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حمایت دیپلماتیک از کشتی

خیال خادم راحتمیشود؟

دیدار
که در مهمی
ل
برگزا وزان
ش
ر د

نشســت مهم ورزش ایران در لوزان ســوییس برگزار شد.نشســتی با حضور رضــا صالحیامیری رییــس کمیته ملی
المپیــک ،نصرا ...ســجادی و ننــاد اللوویچ ،رییس اتحادیه جهانی کشــتی که در  IOCهم عضو اســت ،برگزار شــد.
محــور گفت و گوها در این نشســت ،بحث روز ورزش و البته کشــتی بــود .تعلیق و محرومیتی که در یک ســال اخیر
بارها از ســوی فدراســیون کشتی به مســووالن گوشــزد شــده بود که اتحادیه جهانی و  IOCبه دلیل رودررو نشدن
کشــتیگیران ایران با کشــتیگیران رژیم صهیونیســتی به دنبال آن بودند .این نشســت مهم میتوانــد از تبعات این
تهدیدها و خطرات بکاهد و شــاید االن بتوان گفت که این نشســت خیال رســول خادم را از بابت تعلیق راحت میکند.

از این پس باید
دید که خیال
رسول خادم
راحت میشود
یا نه؟ به نظر
باید راحت
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اینکه دو گروه
تصمیمگیرنده
رودررو با
هم صحبت
کردهاند و
گفتنیها
را گفته و
شنیدنیها را
هم شنیدهاند.
محسن وظیفه
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همه چیز بعد از مسابقه معروف علیرضا

کریمی در مســابقات امیدهای جهان شکل
تــازهای به خود گرفت .جایــی که او مقابل
کشــتیگیر روس به طور مصلحتی شکست
خورد و بعــد از آن پروندهای برای کشــتی

ایــران در اتحادیــه جهانی باز شــد و حتی
شنیده شد که کمیته بینالمللی المپیک هم
وارد ماجرا شــده و خواهان برخورد با ورزش
ایران است.

در این مدت رســول خــادم چند بار به
سوییس ســفر کرد و با مســووالن اتحادیه
جهانی مذاکره کرد امــا در همین حال او و
دوستدارانش در کشــتی همزمان انتقادات
زیادی داشــتند از اینکه چــرا چنین وضعی
برای کشتی به وجود آمده است.
مصاحبههای متعــدد و انتقادات صریح
کــه البته این ابهام و ســوال را هم به وجود
آورد که رســول خــادم به طــور دقیق چه
خواســتهای دارد؟ مصاحبههــای خــادم به
تیتر یک رسانهها تبدیل شد و به طور دقیق
مشــخص نبود که او در البهالی اعتراضاتش
به دنبال چه چیزی اســت؟ آیا دنبال تغییر
رویه چهار دهه اخیر اســت یا اینکه موضوع
دیگری را مد نظر دارد؟
البته مدتی بعد مشخص شد که خواسته
رسول خادم از مســووالن ورزش خیلی هم
پیچیــده نبــود؛ رفتن به ســوییس و دیدار
بــا مســووالن اتحادیه جهانــی و همچنین
اعضای کمیتــه بینالمللی المپیک و رایزنی
در خصوص مشــکالتی که به خاطر کشتی
نگرفتــن ایرانیها بــا کشــتیگیران رژیم
صهیونیســتی به وجود آمده بــود؛ خطری
که گفته میشــد همه ورزش ایران را تهدید
میکند و نگرانیهای زیادی را به وجود آورد.
رسول خادم بارها این خواسته را مطرح
کرد که مشــکل جدی بــرای ورزش ایران و
کشــتی وجود دارد و اعالم کرد همه باید از
کشتی حمایت کنند.
خادم چند بار در مصاحبههای انتقادی،
خواهان حمایت همه جانبه از کشــتی شــد
و گفــت« :باید این احســاس به وجود بیاید
کــه همه در قبال اتفاقاتــی که رخ میدهد،
مســوول هســتند ».او در این مــدت تاکید
کرد که این حق کشــتی است که وقتی وارد

میدان میشود ،همه مسووالن ورزش باید از
آن حمایت کنند.
اتفاقی که در لــوزان رخ داد و دیداری
که رضــا صالحیامیری با اللوویچ داشــت،
دقیقا همان چیزی اســت که رســول خادم
میخواست و از انجام نشدنش گالیه داشت.
حاال مسووالن ورزش ایران رودررو با اللوویچ
نشســتهاند و با او درباره مشکالتی که پیش
آمده ،مذاکره کردهاند .هنــوز به طور دقیق
مشخص نیست که چه نتیجه مهمی در این
نشســت به دســت آمده و اظهارنظر دقیق
و صریحــی هم از ســوی حاضــران در این
نشست مطرح نشده که همه بدانند خروجی
این نشســت چه چیــزی بــوده؛ در نتیجه
نمیتوان قضاوت کرد که تا چه اندازهایاین
گفتوگوها دو طرف را راضی کرده است.
البتــه در وهله اول نتیجــه نهایی این
نشست خیلی هم مهم نیست .اینکه اللوویچ
چه خواسته و مسووالن ورزش چه گفتهاند،
در درجــه دوم اهمیت قــرار دارد .مهم این
اســت که مســووالن ورزش راهی سوییس
شدهاند تا مشــکلی را رفع کنند که دغدغه
جــدی ورزش مدالآور ایران شــده بود و یا
حداقل اینکه اینگونه وانمود میشــد مشکل
بزرگــی به وجود آمده اســت .ایــن رفتن و
مذاکره کردن نشان دهنده حمایت مسووالن
کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان
از کشتی و شخص رســول خادم است .این
حمایت همان چیزی اســت که خادم پیش
از این احساســش نمیکرد و از نبود چنین
حمایتهایی گالیه میکرد.
از ایــن پس باید دید که خیال رســول
خــادم راحت میشــود یا نه؟ بــه نظر باید
راحت شود چرا که او حاال حمایت مسووالن
ورزش را پشــت ســر خود میبیند و از همه
مهمتر اینکه دو گروه تصمیمگیرنده رودررو
بــا هم صحبت کردهاند و گفتنیها را گفته و
شنیدنیها را هم شنیدهاند.
با این حســاب میتوان امیدوار بود که
از این پس خادم نبایــد نگران تهدیدها و یا
تعلیقها باشد و این صالحیامیری و سجادی
هســتند که باید شــنیدهها را به مسووالن
کشــور منتقل کنند و بعد تصمیمی درست
در این رابطه بگیرند.

دیدار رییس کمیته ملی المپیک با اللوویچ در لوزان سوییس

رییس کمیته ملی المپیک کشورمان با حضور در سوییس
با نناد اللوویچ رییس اتحادیه جهانی کشتی و عضو اصلی کمیته
بینالمللی المپیک دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار که در لوزان ســوییس برگزار شــد ،سیدرضا
صالحیامیری ضمن تاکید بر روابط بســیار خوب کشتی ایران با
اتحادیه جهانی گفت« :کشــتی بهعنوان ورزش اول و ملی ایران
از توجــه و محبوبیت فراوانی بین جامعه بخصوص قشــر جوان
برخوردار اســت و همگان تصویر بســیار خوبی از رابطه ایران و
اتحادیه جهانی کشــتی در ذهن دارند که بابت تمام حمایتها

از شما تشــکر میکنم ».صالحیامیری که رابطه بسیار خوبی با
رســول خادم دارد ،در ادامه با تمجید از رســول خادم ،خواهان
حمایتهای بیشــتر اتحادیه جهانی از کشتی ایران شد« :مردم
ورزش دوست ایران به این رشته و اتفاقات و حواشی آن شدیدا
حساس هســتند و از نزدیک اخبار و رویدادهای آن را پیگیری
میکنند ،به همین خاطر نیز درخواســت دارم تا از کشتی ایران
و عالقهمندان بیشمارش حمایتی بیش از پیش به عمل آورید».
در ادامه این نشست مهم که ظاهرا محور اصلی گفتوگوها
در آن برای رفع اختالف نظرهایی اســت که بعد از حاضر نشدن

پایان مسابقات پاراوزنهبرداری قهرمانی آسیا و اقیانوسیه

درخشش سیامند در ژاپن

مســابقات وزنهبرداری معلوالن قهرمانی آســیا و اقیانوســیه در دسته
ســنگین وزن با عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی ســیامند رحمان و منصور
پورمیرزایی همراه بود.
در روز پایانی مســابقات وزنهبرداری معلوالن قهرمانی آسیا و در دسته
سنگین وزن ســیامند رحمان و منصور پور میرزایی نماینده ایران بودند که
به رقابت با رقبای خود پرداختند که طبق پیش
بینیهایی که از قبل وجود داشــت ،ســیامند
رحمان توانست به مدال طال دست پیدا کند.
در ایــن بخش از مســابقات و در دســته
 +۱۰۷کیلوگرم ،ســیامند رحمان با مهار وزنه
 ۲۸۰کیلویی ،به مدال طال دست یافت.
همچنین منصــور پورمیرزایی نیز با ثبت
رکــورد  ۲۴۵کیلوگرم و کســب عنــوان نایب
قهرمانی به کار خود در این مسابقات پایان داد.
ایــن مدال طال به حکومت چندین ســاله
ســیامند رحمان در مســابقات پارا وزنهبرداری
قهرمانی آسیا تحکیم بخشید.
این دو مدال آخرین مدالهای ایران در این مســابقات بود که به دست
آمد .نمایندگان کشــورمان مجموعا به  ۱۰مدال (۲طال ۵ ،نقره و  ۲برنز) در
رده بزرگساالن و یک طالی جوانان در بخش آسیا و اقیانوسیه دست یافتند.
در بخــش آزاد نیــز همین تعداد مدال به نمایندگان ایران اهدا شــد و
مجموعا در دو بخش آزاد و آسیا  -اقیانوسیه ۲۰ ،مدال حاصل تالش کاروان
وزنهبرداری کشورمان از رقابتهای ژاپن بود.

پارالمپیک

المپیک و حرکت در مسیر این جنبش و منشور ،همچون گذشته
خواستار همکاری تنگاتنگ و همراهی کمیته ملی المپیک ایران
با فدراســیون کشتی و اتحادیه جهانی شد .در پایان این نشست
صالحیامیــری از اللوویچ برای حضــور در ایران دعوت به عمل
آورد.این دیــدار از اهمیت زیادی بــرای ورزش ایران برخوردار
اســت .در ماههای گذشــته نگرانیهای زیادی به راه افتاده بود
که ممکن است کشتی ایران به خاطر حاضر نشدن در مصاف با
کشتیگیران رژیم صهیونیســتی تعلیق شود اما حاال این دیدار
میتواند بسیاری از نگرانیهای رسول خادم را رفع کند.

اتحادیه جهانی کشــتی داوران قضاوت کننده در مسابقات جهانی سال
 ۲۰۱۸میالدی را به سه گروه دستهبندی کرد که گروه اول داوران ( ۴۷نفر)
تمامی رقابتهای کشتی را قضاوت میکنند.
طبق تصمیم اتحادیه جهانی کشــتی گروه اول داوران ( ۴۷نفر) تمامی
رقابتهای جهانی را قضاوت میکنند .گروه دوم ( ۱۵نفر) نیز نیمه نخســت
مســابقات ( ۲۸مهر تا  ۲آبان) و گروه سوم ( ۱۵نفر) هم نیمه دوم مسابقات
( ۳تا  ۶آبانماه) را قضاوت میکنند.
بر اساس فهرســت اعالمی از ســوی اتحادیه جهانی نام محمدابراهیم
امامــی و اردوان صاحب در گــروه اول داوران و محمد مصالییپور در گروه
دوم داوران قرار دارد.
رقابتهــای جهانی کشــتی روزهــای  ۲۸مهر تا  ۶آبان ماه در شــهر
بوداپست مجارستان برگزار میشود.

مصاحبه

دستپاچگی مدیران تیروکمان برای معرفی سرمربی

دبیر فدراسیون تیروکمان:

بدهی به پارک
نداریم

پیام پوتین برای شرکتکنندگان در مسابقات جودوی روسیه:

والدیمیر پوتین ،رییسجمهوری روسیه در پیامی برای شرکتکنندگان
دومین مســابقات بینالمللی جودو تاکید کرد که ترویج زندگی سالم فلسفه
اصلی ورزش و مهمترین پیامی است که قهرمانان ورزشی میتوانند به جامعه
منتقل کنند.
در پیام والدیمیر پوتین خطاب به شــرکتکنندگان دومین مســابقات
بینالمللی جیگارو کانو در شــهر والدیوســتوک روسیه آمده است« :به شما
بابت حضور در دومین مسابقات بینالمللی جودو با عنوان جیگارو کانو تبریک
ت سنتی در شهر والدیوستوک
و خوشامد میگویم .خوشــحالم که این رقاب 
و با حضور بهترین ورزشــکاران از کشورهای روسیه ،ژاپن ،چین و مغولستان
برگزار میشــود .ما و تمامی شــرکتکنندگان متعهد به یک عمل مشترک
که همان ترویج ســبک زندگی سالم است هستیم .این شخصیت واقعی یک
قهرمان و فلســفه ورزش است .با کمال میل از افتخار ورزش کشورم در این
رقابتهای ارزنده و محترم دفاع میکنم».
رییس جمهوری روســیه ادامه میدهد« :اطمینان دارم که مســابقات
والدیوســتوک ســازماندهی بســیار باالیی دارد و محل خوبــی برای بروز
اســتعدادهای جوان و توانمندیهای آنها در یکی از محبوبترین ورزشهای
رزمی است .برای شما آرزوی موفقیت و بهترین پیروزیها را دارم».

ششمین مرحله لیگ جهانی کاراته وان آلمان در حالی از  23شهریور
ماه آغاز میشود که گویا تعدادی از ستارههای کاراته ایران با هزینه شخصی
راهی این رویداد شدهاند.
ششــمین مرحله از مســابقات لیگ جهانی کاراتــه وان در حالی قرار
اســت از  23شهریور ماه به میزبانی کشــور آلمان برگزار شود که تعدادی
از کاراتهکاهای کشــورمان با هزینه شــخصی به این کشــور سفر کردند.
بهمن عســگری ،سجاد گنجزاده ،مهدی خدابخشی ،ذبیحا ...پورشیب ،امیر
مهدیزاده ،ســعید احمدی ،هامون درفشیپور و مجید حسنینیا از جمله
کاراتهکاهایی هســتند که برای حضور در این رویدادها با هزینه شــخصی
راهی آلمان شدهاند.
نخستین مرحله از این رقابتها به میزبانی کشور فرانسه برگزار شد که
کاراتهکاهای ایرانی در این رقابتها حضور پیدا
کردند .در دومیــن مرحله از این رقابت که به
میزبانی امارات برگزار شــد کاراته ایران در آن
غایب بود اما در سومین مرحله از این رقابتها
ملیپوشان کشورمان راهی لیگ جهانی هلند
شدند .در چهارمین مرحله از این رقابتها که
به میزبانی مراکش برگزار شــد باز هم کاراته
ایــران غایب بود .ملیپوشــان کشــورمان در
پنجمین مرحله از این مسابقات که به میزبانی
اســتانبول برگزار شــد حضور داشــتند و در
ششمین مرحله آن که جزو مسابقات سهمیه
المپیک  2020توکیو است کاراتهکاهای کشورمان به دلیل مشکالت مالی
فدراســیون ناچار شدند با هزینه شــخصی راهی این مسابقات شوند چون
مســووالن فدراســیون در صحبتهای خود اعالم کرده بودند که به دلیل
مشکالت مالی فدراسیون کاراته قادر به اعزام این تیم به لیگ جهانی آلمان
نیســت و به همین دلیل ،کاراتهکاهای کشورمان برای اینکه جایگاه خود را
در ردهبندی جهانی از دســت ندهند ،ناچار شــدند با هزینه شخصی راهی
این رقابتها شوند.
مشــکالت مالی فدراسیونها باعث شده این روزها خبرهای زیادی در
مورد لغو سفرهای ملیپوشان در رشتههای مختلف به مسابقات بینالمللی
به گوش برسد .البته لغو سفرهای بینالمللی برای ورزشکاران تنها مختص
به رشتههای رزمی کاراته و تکواندو نیست ،بلکه در رشتههای دیگر همچون
کشــتی نیز شاهد هستیم که به دلیل مشــکالت مالی فدراسیون مربوطه،
ســفر تیمهای ملی به مســابقات بینالمللی لغو شده است .مهمترین نکته
این اســت که کاراته برای نخستین بار قرار اســت در المپیک حضور پیدا
کند و برای رسیدن به این مسیر دشوار باید در لیگهای جهانی که امتیاز
آنها جزو امتیازهای المپیکی محسوب میشود حضور پیدا کند اما با توجه
بــه اینکه کاراته در تمام رویدادهای خود مدالآور بوده و ســهم بزرگی در
مدالآوری بخصوص در بازیهای آسیایی داشته ،حاال شاهدیم با مشکالت
مالی روبهرو اســت و این فرصتهای بزرگ نباید به همین راحتی از دست
برود.

چهره های قدیمی در راس تیم های ملی

یک نقره و برنز دیگر برای ایران
همچنین در ادامه رقابتهای وزنهبرداری آزاد قهرمانی آسیا و اقیانوسیه
که در ژاپن در حال برگزاری اســت ،نمایندگان کشــورمان در دسته 107
کیلوگرم به مدالهای نقره و برنز دست یافتند.
علیاکبر غریبشی با مهار وزنههای  ۲۳۰ ،۲۲۲و  ۲۳۸کیلویی بهعنوان
نایب قهرمانی این رقابتها دست یافت .همچنین سامان رضی ،دیگر نماینده
کشورمان در این دسته با ثبت رکورد  ۲۲۲کیلوگرم نشان برنز این مسابقات
را بر گردن آویخت.
پیش از این ســیدحامد صلحیپور طال گرفته بود و سیدیوسف یوسفی،
روحا ...رســتمی و نادر مرادی موفق به کســب  3مدال نقره برای ایران شده
بودند .ایزدی نیز برنز بزرگســاالن و طالی جوانان را کســب کرده بود .امیر
جعفری در دسته  65کیلوگرم چهارم شده و صمد عباسی نیز اوت کرده بود.
رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی معلوالن در دو بخش آزاد و آسیا  -اقیانوسیه
بهعنوان یکی از مراحل گزینشــی حضور در پارالمپیک  ،2020از  17تا 21
شهریور در شهر کیتاکیوشو برگزار میشود.

ترویج زندگی سالم وظیفه اصلی قهرمانان
ورزشی است

خبر

اعزام ستارههای کاراته به لیگ جهانی با
هزینه شخصی

قضاوت سه داور المپیکی کشتی ایران
در جهانی بوداپست

صالحی امیری :از کشتی ایران و هوادارانش حمایت کنید
کشــتیگیران ایران مقابل کشــتی گیران رژیم صهیونیســتی
بــه وجود آمد ،نناد اللوویــچ نیز ضمن خیر مقــدم و تقدیر از
صالحیامیری بابت توجه به این رشته و تشکیل این جلسه گفت:
«به خوبی از ظرفیت باالی کشــتی ایران و همچنین تالشهای
ارزشمند رسول خادم بهعنوان رییس دلسوز و پیگیر فدراسیون
ایران آگاه هســتم و شک نداشته باشید که از کشتی این کشور
بهعنوان یکی از ارکان اصلی این رشــته در جهان حمایت ویژه
میکنم و در واقع از هیچ کمکی دریغ نمیکنم».
رییس اتحادیه جهانی کشتی ضمن تاکید بر رعایت جنبش

مشکالت مالی به ورزشهای رزمی هم رسید
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سوژه

رضــا کیارســتمی دبیــر
فدراســیون تیروکمــان پس از
خداحافظی پارک میوک وون از
تیم ملی تیروکمــان تاکید دارد
که فدراسیون با سرمربی کرهای
تیروکمان تسویه حساب کرده و
دیگر هیچ تعهدی به او ندارند.
رضا کیارســتمی با اشاره به
قطع همکاری پارک میوک وون،
ســرمربی کرهای با فدراســیون
تیروکمان برای هدایت تیم ملی
ریکرو و کامپونــد میگوید« :هر
چنــد قرارداد پارک تــا المپیک
 ۲۰۲۰بود اما او  ۱۳خرداد قبل
از بازیهای آسیایی جاکارتا یک
بار استعفای خود را به فدراسیون
داده بود و فدراسیون با استعفای
او موافقــت نکــرده بــود .پارک
بعد از بازیهای آســیایی دوباره
اســتعفای خود را اعــام کرد و
کمیته فنی این بار با استعفای او
موافقت کرد و پارک هم دیشــب
از تهران رفت».
کیارســتمی ادامه میدهد:
«در قراردادی که با پارک داشتیم
بــه او اعالم کردیــم اگر خودش
بخواهد با فدراســیون تیروکمان
قطــع همکاری کنــد باید  ۶ماه
زودتــر این مســاله را اعالم کند
تا فدراســیون به تعهداتش عمل
کند.
در غیــر ایــن صــورت اگر
فدراسیون به خاطر نتایج ضعیف
تیروکمان نخواهد با او همکاری
داشــته باشــد ،در آن صــورت
مفــاد قــرارداد تغییــر میکرد.
بنابراین چون خود پارک استعفا
از تیروکمــان را خواســتار بود
فدراســیون با او تســویه حساب
کــرد و هیچ تعهدی یا بدهی هم
به این مربی نداریم.
در جلسه کمیته فنی مقرر
شــد فعال هدایــت تیمهای ملی
ریکــرو و کامپونــد را یک مربی
ایرانی بر عهده بگیرد و سپس اگر
با یک مربی خارجی واجد شرایط
و مناسب به توافق رسیدیم ،برای
المپیــک  ۲۰۲۰از حضــور یک
مربی خارجی بهره بگیریم».

رضا عباسپور
Reza Abbaspour

غالمرضا شعبانیبهار ،رییس فدراسیون
تیروکمــان در احــکام جداگانــهای مجید
احمــدی را بهعنــوان ســرمربی تیم ملی
کامپونــد و مجید میررحیمــی را بهعنوان
ســرمربی تیم ملی ریکرو به مدت یکسال
منصوب کرد .این جایگزینی قابل پیشبینی
در حالــی رخ داد که دبیر فدراســیون تیر
و کمــان اعالم کرده بــود هفته آینده کادر
فنی جدید معرفی میشــود امــا به یکباره
بعــد از مصاحبه کیارســتمی فدراســیون
تیروکمان اسامی سرمربیان جدید تیمهای
ملی کامپوند و ریکرو را منتشــر کرد تا این
موضوع ناهماهنگی بین مسووالن فدراسیون
تیروکمان را نشان دهد.
همین چند روز پیش بود که غالمرضا
شعبانی بهار ،رییس فدراسیون تیر و کمان
در کنفرانــس مطبوعاتی خــود اعالم کرد
با تمــام توانش به دنبال جذب جانشــینی
شایسته و سرشناس در دنیای مربیگری به
جای پارک کرهای اســت .رییس فدراسیون
تیروکمان اتفاقــا از عالقه فراوان خود برای
به خدمت گرفتن و عقد قرارداد همکاری با
همتایان خارجی پارک خبر داد اما گفت به
خاطر مشکالت مالی ،فعال نمیتوانند برای

مذاکره نهایی با یــک مربی خوب خارجی
دست به کار شوند.
شــعبانیبهار ،رییس فدراسیون تیر و
کمان حتی میگفت فعال زود است بخواهیم
خیلی جدی در این مورد بحث کنیم .اما باز
هــم روی عالقه زیادی که بــه عقد قرارداد
همکاری بــا مربیان کاربلــد خارجی دارد،
تاکید داشت.
انتظار از مدیریت فدراسیون
تیروکمان بعد از ایراد چنین
مواردی در کنفرانس مطبوعاتی
این بود که بعد از تامل و نگاه
کارشناسی شده در خصوص
به کار گماردن سرمربی جدید
تیمهای ملی ریکرو و کامپوند
تصمیمگیری کنند

رییس فدراســیون تیر و کمان معتقد
بــود که مربیــان ایرانی اگر چــه در بخش
کامپوند شایســتگی قرار گرفتن در جایگاه
سرمربیگری را دارند اما در رشته ریکرو این
توانمندی فعال در مربیان داخلی احســاس
نمیشود .بنابراین حداقل انتظار از مدیریت
فدراســیون تیروکمان بعــد از ایراد چنین
مــواردی در کنفرانــس مطبوعاتی این بود

که بعد از تامل و نگاه کارشناســی شده در
خصــوص به کار گماردن ســرمربی جدید
تیمهای ملی ریکرو و کامپوند تصمیمگیری
کنند اما واگذاری حکم سرمربیگری به دو
مربی امتحان پس داده داخلی که کارنامه
قبلی آنهــا تقریبا برای اهالی این رشــته
ورزشــی روشــن و شفاف اســت بار دیگر
ثابت کرد که مدیریت تیر و کمان به جای
دوراندیشی خیلی سطحی و پیش پا افتاده
روی این موضوع حســاس و سرنوشت ساز
تمرکز داشــته اســت زیرا به نظر میرسد
پشــت این انتخاب بیــش از اینکه تامل و
تفکر نقش داشته باشد ،دستپاچگی و تکرار
روشهای ناکام قبلی نهفته است.
هر دو مربی معرفی شــده ،در دورهای
که بهعنوان بالهای فنی ســرمربیان قبلی
فعالیت داشــتند ،خیلی کارنامه قوی فنی
ثبــت نکردند که حــاال بخواهیــم بعد از
خداحافظی پارک کرهای به یکباره ســراغ
آنها برویم و این مســوولیت سنگین را روی
دوش آنهــا بگذاریم .قطعا عالیق شــخصی
مدیریت کنونی تیروکمان بیش از تمایل به
همکاری با مربیان داخلی ،به خدمت گرفتن
ظرفیت خارجیهای اسم و رسمدار است اما
چطور میشود که بعد از آن همه مشکالت
ریز و درشــتی که در بازیهای آسیایی بر
سر این رشته آوار شــد ،رییس فدراسیون
تیروکمــان هدایت تیمهای ملــی ریکرو و
کامپوند را به دست مربیان داخلی میدهد؟
بدون شــک به بازی گرفتــن مربیان
داخلی اتفاقی خوب برای ورزش کشــور در
رشتههای مختلف به شمار میرود اما فارغ
از یک برداشــت احساسی باید گفت که در
یکسری رشتههای ورزشی مثل تیر و کمان
خصوصا در بخش ریکــرو ،هنوز مربیان ما
به شــرایط اســتاندارد و ایدهآلی از لحاظ
علمی و فنی نرســیدند که بخواهیم هدایت
تیمملی بزرگســاالن را در اختیار آنها قرار
دهیم .به همین دلیل اینکه بخواهیم حتی
برای مدتی کوتاه هدایت تیم را دســت یک
مربی داخلی بدهیم و بعد از اینکه شــرایط
برایمان مهیا شــد برویم سراغ گزینههای
خارجی به جز وقت تلف کردن و زمین زدن
دوباره این رشته در میادین مهم آتی چیزی
برای ما به دنبال ندارد.

اعترافی تلخ درباره یک ناکامی قابل پیگیری در اندونزی

سامبوکاران ایران تقلبی بودند!

تیم ســامبوی ایران در حالی به بازیهای آسیایی اعزام شد که
طبق ادعای دبیر فدراســیون ورزشهای رزمی نفرات اعزامی به این
رقابتها اصال سامبوکار نبودند! بازیهای آسیایی جاکارتا بهانهای بود
تا بســیاری از عالقهمندان به ورزش برای نخستینبار نام رشتههایی
مثل پنچاکسیالت و سامبو را بشنوند اما نحوه انتخاب نفرات اعزامی
ایران به جاکارتا شــاهکار به تمام معنا بود .در بخش سامبو و به علت
کمبود زمان مســووالن این انجمن تصمیم گرفتند تیم اعزامی را از
ورزشــکاران سایر رشتهها انتخاب کنند .با این حال طبیعی است که

ملیپوشان سامبوی اعزامی به جاکارتا حتی قوانین را هم بلد نباشند!
فرهنگ شادنیا دبیر فدراســیون ورزشهای رزمی ضمن تایید
این خبــر میگوید« :علت کمبود زمان نحــوه انتخاب نفرات به این
صورت بود که از ورزشــکاران سایر رشتهها استفاده کردیم .به همین
دلیل چون نفرات اعزامی به اندونزی در این رشته تخصصی نداشتند
زمین خوردند و موفقیتی حاصل نشد! مطمئنا پس از برگزاری جلسه
فنی در خصوص این رشــته و نتایجی که در بازیهای آسیایی کسب
شد گزارش میدهیم».

واکنش کمیته بینالمللی پارالمپیک به حادثه کابل

پیام باخ به بازماندگان کشتیگیران

تومــاس بــاخ رییــس کمیتــه
بینالمللی المپیک حمله تروریســتی
در هنگام مســابقات کشــتی در کابل
افغانســتان را محکــوم کــرد .هفتــه
گذشــته انفجار مهیبی در یک ســالن
کشتی در کابل رخ داد که باعث کشته
شــدن تعداد زیادی از کشــتی گیران
و عالقهمندان به کشــتی شــد .بعد از
ایــن حادثه تلــخ توماس بــاخ رییس
کمیتــه بینالمللی المپیک با ارســال
پیامی ،با بازمانــدگان این حادثه ابراز
همدردی کرد« :در یک حمله وحشیانه
در هنگام مســابقات کشــتی در کابل
بیش از  20نفر کشــته و دهها نفر نیز
زخمی شدهاند .من به شدت این حمله
بزدالنه را بــه ورزش و جوانان محکوم
میکنم .کشــتیگیران جوان در حال
مسابقات ورزشــی و در فعالیتی صلح

آمیز بودند ،این حمله تروریســتی یک
حمله مســتقیم به ورزش و ارزشهای
آن است .مرگ این ورزشکاران بر روی
قلبها تأثیر میگــذارد و این قربانیان
بیگناه و خانوادههــا و عزیزان آنها در
یاد ما هســتند .میخواهم عمیقترین
همدریها را از طــرف خود و جنبش
المپیک ابراز کنم».
پیش از این اتحادیه جهانی کشتی
و فدراسیون کشتی ایران در پیامهایی
ضمن تسلیت این حادثه ،با بازماندگان
و خانوادههای درگذشتگان این عملیات
تروریستی ابراز همدردی کردند.
در نتیجــه حمالت تروریســتی
چهارشــنبه هفته گذشته که در غرب
کابل و در یک ســالن ورزشی و هنگام
مسابقات کشتی روی داد  21تن کشته
و  74تن دیگر زخمی شدند.

علی مرادی :بانوان وزنهبردار میتوانند
در المپیک  2024مدال آور شوند

وزنهبرداری همیشه مظلوم بوده

علی مــرادی رییس فدراســیون
وزنهبرداری معتقد اســت که این رشته
همیشــه مظلوم بوده ولــی با این حال
مطمئن اســت نخســتین مدال طالی
بانــوان ایرانی در المپیک را وزنهبردارها
کســب میکنند.علی مــرادی که برای
برگــزاری مجمــع انتخاباتــی هیــات
وزنهبرداری اســتان لرستان به خرمآباد
رفتــه بــود درخصــوص ویژگیهــای
وزنهبرداری این استان میگوید« :استان
لرســتان همیشــه در بخــش قهرمان
پروری جزو اســتانهای پیشرو بوده و
وزنهبــرداران موفقــی را در عرصه ملی
معرفی کرده اســت .به همین دلیل ما
انتظــار داریم مســووالن جدید هیات
وزنهبرداری استان همچنان تعامل خوبی

بــا ارگانهای مرتبط با ورزش داشــته
باشــند و در بحث بانــوان بهطور جدی
پیگیر پرورش و حمایت از استعدادهای
توانمند خود باشــند زیرا وزارت ورزش،
پوشــش بانــوان وزنهبــردار ایرانی در
میادین بینالمللی را تایید کرده اســت
و قطعــا ما از این پــس اعزامهای برون
مرزی متعددی خواهیم داشت».
مرادی با بیــان اینکه وزنهبرداری
همیشه مظلوم است از مسووالن تقاضا
دارد این رشته ورزشی را ویژهتر ببینند:
«بودجه امســال ما بیش از سه میلیارد
تومان اســت و برنامــه برونمرزی زیاد
ت قــارهای یا
داریــم و اگــر در هر رقاب 
جهانــی شــرکت کنیم بیــش از ۵۰۰
میلیون تومان هزینه داریم».

