
تيم  ملي فوتبال نابينايان نهم جهان شد
تيم ملي فوتبال پنج نفره ايران در پايان رقابت هاي قهرماني جهان که در 
مادريد اسپانيا برگزار شد، در جايگاه نهم جهان ايستاد. تيم ملي فوتبال 
پنج نفره کشورمان پس از اينکه نتوانست از گروه خود به مرحله بعدي 
صعود کند، براي مشخص شدن رتبه اش در رده بندي مسابقات جهاني 
دو مسابقه با تايلند و مالي نماينده آفريقا برگزار کرد که با برتري مقابل 
اين دو تيم در جايگاه نهم جهان ايس��تاد. تيم ملي فوتبال نابينايان در 
بازي هاي پارالمپيک ۲۰۱۶ ريو به عنوان نايب قهرماني دست يافته بود. 
.......................................................................................................................................

عاشورزاده و بخشي مسافر  هاي آسيايي
مرحله نهايي مسابقات انتخابي درون اردويي 
تيم مل��ي تکوان��دو م��ردان کش��ورمان روز 
پنج ش��نبه برگ��زار و نف��رات برگزي��ده براي 
حضور در بازي هاي آس��يايي ۲۰۱۸ معرفي 
مي ش��وند. با اعالم فريبرز عسکري، سرمربي 
تيم  ملي تکواندو، فرزان عاش��ورزاده در وزن 
۵۸- کيلوگ��رم و اميرمحمد بخش��ي در وزن 

۶۸- کيلوگرم با توجه به عملکرد مطلوبي که در مسابقات قهرماني آسيا 
و همچنين رقابت هاي انتخابي داشتند، از نخستين نفراتي هستند که 

جواز حضور در بازي هاي آسيايي را به دست آوردند. 

استارت موفقيت آميز 
 دنيا حيدري
   گزارش

تيم ملي بازتاب هاي 
گسترده اي داشت. 
شايد چون کمتر کسي تصورش را مي کرد ايران 
صدرنش�ين گروه مرگ ش�ود و با يک ش�روع 
قدرتمند يکي از شانس هاي صعود، صعودي که 
حاال ش�ايد با يک تس�اوي هم امکانپذير باشد. 
بازيکنان تيم ملي حاال با روحيه و انگيزه اي مضاعف 
براي مصاف با اسپانيا تمرين مي کنند و اعتماد به 
نفس بااليي دارند. کرش هم که نمي خواهد براي 
حفظ جو مثبتي که به راه افت��اده، نگاه ها از روي 
شاگردانش برداشته شود. او دو روز بعد از نخستين 
برد تيمش در جام جهاني به رئيس س��ابقش در 
اولدتراف��ورد اداي دين مي کن��د، آن هم با تقديم 
کردن گل تيم ملي ايران به فرگوسن: »اين گل در 
فرگي تايم به ثمر رسيد و براي سرالکس بود. من از 
وقتي سرالکس بيمار شده، نتوانسته ام به ديدنش 
بروم، ولي به محض اينکه حال��ش به اندازه  کافي 
بهبود يابد و فرصتي پيدا کن��م حتماً به ديدنش 
خواهم رفت و در آغوشش خواهم کشيد. فرگوسن 
مرد بزرگي است، يک رفيق بزرگ.« )منچستر در 
دوران فرگوسن بارها دقايق پاياني بازي به گل رسيد 
که اين دقايق به فرگي تايم شهرت يافت. البته او 
سال ها بعد گفت، تنها براي تحت فشار گذاشتن 

داور و حريف بوده که در دقايق پاياني به ساعت خود 
اشاره مي کرده و بس��ياري مواقع اطالع درستي از 

زمان نداشته است!(
اي��ن کار اما ترفن��د ک��رش اس��ت. او مانند يک 
روانشناس، سعي دارد قدردان بودن را به شاگردانش 
بياموزد و همچنين اهميت موقعيتي را که در آن قرار 
دارند، يادآور شود و با اداي دين به فرگوسن نشان 
داد که نبايد با کسب موفقيت ها مغرور شد و گذشته 

و آينده را فراموش کرد و ناديده گرفت. 
  ايران زير ذره بين کارشناسان

با موفقي��ت يوزه��اي ايران��ي حاال بس��ياري از 
کارشناسان در پي بررس��ي اوضاع براي رسيدن 
به جوابي قانع کننده از آينده ياران کرش هستند. 
رايان گيگز، س��تاره س��ابق منچس��تر که سابقه 
همکاري با کرش را دارد، تأکيد مي کند که او يک 
مربي کاربلد است که خوب مي داند چه مي خواهد: 
»کرش براي فوتبال مل��ي يک مربي فوق العاده و 
در نگاه اول يک معلم اس��ت. او با سبکي قاطعانه 
هر آنچه که مي خواهد بايد به درس��تي توس��ط 
بازيکنانش انجام شود. به همين دليل قطعاً در اين 
جام ش��اهد آن خواهيم بود که تيم او منسجم تر، 
بهتر، فشرده تر و باشخصيت تر از سعودي ها بازي 
کند.« اسالون بيليچ، سرمربي سابق وستهام يونايتد 
هم تأکيد کرد که کرش تيم خطرناکي دارد: »ايران 

مثل تيم هاي امريکاي جنوبي صبور نيس��ت، اما 
کرش باعث ش��ده تا يوزهاي ايراني ب��ا برنامه به 
شکار رقبا بپردازند. بيشتر گل هاي زده ايران در 
مقدماتي جام جهاني روي ضربات ايس��تگاهي و 
ضدحمالت بوده که اين نشان از خطرناک بودن 
تيم ملي ايران در ضدحمالت دارد. درست همانند 
بازي با مراکش که بارها به اين شکل دروازه حريف 
را به شکلي خطرناک تهديد کرد و دست آخر هم 
نتيجه اين حمالت در دقيقه پاياني نيمه دوم يک 
ضربه ايستگاهي، يک اشتباه، يک گل و 3 امتياز 

شيرين بود.«
 به رغم نظ��ر بس��ياري از کارشناس��ان، اما ايکر 
کاسياس دروازه بان پيشين تيم ملي اسپانيا معتقد 
است بازي با ايران بهترين فرصت برای افزايش گل 
است: »اسپانيا مقابل ايران بايد با افزايش حالت 
تهاجمي به گل هاي زده بيشتري فکر کند. بازي 
رودررو مهم اس��ت، اما گل زده را نبايد دست کم 
گرفت. ب��ازي برابر ايران فرصت مناس��بي براي 

جبران تساوي در بازي اول است.«
حال آنکه س��رجيو س��انتوس چوزاس، خبرنگار 
روزنامه اسپانيايي »آس« نيز اعتقاد دارد که تيم 
ملي کشورش بازي با ايران را دوست ندارد: »فکرش 
را هم نمي کرديم ايران ببرد، ام��ا کرش کارش را 
خوب انجام داد. البته برابر ايران شانس زيادي براي 

پيروزي داريم، اما ايران تيم دفاعي خوبي است و 
اسپانيا بازي برابر اين تيم ها را دوست ندارد و بازي 
برابر ايران بدون شک دشوار خواهد بود.« گزارشگر 
راديو اسپانيا نيز بر اين باور است که تيم ملي ايران 

شگفتي ساز دور اول مسابقات بود. 
  اتحاد براي بازي با اسپانيا

ياران کرش ام��ا بي توجه به اي��ن اظهارنظرها با 
روحيه ب��راي مص��اف بعدي تمري��ن مي کنند. 
بيرانون��د، گلر تيم ملي که در ب��ازي اول نمايش 
خوبي داشت، تأکيد کرد که اخراج لوپتگي براي او 
و ديگر بازيکنان اهميتي ندارد، چراکه با لوپتگي يا 
بدون او، ايران به دنبال کسب بهترين نتيجه برابر 
اسپانياست. حاج صفي، کاپيتان دوم تيم ملي هم 
مي گويد، با توجه به شرايط موجود، امکان صعود 
به مرحله بعد خيلي زياد است، اما اين روزها تيم 
ملي تنها به بازي با اسپانيا و گرفتن امتياز از اين 
تيم مي انديشد. کريم انصاري فرد، مهاجم و لژيونر 
تيم ملي، اما موفقيت در اين بازي ها را قدرداني از 
زحمات کرش مي داند. او تأکيد مي کند که اين 
فرصت خوبي است تا بازيکنان دين خود را اول به 
مردم و بعد به کرش که هر روزه در حال ياد دادن 
چيزهاي جديد و تازه به آنهاس��ت، ادا کنند و با 
موفقيت در جام جهاني زمينه هاي ادامه همکاري 

با او را فراهم کنند. 

 توريست هاي وزارت ورزش
گزارش سفر بدهند

اين روزها خيلي ها منتظرند تا وزارت ورزش��ي ها و لشکري از مديران 
و کارمنداني که به عنوان توريس��ت به جام جهاني رفته اند، بيايند و از 
دستاوردهاي سفرشان به روس��يه بگويند. بيايند و توضيح بدهند که 
هزينه هاي چندصد ميليوني که از بيت المال هزينه سفرشان شده، چه 
رهاوردي براي کشور داشته و قرار است چه اتفاق بزرگي براي ورزش مان 

پس از اين سفرهاي تفريحي بيفتد.
 اين سؤال ها تاکنون بي پاسخ مانده، اما در مقابل هر روز پرواز هاي تهران 
– مسکو شاهد تردد وزارت ورزشي هاس��ت، وزير مي رود و برمي گردد 
تا معاونش که چمدان را بس��ته، برود تا تيم ملي در روس��يه احساس 
تنهايي نکند! برخي از معاونان و مديران کل وزارت هم از اولين بازي تا 
آخرين بازي در روسيه مي مانند تا اين روزها مهم ترين مأموريت وزارت 
ورزشي ها تحليل جام جهاني و سفر به روسيه باشد که صدها ميليون 

تومان هزينه روي دست بيت المال مي گذارد. 
 البته برخ��الف وزارت ورزش��ی ها، نماينده هاي مجل��س وقتي ديدند 
سفرشان به روسيه در چنين شرايط س��خت اقتصادي، آورده اي براي 
کشور ندارد از اين س��فر انصراف دادند، اما در وزارت ورزش، فدراسيون 
فوتبال و سازمان ليگ گوشي بدهکار اعتراض ها به سفر توريستي به جام 
جهاني نبود و ليست بلندباالي مديران، کارمندان و حتي ليدرها و اعضاي 
گروه تواشيحي که به روسيه رفته اند، گوياي همه چيز است. البته به نظر 
مي رسد نهادهاي نظارتي و بازرس��ي بايد به سفر افراد بي ربط به روسيه 
ورود کنند، به خصوص پول هاي هنگفتي که براي افرادي هزينه شده که 
بودن و نبودنشان در کنار تيم ملي هيچ تأثيري ندارد. با اين حال مهم ترين 
نکته اي که مسافران روسيه بايد به آن پاس��خ دهند همانطور که اشاره 
شد، سود و فايده اين سفرها براي ورزش کشور است، سؤالي که از سوي 

مسئوالني که به سفر توريستي روسيه رفته اند، بي پاسخ مانده است. 
عالوه بر اين، در حالي وزير ورزش و لشکر همراهش در وزارت مسافر 
روسيه هستند که ورزش تنها فوتبال و جام جهاني نيست. رشته هاي 
مدال آور و افتخارآفرين آنقدر مش��کل و محدودي��ت بودجه دارند که 
فوتبال در رده انتهايي اين ليست قرار مي گيرد. البته در اينکه در کشور 
کمتر رش��ته اي وجود دارد که بتواند مانند فوتبال ش��ور و شادي را به 
جامعه بياورد، شکي نيس��ت. نمونه آن همين شادي مردم در کوچه و 
خيابان پس از پيروزي تيم ملي مقابل مراکش بود. با اين حال موضوعي 
که بايد مورد توج��ه قرار گيرد، پاس��خگويي مديران ب��راي هزينه از 
بيت المال و همراهي فوتباليست هاست، مسئله اي که مسئوالن حاضر 
در روسيه با فرار کردن از پاسخ به آن،  رو به بيان کلياتي آورده اند که تنها 

بهانه هايي براي توجيه چنين مسافرت هاي توريستي و بي تأثير است!
در چنين شرايطي به نظر مي رسد بايد جلوي چنين سفرهاي بي ربطي 
را گرفت، مانند همان کاري که نمايندگان مجل��س انجام دادند و در 
جامعه هم مورد اس��تقبال قرار گرفت. تجربه سفرهاي غيرضروري و 
کارواني مديران و کارمندان وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال با پول 
بيت المال به روس��يه آن هم در روزهايي که گراني امان مردم را بريده 
با هيچ دليل و منطقي قابل توجيه نيست. در صورت کوتاهي متوليان 
ورزش و فوتبال و ادامه سفرهاي توريستي به بهانه همراهي ورزشکاران، 
نهادهاي نظارتي بايد وارد عمل شوند و اجازه ندهند تا بيت المال خرج 
سفرهاي تفريحي اينچنيني شود، به خصوص اينکه کاماًل مشخص و 

روشن است که اين سفرها هيچ منفعتي براي ورزش کشور ندارند. 
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سعيد احمديان

عقده گشايی   وزير دفاع   رژيم صهيونيستي
عليه مسي

صهيونيس��ت ها همچنان از دست    بازتاب
مس��ي و يارانش به خاطر لغو بازي 
آرژانتي��ن و رژيم اش��غالگر قدس ح��رص مي خورند. تس��اوي 
آلبي سلس��ته در اولين بازي خود در جام جهاني مقابل ايس��لند 

بهانه اي شد تا سران اين رژيم عليه مسي عقده گشايي 
کنند. مسي در نخس��تين ديدار آرژانتين در 

 جام جهاني روس��يه مقابل ايس��لند يک 
ضربه پنالت��ي را از دس��ت داد تا در 

 نهاي��ت آرژانتي��ن به تس��اوي
 يک -يک دس��ت ياب��د و از 
کسب 3 امتياز باز بماند. در 
 همين راس��تا وزي��ر دفاع 
رژي��م صهيونيس��تي در 

اظهارنظري احمقانه در مورد 
مسي گفته است: »اگر آرژانتين 

مقابل اسرائيل بازي دوستانه اش را 
انجام مي داد، مس��ي ب��ا آمادگي 
بيشتري وارد جام جهاني مي شد. 
اين بازيکن به دليل عدم آمادگي 

الزم پنالتي را از دست داد.«
گفتن��ی اس��ت آرژانتين ق��رار بود ب��ا تمامی 
ستاره هايش از جمله مسی، پيش از جام جهانی 
در ديداری دوس��تانه در فلس��طين اشغالی 
به مصاف رژيم اش��غالگر قدس برود که اين 

مسابقه با اعتراض فلسطينی ها لغو شد.

امريكاي جنوبي مقهور وايكينگ ها
سومين روز از رقابت هاي جام جهاني 2018 روسيه، روزي خاص    بازتاب

براي تيم هاي دانمارک و ايسلند بود.
رويارويي دو تيم دانمارک و ايسلند از اين قسمت دنيا با دو تيم از قاره فوتبال خيز امريکاي جنوبي يعني پرو 
و آرژانتين که بسيار شناخته شده تر از وايکينگ ها در جام جهاني هستند از جمله اتفاقات خاص روز سوم 
بود.  هم پرو و هم آرژانتين با توجه به سوابق و بازيکنان خوبي که در اختيار دارند، اين تصور را ايجاد کرده بودند 
که به راحتي از سد اين دو حريف مناطق يخ و برف کره زمين خواهند گذشت، اما ايسلند تيم شگفتي ساز يورو 
۲۰۱۶، مسي و ستاره هاي فوتبال آرژانتين را زمين گير کرد و در نهايت هم يک تساوي ارزشمند از يکي از مدعيان 
اصلي قهرماني گرفت. دانمارکي ها هم که باسابقه تر از ايسلند بودند با اطمينان و اعتماد به نفس بيشتري به دروازه 
پرو حمله ور شدند و در پايان نيز به برتري يک بر صفر رسيدند.  اتفاقي بزرگ رخ داد و دو نماينده فوتبال ديار برف و 
يخ، دو نماينده مغرور سرزمين فوتبال را متوقف کردند تا ثابت شود جام جهاني جاي دست کم گرفتن هيچ تيمي 
نيست، حتي ايسلندي که براي اولين بار حضور در جام جهاني را تجربه مي کند يا دانمارکي که سال هاست از سطح 
اول فوتبال دنيا فاصله دارد. وايکينگ ها درس بزرگي به متکبران امريکاي جنوبي دادند. حاال بايد منتظر ماند و ديد 
اين سختکوشي و درخشش آنها تا کجاي جام جهاني ادامه پيدا مي کند و آيا تشويق هاي خاص ايسلندي را مي  توان 

تا مراحل پاياني اين رقابت ها به تماشا نشست يا اين موفقيت ها تنها يک جرقه در اولين بازي ها بوده است.

کرش روي مخ ماتادورها
شروع جنگ روانی بين ايران و اسپانيا

واکنش ه�ا ب�ه همراه�ي ش�رکت ورزش�ي ناي�ک ب�ا تحريم هاي 
امري�کا علي�ه اي�ران ادام�ه دارد و در تازه تري�ن موضع گي�ري 
عليرض�ا جهانبخ�ش معتق�د اس�ت ک�ه وجه�ه اي�ن ش�رکت 
امريکاي�ي در بي�ن 80 ميلي�ون ايران�ي خ�راب ش�ده اس�ت.
ملي پوش فوتبال کش��ورمان که با ش��بکه تلويزيوني EPSN گفت وگو 
مي کرد، درباره اطالعيه شرکت نايک قبل از جام جهاني مبني بر اينکه به 
بازيکنان ايراني کفش نمي دهد، مي گويد: »صراحتاً عرض مي کنم ما به اين 
چيزها اهميت نمي دهيم. کاري که شرکت نايک انجام داد، بي احترامي بود. 
ما به عنوان مجموعه اي درباره اين موضوع صحبت کرديم. سياست ارتباطي 
به ورزش و فوتبال ندارد. نبايد چنين مس��ائلي به زمينه ورزش وارد شود. 
اين شرکت به برند تجاري خود ضربه زد، چراکه چهره اي که از خود به ۸۰ 
ميليون ايراني نشان داد، زيبا نبود.« ستاره تيم ملي ايران در ادامه از اثرات 
تحريم ها و دخالت دادن سياست در فوتبال، در آماده سازي براي جام جهاني 
صحبت مي کند: »ما به دليل تحريم ها نه زمين بازي خوب و نه بازي هاي 

تدارکاتي خوبي داش��تيم. فکر مي کنم وظيفه ام اين است که اين جمله را 
بگويم، ما را رها کنيد. بچه هاي ما فقط فوتبال ب��ازي مي کنند. آنها فقط 
بازيکنان فوتبال هستند و مثل بقيه بازيکنان دنيا فقط فوتبال بازي مي کنند. 
آنها عليه کسي يا چيزي نيستند و تنها مي خواهند خودشان را نشان دهند 
و فوتبال بازي کنند. ما تحت لواي فدراس��يون جهان��ي فوتبال)فيفا( در 
جام جهاني بازي مي کنيم و اساس فيفا هم عدم دخالت سياست در فوتبال 
اس��ت، با اين حال اين اتفاق نيفتاده اس��ت. اين اتفاق واقعاً نسبت به اين 
۲3نفري که مي خواهند فوتبال بازي کنند، عادالنه نيست.«  هواداران ايراني 
هم بالفاصله بعد از برد ايران مقابل مراکش پاسخ نايکي را دادند و تمسخر 
اين برند امريکايي توسط آنها به سرعت در شبکه هاي اجتماعي و در سراسر 
جهان پخش شد. يکي از اين موارد، اين بود که هواداران ايراني شعار تجاري 
نايکي را که »just do it« است به معناي »فقط انجامش بده« به تمسخر 
گرفتند و اين ش��عار را به »We just did it without you« به معني 

»بدون شما انجامش داديم« تغيير دادند. 

به دخالت سياست درفوتبال پايان دهيد

تهديد امنيتي جام جهاني يا يک حادثه؟!
پليس مسکو هرچند تروريستي بودن حادثه زير گرفتن هواداران مکزيک را 
تکذيب کرده، اما تحقيقات خود را درباره حادثه  روز يک شنبه در مسکو که 
در آن يک تاکسي در نزديکي ميدان سرخ با هشت نفر از جمله دو طرفدار 
تيم ملي فوتبال مکزيک تصادف کرده بود را آغاز کرده است. ويدئويي که 
در شبکه هاي اجتماعي در حال انتشار است، نشان مي دهد که اين تاکسي 
ناگهان به س��مت پياده رو تغيير جهت مي دهد و به عابران پياده حمله ور 
مي شود. در همين راستا، ديروز پليس مسکو ويدئويي را منتشر کرد که در آن 
از مردي با نام گيز که تبعه قرقيزستان و راننده تاکسي مذکور است، بازجويي 
مي کند. در اين ويدئو راننده تاکسي مي گويد که براي مدت کوتاهي پشت 
فرمان خوابش برده و پايش به طور اتفاقي به پدال گاز خورده است. مرد در 
اين ويدئو عنوان مي کند که ۲۰ ساعت بي خوابي کشيده و پس از تصادف 
به اين دليل فرار کرده که مي ترسيده رهگذران عصباني او را بکشند. البته 
او کمي بعد بازداشت شد. پليس مسکو درباره اينکه اين حادثه امنيت جام 

جهاني را تحت تأثير قرار مي دهد يا نه، اظهارنظري نکرده است. 

ايران قهرمان کشتي ناشنوايان جهان شد
در پايان رقابت هاي قهرماني جهاني کشتي آزاد ناشنوايان که در والديمير 
روسيه در حال برگزاري اس��ت، تيم ملي کشتي آزاد ناشنوايان با کسب 
پنج مدال ط��ال، يک نقره و دو برن��ز و در مجموع با کس��ب ۱۹3 امتياز 
قهرمان جهان شد و تيم هاي ترکيه و روسيه هم دوم و سوم شدند. در اين 
رقابت ها و در وزن ۵۷ کيلوگرم، محمد سياهوشي مدال طال گرفت. در ۶۱ 
کيلوگرم کيوان رستم آبادي به مدال نقره رسيد. در ۷۰ کيلوگرم حسين 
نوري داشلجه، در ۷۴ کيلوگرم حسين دريکوند، در ۸۶ کيلوگرم محسن 
منوچهرتلوري و در ۹۲ کيلوگرم محمدرس��ول  قمرپور براي کشورمان 
مدال طال کسب کردند. در مرحله رده بندي و در وزن ۷۹ کيلوگرم سعيد 

يونسي و در ۹۷ کيلوگرم نيز اکبر صابري به مدال برنز رسيدند. 

قدرداني جامعه کشتي از پاسخ مقام معظم رهبري
دستور حضرتعالي را اجرا نمي کنند

در هياهوي رقابت هاي جام جهاني بسياري از اتفاقات ريز و درشت کشور 
ديده نمي شود. نمونه اش هم بحث کشتي و رسيدگي به شرايط خاص آن است.

۱۷ اسفند ماه ۹۶ بود که جمعي از کشتي گيران و کادر فني تيم هاي ملي در 
نامه اي به مقام معظم رهبري خواستار رسيدگي مسئوالن ورزش کشور به 
مشکالت رشته اول ورزش ايران از جمله ورود نهادها و مسئوالن بلندپايه به 

مسائل بين المللي کشتي شدند.
در اين نامه خانواده کشتي ضمن تأکيد بر حفظ آرمان هاي انقالب اسالمي، 
خواستار رايزني مسئوالن نهادهايي چون ش��وراي امنيت ملي با مجامع 
بين المللي براي احقاق حق کش��تي گيران ايران بودند. درست پيش از به 
صدا درآمدن س��وت آغاز رقابت هاي جام جهاني بود که خبر پاسخ دفتر 
رهبر معظم انقالب اسالمي به نامه کشتي گيران رسانه اي شد، پاسخي که 
با تأکيد بر حفظ سياست هاي نظام سياسي و اعتقادي کشور به مسئوالن 
دستگاه هاي ذي ربط دستور داد تا پيگير حل مشکالت کشتي گيران باشند. 
با گذشت نزديک به يک هفته از ارسال پاس��خ دفتر رهبر معظم انقالب، 
هنوز هيچ اقدامي از سوي مس��ئوالن وزارت ورزش و مسئوالن ذي صالح 
ديگر صورت نگرفته است. اين عدم رسيدگي زماني بيشتر رخ نمايي کرد 
ک��ه وزارت ورزش در جريان پرداخت حواله پاداش کش��تي گيران قيمت 
سکه هاي اهدايي را کمتر از قيمت روز محاسبه کرد که اين موضوع باعث 
شد تا بانک مرکزي در پاسخ به فدراسيون اعالم کند که مبلغ حواله، يک و 
نيم ميليارد تومان کسري دارد.  البته درد اصلي کشتي گيران چيزي وراي 
مسائل مالي است. اين جريان و عدم رسيدگي هاي جدي ديگر باعث شده تا 
کشتي گيران دوباره دست به قلم شوند و باز هم به صورت مستقيم مشکالت 

را با رهبر معظم انقالب اسالمي در ميان بگذارند.
در نامه جديد مربيان و کشتي گيران آمده است: »جنابعالي دستور فرموده ايد 
مراجع ذي صالح و مسئول، البي صهيونيست ها را خنثي و از طريق مذاکره 
و حمايت ديپلماتيک از قهرمانان ملي کشتي پشتيباني کنند، اما متأسفانه 
تاکنون نه تنها هيچ اقدامي صورت نگرفته، بلکه مراجع مسئول به صورت 
کامالً هدفمند سکوت اختيار کرده اند.  کشتي به عنوان پرافتخارترين ورزش 
کشور چرا بايد در اين شرايط سخت اينگونه مورد بي مهري و بداخالقي قرار 
بگيرد. ما نمي دانيم چرا دستگاه  هاي مسئول دستور حضرتعالي را پيگيري 
نکرده و هم اکنون کار را به جايي رسانده اند که ديگر زماني براي پيگيري باقي 
نمانده است. حضرتعالي مستحضريد که کشتي متعلق به طبقات محروم 
جامعه است. از شما به خاطر پاسخ فوري به درخواست کمک قهرمانان ملي 
کشور صميمانه سپاسگزاريم، اما مردم پهلوان دوست ايران و خانواده بزرگ 
کشتي کشور هرگز مسئوالن شناخته شده اي که از سه ماه گذشته تاکنون 
با سکوت و بازي هاي مديريتي دستور حضرتعالي را اجرا نکرده اند و حداقل 
فرصت موجود براي حمايت از کشتي را س��وزانده اند، نخواهند بخشيد و 
مسئوليت هرگونه محروميت قهرمانان تيم هاي ملي کشتي و حتي تعليق 

کشتي در مسابقات بين المللي پيش رو به عهده آنها خواهد بود.«

آتانا سوويچ
 بالي جان تيم کوالکوويچ 

با قبول شکست برابر صربستان کار صعود ايران به جمع شش تيم 
باالي جدول رقابت هاي ليگ ملت هاي واليبال سخت تر از قبل شد.

شاگردان کوالکوويچ که با پيروزي روحيه بخش 3 بر صفر برابر لهستان 
هفته چهارم مس��ابقات را خيلي مقتدرانه آغاز کرده بودند، کارشان در 
مقابل صربس��تان گره خورد و در نهايت بازي ماراتن گونه ش��نبه شب 
را 3 بر ۲ به حريف واگذار کردند. ايران با قبول اين شکس��ت همچنان 
در رتبه يازدهم جدول رده بندي باقي ماند تا کار براي صعود سخت تر 
از قبل شود. هرچند در اين بازي دو تيم پا به پاي هم پيش رفتند، اما به 
نظر مي رسد اشتباه در مهره چيني از سوي سرمربي ايران و البته برخي 
اشتباهات بازيکنان در قبول اين شکست بي تأثير نبود. در اين ميان اما 
نبايد از درخشش فوق تصور آتانا س��وويچ که با کسب 3۲ امتياز نقش 
قابل توجهي در پيروزي صربستان داشت به سادگي گذشت. درخشش 
اين بازيکن به حدي بود که بس��ياري از کارشناسان بر اين باورند که او 
يک تنه بازي را براي صرب ها درآورد و مانع از شکست آنها در برابر تيم 
پرانگيزه ايران شد. در اين ميان کوالکوويچ، سرمربي تيم ملي کشورمان 
شکست برابر شاگردان سابقش را به مسئله مصدوميت بازيکنان ارتباط 
مي دهد و مي گويد: »صربستان با تيم کامل خود در اينجا حضور دارد، اما 
ما چند مصدوم داشتيم. غفور از ناحيه زانو و کمر مصدوم است و قائمي 
نيز نمي توانست کامل ما را همراهي کند. شريفي هم مصدوم شد و اين 
مصدوميت ها کار ما را سخت کرد.« تيم ملي کشورمان در آخرين بازي 
اين هفته بامداد امروز به مصاف امريکا رفت. ايران در هفته پنجم رقابت ها 
در تهران ميزبان کره جنوبي، بلغارستان و آلمان است، سه ديداري که 
کسب پيروزي در آنها از اهميت بااليي براي سروسامان دادن به وضعيت 
تيم در جدول رده بندي برخوردار است. ايران بعد از بازي با صربستان با 

کسب ۱3 امتياز در رتبه يازدهم جدول رده بندي قرار دارد.

فريدون حسن

برنامه بازي هاي امروز
 F گروه
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