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گزارش
حدادی :غیاثی مراقب
حرفهایش باشد

احسان حدادی نسبت به صحبتهای تیمور
غیاثــی ،مدیر تیمهای ملــی دوومیدانی که
عنوان کرده بود بیشــتر بودجــه دوومیدانی
برای حدادی هزینه میشــود ،واکنش تندی
نشان داد .مرد نقرهای پرتاب دیسک ایران در
المپیک لندن خطاب به غیاثی به میزان گفت:
«بهتر اســت در این رابطه مردم نظر بدهند.
مدیــر تیمهای ملی دوومیدانــی باید خیلی
مراقب صحبتهایی که میکند ،باشــد .تنها
به این دلیل که موی ســفید دارد احترامش
را نگه مــیدارم .اتفاقات باید خیلی زود تمام
شــود تا فدراســیون به آرامش برســد .یک
سری از دوســتان اگر یک ماه حقوق نگیرند
ساکت میمانند؟» او ادامه داد« :فاصله کمی
تا شروع مسابقات جهانی دوحه باقی مانده و
به همین دلیل تمرکزم روی مسابقات جهانی
و پس از آن المپیک است و از مدیر تیمهای
ملی دوومیدانی درخواست میکنم برای من
تشــنج و حاشیه درست نکند و سرش به کار
خودش باشــد ،دوست ندارم حرفی زده شود
که باعث دلخوریاش شــود .درســت نیست
مدیر تیمهای ملی دوومیدانی عنوان کند تمام
بودجه فدراســیون متعلق به احسان حدادی
اســت .مــن دارای مدال المپیــک و جهانی
هستم و کنار آن هم در آسیا تنها ورزشکاری
محسوب میشوم که  6مدال طالی قهرمانی
آســیا را به دست آوردهام و با این شرایط فکر
میکنم باید امکانات بیشــتری در اختیار من
قرار داده شود .ربطی هم ندارد که من احسان
حدادی هســتم ».دارنده مدال نقره المپیک
لندن در ادامه صحبتهایش گفت« :هدف من
مسابقات آسیایی نیست و برعکس من ،شاید
خیلی از دوستان هدف یا آرزوی ورزشیشان
حضور در قهرمانی آســیا یا المپیک باشد اما
هدف من مدال المپیک اســت .فدراســیون
دوومیدانی ،کمیته ملی المپیک و مســئوالن
وزارت ورزش بــه شــکل ویــژهای از وزارت
ورزش حمایــت میکنند تا مــن بتوانم در
توکیو به مدال طال دســت یابــم .نباید یک
سری صحبتهایی از بدنه خود فدراسیون زده
شود .متاسفانه مدیر تیمهای ملی دوومیدانی
استاد حاشیه درست کردن برای ورزشکاران
اســت و به نظرم درست نیست ورزشکاران را
تخریب کنیم و روبهروی آنها بایستیم بلکه
باید ورزشکاران را حمایت کنیم».

جهانگیری :پاداش
قهرمانان در
ماه مبارک اهدا
میشود

دوست دارند بگویند مهال مومنزاده  17ساله است در صورتی که او  19سال دارد!

ساعی :آقایان ناکامی را گردن انگلیس نیندازند!

پرونــده تیــم ملــی تکوانــدوی ایــران در حالــی در
بیستوچهارمین دوره مسابقات قهرمانی جهان-منچستر
با رتبه دوازدهمی بسته شد که در ردهبندی به تفکیک
بخش مــردان و بانوان ،تکواندوی مردان ایران جایی در
بین 10کشــور اول جهان نداشــت .این اتفاق واکنش
بســیاری از کارشناسان این رشــته را به دنبال داشت.
هادی ساعی ،پرافتخارترین ورزشکار ایران در المپیک با
انتقــاد از نتایج رقابتهای انگلیس میگوید« :انتقاد من
از ملیپوشــان و کادر فنی تیم ملی نیست .آنها تالش
خود را کردند اما مشــکل تکواندوی ایران این است که
افراد توانمند در کنار تیم ملی حضور ندارند .فدراسیون
باید برای موفقیت تکواندو از باتجربهها استفاده کند که
متاسفانه این کار را نمیکند .فریبرز عسگری در دوران
قهرمانی موفق بوده اما با شرایطی که در تکواندو حاکم
است هر کس دیگری هم به جای او بیاید شرایط همین
اســت چون شیرازه کار از دست مسئوالن فدراسیون در
رفته ».پرافتخارترین قهرمان المپیکی ایران در پاســخ
به اینکه نظر شــما در مورد نتایج بانــوان و مدالی که
مومنزاده در سن  ۱۷ســالگی کسب کرده ،چیست به
فارس میگوید« :به مومنزاده کسب این مدال را تبریک
میگویم اما چه کســی گفته او  ۱۷ساله است؟! بنده در
المپیــک جوانان به همراه آنان بودم و او در حال حاضر
 ۱۹ســال دارد اما آقایان نمیدانم چرا دوست دارند در
بوق و کرنا کنند که او  ۱۷ســاله است! ضمن اینکه آیا
نفرات دیگری که به این مسابقات اعزام شدند و باختند
و نتیجه نگرفتند  ۴۰ساله هستند؟!»
مسئوالن فدراسیون تکواندو در حالی کارشکنی سفارت
انگلیس در صدور روادید ملیپوشــان ایران را به مسائل
سیاسی مرتبط میدانند که از نظر ساعی این مسئله تنها
به کمکاری فدراسیون برمیگردد« :همینکه نفرات اعزامی
به مسابقات جهانی در گرفتن ویزا با مشکل روبهرو شدند
نشانه کمکاری فدراسیون تکواندوست .یکی از دالیلی که
ملیپوشــان موفق به دریافت روادید نشدند این بود که

احتمال جدایی رسن از پرسپولیس قوت گرفت
بشار رســن ،بازیکن عراقی تیم فوتبال
پرســپولیس کــه هفته گذشــته کتف
مصدوم خــود را جراحی کرد ،در حالی
دیروز راهی کشورش شد که احتمال دارد
سفر او بیبازگشت باشد .رسن که چند
ماهی است از پرسپولیس پول نگرفته از
این موضوع ناراحت و گلهمند است و به
همین خاطر احتمــال دارد که دیگر به
تهران برنگردد .رســن پیش از بازی هم
به باشگاه پرســپولیس رفت تا بتواند از
این باشــگاه پول بگیرد اما باز هم دست
خالی از باشگاه برگشــت .او قراردادش

فاز اول موزه ملی ورزش المپیک و پارالمپیک روز دوشنبه
با حضور اســحاق جهانگیری ،معــاون اول رئیسجمهور،
وزیــر ورزشوجوانــان ،معاون وزیر ،روســای کمیته ملــی المپیک و
پارالمپیک ،روسای فدراسیونهای ورزشی ،نواب رئیس فدراسیونهای
ورزشی ،پیشکســوتان و مدالآوران ورزش افتتاح شد .صالحیامیری،
رئیــس کمیته ملی المپیک این مــوزه را نماد ارزشهای ملی خواند و
گفت« :از تمام کســانی که در راهانــدازی این موزه به ما کمک کردند،
تشــکر میکنم .موزه ورزش را میتوان موزه ارزشهای ملی هم نامید.
این موزه سرمایه اجتماعی است و در یک کالم این موزه نمایشگر ملت

بزرگی اســت که نزدیک به یک قرن در المپیک و بازیهای آســیایی
مدال گرفتند و افتخار آفریدند ».سلطانیفر ،وزیر ورزش نیز تاکید کرد:
«افتتاح موزه ورزش مطالبه  ۴٠ســاله اهالی ورزش و یکی از آرزوهای
دیرینه ورزشــکاران بود ».اســحاق جهانگیری در حالی موزه ورزش را
افتتاح کرد که یکی از مطالبات ورزشکاران از معاون اول رئیسجمهور،
پرداخــت پاداش مــدالآوران بازیهای آســیایی و پاراآســیایی بود؛
درخواستی که با پاسخ مثبت جهانگیری همراه شد تا او در این خصوص
بگوید« :وزیر ورزش قول دادند در جلســهای با حضور رئیسجمهور در
همین ماه مبارک رمضان پاداشهای قهرمانان را اهدا کنند».

را با پرســپولیس تمدید کــرده اما این
تمدید قرارداد منوط بــه پرداختهای
مالی اســت و از آنجایی که مســئوالن
باشگاه تاکنون نتوانســتهاند پولی به او
پرداخت کنند احتمال رفتن رسن برای
همیشه از ایران وجود دارد .این بازیکن
عراقی به دلیل عدم تعهد مالی باشــگاه
به زمانهای پرداخت مطالباتش ناراحت
است و تکلیف او تا هفته آینده مشخص
خواهد شد .مسئوالن باشگاه پرسپولیس
به رسن قول دادند که تا هفتهآینده به
او پرداختی خواهند داشت و در صورتی

زاویه نگاه شما
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هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
لطفا درباره حضور بانوان گرامی در ورزشگاهها به خصوص ورزشگاههای
فوتبال هم یه مطلب بذارین و یا خودتون یه پیشنهاداتی بدین .به خدا
زشــته هنوز با این مســئله به صورت افراطی یا قرون وسطایی برخورد
میشــه در حالی که برای هر مسئلهای راهکارهای منطقی و علمی اونم
مطابق با قوانین و شــرع وجود داره! و کشورهای دیگه حتی کشورهایی
که از این لحاظ عقبافتاده بودن به سرعت به اصالح رو آوردن و ...به هر
حال ببخشید که طوالنی شد فقط امیدوارم این مسائل حاشیهای به محل
اختالف بین مردم و سوءاستفاده دشمنان تبدیل نشه.
خراسان ورزشی! لطفا از خســروحیدری ،اسطوره نساز .اگه مالی بود
بازی میکرد .از لیگ یک هم پیشنهاد نداره .چند بازی ملی داره؟ چند بار
کاپیتان استقالل بوده؟ به اندازه انگشتان دست.
ليگ ايران هم داره مثل ليگ فرانسه ،ايتاليا و آلمان ميشه .قهرمانش
قبل از فصل مشخصه!
اگر یک بار مدیران باشگاهها را ملزم کنند تا به جای بیتالمال از جیب
خودشان جریمه و پول خریدهای اشتباه بازیکن خارجی را بپردازند دیگر
مسائلی شبیه مسئله پروپیچ ،بازیکن استقالل پیش نمیآید! مدیران فعلی
مدیران سابق را متهم میکنند و بالعکس و نهایتا این مردم هستند که
باید جورشو بکشند!

اخبار
لغو اعزام والیبال نشسته زنان به قهرمانی آسیا

 ۲۰روز قبل از آغاز مسابقات جهانی ،تکواندوکاران راهی
ترکیه شدند تا از طریق سفارت انگلیس ویزا دریافت کنند.
به دلیل مشکالت سیاسی که با انگلیس داریم ،این کشور
در ایران ســفارت ندارد ،به همین دلیل فدراسیون ،تیم
ملی را راهی ترکیه کرد تا از این طریق روادید ملیپوشان
دریافت شــود اما مشــکل اصلی این است که فدراسیون
برای دریافت ویزا خیلی دیر اقدام کرد و متاسفانه آقایان
از روش عادی برای دریافت ویزای قهرمانان اقدام کردند.
این در حالی است که این اشتباه بزرگی بود .آنها به جای
اینکه  ۵۰پوند بیشــتر هزینه کنند خواستند با اقدام از
طریق شیوه عادی در گرفتن ویزا کمتر هزینه کنند که در
پایان شاهد تبعات این تصمیم اشتباه بودیم ».ساعی ادامه
میدهد« :تیم ملی هندوســتان موفق به دریافت روادید
نشده ،آنها مســتعمره انگلیس هستند .وقتی آنها هم
نمیتوانند ویزا دریافت کنند ،پرونده صحبتها مبنی بر

چشمک بشار به پیشنهادهای قطری
که به این قول جامه عمل پوشانده نشود
احتمال جدایی رسن و فسخ قراردادش با
پرسپولیس وجود دارد.
واقعیت این است که باشگاه پرسپولیس
پس از آنکه برانکو اعالم کرد بشار رسن
قراردادش را تمدید نکرده شفافســازی
نکرد و مشــخص نیســت این بازیکن
قرارداد جدیدی بسته یا اینکه قراردادش
تمدید شده اما به خاطر ماده  14قانون
مکرر نقلوانتقاالت فیفــا آن قرارداد در
معرض حذف اســت .بر اساس این ماده

قانونی تاخير بيش از  2ماه در پرداخت
اقساط قرارداد مربی و بازیکن اعم از بومی
و خارجی قابلیت فسخ یکطرفه قرارداد
را برای آنها به وجود میآورد و حاال که
رسن چند ماه است پولی دریافت نکرده
شامل ماده  14خواهد شد .این در حالی
اســت که چندی پیش گفته میشــد
بشار رســن از لیگ قطر پیشنهاد دارد
و با این شرایط مالی باشگاه پرسپولیس
و حق قانونیاش در فســخ قــرارداد به
راحتی میتواند به یکی از پیشنهادهای
قطریاش پاسخ مثبت بدهد.

اینکه موضوع سیاســیبازی بوده ،بسته میشود .یکی از
ی که هندیها نتوانستند روادید بگیرند این بود
دالیل اصل 
که آنها هم مثل ما دیر اقدام کردند و فرصت حضور در
مسابقات جهانی را از دست دادند .آنها که دیگر مشکل
سیاسی نداشتند .ما با انگلیس مشکل سیاسی داریم .به
هــر حال هر کاری قانون خودش را دارد اما آقایان این را
نمیدانند؛ چرا؟ چون وقتی کنار تیم ملی بقال و مجیزگو
باشــد درنهایت همین اتفاقاتی رخ میدهد که شاهد آن
بودیم .آقایان میخواهند با بقال و مجیزگو نتیجه بگیرند
اما عملکرد تکواندو از المپیک ریو تا به امروز گویای همه
چیز اســت .متاســفانه به جای اینکه با واقعیتها کنار
بیاییم ،میخواهیم توپ را بــه زمین دیگران بیندازیم و
بگوییم دلیل ناکامی تکواندوی ایران انگلیسیها هستند
اما این به هیچ عنوان برای خانواده بزرگ تکواندو و جامعه
ورزش قابل قبول نیست».

مدیر تیمهای ملی والیبال نشســته از اعزام نشدن تیم والیبال نشسته
بانوان به مســابقات قهرمانی آســیا در تایلند خبر داد .هادی رضایی
گفت« :مســابقات والیبال نشسته قهرمانی آســیا از  ۲۰تا  ۲۵خرداد
برای کسب سهمیه ورودی بازیهای پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو در تایلند
برگزار میشــود که تنها تیم مردان راهی این مسابقات خواهد شد .به
دلیل اینکه چین هنوز نتوانســته سهمیه کسب کند و در تایلند تنها
 2ســهمیه در بخش زنان و مردان توزیع میشود ،تصمیم گرفتیم در
این مسابقات تیم زنان را که شانسی برای کسب سهمیه نداشتند اعزام
نکنیم و به جای آن تیم زنان را به آخرین کسب سهمیه اعزام کنیم».

واکنش قمری به شائبه وجود سرنگ در پیست

شائبه وجود سرنگ در سرویسهای بهداشتی پیست دوچرخهسواری
در جریان لیگ برتر در حالی مطرح شــده که فیلم این سرنگها هم
منتشر شده اما رئیس فدراســیون عنوان میکند تاکنون گزارشی در
این مورد دریافت نکرده است .خسروی قمری در این خصوص به ایسنا
گفت« :سرویسهای بهداشتی حداقل در روز  2مرتبه نظافت میشود و
همکاران من گزارشی در این مورد به من ندادهاند که بخواهم این حرف
را تایید یا رد کنم .از طرفی کدام فرد با عقل ســلیم پیدا میشــود که
بخواهد از سرنگ استفاده کند بعد آن را داخل سرویس بهداشتی رها
کند و برود؟ از طرفی برخی افراد هستند که میخواهند برای فدراسیون
حاشیه درست کنند ،از کجا معلوم که خود آن افراد که فیلم را گرفتهاند
سرنگ را داخل سرویس بهداشتی نینداخته باشند».

خرید جذابی که ستاره نشد

پایان کار گادوین منشا در استقالل
مهاجــم اهــل نیجریــه تیــم فوتبال
اســتقالل پس از بازی برابــر العین از
جمــع آبیپوشــان جدا شــد .گادوین
منشــا در نیمفصل دوم به عنوان یکی
از جنجالیترین بازیکن نقلوانتقاالت از
پرســپولیس به استقالل آمد اما نمایش
او در طــول بازیهایی که برای این تیم
به میدان رفت چندان دلچســب نبود.
گادوین منشا در طول نیمفصلی که در
ترکیب استقالل بازی کرد یک گل زد و
 2پاس گل داد و در کل نمایش چندان

خوبی در ترکیب آبیها نداشت تا شاید
خیلیها به برانکو ایوانکوویچ برای اینکه
او را در لیست مازاد پرسپولیس گذاشت
حق بدهند .با توجه به اینکه منشــا در
طول مدت حضور در استقالل نتوانست
نظرهــا را بــه خود جلب کند باشــگاه
اســتقالل نام این بازیکن را در لیســت
مازاد قرار داده و از طرف دیگر هم خود
این بازیکن تمایل به جدایی دارد ،با این
شــرایط این بازیکن نیجریهای آخرین
بازی خــود را در ترکیــب آبیها برابر

العین به عنــوان بازیکن تعویضی انجام
داد .البته هنوز مقصد منشــا مشخص
نیســت .او با توافــق دوطرفه با مدیران
باشــگاه از جمع آبیپوشان جدا خواهد
شد .منشــا در نیمفصل و بعد از سپری
کردن یک ســال و نیم در پرسپولیس
راهی استقالل شــد اما اتفاقات مطابق
میل او و باشگاه اســتقالل پیش نرفت
و بــه نظر میرســد او بایــد در فصل
جدید رویاهــای خود را در تیم دیگری
جستوجو کند.

