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سوژه

امیدوارم تیم ملی امید با عبور از پیچ سخت المپیک به انتظار  45ساله پایان دهد

شرایط خوب کاراتهکاها برای
کسب سهمیه المپیک

پــس از برگزاری آخرین مرحله رقابتهای
لیگ جهانی کاراته وان  ۲۰۱۹در مادرید
تازهتریــن ردهبنــدی ورزشــکاران بــرای
کسب سهمیه المپیک اعالم شد که نشان
میدهد نماینــدگان ایران شــرایط خوبی
برای کســب ســهمیه بازیهــای المپیک
 ۲۰۲۰توکیــو دارند .از نکات جالب توجه
این رنکنیــگ میتــوان به تثبیــت جایگاه
بهمن عسگری ،سجاد گنجزاده ،ذبیحا...
پورشیب ،حمیده عباسعلی ،سارا بهمنیار
و طراوت خاکسار اشاره کرد .این درحالی
اســت که امیر مهــدیزاده با کســب مدال
طــا در مادریــد  ۴۴پله صعود داشــت و از
رده  ۸۳به رده  ۳۹وزن خود رسید .در این
رقابتها ایران  2طال توســط مهدیزاده و
گنجزاده کســب کرد و حمیده عباسعلی و
صالح اباذری هم برنزی شدند.

خبر
بنیتمیم نماینده  UWWدر
مسابقات جنوب آسیا شد

مسابقات کشتی جنوب آسیا درحالی برگزار
خواهد شــد کــه حمیــد بنیتمیــم دبیرکل
کنفدراسیون کشتی آسیا به عنوان نماینده
کنفدراســیون آســیا و اتحادیه جهانی به این
مسابقات دعوت شده .نپال به عنوان میزبان
ســیزدهمین دوره مســابقات جنــوب آســیا
انتخاب شــده اســت .کنفدراســیون کشتی
آســیا  7عضو دارد که دولــت تورلیخانوف از
قزاقستان ریاست آن را برعهده دارد و حمید
بنیتمیم به عنوان دبیر کل ،تنها عضو ایرانی
این کنفدراسیون است.

علیقارداشی مشاور ورزشی
مدیرعامل هما شد

رئیس ســابق فدراســیون تنیــسروی میز به
عنوان مشاور ورزشی مدیرعامل هما انتخاب
شــد .به گزارش فارس ،مهرداد علیقارداشی
کــه هفتــه گذشــته دوران ریاســتش در
فدراســیون تنیــس روی میز به پایان رســیده
بود ،با حکم مدیرعامل شرکت هما به عنوان
مشاور ورزشی انتخاب شد.

صالحیامیری :نمیتوانیم بیش از  42میلیارد به فدراسیونها پول بدهیم
به محض صدور حکم خزانه دار ،حکم دبیرکلی سعیدی را صادر میکنیم

رئیس کمیته ملی المپیک
در نشســت هماندیشــی
دیــروز خــود بــا اصحاب رســانه شــرایط
کاروان اعزامی ایران به المپیک توکیو را
خوب توصیف و تاکید کرد از لفظ ایدهآل
بــرای شــرایط فعلــی کاروان اســتفاده
نمیکنــد .ســیدرضا صالحیامیــری بــا
تاکید بر اینکه فدراسیونهای المپیکی
تاکنون90درصــد از بودجه مصوب خود
را دریافــت کردهاند ،میگوید« :مســائل
مربــوط بــه کاروان اعزامــی بــه المپیک
توکیــو در  3ســطح پیگیــری میشــود
که حضــور رئیس فدراســیون در جلســه
هیئت اجرایــی و صحبت درباره مســائل
مختلــف در ســطح اول اســت .تاکنــون
 2 .5میلیــارد تومــان کمــک خــارج از
ســقف بودجه مصوب به فدراســیونهای
المپیکــی پرداخــت شــده 90 .درصــد
بودجه مصــوب را هم پرداخــت کردهایم
و 10درصــد باقیمانــده را هــم در آینده
نزدیــک میپردازیم ».او صحبتهایش را
اینطور ادامه میدهد« :بررسی وضعیت
ورزشکاران برای کسب سهمیه در کمیته
تخصصــی و  3نفره مربوط به ســطح دوم
اقدامات مربوط به المپیک اســت .سطح
ســوم کار هم جمعبندی کار ســتاد عالی
اســت ».صالحیامیری با تاکید بر اینکه
تکتــک فدراســیونهای المپیکــی و
ورزشکارانشــان مــورد بررســی دقیــق
کمیتــه ملــی المپیــک و حمایــت کامــل
تــا المپیــک قــرار میگیرنــد ،میگویــد:
«نســبت به ادوار گذشــته المپیــک مانند
لندن و ریو ،شــرایط فعلــی کاروان توکیو
از نظر کسب ســهمیه خوب است ،از واژه
ایــدهآل اســتفاده نمیکنم به ایــن دلیل
که نیاز فدراســیونها بســیار زیاد اســت
امــا منابع ما محدود .این درحالی اســت
کــه وزارت ورزش هم همــه ظرفیتهای
خــود را بــرای موفقیت فدراســیونهای
المپیکی درگیر کرده است».
انتظارات ســلطانیفر جنبه تشویقی
دارد ،نه ایجاد استرس

انتظارات باالی مســئوالن وزارت ورزش
از فدراسیونها و ورزشــکاران المپیکی،
موضوعــی اســت کــه صالحیامیــری
در واکنــش بــه آن میگویــد« :ســواالت
مربــوط بــه وزارت ورزش را از مســئوالن
این وزارتخانه بپرســید .اما در پاسخ باید
بگویم کــه از ســلطانیفر دفــاع میکنم.
چــون سیاســت ســتاد بازیهــا جنبــه
تشویقی دارد ،نه ایجاد استرس».
به اســتیلی قول دادم تیــم امید در
محدودیت مالی قرار نگیرد
رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک در بخــش
دیگــری از صحبتهایش دربــاره بودجه
تیــم فوتبال امیــد میگویــد« :از روز اول
طــی توافــق ســهجانبه بیــن مــا ،وزارت
ورزش و فدراســیون فوتبال ،مســئولیت
تیــم امید را کامــا به فدراســیون واگذار
کردیــم .در فرآینــد انتخــاب ســرمربی
ایــن تیم هم تا بــه امروز هیــچ مداخلهای
نداشــتیم .وظیفــه مــا حمایــت مــادی و
معنــوی اســت و تــا االن 400میلیون به
ایــن تیم کمــک کردهایــم .در جلســهای
که اخیرا با حمید اســتیلی ســرمربی تیم
ملــی امیــد داشــتم ،بــه او قــول دادم در
محدودیــت مالــی قرار نخواهنــد گرفت.
اما ایــن تیم تاکنون انتظــارات را برآورده
نکــرده .با این وجــود باید تــاش کنیم و
با تشــویق و ایجاد فرصت مناسب منتظر
باشــیم و ببینیــم شــرایط چطــور خواهد

شد .انتظارات از این تیم مشخص است.
امیــدوارم تیــم امید از این پیچ ســخت به
ســامت عبــور کنــد و بــه انتظــارات 45
ساله برای المپیکی شدن پایان دهد».
ژیمناستیک  4 .5میلیارد تجهیزات
میخواهد و ما نداریم
صالحــی امیــری رئیــس کمیتــه ملــی
المپیــک امــا در واکنــش بــه مشــکالت
مالــی فدراســیون ژیمناســتیک و برخی
فدراســیونهای دیگر پاســخ قابل تاملی
میدهــد« :مــا نمیتوانیم به همــه نیازها
پاســخ دهیم .همه روســای فدراسیونها
زمــان انتخابــات میگوینــد اسپانســر
میآورنــد امــا بعــد میبینیــم کمتــر این
اتفــاق میافتد .مــا  ۹۰درصــد تعهدات
خــود را انجــام دادیــم و کمــک مالی هم
اضافــه بر آن داشــتیم .همین شــنبه یک
میلیــارد و ۲۰۰میلیــون تومــان کمــک
مالــی بــه فدراســیونها تصویــب کردیم
و بیشــتر از ایــن در تــوان مــا نیســت.
ژیمناســتیک البتــه بایــد مــورد حمایــت
قــرار گیــرد و نیــاز بــه منبــع ارزی جدی
دارد چون مشــکل تجهیــزات دارد اما ما
تعهدات خود را نســبت به این فدراسیون
انجام دادهایم .البته من به ژیمناســتیک
حــق میدهم اما در نامهای  4 .5میلیارد
درخواســت تامیــن تجهیــزات داشــته
امــا تــوان تامیــن آن را نداریــم .تاکنــون
بــه فدراســیونهای کاراتــه ،هندبــال،

حمله آقای خاص به سازمان لیگ

بنا :سازمان لیگ دورهمی نان و خاویارخورهاست!
یک روز پــس از نشســت خبــری عبدالمهدی
نصیرزاده رئیس ســازمان لیگ کشتی ایران،
محمــد بنــا در صفحه اینســتاگرامش شــدیدا
نســبت بــه صحبتهــای نصیــرزاده مبنــی بر
پرداخت حق و حقوق کشــتیگیران و مربیان
تیمهــای لیگ و گــردش ۳۰میلیــارد تومانی
لیگ بــه نفع کشــتیگیران و مربیــان واکنش
نشان داد و نوشــت« :مصاحبه رئیس سازمان
لیــگ را میخوانــدم .در مــورد گــردش مالی
لیگ کشــتی ،طوری حرف زده شده که انگار
وزارت نفــت داره آمار صــادرات نفت رو اعالم
میکنــه بــا اون اعــداد و ارقــام! آخــر چقــدر
حرف ،تا کی باید درگیر حرف باشــیم ،آن هم
حرفهای صد مــن یه غاز! متاســفانه لیگ ما
هم شــده محل کاســبی برای یــک عده خاص
کــه با رفقــا و اقوام ،جمع شــدن دور هم بدون
اینکــه به فکر یک مربی ســازنده باشــند .بعد
هــم که الهی شــکر همیشــه انگشــت اتهام به
سمت ماست که به ســازندهها بها نمیدهیم.
واقعا مســئوالن و مربیــان تیمهــای حاضر در
لیگ بــا چه معیــاری انتخاب شــدند؟ افرادی
را در راس تیمهــا میبینیــم کــه نــه ســابقه
مربیگــری دارند و نــه تجربه مدیریتــی .صرفا
بهخاطــر پیونــد قــوم و خویشــی و ...صاحــب

منصب شــدهاند و فقط هم دنبال نشان دادن
خودشــان هستند؛ از این شهر به آن استان .از
جلوی این دوربین پیش به سوی آن تربیون!!!
آقایانــی کــه از گــردش مالی میلیــاردی لیگ
حرف میزنید چرا هنوز طلب کشتیگیرها را
پرداخت نکردید؟ مســئوالن تیم دانشگاه آزاد
خوزستان! کی قرار اســت مزد زحمت بچهها

داده شــود؟ ریاســت محتــرم ســازمان لیــگ
کشــتی!!! چند بار از شما اســتدعا شد پیگیر
این مســائل باشــید اما گویا مسائل بزرگتری
شــما را درگیــر کرده(مثــا عکــس یــادگاری
گرفتــن بــا اســتاندار ،رئیــس فدراســیون،
مســئوالن متمــول فــان تیــم و )...و وقــت
چندانی برای پرداختن به دغدغههای واقعی
کشتی و کشتیگیران ندارید .بابت زحماتتان
درخصوص راه انداختن لیگ جذاب ،درآمدزا
و باشــکوه از شــما ممنونم .البته لیگ بیشــتر
از اینکــه متوجه منافع کشــتیگیران باشــد،
حکــم مجلــس دور همــی دوســتان و رفقــا رو
داشــته که با همدیگر دور سفره بنشینند ،یک
لقمــه نــان و خاویار نوش جان کننــد .وقتی از
درآمدزایــی لیگ صحبت میشــود باید منافع
هــم متوجــه تیمهــا و کشــتیگیران باشــد نه
اینکــه خیلی از تیمها هزینههایشــان توســط
مربیــان و عالقهمندان به کشــتی تامین شــود
مثل هیئت کشــتی اســتان قم! لطفــا ،لطفا و
لطفا به فکر خود خود کشــتی باشیم نه دنبال
حرف و ادا و ادعا! لطفا و لطفا به جای نمایش
دادن و حــرف زدن و قول بیمورد دادن طلب
کشــتیگیران مظلوم پرداخت شود .و من ا...
توفیق!!!»

فخری :ارزیابی کاملی از تعداد سهمیههای المپیک داریم

پیمــان فخــری معــاون سرپرســت
کاروان ایــران در المپیــک۲۰۲۰
در گزارشــی بــه تشــریح آخریــن
اقدامــات انجام شــده بــرای اعزام
کاروان ایــران بــه توکیــو پرداخــت
تــا بگویــد« :در المپیــک2020
توکیــو  33رشــته حضــور دارنــد
کــه در مقایســه بــا المپیــک ریــو،
 5رشــته شــامل کاراتــه ،اســکیت
بورد ،صخرهنوردی ،موج ســواری،
ســافتبال -بیسبــال اضافــه
شــدهاند اما  ۱۴۸ورزشــکار کمتر
از ریــو در ایــن المپیــک شــرکت
خواهند کــرد .این درحالی اســت
کــه حضور زنــان در المپیک توکیو
بــه  48 .5درصــد رســیده .حــال
آنکــه در المپیک ریو شــاهد حضور

29درصدی زنــان بودیم .افزایش
نرخ رشــد حضور زنــان در المپیک
توکیو حکایت از آن دارد که کمیته
بینالمللــی المپیــک بــه هدف که
همانــا حضور 50درصــدی زنان و
 50درصدی مــردان (حضور برابر
مردان و زنان) در المپیکهاســت،
بسیار نزدیک شــده است ».فخری
با اشــاره بــه ثبتنام اولیــه کاروان
ادامــه میدهــد« :ثبتنــام اولیــه
کاروان ایــران بــرای حضــور در
المپیــک از ۲۰آبان آغاز شــده و ۵
فدراسیون اسامی خود را دادهاند.
 ۵روز دیگــر به پایان این مهلت باقی
مانــده ».کاروان ایــران درحالــی
در المپیــک ریــو بــا  63ســهمیه در
14رشــته ورزشــی شــرکت کرد که

فخــری در واکنش به پیشبینیاش
از تعــداد ســهمیههای ایــران بــرای
المپیک توکیــو میگوید« :شــرایط
المپیــک بســیار خــاص و غیرقابــل
پیشبینــی اســت ،بــا اینحــال مــا
ارزیابــی کاملــی در مــورد کســب
ســهمیه و نتایج احتمالی داریم و به

صورت هفتگی شرایط فدراسیونها
را رصــد میکنیــم .ضمــن اینکــه
اصــا انتظــار بیــش از حــدی هیچ
فدراسیونینداریموحتیپیشبینی
فدراســیونها درخصــوص کســب
تعداد ســهمیههای احتمالیشــان،
تعدیلمیکنیم».

شمشــیربازی ،کوهنــوردی و قایقرانــی
کمــک فوقالعاده کردهایــم .در اینمیان
هزینههــای ارزی و ریالی بــرای اعزامها
هم وجــود دارد .مــا در بودجه ســال ۹۹
بایــد  3ردیــف بودجــه تعریف کنیــم .در
جلســه روز شــنبه یــک میلیــارد و۲۰۰
میلیــون تومان کمک به فدراســیونها را
تصویــب کردیم و همه تــوان خود را برای
کمــک گذاشــتهایم .ژیمناســتیک بایــد
حمایت جــدی شــود و مهمترین موضوع
آن نیــز تجهیــزات اســت .بههــر حــال
تعهداتــی را کــ ه در ابتــدا اعــام کردیم،
پرداختیم و به صددرصد میرســانیم .ما
توان بیشــتر از  32میلیــارد تومان کمک
نقدی مســتقیم و  10میلیــارد کمک غیر
نقــدی را نداریــم .بودجه مــا  74میلیارد
و  200میلیــون اســت کــه  42میلیــارد
تومانش را به فدراســیونها میدهیم .با
آشــنایی  40ســالهای که بنــده از بودجه
دارم ،هیــچ دســتگاهی نمیتواند با 74
میلیارد بودجــه ،بیــش از  42میلیارد به
فدراســیونها پول بدهد .ولی ما این کار
را انجام میدهیم .چون ما اینجا هســتیم
که خدمت کنیم و منتی هم نیست».
ســعیدی دبیــرکل کمیتــه ملــی
المپیک است
رئیس کمیته ملی المپیک اما در واکنش
به اینکه آیا سعیدی دبیرکل کمیته شده
یا خیر هم میگوید« :سعیدی خیلی وقت
اســت که به عنــوان دبیــرکل کمیته ملی
المپیک انتخاب شده ولی ما این موضوع
را اعــام رســمی نکردیم .آن هــم به این
دلیل کــه منتظر صــدور حکــم خزانهدار
هســتیم .هــر زمــان که حکــم خزانــهدار
بیاید ،بالفاصله حکم دبیرکلی ســعیدی
را صــادر میکنیــم .از نظــر من ســعیدی
دبیرکل کمیته ملی المپیک است».
پول ویلموتس را ما ندادیم
صالحیامیری در پاســخ بــه اینکه گفته
میشــود پــول ویلموتــس را کمیتــه ملی
المپیــک داده هم میگویــد« :این مطلب
صحت ندارد».

زاویه نگاه شما
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انشــاا ...پنجشنبه با کمک 80هزار هوادار استقالل صدر را از
سپاهان میگیره .وعده ما پنجشنبه استادیوم آزادی.
هر طور شــده و تا دیر نشــده کیروش را به تیــم ملی برگردانید.
او بــه فوتبال ملی ما ارج و اعتبــار داد .تنها ایرادی که به کیروش
وارد اســت؛ او بلــه قربانگــ و نیســت 2 .دوره پیاپی صعــود به جام
افتخار کمی نیست .هرچه دستمزد گرفت ،نوش جانش.
آقــای گلمحمــدی ،اگــر بازیکــن مدافع نــداری ،من چنــد تا از
بچههــای کوچهمــان را برایت بیاورم ،اگر یــک روز رحمتی مریض
بشــه ،با این دفاعی که درســت کردی ،آبرو بــرای خودت و تیمت
نمیگذاری.

اخبار
انتخابات فدراسیون ورزشهای رزمی لغو شد

انتخابات ریاســت فدراســیون ورزشهــای رزمی درحالی قــرار بود
امروز با حضور  11کاندیدا برگزار شود که با اعالم دفتر امور مشترک
فدراســیونهای ورزشی انتخابات لغو شد .به گفته شروین اسبقیان
بــا توجه بــه درخواســت مراجع نظارتی بــرای تقویــت انتخابات این
فدراســیون بهمنظور انجام تحقیقات کاملتر درخصوص کاندیداها
مجمع لغو و پس از تکمیل بررســیهای الزم در زمان دیگری برگزار
خواهد شد.

کوالکوویچ به ایران برگشت

ایگــور کوالکوویچ ســرمربی تیــم ملی والیبــال ایران که پــس از اتمام
مسابقات جام جهانی ژاپن به مرخصی رفته بود ،بامداد دیروز به ایران
بازگشــت .کوالکوویچ دیروز جلســهای با محمدرضــا داورزنی رئیس
فدراســیون والیبال درباره وضعیت تیم ملی و برنامه ملیپوشان برای
حضور در مســابقات انتخابی المپیک برگزار کرد .تیم ملی حضور در
مسابقات والیبال انتخابی المپیک در آسیا ۱۷ ،تا  ۲۲دی در چین را
پیش رو دارد.

کشتیگیران آمریکایی به ایران نمیآیند

علــی رغم دعوت رســمی ایران از آمریکا برای حضــور در رقابتهای
کشــتی آزاد و فرنگی جام باشــگاههای جهان -بجنورد ،این کشــور
قصدی برای حضور در این رقابتها ندارد .هومن توکلیان سرپرست
ایرانی تیم ملی کشــتی آمریکا در این باره به ایسنا میگوید« :آمریکا
قصدی بــرای اعزام تیم به این رقابتها نــدارد و تمرکز آمریکا بهطور
کامل بر روی موفقیت در المپیک است» .

طالقانی عضو هیئترئیسه فدراسیون کشتی شد

بنا به درخواســت علیرضا دبیر ،ریاســت فدراسیون کشتی و با حکم
وزیر ورزشو جوانان محمدرضا طالقانی به عنوان عضو هیئترئیسه
فدراسیون کشتی منصوب شد .طالقانی سابقه ریاست بر فدراسیون
کشتی را در کارنامه دارد.

