دنیای ورزش
میزبانان رقابتهای کشتی
قهرمانی کشور مشخص شدند

میزبانی پیکارهای کشــتی آزاد و فرنگی قهرمانی
کشور به استانهای خوزستان و خراسان جنوبی
سپرده شــد .با توجه به تقویم فدراسیون کشتی،
پیکارهای قهرمانی کشور بعد از رقابتهای جهانی
 ۲۰۱۹قزاقستان برگزار خواهد شد .بر این اساس
رقابتهای کشتی آزاد بزرگساالن قهرمانی کشور
در روزهــای  ۱۱و  ۱۲مهرمــاه در شــهر بیرجند
استان خراســانجنوبی برگزار میشود .همچنین
رقابتهای کشــتی فرنگی بزرگســاالن قهرمانی
کشــور نیز طی روزهــای  ۱۸ ،۱۷و  ۱۹مهرماه به
میزبانی بندر امام خمینی (ره) اســتان خوزستان
برگزار خواهد شد.

رکابزنان ایران دو مدال دیگر
کسب کردند

نمایندگان دوچرخه سواری کشورمان در مسابقات
کاپ آســیایی هند صاحب دو مدال دیگر شدند.
معین سعید رکابزن باشگاه مس کرمان توانست در
مسابقات کاپ آسیایی هندوستان در رشته المپیک
اسپرینت مدال برنز این رقابتها را به خود اختصاص
دهد .همچنین حامد جنت از باشگاه صنعت مس
کرمان در مســابقات پوینترس صاحب مدال برنز
شــد .پیش از این رکابزنان ایران صاحب سه مدال
شده بودند.

شوماخر بهوش است

یکــی از کارکنان بیمارســتان ژرژ پمپیدو پاریس
مدعی شد راننده پیشین آلمانی فرمول یک به هوش
است .میشاییل شوماخر اخیرا ً به پاریس انتقال داده
شده است تا درمان مخفیانهای رویش انجام شود.
یک روز بعد نشریه ال پاریسین مدعی شد جوانی که
در بخش قلب و عروق است به یکی از دوستانش که
در بیمارستان ژرژ پومپیدو پاریس کار میکند اظهار
کرده است قهرمان هفت دوره فرمول یک به هوش
است .او در این باره گفت :بله او در نزدیکی من است
و من میتوانم به تو اطمینان بدهم که به هوش است.
این کلینیک که در مرکز فرانسه واقع است از دوشنبه
در تدابیر امنیتی شدید قرار گرفته است چون راننده
پیشین آلمانی در آن جا بستری شده است.

لژیونرها به ایران نمیآیند

بعد از پایان فیفادی ،لژیونرها به ایران بر نخواهند
گشت و در دبی از جمع ملیپوشان جدا میشوند
به اردوهای باشگاهیشان اضافه میشوند .تیم ملی
ایران در نخستین بازی خود در مسابقات انتخابی
جام جهانی مقابل هنگکنگ با نتیجه دو بر صفر
به پیروزی رسید تا گام اول را خیلی محکم بردارد.
بعد از این مسابقات لژیونرها به ایران برنمیگردند
و در دبی خواهنــد ماند تا به اردوهــای تیمهای
باشگاهیشان در کشورهای مختلف اضافه شوند و
خود را برای رقابتهای باشگاهی آماده کنند.

چشمی همچنان غایب در
تمرین استقالل

هافبک تیم استقالل همچنان در تمرینات این تیم
حضور ندارد .تمرین تیم فوتبال استقالل برای دیدار
روز یکشنبه مقابل نفت مسجدسلیمان در مجموعه
انقالب در حالی برگزار شــد که تعــداد زیادی از
بازیکنان این تیم در تمرین حضور نداشتند .فرشید
باقری ،روزبه چشمی ،مرتضی تبریزی و علی دشتی
از غایبان تمرین تیم استراماچونی بودند .تبریزی
و دشتی به دالیل شــخصی و با اجازه سرمربی در
تمرین حضور نداشتند .به این ترتیب و با احتساب
ملیپوشانی که در هنگکنگ با تیم ملی بودند10 ،
بازیکن در تمرین دیروز این تیم حضور نداشتند.

حضور در تورنمنت چین تصمیم
جسورانه و شجاعانهای بود

سرمربی اسبق تیم ملی فوتسال بانوان درباره حضور
تیم کویت در تورنمنت چیــن گفت :برای محک
بازیکنانم تصمیم جســورانه و شــجاعانه گرفتم.
شــهرزاد مظفر در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره
حضور تیــم کویت در تورنمنت چیــن گفت :این
نخستین تورنمنت رسمی است که تیم کویت در
آن حضور دارد ،پیش از این نیز در کمپ کرواسی
شرکت کردهایم و چهار بازی دوستانه انجام دادیم؛
سه تیم از باشگاههای کرواسی و یک تیم از اسلوونی
در این کمپ حضور داشتند.

سید جالل حسینی کاپیتان تیم
پرسپولیس و مسعود سلطانیفر وزیر
ورزش و جوانان در هیئت عشاقالحسین
تهران حاضر شدند و به عزاداری
پرداختند .محسن مهرعلیزاده رئیس
اسبق سازمان تربیت بدنی دیگر چهره
سرشناس حاضر در این مراسم بود.
برنا نیوز

برنامهریزی برای حضور بانوان در بازیهای ملی

موافقت با ورود زنان به ورزشگاه درصورت توانایی وزیر ورزش

سخنگوی دولت گفت :برنامهریزی برای حضور بانوان در بازیهای ملی صورت گرفته و باید شرایط به سمتیرود که در لیگ هم این
اتفاق بیفتد .علی ربیعی در حاشیه جلسه دیروز هیئت دولت در مورد درگذشت یک دختر جوان و حضور بانوان در استادیومها گفت :در
جلسه دولت موضوع مرحومه سحر خدایاری و بحث حضور بانوان در ورزشگاهها مطرح شد .نظر دولت به طور کل در مورد حضور بانوان
این است که موافق حضور آنها در ورزشگاهها هســتیم .وی افزود :خوشبختانه زیرساختهای حضور در ورزشگاهها اعم از راهروهای
جداگانه ،سرویسهای جدا و  ...برای بازیهای ملی و حتی لیگ فراهم شده و بنا بر گزارش وزیر ورزش و جوانان هیچ ورزشگاهی نیست
که این زیرساختها را نداشته باشد .ربیعی تاکید کرد :فع ً
ال برنامهریزی برای حضور بانوان در بازیهای ملی صورت گرفته و باید شرایط
به سمتیرود که در لیگ هم این اتفاق بیفتد ،باید نگرانیها در مورد حضور زنان در ورزشگاهها رفع شود.

محمود واعظی چندان از ایده ورود زنان به ورزشگاهها دفاع نمیکند .محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در جمع خبرنگاران و در
پاسخ به سوالی در خصوص ورود زنان به ورزشگاهها گفت :در دولت چند ماه قبل در این خصوص صحبت کردیم ،اعتقاد ما این است که اگر
فضای ورزشگاهها مناسب حضور خانمها باشد از نظر ما منعی ندارد ،اما با فضای فعلی که طرفداران تیمها علیه یکدیگر فحش میدهند
و درگیری وجود دارد حضور زنان در ورزشگاه به مصلحت نیست.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت :وزیر ورزش مأمور شد تا با لیدرهای تیمهای ورزشی صحبت کند تا فضا از نظر اخالقی برای حضور زنان
فراهم و عالوه بر این جای مناسبی برای ورود خانمها ،دستشویی و نشستن آنها آماده شود .اگر فضا در ورزشگاه اخالقی و درست باشد
از نظر ما حضور زنان در ورزشگاهها منعی ندارد.
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به دنبال گلزنی «کریستیانو رونالدو» در دیدار تیم
کشــورش مقابل لیتوانی ،تارنمــای خبری گل در
گزارشی ضمن اشاره به نزدیک شدن کاپیتان تیم
ملی پرتغــال به رکورد «علی دایی» نوشــت :برای
شــرطبندی روی اینکه رونالدو نتواند در سالهای
پیشرو  ۱۷گل ملی دیگر به ثمر رســانده و رکورد
دایی را بشکند ،باید شجاعت زیادی داشته باشید.
زمانی که موتور «کریســتیانو رونالدو» در بهترین
حالت خود مشــغول بــه کار باشــد ،هیچ چیزی
نمیتواند او را در برابر دروازه متوقف کند؛ کاری که
لیتوانی در دیدار اخیر خود مقابل پرتغال به وضوح
به ســختی آن پی برد؛ جایی که کاپیتان تیم ملی
پرتغال چهار گل تیمــش را در پیروزی پنج بر یک
آنان به ثمر رساند.
گلهای رونالدو ،موجب شــد تا فوق ستاره باشگاه
یوونتوس رکورد دیگــری را به دفترچه رکوردهای
خود بیفزایــد؛ در واقع ،رونالدو بــا  ۲۵گل حاال به
صدرنشین فهرست برترین گلزنان تاریخ رقابتهای
انتخابی یورو تبدیل شده است.
«فرناندو سانتوس» ســرمربی تیم ملی پرتغال در
نشســت خبری پس از بازی به وضــوح اعالم کرد:
عملکرد رونالدو گواهی روشــن و تغییرناپذیری بر
بهترین بودن رونالدو است.
مرد پرتغالی که برابر لیتوانی هشــتمین هتتریک
ملی خود را نیز ثبت کرد ،آمــار کلی گلهای ملی
خود را به عدد  ۹۳رساند تا او را در نزدیکی شکستن
رکوردی قرار دهد که کمتر کسی فکر میکرد روزی
شکسته شود!
«علی دایی» مهاجم اسبق تیم ملی ایران که در سال
 ۱۹۹۹به همراه بایرن مونیخ بوندسلیگا را فتح کرد،
در جریان  ۱۴۹بازی ملی  ۱۰۹گل به ثمر رســاند؛
رکوردی که مهاجم ایرانی را از مدتها پیش در صدر
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فهرســت برترین گلزنان جهان در عرصه ملی قرار
داده است.با این وجود ،دایی حاال میتواند به وضوح

شرایط را در چندین نوبت فراهم کرده است و بعد از
این هم شرایط را بیشتر فراهم خواهد کرد.
وی در خصوص اینکه می گویند دولت نمیتواند در
این خصوص در مقابل حرف مراجع ایستادگی کند،
گفت :دولت حتماً سعی میکند با تعامل این مسئله
را حل کند و این تصمیم جدی دولت است و از قبل
هم در چندین نوبت سعی کرده است تا در چندین
مسابقه این کار را انجام دهد .مسیر این کار ،همین
بوده و برنامه دولت هم همین است که انجام خواهد

اظهارنظر نگران کننده مسئوالن استقالل

Sport

صدای نفسهای رونالدو را پشت سر خود بشنود و
تصور اینکه فوق ستاره بانوی پیر نتواند این رکورد را

بشکند ،بسیار سخت و غیرمحتمل است؛ رکوردی
که در عمل وی را به آقای گل فوتبال جهان دستکم
در عرصه ملی تبدیل میکند.
رونالدو  ۳۴ســاله در بازی مقابــل لیتوانی با چهار
گلی کــه بــدون کوچکترین دردســر بــه ثمر
رســاند ،ثابت کرد که ســن برای او به مثابه مانعی
اســت که وی به راحتی قادر اســت دســت کم تا
نادیده

چند ســال آینده از روی آن پریــده و آن را
بگیرد.
نکته جالب دیگر این اســت که مرد پرتغالی که به
وضوح هنوز عطش گلزنی خود را ســیراب نکرده،
میتوانســت بیش از چهار گل در بازی اخیر به ثمر
برساند؛ در بدترین حالت میتوان این طور به داستان
نگاه کرد که سن و سال تنها رونالدو را تشنهتر و البته
در برابر دروازه کارآمدتر کرده است.
رونالدو طی چهار سال گذشته  ۳۳گل برای تیم ملی
پرتغال به ثمر رسانده و در مجموع او برای رسیدن به
آمار کنونی خود تنها به  ۹سال زمان نیاز داشت و حاال
که سزاوارانه قد برافراشــته است ،برای شرطبندی
روی اینکه رونالدو نتواند در سالهای پیشرو  ۱۷گل
ملی دیگر به ثمر رسانده و رکورد دایی را بشکند ،باید
شجاعت زیادی داشته باشید؛ رکوردی که مهاجم
ایرانی آن را تا دههها متعلق به خود میپنداشت.
رونالدو با گلزنی مقابل لیتوانی چهلمین تیم ملی را
از لبه تیغ خود گذراند و میتوان با اطمینان گفت که
اعجوبه پرتغالی در سالهای پیشرو و در مواجهه با
سایر تیمهای ملی که مقابل او صفآرایی میکنند،
کوچکترین رحم و شــفقتی از خود نشان نخواهد
داد؛ گلزنی سیریناپذیر که به نظر قصد دارد با کسب
رکوردی بینالمللی ،این ادعا را که وی برترین گلزن
تاریخ فوتبال اســت ،به حقیقتــی انکارناپذیر بدل
کند.

داد و امیدواریم با تعامل کار درست شود.
معاون حقوقــی رئیس جمهوری روز شــنبه در
حاشــیه کارگروه حقوق شهروندی در استانداری
همدان به ایرنا گفته بود :با وجود اینکه نظر خود را
در زمینه حضور بانوان در ورزشگاه بیان کردهام ،اما
برخی در این مورد کم مهری میکنند.
وی تاکید کرد :اصل در نظام حقوق اسالم و نظام
حقوقی ایران بر «جواز» بوده و بر «منع» نیســت
یعنی اگر «نص» با اســتناد بر قانون اساســی به
طور صریح منع نشده باشــد ،اصل بر «جواز» آن
است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود :درباره حضور

بانوان در ورزشگاه در قانون منع صریح وجود ندارد
و حتی برخی به مصوبه شــورای انقالب فرهنگی
استناد کردند .در این مصوبه به سالن اختصاصی
مردان یا زنان اشاره شــده در حالی که ورزشگاه با
 ۱۰۰هزار نفر گنجایش را نمیتوان سالن خصوصی
تلقی کرد.
وی اظهار داشــت :بنده فرد سیاسی نیستم و یک
حقوقدان پایبند به اصول حقوقی هستم و به طور
کامل بر اساس روش و منطق حقوق حرف میزنم
که در این راستا و چارچوب قانونی که صراحت به
منع حضور در ورزشگاه باشد ،وجود ندارد؛ بنابراین
اصل بر «جواز» است.
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دولت با حضور زنان در استادیومهای ورزشی موافق است

آبی

naslfarda

شرطبندی روی نرسیدن «رونالدو» به «دایی» شهامت زیادی میخواهد

معاون حقوقی رئیسجمهوری:

معاون حقوقی رئیسجمهوری گفت :ورود خانمها
به ورزشگاهها هیچ منع قانونی ندارد ،بنابراین سلب
حق معنایی ندارد .موضع دولت نیز همین است و بر
همین اساس از این موضوع حمایت میکند.
لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع
خبرنگاران گفت :حرف من یک جمله است .ورود
خانمها به استادیوم هیچ منع قانونی ندارد .بنابراین
سلب حق ،معنایی ندارد .دولت هم موضعش همین
است و از این مسئله حمایت میکند و تا حاال هم

naslefardanews

ورزش

قرمز

برانکو ایوانکوویچ با درخواست پرسپولیس موافقت کرد

اتفاق «سیاه» تکرار میشود؟

بفرمایید مذاکره

استقاللیها یکبار در گذشته طعم کنار گذاشته شدن از آسیا را به دلیل نا آشنایی با قوانین  AFCو تعلل در
ارسال مدارک چشیدهاند و باید مراقب باشند تاریخ تکرار نشود.
بهمن سال  ۸۵یک لکه تاریک در تاریخ باشگاه استقالل ثبت شد .کنار گذاشته شدن از جام باشگاههای آسیا
به دلیل نا آشنایی با قوانین ،جدی نگرفتن هشدارهای  AFCو دیر ارسال کردن مدارک نتیجهای تلخ برای
آبیپوشان داشت.
در آن مقطع ،زمانی که هشدارهای الزم به استقاللیها داده میشد ،آنها به این گمان که شاید هشدارهای
 AFCهم مثل فوتبال ایران ضمانت اجرایی نداشته باشد ،با خونسردی کامل مدارک الزم و اسامی تیمشان
را در موعد مقرر برای  AFCارسال نکردند.
بیش از  ۱۲سال از حذف عجیب آبیپوشان از آسیا میگذرد و امروز که در شهریور سال  ۹۸قرار داریم ،اظهار
نظرهایی از برخی مسئوالن این باشگاه شنیده میشود که بیشباهت به اظهار نظرهای مسئوالن آن زمان
این باشگاه نیست.
در سال  ۸۵مقداد نجفنژاد مدیرعامل وقت در اظهار نظری عجیب بیان داشت :مدارک را با پست عادی برای
 AFCارسال کردیم ،شاید کمی دیر برسد ،اما حتماً میرسد .مدارک به موقع رسید ،دیر رسید یا اص ً
ال نرسید،
حاصلش آن شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا خیلی راحت آبیپوشان را از جام باشگاههای آسیا کنار گذاشت.
امروز هم اظهار نظری عجیب از یک مسئول میشنویم که گفته دوشنبه و سهشنبه ایران تعطیل است و ما
چهارشنبه مدارک را ارسال میکنیم.
برخی از مدیران این مجموعه خبر از تکمیل مدارک باشگاه برای ارائه به  AFCمیدهند ،اما هنوز این اتفاق به
صورت عملی روی نداده است و اسنادی برای کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال نشده است.

سرمربی پیشین پرسپولیس با درخواست مسئوالن باشگاه پرسپولیس مبنی بر مذاکره در خصوص مطالباتش
و کشیده نشدن پرونده شکایت به فدراسیون بینالمللی فوتبال موافقت کرد.
پس از حضور محمدحسن انصاریفرد در پست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس شاهد تغییر در نگرش مسئوالن
این باشگاه در پرونده پرداخت مطالبات برانکو ایوانکوویچ بودیم.
سرمربی پیشین پرسپولیس که همراه با دستیاران هموطن کروات خود نزدیک به یک میلیون یورو از این
باشگاه طلب دارد پس از عدم توافق با ایرج عرب مدیرعامل وقت پرسپولیس اقدام به شکایت از این باشگاه در
کمیته انضباطی فیفا کرد تا آنها به این پرونده ورود کنند.
انصاریفرد بالفاصله پس از انتصاب به عنوان جانشین عرب از معاونان خود خواست تا مکاتبه با برانکو را برای
توافق با وی قبل از حکم کمیته انضباطی فیفا آغاز کنند.
باشگاه پرسپولیس از برانکو خواسته بود با توجه به تغییر مدیریت در باشگاه ،مجددا ً پای میز مذاکره نشسته
و به توافق الزم در این زمینه برسد.
خبرنگار مهر ،کسب اطالع کرد که برانکو با پیشنهاد باشگاه موافقت کرده و عنوان داشته است انصاریفرد را به
عنوان یک مدیر ورزشی کام ً
ال میشناسد و از او انتظار دارد که روی درخواست خود مبنی بر حل و فصل این
مشکل مانده تا کادر فنی پیشین پرسپولیس به مطالبات خود برسد.
برانکو در پاسخ درخواست معاونان باشگاه پرسپولیس اعالم کرد برای مذاکره با این باشگاه هیچ پیش شرطی
ندارد و حاضر است با توافق در آیندهای نزدیک ،مشکالت را قبل از حضور در فیفا حل کند.
قرار است باشگاه پرسپولیس تاریخهای پیشنهادی خود را برای جلسه با وکالی برانکو اعالم کرده تا توافق
الزم درباره زمان برگزاری نشست صورت گیرد.

کمیته انضباطی با صدور اطالعیه ای
اعالم کرد که علیرضا بیرانوند می بایست
پیرو ابالغیه ارسالی روز شنبه آینده
جهت ادای پاره ای توضیحات در کمیته
انضباطی حاضر شود.
خبرآنالین

تحلیل

ادامه از صفحه یک...
جهانی و المپیکی بیرون خواهد آمد.
اما آیا این طرح با شتابی که رئیس فدراسیون
دانشآموزی از آن سخن به میان آورده است
قابلیت اجرا دارد و تمام مدارس ایران از نعمت
میزبانی جشنوارهها برخوردار خواهند شد؟
برای پاسخ به این پرسش الزم است نگاهی به
امکانات آموزشی و ورزشی مدارس در سطح
کشور داشته باشیم.
 -۱بــر همــگان واضح اســت که ســطح
برخــورداری مدارس از امکانات ورزشــی و
رفاهی به میزان توســعه هر منطقه و استان
بستگی دارد و در دل استانها نیز شهرستان
و مناطــق خــاص در این زمینه بــه میزان
متفاوتی از نعمــت این امکانــات بهرهمند
هستند .تفاوت در این دسترسیها به گونهای
است که برخی از آموزشــگاهها در باالترین
سطح توسعه ورزشــی و رفاهی قرار دارند و
برخی دیگر از داشــتن ابتداییترین وسایل
ورزش محروم هستند.
 -۲اینکــه قرار اســت یــک آموزشــگاه یا
مدرســه میزبان جشــنوارهای از بازیهای
دانشآموزی باشــد یک امر مهم و گامی در
زمینه اســتعدادیابی به شمار میرود ،اما در
سطح هر استان چند مدرسه قابلیت میزبانی
ورزشهای دانشآمــوزی را دارد؟ آیا برای
این میزبانی مسابقات رشــتههای فوتبال و
فوتســال به خاطر راحت برگزار شدن قرار
است در مدارس انجام شود یا اینکه مدارس
به سالنهای کشــتی ،رزمی ،وزنهبرداری و
ژیمناستیک مجهز هســتند و شمار زیادی
شــرکت

از دانشآمــوزان میتوانند در آن
کنند.
البته تنها نبود امکانات ورزشــی نیست که
مانعــی در برابر اجرای گســترده این طرح
میشود بلکه نبود مربی ورزشی در برخی از
مدارس موجب شده تا دانشآموزان برخی از
مناطق خاص با اصول اولیه «سواد حرکتی»
و ورزش آشــنایی کامل نداشــته باشند و
آشــنایی این گروه از فعالیتهای ورزشــی
به پخش رقابتهــا از رســانه ملی خالصه
خواهد شد.
 -۳مدارس ایران میزبان آن دسته از معلوالنی
است که مشکالت آنان به نقص عضو منتهی
میشــود و این افراد در بخشهای مختلف
از ضریب هوشــی باالیی برخوردارند .تأمین
نیازهای ورزشی و رفاهی این گروه را میشود
یکی دیگر از مشــکالت پیــش روی ورزش
دانشآموزی دانست.
افتخارات ورزش ایران در  ۲بخش المپیکی و
پارالمپیکی خالصه میشود و افتخارآفرینی
جانبازان و معلوالن در میادین مختلف جهانی
موجب شده است تا قشــر معلول به خاطر
برخی از محدودیتها احســاس درماندگی
نکنند.
اگر قرار است توسعه در ورزش مدارس شکل
گیرد بدون شک باید ورزشهای المپیکی و
پارالمیپکی با هم در نظر گرفته شــود تا در
نهایت رشــد متوازنی در این دو قشر شاهد
باشیم.
بررسی شرایط نشان میدهد که طرح رئیس
فدراسیون دانشآموزی یک طرح خوب برای
توسعه ورزش و نشاط اجتماعی است ،اما این
طرح در شمار کمی از مدارس ایران قابلیت
اجرا دارد.
بــرای فراگیــر شــدن ایــن طــرح الزم
اســت توســعه مدارس در بعد آموزشــی
و پرورشــی مورد توجه قرار گیرد توجهای
کــه در نهایت بــه اســتعدادیابی در ایران
ختم خواهد شــد و شــمار تیمهای پایه در
چشــمگیری

رشــتههای مختلف افزایش
خواهد داشت.

