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شاید کشتی ایران قربانی شود
رییس اتحادیه جهانی کشتی معتقد است جریمه سبکی برای علیرضا کریمی و مربیاش
در نظر گرفته شده اما تکرار این اتفاقات عواقب ...
فدراسیون فوتبال ازبکستان با
سرمربی جدید توافق کرد

کیروش روی
نیمکت ازبکها؟

رسـانههای ازبـک از توافـق
فدراسـیون فوتبـال ایـن کشـور بـا
سـرمربی آینـده تیم ملی ازبکسـتان
خبـر دادهانـد .ایـن توافـق در نتیجه
دیداری در دوبی انجام شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از
سـایت ازبـک دیلـی ،رسـانههای
ازبکسـتانی چنـد روزی اسـت کـه
از کارلـوس کـیروش بـه عنـوان
سـرمربی جدیـد ایـن کشـور یـاد
میکننـد و مدعـی هسـتند مربـی
پرتغالـی بعـد از جـام جهانـی روی
نیمکـت ازبکسـتان مینشـیند.
سـایت ازبـک دیلـی در بـاره
وضعیـت سـرمربی تیمملـی فوتبال
ازبکسـتان نوشـت :فدراسـیون
فوتبـال ازبکسـتان بـا سـرمربی
جدیـد در دوبـی دیـدار کـرد و بـا
او بـرای حضـور در ایـن تیـم بعـد
از جـام جهانـی فوتبـال بـه توافـق
نهایـی رسـید.
ایـن سـرمربی یکـی از سـرمربیان
جـام جهانـی  2018روسـیه اسـت
و تیمـش را بـرای حضـور در ایـن
رقابتهـا آمـاده میکنـد.
ایـن سـرمربی اعلام کـرده در
جـوالی  2018یعنـی بعـد از جـام
جهانـی کارش را در ازبکسـتان آغاز
میکنـد و تـا آن موقـع نبایـد نامش
از سـوی رسـانهها فـاش شـود.
پیشـتر اعالم شـده بود که سرمربی
تیـم ملـی فوتبـال ایـران هدایـت
ازبکسـتان را بـر عهـده مـی گیرد.
قـرارداد کارلـوس کـیروش تـا بعد
از جـام جهانـی بـا تیـمملـی ایران
اعتبـار دارد.
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نبود ویدئو چک در شهرستانها بیعدالتی است
سرعتیزن تیم بانک سرمایه با انتقاد از نحوه برگزاری دیدارها در شهرستانها گفت:
مشکالت جزیی در ورزش ایران با یک مدیریت ...

شورای فنی را در جریان انتخاب فرنگیکاران نگذاشتند!
عضو شورای فنی کشتی فرنگی با بیان اینکه برای نخستین بار نظر شورای فنی را درباره
نحوه انتخاب فرنگی کاران در تورنمنت اوکراین و قهرمانی ...

پرسپولیس یک -استقالل خوزستان صفر

فرصت قهرمانی تاریخی سرخپوشان در داربی
تیــم فوتبــال پرســپولیس بــا پیــروزی مقابــل اســتقالل
خوزســتان در یــک قدمــی قهرمانــی قــرار گرفــت.
بــه گــزارش ایســنا ،تیــم فوتبــال پرســپولیس در
آخریــن بــازی هفتــه بیســت و چهــارم لیــگ برتــر بــا
قضــاوت کوپــال ناظمــی در ورزشــگاه آزادی بــه مصــاف
اســتقالل خوزســتان رفــت و در پایــان بــه پیــروزی
یــک بــر صفــر رســید.
تــک گل ایــن بــازی را ســیامک نعمتــی در دقیقــه ۳۷
بــرای پرســپولیس بــه ثمــر رســاند.
پرســپولیس در صــورت پیــروزی در داربــی ،۸۶
قهرمانــی خــود را مســجل خواهــد کــرد.
نیمه نخست:
دقیقــه  ۱۲شــوت نســبتا خطرنــاک بازیکــن اســتقالل از
کنــار دروازه پرســپولیس بــه بیــرون رفــت.
دقیقــه ۲۲پاســکاری بازیکنــان پرســپولیس در میانــه
میــدان و در ادامــه شــوت نعمتــی کــه بــا اختــاف
تقریبــا زیــاد از بــاالی دروازه اســتقالل بــه بیــرون
رفــت اولیــن موقعیــت پرسپولیســیها در ایــن بــازی
بــود.
دقیقــه  ۲۵کرنــری را کــه احمــد نوراللهــی بــه روی
دروازه اســتقالل ارســال کــرد ،مصلــح بــا ضربــه ســو
بــه دیــرک افقــی دروازه کوبیــد و در نهایــت تــوپ از
بــاالی دروازه بــه بیــرون رفــت.
دقیقــه  ۳۳بــاز هــم پاســکاری بازیکنــان پرســپولیس،
ایــن بــار پشــت محوطــه جریمــه اســتقالل یــک
موقعیــت شــوت زنــی بــرای فرشــاد احمــدزاده ایجــاد

کــرد کــه شــوت ایــن بازیکــن را دروازهبــان اســتقالل
بــه راحتــی مهــار کــرد.
دقیقــه  ۳۷پــاس در عمــق فرشــاد احمــدزاده بــا فــرار
نعمتــی همــراه شــد کــه ایــن بازیکــن هــم موقعیــت
تــک بــه تــک را بــه گل تبدیــل کــرد.

نیمه دوم:
دقیقــه  ۵۱ســانتر نوراللهــی ،شــایان مصلــح را در
موقعیــت گلزنــی قــرار داد امــا ضربــه ســر ایــن
بازیکــن توســط بازیکــن اســتقالل خوزســتان از روی
خــط دروازه برگشــت داده شــد.

دقیقــه  ۵۴علــی علیپــور از میانههــای زمیــن اســتارت زد
و در حالــی کــه تنهــا یــک مدافــع بــه همراهــش
حرکــت کــرده بــود ،از روی خــط محوطــه جریمــه تــوپ
را روانــه دروازه کــرد امــا ایــن تــوپ راه بــه دروازه نبــرد
و از کنــار دروازه بــه بیــرون رفــت.
دقیقــه  ۶۰ســانتر ارســالی و خطرنــاک بازیکــن
اســتقالل خوزســتان توســط محســن ربیعخــواه
برگشــت داده شــد.
دقیقــه  ۶۵ضربــه برگــردان فرشــاد احمــدزاده بــا
فاصلــه نســبتا زیــاد از کنــار دروازه بــه بیــرون رفــت.
دقیقــه  ۷۲کمــال کامیابینیــا در محوطــه جریمــه
ســرنگون شــد و درحالــی کــه پرسپولیســیها معتقــد
بودنــد پنالتــی بایــد گرفتــه شــود ،داور دســتور بــه
ادامــه بــازی داد.
دقیقــه  ۷۸صــادق محرمــی جایگزیــن بشــار رســن
شــد.
دقیقــه  ۸۴مهاجــم اســتقالل خوزســتان در حالــی کــه
بــا پــاس فــرار هــم تیمــیاش از تلــه آفســاید گریختــه
بــود ،بــه دلیــل لغزندگــی زمیــن ،تــوپ را از دســت داد
و در لحظــه آخــر نتوانســت ضربــهاش را بزنــد.
دقیقــه  ۸۲کامیابینیــا بعــد از چنــد پــاسکاری
پرسپولیســیها در محوطــه جریمــه اســتقالل
خوزســتان صاحــب تــوپ شــد امــا ضربــهاش از بــاالی
درواز ه بــه بیــرون رفــت.
پرســپولیس بــا ایــن بــرد  ۵۷امتیــازی شــد و در یــک
قدمــی قهرمانــی قــرار گرفــت.

نایب رئیس فدراسیون هندبال:

توانمندی های تیم بانوان شهید چمران باعث حضور در رقابتهای آسیایی شد
نایب رئیس فدراسـیون هندبال کشـور گفـت :توانمندی
هـا و ظرفیتهـای بـاالی تیـم هندبـال بانـوان شـهید
چمـران الرسـتان موجـب شـد تـا ایـن تیـم عنـوان
نماینده کشـورمان به رقابتهای غرب آسـیا اعزام شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی و پایـگاه خبـری و اطلاع
رسـانی اداره کل ورزش و جوانـان فـارس  ،میتـرا نوری
کـه در مراسـم تجلیـل از اعضـای تیـم هندبـال بانـوان
شـهید چمـران الرسـتان در تـاالر وحـدت ایـن شـهر
سـخن مـی گفت بـا بیـان ایـن مطلـب اظهار داشـت :
ظرفیـت هـای هندبـال بانـوان در سـطح کشـور بسـیار
خوب و مناسـب اسـت و ما در تالشـیم تا آن را با برنامه
ریـزی هـای انجـام گرفتـه ارتقـاء دهیم.
وی بـا بیان اینکـه هندبال در اسـتان فارس رشـد خیلی
خوبی داشـته اسـت افـزود :بانوان مـا در این اسـتان در
سـطح کشـور و در رقابتهای کشـوری خوب درخشـیدند
و قهرمـان لیـگ برتر شـدند در سـال گذشـته هـم این
تیـم بـه عنـوان نماینـده شایسـته در رقابتهـای بیـن

مشتاقی:

شورای فنی را در جریان انتخاب فرنگیکاران
نگذاشتند!

عضــو شــورای فنــی کشــتی فرنگــی بــا
بیــان اینکــه بــرای نخســتین بــار نظــر
شــورای فنــی را در بــاره نحــوه انتخــاب
فرنگــی کاران در تورنمنــت اوکرایــن
و قهرمانــی آســیا نخواســتند ،گفــت:
نایــب رییــس فدراســیون کشــتی بایــد
در اینبــاره پاســخگو باشــد.
بهــرام مشــتاقی در گفــت و گــو بــا
ایســنا ،در بــاره انتقــادات مطــرح شــده
نســبت بــه نحــوه انتخــاب برخــی نفــرات
اعزامــی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی در رقابتهــای قهرمانــی آســیا ،اظهــار کــرد :متاســفانه
مدیــر تیــم ملــی بــرای خــودش بریــده و دوختــه و بــرای اولیــن بــار طــی ســالهای
گذشــته اصــا شــورای فنــی در جریــان نحــوه انتخــاب نفــرات اعزامــی تیــم ملــی بــه
تورنمنــت اوکرایــن و رقابتهــای قهرمانــی آســیا قــرار نگرفــت و بهتــر اســت شــما ایــن
انتقــادات را بــا خــود آقایــان در میــان بگذاریــد!
عضــو شــورای فنــی کشــتی فرنگــی بــا بیــان اینکــه از هیــچ کــدام از اعضــای شــورای
فنــی کشــتی فرنگــی بــرای انتخــاب نفــرات اعزامــی بــه ایــن  ۲رویــداد نظرخواهــی نشــد،
گفــت :هــم مــن و هــم دیگــر اعضــای شــورا از ایــن نحــوه رفتــار بــه شــدت گالیــه دارنــد
و نســبت بــه انتخــاب نشــدن برخــی نفــرات همچــون فرشــاد بلفکــه بــرای رقابــت هــای
قهرمانــی آســیا معتــرض هســتیم .چگونــه اســت خلیلــی کــه در جــام تختــی  ۷بــر صفــر به
بلفکــه باختــه بــه قهرمانــی آســیا اعــزام میشــود امــا فرشــاد بلفکــه کــه برنــز امیدهــای
جهــان ،طــای اینــدور گیــم و نقــره جــام تختــی را گرفتــه نبایــد بــه قهرمانــی آســیا اعــزام
شــود؟ آنوقــت پــازاج مدیــر تیــم ملــی اســتدالل عجیبــی آورده و گفتــه چــون بلفکــه در
خــاک خــوب کار نمیکنــد بــه آســیایی اعــزام نمیشــود .ایــن اصــا دلیــل خــوب و
منطقــی نیســت .مگــر آســیایی جــای آزمایــش اســت کــه خلیلــی را بــه آنجــا اعــزام کننــد؟
وی خاطرنشــان کــرد :بــا توجــه بــه ســپرده شــدن مســئولیتهای خــادم بــه بنیتمیــم
نایــب رییــس فدراســیون کشــتی ،مــا از آقــای بنــی تمیــم ایــن ســوال را داریــم چگونــه
اســت کــه شــورای فنــی نبایــد در بــاره انتخــاب نفــرات بــه اوکرایــن و قهرمانــی آســیا نظــر
بدهــد؟ بــرای نخســتین بــار اســت چنیــن اتفاقــی افتــاده و شــما نیــز بایــد از ایشــان ایــن
ســوال را مطــرح کنیــد چــرا کــه او بایــد پاســخگو باشــد.این چــه شــورایی اســت کــه اصــا
بــه حســاب آورده نمیشــود و در جریــان چرایــی انتخــاب ایــن نفــرات نیســت؟ مدیــر
تیــم ملــی موظــف بــود اســامی نفــرات مــورد نظــر کادر فنــی را بــه شــورا بیــاورد و پــس
از بررس ـیهای اعضــای شــورا اســامی نفــرات نهایــی اعــام شــود .کمــا اینکــه در چنــد
ســال گذشــته حتــی در زمــان محمــد بنــا هــم ایــن اتفــاق میافتــاد و فقــط در زمــان
اعــزام بــه المپیــک شــورا بــه او بــرای انتخــاب نفــرات اختیــار تــام داد.
مشــتاقی تاکیــد کــرد :اگــر نــام نفــرات اعزامــی در شــورای فنــی مطــرح میشــد قطعــا مــا
جلــوی اعــزام خلیلــی بــه رقابتهــای آســیایی را میگرفتیــم و نمیگذاشــتیم او اعــزام
شــود.این حــق بلفکــه بــود کــه بــه آســیایی بــرود چــرا کــه هــم پختــه تــر بــود و هــم طــی
یکســال اخیــر نتایــج خوبــی را بدســت آورده بــود و مقابــل خلیلــی نیــز ۷بــر صفــر پیــروز
شــده بــود .در جــام تختــی هــم خــوب کشــتی گرفــت و هــر چنــد کــه در فینــال شکســت
خــورد امــا همــه مــا انجــا بودیــم و دیدیــم کــه رقیــب او بســیار خــوب بــود و بلفکــه بــر
اثــر اشــتباه شکســت خــورد.
عضــو شــورای فنــی کشــتی فرنگــی در بــاره علــت انتخــاب نشــدن ســامان عزیــزی نیــز
گفــت :آنطــور کــه اعــام کردنــد او  ۳مرتبــه از دادن تســت ســامت خــودداری کــرده
و نمیتوانســت بــه آســیایی اعــزام شــود .بــه اوکرایــن هــم اعــزام نشــد چــون ظاهــرا
مشــکل خــروج از کشــور داشــت.
وی در پایــان در بــاره انتقــادات نســبت بــه حضــور نیافتــن حســن بابــک مدیــر تیمهــای
ملــی کشــتی فرنگــی نوجوانــان و جوانــان در مرحلــه نهایــی انتخابــی تیمهــای ملــی
گفــت :مدیــر تیــم ملــی زیــر مجموعــه فدراســیون اســت و فدراســیون او را مســئول نتایــج
دانســته اســت .مدیــر تیمهــای ملــی بایــد بــه ســیرجان تشــریف م ـیآورد و مســابقات را
از نزدیــک تحــت نظــر میگرفــت.

المللـی روسـیه حضـور یافت و موفق شـد مقـام چهارم
را بدسـت آورد کـه ایـن موضوع نشـان دهنـده توانایی
بانـوان در این اسـتان اسـت.
نـوری همچنیـن بـا تبریـک و تمجیـد قهرمانـی تیـم
هندبـال بانوان شـهید چمـران در رقابتهای غرب آسـین
بیـان کـرد :بنده خـودم از نزدیک در جریان ایـن رقابتها
بـودم بـه طـوری کـه تیـم میزبـان (اردن )بـا تـدارک
وسـیعی کـه دیده بـود در بـازی مقابـل نماینده مـا خود
را از پیـش برنـده می دانسـت امـا بانـوان غیرتمند تیم
شـهید چمـران الرسـتان نماینـده جمهـوری اسلامی
ایـران بـا غیـرت مثال زدنـی خود مقابـل این تیـم ظاهر
شـدند و با اختلاف امتیاز موفق شـدند تیم میزبـان را با
شکسـت روبرو کنند و مقـام قهرمانی را بدسـت آوردند.
نایـب رئیـس فدراسـیون هندبـال کشـور در پایـان
سـخنان خـود تصریـح کـرد :نبایـد ایـن تیم کـه اکنون
مقـام قهرمانـی را در اختیـار دارد بـه حال خود رها شـود
و هـم ما بـه عنـوان فدراسـیون و هم مسـووالن ورزش

اسـتان و هـم سـایر مسـووالن شهرسـتان می بایسـت
ایـن تیـم هماهنـگ را حمایـت کنند کـه بتوانـد در دوره
هـای بعد هم برای اسـتان و کشـور افتخـار آفرینی کند.
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رئیس فدراسیون شنا :

تقویت رده های پایه از مهمترین برنامه های این
فدراسیون است
رئیـس فدراسـیون شـنای جمهـوری اسلامی
ایـران گفـت  :تقویـت رده هـای سـنی پایـه از
مهمتریـن برنامههـای ایـن فدراسـیون اسـت
و برنامهریـزی مناسـبی انجـام شـده تا شـنای
کشـور در سـطوح بیـن المللـی مطرح شـود.
بـه گـزارش روابـط عمومـی و پایـگاه خبـری
و اطلاع رسـانی اداره کل ورزش و جوانـان
فـارس  ،محسـن رضوانـی در مراسـم اختتامیه
شـنای مسـافت بلنـد قهرمانـی کشـور جـام
فجـر پارسـیان گرامیداشـت زنـده یـاد آرمـان
حاجـی نژاد در شـیراز گفت:در ۴سـال گذشـته
زیرسـاخت فنی مناسـبی بـا تالش مربیان شـنا
در سراسـر کشـور و نیز برنامهریزی فدراسـیون
فراهـم شـده و امیدواریـم بتوانیـم بـا تقویـت و توسـعه برنامههـای رده هـای پایـه بـه اهداف خـود که
دسـتیابی بـه سـکوهای بیـن المللی اسـت برسـیم.
وی بـا بیـان اینکه رسـیدن بـه موفقیت در المپیـک  ۲۰۲۰از برنامههای مهم این فدراسـیون اسـت گفت:
در ایـن زمینـه باکارلـوی وان تـوروس مربی اسـبق تیم ملی مجارسـتان مذاکرات مناسـبی بـرای هدایت
تیـم ملـی شـنا انجام شـده و وی هـم اکنـون در ایران حضـور دارد کـه امیدواریم بـا توافق بـا این مربی
مجـاری بتوانیـم گامهای موثـر در دسـتیابی به اهداف خـود برداریم .
وی افـزود :موفقیـت در برنامههـای ایـن فدراسـیون نیازمنـد توجه جـدی در زمینـه تخصیـص اعتبارات
اسـت و باید به این فدراسـیون به عنوان فدراسـیونی که دارای سـه رشـته المپیکی اسـت ،توجه شـود .
رضوانـی بیـان کـرد :اگـر در ورزش هـای پایه نظیر شـنا در سـطوح جهانی به مدال دسـت یابیـم بیانگر
ایـن اسـت کـه در ورزش پایـه در کشـور اقدامـات موثـری انجـام شـده اسـت و از ایـن رو توجـه بـه
ورزشهـای پایـه نظیر شـنا ضروری اسـت.
رئیس فدراسـیون شـنا با بیان اینکه شـنای کشـور در مقایسـه با سـطوح بیـن المللی هنوز فاصلـه دارد و
برای دسـتیابی به سـطح اول شـنای آسـیا حداقل  ۱۰سـال کار مداوم باید انجام شـود شـود گفت :این
مهـم نیازمند توجه اساسـی به این ورزش و همیاری سـایر دسـتگاه هاسـت.
رضوانـی حرکت شـنای کشـور و تـداوم آن را مهـم توصیف کرد و افزود :مهمترین مشـکل توسـعه شـنا
در کشـور نداشـتن زیر سـاخت اسـتخر مناسـب و بسـیاری از اسـتانها از این مهم بی بهره هسـتند.
رئیـس فدراسـیون شـنا شـیرجه و واترپلـو جمهـوری اسلامی ایران با قـدر دانـی از مدیـر کل ورزش و
جوانـان اسـتان فـارس بـرای در اختیـار قـرار دادن مجموعـه ورزشـی اسـتخر انقلاب به هیأت شـنای
اسـتان گفـت :این کار ،کار ارزشـمندی اسـت کـه بنده به نوبه خود از ایشـان تشـکر و قدردانـی می کنم
و امیـدوارم در سـایر اسـتانها نیز چنیـن اتفاقـی بیافتد.
وی اظهـار امیـدواری کـرد :در صـورت توافق با سـرمربی اسـبق تیـم ملی مجارسـتان که در حـال حاضر
در ایـران حضـور دارد ایـن مربـی بتوانـد بـا هدایت تیـم ملی حرکت رو به رشـد شـنای کشـور را تداوم
دهد.
وی افـزود :ایـن مربـی با حضـور در مسـابقات شـنای قهرمانی کشـور در شـیراز عملکرد فنی شـناگران
را زیـر نظـر گرفت.
رئیس فدراسـیون شـنا یاد آور شـد  :مربی مجارسـتانی عملکرد شـناگران ردههای سـنی پایه را مناسـب
توصیـف کـرد و اظهـار امیـدواری کـرد این شـناگران بتواننـد با تمرین بیشـتر به مـدال هـای بینالمللی
دسـت یابند.
رضوانـی از دیگـر مشـکالت شـناگران ردههـای سـنی پایـه در کشـور را کمبود برنامـه هـای تمرینی در
طـول هفتـه اعلام کـرد وگفت :شـناگران ما به طور متوسـط شـش جلسـه در هفتـه تمریـن میکنند که
اگـر بخواهیـم بـه سـطوح بیـن المللی نزدیک شـویم ایـن تمرینـات در ایـن رده های سـنی بایـد به ده
جلسـه تمریـن در هفته افزایـش یابد.
وی همچنیـن اظهـار امیـدواری کرد بـا مذاکره بـا وزارت آموزش و پـرورش بتوانیم اسـتعدادها و نخبگان
را شناسـایی و بـرای آنهـا بـا افزایـش برنامـه زمانبنـدی هفتگی به ده جلسـه تمرین سـطح کیفـی آنها
را ارتقـا دهیم .
رضوانـی همچنیـن از هیأت شـنا شـیرجه و واترپلوی اسـتان فـارس در برگـزاری مطلوب این مسـابقات
قدردانـی کرد.

اللوویچ:

شاید کشتی ایران قربانی شود

غالمی:

نبود ویدئو چک در شهرستانها
بیعدالتی است

باید از این اتفاق درس گرفت

رییــس اتحادیــه جهانــی کشــتی معتقــد اســت
جریمــه ســبکی بــرای علیرضــا کریمــی و
مربــیاش در نظــر گرفتــه شــده امــا تکــرار
ایــن اتفاقــات عواقــب و جرایــم ســنگینی بــرای
کشــتی و حتــی ورزش ایــران در پــی خواهــد
داشــت .اللوویــچ همچنیــن اعــام کــرد IOC
بــه دقــت پرونــده علیرضــا کریمــی را دنبــال
کــرده اســت.
ننــاد اللوویــچ ،رییــس اتحادیــه جهانــی کشــتی
در گفتوگــوی اختصاصــی بــا ایســنا در مــورد

 ۷.۲قوانیــن انضباطــی اتحادیــه جهانــی تخطــی
کــرده اســت و  ۲۴مــاه محــروم شــده اســت کــه
محرومیــت او نیــز میتوانســت بیــن یــک مــاه
تــا ســه ســال باشــد .بخــش انضباطــی اتحادیــه
جهانــی بــر طبــق مــدارک و شــواهد موجــود
تصمیــم بــه اعــام ایــن رای گرفــت.
*تصــور کنیــد ایــن اتفــاق در المپیــک چــه
پیامدهایــی بــرای ورزش ایــران خواهــد داشــت
عضــو هیــات اجرایــی کمیتــ ه بینالمللــی
المپیــک همچنیــن در مــورد واکنــش IOC

محرومیــت علیرضــا کریمــی و مربــیاش
توضیحاتــی را ارائــه و تاکیــد کــرد :در صــورت
تکــرار چنیــن اتفاقاتــی ،کشــتی ایــران بــا
محرومیتهــای ســنگین مواجــه خواهــد شــد.
در ادامــه گفتوگــوی ایســنا بــا رییــس اتحادیــه
جهانــی کشــتی را میخوانیــد:
*رای کریمــی میتوانســت تــا  ۳ســال
محرومیــت از کشــتی باشــد
اللوویــچ بــا اشــاره بــه اتفاقــات رقابــت هــای
جهانــی کشــتی آزاد امیــد در لهســتان و باخــت
عمــدی علیرضــا کریمــی مقابــل حریــف روس
بــرای کشــتی نگرفتــن مقابــل حریــف اســراییلی
اظهــار کــرد :طبــق بنــد  ۹.۲از قوانیــن انضباطــی
اتحادیــه جهانــی کشــتی علیرضــا کریمــی از
قوانیــن تخطــی کــرد ه اســت و هــر کشــتیگیری
کــه مبــارزه را عمــدا بــه حریفــش واگــذار کنــد
از رقابتهــا دیســکالیفه میشــود و بیــن یــک
مــاه تــا ســه ســال محرومیــت از حضــور در
مســابقات بینالمللــی جریمــه او خواهــد بــود.
همچنیــن حمیدرضــا جمشــیدی مربــی او از بنــد

بــه ایــن موضــوع ،گفــت :بــدون شــک IOC
بــه دقــت ایــن موضــوع را دنبــال میکــرد .مــن
خــود نیــز در ابتــدا از ســوی  IOCمتوجــه ایــن
موضــوع شــدم و حتمــا آنهــا از اول تــا آخــر ایــن
پرونــده را دنبــال کردهانــد .مــن مطمئــن هســتم
کــه چنیــن مســائلی تاثیــر عظیمــی بــر ورزش
ایــران خواهــد گذاشــت .شــما تصــور کنیــد کــه
ایــن اتفــاق در مســابقات ســهمیه المپیــک و یــا
حتــی بدتــر در بازیهــای المپیــک رخ دهــد.
آنــگاه چــه اتفاقــی رخ خواهــد داد؟
*ادامــه ایــن رفتــار بــه ورزش ایــران
لطمــه وارد میکنــد
او ادامــه داد :مــن امیــدوارم کــه ایــن مســائل
متوقــف شــود چــرا کــه ادامــه ایــن رفتــار بــه
تمــام ورزش ایــران لطمــه وارد خواهــد کــرد و
مــن مطمئــن هســتم کــه کمیتــه ملــی المپیــک
ایــران مناس ـبترین راه را بــرای متقاعــد کــردن
تصمیــم گیرنــدگان در ایــران پیــدا خواهــد کــرد،
چــرا کــه اینگونــه مســائل ،ملــت بــزرگ ایــران و
فرهنــگ آنهــا کــه کشــتی و ورزش در آن احتــرام

ن
زیــادی دارد ،را متضــرر خواهــد کــرد .ایــ 
در حالــی اســت کــه مــا تاکنــون بــا واگــذاری
مســابقات مختلــف بینالمللــی بــه ایــران و
همچنیــن ترویــج کشــتیهای ســنتی ایــران
همــه گونــه همــکاری را بــا فدراســیون کشــتی
ایــران داشــتهایم.
*خــادم یکــی از اعضــای ســازنده و بــا
انگیــزه هیــات رییســه اتحادیــه جهانــی
اســت
اللوویــچ در رابطــه بــا تــاش فدراســیون کشــتی
ایــران بــرای اختصــاص حداقــل محرومیــت
بــرای نمایندگانــش ،گف ـت :رســول خــادم یکــی
از اعضــای ســازنده و بــا انگیــزه هیــات رییســه
ی اســت .رویکــرد خــادم
اتحادیــه جهانــی کشــت 
دســتاوردهای برجســته ای بــرای کشــتی ایــران
و همچنیــن روابــط بیــن الملــل کشــتی ایــران
داشــته اســت.
*امیــدوارم ایــران از ایــن اتفــاق درس
گرفتــه باشــد
وی خاطرنشــان کرد:ایــن بــار جریمــه ســبکی در
نظــر گرفتــه شــد امــا بــه طــور کلــی ،در مــورد
کشــتی گیــر و مربــی محــروم شــده ،مشــخص
اســت کــه همــه بایــد بــه قوانیــن بیــن المللــی
کشــتی احتــرام بگذارنــد .مــن امیــدوارم کــه ایــن
جریمــه ســبک بــرای جامعــه کشــتی ایــران
اقدامــی ســازنده تلقــی شــود و آنهــا از ایــن اتفــاق
درس گرفتــه باشــند ،امــا اگــر ایــن مســائل ادامـ ه
داشــته باشــد ،عواقــب ســنگینی خواهــد داشــت
و دپارتمــان حقوقــی مــا محرومیتهــای
ســنگینتری را اعمــال خواهــد کــرد.
*فدراســیون کشــتی ایــران یــک
قربانــی اســت!
رئیــس اتحادیــه جهانــی کشــتی همچنیــن گفــت:
در رابطــه بــا مربــی و کشــتیگیر محــروم شــده
نیــز مشــخص اســت کــه قوانیــن بینالمللــی
کشــتی بایــد مــورد احتــرام قــرار گیرنــد .مــن،
فدراســیون کشــتی ایــران را بیشــتر یــک قربانــی
میبینــم و در واقــع قربانــی مداخلــه سیاســت
شــده اســت و اگــر ایــن مداخــات سیاســی
ادامـه پیــدا کنــد بــدون توجــه بــه ایــن کــه چــه
کســی رییــس فدراســیون اســت و یــا چــه کســی
عضــو هیــات رییســه فدراســیون جهانــی اســت،
کشــتی ایــران قربانــی خواهــد شــد ،چــرا کــه
ایــن مســائل بــر طبــق اساســنامه مــا و خصوصــا
منشــور المپیــک کــه مــا بــه آن احتــرام مــی
گذاریــم ،ممنــوع اســت.

سـرعتیزن تیـم بانک سـرمایه بـا انتقـاد از نحـوه برگـزاری دیدارها در
شهرسـتانها گفـت :مشـکالت جزیـی در ورزش ایـران با یـک مدیریت
صحیـح قابل اصالح اسـت.
عـادل غالمـی در گفتوگـو با ایسـنا ،در باره پیروزی سـه بـر صفر بانک
سـرمایه برابـر پیـکان تهـران در دور رفت مرحلـه نیمه نهایـی لیگ برتر
والیبـال گفـت :بـازی سـنگینی بود و بـه نظرم بـا اختالف امتیـازی خوبی
در هـر سـه سـت بـه پیـروزی رسـیدیم .تیم مـا برابـر پیکان منسـجم
والیبـال بـازی کرد .بایـد یادمان نـرود پیکان همیشـه و در هر شـرایطی
خطرنـاک اسـت .از قبـل هـم خودمان را بـرای انجـام یک بازی دشـوار
آمـاده کـرده بودیـم .آنقـدر خـوب بودیـم کـه اجـازه ندادیم پیـکان در
برخـی فاکتورهـا عملکرد موفقی داشـته باشـد.
او در بـاره عملکـرد فنی و همچنین پـر انرژی خود در برابر خودروسـازان
اظهـار کـرد :مـن و ک ً
ال هر ورزشـکار حرفهیی سـعی میکند تـا آنجایی
کـه تـوان دارد بـه تیمـش کمـک کنـد و بـه نظـرم هر چـه که از دسـتم
برمیآمـد را در زمیـن نشـان دادم .تیـم مـا در اوایـل بـازی بـه انـرژی
مثبـت احتیـاج داشـت و تلاش کـردم تـا ایـن انـرژی را به تیـم منتقل
کنم .
سـرعتیزن تیـم بانک سـرمایه درباره درگیریش در سـت سـوم با پوریا
یلـی گفـت :یلـی بازیکـن جوانی اسـت و آینـده والیبال ایران به حسـاب
میآیـد .بـه نظرم چیـز خاصی رخ نـداد که بخواهیـم به آن دامـن بزنیم.
مـن احسـاس کـردم بعـد از دفاعی که انجـام داد به سـمت زمیـن ما با
نـگاه خاصـی که داشـت قصد کـری خوانـی دارد اما در کل اتفـاق خاصی
نبـود .امیـدوارم او در همـه فاکتورهای والیبالی قوی شـود.
غالمـی در مـورد وجـود ویدئـو چـک در دیدارهایی کـه در تهـران انجام
میشـود گفـت :وجـود دسـتگاه ویدئـو چـک چـه در بازیهـای داخلی و
چـه در دیدارهـای خارجـی همـواره تنشهـا را کـم میکند اما متاسـفانه
در ایـران کمبـود امکانـات را میبینیـم .در مرحلـه نیمـه نهایـی دو دیدار
برگـزار میشـود و تنهـا یـک دسـتگاه ویدئـو چـک وجـود دارد و یـا در
مرحلـه قبـل از چهـار دیـدار تنهـا یـک دیـدار مجهـز بـه این دسـتگاه
بود.
بـه نظـرم ایـن کمبودهـا باعـث بیعدالتـی میشـود .معتقـدم از لحـاظ
بودجـه مملکـت مـا آنقـدر دارد کـه بتوانیـم چنـد دسـتگاه ویدیـو چـک
بخریـم و اسـتفاده کنیـم .واقعـا نمیدانم در مـورد خرید این دسـتگاهها
هـم آیا تحریم هسـتیم؟ همیـن بیلبوردهـای تبلیغاتی کنار زمیـن به هیچ
وجـه برازنـده والیبـال ایـران نیسـتند .مـا از نظـر سـخت افـزاری واقعاً
ضعیـف هسـتیم .امیـدوارم همزمان با رشـد والیبـال امکاناتمـان را هم
ارتقـا دهیم.
عـادل غالمی در پایان با انتفاد از نحوه برگزاری دیدارها در شهرسـتان ها
گفـت :علاوه بـر ایـن نقایـص بایـد بـه شهرسـتانها بیاییـد و نحـوه
ورود و خـروج بازیکنـان را ببینیـد .بعضـی از جاهـا ما در میـان مردم گیر
میکنیـم .بـاور کنیـد ایـن گونـه مسـائل ریـز بـا یـک مدیریت درسـت
قابـل اصلاح اسـت .وقتی بازیکنـان در میان مـردم گیر میکننـد احتمال
هـر اتفاقـی هسـت .نمیدانم چـرا ایـن مسـائل جزئـی در ورزش ایران
درسـت نمیشـود؟ البتـه به نظرم ایـن موارد هـم همانند بقیه مشـکالت
قبلـی درسـت بشـو نیسـت چـون ورزش مـا نمیخواهـد اصلاح شـود.
ایـن واقعـاً مسـاله سـادهای اسـت کـه مسـیر ورود و خـروج بازیکنان و
تماشـاگران جـدا باشـد .باالخـره مـا هـم چنـد جـا رفتیـم و دیدیـم که
وضعیـت به چـه صورت اسـت.

