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خداحافظی بختیار با هواداران آبی

رونالدو:
شاید در
آینده مربی
شدم

دردسر تازه برای بمب

نقل و انتقاالت

شکایت جدید فوالد از
ســروش رفیعی
یادداشت

هیچ اختالفی با کسی ندارم

فقط میخواهم بروم

خودمحوری «بنا» عامل
پوستاندازی کشتی فرنگی

هادی عامل -کارشناس کشتی

جباراف هفته آینده در تهران

سجاد شهباززاده
درخواست جدایی کرد
نگاهی به نظرات بزرگان درباره جامجهانی  48تیمی

پول بیشتر ،کیفیت کمتر!

آغاز دور برگشت لیگ با بوی نفت!

سه گانه دایی و منصوریان
واکنش فدراسیون فوتبال به
اظهارات علی دایی

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال گفت« :تاکنون
هیچ اعتراض رس��می از س��وی باش��گاه نفت تهران و
مدیرعامل آن انجام نش��ده اس��ت» .به گزارش کاپ،
ب��ه دنبال مصاحبه علی دایی س��رمربی باش��گاه نفت
تهران ،امیرحس��ین حس��ینی ،رئی��س روابط عمومی
فدراس��یون فوتبال گف��ت« :با توجه ب��ه اینکه علی
دایی در بخشهایی از مصاحبه خود عنوان داشته که
باوجود پیگیری نتوانسته به مسئوالن کمیته انضباطی
دسترسی داشته باشد ،احتمال دعوت مجدد وی برای
رس��یدگی کامل به موضوعات مطروحه وجود دارد».
حس��ینی در ادامه گفت« :همانگونه ک��ه در آئیننامه
رابطه لیگ و باشگاهها تصریح شده ،اعتراض باشگاهها
به تصمیمگیریهای مختلف در سازمان لیگ و یا ارکان
قضایی میبایس��ت از طریق نامه و به صورت مکتوب
ارسال شود و نه از طریق مصاحبه و یا از طریق رئیس
فدراسیون چراکه کلیه ارکان فدراسیون مطابق ضوابط
و آئیننامههای خود فعالیت میکنند .البته تاکنون هیچ
اعتراض رسمی از سوی باشگاه نفت تهران و مدیرعامل
آن انجام نشده است» .رئیس روابط عمومی فدراسیون
در پای��ان گفت« :در مصاحبه عل��ی دایی مطالبی در
خصوص کوتاهی برخی کمیتههای فدراسیون عنوان
ش��ده که در صورت صحت آن ،دس��تور الزم از سوی
رئیس فدراس��یون برای برخ��ورد الزم با آن کمیتهها
صادر شده است».
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معموال در تمام دنیا رس��م بر این اس��ت که بعد از برگزاری هر
دوره از المپیک کادرفنی تیمهای ملی دچار پوستاندازی شده
و تغییراتی در آن ایجاد خواهد شد.نمونه این اتفاق را میتوان
در تیم ملی کشتی فرنگی ایران بعد از المپیک 2016ریو دید؛
با این تذکر که محمد بنا سرمربی وقت تیم ملی کشتی فرنگی
ایران از س��مت خود برکنار نشد و جدایی او از کادرفنی بنا به
درخواست خودش اتفاق افتاد .با رفتن بنا ،شورای فنی براساس
خرد جمعی و استفاده از نظرات رسول خادم رئیس فدراسیون
تصمیم گرفت علی اشکانی را به عنوان یک مربی فعال ،جوان و
پرانرژی که تیمش در رده نوجوانان روی سکوی قهرمانی دنیا
ایس��تاد ،جایگزین او کند.این در حالی است که اخیرا شورای
فنی طی اولتیماتومی به س��رمربی جدید تیم ملی بزرگساالن
ب��ه اش��کانی فرصت داده ت��ا جامجهانی نتای��ج مطلوبی برای
فرنگیکاران رقم بزند.حال آنکه طبق رس��م معمول فرصت
اعطای��ی به مربیان  4س��اله و از یک المپیک تا المپیک بعدی
اس��ت .توجه به این نکته هم ضروری است که زحمات محمد
بنا در عرصه مربیگری بعد از یک دهه به ثمر رسید.لذا اعتقاد
عمومی آن است که یا نباید اشکانی به عنوان سرمربی انتخاب
میشد یا حاال که انتخاب شده دستکم باید فرصت معقولی به
ی آن در
او داده شود .چراکه اعضای تیم مسنی که میانگین سن 
المپیک 30سال و اندی بوده ،درحال حاضر یا کشتی نمیگیرند
و یا قصد خداحافظی از دنیای کشتی را دارند و قرار است تیم
جوانی جایگزین آن شود .حال با این ترکیب جوان مگر اشکانی
میتواند دست به معجزه بزند؟ از طرفی اشکانی که خودش را
به تیم ملی تحمیل نکرده.حال که او انتخاب شورای فنی بوده
اگر اشتباهی هم میکند باید راهنمایی شود نه اینکه با اعطای
اولتیماتوم تهدید شود.در این بین برخی صحبت برکناری بنا
را پیش میکش��ند و مدعی هستند ش��رایط ادامه کار برای او
نشد .در پاسخ باید گفت خودمحوریهای محمد بنا هم
فراهم 
در المپیک نتیجه نداد .انتخابهای سلیقهای مردان المپیکی و
بدنسازیهای مشکلدار کشتیگیران و خودداری از حضور یک
مربی برای کمک به کادر فنی ،اش��تباهاتی بود که بنا مرتکب
بگذارد .او عاشق نظرات

شد.بنا نخواست به خردجمعی احترام
بود .بنابراین پوستاندازی تیم ملی کشتی فرنگی ایران
خودش 
بع��د از المپیک ری��و چه در بخش کادر فن��ی و چه در بخش
ملیپوشان یک نیاز بود.

