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توضیحات وکیل مدافع
فدراسیون جودو در باره
انتشار چتهای سعید موالیی

وکیـل مدافـع فدراسـیون جـودو ایـران بـا اشـاره بـه
«پیامهـای ارسـال شـده از سـوی سـعید مالیی بـه یکی
از مقامـات فدراسـیون جهانـی جـودو» گفت :ایـن پیامها
بـه ضمیمـ ه تصمیـم کمیتـه بـدوی انضباطـی فدراسـیون
بینالمللـی جـودو حـدود  ۲مـاه پیـش بـرای فدراسـیون
جـودو ایران ارسـال شـده اسـت.
امیـر سـاعد وکیل ،وکیـل مدافع فدراسـیون جـودو ایران،
در گفتوگـو بـا ایسـنا در ایـن باره اظهـار کرد :بـه دنبال
مصاحبـه تلویزیونـی رئیس محتـرم فدراسـیون جودو که
اشـاراتی به محتوای پیامهـای تلفنی آقای سـعید موالیی
بـا مقامـات فدراسـیون جهانـی جـودو جهت درخواسـت
تغییـر تابعیـت شـده بود طـی چند روز گذشـته از سـوی
برخـی محافـل ،ایـن ابهـام مطـرح شـد کـه دسترسـی
فدراسـیون جـودو بـه پیامهـای خصوصـی تلفنی ایشـان
از چـه طریقی صـورت گرفتـه و حتی برخی از شـبکههای
تلویزیونـی خارجـی تالش کردنـد این اقـدام را به عنوان
یـک عملیـات اطالعاتـی و امنیتـی مغایـر حقـوق حریـم
خصوصـی آقـای سـعید مالیی القـا کنند.
وی افـزود :الزم میدانـم چه برای کسـانی کـه از جزئیات
وقایـع آگاه نیسـتند و چـه بـرای کسـانی کـه بـا القـای
مطالـب خلاف واقـع تلاش دارنـد عرصه ورزش کشـور
را بـه منفعـت جوییهـا و بهـره برداریهای سیاسـی خود
آلـوده سـازند تصریح کنم کـه آنچه از سـوی آقای آرش
میراسـماعیلی ،رئیس فدراسـیون جودو ،مطرح شـد کامال
منطبـق بـا تصویـر پیامهـای واتـس اپـی آقـای سـعید
مالیـی بـا یکی از مقامـات فدراسـیون جهانی جـودو بوده
اسـت کـه ایـن پیامهـا به ضمیمـ ه تصمیـم کمیتـه بدوی
انضباطـی فدراسـیون بینالمللـی جودو حـدود  ۲ماه پیش
بـرای فدراسـیون جودو ایران ارسـال شـده اسـت.
وکیـل خاطـر نشـان کـرد :وظیفـه خـود میدانم بـا تبیین
هرچـه بیشـتر و شـفاف سـازی ابهاماتـی کـه در ایـن
پرونـده ممکـن اسـت بـرای افـکار عمومی    ایجـاد شـود
زمینـه هرگونـه شـائبه سیاسـیکاری یـا اقـدام خـارج از
چارچوبهـای قانونـی از سـوی فدراسـیون جـودو ایران
در پیگیـری و احقـاق حقـوق جامعـ ه ورزشـکاران جـودو
کشـور را برطـرف کنـم.
بـه گـزارش ایسـنا ،پیامهـای سـعید مالیـی بـا یکـی از
مسـئوالن فدراسـیون جهانـی جـودو بـه تازگـی منتشـر
شـد کـه حکایت از درخواسـت تغییـر تابعیت توسـط این
ورزشـکار جودو داشـت.
سـعید مالیـی ملـی پـوش جـودوکار ایـران بـود کـه بعد
از شکسـت در مرحلـه نیمـه نهایـی مسـابقات قهرمانـی
جهـان در کشـور ژاپـن بـا طـرح ادعـای «تحـت فشـار
بـودن بـرای شکسـت اجبـاری و عـدم رویایـی بـا رژیم
صهیونیسـتی» به ایران بازنگشـت و حـدود دو هفته پیش
نیـز بـه آلمـان پناهنده شـد.
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غروب ویلموتس پیش از طلوعی دوباره!
بــا اینکــه بــا آمــدن ســرمربی جدیــد تیــم ملــی
فوتبــال ایــران ســخن از "طلــوع دوبــاره" فوتبــال
ایــران بــود امــا بــه نطــر میرســد ویلموتــس
نیامــده ،فوتبــال ایــران در حــال غــروب اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،تیــم ملــی فوتبــال ایــران
بــا هدایــت مــارک ویلموتــس روزهــای خوبــی
را پشــت ســر نمیگــذارد .تیمی    کــه روزی در
میــان اســپانیا ،مراکــش و پرتغــال ،ســودای صعــود
از گروهــش در جامجهانــی را در ســر داشــت ،حــاال
در بیــن عــراق ،بحریــن ،هنکگنــگ و کامبــوج،
تیــم ســوم جــدول اســت و رویایــش صعــود بــه
مرحلــه نهایــی مقدماتــی جامجهانــی اســت.
بــه راســتی چــه اتفاقــی رخ داده کــه تیــم ملــی
فوتبــال ایــران حــاال بــه قــول علــی پرویــن
«ذلیلتریــن» بــازی خــود را مقابــل عــراق ارائــه
کــرده اســت؟
بعــد از اینکــه تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا هدایــت
علــی دایــی و در ادامــه افشــین قطبــی نتوانســت
راهــی جامجهانــی  ٢٠١٠آفریقــای جنوبــی شــود
و در ادامــه از جــام ملتهــای آســیا حــذف شــد،
فدراســیون فوتبــال پــس از مذاکــرات فــراوان
کارلــوس کـیروش پرتغالــی را بــرای هدایــت تیــم
ملــی بــه ایــران آورد .تیمی    آشــفته و بــی نظــم بــه
دســت کـیروش ســپرده شــد امــا پــس از گذشــت
 8ســال ،همــان تیــم ،بــه تیمی    قدرتمنــدی در
آســیا بــدل شــد کــه میتوانســت ادعــا کنــد
برابــر هیــچ تیــم آســیایی شکســت نمیخــورد.
تیــم ملــی طــی  ٨ســال گذشــته  ٢بــار بــا اقتــدار
بــه جامجهانــی صعــود کــرد و نشــان داد تغییــرات
تاکتیکــی ســرمربی پرتغالــی تاثیــرات خــود را روی
عملکــرد تیــم گذشــته اســت ،البتــه بــا وجــود
نتایجــی هــم کــه بــه دســت آورد ،روز خداحافظــی
کــیروش هــم رســید تــا فوتبــال ایــران فصــل
جدیــدی را بــه روی خــود بــاز کنــد.
در روزهایــی کــه فدراســیون فوتبــال مذاکــرات
خــود را بــرای انتخــاب ســرمربی جدیــد تیــم
ملــی ،آغــاز کــرده بــود ،صحبــت از «طلــوع»
دوبــاره فوتبــال ایــران شــد و در شــرایطی
کــه همــه میدانســتند بــه خاطــر شــرایط
اقتصــادی ،فدراســیون فوتبــال تــوان مالــی الزم
بــرای اســتخدام مربــی تــراز اول را نــدارد ،امــا از
صــف طوالنــی مربیــان خارجــی تــراز اول بــرای
مذاکــره بــا فدراســیون فوتبــال ســخن گفتــه شــد
و در نهایــت هــم از بیــن گزینههــای خیالــی
زینالدیــن زیــدان ،یورگــن کلینزمــن و خــوزه
مورینیــو ،مــارک ویلموتــس بــه عنــوان ســرمربی
تیــم ملــی انتخــاب شــد.

ویلموتــس آمــد ،تــا بــه قــول مهــدی تــاج بــه
پشــتوانه کارنامهایــی کــه داشــت فوتبــال ایــران
تغییــر ســبک دهــد .او آمــد تــا هــدف تیــم ملــی
دیگــر صعــود بــه جامجهانــی نباشــد و اینبــار
بــرای صعــود از گــروه در جامجهانــی بجنگیــم.
مربــی بلژیکــی کــه آمــد  -بــه پشــتوانه آخریــن
عملکــرد تیــم ملی در جامجهانی  -ســئول نشــینان

گفتنــد از ایــن پــس دیگــر تیــم ملــی بــا ارائــه
بــازی هجومی    بــرای رقبــای قدرتمنــد جهانــی
صــف آرایــی میکنــد و بــا اتــکا بــه همیــن
شــیوه از بــازی ،از گــروه خــود در جامجهانــی
صعــود خواهــد کــرد.
آرزوهــا و رویاهــا تــا وقتــی شــیرین بــود کــه
حرفهــا بــه عمــل تبدیــل نشــده بــود امــا واقعیت
ایــن اســت کــه اکنــون اوضــاع آنقدرهــا هــم بــر
وفــق مــراد نیســت .درســت اســت کــه مربــی
بلژیکــی اهــل جــار جنجــال نیســت و بــا تصمیــم
فدراســیون فوتبــال مصاحبــه جنجالــی نمیکنــد،
امــا بــه نظــر او حاشــیههایی دیگــری دارد.
بــا وجــود اینکــه قســط اول و دوم ســرمربی جدیــد
تیــم ملــی پرداخــت نشــده بــود امــا مهــدی تــاج
دائــم از مــرام و معرفــت او صحبــت میکــرد و
عنــوان میکــرد ویلموتــس بــه فدراســیون زمــان
داده تــا مطالباتــش پرداخــت شــود امــا یــک هفتــه

المردیها نفرات اول رقابتهای
موتورسواری استان فارس شدند

پیــش از بــازی بــا عــراق ،دم خــروس نشــان داد،
اوضــاع آنقدرهــا هــم کــه تــاج میگویــد شــیرین
نیســت.
تیــم ملــی فوتبــال ایــران کــه برابــر بحریــن یــک
بــر صفــر شکســت خــورده بــود ،بــازی بســیار
حساســی پیــش رو داشــت .عــراق حریــف ســر
ســخت ســالهای اخیــر ایــران ،باالتــر از ایــران
در گــروه قــرار داشــت و شــاگردان ویلموتــس هــم
بــرای همــوار کــردن شــرایط صعــود بایــد ایــن
تیــم را شکســت میدادنــد امــا ســرمربی تیــم
ملــی یــک هفتــه پیــش از ایــن بــازی حســاس
در ترکیــه بــر ســر دالرهایــی کــه دریافــت نکــرده
بــود ،بــا مســئوالن فدراســیون فوتبــال مجادلــه
میکــرد .همیــن کافــی بــود تــا ثابــت شــود
ســرمربی جدیــد تیــم ملــی آنقدر  هــا هــم کســب
نتیجــه بــا تیــم ملــی ایــران و افتخــار آفرینــی بــا
ایــن تیــم برایــش اهمیــت نــدارد.
ســالهای ســال اســت فوتبــال ایــران درگیــر
مشــکالت مالــی شــده و همیــن امــر هــم
درگیریهــای زیــادی را در دوره کــیروش
ایجــاد کــرد .ســرمربی ســابق تیــم ملــی بــه
گفتــه علــی کفاشــیان ،گاهــی نزدیــک بــه  6مــاه
حقــوق دریافــت نمیکــرد امــا اجــازه نمـیداد ایــن
موضــوع خللــی در تمرینــات تیمــش ایجــاد کنــد.
او بارهــا بــه مصاحبههــای جنجالــی و گاهــی
حــرکات خــاص خــودش ،نشــان مـیداد از شــرایط
ناراضــی اســت امــا هیــچ زمانــی ،خــارج از ایــران
ننشســت تــا فدراســیون پولــش را واریــز کنــد تــا
آنوقــت بــه ایــران بیاییــد و اردوی آمــاده ســازی
تیمــش را آغــاز کنــد امــا ویلموتــس عــاوه بــر
مربــی پــروازی بــودن ،چنــد روز پیــش از بــازی
بــا عــراق رســما اعــام کــرده بــود تــا مطالباتــش
پرداخــت نشــود ،بــه ایــران نمیآیــد.
شــاید همیــن بــی تفاوتی  هــا نســبت بــه آینــده
تیــم ملــی مــوج انتقــادات را ایــن روزهــا روانــه
کادر فنــی تیــم ملــی کــرده اســت .پیــش از
اینکــه ویلموتــس بیاییــد همــه منتظــر بودنــد بــا
حضــور یــک مربــی رونــد هجومــی    در تیــم ملــی
جــان تــازهای بگیــرد امــا تیــم ملــی در دو بــازی
حســاس و ســخت خــود نشــان داد کــه ایــن تیــم
بــا هدایــت ویلموتــس نــه تنهــا هجومی    بــازی
نمیکنــد بلکــه در کســب نتیجــه هــم ناتــوان
اســت .بــا آمــدن ویلموتــس قــرار بــود فوتبــال
ایــران دوبــاره «طلــوع» کنــد امــا عملکــرد
ســرمربی تیــم ملــی نشــان داده ،خورشــید تیــم
ملــی فوتبــال ایــران حــاال بیــش از همیشــه بــه
«غــروب» نزدیکتــر اســت.

رقابت  هــای موتورســواری اســتان فــارس در دو کالس  ۲۵۰و ۴۵۰
در پیســت موتورســواری کازرون برگــزار شــد کــه نفــرات اول از هــر
کالس از المــرد انتخــاب شــدند.
در کالس  ۲۵۰وحیدعباســی از المــرد اول ،پویــا محرابــی از آبــاده
دوم و ابــوذر یونســی از شــیراز ســوم شــدند .همچنیــن در کالس
 ۴۵۰محمــد زایــری از المــرد بــه مقــام اول رســید ،ســیدمهدی طبایــی و مجتبــی ســبزوده از کازرون
دوم و ســوم شــدند.این رقابت  هــا جمعــه برگــزار شــد و هــدف از برگــزاری ،انتخــاب نفــرات برتــر اســتان
فــارس بــرای شــرکت در مســابقات موتورســواری کشــور بــود.
نفــرات منتخــب ایــن دوره از رقابت  هــا هفتــه آینــده در رقابت  هــای کشــوری کــه در اردکان یــزد برگــزار
می شــود شــرکت می کننــد.
در رقابت  هــای کازرون  ۲۵موتورســوار از شهرســتانهای شــیراز ،کازرون ،جهــرم ،مرودشــت ،سروســتان،
الرســتان ،المــرد ،فســا و آبــاده بــا هــم رقابــت کردنــد .همزمــان بــا ایــن رقابت  هــا پیســت
جدیدموتورســواری کازرون در زمینــی بــه وســعت ســه هکتــار افتتــاح شــد.

پایان کار نمایندگان هندبال ایران در جام باشگاههای آسیا
نماینــدگان هندبــال ایــران در جــام باشــگاههای آســیا در
جایــگاه نهــم و یازدهــم قــرار گرفتنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،در ادامــه مســابقات هندبــال جــام
باشــگاههای آســیا،تیم ســپاهان اصفهــان مقابــل العربــی
کویــت بــه میــدان رفــت و بــا پیــروزی  ۲۸بــر  ۲۲در
جایــگاه نهــم قــرار گرفــت .تیــم العربــی نیــز دهــم
شــد.تیم زاگــرس اســام آبــاد ،دیگــر نماینــده ایــران نیــز
در جایــگاه یازدهــم قــرار گرفــت.
تیــم زاگــرس اســام آبــاد در گــروه اول ایــن مســابقات
بــا تیمهای  هاوکــس کــره جنوبــی ،العربــی قطــر ،الکویــت کویــت و الشــارجه امــارات هــم گــروه بــود کــه
در تمــام دیدارهــای خــود شکســت خــورد .ایــن تیــم روز جمعــه مغلــوب العربــی کویــت شــد.
تیــم ســپاهان اصفهــان نیــز کــه در گــروه دوم مســابقات بــا الوکــره قطــر ،العمــان عمــان ،باربــار بحریــن،
الوحــده عربســتان و العربــی کویــت همگــروه بــود بــا شکســت در چهــار دیــدار و یــک پیــروزی مقابــل
العربــی کویــت بــه کار خــود در ایــن مرحلــه پایــان داد .ایــن تیــم بــا پیــروزی در دیــدار رده بنــدی
نهــم شــد.جام باشــگاههای هندبــال مــردان آســیا بــا حضــور  ۱۱تیــم ،از  ۱۶تــا  ۲۶آبــان بــه میزبانــی
کره جنوبی در حال برگزاری است.

فیفا بحرین را برای توهین به سرود ملی ایران جریمه کرد
فدراســیون جهانــی فوتبــال ،بحریــن را بــه دلیــل
توهیــن کــردن بــه ســرود ایــران و تاخیــر در شــروع
مســابقه بــا جریمــه مالــی روبــرو کــرد .بــه گــزارش
ایســنا  ،فدراســیون بیــن المللــی فوتبــال (فیفــا)
جدیدتریــن احــکام انضباطــی خــود را منتشــر کــرد.
بــر ایــن اســاس ،بحریــن بــه خاطــر توهیــن
بــه ســرود جمهــوری اســامی    ایران از ســوی
هوادارانــش و نیــز تاخیــر در شــروع مســابقه در
مجمــوع  ۲۰هــزار فرانــک ســوئیس جریمــه شــد .هــواداران هنگکنگــی نیــز بــه دلیــل رفتــار نامناســب
خــود در بــازی بــا ایــران  ۱۵هــزار فرانــک ســوئیس جریمــه شــدند.
همچنیــن ایــران بــه دلیــل مســائل انضباطــی در بــازی ایــران و کامبــوج و نیــز دســت نــدادن بازیکنــان
بعــد از پایــان بــازی و انجــام نــدادن بــازی جوانمردانــه از فیفــا اخطــار گرفــت.

پیشکسوت وزنه برداری:

آن سو

کونته تهدید به مرگ شد
آنتونیــو کونتــه یــک نامــه تهدیدآمیــز دریافــت کــرد و
پلیــس بــرای امنیــت او وارد عمــل شــد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از توتواســپورت ،آنتونیــو
کونتــه ســرمربی اینتــر یــک نامــه تهدیدآمیــز همــراه
بــا ســه گلولــه دریافــت کــرد و بالفاصلــه پلیــس را
مطلــع کــرد تــا نیروهــای پلیــس بــرای حفــظ امنیــت او
و خانــوادهاش وارد عمــل شــوند.اینتر در ایــن فصــل بــا
هدایــت کونتــه نتایــج خوبــی بــه دســت آورده و رقیــب
جــدی یوونتــوس بــرای کســب قهرمانــی در ســری A
اســت .پلیــس قصــد دارد از روی اثرانگشــت روی نامــه
بــه دنبــال شــخص یــا افــرادی باشــد کــه ایــن نامــه را فرســتاده اســت .ســرمربی ایتالیایــی نیــز تصمیــم
بــه افزایــش محافظــت از خــود در زمیــن تمریــن و خانــه کــرده اســت .پیشــتر فابیــو کوالیــارال نیــز بــا
ایــن مشــکل روبــرو شــده بــود کــه پلیــس توانســت شــخص مجــرم را دســتگیر و راهــی زنــدان کند.اینتــر
بعــد از تعطیــات ملــی بایــد در رقابتهــای لیــگ ایتالیــا بــه توریــن بــرود و برابــر تورینــو قــرار گیــرد.

دخترم با حجاب کامل در قبرس وزنه زد
کار خالفی انجام ندادیم

رییــس ســابق کمیتــه پیشکســوتان فدراســیون
وزنــه بــرداری گفــت :دختــر مــن طبــق موازیــن
اســامی    و بــا حجــاب کامــل در مســابقات قبــرس
شــرکت کــرد و مــا هیــچ کار خالفــی انجــام ندادیــم.
علیرضــا شــیخ االســامی    در گفتگــو بــا ایســنا
در بــاره ی حضــور دختــرش در مســابقات

دارم و نــه می    خواهــم روبرویــش قــرار بگیــرم
بلکــه می    خواهــم در کمــال آرامــش دختــرم را
آمــوزش دهــم و  35ســال تجربــه ای کــه دارم را
در اختیــارش بگــذارم .مطمئــن باشــید دختــر مــن
در آینــده افتخــارات زیــادی بــرای ایــران بــه دســت
م ـی    آورد .مــن از دختــرم حمایــت می    کنــم و بــرای

بیل:

بازی برای ولز هیجانانگیزتر از بازی در رئال مادرید است
ســتاره ولــزی اعتــراف کــرد بــازی کــردن بــرای تیــم
ملــی ولــز را بــه بــازی بــرای رئــال مادریــد ترجیــح
میدهــد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از دیلــی میــرور ،گــرت بیل
ســتاره ولــزی رئــال مادریــد بــه دلیــل آســیب دیدگــی در
چنــد دیــدار گذشــته مادریــد را همراهــی نکــرد امــا بــه
تیــم ملــی کشــورش دعــوت شــد .ایــن بازیکــن ولــزی در
بــاره بــازی در تیــم ملــی کشــورش گفــت :بــازی بــرای
تیــم ملــی ولــز بســیار هیجانانگیزتــر از بــازی بــرای
رئــال مادریــد بــرای مــن اســت .بــا خیلــی از بازیکنــان تیــم ملــی کشــورم از ســن کــم همتیمی    بــودهام
و زبــان مشــترکی داریــم و بــه همیــن خاطــر خیلــی راحتتــر اســت کــه در ایــن تیــم بــازی کنــم تــا
رئــال مادریــد.
گــرت بیــل بــا رئــال مادریــد جامهــای زیــادی بــه دســت آورده و گلهــای حساســی هــم بــه ثمــر رســانده
اســت امــا او در فصــل جــاری مثــل همیشــه یــک مشــکل جــدی دارد و آن آســیب دیدگیهــای زیــاد او
اســت کــه بازیهــای زیــادی را از دســت داده اســت.
او در ادامــه گفــت :تــاش میکنــم خیلــی زود بــه شــرایط بــازی کــردن بــرای رئــال برســم و اگــر بتوانــم
میشــود در بــازی هفتــه بعــد رئــال مادریــد بــرای تیــم بــه میــدان بــروم .االن تمرکــز مــن روی تیــم ملــی
ولــز اســت و میخواهیــم بازیهــای خودمــان را در انتخابــی یــورو پیــش ببریــم.

رکوردشکنی از نوع موراتا
مهاجــم تیــم ملــی فوتبــال اســپانیا بــرای اولیــن بــار در  ۷بــازی پیاپــی بــرای تیــم باشــگاهی و ملــی خــود
موفــق بــه گلزنــی شــده اســت.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از تایمــز ،اســپانیا توانســت در دیــداری خانگــی بــا هفــت گل ،مالــت را در
انتخابــی یــورو  ۲۰۲۰شکســت دهــد .آلــوارو موراتــا توانســت رونــد خــوب خــود در بازیهــای قبلــی را
ادامــه دهــد و یکــی از گلهــای تیمــش را در ایــن دیــدار بــه ثمــر رســاند.
بــه ایــن ترتیــب او بــرای اولیــن بــار در دوران فوتبــال خــود توانســت در هفــت دیــدار پیاپــی بــرای تیــم
باشــگاهی و ملــی خــود گلزنــی کنــد.
موراتــا در چلســی دوران چنــدان خوبــی نداشــت و نتوانســت در تیــم مائوریســیو ســاری خــودش را نشــان
دهــد و همیــن باعــث شــد تــا بــه تیــم ســابق خــود یعنــی اتلتیکومادریــد برگــردد.
اســپانیا در بــازی بعــدی خــود بایــد در انتخابــی یــورو برابــر رومانــی قــرار گیــرد تــا پرونــده بازیهــای ایــن
تیــم در انتخابــی یــورو بســته شــود.

وزنــه بــرداری قبــرس بیــان کــرد :مســابقات قبــرس
در پنــج رده ســنی 11تــا 13ســال ،نوجوانــان و
جوانــان ،بزرگســاالن و پیشکســوتان برگــزار شــد.
دختــر مــن هــم کــه  11ســاله اســت در رده زیــر
 13ســال شــرکت کــرد .او طبــق موازیــن اســامی    و
بــا حجــاب کامــل در مســابقات شــرکت کــرد و حتــی
یــک تــار مــوی او هــم بیــرون نبــود و توانســت
مــدال طــا بگیــرد .مــن بــا فدراســیون نــه جنــگ

المپیک  هــای آینــده برایــش برنامــه دارم.
شــیخ االســامی    در بــاره گرفتــن مجــوز بــرای
حضــور در ایــن مســابقات گفــت :مســابقات بــه
صــورت  openبــود و مــن نیــز بــا هزینــه شــخصی
در ایــن مســابقات شــرکت کــردم و نیــاز نبــود اجــازه
بگیــرم .تنهــا کاری کــه بایــد انجــام م ـی    دادم ایــن
بــود کــه طبــق موازیــن اســامی    و قانــون کشــورم
در مســابقات شــرکت کنــم کــه ایــن کار هــم انجــام

شــد .البتــه چنــد نفــر دیگــر هــم بودنــد کــه بــا
خانــواده بــه ایــن مســابقات آمدنــد و مــا هیــچ کار
خالفــی انجــام ندادیــم .مــن خــودم بارهــا سرپرســت
تیــم ملــی بــودم از ایــن رو می    دانــم بایــد چــه کار
کنــم .نیــاز نبــود از شــورای بــرون مــرزی اجــازه
بگیریــم و اگــر الزم بــود حتمــا ایــن کار را انجــام
می    دادیــم.
او افــزود :مــا کار بــدی انجــام ندادیــم و افتخــاری
بــرای ایــران کســب کردیــم بنابرایــن شایســته ایــن
بودیــم حداقــل بــه مــا محبــت داشــته باشــند نــه
اینکــه مــورد بــی مهــری قــرار بگیریــم.
رییــس ســابق کمیتــه پیشکســوتان فدراســیون در
مــورد عالقــه دختــرش بــه وزنــه بــرداری تاکیــد کرد:
دختــرم بیشــتر از مــن راغــب اســت کــه قهرمــان
شــود .خــودش بیشــتر دوســت دارد فعالیتــش را حرفه
ای انجــام دهــد .مــن ســابقه مربیگــری تیــم ملــی را
دارم و بــرای دختــرم چیــزی کــم نمی    گــذارم امــا
حمایــت می    خواهیــم .مــن همیــن االن هــم دلــم
می    خواهــد فدراســیون حمایتمــان کنــد و اصــا
دوســت نــدارم مقابــل فدراســیون قــرار بگیــرم .چــه
اشــکالی دارد فدراســیون بــه مــا کمــک کنــد چــون
مــن هــم بــرای ایــران دارم افتخارآفرینــی می    کنــم.
بعــد از ایــن مســابقه هــم مــردم بــه مــا خیلــی لطــف
داشــتند و پیــام تبریــک فرســتادند .زمانــی هــم کــه
برگشــتیم اســتقبال پرشــوری از مــا در شهرســتان
چالــوس داشــتند کــه واقعــا تشــکر می    کنــم .البتــه
بایــد از شــاهین نصیــری نیــا هــم تشــکر ویــژه ای
کنــم چــون در بحــث تمرینــات پارمیــس خیلــی
بــه مــن کمــک کــرد و تبــادل نظــر داشــتیم و
تجربه  هــای خــودش را بــه مــن انتقــال داد.

احمدی:

فدراسیون باید در باره ویلموتس پاسخ دهد
 ۲باخت پیاپی رضایتبخش نیست

معــاون همگانــی و فرهنگــی وزارت ورزش گفــت:
فدراســیون فوتبــال بایــد ارزیابــی دقیقتــری از
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تیــم ملــی داشــته باشــد و دو باخــت پیاپــی رضایــت
بخــش نیســت.
بــه گــزارش ایســنا ،عبدالحمیــد احمــدی در حاشــیه
همایــش کمیســیون اخــاق در مــورد باخــت تیــم
ملــی فوتبــال برابــر دیــدار بــا عــراق بیــان کــرد:
جــای بررســیهای دقیقتــر و فنیتــر دارد .مــا
نتیجــه خوبــی نگرفتیــم علــی رغــم اینکــه عــراق
هــم برتــری خاصــی نداشــت و گلهایــی کــه
دریافــت کردیــم بــر اثــر غفلــت بــود.
او افــزود :دو باخــت پیاپــی تیــم ملــی رضایــت

بخــش نیســت و مــردم نگــران کــرده اســت از ایــن
رو فدراســیون بایــد ارزیابــی دقیقتــری داشــته
باشــد .بــرای وزارت ورزش و کمیتــه ملــی المپیــک
صعــود بــه جــام جهانــی خیلــی مهــم اســت و
اقدامــات الزم انجــام میشــود تــا تیــم بــه جــام
جهانــی صعــود کنــد.
احمــدی در مــورد نیامــدن ویلموتــس بــه ایــران
پــس از باخــت برابــر عــراق تاکیــد کــرد :مســئولیت
ویلموتــس بــا فدراســیون فوتبــال اســت و
فدراســیون بایــد پاســخگو باشــد.

هویتدوست:

بوکس رو به افول است
عضو هیات رئیسـه فدراسـیون بوکس گفت :متاسـفانه
بـا مدیریـت فعلـی ،بوکـس ایـران رو به افول اسـت و
رئیـس فدراسـیون هـم تنهـا حـرف میزنـد و شـاهد
هیـچ اقدامی    از سـوی او نیسـتیم.
مهـدی هویـت دوسـت در گفـت و گـو بـا ایسـنا ،در
بـاره عملکـرد تیـم ملـی بوکـس جوانـان ایـران در
رقابتهـای قهرمانـی آسـیا  ۲۰۱۹مغولسـتان ،گفـت:
بوکـس ایـران همیشـه در آسـیا حرفهایـی بـرای
گفتن داشـت ،امـا متاسـفانه اکنـون وضعیـت متفاوت
شـده اسـت .نمیتوانیـم حتـی در آسـیا هـم سـری
میـان سـرها داشـته باشـیم .به دلیـل وضعیـت بد این
روزهـای بوکس که بـه مسـائل مدیریتی ارتبـاط دارد،
شـاهد افـول بوکـس هسـتیم.
او ادامـه داد :مـا در قهرمانـی جوانـان آسـیا در حالـی
تنهـا یـک بـرد را بـه دسـت آوردیـم کـه در همـه
اوزان بوکسـور اعـزام کـرده بودیـم .تنهـا یک بـرد با
 ۱۰بوکسـور نمیتوانـد نتیجـه قابـل دفاعـی باشـد و
جـای تاسـف اسـت .همـه بوکسـورهای مـا در همـان
مبـارزه نخسـت از دور مسـابقات کنـار رفتنـد که همه
ایـن نتایج بـه بی برنامگـی در ردههـای مختلف بوکس
برمیگـردد.
عضـو هیـات رئیسـه فدراسـیون بوکـس در پاسـخ به
ایـن سـوال که چرا بوکـس ایـران روز بـه روز در حال
ضعیفتـر شـدن اسـت؟ اظهـار کـرد :همه مشـکالت
بـه بحـث مدیریتـی ایـن رشـته بـر میگـردد .مـن و
منوچهـر مقصـودی عضـو هیـات رئیسـه هسـتیم ،اما
ثـوری خـودش بـه تنهایی همـه تصمیمهـا را می    گیرد
و نتیجـه هـم چیـزی اسـت کـه میبینیـد .بـه همیـن
دلیـل هیچ یـک از ما دو نفـر پای خود را در فدراسـیون
نمیگذاریـم و ثـوری بـا تصمیـم شـخصی خـود چنـد
نفـر از روسـای هیاتهـای اسـتانی را به عنـوان هیات
رئیسـه انتخـاب کرده اسـت.
او افـزود :ثـوری نمیتوانـد گزینـه مناسـبی بـرای
ریاسـت فدراسـیون بوکـس باشـد چـون تنهـا حرف
میزنـد و شـاهد عمـل نیسـتیم .قـرار بـود بوکـس
بانـوان راه انـدازی شـود امـا اکنـون بوکس مـردان ما
نیـز شـرایط خوبـی نـدارد .هر کسـی کـه فقـط "بله"
میگویـد کنـار ثـوری اسـت و با ایـن شـرایط بوکس
بـه جایی نمیرسـد .ثوری در حد ریاسـت فدراسـیون
نیسـت .بارها شـده اسـت که در سـالن تمریـن برای
بوکسـورها میت گرفته اسـت که در شـأن یـک رئیس
فدراسـیون نیسـت ،بارها ایـن موضوع را به او گوشـزد
کردیـم امـا میخواهـد بـا ایـن کارهـا بگوید کـه مثال
مـن هـم بوکـس بلد هسـتم.
پیشکسـوت بوکـس ایـران در پاسـخ بـه ایـن سـوال
کـه چگونـه میتـوان این رشـته را به سـمت شـرایط
بهتـر حرکـت داد؟ گفت :بارهـا این موضـوع را با آقای
داورزنـی در میان گذاشـتهام که بهتر اسـت جلسـهای
بـا حضور پیشکسـوتان بوکس برگزار شـود تـا به این
وضعیـت رسـیدگی کنیـم .در غیـر این صـورت بوکس
ایـران بـا ریاسـت حسـین ثـوری رنـگ خوشـبختی
نمیبینـد.
کاپیتـان سـالهای دور تیـم ملـی بوکـس ایـران در
پاسـخ بـه این سـوال که آیـا با ایـن شـرایط میتوان
بـه کسـب سـهمیه المپیک امیـدوار بـود؟ اظهـار کرد:
بـرای رسـیدن بـه المپیـک نیـاز داریـم حداقـل در
آسـیا کسـب مـدال کنیـم ،امـا اکنـون در کسـب حتی
یـک مـدال هـم ناتـوان هسـتیم .بـا ایـن شـرایط
نمیتـوان امیـدوار بـه سـهمیه المپیـک بـود و بهتـر
اسـت مدیریـت فدراسـیون فکـری به حال این رشـته
کند.

