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شيوا نوروزي

داوران استقالل رأي ندارند!
ليگ برتر واليبال مردان در حالي از هفته دهم عبور كرد كه مشكالت 

اشرف رامین
داوري انتقادهاي زيادي را به همراه داش��ته است. مدت هاست اين       چهره

مس��ابقات تحت  تأثير تصميمات داوران برگزار مي شود تا جايي  كه 
اغلب تيم ها به اين مسئله معترض هستند. سرمربي تيم هراز آمل يكي 

از كساني است كه بعد از پايان هفته دهم به سوت هاي اشتباه 
انتقاد كرده است. بهروز عطايي با اينكه معموالً از اظهارنظر 
در مورد داوران پرهيز مي كند، اين بار به شدت از اين مسئله 
انتقاد كرده است: »هميشه تالش كرده ام در مورد داوري 
اظهار نظر نكنم ولي داوري كم كم جريان بازي را تحت تأثير 

خودش قرار مي دهد و تيم ها را اذيت مي كند. به عنوان 
مربي تيم برنده داوري ها را آزاردهنده ديدم و هر 

دو تيم برنده و بازنده نسبت به داوري معترض 
هس��تند. داوران اص��ول داوري را رعاي��ت 
نمي كنن��د و با بازيك��ن و مربي صحبت و 
حرف هايي را كه منطقي نيس��ت، مطرح 
مي كنند. بسياري از داوران تحت تأثير 
داوران خ��ط و ناظ��ر بازي هس��تند و 
استقالل  رأي ندارند. آنها مسابقه اي را 
كه ب��ه راحتي مي توان كنت��رل كرد به 
چالش مي كشند. كميته داوران بايد در 
اين زمينه كاري انجام دهد، ولي به نظرم 
آنها منفعل هستند. روي چيدمان داوران 

بايد دقت شود.«

درس�ت ي�ك روز قب�ل از افتتاحي�ه ج�ام 
جهاني جيوواني اينفانتينو، رئيس FIFA با 
پاسخ هايي دندان شكن آب پاكي را روي دست 
آن عده كه به قصد حاشيه سازي راهي قطر 
شده بودند، ريخت و خواست تمام تمركزشان 
تنها روي فوتبال باش�د و ب�س؛ فوتبالي به 
دور از سياس�ت و هرگون�ه حاش�يه جانبي.

برخي گويي قص��د گير انداخت��ن اينفانتينو را 
داش��تند، اما رئيس فيفا صراحتاً ادعاي حقوق 
بشري را كه انگليس��ي ها و اروپايي ها عليه قطر 
مطرح ك��رده بودند، با جمالتي ج��واب داد كه 
ش��ايد خيلي ها باورشان نمي ش��د. حرف هاي 
اينفانتينو گويي ي��ك داغ نهفته بود كه بايد در 
قطر و در آس��تانه جام جهاني س��ر باز مي كرد. 
خباثت انگليس داد رئيس فيفا را هم درآورد تا 
جايي كه گفت: »اروپا فقط فرهنگ خودش را 

مي پسندد.«
سؤال ها مي توانست پيرامون بازي ها، اتفاقات 
احتمالي، پيش بيني نتاي��ج و ميزباني قطر در 
جام جهاني باشد يا حتي ش��نيدن نظر رئيس 
FIFA در خصوص چگونگي ميزباني قطري ها 
اما دغدغه ع��ده اي جز پرداختن به حواش��ي 
نبود، ح��ال آنكه رئي��س فدراس��يون جهاني 
صحبت هايش را به گونه اي آغاز كرد كه نشان 
مي داد تمام هدفش دوري از هرگونه حاشيه اي 
اس��ت: »امروز احس��اس مي كنم ي��ك قطري 
هستم. يك عرب هس��تم و يك آفريقايي، يك 
از كار افتاده يا يك كارگ��ر مهاجر. من مجبور 

نيستم از قطري ها دفاع كنم، چون آنها خودشان 
قادر به اين كار هستند و مي توانند از خودشان 
دفاع كنند. من اينجا هستم از فوتبال و عدالت 

دفاع كنم.«
       

پرواضح بود ك��ه خبرنگاران ش��رايط كارگران 
مهاجر براي آماده س��ازي قط��ر جهت ميزباني 
جام جهان��ي را ناديده نمي گيرند؛ مس��ئله اي 
كه اينفانتينو را غافلگير نك��رد، به طوري كه او 
صراحتاً گفت اگر اروپا واقعاً به سرنوش��ت اين 
جوانان اهميت مي داد، براي آنها ش��رايط ورود 
ايجاد مي كرد. كانال هاي قانوني ايجاد كنند كه 
حداقل تعدادي از اين كارگران بتوانند به آنجا 
بيايند، البته در قطر نيز ضعف هايي وجود دارد و 
بايد به آنها پرداخته شود. سه سال پيش كه اينجا 
آمدم، از همان اولين مالقاتم به صورت مستقيم 
به موضوع كارگران مهاجر پرداختم، اما واقعيت 
اين است كه ما بايد به آفريقايي ها اميد بدهيم 
تا نيازي نداشته باشند براي رسيدن به زندگي 
بهتر جان شان را در دريا از دست بدهند. ما بايد 

به آنها فرصت مشاركت بدهيم.«
درست از روزهاي نخست كسب ميزباني توسط 
قطر و بعد از اس��تارت اين كش��ور در راستاي 
آماده سازي براي برگزاري اين تورنمنت بزرگ 
بود كه شرايط كارگران حاضر در اين كشور به 
يك سوژه بين المللي تبديل شد؛ مسئله اي كه 
اينفانتينو در خالل صحبت هايش صراحتاً گفت 
نسبت به آن بي تفاوت نيس��ت. با وجود اين او 

صراحتاً گفت كه حتي اگر اوضاع كارگران حاضر 
در قطر بد باشد، اين مس��ئله تنها مختص اين 
كشور نيس��ت و حتي در قلب اروپا نيز مي توان 
شاهد اين دس��ت بي عدالتي ها بود: »وقتي اين 
انتقادات را از سوي اروپايي ها مي بينم، تعجب 
می كنم. من از خودم مث��ال مي زنم. وقتي بچه 
بودم با خانواده ام به سوئيس مهاجرت كردم. آنجا 
خيلي خوب فش��ار و ظلمي را كه به خانواده ام 
به عنوان مهاجر وارد مي ش��د، حس كردم. اين 
اتفاقات تلخ براي خانواده ام در قطر نبود بلكه در 
سوئيس در قلب اروپا رخ داد. من اروپايي هستم 
و فكر مي كنم به خاط��ر كاري كه ما اروپايي ها 
در 3هزار سال گذش��ته در سراسر جهان انجام 
داده ايم، بايد براي 3هزار سال آينده عذرخواهي 
كنيم، پس بهتر است بيش از اين به بهانه حقوق 

بشر به اينگونه موارد دامن نزنيم.«
       

اما شايد دندان شكن ترين پاس��خ اينفانتينو به 
سؤاالت حاش��يه اي در خصوص مسائل مطرح 
ش��ده در مورد مصاف ايران با انگلي��س بود. او 
به س��بك و س��ياق كي روش كه همواره جواب 
دندان ش��كني به طرف مقابل خ��ود مي دهد، 
در قبال ش��يطنت خبرن��گار انگليس��ي كه از 
اوضاع ايران س��ؤال كرد و گفت چط��ور اجازه 
مي دهيد كش��وري مثل ايران كه ناقض حقوق 
زنان اس��ت، مقابل تيم ملي مثل انگليس بازي 
كند، در پاس��خي زيركانه گفت كه ش��ما بايد 
درباره وضعي��ت مهاجران در انگليس س��ؤال 

كنيد، وضعيت آنها چگونه اس��ت: » اين تقابل 
دو ايدئولوژي نيست و دولت هاي دو كشور قرار 
نيست مقابل هم بازي كنند. قرار است، دو تيم 
فوتبال باهم بازي كنند. شما انتقاد مي كنيد و 
تفرقه مي اندازيد. شما يك جنگ جهاني ديگر 
مي خواهيد؟ شايد شما بخواهيد اما من دنبال آن 
نيستم. آيا همه ايراني ها از نظر شما بد هستند؟ 
و هر انگليسي خوب؟! اگر جام جهاني در ايران 
بود، از آنها حمايت مي كردم، حتي اگر بتوانيم در 
ايران تورنمنتي برگزار كنيم، بايد اين كار را انجام 
دهيم. در ايران بانوان به ورزش��گاه ها می روند و 
ليگ بانوان برگزار می شود. آيا فكر مي كنيد تمام 
80ميليون نفري كه در ايران زندگي مي كنند، 
همه بد هس��تند؟ من اين طور فكر نمي كنم. ما 
بايد بجنگيم و بجنگيم و بجنگيم تا مردم را گرد 

هم بياوريم.«
ممنوعيت عدم نوشيدن مش��روبات الكلي در 
ورزشگاه هاي جام جهاني از ديگر سؤاالتي بود 
كه به زع��م رئيس فدراس��يون جهاني فوتبال 
حتي ارزش مطرح كردن هم نداشت: »مسائلي 
به مراتب مهم تر از اين حرف ها وجود دارد. فكر 
مي كنم اگر سه ساعت نوشيدني الكلي ننوشيد، 
بتوانيد زنده بمانيد! كش��ورهاي زيادي مانند 
فرانس��ه هم اين كار را در ورزشگاه ها كرده اند. 
اينجا يك كش��ور اس��المي اس��ت و نوشيدن 
مش��روبات الكلي مش��كل دارد. فك��ر مي كنم 
سخت نيست اگر چند ساعت به ميزبان خود و 

قوانيش احترام بگذاريم.«
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فريدون حسن 

مادر طارمی: دوست دارم مهدی  به امریکا و 
انگلیس گل بزند و تقدیم شهدای شاهچراغ کند

 طارمی: ما فوتباليست ها هم وظيفه ای داريم 
كه گل زدن است

در ادامه اظهارنظرهاي بازيكنان تيم ملي در برابر سؤال هاي حاشيه ساز 
خبرنگاران رسانه هاي خارجي، ديروز مهدي طارمي هم مثل عليرضا 

جهانبخش، بيرانوند و انصاريفرد پاسخ محكمي به رسانه ها داد. 
گلزن اول تيم ملي ايران ابتدا به تمام خانواده هاي ايراني كه طي حوادث اخير 
داغ ديدند، تس��ليت گفت و ادامه داد: »ما اينجا حضور داريم كه بتوانيم دل 
مردم را شاد كنيم و اين براي ما باالترين اتفاق است. اگر بتوانيم اين خواسته 
را رقم بزنيم، خيلي خوب است. اين را بايد بگويم كه ما مثل ساير اقشار جامعه 
يكسري وظايف داريم و بايد كارمان را انجام دهيم و تمام تالش مان را مي كنيم 
به دستاوردي كه مدنظر داريم، برس��يم و اكنون تمام تمركزمان را روي اين 
موضوع گذاشته ايم.« طارمي در پاسخ به اين سؤال كه آيا در جام جهاني گلزني 
خواهي كرد يا خير گفت: »من در پست فوروارد بازي مي كنم و شغلم اين است 
كه گل بزنم. تا جايي كه بتوانم براي تيم بازي مي كنم و تمام توانم را مي گذارم 
اما نمي دانم چه اتفاقي مي افتد، ولي قطعاً تمام تالشم را خواهم كرد تا براي 

تيم ملي مؤثر باشم.«
مهاجم تيم ملي ايران در پاس��خ به اين س��ؤال كه هري كين، بازيكن بهتري 
اس��ت يا مهدي طارمي گفت: »نمي توانم بگويم كدام بازيكن بهتر است. بايد 
ببينيد چه بازيكني در چه تيمي قرار دارد و شرايط تيم چيست اما تيم ما يك 
تيم متحد است و وقتي شما بازيكن بزرگ داشته باشي، اما تيم نداشته باشي، 

نمي تواني نتيجه بگيري.«
طارمي در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا احس��اس راحتي داري وقتي مداوم در 
پرتغال درباره پنالتي هاي تو صحبت مي ش��ود، گفت: »از زماني كه وي اي آر 
آمده است چند تا از پنالتي ها را داوران روي من گرفته و چند تا را نگرفته اند. 
شايد از ۲0 صحنه ۱۹ صحنه پنالتي بوده و قطعاً يكسري اتفاقات افتاده است 
كه داوران پنالتي گرفته اند. از موقعي كه وي اي آر امده همه چيز مشخص است 

و اين پنالتي ها تصميم من نبوده و تصميم داوران بوده است.«
  گل های مهدی تقديم شهدای شاهچراغ

فوتبال ايران حال و هواي خاص خودش را دارد. همه مي دانيم دعاي يك 
ملت پشت تيم ملي است و در اين ميان دعاي مادراني كه فرزندان شان 

افتخار پوشيدن پيراهن تيم ملي را دارند، بيشتر از همه. 
مادر طارمي گلزن اول ايران مي گويد: »اميدوارم مهدي به انگليس و امريكا 
گل بزند و دوست دارم اين گل هايش را به شهداي شاهچراغ هديه كند. قبل 
از بعضي بازي ها باهم صحبت مي كني��م و مهدي از من مي خواهد برايش 
دعا كنم.« مادر گلزن اول ايران نگراني هاي خاص خودش را هم دارد، وقتي 
كه مي گويد: »فوتبال مهدي را به خاطر استرسي كه به من دست مي دهد، 
نگاه نمي كنم؛ هم به خاطر صدماتي كه ممكن اس��ت به او وارد شود و هم 

براي گل زدن يا نزدن.«
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تي�م زي�ر 14س�ال فوتب�ال اي�ران نايب قهرمان 
تورنمنت كافا شد. تيم نونهاالن خيلي دير تشكيل 
شد و اصغر مازيار و دس�تيارانش زمان كمي براي 
آماده س�ازي بازيكن�ان در اختي�ار داش�تند. در 
هر صورت اي�ن تيم ب�ه تورنمنتي اعزام ش�د كه 
تاجيكستان، ازبكستان، افغانستان و تركمنستان 
در آن شركت مي كردند. شاگردان مازيار در حالي 
 كه تنها چند جلس�ه تمريني را پشت سرگذاشته 
بودن�د در اولين گام مقابل افغانس�تان شكس�ت 
خوردند اما در نهايت پس از تاجيكس�تان ميزبان 
روي س�كوي دومي ايس�تاد. اين تيم بدون شك 
با تمرينات بيشتر و اردوهاي متوالي مي توانست 
نتايج بهتري كسب كند اما متأسفانه بي تجربگي 
يكي از مش�كالت اصلي تيم اصغ�ر مازيار در اين 
رقابت ها بود. بي توجهي به تيم ه�اي پايه يكي از 
چالش هاي مهم فوتبال ايران اس�ت و قدم جدي 

براي حل اين چالش برداشته نمي شود.

نایب قهرماني نونهاالن در کافا
قاب

 خباثت انگلیس 
 جیغ اینفانتینو را هم 

درآورد
عیار پایین داوري والیبال

حواش��ي داوري تنها مختص فوتبال نمي ش��ود و در ديگر ورزش هاي 
تيمي نيز چالش هاي زيادي وجود دارد. ش��ايد اگ��ر هياهوي واليبال 
نيز همانند فوتبال بود، امروز شاكيان از داوري اين رشته جور ديگري 

انتقاد مي كردند. 
واليبال ايران در يك دهه گذشته پيشرفتي چشمگير را تجربه كرده 
و به يكي از بهترين تيم هاي جهان بدل شده است. اين پيشرفت روي 
بيشتر اركان واليبال مان تأثير گذاشته اما متأسفانه داوري اين رشته 
سود كمي از جهاني شدن واليبال برده است. ليگ برتر واليبال طبق 
برنامه برگزار مي شود و نقطه اشتراك بازي هاي اين فصل اعتراضات 
دائمي به قضاوت داوران بوده است. در هر مس��ابقه معموالً چند بار 
به تصميمات داوري اعتراض مي ش��ود و بعضاً همين اعتراض ها به 
جنجال ختم شده است. مربيان و بازيكنان تيم هاي مختلف روي اين 
مسئله اتفاق نظر دارند و بعضاً مواردي پيش آمده كه حتي تيم برنده 

نيز نتوانسته است اشتباهات داوري را منكر شود. 
كار به جايي رسيده است كه رفته رفته كنترل اعتراضات سخت خواهد 
ش��د و بازي ها را بيش��تر از قبل تحت تأثير قرار خواهد داد. مشكالت 
داوري واليبال نيز چيزي ش��بيه مش��كالت داوري فوتبال است. اين 
رش��ته المپيكي خود را به جمع برترين هاي جهان رسانده، در عرصه 
مربيگ��ري نيز پيش��رفت هاي خوبي داش��ته و حتي س��كان  هدايت 
تيم بزرگساالن نيز به كادرفني ايراني س��پرده شده است. بااينكه در 
جبهه توليد مربي و ارتقای آنها در س��طح بين الملل، حوزه داوري از 
پيش��رفت جا مانده و نتوانسته است همس��و با واليبال ملي پيشروي 
كند. اگرچه تك ستاره هاي داوري اين رشته در رقابت هاي بين المللي 
شناخته شده هستند اما قضاوت هاي پرابهام و مسئله برانگيز در ليگ 
زنگ خطري است براي واليبال ايران. قطعاً افزايش سوت هاي اشتباه 
نتايج بازي ها را تحت الشعاع قرار مي دهد و تعداد معترضان و منتقدان 

را بيشتر مي كند. 
با توجه به وضعيت واليبال كشورمان انتظار مي رود فدراسيون پيش از 
آنكه دير شود و بحراني غيرقابل مهار به وجود بيايد، بايد از طريق كميته 
داوران برنامه ريزي ويژه اي جهت ارتقای سطح داوري اين رشته انجام 
دهد. در اين ميان تيم هاي متضرر عالوه  بر پايين بودن سطح قضاوت ها، 
به نحوه چينش داوران براي بازي هاي مختلف نيز اعتراض دارند. بدون 
ش��ك اين موضوع متوجه كميته داوران فدراسيون اس��ت و آنها بايد 
پاسخگوي انتقادهاي مطرح شده باشند. برگزاري كالس هاي داوري، 
اعزام داوران به دوره هاي آموزشي خارجي و انتخاب هاي سختگيرانه 
داوران براي هر مس��ابقه، از جمله راهكارها براي كاهش شكايت ها در 
ليگ برتر هستند، ضمن اينكه تيم ها اين انتظار را دارند كميته داوران 
با بررسي دقيق شكايات و عملكرد هر داور، نسبت به برخورد جدي و 
بدون اغماض با خاطيان احتمالي اقدام كند؛ اتفاقي كه گويا در واليبال 

ايران چندان مرسوم نيست. 
به هيچ وجه نبايد اجازه داد بحران داوري در ليگ برتر بيش��تر از اين 
ش��ود. فوتبال مي تواند درس عبرت خوبي براي س��اير رشته ها باشد. 
تصميمات عجيب و سوءمديريت ها داوري فوتبال را به قهقرا كشانده 
و ديگر خبري از حضور داوران ايراني در ليست اليت قاره آسيا نيست. 
فدراس��يون واليبال بايد قبل از آنكه فرصت ها از دس��ت برود، در اين 
حوزه نيز ورود كند و ارتقای داوري را در دستور كار قرار دهد؛ رشته اي 
كه ديگر همه از آن انتظار كسب رتبه هاي برتر جهان را دارند و باخت 
به تيم هاي درجه ي��ك دنيا ناكامي محس��وب مي ش��ود، نبايد االن 
اندرخم قضاوت ها در ليگ داخلي اش باش��د. آموزش و تربيت داوران 
كار سختي نيس��ت كه داورزني و همكارانش از پس آن برنيايند. فقط 
بحث سرمايه گذاري و اولويت ها مطرح اس��ت و اميدواريم داوري نيز 

جزو اولويت هاي فدراسيون قرار بگيرد.

انتخاب سرپرست براي فدراسیون تازه تأسیس!

حميد سجادي، وزير ورزش و جوانان طي حكمي رضا شجيع را 
به عنوان سرپرست فدراسيون تازه تأسيس ورزش هاي دريايي و 
ساحلي منصوب كرد. اين دومين فدراسيون تازه تأسيس در دوره 
حضور سجادي اس��ت. پيش از اين انجمن آمادگي جسماني كه 
زيرمجموعه فدراسيون ورزش هاي همگاني بود به يك فدراسيون 

جديد تبديل شد.

2 نماینده بسکتبال ایران در غرب آسیا

پس از سه سال وقفه قرار است فصل جديد رقابت هاي بسكتبال 
باشگاه هاي غرب آسيا با حضور هشت تيم از كشورهاي ايران، لبنان، 
سوريه )دو تيم(، عراق و فلسطين )يك تيم( برگزار شود. شهرداري 
گرگان و ذوب آهن اصفهان به عنوان قهرمان و نايب قهرمان فصل 
گذشته ليگ برتر، نمايندگان ايران در اين فصل از مسابقات هستند 
كه به صورت رفت و برگش��ت پيگيري خواهد شد. به اين ترتيب 
30آذرماه شهرداري با الرياضي لبنان بازي خواهد كرد و اول دي ماه 

نيز ذوب آهن به مصاف بيروت لبنان خواهد رفت. 

رئيس 
عذرخواهی کند! باید از دنيا  تا 3هزار سال دیگر  فيفا: اروپا 

»پترو پااليش« قهرمان تازه كشتي
تيم پترو پااليش بليش تاكستان با تحميل 
شكس��ت در فينال به تيم بانك شهر به  عنوان 
قهرماني لي��گ برتر كش��تي آزاد رس��يد. فينال 
بيس��ت ودومين دوره ليگ برتر كش��تي آزاد شامگاه 
جمعه در سالن هفت تير بين تيم بانك شهر كه سال گذشته 
به اسم صنايع قهرمان ليگ برتر ش��ده بود و تيم پترو پااليش 
تاكستان برگزار ش��د كه در نهايت در يك رقابت جذاب، نزديك 
و البته پرحاشيه اين تاكستاني ها بودند كه قهرمان فصل قبل را 
شكس��ت دادند و بر بام رقابت هاي ليگ برتر كش��تي آزاد ايران 
ايستادند. بانك شهر كه روي برد رحمان عموزاد در مرحله پاياني 
حساب ويژه اي باز كرده بود، در غياب عموزاد از رمضانپور استفاده 
كرد كه او هم مقابل قياسي تن به شكست داد و اين شكست در 

نهايت در تعيين قهرمان تأثير زيادي داشت. 
تيم پترو پااليش بليش نيز كه اولين حضورش در ليگ برتر كشتي 

را تجربه مي كرد عليرضا سرلك، يونس امامي و اميرحسين زارع 
را به عنوان ملي پوش در اختيار داش��ت و رس��ول ماگمادوف و 

سيداكوف را براي مرحله پاياني به خدمت گرفته بود. 
اين مس��ابقه با نتيجه 5 - 5 و به س��ود تيم پترو پااليش بليش 
تاكستان به پايان رسيد تا اين تيم قهرمان ليگ برتر۱40۱ كشتي 
آزاد شود. در پايان اين مسابقات تيم هوتن قائمشهر در رده سوم 
ايستاد. فينال ليگ برتر كشتي آزاد دو ميهمان ويژه هم داشت و 
در حضور حميد سجادي و عليرضا زاكاني، وزير ورزش و شهردار 

تهران برگزار شد. 
با توجه به اينكه فدراسيون كشتي قصد داشت همزمان با برگزاري 
مرحله پاياني ليگ برتر، مراس��م افتتاحيه سالن هفت تير را نيز 
برگزار كند، حميد سجادي، وزير ورزش به همراه عليرضا زاكاني، 
شهردار تهران براي تماش��اي فينال ليگ آزاد در سالن هفت تير 
حاضر شدند. همچنين پژمان درس��تكار، سرمربي تيم ملي هم 
با توجه به مصاف مدعيان اوزان ده گانه تيم ملي در قالب مرحله 

پاياني ليگ برتر، اين مسابقات را از نزديك تماشا كرد.

فينال جنجالي 

گ كشتي به كام 
لي

تاكستاني ها شد

حامد  قهرماني
      كشتي

وينيس��يوس هافبك رئ��ال مادريد و تيم 
ملي برزيل معتقد اس��ت در هفته هاي 
اخير بازيكنان حريف عامدانه روي او 
خطا مي كردند تا مصدوم شود و جام 
جهاني را از دست بدهد. رفتارهايي 

ناجوانمردانه در زمين عليه من صورت 
گرفت و در بازي هاي اخير به شدت ترس 

از مصدوميت داشتم و ممكن بود جام جهاني 
را از دست بدهم. 

    
لوئي��ز انريكه، س��رمربي تي��م ملي اس��پانيا 

مي گويد دوس��ت دارد آرژانتين قهرمان 
جام جهاني۲0۲۲ باش��د. س��رمربي 
اسپانيا مي گويد: »اگر اسپانيا قهرمان 
جام جهاني نش��ود، بايد اجازه دهيم 
آرژانتين اي��ن عن��وان را از آن خود 

كند. بسيار غيرمنصفانه است كه مسي 
بدون فت��ح جام جهان��ي از دنياي فوتبال 

خداحافظي كند.«
    

مارتين برايثويت، مهاجم سابق بلوگرانا و فعلي 
اسپانيول اعالم كرد كه دانمارك در جام 

جهاني قطر به دنبال قهرماني است. او 
مي گويد: »هدف ما؟ قهرماني در جام 
جهاني. هيچ ه��دف ممكن ديگري 
براي ما وجود ن��دارد. ما مي دانيم كه 

تيم مورد عالقه خيلي ها براي قهرماني 
نيستيم اما مهم نيست. ما بسيار متواضع و 

فروتن هستيم.« 
    

دو تيم آرژانتين و اروگوئ��ه ۹00كيلوگرم 
گوش��ت با خودش��ان به قطر بردند. با 

توجه به اينكه مص��رف كباب بخش 
مهم��ي از فرهن��گ بس��ياري از 
كش��ورهاي امريكاي جنوبي است، 

اقداماتي از سوي اروگوئه و آرژانتين 
در نظر گرفته شده كه بازيكنان و ساير 

اعضاي اين تيم تا جايي كه ممكن است در 
اين زمينه در خاورميانه احساس راحتي كنند. 

    
س��تاره خط حمله تيم ملي امريكا معتقد 

اس��ت برخالف دو تيم ديگ��ر گروه، از 
بازيكنان ايران شناخت زيادي وجود 
ندارد. پوليشيچ مي گويد: »با خيلي از 
بازيكنان انگليس و ولز آشنا هستيم، 
چون تعداد زيادي از بازيكنان امريكا 

در ليگ ه��اي اروپاي��ي و انگليس بازي 
مي كنن��د. برخالف اي��ران كه م��ا خيلي از 

بازيكنان آن را خوب نمي شناسيم.« 

دنیا  حیدري
   گزارش

با حمایت هم سهمیه مي گیریم هم مدال
محمد فتوحي، ملي پوش شمشيربازي با توجه به كسب مدال نقره        خبر
تيمي س��ابر در جام جهاني الجزاير معتقد اس��ت در صورت حمايت 
مسئوالن به زودي شاهد اوج گيري دوباره اين رشته خواهيم بود: »فكر مي كنم سابر دارد به روز هاي 
اوج برمي گردد. اينكه در اولين مسابقه فصل توانستيم مدال بگيريم، نشان مي دهد قرار است اتفاقات 
خوبي بيفتد. همه بازيكنان خيلي آماده هستند و تمام فكر اعضاي تيم اين است كه در جام هاي جهاني 
مختلف امتياز تيم را باال ببريم. از وزارت ورزش و كميته ملي المپيك مي خواهيم نگاه ويژه اي به تيم 
سابر داشته باشند، چون مي توانيم در المپيك سهميه بگيريم و شانس مدال باشيم، اين ديگر تصميم 
مسئوالن است كه به چه مسابقه اي اعزام شويم. همه تيم هاي دنيا به راحتي به مسابقات مي روند و 
اعزام به جام جهاني و جايزه بزرگ حداقل اتفاق براي تيم هاي ورزش��ي اس��ت. به عنوان ورزش��كار 

تمريناتم را انجام مي دهم تا بهترين عملكردم را داشته باشم.«


