
در حال�ي که اختالف�ات داخل�ي وزارت ورزش 
و فدراس�يون کش�تي باال گرفته، صحبت هاي 
دي�روز رئي�س اتحاديه کش�تي نش�ان داد که 
مبارزه نکردن ورزشکاران ايراني با ورزشکاران 
رژيم اش�غالگر قدس تبديل به خاري در چشم 
صهيونيست ها و حاميانشان ش�ده است و آنها 
به دنب�ال گرفتن ماهي از آب گل آلود هس�تند.
آتش زير خاکستر شعله ور ش��ده و وزارت ورزش و 
فدراسيون کشتي دوباره مقابل هم قرار گرفته اند، انگار 
قرار نيست آب ورزش اول و متولي اصلي ورزش در 
يک جوي برود، مانند امروز که پس از بيانيه اعتراضي 
خادم در مجمع دوشنبه فدراسيون کشتي، دوباره 
اختالفات رسول خادم و مسعود سلطاني فر باال گرفته 
تا مشخص شود که پشت بيانيه استعفاي رسول خادم 
همان اختالف هميشگي فدراسيون با وزارت به دليل 

عدم حمايت و توجه مالي به ورزش نهفته است. 
   اختالفاتي که تازه نيست

 اختالفي که يادگار به جا مان��ده از روزهاي حضور 

محمود گ��ودرزي در وزارت ورزش اس��ت، همان 
روزهايي که اختالف وزير با رئيس فدراسيون کار را به 
جايي رسانده بود که کشتي روزهاي سختي را سپري 
مي کرد تا جايي که وقتي گ��ودرزي پس از مدت ها 
به اردوي تيم ملی کشتي رفت، نوروزي خطاب به 
وزير گفت،10 ماه است حقوق نگرفته ايم و از وزارت 
ورزش مي خواهم که به مش��کالت کش��تي گيران 

رسيدگي کند. 
قهرم��ان ش��يرازي المپي��ک ب��ه نمايندگ��ي از 
کش��تي گيران به وزير گفت: »نمي تواني کار کني 
براي چه آمده اي؟ ش��ما ک��ه مي توانيد ظرف يک 
ساعت، 30 ميليارد براي اس��تقالل و پرسپوليس 
جور کنيد، چطور نمي توانيد بدهي کشتي گيران را 
بدهيد؟!« حمله کالمي اميد نوروزي به وزير ورزش با 
واکنش گودرزي روبه رو شد. وزير که حسابي عصباني 
شده بود، عنوان کرد: »دوست ندارم کسي وظايفم را 
به من گوش��زد کند. اصاًل تو کي هستي که اينطور 
حرف مي زني؟« نوروزي ه��م اينطور جواب وزير را 

داد: »من اميد نوروزي هستم، قهرمان المپيک. اينجا 
دانشگاه نيست، اينجا ورزش است. اگر نمي توانستيد 

کاري کنيد، چرا آمديد؟«
   سلطاني فر هم راه گودرزي را مي رود

با رفتن گودرزي رابطه کش��تي و وزارت ورزش 
همچنان شکرآب اس��ت، هرچند تصور مي شد 
با رفتن وزير س��ابق ورزش و آمدن سلطاني فر 
اختالفات کشتي و وزارت به پايان برسد، اما انگار 
خبري از رفع کدورت ها نيست. اهالي کشتي از 
بي توجهي وزارت وزرش و عدم تخصيص بودجه 
و رسيدگي نکردن به وضعيت مالي کشتي گيران 
انتقاد دارند. تابستان امسال بود که اين اختالفات 
با رسانه اي ش��دن نامه وزير ورزش به معاونش 
براي بررسي نتايج ضعيف کشتي در رقابت هاي 
جهاني پاريس به اوج رس��يد تا جايي که وزارت 
ورزش و فدراس��يون در بيانيه هاي��ي جداگانه 
اين اختالف��ات را علني کردند. پ��س از آن بود 
که کمتر س��لطاني فر و خادم در يک قاب ديده 

مي شدند و رئيس فدراسيون کشتي همواره يکي 
از غايبان اصلي جلسه رؤس��اي فدراسيون ها با 

وزير ورزش بود. 
پس از گذشت ش��ش ماه از آن روزها، بار ديگر و با 
استعفاي خادم به دليل عدم توجه مسئوالن براي 
مذاکره با کميته بين الملل��ي المپيک براي توجيه 
اين نهاد درباره عدم رويارويي ب��ا نمايندگان رژيم 
صهيونيستي، اختالفات کشتي و وزارت باال گرفت. 
پس از اينکه خادم در مجمع فوق العاده فدراسيون 
کشتي که براي استعفاي برپا شده بود با نوشتن بيانيه 
اعتراضي از مظلوميت کش��تي و بي توجهي وزارت 
ورزش س��خن به ميان آورد، ديروز هم محمدرضا 
داورزن��ي در مصاحبه اي که پايگاه خب��ري وزارت 
ورزش روي خروجي اش قرار داد به نوعي پاسخ خادم 
را داد تا جدل ها راه را براي بازگشت خادم سخت تر 
کند. او در حالي از حمايت مالي و توجه وزير ورزش 
به کشتي گفت که مسئوالن فدراسيون اين آمار و 

ارقام را رد مي کنند. 
منصور برزگر، عضو شوراي فني کشتي آزاد مي گويد: 
»متأسفانه در اين بين مديران ورزشي هم نمايشي 
کار مي کنند و عمالً به فکر ورزش مملکت نيستند. 
درست است که فوتبال يک رشته پرطرفدار است و 
من هم دوس��تان فوتبالي زيادي دارم که براي آنها 
ارزش و احترام قائلم، اما آق��اي وزير آيا تمام ورزش 
ايران فوتبال است؟! بهتر اس��ت از الک خود بيرون 

بياييد و براي ورزش ايران کاري انجام دهيد.«
   اللوويچ و گرفتن ماهي از آب گل آلود

بالتکليف بودن اختالفات فدراس��يون کش��تي و 
وزارت ورزش در حالي است که ديروز رئيس اتحاديه 
جهاني کشتي هم در مصاحبه اي نسبت به اتفاقات 
اخير در کش��تي ايران واکنش تندي نش��ان داد و 
سعي کرد از آب گل آلود ماهي بگيرد. اين در حالي 
اس��ت که با وجود اين اختالفات، سياست وزارت و 
فدراسيون کشتي در عدم مواجهه با نمايندگان رژيم 
صهيونيستي تفاوتي ندارد. با اين حال رئيس اتحاديه 
جهاني کشتي تهديد کرد که ادامه اين روند مي تواند 
آسيبي جدي به کشتي و ورزش ايران وارد کند. نناد 
 Inside theاللوويچ در مصاحبه با س��ايت خبري
games، درباره اتفاقات اخير در کشتي ايران گفته 
است: »ايران تبديل به ريگي در کفش مان شده است. 
برخي از اوقات چنين اتفاقاتي در کشتي رخ مي دهد 
و گاهي اوقات نيز ممکن اس��ت در ديگر ورزش ها 
اتفاق بيفتد. مي خواهيم از تکرار اين اتفاقات در آينده 

جلوگيري کنيم.« 
صحبت هاي اللوويچ در ش��رايطي است که به نظر 
مي رسد با توجه به البي سنگين صهيونيست ها در 
ورزش دنيا، عدم مبارزه پهلوانان ايراني با نمايندگان 
رژيم صهيونيستي به خاري در چشم آنها تبديل شده 

است که اينچنين در بوق تهديد مي دمند. 

بشيکتاش مقابل بايرن به معجزه نياز دارد 
نبرد بزرگ مدعيان در نيوکمپ

پرونده مرحله يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاري دو 
ديدار به پايان مي رس��د. بايرن مونيخ در ترکيه به ميدان مي رود و با برد 
پرگل ديدار رفت نگراني احساس نمي کند، اما جدال بارسلونا و چلسي 
حساسيت هاي زيادي دارد. از آنجا که آبي و اناري ها در بازي رفت موفق به 
گلزني در استمفوردبريج شده اند، قانون گل زده در خانه حريف مي تواند 

به کمک آنها بيايد. 
    بارسا – چلسي

براي هر دو تيم صعود به مرحله بعد اهميت فراواني دارد و شکس��ت هر 
کدام ناکامي بزرگي برايشان محسوب مي شود. به همين دليل است که 
حساسيت رويارويي دوباره بارسا – چلسي به بيشترين حد ممکن رسيده 
و والورده و کونته براي موفقيت تيم شان تمام تالش خود را به کار بسته اند. 
آبي و اناري ها در نيوکمپ از تيم��ي ميزباني مي کنند که اميد زيادي به 
ليگ قهرمانان دارد. تساوي يک – يک در لندن کفه ترازو را به نفع بارسا 
سنگين کرده است. کاتاالن ها همچنان خوش مي درخشند و با 15 امتياز 
اختالف نسبت به رئال مادريد صدر جدول الليگا را در اختيار دارند، در 
جام حذفي مدعي هستند و در اروپا نيز يکي از مدعيان جدي به حساب 
مي آيند. آخرين شکست تيم والورده دو ماه پيش مقابل اسپانيول رقم 
خورده و پس از آن بارسلونا به هيچ تيمي باج نداده است. ليونل مسي 24 
گله و سوارز 21 گله شانس هاي اول گلزني دوباره در نيوکمپ هستند. 
بهترين خبر براي راه راه پوشان پايان مصدوميت اينيستا و بازگشت او به 
ميدان بود. هافبک بارسا مي تواند عصاي دست والورده باشد و کار را براي 

مهاجمان راحت تر کند. 
مهمان امش��ب بارس��ا اما ش��رايط ايده آلي ن��دارد و به نظر مي رس��د 
اظهارنظرهاي سرمربي اين تيم نيز به نوعي هش��دار به هواداران است. 
چلسي در حالي به اسپانيا س��فر کرده که اوضاع خوبي در ليگ جزيره 
ندارد، ايستادن در رتبه پنجم با 56 امتياز چيزي نيست که طرفداران تيم 
لندني انتظارش را داشتند. عملکرد ضعيف چلسي در ليگ برتر انتقادها 
عليه آنتونيو کونته را افزايش داده است. اين تيم پس از دو شکست متوالي 
به دو تيم منچستريونايتد و من سيتي به سختي از سد کريستال پاالس 
گذشته و همين نتايج اس��ت که موجب نگراني کونته شده است: »اين 
چلس��ي تجربه زيادي از بازي در ليگ قهرمانان ندارد و تعداد بازيکنان 
باتجربه اين تيم زياد نيست، چراکه بسياري از بازيکنان کهنه  کارش را از 
دست داده است. حاال ما تيمي با بازيکنان کم تجربه داريم، مثل آندرياس 

کريستنسن و تيموئه باکايوکو. بايد تالش کنيم تا آماده باشيم.« 
رويارويي سسک فابرگاس با تيم س��ابق و به ميدان رفتن در نيوکمپ از 
ديگر نکات جالب توجه اين بازي است. هافبک اسپانيايي در سال 2014 
نيوکمپ را به مقصد استمفوردبريج ترک کرد و حاال فابرگاس مهره کليدي 
چلسي از اينکه دوباره مقابل بارسا قرار مي گيرد، هيجان زده است: »بازي 
کردن مقابل دوس��تانم براي من خيلي خوب است و انگيزه بااليي براي 
کسب پيروزي به من مي دهد. اين اولين بار نيست که مقابل تيم سابقم 
به ميدان مي روم، سابقه بازي مقابل بارسا و آرسنال را دارم. همواره بازي 
کردن مقابل تيم سابق حس خيلي خوبي دارد، زيرا انگيزه بااليي به شما 
مي دهد تا توانايي هايتان را به رخ بکشيد. بايد کنار هم باشيم و از فرصت ها 
بهترين استفاده را ببريم و بازي خودمان را انجام دهيم. در چلسي بيش از 
هر تيمي تاکتيکي بازي مي کنيم و اين را مي توان در زمين ديد. در صورت 
گلزني نيز در درجه اول شادي نخواهم کرد، اما نمي توانم اين را تضمين 

کنم، شايد هم خوشحالي کردم.«
   کار آسان

بايرن مونيخ با توجه به بردي که در آليانس کسب کرده با کمترين استرس 
به مصاف بشيکتاش مي رود. باواريايي ها به استانبول آمده اند تا کار را تمام 
کنند. برد با پنج گل عماًل کار را براي تيم ترکيه اي تمام کرده است. با اين 
حال باز هم باواريايي ها دس��ت از تالش براي گلزني بيش��تر بر نمي دارند. 
اگرچه بازي در مقابل نماينده هاي ترکيه کار آساني نيست، اما براي تيم يوپ 
هاينکس حريف سخت معني ندارد. بايرن نيز مثل بارسا با اقتدار صدرنشين 
بوندس ليگاست و تيم دوم 20 امتياز کمتر از بايرن دارد. از آخرين باري که 
قدرت اول فوتبال آلمان تن به شکست داده، بيش از چهار ماه مي گذرد و 
بعيد به نظر مي رسد که در بازي برگشت مقابل بشيکتاش اين رکورد شکسته 
شود. گونش، سرمربي بشيکتاش در اين ديدار په په و ويدا را در اختيار ندارد و 

هاينکس هم نمي تواند از کومان، نوير و روبن استفاده کند. 

اولين امتياز آسيايی تراکتور
پرسپوليس به صعود نزدیک تر شد

در ش�ب دوم آغ�از دور برگش�ت مرحل�ه گروه�ی لي�گ 
قهرمان�ان آس�يا، پرس�پوليس براب�ر الوص�ل پي�روز ش�د 
و تراکت�ور براب�ر الجزي�ره ام�ارات ب�ه تس�اوی رس�يد. 
در ادامه رقابت های مرحله گروهی لي��گ قهرمانان، در بازی های گروه 
C پرسپوليس در امارات به مصاف الوصل رفت. ش��روع بازی با برتری 
الوصل همراه بود و اين تيم صاحب دو موقعيت خوب برای گلزنی ش��د 
اما نتوانست دروازه تيم ايرانی را باز کند. پس از 20 دقيقه ابتدايی بازی، 
پرس��پوليس تالش کرد تا نبض بازی را در اختيار بگيرد که موفق هم 
شد و تا حدودی بازی را به تعادل کشيد. در دقيقه 36 اين ديدار وحيد 
اميری در برخورد پای بازيکن حريف با صورتش دچار مصدوميت شد 
و به ناچار جايش را به گادوين منش��ا داد. در لحظه ورود منشا به زمين 
پرسپوليس صاحب ضربه ايستگاهی شد که کاميابی نيا در دقيقه 3۷ گل 
سرخپوشان را به ثمر رساند. ارسال دقيق حسين ماهينی بين بازيکنان 
دو تيم در محوطه جريمه حريف روی سر کاميابی نيا فرود آمد و او نيز با 
ضربه سری تماشايی اولين گل اين ديدار را به سود سرخ پوشان به ثمر 
رساند و نيمه اول با همين تک گل به سود قرمزپوشان به پايان رسيد. در 
نيمه دوم پرسپوليس با وجود برتری يک بر صفر، همچنان با ارائه يک 
فوتبال هجومی به دنبال افزايش گل های زده بود. آنها در ابتدای نيمه 
می توانستند به گل هم برسند که مدافع الوصل از روی خط دروازه توپ 
را برگشت داد، هم الوصل و هم پرس��پوليس در اين نيمه فرصت  هايی 
برای گلزنی داشتند که نتيجه ای در بر نداشت تا پرسپوليس با همان يک 
گل حريف اماراتی اش را شکست دهد. شاگردان برانکو با اين پيروزی 9 
امتيازی شدند تا به صعود نزديک تر شوند. در ديگر بازی اين گروه السد 
4 بر صفر نسف قارشی ازبکستان را برد و 9 امتيازی شد تا تيم قطری در 

کنار قرمز  ها شانس های اصلی صعود باشند. 
در ديگر ديدار ديروز دوتيم تراکتورس��ازی تبريز و الجزيره امارات در 
گروه A در ورزشگاه يادگار امام شهر تبريز به مصاف هم رفتند که اين 
بازی در پايان با نتيجه يک - يک مساوی به پايان رسيد. با اين نتيجه 
تراکتورسازی دو امتيازی ش��د و در انتهای جدول گروه A باقی ماند. 

الجزيره هم با پنج امتياز موقتاً در رده دوم جدول ماند. 

استقالل اردوي پيش فصل خوبي نداشته است
 استقالل مقابل العين دو نيمه متفاوت 
داش��ت؛ نيمه اول خ��وب و نيمه دوم 
بس��يار ضعيف و بد بود، همين مسئله 
باعث ش��ده تا بس��ياري از منتقدان به 
وينفرد ش��فر س��رمربي آلماني آبي ها 
ايراد بگيرند، اما شفر اظهارنظر جالبي 
در خصوص نوع بازي تيم��ش مقابل العين داش��ت. او گفت: 
»گلي که خورديم دليلش اين نبود که العين بهتر از ما بود. ما در 
نيمه دوم در ضدحمالت مشکل داشتيم و نتوانستيم پاس هاي 
خوبي براي خلق موقعيت داشته باشيم. بنابراين ضدحمله  اي 
هم اتفاق نيفتاد. ح��اال بازيکنانم بايد کمي اس��تراحت کنند، 
چون اردوي پيش فصل خوبي نداش��تند و همي��ن ايراد اصلي 

استقالل است.«

 اجحاف در حق ورزش روستایي  و عشایري 
جامعه موفق جامعه اي سالم است و سالمت جامعه را ورزش مي تواند 
تضمين کند. همين مسئله مهم است که ورزش را به يکي از مهم ترين 
مسائل ضروري جامعه ماشيني امروز تبديل کرده است، نيازي که البته 
در کالنش��هر ها توجه بيشتري به آن مي ش��ود، نه فقط چون فرهنگ 
ورزش کردن بين مردم جا افتاده، بلکه از آن جهت که زيرس��اخت ها 
در شهرهاي بزرگ براي روي آوردن مردم به ورزش مهياتر از شهرهاي 
کوچک و روستاهاست. مسئله اي که بايد فراگيرتر از آن شود که تنها به 
قشر خاصي در شهرهاي بزرگ اختصاص يابد. در اصل بايد کل جامعه 
را پوشش دهد، چراکه سالمت ذهني و جسمي هر جامعه اي به خصوص 
نيروي جوان که نيروي کار نيز به حساب مي آيد، ارتباط مستقيم با نحوه 
ورزش کردن دارد و همين مسئله بي شک اصلي ترين دليل راه اندازي 

ورزش روستايي و عشايري بوده است. 
اما اين پايان راه نيس��ت. وجود فدراس��يون ورزش هاي روس��تايي و 
بازي هاي بومي- محلي و نشاندن فردي بر رأس امور آن اقدامي خوب 
است، اما کافي نيست. ورزش روستايي نياز به حمايتي فراتر از اينها دارد 
که بتوان سر و ته آن را با يک فدراسيون و تشکيل مجمعي ساالنه هم 
آورد. ورزش روستايي و عشايري به طور مستقيم با قشر جواني سروکار 
دارد که نيمي از جامعه را دربر گرفته و هدايت درس��ت و مناسب آن 

مي تواند گامي به سوي آينده اي موفق باشد. 
عالقه قشر جوان به ورزش مسئله اي نيست که بتوان به راحتي از کنار 
آن گذشت. اين عالقه در کالنشهرها به شکل هاي مختلف پاسخ داده 
مي شود، اما در شهرهاي کوچک و روستاها به دليل کمبود زيرساخت ها، 
امکانات و اماکن ورزشي اين نياز و عالقه آنطور که بايد در مسير درستي 
قرار نمي گيرد و به جرئت مي توان گفت که اين پتانسيل به دليل عدم 
توجهي که بايد بشود و نمي شود، طي سال هاي اخير هرز رفته است، آن 
هم در حالي که هدايت اين جريان مي تواند به سالمت جامعه روستايي 
بينجامد و همانطور که غالمرضا جعفري، رئيس فدراسيون ورزش هاي 
روستايي و بازي هاي بومي - محلي نيز تأکيد مي کند، رواج ورزش در 

روستاها بسياري از مشکالت اجتماعي را برطرف خواهد کرد. 
نمي توان گفت طي س��ال هاي اخير هيچ توجهي  به ورزش روستايي 
و عشايري نشده، اما بدون شک امکانات و ش��رايطي که براي تشويق 
جوانان در روستاها به ورزش شده، بسيار کمتر از پتانسيل بااليي است 
که وجود دارد. بنابراين مي توان با همکاري هاي بيش��تر و همه جانبه، 
مسير ورزش در جامعه روستايي را هموارتر کرد که در وهله اول سود 
آن به کل جامعه و پس از آن به جامعه ورزش مي رسد. برنامه اي مانند 
آنچه فدراسيون کشتي براي اس��تفاده از پتانس��يل جوانان روستاها 
ريخته و با برگزاري مسابقات کش��تي آزاد و فرنگي قهرماني کشور در 
بين ورزشکاران روستايي از يک س��و جوانان را به ورزش کردن و روي 
آوردن به کشتي تشويق کرده و از س��وي ديگر با يافتن استعدادهاي 
گمنام، سودي سرشار از اين همکاري دوجانبه با فدراسيون روستايي  

و عشايري برده است. 
بي شک کار چندان سختي نيست، وقتي نتيجه به دست آمده به مراتب 
بيشتر و بهتر از سرمايه گذاري اس��ت که قرار است، انجام شود. ضمن 
اينکه وظيفه مسئوالن ارشد ورزش کشور به خصوص وزارت ورزش اين 
است که با برنامه اي حساب شده و هدفمند، تمام کشور را تحت پوشش 
خود قرار دهند و به اين ش��کل نباش��د که امکانات و زيرساخت هاي 
مناسب ورزش��ي براي کالنشهر ها باشد و سهم ش��هرهاي کوچک تر، 
ورزش روستايي و عشايري از اين امکانات و توجهات کمتر از آني باشد 
که بايد، آن هم در حالي که توجه به اين قشر از جامعه سالمت افراد را از 
لحاظ جسمي و ذهني تضمين مي کند و عالوه بر آن، از لحاظ اجتماعي 
نيز مي تواند بازخوردهاي مثبتي را در پي داشته باشد. اين کار همچنين 
باعث شکوفايي استعدادهاي گمنامي مي شود که سود آن را نيز به طور 
مستقيم ورزش کشور مي برد، به ش��رط اينکه رسيدگي به اين مقوله 
آنطور که شايسته آن است، باشد، نه سطحي و پيش پا افتاده و چيزي 

شبيه  از سرباز کني. 

لغو ميزباني ایران و کناره گيري
 از جام جهاني کشتی آزاد  امریکا

اتحاديه جهاني کشتي روز گذشته با ارسال نامه اي رسمي به کشورهاي 
عضو از لغو ميزباني ايران در جام جهاني کشتي فرنگي خبر داد. با توجه 
به مسائل پيش آمده و شرايط فعلي فدراسيون کشتي ايران، اتحاديه 
جهاني به اين نتيجه رس��يده که امکان برگزاري جام جهاني کش��تي 
فرنگي در روزهاي 23 و 24 فروردين  سال 9۷ در اهواز فراهم نيست. 
در پي لغو ميزباني ايران، تيم ملي کش��تي آزاد اي��ران نيز از حضور در 
مسابقات جام جهاني امريکا انصراف داد و تأکيد کرد که به دليل جلو 
آمدن زمان برگ��زاري انتخابي، تيم ملي نمي تواند در مس��ابقات جام 
جهاني شرکت کند. اين مسئله  به اطالع فدراس��يون جهاني رسيد و 

اتحاديه نيز با اين موضوع موافقت کرد. 

هفته پایاني ليگ برتر فوتبال بانوان
 و قهرماني دوباره بم!

هفته پاياني ليگ برتر فوتبال بانوان در حالي روز دوش��نبه با برگزاري 
چند ديدار پيگيري ش��د که ذوب آهن از بازي با شهرداري بم انصراف 
داد تا با اعتراض شهرداري سيرجان، تيم دوم جدول مواجه شود. بعد از 
شائبه هاي پيش آمده در خصوص تباني ذوب آهن و بم، اين ديدار روز 
گذشته برگزار شد که طي آن ش��هرداري بم با برتري 6 بر صفر عنوان 
قهرماني را کس��ب کرد. در ديگر ديدار روز گذش��ته نيز پارس جنوبي 
بوشهر با نتيجه 2 بر يک مقابل آذرخش پيروز شد و پااليش گاز ايالم 
نيز 3 بر صفر مقابل استقالل خوزس��تان به برتري رسيد تا پرونده اين 

فصل از رقابت هاي ليگ برتر فوتبال بانوان به پايان برسد.
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کرش تا 2019 ماندني شد؟!
 در حالي که طي روزهاي اخير خبرهاي 
ضد و نقيضي از تمايل برخي کشورها براي 
عقد قرارداد با کارلوس کرش، سرمربي تيم 
ملي فوتبال ايران به گوش مي رسيد، حاال 
خبر مي رسد که فدراس��يون فوتبال در 
جلسات اخيري که با کرش برگزار کرده 
با او به توافق رس��يده و مرد پرتغالي تا پايان سال 2019 سرمربي 
تيم ملي فوتبال ايران باقي خواهد ماند. شنيده ها حاکي از آن است 
که مهدي تاج و کرش در اين خصوص به توافقي نسبي رسيده اند و 
جالب تر اينکه کرش در اين خصوص چراغ س��بز نشان داده است. 
قرارداد فعلي کرش تا پايان جام جهاني 2018 است که در صورت 
صحت داشتن اين توافق، او در جام ملت هاي آسيا نيز سرمربي تيم 

ملي فوتبال کشورمان خواهد بود.

شيوا نوروزي

دنيا حيدري

هدایاي کریمي به کودکان کلين
 عليرضا کريمي، کشتي گير نامي ايران بار ديگر ثابت کرد که قهرماني تنها با 
کسب مدال در تشک کشتي نيست. اين آزادکار تيم ملي ايران که چندي پيش 
از مقابله با نماينده رژيم صهيونيستي خودداري کرده بود، در آخرين روزهاي 
سال در اقدامي قابل تقدير با کودکان و نوجوانان روستاي کلين ديدار کرد و 
هدايايي را به رسم يادبود به آنها داد. کريمي در ديداري که با اهالي اين روستا 
داشت، عالوه بر اينکه در خصوص وضعيت اهالي کلين و نحوه خدمت رساني 
به آنها اطالعاتي کسب کرد، دقايقي را نيز با کودکان و نوجوانان اين روستا به 
گفت وگو و شوخي پرداخت و دست آخر نيز در اقدامي خيرخواهانه با دادن 

هدايايي به آنها، لبخندي شيرين روي لبان کودکان اين روستا نشاند.

ایران خار چشم  صهيونيست ها، نه ریگ کفش کشتي
حاشيه اي بر ماهي گرفتن اتحاديه جهاني کشتي از آب گل آلود اختالف وزارت ورزش و فدراسيون 

 جهان داوري روي ما حساب مي کند
 عليرضا فغان��ي چهره ش��اخص داوري 
فوتبال کشور ماست،  مردي که با قضاوت 
در بزرگ ترين مسابقات فوتبال جهان با 
حضور ستارگان نامدار فوتبال دنيا نام ايران 
را سرافراز کرده است. فغاني و تيم همراهش 
باعث شده اند تا نگاه دنيا به داوري فوتبال 
ايران عوض شود. او مي گويد: »ما ديگر حالت زنگ تفريح نداريم و 
جزو تيم هاي داوري هستيم که روي آنها حساب مي کنند. نگاه به ما 
عوض شده و اين حاصل قضاوت در جام ملت ها، جام کنفدراسيون ها 
و المپيک است. ما در اين رقابت  ها حضوري موفق داشتيم که قضاوت 
در فينال اين مسابقات مؤيد عملکرد خوب ماست. اين باعث شده تا 
حاال جامعه داوري جهان به داوران ايراني توجه بيشتري داشته باشد 

و اين موفقيتي بزرگ براي فوتبال ايران محسوب مي شود.«

سعيد احمديان
    گزارش

 سربلندي ورزش الجزایر مقابل رژیم صهيونيستيکارخانه قهرماني مي خواهد، ميرحسيني بازي سوم
امينه بلقاضي، قهرمان جودوي الجزاير وقتي در جريان مسابقات جهاني مراکش متوجه شد که بايد به مصاف 

نماينده رژيم صهيونيستي برود، از اين مسابقه انصراف داد تا هم عزت و سربلندي بانوي مسلمان 
را به دنيا نشان دهد و هم ثابت کند که راه به رسميت نشناختن رژيم کودک کش 

همچنان ادامه دارد. عبدالرزاق المقري، رئيس جنبش صلح الجزاير نيز پس 
از اقدام ارزشمند قهرمان جودوي کش��ورش با اعالم حمايت کامل از اين 
اقدام گفت: »بلقاضي با اين کار به خود و ملت الجزاير احترام گذاش��ت و 
عزتمند ش��د. اين اقدام او به معناي حقيقي پيامي براي شهدا بود و نشان 
داد که هيچ گاه عادي س��ازي روابط با رژيم غاصب و اشغالگر قدس محقق 

نمي شود و بايد هميشه حامي ملت مظلوم فلسطين بود.« اما قسمت جالب 
ماجراي اظهارات المقري درباره اقدامات برخي کش��ورهاي عربي براي 
برقراري ارتباط با رژيم صهيونيستي بود: »اقدام اين خانم پيامي آشکار براي 
کشورهاي عربي بود، به ويژه آنهايي که در حال عادي سازي روابط شان با اين 
رژيم هستند، از جمله اين کشورها مراکش است که نمي دانيم اصالً چرا اجازه 

حضور ورزشکاران اين رژيم را در کشورش صادر کرده است.«

فريدون حسن
    منهای فوتبال 

شگفتي سازان اين فصل رقابت هاي ليگ برتر واليبال عصر امروز دومين بازي فينال مسابقات را برابر ستارگان 
بانک سرمايه برگزار مي کنند. شاگردان ميرحسيني در تيم خاتم اردکان يزد امروز در 
حالي ميزبان مردان مصطفي کارخانه هستند که هفته گذشته در عين شايستگي 
بازي اول را 3 بر 2 مقابل مدافع عنوان قهرماني واگذار کردند و حاال در پي جبران 
هستند. بانک سرمايه با توجه به پيروزي در بازي اول اين فرصت را دارد تا با استفاده 
از تجربه باالي بازيکنان و مربي خود، خاتم را در خانه متوقف و به سومين قهرماني 
پي در پي خود دست پيدا کند. با اين حال کارخانه و مردانش امروز اصاًل کار 
راحتي مقابل يزدي ها ی شگفتی ساز پيش رو ندارند. شايد به همين خاطر 
است که کارخانه مي گويد: »خاتم حريف بسيار خطرناکي است. اصالً نبايد 
اشتباه کنيم، چون آنها براي هر امتيازي مي جنگند.« ميرحسيني، 
سرمربي خاتم اردکان نيز عنوان مي کند: »اميدوارم پيروز شويم 
و کار را به بازي سوم بکشانيم، درست است که ستاره نداريم، اما 
تيم مان ستاره است و آماده رويارويي با بانک سرمايه هستيم، 

هرچند آنها با آرامش بيشتري بازي مي کنند.«

مجمع عمومي ساالنه فدراسيون ورزش هاي روستايي صبح ديروز 
برگزار شد. غالمرضا جعفري، رئيس اين فدراسيون در حاشيه اين 
مجمع با اشاره به لزوم رواج ورزش در روستاها گفت: »اگر ورزش 
در روستاها رواج پيدا کند مي تواند بسياري از مشکالت اجتماعي 
را برطرف کند. براي رسيدن به اين مهم ما برنامه هايي را در نظر 
داريم؛ اول اينکه ورزش هاي کالسيک را در روستاها توسعه دهيم و 

دوم اينکه زيرساخت هاي مناسب را براي پيشرفت ورزش روستاها 
فراهم کنيم. در اين راه به همکاري و مش��ارکت فدراسيون هاي 
ورزشي احتياج داريم. فدراسيون کشتي از جمله فدراسيون هايي 
است که هماهنگي خوبي با ما داشته و شرايطي را فراهم کرده که 
مسابقات آزاد و فرنگي در بين روستاييان برگزار شود. اميدواريم 

وزارت ورزش نيز در ادامه اين راه ما را ياري کند.«

اردو برگزار نشد، تيراندازان افت کردند
 حسين اميري، سرمربي تيم ملي تيراندازي معلوالن گفت: »به 
دليل مش��کالت مالي کميته ملي پارالمپيک از مسابقات جهاني 
کرواسي تا به االن تنها موفق به برگزاري يک مرحله اردوي آمادگي 
شده ايم و همين مسئله باعث افت رکورد تيراندازان براي شرکت 
در مسابقات جهاني کره شده اس��ت. اين وضعيت به خصوص در 

مورد ملي پوشان 50 متر خفيف بيشتر ديده می شود.«

بسکتبال اعتماد به نفسم را باال برد
 مهسا سعادت، بازيکن تيم ملي بسکتبال با ويلچر بانوان ايران که موفق شد 
عنوان باارزش ترين بازيکن رقابت هاي انتخابي جاکارتا را به دست آورد، 
مي گويد: »اين رشته به من کمک کرد تا توانمندي هايم را باور و فراموش 
کنم که داراي معلوليت هستم. هر بار که در جريان مسابقه زمين مي خورم 
و خودم بلند مي شوم، اعتماد به نفسم بيش از پيش مي شود. حس بسيار 

خوبي دارم و اميدوارم بتوانم براي کشورم افتخارآفريني کنم.«

مسابقه بيشتر، رنکينگ باالتر
 جميل لطف اله نسبي، سرمربي تيم ملي تنيس روي ميز مي گويد: 
»سيس��تم جديد رنکينگ جهان��ي مي طلبد ک��ه بازيکنان در 
مسابقات بيشتري حضور پيدا کنند. سعي مي کنيم تعداد اعزام ها 
را بيشتر کنيم که اين موضوع بس��تگي مستقيم به شرايط مالي 
دارد، هرچه تعداد اعزام هايمان بيش��تر باش��د، احتمال ارتقاي 

رنکينگ بازيکنان بيشتر خواهد شد.«

ورزش روستایي حالل مشکالت اجتماعي است


