
نخستين روز از هفته 
دنيا حيدري
    گزارش

سوم رقابت هاي ليگ 
برت�ر در حال�ي ب�ا 
برگزاري سه ديدار استارت خورد که فاجعه غدير 
اهواز، نتايج به دست آمده را تحت تأثير خود قرار 
داد و يک بار ديگر ثابت کرد که هوليگانيس�م در 
فوتبال ايران به يک اپيدمي تبديل شده، مسئله اي 
که بي ش�ک نتيج�ه بي تدبي�ري آقايان اس�ت. 
هر سه بازي پنج شنبه با تساوي به پايان رسيد؛ ترمز 
پرسپوليس در اهواز کشيده شد و صدرنشين به تساوي 
بدون گل رضايت داد. سايپا هم با همين نتيجه ديدار با 
ذوب آهن اصفهان را به پايان برد و پارس جنوبي نيز در 
مازندران با نساجي به نتيجه تساوي يك – يك رسيد. 
آنچه اما پنج شنبه همه نگاه ها را به خود جلب کرد، نه 
تساوي هاي روز نخست هفته سوم که جنجال هاي 
غدير اهواز بود، جنجال تأس��ف باري که بدون شك 
ادامه درگيري ها و فحاشي هاي قوميتي در آزادي بود 

که به خون و خونريزي کشيده شد!
    بازي در اهواز طبيعي نيست

پرواضح بود که پرس��پوليس کار س��ختي در اهواز 
دارد. گمنام بودن استقالل خوزستان با بازيکناني 
جوان و ناشناخته از يك سو و گرماي هوا و همچنين 
خط و نشان هاي هواداران فوالد که تيم شان هفته 
گذش��ته در آزادي بازي را با نتيجه اي پرگل واگذار 
کرده ب��ود    نويد روزي س��خت را در غدير مي داد. با 

اين حال، نه پروفسور و نه شاگردانش تصورش را هم 
نمي کردند که قرار است با سنگ و چوب در اهواز از 
آنها استقبال شود. اتفاق ناگواري که تساوي بدون گل 
در برابر استقاللي هاي خوزستان، کشيده شدن ترمز 
پرسپوليس و پاره شدن نوار پيروزي هاي اين تيم را 
کمرنگ کرد، به طوري که برانکو در پي اين تساوي 
و از دس��ت رفتن دو 2 امتياز با ارزش در اهواز گفت 
که اين بازي هيچ چيز منطقي نداشت که بخواهد 
در مورد آن صحبت کند: »بازي ک��ردن در اهواز با 
دماي 50 درجه طبيعي نيست. داور 10 بار مجبور 
ش��د بازي را به دليل پرتاب چوب و سنگ متوقف 
کند. سنگ که چه عرض کنم، صخره بگوييم بهتر 
است. با وجود اين، چهار دقيقه وقت اضافه گرفت که 

جالب توجه بود.«
    هواداران سنگ تمام گذاشتند

نگاه سرمربي استقاللي هاي خوزستان اما متفاوت 
از نگاه برانکو بود. تساوي برابر صدرنشين شايد براي 
او و شاگردانش حکم برد را داشت، اما فاجعه اي که 
روي سکوها رخ داد و سنگ پراکني هايي که بسياري 
را راهي بيمارستان کرد، بدون شك اتفاقي ناگواري 
بود، اتفاقي که البته يزدي بابت آن از تماش��اگران 
تشکر مي کند: »هواداران ما سنگ تمام گذاشتند«، 
اظهارنظري که البته با واکنش هاي زيادي مواجه شد 
و سرمربي آبي پوشان خوزستاني را بر آن داشت تا با 
اصالح حرف هاي خود، سنگ پراکني ها در غدير عليه 

هواداران مهمان را نفي کند. البته او تأکيد داشت که 
برخي بازيکنان پرس��پوليس به اين حواشي دامن 
مي زدند. بدون شك روي صحبت او با خليل زاده بود 
که اواخر بازي با يکي از بازيکنان ميزبان درگير شد. 

    درگيري   در غدير طبيعي و س�طح پايين 
بود!

سنگ تمام هواداران خوزستاني از نظر رئيس هيئت 
فوتبال اين اس��تان نيز اتفاقي خاص و غيرقابل باور 
نب��ود، چراکه بع��د از اظهارنظر عجيب س��رمربي 
استقالل خوزستان، طالقاني نيز درگيري هاي اين 
بازي را طبيعي و سطح پايين مي خواند تا مشخص 
شود که چرا با وجود اينکه از ابتداي هفته مشخص بود 
اين بازي با حواشي زيادي مواجه خواهد شد، آنطور 
که بايد و شايد براي مقابله با جنجال هاي احتمالي 
تدبيري اساسي انديشيده نشده بود: »تمام اتفاقات 
اين بازي کنترل شد و اجازه خودنمايي به بعضي افراد 
سودجو و فرصت طلب داده نشد. مشکل خاصي به  

وجود نيامد و همه چيز به درستي کنترل شد.«
    رسيدگي در اسرع وقت

به رغم گفته هاي مسئوالن فوتبال اهواز، صحنه هاي 
دلخراش گ��واه يك فاجع��ه در غدير اه��واز بود، 
فاجعه اي که بايد تدبيري جدي براي آن انديشيده 
شود، مسئله اي که اسماعيل حس��ن زاده، رئيس 
کميته انضباطي فدراس��يون فوتب��ال از پيگيري 
سريع آن خبر مي دهد: »انتشار گزارش هاي مربوط 

به اين بازي، روايت مقدماتي نس��بت به مشکالت 
به وجود آم��ده را بيان مي کند و بي ش��ك پرونده 
مربوط به اين ديدار در اس��رع وقت و با بررس��ي و 
تحليل کليه جزئيات در کميته انضباطي رسيدگي 

خواهد شد.«
    حاشيه هاي داخلي که تکذيب مي شود

از ديگر نکات جالب اتفاقات اه��واز، موضع گيري 
برخي بازيکنان پرس��پوليس علي��ه رئيس کانون 
هواداران اين تيم بود. ماهين��ي و برخي بازيکنان 
پرسپوليس اتفاقات غدير اهواز را ناشي از رفتارها 
و اتفاقات آزادي دانستند و رئيس کانون هواداران 
پرسپوليس را مقصر آن خواندند، عکس العملي که 
در واقع نشان از يك حاشيه داخلي در پرسپوليس 
دارد. داس��تاني که اگ��ر برانکو تدبي��ري برايش 
نينديشد، مي تواند به داستاني تازه و مخرب تبديل 
شود. با وجود اين، گرشاس��بي سرپرست باشگاه 
معتقد است که نه دودستگي در تيم وجود دارد و 
نه دليلي براي نگراني. او تأکيد دارد که مسئله را از 
طريق کانون هواداران پيگيري مي کند، چراکه او 
نيز فحاشي ها را نفي مي کند و ناشايست مي خواند، 
اين فحاشي ها چه در آزادي باشد و چه در اهواز. با 
اين حال گرشاسبي با تأکيد بر اينکه »بازيکنانمان 
در اهواز مجبور بودند به فکر سالمتي  خود باشند تا 
فوتبال« از پيگيري آن از طريق ارگان هاي انضباطي 

خبر مي دهد.

آشوب هاي فوتبال ثمره بي توجهي محض
 به فرهنگ سازي است!

حوادث تلخ و خونين ورزشگاه غدير اهواز يك بار ديگر ثابت کرد، خبري از 
فرهنگ سازي در فوتبال ايران نيست. البته شدت اتفاقات غيرورزشي بازي 
پنج شنبه شب به حدي بود که مشخص شد کار از فرهنگ سازي گذشته 
و با محروميت تماش��اگران و جرايم نقدي نيز نمي توان از بروز رفتارهاي 

غيرورزشي جلوگيري کرد. 
مصاف استقالل خوزستان و پرسپوليس از همان شروع بازي با درگيري 
و زد و خورد آغاز شد، حتي تالش گزارش��گر بازي براي آرام نشان دادن 
جو ورزشگاه هم سودي نداشت. ضمن اينکه تنش و درگيري نه تنها روي 
سکوها بلکه در مستطيل س��بز نيز به وضوح ديده مي شد. اگرچه تالش 
نيروي انتظامي براي برقراري آرامش در تصاوير تلويزيوني هم محسوس 
بود، اما شدت ناآرامي ها به قدري بود که تا پايان جدال دو تيم درگيري ها 
تداوم داشت. در اينگونه موارد در فوتبال ما آقايان مسئول اصوالً به دنبال 
پيدا کردن يکي، دو نفر ب��ه عنوان مقصر و جريم��ه تيم ها و محروميت 
تماشاگران ميزبان از حضور در ورزشگاه هستند، در صورتي که تجربه ثابت 
کرده اينگونه جرايم و مجازات ها   نخ نما شده و هيچ تأثيري در رفتارهاي 

احساسي و حتي هدفمند تماشاگرنماها نداشته و ندارد. 
با اين حال مديران تصميم گيرنده فوتبال در فدراسيون و کميته انضباطي 
کماکان بر اين نوع برخوردهاي قهري بي ثمر تأکي��د دارند! در حالي که 
خودشان مي دانند جريمه نقدي فقط به سود فدراسيون است و محروميت 
تماش��اگران هم پاک کردن صورت مس��ئله،  همان هايي که تا امروز دم 
از فوتبال پاک و کار فرهنگي در فوتبال مي زنند قدمي براي ريش��ه يابي 
آشوب ها، فحاش��ي ها و درگيري هاي تماش��اگران تيم هاي مختلف در 
شهرهاي مختلف برنداشته اند و هر زمان که جو متشنج مي شود پشت سر 

هم مصاحبه مي کنند و از برخوردهاي قاطع سخن به ميان مي آورند. 
بياييد منصف باش��يم؛ کدام برخورد قاطع؟ ک��دام کار فرهنگي؟ کدام 
فرهنگ سازي؟! سال هاست که تمام مديران فوتبالي در باد شعارهاي دهان 
پرکن خوابيده اند و سنگ خود را به سينه زده اند. اگر در 17 دوره اخير ليگ 
برتر چاره اي اساسي براي اين مسئله انديشيده مي شد، امروز با چالشي به 

نام آشوب در ورزشگاه هاي فوتبال مواجه نبوديم. 
از طرفي بي تفاوتي مسئوالن تيم ها نيز در دامن زدن به حواشي را نبايد 
فراموش کرد. مصاف پرسپوليس و فوالد خوزس��تان و حواشي آن ديدار 
تأثير زيادي در جنجال هاي پنج شنبه شب داشت تا جايي که خود آقايان 
هم فهميدند بايد براي جلوگيری از تشديد حواشي و تسري آن به بازي 
سرخپوشان با آبي هاي خوزستان زودتر از اينها وارد عمل مي شدند. شايد 
اگر مديران پرسپوليس و تيم خوزستاني براي آرام کردن فضا در طول يك 
هفته تالش مي کردند، درگيري در اهواز رخ نمي داد يا حداقل از شدت آن 
کاسته مي شد. ضمن اينکه در فوتبال ايران هنوز اين فرهنگ جا نيفتاده که 
ورزشگاه ها و ديدارهاي حساس جاي تسويه حساب هاي قوميتي و شاخ و 

شانه کشيدن براي تيم رقيب نيست. 
اينکه چرا هيچ مقام مس��ئولي تاکنون براي حل اي��ن چالش ها فکري 
نکرده، سؤال تکراري و بي جوابي است که هر سال با ديدن درگيري ها در 
ورزشگاه هاي فوتبال در ذهن ميليون ها ايراني نقش مي بندد و هر بار نيز 

پاسخي به سؤال آنها داده نمي شود. 
تا کي مي توان در مقابل جدال هاي خونين روي سکوها و تأثير جو ورزشگاه 
روي بازي تيم ها و برعکس، سکوت کرد؟ در کشورهاي صاحب نام فوتبال 
دنيا نيز هوليگان هاي زيادي وجود دارند که با تصميمات بازدارنده مسئوالن 
جرئت آشوبگري پيدا نمي کنند. فرهنگ سازي واقعي، تمهيدات باشگاه ها 
و نقش کانون هاي هواداران در جلوگيري از آشوبگري هاي فوتبالي تأثير 
زيادي دارد، اما تمامي موارد ذکر ش��ده در فوتبال ايران به هيچ انگاشته 
مي شوند و در زمان بروز حوادثي اينچنيني همه به فکر سرپوش گذاشتن 

روي واقعيت ها مي افتند. 
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شيوا نوروزي

سنگ تمام در ورزشگاه غدیر!
اپيدمي تماشاگر شورشی در بي تدبيري آقايان

قهرماني مقتدرانه غواصان ایراني
 در مسابقات ارتش هاي جهان 

غواصان نيروي دريايي راهبردي ارتش جمهوري اسالمي ايران با اقتدار 
مقام قهرماني مسابقات ارتش هاي جهان را از آن خود کردند. بيش از 
100 غواص نظامي جهان در دانش��گاه علوم دريايي امام خميني)ره (

گردهم آمدند و به مدت هش��ت روز با يکديگر ب��ه رقابت پرداختند تا 
توانايي هاي خود را به رخ هم بکش��ند. در بين تمام مدعيان، غواصان 
کشورمان بيش از پيش خوش درخشيدند و مقام قهرماني را در نوشهر 
حفظ کردند. پس از پايان هفت مرحله رقابت تنگا تنگ غواصان ارتش 
ايران با ثبت رکوردهاي منحصر به فرد، مقتدرانه بر س��کوي قهرماني 

ايستادند. 

گران ترين دروازه بان دنيا به چلسي رفت، کورتوا به رئال 
 شماره هاي یک  خبرساز 

پيوس�تن کورت�وا از چلس�ي ب�ه رئ�ال و امض�اي ق�رارداد 
آبي ه�اي لن�دن ب�ا کپ�ا از اتلتيک�و بيلبائو ک�ه اي�ن دروازه بان 
را ب�ه گران تري�ن س�نگربان جه�ان تبدي�ل ک�رد، از آخري�ن 
خبره�اي داغ نق�ل و انتق�االت در آخ�ر هفت�ه گذش�ته ب�ود. 
در فصل نقل و انتقاالت تابس��تاني فوتبال اروپا دور ، دور دروازه بانان بود 
تا جايي رکورد گران ترين دروازه بان جه��ان در کمتر از چند هفته دو بار 

شکسته شد تا  در نقل و انتقاالت هم شماره يك باشند. 
    بهترين دروازه بان جام جهاني رئالي شد

رئالي ها هر چند با حضور ناواس چندان نگران دروازه شان نبودند، اما در يك 
سال اخير همواره اين دروازه بان کاستاريکايي سايه حضور يك دروازه بان 
مشهور را باالي س��رش احس��اس مي کرد. دخيا يکي از گزينه هايي بود 
که سال گذش��ته رئال تالش زيادي براي جذب او انجام داد، اما منچستر 
به دروازه بان اس��پانيايي اش اجازه جدايي نداد. البت��ه رئالي ها با توجه به 
بازي هاي ضعيف دخيا در جام جهاني بايد خوش��حال باشند که يونايتد 
درخواست آنها را رد کرد. پس از جام جهاني روسيه که با سر زبان افتادن 
نام چند دروازه بان همراه بود، يکي از گزينه هايي که مورد توجه رئال قرار 
گرفت، کورتوا دروازه بان بلژيك بود، کسي که به عنوان بهترين دروازه بان 

جام جهاني روسيه انتخاب شد. 
با وجود اينکه چلسي مخالف جدايي کورتوا بود، اما در نهايت اين دروازه بان 
بلژيکي که به نشانه قهر در تمرينات آبي هاي لندن شرکت نمي کرد، توانست 
رضايت باشگاه را بگيرد و پنج شنبه گذشته قراردادش را به صورت رسمي 
با رئال مادريد امضا کند. کورتوا که با قراردادي ش��ش ساله به ارزش 40 
ميليون يورو راهي سانتياگوبرنابئو شده  است، مي گويد: »از پيوستن به رئال 
احساس غرور مي کنم. رئال بهترين باشگاه دنياست و چالش هيجان انگيزي 
پيش رويم قرار دارد. بي تاب شروع کار در رئال هستم. مي خواستم به مادريد 
بيايم، چون کاسياس اينجا بود. من هميشه بازي هاي کاسياس را دنبال و 

واکنش هاي او را تماشا مي کردم.«
براساس پيش بيني ها به نظر مي رسد کورتوا دروازه بان اصلي رئال باشد، 
اما او رقابت سختي با کيلور ناواس در درون دروازه رئال خواهد داشت، 
رقابتي که مي گويد ترسي از آن ندارد: »کيلور گلر فوق العاده اي است و 
کمك زيادي به رئال کرده که جام ببرد، ولي من اينجا هستم که به تيم 
کمك کنم کيفيت هايش را باال ببرد. هيچ کس به من اطميناني نداده 
که فيکس باشم،  اينجا هستم که رقابت کنم. کاري را خواهم کرد که در 
زمان حضورم در چلسي با پتر چك انجام دادم. من و او رقابت نزديکي 
با هم داشتيم.« با حضور کورتوا در رئال، شايعات زيادي درباره جدايي 

ناواس مطرح مي شود. با اين حال اين دروازه بان کاستاريکايي با رد جدايي 
از رئال مي گويد آماده رقابت با کورتواس��ت. ناواس در گفت و گو با شبکه 
راديويي کادناسر اسپانيا، در پاسخ به اين سؤال که آيا ورود کورتوا، او را به 
فکر ترک رئال مادريد خواهد انداخت يا نه، تأکيد مي کند: »کامالً مشخص 
است. اين را با قاطعيت مي گويم، من همانقدر براي رفتن از رئال مادريد 

انگيزه دارم که براي مردن.«
    کپا رکورد آليسون را شکست

برخالف کورتوا که از انگليس به اسپانيا رفت، کپا ديگر دروازه بان خبرساز 
فصل نقل و انتقاالت از اسپانيا به انگليس رفت و رکورد گران ترين دروازه بان 
جهان را به نام خودش ثبت کرد. چلسي پس از موافقت با جدايي کورتوا، 
بالفاصله کپا آريساباالگا را از اتلتيك بيلبائو به خدمت گرفت تا هم رکورد 
نقل و انتقاالت دروازه بانان را بش��کند و هم جانشين کورتوا را خيلي زود 
مشخص کند. کپا آخر هفته گذش��ته با قراردادي 80 ميليون يورويي از 
اتلتيك بيلبائو راهي لندن شد تا پيراهن آبي چلسي را بپوشد، انتقالي که 
رکورد گران ترين دروازه بان جهان را نيز شکست. کپا در شرايطي در فصل 
جديد در ليگ جزيره حضور دارد که زمستان گذشته تا يك قدمي پيوستن 
به رئال نيز پيش رفته بود، ولي با مخالفت زيدان در بيلبائو ماندني شد و 
قراردادش را هشت س��اله تمديد کرد.  در حالي کپا با انتقال 80 ميليون 
يورويي رکورد گران ترين دروازه بان را به نام خودش ثبت کرد که سه هفته 
پيش آليسون بکر، دروازه بان برزيلي با انتقال 72 و نيم ميليون يورويي از 
رم به ليورپول رکورد گران ترين دروازه بان را به نام خودش ثبت کرده بود، 
رکوردي که البته تنها چند هفته دوام داشت و کپا آن را از آليسون گرفت. 

سعيد احمدیان

حمایت از ورزش معلوالن
 براي کشف »مرتضي« ها

 علل موفقيت ورزشکاراني مانند مرتضي 

 هادي رضايي 

سرمربي تيم ملي واليبال 
نشسته

  
مهرزاد در عرصه ورزش معلوالن را بايد 
در عوام��ل مختلف��ي دي��د. در اين بين 
رس��انه ها يکي از عواملي هستند که به 
ش��ناخت »مرتضي« ها کمك مي کنند، 
مسئله اي که در مورد مرتضي به خوبي 
نمايان ب��ود و نش��ان داد که رس��انه ها 
مي توانند استعدادهايي را که در گوشه و 
کنار کشور هستند، شناسايي کنند. قطعاً 
مرتضي اولين و آخرين ورزشکاري نيست 
که با توجه به معرفي در يك رسانه شناخته شده است. معلوالن زيادي 
در اقصي نقاط ايران هستند که مانند مرتضي مستعدند و اگر شناخته 
شوند مي توانند به يك قهرمان تبديل شوند. از عوامل ديگر نيز مي توان 
به نقش مربيان و آموزش��ي که به اي��ن بچه ها داده مي ش��ود و البته 
همبازيان و هم تيمي هاي اين ورزش��کار که نقش زيادي در پايه ريزي 
موفقيت يك معلول در عرصه ورزش دارند، اشاره کرد. مهم تر از همه در 
اين بين، نقش خود معلول و خانواده اش در صرف کردن فعل خواستن 
است. انگيزه اي که يك معلول ورزشکار دارد در کنار تداوم و ممارست 
در تمرين ها و تالش براي بهتر شدن و عدم توقف در مسيري که طي 
مي کنند از جمله عوامل مؤثري است که در موفقيت قهرماناني مانند 
مرتضي مهرزاد نقش دارند. عالوه بر اين با توجه به چنين ظرفيت هايي 
که در جامعه معلوالن براي درخشش در ميادين ورزشي دنيا وجود دارد، 
مس��ئوالن ني��ز وظيفه س��نگيني برعه��ده دارن��د و بايد نس��بت به 
سرمايه گذاري در اين بخش براي افزايش موفقيت ورزشکاراني مانند 
مرتضي هم��ت کنند. بديهي اس��ت ک��ه هزينه در بخ��ش معلوالن، 
سرمايه گذاري براي آينده است که هزينه توانبخشي و دارو را کاهش 
مي دهد و به اجتماعي تر شدن معلوالني که وارد عرصه ورزش مي شوند، 
کمك مي کند. در همين راستا ضرروي است که استعداديابي در بخش 
ورزش معلوالن گسترده تر از قبل شود تا »مرتضي« هاي بيشتري نسبت 
به قبل ش��ناخته ش��وند و در ميادين ورزشي آس��يايي و جهاني براي 

کشورمان افتخار آفريني کنند.

 قهرماني دختران آسمانخراش ایران
 در غرب آسيا

رقابت هاي بسکتبال سه نفره غرب بانوان آسيا که در بيروت پايتخت 
لبنان آغاز ش��ده بود، با قهرمان��ي تيم ملي ايران به پايان رس��يد. تيم 
ملي بانوان ايران در فينال اين رقابت ها مقابل س��وريه به ميدان رفت 
و با نتيجه 18 بر 15 حريف خود را شکس��ت داد. ضم��ن اينکه بانوان 
بسکتباليست ايراني با صعود به فينال سهميه رقابت هاي قهرماني آسيا 

را نيز به دست آورده بودند. 

مس فيناليست فوتسال باشگاه هاي آسيا شد
تيم فوتسال مس س��ونگون نماينده ايران در جام باشگاه هاي آسيا در 
مرحله نيمه نهايی اين مسابقات به مصاف نفت الوسط عراق رفت و در 
پايان با برتري 3 بر 2 به فينال راه يافت. به اين ترتيب تيم فوتسال مس 
س��ونگون فردا بايد در ديدار فينال به مصاف برنده ديدار بانك بيروت 

لبنان و تايسون نام ويتنام برود. 

درخشش بلندقامتان ایراني در  AVC کاپ
در دومين روز از رقابت هاي واليبال جام کنفدراسيون ها که به ميزباني 
چين تايپه در حال برگزاري است، تيم  ملي واليبال ايران که با هدايت 
بهروز عطايي و با ترکيب تيم ملي جوانان در اين مسابقات شرکت کرده، 
موفق شد در دومين ديدارش با نتيجه 3 بر يك برابر استراليا به پيروزي 
برسد. به اين ترتيب تيم کشورمان امروز بايد در مرحله يك چهارم نهايي 

به مصاف ويتنام برود. 

مهرزاد بهترین ورزشكار جوالي جهان شد
 مرتضي مهرزاد به عنوان برترين ورزشکار ماه جوالي 

 حامد قهرمانی
      چهره

جهان انتخاب شد. اين بازيکن در رقابت هاي قهرماني 
جهان در هلند اينقدر خوش درخشيد و در قهرماني 
ايران تأثيرگذار بود که کميته بين المللي المپي��ك را وادار به ق��رار دادن نام او در بين 
کانديداهاي بهترين ورزشکار ماه کرد. اين موفقيت زماني قابل توجه تر مي شود که مهرزاد 
پس از رقابت هاي ليگ جهاني تبريز با افت فاحش��ي روبه رو شد و حتي احتمال خط 
خوردنش از ترکيب تيم ملي براي حضور در رقابت هاي پاراآسيايي جاکارتا نيز شنيده 
مي ش��د، اما درخش��ش فوق تصور او در 
مس��ابقات جهاني هلند و کسب 
عنوان قهرمان با تيم ملي و صعود 
به پارالمپيك 2020 باعث شد تا 
نام مهرزاد در ليست ورزشکاران 
برتر ماه جوالي قرار گيرد و بعد از 
پاي��ان نظرس��نجي ها، اين 
بازيکن بلندباالي تيم ملي 
واليبال نشسته کشورمان 
ب��ا برت��ري مقاب��ل تمام 
حريفان به عنوان بهترين 
ورزش��کار ماه انتخاب ش��د. 
مهرزاد در اين نظرسنجي با اخذ 60 رأي و 
با اختالفي چشمگير، باالتر از کار آندگان دونده 
بريتانيايي، ديديه گروت تنيس باز هلندي، 
اليزابت گومس پرتابگر نيزه برزيلي و استفان 
اولسن تنيس باز سوئدي قرار گرفت. مهرزاد 
پس از س��اره جوانمردي، دومين ورزشکار 
ايراني است که از ابتداي سال 2018 به عنوان 

بهترين ورزشکار ماه انتخاب مي شود.

جوانان بسكتبال باختند و جهاني نشدند
 جوانان بسکتبال ايران از 

فريدون حسن
صعود به جم��ع چهار تيم       خبر

برتر آسيا و دريافت سهميه 
حضور در رقابت هاي جهاني بازماندند.

تيم بس��کتبال جوانان ايران در حالي با شکس��ت مقابل 
نيوزيلند از راهياب��ي به مرحله نيمه نهاي��ي رقابت هاي 
جوانان آسيا بازماند که با سه پيروزي مقتدرانه در مرحله 
گروهي مقابل قزاقستان، اندونزي و ژاپن اميد زيادي به 

دفاع از عنوان قهرماني خود در اين مسابقات داشت.
جوانان اي��ران که به عنوان صدرنش��ين راه��ي مرحله 
يك چهارم نهايي ش��ده بودن��د، تصور مي کردن��د برابر 
نيوزيلند که در گروه خود دوم شده بود و براي رسيدن به 
اين مرحله بحرين را شکست داده بود کار راحتي دارند، اما 

ايران تنها در کوارتر اول تيم برتر ميدان بود و سه کوارتر 
بعدي را به حريف واگذار کرد تا در نهايت با حس��اب 87 
بر 72 از راهيابي به نيمه نهايي و کس��ب مجوز حضور در 

رقابت هاي جهاني بازبماند.
رامين احمدي طباطبائي، رئيس فدراسيون بسکتبال پس 
از اين شکست و ناکامي ديگر براي بسکتبال ملي گفت: 
»تيم هاي نيوزيلند و استراليا تيم هاي قدرتمندي هستند 
و سطح  شان باالتر از آسياس��ت. با اين حال اين شکست 
چيزي از ارزش هاي بازيکنان جوان ما کم نمي کند. اين 
تيم آينده دار اس��ت و از اين پس بايد بيشتر مواظب آنها 
باشيم تا بتوانند در مسير درستي قرار بگيرند. به هر حال 
اين بازيکنان بايد در آينده براي تيم ملي بزرگساالن هم 

به ميدان بروند.«

انتخاب ي��ك بانو به       بازتاب
عن��وان پرچم��دار 
کاروان ورزش��ي اي��ران در بازي هاي آس��يايي 
جاکارتا واکنش هاي زيادي را به همراه داش��ته 

است.
برخي معتقدند انجام اين کار که پيش از اين نيز 
صورت گرفته بود، صرفاً شعاري است و ربطي به 
اهميت دادن به ورزش بان��وان ندارد، در مقابل 
عده اي زيادي هم بر اين باورند که اين کار ضمن 
بها دادن به بانوان، جلوي تبليغات سوء دشمنان 
قسم خورده نظام جمهوري اسالمي را مي گيرد.

فريده ش��جاعي، نايب رئيس بانوان فدراسيون 
بسکتبال و يکي از مديران باسابقه ورزش زنان 
کشور در اين خصوص مي گويد: »مطمئن باشيد 
اينکه ي��ك زن پرچمدارکاروان ايران باش��د از 
نگاه خارجي ها يك اتفاق جالب  توجه محسوب 

مي شود و براي آنها پيام دارد. نبايد انتقاد کرد، 
قطعاً پرچمداري بانوان در کاروان هاي مختلف 
مي تواند باعث توسعه و رش��د اين حوزه شود و 
ش��ايد تبعيض هايي را ک��ه در بخش هاي ديگر 

صورت مي گيرد، کاهش دهد.«

همزمان با اين اظهارنظر مس��عود س��لطاني فر، 
وزير ورزش با اشاره به موفقيت هاي بزرگ بانوان 
در ميادين مختلف عنوان مي کند: »درخشش 
زنان و دختران ورزش��کار اي��ران در دهه  اخير 
از بازي هاي آس��يايي 2010 تا به امروز و کسب 
مدال هاي طال در رشته هاي مختلف گواه رشد و 
توسعه مطلوب و طاليي دختران ورزشکار ما در 

سال هاي اخير است.«
س��لطاني فر با تأکيد ب��ر اينک��ه ورزش بانوان 
يک��ي از اولويت ه��اي دولت اس��ت، مي افزايد: 
»رئيس جمه��ور به اي��ن مقوله توج��ه ويژه اي 
دارند و هيچ تبعيضي بين ورزش بانوان و آقايان 
وجود ندارد، چراکه بان��وان ايران ثابت کرده اند 
که مي توانند همپاي مردان براي ورزش کشور 
افتخارآفرين باشند و سکوهاي مهم بين المللي و 

جهاني را به دست آورند.«

پرچمداري بانوان باعث رشد 
و توسعه ورزش آنهاست
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