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پیامدهای قانون منع حضور بازنشستگان در ورزش

تالش
برای
م
اندن

راه بقا

سوژه

رغبتی :منتظر ابالغ قانون هستیم

ایران ورزشی  -قانون منع بهکارگیری از بازنشستگان به دولت ابالغ شده و به محض ابالغش از سوی دولت ،افراد بازنشسته دو ماه
فرصت دارند ،استعفا دهند یا اینکه مسووالن باالدستی راهی برایشان نمیماند جز برکناری .البته مسووالن میخواهند کار به اینجا
نرســد و در قالب توصیه به مدیران ،از آنها خواستهاند اســتعفا بدهند .جالب است که هنوز آمار دقیقی از مدیران بازنشسته اعالم
نشــده و هر کسی که انگشت اشاره به سمتش میرود ،سریع بازنشستگیاش را تکذیب میکند؛ شاید با این امید که در فرصت دو
ماهه بتواند یا درصد جانبازی را افزایش دهد یا راه بقا دیگری پیدا کند .با توجه به شناخت کلی از مدیران فعلی ورزش ،پیش بینی
میشــود با اجرای این قانون تغییرات گستردهای صورت گیرد اما جالب است که مدیران وزارتخانه این موضوع را تکذیب میکنند.

قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در
پستهای دولتی ،دلیلی است برای در پیش
بودن جابجاییهایی در ورزش .درست است
که خیلیها دست به کار شدهاند تا ثابت کنند
مشــکلی برای ماندن ندارند ،یا عدهای دیگر
به دنبال ارسال الیحهای هستند تا ورزش را
مستثنی کنند اما بعید است در شرایط فعلی
هیچ کدام از اینهــا جواب بدهد و به همین
خاطر باید منتظر تغییرات گســترده باشیم.
البتــه مدیران وزارت ورزش میگویند تعداد
بازنشســتهها آنطور که تصور میشود نیست
اما آماری هم ندادهاند و همین موضوع باعث
شده حرف و حدیثهای زیادی مطرح شود.
این قانــون ابعاد مختلفــی دارد و در
زمینههای مختلــف میتوان به آن پرداخت
اما در ارتباط با فدراســیونها چند نگرانی را
ایجاد کرده اســت .در روزهایی که خیلیها
دنبال توجیه شــرایط خود هستند و تاکید
دارند 50 ،درصد جانبازی دارند ،در پشــت
پرده ورزش فعالیتهایی شــکل گرفته برای
انتخاب جایگزین افراد بازنشسته.
البتــه قانــون اســتثناهایی دارد کــه
میگوید همه افرادی که بازنشستهاند جابجا
نمیشــوند اما به هر حال حداقل  12رییس
فدراســیون باید جای خود را به افراد دیگر
بدهند که دقیقا همین جا باید نگران شــد.
نــه اینکه این افــراد تا به حال شــق القمر
کردهاند یا ورزشــی که در آن مدیریت دارند
را به جایــگاه ویژهای رســاندهاند اما تجربه
جابجاییهایی که صــورت گرفته ،میگوید
باید امروز احساس نگرانی کرد.
روزی کــه ناطق نوری از فدراســیون
بوکس رفت ،خیلیها خوشــحال شــدند از
تغییــر یک مدیریت نمــور و کهنه اما بعید
است آن افرادی که بعد از مجمع انتخاباتی،
هلهله ســر دادنــد ،امــروز هــم همانقدر
خوشــحال باشــند .ثوری و تیمش نشــان

معاونان وزارت
بازنشسته نیستند!

صالحی امیری :محدودیتها را به اللوویچ گفتیم

دادند برای قبول مدیریت یک فدراســیون
تجربه کافی را نداشتند و اینجاست که باید
این نگرانی را با صــدای بلندتر فریاد زد .در
فدراسیون بسکتبال هم همین شرایط پیش
آمده و منتقدان تند مشحون ،گاهی دلشان
برای نحوه مدیریت پیرمرد بســکتبال تنگ
میشــود .پس حاال که البیها برای انتخاب
افراد جایگزین شکل گرفته و خیلیها دنبال
مطرح کردن خود هستند ،این مدیریت باید
شــکل بگیرد که زمینه حضور جوانترهایی
فراهم شــود که احتمال اشتباهشــان کمتر
اســت نه اینکه صرفا دلخوش باشیم به هر
جابجایی.
نکتــه دیگری که در ایــن مورد وجود

دارد ،ثبت نامهایی اســت که انجام شــده و
جالب است که برخی افراد دنبال بر هم زدن
ثبت نامها و تجدیــد مهلت برای ورود افراد
دیگر هســتند .برای مثال تــا دیروز فردی
شرایط حضور در مجمع انتخاباتی را داشت
اما امروز این شرایط را ندارد و همین دلیلی
است برای اینکه دنبال حضور گزینه خودش
در انتخابــات باشــد .فکر میکنیــد در این
شرایط چه اتفاقی میافتد؟ رفت و آمدش را
به وزارت ورزش آغاز کرده و از افراد مختلف
کمک گرفته تــا وزارت باالخره تن به ثبت
نــام دوباره بدهد .پس موضــوع دیگری که
تکلیفش مشخص نیســت ،فدراسیونهایی
اســت که ثبت نامشــان انجام شــده ،مثل

فریبا محمدیان یکی از معاونتهای وزارت ورزش است که هنگام
حضورش در معاونت بانوان هم درباره بازنشســتگی او مواردی مطرح
شد .البته امروز گفته میشود که او بازنشسته نیست .محمدیان پیش
از این حکم بازنشســتگی خود را از آمــوزش و پرورش دریافت کرده
بود اما بعد که برای معاونت بانوان انتخاب شد ،گفتند به خاطر اینکه

قایقرانــی که با این شــرایط بایــد دید چه
وضعیتی برایشان پیش میآید.
نکته دیگری هم که مغفول مانده ،این
اســت که مثل همیشــه ممکن است از این
قانون تعابیر مختلف شود .این نگرانی کامال
محسوس است که باز هم نمایندگان مجلس
یــا افرادی که از نیروهای مســلح به ورزش
آمدهانــد ،بتوانند از این قانــون به نفع خود
اســتفاده کنند؛ مثل اتفاقی که بارها افتاده
و هیچ وقت پاســخ درستی به آن داده نشده
است .مثل حضور مهدی هاشمی در انتخابات
تیراندازی درســت در همان روزهایی که به
عضو شــورای شهر اجازه حضور در انتخابات
داده نشد.

بازنشســتگیاش زودتر از موعد بوده امکان برگشت به کار را دارد .با
این شرایط حاال باید دید در قانون جدید چه شرایطی برای این افراد
در نظر گرفته میشود .در کنار محمدیان ،درباره داورزنی نیز مواردی
مطرح میشــود که البته رغبتی این موضوع را رد میکند و میگوید
هیچ کدام از معاونان وزارت ورزش شامل این قانون نمیشوند.

باقر کلهر سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین شد

با حکمی از ســوی ســید عبدی افتخاری رییس فدراسیون اسکی ،باقر
کلهر بهعنوان ســرمربی تیم ملی اسکی آلپاین مردان ایران منصوب شد .باقر
کلهر از قهرمانان ســابق اســکی ایران و نماینده ایران در بازیهای المپیک
زمستانی  2002بود که طی ســالهای اخیر عهدهدار سرمربیگری تیم ملی
اسکی آلپاین جوانان ایران بوده است.
فدراسیون اسکی همچنین از زحمات و تالشهای علیداد ساو ه شمشکی
سرمربی پیشین تیم ملی اسکی آلپاین ایران طی سالها حضور در تیم ملی
تقدیــر و قدردانی میکند و برای وی در عرصههای پیش رو آرزوی موفقیت
دارد.

فردا ،انتخابات فدراسیون اسکواش

انتخابات رییس فدراســیون اســکواش امروز (دوشنبه) برگزار میشود.
انتخابات فدراســیون اســکواش امروز ( 26شــهریورماه) از ساعت  ۱۰صبح
در محل هتل المپیک برگزار میشــود .مسعود
ســلیمانی رییس فعلی این فدراسیون به همراه
بابک فقیر و مهدی رهنما کاندیداهای ریاســت
این فدراسیون هســتند که پیشبینی میشود
دو کاندیدای دیگر به نفع سلیمانی کنار بروند.
مســعود ســلیمانی در دو دوره اخیر قدمهای
مثبتی در زمینه توســعه این رشته برداشته و
اهالی این رشــته از جمله قهرمانان از حضور او
حمایت میکنند؛ اگرچه به نظر میرســد این
رشته باید با ســرعت بیشتری در مسیر توسعه
قدم بردارد .اســکواش برای نخستینبار حضور
در بازیهای آســیایی را تجربه کرد اگرچه نمایندگان ایران نتوانستند نتیجه
در خور توجهی کسب کنند.

قهرمانی گنجزاده در کاراته وان برلین

طال برای شیر ایرانی

گ جهانی کاراته وان ۲۰۱۸
آخرین روز رقابتهای ششــمین مرحله لی 
به میزبانی شــهر برلین آلمان برگزار شد که در پایان ،سجاد گنجزاده مدال
طال و امیر مهدیزاده و ذبیحا ...پورشیب به دو مدال برنز این رقابتها دست
یافتند .به این ترتیب پرونده کاراتهکاهای ایران در مســابقات مرحله ششــم
لیگ جهانی کاراته وان در ســال  ،۲۰۱۸با کســب یک مدال طال و دو برنز
بسته شد .نتایج نمایندگان ایران در مسابقات به قرار زیر است:
 +۸۴کیلوگرم ،گنج زاده :طال
گنجزاده پــس از یک دور اســتراحت ،در دور دوم  ۴بر  ۳برایان ایر از
آمریــکا را برد .در مبارزه دوم  ۶بر  ۴آلپ ارســاالن یامــان اوغلو از ترکیه را
شکست داد و در سومین دیدارش  ۴بر  ۳هرولیند نیشوچی از کوزوو را برد و
به مرحله نیمه نهایی رسید .او در این مرحله با آنجلو وسیچ از کرواسی دیدار
کرد که  ۴بر  ۳به پیروزی رســید و راهی فینال شــد .گنجزاده در فینال به
مصاف گوگیتا آرکانیا از گرجستان رفت که با حساب  ۴بر  ۱مقابل حریفش
به پیروزی رسید و تنها مدال طالی ایران در این رقابتها را کسب کرد.
 -۸۴کیلوگرم ،پورشیب :برنز
ذبیحا ...پورشــیب در مبارزه ردهبندی این وزن به مصاف اوگور آکتاش
کاراتهکای ترکیهای رفت که توانســت با حساب  ۲بر  ۱او را شکست داده
و به مدال برنز برســد .پورشیب ابتدا  ۴بر صفر ایلیا گرانوسوف از روسیه را
شکســت داد و در ادامه  ۲بر صفر میگوئل آمارگوس از آرژانتین را مغلوب
کرد .او در ســومین دیــدارش  ۵بر صفر کنجی گریلون فرانســوی را برد.
پورشــیب در چهارمین مبارزه خود به مصاف مهدی خدابخشی رفت که ۴
بر  ۳به برتری رســید اما در نیمه نهایی  ۴بر  ۲مقابل دانیار یولداشــف از
قزاقســتان شکست خورده و راهی مبارزه ردهبندی در جدول شانس مجدد
شده بود.
 -۶۰کیلوگرم ،مهدی زاده :برنز
امیــر مهدیزاده که پس از شکســت مقابل حریف خــود راهی جدول
شــانس مجدد شــده بود ،در دیدار ردهبندی توانســت با حساب  ۵بر صفر
دارخان اسدیلوف از قزاقســتان را شکست داده و مدال برنز این مسابقات را
کســب کند .مهدیزاده ابتدا ســاموئل مارکزه از ایتالیا را  ۲بر صفر شکست
داد .سپس جوانی مارتینز از ونزوئال را  ۲بر صفر مغلوب کرد .او در دیدار سوم
دانیلو گروســو از ایتالیا را پس از تساوی صفر  -صفر با رای داوران در هانتی
برد و در نیمــه نهایی  ۴بر  ۳نتیجه را به یوگو کوزاکی ژاپنی واگذار کرده و
به دیدار ردهبندی در جدول شانس مجدد راه یافته بود.

بازنشستهها باید
خودشان بروند

«اجــرای قانــون منــع بهکارگیری
بازنشســتهها در حــوزه ورزش ،فقــط در
فدراســیونها انجام میشود ».این نکتهای
اســت که علی رغبتی میگوید و در ادامه
از جزییات اجــرای قانون ممنوعیت حضور
بازنشســتهها مواردی را مطرح میکند .او
ابتدا به  ۱۰ - ۱۲فدراســیونی اشــاره دارد
که احتماال روسایشان بازنشستهاند10« :
–  12فدراسیون هستند که احتماال روسای
آنها طبق قانون جدید بازنشسته هستند اما
با توجه به استثناهای لحاظ شده در قانون،
احتماال تعداد روســای بازنشســته که باید
کنار روند ،کمتر میشود».
رغبتی که مسوولیت دفتر برنامه ریزی
و نظارت حوزه ورزش در وزارت ورزش را بر
عهده دارد ،تاکید میکند که این وزارتخانه
رییســی را برکنار نمیکند« :آنها نسبت به
شرایط خود بیشــتر از هر فرد دیگری آگاه
هستند و باید خودشــان اعالم کنارهگیری
کنند».
او بــا تاکید بر اینکــه قانون «منع به
کارگیری بازنشســتهها» هنــوز به مرحله
ابالغ نهایی نرسیده ،توضیحاتش را در ادامه
میدهد« :وقتی این قانون ابالغ رسمی شد،
باید آن را بررســی کنیم تا ببینیم شــامل
حال چه کسانی میشود .ضمن اینکه برای
عمل بــه قانون مورد نظــر ،مهلت دوماهه
تعیین شده است».
او بــا بیان اینکه بعــد از ابالغ قانون،
پرونده روسا را نفر به نفر بررسی میکنیم،
ادامه میدهد« :باید اطمینان حاصل کنیم
که موضوع شــامل حال کدام یک از روسا
و مدیران میشــود .بخصوص اینکه قانون
اســتثناهایی هم قایل شده است .شاید در
وهله اول به نظر برسد برخی مدیران ورزش
بر اســاس قانون اصالحی شــرایط را برای
ادامه مدیریت ندارند اما با بررســی دقیقتر
متوجه میشــویم که چنین چیزی نیست
و آنهــا میتوانند همچنــان ادامه مدیریت
داشته باشــند ».رغبتی همچنین میگوید:
«موضوع طــرح و بحث با مصوبــه و ابالغ
نهایی فــرق دارد .باید ببینیــم در مصوبه
نهایی که از طرف دولت ابالغ میشود ،چه
مسائلی مطرح شده است».
او همچنیــن نکته جالبــی میگوید:
«در مجموعــه وزارت ورزش هیــچ فــرد
بازنشستهای حضور ندارد .چرا که در قانون
جدید هم اســتثناهایی قایل شــدهاند .این
اســتثناها برای افرادی که باالی  ۵۰درصد
جانبازی دارند ۳ ،ســال اســارت داشته یا
فرزند شهید هستند ،به حساب میآید».

نشســت صالحی امیــری و اللوویچ،
رییــس اتحادیــه جهانی حــال و هوای
خوبی داشــته و پیشبینی میشــود که
برخی از دردســرهای کشتی کاسته شود.
از حرفهای رضــا صالحی امیری ،رییس
کمیته ملی المپیک بعد از دیدار با اللوویچ
هم اینطور برداشت میشود که توافقهایی
صورت گرفتــه اســت .او میگوید« :این
نشست مثبت و تاثیرگذار بود .اللوویچ در
این دیدار ضمن اعالم رضایت از همکاری
نزدیک فدراسیون کشتی ایران با اتحادیه
جهانی ،کشتی ایران را یکی از ارکان اصلی

این رشته در دنیا معرفی کرد».
صالحــی امیری ادامــه میدهد« :در
این دیدار کــه دیداری کامــا صمیمانه
بــود به خدمات ارزشــمند رســول خادم
ریاست فدراسیون کشتی ایران و همچنین
ظرفیت این رشــته در کشور و طرفداران
میلیونی آن اشــاره و برخی محدودیتها
را نیــز مطرح کردیم .اللوویچ به شــرایط
کشــتی ایران کامال اشــراف دارد و حتی
میتوان گفت که او خــود از عالقهمندان
کشــتی ایران و همچنین کشــتی ایرانی
است».

شروع بد و پایان خوش برای دختران ایران

تیم ملــی والیبال بانــوان ایران در
نخســتین دیــدارش در قهرمانی جهان
موفق به شکست قزاقستان شد.
ششــمین دوره مســابقات جــام
کنفدراســیون والیبال بانوان آسیا (AVC
 )CUPاز یکشــنبه  ۲۵شــهریور به طور
رســمی در تایلنــد و در شــهر ناخــون
راچاتسیما آغاز شــد که تیم ملی والیبال
بانوان کشــورمان در نخستین بازی خود
مقابل قزاقستان به میدان رفت و با نتیجه
 ۳بر  ۲به برتری رسید.
جــواد مهــرگان بازی را بــا ترکیب
ســودابه باقرپور ،شــبنم علیخانی ،مائده
برهانــی ،مهســا کدخدا ،مهســا صابری،
شــکوفه صفری ،نگار کیانی (لیبرو) آغاز

کرد.در ســت اول ،بازیکنان کشورمان در
ابتدای بازی اشــتباهات زیادی داشتند و
امتیازهای زیادی را به خاطر دریافتهای
اشتباه و همینطور سرویس خارج از زمین
از دســت دادند .در ادامه بــازی دختران
ایران اختالف را کمتر کردند اما این ست
در نهایت بــا نتیجه  ۲۵بر  ۲۳به ســود
قزاقستان به پایان رسید.
در ســت دوم ،ایران شــروع بســیار
خوبی داشــت .بازی هماهنگ ملیپوشان
ایران باعث شــد تا نخستین وقت فنی با
نتیجه  ۸بر  ۵به سود ایران به پایان برسد.
ادامه همین روند باعث شد زمانی که ملی
پوشان کشــورمان با نتیجه  ۱۱بر  ۶جلو
بودند ،ســرمربی قزاقستان با گرفتن وقت
اســتراحت نکات الزم را به شــاگردانش
گوشــزد کند .تعویضهای متعدد قزاقها
هم کارســاز نشــد و در نهایت ایران این
ست را با نتیجه  ۲۵بر  ۱۷برد.
در ســت ســوم ،هر دو تیم بازی را
پایاپای پیــش بردند امــا در ادامه ایران
اختالف را بیشتر کرد و در نخستین وقت
فنی با نتیجه  ۸بر  ۶پیروز شــد .در ادامه
این ست قزاقها با ارائه بازی بهتر اختالف
را کمتر کرده و پیش افتادند.
اشتباهاتی که بانوان ایران در دفاع و
دریافت داشــتند باعث شد تا این ست را
با نتیجه  ۲۵بر  ۱۹واگذار کنند .در ســت

دشمن ما کجایی بود؟

خشــایار عباسآبــادی که قبــل از بازیهای
آســیایی به خاطر مصاحبه با ایران ورزشی درباره
مســائل تیم ملی رویینگ مورد غضب مســووالن
فدراســیون قرار گرفت ،حاال با گذشــت دو ســه
هفتهای از پایان بازیهای آسیایی حرفهای تندی
میزند درباره آنچــه در تیم ملی رویینگ رخ داده
اســت .خشــایار که در آخرین روزهــا از تیم ملی
اعزامی به بازیهای آســیایی کنار گذاشــته شد،
میگوید« :روز اول مالقاتم با آقای صادقی را کامال
بــه یاد دارم که به ما گفت تــوان بچههای ایران از
بقیه کشــورها هیچ چیزی کم ندارد و جیوگا را از
رومانی آوردهایم تا مانند والســکو بــرای والیبال،
رویینگ را متحول کنــد .او گفت که مدال جهانی
و المپیک به هیچ وجه دور نیست .شبی که جیوگا
ایــران را ترک میکرد خیلــی ناراحت بود و گفت
که من مهمتر از نتیجه و مدالهای رنگارنگ ،برای
رویینگ یک خانواده ساختم .حاال باید بپرسیم که
چه بر سر خانواده رویینگ آمد؟ دشمن ما کجایی
بود؟ رقبای ما در آسیا بودند یا دوستان داخلی؟»
او کــه حرفهایش را در قالب دل نوشــتهای
میزند ،معتقد اســت حس همدلی خوبی بین ملی
پوشان ایجاد شــده بود که حاال از بین رفته است:
«ســال پیش زمانی که با شــعار یکی برای همه و
همــه برای یکی عازم تایلند بودیم تا در رقابتهای
قهرمانی آســیا شرکت کنیم ،تمام هم و غم جیوگا
یکدســت بودن تیم بــود و این شــعار را برای ما
انتخــاب کرده بود .با مدال همدیگر از خوشــحالی
اشــک میریختیم و از نتیجــه نگرفتن در بعضی
مادهها همه ناراحت میشــدیم .همه به هم کمک
میکردیم تــا روحیه تیم حفظ شــود و هیچکس
دخالت یا تصرفی به سرنوشــت دیگری نداشــت و
تصمیم گیرنده برای ارنجها کورنومتر بود نه شخص
دیگــری! اما با رفتن جیوگا همه چیز عوض شــد.
متاســفانه روحیه تیم مردان برخالف بانوان180 ،

درجه تغییر کرد و به کل قانونها از نو نوشــته شد
و تمام کســانی که جیوگا به هزار زحمت دستشان
را از دخالــت و تصرف کوتاه کرده بود با قدرتی دو
چندان شروع به خراب کردن و گرفتن انتقام از تیم
مردان کردند و قدم به قدم تیم مدالیست سال قبل
را به نابودی کشاندند».
عباسآبادی به بخشــی از اختالفهای درونی
تیم اشــاره میکنــد و درگیریهایی کــه بعد از
نتایــج ضعیف در اندونزی اتفاق افتاده اســت .او از
دو دســتگی در تیم ملــی میگوید و نگاهی هم به
حرفهای محسن شادی دارد« :من نمیدانم اصال
چرا محســن شادی باید بیاید اسم مرا مطرح کند؟
مگر من به او چه بدی یا بیاحترامی کرده بودم؟ در
جایی از مصاحبهاش گفته نفر اول پارســال امسال
چهارم شــد .دقیقا به همین دلیــل بود که ادعای

مدال طال را داشتم چون شــگرد ورزشکار قزاق را
بررســی کرده و میدانســتم چطور باید شکستش
بدهم .در جــای دیگر مصاحبــهاش گفته ما برای
آزمایش نهایی اعالم آمادگی کرده بودیم اما کسی
نیامد! اوال که تمام ارنجهای ســنگین وزن را مثال
به تصمیم سرمربی بسته بودید چون شخص آقای
شــادی دوست داشت قایق دو نفره سنگین وزن را
هم که شنیده بود چین در آن ماده شرکت نمیکند
نیز مال خود کند».
عباسآبادی نقد دیگری به محسن شادی وارد
میداند و میگوید« :در جای دیگر مدعی شده که
هیچ دخالتی در اردوها نداشــته .ما در شهر ابهر 4
سوییت ســه اتاقه ،مجهز به آشــپزخانه و حمام و
دستشــویی و از همه مهمتر ســه الین در مسافت
اســتاندارد دوهزار متر داشــتیم ،پس چرا اردو به

گالیههای اسکیت بازها بعد از
موفقیت در آسیا

کیلومترها دورتر و به فاصله نیم ساعتی مرز ایران با
ترکیه و عراق منتقل شد؟ با نظر او به جایی رفتیم
که نه تنها الین نداشت بلکه برای سوار شدن قایق
اسکله هم نداشتیم .در حالیکه با لطف روستاداری
سیلوانه در اداره آتشنشــانی مستقر شدیم .حتی
کف زمیــن اداره هم یک ماه بعــد ،خودمان البته
به خرج روســتا موکت پهن کردیم .این کجا و آن
کجا .تــا یک ماه ابتدای اردو بــه دلیل بارش برف
منطقه سردســیری از تمرین بــاز ماندیم .از دیگر
تصمیمگیریهــای آقای شــادی تاریــخ آزمایش
انتخابــی یا بهتر بگویم بازی انتخابی بود که ترتیب
داده بودند برای حذف من .طبق گفته آقای امینی
رییس فدراســیون آزمایش باید پانزدهم تیر برگزار
میشد اما دو روز مانده به آزمایش اعالم کردند که
هنوز آماده نیســتند و آزمایــش نخواهند داد و به
روز هفدهم موکول شــد .باز هم حرفش از رییس
باالتر رفت .کجای دنیا تاریخ مســابقه اینطور تغییر
میکند؟»
او به نکتههای دیگری اشــاره میکند که باید
دید آیا پاســخی از سوی شــادی و طاهر کبوتری
در پــی دارد« :بارهــا حــرف و تصمیمهای آقای
امینی را به همراه طاهر کبوتری شکســتند ،رییس
فدراســیون را نســبت به من بیاعتمــاد کردند و
مشاورههای بیاســاس دادند .دوباره احساس خطر
کردند و آزمایش در روز بیست و دوم ماه در حالی
برگزار شد که ما در پیست ارومیه نه الین و نه داور
خطنگهدار داشتیم! آنجا بود که فهمیدم چرا الین
خوب نیست .زمانی که من در ابتدا جلو افتادم برای
 500متر طاهر کبوتری ســر من داد زد که برو به
طرف بیرون و مرا از مســیرم منحرف کرد تا آقای
شادی بتواند جلو بیفتد .از قصد از الین فرضی خود
خارج و به پشــت من آمد و هرگز حتی یک کلمه
به او تذکر ندادند و این شــد کــه ادامه دادن من
فایدهای نداشت».

صدرنشینهای تیر و کمان جا خوش کردند
پرونــده هفتــه دوم لیگ برتــر تیروکمان در
رشــتههای ریکرو و کامپوند زنان و مردان در سایت
تیروکمان با تثبیت جایگاه تیمهای صدرنشین بسته
شد.
دومین هفته از مســابقات لیــگ تیروکمان در
رشتههای ریکرو و کامپوند زنان و مردان به میزبانی
پاس قوامین ،بیمه ســینا و کمانــداران پایتخت در
ســایت تیروکمان برگزار شــد و نتایج زیر به دست
آمد.
در بخش کامپوند مردان ،بیمه سینا  ۴بر یک از
سد ویالنج گیالن عبور کرد .نفت امیدیه  5بر صفر
مقابل ناجا شکســت خورد .فوالد مبارکه سپاهان ۴
بر یک از ســد ققنوس خرمدره گذشت و در نهایت
کنگره  ۶۰مقابل ســوالر پلیمر البرز نتیجه را  5بر
صفر به حریف خــود واگذار کرد .در بخش کامپوند

رقابتهــای دور دوم بــه ترتیب تیمهــای پاکان
البرز ،یاران جنوب کوشــک شهرکرد و هیات کیش
برترینهای این هفته لقب گرفتند .دور سوم مسابقه
تیمی در بخش ریکــرو بانوان نیز با برتری تیمهای
شهرداری رشــت ،یاران جنوب کوشک شهرکرد و
همدان تمام شد.
در جدول ردهبندی تا پایان هفته دوم در ریکرو
بانوان ،هیات کیش در جایگاه نخست قرار دارد ،یاران
جنوب کوشک شهرکرد و امپراتوری کاشی و سنگ
ســامان همدان در جایگاه دوم و ســوم قرار دارند.
در بخش ریکرو مردان ،امپراتوری کاشــی و سنگ
ســامان همدان در جایگاه نخست قرار دارد ،ناجا و
کمانداران پایتخت در جایگاه دوم و ســوم هستند.
همچنین در کامپوند مردان ،ناجا صدرنشین است،
ســوالر پلیمر البرز و بیمه سینا دوم و سوم جدول

چهــارم باز هم ایران با شــروع خوبی که
داشت نخستین وقت فنی را با نتیجه  ۸بر
 ۵پشت سر گذاشت .این روند خوب ایران
با تعویضهایی که مهرگان داشت با حفظ
اختالف تا پایان بازی ادامه داشــت .ایران
با نتیجه  ۲۵بر  ۲۳به برتری رســید .ست
پنجم برای هر دو تیم تعیین کننده بود.
هر دو تیــم در ابتدا بازی پایاپایی را
به نمایش گذاشــتند اما بانوان کشورمان
اختالف را به  ۳امتیاز رساندند تا سرمربی
حریف با گرفتن وقت استراحت نکات الزم
را گوشزد کند.
قزاقســتان تعویضهــای زیادی هم
انجام داد اما به نتیجه نرســید و در پایان
ایران با نتیجه  ۱۵بر  ۶ست پنجم را برد تا
به نخستین برد خود در مسابقات قهرمانی
آسیا دست یابد.
امتیازهای این بازی به شرح زیر است:
ست اول :ایران  _۲۳قزاقستان ۲۵
ست دوم :ایران  _۲۵قزاقستان ۱۷
ست سوم :ایران  _۱۹قزاقستان ۲۵
ست چهارم :ایران  _۲۵قزاقستان ۲۳
ست پنجم :ایران  _۱۵قزاقستان ۶
تیم ایران که در گروه  Cاین رقابتها
با تیمهای قزاقســتان ،فیلیپین و استرالیا
همگروه است ،امروز در دومین بازی خود
ساعت ۱۳و  ۳۰دقیقه به وقت ایران برابر
فیلیپین به میدان میرود.

مصاحبه

پایان هفته دوم لیگ تیروکمان در آزادی

بانوان ،امپراتوری کاشی و سنگ سامان همدان  ۳بر
 2بازی را از بیمه سینا برد و ذوب آهن با حساب 2
بر  3نتیجه را به مس کرمان واگذار کرد.
اما در بخــش ریکرو مردان ،هیــات کرمان با
حســاب  4بر یک نتیجه را بــه کمانداران پایتخت
باخت .هیات قم با حســاب  4بر یک بازی را به تیم
ناجا واگذار کرد .میعاد بروجن با نتیجه  4بر یک از
فوالد مبارکه اصفهان شکست خورد.
هیــات کیش نیز با حســاب  5بــر یک مقابل
امپراتوری کاشی و سنگ ســامان همدان زمینگیر
شــد .در همین بخــش و در دور ســوم ،به ترتیب
تیمهای هیــات کرمان ،ناجا ،امپراتوری کاشــی و
سنگ ســامان همدان و هیات کیش تیمهای برتر
این دور از مسابقه بودند.
همچنیــن در بخــش ریکــرو بانــوان نیز در

رییــس کمیتــه ملــی المپیک در
پاســخ به این ســوال که بعد از این دیدار
آیا همچنان دغدغهای برای بروز حاشــیه
و مشــکل برای کشــتی ایران وجود دارد
یا خیر؟ اینگونه پاســخ میدهد« :واقعیت
این اســت که خود اللوویچ هم بر ظرفیت
و زمینههای مثبت موجود در کشتی ایران
از استعدادهای نوجوان و پرشمار گرفته تا
تماشاگران و عالقهمندان میلیونی اشراف و
شناخت کامل دارد؛ ضمن اینکه او در این
نشســت قول داد از بروز هرگونه مشکلی
که باعث ایجاد حاشیه برای این رشته در
ایران میشود جلوگیری کند .امیدواریم با
ایجاد تعامالت هر چه بیشتر از این رشته
ملی ،بومی و ورزش اول کشورمان حمایت
و حراست نماییم».
سیدرضا صالحی امیری رییس کمیته
ملی المپیک کشورمان در پایان با اشاره به
دعوتش از اللوویچ بــرای حضور در ایران
میگوید« :امیدواریم این اتفاق با پیگیری
فدراسیون کشتی هر چه سریعتر بیفتد تا
با یک برنامهریزی صحیح و اصولی بتوانیم
ظرفیتهای موجود را کامال واضح و دقیق
به رییــس اتحادیه جهانی نشــان داده و
روابط خوب ایــن مجموعه با ورزش ایران
را عمق ببخشیم».

ن والیبال آسیا
جام کنفدراسیو 
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ردهبندی ایســتادند و در نهایت در بخش کامپوند
بانوان ،مس کرمان صدرنشــین است و سوالر پلیمر
البرز و امپراتوری کاشــی و سنگ سامان همدان در
رده دوم و سوم جدول جای گرفتند.

محمدرضایی :زورمان به
ستاد عالی نرسید

اســکیت رقابتهــای قهرمانی آســیا را با
نتایج خوبی پشت سر گذاشت؛ نتایجی که حاال
پشتوانه مسووالن فدراسیون است تا گالیهها را
مطرح کنند و از نرســیدن به بازیهای آسیایی
بگویند.
عبــاس محمدرضایی با اشــاره به عملکرد
ملیپوشان اسکیت و همچنین تیمهای اینالین
هاکی مردان و بانوان در رقابتهای قهرمانی آسیا
میگوید« :با توجه بــه برگزاری اردوهای منظم
و برنامهریــزی صورت گرفتــه ،انتظار موفقیت
ورزشکاران اعزامی به کره جنوبی را داشتیم اما
ذات ورزش اجازه نمیدهد که پیشبینی دقیق
و صددرصدی داشــته باشــیم .ملیپوشان چند
مــاه در اردو بودند و این اردوهای منظم باالخره
جواب داد و نتیجه مطلوب رقم خورد».
او با اشــاره به اینکه اســکیتبازان سرعت
درخشان ظاهر شدند و میتوانستند این عملکرد
را در بازیهای آسیایی هم داشته باشند ،از قرار
نگرفتــن در کاروان اعزامی بــه اندونزی گالیه
میکند« :فدراســیون اسکیت  8رشته متنوع را
تحت پوشش دارد که برخی از آنها در بازیهای
آســیایی و برخی دیگر در المپیک حضور دارند.
همچنین چند رشــته نیز در صف پیوســتن به
رشتههای المپیکی هستند .اسکیت سرعت یکی
از رشــتههای حاضر در بازیهای آسیایی است.
ما تالش زیادی کردیم تا این رشته را در کاروان
اعزامی به جاکارتا قرار دهیم اما نشــد .از میزان
آمادگی ملیپوشــان با توجه بــه اردوهایی که
داشتیم ،با خبر بودیم .حتی کمیته ملی المپیک
هم نامه زد و از ما فهرست نفرات را خواست .در
واقع قرار بود تیم سرعت به جاکارتا اعزام شود و
این حداقل انتظاری بود که داشتیم اما متاسفانه
ســتاد عالی بازیها تیم اسکیت سرعت را اعزام
نکرد و زورمان نرســید که قانعشان کنیم .این
در حالی بود که شــانس باالیی برای مدالآوری
تیم ســرعت وجود داشــت و حاال در مسابقات
قهرمانی آسیا و در بین  18کشور شرکت کننده
این ظرفیت باال برای رفتن روی ســکو را ثابت
کردیم».
رییس فدراســیون اســکیت در پاسخ به
این ســوال که با توجه به شرایط اقتصادی ،باال
رفتن قیمت ارز و عــدم اختصاص ارز دولتی به
ورزش ،هزینه اعزام چگونه فراهم شد؟ میگوید:
«ابتدا باید از همه دوســتداران ورزش تشــکر
کنم کــه با حمایتها و کمکهایشــان انگیزه
زیادی به ورزشــکاران دادند .البتــه با توجه به
عدم تخصیص ارز دولتی ،مجبور شــدیم ارز غیر
دولتی تهیه کنیم تا ملیپوشــان به کره جنوبی
بروند .کاروان ایران شامل  65نفر میشد که در
بین آنها ورزشــکاران ،اعضای کادر فنی ،خودم
بهعنوان سرپرســت 4 ،داور و همچنین نماینده
وزارت ورزش حضور داشــتند .اعزام این تعداد
کار آســانی نیســت اما تالش کردیم با دریافت
زودهنگام بودجه و همچنین کمکهای مردمی،
همه نفرات را به کره جنوبی بفرستیم».

