
اس�تقالل و نفت 
 سعيد احمديان

    گزارش
مسجدس�ليمان 
دوب�اره ب�ه ه�م 
رس�يده اند. پن�ج روز بع�د از ب�ازي دو تيم در 
يک شانزدهم نهايي جام حذفي، اين بار آبي ها و 
زردهاي خوزستاني امشب در ليگ برتر روبه روي 
هم قرار مي گيرند، مسابقه اي که شاگردان شفر 
به دنبال تکرار برد هفته گذشته شان هستند و 
مسجدس�ليماني ها هم ب�ه دنبال انتق�ام جام 
حذفي، هرچند مرزبان خ�وب مي داند که کار 
سختي پيش رو دارد، آن هم با تيمي که تا امروز 
در ليگ حت�ي يک ب�رد هم نداش�ته اس�ت. 
در حال��ي از امروز ش��اگردان کارلوس کرش در 
پژوهشگاه صنعت نفت تهران براي بازي دوستانه 
24 مهر با بوليوي پا به توپ مي ش��وند که شش 
ملي پوش اس��تقالل غايبان بزرگ اولين تمرين 
تيم ملي هستند و هزار کيلومتر دورتر از تهران 
در مسجدسليمان حضور دارند. بازي عقب افتاده 
نفت مسجدسليمان و اس��تقالل از هفته ششم 
ليگ برتر امشب در خوزس��تان برگزار مي شود 
تا ملي پوش��ان آبي ها به جاي پا به توپ شدن در 
پژوهش��گاه صنعت نفت در ورزش��گاه تختي به 
ميدان برون��د و از فردا خودش��ان را در تهران به 
کرش براي حضور در تمرينات تيم ملي معرفي 

کنند. 

   دومين بازي در طول 6 روز
مصاف امشب نفت مسجدس��ليمان و استقالل، 
دومين مصاف دو تيم در پنج روز گذش��ته است. 
دو تيم سه شنبه گذشته در مرحله يك شانزدهم 
نهايي جام حذفي با هم روبه رو شدند و اين بار در 
ليگ برتر به مصاف ه��م مي روند. در جام حذفي 
هرچند مسجدس��ليماني ها توانستند با تساوي 
بدون گل مقابل استقالل در 90 دقيقه کار را به 
وقت هاي اضافه بکش��انند، اما روح اهلل باقري در 
همان نيمه اول وقت هاي اضاف��ه با گلي که وارد 
دروازه نفتي ها کرد، کار را تم��ام کرد تا در پايان 
120دقيقه، اس��تقالل به عن��وان مدافع عنوان 
قهرماني راه��ي مرحله يك هش��تم نهايي جام 

حذفي  شود. 
نفت مسجدس��ليمان و اس��تقالل قرار بود طبق 
برنامه 23 ش��هريور در هفته شش��م مقابل هم 
قرار بگيرند، اما ب��ه دليل حضور بي��ش از چهار 
بازيکن استقالل در تيم ملي براي بازي دوستانه 
با ازبکس��تان و بازي آبي ها مقابل السد در ليگ 
قهرمانان، اين مسابقه لغو شد و امشب از ساعت 
18:15 دو تيم در ورزشگاه شهر مسجدسليمان 

مقابل هم صف آرايي مي کنند. 
   بدون مهاجم به دنبال پيروزي!

شفر در ش��رايطي تيمش را براي دومين مصاف 
با نفت مسجدسليمان در يك فاصله کوتاه آماده 

کرده که اين تيم برخالف نيم فصل دوم ليگ سال 
گذش��ته با مربي آلماني اش خوب نتيجه نگرفته 
است. آبي پوشان در چهار بازي اخيرشان در ليگ 
بردي نداشته اند و با سه تساوي و يك باخت شرايط 
مناسبي در جدول رده بندي ندارند. آخرين پيروزي 
آبي پوش��ان در ليگ برتر به 19 م��رداد و بازي با 
تراکتور در هفته س��وم برمي گردد. شروع ضعيف 
آبي ها با شفر در ليگ هفدهم سبب شده تا استقالل 
با هشت امتياز از هفت بازي در رده يازدهم جدول 

رده بندی ليگ قرار داشته باشد.
در چني��ن ش��رايطي آبي پوش��ان امش��ب در 
مسجدسليمان به دنبال قطع نوار ناکامي  هايشان 
در چهار هفته اخير ليگ هستند تا از بحراني که 
سبب شده فاصله شان با تيم هاي باال جدولي هر 
روز بيشتر شود، خارج شوند. با اين حال استقالل 
مانند نيم فصل اول ليگ شانزدهم در فصل جديد 
هم از نداش��تن يك گلزن تمام عيار رنج مي برد و 
آمار تنها پنج گل  زده در هفت مسابقه به خوبي 
بيانگر اين است که مرتضي تبريزي و الحاجي گرو 
مهاجمان جديد استقالل نتوانسته اند انتظارات 
را برآورده کنند، هرچند جاي خالي يك هافبك 
خالق و هجومي که بتواند خ��ط حمله آبي ها را 
تغذيه کند هم در ترکيب استقالل مشهود است. 
با اين حال شفر پيش از بازي با نفت مسجدسليمان 
خطاب به هواداراني که از اي��ن وضعيت ناراضي 

هستند گفت شاگردانش براي موفقيت احتياج 
به زمان دارند: »در تابس��تان تقريباً به اندازه يك 
تيم کامل از ما بازيکن جدا شد. خيلي ها بودند، اما 
االن ديگر نيستند، از تيام و جباروف گرفته تا اميد 
ابراهيمي و مجيد حسيني. شما خودتان ببينيد 
و قضاوت کنيد که من با اين تي��م چه  کار کنم.  
کلي بازيکن از دس��ت داده ايم و استقالل جديد 
براي موفقيت نيازمند زمان است. به هر حال ما 
به سطح فصل قبل برمي گرديم و حتي بهتر از آن 

هم مي شويم.«
   در رؤياي اولين برد

در س��وي ديگر نفت مسجدس��ليمان که يکي 
از تيم ه��اي تازه وارد ليگ برتر اس��ت، ش��رايط 
بحراني تر از آبي ه��ا را تجربه مي کند. نفتي ها در 
هفت بازي گذشته ش��ان با سه مس��اوي و چهار 
باخت و بدون حتي ي��ك برد با س��ه امتياز تيم 
پانزدهم ج��دول رده بن��دي و در رده يکي مانده 
به آخر قرار گرفته اند، نتايجي که س��بب ش��د تا 
مسئوالن اين تيم عذر عبداهلل ويسي را بخواهند 
و عليرضا مرزبان را به عنوان سرمربي جديدشان 
معرفي کنند. حاال آنها پس از شکس��ت در جام 
حذفي، اين بار در ليگ به دنبال جبران هستند و 
با اين شرايط و با توجه به نياز دو تيم به سه امتياز، 
مسابقه نفت مسجدسليمان و استقالل جذاب تر 

از جام حذفي خواهد بود. 

اگر رونالدو در تهران بود...
اين روزها که پرونده اخالقي کريس��تيانو رونالدو، فوق س��تاره فوتبال 
جهان به تيتر يك خبرگزاري ها و مطبوعات ورزشي جهان تبديل شده، 
بد نيست مقايسه اي کوتاه بين دو نوع برخورد در ورزش حرفه اي دنيا 
و ورزش مثاًل حرفه اي خودمان با اين قبيل اتفاقات و پرونده ها داش��ته 

باشيم.
بر کسي پوشيده نيس��ت که کريس��تيانو رونالدو يکي از بي بديل ترين 
فوتباليست هاي دهه هاي اخير فوتبال جهان بوده و هست. فوق ستاره اي 
که بسياري از تيم هاي فوتبال باشگاهي دنيا آرزوي به خدمت گرفتن 
او را دارند، اما وقتي پاي مس��ائل حاش��يه اي و به ويژه اخالقي به ميان 
مي آيد همان فرهنگي که به زعم ما دچار افسارگيسختگي است، چنان 
برخورد قاطعي از خود نشان مي دهد که همه انگشت به دهان مي مانند 
و جالب اينکه در اين برخورد اصاًل نام ها مهم نيستند،  حتي نامي چون 

کريستيانو رونالدو!
رونالدو از تيم ملي پرتغال کنار گذاش��ته مي ش��ود، به همين راحتي. 
فدراسيون اعالم مي کند که مي دانيم او بي گناه است، اما تا مشخص شدن 
نتيجه جايي در تيم ملي نخواهد داشت. باشگاه يوونتوس هم از او حمايت 
مي کند، اما... و در نهايت شرکت معتبر ورزشي نايك که رونالدو يکي از 
طرف هاي قراردادش اس��ت از ادامه اين قرارداد اب��راز نگراني مي کند. 
همه اينها به اين دليل اتفاق مي افتد که فعاًل يك تهمت به رونالدو زده 
شده و هنوز هيچ چيز ثابت نشده است. مي گويند او 9 سال قبل مرتکب 
يك عمل غيراخالقي شده، اما فقط مي گويند، مي گويند و فوتبال اروپا 

اينگونه برخورد مي کند.
اينجا اما در ايران داس��تان کاماًل متفاوت است. اينجا يك تازه به دوران 
رسيده، يك بچه که يك شبه بزرگش کرده اند، کار را به جايي مي رساند 
که سرپرست موسفيد کرده تيمش مي ماند که بايد با او چه برخوردي 
داشته باشد.  اين بچه هماني است که پيشتر با حضوري بي موقع و زشت 
در فضاي مجازي حاشيه ساز شد، اما همه گفتند که درست مي شود. در 
شهرستان و در نيمه هاي شب تصادف کرد، تصادفي پرحاشيه ، اما همين 
باشگاه که امروز از دستش عاصي ش��ده تمام تالش خود را کرد که او را 
بي گناه جلوه دهد و چه پرونده هايي هم درست نشد که ثابت شود حالت 
عادي داشته، پشت فرمان نبوده، کنار دستش هم خانمي حضور نداشته 

و در کشته شدن يك نفر نيز بي تقصير بوده است!
اين اتفاقات افتاد تا بچه ديروز فکر کند که واقعاً بزرگ ش��ده است. اين 
اتفاقات افتاد تا امروز مدعي شود و بعد از تعويض بطري آب را به طرف 
نيمکت پرتاب کند و جالب اينکه باز هم جناب سرمربي و بقيه سعي در 
الپوشاني مسئله دارند و نمي خواهند به اشتباه خود پي ببرند. البته قبول 
دارند که در خصوص او اشتباهي صورت گرفته، اما آن را به گردن مديران 
و مس��ئوالن قبل مي اندازند و خود کوچك ترين تالش��ي براي درست 

شدنش نمي کنند.
اينجا ما مي دانيم که يك بازيکن فرهنگ و قابليت بزرگ شدن را ندارد، 
اما تمام امکانات مادي را در اختيارش مي گذاريم و رهايش مي کنيم تا 
اتفاقي که نبايد بيفتد، مسئله اي که امروز تيم بزرگي چون استقالل با 
آن درگير است.  برخالف ما اما در فوتبال حرفه اي دنيا طوري برخورد 
مي کنند که بازيکني چ��ون رونالدو تا آخر عم��ر آن را فراموش نکند. 
نمونه  هايي چون رونالدو در فوتبال دنيا بس��يارند. ستاره هايي که بنا بر 
بي اخالقي به راحت��ي خط خورده اند؛  کريم بنزم��ا، ريبري و جان تري 
از اين دست بازيکنان بوده اند. حاال مقايسه کنيد بزرگي و ستاره بودن 
امثال اين بازيکن را با برخي بازيکنان کوچك و تازه به دوران رس��يده 
فوتبال خودمان و ن��وع برخورد فوتبال جه��ان با آنها و برخ��ورد ما با 
فوتباليست هايمان را مقايس��ه کنيد. جهان فوتبال بي اخالقي را تاب 
نمي آورد، حتي اگر در حد حرف باشد، اما ما براي بي اخالق هايمان کف 

و سوت مي  زنيم و بزرگشان مي کنيم.
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فريدون حسن

جست وجوي پيروزي براي فرار از بحران
نفت مسجدسليمان – استقالل، مسابقه عقب افتاده از ليگ برتر، امشب ساعت 18:15

دايي برترين مهاجم جام ملت هاي آسيا
علي دايي از س��وي کاربران سايت رس��مي کنفدراسيون فوتبال 
آس��يا به عنوان بهترين مهاجم تمامي ادوار جام ملت هاي آس��يا 
انتخاب شد. اين انتخاب در حالي صورت گرفت که دايي در رقابتي 
تنگاتنگ با ياسر القحطاني عربستاني موفق شد با کسب 767 هزار 
و 458 رأي و 59 درصد آرا باالتر از رقيب خود که 35 درصد آرا را 
به دست آورد، قرار گيرد. کسب اين افتخار بار ديگر علي دايي را به 
عنوان ستاره اي تکرار نشدني در فوتبال ايران و آسيا مطرح کرد.  

پرونده رسوايي جنسي براي رونالدو دردسرساز شد
از حمايت يووه تا تعليق از تيم ملي پرتغال!

کريستيانو رونالدو باز هم در صدر اخبار فوتبال جهان قرار گرفته، البته با 
اين تفاوت که اين بار گلزني و درخشش کريس، او را سوژه اول رسانه هاي 
معتبر دنيا نکرده، بلکه پرونده اتهام آزار جنس��ي او به يك زن امريکايي 
است که توجه همه را به خود جلب کرده و همين مسئله موجب شده تا 

پرتغالي ها موقتاً روي نام اين بازيکن خط قرمز بکشند. 
   حاشيه دردسرساز

داستان از جايي ش��روع ش��د که يك زن امريکايي مدعي شد مهاجم 
پرتغالي در س��ال 2009 او را مورد آزار و اذيت قرار داده است. مايورگاي 
35 ساله هفته گذشته براي نخستين بار در گفت وگو با نشريه اشپيگل اين 
راز را فاش کرد، رازي که اگرچه از سوي رونالدو به شدت تکذيب شده، 
اما ادعاي ديگر اين زن مبني بر دريافت حق السکوت پرونده را پيچيده تر 
کرده است. مايورگا ادعا کرده که رونالدو در ازاي مسکوت ماندن اين رفتار 
غيراخالقي اش در شهر الس وگاس حاضر به پرداخت 375 هزار دالر به 
او شده است، اما اين زن پس از 9 سال سرانجام تصميم گرفت که مهاجم 

گرانقيمت يوونتوس را به خاطر اين جرم تحت تعقيب قرار دهد. 
   بدنامي ستاره نجومي

رونالدو که پيش از اين با پرونده فرار مالياتي اش در رئال روبه رو بود حاال 
تالش مي کند   به هر ش��کل ممکن از اين بدنامي اخالقي جان سالم به 
در ببرد. اين بازيکن به خاطر انتقالش از رئال به يووه روزهاي سختي را 
پشت سر گذاشت، به ويژه اينکه در چند بازي نخست نيز موفق به گلزني 
نشد. پس از سپري کردن اين روزهاي دشوار و در حالي که شرايط براي 
درخشش هرچه بيشتر رونالدو مهيا بود، ادعاي زن امريکايي به چالش 
جديد اين بازيکن تبديل شده است. همانطور که انتظار مي رفت مهاجم 
بانوي پير اتهامات مطرح شده عليه خود را تکذيب کرده است: »به شدت 
اتهاماتي را که در اين خصوص به من زده ش��ده، رد مي کنم. اذيت و آزار 
جنسي يك جنايت بي رحمانه اس��ت و با من و اعتقاداتم مغايرت دارد. 
افرادي که اين شايعات را مطرح مي کنند، مي خواهند با استفاده از نام من 
به اهدافي دست يابند، اما من اجازه نمي دهم نامم آلوده چنين مسائلي 
شود. پس من با آرامش کامل مس��ائل را تعقيب مي کنم و منتظر نتايج 
تحقيقات مي مانم.« عالوه بر اين وکالي رونالدو در تالشند از طريق قانوني 
نشريه اشپيگل را براي رسانه اي کردن اتهام تجاوز تحت پيگرد قرار دهند و 

غرامتي سنگين به جيب بزنند. 
   واکنش هاي مختلف

سران يوونتوس به رغم جوي که عليه کريس رونالدو به راه افتاده، تمام 
تالش خود را به کار گرفته اند تا با حمايت از بازيکن گرانقيمت خود جو 
را به نفع او تغيير دهند. باشگاه يوونتوس در بيانيه اي رسمي به نوعي 
اتهامات عليه رونالدو را رد کرده اس��ت: »کري��س رونالدو در ماه هاي 
اخير، حرفه اي گري و تعهد فوق العاده اش را نشان داده که همه اعضاي 
باشگاه يوونتوس به خاطر آن متشکر هس��تند. اتفاقاتي که تاريخ آن 
به س��ال ها قبل برمي گردد، نظرات را در مورد او تغيير نمي دهد. اين 
نظر همه آنهايي است که با اين قهرمان بزرگ در تماس هستند.« در 
ش��رايطي که تيم ايتاليايي حمايت تمام و کمالش را از رونالدو اعالم 
کرده، اين بازيکن تا اطالع ثانوي به تيم ملي کشورش دعوت نخواهد 
شد. رسانه هاي پرتغال اين خبر را تأييد کرده اند و حتي مدعي شده اند 
که کريس با مسئوالن فدراسيون فوتبال کشورش در خصوص دعوت 
نشدن به تيم ملي به توافق رس��يده است. به اين ترتيب رونالدو در دو 
بازي دوستانه و دو بازي ملي در ليگ ملت ها حضور نخواهد داشت. اين 
در حالي است که اتحاديه بازيکنان پرتغال )SJ( طرف رونالدو را گرفته 

و از او حمايت کرده است. 
   نگراني اسپانسرها

عالوه بر اينکه ستاره مطرح فوتبال بايد نگران برگزاري جلسه دادگاه 
در خصوص اتهام زن امريکايي باش��د بايد فکري هم به حال واکنش 
اسپانسرهايش کند. رونالدو حضور فعالي در عرصه تبليغات دارد، به 
همين خاطر با کمپاني ه��اي مطرح جهان قرارداده��اي کاري امضا 
کرده است. نايکي، اسپانسر ش��خصي اين بازيکن در بيانيه اي نسبت 
به آينده هم��کاري اش با رونالدو هش��دار داده اس��ت: »عميقاً نگران 
اتهامات آزاردهنده اي هس��تيم که به رونالدو نسبت داده شده است. 
 ما ب��ه پيگيري هاي دقيق خ��ود از اين وضعيت ادام��ه خواهيم داد.«
 EA Sport، شرکت رايانه اي که بازي هاي فيفا را ساخته نيز موضعي 
شبيه نايکي داشته اس��ت: »انتظار داريم آن دس��ته از ورزشکاران و 
سفرايي که براي تبليغ محصوالتمان اس��تفاده مي کنيم، به شيوه اي 

رفتار کنند که مطابق با ارزش هاي تعريف شده  شرکت EA باشد.«

اشرف رامین 

کاروان خودباوري و اميد در مسير موفقيت 
کاروان ورزش��ي ايران در بازي هاي پاراآس��يايي جاکارتا ب��ا تکيه بر 
خودباوري و اميد براي ترقي به جنگ رقباي آس��يايي مي رود. مشعل 
اين دوره از بازي ها در حالي امروز روش��ن مي ش��ود که ملي پوش��ان 
جانباز و معلول کش��ورمان اين بار نيز با آمادگي کام��ل راهي آوردگاه 
آسيايي ش��ده اند تا باز هم توانايي هاي خود را به همگان نشان دهند. 
سال هاست که ورزشکاران جانباز و معلول کش��ورمان به رغم کمبود 
امکانات و تبعيض هاي جدي در تورنمنت هاي مختلف ورزشي حضوري 
پررنگ داشته اند. مدال هاي خوش��رنگ و باارزش اين قشر سختکوش 
و بي ادعا همواره مايه س��رافرازي ورزش مان در ميادين بين المللي از 
جمله بازي هاي پارالمپيك بوده اس��ت. در مسير اين موفقيت ها نبايد 
از برنامه ريزي هاي دقيق و مديريت صحي��ح کميته ملي پارالمپيك، 
فدراسيون هاي جانبازان و معلولين و نابينايان و کم بينايان غافل شد. 
در دو دوره گذشته کاروان ايران جايگاه چهارم کشورهاي آسيايي را در 
اختيار داشته و امسال نيز براي تکرار رده چهارم پا به ميدان مي گذارد. 
البته با اين تفاوت که مس��ئوالن کميته پارالمپيك تمام تالش ش��ان 
را ب��ه کار گرفته اند ت��ا با انتخ��اب بهترين نفرات ش��انس مدال آوري 
کاروان ورزشي ايران را باال ببرند. اعزام کيفي ملي پوشان به بازي هاي 
پاراآسيايي مهم ترين موضوعي بود که تأکيد زيادي روي آن شده است. 
به همين خاطر در اين دوره انتظار مي رود شاهد ارتقاي جايگاه ايران 
در جدول رده بندي باشيم. نيم نگاه به رده سوم بازي ها وعده مسئوالن 
کميته پارالمپيك بوده و با توجه به ميزان آمادگي نفرات اعزامي تحقق 
اين شعار دور از دسترس نيست. اگرچه اندونزي به عنوان ميزبان تمام 
تالشش را مي کند تا از اين موقعيت اس��تفاده کند، اما کاروان ايران با 
شعار »با توکل و تالش ما مي توانيم« و با بهترين نفرات در اين بازي ها 
به ميدان مي رود. ش��کي نيست که مدال هاي خوش��رنگ نمايندگان 
ايران در پاراآسيايي جاکارتا ش��ادي را به مردم و جامعه ورزش تزريق 

خواهد کرد. 

پرسپوليس تهران را 
ميزبان جلسه AFC مي کند

بازي برگش��ت تيم هاي پرسپوليس و الس��د قطر در مرحله نيمه نهايي 
ليگ قهرمانان آس��يا عالوه بر اينکه مي تواند حکم به فيناليست شدن 
نماينده فوتبال کشورمان بدهد، مي تواند امتياز مهم ميزباني از جلسه 
 AFC را هم نصيب کشورمان کند. براساس اعالم AFC سرنوشت ساز
ميزبان اين جلسه از بين دو شهر تهران و دوحه انتخاب و جلسه يك روز 
قبل از برگزاري بازي برگشت فينال يعني روز 9 نوامبر )18 آبان( برگزار 
مي شود. الزم به ذکر است در جلسه AFC مواردي چون تعداد سهميه 
کشورها براي فصل آينده و همچنين بحث ميزباني در زمين هاي بي طرف 
که مشکل بزرگ نمايندگان کشورمان در سال هاي اخير بوده نيز مورد 

بررسي قرار مي گيرد.

نفت آبادان و مقاومت تهران صعود کردند
مرحله يك هشتم نهايي رقابت هاي جام حذفي عصر پنج شنبه با برگزاري 
دو بازي ادامه پيدا کرد. در ديدار تيم هاي ليگ برتري استقالل خوزستان 
و نفت آبادان، نفتي ها بازي 2 بر صفر باخته را 5 بر 2 بردند و راهي مرحله 
يك چهارم نهايي شدند. در ديگر بازي نيز مقاومت تهران 2 بر صفر داماش 

گيالن را برد و راهي يك چهارم نهايي شد.

 آغاز المپيك جوانان در آرژانتين
مراسم افتتاحيه سومين دوره بازي هاي المپيك جوانان فردا در ميدان 
اصلي شهر بوينس آيرس آرژانتين برگزار مي شود. کاروان ورزشي ايران در 
اين دوره از رقابت ها با 49 ورزشکار در 17 رشته حضور دارد. شمشيربازي، 
وزنه برداري، تنيس روي ميز، دووميداني، س��وارکاري، ژيمناس��تيك، 
بسکتبال سه نفره، کاراته، تيراندازي، تکواندو، جودو، بوکس، فوتسال، شنا، 

تيروکمان، کشتي و قايقراني در اين مسابقات شرکت کرده اند.

جانبازان در ورزش  هم شگفتي سازند
وهب همداني، فرزند سردار شهيد حسين همدانی        چهره
سرپرست کاروان اعزامي ايران به بازي هاي آسيايي 
در حاشيه مراسم برافراشتن پرچم ايران در محل دهکده بازي ها تأکيد کرد جانبازان 
همانگونه که در جنگ و ميدان نبرد شگفتي س��از بودند در آوردگاه ورزش��ي نيز 
تاريخ سازي و افتخارآفريني کردند: »حضور جانبازان و ايثارگران جنگ تحميلي در 
دوره هاي گذشته بازي هاي پاراآس��يايي شگفتي ساز بوده 
است. آنها همانطور که در ميدان جنگ و نبرد شگفتي ساز 
بودند در آوردگاه ورزشي نيز تاريخ سازي کردند و اين از 
برکات روحيه مقاومت در ايران اسالمي است. سومين 
دوره بازي هاي پاراآس��يايي در حالي 14 ت��ا 21 مهر با 
حضور 2880 ورزشکار از 41 کشور در 18 رشته 
ورزشي به ميزباني جاکارتا برگزار مي شود 
که با توجه به س��الگرد ش��هادت سردار 
همداني در تاريخ 16 مهر، وهب همداني 
پس��ر اين ش��هيد گرانقدر ب��ه عنوان 
سرپرست نمادين کاروان ايران انتخاب 
شده است: »انتخاب من يا هر کدام از 
فرزندان يا اعضاي خانواده ش��هدا به 
عن��وان سرپرس��ت نمادي��ن کاروان 
مي تواند تداوم مسير مقاومت و تزريق 
روحيه ايثارگري در ورزشکاران باشد و 
اين همان مسيري است که از سال هاي 
نخست انقالب شروع شده و گامي بلند 
در مسير آرمان هاي انقالب محسوب 

مي شود.«

تأکيد کاروان اميد به کسب جايگاهي بهتر در جاکارتا
س��ومين دوره مس��ابقات        پارا آسيايی
پاراآس��يايي با روشن شدن 
مشعل اين بازي ها از امروز به طور رس��مي در جاکارتا آغاز 
مي شود، رقابت هايي که کاروان اعزامي ايران در دو دوره قبلي 
آن بر س��کوي چهارمي ايس��تاده ب��ود و حاال ه��م در پي 
تاريخ سازي و رسيدن به سکويي باالتر و کسب سومي اين 
رقابت هاست. البته هادي رضايي سرپرست کاروان و محمود 
خس��روي وفا رئيس کميته ملي پارالمپيك اي��ران تأکيد 
مي کنند که هدف از اين اعزام حفظ جايگاه قبلي با نيم نگاهي 
به سکوي سوم است. کاروان خودباوري و اميد ايران، اما بنا بر 
صالحديد مسئوالن، براساس شانس مدال است که گردآوري 

و راهي جاکارتا شده، کارواني کيفي که تك تك آنها شانس 
مدال و اميدوار به بازگشت با دست پر هستند، اميدي که در 
چهره تك تك اين ورزش��کاران مي توان ديد، به طوري که 
مرتضي مهرزاد، مرد بلندقامت واليبال نشسته ايران مي گويد 
تنها حريف اين قهرمانان خودشان هستند که مي خواهند از 
ديروزشان بهتر باشند و مثل يك ستاره بدرخشند. البته اين 
اميدواري خيلي هم بي مورد نيس��ت. ايران در دوره قبل با 
کسب تنها يك طالي کمتر نسبت به ژاپن بود که بر سکوي 
چهارم ايس��تاد و دور از انتظار نيس��ت که بخواهد اين بار بر 
جايگاهي بهتر تکيه بزند، خصوصاً وقتي بسياري از آنها بر 

کسب عنوان هاي قهرماني دوره هاي قبل تأکيد دارند.

ديدار وزير ورزش با         بازتاب
خادم اي��ن تصور را 
ايجاد کرد که مشکل اعزام ناقص کشتي گيران به 
مس��ابقات جهاني حل خواهد ش��د، ام��ا ابالغيه 
فدراس��يون به مدير تيم هاي ملي مبني بر اعزام 
ناق��ص تيم هاي مل��ي کش��تي ب��ه رقابت هاي 
بزرگساالن و زير 23 سال قهرماني جهان نشان از 
عدم هم��کاري الزم در اين زمين��ه دارد. افزايش 
چندبرابري ن��رخ ارز و عدم تخصي��ص ارز با نرخ 
حمايتي از س��وي بانك مرکزي به فدراسيون ها و 
افزاي��ش بي رويه هزينه ها س��رانجام مس��ئوالن 
فدراسيون کشتي را بر آن داشت  به رغم ميل باطني 

کشتي گيران را با توجه به ش��انس مدال آوري در 
ليس��ت اعزام به مس��ابقات جهاني ق��رار دهند. 
مش��کالت مالي پيش از اين نيز باعث لغو برخي 
تورنمنت هاي بين المللي و مسابقات تدارکاتي شده 
بود، اما عدم حضور در مسابقات جهاني جرايم مالي 
سنگيني را در پي خواهد داشت، مسئله اي که باعث 

شد خادم تن به اعزام ناقص بدهد. موضوعي که به 
گفته ابراهيم جوادي، عضو شورای فرهنگی کشتی 
آزاد در گفت وگو با »جوان«،  مي تواند تأثيرات منفي 
زيادي براي جامعه کشتي داشته باشد: »کشتي 
نيازمند حمايت مسئوالن است. تا به اينجاي کار 
هم اگر خادم نبود، نفس هاي کشتي بند آمده بود. 

حاال هم کش��تي در حال کشيدن نفس هاي آخر 
اس��ت و اگر حمايت الزم انجام نش��ود، آينده اي 
روشن را پيش رو نخواهيم داشت. مسابقات جهاني 
اهميت زيادي دارد. نگاه ما به المپيك 2020 است. 
ما بايد کش��تي گيران را براي اين رقابت ها آماده 
کنيم، اما چطور مي توان با اعزم هاي ناقص برنامه ها 
را آنطور که باي��د پيش برد.« عضو ش��وراي فني 
تيم ه��اي ملي کش��تي آزاد بر اين باور اس��ت که 
کشتي گيران براي رسيدن به موفقيت و رفتن روي 
سکو نيازمند کسب تجربه هستند و گرفتن شانس 
حضور در مسابقات اينچنيني مي تواند به ضرر آنها 
و جامعه کش��تي تمام ش��ود: »نمي توان به خادم 
ايرادي گرفت. فدراسيون تمام تالشش را کرده، اما 
يك دست صدا ندارد. افزايش قيمت ارز و هزينه ها، 
چاره اي جز اعزام ناقص باقي نگذاشته و اين به ضرر 
کشتي است و ضربه آن را در آينده خواهيم خورد، 

مگر آنکه چاره اي جدي بينديشيم.«

کشتي ضربه اعزام هاي 
ناقص را خواهد خورد

     شیوا نوروزي
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