
بهخاطرآبرويايرانبهجهانينميرويم!
با تصميم مس��ئوالن فدراسيون، تيم ملي 
بوکس جوانان ايران به مس��ابقات جهاني 
روسيه اعزام نمي ش��ود. روح اهلل حسيني، 
نايب رئيس فدراسيون بوکس درباره داليل 
اين تصميم فدراسيون مي گويد: »اعضاي 
تيم ملي جوانان در مسابقات کشوري نتيجه 
قابل قبولي را کسب نکردند و اعزام آنها به رقابت هاي جهاني نتيجه اي جز 
باخت و خراب کردن روحيه آنها نخواهد داشت به همين خاطر تصميم 
گرفتيم تا تيم ملي به اين رقابت هاي بسيار مهم و سطح باال اعزام نشود. 
اعزام نشدن جوانان به خاطر آبروي بوکس ايران است. ما نمي خواهيم 
ورزشکاران جوانمان به مسابقاتي سطح باال بروند و در همان شب اول 
شکست بخورند. ما مي خواهيم آنها به مسابقاتي بروند که بتوانند حداقل 

مدال بگيرند يا اينکه يک يا دو دور در مسابقات حضور داشته باشند.«

باخيانتمديرانفوتباليبهبيتالمال
برخوردكنيد

هر روز که مي گذرد زواياي جديدي از خيانت هاي برخي از مديران باشگاه هاي 
دولتي به بيت المال رو مي شود و اين سؤال پيش مي آيد که ولنگاري مالي 
و حيف و ميل بودجه عمومي کشور تا چه زماني بايد در فوتبال ادامه داشته 
باشد و چرا اراده اي براي برخورد با سوءاستفاده کنندگان از بيت المال وجود 
ندارد؟ سال هاست دلسوزان و استخوان خردکرده هاي فوتبال کشورمان 
نسبت به قراردادهاي بي ضابطه و ميلياردي فوتباليست ها هشدار مي دهند، 
اما کمتر مسئولي در ورزش ايران پيدا مي شود که آن را جدي بگيرد و جلوي 
دست درازي فوتباليس��ت ها و اهالي فوتبال از مربي و مدير و دالل گرفته 
تا برخي رسانه ها به بيت المال را بگيرد. نمونه آخر اين سوءاستفاده ها هم 
آپشن هايي است که در قرارداد بعضي از فوتباليست ها درج مي شود تا رقم 
قراردادهاي ميلياردي بازيکنان باال و باالتر برود. ديروز يکي از خبرگزاري ها 
فاش کرد قرارداد کاوه رضايي، مهاجم ناکام استقالل که قراردادش در سازمان 
ليگ يک ميليارد عنوان شده با آپشن هايي که در قراردادش گنجانده شده، 
به يک ميليارد و 500 ميليون هم مي رسد. حتي براي رقم قرارداد بعضي 
ديگر از فوتباليست ها با اين آپشن ها باالتر هم مي رود و به باالي 2 ميليارد 
هم مي رسد، اما مرور آپشن هايي که در قراردادهاي فوتباليست ها درج شده، 

خيانت مديران باشگاه هاي فوتبال را بيشتر از قبل برمال مي کند. 
به عنوان نمونه مهاجمي مانند کاوه رضايي ک��ه در اين فصل در 15 بازي 
تنها براي استقالل سه گل به ثمر رسانده، در قرارداد يک ميلياردي اش، 
عنوان ش��ده که در صورت حضور در 25 بازي حدود 250 ميليون تومان 
بيشتر از قرارداد ثبت ش��ده دريافت خواهد کرد. عالوه بر اين، اگر مهاجم 
استقالل به تيم ملي دعوت شود، حدود 100 ميليون ديگر به دستمزد او 
اضافه مي شود. آپشن بعدي تعداد گل هاي اوست. اگر رضايي 15 گل براي 
استقالل به ثمر برساند، 150 ميليون تومان ديگر دريافت مي کند. يا نمونه 
ديگر مهدي رحمتي، دروازه بان استقالل براي هر مسابقه اي که گل نخورد 
30 ميليون تومان به قرارداد ميلياردي اش اضافه مي شود، البته اين مختص 
استقالل نيست و در باشگاه هاي ديگري مانند پرسپوليس و ديگر تيم هاي 
بزرگ کشور گنجاندن چنين آپشن هايي در قرارداد فوتباليست ها براي 
اضافه کردن به صفرهاي قراردادشان ديده مي شود تا حيف و ميل بيت المال 
در فوتبال، آن هم در روزهايي که مردم از مشکالت اقتصادي عديده اي رنج 

مي کشند، بيشتر از قبل آزاردهنده و تلخ تر باشد. 
با توجه به آپشن هاي قراردادهاي يک مهاجم يا يک دروازه بان اين سؤال 
پيش مي آيد که پس مهاجمي مانند کاوه رضايي يا دروازه باني مانند مهدي 
رحمتي، اگر قرار است براي گل زدن يا گل نخوردن يا حتي بازي کردن با 
توجه به آپشن هاي قراردادهايشان پول بگيرند، پس قرارداد يک ميلياردي 
و يک ميليارد و 200 ميليوني شان براي چه چيزي است؟ چرا اين مبلغ به 
آنها پرداخت مي شود، مگر غير اين است که وظيفه يک مهاجم گل زدن و 
يک دروازه بان بسته نگه داشتن دروازه شان است و به همين خاطر هم با آنها 
قرارداد ميلياردي بسته مي شود. حال چرا بايد به اين بازيکنان براي وظيفه اي 
که پولش را آن هم ميلياري دريافت مي کنند، بار ديگر پول ديگري تحت 
عنوان آپشن  به خاطر اينکه وظيفه شان را انجام داده اند، پرداخت کرد؟ اين 
چيزي جز خيانت به بيت المال و پول مردم نيست، اينکه باشگاه هاي دولتي 
که با بودجه عمومي کشور اداره مي شوند به فوتباليست هايي که پول هاي 
ميلياردي را به جيب مي زنند، با قراردادن آپشن هاي مضحک و خنده دار، 
قرارداد يک بازيکن را باال ببرند، بخشي از فساد در فوتبال کشورمان است 
که بايد باالخره جايي جلوي آن گرفته شود تا فوتبالي ها وقيح تر از قبل به 
خودشان اجازه سوءاستفاده از بيت المال را ندهند و برخي مديران اينگونه 
چوب حراج به پول مردم و ريختن آن به جيب فوتباليست هايي که فساد و 

رسوايي هاي اخالقي شان بر کمتر کسي پوشيده است، نزنند. 
البته مجلس گذشته به ماجراي فساد در فوتبال ورود پيدا کرد و گزارشي 
مفصلي پرده از فساد گسترده در فوتبال و مافيايي که در اين رشته ورزشي 
به جان بيت المال افتاده اند برداشت، اما متأسفانه مجلس دهم با برداشتي 
سياسي، اين پرونده را بايکوت گذاشته است تا فساد در فوتبال هر روز که 
مي گذرد، بيشتر شود تا جايي که مديران خيانتکار باشگاه هاي دولتي و 
بزرگ به خودشان اجازه دهند که براي اينکه مديريت شان را موفق نشان 
دهند به هر ساز يک فوتباليست برقصند و رسوايي هايي مانند آپشن هاي 
قرارداد فوتباليست ها برمال شود. بديهي است که با توجه به اهمال مجلس 
بايد قوه قضائيه و نهادهاي نظارتي و اطالعاتي وارد اين ماجرا ش��وند و با 
خشکاندن ريشه فساد در فوتبال، اجازه ندهند، مديريت خيانتگونه برخي 
مديران، ورزشي که عالقه مندان زيادي دارد را بيشتر از اين در منجالب 

فساد فرو برود و غارت بيت المال در آن به قانوني نانوشته بدل شود. 

روياي گوارديوال به حقيقت پيوست 
گلزنيسردارآزمونوشکستبارسادرمنچستر

ارزش برد منچسترسيتي مقابل بارسلونا براي گوارديوال بيش از سه امتياز بود. 
دور برگشت مرحله گروهي ليگ قهرمانان اروپا سه شنبه شب با گلزني سردار 
آزمون در مصاف با اتلتيکومادريد و قطعي شدن صعود اين تيم به مرحله حذفي 
آغاز شد. مادريدي ها در ويسنته کالدرون در شرايطي به سختي دو بر يک از 
سد روستوف گذشتند که اصالً انتظار درخشش از آزمون و هم تيمي هايش 
نداشتند. تنها يک دقيقه پس از اينکه دروازه روستوف توسط گريزمان باز شد، 
سردار پس از عدم گلزني در 12 بازي قفل دروازه اتلتيکو را شکست و کار را به 
تساوي کشاند. شاگردان سيمونه براي رسيدن به گل برتري و گلزني دوباره 
گريزمان تا دقيقه 94 دوندگي کرد و سه امتياز را از آن خود کنند. نشريه مارکار 
با وجود شکست روستوف عملکرد بازيکن ايراني اين تيم را ستود. سردار آزمون 
در حالي توانست دروازه مادريدي ها را در خانه باز کند که اين تيم در 14 بازي 

اخير خود در ويسنته کالدرون گلي از حريفان دريافت نکرده بود. 
ايوان دانيليانتس، سرمربي تيم روسي به رغم باخت از عملکرد بازيکنانش 
ابراز رضايت کرد: »براي ما مسابقه دشواري بود و مثل بازي رفت قدرتمندانه 
ظاهر شديم. مي دانستيم اتلتيکو با در اختيار داشتن بازيکنان بزرگ بر 
جريان بازي احاطه مي يابد. پسرهاي من مقابل يک تيم بزرگ شخصيت 
باالي بازي خودشان را نشان دادند و هرچند در آخرين ثانيه ها شکست 
خورديم، اما عملکردي درخشان داشتيم. تيم من اشتباه زيادي مرتکب 

نشد. اين تيم حريف بود که جنگيد و برد.«
سرمربي اتلتيکو نيز از اينکه تيمش توانسته از پس روستوف برآيد، خشنود بود 
اما به اشتباهاتش نيز اعتراف کرد: »بازي خيلي پيچيده بود. روستوف به شکست 
سنگين عادت ندارد. من که سرمربي تيم هستم تصميمات اشتباهي گرفتم، اما 
بازيکنانم به خوبي عمل کردند. در خيلي از لحظات تصميمات نادرستي گرفتم و 
از اين اتفاق عصباني هستم. صعود به دور بعد يک گام مهم و اوليه براي رسيدن 
به هدف اصلي مان است.« اتلتيکو با اين پيروزي جمع امتيازهايش به 12 رسيد 
و به مرحله بعد صعود کرد. بايرن مونيخ نيز در ديگر ديدار گروه دو بر يک از سد 
آيندهوون گذشت و با 9 امتياز همچنان در رده دوم قرار گرفت. آيندهوون و 

روستوف يک امتيازي هم ديگر اميدي به صعود به مرحله بعد ندارند. 
  پپ به آرزويش رسيد

تجربه غلبه بر بارسلونا با منچسترسيتي باالخره نصيب پپ گوارديوال شد. 
بازي برگشت دو تيم تحت تأثير گرفتن انتقام شکست چهار بر صفر ديدار 
رفت قرار داشت و در نهايت نيز به پيروزي سه بر يک سيتيزن ها منجر شد. 
مسي در اين بازي با زدن تک گل بارسا تعداد گل هايش را در مرحله گروهي 
ليگ قهرمانان به 54 گل رساند و رکورد رائول را شکست، اما باز هم نتوانست 
مانع از باخت تيمش ش��ود تا گوارديوال پس از پايان بازي در پوست خود 
نگنجد: »بارسا در 30 دقيقه ابتدايي عالي ظاهر شد و مشکالت زيادي براي 
ما به وجود آورد، اما گل تساوي کمک کرد خودمان را بازيابيم. در نيمه دوم 
ضدحمالت زيادي داشتيم. براي تک تک بازيکنان تيم خوشحال هستم. 
يک شب بزرگ اروپايي را به هواداران هديه داديم. خوشبختانه براي اولين بار 
بهترين تيم دنيا را شکست داديم و من از اين بابت خيلي خوشحال هستم.« 
انريکه هم در صحبت هايش از اينکه پپ تيمي قدرتمند را ساخته  است ابراز 
شگفتي کرد: »بازي را واگذار کرديم اما زندگي ادامه دارد. گل دوم روي يک 
اشتباه ديگر و ضربه پنالتي به ثمر رسيد. مي توانستيم اين گل را نخوريم. 
اگر تا دقيقه 40 به بازي نگاه کرده باشيم، هيچ کس پيش بيني نمي کرد که 
بارسلونا با اين نتيجه بازي را واگذار کند. به هر حال اين بازي به پايان رسيد و 
بايد به راهمان ادامه بدهيم. دليلي براي ناراحتي و نااميدي وجود ندارد.« با 
تساوي يک بر يک مونشن گالدباخ و سلتيک، بارسا با 9 امتياز صدرنشين ماند 

و سيتي شش امتيازي نيز جايگاهش در رده دوم گروه را حفظ کرد. 
در گروه A هم با پيروزي آرسنال و پي اس جي رقابت اين دو تيم را جدي تر 
از گذشته کرد. آرسنال س��ه بر دو لودوگراتس را در خانه برد و بازل نيز دو 
بر يک نتيجه را به پاري س��ن ژرمن واگذار کرد. توپچي ها و پاريسي ها هر 
امتيازي هستند. البته شاگردان ونگر به لطف تفاضل گل صدر را در  دو10 
اختيار دارند و اين مربي فرانسوي به بازي هاي آتي فکر مي کند: »نتيجه 
خوبي را به دست آورديم. در دقايقي از نيمه دوم افت کرديم، اما خوشبختانه 
در نهايت به آنچه که به دنبال آن بوديم، رس��يديم. اي��ن ديدار به مراتب 
سخت تر از ديدار رفت بود. چراکه حريف انگيزه بااليي براي پيروزي داشت.« 
در گروه B بشيکتاش در ورزشگاه خانگي اش با تساوي يک بر يک مقابل 

ناپولي متوقف شد و بنفيکا نيز با يک گل از سد ديناموکيف گذشت.

مس�عود س�لطاني فر در حالي ديروز كارش 
را به عن�وان وزي�ر جدي�د ورزش آغ�از كرد 
ك�ه وي بايد با توج�ه به اولويت ه�اي جامعه 
ورزش نگ�ذارد تجربه ه�اي تل�خ روزه�اي 
مديريت وزيران س�ابق ورزش تكرار ش�ود. 

  مبارزه با ناهنجاري هاي اخالقي و مالي
ناهنجاري هاي اخالقي و فسادهاي مالي است که 
چهره ورزش را خدش��ه دار کرده است و بدون شک 
حل اين مسئله بايد در اولويت هاي اصلي و اول وزير 
تازه وارد ورزش باش��د. وزيري که مي گويد هرگز از 
ورزش جدا نبود و با اين حساب، بايد به خوبي بداند 
که مشکل از کجاست و به دنبال راهي جدي براي حل 
و فصل آن باشد. يکي از معضالت جدي ورزش اين 
روزها بي اخالقي ها و فسادهاي کالن مالي است که 
به کرات، چالش هاي زيادي را به وجود آورده و پرونده 
قطور آن حتي در مجلس نيز تأييد و جمع آوري شد، 
اما هرگز اقدام خاصي براي به سرانجام رسيدن آن و 

مبارزه اي جدي با آن نش��د. در واقع گودرزي،  وزير 
قبلي ورزش به رغم شعارهايي که براي مبارزه با فساد، 
چه در زمينه اخالقي و چه مالي مي داد، اقدام خاصي 
صورت نداد و هرگز به شعارهايش هم عمل نکرد، اما 
از سلطاني فر، وزير جديد ورزش انتظار مي رود با درس 
گرفتن از اشتباهات وزير قبلي و با توجه به معضالت 
ورزش در اي��ن زمينه، از همين ابت��داي کار، گامي 
محکم براي حل مشکالت بردارد و مبارزه اي جدي را 

با فسادهاي مالي و اخالقي ورزش آغاز کند. 
  حاكم شدن شايسته ساالري مديريتي

اما بدون شک آن چيزي که مي تواند در اين زمينه 
س��لطاني فر را ياري کند، بهره گي��ري از مديران 
کارآمد و به دور از نگاه هاي سياسي و جناحي است. 
مسئله اي که پيش از اين مورد توجه قرار نگرفته بود 
و لطمه هايي را هم به دنبال داشت. به همين خاطر 
شايسته ساالري در انتخاب مديران بايد در اولويت 
س��لطاني فر قرار بگيرد و عملکرد فدراسيون هاي 

ورزشي فارغ از نگاه هاي سياسي ارزيابي شود.
  رشته هاي پرمدال و معضل بي توجهي

يکي از عمده مسائلي که در طول تمام اين سال ها 
کمتر از سوي وزرا و مس��ئوالن ورزش مورد توجه 
قرار گرفته است، توجه و برنامه ريزي اصولي براي 
رشته هاي پرمدال است. رشته هايي نظير دووميداني ، 
شنا و ژيمناستيک که توجه به آنها از سوي کشورهاي 
ديگر باعث شده تا همواره بتوانند به مقام ها،  عنوان ها 
و مدال هاي پرتعدادي دست يافته و جايگاه خود در 
ورزش دنيا را ارتقا دهند. حال آنکه ورزش ايران هرگز 
نتوانسته در اين رشته ها  موفق باشد و توجه  از سوي 
وزير جديد و در نظر گرفتن بودجه اي مناسب براي 
پيشرفت در اين زمينه نه تنها مي تواند باعث ارتقا 
سطح کيفي ورزش کشور شود که مي تواند نقطه اي 

مثبت در کارنامه کاري سلطاني فر باشد. 
  اجتناب از فوتبال زدگي

توجه بي��ش از اندازه ب��ه فوتبال و غفلت از س��اير 

ورزش ها، از جمله اشتباهاتي بود که طي سال هاي 
گذشته باعث ايجاد يک دوقطبي ناعادالنه در ورزش 
و تقسيم غيرمنصفانه بودجه شده است. البته وزير 
قبلي از همان روز اول فوتبال ستيزي خود را نشان 
داد، اما حتي او نيز که از ابتداي امر شمش��يرش را 
براي فوتبالي ها از رو بسته بود، باعث ايجاد توازن بين 
فوتبال و غيرفوتبال نشد. چراکه نگاه ضدفوتبالي که 
داشت نتوانست به سود ساير رشته ها تمام شود و 
انتظار مي رود که وزير تازه وارد، متفاوت از سايرين، 
 توجهي منصفانه به رشته هاي ورزشي داشته باشد 
و با غش کردن به سمت فوتبالي ها، مثل سابق، اين 
رويه ناعادالنه را در پيش نگيرد و منهاي فوتبال را 

فداي فوتبال نکند. 
  ورزش هاي مدال آور و نياز حمايت

ورزش ايران اگرچه در رش��ته هاي پرمدال حضور 
توانا و چش��مگيري ندارد، اما در برخي رش��ته ها 
مانند کش��تي و وزنه برداري و تکوان��دو، عمکلرد 
خوب و مثبتي دارد و توانسته با کسب عنوان ها و 
مدال هاي در خور توجه در اين رشته ها، افتخارات 
خوبي هم کسب کند، اما واقعيت اين است که به رغم 
موفقيت هاي کسب شده، رشته هاي مدال آور هم 
خيلي مورد توجه قرار نمي گيرند و نه فقط با کمبود 
قابل توجه امکانات مواجه هستند که حمايت هاي 
خوبي هم نمي شوند. به طوري که گاه شاهد کوچ هاي 
ورزشي هستيم يا تصميم هاي ناگهاني ورزشکاران 
براي کنار رفتن از دنياي قهرماني براي تأمين مخارج 
و امرار معاش. در واقع مشکالت معيشتي،  معضل 
اصلي ورزشکاران است. چه آنهايي که در رده هاي 
قهرماني تالش مي کنند و چه آنهايي که ورزش را 
بوسيده و کنار گذاشته اند و ديگر حتي اميدي به 
توجه مس��ئوالن ندارند. حال آنکه يکي از وظايف 
اصلي وزير ورزش توجه به معيش��ت ورزشکاران 
اس��ت تا نه فقط زمينه س��از موفقيت هاي هرچه 
بيشتر آنها شود،  که همچنين مانع از کوچ هاي تلخ و 

خداحافظي هاي ناخواسته باشد. 
  اهميت ورزش همگاني و زيرساخت ها

البته وزي��ر ورزش و جوانان تنه��ا وظيفه توجه به 
ورزش قهرماني را ندارد. ورزش همگاني که به طور 
مستقيم با سالمت و نشاط جامعه در ارتباط است نيز 
از جمله مسائل مهمي است که بايد مورد توجه قرار 
گيرد. ضمن اينکه مهيا ساختن زيرساخت ها براي 
تشويق قش��ر ضعيف جامعه و روي آوردن جوانان 
شهرستان هاي دور افتاده و روستاها به ورزش نيز از 
جمله وظايفي است که وزير ورزش بايد به آن توجه 
داشته باشد. البته داشتن تعامل با ديگر ارگان ها، 
خصوصاً بسيج ورزشکاران که در اين راستا اقدامات 
مؤثري داشته، مي تواند سلطاني فر را براي نيل به 

هدف و رسيدن به موفقيت ياري کند. 
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چـهـرهها

88498432سرويس ورزشي

انتخابمنايراناست
اولين بار سال 2011 به عنوان کمک خوليو 
والس��کو در تيم ملي واليبال ب��ه ايران آمد. 
س��ال 2015 يک بار ديگر به دع��وت ايران 
لوزانو به تيم ملي دعوت شد و در حال حاضر 
هم جدي ترين گزينه سرمربيگري تيم ملي 
واليبال ايران است. گزينه اي که مخالفان و 
موافقاني دارد. سيچلو درباره اين که آيا ايران به او پيشنهاد سرمربيگري 
داده است، مي گويد: »من در حال حاضر با ايران قرارداد دارم و بر ليگ 
برتر نظارت دارم و شرايط بازيکنان را براي اردوي آينده تيم ملي ارزيابي 
مي کنم. هرچند از چند تيم باشگاهي پيشنهاد دارم، اما اگر ايران از من 
بخواهد مطمئناً انتخاب من ايران است، چراکه بازيکنان و واليبال ايران 
پتانسيل بااليي براي پيشرفت دارند و مي توان روي آنها کار کرد. مي خواهم 

به واليبال ايران خدمت کنم و کاري براي تيم ملي انجام دهم.«

سعيد احمديان

سختيهايزياديكشيدمتابهاينجارسيدم
سايت کميته بين المللي المپيک در گزارشي 
به عملکرد برترين هاي کشتي آزاد در ريو 
پرداخت که نام حسن يزداني از کشورمان در 
اين ميان به چشم مي خورد. در اين سايت از 
مرد طاليي ايران به عنوان يک ستاره نام برده 
شده است. اين سايت با تمجيد از قهرمان 
کشتي آزاد در المپيک ريو نوشت: »يزداني در وزن 74 کيلو با وجود 
اينکه شش بر صفر از گدويف از روسيه عقب بود در هشت ثانيه برگشت 
و کار را تمام کرد و موفق به کسب مدال طال شد. او تمام مدعيانش را 
يکي پس ديگري شکست داد تا قهرمان شود. حسن يزداني درباره اين 
گزارشي که سايت کميته بين المللي المپيک نوشته مي گويد: »واقعاً 
اين مسابقات سخت بود و من سختي هاي زيادي را کشيدم تا به اينجا 
رسيدم، به همين دليل خدا را براي کسب اين موفقيت شکر مي کنم.«

رونالدوويکمالقاتويژهدرورشو
رونالدو که براي بازي ديشب رئال مادريد با لژيا به ورشو رفته بود، با يکي از 
هواداران ويژه خود مالقات کرد. اين هوادار کسي نبود جز ديويد پاوالژيک 
که سه سال پيش پس از شنيدن گل سوم رونالدو به سوئد در پلي آف جام 
جهاني 2014 از کما بيرون آمده بود. رونالدو پس از شنيدن اين اتفاق از 
ديويد )که در آن زمان 14 سال داشت( و خانواده اش دعوت کرد تا براي 
تماشاي بازي رفت رئال و دورتموند در يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان به 
برنابئو بيايند و پس از بازي، با وي عکس گرفت و پيراهن امضا شده خود را به 
وي داد. روز گذشته رونالدو يک بار ديگر با ديويد که به محل استقرار رئالي ها 

در ورشو آمده بود مالقات کرد و به گرمي از وي استقبال کرد. 

همايش خلبانان تهران و بزرگداشت شهيد مدافع حرم
ياوري:ورزشهايهواييبايدنهادينهشود

همايش خلبانان تهران به همت سازمان هوافضاي سپاه و مسئوالن ورزش هاي 
هوايي و با حضور خانواده شهيد مدافع حرم مسعود عسگري برگزار شد. در اين 
مراسم سردار خلبان علي ياوري، رئيس ورزش هاي هوايي سپاه و سيدمرتضي 
علوي، مدير سايت پروازي شهيد عسگري توضيحاتي در خصوص عملکرد 
ورزش هاي هوايي و برنامه ها و امکانات اين سايت ارائه کردند.  سردار ياوري 
با اشاره به محدوديت هاي شهر تهران براي انجام ورزش هاي هوايي اظهار 
داشت: »در سه سال اخير جلسات مختلفي در سازمان هاي تصميم گيرنده در 
پرواز برگزار شد. بعد از راه اندازي سايت شهيد عسگري اميدواريم با پيگيري از 
سازمان هاي تصميم گيرنده مجوز سايت شهران را نيز اخذ کنيم. ورزش هاي 
هوايي مثل پاراگاليدر و س��قوط آزاد از جمله موضوعاتي هستند که براي 
نهادينه شدن آن تالش مي کنيم. بايد سازوکار مناسب براي آنها تعريف شود 
تا از خروج ارز جلوگيري ش��ود. با اين حال و به رغم وجود مشکالت زياد در 
مرداد و شهريور در زيباکنار حدود 500 و در کالله 200 سورت پرش انجام 
شده است که اميدواريم با راه اندازي سايت هاي بيشتر اين تعداد را افزايش 
دهيم.«  در ادامه س��يدمرتضي علوي، مدير سايت شهيد عسگري با بيان 
علت نامگذاري اين سايت گفت: »اين شهيد گرانقدر در حوزه هاي مختلف 
ورزش هاي هوايي همچون سقوط آزاد، پاراگاليدر و جايروپلن بسيار فعال بود. 
به همين دليل پس از شهادت وي سايت پروازي واقع شده در اتوبان شهيد 
خرازي را به نام شهيد عسگري نامگذاري کرديم.«  در پايان اين مراسم ضمن 
به نمايش درآمدن تصاوير و فيلم هايي از پروازها و س��قوط هاي آزاد شهيد 
مسعود عسگري از پدر و مادر بزرگوار اين شهيد با تقديم لوح يادبود توسط 

سردار علي ياوري تجليل و تقدير به عمل آمد.

شيوا نوروزي

نگاهي به اولويت هايي كه وزير جديد ورزش بايد به آن توجه كند

تجربهتلخگذشتهتکرارنشود

در ادامه مرحله يک شانزدهم نهايي رقابت هاي جام حذفي فوتبال 
باشگاه هاي ايران، عصر امروز و فردا ش��ش بازي برگزار مي شود. 
عصر امروز صباي قم به مصاف شهداي گروس بيجار مي رود. برنده 
اين مسابقه حريف استقالل در مرحله بعدي رقابت ها خواهد بود 
و بدون ترديد صمد مرفاوي و شاگردانش نمي خواهند اين فرصت 
را از دست بدهند. فوالد يزد و فوالد خوزستان ديگر بازي امروز را 

برگزار مي کنند. اکسين البرز هم ميزبان ذوب آهن اصفهان است 
و در نهايت نساجي مازندران از نفت تهران و شاگردان علي دايي 
پذيرايي مي کنند. عصر جمعه س��پاهان اصفهان به مصاف پارس 
جنوبي جم مي رود و به نظر نمي رسد شاگردان ويسي کار سختي  
در اين بازي پيش رو داشته باشند. در آخرين بازي اين مرحله هم  

نفت مسجدسليمان از پديده خراسان پذيرايي مي کند.

AFCنشستكفاشيانبانمايندگانفيفاو
علي کفاشيان، نايب رئيس اول فدراسيون فوتبال صبح ديروز در 
نشستي با نمايندگان فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا به بررسي 
وضعيت فوتبال و فوتسال بانوان ايران پرداخت. کفاشيان در اين 
نشست با اش��اره به اينکه ايران در مرکز آسيا و جزو کشورهاي 
قدرتمند است که مي  تواند به بقيه کش��ورها کمک کند، گفت: 
»ما نياز به کم��ک فيفا و AFC داريم تا بتوانيم به کش��ورهاي 

منطقه کمک کنيم.«

برايپدرمدعاكنيد
علي پورحيدري، فرزند منصور پورحيدري پيشکسوت و سرپرست 
استقالل گفت: »حال پدرم مساعد نيست. دو روز است که وضعيت 
او وخيم تر شده است. از همه مردم مي خواهم براي پدرم دعا کنند.« 
همچنين رباب شهريان، همسر منصور حيدري ديروز به خبرنگاران 
گفت: »او را به ICU انتقال داده اند و کسي هم چيزي به ما نمي گويد 
فقط مي دانيم که حال او مساعد نيست و طي چند روز گذشته بدتر 

شده است. از همه مي خواهم براي همسرم دعا کنند.«

مرفاويدرانديشهروياروييبااستقاللدرجامحذفي

ايرانسختترينتيمآسياست
کي سونگ يئونگ، بازيکن تيم ملي فوتبال کره جنوبي و تيم سوانسي 
انگلستان با اشاره به شکست تيم کره مقابل ايران گفت: »ايران خيلي 
خوب س��ازماندهي ش��ده، آنها از نظر فيزيکي تيم بزرگي هستند، ما 
نتوانس��تيم مقابل ايران از عهده وظايف مان بربياييم، ما نياز داريم که 
متوجه اشتباهاتمان شويم نبايد نااميد شويم. البته شرايط سختي است، 
چراکه ايران يکي از سخت ترين تيم هاي آسياست، کار تيمي خيلي خوب 

دارند و بازي آنها به خصوص در ورزشگاه آزادي بسيار دشوار است.«

كاپيتانتيمملينوجوانان،پرسپوليسيشد
عارف محمدعلي پور که فوتبال حرفه اي و رسمي را از 12 سالگي آغاز کرده 
است و اکنون کاپيتاني تيم ملي نوجوانان ايران را برعهده دارد، پس از آنکه 
نظر باشگاه پرس��پوليس را جلب کرد، امروز با عقد قراردادي سه ساله به 

پرسپوليس پيوست. محمد علي پور در پست دفاع مياني بازي مي کند. 
------------------------------------------------------------

مربيانتيمهايپايهجودومشخصشدند
مسئوالن فدراس��يون جودو مربيان تيم هاي پايه اين رشته را معرفي 
کردند. رضا چاه خن��دق و محمدمهدي   ذاکري به عن��وان مربيان تيم 
نوجوانان جودو منصوب شدند و امير قاسمي نژاد به همراه محسن زکريا 

نيز به عنوان مربيان تيم ملي جوانان معرفي شدند.
------------------------------------------------------------

ايرانميزبانبسکتبالنوجوانانغربآسياشد
در اجالس کنفدراسيون بسکتبال غرب آسيا که در امان اردن برگزار شد 
ميزباني مسابقات نوجوانان غرب آسيا که 28 فروردين تا اول ارديبهشت 
س��ال آينده برگزار خواهد ش��د به اي��ران واگذار ش��د. در اين اجالس 
همچنين ب��راي توجه به بخش هاي پايه قرار ش��د براي نخس��تين بار 
مسابقات زير 15 و 17 سال برگزار شود که در تصميم گيري ها ميزباني 

زير 17 سال که تيرماه خواهد بود به ايران رسيد. 

فريدونحسن
فوتبال

دنياحيدري
گزارش

اشرف رامين

آزمون،حاجصفيونکونام،سوريهراازدستدادند!
درگيري هاي دقايق پاياني بازي ايران و قطر کار دس��ت کارلوس کرش و شاگردانش داد. 

درگيري هايي که جواد نکونام، دستيار کرش حضوري پررنگ در آنها داشت و همان 
زمان هم محروميتي يک جلسه اي را به سبب اخراج تجربه کرد، اما گزارش داور بازي و 
شکايت قطري ها فيفا را به بررسي دقيق تر واداشت و حاال حکم نهايي و خبر محروميت 

برخي بازيکنان تيم ملي و جواد  نکونام از سوي فيفا اعالم شده است. بر اين 
اساس سردار آزمون و احسان  حاج صفي يک جلسه از همراهي تيم ملي 

محروم شده اند. جواد نکونام هم سه جلسه اجازه نشستن روي نيمکت 
تيم ملي را ندارد. بنا بر نامه ارسالي از سوي فيفا براي فدراسيون 

فوتبال به ساير اعضاي کادر فني و بازيکنان تيم ملي محروميتي 
تعلق نگرفت. نکته جالب توجه اينکه در گزارش اوليه ناظر 
بازي به مقامات AFC و فيف��ا بارها به نام پژمان منتظري 
اشاره شده بود ولي براي او محروميتي در نظر گرفته نشده 

است. به اين ترتيب فيفا با اعالم اين محروميت ها به نوعي فوتبال 
ايران را نقره داغ کرد. محروميت هايي که بايد ديد کرش براي بازي 

مقابل سوريه چگونه آنها را پشت سر مي گذارد.

تيممليهيچوقتچنينامکاناتينداشتهاست
علي کريمي معموالً کم حرف مي زند و کمتر به رسانه ها توجه دارد. اين خصلتي است 

که حتي در زمان بازي و دوران اوج نيز با او همراه بود و حاال نيز که کفش ها را آويخته 
هم اين خصوصيت با اوست، اما حضور در کالس مربيگري C گويا باعث شده تا ستاره 
سابق پرسپوليس و تيم ملي حرف هاي جنجالي را در باره تيم ملي  به زبان بياورد. 

علي کريمي با بيان اينکه همه امکانات و شرايط براي تيم ملي مهياست، گفت: »تا به 
حال در 15 سال گذشته چه زماني اين همه امکانات در تيم ملي داشته ا يم، 

همه اين فاکتورها از جمله البسه خوب، پرواز چارتر و زمين شماره يک 
آزادي، زمينه اي براي موفقيت است، من از بازيکنان باتجربه و قديمي 
شنيده ام که هيچ وقت چنين امکاناتي وجود نداشته است، زمان خود 
ما هم که چنين نبود، حاال نمي دانم آقايان از چه چيز ايراد مي گيرند، 
نمي دانم اين همه گاليه و حرف و حديث بابت چيست؟« کريمي 
ادامه داد: »آقايان بايد به يک برنام��ه تلويزيوني بروند و تکليف 
را روشن کنند. س��رمربي تيم ملي بايد بگويد ديگر چه چيزي 
مي خواهد که در اختيارش قرار دهند، حاال يا فدراسيون مي تواند يا 

نمي تواند اين همان موضوعي است که بايد مشخص شود.«


