
 با وجود اينک�ه کمتر از يک ماه تا ش�روع جام 
جهاني باقي مانده، ام�ا اينجا و در فوتبال ايران 
خب�ري از جو جام جهاني نيس�ت، ضمن اينکه 
انتقادهاي برخ�ي مربي�ان از بازيکنان دعوت 
شده به اردو حاشيه جديدي به راه انداخته که 
قطعاً به سود فوتبال ملي مان نخواهد بود. دعوت 
از يک بازيکن ذوب آهن به تيم ملي کافي بود تا 
ژنرال فرصتي دوباره ب�راي انتقاد از تصميمات 
کرش پيدا کند، انتقادهايي ک�ه با واکنش تند 
سرمربي تيم ملي در تمرين ديروز مواجه شد.  
 س��رمربي تيم ملي روز گذشته به جمع خبرنگاران 
آمد تا به نوعي پاسخ اظهارات امير قلعه نويي را بدهد. 
کرش علت اعالم ليست تيم ملي پيش از ديدارهاي 
برگشت ليگ قهرمانان آسيا را نداشتن فرصت کافي 
عنوان کرد: »طبق قوانين فيفا و براي احترام به اين 
قوانين ما بايد فهرست اوليه و بزرگ تهيه مي کرديم 
و به فيفا ارائه مي داديم که اين اتفاق افتاد. بعضي از 
بازيکنان از فهرست خارج ش��دند و برخي ديگر به 

ليست اضافه شدند، ولي اين فهرست بايد در تاريخي 
ارسال مي شد که فيفا اعالم کرده بود )۱۴ مي( و ما 

اين کار را انجام داديم.  
   انتقادهاي خنده دار

کرش در واکنش به انتقادهاي قلعه نويي در خصوص 
زمان اعالم ليس��ت تيم ملي و توهين هاي ادامه دار 
گفت: »واقعاً خنده دار اس��ت. اعالم اين اسامي بايد 
در تاريخي که فيفا اعالم کرده بود، انجام مي شد و ما 
هم همين کار را کرديم. قلعه نويي شهروند کشوري 
اس��ت که قدمت زيادي دارد و من شهروند خاضع 
پرتغالي هس��تم که در ايران انجام وظيفه مي کنم. 
آيا آقاي قلعه نويي تنها به دليل اينکه شهروند ايراني 
هستند، مي توانند حرفه  اي گري من را در اين کار زير 
س��ؤال ببرند؟ آيا اين درست است که اين توهين ها 
بيان شود و عالمت سؤال هايي به وجود آيد. آقايان 
کريمي و قلعه نويي صحبت هايي را انجام مي دهند که 
توهين است و فدراسيون فوتبال نيز واکنشي از خود 
نش��ان نمي دهد. اگر من صحبتي انجام دهم، همه 

فکر مي کنند که به فرهنگ ايراني توهين مي کنم در 
صورتي که اين طور نيست. من در ايران ياد گرفتم اگر 
صحبتي صورت مي گيرد، تنها بگويم متشکرم و کار 

خودم را ادامه  دهم.  
   ژنرال جانشين کرش!

سرمربي تيم ملي مدعي شد رفتار قلعه نويي باعث 
دعوت نشدن بازيکنان ذوب به تيم ملي شده است: 
»از صحبت هاي اخير آق��اي قلعه نويي که گفته اند 
بازيکنان تيم ذوب آهن از تصميمم ناراحت هستند، 
سورپرايز و شگفت زده هستم، ولي بايد گفت  فردي که 
نگذاشت بازيکنان ذوب آهن در کنار تيم باشند خود 
قلعه نويي بود، او بزرگ ترين ضربه را به بازيکنانش وارد 
کرد، چون اين فرصت را از آنها گرفت. اين حرف ها را 
هم رئيس و مديرعامل خود باشگاه ذوب آهن به من 
گفته اند. من فکر مي کنم در چند ماه آخر شما جاي 

من را مي گيريد.«
   سرمربي تيم ملي مي مانيد

همانطور که انتظ��ار مي رفت س��رمربي ذوب آهن 

پاسخ هاي کرش را بي جواب نگذاشت. امير قلعه نويي 
مدعي شد کرش نام بازيکنانش را از ليست تيم ملي 
خط زده و به همين خاطر نيز فرافکني مي کند: »حرف 
من اين است که او اصالً در ايران نبود و در آن مقطع به 
دليل فشردگي  مسابقات که هر چهار روز به چهار روز 
بازي مي کرديم، تصميم گرفتيم با هماهنگي تيم ملي 
و کادر فني ريکاوري ملي پوشان مان را خودمان انجام 
دهيم. مارکار آقاجانيان ب��ه ما گفت کرش موافقت 
کرده، پس من هيچ وقت جل��وي حضور بازيکنانم 
در اردوي تيم ملي را نگرفته ام. نکته دوم برمي گردد 
به ايران و ايراني؛ من س��ؤالم اينجاست در حالي که 
سرمربي تيم  ملي ايران حاضر نشد به عنوان سرمربي و 
نام ايران در قرعه کشي جام ملت هاي آسيا حاضر شود، 
چگونه مي تواند از ايران و ايراني صحبت کند؟   ژنرال از 
مرد پرتغالي خواست تا دست از فرار رو به جلو بردارد: 
»تمام مصاحبه هاي من در يکي، دو س��ال گذشته 
همواره از زحمات و اقدامات کرش براي فوتبال ملي 
بوده است، اما اين صحبت ها برايم خيلي عجيب بود، 
چون آنها را تاکتيکي براي فرار رو به جلو مي بينم که 
ديگر در فوتبال ايران نخ نما شده است. ان شاءاهلل ماه 

آينده هم شما مربي ايران مي مانيد.« 
   ماسک نزنيد

سرمربي تيم ملي نيز بالفاصله دس��ت به کار شد 
و س��رمربي ذوب آهن را متهم به پنهانکاري کرد:   
»آقاي قلعه نويي! لطفاً خود را پش��ت داستان هاي 
ماس��ک گونه پنهان نکنيد. ما مي توانيم محترمانه 
با هم اختالف نظر داشته باش��يم، اما وقتي مدعي 
مي ش��ويد که من اين ليس��ت را به صورت عمدي 
براي لطمه به ش��ما و تيم تان اعالم ک��ردم، با اين 
فرضيه صداقت، وجاهت و تعه��د کاري من را زير 
سؤال مي بريد. لطفاً فضا را غبار آلود نکنيد تا صورت 
خود را پنهان کنيد. از طرفي مديرعامل ذوب آهن 
به ما اطالع داد که اين ش��ما بوديد که به همکاري 
بازيکنانتان با تيم ملي لطمه زدي��د. اگر اين دروغ 
اس��ت، رس��ماً اعالم کنيد. اگر اين کار در پرتغال 
مي افتاد، مي دانس��تم چطور پاس��خ ده��م، اما در 
ايران هس��تيم و مي دانم پنج دقيقه ديگر از طرف 
رئيسم و فدراسيون هش��دار دريافت مي کنم. شما 
کسي هستيد که به صورت رس��مي اعالم کرديد 
حتي بازي هاي تيم ملي را نمي بينيد. اگر بنده در 
قرعه کشي جام ملت ها نبودم، اوالً به خاطر اين بود 
که آن مراس��م براي مربيان تيم ها در جام ملت ها 
بود و ثانياً بنده براي منافع تيم ملي مشغول به کار 
بودم و تالش می کردم تا برنامه هاي مهم تيم ملي 
را نجات دهم.« کرش بر اينکه قلعه نويي به زودي 
سرمربي تيم ملي مي ش��ود، تأکيد کرد: »در مورد 
آينده خودم هم مي خواهم اين را بگويم که من هيچ 
شک و ش��بهه اي درباره صالحيت باالي شما براي 

جايگزيني ام در آينده اي نزديک ندارم.  «

وعده برانکو عملي شد 
برانکو: به مردانم اعتماد دارم

الجزيره نتوانست در آزادي برابر پرسپوليس ايستادگي کند و به رغم تالشي 
که کرد در نهايت با قبول شکست 2 بر يک با دست خالي تهران را ترک کرد، 
در حالي که قهرمان ليگ ايران با هوادارانش صعود به يک چهارم نهايي ليگ 

قهرمانان را جشن مي گرفت. 
برانکو به يک وعده ديگر هم عمل کرد و با گرفتن انتقام بازي رفت، تيمش را به 
يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا برد. البته راه تا قهرماني زياد است، اما بعد از 
باخت ناباورانه در امارات، آن هم در ديداري که نهايتاً بايد با تساوي تمام مي شد، 
برانکو وعده جبران در آزادي و گرفتن جشن صعود با هواداران را داد، وعده اي 
که عملي شد و سکوهاي مملو از جمعيت نشان از اعتماد هواداران پرسپوليس 

به وعده سرمربي تيم داشت. 
   سيدجالل سوپرمن بود

مرد هلندي نيمکت الجزيره قبل از مصاف دوباره با پرسپوليس تأکيد کرده 
بود که اين تيم به خوبي مديريت مي شود، اما شايد آنطور که بايد به اين مسئله 
توجهي نکرده بود که نتوانست به هدفي که مي گفت برسد. البته برد دور رفت 
هم کامالً اتفاقي و روي يک اشتباه صددرصد فردي رقم خورده بود و ارتباطي 
به توانايي هاي الجزيره نداش��ت. با وجود اين، بزرگ ترين اش��تباه سرمربي 
الجزيره که حاال شايد با اين شکست مجبور به جدايي از نيمکت تيم اماراتي 
شود، عدم توجه به توصيه ها و هشدارهايي بود که در خصوص سيدجالل به 
او داده بودند. اين مربي که با کنايه گفته بود سيدجالل سوپرمن نيست، بعد از 
پايان بازي فهميد که کاپيتان پرسپوليس به راستي يک سوپرمن واقعي است 
که نه فقط در خط دفاع که در امر گلزني هم مي تواند حريف را کيش و مات 
کند. مسئله اي که برانکو هم با وجود اينکه خيلي اهل کل کل کردن و کري 
خواندهاي احساسي نيست، به آن اشاره مي کند: »البته که سيدجالل سوپرمن 
است، اما ديگران هم کنار او بازي کردند و تيم موفق شد. مهم هم همين بود که 
به هدفمان برسيم. حاال ايران دو نماينده در يک چهارم نهايي دارد و اين خيلي 
خوب است، هرچند که براي ادامه مسابقات بايد تالش بيشتري کنيم، اما من 
به شاگردانم اعتماد کامل دارم و به دليل همين اعتماد هم بود که بي توجه به 
باز شدن يا نشدن پنجره نقل و انتقاالت قراردادم را امضا کردم تا به آنها ثابت 
کنم که تا چه اندازه به توانايي هايشان ايمان دارم.« ديگر بازيکنان پرسپوليس 
نيز بعد از پيروزي برابر الجزيره به اولين چيزي که اشاره کردند، سوپرمن بودن 
کاپيتان تيم بود. مسئله اي که البته سيدجالل آرزو مي کند  اي کاش هرگز به 
زبان نمي آمد: »کاش س��رمربي الجزيره از کلمه سوپرمن استفاده نمي کرد، 
اما مهم ترين مسئله اين بود که توانستيم بازي را ببريم و به مرحله بعد صعود 
کنيم. حاال همه فرصت استراحت دارند تا خستگي يک فصل را از تن بيرون 
کنند، چراکه در ادامه راه کار سختي در پيش داريم. حريفان مي توانند بازيکن 
بگيرند، اما ما بايد با داشته هايمان بسازيم و حاال آنهايي که اين مشکالت را براي 
پرسپوليس به وجود آوردند، بايد پاسخگو باشند. البته بعيد مي دانم جوابي براي 

گفتن داشته باشند.«
   آزادي خوش يمن 

آزادي باز هم خوش يمن بود و سرخپوشان توانستند شکست ناپذيري خود در 
بازي هاي خانگي ليگ قهرمانان را حفظ کنند، اما در شب صعود به يک چهارم 
نهايي بازي هاي آسيايي، اتفاقاتي رخ داد که کام پرسپوليس و هوادارانش را 
تلخ کرد. صادق محرمي آخرين بازي خود با پرس��پوليس را جشن گرفت و 
با هم تيمي هايش خداحافظي کرد و با چشماني اش��کبار خود را آماده ترک 
پرسپوليس کرد، هرچند که گفته مي ش��ود رفتن او هنوز قطعي نيست، اما 
تصميم محرمي براي رفتن به ديناموزاگرب کرواسي جدي است، آنقدر که 
برانکو از اين جدايي ناراضي است، اما براي بازيکن جوان تيمش آرزوي موفقيت 
کرد. شايد مهم ترين مسئله اي که کام برانکو و هواداران پرسپوليس را تلخ کرد، 
حاشيه سازي دوباره مسلمان بود که بعد از گل پرسپوليس اخم هايش درهم 
رفت و چهره ناراحتش را لنز دوربين ها به خوبي شکار کردند تا يک بار ديگر ثابت 
شود او برخالف تمام ادعاهايش دلش با پرسپوليس نيست و تصميم برانکو براي 
نشاندش روي نيمکت و سکو، کامالً صحيح و عقالني است. مسلمان حتي در 
جشن صعود تيم با بازيکنان در رختکن هم شريک نشد و با قيافه اي مغموم، 
آزادي را ترک کرد تا مرد کروات نيمکت پرسپوليس مجبور به گرفتن تصميمي 
جدي در خصوص او شود. البته برانکو براي گذراندن تعطيالت يک ماهه راهي 
کرواسي مي شود و تمرينات تيم هم تا يک ماه آينده براي استراحت بازيکنان 
تعطيل است و تصميم گيري در خصوص مسلمان و برخي بازيکنان ممکن 
است به وقتي ديگر موکول شود. حاال برانکو فرصت دارد تا با نگاهي تکنيکي 
به بازي هاي اين فصل، خود را براي فصلي تازه آماده کند، فصلي که با توجه به 
جريمه فيفا، بايد با همان داشته هاي قبلي طي شود، آن هم در شرايطي که حاال 

انتظارات از برانکو و تيمش به مراتب باالتر رفته است.

 تيم ملي نيازمند حمايت منطقي است
نقد بايد در جامعه باشد، اما نقد منصفانه و 
مؤدبانه که به سود فوتبال ملي است، بيان هر 
حرفي به بهانه انتقاد جو را متشنج مي کند. 
درگيري هايي که بعد از اعالم ليس��ت تيم 
ملي به وج��ود آمد به ضرر فوتبال اس��ت. 
زمان زيادي تا جام جهاني باقي نمانده است. 
امروز زمان حمايت از تيم ملي اس��ت، نه 
زمان جنگ و دعوا. البته اين حمايت به اين 
منظور نيست که دست روي دست بگذاريم 
و برابر آنچه که سرمربي تيم ملي به ناحق به زبان مي آورد سکوت کنيم، اما 
اينکه بخواهيم جو را با بيان حرف هايي نظير اينکه ليست تيم ملي زماني 
اعالم شده که يک تيم بابت آن ضرر کرده و روحيه اش را از دست داده هم 
درست نيست. وقتي مي گوييم حمايت، صحبت از حمايت منطقي است، 
آن هم براي موفقيت تيم ملي کشور که متعلق به همه مردم جامعه است. 
اينکه در اين زمان کم بخواهيم جو را به هم بريزيم، نه قابل قبول است و نه 
پسنديده. بايد رفتارهايمان اصولي باشد. سرمربي تيم ملي اگر اشتباهي 
مرتکب مي شود يا حرفي به زبان مي آورد که تنش برانگيز است و حاشيه ساز، 
فدراسيون درصدد مقابله با آن برآيد تا شاهد دعواهاي رسانه اي نباشيم که 
تيم  به حاشيه برود و روحيه اش تضعيف شود. بايد واقعيت ها را گفت، اما 
به شکلي درست. دعوايي نبايد در کار باشد. انتقادي هم اگر هست، بايد در 
راستاي پيشرفت تيم ملي و برطرف کردن کاستي ها باشد، نه براي جوسازي 
و ايجاد حاشيه  اي جديد. تيم ملي فوتبال ايران رويداد مهمي را در پيش دارد 
و همه انتظار موفقيت در جام جهاني را دارند. بايد اخبار به درستي منتشر 
شود و حمايت ها اصولي باشد، يعني نه اميد واهي داده شود نه با نااميدي 
نگاه کنيم. همه چيز اگر اصولي باشد از حمايت گرفته تا انتقاد، مي توان به 
آينده اي روشن اميدوار بود، اما اگر هر کس سنگ خود را به سينه بزند و 
بي مهابا و بي توجه به طرف مقابل با لحني تنش زا و ادبياتي نادرست حرف 
بزند، نه فقط سنگ روي سنگ بند نمي شود که دودش به طور مستقيم به 
چشم تيم ملي مي رود،  آن فرد مي خواهد سرمربي تيم ملي باشد يا سرمربي 

تيم هاي داخلي. 

امکانات تمريني مان افتضاح است
 کمبود امکانات تمريني در رش��ته هاي 
مختلف ورزش��ي و عدم توجه مسئوالن 
هرچند مسئله تازه اي نيست، اما هرچند 
وقت يک بار با اعتراض ورزشکاران روبه رو 
مي شود. در اين زمينه بهداد سليمي که 
يکي از شانس هاي مدال طالي کشورمان 
در بازي هاي آسيايي جاکارتاست، ديروز از تجهيزات وزنه برداري که 
در اردوي تيم ملي مورد استفاده قرار مي گيرد، انتقاد و عنوان کرد: 
»تجهيزات ما افتضاح است، چراکه مربوط به ۱۵ سال پيش و فرسوده 
است. در تمرينات اگر متوجه شده باشيد، کيانوش رستمي وقتي 
مي خواست وزنه بزند، ميله خراب بود. خيلي از ميله هاي ديگر هم 
خراب هستند. شديداً احتياج داريم تجهيزات جديد به دستمان برسد 

و ان شاءاهلل اين اتفاق بيفتد و با امکانات بهتري تمرين کنيم.« 

كوچ جوانان زنگ خطر است
محمدرضا داوزني مي گويد مسئله پناهنده شدن ورزشکاران و برنگشتن 
آنها از اردوها و مسابقات خارجي به کشور موضوع حادي نيست و نبايد آن 

را جدي گرفته شود.
داورزني در حالي از اين مس��ئله مهم به س��ادگي مي گذرد که اين روزها 
فرياد اعتراض ورزشکاران رشته هاي المپيکي بابت عدم رسيدگي و توجه 
به وضعيت اين رشته ها و کمبود امکانات در آنها بيشتر از هر زمان ديگري 

به گوش مي رسد.
اين عدم رسيدگي و اهميت ندادن به ورزش هاي پايه و مدال آور خود يکي 
از علل کوچ ورزش��کاران ايران به کش��ورهاي ديگر و قبول شرايط سخت 
پناهندگي است. اينکه چرا يک ورزش��کار بايد چنين وضعيت سختي را 
تحمل کند و حاضر نباشد به کشور برگردد را تنها بايد در همين نوع نگاه 
جناب داورزني، معاون ورزش قهرماني وزير ورزش علت يابي کرد، نگاهي 
که به طور حتم بين داورزني و مسئوالن باالدست و پايين دست او مشترک 

است.
ما به ورزشکارمان بها نمي دهيم و امکاناتي هم در اختيارش نمي گذاريم، اما از 
او توقع کسب مدال و افتخار داريم. توقع داريم با تمام اين ضعف ها و کمبودها 
بماند و مبارزه کند و تازه وقتي هم که مي رود خيلي راحت عنوان مي کنيم 

»حاال چند نفر هم بروند، اصالً موضوع مهمي نيست«.
بله آقايان وزارت نشين، حتماً براي شما مهم نيست که اگر بود حداقل تالش 
مي کرديد تا جوانان ورزشکار اين ديار بابت ساده ترين امکانات، تجهيزات و 

شرايط دچار مشکل نشوند.
جناب داورزني حتماً براي شما مهم نيست که چند جوان آينده دار اين کشور 
به کش��وري ديگر بروند و به ايران بازنگردند و هرچه از بيت المال )هرچند 
ناچيز( برايشان خرج شده به باد برود. مهم نيست، چون از جيب شما خرج 

نمي شود که بخواهيد به خاطرش دل بسوزانيد.
نيروي جوان کش��ور به راحتي جالي وطن مي کند، چ��را؟ چون اينجا با 
سوءمديريت روبه روست، چون اينجا تالش هايش به چشم نمي آيد و براي 
آقايان مهم نيست، چون مي داند تمام حرف ها در حد وعده باقي مي ماند 
و هيچ قول و قراري به انجام نمي رسد. با اين حال باز هم مي  ماند و مبارزه 
مي کند، اما وقتي کارد به استخوانش مي رسد آخرين گزينه مي شود ترک 

وطن، آن وقت آقايان مي گويند اين مسئله حاد نيست!
جناب داورزني، حتي رفتن يک جوان ورزشکار موضوع حاد و تأسف آوري 
است که شما و هم ميزي هايتان در وزارت ورزش بايد پاسخگوي آن باشيد. 
جناب داورزني، جوانان ورزشکار کشور به راحتي سختي هاي پناهندگي را 
به جان مي خرند، چون مي دانند تالش هايشان آن سوي مرزها خريدار دارد 
و ديده مي شود. مي روند تا مجبور نباشند شرايط سخت و بي امکاناتي اينجا 
را تحمل کنند. مي روند تا مجبور نباشند با دست خالي و ضعف امکانات و 

سوءمديريت به مصاف حريفاني بروند که تا دندان مسلح هستند. 
جناب داورزني پاسخ دهيد، اگر اين مسئله حاد نيست پس چيست؟ اصاًل 
يک بار بگوييد کدام  معضالت و مشکالت ورزش کشور به نظر شما حاد است 

تا حداقل تکليف همه روشن شود.
جناب داورزني، وزارت نشينان ورزش و آقاي وزير، بهتر است بدانيد جوانان 
اين کشور سرمايه هاي تکرار نش��دني اين مرز و بوم هستند که آينده اين 
سرزمين به آنها گره خورده و از دست دادنشان ضربه اي جبران ناپذير است. 
اين جوانان به راحتي ساز رفتن کوک نمي کنند، آنها بابت همين مشکالت 
مي روند و اين در حالي است که شما هنوز در خيال خود پي دشمن فرضي 
و شيطنت هاي او مي گرديد. کار دشمن، دشمني است،  اما سؤال اينجاست 
که شما براي بي نتيجه ماندن شيطنت ها و دشمني هاي او چه کاري انجام 

داده ايد؟!
اين روزها که صداي بچه هاي وزنه بردار بلند شده، اين روزها که تيراندازان 
همچنان خشک تمرين مي کنند، اين روزها که دونده ها با هزار و يک مشکل 
دست به گريبان هستند، حتماً شيطنت ها و دشمني ها دوچندان مي شود، 
آن وقت ما اينجا از حاد نبودن مسئله و شرايط حريف مي شنويم، آن هم از 

زبان کساني که متولي اصلي ورزش و جوانان اين ديار هستند.
جناب داورزني، حتي پناهندگي و برنگش��تن يک ج��وان هم زياد، مايه 
تأسف و فاجعه بار است، ولي گويا شما و مس��ئوالن اطرافتان به اهميت 
اين مس��ئله پي نبرده ايد که اين از هر دشمني و شيطنت فرامرزي بدتر 

و تأسف آورتر است.

فوتبال بانوان پخش مي شود!
علي کفاشيان، نايب رئيس فدراسيون فوتبال گفت: »به زودي پخش مسابقات 
فوتسال بانوان مسير خواهد شد و براي اين موضوع نيازي به کمک صداوسيما 
نيست. خودمان از طريق توسعه اينترنت و امکانات، کاري مي کنيم که مردم 
بهتر بتوانند بازي ها را ببينند. صداوسيما تا بيايد مجوز بگيرد طول مي کشد، 

آنها مي توانند به جاي فوتسال بانوان،  هاکي روي يخ پخش کنند.«

باقرزاده رئيس شمشيربازي ماند
فضل اهلل باقرزاده، براي چهار سال ديگر به عنوان رئيس فدراسيون شمشيربازي 
انتخاب شد. مجمع انتخاباتي فدراسيون شمشيربازي صبح ديروز در آکادمي 
ملي المپيک با حضور محمدرضا داورزني، مع��اون ورزش قهرماني وزارت 
ورزش برگزار شد که طي آن باقرزاده با کسب تمامي 38 رأي براي چهار سال 
ديگر به عنوان رئيس فدراسيون شمشيربازي برگزيده شد. اين براي سومين 

بار متوالي است که باقرزاده به اين سمت دست پيدا مي کند.

توقع فرصت داشتم
حسن رحيمي، دارنده مدال برنز المپيک و طالي جهان که از سوي شوراي 
فني کشتي آزاد از ترکيب تيم ملي کنار گذاشته شد، گفت: »توقع داشتم به 
من فرصت بدهند. به هر حال سال ها زحمت کشيده ام و خاک تشک خورده ام. 
با اين حال تابع تصميم بزرگان کشتي هستم و هرچه بگويند گوش مي کنم. 
تيم ملي ارث پدري من نيست،  ولي مي توانستم خودم را به مسابقات جهاني 

برسانم. هر وقت الزم باشد در خدمت هستم.«
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پناهندگي ورزشکاران بحران نيست!
  با وج��ود روند افزايش��ي پناهنده ش��دن 
ورزش��کاران ايران��ي به کش��ورهاي ديگر، 
مس��ئوالن وزارت ورزش در اظهاراتي قابل 
تأمل معتقدند که اين مس��ئله امري عادي 
اس��ت و حاد نيس��ت. محمدرضا داورزني، 
معاون فني و قهرماني وزير ورزش ديروز در 
واکنش به پناهنده ش��دن کبدي کاران از فدراسيون ها خواست روي 
ورزشکاري که عرق ملي ندارد، سرمايه گذاري نکنند: »فدراسيون ها 
بايد در م��ورد انتخاب نفرات و اس��تعداديابي هايي که مي کنند، دقت 
داشته باشند. ما س��الي 20 هزار نفر اعزام به مسابقات خارجي داريم و 
همين سال گذشته 20 هزار و 70 نفر اعزامي داشتيم. حاال يک يا دو نفر 
هم در کشوري مي ماند، نبايد به اين موضوع به شکل بحران و مسئله 

خيلي حاد نگاه کنيم.«

 دنیا حیدری

فریدون حسن

بازگشت بانوان قهرمان
 بانوان افتخارآفرين فوتسال ايران در آسيا دبل قهرماني کردند و صبح ديروز با 
مدال طال و کاپ قهرماني و چند عنوان برتر پا به ميهن اسالمي گذاشتند. بانوان 
ايران زمين با هم ثابت کردند که توانايي انجام هر غيرممکني را دارند. شايد 
اگر چند سال قبل از قهرماني آنها در فوتسال آسيا مي نوشتيم به خيالبافي 
متهم مي شديم، اما دختران ايران  زمين حاال در انديشه فتح سکوهاي جهاني 
هستند، کاري سخت که البته از عهده بانوان توانمند ايران اسالمي برمي آيد. 
در اين ميان فقط يک مسئله باقي مي ماند و آن اينکه وعده ها در حد حرف باقي 
نماند. اين تيم توجه و امکانات مي خواهد که با فراهم شدن اين دو فاکتور، فتح 

سکوهاي جهاني نيز براي بانوان ايران دور از دسترس نيست.

امين حاج رضايي

 کارشناس فوتبال 

كرش: در پرتغال بودم، پاسخت را مي دادم
فاز جديدي از جدال هاي لفظي سرمربي تيم ملي و ژنرال بر سر ليست 35 نفره

هيجان زده ام
 استيون بيت آشور س��ورپرايز کرش در 
ليس��ت 3۵ نفره براي جام جهاني بود، 
مدافعي که پس از ج��ام جهاني برزيل 
ديگر به تيم ملي دعوت نشد و حاال پس از 
چهار سال غيبت در ليست اوليه مسافران 
روسيه قرار گرفته است. بيت آشور که در 
ليگ امريکا بازي مي کند، از حضورش در فهرست اوليه تيم   ملي 
فوتبال ايران در جام جهاني هيجان زده اس��ت: »مي دانستم که 
کادر فني ايران بازي هاي من را در ليگ امريکا دنبال مي کند. آنها 
به من گفتند که ما عملکرد تو را زير نظر داريم و همين طور پيش 
برو، چون کارت را به خوبي انجام مي دهي. از اينکه در فهرست 3۵ 
نفره کارلوس کرش حضور دارم بسيار هيجان زده هستم، ولي بايد 

بدانم که کار تمام نشده است و بايد به تالشم ادامه  دهم.«

شيوا نوروزي
    گزارش

اتلتيکو – مارسي، امشب در فينال ليگ اروپا

جدال جنگجويان سيمئونه با تيم محبوب زيدان
کوالکوويچ در آستانه ليگ جام ملت هاي واليبال:

دعوت از بازيکنان جوان نمايشي نيست
 تيم هاي اتلتيکومادريد اس�پانيا و مارس�ي 
فرانس�ه امش�ب در فينال رقابت هاي ليگ 
اروپا ب�ه مص�اف ه�م مي رون�د ت�ا تکليف 
قهرم�ان اي�ن مس�ابقات مش�خص ش�ود. 
رقابت هاي ليگ اروپا هرچند در مقايسه با ليگ 
قهرمانان از اهميتي پايين تري برخوردار است، 
اما هر س��ال جذاب و ديدني دنبال مي ش��ود و 
فينال مارسي و اتلتيکو که امشب برگزار خواهد 
شد، مي تواند يک ش��ب داغ را براي فوتبال اروپا 

رقم بزند. 
اتلتيکو پس از حذف از ليگ قهرمانان در حالي 
به عنوان تيم س��وم راه��ي ليگ اروپا ش��د که 
شاگردان سيمئونه توانس��تند در اين رقابت ها 

به فين��ال برس��ند. آنها در 
مرحل��ه نيمه نهايي موفق 
شدند با شکست آرسنال، 
يک��ي از تيم ه��اي ب��ازي 
نهايي باشند. اتلتيکو که در 
الليگا هم نايب قهرماني اش 
را قطع��ي ک��رده در بازي 
امشب سيمئونه را به دليل 
محرومي��ت روي نيمکت 
نخواهد داشت. با اين حال 

آنها با ستاره اي به نام گريزمان به کمتر از قهرماني 
راضي نمي شوند، س��تاره اي که اخبار متناقضي 
درباره آينده اش به گوش مي رس��د و رسانه ها از 

حضور او در بارسا در فصل آينده خبر مي دهند. 
در آن سو مارس��ي پس از روزهاي درخشان در 
دهه 90 ميالدي، بار ديگر در فوتبال اروپا به دنبال 
آقايي کردن است. شاگردان گارسيا هرچند در 
ليگ فرانسه در رده چهارم قرار دارند و در خطر 
از دست دادن س��هميه ليگ قهرمانان هستند، 

اما با شکست سالزبورگ به فينال ليگ اروپا راه 
پيدا کرده اند. فرانسوي ها که در سال هاي اخير 
تنها پاري سن ژرمن را در سطح اول فوتبال اروپا 
داشته اند، حاال با حضور مارسي در فينال سعي در 
اثبات فوتبال کشورشان در رده باشگاهي دارند. 
مارسي يک هوادار معروف هم دارد و زين الدين 
زيدان هيچ گاه طرفداري اش از مارسي را پنهان 
نکرده اس��ت. س��رمربي رئال مادريد متولد اين 
شهر است و با وجود اينکه هرگز نتوانسته براي 
مارس��ي بازي کند، اما اين تيم را از صميم قلب 

دوست دارد. 
زيدان درباره فينال چهارش��نبه شب مي گويد: 
»رسيدن به فينال براي مارسي موفقيت بزرگي 

محسوب مي شود. آنها در اين بازي ها فوق العاده 
ظاهر شدند. با اين حال جزئيات، برنده ديدار نهايي 
را تعيين مي کند. دو تيم بزرگ با دو سبک متفاوت 
برابر هم قرار خواهند گرفت، اما مارسي شانس 
پيروزي دارد. با وجود اينکه اتلتيکومادريد را به 
خوبي مي شناسم، توصيه اي براي مارسي ندارم. به 
شانس هاي مارسي در فينال باور دارم.« حاال بايد 
ديد در پايان بازي امشب تيم محبوب زيدان جام 

را باالي سر مي برد يا جنگجويان سيمئونه!

 سعيد احمديان
    خبر 

تيم ملي واليبال کشورمان که براي حضور در 
ليگ ملت هاي واليبال يا همان ليگ جهاني 
س�ابق آماده مي ش�ود، امروز براي ديداري 
تدارکاتي راهي صربس�تان مي شود تا پس 
از آن آم�اده اولين بازي در لي�گ ملت ها در 
چهارم خرداد مقابل فرانس�ه ش�ود. پس از 
نتاي�ج ضعيف تيم اي�ران در دوره گذش�ته 
ليگ ملت ها، هواداران توپ و تور اميدوارند 
ک�ه در اي�ن دوره بلندقامتان بهت�ر از دوره 
گذش�ته نتيجه بگيرن�د. با اين ح�ال ايگور 
کوالکووي�چ، س�رمربي تي�م مل�ي واليبال 
مي گويد نمي توان�د قولي بده�د، اما وعده 
مي دهد شاگردانش با تمام توان تالش  کنند.

به همين خاطر کوالکوويچ در پاسخ به سؤال 
»جوان« درباره احتم��ال حضور ايران در 
بين ش��ش تيم نهايي ليگ ملت ها سعي 
مي کند محافظه کارانه پاس��خ دهد: »ما 
۱۵ بازي در پيش  داريم و بايد با کسب 

امتيازات الزم در اين ديدارها جواز 
صعود به مرحل��ه نهايي را 

کس��ب کنيم. تيم هاي 
ديگر هم مانند ايران 
امي��دوار ب��ه صعود 
به مرحل��ه نهايي 
هس��تند، چراکه 
در اين تورنمنت 
۱۶ تيم برتر جهان 
حضور دارن��د. از 
بين اي��ن ۱۶ تيم، 

تنها ش��ش تيم راهي 
مرحله نهايي مي شوند 
که از اي��ن تع��داد نيز 

فرانسه به عنوان ميزبان مرحله نهايي قطعاً حضور 
خواهد داش��ت. نمي توانم پيش از آغاز رقابت ها 
قولي بدهم، ام��ا تمام تالش م��ان را مي کنيم تا 

بهترين عملکردمان را نشان دهيم.«
کوالکوويچ در پاسخ به اين س��ؤال که هدفش از 
دعوت از تعداد زيادي بازيکن ج��وان با توجه به 
در پيش بودن دو رويداد ليگ ملت ها و قهرماني 
جهان چه بوده، ب��ر اس��تفاده از بازيکنان جوان 
تأکيد کرد: »براي ما هر تورنمنتي مهم است، اما با 
توجه به استانداردهاي فدراسيون جهاني واليبال، 
رقابت هاي قهرماني جهان که هر چهار سال يک بار 
برگزار مي شود اهميت بيشتري دارد، اما در ليگ 
ملت هاي واليبال بايد در طول ي��ک ماه به چهار 
قاره سفر و در ش��رايط مختلف با تيم ها 
ديدار کنيم. من بازيکنان جوان را به 
دليل اهميت کمتر ليگ ملت هاي 
واليبال وارد فهرست نکردم، بلکه 
توانايي هاي��ي در آنه��ا دي��دم که 
مي توانن��د در اي��ن تورنمنت بازي 
کنند و اگر با همين پتانس��يل 
ادام��ه دهند بدون ش��ک 
در قهرمان��ي جهان نيز 
خواهند بود.« سرمربي 
تيم ملي واليبال ايران 
در پاي��ان از ش��يوه 
جدي��د برگ��زاري 
لي��گ ملت ه��اي 
واليب��ال گاليه 
ک��رد: »به نظرم 
اين رقابت ها به 
نوع��ي بازي هاي 

توريستي است. 


