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امروز در ورزش

 روح اهلل سیف اللهی، مهاجم مشکی پوشان خراسان 
بعد از فسخ قرارداد با این تیم راهی پارس جنوبی شد.

  علی محســن زاده، دروازه بان سابق تیم های نفت 
تهران و پرسپولیس قراردادش را با شهرداری تبریز 

به ثبت رساند.
 حسین بهرامی  هافبک سابق استقالل خوزستان به 

مشکی پوشان خراسان پیوست.
   محمد غالمی، مهاجم نیم فصــل اول گل گهر با 

باشگاه سپیدرود رشت به توافق رسید.
 احمــد عبــداهلل زاده،  هافبک تیم فوتبــال فوالد 
خوزستان با حضور در باشگاه درخواست جدایی کرد. 
 یک نشریه ترکیه ای مقصد بعدی آرادا توران را تیم 

فوتبال استانبول باشاک ِشهیر معرفی کرد.

تیتربازی

  محسن بنگر، مدافع کهنه کار نفت تهران دیدار 
تیمش برابر پرســپولیس را به دلیل مصدومیت از 

دست داد.
  ایگور کوالکوویچ، ســرمربی تیم ملی والیبال 
ایران بامداد ۲۴دی ماه بعد از چند مرخصی به تهران 

می آید.
  رئیس فدراسیون قایقرانی برای مذاکره با مربی 

خارجی رویینگ راهی چین شد.
  رئیس جمهوری روســیه قوانیــن جدید ضد 
دوپینگ را برای این کشــور امضا کرد و همچنین 
دستور ساخت آزمایشگاهی در دانشگاه لومونوسف 

مسکو را داد.
   در ادامه روند ثبت نام برای حضور در انتخابات 
کمیته ملی المپیک احمد ضیایی، محمود مشحون، 

طاهره طاهریان و مسعود خلیلی ثبت نام کردند.
  در نخســتین دیدار هفتــه پانزدهم لیگ برتر 
والیبال تیم بانک سرمایه موفق شد با نتیجه سه بر 
یک خاتم اردکان را از پیش رو بردارد و به صدرنشینی 

در این فصل ادامه دهد.
    شهاب گردان، دروازه بان تیم فوتبال پدیده به 
دلیل مصدومیت طی ۴ هفته آینده نمی تواند تیمش 

را همراهی کند.  

شانس به کشتی آزاد ایران رو کرد| درحالی 
 که تیم ملی کشتی آزاد ایران با قرارگرفتن در رده نهم 
مســابقات جهانی ۲017 در پاریس فرانسه شانس 
حضور در جام جهانی ۲018 را از دســت داده بود، 
اخیرا اتفاقات دیگری رخ داده که باعث شده شانس 
به آزادکاران ایرانی رو کند. طبق نامه ای که از سوی 
اتحادیه جهانی کشتی به فدراسیون ایران رسیده، 
تیم ملی کشتی آزاد ایران برای حضور در جام جهانی 
۲018 دعوت شــده است. مســابقات جام جهانی 
کشتی آزاد با حضور 8 تیم برتر جهان در فروردین ماه 

سال ۹7 در آمریکا برگزار می شود.
مس در یک قدمی قهرمانی لیگ فوتسال|  
هفته بیست وپنجم و ماقبل پایانی لیگ برتر فوتسال 
امروز )پنجشنبه( برگزار می شود و در مهمترین بازی، 
گیتی پســند اصفهان میزبان مس ســونگون است. 
گیتی پسند که هفته قبل با شکست مقابل فرش  آرا، 
شانس قهرمانی را از دست داد، برای کسب مقام نایب 
قهرمانی می جنگد. اما مس برای رسیدن به جام، تنها 
به یک امتیاز از دو بازی باقیمانده نیاز دارد. حمید بی غم 
سرمربی مس اعالم کرده، برای بازی آخر با »شهروند« 
برنامه ریزی کرده و نمی خواهد مقابل گیتی پسند به 
آب و آتش بزند. از همیــن رو بازیکنان دوکارته مس 

مقابل گیتی پسند به میدان نخواهند رفت.
سنگ نورد ایرانی در آستانه رکوردی رویایی| 
اتحادیه بازی های جهانی، ورزشکار برتر  سال ۲017 
را از میان برترین های مســابقات ۲017 لهستان و 
به انتخاب کاربران خود معرفــی خواهد کرد. براین 
اســاس، رضا علیپور برترین ورزشکار مرد در دومین 
شــب بازی های جهانی که با کسب نخستین مدال 
طالی ایران در این بازی ها عنوان برترین ورزشــکار 
ماده ســرعت ســنگ نوردی را به خــود اختصاص 
داد، در میان کاندیداهای ورزشــکار برتر این دوره از 
رقابت ها قرار دارد. علیپــور در این باره گفت: »از این 
موضوع خیلی خوشحالم و انتخاب شدنم مسئولیتم 
را سنگین تر می کند. غیر از من، ۹نفر دیگر هستند 
که با توجه به رکوردی که دارم، شانسم زیاد است.«
استارت زنان کشــتی گیر زیرنظر مربی 
اوکراینی| اردوی تیم ملی کشتی کالسیک بانوان 
روزهای ۴ تا 13 بهمن ماه و در اصفهان نخســتین 
اردوی تیم ملی کشــتی کالســیک بانوان برگزار 
می شود. فدراسیون کشتی نفرات دعوت شده به اردو 
را رسانه ای و اعالم کرد، برای نخستین بار آنا واسلینکو 
سرمربی اوکراینی هدایت زنان کشتی گیر ایران را 

برعهده خواهد گرفت.

خارج از گود  

مهــدی تــاج، رئیــس 
فوتبال:  فدراســیون 
کرانچار باید مثل همه مربیان 
باشــگاهی از فدراســیون 

پیــروی کنــد/ از همکاری 
برانکو با تیم ملی ممنونم و همه 

مربیان باید مثل او باشند/ همه کشور حواسش به 
جام جهانی است/ لغو قرارداد با آدیداس ممکن نبود/ 

قرارداد ما با این شرکت معقول و به صرفه است

فراز کمالوند، سرمربی صنعت 
نفت: صنعت نفــت به  خاطر 

شده  بیچاره  پرســپولیس 
اســت/ ما بــه خاطــر تیم 
پرسپولیس و منافع ملی هیچ 

اعتراضی به تعویق مسابقه مان 
با این تیم در لیگ برتر نداشتیم/ 

حرف های برانکــو درباره تعویق بازی اســتقالل و 
صنعت نفت منصفانه نیســت/ به  خاطــر بازی با 
پرسپولیس در نیم فصل به همین خاطر نه تعطیالتی 

داشتیم و نه توانستیم بدنسازی خوبی انجام دهیم

مشاور  آصفی،  حمیدرضا 
امور بین الملل فدراسیون 
برگــزاری  در  فوتبــال: 
بازی هــای تدارکاتی برای 
تیم ملی هیچ مانع سیاســی 

نداریــم/ تــالش می کنیم که 
مشکل ایرانیان عزیز داخل کشور که کارت اعتباری 
ندارند، حل شود تا بلیت های جام جهانی را بخرند/ 
فدراسیون از ظرفیت خود و دوستان وزارت خارجه 

برای بازی های دوستانه استفاده می کند

سرمربی  افاضلی،  هومن 
دوســت  تهــران:  نفت 
دارم برانکــو را ســورپرایز 
کنــم/ می خواهیم نشــان 

دهیم کــه از 5روز قبل بهتر 
شده ایم/ از بازیکنان نفت توقع دارم 

مقابل پرسپولیس مردانه بازی کنند/ من مغز متفکر 
برانکو نیستم، چون خودش مغز متفکر فوتبال است

تریبون

 ضایعه نخاعی
 برای کشتی گیر نوجوان

امیررضا ساالری کشتی گیر 
نوجوان سیستان وبلوچستانی 
در حادثه ای هنگام تمرین، 
دچار ضایعه نخاعی شــده 
اســت. جزییاتــی از ایــن 
حادثه به بیــرون درز نکرده اما 
تصاویری از این نوجوان کشــتی گیر 
در بیمارستان منتشر شده که نشان می دهد وضع 
جالبی ندارد. دیروز رسول خادم، رئیس فدراسیون 
کشــتی در نامه ای به حمید بنی تمیم نایب رئیس 
فدراسیون خواستار پیگیری فوری حادثه پیش آمده 
برای کشتی گیر سیستان وبلوچستانی شد. رئیس 
فدراسیون از نایب رئیس فدراسیون کشتی خواسته 
است تا جلســه ای با حضور مســئول کمیسیون 
اخالق و انضباطی، رئیس کمیســیون پزشــکی، 
رئیس هیأت کشتی استان سیستان وبلوچستان، 
رئیس انستیتو کشتی و مربی مربوطه برگزار شده و 
با بررسی مستندات گزارش آن ارایه شود. متاسفانه 
اخیرا یکی دیگر از کشتی گیران نوجوان که سابقه 
حضور در تیم ملی را هم داشــت، به دلیل سرطان 
درگذشت و این ضایعه نخاعی برای نوجوانی که در 
سیستان وبلوچستان در طول یک هفته دومین خبر 
تلخی است که به گوش اهالی کشتی می رسد. باید 
دید مصدومیت این کشتی گیر نوجوان در چه حدی 
بوده و آیا ضایعه نخاعی او قابل برگشت هست یا خیر. 
به  هرحال فدراسیون وارد عمل شده و باید به  زودی 

منتظر شنیدن اخبار جدید در این خصوص باشیم. 

چهره روز

شهروند|  هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال درحالی 
برگزار می شــود که ملی پوشــان باید بعد از پایان 
دیدارهای باشگاهی برای ریکاوری به اردوی تیم ملی 
بروند. این موضوع قطعا باعث می شود ملی پوشان با 
انگیزه بیشتری در تیم های باشگاهی خود بدرخشند 

تا آماده تر از همیشه مقابل کی روش قرار بگیرند.
پرسپولیس- نفت؛ دیدار دوستان قدیمی

پرســپولیس بعــد از پیــروزی بــزرگ مقابل 
تراکتورســازی برای دومیــن بازی پــی درپی در 
ورزشگاه آزادی میزبان اســت. شاگردان برانکو فردا 
به مصاف تیمــی می روند که رکــوردی عجیب در 
فوتبال ایران از خود به جای گذاشته است. نفتی ها 
چهارمین سرمربی خود در فصل اخیر را روی نیمکت 
نشــانده اند و با هومن افاضلی به مصاف پرسپولیس 
می روند. افاضلی که سابقه رفاقتی طوالنی با برانکو 
دارد، تفکــرات او را به خوبی می شناســد و امیدوار 
است بتواند نخســتین پیروزی خود را در روزی که 

برای نخستین بار روی نیمکت نفت نشسته، به دست 
بیاورد. افاضلی که سال ها به عنوان مغز متفکر برانکو 
از او یاد می شد، حاال باید مقابل استادش قرار بگیرد. 
قطعا هیچ کس به اندازه افاضلی تفکر و ایده های برانکو 
را نمی شناسد و شاید به همین خاطر است که برانکو 
تأکید کرده، از نفت و افاضلی می ترسد. اگرچه تقابل 
پرســپولیس و نفت دیدار غنی و فقیر است اما این 
موضوع چیزی از جذابیت های این بازی کم نمی کند. 
پرسپولیس در صدر جدول جوالن می دهد و نفت با 
13 امتیاز در قعر جدول دست وپا می زند و با تغییرات 
هر روزه به دنبال این است که بلکه راه حلی برای بقا 
در لیگ پیدا کند. پرسپولیس هم که با تیم های دوم 
و ســوم ۹ و 10 امتیاز فاصله دارد، با پیروزی در این 

دیدار می تواند فاصله اش را با تیم های تعقیب کننده 
افزایش دهد.

تراکتور- استقالل؛ شام آخر یحیی؟
وینفرد شــفر به تدریج توانست اســتقالل را با 
روزهای خوب آشتی دهد. سرمربی آلمانی استقالل 
با تغییرات خود و نظمی که به تیمش تزریق کرد، این 
تیم را به رده پنجم جدول رساند. آبی ها برای نیم فصل 
دوم 6 بازی خارج از خانه دارند که یکی از دشوارترین 
این بازی ها فردا برگزار می شود. آنها مقابل تراکتوری 
به میدان می روند که هفته پیش شکست بدی مقابل 
پرسپولیس خورد و حاال انگیزه زیادی برای جبران آن 
باخت مقابل استقالل دارد. این بازی می تواند برای 
یحیی گل محمدی بازی مرگ و زندگی باشد؛ چراکه 

بعد از اتفاقات دیدار با پرسپولیس و درگیری لفظی که 
بین او و آجورلو رقم خورد، شکست مقابل استقالل 
ممکن است آخرین حضور او روی نیمکت تراکتور 
باشد. البته شنیده می شود خود یحیی هم در صورت 
پیروزی مقابل استقالل ممکن است از سرمربیگری 
تراکتور استعفا دهد، به همین دلیل این بازی تأثیر 

زیادی در سرنوشت گل محمدی داشته باشد.
برنامه هفته هجدهم

پنجشــنبه 14 دی: فــوالد- ســیاه جامگان 
ســپاهان  پارس جنوبــی-  )ســاعت15:00(/ 

)ساعت15:00(
جمعــه 15 دی: تراکتورســازی- اســتقالل 
نفــت  پدیده-صنعــت  )ســاعت1۴:30(/ 
)ساعت1۴:30(/ ذوب آهن- پیکان )ساعت15:00(/ 
ســپیدرود- گسترش)15:000ســاعت(/ سایپا- 
استقالل خوزستان )ساعت 16:30(/ پرسپولیس- 

نفت )ساعت16:30(

هفته هجدهم لیگ برتر امروز و فردا برگزار می شود

شیشه عمر یحیی در دست شفر

شــهروند| با این که مســئوالن ورزش کشور هم 
بارها به اهمیت ورزش های پایه یعنی شنا، دوومیدانی 
و ژیمناســتیک اعتــراف کرده اند اما باز هم شــاهد 
کمبودهای فراوانی در این رشــته ها هستیم. شناگران 
این روزها با اتفاقات عجیب و غریبی روبه رو می شوند که 
باعث شده صدای اعتراض ملی پوشان و حتی سرمربی 
تیم ملی بلند شــود. صحبت هایی که اهالی شنا درباره 
وضع اردوهای تیم ملی بیان کرده اند، شاید تلنگر جدی 

برای مسئوالن باشد. 
نداشتن استخر استاندارد

چند روز قبــل وقتی انتخابات فدراســیون شــنا 
برگزار می شد، خیلی از روســای هیأت های استانی از 
معاون وزیر ورزش درخواســت کردند تا وعده ساختن 
اســتخرهای قهرمانی در شــهرهای مختلف عملی 
شــود. با این که داورزنی وعده هایی به اعضای مجمع 
فدراسیون شنا داد؛ صحبت های اخیر سرمربی تیم ملی 
شنا نشان می دهد که حتی در تهران هم امکانات الزم 
برای برگزاری اردوهای تیم ملی فراهم نیست. خشایار 
حضرتی با اشــاره به نداشتن اســتخرهای استاندارد 
می گوید: »در 50متر مشــکلی نداریم؛ اما در مسافت 
۲5متر استخری وجود ندارد. در بازی های کشورهای 
اسالمی روی همین مســأله دچار مشکل شدیم. ریتم 
شناگران دچار ایراد شد و یک مدال را به همین راحتی 
از دست دادیم.« سروش قندچی یکی از ملی پوشان شنا 
نیز، می گوید: »متاســفانه امکانات در حد صفر است. 
حداقل ها را هــم نداریم. وقتی می خواهیم مســافت 
۲5متر تمرین داشته باشیم، مجبوریم در عرض استخر 

آزادی شنا کنیم.« 
تیم ملی یک سانس اختصاصی هم ندارد!

یکی از نــکات عجیب دربــاره برگــزاری اردوهای 
تیم ملی شــنا، تمرین ملی پوشان در اســتخر آزادی 
همزمان با برپایی کالس های آموزشــی است. در واقع 
هنگامی که ملی پوشــان در مجهزترین استخر ایران 
تمرین می کنند، افــرادی را کنار خود می بینند که در 
کالس های آموزشی ثبت نام کردند و سروصدای زیادی 
هم به پا می کنند. عجیب است که برنامه ریزی حداقل 
طوری صــورت نمی گیرد که تیم ملی برای ۲ســاعت 
در روز به صورت اختصاصی در اســتخر تمرین کند و 
ملی پوشان با تمرکز باال و در فضایی آرام به نکات فنی 
که مربیان می گویند، گوش فرا دهند. مهدی انصاری، 
ملی پوش شــنا با انتقاد از این اتفاق می گوید: »سانس 

تیم ملی باید جدا از ســانس های آموزشی باشد، چون 
سروصدا باعث می شود حتی صحبت های همدیگر را 

نشنویم.«
انتقادات کاپیتان تیم ملی

جمال چاووشــی فر، کاپیتان تیم ملی شــنا درباره 
مشــکالتی که ملی پوشــان با آن دســت وپنجه نرم 
می کنند، به »شــهروند« می گوید: »مــا فقط حداقل 
امکانات یعنی یک اســتخر داریم که درون آن شــنا 
می کنیم، وگرنه سایر امکاناتی که کشورهای دیگر در 
اختیار دارند و با آن به موفقیت می رسند،  در اختیار ما 
نیست. اگر واقعا از شنا انتظار مدال گرفتن دارند، باید به 
ما توجه کنند. اگر هــم در داخل ایران چنین امکاناتی 
فراهم نیست، باید به مســابقات مختلف و کمپ های 
طوالنی مدت در خارج از کشــور برویم. بدون این که با 
حریف تمرینی و صرفا بــا تمرین کردن در یک محیط 
بسته که نمی توانیم پیشــرفت کنیم. برخالف ادعای 
برخی افراد استعداد شــناگران ایرانی باالست اما باید 
روی آنها کار شــود تــا موفق شــوند.« وی همچنین 
می افزاید: »ما کمترین امکانات را هم نداریم و حتی در 
اســتخر آزادی الین های استانداردی وجود ندارد. مگر 
می شود وقتی تیم ملی در استخر تمرین دارد، بقیه هم 
در کنار ما تمرین و سروصدا کنند؟ جالب است که بقیه 
طلبکار هم هستند و می گویند چرا به تیم ملی ۴ خط 
می دهید اما ما ۲ خط داریم! این صحبت ها هم خنده دار 
و هم تأسفبار است. مربی در آن فضا می تواند چیزی را 

به ملی پوشان منتقل کند؟«
به ورزش پایه بها دادیم؟

حتما نام مایــکل فلپس را شــنیده اید که در چند 
دوره المپیک توانسته برای آمریکا نزدیک به 30مدال 
کسب کند. شنا با این پتانسیل در بازی های المپیک و 
آسیایی و جدا از آن به عنوان یک ورزش پایه مورد توجه 
قرار نمی گیرد و حتی فرصتی برای این که ملی پوشان 
تمرینات خود را به صورت اختصاصی در یک فضای آرام 
برگزار کنند، وجود ندارد! برخی انتقادات به فدراسیون 
وارد اســت که می تواند امکانات بهتری را فراهم کند تا 
ملی پوشان بدون دغدغه باشند و البته برخی اتفاقات هم 
از دست فدراسیون خارج است. این که در سراسر کشور 
فقط چند استان دارای استخر قهرمانی هستند و سایر 
استعدادها نمی دانند کجا باید شکوفا شوند. باید امیدوار 
بود در دوره جدید ریاســت رضوانی در فدراسیون شنا 

بیش  از پیش به این رشته پرمدال توجه شود. 

شهروند|  آژانس جهانی ضددوپینگ)وادا( در لیست 
مواد ممنوعه برای ورزشکاران در  سال ۲018 تغییراتی به 
وجود آورده است. درحالی  که هر سال سختگیری برای 
ورزشکاران تمامی رشته ها بیشتر می شود، امسال وادا 
قوانین سختگیرانه ای در نظر نگرفته و حتی ممنوعیت 

چند ماده را هم برای ورزشکاران برداشته است.
فرصت 3ماهه به ورزشکاران

درحالی که فهرست مواد و روش های ممنوعه در  سال 
۲018 به تازگی از ســوی وادا به  صورت رسمی منتشر 
شده و قرار است از ابتدای ژانویه  سال جاری میالدی اجرا 
شود. این فهرست از چند ماه قبل به کشورهای مختلف 
ابالغ شده تا ورزشکاران سراسر جهان فرصت کافی برای 
مطالعه قوانین جدید داشته باشند. طبق اعالم کریگ 
ریدی، رئیس آژانس جهانی ضددوپینگ ۲۴ سپتامبر 
)۲مهرماه ۹6( قوانین جدید در وادا به تصویب رســیده 
است: »به طور ساالنه، این لیست سه ماه قبل از تأییدیه 
منتشر می شود، به طوری که تمام سهامداران- به ویژه 
ورزشکاران و همراهان آنها-زمان کافی برای شناختن 
سند و تغییرات آن داشته باشند. این بسیار حیاتی است 
که همه ورزشکاران و همراهان زمان الزم برای مشورت را 
دارند و اگر آنها شک و تردیدی در مورد وضع یک ماده یا 
روش دارند، آنها با سازمان های ضددوپینگ خود تماس 

می گیرند.«
الکل آزاد شد!

یکی از اتفاقات جالب و قابل توجه در لیســت جدید 
مواد ممنوعه آژانس جهانی ضددوپینگ حذف شــدن 
الکل در  ســال ۲018 است. به گفته مســئوالن، وادا 
طبق بررســی های صــورت گرفته، الکل از لیســت 
مواد ممنوعه خارج شــده و هر ورزشــکاری در صورت 
استفاده از الکل هم دوپینگی شناخته نمی شود. البته 
حذف الکل استثناهایی هم دارد؛ در ۴ رشته همچنان 
اســتفاده از الکل برای ورزشــکاران ممنوع به حساب 
می آید. فدراسیون های ورزش های هوایی، اتومبیلرانی، 
تیروکمان و پاوربوت می توانند محدودیت مصرف الکلی 
را اعمال کنند. با این حال، آزادشــدن الکل در نوع خود 
عجیب به حساب می آید،  درحالی  که در سال های قبلی 
کارشناسان به نتیجه رسیده بودند این ماده در لیست 

مواد ممنوعه قرار بگیرد. 
کدام داروها حذف و اضافه شدند؟

طبــق تغییــرات جدید، میــزان مصــرف جهانی 
ســالبوتامول )یــک داروی انــرژی زا( نبایــد بیش از 

800میکروگرم در 1۲ساعت باشد. داروی گلیسرول از 
لیست خارج شده، زیرا تأثیر کم آن بر حجم پالسمای 
خون ورزشکاران اثبات شــده است. تزریق های وریدی 
بیش از 100میلی لیتر در 1۲ساعت ممنوع است؛ مگر 
این که برای درمان در بیمارســتان، برای عمل جراحی 
و برای بررسی و تشخیص های بالینی انجام شوند. برای 
تزریق مواد ممنوعه حتی اگــر کمتر از 100میلی لیتر 
باشــد، باید ورزشــکار مدرک معافیت پزشــکی ارایه 
دهد. یکی از نکات عجیب در لیست داروهای ممنوعه 
خروج »کانابیدیول« است. این ماده که از گیاه شاهدانه 
استخراج می شود، یک ماده مخدر و روانگردان ضعیف 
به شمار می آید که از لیست داروهای ممنوعه وادا خارج 
شده است. از سوی دیگر، »دیمتیبوتیالمین« یک و سه 
به لیست  اضافه و داروی ملدونیوم در لیست باقی  مانده 
است. همچنین در پایان اعالم شــده که داروهای آسم 
درحال حاضر در مرکز بررسی ها و تغییرات هستند و بعدا 

نتایج آن اعالم خواهد شد. 
مواد ممنوعه چطور انتخاب می شوند؟

شــاید خروج یا اضافه شــدن برخی مواد به لیست 
داروهای ممنوعه که هر ســال دچار تغییراتی می شود، 
با انتقاداتی از سوی ورزشــکاران و کارشناسان روبه رو 
می شــود. اولیویر نیگلی، دبیرکل وادا درباره چگونگی 
تهیه لیست مواد ممنوعه برای  سال ۲018 توضیحاتی 
را ارایه کرده اســت: »ســاالنه، بررسی لیست ممنوعه 
شامل یک پروسه مشورتی بسیار گسترده در طی ۹ماه 
می شود. در بررسی لیست، کارشناسان منابعی همچون 
تحقیقات علمی و پزشــکی و جمــع آوری اطالعات از 
شرکت های حقوقی و داروسازی را پیش می گیرند تا از 
کسانی که سعی در تقلب سیستم دارند، جلوتر بمانند.« 
وی همچنین می افزاید: »فرآیند بازبینی ساالنه لیست 
توسط وادا با نشســت اولیه در ماه ژانویه آغاز می شود 
و با انتشار لیســت به اول اکتبر پایان می یابد. این یک 
فرآیند مشاوره ای ۹ماهه است که شامل اطالعات گروه 
گردآوری فهرست WADA اســت. پس از آن، توسط 
کمیته بهداشت، پزشــکی و تحقیقاتی آژانس بررسی 
می شــود. برای اضافه شــدن یک ماده یا یک روش به 
لیست، باید مشخص شود که آن را مطابق 3 معیار زیر 
است: »1- آن دارای افزایش توانایی یا افزایش عملکرد 
ورزش است. ۲- آن نشــان دهنده خطر واقعی یا بالقوه 
سالمتی برای ورزشکاران اســت. 3- آن روح ورزش را 

نقض می کند.«

شهروند|  چند هفته قبل در روزنامه شهروند در گزارشی به مشکالت 
بی پایان داوران فوتبال ایران اشــاره کرده بودیم. آنها در طول این فصل 
نه تنها دستمزد خود را از فدراسیون فوتبال دریافت نکرده بودند،  بلکه 
حتی به درخواست آنها برای دراختیارگرفتن لباس آستین بلند داوری 
مخصوص فصل ســرما هم مخالفت شــده بود. انتقادها به بی توجهی 
فدراسیون فوتبال به شرایط داوران به قدری زیاد شد که مدیران باالخره 
تا بخشی از مطالبات داوران را پرداخت کردند. اما این اتفاق هم با جنجال 
همراه بود، چون نه از تسویه حســاب کامل خبری بــود و نه از افزایش 

حقوق!
خبری از افزایش حقوق نبود

فدراسیون فوتبال 3روز قبل حقوق عقب افتاده داوران لیگ برتری را 
تا هفته دهم مسابقات به آنها پرداخت کرد. در سال های اخیر بحث های 
زیادی دربــاره افزایش 30 درصدی حقوق داوران مطرح شــده بود که 
هیچ وقت اجرایی نمی شد. مسئوالن فوتبال اما امسال در توجیه علت 
تأخیر در پرداخت دســتمزدها اعالم کرده بودند که با تصویب افزایش 
حقوق داوران پول آنها را با مبلغ جدید به حساب شان واریز خواهند کرد. 

منتهی وقتی داوران لیگ برتری مبلغ واریزی فدراسیون به حساب های 
خود را بررســی کردند، متوجه شــدند که از افزایش حق الزحمه اصال 
خبری نیست و این موضوع ناراحتی های بسیار زیادی را به دنبال داشت. 
به ویژه این که داوران چندین هفته است از مسئوالن با فرارسیدن فصل 
سرما خواسته بودند که لباس های آســتین بلند داوری در اختیار آنها 
بگذارند که تاکنون به این درخواســت هم رســیدگی نشده است و به 

داوران اعالم شده از همان لباس های فصل قبل خود استفاده کنند.
داوران چقدر می گیرند

شاید جالب باشد که بدانید حقوق داوران لیگ برتری برای قضاوت 
هر مسابقه در فوتبال ایران 650 هزار تومان است که با کسر مالیات رقم 
پرداختی از سوی فدراســیون به 585 هزار تومان می رسد. با افزایش 
30 درصدی حدود مبلغ 1۹5 هزار تومان هــم به میزان حقوق اضافه 
می شد و دریافتی آنها برای قضاوت هر دیدار بدون کسر مالیات به عدد 

8۴5 هزار تومان می رسید. منتهی همان طور که اشاره شد، با وجود اعالم 
رســمی تصویب این افزایش حقوق،  بخش مالی فدراسیون مطالبات 
داوران را تا پایان هفته دهم براساس همان رقم 650 هزار تومان دستمزد 
قبلی پرداخت کرد. البته مسئوالن اعالم کرده اند؛ به  زودی بخش دیگری 
از مطالبات داوران پرداخت می شود که در آن افزایش حقوق وعده داده 

شده هم پرداخت می شود.
توجیه عجیب تاج

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم که معموال هیچ انتقادی را 
به عملکرد خود و سیستم تحت مدیریتش وارد نمی داند، روز گذشته 
درجمع خبرنگاران درباره بحران حقوق داوران این توضیحات عجیب و 
غریب را ارایه داد و گفت: »بخش عمده حقوق داوران پرداخت شده و قرار 
است باقیمانده آن هم به  زودی پرداخت شود.« تاج درباره بحث گالیه 
داوران از نداشتن لباس آستین بلند هم گفت: »این قضیه مثل داستان 
سیب زمینی خوردن داوران است، آن موقع یک سری می گفتند داوران 
سیب زمینی خوردند و یک سری می گفتند اولویه خوردند. شاید مردم 

هم مورد پسندشان نباشد که این موضوعات مطرح شود«.

پرداخت حقوق معوقه داوران فوتبال تا هفته دهم بدون افزایش

پول نمی دادند، بهتر بود!

ملی پوشان شنا یک استخر اختصاصی هم برای تمرین ندارند!

شیرجه های پوچ
 کاپیتان تیم ملی شنا در گفت وگو با »شهروند«: وضع ما خنده دار و تأسفبار است

انتشار لیست داروهای ممنوعه برای ورزشکاران در  سال 2018

الکل و یک ماده مخدر آزاد شد!
 دبیرکل وادا: این لیست با تحقیقات کارشناسی و علمی استخراج شده است

توییت ورزشی

کاربران توییتر در واکنش به برخی اتفاقات 
روز ورزش توییت های جالبی مخابره کردند. 

برخی از این جمالت را بخوانید:    
 قطر کتابی که باید امتحــان بدم، از 
قطر دستیار واقعا چاق شفر تو استقالل 

بیشتره!
 بابا وسط فوتبال پیام ندید و زنگ نزنید! 
شاید ما رومون نشه بهتون بگیم فوتبال از 

شما برامون مهمتره.
 تو زندگی مث من ســیتی گواردیوال 
باشید! خودتونو بکشــید باال و از همه 

فاصله بگیرید.
 روحانی گفته اعتراض حق مردمه ولی! 
راه اعتراض، اعتراض نیســت! قشنگ 
معلومه متن ســخنرانیش رو خیاباني 

نوشته.
 یعنی نمیشه این زندگی توش همه چی 
با هم درست باشه. همه مشکالت رو هم 
که حل می کنی، میای خونه می بینی تیم 

فوتبالت گند زده!
  مربی رک فقط فرگوسن که درباره فیل 
جونز به خبرنگار هــا گفت: ما به حیوانی 

مثل فیل جونز نیاز داریم.
  به طارمی بگیــد آیتم نود درباره علی 
علیپور رو بشینه 100بار ببینه. مخصوصا 
اون جا که گفــت: مهاجمی که مغزش به 

اندازه عضله هاش اکسیژن می سوزونه.
 هیچ  وقت نتونســتم اســم اولگنار 

سولسشر رو درست تلفظ کنم!
 ایران دو تا رئیس جمهوری عوض کرد 
تا مرفاوی تونست حقشــو از استقالل 
بگیره!  واقعیت های تلخ فوتبال ایران رو 

این طوری باید بازگو کنیم.

 نصف بچگیامون تــو گل کوچیک با 
گفتن جمله »شوت نزن، توپ رو بردار تا 

یارکشی کنیم« گذشت.


