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AFCسومآذرماهتصمیمگیریمیکند

سکوت فدراسیون در قبال تحرکات سیاسی عربستان و امارات
گرفتاری های بیشمار پیش روی فوتبال 5 ستاره!

سرویس ورزشی-
درشــرایطیکهکنفدراســیونفوتبالآسیاسوم
آذرماهدرخصوصدرخواستعربستانواماراتمبنیبر
بازینکردنبرابرتیمهــایایرانیتصمیمگیریمیکند،
فدراســیونفوتبالکشــورمانتااینلحظهپاسخیبه

رفتارهایسیاسیعربستانواماراتندادهاست!
فدراســیون های فوتبال عربســتان و امارات در درخواســت 
مشــترکی خواهان عدم برگزاری مسابقات تیم های این دو کشور 
در ایران و قطر شــدند. این خبر به نقل از روزنامه » االقتصادیه« 
عربســتان در رســانه های ایران نیز بازتاب داشت و در آن عنوان 
شــده بود کمیته اجرایی کنفدراســیون فوتبال آسیا )AFC( در 
نشست پیش روی خود که قرار است در تاریخ 24 نوامبر )جمعه 3 
آذر( در بانکوک، پایتخت تایلند برگزار شــود، در مورد درخواست 
مشــترک فدراسیون های فوتبال عربستان و امارات مبنی بر بازی 
نکردن تیم های این کشور در دو کشور ایران و قطر در فصل آینده 

رقابت های آسیایی تصمیم گیری خواهد کرد.
عربســتان و امــارات بــه دالیل سیاســی حاضر نیســتند 
تیم های شــان در ایران یــا قطر بازی کننــد و ترجیح می دهند 
این بازی ها در زمینی بی طرف برگزار شــود. ســعید الطنیجی، 
نایب رئیس فدراسیون فوتبال امارات هم در این باره گفت که این 
فدراسیون به نشانه وحدت با فدراسیون فوتبال عربستان همیشه 
در تمامی مراحل در جهت منافع فوتبال دو کشور همراه و همقدم 
اســت. عربستان و امارات، به ترتیب کشــورهای عمان و اردن را 
به عنوان محــل میزبانی تیم های خود از تیم های ایرانی و قطری 

پیشنهاد داده اند.
شرایطبدیکهپرسپولیستجربهکرد

بر اســاس خبر منتشر شده، سوم آذرماه زمان تصمیم گیری 
درخصوص این اتفاق مهم است و جالب آنکه از زمان انتشار خبر 
تا به امروز، مسئوالن فدراسیون فوتبال کوچکترین واکنشی نسبت 
به آن نشــان نداده اند، در حالی که بر اساس قواعد رایج حداقل 
انتظار از مسئوالن فدراسیون فوتبال اعالم موضع و انجام اقدامات 

اولیه برای مقابله با این تصمیم سیاسی است.
همین امســال و در جریان فصل رو به پایان لیگ قهرمانان 
آسیا، اهالی فوتبال متوجه شدند بازی نکردن با تیم های عربستانی 
در خانه خودمان چقدر به ضرر ورزش ایران تمام است. پرسپولیس 
در لیگ قهرمانان با این قانون عجیب تا روزهای پایانی حضورش 
در آســیا در 6 تقابل با تیم های عربســتانی 3 میزبانی را از دست 

داد و نتوانســت در تهران و مقابل خیل عظیم تماشاگران خود با 
تیم های سعودی روبرو شود. 

از همه جالب تر اینکه همین چند ماه قبل خبر رسید که در 
اختالف فوتبال ایران و عربســتان، دادگاه کاس به نفع ایران رای 

داده و قرار شده غرامت تیم های ایرانی هم پرداخت شود!
دلیلسکوتفدراسیونفوتبالچیست؟

حاال با این شرایط دلیل سکوت مسئوالن فدراسیون فوتبال 
مشخص نیست. در خوشبینانه ترین حالت تصور می شود بی توجهی 
فدراسیون فوتبال به این اتفاق مهم به خاطر گرفتاریهای بیش از 
اندازه آنهاســت. به هر حال این فوتبال آنقدر مشــکالت دارد که 
به مســئوالن خود اجازه نمی دهد به موضوعات این چنینی توجه 

کنند!
در همین چند روز گذشــته، بحث »بحــران بدهی های دو 
تیم پرطرفدار«، »ماجرای اســتعفای چند باره مدیرعامل باشگاه 
پرســپولیس«، »اظهارات تیز و تند کی روش« و... فضای فوتبال 
ایران را تحت تاثیر قرار داد و حواس ها را به ســمت خود معطوف 

و متمرکز ساخت. 
بحث هایی که هر یک از گرفتاری های اساســی و مشــکالت 
عمیق فوتبال حکایت داشــت وگرنه ما هــم می دانیم که حتی 

حرفه ای تریــن و با ســازمان ترین تشــکیالت فوتبــال در دنیا، 
با مشــکالت و گرفتاری هایی روبه رو هســتند، بله، ما هم این را 
می دانیم اما اگر به موارد ذکر شــده دقت شود، خواهید دید اینها 
هر یک برآیند و خروجی مشکالت الینحلی است که در فوتبال ما 

ریشه دوانده و رسوب کرده است.
 در واقع همان طور که بارها نوشته ایم این گونه مسائل یک باره 
و دفعتا در ورزش و فوتبال ما پدید نمی آید، اینها معلول و محصول 

عملکردهای غلط و یا عدم عمل و اقدام به موقع است.
بدهی های تلنبار شــده استقالل و پرسپولیس که یکشبه به 
وجــود نیامده، بلکه این، یکی و فقــط یکی از پیامدهای مکانیزم 
غلط مدیریتی حاکم بر کاروبار این دو تیم طی سال های سال بوده 
اســت و امروز هم اعالم می کنیم اگر این مکانیزم اصالح نشود و 
وضعیت مدیریتی این دو تیم سامان پیدا نکند، فردا، پس فردا باز 

با مشکالتی نظیر این و بلکه بدتر مواجه خواهیم شد.
 داســتان »اســتعفای مدیرعامل« هم جز این نیســت، این 
اولین بار نیست که مدیرعامل فعلی پرسپولیس استعفا می دهد و 
این اولین مدیرعامل پرسپولیس نیست که استعفا می دهد، البته 
شیوه کدخدامنشی و حل مشکالت و رفع اختالفات به شیوه »من 
بمیرم و تو بمیری« شــاید در کوتاه  مدت جواب بدهد، اما مسئله 

را از ریشه حل نمی کند. 

تکلیــف مدیریــت تیم هــای بــزرگ و پرطرفــداری مثل 
پرســپولیس یا اســتقالل، باید به طور قطعی، دقیــق و قانونی 
حل شــود تا ریشــه این گونه رفتارهــا و اتفاقات و اســتعفاها 
و... در فوتبال ما کنده شــود. داســتان کی روش و اعتراض های 
پیاپی و شــکایات متوالی از نحوه تدارک و آماده ســازی تیم ملی 
هــم، حکایتی جدا از مســائل قبلی ندارد. ایــن اتفاقات و نظایر 
آنکه تعدادشــان در فوتبال ما بســیار فراوان است، همه معلول 
 هســتند و محصول عملکرد و رفتار مدیریتــی حاکم بر فوتبال 

است.
وجود این اتفاقات ناخوشایند و مسائل آزاردهنده، به ما جرات 
می بخشد تا برخالف گفته ها و نظر رئیس فدراسیون فوتبال )تاج 
به تازگی از وضعیت روبه راه فوتبال ایران سخن گفته و ضمن اشاره 
به صعود پنجگانه فوتبال ایران در رده های سنی مختلف و گرفتن 
لقب »۵ ستاره« از سوی فیفا تاکید نموده که فوتبال ایران »راه« 
خودش را پیدا کرده است( بگوییم، فوتبال ایران، برای سروسامان 
یافتن نیاز به کارهای اساسی و اقدامات ریشه ای دارد. ساختار این 
فوتبال باید ترمیم شود و نظام مشخص و سیستم تعریف شده ای 
بر تاروپود آن حاکم شــود تا در سایه عملکرد منظم آن سیستم 
دیگر شــاهد »بحران بدهی«، »اســتعفای مدیران«، »عدم ثبات 
مدیریت«، اعتراض های مکرر و پیاپی- و غالبا به حق- ســرمربی 

تیم ملی و نظایر آن نباشیم.
بارها نوشــته ایم و به ســهم خود خدمت مسئوالن ورزش و 
دســت اندرکاران فوتبال یادآور شــده ایم که اتفاقاتی مثل کسب 
نتایج خوب حتی تصاحب مدال ها و سکوها و صعود به جام جهانی 
و... اتفاقات خوشایند و مبارکی برای فوتبال ماست اما نباید موجب 
غفلت و خودفریبی شــود و با تکیه به آنها نتیجه بگیریم که دیگر 
حال فوتبال ما »خوش« شــد و از بیماری نجات یافته و »راه« را 

پیدا کرده و سرحال و قبراق دارد آن را می پیماید.
 ایــن اتفاقات مثبت، همانطور که به وقت خود و بارها یادآور 
شــده ایم، فقط و فقط می تواند ما را به آینده فوتبال خود امیدوار 
سازد، از وجود پتانسیل  و توانایی های نهفته در آن ما را آگاه سازد 
و این »پیام« را به گوش های شــنوا ابالغ کند که فوتبال هم یکی 
از رشــته هایی اســت که در صورت توجه الزم و اعمال مدیریت 
منطقی، ورزش و ورزشکاران ما می توانند در آن بدرخشند و برای 
ملک و ملت افتخارآفرین شــوند. برداشت و تفسیری غیر از این 
همان طور که گفته شد موجب می شود ما را از واقعیات غافل سازد 
و نســبت به حل مشکالت عدیده فوتبال که مثل کنه به پیکره و 

جسم و جان آن چسبیده اند، بی انگیزه سازد.

تیمملیجودویایرانبا۷جودوکاربامدادچهارشنبهعازمرقابتهایگرندپری)جایزهبزرگ(هلندمیشود.
تیم ملی جودو مردان ایران با سرمربیگری محمد منصوری بامداد چهارشنبه با ۷ بازیکن عازم هلند محل برگزاری آخرین 
مرحله گرند پری ســال 2۰۱۷ می شــود. براســاس این گزارش در وزن منهای 6۰ کیلوگرم، محمد رشنونژاد، در منهای 66 
کیلوگرم، قاسم نوری زاده، محمد بریمانلو و مهدی فتحی پور در منهای ۷3 کیلوگرم، سعید موالیی در وزن منهای ۸۱کیلوگرم، 
رامین صفویه در منهای ۱۰۰کیلوگرم و جواد محجوب در به اضافه ۱۰۰کیلوگرم ۷ بازیکن جودو کشــورمان در این رقابت ها 
هستند. محسن ذکریا به عنوان مربی و عابدی یکتا پزشک تیم ملی جودو را در آخرین مرحله رقابت های گرند پری سال 2۰۱۷ 
همراهی می کنند. جواد محجوب یکی از دو نماینده ایران در المپیک ریو، پس از ۱۵ ماه دوری از جودو، چندی پیش بار دیگر 

به تیم ملی بازگشت و قرار است در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم در این تورنمنت به روی تاتامی برود. 
رقابت های گرند پری هلند طی روزهای 26 تا 2۸ آبان برگزار خواهد شد و تاکنون 263 جودوکار از 46 کشور برای حضور 

در این رقابت ها ثبت نام کرده اند.

اعزام 7 جودوکار ایران به مسابقات جایزه بزرگ هلند
وزارتورزشدستبهکارشد

بهگفتهرئیسدفترامورمشــترکفدراسیونهاو
درراستایاجرایقانونمنعبهکارگیریبازنشستهها،
موضوعازطرفوزارتورزشبهرؤســایبازنشسته

فدراسیونهااطالعدادهشدهاست.
سیدمحمدشــروین اســبقیان با تاکید بر جایــگاه افراد 
بازنشســته خاطرنشــان کرد: افراد بازنشســته در حوزه های 
مختلف و به خصوص ورزش همیشــه تاثیرگذار بوده اند اما به 
هر حال قانون منع به کارگیری بازنشستگان از طرف سازمان 
بازرسی کل کشور ابالغ شده است و بر اساس آن این افراد باید 

کنار رفته و جایگاه را به چهره های جوان تر بدهند.
وی با بیان اینکه در عین حال نباید اســتفاده از تجربیات 
بازنشستگان نادیده گرفته شود، ادامه داد: این پیش بینی شده 
است که از افراد بازنشسته که دارای مدرک کارشناسی به باال 
هستند به عنوان مشاور در نهادهای مختلف ورزشی استفاده 
شود. این راهکاری است که برای بهره گیری از تجربه های افراد 
بازنشســته در نظر گرفته شده شخصا هم زمانی از این همین 
ماده قانونی اســتفاده کرده و چند نفر را به عنوان مشــاور در 

کنار خود داشتم.
رئیس دفتر امور مشترک فدراســیون ها با تاکید بر اینکه 
در رابطــه با منع به کارگیری افراد بازنشســته و لزوم به کار 
رفتن این دسته از افراد از مسئولیت هایی که در ورزش دارند، 
نامه نگاری الزم با چند فدراســیون شده است، تصریح کرد: به 
روســای فدراسیون هایی که شــامل حال این قانون می شوند 

موضــوع را به صــورت مکتوب اعالم کرده ایم تا در راســتای 
اجرای آن ترک مســئولیت کنند. برخی از این افراد پیش از 
این مجوزهایی را برای ادامه فعالیت گرفته بودند اما شــرایط 
فرق کرده اســت، تعدادی بازنشسته داریم که ایثارگر بودند و 
بر اســاس این قانون مجوز فعالیت گرفتند. فقط این دسته از 
افراد مستثنی هستند، افرادی که چنین شرایطی )ایثارگری( 
ندارند و بازنشسته هستند نمی توانند مسئولیت داشته باشند.

اســبقیان یادآور شــد: معتقدیم حرمت افراد بازنشسته 
باید حفظ شــود. نظر وزارت ورزش و شخص وزیر نیز همین 
اســت اما مقید به اجرای قانون هستیم. به هر حال احترام به 
قانون جزو وظیفه همه ماســت. بایــد آن را مراعات و رعایت 
کنیــم و اینگونه فرصت را به چهره های دیگر بدهیم تا ورزش 
بتواند روند خوب خود را طی کند به خصوص که ما بازی های 
آسیایی و المپیک را در پیش داریم و نباید تحت تاثیر اینگونه 

مسائل قرار داشته باشیم.
رئیس  دفتر امور مشترک فدراسیون ها در مورد اینکه اگر 
افراد بازنشسته ترک مســئولیت نکنند چه واکنشی از طرف 
وزارت ورزش دیده خواهد شد؟ گفت: باالخره حرکت برخالف 
قانون به صالح هیچ فردی نیســت باید از قانون تمکین کرد. 
این وظیفه ماست. وزارت ورزش در این زمینه پیگیری الزم را 
کرده و اقدامات را در زمان خود انجام می دهد. اجرای قانون در 
اولویت کار است و بر همین اساس موضوع را به صورت مکتوب 

به فدراسیون ها اعالم کرده ایم.

نامه به رؤسای بازنشسته فدراسیون ها برای ترک مسئولیت 

رئیس  فدراسیون کبدی یکی از علل دریافت میزبانی رقابت های قهرمانی آسیا توسط ایران را رویارویی با تیم قدرتمند هند قبل 
از بازی های آسیایی جاکارتا عنوان کرد و گفت: ما تمام این هزینه ها را به جان خریدیم تا از یک طرف با هندی ها بازی داشته باشیم 

و از سوی دیگر عملکرد سرمربیان هندی تیم های ملی خودمان را هم ارزیابی کنیم.
نشست خبری رقابت های کبدی قهرمانی آسیا در گرگان دیروز با حضور رئیس فدراسیون و سرمربیان تیم های ملی ایران برگزار 
شد. در این نشست محمدرضا مقصودلو رئیس فدراسیون کبدی درباره این رقابت ها ،تعداد حضور تیم ها،نحوه میزبانی گرگانی ها و... 

به اظهار نظر پرداخت که گزیده ای از صحبت های وی در ادامه می آید:
* اکثر کشورهایی که در بازی های آسیایی گرگان حاضر خواهند شد در این دوره از مسابقات حضور دارند و می خواهند خود را محک 

بزنند. در بخش بانوان تاکنون ۱۱ تیم و در بخش مردان ۱۰ تیم حضور دارند. 
* ما تفاهم نامه ای با مدیرکل استان گلستان داریم. هزینه ها را برآورد کرده ایم. اسپانسرهای جزئی هم وجود دارند. اسکان و برگزاری 
مراســم افتتاحیه و اختتامیه به عهده میزبان است. تغذیه، هزینه رفت و آمد تیم ها بر عهده فدراسیون است. چیزی که برآورد شده 
است ۵9۱ میلیون تومان هزینه مسابقه خواهد بود که 3۵۰ میلیون آن به عهده میزبان مسابقه ها و مابقی به عهده فدراسیون خواهد 
بود. این مسابقه ها جوایز نقدی ندارد اما خود استان از طریق سازمان ها و ارگان هایی که کمک خواهند کرد ممکن است هدایایی چه 

نقدی و چه وسایل سنتی اهدا کنند.
*ما برای برگزاری این مســابقات هیچ مشــکل مالی نداریم و بدهی به جا نخواهیم گذاشت. تمام هزینه ها برآورد شده است و ما نیز 
نیمی از تعهدات خود را به اداره کل استان پرداخت کرده ایم. همه چیز از االن مشخص است و مشکلی پیش نخواهد آمد. ما نگرانی 

از بابت بخش مالی نداریم. اول مشکالت مالی را برطرف می کنیم و بعد مسابقه ها را برگزار خواهیم کرد.
* هندوستان بازی تدارکاتی به ما نمی دهد. ما تالش کردیم که قبل از بازی های آسیایی جاکارتا بازی های تدارکاتی با هندی ها داشته 
باشــیم. ما 9 ورزشکار در لیگ ستارگان هند داریم که حدود ۱۰۰ میلیون یا بیشتر درآمد دارند بنابراین ما می خواستیم که قبل از 
جارکارتا این هزینه ها را به جان بخریم و بازیکنان ما با تیم اصلی هند بازی کنند. از این جهت این مسابقه ها برای ما مهم است. از 
طرف دیگر جین )ســرمربی تیم ملی کبدی زنان( و ســوتار )سرمربی تیم ملی کبدی مردان( یک سال است که در ایران هستند و 

می خواهیم عملکرد تیم ملی در مسابقه ها را ارزیابی کنیم و ببینیم که پیشرفتی حاصل شده است یا خیر.
رقابت های کبدی قهرمانی آسیا در دو بخش زنان )پنجمین دوره( و مردان )دهمین دوره( با حضور تیم هایی از کشور های ایران، 
هندوستان، کره جنوبی، پاکستان، ژاپن، تایلند، سریالنکا، افغانستان، عراق، ترکمنستان و چین تایپه از یکم تا ششم آذرماه در استان 

گرگان برگزار خواهد شد.

تشریحبرنامههایمیزبانیایراندررقابتهایقهرمانیقارهکهن
مقصودلو: دستاورد مسابقات کبدی آسیا رویارویی با هندی ها است

تعلیق رقیب اصلی بهداد سلیمی در المپیک ۲۰۱۲ لندن
»روسالن آلبگوف« وزنه بردار مطرح روسیه که مدال جهانی و المپیکی در کارنامه 
دارد، بــه دلیل اتهام دوپینگی بودن، به حالت تعلیق مواجه شد.فدراســیون جهانی 
وزنه برداری اعالم کرد که این ورزشــکار 29 ســاله به نقض قانون »استفاده یا تالش 
برای استفاده از مواد ممنوعه« متهم شده است.آلبگوف در المپیک 2۰۱2 لندن یکی 
از رقبای اصلی بهداد ســلیمی و سجاد انوشیروانی در دسته ۱۰۵+ کیلوگرم بود که 
البته پس از دو نماینده کشــورمان در رده سوم ایســتاد و به مدال برنز بسنده کرد.
او همچنین دو طالی مســابقات قهرمانی جهان در ســال های 2۰۱3 و 2۰۱4 و دو 
طالی قهرمانی اروپا در ســال های 2۰۱2 و 2۰۱2 را در کارنامه دارد. روسیه یکی از 
کشورهایی است که به دلیل تعداد باالی ورزشکاران دوپینگی، از حضور در رقابت های 

وزنه برداری قهرمانی جهان در آمریکا منع شده است.
مادرید: دیگر قیمت فروش بیل برایمان مهم نیست

باشــگاه رئال مادرید رسما نام گرت بیل را بدون قید و شرط در فهرست فروش 
خــود قرار داد و اعالم کرد که مبلــغ فروش او دیگر اهمیتی ندارد. نوزده مصدومیت 
جداگانه و مستقل در بدن گرت بیل از او یک کلکسیون مصدومیت ساخته، بازیکنی 
کــه در ۵۵ درصد از بازی های رســمی دوران تحت قراردادش مصــدوم و در حال 
استراحت بوده و در زمان بازیگری نیز همیشه مراقب تجدید یا تشدید مصدومیت ها 
بوده است.باشگاه رئال مادرید نیز نام بیل را رسما در فهرست فروش خود قرار داده و 
البته در چند روز گذشته مشتری جدی بیل، یعنی منچستریونایتد از خریدش صرف 
نظر کرده اســت.بیش از ۱۰۰ میلیون یورو برای بیل هزینه شــد و شاید برنده این 
معامله بیل و مدیر برنامه های او بودند. در نهایت رئال مادرید در این موضوع متضرر 

شد و اکنون فقط به فروش او فکر می کند.
اخراج سرمربی پاری سن ژرمن به خاطر نیمار!؟

باشــگاه فوتبال پاری سن ژرمن فرانسه ممکن است در پنجره زمستانی به خاطر 
نیمار، سرمربی خود را اخراج کند. اونای امری در فصل جاری نتایج خوبی با پاریسی ها 
گرفته است. اما حتی داشتن بیالنی مطلوب ادامه حضورش را نزد متمول های فرانسوی 
تضمین نمی کند.براساس اخباری که منابع خبری گزارش می کنند، این مربی با سران 
باشگاه دچار اختالفات عمیقی شده است که منشا همه آن، نیمار، مهاجم برزیلی فصل 
قبل بارســلونا و کنونی پاریسی ها است.مطابق همین اخبار احتمال دارد سن ژرمن تا 
نیم فصل با وی به همکاری ادامه دهد و بعد به جایش یک مســئول فنی جدید بکار 
گمارد.البته در این مورد هم گزارش شده مهم ترین گزینه برای جانشینی وی، آقای 
خاص یا همان ژوزه مورینیو، ســرمربی پرتغالی منچستریونایتد است.با توجه به این 
نکته که مربی یونایتد ها در مصاحبه هایش پیوســته از ارتباط خوب با روسای باشگاه 
حرف زده و برای آینده تیم برنامه ریزی می کند، معلوم نیســت سن ژرمن به چه نحو 

تصمیم دارد مورینیو را از آن خود کند.

نکته  ورزشی

سرویسورزشی-
مشــکالت مالی تیم های پرسپولیس و اســتقالل و بدهی های این دو تیم 
پرطرفــدار و اولتیماتوم »فیفا« به این دو تیم و باالخره ورود دولت به این ماجرا 
و قول ســخنگوی محترم )آقای نوبخت( درباره پرداخت بدهی های استقالل و 
پرسپولیس، یکی از اصلی ترین سوژه های رسانه های ورزش و اصوال از مهم ترین 

موضوعات مطرح درباره ورزش کشورمان بود. 
موضوعی که به گمان ما اگر هم حل شــود- که هنوز حل نشده- باز هم از 
موضوعاتی است که باید مورد توجه مسئوالن و کارشناسان و رسانه های ورزش 
باشد، چرا که این موضوع به این شیوه که دیدیم و شنیدیم و باالتر به آن  اشاره 
شــد برطرف نمی شود، این شیوه و نظایر آن شاید مشکل را به طور موقت و در 
کوتاه مدت حل کند، اما چون اساســی و ریشــه ای حل و فصل نشده است، به 
زودی از جایی دیگر و در مقطعی دیگر ســر برخواهد آورد و باز روز از نو روزی 
از نو... برای حل اساســی مشکل باید سراغ ریشــه ها رفت و جلوی  اشکاالت و 

معضالت را از سر چشمه گرفت.
سر چشمه شاید گرفتن به بیل

چو پرشد نشاید گذشتن به پیل
متأسفانه کار و بار ما در ورزش خیلی جاها با این شعر که آمد تناسب دارد. 
ما در ورزش خیلی جاها به جای اینکه جلوی مشــکل را از سرچشمه بگیریم و 
مســائل را ریشه ای حل کنیم، از سرچشمه و ریشه، پاک غافل می شویم و سراغ 

سرشاخه ها می رویم و در اقیانوس مشکالت خود را گرفتار می کنیم. 
این اســت که می دانیم و می بینیم که مشکالت تکراری، معضالت چندباره 
و شــبیه به یکدیگر، سال هاست ورزش ما را گرفتار کرده و فکر و ذهن و وقت و 
انرژی مســئوالن ورزش را به خود مشغول داشته و هزینه و سرمایه های ورزش 
را به جای صرف شــدن در جاهای اساسی و موقعیت های بایسته، صرف خودش 
می کند و متاســفانه، باز بدون اینکه آن مشکل حل و آن معضل برطرف شود و 

دست از سر ورزش بردارد.
 مشــکل پیش آمده برای استقالل و پرسپولیس، مشکلی نیست که مربوط 
به دیروز و پریروز باشد، اتفاقی نیست که یک باره چهره بسته و همه را غافلگیر 
کــرده باشــد، ما در ورزش )و فوتبــال( خود، به معنای درســت و دقیق کلمه 

»باشگاه« نداریم. 
قبول؛ در حرف و سخن و روی کاغذ، ما حداقل دو باشگاه معروف و پرطرفدار 
و مطرح در قاره کهن داریم، اما در عالم واقعیت و ملموسات، این دو به اصطالح 
باشــگاه به هیچ وجه باشگاه نیستند و از معیارها و شــاخص ها و استانداردهای 

باشگاهی کمتر بهره ای برده اند. 
ســال های سال است که اهالی ورزش، به ویژه آنها که درباره مسائل اساسی 
ورزش مسئولیت و وظیفه ای برعهده دارند، خطاب به مسئوالن ورزش از لزوم سر 
و سامان دادن به نظام باشگاه داری سخن می گویند، و تذکر می دهند که اگر فعال 
به هر دلیل از انجام این کار ناتوان و عاجز هســتند، حداقل تکلیف این دو تیم 
معروف و پرطرفدار را به خاطر طرفدارانشــان که همان »مردم« هستند، روشن 
کنید و آنها را از این حالت معلق و برزخی و روزمرگی نجات بخشــید اما کسی 
یا کســانی که مخاطب این ســخنان و تذکرات هستند، در این باره عکس العمل 
بایسته و الزم را به خرج نداده و گویا اصال در باب این موضوع مهم و این تذکرات 

دلسوزانه، گوش شنوایی در نزد مسئوالن وجود نداشته است. 
مشــکل امروز دو تیم تهرانی، تنها یکی از هزاران مشــکالتی است که این 
تیم ها سال هاســت با آن سرشاخ و درگیر هســتند. علت وجود این مشکالت- 
مثال همین پرونده بدهی ها و دخالت و اولتیماتوم فیفا- ریشــه در همین نبودن 
گوش شــنوا و عدم اقدام به موقع از جانب مسئوالن بوده است. اگر این دو تیم از 
حیث مالکیتی و مدیریتی تکلیف روشنی داشتند، بدون تردید کارشان به اینجا 
کشــیده نمی شــد که به خاطر فقدان قدرت مالی در آستانه محرومیت از جانب 
»فیفا« قرار بگیرند و دولت مجبور شــود برای حل این معضل و رفع این خطر، 

دست به کیسه بیت المال نماید.

گوش شنوا در ورزش نیست!

حدیث دشت عشق

بهیادشهیدسیدمنصورنبوي
رشادت از کوه هاي کردستان 

تا رمل هاي شني  جنوب
در ســوم اردیبهشــت ســال ۱343 در 
روســتاي باال هوالر از توابع شهرستان ساري 
کودکي به دنیا آمد که نام ســید منصور را بر 
وي گذاشــتند. در ســال ۱349 وارد دبستان 
شــد و هر ســال با نمرات خوب درسش را تا 
پایــان دروس ابتدایي به پایان بــرد. پس از 
اتمام دروس راهنمایي، بــراي ادامه تحصیل 
به شهرستان ساري عزیمت نمود. سیدمنصور 

نبوي با فرمان امام که فرموده بودند: دفاع واجب است، به سوي جبهه ها بشتابید، 
خــودش را در جرگه دلیرمردان جنگ قــرار داد و از همان روزهاي اول جنگ، 
پس از فراگیري آموزش نظامي به جبهه ها رفت. از کوه هاي ســربه فلک کشیده 
کردســتان گرفته تا رمل هاي شني جنوب رشــادت هاي ایشان را از یاد نخواهد 
برد. او در اکثر عملیات هایي که ســپاه پاســداران و یگان لشکر 2۵ کربال در آن 
حضور داشت، شرکت ُجست و به دفعات نیز مجروح گردید. عملیات هاي والفجر 
۸،6،۵،4، بدر، خیبر، قدس 2، ۱، کربالي ۸، ۵، 4 از جمله عملیات هایي بود که 
سید منصور نبوي در آن ها حضور داشت. سید منصور نبوي با این که در جبهه 
بود اما توانست در سال ۱36۰ دیپلم بگیرد و حتي در آزمون هاي دانشگاه فنون 
امام حسین )ع( و دانشگاه عالي سپاه با رتبه عالي قبول شود. سیدمنصور نبوي 
به دلیل تجارب ارزشــمند حضور ممتد در جنگ و اســتعدادهاي فراوانش، در 
لشکر 2۵ کربال مســئولیت هاي گوناگوني را تجربه کرد که آخرین آن، فرمانده 
طرح و عملیات لشکر 2۵ کربال بود. ایشان در بین رزمندگان لشکر به سرباز امام 
 زمان)عج( مشهور بود، چرا که سبب آشنایي بسیاري از رزمندگان لشکر با دعاي 
عهد بود و استمرار و اصرار ایشان بر خواندن دعاي عهد زبانزد خاص و عام بود. 
سرانجام در تاریخ ۱9 فروردین ۱366 و در حالي که آفتاب داغ و سوزان بر دشت 
تفتیده شــلمچه مي تابید و در حالي که در نزدیک ترین موضع به دشمن و براي 

شناسایي رفته بودند، براي همیشه از زمینیان فاصله گرفتند و آسماني شدند.

ابراز همدردی اهالی ورزش با زلزله زدگان
پس از وقوع زلزله ۷/3 ریشتری در مرز ایران و عراق که متاسفانه باعث 
مرگ و مصدومیت تعدادی از هموطنان عزیزمان در شــهرها و روستاهای 
غرب کشور شد، شــمار زیادی از اهالی ورزش درگذشت هموطنان مان را 
تســلیت گفتند و ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغدیده برای آنها از 

خداوند طلب صبر کردند.
عبداللهی: 3 خروجی در نیم فصل خواهیم داشت

نصراهلل عبداللهی سرپرســت تیم فوتبال اســتقالل با بیان اینکه سه 
بازیکن از فهرست این تیم در نیم فصل خارج می شوند در واکنش به حرف 
و حدیث هایی که در مورد رزومه یرزی شــانیاک مطرح شده است، گفت: 
چرا رزومه ندارد؟ او کارش را بلد اســت و می داند چه کار کند.سرپرســت 
تیم فوتبال اســتقالل همچنین در مورد انتقادهایی که به خاطر اضافه وزن 
این مربی می شــود، گفت: مگر می خواهد بازی کنــد که انتقاد می کنند؟ 
بازیکن نیاوردیم، مربی آوردیم. چاق اســت، چه کار کنیم؟ پوشــکاش هم 
اواخر مربیگری اش ۱۵۰ کیلو وزن داشــت!عبداللهی درخصوص لیســت 
ورود و خروجی اســتقالل در نیم فصل گفت: تصمیم گیری ها در زمان آغاز 
نقل وانتقــاالت نیم فصل اتخاذ می شــود. کادر فنی به دنبال حضور مهاجم 
گلزن اســت. بهنام برزای و محسن کریمی هم باید به لیست اضافه شوند، 

بنابراین سه خروجی خواهیم داشت.
دایی: باید با موضوع فساد در فوتبال جدی مبارزه شود

نشســت مشــترک مهدی تاج و علی دایی صبح دیروز برگزار شد که 
اعضا در این جلســه به بررسی بحث فساد پرداخته و معتقد بودند که باید 
کار کارشناســی در این زمینه صورت بگیرد تا این معضل از جامعه فوتبال 
ریشه کن شود.علی دایی، پیشکسوت و کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ضمن 
تســلیت به جامعه ایران به خاطر درگذشت تعدادی از هموطنان عزیزمان 
در غرب کشــور در حاشیه جلسه خود با مهدی تاج گفت: باید کمپینی را 
درســت کرد تا جامعه فوتبال، فدراسیون فوتبال و همه آحاد ورزش کشور 
با یاری رســاندن به این عزیزان، شرایط مناســب را فراهم کنند. در واقع 
انتظار ما این اســت که با آســیب دیدگان این زلزله همدردی کنیم و هر 
آنچه در توان مان اســت، از آنها دریغ نکنیم.کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال 
درباره بحث فساد و موضوعاتی که اخیرا در این خصوص مطرح شده است، 
گفت: انتظار ما این اســت که به بحث فساد به صورت جدی برخورد شود 
و با کار کارشناسی و اجرای برنامه های مختلف، این معضل ریشه کن شود. 
فســاد در جامعه وجود دارد و فوتبال نیز از این قاعده مســتثنی نیست. بر 
همین اســاس معتقدم نباید بیش از حد بحث فساد در فوتبال را برجسته 
کرد و با ســیاه نمایی شرایطی فراهم شــود که این رشته پرطرفدار مظلوم 
واقع شود.ســرمربی تیم فوتبال سایپا در ادامه بیان کرد: فدراسیون فوتبال 
در راستای بررســی ورفع معضالت فساد در فوتبال، قول هرگونه همکاری 
را داد تا با اســتفاده از داشته های خود و همکاری با کمیته اخالق، پلیس 
امنیت و دســتگاه های نظارتی بتواند در رفع این مسئله بکوشد. وی ادامه 
داد: تاج از پیشــنهاد جلسه با کلیه دســت اندرکاران و پیشکسوتان فوتبال 
استقبال و اعالم کرد که با اعضای کمیته های اخالق و انضباطی و همچنین 
دستگاه های نظارتی، جلسه ای در این خصوص برگزار خواهد کرد و از اظهار 
نظرات گفته شــده به هیچ وجه ناراحت نبوده و این مطالب را موجب رشد 

و شکوفایی فوتبال می داند.
افزایش 3۰ تا 5۰ درصدی حق الزحمه داوران 

فریدون اصفهانیان، رئیس کمیته داوران درباره افزایش دستمزد داوران 
گفت: با توجه به اینکه در جلسات قبلی هیئت رئیسه طرح افزایش دستمزد 
داوران تمام مسابقات )فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی( در بخش آقایان و 
بانوان را ارائه کرده بودیم، خوشبختانه در جلسه امروز )دیروز( هیئت رئیسه 
فدراســیون فوتبال این طرح به تصویب اعضای هیئت رئیسه رسید و مقرر 
شد دستمزد داوران فوتبال 3۰٪ ، فوتسال و فوتبال ساحلی 3۵٪ در بخش 
آقایان افزایش پیدا کند. همچنین فوتبال بانوان ۵۰٪ و فوتســال و فوتبال 

ساحلی بانوان 4۰٪ افزایش پیدا کرد.
مقام سومی پدیده در مسابقات جام شهدا

در چارچــوب دیدار رده بندی جام شــهدا از ســاعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه 
دیروز تیم های پارس جنوبی جم و پدیده مشــهد در ورزشگاه شهر قدس 
به مصاف یکدیگر رفتند.این بازی با تساوی یک بر یک در طول 9۰ دقیقه 
به پایان رســید و پدیده در ضربات پنالتی با نتیجه چهار بر یک به پیروزی 
رســید. ارســالن مطهری دقیقه ۱۸ )پنالتی( برای پارس جنوبی و محمد 
اســماعیل نظری 43 )پنالتی( برای پدیــده گلزنی کردند.برای پدیده اکبر 
صادقی، محمدرضا خلعتبری، رضا ناصحی و سعید جاللی پنالتی خود را گل 
کردند.برای پارس جم فرشاد ساالروند گلزنی کرد اما ضربات پنالتی وحید 

حمدی نژاد و محمدی مهر را دروازه بان مهار کرد.

پتروشیمی قهرمان نیم فصل لیگ برتر بسکتبال
تیمپتروشیمیبندرامامعنوانقهرمانینیمفصلاولمسابقات

بسکتباللیگبرترراکسبکرد.
اولین دیدار نهم مســابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور میان دو 
تیم مهرام تهران و پتروشــیمی بندر امام در تاالر بســکتبال مجموعه ورزشی 
آزادی برگزار شــد که طی آن بازیکنان پتروشیمی با نتیجه ۸2 بر ۷3 حریف 
خود را شکســت دادند. پتروشیمی با کسب این پیروزی جایگاه خود در صدر 
جدول رده بندی را تثبیت کرد و قهرمان نیم فصل شد.در این هفته از رقابت ها 
شــهرداری گرگان و یس آل گرگان دربی بزرگ گرگانی ها را برگزار کردند. در 
این دیدار یس آل میزبان حریف همشهری خود را با نتیجه ۷۰ بر ۵۸ شکست 
داد تا شــهرداری ها همچنان بدون باخت در قعر جدول رده بندی باشند.نفت 
آبادان- دانشــگاه آزاد دیگر دیدار این هفته از مســابقات بــود که به میزبانی 
آبادانی ها برگزار شد. دراین بازی، بازی بازیکنان نفت برابر حریف میهمان خود 
با نتیجه ۸۰ بر ۷۰ صاحب برتری شــدند.نتیجه دیدار دو تیم نیروی زمینی و 
شهرداری تبریز به چاپ روزنامه نرسید. ضمن اینکه تیم پدافند رعد هوایی نیز 

با قرعه استراحت روبرو است.
میزبانی قطعی کاشان 

از کشتی آزاد باشگاه های جهان 
پسازکشوقوسهایفراوانوقولمســئوالنکاشــانبرای
میزبانیشایستهازرقابتهایکشتیآزادباشگاههایجهان،میزبانی

کاشانازاینرقابتهاقطعیشد.
چهارمین دوره رقابت های کشتی آزاد باشگاه های جهان روزهای ۱6 و ۱۷ 
آذرماه ســال جاری در ایران برگزار می شود. میزبانی ضعیف این شهر از مرحله 
نهایی لیگ کشــتی آزاد و فرنگی با انتقادات زیادی از ســوی اصحاب رسانه و 
کارشناســان به دلیل مشکالت ســالن و کمبود زیرساخت های مناسب مواجه 
شد که همین امر میزبانی این شهر از رقابت های معتبر کشتی آزاد باشگاه های 
جهان که با حضور تیم هایی نظیر آمریکا و روســیه در ایران برگزار می شود را 
به مخاطره انداخت. اما پس از ســفر رســول خادم رئیس فدراسیون کشتی به 
این شهر و گفت وگو با مسئوالن ارشد این شهر و گرفتن قول مساعد برای حل 
مشــکالت میزبانی، در نهایت فدراسیون کشتی با میزبانی کاشان از چهارمین 
دوره رقابت های کشــتی آزاد باشگاه های جهان موافقت کرد. استان هایی نظیر 
تهران و مازندران نیز خواســتار میزبانی این رقابت ها شــده بودند. باید منتظر 
ماند و دید آیا مسئوالن ارشد استان اصفهان و شهر کاشان تمهیدات الزم برای 

میزبانی شایسته از این رویداد بین المللی را خواهند اندیشید یا خیر.
 آغاز اردوی تیم ملی هندبال  از ۲4 آذر

بعدازپایاننیمفصللیگبرترهندبالمردانادامهاینرقابتهابا
یکوقفهیکماههروبهروشدهاست.

ســی امین دوره لیگ برتر هندبال ۱9 آبان ماه به نیم فصل رســید و دور 
برگشــت این رقابت ها از ۱۷ آذر ماه پیگیری می شود، بنابراین این مسابقات با 
یک وقفه یک ماهه روبه رو خواهد بود. از طرف دیگر به دلیل برگزاری اردوهای 
تیم ملی هندبال این رقابت ها باز هم با یک وقفه یک ماه و نیمه روبه رو می شود. 
مراد کرمی رئیس ســازمان لیگ هندبال در بــاره دو وقفه لیگ برتر هندبال 
اظهار کرد: تیم نفت و گاز گچســاران نماینده ایران در جام باشــگاه های آسیا 
هندوستان است و 29 آبان ماه به این رقابت ها اعزام می شوند و ۱۰ آذرماه به 
ایران برمی گردند. بعد از آن یک هفته استراحت گذاشتیم و هفته هشتم و نهم 
این رقابت ها ۱۷ و 23 آذر پیگیری می شود. او ادامه داد: 24 آذر ماه اردوی تیم 
ملی هندبال را در پیش داریم که باز هم رقابت های لیگ برتر را با وقفه روبه رو 
خواهد کرد. بعد از اتمام رقابت های قهرمانی مردان آسیا مجدداً ادامه مسابقات 

لیگ برتر هندبال تا اواسط اسفند ماه پیگیری خواهد شد.

صفحه 9
سه شنبه ۲3 آبان ۱39۶ 

۲5 صفر ۱439 - شماره ۲۱7۶9

خاطراتشیرینجهانبخشدرنایمخنتکرارشد

محک جدی تیم ملی فوتبال ایران مقابل ونزوئال
تیمملیفوتبالایرانکهخودرابرایحضوردرجام
جهانیآمادهمیکنددردیداربرابرونزوئالبهبرتریرسید.
شــاگردان کارلوس کی روش که چنــد روز قبل در دیداری 
تدارکاتی برابر تیم دوم پاناما به برتری رسیده بود، دوشنبه شب در 
شهر نایمخن هلند به مصاف تیم ملی ونزوئال رفت و به برتری یک 
بر صفر رسید. علیرضا جهانبخش در دقیقه ۵6 برای ایران گل زد. 
ایران در این بازی با ترکیب علیرضا بیرانوند )رشید مظاهری 
- 46(، مرتضی پورعلی گنجی، سیدجالل حسینی )امید ابراهیمی 
- 6۱(، رامین رضاییان، احسان حاج صفی، سعید عزت اللهی )اکبر 
ایمانی - 46(، علی کریمی، اشــکان دژاگه )سامان قدوس - 46(، 
علیرضــا جهانبخــش )کاوه رضایی - 6۱(، وحیــد امیری و رضا 

قوچان نژاد )سردار آزمون - 6۱( به میدان رفت.
ملی پوشان کشورمان که در اردوی آماده سازی اروپا حضور 
دارد در حالــی به مصاف تیم ونزوئال رفت که در دیدار برابر پاناما 
محــک جدی نخورد و عالقمندان به فوتبال امیدوار بودند در این 
دیدار ملی پوشــان ایران محک جدید بخورند و تحت فشــار قرار 

بگیرند که در دقایقی از بازی این اتفاق رخ داد. 
در نیمه اول تیم حریف نتوانســت موقعیت خطرناکی روی 
دروازه ایران ایجاد کند و این شاگردان کی روش بودند که نمایش 
بهتری داشــتند. این اتفاق در نیمه دوم هم رخ داد  و اکثر زمان 

بازی در اختیار ایــران بود.  تیم ملی که نمایش بهتری از حریف 
داشــت در دقیقــه ۵6 روی پاس خوب وحید امیــری که برای 
علیرضا جهانبخش ارســال شد به گل برتری رسید و جهانبخش 
در ورزشــگاهی که بازیهای زیــادی را انجام داده اســت دروازه 
حریف را باز کرد. با ایــن گل خاطرات خوب علیرضا جهانبخش 
در شــهر نایمخن هلند تکرار شد. جهانبخش در نخستین حضور 
های هلندی، پیراهن تیــم نایمخن را بر تن کرده بود. در  در تیم 
2۰ دقیقه پایانی تا حدودی تیم ونزوئال توانست فشارهایی را روی 
دروازه ایران ایجاد کند که در همین چند صحنه ضعف خط دفاعی 
و آشفتگی بازیکنان مشــخص شد و کی روش خوش شانس بود 
که دروازه تیمش در چند صحنه خطرناک باز نشــد.  تیم ملی در 
دقیقه ۸4 می توانست گل دوم را وارد دروازه حریف کند اما سردار 
بان ونزوئال زد و توپ برگشــتی  آزمون ضربه اش را به بدن دروازه 
هم ثمری برای ایران نداشــت. در دقیقــه ۸۸ هم اکبر ایمانی با 
بان توپ را  شوتی تماشایی دروازه حریف را تهدید کرد که دروازه 
به کرنر فرســتاد.  در پایان بازی ایران موفق شد با نتیجه یک بر 
صفر ونزوئال را شکست دهد ولی مهمتر از بازی استفاده از بسیاری 

از بازیکنان تیم ملی بود که کادرفنی آن را انجام داد.
هفتادونهمینحضورکیروشروینیمکت

اما بازی دیشــب ایــران و ونزوئال ، هفتــاد و نهمین حضور 

کارلوس کی روش روی نیمکت تیم ملی بود. این مربی از ابتدای 
سال 9۰ شمسی سرمربی ما شده ودر دهه 9۰ فوتبال ما تنها او را 
به عنوان سرمربی داشته است .ایران در این ۷9 بازی 4۷بار برنده 

شده است،23بار مســاوی شده وتنها 9بار بازنده شده است.ایران 
در حالی از ۷9بازی ۱64 امتیاز گرفته است که کی روش صاحب 

بهترین میانگین امتیاز در تاریخ فوتبال ایران است. 

باصعودپورتوریکوتکلیف۲۴تیمحاضردروالیبال
قهرمانیجهان۲۰۱۸مشخصشد.

با پایــان رقابت های انتخابی والیبــال قهرمانی جهان در 
منطقه نورســکا تکلیف 24 تیم حاضــر در قهرمانی جهان در 
سال 2۰۱۸ مشخص شد. بامداد دیروز دو دیدار برگزار شد که 
تیم های مکزیک و کوبا با نتیجه  مشابه سه بر صفر برابر گواتماال 
و پورتوریکو به پیروزی رسیدند و در پایان تیم های پورتوریکو ، 
کوبا و مکزیک ۱۰ امتیازی شدند و گواتماال بدون امتیاز در قعر 
جدول قرار گرفت. به این ترتیب از منطقه نورسکا دو تیم کوبا 
و پورتوریکــو بلیت قهرمانی جهان را دریافت کردند و مکزیک 

به دلیل میانگین امتیازی کمتــر از صعود به این رقابت ها باز 
ماند. با اتمام رقابت های انتخابی منطقه نورسکا چهره 24 تیم 
حاضر در والیبال قهرمانی جهان 2۰۱۸ که از ۱9 شــهریور ماه  
تا هشت مهر ماه ۱39۷ در دو کشور بلغارستان و ایتالیا برگزار 
می شود مشخص شد. تیم های فرانسه، هلند، اسلوونی، روسیه، 
صربستان، فنالند ، بلژیک، ایتالیا، بلغارستان، برزیل، آرژانتین ، 
ایران، چین، ژاپن، استرالیا، تونس، مصر ، کامرون، آمریکا ، کانادا، 
دومینیکن، پورتوریکو و کوبا تیم های شرکت کننده در قهرمانی 
جهانی هستند. قرعه کشی مسابقات والیبال قهرمانی جهان نهم 

آذر ماه سال جاری در فلورانس ایتالیا برگزار می شود.

مشخصشدنچهره۲۴تیمحاضردروالیبالقهرمانیجهان
ایران 9 آذر ماه حریفان خود را می شناسد

ســرمربیتیمملیکشــتیفرنگیتاکیدکرد:نهتنهاهیچمحدودیتیبرایحضورکشتیگیرانتیمملیدر
رقابتهایباشگاههایجهانوجودندارد،بلکهکادرفنیازاینموضوعنیزاستقبالمیکند.

علی اشکانی درباره اردوی جدید تیم ملی کشتی فرنگی پس از تعطیلی حدوداً 4۵ روزه اظهار کرد: پس از حضور در رقابت های 
آســیایی، کشورهای اسالمی، بازی های داخل سالن آسیا و قهرمانی جهان، کشــتی گیران و کادر فنی تیم ملی به معنای واقعی 
احساس خستگی داشتند و به همین دلیل پس از استراحتی 4۵ روزه بار دیگر از ۱6 آبان ماه اردوی تیم ملی را برای آمادگی جهت 
حضور در رقابت های پیش رو آغاز کردیم. سرمربی تیم ملی کشتی  فرنگی درباره اهداف کادر فنی در این اردو گفت: هدف ما در 
این اردو آشــنا کردن هر چه بیشتر کشتی گیران با قوانین جدید داوری و اوزان جدید و سیستم جدید وزن کشی بوده و کمتر بر 
روی آمادگی بدنی کشــتی گیران تمرکز داشــتیم چرا که آشنایی با قوانین جدید اهمیت بسزایی برای موفقیت هر چه بیشتر در 
رویدادهای پیش رو دارد. البته آمادگی بدنی کشتی گیران و انجام تمرینات سبک نیز در این اردو اهمیت دارد و سعی می کنیم در 
خالل تمرینات قوانین جدید را نیز برای کشتی گیران تبیین کنیم. اشکانی در پاسخ به این سوال که کدام یک از کشتی گیران تیم 
ملی در رقابت های جام باشگاه های جهان شرکت می کنند، گفت: ما از حضور حداکثری کشتی گیران مان در رقابت های باشگاه های 
جهان استقبال می کنیم چرا که حضور در این رقابت ها می تواند باعث آشنایی هر چه بیشتر کشتی گیران با قوانین جدید باشد و 
به رشــد فنی آن ها نیز کمک خواهد کرد. بنابراین از نظر کادر فنی تیم ملی هیچ محدودیتی برای حضور کشتی گیران تیم ملی 

در جام باشگاه های جهان وجود ندارد.

دبیرکلوالیبالنشستهمنطقهآسیا-اقیانوسیهو
مدیرتیمهــایملیازپرداختجایزه۳۰هزاردالریبه
تیمهایاولتاسوملیگجهانیوالیبالنشستهکهقرار
استفروردینماهبهمیزبانیتبریزبرگزارشود،خبرداد.

هادی رضایی در جمع خبرنــگاران درباره برگزاری اولین 
دوره رقابت های لیگ جهانی والیبال نشسته که از 29 فروردین 
ماه تا ششــم اردیبهشت ماه با حضور شش تیم آمریکا، برزیل، 
اوکراین، روســیه، آلمان و ایران برگزار خواهد شد، اظهار کرد: 
به دلیل اهمیتی که این رقابت ها برای ایران دارد، ما جایزه 3۰ 
هــزار  دالری برای تیم های برتر را در نظر گرفته ایم به طوری 
که تیم اول مبلغ ۱2 هزار دالر ، تیم دوم شش هزار دالر و تیم 

ســوم چهار هزار دالر دریافت خواهند کرد و همچنین بهترین 
بازیکن لیگ جهانی مبلغ دو هزار دالر و به مابقی بازیکنان نیز 
هر کدام هزار دالر پرداخت خواهد شد. دبیر کل والیبال نشسته 
منطقه آســیا- اقیانوسیه و مدیر تیم های ملی همچنین درباره 
مســابقات قهرمانی جهان که قرار است تیر ماه سال آینده در 
هلند برگزار شــود، خاطرنشان کرد: این رقابت ها در پنج شهر 
هلنــد با حضــور ۱6 تیم در بخش زنــان و ۱6 تیم در بخش 
مردان برگزار می شــود. در حقیقت میزبان به دنبال آن است 
تا با برگزاری رقابت های قهرمانی جهان در شــهرهای مختلف 
بتواند در گســترش و توسعه رشــته والیبال نشسته در کشور 

خود گام بردارد.

جایزه ۳۰ هزار دالری برای تیم های حاضر در لیگ جهانی والیبال نشسته

آشنایی با قوانین جدید داوری 
هدف اصلی مربیان تیم ملی کشتی فرنگی


