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وزیر ورزش و جوانان :

کارشناس فوتبال :

تصمیم  AFCکامال سیاسی ،غیرورزشی
و با بهانههای واهی است

دسیسه کشورهای عربی پشت تصمیم  AFCاست

یـک کارشـناس فوتبـال میگویـد
دسیسـه چنـد کشـور عربـی در پشـت
تصمیـم  AFCمبنـی بر میزبانـی ندادن
بـه تیمهـای ایرانـی در مسـابقات لیـگ
قهرمانـان آسـیا قابـل مشـاهده اسـت.
به گزارش ایسـنا ،فوتبـال ایران در چند
روز اخیـر درگیـر چالش بزرگی شـده و
بـا تصمیم کمیته مسـابقات فدارسـیون
فوتبـال آسـیا ،نماینـدگان تیمهـای
ایرانـی در مسـابقات لیـگ قهرمانـان
آسـیا نمیتواننـد از امتیـاز میزبانی خود
اسـتفاده کننـد و بایـد بازیهـای آنهـا
در کشـور ثالث برگزار شـود .این مسـاله
موجب شـد تـا واکنشهـای مختلفی را
بـه همـراه داشـته باشـد و کارشناسـان
و پیشکسـوتان فوتبـال ایران نسـبت به
ایـن مسـاله دیـدگاه خود را بیـان کنند.
در ایـن رابطه فـراز کمالوند ،کارشـناس
و مربـی فوتبـال در گفتوگـو بـا ایسـنا
دربـاره بحـث محرومیـت نماینـدگان
ایـران از میزبانـی برابـر رقیبـان در
لیـگ قهرمانـان آسـیا اظهـار کـرد :این
تصمیـم  AFCاز اسـاس غلـط اسـت.
مـن یک سـوال دارم .اگر مسـاله امنیت
ایـران باشـد ،کشـور مـا امنتر اسـت یا
عربسـتان کـه بـا یمـن درحـال جنـگ
اسـت؟ بـه نظر مـن چنیـن کاری کامال

بیمنطـق اسـت و بهتریـن تصمیـم این
اسـت کـه با تمـام وجود جلـوی تصمیم
 AFCبایسـتیم و جلـوی حـرف ناحق را
بگیر یم .
او ادامـه داد :بـه نظـر مـن دسیسـهای
بیـن چند کشـور عربـی وجـود دارد که
بـا ایـن کارهـا بـه فوتبـال مـا صدمهای
وارد شـود .اگـر همیـن روند ادامـه پیدا
کنـد ،ممکـن اسـت که  AFCبـازی تیم
ملـی را مقابـل بحریـن در کشـور ثالـث
برگـزار کنـد و فدراسـیون بایـد جلـوی
چنیـن اتفاقـی را بگیـرد.
کمالونـد در پاسـخ بـه این سـوال که آیا
تصمیـم کمیته مسـابقات کنفدراسـیون
فوتبال آسـیا را سیاسـی قلمداد میکند
یـا خیر؟ گفـت :بله این تصمیـم صد در
صد سیاسـی اسـت .کشـور ما در امنیت
کامـل قـرار دارد و نبایـد بـه خاطـر این
مسـاله از میزبانی محروم شـویم.
او دربـاره ایـن کـه شـرکت نکـردن در
لیـگ قهرمانـان آسـیا تبعاتـی بـرای
فوتبـال ایـران به همـراه خواهد داشـت
گفـت :این مسـاله مهم نیسـت .ما نباید
زیـر حـرف زور برویـم و بایـد جلـوی
حـرف ناحـق را بگیریـم .مگـر مـا از
سـال  ۶۰تـا  ۷۰از مسـابقات انصـراف
ندادیـم؟ االن هـم بایـد فکـر کنیـم که
این مسـاله مثـل آن دوران اسـت و باید
بـه دنبـال احقاق حقـوق خود باشـیم تا
جلـوی چنیـن مسـالهای را بگیریـم .در
ایـن راه هـم قطعا آقای تاج و کفاشـیان
میتواننـد کمکهـای الزم را انجـام
دهنـد .امیـدوارم ایـن اتفـاق در نهایـت
بـه نفـع مـا بـه پایان برسـد.

سرپرست انجمن پاراوزنهبرداری :

تشکیل تیم ملی پارا وزنهبرداری بانوان بعد از توکیو
سرپرسـت انجمـن پاراوزنهبـرداری
از تشـکیل تیـم ملـی وزنهبـرداری
زنـان معلـول بعـد از پارالمپیـک
 2020توکیـو خبـر داد و گفـت:
هدفگـذاری مـا از تشـکیل تیـم
ملـی وزنهبـرداری زنـان حضـور در
بازیهـای پاراآسـیایی  2022چیـن
اسـت.
محمدرضـا میرشـفیعی در گفت وگو
با ایسـنا ،پـس از برگزاری نخسـتین
دوره مسـابقات قهرمانـی کشـور
وزنهبـرداری بانـوان معلـول اظهـار
کـرد :نخسـتین دوره مسـابقات
قهرمانـی کشـور وزنهبـرداری بانوان
با حضور  87ورزشـکار از  19اسـتان
برگـزار شـد کـه اسـتقبال زنـان از
ایـن رشـته برخلاف تصـور قابـل
توجـه و راضیکننـده بـود.
وی دربـاره لبـاس زنـان وزنهبـردار و
ایـن کـه آیـا نوع پوشـش آنهـا برای
حضـور در مسـابقات مـورد تاییـد
اسـت یـا خیـر؟ گفـت :نـوع لبـاس
طراحـی شـده بـرای زنـان وزنهبردار
بـرای شـرکت در مسـابقات داخلـی
مـورد تاییـد اسـت و مشـکل خاصی
ندارد .اما برای شـرکت در مسـابقات
بـرون مـرزی بایـد مـورد تاییـد
کمیتـه بیـن المللـی پارالمپیـک
قـرار بگیـرد .بـه همیـن خاطـر قرار
اسـت مسـابقات بعـدی زنـان بـا

حضـور نماینـده  IPCبرگـزار شـود
تـا نـوع پوشـش آنهـا بـرای شـرکت
در تورنمنتهـای بـرون مـرزی نیـز
مـورد بررسـی قـرار بگیـرد و مجـوز
الزم را کسـب کنـد.
سرپرسـت انجمـن پارا وزنـه برداری
همچنیـن پیرامـون ایـن پرسـش
کـه تیـم ملـی وزنـه بـرداری زنـان
چـه زمانـی تشـکیل خواهـد شـد،
خاطرنشـان کـرد :بـا توجـه بـه
ایـن کـه نخسـتین دوره مسـابقات
قهرمانـی کشـور بانـوان را بـا هـدف
اسـتعدادیابی برگـزار کردیم تصمیم
داریـم نفـرات اول تـا سـوم ایـن
مسـابقات را در سـال آینـده بـه
اردوهـای تدارکاتـی دعـوت کنیـم
تـا پـس از بررسـی ایـن اسـتعدادها
و افزایـش رکوردهـا ،برترینهـا را
بـه تیم ملـی کـه بعـد از پارالمپیک
 2020توکیـو تشـکیل خواهد شـد،
دعـوت کنیـم.
میـر شـفیعی در پایـان اضافـه کرد:
هـدف گـذاری مـا از تشـکیل تیـم
ملـی بانـوان وزنـه بـردار حضـور در
بازیهـای پاراآسـیایی  2022چیـن
اسـت تـا همزمـان بـا اعـزام تیـم
مـردان بـه مسـابقات ،تیـم زنـان را
نیـز اعـزام کنیم تـا در بحـث امتیاز
تیمـی ،دیگـر لطمـهای بـه تیـم مـا
وارد نشـود.

سرمربی نارنجی پوشان :

پیروزی مقابل ورامین را
به مدیریت باشگاه سایپا تقدیم می کنم

سـرمربی نارنجـی پوشـان پـس از
پیـروزی مقابـل تیـم شـهرداری
ورامیـن گفـت :اگـر حمایـت هـای
مدیریت باشـگاه نبود نمی توانسـتیم
پیـروز شـویم.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،تیـم
والیبـال سـایپا موفـق شـد در دیـدار
معوقـه هفتـه ششـم مسـابقات،
نخسـتین باخـت تیـم شـهرداری
ورامیـن را رقـم بزنـد.
ناصر شـهنازی سـرمربی تیـم والیبال
سـایپا تهـران پـس از پیـروزی
مقابـل شـهرداری ورامیـن در جمـع
خبرنـگاران حاضـر شـد و گفـت:

قبـل از هـر چیـز ایـن پیـروزی را به
مدیریـت باشـگاه تبریـک مـی گویم.
اگـر حمایـت آنهـا نبـود در ایـن
بـازی پیـروز نمیشـدیم .کادر فنـی
و تمـام عوامـل دسـت بـه دسـت هم
دادنـد تـا ایـن پیـروزی بدسـت آمد.
همـه بازیکنـان امـروز عالـی بودنـد.
امیرحسـینی بازیگردانـی عالـی ای
انجـام داد .بازیکنـان بـا جـان و دل
بـازی کردنـد و موفـق شـدیم تیـم
ورامیـن تیم پرمهره لیگ را شکسـت
دهیـم.
وی در ادامـه درباره تعطیلی  ۵۰روزه
مسـابقات نیـز گفـت :ایـن تعطیالت
بسـیار سـخت بود .آماده نگه داشـتن
تیـم کار سـختی بـود امـا بازیکنـان،
خـود را در بهتریـن حالـت نـگاه
داشـتند .اگـر بازیکـن نخواهـد مربی
نمیتوانـد هیـچ کاری انجـام دهـد.
بازیکنـان فعـل خواسـتن را صـرف
کردنـد و مـا امـروز پیـروز شـدیم.

وزیـر ورزش و جوانـان تصمیم اخیرکنفدراسـیون فوتبال
آسـیا ( )AFCرا تصمیمـی کامال سیاسـی ،غیرورزشـی و
غیرفوتبالی دانسـت.
بـه گـزارش خانـه ملـت« ،مسـعود سـلطانیفر» پـس از
نشسـت اضطـراری فراکسـیون ورزش و جوانـان دربـاره
محرومیـت تیمهـای باشـگاهی ایـران از حـق میزبانـی
خـود در رقابتهـای لیـگ قهرمانـان آسـیا در جمـع
خبرنـگاران تصمیـم اخیـر  AFCرا یـک تصمیـم کاملا
سیاسـی ،غیرورزشـی و غیرفوتبالـی براسـاس بهانههـای
واهـی مبنـی بر نبـود امنیت در ایـران و نبـود امنیت در
مسـیرهای پـروازی منتهـی بـه ایـران دانسـت.
اطالعات  AFCبراساس دادههای
رسانههای معاند با ایران است
سـلطانیفر تصمیـم اخیـر  AFCرا براسـاس اطالعـات و
دادههـای رسـانههای معانـد با جمهـوری اسلامی ایران
خوانـد و آن را غیرواقعـی و ناعادالنـه برشـمرد و اضافـه
کـرد :ایـن تصمیـم بـدون توجـه بـه واقعیتهـای ایـران
اتخـاذ شـده در حالـی کـه همـه دنیـا میداننـد امـروز
ایـران از نظـم و ثبـات کامـل برخـوردار اسـت.
سرپرسـت فدراسـیون فوتبـال با اشـاره بـه پیگیـری قانونی
محرومیـت میزبانـی تیمهـای ایرانـی از مسـابقات لیـگ
قهرمانـان آسـیا گفـت :تحـت هیـچ شـرایطی حاضـر بـه
پذیـرش ایـن حکـم سیاسـی و غیـر فوتبالی و قبـول کردن
بـازی در کشـور ثالـث نیسـتیم.
حیـدر بهاروند پـس از مجمع انتخابات هیات فوتبال اسـتان
گلسـتان اظهـار داشـت :مدیـران تیم هـای ایرانـی حاضر در
جـام باشـگاههای آسـیا بـا یکدیگـر متحـد شـده و مخالفت
خـود بـا ایـن حکـم را بـه کنفدراسـیون فوتبال آسـیا اعالم
کردنـد .وی گفـت :مردم ایـران خواهان میزبانـی از تیم های
باشـگاهی کشـورهای دیگـر هسـتند و حکـم غیرفوتبالـی و
سیاسـی ای اف سـی را توهیـن بـه امن ترین کشـور منطقه
دانسـته و از مدیـران فوتبـال مـی خواهند زیر بـار آن نروند.
سرپرسـت فدراسـیون فوتبـال ادامـه داد :در حالـی کـه
کشـورهایی ماننـد عربسـتان ،امـارات و فرانسـه در سـال
هـای اخیـر همـواره شـاهد چالش هـای نظامـی و تظاهرات
گسـترده داخلـی هسـتند ،هیـچ گاه بـا ایـن گونـه حکم ها
تهدیـد نشـدند.
بهارونـد اظهـار امیـدواری کـرد کـه ایـن مشـکل بـه شـکل
مسـالمت آمیـز و بـه نفـع فوتبـال ایران به سـرانجام برسـد
کـه یقینـا سـود آن با توجـه به کیفیت بـاالی فوتبـال ایران
و انبـوه هـواداران آن ،در نهایت نصیب کنفدراسـیون فوتبال

وزیـر ورزش و جوانـان بـا یـادآوری اینکـه  ۹۹درصـد
تجمعات دو هفته گذشـته در کشـور در جهت حمایت از
ارزشهـای نظام جمهوری اسلامی ایران ،دسـتاوردهای
آن و حمایـت از حاکمیـت جمهوری اسلامی ایران بوده
اسـت ،افـزود :شـاه بیـت ایـن تجمعـات نیـز در مراسـم
تشـییع پیکـر سـردار شـهید اسلام سـپهبد حاج قاسـم
سـلیمانی نمـود پیـدا کرد.
وی یـادآور شـد :همـه بایـد بداننـد کـه ما امنیـت کامل
در سراسـر کشـور را تامیـن مـی کنیـم و از سـوی دیگر
نیـز خطـوط هوایـی جمهوری اسلامی ایران نیـز امنیت
کامل دارد.
آسمان ایران کامال امن است
عضـو کابینـه دولـت دوازدهم با اشـاره به خطای انسـانی
صـورت گرفتـه در سـقوط هواپیمـای اوکراینـی گفـت:
ایـن اشـتباه کـه توسـط اپراتـور نیـروی پدافنـد صـورت
گرفـت ،نیـز اتفـاق تلخـی بـود کـه ممکـن اسـت در هر
کشـوری رخ دهـد کـه این مسـاله دلیـل بر نبـود امنیت
در آسـمان ایـران نمیشـود.
سـلطانیفر بـا بیـان اینکـه حتـی در همـان روز سـقوط
هواپیمـای اوکراینـی دههـا پـرواز دیگر در آسـمان ایران
توسـط شـرکتهای بینالمللـی بـه اقصـی نقـاط دنیـا
صـورت گرفـت ،افـزود :امـروز صدهـا پـرواز داخلـی نیـز

بازی در کشور ثالث را نمیپذیریم

آسـیا خواهد شـد.
سرپرسـت فدراسـیون فوتبـال در خصوص انتخاب سـرمربی
تیـم ملـی نیـز گفـت :حداکثـر تـا هفتـه آینـده و از بیـن
گزینههـای داخلـی و خارجـی ،سـرمربی ایـران معرفـی
خواهـد شـد و تمـام گزینـه هـای مـورد نظـر بـرای کسـب
ایـن کرسـی از بخـت یکسـانی برخوردارنـد .وی در پاسـخ
بـه سـوالی در مـورد احتمـال انتخـاب علـی دایـی بـرای
ایـن مسـوولیت گفـت کـه وی هـم ماننـد بقیـه گزینـه هـا
شـانس برابـری بـرای نشسـتن روی نیمکـت سـرمربیگری

ایران از  AFCبه دادگاه عالی ورزش شکایت کند
قطـر ،سـوریه و عـراق برگـزار کـرده و از ناظـران بینالمللی
بیطـرف بـرای بررسـی وضعیـت کشـورمان در برگـزاری
مسـابقات فوتبـال دعـوت کنیم.
سلب میزبانی ایران مغایر با
ارزشهای جنبش المپیک است
جعفـرزاده ایمنآبـادی بـا بیـان اینکـه یکـی از راهکارهـای
پیشبینـی شـده در جلسـه امـروز فراکسـیون ورزش مکاتبه
مسـتقیم رییـس کمیتـه المپیـک کشـور بـا کنفدراسـیون
آسـیا ،فیفـا و کمیتـه بینالمللـی المپیـک و اشـاره بـه
اساسـنامه کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا اسـت ،تصریـح کـرد:
محرومیـت ایـران از میزبانـی لیـگ قهرمانان آسـیا مغایر بند
 ۷۲ایـن اساسـنامه بـوده و همچنیـن مغایـر بـا ارزشهـای
جنبـش المپیک اسـت .وی افـزود :از طرفـی مهمترین نقش
کمیتـه بینالمللـی المپیـک مقابله با اسـتفاده نابجا از ورزش
و ترویـج صلـح اسـت در حالی که تصمیم اخیر کنفدراسـیون
آسـیا دربـاره محرومیـت ایـران از میزبانـی در لیـگ قهرمانی

آغاز مسابقات بینالمللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی در بجنورد
سـومین دوره مسـابقات بینالمللـی ورزشهـای
زورخانـهای و کشـتی پهلوانـی ،روز دوشـنبه بـا حضـور
 ۱۰۰ورزشـکار از  ۲۰کشـور جهـان در بجنـورد ،مرکـز
اسـتان خراسـان شـمالی آغـاز شـد.
سرپرسـت فنـی ایـن دوره از مسـابقات به خبرنـگار ایرنا
گفـت :رقابـت هـای بخـش تیمـی ورزش هـای زورخانه
ای ایـن دوره از مسـابقات صبـح امـروز در محـل سـالن
ورزشـی سـالوک دانشـگاه بجنـورد آغاز شـد.
الیـاس امیرآبـادی افـزود :تا کنـون تیم هـای بنگالدش،
جمهـوری آذربایجـان ،افغانسـتان و اوگاندا بـر روی گود
حاضـر شـده و به اجـرای حـرکات زورخانـه ای پرداخته

انـد و هـم اینـک نیـز تیم ایـران در حال اجـرای حرکات
تیمـی زورخانه ای اسـت.
امیرآبـادی خاطرنشـان کـرد :بـه صـورت همزمـان
مسـابقات سـنگ گیـری نیـز امـروز توسـط ورزشـکاران
زورخانـه ای بـه اجـرا درخواهـد آمـد.
وی خاطرنشـان کـرد :بعدازظهـر امـروز نیـز ادامـه
مسـابقات مهـارت های فـردی و تیمی زورخانـه ای و در
نهایـت سـکوی رشـته تیمـی برگـزار خواهـد شـد.
لهسـتان ،اسـتونی ،ترکیـه ،قبـرس ،مجارسـتان ،کـره
جنوبـی ،اوکرایـن ،آذربایجـان ،بنـگالدش ،هندوسـتان،
اندونـزی ،قزاقسـتان ،تاجیکسـتان ،ازبکسـتان ،عـراق،

مربی سازنده دوومیدانی:

نتایج جام فجر جز در چند ماده تاسفبار بود
روح اهلل گلسـتانی جـم معتقد اسـت کـه دوومیدانـی ایران در
حـال حاضـر شـرایط خوبی نـدارد و انگیـزه ها برای سـاختن
ورزشـکار از بیـن رفته اسـت .مربـی و پیشکسـوت دوومیدانی
در گفتوگـو بـا ایسـنا در مورد وضعیت این رشـته در آسـتانه
مسـابقات قهرمانـی آسـیا و قهرمانـی جهـان بیـان کـرد :بـر
خلاف شـعارهایی کـه در چنـد سـال اخیـر مبنـی بـر تزریق
پـول و جذب اسپانسـر شـنیدم امـا دوومیدانی شـرایط خوبی
نـدارد .وقتـی از ورزشـکار و مربـی حمایت نمیشـود و شـرط
حمایـت مـدالآوری اسـت ضمـن توقـف قهرمـان پـروری،

انگیزههـای سـازندگی هـم از بیـن مـیرود .او در ایـن مـورد
افـزود :تمـام مزایایـم در تهـران را کنـار گذاشـتم و  ۶مـاه
بـه مراغـه رفتـم ،در ایـن مـدت پنـج نوجـوان ملی پـوش را
تربیـت کـردم امـا یـک ریـال هم بـه مـن ندانـد .سـوالم این
اسـت کـه چه کسـی بایـد خانـواده یـک مربـی را اداره کند؟
گلسـتانی جـم بـا بیـان اینکـه وقتـی از مربـی و ورزشـکار
حمایـت نمیشـود انگیزه قهرمان پـروری هم از بیـن میرود،
تاکیـد کـرد :پـس در ایـن شـرایط ما فقـط خروجی داشـتیم
امـا تعـداد ورودیهایمـان بسـیار کـم بـوده اسـت .گاهـی به

از مواضع درست باشگاههای فوتبال حمایت میکنیم
رییـس مجلس شـورای اسلامی گفت:
مواضع درسـت باشـگاهها ،فدراسیون و
مدیران باشـگاههای فوتبـال ایران برای
حفـظ حقـوق ورزش،جوانـان و فوتبال
کشـور مـورد حمایت مجلس اسـت.
بـه گـزارش اداره اخبـار و رسـانه هـای
گروهـی مجلـس« ،علـی الریجانی» در
دیـدار وزیـر ورزش و جوانـان با اشـاره
بـه ایـن کـه ایـران کشـوری امـن و
مقتـدر اسـت و نبایـد حقوق هـواداران
ورزش و فوتبـال در آن نادیـده گرفتـه
شـود ،گفـت :انتظـار داریـم رفتـار
مجامـع بیـن المللی ،جهانی و آسـیایی
نسـبت بـه ورزش و فوتبـال ایـران بـی
طرفانـه و مطابـق منشـورهای بیـن
المللـی باشـد.
رییـس مجلـس شـورای اسلامی در
ایـن دیـدار گفـت :تیمهـای محبـوب
و پرطرفـدار ایرانـی در آسـیا و جهـان
مـورد توجـه هسـتند و نـام ایـران در
هـر کجـا بـرای آن مجموعـه ،اعتباری
بـزرگ اسـت  .وی با اشـاره به مسـایل
اخیـر مربـوط بـه باشـگاههای کشـور

از سـوی کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا
گفـت :مواضـع درسـت باشـگاهها،
فدراسـیون و مدیـران باشـگاههای
فوتبـال ایـران بـرای حفـظ حقـوق
ورزش ،جوانـان و فوتبـال کشـور مورد
حمایت مجلس شـورای اسلامی است
و امیـدوارم بـا تدابیر و اقدامـات قانونی
و بـا حفـظ منافـع ملی ،مشـکل پیش
آمـده به سـرعت حـل شـود .وی ادامه
داد :انتظـار داریـم رفتـار مجامـع بیـن
المللـی ،جهانـی و آسـیایی نسـبت بـه
ورزش و فوتبـال ایـران بیطرفانـه و
مطابـق منشـورهای بین المللی باشـد.
رییـس مجلـس تاکیـد کـرد  :ایـران
کشـوری امـن و مقتـدر اسـت و نبایـد
حقـوق هـواداران ورزش و فوتبـال در
آن نادیـده گرفتـه شـود.

سرمربی تیم والیبال کاله :

سرپرست فدراسیون فوتبال :

عضو فراکسیون ورزش مجلس :

عضو فراکسـیون ورزش مجلس محرومیـت ایران از میزبانی
در لیگ قهرمانان آسـیا را تصمیمی کامال سیاسـی دانسـت
و گفـت :بایـد از کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا ( )AFCبـه
دادگاه عالـی ورزش ( )CASوابسـته بـه کمیتـه بینالمللـی
المپیـک شـکایت کنیم.
بـه گـزارش خانه ملـت« ،غالمعلـی جعفـرزاده ایمنآبادی»
روز یکشـنبه در تشـریح جلسـه فراکسـیون ورزش مجلـس
شـورای اسلامی بـا حضـور «مسـعود سـلطانیفر» وزیـر
ورزش و جوانـان دربـاره محرومیـت تیمهـای فوتبـال
ایرانـی از میزبانـی لیـگ قهرمانـان آسـیا ،اظهار داشـت :در
ایـن جلسـه راهکارهـای بسـیار خوبـی بـرای جلوگیـری از
محرومیـت میزبانـی ایـران مطـرح و بررسـی شـد.
عضو فراکسـیون ورزش مجلس شـورای اسلامی بیان کرد:
ابتـدا اینکـه مسـئوالن دولتـی بایـد از ورود بـه این مسـاله
اجتنـاب کننـد ،سـپس بـرای نشـان دادن امنیـت داخلـی
کشـور ،مسـابقات دوسـتانهای با کشـورهای همسـایه چون

بـا امنیـت کامل در آسـمان ایـران در حال انجام اسـت و
اخبـار و اطالعـات نادرسـت نبایـد مبنـای تصمیم گیری
بـرای نهـاد معتبـری مانند  AFCباشـد.
وی خاطرنشـان کـرد ۴ :روز پیـش از اعلام ایـن تصمیم
از سـوی  ، AFCآنهـا نامـهای را بـه فدراسـیون فوتبـال
دربـاره تامیـن امنیـت مسـابقات لیـگ قهرمانـان آسـیا
ارسـال کردنـد کـه ایـن نامـه از طریـق وزارت ورزش به
عنـوان نماینـده دولـت ظـرف مـدت یک سـاعت پاسـخ
داده شـد.
وزیـر ورزش و جوانـان اضافـه کـرد :حتـی روز جمعه ۲۷
دی مـاه نیـز کـه نامـه محرومیـت بـه دسـت ما رسـید،
بالفاصلـه نامـه ریاسـت سـازمان هواپیمایـی کشـور بـه
 AFCارسـال شـد کـه در ایـن نامـه نیـز قیـد شـده بود،
خطـوط هوایـی ایـران از امنیـت کامـل برخوردار اسـت.
سـلطانیفر تصریـح کـرد :کمیتـه اجرایـی  AFCکـه ۲۴
عضـو دارد و یکـی از آنهـا مهـدی تـاج نماینده ایـران در
آن اسـت ،صورتجلسـه ای را در این رابطه بدون تشـکیل
جلسـه بـه صـورت دسـت بـه دسـت در حـال تدویـن
کـردن اسـت کـه در ایـن زمینـه نماینـده ایـران مراتـب
اعتـراض خـود را بـه رئیـس کمیتـه اجرایـی و رئیـس
کمیتـه مسـابقات  AFCاعلام کـرده کـه هنـوز ایـن
تصمیـم جمـع بنـدی نشـده اسـت.

رییس مجلس شورای اسالمی :

تیـم ملـی فوتبـال ایـران دارد .کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا
در  ۲۷دی مـاه بـه فدراسـیون فوتبـال ایـران اعلام کرد که
تیمهـای ایرانـی حاضـر در لیـگ قهرمانـان آسـیا  ۲۰۲۰از
میزبانـی محـروم هسـتند .در اعتـراض بـه ایـن تصمیـم
مدیـران پرسـپولیس ،سـپاهان ،اسـتقالل و شـهرخودرو هم
تصمیـم گرفتنـد در صورت پافشـاری  AFCاز ایـن رقابتها
کنارهگیـری کننـد .در مجمـع انتخابـات هیـات فوتبـال
اسـتان گلسـتان ،قاسـم کوهسـتانی بـا  ۱۵رای بـه عنـوان
رییـس جدیـد ایـن هیـات انتخـاب شـد.
آسـیا کاملا سیاسـی بـوده و مسـابقات آسـیایی را از یـک
کشـور پرتماشـاگر محـروم میکنـد .از سـوی دیگـر فلسـفه
برگـزاری ایـن بازیها حضور تماشـاگر در ورزشـگاهها اسـت.
میزبانی ایران از  ۲۵کشور در جام جهانی کشتی
تضمینی برای امنیت ایران است
جعفـرزاده ایمنآبـادی اظهـار کـرد :در ایـن مکاتبـه باید به
برگـزاری مسـابقات بینالمللی ورزشـی روزهـای اخیر و در
آینـده کشـور همچون میزبانـی ایـران از کاروانهای ورزش
 ۲۵کشـور دنیـا در جـام جهانـی کشـتی در روزهـای  ۳الی
 ۴بهمنمـاه در شـیراز اشـاره شـود .از طرفـی بایـد اعلام
کنیـم کـه مسـابقات مهمی بـه میزبانی کشـورهای بحرین،
عربسـتان ،عـراق سـوریه بهرغـم شـرایط ناامنـی در حـال
برگزاری اسـت.
ایران از کنفدراسیون آسیا به دادگاه  CASشکایت کند
عضـو فراکسـیون ورزش مجلـس ادامـه داد :در این جلسـه
مقـرر شـد ایران شـکایتی از کنفدراسـیون آسـیا بـه دادگاه
 casوابسـته بـه کمیتـه بینالمللی المپیک مبنـی بر اینکه
برخـی دولتهـای منطقـه در اتخـاذ تصمیمـات مغایـر بـا
بندهـای مربـوط بـه صلـح و نـوع دوسـتی در اساسـنامه،
دخالـت میکننـد.
افغانسـتان ،تانزانیـا ،اوگانـدا ،زیمبـاوه و کامـرون
کشـورهایی هسـتند که در این مسـابقات شـرکت کننده
دارنـد.
ایـن ورزشـکاران در رشـته هـای مختلف سـنگ ،کباده،
میـل سـنگین ،میـل بـازی ،چـرخ چمنـی و چـرخ تـک
نفـره ورزش هـای زورخانـه ای و نیـز کشـتی پهلوانـی با
هـم بـه رقابـت خواهنـد پرداخت.
مسـابقات کشـتی پهلوانـی و مهـارت های فـردی و ادامه
مسـابقات در رشـته کشـتی پهلوانـی و مهـارت هـای
فـردی و سـکوی مهـارت های فـردی نیـز اول بهمن ماه
و مسـابقات کشـتی پهلوانـی و فینال کشـتی و اختتامیه
سـکوی کشـتی پهلوانـی و آییـن اختتامیه مسـابقات نیز
دوم بهمـن مـاه برگـزار می شـود.
مـدال آوری نوجوانـان و جوانـان در آسـیا اشـاره میکننـد
امـا آنقـدر مطـرح نیسـتند کـه با کسـب پنـج مـدال از ۱۴۰
مـدال بگوییـم ،پیشـرفت داشـتیم .دوومیدانـی حـدود ۱۴۸
مـدال دارد امـا مـا چند مدال کسـب میکنیم؟ بـرای قهرمان
پـروری بایـد  ۱۰۰نفـر را آمـوزش بدهیـم تـا بعـد از پنـج تـا
شـش سـال چنـد نفرشـان نتیجـه بدهنـد .او بـر اسـتفاده از
مربیـان بـا تجربه تاکید کـرد و گفت :باید برنامه اسـتعدادیابی
داشـته باشـیم تـا مربیـان خبـره و پایـه کار سـازندگی انجام
بدهنـد .امثـال دکتـر سـجادیها زیـاد هسـتند ،نبایـد آنها را
کنـار بگذاریـم و ورزشـکاری کـه یـک شـبه ورزش را کنـار
گذاشـته را بـرای تصمیمگیـری بـه سـازمان تیـم هـای ملـی
ببریـم چـون در حالـت طبیعـی  ۲۰سـال طـول میکشـد تـا
کسـی بـه ایـن جایگاه برسـد همانطور کـه برای ما زمـان برد.

در امتیازهای حساس دچار اشتباه شدیم
بازی تماشاگر پسندی شد

سـرمربی تیـم والیبـال کالـه پـس از
شکسـت دادن تیـم پیـکان گفـت :بـا
اعمـال تغییرات در سـت سـوم موفق
شـدیم بـازی را به سـود خـود خاتمه
دهیم.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،تیـم
والیبـال کالـه در دیـدار معوقـه هفته
ششـم رقابتهـای لیـگ برتـر موفـق
شـد تیـم رده دومـی پیـکان را
شکسـت دهـد.
بهـروز عطایـی در گفتگـو بـا خبرنگار
مهـر پـس از پیـروزی مقابـل تیـم
پیـکان گفـت :پیـش بینـی بـازی
سـختی مقابـل تیـم دوم جـدول را
داشـتیم .پیـکان چهار ملـی پوش در
اختیـار دارد و همیـن کار را بـرای هر
تیمـی سـخت مـی کنـد .هـر دو تیم
اطالعـات خوبی از یکدیگر داشـتند و
شناسـایی خوبی صـورت گرفتـه بود.
سـرمربی تیـم والیبال کالـه ادامه داد:
در دو سـت اول و دوم در امتیازهـای
حسـاس بازیکنـان دچـار اشـتباه
شـدند و جریـان بازی به سـود پیکان
رقم خورد اما در سـت سـوم بـا ایجاد
تغییـرات موفـق شـدیم تمرکـز را بـه

تیـم بازگردانیـم و بـازی را در کنترل
خـود در آوردیم.
وی افـزود :بازی قابل قبولی از سـوی
هـر دو تیـم انجـام شـد و در نهایـت
نتیجـه را بـه سـود خـود رقـم زدیـم.
بـازی تماشـاگر پسـندی بـود و هـر
کـس کـه در سـالن حضور داشـت از
تماشـای آن لـذت بـرد.
عطایـی دربـاره تعطیلـی  ۵۰روزه
لیـگ نیـز گفـت :قطعـاً ایـن تعطیلی
بـر روی تیـم هـای کـه ملـی پوشـان
زیـادی داشـتند تاثیـر گـذار تـر بود.
بـه هرحال پـای منافع ملـی در میان
بـود و الویـت فدراسـیون تیـم ملـی
بودف خوشـحالیم کـه درنهایت منجر
بـه صعـود تیم ملی بـه المپیک شـد.
تصمیـم بـا موافقـت تمـام باشـگاه ها
گرفتـه شـد و فکـر نمـی کنـم تیمی
دچار مشـکل شـده باشـد.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه :

منع بکارگیری بازیکنان تازه جذب شده نظر مربیان بود
سـرمربی تیم والیبال شـهرداری ارومیه
گفـت :در اجـرای قانون منـع بکارگیری
بازیکنـان تـازه جـذب شـده سـازمان
لیـگ مقصـر نیسـت ،چـون ایـن قانون
بـا نظـر مربیـان تصویب شـد.
اکبـری :منـع بکارگیـری بازیکنـان تازه
جـذب شـده نظـر مربیـان بود
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس ،پیمـان
اکبـری پـس از کسـب پیـروزی  3بـر
صفـر تیمـش مقابـل شـهداب یـزد
درمـورد ایـن مسـابقه اظهـار داشـت:
بـا توجـه بـه  2باخـت خانگـی تیـم
شـهرداری ارومیـه ،بـرای بازسـازی
روحیـه تیـم بـه بـرد ایـن بـازی کـه
میزبـان هـم بودیـم ،نیاز مبرم داشـتیم.
وی ادامـه داد :بیشـک ایـن بـرد تاثیـر
بـه سـزایی در اعتماد به نفـس بازیکنان
خواهـد داشـت .خوشـبختانه بـا حضـور
و حمایـت هـواداران توانسـتیم تیـم
شـهداب یـزد را در یـک بازی منسـجم

شکسـت دهیم.
سـرمربی تیم والیبال شـهرداری ارومیه
بـا بیان اینکـه اعتقاد دارم ایـن عملکرد
واقعـی تیممـا ن نیسـت ،ادامـه داد:
مطمئنـم روز بـه روز و بـازی بـه بـازی
شـرایط تیممـان بهتـر از ایـن خواهـد
بـود .اکبـری در خصوص قانون سـازمان
لیـگ کـه مانـع از بکارگیـری بازیکنـان
تـازه جـذب شـده را شـامل میشـود،
خاطرنشـان کـرد :متاسـفانه نحـوه
بکارگیـری بازیکنـان جذب شـده جدید
تیمهـا مـورد تاییـد مربیـان تیمهـا در
جلسـه پیش از شـروع لیگ قـرار گرفته
اسـت و بـه نظـرم سـازمان لیـگ مقصر
نیسـت ،چـون تصمیـم اتخـاذ شـده
حاصـل تصمیـم خـود مربیـان در آن
جلسـه بود! طبـق قانـون ،نقلوانتقاالت
کـه صـورت میگیـرد ،بازیکـن بایـد در
اختیـار تیم باشـد و بتواند بـرای تیمش
بـازی کند.

رئیس اسبق دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال :

داوران خارجی هرگز نمیگویند به ایران نمیرویم
رئیـس اسـبق دپارتمـان داوری
فدراسـیون فوتبـال گفـت :داوران
خارجـی هرگـز نمیگوینـد کـه مـا بـه
ایـران نمیرویـم و این یـک بهانهجویی
از سـوی  AFCاسـت.
داود رفعتـی در گفتوگـو بـا خبرنـگار
ورزشـی خبرگـزاری فـارس ،در
مـورد ادعـای مطـرح شـده از سـوی
کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا مبنـی
براینکـه داوران خارجـی اعلام کردهاند
حاضـر بـه قضـاوت در ایـران نیسـتند،
اظهـار داشـت :به نظـر من ً
اصلا چنین
چیـزی صحـت نـدارد .یعنـی  AFCاز

تمـام داوران شـاغل در لیـگ قهرمانـان
آسـیا نظرخواهـی کرده که آیـا حاضرید
بـه ایـران برویـد یـا نـه و آنهـا نیـز نظر
اصلا چنیـن چیـزی
منفـی دادهانـد؟! ً
امـکان نـدارد.
وی افـزود :سـالها در لیـگ قهرمانـان
آسـیا قضـاوت کـردهام .در بحبوحـه
جنـگ سـوریه در سـال  2012نیـز بـه
مـا ابلاغ داوری در ایـن کشـور دادند و
مـا هـم رفتیـم .حتـی در جریـان جنگ
افغانسـتان در روز المپیـک بـه مـا ابالغ
داوری در ایـن کشـور را دادنـد و همـه
داوران آمدنـد.

