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کنار گذاشتن کیانوش رستمیعوامفریبی است

سجاد انوشیروانی درباره عدم حضور کیانوش رستمیدر رقابتهای
جهانی گفت :به نظرم کیانوش رستمیخودش تمایل نداشت که
به رقابتهای جهانی اعزام شود و اگر او یک درصد خودش راضی
بود که به این مسابقهها اعزام شود ،همانطور که قبل از بازیهای
آسیایی حق رأی شورای فنی وتو شد برای این رقابتها هم همین
اتفاق میافتــاد.وی در گفتگو با آنا،اظهارداشــت:حذف کیانوش
رستمیاز لیســت اعزامیبه رقابتهای جهانی عوامفریبی است و
مطمئن باشید اگر قرار بود کیانوش رستمیحذف شود باید قبل

از بازیهای آســیایی جاکارتا و زمانی که در انتخابی
اوت کرد ،حذف میشد .عدم حضور او در رقابتهای
جهانی به خواســته کیانوش بود و فدراسیون هم از
خواسته او تمکین کرد.انوشیروانی ادامه داد :با توجه،
احترامیکه برای کیانــوش و دیگر وزنهبرداران قائل
هستم ،به نظرم تلخترین صحنه وزنهبرداری در جاکارتا رقم خورد،
آنجایی که کیانوش رســتمیخودش بــه تنهایی خودش را کوچ
میکــرد یا وزنههایش را انتخاب و امضا میکرد .این صحنه نمونه

ورزشی
بارز ورزشکارســاالری بود که باعث ناراحتی خانواده
اهالی وزنهبرداری و مردم شده بود .من بانی همه این
اتفاقات را رئیس فدراســیون میدانم و مطئن هستم
او مانند همیشه فرار میکند و جوابگو نیست.وی در
مورد بهداد سلیمیو خداحافظیاش از دنیای قهرمانی
اظهار کرد :بهداد اسطوره وزنهبرداری ایران بود ،او بزرگ بودو با طال
شروع کرد و با طال هم خداحافظی کرد .امیدوارم که هر پستی هم
در تیم ملی بگیرد ،طوری باشد که به ضرر او تمام نشود.
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خداحافظی کرار جاسم از تیم ملی عراق

کرار جاسمهافبک جنجالی سابق استقالل و کنونی نفت آبادان در مصاحبه با سایت شبکه
فوتبال عراق از بازیهای ملی خداحافظی کرد و گفت :من از سوی برخی افراد از تیم ملی
کنار گذاشته شدم و موضوع حضورم در تیم ملی عراق دیگر به صورت نهایی
تمام شده است و این امری خسته کننده است.وی افزود :اگر فدراسیون عراق
چیزی با من دارد من آماده گفتگو با آنها هستم.

برنامهتیمملیوالیبال دررقابتهایقهرمانیجهان

شــاگردان کوالکوویچ از روز چهارشنبه جاری
رسماً رقابت خود در مسابقات قهرمانی جهان را
آغاز میکنند.به گزارش روابط عمومیفدراسیون
والیبال ،تیم ملی والیبال ایــران در گروه چهار
رقابتهای قهرمانی جهــان حضور دارد و از روز
چهارشــنبه جاری بازیهای خود را رسماً آغاز
خواهد کرد .این رقابتها در دو کشور بلغارستان
و ایتالیا برگزار خواهد شد که مرحلهنهایی آن به
میزبانی ایتالیا انجام میشــود.تیم ملی ایران در
این گروه با بلغارستان ،پورتوریکو ،کوبا ،لهستان
و فنالند همگروه است و باید با رقیبان قدرتمند

خــود رقابت کنند ،تا در صورت موفقیت در این
مرحله ،راهی مراحل باالتر شود.برنامه دیدارهای
تیم ملی والیبال ایران که از روز چهارشنبه جاری
آغاز میشود ،در این مسابقات به شرح زیر است:
چهارشنبه  21شــهریور :ایران -پورتوریکو
ساعت ۱۸:۳۰
پنجشنبه  22شهریور :ایران -بلغارستان
ساعت ۲۲:۱۰
شنبه  24شهریور :کوبا  -ایران ساعت ۱۸:۳۰
دوشنبه26شهریور:لهستان-ایرانساعت۲۲:۰۰
سهشنبه 27شهریور:ایران-فنالندساعت۱۸:۳۰

رئیسکمیتهبینالمللفدراسیونفوتبال:

انتشار پیشنهاد بازی با آرژانتین به صالح نبود

رئیــس کمیته بینالملل فدراســیون فوتبال میگوید انتشــار نامه
پیشنهاد بازی دوستانه با آرژانتین به صالح نبود و باید تمام جوانب این
پیشنهاد بررسی شود.به گزارش ایسنا ،موضوع پیشنهاد بازی دوستانه
به فدراســیون فوتبال ایران برای برگزاری دو دیدار در کشور آمریکا با
تیمهای آرژانتین و کلمبیا در چند روز اخیر جزو مهمترین اخبار فوتبال
ایران بوده اســت .با این حال رزومه شرکت هماهنگ کننده این دیدار
نشــان میدهد که برگزاری چنین دیداری در حد و اندازه آن نیست.
حمیرا اسدی ،رئیس کمیته بینالملل فدراسیون فوتبال در گفتگو با
ایسنا درباره این پیشنهاد توضیحاتی را ارائه داد.

شرکت اسپورت جی ام رزومه بزرگی در برگزاری بازیهای
دوستانه ندارد .آیا شــما تاکنون پاسخی به نامه این شرکت
دادهاید و آیا رزومه آنها را بررسی کردهاید؟
مــا منتظر بودیم که کارلوس کیروش به ایران بیاید تا برنامههایش را
برای حضور در جام ملتهای آســیا به فدراسیون فوتبال ارائه کند .به
همین خاطر تاکنون جوابی به نامه این شرکت ندادیم ،تا کیروش نظر
خودش را راجع به این دیدار بدهد و بگوید از نظر فنی ،مکانی و زمانی
آیا برگزاری چنین دیداری به صالح تیم ملی است یا نه .به فرض این که
تیم به آنجا میرفت و شکست میخورد آیا این مسئله به صالح تیم ملی
در آستانه جام ملتهاست یا نه .این یک بحث بود و بحث دیگر موضوع
گرفتــن ویزا برای بازیکنان تیم ملی بود .در مدت زمان کم دو ماهه تا
ماه نوامبر ،گرفتن ویزا برای رفتن به آمریکا امری تقریبا محال است .من
مورد داشــتم که پنج ،شش ماه برای گرفتن ویزا رفته و آمده است .به
همین دلیل این پیشنهاد به واقعیت نزدیک نیست .باید درباره پیشنهاد
این شرکت تحقیق کنیم و ببینیم واقعیت دارد یا نه .ضمن این که این
شرکت شــخصا اقدام به دادن نامه به یکی از رسانهها کرده به همین
دلیل باید بررسی کنیم که آیا اصال پیشنهاد آنها واقعی است یا نه.
حتی ســایتی که در نامه این شرکت سوئیسی آمده وجود
خارجی ندارد ،آیا اصال مسئوالن فدراسیون ،رزومه این شرکت
را بررسی کردهاند؟
ما تنها پیشنهاد اولیه را دریافت کرده بودیم و منتظر بودیم که کیروش
بیاید و این پیشنهاد را بررسی کند به همین خاطر رزومه آنها را بررسی
نکردیم .به نظرم انتشــار چنین نامهای توسط خبرنگار به صالح نبود.
شاید از نظر امنیتی این سفر مشکل داشت و اجازه دادن جواب مثبت
به این پیشنهاد را نداشتیم .ما باید تمام جوانب را بررسی کنیم .ما در
حال حاضر در شرایط نرمالی برای سفر به آمریکا نیستیم.
در نامههای منتشر شده دو پیشنهاد به فدراسیون فوتبال

به فرض این که تیم به آنجا میرفت و شکست
میخوردآیااینمسئلهبهصالحتیمملیدرآستانه
جام ملتهاســت یا نه .این یک بحث بود و بحث
دیگر موضوع گرفتن ویزا برای بازیکنان تیم ملی
بود .در مدت زمان کم دو ماهه تا ماه نوامبر ،گرفتن
ویزا برای رفتن به آمریکا امری تقریبا محال است.
ما تنها پیشــنهاد اولیه را دریافت کرد ه بودیم و
منتظر بودیم که کیروش بیاید و این پیشنهاد را
بررسی کند به همین خاطر رزومه آنها را بررسی
نکردیم .به نظرم انتشــار چنین نامهای توسط
خبرنگار به صالح نبود .شاید از نظر امنیتی این
سفر مشکل داشت و اجازه دادن جواب مثبت به
این پیشــنهاد را نداشتیم .ما باید تمام جوانب را
بررسی کنیم .ما در حال حاضر در شرایط نرمالی
برایسفربهآمریکانیستیم

ایران وجود دارد که یکی برگزاری دیدار در ماه آبان در کشور
آمریکا و دیگری برگزاری بازی دوستانه در ماه اسفند در کشور
کاناداست .آیا فدراسیون فوتبال با نامه اول مخالفت کرد که این
شرکت سوئیسی اقدام به ارسال پیشنهاد دوم کرده است؟
من تنها یک نامه دیدم و آن هم برگزاری بازی با آرژانتین و کلمبیا در
ماه نوامبر در آمریکا بود .من نامهای مبنی بر پیشــنهاد برگزاری بازی
دوستانه در کانادا ندیدهام.
یعنی نامه دوم اصال به فدراسیون فوتبال ارسال نشده است؟
من نامهای ندیدم و تنها همان نامه بازی در آمریکا و پیشــنهاد ۶۰۰
هزار دالری را دیدم.
شــما گفتید که چون کیروش برنامههایــش را هنوز به
فدراســیون فوتبال نداده بود ،سرمربی پرتغالی تیم ملی را از
وجود چنین پیشــنهادی آگاه نکردید .با این حال او در زمان
حضور در ایران هم از این پیشــنهاد آگاه نشد .آیا این مسئله
به خاطر این بوده که کیروش قراردادی با فدراسیون فوتبال
نداشته است؟
بله مــا منتظر بودیم کیروش بیایــد و کارهایش را انجــام دهد .ما
میخواســتیم کارها را یکی یکی انجام دهیم .مــن خودم درباره این

خرس لهستانی واقعا حریف سرسختی بود

نایب قهرمان مسابقات  MMAدر سازمان رایزین ژاپن ،گفت :واقعاً
بازی سختی را پشت سر گذاشتم و انصافا لقب خرس لهستانی به
او میآمد .امیر علیاکبری قهرمان سابق تیم ملی کشتی فرنگی
که این روزها با ســازمان  ACBروســیه به توافق رســیده است
شــنبه شــب در دومین مبارزه خود به مصاف دانیالومیال نژوک
معروف به خرس لهســتانی رفت و این دیدار در پایان با پیروزی
علی اکبری به پایان رســید .علی اکبری پیش از این در رشــته
 MMAو در ســازمان رایزین ژاپن مبارزه میکرد که حتی نایب
قهرمانی این مسابقات را نیز کسب کرده بود .در حال حاضر
علیاکبری برای سازمان  ACBمبارزه میکند که پیش از
این در نخســتین مبارزه خود در چارچوب سازمانACB
روسیه موفق به شکست حریف استونیایی خود شده بود.
حریف شنبه شب علیاکبری  ۲۰پیروزی و یک مساوی و
 9باخت را در کارنامه خود دارد .دانیل اومیال نژوک مشهور
به خرس لهســتان در رده هفتم ســنگینوزنهای سازمان
ACBقرار دارد .گفتگوی امیر علیاکبری با فارس را در ادامه
میخوانید:
نظرت در مــورد دومین مبارزه ســخت و
نفسگیرت را بگو؟
واقعاً بازی سختی را پشت سر گذاشتم ،پیشبینی یک
مبارزه سخت را داشتم ،چون حریف من خیلی با تجربه
بود و تا به امروز ناکاوت نشده بود ،میدانستم بازی
سختی را دارم او خیلی خوب ما را آنالیز کرده بود
و بــا برنامه بــرای مبارزه با مــن آمده بود.
ما هم کم زحمت نکشیده بودیم و خیلی
خــوب او را آنالیز کرده بودیم .حریفم
واقعــا گردنکلفت بود و لقبش به
او میآمد .من تــاش کردم و
خوشــبختانه مقابل حریفم
نمایش خوبی داشتم.

گویا زمان مبارزه بعدی مشخص شده است؟
بازی بعدی اگر مصدومیتم خوب شــود با قهرمان همین سازمان
است که چند ماهی است با او کریخوانی داریم .باید ببینم که چه
میشــود ،انشاءاهلل اگر مصدومیتم رفع شود دو ماه دیگر به مصاف
این حریف خواهم رفت.
از حرکت ناجوانمردانه حریف لهستانی بگو؟
او خیلی به پای جلوی من ضربه وارد میکرد،
اصال برنامه داشــت برای پای جلوی من
و طوری به پای مــن ضربه میزد که از
کار بیفتد و موفق به شکست من شود
اما من تــا آخرین لحظه مقاومت کردم
و جنگیدم .خوشــبختانه او را توانستم
که شکســت دهم .ما در ســه راند 5
دقیقهای مبارزه کردیم ،مبارزهای که
واقعاً ســخت و نفسگیر بود .چون
حریفم قدرتمند بود  15دقیقه
مبارزه ســنگین انجام دادیم.
خوشحالم که به این پیروزی
دســت یافتهام و امیدوارم در
مبارزات بعدی به اهدافم برسم.
صحبت پایانی ...
به خاطر فشار زیادی که به من وارد شده بود
و آسیبدیدگی که برایم رخ داد ،ناچار شدم
پس از پایان مســابقه راهی بیمارستان شوم
و تا صبح در بیمارســتان بودم .خدا را شکر با
دعای خیر مردم پیروز از میدان خارج شدم و
امیدوارم این روند ادامه داشته باشد تا بتوانم
مردم کشورم را خوشحال کنم.

پیشنهاد با کیروش صحبت نکردم اما آقای خراطی مسئول تیم ملی با
کیروش درباره این مسئله صحبت کرده است .البته هنوز سرمربی تیم
ملی جوابی به ما نداده است .اصال با توجه به برنامهریزیهای تیم ملی
برای جام ملتهای آسیا ،برگزاری چنین دیداری در آن تاریخ منطقی
نیست .اگر بازیکنان تیم ملی بخواهند به آمریکا سفر کنند با اختالف
ســاعت زیادی روبرو میشوند و خیلی از وقت تیم ملی برای ریکاوری
صرف میشود .برای برگزاری چنین دیداری باید تیم ملی برای دو هفته
به آمریکا سفر کند.
یکی از انتقاداتی که به فدراســیون فوتبال شد این بود که
چرا خیلی سریع جواب این نامه را نداد تا از شائبههای احتمالی
جلوگیری شود؟
این مسئله به این خاطر بود که این قرارداد سرمربی تیم ملی نهایی نشده
بود و ما منتظر بودیم که پس از مشخص شدن سرمربی تیم ملی به این
نامهجوابدهیم.بهنظرشمامیتوانستیموقتیسرمربیتیمملیمشخص
نبود جواب پیشنهاد را بدهیم؟ من هدف خبرنگاری که این اسناد را منتشر
کرد نمیدانم .او باید بگوید که هدف او برای انتشار این اسناد سازنده بوده یا
به دنبال اهداف دیگری مثال به دنبال جنجال خبری بوده است.

آیا با فدراسیونهای کلمبیا و آرژانتین برای بررسی صحت و
سقم این پیشنهاد نامهنگاری کردید؟
مــا منتظر بودیم کیروش نظرش را بدهد .متاســفانه اجازه ندادند او
نظرش را بگوید .من نمیدانم هدف این خبرنگار برای انتشــار چنین
نامهای چه بوده است .به نظرم این کار دخالت در امور فدراسیون است.
او بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی ،سیاسی و شرایط فدراسیون
فوتبال این نامه را منتشر کرده است.
کیروش درباره این پیشــنهاد گفته بود که اگر برگزاری چنین بازی
دوستانهای صحت داشته باشــد حاضرم تا دبی با زانو بروم .شاید اگر
فدراسیون فوتبال زودتر به کیروش خبر میداد چنین واکنشی نشان
نمیداد.
کیروش تــازه آمده بود تا بازیهای دوســتانه را بررســی کند .آنها
نگذاشــتند که او کارش را انجام دهد .فکر کنم تنها در فوتبال چنین
حساسیتهایی وجود دارد.
آیا به جز این پیشنهاد ،پیشنهاد دیگری برای برگزاری دیدار
دوستانه به فدراسیون فوتبال آمده است؟
هنوز پیشنهاد خاصی نداشتهایم .فقط همین یک مورد بوده اما کیروش
در حال بررسی این موضوع اســت که با کدام کشورها بازی دوستانه
برگزار کنیم تا ما هم برای هماهنگیهای الزم اقدام کنیم.

آغاز سوپر لیگ والیبال ایران از ۲۵مهر

تاریخ قرعه کشی و آغاز سوپر لیگ و لیگ دسته
یک والیبال ایران مشخص شد.به گزارش مهر،
بر اساس اعالم سازمان لیگ والیبال ایران ،قرعه
کشــی رقابتهای ســوپر لیگ والیبال و لیگ
دســته یک روز  ۲مهرماه برگزار خواهد شــد.
همچنین بر اساس اعالم محمد حسین شفقی
سرپرست سازمان لیگ والیبال ایران سوپر لیگ

والیبال از روز چهارشــنبه  ۲۵مهرماه رســما
آغاز خواهد شد.شــفقی در ادامه اعالم کرد که
تیمهای حاضر در سوپر لیگ و لیگ دسته یک
تا تاریخ  ۲۶شــهریورماه فرصت دارند تا جهت
تسویه حساب با فدراسیون ،کادرفنی و بازیکنان
خود و همچنین پرداخت ورودیه مسابقات اقدام
کنند.

چهارملیپوشواترپلودرآستانهلژیونرشدن

چهــار ملیپوش تیــم واترپلو مــورد توجه
باشــگاههای اروپایــی قــرار گرفتهانــد .به
گزارش فــارس ،تیم ملی واترپلــوی ایران با
میانگین سنی حدود  21سال توانست بعد از
 4دهه ایران را در بازیهای آسیایی به مدال
ارزشــمند برنز برســاند.پس از این موفقیت
بــزرگ  4ملیپــوش تیم ایران مــورد توجه
باشــگاههایی در اروپا قــرار گرفتهاند .گفته
میشود  2بازیکن ایرانی مورد توجه یونانیها

و  2بازیکــن دیگــر مــورد توجــه صربها
قرار گرفتهانــد و احتمــال دارد فصل آینده
واترپلــوی ایران چهار لژیونر داشــته باشــد.
محسن رضوانی با تایید این خبر اظهار داشت:
اگر این اتفاق صورت بگیرد واقعاً عالی خواهد
شــد .امیدوارم روز به روز شــاهد پیشــرفت
بچههای خوب واترپلوی ایران باشیم و آنها را
در باالترین ســطح رقابتها ببینیم ،چراکه به
نظر من آنها لیاقت بهترینها را دارند.

وعدهپارسجنوبیکدامآخرهفتهعملیمیشود؟

فتحی:

برای اولین بار داور دیدار مردان شدم

داوربینالمللیفوتسالکشورمانگفت:بعداز3سالداوریبراینخستینبار
سرداور مسابقات مردان شدم.زری فتحی در گفتگو با فارس ،درباره شرایط
داوری و وضعیت خودش در زمین اظهار داشت :سه سال است که وارد
لیست بینالمللی شدهام و یک سالی است که در لیست الیت آسیا قرار
گرفتهام .نخستین بار به مسابقات المپیک شرق آسیا در مالزی رفتم و در
سمینار داوری هم در این کشور شرکت کردم که از ما تست بدنی گرفتند
تا به ما ابالغ بدهند.وی افزود :خوشبختانه توانستم تستهای خیلی خوبی
را پشت سر بگذارم و حتی موفق شدم که تست آقایان را هم پاس کنم و
رکوردار تست بدنی بانوان در آسیا شدم .بعد از آن ابالغ جام ملتهای آسیا
را به من دادند .زمانی که تیم ملی فوتسال بانوان ایران به فینال این رقابتها
صعود کرد ،قضاوت دیدار ردهبندی را به من و یک داور ژاپنی دادند .بعد از
آن،ابالغقضاوتازترکمنستانبهدستمرسیدکهبهدالیلشخصیردکردم.
در ادامه از فیفا برای قضاوت در مســابقات دانشــجویان جهان دعوت
شــدم که به قزاقستان رفتم .بعد از سه ســال داوری ،برای نخستینبار
سر داور بازی مردان شدم و دیدار آلمان و بالروس را قضاوت کردم.این داور
بینالمللی کشورمان در خصوص آینده کاریاش خاطرنشان کرد :فعال
ابالغی برای من نیامده است ،اما قرار است مسابقات فوتسال جام جهانی
بانوان برای نخستینبار در سال  ۲۰۲۰برگزار شود ،من هم خودم را برای
مسابقات آماده میکنم و هدفم را قضاوت در این رقابتها گذاشتهام ،البته
هنوز میزبان مسابقات مشخص نیست.فتحی در پاسخ به این سوال که
چرا بازخورد فعالیتهایش رسانهای نشده است ،عنوان کرد :خیلی دنبال
پخش اخبار نبودم و ارتباط رسانهای آنچنانی هم ندارم.وی درباره شرایط
فوتسال بانوان ایران عنوان کرد :در
ایران شرایط خیلی متفاوت شده
است .زمانی که ایران دو دوره پیاپی
قهرمان آسیا شد ،نگاهها تغییر کرد
و توجه به بانوان بیشتر شد ،حتی
یک مدرس داوری به ایران آمد که
خود نویسنده قوانین داوری است ،با
این شرایط امیدوارم که روند خوب
پیش برود.

تیم پارس جنوبی از درون به هم ریخته است و
اگر این بار وعدهها عملی نشود چه بسا در آستانه
جام حذفی اتفاق بدی بــرای این تیم رخ دهد.
به گزارش میزان ،در تیم پارس جنوبی همچنان
بیپولی حرف اول و آخــر را میزند .حال و روز
این روزهای پارس درست شبیه همان روزهای
سخت نفت تهران است .روزهای سخت با دایی
و منصوریــان که در نهایت منجر به نابودی این
تیم شــد.پارس جنوبی با پشتوانه شرکت ملی
نفت به لیــگ برتر صعود کرد ،ولی این حمایت
تنها نیم فصل دوام آورد .درســت زمانی که این
تیم جان گرفته بود و در چالشــی شــیرین با
پرسپولیس برای قهرمانی میجنگید یک مرتبه
نفتیها کرکــره را پایین کشــیدند و رضاییان
ماند و یک تیم طلبکار.پــارس جنوبی از درون
بهم ریخت و خیلی زود سیر نزولی به خود گرفت.
دعوای داخلی و اختالف بیــن مربی و بازیکن،
که از همین مشــکالت مالی نشات گرفته بود،
باعث شد خیلیها پارس جنوبی را ترک کنند.
از همان نیم فصل در تیمیکه تا آن لحظه اهل
عمل بود بازار وعده داغ شــد و تا امروز که این
تیم دومین حضور لیگ برتــری خود را تجربه
میکند ادامه دارد.همه ایــن وعدهها ،اما بالیی

ســر پارس جنوبی آورده است که نوید روزهای
خوبی نمیدهد .بازیکنان معترض شده و تارتار
یک روزی قهر کرد .اما در نهایت ،چون دستشان
به جایی بند نبود همه سکوت کردند تا بلکه اتفاق
تازهای رخ دهد.مصاحبههای فرماندار و امیدواری
رضاییان به بهبود شرایط مالی تنها عاملی است
که تا کنون این تیــم را از درون تخریب نکرده
است ،چرا که خبرها از داخل تیم خوش نیست و
چه بسا عاقبت نفت تهران را تداعی میکند.آنچه
امروز تمرینات پــارس جنوبی را برگزار میکند
نه خواست مربی و بازیکنان ،بلکه وعدههایی است
که میدهند .وعدهای که خبر از پرداخت پول و
کاغذ بازی تا پایان هفته دارد .پایان هفتهای که
از نیم فصل قبل تا کنون منتظر آمدنش هستند
و هنوز محقق نشده است.به خوبی میتوان تصور
کرد که اگر به این تیم پول نرســد به زودی به
خاط رهها میپیوندد .شاید به همین دلیل بود که
شرکت نفت قبل از شروع فصل با چند خریدار
برای فروش ایــن تیم مذاکره کرد .آن زمان هم
مسئوالن استانی با وعدههایی مانع فروش شدند
و گفتند هنوز اوضاع آنقدر بد نیســت که تیم را
بفروشیم .اما تا کنون اتفاقی رخ نداده که بتوان به
بقای این تیم با این وضع امیدوار بود.

