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فريدون حسن

فرصت طالیی برای رنگرز
کش��تی فرنگی ایران بعد از عدم کس��ب نتیجه مناس��ب در صربستان 
دستخوش تغییرات زیادی شد. حاال حسن رنگرز سرمربی تیم ملی است 
و می خواهد با کمک طالب نعمت پور و علی قیطاسی، دو کمک محمد بنا 
و همچنین حسن حسین زاده و ایمان علیزاده کاری که سرمربی سابق 
تیم ملی کشتی فرنگی نتوانست را انجام دهد. اینکه حسن رنگرز بتواند 
از عهده این مهم برآید یا نه را زمان مشخص می کند و بی شک باید صبر 
کرد و به این سرمربی جوان فرصت داد، اما در این میان یک اتفاق خوب 
رخ داده و آن هم این است که هدایت تیم زیر 23 سال کشتی فرنگی نیز به 
حسن رنگرز سپرده شده تا او همزمان با تیم ملی بزرگساالن کار هدایت 

تیم پایه کشتی را هم برعهده داشته باشد.
همین موضوع یک نکته مهم و قابل توجه است. اینکه دست حسن رنگرز 
در انتخاب کشتی گیر برای تیم ملی باز اس��ت. او با کار کردن روی جوانان 
زیر 23سال فرنگی می تواند آینده تیم را آنطور که خود می داند تأمین کند. 
حسن رنگرز این فرصت را دارد تا در مسابقات زیر 23 سال جهان که از بیست 
و پنجم مهر تا یکم آبان در اسپانیا برگزار می شود ارزیابی دقیقی از آنچه در 
چنته دارد، داش��ته باش��د و بعد از آن به جام جهانی آذربایجان  بیندیشد، 
فرصتی که در اختیار محمد بنا نبود. حسن رنگرز می تواند حتی قهرمانان 
تیم زیر 23 سال را به اردوی تیم بزرگس��االن اضافه کند تا هم آنها محک 
جدی تری بخورند و هم ستاره های تیم بزرگساالن رقیبان باانگیزه تری را 

مقابل خود ببینند و کار را جدی تر از قبل دنبال کنند.
انتخاب همزمان حسن رنگرز به عنوان سرمربی تیم ملی و تیم زیر 23 سال 
کشتی فرنگی را می توان به فال نیک گرفت. البته به شرط آنکه خود رنگرز 
هم متوجه باش��د که چه فرصت مغتنمی نصیبش شده و چگونه باید در 
راه پویاتر شدن کش��تی فرنگی ایران از این فرصت استفاده کند. یکی از 
ایرادهای اساسی که به مدیریت محمد بنا در تیم ملی کشتی فرنگی وارد 
بود عدم اعتقاد او به مس��ابقات انتخابی بود. مسئله ای که حاال با هدایت 
همزمان دو تیم ملی و زیر 23 سال توسط رنگرز تا حد زیادی برطرف شده 
است، چراکه س��رمربی تیم ملی حاال عالوه بر ستاره های تیم بزرگسال 
ایران، امیدهای کشتی فرنگی را هم زیر نظر دارد و خوب می داند که چه 
پشتوانه ای دارد. بر کسی پوشیده نیست که اختالف سنی کم میان این دو 
رده از تیم های ملی یک امتیاز مناسب برای حسن رنگرز به حساب می آید 
تا در صورت افت یکی از نفرات اصلی خود در تیم بزرگس��االن به راحتی 
یکی از نفرات آماده در تیم زیر 23 سال را جایگزین او کند. البته ناگفته 
نماند که این موضوع در حال حاضر که کشتی فرنگی نیازمند خونی تازه 
و نگاه مدیریتی نو و جدید اس��ت، جوابگوست و بر کسی پوشیده نیست 
که در هر رده س��نی باید کار به کاردان و اهل آن سپرده شود و پایه های 
کشتی توسط مربیان سازنده و کاربلد رشد پیدا کنند و تحویل کادر فنی 
بزرگساالن شوند. به هرحال این یک فرصت مناسب برای سرمربی جدید 
تیم ملی کشتی فرنگی است تا با رصد درس��ت هر دو تیم بتواند کشتی 

فرنگی را از بن بستی که در آن گیر افتاده نجات دهد.

تالش مشکوک برای بازگرداندن طالقانی
پروژه بازگرداندن طالقانی به هیئت فوتبال استان خوزستان این روزها 
با تالش نایب رئیس دوم فدراسیون برای برگزاری مجمع جهت برپایی 
انتخابات دنبال می ش��ود. برگزاری مجمع و انتخابات برای مشخص 
شدن رئیس جدید هیئت فوتبال استان خوزس��تان که این روزها با 
سرپرست و توس��ط عبدالعظیم آل کثیر اداره می شود به خودی خود 
اتفاق بدی نیست. مسئله اما عجله غیرقابل توجیه قنبرزاده برای برپایی 
مجمع طی روزهای آینده بدون طی کردن مراح��ل قانونی از جمله 
برگزاری جلسه سه نفره و ارسال نامه به اعضاست. براساس قانون باید 
10 روز تا دو هفته قبل از برگزاری مجمع با ارسال نامه این مسئله به 
اعضای مجمع اطالع رسانی شود. مسئله ای که گویی برای فدراسیون 
فوتبال و نایب رئیس اول آن اهمیت چندانی ندارد که بی توجه به طی 
کردن مراحل قانونی برگزاری مجمع، تنها به دنبال بازگرداندن طالقانی 
هستند. شخصی که نه فقط فوتبال که داوری استان خوزستان نیز در 
زمان مدیریت او آسیب های جدی دید و حاال برای تکمیل کار خود در 

تکاپوی بازگشت به هیئت فوتبال این استان است.

  شرایط برای حضورم در تیم ملی مهیا نیست
جواد نکونام، سرمربی فوالد خوزستان با عذرخواهی از عدم مهیا 
نشدن شرایط حضورش در تیم ملی گفت: »باعث افتخار است مربی 
بزرگی چون کی روش از شما تعریف و به عنوان دستیار انتخابتان 
کند. کار کردن کنار مربیان بزرگ مثل دانش��گاه است، اما حرفم 
یک جمله است، من تحت قرارداد فوالد هستم و به باشگاهم و به 
جایی که کمک کرده رش��د کنم، عرق داشته و دارم و نمی خواهم 
حتی یک هوادار این تیم از من ناراحت ش��ود. به همین دلیل جدا 
از آنکه باشگاه فوالد مخالف حضورم در تیم ملی است، شخصاً نیز 
به قراردادی که دارم متعهد هستم و ضمن تشکر از کی روش باید 

بگویم که شرایط برای حضور در تیم ملی مهیا نیست.«

شیوا نوروزی

پرونده هفته هفتم رقابت ه�ای لیگ برتر عصر 
امروز با برگزاری سه بازی بسته می شود. تعطیالت 
لیگ با پایان اردوی اتریش و بازگشت ملی پوشان 
به ایران پایان یافت و هفته هفتم رقابت های لیگ 
برتر عصر جمعه با برگزاری پنج دیدار آغاز شد، 
مس�ابقاتی که عصر امروز با پیگیری سه دیدار 
باقیمانده ای�ن هفته ب�ه نقطه پایان می رس�د. 
استارت بازی های امروز س��اعت 17 زده می شود، 
جایی که س��پاهان برابر هوادار ب��ه میدان می رود، 
نماینده زردپوش اصفهان که برخالف شروع طوفانی 
اکنون با تفاضل گل بهتر نسبت به فوالد است که در 

رده چهارم قرار گرفته است.
    

مصاف پرسپولیس – تراکتور، دیداری که ساعت 
17:30 امروز در ورزشگاه آزادی برگزار می شود، 
بی شک یکی از حساس ترین مصاف های دومین 
روز هفته هفتم اس��ت. دیداری که یادآور مصاف 
تلخ فصل گذش��ته در یادگار امام تبریز است که 
به دلیل س��نگ پراکنی های تماشاگران تبریزی 
نیمه کاره باقی ماند تا به حکم کمیته انضباطی 3 
بر صفر به سود پرسپولیس خاتمه یابد. دیداری که 
ترکش های آن همچنان باقی است، به طوری که 
مصاف امروز دو تیم در آزادی نیز باید در استادیوم 
خالی از جمعیت برگزار شود. مسئله ای که یحیی 
ش��دیداً به آن معترض اس��ت: »هنوز هیچ کس 
نمی داند چرا چنین رأیی صادر شده است. ما اصاًل 
در تبریز تماشاگر نداش��تیم که کمیته انضباطی 
آنها را محروم کرد. با این وجود سعی می کنیم این 

مسائل تأثیری روی ما نگذارد و فقط روی کسب 
هر سه امتیاز بازی تمرکز می کنیم. تراکتور تیم 
خوبی است که در دو هفته  اخیر به واسطه کسب 
پیروزی در ش��رایط روحی و روانی بهتری نسبت 
به قبل قرار دارد و قطعاً کار سختی برابر این تیم 
تبریزی داریم. با این وجود هدف ما کسب عنوان 
قهرمانی اس��ت، به همین دلیل در هر بازی برای 

کسب پیروزی به میدان می رویم.«
    

تراکتور اما این فصل با تغییرات قابل توجهی نسبت 
به فصل قبل وارد مسابقات لیگ شده، به طوری که 
بردیف روس ج��ای س��اغالم را در رأس کادر فنی 
این تیم گرفته و با کس��ب هش��ت امتیاز از دو برد، 
دو مساوی و دو باخت در رده ششم جدول ایستاده 
است. نماینده سرخپوش تبریز اگرچه لیگ را خوب 
آغاز نکرد، اما با کس��ب دو برد راهی تعطیالت شد 
و حاال انگی��زه زیادی برای کس��ب برت��ری مقابل 
پرسپولیس در آزادای و گرفتن انتقام 3 بر صفر در 

آخرین دیدار دارد.
پرسپولیس صدرنشین لیگ با کسب چهار پیروزی 
و دو تس��اوی و 14 امتیاز بی تردید درصدد تثبیت 
جایگاه خود در صدر جدول است، اما عالوه بر حریف 
سرس��ختی چون تراکتور، سرخپوش��ان با مشکل 
خس��تگی و مصدومیت ملی پوشان شان هم در این 
دیدار مواجه هستند. عالوه بر دیاباته و امید عالیشاه 
که از غایبان قطعی پرسپولیس در مصاف با تراکتور 
هستند، بیرانوند نیز شانسی برای حضور در این بازی 
ندارد. گلر ملی پوش سرخپوشان پایتخت که به دلیل 

مصدومیت از ناحیه کمر نیمه دوم بازی با اروگوئه و 
مصاف با سنگال را از دست داد در بازگشت به ایران 
نتوانس��ت در هیچ یک از تمرین��ات تیمش حضور 
داشته باشد و با لباس شخصی تمرینات پرسپولیس 

را به نظاره نشست. 
    

مشکل یحیی اما تنها مصدومیت بیرانوند نیست. 
س��رلک، ترابی، امیری، بیرانون��د و پورعلی گنجی 
نماینده ه��ای پرس��پولیس در تیم ملی هس��تند 
که از 23 ش��هریور در اختیار تیم مل��ی بودند و در 
بازگشت به تمرینات سرخپوش��ان بعد از 16 روز 
نتوانستند آنطور که باید و شاید در کنار سایر نفرات 
تیم تمرین کنن��د. حال آنکه ج��دا از امیری دیگر 
ملی پوشان پرسپولیس جزو نفرات اصلی تیم یحیی 
در بازی های این فصل بودند که تنها با دو جلس��ه 

تمرین باید به مصاف تراکتور بروند. 
    

به نظر می رس��د یحی��ی در مص��اف ب��ا تراکتور 
س��ورپرایزی ویژه برای حریف دارد. عملکرد قابل 
قبول عمری در دیدار دوستانه مقابل گل گهر که با 
گلزنی این بازیکن آن ه��م با ضربه فنی همراه بود، 
شانس این بازیکن را برای حضور برابر تراکتور زیاد 
کرده است، خصوصاً که صادقی هم مدتی مصدوم 
بوده و بعید است که یحیی ریسک استفاده از او را 
در این بازی ب��ه جان بخرد، خصوص��اً که تراکتور 
فیزیکی و خش��ن ب��ازی می کند و این ن��وع بازی 
می تواند برای صادقی جوان که به تازگی از کمند 
مصدومیت رهایی یافته دردسرساز شود. به همین 

دلیل و با توجه به اینکه یحیی از سیستم 4-2-3-1 
استفاده می کند، عمری در صورت فیکس بودن در 
این بازی در پست وینگر راست بازی خواهد کرد که 
با این حس��اب صادقی باید بازی را از روی نیمکت 

دنبال کند. 
مدافع��ان پرس��پولیس نی��ز کمافی الس��ابق باید 
اس��ماعیلی فر و علی نعمت��ی در راس��ت و چپ و 
گولس��یانی و پورعلی گنجی در مرکز باشند، مگر 
آنکه یحیی به دلیل خستگی به پورعلی گنجی در 
مرکز خط دفاعی اس��تراحت بدهد. البته سرمربی 
قرمز ه��ا نمی تواند به تم��ام ملی پوش��ان تیمش 
استراحت بدهد، چراکه سرلک نیز در کنار اسدبیگی 
مهره های پس��ت هافب��ک دفاعی پرس��پولیس را 
تشکیل می دهند، درست مانند رفیعی و ترابی در 
خط هافبک. در خط حمله نیز با توجه به بسته بودن 
دست یحیی بی شک لوکادیا همچنان مقابل تراکتور 

نیز نوک بازی می کند. 
    

پرونده رقابت های این هفته بعد از مصاف نفت آبادان 
– مس رفسنجان بسته می شود. دیداری که ساعت 
19 در تختی آبادان و به میزبانی نفتی هایی برگزار 
می ش��ود که با کس��ب نتایج ضعیف در قعر جدول 
جای گرفته اند، درس��ت برخالف رفسنجانی هایی 
که میانه جدول را در اختیار دارند. هرچند نفتی های 
آبادان با نشاندن فیروز کریمی به جای پرکاس امید 
زیادی به تغییر روند نتیجه گیری دارند و باید دید 
آیا بازگشت آقای پرحاشیه به لیگ برتر می تواند به 

سود برزیلی های آبادان تمام شود یا نه.
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یونایتد توان مهار هالند را دارد؟
ستاره من س��یتی اگر به درخشش ادامه 
دهد، می تواند فصل را ب��ا 60 گل زده به 
پایان برساند. ارلینگ هالند جوان آنقدر 
باانگیزه و خطرناک مقابل حریفان ظاهر 
می شود که هر لحظه امکان دارد به تعداد 
گل های زده اش بیفزاید. این مسئله چالش 
بزرگی است برای منچستریونایتد. وقتی 
مهاجم نروژی قراردادش را با سیتیزن ها 
امضا کرد در پاسخ به این سؤال که بیشتر 
از همه منتظر رویارویی با کدام تیم جزیره 
اس��ت، گفت: »قطعاً منچس��تریونایتد.« او حتی در لیگ قهرمانان به 
دورتموند تیم س��ابقش نیز رحم نک��رد و هالند اگر گل ه��م نزند قطعاً 
پاس گل می دهد، به همین خاطر مهار موتور گلزنی سیتی اصلی ترین 
مأموریت محوله از سوی اریک تن هاگ به شاگردانش در دربی منچستر 
اس��ت. ارلینگ طی هفت بازی لیگ 11 گل زده و دو هت تریک هم به 
ثبت رسانده اس��ت. آمار 1/72گل در هر بازی از او گلزن ترین بازیکن 
در بین بازیکنان پنج لیگ معتبر اروپایی ساخته و فعاًل هیچ گلزنی به 

گردپای هالند نمی رسد. البته بازیکنانی مثل هری کین، میتروویچ و ایوان 
تونی هم برای تیم های شان گلزنی می کنند، اما اختالف فاحشی با ستاره 
سیتی دارند. عملکرد ستاره نروژی از هر نظر قابل قیاس با سایر بازیکن 
هم ترازش نیست. یونایتد برای مهار این بازیکن کار سختی پیش رو دارد. 
منتها آمار نشان می دهد هالند به حمله از سمت چپ و زدن ضربات آخر 
به سمت چپ دروازه حریفان عالقه خاصی دارد. در نتیجه تن هاگ باید 
در این زمینه نکات الزم را به شاگردانش گوشزد کند. بازیکنان یونایتد 
باید ششدانگ حواس شان را در خط میانی و دفاعی جمع کنند، چراکه 
هالند از کوچک ترین فضایی برای رخنه به محوطه جریمه اس��تفاده 
می کند و توپ را به دروازه  رقبا می چسباند. برخالف عملکرد بی نقص 
هالند، منچسترسیتی شروع طوفانی نداشت و با از دست دادن امتیاز 
مقابل نیوکاسل و استون ویال از صدر جدول فاصله گرفت، ولی تیم پپ 
گواردیوال توانایی جبران امتیازهای از دس��ت رفت��ه را دارد. به همین 
خاطر است که گری نویل با اطمینان کامل سیتی را قهرمان این فصل 
می داند: »اتفاقات زیادی تا پایان فصل رخ خواهد داد، ولی پیش بینی 
من قهرمانی مجدد من سیتی است. بازی قدرتمند هالند، مرا یاد یکی 
از شخصیت های فیلم جیمز باند می اندازد، شخصیتی که هر مانعی را 

به راحتی کنار می زد.«

صعود شاگردان شمسایی به یک چهارم نهایی جام  ملت ها

 پیروزی 
فلسفه  فوتسال  ایران  است

مصاف با لبنان آخرین جدال ش��اگردان وحید شمس��ایی در مرحله 
گروهی رقابت های فوتسال جام  ملت های آسیا 2022 است. مسابقات 
در کویت در جریان است و درحالی که رقبای آس��یایی برای پیروزی 
می جنگند، تیم ملی کشورمان به لطف درخشش فوتسالیست های خود 
خیالش از بابت صعود به یک چهارم نهایی راحت شده و امروز نیز برای 

تثبیت جایگاه صدرنشینی به مصاف لبنان می رود.
قرار گرفتن در گروه س��وم رقابت ها و همگروهی با اندونزی، چین تایپه و 
لبنان شرایط خوبی را برای تیم ملی فوتس��ال ایران فراهم کرد تا از همان 
ابتدا قدرتش را به رخ آسیایی ها بکشد. فوتسالیست های کشورمان در گام 
نخست اندونزی را با پنج گل پشت سر گذاشتند و در مصاف با چین تایپه نیز 
به برتری 10 بر یک دست یافتند. در دیدار دوم سرمربی تصمیم گرفت از 
همه بازیکنان در زمین استفاده کند تا همگی برای بازی های آتی آمادگی 
الزم را داشته باشند. تیم چین تایپه در مصاف با ایران عمالً حرفی برای گفتن 
نداشت و برتری تیم کشورمان خیلی زود قطعی شد. سیداحمد عباسی و 
حسین طیبی ستاره های ما در این جدال بودند. آنها هر دو هت تریک کردند 

و یک تنه شش گل برای تیم ملی به ثمر رساندند. 
با این نتیجه جمع امتیازهای ایران به عدد 6 رسید و صعودمان به جمع هشت 
تیم برتره قاره  کهن قطعی شد. بعد از تیم ما، اندونزی نیز با توجه به شکست 
لبنان با سه امتیاز در رده دوم گروه ایستاد. لبنان و چین تایپه نیز هر کدام با 
یک امتیاز در رده های بعدی قرار دارند. حال فقط بحث صدرنشینی مطرح 
است و اینکه شمسایی قرار است برای بازی امروز )20:30( چه تاکتیکی را در 
نظر بگیرد. بدون شک گذشتن از سد لبنان نمی تواند برای قدرت اول فوتسال 
آسیا سخت باشد، اما بحث بازی در مرحله یک چهارم نهایی و رویارویی با 
ژاپن و عربستان مطرح است. تیم های برتر گروه C با تیم های اول و دوم گروه 
D مصاف می دهند. این در حالی اس��ت که فعاًل تا قبل از بازی های امروز 
ویتنام در گروه چهارم صدرنشین اس��ت و ژاپن و عربستان نیز در رده های 
دوم و سوم برای صعود می جنگند. بازی های گروه D قبل از گروه ما برگزار 
و تیم های اول و دوم این گروه مشخص می شود. از آنجا که در صورت صعود 
ژاپن و برخورد با این تیم، فینال زودروس رقابت هاست شاید شیوه بازی ایران 

در مصاف با لبنان کمی متفاوت باشد. 
   فلسفه بردن

س��رمربی تیم ملی بازی با چین تایپه را دش��وار خواند. وحید شمسایی با 
تأکید بر اینکه شاگردانش هنوز فضا برای پیش��رفت دارند، گفت: »بازی 
فوق العاده ای را پشت  سر گذاش��تیم، اما هنوز فضا برای پیشرفت داریم. 
فلسفه ایران مش��خص اس��ت؛ بردن. برخی از اعضای تیم ما تحت تأثیر 
شرایط آب وهوایی قرار دارند و این یک چالش برای آماده سازی آنها جهت 
دیدار با لبنان اس��ت. تعدادی از بازیکنان ما به آنفلوانزا مبتال ش��ده اند.« 
شمسایی سال ها در جام  ملت ها بازی کرده و تجربه کافی برای موفقیت در 
این رقابت ها را دارد. سرمربی تیم کشورمان ابراز امیدواری کرد هواداران 
ایرانی در مصاف با لبنان نیز آنها را تنها نگذارند: »10 سال تجربه بازی در 
جام ملت های آسیا را دارم و می دانم شرایط هر دیدار با مسابقه قبل فرق 
می کند. باید به شکل متفاوتی آماده بازی با لبنان شویم. هواداران زیادی 
در سالن دیدم و از همه آنها تشکر می کنم که برای تماشای بازی ما وقت 

گذاشتند. امیدوارم آنها را در دیدار با لبنان هم ببینیم.«
شمسایی نه تنها خودش به قهرمانی می اندیشد، بلکه ذهنیت قهرمانی را در 
شاگردانش نیز به  وجود آورده است: »باید دور هم جمع شویم و روی دیدار 
با لبنان تمرکز کنیم. نقش من پرورش ستارگان آینده ایران است. جایگزین 
کردن بازیکنان به  جای 10 بازیکن شناخته  شده و انتظار از نیروهای جدید 
برای بازی کردن به  شیوه ای که می خواهیم کار آسانی نیست. تیم های ژاپن، 
ویتنام و تایلند رقبای سنتی ما برای قهرمانی محسوب می شوند و تیم هایی 

چون ازبکستان، عربستان و کویت نیز فوق العاده هستند.«

 سال هاست که قایقرانان از نداشتن پیست مناسب 
ب��رای تمری��ن و آماده س��ازی رنج 

می برند. سال  هاست که از رئیس 
فدراسیون گرفته تا ورزش��کار و مدال آور فریاد می زنند و کسی 
نمی شنود و سال هاست که با همین شرایط مدال آوری می کنند 
برای ایران. نمون��ه آخرش هم نازنین مالیی بود که درخش��ش 

فوق العاده ای در مس��ابقات جهانی داشت. حاال همین درخشش 
باعث شده علیرضا سهرابیان، رئیس فدراسیون قایقرانی 

با قدرت بیش��تری از حق پایمال شده قایقرانان 
دفاع کن��د و مس��ئوالن ورزش را اینگونه مورد 
خطاب قرار ده��د: »برخی اف��راد باید متوجه 
ش��وند و درک کنند که ورزش کردن و کسب 
افتخار، یک ن��وع مبارزه در خاک کش��وری 
دیگر اس��ت. از این رو حداقل بدون درگیری 
و خونری��زی اجازه دهند ورزش��کاران ما در 
پشت سدها تمرین کنند! پارو زدن بچه های 
ما در پشت سدها هم باعث دگرگونی زندگی 
آبزیان نمی ش��ود، اما برخی افراد اصاًل این را 

نمی فهمن��د و تصور می کنن��د قایقرانی یعنی 
قایق موتوری و تزریق روغن و بنزین به آب و آلوده 
کردن آب. آنها نمی دانند که قایقرانی، یعنی توان 

خود فرد برای به حرکت درآوردن قایق.«

می خواهم با مدال از گرندپری برگردم

پشت سدها را به قایقرانان بدهید

مهدی حاج موس��ایی، ملی پوش تکواندوی ایران می گوی��د: »قبل از        خبر
برگزاری مسابقات جهانی باید در گرندپری منچستر به میدان بروم و 
دوست دارم شروع کار بزرگم با مدال گرندپری همراه باشد. در قهرمانی آسیا نظر کادرفنی این بود که در 
وزن یک اعزام نشوم و من نیز با احترام به کادرفنی در وزن دوم مسابقات به میدان رفتم. برای مسابقات 
جهانی چون مشکلی برای اعزام وزن یک وجود نداشت در این وزن که وزن اصلی ام است مبارزه کردم. 
بازی های خود را بردم، اما تصمیم نهایی با کادر فنی اس��ت و هر تصمیمی گرفته شود به نظر کادرفنی 
احترام خواهم گذاشت. مسابقات جهانی رویداد بزرگی است، اما قبل از این مسابقات دو رویداد تورنمنت 
لبنان و گرندپری منچستر را در پیش خواهیم داشت و دوست دارم پله به پله پیش بروم. قول می دهم در 
صورت حضور در مسابقات جهانی اصاًل کم نگذارم، مسابقات گرندپری خیلی سنگین است، اما دوست 

دارم شروع کار بزرگم با گرندپری همراه باشد و اگر خدا بخواهد با مدال خوشرنگ برمی گردم.«

بازنشستهنشودرئیسمیماند!

رئیس فدراس��یون والیبال به رغم بازنشستگی 
در س��متش باقی می ماند. محمدرضا داورزنی 
یکی از مدیران شناخته شده ورزش ایران است 
و عملکرد او در فدراس��یون والیبال، پیشرفت 
این رش��ته و رسیدن والیبال کش��ور به سطح 

اول جهان را به همراه داشته است. با این  حال 
موضوع بازنشس��تگی او از مدت ها قبل مطرح 
ش��ده و اخیراً نیز با ش��دت گرفتن ش��ایعات 
مختلف این بحث جدی تر از قبل س��ر زبان ها 
افتاده است. داورزنی که بعد از رفتن به وزارت 

ورزش و تصدی پس��ت معاونت قهرمانی وزیر 
س��ابق دوباره به والیبال بازگشت و به صندلی 
ریاست این فدراس��یون تکیه زد، حاال به رغم 
اخبار منتشر شده ابالغ حکم بازنشستگی  خود 
را تکذیب و نسبت به آن اظهار بی اطالعی کرده 
اس��ت. از طرفی چند روز پیش نیز فرهادیان، 
مدیرکل امور مشترک فدراسیون ها اعالم کرد 
هیچ ابالغ رس��می در این خص��وص به وزارت 

ورزش نرسیده است. 
به رغ��م تمام ای��ن تکذیب ها، برخی رس��انه ها 
همچن��ان بر موضع خ��ود پافش��اری کردند و 
مدعی ش��دند داورزنی باید پیش از اتمام دوره 
ریاستش از فدراسیون برود. این در حالی است 
که هنوز نزدیک به یک سال دیگر از دوره چهار 
ساله داورزنی باقی مانده است. گمانه زنی های 
مختلف باعث شده وزیر ورزش شخصاً به موضوع 
ورود کند و نسبت به این مسئله واکنش نشان 
دهد. در حاشیه مراسم افتتاحیه سومین دوره 

المپیاد برتر ورزش کش��ور خبرنگاران سؤاالت 
زیادی از حمید سجادی پرسیدند. یکی از این 
سؤاالت در خصوص رفتن یا ماندن محمدرضا 
داورزنی بود و وزیر صراحتاً ب��ر ادامه حضور او 
در فدراس��یون والیبال تأکید کرد: »چه کسی 
اعالم کرده که داورزنی رفتنی اس��ت. در حال 
رسیدگی به این موضوع هستیم. او از یک منظر 
می تواند بازنشسته شود و از یک منظر می تواند 
بازنشسته نش��ود. این موضوع در حال بررسی 
است و اگر بازنشسته نشود تا پایان دوره اش در 
فدراسیون والیبال می ماند.« سجادی در حالی 
خبر از بررس��ی موضوع داد ک��ه احتمال تأیید 
بازنشس��تگی داورزنی را نیز رد نک��رد. به نظر 
می رسد وزارت و رئیس فدراسیون این روزها در 
تالشند هر طور شده و با گرفتن مجوزهای الزم 
موضوع بازنشستگی را ختم به  خیر کنند تا نفر 
اول مدیریت والیبال مجبور نشود زودتر از موعد 

صندلی اش را ترک کند.

 وزیر حامی 

 ادامه حضور داورزنی

در فدراسیون والیبال

اشرف رامین
      بازتاب

 حامد قهرمانی
      چهره
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برتر  به لیگ فیروز کریمی بازگشت 

 پرسپولیس-  تراکتور
 با چاشنی انتقام

آدام اسمیت

اسکای اسپورتس

محمدحس�ین محمدیان نتوانس�ت آنطور ک�ه باید و 
شاید در مسابقات جهانی صربس�تان خودنمایی کند 
و در نهایت به مقام پنجم�ی 97 کیلوگرم رضایت داد. 
اما حاال و در بازگشت از مسابقات علت اصلی افت این 
کشتی گیر شایسته کشورمان مشخص شده است. او با 
خود از بلگراد یک سوغاتی آورده، یک سوغاتی عجیب 
که کش�تی گیر جوان و آین�ده دار کش�ورمان را راهی 
بیمارستان ساری کرده است. محمدیان در بلگراد و دو 
روز قبل از آغاز مس�ابقات جهانی، درگیر یک بیماری 
عفونی شد و س�مت چپ صورتش حاال بعد از گذشت 
چند روز به شکل عجیبی درآمده است. او بعد از مراجعه 
به پزشک در بیمارستان نیمه شعبان ساری بستری شده 
تا به وضعیتش رسیدگی ش�ود. گروه ورزشی روزنامه 
»جوان« برای این کش�تی گیر بااخالق کش�ورمان که 
همچنان جزو مدعیان رس�یدن به دوبنده تیم ملی در 

المپیک پاریس است، آرزوی سالمتی دارد.

دنیا حیدری
   گزارش  یک


