
کشتی ایران 
شاکی از میزبان

میزبانی مغول ها در رقابت های کشتی قهرمانی 
آسیا، صدای کشــتی گیران ایرانی را درآورد. 
امکانات پایین هتل و مشــکل تغذیه ازجمله 
مواردی اســت که سبب شــده فرنگی کاران 
به میزبانــی مغول ها معترض شــوند. وقتی 
پیگیری ها از فدراسیون کشــتی مغولستان 
به نتیجه نرسید فدراسیون کشتی نامه ای به 
رئیس شورای کشتی آســیا ارسال و اعتراض 
خودش را به نحوه میزبانی مغول ها اعالم کرد.

مسابقات قهرمانی آســیا در رشته فرنگی در 
روزهای 30و 31فروردیــن ماه برگزار خواهد 
شد و شاگردان محمد بنا برای تکرار قهرمانی 
کار بســیار ســختی در پیش دارند. بنا با تیم 
جوانی راهی این رقابت ها شده که همگی نفرات 
برتر جام تختی هستند. سرمربی تیم ملی طبق 
چرخه انتخابی به ستارگان تیمش در مسابقات 
جهانی و المپیک اســتراحت داده است. تیم 
فرنگی روز 27فروردین ماه تهران را به مقصد 
استانبول ترک کرد و پس از توقفی چند ساعته 
راهی اوالن باتــور محل برگزاری مســابقات 
شــد. فرنگی کاران پس از یــک روز اقامت در 
هتل »بایناگــول« زمانی کــه دیدند صدای 
اعتراضشــان به جایی نمی رسد از فدراسیون 
کشتی خواســتند تا از طریق شورای کشتی 
آســیا پیگیر بهبود شرایط باشــد. فدراسیون 
کشــتی هم در نامه ای به تورلیخانوف رئیس 
شورای کشتی آسیا اعالم کرد استانداردهای 
میزبانی در این مســابقات رعایت نشده است. 
بنا بر گزارش های پزشــک و متخصص تغذیه 
اعزامی به این مسابقات، فدراسیون کشتی با 

قید فوریت نیازمند بازنگری و پیگیری است.
غذاهای موجود در رســتوران هتــل از تنوع و 
کیفیت مناسب برای کشــتی گیران برخوردار 
نیســت و آب معدنــی که جزو اساســی ترین 
نیازهای هر ورزشــکاری محسوب می شود در 
هتل وجود ندارد. اگر ورزشــکاران همراه غذا 
درخواست آب داشته باشند باید هزینه اضافی 
بپردازند! این موضوع در حالی اتفاق افتاده که 
فدراسیون کشتی برای هر نفر مبلغ 200دالر 
بابت هر روز اقامت در این هتل پرداخت کرده 
اســت. ضمن اینکه هیچ نماینده یا مسئولی از 
فدراسیون کشتی مغولســتان در هتل حضور 
ندارد تا سرپرست تیم بتواند این موارد را با او در 
میان بگذارد. طبق قانون اتحادیه جهانی کشتی، 
تیم ها فقط می توانند در هتل های مشخص شده 
توسط اتحادیه اسکان داشته باشند و به همین 
دلیل فدراسیون کشتی نمی تواند محل اسکان 
کشتی گیران را تغییر دهد. در همین حال، تیم 
ملی کشتی آزاد هم روز گذشته راهی مغولستان 
شــد. آزادکاران زمانی که به فرودگاه رسیدند 
متوجه شــدند پروازشــان به مقصد استانبول 
کنسل شده اســت و به همین دلیل در 2 گروه 
راهی ترکیه شدند. آنها ساعت18به وقت محلی 
از اســتانبول راهی اوالن باتــور محل برگزاری 
مسابقات کشتی قهرمانی آسیا شدند. مسابقات 
کشتی آزاد روزهای سوم و چهارم اردیبهشت ماه 

برگزار مي شود.

 پایان غائله 
دوپینگ و کشتی

پیش از اعزام تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی 
به مسابقات قهرمانی آسیا، فدراسیون کشتی 
نسبت به عملکرد ستاد ملی مبارزه با دوپینگ 
)ایران نادو( اعتراض کــرد. در نامه اعتراضی 
فدراسیون کشتی اعالم شده بود نمونه هایی که 
این ستاد از کشتی گیران گرفته به آزمایشگاه 
نرسیده است! فرزاد شارکی، قائم مقام دبیرکل 
ســتاد ملی مبارزه با دوپینگ نیــز اعالم کرد 
نمونه های دوپینگ برگشت خورده و در اداره 
پست مانده است. حاال غالمرضا نوروزی رئیس 
فدراســیون پزشکی ورزشــی پس از مدت ها 

سکوت به این حواشی پاسخ داده است.
نوروزی درباره اعتراض فدراســیون کشتی بر 
سر ارســال نمونه های دوپینگ گفت: » هدف 
ما ورزش پاک اســت و در ایــن زمینه تالش 
می کنیم. هر سال در شــورای مرکزی ستاد 
مبارزه بــا دوپینگ سیاســتگذاری می کنیم 
که از هر رشــته چند تســت گرفته شود. در 
رشــته های کشــتی، وزنه برداری، تکواندو، 
کاراته و دوچرخه سواری که حساسیت بیشتر 
اســت، ســقف را رعایت نمی کنیم و تســت 
بیشــتری می گیریم. با توجه به تحریم ها، در 
3سال گذشته تست ها را به آزمایشگاه ارسال 
می کردیم و با رفاقت، خواهــش و تمنا جواب 
تست ها را می گرفتیم. در این مدت ما مشکل 
ارسال پول هم داشــتیم  که بعد گفتند دیگر 
نمی توانند جواب آزمایش ها را به این شــکل 
بدهند  و پنج شش ماه کارمان تعطیل شد. وقتی 
 DHL شرایط نرمال تر شد ارسال نمونه به صورت
هم پذیرفته نشد و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه 
سخت و زمان بر شــد تا مجبور شویم از طریق 
پست اقدام کنیم. پســت هم می دانید که یک 

محموله عادی را می برد و برمی گرداند.«
رئیس فدراسیون پزشــکی ورزشی ادامه داد: 
»از فدراسیون کشتی و زحمات علیرضا دبیر 

تشــکر می کنــم. ما از 
کشــتی گیران تســت 

گرفته بودیم اما باید همه نمونه ها را جمع و بعد 
ارسال می کردیم. 
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کی روشی ترین کار اسکوچیچ!
دراگان به تازگی کاری انجام داده که همه 

را یاد کی روش انداخته است؛ از تصویر 
سرمربی کره جنوبی تا جلد روزنامه سان
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در مورد ژست تعصب بازیکنان خارجی 
که 90درصد اوقات کامال توخالی است 

اما خیلی زود فراموش می شود

اما تو باور نکن!
اعظم آخوندی، دروازه بان پیکان 
 می گوید: پول یک ماه بازی در 

مالدیو  برابر با 6ماه بازی در ایران است
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برنامه بازی

خوشبینی 
فریبمان 
ندهد
علی قلی زاده   از برنامه هايش برای 
 درخشش در جام جهانی می گويد
 او اميدوار است به آرزويش که بازی 
در ليگ اسپانيا ست، دست پيدا کند

منهای فوتبال

 ادامه  در
 صفحه20
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خودم  را شماره یک   نمی دانم
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