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گزارش
گروکشی ایران و  UWWبر سر جام جهانی

اللوویچ :کشتی ایران ریگ
کفشمان شده!

اولین ترکشهای نابسامانی کشتی گریبان ایران را
گرفت .استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون
کشتی باعث شــد اتحادیه جهانی کشتی به این
نتیجه برســد که با توجه به مســائل پیش آمده
و شــرایط فعلی فدراسیون کشــتی ایران امکان
برگزاری جام جهانی کشــتی فرنگی که قرار بود
فروردین ماه به میزبانی اهواز برگزار شــود ،فراهم
نیســت .هرچند که شاهرخ شــهنازی ،دبیرکل
کمیته ملی المپیک دیروز اعالم کرد نامه رسمی
در این خصوص به ایران نرســیده اما فدراسیون
کشتی اعالم کرد ،در نامه اتحادیه جهانی کشتی
( )UWWبه فدراســیون ایران اعالم شده که با
توجه به مسائل اخیر کشتی ایران ،امکان برگزاری
جام جهانی کشــتی فرنگی در روزهای  ۲۳و ۲۴
فروردین ماه ســال  ۹۷در اهواز فراهم نیســت.
اتحادیه جهانی این موضوع را به فدراســیونهای
ملی دیگر کشورهای شرکتکننده در جام جهانی
نیز اعالم کرده است .این مسئله اما واکنش ایران
را به دنبال داشــت تا در مواجهه با تصمیم اخیر
 ،UWWاز حضــور تیم ملی کشــتی آزاد ایران
در جام جهانی آمریکا اعــام انصراف کند .البته
مسئوالن کشتی ایران پیشتر به مسئوالن اتحادیه
جهانی گفته بودند اگر امکان برگزاری جام جهانی
کشتی فرنگی در زمان پیشنهادی از سوی ایران
فراهم نباشد ،تیم ملی کشتی آزاد هم به دلیل جلو
آمدن زمــان برگزاری انتخابی تیم ملی نمیتواند
در مســابقات جام جهانی شرکت کند .در همین
راستا فدراســیون کشتی ایران دیروز این موضوع
را به اتحادیه جهانی کشــتی اعالم کرد و اتحادیه
نیز با این موضوع موافقت کرد .در هر حال اوضاع
کشــتی ایران در حالی با اســتعفای خادم وخیم
شــده که محمدرضا داورزنی در مصاحبهای که با
سایت وزارت ورزش انجام داد به صراحت از تغییر
رویــه خادم در بیانیههایــش انتقاد کرد و مدعی
شــد طی بیانیه اول ،دوم و سوم روند بحثهای
خادم تغییر کرد .داورزنی که مقام نهمی کشــتی
جهان و پنجمی آسیا را نگرانکننده میداند عنوان
کرد که اگر اتفاقی در کشتی بیفتد وزیر ورزش و
جوانان باید پاسخگو باشد و در خصوص نتایجی
که به دســت میآید نیز وزیر باید پاسخ دهد .در
این بین نناد اللوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی
هــم از آب گلآلود ماهی گرفت تا در مصاحبه با
ســایت خبری  Inside the gamesنسبت به
اتفاقات اخیر در کشتی ایران واکنش تندی نشان
دهد« :ایران تبدیل به ریگی در کفشمان شــده
است .رئیس فدراسیون کشتی ایران استعفا کرده
است .من دلیلاصلی اینکه او چرا استعفا داده را
نمیدانم اما اگر مربوط به اتفاقات اخیر باشد خوب
نیست .ورزش ایران اگر به این روند ،مسابقه ندادن
مقابل ورزشکاران صهیونیستی ادام ه دهد ریسک
زیادی را متحمل شده اســت ».به گزارش ایسنا
اللوویچ ادامه داد« :مســئوالن ایران باید متوجه
شــوند که اگر نخواهند که ورزشکارانشان مقابل
همه کشورها مبارزه کنند ،نه تنها به کشتی ضربه
وارد میکننــد ،بلکه به تمــام ورزش ایران ضربه
میزنند ».وی گفت« :مسئوالن بینالمللی ورزش
اجازه چنین اتفاقی را نمیدهند .تنها بازنده در آخر
ورزشــکاران ایران هستند .تمامی جنبش ورزش
باید با هم متحد شــوند و به مســئوالن توضیح
دهند کــه این اتفاق دیگر نمیتواند رخ دهد .من
صربســتانی هســتم اما باید از منافع ورزشکاران
کــوزوو نیز حمایت کنم .ما باید بدانیم که ورزش
کامال مســتقل از سیاست اســت .روابط بد بین
کشورها نباید بر شرایط ورزشکاران تاثیر بگذارد.
ما همین مشکل را با اوکراین و روسیه هم داریم اما
مسابقاتی داریم که در هر  2کشور برگزار خواهند
شد و مطمئن هستیم که ورزشکاران آنها بدون
مشکل در مسابقات شرکت میکنند».

فینال لیگ برتر والیبال

خاتم در اندیشه
انتقام از سرمایه

دور برگشت مرحله پایانی لیگ برتر والیبال امروز با
دیدار تیمهای خاتم اردکان و بانک سرمایه از ساعت
 16آغاز میشود .دیدار دوم مرحله فینال در حالی به
میزبانی اردکانیها انجام میشود که تیم شگفتیساز
خاتم با هدایت عباسعلی میرحسینی در دیدار رفت
برابر بانک سرمایه با وجود ارایه عملکردهای بینظیر
با نتیج ه  2 - 3شکست خورد و در این دیدار خانگی
محکوم به پیروزی است تا همچنان امیدهایش برای
کسب عنوان قهرمانی را زنده نگه دارد .اگر یزدیها

موفق شــوند در بــازی خانگی امروز از ســد بانک
ســرمایه بگذرند ،سرنوشــت قهرمان لیگ در بازی
ســوم و در تهران مشخص خواهد شــد .در سوی
مقابل بانک ســرمایه که سومین حضور متوالیاش
در فینــال را تجربه میکنــد ،در حالی پا به فینال
گذاشته که پس از کسب عنوان نخست دور گروهی
در مراحل حذفی به ترتیــب تیمهای هاوش گنبد
و پیکان تهران را از پیش رو برداشــت و با پیروزی
دشــوار در دیدار رفت برابر خاتم اردکان به کسب

سومین جام قهرمانی نزدیکتر شده است .شاگردان
مصطفی کارخانه قصد دارنــد در بازی دوم تکلیف
قهرمانی خود را مشخص کنند .حال آنکه یزدیها
که در دور گروهی در جایگاه هفتم ایستاده بودند و
در مراحل حذفی تیمهای سایپا تهران و شهرداری
تبریز را از پیش رو برداشــتند ،بــرای اولین بار به
دیدار پایانی لیگ برتر والیبال راه یافتهاند و بازیکنان
این تیم نشــان دادهاند که در خانه میتوانند دست
به هر کاری بزنند.

عادل مهمترین ،جذابترین ،تلخترین و بهترین اتفاقات فوتبالی سال را مرور کرد

رضایت  92درصدی مردم از عملکرد  90در سال 96

آخرین برنامه  90ســال  96به مرور مهمترین،
جذابترین ،تلخترین و ...اتفاقات فوتبالی ســال
اختصاص داشــت .به گزارش ورزش  ،3در برنامه
این هفته گفتوگویی با ســرمربی و بازیکن تیم
پاالیــش نفت آبادان که به قهرمانی در لیگ برتر
فوتسال بانوان رســیدند ،انجام شد و گزارشی از
آزادی هوادار ســپاهانی از زنــدان آبادان پخش
شــد اما بیشــتر بخشهای برنامه  90مربوط به
آیتمهای جذاب فوتبالی در سال  96بود.
شــفر :موفقیت اســتقالل بدون کادرم
امکانپذیر نبود
وینفرد شفر ،سرمربی استقالل که به عنوان مربی
برتر ماههای بهمن و اســفند انتخاب شــده بود،
در این باره بــه دوربین  90گفت« :میخواهم از
کادر فنی ،بازیکنان و تماشاگران تیممان تشکر
کنم ،موفقیتهای استقالل بدون این کادر فنی
امکانپذیــر نبود ».وی در خصوص درخشــش
وریا غفــوری گفت« :بابت عملکــرد وریا خیلی
خوشحالم .آقای کیروش به دلیل داشتن چنین
بازیکنانی باید خوشــحال باشد ».شفر ادامه داد:
«کادر فنی ما فقط در زمین نیستند و در خانه هم
آنالیز میکنند .برای بازیکنان تمرینات جسمانی،
تاکتیکی و ...در نظــر میگیرند .تمرینات تیمی
بازیکنان ما توســط کادر فنی طراحی میشود و
از ســوی دیگر برای بازیکنان مختلف تمرینات
انفرادی اختصاص داده خواهد شــد ».سرمربی
استقالل عنوان کرد« :میخواهم از کادرم تشکر
کنم؛ وفاداری که دارند و قلبشان را برای استقالل
گذاشــتند تا تیم موفق شــود .از بیژن طاهری،
ساناک ،میگوئل ،اشکان نامداری که کارش را به
خوبی انجام میدهد و در رکورد  800دقیقه گل
نخوردن تیم تاثیر داشت .خانبان ،آنالیزور تیم و...
که بدون آنها موفقیت امکانپذیر نبود».
غفوری :گل داربی خوب بود
وریا غفوری ،مدافع راســت استقالل که بهعنوان

بهتریــن بازیکن  2ماه اخیر از نــگاه این برنامه
انتخاب شــده بود ،در گفتوگویی ضبط شــده
گفت« :خدا را شکر از شروع نیمفصل تیم متحول
شد و با آمدن آقای شفر تیم خیلی خوبی شدیم.
ایشــان فوتبال را برای ما ســاده کرده و کمک
بزرگی به من و تیم داشــته است ».او ادامه داد:
«خیلیها از من پرســیدهاند اتفاق خاصی افتاده
که این عملکرد را داشتهام؛ ابتدا باید بگویم قبل
از هر چیز خدا را شکر سالمت هستم چون فصل
قبل مصدومیتهای زیادی داشتم ».مدافع راست
اســتقالل بیان کرد« :گل داربی خیلی خوب بود
نه به خاطر اینکه مــن گل زدم به دلیل اینکه
خوشحالی هوادارانمان را به همراه داشت .امسال
خیلی سختی کشیدم ،بعد از هر بازی به کلینیک
میروم و کارهای درمانیام را انجام میدهم».
جدیدیزاده :باالخره یک تیم آبادانی را
قهرمان کردیم
رز جدیدیزاده ،ســرمربی تیم فوتســال بانوان
پاالیــش نفت آبــادان که به قهرمانــی در لیگ
برتر رســید ،میهمان برنامه  90بود .او با اشــاره
به قهرمانی تیمش گفت« :امسال لیگ پویاتری

نســبت به فصول قبل داشتیم و ما هم توانستیم
قهرمان شویم .حدودا  50تا  60سال پیش هیچ
تیم توپی برای آبادان قهرمانی کسب نکرده بود.
البته بعــد از ما بالفاصله تیم بســکتبال بانوان
پاالیش نفت آبادان قهرمان شــد ».جدیدیزاده
با بیان اینکــه در قهرمانی یک تیم یا مجموعه
همه نقش دارند ،افزود« :اگر بازیکن بزرگ داشته
باشید ،خیلی میتواند به سرمربی کمک کند اما
با کادری که دلســوزانه کار کند و مدیریتی که
پشــتیبانی خوبی انجام دهد ،قطعا نتیجه مثبت
خواهد بــود ».وی تاکید کــرد« :باالترین مبلغ
در فوتســال بانوان  50میلیون تومان برای 3 ،2
بازیکن است .خیلی از ملیپوشان  30 ،20میلیون
قرارداد دارند .در فوتبال و فوتسال بانوان مشکل
اسپانسر داریم».
شیربیگی :میخواهیم قهرمان آسیا شویم
سارا شــیربیگی ،بازیکن گلزن تیم پاالیش نفت
آبــادان در گفتوگوی زنده بــا برنامه  90گفت:
«بنده با  29گل زده و با اختالف  2گل نســبت
به خانم گل ،سومین گلزن برتر این فصل شدم».
شــیربیگی اضافه کرد« :بعد از اتمام درســم به

بیالن استقالل در ۹۶

 ۶۱گـــل و  ۸۰امتیــاز
اســتقالل با یک تســاوی به کار خود در سال  ۹۶پایان
داد .به گزارش ســایت  ،90استقالل در سال  ۹۶درگیر
 5تورنمنت بود .در ابتدای ســال ،لیگ شانزدهم و لیگ
قهرمانان آســیا را به پایان رساند .پایانش در لیگ بسیار
خوب بود و موفق شــد تا رده دوم خود را باال بکشد .در
آســیا اما پس از صعود از گروهش در مرحله یکهشتم
نهایی با شکست ســنگین مقابل العین از رقابتها کنار
رفت .فصل جدید را استقالل با علیرضا منصوریان شروع
کرد و اصال نتایج خوبی نگرفت .در ادامه با آمدن وینفرد
شفر موفق شد نتایج ضعیف ابتدای فصل را جبران کند.
استقالل در لیگ سوم است ،در آسیا شانس خوبی برای
صعود دارد ،در جام حذفی هم به فینال رســیده اســت.
اســتقالل در مجموع در سال  ،۹۶در  ۴۴بازی به میدان
رفت و با زدن  61گل  ۸۰امتیاز گرفت .استقالل به طور
میانگین  ۱،۸امتیاز در هر بازی گرفت که میانگین بدی
نیست اما برای قهرمانی کافی نبود .استقالل در سال ۹۶
به طور میانگین در هر بازی  ۱،۳۸گل زد و  ۰،۸گل خورد.

عملکرد متفاوت شفر و منصوریان
استقالل در سال  ۹۶از  2سرمربی متفاوت استفاده کرد.
البته در یک بازی هم این تیم ســرمربی نداشت و توسط
میک مک درموت و صالح مصطفوی هدایت شد .علیرضا
منصوریان در  ۱۹بازی از  ۴۴بازی اســتقالل در سال ۹۶
سرمربی این تیم بود ۸ .برد ۵ ،مساوی و  ۶باخت حاصل
کار این مربی بود .ســرمربی سابق استقالل  ۲۹امتیاز به
دســت آورد؛  ۱،۵۲امتیاز در هــر بازی که چندان جالب
نیست .وینفرد شفر در  ۲۴بازی هدایت آبیها را برعهده
داشت که در این مدت  ۱۳پیروزی آورد .مربی آلمانی تنها
 2بار باخت و  ۹مساوی هم در کارنامهاش دیده میشود.
شفر  ۴۸امتیاز کسب کرد .شفر به طور میانگین  2امتیاز در
هر بازی گرفته که میانگین بسیار خوبی است .بهترین برد
استقالل برد  - 4صفر مقابل صنعت نفت و پارس جنوبی
جم بوده و باخت  - 6یک به العین هم سنگینترین باخت
این تیم در ســال  ۹۶است .شیرینترین برد استقالل در
سال جاری را هم باید برد در داربی دانست.

سطح اول فوتسال کشــور آمدم و  8سال است
در لیگ برتر بازی میکنــم .االن در اردوی تیم
ملی هستیم و قرار است اردیبهشت ماه در تایلند
مسابقات جام ملتهای آسیا برگزار شود .در دوره
قبل جام ملتها در مالزی اول شدیم و این بار هم
به این عنوان میرسیم».
آزاد شدن یک زندانی به همت برنامه ۹۰
برنامه  90هفته گذشــته آیتمی پخش کرد که
در آن یک جوان به تصویر کشــیده شد؛ جوانی
که در زمان تحصیل با دوســت صمیمی خود بر
سر فوتبال و کریهای همیشگی دچار درگیری
شــدند و این درگیری باعث مرگ یکی از آنها
شده بود .در این آیتم با خانواده این جوان صحبت
شد و مادرش گفته بود« :دیه مقتول  180میلیون
تومان است که ما هنوز پس از سالها نتوانستیم
آن را فراهم و پســرمان را آزاد کنیم ».به همین
دلیل فردوسیپور پس از پخش این آیتم از مردم
درخواســت کرد تا هر کس در حد توانش برای
آزادی این جوان کمک کرده تا او در آستانه سال
نو به آغوش خانوادهاش بازگردد .در برنامه  90این
هفته فردوســیپور با تشکر از مردم گفت« :شما
بینظیرید .من فکر نمیکردم که بتوانیم در یک
هفته این همه پــول را جمع کرده و این زندانی
را پس از ســالها آزاد کنیم .امروز با کمک شما
توانســتیم نه تنها این فرد بلکه بیش از  40نفر
دیگر که صالحیت بخشــش داشتند را از زندان
آزاد کنیــم .با کمک کمنظیر شــما حدود 800
میلیون تومان جمع شــد و همه این مبلغ صرف
آزادی زندانیانی از همین جنس شد».
نظرسنجی
ســوال پیامکی آخرین  90سال به عملکرد این
برنامه اختصاص داشــت؛ «از عملکرد برنامه 90
در ســال  96رضایت دارید؟ بیش از یک میلیون
و  885هزار نفر در نظرسنجی شرکت کردند که
حدود  92درصد از عملکرد این برنامه در ســال
 96رضایت داشتند.

آخرین فرصت پدیده برای فرار از
جریم ه احتمالی

کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال  21اسفند نامهای
مشــترک به پراهیچ ،باشگاه پدیده و فدراسیون ایران ارسال
کرد تا تاکید کند  28اســفند آخریــن فرصت پدیده برای
پرداخت بدهی بازیکن پیشــین است .به گزارش تسنیم ،در
بخشــی از این نامه آمده« :اگر باشــگاه پدیده تا  28اسفند
اقدام به پرداخت بدهی خود به پراهیچ نکند ،پرونده موردنظر
به یکی از اعضای کمیته انضباطی فیفا ارسال میشود تا یک
هفته بعد از پایان ضرباالجل تعیینشــده ،تصمیم رسمی
گرفته شود ».طبق حکم فیفا ،باشــگاه پدیده باید رقم 79
هزار و  186یورو به عالوه  5درصد ســود این رقم به همراه
 53هزار و  172.5یورو به عالوه  5درصد سود این رقم را به
پراهیچ پرداخت کند .حکم کمیته انضباطی میتواند شامل
جریمه نقدی ،کسر امتیاز و سقوط به دسته پایینتر باشد.

زاویه نگاه شما

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999:
***
برای من جای ســوال است که چرا هر بازیکن دورگه که تیم ملی فوتبال
ایــران رو انتخاب میکنه بعد از آن دچار افت زیادی میشــود؟ مانند زندی،
دژاگه و قوچاننژاد.
فردوســیپور با خوشخدمتی که به اســتقاللیها کــرد و  2نفر قرمز در
نظرسنجی گذاشت حاالحاالها خود را مدیون جامعه فوتبال کرد .دیگه بعد از
این از طرف آبی ناسزا نخواهد شنید .مبارکه!
برانکو و شــفر در بازیهای بزرگ متزلزلند و فقط برای بازیهای کوچک
و متوســط مناســبند و در بازیهای بزرگ فرق بین این  2مربی و کیروش
معلوم میشود.
دستمزدی که در قرارداد کیروش برای او منظور شده حق اوست و ارزشش
را دارد .آنهایی که امروز به این قرارداد معترضند و همهاش آهنگ مخالفت
با این مربی بیمانند را میزنند ،میبینند که پس از او بایستی چراغ بردارند
و دنبالش بگردند.
چون آقای فغانی داوری بیطرفانهای در داربی داشت پرسپولیسیها معترض
هستند .بازیکنان پرسپولیس عادت کردند که با انداختن خود و تمارض ،خطا
پشــت محوطه یا پنالتی بگیرند و اکثر گلهاشون هم به همین صورت زده
میشه اما آقای فغانی یک داور بینالمللی هست و قطعا فریب نمیخوره.
با سالم؛ من از خوانندههای پر و پا قرص روزنامه خراسان هستم ولی دیگه
قسمت ورزشی رو نگاه نمیکنم چون کامال یکجانبه طرفدار استقالل هست
و با دلیل و مستند براتون ثابت میکنم.

اخبار
تاریخ انتخابی رقابتهای کشتی اعالم شد

با توجه به برگزار نشــدن و حضور نیافتن در رقابتهای جامهای جهانی
کشــتی فرنگی و آزاد ،زمان مرحله اول و دوم مسابقات انتخابی تیمهای
ملــی تغییر کرد .به گــزارش فارس به این ترتیب مرحلــه اول و نهایی
رقابتهــای انتخابی تیمهای ملی برای شــرکت در بازیهای آســیایی
جاکارتــا و رقابتهای جهانی مجارســتان ،اواخر فروردیــن ماه و اواخر
اردیبهشت ماه ســال  97برگزار خواهد شد .فدراسیون کشتی به زودی
زمان دقیق و محل برگزاری مرحله اول رقابتهای انتخابی تیمهای ملی
را اعالم میکند.

بنیتمیم :وزارت ورزش صحبتهایم را
گزینشی منعکس کرد

حمید بنیتمیم ،نایب رئیس فدراســیون کشــتی با بیان اینکه وزارت
ورزش و جوانــان به صورت گزینشــی صحبتهای او در خصوص مجمع
فوقالعاده کشــتی را منعکس کرده به روابط عمومی فدراســیون کشتی
گفت« :متاسفانه مطالبی از طرف من روی خروجی سایت و کانال خبری
وزارت ورزش و جوانان منعکس شــده که ایــن تمامی صحبتهای من
نبوده .این مطلــب کامال به صورت یکطرفه تنظیم شــده و دغدغهها،
گالیهها و خواســتههای مــا در آن انعکاس نیافتــه .اینگونه رفتارهای
رســانهای نه به سود ورزش و نه به ســود کشتی کشور است و قطعا اگر
این راه ادامه یابد ،مانع بزرگی برای بازگشــت رســول خادم به کشــتی
خواهد بود».

