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جلسه مهم انوشیروانی و وزنه برداران معترض 
فدراســیون  سرپرســت 
وزنه برداری بــا وزنه برداران 
معترض، جلسه ای را در اولین 

روز هفته برگزار می کند. 
ایســنا، سجاد  گزارش  به 
انوشــیروانی هفته گذشته به 
عنوان سرپرســت فدراسیون 
وزنه برداری منصوب شــد. او 
قرار است شنبه جلسه ای را با وزنه برداران بزرگسال که به علت شرایط بد اردوی 

تیم ملی را ترک کردند، داشته باشد. 
این جلســه شنبه ساعت ۴ عصر برگزار می شود و تعدادی از وزنه برداران به 
نمایندگی از وزنه برداران معترض به شــرایط اردو حضور دارند. گفته می شود 
نفراتی مانند علی داودی، علی هاشــمی، رسول معتمدی، مصطفی جوادی در 

این شرکت دارند. 
تیم ملی وزنه برداری ایران بازی های کشورهای اسالمی را در پیش دارد که 

در ۱۰ وزن برگزار می شود. 
وزنه برداران تیم ملی بزرگساالن ۱۱ خرداد سال جاری در اعتراض به شرایط 

بد، اردوی تیم ملی را ترک کرده بودند.

شکست هندبال ساحلی ایران از قطر 
در رقابت های جهان 

ملی پوشان هندبال ساحلی 
ایــران در جریان مســابقات 
قهرمانی جهــان یونان مقابل 
پر افتخارترین تیم آسیا تن به 

شکست دادند.
به گزارش ایسنا، تیم ملی 
ایــران در  هندبال ســاحلی 
از مرحله  سومین دیدار خود 
دوم رقابت های قهرمانی جهــان یونان مقابل قطر به میدان رفت که در مصافی 
نزدیک و پر برخورد با نتیجه دو بر یک مقابل پر افتخارترین تیم هندبال ساحلی 

آسیا مغلوب شد.
در نیمه نخســت این دیدار قطر تیم برتر میدان بود و موفق شد با نتیجه ۲۲ 
بر ۱۷ مقابل ملی پوشان ایران به برتری دست پیدا کند، اما در نیمه دوم تیم ملی 
ایران با ارائه یک بازی بهتر موفق شد نتیجه بازی را به سود خود بازگرداند و ۲۰ 

بر ۱۹ این نیمه را به اتمام رساند.
با تساوی دو تیم، کار به ضربات تن به تن کشید. در ضربات تن به تن دو تیم 
پایاپای پیش رفتند اما در نهایت قطر موفق شد با نتیجه ۹ بر ۸ به پیروزی دست 

یابد تا در پایان بازی ۲ بر یک پیروز میدان باشد.
تیم ملی ایران که در مرحله اصلی این رقابت ها به یک پیروزی و دو شکست 
دســت یافته اســت باید منتظر بازی دیگر گروهش باقی بماند. در صورتی که 
ملی پوشان ایران نتوانند در میان ۸ تیم برتر قرار بگیرند باید برای تعیین جایگاه 

۸ تا ۱۲ تالش کنند. 
رقابت های هندبال ساحلی قهرمانی بزرگساالن جهان از ۳۱ خرداد به میزبانی 
هراکلیون یونان آغاز شده و تا ۵ تیرماه ادامه دارد. جواد صادقی، شهریار حسینی، 
حســین رحمتی، پارســا دهقانی، مســلم کاظمی، علی پیرزاده اهوازی، وحید 
عرب زاده، میالد حمیدی فر، امین کاظمــی و مهدی رزاق پور ترکیب تیم ملی 
هندبال ساحلی بزرگساالن ایران در مسابقات قهرمانی جهان را تشکیل می دهند.

ناصر فریادشیران، پیشکسوت فوتبال:
هیات فوتبال استان تهران

نیازمند خانه تکانی اساسی است
اختالفات بین اداره کل ورزش اســتان تهران با هیئت فوتبال مشکالتی را به 

وجود آورده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، هیئت فوتبال استان تهران با اداره کل 
ورزش و جوانان همواره با یکدیگر اختالف داشــتند و بعد از دوره مدیریت گل 
محمدی در اداره ورزش و جوانان هم شاهد هستیم که جوادی رئیس جدید هم 

از عملکرد شیرازی در هیئت فوتبال انتقاد کرده است.
البته گل محمدی هم اعالم کرده که با وجود اینکه سمتی در اداره کل ورزش 
و جوانان ندارد، اما به عنوان شهروند قصد دارد فساد هیئت فوتبال استان تهران 
را پیگیری کند و وزارت اطالعات هم به این مسئله ورود کرده است. عالوه بر این، 
گل محمدی با انتقاد از شیرازی بیان کرد که مگر می شود یک رئیس هیئت به 

جای چهار سال، ۱۲ سال ریاست کند.
استان تهران بزرگترین مخاطب فوتبال را دارد و ۹۹ درصد از فوتبالیست های 
کشور مربوط به استان تهران است و یک درصد آن را فوتبالیست های شهرستانی 
تشــکیل می دهند که از این تعداد ۹۵ درصد تقاضــای برکناری رئیس هیئت 
فوتبال استان تهران را کرده بودند و معتقد بودند که فوتبال تهران به قهقرا رفته،   

اما همچنان شیرازی در سمت خود باقی مانده است.
علــی جوادی رئیس جدیــد اداره کل ورزش و جوانان هم به عملکرد هیئت 
فوتبال استان تهران  انتقاد کرده و گفته که تالش ها در قامت استان تهران نبوده 
و تیم های ریشه داری همانند هما و بانک ملی دیگر وجود ندارند و سهم تهران 

در ترانسفر بازیکن زیاد نیست و  ورزش استان باید با خرد جمعی اداره شود.
ناصر فریاد شــیران پیشکسوت فوتبال گفت: مشکالت فوتبال پایتخت برای 
امروز و دیروز نیســت و مســائل از دست شــیرازی هم خارج شده است. اکثر 
باشــگاه های ریشه دار همانند دارایی، نفت، راه آهن، بانک ملی و پیام  در تهران 
به صورت دولتی اداره می شدند و از منابع دولتی استفاده می کردند و مربیان این 

باشگاه ها هم از بدنه ورزش همان سازمان بودند.
فریاد شــیران گفت: زمانی مصوب شــد که دولت به فوتبال حرفه ای کمک 
نکند و همین موضوع باعث شــد که بودجه باشگاه های دولتی تهران قطع شود 
و خیلی از آن ها نابود شــدند. نکته جالب توجه این بود که باشــگاه های دولتی 
ورزشگاه های اختصاصی داشتند. البته اکنون این باشگاه ها وجود خارجی ندارند، 
اما ورزشگاهایشــان پابرجا است. باشــگاه نفت تهران آخرین باشگاهی بود که 
نابودش کردند. متاسفانه به باشــگاه های فوتبال بی هویت و بدون شناسنامه از 
ســوی هیئت فوتبال مجوز داده می شــود و ۹۸ درصد باشگاه ها در آسیا ویژن 
برای کسب درآمد وارد فوتبال شدند و از خانواده های بازیکنان  پول می گیرند و 

مشکالت زیادی هم در زمینه اخالقی به وجود آوردند.
پیشکســوت فوتبال گفت: هیئت فوتبال اســتان تهران مرجع رســیدگی 
نیســت که صالحیت یک فرد برای باشــگاه داری را تعیین کند. شیرازی آدم 
تحصلیکرده ای اســت، اما دورانش به پایان رسیده و هیئت فوتبال باید با شیوه 
جدیدی مدیریت شود. استان تهران قطب فوتبال ایران است، اما این مدیریت به 
درد نمی خورد. به نظرم خانه تکانی اساســی در هیئت فوتبال تهران باید صورت 
بگیرد. شــخصی در باشــگاه برق تهران جعل امضا کرده و از او به هیئت فوتبال 
شــکایت شده، اما شیرازی تخلف او را به کمیته اخالق اعالم نکرده است. به هر 
حال آقایان  تخلفات صورت گرفته در ورزش اســتان را الپوشــانی می کنند و 
منافعشــان اجازه برخورد با متخلفان را نمی دهد.   فریاد شیران گفت:  جمعیت 
استان تهران آن قدر زیاد است، که باید ۸ تیم فوتبال داشته باشد، اما متاسفانه 
به این صورت نیست. امیدوارم جوادی رئیس جدید اداره کل ورزش استان تهران 

بتواند مشکالت ورزش تهران به خصوص فوتبال را برطرف کند.

دورتموند جانشین هالند را از آژاکس خرید
سباستین هالر برای فصل جدید به تیم بوروسیادورتموند پیوست.

به گزارش ایسنا و به نقل از بی ساکر، سباستین هالر مهاجم فصل قبل آژاکس 
هلند، بوروسیا دورتموند را برای فصل آینده تقویت خواهد کرد. 

بوروسیا دورتموند جانشین  ارلینگ هالند را که به منچسترسیتی مرفته است 
پیدا کرده اســت. انتقال سباستین هالر به دورتموند برای فصل قطعی است اما 
هنوز به طور رســمی اعالم نشده است.  بر اســاس این گزارش، هلندی ها ۳۱ 
میلیون یورو به اضافه پاداش برای مهاجم ســابق آینتراخت فرانکفورت دریافت 
خواهند کرد. او باید در دورتموند فشار زیادی را تحمل کند چرا که قطعا با هالند 

مقایسه خواهد شد و باید دید این مهاجم چه عملکردی خواهد داشت.
هالر روز پنجشــنبه معاینات پزشکی خود را در دورتموند تکمیل و پشت سر 
گذاشت. مهاجم ۱.۹۰ متری پس از جدایی هالند، حاال گزینه اول دورتموند در 
خط حمله خواهد بود. پس از کریم آدیمی، نیکو شالتربک، نیکالس سوله، صالح 
اوزجان، مارســل لوتکا و الکساندر مایر، هالر هفتمین خرید تابستانی دورتموند 

خواهد بود.

اخبار کوتاه

یــک عضو کمیته فنی فدراســیون فوتبــال گفت: من 
یکی از کســانی بودم که از اول با انتخاب اسکوچیچ موافق 
نبــودم. تا قبل از این هم موافق نبــودم اما االن موافقم. نه 
اینکه قبــول کنم او می تواند مشــکالت را حل کند اما ما 
زمان را از دست داده ایم و فدراسیون پول ندارد. خبابراهیم  
قاسم پور در گفت وگو با ایسنا، درباره اینکه گفته می شود با 
کنار گذاشتن اسکوچیچ و انتخاب سرمربی جدید می توان 
شرایط تیم ملی فوتبال  را بهبود بخشید گفت: من یکی از 
کســانی بودم که از اول با انتخاب اسکوچیچ موافق نبودم 
امــا االن موافقم. نه اینکه قبول کنم او می تواند مشــکالت 
را حل کند اما ما زمان را از دســت داده ایم و فدراســیون 
پول نــدارد. دولت هم پول ندارد. چطــور می توانیم مربی 

رزومه دار و مطرح بیاوریم؟ اگر هــم بیاوریم زمانی نداریم. 
مربــی باید اول بازیکنانش را بشناســد و بعد برنامه بریزد. 
این مســاله زمان بر و مشکل اســت و ضرر بیشتری نسبت 
به فواید آن دارد. اســکوچیچ دو سال و خرده ای کار کرده 
و شــناخت خوبی دارد و باید تیــم های هم گروه را آنالیز و 
مشکالت را برطرف کند. زمان اینکه بخواهیم با چیزی که 
باب میلمان نیست، مخالفت کنیم، گذشته است. من هنگام 
انتخاب اســکوچیچ گفتم که می توانیم مربی ایرانی بیاوریم 
اما این زمان گذشــته و باید با داشــته های خودمان دنبال 
نتایج خوب باشیم. وی در واکنش به اینکه آیا ایران می تواند 
تا جام جهانی نواقص خود را برطرف کند گفت: ما پیش از 
این بازی های خوبی را - نســبت به بازی با الجزایر - از تیم 

ملی دیده ایم. بازیکنان ما تجربیات و اعتماد به نفس خوبی 
دارند. شــاید نتوان معجزه کرد ولی غیرممکن هم نیست. 
شــاید صعود کنیم و شاید بد ببازیم. فوتبال هم قابل پیش 
بینی نیست. هر چیزی ممکن است. امکان دارد صعود کنیم 
یا نتایج بدی بگیریم. مساله به تدارکات، هم فکری و امکانات 
خوب بازمی گردد. قاســمپور در پاســخ به این سوال که به 
نظر می رسد او از شکست یا موفقیت ایران مطمئن نیست 
گفت: کجای مملکت ما دورنمای موفقیت آمیزی دارد؟ نمی 
خواهم مساله را بیشتر باز کنم. در همین اقتصاد، دورنمای 
موفقیــت آمیزی می بینیم؟ همه چیز به یکدیگر پیوســته 
است. چیزی سر جای خودش نیست. فوتبال هم همین طور 
اســت. عضو کمیته فنی فدراســیون فوتبال درباره شرایط 

تیم ملی فوتبال ایران و راهکار پیشــنهادی او برای بهبود 
عملکرد ایران تا جام جهانی گفت: راهکار را همه می دانند. 
ما نیازمند بازی تدارکاتی و اردوی خوب هستیم. ابتدا باید 
موانع از پیش پای فوتبال ما برداشته شود. مسائل مالی هم 
مربوط به فدراسیون فوتبال نیست. دولت هم مشکل مالی 
دارد. از طرفی ارتباط برقرار کردن با کشــورها هم به علت 
مباحث سیاسی دشوار است یعنی اگر پول هم داشته باشیم، 
ممکن است یک اردو یا مســابقه لغو شود. او با بیان اینکه 
در جلســه کمیته فنی درباره دیدارهای تدارکاتی و اردوی 
ایران بحث می کند؟ گفت: معتقدم ما می توانیم با تیم هایی 
مانند ایرلند جنوبی و شــمالی و اسکاتلند که فوتبالشان به 
کشورهای هم گروه  ما نزدیک است، دیدار کنیم. عضو کمیته 
فنی درباره اینکه این کشورها در شهریور و مهر هم در لیگ 
ملت های اروپا مسابقه دارند گفت: این قبیل مسائل دست به 
دســت هم داده اند و مشکالت ما بیشتر شده است. ما نباید 
زمان را از دست بدهیم. می دانیم که برخی مشکالت، مربوط 
به امروز و دیروز نیســت و در زمان مربیگری کشور هم در 
هماهنگی بازی های دوستانه مشکل داشتیم. قاسمپور ادامه 
داد: فیفا یک هفته مانده به جام جهانی مسابقات باشگاهی 
را تعطیل خواهد کرد. به همین منظور فرصت زیادی برای 
آماده سازی نیست. خوشــبختانه عمده بازیکنان ما لژیونر 
هســتند و از شرایط زندگی و تمرینی مناسبی برخوردارند. 
این مساله می تواند در نوع تمرینات به ما کمک کند. با این 
حال اســکوچیچ نیاز دارد که بازیکنان را در اختیار داشته 
باشــد و برنامه ها و طرح های خــود را که برای هر بازی در 
نظر گرفته، با بازیکنان خود مرور کند. این عضو کمیته فنی 
فدراســیون فوتبال در پاسخ به این ســوال که اگر او جای 
اســکوچیچ بود، برگزاری اردو در تهران را ترجیح می داد یا 
قطر گفت: وقتی شــرایط ایده آل نیست، بین بد و بدتر، بد 
را انتخاب می کنید. مطمئنا قطر به نظر مسئوالن تیم، بهتر 
آمده بود چرا که رابطه سیاســی دو کشــور خوب است اما 
نمی دانم چرا زمین خوب نبود و چرا کسی برای پیگیری این 
مساله اقدام نکرد. شاید تصور کردند که ایران در آنجا آرامش 
بیشــتری دارد و اطراف تیم ملی شلوغ نیست. نمی خواهم 
مســائل را باز کنم ولی این امکان بود که تمام امکانات در 
تهران در اختیار تیم ملی نباشد. به نظرم برای اردو در قطر 
عجوالنه تصمیم گرفته شــد و مربی، سرپرست و مسئوالن 
بین الملل تیم باید زودتر به قطر می رفتند و شرایط را بررسی 

می کردند.

یک پیشکســوت تیم فوتبال استقالل می گوید سرمربی 
جدید آبی ها از اعتماد به نفس باالیی برخوردار است.

عبدالعلی چنگیز، پیشکســوت تیم فوتبال اســتقالل در 
گفت وگو با ایســنا، درباره ریکاردو ســانپینتو و حضور او به 
عنوان سرمربی جدید آبی پوشان پایتخت، اظهار کرد: امسال 
برای استقالل از اهمیت زیادی برخوردار است چون این تیم 
فصل گذشــته به عنوان قهرمانی رسیده است و باید راه خود 
را طوری پیش برود که بتواند در مسیر قهرمانی قرار بگیرد و 
نتایج خوبی بگیرد. نتایج سال گذشته کار را سخت می کند و 
باید صبر کرد چون هماهنگ شدن مربی با تیم مقداری زمان 
می برد اما این مربی امیــدوارم بتواند هماهنگی های الزم را 
صورت دهد تا نتایج الزم به دست بیاید. بهتر است نتایج فصل 

آینده با فصل گذشــته اختالف زیادی نداشته باشد چون در 
غیر اینصورت کار سخت می شود. باید دید مربی چه دیدگاهی 
به تیم وارد می کند. چنگیز درباره نحوه عملکرد استقالل در 
پنجره نقل و انتقاالت خاطرنشان کرد: انتخاب بازیکن باید در 
اختیار مربی باشد و وقتی مربی تازه به تیم می آید، کار بسیار 
سخت می شود. شــاید در این مدت تیم را به ساپینتو نشان 
داده اند و او شــاید یک دیدگاهی نســبت به بازیکنان داشته 
باشــد. مساله مهم، این اســت که مربی طبق چه دیدگاهی 
بازیکن جذب می کند. انتخاب مربی معموال در همه پست ها 
اســت که بتواند در بازی های مختلــف گزینه های مختلفی 
داشته باشد. این ها در نتایج بازی تاثیرگذار است و یک تیم هر 
چه بتواند بازیکنان تاثیرگذار بیشتری داشته باشد، می تواند 

عملکرد بهتری از خودش بر جای بگذارد. تیم استقالل باید 
نیمکت پر و ایده آلی داشــته باشــد و ما باید در فصل آینده 
حتما یک مهاجم گلزن داشــته باشیم. این پیشکسوت تیم 
فوتبال استقالل درباره آینده آبی پوشان پایتخت و در پاسخ به 
این سوال که آیا آبی ها در فصل آینده می توانند بازهم مدعی 
عنــوان قهرمانی لیگ برتر باشــند، گفت: وقتی یک مربی با 
چنین تیمی قرارداد می بندد، قطعا اعتماد به نفس باالیی دارد 
و باید بتواند تاثیر خودش را بگذارد. ساپینتو اعتماد به نفس 
خوبی دارد و با این ویژگی می تواند اســتقالل را به عملکرد 
مطلوبی برساند. استقالل اگر مثل فصل گذشته بتواند چاشنی 
شانس خوبی داشته باشد، می تواند در فصل آینده هم یکی از 

مدعیان قهرمانی رقابت های لیگ برتر باشد.

ابراهیم  قاسم پور، عضو کمیته  فدراسیون فوتبال:

هیچ وقت موافق اسکوچیچ نبودم اما زمان تغییر گذشته!

عبدالعلی چنگیز، پیشکسوت استقالل:

 ساپینتو اعتماد به نفس باالیی دارد

ناهید کیانی نماینده وزن ۵۳- کیلوگرم تکواندوی بانوان 
ایران با شکست رقبای خود به مدال طالی آسیا رسید.

به گزارش ایســنا، بیســت و پنجمین دوره رقابت های 
تکوانــدو قهرمانی آســیا با حضور ۳۸۶ تکوانــدوکار از ۳۴ 
کشــوراز روز جمعه به مدت ۴ روز و به میزبانی کره جنوبی 
در سالن »هوبان« شهر چانچئون آغاز شد.  تیم ملی بانوان 
ایران در روز نخســت این مســابقات دو نماینده داشت که 
حاصل تالش آنها یک طال و یک برنز بود و تنها نماینده تیم 

مردان ایران نیز به یک مدال برنز رسید.
ناهید کیانی نماینده وزن ۵۳- کیلوگرم ایران در مبارزه 
پایانی برای کســب مدال طال  به دیدار »چاروس کامایوا«  
نفر ۱۳ رنکینگ جهانی و دارنده مدال طالی آســیا و ارتش 
هــای جهان رفت و در نهایت دو بــر صفر صاحب پیروزی 
شد و بر روی سکوی نخســت آسیا ایستاد. کیانی پیش از 
این دور نخست اســتراحت داشت  سپس  ۲ بر یک  )راند 
اول ۸ - ۳( و )رانــد دوم ۱۵ -۳( برابر کانابال از فیلیپین به 
برتری رســید و در دیــدار دوم نیز با نتیجه ۲ بر صفر )راند 

اول ۶-۴( و )راند دوم ۱۲-۲( برابر  »وانگ ژیالو« از کشــور 
چین  به پیروزی رســید و راهی فینال شد.  دانیال بزرگی 
در وزن ۶۸- کیلوگرم دیگر نماینده تیم مردان ایران در روز 
نخســت بود. وی ابتدا برابر ژانگ از کره جنوبی ۲ بر صفر و 
با نتایج ۱۱ بر۳ و ۱۴ بر۲ پیروز شد و سپس مقابل حسین 
لطفی از افغانســتان با حساب ۲ بر یک) ۱۶ بر ۴، ۱۴بر ۱۶ 
و ۱۶ بــر ۱۰( به برتری رســید و راهی مرحله نیمه نهایی 
رسید اما در مرحله نیمه نهایی برابر اولوگ بک رشیدوف از 
ازبکستان و قهرمان المپیک توکیو با نتیجه ۲ بر صفر) ۱۱بر 
۷ و ۱۱بر ۳( شکست خورد و به مدال برنز رسید. همچنین 
زهرا شیدایی در وزن ۵۷- کیلوگرم نیز دیگر نماینده بانوان 
ایران در روز نخست قهرمانی آسیا بود. شیدایی پس از یک 
دور استراحت، در مرحله یک چهارم نهایی برابر یاسین یارا 
محمد از اردن ۲ بر صفر) ۶بر۴ و ۲ بر صفر(  به برتری رسید 
و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. شــیدایی در مرحله نیمه 
نهایی برابر لو زونگشی از کشور چین با نتیجه ۲ بر صفر) ۱۲ 
بر ۲  ۱۲ بر ۳ (  شکست خورد و به مدال برنز بسنده کرد.

ناهید کیانی قهرمان تکواندوی آسیا شد

سخنگوی فدراسیون کشتی تاکید کرد: منتظر بازگشت 
کادر فنی تیم ملی از مســابقات قهرمانی آســیا هستیم تا 
دالیل آن هــا درباره علــل بی توجهی به نحــوه برگزاری 
مسابقات و سر وزن نرسیدن دو کشتی گیر ایران را بشنویم 

تا پس از آن تصمیم گیری کنیم.
محمدابراهیم امامی در گفتگو با ایســنا، درباره اشتباه 
عجیب کادر فنــی تیم ملی کشــتی آزاد نوجوانان ایران 
کــه باعث محرومیت حضــور ۲ آزادکار ایران از حضور در 
رقابت های قهرمانی آســیا به دلیل داشتن وزن اضافه شد، 
اظهار کرد: متاســفانه دو کشتی گیر ما در اوزان ۶۵ و ۸۰ 
کیلوگرم به دلیل داشــتن وزن اضافه نتوانســتند در این 

مسابقات به میدان بروند. 
ظاهرا تصور کادر فنی تیم ملی این بوده که رقابت های 
کشــتی آزاد نیز قرار اســت مانند کشتی فرنگی باشد، در 
حالی که برنامه برگزاری این دو رشته همانطور که اتحادیه 
جهانی کشتی از مدت ها پیش اعالم کرده است، مشخص 

بود. بر همین اساس نیز این اتفاق رخ داده است.
ســخنگوی فدراسیون کشــتی، افزود: روابط بین الملل 
فدراسیون کشتی نیز برنامه مســابقات را در اختیار کادر 
فنی تیم ملی گذاشته بود و آن ها نیز موظف بودند با دقت 
ایــن برنامه را مطالعه کنند تــا به صورت دقیق در جریان 
نحــوه برگزاری مســابقات در اوزان مختلف قرار بگیرند تا 
طبق آن نیز برای کنترل وزن کشتی گیران یا موارد دیگر 

برنامه ریزی کنند.
وی در پاســخ به این ســوال که با وجود اینکه برنامه 
هر رویدادی از ماه ها پیش بر روی ســایت اتحادیه جهانی 
کشــتی قرار می گیرد، چــرا کادر فنی در این ســطح از 
رقابت ها باید مرتکب این اشــتباه فاحش شود، گفت: بله 
کامال درست اســت، اتحادیه جهانی برنامه مسابقات را از 

مدت ها پیش بر روی ســایت خود منتشر می کند تا همه 
کشورها در جریان نحوه برگزاری مسابقات قرار بگیرند و بر 

اساس آن برنامه ریزی کنند. 
از ســوی دیگر آقایان کادر فنی در جلسه فنی که یک 
روز پیش از مســابقات برگزار شده بود، شرکت کردند. در 
این جلســه تمامی موارد الزم از جمله زمانبندی برگزاری 
مســابقات، وزن کشی، قوانین جدید و ... گفته می شود اما 

با این وجود باز به این موضوع مهم بی توجهی شده است.
امامی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا فدراسیون 
کشــتی قصــد دارد به این موضــوع ورود کنــد یا خیر، 
خاطرنشان کرد: پاســخگوی این اتفاق سرمربی تیم ملی 
اســت و فدراسیون کشتی نیز منتظر است تا کادر فنی به 
ایران بازگردد تا در جریان دالیل آنها قرار گیرد و ســپس 

تصمیم گیری نماید. 
نبایــد در این باره پیــش داوری کنیم امــا قطعا اتفاق 
ناخوشــایندی رخ داده اســت. قاعدتا این دو کشــتی گیر 
متضرر شــده اند و زحمات چند ماهه آنها در اردوهای تیم 

ملی به راحتی به هدر رفته است. 
این موضوع بــا توجه به اینکــه در رده نوجوانان بوده 
قطعا باعث ضربه روحی به آن ها شــده اســت. امیدوارم با 
تمهیدات الزم دیگر شــاهد بروز چنین اتفاقاتی در کشتی 

ایران نباشیم.
این اولین و آخرین خطای ما بود

ســرمربی تیم ملی کشــتی آزاد نوجوانان ایران، ضمن 
پذیرش اشــتباه خود و دیگر اعضای کادر فنی درباره سر 
وزن نرسیدن دو کشتی گیر در رقابت های قهرمانی آسیا، 
گفت: این اتفاق بر اثر کج فهمی ما از برنامه مسابقات بود.
مجیــد تــرکان در گفت وگو با ایســنا، دربــاره علت 
سروزن نرســیدن دو آزادکار تیم ملی نوجوانان در رقابت 

هــای قهرمانی آســیا که باعث کنار رفتــن آنها از حضور 
در مســابقات شــد، اظهار کرد: اول از همه باید بگویم که 
مسئولیت این خطا بر عهده کادر فنی و شخص من است.

این اشــتباه ناشــی از عدم دقت و کج فهمی در برنامه 
مســابقات توســط ما بود و اگر در حد نیم ساعت فرصت 
اضافه داشتیم، می توانســتیم شرایط را به خوبی مدیریت 

کنیم.
سرمربی تیم ملی کشــتی آزاد نوجوانان، افزود: با این 
حــال می پذیرم که هر گونه عــذری قابل پذیرش نبوده و 
چنین خطایی در این ســطح به هیــچ عنوان قابل توجیه 

نیست. 
متاســفانه اتفاقی بود که رخ داد و من را نیز به شدت 

متاثــر و ناراحت کــرد که فارغ از نتیجه، دو کشــتی گیر 
خوبمان نتوانســتند روی تشک بروند و مزد این اردوها و 

تمرینات سخت خودشان را بگیرند.
وی تاکید کرد: باز هم تکرار می کنم که مسئولیت این 
اتفاق برعهده کادرفنی و شــخص بنده به عنوان سرمربی 
اســت و متاسفانه تاوان این اشــتباه نیز برای ما از دست 

رفتن سکوی تیمی آسیا بود.
تــرکان در پایــان، گفت: از همین جــا اعالم می کنم 
کــه ایــن اولیــن و آخرین خطای مــا خواهد بــود و از 
االن تمــام تمرکــز خودمــان را برای مســابقات جهانی 
 خواهیم گذاشــت تا بتوانیم حضوری قدرتمندانه در این 

رقابت ها داشته باشیم.

سخنگوی فدراسیون کشتی در پی سر وزن نرسیدن ۲ کشتی گیر ایران در قهرمانی آسیا:

سرمربی تیم ملی آزاد نوجوانان باید پاسخگو باشد


