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  جام ملت های آسيا
مقتدرانه و پرگل 
برابر يمن در گام 
نخست، شاگردان کی روش عصر امروز ساعت 
 14:30 در دومي�ن مص�اف خ�ود در ج�ام 
ملت هاي 2019 آس�يا در ورزش�گاه کريكت 
ابوظب�ي ب�ه مص�اف ويتن�ام مي رون�د. 
فوتب��ال آس��يا پيش��رفت كرده اس��ت و اي��ن را 
شگفتي هاي خلق شده در چند بازي دور اول جام 
هفدهم به خوبي ثابت مي كند. اينكه ديگر نمي توان 
با اطمينان از حضور يك تيم در نيمه نهايي گفت و 
تيمي ديگر را حريفي سطح پايين خواند و دست كم 
گرفت، در غير اين صورت باي��د انتظار نتيجه اي 
را داشت كه اس��تراليا در بازي با اردن تجربه كرد! 
همين مسئله به خوبي نشان مي دهد كه شاگردان 
كی روش برخالف انتظار، كار چندان ساده اي هم 
برابر ويتنام ندارند؛ تيم��ي كه انتظار مي رفت يك 
تيم از پيش بازنده باشد برابر عراق اما تا دقيقه 90 از 
حريف سرتر بود و چه بسا اگر ضرباتش به تير دروازه 
حريف اصابت نمي كرد و آن گل ضربه ايستگاهي 
دقيقه 90 را روي سراسيمگي خط دفاعي و اشتباه 
دروازه بان خود دريافت نمي كرد، االن دومين تيم 
3 امتيازي گروه بود. كی روش هم با اشاره به همين 
مسئله تأكيد مي كند كه» هميش��ه اينطور فكر 

مي كنيم كه حريف مان نيز مي خواهد فوتبال بازي 
كند و براي همه حريفان احترام كامل قائل هستيم. 
ضمن اينكه بازي ويتنام برابر عراق هشداري بود كه 

با تمركز برابر اين تيم بازي كنيم.«
  اخطار کی روش به ملي پوشان

شاگردان كی روش اما كاري به نتايج به دست آمده 
حريفان ندارند و به هر بازي به چش��م فينال نگاه 
مي كنند و تنها در پي برد هستند. البته ويتنام شعور 
تكنيكي باالتري نسبت به يمن دارد. خصوصاً كه مغز 
متفكر آن پار سئو كره اي است كه نبايد آن را ناديده 
گرفت. كی روش  هم اين را خوب مي داند. همينطور 
اينكه نبايد در خواب پيروزي برابر يمن خوابيد. براي 
همين هم هس��ت كه كی روش در طول تمرينات 
بارها تأكيد مي كند كه اينج��ا هيچ تيم ضعيفي 
وجود ندارد: »ش��رايط جام و تيم ها را نگاه كنيد. 
اينجا اسم ها نيستند كه فوتبال بازي مي كنند، بلكه 
تيم ها هستند. تيمي موفق مي شود كه »تيم« باشد. 
بازي تركمنستان و ژاپن را ديديد و همينطور ديدار 
ويتنام و ع��راق را. بنابراين تي��م ضعيفي در اينجا 
وجود ندارد. بايد بدانيم ما مقابل اسم ها فوتبال بازي 

نمي كنيم، بلكه مقابل تيم ها قرار مي گيريم.« 
  سورپرايزهاي کی روش و پارك

كی روش كه بارها نشان داده عالقه اي به استفاده 
از 11 بازيكن ثابت ن��دارد، قصد دارد تيمش را با 

اندكي تغيير به مصاف ويتنام بفرس��تد. او حاال 
جهانبخش را هم در اختيار دارد. همان بازيكني كه 
ويتنامي ها از او واهمه دارند و طي روزهاي گذشته 
باره��ا و بارها در خصوص مهار او هش��دار دادند. 
كی روش در بازي با يمن از حس��يني در تركيب 
اصلي اس��تفاده كرد، اما در نيمه دوم منتظري را 
جايگزين او كرد. ضمن اينكه سامان قدوس هم 
يكي ديگر از تعويضي ها برابر يمن بود كه خوب 
هم كار كرد و شانس بازي برابر ويتنام را هم دارد. 
خصوصاً كه تغييرات كی روش بدون شك در خط 
هافبك خواهد بود تا باز هم مثل هميشه تركيب 
تيمش غيرقابل پيش بيني باشد. البته اين تنها تيم 
ملي ايران نيست كه با تركيب و تاكتيكي متفاوت 
به ميدان خواهد رفت و ويتنامي ها هم بدون شك 
تاكتيك خ��ود را برابر ايران تغيي��ر خواهند داد، 
اگر به دنبال كسب نتيجه اي جز باخت هستند. 
هونگ سونگ، بازيكن پيش��ين تيم ملي فوتبال 
ويتنام با اشاره به تغيير تاكتيك پارك براي بازي با 
ايران مي گويد: »ايران خيلي قوي تر از عراق است. 
پس بايد اول به گل نخوردن و سپس به گل زدن 
فكر كرد. بايد ژوان ترونگ از تركيب اصلي ويتنام 
خارج ش��ود و روي نيمكت قرار بگي��رد تا جايي 
براي هوي هونگ يا دوك هوي باز ش��ود و سبب 
سرعتي  و قدرتي تر شدن بازي ويتنام برابر ايران 

باشند. «ملي پوش سابق ويتنام مثل خيلي ديگر 
از بازيكنان فعلي اين تيم معتقد اس��ت كه ايران 
تيمي قدرتمند است كه مدرن بازي مي كنند، اما 

شكست ناپذير نيست!
  اميد ويتنام به خلق شگفتي

رس��انه هاي ويتنامي ب��ر اين باور هس��تند كه 
فوتبال ي��ك بازي 90دقيقه اي اس��ت و با توجه 
به شگفتي هاي دور نخست)شكست استراليا به 
اردن و پيروزي نفسگير ژاپن برابر تركمنستان(

ويتنام مي تواند شگفتي ساز بعدي باشد و توانايي 
اين را دارد كه اتفاق غيرمنتظره اي را برابر ايران 
رقم بزن��د. البته ب��ه دو ش��رط؛ اول اينكه توجه 
ويژه اي به جهانبخش و برنام��ه اي براي مهار او 
داشته باشد و دوم اينكه تغييراتي درون دروازه 
ايجاد كند. رس��انه هاي ويتنام با اش��اره به گل 
مشابهي كه تينگ بوي در جدال با مالزي پيش 
از اين دريافت كرده بود، او را مقصر شكست برابر 
عراق مي دانند، اما مرد ك��ره اي نيمكت اين تيم 
معتقد است كه آش��فتگي خط دفاع اين تيم در 
ضربه ايس��تگاهي باعث باخت ش��ده و با توجه 
به اينكه در هش��ت ديدار اخي��ر تغييري درون 
چارچوب دروازه خود نداده، بعيد اس��ت كه در 
بازي با ايران ريس��ك كند و بخواهد به دنگ وام 

الم فرصت دهد.

درد بي درمان ورزش
اينكه قهرمان كشتي از شرايط حاكم بر اين رشته به سبب كمبودها و 
پيشرفت  نكردن نسبت به سال هاي گذشته گاليه داشته باشد و اينكه 
مدال آور شمش��يربازي از بالتكليفي و ديده نش��دن بنالد، فقط و فقط 
به بي توجهي مسئوالن ورزش به زيرس��اخت ها و رشته هاي مدال آور 

برمي گردد. 
درد دل هاي حس��ن رحيمي و مجتبي عابديني را بايد چندبار خواند 
و تأس��ف خورد به حال ورزش��ي كه اينگونه ص��داي مدال  آورانش را 
درمي آورد؛ ورزش��ي كه به لحاظ زيرس��اخت با مش��كل روبه روست و 
مسئوالن آن فقط به فكر رنگ و لعاب آن هستند. امروز فرياد كشتي گير 
ايران از تفاوت  نكردن امكانات، مكان و ش��رايط تمرينات با چندسال 
گذش��ته در حالي بلند مي شود كه همين چند س��ال پيش محمدبنا 
سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي در اظهار نظري جنجالي گفت: نمي توان 
با عدس پلو قهرمان جهان شد. چند سال از حرف محمدبنا مي گذرد و 
در اين سال ها به وضوح ديديم كه آقاي خاص كشتي درست مي گفت، 
اما دريغ از يك قدم پيشرفت و حاال حس��ن رحيمي همان حرف ها را 
چند سال بعد تكرار مي كند و از تفاوت هاي شرايط ملي پوشان ايران با 
رقباي جهاني شان مي گويد. بنا گفت: رحيمي امروز فرياد مي زند، اما 

گوش شنوايي نيست. 
امروز با ش��نيدن حرف هاي قهرماني چون عابديني بايد تأسف خورد؛ 
تأس��ف خورد به حال ورزش��ي كه يكي از برترين ه��اي المپيكش از 
نداشتن تيم، حريف و البته كمي درآمد گاليه مي كند. بايد اين سؤال 
را پرسيد كه آيا مي توان از عابديني توقع درخشش دوباره در المپيك 
و مسابقات جهاني را داش��ت، وقتي بديهي ترين امكانات و امور را از او 

دريغ كرده ايم؟
به طور حتم پاسخ منفي است، چه درخصوص عابديني و چه در مورد 
رحيمي و البته در مورد تمام ورزشكاراني كه اين روزها فرياد مي زنند 
و صدايشان را كسي نمي شنود. اصاًل مقايسه شرايط اين مدال آوران با 
رقباي جهاني شان كاري اشتباه اس��ت؛ چراكه جز سرخوردگي براي 
بچه هاي ما چيزي به ارمغان نمي آورد. ورزشكار روس يا امريكايي در 
بهترين شرايط و امكانات آماده مي شود، رش��ته هم اصاًل مهم نيست 
همان امكاناتي كه در اختيار كش��تي قرار مي گيرد به شمش��يربازي 
هم داده مي ش��ود و به بقيه هم همين طور. ش��ايد آنچه باعث شدت و 
ضعف اين امكانات مي شود تالش و كسب موفقيت توسط ورزشكاران 
يك رش��ته باش��د كه البته اين هم به دليل حذف يا ديده نشدن بقيه 
نمي شود، اما اينجا ما كاماًل مسير را برعكس طي مي كنيم. سال هاست 
كه توجه، امكانات و پول ورزش به يك سو سرازير مي شود و بقيه ناديده 
گرفته مي شوند و جالب اينجاست كه آنها جوركش آن اقليت مغرور و 

بيت المال خور هستند. 
حرف هاي عابديني و رحيمي درد بزرگ ورزش كشور است؛ ورزشي كه 
از قهرمانانش فقط مدال و عكس يادگاري مي خواهد؛ ورزشي كه بعد از 
هربار موفقيت به خوابي عميق فرو مي رود و همه چيز را فراموش مي كند؛ 
ورزشي كه مديرانش پيروزي مي خواهند آن هم طوري كه به نام خودشان 
ثبت شود، ولي دريغ از يك كار زيربنايي. رحيمي درست مي گويد ديگر 
گذشت زماني كه كشتي گير را در خانه كشتي نگه مي داشتند و شبانه روز 
او را مي گرفتند، بايد براي او برنامه هاي به روز تري را تدارك ديد. عابديني 
حقيقت را مي گويد وقتي عنوان مي كند كه بايد در خانه بنشينم و كاري 
نكنم، مديران ورزش بايد براي امثال او برنامه داشته باشند، بايد كسي كه 
با تالش خود و بقيه شمشيربازي ايران را زنده كرد، همواره در اوج باشد نه 

اينكه بابت مخارج زندگي اش دغدغه داشته باشد. 
اين درد بي درمان ورزش ماس��ت؛ دردي كه نه امروز كه سال هاس��ت 
فرياد زده مي شود و گوش��ي آن را نمي ش��نود. دردي كه بايد درمان 
شود، اما عادت رشد گلخانه اي ورزش تا آنجا پيش رفته كه بعيد به نظر 
مي رسد حتي فريادهايي بلندتر از آنچه امروز مدال آوران شمشيربازي 
و كشتي مي زنند آن را درمان كند. هرچند كه اين فريادها حداقل براي 
آرام گرفتن خود اين ورزشكاران به كار مي آيد، اما درد بي درمان ورزش 

را عالج نمي كند.

فريدون حسن

ويتنام دومين فينال ايران در راه قهرماني

استراليا از پس فلسطين برآمد 
 سرمربی سوريه دومين قربانی حام ملت ها 

پس از شكست مقابل اردن
اس�تراليا مدافع عن�وان قهرماني پ�س از شكس�ت در اولين بازي 
جام ملت ه�ا، دي�روز در حال�ي مقابل فلس�طين با س�ه گل پيروز 
ش�د که س�رمربي س�وريه دومين مربي اخراجي جام لقب گرفت. 
جام ملت هاي آسيا به دور دوم مرحله گروهي رسيد. رقابت هايي كه تا امروز 
با شگفتي هاي زيادي همراه بوده و خيلي از تيم هاي مدعي برابر تيم هاي 
گمنام به مشكل خورده اند. مدعيان يا باخته اند يا به سختي توانسته اند پيروز 
شوند. مسئله اي كه سبب شده پيش بيني رقابت هايي كه در امارات اين روزها 

در جريان است، سخت ترين كار ممكن باشد. 
  اختتاميه دور اول

چهارشنبه شب گذشته بود كه با برگزاري مسابقه  قطر - لبنان پرونده دور 
اول مرحله گروهي جام ملت ها بسته شد. در آخرين بازي چهارشنبه شب 
در گروه E، قطر و لبنان به مصاف هم رفتند، مسابقه اي كه با برتري 2بر صفر 
قطري ها به پايان رسيد تا ميزبان جام جهاني آينده به همراه عربستان، دو 

تيم سه امتيازي اين گروه باشند. 
  سرمربي سوريه، دومين اخراجي جام شد

پنج شنبه هم مسابقات جام ملت ها با برگزاري رقابت هاي دور دوم پيگيري 
شد. در اولين بازي پنج شنبه تايلند با مربي جديدش و پس از باخت در بازي 
اول مقابل هند، توانست با يك گل مقابل بحرين به پيروزي برسد و شانس 
خود را براي صعود زنده نگه دارد. در ديگر بازي اين گروه هم اردن كه در بازي 
اول با پيروزي مقابل استراليا شگفتي ساز شده بود، در بازي دوم هم با دو گل 

سوريه را شكست داد تا صعودش را به مرحله دوم قطعي كند. 
در طرف مقابل، سوريه كه با يك تساوي و يك باخت براي صعود شانس 
چنداني ندارد، برند اشتانگه سرمربي آلماني اش را اخراج كرد تا پس از مربي 
تايلند، اين مربي آلماني دومين اخراجي جام هفدهم لقب بگيرد. پس از 
بركناري اشتانگه، ايمن الحكيم به عنوان سرمربي موقت سوريه انتخاب 
شد تا در بازي آخر مقابل استراليا، شانس اندك سوري ها را براي صعود زنده 
نگه دارد. حاال سوريه براي اينكه از گروه صعود كند راهي جز پيروزي مقابل 
استراليا ندارد و سوما و خريبين مهاجمان خطرناك اين تيم كه در دو بازي 
گذشته پايشان به گلزني باز نشده، بايد هرچه در چنته دارند، بگذارند تا 

تيم شان اينقدر تلخ و زودهنگام از دور رقابت ها كنار نرود. 
در ديگر بازي پنج ش��نبه هم ام��ارات ميزبان كه در ب��ازي اول مقابل 
بحرين به تساوي يك - يك رس��يده بود، مقابل هند شگفتي ساز دور 
اول، با دو گل پيروز شد تا زاكه روني معروف روي نيمكت ميزبان نفس 
راحتي بكش��د. زاكه روني پس از اين برد مي گويد: »بازيكنانم بازي به 
بازي بهتر مي ش��وند، پيروزي هند جلوي تايلند يك اتفاق نبود و آنها 
با عملكردش��ان در مقابل ما، كيفيت فني باالي خود را نش��ان دادند. 
تيم هايي كه در اين دوره جام ملت ها به نظرم نسبت به قبل بهتر هستند 

و پيشرفت داشته اند.«
در حالي امارات در اين بازي به برتري رسيد كه هندي ها نمايش درخشاني 
داشتند و در چند نوبت تير دروازه و درخشش دروازه بان امارات مانع به گل 
رسيدن آنها شد. استيون كونستانتين، سرمربي انگليسي تيم هند معتقد 
بود: »مشكل ما اين بود وقتي فرصت ها را تبديل به گل نمي كنيد به عقب باز 

مي گرديد و تاوان آن را مي پردازيد.«
در بازي هاي ديروز هم از گروه B، استراليا با سه گل فلسطين را شكست داد 
تا شاگردان آرنولد باخت بازي اول مقابل اردن را فراموش كنند. در دومين 
بازي ديروز هم از مسابقات گروه C، چين و فيليپين مقابل هم قرار گرفتند 

كه اين مسابقه با برتري 3بر صفر چينی ها به پايان رسيد.
  حريفان ايران رو در روي هم 

امروز در نهمين روز برگزاري جام ملت ها، به جز بازي ايران و ويتنام، دو بازي 
ديگر نيز برگزار مي شود. در يكي از مسابقات از گروه D، عراق و يمن دو تيم 
همگروه كشورمان از ساعت 17به مصاف هم مي روند. عراق كه در بازي اول 
به سختي توانست از پس ويتنام بربيايد مقابل يمني قرار مي گيرد كه با پنج 
گل از ايران شكست خورد. با اين حال، كوچيان سرمربي يمن پيش از بازي 
امروز مقابل عراق وعده داد كه شاگردانش مي خواهند تصويري كه از يمن 
با توجه به شكست سنگين مقابل ايران به وجود آمده را در دو بازي آينده 
تغيير دهند.  در ديگر بازي امروز هم ساعت 19:30 از گروه E، عربستان كه 
در بازي اول مقابل كره شمالي برد مقتدرانه اي را به دست آورد مقابل لبنان 

قرار مي گيرد، تيمي كه برابر قطر در بازي اول شكست خورده است.

سعيد احمديان

دكاني به نام اردوهاي خارجي
اقدام باش��گاه س��ايپا در لغو اردوي خارج از 
كشور و جذب بازيكن خارجي براي كاهش 
هزينه هاي تيم به دليل مشكالت معيشتي 
و اقتصادي كارگران كارخانه سايپا از جمله 
تصميمات منطقي و عاقالنه اي اس��ت كه 
مي تواند درسي براي مديران ساير باشگاه هاي 
دولتي باشد. بديهي است كه فوتبال در ايران 
بر پايه دولت اس��ت و اگر نهادهاي دولتي و 
شبه دولتي حمايت هايش��ان را از باشگاه ها 
قطع كنن��د، فوتبال نيز در كش��ور تعطيل 
مي شود، به خصوص كه باشگاه ها در يك سيستم غير دولتي به داليل مختلف 
پتانسيلي براي درآمدزايي ندارند. در چنين شرايطي باشگاه هاي دولتي هم 
با توجه به شرايطي كه بر كش��ور حاكم است، بايد نسبت به درك وضعيت 
موجود اهتمام داشته باشند. حال در شرايطي كه كشور با مشكالت اقتصادي 
رنج آوري روبه رو است، باشگاه ها بايد براي كاهش هزينه ها به صرفه جويي در 
برنامه هايشان اقدام كنند، با اين حال مشاهده مي شود كه برخي مربيان به 
بهانه اينكه تيم آرامش مي خواهد، بدون توجه به وضعيت اقتصادي، برپايي 
اردوهاي خارجي را در برنامه هايشان قرا ر مي دهند، اردوهايي كه تبديل به 
يك دكان شده است كه تنها هدف آن خارج كردن و ضايع كردن ارز از كشور 
است. اين در شرايطي است كه خيلي از اين باشگاه ها متعلق به سازمان ها 
و كارخانه هاي دولتي هستند و انصاف نيست كه پول كارگران با برگزاري 
اردوهاي خارجي حيف و ميل شود. در چنين شرايطي مديران باشگاه ها بايد 
مقابل زياده خواهي هاي سرمربيان بايستند و با تبيين وضعيت كشور، جلوي 
برگزاري اردوي خارجي را با توجه به شرايط خاص كشور بگيرند، به خصوص 
كه كشورمان با توجه به چهار فصل بودن توانايي ميزباني اردوهاي باشگاه ها را 
در فصل هاي مختلف دارد. البته براي افزايش زيرساخت هاي تمريني و اردويي 
در مناطق مختلف كشور بايد همت شود تا باشگاه ها در اردوهاي داخلي با 
معضل كمبود امكانات مناسب تمريني روبه رو نباشند، اين مسئله هم بر عهده 
مديران است تا با تصميمات الزم در اين زمينه به جاي خارج كردن ارز از كشور 
براي اردوهاي خارجي آن هم در شرايط دشوار اين روزهاي اقتصاد كشور، به 

تقويت زيرساخت هاي ورزشي كشورمان كمك كنند. 

پيروزي مدعيان در پايان نيم فصل ليگ بسکتبال 
نيم فصل اول ليگ برتر بسكتبال با برد مدعيان به پايان رسيد. در هفته نهم 
اين رقابت ها  شيميدر با نتيجه 79 بر 57 مقابل آويژه صنعت مشهد به برتري 
رسيد. تيم محمدرضا اسالمي با اين نتيجه نيم فصل را با ايستادن در رده دوم 
جدول به پايان رساند. از طرفي نفت آبادان نيز در خانه 89 بر 79 شهرداري 
گرگان را از پيش رو برداشت. نيروي زميني در آزادي به سختي 77 بر 73 

رعد پدافند را برد و ذوب آهن نيز 77 بر 63 ميزبانش پگاه را شكست داد. 

 تداوم روزهاي خوش شهرداري ورامين 
در ليگ واليبال

شكست شهرداري گنبد و سايپا مهم ترين اتفاقات هفته هفدهم ليگ برتر 
واليبال بود. پيكان در برابر دورنا كار سختي نداشت و با برتري قاطع 3 بر صفر 
تيم اروميه اي را بدرقه كرد. شهرداري ورامين كه براي بقا در صدر جدول به 
پيروزي نياز داشت 3 بر صفر شهروند اراك را برد تا خيالش از اين بابت راحت 
شود. كاله در اروميه تيم شهرداري اين شهر را 3 بر 2 مغلوب كرد، شهرداري 
گنبد برخالف انتظارات در خانه 3 بر 2 مقابل فوالد سيرجان تن به شكست 
داد، ختم اردكان سه بر صفر مقابل سايپا به پيروزي رسيد و شهرداري تبريز 

3 بر 2 از سد پيام خراسان گذشت. 

مسعود سلطاني فر 
افزاي��ش س��رانه 
ورزشي را يكي از بركات انقالب شكوهمند اسالمي 
ناميد. وزير ورزش و جوانان در س��فري كه به شهر 
كاشان داشت بر تكميل پروژه هاي درحال ساخت 
تأكيد كرد. سلطاني فر با اشاره به طرح هاي نيمه تمام 
ورزشي در سطح كش��ور اظهار داشت: »فضاهاي 
ورزشي ساخته شده پس از پيروزي انقالب در كشور 
در 40سال گذشته ش��ش برابر به نسبت پيش از 
انقالب افزايش يافته است. طرح هاي نيمه تمامي 
در بين نيمي از اين فضاهاي ساخته شده، وجود دارد 
كه در صورت تكميل آنها نسبت فضاهاي ورزشي با 
دوران پيش از انقالب اسالمي به 9 برابر مي رسد.« 

وزير ورزش همچنين به سير صعودي كسب مدال 
در بازي هاي المپيك اشاره كرد و گفت: »جمهوري 
اسالمي در بزرگ ترين آوردگاه ورزشي جهان يعني 
المپيك كه بهترين و نخبه ترين ورزشكاران دنيا در 

آن شركت مي كنند، تاكنون در 16دوره اش حضور 
يافته كه هشت دوره پيش از انقالب و هشت دوره 
مربوط به دوران پس از پيروزي انقالب اسالمي است. 
نتيجه حضور ايران در اي��ن رقابت هاي المپيكي، 

كسب 20گردن آويز طال، 20 نقره و 29 برنز بوده كه 
16گردن آويز طال پس از پيروزي انقالب شكوهمند 
اسالمي به دس��ت آمد و در واقع چهار برابر شد.« 
قدرداني از خيرين ورزشي س��از و نقش ورزش در 
جامعه دو نكته ديگر بود كه وزير ورزش و جوانان 
بر آنها تأكيد داش��ت: »جمهوري اسالمي در 40 
سال گذش��ته با رهبري امام راحل، هدايت هاي 
رهبري فرزانه انق��الب، اراده و قدرت مردم همه 
س��ختي ها را با پيروزي پشت س��ر گذاشته و از 
اين گردنه س��خت ناعادالنه تاريخي كه دشمن 
به وجود آورده، ب��ا توكل به خداوند س��بحان و 
عزم مردم عب��ور خواهيم كرد. هي��چ عرصه اي 
مانند ورزش نمي  تواند با س��رمايه گذاري كم در 
كوتاه مدت چندين ميليون نفر را خوش��حال يا 
ناراحت كند. بايد از خيرين ورزشي ساز قدرداني 
كرد. هم اكنون 321طرح از سوي افراد نيكوكار 
در حال ساخت است كه تا پايان سال 25طرح به 

بهره برداري خواهد رسيد.«

افزايش 4 برابری قهرمانان 
المپيك پس از انقالب
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گلريزان كشتي گيران براي بيماران سرطاني
دست و پنجه نرم كردن يكي از كشتي گيران با بيماري سرطان موجب 
شد تا اهالي اين رشته براي روحيه دادن به او و همچنين ساير بيماران 
سرطاني دست به كار شوند. احسان ميرزايي آزادكار 23 ساله بيش از 
يك سال است كه با سرطان مي جنگد و در اين مسير سختي هاي زيادي 
را تحمل كرده است. البته ميرزايي نيز همانند ساير بيماران سرطاني 
براي ادامه درمان به تقويت روحيه و اميد بيش��تر به زندگي نياز دارد. 
اين درست همان مسئله اي است كه جامعه كشتي به آن توجه كرد و 
با برگزاري مراسم گلريزان حمايت مادي و معنوي خود را از 50 بيمار 
سرطاني نشان داد. اين مراسم در سالن جهانبخش توفيق برگزار شد 
و نفراتي چون پرويز هادي و مصطفي حس��ين خاني نيز در آن حضور 
داشتند. كش��تي گيران كه هميش��ه در انجام كارهاي خير و فرهنگي 
پيش��قدم بوده اند، اين بار هم با حمايت از بيماران سرطاني راه و رسم 

منش پهلواني را تمرين كردند. 

امير رضا واعظ آشتياني 

 مديرعامل اسبق استقالل

بازگشت به كشتي با نا اميدي محض!
ي  ر و د
ساله  دو 
از كش��تي بازگشت به تش��ك را براي حسن 

رحيمي سخت كرده اس��ت. وي پنج مدال 
جهاني كش��تي را به گردن آويخته 

و حاال بع��د از تغيي��رات اخير در 
فدراسيون و تيم هاي ملي دوباره 
به اردوها بازگش��ته منتها اميدي 
به آين��ده ن��دارد و در گفت وگو با 
»تس��نيم« تأكيد ك��رده كه هنوز 

نتوانسته با ش��رايط جديد كنار 
بياي��د. »مش��كل بدني 

آنچنان��ي ن��دارم، 
فقط بايد از لحاظ 
روح��ي و رواني 
خ��ودم را براي 
فتن  كشتي گر
آم��اده كن��م. 
در س��ال هاي 
زي��ادي كه در 
خانه كش��تي 
بودم، آس��يب 
روح��ي ديدم و 

در دو سالي هم كه از مسابقات دور بودم، تازه 
مزه زندگي، خانه و خانواده را چشيدم. اينكه 
مي گويم سخت است از اين نظر كه دوباره به 
همان اتاق، اردو و تشك بازگشته ام. شما يك 
كشتي گير ايراني را با كشتي گير روس 
يا امريكايي مقايسه كنيد، يك ماه 
در ك��وه اردو مي زنن��د، يك ماه در 
جنگل، يك ماه در باش��گاه، مثل 
ما نيس��تند كه 12ماه س��ال در 
خانه كشتي باشند. عالوه بر اين، 
آنه��ا مي دانند براي چه كش��تي 
مي گيرند و آينده ش��ان 
ب��ه چ��ه ش��كل 
اس��ت، ام��ا من 
بعد از 10سال 
كشتي گرفتن 
چه جايگاهي 
دارم؟ از نظ��ر 
و  روح��ي 
رواني ب��ا خود 
مي جنگ��م كه 
بايد ب��ا خودم 

كنار بيايم. «

چطور انتظار مدال و سهميه المپيك داريد؟
       حاشيه كاپيتان تيم ملي 
شمش��يربازي از 
بي توجهي تيم ها و اسپانسرها به ليگ اين رشته 
به ش��دت گاليه دارد. مجتبي عابديني از جمله 
ملي پوشاني است كه در چند سال اخير، افتخارات 
زيادي براي شمشيربازي ايران كسب كرده، اما در 
گفت وگو با فارس از بالتكليفي و خانه نشيني اش 
صحبت كرده است: »نه تنها من بلكه هيچ يك از 
ملي پوشان ديگر پيش��نهادي از تيم هاي ديگر 
ندارند. چ��ون تيم مطرحي نيس��ت كه بخواهد 
ملي پوشان را جذب كند. متأسفانه با اين نتايج 

درخش��اني كه در المپيك و جام هاي جهاني و 
بازي ه��اي آس��يايي گرفتيم هي��چ تيمي براي 
قرارداد نداريم. درآمدي هم نداريم كه بخواهيم 
امرار معاش كنيم و نمي دانيم با اين شرايط چه 
كار بايد كنيم، شمش��يربازي نه پخش دارد، نه 
س��الن و نه پول. هفت تيم در ليگ هس��تند كه 
شرايط مناسبي ندارند و نمي دانم مي توان نام آنها 
را ليگ گذاشت يا خير. با وضعيتي كه وجود دارد، 
انتظار مدال و سهميه المپيك هم دارند. بايد در 
خان��ه بنش��ينيم و كاري هم نمي تواني��م انجام 

دهيم.«

   بازتاب 

       چهره

کی روش: اينجا تيمي موفق مي شود که تيم باشد


