
بنا گزينه اصلي شوراي فني
اعضاي شوراي فني کشتي فرنگي امروز با 
برگزاري نشستي ويژه، تکليف مدير فني 
و س��رمربي تيم  ملي را روشن مي کنند تا 
برنامه ها پس از المپيک ري��و نيز به طور 
رس��مي آغاز و اجرايي ش��ود. با توجه به 
اين تغييرات، اهالي کشتي در انتظار آن 
هستند تا ش��وراي فني تکليف بس��ياري از ابهامات و انتصابات را 
روشن کنند. گفته مي شود گزينه اصلي شوراي فني همچنان محمد 
بناست، اما بعد از او گزينه اي همچون جمشيد خيرآبادي و حسن 
رنگرز هستند. نکته جالب در اين خصوص روي آمدن شوراي فني 
به سمت بناست. مردي که همواره در جدال با اين شورا بوده است. 
البته بايد ديد اگر شوراي فني دوباره به گزينه محمد بنا رسيد، آيا 

آقاي خاص به خانه کشتي بازمي گردد يا خير. 

اينجا عزمي براي برخورد با عربستان نيست
»س��عودي ها دنبال بهانه جويي ان��د«، اين جمله اي تک��راري و نخ نما 
شده از سوي مسئوالن ورزش کش��ور، نمايندگان مجلس و اين اواخر 
مسئوالن کميته پارالمپيک است در مقابله با شيطنت هاي تأثيرگذار و 
پيروزمندانه عربستان سعودي و کارشکني هاي اين کشور در برخورد 
با تيم ها و ورزشکاران ايران. سؤالي که اين روزها از مسئوالن ورزش و 
حتي نمايندگان مجلس بايد پرسيد، اين اس��ت که شما در قبال اين 
بهانه جويي ها چه اقدامات��ي انجام داده ايد؟ البته پاس��خ براي مردم و 
عالقه مندان ورزش روشن است، اما براي اينکه حداقل خود اين آقايان 

متوجه باشند که تاکنون چه کرده اند، آن را بازگو مي کنيم.
ورزش ايران و مسئوالن پرادعاي آن در برابر بهانه جويي هاي عربستان تاکنون 
هيچ کاري جز عقب نشيني و بردن دست ها به سمت باال به عالمت تسليم 
انجام نداده اند. هنوز زهر نيش تيز خنده هاي علي کفاشيان در مقابل تهمت ها 
و افترازني هاي عربستان به فوتبال ايران در پيکره ورزش هست که آقايان 
مسئول با وصله، پينه کردن لباس ورزشکاران حاضر در پارالمپيک ريو عماًل 
به ادعاي سعودي ها صحه گذاشتند و بعد به صدور يک بيانيه بي خاصيت و 
شعار تکراري »سعودي ها دنبال بهانه جويي اند«، قناعت کردند تا ثابت شود 
هيچ عزمي براي برخورد با اين کشور مزدور صهيونيست و استکبار جهاني 

حداقل در وزارت ورزش، کميته ملي المپيک و پارالمپيک وجود ندارد.
جالب است که لباس کاروان پارالمپيک ايران همان لباسي است که در 
لندن 2012 و بازي هاي پاراآسيايي 2014 کره نيز بر تن افتخارآفرينان 
جانب��از و معلول بود، اما آقايان مس��ئول ب��ه جاي دفاع از ن��ام ايران و 
خليج فارس با اولين به اصطالح بهانه جويي عربستان از زير با مسئوليت 
پاسخ محکم و دندان شکن به اين ياوه گويي شانه خالي کردند و به بدترين 
شکل ممکن روي نام بزرگ ايران و خليج فارس برچسب زدند تا دقيقاً 
خواسته ناحق و نامشروع عربستان سعودي و امارات متحده عربي برآورده 
شود. جاي تأسف است که محمود گودرزي وزير ورزش، کيومرث هاشمي 
رئيس کميته ملي المپيک و محمود خسروي وفا رئيس کميته پارالمپيک 
با هزار و يک ادعا حتي از پس اين کار کوچک هم برنيامدند تا عالقه مندان 
به ورزش باز هم شاهد شکست دوباره دستگاه ديپلماسي ورزش ايران 
برابر عربستان باشند. واضح اس��ت که برابر بهانه جويي هاي عربستان 
بايد مقتدرانه ايستاد، بايد پاسخ محکم به اين همه ياوه سرايي داد، اما 
آدم هايي که برشمرديم مرد اين ميدان نيستند، گويا اين روزها اينقدر 
سرگرم برخي مس��افرت ها و برنامه هاي ديگر هستند که فرصتي براي 
اينکار ندارند و اين در حالي است که عربستان سعودي در همه زمينه ها از 
جمله ورزش، شمشير را از رو براي ما بسته است و مسئوالن ورزش ما در 
خواب خوش بسر مي برند. به اين ترتيب اصالً نبايد اميدوار بود که در اين 
زمينه اتفاق خاصي رخ دهد، طرف عربستاني هر روز جري تر از روز قبل 
به باال و پايين ورزش ايران مي تازد و به راحتي مسائل سياسي را به ورزش 
ارتباط مي دهد و به کمک البي هاي قدرتمندش موفق هم مي شود و ما 

دلخوش به صدور بيانيه هاي ديروقت و بي خاصيت هستيم. 
با اين روند اصاًل تعجب نکنيد اگر براي ميزباني تيم ملي فوتبال در راه 
جام جهاني هم مشکلي تراشيده ش��د، اصاًل عجيب نيست اگر ورزش 
ايران در قاره کهن بايکوت ش��د و اگر صداي حق خواهي ورزش��کاران 
ايراني هيچ جا شنيده نشد،  چراکه هيچ عزمي در مديريت ورزش براي 
مقابله با اين تحرکات عربستان و هم پيمانان امريکا و رژيم صهيونيستي 

وجود ندارد و ديده نمي شود.

تراكتور به دنبال ادامه صدرنشيني
 آبي ها مقابل گربه سياه

اول  روز  ب�ازي  ذوب، حس�ا س  ترين  و  اس�تقالل  مص�اف 
هفته هفتم لي�گ برتر فوتبال اس�ت كه ف�ردا برگزار مي ش�ود.  
هفته هفتم ليگ برتر فوتبال در حالي از فردا آغاز مي ش��ود که تعطيلي هاي 
پي در پي ليگ به بهانه بازي هاي تيم ملي اعتراض هاي زيادي را به همراه داشته 
است.  پس از برگزاري مسابقات اين هفته، ليگ دوباره سه هفته تعطيل مي شود 
تا تيم ملي براي بازي 15 مهر و 20 مهر با ازبکستان و کره جنوبي در انتخابي جام 
جهاني آماده شود. تعطيلي ها پي در پي ليگ در شرايطي است که تازه  ليگ پس 
از يک تعطيلي چند هفته اي آغاز شده بود و حاال بار ديگر قرار است ترمز ليگ 
کشيده شود و دوباره از 23 مهر از سر گرفته شود. با اين حال در شرايطي هفته 
هفتم فردا و پس فردا برگزار مي شود که تراکتور هفته گذشته توانست با توجه 

به توقف پرسپوليس در دربي به صدر جدول برسد. 
  استقالل – ذوب آهن، سه شنبه ساعت 19:30

منصوريان در اولين ب��ازي پس از دربي، فردا ش��اگردانش را در يک بازي 
حساس مقابل ذوب آهن به ميدان مي فرستد. اين در حالي است که نمايش 
آبي ها مقابل حريف سنتي شان چنگي به دل نزد و منصوريان نشان داد که 
همچنان آبي پوشان روزهاي بحراني و دور از اوج شان را سپري مي کنند. آنها 
با چهار امتياز از شش بازي تنها به خاطر تفاضل گل بهتر است که قعرنشين 
نيستند و در رده پانزدهم قرار گرفته اند و اين وضعيت سبب شده تا هواداران 
اين تيم هم ناراضي بودنشان را با جاي خالي سکوهاي اين تيم در بازي جمعه 
گذشته مقابل پرسپوليس نشان دهند. هرچند تساوي در دربي، ماندن 
منصوريان را در استقالل فعاًل تمديد کرده است، هرچند سرمربي جوان 
آبي ها که با وعده هاي زيادي ابتداي فصل روي نيمکت آبي پوشان نشست، با 
نتايجي که تا امروز با استقالل گرفته، همچنان روي لبه تيغ حرکت مي کند و 
ادامه اين روند و جدا نشدن استقالل از قعر جدول مي تواند رؤياي منصوريان 

را خيلي زودتر از آنچه که فکرش را مي کرد، تبديل به يک کابوس کند. 
با اين حال استقالل در شرايطي برابر ذوب قرار مي گيرد که آبي ها خاطره 
خوبي از رويارويي با سبزپوشان اصفهاني و مربي پرسپوليس شان يحيي  
گل محمدي ندارند. به خصوص اينکه ذوب با گل محمدي در هشت ديدار 
گذشته ليگ برتر هرگز برابر استقالل شکست نخورده است. گل محمدي در 
هشت ديدار گذشته خود در ليگ برتر موفق به کسب به سه برد و پنج تساوي 
شده تا روند شکست ناپذيري خود را حفظ کرده باشد. سرمربي ذوبي ها در 
آخرين نبرد دو تيم در ليگ شانزدهم نيز موفق به کسب يک پيروزي و يک 
تساوي شده، اما آخرين جدال استقالل و گل محمدي به فينال جام حذفي 
بازمي گردد. ذوب آهن در فينال جام حذفي بعد از تساوي 120 دقيقه اي 
در جريان بازي توانست مانند ليگ چهاردهم استقالل را در ضربات پنالتي 
شکست دهد تا گل محمدي در جام حذفي نيز برابر استقالل بازنده نباشد. 
اگرچه ذوبي ها در بازي هاي اخير با استقالل شکست ناپذير نشان داده اند، اما 
شاگردان گل محمدي در ليگ پانزدهم روزهاي خوبي را سپري نمي کنند و با 
دو باخت، سه مساوي و تنها يک برد در شش بازي اخير در رده نهم جدول قرار 
گرفته اند. شکست هفته گذشته شان مقابل تراکتور، آن هم در اصفهان انتقاد 
هواداران ذوب از تيم شان را به اوج رسانده تا جايي پس از پايان مسابقه هفته پيش، 
تماشاگران اصفهاني به شدت عليه گل محمدي شعار دادند. در اين شرايط بازي 
فردا همان طور که براي آبي ها از حساسيت فوق العاده اي دارد، براي ذوبي ها هم 
اهميت زيادي دارد و اين مسئله مي تواند نبرد دو تيم را جذاب تر از هميشه کند. 

  تراكتور – سياه جامگان، سه شنبه ساعت 19:30
در يکي ديگر از بازي هاي حس��اس سه شنبه، صدرنش��ين ليگ برتر در 
تبريز ميزبان سياه جامگان است. شاگردان امير قلعه نويي با 12 امتياز از 
شش بازي و به دليل تفاضل گل بهتر نسبت به پرسپوليس، به صدر جدول 
رسيده اند و از همين هفته هاي اول يک مدعي جدي براي جام پانزدهم 
نش��ان داده اند. تراکتور در شش هفته گذشته با س��ه برد و سه مساوي 
شکستي در کارنامه اش نداش��ته و امير قلعه نويي و شاگردانش در بازي 
خانگي مقابل سياه جامگان به دنبال ادامه صدرنشيني هستند. در سوي 
ديگر سياه جامگان که فصل گذش��ته در دقيقه 90 در ليگ ماندني شد، 
ليگ پانزدهم را خوب آغاز کرده و با 9 امتياز در رده ششم قرار دارد و به نظر 
مي رسد تبريزي ها مسابقه آساني برابر تيم فرهاد کاظمي نخواهند داشت. 

  برنامه ساير بازي هاي فردا
صباي قم – سايپا، ساعت 18:30

استقالل خوزستان – پيکان، ساعت 18:40

جان باختن دوچرخه سوار پارالمپيکي ورزش ايران 
را عزادار كرد. بهمن گلبارنژاد، جانباز س�رافراز 
ميهن اس�المي مان ك�ه در جري�ان رقابت هاي 
دوچرخه س�واري ج�اده كالس C -4 -5  دچار 
آس�يب ديدگي ش�ديد از ناحيه گردن شده بود 
بر اثر ايس�ت قلبي درگذش�ت تا براي هميش�ه 
در ورزش اي�ران و پارالمپي�ک جاودان�ه ش�ود.
در پايان روز ده��م اين دوره از بازي ه��ا در حالي که 
نمايندگان کشورمان موفق به کسب يک مدال نقره 
و يک برنز شدند که پر کش��يدن ورزشکار ايراني در 
برزيل شوکه کننده بود. رئيس جمهور، رئيس مجلس 
شوراي اسالمي و وزارت ورزش در پيام هاي جداگانه 
درگذشت اين ورزشکار را تسليت گفتند.  اين حادثه 
دلخراش ش��نبه ش��ب و در حالي که رکابزنان ماده 
کوهستان در پيست گروماري در حال رقابت بودند، 
رخ داد. مرح��وم گلبارنژاد در يک��ي از پيچ هاي تند 
اين پيست دچار سانحه شد. ش��دت جراحات وارده 
به حدي بود که رکابزن 48 ساله در مسير انتقال به 
بيمارستان دچار ايست قلبي شده و در نهايت پيش 
از رسيدن به بيمارستان مجبور به انتقال او به يکي از 
درمانگاه هاي نزديک محل حادثه مي شوند. در نهايت 
عمليات احياي او نيز ثمري نداشت و اين دوچرخه سوار 
جانباز جان خود را از دس��ت داد. همانطور که اشاره 
شد پيست گروماري ش��يب هاي تند زيادي دارد تا 
جايي که در جريان بازي هاي المپيک 2016 نيز يک 
دوچرخه سوار هلندي دچار سانحه شديد شده بود. 
مسير انتخاب شده براي رقابت دوچرخه سواران جاده 
به قدري خطرناک بوده که مرحوم گلبارنژاد در آخرين 
مکالمه پيامکي اش در تلگرام اين پيام را فرستاده است: 

»خدا کند کشته نشويم.«
  جانبازي كه ورزشکار شد

گلبارنژاد تنها دوچرخه سوار پارالمپيکي ايران بود، 
رکابزني که در دفاع مقدس با از دست دادن پاي چپ 
خود به درجه جانبازي نائل شده بود. گلبارنژاد از سال 
1370 به رشته وزنه برداري جانبازان و معلوالن روي 
آورد و پس از 15 سال کارش را در دوچرخه سواري 

ادامه داد. گلبارنژاد تجربه حضور در پارالمپيک لندن 
را نيز داشت، اما در آن زمان به دليل ابتالي همسرش 
به س��رطان و نداش��تن تمرکز کافي از رسيدن به 
س��کو بازماند. او در بازي هاي آسيايي اينچئون نيز 
حضور داشت که به دليل فوت همسرش نتوانست 
توانايي هايش را ثابت کن��د. وي در ماده تايم تريل 
پارالمپيک ريو نيز به عنوان چهاردهمي بسنده کرده 
بود تا اينکه آخرين رقابت عمرش را در بخش جاده 
انجام داد. مدال نقره مسابقات آسيايي مالزي 2006، 
مدال برنز مسابقات پاراآسيايي گوانجو 2010 و مدال 
طال مسابقات آسيايي مالزي 2012 از جمله افتخارات 

اين جانباز - ورزشکار فقيد است. 
علي گلبارنژاد، پسر گلبارنژاد در گفت و گو با ورزش3 
درگذش��ت پدرش را اينگونه توصي��ف کرد: »گل 
زندگي ام پرپر شد و خدا هديه اش را از ما خيلي زود 
پس گرفت. خدا بايد به همه ما صب��ر بدهد. پدرم 
جانباز 70 درصد جنگ تحميلي بود و در اين چند 
سالي که به رشته دوچرخه سواري روي آورده بود، 

انگيزه زيادي داشت که کامالً ستودني بود. من خودم 
دوچرخه سوار هستم و مي دانم يک ورزشکار براي 
قهرمان شدن چه سختي هايي بايد متحمل شود. 
متأسفانه اين اتفاق تلخ در جاده اي رخ داد که يک ماه 

پيش آقاي قادر ميزباني هم زمين خورده بود.«
در همين خصوص مظفر مختاري عضو شوراي شهر 
شيراز با اشاره به قانون موجود در خصوص جانبازان 
70 درصد به باال اعالم کرد: »گلبارنژاد جانباز دوران 
دفاع مقدس بود و شهيد محسوب و کارهاي مربوطه 

در اين خصوص انجام مي شود.«
  35 كيلومتر نهايي

دبيرکل کميته ملي پارالمپيک حادثه رخ داده براي 
گلبارنژاد را اينگونه تش��ريح کرد. مسعود اشرفي با 
اشاره به اينکه پيکر اين ورزشکار ايراني به زودي به 
کشور بازمي گردد،  اظهار داشت: »در جلسه اي که 
با مسئوالن کميته بين المللي پارالمپيک داشتيم، 
جزئياتي درب��اره حادث��ه رخ داده ب��راي گلبارنژاد 
مطرح شد و ما هم س��ؤاالتي را از آنها مطرح کرديم 

و مسئوالن IPC به ما قول دادند که همکاري الزم 
را داشته باش��ند. طبق گزارش��ي که به ما داده اند، 
گلبارنژاد 35 کيلومتر از مسير مسابقه را طي کرده و 
در شيب تندي قرار مي گيرد که داخل يک پيچ قرار 
داشته است، در آنجا کنترل خود را از دست مي دهد و 
به حاشيه ديواره جاده برخورد مي کند. حدود 2 دقيقه 
طول مي کشد تا آمبوالنس برسد و سعي مي کنند او 
را به بيمارستان منتقل کنند، البته اقدامات اوليه را 
انجام مي دهند، اما گويا مرح��وم داخل آمبوالنس 
دچار ايست قلبي مي شود و زماني که به بيمارستان 
مي رسد حدود 45 دقيقه روي او عمل احيا را انجام 

مي دهند، اما متأسفانه موفق نمي شوند.«
IPC واكنش رئيس  

فيليپ کريون، جان باختن دوچرخه سوار ايراني را 
شوکه کننده توصيف کرد. رئيس کميته بين المللي 
پارالمپيک در نشس��ت خبري که پس از اين اتفاق 
برگزار ش��د، قول بررس��ي دقيق علت حادثه را داد: 
»نمي توانيم درب��اره اتفاق رخ داده ب��راي گلبارنژاد 
صحبتي کنيم و باي��د تحقيقاتمان را تکميل کنيم 
تا در خصوص چگونگي اين حادثه مطمئن شويم. 
براي نخس��تين بار چنين اتفاقي در پارالمپيک رخ 
مي دهد. مسابقات دوچرخه سواري در خيابان انجام 
مي ش��ود و تمام موارد الزم براي برگ��زاري ايمن و 
مهندسي مسابقات انجام شده است تا مانع تصادف 
شود. تحقيقاتمان را انجام مي دهيم تا در جريان حادثه 
روي داده، قرار گيريم سپس تصميم گيري خواهيم 
کرد. حادثه اي که براي گلبارنژاد رخ داد و باعث مرگش 

شد، جامعه دوچرخه سواري را در شوک فرو برد.« 
  نقره فوتبال پنج نفره و برنز احساني

تيم مل��ي فوتبال پن��ج نف��ره کش��ورمان عنوان 
نايب قهرماني پارالمپيک 2016 را به ارمغان آورد. 
فوتباليس��ت هاي ايراني در ديدار نهايي به مصاف 
برزيل ميزبان رفتند و با قبول شکست يک بر صفر 
مدال نقره را به گردن آويختند. همچنين ملي پوش 
پرتاب وزنه هم مدال برنز پارالمپي��ک را از آن خود 
کرد. جاويد احساني شکيب در مسابقات پرتاب وزنه 
کالس F57 به مصاف حريفان رفت که با ثبت رکورد 
14 متر و 13 سانتي متر به عنوان سوم و مدال برنز را 
کسب کرد. احس��اني اين مدال را هديه اي از سوي 
خدا خواند: »قيد مدال را زده بودم، اما در پرتاب آخر 
گويي کسي کمکم کرد. اين مدال هديه اي از طرف 
خداست. خوشحالم که توانستم مدال برنز بازي هاي 
پارالمپيک را کسب کنم. بزرگ ترين رقابت زندگي ام 
را انجام دادم. شب مسابقه نتوانستم بخوابم، چون 
مسابقه برايم مهم بود و تا چهار ساعت بيدار بودم. با 
خودم مي گفتم، اگر مدال نگيري به زحمات خيلي ها 
پشت کرده اي و با کس��ب مدال جواب زحماتشان 
را مي  دهي.« در پاي��ان روز دهم اين بازي ها کاروان 
ورزشي منا با کسب هفت مدال طال، 9 نقره و هفت 

برنز در رده بيستم قرار گرفت.
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 واليبال ايران مربي اي مي خواهد
 كه حرف اول و آخر را بزند

در حالي صحبت از رفتن لوزانو و انتخاب يک 
مربي جديد براي تيم ملي واليبال است که 
معتقدم که تغيي��رات پي در پي در يک تيم 
به صالح نيس��ت و اکثر مربيان موفق دنيا 
س��ال ها در تيم هاي خود کار کردند؛ براي 
مثال رزنده، آلکنو قبل از المپيک لندن و... در 
مجموع تأکيد مي کنم که با تغيير سرمربي 
متوالي موافق نيستم، مگر اينکه سرمربي 
خيلي ضعيف باشد. کواچ مدت کوتاهي در 
ايران بود و گفتند که چون مديريت نداشت بايد برود، حاال در مورد لوزانو هم 
همين حرف ها مطرح مي شود. اگر سرمربي آينده هم اين گونه باشد، تکليف 
چيست؟ شايد ايراد کار جاي ديگري باشد و بهتر است که ابتدا يک بازنگري 
کلي انجام و س��پس سرمربي انتخاب ش��ود. به عقيده من اين صحبت ها 
درخصوص کواچ و لوزانو درست نيست، چراکه آنها از تيم ها و کشورهاي 
برتر از ايران به تيم ملي آمدند و در تيم هاي قبلي خود موفق بودند. لوزانو 
مي توانست به واليبال ايران کمک کند، اما نمي دانم توافق طرفين چگونه 
بوده شايد لوزانو نمي خواست با فدراسيون ايران ادامه همکاري دهد. به هر 
حال من عقد قرارداد بلندمدت با مربيان ملي را مي پسندم. در سال اولي که 
کواچ آمد، گفتند تيم تحت تأثير والسکو است و حاال هم زمان حضور لوزانو 
کم بود و نمي توان درخصوص عملکردش تحليل درستي داشت. وي حداکثر 
سه ماه و نيم در کنار تيم بود و زمان زيادي نداشت. من قرارداد بلندمدت را 
ترجيح مي دهم و هر تصميمي که گرفته مي شود بايد رو به آينده باشد. به 
عقيده من برخالف صحبت هايي که گفته مي شد، لوزانو و کواچ براي واليبال 
ايران کوچک نبودند. بيان اين حرف ها يعني ما نگاه و تفکر غيرحرفه اي داريم 
و بايد بپذيريم که اين مربيان از کشور هايي آمدند که سطح واليبال آنها باالتر 
از ايران است. به عقيده من شخصي مانند والسکو بايد بيايد، البته منظورم 
از نظر فني نيست، بلکه از نظر مديريتي است. بين مربيان سطح اول دنيا 
اختالف فني چنداني وجود ندارد و براي تيم ملي ايران بايد فردي انتخاب 
شود که حرف اول و آخر را در بحث فني خودش بزند و صحبت هاي کسي 
رويش تأثير نگذارد. مشکل کواچ و لوزانو اين بود که تسلط کافي روي تيم 
خود نداشتند و در بين مربيان برتر واليبال دنيا به عقيده من نفراتي مانند 

آلکنو و آناستازي و... مي توانند به ايران کمک کنند.
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غيبت در استقبال از پارالمپيکي ها توجيه ندارد 
غيبت مسئوالن در مراس��م استقبال از 
پارالمپيکي ها بازتاب زيادي داش��ت تا 
آنجا که نايب رئيس فراکس��يون ورزش 
مجل��س ش��وراي اس��المي خواس��تار 
عذرخواه��ي وزارت ورزش و کميت��ه 
ملي المپيک به خاطر عدم اس��تقبال از 
قهرمانان پارالمپيک شد. علي اصغر يوسف نژاد گفت:  »نبايد چنين 
برخوردي با اين ورزشکاران مي شد. اين يک وظيفه سازماني بود 
که غفلت کردند. عدم حضور مس��ئوالن ورزش براي استقبال از 
قهرمانان پارالمپيک هيچ توجيهي ندارد و وزارت ورزش و کميته 
ملي المپيک بايد از جامعه ورزش و مردم، به خاطر اين کوتاهي 
عذرخواهي کنند؛ به ويژه اين که اين قشر خاص از ورزشکاران با 

وضعيت جسمي خاص خود پرچم ايران را برافراشته اند.«

فريدون حسن

شکست مقابل بايرن را هضم نکردم 
مهاجم تيم ملي فوتبال کشورمان براي 
بازي با بايرن مونيخ انگيزه زيادي داشت. 
او بعد از مشخص شدن حريفان روستوف 
در مرحله گروهي ليگ قهرمانان اظهار 
اميدواري کرده بود که بتواند جلوي يکي 
از بهترين تيم ه��اي فوتبال جهان بازي 
خوبي را انجام بدهد و گل بزند، با اين همه روستوف جلوي بايرن 
روز خوبي را پشت سر نگذاش��ت و با پنج گل از اين تيم شکست 
خورد. سردار آزمون درباره اين بازي مي گويد: »خيلي ناراحت 
ش��دم. اصاًل دوست نداش��تم اين نتيجه رقم بخورد و با شکست 
پرگل از زمين خارج شويم. همه اش به شکست با نتيجه سنگين 
فکر مي کردم و هنوز هم آن را هضم نکرده ام. اين س��نگين ترين 

شکستي بود که تا به حال تجربه کرده ام.«

پرچم ايران نيمه افراشته شد
پارالمپيک ريو در حالي بامداد امروز با برگزاري مراسم اختتاميه به پايان 
رس��يد که روز پاياني اين رقابت ها تحت تأثير درگذشت بهمن گلبارنژاد، 
دوچرخه سوار کشورمان در اين رقابت ها بود. به همين خاطر هم اختتاميه 
پارالمپيک با يک دقيقه سکوت به احترام درگذشت جانباز سرافراز کشورمان 
آغاز شد و پرچم کشورمان در دهکده ورزش��کاران به حالت نيمه افراشته 
درآمد. درگذشت گلبارنژاد در رسانه هاي بين المللي بازتاب زيادي داشت. 
سايت ديلي ميل انگليس با انتشار اين خبر، صحبت هاي چند تن از مقامات 
برگزاري رقابت ها را نيز منتشر کرد که اين حادثه را تلخ و بسيار ناراحت کننده 

توصيف کردند. سي ان ان هم آن را اتفاق شوکه کننده توصيف کرد.

بهروزعطايي

کارشناس واليبال

در آرزوي حقوق يک ميليون و ۵۰۰ هزار توماني!
دستمزد داوران فوتبال در ليگ برتر شانزدهم ريالي افزايش پيدا نکرده 
و آنها همچنان با دستمزد 750 هزار توماني که مربوط به دو فصل پيش 
است، قضاوت مي کنند. البته اصفهانيان رئيس کميته داوران در تالش 
است که دستمزد داوران را براي فصل جاري به يک ميليون و 500 هزار 
توماني به داوران اختصاص بدهد، اما اين مسئله در گرو تصويب هيئت 

رئيسه فدراسيون فوتبال است. 
------------------------------------------------------------

يک ايراني سرمربي موقت وردربرمن شد
باش��گاه وردربرمن هدايت تيم فوتبال خود را موقتاً به يک ايراني سپرد. 
وردربرمن بعد از شکس��ت هاي متوالي در آغاز فص��ل جديد رقابت هاي 
بوندس ليگا کادر فني خود را تغيير داد و ويکتور را پس از سه باخت متوالي 
از سمت خود به عنوان سرمربي اخراج ش��د. در پي اين تغييرات، هدايت 
وردربرمن، به طور موقت به عهده، الکساندر نوري مربي ايراني که پيش از 
اين هدايت تيم زير 23 ساله هاي برمن را برعهده داشت، گذاشته شد. نوري 
که سابقه بازي در تيم هاي نوجوانان و اميدهاي ايران را دارد،  در دو بازي آتي 

وردربرمن در بوندس ليگا سرمربيگري اين تيم آلماني خواهد بود. 
------------------------------------------------------------

مشخص نيست در جام حذفي شركت كنيم
مراسم قرعه کشي مرحله سوم مسابقات جام حذفي فوتبال باشگاه هاي 
کشور در حالي امروز برگزار مي شود که هنوز مشخص نيست پرسپوليس 
در اين مسابقات به ميدان مي رود يا نه. برانکو،  سرمربي سرخپوشان تهراني 
در اين راستا مي گويد: »با توجه به غيبت بازيکنان ملي پوشش هنوز درباره 
حضور در جام حذفي به جمع بندي نرسيده ايم. در اين رابطه جلسه اي هم 
با طاهري ، سرپرست باشگاه داشته ايم و درخواست خود را هم داده و منتظر 
پاسخ هستيم، اما هنوز تصميم نگرفتيم که با اين شرايط و بدون ملي پوشان 

در جام حذفي شرکت مي کنيم يا نه.«
------------------------------------------------------------

شکست شاگردان مايدا برابر چشم بادامي ها
تيم ملي واليبال بانوان ايران با شکست سه بر يک مقابل تيم ملي واليبال زنان 
ژاپن، در مرحله يک چهارم نهايي پنجمين دوره رقابت هاي واليبال قهرماني 
کنفدراسيون زنان آسيا از رسيدن به جمع چهار تيم نهايي اين مسابقات 
بازماند. شاگردان مايدا در حالي مغلوب چش��م بادامي ها شدند که سال 

گذشته و در AVC کاپ 2015 به عنوان هشتمي دست پيدا کرده بود. 

سعيد احمديان

پارالمپيک تحت الشعاع 
آسماني شدن دوچرخه سوار 
جانباز ايراني قرار گرفت

آخرين 
ركابزني بهمن

گزينه هاي سرمربيگري تيم ملي کشتي آزاد از سوي رئيس فدراسيون 
مشخص شدند و قرار اس��ت به زودي از بين آنها، سرمربي تيم ملي 
مشخص شود. اعضاي شوراي فني کش��تي آزاد شنبه در جلسه اي 
غيررس��مي به بيان ديدگاه هاي خود درباره انتخاب س��رمربي تيم 
ملي کشتي آزاد پرداختند. در اين جلسه فهرست اوليه گزينه هاي 
سرمربيگري تيم ملي که توسط رسول خادم تهيه شده بود، به اعضاي 

ش��وراي فني داده ش��د که در اين بين نام محمد طاليي، غالمرضا 
محمدي، محمدحس��ن محبي، مراد محمدي، مجيد ترکان، امير 
توکليان، عليرضا رضايي، عليرضا حيدري، اميررضا خادم و تقي اکبرنژاد 
ديده مي شود. نفراتي که قرار اس��ت امروز و در اولين جلسه رسمي 
شوراي فني کشتي آزاد برگزار و مورد بررسي قرار گيرند. خبري که 

ابراهيم جوادي، عضو شوراي فني کشتي آزاد آن را تأييد مي کند. 

سنگ نورد ايراني نايب قهرمان جهان شد
سومين روز از رقابت هاي س��نگ نوردي قهرماني جهان در ماده 
سرعت مردان در حالي به پايان رسيد که نماينده ايران در مصاف 
با رقباي خود برسکوي دوم جهان قرار گرفت. عليرضا عليپور که 
روز گذشته صدرنشين گروه خود شده بود در فينال اين رقابت ها 

عنوان نايب قهرماني را به دست آورد و صاحب مدال نقره شد. 

مدال آوري شمشيربازان المپيکي ايران
در رقابت هاي بين المللي تايلند، شمشيربازان المپيکي ايران موفق 
به کسب دو مدال در اين مسابقات شدند. در اسلحه سابر اين رقابت ها 
مجتبي عابديني که در المپيک 2016ريو به مقام چهارمي رسيد، 
موفق شد مدال طال را از آن خود کرده و قهرمان شود و علي پاکدامن 

نيز که در فينال مغلوب عابديني شد و به مدال نقره دست يافت. 

گزينه هاي سرمربيگري تيم ملي كشتي آزاد مشخص شدند

بني تميم نايب رئيس فدراسيون كشتي شد
رسول خادم، رئيس فدراسيون کشتي، حميد بني تميم را به عنوان 
نايب رئيس جديد اين فدراسيون و جايگزين حيدري، به وزارت 
ورزش و جوانان معرفي کرد. بني تميم که يکي از قهرمانان سابق 
کشتي فرنگي و عنوان دار آسيايي اين رشته ورزشي است، طي سه 
سال گذشته به عنوان دبيري فدراسيون کشتي را به عهده داشت.

شيوانوروزي
گزارش

رسمًا به كميته بين المللي المپيک اعتراض كرديم
عربستان و امارات در حالي در جريان رقابت هاي پارالمپيک ريو به طرح پيراهن هاي ورزشکاران ايران 
اعتراض کرده و در اين راستا حتي شکايتي هم به کميته بين المللي المپيک ارائه کرده اند که کاروان 
منا دقيقاً با طرحي که در پارالمپيک لندن ش��رکت کرده بود، راهي ريو شد و اين طرح و پيراهن ها 

چيز جديدي نيس��ت که بخواهد با اعتراض مواجه ش��ود و شکايت سعودي ها 
نيز جز براي حاشيه سازي و به دليل مسائل سياسي نيست. با وجود اين، 
مسئوالن ورزش ايران نه تنها برخورد جدي و قاطعانه اي با اين بهانه جويي 
عربس��تان نکرده اند  که در کمال ناباوري نام خليج هميشه فارس را نيز 
با برچس��ب از روي لباس ورزش��کاران ايراني محو کردند. تصميمي که 
به طور غيرمستقيم ادعاي ناحق عربس��تاني ها را تأييد مي کند. هرچند 

که خس��روي وفا، رئيس کميته ملي پارالمپيک و رئيس فدراس��يون 
جانبازان معلوالن ايران مي گويد: »ما تنه��ا براي اينکه اعتراض 

بي مورد عربستان موفقيت هاي ورزشکارانمان را تحت الشعاع 
قرار ندهد صحبتي نکرديم، اما اعتراضمان را به طور رسمي به 
کميته بين المللي المپيک اعالم کرده ايم.« با وجود اين، اما 
پوشاندن نام خليج فارس از روي پيراهن ورزشکاران ايران 

به معناي تأييد ادعاي سعودي هاست!

زماني قدر لوزانو را مي دانيم كه او را از دست بدهيم
انتشار عقد قرارداد لهستان با لوزانو، سرمربي تيم ملي واليبال ايران کافي بود تا  شايعه مذاکره فدراسيون 
واليبال با مربياني همچون آنتيگا و آناستازيا مطرح شود،  مسئله اي که البته افشاردوست، دبير فدراسيون 
آن را رد مي کند: »فدراسيون واليبال لهستان درباره جذب لوزانو، خبري را منتشر نکرده، ما هم از طريق 

رسانه ها باخبر شديم که لوزانو با لهستان قرارداد بسته. اين در حالي است که 
برخي  عملکرد او را در تيم ملي واليبال ايران، ناموفق ارزيابي کردند. سؤال 
اينجاست که اگر لوزانو، مربي ناموفقي بوده چرا لهستاني ها به دنبال جذب 
او هستند. متأسفانه زماني قدر لوزانو را مي دانيم که او را از دست بدهيم. 
با وجود اين، تاکنون با هيچ گزينه اي براي سرمربيگري تيم ملي واليبال، 
مذاکره اي نداشته ايم و صحبت هايي که مطرح مي شود، گمانه زني است. 

آنتيگا نمي تواند گزينه مناسبي براي هدايت تيم ملي واليبال 
باشد چون او در تيم ملي لهس��تان، کار خاصي انجام نداد و 
مربي موفقي نبوده است. زماني که با کواچ قطع همکاري 
کرديم، با آناس��تازيا مذاکراتي داش��تيم، ام��ا اين مربي، 
درخواست هاي نامعقولي از ما داشت. مذاکره با والسکو 
براي بازگشت به ايران هم شايعه است و نه من و نه رئيس 

فدراسيون با والسکو مذاکره نکرده ايم.«

دنياحيدري
منهايفوتبال


