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    گزارش
اسپيناس تهران 
ميزبان مراسم 
انتخاب برترين هاي فوتبال ايران بود، مراسمي 
كه بهانه اي ش�د تا فوتبالي ها در شروع فصل 

جديد دور هم جمع شوند. 
  رئيس بي اطالع

»اطالعي از نحوه انتخ��اب برترين هاي فوتبال 
ايران ن��دارم. « اين را رئيس فدراس��يون فوتبال 
مي گويد و به عنوان متولي اصلي فوتبال كشور 
اعتراف مي كند كه نمي دان��د چطور چهره هاي 
برتر انتخاب مي شوند، اعترافي كه نشان مي دهد 
چرا سال هاست مالك هاي انتخاب برترين ها در 
فوتبال ايران مجهول مانده است و در اين رابطه 
شفاف س��ازي صورت نمي گيرد. مراس��م شنبه 
شب برترين هاي سال گذشته فوتبال ايران هم 
از اين قاعده مس��تثني نبود، رس��م هميشگي 
چنين مراسم هايي در س��ال هاي اخير اينگونه 
بوده است كه مسئوالن برگزار كننده مي خواهند 
همه را راضي نگ��ه دارند و همين اس��ت كه در 
انتخاب هايشان بيشتر از آنكه شايستگي بازيكنان 
مد نظر باشد، نگاه مي شود در تقسيم عناوين بين 
تيم ها عدالت برقرار شده باشد و مدير باشگاهي 
ناراضي از س��الن مراس��م بيرون ن��رود. چنين 
رويه اي سبب شده تا در چند سالي كه از انتخاب 
برترين ه��اي فوتبال مي گذرد اع��الم نام برخي 
بازيكنان به عنوان چهره برتر خيلي ها را متعجب 
كند، همان طور ك��ه انتخاب نش��دن بعضي از 

فوتباليست ها خيلي ها را بهت زده كرده است. 

  بازيكن ساز فراموش شده
»حاال كه پير ش��ده ام و خانه نش��ين يادي از ما 
كرده اند. « اين اعتراف تلخ محمد صالحي يكي 
از مربي��ان بازيكن س��از و اس��تعدادياب فوتبال 
ايران است كه شنبه ش��ب در بخشي از مراسم 
برترين هاي فوتب��ال از وي تقدير ش��د. محمد 
صالحي را ش��ايد خيلي از هواداران استقالل و 
فوتبال به اندازه نام هاي پرسروصداي اين روزهاي 
فوتبال ايران نشناس��ند، ام��ا او نماينده مربيان 
رده هاي پايه و بازيكن س��از اس��ت كه بازيكنان 
زيادي را ب��ه فوتبال معرفي كرده ان��د، مربياني 
كه كمتر قدر آنها دانس��ته مي ش��ود و خيلي ها 
از آنها با وجود خون دل هايي ك��ه براي فوتبال 
كشور خورده اند فراموش و خانه نشين مي شوند. 
البته اين رسم فوتبال ايران اس��ت، فوتبالي كه 
بيش��تر مربياني را تحويل مي گيرد كه با حاصل 
تالش هاي مربيان رده هاي پاي��ه و با لقمه هايي 
آماده جام ها را فتح مي كنند. چنين نوع نگاهي 
سبب مي ش��ود مديران فوتبال وقت پيري اين 
مربيان در البه الي مراس��م هاي اين چنيني ياد 

چهره هايي مانند محمد صالحي بيفتند!
  مربي خارجي ايراني!

»انگار در ايران متولد ش��ده ام. « اي��ن را وينگو 
بگوويچ مي گويد، مربي كرواتي كه ش��نبه شب 
جايزه بهترين مربي ليگ دس��ته اول را به دليل 
ليگ برتري كردن گل گهر سيرجان، در مراسم 
برترين هاي لي��گ دريافت كرد تا نش��ان دهد 
همچنان دود از كن��ده بلند مي ش��ود. بگوويچ 
حاال مي تواند مدعي شود پرس��ابقه ترين مربي 

خارجي فوتبال ايران است، مربي كه كارش را با 
فوالد خوزستان در 20 سال پيش در ايران شروع 
كرد و رقصش با ش��ال گردن قرمز در اوايل دهه 
80 وقتي روي نيمكت پرس��پوليس مي نشست 
هنوز از خاطره ها نرفته است، او در حالي در ليگ 
برتر امسال روي نيمكت گل گهر مي نشيند كه 
21 سال است كه در ايران مربيگري مي كند، بيش 
از دو دهه و با تجربه مربيگري در يك دوجين از 
تيم هاي چهار طرف كشور، ركوردي كه به نظر 
مي رسد كمتر مربي خارجي در سال هاي آينده 

بتواند آن را جابه جا كند. 
  نمونه يك باشگاه كامل 

فوالد خوزس��تان در حالي ش��نبه ش��ب عنوان 
برترين باشگاه در رده هاي س��ني را به خودش 
اختصاص داد كه اين تيم خوزستاني را مي توان 
به عنوان نمونه يك باشگاه موفق و البته كامل در 
رده هاي پايه معرفي كرد. تيمداري در رده هاي 
پايه و بازيكن سازي جهت تيم هاي بزرگساالن از 
جمله فاكتورهايي است كه در اكثر باشگاه هاي 
ايراني ناديده گرفته مي ش��ود و تم��ام هم و غم 
مديران باشگاه ها روي تيم بزرگساالن متمركز 
مي شود. با اين حال فوالد از آن جمله باشگاه هايي 
است كه با توجه به س��رمايه گذاري در رده هاي 
پايه، در رده بزرگساالن بيش��تر از بازيكناني كه 
از تيم هاي پايه اش باال آمده اند، استفاده مي كند. 
چنين رويكري در باش��گاه فوالد را بايد ستود و 
اميدوار بود كه در ساير باش��گاه ها هم با اهميت 
دادن به رده هاي پايه، پشتوانه سازي براي آينده 

فوتبال جدي گرفته شود. 

  تك جرقه داوري
در بخش برتري��ن داور فوتبال اي��ران، انتخاب 
عليرضا فغاني قابل پيش بيني بود، برترين داور 
كشورمان در چند س��ال اخير كه توانسته است 
به باالترين مدارج داوري در فوتبال دنيا برس��د 
و از فينال المپيك تا رده بن��دي جام جهاني را 
س��وت بزند. با اين حال فغاني را اگ��ر از داوري 
ايران كنار بگذاريم، فوتبال كشورمان نتوانسته 
اس��ت چند چهره بين المللي مانن��د او رو كند، 
طوري كه مي توان گفت امث��ال فغاني تنها يك 
جرقه در فوتبال ايران هستند كه با سختكوشي 
و استعدادش��ان باال آمده اند. فق��دان آموزش و 
برنامه ريزي در بخش داوري سبب شده تا داوري 
فوتبال كشورمان تنها دلخوش به تك چهره هايي 
مانند فغاني باش��د، مس��ئله اي كه قطعاً در خور 
فوتبالي كه به گفته رئيس فدراس��يونش س��ال 

هاست در رنكينگ اول آسياست، نيست!
  نماد سختكوشي

عليرضا بيرانوند، نماد سختكوش��ي و رس��يدن 
به قله ه��اي موفقي��ت در فوتبال ايران اس��ت، 
دروازه باني كه ش��نبه ش��ب هم عنوان بهترين 
دروازه بان را به خودش اختصاص داد و هم مرد 
سال فوتبال ايران شد. او كه خاطره خوابيدنش در 
ميدان آزادي در روزهاي اولي كه فوتبال را شروع 
كرده اس��ت، يكي از پربازديدتري��ن ويدئوهاي 
شبكه هاي مجازي است، نماد ورزشكاراني است 
كه از پايين ترين سطح شروع كرده اند و پله پله 
باال آمده اند تا به جايي رسيده اند كه علي بيروي 
پرسپوليسي ها شنبه شب در آن جايگاه ايستاد. 
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چهره هاي يك شب فوتبالي
حاشيه نگاري »جوان« از مراسم برترين هاي فوتبال ايران

دنیا حیدری

تفتیان سهمیه گرفت
حسن تفتيان، دونده ملي پوش ايران شنبه در مسابقات دايموند ليگ 
پاريس و در رقابت هاي حاش��يه اي ماده 100 متر با ثبت زمان 10. 0۳ 
سهميه حضور در المپيك 2020 توكيو را كسب كرد. آنهم در حاليكه 
به گفته خود او، فدراسيون بعد از مسابقات جاكارتا به طور كامل او و 
مربي اش را به اين بهانه كه در آسيا ششم شده و نتوانسته مدال بگيرد 
بايكوت مي كند و مدعي مي شود كه نه تفتيان به درد مي خورد و نه 
مربي او! اما باوجود ادعاي فدراسيون در خصوص مصدوميت تفتيان، اين 
دونده90 درصد اردوهاي داخلي و خارجي را با هزينه شخصي شركت 
مي كند و سرانجام موفق مي شود به قول خودش سهميه حضور در گل 

سرسبد رشته هاي المپيكي)دو صد متر( را كسب كند.

خداحافظي خناري نژاد از دنیاي قهرماني
چهارساله بود كه ژيمناستيك را انتخاب كرد و حاال بعد از 26 سال فعاليت 
و افتخارآفريني در اين رشته، از ورزش قهرماني خداحافظي مي كند. آنهم 
درحالي كه مي گويد خدا را شاكرم كه شرمنده كشور و خودم نيستم و با 
هزينه هايي كه از بيت المال براي من شد، توانستم با كسب نتايج خوب 
جبران كنم. اكثر مدال هايي كه هادي خناري نژاد در طول اين س��الها 
كس��ب كرده ام، اولين مدال هاي ايران در ژيمناستيك بوده است. حاال 
اما نبود شرايط و آسيب ديدگي باعث شده تا يكي از بهترين ملي پوشان 
ژيمناس��تيك ايران از ورزش قهرماني خداحافظي كند. تصميمي كه 
مي گويد براي گرفتن آن اشك ريخته است. خناري نژاد اما فقط از ورزش 
قهرماني خداحافظي مي كند و نمي تواند از ژيمناس��تيك جدا شود و 

مي خواهد كه تجربياتش را در اختيار بازيكنان جوان قرار دهد.

اشرف رامین

درس هايي براي نیاموختن
سفري ديگر به آنفيلد، شكست سنگين 
ديگري براي آرسنال شكل گرفت. البته 
قطعاً نتيجه بازي بدتر از خروجي كار آنها 
در چند س��ال اخير نبود. آرسنال در هر 
هفت مالقات گذشته در آنفيلد از مقابله 
با ليورپول و م��وج طوفانش عاجز مانده و 
2۵گل خورده است. انگار آنفيلد يك آيينه 
است و آرس��نال ضعف خودش را در اين 
آيينه مي بيند، شايد گل توريرا نماد اندكي 
تغيير وضعيت در آرسنال به حساب بيايد، اما اين تيم تا رفع مشكالت 
و تبديل ش��دن به يك مدعي راه زيادي در پيش دارد. در سه مقطع از 
نيمه اول امكان پيش افتادن آرسنال به وجود آمد، با اين حال مشكل از 
آنجايي ناشي مي شد كه توپچي ها به خاطر شكست هاي متوالي اخير 
از رقيب، ليورپول را در موضع برتر مي ديدند و باور پيروزي نداش��تند. 
در سيستم الماسي اوناي امري، بازيكنان كناري با حركت مداوم رو به 
جلوي خودشان، دو مدافع كناري ليورپول را تحت فشار قرار مي دادند. 
آرسنال از زمان تساوي 2- 2 در سال 201۴، هرگز نتوانسته از شكست 
در آنفيلد جلوگيري كن��د. قبل از بازي داليل زي��ادي براي اميدواري 
آرسنال وجود داش��ت. عدم دريافت گل در دو بازي پيروزمندانه قبلي، 
عملكرد نسبتاً خوب در پايان فصل گذشته و شروع مناسب در اين بازي، 
تيم امري را اميدوار كرد، اما بيست و دومين ارسال ليورپول در اين بازي 
در دقيقه ۴2نتيجه داد و براي نوزدهمي��ن بار يك مدافع مياني و براي 
دوازدهمين بار آرنولد سازنده يك گل ليورپول شد. آرسنال پس از پايان 
نيمه اول هم از اشتباهاتش درس نگرفت و در سومين دقيقه نيمه دوم 
لوئيز با گرفتن پيراهن صالح، گل دوم رقيب را س��اخت. در صحنه گل 
سوم هم آرنولد آنقدر فضا داشت كه با خيال راحت به صالح پاس داد و در 
اين صحنه انفعال بازيكنان آرسنال به چشم مي آمد. لوئيز مدافع خوبي 
است، اما نواقصي هم دارد. اعتماد به نفس لوئيز شايد گره كار آرسنال 
در ادامه فصل را باز كند. حاال با وجود اين باخت دليلي براي از بين رفتن 
خوش بيني قبلي در آرسنال نيست، اما تيم لندني بايد هر چه زودتر از 

شكست هايش در آنفيلد درس بگيرد و اصالح شود. 

جاناتان ويلسون 

گاردين

جايزه اي كه به دست صاحبش نرسید
شرايط خوبي در االهلي عربستان ندارد و شايد همين امروز و فردا خبر 
بركناري اش شنيده شود. اما درست در همين روزها به عنوان بهترين 
مربي سال ايران )ليگ هجدهم( انتخاب مي شود تا ياد روزهاي سخت 
اما خوشي كه در ايران داشت بيفتد. مرد كرواتي كه سه عنوان قهرماني 
را با پرسپوليس كسب كرد و ركوردهاي فوق العاده اي را از خود به جاي 
گذاشت، در ميان خستگي هاي ناشي از حضور روي نيمكت سعودي ها با 
شنيدن خبر بردن جايزه بهترين مربي سال لبخند مهمان لبانش مي شود 
و مي گويد كه كسب جايزه هميشه لذت بخش است چون به معناي آن 
است كه زحماتتان به ثمر رسيده است. جايزه اي كه البته هرگز به دست 
او نرسيد. برانكو اما تأكيد دارد كه اين جايزه بايد به بازيكناني تقديم شود 
كه بيشترين زحمات را براي پرسپوليس كشيدند و به كادر پزشكي، كادر 
اداري، كادر تداركات و... اما جالب تر از همه اين است كه مي گويد انتظار 
داشت نوراللهي بهترين هافبك ليگ شود و اين نشان مي دهد دل برانكو 

هنوز هم با وجود حضور در االهلي با پرسپوليس است.

توجیه قانون گريزي
پشت هم درمي آيند. شايد چون با رويه اي كه در پيش گرفته اند، نوك 
پيكان انتقادات خود آنها را نشانه بگيرد؛ انتقادهايي كه در واقع سؤاالت 
پرتعدادي است و تا به امروز هيچ پاسخ قانع كننده اي به آنها داده نشده و 
هر آنچه در جوابش گفته شده جز توجيه هاي غيرقابل قبول نبوده است! 
توجيه هاي غيرقابل قبولي كه بهانه اي است براي قانون گريزي آقايان؛ 
آقاياني كه براي نيل به هدف از به سخره گرفتن قانون نيز ابايي ندارند. 
خصوصاً آن قسمت هاي خاص قانون كه خواسته اي فراتر از حد آنها را 

ساپورت نمي كند و همين كافي است تا به باد انتقاد گرفته شود. 
عجيب نيست اگر اسالميان، عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال در 
حمايت از ساكت و انتقادهايي كه به واسطه پست هاي پرتعداد او به رغم 
بازنشستگي به او مي شود، پشت آقاي خاص فدراسيون فوتبال درآمده و 
در مقابل قانون را به باد انتقاد بگيرد و سن بازنشستگي را يكي از ايرادات 
كشور خوانده و با قيافه اي حق به جانب بگويد: »اين افتخار نيست كه 
پول نفت را بفروشيم و مردم در ۵0 سالگي بازنشسته شوند!« البته حق 
با اسالميان است. خيلي چيزها در اين كشور افتخار نيست، اما افراد به 
واسطه جايگاه و روابطي كه دارند، به آن مبادرت مي ورزند. مثل داشتن 
هفت، هشت پست به رغم قبول ظاهري بازنشستگي! يا استفاده از افرادي 
كه در آستانه 60 سالگي هستند و نه جاي يك، كه جاي چندين جوان 
را در پست هاي مختلف اشغال كردند. آن هم در فدراسيوني كه همواره 
شعار استفاده از جوانان را س��رمي دهد، اما خود به آنچه مي گويد عمل 

نمي كند و شعارهايش تنها براي ديگران است!
آنچه عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال در حمايت از رئيس سازمان  
تيم هاي ملي )به دليل عدم زدن حكم سرپرستي براي ابراهيم شكوري(، 
مدير تيم هاي ملي، سرپرس��ت تيم ملي بزرگساالن، رئيس مركز ملي 
فوتبال ايران، عضو در كميته فني و توسعه فوتبال، عضو كميته بازاريابي، 
عضو كميته فني و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلي كه البته همه آنها 
يك نفر هستند )محمدرضا س��اكت( اين روزها به ش��دت مورد انتقاد 
رسانه هاست كه با اين همه مشغله جاي جوانان را گرفته است، مي گويد: 
» نمي خواهم اس��م بياورم ولي من جواني را ديده ام كه بدون حتي يك 
روز كار در بنگاه اقتصادي، جايي رفت كه ۴0 هزار ميليارد سرمايه زير 
دستش بود.« توجيه قانع كننده اي نيست؛ چراكه اشتباه، اشتباه است. 
چه يك جوان مرتكب شود چه يك مرد ۵8 ساله اي كه البته به زعم آقايان 
سن اش آنقدر ها هم باال نيست كه بخواهد خدمت به مردم را كنار گذاشته 
و جا را براي جوان تر ها باز كند! اما همانطور كه خود اسالميان نيز به آن 
اشاره دارد، نبايد به اين شكل افراط و تفريط شود كه صد البته با وجود 

تمام شعارها و ادعاها مي شود!
البته از فدراس��يوني كه با وجود همه ادعاهايش درخصوص مس��تقل 
بودن دم به دقيقه اعضاي آن تأكيد مي كنند كه دولت موظف است به 
حمايت مالي از تيم هاي ملي، نمي توان خيلي انتظار داشت واقع بينانه 
به مسائل نگاه كنند و به دنبال ماس��ت مالي كردن اشتباهات پرتعداد 
خود با توجيه هاي غيرمنطقي نباشند. در واقع اين شلوغ بازي ها براي 
پرت كردن حواس ها از اصل ماج��را يكي از ترفند هاي فدراس��يون و 
اعضاي آن اس��ت كه تا به امروز كمك شاياني براي دس��تيابي آنها به 
اهدافشان بوده! شلوغ بازي درخصوص ابوالمش��اغل در فدراسيون و 
البته درخواست هاي غيرمنطقي آنها براي دست درازي به جيب ملت 
كه همواره با زوم كردن روي احساسات مردم و استفاده سوء از آن همراه 
بوده است و نه تنها توانسته حواس ها را از اصل ماجرا پرت كند كه آنها 
را نيز در نيل به اهدافي كه دارند ي��اري مي كند! در حالي كه همه 
اين ترفند ها جز براي قانون گريزي آقايان نيست. آقاياني كه خود 

مجري قانون هستند اما... .

تساوي تلخ و عصبانیت زيدان

پنالتي هاي از دست رفته بالي جان يونايتد
با اينكه برد پرگل      فوتبال
يتد  نا يو منچستر
مقابل چلس��ي در اولين بازي فصل، نويد روزهاي 
خوبي را به آنها داد، اما خيلي زود مشخص شد من 
يونايتد كار س��ختي در پيش دارد. بعد از تساوي 
نااميدكننده برابر ولورهمپتون، شاگردان سولسشر 
در اولدترافورد با نتيجه دو بر يك مقابل كريستال 
پاالس شكست خوردند تا صداي هواداران قرمزها در 
بيايد. از دس��ت دادن دوباره ي��ك ضربه پنالتي به 
حواشي يونايتد اضافه كرده؛ راشفورد نتوانست ضربه 
پنالتي را گل كند و اگر اين اتفاق مي افتاد، منچستر 

مي توانست از شكست فرار كند. سولسشر سرمربي 
شياطين به شكست تيمش واكنش نشان داد: »دو 
بازي، دو پنالتي از دس��ت رفته، اما اين بخش��ي از 
مسابقه فوتبال است. گاهي اوقات اين اتفاق مي افتد 
و من خودم هم در دوران ورزشي ام چند پنالتي را از 
دست داده ام، اما اگر اين پنالتي ها به ثمر مي رسيد 
يك داس��تان متفاوت رقم مي خ��ورد. اگر بتوانيم 
خودمان را بيشتر در چنين موقعيت هايي قرار دهيم 
بيشتر صاحب پنالتي خواهيم ش��د و باالخره اين 
پنالتي ها به ثمر خواهد رسيد، اما ما بايد دوباره به 

بازيكنان اعتماد كنيم تا موفق به گلزني شوند.«

تيم يورگن كلوپ با غلبه بر توپچي ها 
شيوا نوروزي
     بازتاب

به ركورد 12پيروزي متوالي دست 
ياف��ت. ليورپ��ول ك��ه فص��ل را 
قدرتمندانه شروع كرده اين بار آرسنال را قرباني جاه طلبي هاي خود 
كرد و با پيروزي سه بر يك به صدرنشيني اش در جزيره ادامه داد. 
عملكرد درخشان بندرنشينان به ثبت دوازدهمين برد پياپي ليورپول 
در ليگ جزيره ختم شد؛ اين تيم 29سال پيش اين ركورد را زده بود 
و در صورتي كه شاگردان كلوپ در بازي بعدي مقابل برنلي نيز موفق 
به پيروزي شوند، بهترين عملكرد ليورپول در ليگ برتر به ثبت خواهد 
رسيد. سرمربي ليورپول از عملكرد شاگردانش ابراز رضايت كرد و 
گفت: »بازي فوق العاده اي از س��وي تيم م��ن در همين هفته هاي 
ابتدايي فصل بود. شور و ميل هجوم زيادي نشان داديم. در هنگام 
دفاع، كمي طماع بوديم و همه به سمت توپ مي رفتيم، به جاي اينكه 
گزينه ها در زمين پخش شوند. هنوز در هفته هاي ابتدايي هستيم و 
داش��تن چنين انرژي  در زمين واقعاً اس��تثنايي است. تالش همه 

اعضاي تيم فوق العاده بود و نظم تاكتيكي هم به جز در 1۵- 10دقيقه، 
استثنايي بود.« اتفاق جنجالي ديدار ليورپول – آرسنال، اعالم يك 
پنالتي به سود ميزبان بود؛ جايي كه داور خطاي لوئيز روي محمد 
صالح را اعالم كرد. اوناي امري س��رمربي آرس��نال تصميم داور را 
سختگيرانه خواند و گفت: »در نيمه اول در كنار هم كار كرديم. در 
نيمه دوم يك پنالتي خيلي سختگيرانه عليه تيم ما گرفته شد. بعد از 
آنك��ه گل دوم را هم خوردي��م، واكنش مان بهتر ش��د. بايد حمله 
مي كرديم و روند بازي را تغيير مي داديم. بله ما از اينكه بازي را سه بر 
يك باختيم ناراحتيم، ام��ا ديدن بازي بعض��ي از بازيكنانمان مرا 
خوش بين كرد. بايد در زمينه تملك توپ و فرار از زير فشار حريف 
پيشرفت كنيم، اما در اين زمينه ليورپول بهترين است. بايد واقع بين 
باشيم و ما مي توانيم در سطحي نزديك تر به ليورپول بازي كنيم. به 
نظر من در اين بازي صرف نظر از نتيجه، عملكرد ما در برخي مقاطع 
خوب بود. خوش بينم چون ما بهتر از اين خواهيم شد. همين حاال هم 

من از تعدادي از بازيكنانم و شيوه كار كردن شان راضي هستم.«

 كلوپ روي ابرها
 امري ناراحت از داور

تس��اوي خانگي داد زيدان را       چهره
درآورد. رئ��ال مادريد در 
دومين هفته از فصل جديد الليگا ميزبان وايادوليد بود و 
در حالي كه ه��واداران منتظر يك برد پ��رگل ديگر از 
بازيكنان تيم محبوب شان بودند، بازي با تساوي 1 – 1 به 

پايان رس��يد تا معلوم ش��ود ش��اگردان زيدان حريف را 
دست كم گرفته اند. از دست دادن موقعيت هاي زياد گل و 

جاي خالي يك گلزن شش دانگ موجب شد تا كريم 
بنزما تنها گلزن رئال در اين بازي باشد؛ گلي كه البته 
تنها چند دقيقه بعد از سوي حريف پاسخ داده شده 
و دو امتياز مهم از كف مادريدي ها رفت. سرمربي 
رئال بازيكنانش را به باد انتقاد گرفت: »اين تساوي 
طع��م تلخي داش��ت؛ ب��ه خص��وص وقتي گل 
ديرهنگام مي زنيد و تنها چند دقيقه تا پيروزي 
فاصله داريد. قطعاً نمي توانم از اين نتيجه راضي 
باشم و اين نوع تساوي ها باعث عصبانيت مي شود. 
گلي كه درياف��ت كرديم، روي ي��ك مجموعه 
اشتباهات بود. مشكل ما خستگي نيست. نيمه اول 

عالي بودي��م، ولي نيمه دوم چن��دان خوب ظاهر 
نشديم؛ با اين حال به گل رسيديم و بايد آن را حفظ 

مي كرديم. وقتي نمي بريد، در مورد خيلي مسائل حرف 
زده مي شود. بايد بيش��تر به حريف فشار آورد و بيشتر 
تالش كرد. ب��راي پيروزي در يك ب��ازي بايد در مقابل 

دروازه حريف با اعتماد به نفس بيشتري عمل كنيد.«

درخواست حمايت غالمرضا محمدي از مسئوالن
كشتي ايران در برزخ است!

ورزش اول كشور اوضاع خوبي ندارد؛ از صحبت هاي سرمربيان تيم هاي 
آزاد و فرنگي به وضوح مشخص است كه كشتي در شرايط مطلوبي به سر 
نمي برد. در حالي كه همين چند روز پيش حواشي تيم ملي فرنگي بازتاب 
زيادي پيدا كرد، آزادكاران هم از شرايط موجود رضايت ندارند. در پيش 
بودن مسابقات جهاني و كسب سهميه المپيك حساسيت را در كشتي 
ايران به اوج رسانده، اما از يك سو ليست اعالم شده محمدبنا با واكنش برخي 
از ملي پوشان و ترك اردو همراه شده و از سوي ديگر هم غالمرضا محمدي، 
سرمربي تيم ملي آزاد از مسئوالن تقاضاي حمايت هاي بيشتر كرده است. 

  تمرينات مستمر
كشتي گيران ملي پوش سه هفته ديگر بايد در شهر نورسلطان قزاقستان 
به روي تشك بروند و بايد از اعتبار كشتي ايران دفاع كنند و هم براي 
كسب حداكثر تعداد س��هميه بازي هاي المپيك بجنگند. در تيم آزاد 
نام نفراتي چ��ون رضا يزداني، عليرضا كريمي، حس��ن يزداني و پرويز 
هادي به چشم مي خورد؛ نفراتي كه همه منتظر درخشش و مدال آوري 
آنها هستند. در اين خصوص سرمربي تيم ملي كش��تي آزاد ديروز در 
گفت وگويي راديويي ش��رايط تيمش را تش��ريح ك��رد: »آزادكاران از 
دي  سال گذش��ته به صورت مقطعي وارد اردوهاي آماده سازي شدند و 
تاكنون 16مرحله اردو براي اين تيم برگزار شده است. در اين مدت در 
تورنمنت هاي مختلف و همچنين رقابت هاي قهرماني آسيا هم شركت 
كردند و حاال تنها يك اردوي ديگر تا رقابت هاي جهاني پيش رو داريم. 
اردوي كنوني تا روز 11ش��هريور ماه ادامه دارد و س��پس بچه ها براي 
اس��تراحتي كوتاه به مرخصي خواهند رفت. آنها بعد از س��ه چهار روز 
دوباره وارد اردو مي شوند و تا 26 شهريورماه و زمان اعزام به رقابت هاي 

جهاني در اردو خواهند بود.«
  احتمال تغيير در تركيب

با اينكه اسامي آزادكاران اعزامي به مس��ابقات جهاني 2019 از طريق 
رسانه ها اعالم شده، اما غالمرضا محمدي اين ادعا را رد كرده و مدعي شده 
كه ليست نهايي به زودي اعالم خواهد شد: »اسامي نهايي تيم ملي تا اواخر 
هفته جاري و اوايل هفته بعد اعالم مي شود، البته به نظر من تركيبي كه 
روزگذشته منتشر شد، نوعي گمانه زني است. احتمال تغيير و جابه جايي 
در اين ليس��ت وجود دارد و هن��وز هيچ كس به ط��ور قطعي ملي پوش 
نيست!« روز گذشته كميسيون پزشكي فدراسيون پزشكي – ورزشي با 
تأييد رفع مصدوميت پرويز هادي اعالم كرد كه اين ملي پوش سنگين 
وزن مشكلي براي كشتي گرفتن در مس��ابقات جهاني ندارد. سرمربي 
تيم ملي كشتي آزاد با اش��اره به اين مسئله گفت: »وضعيت اين آزادكار 
سنگين وزن اردوي تيم ملي به دليل مصدوميت كمي نگران كننده بود 
كه ما به همين دليل درخواس��ت كرديم تا كميسيون پزشكي تشكيل 
شود. خوشبختانه اين كميسيون روز گذشته تشكيل شد و در نهايت به ما 
گفتند كه پرويز هادي مشكلي براي ادامه تمرينات و حضوردر رقابت هاي 
جهاني ندارد. اميدوارم وي در اين چند روز باقيمانده تا جهاني به شرايط 

بهتري برسد و از هر نظر مهياي حضور در ميدان شود.«
  مشكالت مالي

وضعيت اقتصادي كش��تي اصاًل روبه  راه نيس��ت. بدهي هاي سنگين 
فدراسيون در سطح بين الملل حتي تهديدهاي جدي اللوويچ و اتحاديه 
جهاني كشتي را نيز به همراه داشته است. اين همان نكته اي است كه 
دبير رئيس جديد فدراس��يون نيز در مصاحبه اش به آن اش��اره كرد. 
محمدي وضعيت اين روزهاي كشتي ايران را به »برزخ« تشبيه كرده 
است: »بايد اعتراف كرد كه وضعيت كشتي از لحاظ مالي به هيچ عنوان 
مطلوب نيس��ت.  وضعيت كشتي قرمز اس��ت، ولي به نظر من شرايط 
خيلي بدتر است و بايد گفت كشتي در برزخ قرار دارد! به نظر من بايد 
واقعيت ها را گفت، چون كشتي ايران به عنوان يكي از پرافتخارترين و 
پراميدترين رشته هاي ورزشي در المپيك نيازمند حمايت همه جانبه 
مسئوالن است. اميدوارم اين مش��كالت مالي به زودي حل شود و اين 
عالمت س��ؤال ما هم درخصوص تداوم روند مشكالت مالي در آستانه 
رويدادهاي بزرگ مثل المپيك از بين برود.« سرمربي تيم ملي كشتي 
آزاد اب��راز اميدواري ك��رد در فرصت اندك باقيمان��ده با حمايت هاي 
بيشتر اين رشته المپيكي روزهاي سخت را پشت سر بگذارد. وي گفت:  
»كشتي ايران يكي از سخت ترين المپيك ها را پيش رو دارد. با توجه به 
اينكه زمان زيادي را از دست داده ايم و روزهاي سختي را در المپيك در 
پيش خواهيم داشت. فقط اميدوارم در همين فرصت باقيمانده هم مورد 

حمايت قرار بگيريم تا بتوانيم نتايج خوبي كسب كنيم.«
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