
اختالف فدراسيون 
سعيد احمديان

    گزارش
واليبال و بازيکنان 
بر س�ر پ�اداش و 
همچنين مصدوميت ها، وضعيت نگران کننده ای 
را بر اردوي تيم ملي واليبال در آستانه مسابقات 
انتخابي المپيک در روسيه حاکم کرده است.

پس از ليگ ملت ها، حاال ملی پوشان واليبال کسب 
سهميه المپيک را هدف گرفته اند و سن پترزبورگ 
هم ايستگاه اول آنها براي رسيدن به بليت توکيو 
اس��ت؛ رقابت هايی که از جمعه آغاز می ش��ود و 
اين روزها شاگردان کوالکوويچ در سالن واليبال 
فدراسيون تمرينات سفت و سخت شان را براي 
حضور در اين مسابقات پيگيری می کنند. اوضاع 
اما برخالف چند ماه گذشته چندان روبه راه نيست. 
شرايطي که سبب شده حاشيه ها پاشنه آشيل تيم 
کوالکوويچ در آس��تانه حض��ور در اولين مرحله 
انتخابي المپيک 2020 باشد، سوءمديريت هايي 
که سبب شده ملی پوشان تعارف را کنار بگذارند و 

از وضعيت موجود انتقاد کنند.
   شرايطمان خوب نيست

در چنين ش��رايطي تي��م ملي واليب��ال بامداد 
چهارشنبه راهي روسيه می شود تا آماده رقابت 
با ميزبان، کوبا و مکزيک ش��ود و بر س��ر کسب 
يک س��هميه المپيک بجنگد. البته کوالکوويچ 
می داند که کار س��ختي پيش رو دارد، مسئله ای 
که سبب ش��ده او اين روزها عصبی تر از هميشه 
در تمرينات حاضر شود و داد و بيدادهايش خبر 

از روي ديگر س��رمربي واليبال می دهد و ديگر 
مانند قبل آرام نيست. او در حالي عصر شنبه پس 
از پايان تمرين، پاس��خگوي خبرنگاران بود که 
صحبت هايش بوي نااميدي می داد: »شرايطمان 
چندان خوب نيس��ت. برخی ناهماهنگی ها در 
تيم وجود دارد، چراکه برخی بازيکنان مصدوم 

و برخی ناآماده هستند.«
کوالکوويچ با وجود اين شرايط، اما معتقد است 
که واليبال ايران شانس صعود به المپيک را دارد: 
»با وجود برخی  مشکالت، اما اين شانس را داريم 
که به المپيک صعود کنيم و بايد تا آخرين لحظه 
مبارزه کني��م. راهمان طوالنی اس��ت و حاال در 
اولين مرحله بايد در روس��يه به مصاف حريفان 
برويم. روس��يه يکی از قوی ترين حريفان ايران 
است. با کوبا هم سال گذش��ته مشکل داشتيم. 
مکزيک س��طح بااليی ندارد، اما نبايد آنها را هم 
دس��ت کم گرفت. باز هم تأکيد می کنم روسيه 

ميزبان است و شرايط خاصی دارد.«
ميالد عبادي پور، دريافت کننده تيم کشورمان 
هم قول کس��ب س��هميه المپيک در روسيه را 
نمی دهد: »ما شانس زيادی داريم تا ثابت کنيم 
جزو بهترين های دنيا هس��تيم. برای اثبات اين 
کار بايد هر سه بازی در روسيه را پيروز شويم تا 
صعود به المپيک قطعی شود. برابر تيم هايی بازی 
می کنيم که شناخته شده هستند. همه روسيه و 
کوبا را می شناسند. نمی توانيم بگوييم صددرصد 
ب��ه المپي��ک می رويم. ب��ا حرف چي��زی ثابت 

نمی شود. بايد آنجا تالش��مان را به کار بگيريم. 
شش هفته بسيار س��نگين را در ليگ ملت های 
واليبال پشت سر گذاشتيم. تعداد مصدومانمان 
باال رفته و  مصدوميت آنها خيلی جدی است، ولی 

با صددرصد توانمان به روسيه می رويم.«
البته پوري��ا فياض��ي، پش��ت خط زن تيم ملي 
واليبال که با درخشش در ليگ ملت ها، بازگشت 
خيره کننده ای به تيم ملي داش��ته اس��ت، قول 
می دهد در روس��يه کم نگذارند: »شايد کارمان 
در روسيه سخت باشد، اما نااميد نيستيم. مردم 
شک نداشته باشند که کم کاری نخواهيم کرد و 
می جنگيم تا بهترين نمايش را داش��ته باشيم. 
وقتی پيراهن تيم ملی را ب��ه تن می کنيم، برای 

کسب پيروزی راهی جز جنگيدن نداريم.«
   ملی پوشان روبه روي فدراسيون 

در حالي تيم کشورمان براي حضور در مرحله اول 
انتخابي المپيک آماده می شود که عالوه بر مشکل 
مصدوميت ها ک��ه کوالکوويچ را نگ��ران کرده، 
اعتراض ملی پوش��ان به پرداخت نشدن پاداش 
120هزار دالري ليگ ملت ها هم تيم ملي را وارد 
حواشي خودساخته ای کرده است. اين حواشي 
سبب شد اردوي بلغارستان تيم ملي واليبال پيش 
از رفتن به روسيه لغو شود. اين حواشي حتی در 
س��ايت های خارجي هم بازتاب داشته و سايت 
worldofvolley  با انتشار خبری نوشته است: 
»ايران به دليل مشکالت حل نشده بين فدراسيون 
و بازيکنانش، اردوی تدارکات��ی و برگزاری بازی 

دوستانه مقابل بلغارستان را لغو کرد.«
 کوالکوويچ ام��ا ترجي��ح می دهد در اي��ن باره 
سياس��تمدارانه صحبت کند و البت��ه به نوعي با 
س��کوتش آن را تأييد کند: »م��ن در جايگاهی 
نيستم که بخواهم در مورد شايعات نظر بدهم، اما 
ناهماهنگی هايی در مورد بازيکنان و مصدومان 
وجود دارد که به نظر می رسيد رفتن به بلغارستان 
چندان به کارمان نيايد. فکر می کنم درست بود 
که به بلغارستان نرفتيم. به شايعات ورود نمی کنم، 
چون در جايگاهی نيستم که بخواهم در مورد آن 
حرف بزنم. نکته اين است که حاال همه بازيکنان 

در اردو حضور دارند و سخت تمرين می کنند.«
برخالف کوالکوويچ، ملی پوش��ان تعارف را کنار 
گذاش��ته اند و مس��تقيم مديريت فدراسيون را 
مقصر اين وضعيت می دانن��د. در اين بين ميالد 
عبادي پور در گفت وگو با پايگاه خبري ورزش3 
تندترين واکنش را داشت: »متأسفانه شرايط ما 
االن خيلی بد اس��ت. نه رئيس فدراسيون داريم 
و نه فدراس��يونی وجود دارد که پشت بازيکنان 
بايستد. اين اتفاقات چه زمانی در حال رخ دادن 
است؟ در آستانه حس��اس ترين تورنمنت تاريخ 
هستيم. ما هيچ چيزی و هيچ کس��ی را نداريم 
که از ما حمايت کند. با چه امي��دی برويم و در 
مس��ابقات ش��رکت کنيم؟ اين حرف هايی که 
مسئوالن می زنند، به نظرم اگر نزنند بهتر است 
و خودشان هم سنگين تر هستند. ما تمرکزمان 

روی کار خودمان است.«
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تاج گذاری سيتيزن ها با فتح چهارگانه جزيره
گواردیوال:برایپیروزیهایبیشترمیجنگم

قهرمانی در سوپرجام انگليس پروژه رؤيايی پپ گوارديوال در منچسترسيتی 
را تکميل کرد. ديدار سوپرجام )جام خيريه( فوتبال جزيره در حالی با برد 
آبی ها مقابل ليورپول در ضيافت پنالتی ها به پايان رسيد که قهرمان انگليس 

رکورد کسب چهارمين جام در يک فصل را به نام خود ثبت کرد. 
 تحقق رؤيا

موفقيت در ورزشگاه ومبلی به عادت سيتيزن ها تبديل شده است. از زمانی که 
پپ گوارديوال بوندس ليگا را به مقصد ليگ برتر ترک کرد، تيم دوم منچستر 
با انرژی و نظم خاصی پا به ميدان گذاشت. نتيجه حضور مربی کاتالونيايی 
چيزی نيس��ت جز موفقيت و قهرمانی. از وقتی پ��پ هدايت تيم متمول 
من سيتی را برعهده گرفته، تاکنون هفت  جام باارزش به ويترين افتخارات 
باشگاه اضافه شده است. يک شنبه شب هم در صدوبيست و پنجمين سالگرد 
افتتاح باشگاه موفقيتی تازه حاصل شد تا يک بار ديگر همه به پتانسيل تيم 
ايمان بياورند. آبی ها در يک فصل؛ ليگ برتر، جام اتحاديه و جام حذفی را با 
قهرمانی به پايان رسانده بودند. تنها جام باقی مانده سوپرکاپ بود که آن هم 
به دست من سيتی افتاد تا فتح چهارگانه در يک سال ميالدی برای ساير 

تيم های انگليسی رؤيايی دست نيافتنی تلقی شود. 
   ومبلی خوش يمن

حضور س��رمربی مقتدر کمک بزرگی ب��ه باال رفتن اعتم��اد به نفس 
بازيکنان سيتی کرده تا جايی که آنها به اين باور رسيده اند که توانايی 
شکست هر حريفی را در هر ورزشگاهی دارند. ثبت رکورد منحصربه فرد 
منچسترسيتی در شرايطی به دست آمده که اين تيم زير نظر گوارديوال 
در ورزشگاه ومبلی لندن اکثراً موفق ظاهر شده است. آخرين باری که 
آنها در اين ورزشگاه تن به شکست داده اند به بهار سال 2017 برمی گردد، 
آن زمانی که در نيمه نهايی جام حذفی برابر آرس��نال نتيجه را واگذار 
کردند. پس از آن آبی ها روی ديگر سکه را نشان دادند و از هشت بازی 
خود در ومبلی هفت پيروزی دشت کردند. جالب تر اينکه در اين هشت 

بازی فقط دو بار دروازه شان باز شده است.  
   پيش بينی ممنوع

تيم موفق جزيره برای تداوم بخش��يدن به موفقيت هايش در فصل جديد 
برنامه ويژه ای دارد. گوارديوال، سرمربی سيتی معتقد است در بهترين زمان 
با ليورپول بازی کرده اند: »رويارويی با ليورپول در اين مقطع بسيار مناسب 
بود، زيرا ما آمادگی خود برای فتح عناوين مختلف را در سال پيش رو مورد 
سنجش قرار داديم. در ضربات پنالتی پيروز شديم، اما ممکن بود ببازيم. 
نيمه اول خيلی خوبی داشتيم، ولی در تغيير جريان بازی، در توپ های بلند 
و دوئل ها موفق نبوديم. ما يک پنالتی بيشتر از ليورپول وارد دروازه کرديم و 
شرايط مانند فصل گذشته بود که در کورس قهرمانی تنها يک امتياز بيشتر 
از آنها کس��ب کرديم. به بازيکنانم تبريک می گويم و حاال هفته اول ليگ 
برتر پيش روی ماست.« با اينکه درخشش سيتيزن ها، فوتبال انگليس را 
تحت تأثير قرار داده، اما سرمربی تيم از هرگونه پيش بينی نتيجه در فصل 
جديد خودداری ک��رد: »اگر ما فقط فصل گذش��ته را در نظر بگيريم، اين 
فرضيه درست است و فقط ما و ليورپول مدعی قهرمانی خواهيم بود، اما من 
معتقدم تعداد زيادی مدعی برای فصل بعد وجود دارد. منچستريونايتد باز 
خواهد گشت، آرسنال بازيکنان خوبی خريداری کرده، تاتنهام مثل هميشه 
پيش فصل خوبی داشته و چلسی نيز هميشه در بين مدعيان بوده است. 
نمی دانم چه اتفاقی خواهد افتاد، فقط سعی می کنم تيم خود را آماده کنم و 
برای پيروزی بيشتر بجنگم. در ادامه خواهيم ديد که چه اتفاقی می افتد.«

   اعتراض دوباره کلوپ
يورگن کلوپ، س��رمربی آلمانی قرمزها تيمش را مستحق شکست و از 
دست دادن جام ندانست: »کمترين چيزی که ما شايسته آن بوديم، گل 
تساوی بخش بود. در ادامه يک مهار در ضربات پنالتی تکليف بازی را روشن 
کرد و من نمی توانم نااميد باشم. اين عملکرد مهم تر از کسب پيروزی بود. 
ما می دانيم که هنوز در سطح خوبی قرار داريم و می توانيم فوتبال خوبی 
بازی کنيم. عملکرد خوبی داشتيم، خصوصاً در نيمه دوم بسيار موفق بازی 
کرديم. هر دو تيم پيش فصل مشابهی داشتند. در نيمه اول می توانستيم 
منظم تر بازی کنيم، اما شانس هايی هم روی دروازه سيتی خلق کرديم. 
در نيمه دوم چندين مورد را تغيير داديم، اما در پايان به کمی شانس نياز 
داشتيم.« کلوپ که پيش از اين هم از فشردگی بازی ها در فوتبال انگليس 
انتقاد کرده بود، يک بار ديگر اعتراضش را به شيوه خودش به اين مسئله 
نشان داد: »در اياالت متحده و ورزش های امريکايی ورزشکاران بازی های 
زيادی انجام می دهند، اما آنها دوره استراحت طوالنی مدتی دارند، چراکه 

هر ورزشکاری در جهان نياز به استراحت دارد.«

حالهمهماخوباستاماتوباورنکن!
گزارش »جوان« از آخرين وضعيت تيم ملي واليبال پيش از اعزام به انتخابي المپيک در روسيه

فريدون حسن

تساويخادمالشریعهمقابلقهرمانجهان
سارا خادم الشريعه در دور هشتم مسابقات آزاد هونان چين توانست مقابل 
قهرمان چينی حال حاضر شطرنج بانوان جهان به تساوی دست يابد. جو 
ونجون، نفر نخست رنکينگ جهانی بانوان است و تساوی خادم الشريعه 
مقابل اين حريف قدرتمند باعث شد که او ريتينگ خود را 22 واحد افزايش 
دهد و در رده  1۶ جهانی بايستد. اين شطرنج باز چينی با اين تساوی به رده 
دوم رنکينگ زنده سقوط کرد. جوايز اين مسابقات برای نفرات برتر ۵0 هزار 
دالر است. همچنين به نفر اول بانوان 10 هزار دالر جايزه تعلق می گيرد که 

خادم الشريعه اکنون در جايگاه نخست بانوان قرار دارد.

خلیفهدرکمیتهآموزشفدراسیونجهانيتکواندو
با حکمی از سوی چو، رئيس فدراسيون جهانی تکواندو سيدنعمت خليفه 
به مدت دو سال به عضويت کميته آموزش فدراسيون جهانی منصوب شد. 
برای عضويت در اين کميته، پنج مربی از ميان بهترين های دنيا انتخاب 
شدند که اين انتخاب بر اساس موفقيت کسب شده اين نفرات در دومين 
دوره تربيت مدرس فدراسيون جهانی تکواندو صورت گرفته است. خليفه از 
مربيان توانمند تکواندوی ايران است که مدرک دکترای تربيت بدنی و علوم 
ورزشی دارد و عضو هيئت علمی دانشگاه است که بارها در ميادين مختلف 

آسيايی و جهانی برای ايران افتخارآفرينی کرده است.

تزریقامیدبهشیوهمسی
کاپيتان به هواداران بارسلونا اطمينان داده 
که با ش��روع فصل جديد چهره جديدی 
از اين تيم در زمين ظاهر خواهد ش��د. در 
روزهايی ک��ه بردهای منچسترس��يتی و 
باخت های رئال بازتاب زيادی در رسانه ها 
داش��ته، ابراز اميدواری ليونل مسی همان 
چيزی ب��ود ک��ه آبی واناری ها ب��ه آن نياز 
داشتند. غلبه بر آرسنال و قهرمانی در جام 
خوان گمپر بهترين فرصت برای مسی بود 
تا با صحبت هايش دل طرفدارانش را دوباره به دست بياورد و آنها را به آينده 
اميدوار کند. قهرمان الليگا بازگشت باشکوهی به نيوکمپ داشت و با توجه 
به شرايط بارسا قطعاً تمام فکر و ذکر ارنستو والورده رساندن اين تيم به 
قهرمانی اروپاست. در واقع موفقيت کاتاالن ها در ليگ اسپانيا خواسته اوليه 
هواداران و سران باشگاه از بازيکنان و کادر فنی است، به ويژه که کهکشانی ها 
نيز اوضاع خوبی ندارند و رئال زيدان پيش از شروع فصل با انتقادهای زيادی 
مواجه شده است. با اين حساب، تنها دفاع از عنوان قهرمانی ليگ برای همه 
راضی کننده نخواهد بود، مگر اينکه بارسلونا باالخره طلسم ناکامی هايش 
در ليگ قهرمانان اروپا را بشکند و دوباره جام را به نيوکمپ بياورد. بارسا 
آخرين بار سال 201۵ فاتح ليگ قهرمانان شد و از آن سال به بعد هر بار 
به داليلی ديگر دستش به جام نرسيد. آخرين شکست شان هم در مقابل 
ليورپول بود که قرمزها اجازه صعود اين تيم به فينال اروپا را ندادند. ضمن 
اينکه تيم والورده عالوه بر ناکامی در اروپا، در کوپا دل ری نيز ضعيف ظاهر 
شد و در آخرين گام برخالف انتظارات به والنسيا باخت و تنها به يک جام 
بسنده کرد. همه اين موارد کافی است تا مسی شرايط موجود را کامالً درک 
کند و بداند که هواداران منتظر چه نوع موفقيتی هستند: »به تيم مان اعتماد 
دارم و همچنين به کادر فنی. همه با هم می خواهيم برای کسب هر جامی 
بجنگيم. فصل پيش را با تلخی به پايان برديم، با اين حال هشت قهرمانی 
الليگا در 10 سال ارزش زيادی دارد.« اعجوبه آرژانتينی که مصدوم هم 
شده به شيوه خودش برای شروع فصل اعالم آمادگی کرده و منتظر است 

تا يک بار ديگر به کمک بارسا بيايد. 

بن هيوارد

 ايوينينگ استاندارد

مشقمردمداريتراکتوریها
تبريزي ها اين روزها حسابي مشغول آماده سازی خود براي شروع ليگ برتر 
هستند. قرمزپوشان تراکتور با هدايت دنيزلي می خواهند از ابتداي ليگ 
قدرت خود را به همه رقبا ديکته کنند. تراکتور با حفظ بازيکنان فصل قبل 
و به خدمت گرفتن بازيکنان نامي جديد، عزم خود را جزم کرده و تمرينات 
سختي را هم پشت سر گذاشته، اما انجام کارهاي تکنيکي و مرور دستورات 
و نقشه های تاکتيکي تنها کاري نيست که شاگردان دنيزلي انجام می دهند. 
عصر يک ش��نبه تعدادي از کودکان مبتال به سرطان وابسته به جمعيت 
قلب های سبز با حضور در تمرين تراکتور جو حاکم بر زمين تمرين را عوض 
کردند. بازيکنان تراکتور و جلوتر از همه آنها مصطفي دنيزلي، سرمربي اين 
تيم نيز با استقبال از آنها لحظاتي را همراهشان سپري کردند و با گرفتن 
عکس های يادگاري صحنه های به ياد ماندني رقم زدند تا به اين ترتيب 
سرخ های تبريز عالوه بر آمادگی جس��ماني، مشق مردم داری کنند و به 

لحاظ روحي و رواني هم آماده شروع ليگ شوند.

شیوا نوروزی

رقابت۳هزارورزشکاردرالمپیاداستعدادیابیبسیج

روسهاحریفبسکتبالیستهایایرانینشدند
تيم ملی بسکتبال        بسکتبال
ايران با غلبه بر تيم 
ملی روس��يه تورنمنت تدارکاتی در اين کشور را 
هم با قهرمانی به پايان رساند. در ادامه بازی های 
تدارکاتی آس��مانخراش ها قبل از حضور در جام 
جهانی بسکتبال، شاگردان شاهين طبع به مصاف 
روس��يه رفتند و 91 بر 84 اين تيم را شکس��ت 
دادند. ملی پوشان پيش از اين اردن را از پيش رو 
برداشته بودند. سرگئی بازاروويچ، سرمربی روسيه 
پس از شکس��ت تيمش به تمجي��د از بازيکنان 
کشورمان پرداخت و گفت: »ايران تيم خوبی دارد. 

آنها با تمرکز بسيار بااليی وارد ميدان می شوند و 
منسجم و يکپارچه بازی می کنند. به نظر می رسد 
آنها مدت زمان زيادی است که در کنار هم بازی 
می کنند و همين مسئله باعث شده در تمام طول 
مسابقه با نمايش قدرت و هماهنگی خود، تيم ما 
را آزار دهند.« بسکتباليس��ت های ملی پوش در 
آخرين اردوی تدارکاتی خود به يونان می روند تا 
دو بازی دوستانه با مجارستان و يونان انجام دهند. 
تيم ملی بسکتبال در جام جهانی چين با توجه به 
حريفانش کار سختی پيش رو دارد و بايد با اسپانيا، 

پورتوريکو و تونس مصاف دهد.

تيم ملی کشتی فرنگی نوجوانان      کشتی
ايران ب��رای چهارمي��ن بار در 

رقابت های جهانی بلغارستان به عنوان قهرمانی دست يافت. 
پس از نايب قهرمانی نوجوانان آزادکار در جهان که با حواش��ي 
زيادي به پايان رسيد، نوجوانان فرنگي کار در مسابقات قهرماني 
جهان که شنبه شب به پايان رس��يد، توانستند جبران مافات 
کنند. در حالی  که تا پايان روز دوم رقابت های کش��تی فرنگی 
نوجوانان جهان در شهر صوفيه بلغارستان ايران به دو مدال طال 
دست يافته بود، در روز پاياني هم چهار فرنگی کار ديگر ايران 
برای کسب مدال های برنز و طال در ديدارهای رده بندی و فينال 
روی تشک رفتند. در وزن 4۵ کيلوگرم مهدی احدی در ديدار 
رده بندی مقابل فريد ساديخلی از آذربايجان روی تشک رفت، 
اما در نهايت شکست خورد و با مقام پنجمی به کار خود پايان 
داد. در وزن ۵1 کيلوگرم سعيد اسماعيلی که با شکست تمامی 
رقبايش خوش درخشيده بود در ديدار پايانی با نتيجه 2 بر يک 

المير علی يف از جمهوری آذربايجان را از پيش رو برداش��ت و 
صاحب مدال طال شد. در وزن ۶0 کيلوگرم سيددانيال سهرابی 
که با شکس��ت در ديدار نيمه نهايی به رده بندی رفته بود برای 
کسب مدال برنز روی تش��ک رفت. او در اين ديدار مقابل نيکا 
بروالدزه از گرجس��تان با نتيجه 8 بر ۶ مغلوب و پنجم شد. در 
وزن 71کيلوگرم رضا ساکی، ش��اهکار نوجوانان فرنگی ايران 
را تکميل کرد و در ديدار پايانی اس��تفان استارودوبتس��يف از 
روسيه را با نتيجه 4 بر يک از پيش رو برداشت و صاحب مدال 
طال شد. به اين ترتيب در پايان، تيم ايران با چهار مدال طالی 
اميررضا ده بزرگی در وزن 48 کيلوگرم، س��عيد اسماعيلی در 
وزن ۵1کيلوگرم، رضا س��اکی در وزن 71 کيلوگرم و شاهرخ 
ميکائيلی در وزن 110 کيلوگرم و با کسب 148 امتياز با اقتدار 
و برای چهارمين بار به عنوان قهرمانی دست يافت. پس از تيم 
ايران، تيم های آذربايجان و روسيه به ترتيب با 123 و 99 امتياز 

دوم و سوم شدند.

چهارمینقهرمانیکشتیفرنگی
نوجواناندرجهان

فوتبالتعطیلبماند،بهترنیست؟
وقتي گوش کسي بدهکار فريادهاي اعالم فساد در فوتبال نيست بايد هم 
منتظر عواقب تلخ آن بود. هم بايد نشست و هم ديد که درست پيش از آغاز 
فصل چگونه بيني سرمربي يک تيم توسط يک دالل شکسته می شود و آقايان 
فدراسيون نشين فقط و فقط نگاه می کنند. فوتبال ايران ميدان تاخت و تاز 
دالل ها و ليدرهاي معلوم الحال شده، همان ها که هر طور دلشان بخواهد اين 
روزها می تازانند. همان ها که بازيکنان بی کيفيت را با مبالغ باال به باشگاه ها 
قالب می کنند. کسانی که تصميم می گيرند سکوها را عليه بزرگ و کوچک 

فوتبال بشورانند و تحريک کنند. فساد از اين باالتر هم سراغ داريد؟ 
فالن دالل س��ر تمرين يک تي��م ليگ برت��ري يک��ي از بااخالق ترين، 
کارآمدترين و فنی ترين مربيان ليگ برتر را مورد حمله قرار می دهد و بعد 
هم راست راست براي خودش می چرخد بدون اينکه کسي در اين فوتبال 

بتواند به او بگويد باالي چشمت ابرو است.
اين اوضاع فوتبالي است که همه منتظر شروع آن هستند و کسي نيست 
از اين خيل عظيم بپرسد شروع ش��ود که چه، چه اتفاق خارق العاده ای  
قرار است بيفتد؟ دلتان براي ليدرهاي معلوم الحالش تنگ شده يا جيب 
دالل های بی پول مانده اش؟ يا نه بدتر از همه اينها دلتان براي هنرنمايي 
مديريتي امثال فتاحي، بهاروند و طالقاني به رياست تاج تنگ شده است؟ 
فوتبالي که ليدرها و دالل ها برايش تصميم بگيرند عاقبتي جز اين هم 
نخواهد داشت و اين تنها بخش کوچکي از فس��اد بزرگی است که اين 
رشته بيت المال خور درگير آن است. امروز بيني شکسته رضا مهاجري، 
سرمربي تيم نساجي گوياي اين واقعيت است که نه فدراسيون، بلکه اين 
دالل ها هستند که تصميم می گيرند فوتبال چگونه اداره شود. پيش از 
اين هم ليدرها با خط دادن به سکوها چندين بار قدرت نمايی کرده بودند 
که بله اين ما هستيم که فضاي ورزشگاه را مديريت می کنيم و به هر سو 
که دلمان بخواهد می بريم. فدراسيون و سازمان ليگ هم در اين ميان 
کشکي بيش نيستند. ما هس��تيم، حتي اگر فدراسيون دستور انحالل 

کانون هواداران باشگاه ها را صادر کرده باشد.
اتفاق تلخي ک��ه در جريان تمرين تي��م نس��اجي رخ داد، قدرت نمايی 
دالل هايی بود که اين روزها هر کاری که دلشان بخواهد انجام می دهند 
و حاال هم با اين حرکت به تمام فوتبال اعالم کرده اند که حواستان باشد 
مخالفت با ما يعني مشت و لگد و توهين. يعني بيني شکسته و اگر جلوتر 
برويد حتماً اتفاقات ديگري هم در راه است. کسي چه می داند اين قوم حتماً 
براي خودشان نوچه هايی هم دارند که در مواقع لزوم فرامين اوستا را اجرا 

کنند و شکمي را سفره يا گوشي را بپيچانند.
اين واقعيت فوتبالي است که منتظر شنيدن سوت آغاز آن هستيم. فوتبال 
فاسدي که مطلوب دالل ها و ليدرها براي تاخت و تاز، خودنمايي و سرکيسه 
کردن مديران است، مديراني که  به بيت المال دست درازی می کنند و در 
برابر زياده خواهی های اين قماش تسليم می شوند. البته فراموش نکنيم که 
همين مديران از قبل حضور همين ليدرها و دالل ها به نان و نوايي می رسند 

که در مواقع عادي خواب آن را هم نمی بينند.
به آنچه اين روزها در حاشيه ليگ شروع نشده فوتبال ايران رخ می دهد، 
بيش��تر دقت کنيد. اين همه توهين، تحقير و درگيري فقط براي چند 
روز. براي ليگي که همه می دانيم هيچ اتفاق مثبتي براي ورزش ايران به 
همراه ندارد. اتفاقات تلخي که اگر بيشتر به آنها دقت کنيم، حتماً حتماً 
ديگر منتظر شروع چنين رويداد اس��فناکي نخواهيم بود که اگر خوب 
دقت کنيم، می توانيم به راحتي به اين نتيجه برس��يم که از س��ر شوق 
و ذوق بيهوده عالقه مندان به فوتبال اين ليدرها هستند که روز به روز 
عربده کش تر می شوند و اين دالل ها هستند که روز به روز با پول مردم 
ثروتمندتر و جری تر از قبل می شوند تا جايي که حتي بزرگان فوتبال را 
هم مورد تاخت و تاز قرار می دهند. پس آيا واقعاً بايد منتظر شروع اين 
فوتبال سرتاپا فساد بود؟ به چه قيمتي؟ به قيمت توهين و ضرب و شتم 
بزرگان فوتبال؟ اين فوتبال تعطيل بماند، بهتر نيست؟ حداقل خيالمان 
راحت است که حرص وجوش بيهوده نمی خوريم و خطر جاني رفتن به 
ورزشگاه و حضور در ميان ليدرها و دالل ها را به جان نمی خريم. آقايان 
که جلوي چشم هايشان را گرفته اند و در گوش شان هم پنبه کرده اند، 

پس ما چرا براي شروع فوتبال دست و پا بزنيم؟!
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مس��ئول برگ��زاری المپي��اد       بسيج
اس�تعداديابی بسيج ورزش 
کش��ور ابراز امي��دواری کرد حاص��ل اين المپياد کش��ف 
استعدادهای جديد براي ورزش کشور باشد. در يازدهمين 
المپياد استعداديابی بس��يج ورزش 3 هزار ورزشکار از 31 

مرداد ماه با يکديگر به رقابت می پردازند. مهدی ميرجليلی، 
مس��ئول برگزاری اين المپياد با اش��اره به اين موضوع گفت: 

»حدود 10 سال است که ما در پايگاه های استعداديابی 
و قهرمان پروری کار می کني��م و برگزاری  چنين 

مسابقات و المپيادهايی باعث شده قوت قلب و 
انگيزه برای نوجوانان ورزشکار ايجاد شود، حتی 
برای آنهايی ک��ه در روس��تاها و بخش های 
محروم و کم برخ��وردار زندگی می کنند هم 
انگيزه ای باشد تا اين ورزشکاران بتوانند در اين 
المپيادها و مسابقات بس��يج شرکت کنند و 
مهارت، استعداد و توانمنديشان را به عرصه 
نماي��ش بگذارند و کارشناس��ان م��ا بتوانند 
استعدادها را کشف کنند. اين بازی ها در پنج 
رشته برادران )جودو، تکواندو، تيراندازی، کاراته 
و ووشو( و ش��ش رش��ته خواهران )تيراندازی، 
تيروکمان، دووميدانی، جودو، کاراته و تکواندو( 

برگزار خواهد شد و تا پنجم شهريورماه نيز ادامه 
خواهد داشت.«  شهرستان دامغان ميزبانی اين 

دوره المپياد استعداديابی بسيج را برعهده دارد.


