
 ديداره�اي هفت�ه 
دنيا حيدري
    گزارش

هجدهم   ليگ برتر در 
حالي امروز با برگزاري 
سه ديدار آغاز مي شود که پرسپوليس مي تواند 
به طور موقت هم که شده به صدر جدول بازگردد.

استارت ديدارهاي اين هفته با مصاف پرسپوليس- 
استقالل خوزستان و همچنين رويارويي نفتي هاي 
آبادان با پديده زده مي شود و فردا هم با برگزاري سه 
ديدار حساس ديگر )تراکتور- استقالل، پيکان- 
سپاهان و س��پيدرود- ماشين س��ازي( پيگيري 
مي ش��ود  که بدون ترديد بازی تبريز بازی بزرگ 

اين هفته است. 
   قرباني قعرنشين براي صدرنشيني

باخ��ت در غدير اه��واز غيرمنتظ��ره و ضربه اي 
س��خت براي مدافع عنوان قهرماني بود، هرچند 
که بسياري حواش��ي قبل از بازي را عامل اصلي 
نخستين شکست اين فصل سرخپوشان پايتخت 
مي دانند، اما برانکو مثل هميشه ترجيح مي دهد 
به جاي پرداختن به اين مسائل به بازي ساعت 16 
امروز با استقالل اهواز و سه امتياز آن فکر کند. سه 
امتيازي که مي تواند پرسپوليس را يک بار ديگر به 
صدر جدول برساند. صدرنشيني که البته احتمال 
دارد 24 س��اعت بعد با پيروزي س��پاهان مقابل 
پيکان بازپس گرفته شود. با وجود اين، پروفسور 
کروات پرس��پوليس تأکيد مي کن��د که باخت 
برابر فوالد تيم��ش را متزلزل نمي کند: »ترجيح 

مي دهم در خصوص داوري حرفي نزنم، وقتي با 
گفتن اينکه فقط خواهان يک داوري محترمانه 
هستيم، جريمه ش��ده ام! بازي با فوالد تمام شد. 
اجازه نمي دهيم آن شکس��ت خللي در برنامه ها 
و هدفي که داريم، ايجاد کند. همچنان براي برد 
و رسيدن به يک قهرماني ديگر تالش مي کنيم. 
البته اين را هم مي دانيم استقاللي هاي خوزستان 
هميش��ه خوب بازي مي کنند، خصوصاً حاال که 

چيزي براي از دست دادن ندارند.«
پيروزي يک بر صفر پديده برابر استقالل خوزستان 
گواه حرف هاي برانکو است. در واقع تيم بوستاني با 
وجود کسب تنها شش امتياز و حضور در آخرين 
رتبه جدول خوب فوتبال بازي مي کند و دست کم 
گرفتن اين تي��م و دلخوش ک��ردن به حرف هاي 
سرمربي آبي پوشان اهوازي »در اين بازي ما فقير 
هس��تيم و پرس��پوليس غني«، اشتباهي محض 
است و مي تواند ضربه سنگين ديگري براي برانکو و 
شاگردانش باشد، حتي اگر استقاللي هاي خوزستان 
10 هفته باشد که رنگ برد را نديده باشند، خصوصاً 
که پرس��پوليس در اين بازي ماهيني، انصاري و 
همتي را به دليل مصدوميت و نوراللهي را به دليل 
محروميت در اختيار ندارد و وضعيت ربيع خواه نيز 
به گونه اي است که سرمربي سرخپوشان ترجيح 
مي دهد براي استفاده از او ريسک نکند. جداي از آن، 
برانکو هنوز نتوانسته توازن الزم را بين نفرات قبلي و 
بازيکنان جديد تيمش ايجاد کند، به طوري که گفته 

مي شود پرسپوليس با همان نفرات قبلي و دست 
بسته بهتر بازي مي کرد تا با استفاده از تازه واردها. 
مسئله اي که بايد ديد در اين بازي هم صدق مي کند 
يا رويارويي پرسپوليس با استقالل اهواز در آزادي 
پاياني بر اين بدبيني ها خواهد بود. پاياني که مي تواند 

با صدرنشيني تيم برانکو همراه باشد. 
   جذاب و حساس

حساس ترين ديدار اين هفته اما ساعت 15:30فردا 
در تبريز برگزار مي شود. جايي که تراکتورسازان 
از اس��تقاللي هاي پايتخت پذيراي��ي مي کنند. 
سرخپوش��ان تبريزي هفته گذش��ته دو امتياز 
باارزش را در مصاف با نس��اجي از دس��ت دادند. 
امتيازهايي که البته تراکتوري ها بر اين باور بودند 
که داور بازي از آنها گرفته است. مسئله اي که به 
اعتراض ها، واکنش و حتي بيانيه تند و تيز نماينده 
سرخپوش تبريز نيز کشيده شد و اين ترس را به 
دل استقاللي ها انداخت که مبادا کميته داوران 
براي دلجويي از تراکتور هم که شده، نگاه خاصي 
به داوري بازي روز جمعه داشته باشد و با همين 
نگاه بيانيه اي براي تأکيد به س��المت داوري اين 
بازي صادر کردن��د. همين مس��ئله کافي بود تا 
حساسيت اين بازي به اوج خود برسد، خصوصاً 
که سه امتياز اين بازي مي تواند صعود يک پله اي 
شاگردان شفر را در صورت پيروزي استقالل به 
دنبال داشته باشد و تثبيت جايگاه تراکتورسازان 
را در صورت پيروزي ميزبان. مسئله اي که بدون 

شک مي تواند از مصاف سرخابي ها در يادگار امام 
ديداري جذاب و البته فيزيکي به نمايش بگذارد. 
ضمن اينکه مصاف اس��تقالل و تراکتور از لحاظ 
رويارويي مهر ه هاي تيم مل��ي نيز جذابيت هاي 
خاص خ��ود را دارد، اما ش��ايد جالب ترين اتفاق 
حضور منشا در ترکيب اس��تقالل باشد. بازيکن 
س��يه چرده اي که نيم فصل اول را با پرسپوليس 
برابر تراکتور به ميدان رف��ت و حاال با رقيب اين 
تيم و پيراهن آبي پوشان پايتخت مقابل تراکتور 
بازي خواهد کرد. مهاجمي ک��ه در اولين فصل 
حضورش در پرسپوليس دروازه تراکتور را باز کرد 
و در بازي هفته گذشته هم در همان 18 دقيقه اي 
که در زمين بود، يک پاس گل داد تا ش��ايد برگ 
برنده شفر برابر تراکتورسازان متمولي باشد که با 
وجود فاصله پنج امتيازي تا صدر و رقابت فشرده 
مدعيان، خود را يکي از شانس هاي قهرماني اين 
فصل مي دانند و براي دستيابي به آن نيز هزينه 
زيادي کرده اند، هرچند که بدون شک بار اصلي 
اين بازي روي دوش داور ميدان است، خصوصاً بعد 
از هفته پرحرف و حديث گذشته که با اشتباهات 

فراوان همراه بود !
در ديگر بازي هاي روز جمعه؛ سپاهان صدرنشين 
به مصاف پي��کان مي رود تا در ص��ورت برتري در 
اين ديدار خ��ارج از خانه جايگاه خ��ود را تثبيت 
کند و سپيدرود رش��ت هم در ديداري خانگي از 

ماشين سازان تبريزي پذيرايي مي کند. 

برنامه و الگوي فوتبالم آرزوست
اين روزها که فوتبال ملي و باشگاهي تقريباً  بی سرو سامان تر  از هر زمان 
ديگر اداره مي ش��ود، بياييد يک برنامه ريزي خوب براي خودمان در نظر 
بگيريم. اصالً بياييد يک الگو معرفي کنيم، کسي چه مي داند شايد به چشم 
يکي از مسئوالن ورزش آمد، خدا خواست و فوتبال کشور براي يک بار هم 

که شده، درمان شد و در مسير پيشرفت قرار گرفت. 
همين قطر را در نظر بگيريد، تيمي که حت��ي خوش بين ترين هواداران 
فوتبال آسيا هم شانسي براي قهرماني  اش، آن هم با وجود مدعيان بزرگ و 
با امکانات و زيرساخت هاي درستي چون استراليا، ژاپن، کره جنوبي و حتي 
عربس��تان قائل نبودند. نام ايران را در اين جمع نياورديم، چون به لحاظ 

فاکتورهايي که عنوان کرديم، به واقع هيچ جايگاهي ندارد. 
خب قطر قهرمان شد، اما چگونه؟ تمام امکانات، البي ها و دالرهاي نفتي 
و اقتصادي اين کشور را کنار بگذاريد که اگر قرار بود کارآمد باشند براي 
بزرگ تر از قطري ها در سوءاستفاده از آنها، يعني عربستان و امارات به کار 
مي آمدند. قطر قهرمان شد، چون کار زيربنايي انجام داد. قطر قهرمان شد، 
چون تيمي يکدست و پايه دار را روانه جام ملت هاي آسيا کرد. تيمي که از 
نوجواني تا جواني، اميد و بزرگس��االن زير نظر يک مربي در يک آکادمي 

پرورش پيدا کرد و ثمره اش آن شد که آسيا را انگشت به دهان گذاشت. 
اين يعني نمونه ايده آل يک تيم، تيمي که مي توان از آن الگو گرفت. نيازي 
نيست راه دوري برويم و فالن کشور اروپايي يا امريکاي جنوبي را مورد توجه 
قرار دهيم، الگو همين جا دم دستمان اس��ت، فقط يک ايراد عمده وجود 
دارد و آن چيزي نيست، جز سوءمديريت حاکم بر فضاي فوتبال کشور، 
سوءمديريتي که حاال و پس از شکست در جام ملت هاي آسيا خيلي بهتر و 

قاطع تر مي شود با آن برخورد کرد و ترسي هم از تعليق و تحريم نداشت. 
واقعيت اين است که الگوبرداري از فدراسيون هاي موفقي چون قطر با وجود 
مديران امتحان پس داده امروز فوتبال ايران، عماًل غيرممکن است. پس 
اينجاست که پاي وزارت ورزش به ميان مي آيد. اصاًل بگذاريد تعليق مان 
کنند، چه ايرادي دارد، نه جام جهان��ي در پيش داريم و نه جام ملت هاي 
آسيا. در رقابت هاي باش��گاهي قاره هم که عمالً کاري از پيش نمي بريم، 
پس مي توان با خيال راحت فوتبال را درس��ت و اساسي باز سازي کرد، با 
مديريت درست، با کار زيربنايي بدون آنکه نگران کسب نتايج زودگذر و 

دلفريب باشيم. 
مي توان تيمي تشکيل داد و آن را به دست يک کاربلد سپرد تا نمونه اي از 
آنچه قطري ها انجام دادند را براي فوتبال ايران پياده کند، البته زير نظر يک 

مديريت درست و بابرنامه اما... 
اما حقيقت تلخ تر از آني اس��ت که تصور مي شود. ترس از همين تعليق و 
تحريم از سوي فيفا به بهانه دخالت دولت در امر ورزش و فوتبال باعث شده 
تا فوتبال دولتي ايران به اسم خصوصي بودن و مستقل اداره شدن فضايي 
براي مديران ناکارآمدش فراهم کند که هيچ کس اجازه نزديک شدن به 
آن را به خود نمي دهد و باز هم متأس��فانه اينکه خود مسئوالن بلندپايه 
ورزش هم در به وجود آمدن اين ش��رايط بي تقصير نيستند، وقتي حتي 
در برخي سندسازي ها به کمک فوتبال مي آيند و در کيسه بيت المال را 
براي فوتبال باز مي کنند و ميليون ميليون و ميليارد ميليارد پول مردم را به 
پاي آن مي ريزند.  واقعيت اين است تا زماني که چنين تفکر و مديريتي بر 
فضاي فوتبال و ورزش کشور حاکم است، نه مي توان برنامه ريزي درستي 
براي آينده داشت و نه مي توان از جايي الگوبرداري کرد. نهايت اين روزهاي 
بالتکليفي هم اين است که يک س��رمربي موقت براي تيم ملي انتخاب 
مي شود، آقايان سر اين سفره گسترده شده باقي مي مانند و سوداي قهرماني 

و جام را در سر مي پرورانند بدون اينکه نتيجه ای در پي داشته باشد. 
قطر قهرمان آسيا شد، چون از مدت ها قبل برنامه داشت، نه از يکي، دو سال 
گذشته و ما در فوتبال قاره و جهان به جايي نمي رسيم، چون نه برنامه داريم، 

نه الگو و نه مدير و مسئول دلسوز. 

فريدون حسن 

فرصت پرسپوليس براي صدرنشيني موقت !
هفته هجدهم ليگ برتر، همه نگاه ها به تبريز

سايپا و ذوب آهن پلي آف اول را بردند
قطري ها  حريفان  نمايندگان ايران

نمايندگان فوتبال ايران در مرحله پلي آف قهرمانان آسيا با برتري مقابل 
حريفان خود گام ب��ه دور دوم اين مرحله گذاش��تند، جايي که بايد به 
مصاف حريفان قطري خود بروند. سه شنبه شب و در آغاز مرحله پلي آف 
رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا تيم هاي سايپا و ذوب آهن برابر حريفان 
هندي و کويتي خود به پيروزي دست يافتند. سايپا با چهار گل، پنجاب 
هند را درهم کوبيد و ذوب آهن هم موفق شد با يک گل که در وقت هاي 
اضافه بازي به ثمر رسيد از سد الکويت بگذرد. به اين ترتيب دو نماينده 
کشورمان در اين مرحله بايد هفته آينده برابر تيم هاي قطري به ميدان 
بروند. ذوب آهن سه شنبه آينده مهمان الغرافه است و در صورت پيروزي 
مقابل اين حريف به جمع تيم هاي گروه A ليگ قهرمانان صعود مي کند. 
سايپا هم در ديداري که هنوز زمان آن مشخص نشده بايد به مصاف ديگر 
نماينده قطر يعني الريان برود. سايپا در صورت پيروزي به مرحله گروهي 

رقابت ها صعود مي کند.
     الريان را نمي شناسم

علي دايي، سرمربي تيم فوتبال سايپا بعد از برتري پرگل تيمش مقابل 
پنجاب هند گفت: »مي توانس��تيم با اختالف گل بيشتري به پيروزي 
دست پيدا کنيم، اما کيفيت زمين نامناسب بود و روي عملکرد بازيکنانم 

تأثير گذاشت. با اين حال از اين پيروزي خوشحال هستيم.«
سرمربي سايپا با اشاره به تفاوت هاي زياد ديدار بعدي مقابل الريان با اين 
بازي گفت: »اصاًل شرايط بازي بعدي با اين ديدار قابل مقايسه نيست. 
هيچ شناختي از الريان ندارم و حتماً بايد فيلم هاي بازي اين تيم را ببينم. 
اينقدر مي دانم که حريف تيمي بسيار قوي و بابرنامه است و به طور حتم 
براي شکس��ت ما و صعود به مرحله گروهي رقابت هاي ليگ قهرمانان 
برنامه ريزي کرده اس��ت.« دايي به شرايط ويژه س��ايپا هم اشاره کرد و 
گفت: »متأسفانه نه پول داريم، نه امکانات و نه تماشاگر. به اين ترتيب 
کار سختي پيش رو داريم، در حالي که حريفانمان با امکانات کامل برابر 

ما قرار مي گيرند.«
     کار سختي در قطرداريم

عليرضا منصوريان، سرمربي ذوب آهن اصفهان هم پس از برتري يک بر 
صفر شاگردانش مقابل الکويت گفت: »اين بازي تمام شد و حاال يک 90 

دقيقه سخت و فرسايشي ديگر در قطر انتظارمان را مي کشد.«
سرمربي ذوب آهن ادامه داد: »قطر قهرمان آسياست و اين مسئله روي 
توان تيم خوب الغرافه تأثير مستقيم دارد. آنها حاال براي پيروزي مي آيند 
و اين کار ما را سخت تر از قبل مي کند. ضمن اينکه اين تيم به اندازه کل 
بودجه ما بازيکن دارد و مي تواند در هر لحظه روند بازي را به سود خود 
تغيير دهد.« منصوريان با تشکر از حمايت ها و دلگرمي هاي هواداران به 
تيم گفت: »اينجا در اصفهان وقتي به کمک نياز داريم، تفاوتي بين رنگ 
سبز و زرد نيست و همه مي آيند. امروز سپاهاني ها هم آمده بودند. از امير 

قلعه نويي تشکر مي کنم. اميدوارم اين حمايت ها ادامه داشته باشد .«

حامد قهرماني

ليگ قهرمانان اروپا، برد خفيف رم
اولين شكست منچستر با سولسشر

مرحله يک هشتم نهايي رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا سه شنبه با انجام 
دو بازي آغاز شد. شايد مهم ترين بازي ابتداي اين مرحله را بتوان جدال 
منچستريونايتد و پاري سن   ژرمن ناميد، ديداري که با برتري پاريسي ها به 

پايان رسيد تا منچستر بعد از هفته ها با سرمربي جوان خود ببازد.
    شكست در تئاتر رؤياها

از روزي که اوله گونار سولسشر هدايت شياطين سرخ را برعهده گرفت، 
منچستر متحول و تبديل به تيمي شد که همه انتظار آن را داشتند. شاگرد 
سرآلکس فرگوسن،  منچستر را در همان ريل  استاد قرار داد تا اين تيم دوباره 
اوج بگيرد، اما ليگ قهرمانان قصه اي متفاوت براي سولسشر و منچستر رقم 
زد، اولين شکست، آن هم در خانه و مقابل چشم هواداراني که آمده بودند 
تا قدرت نمايي منچستر متحول شده را در اروپا هم ببينند. پاري سن ژرمن 
2 بر صفر برنده جدال اولدترافورد شد تا گام مهمي براي صعود به مرحله 
بعد بردارد، هرچند که پاريسي ها خوب مي دانند نبايد شياطين سرخ را 

دست کم بگيرند.
توماس توخل، سرمربي پاري سن ژرمن بعد از کسب اين پيروزي گفت: 
»مي دانم منچستر توانايي پيروزي در بازي پاريس را دارد، فوتبال همين 
است. ما فعالً از اين پيروزي لذت مي بريم، اما از فردا خودمان را براي دو بازي 

مهم مقابل سنت آتين  و منچستر آماده مي کنيم.«
سولسشر، سرمربي منچستر هم با اذعان به قدرت باالي پاري سن ژرمن 
گفت: »بايد از اين مسابقه درس بگيريم. اين  بازي ها مي تواند باعث پيشرفت 
شما شود. امشب ما خوب نبوديم و سطح فني پاري سن ژرمن خيلي از ما 

باالتر بود.«
    پورتو اميدوار به بازي برگشت

 در ديگر بازي سه شنبه ش��ب آ.اس رم در زمين خود به سختي و با نتيجه
 2 بريک از سد پورتوي پرتغال گذشت تا همه چيز به بازي برگشت کشيده 
شود.  دي فرانچسکو، سرمربي رم خوب مي داند که چه کار سختي پيش رو 
دارد. او که از نمايش بازيکنانش به هيچ وجه راضي نيست، بعد از پايان مسابقه 
با وجود برتري خفيف مقابل پورتو گفت: »اين نتيجه تأسف آور است. بايد 
2 بر صفر پيروز مي شديم، اما حاال با گلي که خورديم شرايط مان براي بازي 
برگشت سخت تر شد. البته نمي توانم بازيکنانم را به خاطر اين گل سرزنش 
کنم، اما در بازي برگشت حق اشتباه نداريم، چون حذف مي شويم.« ايکر 
کاسياس، دروازه بان اسپانيايي پورتو هم بعد از شکست مقابل رم با اشاره 
به اينکه اصالً دوست ندارد در چنين ديدارهايي شکست بخورد، گفت: »رم 
فقط کمي از ما بهتر بود. با اين حال بايد با تمرکز باال آماده بازي برگش��ت 
شويم. ما فرصت خوبي براي جبران نتيجه بازي رفت داريم و مي توانيم در 
خانه موفق به صعود شويم. په په،  مدافع باتجربه پورتو هم ضمن تأکيد به 
شانس باالي بازگشت تيمش در بازي برگشت گفت: »هرچند باختيم، اما 
اين نتيجه مي  تواند به سود ما تغيير کند. بايد چند فيلم را مرور کنيم و آناليز 
دقيق تري داشته باشيم تا کمتر مرتکب اشتباه شويم و بتوانيم به يک چهارم 

نهايي صعود کنيم.«

 شاهين طبع: بايد پشتوانه سازي کنيم
مهران شاهين طبع، سرمربي تيم ملي بسکتبال در مورد برگزاري اولين 
بازي دوستانه با اردن اظهار داشت: »ما دو ترکيب را براي اين دو بازي 
در نظر گرفتيم. سه ش��نبه با 13 بازيکن بازي کرديم و امروز هم با 12 
بازيکن به ديدار اردن خواهيم رفت. بازيکنان را به دو دس��ته تقس��يم 
کرديم. بازيکناني که در بازي اول حضور نداشتند، امروز بازي مي کنند 
اما در مجموع هفت، هشت بازيکن در دو تيم مشترک است. هر مقطعي 
ش��رايط خاصي دارد و ما بايد براي تيم هاي ملي پشتوانه سازي کنيم. 
مشخصاً در بعضي مقاطع استعدادي که نياز باشد، کم است و تيم ملي با 
نوسان هايي روبه رو مي شود مانند همه تيم هاي دنيا. تالش ما اين است 
که در اين مقطع و در صورت صعود به جام جهاني تيم خوبي داش��ته 

باشيم و  البته بايد توجه ويژه اي به تيم هاي پايه صورت گيرد.« 

بنا 38 کشتي گير را به خط کرد 
دور جديد تمرينات اردوي آماده سازي تيم ملي کشتي فرنگي از امروز 

با حضور 38 کشتي گير در خانه کشتي تهران آغاز مي شود. 
سومين اردوي آماده س��ازي تيم ملي کش��تي فرنگي براي حضور در 
رقابت هاي قهرماني آس��يا در چين روزهاي بيس��ت و پنجم بهمن تا 
پنجم اسفندماه در محل خانه کش��تي مجموعه ورزشي آزادي تهران 
برگزار مي ش��ود. رقابت هاي کش��تي قهرماني آس��يا روزهاي سوم تا 
هشتم ارديبهش��ت ماه 98 در شهر ش��ي آن چين برگزار خواهد شد و 
فرنگي کاران در اين مرحله از اردو در رقابت هاي جايزه بزرگ مجارستان 
که روزهاي چهارم و پنجم اس��فندماه در ش��هر گيور انجام مي شود، 

شرکت مي کنند. 

مي توانس��ت طال         خبر 
بگيرد تا کار بوکس 
ايران در تورنمنت بين المللي مجارستان با يک 
طال و دو برنز به پايان برسد، اما داوري اجازه نداد 
مس��لم مقصودي در نخس��تين حض��ورش در 
تورنمنتي بين المللي به خوش��رنگ ترين مدال 
دس��ت يابد: »براي رس��يدن به فين��ال مقابل 
بوکسورهاي مجارستان، مولداوي و لهستان بازي 
ک��ردم. متأس��فانه در فينال به مص��اف حريف 
لهستان رفتم و بازي کاماًل يک طرفه به سود من 
بود. به قدري از نتيجه بازي مطمئن بودم که در 
30 ثانيه پاياني اجازه نمي دادم حريف سمت من 
بيايد، اما داوران اروپايي در حقم نامردي کردند، 

چراکه هر سه راند را من نتيجه گرفته بودم، اما 
آنها يک طرفه قضاوت کردن��د و در فينال بازنده 
اعالم ش��دم.« مقصودي اما از عملکرد خودش 
راضي است و بر اين باور است که مي تواند طاليي 
را که به ناحق از او گرفته شده، در مسابقات بعدي 
به گردن بياويزد: »عملکردم در اولين حضورم در 
تورنمنتي بين المللي راضي کننده بود. البته خيلي 

دوست داشتم در اولين حضورم با طال به کشور 
بازگردم، اما داوران اين اجازه را ندادند. با اين حال 
اين باعث نمي شود که دس��ت از تالش بردارم و 
مطمئن هستم که در مسابقات قهرماني آسيا به 
گردن آويز طال دست خواهم يافت. اين رقابت ها 
با حضور بوکس��ورهاي نام آش��ناي 30 کشور از 
جمله قزاق، روس��يه، اوکراين، آفريق��ا و امريکا 

سطح بااليي داش��ت و محک خوبي برايم بود.« 
بوکس��ور وزن 64 کيلوي تيم ملي با اش��اره به 
رضايت کادر فني از عملکردش در اين رقابت ها 
تأکيد کرد حاال با توجه به شناختي که از حريفان 
آسيايي خود به دست آورده به قهرماني در آسيا 
اميد زيادي دارد: »با توجه به اينکه در تورنمنت 
مجارستان آسيايي ها حضور داشتند از حريفان 
شناختي نسبي پيدا کردم و قطعاً حضور آنها در 
اين رقابت ها مي تواند براي بهتر نتيجه گرفتن من 
در قهرماني آسيا کمک کند.« مقصودي همچنين 
با اشاره به اهميت برگزاري مسابقات بوکس در 
ايران تأکيد کرد: »اگر مس��ابقات بين المللي در 
ايران برگزار ش��ود، نام بوکس کشورمان در دنيا 
مطرح مي شود و فدراسيون جهاني قطعاً نگاهش 
به بوکس ايران تغيير مي کن��د. وقتي ما ميزبان 
تورنمنت هاي بين المللي مي شويم، آنها متوجه 
مي شوند که فدراسيون بوکس ايران به اين رشته 

اهميت مي دهد.«

طالي مجارستان از آن من بود 
اگر داوران ناحقي نمي کردند
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راز و نياز پيش از مسابقه 
به درگاه خدا تفاوتي ميان رنگ پوس��ت و نوع اعتقاد و مليت نيس��ت، 
همين که س��رت را باال بگيري و دست گدايي به س��ويش دراز کني، 
ديده مي شوي. حاال اگر با اعتقاد قلبي نيز اين مهم را به انجام برساني 
که ديگر کار خود را به بهترين شکل ممکن انجام داده اي. ديدن چنين 
صحنه هايي در کشورهاي اسالمي چندان تعجب آور نيست، اما تماشاي 
راز و نياز يک مسلمان آن هم در منچستر و ورزشگاه اولدترافورد قبل از 
شروع مسابقه منچستريونايتد و پاري سن ژرمن در ليگ قهرمانان اروپا 
حتماً اينقدر جالب توجه بوده که لنز دوربين ها را به سمت پل پوگبا، 
ستاره فرانسوي و مسلمان منچستر برگرداند. پوگبا البته پيش از اين 
هم با حضور در مراس��م حج و مناسک اسالمي نگاه ها را به سمت خود 
جلب کرده بود. او حاال با اين حرکت آخر بيشتر از قبل مورد توجه قرار 

گرفته است. 

فقط وعده مي دهند و پاداشي در کار نيست
رضا عليپور، ملي پوش سنگنوردي ايران و سريع ترين مرد 
عمودي جهان با گاليه از پرداخت نشدن پاداش هايي که 
مس��ئوالن قول آن را داده بودند، از وزارت ورزش و کميته 
المپيک درخواست کرد پاداش بازي هاي جهاني 2017 را 
پس از يکسال و نيم به او پرداخت کنند: »متأسفانه گفتن 
مش��کالت فرجي حاصل نمي کند. ما قهرم��ان بازي هاي 
جهاني مي شويم، قهرمان جام جهاني مي شويم، رکورد دنيا را 
مي شکنيم، قهرمان جهان مي شويم، اما براي هيچ کدام پاداشي 
نداريم. فقط برخي مسابقات را پاداش مي دهند، آن هم آنقدر 
آن پاداش را نگ��ه مي دارند ک��ه از گرفتن آن 
پشيمان مي ش��ويم. نمي گويم تقديري نشد. 
کميت��ه المپي��ک و وزارت ورزش و جوانان ما 
را دعوت مي کنند، اما اين بخش معنوي است 
و بخش مادي هم براي ما مهم است که خيلي کم 
اتفاق مي افتد. وزارت ورزش و کميته ملي المپيک 
تنها ق��ول و وع��ده داده اند و هنوز خب��ري از پاداش 
نيست. بازي هاي جهان هر چهار سال يک بار برگزار 
مي شود و مدال من نخس��تين طالي تاريخ ايران در 
اين رشته بود، اما پاداشي بابت آن پرداخت نشد و هنوز 
چش��م انتظار دريافت پاداش قهرمان��ي در بازي هاي جهاني 
2017 لهستان هس��تم که وعده اش را داده بودند. از وزارت و 

کميته مي خواهم که اين وعده ها را عملي کنند.« 

قرعه سختي داريم اما اميدواريم
تيم ملي کشتي اميد         بازتاب
ايران طي قرعه اي 
س��خت در جام جهاني کشتي روس��يه با امريکا، 
گرجستان و مغولستان همگروه ش��د. شاگردان 
عليرضا رضايي که طبق تصميم فدراس��يون قرار 
است به جاي شاگردان غالم محمدي و با همراهي 
تنها سه کش��تي گير بزرگس��ال راهي ياکوتسک 
روسيه شوند، کار س��ختي در جام جهاني 2019 
دارند. با وجود اين، سرمربي اميدهاي ايران از انگيزه 
باالي شاگردانش براي حضوري موفق در روسيه 
مي گويد: »قرعه سختي داريم. گروه ما سخت تر از 
گروه ديگر است. امريکا در چند سال اخير تيم اول و 

دوم دنيا بوده، گرجس��تان تيم س��وم دنياست و 
هميشه مدعي و مغولس��تان هم در برخي اوزان 
محک خوبي است، اما بچه ها انگيزه و روحيه بااليي 
دارند و با عزم و اراده باال راهي روسيه مي شوند، چون 
مبارزه با بزرگان کشتي دنياست که عيار و توانمندي 
واقعي آنها را نشان مي دهد. اميدهاي ايران به خود 
باور دارن��د و در پي اثبات توانايي هايش��ان به دنيا 
هستند و مي خواهند ثابت کنند که از اعتماد به آنها 
اشتباه نکرده ايم. اين همان روحيه اي است که براي 
کسب موفقيت نياز داريم. اميدها اول از همه بايد 
خودشان را باور و بعد هم توانايي هايشان را به کادر 

فني تيم ملي ثابت کنند.« 

       چهره


