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ورزشی

وزیر ورزش در ستاد عالی بازی های المپیک:
 انتظارمان از رشته کاراته برای 

المپیک توکیو باالست
وزیر ورزش و جوانان، گفت: انتظارمان از رشــته کاراته برای 
المپیک توکیو باالســت و امیدوارم با مدال آوری تاریخ ســاز 

شوند.
مسعود سلطانی فر در نشست ســتاد عالی بازی های المپیک 
و پارالمپیــک با تاکید بر توان بــاالی قهرمانان کاراته ایران 
گفت: معتقدم در المپیک آینده کاراته حماســه ساز می شود و 

امیدوارم حداقل با سه مدال تاریخ سازی کند.
وزیر ورزش و جوانان از طباطبایی رئیس فدراسیون خواست 
تمام تمرکز خود را برای کسب بیش ترین سهمیه و مدال آوری 
در بازی هــای المپیک انجام دهــد و وزارت ورزش و و کمیته 
ملی المپیک هم همه گونه همکاری و پشتیبانی را از قهرمانان 

خواهند داشت.
طباطبایی، رئیس فدراسیون کاراته هم با تشکر از حمایت های 
زیاد کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان گفت: هدف 
گذاری ما کسب شش سهمیه زنان و مردان در المپیک است 
و تصور می کنم مدال آوری کاراته ایــران در توکیو همگان را 

متعجب خواهد کرد.
رئیس فدراســیون کاراته گفت: تالش می کنیم در رده بانوان 
مدال المپیک کاراته خوشــرنگ تر از مدال کیمیا علیزاده )برنز 
تکواندو( باشــد ضمن این که در رده مردان هدف گذاری ما 

کسب دو مدال طالی کومیته خواهد بود.

مدیرکل امور مشترک فدراسیون های  
ورزشی:

 انتشار مصاحبه های تحریک آمیز 
ممنوع!

* ساختار جدید هواداری ایجاد خواهد شد
گفت:  ورزشی  فدراســیون های های  مشــترک  امور  مدیرکل 
باشگاه های فوتبال علیه ســایت ها و سازمان های مجهول در 

فضای مجازی طرح شکایت کردند.
به گزارش ایســنا، سید محمد شروین اسبقیان در گفت وگو با 
پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان گفت: راه اندازی سایت و 
کانال رســمی هواداری توسط باشگاه ها از سوی سازمان لیگ 

فدراسیون فوتبال یک الزام است.
او ادامــه داد: وظیفــه اصلــی کانال های رســمی هواداری 
باشگاه های فوتبال ارائه اخبار و اطالعات مربوط به باشگاه های 
متبوع است. ضمن این که باشگاه ها موظف شدند علیه سایت 
و کانال هــای مجهول که به طرق مختلف از نام، آرم، عالمت و 
هویت معنوی باشگاه سو اســتفاده می کنند در مراجع قضائی 

طرح شکایت کنند.
مدیر کل دفتر امور مشــترک فدراســیون ها ورزشــی گفت: 
کانون های هواداران منحل شده اند و معاونت فرهنگی باشگاه ها 
ســاختار جدیدی برای تشکیل حوزه هواداری ایجاد می کنند و 
این بخش بعد از استعالم از مراجع ذی صالح و پلیس امنیت 

استان مربوطه رسماً می تواند فعالیت کند.
اســبقیان ضمن تأکید بر رعایت اخالقیــات در ورزش گفت: 
بسیاری از جوانان، ورزشکاران را الگوی مناسب خود می دانند 
و همین موضوع فرصتی را برای الگو ســازی و ترویج مفاهیم 

جوانمردی و پهلوانی در جامعه و جوانان فراهم می کند.
مدیرکل دفتر امور مشــترک فدراسیون ها درباره مصاحبه های 
تحریک آمیــز بازیکنان و کادر فنی تیم هــا هم گفت: با صدا و 
ســیما هماهنگ شده که به هیچ عنوان این موارد پخش نشود 
و از طرفی باشگاه ها موظف شــدند مربیان، اعضای کادر فنی 
و بازیکنان را نســبت به جلوگیــری از مصاحبه های غیرفنی، 

تحریک آمیز و تنش زا توجیه کنند.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش 
و جوانان فارس گفــت: جامعه ورزش و جوانان 
فارس همچون ســال های گذشته در راهپیمایی 
روز قدس حضــوری فعال و گســترده خواهند 

داشت. 
دکتر سید اسالم موســوی در گفتگو با خبرنگار 
روابط عمومی بــا بیان این مطلــب افزود: روز 
جهانی قدس روز فریاد رهایی فلسطین از چنگال 
صهیونیست های غارتگر، روز مقابله مستضعفین 
با مستکبرین است. روز قدس میراث گران بهای 
بنیانگذار فقید جمهوری اسالمی و نشانی از عمق 
دوراندیشی و هوشمندی امام خمینی )ره( است 

که بیانگر اعتقاد و پایبندی اش به اندیشه وحدت 
و انسجام اسالمی مقابل زورگویان عرصه جهانی 

است.
وی گفت: جمعه آخر مــاه مبارک رمضان، جمعه 
مقاومــت و مبارزه با غده ســرطانی بشــریت 
امروز، اســراییل غاصب است. در این روز مردم 
روزه دار ایران که قریــب یک ماه در ماه مبارک 
به خودســازی معنوی پرداخته انــد با وحدت و 
یکپارچگی بی نظیری هماهنگ با دیگر مسلمانان 
روزه دار جهان، در خط مقدم مبارزه با مستکبران 

و زورگویان دنیا راهپیمایی می کنند. 
موســوی بیان کرد: ایــن روز مقاومت و مبارزه 

میراث گرانبهای خمینــی کبیر بنیانگذار انقالب 
اســالمی ایران و امید ملت های مظلوم است که 
آمیزه ای از آمــوزه های مقاومت و ایثار، مبارزه و 

استکبار ستیزی است.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل همچنین 
افزود: ایران اســالمی پرچمدار مبارزه با ظلم و 
ستم صهیونیستها و چشم امید مقاومت اسالمی 
در جهان اســت. حضور هر چه باشکوه تر ملت 
قهرمان و مقاوم ایــران در روز جهانی قدس و 
اعالم حمایت مجدد از مظلومین و ســتمدیدگان 
عالــم و انزجار از رژیم غاصب صهیونیســتی و 

حامیان آنها در منطقه است.

سید اسالم موســوی با گرامیداشت روز جهانی 
قدس از جامعه ورزش و جوانان فارس خواست 
با حضور حداکثــری در کنار آحــاد ملت ایران 
با آرمانهای راســتین شــهدا و امام شــهدا در 
مبارزه با اســتکبار بیعت مجدد و از مردم مظلوم 
 فلسطین تا آزادی کامل از دست غاصبین حمایت 

کنند.
گفتنی است؛ مراسم راهپیمایی روز قدس جمعه 
این هفته دهم خــرداد ماه جاری در شــیراز و 
شهرستانهای تابعه استان فارس برگزار خواهد 
شد که متعاقباً زمان، مسیر و محل تجمع به اطالع 

خواهد رسید.

معاون توسعه منابع و 
پشتیبانی اداره کل ورزش: 

حضور جامعه ورزش و جوانان 
فارس در راهپیمایی روز قدس 

 بیش از گذشته ملموس
 خواهد بود 

معاون توسعه ورزش قهرمانی استان:

جامعه ورزش فارس با حضور در راهپیمایی روز قدس دین خود را به کشور ادا می کند 
 

پروین فرهادی، بازیکن برجسته فارس در رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان:

هدفم کشف و پرورش استعدادهای دختران شهرم است
فرزانه قنبردزفولی- سرویس ورزشی

سیزده ســال پیش زمانی که فقط ۱۴ سال سن داشــت وارد فوتبال و 
فوتسال شد و سرنوشــت وی، تبدیل شدن به یک بازیکن حرفه ای در 

فوتبال زنان ایران بود.
مدت کوتاهی پس از ورود به عرصه فوتبال در سال ۸۷ به تیم ملی جوانان 
دعوت شــد و حضورش در تیم های ملی در رده امید و بزرگســاالن هم 
 ادامه پیدا کرد. برق شــیراز، اوج نصر فارس، شهرداری بم تیم های او 
بوده اند و در حال حاضر هم برای تیم ذوب آهن اصفهان به میدان می رود. 
پروین فرهادی هافبک وســطی ۲۷ ساله و متولد اردکان فارس است که 
تاکنون موفق به کسب عناوین و افتخارات متعددی در مسابقات کشوری 
و بین المللی شده اســت. بازیکن پر افتخار تیم ملی بانوان اخیراً اقدام 
به راه اندازی یک آکادمی فوتبال در شــیراز کرده اســت تا بتواند از این 
طریق تجارب خود را در اختیار بانوان شیرازی قرار دهد. در ادامه گفتگوی 

سرویس ورزشی تماشا را با این بانوی موفق می خوانید.
* سطح رقابت های لیگ برتر سال ۹۸ را از نظر کمی و کیفی چگونه 

ارزیابی می کنید؟
سطح مسابقات لیگ برتر امسال بسیار خوب است. در سال های گذشته 
تیمــی که در جایگاه اول جدول رده بنــدی رقابت های لیگ برتر حضور 
داشــت با اختالف بسیار زیادی نسبت به ســایر تیم ها، در این جایگاه 
 قرار می گرفت و قهرمان می شــد و همین مســئله باعث می شــد که 
تیم های دیگر هم بدون هیچ انگیزه ای به کار خود ادامه دهند اما در حال 
حاضر ســطح مسابقات لیگ خیلی باال است و رقابت نزدیکی بین تیم ها 
بخصــوص تیم های باالی جدول وجود دارد. اکثــر تیم هایی که در این 
 دوره از مســابقات شرکت کرده اند بسیار قدرتمند هستند و بازی ها بین 

تیم های اول تا پنجم جدول با حساسیت زیادی پیگیری می شود.
* دستمزدهای شما چقدر است؟ آیا از دستمزدهای لیگ برتر فوتبال 

بانوان راضی هستید؟
متأســفانه هنوز هم بازیکنان در اکثر تیم های حاضر در مســابقات لیگ 
از دســتمزدهای قابل توجهی بهره نمی برند. فقط چند تیم هســتند که 
بازیکنان را به خوبی ســاپورت می کنند. می توان گفت تیم های باالی 
جدول از نظر مالی در شــرایط بسیار خوبی به سر می برند. البته فوتبال 
بانوان در حال حاضر بیشتر از گذشته مورد توجه و حمایت مسئولین واقع 

شده و این اتفاق بسیار خوبی است که نباید نادیده گرفته شود.
* تمرینات شما برای شرکت در رقابت های لیگ به چه صورت است؟ 

من معموالً زمانی که مسابقات لیگ به پایان می رسد یک استراحت کوتاه 
 برای ریکاوری بدنم انجام می دهم و بعد از ریکاوری تمرینات بدنسازی ام 
را شروع می کنم. ســپس تمرینات هوازی و کار با توپ را پیگیری و در 

نهایــت هم خود را برای تمرینات تیمی و شــرکت در رقابت های جدید 
لیگ آماده می کنم.

* آیا از وجود مربی بدنساز در تیم برخوردار هستید؟
بله ما مربی بدنســاز داریم و تمرینات بدنسازی را زیر نظر ایشان دنبال 

می کنیم.
* چرا برای تیم فارس بازی نمی کنید؟

من حدود شش سال است که برای تیم فارس بازی نمی کنم. پنج سال 
 در تیم شهرداری بم بازی کردم. امسال هم برای تیم ذوب آهن به میدان 
 می روم. مســلماً هر کس دوســت دارد در شــهر خــودش و در کنار 
 خانواده اش بازی کند. من در گذشــته بدون هیچ چشمداشــتی برای 
تیم های شهرم بازی می کردم. اما نیاز به پیشرفت در این رشته داشتم 
و به دلیل اینکه شیراز تیم نداشت مجبور شدم در تیم های دیگر فعالیت 
 کنــم. در واقع زمانی که از شــیراز رفتم و فعالیت هایــم را در تیم های 
استان های دیگر شــروع کردم، شیراز تیم نداشت. البته هر سال قبل از 
بســتن قراردادم با تیم های دیگر تا لحظه آخر منتظر می مانم تا شرایط 
حضورم در تیم فارس فراهم شود. اما متأسفانه در سال های اخیر وضعیت 
تیم فارس تا آخرین لحظه نامشخص است و تیم فارس خیلی دیر بسته 
می شود و تا لحظه آخر مربی تیم و اسم تیم هم مشخص نیست و بعد از 

بستن قرارداد من با تیم های دیگر، تیم فارس تشکیل می شود.
* اگر شرایط برای حضور شما در تیم های فارس مهیا شود آیا حاضر 

می شوید برای تیم های این استان بازی کنید؟
اگر شــرایط مهیا شود و همه دست به دســت هم دهند تا استان فارس 
 بتواند تیم قدرتمندی تشــکیل دهد، قطعاً برای تیم شــهر خودم بازی 
می کنم. من بازی کردن در شــهر خودم را ترجیــح می دهم. برای من 
هیچ چیز مهم تر از این نیســت که در کنار خانواده ام و برای شهر خودم 
بازی کنم. شیراز قبالً تیم های بسیار خوبی داشت و در مسابقات کشوری 
همیشــه مقام آور بود و جایگاه بسیار خوبی را به خود اختصاص می داد. 
اما متأســفانه در حال حاضر شــرایط مطلوبی ندارد. امیدوارم مسئولین 
استان فارس هر چه زودتر به داد فوتبال بانوان فارس برسند تا این رشته 

ورزشی بتواند به جایگاه اصلی خود برگردد.
* بــا دوری از خانواده چه می کنید؟ آیــا خانواده تان با دوری و 

فعالیت های شما در این رشته موافق هستند و شما را حمایت می کنند؟
دوری از خانواده یکی از عمده ترین مشکالتی است که در شرایط کنونی 
 با آن روبه رو هســتم. البته از همان ابتدای فعالیت هایم در این رشــته 
می دانســتم که راه ســختی در پیش دارم و باید سختی های زیادی را 
متحمل شــوم. من حتی به دلیل حضور در اردو و مسابقات نتوانستم در 
عروسی برادرم شــرکت کنم و به خاطر رسیدن به اهدافم در این رشته 

ورزشی از تمام لحظات خوبی که می توانستم در کنار خانواده ام سپری 
کنم، گذشتم. من همه این سختی ها را به جان خریده ام و با وجود عالقه 
بســیاری که به خانواده ام و بخصوص مادرم دارم قدم در این مســیر 
 دشوار گذاشته ام. در حال حاضر حدود ده سال است که فوتبال را به طور 
حرفه ای دنبال می کنم و در طی این سال ها کمتر پیش آمده که در کنار 
خانواده ام باشم. البته آنها مرا درک می کنند و در همه مراحل زندگی از من 
حمایت کرده اند و بهترین حامی و مشوق من بوده و هستند. جا دارد که در 

همین جا از آنها تشکر و قدردانی ویژه ای داشته باشم.
*  تیم ملی فوتبال زنان ایران فروردین ماه امســال در مرحله دوم 
رقابت های انتخابی المپیک ۲۰۲۰ به میزبانی دوحه قطر شرکت کرد. 

چرا در این رقابت ها حضور نداشتید؟
متأسفانه در اردوهای تیم ملی دچار  آســیب دیدگی شدیدی شدم و با 
وجود تالش بسیاری که کادر پزشکی تیم ملی برای بهبود من انجام داد، 
نتوانستم خود را به این مسابقات برسانم و از همراهی کردن تیم ملی در 

این رقابت ها محروم شدم.
* آیا تاکنون در عرصه مربیگری هم فعالیت داشته اید؟

مدرک مربیگری ام را گرفته ام و حتی مدرک پایه بین المللی دارم. اما تا 
کنون فعالیتی در این زمینه نداشــته ام. البته اخیرا یک مدرسه فوتبال در 
شــیراز راه اندازی کرده ام و قصد دارم که از تابستان کار مربیگری را در 

عرصه فوتبال آغاز کنم.
* نام این آکادمی چیســت و چه شد که به فکر راه اندازی آکادمی 

فوتبال افتادید؟
شاید در آینده با افزایش سن و کاهش کارآیی جسمانی ام نتوانم به بازی 
کردن در فوتبال ادامه دهم. قصد دارم به فعالیت در عرصه مربیگری هم 
بپردازم. به همین دلیل تصمیم گرفتم آکادمی فوتبال و فوتسال را در شیراز 
راه انــدازی کنم و هر چه را که خودم در طول این ســال ها یاد گرفته ام 
به دختران شهرم آموزش بدهم. ناگفته نماند که در سال های اولی که ما 
به اردوی تیم ملی دعوت می شدیم شاهد حضور گسترده ای از دختران 
اســتان فارس در این اردوها بودیم اما در حال حاضر تعداد محدودی از 
بازیکنــان فارس در اردوهای تیم ملی حضور دارند. این در حالی اســت 
که اســتان فارس از پتانسیل و ظرفیت باالیی در این رشته ورزشی بهره 
می برد و هدف من از ایجاد آکادمی فوتبال بانوان، شناســایی و پرورش 
دخترانی اســت که می توانند آینده درخشــانی را برای استان فارس به 
ارمغان بیاورند. در واقع هدفم کمک به دختران شــهرم برای بهتر دیده 
شدن اســت. این آکادمی با نام پروین فرهادی و با هدف استعدادیابی 
و معرفی بازیکنان برتر به تیم های مطرح کشــور، فعالیت های خود را از 
ابتدای تیرماه آغاز می کنــد. در این آکادمی آموزش گام به گام، علمی و 

اصولی فوتبال و آموزش تخصصی دروازه بانی با حضور مربیان مجرب و 
برجسته ای صورت می گیرد.  

* با وجود وضعیت و شرایطی که در حال حاضر بر فوتبال زنان ایران 
حاکم است، آیا بانوان ما می توانند به جایگاه دلخواه و اهداف مورد 

نظرشان در این رشته ورزشی دست پیدا کنند؟
بله، خوشــبختانه فوتبال بانوان در سال های اخیر پیشرفت چشمگیری 
داشته و بیش از پیش شاهد رســیدگی و حمایت های مسئولین در این 
عرصه هســتیم. اما هنوز هم بازی های ما آن طور که باید پوشش خبری 
داده نمی شود. بزرگ ترین مشکل ما در شرایط کنونی عدم اطالع رسانی و 
 پوشش ندادن مسابقات بانوان از طریق تلویزیون،خبرگزاری و روزنامه ها 
است. بدون تردید یکی از عواملی که اسپانسر ها را از سرمایه گذاری در 
فوتبال بانوان منصرف می کند نبود پوشش خبری و تبلیغات برای فوتبال 

بانوان است. برای جذب اسپانسر نیاز به حمایت رسانه ها داریم.

معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان فارس گفت: جامعه ورزش و جوانان فارس با 
حضور در راهپیمایی روز قدس دین خود را به کشــور و 

میهن اسالمی ادا می کند. 
به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی 
اداره کل ورزش و جوانان فارس، محســن ساالری سه 
شــنبه در گفتگو با خبرنگار روابــط عمومی با بیان این 
مطلب افزود: ورزشــکاران در کنار وظیفه اصلی آنان که 
افزایش عزت و اقتدار کشورمان در میادین ورزشی است 
در ســایر عرصه ها نیز برای سربلندی کشورمان تالش 
می کنند که حضور پر رنگ در راهپیمایی روز قدس یکی 

از این عرصه هاست.

معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان 
ادامه داد: در چهل ســالی که از پیروزی انقالب پشــت 
سرگذاشتیم همه اقشار مردم پشت نظام را خالی نکرده 

و نخواهند کرد.
وی افزود: در این ســال ها سران برخی کشورها مانند 
آمریکا و همچنین رژیم غاصب اســرائیل از هر فرصتی 
برای ضربه زدن به ایران اســتفاده کرده اند و هیچ گاه 
دوست نداشتند ســربلندی ملت ایران را ببینند که روز 
قدس فرصتی است تا مردم انزجار خود را به آنان نشان 

دهند.
ســاالری ادامــه داد:جامعــه ورزش فارس همیشــه 
 نشــان داده اند که بــه عنوان الگو همــراه با مردم در 

 عرصــه های ملی مانند انتخابات و راهپیمایی شــرکت 
کــرده اند و امســال نیز بــا توجه به تهدیــدات پوچ 
امریکا و رژیم غاصب اســرائیل پررنگ تر و منســجم 
تر از همیشــه برای حمایت از ملت مظلوم فلســطین و 
همچنین نشــان دادن وحدت ملت ایــران به جهانیان 
در راهپیمایــی روز جهانی قدس کــه میراثی جاودان 
 از رهبر کبیر انقالب اســالمی است شــرکت خواهند 

کرد.
گفتنی است؛ مراسم راهپیمایی روز قدس جمعه این هفته 
دهم خرداد ماه جاری در شیراز و شهرستان های تابعه 
استان فارس برگزار خواهد شد که متعاقبا زمان، مسیر و 

محل تجمع به اطالع خواهد رسید.

از  نتیجه لجبازی یکی  * گرفته شدن مدال محمدباقر یخکشــی 
مسئوالن برگزاری رقابت های جام ساساری با کشتی ایران بود 

* اگر پوشــیدن تی شرت آستین کوتاه بر خالف مقررات بود چرا به 
نادر حاج آقانیا که او نیز با تی شرت ورزشی بر روی سکو رفت مدال 

دادند و هیچ مشکلی پیش نیامد
* کشتی گیر ســنگین وزن کانادا با شلوارک روی سکو رفت و به او 

نیز کاری نداشتند
سرپرست تیم ملی کشتی آزاد با بیان اینکه گرفته شدن مدال محمدباقر 
یخکشــی نتیجه لجبازی یکی از مســئوالن برگزاری رقابت های جام 
ساساری بوده اســت، گفت: مسئوالن فدراسیون چیزی در این باره که 
پوشیدن تی شرت آستین کوتاه بر روی سکو خالف مقررات است، نگفته 

بودند.
هادی حبیبی در گفت وگو با ایسنا، درباره اتفاق رخ داده برای محمدباقر 
یخکشــی در تورنمنت ساساری ایتالیا که منجر به از دست رفتن مدال 
طالی او شــد، اظهارکرد: پیش از اهدای مدال کشــتی گیران وزن ۶۱ 
کیلوگرم، مراسم اهدای مدال آزادکاران وزن ۵۷ کیلوگرم برگزار شد که 
نادر حاج آقا نیا با همان تی شرت ورزشی آستین کوتاه بر روی سکو رفت 
و مدال برنز خود را دریافت کرد اما هیچ مشــکلی پیش نیامد و صحبتی 
هم از سوی مسئوالن برگزاری مسابقات مطرح نشد، اما در زمان اهدای 
مدال محمدباقر یخکشی خانم ادیت مسؤول برگزاری مسابقات عنوان 
کرد ورزشــکار نباید با آســتین کوتاه بر روی سکو حاضر شود، سپس 
یک لباس آســتین بلند متعلق به ایتالیا را به مــا داد و گفت این را تن 
کشتی گیرتان کنید که ما قبول نکردیم، حتی ما از نماینده اتحادیه جهانی 
کشتی که از کشور اســلواکی بود نیز سؤال کردیم که او گفت رفتن بر 

روی سکو با لباس آستین کوتاه مشکلی ندارد.

سرپرست تیم ملی کشــتی آزاد افزود: پس از آن یخکشی روی سکو 
رفت، سرود هم پخش شد و او مدالش را گرفت اما وقتی از سکو پایین 
آمد، خانم ادیت مدال طال را از یخکشــی گرفت و آن را دور گردن خود 
انداخت، ســپس به من نگاه کرد و انگشت شصت خود )الیک( به من 

نشان داد!

وی با بیان اینکه این اتفاق فقط نتیجه لجبازی خانم ادیت با کشــتی 
ایران بود، گفت: اگر پوشــیدن تی شرت آستین کوتاه بر خالف مقررات 
بود چرا به نادر حاج آقانیا که او نیز با تی شرت ورزشی بر روی سکو رفت 
مدال دادند و هیچ مشکلی هم پیش نیامد و یا اینکه کشتی گیر سنگین 
وزن کانادا با شلوارک روی سکو رفت و به او نیز کاری نداشتند. پس از 

این اتفاق سایر کشتی گیران ما با لباس آستین بلند به روی سکو رفتند 
اما لجبازی خانم ادیت باعث شد مدال طال را از یخکشی بگیرند.

حبیبی در پاســخ به این سؤال که چرا با وجود تذکر مسئوالن برگزاری 
مسابقات، لباس آســتین بلند یا گرمکن ورزشی به یخکشی داده نشد 
تا با آن به روی ســکو برود، گفت: مگر مراسم توزیع مدال چقدر طول 
می کشد؟ آن ها مراسم را برگزار کردند و وقتی نماینده اتحادیه جهانی 
می گوید پوشیدن آستین کوتاه مشکل قانونی ندارد، چرا باید کشتی گیر 
ما با لجبازی آن خانم از مدالش محروم شود؟ ما قطعاً این موضوع را تا 

رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر پوشیدن آستین کوتاه خالف مقررات 
نیســت، پس چرا اتحادیه جهانی کشــتی در خبر خــود عنوان کرده 
این اقدام کشــتی گیر ایران خالف مقررات بوده و حتی چند مرتبه نیز 
به او تذکر داده شــده، خاطرنشــان کرد: اظهار نظر اتحادیه جهانی 
کشــتی بر اســاس گزارش همین خانم ادیت است. این کار فقط یک 
لجبازی بود و هیچ مقرراتی در این باره زیر پا گذاشــته نشــد. حتی با 
 آقای کومار و امامی هم صحبت کــردم و آن ها هم گفتند چنین قانونی 

وجود ندارد.
سرپرســت تیم ملی کشتی آزاد در پاســخ به این سؤال که آیا ابالغیه 
فدراســیون جهانی به فدراســیون های ملی در این باره به اطالع آن ها 
رســانده شده بود یا خیر؟ گفت: هیچ چیزی در این باره به ما ابالغ نشد 
و ما اصالً در جریــان این موضوع نبودیم. اگر هــم چیزی بوده روابط 
بین الملل فدراسیون باید آن را اعالم کند. پس از این اتفاق خانم ادیت 
آئین نامه ای را برای من فرستاد که در آن آمده بود کشتی گیران موظفند 
با موهای کوتاه و لباس متحد الشکل که نشان دهنده پرچم کشورشان 
باشند بر روی سکوی دریافت مدال حاضر شوند و اصالً چیزی مبنی بر 

اینکه نباید تی شرت آستین کوتاه بپوشند در آن وجود نداشت.
حبیبی در پایان دربــاره دلیل دریافت کارت قرمز از ســوی غالمرضا 
محمدی سرمربی تیم ملی کشــتی آزاد در این مسابقات که باعث شد 
وی نتواند کشتی گیران ایران را از کنار تشک کوچ کند، گفت: در جریان 
مبارزه امیر محمد یزدانی، سرمربی تیم ملی به ناداوری اعتراض کرد که 
آنجا نیز همین خانم ادیت آمد و به داوران گفت چرا کارت نمی دهید که 
آن ها هم ۲ کارت زرد که معادل کارت قرمز است را به سرمربی تیم ملی 
نشان دادند و او مجبور شد تا پایان مسابقات از روی سکو کشتی گیران 

را هدایت کند.
* کارت قرمز ســرمربی تیم ملی و احتمال جریمه 1۰ هزار فرانکی 

فدراسیون کشتی
دریافت کارت قرمز از ســوی سرمربی تیم ملی کشــتی آزاد در جام 
ساســاری به احتمال فراوان فدراسیون کشــتی را با جریمه ۱۰ هزار 

فرانکی از سوی اتحادیه جهانی کشتی روبرو خواهد کرد.
غالمرضا محمدی سرمربی تیم ملی به دلیل اعتراض خارج از چارچوب 

قوانین در مبارزه امیر محمد یزدانی، از داوران کارت قرمز گرفت.
محمدی با دریافت این کارت قرمز تا پایان مسابقات نتوانست هیچکدام 
از کشتی گیران ایران را از کنار تشک کوچ کند و مجبور شد از روی سکو 

آزادکاران ایران را هدایت کند.
احتمال اینکه اتحادیه جهانی کشتی، فدراسیون کشتی را با جریمه روبرو 
کند وجود دارد که احتماالً این جریمه بــه مبلغ ۱۰ هزار فرانک )۱۴۰ 
میلیون تومان( بر اساس قانون خواهد بود که در این صورت فدراسیون 

کشتی موظف به پرداخت آن است.
باید منتظر ماند و دید آیا اتحادیه جهانی کشتی چنین جریمه ای را برای 

کشتی ایران در نظر می گیرد یا خیر؟

روایت هادی حبیبی ار دیسکالیفه شدن یخکشی در جام ساساری؛

وقتی خانم »ادیت« طالی ایران را می گیرد و سرمربی ایران را هم اخراج می کند!


