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دنیا حیدری 

باید از کی روش و تصمیماتش حمایت کرد

 تأکید 
 پیشکسوتان 

به دوری از حواشی

این روزها با نزدیک  شدن به آغاز بزرگ ترین رویداد فوتبالی دنیا 

شمیم رضوان 
در قطر، تیم ملی، تحلیل انتخاب ه��ای کی روش و پیش بینی       تیم ملی

بازی های ایران مقابل حریفان نقل محافل ورزشی و غیرورزشی 
است، خصوصاً که ایران تنها تیمی است که با 25 بازیکن راهی قطر شده و همین مسئله خود 

دلیل خوبی است برای واکاوی لیست مرد پرتغالی. 
محمدرضا مهدوی، ملی پوش س��ابق ایران اما بر این باور اس��ت که هیچ کس مثل کی روش 
نمی توانس��ت بازیکنان را برای جام جهانی قطر انتخاب کند: »کی روش در این مدت شرایط 
بازیکنان را دیده و مطمئناً طوری برنامه ریزی کرده که تیم ملی در شرایطی ایده آل قرار بگیرد. 
جز یکی، دو مورد بازیکنانی در لیست ایران قرار گرفته اند که سرمربی روی آنها تسلط کامل 
دارد و این شناخت قبلی کمک خوبی برای سرمربی بود. البته او می توانست به یک نفر دیگر 
هم ش��انس بدهد و برخی که خط خوردند نیز می توانستند در لیس��ت باشند، اما امروز وقت 
حاشیه درست کردن برای تیم ملی نیست. دیدگاه من شاید با سرمربی متفاوت باشد، اما به 
نظرم او حرفه ای و بر اساس ش��ناختش از بازیکنان کار کرده است. مطرح کردن این مسائل 
امروز کمکی به تیم ملی نمی کند. امروز تنها باید حمایت کرد، خصوصاً که مهم ترین بازی ما، 
بازی نخست با انگلیس است. قوی ترین تیم گروه که اگر در دفاع و ضدحمله عملکرد خوبی 
داشته باش��یم، می توانیم حتی از انگلیس هم امتیاز بگیریم و این اتفاق ترس و دلهره به جان 

ولز و امریکا می اندازد.«
حمید درخشان، کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران نیز بر این باور است که باید در این شرایط از 
تصمیمات کی روش حمایت کرد: »کی روش لیست معقولی را انتخاب کرده است. انتخاب بازیکن 
معموالً سلیقه ای است و مربی براس��اس تفکرات خود بازیکنان مدنظرش را معرفی می کند. هر 
کدام از ما می توانیم چند بازیکن دیگر را هم در لیست کی روش جا دهیم، اما مهم نظر سرمربی تیم 
ملی است که باید به آن احترام بگذاریم. حس آنهایی را که خط خوردند بهتر از هر کسی می فهمم، 
چراکه خودم هم در چنین شرایطی بودم. شخصاً بر این باورم که از بین نفرات خط خورده، نورافکن 
با نیروی جوانی که دارد، می توانست مسافر جام جهانی باشد، اما باید قبول کرد در دفاع چپ نفرات 
قدری چون میالد محمدی، حاج صفی و حتی امیری هستند و دیگر جایی برای نور افکن نمی ماند. 
تیم ملی در حال حاضر نیاز به حمایت دارد و باید تمام قد پشت کادرفنی و بازیکنان تیم باشیم تا 

بتوانیم نتایج خوبی در جام جهانی کسب کنیم.«

همه به فکر جام جهانی هستند، رونالدو به فکر تیم جدید

جدایی تنها راه نجات کریس
اظهارات جنجالی کریس��تیانو رونالدو صدای همه را درآورده و این 

اشرف رامین
بازیکن را به در خروج باشگاه منچس��تریونایتد نزدیک کرده است.       چهره

مهاجم پرتغالی در آس��تانه آغ��از جام جهانی قطر ب��ا یک مصاحبه 
تلویزیونی زمین و زمان را به هم دوخت تا بگوید کارش در یونایتد تمام شده است. به گفته رونالدو، او 
هیچ احترامی برای تن هاگ قائل نیست و بعد از انتشار این مصاحبه، هم تیمی هایش فهمیدند در واقع 
این بازیکن به کل باشگاه، بازیکنان، مربیان و هوادارانش بی احترامی کرده است. شیاطین سرخ در 
بیانیه ای رسمی از بررسی این موضوع خبر دادند، اما اخبار غیررسمی حاکی از آن است که سرمربی 
هلندی به سران باشگاه اعالم کرده رونالدو دیگر جایی در تیمش نخواهد داشت. اگر این اخبار صحت 
داشته باشد، به این معناست که کریس از این پس حتی روی نیمکت و در لیست ذخیره ها نیز جایی 
نخواهد داشت. در حقیقت مهاجم ناراضی قرمزها از اینکه تن هاگ اعتقادی به او ندارد، مدت هاست 
ناراضی است. کریس حتی تا آخرین روز نقل و انتقاالت تابستان تالش کرد تا به تیمی اروپایی بپیوندد 
و لیگ قهرمانان را از دست ندهد. تالش هایش بی نتیجه ماند، اما با بحرانی که خودش مسبب آن بوده 
دیگر چاره ای جز جدایی از منچستر ندارد. دستمزد باال یکی از موانعی است که هر تیمی نمی تواند 

برای به خدمت گرفتن رونالدو اقدام کند.
 با این  حال شنیده شده بایرن مونیخ نسبت به استخدام کریس اقدام کرده است. گویا باواریایی ها باز هم 
درصدد خرید رونالدو هستند و مذاکراتی نیز با مدیربرنامه های او داشته اند. غول آلمانی در تابستان 
نیز مذاکراتی با این بازیکن پرتغالی انجام داد، اما در نهایت این انتقال میسر نشد. به لیست پیشنهادها 
باید تیم امریکایی را هم اضافه کرد. دیوید بکام، مالک باش��گاه اینترمیامی امیدوار اس��ت این بار به 

هدفش برسد. انتقال رونالدو به MLS سروصدای زیادی به پا خواهد کرد. بکام 
مدت هاست رؤیای به خدمت گرفتن ستار های بزرگی چون مسی را در سر 

دارد. سان انگلیس در گزارشی مدعی شده دیوید بکام با نمایندگان 
رونالدو صحبت کرده و گفته می شود مذاکراتشان مثبت بوده است. 
البته فعاًل نباید انتظار تغییر و تحول داشت، چراکه فکر و ذکر همه 
جام جهانی اس��ت. از اردوی پرتغال خبر می رس��د صحبت های 
جنجالی رونالدو علیه باش��گاهش جو حاکم بر اردوی این تیم 
را تحت تأثیر قرار داده است و حتی بازیکنان هموطنش نیز از 
رفتار غیرحرفه ای این بازیکن ش��وکه ش��ده اند. پرواضح است 

که همکاری کریس رونالدو با من یونایتد به رغم داشتن قرارداد 
به پایان رس��یده اس��ت. عالوه  بر اینکه باشگاه جریمه 

س��نگینی برای مهاجمش در نظ��ر خواهد 
گرفت، کری��س و مدیربرنامه اش باید 
تالش کنند رضایت منچس��تر برای 
جدایی در پنجره زمس��تانی را جلب 
کنند. در این صورت کاپیتان پرتغال به 

هدفش می رسد. برخالف سایر ستاره ها 
که به درخش��ش در قطر فکر می کنند، 

جدایی از منچس��تر فعاًل هدف اصلی 
رونالدوست و با موضعی که باشگاه و 
تن هاگ گرفته اند این اتفاق دیر یا زود 

رخ خواهد داد.

کارلوس کی روش، 
شیوا نوروزی

   گزارش  یک
سرمربی تیم ملی 
ای�ران  فوتب�ال 
خوب می داند چگونه باید تیمش را از حاشیه 
دور نگه دارد. ک�ی روش در اولین صحبت های 
خود در قطر بار دیگر نشان داد چگونه به تیم و 
کشوری که برای آن کار می کند، تعصب دارد و 
اجازه نمی دهد ش�یطنت های ریز و درش�ت، 
آرام�ش او و ش�اگردانش را بره�م بزن�د. 
برخ�ورد جال�ب توج�ه م�رد پرتغال�ی ب�ا 
خبرن�گاری ک�ه اجیر ش�ده ب�ود تا ج�و تیم 
ملی را به ه�م بریزد و س�ؤاالت غیرفوتبالی و 
سیاس�ی مطرح کند، باز هم م�ا را یاد تعصب 
مثال زدن�ی کی روش ب�ه ای�ران در برخورد با 
س�رمربی کره جنوبی در مس�ابقات مقدماتی 
جام جهان�ی 2014 برزیل انداخ�ت، جایی که 
چنان سرمربی وقت کره جنوبی را سر جایش 
نشاند که دیگر هیچ حرفی برای گفتن نداشت.
کی روش هم�ان بال را س�ر خبرنگار اس�کای 
اسپورت آورد و اجازه نداد حتی او بتواند حرف 
در دهانش بگذارد. س�رمربی ایران کاری کرد 
که بعید است دیگر خبرنگاری جرئت پرسیدن 
سؤال غیرفوتبالی از او در قطر را داشته باشد.
تیم ملی در قطر است و آخرین بازی دوستانه اش 
با تونس را نیز پشت سر گذاشت. جدا از بحث های 
فنی و اینکه چطور قرار است در سه بازی حساس 
پیش رو با چه تاکتیکی به میدان برویم، حواشی 
غیرفوتبالی نیز پیرامون تیم کشورمان زیاد است. 
مصاف با تی��م آفریقایی به دس��تور کارلوس کی روش 
پشت درهای بسته انجام شد تا مثل همیشه شیوه بازی 
تیم لو نرود و حریفان نتوانند بازیکنانمان را آنالیز کنند. 

تنها چهار روز دیگر تا اولین دیدار ایران با انگلیس باقی 
مانده و در این زمان اندک حفظ روحیه و اتحاد تیمی 

یکی از اهداف مهم کادرفنی  است. 
شاگردان کارلوس کی روش دیروز در مقابل یکی 
از تیم های آم��اده قاره آفریقا به می��دان رفتند و 
درنهایت با دو گل ک��ه در آخرین دقایق دریافت 

شد، بازی را به تونس واگذار کردند.
نیمه اول بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید 
اما در نیمه دوم و در دقایق پایانی تونس موفق شد 
دو بار دروازه ایران را ب��از کند. گل های تونس در 

دقایق 90 و 92 به ثمر رسید.
            

حواش��ی اطراف تیم ملی همچن��ان ادامه دارد، 
اما وقتی تی��م را به درس��تی در اختیار کی روش 
گذاشتیم، حاال می توانیم با خیال راحت به جنگ 
حاش��یه ها برویم. این روزها بیش��تر به این فکر 
می کنیم که ای کاش اندک��ی از تعهد و عرقی که 
کارلوس کی روش نسبت به ایران و ایرانی دارد در 
برخی چهره های ما هم وجود داش��ت. کی روش 
را اس��تخدام کردیم ت��ا تیم ملی م��ان را در جام 
جهانی رهبری کن��د، اما او باز هم نش��ان داد که 
از خیلی های دیگر که فقط ادعای ایرانی بودن را 

دارند، ایرانی تر است.
کی روش حاشیه س��ازی خبرنگار اسکای اسپورت را به 
یک فرصت تبدیل کرد، وقتی از او خواس��ت بیش��تر از 
اینکه به فکر ایران باشد به کشور خودش و وضعیت امروز 
انگلستان توجه کند. کی روش در پاسخ به او که پرسید 
س��رمربیگری تیم کش��وری که حقوق زنان را رعایت 
نمی کند برای شما چه منفعتی دارد، گفت: »شما چه 
مبلغی برای این س��ؤال دریافت می کنی و چقدر برای 
پاسخ به من می دهی، با رئیست صحبت کن، بعد بیا تا 

پاسخت را بدهم.« بعد از نشست هم رو به خبرنگار گفت: 
»به حرف هایم فکر کن، از کشور خودتان چه خبر؟«

کی روش در پاس��خ ب��ه س��ؤالی در م��ورد تحت 
فش��ار بودن بازیکنان در آستانه ش��روع بازی ها از 
آزادی بیان شاگردانش سخن گفت: »قبل از اینکه 
توپ به حرکت دربیاید مش��کالت مختلفی مطرح 
می ش��ود، اما وقتی توپ به حرکت درآمد مطمئناً 
تمام توجه ها به بازی ها معطوف می شود. نظر من 
االن همان نظراتی است که در جام جهانی ایتالیا، 
برزیل و روسیه حضور داشته ام و مهم ترین موضوع 
فوتبال است. همه مطمئناً نظرات مختلف دارند و 
هر کس��ی آزاد اس��ت که نظرات خودش را داشته 
باش��د، اما در حال حاض��ر تمرک��ز بازیکنانم روی 
بازی هاست و مطمئناً بازیکنان می خواهند با حضور 
در مرحله دوم جام جهانی تاریخ سازی کنند. نتیجه 
دست خداست، اما تمام تالش��مان را می کنیم که 

موجب خوشحالی و افتخار مردم ایران شویم.«
            

برخالف آنچه در رسانه های خارجی بیان می شود 
اعضای تیم  ایران از هر نظر برای ش��روع بازی ها 
آماده هس��تند. به گفته کی روش، شاگردانش از 
اینکه در قطر هستند، خوش��حالند و منتظرند تا 
سخت ترین دیدار خود در این  دوره از جام جهانی 
را مقابل انگلیس برگزار کنند: »بسیار خوشحالیم 
که در جام جهانی هستیم. همچنین خوشحالیم 
که نماینده مردم ایران هستیم و امیدواریم بتوانیم 
حضور خوبی در اینجا داشته باشیم. بازی مقابل 
انگلیس سخت ترین بازی ماست، آن هم فقط به 
یک دلیل س��اده که این دیدار اولی��ن بازی ما در 
جام جهانی اس��ت. بعد از اینکه بازی با انگلیس را 
انجام بدهیم، مطمئناً سخت ترین بازی ما مقابل 

ولز خواهد بود. تمامی تمرکزمان روی این است 
که بتوانیم بازی خوبی انج��ام دهیم. می خواهم 
از جمله »جان لنون« اس��تفاده کنم و بگویم که 
می خواهیم به رؤیاهایم��ان فرصت بدهیم. مثل 
انگلیس، ول��ز و امریکا، رؤیای ما صعود اس��ت تا 
بتوانیم در ششمین حضور و سومین حضور پیاپی 
در جام جهانی با آمادگی کام��ل در بین بهترین 
تیم های جهان از توقعات، انگیزه ها و رؤیاهایی که 
داریم، دفاع کنیم. م��ا می خواهیم به رؤیاهایمان 
فرصت بدهیم.« نکته جالب اینکه از نظر سرمربی 
پرتغالی س��ختی دیدار با انگلیس به خاطر انجام 
اولین بازی با این تیم است، نه به خاطر برتری فنی 

آنها نسبت به ایران. 
            

تاریخ س��ازی هم��ان ه��دف بزرگ��ی اس��ت که 
یوزپلنگ ها برای تحقق آن می جنگند. ش��رایط 
تیم ایران از نظر در اختیار داشتن بهترین بازیکنان 
بسیار مطلوب است و حتی رس��انه های خارجی 
نیز ب��ه آن اذعان دارن��د. ESPN در گزارش��ی، 
نسل طالیی کش��ورمان را مورد تمجید قرار داد: 
»تیم ایران در آسیا و جهان شناخته شده است و 
بازیکنان سرشناس زیادی در اروپا داشته و دارد. 
آنها برای ششمین بار به جام جهانی آمده اند، منتها 
تاکنون موفق به صعود از گروه خود نشده اند. یکی 
از بهترین تیم های آسیا در دوره گذشته مستحق 
صعود بود، اما در حضور پرتغال و اسپانیا نتوانست 
به این مهم دس��ت پیدا کند. حاال ایران با داشتن 
گلزنی مثل مه��دی طارم��ی و لژیونرهایی چون 
سردار آزمون، علیرضا جهانبخش، سامان قدوس، 
انصاری فرد و س��عید عزت الله��ی می تواند فصل 

جدیدی را رقم بزند.« 
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حامد قهرمانی

از گل محمدی تا برومند و بقیه 

 مماشات با حامیان اغتشاش را 
تمام کنید

باش��گاه پرس��پولیس با صدور یک بیانیه کاماًل مبهم و بدون اشاره به نام 
سرمربی خود که طی دو ماه اخیر با فعالیت گسترده در فضای مجازی به 
آتش اغتشاش و ناامنی در کشور دامن زده و می زند، نشان داد که چندان 

هم مخالف اقدامات خالف امنیت ملی سرمربی خود نیست.
بعد از انتشار اس��توری یحیی گل محمدی و توهین آشکار او به بازیکنان 
تیم ملی، باشگاه پرسپولیس بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه بدون اینکه 
اعمال و رفتار س��رمربی این تیم طی دو ماه گذشته محکوم یا نام او آورده 
شود، صرفاً به یک موضوع کلی اشاره شده است. صدور چنین بیانیه ای تنها 
یک چیز را ثابت می کند و آن اینکه باشگاه پرسپولیس خواسته با سرسری 
گرفتن موضوع آن را از س��ر خود باز کند، واال سابقه نشان می دهد که این 
باشگاه ها وقتی بخواهند بیانیه صادر کنند، چنان اطالعاتی از طرف مقابل 
رو می کنند که خودش هم نمی داند. مثاًل فکر کنید گل محمدی استقاللی 

بود، پرسپولیس چنان بیانیه ای صادر می کرد که بیا و ببین.
دیروز اعالم ش��د 20 درصد از قرارداد این مربی اغتشاش پسند کم شده، 
ولی در اقدامی جالب باشگاه پرسپولیس حتی این موضوع را هم تکذیب 
کرد. حاال این جریمه اعمال شده باشد یا نه در اصل ماجرا و انفعال باشگاه 
پرسپولیس در برخورد با گل محمدی تغییری حاصل نمی کند، چراکه این 
باشگاه پرسپولیس است که باید با برخورد به موقع جلوی آتش پراکنی های 

سرمربی خود را می گرفت تا کار به اینجا کشیده نمی شد.
به نظر می رسد که باید عالوه بر گل محمدی با برخی دیگر هم برخوردی 
قاطع صورت گیرد، مثل برخوردی که سازمان لیگ با بازیکن مس شهر بابک 
انجام داد تا حاال برود از رسانه  های سعودی لندنی بخواهد برایش تیم پیدا 
کنند یا پرویز برومند که بعد از یک دوره طوالنی منقل نشینی حاال شده لیدر 
اغتشاشگران و مثالً حامی مردم تا حین خسارت وارد کردن به اموال عمومی 
بازداشت شود. برخی  هم هستند که فضای اغتش��اش را فضایی مناسب 
برای خودنمایی یافته اند و بعضی هم که کاماًل فراموش شده بودند، حاال با 
استوری های خود مثاًل می خواهند بگویند که طرف مردم هستند. باید با 
چنین افرادی برخورد مناسب صورت گیرد که از این به بعد هوس نکنند 
برای خودنمایی آب به آسیاب دشمن بریزند و خود را ناجی و طرفدار مردم 
جا بزنند. چنین رفتارهایی از سوی جماعت ورزشی، به خصوص فوتبالی در 
حالی دیده می شود که در دنیای حرفه ای ورزش کوچک ترین موضع گیری 
علیه باشگاه یا مربی با ش��دیدترین واکنش ها روبه رو می شود چه برسد به 
اینکه بخواهد برخالف امنیت ملی یک کش��ور اظهارنظ��ر کند و امنیت و 
آرامش جامعه و مردم را به خطر بیندازد. پس مماشات با این خاطیان را باید 
پایان داد، باید اینها بفهمند که نمی توانند هرچه دلشان می خواهد بگویند 

و بعد هم راحت سر جایشان بنشینند.
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در روزهایی که تمام هوش و حواس اهالی و عالقه مندان 
به ورزش متوجه جام جهانی است، هستند قهرمانان 
و مدال آورانی که افتخ�ارات خود را تقدیم ش�هدای 
مدافع امنیت کشور می کنند. رضا حجازی، ملی پوش 
پرورش ان�دام ای�ران م�دال قهرمانی خ�ود را تقدیم 
خانواده شهید آرمان علی وردی می کند و فدراسیون 
هندبال از خانواده شهید عجمیان تجلیل و پیراهن تیم 
ملی را تقدیم آنها می کند. در این میان پیام پدر شهید 
علی وردی برای تیم ملی فوتبال بس�یار جالب توجه 
است؛ او با قدردانی از رضا حجازی، خطاب به بازیکنان 
تیم ملی گفت: »بدانید که یک ملت پشت شما ایستاده 
است و نواخته شدن سرود ملی، یعنی پیروزی که باید 
به آن توجه کنند و ان شاءاهلل سرود ملی را با جان و دل 

در جام جهانی بخوانند و موفق شوند.«

پیام پدر شهید به تیم ملی
قاب

پاسخ دندان شکن به خبرنگار اجیر شده

کوچ های شبهه برانگیز وزارت ورزش
ورزش ایران همواره آبستن اتفاقات عجیب است. عجایبی که هیچ توضیح 
قانع کننده ای نمی توان برای آن یافت و عمدتاً نیز در زمان هایی رخ می دهد 
که همه نگاه ها به سمت و سویی دیگر است. درست مثل این روزها که تب 
فوتبال تمام ورزش را احاطه کرده و کمتر کسی نگاهش به گوشه و کنار 
ورزش و دیگر اتفاقات می افتد. در چنین روزهایی که همه توجه ها به تیم 
ملی فوتبال ایران است و رقابت هایی که در قطر پیش رو دارد، دو معاون 
وزیر ورزش خود را مهیای حضور در کمیت��ه ملی پارالمپیک می کنند، 

کوچی که هیچ دلیل منطقی نمی توان برای آن یافت. 
10 ماه قبل ب��ود که پوالدگر ب��ا پای��ان کارش در فدراس��یون تکواندو، 
مسیرش را به سمت وزارت ورزش کج کرد و با حکم سجادی به معاونت 
توس��عه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش گمارده شد. انتخابی در 
جهت فراهم کردن شرایط برای ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیت های 
ورزش��کاران، مربیان و خصوصاً قهرمانان در عرصه های ملی، آس��یایی و 
جهانی و همچنین س��ازماندهی امور فدراسیون ها، هیئت های ورزشی و 
باشگاه های ورزشی. مسئولیتی سنگین که تنها جزئی از وظایف معاونت 
توس��عه ورزش قهرمانی وزارت بود. هرچند پوالدگر خوب می دانست که 
معاونت توس��عه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان یکی 
از پرمش��غله ترین و حس��اس ترین جایگاه های مدیریتی در ورزش ایران 
است که همواره با مسائل و چالش های بسیار زیادی روبه رو بوده است، از 
رسیدگی به امور فدراسیون های المپیکی گرفته تا تیم های ملی و باشگاهی 
چون س��رخابی های پایتخت. بی تردید پوالدگر با علم به این مهم بود که 
به بدنه وزارت ورزش اضافه ش��د، اما در کمتر از یک سال خود را مهیای 
حضور در انتخابات 22 آذر کمیته ملی پارالمپیک کرده اس��ت و در این 
راه مریم کاظمی پور، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش نیز با کپی 
از روی دست پوالدگر برای تصدی پست نایب رئیسی بانوان کمیته ملی 
پارالمپیک کاندید شده است. اقدامی که پیشتر داورزنی نیز انجام داده بود. 
او نیز درست در روزهایی که معاونت وزارت ورزش را برعهده داشت، خود 
را مهیای بازگشت به فدراسیون والیبال کرد و اتفاقاً تالش هایش نیز نتیجه 
داد. حاال چند ماه بعد، پوالدگر و کاظمی پور نیز همین س��ناریو را تکرار 
کردند تا این سؤال مطرح شود که چرا معاونین وزارت ورزش یکی پس از 
دیگری عطای حضور در این وزارتخانه را به لقایش می بخشند و صندلی 
دیگری برای خود ردیف می کنند؟ آیا پس��ت معاونت برای آنها به معنای 
سکوی پرتاب است یا مشکالت و دشواری های دیگری وجود دارد که شاهد 

این رفت و آمدهای عجیب و غریب در وزارت ورزش هستیم؟!  
بی شک افراد باید با توجه به توانایی هایی که دارند قبول مسئولیت کنند و رها 
کردن جایگاهی که به آنها سپرده می شود برای رسیدن به پستی دیگر اصاًل 
جالب توجه نیست، خصوصاً که هیچ یک از اهداف تبیین شده نیز محقق 
نشده باش��د! عالوه بر آن موفقیت در انتخابات 22 آذر برای تصدی پست 
ریاست کمیته ملی پارالمپیک نیازمند برنامه ریزی، رایزنی و البی گری های 
قابل توجهی اس��ت که زمان زیادی می خواهد و بعید است که معاون وزیر 
بتواند به طور همزمان ه��ر دو مورد )معاون��ت وزارت ورزش و رایزنی برای 

انتخابات کمیته ملی پارالمپیک( را باالنس و مدیریت کند. 
تصمیم پوالدگر ب��رای حض��ور در انتخاب��ات 22 آذر، بالتکلیفی 11 
فدراسیون ورزش��ی را یادآور می شود. فدراس��یون هایی که بالتکلیف 
انتخاب رئیس هستند، اما بعید اس��ت با دل مشغولی های جدیدی که 
معاون وزیر برای خود دس��ت و پا کرده، بتواند فرصتی برای رسیدگی 
به این مقوله داشته باشد. درست مانند مریم کاظمی که قرار بود ضمن 
توجه به قوانین و مقررات مربوطه و بهره گیری از نظرات صاحب نظران 
و دست اندرکاران در زمینه برنامه ریزی جهت عمومی کردن و نهادینه 
کردن ورزش در بین خانواده ها و بانوان کشور، حضور عزتمند بانوان در 
صحنه های بین المللی با رویکرد عفاف، حجاب و نمایش توانمندی های 
زنان ایرانی در فرهنگ غنی و پویای اس��المی و توجه به سیاست های 
دولت مردمی و انقالبی س��یزدهم در راس��تای افزایش سهم بانوان در 
ورزش کشور تالش کند. انتظاری که س��جادی از انتخاب او به عنوان 
معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان داشت، اما او نیز قبل از 
برآورده کردن انتظارات در پست معاونت وزارت ورزش، چشم به تصدی 

پست معاونت ورزش بانوان در کمیته ملی پارالمپیک دوخته است.

برنامه های رادیو برای جام جهانی

مهدی آذرمکان، مدیر ش��بکه رادیویی ورزش در آس��تانه ش��روع 
جام جهانی گفت: »صبح و ورزش به عن��وان طلیعه برنامه های این 
ش��بکه  به مدت 20دقیقه روزانه به موضوع جام جهانی می پردازد. 
برنامه »هواداری« در روز پنج شنبه و »گلخونه« با بخش خبری »از 
جام جهانی چه خبر« به استقبال این رویداد بزرگ می رود.  برنامه  »به 
اضافه ورزش« در این مدت به موضوعات پیرامونی این رویداد جهانی 
می پردازد. طراحی لباس تیم ملی، اقدامات فرهنگی در زمان برگزاری 
مسابقات، چگونگی حضور هواداران در قطر و ترویج فرهنگ صحیح 
هواداری با تأکید بر انسجام و وحدت ملی از جمله رویکردهای این 
برنامه به شمار می رود. »خط اول« هم با بخش های خبری و حواشی 
مختلف جام جهانی همراه است. برنامه تخصصی »از فوتبال چه خبر« 
هم در ایام برگزاری مسابقات در جدول پخش و در فواصل مسابقات به 
انعکاس اخبار و تحلیل اختصاصی خواهد پرداخت. در »عصرانه« به 
صورت روزانه با یک بخش طنز، برنامه »همیشه با ورزش« با تحلیل، 
نقد و بررس��ی موضوعات مرتبط با این مسابقات و »باشگاه خبر« با 

جمع بندی بازی ها همراه شنوندگان خواهد بود.«

کی روش 
باتجربه حواشی 

در قطر را مدیریت  غیرفوتبالی 
می کند

سنگالی ها برای رساندن ستاره خود به جام 
جهانی فوتبال ب��ه روش های مختلفی 
روی آورده اند. ش��ماری از مردم این 
کشور مسلمان، ختم قرآن گرفته اند. 
در حالی که برخی مسئوالن فوتبال 

س��نگال برای رس��اندن مانه به جام 
جهانی متوسل به جادو و جمبل شده اند، 

اما مردم مسلمان س��نگال برای بهبود ستاره 
فوتبالشان تاکنون 45 بار ختم قرآن گرفته اند.

    
سون هیونگ مین، کاپیتان تیم ملی کره جنوبی 

با عینک مشکی روی صورت آسیب دیده 
خود، در ساعات اولیه روز چهارشنبه 
در فرودگاه بین المللی حمد فرود آمد 
و آخرین عضو تیم ملی کشورش در 
جام جهانی بود که وارد دوحه ش��د. 

سون دو هفته پیش دچار مصدومیت 
شد، اما حاال شکستگی های متعدد اطراف 

چشم چپ او در حال بهبودی است.
    

کریستوفر انکونکو، مهاجم فرانسوی الیپزیش 
به دلی��ل مصدومی��ت در تمرینات تیم 

ملی این کشور جام جهانی 2022 را 
از دست داد. این بازیکن روز سه شنبه 
در جریان یک درگیری بر سر توپ در 
جلسه تمرینی تیم ملی فرانسه دچار 

پیچ خوردگی شدید از ناحیه مچ پا شد 
و بالفاصله به کادر فنی و پزشکی اطالع داد 

که درد زیادی دارد. 
    

ماریو گوتزه، ستاره 30 ساله تیم ملی آلمان 
از بازیکنان مهم این تیم در جام جهانی 

پیش رو خواهد بود. البت��ه گوتزه در 
اولین بازی ژرمن ه��ا مقابل ژاپن در 
این تورنمنت در ترکی��ب ثابت قرار 
ندارد، اما اگ��ر اتفاق خاصی رخ ندهد 

احتماالً اولین تعویض هانس��ی فلیک 
برای این دیدار لقب گیرد.

    
س��امان قدوس، هافبک تیم ملی و باش��گاه 

برنتفورد انگلی��س می گوید ایران برای 
تاریخ س��ازی به جام جهانی می آید. 
وقتی با هم هس��تیم و وقتی محکم 
هستیم، شکس��تن ما بسیار سخت 
اس��ت. امی��دوارم بتوانی��م خ��وب 

عم��ل کنی��م. چی��زی که ب��رای من 
خوش��حال کننده و غافلگیر کننده خواهد 

بود صعود به مرحله بعد است.
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