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اخبار

رضازاده:

فدراسیون  3سال پیش نباید کیانوش
را به تیمملی دعوت میکرد نه االن

قهرم��ان س��ابق وزنهب��رداری جه��ان و
المپیک گفت :فدراس��یون اگر میخواس��ت
کیانوش رستمی را به اردوی تیمملی دعوت
نکن��د باید  3س��ال پیش ای��ن کار را انجام
میداد و اکنون خود رئیس فدراس��یون باید
نسبت به این تصمیم پاسخگو باشد .حسین
رضازاده در گفتوگو با ایس��نا ،درباره دعوت
نش��دن کیانوش رس��تمی به اردوی تیمملی
وزنهبرداری برای حضور در مسابقات جهانی
 2018بی��ان ک��رد :خود رئیس فدراس��یون
بای��د در اینباره صحبت کن��د ،چرا که بعد
از اوت ش��دن کیانوش رستمی در بازیهای
آس��یایی در مصاحبهای عنوان کرد رستمی
همین رون��د را ادامه میدهد ام��ا بعدا او به
اردوی تیممل��ی دعوت نش��د .زمانی که در
رکوردگی��ری تیمملی هم اوت کرد کادرفنی
این نظر را داش��ت که به بازیهای آس��یایی
اعزام نش��ود اما رئیس فدراسیون گفت باید
ب��ه بازیها برود و در اینب��اره بین کادرفنی
و فدراس��یون درگیری ب��ود .او ادامه داد :به
نظ��رم اینکه او را ب��ه اردوی تیمملی دعوت
نکردند ،کار درس��تی نیست 3-4 .سال او را
دعوت کردند و به مس��ابقات اعزامش کردند
خب مسابقات جهانی هم میفرستادند دیگر
چه فرقی میکرد؟ اگر میخواس��تند او را به
اردوی تیممل��ی دعوت نکنند باید این کار را
 3س��ال پیش انجام میدادند نه االن .چون
االن دیگر زی��اد تاثیری ندارد .در کل رئیس
فدراس��یون و کادرفن��ی باید نس��بت به این
مسأله پاسخگو باشند ،چرا که آنها در جریان
جزئیات هستند.

طالی آخر برای کمیل

تیم منتخب کشتی آزاد ایران با کسب  2مدال
طال به کار خود در رقابتهای بینالمللی کشتی
آزاد ج��ام دیمیتری کرکین پایان داد .رقابتهای
بینالمللی کش��تی آزاد ج��ام دیمیتری کرکین
روزهای  15تا  17شهریورماه در شهر یاکوتسک
روسیه برگزار شد .تیم منتخب کشتی آزاد ایران
که با دعوت فدراسیون کشتی روسیه و با هزینه
کامل از س��وی برگزارکنندگان این مسابقات در
ای��ن رقابتها حضور یافته بود با کس��ب  2مدال
طالی احمد بذری و کمیل قاس��می در اوزان 86
و  125کیلوگ��رم به کار خود در این مس��ابقات
پایان داد .نتایج کش��تیگیران کشورمان در این
رقابتها به ش��رح زیر است :در وزن  57کیلوگرم
پوریا ترکمان پس از استراحت در دور اول در دور
ایگور پتروف از روسیه را با نتیجه  4 - 4از پیش
رو برداشت .وی در دور بعد مقابل آریان تیوترین
از روس��یه با نتیجه  13بر  3شکس��ت خورد و با
توجه به حضور این کش��تیگیر در دیدار فینال،
ترکم��ان به گروه بازندهها رفت .وی در این گروه
با نتیجه  8بر صفر مقابل کش��تیگیری از کشور
روسیه شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت.
در وزن  61کیلوگ��رم محم��د رمضانپور در دور
نخست با نتیجه  5بر  2ماگومد حاجیکاسونوف
از آذربایج��ان را مغل��وب کرد ام��ا در دور دوم با
نتیج��ه  12بر  8مقابل حریف روس خود مغلوب
شد و با توجه به شکست این کشتیگیر روس در
دور بعد ،رمضانپور از دور رقابتها کنار رفت .در
همین وزن مجید داستان در دور اول مقابل ایگور
دروزیانوف از روسیه با نتیجه  8 - 8مغلوب شد و
با توجه به شکس��ت حریفش در دور بعد ،وی نیز
از دور رقابتها کن��ار رفت .در وزن  65کیلوگرم
پیمان بیابانی در دور نخست رومان میخایلوف از
روسیه را با نتیجه  5بر صفر شکست داد و در دور
دوم نیز مقابل ماریک کوت از اس��تونی با نتیجه
 10بر صفر به پیروزی رس��ید .بیابانی در کشتی
س��وم خود با نتیج��ه  4 - 4مغلوب حریف روس
ش��د و با توجه به شکست این کشتیگیر مقابل

حض��ور تیمملی کش��تی آزاد بزرگس��االن
در جام مدوید در کش��ور ب�لاروس با توجه به
عدم امکان تأمین هزینههای ارزی منتفی شد.
فدراسیون کش��تی اعالم کرد :با توجه به اینکه
برای اعزام هری��ک از تیمهای منتخب یا ملی
کش��تی ایران به مسابقات بینالمللی در بودجه
مصوب فدراسیون ،اعتبار مشخصی پیشبینی
شده است ،متاس��فانه افزایش چند برابری نرخ
ی بانک
ارز ،عد م تخصیص ارز مبادلهای از س��و 
مرکزی به فدراسیونها و هزینههای چندبرابری
ن کش��تی را به ناچار و
خرید بلیت ،فدراس��یو 
برخالف برنامهه��ا و مصلحتهای فنی مجبور
به اتخاذ سیاست انقباضی جدیدی کرده است.
بر این اس��اس ،به منظور تامین منابع مالی هر
یک از اعزامه��ای اصلی به مس��ابقات جهانی،
ض��رورت دارد چند اع��زام تدارکات��ییا بعضا

حری��ف مغولی ،بیابانی از دور رقابتها کنار رفت.
در وزن  70کیلوگرم فرزاد عموزادخلیلی در دور
اول با نتیج��ه  10بر صفر مغلوب یوگنی ژربایف
از روس��یه شد و با توجه به حضور این کشتیگیر
در دیدار فینال عموزاد به گروه بازندهها رفت اما
در این گروه ب��ا نتیجه  8بر یک مغلوب ندیربک
خزریف از روسیه شد و به کار خود پایان داد .در
وزن  86کیلوگ��رم احمد بذری در دور اول مقابل
ایوان بوریسوف از روسیه با توجه به مصدومیت و
حاضر نشدن این کشتیگیر به پیروزی رسید .وی
در دور بعد اویتومن اورگودول نایبقهرمان آسیا
و دارنده مدال برنز بازیهای آسیایی از مغولستان
را ب��ا نتیجه  8بر  2مغلوب ک��رد و راهی مرحله

نیمهنهایی ش��د .بذری در این مرحله ویلو هینو
از فنالن��د را با نتیجه  11ب��ر صفر مغلوب کرد و
راهی دیدار فینال شد .بذری در این دیدار مقابل
آرس��نعلی موس��االلیف ،قهرمان جوانان جهان
و قهرمان زیر  23س��ال اروپا از روس��یه با نتیجه
 4ب��ر  3به پیروزی رس��ید و صاح��ب مدال طال
شد .در وزن  97کیلوگرم مسعود خواجهصالحانی
در دور نخس��ت با نتیجه  13بر صفر مقابل آیون
بولتونوف از روسیه به پیروزی رسید .وی در دور
بعد مقابل نورماگم��د گادجیف ،قهرمان جوانان
جهان و امیدهای اروپ��ا و دارنده مدال برنز اروپا
از آذربایجان با نتیجه  8بر صفر شکس��ت خورد
و ب��ا توجه به حض��ور حریفش در دی��دار فینال

اینبار گرانی ارز سراغ کشتی آمد

ایران غایب جام مدوید

برخی اعزامهای اصلی دیگر نیز منتفی ش��ود.
از این رو اعزام تیم منتخب کش��تی آزاد ایران
به مسابقات بینالمللی جام مدوید که به عنوان

آخرین مسابقه تدارکاتی و ارزیابی برای تیمملی
کشتی آزاد بزرگساالن ایران پیش از حضور در
مس��ابقات جهانی مجارس��تان از سوی شورای

انریکه و اسپانیا :تکامل ،نه انقالب

به دیدار ردهبندی رف��ت .صالحانی در این دیدار
مقابل ایگور اوسیانکوف از روسیه با نتیجه  ۴بر ۲
مغلوب و پنجم شد .در وزن  125کیلوگرم کمیل
قاس��می در دور اول با نتیج��ه  10بر صفر اینکار
یرموکامبت از قزاقس��تان را از پیش رو برداشت.
وی در دور بعد نی��ز مقابل گنادی کودینوویچ از
آلم��ان با نتیج��ه  10بر صفر پیروز ش��د و راهی
مرحله نیمهنهایی شد .قاسمی در این مرحله نیز
با نتیجه  11بر صفر ابراگیم س��عیداف از بالروس
را مغل��وب کرد و به دیدار فینال راه یافت .وی در
دیدار فینال زولبو ناتساگسورن دارنده مدال نقره
و برنز آس��یا از مغولس��تان را با نتیجه  2بر صفر
شکست داد و به مدال طال دست یافت.
فنی کشتی آزاد در نظر گرفته شده بود ،منتفی
ش��د .با توجه به ش��رایط بهوجود آمده ،نفرات
مدنظ��ر کادر فن��ی تیمملی کش��تی آزاد برای
حضور در رقابتهای پیش رو ،بر اساس عملکرد
فنی کش��تیگیران در طول تمرینات ،کارنامه
خارجی ایشان و توان روانی و قدرت جنگندگی
آنها در مسابقه با نفرات شاخص جهان در وزن
خود و در مجموع می��زان بهرهمندی از کالس
جهانی مورد ارزیابی کادر فنی و ش��ورای فنی
قرار میگیرند .همچنین برای آمادهسازی نفرات
ج��وان یا باتجربهای که نیاز به حضور در میدان
تدارکات��ی دارند ،به ناچ��ار از تدابیر کادر فنی
در ش��رایط مشابه مس��ابقهای درون اردویی یا
حضور در سایر مسابقات داخلی -ملی موجود،
در محدوده زمانی باقیمانده تا مسابقات جهانی
استفاده خواهد شد.
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توتو اسپورت

پوگبا به دنبال یووه

کوالکوویچ :والیبال خوبی به
نمایش میگذاریم

س��رمربی تیمملی والیبال ای��ران گفت :ما
والیبال خوبی به نمایش میگذاریم اما باید برای
پیشرفت از اشتباهات خود درس بگیریم .به نقل
از س��ایت فدراس��یون والیبال ،تیمملی والیبال
ایران در دومین دیدار دوستانه خود در تورنمنت
چهارجانبه اسلوونی که در شهر لیوبلیانای این
کشور برگزار میشود به مصاف میزبان رفت و با
نتیجه  3بر  2شکست خورد .ایگور کوالکوویچ،
س��رمربی تیمملی والیب��ال بعد از دی��دار برابر
اس��لوونی اظهار داش��ت :بازی س��ختی را برابر
اسلوونی داشتیم .در بعضی دقایق مسابقه خیلی
خوب عمل کردیم اما در بعضی دقایق نتوانستیم
کیفیت باالی خود را نش��ان دهیم .در کل این
مس��ابقه یکی از بهترین بازیهای تدارکاتی در
این مقطع زمان��ی برای ما ب��ود .وی ادامه داد:
اسلوونی سرویسهای بس��یار خوبی داشت اما
م��ن از عملکرد بازیکنانم در دریافت س��رویس
راضی هستم .اگر تمرکز داشتیم ،میتوانستیم
در این دیدار  3بر صفر برنده باشیم.

یادداشت

رقابتهای بینالمللی کشتی آزاد جام دیمیتری کرکین روسیه پایان یافت

مخالفتنفتمسجدسلیمان
با لغو دیدارش برابر استقالل

سخنگوی باشگاه نفت مسجدسلیمان گفت:
ما به اینک��ه دیدارمان برابر اس��تقالل تهران،
بدون اطالع باشگاه نفت لغو میشود ،معترض
هستیم و باید موافقت ما نیز گرفته میشد .ابوذر
شجاعی درباره لغو دیدار این تیم برابر استقالل

ته��ران در هفته شش��م لیگ برت��ر با تصمیم
س��ازمان لیگ اظهار کرد :این موضوع هنوز به
اطالع باشگاه نفت مسجدسلیمان نرسیده و تنها
از س��وی رسانهها اعالم شده است .ما به اینکه
بازی بدون اطالع ما لغو میش��ود ،معترضیم و
باید موافقت باشگاه نفت نیز گرفته میشد.
او بی��ان ک��رد :مجموع��ه باش��گاه نف��ت
مسجدسلیمان شدیدا با لغو این دیدار مخالف
اس��ت .در  5بازی که تاکنون برگزار کردهایم،
 3دی��دار خارج از خانه بوده اس��ت و اگر بازی
با اس��تقالل هم لغو ش��ود باید در هفته هفتم
مجددا یک دیدار خارج از خانه را برابر س��ایپا
انج��ام دهیم که از نظر هی��چ منطق و قانونی
قابل قبول نیس��ت .س��خنگوی باش��گاه نفت
مسجدسلیمان گفت :این تصمیم سازمان لیگ
تیم ما را دچار مشکل میکند و سازمان لیگ
نباید بهخاطر رعایت حال باشگاه استقالل ،نفت
مسجدسلیمان را دچار بحران کند .باید هنگام
گرفتن این تصمیم ،شرایط باشگاه ما نیز لحاظ
میشد نه اینکه تنها به شرایط استقالل توجه
میکردند .ش��جاعی عنوان کرد :هواداران نفت
نیز برای بازی روز پنجش��نبه برابر اس��تقالل
تهران و حضوری پرشور آماده هستند و ما هم
هیچ مشکلی برای برگزاری این دیدار نداریم و
تدارکات الزم دیده شده است.

یکشنبه  18شهریور 1397

سرپرست باش��گاه استقالل ادعای مدیرعامل
س��ابق این باش��گاه را در ارتباط با مفاد و شروط
دعوتنامه برای «یازالده» و شکایت او از استقالل
رد ک��رد .روز جمعه بود که س��یدرضا افتخاری،
مدیرعام��ل س��ابق اس��تقالل با انتش��ار نامهای
سرگشاده ،به بیان ناگفتههایی از دوران حضورش
در باش��گاه اس��تقالل پرداخت .وی در بخشی از
این نامه ،به ش��کایت یازالده از اس��تقالل بعد از
رد ش��دن در تستهای پزش��کی هم پرداخت و
اع�لام کرد« :این بازیکن با معرفی آقای ش��فر و
پس از هماهنگی اولیه ،با دعوتنامهای که توسط
مسؤول نقلوانتقاالت باشگاه تهیه و از سوی بنده
امضا ش��د ،به ایران آمد و در همان دعوتنامه به
صراحت قید شد که ش��رط عقد قرارداد ،قبولی
در تست پزش��کی و پس از مذاکره نهایی است.
او ب��ه ایران آمد و پس از رد در تس��ت پزش��کی

تکذیب ادعای افتخاری توسط سرپرست باشگاه استقالل

پرونده گومز پیچیده شد

ایفمارک و با گزارش پزش��کی ارائه ش��ده مبنی
ب��ر مصدومیت ،ای��ران را ترک ک��رد» .افتخاری
همچنین تاکید کرد مدارک و مستندات مربوط
به این ادعایش در باش��گاه ه��م وجود دارد و به
نوعی تالش کرد خودش و تیم مدیریتی س��ابق
را از این ش��کایت تبرئه کند .این در حالی است
که امیرحسین فتحی ،سرپرست باشگاه استقالل
و جانش��ین افتخ��اری ادعای کام�لا متفاوتی را
در ای��ن ارتباط مطرح کرده اس��ت .فتحی با رد
صحبتهای مدیرعامل س��ابق و شرط و شروط
در دعوتنامه یازالده تاکید کرده که مفاد قرارداد
در دعوتنامه ذکر ش��ده است .فتحی گفت« :این

اشتباه محض است .نداش��تن آگاهی از مسائل
حقوق بینالمللی ورزشی باعث چنین اشتباهی
شده است .این دعوتنامه باعث شده بازیکن برود
ش��کایت کند و خود را محق بداند .این شکایت
بس��ته به محتویات پرونده است .در هیچ کجای
دنیا عرف نیس��ت که دعوتنامه به شکلی ارسال
ش��ود که مفاد قرارداد داخل آن باشد» .هرچند
افتخاری اعالم کرده اس��ت مستندات دعوتنامه
یازالده در باش��گاه موجود اس��ت ام��ا اظهارات
فتحی متناقض با ادعای مدیرعامل س��ابق بوده
و به نوعی نخستین تقابل جدی این  2مدیر هم
محسوب میشود.

آ.اس

عملیات برزیل

نیک رایت :بعد از اخراج یولن لوپتگی از تیمملی،
فرناندوهیروبهعنوان مربی موقترهبریاسپانیا
را در جامجهانی برعهده گرفت ،تورنمنتی که با
حذف الروخا در مرحله یکهشتم نهایی برابر
روسیه میزبان به پایان رسید .بعد از پایان جام،
لوئی��س انریکه با ق��راردادی  2س��اله رهبری
تیممل��ی را برعهده گرفت .انریکه در مراس��م
معارفهاش به عنوان مربی جدید تیمملی وعده
داد تیمش را به تکامل تدریجی خواهد رساند
و انقالبی در کار نخواهد بود .اس��پانیای انریکه
به نظر میرسد به همان سنتهای همیشگی
این فوتبال که در یک دهه گذشته موفقیتهای
بسیاری برایش��ان به بار آورده پایبند باشد .با
این حال انریکه قطعا تغییراتی در سبک بازی
تیم جدیدش اعمال خواهد کرد و اثر خودش را
روی این تیم خواهد گذاشت.
پپ کلوتت ،دستیار اسپانیایی گری مانک در
برمینگهام سیتی ،در این باره میگوید« :اتفاقی
که در تابستان افتاد ش��وک بزرگی به فوتبال
اس��پانیا بود اما گاهی الزم است برای ساختن
تیمی جدید و پیشرفت کردن چنین اتفاقاتی
رخ دهد .انریکه مربیای است که دقیقا میداند
از بازیکنانش چه چی��زی میخواهد و تمرکز
باالیی در این زمینه دارد .او هراس��ی از گرفتن
تصمیمات بزرگ ندارد ،مثال تصمیم برای کنار
گذاشتن یوردی آلبا در همین ابتدای راه .انریکه
حاال قرار است فصلی جدید برای فوتبال اسپانیا
ورق بزند .این یک پروژه جدید است .تیمهای
انریکه باید بس��یار پرانرژی باش��ند ،با تعادلی
مناسب بین بعد هجومی و دفاعی .به نظر من او
سبک مبتنی بر پاسهای زیاد تیمملی را حفظ
خواهد کرد اما مثل کاری که در بارس��لونا کرد
درص��دی از عملگرایی را به این س��نت اضافه
خواهد کرد».
عملگرایی ش��اید دقیقا چیزی باش��د که
اسپانیا به آن نیاز دارد .الروخا در جریان حذفش
در ضربات پنالتی مقابل روسیه در  120دقیقه
ب��ازی  79درصد توپ را در اختیار داش��ت اما
فرصته��ای صددرصد گل اندکی س��اختند.
عالقه انریکه به فوتبال مستقیمتر ،نکتهای که
در بارسلونای او دیدیم ،میتواند کمک زیادی
به اسپانیا در جریان این تکامل تدریجی کند.
انریکه در ضمن فش��ار بازی تیمش بدون
توپ را هم بیشتر خواهد کرد .کلوتت توضیح
میدهد« :بازی آنها بر اساس سرعت و پرسینگ
خواهد بود .برای انریکه خیلی مهم اس��ت که
تیم��ش در باالتری��ن نقطه ممک��ن در زمین
حریف توپ را پس بگیرد .انریکه مربی کاملی
است و تاکید زیادی روی استفاده از ضربات آزاد
دارد .این هم میتواند بعد جدیدی به اس��پانیا
ببخشد».
یکی از سواالت بزرگی که درباره این اسپانیا
مطرح میش��ود این اس��ت که چطور میتوان
جای خالی ج��رارد پیکه ،آندرس اینیس��تا و
داوید س��یلوا را پر کرد ،س��تارههای بزرگی که
هم��ه از بازیهای ملی خداحافظ��ی کردهاند.
جواب انریکه به این س��وال استفاده از جوانان
خواهد بود« :باید به خاطر داش��ته باش��یم که
قبل از اینکه انریکه این ش��غل را قبول کند از
این داس��تان آگاهی داشت ،پس حسابی روی
این سه بازیکن برای ساختن تیمش نکرده بود.
برای انریکه این یک پروژه جدید اس��ت .خود
انریکه هم میداند هیچ بازیکنی نمیتواند جای
پیکه ،س��یلوا و اینیس��تا را بگیرد ،چون اینها
فوتبالیس��تهای ویژه با تواناییهای منحصر
به ف��رد بودند .انریکه اما قص��د دارد روی تیم
ش��دن تاکید کند و با ساختن تیمی یکدست،
نبود این ستارهها را جبران کند» .طرح انریکه
برای اس��تفاده از نسل جدید فوتبالیستهای
اس��پانیایی از همین ابتدای راه مشخص است.
او فرص��ت پوش��یدن پیراهن الروخ��ا را برای
نخستینبار به پائو لوپز ،دروازهبان بتیس ،دنی
س��بایوس ،هافبک رئالمادرید و خوس��ه گایا،
دفاع چپ والنسیا داده« .من برای این با انتخاب
انریکه خیلی موافق بودم که او تجربه کار کردن
با جوانان را در تیم بی بارسلونا داشته ،بنابراین
تجربه کار با بازیکنان جوان و باعث پیش��رفت
آنها ش��دن را دارد .انتخاب انریک��ه و اعتقاد او
ب��ه جوانان من را ی��اد دوران لوئیس آراگونس
میاندازد ،مربیای که سال  2006مربی اسپانیا
ش��د و نسل جدیدی را به تیمملی دعوت کرد.
این نسل از بازیکنان  2سال بعد فاتح یورو شدند
و  2سال بعدش جامجهانی را بردند .انریکه هم
حاال امیدوار است چنین مسیری را تکرار کند».
یک��ی دیگر از طرحهای انریکه برای احیای
اسپانیا جدی گرفتن مبحث روانشناسی ورزشی
والدس روان��کاو را که قبال
اس��ت .او خواکین
ِ
کارشناس جودو هم بوده به تیم مربیگریاش
اضافه کرده ،مردی که سابقه همکاری با وی را
از دوران بارسلونای بی داشته است.
«به نظرم انریکه یکی از نخستینمربیهایی
بود که یک روانکاو را به تیم مربیگریاش اضافه
کرد .او البته در مسائل تاکتیکی هم به انریکه
کمک خواهد کرد و باعث میشود بازیکنانش
درک درس��تتری از چیزی ک��ه مربی از آنها
میخواهد ،داشته باشند».

