
رفتارهاي تأسف باري كه تمامي ندارد
از پاداش يك سكه اي تا بدرقه با پاوربانك

اتفاقات ناخوش�ايند مراسم برترين هاي فوتس�ال هنوز به دست 
فراموشي سپرده نشده بود كه مسئوالن در مراسم بدرقه تيم هاي 
ملي فوتسال بانوان و آقايان ايران براي حضور در بازي هاي داخل 

سالن آسيا بار ديگر گل كاشتند!
ابهامات و سؤال هاي بي پاسخ مراسم برترين هاي فوتسال و پرداخت تنها 
يك سكه به عنوان پاداش در حالي به قوت خود باقي است كه ملي پوشان 
فوتسال بانوان و آقايان با پكيجي شامل تنها يك پاوربانك، يك قاب عكس 
و يك پرچم ايران از سوي مسئوالن بدرقه مي شوند. بدرقه اي كه نه تنها در 
شأن تيم سوم جهان كه بهترين عنوان تيمي را براي ورزش ايران كسب 

كرده نيست، بلكه بسيار هم تأسف انگيز است!
  عادت تكراري

اين براي نخستين بار نيست كه جوايز اهدايي مسئوالن ورزشي ايران همه 
را متعجب مي كند. ورزشي كه سابقه دادن سس به برترين هاي داوري را 
در كارنامه دارد و تيم ملي اميد را با اهداي هندزفري، فلش مموري و چراغ 
قوه راهي مي كند، بايد هم تنها يك سكه به عنوان پاداش به بهترين هاي 
فوتسالش بدهد و آنها را به رغم افتخارات فراواني كه به دست آورده اند، با دادن 
يك قاب عكس، يك پرچم و يك پاوربانك آماده رفتن به مسابقات داخل 
سالن آسيا كند! آن هم در حالي كه تيم ملي مردان ايران قهرمان هميشگي 
آسياست و بانوان فوتسال هم طي سال هاي گذشته پيشرفت قابل توجهي 
كرده اند و بدون شك شايسته تقديري قابل توجه هستند، اما به نظر مي رسد 
اين نوع بدرقه يا تقدير از برخي رشته هاي ورزشي براي آقايان به يك عادت 

تكراري تبديل شده است، عادتي كه نيازي به توضيح زشتي آن نيست!
  توان ما همين است

ساكت اما در توجيه آنچه كه به عنوان پاداش به فوتساليست ها پرداخت شده، 
مي گويد: »به هر حال آنچه در توان فدراسيون بود، پرداخت كرديم. در جشن 
برترين هاي فوتبال آن سكه هم پرداخت نشد. امروز همه سازمان ها از جمله 
كارمندان سازمان صداوسيما چند ماهي است كه حقوق نگرفته اند.« كفاشيان 
هم كه البته عادت به دادن پاسخي قانع كننده ندارد، جوابي بهتر از ساكت 
نمي دهد: »هنوز توانمندي مالي خوبي پيدا نكرديم. اميدواريم اسپانسرهاي 
خوبي پيدا كنيم و از لحاظ مالي به شرايط بهتري برسيم. بيش از 80 درصد 
فوتسال توسط بخش خصوصي اداره مي شود، بايد به آنها نيز به نوعي دلگرمي 
بدهيم. نمي توان بهترين ها را با مسائل مالي مقايسه كرد. اگر اسماعيل پور 

بهترين بازيكن جهان است، نمي توان او را با 100 يا 200 سكه سنجيد.«
  شأن فوتسال نيست

ناظم الشريعه، سرمربي تيم فوتسال ايران همانند بسياري از اين شرايط به 
شدت گله داشت: »گاليه هاي زيادي از هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال دارم. 
به سالگرد كسب عنوان سومي جهان رس��يديم، اما هنوز پاداش بازيكنان 
پرداخت نشده، شأن و شخصيت بازيكنان بس��يار فراتر از اين است كه آنها 
را يك سال براي دادن پاداشي ناچيز منتظر بگذاريم. گفتن بعضي حرف ها 
ريا نيست، ملي پوشان يك سال پيش مبلغي به اندازه پاداشي كه قرار بود از 
فدراسيون دريافت كنند به خيريه اي در مشهد بخشيدند و اين پاداش برايشان 
بسيار ناچيز است. اين رفتارها زيبنده تيم ملي ايران نيست. نمي خواستم اين 
حرف ها را بزنم و كام مردم را تلخ كنم، اما باور كنيد شأن بازيكنان اين نيست.« 
البته كفاشيان مدعي شده طي صحبت هايي كه با تاج داشته، قرار است اين 
پاداش به زودي پرداخت شود، اما او پيشتر هم چنين قول هايي داده بود كه 

عملي نشد، حاال بايد ديد اين بار وعده اي كه داده، عملي مي شود يا خير.
  سكه پاداش را بايد قاب كرد

حسين شمس، سرمربي سابق تيم ملي كه چندي پيش فوتسال ايران را 
ورشكسته خوانده بود در خصوص دو مراسم برگزار شده فوتسال گفت: 
»برگزاري مراسم بدرقه قبل از اعزام تيم هاي ملي فوتسال آقايان و بانوان 
ايران به رقابت هاي داخل سالن تركمنستان اقدام خوبي است. خصوصاً كه 
تيم هاي فوتسال دختران و پسران، تنها تيم اعزامي فدراسيون فوتبال به 
مسابقات داخل سالن آسيا هستند. بازيكنان هم به خوبي آماده شده اند و 
مطمئناً نتيجه مي گيرند و اين را مي دانيم كه همه آسيا به فوتسال ايران 
احترام مي گذارند، اما رفتار خود ماس��ت كه درست نيست. مثل مراسم 
برترين هاي فوتسال كه همه مي دانند آقايان دور هم نشسته اند و جوايز را 
تقسيم مي كنند. آن يك سكه را هم كه به عنوان پاداش دادند بچه ها نبايد 
خرج كنند، بلكه بايد قاب كنند تا براي نوه ها و نتيجه هاي آنها بماند. از دست 
اين كميته فوتسال چنين چيزي چكيده است كه بايد غنيمت شمرد و اين 

يك سكه بايد مانند زير خاكي نگهداري شود!«

ورزش قهرماني بدون ورزش دانش آموزي 
بي پشتوانه مي ماند

ورزش دانش آموزي كه متوقف شود، كشتي 
ورزش قهرماني در رشته هاي مختلف بدون 
پش��توانه خواهد ماند. تمام تالش آموزش 
اين اس��ت كه فعاليت هاي خوبي با ورزش 
دانش آموزي در بخش پايه داش��ته باشد و 
از موازي كاري دوري كند. يكي از مهم ترين 
بخش ها فع��ال و مجهز ك��ردن آموزش و 
پ��رورش در امر اس��تعداديابي و تزريق آن 
به ورزش كش��ور اس��ت. به دنب��ال نظام 
استعداديابي و غربالگري در مدارس براي 
تزريق دانش آموزان به كانون هاي ورزشي، باشگاه ها و تيم ملي در آينده 
هستيم. امروز ديگر دغدغه  عدم توجه به ورزش پايه را در مدارس نداريم، 
البته هنوز مشكالت زيادي وجود دارد، اما با همه اين مشكالت بايد مسير 
درستي طراحي كرد. طي دو، سه سال گذشته نشاط در مدارس بيشتر شده 
و 3 دهم درصد چاقي و اضافه وزن پسران كاهش يافته، در دختران نيز شاهد 
اين روند هستيم. با 13 ميليون دانش آموز و 30 هزار معلم شاخص خوب، 
روند رو به رشدي در ورزش دانش آموزي داشتيم. عالوه بر آن، امسال800 
طرح عمراني كليد خورده كه سعي داريم 1۵0 طرح را در فضاي ورزشي با 
حمايت دولت و مجلس افتتاح كنيم و در نظر داريم تمام سالن هاي ورزشي 
را داخل مدارس بسازيم و همانند ساير دروس كالسي نيز متناسب با تربيت 
 بدني اختصاص دهيم. امروز كانون هاي متعددي در رشته هاي المپيكي به 
ويژه  در كشتي و وزنه برداري داريم و سعي مي كنيم با افزايش اين كانون ها 
ورزشكاران خوبي را در اين رش��ته ها غربالگري و وارد حوزه ورزش كنيم. 
مسابقات آموزش و پرورش در سال نخست فعاليت با پنج رشته در بخش 
دختران و پسران كار خود را آغاز كرد، اما اكنون به 68 رويداد ورزشي افزايش 
پيدا كرده كه اين روند خوبي براي ورزش دانش آموزي به حساب مي آيد. 
ما امروز در حقيقت تيمداري مي كنيم و با كمك وزارت ورزش و جوانان 
توانسته ايم از يك نظام يكپارچه و سنجيده غربالگري و استعداديابي ورزش 
كه ريشه آن در درون مدرسه اس��ت، برخوردار شويم و درد مزمن ورزش 

كشور را با همكاري وزارت ورزش و جوانان و به ويژه  رسانه ها مرتفع كنيم.

ركوردشكني ريو چيز ديگري بود
سيامند رحمان چند روز بعد از انتخابش به 
عنوان قوي ترين پاراوزنه بردار و پارالمپين 
جهان همچنان تأكيد دارد كه مدال طالي 
پارالمپيك ري��و و ركوردش��كني در آن 
مسابقات بزرگ ترين افتخارش محسوب 
مي شود. او مي گويد: »قطعاً كسب عنوان 
بهترين ورزشكار سال خيلي ارزشمند است، اما نه به اندازه ركوردزني 
كه در ريو داشتم، اصاًل به خاطر همين ركوردزني بود كه كانديداي 
بهترين ورزشكار سال ش��دم. ركورد 310 كيلويي كه در ريو زدم، 
تاريخي بود. با اين ركورد باعث ش��ادي دل هموطنانم ش��دم كه 
هميشه براي حمايت از من سنگ تمام گذاشته اند، بنابراين كسب 
اين موفقيت بزرگ ترين افتخارم به حس��اب مي آيد. اميدوارم در 

پارالميپك 2020 هم ركورد جديد و تاريخي ثبت كنم.«

ي�ک ش���روع 
سعيد احمديان

   گزارش
مقتدرانه در ج�ام 
قهرمان�ان قاره ها 
براي ش�اگردان كوالكوويچ با پيروزي مقابل 
ايتاليا رقم خورد تا تيم ملي واليبال كشورمان 
امروز با روحيه اي خوب در دومين بازي در اين 
مس�ابقات ب�ه مص�اف تي�م امري�كا ب�رود. 
 سالن »گايشي هال« ش��هر ناگويا ژاپن از ديروز 
ميزبان جام قهرمانان بزرگ مردان جهان است، شش 
تيم برتر واليبال دنيا به شرق دور آمده اند تا نمايشگر 
رقابت هاي مهيج و جذابي براي رسيدن به سكوي 
قهرماني باشند. اين رقابت ها ديروز با سه بازي آغاز 

شد تا تنور اين رقابت ها از همان روز اول داغ شود. 
   اولين برد پس از 4 سال

واليباليست هاي كشورمان پس از ناكامي در ليگ 
جهاني، در جام قهرمانان ب��زرگ قاره ها به دنبال 
جبران هستند، رقابت هايي كه از ديروز آغاز شد و 
آنها در اولين مسابقه پيش از ظهر ديروز مقابل ايتاليا 
به ميدان رفتند تا هواداران يك ظهر تمام واليبالي 

را تجربه كنند. برخالف ليگ جهاني كه شاگردان 
كوالكوويچ نمايشي نااميدكننده داشتند، ديروز و 
در نخستين مسابقه سرحال تر و بهتر از بازي هاي 
روزهاي ابتدايي ش��ان با هدايت كوال ظاهر شدند 
و با عملكرد خيره كننده  ش��ان در دفاع و سرويس 
توانستند ايتاليا را شكست دهند و با يك پيروزي 
شيرين، جام قهرمانان بزرگ قاره ها را آغاز كنند. 
در اين مس��ابقه، تيم ايران در ست هاي اول، سوم 
و پنجم به ترتيب با امتيازه��اي 2۵ بر 19، 28 بر 
26 و 1۵ بر 11 به پيروزي رس��يد و در ست هاي 
دوم و چهارم اين مس��ابقه 2۵ ب��ر 23 و 31 بر 29 
مغلوب ايتاليا شد تا در نهايت در نخستين گام جام 
قهرمانان مردان جهان، شاگردان كوالكوويچ در اين 

بازي ماراتن گونه 3 بر2 فاتح ميدان باشند. 
اين اولين پيروزي ايران براب��ر ايتاليا پس از چهار 
سال است. تيم واليبال كش��ورمان آخرين بار در 
قهرماني جهان 2014 توانس��ته بود اين تيم را 3 
بر يك شكس��ت دهد و پس از آن در چهار س��ال 
و چهار مس��ابقه متوالي در ليگ جهاني 2016 و 

2017، جام جهاني 201۵ و المپيك 2016 برابر 
اين تيم 3 بر صفر بازنده ش��ده بود. جام قهرمانان 
بزرگ قاره ها 2017 پايان طلسم ايتاليا بود، چراكه 
شاگردان كوالكوويچ توانستند پيروزي مقابل ايتاليا، 

نايب قهرمان المپيك ريو را جشن بگيرند. 
   پيروزي با استفاده از اشتباهات حريف

آناليز عملك��رد تيم مل��ي واليبال كش��ورمان در 
بازي مقابل ايتاليا نش��ان مي دهد كه ش��اگردان 
كوال توانستند با اس��تفاده از توپ هاي برگشتي و 
اشتباهات الجوردي ها پيروز ميدان باشند. شاگردان 
كوالكوويچ در اين بازي 67 امتياز با اسپك، هشت 
امتياز با دفاع روي تور، س��ه امتياز با سرويس و 42 
امتياز با اشتباهات حريف به دست آوردند، در حالي 
كه ايتاليا 67 امتياز با اسپك، 1۵ امتياز با دفاع روي 
تور، هشت امتياز با سرويس و 22 امتياز با اشتباهات 
حريف كس��ب كرد. با بررس��ي اين آمار مشخص 
مي شود كه ايران فقط در زمينه استفاده از اشتباهات 
حريف براي كسب امتياز، شرايط بهتري نسبت به 

حريف قدرتمند خود داشته است. 

   كوالكوويچ: اولين شگفتي بود
كوالكوويچ پس از پيروزي مقاب��ل ايتاليا معتقد 
اس��ت كه ش��اگردانش بهتر از ليگ جهاني ظاهر 
ش��ده اند: »ما در ليگ جهاني در چنين سطحي 
بازي نكرديم، اما در اين ديدار هر ست بسيار نزديك 
دنبال شد. ايتاليايي ها اشتباهات زيادي داشتند و 
ريسك بااليي انجام دادند، هرچند ايتاليا بيشتر از 
ايران موفق به دفاع روي تور شد، اما در مقابل ايران 
در دريافت و تبديل توپ ها به امتياز از پشت خط 
فوق العاده ظاهر شد.« سرمربي تيم ملي واليبال 
وعده مي دهد كه سورپرايزهاي شاگردانش ادامه 
خواهد داشت: »ما با اميد و آرزوهاي بسياري پا به 
اين تورنمنت گذاشته ايم و به دنبال خلق شگفتي در 
برابر تيم هاي قدرتمندتر از خود در جهان هستيم. 
امروز اولين شگفتي را خلق كرديم و اين فرصت را 
داريم تا در برابر برزيل، امريكا، فرانسه و ژاپن هم به 
برتري دس��ت يابيم. ما هر روز مي توانيم با كسب 

پيروزي يك سورپرايز داشته باشيم.«
جيانلورنزو بلنجيني، سرمربي ايتاليا تيم كشورمان 
را شايسته اين پيروزي عنوان كرد: »به طور قطع 
ايران شايسته اين پيروزي بود. انعطاف خوبي در 
زمين نداشتيم و خوب هم بازي نكرديم، اما در ست 
چهارم خوب بازي كرديم و اميدوار بوديم كه بتوانيم 
در ست پنجم پيروز شويم، اما نتوانستيم بازي را 
ببريم و خيلي ناراحتيم.« سيمونه بوتي، كاپيتان 
تيم ملي ايتاليا هم گفت: »در ظاهر س��طح بازي 
دو تيم ايران و ايتاليا يكسان بود، اما تفاوت اصلي 
در دفاع و سرويس بود كه ايران بهتر از ايتاليا كار 
كرد. متأسفم، مي توانستيم از هزاران راه ديگر براي 
پيروزي استفاده كنيم، اما ايران واقعاً خوب بازي 

كرد. اين پيروزي را به آنها تبريك مي گويم.«
   امروز ديدار با امريكا

شاگردان كوالكوويچ امروز در دومين بازي خود از 
ساعت 11:10 مقابل امريكا قرار مي گيرند. آخرين 
رويارويي ايران با دارن��ده مدال برنز المپيك ريو به 
خرداد امسال و در رقابت هاي ليگ جهاني برمي گردد 
كه واليباليس��ت هاي ايالت متحده توانستند تيم 
كش��ورمان را در سه س��ت متوالي شكست دهند. 
امريكا ديروز توانست ژاپن را از پيش رو بردارد و آنها 
هم مانند ملي پوش��ان ايران، جام قهرمانان بزرگ 
قاره ها را با برد ش��روع كرده اند. در ديگر بازي هاي 
امروز برزيل كه ديروز توانست در سه ست متوالي 
فرانسه را شكست دهد با ايتاليا بازي مي كند و فرانسه 

هم با ژاپن روبه رو خواهد شد.

فوتبال هنوز بچه سرراهي است
»طفل سرراهي« بهترين توصيفي است كه مي توان از حال و روز فوتسال 
ايران داشت. رشته اي كه آقاي آسياست و روي سكوي سوم جام جهاني 
ايستاده، اما در نهايت با يك سكه طال از آنها تجليل و يك پاوربانك نيز براي 
باال بردن روحيه شان در رقابت هاي داخل سالن قاره كهن به آنها اهدا شد!

قصه نتايج درخش��ان و البته مظلوميت هاي فوتس��ال بر كسي پوشيده 
نيست، مربوط به امسال و پارسال هم نمي شود. مدت هاست كه تيم ملي 
فوتسال، هم مردان و هم زنان، پس از اعزام به تورنمنت هاي معتبر دست 
پر به كشورمان بازمي گردند. قهرماني آسيا، سومي جام جهاني و همچنين 
درخش��ش بانوان فوتساليس��ت محجبه ايراني زبانزد خاص و عام است، 
اما گويا اين شهرت تنها براي رقبا مهم است و مسئوالن وطني كمترين 
توجهي به اين رشته نشان نمي دهند كه اگر اين گونه نبود با گذشت يك 
سال از موفقيت در جام جهاني كلمبيا پاداش اين رقابت ها پرداخت شده 
بود و ملي پوشان از اين همه بي احترامي گاليه نداشتند. فوتسال ايران زير 
نظر فدراسيون فوتبال اس��ت و با توجه به بودجه كالن اين فدراسيون و 
همچنين هزينه هاي هنگفتي كه صرف فوتبال مي شود، رسيدگي به اوضاع 
نابسامان فوتسال انتظار بحقي است. رشته اي كه نتايج خوبي كسب كرده 
و توانايي هايش را به اثبات رس��انده در تأمين حداقل امكانات و انتظارات 
ناتوان است. مايه شرمساري است كه بانوي ملي پوش اين رشته پيش از 
اعزام به رقابت هاي داخل سالن آسيا استاندارد شدن كفپوش سالني كه 
در آن تمرين مي كنند را يكي از حسرت هاي بزرگ خود و هم تيمي هايش 
بخواند. متأسفانه بي توجهي به فوتسال و ناديده گرفتن نيازها و انتظارات 
ورزشكاران آن به همين جا ختم نمي شود. در مراسمي كه به عنوان مراسم 
تقدير از برترين هاي ليگ فوتسال برگزار شد به پاس تجليل از ملي پوشان 
زحمتكش اين رشته، يك سكه طال به هر يك از آنها تعلق گرفت! پاداشي 
كه با انتقادهاي زيادي همراه بود و مهدي تاج نيز اساساً پرداخت تنها يك 
سكه را تكذيب كرد. رئيس فدراسيون در حالي حرف از پاداش 10 ميليون 
توماني زده كه هيچ اشاره اي به تأخير يك ساله در پرداخت پاداش سومي 
جام جهاني نكرده است. از آن بدتر و دردناک تر اينكه در مراسم ديگري كه 
براي بدرقه ملي پوشان اعزامي به تركمنستان برگزار شد، بسته هايي در 
جهت باال بردن انگيزه به هر يك از م��ردان و زنان ملي پوش تعلق گرفت؛ 
پاوربانك! هديه اي ك��ه نه ارزش معنوي دارد و نه م��ادي. البته اين اولين 
شاهكار فدراسيون فوتبال نبوده و قطعاً هم آخرين آن نخواهد بود. پيش 
از اين صابون بذل و بخشش هاي اشرافي به تن تيم اميد خورده بود؛ به نظر 
مي رسد فلش مموري، پاوربانك و هندزفري از نظر مسئوالن فدراسيون 
هدايايي اشرافي، لوكس و از همه مهم تر روحيه بخش تلقي مي شوند. در 
حالي كه مي توان حدس زد ملي پوشان پس از باز كردن اين بسته ها و ديدن 
پاوربانك معروف چه احساسي داشته اند. اميدواريم به تنها سؤال ما پاسخ 
داده شود؛ آقايان مدير و مسئول با چه تفكري اين هدايا را براي ملي پوشان 
فوتسال تهيه كرده اند؟ فوتساليست هاي ايراني با همه كاستي ها ساخته اند 
و با پشت سر گذاشتن كمبودهاي فراوان قله هاي افتخار را طي كرده اند، 
آن هم در شرايطي كه حريفان آسيايي و جهاني امكاناتي كامالً حرفه اي در 
اختيار دارند و مديرانشان برخالف ما حسابي هواي فوتساليست هايشان را 
دارند. گويا فدراسيون فوتبال تالش مي كند همه كم كاري هاي خود را در 
بحث اقتصاد مقاومتي در فوتسال و با دادن هديه هاي بي ارزش، پايين آوردن 
شأن فوتسال و همچنين پرداخت نكردن پاداش جام جهاني جبران كند. به 
هيچ وجه نمي توان پذيرفت فدراسيوني كه با اعتراض هماهنگ شاگردان 
كرش از وزارت ورزش كمك 2 ميلي��اردي دريافت كرده، قادر به برطرف 
كردن كمبودهاي فوتسال نيست. اينجاست كه فوتسالي ها هم مجبورند 
براي انتقاد از وضعيت موجود شرايط خود را با فوتبال مقايسه كنند و از اين 
همه تبعيض گاليه داشته باشند. قطعاً ارزش و اعتبار تيم سوم جهان بيش 
از يك سكه طالست و حتي 10 ميليون توماني كه رئيس فدراسيون ادعا 
كرده نيز برايشان كم است. تيم ملي فوتسال باز هم به رقابتي آسيايي مي رود 
و مطمئن باشيد دوباره قدرتش را به رخ حريفان مي كشد و آن زمان است كه 
بايد منتظر مصاحبه هاي آقايان و صحبت هايشان از مديريت حرفه اي باشيم! 
حتماً وعده اي جديد هم به وعده هايشان اضافه مي شود و فوتساليست ها باز 

هم بايد منتظر آينده نامعلوم عملي شدن وعده ها باقي بمانند.
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  چـهـره ها 

88498432سرويس ورزشي

خواستند جاسوسي كنم، قبول نكردم
س��عيد ماليي، ملي پوش ج��ودوي ايران 
در مس��ابقات جهان��ي در حال��ي صاحب 
گردن آويز برنز شد كه اين رشته 10 سال 
در حسرت به دس��ت آوردن مدال جهاني 
مي سوخت. ماليي حاال به فكر المپيك است 
و مي خواهد در بزرگ ترين آوردگاه ورزش 
جهان نيز خوش بدرخشد. با اين حال او هنوز از فدارسيون گذشته 
ناالن است. ماليي مي گويد: »شرايط فدراسيون گذشته واقعاً بد بود و 
به يقين مي گويم آن سيستم مديريتي صددرصد نمي خواست موفقيت 
ما را ببيند. يكي از افرادي كه در فدراسيون بود از خود من خواست در 
خصوص ورزشكاران و هر اتفاقي كه در اردوها مي افتد او را مطلع كنم، 
اما وجدانم اجازه نداد اين كار را انجام دهم، همين موضوع هم باعث شد 

روابط مان خراب و اوضاع تيم براي المپيك به هم بريزد.«

راضي به پيوند ملت ايران و سوريه نيستند
حاشيه هاي بازي ايران و سوريه كم نبود، 
هرچند سوري ها و تماشاگرانشان چه در 
طول بازي و چه بع��د از آن كارهايي انجام 
دادند كه دل هواداران ايران را سوزاند، اما در 
اين بين برخي هم پيدا شدند تا از اين آب 
گل آلود ماهي بگيرند. نمونه اش هم انتشار 
خبر شكايت فدراسيون فوتبال سوريه عليه فدراسيون فوتبال ايران 
بود، خبري كه از سوي هر دو طرف تكذيب شد. محمدرضا ساكت، 
دبيركل فدراس��يون فوتبال در اين خص��وص مي گويد: »طرح اين 
موضوعات زاييده تفكراتي است كه راضي به پيوند دو ملت نيستند. اين 
موضوع صحت ندارد. بايد متوجه باشيم كه فوتبال كري خواني هاي 
خاص خودش را دارد كه تأثيري در روابط دوستانه كشورها با هم ندارد، 

بلكه باعث پديد آمدن دوستي هاي بيشتر مي شود.«

 كميل قاسمي عضو كميسيون ورزشكاران 
اتحاديه جهاني  كشتي شد

اتحاديه جهاني كش��تي، هفت عضو جديد كميس��يون ورزشكاران را 
مشخص كرد. اودونايو آدكورويه از نيجريه، جردن باروز از امريكا، كميل 
قاسمي از ايران، آرسن جولفاالكيان از ارمنستان، ملونين نومونوي از 
فرانسه، صوفيا متس��ون از سوئد و س��ون يانان از چين اعضاي جديد 
كميسيون ورزشكاران اتحاديه جهاني كشتي هستند. اين كميسيون از 

سال 2013 براي حمايت از كشتي گيران جهان شكل گرفته است. 
------------------------------------------------------------

 همكاري وزارت ورزش و ستاد نيروهاي مسلح  
براي كيفي سازي خدمت سربازي

به نظر مي رسد با جلس��ات مش��ترک وزارت ورزش و ستاد كل نيروهاي 
مسلح،  خبرهاي خوشي براي سربازان ورزشكار در راه است و آنها  بر خالف 
قبل مي توانند با خيال راحت هم به ورزش قهرماني برس��ند و هم خدمت 
سربازي شان را پش��ت س��ر بگذارند. در همين زمينه  مسعود سلطاني فر 
در جلسه اي در ستاد كل نيروهاي مس��لح با سرلشكر باقري در خصوص 
كيفي سازي خدمت سربازي گفت وگو كرد. وزير ورزش و جوانان با اشاره 
به اين جلسه گفت: »جلسه بسيار خوب و كاربردي با موضوع كيفي سازي 
و افزايش  مهارت هاي فردي سربازان وظيفه در محل ستاد كل و با حضور 
نهادهاي ذي ربط برگزار شد  .  مطابق نظر رهبر معظم انقالب فرمانده كل 
قوا، اين وزارتخانه در سراسر كشور، آمادگي كامل  براي همكاري در جهت 
مهارت آموزي سربازان وظيفه در امور فني ورزش نظير مربيگري و داوري، 
حتي در سطوح ملي  و بين المللي را دارد . قطعاً ورزش با جذابيت هايي كه دارد 
به خوبي مي  تواند در بين سربازان عالقه مندي براي فراگيري مهارت هاي 

تخصصي مربيگري و داوري را در رشته هاي مختلف ورزشي ايجاد كند.«

دنيا حيدري

كوالكوويچ: اين تازه شروع كارمان بود!
پيروزي شيرين مقابل ايتاليا نايب قهرمان المپيک در شروع جام قهرمانان بزرگ مردان واليبال جهان

شيوا نوروزي

منتظر ديدن كاپ جام جهاني نباشيد!
كاپ جام جهاني 2018 همچون ادوار گذشته به كشورهاي مختلف جهان برده 
مي شود تا فوتبال دوستان در سراسر دنيا آن را از نزديك نظاره كنند. هواداران 
فوتبال در ايران كه تصور مي كردند با ميزباني روسيه كاپ رقابت ها به كشورمان 
بيايد، اما در عين ناباوري كوكاكوال شركت امريكايي اسپانسر جام، نام ايران 
دومين تيم صعود كرده به اين رقابت ها را از بين ۵0 كشور حذف كرد! به زودي 
سفر 9ماهه كاپ 2018 از كشور تايلند آغاز مي شود. به نظر مي رسد تفكرات 
مديران كوكاكوال در حذف نام ايران دخيل بوده؛ الئوس، تونگا، پاپوآ گينه نو و 
برونئي كاپ را از نزديك مي بينند، در عوض مردم كشورمان نيز منتظر مي مانند 

تا به جاي ديدن كاپ، از بازي يوزپلنگ هاي ايراني در جام جهاني لذت ببرند.

مهرزاد حميدي

معاون تندرستي و سالمت 
وزارت آموزش و پرورش

نزديك به شش س��ال از زمان حضور     فوتبال
كارلوس كرش به عنوان سرمربي تيم 
ملي فوتبال ايران در كشورمان مي گذرد.  شش سالي كه توأم با موفقيت 
و پيروزي هاي دلچسب بوده، شش سالي كه حاصل آن حضور در دو جام 
جهاني پياپي است. سال هايي كه فوتبال ايران را به عنوان تيم اول قاره 
كهن معرفي كرده، اما كارنامه كرش فقط مربوط به فوتبال ايران نيست. 
او سابقه حضور در تيم ملي پرتغال، رئال مادريد و آفريقاي جنوبي را نيز 
دارد، ولي حضور در منچستريونايتد و همكاري با سرآلكس فرگوسن 
بزرگ چيزي است كه كرش هميشه به آن مي بالد و البته نبايد از نقش 
تأثيرگذارش در موفقيت هاي آن دوره ش��ياطين سرخ هم به سادگي 
گذش��ت. اين موضوعي اس��ت كه بس��ياري از بازيكنان آن سال هاي 
منچس��تريونايتد به آن معترف هس��تند. مايكل سيلوستره، هافبك 
فرانسوي سابق  منچس��تر يكي از همان بازيكناني اس��ت كه زير نظر 
فرگوسن و كرش موفقيت هاي زيادي به دست آورده است. او مي گويد 

نقش كرش در به دس��ت آوردن اين پيروزي ها براي منچس��تر نقشي 
كليدي بوده است: »او  نقش مهمي در رسيدن ما به اهدافمان ايفا مي كرد 
و ماهيت تاكتيكي تيم را به صورتي سازماندهي كرده بود كه شخصيت 
اروپايي منچستريونايتد دوباره شكل بگيرد و سربلند باشد.« سيلوستره 

كه اكنون به عنوان كارشناس فوتبال در وب سايت sport360 ستوني 
ثابت دارد، در ادامه يادداشت خود پيرامون تأثيرگذاري كارلوس كرش در 
موفقيت هاي منچستريونايتد اين گونه مي نويسد: »كرش كاري كرده بود 
كه منچستر دو چهره متفاوت و البته حرفه اي داشته باشد، يكي براي ليگ 
برتر و ديگري براي بازي هاي اروپايي. در آن زمان بازيكنان خوبي هم به 
تيم تزريق شده بود. رونالدو، كريك و ويديچ بازيكناني بودند كه زير دست 
فرگوسن و كرش از منچستر تيمي ساختند كه قهرمان اروپا شد، تيمي 

فراموش نشدني و تكرار نشدني.«
كرش در طول سال ها حضور در ايران، تاكنون ثابت كرده مربي كاربلدي 
است، مردي كه به رغم تمام كمبودها، فوتبال ملي ايران را سربلند كرده 
است. فراموش نكنيم كه موفقيت ها و برنامه ريزي هاي او در منچستر در 
حالي به دست مي آمد و طراحي مي شد كه كوچك ترين دغدغه اي بابت 
امكانات نداشت، اما برخالف آن دوران، او تيم ملي ايران را با انبو هي از 

مشكالت سخت افزاري و نرم افزاري به موفقيت رسانده است.

نقش كليدي كرش در موفقيت هاي منچستر در يادداشت سيلوستره

شب دوم مرحله مقدماتي ليگ قهرمانان اروپا

تاتنهام– دورتموند، جدال بزرگ انگليسي– آلماني
فريدون حسن
   فوتبال اروپا

ش��ب دوم مرحله گروهي رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا امش��ب با برگزاري ديدارهاي چهار 
گروه پاياني برگزار مي شود، هرچند كه ديدارهاي گروه هاي E، F و G در ظاهر چندان 
جذابيتي ندارد و تيم هاي كم هوادار فوتبال اروپا در آنها به مصاف هم مي روند، اما شروع 
نبرد تيم هاي گروه H كه از همان روز قرعه كشي به گروه مرگ شهرت پيدا كرد، براي 
عالقه مندان به فوتبال از حساسيت بااليي برخوردار است.  رئال مادريد، دورتموند، تاتنهام 
و آپوئل نيكوزيا در حالي از امشب بازي هاي خود را آغاز مي كنند كه تاتنهام در زمين خود 
از دورتموند پذيرايي مي كند، ديداري كه ناگفته پيداست، چقدر حساس است و چقدر 
مي تواند تعيين كننده باشد، هرچند كه بازي اول لقب بگيرد، اما هر دو تيم خوب 
مي دانند كه اگر از همين ابتدا كار را جدي نگيرند، آن وقت در روزهاي 
پاياني به مشكل برمي خورند. ضمن اينكه هم تاتنهام و هم دورتموند 
آگاهند كه رئال مادريد منتظر كوچك  ترين لغزش آنهاست. دو تيم در 
رقابت هاي فصل قبل آلمان و انگلستان تيم هاي قدرتمندي نشان دادند 
و با شايستگي جواز حضور در رقابت هاي فصل جديد ليگ قهرمانان را 
به دست آورند. بنابراين بازي امشب يك نبرد انگليسي- آلماني تمام عيار 

است كه هيچ كدام نمي خواهند دست خالي از آن خارج شوند. اما رئال مادريد در ديداري 
به مراتب آسان تر از آنچه در تاتنهام انجام مي شود در سانتياگوبرنابئو از آپوئل نيكوزياي 
قبرس پذيرايي مي كند. رئال كه در بازي هاي هفته هاي گذشته الليگا چندان سرحال 
نشان نداده، حاال اين فرصت را دارد تا با يك پيروزي آسان جبران مافات كند، هرچند كه 
هم زيدان و هم شاگردانش امشب يك چشم به حريف خود و يك چشم به بازي تاتنهام 

و دورتموند دارند. در ساير ديدارها در گروه E ليورپول در خانه ميزبان سوياست و 
ماريبور هم از اسپارتاک پذيرايي مي كند. در گروه F گوارديوال و شاگردانش در 
هلند مهمان فاينورد هستند. منچسترسيتي در رقابت هاي ليگ برتر جزيره 
چهره خوبي به نمايش گذاشته و حاال مي خواهد پازل موفقيت هايش را 
تكميل كند و س��رانجام در گروه G، اليپزيك آلمان با موناكوي فرانسه 
روبه رو مي ش��ود و پورتوي پرتغال هم ميزبان بشيكتاش تركيه است. با 
برگزاري ديدارهاي امشب، بازي هاي اول تيم ها در گروه هاي هشت گانه 
تمام مي ش��ود. بازي هاي هفته دوم رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا طي 

روزهاي چهارم و پنجم مهر ماه برگزار مي شود. 


