
خدمتی اولین تیرانداز المپیکی ایران در توکیو
 رقابت های جام جهانی چین برای تیراندازی ایران خوش یمن بود و 

شیوا نوروزی
     چهره

بانوی تیرانداز کشورمان نخستین سهمیه المپیک 2020 را به دست 
آورد. از آنجا که در این دوره جام جهانی سهمیه المپیک هم توزیع 

می ش��د تمام ش��رکت کنندگان با تمام قوا به میدان آمدند. از میان 
ملی پوشان کشورمان که دیروز با حریفان رقابت کردند، نجمه 

خدمتی در فینال تفنگ ب��ادی با رک��ورد 6/ 186 عنوان 
پنجمی را کسب کرد و اولین س��همیه را برای تیراندازی 
ایران به ارمغ��ان آورد. با توجه به مش��کالت تیراندازی 
کشورمان، خدمتی بهتر از هر کس دیگری می داند که 
برای درخشش در المپیک کار سختی پیش رو دارد. بانوی 
المپیکی کش��ورمان در واکنش به کسب اولین سهمیه 
اظهار داش��ت: »تالش هایم را بیش��تر خواهم ک��رد تا در 

المپیک 2020 توکیو بهترین نتیجه را کس��ب کنم. 
خیلی خوش��حالم که با تالش و تمرینات مستمر 

توانستم به این موفقیت برسم.« البته تیم ملی در 
تفنگ سه وضعیت نیز دو نماینده داشت. در 

این ماده امیرمحمد نکونام و پوریا نوروزیان 
در خط آت��ش ق��رار گرفتند ک��ه نکونام 
سی و هفتم و پوریا نوروزیان هم دهم شد. 
امروز نوروزیان در تفنگ سه وضعیت و 
همچنین هانیه رستمیان، مینا قربانی 
و گلنوش سبقت اللهی  در تپانچه 10 
مت��ر بان��وان در خ��ط آت��ش قرار 

می گیرند. 
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بردیکهاالهلیتصورشراهمنمیکرد!
پرسپولیس چرا باخت؟

نخستین شب دور برگشت رقابت های لیگ برتر با ناکامی پرسپولیس همراه 
بود. سرخپوشان که با تکرار پیروزی برابر االهلی می توانستند خود را به صدر 
جدول برسانند و شانس صعود خود را بیشتر کنند در عین ناباوری و با وجود 
برتری کامل در میدان نتیجه را به نماینده عربستان واگذار کردند تا کارشان 

برای ادامه راه دشوار شود.
االهلی تصور برد پرسپولیس را هم نداشت. این را یوسف عنبر، سرمربی موقت 
این تیم عربستانی که به گفته خود بارها و بارها بازی رفت دو تیم را به تماشا 
نشسته بود، بهتر از هر کسی می دانست که به جای تحلیل فنی، به سبک و 
سیاق همیشگی سعودی ها دست به بازی روانی زده بود. مسئله ای که در طول 
بازی نیز به خوبی ثابت شد، وقتی همه بازی دست پرسپولیس بود. تیمی که با 
وجود در دست داشتن مالکیت توپ، میدان و بازی نتوانست نتیجه دور رفت 
را تکرار کند و شانس خود را برای صعود از گروه افزایش دهد، فقط چون برانکو 

برنامه ای برای پیروزی تیمش  نداشت!
   

 یوسف عنبر که بازی رفت دو تیم را بارها آنالیز کرده بود، به خوبی می دانست 
کاری از دستش برابر پرسپولیس برنمی آید و زور شاگردانش به هیچ عنوان 
به یاران برانکو نمی رسد، به همین دلیل تنها یک برنامه به شاگردانش داده 
بود و آن اینکه به هیچ عنوان بازیکن خود را رها نکنند. س��رمربی موقت 
س��عودی ها هر کدام از بازیکنان تیمش را مأمور مهار یک��ی از بازیکنان 
پرسپولیس کرده بود. مأموریتی که االهلی به خوبی از عهده آن برآمد تا سه 
امتیاز شیرین و صدالبته حیاتی این بازی را به حساب خود واریز کند و از قعر 

جدول گروه به رده دوم برسد! 
   

 کادر فنی جدید االهلی با یک راهکار بس��یار س��اده برانکو و شاگردانش 
را کیش و مات کرد و پروفس��ور پرسپولیس نتوانست ضدتاکتیکی برای 
این برنامه ساده حریف رو کند. درست برخالف دو بازی اول که داور بازی 
مقصر عدم نتیجه گیری پرسپولیس بود، در نخستین بازی دور برگشت 
سرخپوشان به خودشان باختند. به تفکرات نیمکت خود، به مرد کرواتی 
که نتوانست ش��اگردانش را از تله حریف رها و تاکتیکی تازه رو کند و با 

تعویض های اشتباه و بی نتیجه  اوضاع را بغرنج تر هم کرد! 
   

 علیپور باید میدان بازی را ترک می کرد. بازیکنی که موقعیت های بسیاری 
را از دست داد و نتوانست در قامت آقای گل لیگ ایران ظاهر شود باید جای 
خود را به بازیکن دیگری می داد تا فرصتی تازه برای پرسپولیس ایجاد شود. 
برانکو اما به رسم همیشگی که به تصمیمات خود چه درست و چه نادرست 
اصرار می ورزد، حکم به بیرون آمدن مهاجم موقعیت خراب کن تیم خود 

نداد و در مقابل ترابی را تعویض کرد!
   

ش��جاع خلیل زاده هم مانند چند بازی اخیر برای تیمش گلزنی کرد، اما 
پرسپولیس خیلی دیر متوجه ش��د که یکی از راه های فرار از تله االهلی 
می تواند شوت زنی به سمت چارچوب دروازه این تیم باشد. در دقایق پایاني 
بود که شوت سرکش سیامک نعمتی خیلی اتفاقی این جرقه را در ذهن 
بازیکنان پرس��پولیس زد که می توانند به دروازه حریف شوت هم بزنند. 
جرقه ای که به شوت های سرکش و خطرناک تبدیل شد و چند مرتبه تا 
آستانه فرو ریختن دروازه حریف نیز پیش رفت، اما این جرقه خیلی دیر زده 

شد و نتوانست گره از مشکل پرسپولیس باز کند.
   

برانکو مثل همیشه توانست حاشیه های تیمش را مدیریت و شاگردانش را 
بدون دغدغه از مسائل خارج از زمین روانه میدان کند، اما نتوانست راهی 
برای فرار از برنامه ساده حریف پیش  پای شاگردانش بگذارد و باختی تلخ 
را تجربه کرد. باختی که شادی فراوانی برای سعودی هایی داشت که در 
دور رفت صددرصد برابر نماینده های ایران بازنده بودند. در این س��و اما 
پرسپولیس برای فرار از پاسخگویی دست به نامه نگاری برای اعتراض به 
شادی گل حریف و نحوه بلیت فروشی زده اس��ت! داستان های تکراری 
که دفعه اول نیست که شاهد آن هستیم و بی شک پرداختن به آن در این 
شرایط تنها بهانه ای برای فرار از واقعیت و عدم قبول اشتباهاتی است که 
پرسپولیس خود مرتکب آن شد. اش��تباهاتی که حاال برانکو هم ترجیح 

می دهد با مطرح کردن خستگی شاگردانش از آن فرار کند.

دنيا حيدري

 از شکست نترسیم
  جودوی ایران ش��رایط خاصی دارد و در 

مسعود حاجی آخوندزاده

کارشناس جودو

  
صورتی که ملی پوش��ان ما در هر یک از 
تورنمنت ها و مسابقات بین المللی غایب 
باش��ند از رقبا عقب می افتن��د. رقابت با 
حریفانی که سرمایه گذاری وسیعی روی 
جوانان انجام می دهند و برنامه ریزی های 
دقیقی دارند بسیار سخت است. اگرچه 
در رقابت های قهرمانی آسیا نتایج قابل 
قبولی کس��ب نش��ده، اما جودوی ایران 
استعدادهای زیادی دارد و نباید از شکست بترسیم. پیشرفت جودو را 
نباید با کسب مدال بسنجیم، بلکه باید جوانان را به رقابت های مختلف 
اعزام کنیم. به خاطر تفکراتی که در بحث مدال آوری وجود دارد بیشتر 
مدیران به سیستم گلخانه ای و زودبازده روی می آورند، به جوانان بها 
نمی دهن��د و روی آنها س��رمایه گذاری نمی کنند. اگر از مس��ابقات و 
گرنداسلم ها دور باشیم، عقب می افتیم و نمی توانیم فاصله مان را با رقبا 
کاهش دهیم. اگر واقعاً می خواهیم پیش��رفت کنیم بای��د ببازیم و از 
باخت هایمان درس بگیریم. باید به ورزشکارانمان زمان دهیم تا رشد 
کنند و استعدادشان را نشان دهند. در غیر این صورت اگر موفقیتی هم 
کسب شود، آن موفقیت جرقه ای بیش نخواهد بود. بازی های المپیک 
پیش روی ورزش است و درخشش در این بازی ها به فاکتورهای زیادی 
بس��تگی دارد. دوری از نگاه زودگذر، بها دادن ب��ه نوجوانان و جوانان، 
سرمایه گذاری و رفع ضعف ها از جمله فاکتورهایی هستند که می توانند 
آینده ورزش را تضمین کنند. جودو با رش��ته های دیگر قابل مقایسه 
نیست و برای موفقیت یک جودوکار در المپیک حداقل به چهار سال 
زمان و برنامه ریزی نیاز است. فدراسیون جودو اخیراً تغییرات زیادی 
داشته و هنوز نمی توان چیزی را پیش بینی کرد. همه چیز بستگی به 
عملکردمان دارد. آنچه می کاریم را در آینده درو می کنیم و امیدواریم 
که نگاه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به جودو تغییر کند. ضمن 
اینکه بحث مشکالت مالی و گرانی ارز نیز کل ورزش را تحت تأثیر قرار 
داده است. اگرچه با این شرایط اعزام ها کاهش یافته، اما فراموش نکنیم 
که بها دادن به ورزش قهرمانی می تواند تأثیر زیادی روی سایر مسائل 

اجتماعی داشته باشد.  

رقابتهايکشتي
فريدون حسن 

    گزارش
قهرمان�ي آزاد
آس�ياازصب�ح
ديروزدرحاليآغازشدکهتيممليايراندرهر
پنجوزننخستصاحبمدالشد.ديروزودر
آغازاينرقابتهارضااطري،بهمنتيموريو
رضايزدانيب�احضوردرفينال3طالکس�ب
کردندوپيمانبيابانيويونساماميهمموفقبه
کسبدومدالبرنزشدندتاتيممليکشتيآزاد
کشورمانعالوهبرشروعيمقتدرانهوپرمدال
بااقت�داردرصدرجدولرقابته�اقرارگيرد.

در وزن ۵۷ کیلوگ��رم رض��ا اط��ری پ��س از 
استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه 
1۴ بر ۴ حکمت اله وحیداف از تاجیکس��تان را 
مغلوب کرد و به مرحل��ه نیمه نهایی راه یافت. 
وی در ای��ن مرحله ب��ا نتیجه 2 بر یک از س��د 
محمودجان شاوکاتوف دارنده مدال نقره آسیا 
از ازبکستان گذش��ت و راهی دیدار فینال شد. 
اطری در دی��دار نهایی به مصاف کوم س��ونگ 
کانگ دارنده م��دال نقره بازی های آس��یایی 
2018 از کره ش��مالي رفت و توانست در یک 
کشتي کاماًل برتر با حس��اب 9 بر3 به پیروزي 
برس��د و اولین مدال طالي ایران را به نام خود 

ضرب کند.

در وزن 6۵ کیلوگ��رم پیمان بیابان��ی در دور اول 
مقابل کاتای یرالنبیک از چین پیروز شد. وی در 
دور دوم برابر  باجرانگ دارنده مدال نقره جهان و 
قهرمان بازی های آسیایی از هند با نتیجه 6 برصفر 
مغلوب شد، اما با توجه به حضور باجرانگ در دیدار 
فینال، بیابان��ی در گروه بازنده ه��ا مقابل فرناندو 
دیووشان از سریالنکا با نتیجه عالی پیروز شد و به 
دیدار رده بندی راه یافت. حریف وی در این دیدار 
سراج الدین حس��ن اف از کشور ازبکستان بود که 
بیاباني در یک کشتي سخت 3بر 2 این کشتي گیر 

سختکوش را برد و به نشان برنز رسید.
در وزن ۷0 کیلوگرم یونس امامی در دور نخست 
با نتیج��ه 10 بر صفر از س��د راجنی��ش از هند 
گذش��ت. وی در دور بعد مقابل تمولن انتختویا 
از مغولس��تان با نتیجه 12 بر 2 پی��روز و راهی 
مرحله نیمه نهایی ش��د. امام��ي در این مرحله 
مقابل نورکوجا کایپانوف از قزاقس��تان با نتیجه 
12 بر 2 مغلوب شد و به دیدار رده بندی راه یافت 
و به مصاف باتیر بورجاکوف از ترکمنستان رفت 
و موفق شد 11 بر صفر حریف خود را ضربه فنی 

کند و مدال برنز آسیا را به گردن بیاویزد.
بهمن تیموری کشتي گیر ۷9 کیلوي کشورمان 
پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه 
11 بر ۴ اویبک نصیراف از قرقیزستان را مغلوب 

کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این 
مرحله زوپینگ لین از چین را با نتیجه 12 بر 2 و 
ضربه فنی مغلوب کرد تا در فینال این وزن مقابل 
پراوین رانا از هند   قرار گیرد. تیموری در فینال 
با یک کشتی حساب شده 3 بر صفر پیروز شد و 

دومین مدال طال را برای ایران به دست آورد.
در 9۷ کیلوگرم تمام نگاه ه��ا به رضا یزدانی بود. 
کاپیتان پرافتخار کش��تي ایران در دور نخست 
با نتیجه ۵ بر صفر س��لیم موحامت موحادیف از 
ترکمنس��تان را مغلوب کرد. در دور دوم مقابل 
ماگومد موسی یف از قرقیزستان با نتیجه 16 بر ۴ 
پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. یزداني 
در این مرحله 9 بر 3 علی شیر یرگالی از قزاقستان 
را مغلوب ک��رد و راهی دیدار پایانی و کش��تي با  
باتزول اولزیسایخان مغولي شد. کاپیتان تیم ملی 
برابر ج��وان مغولی کارش گره خ��ورد هرچند با 
تجربه موفق شد ۷ بر ۴ پیروز شود و سومین مدال 

طال  را به ایران هدیه دهد. 
امروز،رقابتآزادکاران5وزندوم

در ادامه این رقابت ها، امروز کشتي گیران اوزان 
61، ۷۴، 86، 92 و 12۵ کیلوگرم به مصاف هم 
مي روند. در وزن 61 کیلوگرم بهنام احسان پور 
در دور نخست به مصاف سیریپونگ جومپاکام 
از تایلند م��ی رود و در صورت پی��روزی بر این 

کشتی گیر در دور بعد با برنده کشتی جهانگیر 
میرزا توروبوف از ازبکس��تان و راحول آواره از 
هند سرش��اخ مي ش��ود. در وزن ۷۴ کیلوگرم 
محمد نخودی در مبارزه نخست با آمیت کومار 
دهانخ��ار از هند روبه رو می ش��ود و در صورت 
غلبه بر این حریف در دور بعد با برنده کش��تی 
این لو از چین و یوهی فوجینامی ژاپني روبه رو 

خواهد شد. 
کامران قاس��م پور در 86 کیلو پس از استراحت 
در دور اول، در دور دوم ب��ا برنده کش��تی گوان 
اوک کیم از ک��ره جنوبی و به��ادر کودیروف از 

تاجیکستان مصاف می دهد.
علیرضا کریمی، قهرمان 92 کیلوي آسیا در دور 
اول با چنگیز کریم کولوف از قرقیزستان کشتی 
می گیرد و در صورت پیروزی بر این حریف در دور 
بعد به مصاف برنده کشتی آتسوشی ماتسوموتو 
دارنده مدال برنز جهان از ژاپن و چانگ جائه سوئه 

از کره جنوبی  می رود. 
و در نهایت و در وزن 12۵ کیلوگرم یداهلل محبی 
در دور نخس��ت با مظفر ژاپویف از قرقیزس��تان 
مبارزه می کند و در صورت گذر از این حریف در 
دور دوم به مصاف برنده کشتی دونگ هوان کیم 
از کره جنوبی و صحبت بیلی یف از ترکمنستان 

می رود.

شروع طالیی کشتی در آسیا 
اطری،تيموریويزدانیطاليیشدند،بيابانیوامامیبرنزگرفتند

وضعیت جودو از این بدتر هم می شود
ملی پ��وش ج��ودو از  

ش��رایط حاکم بر این 
رش��ته انتقاد کرد. تیم ملی جودوی ایران با هشت 
نماینده در بخش مردان رقابت های قهرمانی آسیا 
2019 تنها یک عنوان پنجمی و دو عنوان هفتمی 
به دست آورد. این در حالی است که سعید مالیی 
به دلیل مصدومیت در این رقابت ها حضور نداشت. 
قهرمان جودوی جهان در گفت وگو با تس��نیم 
ضمن ابراز تأسف از عملکرد ضعیف جودوکاران 
در امارات نس��بت به آینده جودوی کش��ورمان 
هشدار داد: »تنها می توانم برای بازگشت به نتایج 
2۴ سال قبل افسوس بخورم. باید بررسی کنیم که 

چرا شرایط اینگونه شده است. اگر شرایط تغییر نکند 
قطعاً شرایطی بدتر از این را نیز تجربه خواهیم کرد. 
تنها با شعار نمی شود جلو رفت و باید برنامه ریزی در 
رأس فدراسیون جودو در حد و اندازه جودوی ایران و 
تیم ملی باشد. باید سرمربی در رأس تیم ملی حضور 
داشته باشد و به دنبال منافع خود از حضور در تیم ملی 
نباشد. نباید جودو تجارت و شغل دوم سرمربی تیم 
ملی باشد. هدف من فقط حضور در تورنمنت ها نیست 
و قصد دارم در المپیک مدال کسب کنم. از وزیر ورزش 
خواهش می کنم که نگاه ویژه ای به جودو داشته باشد 
و پیگیر وعده های رئیس فدراسیون جودو در مجمع 

انتخاباتی فدراسیون نیز باشد.«

 پاکسازي »فوتبال«  از »فساد« 
مدیر سالم مي خواهد

رئیس س��ابق کمیته انضباطي فدراس��یون فوتبال هرچند وقت یک بار 
در مصاحبه با رسانه هاي مختلف س��عي در افشاي بخش هایي از پرونده 
قطور فس��اد در فوتبال دارد که در مجلس در حال خاک خوردن اس��ت. 
افشاگري هایي که هرازگاهی سروصدایي به پا مي کند  اما با گذشت زمان 
پیگیری جدی  برای به سرانجام رس��اندن چنین پرونده مهمي صورت 
نمی گیرد. چرخه اي که در چند س��ال اخیر در حال تکرار شدن است و 
کمترین حساس��یت را در بین متولیان ورزش و مسئوالن قضایي درباره 
اتهاماتي که متوجه فوتبال است، در پی داشته است. این بار هم  عبدالرحمان 
شاه حسیني دوشنبه شب بود که در ش��بکه یک تلویزیون، پرده از موارد 
دیگري از فساد در فوتبال برداشت و ماجراي همجنس گرایي در بین برخي 
فوتبالیست ها را مطرح کرد. افشاگري شاه حسیني همانطور که پیش بیني 
مي شد، واکنش هاي زیادي در شبکه هاي اجتماعي داشت و ویدئوهاي آن 
بارها دیده شد. مسئله اي که البته چند روز دیگر فروکش مي کند و مانند 
دفعه هاي قبل این بار هم با توجه به سابقه اي که از واکنش متولیان ورزش 
وجود دارد، نمي توان انتظار داشت براي برخورد با فوتبالیست هایي که در 

مظان اتهام هستند، اقدامي صورت گیرد.
با این حال انتظار مي رود مجلس و قوه قضائیه براي به ثمر رسیدن پرونده 
فس��اد در فوتبال جدیت بیش��تري به خرج دهند، اما نمي توان از اهمال 
و بي تفاوتي که در بی��ن متولیان ورزش براي برخ��ورد قاطعانه با چنین 
معضالتي وجود دارد نیز به راحتی گذشت. در اینکه قوه قضائیه با توجه به 
ابزار قضایي باید براي   کشاندن متهمان فساد در فوتبال به پاي میز محاکمه 
اقدام کند، تردیدي نیست. با این حال نمي توان انتظار داشت که مسئوالن 
فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش به عنوان دو متولي ورزش فوتبال در کشور 
برابر افشاگري هاي تکان دهنده اي که از فساد در فوتبال مي شود، سکوت 

کنند و واکنشي نشان ندهند. 
البته مسئوالن وزارت ورزش و فدراسیون در سال هاي اخیر نشان داده اند 
که اعتقادي به فسادي که در زیرمجموعه شان وجود دارد، ندارند و همواره 
بر طبل انکار فساد در فوتبال کوبیده اند یا سعي کرده اند با تقلیل فسادهاي 
بزرگ به مسائلي پیش پا افتاده، حساسیت هاي افکار عمومي را نسبت به 
وجود فساد در مجموعه اي که از بودجه دولتي و بیت المال تغذیه می شود، 
کمتر کنند. به خصوص که بررسي روند مدیریتي چند سال گذشته متولیان 
فوتبال خالي از اراده جدي براي مبارزه با مافیاي فاسدي است که بر فوتبال 

چنبره زده و زالووار بیت المال را مي مکد.
البته پرده برداشتن نمایندگان مجلس از نقش برخي از مدیران فدراسیون 
فوتبال  که جزو متهمان این پرونده هستند، شاید چرایي واکنش انفعالي 
فدراسیون برابر فساد در این رشته ورزشي را که سال به سال بیشتر مي شود، 
مشخص کند. در این بین تسامح و تساهل وزارت ورزش به عنوان متولي 
ورزش و نهادي که دو باش��گاه بزرگ ایران زیر نظر این مجموعه هستند 
و از بیت المال تغذیه مي کنند، قابل تأمل است. عدم اعتقاد به برخورد با 
فساد در فوتبال در روزهاي حضور مسعود سلطاني فر به عنوان یک وزیر 
فوتبال زده نسبت به قبل از آن بیشتر شده، به خصوص که این وزارتخانه 
با وجود مشکالت اقتصادي، بودجه این دو باشگاه را چند برابر کرده است. 
پول پاشي گسترده اي که با توجه به عدم نظارت روي هزینه کرد آن سبب 
شده ریخت و پاش سرخابي هاي پایتخت از بیت المال هر سال بیشتر شود و 

زمینه گسترده شدن بستر فساد در فوتبال را فراهم کند.
در چنین ش��رایطي مهم تر از برخورد قضایي با متهمان فساد در فوتبال 
این اس��ت که ریش��ه به وجود آمدن چنین محملي براي سودجویان و 
بیت المال خواران خش��کانده ش��ود. این وظیفه بر دوش وزارت ورزش و 
فدراسیون فوتبال است و مدیران این دو دستگاه باید با کنار گذاشتن مدارا 
با متهمان فساد در رشته پرطرفدار و پرهزینه اي مانند فوتبال، نسبت به 
پاکسازي این رشته ورزشي از فساد و حیف و میل بیت المال اقدام کنند. 
بدیهي است در صورت ورود جدي و قاطعانه مس��ئوالن وزارت ورزش و 
فدراسیون فوتبال با میدان داری مدیران سالم مجموعه ورزش،  دیگر مانند 
امروز خبری از افش��اگري هاي هر چند وقت یک بار  رئیس سابق کمیته 
انضباطي فدراسیون از فساد تکان دهنده در فوتبال  نخواهد بود تا مو را بر تن 

هواداران فوتبال سیخ کند!

سعيد احمديان

 امباپه سریع تر از اوسین بولت!
کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی پاری سن ژرمن در دیدار دوشنبه شب مقابل 
موناکو عملکردی فوق العاده داشت. در جهان فوتبال در حال حاضر باید 
ستاره فرانسوی را سریع ترین بازیکن دانست. کیلیان امباپه روی گل دوم 
خود موفق شد سرعت 38 کیلومتر در ساعت را به ثبت برساند که حتی 
از میانگین سرعت اوسین بولت در هنگام فتح طالی المپیک با 3۷/۵8 
کیلومتر بر ساعت نیز بیشتر بود. البته اوسین بولت در اوج حرکت خود به 
سرعت ۴۴/۷2 کیلومتر بر ساعت هم رسید، اما این استارت فوق العاده امباپه 

از میانگین سرعت اسطوره دوومیدانی تاریخ نیز باالتر بود.

رونالدوی  برزیلی  مسافر نجف شد
ستاره برزیلی به همراه کاروان مدیریتی باشگاه اسپانیایی برای مذاکره و 
راه اندازی آکادمی راهی عراق خواهد ش��د. یک ماه بعد از امضای رسمی 
قرارداد میان فدراسیون عراق و باشگاه رئال مادرید برای راه اندازی رسمی 
آکادمی پرورش بازیکن و استعداد در این کشور، ستاره محبوب برزیلی 
مسافر عراق شد تا به مدت ۷2 ساعت مهمان فوتبالدوستان دو شهر بغداد 

و نجف باشد.

 کالس درس بچه هاي والیبال نشسته
 براي روس ها

والیبال نشسته ایران آنقدر در دنیا با قهرماني هاي پي در پي در جهاني 
و المپیک مقتدر نش��ان داده که خیلي از کش��ورهاي دنی��ا از بازي با 
تیم کشورمان اس��تقبال مي کنند، مانند روس ها که چند روزي است 
براي برپایي اردوي مش��ترک با تیم ملی کشورمان به تهران آمده اند و 
دیروز هم اولین بازي تدارکاتي شان را مقابل ایران انجام دادند. چنین 
مسابقاتي به عقیده الکساندر اوسیانیکوف، سرمربي روسیه به این تیم 
براي پیشرفت کمک مي کند: »بازي با تیم ملی ایران یا برپایی اردوی 
مشترک با این تیم، باعث رشد فنی روسیه می شود، چراکه تیم والیبال 
نشسته مردان ایران، قهرمان جهان است و بدون شک تمرین با این تیم 
سطح تیم ما را ارتقا می دهد و هر بار حضور در اردوی مشترک با کشور 

ایران باعث می شود سطح تیم ما باالتر برود.«

بالتکلیف��ی تی��م 
ملی فوتسال بانوان 
همچن��ان ادام��ه 
دارد. تیمی که عنوان قهرمانی آس��یا را در کارنامه 
دارد در سایه بی تفاوتی مدیران فدراسیون فوتبال 
کماکان س��رمربی ندارد و در اوج بی برنامگی بسر 
می برد. از زمانی که تیم فوتسال بانوان دستخوش 
تغییرات شد، شهرزاد مظفر سرمربی پیشین این 
تیم دیگر حاضر به ادامه همکاری نش��د و هدایت 
تیم ملی کویت را برعهده گرفت. همان موقع بود 
که بحران فوتسال بانوان به اوج رسید  و  علل کوچ 
مربی موفق و خوشنام ایرانی بررس��ی نشد. از آن 
زمان به بعد فدراس��یون هنوز س��رمربی جدید را 

انتخاب نکرده است. در شرایطی که بی توجهی ها 
ملی پوش��ان را ناراحت کرده بود، برخ��ی از آنها از 
پرداخت نشدن پاداش های وعده داده شده، انتقاد 
و گالیه هایشان را در رسانه ها مطرح کردند. اگرچه 
هنوز هم خبری از پرداخت پاداش س��ال گذشته 

نیس��ت، اما همین انتقادها کافی بود که سه نفر از 
بازیکنان شناخته شده این تیم یعنی فرزانه توسلی، 
آرزو صدقیانی زاده و نس��ترن مقیمی دیگر به اردو 
فراخوانده نشوند! اتفاقی که پس از انتقادهای اخیر 
رخ داد، اما مسئوالن فدراسیون علت دعوت نشدن 

آنها را مسائل فنی عنوان کردند و بحث های دیگر 
را شایعه خواندند. البته رعدی، مدیر فنی فوتسال 
بانوان در نشست خبری که هفته گذشته داشت، 
مدعی شد که این نفرات بدون هماهنگی قبلی از 
حضور در تمرینات سرباز زده اند و به همین دلیل 
از تیم ملی خط خورده اند. پاسخ های مدیر فنی نه 
تنها رسانه ها را قانع نکرده، بلکه این سؤال را مطرح 
کرده که چطور سایر نفراتی که در اردوی اول غایب 
بودند دوباره به تیم ملی دعوت شده اند؟ از طرفی 
مشخص نبودن آینده کادر فنی نکته مبهم دیگری 
است که توجهی به آن نمی شود. بانوان فوتسالیست 
در سال های گذشته نتایج خوبی کسب کرده اند و 
در قاره کهن یک سروگردن از رقبا پیشی گرفته اند. 
اگر می خواهیم این اقتدار حفظ شود و در آینده نیز 
منتظر تداوم درخش��ش های تیم فوتسال بانوان 
کشورمان باشیم باید هرچه سریع تر سرمربی جدید 
را انتخاب کنیم، چراکه تا همین جا هم زمان زیادی 

از دست رفته است. 

 بالتکلیفی فوتسال بانوان 
در سایه بی توجهی فدراسیون

      بازتاب

اشرف رامین
      حاشیه


