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سرپرست دبیر کلی کمیته ملی المپیک :

درانتخاب سرمربی تیم فوتبال امید هیچ نقشی نداشتیم
سرپرســت دبیــر کلــی کمیتــه
ملــی المپیــک تاکیــد کــرد
کــه ایــن کمیتــه هیچگونــه
نقشــی در تعییــن ســرمربی
تیــم فوتبــال امیــد نداشــته و
حتــی از ایــن موضــوع اطــاع

نیــز نداشــته اســت.
کیــکاوس ســعیدی سرپرســت دبیــر کلــی کمیتــه ملــی
المپیــک بــا اشــاره بــه شــرایط تیــم امیــد ایــران گفــت:
حمایــت حداکثــری کمیتــه ملــی المپیــک و وزارت ورزش و
جوانــان از تیــم فوتبــال امیــد ایــران تــا لحظــه صعــود ادامــه
خواهــد داشــت تــا آرزوی چندیــن دهــه اخیــر بــرآورده شــود.
اظهــار داشــت :کمیته ملــی المپیــک و وزارت ورزش و جوانان
در چارچــوب اختیــارات هــر دو مجموعــه از تیــم فوتبــال امید
حمایــت کــرده تــا ایــن تیــم بتوانــد بــه آرزوی دیرینــه جامعــه
ورزش ،یعنــی صعــود بــه بازیهــای المپیــک دســت یابــد.
وی افــزود :کمیتــه ملــی المپیــک بــا فدراســیون فوتبــال
در تعامــل مثبــت و ســازنده قــراردارد امــا سیاســت قطعــی
کمیتــه ملــی المپیــک عــدم مداخلــه در فراینــد انتخــاب
ســرمربی ،کادرفنــی و سرپرســتان اســت و بــا علــم بــر اینکــه
فدراســیونهای ملــی کشــور متولــی و مســئول تمــام امــور
رشــته خــود هســتند فقــط و فقــط بــه حمایــت و پشــتیبانی
همــه جانبــه میپــردازد .بــر همیــن اســاس در بحــث
انتخــاب ســرمربی تیــم امیــد نــه تنهــا مداخلــه ،بلکــه اطــاع
هــم نداشــتیم.
سرپرســت دبیرکلــی کمیتــه ملــی المپیــک اضافــه کــرد:
طبــق پیگیریهــا و جلســاتی کــه بــا مســئولین فدراســیون
فوتبــال داشــتهایم بــر ایــن موضــوع واقــف هســتیم کــه آنهــا
پیگیــر امــور تیــم امیــد هســتند و اگــر مشــکالتی هــم وجــود
دارد بــا همــت مهــدی تــاج رییــس فدراســیون فوتبــال و
همکارانــش بــزودی رفــع خواهــد شــد.
ســعیدی خاطرنشــان کــرد :امیدواریــم تیــم فوتبــال امیــد
در شــرایطی مناســب و بــا حمایــت همــه جانبــه بتوانــد
دیدارهــای تدارکاتــی و کســب ســهمیه را پشــت ســربگذارد و
بــا صعــود خــود بــه بازیهــای المپیــک انتظــار چندیــن ســاله
جامعــه ورزش کشــور ر ا بــرآورده ســازد.

کشتی بانوان روی ریل کمتوجهی

بــا وجــود گذشــت یــک مــاه از انتخــاب نایــب رئیــس بانــوان
فدراســیون کشــتی هنــوز برنام ـهای بــرای کشــتی بانــوان
اعــام نشــده اســت و نگرانــی حــذف تدریجــی بانــوان ایــن
رشــته روز بــه روز پررنگتــر میشــود.
بــه گــزارش ایســنا ۲۶ ،تیرمــاه علیرضــا دبیــر بــه عنــوان
رئیــس فدراســیون کشــتی انتخــاب شــد .از بــدو ورود دبیــر
بــه ایــن فدراســیون شــائبههایی در مــورد حــذف کشــتی
بانــوان بــه گــوش رســید و نگرانیهایــی در بیــن بانــوان
عالقــه منــد بــه ایــن رشــته ایجــاد شــد بــه گون ـهای کــه
برخــی از بانــوان کشــتی گیــر در مصاحبــه بــا رســانهها
خواســتار حمایــت دبیــر از کشــتی بانــوان شــدند امــا مریــم
منظمــی( نایــب رئیــس بانــوان ســابق فدراســیون) خبــر
از حمایــت ریاســت فدراســیون از کشــتی بانــوان داد تــا
حواشــی تــا حــدودی پایــان بگیــرد.
بــا اســتعفای مریــم منظمــی از ســمت نایــب رئیســی ،فاطمه
درخشــانی( کارمنــد روابــط بیــن الملــل فدراســیون) نایــب
رئیــس بانــوان شــد .هرچنــد درخشــانی در گفتوگــو بــا
ســایت خبــری فدراســیون از ادامــه برنامههــای کشــتی
بانــوان صحبــت کــرد امــا بــا گذشــت بیــش از یــک مــاه
از انتخــاب او هنــوز برنامــهای بــرای بانــوان اعــام نشــده
و مشــخص نیســت کــه چــه زمانــی فعالیــت ایــن بخــش
آغــاز میشــود.
مشــکالت مالــی فدراســیون کشــتی اعــزام تیمهــای مــردان
را هــم بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت و بــه نظــر میرســد
همیــن موضــوع باعــث شــده تــا کشــتی بانــوان اولویــت
آخــر فدراســیون باشــد .مشــکالت مالــی در لغــو اعــزام
بانــوان بــه مســابقات جهانــی و مســابقات هنرهــای رزمــی
آلیــش خــود را بــه خوبــی نشــان داد امــا محــدود کــردن
فعالیــت کشــتی بانــوان بــه داخــل کشــور و لغــو اعزامهــا
میتوانــد انگیــزه را از عالقــه منــدان بــه ایــن رشــته بگیــرد.
بــا ایــن حــال هنــوز برنامـهای بــرای مســابقات داخلــی هــم
اعــام نشــده اســت.

انتقاد وزنه بردار فوق سنگین ایران :

مگر برنامهریزی مسابقات وظیفه من است؟ /سرمربی من را به امان خدا رها کرد
وزنــه بــردار فــوق ســنگین ایــران گفــت :مــن از اینکــه کــدام
مســابقه مــی توانــم بــروم و فدراســیون چــه برنامــه ای دارد
اطالعــی نداشــتم و ســرمربی و مدیریــت فدراســیون بایــد
برنامــه ریــزی کننــد و پیگیــر کارهــا باشــند.
ســعید علــی حســینی در گفتگــو بــا ایســنا دربــاره ی پیگیری
بابــت حضــور در مســابقات گزینشــی المپیک ســوئیس و اینکه
در حــال از دســت دادن المپیــک توکیــو اســت ،بیــان کــرد :به
کمیتــه ملــی المپیــک رفتــم و پیگیــر شــدم .البتــه بــه دلیــل
جلســه ای کــه آقــای صالحــی امیــری داشــت نتوانســتم بــا
خــود او صحبــت کنــم بــا ایــن حــال بــا بقیــه دوســتان کــه
صحبــت کــردم متوجــه شــدم نظــر رییــس کمیتــه ملــی
المپیــک بــرای پیگیــری مســئله مثبــت اســت و کمیتــه ملــی
المپیــک ورود کنــد احتمــال دارد کاری بتــوان انجــام داد.
علــی حســینی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا زودتــر از
ایــن بــرای حضــور در مســابقات ســوئیس درخواســت نــداد،
تاکیــد کــرد :مــن از اینکــه کــدام مســابقه میتوانــم بــروم
و فدراســیون چــه برنام ـهای دارد اطالعــی نداشــتم .نزدیــک
مســابقات ســوئیس بــه مــن گفتنــد ایــن مســابقات آخریــن
مهلــت اســت .مــن هــم زمانــی کــه درخواســت دادم گفتنــد
دیرشــده و نمیتواننــد کاری انجــام دهنــد در حالــی کــه

فدراســیون بایــد برنامــه ریــزی انجــام مــی داد.
وزنــه بــردار فــوق ســنگین ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه
ســرمربی اعــام کــرده او از مســابقات جهانــی انصــراف داده
اســت ،تاکیــد کــرد :مــن کجــا اعــام کــردهام انصــراف دادهام
 .مــن در رکوردگیــری نتوانســتم شــرکت کنــم و ســرمربی
مــن را خــط زد .اگــر او دلســوز بــود و برنام ـهای بــرای مــن
داشــت بــه مــن میگفــت بــرای فــان مســابقه آمــاده باشــم
نــه اینکــه مــن را بــه امــان خــدا رهــا کنــد.
او ادامــه داد :مــن یــک ســوال دارم .کار ورزشــکار ورزش
کــردن اســت یــا انجــام کارهــای اجرایــی فدراســیون؟
ســرمربی و مدیریــت فدراســیون بایــد برنامــه ریــزی کننــد و
پیگیــر کارهــا باشــند .در ایــن مــدت هــم اگــر حرفــی نــزدم
بــه ایــن دلیــل بــوده کــه متهــم بــه حاشــیه ســازی نشــوم .از
بقیــه نفــرات تیــم ملــی بپرســید ســرمربی مــی گفــت «بایــد
پاســخگوی تیــم باشــد از ایــن رو هــر کســی در رکــورد گیــری
تیــم ملــی شــرکت نکــرد یــا ضعیــف بــود بایــد بــرود ».زمانــی
کــه مــن اعــام کــردم آســیب دیدگــی دارم مــی توانســت
بــا یــک پزشــک یــا فیزیوتــراپ مشــورت بگیــرد تــا میــزان
آســیب دیدگــی مــن مشــخص شــود  .مــن اگــر در رکــورد
گیــری شــرکت مــی کــردم  ۱۰درصــد آســیب دیدگــی مــن

 ۳۰درصــد مــی شــد .مــن هــم نمیخواســتم در کــورد گیــری
بازنــده باشــم و فــردا هــزار حــرف برایــم دربیاورنــد .آســیب
دیدگ ـیام هــم افزایــش پیــدا میکــرد چطــور مــی توانســتم
در مســابقات جهانــی شــرکت کنــم.
علــی حســینی در مــورد اینکــه ایــن طــور بــه نظــر مــی
رســید قیــد المپیــک را زده اســت ،تصریــح کــرد :مــن یعنــی
خــودم نمیدانــم در المپیــک وزنهبــرداران ارمنســتان و
اســتونی نیســتند و یــا اطــاع نــدارم بــا چــه رکــورد هایــی
مــی توانــم مــدال نقــره را بگیــرم؟ مــن هشــت ســال ســختی
کشــیدم االن بــه چــه دلیلــی بایــد از المپیــک انصــراف
بدهــم؟ مــن اگــر نمیخواســتم در وزنهبــرداری باشــم
همــان  ۹ســال پیــش زندگــی ام را تغییــر مــی دادم نــه
اینکــه  ۱۱مــاه مانــده بــه المپیــک بگویــم دیگــر نمیآیــم.
مــن حــرف مــی زنــم مــی گوینــد حاشــیه ســازی میکنــی
حــرف نزنــم همــه چیــز را گــردن خــودم مــی اندارنــد و نمــی
دانــم گنــاه مــن چیســت.

رییس فدراسیون وزنه برداری :

سوییس با اعزام رستمی و علیحسینی مخالفت کرد
رییــس فدراســیون وزنــه بــرداری بــا اشــاره به تــاش بــرای اعزام
«کیانــوش رســتمی» و «ســعید علیحســینی» بــه رقابتهــای
بینالمللــی در کشــور ســوییس گفــت :ایــن کشــور بــه دلیــل
پایــان مهلــت ثبــت نــام بــا حضــور ایــن دو ملیپــوش مخالفــت
کــرد ه امــا اعــزام «ســهراب مــرادی» بــه ســوییس بــه عنــوان
آخریــن شــانس وی بــرای حضــور در المپیــک ،قطعــی اســت.
«علــی مــرادی» در گفــت وگــو بــا ایرنــا بــا اشــاره بــه گالیــه
برخــی از ملیپوشــان اظهــار داشــت« :ســعید علیحســینی» در
تمرینــات آمادهســازی تیــم مصــدوم شــد و نــام او از نفــرات تیــم
اعزامــی بــه پیکارهــای جهانــی خــط زده شــد و نفــر ذخیــره او
«محســن دادرس» بــه تایلنــد رفــت .پــس از تــرک اردو از طــرف
ایــن ورزشــکار ،بــه پــدرش پیغــام دادم کــه ســعید بایــد بــرای
مشــورت بــه تهــران بیایــد تــا دربــاره گزینشـیها بــا او صحبــت
کنیــم امــا وی پــس از نزدیــک بــه یکمــاه بــه تهــران آمــد و
روز گذشــته در دفتــر مــن حاضــر شــد.
وی اظهــار داشــت :فدراســیون نیــز نــام او را بــرای حضــور در

رقابتهــای بینالمللــی و گزینشــی در کشــور ســوییس ارســال
کــرد امــا مســووالن برگــزاری رقابتهــا نپذیرفتنــد زیــرا مهلــت
ثبتنــام تمــام شــده بــود .اینکــه چــرا علیحســینی از اردبیــل
بــه تهــران نیامــد تــا دربــاره گزینش ـیها بــا او مشــورت کنیــم،
ســووالی اســت کــه ایــن وزنهبــردار دســته ســنگین وزن بایــد
بــه آن پاســخ دهــد .در تالشــیم تــا ایــن مشــکل حــل شــود امــا
اگــر مســووالن سوییســی قبــول نکننــد او عمــا المپیــک توکیــو
را از دســت خواهــد داد.
رییــس فدراســیون وزنــه بــرداری دربــاره شــرایط «کیانــوش
رســتمی» نیــز گفــت :رســتمی در  ۶ماهــه نخســت گزینشــی
المپیــک  ۲۰۲۰توکیــو توانســت بــا قهرمانــی در مســابقههای
جــام پادشــاهی تایلنــد امتیــاز الزم را کســب کنــد امــا در
رقابتهــای قهرمانــی جهــان تایلنــد تنهــا امتیــاز حضــور بــرای
او در نظــر گرفتــه میشــود و ایــن باعــث فاصلــه امتیــازی بــا رقبا
شــد .اوت کــردن کیانــوش در پیکارهــای جهانــی تایلنــد موجــب
شــد تــا او نیــز بــه همــراه علیحســینی بــه ســوییس اعــزام شــود

سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی:

بهترین بازیکنان جهان را دارم

عبــاس هاشــم پــور میگویــد بهتریــن
بازیکنــان جهــان را در رشــته فوتبــال ســاحلی
در اختیــار دارد.
بــه گــزارش ایســنا ،عبــاس هاشــم پــور
قبــل از اعــزام تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی
بــه بازیهــای جهانــی ســاحلی ،گفــت:
خوشــبختانه شــرایط خوبــی داریــم .اردهــای
بســیار خوبــی بــا هماهنگــی فدراســیون
فوتبــال انجــام شــد .بازیکنــان شــرایط خوبــی
دارنــد .بــرای اولیــن رویــداد ســاحلی جهــان
در مهرمــاه آمــاده مــی شــویم .امیــدوارم ماننــد
گذشــته نتایــح خوبــی بگریــم .اوکرایــن و
ســنگال از بهتریــن تیــم هــای جهــان هســتند.
اروگوئــه هــم میزبــان جــام جهانــی اســت.
همــه تیــم هــا بــه ایــران احتــرام مــی گذارنــد.
انشــاءاهلل عملکــرد خوبــی داشــته باشــیم.
وی دربــاره هدایــت تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی
و دشــواری هــای ایــن کار گفــت :ســرمربیگری
کار ســختی اســت .تمــام مســئولیت گــردن
ســرمربی اســت .خوشــبختانه درسهــای
خوبــی از اوکتایــو گرفتــم و برنامههــای
فوتبــال ســاحلی را خیلــی خــوب از او یــاد
گرفتــم .تفکــر مــا کســب بهتریــن نتایــج
اســت .انشــاءاهلل بتوانیــم از گــروه صعــود
کنیــم .االن احســاس خوبــی دارم .از زمانــی

کــه مربــی بــودم تــا االن کــه ســرمربی
هســتم ،اعتقــاد دارم مــا بهتریــن بازیکنــان
دنیــا را داریــم .همدلــی خوبــی میــان تیــم و
مســئوالن وجــود دارد کــه در راس آن مهــدی
تــاج قــرار دارد.
او دربــاره ناکامیهــای مــداوم تیمهــای
فدراســیون فوتبــال مقابــل ژاپــن گفــت:
ناکامــی مــا مقابــل ژاپــن اتفاقــی بــود .در آن
مقطــع یــک مقــدار بازیکنــان از تمرینــات دور
بودنــد .لیــگ فوتبــال ســاحلی تعطیــل شــده
بــود .اردوهــای خوبــی را برنامــه ریــزی کــرده
بودیــم امــا بــه دلیــل مشــکالت مالــی ،شــرایط
مــا خــوب پیــش نرفــت .در نتیجــه اردوهــای
داخلــی ایــران را هــم داشــتیم ولــی بــه نظــرم
یــک اتفــاق باعــث شــد حــذف شــویم .فوتبــال
ســاحلی متفــاوت از فوتســال و فوتبــال اســت
و در یــک ثانیــه گل ردوبــدل میشــود.
تــاش بازیکنــان ایــن اســت کــه نتایــج خــوب
گذشــته را تکــرار کنیــم.
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی تاکیــد
کــرد :ژاپــن کابــوس نبــوده اســت .ایــن اتفــاق
یــک بــار بــرای تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی رخ
داد .در ایــن برهــه زمانــی تیــم ملــی فوتبــال
و فوتســال هــم بــه ژاپــن باختنــد امــا بــرای
فوتبــال ســاحلی یــک اتفــاق بــود.

امــا تــا کنــون بــا پاســخ منفــی برگــزار کننــدگان رقابــت مواجــه
شــدیم .البتــه رســتمی بــرای گزینشــی المپیــک بــه کشــور پــرو
خواهــد رفــت امــا کار او ســخت بــه نظــر میرســد زیــرا اختــاف
امتیــازش بــا رقیبــان داخلــی و خارجــی زیــاد شــده اســت.
مــرادی در زمینــه شــرایط «ســهراب مــرادی» دیگــر عنــواندار
جهــان و المپیــک خاطــر نشــان کــرد :از آنجــا کــه مــرادی در
مســابقههای جهانــی تایلنــد حضــور نداشــت نــام ســهراب بــرای
گزینشــی المپیــک در ســوییس رد شــده اســت و وی بایــد تــا
چنــد روز دیگــر بــه آلمــان بــرای ادامــه درمــان خــود ســفر کنــد
و از آنجــا بــه ســوییس بــرود .ســهراب در ســوییس افــزون بــر
حضــور ،بایــد بــه روی تختــه بــرود و وزنــه بزنــد اگــر مــرادی
نتوانــد در ایــن مســابقات حضــور پیــدا کنــد عمــا از کاروان
ایــران در المپیــک جــا خواهــد مانــد.

مدافع تیم استقالل :

استقالل بدشانسی آورده است

مدافــع تیــم اســتقالل بــا بیــان اینکــه چنــد
مســالع باعــث شــد کــه نتوانــد امســال لژیونــر
شــود ،اظهــار داشــت :اســتقالل تــا بــه اینجــای
فصــل خــوب نبــوده امــا بــد شانســی هــم آوردیــم.
روزبــه چشــمی ،مدافــع تیــم اســتقالل تهــران
در حاشــیه تمریــن امــروز تیمــش در جمــع
خبرنــگاران اظهــار داشــت :تــا بــه اینجــای
مســابقات خــوب کار نکردهایــم .بایــد ابتــدا
از هــواداران تشــکر کنــم کــه بــا وجــود عــدم
نتیجهگیــری از مــا حمایــت کردنــد .البتــه نبایــد
فرامــوش کنیــم کــه مــا بدشــانس هــم بودیــم و
گاهــی میتوانســتیم برنــده باشــیم ،امــا بــه هــر
حــال بایــد شــرایط را بهتــر کنیــم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا لژیونــر
نشــد و بــه اســتقالل برگشــت خاطرنشــان کــرد:
یکــی ۲مســاله پیــش آمــد کــه نتوانســتم امســال
لژیونــر شــوم .االن دو ســه هفتــهای اســت در
تمریــن تیــم حضــور دارم و تــاش مــن و تمــام
بچههــا و کادرفنــی نتیجــه گرفتــن اســت.
تمرکــزم را روی تیــم گذاشــتهام.
مدافــع اســتقالل در ادامــه افــزود :مــا تغییــرات
زیــادی داشــتیم .فصــل گذشــته ،یــک فصــل
قبــل از آن و همیشــه تغییــرات زیــاد داشــتیم.
تیمهــای بــزرگ دنیــا را هــم نــگاه کنیــد
شــاید ســالی ســه چهــار بازیکــن بــه آنهــا

اضافــه میشــود ،امــا یــک فصــل  ۱۰بازیکــن
در تیممــان جابــه جــا میشــوند و یــک فصــل
دیگــر  ۱۲بازیکــن کــه همیــن مســئله باعــث
ناهماهنگــی میشــود .چنــد فصــل اســت کــه
ابتــدای لیــگ را از دســت میدهیــم و بایــد در
ایــن خصــوص تصمیــم جــدی گرفتــه شــود کــه
ثبــات را از بیــن میبــرد .شــاید هــم مســئوالن
کــم کاری کــرده باشــند .در ۲مــاه نمیتوانیــم بــا
هــم هماهنــگ شــویم تــا آن نتیج ـهای کــه الزم
اســت بگیریــم .بایــد تیــم ثبــات داشــته باشــد و
رونــد تیــم هــم رفتــه رفتــه بهتــر میشــود.
چشــمی دربــاره مشــکل بــزرگ اســتقالل در
ایــن فصــل و از دســت رفتــن دو پنالتــی تــا بــه
اینجــا بیــان داشــت :یــک مقــدار بدشانســی اســت
کــه ضربــات بچههــا اینطــور میشــود .بچههــا
در تمرینــات خــوب پنالتــی میزننــد و تــاش
خودشــان را چــه در تمریــن ،چــه در مســابقه و
چــه در ضربــات پنالتــی همــه تــاش خــود را
میکننــد ،امــا بدشانســی میآوریــم .بــا اینکــه
در لیــگ نتیجــه نگرفتیــم ،هــواداران حمایــت
میکننــد و دستشــان درد نکنــد ،امــا ایــن
پتانســیل تیــم اســت و ایــن پتانســیل مــا بایــد
حفــظ شــود .بازیکنانــی کــه داریــم را بایــد نگــه
داریــم .اینکــه بخواهیــم روی بازیکــن زوم کنیــم،
همیــن پتانســیل را هــم از دســت میدهیــم.

