
چشمي جام جهاني را از دست داد
روزبه چش��مي، مدافع تيم ملي فوتبال و يكي 
از بهترين بازيكنان اي��ران در بازي با مراكش در 
جريان تمرين روز يك شنبه دچار آسيب ديدگي 
شديد شد و پس از ارزيابي و معاينات تيم پزشكي 
مش��خص ش��د كه اين مدافع متعصب قادر به 
همراهي تيم ملي در ادامه بازي هاي جام جهاني 
نيست. با اين حال با نظر مسئوالن تيم و فدراسيون 

فوتبال، چشمي در كنار تيم مي ماند.

ايران اعتماد به  نفس صعود را دارد
مدير تيم ملي فوتبال آلمان به صدرنشيني ايران در گروه B رقابت هاي جام 
جهاني واكنش نشان داد. اوليور بيرهوف گفت: »براي ايران بسيار خوشحالم، 
آنها بازي زيبايي را به نمايش گذاشتند. اين تيم حاال اعتماد به نفس الزم را 

براي كسب موفقيت و امتيازهاي بعدي و حتي صعود از اين گروه دارد.«

بازي با ايران فينال است
ايسكو، هافبك تيم ملي اسپانيا در خصوص بازي چهارشنبه شب تيمش 
مقابل ايران گفت: »اين يك بازي فينال گونه است. آينده ما در اين بازي 
مشخص مي شود. ايران حريفي غيرقابل پيش بيني و سخت است كه اصاًل 

نبايد آنها را دست كم بگيريم.«

واليبال از صعود به مرحله نهايي   بازماند
ايران با قبول شكست برابر امريكا از صعود به مرحله نهايي رقابت هاي ليگ 
ملت هاي واليبال بازماند. تيم ملي واليبال ايران در دوازدهمين مس��ابقه 
خود در جريان رقابت هاي ليگ ملت هاي واليبال با نتيجه 3 بر صفر مغلوب 
امريكا شد تا هشتمين شكست خود در اين دوره از بازي ها را متحمل شود.  
به اين ترتيب و با توجه به شرايط جدول رده بندي شاگردان كوالكوويچ 
هيچ شانسي براي حضور مجدد در فرانسه و مرحله فينال ندارند. تيم ايران 
در هفته پنجم مسابقات ليگ ملت هاي واليبال بايد در تهران در سه بازي 

تشريفاتي به مصاف كره جنوبي، بلغارستان و آلمان برود. 

بازجوي�ي و حب�س 
ي  ليس�ت ها ليبا ا و
توس�ط  کش�ورمان 
پليس امريکا در فرودگاه شيکاگو اعتراض شديد 
سرمربي و رئيس فدراسيون واليبال ايران را به 
همراه داشته اس�ت، رفتاري که نشان مي دهد 
اياالت متحده با دخالت دادن سياست در ورزش، 
منش�ور و روح المپيک را زير پا گذاشته است. 
»تبعيض در بازي ها نسبت به هر كشور يا هر شخصي 
به داليل نژادي، مذهبي يا سياس��ي ممنوع است.« 
اين بخش��ي از منشور المپيك اس��ت، منشوري كه 
براي دوري از ورزش دنيا از سياست پي ريزي شد تا 
ورزشكاران قاره هاي مختلف فارغ از هر اختالفي دور 
هم جمع شوند و در شرايطي برابر مسابقه دهند، اما 
گويا اين منش��ور براي برخي از كشورهاي سلطه گر 
محلي از اعراب ندارد، چراكه ه��ر وقت بخواهند آن 
را زير پا مي گذارند و هر وقت هم كه دلشان بخواهد 
كشورهاي معترض به سياست هايش��ان را به بهانه 

همين منشور مورد فشار قرار مي دهند. 
  تحريم  و  زير پا گذاشتن منشور المپيک

نمونه اين رفتار متناقض و دورويي را مي ش��ود در 

رفتار امريكايي ها در قبال ورزشكاران كشورمان در 
چند هفته اخير ديد. اولين آن ماجراي ندادن كفش 
توسط شركت ورزش��ي نايكي به فوتباليست هاي 
ايراني بود، اقدامي كه اعتراض هاي زيادي را به همراه 
داشت. با اين حال اين شركت در بيانيه اي تصميم 
سياسي اش را به تحريم هاي امريكا ربط داد تا دخالت 
سياست هاي دولت ترامپ در ورزش دنيا آشكار شود. 
در بخشي از بيانيه نايكي آمده است: »تحريم هاي 
امريكا بدان معناست كه نايكي به عنوان يك شركت 
امريكايي در حال حاضر نمي تواند به بازيكنان تيم 
ملي ايران كفش بدهد. تحريم هاي قابل اجرا براي 
نايكي سال هاست كه برقرار اس��ت و از نظر قانوني 

الزم االجرا تلقي مي شود.«
   حبس و بازجويي 

پس از ماجراي نايكي، اين بار نقض منشور المپيك 
توسط امريكايي ها در س��فر تيم ملي واليبال براي 
شركت در هفته چهارم ليگ جهاني اتفاق افتاد تا 
مشخص شود اياالت متحده اعتقادي به شعار عدم 
دخالت سياس��ت در ورزش ندارد. در همين راستا 
سرمربي تيم ملي واليبال ديروز از رفتار ناپسند پليس 
امريكا در حبس و بازجويي ملي پوشان كشورمان 

پرده برداش��ت. ايگور كوالكوويچ ب��ه خبرگزاري 
تسنيم گفت: »تيم ايران در هنگام ورود به امريكا 
مورد بازجويي FBI قرار گرفت! برخي از بازيكنانم 
مجبور شدند يكي يكي به سؤاالت احمقانه مأموران 
جواب بدهند، مثالً بگويند كه از بين عكس تعدادي 
از اشخاص، كدام را مي شناسند. پليس امريكا، تيم ما 
را در اتاق كوچكي در فرودگاه براي مدت سه ساعت 
نگه داشت، در حالي كه بازيكنان تيم ملي لهستان در 
همان لحظه با لبخند و بدون هيچ تشريفاتي فرودگاه 
را ترک كردند. چرا بازيكنان جوان تيم من نتوانستند 
ويزاي امريكا يا حتي اتحاديه اروپا را دريافت كنند؟! 

اين ورزش نيست!«
رئيس فدراسيون واليبال هم با اشاره به سياسي كاري 
امريكايي ها در اين رابطه ديروز ب��ه پايگاه خبري 
ورزش 3 گفت: »بع��د از ورود تيم مل��ي به امريكا 
متوجه رفتار زش��ت امريكايي ها شديم. آنها چند 
س��اعتي بازيكنان ما را در فرودگاه معطل كردند و   
FBI از بازيكنان جوان تيم ما سؤاالت بي ربط پرسيد. 
البته اين اولين بار نيست كه آنها و حتي اروپايي ها با 

ما چنين رفتاري مي كنند.
 فرانسه هم امسال با ويزا ندادن به يكي از بازيكنانمان 

چنين مشكلي را به وجود آورد. در هر صورت رفتار 
زشت امريكايي ها اظهر من الشمس است. آنها كه 
ادعاي دموكراس��ي دارند، رفتارشان با گفتارشان 

متفاوت است.«
به گفته احمد ضيايي، اين رفتار زشت امريكايي ها 
در حالي رخ داده كه سال گذشته و در زمان حضور 
اين تيم در تهران به رغم دش��مني هاي اين كشور، 
برخوردي محترمانه و فارغ از نگاهي سياسي با آنها 
شده است: »امريكايي ها در ش��رايطي اين رفتار را 
انجام دادند كه وقتي مي خواستند به تهران بيايند، 
نماينده دفتر ايران در واش��نگتن شخصاً به اردوي 
تيم امريكا رفت و براي آنها وي��زا صادر كرد، چون 
فدراسيون واليبال امريكا گفته بود سفر به واشنگتن 
هزينه زيادي دارد. ما كرامت خود را نش��ان داديم، 
اما در مقابل رفتار آقايان دروغين بود. چرا بازيكنان 
جوان ما بعد از يك سفر طوالني بايد سه  ساعت در 
فرودگاه معطل ش��وند و از آنها سؤال هاي مسخره 
پرسيده ش��ود؟! در ضمن به سرپرس��ت تيم و دو 
بازيكن ما ويزا ندادند.  من به مسائل سياسي كاري 
ندارم و ورزشي صحبت مي كنم، اما به هر شكل رفتار 

امريكايي ها قابل توجيه نيست.«

فرياد بي صداي ورزش
مشكالت ورزش پابرجاست و مسئوالن فقط و فقط سكوت كرده اند. اين 
روزها خيلي ها فرياد مي زنند كه به اوضاع ش��ان رسيدگي نمي شود، اما 

سروصداي جام جهاني اينقدر زياد است كه صدا به كسي نمي رسد.
وزارت ورزش اين روزها تمام هوش و حواسش در روسيه است و وزيري كه 
هوس كرده براي بازي سوم با پرتغال هم به روسيه سفر كند، طبيعي است 
كه فريادهاي خادم را نشنود. خيلي راحت سر كيسه را شل و براي يك برد 
600 هزار دالر پرداخت كردند. خودتان حس��اب كنيد با رقم خريد دالر 
امروز چقدر مي شود و به هر كدام از 23 بازيكن تيم ملي چقدر مي رسد، اما 
پاداش مدال آوران ديگر رشته ها را سكه دادند، آن هم به قيمت هاي قديمي 

تا بانك مركزي تمام حواله ها را برگشت بزند!
اين روزها جامعه ورزش و پيشقراول آن فدراسيون كشتي از بي عدالتي 
فرياد مي زند، از سكوت و عدم رسيدگي به اوضاع فرياد مي  زند، حتي كار 
به نامه نگاري دوباره با دفتر مقام معظم رهبري هم رسيده، اما گويا سفر به 
روسيه و جام جهاني اينقدر چشم نواز و جذاب است كه حتي دستور دفتر 

رهبر انقالب در رسيدگي به وضعيت رشته اول كشور هم ديده نمي شود.
كسي منكر تالش و زحماتي كه ملي پوشان فوتبال در روسيه مي كشند، 
نيست. كسي نمي  تواند پيروزي بزرگ و شادي آور آنها مقابل مراكش را زير 
سؤال ببرد، اما سؤال اينجاس��ت كه آيا بقيه تاكنون اين كار را نكرده اند؟! 
كشتي و جوانان مدال آورش چند بار دل مردم را شاد كرده اند؟ وزنه برداري 
و ديگر رشته ها چطور؟ پس چرا اين همه تبعيض و سكوت؟ چرا اين همه 

جوزدگي و چرا اين همه بي خيالي و عدم مسئوليت پذيري؟!
جام جهاني به پايان مي رس��د و اين تب فروكش مي كند، اميدواريم كه 
با بهترين نتيجه براي تيم ملي كش��ورمان هم تمام شود و اميدواريم كه 
مسئوالن ورزش به بهترين شكل پاسخ زحمات تيم كرش را بدهند، اما اين 

سؤال را هم داريم كه در اين ميان تكليف بقيه رشته ها چيست؟
اين روزها فريادها شنيده نمي ش��ود، هرچند كه پيش از اين نيز شنيده 
نمي شد كه اگر غير از اين بود اوضاع حداقل كمي فرق مي  كرد و كشتي 
با اين همه فرياد سروسامان مي گرفت و اينقدر ورزشكار، مربي و رئيس 

فدراسيونش خون به جگر نمي شدند.
بروبچه هاي كشتي دوباره دست به دامان دفتر رهبر معظم انقالب اسالمي 
ش��ده اند، چون خوب مي دانند از مس��ئوالن ورزش ب��راي آنها آبي گرم 
نمي شود، ولي گويا رؤسا حتي اين اقدامات را هم نمي بينند. سؤال بزرگ 

اين روزها، اين است كه اين همه سكوت چه دليلي دارد؟!
جام جهاني تمام مي شود و بالفاصله بازي هاي آسيايي جاكارتا آغاز مي شود، 
جايي كه فوتبال در آن جايي ندارد، آن وقت است كه كشتي، وزنه برداري، 
تيراندازي، قايقراني و ديگر رشته ها مهم مي شوند، همان هايي كه امروز 
فريادشان به جايي نمي رسد. همان هايي كه امروز زير سايه جام جهاني 
فوتبال در حال له شدن و دست و پا زدن هستند و مسئوالن سكوت كرده 

و به تماشا نشسته اند.
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فريدون حسن

کرش: صدرنشيني گروه  B فروشي نيست
سرمربي تيم ملي ايران مصاف با اسپانيا را فينال دنيا      خبر 
خواند. غلبه ش��اگردان كارلوس ك��رش بر مراكش و 

همچنين صدرنش��يني گروه B همه نگاه ها را معطوف  به يوزپلنگ ها 
كرده تا جايي كه سايت  AFC در گزارشي شرايط تيم ملي كشورمان 
را بررس��ي كرده اس��ت. م��رد پرتغال��ي در گفت وگو با س��ايت 
كنفدراسيون فوتبال آسيا بر س��خت بودن كار تيم ملي ايران در 

روسيه تأكيد كرد: »مكان اول گروه، نه فروشي 
است و نه اجاره داده مي ش��ود. اسپانيا تيم 
باكيفيتي اس��ت، اما ما مي خواهيم جايگاه 
خودمان را حف��ظ كنيم. اگر ب��ازي مقابل 

مراك��ش براي م��ا فينال ج��ام جهاني 
فوتبال بود، بازي چهارشنبه در 

برابر اسپانيا به طور حتم 
برايمان حك��م فينال 
دارد.«    را  دني��ا 
همچني��ن ك��رش در 
دي��دار با وزي��ر ورزش 

موفقي��ت اي��ران در جام 
جهاني 2018 را اولويت اول و آخر خود خواند: 
»در تيم ملي سوپرمن معنا ندارد. در اينجا گروهي 
از بازيكنان زحمتكش و مربياني حضور دارند كه 
توانايي ابركارها را دارند. هدف مان تحقق رؤياهاي 
ملت ايران است. هيچ بازيكني صاحب پيراهن تيم 
ملي نيست و فقط اين اجازه را پيدا مي كند كه اين 
پيراهن را بر تن كند با يك مأموريت و هدف، آن 
هم اينكه پيراهن مقدس تيم ملي را در جايگاه 

رفيع تري قرار دهد.«

 مدعيان ناکام
   تحلیل جام جهاني روسيه را بي شك بايد جام شگفتي ها ناميد، جامي كه ناكامي مدعيان 
آن همگان را متعجب كرده است، مدعياني كه انتظار مي رفت با پيروزي هاي پرگل 
آغاز كنند، اما يكي پس از ديگري با نتايجي دور از انتظار همه را نااميد و متعجب كردند. همه چيز از تساوي پرگل 
اسپانيا و پرتغال آغاز شد، نتيجه اي كه باعث صدرنشيني ايران در گروه مرگ شد، وقتي نه پرتغالي ها توان كسب 
سه امتياز را در بازي اول داشتند و نه ياران سابق لوپتگي كه با يك تصميم بي موقع از نيمكت اسپانيا كنار گذاشته 
شد تا بزرگ ترين حسرت زندگي اش را تجربه كند و تيمش در اولين گام نتيجه اي بهتر از تساوي دشت نكند. 
آرژانتين پرستاره هم در روزي كه مسي پنالتي از دست داد، به نتيجه اي بهتر از تساوي يك - يك برابر ايسلند 
نرسيد! آلمان، مدافع عنوان قهرماني هم در ادامه روند ناكام تيم هاي بزرگ، ناباورانه و با نتيجه يك بر صفر برابر 
مكزيك مغلوب شد تا شكست فرانسه در جام جهاني 2002 برابر سنگال را يادآور شود. در آخرين بازي مدعيان، 
برزيل تيته نيز به عنوان مدعي اصلي قهرماني جام 2018 روسيه به تساوي يك- يك مقابل سوئيس رضايت داد 
و تمارض هاي نيمار هم نتوانست تأثيري در نتيجه گيري اين تيم داشته باشد تا فرانسه تنها تيمي باشد كه تا به 
اينجاي كار توانسته نخستين بازي خود را با پيروزي به پايان ببرد. تيمي كه البته به سختي و با حساب 2 بر يك از 
سد استراليا گذشت و شايد اگر بازي كمي ادامه داشت، همانند ديگر تيم هاي مدعلي اين جام با خلق نتيجه اي  
ديگر شگفت زده و ناباورانه بازي را به پايان مي برد. با اين حال خوش شانس تر از ديگر تيم هاي مطرح بود كه توانست 

به زحمت از سد استراليا عبور كند.

 احمقانه  های امريکا در بازجويی از واليباليست های ايران 
حبس و بازجويی واليباليست ها پس از تحريم کفش ورزشی فوتباليست ها 

سرانجام صداي سوت فغاني در جام جهاني طنين انداز شد، آن 
دنیا حیدري
   بازتاب

هم در ديدار آلمان- مكزيك كه با باخت ناباورانه قهرمان سابق 
جهان همراه بود. داور بين المللي اي��ران كه در برزيل در هفت 
ديدار داور چهارم بود، در روس��يه موفق به قضاوت ش��د، قضاوتي كه دنيا را به تحس��ين و 
رسانه هاي معتبر جهان و همچنين صفحات مشهور مجازي را به واكنش واداشت، خصوصاً 
در صحنه اي كه توني كروس، ستاره ژرمن ها سعي داشت به فغاني اعتراض كند كه با برخورد 
جدي و قاطع او مواجه شد. فغاني كه براي دور كردن هافبك آلمان ها مجبور شد او را كمي به 
عقب براند با اين عكس العمل، مورد توجه رس��انه ها قرار گرفت، به طوري كه بس��ياري از 
صفحه هاي مجازي با انتشار عكسي از اين صحنه جمالت جالبي را از سوي فغاني و خطاب به 
توني كروس نوشتند. جمالتي چون توني، اينجا ليگ قهرمانان نيست و من هم تيمي تو در 
رئال نيستم. به من نزديك نشو! و برو عقب و به من نزديك نشو.  آندره آ د ماركو، داور سرشناس 
سابق فوتبال ايتاليا كه وظيفه كارشناسي داوري مسابقه تيم هاي ملي آلمان و مكزيك را 
برعهده داشت به تمجيد از قضاوت فغاني پرداخت و گفت   او با تصميماتش در طول بازي نشان 
داد كه مي توان به او اعتماد كرد: »فغاني كامالً به صحنه ها نزديك بود. به همين دليل در موارد 

حساس هم از كمك داور ويدئويي استفاده نكرد و گفت، چون خودم صحنه را ديدم، 
تصميم گرفتم كه اين نشان از قاطعيت او داشت، اما تصميم درخشان و عالي فغاني در 

زمان برخورد توپ با دست ماركو رويس بود كه هند اعالم نكرد و كامالً طبق قوانين تصميم 
گرفت، چراكه حركت توپ در مس��ير بدن او بود و نمي توانست كاري انجام دهد كه 
عمدي باشد.«   سايت »Voetbal International«، قديمي ترين مجله فوتبالي هلند 
هم در بررسي عملكرد داوران جام جهاني روسيه در تمجيد از قضاوت فغاني نوشت: 
»فغاني 40 ساله و كمك هايش بهترين عملكرد را در بازي آلمان و مكزيك ارائه دادند. 
اين داور ايراني ب��ازي را به خوبي تحت  كنترل داش��ت. او نه بچگانه س��وت زد و نه 
سختگيرانه. فغاني نشان داد مي تواند تفاوت بين برخوردهاي واقعي و اغراق آميز را 
ببيند.« اين سايت فغاني را با 8 امتياز در صدر جدول رده بندي داوران جام جهاني قرار 
داده است. همچنين از سوي كاربران سايت Ratethere، فغاني با 1926 رأي مثبت 
و كسب چهار ستاره صدرنشين است . در ديگر واكنش ها به قضاوت فغاني، بسياري 

او را داوري مقتدر خوانده اند كه قدرت خود را به بازيكنان ديكته كرده و برخي نيز 
او را داوري شايسته براي قضاوت فينال جام جهاني دانسته اند. 

قضاوت تحسين برانگيز داور ايراني

فغاني در صدر داوران جام جهاني

شادي در مناطق زلزله زده
بازي ايران و مراكش شرايط خاصي را در كشور حاكم كرد. براي چند ساعت 
همه چيز در كشورمان تحت تأثير فوتبال بود، از شمال گرفته تا جنوب، از 
شرق تا غرب ايران همه نگران نتيجه بازي بودند، حتي در مناطق زلزله  زده 
كرمانشاه كه هنوز هم مردمش با مش��كالت و معضالت زيادي دست به 
گريبان هستند. فوتبال باعث شد تا براي چند ساعت همه چيز فراموش 
شود. سايت آ.اس اسپانيا در گزارش��ي به اين موضوع پرداخته و با چاپ 
عكسي از بچه هاي كرمانشاه كه پيراهن تيم ملي را به تن كرده اند و مشغول 
تماشاي بازي هستند، نوشته است: »در آن لحظات براي هيچ كدام از مردم 

مناطق زلزله زده شرايط كنوني شان مهم نبود.«

مسئوالن به دستور ويژه 
مقام معظم رهبري بي تفاوت هستند

خادم: مقابل البي صهيونيست ها بايستيد
   رئيس فدراس�يون کش�تي س�کوت مس�ئوالن ورزش ايران در 
خصوص وضعيت کش�تي گيران ايراني در ميادي�ن بين المللي را 
نگران کنن�ده و دردسرس�از خواند. چالش حضور کش�تي گيران 
کش�ورمان و عدم رويارويي آنها با نمايندگان رژيم صهيونيستي 
در ي�ک س�ال اخير ش�دت بيش�تري پي�دا ک�رده ت�ا جايي که 
مسئوالن فدراس�يون براي جلوگيري از بروز مشکالت احتمالي 
و البي گري هاي ضدايراني صهيونيست ها از اعزام برخي تيم ها به 
رقابت هاي بين المللي جلوگيري می کنند. اين در حالي اس�ت که 
مقام معظم رهبري به مسئوالن ارشد ورزش کشور دستور پيگيري 
اين مسئله را داده اند، اما اهميتي به اين دستور ويژه داده نمي شود!
  رس��ول خادم روز گذش��ته در گفت وگويي راديويي يك بار ديگر نسبت به 
بي تفاوتي مسئوالن واكنش نش��ان داد و عواقب آن را به آقايان گوشزد كرد: 
»متأسفانه مسئوالن ما با بي تفاوتي مسائل را دنبال مي كنند. سه ماه پيش 
رهبري به دس��تگاه هاي مذكور دس��تور دادند تا كمك و حمايت الزم را از 
كشتي گيران داشته باشند، اما در اين مدت هيچ حمايتی صورت نگرفته و 
اتفاقي نيفتاده است و قهرمانان ملي فقط شاهد سكوت اين دستگاه ها بوده اند. 
چند روز ديگر مسابقات جهاني نوجوانان و جوانان و رقابت هاي بزرگساالن و 
اميدهاي جهان را پيش رو داريم و فرصت سه ماهه اي كه از دست رفت و به 

سكوت مسئوالن گذشت.« 
   خطر تعليق و محروميت

سرمربي تيم ملي كشتي آزاد در ادامه به خطرات احتمالي حضور در مسابقات 
و عدم رويارويي با كش��تي گيران رژيم كودک كش اش��اره كرد: »قهرمانان 
ملي ما ش��اهد هس��تند برخي تيم هاي رقيب با تمام توان تيم هاي كشتي 
رژيم صهيونيس��تي را تكميل مي كنند و تعداد كشتي گيران آنها را افزايش 
مي دهند. از سوي ديگر با البي صهيونيست ها و حمايت هاي كميته بين المللي 
المپيك شايد شاهد اين باشيم كه كشتي ما با محروميت و تعليق دو، سه ساله 
مواجه شود و برخي قهرمانان ما كه در اواخر دوران قهرماني خود هستند با 
محروميت هاي سنگين عمر قهرماني شان به پايان برسد.« تأخير سه ماهه 
در پيگيري دستور مقام معظم رهبري انتقاد ديگر خادم بود: »هر اتفاقي براي 
قهرمانان ما بيفتد، مسئوليت آن با مسئوالني است كه سكوت كردند و با سكوت 
خودشان مشكالت را پيگيري نكردند تا برخوردي منطقي و ديپلماتيك با اين 
موضوع داشته باشند. آنها گمان نكنند با اين سكوت، مسئوليت از گردنشان 
ساقط مي شود و ديده نمي شوند تا به نوعي پشت اين سكوت پنهان بمانند، 
بلكه هر اتفاقي براي كشتي رخ دهد، مردم و قهرمانان كشتي آنها را مسئول 

اين آسيب ها مي دانند.«
   البي عليه ايران 

رئيس فدراسيون كش��تي از مسئوالن خواس��ت تا براي حل اين مشكل از 
طريق ديپلماتيك دست به كار شوند: »متأسفانه البي هايي كه توسط رژيم 
صهيونيستي با نفوذ زيادي كه در كميته بين المللي المپيك دارند، عليه ورزش 
ايران صورت مي گيرد كار را براي ما دشوار مي كند، اما حتماً ما هم اين قدرت 
ديپلماتيك را داريم تا در كميته بين المللي المپيك نفوذ و حضور پيدا كنيم 
جلوي ظلم و جوري را كه به ورزش ملي كشور مي شود، بگيريم. قطعاً ما هم 
مي توانيم ورود كنيم و مقابل البي صهيونيست ها بايستيم و از حق و حقوق 
قهرمانان خود دفاع كنيم، چون كشتي براي مردم ما تنها يك رشته ورزشي 
نيست، بلكه بخشي از تاريخ و فرهنگ كشور است. با اين حال نمي دانم چرا 
به رغم اينكه رهبري سه ماه پيش دستور داده اند، مسئوالن سكوت كرده اند.«

 

حضور در ورزشگاه ها مشکل ورزش بانوان نيست
پيشكسوت فوتبال بانوان از برخي از نمايندگان 
مجلس كه مشكل ورزش بانوان را فقط ورود به 
ورزشگاه ها مي دانند، به شدت انتقاد كرد. نيلوفر 
اردالن ديروز در نشس��ت خبري مسابقه خانم 
گزارشگر كه در محل سايت اشتراک ويدئوتماشا 
برگزار شد، اظهار داشت: »اكثر تيم هاي فوتبال 
و فوتس��ال بانوان اگر اسپانس��ر دولتي نداشته 
باش��ند، هيچ نهاد خصوصي حاضر به حمايت از آنها نيست. چرا؟ چون 
ديده نمي شويم! نه مسابقاتمان ديده مي شوند و نه خودمان. در حالي كه 
همواره با كمترين امكانات بهترين نتايج را براي كشور به دست آورده ايم، 
اما عقب ماندگي ورزش بانوان به دليل ديده نشدن است.« وي در ادامه به 
صحبت هاي يكي از نمايندگان مجلس واكنش نشان داد و گفت: »خانم 
نماينده مجلسي كه براي ورود بانوان به ورزشگاه تقال مي كنيد، آيا مشكل 
صرفاً با حضور خانم ها در اس��تاديوم براي مشاهده مسابقات مردان حل 
مي شود؟ لطفاً اعالم كنيد كه چه اقدام عملي براي حمايت از ورزش بانوان 

انجام داده  و چه ميزان بودجه در اختيار فدراسيون ها قرار داده ايد؟«

برنامه بازي هاي امروز
 H گروه

 کلمبيا- ژاپن 16:30
لهستان- سنگال 19:30

A گروه 
روسيه- مصر  22:30

ترس نيمار، خشونت سوئيس
تنها يك روز و فقط ساعاتي از نتايج ضعيف دو 

نیک میلر 

  كارشناس فوتبال

مدعي اصلي قهرماني ج��ام جهاني 2018 
)آرژانتين و آلمان( مي گذشت كه برزيل هم به 
جمع اين بزرگان در ش��روعي دور از انتظار 
پيوست. برزيل حاال براي سرگروه شدن بايد 
برابر صربستان و كاستاريكا نتيجه اي بهتر از 
تساوي كسب كند، اگرچه با توجه به شكست 
آلمان، اول شدن در اين گروه شايد به معناي 
قرار گرفتن مقابل مدافع عنوان قهرماني در 
يك هشتم نهايي باشد. يكي از نكات واضح بازي، تصميم سوئيسي ها براي زدن 
نيمار بود. شاگردان والديمير پتكووچ به نوبت تالش مي كردند به هر ترتيبي 
شده ستاره اول برزيل را به زانو درآوردند. شايد به همين خاطر هم بود كه نيمار 
را در مقطع ابتدايي بازي چندان در فرم خوب و تأثيرگذارش نديديم، نيماري 
كه مش��خصاً از مصدوميت دوباره و از  دس��ت دادن يك جام جهاني ديگر 
مي ترسيد. به رغم اينكه برزيل مثل چهار سال پيش ديگر تمام اتكايش به نيمار 
نيست، اما او همچنان مهره اي كليدي براي سلسائو به حساب مي آيد و اعالم 
رسيدنش به آمادگي صددرصد تنها فشارها را روي اين بازيكن از همان بازي 
اول زياد مي كرد. حقيقت اين است كه تماشاي خود بازي هم كاماًل بيانگر 
فاصله او با فرم ايده آلش بود. نيمار مقابل سوئيس گوشه چشم هايي از حركات 
منحصر به فردش را به نمايش گذاشت، اما نشان داد هنوز قادر به اجراي كامل 
90 دقيقه اي آن نيست. از منظر س��وئيس اما يك بار ديگر ثابت شد چطور 
بازي هاي ملي در چنين سطحي تنها در يك لحظه تغيير مي كنند و نتيجه اي 
پيش بيني نشده به جا مي گذارند. هدف اصلي سوئيس در اين بازي برهم زدن 
ريتم بازي برزيل بود و البته لگد زدن به هر بازيكني كه پيراهن زرد به تن داشت 
به خصوص نيمار. تساوي مقابل برزيل در جام جهاني، نتيجه اي است كه براي 

به دست آوردنش بايد به هر كاري دست زد. 

سعید احمديان
    گزارش


