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مدیرعامل باشگاه استقالل :

برخی آرامش استقالل را از بین میبرند
مدیرعامــل باشــگاه اســتقالل بــا
اشــاره بــه اینکــه برخــی آرامــش
ایــن باشــگاه را از بیــن میبرنــد،
گفــت :ایــن افــراد بــا مطــرح
کــردن اخبــاری مبنــی بــر ایجــاد
تغییــرات در مدیریــت باشــگاه
و یــا حــذف از لیــگ قهرمانــان
آســیا ،تیــم را بــه حاشــیه میبرنــد.
«امیرحســین فتحــی» اظهــار داشــت :اســتقالل و پرســپولیس
بدهیهــای انباشــته دارنــد .پارســال  ۱۴پرونــده را تســویه
حســاب کردیــم و امســال هــم بــا  ۹نفــر تســویه کردیــم کــه
هیچکدامشــان در زمــان مدیریــت مــن و حتــی در ســه،
چهــار ســال گذشــته نبودنــد .بــه هــر حــال عــزم مــا جــدی
اســت کــه یــک بــار بــرای همیشــه بدهیهــا را تســویه کنیــم
تــا مدیــران بعــدی مشــکلی نداشــته باشــند.
وی افــزود :در حــوزه خصوصیســازی ،هــر  ۲باشــگاه بــا ایــن
مشــکل روبــرو هســتند .امیــدوارم خصوصیســازی شــروعی
بــرای شــفافیتهای مالــی در ایــن  ۲باشــگاه باشــد و متولــی
ایــن کار وزارت ورزش اســت .منابــع مالــی محــدود اســت و
اگــر منابــع مالــی مــا مثــل دیگــر باشــگاهها باشــد ،یــک بــار
بــرای همیشــه حــل میشــود.
فتحــی خاطرنشــان کــرد :برابــر بــا برنامــه ششــم توســعه
مصــوب مجلــس شــورای اســامی ،دولــت کمــک به اســتقالل
و پرســپولیس را نــدارد .یــک ریــال از دولــت نگرفتهایــم
و منابــع مالــی را از طریــق اسپانســرها جــذب کردیــم .بــا
توجــه بــه منابــع مالــی خودمــان ،ســعی میکنیــم مشــکالت
را برطــرف کنیــم و مجــوز حرفـهای را بگیریــم .کلیــه اســناد
باشــگاه در دســتان کمیتــه صــدور مجــوز حرف ـهای اســت و
در حــال بررســی هســتند و امیدواریــم مشــکلی بــرای باشــگاه
اســتقالل وجــود نداشــته باشــد.
مدیرعامــل اســتقالل تاکیــد کــرد :متاســفانه شــبکههای
اجتماعــی و فضــای مجــازی بــه دنبــال بــر هــم زدن آرامــش
اســتقالل هســتند .یــک بــار بــا شــایعه تغییــر مدیرعامــل،
یــک بــار بــا شــایعه حــذف اســتقالل از آســیا و یــک بــار هــم
بــا شــایعه محرومیــت اســتقالل بــه خاطــر بدهــی بــه پروپیــچ
بــه دنبــال برهــم زدن آرامــش اســتقالل هســتند.
فتحــی تاکیــد کــرد :بیــش از دو مــاه اســت کــه باشــگاه
اســتقالل رابطــه خوبــی بــا فدراســیون فوتبــال دارد و همــه
مــدارک را در اختیــار «ســهیل مهــدی» قــرار داده اســت .بعــد
از بررســی یــک هفتــه تــا  ۱۰روزه کمیتــه صــدور مجــوز
حرفــهای ،مــدارک اســتقالل بــه اســتیناف خواهــد رفــت و
در آنجــا بررســی خواهــد شــد .متاســفانه اخبــار منتشــر شــده
بــه هیــچ وجــه درســت نیســت و باعــث نگرانــی هــواداران
شــده اســت.

سرپرست دبیرکل کمیته ملی المپیک :

بر حسب مورد به فوتبال کمک می کنیم
سرپرســت دبیــرکل کمیتــه ملــی المپیــک تاکیــد کــرد در
اعتبــارات جدیــدی کــه بــه فدراســیون هــا تخصیــص پیــدا
میکنــد فوتبــال هــم ســهم خواهــد داشــت.
بــه گــزارش ایســنا ،کیــکاووس ســعیدی سرپرســت
دبیرکلــی کمیتــه ملــی المپیــک دربــاره پرداخــت بودجــه
بــه فدراســیون هــای ورزشــی گفــت :در چنــد روز آینــده
قــرار اســت بودجــه بــه فدراســیون هــا پرداخــت شــود.
شــنبه هفتــه آینــده مبلــغ بودجــه معلــوم مــی شــود.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا بــه فوتبــال هــم
واریــزی خواهیــد داشــت ،تصریــح کــرد :مــا بــه همــه
فدراســیون هــا بودجــه مــی دهیــم .فوتبــال هــم بــر اســاس
میزانــی کــه دوره قبــل داشــته بودجــه ای کمتــر از آن
نخواهــد گرفــت .فدراســیون فوتبــال درآمدزاســت امــا بــر
حســب مــورد بــه ایــن فدراســیون بــه خاطــر تیــم امیــد
پرداختــی خواهیــم داشــت .ســعیدی افــزود ۸۰ :درصــد
بودجــه ســال قبــل و  ۷۰درصــد مصــوب امســال بــه
فدراســیون هــا بودجــه داده ایــم .چــون ســال قبــل المپیک
هســتیم و ایــن نــگاه حمایتــی بــه فدراســیون هــا وجــود
دارد ،تــاش ایــن اســت  ۲۰درصــد دیگــر بــه فدراســیون
هــا واریــز شــود .بــه فوتبــال هــم بودجــه داده خواهــد شــد.
خزانــه دار کمیتــه ملــی المپیــک تصریــح کــرد :بــا تــاج
فعــا برنامــه ای بــرای برگــزاری جلســه نداریــم.

سرمربی تیم بانوان فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس:

از فدراسیون تنها یک مجوز میخواهیم ،همان را هم نمیدهند!
تیــم فوتبــال ســاحلی شــهرداری بندرعبــاس بــه دلیــل عــدم
کســب مجــوز از ســوی شــورای برونمــرزی وزارت ورزش
و جوانــان جــواز حضــور در بــه تورنمنــت باشــگاهی فوتبــال
ســاحلی بــا عنــوان ( )World Winners Cupدر آنالیــا
ترکیــه را از دســت داد.
بــه گــزارش ایســنا ،درحالیکــه  ۲۷خردادمــاه ســرمربی
تیــم فوتبــال ســاحلی بانــوان شــهرداری بندرعبــاس خبــر از
اعــزام ایــن تیــم بــه مســابقات بینالمللــی ترکیــه داده بــود
کــه همهچیــز را منــوط بــه مجــوز وزارت کشــور دانســته
بــود خبرنــگار ایســنا روز گذشــته مطلــع شــد ایــن مجــوز
از ســوی فدراســیون فوتبــال صــادر نشــده و بانــوان ســاحلی
بــاز هرمزگانــی کــه بیــش از شــش مــاه در اردوهــای فشــرده
حضــور داشــتند بایــد قیــد حضــور در ایــن مســابقات را بزنند.
رئیــس ســازمان فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری
بندرعبــاس در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد :متأســفانه
بــه دلیــل برخــی مســائل بــا اعــزام تیــم بانــوان فوتبــال
ســاحلی شــهرداری بندرعبــاس بــه تورنمنــت باشــگاهی
فوتبــال ســاحلی بــا عنــوان ( )World Winners Cupدر
ترکیــه موافقــت نشــد.
الیــاس محســنی افــزود :بــرای پیگیــری ایــن موضــوع بــا

تــاج ،رئیــس فدراســیون فوتبــال نیــز تمــاس گرفتیــم و حتــی
از طریــق نماینــده مــردم هرمــزگان در مجلــس شــورای
اســامی نیــز پیگیــری کردیــم.
وی ادامــه داد :عنــوان کردیــم کــه تیــم بانــوان فوتبــال
ســاحلی شــهرداری بندرعبــاس چهــار دوره قهرمــان لیــگ
کشــور بــوده و بــرای مســابقات آمــاده اســت و تمــام هزینــه
اعــزام را تأمیــن میکنیــم امــا بازهــم موافقــت نشــد.
محســنی تصریــح کــرد :دلیــل موجهــی بــه مــا ارائــه ندادنــد
و تنهــا گفتنــد بــه دالیــل مناســب نبــودن فضــای ورزشــگاه
ترکیــهای بــرای ورزش بانــوان مســابقات در آن برگــزار
میشــود امــکان موافقــت بــا اعــزام ایــن تیــم بــه مســابقات
نیســت .ســرمربی تیــم بانــوان فوتبــال ســاحلی شــهرداری
بندرعبــاس نیــز در گفتوگــو بــا ایســنا ،عنــوان کــرد :ماههــا
بازیکنــان تیــم تمرینهــا را بهصــورت انفــرادی و گروهــی
انجــام میدادنــد و بــرای مســابقات کام ـ ًا آمــاده بودنــد ،بــه
فدراســیون نیــز اعــام آمادگــی کــرده و گفتــه بودیــم کــه
تنهــا منتظــر خبــر آنهــا هســتیم.
حمیــده ســلطانی زاده خاطرنشــان کــرد :متأســفانه
فدراســیون در ایــن مــدت دستدســت میکــرد و جــواب
صریحــی بــه مــا نم ـیداد ،مــدام بــه وزارتخانــه و فدراســیون

فوتبــال نامــه میزدیــم و پیگیــری میکردیــم و نهایتــاً
بــا مــا تمــاس گرفتنــد و گفتنــد بــا اعــزام تیــم موافقــت
نشــده اســت .وی ادامــه داد :البتــه مشــخص نبــود کــه
وزارتخانــه موافقــت نکــرده یــا فدراســیون فوتبــال؛ بــه مــا
گفتنــد بــا آقــای تــاج صحبــت کنیــد ،شــهردار بندرعبــاس
بــه همــراه آقــای جهانبخش(معاونــش) در تهــران ایــن
موضــوع را پیگیــری میکردنــد و بــا مســئوالن فدراســیون
صحبتهایــی داشــتند؛ البتــه بنــده بــا افــرادی در فدراســیون
صحبــت کــردم و گفتنــد بعیــد اســت بــا آقــای تــاج صحبــت
شــده باشــد ،اگــر شــده بــود موافقــت میکردنــد و مــن هنــوز
نمیدانــم اشــکال از کجــا بــوده اســت!
مربــی تیــم بانــوان فوتبــال ســاحلی شــهرداری بندرعبــاس
بیــان کــرد :وقتــی تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی بانــوان را بــه
مســابقات برونمــرزی اعــزام نکردنــد بایــد میفهمیدیــم
تیمهــای باشــگاهی نیــز اعــزام نمیشــوند ،علــت ایــن
مخالفــت را دقیــق نمیدانــم و گویــا مشــکل از فضــای
برگــزاری مســابقات اســت.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد:

قرعهکشی پیکارهای جهانی یکطرفه بود
ســرمربی تیــم ملــی کشــتی آزاد گفــت :قرعهکشــی
پیکارهــای کشــتی قهرمانــی ســال  ۲۰۱۹جهــان در
قزاقســتان چیــده شــده ،یکطرفــه و مضحــک بــود.
«غالمرضــا محمــدی» در گفــت و گویــی افــزود :تیــم کشــتی
آزاد قزاقســتان در پیکارهــای قهرمانــی ســال  ۲۰۱۹آســیا در
چیــن عنــوان ســوم را کســب کــرد و تقریبــا بــا همــان ترکیب
در پیکارهــای جهانــی نائــب قهرمــان جهــان شــد.
وی اظهــار داشــت :جــدول قرعهکشــی بــه نوعــی
چیدهشــده و خنــدهدار بــود و از ســوی دیگــر مــا بــه
قرعههــا کاری نداشــتیم و ملیپوشــان نهایــت تــاش خــود
را بــرای کســب موفقیــت انجــام دادنــد.
محمــدی بیــان داشــت :تیــم ملــی کشــتی آزاد در پیکارهــای
جهانــی ســالهای  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸در مجمــوع  ۵مــدال
گرفــت و امســال تیــم ملــی بــه  ۴مــدال رنگارنــگ رســید
و البتــه هیچگونــه قیاســی نمیخواهــم بــا گذشــته داشــته
باشــم امــا بــا زمــان کمــی کــه مــا داشــتیم تیــم از هــم

پاچیــده ســال  ۲۰۱۸نیــاز بــه یــک همدلــی و انســجام
داشــت کــه طــی ایــن مــدت تیــم بــه یــک همدلــی و
وحــدت دســت پیــدا کــرد.
دارنــده چهــار مــدال نقــره و برنــز پیکارهــای قهرمانــی جهــان
ادامــه داد :ملیپوشــان کشــتی آزاد کشــورمان در برخــی
وزنهــا نتوانســتند توقعــات مــا را بــرآورده ســازند .از «بهمــن
تیمــوری» در وزن  ۷۹کیلوگــرم و «علــی شــعبانی» در وزن
 ۹۷کیلوگــرم انتظــار بیشــتری داشــتیم و «یــداهلل محبــی»
نیــز در وزن  ۱۲۵کیلوگــرم میتوانســت ســهیمه المپیــک و
مــدال برنــز بگیــرد.
وی ادامــه داد :ســه نماینــده دیگــر کشــورمان یعنــی «رضــا
اطــری»« ،بهنــام احســانپور» و «یونــس امامــی» در
وزنهــای  ۶۱ ،۵۷و  ۷۰کیلوگــرم میتوانســتند بــه فینــال
راه یابنــد« .یونــس امامــی» در مبــارزه بــا حریــف قزاقســتانی
در نیمهنهایــی وزن  ۷۰کیلوگــرم اگــر بــا نــاداوری مواجــه
نمیشــد و بــه فینــال میرســید تیــم ملــی ایــران اکنــون

رئیس فدراسیون کاراته:

آکادمی را متعلق به کمیته المپیک میدانیم
ســید حســن طباطبایــی دربــاره اقــدام
مســئوالن آکادمــی ملــی المپیــک مبنــی بــر
اجــازه نــدادن بــه تیــم ملــی کاراتــه بــرای
برگــزاری تمریــن بدلیــل بدهــی گفــت :ایــن
مشــکل بــا مســاعدت صالحــی امیــری حــل
شــد .رییــس فدراســیون کاراتــه در گفتگــو بــا
ایســنا ،دربــاره آخریــن وضعیــت تیــم ملــی
کاراتــه مــردان ایــران بــرای کســب ســهمیه
المپیــک ،اظهــار کــرد :تمرینــات تیــم ملــی
کاراتــه در آرامــش و فضایــی خــوب در حــال
پیگیــری اســت و امیــدوارم تورنمنــت روســیه
را نیــز بــا بهتریــن نتایــج پشــت ســر بگذاریم و
مســیر طوالنــی کســب ســهمیههای المپیــک
را بــه خوبــی بــه پایــان برســانیم و بــه اهدافــی
کــه داریــم برســیم .رییــس فدراســیون کاراتــه
افــزود :عملکــرد تیــم ملــی کاراتــه مــردان
ایــران تــا امــروز خــوب بــوده و از نتایــج
بدســت آمــده راضــی هســتیم .امیــدوارم در
رویدادهــای پیــش رو نیــز بتوانیــم حداکثــر
امتیــازات را بــرای کســب ســهمیه بدســت
بیاوریــم و بــرای حضــور مقتــدر در المپیــک
آمــاده شــویم .وی تصریــح کــرد :تنهــا
دغدغــه مــا در ســبک وزن اســت کــه کار
ســختی بــرای کســب ســهمیه داریــم و از

ایــن بابــت نگرانیــم .خوشــبختانه در ســنگین
وزن وضعیــت خوبــی داریــم و مشــکل خاصــی
بــرای کســب ســهمیه وجــود نــدارد .امیــدوارم
در ســبک وزن نیــز بــا توجــه بــه برنامهریــزی
کادر فنــی تیــم ملــی بتوانیــم امتیــازات الزم
را جمــع آوری کنیــم و بــه هدفمــان برســیم.
مــا بدنبــال ایــن هســتیم کــه شــرایط را بــه
ســمتی ببریــم کــه بــا ســهمیه کامــل کومیتــه
مــردان در المپیــک توکیــو حضــور پیــدا
کنیــم .طباطبایــی دربــاره شــرایط کاراتــه
زنــان نیــز گفــت :در زنــان نیــز برنامهریــزی
مــا بــر همیــن اســاس اســت و امیــدوارم در
ایــن بخــش نیــز بــا توجــه بــه حمایتهایــی
کــه صــورت مــی گیــرد بتوانیــم موفــق عمــل
کنیــم.
رییــس فدراســیون کاراتــه دربــاره احتمــال
لغــو اردوی تیــم ملــی کاراتــه بدلیــل بدهــی
بــه آکادمــی ملــی المپیــک ،گفــت :یکســری
مشــکالتی در اینبــاره بوجــود آمــده بــود کــه
باعــث شــد مســئوالن آکادمــی بــه مــا اعــام
کننــد ســالن تمریــن بــه شــما نمیدهیــم.
خوشــبختانه بــا حمایــت رییــس کمیتــه ملــی
المپیــک و مســاعدت وی ،ایــن مشــکل حــل
شــد و دیگــر بحثــی وجــود نــدارد.

نایــب قهرمــان جهــان میشــد .البتــه «یونــس امامــی»
یکــی از بهترینهــای تیــم ملــی در پیکارهــای جهانــی بــود
و او ایــن توانایــی و ظرفیــت را دارد کــه در یــک وزن باالتــر
یعنــی وزن المپیکــی  ۷۴کیلوگــرم بیایــد و بــرای کســب
آمادگــی بایــد در تورنمنتهــای مختلــف حضــور یابــد.
ســرمربی تیــم ملــی کشــتی آزاد در خصــوص تغییــر
نتیجــه تیمــی ایــران و کســب عنــوان چهــارم گفــت« :علــی
شــعبانی» نماینــده وزن  ۹۷کیلوگــرم ایــران در بیــن ۱۵
کشــتیگیر عنــوان دهــم را کســب میکنــد و امــا حریــف
آمریکایــی در وزن  ۸۶کیلوگــرم ضمــن شکســت و حتــی
حــذف حریفــش در رده نهــم قــرار میگیــرد و  ۴امتیــاز
تیمــی نیــز بــه او میدهنــد و بــه راحتــی عنــوان ســومی
را از مــا گرفتنــد.

پیشکسوت باشگاه استقالل :

بازیکنان استقالل بدانند پیراهن چه تیم بزرگی را پوشیدهاند

پیشکســوت باشــگاه اســتقالل گفــت:
بازیکنــان اســتقالل بایــد بــه خوبــی بداننــد
پیراهــن چــه تیــم بزرگــی را پوشــیدهاند و
چــه مســئولیت ســنگینی در قبــال هــواداران
دارنــد« .اصغــر حاجیلــو» در گفــت و گــو
بــا ایرنــا اظهــار داشــت :بازیکنــان اســتقالل
بایــد بداننــد پیراهــن چــه تیــم بزرگــی را
پوشــیدهاند و چــه مســئولیت ســنگینی در
قبــال هــواداران دارنــد.
وی افــزود :مــن منکــر توانایــی هــای فنــی
بازیکنــان اســتقالل نیســتم و اعتقــاد دارم
آنهــا تواناییهــای فنــی زیــادی داشــته
انــد کــه بــه ایــن تیــم آمــده انــد امــا بایــد
بداننــد وقتــی بــا پیراهــن اســتقالل بــه
میــدان میرونــد  74ســال تاریــخ باشــگاه
بزرگــی کــه عنــوان پرافتخارتریــن باشــگاه
ایــران در قــاره آســیا را یــدک میکشــد بــر
دوش آنهــا اســت.
سرپرســت اســبق اســتقالل خاطرنشــان

کــرد :اســتراماچونی مربــی بســیار خوبــی
اســت و میتوانــد اســتقالل را بــه مســیر
اصلــی برســاند .او در باالتریــن ســطح
فوتبــال اروپــا مربیگــری کــرده و از علــم
کافــی برخــوردار اســت.
حاجیلــو تصریــح کــرد :مهــدی قائــدی
در دقایــق پایانــی بــازی اســتقالل و
ذوبآهــن اشــتباه بزرگــی را مرتکــب شــد
و تــوپ را از دســت داد و همــان تــوپ
روی دروازه اســتقالل ســانتر و تبدیــل بــه
گل شــد .بازیکــن فوتبــال اشــتباه میکنــد
امــا بازیکنــان اســتقالل بایــد بداننــد ایــن
اشــتباهات بایــد در بزرگتریــن تیــم ایــران
بــه حداقــل برســد .وی تاکیــد کــرد:
اســتقالل بحــران نــدارد و هفتههــای
زیــادی بــه پایــان مســابقات لیــگ برتــر
باقــی مانــده اســت و ایــن تیــم بــا نتایجــی
کــه در هفتههــای آینــده کســب میکنــد
میتوانــد بــه ردههــای بــاالی جــدول برســد.
پیشکســوت اســتقالل در پایــان گفــت:
هــواداران اســتقالل از تیمشــان همچنــان
حمایــت و صبــوری پیشــه کننــد تــا تیــم
محبوبشــان بــه آن جایگاهــی کــه شایســته
نامــش اســت برســد.

