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سوژه
فخری رئیس مرکز نظارت بر
تیمهای ملی شد

بــا تصمیــم صالحیامیری ،رئیــس کمیته ملی
المپیک ،پیمان فخری ،ســرمربی تیم ملی سابر
و رئیس مرکز ســنجش آکادمی ملی المپیک به
عنــوان رئیس مرکز نظارت بــر تیمهای ملی در
کمیته ملــی المپیک انتخاب شــد .این انتخاب
در حالــی صورت گرفت که طی  3ماه گذشــته
صالحیامیری نشستهایی با فخری برگزار و پس
از موافقــت او و همچنین گرفتن مصوبه از هیئت
اجرایی ،فخری به عنــوان رئیس مرکز نظارت بر
تیمهای ملی انتخاب شــد .طی سالهای گذشته
اصغر رحیمی ریاست مرکز نظارت بر تیمهای ملی
را در کمیته ملی المپیک بر عهده داشــت و قرار
اســت از پتانسیل وی در بخشهای دیگر کمیته
استفاده شود .در روزهای آینده حکم پیمان فخری
از سوی صالحیامیری امضا خواهد شد.

گزارش
خوشخبر باز هم سرپرست
والیبال شد

امیر خوشخبر بــار دیگر سرپرســت تیم ملی
والیبال شــد .چندی پیش بود که احمد ضیایی،
رئیس اسبق فدراسیون بنا به دالیل نامعلومی عذر
خوشخبر را خواســت .هرچند که گفته میشد
دلیل این کار اختالف نظر ضیایی با او بوده .دیروز
اما افشین داوری ،سرپرست فدراسیون با اعطای
حکمی رســما خوشخبر را به پست سرپرست
تیم ملی منصوب کرد .بر اســاس این حکم و با
تصمیم افشین داوری ،امیر خوشخبر به عنوان
سرپرســت تیم ملی والیبال بزرگســاالن مردان
ایران تا پایان سال  1399به کار خود ادامه خواهد
داد.خوشخبر در واکنش به انتخاب دوبارهاش به
عنوان سرپرست تیم ملی والیبال به ایسنا گفت:
«همانطــور که میدانید مــن در مصاحبههای
گذشتهام ،گفته بودم تصمیمی برای بازگشت به
والیبال را ندارم و هیچگاه برنمیگردم .جلســات
بسیار زیادی با بنده برگزار شد تا اینکه قانع شدم
در تیم ملی باشم .سال بسیار سخت و پرترافیکی
ی والیبال پیشرو داریم و آقای داوری
را در تیم مل 
گفتند حاال زمان آزمون و خطا نیست و بهترین
کار انتخاب فردی اســت که تجرب ه تر و خشک
کردن تیم ملی را داشــته باشد .معتقد بودند که
اگــر فردی بیاید و نتواند به تیم ملی کمک کند،
ضررهای جبرانناپذیری خواهد داشــت .از این
جهت بنده را قانع کردند که در تیم ملی باشــم
و االن نیز امیدوارم برای تیم ملی مفید باشم».

حمایت کمیته ملی المپیک
از کاروان سیزم

سجادی سرپرست
کاروان ایران در
المپیک  ۲۰۲۰شد

جلســه هیئت اجرایی کمیته ملی
المپیک صبح دیــروز در حالی به
ریاســت رضا صالحیامیری برگزار شــد که در
این نشست نصرا ...ســجادی به عنوان سرپرست
کاروان ورزشــی ایران در المپیک  ۲۰۲۰توکیو
معرفی شــد .او پیش از این در بازیهای المپیک
 ۲۰۰۴ ،۱۹۹۶ ،۱۹۸۸و  ۲۰۰۸و همچنیــن در
بازیهای آسیایی ،۱۹۹۸ ،۱۹۹۴ ،۱۹۹۰ ،۱۹۸۶
 ۲۰۰۶و  ۲۰۱۸سرپرســت کاروان ایــران بــود.

شاهرخ شــهنازی ،دبیرکل و سخنگوی کمیته با
تاکید بر اینکه جلسه دیروز هیئت اجرایی حاوی
 2مصوبــه مهم بود به خراســان گفت« :در این
جلسه سجادی به عنوان سرپرست کاروان ایران
در المپیک  2020انتخاب شد ،حکم او هم صادر
شــده و بالفاصله کارش را شــروع خواهد کرد».
شــهنازی با اشاره به دومین مصوبه جلسه هیئت
اجرایی گفت« :در این جلســه امیــر پیامبری،
رئیــس تربیت بدنی نیروهای مســلح تاکید کرد

مهرماه ســال آینده المپیک ســیزم به میزبانی
چین و در  28رشــته برگزار خواهد شــد .ایران
در  14رشــته شــرکت خواهد کرد .پیامبری از
وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و پارالمپیک
درخواست کمک و حمایت از کاروان ایران برای
حضور در رقابتهای ســیزم را داشــت .با توجه
به اینکه پیروزی کاروان ســیزم برای مسئوالن
ورزش کشور حائز اهمیت است ،در جلسه اجرایی
حمایت همهجانبه از این کاروان مصوب شد».

از انصراف صمد نیکخواه از حضور در تیم ملی بسکتبال تا تصمیم حاشیهساز شاهینطبع

ماجرای درگیری کادر فنی تیم
ملی با ستارههای بسکتبال ایران
هرچند که خیلی «دوغکی» آغاز شد اما به نظر
میرسد که کار به تسویهحساب شخصی رسیده؛
آن هم با خط کشیدن روی نام ابرستارههایی که
بسکتبال کشورمان تا همیشــه به آنها مدیون
خواهد مانــد .موضوع از یک گلهگذاری ســاده
استارت خورد؛ آن هم وقتی که برخی ملیپوشان
از نبود امکانات جزیی مثل نبود دوغ یا ماست در
هنگام سرو غذا در اردوی تیم ملی ،نبود سلفون
برای اینکه بازیکنان دور پای خود بپیچند و سفر
ملیپوشان با اتوبوس شهری در ژاپن به جای تهیه
اتوبوس اختصاصی برای بازیکنان ،گله کردند تا
با پاســخ تند و دور از انتظار مدیر تیمهای ملی
مواجه شــوند .در حالی که پست اداری مسعود
قاسمی در فدراسیون بسکتبال ایجاب میکرد او
به عنوان مدیر تیمهای ملی درصدد رفع مشکالت
و دور کردن بازیکنان از حاشیهها باشد ،خودش
یک پای جنجالی حاشیهسازی شد تا با مصاحبه
عجیبش با ورزش سه حرفهایی بزند که شایسته
هیچکس نبود .او با یادآوری اینکه برخی بازیکنان
یادشــان رفته در خوابگاه فدراسیون با کمترین
امکانــات میماندند ،از امکاناتی که فدراســیون
رامین طباطبایی در اختیار آنها گذاشــته اسم
برد تا بگوید همان بازیکنان حاال در هتل المپیک
میخوابنــد و روزی  300هزار تومان هزینه غذا
و خدماتشان است! البته قاسمی به همین مقدار
بســنده نکرد و در جبران گله بازیکنان از تردد با
اتوبوس شــهری در ژاپن ،از کبابی حرف زد که
فدراســیون مهمانشان کرده و کیفیت غذا گویا
به قدری باال بوده که هیچ کدام از ملیپوشــان
بســکتبال تا پیش از آن چنیــن کبابی نخورده
بودند! او حتی  2بار شــام خوردن ملیپوشان در
یک شب را هم از قلم نینداخت تا پای ساندویچ
مکدونالدی که بازیکنان در ســفرهای تیم ملی
خورده بودند هم به میان بیاید .این صحبتها اما

حدادی قربانی تسویهحساب شخصی؟!

به قدری ناخوشایند بود که حامد حدادی ،ستاره
تیم ملی نسبت به آن واکنش نشان داد تا بگوید:
«مگر ما گدا هستیم؟ میخواهید من در اردوهای
بعدی به تمام بازیکنان شام بدهم؟ ما وظیفهمان
بازی برای پرچم ایران اســت و شما هم باید به
وظیفهتان عمل کنید نه اینکه چون لبنیات گران
شــده ،ماســت و دوغ را از غذا حذف کنید .مگر
بردن بازیکنان به رستوران مکدونالد کار بزرگی
بوده؟ اتفاقا خیلی غذای بدی است و کسی دوست
ندارد ».این صحبتها در حالی رسانهای شد که
شــنیده میشد حدادی و بســیاری از بازیکنان
خواستار این بودند که قاسمی یا رسما عذرخواهی
کند و یا اســتعفا دهد .حتی شنیده شد برخی
ملیپوشــان از جمله حدادی تاکیــد کردهاند تا
زمانی که قاسمی به صورت رسمی از ملیپوشان
عذرخواهی نکرده ،بــه اردوی تیم ملی نخواهند
آمــد .در این گیر و دار از لیســت  20نفره تیم
ملی برای برای حضور در رقابتهای پنجره پنجم
جامجهانی  2019چین رونمایی شد و برخالف
انتظار نام حامد و صمد نیکخواهبهرامی در حالی
در لیست انتخابی مهران شاهینطبع قرار گرفت

که در کمال تعجب روی نام ارسالن کاظمی خط
کشیده شده بود .نکته جالب اینکه صمد نیکخواه
از روز اول هم گفته بود باید به آمریکا(محل فعلی
زندگیاش) برگردد .هرچند که او در چند جلسه
از اردوهــای تمرینی تیم ملی برای پنجره پنجم
شرکت کرد اما دیروز به صورت رسمی انصرافش
از حضور در تیم ملی را اعالم کرد.
ماجرای دعوت از حامد برای حضور در اردوی
تیم ملی اما به نظر میرســد بدون برنام ه نبود.
در حالــی که تصور میشــد حامــد به خاطر
واکنش تندش به مدیــر تیمهای ملی به اردو
دعوت نشود اما مهران شاهینطبع از چند واژه
کلیدی و حساسیتزا برای دعوت او به تیم ملی
اســتفاده کرد تا بگوید منافع ملی و خواســت
مردم علت اصلی این دعوت بود .طبیعی بود که
با مطرح شــدن این حرفها حامد هم تصمیم
بگیــرد در جریان بازی تدارکاتــی دوم ایران-
اردن به سالن آزادی برود و عنوان کند به خاطر
مردم در اردوهای تیم ملی شرکت خواهد کرد.
غافل از اینکه بازی کادر فنی وارد فاز جدیدی

شده .چراکه چراغ سبز حدادی به کادر فنی این
بار اما با دست رد سرمربی تیم ملی مواجه شد و
مهران شاهینطبع با بازگشت حدادی موافقت
نکرد تا مســعود قاسمی که از سوی حدادی و
بیشــتر بازیکنان موظف به عذرخواهی شــده
بود ،در واکنش به تصمیم شاهینطبع به ایسنا
بگوید« :تصمیم سرمربی همین است و حدادی
در این  2بازی با تیم ملی نخواهد بود ».پشت
پرده این ماجرا اما حرفوحدیثهایی است که
هنوز از ســوی هیچ منبع رســمی مورد تایید
قرار نگرفته با این حال شنیده میشود درست
بعد از مصاحبــه حــدادی در خصوص اعالم
تصمیمش برای برگشــت به تیم ملی آن هم
در شرایطی که برخی به او گوشزد کرده بودند
اگر به اردو نیاید کارش مصداق وطنفروشــی
اســت ،برخی مسئوالن با او تماس میگیرند و
پیش از رســانهای شدن موضوع به حامد خبر
میدهند که در تیم ملی کسی او را نمیخواهد.
همه اینها در حالی اســت که شنیده میشود
حدادی با یک تیم باشــگاهی در لبنان قرارداد
بسته و به زودی برای حضور در این تیم ،راهی
لبنان خواهد شد .فارغ از اختالفات ایجادشده
بین کادر فنی با برخی ملیپوشــان بهخصوص
حامد حدادی به نظر نمیرســد بازی کردن با
شــخصیت هر فردی اعــم از ملیپوش ،مربی
یا مســئول ،رفتاری انسانی و در حیطه اخالق
باشد .مضاف بر اینکه جایگاه تیم ملی و منافع
ملی یک کشــور بســیار فراتر از آن است که
عرصهای برای تسویهحسابهای شخصی باشد.
بهخصوص آنکه تیم ملی بســکتبال ایران در
آستانه بازیهای حساسی مقابل ژاپن و استرالیا
قرار دارد و برای صعود به جامجهانی تنها یک
برد فاصله دارد .شــاید هم آقایان فکر میکنند
بدون ســتارهها هم بسکتبال ایران قابلیت برد
مقابل ژاپن را دارد و تنها به صعود خشــک و
خالی به جامجهانی قانع هستند.

زاویه نگاه شما

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
چشــممان به فساد جدید در فوتبال روشن! ظاهرا  1/5میلیون فرانک
فیفا به فدراسیون ایران بابت جامجهانی پرداخت کرده که آقایان فرمودند
تقریبــا معادل جرایم ایران بابت بازی ایران-قطر و برگزاری مراســم در
اســتادیوم بوده .حاال فیفا درآمدهای سال  2018خود را منتشر کرده و
کل جرایم ایران حدود  300هزار فرانک اســت! به همین علت است که
برخی آقایان حاضر نیستند بازنشسته شوند!
آقای گل محمدی تیم شــما نسبت به نیمفصل اول افت شديدی پیدا
کرده ،خط میانی پدیده هماهنگی الزم رو نداره ،در دفاع و دفع توپ کند
عمل میکنند .به هر حال شما سرمربی هستید و بهتر از هر کس دیگری
میدانید چه کاری انجام بدید.
مجلس شــورای اســامی از وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال بپرسد
بیش از  20میلیارد دالر بودجه این فدراســیون فاسد و پولکی که از فیفا
و جام ملتهای آسیا گرفتهاند را چه کار کردهاند؟
 2صفحه وسط ویژهنامه ورزشی را آگهی چاپ کردهاید .به عنوان کسی
که  30ســال است مشترک شما هستم به نظرم این کار شما نوعی دزدی
است و حق کســانی را که به خاطر صفحات ورزشی روزنامه را میخوانند
را ضایع میکنید.

اخبار
حاجیوسفزاده مشاور عالی تیمهای ملی جودو شد

طی حکمی از سوی محمدرضا عمادی ،سرپرست فدراسیون جودو ،محمدرضا
حاجیوســفزاده به عنوان مشــاور عالی در امور فنی تیمهای ملی نوجوانان،
جوانان و بزرگســاالن انتخاب شد .حاجیوســفزاده سالها به عنوان سرمربی
تیمهای ملی بزرگســاالن و جوانان ایران فعالیت کرده است .وی سرمربی تیم
ملی جودوی نابینایان در بازیهای پاراآسیایی  ۲۰۱۸در اندونزی بود.

حضور آرین غالمی در جام باشگاههای عرب

آرین غالمی ،شطرنجباز ایرانی ماه آینده در تونس در مسابقات جام باشگاههای
عرب رقابت خواهد کرد .به گزارش ایســنا ،این مسابقات از  ۶تا  ۱۲اسفندماه
به میزبانی تونس انجام خواهد شد که غالمی در آن برای تیم االتصاالت عراق
مسابقه خواهد داد .غالمی پیش از این در مسابقات ریلتون سوئد با وجودی که
در دورهای پایانی مقابل نماینده رژیم صهیونیستی رقابت نکرد ،توانست نایب
قهرمان شود .او ضمن عبور از ریتینگ  ۲۵۰۰توانست اولین نورم استاد بزرگی
را نیز به دســت آورد .غالمی با وجودی که در مسابقات قهرمانی کشور در رده
چهارم قرار گرفت برای مسابقات تیمی قهرمانی جهان به تیم ملی دعوت نشد
و به جای او احسان قائممقامی که در مسابقات کشوری نهم شد به عضویت تیم
ملی درآمده که البته در این مورد هم حرف و حدیثهایی به وجود آمده است.

ثبتنام اولین کاندیدا برای مجمع وزنهبرداری

اولین کاندیدا برای حضور در مجمع انتخاباتی فدراســیون وزنهبرداری ثبتنام
کرد .به گزارش ایســنا ،ثبتنام از کاندیداهای انتخابات فدراسیون وزنهبرداری
 ۲۳بهمن آغاز شــده و اولین کاندیدا برای انتخابات ثبتنام کرد .عبدالکریم
از 
پورکیان ،اولین کاندیدایی اســت ک ه با حضور در فدراســیون برای انتخابات
ثبتنام کرد .پورکیان  4سال پیش هم کاندیدای انتخابات شده بود .ثبتنام از
ت۱۰روز کاری انجام میشود.
کاندیداها به مد 

