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درگذشت مربی تیم ملی فوتبال هفت نفره 
پارالمپیک لندن  

مربی  جانعلــی،  احمد 
تیم ملی فوتبال هفت نفره 
درگذشت. درگذشت مربی 
تیم ملی فوتبال هفت نفره 
پارالمپیــک لندنبه گزارش 
و ســیما؛  خبرگزاری صدا 
احمد جانعلی در بازی های 
پارالمپیــک لندن ۲۰۱۲ و 
ریــو ۲۰۱۶ به عنوان مربی 
در کنار ملی پوشــان تیم فوتبال هفت نفره حضور داشت. گروه ورزشی روزنامه 
مردم ساالری ضمن تســلیت، برای آن مرحوم طلب آمرزش و برای بازماندگان 

آرزوی صبر و شکیبایی دارد.

رضایت وزارت ورزش از فدراسیون ووشو  
ورزش  توســعه  معاون 
وزارت  حرفه ای  و  قهرمانی 
ورزش در مجمــع عمومی 
شرایط  ووشــو  فدراسیون 
این فدراســیون را مطلوب 
ارزیابــی کرد. بــه نقل از 
مجمع  ووشو،  فدراســیون 
سالیانه و عمومی فدراسیون 
به ریاســت مهدی علی نژاد 
معــاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفــه ای وزارت ورزش و جوانان و با حضور 
کیکاووس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک، به صورت وبینار در سالن استاد 
فارســی آکادمی ملی المپیک برگزار شد. در این مجمع که امیر صدیقی رئیس 
فدراسیون و دیگر مسئوالن فدراسیون ووشو با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
حضور داشتند، روسای هیئت های استانی به صورت برخط در آن شرکت کرده و 
نقطه نظرات خود را عنوان کردند. در این مجمع گزارش های مربوط به حسابرسی 
مالی، عملکرد فدراسیون و بازرس قانونی مورد بررسی قرار گرفت و از سوی اعضا 
تایید شد. همچنین تقویم فدراسیون بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. علی نژاد 
معاون وزیر ورزش وضعیت ووشــو را با توجه به گزارش های حسابرس و بازرس 
فدراسیون مطلوب اعالم کرد و گفت: ووشو و کوراش می توانند یک اتفاق تاریخی 
را در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ رقم بزنند و نتایج خوبی کسب کنند. وی افزود: در 
هیچ مجمعی شاهد چنین هماهنگی بین اعضا، گزارش مالی مناسب و اقدامات 
مفید و روبه جلویی نبوده  ایم. فدراسیون ووشو در مسیر بسیار خوبی قرار دارد و 

قطعا شاهد اخبار خوبی از این رشته در آینده نزدیک خواهیم بود.

انتصاب سه عضو هیات رئیسه 
فدراسیون پزشکی ورزشی  

به نقــل از پایگاه خبری 
ورزشی  پزشــکی  تحلیلی 
ایران، مســعود سلطانی فر 
وزیــر ورزش و جوانــان به 
اســتناد بند ۶ ماده هشت 
فدراسیون های  اساســنامه 
طی  آماتــوری،  ورزشــی 
جداگانــه  ابالغ هــای 
سیدمحمد پاک مهر، رشید 
حیدری مقدم و امین نوروزی را به عنوان اعضای جدید هیئت رئیسه فدراسیون 
پزشکی ورزشی منصوب کرد. سیدمحمد پاک مهر نماینده کنونی مردم بجنورد 
و نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی است. وی 
سابقه فرمانداری و ریاست شــورای اسالمی شهر بجنورد و سه دوره سکانداری 
هیات پزشــکی ورزشی استان خراسان شمالی را در کارنامه مدیریتی خود دارد. 
رشید حیدری مقدم عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی، درمانی همدان اســت که در حال حاضر ریاست این دانشگاه را نیز 

برعهده دارد. 
وی از صاحب نظران و پیشکسوتان عرصه ورزش و پزشکی ورزشی است که 
ســال ها سابقه ریاست بر هیئت پزشکی ورزشی استان های ایالم و همدان را در 
کارنامه مدیریتی خود دارد. امین نوروزی از پیشکســوتان و کارشناسان عرصه 
پزشکی ورزشی کشور است که ســابقه سال ها فعالیت در تیم های ملی فوتبال 
و معاونت پزشــکی باشگاه استقالل را در کارنامه کاری خود دارد. وی همچنین 
ســابقه عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون پزشکی ورزشی و مسئولیت کمیته 

توانبخشی این فدراسیون را نیز در کارنامه مدیریتی خود دارا است.

پیش بینی سایت عربی از گروه مرگ در قاره آسیا
سایت عربی بعد از نهایی 
شــدن صعــود ۱۲ تیم به 
جام  انتخابی  نهایی  مرحله 
جهانی به پیش بینی گروه 
مرگ پرداخــت.  به نقل از 
ســایت عربی کوره، مرحله 
ما قبل نهایی انتخابی جام 
جهانی ۲۰۲۲ در قاره اسیا 
به پایان رسید و تکلیف ۱۲ 
تیم صعود کرده به مرحله نهایی انتخابی مشخص شد. تیم های ایران، ژاپن، کره 
جنوبی، استرالیا، عراق، عربستان، امارات، چین، ویتنام، سوریه، لبنان و عمان به 

دور بعد راه پیدا کردند. 
به این ترتیب ایران و ژاپن در ســید یک، کره جنوبی و اســترالیا در سید ۲، 
عراق و عربســتان در سید 3، امارات و چین در سید 4، عمان و سوریه در سید 
۵ و لبنان و ویتنام در ســید ۶ قرار خواهند گرفت و قرار است که این تیم ها در 
دو گروه ۶ تیمی روز ســوم تیر ماه قرعه کشی شوند. سایت عربی کوره از گروه 
مرگ سخن به میان آورد تا جایکه نوشت: کره جنوبی و ژاپن که معموال از قاره 
آسیا به جام جهانی صعود می کنند احتمال دارد که با هم همگروه شوند چرا که 
کره جنوبی در ســید ۲ است این درحالی است که ژاپن در سید یک قرار دارد و 
شــاید این باعث شود تا یکی از دو تیم راهی جام جهانی نشود. تیم های سوریه، 
چین و ویتنام در سال های اخیر پیشرفت زیادی داشته اند و می توانند برای همه 

قدرت ها دردسرساز شوند.
این ســایت عربی از قرار گرفتن ژاپن، کره جنوبی، عربستان، چین، سوریه و 
ویتنــام  در یک گروه به عنوان گروه مرگ یاد کرد. در این صورت در دیگر گروه 
هم ایران، استرالیا، امارات، عراق، عمان و لبنان قرار خواهند گرفت که البته این 
گروه هم ســخت است. از هر گروه دو تیم به صورت مستقیم راهی جام جهانی 
می شــوند و بهتر تیم ســوم هم به مرحله پلی آف راه پیدا خواهد کرد و باید با 
نماینده کونکاکاف بازی کند. چهار سال قبل تیم های ایران، عربستان، کره جنوبی 

و ژاپن مستقیما به جام جهانی صعود کردند و استرالیا هم راهی پلی آف شد

سه بازیکن تیم ملی به ایران برنگشتند
ســه بازیکــن تیم ملی 
فوتبــال ایــران بــه جای 
راهی  تهران  به  بازگشــت 
کشــورهای دیگر شــدند. 
به گزارش خبرنــگار مهر، 
کاروان تیــم ملــی فوتبال 
ایــران پس از صعود به دور 
انتخابی جام جهانی  نهایی 
قطر در حالی ظهر دیروز از 
بحرین به تهران بازگشت که سه بازیکن این تیم در پرواز حضور نداشتند. مهدی 
قائدی و سردار آزمون بازیکنان تیم ملی ایران برای گذراندن استراحت خود راهی 

کشور امارات شدند تا چند روزی را آنجا بگذرانند. 
همچنین ســامان قدوس نیز با پرواز مستقیم از بحرین به انگلیس سفر کرد. 
قائدی در حالی به دوبی سفر کرده است که استقالل تهران 3۱ خردادماه با شهر 
خودرو مشهد در رقابت های لیگ برتر فوتبال بازی دارد اما این بازیکن ترجیح داد 

برای استراحت راهی امارات شود.

اخبار کوتاه

تیم ملی ایران پس از پیروزی مقابل عراق 
توانســت به دور نهایــی انتخابی جام جهانی 
صعود کنــد و حاال برای شــناختن حریفان 
مرحله آخــر انتظار می کشــد. بــه گزارش 
»ورزش سه«، تیم ملی فوتبال ایران چهار برد 
متوالی را در بحرین به دست آورد تا در شب 
آخر مسابقات دور گروهی این مرحله به صدر 
جدول گروه برســد و بــدون حرف و حدیث 
و در نظــر گرفتن نتایج ســایر تیم ها به دور 
نهایی صعود کند. صعودی که شایســته تیم 
پر افتخار آســیا بود. اما کار برای تیم دراگان 
اسکوچیچ تازه شروع شده است. سخت ترین 
مرحلــه با تیم هایی که هر کدام مدعی صعود 
به جام جهانی هستند چالشی دشوار  را برای 
ایران در پی خواهد داشت. پس از صعود ایران 
ســازوکار قرعه کشی مرحله نهایی اعالم شد 
که بر اســاس رنکینگ فیفا انجام میشود و با 
توجه به تغییر رنکینــگ فیفا احتمال تغییر 
آن بسیار باال اســت. پیش از این اعالم شده 
بود که ایران و ژاپن در ســید یک قرار دارند 
و باهم رودررو نخواهند شــد. در ســید دوم 
اســترالیا و کره جنوبی حضور دارند، در سید 
سه عربستان و عراق، در سید چهارم امارات و 
چین، در ســید پنج سوریه و عمان و در سید 

ششم ویتنام و لبنان قرار می گیرند.

به نظر می رســد باتوجه به نتایج تیمهای 
ملی در چند بازی اخیر، فیفا در رنکینگ تازه 
اش، تغییراتی را اعمــال کند. صفحه توییتر 
Footy Rankings در توییتی ســیدبندی 

مدنظر خود را با توجــه به نتایج رقم خورده 
در بازی های اخیر و احتماالت برای جابجایی 
تیم هــا در جدول فیفا را به نوع دیگری اعالم 
کرد. در این صفحه سیدهای یک و دو بدون 

تغییر هســتند و ایران و ژاپن در گلدان اول 
قرار دارند و با هم رو به رو نخواهند شــد. در 
سید دوم اســترالیا و کره هستند که با یکی 
از این دو تیم ســر سخت دیدار خواهیم کرد. 

اما در سید ســوم کنار تیم عربستان، اماراتی 
قرار گرفته است که به عنوان تیم صدر نشین 
صعود کرد. در سید چهارم عراق و چین قرار 
گرفته اند. در سید پنجم سوریه به همراه تیم 
خوب برانکو یعنی عمان قرار دارند. در گلدان 
ششــم هم لبنان و ویتنام قــرار گرفته اند. با 
توجه به این تغییرات در رنک فیفا و تغییر در 
ســید بندی ممکن است حریفان ایران تغییر 
کننــد و باید منتظر اعــالم رطمی فیفاو روز 
قرعه کشی بمانیم. شاید قرعه ایده آل در این 
سیدبندی برای ایران مصاف بااسترالیا، امارات، 
چین، سوریه و لبنان باشد. با این حال شاید 
تقابل ایران با کره جنوبی، عربســتان، عراق، 
عمان و ویتنام کار شــاگردان اسکوچیچ برای 
صعود را بســیار سخت کند. از بین شش تیم 
هر گروه، دو تیم به عنوان صدرنشــین راهی 
جام جهانی می شوند و تیم سوم پس از تقابل 
با تیم سوم گروه دیگر، باید یک پلی آف دیگر 
را هم برگزار کند تــا بلیت جام جهانی را به 
دست آورد. قرعه کشی مرحله مقدماتی جام 
جهانی ســوم تیر ماه برگزار خواهد شــد و تا 
آن زمان یعنــی یک هفته بعد، فیفا رنکینگ 
تازه خود را اعالم می کند. همچنین شایعاتی 
مبنی بر برگزاری مجتمع مسابقات مقدماتی 

جام جهانی وجود دارد.

کارشناس فوتبال کشــورمان معتقد است پس از افت 
شــدید تیم ملی در دور رفت مســابقات، اکنون حریفان 
باتوجه به عملکرد ملی پوشــان در دور برگشت باید نگران 
ایران در مرحله نهایی مســابقات باشند. به گزارش سایت 
رسمی فدراسیون فوتبال، حسین عبدی در ابتدا گفت: از 
اینکه تیم ملی در ایــن چهار بازی با اقتدار و طبق انتظار 
عمل کرد بســیار خوشــحالم. در فوتبــال بعضی وقت ها 
پتانســیل دارید، اما عملکــرد دور از انتظار رقم می خورد. 
اینکه در مســابقات دور برگشــت با اســتعداد بازیکنان و 
پتانسیل تیمی، همه انتظارات برآورده و موجب غرور ملی 
شد، همه باید خوشحال باشیم. ضمن اینکه به کلیه دست 
اندکاران، مدیران فدراسیون و کادرفنی که در این شرایط 
بسیار ســخت با حداکثر شــجاعت، قبول زحمت کردند 
تبریک می گوشــم. همچنین به طور خــاص به بازیکنان 
که همه انرژی و استعدادشــان را با از خودگذشــتگی در 
زمین مســابقه گذاشتند. مربی اسبق پرسپولیس در ادامه 
گفت: کار بســیار ســختی بود و باید قبول کرد که حضور 
در بازی متمرکز برای مــدت دو هفته و انجام چهار بازی 
پشت ســر هم کاری طاقت فرسا است. با وجود مشکالتی 
که از قبل داشــتیم و حتی در دسترس نبودن بازیکنان و 
نداشتن بازی های دوســتانه که خیلی از تیم ها در شرایط 
شــیوع کرونا از انجام بازی دوســتانه دور ماندند. یکی از 

مشکالت ما این بود که در این چهار بازی، یکی در میان با 
تیم هایی بازی داشــتیم که در دور رفت ما را شکست داده 
بودند. همین موضوع موجب نگرانی همه شده بود. بازیکن 
اســبق تیم ملی فوتبال ایران در خصــوص بازی های تیم 
ملی در این دور از مســابقات تصریح کرد: بازی اول مقابل 
هنگ کنــگ که در واقع یک بازی تدارکاتی بشــمار رفت. 
از نظرم بازیکنان در بازی مقابل هنگ کنگ خودشــان را 
شناختند. در دومین مسابقه مقابل بحرین عملکرد تیمی 
ما در نیمه اول دلچسب نبود، اما در نیمه دوم بهتر شدیم و 
با اقتدار یک پیروزی مهم را کسب کردیم. بحرین همیشه 
خاطرات بــدی در منامه برای ما رقــم زده بود که با این 
پیروزی این خاطرات دیگر پاک شــد و بعید است از نظر 
روانی در مســابقات بعدی مقابل این تیم مشــکلی داشته 
باشیم. در بازی برابر کامبوج چند نفر از بازیکنان به ترکیب 
اضافه شدند و مورد ارزیابی قرار گرفتند. عبدی درباره بازی 
شب گذشــته مقابل عراق اظهار داشت: به غیر از یکی دو 
صحنه در نیمه نخست که عراقی ها در ضد حمله خطرناک 
نشــان دادند، به طور کلی در طول 9۰دقیقه مایل به نگه 
داشــتن بازی و صعود بــه عنوان تیم اول بــه دور بعدی 
مســابقات بودند. اما کلیت بازی در اختیار بازیکنان ما بود 
و کامال با آرامش بازی را کنترل کردیم و دیدیم زمانی که 
عراق عقب افتاد، اما حتی نتوانســت به آب و آتش بزند و 

از شکســت فرار کند، چرا که تحــت کنترل کامل تیم ما 
قرار گرفته بود. ایده آل ترین شرایط برای ما همین بود که 
بــا اتحاد بازیکنان و کادرفنی و مدیریتی رقم خورد، انجام 
چهار بازی و کسب ۱۲ امتیاز و صعود به عنوان تیم نخست 
گروه. عبدی با تاکید به لزوم آماده سازی هرچه بهتر برای 
دور نهایی مســابقات انتخابی گفــت: از نظرم بزرگترین و 
مهمترین کاری که نیاز است برای دور بعدی انجام دهیم، 
انجام بازی های دوستانه سطح باال است. به هر حال برنامه 
ریزی و ... مهم است اما مهمترین قسمت برای وارد شدن 
به دور بعدی مســابقات از نظرم انجام بازی های تدارکاتی 

سطح باال اســت تا بازیکنان هماهنگ تر شوند. اگر دقیق 
به موضــوع نگاه کنیم، در همین چهار بــازی اگر بازی با 
عراق اولین بازی دور برگشت بود کار برای بازیکنان خیلی 
ســخت تر بود. اما بازی با هنگ کنگ و کامبوج باشد شد 
کــه بازیکنان هماهنگ به مصاف عراق بروند. به طور کلی 
بازیکنان با بازی تدارکاتی بیشــتر خودشــان را و مربی ها 
ترکیب ها تیمشان را می شناسند. تیم ملی ایران بعد از یک 
افت شدید که در دور رفت داشت، اما خوشبختانه توانست 
به کالس کاری خودش برگردد و برای دور بعدی مسابقات 

رقبا باید نگران ایران باشند.

رئیس فدراســیون فوتبال ضمن تمجید از بازیکنان و 
کادرفنی تیم ملی تاکید کرد در مرحله بعد کار سخت تر و 

سنگین تری داریم.
به گزارش سایت رسمی فدراســیون فوتبال، تیم ملی 
فوتبال کشــورمان پس از کسب چهار پیروزی پیاپی برابر 
هنگ کنگ، بحریــن، کامبوج، عراق و صعــود به مرحله 
نهایی رقابتهای انتخابی جــام جهانی قطر ۲۰۲۲ با پرواز 

اختصاصی کیش دیروز وارد تهران شد.
شهاب الدین عزیزی خادم ،رییس فدراسیون فوتبال در 
جمع خبرنگاران حاضر در فرودگاه مهرآباد گفت: خداوند 
را شــاکریم که این پیروزی و صعود تاریخی شکل گرفت. 
کار تاریخی انجام شد. با توکل به خدا به مسابقاتی رفتیم 
که هم میزبانــی را از ما گرفته بودند و هم تیم ملی نتایج 
خوبی در دور رفت نگرفته بود و هم فدراســیون فوتبال با 
مشکالت مالی زیادی روبه رو شده بود که به لطف الهی تیم 

ملی توانست نتیجه ای تاریخی بگیرد.
رییس فدراسیون فوتبال ادامه داد: یک انسجام تاریخی 
و مثال زدنی بین بازیکنان وجود داشت که از نزدیک شاهد 
این موضــوع بودم. اعضای تیم ملی بــا یک روح و تعاون 
جمعی فصل جدیدی از تاریــخ را رقم زدند. همانطور که 
تا به امــروز امکان بردن بحریــن در زمین خودش وجود 
نداشــت و همچنین عراق را که ۱۰، ۱۱ سال ما با آنها به 
مشکل خورده بودیم. خدا را شکر می کنیم که این سعادت 

و خوشحالی مردم به دســت این بچه ها و این فدراسیون 
رقم خورد. این اتفاق با زحمات تمام بازیکنان، کادر فنی و 

همچنین رسانه ها همراه بود.
عزیــزی خادم افــزود: در مرحله بعد کار ســخت تر و 
سنگین تری داریم. فدراسیون فوتبال اهداف بزرگی دارد و 
امیدوارم که این اهداف را محقق کنیم. فدراسیون فوتبال 
نشان داد که متفاوت است و قضاوت درباره این فدراسیون 
نوپا برعهده افکار عمومی اســت.  تفاوت این فدراسیون را 
همه شاهد بودند و این درس بزرگی بود که ما نگاه و روح 
تعاون و جمعی را بیشــتر در خودمان متبلور کنیم. هنوز 
کارهای بزرگ و ســخت تری مانده است و انشاله این فضا 
را به وجــود بیاوریم تا تیم ملی با اقتدار مرحله بعد را هم 

پشت سر بگذارد.
ما باید بتوانیم برنامه ریزی کنیم تا انشاله به لطف الهی 

این کار را انجام دهیم.
»فدراسیون فوتبال نگاه توسعه ای و هدف های بلند مدتی 
دارد« وی ضمن بیان این جمله اظهار داشــت: رسیدن به 
این اهداف هزینه دارد و زمان بر است. من فکر می کنم این 

تفاوت را مردم به عینه می بینند.
مسیر  مسیر روشنی است و امیدوارم همه مسئوالن به 
تیم ملی فوتبال و فدراســیون که متعلق به مردم اســت ، 
کمک کنند. فدراســیونی که امروز محضر انســجام ملی 
شــده و با بردهایی که به دست آمده باعث سرور و شادی 

ملت متمدن ایران شده اســت. امیدوارم که این مسیر را 
تقویت کنیم و به بازیکنان مان و ایران مان افتخار کنیم. ما 
از حضــور در این کارزار و اینکه بتوانیم کاری انجام دهیم، 

خوشحالیم و سعادت بزرگی برای ماست. 
تیم های ملی ما نیاز به یک راهبرد توســعه ای دارند و 
فدراســیون این موضوع را در پیش گرفته اســت. این کار 
نیــاز به همکاری جانانــه دارد. افرادی کــه صدای من را 
می شــنوند بدانند این فوتبال متعلق به مردم اســت و آن 

را تنها نگذارند.
رییس فدراسیون فوتبال ادامه داد: حتما در فرصت های 
بعدی مبســوط صحبت خواهم کرد. بــه ویژه درباره رای 
پرونده ویلموتس که مصائب و مشکالتی را برای فدراسیون 
فوتبال ایجاد کرده اســت، حتماً به وضــوح با مردم عزیز 

صحبت خواهم کرد. 
ما امروز از خوشحالی مردم خرسندیم ، اما باید بپذیریم 

که کار هنوز تمام نشده و سخت تر شده است.
عزیزی خادم دربــاره تجاری کردن فوتبال تصریح کرد: 
این موضوع مبحث بســیار مهمی اســت. جایی است که 
تفاوت این فدراســیون با فدراسیون های قبلی خواهد بود. 
این فدراسیون تفاوت های زیادی با فدراسیون قبل خواهد 
داشــت و در خیلی از موارد شــباهت های ما با فدراسیون 

قبل کمتر است. 
به همین دلیل می بینید که تیم ملی اعتبارش را کسب 

می کند و فدراســیون فوتبال همه ابزارش را به کار گرفته 
که تیم ملی فوتبال سرافرازانه و مدبرانه در این مسیر قدم 
برداشت و انشاله که ما هم در این راستا بتوانیم فضا را باز 

کنیم و گام در مسیر روشن فوتبال برداریم.
رییس فدراســیون فوتبال در پاسخ به این سوال که آیا 
اسکوچیچ در سمت سرمربی تیم ملی باقی می ماند یا خیر، 
تصریح کرد: زحمات اسکوچیچ قابل تقدیر است، همینطور 
کادر فنــی و بازیکنان. ما به ســرمربی تیــم ملی احترام 
می گذاریم و تا به امروز همه کنار هم بودیم. این موضوع را 
قطعا هیات رییسه فدراسیون فوتبال تصمیم گیری خواهد 

کرد.

تغییر در رنکینگ فیفا 

احتمال قرارگیری ایران در گروه مرگ!

حسین عبدی:

تیم ملی به کالس کاری خودش بازگشت  

رئیس فدراسیون فوتبال:

 کار تاریخی انجام شد  

سرمربی ایرانی تیم ملی کاراته روسیه گفت، با توجه به 
شرایط کاراته روسیه و عدم حضور در برخی رویدادها، کسب 

یک سهمیه برای تیم تحت هدایت او خوب بوده است. 
حسین روحانی در گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری 
تسنیم، درباره عملکرد روسیه در مسابقات کاراته گزینشی 
المپیک اظهار داشت: در پاریس موفق به کسب یک سهمیه 
در کومیته بانوان شــدیم، اما توقع داشتم یک سهمیه دیگر 
نیز کسب کنیم. با این حال خدا را شاکر هستم و مسئوالن 
فدراســیون کاراته روسیه با توجه به اینکه هیچ بازیکنی در 

رنکینگ نداشتند از کسب این سهمیه راضی هستند.
وی تصریح کرد: یک مربی برای موفقیت در فضای جدید 
به زمان نیــاز دارد، اما تنها 9 ماه فرصت کار با روســیه را 
داشــتم. برای موفقیت فقط اردو و تمرینات کافی نیست و 
بازیکن نیاز به حضور در مسابقات و رویدادهای رسمی دارد. 
مسابقات زیادی را از دست دادیم و نتوانستیم در کاراته وان 
لیسبون و تست مسابقات المپیک در پاریس شرکت کنیم 
و تنها مســابقه ما حضور در کاراته وان استانبول و قهرمانی 

اروپا در کرواسی بود.

سرمربی تیم ملی کاراته روسیه خاطر نشان کرد: در این 
شرایط کســب یک سهمیه خوب بود و مسئوالن روسیه از 
عملکردم رضایت داشتند. 4۵ روز دیگر نیز مسابقات المپیک 
است و ما بعد از یک استراحت کوتاه تمرینات خود را شروع 
خواهیم کرد. خیلی به بازیکن المپیکی خود ایمان دارم تا در 
المپیک روی سکو باشد. آنا چراشووا ۱9 ساله است و با توجه 
به شرایط سنی مناسب، آینده بسیار خوبی دارد. تمام تالش 
خود را انجام خواهیم داد تا با این یک ســهمیه در المپیک 

نتیجه خوبی بگیریم.
روحانــی راجع به عملکــرد کاراته ایران در مســابقات 
گزینشــی المپیک پاریس گفت: در بحث کاتا، ایران شانس 
خوبی برای کسب سهمیه داشت، اما متأسفانه با وجود تالش 
بچه ها این امکان مهیا نشد. در بخش کومیته، امیر مهدی زاده 
تالش خود را انجام داد، ولی مسابقه یک طرفش برد و طرف 
دیگرش باخت اســت. رزیتا علیپور نیز علی رغم شایستگی 
و جدول خوبی که داشــت، نتوانست سهمیه را کسب کند. 
وی افزود: باید ببینیم شــرایط او در مســابقه چگونه بوده 
است، اما طبق صحبت هایی که شنیدیم و چیزی که دیدم 
نتوانست توانایی های خود را نشان بدهد. روی علیپور تا قبل 
از مسابقات گزینشی فشار زیادی بود و طبیعی است وقتی 
بازیکن در فشار زیاد قرار بگیرد این شرایط پیش بیاید. هر 
کسی دوست دارد در المپیک باشد، اما امیدوارم بچه های ما 

بتوانند عدم حضور در المپیک را فراموش کنند.
مربی پیشــین تیم ملی کاراته در پاسخ به این سؤال که 
بهتر نبود مهدی زاده با توجه به توانایی و شایســتگی، وزن 
خود را تغییر نمی داد و حتی در صورت داشتن مشکل برای 

کاهش وزن ، از ابتدا به دنبال ســهمیه در مسابقات پاریس 
بود، گفت: امیر سالیان زیادی در وزن ۶۰- کیلوگرم مبارزه 
کرد، اما بعد از مدتی با توجه به افزایش ســن بدن شادابی 
زمــان جوانی را برای کاهش وزن ندارد و ســخت اســت. 
نبایــد بدون اطالع از شــرایط او، از دور بگویم باید در وزن 
۶۰- کیلوگرم باقی می ماند. روحانی تصریح کرد: مسابقات 
المپیک در ســه وزن برگزار می شــود و اوزان ۶۰- و ۶7- 
کیلوگرم ترکیب خواهند شد و در نهایت نیز اگر او به دنبال 
سهمیه در مسابقات گزینشی بود باید در وزن ۶7- کیلوگرم 
مبارزه می کرد. در حال حاضر مســابقه تمام شده است، اما 
به نظر من زیاد فرقی برای امیر نمی کرد. در این مدت فشار 
روانــی زیادی روی او بــود و امیر با این همه تجربه نیز این 
فشار را احساس می کرد. المپیک خیلی مهم است، اما همه 

چیز کاراته و  المپیک نیست و زندگی ادامه دارد.
وی درباره عملکرد کاراته ایران با کســب چهار سهمیه 
از شش ســهمیه ممکن گفت: این درست است که کاراته 
ایران یکی از قدرت دنیاســت، اما کشــورهای دیگر بیکار 
ننشســته اند تا تنها ما همه سهمیه ها را کسب کنیم. اصاًل 
به دنبال جانب داری و حمایت نیستم، اما این نظر شخصی ام 
است. کل سهمیه های کومیته المپیک شش وزن است که 
ایران در مجموع آقایان و بانوان چهار ســهمیه کسب کرده 
است. دستاوردی که نتیجه بدی است، اما اینکه همه سهمیه 
برای ما باشــد به واقعیت نزدیک نیست. در حال حاضر نیز 
مســابقات کسب سهمیه تمام شــد و باید از حاال تیم ملی 
باید روی المپیک تمرکز کند و همه همراهی الزم را داشته 

باشند.

روحانی: کشورهای دیگر بیکار ننشسته اند تا ایران همه سهمیه های کاراته را بگیرد

کسب یک سهمیه المپیک برای روسیه خوب بود


