فوتبـــال ایـــران

@iranvarzeshi

سال بیست و دوم |پنج شنبه  24خرداد  29 | 1397رمضان  | 14Jun 2018 | 1439شماره 5946

درگيري ثوري و اكبر احدي در مورد بوكسورهاي اعزامي به جاكارتا

مصدوميت عجيبی كه خوب نشد

معنوينژاد به ليگ ملتها نميرسد

گزارش

با لغو مسابقات بسكتبال اطلس

جوانها باز هم بدون
تدارك به مسابقات ميروند؟

تيم ملي بســكتبال جوانــان ايران كه
رقابتهــاي قهرماني آســيا و انتخابي جام
جهاني را پيــش رو دارد ،قرار بود دوازدهم
تير ماه براي برپايي يك اردوي آمادهسازي
و حضور در مسابقات «اطلس» راهي چين
شــود اما اين مســابقات به دليل سيل در
شــهر محل برگزاري لغو شده است و حاال
مشخص نيســت كه تيم ملي جوانان ايران
در مسير انتخابي جام جهاني چه برنامهاي
خواهد داشت .پيش از اين قرار بود تيم ملي
اردوي اروپايي نيز داشــته باشد اما به دليل
هزينههاي باال و هزينــه كم اعزام به چين
فدراسيون تصميم گرفت ،جوانان را تنها به
مســابقات اطلس اعزام كند كه حاال با اين
اتفاق اين اعزام لغو شده است.
فدراســيون اميدوار بود شــهر ميزبان
تغيير كند اما چينيها دو روز پيش به طور
كامل از لغو مســابقات اطلس براي جوانان
خبر دادند .بايد ديد فدراسيون بسكتبال در
زمان كم باقيمانــده تا انتخابي جام جهاني
چــه برنامهاي براي جوانــان فراهم خواهد
كرد و آيا ميتواند ايــن تيم را به اردو و يا
تورنمنتي مناسب اعزام كند يا نه.
تيم ملي بسكتبال جوانان ايران مدافع
عنوان قهرماني آســيا است كه از اين دوره
با اضافه شدن كشورهاي اقيانوسيه به آسيا
بايد با استراليا و نيوزيلند نيز رقابت كند.
چهــار تيم نخســت قهرماني آســيا
ســهميه جام جهاني زير  ۱۹سال را كسب
خواهند كرد .ســهميههايي كــه به دليل
حضور نمايندگان اقيانوســيه به تعدادشان
افزوده شده اما در عين حال كار را هم براي
تيم ايران دشوارتر كرده است .تيم نوجوانان
ايران در رقابتهاي آســيايي با باخت برابر
نيوزيلند ســهميه رقابتهــاي جهاني را از
دست داد.

تكرار ماجراي دوره گذشته

تيم جوانان دوره گذشــته ايران هم به
دليل نداشــتن ديدارهاي تداركاتي بود كه
تــا يك قدمي حــذف ناباورانــه آن هم در
تهران قــرار گرفت .تيم ايران در آن بازيها
با دو باخت در مرحله مقدماتي حريف چين
مدعي در يك چهارم نهايي شــد .چيني كه
با شرايطي خاص و عجيب مقابل تماشاگران
ايراني مغلوب شد و همان بازي انگيزهاي به
تيم ايران داد كه در نهايت به قهرماني رسيد.
اين بار هم اگر تيم با همان شــرايط و بدون
ديدار تداركاتي خوب راهي مسابقات شود،
همان مشكالت گريبانش را خواهد گرفت و
اين بار ديگــر نه در خانه بازي ميكند و نه
حريفانش همان قبليها هستند.

سوژه

ضيايي باالخره تصميمش
را عملي كرد

تابلوي ايست مقابل
سرمايهدارها

سازمان ليگ فدراسيون واليبال
آیيننامه نقل و انتقاالتي ليگ برتر و
ليگ يك را اعالم كرد.
آييننامهاي كه باالخره تصميم
ضيايي را قطعــي اعالم كرده و براي
جذب بازيكنان مليپوش محدوديت
گذاشته است.
رييس فدراســيون واليبال در
نخســتين اظهارنظرهايــش پس از
انتخاب بهعنوان رييس فدراســيون
در زادگاهــش اعالم كــرد كه براي
جذب بازيكنان ملي پوش محدوديت
خواهد گذاشــت و ديگر باشــگاهها
نميتوانند هر تعداد بازيكن مليپوش
كه خواستند جذب كنند.
صحبتهــاي آن زمــان ضيايي
با واكنشهاي بســياري همراه بود و
تعداد قابل توجهي از بازيكنان هم به
اين تصميــم اعتراض كردند اما حاال
ميبينيم كه او در تصميمش قطعي
است و اين قانون را اجرا خواهد كرد.
آییننامه نقل و انتقال بازيكنان
و كادر فني كه از سوي سازمان ليگ
براي تيمهاي ليگ برتر و دسته يك
اعالم شده به شرح زير است:
***
 .1زمان نقل و انتقال از تاريخ 97/3/31
لغايت  97/5/1خواهد بود.
 .2شرايط جذب بازيكن و كادر فني
الف :هــر تيم ميتوانــد از  20بازيكن
استفاده كند.
ب 14 :بازيكن بزرگسال كه حداكثر 4
نفر از مليپوشــان بزرگسال را ميتواند
شامل باشد.
پ :از بازيكنان اميد متولد 75/10/11
حداقل دو نفر
ت :از بازيكنان جوان متولد 77/10/11
حداقل  3نفر
ث :از بازيكنــان نوجــوان متولــد
 79/10/11حداقل يك نفر
تبصره:
-1در صورت استفاده نكردن از بازيكنان
اميــد و بازيكنان جوان ميبايســت از
بازيكنان نوجوان استفاده شود.
-2هر تيــم ميتواند از يــك مربي2 ،
كمــك مربي ،يــك فيزيوتــراپ ،يك
پزشــك ،يك سرپرست ،يك آناليزور و
يك مسوول تداركات استفاده نمايد.
همچنيــن الزم بــه ذكر اســت تمام
تيمهــاي ليگ برتر و دســته اول بايد
جهت ثبتنام در سال  ،1397آكادمي
تيمهــاي نوجوانان و جوانان داشــته
باشــند و مجوز را از فدراسيون دريافت
كنند.

فيزيوتراپ تيم ملي واليبال در آستانه بازيهاي هفته چهارم
ليگ ملتها ،از ابهام در رسيدن موسوي به هفته پنجم و نرسيدن
معنوينژاد به اين رقابتها خبر ميدهد.
ســيامك افروزي با اشــاره به آخرين وضعيــت محمد جواد
معنوينژاد كه قبل از آغاز ليگ ملتها از ناحيه كمر دچار مشكل
شــد ،ميگويد« :او در تمــام اين مدت زير نظر پزشــكان بود و
متاسفانه بعيد به نظر ميرسد كه به بازيهاي ليگ ملتها برسد».
افروزي در شــرايطي از غيبت معنوينــژاد خبر ميدهد كه
پيش از اين گفته شــده بود او دو هفته اول را اســتراحت خواهد
كــرد و از هفته ســوم به بعد ميتواند براي تيــم ملي بازي كند!
حاال اما او ليگ ملتهاي واليبال را به طور كلي از دســت داده اما
شايعاتي درباره حضورش در تيم ب و شركت در بازيهاي آسيايي
جاكارتا شنيده ميشــود! شايعهاي كه
هنوز مشخص نيست چه سرنوشتي پيدا
كند.
فيزيوتراپ تيم واليبال در خصوص
آســيبديدگي ســيد محمد موســوي
مدافع مياني تيــم ملي از ناحيه زانو در
هفته دوم نيز توضيح ميدهد« :به او دو
هفته استراحت دادهايم و براي مشخص
شدن رسيدن او به بازيهاي هفته پنجم
در تهــران بايد از ايــن بازيكن آزمايش
پرش بگيريم كه در صورت جواب دادن
تكليفش روشن خواهد شد».
افروزي در ارتباط به مشــكل پيــش آمده براي امير غفور در
هفته ســوم از ناحيه مينیســك زانو در روسيه هم اشاره ميكند:
«خوشــبختانه مصدوميت او خيلي حاد نبــود و وي به بازيهاي
هفته چهارم ميرســد اما بقيه بازيكنان فعال مشــكلي ندارند و با
قدرت در تمرينها شركت دارند».

با اعالم مالك باشگاه

شيميدر به بسكتبال برميگردد

يكــي از معــدود اسپانســرهايي كه در ســالهاي اخير وارد
بســكتبال شد شيميدر بود .تيم خصوصي كه با قهرماني در دسته
اول سهميه ليگ برتر را گرفت و در نخستين حضور ليگ برترياش
هم توانست روي سكوي سوم بايستد.
شــيميدريها اما پس از دومين حضور ليگ برتريشــان كه
البته نتيجه مدنظرشان را هم نگرفتند ،به دليل مسائلي كه اختالف
با فدراســيون و عدم حمايت از جانب رييس قبلي عنوان شــد ،از
بسكتبال رفتند و در فصل  96شركت نكردند.
مســووالن اين تيم تهراني كه فعاليت خوبي در ردههاي پايه
هم داشــتند ،پس از جنجال رسانهاي ،باالخره تهديدشان را عملي
كردند و فصل گذشته در ليگ حاضر نشدند .حاال اما اينطور به نظر
ميرســد كه با رفتن مشحون از بسكتبال ،دوباره ميل به بازگشت
در ميان مديران اين تيم بهوجود آمده و قرار اســت يك بار ديگر
شيميدر را در ليگ برتر بسكتبال ببينيم .درغوكاسيان ،مالك اين
باشــگاه ،روز گذشته در گفت و گويي اعالم كرد كه شيميدر براي
حضور در ليگ برتر  97آماده است و ميخواهد باز هم در اين رده
تيمداري كند.
شــيميدر در  2ســال حضورش در ليگ يك عنوان سومي را
در كارنامــه ثبت كرد و در فصل دوم هم نتوانســت به نيمه نهايي
برسد اما نارضايتي زيادي در ميان بازيكنان و كادرفني اين تيم از
مديران آن به دليل عدم پرداخت قراردادها به وجود آمد .بسياري
از بازيكنان پــس از جدايي از اين تيم ،در مصاحبههايي عجيب از
رفتار غيرحرفهاي مديران اين تيم انتقاد كردند.
حاال بايد ديد كه شــيميدر اين بار با چه شــيوه و هدفي وارد
بسكتبال ميشــود .آيا قصد دارد در قامت يك مدعي ليگبرتري
شود و يا داعيه استفاده از جوانها را خواهد داشت.

از سهمخواهي رييس تا استعفاي سرمربي
كار
به در
فيزيكي گيري
هم
كشيد

نشست ستاد عالي بازيهاي آسيايي
و افزايش سهميههاي بوكس براي اين
فدراسيون خوش يمن نبود ،چون كار
به درگيري كشيده شد .درگيري كه
برخي ميگويند فقط لفظي بوده اما
برخي از اهالي فدراسيون ميگويند
كار باال گرفته بوده و حتي بين
يكي دو نفر از حاضران در نشست،
درگيري فيزيكي جزيي هم پيش
آمده است .البته تا زمان انتشار اين
صفحه مسووالن فدراسيون ترجيح
دادند سكوت كنند و حرفي در اين
باره نزنند اما استعفاي اكبر احدي
واكنش سريعي بود كه مقابل اين
اتفاق انجام شد با اين حساب اگرچه
سهميههاي بوكس زياد شد اما در
فاصله دو ماه مانده به بازيهاي
آسيايي ،تيم ملي بدون سرمربي شد.

آزاده پيراكوه
Azadeh Pirakouh

رابطــه دوســتانه اكبــر احــدي،
ســرمربي تيم ملي بوكس كه البته حاال
بايد عنوان ســابق را به او داد ،با ثوري،
رييس فدراسيون بوكس ،برميگردد به
روزهاي قبل از انتخابات .همان روزهايي
كه احدي از جمع دوســتان ناطق نوري
بيرون مانده بود و دســت ياري به ثوري
داد .انگار همان روزها هم بود كه انتخاب
او بهعنوان سرمربي تيم ملي وعده ثوري
شد به شــرط اينكه در مجمع انتخاباتي
روحا ...حســيني را پشت ســر بگذارد.

احدي غایب
تمرين تيم ملي

اتفاقي كه افتاد اما عمق اين رابطه آنقدر
نبود كه رييس جديد بوكس و سرمربي
تيم ملي كه در چند ســال آخر حضور
ناطق در راس فدراسيون ،با او به مشكل
خورده بودند ،سر دو سهميه به اختالف
نخورند.
رييس و ســرمربي بوكــس ،بارها
و بارهــا بــه خاطر اختصاص تنها ســه
ســهميه از ســوي كميته ملي المپيك
براي بازيهاي آسيايي گاليه كردند اما
همين كه قرار شــد ،دو سهميه به اين
رشــته اختصاص يابد ،ماجرا عوض شد.
اكبر احدي اعتقاد داشته و دارد كه بايد
از هفت نفري كه او مد نظر داشــته ،دو
نفر ديگر انتخاب شــوند اما انگار رييس
فدراسيون نظر ديگري داشته و خواسته
كه او در مورد اين دو ســهميه تصميم

بعــد از به وجود آمــدن درگيري بين
اكبر احدي و مســووالن فدراسيون بوكس،
ســرمربي تيم ملي از ســمت خود استعفا
داد و در تمرين تيم ملي هم حاضر نشــد.
اختالف نظري كه در ارتباط با نحوه انتخاب
دو بوكسور برای اعزام به بازيهاي آسيايي
پيش آمــد ،در نهايت به اينجا كشــيد كه

بگيرد.
گويــا بحث قــوم گرايــي و انتخاب
دو بوكســور از همشــهريهاي رييــس
فدراسيون مطرح شــده و همين موضوع
دلخوري اوليه را ايجاد كرده اما هيچ كدام
از طرفين از موضع خود كوتاه نيامدهاند.
در اين جلســه بين نايــب رييس
فدراســيون و سرپرســت تيم ملي هم
درگيري لفظي شــكل ميگيرد تا جايي
كه نايب رييس به سرپرســت وظايفش
را گوشــزد ميكنــد .صــداي دو طرف
بــاال ميگيرد و در نهايت اين نشســت
كه بــا حضور حســين ثــوري رييس
فدراســيون بوكس ،ناصــر طالبي نايب
رييس فدراســيون ،عليرضــا كالنتري
دبير فدراســيون ،اكبر احدي سرمربي
تيم ملي بزرگســاالن و همچنين عيسي

سرمربي تيم ملي به نشانه اعتراض ،استعفا
دهد .البته بايد ديد آيا واقعا اين اســتعفا به
خاطر اين مساله است يا اينكه رويارويي با
آنچه قرار اســت در جاكارتا براي تيم ملي
ايران اتفاق بيفتد ،دليل اين تصميم شــده
است.
اكبــر احدي مثل بقيــه اهالي بوكس

گل محمدي سرپرست تيم ملي بوكس
به ميزباني فدراســيون آغاز شده بود ،به
دليــل درگيري لفظي شــديد بين گل
محمدي و طالبي به پايان ناخوشايندي
برســد و گل محمدي و اكبر احدي به
حالت قهر فدراسيون را ترك كنند.
اين قهر نشــان دهنــده اتفاقهاي
ناخوشــايند در فدراسيون بوكس است
تا جايي كــه مديرانش نميتوانند بدون
دردسر و حاشيه تكليف دو سهميه براي
حضور در بازيهاي آســيايي را روشن
كنند و كار به اينجا ميكشــد .بايد صبر
كرد و ديد در روزهاي آينده چه اتفاقي
ميافتــد و آيا كميته ملــي المپيك يا
وزارت ورزش براي پايــان دادن به اين
غايله ورود ميكنند يــا اينكه دو طرف
بار ديگر پشت ميز مذاكره مينشينند.

ميداند كه با توجــه به حذف برخي اوزان
از بازيهاي آسيايي ،تيم ملي ايران شانس
زيادي براي مدالآوري ندارد و بعيد اســت
از پنج نفر اعزامي ،كسي بتواند كار ويژهاي
انجام دهد؛ بنابراين هيچ بعيد نيســت كه
ســرمربي تيم ملي به اين خاطر تصميم به
جدايي از تيم ملي گرفته باشد.

هارتينگ در چك ،احسان را گرفت

تالش به منظور جذب حامي مالي براي كاروان

پرتابگر المپيكي ديســك ايــران با ركورد پايينتري از آنچه در چند مســابقه اخير ثبــت كرده بود ،در
رقابتهاي چك پنجم شــد .احسان حدادي در مسابقات ورلد چلنچ جمهوري چك به مصاف  9ورزشكار رفت
و در نهايت با ركورد  64/45پنجم شد .در اين رقابت ،ورزشكاراني از ليتواني ،جامائيكا و آلمان در ردههاي اول
تا ســوم ايستادند .آندريوس گودزيوس از ليتواني با ركورد  66/30متر اول شد و فدريك داكرز جاماييكايي نيز
با ركورد  6۵/3۵متر در جايگاه دوم ايســتاد .روبرت هارتينگ كه رقيب ديرينه احسان است و در چند مسابقه
اخير ركوردهاي پايين تري از او ثبت كرده بود ،با ركورد  ۶۴/۷۹متر باالتر از احســان قرار گرفت .لوكاس ويب
هيدينگر از اتريش نيز با ركورد  ۵۵ /۶۴متر در رده چهارم قرار گرفت .پرتابهاي حدادي از اول تا ششــم به
ترتيب  6۳ /5۳ ،64 /45 ،64 /37 ،6۳ /1۳ ، 6۱ /3۱و  64 /43متر به ثبت رسيد.

بعد از مشــخص شدن حامي البسه كاروان ايران در بازيهاي آســيايي ،كميته ملي المپيك با مشخص كردن رييس
و اعضاي كميســيون بازاريابي در تالش اســت تا هر چه زودتر حامي مالي كاروان ايران در اين بازيها را نيز مشخص كند.
البته كميته ملي المپيك به صورت موازي با  2شــركت كه متقاضي حمايت از كاروان ايران هســتند ،در حال رايزني است
تا در نهايت با يكي از آنها به جمعبندي برسد .مجيد كيهاني ،رييس كميسيون بازاريابي كميته ملي المپيك در اين رابطه
ميگويد« :فرصت زيادي به بازيهاي آسيايي باقي نمانده و تالش ما اين است هر چه سريعتر حامي مالي مشخص شود».
كيهاني همچنين از حضورش در نشســت روســاي كميتههاي اقتصادي و بازاريابي كميتههاي ملي المپيك سراسر جهان
خبر ميدهد كه آخر اين ماه در اسلواكي برگزار ميشود .اين نشست براي روساي كميسيونهاي اقتصادي كميتههاي ملي
المپيك كشورهاي مختلف برگزار ميشود تا راهكارهاي جذب حامي مالي بيشتر براي ورزش بررسي شود.

آغاز هفته چهارم ليگ ملتها
از شنبه

بليت  55دالري در سالن
 62ميليون دالري شيكاگو

دختران اساللوم از امروز
در رودخانه كرج استارت ميزنند

سجاد استكي ،بهترين بازيكن
ليگ روماني

تيــم ملــي واليبال كه ايــن روزها در
آمريكا به ســر ميرود ،رقابتهاي خود در
هفته چهارم را از بامداد شنبه آغاز ميكند.
ساعت  3بامداد شنبه ،شاگردان كوالكوويچ
در نخستين مسابقه هفته چهارم با لهستان
ديدار ميكند .واليباليستهاي ايران كه در
گروه هفته چهارم خود آمريكا و صربســتان
را هــم در كنار خود دارنــد ،دومين ديدار
خودشــان را هم به وقت ايران در روز شنبه
آغــاز ميكنند! ديــدار ايران و صربســتان
ساعت  23:30شنبه آغاز ميشود .صربستان
تنها حريف تداركاتي ايران بود!
آخرين ديدار ايران در هفته چهارم هم
 3بامداد دوشــنبه مقابــل آمريكاي ميزبان
خواهد بود.

بليــت هر كدام از بازيهــاي ايران در
هفته چهارم ليگ ملتهاي واليبال  ۲۰۱۸از
 ۳۳تا  ۵۵دالر قيمت دارد 3 .بازي تيم ملي
ايران در هفته چهارم ليگ ملتهاي واليبال
 2018در آمريكا در «هافمن استيت» شهر
شيكاگو در ايالت ايلينويز برگزار ميشود به
اين ترتيب که تيم ملي ايران در اين هفته به
مصاف لهستان ،صربستان و آمريكا ميرود.
بازيهاي ايران در سالن چند منظوره
«سييرز ســنتر آرهنا» برگزار ميشود كه در
سال  2006با ســرمايه  62ميليون دالري
ســاخته شــده و ظرفيت  11800تماشاگر
را دارد .در اين ســالن ،كنســرت موسيقي،
بسكتبال ،فوتبال آمريكايي و تئاتر هم انجام
ميشود.

تيم ملي اساللوم بانوان در ردههاي سني
بزرگســاالن و جوانان خــود را براي حضور در
بازيهاي آسيايي جاكارتا و مسابقات قهرماني
جوانان آســيا آماده ميكنند .به همين منظور
 7قايقران به هشــتمين مرحله اردوي آمادگي
دعوت شــدند تا تمرينات خود را از امروز (24
خردادماه) در درياچــه آزادي و رودخانه كرج
آغاز كننــد .اين اردو تا  2تيرمــاه در درياچه
آزادي و رودخانــه كــرج ادامه دارد .ركســانا
رازقيــان و فائزه روناســي از اصفهــان ،نگين
جباريه و مليكا ســماكي از مازندران ،شــقايق
سيديوسفي از تهران ،دنيا محمدي از كرمانشاه
و كيالن ســرداري از كردســتان مليپوشــان
دعوت شده به اين اردو هستند .كتايون اشرف
هدايت اين تيم را برعهده دارد.

سجاد اســتكي بهعنوان برترين بازيكن
ليگ روماني انتخاب شــد .ســجاد اســتكي،
لژيونر هندبال ايــران كه در اين فصل هم در
تيم دينامو بخارســت روماني دســت به توپ
بود ،بعد از رايگيري بهعنوان بهترين بازيكن
ليگ روماني شــناخته شــد .البته اين عنوان
براي سجاد تازگي ندارد چراكه او سال گذشته
هم به اين عنوان دست يافته بود .تيم دينامو
بخارست روماني كه چهار لژيونر هندبال ايران
برادران اســتكي ،عليرضا موســوي و سعيد
حيــدريراد را در اختيــار دارد در اين فصل
بــه مقام قهرماني ليگ روماني دســت يافت.
اين تيم براي ســال آينده برادران استكي را
در اختيــار ندارد چراكه اين دو بازيكن به تيم
چسمه ملحق شدهاند.

خبرکوتاه
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خط و نشان سرپرست تيم ملي
براي مسووالن فدراسيون بوكس

غير فنيها
اظهارنظر نكنند

در حالي كه بعد از درگيري شديد به
وجود آمده بين مسووالن فدراسيون بوكس
و اعضاي كادر فني طرفين درگيري سكوت
كرده بودند اما عصر روز گذشــته به يكباره
عيسي گل محمدي سكوتش را شكست.
عيســي گلمحمــدي با اشــاره به
درگيــري لفظــي بــا ناصر طالبــي نايب
رييس فدراســيون بوكس يكبــار ديگر از
اظهارنظرهاي افراد غير فني در اين رشــته
انتقاد كرد« :بحثــي كه من با ناصر طالبي
داشتم درخصوص مسائل فني تيم ملي بود
كه معتقدم افراد كاركشــته در بوكس بايد
براي گرفتن تصميمهاي فني در راســتاي
موفقيت اين رشــته اظهارنظــر فني انجام
دهند».
گل محمــدي همچنيــن ادامه داد:
«مــن ســابقه كمــي در بوكس نــدارم و
كارنامه كاريام از گذشــته تا به امروز در
بوكس ايران مشــخص اســت امــا به نظر
ميرســد آقاياني كه تازه از راه رســيدهاند
ميخواهند براي خود شوراي فني تشكيل
داده و تصميماتــي را در خصوص تيم ملي
بگيرند كه اصال در حيطه كاري آنها نيست
و بايد به فعاليتهاي خود برســند نه اينكه
براي آينده تيم تصميمهاي فني بگيرند».
گلمحمــدي همچنين با گاليــه دوباره از
دخالــت در كار مربي تيم ملي گفت« :من
نزديك به  ۲۰سال است در بوكس فعاليت
دارم و االن بهعنوان سرپرســت تيم با اكبر
احدي كار ميكنــم اما با اين حال به خود
اجازه نميدهم در مسائل فني و تصميمات
مربي تيم دخالت كنم .از نظر من فردي كه
ميخواهد مسائل فني را مطرح كند بايد در
جامعه بوكس باشد نه اينكه از خارج بوكس
آمده و صحبتهايــي مطرح كند كه اصال
اطالعات دقيقي از آنها ندارد».
سرپرســت تيــم ملي بــا تاييد خبر
استعفايش ادامه داد« :من استعفاي خود را
در همان روز مشاجره به رييس فدراسيون
ارائه دادم و االن ســمتي ندارم .البته بايد
ببينيم با اين اســتعفا موافقت ميشــود يا
نه».
او همچنيــن بــا اعــام بدهي ۸۰
ميليوني فدراســيون بوكس به رســتوران
آكادمــي ملي المپيك ادامه داد« :بهتر بود
كه اين مسائل رســانهاي نميشد چرا كه
مشــكالت مالي در همه فدراسيونها وجود
دارد .به هر حــال وزارت بايد اين منابع را
تامين كند و فدراسيون نميتواند به تنهايي
كاري را پيش ببرد».

مديريت بسكتبال با سکوت خبري
و درهاي بسته

ايــن روزها و در حالي كــه چندين هفته از آغــاز اردوي تيم ملي
ميگذرد ،ملي پوشــان پــس از برگزاري دو مســابقه در چين بار ديگر
تمرينهایشان را از ســر گرفتهاند .تمرينهايی كه در سكوت خبري و
هميشه پشت درهاي بسته برگزار ميشود و اگر هم خبري به بيرون درز
كند ،خيلي خوشایند و خوش نيست!
چيزي شــبيه به خبر مشكل حدادي و
نرفتن به تمريــن در برخي نوبتها كه البته
طباطبايي به صراحــت آن را تكذيب كرد و
هرگونه مشكل با بازيكنان را نادرست دانست.
با اين حال شــنيدهها حاكي از جلســه
رييــس فدراســيون بــا حــدادي و صمد
نيكخواه دارد .جلســهاي كه مشخص نيست
بــه چه منظور انجام شــده و آيا ارتباطي به
دلخوريهاي بازيكنان دارد يا خير.
از طــرف ديگر عدم اجــازه كادرفني و
فدراسيون به خبرنگاران براي پوشش خبري
تمرينهای تيم ملي و حضور در جلسات تمريني ،اين شائبهها را بيشتر
ميكند و اين گمانه را مطرح ميكند كه به طور قطع مشــكالت جدي
وجــود دارد كه نبايد خبرنگاران آنها را از نزديــك ببينند و مخابرهاش
كنند .تصميم و رويهاي كه تجربه نشان داده هيچگاه به طور كامل جواب
نميدهد و بســتن درها و نگذاشــتن راه خروجي ،مشكالت جدي را در
ادامه به همراه ميآورد.
رويهاي که طباطبايي در ماههاي مديريتش پيش گرفته ،بيشــتر بر
منوال همين سكوت خبري و عدم پاسخگويي در زمان مناسب بوده كه
در اين ماجرا هم ادامه دارد.

 13تير ،نشست سجادي با روساي فدراسيونها

كادر سرپرســتي اعزامي به بازيهاي آســيايي  13تير با روســاي
فدراســيونها جلســه برگزار ميكنند .در راســتاي هماهنگي هر چه
بيشتر جهت اعزام كاروان ورزشــي به بازيهاي آسيايي جاكارتا 2018
روز چهارشــنبه  13تيرماه نشست مشــتركي با حضور نصرا ...سجادي
سرپرست كاروان اعزامي و مسووالن كميتههاي مختلف ،كادر سرپرستي
و روساي فدراسيونها در سالن استاد فارسي آكادمي ملي المپيك برگزار
ميشود.
همچنين يك هفته بعد از برگزاري اين نشست جهت هماهنگي هر
چه بيشتر ،نشست مشــتركي نيز با حضور سرپرستان تيمهاي ورزشي
اعزامي به جاكارتا و كادر سرپرستي كاروان اعزامي برگزار خواهد شد.

برنامه جديد پيش روي دختران واليبال در ويتنام

مليپوشان هندبال ،همچنان در ابهام

معرفي مسافران
جاكارتا بعد از
اردوي قطر

تيم ملي هندبال در حالي ســومين اردوي آمادهســازي خود را دنبال ميكند كه قرار
است تركيب اعزامي به بازيهاي آسيايي بعد از اردوي قطر مشخص شود .زوران كاستاراتويچ
كه آرامش خاصي دارد و وقتي از برنامههايش حرف ميزند ،مشــخص است براي هيچ كاري
عجلهاي ندارد تاكيد ميكند تا پايان اردوي قطر تكليف مسافران جاكارتا را مشخص نميكند.
ســرمربي تيم ملي هندبال ابتدا به حضور لژيونرها اشاره ميكند و ميگويد« :لژيونرها
به اردوي سوم تيم ملي اضافه شدهاند و در روز اول حضورشان ،با آنها درباره ميزان آمادگي،
وضعيت جسماني و امكان حضورشان در بازيهاي آسيايي صحبت كردم».
او تاكيد ميكند در پايان اردوي ســوم 21 ،بازيكن ميمانند و ســپس در پايان اردوي
چهارم اين تعداد به  18نفر ميرسند تا در مسابقات تداركاتي قطر حضور داشته باشند .بعد
از اين مسابقات اسامي  16بازيكن نهايي براي حضور در بازيهاي آسيايي اعالم ميشود.
كاستاراتويچ همچنين درباره ديدار تداركاتي تيم ملي بزرگساالن و تيم جوانان صحبت

ميكند و بهعنوان يك بازي خوب از آن نام ميبرد« :ديدار تداركاتي خوبي بود و در هر نيمه
 15تا  20دقيقه به بازيكنان بزرگســال فرصت داده شــد تا تواناييهاي خود را نشان دهند.
تيم جوانان در جريان وقت نخســت اين ديدار نمايش خوبي داشت؛ البته به صورت طبيعي
تيمي كه تجربه بيشــتري دارد و تعداد بازيكنان زيــادي در اختيار دارد ،ميتواند در نهايت
نمايش بهتري داشــته باشــد ،يعني همان اتفاقي كه در نيمه دوم افتاد و تيم بزرگساالن در
نهايت برنده اين ديدار شــد ».سرمربي تيم ملي تاكيد دارد كه از بازيكنان بزرگسال در نيمه
اول راضي نيست« :من از نمايش نيمه اول تيم بزرگساالن راضي نيستم ،چراكه در  15تا 20
دقيقه اول ،تيم بزرگســاالن بخصوص در بخش دفاعي نمايش خوبي نداشت .در اين نيمه ما
اشتباهات تاكتيكي زيادي داشتيم».
ديدار تيمهاي ملي بزرگســاالن و جوانان در نهايت با حســاب  33بر  24به ســود تيم
بزرگساالن به پايان رسيد.

آغاز فروش بليتهاي بازيهاي آسيايي از  ۳۰ژوئن

رستوران آكادمي به بوكسورها غذا نميدهد

مســووالن برگزاري بازيهاي آســيايي  ۲۰۱۸كه  ۲۵هــزار بليت بازيها را به دانشآمــوزان اندونزيايي
اختصاص دادند ،فروش بليتهاي بازيها را از  ۳۰ژوئن آغاز ميكنند.
رييس كميته برگزاري بازيهاي آســيايي ميگويد« :ما با مســووالن در سراسر كشور هماهنگ كرديم تا
 ۲۵هزار بليت بازيها براي دانشآموزان صادر شــود ».مســووالن برگزاري بازيهاي آسيايي جاكارتا اميدوار
هســتند فروش بليتهاي بازيهاي آسيايي دوره قبل شكسته شود .دوره قبل  1/3ميليون بليت فروخته شد.
عالقهمندان ميتوانند بليت بازيها را به صورت آنالين خريداري كنند.

رســتوران آكادمي ملي المپيك به دليل بدهي  80ميليون توماني فدراســيون بوكس ديگر به اين مليپوشــان
سرويسي ارائه نميكند .اردوهاي تيم ملي بوكس در حالي اين روزها در آكادمي ملي المپيك پيگيري ميشود كه ملي
پوشــان كشــورمان براي حضور در يك ديدار تداركاتي قرار است  27خردادماه راهي كشور مغولستان شوند تا در اين
ديدار حضور پيدا كنند .در همين راســتا بوكســورها تالش ميكنند اما مشكل بدهي براي اين تيم دردسر شده چون
رستوران آكادمي ملي المپيك به دليل بدهي  80ميليون توماني مسووالن فدراسيون بوكس حاضر نيست به تيم ملي
بوكس غذا بدهد .گويا فدراسيون بوكس  6ماه است حتي يك ريال به اين رستوران پرداخت نكرده است.

رقابت ايران برابر هند در يك هشتم

با پايان مرحله مقدماتي رقابتهاي واليبال دختران زير  19ســال
آسيا ،برنامه مرحله يك هشتم نهايي مشخص شد .به گزارش خبرگزاري
فارس ،با پايان مرحله مقدماتي مســابقات واليبال دختران زير  19سال
آسيا ،تيمهاي شركتكننده ديروز استراحت كردند تا امروز (پنجشنبه)
در مرحله يكهشتم نهايي به مصاف حريفان بروند.
تيم ملي كشــورمان با ثبت  2پيروزي مقابــل هنگكنگ و ماكائو
و يك شكســت مقابل اســتراليا بهعنوان صدرنشــين به مرحله بعد راه
يافت و حاال در اين مرحله امروز مقابل هند قرار ميگيرد .مليپوشــان
واليباليست كشورمان در صورت برتري در اين ديدار به جمع  8تيم برتر
آســيا راه پيدا ميكنند .تيم ژاپن بهعنوان صدرنشين گروه  Aبه مرحله
يــك چهارم راه يافته و ايران در صورت برتري در بازي فردا مقابل هند،
بايد مقابل تيم قدرتمند ژاپن به ميدان برود.
برنامه كامل رقابتهايي كه امروز برگزار ميشود ،به اين ترتيب
است:
هند ......................................................................................................................ايران
ويتنام  ............................................................................................................نيوزيلند
چينتايپه ..........................................................................................................ماكائو
تايلند  ............................................................................................................سريالنكا
قزاقستان  .......................................................................................................استراليا
چين  ..................................................................................................................مالزي
كره جنوبي  ..............................................................................................هنگكنگ

