
در آغ�از هفت�ه 
سعيد احمديان

    گزارش
نوزدهم ليگ برتر 
فوتب�ال، عص�ر 
امروز اس�تقالل در ورزش�گاه آزادي به مصاف 

پارس جنوبي مي رود.
ليگ برتر فوتبال به هفته نوزدهم رسيد، رقابت هايي 
که   در باال و پايين ج��دول هر هفته که مي گذرد، 

داغ تر و پرهيجان تر دنبال مي شود.
    فقط برد راضي شان مي کند

در آغاز هفته نوزدهم ليگ برتر فوتب��ال، امروز از 
ساعت 18:30 استقالل در ورزشگاه آزادي ميزبان 
پارس جنوبي جم است. شفر در حالي شاگردانش را 
براي مسابقه امروز آماده کرده است که روند صعودي 
آبي ها خيلي زودتر از آنچه هواداران اين تيم تصور 
مي کردند، به پايان رسيد و آنها در هفته هاي اخير 
روند پر فراز و نشيبي را تجربه کرده اند. استقالل در 
سه بازي اخيرش يک برد، يک مساوي و يک باخت 
کسب کرده تا اختالف آبي ها با تيم هاي مدعي باالي 
جدولي تغييري نکند و همه پيش بيني مي کنند که 
شاگردان شفر با چنين وضعيتي کار سختي براي 
رساندن امتيازهايشان به تيم هاي مدعي قهرماني 
دارند. آنها هفته گذش��ته در تبريز در مس��ابقه با 
تراکتور يک بر صفر باختند تا ب��ا توجه به فاصله 
امتيازي شان با صدر جدول ديگر فرصتي براي از 

دست دادن امتياز نداشته باشند.
عالوه بر اين آبي ها در بازي امروز به دنبال انتقام 

ب��ازي رفت هم هس��تند، مس��ابقه اي که پارس 
جنوبي با يک گل استقالل را در جم شکست داد 
تا انگيزه هاي شفر و تيمش براي بازي امروز بيشتر   
ش��ود. ش��فر مي گويد: »حريف ما تيمی محکم 
و قدرتمند اس��ت. ما بايد پاس ه��ای بلند آنها را 
متوقف کنيم. در بازی جم به همين دليل بازی را 
واگذار کرديم. بايد سريع و محکم بازی کنيم، به 
ويژه در زدن ضربات آخر و موقعيت سازی در زمين 

حريف سريع و محکم باشيم.«
    خارجي هايي که آماده نيستند

يکي از مش��کالت اس��تقالل در بازي هاي اخير 
ناآماده بودن بازيکنان خارج��ي جديد اين تيم 
است و عملکرد ايسما و منش��ا در دو بازي اخير 
چندان راضي کننده نبوده است.  مجوز پاتوسي 
سومين بازيکن خارجي جديد استقالل هم پس از 
حاشيه هاي فراوان صادر شد تا امروز او براي اولين 
بار در ترکيب استقالل به ميدان برود و هواداران 

استقالل منتظر نمايش اين بازيکن هستند. 
با اين حال وينفرد شفر ديروز در نشست خبري 
پيش از بازي امروز به ناآماده بودن خارجي هايش 
اعتراف ک��رد: »بازيکنان جديد دي��ر به ما اضافه 
شدند، ايسما به تمرينات بيش��تری نياز دارد تا 
از نظر بدنی به آمادگی بيش��تری برسد، پاتوسی 
نيز همين وضعيت را دارد. هر دو به عالوه منش��ا 
کيفيت فنی خوبی دارند. ايس��ما نيز برای ما گل 
زد و کيفيت فنی خوبی دارد، اما برای 90 دقيقه 

آماده نيس��ت و اختصاصی با او تمرين می کنيم 
تا آماده شود. منش��ا از نظر بدنی شرايط بهتری 
دارد و هر س��ه می توانند بعد از آماده شدن به ما 

کمک کنند.«
     مديرعامل حجت را تمام کرد

البته  پررنگ تر شدن اعتراض بازيکنان و مربيان 
استقالل به مسائل مالي که حتي کار را به شايعه 
اعتصاب هم کشانده، سبب شده تا شفر کار چندان 
راحتي در پيش نداشته باشد. مصاحبه هاي تند 
روزبه چش��مي و پژمان منتظري عليه مديريت 
باشگاه در اعتراض به تأخير در پرداخت ها و خانه 
به دوش بودن براي برگزاري تمرين چيزي نبود 
که مديرعامل باشگاه استقالل آن را نشنيده بگيرد 

و واکنش سريعي به آن نشان داد.
اميرحسين فتحي پس از اعتراض و غرولندهاي 
شفر و بازيکنان به مسائل مالي، دوشنبه شب بود 
که تعارف را کنار گذاش��ت تا مشخص شود که 
جايگاه س��رمربي آلماني چندان محکم نيست: 
»من که نمی توانم ب��ازی کن��م و گل بزنم!                                   من 

نمی توانم در خط دفاع باشم و گل نخورم   . وظيفه 
يک مديرعامل چيست؟              درخواست های کادر فنی 
را  اجرا کند که ما اين کار را کرديم.« شفر هم پس 
از جلسه با فتحي، از قولش به مديرعامل استقالل 
براي ساختن يک استقالل جديد خبر داد تا فعاًل 
رابطه س��رمربي و مديرعامل زياد شکراب نشود: 
»می خواهيم اس��تقالل جديدی بسازيم و مهم 

اين است که ما مشکالت را حل کنيم. به او گفتم 
من می خواهم با تجربه ای ک��ه در فوتبال دارم، 

کمک کنم.«
    گاليه پارس جنوبي از تبعيض

در سوي ديگر پارس جنوبي جم که با 24امتياز 
در رده هفتم قرار گرفته است، مانند استقالل در 
هفته هاي اخير پر فراز و نشيب نتيجه گرفته است، 
روندي که جمي ها معتقدند به دليل فش��ردگي 
بي��ش از حد بازي هايش��ان اس��ت، ط��وري که 
شاگردان مهدی تارتار در هشت روز، سه مسابقه 
سخت را پشت س��ر می گذارند. پارس جنوبي ها 
سه شنبه هفته گذشته در مسجدسليمان با تيم 
نفت بازی کردند و سپس در بازگشت به جم روز 
شنبه به مصاف نس��اجی مازندران رفتند. حاال با 
گذشت چهار روز آنها بايد امروز مقابل استقالل 
تهران ق��رار بگيرند. اين برنامه فش��رده اعتراض 
مهدي تارتار را به همراه داشت. او ديروز گفت: »تا 
کی بايد شاهد بی عدالتی در فوتبال باشيم، جايی 

بايد اين تبعيض ها تمام شود.«
با اين حال تارتار وعده داد که شاگردانش براي برد 
به آزادي بروند: »نوع بازی اس��تقالل و سبک آنها 
را می شناسيم و می دانيم آنها به دنبال اشتباهات 
حريفان هس��تند. اين تيم خوب پرس می کند و 
وقتی توپ را از دست می دهد، عملکرد بهتری دارد. 
ما هم اگرچه زمان نداشتيم، ولی برای بهترين بازی 

به زمين خواهيم رفت.«

پاداشهایبیارزش!
اين روزها گاليه ها زياد شده، گويی آب از سر ورزشکاران گذشته که ديگر در 
بيان دلخوری ها دست دست نمی کنند که مبادا با برخوردی قهرانه مواجه 
شوند. پيشتر حرفی به زبان نمی آوردند يا اگر هم چيزی می گفتند از سر 
ناراحتی يا دلخوری و عصبانيت به سرعت تأکيد می کردند که نوشته نشود 
و محفوظ بماند. حاال اما گويی ديگر تحمل شان به سر آمده که چشم بر 
برخوردهای احتمالی می بندند و سفره دلشان را باز می کنند.  حرف ها اما 
جديد نيست. در دل همه يک چيز است و آن هم دلخوری از بدقولی ها و 
وعده هايی که خيلی سريع به دست فراموشی سپرده می شود يا آنقدر دير 
عملی می شود که ديگر ارزش و اهميتی ندارد. درست مثل قبای بعد از عيد 
که به درد گل منار می خورد. لپ اين مطلب را گلر تيم ملی فوتسال بانوان 
به بهترين شکل ممکن ادا می کند، وقتی می گويد که پيشتر اگر پاداش 20 

ميليونی شان را داده بودند ، می شد با آن کاری کرد، اما امروز...
آنچه با دلخوری و البته دلسردی از زبان يکی از قهرمانان فوتسال بانوان 
شنيده می شود، عين حقيقت است. حقيقتی که بارها و بارها به شکل های 
مختلف از زبان ورزشکاران شنيده شده، اما به گوش کسی نرفته، درست 

مثل ميخ آهنين بر سنگ!
 پاداش هايی که قرار است ريالی پرداخت شوند، گذر زمان چنان از ارزش 
آن می کاهد ک��ه ديگر گويی چيزی دريافت نکرده اند. درس��ت مثل 20 
ميليون پاداشی که شايد زمانی پرداخت شود که بتوان با آن تنها يک جفت 
دستکش دروازه بانی گرفت، آن هم نه از يک برند خوب و اعال! اما اين مسئله 
کمترين اهميتی برای آنها که وقت گرفتن عکس ه��ای يادگاری وعده 
می دهند، ندارد که اگر داشت، پاداش های ورزشکاران بعد از تالش های 
فراوان و افتخارآفرينی های پرتعداد مشمول زمان نمی شد تا سر درددل 
آنها را باز کند. درددلی که البته همواره هم کار دست شان داده که نمونه 
بارز آن نيز توبيخ يکی از همين قهرمانان پای پله های فرودگاه بود که البته 
بعدتر که با واکنش های بسياری مواجه شد از آن تحت عنوان شوخی و مزاح 
ياد شد. حال آنکه نه شوخی که کنايه ای تهديدآميز برای عدم تکرار دوباره 
گله گزاری بود. داستان پاداش ها و چشم انتظاری ورزشکارانی که دست آخر 
نيز به حق و حقوق خود و وعده هايی که داده شده بود، نمی رسند، داستان 
تازه ای نيست و بارها و بارها به آن پرداخته شده، اما کمتر مدير و مسئولی 
است که در پی شنيدن اين درد دل ها به خود آمده باشد و گامی در راستای 
حل مشکالت ورزشکاران يا عملی کردن وعده های خوش آب و رنگی که 
به آنها داده شده، بردارد. حال آنکه افتخارات و مدال هايی که با تالش های 
شبانه روزی ورزشکاران در رشته های مختلف به دست می آيد، نقطه ای 
مثبت در کارنامه کاری آقايانی می شود که ش��ايد اصلی ترين کاری که 
می کنند نشستن پشت ميز مديريت شان و گرفتن عکس های يادگاری 
است. البته اگر نخواهيم به قسمت بی تأثير دادن وعده های پوچ و توبيخ های 
ناعادالنه ورزشکارانی اشاره کنيم که کارد به استخوانشان می رسد و زبان   به 

گله و شکايت باز می کنند.
بهانه هايشان هميش��ه بی پولی اس��ت، نه فقط امروز که کشور از لحاظ 
اقتصادی با چالش های زيادی دست به گريبان است. اين بهانه هميشگی 
برای فرار از مسئوليت و پاسخگو بودن برابر ورزشکارانی است که با کمترين 
امکانات افتخارات و مدال های زيادی را برای ايران به ارمغان آورده اند، اما 
هرگز آنطور که بايد از آنها تقدير و تشکر نشده و پاداش هايشان هم آنقدر 
دير و با فاکتور گرفتن های فراوان پرداخت می شود که چيزی از آن باقی 
نمی ماند. البته اگر بعد از يکی، دو سال تأخير پرداخت شود و دست آخر 
نشود مثل داستان خانه ای که با فيلمبرداری، عکسبرداری و تبليغات فراوان 
کليدش تحويل يکی از قهرمانان شد و بعد از يک روز کليد آن به بهانه هايی 

عجيب و غريب پس گرفته شد!
شرم آور است؛ زير و رو کشيدن برای ورزشکارانی که از جان مايه می گذارند 
و کاستن از پاداش های اندک آنها که قرار است بعد از ماه ها چشم انتظاری 
پرداخت شود، شرم آور است، چراکه بدون شک مشکالت مالی آنقدر نيست 
که آقايان از پرداخت اندک پاداش هايی که وعده اش را داده اند، عاجز باشند، 
خصوصاً که خود در چنين شرايطی از هيچ يک از سفرهای غيرضروری شان 
چشم پوشی نمی کنند، حتی به بهانه کمبود بودجه و مشکالت فراوان و 
وضعيت نامناسب اقتصادی کشور! هرچند که امروز دست به جيب شدنشان 
هم ديگر سودی ندارد، وقتی ارزش پاداش هايی که وعده داده شده بود با اين 

وضعيت اقتصادی از نصف هم کمتر شده است!

دنيا حيدري

فرصتيبرايجبرانآبی
امروز، استقالل – پارس جنوبي در آغاز هفته نوزدهم ليگ برتر فوتبال 

کار آسان من سيتی مقابل شالکه
بازگشتقاتلاتلتیکوبهصحنهجرم

بانوی پير برای تداوم بخشيدن به پيروزی هايش تيم دوم مادريد را در پيش 
دارد. در ادامه بازی های مرحله يک هشتم نهايی ليگ قهرمانان اروپا امشب 
هم دو ديدار ديگر برگزار می شود؛ دو ديداری که در آن تيم های اتلتيکو و 

شالکه به ترتيب ميزبان يوونتوس و منچسترسيتی هستند. 
    انتقام از رونالدو

راه راه پوشان کار س��ختی برابر صدرنش��ين کالچو در پيش دارند. تيم 
ديه گو س��يمئونه اين روزها اگرچه رتبه دوم اللي��گا را در اختيار دارد، 
اما دو شکس��ت متوالی در مصاف با بتيس و دربی مادريد شش امتياز 
حساس را از اتلتيکو گرفته اس��ت تا جايی که فاصله اين تيم با رئال به 
دو امتياز کاهش يافته و اختالفش��ان با صدر جدول نيز به هفت امتياز 
افزايش يافته است. البته برد در خانه رايووايه کانو فعاًل تيم مادريدی را 
از بحران خارج کرده، اما مصاف با يوونتوس چالش بزرگی برای اتلتيکو 
محسوب می شود. گريزمان که يک تنه در اين فصل 12 گل برای تيمش 
به ثمر رسانده، اميد اول اتلتيکو برای باز کردن دروازه بانوی پير است. 
سيمئونه به تازگی قراردادش را با اتلتيکو تمديد کرده و حاال که اين تيم 
از کوپا دل ری حذف شده، اصاًل دوست ندارد با قبول شکست مقابل يووه 

فرصت کسب يک جام ديگر را از دست بدهد. 
راه راه پوش��ان تورين در اين فصل نش��ان داده اند که به سادگی تن به 
شکست نمی دهند. ش��اگردان آلگری با ارائه بازی های منظم و حساب 
شده تا اينجای کار بدون حتی يک باخت صدر جدول رده بندی سری آ را 
در اختيار دارند، آن هم با 13 امتياز بيشتر نسبت به ناپولی. با اين حساب 
برای يوونتوس صعود به فينال ليگ قهرمانان يکی از اهداف بزرگ است 
تا جايی که عدم موفقيت در رس��يدن به اين هدف ناکامی بزرگی برای 
باشگاه به حساب خواهد آمد. حضور کريس رونالدو در زمين در مقابل 
اتلتيکو حساسيت های زيادی دارد. رونالدو در سال هايی که برای رئال 
به ميدان می رفت، بارها مقابل حريف امشب يوونتوس قرار گرفته بود. 
مهاجم پرتغالی در 31 بازی، 22 گل به اتلتيکو زده تا لقب قاتل اين تيم 
مادريدی برازنده اش باشد. بعد از رونالدو که 19 گل برای بانوی پير زده، 
مانژوکيج با هش��ت گل دومين گلزن يوونتوس است. آلگری، سرمربی 
گورخرها ابراز اميدواری کرد بازيکنانش حداقل يک بار دروازه ميزبان را 
باز کنند: »همه ما اين را می دانيم که ديدار بسيار سختی پيش رو داريم. 
اين بازی در اسپانيا برگزار می شود و اگر می خواهيم در اين ديدار صعود 

کنيم بايد حداقل يک گل به ثمر برسانيم.«
    نياز شالکه به معجزه

تيم انتهای جدولی برای گذشتن از سد سيتی به معجزه نياز دارد. شالکه 
در آلمان اوضاع خوبی ندارد، اين تيم آلمانی در بوندس��ليگا جايگاهی 
بهتر از چهاردهمی در اختيار ندارد. با در نظر گرفتن اين شرايط چطور 
می توان از تيم دومنيک تدسکو انتظار داشت که در بازی امشب مقابل 
صدرنشين جزيره قدعلم کند. به نظر می رسد صعود شالکه به يک هشتم 
نهايی اروپا خود يک معجزه بزرگ بوده و بقای اين تيم در ليگ قهرمانان 

شگفتی رقابت ها خواهد بود. 
در آن سوی ميدان آبی های متمول تمام ابزارها را برای درخشش دارند. 
تيم پپ گوارديوال عالوه بر اينکه در ليگ برتر رده اول را در اختيار دارد 
در جام حذفی نيز به يک چهارم نهايی رس��يده، ضمن اينکه من سيتی 
به فينال جام اتحاديه هم صعود کرده و با توجه به قرعه ای که در ليگ 
قهرمانان نصيبش ش��ده می توان ادعا کرد که منچسترسيتی شانس 
قهرمانی در چهار جام را دارد. گوارديوال مرد اول نيمکت س��يتيزن ها 
از شاگردانش خواسته شش��دانگ حواس شان را برای کسب هر چهارم 
جام معتبر جمع کنند: »م��ا در چهار رقابت حض��ور داريم و هر يک با 
بقيه فرق دارد. بايد با ش��رايط تطبيق پيدا کنيم و ذهنيت مان را تغيير 
دهيم. اين به اين معناست که بايد به عنوان يک تيم خيلی رشد کنيم و 
بزرگ ترين اشتباه اين است که فکر کنيم بهتر از بقيه هستيم.« جالب تر 
اينکه گوارديوال آنقدر از عملکرد بازيکنانش راضی است که پس از چند 
سال دوباره ياد و خاطره بارسلونای قدرتمند برايش تداعی شده است. 
آخرين باخت سيتی در مقابل نيوکاس��ل و در ليگ جزيره رقم خورده 
است. سرخيو آگرو در ش��رايط آرمانی قرار دارد و توانسته 17 گل برای 
منچسترسيتی به ثمر برساند. به غير از او استرلينگ و سانه نيز می توانند 

مکمل های خوبی برای آگرو باشند. 

شيوا نوروزی

راهبازگشتیبرای»ساری«باقیماندهاست؟
 مائوريتس��يو س��اری برای نجات خودش 
راه بس��يار بلند و دش��واری پي��ش رو دارد. 
بازيکن��ان چلس��ی خيلی وقت اس��ت که 
ديگر ب��ه حرف هايش گ��وش نمی دهند و 
ح��اال تماش��اگران ه��م عليه اش ش��عار 
می دهند. شکست خانگی 2بر صفر مقابل 
منچستريونايتد در جام حذفی می تواند پايان 
کار مربی ۶0 ساله ايتاليايی در استمفوردبريج 
باشد. سرنوشت مربی در دست های مالک و 
مدير باشگاه است. تاريخ نشان داده نبايد اميد 
چندانی به حمايت اين مالک از مربی اش داشته باشيم. از زمانی که رومن 
آبراموويچ در سال 2003 چلسی را خريد، 11 مربی مختلف روی نيمکت 
آبی پوشان لندنی نشسته اند )مورينيو و گاس هيدينک هر کدام دو بار اين 
مسئوليت را داشته اند( و بعد از نتيجه نگرفتن هيچ يک دوام چندانی در بريج 
نياوردند. اين پنجمين باخت تيم ساری در 10 بازی اخيرشان بود. چلسی 
در اين پنج شکست، 14 گل خورده و حتی يک گل هم نزده است. اين آمار 
نداشتن روحيه جنگندگی بازيکنان ساری را به خوبی نشان می دهد، اما قطعاً 
مربی هم در اين ميان بی تقصير نيست. مربی ای  که حاضر نمی شود دست از 
سيستم 3-3-4 خود بردارد، روحيه ای که عمالً باعث سقوطش شده است. 
شانس ديگر ساری نداشتن گزينه ای واضح برای جانشينی او است. بازگشت 
يک اسطوره به باشگاه سابقش و دميدن نفسی تازه در کالبد نيمه جان تيم 
آرزويی است که حاال هواداران چلسی دارند. هوادارانی که در جريان بازی 
دوشنبه شب نام فرانک لمپارد را فرياد می زدند. البته لمپارد بهترين گلزن 
تاريخ چلسی در حال حاضر مشغول هدايت داربی کانتی است و شانس زيادی 
برای صعود با اين تيم به ليگ برتر دارد. گزينه ديگر از بازيکنان محبوب سابق، 
جانفرانکو زوالست. زوال در حال حاضر در تيم مربيگری ساری حضور دارد 
و گزينه ای بسيار محتمل برای جانشينی موقت او تا پايان فصل به حساب 
می آيد. تنها خبر خوب برای ساری ش��ايد بازی برگشت فردا شب مقابل 
مالمو در يوروليگ باشد. پيروزی در اين بازی و صعود به دور بعد می تواند 
اندکی روحيه برای بازی فينال جام اتحاديه يک شنبه برابر منچسترسيتی به 
بازيکنان چلسی ببخشد. البته شايد پيش از فرا رسيدن اين فينال، کابوس 

ساری در چلسی به پايان برسد. 

مدالآوریوکسبسهمیهپارالمپیک
درامارات

چهارمين روز از مس��ابقات ج��ام جهانی پاراتيراندازی العين امارات 
در حالی برگزار شد که رقيه ش��جاعی موفق به کسب مدال برنز شد و 
ساره جوانمردی ديگر ملی پوش پاراتيراندازی ايران نيز به گردن آويز 
طال دس��ت يافت. عالوه بر آن محمدرضا ميرشفيعی با کسب جايگاه 
هفتم جام جهانی العين در تپانچه بادی 10 متر مردان صاحب سهميه 
بازی های پارالمپيک 2020 توکيو شد. اين در حالی است که پيشتر 
جوانمردی در تپانچه بادی10متر بانوان و سميرا ارم و مهدی زمانی در 

تپانچه 50متر موفق به کسب سهميه پارالمپيک توکيو شده بودند.

مرادیبایدجراحیشود
سهراب مرادی بايد جراحی شود، اين را ملک محمدی، دبير فدراسيون 
پزشکی ورزشی می گويد: »بعد از بررس��ی های فراوان در کميسيون 
و معاينات مختلف روی س��هراب مرادی به اين نتيجه رسيديم که او 
حتماً بايد جراحی ش��ود، در غير اين صورت نمی تواند وزنه برداری را 

ادامه دهد.«

مرحل��ه پلی آف 
رقابت های ليگ 
برتر واليبال عصر 
امروز با برگزاری ديدارهای رفت آغاز می ش��ود. 
براساس اعالم س��ازمان ليگ فدراسيون واليبال 
در جريان بازی ه��ای امروز ش��هرداری ورامين 
ميزبان ش��هرداری گنبد اس��ت. خات��م اردکان 
در يزد به مص��اف کاله مازندران م��ی رود. فوالد 
س��يرجان ايرانيان نيز از پيام خراسان پذيرايی 
می کند و در دربی خودروسازان ليگ هم پيکان 
ميزبان سايپاس��ت. ديدارهای دور رفت مرحله 
پلی آف در حالی برگزار می شود که بازگشت ايگور 

کوالکوويچ، سرمربی تيم ملی به ايران و زير نظر 
گرفتن رقابت های ليگ حتماً انگيزه بازيکنان را 
دوچندان و رقابت ها را حساس تر از قبل می کند.

    حريفان آسيايی مشخص شدند
ديروز قرعه کشی مسابقات واليبال جام ملت ها و 
جام باشگاه های آسيا نيز انجام شد و رقبای ايران 

در اين دو رويداد مشخص شدند. بر اين اساس تيم 
ملی واليبال کشورمان در گروه يک جام ملت های 
آس��يا در کنار اس��تراليا، قطر و يکی از س��ه تيم 
هند، ترکمنستان يا سريالنکا قرار می گيرد. جام 

ملت های آسيا در ايران برگزار می شود. 
همچنين گروه بندی جام باشگاه های آسيا که به 

ميزبانی چين تايپه برگزار می شود، ديروز مشخص 
شد که بر اين اساس نماينده کشورمان در گروه 
دوم مسابقات با نمايندگان سريالنکا، ترکمنستان 

و اندونزی همگروه شد.
    حريفان را ارزيابی کرديم

امير خوش خبر، سرپرست تيم ملی واليبال ديروز 
و در ب��دو ورود کوالکوويچ، س��رمربی تيم ملی 
جلسه ای با او برگزار کرد. سرپرست تيم ملی در 
خصوص مباحث مطرح شده در اين جلسه گفت: 
»بيشتر تمرکزمان در اين جلسه روی زمان و نحوه 
شروع اردوهای تيم ملی، بررسی ليست نهايی و 
تاريخ اعالم اسامی و نحوه مکاتبات با کشورهای 
مختلف برای برگزاری بازی ه��ای تدارکاتی بود. 
حريفان تي��م ملی و جام باش��گاه ها را به صورت 
کلی مورد ارزيابی قرار داديم که در اين خصوص 
منتظر بازگشت آقای درخشنده از اجالس آسيا 

هستيم.«

آغازپلیآفلیگبرتروالیبال
زیرنظرکوالکوویچ
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مربیوبازیکنپرسپولیسخوندادند
گاه چند قطره خون می تواند جان يک انسان را نجات دهد. مسئله ای 
که بس��ياری را بر آن می دارد تا با اهدای درصدی از خون خود، نقشی 
بس��زا در بخش��يدن جان به انس��ان ها ايفا کنند. بازيکن��ان و مربيان 
پرس��پوليس در اين زمينه همواره فعال بوده اند. طی سال های اخير، 
بارها و بارها پرسپوليسی ها طی قرارهايی دسته جمعی به مراکز اهدای 
خون رفته اند و با دادن خون خود سعی در نجات جان هموطنان خود 
داشته اند. هموطنانی که بدون شک هرگز چهره آنها را هم نخواهند ديد. 
در همين رابطه، روز گذشته نيز علی عليپور مهاجم جوان پرسپوليس 
و کريم باقری مربی سرخپوش��ان که همواره يک پ��ای ثابت کارهای 
خيرخواهانه است، راهی سازمان انتقال خون شدند و خون خود را برای 
هم ميهنان عزيزش��ان اهدا کردند، اقدامی که بدون شک کاری خير و 

قابل تقدير است.

مارک اوگدن 

ESPN

لقبپهلوانبرایمنبزرگاست
اعتراف شجاعانه مرجان کلهر به خطايی که از ديد داوران رقابت های 
جهانی اس��کی پنهان ماند، حاال نام دختر اس��کی باز ايران را بر سر 
زبان ها انداخته است. کلهر هرچند با اين اعتراف از مسابقات کنار رفت، اما عمل جوانمردانه او چيزی 
نبود که به سادگی بتوان از کنارش عبور کرد. در اين وانفسا و در دورانی که خيلی ها به دنبال پول و 
شهرت می گردند و می خواهند به هر قيمت موفقيت را به دست آورند، ديدن چنين از خودگذشتگی و 
صداقتی، آن هم از سوی يک ورزشکار ايرانی برای خارجی ها تعجب آور است تا باز هم به فرهنگ باالی 

پهلوانی و اخالق مداری ورزشکاران ايران پی 
ببرند. کلهر می گويد: »اصالً دوست نداشتم 
کاری که انجام دادم، اينقدر بازتاب داشته 
باشد و همه جا پخش شود. به نظر خودم 

کار خاصی نکردم. متأس��فانه در زمان فعلی 
آدم های بد و متقلب اينقدر زياد شده اند که وقتی 

کسی هم صداقت دارد، همه تعجب می کنند. 
حاال شنيده ام که برخی حرکت من را پهلوانانه 
توصيف کرده اند که به نظرم خيلی اغراق آميز 
اس��ت. کلمه پهلوان برای من بزرگ اس��ت. 
از هيچ کس انتظار تقدير ن��دارم. من فقط 
می خواستم وجدانم راحت باشد. مطمئن 
هس��تم اگر در دور دوم شرکت می کردم 
تا پايان عمر پيش خودم می گفتم به چه 
قيمتی اين کار را انج��ام دادم و عذاب 
می کش��يدم. بنابراين کاماًل انس��انی 
تصميم گرفتم و بر احساساتم غلبه 
کردم و به داوران گفتم خطای من 

را نديدند.«

2نفریهمباپاداشماننمیتوانیمپرایدبخریم!
روزهاي��ی   در 

که بس��ياری از 
ورزش��کاران مدال آور و قهرمان از نوع برخوردهای 
تبعيض آميز مس��ئوالن ورزش گاليه مند هستند 
و آنه��ا را فوتبال زده می نامند، ش��نيدن و خواندن 
گاليه های فرزانه توس��لی، دروازه ب��ان ملی پوش 
فوتسال کشور بسيار جالب توجه است. فرزانه توسلی 
همان دروازه بانی اس��ت که بعد از دومين قهرمانی 
تيم ملی فوتسال بانوان در آس��يا به عنوان برترين 
دروازه بان قاره کهن برگزيده شده است و حاال پس 
از گذش��ت 9 ماه، برترين دروازه بان آسيا از اجرايی 
نشدن تعهدات فدراسيون فوتبال در قبال قهرمانی 
تيم ملی حرف می زند. توسلی می گويد: »اميدوارم 
حداقل تا پايان سال پاداش هايمان را بدهند. خسته 

شده ايم، ديگر 20 ميليون تومان ارزشی ندارد، شايد 
همان موقع که قهرمان شده بوديم، می توانستيم 
با اين مبلغ کاری انجام دهي��م، اما االن ديگر هيچ 
کاری نمی توان کرد. البته قهرمانی تيم با هيچ چيز 
قابل مقايسه نيست، اما توقع داش��تيم برای کار و 
زحماتمان ارزش قائل می شدند و پاداش مان را به 
موقع پرداخت می کردند. آن زمان می توانستيم با 
پول پاداش مان يک پرايد بخريم، اما االن حتی اگر 
دو نفر هم پاداش خود را روی هم بگذارند نمی توانند 
يک پرايد بخرند. اميدوارم اين مشکالت حل شود، 
چون ارزش کار بچه های فوتسال بسيار باالست. ما 
با وجود تمام سختی ها و درگير ی ها دوباره قهرمان 
آسيا شديم، ولی اين قهرمانی ها به چشم مسئوالن 

نيامد.«

  چهره 

فريدون حسن
    واليبال 
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