
پرس�پوليس ب�ا 
سعید احمدیان
    لیگ برتر

پي�روزي مقاب�ل 
پدي�ده ب�ه صدر 
جدول رده بندي ليگ برتر فوتبال صعود کرد. 
فوتبال تعطيلي بردار نيس��ت، اگ��ر تا هفته پيش 
هواداران فوتبال همه نگاهش��ان به امارات و جام 
ملت ها بود، اين هفته قط��ار ليگ برتر پس از يک 
توقف طوالني مدت دوباره به راه افتاده تا تنور فوتبال 
مانند هميشه داغ باشد و فوتبالي ها با آغاز دوباره 
ليگ و برگزاري بازي هاي هفته شانزدهم به جاي 
تيز کردن گوش هايشان به سوي همسايه جنوبي 
حاشيه خليج فارس براي شنيدن اخبار تيم ملي، 
تمام هوش و حواسشان را براي پيگيري بازي هاي 

ليگ متوجه استاديوم شهرهاي مختلف کنند. 
   پرسپوليس ترک عادت نکرد

پرسپوليس – پديده، بازي مدعيان صدرنشيني در 
هفته شانزدهم بود. دو تيمي که همراه با سپاهان 
مثلث مدعيان را در نيم فصل اول در باالي جدول 
تشکيل داده بودند. شاگردان يحيي گل محمدي 
بازي را بهتر ش��روع کردند و انگار ن��ه انگار که در 
تهران و مقابل 30 هزار هوادار پرسپوليسي که در 
يک روز غيرتعطيل به ورزشگاه آزادي آمده بودند، 
بازي مي کردند. شروع خوب پديده در دقيقه هشتم 
بازي مي توانس��ت براي آنها به باز ش��دن دروازه 
پرسپوليس هم ختم شود، اما ضربه سر منصوري 
از داخل شش��قدم را عليرضا بيرانوند دفع کرد تا 
هم غفلت مدافعان را جبران کند و هم نشان دهد 

همان دروازه بان ششدانگ و آماده جام ملت هاست. 
پرسپوليس اما در ادامه بيدار شد تا تيم مشهدي 
کم کم عقب بکشد و 25 دقيقه پاياني نيمه اول براي 
قرمزها باشد، برتري که با زدن دو گل همراه بود تا 
شاگردان برانکو مهارناپذير نش��ان دهند. ابتدا در 
دقيقه 23 خطاي مشکوک پنالتي را که داور روي 
مصلح اعالم کرد علي عليپور ب��ه گل اول تيمش 
تبديل کرد. در دقيقه 31 هم گل دوم پرسپوليس 
روي شوت زيباي سيامک نعمتي از پشت محوطه 
جريمه پس از برخورد به دست هاي فراهاني وارد 
دروازه شد تا پرس��پوليس در همان نيمه اول کار 
را تمام کند و 2 بر صفر از پديده جلو بيفتد. پديده 
در نيمه دوم به فکر جبران گل هاي خورده بود، اما 
هرچه زد به در بسته خورد تا پرسپوليس با همان 
دو گل نيمه اول مقابل حريف مشهدي  خود پيروز 

شود و با 34 امتياز به صدر جدول برسد. 
در ديگر بازي ديروز هم تراکتورس��ازي در اولين 
مسابقه اش با ليکنز بلژيکي مقتدر نشان داد و با سه 
گل نفت مسجدسليمان را شکست داد و فاصله اش 
با صدر را به پنج امتياز کاهش داد تا يکي از مدعيان 

قهرماني نشان دهد. 
   پيکان – استقالل، امروز 15:45 

در آخرين بازي هفته ش��انزدهم ليگ، استقالل 
ميزبان پيکان اس��ت. شاگردان ش��فر که قبل از 
تعطيلي نزديک به دو ماهه لي��گ روند صعودي 
داشتند، پس از تعطيالت نيم فصل با جذب چند 
بازيکن مطرح براي حضور قدرتمندانه  در ادامه ليگ 

آماده شده اند. آبي ها پس از فسخ قرارداد با نيوماير 
که نتوانستند انتظارات را برآورده کنند، چند بازيکن 
جديد به ترکيب شان اضافه کرده اند تا ديگر فراز و 

نشيب هاي گذشته را نداشته باشند. 
 اميد نورافکن پس از يک نيم فصل پرفراز و نشيب 
در ليگ بلژيک دوباره به استقالل برگشته است. 
استقالل اس��ماعيل گونکالوس بازيکن گينه اي- 
پرتغالي پاختاکور ازبکستان و گادوين منشا مهاجم 
سابق پرس��پوليس را براي تقويت خط حمله اش 
به خدمت گرفته است. آياندا پاتوسي بازيکن اهل 
آفريقاي جنوبي ديگر خريد استقالل است و آبي ها 
اميدوارند ب��ا اين خريد هاي جديدش��ان در کنار 
بازگشت داريوش ش��جاعيان به ليست استقالل 
پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدوميت، در 14 
هفته باقي مانده تا پايان ليگ يکي از مدعيان جدي 

قهرماني باشند. 
استقالل پيش از رويارويي امروز با پيکان، در پنج 
بازي اخيرش، سه برد متوالي و دو تساوي داشته 
و ش��فر با بازيکناني که در فصل نق��ل و انتقاالت 
به خدمت گرفته، به دنبال ادامه اين روند اس��ت. 
فاصله هفت امتي��ازي با صدر ج��دول، فاصله اي 
است که آبي ها بايد براي رسيدن به جمع تيم هاي 
مدعي به دنبال جبران آن باش��ند. شفر ديروز در 
نشست خبري پيش از بازي امروز گفت: »هميشه 
دوست دارم ببريم، ببريم و ببريم. در روزهاي اخير 
با تمرکز باال تمرين کرديم و آماده مسابقه با پيکان 

هستيم.«

پيکان هم در سوي ديگر با حسين فرکي، سرمربي 
جديدش به ديدار استقالل مي آيد. نتايج ضعيف 
پيکان در نيم فصل اول سبب شد تا سرانجام کاسه 
صبر مديران پيکان لبريز ش��ود و آنها عذر مجيد 
جاللي را بخواهند. هرچند در ابتدا جواد نکونام به 
عنوان سرمربي جديد انتخاب شد، اما در کمتر از 
يک روز حضور نکو روي نيمکت پيکان منتفي شد 
تا فرکي پس از يک نيم فصل غيبت، دوباره با پيکان 
به ليگ برگردد. او با توجه به نتايج پيکان کار سختي 
پيش رو دارد. فرکي در حالي پيکان را امروز مقابل 
استقالل به ميدان مي فرستد که اين تيم در هفت 
بازي اخيرش، شش شکست و يک تساوي داشته و 

رنگ برد را نديده است. 
 فرکي ديروز تأکيد کرد در زمان کوتاهي که هدايت 
پيکان را برعهده گرفته، روي مسائل روحي تيم کار 
کرده است: »در اين مدت بيشتر روي بحث روحي 
- رواني بازيکنان کار شد. سعي کرديم به بازيکنان 
روحيه بدهيم و حاال اميدواريم بازيکنان خودشان را 

نشان دهند  تا بتوانيم نتايج خوبي کسب کنيم.«
    برنامه هفته هفدهم

در ادامه بازي هاي ليگ يک شنبه 21 بهمن هفته 
هفدهم با انجام پنج بازي ش��روع مي شود. در اين 
هفته پرس��پوليس در اهواز مهمان فوالد اس��ت، 
ماشين سازي به مصاف صنعت نفت آبادان مي رود، 
پديده با استقالل خوزستان روبه رو مي شود، نساجي 
ميزبان تراکتورسازي است و سپاهان هم به ديدار 

سپيدرود رشت مي رود. 

مديريت هزينه ها جبران کمبودهاي فوتبال 
پروسه انتخاب سرمربي تيم ملي فوتبال هنوز در حد گمانه زني و مطرح 
شدن اسامي بزرگ در رسانه هاست. تجربه ثابت کرده فدراسيون فوتبال 
در چنين مواقعي اصاًل عجله به خرج نمي دهد و بعد از اتالف وقت زياد 
در نهايت يک نفر را به عنوان شخص اول نيمکت انتخاب مي کند، اما 
در اين مدت زمان نامعلوم به جاي بي خيالي طي کردن مي توان فکري 
به حال مشکالت زيرساختي و کمبود امکانات هميشگي کرد. تا زماني 
که دغدغه هاي ابتدايي تيم ملي حل نش��ود، فرقي نمي کند چه کسي 
جانش��ين کي روش ش��ود، چراکه تأمين امکانات اوليه خواسته تمام 

مربيان خارجي است. 
با اتمام قرارداد کارلوس کي روش، تيم ملي پس از هش��ت سال بدون 
مربي مانده و با توجه به اينکه فعاًل رويدادي پيش روي تيم ملي نيست، 
زمان خوبي داريم ت��ا چالش هايي را که در اين س��ال ها فرصتي براي 
بهانه گيري س��رمربي پرتغالي بوده تا حد امکان برط��رف کنيم. بارها 
گفته ايم که فدراس��يون بايد با بررس��ي گزينه ه��اي مختلف بهترين 
انتخاب را انج��ام دهد. از آنجا که بعد از رفت��ن کي روش فقط مي توان 
روي گزينه هاي خارجي فکر کرد بايد شرايط را براي حضور سرمربي 
جديد آماده کرد. اسامي که در اين چند وقت اخير مطرح شدند، همگي 
از مربيان شناخته شده دنيا به ش��مار مي روند. مربياني که در فوتبال 
حرفه اي اسم و رس��مي دارند و عالوه بر دس��تمزد باال، خواسته هاي 
ديگري هم خواهند داشت، خواسته هايي که در دنياي مدرن مستطيل 

سبز منطقي هستند. 
در مدت زماني که کي روش سکان هدايت تيم را به دست داشت، بارها 
به خاطر مسائل زيادي از جمله نداشتن زمين تمرين مناسب، مديران 
فدراسيون را به باد انتقاد مي گرفت، انتقادي که البته به حق بود. اين در 
حالي است که آقايان تالش کردند با اعزام تيم به اردوهاي خارجي تا 
حدودي از دست گاليه هاي سرمربي خالص شوند، در حالي که عالج 
کار فرار از واقعيت ها نيس��ت. بايد بپذيريم که رشته پرهزينه اي چون 
فوتبال هنوز نتوانسته امکانات سخت افزاري مناسبي براي خود دست و 
پا کند، در صورتي که فدراسيون فوتبال بارها از کمک هاي ريز و درشت 
وزارت و دولت استفاده کرده، آن هم در شرايطي که ساير رشته ها در 
حسرت چنين بذل و بخشش هايي هس��تند. عالوه بر اين، بودجه اي 
که در اختيار فوتبال قرار مي گيرد به هيچ وجه قابل مقايس��ه با ديگر 
رشته ها نيس��ت. به عبارتي بايد گفت با رقمي که در اختيار فوتبالي ها 
قرار مي گيرد، مي توان کل ورزش کشور را به بهترين شکل اداره کرد. از 
سوي ديگر در هشت سال اخير رقم هاي هنگفتي بابت پاداش از سوي 
فيفا دريافت شده که به گفته مهدي تاج، 9 ميليون دالر به عنوان پاداش 
به دست فدراس��يون ايران رس��يده، اما اين رقم هنگفت نيز نتوانسته 

دردي از دردهاي دائمي فوتبالمان را دوا کند. 
مشکالت زيرساختي فوتبال به گونه اي است که هر مربي اي هم که به 
جاي کي روش بيايد باز هم به خاطر همين مشکالت بهانه گيري هايش را 
شروع خواهد کرد. ضمن اينکه مربيان بزرگي که وزارتي ها عالقه خاصي 
به آنها دارند، پيش از عقد قرارداد تمامي امکانات کشور مقصد را تمام و 
کمال بررسي مي کنند و در صورتي که انتظارات حرفه اي شان برآورده 
نشود، مطمئناً حاضر به همکاري نخواهند شد. در سال هايي که مدعي 
حرفه اي گري بوديم با مديريت هزينه ها مي توانستيم بخش زيادي از 
کمبودها را برطرف کنيم. کاش به جاي پرداخت پاداش هاي هنگفت، 
آن هم به خاطر پيروزي مقابل تيم هاي ضعيف، بخشي از بودجه فوتبال 
را صرف ساخت ورزش��گاه و زمين تمرين مي کرديم تا امروز حسرت 
حداقل امکانات را نداشته باش��يم، هرچند که احداث کمپي همچون 
کمپ اسپاير قطر در کش��ورمان رؤيايی به نظر مي رس��د، ولي با يک 

برنامه ريزي بلندمدت کاربردي مي توان به اهداف بزرگي رسيد.

شيوا نوروزي

 صدر جدول ليگ قرمز شد
 شفر با پيکان به دنبال رسيدن به جمع مدعيان

ادامه دلخوري ورزشکاران از تبعيض هاي مسئوالن
عاشورزاده: مسئوالن، ورزشکاران را 

به جان هم انداخته اند! 
اعتراض ورزش�کاران ب�ه تبعيض ه�ا ادام�ه دارد و  اين ب�ار فرزان 
عاشورزاده قهرمان سابق تکواندو جهان قبل از هر چيز از مسئوالن 
انتق�اد و تأکيد کرد که آنها ورزش�کاران را به جان ه�م انداخته اند.

سنگ اول را بهداد گذاشت، آن هم با يک استوري تند و تيز و شديداللحن 
که البته خيل��ي زود بابت لحن کالم��ش عذرخواهي کرد، ام��ا در ادامه 
ورزشکاران و مربيان بسياري سردرددلشان باز شد و از مشقت هايي که 
در کسب مدال ها و عنوان هاي مختلف کشيده بودند و رنجي که در اين 
راه متحمل مي ش��وند، گفتند و عکس هاي زيادي را منتش��ر کردند که 
شايد دلخراش ترين آنها دس��تان تاول زده بانوي قايقراني بود که صحنه 
ناراحت کننده اي را به اش��تراک گذاش��ته بود  که يک��ي از کوچک ترين 
مشکالت پرتعدادي است که در راه مسابقات کسب سهميه و براي دستيابي 

به موفقيت با آنها دست به گريبانند.
   دلسردمان می کنند

در ادامه اعتراض ورزش��کاران ب��ه تبعي��ض وزارت ورزش، ديروز فرزان 
عاشورزاده قهرمان سابق تکواندو جهان گفت : »تنها دلخوشي مردم در 
سال هاي اخير ورزش است که مس��ئوالن ورزش کشور کاري کردند که 
ورزش��کاران ما نيز به جان هم بيفتند و عرق ملي کمتر و کمتر شود. در 
گذشته هيچ وقت نديده بوديم که فوتباليست ها با ورزشکاران انفرادي 
درگير شوند، اما سياست مسئوالن در توزيع منابع مالي به قدري بد بود که 

همه ورزشکاران را به جان هم انداخت.«
قهرم��ان بازي هاي آس��يايي اينچئون ه��م مثل ديگر ورزش��کاران از 
تبعيض هاي حاکم بر ورزش کش��ور ش��اکي اس��ت: »فوتباليست ها با 
وجود داشتن قراردادهاي عالي بعد از پيروزي مقابل کشورهاي درجه 
2 و 3 آسيايي پاداش يک ميليون دالري دريافت مي کنند، در حالي که 
ورزشکاران ساير رشته  ها بايد چهار سال خود را بکشند که به مسابقات 
آسيايي يا المپيک اعزام شوند و بعد از کسب مدال المپيک، بازي هاي 
آسيايي و قهرماني جهان هم نمي دانند چه زماني جوايزشان را دريافت 
مي کنند و در نهايت نيز براي کسب طال، 160 سکه پرداخت مي شود 
که با توجه به قيمت حال حاضر س��که تقريباً مع��ادل 600 ميليون 
تومان مي شود. اين مسائل و تفاوت ها باعث دلسردي ساير ورزشکاران 

مي شود و سبب مي شود امثال بهداد اينگونه تند و تيز انتقاد کنند. البته 
نمي گويم لحن بهداد خوب بود، اما آنقدر جرئت، جس��ارت و شجاعت 
داشت که بابت لفظي که استفاده کرده، عذرخواهي کند. لحن او بد بود، 
اما آنچه گفت چيزي جز واقعيت نبود. واقعاً در حق ورزشکاران انفرادي 
رشته هاي تکواندو، کاراته، کشتي و وزنه برداري اجحاف مي شود و در اين 
وضع بد اقتصادي اگر ورزشکاران انفرادي ما اندکي انگيزه داشتند، با اين 

رفتارهاي مسئوالن آن را نيز از دست دادند.«
   بيشتر شکست بخوريد تا بيشتر پاداش بگيريد!

 اليق، دبير فدراسيون کش��تي هم بر اين باور است که اختالفات اخير 
نتيجه تبعيضي است که مسئوالن بين رشته هاي مختلف مي گذارند: 
»مشکل از جايي ش��روع مي شود که يک تيم بيش��تر از بقيه شکست 
مي خورد، اما بيشتر مورد حمايت قرار مي گيرد، چراکه نتوانستيم مالک 
و شاخصه هاي ارزشيابي رش��ته هاي المپيکي را درست تعريف کنيم. 
به همين دليل است که ورزشکاراني که ش��بانه روز زحمت مي کشند 
تا قهرمان المپيک و جهان شوند و تمام عمر و جواني خود را در اين راه 
مي گذارند با وجود کس��ب مدال، ديده نمي شوند. اين درست است که 
نفس ورزش با برد و باخت گره خورده و کسي منکر اين موضوع نيست، 
ولي ناراحتي از جايي شروع مي شود که يک تيم شکست مي خورد، اما 

بيشتر از بقيه مورد حمايت قرار مي گيرد.«
اليق با اشاره به مشکالت و سختي هاي ورزشکاران غيرفوتبالی گفت: »شما 
يک قهرمان جهان پيدا نمي کنيد که درد نداشته باشد. قهرمانان قديمي 
را ببينيد که همه بدن شان آسيب  ديده و درد را هميشه همراه خود حمل 
مي کنند.وقتي مي بينند در کشورهاي ديگر   براي يک مدال المپيک، براي 
ورزشکارانشان ميلياردي هزينه مي کنند، اما اينجا کار آنها ديده نمي شود، 
اين باعث دلگيري و ناراحتي مي شود. بايد پاي حرف آنها نشست. وقتي 
مشکالت اين قهرمانان ديده نشود، اين درد قطعاً از يک جايي سرباز مي کند. 

در حالي که اين دلخوري ها در مجموع به نفع ورزش ما نيست.«

دنيا حيدري

فوتباليست ها  را بد بار مي آوريم
کسي که پيراهن تيم ملي را مي پوشد، فقط 

مصطفي هاشمي طبا

رئيس اسبق
 سازمان تربيت بدنی

بايد به خاطر کش��ورش بجنگد و بس، اما 
مربي اي که اين قدر بي ظرفيت باش��د و 
سرنوشت تيم ملي يک کشور را با پاداش 
گره بزند، چه مربي اي اس��ت؟ اگر کسي 
م��ي رود ک��ه ب��راي پرچم کش��ورش و 
مملکتش بجنگد، بايد بدون هيچ توقعي 
برود و بازي کند. مگر رزمنده هاي ما که 
دس��ته ب��ه دس��ته مي رفتند و ش��هيد 
مي شدند، به خاطر پاداش بود؟ لطفاً اگر 
کس��ي لياقت تيم ملي را ندارد و به انتظار پاداش به تيم ملي مي آيد، 
بفرمايد بيرون. آنقدر اين مملکت بازيکن دارد و آنقدر مردم فداکار که 
هيچ مش��کلي پيش نخواهد آمد. نتيجه تمام اين حرکات و صحبت ها 
همين نتيج��ه تحقيرآميز مقابل ژاپن مي ش��ود. اگر قرار باش��د بازي 
بازيکنان به پاداشي که مي گيرند، گره بخورد که واقعاً واويالست، آن هم 
بازيکناني که قراردادهايي ميلياردي دارند. آيا آنها واقعاً نيازي به اين 
پاداش دارند؟ به هيچ وجه داس��تان پولي را که دولت به تيم ملي داده 
نمي توان درک کرد. ما به بازيکناني احتياج داريم که گرفتن پول را براي 
بازي زير پرچم تيم ملي توهي��ن به خود قلمداد کنند. س��ؤال من از 
بازيکني که به خاطر پول مي خواهد براي تيم ملي بازي   کند، اين است 
که   آن پرچمي که روي لباسش نقش بسته، چيست؟ پس چرا مي گوييد 
ما سربازان تيم ملي هستيم؟ البته مشکل از بازيکنان نيست، بازيکنان 
خوب هس��تند. اين ما هس��تيم که آنها را بد بار مي آوري��م. ما به آنها 
مي گوييم به شما پول مي دهيم. مگر ايران بهترين بازيکنان را در دوره 
حضور من نداشت؟ کدام بازيکن به خاطر پاداش بازي مي کرد؟ آن زمان 
واقعاً چنين درخواست هايي نبود. در پاريس آقايي که در کنار تيم ملي 
بود، گفت که بچه ها براي به زمين رفتن پاداش مي خواهند. رئيس وقت 
فدراسيون فوتبال موضوع را بررس��ي کرد و پرسيد چه شده و متعاقباً 
متوجه شد، آن ش��خص براي خودش پاداش مي خواسته نه بازيکنان. 
محال بود دايي، خداداد، باقري و ديگران به خودشان چنين اجازه اي 

بدهند. اين توقعات را ما ايجاد کرده ايم!

 فرار اينتر از يک محروميت نژادپرستانه 
چند هفته پيش در جريان ديدار اينتر و ناپولي، برخي هواداران اينتر 
شعارهاي نژادپرس��تانه عليه کاليدو کوليبالي، مدافع ناپولي دادند که 
منجر به محروميت هواداران اين تيم ش��د. در جريان ديدار با بولونيا 
نيز در حالي که بخش دوآتش��ه ها از حضور در ورزشگاه محروم بودند، 
باز هم برخي از هواداران شروع به سر دادن شعارهاي نژادپرستانه عليه 
ابراهيم امباپه، مدافع س��نگالي کردند. با اين حال، فدراسيون فوتبال 
ايتاليا اين شعارها را نژادپرستانه ندانست. در حقيقت، کميته انضباطي 
اين فدراسيون معتقد است که ذات شعارها نژادپرستانه نبوده و سريعاً 
با واکنش منفي ديگر هواداران روبه رو شده و آنها با سوت هاي خود از 

ادامه شعارها جلوگيري کردند. 

تکذيب مذاکره بارسا با نيمار 
نيمار 27 ساله پس از دو فصل دوري از بارس��ا دوباره تمايل زيادي به 
حضور در اين تيم دارد و شايعات بس��ياري در اين رابطه منتشر شده 
اس��ت. با اين حال جوزپ ماريا بارتومئو، رئيس باشگاه بارسلونا شايعه 
بازگشت نيمار به تيمش را تکذيب کرد و مدعي شد که هيچ مذاکره اي 
با ستاره بارسلونا انجام نشده اس��ت: »هيچگاه با آنها صحبت نکرده ام، 
نه با خود بازيکن و نه با پدرش، حتي آنها هم براي بازگشت به بارسا با 
من حرف نزده اند و تماسي نگرفته اند. ما براي فصل بعد آماده مي شويم 
و نام نيمار روي ميز نيست. ما راجع به بازيکن پاري سن ژرمن صحبت 
مي کنيم و فکر نمي کن��م اين تيم بخواهد از دس��ت بازيکناني مثل او 

راحت شود.« 

رئيس کميته ملي 
 مانی سعیدی  

    بازتاب 
رش�د  المپيک، 
براب�ري  چه�ار 
مدال ها را از برکات انقالب براي ورزش عنوان کرد. 
مراسم سوگواري جامعه ورزش به مناسبت شهادت 
حضرت فاطمه زه��را)س( ديروز به همت کميته 
ملي المپيک برگزار شد. رضا صالحي اميري، رئيس 
کميته مل��ي المپيک در اين مراس��م از قهرمانان 
خواس��ت با نام و ياد حضرت فاطمه زهرا)س( در 
تاريخ ماندگار شوند: »همه ما جيره خور سفره اهل 
بيت هستيم. ما هر ساله در ايام شهادت روضه داريم 

تا متذکر ش��ويم حضرت فاطمه زهرا)س( سرور 
همه مردان و زنان اس��ت. معتقدم ت��داوم انقالب 
اسالمي به برکت اهل بيت اس��ت. اميدوارم همه 
قهرمانان ما بدانند با ياد و نام حضرت فاطمه)س( 
مي توانند در تاريخ ماندگار شوند.« صالحي اميري 
در آستانه 40  سالگي انقالب، جهش بزرگ ورزش را 
از برکات انقالب دانست: »انقالب اسالمي ريشه هاي 

تنومندي دارد .

 ورزش ما بع��د از انقالب جهش بلندي داش��ته و 
افتخارآفريني هاي بزرگي داش��ته اس��ت. تحول 
کمي و کيفي رخ داده و مدال ه��اي ما چهار برابر 
شده است و نس��ل جديدي از ورزشکاران رويش 
کرده اند. در بسياري از رشته ها جايگاه بااليي داريم 
که معتقدم به برکت انقالب است. براساس عدالت 
همگاني امکان دسترس��ي به امکانات ورزشي را 
داريم. به ملت وعده مي دهم در آينده اي نزديک و 

در المپيک رويش هاي جديدي در ورزش قهرماني 
ش��اهد خواهيم بود و ورزش کام ملت را ش��يرين 
خواهد کرد.« رئيس کميته ملي المپيک در ادامه، 
سال آينده را سال ش��کوفايي ورزش عنوان کرد: 
»سال 139۸ سال ش��کوفايي ورزش قهرماني ما 
براي رسيدن به س��کوي المپيک در سال 1399 
است.« رئيس کميته ملي المپيک همچنين يکي 
از ثمره هاي انقالب ب��راي ورزش را توجه ويژه به 
ورزش بانوان خواند: »در ح��وزه ورزش زنان، نگاه 
ما تبليغاتي و صوري نيس��ت. در برنامه 10 ساله 
به لحاظ کمي و کيفي ش��اهد برابري حضور زنان 
در عرصه هاي ملي آسيايي و جهاني خواهيم بود. 
معتقديم زنان هيچ کاستي نسبت به مردان ندارند 
و فقط بايد بستر فراهم شود. ما حداکثر حمايت و 
برنامه ريزي را از زنان خواهيم داشت و در آينده اي 
نزديک ش��اهد جهش و رويش جديدي در سطح 
ملي، منطقه اي و جهاني خواهيم بود. اين حوزه را 
تقويت مي کنيم، چراکه تجربه ثابت کرده دختران 

اراده کنند به سمت سکو مي روند.«

سوگواري جامعه ورزش در سوگ 
شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(

صالحي اميري: رشد 4 برابري 
مدال ها از برکات انقالب براي 

ورزش است

8849843213سرويس ورزشي | روزنامه جوان |  شماره 5587پنج شنبه 18 بهمن 1397 | اول جمادی الثانی1440 |

نبرد آزادکاران در جام تختي
کش��تي گيران ايراني و خارجي براي نش��ان دادن قدرت خود در جام 
تختي روي تشک مي روند. همه ساله رقابت هايي به نام جهان پهلوان 
تختي در دو بخش آزاد و فرنگي در کشورمان برگزار مي شود و با توجه به 
اعتبار اين جام، کشورهاي خارجي نيز حضور در اين رقابت ها را از دست 
نمي دهند. ميزباني س��ي و نهمين دوره اين رقابت ها را شهر کرمانشاه 
برعهده دارد و 9 کش��ور خارجي هم خود را به اين ش��هر رسانده اند تا 
توانايي هايشان را در اين جام محک بزنند. آزادکاران ايراني امسال نيز 
حضور پررنگي در جام تختي دارند. عالوه ب��ر اين، کادر فني تيم ملي 
بزرگس��االن اعالم کرده که نتايج اين رقابت ها تأثير زيادي در انتخاب 
ملي پوشان دارد. از آنجا که اعضاي کميته فني تمامي رقابت ها را زير نظر 
دارند آزادکاران کشورمان تمام تالش شان را مي کنند تا براي پوشيدن 

دوبنده تيم ملي نظر مثبت کادر فني را جلب کنند. 

کوالکوويچ پولش را گرفت تا مسافر ايران شود!
سرمربي تيم ملي واليبال با پرداخت مطالباتش از اواخر بهمن ماه 
کارش را در ايران از سر مي گيرد. ايگور کوالکوويچ که بعد از 
عدم صعود به مراحل پاياني مسابقات جهاني 201۸ آينده 
کاري اش در ايران به خطر افت��اده بود، با تغيير و تحوالت 
در رأس فدراس��يون قرارداد خود را به صورت رس��مي تا 
المپيک 2020 تمديد کرد. سرمربي تيم ملي اواسط دي ماه 
به تهران آمد و جلساتي را با افش��ين داوري برگزار کرد. او 
همچنين در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران حاضر 
ش��د و پس از چند روز به کش��ورش بازگشت. 
حاال همه منتظر حضور ايگور کوالکوويچ در 
تهران هستند تا او بازي هاي ليگ را از نزديک 
تماشا کند و ليست جديد تيم ملي را براي 
حضور در مسابقات سال 2019 ارائه دهد. 
طبق اعالم افش��ين داوري، سرمربي تيم 
ملي، کوالکوويچ مطالبات خ��ود را بعد از 
حضور در ته��ران از فدراس��يون واليبال 
دريافت کرده و از اواخر بهمن ماه به ايران 
مي آيد تا بازي هاي لي��گ را از مرحله 
پلي آف زير نظر بگيرد. حضور سرمربي 
مونته نگرويي در ايران تداوم خواهد 
داش��ت و از فروردين ماه نيز اردوي 
تيم ملي با حضور بازيکنان داخلي و 

سپس لژيونرها آغاز خواهد شد. 

 استارت خوب پاراتکواندو با 3 مدال 
نخس��تين روز از         تکواندو
ي  بت ه��ا قا ر

پاراتکوان��دوي قهرمان��ي جه��ان با درخش��ش 
نمايندگان شايسته ايران و کسب سه مدال طال و 
نقره به پايان رس��يد. هش��تمين دوره مسابقات 
پاراتکواندوي قهرماني جه��ان در حالي با حضور 
400 تکواندوکار از 6۸ کشور در دو بخش پومسه و 
کيوروگي در آنتاليای ترکيه طي دو روز برگزار شد 
که نماينده هاي ايران روز نخست اين رقابت ها را با 
موفقيت و کسب سه طال و نقره به پايان رساندند. 
در اولين روز اين رقابت ها، پومسه بانوان در اوزان 
49- و 5۸- کيلوگرم و آقاي��ان در 75+ کيلوگرم 
برگزار شد که از ايران مهتاب نبوي، احمد نريماني، 

مهدي بهرامي آذر، حامد حق شناس و اصغر عزيزي 
روي شياپ چانگ رفتند که در پايان مهتاب نبوي 
قهرم��ان جهان ش��د و احمد نريمان��ي و مهدي 
بهرامي آذر نيز عنوان نايب قهرماني را کسب کردند. 
حامد حق شناس و اصغر عزيزي هم از کسب مدال 
بازماندند. نمايندگان ايران در حالي نخستين روز 
اين رقابت ها را با سه مدال پشت سر گذاشتند که 
در روز دوم مسابقات نيز پيکارها در 5۸+ کيلوگرم 
بانوان و اوزان61- و 75- کيلوگرم مردان پيگيري 
مي شود. س��عيد صادقيان پور، سجاد جوانبخت، 
مهدي پوررهنما، محمدرضا شعباني، عليرضا بخت 
و محمود جعفرزاده پاراتکواندوکاران ايراني هستند 

که به مصاف حريفان مي روند. 
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