ورزش

پنجشنبه  30شهریور    30     1396ذی الحجه       Sep 21, 2017     1438سال بیست و دوم    شماره 6166

مسئوالن به اندازه توجهشان ،از کشتی توقع داشته باشند
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی تاکید کرد :مسووالن ورزش باید به اندازه توجهشان به
ورزش اول ایران از کشتی انتظار کسب نتیجه داشته باشند ...
وریا غفوری:

شرایط همراهی نکند به ناچار از
استقالل خواهم رفت
ملیپـوش فوتبـال ایـران بـا
انتقـاد از عدم توسـعه امکانات
ورزشـی در زادگاهـش تاکیـد
کـرد ،تـا زمانـی کـه شـرایط
فراهـم باشـد در تیـم فوتبـال
اسـتقالل خواهـد مانـد.
وریـا غفـوری در گفتوگـو بـا
ایسـنا در خصـوص حضـورش
در اسـتقالل و احتمـاال
پیشـنهادهای جدیـد بـرای
فصـل بعـد گفـت :در گذشـته از تیمهـای اروپایی پیشـنهاداتی
داشـتم امـا متاسـفانه بـه دلیـل نبـود مشـاورههای مناسـب
نتوانسـتم انتخـاب مناسـبی داشـته باشـم .پیـش از ایـن از
تیمهـای داخلـی هم پیشـنهادات زیادی داشـتهام .فعلا ترجیح
میدهـم در تیـم اسـتقالل بمانـم و اگـر شـرایط اجـازه مانـدن
در ایـن تیـم را بـه مـن نـداد ،به ناچـار تیـم دیگـری را انتخاب
میکنـم.وی بـا اشـاره بـه اینکـه تـا پایـان فصـل بـا اسـتقالل
قـرارداد دارد ،گفـت :ایـن تیـم را قلبـا دوسـت دارم و در هیـچ
شـرایطی نمیخواهـم از ایـن تیـم جـدا شـوم و تـا زمانـی کـه
شـرایط فراهـم باشـد در تیم اسـتقالل خواهـم ماند.بازیکن تیم
اسـتقالل تهـران در خصـوص وضعیـت تیـم ملـی اظهـار کرد:
خوشـبختانه بـا حضـور مربـی کاردان و بـا تجربـه ،تیـم ملی در
سـالهای اخیـر پیشـرفت خاصـی داشـته و توانسـت دو بـار
مکـرر بـه جـام جهانـی ورود پیدا کنـد که بـا کادر موجـود و جو
حاکـم ،تیـم ملـی میتوانـد مجددا بـه جـام جهانی هـم راه پیدا
کند .
غفـوری دربـاره شـرایط و امکانـات ورزش کردسـتان نیز گفت:
اسـتان کردسـتان به دلیل نداشـتن حامی و عدم سرمایه گذاری
در حـوزه ورزش ،حضـور کمتـری در عرصه ملی دارد .کردسـتان
مهـد اسـتعداد اسـت .هـر یـک از ایـن ورزشـکاران میتواننـد
سـفیری بـرای مـردم کردسـتان باشـند و نشـان دهند کـه این
اسـتان اسـتعدادهای زیـادی در همـه زمینههـا به ویـژه ورزش
دارد.
بازیکـن کردسـتانی تیـم ملـی عنـوان کـرد :بـا توجـه بـه این
ظرفیتهـا ،اگـر بـه ورزش ایـن اسـتان بهـا داده میشـد و از
آن حمایـت میشـد ،امـروز کردسـتان تیمهـای قـوی و صاحب
نامـی بـرای حضـور در عرصههـای ملی و بیـن الملل داشـت اما
چـون هزینـهای نشـده و پشـتوانهای نـدارد ،این اسـتعدادها از
بیـن میرونـد و فرصـت شـکوفایی به آنـان داده نمیشـود.وی
تصریـح کـرد :متاسـفانه مـردم کردسـتان بـه دلیل مشـکالتی
از جملـه بیـکاری ،تـوان حمایـت و سـرمایه گـذاری را ندارند و
ایـن وظیفه مسـئوالن اسـتان اسـت که بـا همفکری و مشـاوره
اسـتعدادهای ورزشـی کردسـتان ،از جوانـان توانمنـد اسـتان
حمایـت کننـد و زمینـه را بـرای شـکوفایی اسـتعدادها فراهـم
کنند.غفـوری گفـت :کمـک و حمایـت از ورزش کردسـتان را
وظیفـه خـود میدانـم و در هر زمینـهای برای کمک به پیشـرفت
و ترقـی این حوزه در اسـتان پیشـقدم خواهم شـد.وی در پایان
خطـاب بـه جوانـان کـرد گفـت :در کردسـتان بـه دلیـل نبـود
حمایـت ،تنهـا راه پیشـرفت و موفقیـت جوانـان بـا اسـتعداد،
تالش و پشـتکار شـخصی و همچنین حضور در سـایر اسـتانها
و شـهرهای دیگـر بـرای نشـان دادن توان آنهاسـت.

ورود "سلطانیفر" به حاشیههای استقالل
مدیرعامل استقالل و یک عضو هیات مدیره باشگاه به دیدار سلطانیفر رفتند.پس از
اتفاقات رخ داده در برنامه نود و افشاگریهای صورت گرفته ...

نمیتــوان گفــت کــه جریــان اجتماعــی پیگیــر
حضــور بانــوان در ورزشــگاهها ظــرف یــک مــاه یــا
دو مــاه گذشــته بــه وجــود آمــده امــا ایــن بــار بــه
نظــر میرســد مــردان هــم در کنــار مدعیــان ســابق
ایــن مــوج ،محکمتــر از گذشــته خواهــان حضــور
خانوادههــا در ورزشــگاهها هســتند .براســتی
رییــس فدراســیون فوتبــال ایــران بــا اظهارنظرهــای
پراکنــده و بعضــا شــاز خــود کــه خــاف سیاســت
علنــی وزارت ورزش و جوانــان و افــکار عمومــی
اســت ،در کجــای ایــن ماجــرا قــرار دارد؟
بــه گــزارش ایســنا ،اشــتباه نرمافــزاری در ســامانه
بلیــت فروشــی بــازی تیــم ملــی ایــران و ســوریه و
بــه دنبــال آن ممانعــت از حضــور بانــوان ایرانــی
در ورزشــگاه آزادی ،در شــرایطی کــه بانــوان
ســوری در همیــن بــازی از تیمشــان حمایــت
کردنــد ،باردیگــر آغازگــر موجــی شــد کــه از
حضــور بانــوان در ورزشــگاهها حمایــت میکنــد.
حمایــت بانــوان ســوری از ملیپوشــان کشورشــان
در ورزشــگاه آزادی ،در شــرایطی کــه بانــوان ایرانــی
بــا وجــود داشــتن بلیــت پشــت درهــای "آزادی"
ماندنــد ،ایــن بــار حمایــت مــردان از زنــان را هــم
بــه دنبــال داشــته اســت .حامیــان حضــور بانــوان
در ورزشــگاهها ،همصــدا بــا برخــی نماینــدگان
مجلــس و مســووالن وزارت ورزش مصرتــر از
گذشــته اصــرار دارنــد کــه ایــن موضــوع ایــن بــار
دســت فراموشــی ســپرده نشــود.
ایرانــی طرفــدار ورزش و خواهــان برابــری
هــر
ِ
در جامعــه ،ســواالت متعــددی دربــاره چرایــی
عــدم حضــور بانــوان در بازیهــای ورزشــی را در
ذهــن دارد کــه تاکنــون پاســخهای متناقضــی را
دربــاره ایــن موضــوع از مســووالن مختلــف ورزشــی
دریافــت کــرده اســت.
تاکیــد بــر حضــور بانــوان در ورزشــگاهها را
میتــوان از دو منظــر قابــل بررســی دانســت.
نخســت تاکیــد مقامــات و روشــنفکران بــرای ایجــاد
حــس برابــری میــان مــردان و زنــان در اســتفاده از
فضاهــای مهیــج ورزشــی و دوم تاکیــد نهادهــای
بینالمللــی ورزشــی بــرای اعطــای میزبانــی بــا
پیــش شــرط برابــری جنســیتی بــرای حضــور
تماشــاگران در ورزشــگاهها.
در ســالهای گذشــته و بــه خصــوص در
گرفتــن میزبانــی رویدادهــای ورزشــی ،نهادهــای
بیــن المللـی بــه دلیــل عــدم حضــور بانــوان ایرانــی
در ورزشــگاهها ،خواســته فدراســیونهای ورزشــی
ایــران بــرای دریافــت میزبانــی رویدادهــای جهانــی
و آســیایی معتبــر ورزشــی را رد کردهانــد و نوبــت
بــه بررســی مســائل دیگــر نرســیده اســت.

بوفون نیمکتنشین میشود
وزیر ورزش روسیه ضمن اعالم حمایت از تیم ملی فوتبال ایران قول داد تمام امکانات
خوب را برای این تیم در حین برگزاری جام جهانی فراهم کند ...

"بانوان در ورزشگاه" از نگاه
رییس فدراسیون فوتبال
بــا ایــن شــرایط به نظــر میرســد بــه
نتیجــه رســاندن ایــن معضــل حداقــل بلحــاظ
عرفــی و اجتماعــی در جامعــه بینالمللــی بــرای
ورزش ایــران اعتبارســاز باشــد.
مقامات چه میگویند؟
مســئوالن و مقامــات دولتــی بــه طــور کامــا
شــفاف و صریــح بــر حضــور بانــوان و خانوادههــا

نمیتــوان مطالبــات مــردم را ســرکوب کــرد".
مســعود ســلطانیفر بــه عنــوان وزیــر ورزش و
جوانــان نیــز علنــا از حامیــان حضــور بانــوان در
ورزشگاههاســت .او در صبحتهــای خــود بــه
طــور مکــرر بــه پیگیــری ایــن خواســته پرداختــه اما
هنــوز موفــق بــه شکســتن تابــوی حضــور بانــوان
در یــک بــازی فوتبــال نشــده اســت .او بــا بیــان

در ورزشــگاهها تاکیــد دارنــد .آخریــن اظهارنظــر در
ایــن بــاره هــم مربــوط بــه اســحاق جهانگیــری،
معــاون اول رییــس جمهــور و نزدیکتریــن فــرد
بــه حســن روحانــی اســت .او اواخــر هفتــه گذشــته
و در همایــش جوانــان و توســعه و تعالــی ایــران بــا
تاکیــد بــر توجــه بــه خواســتههای بانــوان مبنــی
بــر حضــور در امــکان ورزشــی گفــت" :جمعیــت
جــوان بــه دنبــال ورزش و اوقــات فراغــت مطلــوب
اســت و اینکــه فکــر کنیــم اگــر زنــان بــه
ورزشــگاه نرونــد ،کار خیلــی مهمــی انجــام دادهایــم،
اینگونــه نیســت ،بلکــه بــا ایــن کار جلــوی یــک
خواســته و مطالبــه درســت را گرفتهایــم .بایــد حتمــا
بــرای مطالبــات و خواســتهها برنامهریزیهایــی
انجــام شــود تــا آنهــا را تحقــق بخشــیم ،چراکــه

اینکــه خوشــبین بــه حــل مشــکل حضــور بانــوان
در ورزشــگاهها اســت ،میگویــد" ،اگــر بخواهــم
شــفاف جــواب بدهــم ،بایــد بگویــم بلــه؛ احتمــال
حضــور زنــان در ورزشــگاهها زیــاد اســت".
تاج ،نقطه مقابل معاون اول و وزیر
مهــدی تــاج ،رییــس فدراســیون فوتبــال از آن
جملــه افــرادی اســت بــه عنــوان رییــس فدراســیون
فوتبــال هنــوز موضــع رســمی و مشــخصی دربــاره
حضــور بانــوان در ورزشــگاهها اتخــاذ نکــرده اســت.
او اخیــرا بــه هــر جمعــی کــه رفتــه دربــاره موضــوع
حضــور زنــان در ورزشــگاهها ،ســاز همــان تفکــر
را زده اســت .یــک بــار در کنــار وزیــر ورزش دم از
حضــور بانــوان در ورزشــگاهها میزنــد و بــر لــزوم
حضــور آنهــا  -البتــه بــا حفــظ شــرایط ســاختاری

 تاکیــد میکنــد ،یــک بــار هــم در جمــعموتلفهایهــا تاکیــد میکنــد کــه اولویــت جامعــه
و بانــوان مــا حضــور در ورزشــگاهها نیســت و فعــا
نمیتــوان اجــازه حضــور آنهــا بــه ورزشــگاه را داد.
ی تیــم ملــی
مــوج اخیــر حمایــت از بانــوان از بــاز 
ایــران مقابــل ســوریه آغــاز شــد .اشــاره بانــوان
بــه صــورت مشــخص بــه تماشــای فوتبــال اســت.
وقتــی انحصــار تماشــای فوتبــال توســط مــردان
شکســته شــود ،بــرای بقیــه ورزشهــا هــم مشــکلی
وجــود نــدارد .مهــدی تــاج بعــد از بــازی بــا ســوریه
اظهاراتــی داشــته کــه در تناقــض بــا خواســته زنــان،
معــاون اول رییــس جمهــور و وزیــر ورزش بــوده
اســت.
آخریــن اظهارنظــر او ایــن شــائبه را بــه وجــود آورده
کــه او خواهــان حضــور بانــوان در ورزشــگاهها
نیســت و تالشــی هــم بــرای ایــن کار نداشــته
اســت.
مهــدی تــاج ،رییــس فدراســیون فوتبــال روز
دوشــنبه هفتــه جــاری در جلســه کارگــروه ورزش
حــزب موتلفــه اســامی ،دربــاره حضــور بانــوان در
اســتادیومها ،گفــت" :همانطــور کــه قبــا گفت ـهام،
ســاختار ورزشــگاههای مــا مناســب پذیــرش بانــوان
نیســت .ضمــن ایــن کــه ایــن امــر در حــال حاضــر
اولویــت بانــوان و جامعــه هــم نیســت".
تــاج درحالــی از اولویتهــای بانــوان ســخن
گفتــه کــه زنــان نظــری برخــاف نظــر او دارنــد.
آنهــا همزمــان بــا اظهارنظــر تــاج ،بــار دیگــر در
شــبکههای اجتماعــی بــه اولویــت خــود کــه
حضــور در امــکان ورزشــی اســت تاکیــد کردهانــد.
عجیبتــر از ایــن اظهارنظــر ،صحبتــی بــوده کــه
رییــس هیــات فوتبــال مشــهد به نقــل از فدراســیون
فوتبــال داشــته اســت .بــرای دیــدار افتتاحیــه
ورزشــگاه امــام رضــا (ع) بــه جــز دو عضــو زن
شــورای شــهر مشــهد از  13عضــو دیگــر ایــن
شــورا دعــوت رســما دعــوت بــه عمــل آمــد تــا بــه
ورزشــگاه برونــد .مهــدی بــرادران ،رییــس هیــات
فوتبــال خراســان رضــوی دربــاره دالیــل دعــوت
نکــردن از اعضــای شــورای شــهر مشــهد بــه ایســنا
گفتــه بــود کــه "ایــن سیاســت فدراســیون فوتبــال

اســت"" .مــا از تهــران هــم کــه پرســیدیم ،گفتنــد
سیاســت کلــی فدراســیون فوتبــال ایــن اســت
کــه در مســابقهها بایــد ایــن گونــه رفتــار شــود.
تعجــب میکنــم کــه خبرنگارهــا از ایــن موضــوع
بی اطالع هستند!".
تــاج البتــه در واکنــش بــه ایــن موضــوع خــود را در
کنــار وزارت ورزش دیــد و گفــت "فدراســیون هیــچ
اظهــار نظــری دربــاره حضــور بانــوان بــه ورزشــگاه
امــام رضــا (ع) نداشــته اســت .مــا خودمــان در اینجا
مهمــان هســتیم .سیاســت مــا دربــاره حضــور بانوان
در ورزشــگاه همــان سیاســت وزارت ورزش و جوانان
است".
بــا ایــن حــال تــا بــه اینجــا تــاج تنهــا کســی بــوده
کــه از بیــن مقامــات رســمی ورزشــی همســویی
خــود بــا خواســته بانــوان را نشــان نــداده و اکنــون
بــه نظــر میرســد متهــم ردیــف اول در ممانعــت
بــا ورود بانــوان بــه ورزشگاههاســت.
البتــه رییــس فدراســیون فوتبــال دربــاره حضــور
بانــوان ســوری در بــازی تیــم ملــی بــا ســوریه
نیــز گفتــه بــود کــه "زمانــی کــه ســوریها بــه
ورزشــگاه آمدنــد ،مــا آنهــا را طبــق قوانیــن
بینالمللــی بــه ورزشــگاه راه دادیــم و مشــکلی هــم
پیــش نیامــد ".امــا او دربــاره بانــوان ایرانــی نظــر
دیگــری دارد .رییــس فدراســیون فوتبــال در پاســخ
بــه ایــن ســوال کــه چــرا وقتــی حضــور بانــوان
ســوری باعــث ایجــاد مشــکل نشــد ،بــه بانــوان
ایرانــی اجــازه حضــور در ورزشــگاه ندادنــد؟ گفــت،
"ایــن مســالهای اســت کــه بایــد بررســی شــود...
در حــال حاضــر از لحــاظ ســاختاری و فیزیکــی
آمادگــی ورود بانــوان را نداریــم"...
بــا تمــام ایــن نظــرات متضــاد و مختلــف رییــس
فدراســیون فوتبــال ،کمتــر کســی وجــود دارد کــه
دچــار ســردرد و ســرگیجه نشــود.
آنچــه روشــن اســت ،ایــن اســت کــه هیــچ
همســویی از ســوی رییــس فدراســیون فوتبــال بــا
سیاســتهای وزارت ورزش در اظهــارات "تــاج"
دیــده نشــده و فعــا او تنهــا فــرد ورزشــی اســت
کــه رو در روی موضــوع حضــور خانوادههــا در
ورزشــگاهها ایســتاده اســت.
بــه نظــر میرســد معــاون اول رییــس جمهــور و
ســلطانیفر پیــش از اقنــاع نظــر ســایر مخالفــان
بایــد بــرای ثبــات نظــر "مهــدی تــاج" اقــدام
کننــد .چــرا کــه بــه نظــر میرســد رییــس فوتبــال
ایــران هنــوز رفتــار و گفتــار ثابــت و قابــل اتکایــی
نزدیــک بــه سیاســتهای دولــت دربــاره حضــور
خانوادههــا در ورزشــگاهها نــدارد و یــا حداقــل
بیــان نکــرده اســت.

اشکانی:

آن سو

بوفون نیمکتنشین میشود

ســرمربی یوونتــوس از نیمکتنشــینی کاپیتــان تیمــش در دیــدار
حســاس برابــر فیورنتینــا ســخن بــه میــان آورد.
ب ـه گــزارشایســناوبــه نقــل از مدیاســت ،در یکــی از حســاسترین
بازیهــای هفتــه پنجــم رقابتهــای ســری  Aیوونتــوس بــه
مصــاف فیورنتینــا خواهــد رفــت.
ماســیمیلیانو آلگــری ،ســرمربی یوونتــوس از نیمکتنشــینی بوفــون در
ن در حالــی اســت کــه
ایــن دیــدار حســاس ســخن بــه میــان آورد .ایـ 
کاپیتــان یوونتــوس مشــکلی بــرای قــرار گرفتــن در ترکیــب اصلــی نــدارد.
آلگــری دربــاره دلیــل نیمکتنشــینی بوفــون ،گف ـت :جــان لوئیجــی بوفــون مشــکلی بــرای ایــن دیــدار
نــدارد امــا نظــر مــن ایــن اســت کــه او نیمکتنشــین باشــد .یوونتــوس دو دروازهبــان بســیار خــوب دارد.
چژنــی دروازبــان بســیار خوبــی اســت و قصــد دارم کــه از او هــم در ترکیــب اصلــی اســتفاده کنــم.
او ادامــه داد :بعــد از دیــدار برابــر بارســلونا بــه بوفــون گفتــم کــه در بعضــی از دیدارهــا نیمکتنشــین
میشــود و ایــن بــه معنــای ضعــف و یــا افــت او نیســت ،چــرا کــه چژنــی هــم دروازهبــان بزرگــی اســت
و بایــد فرصــت بــازی بــه او برســد .مهــم ایــن اســت کــه تغییــر در ترکیــب تیــم باعــث ضعــف مــا نشــود.
نبایــد امتیــازات را بــه راحتــی از دســت دهیــم و بــر ایــن بــاورم کــه چژنــی هــم دروازهبــان قابــل اعتمــاد
بــرای مــا خواهــد بــود.
چژنــی در تابســتان ســال جــاری بــا  ۱۵میلیــون یــورو از رم بــه یوونتــوس پیوســت و دیــدار برابــر فیورنتینــا
نخســتین بــازی او بــا پیراهــن یــووه در رقابتهــای ســری  Aخواهــد بــود.
یوونتوس در هر چهار بازی نخست خود در فصل جاری به پیروزی رسیده است.

آرزوی موفقیت وزیر ورزش روسیه برای ایران
در جام جهانی 2018
وزیـر ورزش روسـیه ضمـن اعلام حمایـت از تیـم ملـی فوتبـال
ایـران قـول داد تمـام امکانـات خـوب را بـرای ایـن تیـم در حین
برگـزاری جـام جهانـی فراهـم کند.
بـه گزارشایسـناوبه نقل از سـایت اکسـپرس روسـیه ،تیمملی
فوتبـال ایـران بـه عنـوان اولین تیـم از قاره آسـیا جـواز حضور در
جـام جهانـی  2018روسـیه را بـه دسـت آورد .در حالی کـه گفته
میشـود ایـران قرار اسـت شـهر کازان را به عنوان محل اسـکان
خـود در طـول رقابتهـای جـام جهانی انتخـاب کند ،هنـوز خبری
قطعـی در این باره مخابره نشـده اسـت.
ویتالـی کولوبکـوف ،وزیـر ورزش روسـیه ،قـول هـر گونه همـکاری با تیـمملی فوتبـال ایران بـرای جام
جهانـی  2018را داد و بـرای ایـن تیـم آرزوی موفقیت کرد.
او دربـاره ایـن موضـوع ،گفـت :در حـال حاضر تیـمملی فوتبـال ایـران محل اسـکان خود را بـرای جام
مملـی ایران،
جهانـی مشـخص نکرده اسـت .من قـول میدهم تمـام شـرایط و امکانات خـود را برای تی 
اعضـای کادرفنـی و همیـن طور دسـت انـدرکاران ایرانی برای جـام جهانی فراهـم کنم و بـرای این تیم
آرزوی موفقیـت میکنـم کـه در جـام جهانی بتوانـد نتایج خوبـی را به دسـت بیاورد.
جـام جهانـی  2018روسـیه از  14ژوئن تا  15جوالی در  12ورزشـگاه و یازده شـهر پهناورترین کشـور
جهـان یعنـی روسـیه برگـزار خواهد شـد و تیـمملی ایـران نیز یکـی از  32تیـم حاضر در ایـن رقابتها
خواهـد بود.

ستاره الهالل دیدار با پرسپولیس را از دست داد
ستاره خط میانی الهالل عربستان دچار کشیدگی عضله شد و دیدار برابر پرسپولیس را از دست داد.
بـه گـزارشایسـناوبـه نقـل ازاسـپورت ،تیمهـای فوتبـال پرسـپولیس و الهلال کـه بـه نیمـه نهایی
لیـگ قهرمانـان آسـیا راه یافتهانـد قرار اسـت دیدار رفـت آنها سهشـنبه  هفته آینـده در امـارات برگزار
شود.
نـواف العابـد ،یکـی از بهتریـن و تاثیرگذارتریـن بازیکنـان الهلال اسـت کـه بـه دلیـل آسـیب دیدگی
نمیتوانـد در دیـدار برابـر تیـم فوتبـال پرسـپولیس بـه میـدان بـرود.
العابـد قبـل از دیـدار حسـاس برابر اإلتحاد در لیگ عربسـتان دچار آسـیبدیدگی شـد و برای بازگشـت
بـه میادیـن بـه  10تـا  14روز اسـتراحت نیـاز دارد و به این ترتیـب دیدار برابـر تیم فوتبال پرسـپولیس
را از دسـت خواهد داد.
دو  تیـم فوتبـال الهلال و پرسـپولیس در مرحله گروهی لیـگ قهرمانان آسـیا دو بار با هم بـازی کرده اند
کـه هـر دو بازی با تسـاوی به پایان رسـید.

مسئوالن به اندازه توجهشان ،از کشتی
توقع داشته باشند

ســرمربی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی تاکیــد کــرد:
مســووالن ورزش بایــد بــه انــدازه توجهشــان بــه ورزش
اول ایــران از کشــتی انتظــار کســب نتیجــه داشــته
باشــند.
علــی اشــکانی در گفتگو با ایســنا ،دربــاره آخرین وضعیت
فرنگــی کاران ایــران در آســتانه اعــزام بــه بــازی هــای
داخــل ســالن آســیا در عشــق آبــاد ترکمنســتان اظهــار
کــرد:اردوی تیــم ملــی بــرای حضــور در ایــن رویــداد از
 ۱۱شــهریور مــاه آغــاز شــد و در فرصــت زمــان  ۲۰روزه
تــا ایــن مســابقات ســعی کردیــم کشــتی گیــران را چــه
بــه لحــاظ فنــی و چــه بــه لحــاظ جســمانی شــرایط آن
هــا را حفــظ کنیــم و یــا اگــر توانســتیم مقــداری افزایــش
دهیــم.در ایــن دو اردو اصــا تمریــن ســنگین نداشــتیم
چــرا کــه بــا توجــه بــه فرصــت انــدک تــا بازیهــای
ترکمنســتان قــادر بــه انجــام ایــن کار نبودیــم.
ســرمربی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی تصریــح کــرد :از
ســوی دیگــر قوانیــن جدیــد کشــتی فرنگــی کــه بــاز
هــم قــرار اســت دچــار تغییــرات شــود ،دســت و بــال
مربیــان را بســته اســت و نمــی دانیــم تمرینــات خــود
را بــه چــه شــکل و برنامــه ای کــه مطابــق بــا قوانیــن
کشــتی فرنگــی باشــد پیــش ببریم.متاســفانه تغییــر
مــداوم قوانیــن باعــث ســردرگمی مربیــان کشــتی
فرنگــی شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت آمادگــی روحــی و روانــی
کشــتی گیــران در کســب موفقیــت و توجــه ویــژه
کادر فنــی تیــم ملــی بــه ایــن موضــوع گفــت :تجربــه
مســابقات جهانــی پاریــس بــه مــا نشــان داد اهمیــت
آمادگــی روحــی و روانــی و تمرکــز کشــتی گیــران کمتــر
از آمادگــی جســمانی نیســت و چــه بســا در بســیاری
از مــوارد آمادگــی بــاالی روانــی یــک کشــتی گیــر
مــی توانــد در لحظــات حســاس و سرنوشــت ســاز
ســبب پیــروزی بــر نفــرات قدرتمندتــر بــه لحــاظ فنــی و
جســمانی شــود.آمادگی مطلــوب روانــی همچنیــن باعــث
میشــود کشــتیگیران برنامــه هــای خــود و کادر فنــی
را بــا دقــت و تمرکــز بهتــری مقابــل حریفــان پیــاده
کننــد.
اشــکانی دربــاره ترکیــب اعزامــی ایــران بــه بــازی هــای
داخــل ســالن آســیا نیــز گفــت :در ترکیــب نفــرات اعزامی
چنــد کشــتی گیــر ماننــد حاجــی پــور ،مهــدی زاده و...
تجربــه بیشــتری نســبت بــه نفــرات جــوان همچــون
حســینی،بلفکه ،ابراهیمــی و ...دارنــد و امیــدوارم همــه
نفــرات مــا تــا آخریــن ثانیــه بــرای کســب موفقیــت
بجنگنــد.از طریــق رســانه شــما بــه کشــتی گیــران
اعزامــی میخواهــم بگویــم ســعی کننــد تــا آخریــن
لحظــه مبــارزه کننــد و پــا پــس نکشــند.همانطور کــه
در مســابقات جهانــی بــه غیــر از یکــی دو کشــتی گیــر
ســایر نفــرات تــا آخریــن ثانیــه جنگیدند.ایــن موضــوع

اهمیــت بســیار زیــادی بــرای مــا و مــردم داشــت
چــرا کــه نشــان داد نفــرات جــوان مــا مقابــل بــزرگان
جهــان از پیــش بازنــده نبودنــد و اگــر هــم شکســت
خوردنــد امــا ســرمان بــاال بــود.
ســرمربی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی در پاســخ بــه
ایــن ســوال کــه آیــا هــدف از حضــور در بازیهــای
ترکمنســتان کســب نتیجــه اســت یــا تجربــه
خاطرنشــان کــرد:در کشــور مــا کســب نتیجــه همــواره
جــزو اولویتهــای اصلــی بــوده و هــر چقــدر هــم کــه
بگوییــم دنبــال نتیجــه نیســتیم بــاز هــم نتیجــه مطلــوب
در اولویــت قــرار دارد.انتظــار مــن از فرنگــی کاران ایــن
اســت کــه تــا پــای جــان بجنگنــد و بــه دنبــال نمایشــی
زیبــا باشــند ،امیــدوارم ایــن موضــوع بــا نتایــج خــوب نیز

همــراه شــود.البته نبایــد از ایــن موضــوع غافــل شــویم
کــه ســطح مســابقات بســیار باالســت و عنــوان داران
جهانــی در آن حاضــر هســتند و توقــع مــا از جوانــان
جنگیــدن تــا آخریــن ثانیــه مبــارزه اســت.
اشــکانی در ادامــه گفتگــو بــا ایســنا ،دربــاره انتقادهــا
از نتایــج ضعیــف تیــم ملــی کشــتی آزاد ایــران در
رقابــت هــای جهانــی پاریــس نیــز خاطرنشــان
کرد:همانگونــه کــه یکپزشــک وظیفــه دارد ابتــدا علــت
کســالت بیمــار خــود را پیــدا کنــد و ســپس دارو تجویــز
کنــد ،مدیــران ورزش ایــران نیــز موظفنــد بــه ایــن نکتــه
توجــه کننــد کــه آیــا واقعــا امکانــات و توجهــی کــه
بــه کشــتی بــه عنــوان ورزش اول ایــران داشــته انــد
مطابــق بــا افتخارآفرینیهــای ایــن رشــته و اهمیــت آن
نــزد مــردم بــوده اســت یــا خیر.آنــگاه مطابــق بــا میــزان
توجهاتشــان از کشــتی انتظــار داشــته باشــند.مردم نیــز
بایــد بداننــد کــه حریفــان قدرتمنــد جهانــی توجــه ویــژه
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ای بــه کشــتی گیرانشــان دارنــد و شــرایط مــا را بــا آنهــا
یکســان ندانند.اگــر توقعــات بــه انــدازه توجهــات باشــد
آنوقــت مشــکالت بــه صــورت ریشــهای حــل خواهــد
شــد.اهالی کشــتی و کارشناســان هــم بایــد شــرایط
و امکانــات مــا و حریفــان جهانــی را بــرای مــردم
توضیــح بدهنــد تــا بــه دقــت در جریــان امــور قــرار
بگیرند.
وی دربــاره رضایــت مــردم و کارشناســان از عملکــردش
طــی مــدت چنــد ماهــه از حضــورش در راس کادر فنــی
تیــم ملــی گفت:اگــر رضایتــی حاصــل شــده نتیجــه
زحمــت مربیــان ســابق ،مربیــان شهرســتانی و ســازنده
و همــه افــراد اثرگــذار اســت.همچنین حضــور حمیــد
بنیتمیــم نایــب رییــس فدراســیون کشــتی بــه عنــوان
یــک فرنگــی کار ســابق و مدیــر بــا تجربــه امــروز در
کنــار تیــم نقــش مهمــی در کســب موفقیتهــا داشــته
اســت.در راس همــه ،حمایتهــای رســول خــادم بــه
عنــوان رییــس فدراســیونی کــه از نظــر همــه زوایــای
مدیریتــی ،فنــی و روانشــناختی جــزو برتریــن مدیــران
ورزشــی کشــور محســوب میشــود ،نقــش بســیار
مهمــی در آرامــش امــروز کشــتی فرنگــی ایــران و
کســب موفقیتهــا داشــته اســت.حتی اتــاق خــادم در
جریــان رقابتهــای جهانــی پاریــس جنــب اتــاق مــا
بــود و بــه مــا اعــام کــرد هــر وقــت هــر مشــکلی
کــه بــرای تیــم پیــش آمــد بــه او بگوییــم تــا آن را
ســریعا برطــرف کنــد.از ســوی دیگــر صحبتهــای
او بــا کشــتی گیــران نقــش ویــژهای در بــاال رفتــن
انگیــزه و انــرژی آن هــا داشــت.
اشــکانی دربــاره اینکــه پــس چــرا بــا ایــن وجــود
برخــی افــراد ســعی میکننــد اینگونــه القــا کننــد
کــه رســول خــادم توجــه بیشــتری بــه کشــتی آزاد
نســبت بــه کشــتی فرنگــی دارد گفــت :شــاید ایــن
امــر در گذشــته وجــود داشــته اســت امــا قاطعانــه
میگویــم چنیــن چیــزی در حــال حاضــر و در نحــوه
مدیریــت خــادم بــه هیــچ وجــه دیــده نمیشــود و
اصــا چنیــن چیــزی ندیــده ایــم کــه بخواهیــم دربــاره
آن صحبــت کنیم.ســرمربی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی
در پایــان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه پــس از چنــد
مــاه از حضــورش در راس کادر فنــی تیــم ملــی چــه
نمــرهای بــه عملکــرد خــود مــی دهــد خاطرنشــان کــرد:
مــن کــه نبایــد بــه خــودم نمــره بدهــم بلکــه مــردم و
کارشناســان و اصحــاب رســانه بایــد بــه عملکــرد مــن
نمــره بدهنــد کــه امیــدوارم توانســته باشــم نمــره خوبــی
بگیرم.مــردم همیشــه بــا حمایتهایشــان قــوت قلــب
مــا بودهانــد و در پیــروزی و شکســتها همیشــه در
کنــار کشــتی حضــور داشــته اند.امیــدوارم در رویدادهــای
پیــش رو بتوانیــم هــر چــه بیشــتر دل آنهــا را شــاد کنیــم
و شرمندهشــان نشــویم.

ورود "سلطانیفر" به
حاشیههای استقالل

مدیرعامـل اسـتقالل و یـک عضـو هیـات
مدیره باشـگاه به دیـدار سـلطانیفر رفتند.
به گزارش ایسـنا ،پس از اتفاقـات رخ داده
در برنامـه نـود و افشـاگریهای صـورت
گرفتـه از سـوی ملکـی ،عضو هیـات مدیره
باشـگاه اسـتقالل ،روز چهارشـنبه رضـا
افتخـاری و اکبر عباسـیملکی ،مدیرعامل و
عضـو هیـات مدیره باشـگاه اسـتقالل برای
بررسـی آخرین تحوالت باشـگاه اسـتقالل،
بـرای دیـدار بـا سـلطانیفر ،بـه وزارت
ورزش و جوانـان رفتهانـد و در جلسـه بـا
وزیـر شـرکت کردهاند.این روزهـا اتفاقات
عجیبـی در اسـتقالل تهـران در حـال
رخ دادن اسـت .اوج بیبرنامگـی و
بینظمـی در ایـن باشـگاه در برنامـه ایـن
هفتـه  90رونمایـی شـد .جایی کـه اعضای
هیـات مدیـره و سـرمربی بـرای اثبـات
ادعاهـای خـود مقابـل هـم قـرار گرفتنـد.
اکنـون وزارت ورزش بـه عنـوان رییـس
مجمـع باشـگاه اسـتقالل تهـران احتمـاال
بـه دنبـال بررسـی ایـن اتفاقـات و تحلیل
دالیـل افـت ایـن تیـم اسـت و شـاید
بـه زودی تغییراتـی را در راس هیات مدیره
و مدیریـت ایـن باشـگاه رقـم بزنـد تـا
هماهنگـی مدیریتی بیشـتری بیـن کادرفنی
و مدیریـت برقرار شـود و حاشـیههای این
باشـگاه پرطرفـدار رو به خاموشـی بگذارد.

استقالل و بشیکتاش
ترکیه به مصاف هم
میروند
دو تیـم اسـتقالل و بشـیکتاش ترکیـه دو
دیـدار دوسـتانه را بـا یکدیگـر برگـزار
میکنند.بـه گـزارش ایسـنا ،و بـر اسـاس
اعالم باشـگاه استقالل ،باشـگاه بشیکتاش
ترکیـه از آبیهـای پایتخـت درخواسـت
برگـزاری دو بـازی تدارکاتـی داده اسـت
و ایـن درخواسـت بـا موافقـت سـیدرضا
افتخـاری همـراه شـده اسـت.بر همیـن
اسـاس و بـا هماهنگـی علیرضـا منصوریان
سـرمربی تیم ،مقرر شـد بازی رفـت دو تیم
در تعطیلات پیـش رو لیـگ در اسـتادیوم
آزادی تهـران برگـزار و بـازی برگشـت،
فروردیـن مـاه در ورزشـگاه اختصاصی تیم
بشـیکتاش در شـهر اسـتانبول انجام شود.
همکاری باشگاههای اسـتقالل و بشیکتاش
در زمینههـای مختلـف ادامـه پیـدا خواهـد
کـرد .ضمـن ایـن کـه باشـگاه فنرباغچـه
ترکیـه نیـز بـرای انجام دیـدار دوسـتانه با
اسـتقالل ابـراز تمایـل کرده اسـت.

