
 کار فوتبال ايران 
سعيد احمديان

    گزارش
براي جام ملت هاي 
آس�يا از امش�ب 
شروع مي شود، از ورزش�گاه تاشکند و با سوت 
داور قرقيزستاني. شاگردان کرش که بايد دي ماه 
در امارات براي شکستن طلسم 40 ساله قهرماني 
آسيا بجنگند، چند روزي است که اولين مرحله 
آماده سازي خود را آغاز کرده اند و در اولين ديدار 
تدارکاتي در راه جام ملت ها، امش�ب از ساعت 
مي رون�د.  ازبکس�تان  مص�اف  ب�ه   19:30
پس از پايان بازي هاي آسيايي و ميدانداري منهاي 
فوتبالي ها، بار ديگر همه نگاه ها به سمت فوتبالي ها 
برگشته است. چهار ماه بيشتر تا آغاز جام ملت هاي 
آس��يا باقي نمانده و کرش و ش��اگردانش از هفته 
گذشته در تهران دور هم جمع ش��ده اند تا اولين 
مرحله اردوي آماده سازي شان را براي اين رقابت ها 
برگزار کنند، اردويي که مانند ساير اردوها کم حاشيه 
نداشت، از تمرين دادن تيم ملي توسط کرش در 
حالي که هن��وز قرارداد ندارد تا مش��خص نبودن 
اسپانسر پيراهن تيم ملي و سردار آزموني که انگار  
محکم پاي خداحافظي اش از تيم ملي ايستاده و 
روي کرش را هم به رغم قرار دادن نامش در ليست 

تيم ملي زمين انداخته است. 
 با همه اين حاشيه ها تيم ملي در تهران در حالي 
تمريناتش را براي جام ملت ها آغ��از کرد که قرار 

بود شاگردان کرش دو بازي تدارکاتي در 15 و 21 
شهريور در اولين اردويشان داشته باشند، اما اهمال 
فدراسيون و دير آغاز شدن اردو سبب شد تا فرصت 
يک بازي تدارکاتي از دست برود و اردوي اول تنها 

در بازي با ازبکستان خالصه شود. 
   اولين رونمايي پس از جام جهاني

طبق برنامه، تيم ملي فوتبال کشورمان امشب در 
اولين بازي تدارکاتي در راه جام ملت ها با ازبکستان 
روبه رو مي شود. پس از پايان بازي هاي جام جهاني 
که با نمايش نسبتاً قابل قبول تيم کشورمان همراه 
بود، مصاف با ازبک ها اولين بازي تيم کشورمان بعد 
از بازگشت از روسيه است، مسابقه اي که مي تواند 
محکي جدي براي شاگردان کرش باشد که براي 
شکسته شدن طلس��م قهرماني آس��يا هم قسم 
شده اند. به خصوص که کارلوس کرش معتقد است 
براي موفقيت در جام ملت ها بايد شاگردانش سخت 
تالش کنند: »حضور در ج��ام جهاني به تيم هاي 
آسيايي که در اين جام بودند، کمک نمي کند که 
لزوماً در جام ملت ها هم موفق ش��وند. بايد سخت 
تالش کنيم، انگيزه و شور و شوق بازيکنان را افزايش 
دهيم تا بتوانيم قهرمان شويم. بازي در جام ملت ها 
آس��ان نخواهد بود و تيم هاي خوب زيادي در اين 

دوره حضور خواهند داشت.«
به نظر مي رسد تيم کشورمان در اين بازي تقريباً 
با همان ترکيب جام جهاني به ميدان برود و کرش 

دست به تغييرات زيادي در ترکيب نزند. مهم ترين 
تغيير تيم نسبت به جام جهاني خارج شدن سردار 
آزمون از ترکيب تيم ملي با توجه به خداحافظي 
موقتي اش است، تغييري که سبب مي شود سامان 
قدوس و ديگر مهاجمان کش��ورمان مانند کريم 
انصاريفرد در کنار مهدي طارمي فرصت بيشتري 
براي بازي پيدا کنند. پيش بيني مي شود تيم ملي 
برخالف جام جهاني در بازي فردا با تاکتيک رو به 
جلو  و هجومي تري بازي کند، موضوعي که کرش 
هم در نشس��ت خبري پيش از بازي بر آن تأکيد 
کرده تا امشب در ورزشگاه تاشکند شاهد تيم ايران 

متفاوتي نسبت به جام جهاني باشيم. 
کرش که هنوز قراردادش را به صورت رسمي تمديد 
نکرده و بدون قرارداد در بازي امشب روي نيمکت 
ايران مي نشيند، درباره بازي امشب مي گويد: »با تيم 
قدرتمندي بازي خواهيم کرد که بازيکنان باتجربه 
زي��ادي در ترکيب خود دارد. معتق��دم اين ديدار 
دوستانه براي افزايش آمادگي بازيکنان ما بسيار 
مؤثر خواهد بود. هکتور کوپر، سرمربي ازبکستان 
بازيکنان خوبي در اختي��ار دارد و بازي برابر تيم او 
دشوار خواهد بود. ما کارمان را براي حضور در جام 
ملت هاي آسيا آغاز کرديم و اين اولين ديدار دوستانه 
ماست. در اين ديدار اين فرصت را در اختيار خواهيم 
داشت تا بازيکنان جوان و باتجربه تيم ملي ايران را 

به زمين بفرستيم.«

   ازبکستان با تمام قوا مي آيد
در سوي ديگر ازبکستان در حالي به مصاف ايران 
مي آيد که شايعات مختلفي درباره مذاکره ازبک ها 
با کرش و برانکو به گوش مي رسيد، اما آنها در نهايت 
با هکتور کوپر سرمربي سرش��ناس اسپانيايي به 
توافق رس��يدند. آخرين مصاف ايران و ازبکستان 
به ارديبهشت امسال برمي گردد که تيم کشورمان 
در بازي خداحافظي براي اع��زام به جام جهاني، 
ازبکس��تان را که با ترکيب تيم اميدش به تهران 
آمده بود، شکست داد. با اين حال بازي امشب فرق 
مي کند و ازبکستان که در اولين بازي با هکتور کوپر 
مقابل سوريه به تساوي يک – يک رسيده، با تمام 

قوا مقابل تيم کشورمان صف آرايي خواهد کرد. 
در همين زمينه سايت چميپيونات ازبک نوشته 
اس��ت: »کوپر قصد دارد در بازي سه شنبه شب 
از نفرات سرشناس��ي همچون ع��ادل احمداف 
کاپيتان اول و ستاره شانگهاي، الدور شاهمرادف 
از روستوف روسيه، سانجار تورسونوف از تيدجين 
سيتي زن کره جنوبي، شاهدور گادئوف تيدجين 
سيتي زن کره جنوبي و همينطور ويتالي دنيس 
اف از کريال روس��يه در ترکيب اصل��ي بهره ببرد 
تا تلفيقي از اي��ن مهره ها با تع��دادي از جواناني 
که مقابل سوريه توانس��تند نظر کوپر را به خود 
جلب کنند، ترکيب 11 نفره ازبکس��تان مقابل 

ايران باشند.«

آقاي تاج ، به جاي الپوشاني حساب كشي كنيد
فصل قبل وقتي براي نجات استقالل و پرسپوليس به خاطر خطر حذف 
از رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا، وزير ورزش و رئيس فدراسيون فوتبال 
راهي AFC شدند و همه مي دانستيم که با سندسازي اين دو بدهکار بزرگ 

بين المللي را نجات دادند، مي شد اين روزها را پيش بيني کرد.
با اين حال استقالل هنوز ميليارد، ميليارد بدهکار است و پرسپوليس از 
آن بدتر. اين روزها صبح به صبح يک پرونده تازه رو مي ش��ود، بدهکاري 
جديدی که از سر س��وءمديريت هاي قبلي، هزار و يک جريمه هم به آن 
اضافه و يک بدهي ميلياردي شده است. حاال هم فدراسيون براي نجات 
اين دو بدهکار که مي خواهند به هر قيمتي در آسيا حضور داشته باشند، 

نامه نگاري مي کند.
البته اين سؤال را پيش از اين هم پرسيده بوديم، اما حاال محکم تر مطرح 
مي کنيم؛ استقالل و پرس��پوليس در ليگ قهرمانان آسيا حضور داشته 
باشند که چه ش��ود؟ فوتبال ايران را تحقير کنند؟ همين حاال چه گلي 
به سر فوتبال ايران زده  اند؛ استقالل از پس السد برمي آيد يا پرسپوليس 

از عهده الدحيل؟
آقاي تاج به جاي اينکه از بيت المال براي بي کفايتي هاي اين دو باش��گاه 
خرج کني و به جاي اينکه سهم بقيه تيم ها را به اسم مطالبات فدراسيون 
خرج بدهي اين دو باشگاه کني، بهتر است مديران نااليقي چون افتخاري و 
طاهري را پيدا کني و ريال به ريال بدهي هايي را که با سوءمديريت شان به 

بار آورده اند از حسابشان بيرون بکشي.
جناب تاج بهتر اس��ت به جاي حاتم بخش��ي از جيب م��ردم، رويانيان و 
افشارزاده را احضار کني و براي يک بار هم که شده براي تمام اهمال کار ی ها، 

ولخرجي ها و بي کفايتي هايشان از آنها پاسخ بخواهي.
  افسوس که فدراسيون با الپوش��اني تمام اين بي کفايتي ها به امثال اين 
مديران بيش��تر ميدان مي دهد، واال فوتبال دنيا سراغ ندارد مديري مثل 
رويانيان که بعد از به بار آوردن ميلياردها بدهي هنوز هم به خود اجازه دهد 

در باشگاه پرسپوليس حضور پيدا کند!
در فوتبال دنيا با چنين مديراني برخورد مي  ش��ود، توبيخ  و تحقيرشان 
مي کنند تا درس عبرتي باش��د براي ديگراني که مي آيند و کار را تحويل 
مي گيرند. اينجا اما از وزير گرفته تا رئيس فدراسيون  سعي در الپوشاني 
دارند، چرائي اش هم تقريباً معلوم است. باالخره مديري مثل افتخاري را 
چه کسي باالي سر استقالل گذاشته، مديري که فوتسال را به خاك سياه 
نشاند، طبيعي است که استقالل را هم به همان سرنوشت دچار مي کند. 
با اين حال سر کار مي آيد، خرابکاري هاي خود را انجام مي  دهد و بعد هم 
با خيال راحت مي رود. چرا؟ چون خيالش راحت اس��ت که وزير و رئيس 
هستند براي جلوگيري از آبروريزي بين المللي، چطور؟ اصالً مهم نيست. 
مهم نيست، چون بيت المال هست، چون ريال به ريال پول هواداران هست. 
هواداري که با خون دل در اين بحران اقتصادي به کمک تيمش مي آيد و به 
خواسته مديران نااليقي که نامشان برده شد براي باشگاه و فرار از بدهي  ها، 

ريال به ريال پول واريز مي کند، پس اصالً مهم نيست.
فوتبال ايران روزهاي بدي را پش��ت س��ر مي گذارد، روزهايي که مي شد 
جلوي وقوع آنها را گرفت، اگر تدبيري براي برخورد با مديران نااليق قبلي 
وجود داشت، مديراني که اين روزها خيلي هايشان مدعي درست کار کردن 
هستند و راه به راه مصاحبه مي کنند که اگر من بودم چه مي شد و چه و در 

دوران من چه شد و چه!
فوتبال ايران اس��ير چنين مديراني است، مديراني که به راحتي چشم بر 
خطا، اهمال و سستي ها مي بندند و هزينه هاي سوءمديريت شان را هم از 

جيب مردم مي پردازند.
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فریدون حسن

آغاز مأموريت جام ملت ها از تاشکند
ايران – ازبکستان، امشب ساعت 19:30

نکونام تيرانداز طاليي ايران
جوان شايسته تيراندازي ايران، اين روزها در مسابقات قهرماني جهان 
خوش مي درخش��د. اميرمحمد نکون��ام، ملي پوش ج��وان تيراندازي 
کشورمان صبح ديروز موفق شد مدال طالي قهرماني جهان در تفنگ 
س��ه وضعيت را به گردن بياويزد و افتخارآفرين ش��ود. نکونام براي به 
دست آوردن اين مدال ارزشمند رقباي سرسخت مجارستاني و چيني 
را پشت سر گذاشت. با کس��ب اين مدال طال، تعداد مدال هاي کاروان 
تيران��دازي ايران در اين مس��ابقات به چهار مدال رس��يد. پيش از اين 
تيراندازان کشورمان در رشته هاي تفنگ ميکس، تفنگ بادي تيمي و 
تفنگ بادي انفرادي صاحب سه مدال نقره شده بودند. امروز هم فاطمه 
کرم زاده و آرميتا صادقيان در تفنگ س��ه وضعيت مقابل حريفان خود 

قرار مي گيرند.

فرانسه حسرت برد را به دل الله هاي نارنجي گذاشت
درخشش خروس ها با ركوردشکني ژيرو

خروس ها اولين برد خود در ليگ ملت هاي اروپا را مقابل الله هاي نارنجي جشن 
گرفتند. در ادامه رقابت هاي ليگ ملت هاي قاره سبز هشت ديدار برگزار شد که 
در مهم ترين بازي تيم ملي فرانسه در استادوفرانس 2 بر يک هلند را شکست 
داد تا معلوم شود شاگردان دشان براي فتح اروپا خيز برداشته اند. گلزني ژيرو و 
پايان يافتن ناکامي او، فرانسوي ها را بيش از پيش خوشحال کرد. اين در حالي 
است که هلندي ها با هدايت کومان باز هم نتوانستند به يک پيروزي دست يابند 

و ناکامي شان را در صعود به جام جهاني فراموش کنند. 
   خوش بين به آينده

سرمربي فرانسه از اينکه تيمش پس از تساوي مقابل آلمان يک پيروزي شيرين 
به دست آورده ، ابراز خوشحالي کرد. دشان که پس از قهرماني خروس ها در جام 
جهاني مسئوليتش سنگين تر شده و بايد انتظارات هواداران فرانسه را برآورده 
کند، غلبه بر نارنجي پوشان را سخت توصيف کرد: »پيروزي در اين ديدار بسيار 
مهم بود و خوشبختانه توانستيم سه امتياز اين بازي را به دست آوريم. خيلي 
خوشحالم که هوادارانمان را شاد کرديم و اين پيروزي ارزشمند را به دست 
آورديم.« رکوردشکني ژيرو بيش از همه سرمربي فرانسه را خوشحال کرد. 
مهاجم خروس ها با زدن گل پيروزي بخش کشورش به چهارمين گلزن تاريخ 
فوتبال فرانسه تبديل شد. ژيرو تعداد گل هاي ملي اش را به عدد 32 رساند و 

زيدان را هم پشت سر گذاشت. 
 اين بازيکن در 10 بازي اخير خود موفق به گلزني نشده بود و همين مسئله 
انتقادهاي زيادي را در پي داشت. تيري آنري، پالتيني و ترزگه سه گلزن برتر 
فرانسه هستند. دشان پس از بازي حمايتش را از گلزن تيمش اعالم کرد: »ژيرو 
عنصر مهمي در تاکتيک ماست و او با درخشش خود پيروزي را به ما هديه داد. 
من پيش از جام جهاني 201۸ روسيه هم گفته بودم که همواره به ژيرو ظلم 
مي شود. از اين مهاجم تنها انتظار گلزني ندارم، او وظايف ديگري هم دارد که به 

خوبي آنها را در ميدان اجرا مي کند.«
 با اين برد فرانسه در گروه خود صدرنشين ش��د. در ساير بازي هاي مهم نيز 
اوکراين با يک گل مهمان خود اسلواکي را برد. دانمارك 2 بر صفر از سد ولز 

گذشت و نروژ در خانه بلغارستان يک بر صفر تن به شکست داد. 
   عدم تعادل

ژرمن ها به هر زحمتي بود حريف تدارکاتي خود را شکست دادند. تيم ملي 
آلمان در يک بازي دوس��تانه 2 بر يک تيم ملي پرو را از پيش رو برداش��ت. 
شاگردان يواخيم لو در ش��رايطي در اين ديدار به برتري رسيدند که ابتدا با 
يک گل از حريف عق��ب بودند، به همين خاطر س��رمربي آلمان پس از اين 
ديدار با ترديد نسبت به آينده تيمش سخن گفت: »خوشحالم که برنده اين 
ديدار شديم. مي دانستم که بازيکنانم انگيزه زيادي براي برتري در اين بازي 
داشتند و سخت تالش کردند تا بتوانند برنده از زمين خارج شوند. ما در نيمه 
نخست موقعيت هاي زيادي را از دست داديم و از نظر من اين مشکل بزرگي 
در تيم ماست. بايد اين مشکل را برطرف کنيم. هنوز تعادل مطلوب در تيم 

ملي وجود ندارد.«
   بازي هاي امشب

دور نخست مرحله اول ليگ اروپا امشب با برگزاري بازي هاي باقي مانده به 
پايان مي رسد. لقب حساس ترين بازي را مي توان به ديدار اسپانيا – کرواسي 
داد. در ساير بازي ها؛ ايسلند ميزبان بلژيک اس��ت، بوسني با اتريش روبه رو 
مي شود، فنالند ديدار با استوني را در پيش دارد و مجارستان با يونان، مولداوي 

با بالروس و سن مارينو با لوکزامبورگ مصاف مي دهند. 

 زيدان: به زودي برمي گردم
زين الدين زيدان قصد دارد دوباره به عرصه مربيگري بازگردد. سرمربي پيشين 
رئال مادريد عملکرد درخشاني در برنابئو داشت. او که سه فصل متوالي هدايت 
کهکشاني ها را برعهده داشت با اين تيم نتايج درخش��اني را به دست آورد تا 
جايي که سه قهرماني متوالي در ليگ قهرمانان به دست آمد. از ديگر افتخارات 
مربي فرانسوي؛ قهرماني در الليگا، س��وپرجام اروپا، سوپرکاپ اسپانيا و جام 
باشگاه هاي جهان است. با وجود اين، او در پايان فصل پيش به شکلي عجيب 
خداحافظي اش از باشگاه رئال را اعالم کرد. بسياري رفتن رونالدو از مادريد را 
دليل اين تصميم ناميدند. با وجود اينکه انتظار مي رفت زيدان براي اين فصل 
به يکي از پيشنهادهايش پاسخ مثبت دهد، اما او ترجيح داد فعالً از فوتبال دور 
باشد. با اين حال شايعه اخراج مورينيو از منچستريونايتد باعث شده تا نام زيزو 
دوباره مطرح شود.  او می گويد: »مطمئن هستم که به زودي به دنياي مربيگري 
باز خواهم گشت. فکر نمي کنم که اين اتفاق خيلي طول بکشد. اين چيزي است 

که در زندگي من بارها رخ داده و من براي آن آماده ام.« 

شيوا نوروزي

سايه سنگين زيزو بر سرآقاي خاص
سرمربي پيشين رئال باالخره تصميمش را 

مت جونز

 بليچرريپورت

  
براي بازگش��ت گرفت و در ش��رايط فعلي 
بهتري��ن گزينه منچس��تريونايتد اس��ت. 
زين الدي��ن زي��دان در حال��ي قي��د ادامه 
همکاري اش ب��ا مادريدي ها را زد که س��ه 
قهرماني اروپا را با اين تيم جشن گرفت. زيزو 
با رفتنش از برنابئو همه را شوکه کرد و از آن 
عجيب تر اينکه او در اين فصل هدايت هيچ 
تيمي را برعهده نگرفت. اوضاع نابس��امان 
منچستريونايتد جوي را  عليه آقاي خاص   ايجاد کرده که انتقادات به اوج خود 
رسيده و سران باشگاه براي ساکت کردن منتقدان و راضي نگه داشتن هواداران 
در يک قدمي برکناري مورينيو هستند. با اينکه آقاي خاص همچنان سعي در 
توجيه نتايج شاگردانش دارد، اما رسانه ها گمانه زني هايشان را براي انتخاب 
جانشين او آغاز کرده اند. شکست هاي غيرمنتظره و عملکرد ضعيف بازيکنان 
جاي هيچ دفاعي را براي ش��ياطين باقي نگذاش��ته و اين در حالي است که 
مورينيو رابطه خوبي هم با رس��انه ها ن��دارد. با وجود اين، آق��اي خاص در 
صحبت هايش اعالم کرده که خيال استعفا ندارد و باشگاه نيز در صورت امضاي 
حکم اخراج او بايد غرامت سنگيني بپردازد. در اين بين نکته اي وجود دارد که 
شايد مانع موفقيت زيدان شود؛ مربي فرانس��وي در ابتداي کار مربيگري به 
عنوان دستيار روي نيمکت رئال نشست و پس از اخراج آنچلوتي بود که به 
عنوان سرمربي به کارش در اين تيم ادامه داد. زيدان تجربه موفقي از سه فصل 
حضور در رئال دارد، اما او هرگز در تيم هاي جزيره مربيگري نکرده و اين مسئله 
مي تواند برايش دردسرساز شود. در حال حاضر سران منچستر واکنشي به 
شايعات انتخاب زيدان به جاي مورينيو نشان نداده اند. البته از اين به بعد هر تيم 
بزرگ اروپايي که با س��رمربي اش قطع همکاري کند، بدون شک نام زيدان 
مطرح خواهد شد. با اين حال زيزو در اين سال ها نشان داده که هرگز بعد از 
دريافت پيشنهادهاي بزرگ دستپاچه نمي شود و بهترين تصميم را مي گيرد. 

نفهميدم كيانوش به دنبال چيست
حس��ين توکلي، قهرمان س��ابق وزنه برداري جهان و سرمربي سابق 
تيم ملي در خصوص شرايط به وجود آمده براي کيانوش رستمي در 
بازي هاي آس��يايي جاکارتا گفت: »او خودش تصميم گرفت که اين 
کار را انجام دهد و خودش هم بايد پاسخگو باشد. من در اين خصوص 
بارها با او صحبت کردم، اما هيچ وقت نتوانستم درك کنم که کيانوش 
چه مي خواهد و به دنبال چه چيزي اس��ت. درست است که رشته ما، 
رشته اي انفرادي اس��ت، اما کار گروهي و کنار هم بودن باعث ايجاد 

انگيزه و انرژي مي شود.«

2 نقره براي وزنه برداري معلوالن ايران
در ادام��ه رقابت هاي وزنه برداري معلوالن آس��يا- اقيانوس��يه، ديروز 
وزنه برداران کشورمان صاحب دو مدال نقره شدند. روح اهلل رستمي در 
دس��ته 72 کيلوگرم با مهار وزنه 211 کيلويي مدال نقره را از آن خود 
کرد و پس از آن نادر مرادي هم در دسته ۸0 کيلوگرم با مهار وزنه 202 

کيلويي به عنوان نايب قهرماني دست يافت.
 

نگاهمان به رتبه سوم پاراآسيايي است
محمود خس��روي وفا، رئيس کميته ملي پارالمپيک در آستانه اعزام 
کاروان ورزش��ي ايران به بازي هاي پاراآسيايي جاکارتا گفت: »بدون 
هيچ مشکلي کاروان ايران راهي اين مسابقات مي شود. هدفگذاري ما 
حفظ جايگاه چهارمي دوره گذشته است. البته نيم نگاهي هم به رتبه 
سوم داريم. اميدواريم عالوه بر افزايش تعداد مدال ها به اين خواسته 
هم برسيم. کارواني کيفي را به بازي ها اعزام مي کنيم و به جز رشته 
بوچيا که يک رشته حمايتي است در ساير رشته ها اميد به کسب مدال 
داريم. کاروان پارالمپيک ايران با 210 ورزشکار )137 مرد و 73 زن(، 
10 مهر ماه راهي جاکارتا مي شود و از 14 تا 22 مهر  به رقابت با ساير 

تيم ها مي پردازد.«

كشتي فقط در حرف ورزش اول كشور است
      چهره کشتي گيران مدال آور جاکارتا مورد تقدير قرار گرفتند، 
اما نه از سوي وزارت ورزش يا کميته المپيک، بلکه از 
طرف فدراسيون کشتي و همين مسئله بار ديگر سر درددل کشتي گيران را باز کرد، 
طوري که پرويز هادي، دارنده مدال طالي کشتي آزاد بازي هاي آسيايي در حاشيه 
مراسم تقدير از مدال آوران بازي هاي آسيايي تأکيد کرد که کشتي تنها در حرف 
ورزش اول کشور است: »کشتي همواره پرافتخار بوده و ما هميشه سعي کرديم به 
عنوان س��رباز وظايف خود را به بهترين ش��کل انجام دهيم ت��ا در تمام ميادين 

بين المللي پرچم ايران را به اهت��زاز درآورديم و دل مردم 
عزيزمان را شاد کنيم. متأسفانه کش��تي فقط در حرف 
ورزش اول کشور است و در عمل ورزش آخر هم نيست. 
کش��تي با کمترين توجه��ات، مظلوم واقع مي ش��ود و 

مسئوالن آنطور که بايد از آن حمايت نمي کنند. 
البته بارها اين موضوع را مطرح کرديم، ولي 
گوش شنوايي وجود ندارد. کشتي گيران 
کش��ورهايي مانن��د روس��يه، ترکيه و 
آذربايجان با هواپيماي ش��خصي تردد 
مي کنند، به ديدار رئيس جمهورش��ان 
مي رون��د و دغدغه اي ب��راي حضور در 
اردوها و مس��ابقات ندارند، اما ما چند 
تورنمنت بين المللي را از دست داديم و 
با وج��ود عالقه زياد مردم به کش��تي، 
حمايت ها تنها شفاهي است و خادم به 
تنهايي بار مسئوليت کشتي را مي کشد. 

اگر او نبود، کشتي ما مرده بود.«

هشدارهايم جدي گرفته نمي شود! 
فدراسيون کشتي يک بار       بازتاب
ديگر قبل از خشک شدن 
عرق کش��تي گيران مزد زحمات آنه��ا را داد و در 
مراسمي به تقدير از مدال آوران جاکارتا پرداخت، 
اقدامي به موقع که نشان دهنده نگاه حرفه اي و 
اصولي خادم است. رئيسي که حتي در روزهايي که 
در فکر تقدير از مدال آوران بازي هاي آسيايي است 
هم از المپيک و ديگر امور غافل نيست و تأکيد دارد که المپيک 
ميداني نيست که کشتي گيرانش را در همان سال پيدا کند  و 
مدعيان بايد از س��ال هاي قبل از المپيک ارزيابي و شناسايي 
شوند و قابليت و شايستگي خود را براي حضور در المپيک نشان 

دهند. امروز اما مهم ترين دغدغ��ه خادم نامه اتحاديه جهاني 
کشتي در خصوص محروميت هاي در نظر گرفته شده براي 
حفظ کرامت انس��اني و خ��ودداري از هرگون��ه تبعيض بين 
ش��رکت کنندگان به خاطر اصليت، قوميت، مذهب، عقايد 
فلسفي،  سياسي و وضعيت خانوادگي است. مسئله اي که رئيس 
فدراسيون کشتي بارها به آن اشاره کرده است: »بارها مشکالت 
بين المللي کشتي را تذکر دادم، اما پاسخي دريافت نکردم. حاال 
قوانين جديد و محروميت هاي در نظر گرفته شده براي ما که در 
معرض اين موضوع بوديم و پرونده س��نگيني را در اين رابطه 
داريم، متفاوت از سايرين است و شرايط ايران را بسيار سخت 

خواهد کرد.« 

تمرينات تي��م ملي        بسکتبال
بس��کتبال ب��راي دو 
ديدار پيش رو در انتخابي جام جهاني از شنبه آغاز 
شده است، اما به گفته شاهين طبع ترکيب اين تيم 
براي انتخابي جام جهاني هنوز مش��خص نشده، 
چراکه وضعيت مصدومان تيم ملي همچنان در 
هال��ه اي از ابه��ام ق��رار دارد و برخي س��تاره ها 
نمي توانند ب��ه انتخاب��ي جام جهاني برس��ند و 
سرمربي تيم ملي به دنبال ترکيبي متفاوت است 
که بتواند با آن به بهترين نتايج ممکن دست يابد. 
تيم ملي بسکتبال ايران کار سختي براي پشت سر 
گذاش��تن بازي هاي انتخابي ج��ام جهاني دارد، 
خصوصاً که بايد با تيم ق��در فيليپين بازي کند، 

تيمي که از چند بازيکن امريکايي بهره مي برد، اما 
شاهين طبع نمي تواند به داشتن همه نفراتش در 
اي��ن بازي ه��ا امي��دور باش��د. ج��دا از صم��د 
نيکخواه بهرامي که بعد از بازي با فيليپين راهي 
امريکا مي ش��ود و در ديگر بازي ه��اي انتخابي 
نمي تواند تيم ملي را همراهي کند، وضعيت حامد 
حدادي و ارس��الن کاظمي هم به گفته سرمربي 

تيم ملي مشخص نيس��ت. حدادي در بازي هاي 
آسيايي هم با مصدوميت حاضر شده بود و اکنون 
نيز درگير مصدوميت کشاله ران است و نمي توان 
به درس��تي گفت که مي تواند ب��ه پنجره چهارم 
رقابت هاي انتخابي جام جهاني برسد يا نه، چراکه 
احتمال غيبت او در اين بازي ها خيلي بيش��تر از 
ش��انس بازي کردنش است. پارگي عضله کشاله 

ران حدادي طوري است که اين بازيکن تا دو هفته 
نياز به اس��تراحت مطلق دارد، ب��ه همين دليل 
مشخص نيست که به بازي پنج شنبه برابر فيليپين 
يا حتي ديدار با ژاپن مي رس��د يا نه. البته گفته 
مي شود پزشکان در تالش هستند تا شرايط حضور 
او روي نيمکت تيم ملي را مهيا کنند تا در صورت 
نياز براي دقايقي اندك هم که شده، بتواند به تيم 
کمک کند اما در هر صورت به گفته شاهين طبع، 
ترکيب اين تيم در بازي هاي انتخابي دستخوش 
تغييرات زي��ادي مي ش��ود: »در خصوص چند 
بازيکن به جمع بندي رس��يديم، اما در خصوص 
ترکيب کامل تيم نه. از فرصت يکي، دو روزه اي که 
داريم براي ارزيابي بهتر بازيکنان و مشخص شدن 
وضعيت آنها اس��تفاده مي کنيم. قطعاً تغييراتي 
خواهيم داشت. در هر صورت، بايد هرچه سريع تر 
خود را مهياي بازي با فيليپين و ژاپن کنيم که در 
اين بين فيليپين به دليل اس��تفاده از بازيکنان 

امريکايي حريفي سرسخت  است.«

انتخابي جام جهاني
 و چالش شاهين طبع


