
س�رمربي تيم ملي 
فوتبال در گفت وگو 
با خبرنگاران از بي تفاوتي اش نسبت به برخي 
مسائل بي اهميت س�خن گفت. تمرينات تيم 
ملي چند روزي اس�ت كه آغاز ش�ده و اندک 
نفرات حاض�ر در اردو دغدغه اي�ن روزهاي 
كارلوس كرش است. حضور سه تيم ايراني در 
ليگ قهرمانان آسيا سبب شده تا فعالً بازيکنان 
زيادي از حض�ور در تمرينات معاف باش�ند، 
موضوعي كه مرد پرتغالي را نگران كرده است. 
تمرينات روز گذش��ته نيز طبق برنام��ه برگزار 
شد، با اين تفاوت که کرش در جمع خبرنگاران 
حاضر و ب��ا آنها درددل کرد. س��رمربي تيم ملي 
که همچنان از پيش��نهاد ش��ش ماه��ه تمديد 
قراردادش دلخور است، از پاسخ دادن به سؤالي 
در خصوص ادام��ه همکاري اش با فدراس��يون 
خودداري کرد و از برخي اظهارنظرها و انتقادهاي 
مربيان ليگ برتري نيز گاليه داشت: »بايد درباره 
روند آماده س��ازي تيم   ملي صحبت کنيم و اين 
بدان معني نيست که بخواهيم درباره مربيان يا 
باش��گاه ها حرف بزنيم. به اين دليل که در هفت 
سال گذش��ته من به هيچ دليل اين کار را انجام 
نداده ام. در گذشته و در اين هفت سال هيچگاه 
درباره عملکرد مربيان باشگاه ها حرفي نزده ام و 
در مسيري که تحصيل کرده و پا گذاشته ام، ياد 

گرفته ام که هيچگاه اين کار را انجام ندهم.«
   بخندم يا گريه كنم؟

تفاوت آمادگي ملي پوشان شاغل در خارج و داخل 
چالشي بود که پس از اظهارنظرهاي کارلوس کرش 
به وجود آمد. به رغم موضع گيري هاي مربيان ليگ 
برتري، سرمربي تيم ملي کماکان بر موضعش تأکيد 
دارد: »فقط درباره وظايف و تعهدات خودم صحبت 
مي کنم که آن هم آماده سازي تيم   ملي براي جام 
جهاني روسيه است. اگر اين شرايط هيچ تفاوتي 
براي مس��ئوالن فوتبال و ورزش ايجاد نمي کند، 
چرا بايد من را تحت تأثير قرار دهد، با کمال احترام 
هميش��ه گفته ام بازيکناني که داخل کشور بازي 
مي کنند براي اينکه بتوانند آماده حضور در جام 
جهاني ش��وند، احتياج به روند آماده سازي خاص 
دارند. اگر فدراس��يون فوتبال، مس��ئوالن ليگ و 
مس��ئوالن ورزش کش��ور با اين نظر بنده موافق 
نيستند من موافق اين کار نيس��تم، اما بايد آن را 
بپذيرم. نمي دانم براي حرفي که مي زنم بايد گريه 
کنم يا بخندم. همانطور که مي دانيد در يک سال 
گذش��ته هميش��ه اين حرف بوده که اولويت اول 
فوتبال و ورزش کشور حضور پرقدرت تيم   ملي در 
جام جهاني است. آيا اين درست است يا نه؟ آيا شما 

خبرنگاران اين را شنيده ايد يا خير؟«
   گردن تيم ملي نيندازيد

فشردگي مسابقات ليگ و تعطيلي هاي طوالني 

آن از جمله انتقادات اين فصل مربيان از سرمربي 
تيم مل��ي بود. با اي��ن حال کرش معتقد اس��ت 
حضور تيم هاي ايراني در ليگ قهرمانان آس��يا 
مس��بب فش��ردگي ليگ بوده، نه تمرينات تيم 
ملي: »بياييد با واقعيت روبه رو ش��ويم. اگر ليگ 
امسال در تاريخ هفتم ارديبهش��ت ماه به پايان 
رسيد و فينال جام حذفي هم در آن تاريخ برگزار 
ش��د، فش��ردگي برنامه ليگ به دليل برگزاري 
برنامه هاي تيم ه��اي ملي بود؟ فک��ر نمي کنم 
اينگونه باش��د. ليگ هفتم ارديبهشت ماه تمام 
شد فقط به اين دليل که باشگاه هايي که در ليگ 
قهرمانان آسيا حضور دارند، تنها تمرکز خود را 
روي اين مس��ابقات بگذارند. ليگ در آن تاريخ 
تمام شد براي اينکه تمام بازيکنان تمرکز خود را 
روي راند يک شانزدهم نهايي ليگ قهرمانان آسيا 
بگذارند. مطمئناً اي��ن کار براي تيم   ملي صورت 
نگرفت. اينها واقعيت ها و حقايقي است که با آن 
روبه رو هستيم. متأس��فانه AFC با درخواست 
بنده و فدراسيون فوتبال موافقت نکرد، ولي اگر 
قرار بود اينگونه باشد، بهتر بود ليگ را سه هفته  
بعد ادامه  مي داديم تا اينقدر فش��ردگي در ليگ 

ايجاد نشود.«
   باخت به اسپانيا در بازي كامپيوتري

نگراني ب��راي مقابله با اس��پانيا و اظهارنظرهاي 
غيرکارشناس��ي موضوع ديگري ب��ود که کرش 

به آن اش��اره کرد: »اعتق��اد من اين اس��ت که 
در چهار س��ال گذشته پيشرفت بس��يار خوبي 
داش��تيم. جام جهاني تورنمنتي سطح باالست 
و ۹۹ درصد افرادي که درباره تيم   ملي صحبت 
مي کنند، هيچگاه مقابل  اسپانيا و در اين سطح 
بازي نکردند و تجرب��ه آن را ندارند. من پرتغال، 
رئال مادريد و منچس��تر را تمرين دادم. واقعيت 
اين است که سرعت آن بازي ها با سرعت ليگ ما 
متفاوت است. متأسفانه در تلويزيون يا بازي هاي 
کامپيوتري پس��ر من هم مي تواند گاهي اوقات 
بارسلونا و  اسپانيا را شکس��ت دهد، ولی من در 

بازي کامپيوتري مقابل  اسپانيا باختم.« 
   متلک به كفاشيان

عدم توجه AFC به درخواس��ت سرمربي تيم 
ملي ايران موجب شد تا کرش در صحبت هايش 
متلکي هم به علي کفاشيان بيندازد: »اعتقاد من 
اين است که بازيکناني که در ليگ هاي آفريقايي 
و آس��يايي ب��ازي مي کنند نياز به آماده س��ازي 
ويژه تري دارند، ولي احتماالً من اشتباه مي کنم. 
مسبب اين اتفاقات هم AFC است، زيرا باعث 
لطمه خوردن و آماده س��ازي تيم هاي آس��يايي 
 AFC مي ش��ود. ش��ما يک جنتلمن ايراني در
داريد که نايب رئيس است. بايد از او بپرسيد که 
چرا AFC چنين برنامه اي را براي ليگ قهرمانان 
آسيا برنامه ريزي کرد. بازيکنان ما که در ليگ مان 
مقابل نفت تهران بازي مي کنند به همان سطح 
از آمادگي احتياج دارند که بازيکنان کشورهاي 
ديگر مقابل تيم هاي اروپايي بازي مي کنند. در 
پنجره بازي هاي دوس��تانه اي که گذشت، پنج 
تيم آس��يايي که به جام جهاني صعود کرده اند، 
۱۰ بازي انجام داده اند که تنها نتيجه  مثبت آن 
يک پي��روزي براي ايران ب��ود و در ۹ بازي ديگر 
 AFC نتايج خوبي گرفته نشده است، اما هنوز
اعتقاد دارد که اين سطح آماده سازي کافي است. 
از اين ناراحت مي ش��وم که برنامه مدوني براي 
آماده س��ازي تيم   ملي آماده کنيم و بعد بقيه از 
منفعت آن اس��تفاده کنند. اگر شما يک ماه کار 
کنيد و حقوق شما را به شخص ديگري بدهند، 
چه احساسي پيدا مي کنيد؟ اين احساسي است 
که م��ن االن دارم. هيچ کس  در فوتب��ال ايران 
دلسوزتر از من براي باشگاه ها نبود. دو سال پيش 
تقويم کنفدراسيون فوتبال آسيا براي مسابقات 
ليگ قهرمانان آس��يا را مطالعه و سعي کردم از 
منافع باشگاه ها دفاع کنم. اگر منافع فوتبال در 
کار بود نبايد مرحله يک هشتم نهايي االن برگزار 
مي شد. وقتي مربي تيم   ملي هستي از منافع تيم  
 ملي دفاع مي کني و وقتي مربي باشگاهي هستي 
از منافع باشگاهت دفاع خواهي کرد. چيزي که 
ما مي خواهيم، اين اس��ت که بازيکنان در فرم و 

حالت خوبي باشند.«

پرسپوليس در امارات وا داد تا صعود سخت شود
کار به آزادي کشيد

تصور برد پرس�پوليس را در امارات زمين گير كرد، آن هم در واپسين 
لحظات بازي و در ش�رايطي كه نخس�تين ديدار مرحله يک هش�تم 
نهايي مي توانس�ت با تس�اوي برابر الجزيره به پايان برس�د، اما حاال 
سرنوش�ت قهرم�ان لي�گ اي�ران در آزادي مش�خص خواهد ش�د. 
شرايط پرسپوليس، صدرنشين ۱3 امتيازي گروه C با تيم دوم جدولي گروه  
A با کسب تنها هشت امتياز از دو برد، دو مساوي و باخت به يک هشتم راه 
يافته بود، اصالً قابل مقايسه نبود و روي کاغذ ميزبان اماراتي حريفي نبود که 
بتواند قهرمان ليگ برتر ايران را به زانو درآورد، ولي غيبت سيدجالل  شکاف 
عميقي بود که اجازه نداد تيم برانکو جان س��الم به در ببرد. پرسپوليس که 
مدعي بود براي برد وارد ميدان مي ش��ود و خ��ود را از پيش برنده اين بازي 
مي دانست با شکست 3 بر 2 به تهران بازگشت، با اين اميد که شايد در بازي 

برگشت بتواند در آزادي انتقام اين شکست سنگين را بگيرد. 
   افتضاح در امارات

دو گل در خان��ه حريف ه��م نمي تواند توجيهي براي افتضاحي باش��د که 
پرسپوليس در امارات به نمايش گذاشت. اين باخت اما خيلي چيزها را ثابت 
کرد؛ اول اينکه خط دفاع پرسپوليس شايد حتي بتوان گفت کلين شيت هاي 
بيرانوند را هم بايد به نام سيدجالل حسيني نوشت، به نام مدافع باتجربه اي که 
در بازي با الجزيره مثل خيلي هاي ديگر به وضوح شاهد بود که عدم حضورش 
در ترکيب پرسپوليس مي تواند چه فاجعه اي را به دنبال داشته باشد، فاجعه اي 
که نه شجاع خليل زاده توانست مانع رخ دادنش شود و نه هيچ يک از ارکان خط 

دفاعي يا حتي گلري که قرار است نفر يک تيم ملي در جام جهاني باشد!
   تعويض هاي بي ثمر

مسلمان مانند بسياري از ديدارهاي قبلي فرصتي براي عرض اندام برابر الجزيره 
پيدا نکرد، اما منشا و رسن اين شانس را داشتند تا به عنوان بازيکن تعويضي 
به ميدان بروند. با اين حال تعويض هاي برانکو ديگر آن تعويض هاي طاليي 
نيستند که بتوانند ورق را به نفع اين تيم برگردانند و نتيجه اي رقم بزنند که در 
پايان همه آن را مديون تصميم هاي خوب سرمربي کروات تيم بدانند. رسن و 
منشا در امارات در حد و اندازه هاي خود نبودند. شايد چون آنقدر روي نيمکت 
نشسته اند که ديگر از فرم بدني مناسب خارج شد ه اند يا شايد هم مثل خيلي 
از بازيکنان تيم ديگر آن طراوت گذشته را ندارند و نيازمند شوکي اساسي 
هستند تا بتوانند توانايي هاي خود را به معرض نمايش بگذارند که بدون شک 
آن شوک رفتن به ميدان در نيمه هاي بازي نبود که اگر بود مي توانست شرايط 

را به سود سرخپوشان در امارات تغيير دهد!
    اميدواري پروفسور

برانکو اما اميدوار به بازي برگش��ت و جبران شکست سنگين تيمش برابر 
الجزيره است. پرسپوليس او در امارات با کلکسيوني از اشتباهات نتيجه را 
واگذار کرد، آن هم روي اشتباه محرز خط دفاع و تصميم جبران ناپذير بيرانوند 
در خروج کاماًل اشتباه از دروازه که باعث شد دقيقه ۹5 تساوي با شکست 
عوض ش��ود. البته برانکو قبول نمي کند که تيمش الجزيره را دس��ت کم 
گرفته، اما تأکيد مي کند که در بازي برگشت و در آزادي جبران خواهند 
کرد: »اينطور نبود که چون نيمه اول را با برد و گلزني عليپور به پايان برديم، 
حريف را دست کم گرفته باشيم، اما گل تساوي به حريف انگيزه داد. اگر آن 
گل را نخورده بوديم، گل هاي بيشتري مي زديم. خوب بوديم و بازي خوبي 
به نمايش گذاشتيم، ولي در واپسين لحظات نتيجه را واگذار کرديم، در حالي 
که مي توانستيم با کنترل بازي به نتيجه بهتري برسيم. بايد بگويم بازي ها 

آسيايي است و هر کس اشتباه کند، گل مي خورد. ما هم اشتباه کرديم و گل 
خورديم. نتيجه بازي برگشت بايد يک بر صفر يا 2 بر يک شود تا صعود کنيم. 
البته دو گلي که اينجا زديم در بازي برگشت مي تواند کمک زيادي به ما کند، 
اما بايد تالش زيادي کنيم. بازي برگشت بازي آساني نخواهد بود. بازي رفت 
را هم حدس مي زديم که سخت باشد و همين طور هم بود، اما براي بازي در 
آزادي بايد متحد تر باشيم. بازي سختي در پيش داريم. با اين حال بايد برنده 
شويم و برنده هم مي شويم، چراکه بايد جبران کنيم.« برانکو اين قول ها را در 
جلسه دو ساعته اي که بعد از باخت تيمش برابر الجزيره در امارات داشت به 
گرشاسبي، مديرعامل سرخپوشان هم داده است. حاال بايد ديد او مي تواند به 

قولش در آزادي عمل کند و سرنوشت پرسپوليس را تغيير دهد يا نه.

 حمايت از کاالي ايراني حمايت از اقتصاد داخلي  
حمايت از کاالي ايراني مي تواند به معناي 
حمايت از نيروي کار ايراني و گامي به سوي 
رونق اقتصادي کشور باشد. همين امر کافي 
است تا جامعه ورزش که همواره از پيشگامان 
کارهاي خير و اتفاق هاي خوب بوده، خود را 
موظف به انجام آن بداند. البته بحث استفاده 
و حماي��ت از کاالي ايراني، بحثي دوطرفه 
است. يعني به همان اندازه که جامعه بايد به 
سمت و سوي حمايت از کاالي ايراني برود، 
توليدکنندگان هم بايد در زمينه ارائه کاالي 
باکيفيت گام بردارند که در اين صورت نه توجيهي براي عدم اس��تفاده و 
حمايت از کاالي ايراني وجود دارد و نه لزومي. روي آوردن به کاالي داخلي 
به طور خودکار واسطه ها و دالل ها را حذف خواهد کرد و کاهش چشمگيري 
در زمينه هزينه ها خواهد داشت، چراکه هم آدرس و مکان فدراسيون ها و 
وزارت ورزش مشخص است و هم کارخانه ها و کارگاه هاي توليدي، ضمن 
اينکه قراردادها مي تواند مستقيماً بين رؤساي فدراسيون ها يا عوامل اجرايي 
آنها با مديران عامل برندهاي داخلي بسته شود تا دست واسطه ها و دالل ها 
در اين ميان براي هرز رفتن بودجه کوتاه شود. در حالي که در عقد قرارداد 
با برندهاي خارجي، واسطه ها همواره نقش��ي تأثيرگذار در ارائه اجناس 
بي کيفيت، آن هم با قيمت هاي گزاف داشتند. البته کشتي سال هاست که 
از کاالهاي داخلي استفاده مي کند، چه در خصوص لباس ها، دوبنده ها و 
کفش ها و چه براي تهيه تشک از برندهاي داخلي. خوشبختانه در کشتي 
توليدکنندگان خوب و خوش نامي وجود دارند؛ برندهايي چون ريحاني، 
اميني و البته مجيد که بهترين آنهاست. يعني نيازي به استفاده از برندهاي 
خارجي نداريم و توليدکنندگان داخلي مي توانند به راحتي نيازهاي ما را 
برطرف کنند. توليدکنندگان داخلي تنها در بحث تشک کشتي است که 
بايد با ارتقا کيفيت خود نيازهايمان را تأمين کنند. به طور نمونه در حال 
حاضر زيره هاي تشک هاي کشتي از توليدات داخلي است، اما رويه هاي آن 
نه، با اين حال برندهاي داخلي با اندکي تالش مي توانند نيازهاي ما در اين 
زمينه را هم فراهم کنند تا ديگر به طور کامل از محصوالت داخلي استفاده 
کنيم. بحث الزام استفاده از کاالهاي داخلي در حيطه ورزش مي تواند اتفاق 
خوبي باشد، به خصوص اگر توليدکنندگان نيازهاي مصرف کنندگان را 
بيش از پيش در نظر بگيرند و با باال بردن سطح کيفي خود نياز آنها را برطرف 
کنند. در آن صورت بدون شک هيچ دليلي براي روي آوردن به نمونه ها و 
کاالهاي خارجي باقي نمي ماند و نه تنها ارزي از کشور خارج نمي شود که 

اقتصاد کشور هم رونق بيشتري مي گيرد.

پدر بوکس ايران درگذشت
 حسن باش��ت باوي، ملقب به پدر بوکس 
ايران در س��ن ۹2 س��الگي در گچساران 
درگذشت. پدر بوکس ايران در سال ۱3۰۶ 
در آبادان متولد شد و در سال ۱323 ورزش 
بوکس را به صورت کالسيک در شهر آبادان 
و زير نظر واگنر، مربي انگليسي آغاز کرد. او 
در سال ۱32۸ به مقام نايب قهرماني کشور دست يافت و پس از کسب 
عناوين متعدد در مسابقات داخلي و خارجي در سال ۱33۷ به کسوت 
مربيگري روي آورد. باشت باوي در سال هاي ۱35۱ تا ۱35۴ مربي تيم 
ملي بود و توانست تيم ملي کشورمان را در بازي هاي آسيايي ۱۹۷۴ 
تهران به مقام قهرماني برساند. با وجود اينکه يکي از سالن هاي زادگاه 
باشت باوي به نام او نامگذاري شده، اما تنديسي که سال گذشته براي 

قدرداني از او ساخته شده بود، تخريب شد ه است. 

 سنگ سوء مديريت در چشم هوادار   
همه از وزير بهداش��ت گرفته تا وزير ورزش بسيج ش��ده اند تا با هوادار 
استقالل که در فينال جام حذفي چش��مش را از دست داد، همدردي 
کنند. پيغام داده اند ک��ه هوايش را دارند و نگران نباش��د، حتي مدعي 
شده اند که براي محل کار او نامه زده اند که به صورت رسمي استخدام 
شود و البته خيلي وعده های ديگر که چند روزي است از اين طرف و آن 

طرف در بوق و کرنا مي شود!
 اينجا اما يک سؤال شايد بي پاسخ بماند و کمتر مسئولي برايش پاسخي 
داشته باشد؛ بايد از مسئوالن برگزاري مسابقه پرسيد، همه اينهايي که 
وعده مي دهيد آيا براي اس��ماعيل بهداروندي که بر اثر سنگ پراکني 
برخي هواداران در ورزش��گاه تا مرز نابينايي يکي از چشم هايش پيش 

رفته، چشم مي شود؟!
 ش��ايد مس��ئوالني که امروز نتيجه سوءمديريت شان چش��م هوادار 
استقالل را گرفته، س��رباز احمدي را يادشان رفته باشد، اما بايد عکس 
چشم متالشي شده اين سرباز را جلوي چشم شان آورد تا يادشان بيايد 
که دستپخت ش��ان چه اتفاقي را رقم زده است، اما خب ماجراي سرباز 
احمدي برايشان درس عبرت نش��د و س��ال ها بعد از آن اتفاق تلخ در 
ورزشگاه اصفهان، اين بار همان اتفاق در خرمشهر تکرار و اين اسماعيل 
بهداروند است که قرباني مي شود. او هم چشمش را از دست داده، هرچند 
خيلي ها کورسوي اميدي دارند تا دوباره نور به چشمش برگردد، اما چرا 

بايد چنين اتفاقاتي کام فوتبال را تلخ کند؟ 
تماشاگري که به ورزشگاه مي رود، چرا امنيت جاني ندارد و اينچنين با 

چشمي که ديگر نمي بيند راهي خانه  مي شود؟ 
به رغم اين اتفاق تلخ، اما مسئوالن برگزاري مسابقه فينال جام حذفي از 
خودشان رفع اتهام مي کنند و همه چيز را به گردن رسانه ها مي اندازند. 
مديران س��ازمان ليگ که در اين ماجرا مقصران اصلي هس��تند با فرار 
از پاسخگويي و خالي کردن ميدان، فرهنگ س��ازي را وظيفه رسانه ها 
مي دانند تا چنين رخدادهاي غم انگيزي تکرار نشود، اتفاقاتي که نتيجه 
مستقيم سوءمديريت مسئوالن فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ است. 
با اين حال آنها در اقدامي قابل تأمل و بدون اينکه کوچک ترين تقصيري 

از اين ماجرا را متوجه خود بدانند، به رسانه ها مي تازند! 
برخالف فرافکني هاي مسئوالن سازمان ليگ، مهدي تاج به عنوان رئيس 
فدراسيون فوتبال و بهاروند رئيس س��ازمان ليگ بايد پاسخ دهند براي 
فرهنگ سازي در ورزش��گاه ها به عنوان متولي فوتبال کشور چه قدمي 
برداشته اند؟ کدام برنامه فرهنگي براي آموزش هواداران برگزار شده که 
حاال انتظار دارند هواداري که به ورزشگاه مي آيد، سنگ و صندلي پرتاب 
نکند و رکيک ترين فحش ها را ندهد؟ به جرئت مي توان گفت، هيچ! صفر 
نمره مديران فوتبال در فرهنگ سازي است، فوتبالي که از در و ديوار آن 
بي اخالقي و فساد باال مي رود، اما مسئوالنش آنقدر غرق در مشغله هاي 
اقتصادي و منافع شخص شان آن هم از جيب بيت المال هستند که ديگر 
وقتي براي آنها باقي نمي ماند که بخواهند فکري به حال فرهنگ هواداري 

در فوتبالي کنند که در حال رفتن به قهقراست. 
برنامه فرهنگي س��ازمان ليگ و فدراس��يون فوتبال به نصب دو تنديس 
شهدا، انداختن چفيه و دو خط مداحي و همخواني قبل از برگزاري بازي ها 
خالصه شده است! در چنين شرايطي نبايد هم انتظار داشت که هواداران 
فوتبال نماد اخالق و فرهنگ باش��ند، نمي توان هم اميدوار بود که ديگر 
شاهد اتفاقاتي مانند نابينايي هوادار استقالل نباشيم. با اين وضعيت به نظر 
مي رسد براي جلوگيري از تکرار ماجراي سرباز احمدي و اسماعيل بهداروند 
بايد براي يک بار هم که شده مديراني را که در اين زمينه کوتاهي کرده اند 
به پاي ميز محاکمه کشاند و آنها را بازخواست کرد. نمي شود يک هوادار 
چشمش را در ورزشگاه از دست بدهد و تمام مسئوالن از خودشان اعالم 

برائت کنند و همه چيز را به گردن تماشاگرنماها بيندازند. 
بازخواست و برکناري مس��ئوالن برگزاري مسابقه شايد کمترين مرهم 
براي هواداري باشد که چشمش را به خاطر سوءمديريت هاي مسئوالن 
فوتبال و نيروي انتظامي از دست داده است. عالوه بر اين براي جلوگيري از 
چنين اتفاقات ناگواري بايد فرهنگ سازي در اولويت برنامه هاي فدراسيون 
فوتبال و سازمان ليگ قرار گيرد، وظيفه اي فراموش شده که هزينه هايش 
را هواداراني مانند سرباز احمدي و اس��ماعيل بهداروند تاکنون داده اند. 
همچنين بايد به مس��ئوالن گوش��زد کرد وعده هايي که اين روزها براي 
حمايت از هوادار استقالل مي دهند يک شوآف نباشد، مانند وعده هايي که 
به سرباز احمدي دادند، وعده  هايي که تاکنون هيچ يک از آنها عملي نشده 
است مثل وعده استخدام در فوالد سپاهان! امروز هم اين نگراني وجود دارد 
که نامه ها و وعده هاي مسئوالن از وزير بهداش��ت و وزير ورزش تا رئيس 
فدراسيون و سازمان ليگ تنها جنبه شعاري داشته باشد و عملي نشود و 
اسماعيل بهداروند نيز مانند سرباز احمدي تنها بماند، آن هم با چشمي که 

سنگ سوء مديريت باعث نابينايي اش شده است. 

نايب قهرماني تيراندازي معلوالن
با کس��ب مدال طالي س��اره جوانمردي در رقابت هاي تپانچه خفيف 
مسابقات جهاني تيراندازي معلوالن در کره جنوبي، تيم ايران به عنوان 
نايب قهرماني اين مسابقات دست يافت. بر اين اساس ساره جوانمردي 
و سميرا ارم به فينال تپانچه خفيف راه يافتند که جوانمردي با رکورد 
22۴/5 طال گرفت و ارم هفتم ش��د تا ايران در مجموع تيمي با کسب 

۱۶2۷ امتياز نايب قهرمان شود.

شعباني بهار رئيس تيروکمان شد
غالمرضا شعباني بهار، رئيس جديد فدراسيون تيراندازي با کمان شد. 
مجمع انتخابات فدراسيون تيروکمان ديروز در آکادمي ملي المپيک 
برگزار و در نهايت و از بي��ن پنج نامزد حاض��ر در انتخابات، غالمرضا 
شعباني بهار با کسب 2۹ رأي براي چهار سال به عنوان رئيس فدراسيون 
تيراندازي با کمان انتخاب شد. محسن باقريان ۱3 رأي و حميدرضا بتو 

نيز چهار رأي در اين انتخابات کسب کردند.
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پيشنهاد شراکت را رد کردم
 علي کريمي دليل اصل��ي جدايي اش از 
تيم سپيدرود رشت را اعالم کرد. با اينکه 
باشگاه سپيدرود در بيانيه اي علت جدايي 
سرمربي اين تيم را اختالف نظر در خصوص 
دستياران او اعالم کرده بود، اما کريمي اين 
ادعا ا رد کرد: »اعتراف مي کنم هنوز مالک 
باشگاه را نشناخته ام. او در جلسه مدعي شد هيئت مديره و کادر فني 
از اعتمادشان سوءاستفاده کرده اند و ايده هاي درستي نداده اند. او 
همچنين ادعا کرده که خسته  شده  است. در حالي که بعد از جلسه 
شب گذشته از من و دوستم خواست اعالم کنيم اين نشست خروجي  
نداشته است. در اين جلسه مالک باشگاه نه تنها در مورد اختيارات تام 
سرمربي صحبت نکرد، بلکه همه حرفش واگذاري تيم بود. او تأکيد 

داشت که يا سهام باشگاه را بخرم يا با او شريک شوم.«

دنيا حيدري

سعيد احمدیان

تماشاگران ايران هفتمين پرشورهای جهان 
  سايت »HITC« انگليس در گزارشي به معرفي هفت کشور پرشور فوتبالي 
جهان پرداخت که بر اين اس��اس ايران در رده هفتم قرار دارد. اين سايت در 
انتخابش به فاکتورهايي چون وفاداري هواداران، اهميت و تأثير فوتبال بر روحيه 
و خلق وخوي مردم، نوع حمايت هواداران از تيم ملي و تيم هاي باشگاهي در 
بازي هاي خانگي و خارج از خانه توجه داشته است: »ايران بدترين شجره نامه 
فوتبالي را در بين اين هفت کشور دارد، اما اين حتي نتوانسته مانع شيفتگي 
ايرانيان به اين رشته ورزشي شود که از حيث محبوبيت باالتر از کشتي و واليبال 
است.« در رده بندي صورت گرفته تيم هاي اروگوئه، انگليس، برزيل، آرژانتين، 

مکزيک و اسکاتلند رتبه هاي اول تا ششم را به خود اختصاص داده اند. 

حميد بني تميم 

 نايب رئيس فدراسيون 
کشتي

کمک کنيد تا بيکار نشوم
 هوادار مصدوم استقالل از مسئوالن خواست 
تا او را در راه درمان چش��م آسيب ديده اش 
ياري کنند. اس��ماعيل بهارون��د که براي 
تماشاي ديدار استقالل و خونه به خونه در 
فينال جام حذفي به خرمشهر رفته بود به 
دليل پرتاب صندلي بينايي چشم راستش را 
از دست داده است. اين هوادار فوتبال در گفت وگويي تلفني در برنامه نود 
خواستار حمايت مسئوالن شد: »پزشکان اعالم کرده اند با عمل بعدي 
ممکن است ۱۰ تا 2۰ درصد بينايي چشمم برگردد. از تمام مسئوالن 
درخواست مي کنم براي درمان چشمم و از دست ندادن شغلم به من 
کمک کنند.« صحبت هاي بهاروند سبب شد تا دفتر رياست جمهوري و 
وزير بهداشت پيگير درمان اين تماشاگر فوتبال باشند و آبي ها نيز هزينه 

درمان او را متقبل شوند. 

کرش: در بازی کامپيوتری هم به اسپانيا باخته ام!
نياز بازيکنان ليگ برتري به آماده سازي خاص قبل از جام جهاني

ليگ ملت ها و رقابت هاي جهاني سنگين هستند
کوالکوويچ: به بازي هاي آسيايي فکر نمي کنم

فريدون حسن
   منهاي فوتبال 

واليبال ايران سال سختي را در پيش دارد؛ ليگ ملت ها، بازي هاي 
آسيايي و مس�ابقات قهرماني جهان  سه 
رويداد مهمي هس�تند كه برترين تيم 
آس�يا بايد در آنه�ا حضور پي�دا كند.

ايگور کوالکوويچ اين روزها سخت مشغول 
آماده سازي بازيکنانش براي اين مسابقات 
است، هرچند که او بيشتر تمرکزش 
را روي ليگ ملت ه��ا و قهرمانان 
گذاشته و بازي هاي آسيايي را به 

تيم »ب« محول کرده است.
س��رمربي تيم مل��ي مي گويد: 
»تم��ام تمرک��زم روي اين دو 
رويداد ب��زرگ اس��ت که به 
اندازه کافي سنگين هستند. 
بنابراين نمي توانم دغدغه 
بازي هاي آس��يايي را هم 

داشته باشم.« کوالکوويچ در خصوص وضعيت تيم »ب« نيز عنوان 
مي کند: »دخالتي در امور اين تيم ندارم. فدراسيون در اين باره تصميم 

مي گيرد و براي آن سرمربي انتخاب مي کند.«
وي با اشاره به برپايي اردوهاي خوب با حضور جوانان باانگيزه ادامه 
مي دهد: »از آنها رضايت دارم. جوانان از تجربه بزرگ ترها استفاده 
مي کنند و به دستورهايي که داده مي شود خوب گوش مي دهند. 
آنها اين شانس را دارند که در انتخاب نهايي و ليست آخر ما حضور 
داشته باش��ند. البته تا آن زمان بايد لياقت خود را نشان دهند و 

دست از تالش برندارند.« 
س��رمربي تيم ملي واليبال در ادامه به مسئله برگزاري بازي هاي 
دوس��تانه مي پردازد و مي گويد: »اولويت اول ما انتخاب تيم هاي 
اروپايي است. البته در بعضي از کشورها ليگ تازه به پايان رسيده 
و نمي ش��ود از آنها درخواست بازي دوس��تانه داشت. با اين حال 
مکاتبات الزم را با برخي کش��ورها انجام داده ايم که در ميان آنها 
صربستان يک تيم قدرتمند و گزينه اي خوب محسوب مي شود. 
ما تا آخر ارديبهشت در تهران تمرين مي کنيم و بعد از آن راهي 

اين کشور مي شويم و ليگ ملت ها را آغاز مي کنيم.«
   شوک مصدوميت معنوي نژاد

اما در آستانه سفر تيم ملي به صربستان و شرکت در ليگ ملت ها 
خبر مصدوميت دو بازيکن تيم ملي واليبال اردوي تيم و کوالکوويچ 
را با ش��وک روبه رو ک��رد، به خص��وص مصدومي��ت محمدجواد 
معنوي نژاد، دريافت کننده تيم ملي. معنوي ن��ژاد در جريان بازي 
تيمش در ليگ ايتاليا دچار مصدوميت شده به گونه اي که احساس 
بي حسي در پا داشته و اين مسئله با ورودش به ايران تشديد  شده 

است.
س��يامک افروزي، پزش��ک تيم ملي در اين خص��وص مي گويد: 
»آزمايش ه��اي اوليه را انج��ام و تعدادي حرکات بدنس��ازي به او 
داده ايم، ولي به نظر مي رسد در دو يا سه هفته ابتدايي ليگ ملت ها 

نمي تواند ما را همراهي کند.«
افروزي در خصوص فالحت خواه ديگر مصدوم تيم ملي هم عنوان 
مي کند: »بيني او دچار شکس��تي ش��ده بود که با يک عمل ساده 

مشکل حل شد. او به زودي به تمرينات بازمي گردد.«

تيم مل�ي كش�تي آزاد دانش آموزان ايران با كس�ب هش�ت 
م�دال ط�ال و ي�ک برن�ز ب�ه عن�وان قهرمان�ي جش�نواره 
جهان�ي ورزش دانش آم�وزي در مراك�ش دس�ت ياف�ت.

براي کشورمان در اين مسابقات جواد جوادي، محمد روزبهاني، 
مهدي حس��ين نيا، اکبر فضل��ي، س��هراب ادهم خليلي، مهدي 
اکبرزاده، حسين اصغرپور و مهدي اکبرزاده در وزن ۱۱۰ کيلوگرم، 

هش��ت طال و حس��ين رضوانيان تک مدال برنز را کسب کردند. 
قهرماني تيم کش��تي آزاد در حالي رقم خورد ک��ه دانش آموزان 
فرنگي کار نيز با کس��ب پنج مدال طال و سه نقره قهرمان شدند و 
اين دو مهم در شرايطي به دست آمد که مراکش با دخالت دادن 
مسائل سياسي در ابتدا اجازه حضور کشتي گيران دانش آموز ايران 

در اين رقابت ها را صادر نکرده بود.

ايران قهرمان کشتي آزاد دانش آموزان جهان شد 

رضا دهشيری |  جوان

    گزارش


