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گزارش

با مدرک دکترای مدیریت ورزش ،نمیدانم چهره سیاسی هستم یا ورزشی

عظیمی :کاندیدا نمیشوم خیال همه راحت!

معروف :هدف ما رسیدن به دیدار نهایی
است

 : FIVBماموریت معروف و
موسوی کسب مدال طالست

مرحله نهایی لیگ ملتهای والیبال پنجشنبه
درحالی به میزبانی شیکاگو آمریکا آغاز میشود
که سایت فدراسیون جهانی در گزارشی پیش
از آغاز فینال ،هر  6تیم حاضر در این مرحله را
مدعی عنوان قهرمانی دانست .سایت FIVB
ایران را تشــنه قهرمانی خواند تا با اشــاره به
بازیهای کشورمان در این مرحله از رقابتها
چنین بنویســد« :تیم ملی برزیــل به عنوان
مدعی اصلی قهرمانی در گروه  Bباید به مصاف
تیم جوان لهســتان و تیم ملی ایرانی برود که
تشنه کسب نخستین عنوان قهرمانی است .تیم
ملی ایران ،لیگ ملتهای  2019را با رکورد10
پیروزی و تنها یک شکست مقابل برزیل آغاز
کرد و به عنوان نخســتین تیم جواز حضور در
مرحله فینال را با  11پیروزی و  2شکست به
دســت آورد .آنها با  12پیروزی 3 ،شکست
و تثبیت جایــگاه دومی خود به مرحله نهایی
رســیدند .تیم ایران نسبت به سال گذشته5 ،
پیروزی بیشتر کسب کرد ».گفتنی است تیم
ملــی ایران در مرحله نهایــی لیگ ملتها به
ترتیب جمعه  21و شــنبه  22تیر و از ساعت
 2:30بامداد در شــیکاگو به مصاف لهستان و
برزیل میرود .در آســتانه شروع مرحله نهایی
ســعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران
گفت« :در این مرحله باید تمام تالش خود را
کنیم و بازی بــه بازی و امتیاز به امتیاز پیش
برویم .تمام تیمهای این مرحله تیمهای قدر و
خوبی هستند و کسی نمیتواند بگوید که کدام
تیم قهرمان میشود .از االن پیشبینی سخت
اســت ولی هدف ما رســیدن به دیدار نهایی
است ».ایگور کوالکوویچ سرمربی تیم ملی ایران
هم گفت« :ما برای مبارزه با همه رقبا به شیکاگو
آمدهایــم .گام به گام پیش میرویم و هر بازی
را پشتسر میگذاریم تا به هدف خود برسیم».
گفتنی است فدراسیون جهانی در آستانه شروع
رقابتهای فینال با انتشار کلیپهایی به نحوه
صعود تیمها پرداخت FIVB .برای ایران نیز
کلیپی حدودا  6دقیقهای ساخته و در توضیح
این ویدیو نوشته که پس از عملکرد فوقالعاده
ایران در دور مقدماتی حاال معروف و موسوی و
سایر بازیکنان ایران در شیکاگو به دنبال اجرای
ماموریت جدید خود هســتند .ماموریت آنها
میتوان کسب مدال طال باشد.

زاویه نگاه شما

سارا اصالنی

تغییرات در برخی پســتهای فدراسیون
ورزشهای رزمی شائبههایی ایجاد کرده.
رئیــس و دبیر کمیته آمــوزش و صدور
احــکام درحالی اخیرا برکنار شــدند که
شهرام عظیمی سرپرست فدراسیون این
موضوع را رد میکند .با اینحال اما او در
واکنش به تغییرات ایجاد شده در برخی
پستها تاکید میکند این عزل و نصبها
با هدف برگزاری انتخابات ســالم و روی
کارآمــدن افراد بیطرف صــورت گرفته.
عظیمی که از جمله کاندیداهای انتخابات
ریاست فدراسیون وزنهبرداری بود ،ضمن
تبیین دالیــل انصرافش از حضور در این
انتخابــات ،حرفهای جالبــی هم درباره
بیعالقگیاش درخصوص ماندن در راس
فدراسیون تحت سرپرستیاش میزند.
انصراف شما از حضور در انتخابات
وزنهبرداری علت خاصی داشت؟
از آنجــا که درحــال حاضــر بهعنوان
سرپرست فدراســیون ورزشهای رزمی
مشــغول به فعالیت هســتم ،متاســفانه
فرصــت رایزنــی با روســای هیئتهای
اســتانی وزنهبرداری را نداشتم .به همین
دلیل دیــدم درصد موفقیتم در انتخابات
پایین میآید و انصراف دادم.
نتیجه انتخابــات وزنهبرداری را
چطور ارزیابی میکنید؟
جامعــه وزنهبرداری جامعه هوشــمندی
است .حتما با عقالنیت و تشخیص آقای
مرادی را انتخــاب کردهاند .ضمن اینکه
من هم به ایشان تبریک میگویم.
با اینکه شــما قبــل از برگزاری
انتخابات انصراف خود را اعالم کرده
بودید امــا حرفوحدیثهایی مبنی
بر رایزنی و مذاکره شــما با یکی از
کاندیداهای وزنهبــرداری به گوش
میرسید .ماجرا چه بود؟
باالخره بنــده کارمنــد وزارت ورزش و
جوانان هســتم .آن هم با  26سال سابقه
فعالیت .به همین خاطر بسیاری از عزیزان
که در حوزه ورزش هســتند به من لطف
دارند و برای بحث و تبادل نظر پیش من
میآیند .متاســفانه آن شائبه درخصوص

گزارش اسپورتسکیدا از یک انتقال جذاب
یک ســایت انگلیسی زبان ،انتقال احتمالی سردار آزمون به لیورپول
را خریدی عالی برای این تیم توصیف کرد .سایت «اسپورتسکیدا»
در گزارشــی درباره مهاجم تیم ملی فوتبال ایران نوشــت« :باشگاه
لیورپول ،ســردار آزمون مهاجم ایرانی زنیت سنپترزبورگ را با دید
اضافــه کردن به این تیم به منظور تقویت خط حمله سرخپوشــان
مرسیساید ،زیرنظر گرفته است .آزمون کل دوران حرفهایاش را در
لیگ برتر روسیه بازی کرد ه و پیش از پیوستن به زنیت سنپترزبورگ
در اوایل سال  ،2019برای تیمهایی همچون روستوف و روبینکازان
بازی کرد .از زمانیکه آزمون به قهرمان روسیه ملحق شد ،بازیهای
تاثیرگذاری از خود ارایه کرد و در  12بازی لیگ  9گل به ثمر رساند.
این مهاجم  24ساله که او را با زالتان ایبراهیموویچ مقایسه میکنند،
اخیرا در دیدار ســوپرجام روسیه که استعدادیابهای لیورپول آن از
نزدیک تماشا کردند 2 ،گل برای زنیت به ثمر رساند .آزمون در لیگ
برتر روســیه عالی بازی کرد ه و در رده ملــی هم مورد تمجید قرار
گرفته است ،اگرچه او ســال گذشته درپی ناکامی تیم ملی فوتبال

لغو اردوی خارجی مشهدیها
مالک شهرخودرو میگوید تیمش با توصیه وزارت ورزش و رئیس
فدراسیون فوتبال به اردوی ترکیه نمیرود .فرهاد حمیداوی ،مالک
تیم فوتبال شــهرخودرو در گفتوگو با ایسنا ،درباره وضعیت این
تیــم در تابســتان و تکلیف اردوی خارجی ایــن تیم گفت« :خدا
را شــکر تیم تمرینات خوبی را پشــت ســر میگذارد و امیدوارم
اردوی تهــران نیز به گلمحمدی و بازیکنــان کمک کند تا برای
لیگ نوزدهم با قدرت هرچه بیشــتر آماده شویم .متاسفانه اردوی

وزنهبــرداری را یکی از همین ســایتها
درست کرده بود.
شرایط در فدراسیون ورزشهای
رزمی چگونه است؟
خداراشــکر شرایط خوبی داریم و درحال
آماده کردن فضا بــرای برگزاری مجمع
انتخابات ریاست فدراسیون هستیم.
در اینخصوص نیز شایعاتی مطرح
شــده .بخصوص بعد از تغییراتی که
در پســتهای رئیس و دبیر کمیته
آمــوزش و نیز سرپرســت دبیری
فدراسیون ایجاد کردید ،این شائبه
مطرح شد که شــما قصد ماندن در
راس فدراسیون ورزشهای رزمی را
دارید و از این تغییرات به مهرهچینی
تعبیر شد...
بنده سرپرســت فدراســیون ورزشهای
رزمی هســتم و طبق مقــررات داخلی
سرپرســتها نمیتواننــد در انتخابــات
ریاست فدراســیونها شرکت کنند .پس
از ایــن منظر خیال همــه عزیزان راحت
باشــد .ضمن اینکه بنده مهرهچینی هم
انجام ندادم .آقای شــادنیا دبیر اسبق بنا
به دالیلی دیگر نمیتوانستند به کارشان
ادامه دهند ،به همیــن خاطر ما یکی از
کارمندان با تجربه وزارت ورزش که جانباز
انقالب اســت و یکی از سوابق او دبیری
فدراسیون بدنســازی و پرورشاندام بود،
خواهش کردیم پست دبیری ما را بپذیرد.
چون مــا داریم خودمان را برای برگزاری
یک مجمع بیطرف آمــاده میکنیم ،نه
مجمعی که دبیر یا سرپرستاش گرایش
داشته باشند که شائبه پیش بیاید و باعث
نگرانی کاندیداها شود .چون من و افرادی
مثل من که هیچ گرایشــی به ماندن در
فدراســیون ورزشهای رزمــی نداریم،
به دنبــال برگزاری یک انتخابات ســالم
هستیم .هدف من از تغییرو تحوالت تنها
همین بود والغیر .ضمــن اینکه رئیس
کمیته آمــوزش هم عوض نشــده .یک
کارمنــدی که  9 ،8ســال ســابقه دارد،
سرپرستی امور آموزش را برعهده گرفته.
یعنی رئیس کمیته آموزش و صدور
احکام و دبیــر کمیته آموزش تغییر

نکردهاند؟
خیر .تغییری نکردهاند .فقط فردی که ،6
 7سال آنجا کارمند بوده ،مسئولیت امور
داخلی را برعهده دارد.
مســئله دیگری که مطرح است
اینکه در گذشــته صــدور احکام
مربیگری و داوری بــا تک امضای
رئیس فدراسیون انجام میشده اما
شنیده میشود با تصمیم شما صدور
این احکام مجددا به حالت قبل یعنی
امضــای رئیس فدراســیون و وزیر
ورزش برگشته .علت چه بود؟
من در اینخصــوص تصمیمی نگرفتهام.
اگــر بخواهید مســتندات الزم را هم به
شــما ارایه میکنم .فکر میکنم ســال
 95بــود که دکتر احمــدی معاون وزیر
ورزش نامهای به همه فدراسیونها ارسال
کــرد مبنی بر اینکــه از این پس احکام
مربیگــری و داوری هم به امضای رئیس
فدراسیون برسد و هم معاون وزیر ورزش.
ایــن اتفاق رخ داد .اما در برج  10ســال
 97یک تغییرماموریت ایجاد شــد و آن
اینکه آموزش بــه حوزه ورزش قهرمانی
آمد .اداره کل توســعه آموزشهای پایه
و اســتعدادیابی در وزارت ورزش شــکل
گرفت که مدیرکل آن آقای ســعادتمند
هســتند .این دفتر زیرمجموعه معاونت
توسعه ورزشهای قهرمانی است و در برج
 10آقای سعادتمند به همه فدراسیونها
اعــام کرد که از این پــس صدور احکام

به شــیوه ســابق برگــردد .بنابراین اگر
فدراســیونی در این خصوص براســاس
آییننامههای داخلی وزارت ورزش عمل
نکرده ،تخلف کرده اســت .امــا بنده مر
قانون را اجرا کــردهام .حاال اگر یک عده
از این اتفاق هراسان شدهاند ،باید بگویم
من قانون را اجــرا میکنم نه یک کلمه
اضافهتر ،نه کمتر.
بگذریم .شــما به صراحت اعالم
کردید قصد ماندن در فدراســیون
ورزشهای رزمی را ندارید...
بلی .بنده سرپرســت هستم و همانطور
که گفتم بر اســاس قوانین سرپرســت
نمیتواند در انتخابات شرکت کند.
نمیتواند اما برخی سرپرســتان
پیش از برگزاری انتخابات از پســت
سرپرســتی کنار میکشند و برای
انتخابات کاندیدا میشوند.
بنــده به تعهداتی که نســبت به رعایت
مقــررات داخلــی وزارت ورزش دادهام،
پایبندم و همان را اجرا میکنم.
ایرادی هم به شما گرفته میشود
و آن اینکه گفته میشود شما یک
چهره سیاسی هستید ،نه ورزشی...
من دکتــرای مدیریــت ورزش دارم .از
دوره نوجوانی هــم در ورزش بودم .حاال
دیگر نمیدانم سیاسی هستم یا ورزشی
اما هرچه هســت نوکری در نظام هستم،
حاال هر اســمی که میخواهند روی آن
بگذارند.

«تنها بحث زمان برای پا گذاشــتن سردار آزمون به لیگی معتبر در
اروپا مطرح است ،اما باید دید که آیا لیورپول از این فرصت استفاده
خواهد کرد یا باشــگاهی دیگر .شکی نیست که آزمون با عملکردش
در دیدار سوپرجام روسیه ،استعدادیابها را تحتتاثیر قرار داده ،اما
هنوز قطعی نیســت که آیا عملکــرد وی برای رفتن به لیگی بزرگ
کافی بوده ،یا خیر! لیورپول ممکن اســت آزمون را برای مدتی دیگر
زیرنظر داشــته باشد تا تصمیم نهایی را بگیرد .این مهاجم قدرتمند
که هنوز نزدیک به  3ســال دیگر با زنیت قــرارداد دارد ،همچنان
میتواند بر ارزش مالیاش نســبت به بازیکنان مشــابه خود که در
لیگهای اروپایی بازیکند ،بیفزاید .آزمون که تنها  24ســال سن
دارد ،در بهترین ســالهای دوران حرفــهایاش به لیگهای معتبر
اروپایی خواهد آمد و میتواند از ســتارههایی همچون محمد صالح
چیزهایی یاد بگیرد« .مســی ایرانی» میتوانــد خریدی عالی برای
سرخپوشان مرسیســاید که به دنبال قهرمانی در رقابتهای فصل
آینده لیگ برتر انگلیس هستند ،باشد».

حمیداوی :پشت سر استقالل و پرسپولیس آب میریزیم!
خارجــی ما لغو شــد و دیگر وقت هماهنگــی آن را نداریم ».وی
ادامه داد« :ما با توصیه وزارت ورزش و رئیس فدراســیون فوتبال
اردوی خارجــی خود را به داخلی تبدیل کردیم اما نمیدانیم چرا
به تیمهای دیگر توصیه نشــد .با رفتن اســتقالل و پرسپولیس به
ترکیه ،قرار اســت از امروز واحد پول ترکیه بــه ریال تغییر کند!
فکر کنم فقط حنای شــهر خودرو رنگ نداشــت .تنها کاری که
االن از دســت ما بر میآید این اســت که به فرودگاه برویم پشت

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
حاال مدیران استقالل از خوشحالی در پوست خود نمیگنجند،
چرا چون آقای وزیر کاری کرد که پرسپولس نتواند پول برانکو را
بدهد و باید برانکو برود.
روزی که آقای عرب را اجباری به پرســپولیس فرســتادند ،به
همســایههای مغازهام که اســتقاللین ،گفتم این آقا را برای نابود
کردن پرســپولیس فرستادند و امسال تمام سعی پول و همهچیز
خرج استقالل میشه که قهرمانش کنند و همینطور هم شد.
رضا شکاری دیگه ته پولپرستهاست ،تو فوتبالیستها! الاقل
میگذاشت  2روز بگذره از ادعای عشقش به پرسپولیس.

اخبار

سردار خریدی عالی برای لیورپول خواهد بود

ایــران در صعود از مرحله گروهی جام جهانی  2018روســیه ،بابت
انتقاد هواداران از وی ،از بازیهای رده ملی اعالم بازنشســتگی کرد.
در ادامه او به تیم ملی ایران بازگشــت و تاکنــون در  45بازی 28
گل برای این تیم به ثمر رســانده است ».در ادامه این گزارش آمده:
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سر پرسپولیس ،استقالل و تراکتور آب بریزیم ».حمیداوی درباره
مذاکره بــا روحا ...باقری هم گفت« :ما بــا او صحبت کردهایم اما
باقری به ما گفت که چند پیشــنهاد از سایر تیمهای لیگ برتری
دارد و به همین دلیل پاســخ به پیشــنهاد ما را به چند روز دیگر
موکول کرد .البته من به حضور او در مشــهد امیدوارم و به زودی
با اضافه شدن او و یک مهاجم خارجی ،خط حمله ما جان تازهای
خواهد گرفت».

قهرمانی مقتدرانه ایران در کشتی فرنگی
جوانان آسیا

رقابتهای کشــتی فرنگی جوانان قهرمانی آســیا روزهای  ۱۸و ۱۹
تیرماه در شــهر چونبوری تایلند برگزار شــد که در پایان تیم ایران
با  ۷مدال طالی بهرام معروفخانی( ،)۶۷محمدرضا رســتمی(،)۷۲
محمد ناقوسی( ،)۷۷حســین فروزنده( ،)۸۲حســن فروزنده(،)۸۷
حامد عبدولی( )۹۷و علیاکبر یوســفی( ،)۱۳۰یک مدال نقره سعید
ارجمندی در وزن  ۶۳کیلو و یک برنز میالد رضانژاد در وزن ۶۰کیلو
و با کسب  ۲۱۸امتیاز با اقتدار قهرمان شد و تیمهای قزاقستان و هند
به ترتیب با  ۱۴۶و  ۱۴۵امتیاز دوم و سوم شدند.

تغییر رئیس آکادمی المپیک صحت ندارد؟

برخی رسانهها دیروز خبرهایی مبنی بر احتمال برکناری و جابهجایی
رضا قراخانلو رئیس آکادمی ملی المپیک منتشــر کردند که علت آن
را  ۲شــغله بودن رئیس آکادمی ملی المپیک و ناراضی بودن هیئت
اجرایی کمیته ملی المپیک از حضور کمرنگ وی دانســتند .درحالی
که هنوز منشا این شایعه مشخص نیست ،طاهره طاهریان عضو هیئت
اجرایی کمیته ملی المپیک اما شــایعه تغییر قراخانلو را تکذیب کرد
و به ایرنا گفت« :قراخانلو ســرجای خود قــرار دارد و تاکنون درباره
برکناری وی از آکادمی ملی المپیک در هیئت اجرایی حرفی مطرح
نشده است .این خبر از اساس صحت ندارد».

بازتاب قهرمانی مقصودلو در سایت فدراسیون
جهانی

قهرمانی اخیر مقصودلو در تورنمنت چهارجانبه استادان لئون اسپانیا
در صفحه رسمی فدراسیون جهانی شطرنج نیز بازتاب داشت .تا جایی
که فیده در صفحه رسمی خود مدعی شد پرهام مقصودلو قهرمان 18
ساله شطرنج ایران برابر واسیلی ایوانچوک اوکراینی به برتری رسید.
واســیلی ایوانچوک که پرهام مقصودلو موفق به پیروزی برابر او شد،
یکی از بهترینهای تاریخ شطرنج جهان است که  3سال پیش باالتر
ک وکارلســن ،قهرمان مسابقات سریع جهان شد .عالوهبر
ازگریشو 
س اسپانیا نیز بازتاب داشت.
فیده ،موفقیت پرهام مقصودلو درچسبی 

ســوژهــ

نام  3ایرانی در میان10پاراوزنهبردار رکورددار دنیا

در آستانه برگزاری رقابتهای جهانی پاراوزنهبرداری  -قزاقستان(  28-22تیر)  ،کمیته وزنهبرداری
ی10پاراوزنهبردار رکورددار دنیــا در اوزان دهگانه پرداخت .در این
 IPCبا انتشــار لیســتی به معرف 
ت10نفره ،رکوردداران فعلی اوزان دهگانه معرفی شدهاند و در میان آنها نام  3ایرانی هم وجود دارد.
لیس 
روحا ...رستمی با رکورد  ۲۲۹کیلوگرم(دسته  ،)-۷۲مجید فرزین با رکورد ۲۴۰کیلوگرم(دسته )-۸۰و
سیامند رحمان با رکورد ۳ ۱۰کیلوگرم(دست ه  3 )+۱۰۷نماینده ایران در بین رکوردداران دنیا هستند.
تیم ملی پاراوزنهبرداری ایران با  9ملی پوش در این رقابتها شرکت میکنند.

تالش قطر برای برگزاری مطلوب بازیهای ساحلی

پیمان فخری ،رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی و سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای ساحلی
جهانــی ضمن حضور در نشســت هماهنگی برنامهها و دســتورالعملهای این رقابتها از تالش
مطلــوب قطر میزبان رقابتها ،برای برگزاری خوب این رقابتها خبر داد .او که هماکنون در قطر
حضور دارد ،گفت« :نخستین دوره بازیهای ساحلی جهانی با حضور1250ورزشکار در  2ساحل
الغرافه والقطرا برگزار میشــود و جلسه فنی این مســابقات نیز با حضور همه سرپرستان تیمها
برگزار شد .در این نشست قطر تالش دارد تا بتواند به نحو مطلوبی این رقابتها را در کشور خود
برگزار کند .خوشــبختانه قطر امکانات خوبی برای میزبانی دارد و مسئوالن برگزاری قول دادند تا
کمبودهای احتمالی را برطرف نمایند».
برنامه پینگپنگ بازان پیش از حضور در
قهرمانی آسیا

برادران عالمیان به بلغارستان
و چک میروند

برنامه رقابتــی پینگپنگبــازان ایران پیش
از حضور در مســابقات قهرمانی آســیا ۲۰۱۹
مشخص شد .به گزارش ایسنا ،پینگپنگبازان
ایــران که برای حضور در مســابقات قهرمانی
آسیا  ۲۰۱۹آماده میشــوند ،پیش از شرکت
در این مسابقات در تورهای بینالمللی شرکت
میکنند .نوشــاد عالمیان ،نیمــا عالمیان ،ندا
شهســواری ،مریم صامت ،امیــن احمدیان و
امیرحســین هدایی نفراتی هســتند که قرار
اســت در مســابقات بینالمللی شرکت کنند.
طبــق برنامه تورجهانی بلغارســتان ۲۲تا ۲۷
مرداد برگزار میشــود و نوشاد و نیما عالمیان
و مریم صامــت در آن شــرکت میکنند .در
تور جهانی چک کــه در تاریخ  ۲۹مرداد تا ۳
شهریور برگزار میشود ،نوشاد و نیما عالمیان
و ندا شهسواری حضور دارند .امین احمدیان و
امیرحســین هدایی هم از تاریخ  2تا  6مرداد
در مســابقات کرهشمالی شرکت میکنند .این
درحالی است که امین احمدیان به همراه نوید
شــمس از  16تا  20مرداد به مســابقات آزاد
جهانی نوجوانان و جوانان اعزام خواهند شــد.
پس از این مسابقات هدایی به ایران برمیگردد
اما احمدیان به همراه نوید شــمس به دعوت
فدراسیون جهانی یک هفته در کمپ تمرینی
شــنزن چین حضــور دارند و ســپس راهی
مسابقات هنگکنگ میشوند.

