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در گفت و گو با رییس فدراسیون ورزش های بومی و محلی عنوان شد :

مدیرعامل استقالل :

تدبیر دولت برای تعریف ورزش در توسعه روستا

انصراف استراماچونی گمانهزنی است

مدیرعامــل اســتقالل دربــاره حواشــی پیــش آمــده بــرای
حضــور مدافــع مدنظــر ایــن تیــم در ایــران توضیــح داد.
بــه گــزارش ایســنا ،امیرحســین فتحــی ،مدیرعامــل اســتقالل
دربــاره مشــکالت پیــش آمــده بــرای حضــور میلیــچ در ایــران و
ناراحتــی اســتراماچونی از ایــن بابــت اظهــار کــرد :در خصــوص
ورود میلیــچ بایــد بگویــم کــه چهارشــنبه شــب و در واقــع
بامــداد پنجشــنبه بــا ســرمربی تیــم بــرای جــذب ایــن بازیکــن
بــه توافــق رســیدیم .از پنجشــنبه صبــح مقدمــات تهیــه ویــزا
و بلیــت بــرای ایــن بازیکــن را آغــاز کردیــم .بــا توجــه بــه
تعطیلــی پنجشــنبه و جمعــه ،روز شــنبه بــا فدراســیون مکاتبــه
کردیــم و حتــی غیرمکتــوب هــم پیگیــر بودیــم تــا مشــکالتی
کــه االن بــه وجــود آمــده ،بــرای ایــن بازیکــن و ایجنتــش بــه
وجــود نیایــد .او افــزود :شــنبه شــب یکــی از ایجنــت هــای
ایــن بازیکــن از اســپانیا وارد تهــران شــد و یکشــنبه جلســه
خوبــی در باشــگاه بــا او داشــتیم .در کلیــات بــا هــم بــه توافــق
رســیدیم و شــرایط عقــد قــرارداد هــم آمــاده شــد .عصــر
دیــروز بایــد میلیــچ و دیگــر ایجنــت او وارد تهــران مــی شــدند.
متاســفانه بــه دلیــل اینکــه نامــهای از فدراســیون بــه نهــاد
مربوطــه در فــرودگاه نرســیده بــود ،ایــن  2نفــر نتوانســتند وارد
تهــران شــوند .بــه همیــن دلیــل آن هــا بــا هماهنگــی باشــگاه
اســتقالل بــه دوبــی رفتنــد و فــردا یــا پــس فــردا بعــد از صــدور
ویــزا بــه ایــران بازمــی گردنــد.
مدیرعامــل اســتقالل ادامــه داد :انشــاءاهلل هــم ایــن بازیکــن
و هــم یــک بازیکــن دیگــر در پســت هافبــک دفاعــی کــه
مدنظــر ســرمربی تیــم بــوده ،جــذب خواهنــد شــد .تاکنــون
تمــام گزینــه هــای مدنظــر ســرمربی تیــم جــذب شــده انــد و
بــا هماهنگــی بیــن مــن و ســرمربی تیــم در حــال رایزنــی بــا
ســایر گزینــه هــا هســتیم.
فتحــی گفــت :متاســفانه اخبــار مربــوط بــه انصــراف
اســتراماچونی از هدایــت اســتقالل فقــط گمانــه زنــی اســت.
از هــواداران مــی خواهــم بــه ایــن حاشــیه هــا توجــه نکننــد.
کســانی کــه دوســت ندارنــد آرامــش اســتقالل را ببیننــد ،چنین
مــواردی را از طریــق فضــای مجــازی مطــرح مــی کننــد .قبــا
هــم گفتیــم کــه باشــگاه از طریــق مجــاری قانونــی این مــوارد را
پیگیــری مــی کنــد .مــا بــرای حضــور قدرتمنــد در لیــگ برتــر
بســتر را فراهــم کردیــم.

سیستان و بلوچستان قهرمان کبدی
جوانان کشور شد
تیــم کبــدی سیســتان و بلوچســتان بــه مقــام قهرمانــی
پانزدهمیــن دوره مســابقات قهرمــان کشــوری جوانــان ایــن
رشــته رســید.
بــه گــزارش ایســنا ،پانزدهمیــن دوره قهرمانــی کشــور
کبــدی جوانــان برگــزار شــد و تیــم سیســتان و بلوچســتان
در فینــال بــا پیــروزی نزدیــک  ۲۶بــر  ۲۵برابــر تیــم
گلســتان بــه قهرمانــی رســید.
تیمهــای مازنــدران و آذربایجــان نیــز مشــترکا ســوم
شــدند و بــه مــدال برنــز دســت یافتنــد.
در پایــان ایــن مســابقات امیرمحمــد ظفردانــش از تیــم
سیســتان و بلوچســتان بــه عنــوان فنیتریــن بازیکــن
انتخــاب شــد و کاپ اخــاق نیــز بــه اســتان فــارس رســید.
یازدهمیــن دوره مســابقات کبــدی قهرمانــی کشــور
دختــران جــوان هــم طــی دو روز برگــزار شــد و تیــم
گلســتان بــا پیــروزی  ۳۴بــر  ۳۰برابــر خراســان رضــوی
قهرمــان شــد .تیــم هــای مازنــدران و البــرز نیــز مشــترکا
در جایــگاه ســوم ایســتادند .در بخــش مســابقات جوانــان
دختــر ســهیال قربانــی از تیــم خراســان رضــوی بــه عنــوان
فنــی تریــن بازیکــن انتخــاب شــد.

تدبیــر وزارت ورزش و جوانــان بــا همــکاری فدراســیون ورزش
روســتایی و بــازی هــای بومــیمحلــی جمعیــت روســتایی
ایــران را از محدودیــت هــای ورزشــی خــارج و آنــان را درگیــر
رقابــت هــای هیجــان انگیــز کــرده اســت.
نــام مناطــق روســتایی و عشــایری بــا محدودیــت هــای
رفاهــی و خدمــات اجتماعــی عجیــن شــده و تعریــف ایــن
محیــط هــا براســاس کار و تولیــد در بخــش کشــاورزی و
دامــداری اســت .تعریفــی کــه بــدون شــک بخــش بزرگــی از
جمعیــت و ظرفیــت هــای روســتا را نادیــده خواهــد گرفــت
و در نهایــت آنــان در در شــرایطی قــرار مــی دهــد کــه نســل
کنونــی و جــوان آن بــرای رقابــت در بخــش هــای مختلــف
بــه ویــژه رقابــت هــای ورزشــی بــا ســایر گــروه هــا امیــدی
نداشــته باشــند.
هــر چنــد کــه دولتهــای نهــم و دهــم بــا ارائــه برخــی
تســهیالت زود بــازده ســعی بــر آن داشــت تــا بــا درگیــر
کــردن ایــن جامعــه بــه اشــتغال در بخــش هــای ســنتی،
زمینــه را بــرای پیشــگیری از مهاجــرت روســتاییان بــه کالن
شــهرها فراهــم کنــد امــا ایــن طــرح آنچنــان کــه انتظــار
میرفــت کارســاز نشــد زیــرا ایــن سیاســت بــر مبنــای
توســعه تمامیــت گــرا روســتا نبــود؛ توســعه ای کــه ســطح
آمــوزش ،رفــاه و خدمــات ورزشــی را نیــز در بــر بگیــرد.
بــا روی کار آمــدن دولــت تدبیــر و امیــد سیاســت پــول
پخــش کــردن و ســرگرم کــردن روســتاییان بــه وام هــای
اشــتغال زایــی جــای خــود را بــه توســعه همجانبــه داد تــا
جایــی کــه در ایــن توســعه ،بخــش ورزش روســتا نیــز در

اولویــت قــرار گرفــت .هــر چنــد کــه از گذشــته هــای دور
و بــا تاســیس فدراســیون ورزش روســتایی و بــازی هــای
بومــی محلــی توجــه بــه احیــای بــازی هــای بومــی محلــی
افزایــش پیــدا کــرد امــا ایــن احیــا تنهــا بــه بخــش بــازی
هــای ســنتی منتهــی شــد .در دوره جدیــد ،ورزش روســتایی
توســعه ای متــوازن بــا بــازی هــای بومــی محلــی پیــدا کــرد
و تاســیس خانــه هــای روســتایی بــرای نخبــه پــروری بــه
یکــی از اولویــت هــای فدراســیون تبدیــل شــد.
«غالمرضــا جعفــری» رییــس فدراســیون بومــی محلــی
در گفــت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا در ایــن زمینــه اظهــار
داشــت :یکــی از وظایــف فدراســیون مدیریــت کــردن
ورزش روســتایی بــود بــرای ایــن کار نخســت بایــد یــک
تشــکیالت ورزشــی در حــوزه روســتایی راه انــدازی کنــد تــا
بــه عنــوان پــل ارتباطــی بــا فدراســیون باشــد .دوم اینکــه
بــا توجــه بــه گســتردگی مناطــق روســتایی بتوانیــم بــرای
تمــام روســتاهای کشــور کــه بالــغ بــر  ۵۳هــزار روســتا
اســت زیــر ســاخت ورزشــی تــدارک ببینیــم کــه هزینــه و
بودجههــای فراوانــی الزم دارد .وی ادامــه داد :بــرای تکمیــل
ایــن زیرســاخت کالن فدراســیون تنهــا نبــود بلکــه مجموعــه
دولــت بــا همــکاری نهــادی ماننــد ســتاد مبــارزه بــا مــواد
مخــدر در راســتای تعدیــل آســیبهای اجتماعــی در
مناطــق روســتایی ،همــکاری ویــژه ای بــا فدراســیون داشــت.
همچنیــن وزارت ورزش و جوانــان بــا محوریــت فدراســیون
بومــی و محلــی کمکهــای فراوانــی بــه ایــن طــرح
داشــته اســت و ایــن فدراســیون از ایــن کمکهــا در کنــار
مشــارکتهای مردمــی بــرای تجهیــز خانههــای روســتایی
اســتفاده میکنــد.
رییــس فدراســیون ورزش روســتایی و بــازی هــای بومــی
محلــی تصریــح کــرد :راه انــدازی خانــه هــای ورزش

سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال :

یکی از مباحث فدراسیون فوتبال حمایت کامل از داوری است
سرپرســت دبیرکلــی فدراســیون فوتبــال گفــت :یکــی از
ارکان اصلــی فدراســیون فوتبــال ،داوران هســتند کــه بایــد
از آنهــا حمایــت جــدی کــرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر و بــه نقــل از ســایت فدراســیون
فوتبــال ،ابراهیــم شــکوری در مراســم اختتامیــه کالس پیــش
فصــل داوران و کمــک داوران لیــگ دســته اول فوتبــال

عنــوان کــرد :مــا در فدراســیون فوتبــال ،هیــات فوتبــال
اســتان البــرز را بــازوی خــود مــی دانیــم چــون همــواره در
شــرایط ســخت کمــک حــال فدراســیون فوتبــال بــوده انــد.
فدراســیون فوتبــال بــا یــک رویکــرد جدیــد شــرایطی را رقــم
زده اســت تــا بتوانیــم بــه ســمت اســتاندارد ســازی برویــم.
وی در ادامــه اظهــار داشــت :دو بحــث فدراســیون کــه

سرمربی وزنه برداری:

علی حسینی به تایلند نمیرود
بنــا بــه اعــام ســرمربی تیــم ملــی
وزنهبــرداری ملــی پــوش دســته ســنگین وزن
ایــران بــه خاطــر مصدومیــت نمــی توانــد در
رقابتهــای قهرمانــی جهــان ایــن رشــته در
تایلنــد شــرکت کنــد.
«محمدحســین برخــواه» بــا اشــاره بــه
رکوردگیــری هــای کادر فنــی در شهرســتان
نــور اســتان مازنــدران گفــت :در اردوهــای
آمــاده ســازی «ســعید علــی حســینی» دچــار
مصدومیــت شــد و ایــن مصدومیــت زیــر
وزنــه هــای ســبک بــود .وی بــه مرحلــه زدن
وزنــه ســنگین نرســید .ایــن آســیب دیدگــی
هــا طوالنــی شــد و بــا ایــن شــرایط او نمــی
توانــد در مســابقات قهرمانــی جهــان در تایلنــد
حضــور پیــدا کنــد .مســابقات وزنــه بــرداری
قهرمانــی جهــان اواخــر شــهریورماه در شــهر
پاتایــا در تایلنــد برگــزار مــی شــود.
ســرمربی تیــم ملــی وزنــه بــرداری در توضیــح
شــرایط «علــی هاشــمی» وزنــه بــردار دســته
 ۱۰۹کیلوگــرم عنــوان کــرد :وی چنــدی پیش
دچــار مصدومیــت شــد و بــا کســب اجــازه از
کادر فنــی بــه ایــام رفــت .آن زمــان اعــام

کردیــم کــه هاشــمی از رکوردگیــری معــاف
اســت .البتــه ایــن امتیــاز منــوط بــه ایــن بــود
کــه وی بــه یــک حــد نصــاب برســد .چــون
ایشــان حــد نصــاب مــورد نظــر کادر فنــی
را کســب کــرده اســت مــی توانــد در تایلنــد
همــراه تیــم باشــد.
برخــواه در ادامــه یــادآور شــد« :حافــظ
قشــقایی» در دســته  ۵۵کیلوگــرم رکــورد
قابــل قبولــی زد و شــانس دارد کــه در
مســابقات جهانــی بــرای ایــران مــدال آور
باشــد .چهــره هــای جدیــدی بــه تیــم اضافــه
شــدند و وزنــه بــرداری ایــران در حــال پوســت
انــدازی اســت.
نفــر نخســت کادر فنــی وزنــه بــرداری ایــران
گفــت :ســهراب مــرادی در حــال درمــان
اســت و بایــد در شــش مــاه دوم ســال در یــک
رقابــت بیــن المللــی شــرکت کنــد تــا بتوانــد
امتیــاز الزم بــرای المپیــک  ۲۰۲۰بــه دســت
آورد .امیــدوارم رونــد درمانــی او بــه گونــه ای
باشــد تــا در ایــن مســابقه نیمــه دوم شــرکت
کنــد در غیــر ایــن صــورت توکیــو  ۲۰۲۰را از
دســت خواهــد داد.

روســتایی ،خدمتــی دیگــر در جهــت توســعه ورزش و
ایجــاد عدالــت در روستاهاســت ،طرحــی کــه بــا اســتفاده از
فضــای هــای بــا اســتفاده موجــود در روســتاها و تجهیــز
آنهــا بــه امکانــات ورزشــی ،مــی کوشــد نیــاز هــای جوانــان
روســتایی را بــه بهــره گیــری از امکانــات ورزشــی بــرآورده
کنــد .جعفــری گفــت :در ایــن طــرح ســاختمان و ابنیــه ای
ســاخته نمــی شــود و بــا بهــره گیــری از اماکــن غیــر فعــال
و بــدون اســتفاده و پــس از مرمــت نســبی ،ایــن اماکــن بــه
شــورای اســامی روســتا هــا و دهیــاری هــا تحویــل میشــوند
تــا براســاس مســئولیت خــود ،اداره خانــه هــای ورزش را بــه
عهــده بگیرنــد و خدمــات ورزشــی الزم را ،بــرای جوانــان و
نوجوانــان روســتا مهیــا کننــد.
همچنیــن «محمــد رســول کلهــر» مســوول دپارتمــان بــازی
هــای بومــی و محلــی در زمینــه توســعه ورزش روســتایی
معتقــد اســت :تجهیــز روســتا هــا بــه امکانــات ورزشــی عالوه
بــر ارتقــاء ســامت جامعــه روســتایی ،مــی توانــد بــه ترویــج
و رونــق بــازی هــای بومــی و محلــی نیــز کمــک مــی کنــد.
خانــه هــای ورزش بعــد از احــداث بــه حــال خــود رهــا نمــی
شــوند و مســووالنی دارنــد کــه وظیفــه اداره آنهــا را بــر عهــده
دارنــد .فلســفه ایجــاد خانههــای ورزش روســتایی و ارائــه
خدمــات ورزشــی بــه عالقمنــدان در روســتاها راهبــرد وزارت
ورزش اســت کــه بــا اســتعدادیابی ،نخبــگان ورزشــی ،آنهــا را
بــه تیــم هــای حرفــه ای معرفــی مــی کنــد.
کلهــر مــی گویــد :بــازی هــای بومــی محلــی هــر منطقــه ای
بایــد در فعالیــت هــای ورزشــی روســتا هــا گنجانــده شــود
و از طرفــی نیــز بایــد در کنــار ورزش مــردان بــه بخــش
بانــوان نیــز توجــه شــود ،چراکــه بانــوان و دختــران روســتایی
هــم دچــار فقــر حرکتــی هســتند ،بنابرایــن بایــد بــه هــر دو
بخــش توجــه یکســان شــود.
ایــن روزهــا مهــم اســت و بــه گفتــه رئیــس فدراســیون
بایــد جــدی گرفتــه شــود اســتاندارد ســازی اســتادیوم هــا
و حمایــت کامــل از داوران اســت .یکــی از ارکان اصلــی
فدراســیون فوتبــال داوران مــا مــی باشــند و مظلــوم تریــن
عضــو خانــواده فوتبــال داوران هســتند .سرپرســت دبیرکلــی
فدراســیون فوتبــال در پایــان خاطــر نشــان کــرد :مــا در
مســیری در حــال حرکــت هســتیم کــه اشــتباهات داورانمــان
را بایــد بــه حداقــل برســانیم تــا عــاوه بــر بــاال رفتــن
کیفیــت لیــگ هــا بتوانیــم بــه امیــد خــدا در آینــده داوران
زیــادی از کشــورمان را در ســطح بیــن المللــی ببینیــم.

تیتر عجیب روزنامه سعودی بعد از حذف ذوب آهن
روزنامــه عــکاظ عربســتان تیتــر عجیبــی
را بعــد از حــذف ذوب آهــن از لیــگ
قهرمانــان آســیا انتخــاب کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،ذوب آهــن در دیــدار
برگشــت برابــر االتحــاد عربســتان کــه در
قطــر برگــزار شــد در دیــداری پــر گل بــا
نتیجــه چهــار بــر ســه تــن بــه شکســت
داد .ذوب آهــن بــا توجــه بــه شکســت دو
بــر یــک در دیــدار رفــت در مجمــوع بــا
نتیجــه  6بــر  4برابــر نماینــده عربســتان
تــن بــه شکســت داد و از دور رقابــت هــا
حــذف شــد.
روزنامــه عــکاظ عربســتان بعــد از پیــروزی
االتحــاد برابــر ذوب آهــن تیتــر زد:
«االتحــاد خــاری در حلــق تهــران! عمیــد
آســیا نقشــه فارسهــا را نــاکام گذاشــت».
ایــن روزنامــه عربســتان در ادامــه نوشــت:
«از ســال  2016کــه کنفدراســیون فوتبال
آســیا برگــزاری بــازی نمایندههــای
عربســتان و ایــران را در زمیــن بــی طــرف
برگــزار میکنــد االتحــاد چهــار بــار در
ســه کشــور امــارات ،قطــر و عمــان بــه
مصــاف نماینــدهی ایــران رفتــه و هــر
چهــار بــار بــه پیــروزی رســیده اســت.

االتحــاد ابتــدا در ســال  2016در دیــدار
رفــت برابــر ســپاهان در قطــر با چهــار گل
بــه پیــروزی رســید و در دیــدار برگشــت
در عمــان هــم بــا  2گل بــه پیــروزی
رســید .االتحــاد امســال هــم برابــر ذوب
آهــن ابتــدا در امــارات بــا نتیجــه دو بــر
یــک و در دیــدار برگشــت هــم در قطــر
بــا نتیجــه  4بــر ســه بــه پیــروزی رســید».
در ادامــه ایــن مطلــب آمــده اســت:
«علیرضــا منصوریــان ســرمربی ذوب
آهــن قبــل از ایــن دیــدار قــول داد کــه
االتحــاد را شکســت دهــد و پرچــم ایــران
را در کشــور دوســت و بــرادر قطــر بــه
اهتــزاز در آورد امــا االتحــاد ایــن بــار هــم
نماینــده ایــران را نــاکام گذاشــت و ایــن
تیــم هــم ماننــد دیگــر نماینــده هــای
ایــران حــذف شــد».

