
2 نقره و يك برنز سلطاني
 در وزنه برداري جوانان جهان

حسين سلطاني، وزنه بردار جوان ايران در جريان رقابت هاي قهرماني 
جوانان جهان در تاشكند موفق شد در دس��ته 77 كيلوگرم دو نشان 
نقره و يك نشان برنز براي كشورمان كسب كند. سلطاني در يك ضرب 
با حدنصاب 149 كيلوگرم نقره گرفت. در دوض��رب با 326 كيلوگرم 
صاحب مدال برنز ش��د و در مجموع نيز به مدال نقره اين وزن رسيد. 
وزنه بردار جوان زنجاني بعد از كسب اين موفقيت گفت: »تمام تالشم 
را به كار گرفتم تا وزنه هايي را كه مربيان در نظر گرفته بودند باالي سر 
ببرم. حريفان سختي داش��تم، اما به لطف خدا موفق شدم. اين شروع 
كار من است و مي خواهم به مدال المپيك برسم و نام كشورم را سرافراز 

كنم.«

گزارش فيبا از حدادي
فدراسيون جهاني بسكتبال در گزارشي تصويري موضوعات جالبي از 
حامد حدادي بيان كرده است. در اين گزارش آمده است: »حدادي هنوز 
به خداحافظي از تيم ملي ايران فكر نمي كند، چون او هر روز قوي تر از 
ديروز مي ش��ود و قدرتمند راهش را ادامه مي دهد.« در اين گزارش به 
خصوصيات منحصر به فرد اخالقي حدادي نيز اشاره شده است. دليل 
اصلي حساس شدن فيبا به ستاره بسكتبال ايران، عملكرد فوق العاده او 

در جريان بازي هاي انتخابي جام جهاني بوده است.

 اي�ن روزها بحث 
سعيد احمديان

    گزارش
ممنوع الخروجي 
برخي از مربيان و 
بازيکنان به دليل پرداخت نکردن ماليات دوباره 

باال گرفته است. 
تصور كنيد برنامه سفرتان را يك سفر تفريحي يا 
كاري تنظيم كرده ايد، وارد فرودگاه مي شويد اما 
وقتي مي خواهيد براي سوار ش��دن به هواپيما از 
گيت خارج ش��ويد، در حالي كه چمدان به دست 
هستيد جلويتان را مي گيرند و به شما مي گويند كه 
ممنوع الخروج هستند. چه احساسي پيدا مي كنيد؟ 
اين اتفاقي اس��ت كه ش��ايد تاكنون براي شما يا 
خيلي هاي ديگر پيش نيامده باشد، اما اين روزها 
خيلي  از فوتبالي ها چنين حس و حالي را   تجربه 
كرده اند و براي مسافرت تفريحي يا اردويي جلوي 
خروج شان گرفته شده، علت اين ممنوع الخروجي 
برخي از اهالي فوتبال هم ماليات اس��ت، مالياتي 
كه پرداخ��ت نكرده اند تا در چني��ن بزنگاه هايي 
بازخواست شوند. ماجراي ماليات فوتباليست ها 
چند سالي است كه خبرس��ازتر از هميشه شده و 
س��ازمان  امور مالياتي سفت و محكم پاي گرفتن 
ماليات از اهالي فوتبال ايستاده، مانند اين روزها كه 
خبر ممنوع الخروجي برخي مربيان و بازيكنان بار 
ديگر همه نگاه ها را به سمت سازمان امور مالياتي در 

شهرک غرب تهران جلب كرده است. 

     ماليات نمي دهم، پس نيستم!
شايد دردسرهاي ممنوع الخروجي را برانكو و افشين 
قطبي بهتر از هر كس ديگري بتوانند توضيح دهند، 
به خصوص كه اولي چند س��ال به خاطر پرداخت 
نكردن مالياتش و پس از پايان جام جهاني 2006 
از ترس ممنوع الخروجي پايش را به ايران نگذاشت، 
دومي هم در چند س��ال گذشته با توجه به بدهي 
مالياتي، ترجيح داده در ليگ هاي درجه 3 آس��يا 
مربيگري كند، اما به ايران نيايد كه مبادا بخواهد 

ماليات بدهد يا اينكه اجازه خروج نداشته باشد. 
 در دو، سه سال گذشته هم ليست ممنوع الخروج ها 
پر و پيمان تر شده، به خصوص كه با توجه به نگاه 
درآمدي دولت به ماليات، سازمان امور مالياتي سفت 
و سخت به دنبال دريافت ماليات از افراد و نهادهايي 
اس��ت كه از زير بار پرداخت ماليات ش��انه خالي 
مي كنند، مانند بازيكنان و مربيان فوتبال كه به رغم 
دريافت پول هاي ميلياردي، ماليات شان را پرداخت 
نمي كنند، آن هم در ش��رايطي كه يك كارمند با 
وجود داشتن يكهزارم درآمد فوتباليست ها هنوز 

حقوقش را نگرفته مالياتش از آن كسر مي شود!
در سال هاي اخير با توجه به قاطعيت سازمان امور 
مالياتي، چه استقاللي ها، چه پرسپوليسي ها و چه 
برخي ملي پوش��ان و حتي مربي اي مثل كارلوس 
كرش پاي ثاب��ت ممنوع الخروج ه��ا بودند، مانند 
معضلي كه باشگاه استقالل پاي پرواز به استانبول 

براي برپايي اردو در تركيه با آن درگير شد و مربيان 
خارجي و چند بازيكن اين تيم به دليل عدم پرداخت 
ماليات ابتدا اجازه پرواز پيدا نكردند، اما در ادامه با 
ريش گرو گذاشتن و دخالت نهادهاي باالي دستي 
توانس��تند مجوز خروج بگيرند. نكت��ه قابل تأمل 
اينكه گفته مي شود مامه تيام و سرور جباروف دو 
بازيكن خارجي استقالل هم به دليل عدم پرداخت 
مالياتشان به ايران نمي آيند كه شايد ممنوع الخروج 

شوند!
اين ش��ايعات در حالي عنوان مي شود كه ديروز 
مدير روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور 
ممنوع الخروجي ش��فر و چند بازيكن استقالل 
مانند تيام و جباروف را ب��ه دليل عدم پرداخت 
ماليات تكذيب كرده و مشكل خروج استقاللي ها 
از كش��ور را مربوط به مس��ائل ديگري دانسته 

است. 
   بايد زور باالي سرشان باشد

با اين حال در ش��رايطي بحث ماليات فوتبالي ها 
دوباره داغ شده كه چند سؤال اساسي در اين باره 
مطرح است؛ اول اينكه چرا فوتباليست ها با وجود 
درآمدهاي ميلي��اردي در براب��ر پرداخت ماليات 
مقاومت مي كنند و دوم اينك��ه چرا در حالي كه با 
توجه به قانون فدراسيون فوتبال پرداخت ماليات 
توسط باشگاه ها ممنوع ش��ده و برعهده بازيكن يا 
مربي است، در برخي موارد باشگاه پرداخت ماليات 

را تقبل مي كند؟ اتفاقي كه براي شفر و بازيكنان 
خارجي استقالل رخ داده است! 

البته وثوق احمدي، مس��ئول كميته مس��ابقات 
س��ازمان ليگ درباره پرداخت مالي��ات بازيكنان 
توسط باشگاه هاي ليگ برتري مي گويد: »بازيكن 
بايد خ��ودش اظهارنامه ماليات��ي اش را پرداخت 
كند، ولي مي تواند توافقي با باشگاهش داشته باشد 
تا بتواند تمام پولي را كه خ��ودش به اداره ماليات 
پرداخت كرده دريافت كند.« در چنين شرايطي 
به نظر مي رسد باشگاه اس��تقالل برخالف قانون، 
پرداخت مالي��ات بازيكنان و مربي��ان خارجي را 
برعهده گرفته، تخلفي كه افتخ��اري  مديرعامل 

استقالل بايد پاسخگوي آن باشد. 
با توجه به ف��رار مالياتي در فوتبال ك��ه امروز از 
سرمربي   تا مسئول تداركات باشگاه ها را هم دربر 
گرفته، به نظر مي رسد عالوه بر برخورد قاطعانه 
س��ازمان امور مالياتي، مس��ئوالن فدراسيون و 
سازمان ليگ هم بايد نسبت به پرداخت ماليات 
جدي تر از قبل وارد عمل شوند. مسئول كميته 
مس��ابقات با اينكه از لزوم ارائه برگ��ه اظهارنامه 
مالياتي به هنگام ثبت قرارداد خبر داده، اما شواهد 
نشان مي دهد كه چنين مسئله اي در اجرا جدي 
گرفته نمی شود تا هر سال با وجود انباشته شدن 
ماليات هاي پرداخت نش��ده، قرارداد بازيكنان و 

مربيان بدون هيچ مشكلي ثبت شود. 

جوابيه وزارت ورزش به مطلب روزنامه جوان
 وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه متولي ورزش كشور، در سال هاي 
اخير پشتيباني خود را از حركت رو به رشد ورزش كشور و حركت به سمت 
توسعه پايدار با بهره گيري از منابع موجود و ظرفيت كشور به اثبات رسانده 
است و در اين بين حمايت و همراهي دولت تدبير و اميد از جامعه ورزش ايران 
مزيد بر علت ش��ده تا وعده هاي پاداش افتخارآفرينان بدون قرار گرفتن در 

مسير زمان هاي طوالني محقق شود. 
آنچه در عرصه رقابتي ورزشكاران ايراني طي سال هاي اخير برخالف برخي 
فرافكني ها و نگاه صرفاً سياس��ي به ورزش وجود داش��ته، تحقق پرداخت 
پاداش هاي قهرمانان بوده تا جايي كه حتي در دولت يازدهم با خوش حسابي 
تمام معوقات مربوط به پاداش قهرمانان از نيمه دوم سال 1390 تا 1392 كه 

از دولت دهم باقي مانده بود هم پرداخت شد. 
بعد از آن نيز ب��ا توجه به رويدادهاي مختلفي كه خوش��بختانه جملگي از 
بازي هاي المپيك ريو تا بازي هاي همبستگي كشورهاي اسالمي، بازي هاي 
داخل سالن هنرهاي رزمي آس��يا و ديگر عرصه هاي رقابتي در قاره كهن و 
جهاني كه با موفقيت ورزشكاران ايراني همراه بود، پاداش قهرمانان برخالف 
دوره هاي گذشته بدون تعويق با حضور عالي ترين مقام اجرايي كشور پرداخت 
شد.  در اين بين حتي آيين نامه پاداش قهرمانان نيز تدوين و اجرايي شد تا در 
نظام پرداخت ها، رويكردي عادالنه ساري و جاري شود و به ساماندهي الزم 
برسد.  پيرامون آخرين مراسم تجليل از قهرمانان نيز كه ماه مبارک رمضان 
با حضور رئيس جمهور برگزار شد، توضيحات ژاله فرامرزيان معاون توسعه 
مديريت و س��رمايه وزارت ورزش و جوانان واقعيت هاي موجود را مشخص 
مي كند.  نقدينگي همه فدراسيون هايي كه در مراسم تجليل حواله خود را 
دريافت كردند به حسابشان واريز شده و بايد بالفاصله نسبت به خريد سكه و 

تحويل پاداش قهرمانان مطابق نظام نامه اقدام كنند. 
بنابراين اميد است كه رسانه ها در پرداختن به موضوعاتي كه در ظاهر حمايت 
از ورزشكاران تلقي مي ش��ود، به آمار و اس��ناد مراجعه و واقعيت ها را بدون 
در نظر گرفتن نگاه حزبي و سياس��ي براي آگاهي جامعه به صورت شفاف 

منعكس كنند. 
آنچه مسلم است، انتظار مي رود شرايط كنوني ورزش كه با نتايج درخشان 
ورزشكاران ايراني در رويدادهاي مختلف، همچنين آرامشي كه در اين عرصه 
حاكم است با نقد ها و نظرهاي اهالي رسانه در آستانه بازي هاي آسيايي جاكارتا 

به سمت موفقيت ها پيشروي كند. 
در اين بين انتقادهاي نابجا و سياه نمايي از اوضاع فعلي قطعاً با آرمان هاي نظام 
مقدس جمهوري اسالمي همخواني ندارد و به نشاط اجتماعي و اميد مردم 

خدشه وارد مي كند. 
بنابراين اميدواريم براي قلم فرسايي در حوزه ورزش همچنان به بيانات مقام 

معظم رهبري توجه كنيم تا باز هم به خطا نرويم. 
   توضيح »جوان«

1-  چنانكه به نقل از ژاله فرامرزيان، معاون توسعه مديريت و سرمايه وزارت 
ورزش عنوان كرده ايد، نقدينگي خريد سكه پاداش قهرمانان به فدراسيون ها 
واريز شده، اما مسئله اينجاست كه بعد از واريز شدن، پيگيري احقاق حق 
ورزش��كاران با چه كساني است؟ آنچه تاكنون مش��خص شده اينكه هنوز 
برخي از فدراسيون ها اين پاداش را پرداخت نكرده اند. در ثاني مبالغ پرداختي 
براساس قيمت هاي ماه ها و س��ال هاي قبل س��كه بوده و به هيچ عنوان با 
قيمت هاي كنوني همخواني ندارد كه اين مسئله در همان زمان برگزاري 
مراسم در ماه مبارک رمضان نيز س��روصداي زيادي به راه انداخت و البته 

بي پاسخ هم ماند.
2-  در خصوص آنچه نگاه حزبي و سياسي عنوان شده نيز الزم است يادآور 
شويم كه روزنامه »جوان« به ويژه در مباحث ورزشي به هيچ عنوان خط گيري 
و تأثيرپذيري از جناح خاص يا نگاه خاص سياسي نداشته و به صورت كاماًل 

مستقل و براي رشد و تعالي ورزش كشور به انتقاد مي پردازد.
3-  وزارت ورزش در حالي بار ديگر از بيانات رهبر معظم انقالب استفاده كرده 
كه فرمايشات و دستورات ايشان در خصوص رسيدگي و توجه به ورزشكاران 
و رشته هاي مهم و تأثيرگذار ورزش و حمايت معنوي از آنها همچنان روي 

زمين مانده و پيگيري نشده است.
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تافته هاي جدا بافته!
حاشيه اي بر خبرساز شدن دوباره ماجراي ممنوع الخروجي اهالي فوتبال به دليل پرداخت نکردن ماليات

 افتخار، قهرمان جهان؛ شغل، کارگر
 وزارت ورزش مدعي اس��ت به تمام وظايف خ��ود در قبال قهرمانان و 
مدال آوران عمل كرده اس��ت. وزارتي ها به انتقادها هم بالفاصله پاسخ 
مي دهند و جالب اينكه به آنها برچسب حزبي و سياسي هم مي زنند، 
اما تمام اينها دليل نمي شود كه وضعيت قهرمانان ورزش اين مرز و بوم 
اصالح شده باشد. محمد نصرتي، كش��تي گير 92 كيلوگرم نوجوانان 
ايران و مرد طاليي كشورمان در مس��ابقات جهاني كرواسي مي گويد: 
»براي اينكه بتوانم كمك حال خانواده و پدرم باشم كارگري مي كنم، 
چون مسئوالن كوچك ترين توجهي به وضعيت ما ندارند. وقتي براي 
كشور افتخار كسب مي كنيم، انتظار داريم حداقل شرايطي فراهم شود 
كه ما شرمنده خانواده نشويم.« نصرتي پيش از قهرماني در كرواسي، 
مدال هاي طال و برنز جهان و طال و نقره آسيا را نيز در كارنامه داشته و 

امروز اينچنين از بي مهري ها گاليه مند است.

خداحافظي احساسي کريس رونالدو از هواداران رئال
به تورين خوش آمدي

كريس��تيانو رونالدو رس��ماً به جمع بانوي پير اضافه ش��د تا معلوم شود 
گمانه زني هاي رسانه اي كامالً درست بوده است. اين بازيكن در شرايطي 
پس از 9 سال برنابئو را ترک كرد كه قرارداد چهار ساله او با باشگاه جديدش 
112 ميليون يورو )با در نظر گرفتن حق رشد( ارزش دارد. در اين سال ها 
رونالدو با پيراهن رئال افتخارات زيادي از جمله سه قهرماني متوالي در اروپا، 
چهار توپ طال و سه كفش طال را به دست آورد و 450 گل به ثمر رساند. 
اين گران ترين انتقال در ليگ ايتالياست. مراسم معارفه اين بازيكن دوشنبه 

هفته آينده در شهر تورين برگزار مي شود. 
   مادريد در قلب من است

اگرچه كريس رونالدو به خاطر اختالفاتش با رئيس باشگاه قيد ادامه حضور 
در مادريد را زد، اما هنوز عاشق تيم س��ابقش است. رونالدو در پيامش به 
اين عالقه قلبي اشاره كرده است: »در سال هايي كه در رئال مادريد حضور 
داشتم و در اين شهر زندگي مي كردم، شادترين دوران زندگي ام را سپري 
كردم. تنها مي توانم از باشگاه، هواداران و اين شهر تشكر كنم. با اين حال 
زمان تغيير فرارسيده بود و نياز داشتم دوران جديدي را در زندگي ام آغاز 
كنم. از هواداران و همه عذرخواهي مي كنم. مادريد در قلب من و خانواده ام 
جا دارد. من از مادريد مي روم، ولي اين پيراهن، آرم باشگاه و سانتياگوبرنابئو 
هميشه همراه من خواهند بود.« هرچند كه جدايي اين بازيكن از رئال براي 
طرفدارانش سخت و عجيب است، اما قبل از رونالدو ستاره هاي ديگري هم 
بودند كه س��ابقه عضويت در هر دو تيم را دارند؛ زين الدين زيدان، سامي 

خديرا، هيگواين و كاناوارو از جمله اين افراد هستند. 
   پروسه انتخاب جانشين

در حالي سهام باشگاه يووه افزايش چشمگيري داشته كه سران رئال  در 
تالشند تا هرچه زودتر جانشين مناسبي براي رونالدو پيدا كنند. در بين 
گزينه هاي مطرح شده، نيمار سرشناس تر از سايرين است. مهاجم برزيلي 
كه جام جهاني را با ناكامي پشت سر گذاشته حاال اين فرصت را دارد تا پروژه 
انتقالش به رئال را تكميل كند. نيمار در يك انتقال جنجالي تا سال 2022 
به پاري سن ژرمن پيوست و پاريسي ها رقم فسخ قرارداد او را 222 ميليون 
يورو تعيين كردند. كهكشاني ها اگر واقعاً خواهان به خدمت گرفتن نيمار 
هستند بايد از پس پرداخت اين مبلغ هنگفت برآيند. از طرفي سال گذشته 
و پس از جدايي نيمار از بارسا بسياري علت جدايي او را پيوستن اين بازيكن 
به رئال مادريد عنوان كردند. كيلين امباپه، اما شانس بيشتري نسب به نيمار 

دارد. مهاجم فرانسوي در جام جهاني عصاي دست خروس هاست.  اين 
بازيكن 19 ساله به دليل سن و سال پايين مي تواند حسابي در رئال 
پيشرفت كند. همچنين چند سالي است كه نام ادن هازارد بلژيكي 
براي پيوستن به جمع مادريدي ها مطرح مي شود. درست است كه 
اين بازيكن در خط مياني بازي مي كند و نمي تواند مثل يك گلزن 
تمام عيار در خدمت رئال باشد، اما رفتن رونالدو شرايط را براي انتقال او 
مهيا كرده است. هري كين انگليسي اما مي تواند براي رئال حكم ماشين 
گلزني را داشته باشد. مهاجم تاتنهام قراردادش را با اين تيم تا 2026 
تمديد كرده و در فصل گذشته 41 گل براي اسپرزها زده است. نام پائولو 

ديباال مهاجم آرژانتيني يوونتوس هم مطرح شده است. 
   خوشحال و نگران

انتقال رونالدو به يوونتوس موافقان و مخالفان زيادي داشت. گتانو ميشيشه، 
رئيس اتحاديه فوتبال ايتاليا از جمله افرادي بود كه از اين اتفاق به شدت ابراز 
خوشحالي كرد: »انتقال رونالدو، اتفاقي در تاريخ است كه فقط شامل يووه 
و شهر تورين نمي شود، بلكه كل ورزش ايتاليا را دربر مي گيرد. كل سيستم 
فوتبال ايتاليا تحت تأثير چنين انتقالي خواهد بود. اميدوارم تحت تأثير اين 
انتقال شاهد رونق در برخي محدوده ها از جمله صنعت جهانگردي باشيم.« 
رفتن ستاره پرتغالي اما خاوير تباس، رئيس سازمان ليگ فوتبال اسپانيا را 
نگران كرده است: »سال ها كار كرديم تا الليگا را به باالترين سطح با بازيكنان 
و باشگاه هايي در سبك ليگ برتر برسانيم. قرارداد حق پخش تلويزيوني را 
چند هفته پيش تمديد كرديم و كسي در اين بين شرط نكرد كه ليونل 

مسي يا كريستيانو رونالدو بايد در الليگا بمانند.«
   خوشامدگويي دل پيرو

الكساندر دل پيرو پس از قطعي شدن حضور رونالدو در يووه ابراز اميدواري 
كرد تيم محبوبش با كريس قهرمان اروپا شود: »رونالدو، بازيكن استثنايي 
است و مي تواند در هر حالتي گلزني كند. اين بازيكن به من گفت  كه بايد 
س��ال ها پيش راهي يوونتوس مي ش��د. يووه به دنبال قهرماني در ليگ 
قهرمانان اروپاس��ت و ما  با رونالدو مي توانيم به چنين خواسته اي دست 

پيدا كنيم.«

شیوا نوروزي

فرانسه بدون تغيير در فينال
 جيوواني تراپاتوني يك جمله معروف دارد: 

گابريل مارکوتي

ESPN

 
مربي خ��وب 5 درصد در بهتر ش��دن تيم 
نقش دارد و مربي بد تا 30 درصد در عمكلرد 
بد تيمش سهيم است. ديگو سيمئونه پس 
از موفقيت هاي اخير تيمش اعالم كرد كه 
90 درصد كار را بازيكنانش انجام داده اند، 
حاال اين ش��رايط را با وضعي��ت تيم ملي 
آرژانتين و خورخه سامپائولي مقايسه كنيد. 
مصاف فرانس��ه – بلژيك، دي��دار مرگ و 
زندگي براي دو تيم اروپايي بود كه در نهايت ديديه دش��ان در اين جدال 
سخت به برتري رسيد. در حقيقت فرانسوي ها براي رسيدن به فينال جام 
جهاني س��ه فاكتور اصلي را مالک قرار دادند؛ دفاع، سختكوشي و صبر و 
حوصله براي يافتن موقعيت. در واقع سرمربي فرانسه برنامه پيچيده اي از 
شاگردانش نخواسته بود، به همين دليل اين تيم با سه هافبك بازي كرد و 
پوگبا نيز بعضاً به آنها ياري  رساند. فرانسوي ها در مقابل بلژيك آنقدر منتظر 
ماندند تا سرانجام از يك موقعيت گل ساختند و نتيجه الزم را گرفتند. البته 
اين را هم در نظر بگيريد كه بلژيكي ها با اينكه دو بازيساز قهار يعني كوين 
دي بروين و ادن هازارد را در تركيب داشتند، اما عمالً راه به جايي نبردند. به 
همين خاطر بود كه هر دو تيم حساب ويژه اي روي تك موقعيت ها و شانس 
باز كرده بودند. در هر ح��ال يك تيم به فينال رس��يده و يك تيم هم در 
رده بندي بازي مي كند. دشان در حالي به اين موفقيت رسيده كه بازيكنانش 
به خوبي از عهده كار برآمدند و  اين نتيجه تالش هاي سرمربي و شاگردانش 
بود كه موفقيت را به فرانس��وي ها هديه داد. س��رمربي خروس ها از همه 
خواسته كه واقع بين باشند و از حاال خودشان را قهرمان تلقي نكنند. با توجه 
به رضايت خاطري كه ديديه دشان از بازيكنانش دارد، بسيار بعيد است كه 
در بازي نهايي تغييري در تركيب اصلي ايجاد كند. عملكرد فرانسه نيز همه 
را متقاعد كرده كه اين تيم در آخرين گام تا رسيدن به جام قهرماني بدون 
تغيير باقي بماند. فرانسه تا اينجا نشكس��ته، بايد منتظر ماند و ديد اين 

مقاومت در فينال هم ادامه دارد يا نه. 

يك گام تا رکوردشکني تازه » دشان«
موفقيت هاي فرانسه در جام جهاني روسيه، دشان را        چهره
در آستانه ركوردي تازه قرار داده است. كاپيتان سابق 
تيم ملي فرانسه كه سال 1998 تنها جام قهرماني خروس ها در تاريخ جام جهاني را 
باال برده، از سال 2012 هدايت آبي پوشان را برعهده داشته و براي دومين دوره متوالي 
است كه در اين رقابت ها روي نيمكت فرانسه نشسته و اميدوار است بعد از ركوردهايي 

طي  يكس��ال گذش��ته به دس��ت آورده، بتواند به عنوان مربي نيز فتح جام كه 
معتبرترين رويداد فوتبالي جهان را هم تجربه كند. سال 
گذشته بود كه دشان با پيروزي برابر بلغارستان در 
انتخابي جام جهاني موفق ش��د ركورد ميش��ل 
هدالگو را كه از س��ال 1976 تا 1984 با هدايت 
خروس ها به 41 پيروزي دست يافته بود، بشكند. 
ركورد بع��دي در بازي يك هش��تم نهايي برابر 
آرژانتين با80  حضور در كنار زمين شكسته شد 
و ح��اال در صورتي كه موفق ب��ه فتح جام 
بيست و يك شود، بعد از ماريو زاگالو و 
فرانس بكن بائر، س��ومين فرد تاريخ 
فوتبال لقب مي گي��رد كه هم به 
عنوان بازيكن و ه��م به عنوان 
سرمربي توانسته قهرمان جهان 
ش��ود. البته بع��د از بكن بائر 
دومين نفري است كه هم به 
عنوان بازيكن، هم كاپيتان 
و هم مربي اين عنوان 
را كس��ب ك��رده، 
موفقيتي كه دشان 
در يك قدمي آن 

قرار دارد.

ايفل در انتظار سرنوشت
فرانس��ه با كش��يدن ترمز        جام جهانی
بلژيك موفق شد خود را به 
فينال جام جهاني برساند. اين سومين حضور خروس ها در 
فينال جام جهاني است. آنها سال 98 در اولين فينالي كه 
تجربه كردند، موفق شدند جام را هم از آن خود كنند. فينال 
بعدي هشت سال بعد بود كه البته نتوانستند از پس ايتاليا 
برآيند و مغلوب اين تيم ش��دند، حاال اما براي سومين بار 
فيناليست شده اند، موفقيتي كه سرمربي خروس ها آن را 
كاري استثنايي مي داند: »دو سال پيش يك فينال را از دست 
داديم، اما ح��اال راحت روي صندلي مي نش��ينم و منتظر 
رقيب مان در فين��ال مي مانم، چراكه ت��الش زيادي براي 
رسيدن به اين موفقيت كرديم و شايسته حضور در فينال 
بوديم. عملكردمان استثنايي بود و به تيمم افتخار مي كنم. 

حاال براي قهرمان��ي مي جنگيم، چراكه ش��اگردانم اليق 
قهرماني هستند.« پيروزي يك بر صفر مقابل پديده جام، 
آبي پوش��ان را به تكرار قهرماني 98 فرانسه اميدوار كرده و 
بلژيكي كه از سد انگليس، برزيل و ژاپن گذشته حاال روانه 
رده بندي ش��ده، تيمي كه مي توانست با راهيابي به فينال 
شگفتي س��ازي خود را تكميل كند، اما تك گل دقيقه 51 
ساموئل اومتيتي رؤياي فيناليست شدن را از آنها گرفت. با 
وجوداين ، روبرتو مارتينز سرمربي بلژيك معتقد است تيمش 
مي توانس��ت به فينال برس��د اگر كمي خوش شانس بود: 
»جزئيات سرنوش��ت بازي را تعيين كرد. فقط يك ضربه 
ايس��تگاهي تفاوت را رق��م زد. تيم��ي ك��ه بتواند كمي 
خوش شانس باشد مي تواند برنده هم باشد و ما در اين بازي 

آن تيم خوش شانس نبوديم.«

17 روز پي��ش بود
 دنيا حيدری
    بازتاب

 ك��ه حادث��ه اي 
تكان دهنده جامعه 
فوتبال را شوكه كرد. 12 پسر نوجوان 11 تا 16 سال 
به همراه مربي 25 ساله تيم فوتبال جوانان تايلند 
وارد غاري در ش��مال بانكوک شدند كه اين غار به 
دليل باال آمدن سطح آب ناشي از سيالب هاي جاري 
و بارش هاي تند موسمي بسته شد. اتفاق ناگواري 
كه نگراني هاي زيادي را به دنبال داشت، چراكه با 
وجود تالش ش��يرجه روها و غواصان ماهري كه از 

اقصي نقاط دنيا براي نجات پسربچه هاي تايلندي 
راهي بانكوک ش��ده بودند، بارش هاي س��نگين 
مي توانست عمليات نجات را با مشكل مواجه كند، 
مسئله اي كه روزها به طول انجاميد، خصوصاً كه 
تنگ��ي مس��ير در ميانه ه��اي راه رس��يدن ب��ه 

محبوس شدگان را هم سخت مي كرد. در پي اين 
اتفاق، اينفانتينو، رئيس فيفا براي روحيه دادن به 
خانواده محبوس شدگان گفت كه اين پسران را بعد 
از نجات به فينال جام جهاني دعوت خواهد كرد، 
پسراني كه 16 روز در غار بانكوک گرفتار بودند، اما 

س��رانجام تالش هاي امدادگران نتيجه داد و اين 
بچه ها طي سه مرحله در سه روز نجات يافتند. بعد 
از نجات كودكان تايلندي، فيفا طبق وعده اي كه 
داده بود درصدد برآمد تا اين 12 پسربچه و مربي آنها 
را براي تماشاي فينال جام جهاني به مسكو دعوت 
كند تا از نزديك به تماشاي ديدار نهايي جام بيست 
و يكم بنشينند،  اما   طبق گفته مسئوالن تايلند اين 
افراد به دليل نامساعد بودن شرايط شان نمي توانند 
تن به اين سفر بدهند و ديدار نهايي جام را از نزديك 
ببينند. با وجود اي��ن، فيفا در بياني��ه اي از نجات 
پسربچه هاي فوتباليس��ت تايلند ابراز خوشحالي 
كرده است: »فيفا خوشحالي خود را از اخبار نجات 
12 فوتباليست نوجوان و مربي شان ابراز مي كند. 
اولويت فيفا حفظ سالمت اين افراد است. ما به دنبال 
فرصت ديگري خواهيم بود تا اين پسرها را به يك 

رويداد فيفا دعوت كنيم. «

پسران غار بانکوک 
به فينال جام جهاني 

نمي رسند


