
هاشميان در هامبورگ و مجيدي در اسپانيول
 تيم هاي پايه، سكوي پرتاب ستاره ها 

در دنياي مربيگري
حضور ستاره هاي پيشين فوتبال ايران در تيم هاي پايه به عنوان مربي، 
نويد خوبي براي فوتبال كشورمان است. فوتباليست هاي ايراني معموالً 
براي ورود به عرصه مربيگري عجله دارند و مي خواند ره صد ساله را يك 
شبه بروند. حضور در چند كالس مربيگري نهايت تالش بازيكناني است 
كه پس از خداحافظي به كمتر از سرمربيگري تيم هاي ليگ برتري راضي 
نمي شوند. در مواردي هم برخي از اين افراد بدون داشتن مدرك مربيگري 
روي نيمكت تيم ها نشسته اند! اما در بين بازيكنان شناخته شده ايراني 
وحيد هاشميان، مهدي مهدوي كيا و فرهاد مجيدي سنت شكني كرده و 

تالش مي كنند به شكلي كامالً حرفه اي پا به دنياي مربيگري بگذارند. 
  هلي كوپتر در هامبورگ 

وحيد هاش��ميان بعد از چند س��ال تالش موفق ش��د هداي��ت تيم زير 
17 ساله هاي باش��گاه هامبورگ را برعهده بگيرد. هنوز بازي هاي زيباي 
هاش��ميان در بوندس ليگا از خاطر هواداران فوتبال ايران نرفته اس��ت. 
ملي پوش سابق كشورمان كه سابقه پوشيدن پيراهن هامبورگ را در كارنامه 
دارد بيش از چهار سال در كالس هاي مربيگري در كشور آلمان شركت كرد 
تا در نهايت سكان هدايت تيم جوانان هامبورگ به او سپرده شد. هلي كوپتر 
ايراني كه در دوران بازي به تالش و كوشش زياد معروف بود، براي پا گذاشتن 
به دنياي مربيگري نيز سختي هاي زيادي را به جان خريد تا همچون مربيان 
شناخته شده جهان پله هاي ترقي را يك به يك طي كند. هاشميان برخالف 
ساير هم دوره هاي خودش ترجيح داد كارش را از تيم هاي پايه شروع كند؛ 
تيم زير 17 ساله هاي هامبورگ و حضور به عنوان كمك مربي مي تواند حكم 
سكوي پرتاب وحيد هاشميان را براي موفقيت هاي بزرگتر داشته باشد. 

رؤياي هاشميان رسيدن به جايگاه بهترين مربيان جهان است. 
  آكادمي براي كشف بهترين ها

مهدي مهدوي كيا يكي فوتباليست هاي قديمي اس��ت كه عالقه زيادي به 
مربيگري دارد. با اين تفاوت كه او هم مثل هاش��ميان هدف هاي بزرگي در 
ذهن دارد و براي رسيدن به اهدافش حرفه اي فكر مي كند. ملي پوش پيشين 
كشورمان كه سابقه سال ها حضور در بوندس ليگا و بازي براي تيم هاي درجه 
يك آلماني را دارد اين روزها حسابي سرگرم آكادمي اش است؛ آكادمي كيا 
همان جايي اس��ت كه مهدوي كيا با كمك علي دوستي مهر تالش مي كند، 
بهترين هاي فوتبال ايران را در سنين پايه شناسايي و آنها را به بهترين تيم هاي 
دنيا معرفي كند. كيا و دوستي مهر در اين آكادمي بازيكنان نونهال و نوجوان را 
زير نظر مي گيرند و با آموزش هاي حرفه اي آنها را براي حضور در تيم هاي بزرگ 
آماده مي كنند. اخيراً هم تيم زير 14 سال آكادمي كيا در تورنمنتي در سوئد با 
تيم هاي پايه باشگاه هاي بزرگي چون بارسلونا، اينتر ميالن و اورتون بازي كرد. 
فعاليت موشك ايراني در تيم هاي پايه و حضور در كالس هاي مربيگري زمينه 

را براي رشد مهدوي كيا در عرصه مربيگري فراهم خواهد ساخت. 
  مجيدي در اسپانيول

فرهاد مجيدي، ستاره سابق استقالل به عنوان مربي زير 16 ساله هاي اسپانيول 
انتخاب شده و انتظار مي رود او نيز توانايي هايش را در تيم هاي پايه نشان دهد. 
مجيدي بعد از خداحافظي از دنياي حرفه اي بيشتر وقتش را صرف حضور در 
كالس هاي مربيگري در اروپا كرد و در اين مدت كوشيد تا از تجربيات مدرسان 
حرفه اي استفاده كند. اگرچه بعضاً اخباري مبني بر سپردن هدايت استقالل 
به او در رسانه ها مطرح شد، اما به نظر مي رسد مجيدي هم مانند هاشميان و 
مهدوي كيا تفكرات حرفه اي را در دستور كار دارد. تيم هاي رده هاي سني بهترين 
فرصت است تا ستاره پيشين آبي ها خودي نشان دهد. مربي ايراني تيم زير 16 
ساله هاي اسپانيول در صورت جلب نظر مسئوالن باشگاه اسپانيايي مي تواند به 
آرزوهاي بزرگتري هم برسد. اگرچه گفته مي شود فرهاد مجيدي تنها به عنوان 
استعدادياب اسپانيول در منطقه خاورميانه فعاليت خواهد كرد، اما اين مسئوليت 
نيز كم اهميت نيست و موقعيت مناسبي براي مجيدي محسوب مي شود. البته 
فرزاد مجيدي ش��ايعات مطرح ش��ده در مورد برادرش را تكذيب كرده است: 
»برادرم سرمربي تيم زير 16 ساله هاي اسپانيول شده است. از مدت ها قبل اين 
باشگاه او را مي خواست و فرهاد وقتي ديد شرايط شان خوب است، پيشنهادشان را 
قبول كرد و االن هم كارش را به صورت رسمي آغاز كرده است. « رسيدن به جايگاه 
خوزه مورينيو، زيدان، گوارديوال و خيلي هاي ديگر آرزوي بسياري از فوتباليست ها 
پس از بازنشستگي است. ستاره هاي ايراني در صورتي كه مي خواهند رؤياهاي 
خود در دنياي مربيگري را به واقعيت نزديك سازند، بايد فكر موفقيت هاي يك 

شبه را از ذهن دور و راه هاشميان، كيا و مجيدي را طي كنند.

 افزايش بودجه، توجه به ورزش همگاني
 و توسعه زيرساخت ها اولويت هاي وزير باشد

ورزش يكي از اهرم هاي مهم سالم س��ازي 
روح و جسم به شمار مي رود كه خوشبختانه 
مردم ايران هم عالقه زيادي به آن دارند. به 
همين دليل اس��ت كه دولت ها بايد به اين 
مقوله كه در نش��اط و شادابي جامعه نقش 
دارد توجه زيادي داشته باشند. با اين وجود 
در س��ال هاي گذش��ته مديراني روي كار 
آمدند شناختي از ورزش و فعاالن اين عرصه 
نداشتند. هرچند كه برخي فدراسيون ها از 
جمله كشتي و واليبال بدون توجه به اين مسائل راه موفقيت خود را هموار 
كردند، اما مشكالت مديريتي مانع از موفقيت هاي بيشتر مي شود. مسعود 
سلطاني فر در مدت زماني كه عهده دار وزارت ورزش بود، شناخت كافي از 
اوضاع ورزش كشور پيدا كرده و با استفاده از همين تجربيات مي تواند در 
دوره جديد مشكالت و چالش هاي ورزش را مرتفع سازد. سال هاست كه 
در رشته هاي پايه پيشرفت قابل قبولي نداشته ايم، درحالي كه در ورزش 
حرفه اي جهان ژيمناستيك، شنا و دووميداني سه رشته اصلي محسوب 
مي شوند و كشورهاي موفق در اين رش��ته ها مدال هاي زيادي را كسب 
مي كنند. منتها در ورزش ما به اين رش��ته ها بي توجهي مي شود وانتظار 
مي رود، وزير جديد توجه هرچه بيشتر به اين رشته ها و ورزش قهرماني را 
در اولويت كاري خود قرار دهد. از سوي ديگر جامعه ورزش اميدوار است 
انتخاب مجدد سلطاني فر به اس��تفاده از تجربيات بزرگان و پيشكسوتان 
ورزش بينجامد. از طرفي كمبود بودجه فدارس��يون ها را تحت تأثير قرار 
مي دهد و آماده سازي تيم ها و اجراي برنامه ها را با مشكل مواجه مي سازد. 
با توجه به رابطه خوب وزير ورزش و جوانان با رئيس جمهور اهالي ورزش 
توقع دارند كه بودجه بيش��تري به ورزش اختصاص يابد تا از اين طريق 
بخشي از چالش هاي فدراسيون ها برطرف شود. البته بودجه رشته هاي 
مختلف نسبت به گذشته افزايش يافته، اما ازآنجا كه ورزش حرفه اي شده و 
ورزشكاران ما بايد در رقابت هاي آسيايي و جهاني شركت كنند باز هم نياز به 
سرمايه گذاري هاي بيشتر احساس مي شود. طبق قانون اساسي ايران ورزش 
بايد براي مردم رايگان شود. اميد است وزير ورزش با توسعه هرچه بيشتر 

امكانات و زيرساخت ها شرايط را براي تحقق اين حق قانوني مهيا سازد. 

براي جام جهاني و المپيك برنامه داريم
مسعود سلطاني فر روز گذشته با كسب 
225 رأي مثبت ب��ار ديگر به عنوان وزير 
ورزش و جوان��ان انتخاب ش��د. او بعد از 
گرفتن رأي اعتماد نماينده هاي مجلس 
گفت: »تقوي��ت ورزش قهرماني، ورزش 
همگاني و عمومي، برنامه ريزي اساسي 
براي جبران كمبود حركتي بانوان، ارتقاي ورزش قهرماني و ملي، 
احيا ورزش هاي س��نتي و بومي، توجه ويژه ب��ه مناطق محروم و 
محروميت زدايي ب��ا همكاري آموزش و پ��رورش و فراهم كردن 
زمينه استفاده از اين استعدادها، شناخت استعدادها و فراهم كردن 
زمينه استفاده از اين استعدادها، توسعه ورزش جانبازان و معلوالن، 
تقويت زيرساخت هاي ورزشي وبرنامه ريزي فوق العاده براي حضور 

مقتدرانه در جام جهاني و المپيك از جمله آنهاست.«

 تعامل متوليان ورزش و آينده روشني 
كه پيش روي ورزش است

ديروز در ش��رايطي با رأي اعتماد نمايندگان مجلس، مأموريت مس��عود 
سلطاني فر براي چهار س��ال آينده در وزارت ورزش تمديد شد كه ورزش 
كشورمان چالش هاي زيادي را پيش رو مي بيند، فارغ از نگاه سلطاني فر به 
ورزش قهرماني و صحبت هايش درباره تدارك و برنامه ريزي گسترده براي 
جام جهاني، بازي هاي آسيايي و المپيك توكيو، بخشي ديگر از صحبت هاي 
وزير ورزش كه مي تواند مورد توجه قرار بگيرد، همكاري مشترك وزارت 
با ساير نهادها و متولياني اس��ت كه ورزش به عنوان يكي اولويت هاي اين 
سازمان تعريف شده است. او ديروز در بخشي از صحبت هايش در بهارستان، 
از برنامه هايش »مديريت اوقات فراغت جوانان با ارتقاي هماهنگي بين بخشي 
با وزارتخانه هاي مختلف همچون آموزش و پرورش، آموزش عالي و ساير 

دستگاه هاي ذي ربط و نيروهاي مسلح و سازمان بسيج« خبر داد. 
اوقات فراغت به خصوص در فصل تابس��تان و با توجه به تعطيلي مدارس 
اهميت ويژه اي پيدا مي كند و با توجه به فراغت ميليون ها دانش آموز و دانشجو 
از درس در اين فصل، ورزش يكي از اولين اولويت هايي است كه در اين راستا 
مورد توجه قرار مي گيرد و كمال استفاده از اين ظرفيت عظيم كه خروجي آن 
شادابي و سالمت جامعه و كاهش آسيب هاي اجتماعي است، تنها با همكاري 

مشترك همه متوليان ورزش در كنار وزارت ورزش ميسر است. 
اين همكاري هاي مشترك در ورزش مي تواند نمود بيشتري داشته باشد، 
طوري كه براي رس��يدن به ه��دف و موفقيت، الزامي اس��ت و عملكرد 
جزيره اي ورزش را از بهره ب��رداري از تمام ظرفيت هايش محروم خواهد 
كرد. صحبت هاي س��لطاني فر را بايد به فال نيك گرفت، به خصوص كه 
در بخش هاي مديريتي كشورمان، هر نهاد با وجود وظايف مشتركي كه 
ممكن است برايشان تعريف شده باش��د، راه خودشان را مي روند و كمتر 
همفكري بين نهادهاي مختلف براي چگونگي تنظميم برنامه هايشان 
براي يك وظيفه مشترك ديده مي شود. حاال كه وزير ورزش قرار است باب 
همكاري مشترك را با نهادهايي كه ورزش را به عنوان هدف در برنامه هاي 

سازماني شان دنبال مي كنند، باز كند، بايد از آن استقبال كرد. 
هر چند وزير ورزش درباره همكاري با ساير نهادهاي ديگر با ورزش، تنها به 
مديريت اوقات فراغت اشاره كرده است، با اين حال با توجه به گستردگي 
حوزه ورزش مي توان اين مديريت همفكرانه و مشترك را به بخش هاي ديگر 
هم تعميم داد تا ورزش كشورمان بتواند از تمام ظرفيت و پتانسيلي كه دارد، 
بتواند به صورت كامل استفاده كند. عالوه بر مديريت اوقات فراغت، يكي از 
مهم ترين سر فصل هايي كه مي تواند زمينه ساز همكاري هاي مشترك وزارت 
ورزش با آموزش و پرورش، وزارت علوم و نيروهاي مسلح مانند بسيج شود، 

بحث استعداديابي و پشتوانه سازي براي آينده ورزش كشور است. 
 استعداديابي يكي از مسائلي است كه متأسفانه در تصميم گيري هاي كالن 
ورزش به حاشيه رانده مي ش��ود و ورزش قهرماني همواره در برنامه هاي 
مديران ورزش، از بيشترين توجه برخوردار بوده است، اين در حالي است 
كه توجه به استعداديابي در ورزش هر چقدر بيشتر باشد، كارنامه ورزش 
كشورمان در بخش قهرماني و حضور ورزشكاران در رقابت هاي بين المللي 
اعم از جهاني و المپيك در رشته هاي مختلف، پربار تر خواهد بود و در آينده، 
نگراني ها بابت خداحافظي و به پايان رسيدن دوره قهرماني، مدال آوران 

كشورمان به حداقل ممكن خواهد رسيد. 
ورود به بحث اس��تعداديابي، البته تنها هم��ت وزارت ورزش به تنهايي را 
نمي طلبد و برنامه ريزي براي اين هدف كه شامل كشف و پرورش استعدادهاي 
ورزشي در بين نوجوانان وجوانان است، هماهنگي و همفكري ديگر نهادهاي 
متولي ورزش مانند وزارتخانه هاي علوم و آموزش و پرورش و البته بسيج را 
مي طلبد. به همين خاطر در بخش اس��تعداديابي با تعاملي كه بين وزارت 
ورزش و و اين نهادها بايد ايجاد شود، مي توان موفقيت هاي آينده ورزش ايران 
در ميادين بين المللي را تضمين كرد، مسئله اي كه عالوه بر پشتوانه سازي، 
با كشاندن نسل جوان به س��مت ورزش مي تواند در بخش اجتماعي هم از 

انحرافاتي كه ممكن است دامن اين نسل را بگيرد، جلوگيري كند. 
با اين حال موضوعي كه در اين همكاري هاي مشترك بايد مورد توجه قرار 
بگيرد، عدم دخالت دادن نگاه هاي سياس��ي و جناحي است، موضوعي كه 
در دولت هاي مختلف بروز آن سبب شده تا ورزش نتواند از تمام ظرفيت و 
پتانسيلي كه دارد، براي موفقيت استفاده كند. به همين خاطر بديهي است 
وزارت ورزش در كنار ديگر نهادها مانند آم��وزش و پرورش، وازرت علوم و 
نيروهاي مسلح بايد فارغ از اختالف هايي كه در خط و مشي هاي سياسي 
ممكن است داشته باشد، با هدف خدمت به ورزش وارد صحنه شوند و با تعامل 

و همفكري، ورزش كشور را به سمت موفقيت هاي بيشتر رهنمون كنند. 

رقابت هاي كشتي فرنگي قهرماني جهان در حالي 
از امروز در پاريس آغاز مي شود كه تيم متحول شده 
ايران براي قرار گرفتن در جمع تيم هاي برتر كاري 
سخت پيش رو دارد، هرچند كه ش�اگردان جوان و 
اميدوار علي اشكاني اينقدر توانمند هستند كه بتوانند 
دنياي كش�تي را با درخش�ش خود متعجب كنند.
هرچند طي س��ال هاي گذش��ته اوضاع آنچنان 
كه بايد و ش��ايد بر وفق فرنگي كاران ايران نبود، 
اما حاال اش��كاني تيمي را جم��ع و جور كرده كه 
مي تواند خاطره سال هاي نه چندان دور را برايمان 
زنده كند، تيمي كه مي تواند يادآور تيم قهرمان 

مسابقات سال 2014 تاشكند باشد.
البته نبايد فراموش كرد كه بسياري از كشتي گيران 
حاضر در پاريس به رغم داش��تن س��وابق زياد در 
رقابت هاي بين المللي، براي اولين بار است كه در 
مسابقات قهرماني جهان شركت مي كنند و ناگفته 
پيداست كه شرايط اين رقابت ها متفاوت تر از ساير 

تورنمنت هايي است كه آنها تجربه كرده اند.
با تمام اي��ن اوصاف وجود كش��تي گيراني مانند 
سعيد عبدولي، يوسف قادريان و سعيد مصطفي 
صال��ح زاده مي تواند ب��رگ برنده اش��كاني براي 
كسب نتيجه مطلوب تلقي شود. نگاهي گذرا به 
كشتي گيران حاضر در فرانس��ه مؤيد اين است 
كه بايد در انتظار ارائه كشتي هاي خوب و نتايج 
در خور توجه باشيم، هرچند نتيجه اي كه توقع 
مي رود به دست نيايد نيز نبايد چوب انتقادات را 

برداشت و بر سر تيم پرانگيزه فرنگي كوبيد.
    

در وزن 59 كيلوگرم س��ال ها ع��ادت به حضور 
بزرگاني چون حميد سوريان كرده بوديم، اما حاال 
جوان جوياي نامي به نام مهرداد مرداني دوبنده 
تيم ملي را به تن دارد، جواني كه هرچند عنوان 
قهرماني آسيا را يدك مي كشد، اما خودش خوب 
مي داند ميدان جهاني، ميدان متفاوتي است. او اين 

فرصت را دارد تا با نش��ان دادن توانمندي هايش 
ثابت كند جانشيني مناسب براي بزرگان اين وزن 
است و با 25 سال سن مي تواند چند سال خيال 

همه را بابت اين وزن راحت كند.
    

به جرئت مي ت��وان گفت گمنام��ي محمدمراد 
الياس��ي در وزن 66 كيلوگرم برگ برنده او براي 
روياروي��ي با رقباي جهاني اس��ت، هرچند كه او 
در چند سال گذش��ته ناكامي هاي زيادي داشته 
و براي موفقيت در اين وزن برناتك كبيساپف را 
رودررو دارد، اما مي تواند با استفاده از تجربياتش 

حرف هاي زيادي براي گفتن داشته باشد.
    

در 71 كيلوگرم هم اوضاع بي شباهت به 66 كيلو 
نيست و محمدعلي گرايي به طور كامل در محاصره 
مدعيان بزرگ اي��ن وزن از مجارس��تان، آلمان و 
گرجس��تان قرار دارد. البته گرايي نيز كشتي گير 

صاحب عنواني است و مي تواند با ارائه كشتي هاي 
خوب به ويژه در شروع كار ترس و دلهره را در دل 

رقبا ايجاد و به موفقيت دست پيدا كند.
    

سعيد عبدولي شناخته شده ترين كشتي گير ايران 
در مسابقات فرانسه به حس��اب مي آيد، ستاره اي 
پرحاش��يه كه هم مدال آوري او پرحرف و حديث 
است و هم وقتي در حقش جفا مي شود. بدون هيچ 
ترديدي او در 75 كيلوگرم امي��د اول مدال آوري 
براي تيم اشكاني است، ولي نبايد فراموش كرد كه 
اين مسئله تنها در حد حدس و گمان است، چراكه 
همه مي دانند عبدولي شرايط آرماني ندارد و تنها به 

پشتوانه عناوين قبلي اش راهي فرانسه شده است.
    

در وزن 80 كيلوگ��رم يوس��ف قادري��ان حضور 
دارد كه حاال يكي از باتجربه هاي تيم محس��وب 
مي شود. قادريان در مسابقات جهاني الس وگاس 
صاحب مدال برنز شد و حاال اين فرصت را دارد كه 
با اس��تفاده از تجربياتش در عين جواني صاحب 

گردن آويز طال شود.
    

حس��ين نوري در 85 كيلوگرم قهرمان آسياست، 
قهرماني كه مدعي است در تمام سال هاي گذشته 
حقش براي پوشيدن دوبنده تيم ملي ضايع شده و 
پشت خط مانده است. مسابقات فرانسه فرصت خوب 
و طاليي براي او محسوب مي شود تا هم حرف هاي 
خود را ثابت كند و هم اشكاني را بابت اعتماد به او 
س��رافراز كند. البته نبايد فراموش كرد كه حضور 
قهرمانان المپيك و جهان از مجارس��تان، آلمان و 
بلغارستان در وزن او كارش را بسيار سخت مي كند.

    
در وزن 98 كيلوگرم س��يدمصطفي صالحي زاده 
ديگر جوان باانگيزه و ميدان ديده تيم ملي كشتي 
فرنگ��ي حض��ور دارد. صالح��ي زاده در اين وزن 
دو، س��ه رقيب جدي از بالروس، روس��يه و نروژ 
دارد و مي تواند به راحتي باال بيايد به شرط آنكه 

كشتي هايي بدون ترس ارائه كند.
    

در نهايت شهاب قوره جيلي در 130 كيلوگرم كه 
نزديك به هفت سال است در هيچ ميداني كشتي 
نگرفته اس��ت و البته در مس��ابقات كشورهاي 
اس��المي برنز گرفت تا به لح��اظ روحي آماده تر 
شود، ولي او بايد در فرانسه از پس مدعيان بزرگ 
تركيه اي، روسي، آذربايجاني و گرجستاني برآيد، 

كاري سخت كه البته دور از دسترس نيست.
 رقابت هاي كشتي فرنگي قهرماني جهان امروز با 
برگزاري رقابت هاي وزن ه��اي 71، 75، 85 و 98 

كيلوگرم آغاز مي شود.
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88498432سرويس ورزشي

AFC برهاني شاكي جديد استقالل در
آرش برهاني، مهاجم س��ابق اس��تقالل 
جديدترين شاكي آبي پوش��ان پايتخت 
اس��ت كه گويا قصد دارد ب��راي دريافت 
مطالباتش به AFC شكايت كند و مي گويد 
كه باشگاه با روشي كه در پيش گرفته قصد 
دارد براي فرار از پرداخت مطالبتش، او را 
مقابل هواداران قرار دهد: »بيشترين طلب را از استقالل دارم، ولي تا 
امروز شكايتي نكردم، اما انگار براي گرفتن حقم بايد تصميم ديگري 
بگيرم. آقايان مطالبات پنج فصلم را نمي دهند و مي خواهند مرا مقابل 
هواداران قرار دارند اما قضاوت با خود مردم است. بارها رفتم صحبت 
كردم و هربار گفتند دوماه بعد، سه ماه بعد اما خبري نشد ولي آنها 
كه شكايت كردند، به پولشان رسيدند و مديرعامل شيك مي گويد با 

فالني تسويه كرديم. شايد من هم بايد شكايت كنم.«

روي كين به كرش: حرف از وفاداري نزن!
روي كين و ك��رش دو چه��ره فراموش 
نشدني منچستر يونايتد هستند كه هرگز 
رابطه خوبي با يكديگر نداشتند؛ چراكه 
هافبك منچستر قبل از حضور كرش در 
اين تيم براي خود امپراطوري داش��ت و 
حكمراني مي كرد، اما ب��ا ورود اين مرد 
پرتغالي متوجه پايان عصر بازيكن ساالري خود شد. كين به تازگي 
از آنكه  در خصوص يكي از درگيري هايش با كرش مي گويد: »پس 
كرش به دليل ناكامي در رئال به منچس��تر بازگشت، در يكي از 
اردوهاي پيش فصل تيم در پرتغال حرف از وفاداري زد كه گفتم 
لعنتي تو حرف از وفاداري ن��زن كه بعد از 12 ماه باش��گاه را ول 
كردي و به رئال رفتي. حاال چطور حرف از وفاداري مي زني؟ من از 

يوونتوس و بايرن پيشنهاد داشتم و نرفتم.«

پيروزي نوجوانان واليبال مقابل نايب قهرمان اروپا
تيم ملي واليبال نوجوانان ايران در نخستين ديدار خود در رقابت هاي 
قهرماني جهان كه در كشور بحرين برگزار مي شود با نتيجه سه بر دو برابر 
ايتاليا نايب قهرمان اروپا به پيروزي رسيد. محمد وكيلي، سرمربي تيم 
نوجوانان ايران پس از اين پيروزي گفت: »خوشحالم كه ايتاليا را شكست 
داديم اما اول راه هستيم و از هشت مسابقه هنوز يك بازي را برديم. البته 

بايد مواظب باشيم در مسابقات آينده غافلگير نشويم.«
------------------------------------------------------------

شاگردان سيچلو مقابل چين پيروز شدند
تيم ملي واليبال ايران در دومين مس��ابقه خود در رقابت هاي قهرماني 
اميدهاي جهان برابر چين قرار گرفت و توانست با نتيجه چهار بر صفر 
حريف خود را شكست دهد. در اين مسابقه شاگردان خوان سيچلو كه 
در بازي نخست خود مغلوب آرژانتين ش��ده بودند توانستند در چهار 
ست متوالي حريف آسيايي خود را شكس��ت دادند. سيچلو بعد از اين 
پيروزي گفت: » شكست مقابل آرژانتين درس بزرگي براي تيم ايران بود 
و خوش شانس بوديم؛ چراكه بعد از مدت زمان كمي از مسابقه نخست، 
مقابل چين به پيروزي رسيديم. من تكرار مي كنم كه اگر اين تيم به عنوان 
يك تيم بازي كند، واليبال خوبي ارائه مي كند. اين تيم شش ماه كاركرده 
است. بايد تمركز بيشتري روي سيستم جديد داشته باشيم، به طوري 

كه با چند اشتباه ممكن است بازي از دست برود.«

شيوا نوروزي

سعيد احمديان

سرشاخ سربازان جوان اشكاني با بزرگان دنيا
امروز؛آغاز كشتي فرنگي قهرماني جهان در پاريس

باند بازي در پرسپوليس وجود ندارد
پرسپوليس كه دست روي منشا گذاشت، قبل از هر چيز يك سؤال به ذهن همه رسيد. 
اينكه دو پادشاه در يك اقليم نمي گنجند و طولي نكشيد كه همين اتفاق نيز رخ داد 
و خيلي زود، بازيكن سيه چرده پرسپوليس مدعي شد كه هم تيمي هايش به او پاس 
نمي دهند. مسئله اي كه البته بوژيدار رادوشوويچ دروازه بان كروات پرسپوليس كه 
رابطه صميمانه اي با گادوين منشا، مهاجم نيجريه اي پرسپوليس دارد آن را 
كاماًل رد مي كند: »باندبازي در پرسپوليس؟! من تا به حال چنين چيزي 
نشنيده  و نديده ام. روحيه پرس��پوليس موفقيت تيمي است. ما بيشتر 
ديدارهاي خود را بردي��م و تمام بازي ها را با يك ق��درت بازي كرديم و 
هواداران به خاطر ما در تمام بازي ها حضور داشتند و بزرگترين حامي 
ما بودند. اين اصاًل حرفه اي نيست كسي به هم تيمي خود پاس ندهد و 
من مطمئن هستم در پرسپوليس چنين چيزي وجود ندارد و درباره 
منشا مي توانم بگويم، او يكي از بازيكنان با كيفيت تيم ماست كه 
در حال اثبات شايستگي هاي خود است. گادوين نياز دارد كه چند 
بازي بيشتر انجام دهد تا به سبك بازي ما برسد و همانند فصل 

قبل بهتر و بهتر از آن نيز بشود.«

دنيا حيدري
   فوتبال

كرش تماشاگر بازي آزمون شد
كارلوس كرش كه هفته گذشته پس از پشت سر گذاشتن مرخصي خود 
به ايران بازگشته بود، اين بار براي انتخاب كمپ تيم ملي ايران را ترك كرد 
و راهي روسيه شد والبته ديداري با سردار آزمون داشت. كرش از فرصت 
پيش آمده قبل از بازي با كره جنوبي استفاده كرده و براي ارزيابي ورزشگاه 
و امكانات شهر كازان به اين منطقه مسافرت كرد و بازي روبين كازان و آنژي 
را نيز از نزديك ديد تا عملكرد سردار آزمون را زير نظر گرفته باشد. كرش 
همچنين بعد از پايان بازي روبين كازان و آنژي با قربان بريدف، سرمربي 
كازان ديدار كرد و نظرات او را جويان ش��د. اين در حالي است كه سردار 
آزمون به دليل دو اخطاره شدن ديدار با كره جنوبي را از دست داده است. 

محمدرضا يزداني خرم

رئيس اسبق فدراسيون كشتي

لژيونرهاي ايراني حاضر در تيم هاي اروپايي     لژيونرها
اين هفته، باال و پايين زيادي داشتند، اما 
شايد بهترين شرايط را كريم انصاري فرد در يونان داشت. او كه طي روزهاي 
گذشته ش��ايعات زيادي در خصوص كنار گذاش��تنش از تيم به گوش 
مي رسيد، در هفته اول ليگ يونان به زدن يك گل و دادن يك پاس گل 
نقشي پررنگ در پيروزي چهاربر يك تيمش مقابل الريسا داشت تا بعد از 
اين برد سرمربي المپياكوس براي اولين بار در خصوص شايعات بگويد كه 

از مهاجم ايراني تيمش راضي است و روي او حساب كرده است.
 انصاري فرد نيز در خصوص شايعات و نيمكت نشيني اش گفت كه تصميم 
گرفتن در خصوص بازي كردن او به مربي ارتباط دارد و حتي اگر يك دقيقه 
هم به ميدان برود با تمام وجود در اختيار تيم است و انجام وظيفه مي كند. 
عليرضا جهانبخش با آلكمار و رامين رضاييان نيز با اوستنده در هلند و بلژيك 
برابر حريفان خود قرار گرفتند. آلكمار در حضور 90 دقيقه اي جهانبخش 
با دو گل دن هاگ را در خانه شكست داد تا در پايان هفته دوم، سه امتياز 
به دست آورد. رضاييان اما با اوستنده در هفته چهارم ليگ بلژيك شكست 

خورد تا روند ناكامي هايش ادامه داشته و همچنان قعرنشين باشد.  رضاييان 
كه بعد از رفع مصدوميت به تركيب اصلي تيم بازگشته از ابتدا در تركيب 
بود. اين ديدار با شكست دو بر يك اوستنده برابر ايوپن به پايان رسيد.  كاوه 
رضايي اما جايگاهش را در تيمي كه با چهار برد پياپي صدرنشين است 
تثبيت كرده است. تيم مهدي بيات غوغا كرده و گل شارلوا به گنك، روي 
اوت بلند كاوه رضايي كه 88 دقيقه بازي كرد به ثمر رسيد.  در روسيه اما 
در شبي كه كرش تماشاگر ويژه ديدار روبين كازان بود،  سردار آزمون روي 
نيمكت بود و نيمه دوم به ميدان رفت كه البته پايش نيز به گلزني باز نشد. 
رضا قوچان نژاد هم البته اين هفته به طور كامل براي تيمش بازي كرد، 
اما ديدار هيرنفين مقابل هراكلس با تساوي يك- يك به پايان رسيد.  در 
انگليس نيز هفته سوم ليگ يك با سومين برد پيتربورو همراه بود كه رايان 
تفضلي نيز در اين ديدار حضوري 90 دقيقه اي داش��ت. در سوئد، تيم ته 
جدولي مالمو بهترين تيم اسكانديناوي  سه بريك پيروز شد كه مهارهاي 
حقيقي ديدني بود. او اگر چه يك پنالتي خورد اما يك پاس گل هم داد. 

ضمن اينكه تشخيص درستي نيز در جهت پنالتي داشت. 

انصاري فرد روي بورس!
هفته متفاوت لژيونرهاي ايراني

فريدون حسن
   كشتي

تمجيد رسانه هاي عربستان از طارمي
يكي از حساس ترين ديدارهاي دور رفت مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا بدون 

شك مصاف پرسپوليس و االهلي عربستان، در عمان است. ديداري كه سه شنبه برگزار 
مي شود و توييتر ليگ قهرمانان در آستانه برگزاري آن به مقايسه آماري بازيكنان دو 
تيم پرداخته است. بررسي كه نتيجه آن نشان مي دهد از نظر AFC پرسپوليس نفر به 
نفر از االهلي عربستان بهتر است! تيمي كه بدون شك از لحاظ هزينه اي با پرسپوليس 

قابل قياس نيس��ت. با اين وجود عالوه بر توييتر كنفدراسيون فوتبال آسيا، 
روزنامه هاي عربستاني نيز اين روزها نماينده سرخپوش ايراني را زير ذره بين 
قرار داده اند. به طوريكه در همين راس��تا،  الرياضيه، يكي از روزنامه هاي 
عربستاني نيز قبل از مصاف حس��اس االهلي با نماينده سرخپوش ايران 
به ستايش دو بازيكن پرس��پوليس پرداخته و آنها را زوجي هماهنگ و 

خطرناك توصيف مي كند كه دست كم گرفتن آنها مي تواند هر حريفي 
را به دردسر بيندازد: » اميري و طارمي از هماهنگي بااليي برخوردار 

هستند. آنها چه در ليگ قهرمانان آسيا و چه در ليگ ايران خوش 
درخشيده اند و توانايي هجومي بااليي دارند. طارمي شش گل 

به ثمر رسانده و اين نشان از عملكرد خوب او مي دهد.«


