
در میزگرد قدس با مسووالن و اهالی  فدراسیون شنا مطرح شد

مافیای خصوصی سازی نفس شنای ایران را بریده است
 شنا  هاشم رسائی فر   بی شک شنا از جمله رشته های 
ورزشی در دنیاســت که پیشــرفت ورزش هر کشور را بر 
اساس پیشرفت این رشته در آن مملکت می سنجند. تعداد 
مدال هایی که شــناگران در رقابت هــای معتبر جهانی و 
المپیک یا در محدوده کوچکتری همچون بازی های آسیایی 
کســب می کنند قطعا رنکینگ نهایی کشورهای شرکت 
کننده در این رویدادهای مهم ورزشی را رقم می زند و تأثیر 
گذاری بسزایی در جایگاه جهانی کشورهای صاحب ورزش 
دنیا دارد.شمار زیادی از مدال که در مواد مختلف مسابقات 
شنای تورنمت هایی همچون المپیک و بازی های آسیایی 
بین مدعیان این رشــته توزیع می شود خیلی از کشورها را 
وسوسه می کند تا با ســرمایه گذاری در این رشته با کشف 
استعدادهایی که وجود دارد راه را برای صید مدال های بیشتر 
از چنین میادین معتبری همــوار نمایند. اقدامی که به نظر 
می رسد در ورزش کشورمان هنوز مغفول باقی مانده است 
و برای تحقق آن چندان اقدامی صورت نگرفته است. سؤال 
اینجاست که در شرایطی که همه از پتانسیل باالی افتخار 
آفرینی و مدال آوری شنا مطلع اند چرا هنوز که هنوز است 
برای رسیدن به این هدف حرکتی که در خور تأثیر و تأیید 
باشد انجام نشده اســت و حتی از آنچه که داشته ایم نیز به 

نوعی فاصله گرفته ایم. 
در نشستی با اعضای فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو به آنچه 
که پیرامون شنای کشور اتفاق می افتد پرداختیم تا از چند 

و چون و شرایط این رشته پر مدال از زبان آنها آگاه شویم.

*مافیای خصوصی در شنا
محسن ســمیع زاده ، 
دبیر فدراســیون شنا، 
ترپلــو  وا و  شــیرجه 
معضــل  بزرگتریــن 
شنای کشور را ماده 88 
و بحث خصوصی سازی 
ورزش و اماکن ورزشی 
می داند او در این زمینه 
می گوید:همزمــان بــا 
بخــش ورزش بحــث 
ماکــن  ا گــذاری  وا
وزارت علــوم ، آموزش و پرورش و بخش درمان کشــور 
در مجلس مطرح شــد که با وجود اقدام و دفاع خوبی که 
این وزارتخانه ها برای بحث خصوصی ســازی و واگذاری 
اماکنشــان در مجلس داشــتند معاونت پارلمانی وزارت 
ورزش در دولت قبلی نتوانست از موضوع واگذاری اماکن 
ورزشی به بخش خصوصی دفاع کند و این شد که االن در 
بدترین شرایط و بدون هیچ برنامه درست و اصولی اماکن 
ورزشی که می توانند پرورش دهنده ورزشکاران مستعد 
کشورمان باشند بعضا به افرادی واگذار شده اند که هیچ 
سررشــته ای از ورزش ندارند. این اتفاق البته در شنا به 

مراتب بدتر از سایر رشته ها افتاد.
استخرها مکان درآمدزایی شد برای افراد و مافیایی که بعضا 

10 تا 12 استخر را در اجاره خود و اقوامشان دارند!
*ماده 88 سرطان ورزش 

دبیر فدراســیون در ادامه افزود: در تمامی کشور مدیرکل 
ورزشی را نمی توانی پیدا کنی که با مشکل واگذاری استخر 
مواجه نباشد متأسفانه جایی که باید باعث سالمت جامعه 
شود را با هر سطح در آمدی در اختیار افرادی قرار داده ایم 

که هدفی جز درآمد زایی ندارند!
ما در اکثر نقاط  کشــور اســتعدادهای نابی داریم که اگر 
امکانات در اختیار آنها قرار داده شود آینده شنای کشورمان 
تضمین خواهد شد. وقتی امکانات نیست یا همانی هم که 
هست به بخش خصوصی واگذار شده چطور در استانی مانند 
سیستان و بلوچستان انتظاری از شنا داشته باشیم؟ به نظر 
من بایستی اماکن ورزشی در اختیار وزارت ورزش باشد نه 
شرکت توسعه تا اختیار برنامه ریزی آن هم با وزارت باشد و 

بر مبنی نیاز هر رشته تصمیم گیری شود.
به اعتقاد من ماده 88 سرطان ورزش و سالمت جامعه است. 
برای این هم دالیل زیادی دارم یکی از آنها این است که بنا 
به گفته مسؤوالن مرتبط زمان دسترسی به مواد مخدر یک 
جوان در کشور ما زیر 10 دقیقه است و به راحتی می شود 
آن را تهیه کرد اما آیا در بحث ورزش هم همین گونه است؟ 
باید بگویم خیر با محدودیت هایی که بعد از واگذاری ها به 
وجود آمده است به هیچ عنوان این گونه نیست و یک جوان 
باید وقت و هزینه زیادی را صرف این قضیه بکند تا بتواند از 
امکاناتی استفاده کند که به راحتی در اختیار برخی از افراد 

سود جو قرار می گیرد!
*شنای ژاپن و شنای ایران

سمیع زاده با اشاره به شرایط شــنا در کشور ژاپن اظهار 
داشت: همه ما قبول داریم که ژاپنی ها به لحاظ فیزیک و 
شرایط قد و قامت کوچکتر از ایرانی ها هستند اما همین ها 
در دو بخش آقایان و خانم ها شناگرانی دارند که حرف اول 
را در دنیا می زنند. ما مطالعه ای در این مورد داشتیم که 
چرا این اتفاق برای آنها افتاده است دیدیم که در ژاپن 5 
هزار باشگاه شــنا وجود دارد که همگی آنها محلی برای 
پرورش اســتعدادهای موجودشان هســتند. این آمار در 
ایران صفر باشگاه شنا است! در ژاپن 50 هزار شناگر پسر 
نخبه وجود دارد و 70 هزار شــناگر دختر. در کشور ما در 
رده های سنی 230 شناگر پسر است. از همین آمار درس 
بزرگی می گیریم کمیت که باال بــرود انتخاب راحت تر 
می شود و دســت مربیان برای شناسایی استعدادها بازتر 
می شود از همینجا است که می شــود کیفیت را باال برد 
و به فتح سکوها فکر کرد. کشــتی ما چرا مدال می گیرد؟ 
چون از نظر کمیت تعداد ورزشــکارانی که در کشــور ما 
تمایل به ورزش کشــتی دارند خیلی زیاد است . کشتی 
هم در دسترس همه جوان ها اســت اما در رشته شنا این 
طور نیست.ما شناگران حرفه ای داریم که در شیفت بلت 
فروشی اســتخر ها مجبور به تمرین هستند این در حالی 
است که معموال ما در هر شهری بعد از انقالب حداقل یک 
استخر داریم اما این ماده سرطان زای 88 باعث شده تا از 

همین حداقل ها هم نشود به نحو مطلوب استفاده کنیم.
دبیر فدراســیون در پاســخ به این مورد که گفته می شود 
فدراسیون شــنا در معضالت و مشکالت عدم نتیجه گیری 
غرق شده است گفت:آنها که مدعی این گونه موارد برای شنا 
هستند باید بدانند که ما با دست خالی و کمترین امکانات 
با بهترین های دنیا مصاف می شویم و من این مورد را قبول 
ندارم که شنا در مشکالت عدم نتیجه گیری غرق شده است. 
ما هم اکنون در رقابت های قهرمانی جهان با شناگران 207 
کشور و در هر ماده 2 شناگر شرکت می کنیم که بین 50 تا 
60 شناگر اول قرار می گیریم و بعضی مواقع تا 30 و 40 نفر 
اول هم پیش رفته ایم ضمن اینکه قهرمانی آسیا در سنین 
پایه را به دست آورده ایم. سؤال من این است که فوتبال ما که 

این همه هزینه صرف آن می شود چندم دنیاست؟ 
*تجارت با سالمت مردم

سمیع زاده با انتقاد از شرایط اختصاص بودجه برای شنا از 
طرف کمیته ملی المپیک اظهار داشت:کمیته ملی المپیک 
به عنوان نهاد حمایتی مستقیم از ورزش هیچ برنامه ای برای 
کمک به شنا ندارد و متأسفانه بر اساس مدال آوری تخصیص 
بودجه می دهد. به اعتقاد من مدال آوری سم ورزش ماست.

مدال بیار تا دیده شوی این یعنی دوپینگ بی اخالقی! 
وی در ادامه از رکوردهای ثبت شده توسط شنا گران ایرانی 
در مواد استقامتی به عنوان یک نقطه تاریک یاد کرد و افزود: 
مواد استقامتی در شنا صبر و تمرین زیادی می طلبد با این 

وجود اگر اســتخر و بودجه در اختیار ما قــرار بگیرد ظرف 
6 ســال اگر مدال آســیایی نگرفتیم دارمان بزنند. ما باید 
یاد بگیریم که با سالمت مردم نمی شــود تجارت کرد که 
اســتخرهای دولتی را به بخش خصوصی برای در آمد زایی 
واگذار کنیم این بزرگترین مشکل ماســت. تا االن 13 بار 
اســتعفا دادم و از اینکه دبیرکل فدراسیون هستم خجالت 

می کشم که نمی توانم برای بچه های مردم کاری بکنم.
* پول فوتبال و مقام آسیایی شنا

دکتر حمیدخــداداد، رئیس کمیته آموزش فدراســیون 
شــنا، شــیرجه و واترپلو در مــورد وضعیت این رشــته 
می گوید:برای پیشــرفت شنا شــرایطی الزم است که با 
خیلی از ورزش های دیگر متفاوت اســت. در شــنا مثل 
فوتبال و والیبال خالقیت ورزشــکار چندان نقشــی در 
موفقیت نــدارد و چند پارامتــر از جمله پیکر ســنجی 
فیزیک، قابلیت های فیزیولوژیکــی و مربی دانا اهمیت 
زیادی برای رســیدن به هدف برای یک شــناگر دارد .تا 
این شرایط در یک شناگر جمع نشود این ورزشکار موفق 
نخواهد بود. هرچنــد که برنامه ریزی و مســایل مالی و 
حمایتی از شــناگر نیز جایگاه خودش را دارد. متأسفانه 
در کشور ما به این موارد چندان توجهی در شنا نمی شود 

خصوصا در موارد حمایتی و مالی.
ما در بین کشورهای آســیایی به لحاظ فیزیکی شناگران و 
ورزشــکاران خیلی خوبی داریم و به لحاظ جسمانی قوی 
هستیم اگر برنامه درستی داشــته باشیم صددرصد موفق 
می شــویم.همین االن پولی که خرج 3 ، 4 بازیکن فوتبال 
می شود اگر 8 سال به فدراسیون شنا زمان داده شود بدون 

شک شنای ما در آسیا مقام خواهد آورد.
*حکایت لیگ ما و شنای آمریکا

رئیس کمیتــه آموزش 
فدراسیون شنا، شیرجه 
و واترپلــو در خصوص 
اینکه برای بهبود شرایط 
شنا چه باید کرد اظهار 
داشــت: اولین کار این 
اســت که باید به سمت 
ایــن برویم که باشــگاه 
داشته باشیم. در شرایط 
فعلی و با باشگاه هایی که 
فقط تیمداری می کنند 
نه باشــگاهداری توجــه چندانی به بحث شــنای جوانان 
نمی شود. باید فدراسیون شنا با مطالعه بر روی موارد موفق 
در شنای دنیا برنامه ای مدون و تعریف شده ایجاد کند و بر 
اساس نقشه و راهکار به جلو حرکت کنیم و در آینده حرفی 

برای گفتن خواهیم داشت.
برای رسیدن به این هدف فدراسیون شنا باید کمیته جوانان 
قوی داشته باشد تا جوانان بیشــتری جذب شنا شوند. در 
مرحله اول چاره ای نداریم جــز اینکه به صورت گلخانه ای 

عمل کنیم تا با نتایجی که به دست می آوریم مردم جذب 
شنا شوند که اینکار تا حدود زیادی انجام شده است.

وی در ادامه افزود:برای شــکوفایی رشــته هایی مثل شنا 
بایــد وزارت ورزش وجوانــان ، مجلس و دولــت باید همه 
توجه خاصی به این رشته داشــته باشند اگر این گونه شود 
و رشته هایی مثل شنا توسعه پیدا کنند می توانیم بگوییم 
ورزش در جامعه ما گسترش یافته است نه اینکه فدراسیون 
شنا از ابتدای هر ماه فکرش این باشد که با کمبود بودجه ای 

که دارد حقوق کارمندانش را چگونه پرداخت کند!
دکتر خداداد درمورد برگزاری مسابقات لیگ شنا و تأثیری 
که بر شنای کشــور دارد گفت: من به هیچ وجه با لیگ شنا 
موافق نیستم چون شنا رشته خاصی است وشناگر باید برای 
طول ســالش برنامه داشته باشــد لیگ اجازه برنامه ریزی 
خوب به شناگران ما نمی دهد.افق دید ما برای شنا باید برای 
بازی های آسیایی و المپیک باشد. مگر آمریکا لیگ شنا دارد 
که ما دنبال لیگ باشیم؟ باید توجه کنیم به گروه جوانان تا 

آینده شنا را بسازیم.
*تهران بدون استخر 50 متر!

محمد حسن ابراهیمی، 
رئیــس هیــأت شــنا، 
واترپلــو  و  شــیرجه 
اســتان تهران از شرایط 
واگذاری اســتخرها به 
بخش خصوصی و نبود 
نظارت درست و اصولی 
بر  آن گفــت: به جرأت 
می توانــم بگویم هیأت 
استان در تهران با توجه 
به واگذاری استخرها به 
بخش خصوصی حتی یک استخر 50 متری در اختیار ندارد و 
با بحران رو به روست. تا زمانی هم که بخش سخت افزاری ما 
با مشکل مواجه باشد عمال در استعدادیابی و پشتوانه سازی 

به مشکل خواهیم خورد.
وی در ادامه اظهار داشــت: مربیان شــنا که باید در بخش 
استعدادیابی بازوی هیأت باشــند به جای اینکه به دنبال 
کشف و معرفی اســتعدادها باشند بیشــتر تمایل دارند تا 
در موضوع آموزش فعالیت کنند چون این بحث برایشــان 
درآمد زایی دارد. وقتی بودجــه و امکانات الزم وجود ندارد 
طرح خوبی مثل صباح که چند سال پیش توسط آموزش و 
پرورش راه اندازی شد با مشکل مواجه می شود و سرانجامی 
پیدا نمی کند.   رئیس هیأت شــنا، شیرجه و واترپلو استان 
تهران گفت: ما در استان تهران با همکاری آموزش و پرورش و 
شهرداری طرحی را برای دانش آموزان دوم تا چهارم ابتدایی 
دنبال می کنیم با عنوان طرح سما که در این طرح به آموزش 
و استعدادیابی دانش آموزان عالقه مند به شنا اهتمام خاصی 
شده است که امیدواریم با اجرایی شدنش در آینده نزدیک 

شاهد شکوفایی شنای استان باشیم. 

باز هم دوپینگ باز هم در 
دوچرخه سواری ایران!

فارس: براســاس اعالم اتحادیه جهانی، آزمایش دوپینگ دوچرخه 
سوار کشورمان در مسابقات سال گذشــته مالزی مثبت اعالم شده 
است. مدت زیادی از خبر محرومیت علیرضا حقی به خاطر دوپینگ 
در تور آذربایجان نگذشــته بود، که به تازگی نمونه دیگری از تست 
دوپینگ دوچرخه سواران کشورمان مثبت اعالم شده است. براساس 
اعالم ســایت  cyclingweekly رحیم امامی که سابقه قهرمانی 
در تورهای مختلف آســیایی را دارد، به دلیل مثبت شدن دوپینگ 

استروژن با محرومیت روبرو خواهد شد.

دوچرخه سواری ایران در رده ششم 
آسیا ایستاد

مهر: پرونده مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در هندوستان با 
قهرمانی کشور کره جنوبی و ایستادن تیم ایران در رده ششم بسته شد.  
سی و هفتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا بخش 
پیست در رده سنی بزرگساالن و بیست و چهارمین دوره مسابقات در 
بخش جوانان از 18 تا 22 دی ماه با حضور بیش از 600 ورزشــکار از 
17 کشور آسیایی در دهلی نوی هندوستان برگزار شد.  در پایان این 
رقابت ها تیم کره جنوبی با کسب 30 مدال شامل ۹ طال، 13 نقره  اول و   
ایران با کسب 5 مدال دوطال و 3 نقره در رده ششم رده بندی مسابقات 

قهرمانی آسیای بخش پیست در سال 2017 قرار گرفت. 

همگروهی ایران و آمریکا در جام 
 جهانی بسکتبال جوانان

فارس: قرعه کشی مســابقات جام جهانی بسکتبال 2017 جوانان 
انجام شد و تیم ملی کشورمان که با قهرمانی در آسیا به این رقابت ها 
صعود کرده بود، با تیم های آمریکا، )قهرمان جهان( ایتالیا )تیم سوم 

اروپا( و آنگوال )قهرمان آفریقا( همگروه شد.
در دوره گذشته که در یونان برگزار شد، ایران و آمریکا با هم همگروه 

شده بودند.
گروه A: نماینده قاره آمریکا، نیوزلند، کره جنوبی، فرانسه

گروه B: آلمان، مصر، پورتوریکو،  لیتوانی
گروه C: کانادا، ژاپن، اسپانیا ،مالی

گروه D: ایران، آمریکا، ایتالیا، آنگوال
پیش از این برزیل نماینده قاره آمریکا بود که به دلیل تعلیق نمی تواند 

حاضر شود و تیم دیگری جایگزین این کشور خواهد شد.

سرمربی تیم ملی تنیس:  از اول هم 
قرار نبود پاکستان را ببریم

تسنیم: ســرمربی تیم ملی تنیس گفت: منتقدین با کدام منطق از 
تیم ملی تنیس ایران در بازی با پاکســتان توقع برد داشتند؟ سعید 
احمدوند  گفــت: از اول هم قرار بر این نبود که مقابل پاکســتان به 
برتری دست پیدا کنیم. تنها امید ما برای این دیدار، عدم حضور آیسام 
قریشی، تنیس باز مطرح این کشور بود. او بازیکن خوب و سطح باالیی 
است و ما می دانســتیم که در صورت حضور وی، هیچ شانسی برای 

برنده شدن برابر پاکستان نخواهیم داشت.

مهماندوست: نباید با کسب مدال مغرور 
شویم

فارس : ســرمربی ایرانی تیم ملــی تکوانــدوی آذربایجان، گفت: 
خوشحالم که سال 2017 را با کسب عنوان قهرمانی در کاپ اروپا آغاز 
کردیم و هدف بعدی ما درخشش در بازی های کشورهای اسالمی 
است. رضا مهماندوســت  گفت:  برنامه بعدی ما حضور در مسابقات 
کشورهای اسالمی اســت که این رقابت ها قرار است اردیبهشت ماه 
در آذربایجان برگزار شود. امیدوارم در آن رقابت ها نیز بچه ها خوش 
بدرخشند. من همیشه با شاگردانم صحبت می کنم و به آنها گوشزد 
می کنم با مدال هایی که کسب می کنید باید تجربه اندوزی کنید و به 
خاطر کسب مدال مغرور نشوید چون پس از کسب مدال کار شما تمام 

می شود و در واقع مسؤولیت شما سنگین تر می شود.

طالیی: باید از اعتبار کشتی ایران دفاع 
کنیم

فارس: سرمربی تیم ملی کشتی آزاد تأکید کرد باید با ارائه بهترین 
نمایش از اعتبار کشتی ایران در خاک خودمان دفاع کنیم.

 محمد طالیی  گفت: با توجه به نزدیکی به مسابقات، فشار تمرینات 
کمتر شده است و آنالیز نفر به نفر حریفان را آغاز کردیم. خوشبختانه 
تمرینات خوبی را پشت سر گذاشــته ایم و در آمادگی مطلوبی قرار 
داریم.  به نظر می رسد اصلی ترین حریف ما در دور مقدماتی ترکیه 
باشد، اما سرمربی روســی االصل ترکیه از کشتی گیران داغستانی 
االصل در ترکیب تیمش استفاده می کند که کار را برای تمام حریفان 
سخت خواهد کرد. البته نباید از حریفان درجه 2 هم غافل شویم چرا 

که همواره از آنها ضربه خورد ه ایم.

پیروزی بسکتبالیست های ایران برابر ژاپن
ایسنا : تیم ملی بســکتبال ایران در دومین دیدار دوستانه اش برابر 
ژاپن به برتری رســید. تیم ملی بســکتبال ایــران در دومین دیدار 
دوستانه اش برابر ژاپن با نتیجه 73 بر 68 به برتری رسید و باخت در 
مسابقه نخست را جبران کرد. در این دیدار محمد جمشیدی با 26 
امتیاز عملکرد خوبی در ترکیب تیم ملی داشت. روزبه ارغوان، وحید 
دلیرزهان و ســجاد مشــایخی نیز هرکدام 13 امتیاز کسب کردند. 

ارسالن کاظمی نیز 11 ریباند و 5 پاس منجربه گل داشت.

خبر

 یکشنبه 11/24  ساعت: 15:00
هفته 21 جام خلیج فارس : استقالل - پرسپولیس

زنده از شبکه سه

یکشنبه 11/24 ساعت: 17:00
هفته 25 لیگ برتر انگلیس : برنلی - چلسی

زنده از شبکه ورزش

یکشنبه 11/24 ساعت: 23:15
هفته 22 اللیگا : اتلتیکومادرید - سلتاویگو

زنده از شبکه ورزش 

ورزش در سیما

15

چیرو فرارا: زیدان رئال 
را ایتالیایی کرده است

گازتا دلو اسپورت: ستاره سابق خط 
دفاعی ناپولی و هم بــازی زین الدین 
زیدان در یوونتــوس، تاکید کرد که 
استفاده از فلسفه دفاعی فوتبال ایتالیا 

در رئال توسط زیدان یکی از دالیل اصلی موفقیت های اخیر باشگاه رئال مادرید 
بوده است. چیرو فرارا می گوید: دوست من زیدان، برای پیدا کردن توازن مناسب 
در خط دفاعی رئال، این تیم را ایتالیایی کرده است. در بازی رئال مقابل ناپولی 
در برنابئو رئال بازی خود را خواهد کرد اما در ناپل اگر این تیم فضای زیادی به 
بازیکنان ناپولی بدهد بازی جالب خواهد شــد. من فکر می کنم زیدان در این 
دیدار تاکتیک تیمش را ایتالیایی تر از ســابق بچیند. نقش دو بازیکن ناپولی 
در این دیدار کلیدی خواهند بود که یکی رائول آلبیول اســت و دیگری خوزه 

کالخون؛ که هر دو قبال برای رئال بازی کرده اند.

مورینیو: رئال برای 
خرید دخیا نقشه ای 

نمی ریزد
اسکای اســپورتس: ســرمربی 
منچستریونایتد که سابقه حضور به 
عنوان ســرمربی رئال را دارد، انتظار 

هیچگونه تاکتیک و نقشــه ای از طرف »دوستانش« در مادرید برای خرید 
داوید دخیا ندارد. ژوزه مورینیو معتقد اســت: در مورد آقای پرز و دســت 
راست ایشان یعنی خوزه آنخل ســانچز باید بگویم که این دو از آن دسته 
افرادی نیســتند که بگویم چون دیگر با آن ها کار نمی کنم، همه چیز بین 
ما تمام است. من با آن ها برای همیشه دوســتان صمیمی خواهم بود. من 
به آن ها بسیار عالقه مندم و آن ها نیز به من بســیار عالقه مندند. دوستان، 
با یکدیگر صادق هســتند و اگر آن ها یکی از بازیکنــان من را بخواهند و یا 

برعکس، مستقیم و بدون پشت پرده خواهد بود.

انتقاد مدیرعامل 
سن پائولی از 

تولیدکننده لباس 
خود به خاطر ترامپ

گل: باشگاه فوتبال سن پائولی آلمان 
در بیانیــه ای، از مدیراجرایی شــرکت 

آندرآرمور، تولید کننده پوشاک باشگاه خود به خاطر حمایت از دونالد ترامپ 
رئیس جمهور جنجالــی آمریکا انتقاد کرد. »کوین پلنــک« مدیراجرایی این 
شــرکت بزرگ پوشــاک، در مصاحبه ای تلویزیونی، انتخاب فردی با ذهنیت 
حرفه ای اقتصادی مانند ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا را کمکی بزرگ 
برای اقتصاد این کشور و این شرکت دانســت. پس از این اتفاق استفن کوری 
ستاره بســکتبال ان بی ای که بزرگترین ورزشکار تحت حمایت آندرآرمور نیز 
هست، انتقاد شدیدی از این صحبت ها داشت و باشگاه سن پائولی نیز در بیانیه ای 

نگرانی خود را از صحبت های پلنک ابراز کرد.
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توصیف 
سرمربی تیم کشتی آزاد 

آمریکا از شور ایرانی
 ایرنا : سرمربی تیم کشتی آزاد آمریکا گفت: ایرانیان ورزشکاران 

کشورهای مختلف را می شناسند و همین موضوع فضایی عالی برای 
رقابت ما در جام جهای کشتی در ایران فراهم می کند.

»بیل زادیک« در آستانه آغاز رقابت های جام جهانی کشتی آزاد در شهر 
کرمانشاه با اشاره به اطالعات باال و شــور و شوق هواداران ایرانی گفت: ما 

آماده هستیم و قرار است به جام جهانی برویم.
وی گفت: وقتی شنیدم که در ابتدا با روادید ما مخالفت شده، نومید 

شدم. اما دیپلماسی فدراسیون ایران و آمریکا و رایزنی آنها به نفع ما 
موثر واقع شد و معتقدم دولت ایران نیز به اهمیت ورزش در 

فرهنگ خود واقف است. به همین علت فکر می کنم 
آنها خواهان حضور ما هستند.

مظاهری: 
کسی نمی تواند در کار 
»خمینز« دخالت کند

فارس: مربی تیم ملی بزرگساالن بوکس گفت: با سرمربی جدید شاید 
یک مقدار در طول مسیر با افت و خیز روبه رو شویم و این موضوع طبیعی است 

اما در بلند مدت شک نکنید که نتیجه خواهد داد. علی مظاهری  گفت: از   مرحله 
جدید اردوی تیم ملی آغاز می شود. مرحله قبلی اردوی تیم ملی 40 روز تمرین 
فشرده بود و طبق تصمیمات »خمینز«  سرمربی کوبایی تیم ملی بوکس اردوها 
سه روز تعطیل بود. وی گفت: من 42 روز است با سرمربی کوبایی تیم ملی کار 
می کنم. تمام ساعت برنامه ها و تعطیلی اردوها با تصمیمات »خمینز« اجرا 

می شود. تا به حال من ندیدم که کسی در کار او دخالت کند. »خمینز« 
سرمربی تیم ملی است و کسی در کار او نمی تواند دخالت کند. 

شاید با شرایط روحی روانی ایرانی ها آشنایی ندارد و در 
مورد این مسائل از برخی مربیان در مورد این 

موضوع سوالی بپرسد.

قوانین 
رقابت های ورزش 

زورخانه ای اصالح می شود
 ایرنا : رئیس فدراســیون پهلوانی و زورخانــه ای از اصالح و 

همسان ســازی آئین نامه ها، ضوابط ، قوانین و مقررات رقابت های 
پهلوانی و زورخانه ای بر اساس خرد جمعی خبر داد.  مجتبی جوهری 

گفت: این تغییرات با هدف توسعه همگانی این ورزش ملی انجام می شود 
و برای تحقق یافتن این هدف بایــد در هموار کردن این راه از تمام توان و 
پتانسیل های موجود بهره مند شد. وی  گفت: جذاب سازی این رشته را 
در دستور کار قرار داده ایم و بر همین اساس از همه خبرگان ورزش 

پهلوانی و زورخانه ای می خواهیم تا با ارائه طرح ها و ایده های نوین 
خود در بحث اصالح آیین نامه ها، ضوابط ، قوانین و مقررات 

رقابت های ورزش زورخانه ای، مرشــدی و کشتی 
پهلوانی، ما را یاری کنند.


