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زد و خورد و شکایت به کالنتری ،حواشی تلخ بازی شهرداری ارومیه  -پیام خراسان

موسوی :در ارومیه صحنههایی دیدم که باور نمیکنم!

موبایل به جای ویدئو چک!

عامل تیم ارومیه هر کاری دلش میخواست کرد
ســرعتیزن ملیپوش تیم والیبال پیام خراسان میگوید حدود
 45دقیقــه بازی متوقف شــد و در این بین تماشــاگران تلفن همراه
خــود را میآوردند تا داور بتواند صحنه مــورد نظرش را ببیند و نظر
بدهد .ما این صحنهها را باور نمیکردیم و وســط زمین نشسته و فقط
میخندیدیم!
سیدمحمد موسوی در مورد حاشیههای دیدار تیمهای شهرداری
ارومیه و پیام خراســان در هفته ششــم لیگ برتر والیبال باشگاههای
کشــور گفت« :واقعاً نمیدانم چه باید بگویم که حق مطلب ادا شود.
فکر میکنم بازی از دست داور خارج شده بود ،چون داوران خط بسیار
مغرضانه پرچم میزدند و با توجه به جوی که وجود داشــت داور هم
جرات نداشت نظر آنها را رد کند».
او ادامه داد« :من کاویان ،داور این مسابقه را به خوبی میشناسم
و میدانم داوری نیســت که بخواهد مغرضانه سوت بزند .داوران خط
چندین بار خطاهای ســر دفاع ،داخل و بیرون بــودن توپ و  ...را به
اشتباه پرچم زدند و همه ما را کالفه کرده بودند.
داوران معموالً در چنین مواردی اگر خودشــان صحنه را دیده
باشند نظر داوران خط را رد کرده و نظر خودشان را اعالم میکنند اما
در بازی ما داور دستور تکرار میداد؛ کاری که چندان در والیبال دنیا
عرف نیست ،چون یا داور صحنه را دیده که نظر خودش را میدهد یا
ندیده و به نظر داوران خط اعتماد میکند».
ســرعتیزن ملیپوش تیم والیبال پیام خراسان به اتفاق عجیب
داوری این بازی نیز اشــار ه کرد« :بازی میتوانست با نتیجه  3بر یک
به ســود ما تمام شود اما باز هم شــاهکار داوران خط موجب شد کار
به ست پنجم برسد.
زمانی که بازی در ســت پنجم متوقف شد ،چند نفر از مسووالن
تیم پریدند وســط زمین و مربی آنهــا دور زمین میدوید! حدود 45
دقیقه بازی متوقف شــد و در این بین تماشــاگران موبایلهای خود
را میآوردند تا داور بتوانــد صحنه مورد نظرش را ببیند و نظر بدهد.

لیگ برتر والیبال هفته ششــم خود را در حالی
م رمق
پشت سر گذاشت که در این شش هفته لیگ ک 
و بیجانی را شــاهد بودیم که البته حاشیه چندانی
هم نداشــت اما حاال در هفته ششــم اتفاق عجیب
و جالبــی در ارومیــه افتاد .در دیــدار بین تیمهای
شــهرداری ارومیه و پیام خراسان ،داور مسابقه پس
از قضاوت صحنهای مشــکوک ،با تصویر ضبط شده
توســط موبایل یکی از افراد حاضر در سالن و سپس
دوربین تلویزیونی ،رای خود را تغییر میدهد .اقدامی
که حواشی قبلی و جو متشــنج بازی ،مزید بر علت
میشــود تا منجر به درگیری شود .درگیری که طی
آن یکی از کارمندان تیم ارومیه طبق اظهارنظرها با
مشــت به صورت سیدمحمد موسوی ضربه میزند و
در نهایت کار به شکایت در کالنتری میکشد!

قوچاننژاد :داور با موبایل رایاش را تغییر داد
جبــار قوچاننژاد دربــاره اتفاقات دیــدار بین
تیمهــای والیبال شــهرداری ارومیه و پیام مشــهد
گفت« :از نظــر فنی تیم شــهرداری ارومیه باتوجه
به باختهای پشــت س ر همی که در هفتههای اخیر
تجربه کرده ،در هر بازی به دنبال آن است تا به هر
ترتیبی شده ،برنده شود تا بتواند به جدول بازگردد.
بــه همین خاطر این تیم میتوانــد برای هر کدام از
تیمها زهردار باشــد .در بازی دیشب نیز نصف سالن
پر شده بود و تماشاگران به خوبی تشویق میکردند
اما فحاشــیها از همــان ابتدا به برخــی بازیکنان و
بخصوص محمد موسوی ادامه داشت».
او درباره ســت جنجالی و پایانــی این بازی نیز
گفت« :در ســت پنجــم نیز از همان ابتــدا بر بازی
مســلط بودیم و فاصله امتیازی خوبی داشــتیم .در
امتیاز  ۱۳بر  ۱۱به نفع ما ،کریمی یک آبشــار زد که
داور اول نیز آن را ســر دفاع و همچنین داخل زمین
دانست اما بالفاصله پس از آنکه داور این امتیاز را به
ما داد ،همه کادر فنی و بازیکنان شهرداری ارومیه به
ســمت داور حملهور شدند و پایین سکوی داوری به
او اعتراضکردند .این در حالی بود که هر دو تیم یک
کارت زرد داشتند و اگر تیمی کارت قرمز میگرفت،
به حریف امتیاز داده میشد اما جالب آنجاست که با
آن همه اعتراضات تنــد حریف ،کاویانی هیچ کارتی
نشان نداد و پس از پایین آمدن گفت بازی را داوری
نمیکند».
او ادامــه داد« :آقای یاوری (نماینده ســازمان
لیــگ) به کاویانی گفــت که بازی را ادامــه بده اما
کاویانی پاسخ داد که من از یاوری دستور نمیگیرم.
ســپس از امیدوار حاتمی خواســتیم تا بــا کاویانی
صحبت کند ولی باز هم آقای کاویانی جواب منفی به
امیدوار حاتمی (ناظر داوری) دادند .پس از  ۴۰دقیقه
کاویانی پیش من آمد و گفت« :یا بازی را نیمه تمام
اعالم میکنم یا اگــر داوری کنم ،باید بهجا بدهم».
من هم به او گفتــم به چه دلیل و او در اظهارنظری
جالب پاسخ داد که در گوشی موبایل یک نفر صحنه
را دیدهام .من به او گفتم که این همان چشــم است

و با ویدئوچک تفاوت دارد و به هیچ عنوان این رفتار
قانونی نیست».
حضور در کالنتری و شکایت
پس از این درگیری و حواشــی بازی ،در خبرها
آمد که محمد موسوی به همراه مدیرعامل تیم پیام
خراسان به کالنتری  14ارومیه رفته تا از فرد ضارب
شکایت کند؛ شخصی که گفته میشود از کارمندان
شهرداری ارومیه است و با مشت به صورت او کوبیده.
با این حال اینطور به نظر میرســد که موسوی
با سایر عوامل تیم به ســرعت راهی فرودگاه شده و
مدیرعامل این تیم مشهدی به نیابت از او به کالنتری
رفته و شکایتش را ثبت کرده است.
انکار درگیری با موسوی
فردی که ادعا شــده با مشــت به صورت محمد
موســوی زده اســت ،با تکذیب این درگیری گفت:
«اصــا چنین اتفاقی رخ نداده بــود و پس از آنکه با
موسوی و مدیرعامل پیام مشهد تماس گرفتم متوجه
سوءتفاهم شدند و از شکایتشان صرفنظر کردند».
ایــن کارمند شــهرداری ارومیه که جمشــید
پورســلیمان نام دارد درباره این درگیری گفت« :من
شــخصا نه با موســوی بلکه با هیچ بازیکن دیگری
درگیر نشــدم .از  ۱۵سالگی در ســالنهای والیبال
بزرگ شدهام و باور کنید از من بعید است که چنین

پردل و مقصود نمایندگان ایران در ناینبال
قهرمانی جهان

محمدعلی پردل و علی مقصود با پیروزی در دیدارهای انتخابی بهعنوان
نمایندگان ایران در رقابتهای ناینبال قهرمانی جهان حضور پیدا میکنند.
رقابتهای ناینبال قهرمانی جهان از  ۲۳تا  ۲۹آذرماه به میزبانی دوحه قطر
برگزار میشــود .به همین منظور دیدارهای انتخابی تیم ملی با حضور چهار
بازیکن برتر ردهبندی کشوری پاکت بیلیارد انجام شد و در پایان علی مقصود
و محمدعلی پردل موفق شــدند با کسب بیشترین امتیاز جواز حضور در این
رقابتها را کســب کنند .در این رقابتهای انتخابی علی مقصود ،علی وهاب،
محمدعلی پردل و آرمین محمودی چهار بازیکن اول ردهبندی پاکت بیلیارد
ایــران بودند که برای حضور در این مســابقات با یکدیگر رقابت کردند .الزم
به ذکر است قضاوت مسابقات انتخابی پاکت بیلیارد بر عهده فرهاد محمدی
داور بینالمللی کشورمان بود.

تایید صالحیت  ۴کاندیدا برای ریاست
فدراسیون ورزش کارگری

از ســوی وزارت ورزش و جوانــان از بیــن  ۷کاندیدای شــرکت کننده
برای ریاســت فدراســیون ورزش کارگری ،تنها  ۴نفر تایید صالحیت شدند.
انتخابــات فدراســیون آماتور ورزش کارگری نیمه اول آذر برگزار میشــود و
برای شــرکت در انتخابات ریاســت فدراســیون آماتور ورزش کارگری از بین
 ۷کاندیدایــی که ثبتنام کرده بودند صالحیت  ۴نفر از ســوی وزارت ورزش
و جوانــان مورد تایید قــرار گرفت .محمود علیزاده (نایب رییس فدراســیون
ورزشهای روستایی و عشایری و مدیر کل پیشین ورزش وزارت کار) ،محمد
ســلطانی (معاون مدیر کل ورزش وزارت کار اســتان تهران در امور مجامع)،
احد پورایرانی (رییس پیشــین ورزش کارگری اســتان اردبیل) ،مهدیحامد
حاجیپور (مســوول مجموعه ورزش کارگری شــهید معتمــدی) ،حمیدرضا
محمدی (سرپرست هیات ورزش کارگری استان خراسان رضوی) ،محمدرضا
بهادران (مســوول ورزش محالت در سازمان ورزش شهرداری) و جواد رمضی
(سرپرســت فدراســیون آماتور ورزش کارگری) کاندیداهای شرکتکننده در
انتخابات ریاســت فدراســیون آماتور ورزش کارگری بودنــد که از بین این ۷
کاندیدا ،تنها صالحیت محمود علیزاده ،محمد سلطانی ،مهدیحامد حاجیپور
و جواد رمضی از سوی وزارت ورزش و جوانان مورد تایید صالحیت قرار گرفت.

اعالم آمادگی برای ساخت سالن وزنهبرداری
در ایالم به نام «علی هاشمی»

قهرمانی علی هاشمی در مسابقات وزنهبرداری
قهرمانــی جهان  ۲۰۱۸موجی از خوشــحالی برای
ایران و مخصوصا ایالم بــه ارمغان آورد .در روزهای
گذشته بسیاری از مسووالن استانی این قهرمانی را
تبریک گفتند و حاال شنیده شده که مسووالن استان
ایالم ابراز عالقه کردند سالنی به نام علی هاشمی در
ایالم ســاخته شود .استاندار ایالم در مراسمی که در
این شهر بعد از کســب مدال طالی قهرمانی جهان
توسط علی هاشــمی در ترکمنســتان برگزار شد،
ضمن تمجید از عملکرد این ورزشــکار وعده داد تا
ســالنی در ایالم به نام علی هاشمی ساخته شود تا
به این ترتیب اســتعدادهای این رشته در این شهر
بتوانند به راحتی وارد این رشته شده و برای رسیدن به سکوهای جهانی تالش کنند.

مسابقات بینالمللی فیوچرز آفریقای جنوبی

پایان کار تنیسور ایرانی با مقام سومی

نداف از ایران جایگاه سوم رقابتهای بینالمللی تنیس فیوچرز آفریقای جنوبی
را از آن خــود کرد .در حالی رقابتهای بینالمللی تنیس فیوچرز به میزبانی آفریقای
جنوبی پیگیری شد که از بین تنیسورهای حاضر در جدول اصلی مسابقات ،حمیدرضا
نداف از ایران در جایگاه ســوم ایستاد .در مرحله نیمه نهایی این مسابقات نداف برای
رسیدن به دیدار پایانی بازیها به مصاف نماینده آرژانتین رفت و در پایان با نتیجه 6
بر یک و  2بر  6از حریف خود شکست خورد و به همراه تنیسوری از آمریکا در جایگاه
ســوم رقابتها ایستاد .به این ترتیب نماینده کشورمان با قرار گرفتن در جایگاه سوم
مســابقات به کار خود در این بازیها پایان داد .مســابقات بینالمللی تنیس فیوچرز
امروز با معرفی برترینهای بخش انفرادی به پایان میرســد .این مســابقات به مدت
یک هفته به میزبانی آفریقای جنوبی برگزار شد.

کاری را انجام دهم .موســوی بازیکنی جهانی است و
سالها برای تیم ملی زحمت کشیده است».
او ادامه داد« :من حقیقــت را میگویم ،پس از
جنجــال در امتیاز  ۱۳بر  ۱۱به ســود پیام ،محمد
موسوی زمانی که دید یکی از کارمندان صدا و سیما
با دوربین موبایلش قصد دارد صحنه مشکوک داوری
را کــه ضبط کــرده به داور اول نشــان دهد ،از دور
به ســمت آن فیلمبردار حملهور شــد و با عصبانیت
قصد داشت که نگذارد داور موبایل را ببیند .موسوی
چندینبــار نیز بــه داور گفت که ایــن کار قانونی
نیست».
این کارمند شــهرداری ارومیه همچنین گفت:
«من  ۵۳ســال دارم و موسوی جای پسر من است.
وقتی شنیدم از من شکایت شده است ،خیلی ناراحت
شــدم و امروز صبح با امین علوی دیگر بازیکن پیام
مشــهد تلفنــی صحبت کردم و او بــه من گفت که
موســوی شــکایتی نکرده اســت .ولی باز هم سعی
کردم با خود موســوی صحبت کنم و خوشــبختانه
در تماســی تلفنــی خود شــخص موســوی به من
گفت که من شــکایتی نکردم و به کالنتری نرفتم و
شاید شیخاالســامی این کار را انجام داده است .در
نهایت خودم به شیخاالسالمی زنگ زدم و زمانی که
مدیرعامل پیام مشــهد فهمید از من شــکایت کرده
اســت ،گفت با کالنتری تماس گرفته و شکایتش را
پس گرفته است».
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مــا ایــن صحنهها را باور نمیکردیم و وســط زمین نشســته و فقط
میخندیدیم!»
موسوی ادامه داد« :به حاتمی ،ناظر بازی گفتم که از داور بخواهد
تا زودتر تکلیف مسابقه را مشخص کند که او هم این کار را کرد .زمانی
که حاتمی درخواستش را اعالم کرد ،داور از سکوی خود پایین آمد و
به سراغ دوربینهای صدا و سیما رفت تا از آنجا بتواند صحنه را دیده
و اعالم نظر کند! بعد از  45دقیقه دستور به تکرار آن امتیاز داد».
وی در مورد درگیری با کارمند شــهرداری ارومیه در پایان بازی
نیز گفت« :زمانی که من مشغول صحبت با داور بودم یک فرد سندار
به سمت من حمله کرد که از عوامل تیم شهرداری ارومیه بود .زمانی
که با این صحنه روبهرو شدم هیچ واکنشی نداشتم و فکر میکنم فیلم
این صحنه هم موجود باشد .او هر کاری که دلش خواست کرد؛ فحش
داد ،رفتار زنندهای داشــت و در نهایت مرا هم هل داد .من هم چون
او را میشناختم صبر کردم تا پایان بازی و شکایت نامهای نوشتم».

ناظر داوری :اگر سوالی دارید از یاوری بپرسید

ناظر سازمان لیگ :گزارشم را به کمیت ه مسابقات دادم!

پس از درگیریها در دیدار والیبال بین تیمهای شــهرداری
ارومیه و پیام مشــهد ،ناظران داوری و ســازمان لیگ نیز پاسخ
روشنی درباره آنچه اتفاق افتاد ،ندادند.
پس از حواشی و درگیریهای عجیب و غریب در ست پنجم
دیدار والیبال تیمهای شهرداری ارومیه و پیام مشهد که با برتری
مشهدیها پایان یافت و منجر به زد و خورد و شکایت در کالنتری
شد ،ناظران بازی نیز نسبت به اتفاقات داوری و وقفه  ۴۰دقیقهای
که در امتیازات پایانی ســت پنجم رخ داد ،حرفی نزدند و در واقع
هر کدام به جای پاســخگویی ،جواب دادن در این باره را به افراد
دیگری ارجاع دادند.

در همین خصــوص امیدوار حاتمی ،ناظــر کمیته داوران،
دربــاره اتفاقــات داوری و تغییر رای داور اول پس از مشــاهده
صحنه مشــکوک در گوشــی موبایل ،گفت« :نماینده ســازمان
لیگ آقای یاوری بود و مطمئنا گزارشــی نوشته است اما من هم
صحبتهایی که شــده است را تایید میکنم .در این بازی داوران
خط اشتباههای مکرر زیادی داشتند و همین مساله روی داور اول
نیز تاثیر گذاشــت .در صحنه درگیری موسوی نیز یک فرد که به
نظر از عوامل باشــگاه بود دخالت کرد .میتوانید از یاوری موضوع
را پیگیری کنید».
در ادامه یاوری ناظر ســازمان لیگ نیز بدون اینکه پاســخ

دقیقی بدهد ،گفت« :من گزارش کاملــی درباره این بازی آماده
کــردهام و آن را تقدیم فدراســیون میکنــم .در حال حاضر هم
نمیتوانــم قانونــا صحبتی کنم و اگر ســوالی هســت از کمیت ه
مسابقات و شخص آقای یزدانپناه باید پرسیده شود».
حاال برای رســیدن به پاســخ مناســب و کامل درباره این
ماجرای عجیب و دیدن موضع فدراســیون و کمیته داوران درباره
اســتفاده از موبایل و دوربین صدا و ســیما در داوری و همچنین
درگیریهای پس از بازی باید تا تشــکیل کمیته انضباطی منتظر
باشــیم .کمیتهای که البته فردا تشــکیل جلسه میدهد اما بعید
است درباره این ماجرا تصمیمی بگیرد.

انتقال تیروکمان معلوالن به فدراسیون تیرو کمان

خبرکوتاه

مجید کهتری :باید قدرت آسیا و جهان باقی بمانیم

رییس انجمن تیر و کمان معلوالن معتقد است که انتقال رشته
تیر و کمان معلوالن به فدراســیون تیر و کمان اتفاق بسیار خوبی
اســت ،در صورتی که در اجرای برنامههای تیر و کمان معلوالن به
دلیل کمبود بودجه خللی ایجاد نشــود و برنامههای آنها همسو با
برنامههای تیم ملی باشد.
هفته گذشــته کمیته ملی پارالمپیک تصمیم گرفت هشــت
رشته از رشــتههای معلوالن را به فدراسیونها انتقال بدهد .یکی
از این هشــت رشــته تیرو کمان بود که از فدراسیون جانبازان و
معلــوالن جدا و به فدراســیون تیروکمان منتقل شــد .بعد از این
اتفــاق مجید کهتری دربــاره این تصمیم گفت« :بنــا به تصمیم
فدراســیون جهانی هشت رشته از معلوالن قرار است از سال آینده
به فدراســیونهای مربوطه خود انتقــال پیدا کنند که تیر و کمان
نیز یکی از این رشتههاست .به هر صورت این قانونی است که باید
اجرا شــود و ما آن را به فال نیک میگیریم .البته اینکه فدراسیون
تیر و کمان در آینده متولی این رشــته است قطعا در برنامهریزی
بهتر این رشــته تاثیر مثبتی دارد اما امیدوارم این انتقال به شکلی
باشــد که در آینده برنامههای ما نیز همسو با برنامههای تیم ملی
اجرا شود و بودجه کافی در این زمینه پیشبینی شود».

کهتری همچنین ادامه داد ۴۰« :سال است که زیرساختهای
ورزش جانبازان و معلوالن در این فدراسیون شکل گرفته و نتایج
خوبی به دنبال داشته است.
بدون شک این تغییرات در صورتی که حاشیههایی به دنبال
نداشــته باشد و سبب افت این رشته که هماکنون در آسیا ،جهان
و پارالمپیک حرف اول را میزند ،نشود ،قطعا در آینده میتوانیم
موفقیتهــای بهتری در تیر و کمان معلوالن رقم بزنیم .البته من
منتظر هســتم با انجمنها نیز جلساتی برگزار شود تا راهکارهای
الزم را در این زمینه ارائه دهیم .فعال تصمیمات در ســطح کالن
و با حضور کمیته ملی پارالمپیک ،فدراسیون جانبازان و معلوالن
و فدراســیون تیر و کمان انجام شــده و ما در جریان این تغییرات
نیستیم».
کهتــری درباره امکان اســتفاده از ســاختارهای تیر و کمان
در فدراســیون جانبــازان و معلوالن هم گفــت« :در حال حاضر
زیرســاختهای رشته تیر و کمان توســط کمیته ملی پارالمپیک
و فدراسیون جانبازان و معلوالن نهادینه و برای تهیه زیرساختها
زحمات زیادی کشــیده شــده اســت .امیدوارم با این جابهجایی
پتانســیلی ایجاد شــود تا بتوانیــم برنامههای خود را همســو با

واکنش رییس سابق فدراسیون تیراندازی به لغو اعزامها

کاش خبر میدادند کمک میکردیم

نشســت عمومی و ســاالنه کنفدراســیون
آســیایی تیراندازی در حالی به میزبانی کویت به
پایان رســید که از ایران هــم علی دادگر رییس
فدراسیون و هم سیدمهدی هاشمی رییس سابق
در آن حضور داشــتند .ســیدمهدی هاشمی که
مدتــی همه از او بیخبر بودند حاال یک بار دیگر
با حضور در این نشست نامش بر سر زبانها افتاد.
او در خصــوص حضورش در کویت و این اجالس
آســیایی گفت« :این جلسه نشســت عمومی و
ساالنه فدراسیونهای آسیایی بود که همزمان با
آن جلسات هیات رییســه ،کمیتههای اجرایی و
مسابقات هم برگزار میشد.
در جلسه هیات رییسه قبلی دکتر ندا نوذری
بهعنوان سرپرســت کمیته پزشکی انتخاب شده
بود که میبایســت برای ریاســت ایشان در این
کمیته موضوع به تصویب مجمع عمومی میرسید
کــه خوشــبختانه این اتفاق افتاد و یک کرســی
آســیایی برای تیراندازی کشــورمان کسب شد.
همچنین در این نشســت در خصوص رقابتهای
آتــی تیراندازی در قاره آســیا بحث و تبادل نظر
و مقرر شــد تا مســابقات ســال  ۲۰۱۹در چین
تایپه (کلیه رشــته ها) ،قزاقستان(اهداف پروازی)
و قطر برگزار شــود ».هاشمی در خصوص کسب
کرسیهای آســیایی و اهمیت آن برای تیراندازی
ایران ادامه داد« :متاســفانه فدراسیون ما خنثی
است و حالت رکود و سکوت خاصی گرفته است.
ما در گذشته مدام به دنبال کسب کرسی در آسیا
بودیم اما حاال برخی از آنها را به دالیل مختلف از
دســت دادهایم و به نظر میرسد هیچ حساسیتی
نیز برای کسب کرسی وجود ندارد».
رییس سابق فدراسیون تیراندازی با اشاره به
لغو اعزام تیراندازان به مسابقات آسیایی در کویت
گفت« :ما در گذشته همیشه بهترین حضور را در
رقابتهای کویت داشتیم .کویت فاصله نزدیکی با

ما دارد و رابطه خوبی بین ما و آنها برقرار اســت و
میتوانستیم با هزینه کمی جبران برخی ناکامیها
را داشــته باشیم .تعامالتی که میتواند حداکثری
باشــد به حداقل رسیده اســت .در گذشته ما از
جایگاه نایب رییســی اســتفادههایی میکردیم و
رایزنیهای خوبی داشــتیم اما حاال نمیبینم که
از این کرســیها و جایگاهها استفادهای شود .در
این دوره اعالم میکنند که تیم به علت دیر اقدام
کردن ویزا نگرفت ولی ســوال من این اســت که
چرا باید اینطور شــود و چرا هیچ کمکی مطالبه
نکردند تا ما هم هماهنگیهایی کنیم و مشــکل
حل شود؟!»
او در خصــوص پرونــده شــکایت خود در
دیوان عدالــت اداری و مختومه بــودن یا نبودن
این پرونده ادامــه داد« :من موضوع را رها نکردم
و از طریــق مجلس شــکایتم را پیگیری میکنم.
متاســفانه دیوان عدالت اداری به لحاظ مصلحت
موضوع اخطار  ۱۰روزه و بحث انفصال از خدمت
را پیگیری نکرد اما من هم از شــکایتم صرفنظر
نکرده ام .هم فدراســیون جهانی و هم آسیایی از
ما سوال کردند که چرا موضوع را به آنها منعکس
نکردیم ،البته هدف ما این نبوده و نیست و همیشه
به دنبال حل موضوع در داخل کشور بودیم».

سوژه

اتفاق جالب در هفتمین دوره
رقابتهای نجات غریق قهرمانی جهان

وقتی رییس فدراسیون
هم به آب میزند!

برنامههای تیم ملی پیش ببریم .بهعنوان مثال؛ اگر قرار است اردو
برای تیم ملی برگزار شــود اردوی ما نیز همزمان با کمانداران برپا
شود و همچنین اگر قرار به اعزام باشد این اعزام کمانداران معلول
را نیز شامل شود.
متاســفانه تا به امروز اردوهای ما به گونــهای بوده که  ۶ماه
قبــل از هر اعزامی برای کمانداران اردوی آمادگی برگزار میشــد
و اگر مســابقهای نباشــد اردویی نیز برپا نمیشود .امیدوارم با این
جابهجایی شــرایط بهتری برای کمانداران معلول از نظر برگزاری
اردوهای تدارکاتی و اعزامهای برون مرزی ایجاد شود».

روز پر مدال کاراته ایران در قهرمانی جهان ۲۰۱۸

قهرمانان بیطال

در رقابتهــای کاراتــه قهرمانــی جهان
 ۲۰۱۸اسپانیا ،بهمن عســگری به مدال طال
رســید اما ســجاد گنجزاده به مــدال نقره و
پورشیب به مدال برنز رضایت دادند.
در ادامه رقابتهای کاراته قهرمانی جهان
 ۲۰۱۸اسپانیا ،بهمن عسگری نخستین مدال
طال را برای کاراته به دســت آورد اما ســجاد
گنــجزاده با شکســت در دیــدار فینال وزن
 +۸۴کیلوگرم به مدال نقره رســید و ذبیحا...
پورشــیب کاپیتــان تیم ملی کاراتــه ایران با
برتــری در دیدار ردهبندی بــه مدال برنز این
رقابتها دست یافت.
در ادامــه مبارزات روز پنجم از بیســت و
چهارمیــن دوره رقابتهای کاراتــه قهرمانی
جهان ،بهمن عســگری در مبارزه پایانی وزن
 -۷۵کیلوگــرم به مصــاف «لوئیچی بوســا»
از ایتالیا رفت و با کســب پیروزی موفق شــد
نخســتین مدال طالی ایــران در این دوره از
رقابتها را به نام خود ثبت کند.
وی بــا برتری مقابل «ویلیــام انگمن» از
سوئد« ،لی فالی» از چین« ،یرمک آینازورف»
از قزاقســتان« ،عبدالرحمان سنه» از سنگال،
«کن نیشی مورا» از ژاپن و «بسالن میزوف» از
روسیه راهی مبارزه پایانی شد.
گنــجزاده کاراتــهکای وزن  +۸۴کیلوگرم
تیم مردان در مسابقه فینال به مصاف «جاناتان
هورنه» از آلمان رفت که  ۵بر  ۲شکست خورد
و صاحب مدال نقره شد.
گنجزاده پیش از ایــن ابتدا با نتیجه  ۶بر
صفر از سد «عادیلت شادیکانوآ» از قرقیزستان
گذشــت و در دور دوم بــا نتیجــه  ۳بر صفر
مقابل «لوکا کاســتا» از بلژیک به برتری دست
یافــت .او در دور ســوم نیز با نتیجــه  ۶بر ۴
مقابل «برایان ایر» آمریکایی پیروز شــد تا به

مصاف نماینــده ترکیه برود .او در مقابل «آلپ
ارسالن یاماناوغلو» نیز  ۴بر  ۲به برتری دست
یافت تا به مرحلــه نیمهنهایی صعود کند و در
دیدار نیمهنهایی نیز با نتیجه  ۸بر یک از ســد
«الکساندر شینتســین» از روسیه گذشت و به
دیدار نهایی صعود کرد.
اما پورشیب کاپیتان تیم ملی کاراته مردان
در وزن  -۸۴کیلوگــرم در آخرین دیدارش به
مصاف «دانیل یولداشــف» از قزاقستان رفت و
با نتیجــه  ۳بر صفر به برتری رســید و مدال
برنــز را از آن خود کرد .او پیــش از این ابتدا
با نتیجه  ۲بر یک از ســد «پابلو آرنس زاپاتا»
از اســپانیا گذشــت ،در دور دوم با نتیجه  ۴بر
صفر «کامران مدنی» از آمریکا را شکســت داد
تا حریف «گریک آندرســون» از اسکاتلند در
مبارزه سومش شــود که  ۸بر صفر این رقیب
خود را نیز شکست داد.
پورشــیب در مرحله بعد بــا نتیجه  ۶بر
 ۵مغلوب «والری چوبتار» از اوکراین شــد اما
با صعود کاراتهکای اوکراینــی به دیدار نهایی
پورشیب در جدول شــانس مجدد با برتری ۳
بر صفر مقابل «عبدالهد سیســه» از سنگال به
مسابقه ردهبندی راه یافت.

تیم ملــی نجات غریــق در حالی این
هفته برای شــرکت در رقابتهای قهرمانی
جهان عازم اســترالیا میشــود که «ایلخان
نوری» ،رییس فدراســیون نجات غریق هم
یکــی از نمایندگان ایــران در این رقابتها
خواهد بود.
تیم ملی نجات غریق ایران قرار اســت
طی چند روز آینــده در رقابتهای قهرمانی
جهان که در کشور استرالیا برگزار خواهد شد
با ترکیب محمد ناظری ،حمید قدســینژاد،
سهیل آشــتیانی و رضا قاســمی به مصاف
حریفان جهانی خود برود.
گفتنی است ،باتوجه به تایید خروج 4
ورزشکار از سوی شــورای برون مرزی (یک
دونده و  3شــناگر) و الزام بــرای حضور 4
شناگر در این دوره از رقابتها؛ ایلخان نوری
بهعنوان عضو کمیســیون ورزش فدراسیون
جهانی نجات غریق بــرای تیم ملی ایران به
آب خواهد زد.
باتوجه به اینکــه او خود دارای چندین
مدال طال ،نقره و برنز قهرمانی جهان اســت
و در همــان تاریــخ برگزاری مســابقات در
استرالیا حضور دارد ،بهعنوان نماینده پنجم
و چهارمیــن شــناگر ایران در ایــن دوره از
رقابتها شرکت خواهد کرد!
اینطور که به نظر میرسد مسووالن این
فدراســیون با توجه به محدودیت در اعزام و
همینطور مشــکالت مالی ،مجبور به این کار
شدهاند و حاال رییس تازهوارد این فدراسیون
که پس از سه دهه جای میرسلیم را گرفت،
بهعنوان شناگر به آب خواهد زد.
تیم ایران در دوره گذشته این رقابتها
که دو ســال ،یک بار برگزار میشود ،به یک
نقره و دو برنز رســیده بود کــه یکی از این
برنزهــا را هم خود ایلخان نوری به دســت
آورده بود!
محمد ناظری در  200متر بامانع مدال
نقــره ،ایلخان نوری در  200متر با مانع برنز
و حمید شــبانگیز در  50متر حمل آدمک
مدال برنز رقابتهای دوره گذشــته قهرمانی
جهان را به دست آوردند.
الزم به ذکر است تیم ملی نجات غریق
کشورمان برای حضور در رقابتهای قهرمانی
جهان در سال  2018صبح امروز شیراز را به
مقصد آدالید استرالیا ترک خواهد کرد.

