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معاون توسعه ورزش قهرمانی :

دارنده  ۲مدال طالی جوانان جهان :

به قهرمانی جهان و المپیک فکر می کنم
«عبــاس فروتــن» آزادکار
وزن  ۹۷کیلوگــرم پــس از
تکــرار دومیــن قهرمانــی در
پیکارهــای جوانــان جهــان
گفــت :هــدف اصلــی مــن
کســب قهرمانــی جهــان و
المپیــک در رده بزرگســاالن اســت.
عبــاس فروتــن آزادکار بابلــی وزن  ۹۷کیلوگــرم جوانــان
ایــران شــب گذشــته موفــق شــد بــرای دومیــن مرتبــه مــدال
طــای جوانــان جهــان را بــه گــردن آویــزد.
وی پــس از اســتراحت در دور نخســت در دور دوم بــا نتیجــه
 ۱۰بــر صفــر «رحمــان روســیدانمو» از چیــن را مغلــوب
کــرد .وی در دور ســوم و در مرحلــه یــک چهــارم نهایــی
مقابــل «یاروســاو اسالویکوســکی» از بــاروس بــا نتیجــه
 ۱۳بــر  ۲پیــروز شــد و بــه مرحلــه نیمــه نهایــی راه یافــت.
فروتــن در ایــن مرحلــه بــا نتیجــه  ۴بــر  ۲از ســد «فیــض اهلل
آکتــورک» از ترکیــه گذشــت و بــه دیــدار فینــال راه یافــت.
وی در مبــارزه پایانــی «یونگــر باســتیدا پومــارس» از کوبــا
را بــا نتیجــه  ۱۰بــر صفــر شکســت داد و بــه مــدال طــا
دســت یافــت.
فروتــن در ایــن خصــوص گفــت :خیلــی خوشــحالم کــه
توانســتم مــدال طــای ســال گذشــته خــود را تکــرار کنــم.
وی در خصــوص مبــارزه حســاس در مرحلــه نیمــه نهایــی
برابــر حریــف تــرک اظهــار داشــت :کشــتی گیــر تــرک در آن
مبــارزه متاســفانه بــا ســر و دســت بــه مــن ضربــه مــی زد و
داوران نیــز در آن مبــارزه کــم لطفــی کردنــد و خوشــبختانه
توانســتم هــم داور و هــم حریفــم را از پیــش رو بــردارم.
فروتــن در خصــوص اینکــه گفتــه مــی شــود ســبک کشــتی
او شــبیه عبــاس جدیــدی از قهرمانــان اســبق کشــتی جهــان
و المپیــک اســت ،یــادآور شــد :هــر کســی نظــری دارد امــا
مــن «عبــاس فروتــن» هســتم و دوســت دارم ماننــد خــودم
کشــتی بگیــرم و هدفــم موفقیــت در میادیــن جهانــی و
المپیــک اســت.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی :

نمیدانم چرا تاج اصرار دارد
ساکت همه جا باشد

رئیــس کمیتــه فنــی و توســعه فوتســال و فوتبــال ســاحلی و
گفــت :نمــی دانــم تــاج چــه فکــری مــی کنــد کــه ایــن همــه
کار را بــر دوش کســی مــی گــذارد کــه کارنامــه ناموفقــی دارد و
اصــرار اینکــه همــه جــا بایــد او باشــد بــرای چیســت؟
بــه گــزارش خبرگــزاری فارس،محمدحســن انصــاری فــرد
رییــس مســتعفی ســازمان لیــگ فوتســال امــروز در برنامــه
ســام صبــح بخیــر شــبکه ســوم حضــور پیــدا کــرد .انصــاری
فــرد در ابتــدا گفــت :از بابــک معصومــی بازیکــن ســابق تیــم
ملــی یــاد میکنــم کــه هشــتمین ســالگرد وفــات او اســت و
مراســم خوبــی در کــرج برگــزار واز خانــواده او دلجویــی شــد،
جــا دارد از علــی کریمــی کــه کمــک هــای شــایانی کــرده بودند
نیــز تشــکر کنــم .وی دربــاره نقــش حضــور محمدرضــا ســاکت
در اســتعفایش توضیــح داد :روز اولــی کــه بــرای فوتســال و
فوتبــال ســاحلی دعــوت شــدم ســال گذشــته بــود و خیلــی هــا
گفتنــد ایــن پســت ویــژه ای بــرای تــو کــه مدیرعامــل راه آهــن
و پرســپولیس بــوده ای نیســت امــا مــن گفتــم دوســت دارم کار
کنــم صحبــت خوبــی هــم بــا آقــای تــاج داشــتم و مــن  7نفــر
از بهتریــن متخصصــان ایــن رشــته را بــه تــاج معرفــی کــردم.
گــروه خیلــی خــوب متخصــص توانمنــد معرفــی و بالفاصلــه
احــکام آنهــا زده شــد و  9 ،8جلســه چالشــی خــوب برگــزار
کردیــم .شــکوری دبیــر کل فدراســیون فوتبــال همیشــه مــی
گفــت کمیتــه فنــی چقــدر دارد خــوب کار مــی کنــد .رییــس
مســتعفی ســازمزان لیــگ فوتســال یــادآور شــد :آقــای کفاشــیان
کــه بازنشســته شــدند بــه مــن پیشــنهاد دادنــد جــای او قــرار
بگیــرم .آقــای تــاج هــم اصــرار داشــتند همــه چیــز فوتســال
در ســازمان فوتســال کشــور خالصــه شــود و مدیریــت بــا مــن
باشــد .امــا ایــن اتفــاق نیفتــاد و مــن هــم اصــراری نداشــتم.

اجاره اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی فاجعه است

محمدرضــا داورزنــی معــاون توســعه ورزش قهرمانــی و
حرفــه ای بــا بیــان اینکــه نقــش محــوری و کلیــدی در
توســعه ورزشــی قهرمانــی بــر عهــده هیــات هــای ورزشــی
اســتان هــا اســت ،بــر لــزوم حمایــت از هیــات هــا از ســوی
ادارات کل اســتانی و ایجــاد بســتر الزم بــرای فعالیــت
هیــات هــا تاکیــد کــرد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت ورزش و جوانــان،
محمدرضــا داورزنــی در نشســت بــا مدیــران کل ورزش
و جوانــان اســتان هــا در هتــل المپیــک تهــران ،اظهــار
داشــت  :نقــش محــوری و کلیــدی در توســعه ورزش
قهرمانــی را هیــات هــای ورزشــی اســتانی بــر عهــده دارند،
بنابرایــن بایــد ادارات کل اســتانی شــرایطی را فراهــم کننــد
کــه هیــات هــا بتواننــد بــه نحــو احســن ایــن فعالیــت را
انجــام دهنــد بطوریکــه مــردم بتواننــد بهتــر ورزش کننــد
و آنهــا هــم کــه در ابعــاد ورزش قهرمانــی حرکــت مــی

کننــد ،زمینــه رشــد آنهــا وجــود داشــته باشــد.
معــاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرفــه ای وزارت ورزش
و جوانــان مــاده  ٨٨کــه در قالــب آن اماکــن ورزشــی
دولتــی بــه بخــش خصوصــی اجــاره داده مــی شــود را
بــرای ورزش کشــور فاجعــه دانســت.
او تصریــح کــرد  :نبایــد بــه راحتــی اماکــن ورزشــی را
اجــاره داد چــرا کــه ایــن اماکــن زیرســاخت هــای الزم
بــرای انجــام فعالیــت هــای هــر هیــات اســت ،بنابرایــن
بایــد مــازاد اماکــن ورزشــی در اســتان هــا اجــاره داده
شــود تــا خللــی در خصــوص فعالیــت هیــات هــا صــورت
نگیــرد .در ایــن زمینــه بــا برخــی نماینــدگان هــم صحبــت
کــرده ایــم تــا موانــع قانونــی بــرای رشــد و توســعه ورزش
کشــور برطــرف شــود.
داورزنــی بــا تاکیــد بــر ایــن مهــم کــه هیاتهــای اســتانی
در واقــع وظایــف وزارتخانــه و ادارات کل اســتانی را در
راســتای توســعه ورزش قهرمانــی را انجــام مــی دهنــد،
اظهــار داشــت :توجــه بــه هیــات هــای ورزشــی ،حمایــت
از آنهــا و فراهــم کــردن بســتر الزم بــرای فعالیتهــا جــزو
اصلــی تریــن وظایــف ادارات کل اســتانی اســت چــرا کــه

ماموریــت اصلــی مــا در بخــش ورزش قهرمانــی ایجــاد
بســتر بــرای رشــد و توســعه اســت بنابرایــن ،هیــات هــا
در حــال انجــام وظایــف مــا هســتند و بایــد حمایــت الزم
هــم از آنهــا صــورت گیــرد و موانــع مختلــف از ســر راه
آنهــا برداشــته شــود تــا زمینــه بیشــتر بــرای شــکوفایی
اســتعدادهای سراســر کشــور بوجــود آیــد.
معــاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرفــه ای وزارت ورزش
و جوانــان در بخــش دیگــری از ســخنانش تاکیــد کــرد:
وقتــی در عرصــه بیــن المللــی بــرای ورزش ایــران افتخاری
بــزرگ رقــم مــی خــورد و بــا پیــام تقدیــر از ســوی رهبــر
معظــم انقــاب و رییــس جمهــور مواجــه مــی شــود ،آنچــه
واقعیــت دارد درخشــش ورزشــکاران از سراســر ایــران
اســامی اســت کــه در قالــب فراینــد برنامههــای هیــات
هــای اســتانی بــه مرحلــه ظهــور و بــروز رســیدهاند.
ایــن مقــام مســوول اضافــه کــرد :بنابرایــن اگــر مــی
خواهیــم در ورزش قهرمانــی همچنــان رشــد کنیــم بایــد
بســتر الزم را بــرای فعالیــت هیاتهــا فراهــم آوریــم و بــا
نظــارت جــدی زمینــه گســترش ورزش در ابعــاد قهرمانــی
را رقــم بزنیــم.

دروازهبان ملیپوش فوتسال:

با هدف پیشرفت لژیونر میشوم
دروازهبــان ملیپــوش باشــگاه فوتســال گیتیپســند
اصفهــان گفــت :رفتنــم بــه یکــی از لیگهــای اســپانیا یــا
روســیه بــا هــدف پیشــرفت اســت تــا در آینــده بیشــتر بــه
تیمملــی کمــک کنــم.
«ســپهرمحمدی» در گفــت وگــو بــا ایرنــا در خصــوص
لژیونــر شــدنش افــزود :حــدود  8ســال اســت کــه عضــو
تیمملــی فوتســال هســتم و هدفــم از پیوســتن بــه
لیگهــای مطــرح اروپایــی پیشــرفت اســت .البتــه بــرای
مــن ســخت اســت از محــل زادگاهــم اصفهــان جــدا شــوم.
ولــی مطمئــن هســتم ایــن تصمیــم ســبب میشــود بیــش
از پیــش بــه تیمملــی کمــک کنــم .وی دربــاره اینکــه
آیاجدایــی او بــه باشــگاه گیتیپســند ضربــه میزنــد یــا
خیــر؟ اظهــار داشــت :باشــگاه گیتیپســند اصفهــان خانــه
مــن اســت و هیــچ وقــت نخواســتم بــه ایــن باشــگاه ضربــه

بزنــم .بــرای همیــن حــدود یــک مــاه پیــش بــه باشــگاه
دربــاره جدایـیام صحبــت کــرده بــودم تــا مســئوالن باشــگاه
بــرای جانشــینی مــن اقــدام کننــد .دروازهبــان ملیپــوش
فوتســال ادامــه داد :در باشــگاهگیتی پســند حــدود  8ســال
بــازی کــردم و موفــق بــه کســب قهرمانــی و نایــب قهرمانــی
بــا ایــن تیــم در لیــگ ایــران و آســیا شــدم تــا جدایــی بــرای
مــن و باشــگاه ســخت شــود .ولــی طبــق قولــی کــه قبــا
بــه مســئوالن باشــگاه گیتیپســند داده بــودم ،قرارشــد در
لیــگ ایــران در باشــگاه گیتــی پســند اصفهــان بــازی کنــم
و در صــورت جدایــی فقــط بــه لیگهــای اروپایــی بــروم.
دروازهبــان تیمملــی فوتســال دربــاره اینکــه بــه کــدام یــک
از لیگهــای روســیه یــا اســپانیا خواهــد رفــت؟ بیــان کــرد:
مذاکراتــی بــا هــر دو باشــگاه حاضــر در لیگهــای روســیه و
اســپانیا انجــام دادیــم و امضــا ء قــرارداد بــا یکــی از ایــن دو

باشــگاه قطعــی اســت و تــا  2یــا  3روز آینــده ایــن موضــوع
مشــخص مــی شــود.
محمــدی ادامــه داد :هــر دو لیــگ فوتســال اســپانیا و روســیه
از لیــگ هــای معتبــر دنیــا هســتند و آرزوی هــر بازیکنــی
اســت کــه در یکــی از ایــن کشــورها بــازی کنــد .ولــی بایــد
ببینیــم شــرایط کدامیــک از لیگهــا بهتــر اســت.
وی بــا تشــکراز همــکاری باشــگاه گیتیپســند بــرای
پیوســتنش بــه لیگهــای اروپایــی گفــت :وقتــی در
لیگهــای اروپایــی بــازی مــی کنیــد و بــه اصطــاح بــا
بازیکنــان برزیلــی ،روســی و اســپانیایی تنــه بــه تنــه مــی
شــوید ،ایــن موضــوع کمــک خواهــد کــرد تــا ســطح فنــی و
تجربــی خــود را بــاال ببریــد.

کارشناس والیبال ایران :

کاپیتان والیبال کره:

کوالکوویچ برنامهای برای انتخابی المپیک نداشت

ایران شکست ناپذیر نیست

کارشــناس والیبــال ایــران گفــت:
کوالکوویــچ فقــط بــه فکــر لیــگ ملتهــا و
کســب مــدال در آن رقابتهــا بــود و اصــا
برنامـهای بــرای انتخابــی المپیــک نداشــت.
ناصــر شــهنازی در گفتوگــو بــا
خبرگــزاری فــارس ،درمــورد عملکــرد
تیــم ملــی والیبــال ایــران در مســابقات
انتخابــی المپیــک و شکســت مقابــل
روســیه اظهــار داشــت :بــه نظــر مــن
مشــکل اصلــی مــا عــدم برنامهریــزی و
اولویتبنــدی درســت مســابقات اســت.
ایگــور کوالکوویــچ بــه گونــهای رفتــار
کــرد کــه مــن فکــر میکنــم او فقــط
بــه فکــر لیــگ ملتهــا و کســب مــدال
در آن رقابتهــا بــود و اصــ ًا برنامــهای
بــرای انتخابــی المپیــک نداشــت وگرنــه
همچــون ســایر تیمهــای مدعــی تــوان
اصلــی تیــم را بــرای پیکارهــای انتخابــی
المپیــک ذخیــره میکــرد.
وی ادامــه داد :متاســفانه در لیــگ
ملتهــا هــم نتوانســتیم بــه اهــداف از
پیــش تعییــن شــده برســیم .تیمهــای

مدعــی و بــزرگ دنیــا المپیــک بــه
المپیــک برنامهریــزی میکننــد ،امــا
مــا بــرای هــر تورنمنــت یــک برنامــه
جدیــد تدویــن میکنیــم .تیــم ایــران
در رنکنیــگ فدراســیون جهانــی رتبــه
هشــتم را در اختیــار دارد ،امــا در عمــل
نســبت بــه تیمهــای بــاالی جــدول
تفــاوت داریــم.
کارشــناس والیبــال ایــران خاطرنشــان
کــرد :فدراســیون و کادر فنــی بــه
گونــهای برنامهریــزی کــرد کــه بــرای
انتخابــی المپیــک بازیکنــان والیبــال
زده شــده و بســیار خســته بودنــد .بــه
گفتــه ســرمربی تیــم ملــی تعــداد زیــادی
مصــدوم و بیمــار در ترکیــب خــود
داشــت و همیــن موضــوع موجــب شــد
تــا اردوی بلغارســتان هــم لغــو شــود.
بــه عقیــده مــن اردوی بلغارســتان نبایــد
لغــو میشــد و تیــم ملــی در آنجــا بــه
بازیکنــان جــوان خــود میــدان مـیداد تــا
در دیــدار برابــر روســیه بیشــتر از آنهــا
اســتفاده کنــد.

شــین یونــگ ســوک عنــوان کــرد کــره
بــرای رســیدن بــه المپیــک بایــد تیمهــای
قــدری از جملــه ایــران را شکســت دهنــد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از یونهــاپ،
 ۸تیــم برتــر آســیا قــرار اســت در ژانویــه
 ۲۰۲۰بــرای انتخابــی المپیــک در کشــور
چیــن برابــر هــم قــرار گیرنــد تــا تیــم اول
جــواز حضــور در المپیــک را بــه دســت
بیــاورد .شــین یونــگ ســوک ،کاپیتــان
تیــم ملــی والیبــال کــره جنوبــی دربــاره
شــانس ایــن تیــم بــرای حضــور در
المپیــک گفــت :بــه هــر حــال تیمهــای
ایــران و اســترالیا تیمهــای قــدری
هســتند کــه بایــد بــرای رســیدن بــه
المپیــک ایــن تیمهــا را شکســت دهیــم.
آنهــا تیمهــای قــوی هســتند ولــی
شکس ـتناپذیر نیســتند .اگــر بخواهیــم در
المپیــک باشــیم چــارهای نداریــم جــز ایــن
کــه بتوانیــم ایــن تیمهــا را بــا شکســت
روبـهرو کنیــم .بایــد بتوانیــم تــا ژانویــه بــه
بهتریــن ســطح بــازی خــود برســیم و هــر
چــه در تــوان داریــم رخ دهیــم.

پــارک چــول وو ،دیگــر بازیکــن تیــم
والیبــال کــره جنوبــی عنــوان کــرد کــه
امیــدوار بــود ایــران بتوانــد در رقابتهــای
مرحلــه اول انتخابــی المپیــک جــواز
حضــور در ایــن رقابتهــا را بــه دســت
بیــاورد تــا در مرحلــه نهایــی حضــور
نداشــته باشــد ولــی ایــن اتفــاق رخ نــداد.
او البتــه اعــام کــرد حــرف او بــه ایــن
دلیــل نیســت کــه او ترســی از رویارویــی
بــا تیــم والیبــال ایــران دارد.
ایــران بــا حضــور در رده  ۸رده بنــدی
والیبــال ،اســترالیا ( )۱۶و چیــن ()۲۰
از تیمهایــی هســتند کــه در ردهبنــدی
برتریــن تیمهــای والیبــال جهــان باالتــر
از کــره جنوبــی قــرار دارنــد.

