
تیم ملی والیبال 

دنیا حیدری
   گزارش

ایران عصر امروز 
در حال�ی براب�ر 
کانادا ب�ه عنوان س�ومین حری�ف هفته دوم 
رقابت ه�ای لیگ ملت های والیب�ال به میدان 
می رود که هنوز طعم ش�یرین پیروزی مقابل 

امریکا احساس می شود.
شاگردان بهروز عطایی شامگاه دیروز مقابل برزیل 
قرار گرفتند و در یک بازی نزدیک مقابل قهرمان 
10 دوره لیگ ملت های والیبال تن به شکس��ت 
دادند. بلندقامتان جوان ایران در دست اول 28 
بر 30 به برزیل باختند. دست دوم را 25 بر 23 به 
حریف واگذار کردند و در دس��ت سوم هم 25 بر 
19 بازی را واگذار کردند تا در مجموع 3 بر صفر 

مقابل تیم باتجربه برزیل مغلوب شوند. 
آنچه در ب��ازی دیروز دیده ش��د، برتری تجربی 
برزیل مقابل تیم جوان شده ایران بود. مشخص 
بود که برزیل بازی ایران مقاب��ل امریکا را کاماًل 
بررس��ی کرده و نمی خواهد مثل آنه��ا غافلگیر 
شود. شاگردان عطایی خسته از مصاف سنگین 
با امریکا پابه پای برزی��ل پیش آمدند و اگر کمی 
بیشتر تجربه داشتند، می توانستند برزیل را هم به 
سرنوشت امریکا دچار کنند، اما حیف که برزیل 

امریکا نشد و موفق به شکست ایران جوان شد.
با این حس��اب ایران امروز برابر کانادا به میدان 
م��ی رود. تیمی ک��ه در جری��ان بازی های این 
هفته اس��ترالیا را برده، به لهستان باخته و برابر 

صربس��تان هم تن به شکس��ت داد ت��ا در رده 
چهاردهم ج��دول رده بندی جا خ��وش کند. 
بنابراین در ظاهر نباید حریف چندان س��ختی 
برای ایران باش��د، اما به هر ح��ال لیگ ملت ها 
جای اشتباه نیست و ایران باید با حواس جمع 
به مصاف کانادا برود. کانادا ب��ا تیمی که فصل 
گذش��ته در این رقابت ها حاضر شد و توانست 
پرتغال، آرژانتین، آلمان و استرالیا را از سد راه 
بردارد، تفاوت زیادی دارد. گوزن ها تاکنون شش 
مرتبه برابر ایران به میدان رفته اند که سه بازی 
نخست را کانادا و سه بازی بعدی را ایران به سود 
خود خاتمه داده اس��ت، بنابراین از این حیث با 
یکدیگر مساوی هستند و باید دید برتری در این 

بازی، آمار کدام تیم را بهبود می بخشد.  
   پاره کردن نوار بردهای امریکا

اما برتری مقابل تیم بدون شکس��ت امریکا کار 
بزرگ شاگردان جوان عطایی بود. بسیاری بر این 
باور بودند که باید به عطایی و شاگردان جوانش 
فرصت داد و ناکامی های این تیم در لیگ ملت ها 
را نتیجه عدم تجربه و همچنین عدم هماهنگی 
تیم می دانستند، اما کمتر کس��ی بود که منکر 
بازی ضعیف ی��اران عطایی در برخ��ی بازی ها، 
چون مصاف با ژاپن و بلغارس��تان ش��ود. دفاع و 
توپ گیری ضعیف و س��رویس های پراشتباهی 
که فرصت امتیازآوری را در اختیار حریفان قرار 
می داد و این تصور را ایجاد کرده بود که باید قید 
تماشای رقابتی دیدنی از تیم ملی والیبال ایران 

در این رقابت ه��ا را زد و تنها به ایجاد هماهنگی 
نفرات جدید تیم و کس��ب تجربه بس��نده کرد. 
اما مصاف ب��ا امریکا و پی��روزی 3 بر صفر مقابل 
تیمی که تمام بازی های خود را قبل از رویارویی 
با یاران عطایی با پیروزی پشت سر گذاشته بود 
تا مقتدرانه صدر جدول را در اختیار داشته باشد، 
نشان داد که می توان حساب ویژه ای روی این تیم 
باز کرد، به طوری که برونو رزنده، کاپیتان و پاسور 
تیم ملی والیبال برزیل بعد از برتری ایران مقابل 
امریکا تأکید کرد که نس��ل جدید ایران خیلی 
خوب بازی می کند و در آینده تیم ملی والیبال 
ایران مثل سال های قبل دوباره قوی خواهد شد و 
در سه، چهار سال آینده به عناوین مهمی دست 

پیدا خواهد کرد.
   از برتری ایران شگفت زده نشدیم

درحالی که عملک��رد تیم ملی والیب��ال ایران و 
پیروزی 3 بر صفر این تیم در هفته شش��م لیگ 
ملت ها بسیاری را ش��وکه و متعجب کرده بود، 
جان اسپرو، سرمربی تیم والیبال امریکا صراحتاً 
گفت که از عملکرد حریف ش��گفت زده نش��ده 
است: »ایران عالی بازی کرد و مستحق برد بود. 
درست برعکس ما که خوب نبودیم و نتوانستیم 
مثل بازی های قبل نمایش خوب��ی ارائه دهیم. 
اصاًل از نمایش بازیکنان ایران شگفت زده نشدم، 
چراکه چند ویدئو از این تی��م دیده و از کیفیت 
آنها به وجد آمده بودم و خوب می دانس��تم برابر 
حریفی به میدان می رویم که توانایی رقم زدن هر 

نتیجه ای را دارد.« کایل انسینگ، پاسور امریکا 
نیز صراحتاً گفت که تحت تأثیر بازی ایران قرار 
گرفته است: »ما خوب نبودیم، اما ایرانی ها خیلی 
عالی بودند. شاهد بازی خوبی از تیم ایران بودیم. 
آنها خیلی خوب بازی کردند و ما بس��یار تحت 
تأثیر قرار گرفتیم.« میچل استال، مدافع میانی 
امریکا هم مانند س��رمربی تیمش تأکید داشت 
که از عملکرد ایران شگفت زده نشده اند: »درست 
است که این بازیکنان جوان هستند، اما آنها برای 
اثبات توانایی خود به سختی تالش می کنند. از 
عملکرد بازیکنان ایران اصاًل شگفت زده نشدیم، 
چراکه آنها همیشه مقابل امریکا به سختی تالش 

می کنند.«
   مزد زحماتمان را گرفتیم

برتری مقابل امریکا و تحمیل نخستین باخت این 
دوره از رقابت ها به یانکی ها فشار زیادی را از روی 
دوش سرمربی ایران برداشت و حاال عطایی امید 
زیادی به تغییر رون��د نتیجه گیری تیمش دارد: 
»خدا را شاکریم که بازیکنان توانستند کیفیت 
خوبی را از خودشان نشان دهند و مزد تالش شان 
را در یک بازی سخت بگیرند. مسابقات طوالنی 
و سخت است و یکی از بازی هایی را که باید انجام 
می دادیم و به موفقیت می رس��یدیم پشت سر 
گذاش��تیم. خوشحالم که پیروز ش��دیم و مردم 
خوشحال ش��دند. امیدوارم مس��یر برای ایران 
هموارتر شود و بازیکنان عملکردی را نشان دهند 

که در نهایت موجب شادی مردم شود.«
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فريدون  حسن

شیوا  نوروزی

پول ورزش فقط برای فوتبال خرج می شود
جنگ علنی کشتی با وزارت بر سر بودجه

 در روزهایی که تقریباً تمام هوش و حواس وزارت نشینان ورزش معطوف 
به فوتبال اس��ت و تمام هم و غم آقایان خالصه ش��ده در تیم ملی و جام 
جهانی و سفر به قطر و حتی پرداخت های آنچنانی به فوتبال چه در رده 
ملی و چه در رده باشگاهی، تنش میان وزارت و برخی فدراسیون ها باال 
گرفته اس��ت. این روزها از هر سو خبر می رسد که باش��گاه های فوتبال 
چگونه دس��ت در جیب مردم و بیت المال مش��غول عق��د قراردادهای 
چندصد میلیاردی با بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی هستند و وزارت 
ورزش هم تنها به این هدررفت پول مردم لبخند می زند، اما در عوض با 
تزریق قطره چکانی بودجه به فدراسیون های المپیکی و مدال آور شرایط را 

به گونه ای پیش می برد که فریاد اعتراض همه بلند شده است.
آخرین نمونه از این دست برخوردهای وزارت ورزش با رشته های مدال آور 
برمی گردد به چهارشنبه هفته قبل و دیدار علیرضا دبیر رئیس فدراسیون 
کش��تی با محمد پوالدگر معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش، دیداری 
که در نهایت با درگیری لفظی طرفین و قطع بودجه فدراسیون کشتی 

همراه بود!
بودجه فدراسیون کشتی قطع ش��د به همین راحتی! پوالدگر رسماً به 
علیرضا دبیر گفته که بودجه کشتی صفر شده و وزارت ورزش هیچ پولی به 
کشتی پرداخت نمی کند، در حالی که دبیر به وزارت رفته بود تا درخواست 
افزایش بودجه فدراسیون در سال جدید را پیگیری کند. هرچند برخی 
برخوردها توجیه  ناپذیر است و به نظر می رسد شخصی در قامت رئیس 
فدراسیون باید خویشتنداری بیشتری از خود نشان دهد، اما نباید فراموش 
کرد که فدراسیون ها در حساس ترین شرایط خود بسر می برند، به خصوص 
آنها که مسابقات مهم بین المللی و کسب سهمیه المپیک را پیش رو دارند. 
بنابراین وظیفه وزارت ورزش اس��ت که یک س��ونگری و توجه صرف به 

فوتبال را کنار بگذارد و به بقیه رشته ها نیز توجه کند.
شنیده ها حاکی از آن است که دبیر در ابتدای جلسه، گزارشی از کارهای 
انجام ش��ده می دهد و می گوید: »االن چهارمین ماه س��ال است و تازه 
االن می خواهید بودجه امس��ال را بدهید! ما در همین س��ه ماه گذشته 
30 میلیارد تومان در کش��تی هزینه کرده ایم که شامل ساخت و سازها، 
سفرهای برون مرزی و اردوها بوده است، اما شما فقط 3میلیارد تومان به 

ما داده اید.«
پاسخ پوالدگر اما به درخواست دبیر بسیار جالب توجه است: »با توجه به 
اینکه شما مبلغ ۷0 میلیارد تومان از مجلس دریافت کرده اید، ما بودجه 
کشتی برای امس��ال را صفر در نظر گرفتیم و شب گذش��ته نیز بودجه 

فدراسیون ها را بستیم.«
این ادعای پوالدگر در حالی مطرح ش��ده که مجلس سال گذشته برای 
تمامی فدراس��یون های افتخارآفرین بودجه ای را در نظر گرفته بود که 
هیچ ارتباطی با بودجه وزارت ورزش برای آنها ندارد و دبیر با اس��تناد به 
همین مسئله در پاسخ به پوالدگر می گوید: »ما حتی هنوز این ۷0 میلیارد 
تومان را هم نگرفته ایم و تازه هفته گذش��ته از سازمان برنامه و بودجه به 
فدراسیون کش��تی آمدند تا درباره نحوه پرداخت ۷0 میلیارد تومان به 

کشتی صحبت کنیم.«
با وجود این حرف های دبیر، پوالدگر حرف های قبلی خود را تکرار می کند 
که همین مسئله عصبانیت رئیس فدراسیون کش��تی را به دنبال دارد تا 
جایی که دبیر با عصبانیت عنوان می کند: »حاج آقا، من را گرفته ای؛ من 
دیگر چطور باید صحبت کنم و به شما توضیح بدهم که این مبلغ ۷0 میلیارد 
تومان ارتباطی به بودجه وزارت ورزش ندارد، مگر من بیکارم که سه ساعت 

اینجا بنشینم، گزارش بدهم و باز شما حرف خودت را بزنی؟!«
پوالدگر اما باز هم جواب می دهد: »ما بودجه شما را شب گذشته بستیم و 

قرار نیست بودجه ای به کشتی در سال جدید پرداخت شود.«
اظهارنظری که عصبانیت بیشتر دبیر را به دنبال دارد تا جایی که خطاب 
به پوالدگر می گوید: »شما کی هستید که بخواهید برای کشتی تصمیم 
بگیرید. اگر می خواهید من را بردارید، اما تا روزی که هستم اجازه نمی دهم 
تو و امثال تو برای کشتی تصمیم بگیرید.« پوالدگر نیز در پاسخ می گوید: 
»من معاون وزیرم.« اما دبیر به او جواب می دهد: »هر که می خواهی باش، 

تو کارمند دولت هستی و وظیفه داری حق کشتی را بدهی.«
دبیر در این جلس��ه از امضای تفاهمنامه خودداری می کند و خطاب به 
معاون وزیر می گوید: »من دیگر هیچ کاری با شما ندارم و از این به بعد کارم 
فقط با وزیر ورزش خواهد بود. سر کشتی هم با هیچ کس تعارف ندارم. به 

کشتی نیامده ام تا اجازه بدهم حق کشتی را کسی ضایع کند.«

 توسعه ورزش همگانی 
با اجرای پروژه های مختلف

فدراس��یون ورزش های همگانی براساس 

افشین مالیی

رئیس فدراسیون ورزش های 
همگانی

برنامه راهب��ردی خود، برنام��ه عملیاتی 
1۴01 را آغ��از ک��رد و در اج��رای برنامه 
عملیاتی خود اولین پ��روژه ای که از آغاز 
سال نسبت به پیاده سازی آن مبادرت کرد، 
اجرای طرح ملی لیگ پیاده روی ایرانیان به 
مناسبت بزرگداشت غدیر بود. این برنامه 
هر هفته در یک شهرستان برگزار می شود 
و در نهایت در هفت شهرستان پیاده خواهد 
شد. در برخی از مناطق کشور آمادگی الزم 
و ش��رایط خاص ب��رای برگ��زاری لیگ 
پیاده روی وجود نداشت، اما با پیگیری فدراسیون و همکاری فرمانداران 
و مدیران استان ها و هیئت های ورزشی این رویداد با نظم قابل قبولی در 
حال برگزاری است. با ایجاد جذابیت این طرح را تقویت می کنیم تا در 
پایان سال آمار قابل قبولی داشته باش��یم. همچنین پس از کرونا مردم 
استقبال خیلی زیادی از این طرح داشتند. برگزاری مسابقات مینی فوتبال 
محالت کشور نیز برای نخستین بار و به شکل یکپارچه برنامه ریزی شده 
است و منتظر تأیید نهایی وزارت ورزش هستیم. معاون ورزش همگانی 
از این طرح حمایت کرد و در تعامل با شهرداری ها سعی داریم تا با حداکثر 
ظرفیت این طرح را اجرا کنیم. از آنجایی که ۷0درصد جمعیت ایران در 
شهرها حضور دارند، این طرح با اس��تقبال قابل قبولی روبه رو می شود. 
مش��ارکت مردم در این رویداد می تواند رکوردهای جدیدی را در تاریخ 
ورزش کشور ثبت کند. طرح دیگر ما با عنوان لیگ فیزیکال فیتنس از 
چهارم خرداد آغاز شده است. در این طرح زمینه مشارکت باشگاه های 
ورزشی کشور فراهم می شود و انجمن آمادگی جسمانی با توجه به اهمیت 
مفهوم آمادگی جس��مانی و تعاملی ک��ه با باش��گاه ها دارد، این لیگ را 
برنامه ریزی کرده است. در این طرح امکان مشارکت تمام ورزشکاران از 
باشگاه های مختلف وجود دارد و در چند فاز طراحی شده است. همچنین 
جوایزی به باشگاه هایی تعلق می گیرد که سطح مشارکت را در ورزشکاران 

باال ببرند و حلقه اتصال مردم و ورزش باشند. 
نظارت بر قراردادهای خارجی فراموش نشودمنبع: ایرنا

بازار نقل و انتقاالت در فوتبال ایران با باز شدن پای دو مربی خارجی به 
لیگ برتر حسابی داغ شده و باشگاه ها از خریدهای خود راضی هستند. 
انتظار می رود داغی بازار، آتش جدیدی در فوتبال پرحاشیه و بدون بازده 
ما ایجاد نکند. در کمتر از دو  روز، دو تیم مدعی و البته پرهزینه لیگ با 
سرمربیان جدید خود قرارداد بستند. نقطه اشتراک استقالل و سپاهان 
در این ماجرا استفاده از دو مربی پرتغالی است؛ یکی قهرمان لیگ است 
و دیگری تیم سوم. برای فصل جدید نیز اتفاقاً هر دو تیم داعیه قهرمانی 
دارند. از کنار این موضوع که دوباره س��کان  هدای��ت تیم های مطرح و 
پرطرفدار لیگ به مربیان خارجی س��پرده ش��ده نباید راحت گذشت. 
فوتبال کشورمان سابقه خوبی از همکاری با خارجی ها نداشته، چه از نظر 
فنی و چه از نظر اقتصادی. علتش هم این است که مدیران معموالً فقط 
به فکر کسب شهرت و محبوبیت بین هواداران هستند و بررسی فنی و 
اقتصادی مسئله اصوالً کمترین اهمیت را برای شان دارد. در روزهایی  که 
برخی  بابت خرید مربیان خارجی ژست پیروزی به خود گرفته اند و کاماًل 

راضی به نظر می رسند باید چند مورد مهم را مدنظر قرار داد. 
بدون شک اولین نکته، هدف از خرید مربی خارجی است. در فوتبال روز 
دنیا، تیم ها برای آنکه کادرفنی را تغییر دهند یا کارشان در فصل جدید 
را با کادر جدید آغاز کنند از مدت ها قبل بررس��ی های دقیقی را شروع 
می کنند. زیر نظر گرفتن مربی مدنظر، بررسی همه جانبه موارد مختلف 
فنی، اخالقی، مالی و از این دس��ت موارد، جزئی از این پروژه محسوب 
می شود. عالوه  بر نمایندگان ویژه باشگاه، رئیس، معاونان و مشاورانش 
نیز بر پروژه اش��راف کام��ل دارند و ب��ه عبارتی مو را از ماس��ت بیرون 
می کشند. اینگونه اس��ت که تیم های بزرگ معموالً از بابت به خدمت 
گرفتن مربیان اسم  و رسم دار و حتی جوان ضرری متحمل نمی شوند و 
در عوض با یک خرید درست و به صرفه  از هر نظر سود باشگاه را افزایش 
می دهند. در صورت بروز هر نوع مش��کل نیز خب��ری از بند، تبصره و 
آپشن های من درآوردی نیست، ولی اینجا از این خبرها نیست؛ اول افراد 
خاص و معلوم الحال با پیش کشیدن اسامی زیاد بازارگرمی می کنند، بعد 
که تنور داغ شد، گزینه مدنظر را به باشگاه نزدیک می کنند و در نهایت 
هم باشگاه با یک گزینه دیگر قرارداد می بندد. در ابتدای راه باشگاه به 
کارنامه قوی مربی تازه استخدام شده می نازد و مربی خارجی تازه وارد نیز 
از آمدنش به ایران رضایت کامل دارد. هنوز خاطرمان هست که کالدرون 
و اس��تراماچونی چگونه س��ر از فوتبال ایران درآوردند، چه عملکردی 

داشتند و چطور عطای کار را به لقایش بخشیدند و رفتند. 
جدا از بحث های فنی، نحوه قرارداد بس��تن با خارجی ها همیش��ه بالی 
جان باشگاه های فوتبال ایران بوده و هست. از آنجا که قرارداد آنها ارزی 
بسته می شود، نگرانی هایمان به مراتب بیشتر است. هیچ وقت رقم دقیق 
دستمزد تعیین ش��ده برای مربیان خارجی و همچنین داخلی  ها اعالم 
نمی شود، ولی موضوع خارجی ها حساس تر اس��ت، چون هم از ما دالر و 
یورو می گیرند و هم اینکه اگر در پرداخت دس��تمزد یک روز تعلل کنیم 
حساب کارمان با فیفاست، این یعنی یک شکایت بین المللی جدید. فوتبال 
ما آنقدر مار گزیده شده که دیگر از ریسمان سیاه و سفید هم باید ترسید. 
ریکاردو ساپینتو و مورایس هنوز کارشان را در تیم های جدید آغاز نکرده اند 
و هواداران استقالل و سپاهان امیدوارند مدیران دو باشگاه پول، اعتبار و 
احساسات هواداران را با دلیل و منطق حرفه ای برای این دو مربی هزینه  
کرده باشند. آن زمان که قانون منع حضور خارجی ها در فوتبال ایران را 
حذف کردند، س��ازمان لیگ فاکتورهایی را برای باشگاه ها تعیین کرد تا 
اجازه ورود خارجی های بی کیفیت به لی��گ برتر را ندهد. نمی دانیم این 
قانون و تبصره ها امسال نیز قرار است اجرا شود یا اصاًل کسی حواسش به 
این مسائل هست یا نه. فعالً که حرفی از نظارت زده نمی شود، ولی پرواضح 

است که ثمره تصمیمات مدیران خیلی زود مشخص خواهد شد.

روز درخشش فاطمه مریخ
تنها درخشش       خبر
بی بدیل و مثال  
زدنی اس��ت که می توان��د دس��ت اندرکاران و 
تصمیم گیرندگان یک مسابقه را مجاب به انتخاب 
بهترین بازیکن زمین از تیم بازنده کند. انتخابی 
که نشان از ستاره بودن آن بازیکن به رغم شکست 
تیم��ش دارد و فاطمه مریخ در مص��اف ایران با 
تونس همان ستاره ای بود که نمی شد به سادگی 
از کنارش گذش��ت. تیم ملی هندبال جوانان 
بانوان ایران که با کسب عنوان نایب قهرمانی در 

مسابقات قهرمانی آسیا موفق به کسب سهمیه 
رقابت های قهرمانی جهان شده بود کار خود را در 
بیست و سومین دوره این رقابت ها با تساوی برابر 
گینه در اسلوونی آغاز کرد. بانوان جوان هندبال 
ایران، پنج شنبه نیز نتیجه دومین مصاف خود در 
این رقابت ها را با حس��اب 29 ب��ر 2۴ به تونس 
واگذار کردند. با این وجود فاطمه مریخ، ملی پوش 
تیم هندبال جوانان ایران به عنوان برترین بازیکن 
میدان انتخاب شد. هندبال بانوان ایران امروز در 

سومین دیدار خود به مصاف سوئد می رود.

کاش نمی گفتند فقط 4 دالر دستمزد می گیریم
مطرح شدن دستمزد داوران در کالس های دانش افزایی پیش از فصل 

شمیم رضوان
    چهره

ب��رای داوران با حضور پ��درو گالن به زعم 
گالره ناظم��ی، داور بین المللی و 

مطرح فوتسال بانوان اتفاق خوبی نبود: »وقتی از مبلغ دستمزد 
ما در کالس صحب��ت کردند، می خواس��تم بگویم کاش این 
موضوع را برای گاالن ترجمه نکنن��د و نگویند برای هر بازی 
دالر می گیریم! این موضوع خیلی بد است. در همه جای دنیا   ۴
نمی توان شرایط فوتبال را با فوتسال مقایسه کرد، اما اختالف 
بین داوران خانم و آقا هم خیلی زیاد اس��ت. هزینه ای که برای 

تمرین و حتی تهیه کفش داریم، دهها برابر دستمزدمان 
برای یک بازی است. هرچند همه با عالقه داوری 

می کنند، اما این عالقه تا حدی پاسخگوست. 
خیلی از داوران به دلیل همین مشکالت از ما 
جدا شدند. در حالی که می توانستند آینده 
خیلی خوبی داشته باشند. اصرار می کنیم 
داوران در کالس ها شرکت کنند، اما خیلی 
از کالس ه��ای درج��ه 3 ب��ه ح��د نصاب 
نمی رسد. وقتی کمترین مبلغ حق الزحمه 
داوری برای داوران خانم فوتسال است 
که 120 هزار تومان اس��ت که با کسر 
10 درصد مالیات می ش��ود 108 هزار 
 تومان، چطور می ت��وان انتظار گرایش 

به داوری داشت؟«

سرانجام زردپوشان اصفهان تصمیم نهایی شان را گرفتند 
و با س��رمربی پرتغالی خود قراردادی سه ساله بستند. بعد 
از اس��تعفای محرم نویدکیا، باش��گاه س��پاهان برای پیدا 
کردن یک جایگزین خوب دست به کار شد و از بین تمامی 
گزینه های مطرح شده ژوزه مورایس نظر آنها را جلب کرد. 
مربی 65 س��اله بعد از س��فر به دیار زاینده رود قراردادش 
را منعقد ک��رد تا کارش به صورت رس��می در این تیم آغاز 
شود. دستیار سابق مورینیو سابقه همکاری با آقای خاص 
در تیم های چلس��ی، اینتر و رئال مادرید را در کارنامه دارد. 
مورایس هدایت تیم ه��ای آنتالیا اس��پور و آ اک آتن را نیز 
برعهده داش��ته اس��ت. از آن مهم تر اینکه سرمربی جدید 
س��ابقه نشس��تن روی نیمکت دو تیم چونبوک موتورز و 
الهالل را هم داشته و این یعنی اینکه او هم فوتبال غرب آسیا 

را می شناسد هم با فوتبال شرق قاره  آشنایی دارد.

 مورایس
 جانشین نویدکیا  در سپاهان

قاب

کیانی،اولینهوگوپوشطالییدرقهرمانیآسیا
 پومسه ایران 

 در کره جنوبی سوم شد 

ولی روی سکو نرفت
رقابت های 

اشرف رامین 
      بازتاب

ن��ی  ما قهر
آس��یا برای 
تکواندو ایران مدال های رنگارنگ زیادی به 
همراه داش��ته اس��ت. تیم های پومس��ه و 
کیورگی ایران به شهر چانچئون کره جنوبی 
س��فر کردند با این هدف و انگیزه که ضمن 
دفاع از اعتبار تکواندو کشورمان، مدال های 

خوشرنگی درو کنند.
 هفتمی��ن دوره رقابت های پومس��ه  )فرم ( 
آسیا روز پنج شنبه برگزار شد و نمایندگان  
کش��ورمان با کس��ب 10 مدال )یک طال، 
شش نقره و س��ه برنز( مقام سوم قاره کهن 
را به دست آوردند. براساس تصمیم کمیته 
برگزاری مس��ابقات آسیا، یک مدال طال در 
حالی ب��رای چین تایپه در نظر گرفته ش��د 
که آنها تنها ش��رکت کننده یک��ی از رده ها 
بودند! ب��ا این تصمیم عجیب ب��ود که مقام 

نایب قهرمانی از پومسه روهای ایران گرفته 
ش��د. به همین خاط��ر تیم کش��ورمان به 
نش��انه اعتراض از دریافت جام سومی آسیا 
خودداری ک��رد. بیس��ت و چهارمین دوره 
رقابت های قهرمانی آسیا در بخش کیورگی 
)مبارزه( دیروز آغاز شد. ناهید کیانی، زهرا 
ش��یدایی و دانیال بزرگی نماین��دگان روز 
گذشته ایران بودند و با کسب یک طال و دو 

برنز خوش درخشیدند. 
کیانی در وزن 53-کیلوگ��رم بانوان بعد از 
یک دور اس��تراحت حریف��ی از فیلیپین را 
شکست داد و پس از آن تکواندوکار چینی را 
مغلوب کرد تا به فینال برسد. چاروس کامایو 
هوگوپوش سرس��خت ازبکس��تانی هم در 
فینال نتوانست سد راه بانوی شایسته ایرانی 

برای رسیدن به مدال طال شود. 
زهرا شیدایی نماینده وزن 5۷- دیدار نسبتاً 
آسانی را برابر حریف اردنی برگزار کرد، ولی 

در نیمه نهایی نتوانست از سد رقیب چینی 
بگذرد. با این شکست شیدایی به مدال برنز 
بسنده کرد، اما بزرگی در وزن 68- مردان در 
همان ابتدای راه نماینده کشور میزبان را برد، 
پس از آن به جنگ تکواندوکار افغانستانی 
رفت و با کسب پیروزی به نیمه نهایی رسید، 
ولی حریف رشیدوف ازبک نشد و مدال برنز 

را به گردن آویخت. 
ام��روز هم چه��ار نماین��ده ای��ران مهدی 
حاج موس��ایی در 5۴-، میرهاشم حسینی 
در ۷۴-، مینا نعمت زاده در ۴9- و نس��ترن 
ولی زاده در 62- کیلوگرم به مصاف حریفان 
خود می رون��د. مهم ترین نکت��ه این دوره 
برگزاری مس��ابقات با قوانین و شیوه جدید 
است. براین اساس برخالف گذشته امتیازات 
در جریان بازی مدنظر قرار نمی گیرد، بلکه 
تکواندوکاری پیروز مبارزه می شود که طی 

دو راند حریفش را شکست داده باشد.

سقوط ایران به رده 23 فیفا

فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( تازه ترین رده بندی تیم های ملی 
فوتبال را منتشر کرد که براساس آن تیم ملی ایران با دو پله سقوط 
و  هزار و 558 امتیاز در جایگاه بیست و س��وم جه��ان قرار گرفت. 
شکست شاگردان دراگان اسکوچیچ در تنها بازی شان در روزهای 
فیفای اخیر مقابل الجزایر، سبب س��قوط تیم ملی کشورمان در 
رده بندی جهانی شده است. این موضوع اما باعث تنزل جایگاه تیم 

ملی در رده بندی تیم های آسیایی نشده است.

نبی اولین کاندیدای انتخابات 8 شهریور
مهدی محمدنبی، دبیرکل پیشین فدراسیون فوتبال با حضور در برنامه 
تلویزیونی به صورت رسمی برای انتخابات ریاست این فدراسیون اعالم 
کاندیداتوری کرد: »در انتخابات فدراس��یون که ش��هریور ماه برگزار 
می شود، رئیس بعدی فدراسیون تنها دو س��ال و نیم می تواند انجام 
وظیفه کند. در این دو سال و نیم فرصتی برای جام جهانی2022  قطر 
نیست و هر فردی که رئیس شود دو ماه بعد تیم ملی باید در قطر بازی 
کند. با این وضعیت افرادی که در فوتبال صاحب تجربه هستند و در 

مدیریت کالن فوتبال هم حضور داشته اند باید کمک کنند.«

امروز، مصاف حساس ایران و کانادا در لیگ ملت های والیبال

 شکست دادن امریکا 
مثل همیشه دلچسب بود!


