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گزارش
برکناری رئیس انجمن و کادر
تیروکمان معلوالن پس از انتقاد

پــس از اعــام خبــر اســتعفای دســتهجمعی
کمانداران پارالمپیکی به خاطر عدم رسیدگی
به آنهــا که رئیس انجمــن تیروکمان معلوالن
آن را مطرح کرد ،نشســتی با حضور مســئوالن
فدراســیون و کمیته ملی پارالمپیک برای حل
مشکل کمانداران برگزار شد اما یکی از تبعات
این اتفاقات برکناری رئیس انجمن و کادر فنی
معلــوالن از ســوی غالمرضا شــعبانیبهار بود.
مجیدکهتری،رئیسانجمنتیروکمانمعلوالن
بــا تایید این خبر به ایســنا گفت« :در نشســتی
کــه بــا حضــور غالمرضــا شــعبانیبهار رئیس
فدراســیون تیروکمــان ،محمــود خســرویوفا
رئیــس کمیته ملی پارالمپیــک،هادی رضایی
دبیــر اجرایی کمیتــه و کلیه اعضــای تیم ملی
تیروکمان معلوالن داشتیم ،شعبانیبهار اعالم
کرد که نمیتواند بــا کادر فنی فعلی کار کند و
دوست دارد با کادر فنی همکاری داشته باشد
که به موفقیت تیم در پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو
ایمان داشته باشد .به هر صورت انتخاب مربی،
ســرمربی ،کمک و رئیس انجمــن از اختیارات
فدراســیون اســت و کســی نمیتوانــد در ایــن
زمینه دخالتی داشته باشد .البته شعبانیبهار
از جبرئیل عبادی درخواست کرد که به عنوان
مربــی کنار تیم بماند و کار خــود را ادامه بدهد
اما من به عنوان رئیس انجمن و سرمربی و لیال
ســخائیفر به عنوان مربی بانــوان دیگر همراه
تیم نخواهیم بــود ».گفتنی اســت؛ بیکیفیت
بودن اردوها ،رعایت نشدن زمانبندی اردوها
و برگــزاری تنهــا یــک اردوی  10روزه آن هــم
بعد از مســابقات جهانی هلند تاکنون از جمله
انتقاداتی بود که مطرح شد .کهتری میگوید:
«با توجه به اینکه هزین ه اردوها توســط کمیته
ملــی پارالمپیک پرداخت میشــود مــا انتظار
داریم کــه در کیفیت برگــزاری اردوهــا ،تغذیه
و حتی خوابــگاه کمانــداران حداقلها در نظر
گرفته شــود تا کماندار در آرامــش خود را برای
پارالمپیــک  ۲۰۲۰توکیــو آمــاده کند؛ ضمن
اینکــه اردوهــا طبــق زمانبنــدی بــدون وقفه
برگزار شود .متاسفانه بعد از مسابقات جهانی
هلند تنها یک اردوی  ۱۰روزه برای کمانداران
معلول برپا شــده و نزدیک به  ۳ماه اســت که به
دلیل تاخیر در برگــزاری اردو از برنامهها عقب
افتادیم».

ستاره تیم ملی
والیبال،جامجهانی
را از دست داد

فرهــاد قائمــی ،ســتاره تیــم ملــی والیبــال بــه خاطــر مصدومیت
جامجهانــی والیبــال را از دســت داد .دکتــر ســیامک افــروزی،
فیزیوتــراپ تیــم ملــی دربــاره آخریــن وضعیــت قائمــی پــس از
مصدومیــت در جامجهانی  ۲۰۱۹والیبال گفــت« :پس از گرفتن
امآرآی مشــخص شــد که این بازیکن دچار پارگی عضله دوقلوی پا

شده و  4تا  ۶هفته دور از میادین خواهد بود ».به این ترتیب فرهاد
قائمی ادامه رقابتهای جامجهانی را از دســت داد .این در حالی
است که پیش از این نیز خبر مصدومیت سعید معروف منتشر شده
بــود اما امیر خوشخبر ،سرپرســت تیم ملی تلویحــا این موضوع را
رد کرد.

از بیاطالعی مرادی تا اوت علیحسینی از المپیک 2020

در فدراسیون وزنهبرداری دنبال فرد پاسخگو و مطلع نگردید!

ظاهــر ماجــرا تنهــا یــک
مخالفت ساده است و بس؛
عمق آن اما شبیه یک فاجعه! ماجرایی به
ســادگی مخالفــت فدراســیون جهانی با
درخواست ایران مبنی بر حضور کیانوش
رستمی و سعید علیحسینی در مسابقات
گزینشی سوئیس .فاجعهای به خطرناکی
کم شدن دستکم یک مدال از تیم  2نفره
وزنهبــرداری ایــران در المپیــک .2020
همین چنــد روز پیــش بود که کاشــف به
عمل آمد ســعید علیحســینی و کیانوش
رستمی که هر  2مدتی است در اردوهای
تیــم ملی حضــور ندارند از مهلــت قانونی
بــرای ثبتنــام در رقابتهــای گزینشــی
سوئیس جا ماندهاند و حاال کشور میزبان
اجازه ثبتنام این  2وزنهبردار را در خارج
از زمــان قانونی نمیدهد .بــا این حال اما
گفته شد اگر مســئوالن عالیرتبه ورزش
کشــور دســت بــه کار شــوند و پادرمیانی
کنند ،مسئوالن فدراسیون جهانی مجوز
حضور این  2ســتاره وزنهبــرداری ایران را
صادر میکنند .متعاقب طرح این فرضیه،
ســیدرضا صالحیامیــری رئیــس کمیته
ملی المپیــک کــه از بــدو ورودش انصافا
ســنگتمام گذاشــته و همــواره پــای کار
بــوده ،وارد عمل شــد و با ارســال نامهای
خطاب به تاماش آیان ،رئیس فدراســیون
جهانی ،طرح موضوع کرد؛ خواستهای که
البته مــورد موافقــت آیان قــرار نگرفت تا
رئیس فدراســیون جهانی وزنهبرداری در
تشــریح علــت آن بگویــد اگــر  IWFبــا
درخواســت ایــران موافقــت کنــد ،بایــد
پاســخگوی ورزشــکاران دیگری باشد که
درخواستی مشابه دارند .حرفی که البته
منطقی به نظر میرســد و شاید مسئوالن
ورزش کشــور هــم انتظــار شــنیدنش را

 4دربی که نتیجهاش در زمین مشخص نشد
عصــر دوشــنبه گذشــته بــود کــه دادگاه کاس اعــام کــرد باشــگاه
پرســپولیس قهرمــان ســوپرجام ســال گذشــته اســت و نتیجــه بازی
سرخپوشــان مقابل اســتقالل -3صفر شــده اســت .ناتمــام ماندن و
مشخص نشدن نتیجه دربی به قسمتی از تاریخچه این مسابقه تبدیل
شــده و با حساب دربی سوپرجام 4 ،مسابقه در تاریخ دربی نتیجهاش
جایی خارج از زمین مسابقه رقم خورده است.
خها
جنجال درواز هبان سر 
دربی چهارم اولین دربیای بود که نتیجهاش خارج از زمین مسابقه رقم
خورد و ناتمام ماند؛ زمانی که بازی با نتیجه یک-صفر به سود استقالل
پیگیــری میشــد ،محمود خوردبیــن ،بازیکــن جوان تیم پرســپولیس
گلی را وارد دروازه آبیپوشــان کرد و بازی مســاوی شــد اما ابوالقاســم
حاجابوالحســن ،داور مســابقه این گل را مردود اعالم کرد .این تصمیم

داشــتند .چــون همین دوشــنبه بــود که
صالحیامیری در جمع خبرنگاران تاکید
کرد برای حل مشــکل این  2وزنهبردار با
فدراســیون جهانــی مکاتبــه کــرده اما از
فدراسیون جهانی مطالبهای ندارد چون
 2هفتــه تاخیــر در ثبتنام وجود داشــته.
همیــن  2هفتــه کار دســت ســعید
علیحســینی داد .دارنــده مــدال برنــز
جهــان ،نقــره بازیهای آســیایی و طالی
جوانــان جهــان کــه در هیــچ کــدام از
رقابتهای گزینشــی المپیک در دور دوم
شرکت نکرده بود ،با از دست دادن شانس
حضــور در رقابتهــای ســوئیس عمــا
شانس حضور در المپیک  2020توکیو را
هم از دست داد چراکه فدراسیون جهانی
مراحل گزینشی برای حضور در المپیک
را بــه  3بازه زمانــی  6ماه تقســیم کرده و
مطابق این قانون هر ورزشکار در هر یک از
ایــن  3بــازه ملــزم به شــرکت در یکــی از
مراحل گزینشــی المپیک اســت و در کل
بایــد در  6گزینشــی حضور پیــدا کند اما
علیحســینی در تمام گزینشــیهای دور
دوم غایــب بود .با قطعی شــدن از دســت
رفتن المپیک برای سعید ،حاال این تهدید
برای وزنهبرداری ایران وجود دارد که روی
مدال فوقسنگین حساب خاصی در ژاپن

بــاز نکنــد؛ آن هــم درســت در وزنــی کــه
همیشه مدعی بودیم .حاال ورق به بدترین
شکل ممکن برای ایران برگشته .هرچند
کــه در این وزن جــوان شایســتهای چون
علی داودی را داریم اما باید توجه داشــت
که المپیک جای کســب تجربه نیســت و
تنها ضعــف داودی هم همان کمتجربگی
است.
از دســت رفتن رقابتهای سوئیس تاوان
ســنگینی بــرای ســعید علیحســینی به
دنبــال داشــت امــا شــاید شــرایط بــرای
کیانوش رســتمی کمی متعادلتر باشد.
درســت اســت کــه او هم همچون ســعید
پایش به سوئیس نمیرسد اما فدراسیون
قصــد دارد بــرای جبــران ،کیانــوش را به
آخریــن مســابقه گزینشــی دور دوم که به
میزبانی پــرو برگزار میشــود ،بفرســتد؛
مســابقهای که به گمــان کیانوش برایش
کافی نیســت .رســتمی در حالــی امتیاز
المپیکــی رقابتهــای جهانــی تایلنــد
را از دســت داد کــه حــاال بــا نرفتــن او به
سوئیس ،جبران عقبافتادگی امتیازات
المپیکــی در دور دوم گزینشــی آن هم در
تک رقابت پرو برایش بســیار سخت شده
و اصال بعید نیســت او در این رقابتها هم

توفیق چندانی کسب نکند و به سرنوشت
علیحسینیگرفتارنشود.
هرچند که رسانههای خبری دیروز رسما
مخالفــت فدراســیون جهانــی بــا حضور
علیحســینی و کیانــوش رســتمی برای
اعــزام بــه ســوئیس را اعــام کردنــد امــا
واکنــش علی مرادی به نامــه  IWFهم در
نــوع خود جالــب توجه بــود .فدراســیون
وزنهبــرداری کــه مدتهاســت فــرد
پاســخگویی در آن پیدا نمیشود و ارتباط
گرفتن با این فدراسیون کار کرمالکاتبین
اســت ،دیروز هیچ خبری مبنی بر ارسال
نامــه فدراســیون جهانی به ایــران را روی
خروجی خــود قرار نداد امــا علی مرادی،
رئیس این فدراســیون در سخنانی مبهم
در واکنــش بــه ایــن نامــه بــه ایرنــا گفت:
«فدراســیون بینالمللی نامهای را ارسال
کــرده که هنــوز نمیدانیم محتــوای نامه
و پاســخ آنهــا چیســت و در حــال اجرای
کارهای اداری این نامه هستیم .نمیدانم
که فدراسیون بینالمللی این نامه را برای
کمیته ملی المپیک ارسال کرده یا خیر».
ای کاش فــرد مطلع و پاســخگویی در این
فدراسیون پیدا شود تا بلکه هم رسانهها از
سردرگمی خارج شوند و هم ورزشکاران!

از سیلی به داور تا سوپرجام جنجالی
داور با خشــم عزیز اصلی ،دروازهبان پرســپولیس همراه شد و او سیلی
محکمــی به صــورت داور زد .درنهایت هم سرخپوشــان حاضر به ادامه
بازی نشدند و بازی با نتیجه -3صفر به سود استقالل اعالم شد.
پرسپولیس و ترک زمین
دربی ششم باز هم فرصتی برای شکلگیری جنجالها بود و در حالی
که بازی یک-یک مســاوی بود باز هم پرسپولیســیها به تصمیم داور
معترض شدند و بازی را ترک کردند .در نتیجه فدراسیون دوباره حکم
به پیروزی -3صفر استقاللیها داد تا آبیپوشان دومین پیروزی خارج
از زمین خود را جشن بگیرند.
هجوم تماشاگران
بعــد از جنجالهای دربی ششــم تــا دربی شــماره  38خبــری از این
دســت اتفاقات نبــود و  2تیم با حداقل مشــکالت به مصــاف یکدیگر

میرفتند اما دربی  39با یک جنجال بزرگ همراه شــد .در حالی که
سرخپوشان برد -2صفر را با نتیجه  2-2عوض کرده بودند ،درگیری
میان بازیکنان با هجوم تماشاگران به زمین همراه شد و درنهایت بازی
نیمهتمام ماند تا فدراسیون دوباره وارد عمل شود و باز هم حکم به برد
-3صفر استقالل بدهد.
سوپرجام جنجالی
با شکلگیری سوپرجام دوباره این مشکالت شروع شد و  2تیم باز هم
در برگزاری دربی دچار چالش شــدند .استقاللیها که فصل گذشته
اردوی پیشفصل خود را خیلی دیر آغاز کردند برای شــرکت در دربی
اعالم آمادگی نکردند و در همین راستا در ابتدا کمیته انضباطی و بعد
از آن کمیته استیناف اعالم کردند که نتیجه دربی سوپرجام -3صفر
به سود پرسپولیس است.
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اعزام تیراندازان به آخرین کسب سهمیه پارالمپیک

تیــم ملــی پاراتیراندازی بــرای شــرکت در مســابقات قهرمانی
جهــان کــه آخریــن مرحلــه بــرای کســب ســهمیه بازیهــای
پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیوســت ،صبح دیروز عازم استرالیا شد.
ســاره جوانمردی ،ســمیرا ارم ،رقیه شــجاعی ،مهــدی زمانی،
محمدرضا میرشــفیعی و عبدالرضا توســلیخواه ،ملیپوشــان
اعزامــی به این تورنمنت هســتند کــه هدایت این تیــم را زینب
آقاعلیاکبــری و رضا احمدی(مربیان تیم ملی) بر عهده دارند.
پیش از این تیم پاراتیراندازی موفق به کســب  ۴سهمیه توسط
ســاره جوانمردی (تپانچه بــادی ۱۰متر) ،ســمیرا ارم (تپانچه
خفیــف  ۵۰متــر) ،مهــدی زمانــی (تپانچــه خفیــف  ۵۰متر) و
محمدرضــا میرشــفیعی (تپانچــه بادی  ۱۰متر) شــده اســت و
در ایــن دوره از مســابقات بــه دنبــال کســب یک ســهمیه دیگر
توســط رقیه شجاعی در تفنگ ایســتاده و درازکش و  ۳سهمیه
در تپانچــه بــادی  ۱۰متــر و خفیــف  ۵۰متر اســت .مســابقات
پاراتیراندازی قهرمانی جهان از امروز آغاز میشود و تا  ۲۷مهر
ادامه خواهد داشت.

اخبار
کرمانشاه میزبان جام تختی کشتی آزاد شد

صابر رحیمی ،مدیرکل ورزشوجوانان اســتان کرمانشاه دیروز
جلســهای با علیرضــا دبیر رئیس فدراســیون کشــتی ،در مورد
میزبانی رقابتهای بینالمللی کشــتی آزاد جــام تختی برگزار
کرد .فدراسیون کشتی نیز با توجه به مساعدت هوشنگ بازوند،
استاندار کرمانشاه میزبانی این مسابقات را به این استان واگذار
کــرد و تفاهمنامــه برگزاری ایــن رقابتها بین طرفیــن به امضا
رسید .مسابقات بینالمللی کشتی آزاد جام تختی روزهای ۱۸
تا  ۲۰دیماه سال جاری برگزار خواهد شد.

پنهانکاری فدراسیون ژیمناستیک در خصوص کیخا

در آغــاز مســابقات ژیمناســتیک قهرمانــی جهــان و کســب
ســهمیه المپیــک توکیو روز دوشــنبه ســعیدرضا کیخا و مهدی
احمدکهنــی در دور مقدماتی وســیله خرکحلقــه و دارحلقه با
حریفــان خود بــه رقابت پرداختنــد .در حالی که از ســعیدرضا
کیخــا به عنوان یکی از شــانسهای اصلی کســب مدال در این
مســابقات نام برده میشــد ،او با عملکردی ضعیف به کار خود
در ایــن مســابقات پایــان داد و در اتفاقی بیســابقه مســئوالن
فدراســیون ژیمناســتیک از درج رتبــه او در جــدول مســابقات
خودداری کردند .به گزارش میــزان ،کیخا با امتیاز ۱۱.۸۸۳
و در میان  ۲۰۵ورزشــکار شــرکتکننده با رتبــه ضعیف ۱۲۲
به کار خود در این مســابقات پایــان داد  .ای کاش همانگونه که
موفقیتهای ژیمناستیککاران در میادین بینالمللی انعکاس
زیادی در سایت فدراســیون دارد ناکامیهای آنها هم به طور
دقیق منتشر شود و خبری از پنهانکاری نباشد.

بنا بر ادعای ساکرنیوز ،جهانبخش به لیگ هلند برمیگردد

ســایت ســاکرنیوز هلند مدعی شد که خبرهایی از بازگشــت جهانبخش به لیگ این کشور مطرح شده است.
این در شــرایطی اســت که آیندهوون با این مهاجــم در فصل نقلوانتقاالت در ارتباط بــود اما برایتون به امید
درخشش جهانبخش از انتقال او به این باشگاه هلندی جلوگیری کرد .این سایت در ادامه اعالم کرده که دلیل
بازگشــت جهانبخش به لیگ هلند وضعیتی است که در تیم برایتون دارد .پیش از پایان پنجره نقلوانتقاالت
تابســتانی ،چند باشــگاه هلندی از جمله آیندهوون برای به خدمت گرفتن جهانبخش ابراز تمایل کردند که
البته جهانبخش بعدها خودش در مصاحبهای این موضوع را تایید کرد و گفت که سرمربی برایتون و مسئوالن
این باشگاه به وی اعالم کردهاند شرایطش بهتر میشود و بهتر است در انگلیس بماند .این در حالی است که
آقای گل سابق اردویژه در لیست اخیر مارک ویلموتس در کمال تعجب جایی ندارد و این شاید یکی از دالیل
بارزی باشد که او میخواهد به لیگی برگردد که اوج فوتبالش را در آن سپری کرده بود.

