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گزارش
گالیه قهرمانان بابت حمایت
نکردن مسئوالن از کشتی

حسن رحیمی و سعید عبدولی 2 ،قهرمان کشتی
آزاد و فرنگی کشــتی ایران و جهان نسبت به عدم
حمایت مسئوالن از ورزش ملی کشور گالیه کردند.
به گــزارش مهر ،رحیمی دارنــده مدالهای طال،
نقــره و برنز جهان و برنز المپیک در کشــتی آزاد
با واکنش به عدم توجه مسئوالن به پرافتخارترین
رشــته ورزشی کشور گفت« :از زمانی که خودم را
شناختم در ورزش اول کشور مشغول عرق ریختن
بودم و تنها یک هدف را جلوی چشمانم گذاشتم؛
اهتزاز پرچم مقدس ایران در آوردگاههای مختلف
که به لطف خدا بارها موفق به این کار شــدم .من
عضو کوچکی از جامعه بزرگ کشتی هستم .در این
خانواده انجام کارهای بزرگ ،عادی و پیش پا افتاده
اســت به طوری که اگر کســی موفق به باال بردن
پرچم و نام ایران در میادین بینالمللی نشود ،مایه
تعجب اســت! در مقابل کشتی رشتههای وارداتی
زیادی وجود دارند که نزد مدیران عالیرتبه ورزش
و حتی سیاسیون کشور از جایگاه خوبی برخوردار
هســتند ».همچنین ســعید عبدولی ،دارنده طال
و برنز جهان و برنز المپیــک نیز در این خصوص
گفــت« :ما مدالها را در همه ردههای ســنی درو
میکنیم امــا امیدوارم مســئوالن ذیربط اهمیت
بدهنــد و نوجوانان و جوانانی کــه با روحیه باال و
فعل خواستن در کشتی آمدهاند و برای ایران عزیز
افتخارآفرینی میکنند ،دلسرد نکنند .اگر قرار است
کشتی از بین برود صراحتا اعالم کنند که ما دیگر
در کشتی نباشــیم و با ندادن و کم کردن بودجه
کشــتی و کارهای دیگر دنبال این راه نباشند .ما
تنهاییم و فدراســیون با مشکالت بسیاری روبهرو
شده ولی انگار مســئوالن خود را به خواب زدهاند
و نمیدانم چرا این کار انجام میشود».

خبر
حدادی درجمع برترینهای
انتخابی جام جهانی

سایت فدراسیون جهانی بسکتبال در گزارشی به
برترین بازیکنان و رکوردزنان رقابتهای انتخابی
جام جهانی  2019بسکتبال پرداخت .به گزارش
روابط عمومی فدراســیون بسکتبال ،در گزارش
فیبا به بهترین بازیکنان رقابتهای انتخابی جام
جهانی بسکتبال در سراسر جهان اشاره شده که
در میان این بازیکنان حامد حدادی هم حضور
دارد .در این مطلب آمده است اسطوره بسکتبال
ایران در پنجره دوم به رقابتها بازگشــت .او در
دیدار ایران و قزاقســتان که بیستودوم فوریه
برگزار شــد  ۲۰ریباند ثبت کرد که بیشــتر از
رکورد ریباند هر بازیکن دیگری در این رقابتها
در یک مسابقه است.

حسین مالقاسمی بستری شد

حســین مالقاســمی ،پیشکســوت  83ساله
کشــتی ایران ،دارنده مدال نقره جهان و عضو
شورای فنی کشتی فرنگی و همچنین سرمربی
ســالهای دور تیمملی کشــتی ایران به دلیل
ناراحتی قلبی و گرفتگی عروق در بیمارســتان
کســری تهران بســتری شــد .بهرام مشتاقی،
عضو شــورای فنی کشتی فرنگی درباره آخرین
وضعیت حســین مالقاســمی به ایســنا گفت:
«خوشــبختانه وی در حال حاضر در شــرایط
خوبی بســر میبرد ».به گفته مشتاقی قرار بود
با تایید پزشک ،مالقاسمی دیروز از بیمارستان
مرخص شود.

پیشنهادارومیه،
مانع رفتن
موسوی به
لهستان شد

مدافع وســط تیم ملــی والیبال ایران بــا توافق با
شــهرداری ارومیه به لیگ لهســتان نخواهد رفت.
به گزارش تســنیم ،سیدمحمد موســوی با قبول
پیشــنهاد تیم شــهرداری ارومیــه در فصل آینده
لیگ برتر ایران به تیم اشــتچین لهستان نخواهد
رفت .حــدود  2هفته پیش بود کــه صحبتهایی
مبنی بر حضور موســوی در پالس لیگای لهستان

مطرح شــد که این قضیه در نهایت با تایید حضور
این بازیکن در شــهرداری ارومیه به همراه شهرام
محمودی و ســرمربیگری بهــروز عطایی به پایان
رســید .مسئوالن تیم اشــتچین با توجه به حضور
اوکاش ژیگادوو ،پاســور کهنهکار لهستانی در این
تیم و هماهنگی او با موسوی ،امیدوار بودند که نظر
مساعد او را جلب کنند ولی این اتفاق نیفتاد .او در

صورت حضور در تیم لهســتانی با بارتوژ کورک و
ســیمون فان دفورده همبازی میشد در حالی که
رادوستین استویچف ،مدیر فنی تیم است .در فصل
آینده مســابقات باشگاهی ،سعید معروف در سیهنا
ایتالیا ،فرهاد قائمی در زراعت بانک ترکیه ،مجتبی
میرزاجانپور در کاســتالنا ایتالیا و میالد عبادیپور
در اسکرا لهستان بازی خواهند کرد.

پیام ما به دنیا این است که در ایران مرزبندی جنسیتی نداریم

صالحیامیری :هزینه اعزام کاروان ایران به بازیهای آسیایی  15میلیارد تومان است
پاداش سکوی مدالآوران طال ،نقره و برنز به ترتیب  5هزار 2 ،هزار و هزار دالر در نظر گرفته شده است
انتخــاب بانــوی المپیکی ایران بــه عنوان
پرچمدار کاروان ایران در بازیهای آســیایی
مخالفــان و موافقان خاص خود را داشــت.
منتقــدان امــا معتقد بودند در ایــن دوره از
رقابتهــا ورزشــکاران مردی داشــتیم که
شایســتگی بیشــتری برای انتخاب به عنوان
پرچمداری داشــتند؛ بخصوص اینکه کیمیا
علیــزاده هرچند که با کســب مــدال برنز
المپیک ریو اولین بانــوی ایرانی مدالآور در
المپیک لقب گرفت اما او پس از کســب این
مدال دوران افول قابل تاملی را پشــت ســر
گذاشت .همین مسائل باعث شد تا منتقدان
تاکید کنند صرف انتخاب یک بانوی محجبه
بــرای پرچمــداری کاروان دیگر به کلیشــه
تبدیل شده .ســیدرضا صالحیامیری ،رئیس
کمیته ملی المپیک اما در حاشــیه نشســت
دیروز سرپرســتان و مربیان تیمهای اعزامی
به جاکارتا ،غیرمستقیم به این انتقادها پاسخ
داد« :این انتخاب حق زنان است و آنها باید
مانند مردان از این حقوق خود استفاده کنند.
پیام ما به دنیا این است که در ایران مرزبندی
جنســیتی نداریم و صالحیت زنان ورزشکار
برای کســب شایستگی در عرصههای جهانی
و آسیایی چنین فضایی را فراهم کرده است».
وی ادامــه داد« :حق طبیعی زنان اســت که
پرچمــداری کاروان ایــران را در صحنههای
بینالمللی و جهانی بر عهده داشــته باشند».
رئیــس کمیته ملــی المپیــک تصریح کرد:
«انتخاب کیمیا علیزاده بر اســاس صالحیت
ایــن بانوی قهرمــان بود که توانســت برای
نخستین مرتبه در تاریخ المپیک مدالآوری
کند و عــاوه بــر آن او کارنامــه خوبی در
عرصه ورزش داشته اســت ».او افزود« :پیام
ما به دنیا این اســت کــه در ایران مرزبندی
جنسیتی نداریم و صالحیت زنان برای کسب
شایستگی چنین فضایی را ایجاد کرده است».

صالحی امیری همچنین درباره فهرست نهایی
کاروان اعزامی به بازیهای آســیایی 2018
اندونزی گفت« :این فهرســت با ترکیب 600
ورزشــکار ،کادر فنی و همراه بســته شده و
تنها در موضوع والیبال مذاکراتی انجام شــد
تا تیــم اصلی در این رقابتهــا به جای تیم
(ب) حضور یابد ».رئیس دومین نهاد ورزشی
کشور درباره پیشبینی نتایج کاروان ایران در
جاکارتا گفت« :هیــچ پیشبینی و تصمیمی
از ســوی کمیته ملی المپیک برای کســب
نتیجه گرفته نشــده و نمیتــوان در این باره
اظهار نظر کرد اما بــا قاطعیت اعالم میکنم
که ورزشــکاران همه ظرفیتهای الزم برای
کســب بهترین جایگاه در قاره کهن را دارند.
ما بــه ملت ایران این وعــده را میدهیم که
ورزشکاران و قهرمانان تمام تالش و توان خود
را در بازیهای آســیایی بــه نمایش خواهند
گذاشت».
صالحیامیــری درباره نشســت سرپرســتان
و مربیــان تیمهــای اعزامــی بــه جاکارتا با

برشــمردن چند نکته مهم گفــت« :آنچه در
این جلســه به آن تاکید داشتیم ،این بود که
ملت منهای نتایج ،بــازی جوانمردانهای را از
ســفیران ایران در بازیهای آســیایی ببینند
و قهرمانان نیز منهای رســالت قهرمانی ،یک
ســفیر و دیپلمات فرهنگــی و انعکاسدهنده
پیام کشــورمان باشــند ».رئیس کمیته ملی
المپیــک تاکید کــرد« :بــرای افتخارآفرینی
قهرمانان و ورزشکاران باید از حاشیهها پرهیز
کرد و رسانهها با فراهم کردن ثبات و آرامش
در رفع دغدغه کاروان ایران بکوشند تا انگیزه
الزم برای کسب بهترین نتیجه فراهم شود».
به گفته صالحیامیری ،حاشیهها گاهی فراتر
از متن ظاهر میشــوند امــا وزارت ورزش و
جوانان ،فدراسیونها و کمیته ملی المپیک در
این مدت آنچه در توان داشــتند را به میدان
آوردند تا ورزشــکاران بــا کمترین دغدغه به
آمادگی برســند .البته نباید از حضور رقبای
جدی در این رویداد نیز غافل بود .عضو ستاد
عالی بازیهای آسیایی در ادامه سخنان خود
به این نکته اشــاره کرد که هیچ شکافی بین

شریفی همبازی معنوینژاد در ورونا شد

مرتضی شریفی ،دریافتکننده جوان والیبال ایران که در
جریان رقابتهای لیگ ملتها عملکرد بســیار خوبی در
ترکیب تیم ملی ایران داشــت توانست نظر مسئوالن تیم
ورونای ایتالیا را جلب کند .شــریفی فصل گذشته در تیم
شمس و در ترکیب تیم ملی نوجوانان ایران بازی میکرد و
حاال با عقد قراردادی یک ساله به تیم ورونای ایتالیا پیوست
و همبازی محمدجواد معنوینژاد در این تیم شد .این خبر
را سایت باشگاه ورونا به صورت رسمی اعالم کرد .شریفی

هم با تایید این خبر درخصوص انتخاب ورونا به فارس گفت:
«من پیشنهادهای دیگری داشتم ولی وقتی پیشنهاد ورونا
رسید بالفاصله آن را قبول کردم .لیگ ایتالیا هیجانانگیز
است .این یک چالش جدید برای من به شمار میرود .این
لیگ یکی از بهترین لیگهای دنیاســت و خوشحالم که
من جزئی از این لیگ بزرگ هستم .تیم ورونا نیز بازیکنان
ســطح باالی زیادی دارد .این تیم در ســال گذشته جزو
بهترینهای ایتالیا بود و این در انتخاب من بســیار تاثیر

 2نهاد ورزشــی ایران (وزارت ورزش و کمیته
ملی المپیک) وجــود ندارد و معتقدیم که در
بازیهای آســیایی باید یک ملــت و یکصدا
باشیم .او هزینه اعزام کاروان  600نفره ایران
به بازیهــای آســیایی را  15میلیارد تومان
پیشبینی کرد و گفت« :این رقم تامین شده و
برای پاداش پای سکوی مدالآوران طال ،نقره
و برنز به ترتیب  5هــزار 2 ،هزار و هزار دالر
در نظر گرفته شده اســت ».وی بیان داشت:
«منابع محدود ،اما مطالبات نامحدود است و
ناچاریــم در چارچوب منابع محدود ،مدیریت
کنیم و با این شــرایط دولت با همکاری الزم
 70درصد بودجه کمیتــه ملی المپیک را در
 3ماهه نخســت تخصیص داد تا کاروان ایران
دغدغهای در این زمینه نداشته باشد ».رئیس
کمیتــه ملی المپیک در خصــوص اینکه آیا
رایزنی درباره کسب میزبانی بازیهای آسیایی
با شورای المپیک آسیا داشته اند یا خیر گفت:
«این جزو مطالبات ماســت کــه در دیدار با
شیخ احمد الفهد ،رئیس شورای المپیک آسیا
مطرح کردیم .اما بــرای اینگونه میزبانیها با
محدودیتها و موانع جدی روبهرو هستیم».
وی اضافه کــرد« :تمایل داریــم که میزبان
بازیهای آسیایی شویم اما مسئلهای است که
در ســطح ملی بایــد آن را در نظر گرفت که
متناســب با ارزشهای حاکم بر نظام باشد».
صالحیامیری تاکید کرد« :از شورای المپیک
آســیا درخواســت کردیم کــه رویدادهای
مشترکی را با کشورهای همسایه بگیریم تا با
موانع جدی روبهرو نشویم ».هجدهمین دوره
بازیهای آســیایی  2018از  27مرداد تا 12
شهریور با حضور بیش از  11هزار ورزشکار از
 40کشــور به میزبانی کشور اندونزی برگزار
خواهد شــد و ایران با  380ورزشــکار زن و
مرد از  29فدراســیون ورزشی به این رویداد
اعزام میشود.

داشت .من در کنار معنوینژاد هستم و این برای من مفید
خواهد بود ».سال آینده بازیکنان ایرانی دیگری مثل سعید
معروف و میرزاجانپور در لیگ ایتالیا حضور خواهند داشت.
شریفی در این خصوص هم میگوید« :این موضوع مهم و
بزرگی است .خوشحالم که میتوانم هر هفته با آنها ارتباط
برقــرار کنم و در لیگ ایتالیا بــا آنها رقابت خواهم کرد.
همیشــه از بازی کردن کنار سعید معروف لذت میبردم.
رقابت با او در لیگ ایتالیا امری جالب خواهد بود».
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بانوی ایرانی برترین دوچرخهسوار آسیا شد

در حالی که  31روز به آغاز مســابقات بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸اندونزی
مانده ،طبق اعالم اتحادیه جهانی دوچرخهسواری فرانک پرتوآذر ،کاپیتان
تیم ملی کوهســتان بانوان ایران و اولین دارنده مدال قهرمانی آســیا در
رشته دوچرخهسواری در جایگاه هشــتادوهفتم جهان و جایگاه نخست
رنکینگ آســیا قرار گرفت .به گزارش ایرنا ،درخشش این بانوی محجبه
دوچرخهســواری در رقابتهای بینالمللی در سالهای اخیر باعث شد تا
جایگاه تیم ملی دوچرخهسواری کراس کانتری کشورمان در بخش بانوان
نیز در رتبه نخست آسیا و باالتر از کشورهای فیلیپین ،ژاپن و چین ثبت
شود .در بخش ملی تیم ملی کشــورمان در جایگاه سیوهشتم جهان و
نخست آسیا و فیلیپین با اختالف  3امتیازدر جایگاه دوم آسیا قرار دارد.

اخبار
تکذیب استعفای دبیر زورخانهای به دلیل
حقوق  ۳میلیونی!

سیدعبدا ...ســجادی ،نایب رئیس فدراســیون ورزشهای زورخانهای با
اعالم خبر اســتعفای مصطفــی مرادیفر ،دبیر فدراســیون ورزشهای
زورخانهای درباره دلیل این اســتعفا پس از یک ســال از حضور در این
فدراســیون به ایسنا گفت« :تنها دلیل اســتعفای مرادیفر همانطور که
خود او نیز در نامه اســتعفایش عنوان کرده ،ناکافی بودن حقوق دریافتی
از فدراسیون بوده .حقوق ماهیانه او با تمامی مزایا  ۳میلیون تومان بود و
معتقد بود این مبلغ کفاف مخارج زندگیاش را نمیدهد به همین دلیل
تصمیم گرفت با فدراســیون قطع همکاری کند ».این در حالی است که
مرادیفر با تاکید بر اینکه اســتعفایش از فدراســیون هیچ ارتباطی به
مباحث مالی و کم بودن حقوق ماهیانهاش نداشــته به ایســنا گفت« :به
دلیل برخی اختالف نظرهای فنی با مسئوالن فدراسیون از سمتم استعفا
دادم و نامه استعفایم را به رئیس فدراسیون نیز ارایه کردم .اینکه عنوان
شــد بنده به خاطر گالیه از کم بودن حقوق ماهیانه از ســمتم اســتعفا
دادهام را تکذیب میکنم و تاکید میکنم استعفایم به هیچ وجه به مسائل
مالی ارتباطی ندارد».

 ۲۸رئیس فدراسیون به بازیهای آسیایی
میروند

نصرا ...ســجادی ،سرپرست کاروان ایران در بازیهای آسیایی جاکارتا در
مورد تعداد نهایی ورزشکاران ایران در این رقابتها گفت ۳۸۲« :ورزشکار
داریــم که بین  ۱۰۳تا  ۱۰۵خانم و مابقی آقا هســتند ۴۵ .خبرنگار به
بازیهای آســیایی اعزام میشوند و  ۲۸رئیس فدراسیون هم به اندونزی
خواهند آمد چراکه برخی از آنها مجامع عمومی کنفدراسیونهای خود
را دارند».

حذف زهرا نعمتی از جام جهانی آلمان

در ادامــه رقابتهای تیروکمان جام جهانی در برلین آلمان ،زهرا نعمتی،
تنها نماینده ریکروی بانوان با شکســت برابر کماندار قزاقســتانی از دور
رقابتها حذف شد .به گزارش ایسنا ،مرحله چهارم جام جهانی تیروکمان
در حالی برگزار شد که زهرا نعمتی تنها نماینده ریکروی بانوان در مرحله
یکچهلوهشــتم حذفی انفرادی به مصاف کماندار قزاقستانی رفت و با
نتیجه  2 - 6شکست خورد و از دور رقابتهای انفرادی حذف شد.

