
در ادامه انتقادهاي ورزشكاران المپيكي به توجه بيش از حد مسئوالن كشور به فوتبال نوبت به 
حسن رحيمي، كاپيتان تيم ملي كشتي آزاد و سعيد عبدولي فرنگي كار مدال آور ايران رسيد 
تا به دفاع از مدال آوران و افتخارآفرينان رشته هاي المپيكي به خصوص كشتي بپردازند.  
حسن رحيمي با انتقاد از نگاه يك سويه و فوتبالي مسئوالن ورزش و حتي سياسيون كشور 
به تالش هاي كشتي گيران در طول تاريخ براي س��ربلندي نام ايران اشاره كرد و گفت: 
» نقشي كه كشتي در نمايش قدرت سياس��ي ايران از طريق ورزش در دنيا داشته هيچ 

ورزشي نداشته است.« رحيمي گفت: »آقاي روحاني، رئيس جمهور منتخب مردم 
ايران، ما كشتي گيران همه سربازاني به طول تاريخ اين كشور هستيم و بابت 

افتخارآفريني در مسابقات مختلف براي كشورمان منتي نداريم و آن را وظيفه 
خود در قبال مردم مي دانيم، اما از شما به عنوان رئيس جمهور انتظار داريم 
شرايطي فراهم شود تا نگاه عادالنه اي در ورزش حكم فرما و هر رشته اي در 
جايگاه خودش محترم شمرده شود.« مدال آور المپيك ايران ادامه داد: 
»همه انتظارات مادي نيست چون مي دانيم اگر قرار بر پول بود بايد در 
يك ورزش خاص فعاليت مي كرديم اما انتظار ما اين است كه با توجه 
به اهميت بسيار بااليي كه موفقيت در المپيك و بازي هاي آسيايي براي 

جايگاه سياسي و اقتصادي ايران در دنيا دارد جايگاه ورزش هاي المپيكي 
و مدال آوران المپيك محترم شمرده شود.« وي تصريح كرد: »نقشي كه كشتي 

به عنوان پرافتخارترين رشته ورزشي كشور در اين سال ها در تعامالت سياسي دنيا داشته بسيار 
ويژه است، نمونه آن نقشي است كه كشتي توانست با ديپلماسي قوي خود در داخل و خارج 
از كشور مقدمات حضور تيم هاي مختلف از جمله امريكا در جام جهاني كرمانشاه را فراهم 
كند و اقتدار و اخالق و اعتدال ايران  و ايراني را به دنيا نشان دهد.« اما سعيد عبدولي كه 
پيش از اين هم بارها به انتقاد از نوع نگاه مس��ئوالن به رشته هاي غير فوتبالي 
پرداخته است اين بار با صراحت بيشتر مي گويد: »اگر درآمد كمي داريم اما باز 
به عشق مردم با تمام وجود براي موفقيت در رويدادهاي مهم پيش رو تالش 
مي كنيم، من صعود تيم ملي فوتبال به جام جهاني را تبريك مي گويم اما 
مي خواهم كه مسئوالن نگاه مساوي به جامعه ورزش داشته باشند.« 
عبدولي نيز مانند رحيمي رئيس جمهور را مخاطب قرار داد و 
گفت: »آقاي روحاني بالفاصله با فوتباليست ها ديدار مي كند 
كه اين نشان دهنده عالقه ايشان به اين رشته است، انتظار 
ما از رئيس جمهور و مشاورانش اين است كه نگذارند نگاه 
متفاوتي بين ورزشكاران رشته هاي مختلف ورزشي ايجاد شود 
همه چيز مسائل مالي نيست كه بتوان با سنگ و معيار خاصي آن را سنجيد، 
انتظار ما اين است كه فكر نكنند اگر حرف يا گاليه اي را مطرح مي كنيم نسبت 

به فوتبال و فوتباليست ها حساسيت داريم.«

صعود ايران به جام جهاني از نگاه كيكر و اكونوميست
 موفقيت با استيل اتلتيكو 

يا به لطف افت فوتبال آسيا؟
تيم ملي ايران در حالي كه هنوز تيم هاي مطرح جهان در گيرودار مسابقات 
انتخابي هستند و كار بعضي نيز بعضاً براي صعود و كسب سهميه بسيار 
سخت شده، موفق شد بعد از برزيل به عنوان دومين تيم جواز حضور در جام 
جهاني را كسب كند. صعودي كه بازتاب گسترده اما متفاوتي در رسانه هاي 
جهان داشته اس��ت. به طوريكه برخي چون اكونوميست آن نشانه افول 
فوتبال در آسيا مي دانند اما برخي نيز چون كيكر، صعود مقتدرانه ايران با 

كرش را به سبك اتلتيكومادريد مي خوانند. 
   موفقيت كرش با استيل اتلتيكومادريد

كيكر، معتبرترين نشريه ورزشي آلمان بعد از صعود ايران، طي گزارشي، 
قدرت و قابليت هاي تيم كرش را مورد ارزيابي قرارداد و نوش��ت: »بعد از 
روسيه، ميزبان جام جهاني و برزيل، ايران هم بليت خود را براي جام جهاني 
اوكي كرد. تيمي كه به هدايت كرش، در 16 مسابقه و دو مرحله مقدماتي 
جام جهاني، بدون شكست ماند و سه گل در مجموع مسابقات دريافت كرد 
كه البته در مرحله نهايي مقدماتي هيچ گلي از حريفانش دريافت نكرد و 
همين امر نشان از قدرت و قابليت ويژه تيمي دارد كه استيل بازي اش با 
دفاع خوب و كاماًل سازمان يافته، پرسينگ مطلق، دوندگي زياد، شركت 
در نبردهاي تن به تن گسترده و ضد حمالت سريع بوده كه با سبك بازي 

تيمي چون اتلتيكومادريد قابل قياس است. 
   ركوردي قابل توجه

اكونوميست، هفته نامه اي كه در لندن ويرايش مي شود اما به رغم پرداختن 
به صعود ايران، آن را با پرسشي مهم پي مي گيرد: »پيروزي دو بر صفر مقابل 
ازبكستان بهترين پايان براي صعودي كم نوسان بود. بردي كه ركورد قابل 
توجهي در مراحل مقدماتي ثبت كرد )16 بازي، بدون شكست، ۳۴ گل زده 
و تنها ۳ گل خورده( و زمينه ساز صعود ايران شد تا چيني كه مي خواهد 
ابرقدرت دنيا باشد و در فوتبال باشگاهي هزينه ها مي كند، در قعر گروهش 
با نگاهي حسادت بار به ايران چشم بدوزد. به تيمي كه در رده بندي فيفا 
)ELO( »بهترين تيم آسياست و در رتبه سي ام جهان و در رده بندي »الو
بيستم. ايران تنها تيم بدون شكست آسيا در مقدماتي جام جهاني است 
كه براي سومين بار در چهار دوره گذشته به جام جهاني صعود كرده. اما 
آيا اين تيم كه موفقيت هايش بين سال هاي 1۹۸۰ تا ۲۰۰1 فراتر از انتظار 

بوده، مي تواند الگويي براي چين باشد؟«
   افت در صادرات بازيكن

اين هفته نامه لندني معتقد است ايران باوجود تمام آمار و ارقام موجود، 
چندان هم موفق نيست: » فوتبال معموالً تنها ورزش گروهي شهرهاي 
كوچك و بزرگ اس��ت. با اين حال اي��ن برتري نتوانس��ته خيلي مفيد 
باش��د وايران ليگي ضعيف در رده هفتم آس��يا دارد.«درحاليكه كيكر از 
لژيونرهاي ايران به عن��وان ابزار قدرت تيم ملي ي��اد مي كند: »اين تيم 
مهره هاي تأثيرگذاري را در اختيار دارد كه از جمله آن مي توان به مسعود 
شجاعي )پانيونيوس  آتن(، اشكان دژاكه )ولسفبورگ( يا يكسري مهاجم 
مثل عليرضا جهانبخش)آلكمار(، رضا قوچان نژاد)هيرنفين( و س��ردار 
آزمون)روستوف( كه به عنوان ايبراهيموويچ ايراني معروف شده و در ليگ 
قهرمانان به بايرن و اتلتيكو گل زده اش��اره كرد.« نگاه اكونوميست اما به 
لژيونرهاي ايران كامالً متفاوت از نشريه آلمانيس است و نه تنها آن را پوئني 
مثبت نمي داند كه يكي از ضعف هاي ايران نيز مي خواند: »ايران در گذشته 
بازيكنان زيادي به ليگ هاي اروپا صادر مي كرد و اكثر بازيكنان تيم ملي در 
يكي از پنج تيم انگليس، ايتاليا، اسپانيا، آلمان و فرانسه بازي مي كردند. اما 
اين فصل تنها دژاكه ۳۰ ساله توانست در يكي از اين ليگ ها حاضر شود و 
ديگر لژيونرهاي اين تيم در ليگ هاي ضعيف تر اروپايي بازي كردند. حال 
آنكه سابقه نشان مي دهد كه ايران بدون بازيكناني با تجربه حضور در اين 
ليگ ها تحليل مي رود. اما افت صادرات بازيكن به پنج ليگ برتر اروپا جرياني 

است كه به تمام قاره آسيا سرايت كرده.«
   صعود در آسيا آسان شده

هفته نامه اكونوميست، در ادامه صعود مقتدرانه و زودهنگام ايران به جام 
جهاني را كه بسياري را به تمجيد از تيم كرش واداشته، نشانه افول فوتبال 
در آسيا مي خواند: »اين شرايط مي تواند بازتابي از ضعف فوتبال در آسيا 
باشد. فاصله بين تيم هاي مدعي و س��اير تيم هاي آسيا در مقدماتي ها 
خيلي زياد اس��ت و صعود خيلي آسان و اين مش��كل تا زماني كه بقيه 
تيم هاي قاره پيشرفت نكنند، پابرجا ست. در دو سال گذشته ايران تنها 
۲ بازي با تيم هاي غيرآسيايي داش��ته. ژاپن، كره و چين هم همينطور 
تيم هاي آفريقايي هم اين مشكل را دارند، ولي آنها استعدادهاي زيادي 
رو مي كنند به طوريكه نيجريه، س��احل عاج، غنا و س��نگال بين 1۴تا 
۲1بازيكن درپنج ليگ برتر دارند، اما آس��يا از چنين امكاني برخوردار 

نيست و يكي از داليل مهم، كمبود رقابت در مسابقات قاره است.«

نمي شود هر ملي پوشي  ساز خودش را بزند
در هر رشته اي بايد مديريت اعمال شود و مديريت حذف شود و هر كسي 
بخواهد  ساز خودش را بزند، سنگ روي سنگ بند نمي شود و هرج و مرج 
ايجاد مي شود. 55 سال اس��ت كه در عرصه وزنه برداري هستم زماني كه 
تمرين مي كردم داوود نصيري، مربي ما بود. وزنه بردار نبود اما كميته فني 
او را انتخاب كرده بود و ما بايد تمريناتمان را با او انجام مي داديم. بعد از چند 
وقت خودش متوجه شد تخصص الزم را براي اين كار ندارد. اما هرگز چنين 
شرايطي پيش نيامد كه مثاًل حسين رضازاده بگويد من خودم گوشه اي 
تنها تمرين مي كنم. كاري به اختالفات نداريم. هميش��ه وقتي اختالفي 
ايجاد مي شد از پيشكسوتان كمك مي گرفتيم تا مشكالت را حل و فصل 
كنيم. در المپيك ريو زماني كه كيانوش مدال طال را كسب كرد اشك شوق 
ريختم و زماني هم كه وزنه از دستش افتاد باز هم گريه كردم. نمي دانم در 
حال حاضر كيانوش رستمي چه كسي را براي هدايت خود در نظر دارد، 
آيا بهتر از انوشيرواني است؟ خارجي است؟ من به عنوان كارشناس، هيچ 
وزنه برداري چه از لحاظ اخالق و چه فني مانند رستمي نديده ام، اما حرف 
نزدن رستمي مشكل آفرين شده است. كيانوش اول بايد مشكل خود را بازگو 
كند و اگر حل نشد از راه ديگر وارد شود مثالً بگويد اصالً انوشيرواني تجربه 
ندارد يا بين وزنه برداران فرق مي گذارد، اگر حل نشد بعد تصميم ديگري 
بگيرد و فدراسيون بايد بداند مشكل اصلي چه چيزي است. زمانيكه ايوانف، 
سرمربي تيم ملي بود يك روز در تمرين حضور پيدا كردم و حسين رضا زاده 
دير به تمرين رسيد و سرمربي به او گفت برو و فردا به تمرين برگرد، مديريت 
در تمرين خيلي مهم ست نه اينكه هر كسي هر سازي مي خواهد بزند ما االن 
بايد روي مسابقات جهاني امريكا تمركز داشته باشيم و بايد چهار طال كسب 
كنيم. اما بايد قبل از هر چيز بر مشكالت غلبه كنيم. نمي شود كه هركس  
س��از خودش را بزند. اميدوارم اين مش��كلي كه به راحتي قابل حل است 
برطرف شود و با تمركز كافي در رقابت هاي جهاني شركت كنيم. حيف است 

كيانوش با اين اخالق، منش و فني كه دارد از نظر روحي آسيب ببيند. 

خواسته سرمربي، خواسته ماست
ع��دم توج��ه مس��ئوالن فدراس��يون 
وزنه برداري در خصوص ن��وع تمرين و 
نحوه آماده سازي تيم ملي و برپايي اردوها 
انتقادهاي زيادي را به همراه داشته، پس 
از سجاد انوشيرواني سرمربي تيم ملي، 
بهداد س��ليمي مدال آور س��نگين وزن 
ايران نيز با انتقاد از اين بي توجهي ها گفت: »خواسته هايي كه ما 
داريم، خواسته هاي سرمربي ماست، من به عنوان يك ورزشكار 
نبايد بگويم چه چيزي كم داريم، س��رمربي ب��ه عنوان نماينده 
فدراس��يون و ورزش��كاران بايد بداند چه كمبودهايي داريم و 
كاستي ها را برطرف كند او بايد با فدراسيون به تعامل برسد، البته 
علي مرادي قباًل به ما قول داده كه صد درصد حمايت مي كند و ما 

منتظر عملي شدن قول او هستيم.«

واليبال مغلوب بي تفاوت ها شد
ليگ جهاني ۲۰17 در حالي ديشب براي ايران به پايان رسيد كه ادامه روند 
نزولي واليبال، خيلي ها را نگران آينده اين رشته ورزشي كرده است، رشته اي 
كه در پنج سال گذشته توانسته بود در بين قدرت هاي واليبال دنيا سري 
بين سرها بلند كند و يكي از مدعيان لقب بگيرد. با اين حال نتايج شاگردان 
كوالكوويچ در ليگ جهاني ۲۰17، گوياي روند سقوط رشته اي است كه در 
سال هاي اخير توانسته بود شگفتي ساز لقب بگيرد، اما كيفيت فني بازي هاي 
ايران در ليگ جهاني امسال گوياي بازگشت اين ورزش به روزهاي قبل از 
اوج گيري است. فدراسيون واليبال هم در سه سال گذشته با سپردن هدايت 
تيم ملي به سه مربي مختلف در صدد ادامه روند موفقيت آميز واليبال مانند 
روزهاي حضور والس��كو در ايران بوده، اما نه كواچ و نه لوزانو و نه تا امروز 
كوالكوويچ نتوانسته اند موفقيت چشمگيري در كشورمان كسب كنند و 
تنها دستاورد بزرگ واليبال در دو سال گذشته صعود به المپيك و شكسته 
شدن طلسم حضور در بزرگ ترين ميدان ورزشي دنيا است كه البته نتايج 
ضعيف با لوزانو در ريو سبب شد تا فدراسيون عذر اين مربي آرژانتيني را هم 
بخواهد. آمدن كوالكوويچ هم تا امروز نتوانسته تأثير مثبتي در تيم داشته 
باشد و نگاهي به كيفيت بازي ها و نتايجي كه تيم كشورمان در ليگ جهاني 

گرفته، گوياي عدم موفقيت مربي مونته نگرويي است. 
موضوعي كه بيشتر از همه در بازي هاي ايران در ليگ جهاني به چشم آمد و 
انتقادهاي زيادي را متوجه تيم كرد، عدم وجود روحيه جنگندگي و انگيزه 
بين بازيكنان براي موفقيت بود. البته در هفته دوم كه در تهران برگزار شد، 
تيم ايران با حمايت و فشار شاگردانش، توانست بازي هاي نسبتاً قابل قبولي 
را به نمايش بگذارد، اما در هفته هاي اول و سوم، واليبال ايران همان كيفيت 
دو سال اخير را به نمايش گذاشت و خبري از تغيير و تحولي كه بتواند تيم 
را زير و رو كند، نبود. شايد تنها نكته مثبت واليبال در ليگ جهاني ۲۰17، 
بازي با لهس��تان در هفته اول مس��ابقات بود كه تيم كشورمان در غياب 
بازيكنان اصلي به دليل مصدوميت و با حضور بازيكنان جوان و چهره هاي 
تازه تيم ملي توانست تيم مدعي لهستان را شكست دهد، هر چند در بازي 
دوم كه شنبه شب برگزار شد، تيم كشورمان اين بار ستاره هاي اصلي اش 

به راحتي مغلوب تيم ميزبان شد. 
عدم روحيه جنگندگي در تيم در حالي اس��ت كه كوالكوويچ در آخرين 
مصاحبه اش قبل از اعزام تيم كشورمان به ليگ جهاني گفته بود قول نتيجه 
نمي دهد، اما وعده داد بازيكنانش براي موفقيت و پيروزي تا آخرين پوئن 
خواهند جنگيد و يك تيم جنگنده را كه براي برد تالش مي كند، به ميدان 
خواهد فرستاد. اين وعده در شرايطي بود كه تنها چيزي كه در تيم ايران در 
سه هفته برگزار شده در ليگ جهاني ديده نشد، روحيه جنگندگي و تالش 
براي پيروزي بود، مسئله اي كه به خصوص در دو بازي آخر ايران مقابل امريكا 
و لهستان به خوبي مشهود بود و واليباليست هايي كه روزهايي براي موفقيت 
در زمين مسابقه از جانشان مايه مي گذاشتند و حتي بازي هاي دو ست باخته 
را ۳ بر ۲ به نفع خودشان به پايان مي رساندند، در ليگ جهاني ۲۰17 خالي 
از انرژي بودند و با بي تفاوتي محض و بي انگيزگي كه در عملكردشان نمايان 
بود، به ميدان رفتند. اين مسئله به خصوص درباره نسل طاليي واليبال بيشتر 
احساس شد و نشان از اين دارد كه ستاره هاي واليبال به آخر خط رسيده اند 

و بايد جايشان را به بازيكنان جوان و با انگيزه بدهند. 
البته اين بار هم مانند دو سال گذشته تيم كشورمان نتوانست به مرحله نهايي 
ليگ جهاني صعود كند، اما نمايش هاي انتقادآميز ملي پوشاني كه روزگاري 
ستاره هاي تيم ايران بودند و در بين بهترين هاي جهان هم جا مي گرفتند، 
زنگ خطر جدي را براي واليبال به صدا در آورده است، رشته اي كه در پنج سال 
اخير پرچمدار رشته هاي تيمي ايران در سطح دنيا بوده، اما ليگ جهاني ۲۰17 
نگراني ها را از آينده واليبال بيشتر كرده است. هر چند برخي اظهارنظر درباره 
كارنامه كوالكوويچ را زود و فرصت دو ماه اي كه وي براي آماده س��ازي تيم 
داشته است، ناكافي مي دانند، اما ليگ جهاني ۲۰17 نشان داد كه اين مربي 
مونته نگرويي به رغم شروع سخت گيرانه اش در تمرينات، نه تنها از نظر فني 
نتوانسته تحولي در تيم به وجود بياورد، بلكه از نظر روحي و انگيزشي هم تيم 
ملي با بازيكناني روبه روس��ت كه انگيزه اي براي موفقيت ندارند و به همين 
كيفيت رضايت داده اند، ضعفي كه به طور قطع به مديريت سرمربي مونته 
نگرويي بر مي گردد كه نتوانسته با وجود وعده هايي كه داده بود، شاگردانش 
را تبهيج كند كه براي گرفتن هر يك امتياز بجنگند. با اين ش��رايط چشم 
انداز روشني پيش روي واليبال نيست و ادامه اين وضعيت با ميدان دادن به 
بازيكناني كه ديگري انگيزه اي براي موفقيت ندارند و عدم جوانگرايي مي تواند 
سبب شود تا واليبال به همان سرعت كه پنج سال پيش شگفتي ساز شد، با 

همان سرعت سقوط كند و به قبل از اوج گيري اش برگردد!

تيم ملي واليبال ايران از صعود به مرحله نهايي 
ليگ جهاني بازماند. بلندقامتان كشورمان ديشب 
درحالي آخرين ديدار خود در ليگ جهاني 2017 
را مقابل روسيه پشت سرگذاشتند كه با شكست 
سنگين برابر لهس�تان اندك شانس شان براي 
صعود به دور نهاي�ي رقابت ها را از دس�ت داده 
بودند. ديداري كه شنبه شب در سالن اطلس آره نا 
برگزار ش�د بازي يك طرفه بود كه لهستاني ها 
با برتري همه جانب�ه ش�اگردان كوالكوويچ را 
سه بر صفر از پيش رو برداشتند و مصاف با روسيه 
به ديداري تشريفاتي تبديل ش�د. جاي خالي 
جوانان تازه نفس و باانگيزه اي چون معنوي نژاد 
در تركيب ايران به ش�دت احس�اس مي ش�د. 
ملي پوشان واليبال در هفته س��وم ليگ جهاني 
دومين شكس��ت متوالي خود را برابر لهس��تاني 
تجربه كردند كه در هفته اول اين تيم را سه بر يك 

از پيش رو برداشته بودند. در شرايطي كه هر دو تيم 
براي صعود به امتياز اين ديدار نياز داش��تند اين 
تيم دجورجي بود كه با انگيزه بيشتر و استفاده از 
فرصت ها به پيروزي رسيدند. در سوي ديگر ميدان 
بازيكنان كشورمان بازي سرشار از بي انگيزگي و 
ضعف را به نمايش گذاشتند. اين پنجمين باخت 
واليباليس��ت هاي ايراني در اين دوره از رقابت ها 
بود، باختي كه تيم ملي واليبال مان را به رده دهم 
فرستاد )پيش از بازي با روس��يه(. سرويس هاي 
اشتباه تيم كوالكوويچ به قدري زياد بود كه حتي 
يك امتياز را نيز براي كشورمان به همراه نداشت. 
ضعف هاي ايران در مصاف با لهستان به همين جا 
ختم نش��د تا جايي كه امتيازآورترين بازيكن مان 
يعني عبادي پور و قائمي هر كدام فقط هشت امتياز 
گرفتند. درحالي ك��ه كوبي��اك بازيكن كليدي 
لهستان 15 امتياز از 75 امتياز تيمش را به دست 

آورد و لقب امتيازآورترين بازيكن ميدان را نيز به 
خود اختصاص داد. از س��وي ديگ��ر مدافعان مان 
نيز بدترين عمكلرد خود در ليگ جهاني را پشت 
سرگذاشتند و حتي يك امتياز در دفاع مستقيم نيز 

براي تيم ملي ايران به دست نيامد!
   تبريك به لهستان

ايگور كوالكوويچ از عملكرد بازيكنان لهس��تاني 
تمجيد كرد. در ش��رايطي كه برخي كارشناسان 
واليبال ايران از عملك��رد كوالكوويچ انتقاد دارند 
ايگور كوالكوويچ به ضعف هاي تيمش در مصاف با 
لهستان اقرار كرد و پذيرفت شاگردانش از روزهاي 
اوج خود فاصله گرفته اند: »در ابتدا بايد اين پيروزي 
را به همه لهستاني ها تبريك گفت. در اين ديدار 
آنها از هر نظ��ر بهتر از تيم ايران بودند. لهس��تان 
اجازه نداد بازيكنان ايران ب��ازي خوب خود را به 
نمايش بگذارند. در ست سوم همه چيز در امتياز 

15 مس��اوي بود، اما پس از آن با س��رويس هاي 
كوتاه حريف در منطقه دو دچار مشكل شديم و 
به يك باره لهستان ۲۰ بر 16 پيش افتاد و در نهايت 
هم پيروز شد. به نظرم برتري لهستان كامالً مشهود 

بود و دوباره به آنها تبريك مي گويم.«
   نمي دانم چه بگويم

كاپيتان تيم مل��ي واليبال بع��د از پنجمين باخت 
كشورمان در ليگ جهاني اش��تباهات زياد را دليل 
شكست مقابل لهس��تان خواند. س��عيد معروف با 
اشاره به لحظات سرنوشت س��از بازي اظهار داشت: 
»نمي دانم چه بگويم. لهستان با كمترين اشتباه مقابل 
ايران به پيروزي رس��يد. آنها در تمامي لحظه هاي 
حس��اس بازي بر ما برتري داشتند. ما تنها در ست 
سوم توانستيم كمي واليبال زيباي خود را به نمايش 
بگذاريم، اما در لحظات تعيين كننده  بازي، اشتباهات 
زيادي را مرتكب ش��ديم. بازيكنان لهستان خوب 
س��رويس زدند و دريافت ايران را با مش��كل مواجه 

كردند و همين باعث شد به راحتي امتياز بگيرند.«
   رسيدن به اهداف

تيم ملي لهس��تان در حالي ديشب به مصاف تيم 
امريكا رفت كه سرمربي اين تيم به شدت از پيروزي 
مقابل ايران خوشحال بود. فرديناندو دجورجي امتياز 
اين ديدار را براي صعود لهستان سرنوشت ساز خواند: 
»با ارائه يك بازي متفاوت برابر ايران موفق شديم 
پيروزي را نيز كس��ب كنيم. در ديدار مقابل ايران 
به دنبال ارائه يك بازي متفاوت بوديم و تا حدودي 
توانستيم به اين هدف نيز برسيم. كسب اين پيروزي 
را به بازيكنانم تبريك مي گويم و از اين كه تا پايان 
مسابقه جنگيدند، خيلي خوشحال هستم. اين براي 
من مهم ترين نكته در مسابقه با ايران بود.« ميخاييل 
كوبياك، كاپيتان تيم ملي لهستان در اين بازي هم 
ستاره تيمش بود و نقش پررنگي در پيروزي لهستان 
داشت. كوبياك نيز همانند دجورجي از پيروزي برابر 
ايران و كسب سه امتياز ش��ادمان بود: »برابر ايران 
خيلي خوب بازي كرديم. نتيجه اي��ن بازي براي 
لهستان بسيار مهم بود و شانس ما را براي صعود به 
مرحله نهايي افزايش مي داد. همين امر باعث شد تا 
با اين هدف كه مي توانيم امتياز بگيريم بازي كنيم و 
موفق هم شديم. از همه تماشاگران لهستاني حاضر 
در سالن مسابقه تشكر مي كنم و ممنون هستيم 
كه به استاديوم آمدند و به تشويق و حمايت از تيم 
لهستان پرداختند. بازي برابر تماشاگران خودي را 
خيلي دوست دارم و بي ترديد همه بازيكنان عاشق 
تشويق هاي آنان هستند. براي همين هدف تمرين 
كرديم هدف نهايي ما راه يابي به فينال است. همه 
چيز در دستان خود ماست و بايد همه حريفان را 

شكست دهيم.«
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به منچستر نه گفتم! 
كارلوس ك��رش اين روزها م��رد اول و 
آخر فوتب��ال ايران اس��ت، م��ردي كه 
ايران را ب��راي دومين ب��ار پياپي راهي 
جام جهان��ي كرده اس��ت، موفقيت او و 
تيم ملي در حالي به دس��ت آمد كه طي 
تمام سال هاي حضور كرش در فوتبال 
ايران هميشه مشتريان پرپا قرصي براي رفتن او از ايران وجود 
داش��ته اند. كرش حاال كه تيمش به جام جهان��ي صعود كرده با 
خيال راحت تري از اين مسئله حرف مي زند، او مي گويد: »دو بار 
از سوي باشگاه بنفيكا براي سرمربيگري اين تيم دعوت شدم، دو 
بار هم پيشنهاد نيمكت پورتو را داشتم، از منچستر يونايتد هم 
پيشنهاد داشته ام كه همه را رد كردم، البته بيشتر اين پيشنهادها 

مربوط به سال هاي دور است.«

سد ناكامي المپيك را مي شكنيم
انتخاب اميرحس��ين پيرواني به عنوان 
سرمربي تيم فوتبال اميد ايران هر چند 
با توجه به نتايجي كه او ب��ا تيم جوانان 
در جام جهان��ي به دس��ت آورد، قدري 
تأمل برانگيز اس��ت، اما بازهم اين نويد 
را مي دهد ك��ه فوتبال اي��ران حداقل از 
همين حاال آماده حض��ور در المپيك ش��ود المپيكي كه ديگر 
رؤياي دست نيافتني فوتبال ماست، پيرواني مي گويد: »تيم اميد 
هم مي تواند مثل جوانان پس از مدت ها س��د ناكامي حضور در 
المپيك را بشكند، جوانان اين كار را انجام دادند و بعد از مدت ها 
به جام جهاني راه يافتند و حاال اميدها مي توانند آن را تكرار كنند، 
البته بايد در بخش پايه بيش��تر كار كنيم تا بستر مناسبي براي 

حضور در المپيك فراهم كنيم و به موفقيت برسيم.«

ايران قهرمان كشتي آزاد جوانان آسيا شد 
در پايان رقابت هاي كشتي آزاد قهرماني جوانان آس��يا و در روز دوم اين 
مسابقات در ش��هر تايچونگ چين تايپه متقي نيا در 7۴، بذري در ۸۴ و 
ش��ريعتي نيا در ۹6 كيلوگرم با پيروزي مقابل حريفانش��ان در فينال به 
مدال طال دست پيدا كردند. امامي در 6۰ و حسيني در 66 كيلوگرم هم با 
شكست در فينال نقره گرفتند. نادر نصري نيز در 55 كيلوگرم با پيروزي 
در ديدار رده بندي به مدال برنز دست يافت. بدين ترتيب با احتساب مدال 
برنز ش��ايان جليل زاده در روز اول در وزن 1۲۰ كيلوگرم، تيم كشتي آزاد 
جوانان كشورمان با كسب سه مدال طال، دو نقره و دو برنز با 6۹ امتياز عنوان 

قهرماني اين دوره از مسابقات را از آن خود كرد. 
-------------------------------------------------------------

فوتبال 60 دقيقه اي مي شود؟
هيئت مديره اتحاديه بين المللي فوتب��ال )IFAB( كه تنها نهاد داراي 
صالحيت قانون گذاري در ورزش فوتبال اس��ت در نظ��ر دارد به منظور 
افزايش عدالت و جذابيت در فوتبال، تغييرات جديدي در اين رشته ورزشي 
ايجاد كند. برخي تغييرات جديدي كه IFAB در حال بررسي آنهاست 
عبارتند از برگزاري بازي در دو نيمه ۳۰ دقيقه اي و زدن دريبل در ضربات 
ايستگاهي. اين نهاد در اين راستا سندي با عنوان »جوانمردانه بازي كنيد« 

با هدف تكميل سياست هاي بازي جوانمردانه منتشر كرده است.

دنيا حيدري

سعيد احمديان

حسن عربشاهي/ كارشناس وزنه برداري

اوج بي انگيزگي، بي تفاوتي و اشتباهات واليبال در لهستان

ليگ جهاني براي ايران تمام شد!

حمايت از قطر در ورزشگاه هاي تونس
هواداران فوتبال تونس به حمايت از قطر مقابل حاكمان چهار كشور عربي 
كه قطر را محاصره كردند، پرداختند. هواداران فوتبال تونس در ديدار فينال 
جام حذفي اين كشور ميان دو تيم الفريقي و اتحاد بن قردان بنرهايي را به 
ورزشگاه آوردند و در اين بنرها نوشته هاي حمايتي از قطر مقابل محاصره 
كننده هاي اين كشور نوشتند. تونسي ها بنر بزرگي را در حمايت از قطر به 
ورزشگاه آورده بودند كه روي آن اين جمله نوشته شده بود: »اي حكام عرب 
)عربستان، مصر، امارات و بحرين( اين اقدام شما را ناپسند و زشت مي دانيم! 
شما قطر را محاصره كرديد و رژيم صهيونيستي در امان است!«. عربستان، 

مصر، امارات و بحرين دو هفته پيش با قطر قطع رابطه كردند.

شيوا نوروزي
   گزارش

آقاي روحاني،  به ورزش نگاه عادالنه داشته باشيد فريدون حسن
   منهاي فوتبال

حضور امير مهديزاده، قهرمان كاراته ايران در تركيب تيم منتخب جهان 
باعث شد تا كاراته ايران دوباره در سطح بين المللي مطرح شود. از آنجا 
كه كاراته قرار است در المپيك حضور داشته باشد ارتباط كاراته كاهاي 
مطرح و مدال آور ايران با رقباي جهاني به بهانه هاي مختلف مي تواند 
سبب آشنايي بيشتر آنها با شرايط مدعيان مدال آوري در المپيك شود.  
امير مهديزاده درباره حضورش در تركيب تيم منتخب دنيا گفت: »براي 
من افتخار بزرگي است كه در اولين روز جهاني كاراته در كشور آلمان 

حضور داشتم در اين رقابت فرصتي دست داد تا با رئيس فدراسيون 
جهاني كاراته صحبتي داشته باشم و از نقطه نظرات او پيرامون كاراته 
ايران آگاه شوم.«  قهرمان كاراته ايران ادامه داد: »اسپينيوز ابتدا از من 
براي اينكه دعوت فدراسيون جهاني را قبول كرده ام تشكر كرد و من 
نيز از او براي حضورم در آلمان تش��كر كردم. او مدعي شد كه كاراته 
ايران خيلي قوي است، گفت مبارزات و نوع تاكتيك و تكنيك من را 

مي پسندد چون به نظر او خيلي جسورانه مبارزه مي كنم.« 

تمجيد رئيس جهاني كاراته از مهديزاده و ايران

بچه ها كوالك كردند 
پيمان فخري، سرمربي تيم ملي شمشيربازي ايران با اشاره به نتايج به 
دست آمده در رقابت هاي قهرماني آسيا گفت: »بچه ها كوالك كردند و 
هر چه شمشيرباز تاپ در آسيا بود را از پيش رو برداشتند. اين در حالي 
است كه تيم ها كامالً آماده و سرحال بودند مطمئن باشيد هرچقدر ما 
كار كنيم كشورهايي چون ژاپن، قزاقستان و چين بيشتر از ما پول خرج 
مي كنند با اين حال شمشيربازي ايران هر روز بهتر از ديروز مي شود.«

از مدال نقره خوشحالم، راضي نيستم 
محمد رهبري، شمشيرباز نقره اي ايران در رقابت هاي قهرماني آسيا 
گفت: »از كسب اين مدال و مقام خوشحالم اما به افتخارآفريني در آسيا 
راضي نيستم، چراكه اوالً مدال طالي آسيا را مي خواهم و بعد از آن 
ايستادن روي سكوي جهاني را هدف خود قرار داده ام، البته بايد بگويم 
كه اشتباه داوري در جريان بازي فينال مقابل حريف كره اي باعث شد 

تمركزم را از دست بدهم و نتوانم به مدال طال دست پيدا كنم.«

هيچ امكاناتي به ما نمي دهند 
محمود صميمي، پرتابگر ديسك ايران مي گويد: »وقتي فدراسيون دو 
و ميداني هيچ امكاناتي براي ورزشكار مهيا نمي كند چگونه مي خواهد 
تيم به رقابت هاي آسيايي اعزام كند، فدراسيون حقوق، اردو و مربي 
براي ورزشكار مهيا نمي كند. ورزشكار در ماه حدود يك تا دو ميليون 
تومان بايد هزينه آماده سازي خود كند، وقتي اينها مهيا نيست اصاًل 

براي چه بايد به اردو بروم، اصالً مي شود آماده مسابقه شد؟!«


