
مرحله يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا 
در حال�ي به پايان رس�يد ک�ه هم�ه در انتظار 
قرعه کش�ي يک چهارم هس�تند، قرعه اي که 
مي تواند حکم به دربي سرخابي ها در آسيا بدهد!

بازي استقالل – ذوب آهن در يک هشتم نهايي ليگ 
قهرمانان يک نبرد تمام عيار و جذاب بود، مسابقه اي 
که ثانيه به ثانيه آن اجازه نداد تا تماشاگري پلک 
بزند. مسابقه اي پرگل، پرهيجان و پراسترس که 
در پايان اين شاگردان شفر بودند که 3 بر يک برنده 
بازي شدند تا راهي مرحله يک چهارم نهايي شوند. 
تيم قلعه نويي هم به رغم تمام شايستگي هايي که 

داشت از دور رقابت ها کنار رفت. 
   درخشش الماس سياه

بدون ش��ک چهره اول بازي سه شنبه شب مامه 
بابا تيام بود. مهاجم سنگالي استقالل که فوق ستاره 
آبي ها در آسيا و ليگ بوده و نشان داده که فوتبالش 
يک س��ر و گردن باالتر از سطح آسياست. تيام که 

غيبت او در بازي رفت اس��تقالل و ذوب به دليل 
مصدوميت کاماًل محس��وس بود، سه شنبه شب 
در بازي برگشت يکي از 11 بازيکن اصلي تيم شفر 
بود و نشان داد که بودن و نبودنش چقدر مي تواند 
روي نتايج اس��تقالل تأثيرگذار باشد. تيام مقابل 
ذوب زننده هر س��ه گل اس��تقالل بود تا آبي ها با 
جبران شکس��ت بازي رفت، در مجموع برنده اين 
ديدار حساس باشند و به جمع هشت تيم برتر آسيا 

اضافه شوند. 
آمار گلزني تيام در استقالل فوق العاده است. اين 
مهاجم س��نگالي در 13 بازي ب��ا پيراهن اين تيم 
در س��ه تورنمنت مختلف 1۲ بار موفق به گلزني 
شده اس��ت. او همچنين در ليگ قهرمانان هم در 
شش بازي هفت گل براي استقالل به ثمر رسانده 
و بعد از يوسف العربي و بغداد بونجاح ٩ گله در رده 
دوم بهترين گلزنان آسيا قرار گرفته است. عملکرد 
درخشان تيام سبب شد تا شفر در نشست خبري 

پس از پايان بازي با ذوب، براي سرمربي تيم ملی 
سنگال پيغام ويژه اي بفرستند: »مي خواهم به مربي 
سنگال بگويم اگر بدون تيام به جام جهاني برويد، 
ديوانگي کرده ايد. گل دوم او شبيه به گل صالح بود. 

چه مي توانم در مورد او به شما بگويم؟«
   فوت و فن کوزه گري شفر

وينفرد شفر هرچه مي گذرد، بيشتر نشان مي دهد 
که چه مربي بزرگي اس��ت. او پ��س از انتقادهايي 
که اوايل حضورش در ايران به دليل س��ن بااليش 
از مسئوالن استقالل ش��ده بود حاال با عملکردي 
که در استقالل نش��ان داده، همه منتقدانش را به 
سکوت وا داشته است. شفر آلماني که در دو بازي 
قبلي استقالل و ذوب در ليگ و آسيا مغلوب تيم 
قلعه نويي ش��ده بود، سه شنبه ش��ب در سومين 
رويارويي که حساس ترين مسابقه استقالل و ذوب 
در چند سال اخير نيز به حساب مي آمد، در پايان 
بازي با شاگردانش جشن پيروزي گرفت. البته در 

بازي سه شنبه شب به خصوص در نيمه اول جاي 
خالي اميد ابراهيمي و داريوش شجاعيان در ميانه 
زمين محس��وس بود و ذوبي ها جريان بازي را در 
اختيار داشتند، اما با تعويض هايي که شفر در نيمه 

دوم انجام داد ورق را برگرداند. 
با تغييرات مرد آلماني، اس��تقالل حتي بدون دو 
هافبک تأثيرگذارش هم بر بازي س��وار ش��د و به 
هدفش که شکست ذوب و رسيدن به يک چهارم 
نهايي بود، رسيد، هدفي که آبي پوشان سهم زيادي 
از آن را مديون دانش مربي شان هستند. شفر پس 
از پايان بازي گفت: »بعد از اي��ن بازي چه چيزي 
مي توانم بگويم؟ چيزي که مي خواهم بگويم، همان 
حرفي اس��ت که قبل از بازي، يک و دو ماه پيش 
گفتم. شخصيت، ذهنيت برد و روحيه تيمي را هيچ 

جا نديدم و اين فوق العاده است.«
   امير و شکستي که قبول ندارد

امير قلعه نويي ناکام بزرگ بازي سه شنبه شب بود. 
او در حساس ترين مسابقه ممکن مقابل استقالل 
تس��ليم ش��د و در پايان بازي نيز به شفر تبريک 
گفت. البته نمي توان از اشتباه محاسباتي قلعه نويي 
پيش از بازي گذشت. جدال رسانه اي او با کرش بر 
سر زمان اعالم ليست تيم ملي پيش از اين بازي، 
قلعه نويي و ذوب را وارد حاشيه اي کرد که تمرکز 
اين تيم اصفهاني را در آستانه مسابقه حساس دور 
يک هشتم نهايي به هم ريخت. با اين حال قلعه نويي 
شکس��ت تيمش را قبول ندارد و معتقد است که 
آبي ها با کمک داور و وقت کشي توانسته اند راهي 
يک چهارم نهايي ش��وند: »فوتبالي که ديديم، ياد 
بحرين افتاديم. ما ب��ه الدحيل باختيم، اما فوتبال 
بازي کرديم. در عمرم هيچ وق��ت اينطور فوتبال 
بازي نکرده بوديم. مبارک شان باشد. به استقالل، 
آقاي تاج و سلطاني فر تبريک مي گويم. اين بازي 
حداقل هفت دقيقه وقت تلف  شده داشت. داور نيز 
دو بازيکن استقالل را اخراج نکرد و يک پنالتي را 
براي ما نگرفت. در اين شرايط اين فوتبال تبريک 

ندارد و بايد به حال آن گريه کرد!«
    احتمال برگزاری  دربي آسيايي 

با مشخص شدن چهار تيم برتر منطقه غرب آسيا، 
همه چيز در سيطره باش��گاه هاي ايراني و قطري 
است. پرسپوليس و اس��تقالل از ايران و الدحيل و 
السد از قطر چهار تيم منطقه غرب هستند که راهي 
يک چهارم نهايي شده اند. قرعه کشي اين مرحله 
دوم خرداد برگزار مي ش��ود و خيلي ه��ا در انتظار 
قرعه يک چهارم هستند، قرعه اي هيجان انگيز که 
مي تواند حتي به رويارويي استقالل و پرسپوليس 
و دربي آس��يايي منتهي ش��ود. نب��ردي جذاب و 
فوق حساس که شايد تابستاني داغ را براي اهالي 

فوتبال رقم بزند.

ستاره برزيلي چاره اي جز رفتن از 
 پاري سن ژرمن ندارد

انتقاد تند مسي از انتقال نيمار به رئال!
شايعات انتقال احتمالي نيمار به رئال مادريد هر روز ابعاد گسترده تري پيدا 
مي کند. مهاجم برزيلي پس از انتقال جنجالي اش به پاري سن ژرمن حاال قصد 
بازگشت به اسپانيا را دارد. البته او اين بار تالش مي کند پيراهن کهکشاني ها را 
به تن کند و به هيچ وجه خيال بازگشت به نيوکمپ را ندارد. اگرچه هنوز صحت 
شايعات مطرح شده مشخص نيست، اما ليونل مسي واکنشي منفي به اين 

شايعات نشان داده است. 
    اتفاق وحشتناک

در حالي که به نظر مي رسيد ليونل مسي از هم تيمي قديمي اش حمايت کند، 
اما تصميم نيمار با واکنش تند مهاجم آرژانتيني روبه رو شده است. پوشيدن 
پيراهن رئال مادريد توسط نيمار يکي از سؤاالتي بود که مسي در مصاحبه اش به 
آن پاسخ داد: »اگر اين جابه جايي رخ دهد، اتفاق وحشتناکي خواهد بود، آن هم 
به خاطر معنايي که نيمار براي بارسلونا داشته است. او اينجا با ما عناوين مهمي 
را کسب کرد، توانست قهرمان ليگ قهرمانان و الليگا شود. اگر او را در مادريد 
ببينم، ضربه سختي به ما وارد خواهد شد و از لحاظ سطح تيمي، رئال مادريد 

نسبت به گذشته خيلي قوي تر مي شود.«
    تيم بي هويت

ملي پوش اسبق برزيل نيز از تصميمات نيمار انتقاد کرد. نيمار همان بازيکني 
است که با انتقال ۲۲۲ ميليون يورويي از بارسا به پاري سن ژرمن رفت، همه 
رکوردها را شکست و گران ترين بازيکن جهان لقب گرفت. حاال نيمار برزيلي از 
ليگ فرانسه خسته شده و به هيچ وجه قصد ادامه حضور در اين کشور را ندارد. 
اخبار رسانه هاي اروپايي نيز حاکي از اين است که نيمار و پدرش رئال مادريد را 
گزينه اول خود مي دانند و مذاکراتشان هم تا به اينجاي کار نتايج خوبي در پي 
داشته است. اين در حالي است که مخالفت هاي زيادي در خصوص اين انتقال 
مطرح شده و افرادي چون ريوالدو به او هشدارهاي الزم را داده اند. ريوالدو در 
گفت وگويي با نشريه اسپانيايي مدعي شده پيش از اين به نيمار در خصوص 
انتقالش به فرانسه هشدار داده بود، اما با بي اعتنايي او مواجه شده است: »اگر 
نيمار اقدام به ترک پاري سن ژرمن نکند، هيچ وقت افتخار مهم در آنجا کسب 
نخواهد کرد. جز اينکه در ليگ قهرمانان اروپا پاري سن ژرمن يک رقيب جدي 
بماند، چيزي عايدش نخواهد شد، زيرا لوشامپيونه در قياس با ليگ برتر انگليس 
و الليگاي اسپانيا سطح نازل تري دارد. من به نيمار قباًل هم گفته ام. حاال هم 

تکرار مي کنم که پاري سن ژرمن تيمي بدون تاريخ و هويت است.« 
    نگراني هاي زياد

مهاجم ناراضي پاريسي ها اين روزها دغدغه هاي زيادي دارد. نيمار که چند 
ماهي است با مصدوميت دس��ت و پنجه نرم مي کند، براي دوري از حواشي 
ترجيح داد دوران نقاهتش را در برزيل سپري کند. با اين حال گفته مي شود 
اين بازيکن به زودي به تمرينات بازمي گردد و حضور در جام جهاني هدف 
اصلي اين بازيکن به شمار مي رود.  ترس از آسيب ديدگي مجدد تنها يکي از 
نگراني هاي مهاجم ۲6 ساله است. سرمربيگري پاري سن ژرمن به تازگي به 
توماس توخل سپرده شده و با رفتن اوناي امري شرايط نيمار بيش از پيش 
سخت خواهد شد. در يک فصل اخير گران ترين بازيکن جهان براي قرار گرفتن 
در ترکيب تيم اول فرانسه حواشي زيادي داش��ته است. حق انتخاب بازي و 
همچنين درگيري با س��اير مهاجمان از جمله مهم ترين چالش هايي است 
که نيمار مسبب آنها بود. درگيري اين بازيکن با کاواني به هنگام زدن ضربات 
پنالتي در فصل اخير پاري س��ن ژرمن را در رأس اخبار قرار داد. اگرچه در آن 
زمان سرمربي وقت به نوعي به قائله خاتمه داد، اما بعيد است که سرمربي جديد 
با ديسيپلين معروفش به بازيکني اجازه چنين سرکشي هايي را بدهد. برخورد 
قاطع توخل با حاشيه سازان حتي مي تواند به نيمکت نشيني نيمار نيز منجر 
شود، به ويژه که فوتبال فرانسه ديگر جذابيتي براي آقاي مهاجم ندارد و به نظر 

مي رسد ترک اين تيم تنها راه باقي مانده براي نيمار باشد. 
   رئال يا من يونايتد؟

با اينکه پيوستن نيمار به جمع قوهاي سفيد خبر اول فوتبال فرانسه محسوب 
مي شود، اما گفته مي شود شياطين سرخ نيز به جمع خريداران اين بازيکن 
اضافه شده اند. منچستريونايتد که سه سال پيش براي جذب نيمار اقدام کرد و 
در نهايت نيز به در بسته خورد، حاال قصد دارد به پاريسي ها ۲۲7 ميليون يورو 
و به نيمار نيز ساالنه 34 ميليون بپردازد تا مقصد مهاجم برزيلي از اسپانيا به 
جزيره تغيير کند. اين خبر در شرايطي در رسانه هاي انگليسي مطرح شده که 
تياگو موتا هم تيمي و هموطن نيمار در پاري سن ژرمن نيز از مشکالت نيمار 
سخن گفته است: »در برخي مقاطع بايد بگويم که نيمار در پي اس جي حس 

نااميدي داشت.«

رفتار   پهلواني بايد الگوي کشتي گيران باشد
زنده نگه داش��تن روحي��ه پهلواني و قدم 
برداشتن در راه پورياي ولي و تختي بخش 
مهم ورزش کش��تي اس��ت و توجه به اين 
مسائل براي کشتي گيران ضروري محسوب 
مي ش��ود. حرکتي ک��ه از س��وي کميته 
انضباطي انجام شد، نشان داد مي خواهيم 
راه دو اس��طوره پهلواني را ط��ي  کنيم. در 
رقابت ه��اي انتخابي تيم مل��ي رفتارهاي 
متفاوتي را ش��اهد بوديم؛ عده اي روحيه و 
منش پهلواني از خود نشان دادند و برخي ها نيز بي نظمي و بي تربيتي را 
به اوج رساندند. خوشبختانه رفتارهاي قابل تقدير برخي چهره ها از سوي 
فدراسيون کشتي بي پاسخ نماند و تقدير از آنها و تعيين پاداش ثابت کرد 
رعايت اخالق از اهميت بااليي برخوردار اس��ت. در انتخابي ها مشکالت 
داوري زيادي وجود داش��ت و حتي برخي از اعضاي ش��وراي فني هم از 
تصميمات داوران ناراضي بودند. با اين حال انتظار مي رفت کشتي گيران 
سعه صدر به خرج دهند. به عنوان مثال يداهلل محبي با اينکه خودش هم 
به داوري اعتراض داشت، اما مربيان و اطرافيانش را دعوت به آرامش کرد، 
رفتاري که به حق قابل تقدير بود. در واقع چنين رفتارهايي را بايد ترويج و 
آن را براي جوانان الگو قرار داد. البته اخالق پهلواني تنها مختص به کشتي 
نيست و بايد در ساير رشته ها نيز مدنظر قرار گيرد. رفتار پهلواني را در ساير 
رشته ها نيز مي توان يافت. زماني که مهدي مهدوي کيا در هامبورگ بازي 
مي کرد در يکي از بازي ها وقتي که خودش مي توانس��ت گلزني کند به 
هم تيمي اش پاس داد و در نهايت هم با اين گل هم تيمي مهدوي کيا آقاي 
گلي بوندس ليگا را از آن خود کرد. حرکت ارزشمند اين بازيکن به قدري 
همه را تحت تأثير قرار داد که آقاي گل بوندس ليگا پاي کيا را بوسيد. چنين 
حرکاتي بايد مورد تقدير قرار گيرند و بايد براي ترويج آن تالش کرد. در 
کشتي همه منتظر ديدن رفتارهاي پهلواني هستند، نه اينکه سنگ و بطري 
به طرف داوران و به سمت تشک پرتاب شود. جوانان و نوجواناني که وارد 
عرصه کشتي مي شوند بايد قهرمانان را الگوي خود قرار دهند، نه آنهايي که 

براي متشنج کردن بازي ها دست به هر کاري مي زنند. 

مزايده مدال قهرماني براي زلزله زدگان
  محم��د انص��اري را باي��د متفاوت ترين 
فوتباليست حال حاضر باشگاه هاي ايران 
دانس��ت. بازيکن پرس��پوليس به لحاظ 
اخالقي و پايبندي به اصول ديني از جمله 
بازيکنان انگشت شمار فوتبال ايران است. او 
که در اين فصل دومين قهرماني در ليگ و 
صعود به يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا را همراه با پرسپوليس 
به دست آورده، گفته است: »به خاطر اينکه در يک تيم پرطرفدار بازي 
مي کنم در چشم هستم، ولي بازيکنان بااخالق زيادي در ليگ ايران 
وجود دارند. تصميم دارم مدال قهرماني اين فصلم را به مزايده بگذارم 
و درآمد حاصل از آن را به 14 نفر از کودکاني که در زلزله کرمانشاه پدر 
و مادر خود را از دست داده  اند، اختصاص دهم. اميدوارم کساني که به 

کار خير عالقه مند هستند به من در اين راه کمک کنند.«  

از واقعيت تا رؤيا
حرف هايشان با هم نمي خواند، مسئوالن يک چيز مي گويند و ورزشکاران 
چيزي ديگر. تفاوت هم از زمين تا آسمان است. گويي از دو دنياي متفاوت، 
دنياي واقعيت و خيال که اولي را ورزش��کاران زندگي مي کنند و دومي آن 

چيزي است که آقايان مسئول تحويل مي دهند. 
همين چند روز قبل بود که وزير ورزش و جوانان تأکيد کرد که مشکل مالي 
براي تيم هايي که قرار است به مسابقات آسيايي جاکارتا اعزام شوند، وجود 
ندارد. اين حرف يعني همه امکانات براي ورزشکاران و تيم هاي ملي مهياست 
و دغدغه اي نيست، اما وقتي پاي درددل ورزشکاران مي نشينيم، حرف هايي 
کاماًل متفاوت مي ش��نويم. حرف هاي پردردي که بسياري خوب مي دانند 
بيانش عاقبت خوشي برايشان به دنبال نخواهد داشت و مي تواند به محروميت 
از تيم ملي و توبيخ هاي اينچنيني منجر شود، اما کارد که به استخوان مي رسد، 
لب باز مي کنند و چند جمله اي به زبان مي آورند، چند جمله کوتاه که نشانگر 

دنيايي از درد و غصه است. 
درددل ورزشکاران زياد است، ورزشکاراني که با جان و دل و مشکالت فراوان 
براي کشورشان افتخار کسب مي کنند. با وجود اين پا پس نمي کشند، ولي 
کمترين توقعي که دارند، ديده شدن است، توقعي که کمتر از سوي مسئوالن 

پاسخ داده مي شود. 
سهراب مرادي سال گذش��ته رکورد مجموع دنيا را در دسته ٩4 کيلوگرم 
مي شکند، اتفاقي که براي اولين بار رخ مي دهد و او انتظار ديده شدن دارد. 
رکوردش��کني اين وزنه بردار که با تالش فراوان به دست آمده، نه آنطور که 
بايد ديده مي شود و نه حمايتي از سوي مسئوالن صورت مي گيرد. مرادي 
مي گويد اين مسئله برايش اهميتي ندارد، اما چه مي تواند جز اين بگويد؟ او 
براي کشورش زحمت مي کشد، همين که مردم اين را بدانند برايش کافي 
است. با اين حال مي خواهد که مردم اين را هم بدانند که اين موفقيت ها براي 
مسئوالن ارزشي ندارد. شايد اينطور دلش آرام تر شود. مرادي اينگونه خود را 

قانع و آرام مي کند، اما ديگران چه بايد بکنند؟
درددل سهراب مرادي، درددل ورزشکاران زيادي است که بارها در البه الي 
صحبت هايش��ان خواس��تار حمايت و توجه مسئوالن ش��ده اند. خواستار 
حضورشان در تمرينات تا شايد اندکي از مشکالت را به چشم ببينند يا حداقل 
شاهد زحمات زيادي که آنها مي کشند، باشند اما خواسته هاي آنها همواره 
با مصاحبه هاي دلفريب و وعده هاي عملي نشده، پاسخ داده مي شود. وزير 
مي گويد مشکل مالي وجود ندارد، اما چطور اين ممکن است وقتي حرف دل 
ورزشکاران چيزي کامالً متفاوت از آن چيزي است که سلطاني فر مي گويد. يا 

وزير به راستي نمي داند مشکالت مالي چيست که اينطور مي گويد يا... . 
 با حرف نمي توان به جايي رسيد. جاکارتا ميدان نبرد است. همه براي مدال 
و عنوان مي آيند. با دست پر هم مي آيند و براي رسيدن به موفقيت هم برنامه 
دارند و هم هدفگذاري کرده اند. البته ورزشکاران کاروان اعزامي ايران هم مثل 
هميشه با هدف کسب عنوان و مدال راهي مي شوند، اما با دل پر و مشکالتي 
که گفته مي شود وجود ندارد و اين چطور ممکن است، وقتي هر روز شاهد 
مصاحبه يکي از ورزشکاران هستيم که با استيصال خواهان حمايت مسئوالن 
و توجه آنها هستند. چطور وزير ورزش از عدم وجود مشکالت مالي مي گويد، 
وقتي در کنار مصاحبه او مي توان مصاحبه هاي فراواني را يافت که همه به 

نوعي در خواست کمک و حمايت دارند! 
ورزش اين روزها خسته است، خسته از وعده هاي توخالي، خسته از شعارهاي 
رنگارنگ، خسته از رؤياهايي که سعي مي ش��ود واقعي جلوه داده شود، اما 
واقعيت ندارند. واقعيت هاي تلخي که به وضوح ديده مي شوند، اما نه در نگاه 
مسئوالن! اين نگاه پايان خوشي ندارد، کما اينکه همين امروز هم مي توان 
نشانه هايش را ديد. نشانه يأس و افسردگي که در کالم بسياري از ورزشکاران 
وجود دارد، ورزشکاراني که از جان و دل مايع مي گذارند، اما نه ديده مي شوند 
و نه حمايت و همين باعث مي شود تا کم کم دلسرد و نااميد  شوند و نااميدي 
مساوي با مرگ اس��ت، مرگ موفقيت هايي که اگر نباشد، مسئوليتي هم 
نيست که آقايان رياست آن را به دست بگيرند و پشت تريبون آن براي وعده 

دادن بايستند. 

 رويارويي ايران با شاگردان سابق کوالکوويچ
تيم ملي واليبال اي��ران بامداد ديروز ب��ا 14 بازيکن براي حض��ور در اردوي 
برون مرزي و برگزاري دو ديدار دوستانه و تدارکاتي با تيم ملي صربستان، 
تهران را به مقصد اين کشور ترک کرد. ش��اگردان کوالکوويچ هفت روز 
در صربس��تان اقامت دارند و عصر روزهاي جمعه و ش��نبه )۲8 و ۲٩ 
ارديبهشت( در دو مسابقه دوس��تانه و تدارکاتي به مصاف صربستان 

مي روند. 

نبايد در باد اين قهرماني بخوابيم
غالم محمدي، سرمربي تيم ملي کش��تي آزاد نوجوانان، قهرماني اين تيم  و 
کسب شش مدال طال و دو مدال برنز در 1۰ وزن حاضر در مسابقات قهرماني 
آسيا را تاريخي مي خواند، اما تأکيد مي کند که نبايد آن را پررنگ کرد: »با توجه 
به اينکه در تير ماه مسابقات جهاني کرواسي را پيش رو داريم و در اين تورنمنت 
با تيم هايي همچون روسيه و آذربايجان رقابت خواهيم کرد و بعد از مسابقات 
جهاني، المپيک نوجوانان در آرژانتين را در پي داريم، نبايد در باد اين قهرماني 
بخوابيم. بايد از االن برنامه ريزي  دقيق و منظمي داشته باشيم تا بتوانيم در هر 

دو رويداد حضور قوي و پررنگي داشته باشيم.«

تا صعود به المپيک متوقف نمي شويم
سمانه خوشقدم، س��رمربي تيم ملي دختران کاراته پس از قهرماني در آسيا 
تأکيد کرد که تا موفقيت در المپيک پيش رو متوقف نمي ش��ويم: »س��طح 
باالي مسابقات همه را سورپرايز کرد. با توجه به المپيکي شدن کاراته همه 
کشورها سرمايه گذاري کرده اند و با بهترين نفرات خود در مسابقات حاضر 
مي شوند. از شاگردانم راضي بودم، چراکه به خودباوري رسيده بودند. دختران 
نوجوان و جوان کاراته  ايران رؤياي بزرگي دارند و تا زماني که در المپيک پيش رو 
موفق نشوند، متوقف نمي شوند و تنها به حرکت رو به جلو فکر مي کنند. ضمن 
اينکه به دنبال اين هستيم که در مسابقات کرواسي که تيرماه برگزار مي شود از 

رنکينگ به المپيک صعود کنيم.«
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  چـهـره ها 

88498432سرویس ورزشي

 پهلوانان   کشتي تشويق شدند 
 چند روز قبل بود که رسول خادم در نامه اي 
به کميته انضباطي فدراسيون کشتي عالوه 
بر درخواست رسيدگي به پرونده متخلفان 
رقابت هاي انتخابي تيم ملي، خواس��تار 
تش��ويق کش��تي گيران جوانمرد در اين 
مسابقات نيز شد تا تشويق و تنبيه همراه 
با هم صورت گيرد. کميته انضباطي نيز عالوه بر صدور حکم براي 
متخلفان از سه کشتي گير تقدير کرد. يداهلل محبي، حسن يزداني 
و محمدعلي گرايي کش��تي گيراني بودند که ب��ه دليل رفتارهاي 
جوانمردانه و نشان دادن منش پهلواني عالوه بر تشويق نمادين و 
لوح تقدير به ترتيب سه، دو و يک سکه بهار آزادي دريافت کردند 
تا اين تشويق ها باعث شود که ديگران هم متوجه شوند تنها تنبيه و 

محکوميت در کار نيست و از پهلواني هم تقدير مي شود.

شيوا نوروزي

دنيا حيدري

درگذشت شوکه کننده ساموئل
  خبري شوکه کننده جامعه فوتبال را در بهت فرو برد. خبر درگذشت جان 
جي لويد ساموئل در انگلستان باعث شد تا تيم هاي سابقش به نشانه احترام 
به او قبل از بازي دقايقي را در سکوت س��پري کنند. مدافع سابق استقالل، 
استون ويال، بولتون و تيم ملي زير ۲1 سال انگليس که خيلي زود در سن 37 
س��الگي آنها را ترک کرد، رنج روورش با يک ون تصادف مي کند که به دليل 
شدت آتش، مردم و ماش��ين هاي امدادي فرصتي براي نجات  او   نمي يابند. 
البته سه شنبه استقاللي ها فرصتي نداشتند تا ياد او را زنده کنند، اما حتماً 
هواداران آبي از ياد نمي برند تالش هايي را که ستاره سياهپوست براي تيم شان 

انجام داد. 

ابراهيم مشتاقي 

 کارشناس کشتي

درخشش الماسي به نام تيام
حاشيه نگاري شب پاياني مرحله يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان در منطقه غرب آسيا

50 سال از اسپانيا و پرتغال عقب تريم 
 بازي با اسپانيا، پرتغال و مراکش در جام 
جهاني تقابلي سخت براي تيم ملي فوتبال 
ايران به حس��اب مي آيد. کارلوس کرش، 
سرمربي تيم ملي بهتر از هر کس ديگري 
اين سختي و حساس��يت را  درک کرده 
اس��ت. کرش مي گويد: »م��ا يک جنگ 
واقعي در پيش داريم، قرار نيست مقابل آنها برقصيم. فوتبال پرتغال و 
اسپانيا حداقل 4۰، 5۰ سال از ما جلوتر است و نمي توان در اين فرصت 
کم اين اختالف را کم کرد، تنها راه ممکن اين است که خودمان را 
کمي آماده مقابله با آنها کنيم. ما نياز به بازيکنان سريع و قدرتمند 
داريم تا بتوانند در نبرهاي تن به تن پيروز شوند. مدافعان ما بايد اين 
قدرت را داشته باشند که دهها بار با رونالدو به هوا بپرند، در غير اين 

صورت شانسي براي برتري و پيروزي نخواهيم داشت.«

سعيد احمديان
    گزارش

موفقيت ها ارزشي براي مسئوالن نداردايران عالي و متفاوت تر از تمام دنيا
فريدون حسن

    منهای فوتبال 

 کاهش سهميه وزنه برداري، عدم رسيدگي به ورزشکاران اين رشته و هزار و يک مشکل ديگر اين روزها 
باعث شده تا اعتراض هاي پي درپي ستارگان مدال آور را در عرصه هاي بين المللي شاهد باشيم. سهراب 

مرادي، مرد طاليي وزنه برداري ايران در المپيک و رقابت هاي جهاني يکي از همين قهرمانان 
است. او مي گويد: »تالش ها و زحمات ما ديده نمي شود. هيچ حمايتي هم وجود ندارد، 
نه از سوي مسئوالن وزارت ورزش و نه از سوي مسئوالن محلي و استاني. براي نمونه 
من سال گذشته رکورد مجموع دنيا را در دسته ٩4 کيلوگرم شکستم، اما متأسفانه 
اين حرکت ديده نشد. البته خوش��حالي مردم و باال رفتن پرچم کشورم براي من 

مهم تر از اين چيزهاست، اما مردم بدانند که اين موفقيت ها هيچ ارزشي براي 
مسئوالن ورزش کشور ندارد.« قهرمان المپيک ۲۰16 ريو با اشاره به کم 
شدن سهميه ايران مي افزايد: »براي المپيک هر کسي که آماده تر باشد، 
مي رود و مدال مي گيرد. مهم هم همين است، بايد مدال آوري داشته 
باشيم.« وي به وضعيت آمادگي خود براي حضور در بازي هاي آسيايي 
جاکارتا هم اشاره و عنوان مي کند: »س��ه ماه تا بازي هاي آسيايي 
جاکارتا زمان باقي است. آمادگي بدني ام خوب است و مي توانم خيلي 
زود به شرايط ايده آل برسم. البته نقطه ضعف هايي هم وجود دارد 
که بايد برطرف کنم. هدفم امسال کسب مدال طالي بازي هاي 

آسيايي است.«

هندبال ايران دوران منحصر به فردي را سپري مي کند. بعد از مدت ها بالتکليفي سرمربي تيم ملي انتخاب شد، 
اما هنوز حاشيه ها به قوت خود باقي است. شنيده مي شود عليرضا رحيمي، رئيس فدراسيون قصد جدايي از 
اين رشته و حضور در فوتبال را دارد. واقعيت داشتن اين خبر يعني به حاشيه رفتن دوباره هندبال و اين چيزي 
نيست که به سود اين رشته باشد، آن هم در روزهايي که زوران کاستاراتويچ سرمربي تيم 
ملي تازه  وارد ايران شده است. کاستاراتويچ، سرمربي مقدونيه اي تيم ملي هند مي گويد: 
»اولين بار است که به ايران مي آيم. خيلي عالي است، ايران با کشورهاي ديگر خيلي 
متفاوت است. حاال نظرم در مورد مردم و کشور ش��ما 18۰ درجه فرق کرده است. 
مشاوره هاي غلطي به من داده بودند و تصورم نسبت به ايران متفاوت بود.« 
وي در خصوص شرايط تيم و روند آماده سازي براي حضور در بازي هاي 
آسيايي جاکارتا عنوان مي کند: »کمپ هايي را هماهنگ کرده ايم تا 
قبل از بازي هاي آس��يايي جاکارتا تمرينات بازيکنان انجام شود. در 
حال حاضر دو تمرين در ايران و بدون حضور لژيونرها خواهيم داشت. 
اين دو اردو با حضور بازيکنان داخلي انجام خواهد شد. ما اميدواريم که 
در اين زمان وضعيت بازيکنان از نظر فيزيکي بهتر شود. من وضعيت 
هندباليس��ت هاي ايران را پيگيري مي کنم و لژيونرهاي ايراني را خوب 
مي شناسم. اميدوارم با اضافه شدن آنها نتايج خوبي کسب کنيم تا بتوانم به 

همکاري با تيم ملي ايران ادامه دهم.«

 آراي کميته انضباطي فدراسيون کشتي در خصوص اتفاقات رخ داده 
در جريان رقابت هاي انتخابي تيم هاي ملي صادر شد. بر اين اساس 
سعيد عبدولي به يک سال محروميت )شش ماه تعليقي و شش ماه 
قطعي( و ۲5 ميليون ريال جريمه نقدي، سامان عبدولي شش ماه 

محروميت )سه ماه تعليقي و س��ه ماه قطعي(، مهدي شربي نيازي 
سه ماه محروميت قطعي، ارشک محبي، عادل بالي تبار و گيوي هم 
به شش ماه محروميت قطعي محکوم شدند. متخلفان طبق ضوابط 

مي توانند در کميته استيناف تقاضاي تجديدنظر کنند.

بدون لژيونرها به جاکارتا مي رويم
 عليرضا رحيمي، رئيس فدراسيون هندبال گفت: »معلوم نيست 
در بازي هاي آسيايي لژيونرهاي هندبال را در اختيار داشته باشيم. 
ما مجبور هستيم با بازيکنان حاضر در کش��ور پيش برويم، چون 
بازي هاي آسيايي در تقويم ورزشي هيچ کشور اروپايي ثبت نشده 
است. بنابراين نمي توانيم توقع داشته باشيم که باشگاه ها راضي شوند 

بازيکنان را در اختيار تيم ملي قرار دهند.«

رکورد ورودي راه رسيدن به جاکارتا
 تيمور غياثي، عضو سازمان تيم هاي ملي دووميداني مي گويد: »تعداد 
نفرات اعزامي به بازي هاي آسيايي جاکارتا نامحدود است،  به شرط 
اينکه ورزشکاران بتوانند ورودي تعيين شده را کسب کنند. ممکن 
است پنج خانم سهميه الزم را کسب کنند يا اينکه اصاًل هيچ کس 
ورودي الزم را کسب نکند، اين دستوري است که به ما داده شده و ما 

هم آن را اجرايي مي کنيم.«

پاداش مدال آوران برابر است
 هادي رضايي، سرپرست کاروان ايران در بازي هاي پاراآسيايي 
گفت: »طب��ق مصوبه دول��ت، پاداش م��دال آوران آس��يايي و 
پاراآسيايي بايد برابر باش��د. اميدوارم در اين دوره از بازي ها نيز 
شاهد اين مسئله باشيم. انتظار داشتيم اين مسئله از زبان معاون 
وزارت ورزش بيان شود، اما نمي دانم دليل اين عدم اطالع رساني 

چه بود!«

احكام متخلفان کشتي اعالم شد
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