استقالل هوادار  20سالهاش را فراموش نكند

شكست استقالل مقابل تراكتورس��ازي هوادار اين تيم را تامرز سكته
مغزي پيش برد« .س��جاد بيژن» طرفدار دوآتش��ه آبيها بعد از س��ه
سال و نيم همچنان در بستر بيماري به س��ر ميبرد و كسي سراغي از
او نميگيرد .اين نوجوان  20ساله اهل س��رفارياب از توابع شهرستان
چرام در استان كهگيلويه و بويراحمد است .خاور پاليزان ،مادر سجاد
در خصوص وضعيت پس��رش به ايس��نا گفت :پدرش بيسواد است و
توان مالي خوبي نيز ندارد .س��جاد در حال تماش��اي بازي استقالل و
تراكتورس��ازي بود كه در دقيقه آخر كه اس��تقالل گل سوم را خورد
سكته مغزي كرد و به كما رفت تا اينكه به بيمارستان انتقالش داديم.
بعد از احيا فلج ش��د و تكلمش را از دست داد .پزشكان گفتند اگر پول
داريد ميشود درمانش كرد ،اما ما كه خانواده فقير و بيپولي هستيم
و بعد از حدود س��ه س��ال در خان��ه از او نگهداري ميكني��م .فرزندم
طرفدار استقالل بود و بيش��تر از فرهاد مجيدي
خوشش ميآمد و عكس��ش را هم باالي سرش
زده .از مسئوالن و خيران بخصوص باشگاه
اس��تقالل و فرهاد مجيدي انتظار دارم
هرچه از دستشان برميآيد براي درمان
سجاد انجام دهند.
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چـهـرهها /شيوا نوروزي

لباسهاي آل اشپورت  10سانتي متر آب رفته

آندرانيك تيموريان هم به صف منتقدان لباسهاي بيكيفيت آل اش��پورت پيوس��ت .پس از آنكه
انتقادهاي زيادي از سوي ملي پوش��ان ايران در خصوص لباسهاي تيم ملي شد ،مدير آل اشپورت
شاگردان كرش را به چاپلوسي متهم كرد .اما آندو نيز ادعاي همتيميهايش را تأييد ميكند :بازيكنان
ايران به عنوان نماينده  75ميليون ايراني ،لباس��ي بر تن داشته باشند كه شأن و
شخصيت نام ايران حفظ شود .وقتي ميخواهم براي تيم ملي بازي كنم ،يعني
بايد اجازه  75ميليون ايراني را داشته باشم و درست نيست كه پيراهني را برتن
كنم كه از كيفيت خوبي برخوردار نيست .واقعاً خنده دار است .ميخواهم
بدانم چه كسي در دنياي فوتبال اص ً
ال اين شركت را ميشناسد .ما براي
چند سال از لباسهاي «پوما» اس��تفاده ميكرديم ،اما هيچ اعتراضي
مطرح نميشد .اما لباسهاي «آل اش��پورت» آنقدر بيكيفيت است
كه پيراهنهاي هر كداممان در اردوي آفريقاي جنوبي  10سانتيمتر
آب رفت .اين حرفهاي ما كجايش خودشيريني است؟ آقاي جعفري!
اص ً
ال چه كسي شما را ميشناسد.

با ورزش بانوان مهربانانهتر برخورد ميكنيم

هدف حفظ جايگاه قبلي است
تش��كيالت جديد كميته ملي المپيك همه تالششان حضور قدرتمند
و مؤثري در رويدادهاي پيش رو اس��ت .كميته المپيك به عنوان متولي
رويدادهاي آس��يايي و المپيك موظف اس��ت مديريت كالن را بر عهده
بگيرد ،هرچند بحثهاي فني و اجرايي بر عهده فدراسيونها است .امسال
بازيهاي المپيك نوجوانان در نانجينگ ( 25مرداد تا 6شهريور) ،بازيهاي
آسيايي ( 28ش��هريور تا  12مهر) و بازيهاي آسيايي ساحلي در پوكت
انجام خواهد شد .به همين دليل برنامهاي را در حداقل زمان در سه مرحله
تقسيمبندي كرديم .در مرحله نخست بايد تدوين برنامه ميكرديم كه با
همكاري فدراسيونها انجام شد ،مرحله دوم اجراي برنامه تدوين شده بود
و بخش سوم هم مربوط به ارزيابي است.
طي دو ماه با همه روس��اي فدراس��يون و اعضاي كادر فني رشتههاي
احتمالي براي اعزام جلسه گذاشتيم و برنامهها تدوين و نشستهايي هم
در مركز تيمهاي ملي برگزار ش��د .پس از آن كميته تخصصي مشترك
ميان كميته و وزارت براي تصميمگيري در رشتههاي اعزامي و ظرفيت
حضور ورزشكاران تشكيل ش��د .نگاه اصلي اين است كه كاروان اعزامي
كيفي باشد ،اما اين دليل نميشود كه از كنار برخي رشتهها ساده عبور
كنيم .از طرفي بنا داريم در بخش بانوان مهربانانهتر برخورد كنيم .چون
احساس ميكنيم كه اگر توجه بيشتر شود در آينده شاهد موفقيتهاي
بيش��تري در بخش بانوان خواهيم ب��ود .در ماجراي اعزام رش��تهها به
بازيهاي آس��يايي هيئت اجرايي تصميم دارد مرحله به مرحله درباره
قطعي شدن اعزامها تصميمگيري كند و اگر نام برخي از رشتهها در فاز
اول اعالم شده ،به اين معنا نيست كه ساير رشتهها به بازيها نميروند.
وضعيت ساير رشتهها در دست بررسي است و بعد از نشست با مسئوالن
وزارت ورزش و فدراس��يونها ،در موردش��ان تصميمگيري ميكنيم.
وضعيت حضور  18رشته در بازيها مشخص شده و 2هزار روز نفر اردو
برايشان پيشبيني شده كه  734نفر در اين رش��تهها در اردو هستند.
برخي از رشتهها قبل از آغاز س��ال اردوهايشان را ش��روع كردهاند ،اما
اردوهاي اينچئون رس��ماً از پنجم فروردين استارت خورده است288 .
ورزشكار(  223پسر و  65دختر) در اين رشتهها به بازيها اعزام ميشوند
و  520نفر پيشبيني ش��ده كه ب��ه اردوهاي برونم��رزي و ديدارهاي
تداركاتي خارجي اعزام شوند .البته  45روز ديگر ارزيابي تقريبي خواهيم
داشت و گزارشي از وضعيت كاروان ميدهيم .البته در حين اعزام و پس از
اعزام نيز ارزيابي خواهيم داشت .اكنون حرفي نميزنيم كه باعث تضعيف
شود يا برعكس حقي ايجاد كند كه كار رشتههاي ورزشي سخت شود .اما
آنچه مهم است ،طبق ارزيابي خود فدراسيونها نبايد تعداد طالها كمتر
از قبل باشد و هدف حفظ جايگاه قبلي است.

اعتبار كم دليل اعزام كيفي است
وظيفه ما و وزارت ورزش اين اس��ت كه دغدغهها را به حداقل برسانيم تا
نگرانيها به ورزشكاران و كادر فني منتقل نشود .فدراسيونها در جريان
تأمين منابع مالي هس��تند .از طرفي اعتبارات پاراآس��يايي هم در بين
اعتبارات ما قرار گرفته اس��ت .ما نياز به  150ميليارد تومان داشتيم ،اما
اعتبارمان  48ميليارد براي سال  93است .قطعاً كمبود مالي داريم كه بايد
مديريت شود .يكي از داليل اعزام كاروان كيفي كمبود اعتبارات است كه
وزارت ورزش قول كمك داده اس��ت .قرار است توسط برنامههاي تدوين
شده ،تفاهمي ميان كميته ،وزارت ورزش و فدراسيونها تنظيم شود تا
اقدامات هر يك به تفكيك مشخص و مديريت شود و در يك راستا پيش
برويم .به معاون رئيسجمهور هم گفتيم اگر شهريور به ما پول بدهند ،شايد
ديگر دردي را دوا نكند .آنها هم قول دادند  70درصد تخصيص امسال در
سه ماهه اول و به موقع تزريق شود .در خصوص جذب اسپانسر براي كاروان
هم گروهي از طرف هيئت اجرايي مأمور شدند و پيشبيني كرديم كه در
حداقل زمان اسپانسرهايي پيدا كنيم تا بخشي از كار را مرتفع كنند.
وظيفه برگزاري انتخابات به عهده وزارت است
انتخابات كميت��ه با  14ماه تأخير برگزار ش��د كه اگر ب��ه موقع بود 14
ماه جلو بوديم .متأس��فانه برخي از رش��تهها هنوز با سرپرس��ت اداره
ميشوند و سرپرستان فدراسيونها در جلسات با ما ميگويند كه موقتي
هستند! وقتي وضعيت رئيس مشخص باشد بهتر ميتوان كار كرد .مثل
فدراسيونهاي قايقراني ،بوكس و تيراندازي كه در بازيهاي دوره گذشته
رئيس داشتند و مدالآور بودند .به همين دليل از وزير خواهش كرديم كه
انتخابات را زودتر برگزار كند.
توقع مردم فشاري نميآورد!
مردم انتظار حداقل عنوان چهارمي در اينچئون يا رتبه بهتري از كاروان را
دارند ،اما اين فشاري روي ما نميآورد ،چراكه امروز به ورزش نيامدهايم كه
نگران باشيم .شايد از نظر مردم توقعاتي باشد ،اما رسانهها ميتوانند دغدغهها
و مشكالت گذش��ته را انتقال داده و توقعات را كم كنند .ما بايد صادقانه با
مردم حرف بزنيم .وقتي وضعيت كادر هر رشتهاي مشخص شد ،يك نشست
اختصاصي براي هر رشته با رسانهها بگذاريم تا وضعيت خودشان را تشريح
كنند كه بتوان عملكردشان را ارزيابي كرد و در جريان نتايجشان قرار گرفت.

براي هر توپي ميجنگيم

رقابتهاي واليبال قهرماني باشگاههاي جهان از ديروز در بلوهوريزنته برزيل آغاز شده است و تيم
متين ورامين نيز بامداد فردا اولين ديدارش را در اين مسابقات انجام ميدهد .نماينده كشورمان در
اين دوره با تيمهاي ساداكروزيرو (برزيل) ،گواينبو (پورتوريكو) و بلگوري (روسيه)
در گروه اول همگروه است .اين در حالي است كه سرمربي ورامينيها معتقد
است بازيهاي سختي در انتظار ش��اگردانش است .دنيله بانيولي در نشست
خبري گفت :تيم ما نسبت به تيمي كه قهرمان آسيا شده ،تفاوت فراواني كرده
است .اكنون ما بازيكناني از تيم ملي دوم ايران و برخي از بازيكنان خودمان
را در اختيار داريم .با توجه به اين مسئله بايد منتظر باشيم تا ببينيم چه
نتايجي ميگيريم ،زيرا در گروه بسيار سختي قرار گرفتهايم .به هر حال
ما تيمي هستيم كه از ابتدا تا انتهاي مسابقه براي هر توپي ميجنگيم.
اين يكي از بهترين ويژگيهاي ما است و ميخواهيم اينجا در برزيل نيز
همين كار را انجام دهيم .متين ورامين در اولين بازي خوداز ساعت
 3:30بامداد فردا به مصاف تيم سادا كروزيروي برزيل ميرود.

نگاهي به آخرين وضعيت تيم ملي فوتبال در فاصله  36روز تا جام جهاني

هاشمي :بايد با مردم صادق باشيم

كيومرثهاشميرئيسكميتهمليالمپيكبعدازچندماه،درنشستي
خبري رودرروي خبرنگاران در خصوص كميته ملي المپيك ،بودجه
كاروان ،اسپانسر ،برگزاري انتخابات فدراسيونها؛ بازيهاي المپيك
نوجوانان ،بازيهاي آسيايي و . . .صحبت كرد.
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گزارش

هم اميدوارهم نگران!

سعيد احمديان

شمارش معكوس براي جام جهاني فوتبال شروع
شده و در خيلي از كش��ورها تب اين رقابتها باال
گرفته اس��ت .ايران هم يكي از  32تيم حاضر در
برزيل است كه در اولين مسابقهاش  26خرداد بايد
روبهروي نيجريه قرار بگيرد .اردوها و تمرينات تيم
ملي هم براي كسب نتايج قابل قبول در جام جهاني
از فروردين شروع شده اس��ت و اردوي آفريقاي
جنوبي اولين مرحله تدارك جدي شاگردان كرش
براي جام جهان��ي بود؛ اردويي كه حاش��يههاي
زيادي داشت و بيشتر از آنكه به متن آن پرداخته
شود ،مسائل فرعي و حاشيهاي اين اردو توي چشم
بود .حاال هم با بازگشت تيم ملي به ايران قرار است
از پنج ش��نبه دور جديد تمرينات در تهران آغاز
شود و هفتهآينده هم ملي پوشان براي برگزاري
اردو به اتريش بروند ،دومين مرحله از برنامههاي
آمادهس��ازياي كه كرش براي تيم ملي در نظر
گرفته است .با اتفاقاتي كه در اردوي آفريقاي تيم
ملي افتاد كرش گفته اس��ت اميدوار است كه در
اتريش ،او بتواند در يك اردوي آرام و بيدردس��ر
تيم ملي را آماده كند .او يكشنبه هم تأكيد كرد
كه تيم ملي حق دارد در يك فضاي آرام براي رفتن
به برزيل آماده ش��ود .با اين وجود بررسي آخرين
شرايط تيم ملي و اتفاقاتي كه در هفتههاي گذشته
براي اين تيم افتاده چندان اميدواركننده نيست و
به نظر ميرسد فدراسيون نتوانسته آن فضاي آرام

و بيدغدغهاي را كه كرش مد نظرش بود مهيا كند.
البته عالوه بر بيمها ،نميتوان از كنار درخش��ش
برخي لژيونرهاي ايراني در فوتبال اروپا و آس��يا
گذشت كه سبب شده تا اندكي از اخمهاي كرش
باز شود و در فضايي كه خبرهاي نااميدكنندهاي
اطراف او را گرفته كمي هم اميدوار باشد.
اردوي اتريش دومين برنام��ه تيم ملي فوتبال تا
زمان آغاز جام جهاني است .مليپوشان قرار است
پس از چند روز تمرين در تهران 22 ،ارديبهشت
به اتريش بروند تا اردوي اروپاييشان را بر پا كنند.
يكي از دغدغهه��اي اصلي كرش ب��راي اردوي
پيش رو در اختيار داش��تن تمام��ي بازيكنانش
اس��ت .بر خالف اردوي آفريقا كه فقط بازيكنان
داخل��ي و لژيونره��اي ايراني ش��اغل در فوتبال
آس��يا به آن دعوت شدند ،قرار اس��ت كرش در
اين اردو از تركيب نهايي تيم ملي براي ش��ركت
در جام جهاني رونمايي كند .با اين حال او هنوز
نميداند كه ميتواند تمامي مليپوشان را در اين
اردو در اختيار داشته باش��د يا نه .رفتن يك تيم
ناقص به اردوي آفريقا كابوس��ي است كه كرش
اميدوار است براي اتريش تكرار نشود .البته براي
اي��ن اردو ديگر خبري از ليگ قهرمانان نيس��ت
كه باش��گاههاي داخلي بازيكن ندهند ،بلكه اين
بار كرش و فدراس��يون بايد با تيمهاي آسيايي و

فوتبال

وحيد صابري

اروپايي سرشاخ شوند تا بتوانند بعضي از لژيونرها
را كه هنوز رقابتهاي تيمهاي باشگاهي شان به
پايان نرسيده در اختيار داشته باشند.
اش��كان دژاگه ،رضا قوچان نژاد ،دنيل داوري با
توجه به پايان ليگهاي انگليس و آلمان مشكلي
براي همراهي تيم مل��ي در اردوي اتريش ندارند
و كرش ميتواند روي آنها حس��اب كند .عليرضا
جهانبخش هم پس از بازيه��اي پلي آف ليگ
هلن��د در اردوي اتريش حاضر اس��ت .برخالف
اين چهار ملي پوش ،مس��عود ش��جاعي يكي از
لژيونرهايي است كه شايد نتواند در اردوي اتريش
حضور داشته باشد .رقابتهاي دسته دوم اسپانيا
تا اوايل خرداد ادامه دارد و بعيد به نظر ميرس��د
با توجه ب��ه اينكه ش��جاعي از مهرههاي كليدي
واالدوليد است اين باشگاه به ملي پوش ايرانياش
اجازه همراهي تيم ملي را بدهد.
جواد نكونام هم يكي ديگر از بازيكناني است كه
هنوز وضعيت��ش براي اردوي اتريش مش��خص
نيس��ت .باش��گاه الكويت به رغم ت�لاش فراوان
فدراسيون به نكو اجازه همراهي در اردوي آفريقا
را ن��داد .با توجه ب��ه اينكه هنوز لي��گ كويت به
پايان نرسيده ،الكويت معلوم نيست به نكو اجازه
همراهي در اردوي اتري��ش را بدهد به خصوص
اينكه كاپيت��ان تيم ملي اين هفتهه��ا براي تيم
باشگاهياش خوب گل ميزند .با اين وجود كرش

البته اين تنها دغدغه كرش نيست .حاشيه هايي
ك��ه در جري��ان اردوي آفريقا درب��اره لباسهاي
بيكيفيت تيم ملي به وجود آمد با بازگش��ت تيم
ملي به تهران هم ادام��ه دارد .هر چند ابتدا كرش
بود كه نسبت به كيفيت لباسها اعتراض كرد اما
در چند روز گذشته اكثر مليپوشان به اين مسئله
اعتراض كردهاند و لباسهاي اسپانسر فعلي تيم
ملي را در شأن نام ايران ندانستهاند .با اين حال مدير
شركت آل اشپورت سعي كرده كه اين اعتراضها
را اختالف شخصي كرش با اين اسپانسر عنوان كند
و همراهي بازيكنان را خود شيريني توصيف كرده
اس��ت؛ موضوعي كه با واكنش شديد ملي پوشان
روبهرو شده است .نكته عجيب حمايت فدراسيون
از اسپانسر پيراهنهاي تيم ملي است؛ موضوعي
كه سبب شده حرف و حديثهاي فراواني درباره
ارتباط پشت پرده اين اسپانس��ر و فدراسيون به
وجود بيايد .با اين وجود به نظر ميرسد در روزهايي
كه تيم ملي دغدغههاي مهمتري دارد ،فدراسيون
به جاي حمايت از اسپانس��ر ،نباي��د اجازه دهد تا
چنين حاشيههايي براي تيم ملي به وجود بيايد و
تيم دغدغه لباس داشته باشد و اين شايد اتفاقي
باشد كه در بين  32تيم حاضر در جام جهاني تنها
در ايران رخ ميدهد.
با وجود اين بيمها براي تيم ملي درآس��تانه جام
جهان��ي ،نكت��ه اميدواركنن��ده وضعيت خوب
لژيونره��اي ايران اس��ت ك��ه در اوج هس��تند.
جهانبخش با دو گلي كه اين هفته براي نايمخن
به آژاكس زد نش��ان داد روي فرم اس��ت ،دانيل
داوري به رغم فراز و نشيبهايش اميدواركننده
بوده ،دژاگه هم با وجود س��قوط ف��والم همواره
يكي از بهترينهاي تيمش بوده كه در هفتههاي
گذشته چندين بار گلزني كرده بود .نكونام هم در
الكويت خوب گل ميزند .شجاعي از ستارههاي
واالدوليد است و ش��ايد تنها نكته نگران كننده
نيمكت نش��يني قوچان نژاد در چارلتون بود كه
سبب شد تا به او زياد فرصت بازي نرسد.

مادريديها به نفع بارسا امتياز از دست دادند

ميالن بعد از 3سال اينتر را برد

هفته سي و ششم رقابتهاي الليگا يكشنبه شب درحالي پيگيري
ش��د كه در حس��استرين بازي تيم فوتبال رئال مادري��د در خانه
خود متوقف ش��د .در اين بازي رئال كه تا دقاي��ق پاياني دو بر يك از
والنسيا عقب بود توانست ،به لطف گلزني رونالدو از شكست بگريزد.
شاگردان كارلو آنچلوتي در حضور بيش از  71هزار تماشاگر ورزشگاه
سانتياگوبرنابئو با تساوي  2 - 2مقابل والنسيا متوقف شدند .در اين
بازي متيو در دقيقه  44موفق شد اولين توپ را وارد دروازه ديگو لوپز
كند تا نيمه اول با برتري والنس��يا به پايان برسد .سرخيو راموس كه
مقابل بايرنمونيخ در ليگ قهرمانان عملكرد خوبي داش��ت دوباره
توانست در دقيقه  59گل تس��اوي را براي شاگردان آنچلوتي به ثمر
برساند ،اما اين پارخو بود كه درست شش دقيقه بعد دوباره توپ را به
تور دروازه دوخت و والنس��يا را پيش انداخت .بازي ادامه داشت و در
حالي كه وقت به نفع والنسيا در حال سپري شدن بود ،اين كريستيانو
رونالدو بود كه دوباره به كمك رئال آمد و اين تيم را از يك شكس��ت
حتمي نجات داد .كريستيانو رونالدو در دقيقه دوم وقتهاي تلف شده

نيمه دوم روي پاس دي ماريا گلزني كرد تا امتيازات برابر تقسيم شود.
در حال حاضر رئال مادريد با يك بازي كمتر و با  83امتياز در رده سوم
الليگا قرار دارد و اتلتيكو مادريد و بارسلونا به ترتيب با  88و  85امتياز
در ردههاي اول و دوم قرار دارند.

جوكو از رقابتهاي مادريد كنار كشيد

تيم ما نياز به يك مهاجم خوب دارد

«ن��واك جوكوويچ» ب��ه دليل همان
آسيب ديدگي كه باعث شد ماه گذشته
در رقابتهاي مس��ترز مون��ت كارلو
عملكرد ضعيفي داشته باشد ،از حضور
در رقابتهاي اوپن مادريد انصراف داد.
او كه در جايگاه دوم ردهبندي تنيس
جهان قرار دارد در اين خصوص اظهار
داشت :من هر كاري كه از دستم برميآمد انجام دادم تا بتوانم در مادريد
بازي كنم . . .اما متأسفانه بازوي راستم دوباره درد گرفته است.

كه از غيبت نكونام در آفريق��ا ناراضي بود تأكيد
كرده اس��ت كه نكونام با توجه به نقشش در تيم
مل��ي در اتريش همراه تيم ملي باش��د .وضعيت
بيت آشور ملي پوش ايراني وونكور كانادا و پژمان
منتظري هم كه در ام ص�لال قطر بازي ميكند
هنوز براي اردوي اتريش معلوم نيست.
با توجه به اينك��ه تيم ملي در اتريش س��ه بازي
تداركاتي مهم با تيم مونته نگرو ،بالروس وآنگوال
دارد كرش اميدوار است تمامي بازيكنانش را در
اختيار داشته باشد و اين اردو به سرنوشت اردوي
آفريقا دچار نشود.

مورينيو ،س��رمربي چلسي پس از
تساويبدونگلمقابلنورويچسيتي
گفت :ما با تيمي بازي كرديم كه براي
پيروزي به ميدان نيامده بودند و فقط
به دفاع كردن پرداختند .اين در حالي
بود كه آنها در خطر سقوط قرار دارند،
ما ميتوانستيم برنده ميدان باشيم،
اما گل نزديم .تمام بازيكنان من خوب بازي كردند اما همانطور كه
قبال گفتهام تيم ما نياز به يك مهاجم خوب دارد.

ميالن پس از  3سال اينتر را شكست داد
هفت ه سي و ششم رقابتهاي س��ري  Aايتاليا هم با برگزاري يك ديدار
حساس پيگيري شد كه در اين دربي ،ميالن موفق شد با يك گل اينتر
را شكست دهد .اين بازي كه در ورزشگاه سن سيرو برگزار شد در نيمه
نخست هر دو تيم محتاط بازي را آغاز كردند ،هر چند كه هر دو تيم فرصت
گلزني داش��تند اما در نهايت نيمه اول گلي در بر نداشت و دو تيم بدون
گل به رختكن رفتند .در نيمه دوم ميالن بازي را هجوميتر شروع كرد تا
اينكه ضربه سر نيگل دي جونگ در دقيقه  65پيروزي را براي ميالنيها
به ارمغان آورد .اين بازيكن هلندي ،توپي را كه ماريو بالوتلي از روي ضربه
ايستگاهي ارسال كرده بود ،با يك ضربه سر وارد دروازه اينتر كرد و اين
گونه ميالن توانست اينتر را شكست دهد و ميالنيها پس از سه سال طعم
پيروزي در داربي اين شهر را چشيدند .در ديگر بازي ،رم در خانه كاتانيا
شكس��ت خورد تا قهرماني يوونتوس در اين رقابتها مس��جل شود .در
جدول ردهبندي يوونتوس با  93امتياز در صدر قرار دارد ،رم با  85امتياز در
جايگاه دوم است و ناپولي با  69امتياز جايگاه سوم را در اختيار دارد.

قرارداد  25ميليون پوندي با منچستر؟

لوييس فن خال كه براي پيوستن به
منچستريونايتد با سران باشگاه ليگ
برتري به توافق رسيده قصد دارد در
نخستين خريد خود ،آرين روبن را از
بايرن مونيخ به خدمت بگيرد .گفته
ميشود منچستر رقم آرين روبن را
به ارزش  25ميلي��ون پوند به بايرن
مونيخ پيشنهاد داده اس��ت ،اين در حالي است كه روبن به تازگي
قرارداد خود را تا سال  2017با باشگاه آلماني تمديد كرده است.

كواچ به زودي به ايران ميآيد

سرمربي تيم ملي واليبال كشورمان به ايران ميآيد .اسلوبودان كواچ كه
هدايت تيم پروجا ايتاليا را بر عهده دارد موفق شد عنوان نايب قهرماني
سريآ ايتاليا را كسب كند .چهارمين ديدار فينال ليگ واليبال ايتاليا برگزار
شد و پروجا نتوانست حريف نامدار خود لوبه بانكا را از پيش رو بردارد و برابر
رقيب پرستاره خود س��ه بر يك تن به شكست داد .به
اين ترتيب كواچ و يارانش نتوانستند بر سكوي نخست
سري آ بايستند .اين در حالي است كه كواچ در
چند س��ال حضورش در ليگ ايتاليا موفق به
كس��ب عنوان بهترين مربي سري آ شده است.
وي پس از كس��ب عنوان نايب قهرماني عملكرد
بازيكنانش را ستود :ما همه راهها را براي پيروز شدن
امتحان كرديم .بازيكنان من تمام توان خود را در حضور
تماشاگران به كار بستند .طبيعي است كه ناراحت باشم اما
از نوع بازي بازيكنانم خوش��حالم .ما فصل فوق العادهاي را
پشت سر گذاش��تيم و من از همه ممنونم .حال كه
كار سرمربي ايران در ايتاليا به پايان رسيده وي ظرف
چند روز آينده به تهران ميآيد و ش��خصاً تمرينات
واليباليستهاي كشورمان را برعهده ميگيرد.

دنيا حيدري

اشتباه نابخشودني كه از ياد نميرود!

اشتباه ،اشتباه اس��ت ،فرقي نميكند چرا و به چه دليل رخدهد .چراكه
نتيجهاش در هر صورت يكي است .مثل دروغ گفتن ميماند كه گاهي
سعي ميشود با پسوند مصلحتي ماستمالياش كرد .اما فرقي در واقعيت
وجودي آن ايجاد نميكند و در نهايت پذيرفتني نيست ،حتي اگر برايش
دليل و برهان بتراشند و مصلحتي بخوانندش.
قهر اين روزهاي مليپوشان كشتي فرنگي هم مثل دروغ مصلحتي ميماند!
قهري كه پذيرفتني نيست و اشتباه است .حتي اگر پشت آن دليلي مثل
حمايت از سرمربي باشد كه اصل حرفش درست است ،اما روشي كه در پيش
گرفته به هيچ عنوان قابل قبول نيست و جايي براي حمايت نميگذارد!هيچ
توجيهي نميتوان آورد براي اين اشتباه .براي مرداني كه شايد قصدشان
حمايت بوده ،اما راهي كه براي اين حمايت در پيش گرفتهاند ،اشتباه محض
است .آنقدر كه حتي قصد و نيتشان را هم زير سؤال ميبرد!
شايد س��اك روي دوش انداختن فرنگيكاران و ترك اردو توسط آنها از
آن جهت غير قابل هضم باشد كه از كشتي انتظاري ديگر ميرود .انتظار
مرام و منشي پهلواني؛ آنچه كه در رفتار اين روزهاي فرنگيكاران نشاني
از آن ديده نميشود.
فرنگيكاران به بيراهه زدهاند .آنها اصل پهلواني را به دس��ت فراموشي
سپرده و سعي دارند با زور و نه با فن و دانش حريف را با حربه « هل دادن»
از تش��ك بيرون كرده و امتياز بگيرند .حال آنكه بيشك نميتوان اميد
زيادي به اين مبارزه و امتياز گرفتن از آن داشت ،چراكه هر آن ممكن است
حريف جملهاي دفاعي كرده و با فني زيركانه رشتههاي آنها را پنبه كند.
حال آنكه اگر توانشان را به جاي هل دادن روي فن زدن بگذارند ،بازنده هم
كه بشوند حداقل كشتي زيبايي گرفتهاند و زير سؤال نميروند!
برخي اتفاقات از ذهن مردم پاك نميشود .اين ماندگاري اما هميشه به
اتفاقات خوب برنمي گردد و اتفاقات ناگوار را هم شامل ميشود .يعني
همانطور كه يك مدال المپيك براي مدتها يا گاه هميشه در ذهن مردم
باقي ميماند ،يك اشتباه بيموقع و نابخشودني هم در ذهن آنها ماندگار
ميشود .اشتباهي مثل قهر بيموقع بنا كه نامي جز خطاي نابخشودني
نميتوان روي آن گذاشت .خطايي كه شاگردان او را هم به اشتباه وا داشت
و باعث شد آنها هم به همان راه اشتباهي بروند كه استاد و مربيشان رفته
بود و بابتش سرزنش شده بود.
در اينكه بنا يكي از بهترين مربيان كشتي فرنگي است ،شكي نيست .اما
همين عنوان برتر باعث ميشود كه چنين اشتباهي از او پذيرفته نشود؛
اشتباهي كه در بدترين زمان ممكن رخ داد و باعث شد شاگردانش هم
به اشتباه بيفتند .شاگرداني كه حتماً آنقدر حرفشنوي از سرمربي خود
دارند كه با اشاره او بازگردند .اما بنا راه اشتباهي را كه رفته بود ،ادامه داد تا
اين تصميم نابخشودني او براي هميشه در اذهان عمومي باقي بماند!
جدا از توقعي كه از بنا و ش��اگردانش وجود دارد ،آنچه باعث سنگينتر
ش��دن گناه آنها بابت اين قهر بيموقع و اشتباه ميشود ،اين است كه از
كشتيگيران انتظار ميرود منش پهلواني را همواره رعايت كنند .حال
آنكه كمترين گناه بنا و شاگردانش حتي اگر دليلشان براي اين قهر موجه
باشد كه با اين وجود باز هم نميتوان آن را توجيه كرد ،اين است كه منش
پهلواني را كه از اصول اوليه كشتي است زير پا گذاشته و رعايت نكردهاند؛
مسئلهاي كه بيشك از ذهن مردم پاك نخواهد شد!
اين البته اولين باري نيست كه بنا به اين دليل كه نميتواند حرف حق
خود را به كرسي بنشاند بدترين راه ممكن را در پيش گرفته و قهر ميكند.
قهري كه اين بار شاگردانش را نيز به پيروي از او وا داشته و آنها نيز تحت
عنوان حمايت از مربي خود ساكها را به دوش انداخته و تيم ملي را رها
كردهاند .آن هم در حساسترين زمان ممكن كه تيم ملي به آنها احتياج
دارد و اين مس��ئله حتي اگر دليلش محكم و به حق هم باش��د توجيه
نميشود و خطايي نابخشودني است .خصوصاً از جانب بنا كه حتي سعي
نكرد شاگردانش را از تصميم اشتباهي كه به تبعيت از او گرفتهاند منصرف
كند و آنها را به تيم ملي بازگرداند .مسئلهاي كه بيشك به عنوان نقطهاي
سياه در كارنامه باقي خواهد ماند .نقطه تاريكي كه باعث شده طي اين
مدت اين مربي ب��ه رغم تواناييهايي كه همه ب��ه آن اذعان دارند ،مورد
انتقادهاي تند و تيز قرار گيرد!

ممنوع الخروجي  200ورزشكار و مربي

علي عسكري رئيس سازمان امور مالياتي گفت :مشكل موجود درباره
بدهي ورزشكاران اين است كه باش��گاهها متعهد ميشدند كه ماليات
را پرداخت كنند اين درحالي اس��ت كه از نظر سازمان مالياتي مودي،
ورزشكار است .ورزشكاران توانايي پرداخت بدهي مالياتي خود را دارند.
بيش از  200نفر از ورزشكاران ش��امل ورزشكاران داخلي و خارجي و
مربيان داخلي و خارجي به نظام مالياتي بدهكار هس��تند كه همگي
فوتباليست نيستند.
-----------------------------------------------------------

محمدپور بازيهاي آسيايي را از دست داد

س��عيد محمدپور وزن��ه ب��ردار المپيكي اي��ران در حي��ن تمرينات،
آسيبديدگي قديمياش از نا حيه مفصل ران پاي راست تشديد شد و
از آنجا كه احتمال پارگي مفصل او وجود داش��ت پزشكان او را از ادامه
تمرينات باز داشتند .پيش از اين نيز ميثم محبي ديگر وزنهبردار دسته
 94كيلوگرم به دليل آسيب ديدگي از ناحيه زانو اردوي تيم ملي را ترك
كرده بود .احتماالً ايران در بازيهاي آس��يايي اينچئون در اين دسته
نمايندهاي نخواهد داشت.
-----------------------------------------------------------

 10درصد از قرارداد سپاهانيها كم شد

با تصميم هيئت مديره و مديرعامل باشگاه سپاهان 10 ،درصد از قرارداد
بازيكنان و كادرفني اين باشگاه كسر ش��د .اين تيم بعد از هشت سال
حضور متوالي در آسيا ،نتوانس��ت جواز حضور در ليگ قهرمانان سال
آتي را به دست آورد.

