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سرمربی پیشین تیم ملی تکواندو :

سرمربی اسبق تیم فوتبال امید :

تیم ملی تکواندو در گرندپری ژاپن نتیجه خوبی گرفت

مربی نباید لجباز باشد

ســرمربی اســبق تیــم فوتبــال
امیــد گفــت :بــه «فرهــاد
مجیــدی» توصیــه میکنــم
از اطرافیــان خــود مشــورت
بگیــرد و بدانــد مربیگــری
جــای لجبــازی نیســت.
تیــم فوتبــال امیــد ایــران در فاصلــه حــدود چهــار مــاه تــا
آغــاز رقابتهــای دور نهایــی انتخابــی المپیــک  ۲۰۲۰وضعیــت
چنــدان رضایتبخشــی نــدارد و اختالفــات بیــن کادر فنــی و
برخــی از اعضــای فدراســیون علنــی شــده اســت .تــا جایــی
کــه شــنیده میشــود ممکــن اســت تغییراتــی در کادر فنــی
ایجــاد شــود .در همیــن رابطــه گفتوگویــی را بــا «ابراهیــم
قاســمپور» انجــام دادیــم.
پیشکســوت فوتبــال ایــران دربــاره اوضــاع تیــم ملــی امیــد
در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا اظهــار داشــت :بــا ایــن
برنامهریــزی و تصمیماتــی کــه فدراســیون فوتبــال اتخــاذ
میکنــد ،امیــد چندانــی بــه المپیکــی شــدن ایــن تیــم نــدارم.
گویــا بایــد بازهــم افســوس بخوریــم .تیــم مــا بازیکنــان بــدی
نــدارد .بیشــتر آنهــا در تیمهــای مطــرح لیــگ برتــری تــوپ
میزننــد و ظرفیــت باالیــی دارنــد .چندیــن ســال اســت کــه
فدراســیون فوتبــال نمیتوانــد تصمیمــات خوبــی را اتخــاذ
کنــد .مــا زمــان زیــادی را بــرای انتخــاب ســرمربی هــدر دادیــم.
بعــد از آن مربــی تیــم نتوانســت اردوهــای کافــی داشــته باشــد
و انتخــاب بازیکــن و نفــرات جدیــد هــم بــا توجــه بــه کمبــود
زمــان ســخت و ســخت تــر شــد.
وی دربــاره انتخــاب «فرهــاد مجیــدی» بــه عنــوان ســرمربی
تیــم امیــد و اختالفاتــی کــه بیــن او و برخــی از اعضــای
فدراســیون فوتبــال بــه وجــود آمــده اســت خاطرنشــان کــرد:
انتخــاب ســرمربی تیــم کارشناســی شــده نبــود .بحــث مــن
«فرهــاد مجیــدی» نیســت .مــا قبــا هــم چنیــن تصمیمهــای
اشــتباهی داشــتیم کــه منجــر بــه لطمــه خــوردن طرفیــن
شــده اســت« .علیرضــا منصوریــان» و «علــی دایــی» هــم در
برهههــای مختلــف اســیر چنیــن تصمیمــات اشــتباهی شــدند.
آنهــا انتخــاب شــدند امــا حمایــت نشــدند .بــه خاطــر یــک
باخــت تمــام کاســه کوزههــا را بــر ســر علــی دایــی خــرد
کردنــد .مــن مخالــف حضــور ورزشــکاران بهنــام نیســتم .اتفاقــا
خیلــی خــوب اســت کــه ایــن افــراد در کالسهــای مختلــف
شــرکت میکننــد و مــدارک معتبــری کســب میکننــد.
قاســمپور ادامــه داد :امــا وقتــی شــما بــدون تجربــه عملــی
وارد گــود میشــوید مشــکل ســاز میشــود و مــن بــا ایــن
مســاله مخالفــم« .فرهــاد مجیــدی» فقــط مدتــی در اســتقالل
مربیگــری کــرد .او تجربــهای در ســطح پایــه و یــا تیمهــای
لیــگ برتــری و لیــگ یکــی نــدارد .بــه جــز مدتــی کوتــاه
دســتیار کســی نبــوده اســت .بعــد از شــصت و انــدی ســال هنوز
هــم اشــتباهاتی را مرتکــب میشــوم کــه قابــل جبــران نیســت.
مجیــدی بایــد از دســتیاران قــوی در کنــار خــود بهــره ببــرد
تــا ایــن افــراد بتواننــد بــه او کمــک کننــد و مشــورت بدهنــد.

مدیر ورزشگاه آزادی:

سهلانگاری و خطای پیمانکار
موجب فوت پسر هشت ساله شد

مدیــر مجموعــه ورزشــی آزادی دربــاره فــوت پســر هشــت
ســاله گفــت کــه ایــن حادثــه غمبــار بــر اثــر ســهل انــگاری و
خطــای پیمانــکار بعــد از دیــدار دو تیــم پرســپولیس و صنعــت
نفــت رخ داد.
قــدرت اهلل ســیف مدیــر مجموعــه ورزشــی آزادی در خصــوص
فــوت پســر هشــت ســاله در پایــان دیــدار پرســپولیس و
صنعــت نفــت آبــادان گفــت :ضمــن ابــراز تاســف از حادثــه
فــوت پســر هشــت ســاله یکــی از غرفــه داران اســتادیوم
آزادی بایــد بگویــم ایــن حادثــه غمبــار بــر اثــر ســهل انــگاری
و خطــای پیمانــکار بعــد از دیــدار دو تیــم پرســپولیس و
صنعــت نفــت رخ داد.
وی ادامــه داد :در زمانــی کــه ایــن مرحــوم در نزدیکــی دکل
روبــروی غرفــه هــا مشــغول بــازی بــود دچــار حادثــه شــد و
متاســفانه درگذشــت.
مدیــر مجموعــه ورزشــی آزادی اظهــار داشــت :ایــن حادثــه
ارتباطــی بــا گیــت هــای الکترونیــک نــدارد و قطعــا بعــد از
تشــکیل جلســه هیــات مدیــره ،بخــش حقوقــی مجموعــه
آزادی علیــه پیمانــکار اقــدام خواهــد کــرد.

اتفاقات گذشته تکرار نشود در توکیو موفق میشویم

ســرمربی پیشــین تیــم ملــی تکوانــدو گفــت :کســب ســه
مــدال در مســابقات گرندپــری ژاپــن نتیجــه خوبــی بــرای
تیــم ملــی بــود.
بیــژن مقانلــو در گفتوگــو بــا خبرگــزاری تســنیم ،در
خصــوص عملکــرد ملیپوشــان تکوانــدو در دومیــن
مرحلــه گرندپــری  2019اظهــار داشــت :کســب یــک مدال
طــا ،یــک مــدال نقــره و یــک مــدال برنــز نتیجــه خوبــی
بــود و امیــدوارم رونــد موفقیــت ادامــه داشــته باشــد.
شــرایط مــا در دو وزن  -58و  +80کیلوگــرم بــرای کســب
ســهمیه المپیــک ،در حــال تثبیــت شــدن اســت.
وی عنــوان کــرد :در وزن  -68کیلوگــرم میرهاشــم حســینی
بــا وجــود عقــب افتادگــی کــه در رنکینــگ المپیک داشــت،
نتایــج خوبــی کســب کــرده اســت .اگــر میرهاشــم حســینی
مجــوز حضــور در فینــال مســابقات گرندپــری را کســب
کنــد ،فکــر میکنــم میتوانــد کســب ســهمیه کنــد تــا بــا

ســه نماینــده در المپیــک حضــور داشــته باشــیم.
ســرمربی ســابق تیــم ملــی تکوانــدو در خصــوص
برنامههــای فدراســیون بــرای موفقیــت در المپیــک گفــت:
در دو ،ســه ســال اخیــر فدراســیون تکوانــدو خیلــی از
اشــتباهاتی کــه خواســته یــا ناخواســته در زمــان مــا افتــاد
را پوشــش داده و در هــر شــرایطی از کادرفنــی تیــم ملــی
حمایــت میکنــد .ایــن حمایتهــا بایــد وجــود داشــته
باشــد و مــن از ایــن موضــوع خیلــی خوشــحال هســتم.
ایــن حمایتهــا میتوانــد حتــی در بدتریــن شــرایط
باعــث دلگرمــی کادرفنــی شــود .در زمــان مــا و در حالــی
کــه بهتریــن شــرایط را داشــتیم مــا را میکوبیدنــد و هیــچ
کســی نبــود از مــا حمایــت کنــد.
مقانلــو خاطرنشــان کــرد :فدراســیون تکوانــدو از گذشــته
برداشــت خوبــی داشــته و اشــتباهات گذشــته کــه
بــه صــورت ســهوی انجــام شــده بــود را دیگــر انجــام
نمیدهــد .اگــر اتفاقــات گذشــته تکــرار نشــود و فکــر
نکنیــم تنهــا گرفتــن کســب ســهمیه مــاک اســت ،مــی

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس:

دارنده مدال برنز کشتی فرنگی قهرمانی جهان :

مدال برنز برایم ارزشی نداشت /مربی ام اجازه نداد خداحافظی کنم
دارنــده مــدال برنــز کشــتی فرنگــی قهرمانــی جهــان گفــت :مــدال
برنــز بــرای مــن ارزشــی نداشــت و دوســت نداشــتم روی ســکو
بــروم ،چــون زحمــت زیــادی در ایــن  8مــاه کشــیده بــودم.
ســعید عبدولــی در گفــت وگــو بــا خبرگــزاری فــارس بــه
قزاقســتان دربــاره کســب مــدال برنــز در مســابقات جهانــی کشــتی
فرنگــی گفــت :فقــط بــرای کســب مــدال طــا آمــده بــودم و واقعــا
هــم جــز مــدال طــا ،مــدال دیگــری حقــم نبــود .وی ادامــه داد:
امــا متاســفانه چنــد اتفــاق رخ داد کــه نشــد؛ مثــا خــودم هــم
خبــر نداشــتم کــه ســرما خــورده ام ،امــا در دیــدار مقابــل حریــف
روســیه ای متوجــه شــدم چــون بدنــم خالــی کــرد و بعــد از آن
مســابقه بــود کــه عالئــم ســرماخوردگی ظاهــر شــد.
دارنــده مــدال برنــز کشــتی فرنگــی جهــان تصریــح کــرد :از
طرفــی دیگــر دنــده ام در دیــدار مقابــل حریــف آذربایجانــی
آســیب شــدیدی دیــد و اگــر کشــتی گیــر دیگــری جــای مــن
بــود کشــتی نمــی گرفــت ،امــا بــا زور آمپــول و داروهــای بــی
حســی روی تشــک آمــدم .البتــه تــاش کــردم طــوری رفتــار
کنــم تــا حریفــم متوجــه ایــن آســیب دیدگــی نشــود تــا نقطــه

ضعــف مــن را بفهمــد و ضربــه بزنــد.
عبدولــی دربــاره ناراحتــی اش روی ســکوی دریافــت مــدال گفــت:
دوســت نداشــتم روی ســکو بــروم ،امــا بــا اصــرار مربیــان بــرای
دریافــت مــدال رفتــم .مــدال برنــز بــرای مــن ارزشــی نداشــت،
امــا مربیانــم گفتنــد  10ســال بعــد متوجــه ارزش آن خواهــی شــد.
وی تصریــح کــرد :زحمــت زیــادی در ایــن  8ماه کشــیده بــودم و
بــرای اولیــن بــار بــود کــه بــه ایــن خوبــی و منظمــی در اردوهای
تیــم ملــی حضــور پیــدا کــرده بــودم ،امــا یــک ســرماخوردگی
بدموقــع همــراه بــا آســیب دیدگــی مانــع از رســیدن بــه هدفــم
شــد .شــرمنده مــردم هســتم کــه نتوانســتم بــه قولــی کــه بــه
آنهــا داده بــودم و کســب مــدال طــا عمــل کنــم امیــدوارم من را
ببخشــند .دارنــده مدالهــای طــا و برنــز کشــتی فرنگــی قهرمانــی
جهــان و نفــر ســوم المپیــک ریــو پــرده از تصمیمــی عجیبــش که
قصــد داشــت در قزاقســتان پیــاده کنــد ،برداشــت و عنــوان کــرد:
تصمیــم داشــتم بعــد از دیــدار رده بنــدی چهــار گوشــه تشــک
را ببوســم و از دنیــای قهرمانــی خداحافظــی کنــم ،امــا مربــی ام
مانــع ایــن کار شــد و اجــازه نــداد.

مهاجم تیم پرسپولیس :

میخواهند بیرانوند را از پرسپولیس دور کنند
مهاجــم تیــم پرســپولیس مــی گویــد
فشــار زیــادی روی دروازهبــان و مهاجــم
ایــن تیــم قــرار دارد کــه بایــد بــه آنهــا
فرصــت داده شــود.
بــه گــزارش ایســنا ،وحیــد امیــری
هافبــک  -مهاجــم پرســپولیس دربــاره
برتــری یــک گلــه تیمــش برابــر صنعــت
نفــت آبــادان گفــت :موقعیتهــای مــا
از دقیقــه  ۸۵بــه بعــد بــود کــه در اوج
خســتگیمان بــود و روز بــه روز بهتــر
خواهیــم شــد.
او ادامــه داد :پرســپولیس  ۳فصــل اســت
کــه قهرمــان میشــود و نمیتــوان بــه
ایــن خــرده گرفــت کــه چــرا یــک بــر
صفــر یــا دو بــر صفــر میبریــم .بــه هــر
حــال در لیــگ ایــران همیشــه تیمــی
کــه اینگونــه نتیجــه گرفتــه توانســته
قهرمــان شــود و ایــن ایــراد نیســت.
امیــری دربــاره حواشــی اخیــر بیرانونــد
اضافــه کــرد :بیرانونــد همیشــه خــودش
را بــه فوتبــال ایــران و آســیا ثابــت کــرده
اســت و در دنیــا هــم او را میشناســند
و بــه هــر طریقــی نمیخواهنــد بیرانونــد
در پرســپولیس بــازی کنــد .هــر بازیکنــی

بــا تمــام توانــش بــرای پرســپولیس
بــازی میکنــد؛ یکــی ســر مقابــل تــوپ
میگــذارد و یکــی تــکل میزنــد .نبایــد
بگذاریــم بــرای بازیکنــان تیــم حاشــیه
درســت شــود.
او دربــاره ناکامــی علیپــور در گلزنــی
نیــز تصریــح کــرد :ایــن فشــار بایــد از
روی علیپــور برداشــته شــود .او یکــی از
بهترینهــای تاریــخ پرســپولیس اســت
و  ۳ســال اســت بــدون گرفــت کارت
زرد همینگونــه بــرای پرســپولیس تــوپ
میزنــد و گاهــی اوقــات طبیعــی اســت
کــه خســته شــود .علیپــور دوبــاره بــه
رونــد گلزنــی برخواهــد گشــت.
ایــن هافبــک  -مهاجــم پرســپولیس
دربــاره داربــی  ۹۰پایتخــت توضیــح داد:
داربــی همیشــه حساســیت خــاص خــود
را دارد و تمــام تــاش خــود را میکنیــم
کــه بــازی درخــور نــام پرســپولیس بــه
نمایــش بگذاریــم .نتایــج دســت خدا اســت
امــا امیــدوارم بــه نفــع مــا رقــم بخــورد .در
داربــی هیــچ تیمــی از قبــل برنــده یــا
بازنــده نیســت و ســوا از هــر نتیجــه بــازی
تماشاگرپســندانهای را شــاهد باشــیم.

توانیــم نتیجــه خوبــی را در توکیــو کســب کنیــم .همــه
اتفاقــات در زمــان مــا ظــرف یــک مــاه و نیــم اتفــاق
افتــاد و بهتریــن تیــم دنیــا ،پرافتخارتریــن تیــم دنیــا و
بهتریــن نفــرات دنیــا بــا فاصلــه کوچکــی کــه خواســته یــا
ناخواســته اتفــاق افتــاد در المپیــک نتیجــه نگرفــت.
وی افــزود :تصمیمگیریهــای اشــتباه و عــدم همدلــی کــه
بــه چشــم نمیآمــد و بعدهــا متوجــه شــدیم چــه اتفاقاتــی
افتــاده و همچنیــن غــرور کاذب ،باعــث شــد اتفــاق خوبــی
کــه بایــد در المپیــک میافتــاد تــا کتــاب خــوب آن دوران
بــه طــور کامــل بســته شــود ،رخ ندهــد.
از  10بــرگ آن کتــاب 9 ،برگــش خــوب نوشــته شــد و
یــک بــرگ آن خــوب نوشــته نشــد .خوشــحالم آن یــک
بــرگ باعــث شــد خانــواده تکوانــدو آگاهانهتــر بــه مســئله
نــگاه و فدراســیون راه و چش ـمانداز خــود را بزرگتــر کنــد.
امیــدوارم مســائل گذشــته دیگــر تکــرار نشــود و اگــر
ایــن اتفاقــات رخ ندهــد در المپیــک  2020توکیــو موفــق
میشــویم.
قانون  ۹۰به  ۱۰در تمام دنیا اجرا میشود
هافبــک تیــم فوتبــال پرســپولیس گفــت :قانــون  ۹۰بــه
 ۱۰در تمــام دنیــا اجــرا میشــود و بــا عملــی شــدن
آن ،شــرایط بــرای هــر  ۲تیــم ســختتر خواهــد شــد.
ســیامک نعمتــی پــس از پایــان دیــدار تیمهــای
فوتبــال پرســپولیس و صنعــت نفــت آبــادان کــه بــا
نتیجــه یــک بــر صفــر بــه ســود سرخپوشــان همــراه
شــد ،اظهــار کــرد :نیمــه نخســت یــک مقــدار از شــرایط
بــازی دور بودیــم امــا در نیمــه دوم توانســتیم شــرایط
بهتــری داشــته باشــیم و بــازی بهتــری ارائــه کنیــم.
بازیکــن تیــم فوتبــال پرســپولیس در پاســخ بــه ایــن
ســوال کــه آیــا در دیــدار شــهرآورد امــکان گلزنــی دارد
یــا خیــر؟ گفــت :در دیــدار شــهرآورد تمــام هدفمــان
در مرحلــه نخســت ایــن اســت کــه پرســپولیس پیــروز
میــدان باشــد و اگــر گلزنــی کنــم کــه کــه خیلــی بهتــر
اســت .نعمتــی همچنیــن دربــاره اجــرای قانــون  ۹۰بــه
 ۱۰در دیــدار شــهرآورد افــزود :نمیدانــم اجــرای ایــن
قانــون قطعــی شــده یــا خیــر امــا در تمــام دنیــا ایــن
قانــون اجــرا میشــود و بــرای هــر دو تیــم شــرایط
ســختتر میشــود.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس :

نیمکتنشینیام ارتباطی به شهرآورد نداشت
کاپیتــان تیــم فوتبــال پرســپولیس دربــاره
نیمکــت نشــینی خــود در دیــدار مقابــل
صنعــت نفــت آبــادان گفــت :نظــر فنــی
ســرمربی ایــن بــود کــه امــروز روی
نیمکــت بنشــینم و ایــن موضــوع ارتباطــی
هــم بــه دیــدار شــهرآورد نداشــت.
ســیدجالل حســینی در پایــان دیــدار
تیمهــای فوتبــال پرســپولیس و صنعــت
نفــت آبــادان کــه بــا نتیجــه یــک بــر
صفــر بــه ســود سرخپوشــان پایــان یافــت
دربــاره دیــدار هفتــه آینــده پرســپولیس
مقابــل اســتقالل اظهــار کــرد :دیــدار
شــهرآورد بــرای هــر دو تیــم ســخت
اســت و ربطــی هــم بــه نتیجــه بــازی
قبــل دو تیــم نــدارد .کاپیتــان پرســپولیس
تاکیــد کــرد :اســتقالل تیــم بزرگــی اســت
و امیــدوارم بــازی دربــی تماشاگرپســند
باشــد .وی در پاســخ بــه ســوال یکــی از
خبرنــگاران دربــاره علــت نیمکتنشــینی
در دیــدار امــروز مقابــل صنعــت نفــت
آبــادان و اینکــه آیــا ایــن نیمکتنشــیتی
بــه دلیــل بــازی شــهرآورد اســت یــا خیــر
گفــت :اینطــور نیســت و ســرمربی دربــاره
ایــن مســائل تصمیــم میگیــرد .نظــر

فنــی ســرمربی ایــن بــود کــه امــروز روی
نیمکــت بنشــینم و هرچــه تصمیــم بگیــرد
درســت اســت.
حســینی در پاســخ بــه پرســش دیگــری
مبنــی بــر اینکــه گفتــه میشــود ســرمربی
پرســپولیس بــه ســتارههای تیــم هشــدار
داده بــود هــر بازیکنــی امــروز خــوب بازی
نکنــد در شــهرآورد نمیتوانــد در ترکیــب
قــرار بگیــرد ،اظهــار داشــت :اینطــور
نیســت .کالــدرون از روزی کــه آمــده بــا
انــرژی کار میکنــد .پرســپولیس تیــم
بزرگــی اســت و ایــن حرفهــا خــوب
نیســت .همــه بازیکنــان تیــم آمــاده
میشــوند تــا بــرای یــک بــازی ســخت
در شــهرآورد نمایــش خوبــی از خــود
بــه اجــرا بگذارنــد .وی در پاســخ بــه
ســوال دیگــری دربــاره مشــکالت مالــی
پرســپولیس نیــز بیــان کــرد :دوســت
نــدارم دربــاره ایــن موضــوع صحبــت
کنــم .انصاریفــرد بــا مشــکالت زیــادی
روبــهرو اســت و مشــکالتی کــه بــه
وجــود آوردهانــد بیشــتر از اینهــا اســت.
انصاریفــرد هــم در تــاش اســت تــا
مشــکالت حــل شــود.

