
 پرون�ده هفت�ه 
دنيا حيدري
    گزارش

هفتم مي توانست 
امروز با برگزاري 
دو ديدار به پايان برسد، ديدارهايي که نتيجه 
آن مي توان�د صدرنش�ين را تغيي�ر دهد اگر 
پدي�ده نتوان�د تراکت�ور را مغل�وب کن�د و 
پرس�پوليس بتوان�د از اين فرص�ت بهترين 
اس�تفاده را ببرد، ام�ا ديدار مدعي�ان ليگ 
نمي تواند پاياني بر بازي هاي اين هفته باشد، 
چراکه زشتي هاي فوتبال جمعه باعث ناتمام 
ماندن بازي صنعت نفت برابر پيکان شد و يک 
ب�ازي نيمه تم�ام روي دس�ت لي�گ مان�د. 
شاگردان برانکو بعد از بردي شيرين برابر الدحيل 
قطر و راهيابي به نيمه نهايي ليگ قهرمانان آسيا 
بار ديگر به ليگ بازگشته اند تا مأموريت خود را در 
رقابت هاي س��طح اول فوتبال کشور ادامه دهند، 
رقابتي که يک بار ديگر مي تواند اين تيم را به صدر 
جدول بازگردان��د. البته به ش��رط لغزش حريف 
مشهدي که بعد از نخستين شکست خود در اين 
فصل برابر پرس��پوليس ديگر رنگ باخت به خود 
نديده و تم��ام بازي هايش را با پي��روزي به پايان 

برده است. 
کسب س��ه امتياز اين بازي روي کاغذ براي ياران 

برانکو نبايد سخت يا دردسرس��از باشد. اين تيم 
به تازگ��ي از نبردي مقتدرانه ب��ا نماينده متمول 
قطر بازگشته، آن هم با دس��ت پر، پس کنار زدن 
س��پيدرودي که با کس��ب تنها دو امتياز از شش 
هفته گذشته در قعر جدول بسر مي برد و در همين 
اندک زمان کوتاه س��ه، چهار مرتبه کادر فني اش 
دستخوش تغييرات ش��ده، چالش برانگيز است، 
وقتي پرس��پوليس در خانه از حريف شمالي خود 
پذيرايي مي کند.  نمي توان انگيزه هاي سپيدرود و 
امامي فر، سرمربي پرسپوليسي آن را ناديده گرفت، 
خصوصاً که اين تيم هفته گذشته بعد از هفته ها 
باخت موفق شد برابر نفتي هاي آبادان مساوي کند 
و بازي با پرسپوليس و گرفتن امتياز از مدافع عنوان 
قهرماني مي تواند تأثير بسزايي در روحيه و انگيزه 
اين تيم براي ادامه ليگ و فاصله گرفتن از قعر جدول 
داشته باشد. مس��ئله اي که برانکو نيز بر آن تأکيد 
دارد: »در وضعيت سختي هستيم. مثل مأموريت 
غيرممکن تام ک��روز. بعد از ب��رد الدحيل بايد به 
مصاف سپيدرودي برويم که بعد از بازگشت کريمي 
روحيه و انگيزه مضاعفي گرفته است. کاري نداريم 
آنها کجاي جدول هستند. مي دانيم که براي برد 
مي جنگند، اما ما هم در خواب پيروزي برابر الدحيل 
نيستيم. بايد محکم بازي کنيم و ببريم، حتي اگر 

همه بازيکنان را به همراه نداشته باشيم.«
امامي فر، سرمربي س��پيدرود نيز تأکيد مي کند 
تيمش کار سختي برابر پرسپوليس دارد. از طرفي 
معتقد اس��ت که اين ب��ازي محکي ج��دي براي 
شاگردانش است و حضور کريمي در کادر فني هم 
تأثير زيادي در نتيجه گيري اين تيم دارد، چراکه در 
اصل کريمي براي بقاي سپيدرود در ليگ است که 
بار ديگر به ترکيب کادر فني اضافه شده و اين هدف 
بايد از بازي با پرس��پوليس به طور جدي استارت 
بخورد. مسئله اي که باعث مي شود هواداران ساعت 

19:30 شاهد يک بازي زيبا از دو تيم باشند. 
   يک جايگاه و دو رقيب

برانکو اما عالوه بر سپيدرود، نيم نگاهي هم به بازي 
پديده دارد. پديده مشهد در حالي ساعت 19 امشب 
از تراکتورسازان پذيرايي مي کند که اين نخستين 
بازي سرخپوشان تبريزي بعد از جدايي توشاک از 
اين تيم است. مربي که موفق نشد بيش از 9 امتياز 
از شش هفته گذشته کسب کند، سرانجام تبريز 
را بي خبر ترک ک��رد. پديده ح��اال ميزبان تيمي 
بحران زده با ستاره هايي نامي است که مي تواند به 
راحتي صدرنشيني خود را برابر آن تثبيت کند، مگر 
آنکه شوک جدايي مربي ولزي کار دست صدرنشين 
بدهد و همه چيز را به سود پرسپوليس تمام کند. 

البته از مشکالت مالي پديده   که به قول يحيي ديگر 
لوث شده هم نبايد گذشت.

   شب تلخ آبادان
هفته هفتم در حالي امروز به پايان مي رسد که يک 
بازي ناتمام دارد. مصاف پيکان با نفتي ها در آبادان 
به دليل جو نامناسب ورزشگاه ناتمام ماند، ديداري 
که تا دقيقه 87 بازي 2 بر يک به سود مهمان بود، 
اما دو اشتباه محرز داوري در اعالم خطاي پنالتي 
که يکي در دقيقه 60 رخ داد و ديگري در دقيقه 84، 
عصبانيت هواداران و هجوم آنها به زمين بازي را به 
دنبال داشت و اگرچه بازي را دقايقي متوقف کرد، اما 
بار ديگر از سر گرفته شد. با وجود اين، ضربه قطعه اي 
سيمان به صورت کمک داور بازي، باعث نيمه کاره 
ماندن بازي ش��د. اتفاقات ناخوشايندي که چهره 
زشت فوتبال را به رخ کش��يد. اگرچه حسن زاده، 
رئيس کميته انضباطي معتقد است نفت مسئول 
اتفاقات است و مي گويد که با متخلفان برخوردي 
جدي خواهد کرد، اما باش��گاه صنعت نفت آبادان 
بر اين باور است که تيم داوري مسئول اصلي ايجاد 
بحران روي س��کوها بود و طالقاني، رئيس هيئت 
فوتبال خوزستان هم عنوان مي  کند که نظير اين 
اتفاقات در تهران، شمال و تبريز هم رخ مي دهد و 

مختص به خوزستان نيست. 
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 فوتبال همچنان در حال و هواي روسيه
شکست نوجوانان ايران مقابل اندونزي هشدار جدي اي براي فوتبال ايران بود، 
به ويژه براي فدراسيوني که تمام فکر و ذکرش حاال بازنشستگي رئيس اش 
و تمديد قرارداد با کارلوس کرش است. با اينکه چند ماه از پايان جام جهاني 
مي گذرد، اما به نظر مي رسد در فدراسيون فوتبال هنوز آقايان خاطرات سفر 

به روسيه را مرور مي کنند و قصد ندارند فکري به حال فوتبال ملي کنند. 
موفقيت در ورزش يک شبه به دست نمي آيد. تمام کشورهايي که در اين 
عرصه موفق بوده و هستند، برنامه ريزي هاي بلندمدت را در دستور کار قرار 
داده اند، اهميت ويژه به تيم هاي پايه مي دهند و مسئوالنشان نيز نگاه ويژه اي 
به ورزش دارند. فوتبال سال هاس��ت که کاماًل حرفه اي شده، ولي مديران 
فوتبالي در کشورمان اهميتي به اين موضوع نمي دهند و تمام تالش خود 
را مي کنند تا با شيوه گذشته کارشان را پيش ببرند و اين در حالي است که 

شرايط فوتبالمان هر روز وخيم تر از قبل مي شود. 
نوجوانان به مالزي رفتند تا بلکه در قاره کهن خودنمايي کنند. با اينکه   چند 
سالي است تيم ملي بزرگساالنمان صدرنشين آسياست، اما تيم هاي پايه 
فوتبال توانايي تکرار موفقيت تيم کرش را ندارند. باخت در اولين بازي، آن 
هم مقابل اندونزي با اينکه براي فوتبال کشورمان شکستي بزرگ محسوب 
مي شود، اما بايد پذيرفت که با اين بي برنامگي، سوءمديريت، تبعيض و هرج 
و مرج نمي توان انتظاري بيش از اين را داشت. سال هاست که رده هاي سني 
به امان خدا رها شده اند و هرازچندگاهي آقايان با نزديک شدن به شروع 
يک رقابت مهم ياد نوجوانان، جوانان و اميدها مي افتند به اين اميد که با 
اين حربه ها در مصاف با تيم هاي بابرنامه آسيا قدعلم کنند، غافل از اينکه 
هيچ موفقيتي به سادگي و با چند جلسه تمرين و چند مصاحبه با رسانه ها 
به دست نمي آيد.  حذف تيم اميد از بازي هاي آسيايي بدون آنکه حتي به 
مراحل پاياني نزديک شود، نمونه ديگري از بي برنامگي هاي فدراسيون 
فوتبال است. اميدها با کرانچار در شرايطي باز هم در کسب مدال بازي هاي 
آسيايي ناکام ماندند که به نسبت ساير رده هاي پايه تدارکات بهتري در 
اختيار داشتند. قطعاً فرصت هايي که در اين س��ال ها از دست رفته را به 
سادگي نمي توان جبران کرد. ضمن اينکه ساير تيم ها در روزهايي که ما 
درگير مشکالت خود بوديم، سرمايه گذاري کردند و اينکه االن به سادگي 

از تيم ما عبور مي کنند، تعجبي ندارد. 
تمامي اين اتفاقات در فدراسيوني رخ داده که رئيس آن با مشکل بازنشستگي 
روبه رو شده، وقت زيادي را روي گرفتن ارز دولتي گذاشته و هنوز هم معلوم 
نيست که س��رمربي پرتغالي با تيم ملي قرارداد بس��ته يا نه. درست است 
که رسيدگي به اين موضوعات وظيفه فدراسيون فوتبال است، اما همين 
فدراسيون مس��ئوليت تيم هاي پايه را نيز برعهده دارد و تا زماني که بحث 
استعداديابي، سرمايه گذاري در رده هاي سني و تزريق نيروهاي جوان جدي 
گرفته نشود، نمي توان انتظار داش��ت تيم ملي قدرتمندي داشته باشيم. 
نتيجه سوءمديريت ها در تيم کرش به وضوح ديده مي شود؛ کرش تأکيد 
زيادي بر استفاده از دورگه هايي که در ساير کشورها به شکل حرفه اي رشد 

کرده اند، دارد. 
فوتبال ايران تاکنون لطمات زيادي از بي برنامگ��ي آقايان خورده و به نظر 
نمي رسد در آينده نيز تغييري در رويه مديريت اين رشته ايجاد شود. تعريف 
و تمجيدهاي تکراري از عملکرد تيم ملي در جام جهاني همچنان در دستور 
کار قرار دارد، در حالي که قدرت هاي فوتبال آسيا برخالف ما به دوره هاي آتي 
اين رقابت ها فکر مي کنند و اينکه چطور مي توانند از تمام فرصت هايشان به 

بهترين شکل ممکن بهره ببرند. 

شيوا نوروزي

خيز پرسپوليس براي بازگشت به صدر
رقابت غيرمستقيم يحيي و برانکو

شکست مقابل بلغارها  در مرحله دوم قهرماني جهان
 دريافت و سرويس بالي جان تيم کوالکوويچ شد

تيم ملي واليبال کشورمان در آغاز مرحله دوم رقابت هاي قهرماني 
جهان در ش�بي که ش�اگردان کوالکوويچ در دريافت و سرويس 
عملک�رد ضعيفي داش�تند، مقابل بلغارس�تان شکس�ت خورد. 
مرحله دوم گروهي مسابقات واليبال قهرماني جهان در حالي جمعه شب 
به صورت همزمان در ايتاليا و بلغارستان آغاز شد که تيم کشورمان در اين 
مرحله با تيم هاي امريکا، کانادا و بلغارستان همگروه شده است. شاگردان 
کوالکوويچ در حالي در اولين رقابت خود در دور دوم مرحله گروهي برابر 
بلغارهاي ميزبان در صوفيه به ميدان رفتند که در مرحله اول توانسته بودند 

اين تيم را در وارنا شکست دهند. 
    شانس صعود کمرنگ شد

با وجود پيش بيني دست باالتر  تيم کشورمان مقابل بلغارها در بازي جمعه 
شب، اما شاگردان کوالکوويچ يکي از ضعيف ترين نمايش هايشان را مقابل 
بلغارستان ارائه دادند و در نهايت در س��ه ست پياپي و با نتايج 25 بر 19، 
28 بر 26 و 26 بر 24 نتيجه را واگذار کردند تا دور دوم مرحله گروهي را 
برخالف دور اول، نااميدکننده آغاز کنند. تيم کشورمان با اين شکست در 
شب اول مرحله دوم قهرماني جهان، کار سختي براي صعود به جمع شش 
تيم پاياني رقابت ها خواهد داشت.در ديگر ديدار اين گروه نيز امريکا موفق 
شد در ادامه پيروز ي هايش اين بار کانادا را از لب تيغ بگذراند و با نتيجه 3 
بر يک از سد شاگردان آنتيگا بگذرد تا با شش برد و 16 امتياز مقتدرانه در 

صدر گروه  G بايستد. 
   بلغارها خوش شانس بودند!

ايگور کوالکوويچ شکست 3 بر صفر شاگردانش مقابل بلغارستان در مرحله 
دوم مسابقات قهرماني جهان را به دليل برتري بلغارها در خط سرويس 
عنوان کرد: »قبل از هر چيزي به تيم ملي بلغارستان تبريک مي گويم. آنها 
از ابتداي بازي سرويس هاي بسيار خوب با خطاي بسيار کمي زدند و اين 
سرويس هاي قدرتمند در تمام طول بازي ادامه داشت. آنها با همين حربه، 
مشکالت زيادي براي ما در طراحي حمالت ايجاد کردند.« البته وي معتقد 
است که تيمش مي توانست پيروز باشد، اما بلغارها شجاع تر بودند: »ما در 
ست هاي دوم و سوم شانس پيروز شدن داشتيم، ولي بلغارستان بهتر از ما 
بازي کرد و در بعضي لحظات بازي، شجاع و بعضي لحظات هم خوش شانس 
بود.« کوالکوويچ با وجود اين شکست نااميد نيست و مي گويد اميد به صعود 

را از دست نداده است: »ما به اينجا آمديم تا در همه بازي ها بجنگيم.«
    نگذاشتيم معروف جادو کند

 سرمربي بلغارستان اعتراف مي کند که تصور چنين بردي را مقابل ايران 
نداشته است. پالمن کنستانتينوف مي گويد: »انتظار پيروزي داشتم، 
ولي فکر نمي کردم 3 بر صفر برنده ش��ويم. ما در مسابقه نخست در 
مرحله گروهی مقابل ايران طوري بازي کرديم که هرگز در شرايط 
معمولي نمي توانس��تيم اينقدر پراشتباه باش��يم. ما 22 اشتباه در 
سرويس و 11 خطا در حمله داشتيم که خيلي زياد بود.« او نيز مانند 
کوالکوويچ پيروزي مقابل ايران را سرويس هاي خوب شاگردانش 
مي داند: »خطاي سرويس بسيار کمي داشتيم که کليد برتري ما بود. 

« کنستانتينوف نقطه ضعف تيم ملي ايران را دريافت عنوان مي کند: 
»بدون شک دريافت، نقطه ضعف اصلي ايران بود. وقتي تيم ايران در دريافت 
خوب عمل نکرد، به دنبال آن نتوانست از نيروي فوق العاده اي مثل سعيد 
معروف نيز استفاده کند. من او را خيلي دوست دارم و معتقدم که يکي از 
نوابغ دنياي واليبال است، اما وقتي او مجبور مي شود براي پاس دادن به خارج 

منطقه يک سوم بيايد، نمي تواند از قدرت جادويي اش استفاده کند.«

 سعيد احمدیان

ورزش تا 2 ماه ديگر خالی از بازنشسته می شود
يکي از مهم ترين مسائل اين روزهاي ورزش کشور بحث اجراي قانون منع 
به کارگيري بازنشستگان اس��ت. اجراي اين قانون يعني اينکه تعدادي از 
رؤساي فدراسيون هاي ورزشي بايد با پست هاي خود خداحافظي کنند. حاال 
و پس از پشت سر گذاشتن چندين روز از ابالغ اين قانون، محمد داورزني 
معاون ورزش آنها را 12 نفر اعالم مي کند. داورزني مي گويد: »دو ماه فرصت 
داريم براي اين 12 نفر جايگزين انتخاب کنيم، اما وزارت در تالش است که 
اين تغييرات در کمترين زمان ممکن انجام ش��ود تا به برنامه آماده سازي 
رشته ها براي المپيک يا مسابقات جهاني لطمه نخورد. اين اتفاق طي يک، 
دو هفته آينده براي 12 فدراسيوني که رؤساي بازنشسته دارند، رخ مي دهد. 
براي اين فدراسيون ها سرپرست تعيين مي کنيم تا روند برگزاري مجمع ها 
به سرعت انجام شود.« معاون وزير ورزش با اشاره به مديران بازنشسته اي که 
شرايط ادامه کار در فدراسيون ها را دارند، عنوان مي کند: »ما مجري قانون 
هس��تيم، در خصوص بحث ايثارگري و جانبازي فقط بنياد جانبازان بايد 
وضعيت را بررسي کند. آنچه مشخص است اينکه اگر مسئولي سه بندي را 
که اعالم شده دارا باشد، مي تواند به کار خود ادامه دهد؛ يعني اينکه يا بيش از 
50 درصد جانبازي داشته باشد يا سه سال اسارت و اينکه فرزند شهيد باشد.« 
داورزني درباره حاکميت قوانين بين المللي بر فدراسيون ها و احتمال ايجاد 
مشکل براي ورزش کشور در اين خصوص هم مي گويد: »بخشي از قوانين 
حاکم بر فدراسيون ها قوانين داخلي است. اينجا بحث دولت نيست. زماني 
که قانوني مصوب  شود، همه بايد آن را اجرا کنند و اينکه شکل بين المللي آن 

چگونه رعايت شود با تدبير فدراسيون ها حل شدني است.«

اداي احترام فوتبال 
به شهداي حمالت تروريستي اهواز 

 هفته هفتم ليگ برتر به گراميداش��ت هفته دفاع  مقدس اختصاص 
دارد و قرار اس��ت از ش��ماري از فرماندهان و رزمندگان هشت سال 
دفاع مق��دس قبل از بازي پرس��پوليس و س��پيدرود در ورزش��گاه 
آزادي تجلي��ل ش��ود. همچنين با توج��ه به اينکه  تروريس��ت هاي 
کوردل تکفي��ري حمالت��ی را در اهواز انج��ام دادند و  ش��ماري از 
هموطنانمان را به ش��هادت رس��اندند،  به احترام شهداي اين حمله 
تروريس��تي مس��ابقات باقيمانده هفته هفتم با قرائ��ت فاتحه و  يک 
دقيقه سکوت آغاز مي شود.  باشگاه هاي استقالل و فوالد خوزستان 
نيز با خانواده هاي ش��هدا اب��راز همدردي کردن��د. اهالي ورزش نيز 
همچون س��اير آحاد جامعه ضمن محکوم کردن حمله تروريس��تي 
همدردي خود را با مردم خوزستان اعالم کردند. مهدي مهدوي کيا 
در صفحه شخصي اش نوشت: »حمله به انسان هاي بي دفاع و بي گناه 
در همه جاي دنيا محکوم است. ننگ بر کساني که اين پديده کثيف 

را دنبال و حمايت مي کنند. تس��ليت به هموطنان داغديده.«

براي طالي المپيك مقدمه چيني مي کنم
سريع ترين مرد عمودي جهان اس��ت و اين را طي 
يکي، دو سال گذشته بارها ثابت کرده است. بازي هاي 
آسيايي جاکارتا عرصه درخشش و ديده شدن رضا 
عليپور بود، هرچند که آنجا هم هنرنمايي او را نديديم، اما رنگ مدالش اينقدر درخشان 
بود که چشم همه را خيره کرد. عليپور بالفاصله بعد از طالي جاکارتا، طالي ارزشمند 
مسابقات قهرماني جهان را هم تصاحب کرد تا شايستگي هاي خود را بيشتر از قبل 
نش��ان دهد. البته خودش مي گويد، مي توانس��ت رکورد 
بزند اما چون قدرت ريس��ک پايين بوده، تنها به کسب 
مدال اکتفا کرده اس��ت.  يکي از ن��کات جالب توجه در 
خصوص عليپور اين اس��ت که او ب��دون مربي تمرين 
مي کند، آن هم در شرايطي که ورزش دنيا به اين قبيل 
ورزش��کاران بها مي دهد، آنها را مي بيند و براي 
موفقيت شان برنامه ريزي مي کند، اما اينجا 
سريع ترين مرد عمودي جهان تنهاست، 
اينقدر تنها که خودش برنامه مي ريزد و 
اجرا مي کند و اين يعني نقص. عليپور 
مي گويد اگر يک مربي حرفه اي داشته 
باشد، مي تواند رکوردهاي بهتري به 
ثبت برس��اند و حتي نگاهش به کسب 
 مدال طالي ارزش��مند المپيک هم باشد.
 او عن��وان مي کن��د: »همه اي��ن موفقيت ها 
مقدمه اي براي رس��يدن به س��کوي قهرماني 
المپيک است و رسيدن به اين هدف کار آساني 
نيست. به همين خاطر انتظار حمايت بيشتر 
دارم تا بتوانم طالي المپيک را براي کشورم 

به ارمغان بياورم.«

نمي دانم چه باليي سر کشتي مي آيد
گوي��ا پاياني بر مش��کالت       حاشيه
کش��تي نيس��ت، چراک��ه 
مسئوالن، پيشکسوتان و دست اندرکاران اين رشته هرچه 
بيشتر از معضالت مي گويند گره کار کورتر از قبل مي شود. 
بهرام مشتاقي، عضو ش��وراي فني کشتي فرنگي با انتقاد 
صريح از لغو برنامه هاي فدراسيون کشتي براي باال بردن 
سطح فني کشتي گيران از پروازهاي اختصاصي براي برخي 
رشته ها و توجه بيش از حد مسئوالن رده اول ورزش کشور 
به يک رشته خاص گاليه کرده است. او مي گويد: »نمي دانم 
چه باليي قرار است سر کش��تي بيايد. همه حريفان ما در 
تورنمنت هاي بين المللي محک مي خورند، اما تيم ما بدون 
تدارکات الزم در جهاني کشتي مي گيرد، در حالي که همه 
از ما انتظار کسب مدال طال و موفقيت دارند. اين وضعيت 

واقعاً اسفبار است.« مشتاقي در ادامه عنوان مي کند: »اگر 
آقايان نيم نگاهي هم به کشتي داشتند، ما گرفتار اين همه 
مشکل نبوديم. کش��تي در همين بازي هاي آسيايي که 
گذشت يک چهارم مدال هاي کاروان ورزشي کشور را به 
دست آورد، اما گويا قرار نيست نگاه ها به اين رشته تغيير 
کند و اين در حالي است که برخي ديگر از رشته ها بدون 
کوچک ترين مشکل برنامه هاي خود را جرا مي کنند و از 
حمايت مسئوالن نيز برخوردار هستند.« مشتاقي با تأکيد 
بر حضور کشتي گيران در مس��ابقات مهم بين المللي هم 
خاطرنشان مي کند: »غيبت ما در اين مسابقات هزينه هاي 
بيشتري دارد،  چراکه مجبوريم مس��ابقات درون اردويي 
برگزار کنيم که در اين مسابقات کشتي گيران محک جدي 

نمي خورند.«

 حامد قهرماني
     چهره

بازگشت غريبانه قهرمانان جهان به وطن!
مسئوالن ارشد ورزش با بي محلي به فرنگي کاران جوان ايران، مزد قهرماني 
دوباره آنها در جهان را دادند!  تيم ملي کشتي فرنگي جوانان که  با درخشش 
در آوردگاه جهاني و با پشت سر گذاشتن حريفان قدرتمند براي دومين 
دوره متوالي از مقام قهرماني خود دفاع کرد،   در حالی به کشور بازگشت که 
هيچ کدام از مقامات وزارت ورزش و کميته ملی المپيک به استقبال آنها 
نرفتند تا سريال بي توجهي  هاي سؤال برانگيز مسئوالن به کشتي تمامي  

نداشته باشد.

فریدون حسن


