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عضو کمیتــه مربیان 
فدراســیون تنیــس روی 
میز از رویکرد مســووالن 
بانــوان  بــه  فدراســیون 
ورزشــکار در این رشــته 
گرفته  کــه  تصمیماتی  و 

می شود، انتقاد کرد.
می گوید:  عبدی  ویدا 
»از روز اولی که مسووالن 
کنونی فدراسیون روی کار 
آمدند، مــواردی را مطرح 

کردند اما در عمل خالف این موضوع ثابت شد. 
متاســفانه در بخش بانوان خوب عمل نکردند و 
مربیان  این بخش را با رابطه انتخاب کردند. من 
خودم عضو کمیته مربیان هستم و همان زمان 
که به این سمت منصوب شدم، یک کار تحقیقی 
به همراه یکــی دیگر از همــکاران درخصوص 
چگونگی انتخاب سرمربی تیم ملی انجام دادیم 
که به تصویب هم رســید اما متاســفانه به این 
مصوبه توجهی نشــد.« او ادامه می دهد: »نایب 
رییس بانوان کارهــای زیادی انجام می دهد اما 

حرف  فدراســیون  دبیــر 
آخر را می زنــد و توجهی 
نمی کند.  پیشــنهادها  به 
ایرانمنش  چنــدی قبــل 
ملی  تیم  مربــی  به عنوان 
منصوب شــد امــا آیا این 
کار بــا قوانینــی که برای 
انتصاب مســوول تیم ملی 
همخوانی  بود،  شده  وضع 
مربی  ایرانمنش  داشــت؟ 
شــهرش هــم نبــود اما 
شــنیده ام به دلیــل کمک های مــس کرمان، 
به عنوان مربی تیم ملی انتخاب شده است. البته 
ایرانمنش تنها کسی نیست که اینگونه منصوب 
شده و افراد دیگری هم هســتند که با توانایی 
فنی پایین توانســته اند پست بگیرند. در همین 
خصوص باید به فرد دیگری هم اشــاره کنم که 
با کمکــی که پدر یا دایی اش انجــام داده بود، 
توانست پســت بگیرد.« عبدی می گوید: »شعار 
جوانگرایی دادند اما چرا این جوانگرایی را برای 

مدیریت تیم های ملی انجام ندادند؟«

نخستین المپیاد ورزشی 
دیپلماتیک با عنوان »صلح و 
دوستی« همزمان با چهلمین 
ســالگرد پیــروزی انقــالب 
اســالمی در ایــران برگــزار 
می شود. رضا عبدی، مسوول 
انجمــن ورزش های همگانی 
این  بــا اعالم  وزارت خارجه 
جشــنواره  » این  گفت:  خبر 
در شــرایطی که ایران تحت 
آمریکا  یک جانبه  تحریم های 

اســت، می خواهد پیام صلح و دوســتی ایــران را از 
طریق ورزش به جهانیان برســاند.« مســوول ورزش 
وزارت امور خارجه بــا بیان اینکه انجمن ورزش های 
همگانــی تــالش می کند، تــا این المپیاد ورزشــی 
در راســتای حفظ شأن سیاسی کشــورمان برگزار 
شــود، ادامه داد: »این المپیــاد از ۲۸ دی با حضور 
دیپلمات های ایرانــی و دیپلمات های خارجی مقیم 
تهران در سه رشته شطرنج، تنیس روی میز و فوتسال 
به میزبانی فدراســیون های مربوطه برگزار می شود.« 
عبدی از برگزاری جلسات متعدد با حضور مسووالن 

و  ورزشی  فدراســیون  ســه 
وزارت  امور  ورزش  مسووالن 
هماهنگی  هــدف  با  خارجه 
برای برگزاری هــر چه بهتر 
المپیاد  این   دوره  نخســتین 
خبر داد و گفت: »نخســتین 
ســتاد  هماهنگــی  جلســه 
نخستین المپیاد ورزشی جام 
صلح و دوستی، صبح دیروز با 
زمانیان،  جواد  محمد  حضور 
رییــس کل اداره تعــاون و 
رفاه وزارت امور خارجــه، مهرداد پهلوان زاده، رییس 
فدراسیون شــطرنج، محمود نظری، دبیر فدراسیون 
تنیس روی  میز، کاظم ســلیمانی، مســوول سازمان 
لیگ فوتسال، محمود عبداللهی، مدیر روابط عمومی  
کمیته  ملی المپیک و رضا عبدی از مسووالن ورزش 
وزارت  امور خارجه برگزار شــد.« جلســه بعدی این 
ســتاد با حضور شاهرخ شــهنازی، دبیر کل کمیته 
المپیک جمهوری اســالمی ایران برپا می شــود که 
پس از جلسه، نشست خبری برای تشریح اهداف این 

المپیاد با حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد.

انتقاد عضو کمیته مربیان پینگ پنگ از فدراسیون  وزارت امورخارجه و ورزش به کمک هم می آیند

ایران ورزشــی - انتصاب های مصلحتی در 
10 سال گذشته و دعوای همیشگی بین وزارت 
ورزش و کمیتــه ملی المپیک بر ســر تصاحب 
آکادمی، باعث شــد تا ایــن مجموعه روزهای 
عجیــب و غریبــی را به خود ببینــد. از حصار 
کشیدن دور آکادمی توســط علی آبادی گرفته 
تا سرپرستی چهارســاله باقرزاده به خاطر عدم 
توافق وزارت و کمیته بر ســر گزینه ریاســت، 
نشــانه های بارزی انــد برای اینکــه ثابت کنند 
آکادمی همیشه برای مدیران ورزشی مهم بوده 
اما بیشتر از اینکه به این بخش رسیدگی شود، 
محلی بوده برای تســویه  حســاب های مدیران 
کمیته و وزارت.دعوای دیگری هم همیشــه بر 
سر آکادمی وجود داشته. اینکه رییس این مرکز 
باید فردی دانشــگاهی باشد یا مدیر ورزشی که 
خیلی هم ضرورت ندارد، از جامعه دانشــگاهی 
انتخاب شــود! همین دو نگاه باعث شده تا هر 
بار یک نگاه غالب شــده و یک بار امیرحسینی 
را به واسطه تجربه اش راهی آکادمی کرده و در 
زمانی دیگر، مهرزاد حمیدی را. یک بار شهنازی 
را مســوول آکادمی کرده و بار دیگر باقرزاده را. 
حاال هــم نوبت به قراخانلو رســیده، مدیری از 
جامعه دانشگاهی که در البه الی صحبت هایش 
در نشســت خبــری از افــت و تعطیلی برخی 
بخش های آکادمــی می گوید و همه اینها دلیل 
روشنی اند بر اینکه آکادمی ملی المپیک از روزی 
که توسط ژاک روگ افتتاح شد تا امروز، بارها و 
بارها از مســیری که باید طی می کرده، منحرف 
شده اســت. تا به امروز شلوغ ترین و پرکارترین 
روزهای آکادمی مربوط است به روزهای حضور 
امیرحســینی و از این زمان به بعد، هر روز که 
گذشــته، آکادمی کمرنگ تر شده تا حاال که باز 

امیدهایی در این مرکز جان می گیرد.
اســتثنایی  فرصتی  المپیک  ملی  آکادمی 
اســت بــرای ورزش و اگر همه چیز درســت 
و در قالــب یک برنامه مشــخص پیــش برود، 
می تواند نقشــی اساسی را در اجرای برنامه های 
فدراسیون ها دنبال کند؛ نقشی که در سال های 

گذشــته آکادمی از آن فاصله گرفته است. البته 
رضــا قراخانلــو، رییس آکادمی ملــی المپیک 
در نشســت خبری که برگــزار می کند، از قدم 
گذاشــتن در مسیر بازگشــت به روزهای خوب 
می گوید و برنامه های کالنی که دیده شده است. 
از تقویت بخش های مختلف تا توجه به بانوان و 
از تربیت نیروهای متخصص فنی و مدیریتی که 
کاری است نوپا اما برنامه اش تدوین شده است.

قراخانلو  کــه  توضیحاتــی  در البــه الی 
می دهــد امــا دل نگرانی هایی وجــود دارد که 
در قالب ســوال خبرنگاران شــنیده می شود. 
نخســتین نکته مربوط اســت به اینکه چطور 
وقتی اینقدر حساســیت در ارتبــاط با نیروی 
انسانی وجود دارد و برنامه مدونی برای تربیت 
نیروی متخصص وجود دارد، دو نفر در آکادمی 
به علــت »»اوردوز« می میرند؟ قراخانلو در این 
رابطه توضیحی می دهد که قابل تامل اســت: 

»اتفاق این بود که پیمانکار آشپزخانه چند نفر 
کارگر داشــته که دو نفر از آنها مواد اســتفاده 
کــرده بودند و بــه اورژانس برده شــدند. این 
افراد به آکادمی مربوط نیســتند و قرارداد آنها 
با پیمانکار بوده اســت. ضمــن اینکه آنها فوت 
نشــده اند.« قراخانلو موضوع اعتبار 5 میلیاردی 
که برای انجام کارهــای بنیادی در آکادمی در 
نظر گرفته شــده را تاییــد می کند و می گوید: 
»مبلغ 5 میلیارد تومــان به آکادمی اختصاص 
داده شــده و چند طرح جــدی داریم که اول 
تجهیز موتورخانه و گرمایش و سرمایش است. 
دوم مرکز تمرین های آبی اســت و سوم سالن 
همایش هــا و چهارم رختکن و ســرویس های 
ســالن سنجش. بخشــی از این پول به حساب 
کمیته آمده و شــنبه گذشته با حضور رییس، 
دبیر و خزانه دار جلسه ای داشتیم و این طرح ها 
ادامه دارد. بخشــی تا آخر ســال 97 و بخشی 

تا پایان ســال 9۸ عملیاتی خواهد شــد. به هر 
حال با توجه به برنامه هایی که داریم، امیدواریم 
آکادمی تا آخر سال 9۸ به لحاظ تجهیزات احیا 
و به روز شود.« در حالی که در دوره قبل مسائلی 
وجود داشت که نشــان دهنده ناهماهنگی بین 
آکادمی و کمیته بود اما قراخانلو تاکید دارد که 
در این دوره هماهنگی خوبی وجود دارد و پیش 
نیامــده او اجرای برنامه ای را بخواهد اما کمیته 
مخالفت کند. او در مورد خبر بازداشت دو مدیر 
ورزشی در حادثه آتش ســوزی در آکادمی نیز 
توضیحی می دهد: »بازداشــت دو مدیر ورزش 
در حادثه آتش سوزی آکادمی شایعه بود. حادثه 
خوبی نبود و از آن عبور کنید. پرونده به صورت 
قضایی پیگیری شد و رســیدگی به خانواده و 
حق و حقوق آنها در حال انجام است . بازسازی 
تجهیزات هم در حال انجام است  و مشکلی در 

این مورد وجود ندارد.«

احیای دوباره یک تکیه گاه
حال امروز آکادمی، محصول یک دعوای قدیمی بین وزارت و کمیته

 دی ماه، برگزاری کنگره 
بین المللی حقوق ورزشی

راهی برای مقابله با 
گاف  های ورزشی

بین المللــی  کنگــره  نخســتین 
حقــوق ورزشــی 19 و ۲0 دی ماه در 
آکادمی ملی المپیک برگزار می شــود. 
در همین راســتا در حاشــیه نشست 
خبری قراخانلو، رییــس آکادمی ملی 
المپیک، شــاهرخ شــهنازی به همراه 
پرنــد عزیزی، مشــاور حقوقی کمیته 
ملی المپیک در آکادمی حاضر شــدند 
تا هم در حضور خبرنگاران توضیحاتی 
در ایــن رابطه بدهند و هم از پوســتر 
ویژه این کنگره رونمایی کنند. شاهرخ 
شــهنازی در ابتدای نشست مربوط به 
کنگره بین المللی حقوق ورزشی گفت: 
» برخی مواقــع به علت عــدم آگاهی 
در بخش حقوقی دچار مشــکالتی در 
ورزش )فدراسیون های ورزشی و حتی 
کمیته ملی المپیک( شــده ایم. در این 
زمینه برگزاری کنگره بین المللی حقوق 
ورزشــی با کمک خانم پرند عزیزی و 
تجربه های زیادی که دارد، اثرات خوبی 
خواهــد داشــت و آغاز راه درســت و 
صحیــح و تجربه اندوزی خوبی برای ما 
می تواند باشد.« او با بیان اینکه کنگره 
بین المللی حقوق ورزشی می تواند نقطه 
آغاز خوبی باشد، می گوید: »افراد خوبی 
به آن دعوت شده اند که ما هم در نظر 
داریم جلســات اختصاصی بگذاریم. در 
بســیاری از موارد در داخل کشور هم 
اختالفاتی بین بازیکنان، باشــگاه ها و ... 
به وجــود می آید که برگــزاری چنین 

کنگره ای کمک زیادی به ما می کند.«
دبیــر کل کمیتــه ملــی المپیک 
ادامه می دهد: »در بازی های آســیایی 
اینچئون حق کشــتی گیر ما را خوردند 
و ما به نمایندگان CAS »دادگاه عالی 
ورزش«  اعتــراض کردیــم ولی طبق 
قوانیــن کشــتی باید همــان موقع به 
صورت کتبی اعتــراض می کردیم. این 
مســائل در هر رشته با دیگری متفاوت 
است که در صورت آگاهی جلوی بروز 
بسیاری از مشــکالت گرفته می شود.« 
پرند عزیزی نیز در ادامه این نشســت 
گفــت: »در اجالس های بین المللی، به 
علــت عدم آگاهی ورزشــکاران و افراد 
ورزشــی مســائلی پیش آمده و بعضا 
باعث بروز خطراتی هم می شود. کنگره 
موردنظر نخســتین کنگره ای است که 
اعضا و اساتیدش زنان حقوقدان ورزشی 
از اعضای CAS یا فیفا هســتند و در 

کشور ما برگزار می شود.«

گزارش

زمان بندی رقابت شناگران ملی پوش 
ایران در مسابقات جهانی مشخص شد
 امراللهی در روز نخست

 به آب می زند
دوره  نخســت چهاردهمیــن  روز  در 
مســابقات شنای مســافت کوتاه قهرمانی، 
امیرعباس امراللهی نماینده شنای ایران در 
ماده ۴00 متر آزاد با حریفان خود به رقابت 

می پردازد.
چهاردهمین دوره مســابقات شــنای 
مســافت کوتاه قهرمانی جهــان از ۲0 الی 
۲5 آذر به میزبانی هوانگ ژو چین با حضور 
970 شــرکت کننده از 1۸7 کشور جهان 

برگزار می شود.
 استخر برگزاری این رقابت ها در زمین 
تنیس شهر هوانگ ژو چین به صورت موقت 
طی ۲5 روز ســاخته شده است و شناگران 
به مدت ۶ روز در این استخر باهم به رقابت 

می پردازند.
ســینا غالم پور و امیرعباس امراللهی 
دو نماینده شــنای ایران در این رقابت ها 
به عنوان  اســکندریون  به همراه حمیــد 
مربــی روز جمعه )1۶ آذر( عازم کشــور 

چین شدند.
 این دو شناگر با حضور در این دوره از 
رقابت ها در محل در نظر گرفته شــده برای 
تمرینات شناگران، در دو نوبت صبح و عصر 
تمرینات خود را در استخر اصلی مسابقات 
پیگیری کردند تا با آمادگی کامل با حریفان 

خود به رقابت بپردازند.
سینا غالم پور در ماده های 50 و 100 
متر آزاد و امیرعباس امراللهی در ماده های 
۴00 و 1500 متــر آزاد بــه آب خواهنــد 
زد. امروز )سه شــنبه( در روز نخســت این 
مسابقات امراللهی در ماده ۴00 متر آزاد با 

حریفان خود به رقابت می پردازد.
بنابراین گزارش برنامه رقابت شناگران 
ایران در چهاردهمین دوره مسابقات شنای 
مســافت کوتاه قهرمانی جهان در کشــور 

چین به شرح زیر است:

سه  شنبه ۲۰ آذر
امیر عباس امراللهی در شــنای ۴00 
متر آزاد از ساعت 9:۳0 صبح به وقت محلی 
)5 صبح به وقت تهــران( به مصاف رقبای 

خود می رود.
 

پنجشنبه ۲۲ آذر
سینا غالمپور در شنای 50 متر آزاد از 
ســاعت 9:۳0 صبح به وقت محلی )5 صبح 
بــه وقت تهران( با حریفــان قدرتمند خود 

جدال می کند.
 

شنبه ۲۴ آذر
سینا غالمپور در شنای 100 متر آزاد 
و امیر عباس امراللهی در بخش 1500 متر 
آزاد از ساعت 9:۳0 صبح به وقت محلی )5 
صبح به وقت تهــران( با رقبای خود رو در 

رو می شوند.

دعوت ملی پوشان 
بسکتبال به تورنمنتی 
بدون حضور میزبان

که  دغدغه هایــی  بــر  عــالوه 
دیدارهای  برگــزاری  برای  کادرفنی 
تدارکاتــی خود قبــل از حضور در 
رقابت های انتخابی جام جهانی دارد، 
تیم ملی بسکتبال دعوتنامه حضور در 
تورنمنتی بین المللی را دریافت کرده 
میزبان،  به عنوان  امارات  که کشــور 
نماینده ای در آن ندارد. امارات اواخر 
بهمن ماه و پیش از آغاز پنجره ششم 
و آخر رقابت های بســکتبال انتخابی 
جــام جهانی ۲019 چیــن، میزبان 
یــک تورنمنــت بین المللی اســت. 
دعوتنامــه حضور در ایــن تورنمنت 
بــرای تیم ملی بســکتبال ایران هم 
اینکه تیم  البته  ارسال شده اســت. 
ملی بسکتبال ایران برای آماده سازی 
بهتر حضور در پنجره نهایی انتخابی 
جــام جهانــی و دیــدار بــا ژاپن و 
اســترالیا، در این تورنمنت شــرکت 
کند یا نه؛ هنوز مشــخص نیست اما 
نکته جالــب در مورد تورنمنت مورد 
نظر این اســت که امــارات به عنوان 
میزبان، خود هیچ نماینده ای در آن 
نــدارد! ظاهرا اماراتی ها با کمک یک 
برگزاری  بــه  اقدام  بخش خصوصی 
این تورنمنــت کرده اند. لبنان هم از 
تیم های دعوت شده به این تورنمنت 
است. لبنانی ها در یکی از دیدارهای 
مهم خود در پنجره ششــم انتخابی 
جــام جهانی میزبان چین هســتند. 
از کشــورهای  همچنیــن تیم هایی 
آفریقایــی هم به حضور در تورنمنت 

بین المللی امارات دعوت شده اند.

خبر

برنامه های 
ویژه 

قراخانلو

روزی کــه ژاک روگ بــرای افتتاح آکادمی ملی المپیــک به ایران آمد، با تعریف و تمجید بســیار، این مرکــز را در خاورمیانه 
منحصر به فرد دانســت اما این مرکز ویژه در کمتر از 15 ســال به محلی تبدیل شــده که حاال برای احیایــش حدود 5 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز اســت و یک برنامه ویژه. رضا قراخانلو این برنامه را نوشــته و صالحی امیــری اعتبارش را از دولت تامین کرده  
و همین دو موضوع باعث شــده تا حــاال رییس آکادمی ملی المپیک با اطمینان از برنامه های پیــش رو برای احیای آکادمی بگوید 
و به مخاطبانش تاکید کند که اگر برنامه ها اجرا نشــد، آنها می توانند تا ســال آینده در قامت یک طلبکار از او ســوال بپرســند.

بدهکاری فدراســیون ها به هتل آکادمی هم دردسری است که 
تنش هایی را بین آکادمی و فدراسیون ها در آستانه بازی های آسیایی 
ایجــاد کرده ولی رییس آکادمی ملی المپیــک تاکید دارد که بدهی 
مانعی برای حضور ورزشکاران در رستوران و ... نیست: »عمده کاربران 
هتل قهرمانان هســتند. هتل آکادمی ارتباط مالی با آکادمی ندارد و 
با شرکت ســرمایه گذاری روبه رو است. فدراسیون ها وقتی در خواست 
می کنند آکادمی فقط آنها را در نوبت قرار می دهد و آنها با تخفیفات 

50 درصدی مواجه می شوند. برخی از فدراسیون ها با تاخیر هزینه ها 
را پرداخت می کنند و برخی ســر موقع. بدهی هم باشــد مدیر عامل 
شــرکت، دبیــرکل کمیته و رییس فدراســیون با هــم حل و فصل 
می کنند. تقریبا فدراســیونی وجود ندارد که درخواســت استفاده از 
هتل داشــته باشد و ما کار را برایش انجام ندهیم. ضمن اینکه تیمی 
یا قهرمانی وجود ندارد که بخواهد از خدمات آکادمی استفاده کند اما 

به دلیل بدهی نتواند.«

بدهی مانع 
قهرمانان و تیم ها 
نمی شود

از ســوی مســووالن فدراسیون 
دعوتنامه  اندونزی،  دوچرخه  ســواری 
تــور  در  ایــران  رکابزنــان  حضــور 
بین المللی اندونزی به فدراسیون ایران 

ارسال شد.
بنابر اعالم کمیته تیم های ملی و 
با توجه بــه پیگیری های انجام گرفته 
از سوی فدراســیون دوچرخه سواری 
و حضــور کمرنگ تیم هــای قاره ای 

در تورهای بین المللی، در نظر اســت 
تیم ملــی کشــورمان پــس از اخذ 
مجوز شــورای برون مــرزی و پس از 
رقابت های قهرمانی آسیا )پیست( در 

تور بین المللی اندونزی شرکت کند.
به این ترتیب رکابزنان ملی پوش 
از اول تــا 5 بهمن مــاه در تورنمنت 
بین المللی اندونزی جهت کسب امتیاز 

سهمیه المپیک شرکت می کنند.

براســاس نتایــج به دســت آمده در 
رقابت های اخیر تنیــس روی میز تورهای 
ایرانی، رده بنــدی ملــی ۲75 بازیکن در 
بخش مردان و 15۴ بازیکن در بخش بانوان 
اعالم شد. برهمین اساس؛ در دو دوره اخیر 
رقابت های تنیــس روی میز تور ایرانی که 
آبان ماه جاری به میزبانی مشهد در هر دو 
بخش مردان و زنان برگزار شــد، رده بندی 
ملــی ۴۲9 پینگ پنگ باز در هر دو بخش 

مردان و بانوان مشــخص و طبق امتیازات 
دریافتی ورزشــکاران و نیــز قوانین وضع 
شــده در خصوص اعالم برترین پینگ بازان 
کشوری اســامی آنها اعالم شــد. بنابراین 
گزارش؛ در بخش مردان امیرحسین هدایی 
در میــان ۲75 بازیکــن بــا ۳7۸۶ امتیاز 
صدرنشین شــد. همچنین در بخش بانوان 
نیز که 15۴ بازیکن حضور دارند، مهشــید 

اشتری با ۳۶7۳ امتیاز صدرنشین است.

فدراســیون  رییــس  شــعبانی بهار، 
تیراندازی با کمان معتقد است تا االن حتی 
یک ریال هم به مربیان ملی بدهکار نیستیم 
و حقــوق آنها را ماهیانه پرداخت می کنیم ، 
همینطور به ورزشــکاران هم بدهی نداریم. 
غالمرضــا شــعبانی بهار در خصوص لیگ 
برتر تیراندازی با کمان و ســطح این دوره 
از لیگ، می گوید: »مسابقات لیگ متفاوت 
از ســال های قبل بود. در گذشته استان ها 
میزبان بودند و در بدو ورودم متوجه شــدم 
به دلیل ضعــف در میزبانی و نگرانی از آن 
از حضــور در لیگ انصــراف می دادند. من 
به دلیل حمایت از باشــگاه ها و نیز کاهش 
نگرانی های باشــگاه و افزایش سطح کمی 
لیگ پس از جلســه با سازمان لیگ به این 
نتیجه رســیدیم که تهران با تامین هزینه 
و مدیریت باشــگاه ها میزبان باشد. به این 
ترتیب باشــگاه ها نگران زمین و پایه و فوم 
نبودند. با این شرایط در این دوره با افزایش 

باشگاه شــاهد حضور ۲۴ تیم از 10 استان 
بودیم.« شعبانی بهار ادامه می هد: »باید از 
باشگاه ها حمایت و آنها را حفظ کنیم و این 
را در برنامــه خود قرار دادیم. در نظر داریم 
تا در ایام دهه فجر جلسه خودمان با حضور 
مدیران باشگاه ها را در وزارت ورزش برگزار 

کنیم و از آنها تقدیر کنیم تا بدانند کار آنها 
دیده می شود.« رییس فدراسیون تیراندازی 
با کمان تاکید دارد: »لیگ امســال منظم 
و بــا برنامه برگزار شــد و اکثرا از برگزاری 
رضایت داشــتند و در مجموع مناسب بود. 
اینکه استان ها فعال شوند خوب است و باید 

با مدیران کل استان هایی که باشگاه ندارند 
صحبت کنیم تــا کمک کنند و حامی مالی 
بگیرند و اســتان های بیشتری فعال شوند. 
هیات ها هم  باید کمک کنند تا باشــگاه ها 
شــکل بگیرند.« شــعبانی بهار در خصوص 
اردوی تیم ملی و آمادگی ملی پوشان برای 
حضــور در میادین پیش رو تاکید دارد: »ما 
هر برنامه ای که از ســوی کادر فنی اعالم 
شود را اجرا می کنیم. در حال حاضر مرحله 
سوم اردوها شروع شده و کادرفنی در نظر 
دارد تا اردوها در مناطق گرمســیر برگزار 
شــود و ما در حال هماهنگی هســتیم. در 
برنامه هــای برون مــرزی در دو بخش کار 
می کنیــم، اول برنامه مســابقه ای تیم های 
ملی. در بخش دوم هم در تالشــیم تا یک 
یــا نهایتــا دو هفته اردویــی را در یکی از 
کشورهای آسیای شرقی برگزار کنیم. این 
موضوع هنوز نهایی نشده اما در تالشیم تا 

آن را محقق کنیم  .«

حضور رکابزنان جاده ایران در تور اندونزی حسین هدایی و مهشید اشتری، بهترین  های ایران

یک ریال هم به مربیان ملی بدهکار نیستیم

برای کسب امتیاز سهمیه المپیک اعالم رده بندی ملی ۴۲۹ پینگ پنگ باز مرد و زن برترکشور
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ســیزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر 
کبدی باشــگاه های کشور با حضور ۸ تیم برتر 
از روز پنجشنبه ۲9 آذر ماه پیگیری می شود. 
سیزدهمین دوره مســابقات لیگ برتر کبدی 
مردان باشگاه های کشور از روز پنجشنبه ۲9 
آذر ماه به میزبانی استان تهران برگزار می شود 
و ۸ تیم حاضر در جدول اصلی مســابقات در 
روز پنجشــنبه دو بــازی در دو نوبت صبح و 
عصر برگــزار می کنند. طبق برنامه ریزی انجام 
شده از سوی سازمان لیگ فدراسیون کبدی، 
رقابت های لیگ امســال هر دو هفته یک بار 
برگزار می شــود و تیم ها در 7 هفته مسابقات 
خود را برگزار می کنند که در هر هفته تیم ها 

باید در دو نوبت صبح و عصر مسابقات خود را 
برگزار کنند. پس از پایان مرحله مقدماتی لیگ 
برتر که با حضور 11 تیم در شهر کبودرآهنگ 
برگزار شد ۳ تیم اســتقالل رامهرمز، موسسه 
اعتبــاری نور فــارس و عقاب نیــروی هوایی 
چابهار از راهیابی به مرحله نهایی باز ماندند و 
۸ تیم دهیاری محمد آباد گرگان، فجر ساری، 
رعد پدافند هوایی سیستان و بلوچستان، الوار 
گرمسیری اندیمشک، پایا تردینگ آذربایجان 
غربی، فتــح کبودرآهنگ، عقاب تالش و میثم 
کاغذ دولت آباد اصفهان در ســال 97 در لیگ 
برتــر حضور دارند. هفته نخســت رقابت ها به 

میزبانی تهران برگزار می شود.

برای  اردوی تیم بسکتبال نوجوانان 
حضور در مرحله دوم رقابت های قهرمانی 
غرب آســیا برگزار می شــود. به منظور 
آمادگی تیم ملــی نوجوانان برای حضور 
در مرحله دوم مســابقات قهرمانی غرب 
آســیا، اردوی این تیم در سالن بسکتبال 
مجموعه ورزشــی آزادی برگزار می شود. 
این اردو از دوشــنبه ۲۶ تــا ۳0 آذر در 
سالن بســکتبال مجموعه ورزشی آزادی 
برگزار می شود. برهمین اساس به ترتیب، 
احمدپور،  ماتیــار  امیرشــایان حصاری، 
علیرضا فراهانی، محسن عسگری نیا، پویا 
حقــی، رضا نظری کیــا و محمد رحیمی 

از تهران، علیرضــا رحیمی از البرز، فربد 
سعادت نیا از خراسان رضوی، سید جعفر 
حســینی از خوزســتان، ســید حسین 
حســینی از یــزد، محمد کــرم زاده از 
بوشهر، امیرحسین نصیرایی، حمید رضا 
اصغری، علیرضا ملکی و پارســا فالح از 
استان مازندران و در نهایت عمران طالب 
زاده، حمید ضیائی، معین خورســندی، 
فردیــن نصــری و کیارش شــبانیان از 
اســتان اصفهان نفرات دعوت شــده به 
اردوی آماده  ســازی بســکتبال نوجوانان 
هستند. هدایت این تیم نیز برعهده علی 

آرزومندی است.

نشســت رونمایــی از پوســتر کنگــره 
بین المللــی حقوق ورزشــی که برگزار شــد، 
شاهرخ شــهنازی در جمع خبرنگاران درباره 
بحث روز ورزش کشــور حــرف زد. دبیر کل 
کمیته ملــی المپیک وقتی با ســوالی درباره 
قانون منــع به کارگیری بازنشســته ها مواجه 
می شود به شرایط مهدی تاج اشاره می کند و 
می گوید: »خودم به مساله فوتبال ورود نکردم. 
صالحی امیری هــم همینطور اما باید صیانت 
کنیم تا فوتبال آســیب نبیند و مشکلی برای 
فوتبال ایران در این مقطع رخ ندهد. مذاکراتی 
انجام شد و تاج بر اساس ماده ۶0 ایثارگری به 

فعالیتش ادامــه می دهد. تکلیف بقیه افراد در 
مجمع عمومی فوتبال مطرح می شود.«

او در پاســخ به این پرســش که حضور 
تاج موقتی اســت، نیز توضیح جالبی می دهد: 
»چنین بحثی نیســت و تاج به لحاظ مقرراتی 
و با اســتفاده از ماده قانونی به فعالیتش ادامه 
می دهــد و محدودیــت زمانــی آن به مجمع 
خودشــان بستگی دارد. به هر حال باید کمک 
کنیــم در مرحله اول در جام ملت های آســیا 

حضور موفقی داشته باشیم.«
شــهنازی در مورد اینکه آیا توافق شده 
تاج بماند، ادامه می دهد: »نمی توان اسم آن را 

توافق گذاشــت. تاج از حق قانونی اش استفاده 
کرده است.«

شهنازی در مورد مشخص شدن تکلیف 
هیات رییسه نیز می گوید: »در مجمع فوتبال 
در مورد هیات رییســه تصمیم گیری می شود. 
امیــدوارم با اجــرای قانون منــع به کار گیری 
بازنشسته ها اجازه دهیم جوان ها هم روی کار 
بیایند. امیدوارم مســاله در داخل مجمع حل 

شود تا فیفا هم حساس نشود.«
قانون منع به کارگیری بازنشســته ها در 
تعدادی از فدراسیون ها اجرا شده اما در مورد 

فوتبال هنوز مسائل مبهمی وجود دارد.

برگــزاری دیدارهــای تدارکاتی پیش از 
پنجره آخر انتخابی جام جهانی در برنامه تیم 
ملی بســکتبال است؛ این دیدارها یا در تهران 
برگزار می شــود یا با حضور در یک تورنمنت 
بین المللی. تیم ملی بســکتبال که با پیروزی 
برابــر فیلیپین صعودش به جام جهانی ۲019 
چیــن را قطعی کــرد، می خواهــد در پنجره 
ششم و پایانی انتخابی این مسابقات با قدرت 
ظاهر شــود چراکه باید با ژاپن و اســترالیا رو 
در رو شــود. این دو دیدار بــه ترتیب ۲ و 5 
اســفندماه در تهران برگزار می شود. تیم ملی 
بســکتبال که نتیجه دیدار رفت مقابل هر دو 

تیم ژاپن و اســترالیا را واگذار کرد، قصد دارد 
پیش از رویارویی دوباره بــا آنها برگزارکننده 
دیدارهایــی تدارکاتــی باشــد. اولویت کادر 
فنی تیم ملی بســکتبال برگــزاری دیدارهای 
تدارکاتی در تهران اســت. چیــن، نیوزیلند و 
کره جنوبی هــم گزینه های موردنظر به عنوان 
حریف تدارکاتی هســتند. با درخواست کادر 
فنی، دعوتنامه سفر به ایران برای این سه تیم 
ارسال شده و قرار اســت رایزنی های تکمیلی 
هم انجام شــود. البته از میــان این تیم ها که 
هر سه انتخابی جام جهانی را در پیش دارند، 
اولویت برگزاری دیدار تدارکاتی با چین است. 

این تیم در پنجره ششــم انتخابی جام جهانی 
باید با ســوریه و اردن دیدار کند. عالوه بر این 
اما تیم ملی بســکتبال دعوتنامــه حضور در 
تورنمنــت بین المللی به میزبانی امارات را هم 
دریافت کرده اســت. این تورنمنت هم اواخر 
بهمن مــاه برگزار می شــود.  در نهایت اینکه 
فدراســیون بسکتبال با بررســی همه جوانب 
و بر اســاس پاســخی کــه از دعوتنامه های 
ارســالی دریافت خواهد کرد، بــرای برگزاری 
دیدارهای تدارکاتی تیم ملی بســکتبال پیش 
از پنجره ششــم و پایانی انتخابی جام جهانی 

تصمیم گیری می کند.

هفته اول لیگ برتر کبدی 29 آذر برگزار می شود

اردوی بسکتبالیست های نوجوان از 26 آذر آغاز می شود

 شهنازی: حضور تاج موقتی نیست

چین در اولویت برنامه آماده سازی مربیان بسکتبال

حضور پشتوانه های وزنه برداری  در اردوی آماده سازی تیم ملی اعزامی به رقابت های 
بین المللی قطرکاپ در دوحه.      

پوالد سرد


