
مصل�ح  ش�ایان 
فريدون حسن

    گزارش
مدافع پرسپولیس 
ب�ه  در واکن�ش 
حاشیه های این چند روز اخیر گفت به خودش 
اج�ازه توهین ب�ه برادران�ش را نم�ی دهد.

 در فاصل��ه دو روز مانده به درب��ي، در روز پنجم 
مهرماه خبر ش��كايت اعضاي فراكس��يون اهل 
سنت مجلس شوراي اس��امي از شايان مصلح، 
بازيكن پرسپوليس همه چيز را تحت تأثير خود 
قرار داد. هرچند به رغم اين شكايت و درخواست 
نمايندگان مجلس مبني ب��ر برخورد انضباطي 
و محروميت مصلح، اين بازيك��ن در چند بازي 
پرس��پوليس از جمله دربي و ديدار با السد قطر 
حاضر بود، اما اوايل همين هفته خبر غيبت او در 
تمرينات پرسپوليس باعث حساس شدن دوباره 

اين مسئله شد.
   شروع ماجرا با نامه نمایندگان

اصل شكايت نمايندگان بر س��ر چه بود؛ شايان 
مصلح، بازيكن شناخته شده پرسپوليس از جمله 
بازيكنان معتقد، محجوب و هيئتي فوتبال ايران 
به حساب مي آيد. او كه طبع شعر و مداحي نيز 
دارد در ايام ماه مبارك رمضان در يكي از هيئت ها 
شعري را قرائت مي كند كه باعث كدورت خاطر 
اهل سنت و بزرگان آنها مي شود. نمايندگان اهل 

سنت مجلس هم با استناد به فرموده مقام معظم 
رهبري مبني بر اينكه »توهين به مقدسات اهل 
س��نت حرام شرعي است«، ش��كايتي عليه اين 

بازيكن تنظيم مي كنند.
به دنبال اين ش��كايت ش��ايان مصلح در اختيار 
مراجع ذي صاح قرار مي گيرد و غيبت چند روزه 
او در تمرينات پرس��پوليس نيز به همين خاطر 
بوده است. البته شنيده ها حاكي از آن است كه 
بازداش��تي در كار نبوده و مصلح بعد از بازگشت 
از قط��ر مورد حفاظ��ت مأموران ق��رار گرفت تا 

توضيحات  پرونده تشكيل شده، كامل شود.
   هدفشان تفرقه افكني است

بازيك��ن خوش اخاق و متعهد پرس��پوليس به 
دنبال اي��ن غيبت با انتش��ار پيام��ي در صفحه 
اجتماعي خود ضمن عذرخواهي از برادران اهل 
سنت، بروز چنين اتفاقي را حاصل كارهاي افراد 
تفرقه افكن عنوان كرد. مصلح نوش��ت: »در بازار 
داغ سوءاستفاده ها و سوءاس��تفاده چي ها آنچه 
رونق دارد تعبير ناجوانمردانه از برخي گفتارها 
به قصد بهره برداري ناصواب و ايجاد تفرقه ميان 
جوانان مسلمان است، درست مثل آنهايي كه از 
شعر شيعي من سوءاستفاده كردند و با سوءتعبير 
باعث ناراحتي اهل سنت شدند. من شيعه هستم، 
اما دوستان اهل س��نتي دارم كه سر سفره  شان 

نشسته ام و آنها نيز به رسم رفاقت مهمان سفره 
من بوده اند. اس��ام حكم مي كن��د خدمت اهل 
سنت عرض كنم كه كج فهمي برخي افراد از شعر 
من و سوءاستفاده برخي ديگر كه دوست دارند 
ميان مس��لمانان فاصله و تفرقه بيندازند باعث 
دلخوري شان شده است. ما همه مسلمان هستيم 
و ارادت به خاندان نبوت داريم. من معتقدم تمام 
اديان و مذاهب با وج��ود نظرات متفاوت بايد در 
كنار هم زندگي مسالمت آميزي داشته باشند.«

   لزوم مراقبت از جواناني چون مصلح
افراط و تفريط هميشه به دين ضربه می زند. در 
اينكه ش��ايان مصلح بازيكني معتقد، مسلمان و 
بااخاق است كه نمونه اش در فوتبال اين روزهاي 
ما كم پيدا مي شود، شكي نيست، اما بازيكن جوان 
پرسپوليس بايد به خوبي اين مسئله را درك كند 
كه كوچك تري��ن حركت او به عن��وان چهره اي 
شناخته شده به شدت مورد توجه قرار مي گيرد. 
همانطور كه پيش از اين مداحي ها و اشعار زيبا و 
قابل توجه او مورد استقبال اهالي ورزش و اهالي 

هنر قرار گرفته بود.
جوان محجوب فوتب��ال ايران حتم��اً به خوبي 
مي دان��د ك��ه دش��من اي��ن روزها س��خت در 
فكر تفرقه افكني اس��ت. مصلح ب��ه عنوان يك 
فوتباليست مذهبي و هيئتي و البته اهل فن قطعاً 

از اس��اتيد خود آموخته كه چگون��ه بايد در حد 
فاصل اين مرز باريك تر از مو حركت كند. اقدام 
پسنديده او در نوشتن پيام و به دست آوردن دل 
برادران اهل س��نت حتماً مورد توج��ه آنها قرار 
خواهد گرفت و باز هم ثابت خواهد كرد كه شيعه 
و سني در ايران اس��امي زير پرچم واحد اسام 

برادرانه در كنار هم زندگي مي كنند.
جداي از تمام اين مسائل، بروز اين جريان بار ديگر 
بر اهميت توجه و رس��يدگي ب��ه جوانان فوتبال 
توس��ط باش��گاه ها داللت مي كند. اينكه جوان 
فوتباليست بايد از سوي باشگاه مديريت شود و 
زندگي بابرنامه اي داش��ته باشد. اتفاقي كه براي 
شايان مصلح افتاد، ثابت كرد در اين دوران حتي 
بايد براي فوتباليس��ت هاي سالمي چون مصلح 
هم برنامه هاي خاصي داش��ت. آنها كه مطمئن 
هستيم سر از پارتي هاي ش��بانه، قهوه خانه ها و 
برنامه هاي آنچناني درنمي آورند، اما ممكن است 
همين  بازيكنان نيز وقتي درست مديريت نشوند 
ناخودآگاه براي خود دردس��ر درست كنند و به 
حاشيه هاي ناخواس��ته و مخرب كشيده شوند. 
البته بازيكني چون مصلح در مكتبي بزرگ شده 
كه خوب مي داند كجا و چگون��ه بايد حرف زد و 
اتفاقي كه رخ داد را تنها بايد به حس��اب جواني 

او گذاشت.

فوتبال نجومي و حسرت يک چمن حسابي!
گردش مالي فوتبال ايران آنقدر نجومي است كه با مديريت و برنامه ريزي 
حرفه اي مي توان تمامي مشكات از جمله كمبودهاي زيرساختي اين 
رشته پرهزينه را حل كرد. اصل ماجرا اما اينجاست كه در مستطيل سبز 
ما خبري از مديريت نيس��ت. اوج برنامه ريزي آقايان در باال بردن ارقام 
قراردادها، بزرگ كردن بازيكنان كوچك، مصاحبه هاي تكراري با رسانه ها 

و فعاليت دائمي در شبكه هاي اجتماعي خاصه مي شود! 
بارها از چالش هاي دائمي فوتبال انتقاد شده به اين اميد كه شايد مسئولي 
به اين انتقادها توجه كند و در جهت برطرف كردن آنها قدمي بردارد، اما به 
خاطر سوءمديريت هاي دنباله دار اين رشته، انتقادها تأثيري در عملكرد 
مديران نداشته و آنها ترجيح داده اند طبق روال گذشته فقط و فقط به فكر 

حفظ جايگاهشان باشد.
دس��تمزدهاي س��ر به فلك كش��يده اكثر بازيكنان و مربيان فوتبال و 
بي حس��اب و كتاب بودن دخل و خرج باشگاه ها در حالي امان فوتبال را 
بريده كه هنوز حسرت داشتن يك زمين تمرين با چمن مطلوب به دل 
همه مانده است. جاي تأسف دارد كه همه ادعاي حرفه اي شدن دارند، ولي 
كماكان تيم هاي ملي محل ثابتي براي تمرين ندارند و در نهايت هم بايد 
در زمين هاي نامطلوب به ميدان بروند. اين در حالي است كه كشورهاي 
همسايه زمين هايي در حد و اندازه هاي استانداردهاي بين المللي دارند. 

بي توجهي به زيرساخت ها و توسعه امكانات سخت افزاري به امروز و ديروز 
خاصه نمي شود؛ نتيجه گرايي حرف اول و آخر را مي زند و بس. مديران 
چه در فدراسيون و چه در باش��گاه ها براي موفق نش��ان دادن كارنامه 
مديريتي شان هر كاري مي كنند، اال برنامه ريزي و آينده نگري. متأسفانه 
باال بردن بي حساب و كتاب دستمزدها، جذب بازيكنان اسم و رسم دار 
و به خدمت گرفتن بازيكنان بي كيفيت خارجي ماك موفقيت مديران 
باشگاه ها محسوب مي شود. در فدراسيون هم تعداد دفعات صعود به جام 
جهاني، سفرهاي خارجي و حضور مداوم در اخبار رسانه ها از فاكتورهاي 
موفقيت به حس��اب می  آيد، در صورتي كه با يك برنامه ريزي س��اده و 
تخصيص اندكي از بودجه هنگفت فوتبال به تأمين و تعمير زيرساخت ها 

مي توان كارهاي بزرگي انجام داد. 
در چنين مواردي دست اندركاران مسئول با مطرح كردن بهانه هاي  معموال ً
هميشگي سعي در بي گناه جلوه دادن خود دارند و در انداختن تقصيرات به 
گردن نفرات قبلي مي كوشند تا از انجام مسئوليت شانه خالي كنند، اما از 
آنجا كه گردش مالي فوتبال ايران چندين برابر كل ورزش كشورمان است، 
يك بهانه از بهانه هاي هميشگي آقايان كم مي شود. از طرفي نزديك به دو 
دهه از به اصطاح حرفه اي شدن اين رشته در ايران مي گذرد. پس آقايان 
زمان كافي هم در اختيار داشته اند. تنها موردي كه هرگز اشاره اي به آن 
نمي كنند و اتفاقاً تأثير مستقيمي هم در عقب ماندگي هاي سخت افزاري 
فوتبال ايران دارد، سوءمديريت است و بس. چرا بايد تيم اميد در زميني 
شبيه به زمين خاكي هاي قديمي تمرين كند، چرا بايد هنوز رؤياي داشتن 
يك كمپ تمريني استاندارد را داشته باشيم و تيم هاي باشگاهي به اين 
بهانه با خارج كردن ارز سر از كشورهاي همس��ايه درآورند؟  در چنين 
شرايطي هنوز هم وعده گرفتن ميزباني هاي بزرگ از گوشه و كنار شنيده 
مي شود! موفقيت در فوتبال فقط به خرج كردن و هزينه هاي هنگفت ختم 
نمي شود. اين مديريت است كه مي تواند اين رشته پرطرفدار و پرهياهو را 
به سرمنزل مقصود برساند، حلقه گمشده اي كه اثري از آن در فوتبال ما 
ديده نمي شود. در صورت صعود پرسپوليس به فينال ليگ قهرمانان آسيا، 
ورزشگاه آزادي ميزبان بازي بزرگي خواهد بود، آن هم در شرايطي كه 
ناظران  اي اف سي ايرادات زيادي از وضعيت فعلي اين ورزشگاه گرفته اند. 

با اين وضعيت بايد فاتحه ساير ورزشگاه ها را خواند. 

شيوا نوروزي

مصلح: به خود اجازه توهين به برادرانم را نمي دهم
پایان جریان حاشیه اي بازیكن خوش اخالق پرسپولیس  

تمرين باکيفيت اميد ها در زمين بی کيفيت !
اگرچه تيم اميد در بازي هاي آسيايي راه به جايي نبرد و خيلي زود از گردونه 
رقابت ها حذف شد، اما آنها هنوز هم به آينده اميدوارند و زير نظر سرمربي 
كروات تمرين مي كنند. با اين حال كيفيت پايين زمين تمريني كه به اين 
تيم داده  شد جاي هيچ اميدي را براي فوتبال ايران باقي نگذاشت. زمين 
چمني كه پر از چاله بود و شباهت زيادي هم به زمين هاي خاكي داشت. 
بدون شك تمرين در چنين زميني سامت بازيكنان را به خطر مي اندازد. 
بايد تأسف خورد به حال فوتبالي كه بعد از اين همه سال هنوز نتوانسته 
محل تمرين مناسبی براي ملي پوشان فراهم كند. كرانچار هم به اين مسئله 
اعتراض كرده تا شايد كسي به فرياد اميدها برسد، غافل از اينكه سال هاست 
مربيان ايراني از كيفيت چمن ها مي نالند، اما فريادرس��ي براي حل اين 

معضل در فوتبال ايران وجود ندارد. 

حاشیه نگاري دور جدید تمرینات تیم ملي
 براي بازي با بولیوي

سردار سرانجام افتخار داد!
از  ک�رش  اصراره�اي  براب�ر  س�رانجام  آزم�ون  س�ردار 
خداحافظ�ي اش از تی�م مل�ي منص�رف ش�د و دی�روز در 
تمرین�ات ش�رکت ک�رد تا ب�راي ب�ازي ب�ا بولی�وي آماده ش�ود. 
عصر اين روزها اگر به غرب تهران و پژوهش��گاه صنعت نفت تهران سري 
بزنيد، كرش و شاگردانش را مي بينيد كه در زمين اين پژوهشگاه در دومين 
اردوي شان در حال آماده شدن براي جام ملت ها هستند و در دومين بازي 
تداركاتي ش��ان، 24 مهر در ورزش��گاه آزادي از بوليوي ميزباني مي كنند، 
تيمي از امريكاي جنوبي كه نسبت به حريفان چند وقت اخير تيم ملي، تيم 
قدرتمند  تری است و ملي پوشان كشورمان محك جدي تري خواهند خورد. 

   اصرار کرش نتیجه داد، سردار برگشت
بازگشت سردار آزمون، داغ ترين خبر اردوي جديد تيم ملي بود، آن هم 
در شرايطي كه آزمون پس از جام جهاني در واكنش به انتقاداتي كه از وي 
به دليل عدم گلزني در جام جهاني شده بود، قيد بازي در تيم ملي را زد و 
گفت از بازي هاي ملي خداحافظي كرده است. كارلوس كرش كه آزمون در 
پازل تاكتيكي اش نقش مهمي دارد، برخاف برخوردش با موقعيت هاي 
مشابه سردار در مذاكره با مهاجم تركمني تيم ملي فوتبال خواهان بازگشت 
او شد. با اين حال آزمون به صراحت تكرار كرد كه در جام ملت ها حضور 
نخواهد  داشت. با وجود اين كرش براي بازي با ازبكستان آزمون را در ليست 
تيم ملي قرار داد، اما اين مهاجم به رغم حض��ور در تهران به اردو نيامد تا 
خداحافظي اش جدي باشد.   البته به نظر مي رسد مذاكرات كرش با آزمون 
به نتيجه رسيده و شماره 20 تيم ملي اين بار دعوت كرش را رد نكرد و عصر 
دوشنبه به اردوي تيم ملي ملحق شد تا پرونده خداحافظي اش بايگاني شود. 
بازگشت آزمون در شرايطي است كه برخي منتقدان عقيده دارند كه اين 

بازيكن به دليل پشت كردن به تيم ملي كشورش پس از جام جهاني 
بايد عذرخواهي مي كرد و س��پس به تمرين تيم ملي ملحق 
مي شد. با اين حال آزمون كه اين هفته ها در ليگ روسيه و 
كازان روزهاي خوبي را سپري مي كند، بدون عذرخواهي و با 

پادرمياني كرش و فدراسيون به تيم ملي برگشت. آزمون ديروز 
در تمرين تيم ملي شركت كرد تا براي بازي دوستانه 24 مهر تيم 

ملي كشورمان با بوليوي آماده شود. 
  هزینه میلیاردي براي آوردن بولیوي

حضور تيم ملي فوتبال بوليوي براي يك بازي دوس��تانه در ايران   براي 
فدراس��يون فوتبال يك ميليارد آب مي خورد. ديروز خبرگزاري تسنيم 
در خبري در اين رابطه نوشت بوليوي تيم پنجاه و هشتم رده بندي فيفا 
و ضعيف ترين تيم قاره امريكاي جنوبي كه بر اساس رده بندي فدراسيون 
جهاني براي حضور در رقابت هاي كوپا امريكا 2019 آماده مي شود، براي 
حضور در ايران مبلغ 100 هزار دالر از فدراسيون ايران دريافت خواهد كرد. 
همچنين فدراسيون ايران بايد مبلغ 90 هزار دالر براي تهيه بليت  هواپيماي 
اعضاي اين تيم بپردازد و در كنار آن هزينه هاي اسكان آنها در كشورمان را 
هم نيز پرداخت كند. با اين حساب فدراسيون فوتبال بايد نزديك به 200 

هزار دالر هزينه كند. 
از آنجايي كه قرار است طبق گفته وزير ورزش فدراسيون ها از ارز ثانويه 
استفاده كنند و با توجه به اينكه قيمت اين ارز حدود 9 هزار تومان است، 
مشخص مي شود كه فدراس��يون فوتبال بايد حدود يك ميليارد و 800 

ميليون تومان براي حضور تيم ملي بوليوي در ايران هزينه كند. 
  گالیه هاي تمام نشدني آقاي سرمربي

با وجود حل شدن مش��كات ارزي تيم ملي فوتبال در راه جام جهاني، 
كارلوس كرش همچنان از اوضاعي كه تيم ملي دارد، گايه مند است. او 
كه اين روزها ترجيح مي دهد زياد جلوي دوربين رسانه ها ظاهر نشود و 
در صفحاتش در شبكه هاي اجتماعي حرف هايش را بزند، در جديدترين 
پستش نوشته اس��ت: »عدم حمايت از برنامه آماده س��ازي تيم ملي به 
صورت مؤثر و در زمان مناسب، با منابع و راهكارهاي واقعي باعث نااميدي 
هواداران تيم ملي خواهد شد و باعث شرمس��اري و تحقير تمام رؤياها و 
توقعات هواداراني است كه با توجه به دس��تاوردهاي تيم ملي باالتر نيز 
رفته... توانستيم كارهايي را مقدور كنيم، در همان جايي كه دقيقاً ديگران 
پيش بيني مي كردند كه غيرممكن است به موفقيت دست يابيم، بعضي 
از آنها حتي آرزو و توقع شكست ما را داشتند... درحال حاضر كه ما   مقابل 
بادهاي ويرانگر هستيم، من به دنبال شجاعت و وفاداري شما براي ايجاد 

انگيزه در بازيكنانمان هستم.«

سعيد احمديان

بي  انضباطي را از تيم ملي فوتبال دور کنيد
 اردوي تي��م ملي كش��ورمان براي بازي 

بيژن ذوالفقارنسب

كارشناس فوتبال

    
دوس��تانه با بوليوي در حالي چند روزي 
است آغاز شده كه حاشيه هايي پيرامون 
دعوت از برخي بازيكنان و حضور بازيكني 
كه دعوت نشده در تمرينات شكل گرفته 
است. البته در همه جاي دنيا مرسوم است 
س��رمربي يك تي��م بنا بر تش��خيص و 
مس��ئوليتي كه دارد، بازيكني را دعوت 
مي كند و عده اي را نيز پشت درهاي تيم 
ملي نگه مي دارد. به اين ترتيب به كارلوس 
كرش بابت افرادي كه به تيم دعوت مي كند، نمي توان خرده اي گرفت. او 
بنا بر مسئوليتي كه در تيم ملي كشورمان دارد، نفراتي را براساس تاكتيك 
و انديش��ه هايي كه براي بازي تيم ملي در جام ملت ها در نظر گرفته، در 
ليست خود قرار مي دهد و در اين زمينه نيز بايد پاسخگو باشد. با اين حال 
اتفاقاتي در تيم ملي كشورمان در حال رخ دادن است كه خارج از عرف 
بين المللي است و در كمتر جايي مي توان چنين مسئله اي را ديد. دليل 
اينكه بازيكني كه نامش در ليست تيم ملي نيست، اما در تمرينات و اردوي 
تيم ملي حاضر مي ش��ود و با تيم تمرين مي كند را بايد از آقاي كارلوس 
كرش پرسيد. بايد از او پرسيد اگر بازيكن ديگري غير از رامين رضائيان هم 
قصد داشت بدون دعوت در تمرين تيم ملي شركت كند، آيا اين اجازه به 
او داده مي شد؟!  وجود چنين حاشيه هايي در تيم ملي به بي انضباطي هايي 
برمي گردد كه اطراف تيم ملي ديده مي شود و چنين مسائلي در شكل خود 
در سطح فوتبال بي سابقه است. شكل گرفتن چنين بي انضباطي هايي به 
سيستم مديريتي فدراسيون فوتبال برمي گردد و اين ايراد به مديران آن 
وارد است كه نسبت به اين مسائل حساسيت الزم را نشان نمي دهند. البته 
يك مربي مي تواند بازيكنان مدنظرش را دعوت كند و اين مسئله نمي تواند 
جاي نقد داشته باشد، ولي بي انضباطي هايي كه در تيم ملي ديده مي شود، 
موضوعي نيست كه نسبت به آن بي تفاوت بود. فدراسيون فوتبال در اين 

زمينه بايد وارد عمل شود. 

 لژيونر هندبال مقابل نماينده
 رژيم صهيونيستي حاضر نشد

سنگربان لژيونر تيم ملي هندبال ايران در ديدار تيمش با نماينده رژيم 
صهيونيستي حضور پيدا نكرد. تيم استوابخارست روماني در رقابت هاي 
كاپ اروپا به مصاف نماينده رژيم صهيونيستي رفت و توانست با نتيجه 25 
بر23 به پيروزي برسد. محسن باباصفري، دروازه بان تيم ملي هندبال كه 
عضو تيم استوابخارست است در اين بازي به دليل به رسميت نشناختن 
رژيم صهيونيستي و در دفاع از آرمان هاي نظام جمهوري اسامي ايران 
براي تيمش به ميدان نرفت. بازي برگشت اين دو تيم هم قرار است روز 
جمعه در سرزمين هاي اشغالي برگزار شود كه باباصفري در اين سفر تيمش 
را همراهي نخواهد كرد. ادامه حضور اين بازيكن در تيم استوابخارس��ت 
بستگي به صعود يا عدم صعود اين تيم به مرحله بعدي رقابت هاي كاپ اروپا 
دارد و گفته مي شود اگر تيم استوابخارست نتواند به مرحله بعدي صعود 
كند، قرارداد باباصفري هم براي فصل آينده تمديد نخواهد شد. ضمن اينكه 

جريمه سنگيني هم براي او در نظر گرفته مي شود. 

همه نامزدهاي توپ طال
نشريه فرانس فوتبال اس��امي نامزدهاي نهايي توپ طا را اعام كرد. 
كيليان امباپه، هوگو لوريس، ماريو مانزوكيچ، مارسلو، ساديو مانه، ليونل 
مسی، نيمار، لوكا مودريچ، يان اوباك، پل پوگبا، ايوان راكيتيچ، سرخيو 
راموس، محمد صاح، لوئيس سوارز، رافائل واران، سرخيو آگرو، آلسيون 
بكر، گرت بيل، كريم بنزما، ادينسون كاواني، كريستيانو رونالدو، تيبو 
كورتوا، كوين دي بروين، روبرترو فيرمينيو و ديگو گودين نفراتي هستند 

كه براي كسب توپ طا با هم رقابت مي كنند. 

خبري از ارز ثانويه کشتي نيست
با وجود موافق��ت بانك مرك��زي ارز ثانويه هنوز به        بازتاب
فدراسيون كشتي نرسيده تا اعزام تيم كامل كشتي 
به مسابقات قهرماني جهان همچنان در هاله اي از ابهام باشد. پس از جلسه وزير 
ورزش با رسول خادم تصور مي شد مشكل ارزي كشتي براي شركت در رقابت هاي 
جهاني مجاستان برطرف شده است. با اين حال ديروز مسئوالن فدراسيون تأكيد 
كردند با توجه به اينكه هنوز به فدراسيون ارز با قيمت بازار ثانويه پرداخت نشده، 
احتمال اعزام ناقص كش��تي به رقابت ه��اي جهاني وج��ود دارد. رضا اليق، دبير 
فدراسيون كشتي در خصوص اينكه وزير ورزش عنوان 
كرده به فدراسيون كشتي ارز ثانويه پرداخت 
شده است و تيم هاي ملي كشتي با 
تركيب كامل به مسابقات 
جهاني اعزام مي شوند به 
خبرگزاري ميزان گفت: 
»تا امروز هيچ ارز ثانويه اي 
پرداخت نشده، نمي دانم چرا 
وزير ورزش گفته به فدراسيون 
كشتي ارز ثانويه پرداخت شده، چون 
تاكنون م��ا هي��چ ارز ثانوي��ه اي دريافت 
نكرده ايم. اگ��ر تا پنج، ش��ش روز ديگر ارز 
ثانوي��ه به ما نرس��د ب��ا تيم ه��اي ناقص به 
مسابقات جهاني مي رويم و حداقل 50 درصد 
كشتي گيران را نمي توانيم اعزام كنيم و هيچ 
كدام از اعضاي تيم مديريتي فدراسيون هم به 

مسابقات جهاني اعزام نخواهند شد.«

مربي کاراته آسماني شد
       چهره  جامعه ورزش يك ش��هيد 
ديگ��ر تقدي��م حفاظت از 
مرزهاي كشورمان كرد. اين بار مرتضي كارچاني، مأمور 
پليس مبارزه با موادمخدر و از داوران و مربيان كاراته ناجا 
طي درگيري ب��ا قاچاقچيان موادمخدر در سيس��تان و 
بلوچستان به شهادت رسيد. ستوان دوم شهيد مرتضي 
كارچاني از نيرو هاي پليس مبارزه با موادمخدر سيب  و 
سوران و اهل اراك بود و به گفته فرمانده انتظامي استان 
سيستان و بلوچستان در اين درگيري مسلحانه كه دو تن 
از سوداگران مرگ به هاكت رسيدند، ستوان دوم مرتضي 
كارچاني، مأمور پليس مبارزه با موادمخدر شهرس��تان 

سيب و سوران مجروح و پس از انتقال به بيمارستان رازي 
شهر س��راوان با وجود تاش تيم هاي پزشكي به درجه 
رفيع شهادت نائل آمد. در بخش��ي از متن پيام حاليت 
شهيد كارچاني قبل از اعزام به منطقه عملياتي آمده است: 
»از قديم االيام رس��م بود قبل از شروع سفر از دوستان و 
آشنايان طلب حاليت مي كردن. بنده حقير نيز وظيفه 
خودم دونستم قبل از شروع سفر بابت تموم قصورات و 
نامايماتي كه خواسته يا ناخواسته از جانب بنده به شما 
وارد شده، عذرخواهي و طلب حاليت كنم. اميدوارم شما 
نيز اين حقير را به بزرگي خودتون ببخشيد. باشد تا توفيق 

پيدا كنيم كه در مسير شهدا گام برداريم.«

مدال آوري کاروان         پاراآسيايی
در  کش�ورمان 
و دارد  ادام�ه  پاراآس�یایي   بازي ه�اي 
  دی�روز ه�م ورزش�كاران جانب�از و معلول
 کشورمان 20 مدال رنگارنگ کسب کردند. 
در س��ومين روز از رقابت هاي پاارآس��يايي كه در 
جاكارتاي اندونزي برگزار مي ش��ود، مهدي اوالد 
در پرتاب وزنه، محمدرضا احمدي در پرتاب وزنه، 
ساره جوانمردي در تيراندازي، شاهين ايزديار در 
شناي 200 متر، فرزاد سپهوند در پرتاب ديسك، 
بتول جهانگيری در پرتاب وزنه و روح اهلل رستمي 
در دس��ته 72 كيلوگرم وزنه برداري طايي هاي 
ايران بودند. همچنين هاجر صفرزاده در دو 200 

متر بانوان، نورمحمد آرخي در پرتاب وزنه، سامان 
پاكباز در پرتاب وزنه، سميرا ارم در تيراندازي، داوود 
علي قاسمي در دو 100 متر و هاشميه متقيان در 
پرتاب نيزه مدال نقره را براي كشورمان به ارمغان 
آورند. عاوه بر اين، احمد اجاقلو در دو 200 متر، 
عذرا مهدوي كيا در پرتاب نيزه، سولماز بازرگان در 
پرتاب ديسك، مهدي عليزاده در پرتاب وزنه، حمزه 

محمدي در وزنه برداري، اميد ظريف صنايع در دو 
100 متر و اميد جعفري در جودو براي كاروان ايران 
موفق به كسب مدال برنز شدند.  نكته جالب توجه 
اينكه در رقابت هاي ديروز شاهين ايزديار سومين 
مدال طا و ساره جوانمردي دومين مدال طا را در 
بازي هاي پاراآسيايي كسب كردند تا در اين زمينه 
در كاروان كشورمان ركوردار باشند. ايزديار كه در 

كس��ب طا هت تريك كرده، ديروز وعده داد كه 
چهار طاي ديگر نيز كسب كند: »چهار ماده ديگر 
برايم باقي مانده كه امروز دو ماده و در روزهاي ديگر 
نيز دو ماده بعدي را پشت سر مي گذارم. ان شاءهلل 
در تمام مسابقات بتوانم با كسب مدال طا دل مردم 
كشورم را شاد كنم.« طاي رستمي در وزنه برداري 
هم با ركوردشكني اين ورزشكار همراه بود. رستمي 
در حركت چهارم و براي ركوردشكني وزنه 229 
كيلوگرم را انتخاب كرد كه با مهار آن موفق به ثبت 
ركورد جديدي در جهان به نام خود شد. رستمي 
پيش از اين موفق به كسب مدال نقره پاراالمپيك 

لندن 2012 شده بود. 
ديروز همچنين تيم ملي بسكتبال با ويلچر مردان 
و واليبال نشسته كشورمان هم بازي هايشان را با 
پيروزي پشت سر گذاش��تند. تيم ملي بسكتبال 
با ويلچر در ديدار برابر تايلن��د با نتيجه 89 بر 5۶ 
پيروز شد و تيم ملي واليبال نشسته نيز در سه ست 

متوالي برابر چين به برتري رسيد. 

20 مدال رنگارنگ کاروان 
اميد در روز سوم پاراآسيايي
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