
دي�دار  تنه�ا 
دنيا حيدري
    گزارش

باقيمانده مرحله 
يک چهارم نهايي 
رقابت هاي جام حذفي عصر امروز ساعت 17:15 
با مصاف پرسپوليس و پديده انجام مي شود تا 
تکليف ديگر تيم راه يافته به مرحله نيمه نهايي و 
حريف س�پاهاني هاي اصفهان مشخص شود .

 کمت��ر از دو هفت��ه از رويارويي پرس��پوليس و 
پديده در نخستين ديدار دور برگشت ليگ برتر 
مي گذرد که دو تيم ب��ار ديگر بايد به مصاف هم 
بروند. اين بار اما در جريان رقابت هاي جام حذفي 
که حساس��يت آن به مراتب بيشتر از بازي هاي 
ليگ است، چراکه شکست در اين بازي به معناي 
پايان کار تيم بازنده اس��ت و ديگ��ر راهي براي 
جبران نيست. همين مسئله بر حساسيت هاي 
سومين ديدار پرسپوليس و پديده در اين فصل 
افزوده است. شايد هم به همين دليل است که 
برانکو برخالف هميشه که تأکيد مي کند تيمش 
در هر سه جبهه براي کسب جام مي جنگد، قبل 
از مصاف با ي��اران گل محمدي گفت که تيمش 

فعاًل گزينه قهرماني نيست: »بعد از مدت ها بايد 
بگويم در اين مس��ابقه گزينه قهرماني نيستيم، 
نه اينکه نمي خواهيم برنده بازي باش��يم، بلکه 
به اين خاطر که مسابقات جام حذفي است و با 
تيمي بازي داريم ک��ه همين چند وقت پيش با 
آن بازي کرديم. تيمي که در جمع صدرنشينان 
اس��ت و براي قهرماني مي جنگد. قبل از بازي با 
س��پيدرود هم گفتم جام حذفي پ��ر از حوادث 
غيرمترقبه است و هر اتفاقي ممکن است در آن 
بيفتد، درست همانند فيناليست شدن داماش 

گيالن.« 
البته حق را بايد ب��ه برانک��و داد. اگرچه تيم او 
امسال در هر دو ديدار رفت و برگشت ليگ پديده 
را از سد راه برداش��ته، اما سرمربي سرخپوشان 
پايتخ��ت تجربه تلخ��ي از جام حذف��ي دارد و 
همين تجربه تلخ است که باعث شده او حساب 
ليگ را از رقابت هاي جام حذف��ي جدا کند. در 
واق��ع همانطور که پروفس��ور پرس��پوليس هم 
تأکيد مي کند، دس��ت کم گرفتن ه��ر حريفي 
در جام حذفي اش��تباه محض است، چراکه در 

اين رقابت ها هر تيمي مي تواند خود را به فينال 
برساند. درست همانند داماش گيالن که از بين 

همه مدعيان توانست يک پاي فينال باشد. 
    اشتباهات را تکرار نمي کنيم

پديده بع��د از دو تجربه تلخ برابر پرس��پوليس 
حاال به خوبي به نقاط ضعف و قوت خود مقابل 
پرس��پوليس و همچنين ضعف هاي ش��اگردان 
برانکو واقف است و مي تواند با استفاده از تجربه 
دو مصاف قبلي که آخرين آن 12 روز پيش بود، 
روز س��ختي را براي سرخپوشان رقم بزند و چه 
بسا حتي با گرفتن انتقام دو شکست قبلي مانع 
راه يافتن پرسپوليس به نيمه نهايي شود و خود 

به مصاف سپاهان در مرحله بعدي برود.
 موفقيتي که البته همانطور که گل محمدي هم 
به آن اش��اره مي کند الزمه اش درس گرفتن از 
اشتباهات قبلي است: »در بازي قبل با اشتباهاتي 
فاحش نتيجه را به پرسپوليس واگذار کرديم، اما 
در اين بازي حق اشتباه نداريم و نبايد اشتباهات 
قبلي را تکرار کنيم. مي دانيم که پرس��پوليس 
تيم خوب و پرمهره اي اس��ت و مربي خوبي هم 

دارد، اما ما هم انگيزه هاي زيادي براي رسيدن 
به نيمه نهايي داريم. تنه��ا دغدغه ما با توجه به 
قضاوت هاي اخير در ليگ مي توانس��ت داوري 
باش��د که اين هم با توجه به حضور فغاني حل و 
فصل شد و حاال تنها به پيروزي برابر پرسپوليس 

و رسيدن به نيمه نهايي مي انديشيم و بس.«
    يک بازيکن و 2 حضور در يک چهارم !

پرس��پوليس در اين بازي با ترکيبي متفاوت به 
ميدان خواهد رفت. آخرين تمرين سرخپوشان و 
حضور بشار رسن و بوديمير در ترکيب ذخيره ها 
نش��ان داد که برانکو عالقه اي به استفاده از اين 
دو بازيکن خارجي برابر پديده ندارد که در اين 
صورت، سروش رفيعي به جاي رسن عراقي به 
ميدان خواهد رفت و تراب��ي هم زوج عليپور در 
خط حمله پرس��پوليس خواهد شد، مگر اينکه 
برانک��و در آخرين لحظات برنام��ه اي تازه براي 
اين بازي بريزد و ترکيبش را بار ديگر دستخوش 

تغييرات کند.
 البته اس��تفاده از ترابي در ترکيب پرسپوليس 
هنوز قطعي نيست، چراکه طبق قوانين جهاني 
يک بازيکن نمي تواند در يک جام حذفي براي 
دو تيم بازي کند. حال آنکه ترابي که نيم فصل 
اول ب��ا پيراهن س��ايپا به ميدان رفت و س��هم 
بس��زايي در حضور اين تيم تا يک چهارم نهايي 
داشت حاال با پيراهن پرسپوليس ليگ را ادامه 
مي دهد و بايد يک بار ديگر در يک چهارم نهايي 
و اين بار با پرسپوليس به ميدان برود. اتفاقي که 
هرگز در دنيا رخ نداده است. البته به شرط آنکه 
قوانين داخلي برخالف قواني��ن جهاني مانعي 
براي حضور دوباره تراب��ي در يک چهارم نهايي 
جام حذفي نباشد و جواب اس��تعالم پديده در 
خصوص بازي کردن اي��ن بازيکن در اين ديدار 

منفي نباشد. 
پرس��پوليس و پدي��ده در حالي عص��ر امروز 
براي س��ومين بار در طول يک فصل به مصاف 
هم مي رون��د که برن��ده اين ب��ازي در مرحله 
نيمه نهايي رقابت هاي جام حذفي با س��پاهان 
ديدار خواهد کرد. حاال بايد ديد پرسپوليس که 
در طول مدت حض��ور برانکو روي نيمکت اين 
تيم نتوانس��ته موفقيتي در جام حذفي داشته 
باشد، مي تواند با گذش��تن از سد پديده براي 
سومين بار خود را به نيمه نهايي برساند و يک 
گام به قهرمان��ي در رقابت هاي اين فصل جام 
حذفي نزديک تر شود يا باز هم حسرت جام اين 
رقابت ها بر دل پرسپوليس و سرمربي کروات 

آن خواهد ماند.

ميليارديخرجميکنند
امازمينتمرينندارند!

داشتن زمين تمرين در حالي به يکي از رؤياهاي تيم هاي ليگ برتري تبديل 
شده که هر کدام از آنها ساالنه ميلياردها تومان خرج خريد بازيکن و مربي 
مي کنند، اما همچنان برنامه اي براي اختصاص بخشي از هزينه ها به تأمين 

و تجهيز زيرساخت هاي خود ندارند!
سرمربي آلماني اس��تقالل انتقادهاي تأمل انگيزي را مطرح کرده است. 
شفر هرگز تصور نمي کرد با قبول هدايت آبي ها روزي مجبور شود دربه در 
به دنبال زمين چمن مطلوب براي شاگردانش باشد و براي آنکه صدايش 
به گوش مسئوالن باشگاه برسد، مجبور به مطرح کردن انتقادهايش در 
رسانه ها شود. اوضاع زمين تمرين اس��تقالل آنقدر بد است که بازيکنان 
اين تيم حتي نمي توانند چند پاس سالم به هم بدهند. اينها همه ادعاهاي 
وينفرد شفري اس��ت که س��طح اول فوتبال جهان را تجربه کرده و حاال 
مجبور است در فوتبالي که همه در آن ادعاي حرفه اي گري دارند، منتظر 
برآورده شدن امکانات اوليه باشد. اين در شرايطي است که فوتبال ايران 
به رغم ادعاي مديران و رؤسايش فقط از نظر هزينه و قراردادهاي نجومي 
به سمت حرفه اي شدن حرکت کرده، واال در بحث هاي فني، زيرساختي و 

سخت افزاري نه تنها حرفه اي نشده، بلکه پسرفت هم داشته  است. 
استقالل يکي از دو قطب فوتبال کشورمان به ش��مار مي رود و با هواداران 
ميليوني که دارد يکي از پرطرفدارترين تيم هاي قاره کهن نيز محس��وب 
مي شود. با در نظر گرفتن اين وضعيت تعجب و ناراحتي شفر غيرمنطقي 
نيس��ت، چراکه انتظار مي رود رش��ته اي که گردش مالي نجومي در يک 
سال دارد حداقل بتواند چمن مطلوبي را براي تيم هاي ليگ برتري تأمين 
کند. با اين حال با گذشت س��ال ها از برگزاري ليگي که لقب برتر را يدک 
مي کشد، هنوز تيمي چون استقالل حسرت تمرين در چمن مرغوب را دارد. 
کمبودهايي از اين دست در فوتبال ايران قابل قبول نيست. نزديک دو دهه 
اس��ت که از برگزاري ليگ برتر مي گذرد و در اين سال ها تيم هاي مختلف 
با سروصداي بسيار زياد ميلياردها تومان خرج به خدمت گرفتن بازيکنان 
دسته چندم ايراني و خارجي کرده اند. باال بردن غيرمنطقي رقم قراردادها 
نتيجه مديريتي غيرحرفه اي بوده که فقط سطح توقع فوتباليست هايمان 
را به شکلي فزاينده باال برده است. در صورتي که آقايان با اين ارقام نجومي 
مي توانستند تکاني اساسي به سيستم سخت افزاري فوتبال ايران بدهند. 
مديراني که اين فرصت را داشتند تا با تخصيص درصدي از بودجه جاري 
باشگاه متبوع خود سروس��اماني به کمپ تمريني شان دهند و با باال بردن 
کيفيت چمن خيال کادر فني را راحت کنند، اما  ترجيح دادند با ترکاندن 
بمب و بستن قراردادهاي بحث برانگيز نام خود را در رسانه ها مطرح کنند. 
ضمن اينکه همين کمبودها بهانه خوبي براي اعزام تيم هاي باشگاهي به 
اردوهاي پرهزينه خارجي و حيف و ميل بودجه هاي دولتي و صنعتي است. 
در روزگاري که کشورهاي همسايه و رقباي آسيايي هر روز براي پيشرفت 
بيشتر در عرصه فوتبال برنامه هاي نوين بلند مدت رو مي کنند، در ايران اما 
تيم هاي باشگاهي قديمي و پرطرفدار چمن استاندارد براي برگزاري تمرينات 
خود ندارند. البته اصوالً در چنين مواقعي مربيان به پرتوقع بودن و در نظر 
گرفتن شرايط جامعه متهم مي شوند، اما بايد بپذيريم که در اين سال ها 
افرادي مسئوليت هاي مهم فوتبال را برعهده داشته اند که نه سررشته اي از 
مديريت دارند و نه اهميتي به استفاده بهينه از منابع مالي مي دهند. به همين 
خاطر است که رشته اي با اين سطح از توجهات و در اختيار داشتن بودجه 
هنگفت کماکان از تأمين نيازهاي اوليه تيم ها عاجز است و همان تيم ها با 
تکيه بر همين ضعف گاه و بيگاه سر از کمپ هاي خارجي درمي آورند. داشتن 
امکاناتي چون زمين چمن و ورزشگاه اختصاصي شايد در وهله نخست انتظار 
زيادي به نظر بيايد، اما کافي اس��ت نگاهي به خرج هاي بي ثمر باشگاه ها 
بيندازيد تا متوجه شويد هزينه هاي ميلياردي اين همه سال نه تنها تأثير 
ماندگاري در فوتبال ايران نداشته، بلکه به جا گذاشتن بدهي هاي سرسام آور 

تنها ثمره سوءمديريت آقايان بوده است. 

شيوا نوروزي

هتتريکپرسپوليس-پديده
مصاف مدعيان ليگ اين بار در جام حذفي 

نگاهي به روند تبعيض آميز فدراسيون فوتبال
 در برخورد با موفقيت ها

قهرمانيبيشتر،پاداشکمتر!
تعلل فدراس�يون فوتبال در پرداخت پاداش هاي ناچيز قهرمانی 
فوتسال و فوتبال س�احلي در آس�يا و جهان  و در مقابل پرداخت 
پ�اداش ميلي�ون دالري ب�راي ناکامي ه�ا، رويک�رد تبعيض آميز 
مس�ئوالن فوتب�ال را بيش�تر از گذش�ته نماي�ان کرده اس�ت. 
»پول و پاداش هس��ت، اما براي از ما بهتران!« اين درددل خيلي از اهالي 
ورزش است؛ از ملي پوشان فوتبال ساحلي گرفته تا فوتسال آقايان و بانوان، 
تيم هايي که در سال هاي اخير آنقدر مقام و افتخار آورده اند که فدراسيون 
فوتبال وقتي مي خواهد کارنامه موفقيت هايش را قاب کند بيشتر از آنکه 
خبري از تيم ملي بزرگساالن باش��د، موفقيت ها و جام هاي اين تيم را به 
رخ بقيه مي کش��د. برخالف چند هفته پيش که المپيکي ها و قهرمانان 
رشته هاي منهاي فوتبالي به پاداش يک ميليون دالري به تيم ملي فوتبال با 
وجود حذف از جام ملت ها معترض بودند، امروز پرچم اعتراض به تبعيض از 
داخل خود فوتبالي ها  بلند شده و آنها نسبت به سياست هاي دوگانه اي که 
در فدراسيون فوتبال در مواجهه با تيم هاي مختلف وجود دارد، گاليه دارند، 
به خصوص وقتي که مي بينند پاداش چند ميليون دالري ملي پوشان تيم 
بزرگساالن فوتبال قبل از اينکه عرق شان از شکست خشک شود، توسط 
معاون وزير ورزش در رختکن به آنها پرداخت مي شود، اما پاداش چندده 
ميليوني ملي پوشان فوتسال بانوان و آقايان و فوتبال ساحلي به رغم قهرماني 
در آسيا و جام قهرمانان قاره ها ماه ها پس از گرفتن عکس يادگاري مهدي 

تاج و علي کفاشيان با جام ها، هنوز پرداخت نشده است. 
چنين تبعيض بارزي که در مجموعه فدراس��يون فوتبال ديده مي شود، 
سبب شده طاقت ملي پوشان فوتسال و فوتبال ساحلي که مديران فوتبال 
با موفقيت هايشان، فدراسيونشان را پنج ستاره مي نامند، طاق شود و آنها 
در مصاحبه با رسانه ها سفره دلشان را باز و نسبت به رويه اي که مسئوالن 
فدراسيون فوتبال در پرداخت پاداش ها در پيش گرفته اند، اعتراض کنند. 

    موفق ها در اولويت باشند
ديروز بود که پيمان حسيني، بهترين دروازه بان فوتبال ساحلي جهان که 
همراه تيم کشورمان پاييز امسال قهرمان جام بين قاره ها شده، نسبت به 
تبعيضي که در پرداخت ها در فدراسيون فوتبال وجود دارد، انتقاد کرد. 
حس��يني که با خبرگزاري ايس��نا صحبت کرده بود از پرداخت نشدن 
پاداش هاي ناچيزشان که مربوط به سال گذشته است، خبر داد: »فوتبال 
ورزش محبوبي اس��ت و نياز است که رش��ته هاي ديگر را نيز در کنار آن 
بسازيم. زماني که تيم هاي ملي رشته هايي چون فوتبال ساحلي و فوتسال 
در دنيا عنوان دار هس��تند، به نظر من بايد در اولويت باشند. متأسفانه ما 
هنوز پاداش جام جهاني را دريافت نکرده و سال گذشته تنها بخشي از آن 
را گرفته ايم. البته بسياري از پاداش هاي ديگرمان که مبلغ خاصي نيست 

هم عقب  افتاده است.«
در حالي به گفته دروازه بان تيم ملي فوتبال ساحلي کشورمان هنوز پاداش 
رقابت هاي جام جهاني سال گذشته اين تيم پرداخت نشده که شاگردان 
اوکتاويو در جام جهاني 2017 توانستند براي اولين بار روي سکو بروند و 
مدال برنز را براي ايران به ارمغان آورند، اما با گذشت بيش از يک سال از اين 

افتخار هنوز خبري از پاداش نيست. 
    کم لطفي  مي کنند

ملي پوشان فوتسال هم نسبت به رويه تبعيض آميز فدراسيون فوتبال 
گاليه دارند و با وجود قهرماني هاي متوالي فوتس��ال ايران در آس��يا و 
کس��ب مدال برنز جام جهاني 2016 که آنها را به اولين رش��ته تيمي 
کش��ورمان در رقابت هاي جهاني تبديل کرد، فدراسيون فوتبال براي 

پرداخت پاداش اين  بازيکنان امروز و فردا مي کند. 
در همين راستا محمدرضا سنگ سفيدي، ملي پوش فوتسال کشورمان به 
باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: »کم لطفي در حق فوتسال پوشيدني 
نيس��ت. 22 ميليون تومان پاداش فوتساليس��ت ها براي قهرماني آسيا 
چندان اهميتي ندارد، ولي بهتر بود با پرداخت به موقع پاداش ها شخصيت 
فوتساليست ها حفظ مي شد. چطور براي تيم ملي فوتبال پاداش هست، 
ولي براي فوتسال پول نيست؟ بچه ها قدري از اين موضوع دلخور هستند. 
بهتر است نگاه مسئوالن ورزشي به فوتبال و فوتسال يکسان باشد. تمام 
ملي پوشان رشته هاي مختلف ورزشي براي يک پرچم تالش مي کنند و  

همه بازيکنان براي سربلندي يک پرچم مي جنگند.«
    آن 500 ميليون کجا، اين 500 ميليون کجا!

عالوه بر اين ملي پوش��ان فوتس��ال بانوان که ارديبهش��ت امسال براي 
دومين دوره متوالي قهرمان آسيا شدند،  هم با گذش��ت بيش از 9 ماه از 
قهرماني شان، پاداش ناچيز 20 ميليوني شان را دريافت نکرده اند. شهرزاد 
مظفر، سرمربي سابق تيم ملي فوتسال بانوان در اين باره به رسانه ها گفته 
است: »تيم ما در مجموع ۵00 ميليون پاداش دارد، اما براي هر بازيکن تيم 
ملي بزرگساالن فوتبال۵00 ميليون پاداش در نظر گرفته اند. آيا اين  قدر 

سخت بود که پاداش بانوان را در طول اين 9 ماه پرداخت کنند؟«
 مظفر در ادامه حرف هايش نش��ان مي دهد دل پ��ري از تبعيض ها دارد: 
»تبعيض در برخوردها وجود دارد و حال اگر قرار باشد همان پاداش ناچيز 
هم به آنها پرداخت نش��ود، آيا اين انصاف است؟ قهرماني آسيا در بخش 
دختران کار کوچکي بود؟ ما براي چيزي که هنوز به دست نيامده، ميليون ها 
دالر هزينه مي کنيم، اما براي چيزي که به دست آمده، حاضر نيستيم ۵00 
ميليون تومان پاداش بدهيم. با اين نوع برخورد چيزهايي را که به دست 

آورده ايم هم از دست خواهيم داد.«

سعيد احمديان

جدالسختچلسيويونايتددرجامحذفي
مرحله يک هش��تم نهايي جام حذفي فوتبال انگليس امش��ب با نبرد 
حساس منچستريونايتد و چلسي به پايان مي رسد. شياطين سرخ که 
با لشکري از مصدومان روبه رو هستند، اميدوارند تنها شانس خود براي 
کسب جام در اين فصل را در اس��تمفوردبريج از دست ندهند. اين در 
حالي است که خبر پيشنهاد ۵/3ميليارد پوندي وليعهد عربستان براي 

خريد من يونايتد هواداران اين تيم را نگران کرده است. 

رکوردجديدليونلمسي
ليونل مسي براي يازدهمين فصل پياپي حداقل 30 گل در يک فصل به 
ثمر رساند. مسي در بازي با وايادوليد از طريق ضربه پنالتي گلزني کرد و 
توانست پيروزي را براي بارسلونا به ارمغان بياورد. مهاجم بارسا در اين 
فصل در الليگا 22 گل، در ليگ قهرمانان اروپا شش گل و در کوپا دل ري 

نيز دو گل به ثمر رسانده است. 

پيزارومسنترينگلزنتاريخبوندسليگا
کلودي��و پيزارو، مهاج��م باتجربه وردربرم��ن با گلزني در ب��ازي برابر 
هرتابرلين به مسن ترين گلزن تاريخ بوندسليگا تبديل شد. اين گل باعث 
شد مهاجم پرويي در حالي که ۴0 سال و چهار ماه و 13 روز سن داشت 

به »مسن ترين گلزن تاريخ بوندسليگا« تبديل شود. 

رئيس سازمان بس��يج ورزشکاران با     خبر 
تمجيد از اقدام سعيد ماليي به خاطر 
باخت و حاضر نشدن مقابل نماينده رژيم صهيونيستي در رقابت هاي 
گرنداسلم پاريس گفت: »به زودي از اين ورزشکار جوانمرد و آرين 

غالمي تجليل مي کنيم.«
ماليي اخي��راً در مصاحبه اي با گاليه از مس��ئوالن ورزش گفته بود 
»هيچ کدام از مس��ئوالن ورزش کش��ور در اين چند روز هيچ گونه 
تماس��ي با من نداش��ته اند. اگر اين بي توجهي ها ادامه داشته باشد 
 پيشنهادهاي زيادي از کشورهاي آسياي ميانه و اروپا دارم و امکان 

دارد قيد جودوي ايران را بزنم و براي کشور ديگري مبارزه کنم.«
سردار داوود آذرنوش، رئيس سازمان بسيج ورزشکاران در اين رابطه 
به ايسنا گفت: »بنده در زماني که س��عيد ماليي، قهرمان پرافتخار 
کشورمان به ايران بازگشت در تهران نبودم، وگرنه حتماً به استقبالش 
مي رفتم. تمام ورزشکاران ما که به خاطر دفاع از ملت مظلوم فلسطين 
و آرمان هاي امام)ره( از رويارويي با رژيم کودک کش صهيونيستي 
خودداري مي کنند بايد مورد تجليل ق��رار گيرند و اين موضوع بايد 

مورد توجه همه مسئوالن ورزش قرار گيرد.«
وي افزود: »ماليي بخت اول رس��يدن به مدال طالي اين رقابت ها 
بود و اين بار نيز مانند مرتبه هاي قبل پاي آرمان هاي نظام ايستاد و 
حاضر به مبارزه با نماينده اين رژيم کودک کش نشد. قصد داريم هم 
از سعيد ماليي و هم آرين غالمي در شطرنج به زودي طي مراسمي 
تجليل کني��م. با مس��ئوالن وزارت ورزش نيز در اي��ن باره صحبت 
مي کنم و مطمئناً آنها هم براي تجليل از اين اقدام ارزشمند ماليي از 

او تقدير خواهند کرد.«
آذرنوش با ارزشمند دانستن اين اقدام سعيد ماليي در روبه رو نشدن با 
جودوکار اسرائيلي گفت: »پشت اين موضوع فلسفه محکمي قرار دارد 
و ما هيچ گاه رژيم صهيونيستي را به عنوان يک کشور نمي شناسيم. 
مالزي نيز چندي پيش اجازه نداد ورزشکاران اسرائيل در رقابت هاي 
ش��نا حضور پيدا کنند و محکم ني��ز پاي اين موضوع ايس��تاد. اين 
موضوع خطر قرمز نظام است و ورزشکاران ايران يا نمايندگان ايران 
در حوزه هاي ديگر غير از ورزش نيز هيچ گونه مراوده اي با اين رژيم 

نخواهند داشت.«

آذرنوش:مالييپايآرمانهاينظامايستاد
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اعترافجوانمردانهبانوياسکيباز
درقهرمانيجهان

رفتار جوانمردانه در هر ش��رايطي پسنديده اس��ت و با واکنش مثبت 
همگان روبه رو مي ش��ود. اگرچه اين گونه مسائل در رشته پرهياهويي 
چون فوتبال بازتاب زيادي دارد، اما بدون ش��ک اين رفتارها در ساير 
رشته ها نيز از چشم مردم دور نمي ماند. شايد خيلي ها به اسکي به چشم 
يک رشته تجمالتي نگاه کنند و اينکه ورزشکاران متمول آن بيشتر به 
فکر مسابقه هستند تا توجه به بازی جوانمردانه ، اما حرکت ارزشمند 
مرجان کلهر عکس اين ماجرا را نشان داد. ملي پوش اسکي آلپاين زنان 
ايران در حالي که موفق به صعود به دور دوم رقابت هاي قهرماني جهان 
در سوئد شده بود با اعالم خطايش به داوران از حضور در ادامه رقابت ها 
انصراف داد. کلهر که عملکرد خوبي در مانش اول داش��ت بعد از اينکه 
خطايش از ديد داوران پنهان ماند به ش��کلي خودجوش به خطايش 

اعتراف کرد و با اين کار سوژه رسانه هاي بين المللي شد. 

بازگشتپرسروصدايجنابسرپرست
امير خوش خبر 
دوب��اره به تيم 
مل��ي واليبال 
برگش��ت و سرپرس��ت ش��د تا آنها که از دور 
دس��تي بر آتش واليبال دارند خبر از تکميل 
دوباره مثل��ث او، معروف و موس��وي بدهند. 

مربع پر حاش��يه اي که اج��ازه نفس 
کشيدن به مخالفان خود در تيم 
ملي را نمي ده��د و همه چيز را 
تحت کنترل خود دارد. بازگشت 
خوش خبر به تي��م ملي حکايت 
از قدرت گيري دوب��اره اين چهار 

ضلع��ي دارد. جرياني که 
از بيرون فدراسيون به 
صورت قدرتمندانه 
حمايت مي ش��ود، 
هرچند ک��ه خود 
اضالع اين مثلث 
به طور کلي منکر 
هس��تند.  آن 
خوش خبر ديروز 
در مصاحب��ه اي 
ب��ا خبرگ��زاري 

ميزان گفت: »من 
هيچ صحبتي براي 

بازگشت به تيم ملي با داورزني نداشتم. تنها 
زماني که بازگشت من قطعي شد براي کسب 
اجازه از داورزن��ي نزد او رفتم.« سرپرس��ت 
تي��م مل��ي واليب��ال در ادام��ه حرف هايش 
وجود بازيکن س��االري در واليب��ال را به طور 
کلي رد کرد، اما ب��ه اش��تباهاتش در برخي 
مس��ائل اعتراف ک��رد: »به هي��چ عنوان 
بازيکن ساالري نداريم. من در جاهايي 
حمايت کرده ام و در برخي مواقع نيز 
برخورد که اين نوع برخورد با مسائل 
را بازيکن س��االري نمي گويند. البته 
قطعاً اشتباهاتي در دوران سرپرستي 
تيم ملي داشته ام. در اين 
مدت هم که سرپرست 
نب��ودم، عملکرد 13 
س��اله ام را قض��اوت 
ک��ردم. اگ��ر کار 
درستي انجام شده 
قطع��اً کار جمعي 
بوده و اشتباهاتي 
که صورت گرفته، 
زمان هايي بوده که 
فکر کردم خودم به 
تنهاي��ي مي توانم 

تصميم بگيرم.« 

10مدالرنگارنگکاراتهازليگجهاني
يک طال، دو نقره و         کاراته
هفت برن��ز رهاورد 
کاروان کاراته کشورمان از رقابت هاي ليگ جهاني 
کاراته وان امارات بود. در آخرين روز رقابت هاي ليگ 
جهاني کاراته در دوبي که ديروز برگزار شد، در فينال 
وزن منهاي 7۵ کيلوگرم بهمن عسگري، لوئيجي 
بوسای ايتاليايي دارنده يک طال، دو نقره و يک برنز 
جهان را شکست داد و به مدال طال رسيد. در وزن 
منهاي 8۴ کيلوگرم علي فداکار براي کسب مدال 
طال به ديدار اوگور آکتاش ترکيه اي نفر سوم جهان 
در سال 2018 رفت و 2 بر يک نتيجه را واگذار کرد و 
مدال نقره را بر گ��ردن آويخت. کاتاي تيمي بانوان 
ايران نيز در فينال مقابل تيم ايتالي��ا قرار گرفت و 

صاحب مدال نقره ليگ جهاني امارات شد. همچنين 
ديروز نمايندگان کشورمان هفت مدال برنز توسط 
فاطمه چاالکي، رزيتا عليپور، هامون درفشي پور، 
اميررضا ميرزايي، ذبيح اهلل پورشيب، سجاد گنج زاده 
و کاتاي تيمي مردان با ترکيب ابوالفضل شهرجردي، 
علي زند و ميالد دليخون کسب کردند تا در پايان اين 
رقابت ها، کاروان کشورمان با 10 مدال رنگارنگ طال، 
نقره و برنز به تهران برگردد. موفقيت کاراته در ليگ 
جهاني در حالي است که اين رشته در المپيک توکيو 
براي اولين بار حضور پيدا مي کند و با توجه به اين 
افتخارات مسئوالن مي توانند روي مدال هاي المپيک 
کاراته حساب باز کنند. افتخاراتي که رسيدن به آن 

حمايت متوليان ورزش کشور را مي طلبد. 

 فریدون حسن 
  چهره 

ناهنجاريهايفوتبال
باحرفزدندرماننميشود

کارش��ناس فوتبال کش��ورمان افزايش خش��ونت ها و ناهنجاري را در 
فوتبال نگران کننده مي داند. امير حاج رضايي ديروز در واکنش به برخي 
بي اخالقي ها در فوتبال ايران به خبرگزاري ايرنا گفت: »نه تنها فوتبال، 
بلکه تمام ورزش ايران با خشونت، ناهنجاري و پرخاشگري روبه رو است 
و اين اتفاقات به اش��کال گوناگون خود را نش��ان مي دهد. بخشي از اين 
ناهنجاري ها ريشه در مس��ائل فرهنگي ما دارد. بسياري از صندلي هاي 
مديريتي و مربيگري با پيروزي و موفقيت تيم ها حفظ مي شود و زماني که 
اين پيروزي ها از طريق سالم حاصل نشود برخي ها براي حفظ موقعيت خود 
ناچارند به خشونت روي آورند.« حاج رضايي معتقد است برخورد ريشه اي 
تنها راه مقابله با اين ناهنجاري هاس��ت: »برخي از طريق فوتبال شرايط 
مالي خوبي پيدا کرده اند و همين افراد در بروز خشونت هاي موجود سهيم 
هستند. بيانيه، مصاحبه و تقابل هاي کالمي نوعي از خشونت است و اين 
خشونت به تمام بخش هاي فوتبال ما وارد شده است. تنها راه حل مشکالت 
موجود ريشه يابي داليل اين اتفاقات اس��ت و در اين سال ها به جاي حل 

ريشه اي اين مسائل، بيشتر در خصوص آن حرف زده شده است.«
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