
المپيکي ها در وضعيت اضطرار هستند
محمد بنا، سرمربي تيم ملي کشتي فرنگي 
به واس��طه قهر و آش��تي هايش هميشه 
کارهاي غيرمنتظ��ره اي انجام مي دهد. 
يک بار در بحبوحه مسابقات که بايد در 
کنار تيم ملي باش��د از تيم قهر مي کند 
و يک بار ديگر در ش��رايطي که احساس 
نمي ش��ود بيايد، دوباره مي آيد و هدايت کشتي گيران را برعهده 
مي گيرد. کمتر از دو ماه ديگر المپيک ريو آغاز مي شود و بنا دوباره 
طي اظهارنظري ساز رفتن کوک کرد. ابراهيم جوادي، پيشکسوت 
کشتي در اين باره مي گويد: »حضور در المپيک امکاناتي فراتر از 
اين مي خواهد و شرايط ورزش هاي المپيکي در وضعيت اضطرار 
است. به نظر مي رسد فدراسيون بايد بخشي از مشکالت را برطرف 

کند و بنا با توجه به شرايط، امکانات را بپذيرد.«

اينجا نه تدبيري هست و نه اميدي!
»بايد حتماً به المپيک توجه شود و اگر کمبودي در اين زمينه احساس 
مي شود نسبت به آن اقدام کنيم.« اين جمله اي از حرف هاي عريض و 
طويل اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور است که در ديدار با 

اعضاي کادر فني و بازيکنان تيم ملي فوتسال کشورمان بيان شد.
خيلي خوب است که مسئوالن بلندپايه کشور اينقدر نسبت به المپيک، 
المپيکي ه��ا و نتيجه اي که قرار اس��ت در ريو ب��راي ورزش ايران رقم 
بخورد، حساس هس��تند، اما در اين بين مخاطب مي ماند که اين همه 
وعده و وعيد را باور کند يا فريادهاي اعتراض از کمبودها، حاشيه ها و 

عقب ماندگي هاي المپيکي ها را.
مع��اون اول رئيس جمهور ديروز از حساس��يت هاي دولت نس��بت به 
انتظارات مردم از ورزشکاران و المپيکي ها گفت، اما جهانگيري حتماً 
نمي داند که تيراندازان المپيکي ايران در شرايطي که رقبايشان روزانه 
300 تير در تمرينات شليک مي کنند از فرط بي فشنگي خشک تمرين 
مي کنند. حتماً نمي داند که اردوي هانوفر آنه��ا فقط به دليل کمبود 
پول لغو شد تا يکي از مهم ترين مراحل آماده سازي تيم براي المپيک 
به راحتي از دس��ت برود. دولت تدبير و اميد به رغم آنچه مسئوالن آن 
مي گويند تدبيري براي المپيک ندارد و حتم��اً هم نمي داند المپيک 
چگونه جايي است و چگونه بايد آماده حضور در آن شد. حتماً نمي داند 
که اگر مي دانست محمد بنا، سرمربي تيم ملي کشتي فرنگي در فاصله 
کمتر از سه ماه تا آغاز رقابت هاي المپيک حرف از جدايي نمي زد. مردي 
که خودش گفت آمده است بماند و هيچ چيز فراري اش نمي دهد، اما 
چه ش��ده که حرف از رفتن مي زند. حتماً بي تدبي��ري، بي برنامگي و 
کمبودهايي در اين ميان وجود دارد، کمبودهايي که اسحاق جهانگيري 
حرف از رفع و برطرف کردن آنها مي زند ولي نمي داند، حتماً نمي داند که 

حرف هايش در حد همين حرف باقي مي ماند.
ديروز جهانگيري حرف ديگري هم زد و گفت: »حتي ش��رايط تحريم و 
کاهش درآمدهاي دولت به گونه اي نيست که ما نسبت به تأمين منابع 

اعتباري بخش اجتماعي کشور در مسئله اي چون ورزش نگران باشيم.«
بيان اين جمله بايد قاعدتاً فرياد شادي هواداران ورزش را بلند کند، اما 
جهانگيري حتماً نمي داند اين مسئله دستاويزي است براي آنها که بايد 
خرج کنند تا در المپيک نام ايران سرافراز شود. آنها خرج نمي کنند تا 
بسياري از ورزشکاران و چهره هاي المپيکي دست به جيب خود براي 
تمرين، هزينه مربي و خرج و مخارج اردو شوند و اسحاق جهانگيري 
به عنوان معاون اول دولت تدبير و امي��د حتماً اين چيزها را نمي داند 
و نشنيده چون تدبيري براي آنها نمي انديشد، بنابراين اين طرف هم 

اميدي وجود ندارد.
بچه هاي المپيکي ايران بي تدبير و اميد آم��اده حضور در بزرگ ترين 
آوردگاه ورزش جهان مي شوند و در اين راه تا امروز تنها به آب باريکه 
وزارت ورزش و جوانان و کميته ملي المپيک دلخوش نبوده اند که اگر 
اينگونه بود اين تعداد سهميه کسب نمي شد و اينقدر افتخار آفريني رقم 
نمي خورد. بچه هاي المپيکي ايران با فاکتور غيرت و ميهن پرستي خود 
جلو مي روند و افتخار آفريني مي کنند. اسحاق جهانگيري شايد اين را 
بداند، ش��ايد هم نداند در هر صورت تفاوتي نمي کند. او نيز مانند وزير 
ورزش وعده مي دهد و از حساسيت هاي دولت به خواسته هاي مردم در 
خصوص المپيک مي گويد اما نه تدبيري در حرف هاي ديده مي شود و 

نه اميدي مي توان به وعده هايش داشت.
بچه هاي تيراندازي، کشتي، دووميداني و حتي همين فوتساليست هايي 
که ديروز به ديدار معاون اول رئيس جمهور رفته بودند برخي مواقع براي 
صرف غذا هم مشکل دارند و جهانگيري حتماً اينها را نمي داند که اگر 
مي دانس��ت اينقدر راحت از کنار مسئله حل مشکالت گذر نمي کرد و 

ورزش و عالقه مندانش را اينقدر دست کم نمي گرفت. 

بازوبند مشکي بازيکنان رئال به احترام کشته هاي عراقي 
سايه شوم داعش بر سر فوتبال

قتل عام هواداران کهکش�اني ها در عراق فوتبال اسپانيا و به ويژه 
باش�گاه رئال مادريد را در ش�وک فرو برد. تع�دادي از طرفداران 
رئالي در شهر بلد در کافه اي که هميشه بازي هاي تيم محبوب خود 
را تماش�ا مي کردند گردهم آمده بودند که از س�وي تروريست ها 
مورد حمل�ه قرار گرفتن�د. داعش�ي هاي بي رحم هم�ه حاضران 
در کافه را به رگبار بس�تند و در اثر اين حمله 16 نف�ر از هواداران 
عراقي کش�ته و 20 نف�ر زخمي ش�دند. کافه فوق در س�ه س�ال 
گذشته 4 هزار نفر از طرفداران رئال در عراق را گردهم آورده بود. 

   بازوبند مشکي در بازي آخر
رويارويي با ديپورتيو الکرونيا براي قوهاي سفيد مهم ترين بازي فصل 
است. رئال 87 امتيازي منتظر لغزش بارساي 88 امتيازي است تا در 
روز آخر جام را از چنگ کاتاالن ها دربياورد. با اين حال اين حساسيت ها 
باعث نشد تا مسئوالن باشگاه رئال هواداران کشته شده خود در عراق 
را فراموش کنند. پيام تسليت اين باشگاه بالفاصله پس از انتشار خبر 
حمله تروريستي منتشر شد: »باشگاه رئال مادريد عميقا از رخ دادن اين 
فاجعه متأسف است. رئال مادريد بارديگر همبستگي و همدردي خود 
را با مردم عراق به خاطر رنج ه��ا و بي عدالتي هايي که در آنجا به وجود 
آمده است، اعالم مي کند. همچنين پيام تسليت خود را به خانواده هاي 
اين افراد اعالم و با آنها ابراز همدردي مي کنيم.« عالوه بر اين قرار است 

امشب رئالي ها با بازوبند مشکي به ميدان بروند. 
   قهرماني احتمالي تقديم به هواداران عراقي

فلورينتو پرس قهرماني احتمالي رئال مادريد را به کش��ته شدگان حمله 
تروريستي عراق تقديم کرد. رئيس باشگاه رئال با اشاره به اتفاق تلخ رخ داده، 
اظهار داشت: »جام قهرماني را به روح کشته شدگان تقديم خواهيم کرد. آنها 
در فينال ليگ قهرمانان اروپا در ميالن خواهند بود و در جشن قهرماني ما 
شرکت خواهند کرد. خشونت، کشتار و رفتارهاي غيرانساني زيبنده دنياي 
امروز ما نيست و هر جمعيتي که تالش مي کند از جامعه جهاني و زندگي توأم 
با اخالق و انسانيت فاصله بگيرد مورد نفرت همه دنياست. قربانيان اين حادثه 

تلخ را در اولين فرصت شناسايي مي کنيم و در کنار آنها خواهيم بود.«
   داعش عليه فوتبال

جنايت هاي گروه تروريستي داعش عليه بشريت هر روز شدت بيشتري 
پيدا مي کنند. تروريست هاي تکفيري که س��ال ها در غرب آموزش هاي 
تروريستي ديده اند حاال فرصت کافي پيدا کردند تا اندوخته هاي خود را در 
عراق و سوريه به معرض نمايش بگذارند. تکفيري ها که در اين سال ها نشان 
داده اند در جهت کشتار مردم بي گناه از هيچ تالشي فروگذار نيستند، اخيراً 
گامي جدي براي نابود کردن فوتبال برداشته اند. اين گروهک فوتبالدوستان 
را از پوشيدن پيراهن هاي باشگاه هاي مطرح جهان منع و »حرام« اعالم 
کرده است. داعشي ها پوشيدن پيراهن تيم هاي مطرح را بت پرستي تلقي 
مي کنند و از آن بدتر آنکه متخلفان چه زن باشند و چه مرد 80 ضربه شالق 
نوش جان خواهند کرد. متأسفانه تکفيري ها براي کم کردن محبوبيت 
فوتبال در بين مردم دست به اقدامات شديدتري هم زد ه اند. انفجارهاي 
تروريستي در نزديکي محل برگزاري ديدار تيم ملي آلمان و فرانسه موجي 
از ترس را به مستطيل سبز کش��اند. اگرچه در آن بازي هيچ فوتباليست 
و هواداري کش��ته نش��د و انفجارها در ديگر بخش هاي شهر پاريس رخ 
داد اما تهديدهاي داعش همچنان ادامه دارد. آنها دست بردار نيستند و 
يورو 2016 هدف بعديشان خواهد بود. سرکرده هاي داعش بارها از طرق 
مختلف فرانسه ميزبان جام ملت هاي اروپا را تهديد کرده اند و به آنها براي 

انفجارهاي برنامه ريزي شده هشدار دادند. 
   حادثه مشابه در ترکيه

فوتبال در ترکيه حواشي زيادي دارد، از درگيري تماشاگران گرفته تا حمالت 
مرگباري که تروريست ها مسئوليتش را برعهده گرفتند. سال گذشته اتوبوس 
تيم فوتبال فنرباغچه در حالي که بعد از برگزاري مسابقه در زمين ريزسپور 
راهي استانبول مي شدند توسط چند فرد مسلح مورد حمله قرار گرفتند. 
تروريست هاي مسلح به اتوبوس فنرباغچه شليک و راننده اتوبوس را به شدت 
زخمي کردند. هرچند که بسياري در اين کشور هواداران ريزسپور را در انجام 
اين حمله تروريستي سهيم دانستند اما موضوع مهم تر گسترش هرچه بيشتر 
خشونت هاي برنامه ريزي شده در ورزش است. تنها چند ماه به آغاز المپيک 

ريو باقي مانده اما اين شهر نيز از سوي داعشي ها تهديد شده است.

خوزستان حاال دوباره پايتخت فوتبال ايران 
است و با قهرماني اس�تقالل خوزستان همه 
نگاه ها اين روزها به سمت ويسي و شاگردان 
جوانش اس�ت، تيمي ک�ه باالت�ر از تيم هاي 
بزرگ ايران روي س�کوي قهرماني ايستاد تا 
نام آبي هاي خوزس�تان به عنوان پانزدهمين 
دوره قهرم�ان لي�گ روي ج�ام حك ش�ود. 
»جام قهرماني در مش��تمان بود و مال ما ماند.« 
جاسم از آن فوتبالي هاي دوآتشه اهوازي است، از 
بچه هاي محله آسياباد که با بچه هاي هم محلي اش 
به ورزشگاه غدير آمده بودند. مي گويد استقالل 
اهوازي اس��ت اما تيم ويس��ي افتخار خوزستان 
اس��ت و نبايد تنهايش مي گذاش��تند. مي گويد 
اهواز امشب تا صبح بيدار اس��ت و با صداي بوق 
ماش��ين ها و آهنگ ها پيشنهاد مي کند قيد يک 
خواب را بزنيد که با اين س��روصدا، اهواز ش��ب 
آرامي نخواهد داش��ت و خوابت��ان نخواهد برد!  
نيمه شب گذشته و بامداد شنبه است اما همچنان 
خيابان هاي اهواز شلوغ است و پرچم هاي آبي که 

از ماشين ها بيرون مي آيد. »دو سال پيش فوالد 
قهرمان شد، رقيبمان بود اما چون تيم براي اهواز 
بود، همه خوشحال شديم و جشن گرفتيم. حاال 
هم خوشحاليم که دو سال بعد باز هم جام به اهواز 
برگشته است.« يکي از دوستان جاسم در حالي 
که پرچم آبي را با شدت تمام مي چرخاند اين را 
فرياد مي زند تا در هياهوي جمعيت صدايش به 
گوشمان برسد. آنها خوش��حالند و اينکه دوباره 
ديده ش��ده اند و توانس��ته اند نش��ان دهند که 
خوزس��تان مهد فوتبال ايران است، غرورشان را 
دوباره زنده کرده تا به قول جاسم تا صبح بساط 
جشن برپا باش��د و فوتبال هاي زمين خاکي 16 

هکتاري از فردايش شلوغ تر از قبل شود. 
    

يک س��ال قبل همين روزها، اما نه جاس��م و نه 
هم محلي هايش فک��رش را ه��م نمي کردند که 
اس��تقالل خوزس��تان در جدول ليگ، رتبه يک 
رقمي داشته باش��د، چه برس��د به اينکه جشن 
قهرماني بگيرند. در يک قدمي سقوط بودند، روي 

رده چهاردهم جدول در ليگ چهاردهم قرار گرفته 
بودند، بايد به پلي آف ليگ مي رفتند تا يک بار ديگر 
شانس شان را براي ماندن در ليگ امتحان کنند. 
همه چيز در خوزس��تان نااميدکننده بود. کمتر 
کسي اميدواري داش��ت اما فوتبال روي خوشش 
را به آنها نشان داد. مس کرمان که از ليگ دسته 
اول به پلي آف آمده بود، مقابل انگيزه خوزستاني ها 
حرفي براي گفتن نداشت تا استقالل خوزستان 
در ليگ برتر بماند. با آن ش��رايط آماده حضور در 
ليگ پانزدهم شدند. مديران تيم بار ديگر به ويسي 
اعتماد کردند تا او همچنان با وجود رفتن تيم تا يک 
قدمي سقوط، باز هم روي نيمکت بنشيند تا شايد 
در دومين حضور استقالل خوزستان در ليگ برتر، 
آنها فرجامي بهتر از اولين حضور داش��ته باشند. 
ويس��ي مانند تمام تجربه هايش در پيکان و صبا، 
در خوزستان هم اعتماد به بازيکنان جوان و گمنام 
برنامه اصلي اش بود و همين ب��ود که زمين هاي 
خاکي خوزس��تان و رقابت هاي ليگ دسته هاي 
پايين تر همواره مس��ابقه هايش يک مهمان ويژه 

داشت؛ عبداهلل ويسي که همواره تأکيد مي کرد که 
بازيکناني در تيم هايش بازي مي کنند که گمنام 
و جوان هس��تند و البته تش��نه موفقيت. ويسي 
ستاره هاي گمنام ليگ يکي که اکثراً خوزستاني 
بودند، به تيمش اضافه کرد، جواناني چون رحيم 
زهيوي و حسن بيت سعيد و البته يک دروازه بان 
برزيلي به نام خسوس برزيلي که از معدود بازيکنان 

خارجي اين تيم بود. 
    

»از همان هفته هاي اول با بچه ها شرط بستم که اين 
تيم آخر فصل آن باالهاي جدول است.« دوستان 
جاسم اما حرف هايش را جدي نگرفتند، مي گويد 
به حرف هايم مي خنديدند. هرچند تيم ويس��ي 
ليگ را با شکست برابر س��پاهان آغاز کرد اما سه 
پيروزي مقابل فوالد، سايپا و پرسپوليس باعث شد 
تا شگفتي سازي استقالل خوزستان کليد بخورد. 
از هفته دوم تا پايان هفته شانزدهم ديگر شکست 
نخوردند. همه از اس��تقالل خوزستان مي گفتند، 
هرچند برخي هم اش��اره مي کردند که تيم هايي 
مانند برق شيراز و پيکان هم در فصل هاي پيش، 
نيم فصل خيلي خوب کار ک��رده بودند و حتي به 
صدر هم رسيده بودند اما نيم فصل دوم افت کرده 
بودند و حتي تيمي مانند برق س��قوط کرده بود. 
همين هواداران خوزستاني را نگران کرده بود، يک 
مساوي و دو شکست در سه هفته اول نيم فصل دوم 
هم کم کم داشت اين فرضيه را ثابت مي کرد که تيم 
ويسي تنها يک جرقه بوده اس��ت. در ادامه اما آنها 
همان تيم مقتدر و فوق العاده نيم فصل اول شدند، 
روندي که تا پايان هفته سي ام هم ادامه داشت و 
آنها در نهايت جمعه شب در ورزشگاه غدير اهواز 
جام قهرماني را باالي سر بردند، جامي که جاسم 
هم مي گويد فکرش را نمي کرده و فقط پيش بيني 
مي کرد که شاگردان ويسي بتوانند حداقل رتبه يک 
رقمي در ليگ داشته باشند. شگفتي اما کامل شده 
بود تا جاسم و هم محلي هايش مانند تمام شهرهاي 
خوزستان، جمعه شب را نخوابند و قهرماني در ليگ 

برتر فوتبال را جشن بگيرند. 
    

»ويسي را بايد طال گرفت« اين را جاسم با صداي 
بلند فرياد مي زند و از مردمي که در پياده روها تنها 
نظاره گر شادي بقيه هس��تند، مي خواهد که آنها 
وسط بيايند، در شبي که يک جوان رامهرمزي مرد 
اول فوتبال خوزستان بود، مربي اي که خيلي ها او 
را يکي از آينده داران فوتبال ايران مي دانند و عکس 
اش��ک هايش پس از باال رفتن ج��ام قهرماني در 
ورزشگاه غدير اهواز يکي از فريم هاي به يادماندني 
عکاسان بود. مربي اي که خوزستان را دوباره تبديل 

به پايتخت فوتبال ايران کرده است. 
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جوانگرايي؛ رمز موفقيت استقالل خوزستان
در پانزدهمين دوره لي��گ برتر فوتبال، 
اکثر تيم ها با جوانگراي��ي و ميدان دادن 
به جوان تر ها س��عي کردند که در مسير 
رشد و موفقيت قرار بگيرند. تيم استقالل 
خوزستان نيز با ميدان دادن به بازيکنان 
جوان توانست با برترين ها و با تجربه هاي 
ليگ برتر به رقابت بپ��ردازد و در نهايت 
قهرماني را از آن خود کند. اکنون در تيم 
ملي، تيم هاي ليگ برت��ري و حتي ليگ 
دسته اول نيز ما شاهد تغيير و انتقال هستيم و معتقدم اين تيم ها نياز به 
گذر زمان دارند تا خود را ثابت کنند. زماني که يک تيم جوانگرايي را در 
دستور کاري خود قرار مي دهد تا مدت ها نتيجه نمي گيرد و شايد اين 
امر باب ميل هواداران، مسئوالن يا حتي باشگاه مربوط نباشد اما زماني 
که فرصت الزم داده شود و تيم در مسير رشد و تجربه قرار بگيرد، شاهد 
موفق بودن يک تيم در ليگ يا مراحل مختلف بازي هاي فوتبال خواهيم 
بود. جوانگرايي نياز به حوصله و زم��ان دارد. يکي ديگر از فاکتورهايي 
که به موفقيت يا قهرماني يک تيم کمک بسزايي مي کند، وجود مربي 
عالقه مند با دانش روز است. زماني که در رقابت هاي مقدماتي المپيک 
در قطر حضور داش��تم، فردي را در جايگاه تماشاگران ديدم که برايم 
بس��يار جالب بود. زماني که ن��زد وي رفتم و علت حض��ورش را جويا 
شدم، متوجه ش��دم که اين فرد براي بهتر ش��دن خود و تيمش مر تبا 
بازي هاي تيم هاي مختلف را زير نظر دارد. عبداهلل ويسي با حضور در 
قطر بازي هاي مقدماتي المپيک را رصد کرد تا تيمش در شرايطي قرار 
بگيرد که بتواند با انجام بازي هاي خوب و فني، قهرمان ش��ود و زماني 
يک تيم موفق مي شود که دانش و آگاهي کادر فني آن تيم به روز باشد. 
معتقدم يک تيم موفق احتياج به يک مربي آگاه دارد و تيم اس��تقالل 
خوزستان يکي از کم حاشيه ترين تيم هايي بود که در اين فصل شاهد 
فعاليتش بوديم و اگر حواش��ي هم وجود داشت به دليل انتظاراتي که 
مردم اهوازي از تيم هاي ليگ برتري خود دارند، بود. با توجه به امکانات 
و شرايطي که تيم هاي خوزستاني دارند، در برخي مواقع شاهد جنجال 
بوديم و اگر قرار است سال آينده تيم هاي فوالد خوزستان و استقالل 
اهواز در ليگ برتر باقي بمانند و عملکرد قابل قبولي داشته باشند، بايد 

امکانات و زيرساخت هاي مناسبي برايشان تأمين شود.
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چـهـرهها

88498432سرويس ورزشي

همه تمركزم پرسپوليس است
قرارداد مربي کروات پرسپوليس در حالي 
ديروز در سازمان ليگ ثبت شد که اين تيم 
در اين فصل با 16 برد و ۵0 گل زده فقط به 
خاطر تفاضل گل نايب قهرمان شد. برانکو 
درباره اينکه گفته مي ش��ود در قراردادش  
بندي وجود دارد مبني بر اينکه اگر از تيم 
ملي به او پيشنهاد شود مي تواند پرسپوليس را ترک کند، گفت: »کرش 
دوست من است و من به کار او ايمان دارم. واقعاً نمي دانم که مشکالت او 
و فدراسيون فوتبال براي چيست و اطالعي هم دراين خصوص ندارم. 
همه تمرکز من روي پرسپوليس و بازي هاي خودمان است. ما وظيفه 
داريم بازيکنان خوبي را براي کمک به تيم ملي آماده کنيم. حرف ما با 
دستيارانم هميشه فوتبال است و ديروز هم امام وردي قراردادم را براي 

ثبت به سازمان ليگ برد. من چيزي براي پنهان کردن ندارد.«

فريدون حسن

دولت نسبت به المپيک حساس است
ديدار معاون اول رئيس جمهور با اعضاي 
کادر فني و بازيکنان تيم ملي فوتس��ال 
کشورمان باعث ش��د تا وي بر لزوم توجه 
دولت به مش��کالت بخش ورزش تأکيد 
کند. اسحاق جهانگيري با اشاره به اينکه 
دولت نس��بت به المپيک امس��ال بسيار 
حساس است، گفت: »همه اقداماتي که دولت انجام مي دهد با نيت 
توسعه کشور و رضايت خاطر مردم است اما گاهي اوقات افتخاراتي 
که ورزشکاران در سطح جهاني کسب مي کنند رضايت بيشتري را 
در مردم نسبت به اقدامات دولت که با هزينه هاي بسيار سنگين انجام 
مي شود، ايجاد مي کند. المپيک امسال هم براي دولت و هم براي 
مردم از اهميت بااليي برخوردار است. در همين راستا اگر کمبودي 

در اين زمينه احساس شود نسبت به رفع آن اقدام مي نماييم.«

تمرين كودك معلول با بازيکنان تاتنهام
برآورده کردن برخي آرزوها کار چندان س��ختي نيست. آرزويي مثل 
تمرين با تيم مورد عالقه و بازيکني که هر شب در رؤياهاي يک کودک 
معلول نقش قهرمان را بازي مي کند. چند روز قبل، تمرين تاتنهام يک 
مهمان ويژه داشت. کودک معلولي که به دليل ابتال به بيماري مننژيت، 
 دست ها و پاهايش را از دست داده بود. او که آرزوي حضور در تمرينات 
تاتنهام را داشت،  به لطف مس��ئوالن اين باش��گاه با پوشيدن پيراهن 
هري کين،  در يکي از تمرينات تاتنهام حاضر شد و با هري کين و ساير 
بازيکنان تيم محبوب خود تمرين کرد. آرزوي اين کودک خردسال رنگ 

واقعيت گرفت تا او،  روزي شاد را پشت سر بگذارد.

سعيداحمديان
گزارش

پنج کش��ور براي ميزباني مس��ابقات وزنه برداري قهرماني 2018 
جوانان جه��ان اعالم آمادگي ک��رده و درخواس��ت هاي خود را به 
فدراس��يون جهاني فرس��تاده اند. بالروس، کره ش��مالي، امريکا، 
ازبکستان و رژيم صهيونيستي کشورهايي هستند که براي گرفتن 
ميزباني مس��ابقات جهاني جوانان کانديدا شده اند. هيئت اجرايي 
فدراس��يون جهاني وزنه برداري نيز 22- 23 ماه ميالدي ژوئن در 

جريان مس��ابقات جهاني جوانان2016 که در تفليس گرجستان 
برگزارمي شود، در اين مورد تصميم مي گيرد که ميزباني به کدام 
کشور داده شود. اگر رژيم صهيونيستي بتواند ميزباني مسابقات را 
بگيرد، تيم ملي جوانان ايران در مسابقات جهاني سال 2018 غايب 
خواهد ب��ود، از اين رو تصميمي که هيئ��ت اجرايي IWF خواهد 

گرفت براي وزنه برداري ايران بسيار مهم است. 

ايران در انتظار تصميم حساس فدراسيون جهاني وزنه برداري

زهرا نعمتي سوژه مستندساز ژاپني
ش��بکه ژاپني WOWOW در نظر دارد از هش��ت ورزش��کار 
پارالمپيکي فيلم مستند بسازد که زهرا نعمتي، پرچمدار کاروان ايران 
يکي از آنهاست. اين مستند تحت عنوان »من کي هستم؟« در حالي 
از اکتبر روي آنتن مي رود که بانوي کماندار ايران به عنوان اولين زن 
ورزش��کار ايراني که هم در المپيک و هم پارالمپيک طال گرفته و 
اميد ايران براي تکرار اين مدال در ريو است،  يکي از اين برنامه هاي 
تلويزيوني است که با همکاري يک شبکه ژاپني و کميته بين المللي 

پارالمپيک در قالب برنامه اي پنج ساله توليد مي شود. 

اردوي سنگين و پرفشاري داريم
در آستانه برگزاري دهمين اردوي تمريني تيم ملي واليبال نشسته براي 
حضور در بازي هاي پارالمپيک ريو، هادي رضايي، سرمربي تيم از فشار 
تمرينات در اردوها خبر داد: »برنامه بدنسازي سنگيني براي بازيکنان 
پيش بيني شده و فشار تمرينات زياد است تا ملي پوشان براي برگزاري 
اردوي مشترک ماه آينده با تيم ملي آلمان آماده باشند. پيش بيني دو، 
 سه ديدار دوستانه هم شده است. هفت باشگاه ايراني هم درخواست 
بازي دوستانه دادند که در نهايت چهار باشگاه براي ديدارهاي تدارکاتي 

انتخاب مي شوند تا بازيکنان به شرايط ايده آل برسند.«

انتخاب امامي براي قضاوت كشتي المپيک
رئيس کميته داوران فدراس��يون کش��تي ايران ب��ه عنوان تنها 
نماينده ايران براي قض��اوت در بازي هاي المپي��ک 2016 ريو 
انتخاب شد. ۵0 داور مسئوليت قضاوت رقابت هاي کشتي المپيک 
ريو را برعهده دارند که محمدابراهيم امامي از ايران در ليس��ت 
نهايي اتحاديه جهاني کشتي حضور دارد. اين در حالي است که 
پيش از اين از اردوان صاحب به عنوان داور المپيکي کشتي ايران 
ياد مي شد اما اتحاديه جهاني کشتي پس از بررسي مسابقات اخير 

تصميم گرفت محمدابراهيم امامي را براي المپيک برگزيند.

شيوا نوروزي

مرتضيمحصص

کارشناس فوتبال

ايران قوي ترين تيم حاضر در جام جهاني كشتي فرنگي
رقابت هاي جام جهاني کشتي فرنگي سال 2016 با حضور هشت تيم 
برتر جهان روز پنج ش��نبه در شيراز برگزار مي ش��ود. تيم ملي کشتي 
فرنگي ايران در گروه B اين رقابت ها با تيم ه��اي آذربايجان، ترکيه و 
اوکراين قرار دارد و در گروه A نيز تيم هاي روس��يه، بالروس، آلمان و 
قزاقستان جاي دارند. به غير از روسيه نايب قهرمان سال قبل که تنها 
دو سه چهره شاخص خود را به ايران مي آورد ساير رقبا کشتي گيران 

شناخته شده را در اين مسابقات به همراه ندارند. 
-------------------------------------------------------------

»سردار« قابليت بازي در ميالن و آرسنال را دارد
سايت اسپورت روس��يه به تمجيد از مهاجم جوان ايراني پرداخت که 
اخيراً در بازي با دينامومسکو توانست دو بار براي تيمش گلزني کند. 
سردار آزمون در سه هفته اخير توانسته اس��ت براي تيمش در ليگ 
روسيه گلزني کند: »کمتر بازيکن آسيايي ديده بوديم بتواند در ليگ 
روسيه بدرخشد. کاماًل مشخص است که او ويژگي هاي تبديل شدن 
به بازيکن بزرگ را دارد و به نظر مي رسد او در اين راه به طور مداوم در 
حال پيشرفت است. بازيکني که حاال مي توان او را در لباس تيم هايي 
چون ميالن و آرسنال ديد، توانسته اس��ت در ليگ روسيه براي خود 

نامي دست و پا کند.«
-------------------------------------------------------------

مشکالت فدراسيون شنا  همچنان پابرجاست
محسن سميع زاده، دبير فدراس��يون شنا، ش��يرجه و واترپلو از تداوم 
مشکالت رش��ته هاي آبي انتقاد کرد: »ش��ناگران ايران نخبه هستند، 
اما حقيقت اين اس��ت که امکانات و منابعي که در اختيار ش��ناگران ما 
قرار دارد، باال نيس��ت. وقتي در رش��ته فوتبال هم زمي��ن بازي هموار 
نباشد، بازيکنان نمي توانند تاکتيک هاي مربي را به خوبي پياده کنند. 
شنا ادبيات توس��عه اي خاص خود را دارد و ساليان زيادي است که اين 

مشکالت پابرجاست. دست ما در فدراسيون شنا، خالي است.«

شبي كه اهواز نخوابيد
حاشيه نگاري قهرماني استقالل خوزستان در ليگ برتر فوتبال

شکست نزديک شاگردان لوزانو برابر قهرمان ليگ جهاني دنياحيدري
منهايفوتبال

نخس��تين ديدار تدارکاتي تيم ملي واليبال ايران برابر فرانسه، قهرمان ليگ جهاني 
201۵ با شکست سه بر يک شاگردان لوزانو به پايان رسيد. نتيجه اي که البته نتوانست 
رضايت سرمربي ايران را به دنبال داشته باشد.  ست نخس��ت اين بازي را فرانسه با 

حساب 2۵- 19 از ايران گرفت، اما شاگردان لوزانو در ست دوم،  با نتيجه نزديک 
27- 2۵ فرانسه را مغلوب کردند. قهرمان جهان اما در دو ست ديگر، به 

ترتيب با نتيجه نزديک 33- 31 و 27- 2۵ موفق شد ايران را شکست 
دهد. در اين ديدار تيم ملي ايران با ترکيب سعيد معروف، محمد 
موس��وي، عادل غالمي، فرهاد ظريف، امير غفور، فرهاد قائمي و 
ميالد عبادي پور به مصاف ميزبان خود رفت اما فرانسوي ها چند 
بازيکن تأثيرگذار خود همچون »اروين ان گاپت« را در اختيار 
نداشتند.  بازي نخست تيم ملي واليبال ايران با فرانسه اگرچه 
با شکست همراه بود اما باعث شد لوزانو توانايي شاگردانش را 
در ميدان مس��ابقه محک بزند. با وجود اين او معتقد است که 

تيمش نبايد فرصت ها را به راحتي از دست دهد: »بازي خوب و نزديکي بود. هر ست 
بهتر مي شديم. چند مرتبه هم از حريف پيش افتاديم، اما روي اشتباهاتي که خودمان 
کرديم،  امتياز از دست داديم و نبايد اين گونه باشيم. نبايد فرصت هاي اينچنيني به 
حريفان بدهيم. تنها ابتداي س��ت اول بود که خوب نبوديم و در مابقي بازي، شاهد 
بازي مساوي از طرفين بوديم. فرانسه در چرخش هايش از بازيکنان متفاوتي استفاده 
کرد.  از يکسري بازيکناني بهره برد که شناختي نسبت به آنها نداشتيم و تازه 
توانستيم آنها را بهتر بشناسيم. بازي چهار ست طول کشيد و ديديد که بيشتر 
ست ها بازي طوالني شد که اين نشان مي دهد که بازي گرم و نزديکي را شاهد 
بوديم.«  لورنت تيليه، سرمربي فرانسه نيز با لوزانو موافق است و تأکيد مي کند 
که دو تيم بازي نزديکي را به نمايش گذاشتند: »از بازي لذت بردم و شاگردانم 
را ارزيابي کردم. بازي سخت اما نزديکي از هر دو تيم شاهد بوديم اما هر دو تيم 
نياز به پيشرفت دارند، چون اشتباهات زيادي داشتند. ولي بدون شک بازي دوم 

متفاوت است چراکه حاال شناخت خوبي از هم داريم.«


