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مدیرعامل باشگاه پرسپولیس :

سرمربی تیم فوتبال پیکان :

جام حذفی میتواند راه رسیدن پیکان
به سهمیه آسیایی باشد

ســرمربی تیــم فوتبــال پیــکان
گفــت :میخواهیــم شــانس
خودمــان را از طریــق جــام
حذفــی بــرای رســیدن بــه
ســهمیه لیــگ قهرمانــان آســیا
امتحــان کنیــم.
حســین فرکــی در نشســت خبــری پیــش از دیــدار تیمــش برابــر
شــهدای رزکان در مرحلــه یــک شــانزدهم نهایــی جــام حذفــی بــا
بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت :درســت اســت کــه برابــر یــک
حــرف از لیــگ دســته دوم قــرار میگیریــم امــا در جــام حذفــی
همیشــه شــگفتی رخ میدهــد .هــر تیمــی کــه در ایــن مســابقات
حضــور دارد قصــد دارد گام اول را محکــم بــردارد و از ایــن شــانس
بــرای نشــان دادن خــودش اســتفاده کنــد.
وی افــزود :جــام حذفــی جــام شــگفتیها اســت و بــه همیــن
خاطــر همــه بازیکنــان و مربیــان حســاب ویــژهای روی ایــن
تورنمنــت بــاز کردهانــد .در بــازی فــردای مــا هــم هیــچ چیــز
قابــل پیشبینــی نیســت.
ســرمربی تیــم فوتبــال پیــکان اضافــه کرد :شــاید در لیــگ فرصتی
بــرای جبــران باشــد و اگــر امتیــازی از دســت رود ،تیمهــا بتواننــد
در مســابقات بعــدی امتیــاز از دســت رفتــه را جبــران کننــد
امــا ایــن فرصــت در جــام حذفــی وجــود نــدارد .جــام حذفــی
شــانس بزرگــی اســت کــه پیــش روی مــا قــرار گرفتــه اســت و
هدفمــان ایــن اســت کــه موفــق در ایــن مســابقات حاضــر شــویم.
بــه همیــن خاطــر هیــچ حریفــی را بــه هیــچ عنــوان دســت کــم
نخواهیــم گرفــت .وی ادامــه داد :ایــن فقــط بــرای ایــن مرحلــه
نیســت بلکــه تــا پایــان جــام حذفــی هیــچ حریفــی را دســت کــم
نخواهیــم گرفــت .هدفمــان ایــن اســت کــه شــانس خودمــان را از
طریــق جــام حذفــی بــرای حضــور در مســابقات لیــگ قهرمانــان
آســیا امتحــان کنیــم و بــه همیــن خاطــر هــم نــگاه ویــژهای روی
ایــن دیدارهــا داریــم.
فرکــی خاطرنشــان کــرد :مــا بــه مســابقه فــردا یــک نــگاه متفاوت
داریــم .در بــازی برابــر شــهدای رزکان از نفراتــی اســتفاده
خواهیــم کــرد کــه کمتــر فرصــت بــازی در لیــگ را داشــتهاند.
در مجمــوع فرقــی نمیکنــد کــه بــا چــه تیمــی بــازی داریــم و
میخواهیــم کــه برابــر همــه حریفــان پیــروز باشــیم.
وی در خصــوص انگیــزه تیــم شــهدای رزکان خاطــر نشــان کــرد:
ایــن طبیعــی اســت چــرا کــه همــه بازیکنــان و تیمهــا دوســت
دارنــد در ایــن مســابقات دیــده شــوند و بــه همیــن خاطــر بــا
انگیــزه زیــادی بــه میــدان میرونــد .ایــن موضــوع کار مــا را
ســختتر میکنــد امــا اگــر مــن هــم جــای ســرمربی حریــف
بــودم ایــن حــرف را م ـیزدم.

رییس فدراسیون وزنهبرداری:

حضور رستمی در المپیک به عملکردش بستگی دارد
رییــس فدراســیون وزنهبــرداری گفــت :تمرینــات انفــرادی
رســتمی مــورد تاییــد نیســت و از ایــن تاریــخ بــه بعــد او بایــد در
مســیر قوانیــن فدراســیون حرکــت کنــد .حضــور او در المپیــک
بــه عملکــردش بســتگی دارد.
«علــی مــرادی» در گفــت و گــو بــا ایرنــا ،اظهــار داشــت:
«کیانــوش رســتمی» بعــد از موفــق نشــدن در رقابتهــای
جهانــی اعــام کــرد از ناحیــه دســت مصــدوم اســت .در حالیکه
او در گفــت وگــو بــا مســئوالن فدراســیون بینالمللــی و شــخص
«تامــاش آیــان» و بعــد از حاشــیههایی کــه در رقابتهــای
دســته  ۹۶کیلوگــرم بــه وجــود آمــد ،پیگیــر حضــور خــود در
المپیــک  ۲۰۲۰بــود.
وی اظهــار داشــت :رســتمی در مســابقههای جهانــی تایلنــد
بــه عنــوان یکــی از مراحــل گزینشــی المپیــک ،امتیــاز مربوطــه
را کســب نکــرد و فدراســیون بینالمللــی موافقــت کــرد در
مســابقههای گزینشــی بعــدی شــرکت کنــد .تــا چنــد وقــت
دیگــر فعالیتهــای وی بایــد عملیاتــی شــود و مــا براســاس
عملکــردش حضــورش در المپیــک را پیگیــری میکنیــم.
امــا بحــث کلــی مــا ویژگیهــای رفتــاری رســتمی اســت .او
بــه گونــهای رفتــار میکنــد کــه بــه هیــچ عنــوان زیبنــده او
و ورزش کشــور نیســت .البتــه بعــد از المپیــک  ۲۰۱۶ریــو
چندیــن بــار بــه وی تذکــر دادیــم .اینکــه رســتمی بگویــد مربــی
در ســطح جهــان نیســت تــا بــا او کار کنــد ،درســت نیســت .مــا
در وزنهبــرداری صاحــب ســبک هســتیم و نیــازی نداریــم تــا از
خــارج مربــی بیاوریــم و مبالغــی را در جیــب غریبههــا بریزیــم.

پرسپولیس مقابل تصمیمات کمیته انضباطی مظلوم واقع شده است

مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس گفــت :تصمیمــات علیــه
پرســپولیس در کمیتــه انضباطــی ســختگیرانهتر گرفتــه
میشــود و در حقیقــت مــا مظلــوم واقعشــدهایم.
محمدحســن انصاریفــرد بــا اشــاره بــه احــکام صــادره
علیــه پرســپولیس در کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبــال
گفــت :هــر چنــد کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبــال
بــا اجــرای محرومیــت تعلیقــی حکــم بــه یــک جلســه
محرومیــت قطعــی تماشــاگران پرســپولیس داده اســت
امــا آیــا بایــد اتفــاق ناگــوار و ضایع ـهای غیرقابــل جبــران
بــرای محمــد حســین کنعانــی زادگان مدافــع پرســپولیس
رخ م ـیداد تــا نــگاه بــه تخلفــات یکســان نباشــد؟ تصــور
میکنــم در ایــن بخــش نســبت بــه پرســپولیس ســخت
گیرانــه تصمیــم گرفتــه شــده اســت .وی افــزود :در گذشــته
هــم همیــن اتفــاق رخ داده و تماشــاگران پرســپولیس
در حالــی بــا محرومیــت تعلیقــی مواجــه شــدند کــه
تماشــاگران تیــم دیگــر تخلفاتــی بــه مراتــب و خیلــی

ســنگینتر از پرســپولیس داشــتهاند .مــا شــاهد تخلفــات
ســنگین و بعضــا غیرقابــل بیــان از ســوی تماشــاگران برخــی
تیمهــا در طــی فصــل گذشــته و امســال بودهایــم امــا
میــزان محرومیتهــای تماشــاگران پرســپولیس بــا آنهــا
یکســان یــا بیشــتر بــوده؟ ایــن را بــار دیگــر مــی پرســم
کــه آیــا بایــد بــرای کنعانــی زادگان اتفــاق تلختــری رخ
مـیداد؟ آیــا حــال کــه در قبــال پرســپولیس ســخت گیرانــه
رای داده شــده دربــاره همیــن ســنگی کــه بــه ســر بازیکــن
پرســپولیس اصابــت کــرد بــا همــه عوامــل درگیــر در ایــن
ماجــرا برخــورد شــده؟
مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس افــزود :بنــده با ذکــر جزییات
بیشــتر بــا اســماعیل حســنزاده صحبــت میکنــم چــون
برخــی احــکام از نــگاه مــا جــای تامــل بیشــتر دارد و انتظــار
داریــم در مــواردی کــه قابــل تجدیــد نظــر خواهــی اســت
شــاهد رفــع محرومیتهــا و جرایــم در قبــال پرســپولیس
و برخــی نفــرات آن باشــیم .وی همچنیــن بــا اشــاره بــه
محرومیــت شــجاع خلی ـلزاده گفــت :بــا خلی ـلزاده در ایــن
بــاره صحبــت کــردم و او میگویــد اگــر ویدیویــی وجــود
دارد کــه حرکــت مــن بــه عنــوان هیــس نشــان دادن یــا
بــی احترامــی بــه داور بــوده یــا اگــر موعــود بینادیفــر

داور بــازی تاییــد کنــد کــه مــن خــدای ناکــرده بــه ایشــان
چنیــن عالمتــی نشــان دادهام ،مــن را محــروم کننــد.
مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس اضافــه کــرد :طبــق گفتــه
خلیــلزاده در همیــن بــازی مکــرر بــا فحاشــی و توهیــن
تماشــاگران مواجــه بــوده امــا هیــچ واکنشــی نشــان نــداده و
قســم میخــورد کــه از آن حرکــت دســت منظــور دیگــری
داشــته و موقــع گفتــن کلمــه «بــه خــدا» دســتخــود را
جلــوی صورتــش گرفتــه .ایمــان دارم دربــاره حرکــت خلیــل
زاده ســوء برداشــت شــده و حــق او محرومیــت نیســت.
انصاریفــرد تصریــح کــرد :ایــن بازیکــن یکــی از ارکان
موفقیــت پرســپولیس بــوده کــه متاســفانه از تیــم ملــی هــم
دور مانــده و در حــق او اجحــاف شــده اســت .امیدواریــم
نگاههــا نســبت بــه خلی ـلزاده تغییــر کــرده و تواناییهــای
او و نــه فقــط هیجانــات او بیشــتر دیــده شــود .انتظــار مــا
ایــن اســت کــه محرومیــت خلیــل زاده رفــع شــود و کمیتــه
اســتیناف حــرف هــای او را بشــنود و بــه جمــع بنــدی
نهایــی برســد .محمدحســین کنعانــیزادگان هــم دیدیــد
کــه بــه رغــم اصابــت ســنگ بــه ســرش هیــچ واکنشــی
نشــان نــداد و االن هــم بــه همیــن دلیــل از جریمــه نقــدی
غافلگیــر شــده اســت.

دبیر فدراسیون ناشنوایان :

مطالبات ورزشی ناشنوایان به درستی ادا نشده است
دبیــر فدراســیون ناشــنوایان میــزان مشــارکت جامعــه
ناشــنوایان در ورزش همگانــی را  3هــزار نفــر عنــوان کــرد و
گفــت :جامعــه آمــاری میــزان مشــارکت ناشــنوایان در ورزش
همگانــی بــه دلیــل تخصیــص بودجــه کــم بــه ایــن حــوزه
مطلــوب نیســت.
حمیــد بنیتمیــم ضمــن تبریــک هفتــه جهانــی ناشــنوایان
در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره تخصیــص بودجــه ویــژه
همگانــی بــه ناشــنوایان از ســوی معــاون فرهنگــی و توســعه
ورزش همگانــی وزارت ورزش اظهــار کــرد :قــول ایــن بودجــه
در جریــان برپایــی همایــش پیــادهروی ناشــنوایان کــه روز
جمعــه در پــارک رازی برگــزار شــد ،از ســوی معــاون وزیــر
داده شــد کــه بــرای عملیاتــی شــدن آن بــه جــد آن را
دنبــال و پیگیــری خواهیــم کــرد .وی دربــاره میــزان مبلــغ
ایــن بودجــه گفــت :دربــاره اعــداد و رقــم بودجــه صحبتــی
نشــد امــا امیــدوارم مبلــغ آن قابــل توجــه باشــد تــا جوابگــوی
درخواســتها و نیازهــای جامعــه ناشــنوایان باشــد.

دبیــر فدراســیون ناشــنوایان اضافــه کــرد :متاســفانه کل
بودجــه تخصیــص یافتــه بــه فدراســیون ناشــنوایان بــرای
انجــام برنامههــا و اهــداف پیــش بینــی شــده در ورزش
قهرمانــی و همگانــی ناچیــز و جوابگــو نیســت .البتــه مــا
متوجــه شــرایط بــد اقتصــادی هســتیم امــا از مســوولین
عالیرتبــه ورزش کشــور ایــن درخواســت را داریــم کــه
نگاهویژهتــری بــه ایــن قشــر از جامعــه داشــته باشــند.
بنیتمیــم بــا بیــان ایــن کــه آمــار خیلــی خوبــی از ورزش
همگانــی ناشــنوایان احســاس نمیشــود ،خاطرنشــان کــرد:
جامعــه آمــاری کــه از میــزان مشــارکت ناشــنوایان در ورزش
همگانــی داریــم بــا توجــه بــه ایــن کــه دارای کارت بیمــه
هســتند و در تیمهــای ملــی فعالیــت میکننــد ،چیــزی
حــدود  3هــزار نفــر اســت کــه آمــار قابــل توجهــی نیســت.
وی همچنیــن دربــاره وضعیــت ورزش ناشــنوایان گفــت:
مطالبــات ناشــنوایان آن طــور کــه حقشــان اســت تــا بــه
امــروز بــه درســتی اداء نشــده اســت .بــه طــوری کــه در

مربی پیشین تیم ملی امید :

سه ماه به المپیک مانده و نمیدانیم کجاییم
مربــی پیشــین تیــم ملــی امیــد میگویــد
مســووالن تیــم امیــد بــه جــای تغییــر
مربــی بایــد تــدارکات و برنامهریــزی
خوبــی در ســه مــاه منتهــی تــا انتخابــی
فوتبــال المپیــک داشــته باشــد.
هــادی طباطبایــی در گفتوگــو بــا ایســنا،
دربــاره اظهــارات حمیــد اســتیلی مبنــی بر
احتمــال تغییــرات روی نیمکــت تیــم ملــی
در فاصلــه ســه مــاه تــا شــروع انتخابــی
المپیــک گفــت :اگــر قــرار اســت تغییــر و
تحولــی باشــد ،بایــد زودتــر از ایــن تصمیــم
خودشــان را میگرفتنــد .قبــل از ایــن هــم
ســرمربی تیــم ملــی تغییــر کــرده بــود .او
ادامــه داد :یــک بــار در مســیر مســابقات
المپیــک مربیــان را عــوض کــرده بودیــم.
تیــم در شــرایطی قــرار گرفتــه بــود کــه
کســی حاضــر بــه هدایــت آن نبــود .ایــن
اتفــاق بــه خاطــر شــرایط تیــم ملــی امیــد
بــود .مربــی پیشــین تیــم ملــی امیــد
تاکیــد کــرد :فکــر میکنــم بیــش از
ایــن کــه بــه فکــر تغییــر مربــی باشــیم،
بایــد بــه فکــر تــدارکات مناســب بــرای
ایــن تیــم باشــیم .مســووالن بایــد تکلیــف
خودشــان را مشــخص کننــد .مــا ســه مــاه

فرصــت داریــم .بایــد ببینــم بــرای ایــن
ســه مــاه چــه کار میکنیــم .در حــال
تکــرار تجربیــات تلــخ خودمــان هســتیم.
طباطبایــی اضافــه کــرد :مــا بایــد ببینــم
چــه برنامـهای را بــرای موفقیــت ایــن تیــم
تــدارک دیدهایــم و چــه چیــزی در اختیــار
مربــی میگذاریــم؟ وقتــی ندانیــم چــه
میخواهیــم و میخواهیــم چــه کاری
کنیــم ،همیــن میشــود.
مربــی پیشــین تیــم ملــی امیــد تصریــح
کــرد :متاســفانه مــا زمــان را از دســت
دادیــم .ســه مــاه بــه انتخابــی المپیــک
مانــده و نمیدانیــم در کجــا هســتیم.
وی بــا بیــان ایــن کــه تیــم ملــی شــروع
خوبــی بــرای حضــور در المپیــک داشــت،
گفــت :یکــی از بهتریــن کارهــا ایــن بــود
کــه در بازیهــای مقدماتــی ،بازیکنــان
زیــر  ۲۱ســال را بــه رقابتهــا فرســتادیم
امــا ایــن بــه تنهایــی کافــی نبــود.
طباطبایــی اذعــان کــرد :اکنــون تیــم
شــاکله خــود را از دســت داده و شــرایط
بــرای تیــم ملــی امیــد مســاعد نیســت.
االن زمــان بســیار کمــی باقــی مانــده
اســت.

بســیاری از اســتانها کمتریــن امکانــات در اختیــار ورزشــکاران
ناشنواســت و مکانهــای ویــژهای کــه خــاص ناشــنوایان
باشــد ،وجــود نــدارد.
دبیــر فدراســیون ناشــنوایان دربــاره یکســان ســازی پــاداش
ناشــنوایان بــا افــراد ســالم و ایــن کــه در ایــن زمینــه فعالیتــی
صــورت گرفتــه اســت یــا خیــر؟ افــزود :در جلســهای کــه
بــا وزیــر ورزش و جوانــان و رییــس کمیتــه ملــی المپیــک
داشــتیم ایــن موضــوع مجــدا بحــث شــد ،البتــه بــا توجــه
بــه شــرایط بــد اقتصــادی بعیــد میدانــم امــکان افزایــش
جوایــز ناشــنوایان در شــرایط کنونــی وجــود داشــته باشــد.
امیــدوارم در جوایــز ناشــنوایان تجدیدنظــر صــورت بگیــرد تــا
ورزشــکاران بــا انگیــزه بیشــتری در مســابقات شــرکت کننــد.

کمک داور فینال جام جهانی : ۱۹۹۴

روح ورزش را در آتشنشانی ترویج دادم
کمــک داور فینــال جــام جهانــی  ۱۹۹۴بــا
بازگویــی خاطراتــش از دوران حضــور در
آتشنشــانی عنــوان کــرد :آمادگــی جســمانی
شــرط الزم بــرای یــک مامــور آتــش نشــانی
اســت و امیــدوارم روزی بــا ابــزار ورزش نشــاط
را بــه ایــن قشــر تزریــق کــرد.
نــام «محمــد فنایــی» بــرای هــواداران و
کســانی کــه فوتبــال را بــه صــورت حرفــه
ای دنبــال میکننــد یــادآور نخســتین داور
ایرانــی اســت کــه توانســت بــازی فینــال
جــام جهانــی  ۱۹۹۴کــه بیــن  ۲تیــم فوتبــال
برزیــل و ایتالیــا برگــزار شــد ،قضــاوت کنــد.
افــزون بــر ایــن مهــم وی در میادیــن مختلفــی
حضــور داشــته و ســال  ۲۰۰۰نیــز از ســوی
کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــه عنــوان کمــک
داور ســال قــاره کهــن معرفــی شــد.
امــا تمــام فعالیــت ایــن پیشکســوت داوری
بــه پرچــم زدن در کنــار خــط طولــی
زمیــن فوتبــال منتهــی نمیشــود بلکــه او
افــزون بــر حضــور در تیــم داوری بزرگانــی
ماننــد «ســاندرو پــل» مجــاری ،در حــوزه
آتشنشــانی نیــز فعــال بــوده اســت.
روز آتشنشــان بهانــهای شــد تــا گفــت
وگویــی بــا ایــن پیشکســوت داوری ایــران

انجــام دهیــم .او میگویــد کارمنــد شــهرداری
هســتم و از  ۱۴ســالگی در ایــن نهــاد فعالیــت
داشــتم .ســال  ۱۳۵۹پــس از فــارغ التحصیلــی
نیــز بــا مــدرک تربیــت بدنــی حــوزه مدیریــت
تربیتبدنــی شــهرداری رفتــم .در آن زمــان
مرحــوم نامجــو از بــزرگان ورزش ایــران در
ایــن بخــش مشــغول فعالیــت بودنــد .در مــدت
کوتاهــی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت داشــتم
ضرورتهــای آمادگــی جســمانی ورزشــکاران
را مــورد توجــه قــرار دادم زیــرا آمادگــی
جســمانی یکــی از مهمتریــن شــرط الزم بــرای
فعالیــت یــک آتشنشــان اســت.
پیشکســوت داوری ایــران روح ورزش را نشــاط
آور تعریــف میکنــد و بــر ایــن بــاور اســت
کــه بــرای خــروج از یکنواختیهــای کار بــه
ویــژه شــغل ســختی ماننــد آتشنشــانی،
نــه تنهــا آمادگــی جســمانی الزم و ضــروری
بــه نظــر میرســد بلکــه ورزش گروهــی و
مســابقات تیمــی میتوانــد آنــان را از لحــاظ
روحــی و روانــی تقویــت کنــد .بــرای ایجــاد
چنیــن روحیــه ای بــرای مامــوران آتــش
نشــانی یــک ســری برنامــه ورزشــی در نظــر
گرفتــم تــا عــاوه بــر آمادگــی جســمانی ،آنــان
را بــرای رقابــت هــای ورزشــی آمــاده شــوند.

