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ورزش | هافبک بارسلونا در پایان فصل این تیم را ترک می کند و در چین پا به توپ خواهد شد. هفته گذشته از 

لحاظ ورزشی برای آندرس اینیستا خوب نبود. هافبک بارسلونا شکست سختی را در لیگ قهرمانان تجربه کرد و رم با 
پیروزی ۳ بر صفر به نیمه نهایی راه یافت. 

حسین کالنی: کی روش  چند نفر را برای تیم امید 
پیشنهاد کرد

| عضو کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال می گوید کی روش چند گزینه را برای سرمربیگری تیم 
ملی امید پیشنهاد کرده اما هنوز مشخص نیست سرمربی این تیم ایرانی است یا خارجی.

حسین کالنی درباره انتخاب حمید استیلی به عنوان مدیر تیم ملی امید اظهار کرد: مدیر تیم نماینده اصلی 
فدراسیون است. کسی است که از طرف فراسیون تصمیم گیری می کند. او به صورت مستقیم با سرمربی تیم 

در ارتباط است و همه امور تیم ملی را مدیریت خواهد کرد.
این عضو کمیته فنی و توسعه فدراســیون فوتبال درباره دالیل انتخاب حمید استیلی گفت: کمیته فنی با 
حضور مهدی تاج و محمدرضا ساکت جلساتی را برگزار کرد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که آقای استیلی 

شایسته ترین فرد برای حضور در این سمت است.  
او درباره زمان انتخاب سرمربی تیم ملی امید نیز گفت: سرمربی ظرف یکی، دو هفته آینده انتخاب می شود. 
تعدادی مربی ایرانی و خارجی را زیر نظر داریم و درباره آن بحث و تبادل نظر می کنیم. حتی با کی روش و خیلی 

از مربیان تیم های ملی مشورت شده که در نهایت یکی از گزینه های مان را انتخاب خواهیم کرد.
کالنی در پاسخ به این سوال که گمانه زنی رسانه ها درباره اسامی مربیان مدنظر برای هدایت تیم ملی امید 
را خوانده است؟ خاطرنشــان کرد: هنوز سرمربی مشخص نشده است. این اسامی در حد گمانه زنی است ولی 

من نام نکونام، فرکی و ... را شنیدم.
بازیکن پیشین تیم ملی ایران و پرســپولیس در واکنش به این که گفته می شود کی روش روی نام نکونام 

نظر مثبت دارد تاکید کرد: چند نفری هم مدنظر کی روش بوده اما هنوز هیچ گزینه ای نهایی نشده است. 

ممنوعیت ورود کاالی خارجی، قرارداد اسپانسری 
لباس تیم ملی فوتبال را تجاری کرد

| معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر حمایت ۱۰۰ درصدی وزارت 
ورزش از فدراسیون کشــتی گفت: مباحثی مطرح شده که مورد اختالف ما و فدراسیون کشتی نیست و در 

نهادهای باالدستی در حال بررسی است.
محمدرضا داورزنی با تاکید بر حمایت ۱۰۰ درصدی وزارت ورزش و جوانان از فدراســیون کشتی، خاطر 
نشان کرد: فدراسیون کشتی جزو فدراسیون هایی است که به لحاظ حمایتی بیشترین اهمیت را برای وزارت 
ورزش و جوانان دارد. به ویژه  این که در دو سال گذشته شخص وزیر ورزش و جوانان تاکید ویژه ای بر حمایت 

از کشتی داشته و از این به بعد نیز این حمایت ها انجام خواهد شد.
معاون ورزش حرفــه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان درباره موارد مورد اختالف میان فدراســیون و 
وزارت ورزش اظهار کرد: موضوعاتی وجود دارد که بحث اختالف وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون کشتی 
نیست و باید در نهادهای باالدستی مورد بررســی قرار گیرد. اتفاقاتی رخ داده که در نهادهای باالدستی در 

حال بررسی است و چندین جلسه نیز طی ماه های گذشته برگزار کردیم.
وی با اشــاره به حمایت های ویژه  وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون کشتی گفت : به جرات می گویم که 
فدراسیون کشــتی به غیر از فوتبال که جام جهانی را پیش رو دارد در بین ۵۰ فدراسیون ورزشی به لحاظ 
تامین منابع مالی دو برابر فدراسیون های دیگر همچون جانبازان و معلوالن، تکواندو دریافت کرده، ضمن این 
که در استان ها نیز هیات های استانی کشــتی از امکانات خوبی که از سوی وزارت ورزش و جوانان و ادارات 

کل در اختیارشان قرار گرفته است استفاده می کنند. 

خادم به شورای عالی امنیت ملی نامه نوشت؛

بیزاری از »مفت بازی«
 ادامه از صفحه 1

| موضوعی که فراتر از محرومیت قهرمانان ملی این رشته، که پرچم دار کسب افتخار و آبروی 
ملی در میادین بزرگ المپیک و جهانی برای کشور بوده و هســتند، کشتی کشور را نیز با خطر تعلیق 

مواجه ساخته است.
پس از تالش خاموش برای متوجه ساختن دوستانی که مسوالن اصلی پیگیری این مسئله هستند و 
گریز ایشان از انجام پیگیری های جدی و الزم، به ناچار حدود دوماه است که خانواده بزرگ کشتی ایران، 
برای حمایت از قهرمانان ملی کشتی کشور، بطور مستقیم از شما رجال محترم سیاسی، که تصمیم گیران 
اصلی درباره مواضع سیاسی و فعالیتهای دیپلماتیک کشور در عرصه بین المللی هستید، تقاضای کمک 
نموده اند.درخواست خانواده بزرگ کشتی ایران این است که به دستگاه دیپلماسی کشور ابالغ کنید تا 
برای حمایت از قهرمانان ملی کشــتی و بطور کلی ورزش ایران، دربرابر مناسبات آمریکایی- اسراییلی 
»کمیته بین المللی المپیک«، که مردم عزیز کشــورمان را از کسب افتخارات ملی توسط قهرمانان نام 
آورشان محروم  می کند، با ورود تیم های دیپلماسی واجد شرایط به کمیته یاد شده، دفاع شود.الزم به 
توضیح می داند، در کارنامه مدیریتی »کمیته بین المللی المپیک« ، ده ها مصداق از چشــم بستن در 
برابر مواضع سیاسی کشــورهای دنیا وجود دارد. دربرابر این چشم پوشی ها، مثال های متعددی نیز از 

اختصاص جرائم و محرومیت های مختلف در قبال رفتارهای سیاسی ورزشکاران به چشم می خورد. 

جهان ورزش

اینیستا به لیگ چین می رود

| رییس کمیته ملی المپیک گفت: شــرایط 
تیم های اعزامی به بازی های آسیایی جاکارتا خوب و 
قابل دفاع است و کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش 

بهترین همکاری و هماهنگی را با یکدیگر دارند.
رضا صالحی امیری در حاشیه مراسم اهدای جایزه 
برترین کماندار جهان به زهرا نعمتی بیان کرد: قهرمانان 
ما ســرمایه های ملی هستند و شــرایطی ایجاد شده 
که ما کمیســیون ورزشکاران را داشــته باشیم و این 
کمیسیون بازوی مشورتی برای کمیته ملی المپیک و 
وزارت ورزش است. ما مجموعه ای از برنامه ها را برای 
سال ۹۷ در این کمیسیون داریم که شامل تجلیل از 
قهرمانان، تدوین زندگی نامــه آن ها، تالش برای حل 
مسائل استخدامی آن ها و کاهش مشکالت اقتصادی 

و اجتماعی این ورزشکاران است.
صالحی امیری با اشــاره به در پیش بودن بازی های 
آســیایی جاکارتا گفت: مجموعــه ورزش ایران برای 
بازی های آسیایی آماده می شود. جمع بندی نهایی آماده 
شده و روزهای آینده کیفیت و کمیت تیم های اعزامی 
از سوی ســخنگوی کمیته ملی المپیک و سرپرست 

کاروان ایران اعالم می شود. شرایط عمومی برای کسب 
افتخارات فراهم شده و ان شاءاهلل شــاهد یک رویداد 
بزرگ خواهیم بود. شرایط تیم های اعزامی خوب و قابل 
دفاع است و من شرایط را مطلوب می بینم. ستاد اعزام 
نیز در کمیته ملی المپیک به صورت روزانه فعال است 
و ستاد عالی بازی ها هم به ریاست وزیر جلسات هفتگی 
خود را دارد. کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش بهترین 
همکاری و هماهنگی را با هم دارند.رییس کمیته ملی 
المپیک با اشاره به بازگشت خادم به فدراسیون کشتی 
گفت: با بازگشت خادم، در کشــتی شرایط جدیدی 
شکل خواهد گرفت و امیدواریم این رشته در جاکارتا 
بدرخشد و امســال در کشــتی قهرمانی های خوبی 
خواهیم داشت. ما امروز به همدلی و هماهنگی و پرهیز 
از حاشیه احتیاج داریم البته باید از نوبخت و دولت هم 
تشکر کنیم که مساعدت را با ما داشته اند و امیدواریم 
در مرداد و شهریور، خبرهای خوبی را برای ملت ایران 
داشته باشــیم. همچنین ما با کمیته ملی پارالمپیک 
هم رابطــه صمیمانه ای داریم. از طرفــی حضور زنان 
و دختران ما در المپیــک و پارالمپیک تصویر زیبایی 

را از جمهوری اســالمی به نمایش می گذارد و نشان 
می دهد که ما حضور آن ها را یک فرصت تلقی می کنیم.

رییس کمیته ملی المپیک درباره اهدای جایزه برترین 
کماندار جهان به زهرا نعمتی تاکید کرد: آن چیزی که 
به نظر من از همه مهم تر بود، تصویری است که انقالب 
اسالمی به جهانیان نشان داد. اخیرا با یکی از مقامات 
جهانی و المپیک دیدار داشتم و او می گفت آن چیزی 
که از تصویر ایران در جهان نشــان داده شــده حضور 
زنان ایرانی با حجاب اسالمی اســت. این نکته بسیار 
مهمی است که انقالب اسالمی حجاب را به عنوان یک 
فرصت ایجاد کرده نه محدودیت. این نکته ای اســت 
که کمتر به آن پرداخته شده است و در حالی که دنیا 
پذیرفته زنان ایرانی با غیــرت و توانایی باالی خود در 
عرصه های بین المللی شرکت کرده اند و مدال هایی را 
هم گرفته اند. مطمئناً در جاکارتا مدال های بیشــتری 
خواهیم گرفت و زنان ما هم بیشتر خواهند درخشید.
صالحی امیری همچنین گفــت: ما تبعیضی در حوزه 
قهرمانی بین زنان و مردان قائل نمی شویم و معتقدیم 
که هر دو تصویر زیبایی را خلق می کنند. وقتی که یک 

مدال گرفته می شــود به نظرم فقط یک مدال نیست 
بلکه نشان دهنده غیرت ایرانی و نفوذ فرهنگی است و 
همچنین زنان ما در این دیپلماسی فرهنگی پرچمدار 
هستند.او در مورد بازی های آسیایی جاکارتا نیز گفت: 
ما در سه ســطح کالن یک وزارت ورزش و دولت، دو، 
فدراسیون و سه، فدراسیون ها هماهنگی کامل داریم و 
فکر می کنم امسال سال خیلی خوبی باشد و آماده ایم 
که در جاکارتا نتایج تالش هایمان را ببینیم. آن چیزی 
که کاروان  ایران بیــش از همه به آن نیاز دارد آرامش 

و ثبات اســت و تالش می کنیم کاروانی بدون دغدغه 
و حاشــیه به جاکارتا اعزام کنیم.او ادامه داد: شرایط 
امروز ما در مجموع مناســب است و مانع خاصی برای 
جاکارتا در پیش نداریم و شرایط الزم فراهم است. البته 
پارالمپیک هم در عرصه های ملی و جهانی درخشیده 
و آن ها شــهدای زنده ما هســتند و به نظرم که باید 
بیشتر دیده شــوند.او در مورد تاثیر نظرات کمیسیون 
ورزشکاران بر تصمیمات کمیته ملی المپیک نیز گفت: 
کمیسیون ورزشکاران تنها کمیسیونی ا ست که تالش 

کردم در تمام جلســات آن حاضر شــوم. کمیسیون 
ورزشکاران به عنوان مشاور تعریف شده است. فضای 
الزم، بودجه و برنامه های عملیاتی آن ها تعریف شــده 
است. ما با کمیسیون ورزشــکاران بر سر ۵ برنامه به 
توافق رســیدیم که باید عملیاتی شــود. امسال سال 
شکوفایی این کمیسیون است. هادی ساعی به عنوان 
نماینده کمیسیون ورزشکاران در هیات اجرایی حضور 
دارد و تالش می کنیم که از ظرفیت این کمیســیون 

استفاده کنیم.

صالحی امیری:

3 2 1

 شرایط تیم های اعزامی
به جاکارتا خوب است
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