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گزارش
یک شکست دیگر برای
تیمملی والیبال بانوان ایران
در جام ملتهای آسیا

تیم ملی والیبال بانوان ایران در دومین بازی
خود از مرحله یکچهارم نهایی جام ملتها
شکســت خورد .به گزارش ایسنا ،تیم ملی
والیبــال بانوان ایــران در دومین دیدار خود
از مرحلــه یکچهارم نهایــی جام ملتهای
آســیا برابر تیم چینتایپه به میدان رفت و
شکست خورد .ملیپوشان ایران در ست اول
این دیدار با حســاب  ۲۲ - ۲۵پیروز میدان
شــدند اما نتیجه  3ســت دیگر را ،۲۵- ۲۳
 ۲۵-۱۹و  ۲۵-۱۲به چینتایپه واگذار کردند
و به این ترتیب در جایگاه چهارم گروه خود
قرار گرفتند .ملیپوشــان ایران برای کسب
عنوان پنجمی جام ملتهای آســیا باید از
ساعت 11:30امروز برابر قزاقستان به میدان
برود .تیمهای ایران ،قزاقستان ،چینتایپه و
اندونزی  4تیمی هســتند که به دنبال قرار
گرفتن در جایگاه پنجم آسیا هستند .ایران در
مرحله نخست نیز به کره جنوبی باخته بود و
هنگکنگ را شکست داده بود .جام ملتهای
والیبال زنان آســیا از  ۲۷مــرداد ماه در کره
جنوبی آغاز شده و تا  3شهریور ادامه دارد.

خبر
خداحافظی بریمانلو از دنیای
جودو

درحالی که پیــش از این قــرار بود محمد
محمدیبریمانلو در وزن  -۷۳و سعید مالیی
در وزن  -۸۱کیلوگــرم به عنوان  2نماینده
ایــران به رقابتهای جودوی قهرمانی جهان
 ۲۰۱۹در توکیــوی ژاپــن اعزام شــوند اما
درنهایــت تنهــا مالیی عازم ایــن رقابتها
شــد .به گزارش ایسنا فدراسیون جودو نیز
دلیل این امر را آماده نشــدن ویزای محمد
بریمانلو عنــوان کرد .اما پس از این موضوع،
بریمانلو دارنــده مدالهای برنز جهان و برنز
بازیهای آسیایی با انتشار پیامی با گالیه از
عدم اعزامش به رقابتهای قهرمانی جهان،
اعالم کرد برای همیشــه از دنیای قهرمانی
خداحافظــی میکنــد .رقابتهــای جودو
قهرمانی جهان از روز یکشنبه سوم شهریور
ماه به میزبانی ژاپن در توکیو آغاز میشود.

بیانیه معنادار کنفدراسیون آسیا؛

آیندهسازان ووشو ایران روی سکوی نایبقهرمانی آسیا

پرونده دهمین دوره رقابتهای ووشــو قهرمانی ردههای
ســنی آســیا با عنــوان نایبقهرمانی برای تیــم اعزامی
کشــورمان بســته شــد .به گزارش مهر ،دهمیــن دوره
رقابتهای ووشــو قهرمانی ردههای ســنی آسیا با حضور
 ۴۰۰ووشــوکار از۲۰کشور دوشنبه گذشــته به میزبانی
برونئی آغاز شد و با قهرمانی چینیها به پایان رسید .تیم
جوانان ایران در بخش ساندا با کسب  ۶طال ،یک نقره و ۴
برنز به عنوان نایب قهرمانی رســید .چین با  ۸طال ۲ ،نقره
و یک برنز قهرمان شــد و ویتنام با  ۲طال ۲ ،نقره و  ۴برنز
به عنوان سومی دســت یافت .درمجموع  ۲بخش ساندا و
تالــو ،ایران با  ۷مــدال طال ۵ ،نقــره و  ۱۱برنز به عنوان
ســومی آسیا دســت یافت .چین با  ۲۰طال ۲ ،نقره و یک

برنز اول شــد و ماکائو با  ۷طال ۹ ،نقره و  ۳برنز و تنها به
دلیل نقرههای بیشــتر نسبت به ایران در جایگاه دوم قرار
گرفت .تمامی مدالهای طالی ماکائو در تالو به دست آمد.
با این اوصاف تیم ایران نتایج دوره قبل مسابقات که سال
 ۲۰۱۷در کــره جنوبی برگزار شــد را تکرار کرد .ایران در
دوره پیشــین نیز در ساندا نایبقهرمان و در مجموع سوم
شده بود .تیم ایران در مسابقات امسال با سرمربیان داخلی
و با وجود مشــکالت مالی متعدد به این موفقیت ارزشمند
رسید .در دوره قبلی ،تیم ایران دارای  ۳سرمربی چینی در
ی سرمربی ساندای
بخشهای مختلف بود و تنهاامیر اوجاق 
پسران ،مربی داخلی بود .امسالفرشاد عربی،امیر اوجاقی،
ی به عنوان مربیان جوان
خدیجه زینالزاد ه ومحبوبه کریم 

و آیندهدار ،هدایت تیم جوانــان را در بخشهای مختلف
برعهده داشتند و تیم ایران را به موفقیت رساندند.
اسامی مدالآوران ایران به شرح زیر است:
طال :سهیل موســوی ،یونس شهرکی ،شاهین بنیطالبی،
حسن لطفی ،قرنی ابراهیمی ،آرین افراز و مهدی اکبری
نقره :نازنین بازدار ،ستایش تکفالح ،علی شکروی ،مهرآسا
عبدالهی و هستی صدیقی
برنــز :شــاهین بنیطالبــی( ۲مــدال) ،تیــم دوئلین
دختران(متشکل از فاطمه جزینی و منیره پناهی) ،نازنین
بازدار ،منیره پناهی ،علی ظفری ،سیدمهدی رضوی ،آیدا
حیدری ،یاســمن باقرزاده ،امیرعلی میالبی و محمدعلی
مجیری

کشتی وضعیت خوبی ندارد

صدای علیرضا دبیر برای بدهیهای میلیاردی و بودجه کم فدراسیون بلند شد
رئیس فدراســیون کشــتی با بیان اینکه حسابرس این
فدراســیون بدهی ۵۰میلیاردی را گزارش نکرده ،گفت:
«در جلســه با وزیر این موضوع را مطرح کردم؛ دولت و
مجلس باید به این قضیــه ورود کنند ».به گزارش مهر،
علیرضا دبیر با حضور در برنامــه تلویزیونی «رکورد» به
برخی از مشــکالت فدراسیون کشتی اشاره کرد و گفت:
«کشتی وضعیت خوبی ندارد و نزدیک به  ۸میلیارد حقوق
و دستمزد کارمندان و مربیان باقیمانده و این شرایط اصال
خوب نیست ».رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به بدهی
این فدراسیون نیز گفت« :در جلسهای که با وزیر ورزش
داشتم ،بدهی ۵۰میلیاردی فدراسیون را به او اطالع دادم.
حســابرس فدراســیون را احضار کردم و از او درباره این
بدهیها سوال پرسیدم که چرا این بدهی را گزارش نکرده
است .هم فدراسیون و هم وزارت ورزش میتوانیم از این
فرد شکایت کنیم ».وی تاکید کرد« :حسابرس زمانی که
با این سواالت مواجه شد ،اعالم کرد اطالعی از این بدهی
نداشــته و آن را رویت نکرده است .مدارک جدید را به او
دادم ۱۲ .شــهریور نیز مجمع فوقالعاده برگزار خواهیم
کرد .به تمام بزرگان کشــتی پیام ارسال و اعالم وضعیت
قرمز کردم .زمانی که به بحران برســیم باید یک تصمیم
مدیریتی بگیریم .حال مجلس و دولت باید به این ماجرا
ورود کنند تا یک تصمیم گرفته شــود ».دبیر افزود« :اگر
پول نداشته باشیم نمیتوانیم تیمها را به مسابقات اعزام
کنیم .فدراسیون کشتی مانند سایر فدراسیونها نیست.
ما هر فعالیتی که در بخش آزاد داشــته باشیم در بخش
فرنگی نیز داریم .در جلسهای که با صالحیامیری رئیس
کمیته المپیک داشــتم ،این موضوع را مطرح کردم که
برای مثال فدراســیون وزنهبرداری با  2سهمیه المپیک

قابلتوجه پرسپولیس و استقالل!

در روزهای گذشــته خبرهایی در رسانههای عراق منتشر شد مبنی بر اینکه  3باشگاه این کشور به
خاطر عدم پرداخت مطالبات مالی خود از مسابقات آسیایی کنار گذاشته شدهاند و مجوز حرفهای آنها
باطل شــده است AFC .با صدور اطالعیهای در اینخصوص شفافسازی کرده است« :کنفدراسیون
فوتبال آســیا مایل است شفافســازی کند که تاکنون مجوز هیچیک از  3باشــگاه عراق به خاطر
مطالبات باقیمانده بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیمها باطل نشــده است AFC .میتواند تایید
کند که نامهای را به فدراسیون فوتبال عراق در ارتباط با مطالبات پرداخت نشده این  3باشگاه ارسال
کرده اســت .در صورتی که معوقات و حقوقها پرداخت نشود AFC ،مجبور میشود اقدام مناسبی
را انجام بدهد ».به گزارش خبرنگار مهر AFC ،درحالی  3باشــگاه عراقی را به صورت غیرمســتقیم
تهدید به کنار گذاشتن از مسابقات آسیایی کرد ه که شرایط مشابهی برای استقالل و پرسپولیس در
ایران بهوجود آمده اســت .گفته میشود این  2باشگاه به خاطر حجم باالی بدهیها و معوقات مالی
تا  ۹شهریور فرصت دارند نسبت به تسویه حساب یا گرفتن رضایت طلبکارانشان اقدام کنند در غیر
اینصورت  2تیم دیگر بهجای استقالل و پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا جایگزین خواهند شد.

زاویه نگاه شما
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هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
مــن خواننــده دایمی حرف مردم هســتم ،انتقــادی که دارم
این اســت که شــما دارید مردم را به جان هم میاندازید .کارگر
بــرای فرهنگی میزنــه ،فرهنگی برای کارمنــد میزنه ،کارمند
برای کاســب میزنه .جدیدا هم اینجا شده کریخوانی استقالل
و پرسپولیســیها .از شــما خواهش میکنم مطالبــی که باعث
ایجاد تفرقه بین مردم میشــود را نگذارید .از طرف دیگه هم به
شــهروندان محترم میگویم بیاییم فرهنگمان را کمی باال ببریم
و بــه جای اینکه برای همدیگر بزنیم ،مشــکالتمان را بگوییم و
همچنین به هم کمک کنیم تا این مشکالت حل بشود.
اســتقاللی محترم!! شــما که به آمار گینس مراجعه کردی ،آیا
ندیدی  ۶تا گل در بازی  2تیم ثبت شده باشه؟! آیا ندیدی رکورد
یک بازی که  -٢صفر جلو باشــی و تیــم مقابل١٠نفره در کمتر
از١٠دقیقه  ٣گل بزنه؟! آیا ندیدی ...بگم؟بگم؟ دوست عزیز! اینو
دیدی ،اونو ندیدی؟!
باسالم ،دوست استقاللی ،شما هم بهتره باخت  -6صفر و باخت
 2 -3کــه در عرض10دقیقه پیروزی  -2صفر را با باخت ،اونهم
به تیم 10نفره پرسپولیس عوض کردید ،از یاد نبرید!
برعکس شــما من فکر میکنم مدیران ســرخابی عمدا تالشی
برای دادن قرضهای باشــگاه نمیکنند تــا در یکی 2 ،روز آخر
به همین بهانه از وزارتخانــه پول بگیرند و با پول بیتالمال حال
بکنند!

ویژه
اعتراض به تصمیمات محمد بنا

برخی فرنگیکاران اردو را ترک کردند

یک میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان بودجه دریافت میکند،
درحالی که فدراســیون کشتی با ۱۲سهمیه  2میلیارد و
این اصال با هم همخوانی ندارد .زمانی که من نایبرئیس
کمیته بودم و خادم رئیس فدراسیون کشتی بود یعنی در
ســال  5 ،۹۳-۹۲میلیارد بودجه داشتیم اما حال با تمام
شرایط سختی که داریم  2میلیارد بودجه داریم .امیدوارم
ظرف یک تا  2روز آینده به کمک کشــتی بیایند چراکه
دیگر نمیتــوان تا یک هفته و حتی یک ماه صبر کرد».
وی تصریح کرد« :کادر فنی حقوق خود را دریافت نکرده
اســت .از سوی دیگر اللوویچ رئیس اتحادیه جهانی ما را
تهدیــد کرده که اگر صد هزار یورو تا مســابقات جهانی

قزاقستان تحویل ندهیم ،وضعیت بد خواهد شد ».رئیس
فدراسیون کشتی یادآور شــد« :ما مسابقات نونهاالن و
استعدادیابی را در پیش داریم ،به تمام روسای هیئتها و
مربیان اعالم میکنم به هیچعنوان هیچ مربی حق ندارد
کشــتیگیری را مجبور به کاهش وزن کند .من شخصا
شــانس آوردهام کــه در دوران نونهالی هیچوقت مجبور
به کاهشوزن نشدم .اگر فدراسیون کشتی و من متوجه
شویم که مربی درخواســت کاهش وزن از کشتیگیری
داشته باشد ،کارت مربیگری او را باطل میکنیم و دیگر
اجازه فعالیت به او داده نخواهد شــد ،چراکه آنها آینده
کشتی ایران هستند و نباید بسوزند».

بعد از معرفی ترکیب نهایی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در
مسابقات جهانی  2019قزاقستان ،چند فرنگیکار که انتظار داشتند
نامشــان در لیست نهایی باشد ،به نشانه اعتراض اردوی تیم ملی را
ترک کردند .محمد بنا در گفتوگویــی درباره دالیل خط خوردن
نفراتی همچون حســین نوری ،محمدرضا گرایی و مهدی علیاری
توضیح داد و دلیل اصلی را هم مصدومیتهای اخیر آنها دانســت.
در همینراستاعلی اشکانی ،سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی
در حمایت از محمد بنا به ورزش  3گفت« :قطعا کادر فنی تیم ملی
خیلی از موارد مثل جو داخل اردو ،آســیبدیدگی ،مسائل اخالقی
و آمادگی کشــتیگیران را در نظر گرفتند تا این ترکیب را انتخاب
کردند .به نظرم نباید حرف و حدیثی وجود داشــته باشد چون هم
محمد بنا و هم کادرفنیاش ســابقه زیادی دارند .آنها  2المپیک
را تجربه کردند و شــناخت کافی نسبت به نفرات دارند .پس قطعا
شایســتهترینها را انتخاب کردند .باید به انتخاب کادرفنی احترام
بگذاریم .من یا هر فرد دیگری به درســتی شرایط کشتیگیران در
اردو را نمیدانیم .شــاید یک کشــتیگیر مطرح از نظر انضباطی و
تمرین مشکل داشته؛ پس کادرفنی او را اعزام نمیکند .نمیشود به
هر قیمتی به مدال فکر کرد».

