ورزش ایـــــران

@iranvarzeshi

سال بیست و دوم | پنجشنبه  21تیر  28 | 1397شوال  | 12Jul 2018 | 1439شماره 5968

از قراردادهای سه میلیونی تا نبود دستگاه کپی «پیام نور»

دختران دووميداني كار به دنبال چندرغاز
  

کسی
جوا
نمی ب تلفن
دهد

اين روزهاي ورزش خالصه شــده در جام جهاني فوتبال .اگر نگاهها خيلي همه جانب ه باشــد ،كمي ميچرخد به ســمت بازيهاي
آســيايي و ورزشــكاراني كه براي اين رويداد آماده ميشــوند .در اين شــلوغي خيليها ديده نميشــوند و صدايشان شنيده
نميشــود اما دردســرهاي زيادي دارند؛ مثل دختران تيم دووميدانــي پيام نور .دووميداني كاراني كه فصــل قبل نايب قهرمان
ليگ شــدند اما چند ماهي اســت دنبال مبلغ ناچيز قراردادشــان ميدوند و هيچ پاسخي از مســووالن تيم نشنيدهاند .مبالغي
كه بســيار ناچيزند؛ از ســه ميليون گرفته تا حدود هشــت ميليون تومان اما جالب اســت كه به گفته ورزشــكاران اين تيم از
فرداي روز اهداي كاپ و ثبت عكس يادگاري مســووالن تيم با دختران ،ديگر حتي جواب تلفن دخترها هم داده نشــده اســت.

آزاده پيراكوه
Azadeh Pirakouh

تقريبا  20نفري ميشــوند كه از
مديريت باشــگاه پيام نــور به خاطر
بدعهــدي گاليه دارنــد .ليگ  96دو
و ميداني را با خوشــحالي و موفقيت
ســپري كردهاند امــا االن چند ماهي
اســت كه دنبال پولشــان ميدوند
بدون اينكه قراردادي در دست داشته
باشــند .قرارداد امضا كردهاند اما يك
نســخه وجود دارد كه دست مسووالن
باشگاه است .رقمهايي هم كه به زبان
ميآورند ،ناچيز است و حتي در مقايسه
با خيلي از قراردادهاي رشتههاي ديگر،
خنده دار .از دو ميليون تومان شــروع
ميشــود و در بهترين حالت به شش،
هفت ميليون تومان ميرســد كه البته
شــامل حال يكي دو نفر ميشود اما
براي همين رقم كم چند ماهي اســت
كه ميدوند .دختــران دو و ميدانيكار
تيم نفت ،اين روزها خيلي دلشكسته
و ناراحتند بــه خاطر رفتاري كه با آنها
شــده و حرفهاي جالبي دارند كه به
نمايندگــي از همه اعضاي تيم ،ســه
نفرشان ،از آنچه در چند ماه گذشته بر
آنها گذشته ،حرف ميزنند.
نوتاش :گفتند دستگاه كپي نداريم و
قرارداد را به ما ندادند
شيرين نوتاش ،نخســتين نفري است
كه پاســخ تلفناش را ميدهد .او جزييات را
خيلي خوب بيان ميكند و از آسيبديدگي
شديدش ميگويد .اين دختر هفتگانه كار كه
كل رقم قــراردادش  3ميليون و  600هزار
تومان شــده ،درباره توافق با باشگاه پيام نور
ميگويد« :روز قبل از مسابقهها بود و هنوز
وضعيت تيم ما مشخص نبود .صحبتهايي
بــراي حضورمان در پيام نور شــده بود اما
تــا آن روز قــراردادي امضا نكــرده بوديم.
خانم نخعي و ترابي بــه خوابگاه ما آمدند و
برگههاي قرارداد همراهشــان بود .نخستين
مشــكلي كه با آن مواجه شديم ،اين بود كه

در قراردادها مبلغ ذكر نشده بود .وقتي علت
را پرسيديم ،توجيه كردند و در نهايت ما هم
راضي شديم و قرار شــد مثال من ،براي هر
امتياز  100هزار تومان بگيرم .بعد كه امضا
كرديم ،متوجه شــديم كه يك نسخه از هر
قرارداد وجود دارد .اعتراض كرديم و گفتند
دستگاه كپي نداشــتند .گفتيم طبق قانون
بايد ما هم يك نسخه داشــته باشيم اما به
حرف ما گوش نكردند و چون دقيقا روز قبل
از افتتاحيه ليگ بود ،ديگر كاري از دســت
ما بر نميآمد .اميدوار بوديم كه باشــگاه به
تعهداتش پايبند باشد اما ديديم كه اينطور
نيســت .البته با وكيل مشــورت كردهايم و
گفته كه ميتوانيم پيگيري كنيم».
او هم تاكيد دارد كه اين مبلغ بســيار
ناچيز اســت اما ميگويد همين مبلغ ناچيز
تنها درآمد بچههاي دووميداني است« :كل
پولي كه بايد به اعضاي تيم بدهند ،بيشتر از
 60ميليون تومان هم نميشود اما باشگاهي
كه اين همه تيــم دارد و مديرانش مدام در
سفر خارجي هســتند ،پول ما را نميدهد.
من گروهي در فضاي مجازي تشكيل دادم و
آقاي نصيرزاده را هم دعوت كردم تا حداقل
حرفهاي بچهها را بشــنوند اما بدون اينكه
حرفي بزند ،لفت داد».

شناگران جوان براي بوينس آيرس
به آب ميزنند

پنج شــناگر جوان مليپــوش ايران براي حضور در مســابقات انتخابي
المپيك جوانان ويتنام امروز پنجشــنبه عازم اين كشــور ميشوند .تيم ملي
شنای جوانان ايران به منظور كسب سهميه ورودي المپيك جوانان آرژانتين
(بوينس آيرس  )۲۰۱۸و براي حضور در مســابقات انتخابي اين رقابتها در
حالي امروز عازم ويتنام ميشود كه رقابتها از  23تير ماه آغاز ميشود.
كليه شناگران مليپوش اعزامي به اين رقابتها پيش از اين در مسابقات
انتخابي المپيك جوانان تايلند كه در فروردين ماه ســال جاري برگزار شده،
موفق به كســب ورودي  Bالمپيك شدهاند و براي كسب ورودي  Aالمپيك
تالش ميكنند.
عليرضا ياوري ،متين بالسيني ،متين سهران ،علي فتحي و علي سراوند،
شناگران اعزامي هستند كه زير نظر گامر ديالنچي تمرين ميكنند.

نوروزي :چند ماه است دنبال حقمان ميدويم

خبرکوتاه

دوومیدانی جوانان جهان – فنالند

دونده  400متر کشــورمان در مســابقات قهرمانی جوانان جهان در
فنالند از رسیدن به نیمه نهایی بازماند.
در جریان برگزاری روز دوم از رقابتهای
دوومیدانــی قهرمانی جوانــان جهان که در
تامپره فنالند در حال برگزاری اســت ،میالد
ناصح جهانی در گــروه دوم مرحله مقدماتی
دوی  400متــر به مصاف  6دونده دیگر رفت
که در پایان از صعود به نیمه نهایی باز ماند.
او در پایــان با ثبت زمان  91.47ثانیه از
صعــود به نیمه نهایی بــاز ماند .در این گروه
دونــدگان بلژیک ،جمهوری چک و اســپانیا
جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را به دست
آوردند .امروز در ادامــه این رقابتها مهدی
پیرجهان در مرحله مقدماتی دوی  400متر با مانع روی پیست میرود.

تيم ملي شناي ايران
براي حضور در رقابتهاي
تركيه با  ۳شــناگر عازم
اين كشــور ميشود .تيم
ملــي شــناي ايــران كه
خود را بــراي حضور در
بازيهاي آسيايي ۲۰۱۸
جاكارتا آمــاده ميكند،
جهت پيگيــري تمرينات
آماده ســازي خــود روز
دوشــنبه ( ۲۵تيــر) بــا
مهدي انصاري ،ســينا غالم پور و بنيامين قره
حسنلو در مســابقات تركيه شركت ميكند تا
آخريــن اردوي برون مــرزي و تداركاتي خود
پيش از اعزام به اندونزي را تجربه كند.
پيش از اين تيم ملي ايران در يك اردوي
 ۲۱روزه عازم كشــور ارمنســتان شده بود تا
تمرينات خود را در اردوي ارتفاع باالي ۱۸۰۰
متر ســپري كند .در ايــن اردو مهدي انصاري
و ســينا غالمپور دو شــناگر اعزامــي ايران به
بازيهــاي آســيايي  ۲۰۱۸جاكارتــا حضور

 16بازيكن كبدي از
امروز در اردو

سرمربي تيم ملي واليبال نشسته :طالي جاكارتا
هدف اصلي ما نيست

حرف روز

يازدهمين اردوي آماده ســازي
تيم ملي كبدي بانوان ايران از امروز
(پنجشــنبه  21تيرماه) با حضور 16
بازيكن در مجموعه ورزشــي بعثت
تهران آغاز ميشود.
شايال جين سرمربي هندوستاني
كشــورمان تمرينات آماهســازي را
در مجموعــه بعثت برگزار ميكند و
پس از آن تيم ملــي بانوان ايران به
منظور برگزاري چند ديدار تداركاتي
به كشور هندوســتان سفر ميكند.
اردوي يازدهم بانوان تا روز  5مرداد
ادامه دارد و پس از آن اردوي پاياني
و ماقبل اعزام به بازيهاي آســيايي
در مجموعه ورزشــي انقالب تهران
برگزار ميشــود .فاطمــه منصوري،
محبوبه ســنچولي ،زهــرا كريمي،
غزال خلــج ،فاطمه كرمــي خاتون
بان ،زهرا عباســي ،صديقه جعفري،
فريده ظريف دوســت ،راهله نادري،
ســعيده جعفــري ،رويــا داوديان،
مرضيه عشــقي ،ســميرا عطارديان،
آزاده صيدي ،ســمانه افخم و فاطمه
خدا بنده لو ،بازيكناني هستند كه در
اين اردو حضور دارند.

ملي پوشان ژيمناستيك يازدهم مرداد
در سومين و آخرين مسابقات انتخابي جهت
اعزام به بازيهاي آســيايي جاكارتا شركت
ميكنند تا باالخره تكليف اين تيم روشــن
شود.
ملي پوشــان ژيمناســتيك اين روزها
خــود را بــراي حضور موفــق در بازيهاي
آســيايي جاكارتا آمــاده ميكنند .در حالي
كه پيش از اين از اعزام تنها ســه نماينده به
بازيهاي آسيايي صحبت ميشد تالشهاي
فدراســيون براي افزايش تعداد سهميههاي
اين رشــته تا چهار و يا حتي پنج ورزشكار
همچنان ادامه دارد .به همين خاطر و البته

براي حفــظ انگيزه بين مليپوشــان ،هنوز
تركيب تيــم اعزامي به بازيهاي آســيايي
مشخص نيســت و ملي پوشــان كه در دو
مرحلــه رقابــت انتخابي شــركت كردهاند،
يازدهم مرداد نيز در آخرين مرحله انتخابي
با هم مسابقه ميدهند تا كادر فني با توجه
بــه روند رو به رشــد و ثبات نمره در ســه
مرحله مسابقه انتخابي تركيب نفرات اعزامي
بــه اندونزي را مشــخص كند .ســعيدرضا
كيخا ،ســامان مدني ،مهــدي احمد كهني،
محمدرضا حميدي ،محمدرضا خســرونژاد،
حميــد قاقرانــي و محمد شــفيعي در اين
مسابقه انتخابي شركت ميكنند.

شعبانیبهار :رقابتهاي تايپه نگراني ما را كم كرد
رييس فدراســيون تيــر و كمان با
مقايســه عملكرد كمانــداران در جام
جهانــي تركيه و كاپ آســيا ميگويد
نتايج چين تايپــه اميدواركننده بود و
تا حد زيــادي نگرانيهاي ما را برطرف
كرد.
تيم ملــي تير و كمان كــه با ۱۶
كمانــدار در رقابتهــاي تيــر و كمان
شركت كرده بود ،با كسب  ۳مدال نقره
و يــك مدال برنز به كار خود پايان داد.
هر چهار مدال ايــران در اين رقابتها
در بخش كامپوند به دست آمد .بر اين

اساس تيم ميكس كامپوند ايران صاحب
مدال برنز شــد و سه مدال نقره هم در
بخش تيمي و انفرادي و توسط تيمهاي
كامپونــد مــردان و زنان و اســماعيل
عبادي به دست آمد.
رييــس فدراســيون تيــر و كمان
درباره اين نتايج ميگويد« :رقابتهاي
كاپ آســيا بعد از بازيهاي آســيايي
باالتريــن ردهبنــدي را در تير و كمان
آسيا دارد به همين دليل سطح رقابتها
در كل باال اســت .تمام كشورها هم با
قــدرت و تركيب كامل در آن شــركت

ميكنند .اين موضــوع اهميت نتايجي
كه تيم اعزامي ايران به اين رقابتها به
دست آورد را بيشتر ميكند».
شــعباني بهــار ادامــه ميدهــد:
«نتايجــي كه كمانداران ايــران در اين
مسابقات كسب كردند به معناي واقعي
بارقههــاي اميــد را در دل ما زنده كرد.
نتايجــي كه آنها پيش از اين و در تركيه
به دست آورده بودند تا حد زيادي باعث
نگرانيمان شده بود اما خوشبختانه اين
نگراني به واسطه نتايج به دست آمده در
چين تايپه تا حد زيادي كم شده است».

سه برد و دو باخت براي نمايندگان بسکتبال  3نفره ايران
چهارمين دوره مسابقات بسكتبال
 ۳در  ،۳با ســه بــرد و دو باخت براي
نماينــدگان ايران در مالزي آغاز شــد.
چهارميــن دوره ايــن رقابتها كه روز
گذشــته آغاز شــد ،با حضور  ۱۳تيم
در بخش دختــران و  ۱۶تيم در بخش
پسران در چهار گروه آغاز شد.
چهار تيــم دختران و پســران از
دانشــگاههاي تهران ،آزاد و پيام نور در
اين رقابتها حاضر هستند.
در نخســتين روز اين مســابقات
نمايندگان ايــران صاحب دو برد و يك
شكست شدند.

نتايج كامل روز اول:
پسران :دور اول
دانشگاه تهران  – ۱۷مغولستان 21
پيام نور – ۲۰تايلند 17
دور دوم:
پيام نور  - 21چين 9
دانشــگاه تهــران  - ۱۶چيــن
(دانشگاه سيويل اوييشن) 18
دختران:
ايران (دانشــگاه پيام نــور) – ۱۶
سريالنكا (دانشگاه جفنا) 9
تيم دانشــگاه آزاد دختران در روز
اول استراحت داشت.

رضايت سرمربي جوانان بسكتبال به کسب سهميه جهاني!

مريم نوروزي هم حس و حال دوستانش را دارد .او از زور كمش ميگويد و كم درآمدي« :زورمان نميرسد حقمان را بگيريم و هر كسي كه از
راه ميرسد ،به ما زور ميگويد .ما ورزش ميكنيم و كل درآمد ما ،پولي است كه از ليگ به دست ميآوريم اما همين را هم به ما نميدهند».
او كــه در پرتــاب چكش و پرتاب وزنه 6 ،مــدال براي پيام نور به دســت آورده و كل مبلغ قــراردادش 4 ،ميليون و  200هزار
تومان ميشــود ،دربــاره اين ابهام كه چرا قرارداد ســفيد امضــا كردهاند ،ميگويد« :وقتي اســم پيام نــور بهعنوان حامي
مالي وســط آمــد ،اعتماد كرديم .فكر نميكرديــم كه بعد از پايان مســابقه حتي جواب تلفن ما را هم ندهنــد .يكي از داليل
ديگري كه باعث شــد ،اعتماد كنيم ،خانم بهزادي بودند كه البته مســووليتي در تيم پيام نور نداشــتند .االن هم تنها كســي
كه پيگير ما هســتند و چند بار به باشــگاه پيام نور رفته ،خانم بهزادي اســت اما به ايشــان هم جواب درســتي ندادهاند».
نوروزي به عكس يادگاري مســووالن تيم هم اشــارهاي دارد« :دكتر نصيرزاده بهعنوان مســوول تربيت بدني دانشگاه پيام نور،
در مراســم اهداي كاپ شــركت كردند و با ما عكس يادگاري گرفتند .همان موقع گفتند كه براي فصل بعد هم تيمداري ميكنند
اما جالب اســت كه از آن روز به بعد ،هيچ صحبتي نداشــتهاند و حتي خانم ترابي كه نماينده دانشگاه در تيم ما بودند هم ديگر
پاســخ ما را نميدهند .ما دووميدانيكار هستيم اما چند ماه اســت كه به جاي دويدن و ورزش كردن ،دنبال حقمان ميدويم».

اعزام تيم ملي شنا به تركيه

دونده  400متر ایران به نیمه نهایی نرسید

ســرمربي تيم ملي واليبال نشســته مردان ميگويــد طالي بازيهاي
آســيایی را الزم داريم و به لطف خدا اين نشــان را بر گردن ميآويزيم اما
جاكارتا هدف اصلي ما نيست.
هادي رضايي در آســتانه اعزام تيم ملي واليبال نشســته به مســابقات
قهرمانــي جهان ،دربــاره نحوه برگــزاري اين
رقابتهــا ميگويد ۱۶« :تيم در بخش مردان و
 ۱۶تيم در بخش زنان ،بــر مبناي رنك تيمها
انتخاب شــدند و از هر قاره چهار تيم شــركت
كردند .البته قاره آفريقا در مقايســه با قاره اروپا
سهميه كمتري دارد».
او ادامــه ميدهد ۱۶« :تيــم منتخب در
چهــار گروه چهار تيمي با هم بازي ميكنند ،از
هر گــروه دو تيم صعود ميكنند و در نهايت ۸
تيم برتر به مرحله بعد راه پيدا ميكنند .سپس
مرحلــه ضربدري ايــن رقابتهــا و بعد فينال
مسابقات ،يكم مردادماه برگزار ميشود».
او درباره شــيوه جديد برگزاري اين رقابتها نيز توضيح ميدهد« :يكي
از ويژگيهاي اجتماعي كه براي اين رقابتهاي ورزشي جهاني در نظر گرفته
شــده ،برگزاري هر مرحله از مسابقات در يكي از شهرهاي ميزبان است .در
واقع تالش برگزار كنندگان بر آشــنايي بيشتر شهروندان با واليبال نشسته
است».
رضايي با اشــاره به پيش رو بودن بازيهاي پاراآســيايي جاكارتا ،بعد
از مســابقات جهانــي نيز ميگويد« :طــاي آســيا را الزم داريم و به لطف
خدا اين نشــان را بر گردن ميآويزيم اما جاكارتا هدف اصلي ما نيســت .در
بازيهاي پاراآســيايي تركيب جوانتري را به ميدان ميفرســتيم كه ضمن
تثبيت كالسبندي پزشــكي ورزشكاران ،در ادامه مســير تا توكيو تركيب
شــاداب ،جوان و پرتجربهاي بسازيم و با ايجاد فضاي رقابتي به نفع تيم ملي
ايران ،نهايت بهره را ببريم».

شيرين از يك سالي ميگويد كه خيلي
سخت گذشته« :تمام هزينههايمان بر عهده
خودمان بود و نه تنها پولي نگرفتهايم ،حتي
از جيبمان هم خرج كردهايم .آيا اين درست
اســت كه مديران تيم اينطور رفتار كنند و
حتي خانمهايي كه نماينده دانشــگاه بودند
نيز پاســخ ما را ندهند .كارمان رســيده به
جايــي كه با خطهاي مختلف تماس بگيريم
تا شايد بتوانيم يكي از مسووالن تيم را پيدا
كنيم و ببينيم چه برنامهاي براي ما دارند».

سحر ضيايي :بگويند دوست نداريم
پولتان را بدهيم
پرتــاب نيــزه و  4در  100متــر ،دو
مادهاي است كه سحر ضيايي در ليگ 96
در آنها نتايج خوبي به دست آورده است3 .
اولي در پرتاب نيزه و  3عنوان دومي در 4
در  100متر كه نشان ميدهد ،سحر يكي
از ورزشكاراني است كه بايد بيشترين پول
را از باشگاه بگيرد؛ عددي كه اگر مالياتش
كسر شود به 6ميليون تومان هم نميرسد

امــا او هم مثل بقيه اعضــاي تيم پيام نور
همچنان منتظر يك جواب تلفن است.
سحر بيشتر از اينكه از نگرفتن پولش
ناراحت باشد ،از رفتاري كه با او شده ،دلگير
است« :ما همه تالشمان را كرديم تا پيام نور
در نخستين سال حضورش بهترين نتيجه را
بگيرد .بچهها هر كاري ميتوانســتند انجام
دادنــد تا تيممان در رقابت با دانشــگاه آزاد
كه تيم قوي اســت ،كم نيــاورد و در نهايت
با اختالف امتياز بســيار كمي دوم شديم اما
انگار هيــچ كدام از زحمات ما ديده نشــد.
ورزشــكاري كه  5هزار متر را دويده بود ،در
فاصله چند دقيقه در مادهاي ديگر شــركت
كرد تا اگر شــده دو امتيــاز بگيرد و تيم را
جلو بيندازد».
ضيايي به اين سوال كه چه شد حاضر
به امضاي قرارداد سفيد شدهاند ،ميگويد:
«شــبي كه بچهها قــرارداد را امضا كردند،
من نبــودم و نميدانم چه كســي قرارداد
را بــه خوابگاه آورده بود امــا من هم مثل
بقيه اعتماد كردم و بدون اينكه مبلغي ذكر
شــود ،قرارداد را امضا كردم اما توافقي كه
كرديــم اين بود كــه در ازاي هر امتياز ،به
مــن  150هزار تومان بدهنــد كه مجموع
اين رقم ،چيزي حــدود  4ميليون و 200
ميشود .تمام هزينههايمان هم با خودمان
بــود .فقط براي يك مرحله از ســه مرحله
ليگ ،هزينه ســفر من را دادند چون من تا
تهران  14ســاعت راه دارم .دو دفعه ديگر
را خودم هزينه كردهام .مســووالن باشگاه
حتي بــراي بقيه بچههــا ،در هيچ كدام از
مراحل هزينه رفت و آمد را ندادند و بچهها
خودشان هزينه كردند».
او هم مثل بقيه دوســتانش از پيگيري
موضــوع ميگويد و همين جاســت كه بايد
مطمئن شد اگر مســووالن باشگاه پيام نور،
به فكر نباشــند ،آنهــا ميخواهند از طريق
مراجع قانوني پيگيري كنند.

يازدهم مرداد ،آخرين انتخابي تيم ملي ژيمناستيك
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ســرمربي تيم بســكتبال جوانان حضور
دوباره در فينال و قهرماني را به اندازه كســب
سهميه جهاني مهم نميداند .محسن شاهعلي
اگرچــه تدارك ضعيفتر را دليل صحبت خود
عنــوان ميكند اما خودش هــم بهتر ميداند
كه چالش اصلي پيرامــون تيم جوانان ،اضافه
شدن اســتراليا و نيوزيلند است .هفته گذشته
گروهبندي مسابقات بسكتبال قهرماني جوانان
آســيا و انتخابي جهان انجام شــد .براســاس
گروهبندي انجام شــده ،تيــم ايران كه مدافع
عنوان قهرماني اســت ،بهعنوان تيم اول گروه
يك با تيمهــاي ژاپن ،قزاقســتان و اندونزي

ديدار خواهد داشت .شاهعلي با تاكيد بر اينكه
تيمش در گروه متعادلي قرار گرفته ،گفت« :با
وجود شــرايط نامناســب در روند آمادهسازي
ميتوان نسبت به كسب سهميه اميدوار بود».
او ادامــه داد« :اگر اتفــاق خاصي نيفتد
ما ميتوانيــم در گروه خودمان صدرنشــين
شويم كه در اين صورت در مرحله دوم بايد با
نيوزيلند ديدار داشته باشيم .اگر در اين ديدار
صاحب برتري شــويم ،در جمع چهار تيم برتر
قرار ميگيريم و اينگونه كسب سهميه جهاني
ما قطعي ميشــود .اين همان روندي اســت
كه تيم نوجوانان نيز در مســابقات اخير خود

داشــت ».روندي كه شــاه علي از آن صحبت
ميكنــد منجر به باخت ايران و حذف از ادامه
رقابتها شد!
سرمربي تيم بسكتبال جوانان همچنين
در ادامه به اضافه شــدن يك سهميه به آسيا
با حضور اســتراليا و نيوزيلند نيز اشــاره كرد:
«با توجه به اضافه شــدن دو تيم اســتراليا و
نيوزيلند ،تعداد سهميهها به چهار تيم افزايش
پيدا كرده اما از طرفي با توجه به قدرت اين دو
تيم و همچنين تغيير شيوه برگزاري مسابقات،
برد و باختها خيلي بيشــتر از قبل در نتيجه
نهايي تأثير گذار است».

ملي پوشان پينگ پنگ در اردو؛ سرمربي ،مشغول تعميرات
داشتند اما عليرضا ياوري
و بنياميــن قره حســنلو
دو شــناگر ديگر تيم ملي
به دليل مســائل درسي
حضور نداشتند .البته در
مسابقات تداركاتي تركيه
نيز عليرضا ياوري شناگر
جوان تيم ملــي به دليل
اعزام شــدن به مسابقات
كسب ســهميه المپيك
جوانــان  ۲۰۱۸بوينــس
آيرس در ويتنام ،كنار تيم بزرگســاالن حضور
ندارد.
طبق تصميم كادر فني ،تيم ملي شــناي
ايــران با چهار شــناگر براي شــركت در ۱۲
ماده مختلف ،عازم بازيهاي آســيايي ۲۰۱۸
جاكارتا ميشــود .جز شناگراني كه در تركيب
تيم اعزامي به تركيه قرار دارند ،عليرضا ياوري
نيز به تيم اعزامي به بازيهاي آســيايي اضافه
ميشــود .ضمــن اينكه خشــايار حضرتي نيز
هدايت تيم ملي شنا را برعهده دارد.

ســرمربي تيــم ملي
پينــگ پنگ كــه همراه
ملي پوشان در اردوي باكو
حضور نــدارد ،ميگويد به
خاطر مشــكالت شخصي
بــه اين اردو نرفته اســت.
جميــل لطــفا ...نســبي
ميگويــد« :من بــه دليل
مشكالت شخصي نتوانستم
در اردوي آذربايجــان
حاضــر شــوم .مشــغول
انجام تعميرات در منزل هســتم و در اين ميان
بدقوليهايي كه در انجام اين كار شــد و گراني
ارز هم باعث شــد كارها عقــب بيفتد از اين رو
نتوانســتم به آذربايجان بروم اما با مهران احدي
كه همراه ملي پوشــان در باكو اســت به صورت
روزانه در ارتباط هستم».
او ادامه ميدهد« :ملي پوشــان روز جمعه
به ايــران بر ميگردند و پــس از آن ،من همراه
نوشــاد و نيما براي شــركت در تور جهاني كره
جنوبي راهي اين كشــور ميشــويم .از هشتم تا

 22مرداد هــم اردويي در
مجارســتان داريم البته در
اردوي مجارســتان افشين
نــوروزي و طاهرخاني هم
هستند اما امين احمديان
كه همــراه تيــم جوانان
است ،در مجارستان همراه
ما نيست».
ســرمربي تيــم ملي
پينگ پنــگ در ارتباط با
اينكه چرا نــوروزي همراه
برادران عالميــان به كره جنوبــي نميرود ،نيز
توضيح كوتاهي ميدهد« :سطح بازيها مقداري
باال است و فكر ميكنم افشين بايد در مسابقات
چلنج بيشتر شركت كند و امتياز بگيرد».
لطفا ...نســبي بــه اين موضــوع كه چرا
بازيكنان تــا بازيهاي آســيايي فقــط در تور
كره جنوبي شــركت ميكنند نيز اينطور پاســخ
ميدهــد« :تورهــاي جهاني ديگــر همزمان با
بازيهاي آســيايي برگزار ميشود و تور ديگري
نبود تا بازيكنان بتوانند در آن شركت كنند».

داستان سه شايعه واليبالي؛ استعفاي خوشخبر ،اختالف با افروزي و جلسه با معروف

ضيايي :تمام شايعات كذب است

روز گذشته رسانهها پر بود از خبر
درباره فدراســيون واليبال .خبرهايي
كه هيچ كدام از كانال خود فدراسيون
منتشر نشــده بود و به همين دليل،
صحت و ســقم آنها مشــخص نبود.
شــايعاتي كه يكي به جلسه معروف با
ضيايي اشاره داشت ،ديگري بار ديگر
از استعفاي امير خوشخبر ،خبر داده
بود و سومي هم به جدايي فيزيوتراپ
تيم ملــي و اختالفش با فدراســيون
اختصاص داشت.
احمد ضيايي رییس فدراســیون
والیبال دو خبر منتشــر شده درباره
جلســه با معروف و شــايعه استعفاي
امير خوشخبــر را كامال نادرســت
دانسته و هر دو را تكذيب ميكند.
او همچنين داشــتن اختالف با
فيزيوتراپ تيم ملي را هم رد ميكند
و ميگويد استعفاي مكتوبي هم از او
نديده است.
ضيايي :برخي رسانهها
بياخالقي ميكنند
شــايعه جدايــي فيزيوتــراپ
واليباليستها از تيم ملي واليبال روز
گذشــته رنگ واقعيت به خود گرفت
و خود افروزي در مصاحبهاي از كنار
رفتنش خبر داد.
ضيايــي دربــاره ايــن ماجرا و
شــايعه اختالف با او ميگويد« :هيچ
اختالفي وجود ندارد ،افروزي بهعنوان
فيزيوتــراپ كنار تيم ملــي بود و او

اجازه و اختيار دارد هر زمان و در هر
مقطعي كه ميخواهد خداحافظي كند
اما اختالفي وجود نداشته است .تا به
امروز نيز افروزي به صورت مكتوب به
من چيزي را اعالم نكرده است».
او ادامــه ميدهد« :الزم اســت
بگويم هيچ اختالفي بين فدراســيون
واليبال و افروزي وجود نداشته است.
افروزي آنقدر آدم منضبطي است كه
اگر بخواهد انصــراف بدهد اين را به
صورت مكتوب اعالم ميكند كه حتي
اين اتفاق نيفتاده است».
رييس فدراسيون واليبال درباره
انتشار فهرست تيم ملي پيش از موعد
مقــرر نيز پس از مدتهــا اظهارنظر
ميكند« :سرمربي تيم ملي ،كادر خود
را مشخص ميكند و فدراسيون در آن
دخالتي ندارد .درباره انتشــار فهرست
تيم ملي نيز بايــد بگويم اين موضوع
را پيگيري كــرده و برخورد جدي با
عامل انتشــارش خواهيم كرد .در اين
باره يك بداخالقي صورت گرفته و در
حقيقت خيانت در امانت شده است».
او در ادامــه دربــاره حواشــي
به وجود آمــده درباره سيدعباســي
و صحبــت دربــاره خــط خوردنش
از فهرســت اعزامي بــه جاكارتا نيز
ميگويد« :درباره انتخاب سيدعباسي
نيز اگر سرمربي تيم ملي بخواهد با او
تماس ميگيرد و با او درباره حضورش
صحبت ميكند .شما براي پاسخ به اين
ســوال بايد با خود سيدعباسي تماس

بگيريد كه آيا از او دعوت شده است يا
خير .از طرف ديگر سيدعباسي آنقدر
منضبط و اخالقمدار است كه اگر به
او بگوييم بهعنوان سرباز در كنار تيم
ملي حاضر باشد خواهد آمد اما جامعه
اين را برنميتابد».
ضيايي به انتشار اين شايعات در
رســانهها نيز واكنش نشان ميدهد:
«در رســانهها بداخالقــي ميكنند،
بــا اين كارها نــه اهالي رســانه و نه
فدراســيون به جايي نخواهند رسيد.
البته اين را نيــز بگويم كه اين كارها
هيچ تاثيري به حال واليبال ندارد چرا
كه كاروان كار خود را انجام ميدهد.
يك تعدادي شيطنت ميكنند و مثال
بازي را آغاز ميكنند در حالي كه صد

تا از اين اتفاقها رخ دهد تيم ملي كار
خودش را خواهد كرد».
او همچنين ميگويد« :افراد تيم
ملي بصير هســتند چراكه در دوران
اســتراحت خود در حال آمادهسازي
براي حضور در مسابقات هستند .آنها
حتي تعطيــات عيد خود را به انجام
كارهاي فيزيوتراپــي پرداختند ،اين
قبيل كارها هيچ تاثيري روي تيم ملي
ندارد ،اين افراد به زعم خودشان فكر
ميكنند ميتوانند خللي در كار ايجاد
كنند در حالــي كه زحمت بداخالقي
براي آنها اســت و تيم صحيح و سالم
به همراه كادر فنــي و بازيكنان روال
خودش را طــي ميكنــد .آنها فقط
زحمات خود را بيشتر ميكنند».

مصاحبه

افروزي :تصميم نهايي را
خودم گرفتم

مشكالتم با فدراسيون را
عنوان نميكنم

ســيامك افروزي كه گفته ميشــد از
كادر تيم ملي جدا خواهد شد ،روز گذشته
اين خبر را تاييد و به برخي مشكالت در راه
ادامه همكارياش اشاره ميكند .فيزيوتراپ
سابق تيم ملي واليبال ايران درباره ماجراي
جدايياش از فدراسيون ميگويد« :واقعيت
اين اســت كه داليل جداييام از تيم ملي
همچــون يك پازل بود و با تكميل شــدن
اين پازل مــن هم تصميــم نهايي خود را
گرفتم .بدون شك بزرگترين تكه اين پازل
خانوادهام و بخصوص دخترم مهرســا است
امــا بايد اذعــان كنم كه دليــل اصلي اين
نيســت .همه آنهايي كه در ورزش حرفهاي
فعاليت ميكنند سختي دوري از خانواده را
دارند و آن را تحمل ميكنند».
پزشك ســابق تيم ملي واليبال ايران
مشــكالتش با فدراســيون را باز نميكند:
«مــن اعتقــاد دارم در سيســتمي كه كار
ميكنــم از ديد خــودم بهترين سيســتم
اســت و نبايد شــرايطي فراهم شــود كه
وقتي بخشــي از اين مجموعه جدا ميشود
حرفها و مشــكالت آن را عنوان كند .من
عضو يك خانواده واقعاً دوستداشتني بودم
و دوســت ندارم اگر حتي مشكل كوچكي
وجود داشــت حرفهــاي آن را به بيرون
منتقل كنم اما ميگويم كه هميشــه دلم با
مليپوشان است و منتظر خبرهاي خوب از
سوي آنها هستم».
پزشــك و فيزيوتراپ سابق تيم ملي
واليبال ايران در پاســخ به اين سوال كه
آيا استعفاي شما مورد تاييد قرار گرفته يا
خير نيز ميگويد« :من رابطه مالي خاصي
با فدراســيون ندارم و تعهدم اخالقي بود
كه به همين دليل چند روز قبل از اينكه
اردوهاي تيم ملي براي بازيهاي آسيايي
آغاز شــود اســتعفاي خود را اعالم كردم
تا مسووالن فدراســيون دستشان براي
انتخاب جايگزين من باز باشــد .براي هر
فردي كه جايگزين من ميشــود آرزوي
موفقيت ميكنم و هر كاري از دستم برآيد
انجام خواهم داد .بدون شك با مليپوشان
در تماس خواهم بود و آنها هم ميتوانند
همچنان روي من حساب كنند».

