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ورزشی
نکته ورزشی

شمس :برادر بزرگتر تمام امکانات را در اختیار دارد

اهالی فوتسال به دنبال جدا شدن از فوتبال

سرویس ورزشی -
ورزش ما گرفتار است .عمده گرفتاریهای
این ورزش هم به خاطر وجود عناصر زیادهخواه،
منفعتطلب و بیهنر اما پرمدعی اســت که
سالهاســت چنگال آنها در گلوی این ورزش
فشرده شده و اگر مسئولی ،وزیری ،مدیری...
خواســت برای نجات ورزش کاری بکند ،این
عناصر ســعی در فراری دادن و دلسرد کردن
او میکنند.
مصاحبه مفصل و اختصاصی وزیر محترم ورزش با

مکانیزم جذب و دفع
ما بارها درباره «مکانیزم جذب و دفع» در ورزش و
ضرورت اصالح آن نوشتهایم و این بار هم به این بهانه
بر آن تاکید میکنیم در ورزش ما عدهای و جریاناتی
متفــاوت اما با اهداف مشــترک در پی تنگ کردن
عرصه بر چکیدهها و چهرههای اصلی و شناخته شده
ورزش هستند ،اینان برای این کار و به هر حربهای از
پنهان شدن پشت شعارهایی چون علمگرایی! ورزش
روز دنیا! مبارزه با تفکرات سنتی و دفاع از روشهای
مدرن گرفته تا عربدهکشی و باجخواهی و چاپلوسی

کاری که از دســتش ساخته است دریغ نخواهد کرد،
نــه! در این ورزش به لطف غفلت و وادادگی بعضی از
مدیران عوضی آمده و مسئوالن فاقد غیرت مدیریت
که حرفشان با عملشان یکی نیست و به راحتی منافع
و آینده ورزش مملکت را فدای منافع شخصی و تداوم
عمر مدیریتی خودشــان میکنند ،جریانات و افرادی
هســتند که خود را «پدرخوانده» ورزش میدانند و
میخواهند خط دهنده اصلی و ادارهکننده پشت پرده
ورزش باشند ،در این باره خوب به یاد دارم که حتی دو
یادداشت در سرمقاله روزنامه کیهان به چاپ رساندیم

منافقان و مخربها و ...سروســری پیدا کرده و به
آنها پســت و مسئولیت دادند و آخر سر هم ،با آنها
چنان یار گرمابه و گلســتان شــدند که شعارهای
کوبنده و حرفهای منطقی اولیه را فراموش کردند
و هر طور جریانات پدرخوانده ســاز زدند ،آنها هم
حرکت موزون! میکردند و به کلی فراموش کردند
برای چه کاری و چه هدفی (سالمسازی و مبارزه با
جریانات فاسد) زیر بار مسئولیت رفته بودند ...کار به
جایی رسید که بعضی از اینها وقتی پست و ریاست
خود را در خطر دیدند ،به مجامع بینالمللی شکایت

ورزش گرفتار است
برگردیم به بحث و تمامش کنیم ،این نکات را قبال
نوشته و این تذکرات را بر مبنای پیشبینی خود ،داده
بودیم ،فکر میکنیم امروز همان روز است! ما در جایگاه
وزارتی و مسئولیتی و مدیریتی نیستیم .با همین حال
به راحتی احساس میکنیم و در مییابیم که ورزش ما
گرفتار است ،در این میان رشتههای جذاب و پرهیاهو
مثل فوتبال که در آنها پای پول بیحســاب هم در
میان است ،گرفتارتر و دارای مشکالت بیشتر ،عمده
گرفتاریهــای این ورزش هم به خاطر وجود عناصر

به بهانه صحبت اخیر وزیر و تاکید وی بر جدایی از وزارتخانه

گرفتاری ورزش و هزینه سنگین سالمسازی

لشکری از بازیکنان ملی پوش پشت درهای لیگ برتر ماندهاند

هندبال در کما
سرپرست فدراسیون در ویتنام!

بازیکنان ملیپــوش در حالی این روزها
نگران آینده خود و هندبال کشور هستند که
سرپرست این فدراسیون همراه کاروان ساحلی
ایران و به عنوان سرپرست تیم سامبو راهی
ویتنام شده است.
هندبال این روزها حال خوشی ندارد و برگزاری
لیگ این رشــته در شرایطی مناسب در هالهای از
ابهام قرار دارد.
لیگ هندبال ایران در ســال گذشته در شرایط
ســختی برای بازیکنان حاضر در مسابقات به پایان
رسید و با وجود حضور مهدوی در راس فدراسیون
و وعدههای وی برای حضور اسپانسرها و باشگاههای
قدرتمند ،لیگ با انصراف تیمها در میانههای راه و
انباشتهای از قراردادهای پرداخت نشده روی دست
بازیکنان و فدراسیون به پایان رسید.
با این شرایط بازهم بازیکنان امیدوار بودند که
برای فصل جدید و در حالی که فدراسیون به منظور
بهبود شرایط لیگ به دنبال برگزاری لیگ ستارگان
اســت ،اوضاع بهتر شود و لیگ پویا و قدرتمندی را
پیشرو داشته باشند اما همه چیز برخالف انتظارها
پیــش رفت و در کمتر از چند هفته مانده به زمان
اعالم شده برای آغاز لیگ مهدوی به یکباره از ریاست
فدراسیون استعفا کرد.
وقتی زنگ خطر به صدا درآمد
با قبول استعفای مهدوی از سوی وزارت ورزش
و حضور اکبری ،به عنوان سرپرســت در راس امور
فدراسیون کامال مشخص بود که لیگ هندبال نیز
در بین این تغییر و تحوالت با روزهای بحرانی مواجه
خواهد شــد .در آخرین روزهای حضور مهدوی نیز
زنگ خطر برای لیگ به صدا در آمده و مشــخص
بود که برای فصل جاری اســتقبال خوبی از سوی
باشگاهها برای حضور در لیگ صورت نگرفته است.
پس از حضور عباسعلی اکبری در فدراسیون
هندبال و پس از برگزاری جلسه هیئترئیسه سازمان
لیگ با حضور سرپرست فدراسیون مقرر شد با توجه
به اعالم آمادگی  9باشــگاه در مردان سازمان لیگ
پیگیریهای الزم برای برگزاری لیگ برتر با تعداد
تیمهای مناسب انجام شود و باشگاههای حاضر در
لیگ نیز موظف شدند تا تاریخ  23شهریور نسبت
به تکمیل اطالعات و مدارک اقدام کنند.
با توجه به ایام عزاداری حضرت ســید الشهداء
علیه الســام ،مصوب شــد هفت ه نخست بیست و
نهمین دوره لیگ برتــر هندبال ایران 25 ،مهرماه
برگزار شــود اما در حالــی کمتر از دو هفته تا آغاز
لیگ هندبال باقی مانــده نه تعداد تیمهای حاضر
در این لیگ مشخص و نه قرعهکشی بازیها انجام
شده است.
از همه مهمتــر اینکه چند تیم حاضر در لیگ
هم تماســی با بازیکنان حاضر در لیگ به خصوص
بازیکنان ملیپوش نگرفتهاند و لشگری از بازیکنان
ملی پوش پشت درهای لیگ برتر ماندهاند و همین
امر موجب اعتراض این بازیکنان شده است.
چرا هندبال باید نابود شود؟
شــاهو نصرتی ،ملیپوش هندبال کشورمان در
این باره میگوید :من همیشــه قبــل از خواب به
هندبــال فکر میکردم اما این روزها اصال دوســت
ندارم هندبال را در ذهنم داشته باشم .هندبالی که
خواب شــیرین من بوده امروز کابوس من است .در

همه جای دنیا ملیپوشــان آن کشور برند ورزش
محسوب میشوند اما برای من جای سؤال است که
چرا در ایران ملیپوشــان نباید در کشورشان لیگ
داشته باشند؟ چرا هیچ تیمی به سراغ آنها نمیرود
اگر هم تماسی بوده  20برابر کمتر از فصل گذشته
است .چرا هندبال باید نابود شود؟
پویا نوروزینژاد ،دیگر ملیپوش کشورمان نیز با
بیــان اینکه هنوز  70درصد قرارداد خود را از فصل
گذشته نگرفته است میگوید :معتقدم با همه این
مشکالت لیگ گذشــته از لیگ پیشرو بهتر بود.
فصل گذشته نیمی از بازیکنان ملیپوش بیرون از
لیگ ماندند اما در این فصل همه ملیپوشان بدون
تیم هستند .اگر همه بازیکنان هم قرارداد ببندند در
شرایطی که تیم قهرمان تنها  30درصد قرارداد خود
را داده بازیکنــان نمیتوانند به این لیگ و دریافت
حقــوق خود در فصل جدید امیدوار باشــند و چه
امیدی هست که لیگی پر انرژی را شاهد باشیم .من
به عنوان یک بازیکن به لیگ امیدوار نیستم؛ ضمن
اینکه خیلی از تیمها انصراف دادهاند.
بعید است که اصال لیگی برگزار شود
سعید حیدریراد هم ضمن گالیه از مشکالت
هندبال تصریح کرد :با این شرایطی که برای فصل
جدیــد میبینم بعید میدانم که اصال لیگی برگزار
شــود .در حال حاضر هندبالیستها تنها هستند و
کسی نیست که جواب آنها را بدهد .من از اکبری،
سرپرست فدراســیون در خصوص اظهارنظرش در
مورد قرارداد بازیکنان گالیه دارم ،در صورتی که ما
هندبالیها زحمت زیادی میکشــیم و باید فراتر از
این مبالغ دریافت کنیم .مبالغ پیشنهادی از سوی
تیمها آنقدر پایین و غیرقابل باور است که من فکر
میکنم اگر مسافرکشــی کنــم بیش از این درآمد
خواهد داشت.
مجتبی حیدرپور ،ملیپوش هندبال کشورمان
در خصوص شــرایط هندبال ایران و نگرانیها بابت
برگزاری لیگ ســتارگان گفت :با بچهها به صورت
جدی و محکم از طرف باشــگاهها صحبت نشده و
باشگاههایی هم که اعالم آمادگی کردهاند ،تعدادشان
بســیار کم است و معلوم نیست که اصال بتوانیم در
لیگ بازی کنیم و مشخص نیست که ملیپوشان در
آمدی دارند یا نه .متاســفانه نه لیگ منظمی داریم
و نه اینکه تکلیف تیمها و باشــگاهها روشن است.
تماسی هم گرفته نشــده و البته چارهای نیست و
با توجه به شــرایط فدراسیون وضعیت همین طور
اســت .به نظر من امیدی به هندبال نیست یا این
رشته از ورزش حذف میشود یا اینکه باید یک مدیر
کارآمد وارد شود.
سرپرستی که عالقه به رشته رزمی دارد تا...
بازیکنــان ملی پوش در حالی این روزها نگران
آینده خود و هندبال کشــور هستند که سرپرست
فدراســیون هندبال که در رشتههای رزمی نیز فرد
شناخته شدهای است ،به جای حضور در فدراسیون
و مذاکره با باشگاهها و یافتن راه حلی برای خروج از
بحران هندبال ،به واسطه سابقهای که در ورزشهای
رزمی دارد همراه کاروان ســاحلی ایران و به عنوان
سرپرست تیم سامبو راهی ویتنام شده است.
مطمئنا غیبت سرپرست فدراسیون در این روزها
به سود هندبال نخواهد بود و ادامهای خواهد بود بر
فرصت سوزیها در هندبال.

عکس :تزئینی است

سرمربی اسبق تیم ملی فوتسال ضمن
انتقاد از تبعیض به وجود آمده بین فوتبال و
فوتسال ،گفت :اگر فوتسال استقالل خود را
پیدا نکند ،مقام سومی جهان هم یک جرقه
بوده که اتفاق افتاده است.
تیــم ملی فوتســال ایران بــا هدایت محمد
ناظمالشــریعه توانست در رقابتهای جام جهانی
 2016به مقام ســومی برســد که بهترین مقام
ورزشهای تیمی در رقابتهای جهانی بوده است.
پیش از این تیم ملی فوتسال با وجود قدرتنمایی
در آسیا تنها توانسته بود به یک مقام چهارمی در
ســال  1992و یک مقام پنجمی در سال 2008
دســت پیدا کند که به ترتیــب این تیمها تحت
هدایت محمد مایلیکهن و حســین شمس بوده
است .در میان این ســالها تیم ملی ما علیرغم
اینکه از نظر مربی و بازیکن با مشکل روبرو نبود،
نتوانست عنوان درخوری را کسب کند و ناکام از
رقابتهای جهانی بازگشت.
حسین شمس سرمربی اسبق تیم ملی فوتسال
ایران درباره این موضوع اظهار کرد :مشکل بزرگ
فوتسال ،سازماندهی آن است .با اینکه  16میلیون
فوتسالیست ثبت شــده در کشور داریم و از این
حیث در فیفا کشور اول هستیم ،متاسفانه سازمانی
با ظرفیت  100هزار نفر آن را اداره میکند .بنابراین
اگر بخواهیم همیشه در جام جهانی بدرخشیم باید
مثل اسپانیا و برزیل سازمان مستقل فوتسال داشته
باشیم که بتواند جوابگوی خاص این  16میلیون
باشــد .طبیعتا آموزش مربیان و داوران در همین
حد سازمان کوچک باقی میماند.
شمس با بیان اینکه فدراسیون فوتبال باید به
فوتسال استقالل بدهد ،تاکید کرد :تا موقعی که
فوتســال تبدیل به یک فدراسیون مستقل یا یک

نایب رئیسی مستقل نشود و توانایی تصمیمگیری
مستقل از فدراسیون فوتبال را نداشته باشد ،باید
منتظر همین جرقههایی باشیم که یک بار در زمان
آقــای مایلیکهن و من و یک بــار در زمان آقای
ناظمالشریعه اتفاق افتاده است باشیم.
حســین شــمس در ادامه با انتقاد شدید از
تبعیضی که بین فوتبال و فوتسال رخ داده است،
گفت :مشــکل ناشی از این است که برادر بزرگتر
تمام امکانات را در اختیار دارد .لباس خوب ،پول
و مربی خوب مال اوســت و هیچ توجهی به برادر
کوچکتر نمیشود .االن هم فصل مدرسهها شروع
شده است ،برادر کوچکتر را نه مدرسه غیرانتفاعی
ثبت نام کردهاند و نه سرویس برایش گرفتهاند .نه
لباس و کتاب درست و حسابی دارد ،تازه کفشش
هم سوراخ است.
شمس ادامه داد :بنابراین برادر بزرگتر تمام
امکانــات را میبلعد و به بــرادر کوچکتر چیزی
نمیرسد .او همیشه منتظر است که آبی از دست
بــرادر بزرگتر بچکد تا بتواند کاری برای خودش
انجام دهد.
سرمربی اســبق تیم ملی فوتسال با انتقاد از
رئیس کنونی کمیته فوتسال یعنی علی کفاشیان
بدلیل چند شغله بودنش ،ادامه داد :آقای کفاشیان
حتی حاضر به شرکت در تمرین تیم ملی در کشور
غریب نیست چون ایشان عاشق فوتسال نیست.
وی با تاکید بر این موضوع که باید فوتســال
را دســت کسی داد که عاشــق این رشته باشد،
بیان کرد :همیشه فوتسال پلهای بوده که بتوانند
پستهای جدید و پســتهای آسیایی و جهانی
بگیرند .تا زمانی که مشکل مدیریتی فوتسال حل
نشــود ،هیچ اتفاقی نمیافتد و این مقام هم یک
جرقهای بود که اتفاق افتاده است.

کیهان ورزشی که شماره گذشته در مجله چاپ شده و
انعکاس یافته بود ،بازتاب فراوان و قابل توجهی هم در
رسانههای مختلف داشت و هم در میان اهالی ورزش،
به گونهای که حتی بعضی از آنها نسبت به بخشهایی
از اظهارات ایشان ،واکنش نشان داده و کار به جواب
و اعتراض و انتشار اعالمیه کشیده شد.
در این مصاحبه نکات و مسائل مختلفی به صورت
پرسش و پاســخ مطرح شده که به گمان ما یکی از
نکات مهم آن که کمتر هم حداقل در رسانهها انعکاس
یافت و منتقدان و کارشناسان درباره آن سخن گفتند،
ایــن بود که وزیر ورزش صراحتا و با لحن تقریبا تند
و قاطعی از «نمانــدن» و «رفتن» صحبت میکند.
«نخیر ،قطعا اگر بــرای دور دوم [در صورت انتخاب
مجدد دکتر روحانی به ریاســت جمهوری] پیشنهاد
[وزارت] کنند ،نخواهم ماند ».البته آقای وزیر دلیل
رفتن خود را تلویحا و آنطور که ما میفهمیم «عدم
حمایت» مســئوالن ارشد و دولت به ویژه در زمینه
مسائل مالی اعالم میکند ...« :یک مدیر باید با دست
باز با توانمندیهای مالی کار کند ،بنده از آذرماه سال
گذشته یعنی  9ماه ،یک ریال بابت پروژههای عمرانی
دریافت نکردهام ،خب ،یک مدیر چگونه میتواند موفق
جلوه کند؟ موقعی که بسازد ،توسعه بدهد ،فضاها را
گسترش دهد و»...
ما بدون اینکه بخواهیم وارد جزئیات شویم و محق
بــودن آقای گودرزی را دربــاره اعتراض و گالیهاش
بررســی کنیم ،میخواهیم به بهانــه این حرفها و
اظهارات ،حرفهای خــود را تکرار کنیم و بعضی از
آنها را برای چندمین بار مطرح کنیم .مثال بپرسیم ،در
این ورزش چه خبر است؟ در ورزش ما چه میگذرد؟
در این ورزش چه کســانی برخر مراد سوارند و عنان
کار را سالهاست ،به دست دارند و حتی یک بار هم
حرف از «رفتن» و «رها کردن» نزدهاند ،کاروبار آن را
چنان به نفع خود سامان داده و جهت آن را به گونهای
تعیین کردهاند که حتی وزیر ورزش را  -که برخالف
تمام اســاف خود ،از جنس ورزش اســت و به هیج
وجه منالوجوه «چســبیده به ورزش» نیست -دارند
فراری میدهند؟!

و مجیزگویی و ...متوسل شدهاند و توفیقهایی قابل
توجه هم داشــتهاند و البته در این باره رسانهها و در
میان رســانهها تاثیرگذارترین و پرمخاطبترین آنها
یعنی تلویزیون -کــه بودجه آن از پول مردم تامین
میشــود -خیلی جاها نقش جاده صاف کن را بازی
میکنند و به ابزار مفت و مجانی در دست این جریانات
انــگل و مخرب افتادهاند تا با آن بتوانند اهداف خود
را و از جملــه کنار راندن و بایکوت کردن چهرههای
اصیل و محبوب و کاربلد ورزش و دور دادن به عناصر
مجهولالهویه و یکشبه کارشناس شده! و ...را تحقق
بخشند .در این باره دیگر قضیه به قدری روشن شده،
به اندازهای اعتراض مردم و عالقهمندان به ورزش به
هوا رفته که نیازی به نشــان دادن نمونه و ارائه مثال
وجود ندارد.
پدر خودخواندهها!
باالتر هم عرض کردیم قضیه به قدری حاد شده
و این جریان تا آنجا برای تامین منافع و جایگاه خود
پیش رفته و تا جایی عرصه را بر ورزش و ورزشیهای
اصیل تنگ کرده است که حاال میشنویم وزیر ورزش
هم حرف از رفتن و نماندن میزند ،حرفی که یک بار
هم از زبان هیچیک از اسالف ایشان نشنیده بودیم و
بر زبان هیچ مدیر چســبیده و مهمان ناخواندهای که
صد البته مورد حمایت جریانات مخرب اشاره شده در
فراز باالتر هم هستند ،جاری نشده است .ما سه سال
پیش در همین موقعها که بحث وزیر جدید ورزش و
رای اعتماد مجلس و ...در میان بود ،با مطالعه نظرات
و اظهــارات و برنامههای وزیر فعلــی که آن موقع از
طرف دولت کاندیدای پست وزارت شده بود ،نوشتیم،
این حرفها و برنامهها خیلی خوب است و راه درمان
بســیاری از دردهای ورزش انجام این طور برنامهها و
عملی کردن اینگونه حرفهاست ولی در آن موقع و
به ویژه در بدو کار مدیریت جدید ورزش هم نوشتیم
که این طور نیســت که به صرف گفتن یا حتی اراده
کردن شــما برای اصالح ورزش ،همــه چیز و همه
افراد و ریز و درشــت ورزش در کنار شما میایستند
و هرکس به سهم خود در راه اصالح و ساختن و آباد
کردن ورزش به وظیفه خودش عمل میکند و از هر

که تیتر یکی از آنها «پدر خود خواندههای ورزش»! بود.
یار گرمابه و گلستان
این جریانات در جمع خصوصی خود و حتی گاه
به صراحت میگویند مدیران ورزش چه در سطح
کالن و چه در رده فدراسیونها و باشگاههای معروف
و« ...مهمانان چند روزه ورزش» هستند ،آن که به
این ورزش چسبیده و به خاطر تامین منافع و اسم و
رسم خود آن را رها نمیکند« ،ما» هستیم ،بنابراین
هر مدیری ،وزیری ،رئیسی و ...که برای چند روز و
مدتی به این ورزش وارد میشود ،باید تابع نظرات
و خواستهها و سالیق ما باشد و گرنه دوام نمیآورد!
باز در همان موقع خطاب به مدیریت جدید ورزش
نوشته بودیم ،حرفها و اظهارات شما که اکثر آن
بحق و منطقی هم هست ،پیش از شما هم از زبان
برخی مدیران و مســئوالن به ویژه در ابتدای کار
شنیده شده و از این نظر حرفهای جدیدی نیست،
اما آن مدیران و مسئوالن علیرغم شروع توفانی و
انقالبی و خیلی پرســروصدا و سر دادن شعارهایی
چون «سالم سازی» و «دینداری» و توجه به اخالق
جوانمردی و ترویج مرام و فرهنگ پهلوانی و مبارزه
با جریانات فاسد و زیادهخواه و ...سرانجام رام چنگ
همان جریانات شده ،همفکران و دوستان قدیمی
را فراموش و رفته رفتــه با مذبذبها و ریاکارها و

امضای تفاهمنامه همکاری والیبال ایران و کانادا

داورزنی :افزایش ارتباط با قدرتهای والیبال اولویت کاری ماست

رئیسفدراسیون والیبال ایران
در راستای توسعه همکاریهای
بینالمللی با کشورهای قدرتمند
والیبال در جهــان ،تفاهمنامه
همکاری با همتای کانادایی خود
امضا کرد.
محمدرضا داورزنی در حاشیه سی
و پنجمین کنگره جهانی فدراسیون
بینالمللی والیبال در شــهر بوئنس
آیرس آرژانتین بــا «مارک اکرت»
همتــای کانادایی خــود تفاهمنامه
همکاری امضا کرد.
بر اساس این تفاهمنامه ،دو فدراسیون والیبال
ایران و کانــادا در زمینههــای مختلف والیبال
همــکاری خواهند کرد که برگــزاری اردوهای
مشــترک در کمپ تیمهای ملــی از جمله این
همکاریها خواهد بود .فدراسیون والیبال تاکنون
برای رشد و توســعه والیبال ایران با کشورهای
متعددی از جمله آمریکا ،صربســتان ،فرانســه،

آلمان ،لهســتان و روســیه تفاهمنامه همکاری
امضا کرده است.
داورزنی درباره امضای تفاهمنامه با فدراسیون
والیبال کانادا گفت :در راستای توسعه روابط میان
فدراسیون والیبال ایران و سایر کشورهای قدرتمند
این رشته ورزشی ،این تفاهمنامه امضا شد .پیش
از این مذاکراتی را با طرف کانادایی برای همکاری
مشترک داشــتیم و در حاشیه اجالس آرژانتین

نیز نشست دیگری با «مارک اکرت»
رئیسفدراسیون والیبال کانادا برگزار
کردیم و در مجموع به توافق رسیدیم.
رئیسفدراســیون والیبال ایران
تصریح کرد :فدراسیون والیبال ایران
تاکنــون با کشــورهای متعددی از
جمله آمریکا ،فرانسه ،آلمان ،لهستان
و صربستان تفاهمنامه همکاری امضا
کرده است و با فدراسیون کانادا نیز
در این راســتا برای همکاری بیشتر
به توافق رسیدیم .در این تفاهنمامه
همکاریهای متعددی مد نظر دو فدراسیون قرار
دارد که تشکیل اردوی مشترک در کمپ تیمهای
ملی ایران و کانادا ،برگزاری دورههای آموزشی و
تبادل اطالعات از جمله این محورها اســت .در
حاشیه کنگره جهانی فدراسیون والیبال با دیگر
کشورها در تعامل خواهیم بود تا در نهایت منجر
به افزایش همکاریها شود و والیبال ایران از تجربه
این کشورها بهره مند شود.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی :نظم و انضباط اولویت اصلی است
سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی تاکید کرد
رعایت قانون و مسایل انضباطی از اولویتهای
اصلی کادر فنی برای دعوت از کشتیگیران به
اردو خواهد بود.
محمد دلیریان با بیان اینکه از تمامی قهرمانان
و فرنگــیکاران برای همراهی در کادر فنی یا حضور
در اردوهای تیم ملی اســتقبال میکند ،گفت :یکی
از اولویتهای اصلی کادر فنی تیم ملی ،رعایت نظم
و انضباط و همچنین اجرای برنامههای مدون طبق
قانون و مصوبات است .آنهایی که مرا میشناسند به
خوبی میدانند که من حساســیت زیادی روی این
مسایل دارم و بدون توجه به مسایل مختلف ،تاکید

زیادی برای حفظ نظم و انضباط دارم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا از فرنگیکاران
بزرگ و عنواندار در کادر فنی استفاده خواهید کرد
یا خیر ،تصریح کرد :مطمئنا ما برای رسیدن به اهداف
اصلی کشتی فرنگی از تمامی نیروهای جوان و باانگیزه
خود استفاده خواهیم کرد و اتفاقا چندین نفر از این
قهرمانــان را نیز در نظر داریم تا در کادر فنی از آنها
بهره ببریــم .البته این روند در اردوهای بعدی بطور
دقیق بررســی و اجرایی خواهد شد .سرپرست تیم
ملی کشــت فرنگی با حمایت از سرمربی جوان این
تیم گفت :علی اشکانی چه در دوره قهرمانی و چه در
دوره مربیگری ،نشان داد از اخالق و توانایی مطلوب

پشتوانه قدرتمندی داریم

برخوردار اســت .بر این اساس شورای فنی نیز به او
یک فرصت دو ساله را داده تا بتواند در رده بزرگساالن
فعالیت کند و خودش را اثبات کند .مطمئنا در این
دوره زمانی از حمایت همه جانبه برخوردار اســت و
میتواند به خوب برنامههای خود را پیاده کند.
دلیریان در پایان اظهار داشــت :فرصت دادن به
مربیان جوان و باانگیزه مدتها بود که در کشتی فرنگی
وجود نداشــت و به همین دلیل است که هم اکنون
مربیان پرتعدادی در عرصه ملی نداریم .در نتیجه باید
به مربیان جوان میدان داد تا همانطور که کشتیگیران
توانمندی پرورش میدهیم ،مربیان بزرگ و باتجربهای
هم داشته باشیم.

علینژاد :آیندهسازان ووشو کار بزرگی کردند
رئیس فدراسیون ووشو گفت :کسب ۱۹
مدال طال ،نقره ،برنز و رســیدن به سکوی
نایــب قهرمانی جهان در همــه ردهها کار
بزرگی بود که از ســوی آیندهسازان ووشو
ایران رقم خورد.
مهدی علینژاد با بیان مطلب فوق اظهار داشت:
ایــن دوره از رقابتهای جهانی به مدت چهار روز
با حضور  ۴۶۰ووشــوکار از  ۵۱کشــور جهان در
باالترین سطح فنی به میزبانی بلغارستان در شهر
بورگاس برگزار شد.
بــه واقع باید عرض کنــم در طول چند دوره
گذشته شاهد چنین رقابتهای نزدیک و باکیفیتی
نبودیــم .تفاوتهایی که در این دوره در به تصویر
کشیده شد بیانگر تغییر نگاه کشورها به این رشته
و توســعه آن در سطح دنیا بود .در یک کالم باید
عنوان کرد که طی سالهای بعد جغرافیای ووشو
جهان تغییر خواهد کرد.

رئیسفدراسیون ووشو در خصوص عملکرد تیم
اعزامی کشــورمان هم گفت :بعد از سه ماه کار و
تالش زیاد با حضور چهار سرمربی چینی و چهار
مربی ایرانی تیم خوبی به این رقابتها اعزام شــد
و در نهایت هم با موفقیت به کار خود پایان دادند
و در کل از عملکرد کلی تیم با کسب عنوان نایب
قهرمانی رضایت کامل داریم .علی نژاد افزود :در این
دوره با کسب  ۷طال ۷ ،نقره و  ۵برنز برای اولین بار
در هر سه بخش تالو ،ساندا و مجموع عنوان نایب
قهرمانی را کســب کردیم .پیش از این در بخش
ســاندا و مجموع دو رده نایب قهرمان شده بودیم
ولی در این دوره برای نخســتین بار در بخش تالو
به این مهم دست پیدا کردیم که دستاورد خوبی
برای ووشو کشورمان بود.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره
دوباره به کسب  ۱۹مدال رنگارنگ اظهار داشت :این
تعداد مدال در یک رقابت بسیار نزدیک و فشرده با

زیادهخواه ،منفعتطلب ،بیهنر اما پر مدعی است که
سالهاست چنگال در گلوی این ورزش فشرده شده
و اگر کســی ،مســئولی ،وزیری ،مدیری ... ،خواست
بــرای نجات ورزش کاری بکند ،این عناصر آویزان و
پدرخوانده با استفاده از ابزار و وسایل در اختیار ،به ویژه
رسانهها و از میان رسانهها ،تاثیرگذارترین آنها یعنی
تلویزیون ،ســعی در فراری دادن و دلسرد کردن و یا
سر به راه کردن او میکنند .به نظر میرسد با توجه
به اظهارات وزیر ورزش ایشان در حال اندیشیدن به
«راه دوم» یعنی استعفا و در واقع متواری شدن است!
مدیریت جهادی و انقالبی
این جمله را هم اضافه و سخن را جمع کنیم ،این
مجله قدیمی و این قلم ناتوان همان موقع که در بدو
امر حرفها و دیدهها و برنامههای مدیریت جدید ورزش
را تأیید میکردیم و همان موقع که هشدار میدادیم
عمل کردن به این حرف و وعدهها ،هزینههای سنگینی
دربر دارد و جریاناتی فاســد که خود را صاحب ورزش
میدانند ،به مقاومت شدید و خستگیناپذیر وا میدارد،
این نکته را هم نوشته و بعد از آن و تقریباً همیشه هم
نوشتهایم که اصالح ورزش ،طریق برخورد با راهزنان
و جریانــات انگل مآب و آویزان در ورزش ،دفع و کنار
رانــدن عناصر هرهری مســلک و بیهویت و مبلغان
اندیشههای ناصواب و انحرافی در ورزش ،فقط و فقط
در گروی اعمال مدیریتی انقالبی ،جهادی و شجاعانه
اســت .مدیریتی که با سالح منطق و تدبیر ،به مقابله
برخیزد بازی را برهم زند و بر خالف روال حاکم ،عرصه
را بر جریانات مخرب ورزش تنگ و راه را برای ورود با
انگیزه ،افراد و جریانات ســالم و خدمتگزار و ...در یک
کالم چکیدههــای توانمند ورزش باز کند .با وادادن و
ریاکاری و عــدم صداقت و همچنین با روش یکی به
نعل زدن و یکی به میخ مشــکالت عدیده ورزش حل
نمیشود ،بدتر از آن با استعفا و کنار رفتن و میدان را
برای جوالن دادن هر چه بیشتر جریانات مخرب ،باز و
هموار کردن هم هرگز این مشکل حل نمیشود و مهمتر
از آن از این طور میدان را رها کردن بوی عافیتطلبی
و خودخواهی و بیخیالی نســبت به مســئولیتهای
اجتماعی و مردمی هم استشمام میشود.

ووشوکاران شرق آسیا ،اروپا و آمریکایی بدست آمد
که به جرات باید بگویم کسب عنوان نایب قهرمانی
دنیا کار بزرگی بود که از سوی آیندهسازان ووشو
ایران به ثبت رسید .عضو هیئت رئیسه فدراسیون
جهانی ووشو ادامه داد :کسب این موفقیت نشان
داد که چشمه جوشــان ووشو همچنان در حال
فعالیت اســت و ثابت کرد کــه میتوانیم آینده
خوبی را برای ووشو ایران ترسیم کنیم .این جوانان
آیندهسازان ووشو کشور هستند و کما اینکه برخی
از این نفرات مانند زهرا کیانی همین االن هم عضو
تیم ملی هستند .رئیسفدراسیون ووشو در پایان
گفت :در تالو مدالهای بســیار ارزشمندی کسب
کردیم و در ساندا غیر از چین تنها کشوری بودیم
که بیش از یک مدال طال کســب کردیم و تمام
این دستاوردها نشان میدهد ووشو ایران با تالش
جمعی خانواده ،مربیان ،داوران و قهرمانان همچنان
روی نوار موفقیت گام برمی دارد.

بردند تا با تعلیق فالن رشته ورزشی ،آنها دوباره به
دوران شیرین ریاست و ادامه لفت ولیس با دوستان
ناباب و جریانات مخرب برگردند! کاری که امروز هم
وزیر محترم میگوید بعضی دیگر از این چسبیدهها و
کنگرخوردههای لنگر انداخته در ورزش دارند انجام
میدهند تا فقط باشند و رئیس بمانند و ...هر بالیی
هم که سر ورزش و فالن و بهمان رشته ورزش هم
آمد که آمد! «االن زمزمههایی هست که بعضی از
آقایان در حال گرا دادن به « »IOCهستند .حاال از
کسی نام نمیبرم و بعدا این را بیان میکنم .برخی از
افراد به کمیته بینالمللی المپیک تفهیم میکنند که
دولت ایران دارد در کار فدراسیونها دخالت میکند.
بعضی از این آقایان به ظاهر وجیهالمله و مذهبی و
دلســوز هم هستند ،این افراد دارند گرای تعلیق را
میدهند و میگویند دولت دارد ،دخالت میکند»...
پیش از ادامه مطلب به مناسبت اظهارات باال داخل
پرانتز عرض میکنیم که ای کاش آقای وزیر از این افراد نام
میبرد ،و حاال که نام نبرده است ،همانطور که وعده داده
است «بعدا» ،حتما در این باره شفافتر با مردم صحبت
کند .ورزش مال مردم اســت .کسی حق ندارد به خاطر
منافع خودش با منافع ملی و عالئق و دلبستگیهای مردم
بازی کند ،حاال آن فرد هرکسی میخواهد ،و هر ظاهر و
صورتی که برای خودش درست کرده باشد.

منچستریونایتد ،رئال مادرید و منچسترسیتی
گرانقیمتترین تیمهای کنونی اروپا

تیــم منچســتریونایتد هماکنــون
گرانقیمتتریــن کادر بازیکن را در بین
تیمهای فوتبال اروپا در اختیار دارد.
براساس اعالم مرکز تحقیقات آماری سیس،
منچستریها که تابستان ســال جاری بابت در
اختیار گرفتن پل پوگبا از یوونتوس رقمی حدود
 105میلیــون یورو هزینه کردند و هماکنون در
کادر خــود نفرات گرانقیمت پرشــماری دارد.
مجمــوع ارزش آنها بالغ بــر  718میلیون یورو
است .بعد از منچستریها که با در اختیار داشتن
کادر بازیکن کامال گرانقیمت هنوز از نظر ورزشی
نتوانسته به دوران اوج خود و سالهای به یادماندنی
مربیگری سرآلکس فرگوسن بازگردد ،رئال مادرید،
تیم کهکشانی اسپانیا با  634میلیون یورو در رده

دوم جای گرفته است .همچنین منچسترسیتی
که اکنون توسط پپ گواردیوال ،خالق تیکیتاکا
هدایت میشود ،با  611میلیون یورو در رتبه سوم
اســت .فهرست  10تیم گرانقیمت کنونی اروپا
به شرح زیر اســت -1:منچستریونایتد انگلیس
( 718میلیون یورو)-2 ،رئال مادرید اسپانیا(634
میلیون یورو)-3 ،منچسترســیتی انگلیس(611
میلیون یورو)-4 ،بارســلونا اسپانیا( 485میلیون
یورو)-5 ،چلســی انگلیس( 481میلیون یورو)،
-6پاریسنژرمن فرانســه( 455میلیون یورو)،
-7یوونتــوس اســپانیا( 395میلیــون یــورو)،
-8آرسنال انگلیس( 381میلیون یورو)-9 ،بایرن
مونیخ آلمان( 357میلیــون یورو)-10،لیورپول
انگلیس( 356میلیون یورو) و...

تالش رم برای تمدید قرارداد اسپالتی

باشگاه آ.اسرم ایتالیا برای تمدید قرارداد سرمربی خود دست به کار شده است.
پس از آنکه رم توانست اینتر را در هفته گذشته شکست دهد اخباری مبنی بر اختالف اسپالتی،
سرمربی گرگها با باشگاه رم شنیده شد که مدیر باشگاه رم به این اظهارات واکنش نشان داد .بالدیسونی
مدیر اجرایی باشــگاه رم در مصاحبه با روزنامه کوریره اســپورت گفت :ما این اخبار را میشنویم ولی
توانستیم بر این موضوع فائق شویم .ما روی اسپالتی حساب زیادی را باز کردیم و میخواهیم قراردادش
را تمدید کنیم.

بدترین نتیجه بارسلونا پس از سال 2005

تیم فوتبال باشگاه بارسلونا از  7هفته
اللیگا تنها  13امتیاز کسب کرده و از این
نظر پس از سال  2005بدترین نتیجه ممکن
را کسب کرده است.
مردان انریکه بابت شکســت اخیر خود در
خانه ســلتاویگو همچنان تحت فشار رسانههای
تاثیرگذار اروپایی هستند و به کمکاری و نداشتن
تعصب در فوتبال متهم میشوند .تیم انریکه کار
خود را البته با پیروزی جالب  6بر  2مقابل بتیس
آغاز کرد و در هفته دوم اتلتیک بیلبائو را در باسک
شکست داد .اما ماجرا از شکست خانگی این تیم
برابر آالوس آغاز شد و آنقدر تلخ بود که پیروزی
 5بر یک این تیم برابر لگانس هم نتوانست زهر

آن را بگیرد .بارسلونا در هفته پنجم در نیوکمپ
مقابل اتلتیکومادرید تن به تســاوی یک بر یک
داد و در هفتــه ششــم البته  5بــر صفر مقابل
اسپورتینگ خیخون به پیروزی رسید.هواداران
بارسلونا از تیم خود پیروزی میخواهند و کسب
 3امتیاز از یک بازی برایشان بدیهی است ،نکته
مهم شکستهایی است که بارسلونا مقابل تیمهای
نه چندان مطرح و مدعی متحمل شــده است.
بارســلونا در فصل  2005 - 2006با مربیگری
رایکارد و درخشش رونالدینیو از هفت بازی خود
فقط هشــت امتیاز گرفته بود و در این فصل به
بدترین نتیجه ممکن پس از سال  2005دست
پیدا کرده است.

کمک  ۷۸میلیونی دولت کامرون برای نجات جان سونگ

مدافع سابق تیمملی کامرون و لیورپول انگلیس برای درمان به کشور فرانسه منتقل شد.
ریگوبرت ســونگ ،کاپیتان سابق تیمملی کامرون و لیورپول که روز گذشته به خاطر سکته مغزی
به کما رفته بود ،امروز برای انجام معالجات با پرواز هوایی به فرانســه منتقل شــد .دولت کامرون برای
درمان این ستاره سابق تیمملی این کشور  78میلیون یورو درنظر گرفته است و او در شرایط کما برای
درمان به فرانسه منتقل شد .این مدافع کامرونی در کارنامه خود سابقه بازی در باشگاههای بزرگی از
جمله لیورپول ،وستهام و کلن را دارد.

فابرگاس در راه میالن؟

خبرگزاری کالچومرکاتو مدعی شد که
احتمال معاوضه سسک فابرگاس ،هافبک
چلسی و متیو دی شیلیو ،مدافع آث میالن
وجود دارد.
هافبک سابق بارسلونا و آرسنال تحت هدایت
کونته از ترکیب اصلی تیمش خارج شده و بیشتر
به عنوان یار جانشین به بازی گرفته میشود .او
تــا به اینجای کار تنها در یک بازی لیگ از ابتدا
در ترکیب تیمش قــرار گرفته؛ بدین ترتیب به

دنبال راهی برای جدایی از باشگاه خواهد بود .در
ســوی دیگر کونته از عملکرد دی شیلیو در تیم
ملی ایتالیا بسیار راضی بوده و حاال قصد دارد او
را به تیم فعلی اش منتقل کند .گفته میشود که
چلســی حاضر است در قبال انتقال دی شیلیو و
 10میلیون یورو ،فابرگاس را راهی سنسیرو کند.
نظر فابرگاس در این بین نقش مهمی ایفا خواهد
کرد و باید دید هافبک اسپانیایی حاضر به حضور
در سری آ خواهد شد یا نه.

