیه نمیشود به همین
دلیل قادر به پذیرش این دعوت نبوده و از راه دور تبریک میگویم».

تخلف شایان مصلح محرز نشد

در روزهای گذشــته خبری در خصوص اهانت شــایان مصلح ،بازیکن تیم
ســپاهان به خلفای اهل سنت در توئیتر منتشر شــد که کمیته اخالق او را تا
اطالع ثانوی از فعالیت ورزشی معلق کرد .بر همین اساس روز شنبه جلسه
ایــن کمیتــه با موضوع بررســی تخلــف مصلح برگزار شــد و کمیتــه اخالق
فدراسیون فوتبال ضمن بررسی اسناد و مدارک موجود به این نتیجه رسید
که این بازیکن سپاهان هیچگونه صفحه شخصی رسمی در توئیتر ندارد .این
موضوع باعث شد تا این کمیته با توجه به تحقیقات به عمل آمده و جوابیه
استعالم از مراجع مربوطه و محتویات پرونده تخلف منتسب به مصلح را
محرزنداند.

اخبــــار

توگــو با برنامه
مصطفی ماهی بازیکن ســابق سرخپوشــان پاکدشــت ،در گف 
رادیویی چهار چهار دو به این موضوع اشــاره کرد که مهدی پاشــازاده سرمربی
ســابق این تیم به او آمپول تزریق دوپینگ داده اســت .موضوعی که با واکنش
ســرمربی فعلی شــاهین مواجه شــد و او به فارس گفت« :ماهی ســاده اســت.
بازیکنی که یکســال و نیم پیش پاســخ دوپینگش مثبت اعالم شده به یکباره
امروز صدایش درآمده و میدانم که ممکن است از او سوءاستفاده کرد ه باشند.
من هر جایی میروم به بازیکنان میگویم که اگر از هر دارویی استفاده میکنید
پزشــک تیم را در جریان بگذارید .پزشــک آن زمان تیم ما پزشــک کنونی تیم
هوادار بود که خوشــبختانه با همه داروها آشــنایی داشــت و همه چیز را کنترل
میکــرد .بعــد از یکــی از بازیهــا از دو بازیکــن تیم ما تســت گرفتند که تســت
دوپینگ ماهی مثبت و اعالم شد دارویی که او مصرف کرده متادون بوده است.
حال برای خودم سؤال است چطور قبل از این مسابقه کسی که دوپینگش بر اثر
متادون بوده چنین مصاحبهای انجام میدهد؟»
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پپ گواردیوال سرمربی منچسترسیتی اعتقاد
دارد هنوز کار رئالمادرید تمام نشده و آنها
میتوانند در بازی برگشت مقابل این تیم در
لیگ قهرمانــان اروپا برگردند .موضوعی که
باعث شــده این روزنامه با انتشــار عکسی از
گواردیوال در کنار کریم بن زما ،نقل قول پپ
کــه گفته« :مادریــد میتواند شــما را ردیابی
کند» تیتر یک خود کند.

آندرهآ پیرلو ستاره سابق تیم ملی ایتالیا و
یوونتوس ،به عنوان ســرمربی تیم زیر ۲۳
سالههای این باشگاه انتخاب شده اما قرار
اســت با مائوریتســیو ساری ســرمربی تیم
بزرگســاالن بانوی پیر هم کار کند تا تجربه
انــدوزی کند .در این شــرایط ،این روزنامه
هم ،عنوان «پیرلو با ســاری یاد میگیرد»
را تیتر یک خود کرده است.

پــاری ســن ژرمن که پیــش از ایــن قهرمان
لیــگ و جام حذفی فرانســه شــده بــود ،در
فینال جام اتحادیه این کشــور مقابل لیون،
در ضربــات پنالتی به پیروزی  5-6دســت
پیدا کرد تا به ســومین قهرمانی اش در این
فصــل دســت پیدا کنــد .موضوعــی که این
روزنامه با عنوان «قهرمان اتحادیه» به آن
پرداخت.

گفتوگوی «ایران» با حسن رحیمی ،قهرمان سابق کشتی آزاد که در امور خیریه فعالیت میکند

دوران قهرمانیمان را با هزینه مردم سپری کردیم و حاال نوبت ماست
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

در روزهایی که جهان و کشور ما در حال
مبــارزه با ویروس کرونا اســت ،جمعی
از ورزشــکاران کشــورمان بــا حضــور در
روســتاهای منطقــه کشــاری در اســتان
سیستان و بلوچستان و در  20کیلومتری
مــرز ایــران و پاکســتان در حــال توزیــع
بستههای غذایی و بهداشتی به مناطق
محــروم هســتند .مؤسســه خادمیــن
علــی بن ابیطالــب(ع) زیر نظر رســول
خادم ،رئیس ســابق فدراســیون کشتی
 2ســالی اســت که مشــغول جمعآوری
کمکهــای مردمــی و رســاندن ایــن
کمکها به مردم مناطق محروم کشور
اســت .یکی از ایــن قهرمانان که حضور
پررنگــی در توزیــع اقــام دارد ،حســن
رحیمــی ،قهرمــان جهــان و نفــر ســوم
المپیــک در رشــته کشــتی آزاد اســت.
حســن رحیمــی ،قهرمــان کشــتی آزاد
درخصــوص فعالیتش در امــور خیریه
بــه خبرنــگار «ایــران» گفــت« :کار خیر
تمامی ندارد و تا زمانی که مردم کمک
کننــد و کمکهای مردمی بــرای توزیع
در مناطــق محــروم باشــد ،وظیفهمان
اســت که در این مناطق حاضر شــویم.
روســتاهای منطقــه کشــاری شــرایط

خوبــی ندارنــد و مــردم این روســتاها از
نظر بهداشتی و امکانات اولیه کامالً در
تنگنا قرار گرفتهاند و روزها و شــبهای
خــود را بســختی ســپری میکننــد ».او
اظهــار داشــت « :مردمان ایــن مناطق
مشکالت بسیار زیادی دارند و در انتظار
ایــن هســتند تــا کســی بیایــد و برخی از
مشکالتشــان را برطــرف کنــد .زمانی
که به این مناطق میرویم ،دردهایمان
را فرامــوش میکنیــم امــا مــردم ایــن
مناطق آنقدر بامحبــت و میهمان نواز
هستند که احســاس خوبی به ما دست
میدهــد .بــودن در کنــار آن بچههــا که
واقعــاً از تــه دل میخندنــد ،لذتبخش
است و خوشــحالم که میتوانم در این
امور فعالیت کنم و مردم کشــورم را که
در شــرایط ســختی زندگــی میکنند ،از
نزدیک ببینم».
قهرمان سابق کشــتی آزاد افزود« :یک
ســال پیش به این مناطــق رفته بودیم
و مــردم ایــن روســتاها آب آشــامیدنی
نداشــتند امــا بــا پیگیریهایــی کــه این
مؤسســه داشــت ،آب آشــامیدنی چند
روســتا تأمین شــد ،پیــش از این بچهها
از نظــر بهداشــتی بــا بیماریهایــی
مواجــه بودند که با شــویندههایی که به
ایــن مناطــق رســاندیم ،بچههــا از نظر

بهداشتی مشکلشــان برطرف شد .هر
بــار که به اینجــا میآییم ،انــگار امیدی
در دل این بچهها روشــن میشــود .این
بچ هها واقعاً تنها هستند» .
رحیمــی ادامــه داد« :چنــد نفــر از
بازیگرانمان در مؤسسه فعالیت دارند
کــه همه بــا دل میآینــد و کار میکنند.
خانم نجمــه خدمتی و اکــرم خدابنده
هم جزو ورزشــکاران بانو هســتند که در
ایــن مؤسســه فعالیــت دارند و ســجاد
گنــج زاده و بهمن عســگری هم در این
مؤسســه فعالیــت میکننــد و برخــی از
پروژهها را دنبال میکنند».
او افــزود« :کمیل قاســمی ،قهرمان
کشــتی کشــورمان ســمت خوزســتان
اســت و موضــوع مدرســه ســازی در
روســتای ممبیــن ایــن اســتان را دنبال
میکنــد و احســان لشــگری ســمت
زاهدان مشــغول مدرسهســازی اســت
و مســائل بهداشــتی آنجــا را زیــر نظــر
دارد .من ســمت سیستان و بلوچستان
هســتم و روســتاهای کشــاری ،مالآبــاد
و روســتاهای اطــراف را در اختیــار دارم
و کمکهــای مردمــی را بــه دســتان
عزیزان این روســتاها میرسانم .میزان
محرومیتها در تمامی مناطق محروم
کشور یکسان است».

حسن رحیمی در حال توزیع بستههای غذایی و بهداشتی به مناطق محروم

رحیمی فعالیــت زیادی در امور خیریه
دارد و تقریبــاً در تمامی مــوارد همانند
کمکرســانی به مردم ســیلزده و زلزله
زده حضور داشــته اســت .آزادکار سابق
تیــم ملــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال که
چــه موضوعــی باعــث میشــود تــا در
اکثــر مناطــق محــروم حضــور یابــد،
بیــان داشــت« :یک قهرمــان ملی باید
مســئولیت اجتماعــیاش را انجــام
دهد .قهرمانان ملی چند ســال حضور
در ورزش را بــا هزینــه همیــن مــردم
گذراندهانــد و همین مــردم هزینههای

مــا را تأمین کردند؛ حاال نوبت ماســت
که کنار این مردم باشــیم و دستشــان
را بگیریم».
قهرمــان ســابق کشــتی آزاد ادامــه
داد« :ایــن مســئولیت برگــردن تمامی
ورزشــکاران اســت و حــاال برخیهــا بــه
آن اهمیــت نمیدهنــد و برخــی دیگر
انجام میدهند .انجام مســئولیتهای
اجتماعــی موضوعــی اســت کــه بایــد
در میــان ورزشــکاران جــا بیفتــد و
فرهنگســازی شــود .وظیفــه مــا ایــن
اســت تــا گوشــهای از دغدغههــای هم

میهنانمــان را برطــرف کنیــم .چــون
قهرمــان ملــی شــدیم ،نبایــد مغــرور
شویم و باید در کنار مردم باشیم همان
گونه که مردم ما را تشویق کردند و برای
ما هورا کشیدند ».رحیمی بیان داشت:
«کســانی که دوران قهرمانیشان تمام
شده ،باید دغدغههای اجتماعی داشته
باشــند و مســئولیت اجتماعیشــان را
بــه درســتی انجــام دهنــد .متأســفانه
ورزشــکاران زیــادی نیســتند کــه چنین
عقیــدهای دارند و بایــد این فرهنگ جا
بیفتد» .

بررسی بازیهای روز اول هفته بیست و هفتم لیگ برتر

تساوی با داوریهای پر سروصدا

گروهورزشــی /هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر
در حالی جمعه شــب برگزار شــد که  3دیدار به تســاوی
انجامیــد و تنها یک مســابقه برنده داشــت .در ورزشــگاه
یــادگار امــام(ره) تبریــز ،دیــدار تراکتور و پیکان با تســاوی
بــدون گل بــه پایان رســید .نتیجهای که ســودی بــرای دو
تیم نداشــت .چرا که تراکتور برای کســب سهمیه و نایب
قهرمانی لیگ تالش میکند 2 ،امتیاز خانگی را از دست
داد .در ســمت دیگــر ،پیکان هــم که در قعر جــدول و در
آستانه سقوط است ،تنها به کسب یک امتیاز بسنده کرد.
در دقیقــه  66این دیدار ،عبداهلل ویســی ســرمربی پیکان
بــه خاطــر اعتــراض بــه داوری ،کارت زرد گرفــت ولی در
ادامه بهدلیل تشدید اعتراضاش با کارت قرمز مستقیم
رضا کرمانشــاهی مواجه شــد .ویســی که فشــار زیــادی را
برای دســتیابی به امتیازات الزم و بقای پیکان پشــت سر
میگذارد ،فعالً از سوی حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل
باشــگاه ممنوع المصاحبه شــده تا با دوری از حواشــی و
تمرکز باال ،کار را برای ادامه لیگ دنبال کند .در دقیقه 88
این مسابقه هم ارسال زیبای احسان حاجصفی از سمت
چپ زمین با ضربه ســر میثم تیموری وارد دروازه پیکان
شد ولی کمک داور دوم این گل را مردود اعالم کرد .با این
تساوی تراکتور دومین تساوی و پیکان سومین تساوی پی
در پی خود را بهدست آوردند.
 ëëتوقفذوبآهنونارضایتیازداوری
ذوب آهن و نفت مســجد ســلیمان هم در ورزشــگاه
فوالدشــهر اصفهــان بــه تســاوی  1-1رضایت دادنــد .در
دقیقــه  26این دیدار ،پشــت خط دفاعــی و در موقعیتی
مشــکوک به آفســاید ،توپ به حســین ابراهیمی رسید و
ایــن بازیکن هم با یک ضربه زیبای بیرون پا ،دروازه را باز
کرد تا پس از گلزنی به پرســپولیس در بازی قبل تیمش،
در ایــن بازی هم موفق به گلزنی شــده باشــد .این گل در

شرایطی به ثمر رسید که پس از آن و در شرایطی که کمک
داور کولینگ بریک (استراحت 3دقیقهای بین نیمه اول)
را اعــام کــرده بــود ،تیــم داوری در حــال بحــث در مورد
ایــن صحنه و درســتی یا نادرســتی آن بــود .در دقیقه 50
هم ضربه ایوان مارکوویچ توســط دفاع و دروازهبان نفت
برگشــت داده شد ولی مســعود ابراهیمزاده مدافع ذوب
آهــن با یک ضربــه بغل پا گل تســاوی را به ثمر رســاند.
در دقیقــه  86هم محمــد نژادمهدی مدافــع ذوبیها از
ســوی اشکان خورشــیدی داور مســابقه اخراج شد تا تیم
اصفهانــی  10نفره بازی را به پایان برســاند .این در حالی
اســت که آخریــن دیــدار ذوب آهن در فوالدشــهر مقابل
ماشینســازی نیــز جنجالهــای داوری زیــادی داشــت و
در ایــن شــرایط که ذوب آهن هنوز بــه بقای خود در لیگ
برتــر مطمئن نیســت ،لــوکا بوناچیچ ســرمربی این تیم
گفت« :من  16 ،15سال است که در ایران هستم 3 .بازی
حساس را برای تیم میزبان طوری قضاوت کردهاند که ما
متضرر مطلق بودهایم .من 30ســال اســت که مربیگری
میکنم و این صحنهها را ندیدهام ».با این نتیجه ،دو تیم
برای ســومین بــازی پیاپی از رســیدن به پیــروزی محروم
ماندند و نفت هم رکورد تســاوی خود در لیگ نوزدهم را
به  16تساوی ارتقا داد.
ëëسایپابردوامیدوارشد
ســایپا در ورزشــگاه شهید دســتگردی تهران در حالی
 0-1ماشینســازی را شکســت داد که دقیقــه  ،۸۷بعد از
پرتــاب اوت بلنــد و طی رفت و برگشــت چند بــاره توپ،
آرمیــن ســهرابیان مدافــع این تیم ضربــه نهایــی را زد و
تیمش را به گل پیروزی رساند .این مدافع سابق استقالل،
 3هفتــه قبل هم توانســته بــود در دقیقه  97برای ســایپا
در مشــهد گلزنــی کند و یک امتیــاز حســاس را از دیدار با
شــهرخودرو برای تیمش به دســت آورد .او این بار با گل

3امتیازیاش سایپا را از منطقه خطر فراری داد .شاگردان
ابراهیــم صادقی ،ایــن برد را پس از  5تســاوی پیاپی و در
واقــع بعــد از  8هفته نبردن بهدســت آوردند تــا در پایان
بازی به خاطر افزایش شانسشان برای بقا جشن بگیرند.
البته این برد در حالی کسب شد که سید ابوالفضل جاللی
کــه کارت زرد اول را دریافــت کــرده بــود ،کارت زرد دوم را
هم بــا بیاحتیاطی از محمدحســین زاهدیفــر گرفت و
تیمــش را  ۱۰نفره کرد .موضوعــی که عصبانیت ابراهیم
صادقی سرمربی سایپا را نیز در پی داشت ولی این اخراج
در نهایت به ضرر نارنجیپوشان نشد .ماشینسازی هم
دومین شکســت متوالی خــود را با هومن افاضلی تجربه
کرد تا وضعیت بدی را تجربه کند .این تیم در نیم فصل
دوم تنها یک برد کسب کرده است.
ëëفرارنفتباپنالتیآلکثیر
در ورزشــگاه تختی آبــادان هم بــازی صنعت نفت و
شــهرخودرو با تساوی  1-1خاتمه یافت .در دقیقه  81این
مســابقه ،محمد قاضی مشــهدیها را پیش انداخت اما
در حالــی که بازی رو به پایــان بود ،اعالم ضربه پنالتی در
دقیقه  92به ســود صنعت نفت از سوی امیر عرببراقی
داور بازی باعث شد تا عیسی آل کثیر پشت توپ بایستد
و خالف جهت حرکت ســید مهدی رحمتــی توپ را وارد
دروازه شــهر خــودرو کنــد تــا به ماننــد بازی رفــت گلزنی
کــرده باشــد .آل کثیــر پــس از  168روز گل زد و در جــدول
گلزنان  11گله شــد .شاگردان سهراب بختیاریزاده با این
تساوی ،شانس خود را برای کسب سهمیه کمتر از گذشته
میبیننــد .گفتنی اســت پــس از این بــازی ،بهنام ســراج
ســرمربی نفــت دچار حالت تهــوع ،ســردرد و گرمازدگی
شده و برای مداوا به بیمارستان رفت و تحت نظر پزشکان
در اتاق آی سی یو بود ولی خوشبختانه دیروز صبح با بهتر
شدن حالش مرخص شد.

مراقب اخالل در نظام درمانی باشیم
ادامــه از صفحــه اول  /قــرار بــود ما بــه خاطــر محرومیّت
از دیــدار مــردم ،بــه جای ایــن دیــداری کــه االن داریم ،با
خدمتگزاران وادی سالمت و کمک مؤمنانه و مانند اینها
دیدار داشــته باشــیم؛ دیدار تصویری ،که تعــدادی از آنها
طبعــاً در یــک جایی باید جمع میشــدند .بعد گفتند که
مصّوب ه ســتاد ملّی مقابله با کرونا این است که بیش از 10
نفر جمع نشوند ،آن را هم ما تعطیل کردیم به خاطر این
و تبدیل شد به این دیدار امروز که به شکل دورادور با شما
مردم عزیز صحبت میکنیم».
روشــن اســت که مخاطب این ســخن چه کسانی هستند.
کسانی که به ظاهر ادعای عالقهمندی به والیت و رهروی
از مواضــع ایشــان را دارند ،چــرا باید هر روز که مســألهای
در بــاره محدودیت تجمعــات مذهبی و مناســکی پیش
میآید ،کسانی میداندار شوند و دستور رفع محدودیتها
را بدهند و به طور ضمنی مدعی شوند که آماده مردن در
راه مقابله با این محدودیتها هستند یا آن دیگری مدعی
وجه تقویتکنندگی اینگونه مراسم در برابر کرونا شود!! و

کل مدیریــت مبــارزه با کرونا را در فشــار و وضعیت روانی
و تصمیمگیــری بدی قــرار دهند .حتی بــرای کادر درمان
مشــکالتی را ایجاد کرده و توان جســم و روح آنان را گرفته
است  .هنگامی که رهبری نظام به وضوح ماسک میزنند
و مقررات را رعایت میکند ،معنایش روشن است .یعنی
اینکه اوالً باید به دســتورات کارشناســان احترام گذاشــت
و دوم اینکــه ویــروس مســلمان و غیرمســلمان ،مؤمن و
غیرمؤمــن نمیشناســد.البته اینها هیچ تنافــری با دعا و
انجــام شــعائر دینی و ...نــدارد ،ولی بیمباالتــی کردن در
اجرای نظرات کارشناسی خالف مسلم عقل سلیم است
و هر چه خالف عقل ســلیم باشد ،به طور طبیعی خالف
فطــرت و دین نیز هســت .به عالوه اگر کســی هــم اختیار
خودش را داشــته باشــد( ،بر فرض) اختیــار ندارد که حق
دیگران را ضایع کند .بسیاری از ما که رفتار خطرناک پیشه
میکنیــم ،نه تنها خــود را در معرض خطر قرار میدهیم
بلکه و مهمتر از آن این اســت که دیگــران را در خطر قرار
میدهیم .شــاید یک جوان  30ســاله خطــری او را تهدید

نکنــد .هر چند این روزها اخبار ناخوشــایندی از خطرناک
بودن ویروس برای جوانان نیز منتشر میشود ،ولی حتی
اگــر برای او خطرناک هم نباشــد ،برای پــدر و مادرش که
خطــر دارد .مگر نه اینکه رکن اساســی در اخالق اســامی
رعایــت پدر و مادر اســت ،آیا ما مجاز هســتیم کــه خود را
در وضعیتی قرار دهیم که احتمال ســرایت بیماری را به
بزرگان خود افزایش دهیم؟
ایــن نــوع مخالفتها و بــی توجهی به دســتوالعملهای
بهداشتی یکی از دالیل اصلی وضعیت ناخوشایند کرونا
در ایران است .توجه کنیم به این جمله رهبری که اگر شل
بگیریــم ،فاجعه بزرگی رخ خواهد داد .این مســأله جدی
اســت .رفتار دیگران ما را مبتال نخواهــد کرد .این بیماری
آهسته آهسته رشد میکند و میتوان جلوی آن را گرفت،
در حالــی که کووید 19ویروس کشــندهای اســت که فراتر از
اراده فرد او را به سرعت مبتال میکند و اگر تعداد مبتالیان
از حــدی بیشــتر شــد ،کل نظــام درمانــی دچــار اختالل و
بحران خواهد شد.

