
 مداف�ع عن�وان 
دنيا حيدري
    گزارش

قهرماني ساعت 
20:30 امشب  در 
ديداري عقب افت�اده از هفته شش�م، ميزبان 
نساجي مازندران است، تيمي که بعد از 22 سال 
ق�رار اس�ت در آزادي ب�ه مي�دان ب�رود. 
پرسپوليس که به دليل حضور در رقابت هاي ليگ 
قهرمانان آسيا و مصاف با الدحيل قطر موفق نشد 
ديدار هفته ششم را همزمان با ساير تيم ها برگزار 
کند، امش��ب در ديداري عقب افتاده از نس��اجي 
مازندران پذيرايي مي کند، تيمي که بعد از   سال ها 
موفق به حضور در س��طح اول فوتبال کشور شده 
است. اين تيم در يک ديدار دراماتيک برابر راه آهن 
در آخرين گام موفق به کسب حضور در ليگ برتر 
شد و طي پنج بازي گذش��ته با کسب يک برد، دو 
مساوي و دو باخت توانسته خود را در رده سيزدهم 

جدول جاي دهد. 
روي کاغذ نساجي مازندران حريف ساده اي براي 
پرسپوليس است، براي تيمي که در فکر جام ليگ 
قهرمانان آسياست و هت تريک قهرماني در ليگ 
برتر، اما واقعيت اين است که تيم جواد نکونام، حتي 
در آزادي حريف چندان ساده اي براي مدافع عنوان 
قهرماني نيست و برانکو نيز به درستي به اين مسئله 
اشاره مي کند: »نساجي حريف سرسختي است و 

بازي با آن چالشي بزرگ براي پرسپوليس محسوب 
مي شود. هنوز فراموش نکرديم که اين تيم در چه 
شرايطي راهي ليگ برتر شد. آنها بعد از   22 سال 
به ليگ برگشتند و انگيزه زيادي دارند. نگاه نکنيد 
که در رده سيزدهم جدول هستند. توشاك بعد از 
تساوي با اين تيم تأکيد کرد که اگر بازي 10 دقيقه 
بيشتر ادامه داشت، تراکتور بازنده بود. نساجي برابر 
ذوب آهن مستحق شکس��ت نبود و به فوالد هم 
اتفاقي باخت. آنها بازي آخر خود را هم يک بر صفر 
پيروز شده اند. نساجي بعد از بيست و چند سال قرار 
است در تهران در يک بازي رسمي برابر پرسپوليس 
به ميدان برود. نمي توان انگيزه باال و روحيه اين تيم 
را ناديده گرفت.« نکونام ه��م البته خوب مي داند 
که شب سختي برابر پرس��پوليس خواهد داشت: 
»پرسپوليس هميشه پرس��پوليس است و بازي 
برابر آن سخت است. اين تيم هافبک هاي خوبي 
دارد و با استفاده از ميزباني مي تواند شب سختي 
را برايمان رقم بزند، اما ما هم نمي آييم که ببازيم 
و همه تالشمان را مي کنيم که با دست پر آزادي 

را ترك کنيم.«
امشب اما آزادي بدون ش��ک ميزبان يک بازي 
جنجالي و هيجان انگيز اس��ت، ن��ه فقط چون 
پرسپوليس درصدد آن است که با يک پيروزي 
به موقع بار ديگر به جم��ع مدعيان بازگردد و با 

روحيه اي مضاعف به مصاف الدحيل قطر برود، 
بلکه از آن جهت که برانکو يک بار ديگر قرار است 
در ليگ برتر برابر يکي ديگر از شاگردانش قرار 
بگيرد. سرمربي پرس��پوليس از زمان حضورش 
روي نيمکت سرخپوش��ان چن��د تقابل جذاب 
مقابل شاگردان س��ابق خود در تيم ملي ايران 
را پشت سر گذاشته است؛ ديدار با علي دايي در 
تيم هاي صبا، نفت، سايپا و مصاف با گل محمدي، 
علي کريمي و حاال هم جواد نکونام، مربي جواني 
که با نس��اجي به ليگ برتر راه يافت و حاال بايد 
در اولين روزهاي مربيگري خود، در اولين ديدار 
تاريخي تيمش با پرسپوليس در جدالي سخت 
در آزادي به مي��دان برود، آن ه��م برابر مردي 
که روزهاي زي��ادي را در تيم مل��ي در کنار او 
سپري کرده اس��ت. با اين حال مصاف برانکو با 
چهارمين شاگرد خود نيز دليل حساسيت اين 
بازي نيست و حضور مهدي هاشمي نسب روي 
نيمکت نس��اجي يکي ديگر از داليلي است که 
مي تواند حساسيت هاي اين بازي را به اوج خود 
برساند. بازيکني که س��ال ها پيش پرسپوليس 
را به مقصد اس��تقالل ترك کرد، کاري که بعد 
از او بارها و بارها توس��ط ديگ��ر بازيکنان تکرار 
ش��د، اما هيچ انتقال��ي هرگز به ان��دازه جدايي 
هاشمي نسب جنجالي و حاشيه اي نشد. جدايي 

که هواداران پرسپوليس بعد از گذشت ساليان 
سال آن را فراموش نکرده اند و هنوز هم با ديدن 
هاشمي نسب داغ دلشان تازه مي شود. مسئله اي 
که حاال ب��ا توجه به حضور هاشمي نس��ب روي 
نيمکت نماينده نس��اجي در بازي امش��ب برابر 
پرسپوليس مي تواند حاشيه ها و حساسيت هاي 
خاص خود را روي سکو ها به همراه داشته باشد. 
براي دو تيم سه امتياز بازي امشب اهميت زيادي 
دارد، خصوصاً که سرخپوشان با از دست دادن چهار 
امتياز در دو بازي، حاال نه فقط از صدر جدول فاصله 

گرفته اند که از جمع مدعيان هم دور شده اند. 
برانکو در بازي برابر نماينده مازندران به دليل عدم 
حضور دو بازيکن کليدي تيمش با چالشي بزرگ 
مواجه اس��ت، چراکه از يک سو بيرانوند را به دليل 
حضور در اردوي تيم ملي در اختيار ندارد و از سوي 
ديگر نمي تواند از بشار رس��ن که با مصدوميت از 

اردوي تيم ملي عراق برگشته، استفاده کند.
سرمربي کروات سرخپوشان حاال با چالش ترس 
از مصدومي��ت و نيمکت خالي بايد ش��اگردانش 
را به مصاف تيمي بفرس��تد که ب��ازي فيزيکي را 
در برنامه اش دارد، مس��ئله اي که مي تواند از نظر 
بدني ش��رايط پرس��پوليس را براي بازي حساس 
و سرنوشت س��از هفته آينده مقابل الدحيل قطر 

تحت الشعاع قرار دهد. 

دور باطل ورزش با مديران 
شکست خورده  و تکراري!

چالش هاي اين روزهاي ورزش ايران با توجه به مش��کالت ارزي افزايش 
يافته و پشت سر گذاشتن اين شرايط سخت نيازمند مديريتي قوي است، 
موضوعي که همواره خود فاکتور اصلي ناکامي ها و شکست هاي ورزش 
بوده است. متأسفانه مس��ئوالن همچنان بر ادامه اين روند تأکيد دارند و 
ترجيح مي دهند از مديراني استفاده کنند که به واسطه سال ها حضور در 
ورزش و سهيم بودن در ناکامي هاي متعدد و تکراري، تجربه زيادي کسب 
کرده اند، در حالي ک��ه ورزش ما به هواي تازه، تفک��رات جديد و مديران 

باانگيزه نياز دارد. 
درست است که اوضاع نابسامان اقتصادي همه آحاد جامعه را تحت تأثير 
قرار داده، اما ورزش ما بيشترين ضربه را از سوءمديريت ها خورده و مي خورد. 
جالب اينکه در اين عرصه نه خبري از عذرخواهي مي شود، نه کسي استعفا 
مي دهد و نه مديري را بازخواست مي کنند. به همين خاطر است که هيچ 
مسئولي نگران شکست، حذف و ناکامي نيست، چون مي داند هفته ها طول 
مي کشد تا نتايج يک ناکامي بررسي شود و در نهايت نيز نه افکار عمومي 
از نتايجش خبردار مي شوند و نه تأثيري در نوع مديريت آقايان مسئول 
مي گذارد، فقط مسائل پشت پرده و برخي اختالف نظرهاست که مي تواند 

زمينه ساز تغييرات شود!
تداوم اين روند قطعاً لطمات جبران ناپذيري بر پيکر ورزش مي زند. ورزش 
ايران تا همينجا هم بارها چوب بي مس��ئوليتي بس��ياري از مسئوالن و 
رؤسا را خورده؛ ناکامي برخي رش��ته ها در بازي هاي آسيايي، المپيک و 
نابساماني هاي فوتبال از مهم ترين ضربه هايي است که ناشي از سوءمديريت 
بوده و کماکان نيز همان شيوه سابق ادامه دارد. عالوه بر اين اغلب مديران 
ورزشي بر درستي و صحيح بودن مديريت خود تأکيد دارند و تحت هيچ 
شرايطي حاضر به ترك صندلي رياست شان نيستند. در برخي موارد هم که 
برخي موانع از جمله بازنشستگي سد راهشان مي شود، تمام تالش خود را 
مي کنند تا به هر شکل ممکن و با گرفتن برخي مجوزها شرايط را براي ادامه 
کار خود فراهم کنند، در حالي که خودشان هم مي دانند ادامه حضورشان نه 

تنها سودي براي ورزش ندارد، بلکه بر مشکالت موجود نيز مي افزايد. 
بي تفاوتي مسئوالن ارش��د ورزش نيز به دور باطل سوءمديريت ها دامن 
مي زند. در بين رؤساي فدراسيون افرادي هستند که پيش از اين امتحان 
خود را پس داده اند و همه از نتايج ضعيف شان آگاه بودند، ولي باز هم سکان 

هدايت رشته هاي مدال آور را به دست گرفتند!
اس��تفاده از مديران تکراري و ناکارآمد معضلي است که گويا قرار نيست 
ورزش ايران از آن خالص شود. از طرفي در بين مديران بازنشسته اي که 
بيرون از گود مانده اند نيز برخي ها همچنان بر بازگشت به گود و به دست 
گرفتن مسئوليت هاي سنگين تأکيد دارند. در صورتي که آقايان خودشان 
هم مي دانند با توجه به کهولت سن، روزمرگي و عدم آگاهي به شيوه هاي 
نوين مديريتي عمالً حرف تازه اي براي گفتن ندارند. با وجود اين، تکيه زدن 
بر پست هاي مديريتي و رياست فدراسيون ها هنوز هم آرزوي خيلي هاست.  
ترديدي نيست که ورزش ايران به هواي تازه نياز دارد، به مديران تازه نفس 
و باانگيزه اي که تفکرات جديد و کارآمد دارند و براي پياده کردن آنها تمام 
توانشان را به کار مي گيرند، اما متأسفانه آقايان از يک طرف حاضر نيستند 
ريسک سپردن مسئوليت هاي مهم و اساسي به مديران جوان را بپذيرند 
و از سوي ديگر هم ترجيح مي دهند هم دوره اي ها و دوستانشان کنارشان 

باشند تا با کمترين مشکل به کارشان ادامه دهند. 
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شيوا نوروزي

شب سخت شاگرد و استاد در آزادي
مصاف پرسپوليس و نساجي بعد از دو دهه

صلحپور اولين طاليي وزنه برداري
 ايران  در آسيا 

اولين طالي وزنه برداري معلولين ايران به نام سيدحامد صلحپور ضرب 
شد. رقابت هاي قهرماني وزنه برداري معلولين آسيا - اقيانوسيه در ژاپن 
ادامه دارد و مدعيان براي تصاحب خوش��رنگ ترين مدال ها به مصاف 
حريفان مي روند. روز گذشته کاروان کش��ورمان در 97 کيلوگرم يک 
نماينده داشت که کار خود را با قهرماني به پايان رساند. صلحپور در اين 
دوره قوي ظاهر شد و با سه مهار فوق العاده طالي اين وزن را تصاحب 
کرد. اين مدال ارزشمند در شرايطي به دست آمد که پيش از صلحپور 

ساير پوالدمردان از رسيدن به مدال طال باز مانده بودند.   

 ادامه حاشيه هاي تمديد قرارداد کرش با ايران 
تضمين ندهيد، نمي مانم!

کارلوس کرش در حالي ديش��ب روي نيمکت ايران مقابل ازبکستان 
نشست که هنوز قرارداد رس��مي با تيم ملي فوتبال کشورمان ندارد و 
به رغم تأکيد تاج براي به توافق رس��يدن، هنوز قرارداد نهايي با کرش 
امضا نشده و سرمربي پرتغالي در آخرين واکنش، تمديد قراردادش را 

به فراهم کردن امکانات منوط کرده است. 
تمديد قرارداد کارلوس کرش هر روز که مي گذرد تبديل به يک کالف 
سردرگم مي شود. هم تاج و هم کرش توافق را تأييد مي کنند، اما چيزي 
روي کاغذ نمي آيد تا همچنان پرونده نيمکت تيم ملي باز بماند. با وجود 
عدم امضاي قرارداد رسمي اما کرش به کارش در تيم ملي ادامه مي دهد، 
تيم را تمرين مي دهد و ديشب حتي بدون اينکه قرارداد رسمي داشته 

باشد، ايران را مقابل ازبکستان هدايت کرد. 
   توافق شفاهي و مردانه!

پيش از بازي دوستانه ديشب با ازبکس��تان بود که کرش به شايعاتي 
که درباره عدم امضاي قراردادش به گوش مي رسد، واکنش نشان داد 
و گفت: »ما هنوز قراردادي با فدراسيون فوتبال امضا نکرده ايم و فقط 
به يک توافق مثل يک مرد واقعي رسيده ايم. فقط بايد آن  را روي کاغذ 
بياوريم، بنويسيم و امضا کنيم. من هفت سال اس��ت که در ايران کار 
مي کنم. يک اعتماد متقابل با بازيکنان پيدا کرده ام. نتايج خوب و بدي 
را در اين مدت به دست آورده ايم. يک چيز را در اين مدت فهميده ام و 
آن اينکه اگر به اين بازيکنان اعتماد کنيد، آنها هم با قدرت به اين اعتماد 

پاسخ خواهند داد.«
کرش چند ساعت بعد در متن کوتاهي که در شبکه اجتماعي اينستاگرام 
منتش��ر کرد، از دغدغه هايش براي امضاي برگ��ه تمديد قرارداد پرده 
برداشت. در اين متن آمده بود: »همانطور که امروز در تاشکند هم گفتم، 
متأسفانه تا اين لحظه امکان نهايي شدن قرارداد بين من و فدراسيون 
فوتبال ايران وجود نداشته است. به توافق هاي خوبي رسيده ايم، اما اگر 
براي ايجاد شرايط الزم جهت حمايت و پشتيباني از برنامه آماده سازي 
تيم ملي هيچ تضميني وجود نداش��ته باش��د، اص��اًل نمي توانيم اين 
قرارداد را به طور رسمي امضا کنيم. کار و تالش ما همچنان ادامه دارد 
و تمرکزمان را به بازي با ازبکس��تان معطوف کرده ايم. از ازبکستان به 
خاطر فرصتي که براي انجام اين بازي دوستانه در اختيار ما قرار دارد، 

تشکر مي کنيم.«
   مصيبت هاي تاج 

مشکل فدراس��يون فوتبال براي تأمين ارز قرارداد کرش، مشکالت را 
بيشتر کرده اس��ت، به خصوص که با افزايش س��ه برابري قيمت ارز، 
هزينه هاي فدراسيون هم چند برابر شده، مس��ئله اي که واکنش تاج 
را به همراه داشته اس��ت: »براي تأمين ارز مش��کل داريم و مسئوالن 
تصميم گيرنده هم��ه واقعيت هاي جامعه را نديدند و به ش��ادي مردم 
اهميت ندادند. آنها در حالي که بايد به اين مسائل دقت مي کردند، اين 
کار را انجام ندادند. مگر مي شود که ما حقوق کرش را از بازار آزاد تأمين 

کنيم يا حقوق آقاي کرانچار را از بازار ارز آزاد تهيه کنيم؟!«
رئيس فدراسيون فوتبال در ادامه از بن بست فوتبال با اين وضعيت خبر 
داده است: »تهيه اين مقدار ارز خيلي س��خت است. من نمي دانم اگر 
ارز خريديم، ما را به قاچاق ارز مته��م مي کنند يا نه! در حال حاضر در 
بن بست قرار داريم و اداره اين فوتبال با اين شرايط غيرممکن است. با 

اين حال به راهمان ادامه مي دهيم تا شايد مشکالت حل شود.«
   بازتاب ادامه همکاري کرش در رسانه هاي دنيا

حاشيه هاي قرارداد کرش با ايران در رسانه هاي دنيا هم بازتاب زيادي 
داشته است. در همين راستا ساکرنت نوشت: »کرش بعد از جام جهاني 
هدايت تيم   ملي فوتبال ايران را برعهده خواهد داشت و در اولين بازي 
دوستانه ايران قبل از جام ملت هاي آسيا، اين مربي پرتغالي روي نيمکت 
ايران مي نشيند. کرش در ماه مي  اعالم کرد ممکن است به کار در تيم  
 ملي ايران ادامه  ندهد، چراکه فدراسيون فوتبال پيشنهاد تمديد قرارداد 
فقط تا جام ملت هاي آسيا را به او داده، ولي او به دنبال قراردادي است 
که تا جام جهاني 2022 اعتبار داشته باشد. اين سرمربي ۶۵ ساله در 
چند ماه گذشته مورد توجه چند تيم   ملي از جمله کره جنوبي، کامرون 
و ازبکستان قرار داشت.« نش��ريه معتبر گاردين هم ديروز اشاره کرد، 
کارلوس کرش همچنان هدايت تيم   ملي فوتبال ايران را برعهده خواهد 
داشت، آن هم با وجود اينکه هنوز قراردادی رسمي بين او و فدراسيون 

فوتبال ايران امضا نشده است. 

سعيد احمدیان

 توجه به صرفه جويي ارزي در ورزش 
يکي از مهم ترين مشکالتي که اين روزها 

علي اصغر يوسف نژاد

 عضو فراکسيون ورزش مجلس

   
ورزش کشورمان با آن روبه روست، گراني 
ارز و لغو اعزام هاي تيم هاي کشورمان به 
رقابت هاي بين المللي است. مسئله اي که 
رسيدگي به آن برعهده وزارت ورزش است 
و مسئوالن وزارت بايد تالش کنند با توجه 
به نفوذي که در دولت دارند با استدالل ها و 
داليل قانع کننده اي نظر هيئت دولت را به 
اختصاص ارز به ورزش جلب کنند. البته در 
چنين مواقعي خيلي ها از رؤساي فدراسيون ها انتظار دارند تا اين مشکل را 
حل کنند، اما وظيفه اصل��ي متوجه وزارت ورزش اس��ت. در اين زمينه 
فراکسيون ورزش مجلس هم حساسيت هاي الزم را دارد و در تالشيم تا با 
رايزني هايي که صورت مي گيرد مش��کل اعزام هاي تيم هاي رشته هاي 
مختلف ورزشي را حل کنيم.    معتقدم با توجه به خوشحالي و غروري که 
موفقيت ورزشکاران در ميادين بين المللي به دنبال دارد بايد مشکل برخي 
از اعزام هاي ضروري و مورد نياز حل شود و اين اعزام ها به صورت هدفمند و 
هدفدار صورت گيرد. به هر حال افتخار و نشاطي که ورزشکاران در سطح 
جامعه به واسطه موفقيت هايشان به وجود مي آورند و سفيران جمهوري 
اسالمي در ميادين خارجي هستند، به عدد و رقم نمي آيد. آنگونه که دولت 
به برخي صنايع ارز مي دهد، براي ورزش هم بايد چنين فاکتورهايي در نظر 
گرفته شود. همانطور که اشاره شد براي برخي رشته ها که اهميت بيشتر   و 
اعزام هاي مهمي دارند، بايد اين همکاري صورت گيرد، عالوه بر اين با توجه 
به محدوديت ارزي در کش��ور و گراني دالر، سياست کاهش هزينه ها و 
صرفه جويي در اعزام هاي بين المللي هم باي��د در برنامه مديريت وزارت 
ورزش و فدراسيون ها قرار گيرد.  يکي از مسائلي که حاشيه ساز  می شود، 
حضور افراد غيرمرتبط و غيرمؤثر همراه تيم ها در اعزام هاي خارجي است، 
مسئله اي که بدون اينکه تأثيري داشته باشد، هزينه ز است. با توجه به منابع 
محدود ارزي که در اختيار فدراسيون هاس��ت، تجديدنظر در اين زمينه 
ضروري است. تا صرفه جويی ارزی، مشکل اعزام های بين الملل تيم ها  هم 

کمتر شود. 

تداوم ناکامي هاي ايتاليا با مانچو 
در ليگ ملت ها

شکست آتزوري ها مقابل پرتغال انتقادها عليه تيم ملي فوتبال ايتاليا را 
شدت بخشيد. در ادامه رقابت هاي ليگ ملت هاي اروپا، پرتغالي ها در 
خانه با يک گل ايتاليا را با شکست بدرقه کردند. تيم فرناندو سانتوس با 
اينکه رونالدو را در اختيار نداشت به يک پيروزي شيرين دست يافت. 
اين در حالي است که روبرتو مانچيني با انتقادهاي زيادي روبه رو شده 
است، به ويژه آنکه در اين ديدار و پس از 20 سال هيچ بازيکني از تيم 
يوونتوس در ترکيب اصلي الجوردي ها حضور نداش��ت. اين شکست 
در ش��رايطي رقم خورده که تي��م مانچو در بازي اول مقابل لهس��تان 
نيز با تس��اوي يک- يک متوقف شده بود. در س��اير بازي ها سوئد 3 بر 
2 مقابل ترکيه شکست خورد. اسکاتلند 2 بر صفر آلباني را از پيش رو 
برداشت. مونته نگرو نيز با همين نتيجه ليتواني را برد. جدال صربستان 
با روماني به تس��اوي 2 – 2 انجاميد و آندورا و قزاقستان نيز به تساوي 
يک – يک رضايت دادند. کوزوو هم با دو گل جزاير فارو را برد و اولين 
پيروزي رسمي اش را پس از به رسميت ش��ناخته شدن تيم ملي اين 

کشور ثبت کرد. 

5 قهرماني برزيل را به ياد داشته باش!
سرمربي سلسائو تنها با يک جمله، پاسخ کوبنده اي به رئيس جمهور امريکا 
داد. اين اواخر رئيس فيفا تمام تالشش را کرده تا به دونالد ترامپ نزديک 
شود. به همين خاطر است که اخيراً اينفانتينو و ترامپ يک کنفرانس خبري 
مشترك برگزار کردند، کنفرانسي که ترامپ طبق معمول سعي در تحقير 
خبرنگاران داشت. وقتي خبرنگار برزيلي در معرفي خود به قدرت تيم ملي 
برزيل اشاره کرد، رئيس جمهور اياالت متحده با کنايه از حذف قناري ها 
از جام جهاني حرف زد. همانطور که انتظار مي رفت تيته به روش خودش 
جواب ترامپ پرمدعا را داد: »برزيل پنج بار قهرمان جام جهاني شده است.« 
رئيس جمهور امريکا بارها با رفتار و صحبت هايش سوژه رسانه ها شده، اما 
انتظار مي رود پس از جواب کوتاه و کامل تيته، ترامپ از اين پس قبل از 

اظهارنظر ورزشي بيشتر فکر کند. 

همه جوره در خدمت وزنه برداري هستم
خداحافظي بهداد س��ليمي از دني��اي قهرماني يکي از        چهره
بزرگ ترين اتفاقات بازي هاي آسيايي جاکارتا بود، اتفاقي 
که تعجب همگان را برانگيخت و اظهارنظرهاي متفاوتي را در پي داشت. خيلي ها اين 
خداحافظي را بي ربط به مسائل فني ندانستند و برخي هم آن را اقدامي براي رسيدن 
سليمي به پست هاي باالتر دانستند، اما حاال و پس از فروکش کردن تمام سروصداها، 
قهرمان وزنه برداري کشورمان اينگونه در خصوص خداحافظي اش صحبت مي کند: 
»تنها دليل خداحافظي ام مصدوميت و شرايط بدني ام بود. دليلي ندارد به خاطر حضور 
يک وزنه بردار يا رقيب خداحافظي کنم. من اگر نمي خواستم مثاًل با تاالخادزه روبه رو 

شوم، اصاًل به مسابقات جهاني نمي رفتم. البته او وزنه بردار خوبي 
است و رکوردهاي خوبي هم دارد، اما خداحافظي من به خاطر 
او نبود.« سليمي عالقه اش به  مديريت در ورزش را رد نمي کند، 
اما تأکيد مي کند که اي��ن عالقه صرفاً به رياس��ت خالصه 

نمي ش��ود: »مي توان در جاهاي ديگري هم حضور 
داشت و کمک کرد. حتماً نبايد پست رياست را 

اشغال کرد، ضمن اينکه صحبت درباره رياست 
من در حال حاضر فقط براي وزنه برداري 

تن��ش و الته��اب ايج��اد مي کن��د و 
چالش برانگيز است. وزنه برداري ايران 

در حال حاضر رئيس خوبي دارد. 
مهم ترين مسئله در اين خصوص 
اين است که بتوانم به وزنه برداري 
ايران کمک کنم، عنوان آن اصاًل 

مهم نيست و با هر پستي حاضرم 
اين را کار انجام دهم.« 

ايران- پورتوريکو ، امروز 18:30
تيم ملي واليبال ايران امش��ب 
اولين ديدار خود در رقابت هاي 
قهرماني جهان را برابر پورتوريکو 
برگزار مي کند. ملي پوشان کشورمان از ساعت 18:30 به 
مصاف اين تيم مي روند. ملي پوش��ان واليبال ايران در 
حالي مس��ابقات خود را آغاز مي کنند که هفته قبل با 
قبول سه شکست در تورنمت اسلووني مقابل امريکا، 
کانادا و اس��لووني، نگراني هايي را براي دوس��تداران 
واليبال به وجود آوردند که البته نبايد زياد جدي گرفته شود، 
چراکه رقابت ها دوستانه بود و فرصتي مناسب براي شناخت 
نقاط ضعف و قوت تيم محسوب مي شد.   در آستانه بازي اول 

تيم ملي احمد ضيايي، رئيس فدراسيون واليبال در تشريح 
شرايط تيم و پيش بيني نتيجه مسابقات براي ايران مي گويد: 
»مسابقات جهاني متفاوت تر از بازي هاي آسيايي است. ما 
تدارکات بس��يار خوبي براي تيم ملي انجام داديم و س��عي 
کرديم تيم خوبي را راهي مسابقات کنيم. البته در اينکه اين 
تيم بتواند جايگاه ششمي خود را تکرار کند يا روي سکو قرار 
بگيرد، هيچ تضميني وجود ندارد. اميدوارم بچه هاي تيم ملي 
به نتايج بهتري نسبت به دوره قبل دست پيدا کنند و رقابتي 
آبرومندانه را ب��ه نمايش بگذارند. من مطمئن هس��تم که 
بازيکنان تمام تالش خود را مي کنند و فدراسيون نيز هرچه 

در توان دارد براي حمايت از آنها انجام مي دهد.«

بيهوده نيست که ورزش 
فريدون حسن

    کشتی
اول کشور است. کشتي 
هر وقت که بخواهد مرام 
و منش خود را نشان مي دهد. در اين اوضاع آشفته 
اقتصادي و فشاري که آحاد مردم به لحاظ زندگي 
روزمره متحمل مي شوند، شنيدن خبر لغو اردوها و 
مسافرت هاي خارجي تيم هاي ورزشي در نگاه اول 
ناراحت کننده است، چراکه ورزش کشور نبايد بابت 

اين جريان ضربه بخورد. 
با اين حال وقتي پهلوانان کش��تي اي��ران با درك 
درست ش��رايط کش��ور خود مي گويند که با اين 
وضعيت نيازي به برپايي اردوهاي خارجي ندارند، 

بايد به آنها آفرين گفت و اين رفتارشان را ستود. بايد 
منش و پهلواني کشتي، کشتي گيران و مربيانش را 
سرلوحه بقيه هم قرار داد. اين روزها تا دلتان بخواهد 
خبر لغو اردو و سفر به رقابت هاي تدارکاتي کشتي 
شنيده مي شود، اما جالب اينجاست که اهالي کشتي 
موضعي کاماًل منطقي در اي��ن خصوص دارند. به 

عنوان مثال  جمشيد خيرآبادي، سرمربي تيم ملي 
کشتي اميد مي گويد: »يک اعزام معمولي باالي يک 
ميليارد تومان براي فدراسيون هزينه دربر دارد، در 
چنين شرايطي کار فدراسيون به مشکل مي خورد. 
ضمن اينکه کشتي گيران ما به همراه بزرگساالن و 
جوانان هم تمرين مي کنند. بنابراين نيازي به اردوي 

خارجي نيست.« 
احد پازاج، مدير تيم هاي ملي کش��تي فرنگي هم 
عنوان مي کند: »ما براساس نياز خود تورنمت هاي 
بين المللي را انتخاب و در آنها ش��رکت مي کنيم. 
بنابراين مشکلي در خصوص اعزام ها نداريم. تاکنون 
بيشتر کشتي گيران به تورنمنت هاي مختلف اعزام 
ش��ده اند، پس نيازي به حضور در اين نوع اردوها 
يا رقابت ها ندارند و جايي که نياز به اعزام نداشته 
باشيم اين کار را انجام نمي دهيم، همانطور که اگر 
بدانيم کشتي گيري نياز به اردوي خارجي دارد، او 

را اعزام مي کنيم.«
آنچه به نظر مي رسد اينکه کش��تي ايران اينقدر 
ظرفيت و تواناي��ي دارد که بتواند خ��ود را بدون 
اردوه��اي خارجي آم��اده حض��ور در رقابت هاي 
بين المللي کند. ضمن اينکه اين فرصتي است تا 
با دعوت از ساير کش��ورها براي حضور در ايران به 

درآمدزايي هم فکر کنيم.

کشتي نيازي
 به سفر ندارد!

حامد قهرماني
    واليبال


