
يک هفته پ�س از 
سعيد احمديان

    گزارش
ناکامي در رقابت هاي 
قهرمان�ي جه�ان، 
کشتي بار ديگر به صدر خبرها برگشته و اين بار 
ماجراي استعفاي رسول خادم دوباره خبرساز 
شده است. رئيس فدراسيون کشتي ظهر ديروز 
بود که با نوشتن نامه استعفا شوک جديدي را به 
ورزش وارد کرد. اين دومين استعفاي خادم در 
طول يک سال اخير است و به نظر مي رسد اين بار 
برخالف دفعه قبل، خادم ديگر بازنخواهد گشت 
تا پرونده حضورش در مديريت کش�تي پس از 

پنج سال بسته شود. 

آرامش به کش��تي نيامده، آن هم رشته اي که هر 
وقت المپيک و بازي هاي آس��يايي آغاز مي شود، 
اميدها و انتظارها براي مدال به سمتش برمي گردد، 
اما در س��ال هاي اخير حاشيه هاي خارج از تشک 
کشتي به افتخارات اين رشته چربيده، طوري که 
در همين چند ماه گذشته خبر و جنجال اتفاقات 
پيرامون کشتي بيشتر از نتايج آن در معرض ديد 
بوده است. حاش��يه هايي که از سال گذشته با باال 
گرفتن اختالفات وزارت و فدراسيون کليد خورد 
تا رسول خادم بيشتر از آنکه وقتش را روي مسائل 
فني و مديريتي کش��تي بگذارد، درگير سر و کله 
زدن با وزارت ورزشي ها براي گرفتن حق کشتي 
بود که در ش��رايط سختي براي مس��ابقات آماده 

مي شدند. 

بوداپس��ت اما انگار نقطه پايان خادم در کش��تي 
بود. چهار مدال برن��ز در دو بخش آزاد و فرنگي در 
مسابقات قهرماني جهان بدون حتي يک فيناليست 
در 20 وزن، رئيس فدراسيون کشتي را در وضعيت 
سخت تري نسبت به گذشته قرار داد، به خصوص 
که مسئوالن وزارت ورزش و کميته ملي المپيک 
ابايي نداشتند که آشکارا نارضايتي شان را به نتايج 
کشتي بيان کنند. يک هفته پس از پايان رقابت هاي 
قهرماني جهان، ظهر ديروز رس��ول خادم با جمع 
کردن وسايلش از ساختمان فدراسيون کشتي، نامه 
استعفايش را نوشت و اعتراف کرد، وقتي مسئوالن 
برابر درخواس��ت هايش براي دادن حق کش��تي 

سکوت مي کنند او چاره اي جز رفتن ندارد. 
در بخش��ي از متن اس��تعفاي رئيس فدراس��يون 
کشتي آمده اس��ت: »مطمئن باشيم کشتي ايران 
نيز با کوچک ترين توجه��ي در پيچ و خم اين فراز 
و فرودها، خود را جمع مي کند و ب��ه راه پرافتخار 
خود ادامه مي دهد... اما آنچه زجري کشنده دارد 
فقر و مظلوميت خانواده کشتي است. در اين چند 
سال تالش کردم آنهايي که رجالند و باالنشين، اين 
مظلوميت را بفهمند، اما... اينکه بخواهي هر روز از 
مقامي عاليرتبه، طلب حق و حقوق ورزش ملي ات 
را داشته باشي و بعد بنا به سنت سياسيون، پاسخي 
جز سکوت يا »همين اس��ت که هست« دريافت 
نکني تا يک جايي معني دارد، ام��ا ادامه اش اصاًل 

خوشايند نيست.«
خادم در پايان نامه اش هم راه بازگشت را بسته تا 
کش��تي در انتظار يک مدير جديد باشد، مديري 

که به گفته رئيس مستعفي برخالف او با مسئوالن 
وزارت ورزش هماهنگ باشد:»لطفا همگي کمک 
کنيم تا هرچه سريع تر مجمع عمومي تشکيل شود 
و مسئول واجد شرايطي که با فضاي اجرايي و جاري 
کشور هماهنگي الزم را دارد، مسئوليت فدراسيون 
کشتي را برعهده بگيرد. از اعضاي محترم مجمع 
فدراس��يون کش��تي تقاضا دارم... تقاضا دارم... و 
تقاضا دارم، اجازه بدهند رفع زحمت کنم تا اين بار 
ديگر هيچ گونه پيگيري مجددي براي تغيير در اين 

تصميم را شاهد نباشيم.«
به دنبال اس��تعفاي خادم، اعضاي ش��وراي فني 
کشتي آزاد، فرنگي، نايب رئيس و دبير فدراسيون 
کشتي هم از سمت شان اس��تعفا دادند تا سونامي 

کناره گيري کشتي را فرا بگيرد. 

استعفاي ديروز خادم، دومين استعفايش در يک 
سال اخير اس��ت. رئيس فدراس��يون کشتي نهم 
اسفند سال گذشته بود که در اعتراض به بي توجهي 
وزارت ورزش و مسئوالن کشور به نامه نگاري هاي 
او درباره توطئه صهيونيست ها براي جوسازي عليه 
کشتي ايران با نوشتن متني استعفا داد. در بخشي از 
متن استعفاي خادم آمده بود: »اهل وادادن و قهر و 
آشتي نيستم، اما افکار  قناس من دارد براي کشتي 
پرهزينه مي شود... حتماً ناتوان تر از آن هستم که  
باري از دوش کشتي بردارم، ولي نمي توانم به کشتي  
دروغ بگويم. دروغ بگويم تا بمانم. کشتي به اندازه 

کافي تنها و مظلوم هست...«
با اين حال، اصرار اعضاي مجمع فدراسيون کشتي 

بر بازگشت خادم و رد استعفايش سبب شد او پس 
از 42 روز در 25 فروردين امسال به کشتي بازگردد. 
خادم در بيانيه بازگشت هم کنايه اي به اختالفاتش 
با وزارت ورزش زده بود: »به عنوان مسئول ورزش 
ملي کش��ور، هيچ ابزاري براي کمک به قهرمانان 
ملي مان در اختي��ار ندارم و هيچ ک��س در کنار ما 
نيست. اصرار من به تکليف مقامات ذي ربط براي 
کمک به قهرمانان ملي مردم، ب��ه قوت خود باقي 
خواهد ب��ود... نکته ديگر، داس��تان بي مهري هاي 
دوستان وزارت ورزشي به کش��تي ايران است، اما 
گويا عزيزان مجبورند بنا به اصرار مجمع فدراسيون 

کشتي مدتي ديگر اين حقير را تحمل کنند!«

هفت ماه پس از بازگش��ت، اما خادم ديروز براي 
دومين بار نامه استعفايش را نوشت، استعفايي که 
به نظر مي  رسد مانند دفعه پيش ديگر بازگشتي در 
کار نخواهد بود تا کشتي در انتظار يک مدير جديد 
باشد. حميدرضا بني تميم، نايب رئيس فدراسيون 
کشتي هم ديروز در گفت وگو با خبرگزاري ميزان، 
عدم بازگشت خادم را تأييد و عنوان کرد: »امکان 
بازگشت نيست و رفتن خادم از فدراسيون کشتي 
قطعي اس��ت.« با اين حال محمدرض��ا داورزني، 
معاون فني و قهرماني وزارت ورزش تغييرات در 
کش��تي را به صالح نمي داند. داورزن��ي ديروز در 
واکنش به اس��تعفاي خادم به خبرگزاري ايسنا 
گفت: »تغيير در مديريت کش��تي کار درس��تي 
نيست. به دنبال اين هستيم که به وضعيت فعلي 

کشتي سروسامان بدهيم.«

سود فوتبال ايران از فشارهاي بين المللي 
جديت مجامع بين المللي و تأکيد آنها بر اجراي تمام و کمال قانون همواره به 
سود فوتبال ايران تمام شده است. از آنجا که فوتبال ما از سوءمديريت هاي 
کهنه، ريشه دار و هميشگي رنج مي برد، اعمال فشار نهادهايي چون  اي اف سي 
و فيفا، مديران نابلد و بي خيال اما عاشق مديريت را وادار مي کند تا کاستي هاي 
موجود را تا حدي برطرف کنند. تعميرات اساسي ورزشگاه آزادي يکي از اثرات 

مثبت همين فشارهاي خارجي است. 
بي تفاوتي نسبت به اجراي قوانين، به روز کردن تجهيزات و امکانات، سرسري 
گرفتن قوانين بين المللي و تالش هاي دقيقه نودي، فوتبال کشورمان را احاطه 
کرده تا جايي که اگر مجبور نباشند قوانين زيادي را زير پا مي گذارند و ابايي 
هم از قانون گريزي ندارند. در اين بين نهادهاي بين المللي و توجه زياد آنها 
به رعايت قوانين، مديرانمان را از بسياري از بي قانوني ها بازمي دارد و آنها را 
وادار مي کند تا در مسير مديريت حرفه اي قدم بردارند. از ورزشگاه آزادي خبر 
مي رسد که کارگران با سرعت هرچه تمام مشغول کارند تا ايرادهاي پرتعداد 
وارده به اين ورزشگاه قديمي را برطرف کنند. بايد از نمايندگان  اي اف سي 
تشکر کنيم که با نگاهي دقيق، تمام عيوبي را که قاعدتاً بايد طي اين سال ها 
برطرف مي شد به فدراسيون فوتبال گوشزد کردند و به آقايان اخطار دادند 
که تنها در صورت برطرف شدن آنها پرسپوليس در بازي برگشت فينال ليگ 

قهرمانان ميزبان خواهد بود. 
بايد اين سؤال را از مديران ورزش و فوتبال پرسيد که در تمام اين سال ها کجا 
بوديد و چرا توجهي به زيرس��اخت هاي ورزش ايران نکرديد؟! مگر نه اينکه 
فوتبال پرطرفدارترين ورزش کشورمان محسوب مي شود؛ چرا يکي از شناخته 
شده ترين ورزشگاه هاي قاره کهن نمي تواند ميزبان يک بازي آسيايي باشد؟

البته وزارت ورزش و فدراس��يون فوتبال در روزهاي اخير و درس��ت پس از 
فيناليست شدن سرخپوشان کمر همت بس��ته اند تا ميزباني به اين مهمي 
را از دست ندهند، اما خودشان هم بهتر از هر کس ديگري مي دانند که اگر 
اجبار  اي اف سي و اجراي قوانين بين المللي نبود آزادي با همان کاستي ها و 

فرسودگي هاي گذشته اش به استقبال فينال ليگ قهرمانان مي رفت. 
در بين 200 ايراد وارده به ورزشگاه آزادي؛ صندلي هاي شکسته، نبود سطل 
زباله، سرويس هاي  بهداشتي  غيرقابل استفاده، رختکن هاي غيراستاندارد 
و نبود در هاي اضطراري به چش��م مي خورند، ايرادتي که جاي تأسف دارد. 
حال اينکه با اين همه ايراد ريز و درشت، ورزشگاه آزادي سال ها ميزبان خيل 
عظيم فوتبال دوستان بوده و در همين بازي اخير پرسپوليس – السد هزاران 
هوادار را از سراسر کشور در خود جاي داد، در حالي که امنيت آنها به خاطر 
عدم رعايت استانداردهاي الزم به شدت در خطر بود. بايد خدا را شاکر باشيم 
که اين ديدار و ساير بازي ها در آزادي بدون مشکل برگزار شده است، اما بايد 
حواسمان باشد که شرايط هميشه به يک شکل پيش نمي رود. نبايد اتفاقات 

تلخ بازي ايران – ژاپن را فراموش کنيم. 
البته بحث مديريت آماتور و قانون گريز اين فوتبال به مسئله بي توجهي به 
زيرساخت ها و تجهيزات خالصه نمي ش��ود. تيم هاي فوتبال کشورمان در 
فيفا تا دلتان بخواهد پرونده شکايت هاي مختلف دارند به حدي که مسئوالن 
حقوقي فدراسيون جهاني مجبورند زمان زيادي را براي رسيدگي به شاکيان 
تيم هاي ايراني سپري کنند، چراکه مديران باش��گاه هاي ما تنها به بستن 
قرارداد با بازيکنان خارجي فکر مي کنند و اصاًل برايش��ان مهم نيس��ت که 
دس��تمزد آنها را مي توانند بپردازند يا نه. در آخر هم بازيکنان خارجي براي 
رسيدن به حق و حقوق خود مجبورند دست به دامن فيفا شوند. در اين بين 
فدراسيون جهاني هم باشگاه هاي بدهکار را وادار به پرداخت اصل و جريمه 
پول اين بازيکنان مي کند. جالب اينکه آقايان تا روز آخر مهلت تعيين شده 
فيفا هم به روي خودش��ان نمي آورند و معموالً پ��س از اعمال محروميت و 

ضرب العجل به تکاپو مي افتند. 
اينها تنها گوشه اي از مديريت فوتبالي است که در آن همه دم از حرفه اي گري 
مي زنند، اما نتيجه اي��ن مديريت چيزي جز برخورده��اي قاطع نهادهاي 
بين المللي، اعمال محروميت از س��وي آنها و پرداخت جريمه هاي سنگين 

نبوده است. 

شيوا نوروزي

ادامه بحران در کشتی مظلوم!
حاشيه اي بر استعفاي رئيس از فدراسيون پس از نتايج ضعيف کشتي در قهرماني جهان

تکرار ديدار استقالل- سايپا اين بار در آزادي
جدال دايي و شفر با چاشني انتقام

رقابت هاي مرحله يک هش�تم نهايي جام حذفي ام�روز و فردا با 
برگزاري دو ديدار استقالل- سايپا و همچنين مس کرمان – سپاهان 
پيگيري مي شود، آن هم در حالي که هفته يازدهم رقابت هاي ليگ 
برتر نيز همزمان از جمعه با برگزاري چهار ديدار استقالل خوزستان 
- نفت  مسجدسليمان، سپيدرود رشت - پارس جنوبي جم، پديده 
- نساجي مازندران و پيکان - تراکتورس�ازي استارت مي خورد.

 ديدار تکراري 
کمتر از دو هفته قبل بود که شاگردان شفر در ديداري خارج از خانه سايپا 
را در رقابت هاي ليگ با حساب 2 بر يک شکست دادند. حاال 13 روز بعد آن 
ديدار بايد بار ديگر برابر اين تيم صف آرايي کنند. اين بار اما در ساعت 16:30 
در آزادي و در مرحله يک هشتم رقابت هاي جام حذفي، ديداري به مراتب 
سخت تر، حساس تر و صدالبته با چاشني انتقام از سوي نارنجي پوشان، اما 
بي شک استقالل متفاوت از آن بازي به ميدان مي رود. شفر، وريا غفوري را 
که در آن ديدار گل دوم تيمش را از روي نقطه پنالتي به ثمر رساند به دليل 
محروميت به همراه ندارد و ناچار است از فرش��اد محمدي فر به جاي اين 
بازيکن استفاده کند. عالوه بر اين، پژمان منتظري هم به دليل مصدوميت 
نمي تواند آبي پوشان را برابر س��ايپا همراهي کند، مسئله اي که اگرچه کار 
شفر را سخت مي کند، اما فرصت خوبي براي خارجي هاي اين تيم است تا 
خودي نشان دهند. بازيکناني چون زيرا گرو و نيوماير که در ليگ نتوانسته اند 
توانايي هاي خود را به نمايش بگذارند، حاال فرصت خوبي گيرش��ان آمده 
و بايد مقابل ياران دايي خودي نش��ان دهند و سهمي در پيروزي تيم شان 
داشته باش��ند تا باخت هفته گذشته برابر س��پاهان در رقابت هاي ليگ را 

کمرنگ کنند. 
 رکورد شفر در جام حذفي

اگرچه آبي پوشان پايتخت اين فصل در رقابت هاي ليگ نتايج قابل قبولي 
کس��ب نکرده اند، اما ش��فر اميد زيادي ب��ه رقابت هاي ج��ام حذفي دارد. 
رقابت هايي که براي او تداعي کننده خاطرات خوش��ي است. در واقع مرد 
آلماني نيمکت استقالل هنوز در رقابت هاي جام حذفي ايران طعم شکست 
را نچشيده اس��ت. او که پس از نتايج ضعيف استقالل با منصوريان هدايت 
اين تيم را به دست گرفت، در نخستين گام، جام رقابت هاي حذفي کشور را 
براي آبي پوشان به ارمغان آورد. رقابت هايي که استارت آن با پيروزي برابر 
گل گهر در سيرجان با منصوريان زده شد، اما در ادامه اين مرد آلماني بود که 
آبي پوشان را با پيروزي برابر نساجي مازندران، ايرانجوان بوشهر، صنعت نفت 
آبادان و خونه به خونه بابل به عنوان قهرماني رساند. شفر حاال اميدوار است 
رويه شکست ناپذيري خود در رقابت هاي حذفي ايران را که تا به اينجاي کار 
با کنار زدن نفت مسجدسليمان در اين فصل از رقابت هاي جام حذفي حفظ 
کرده با غلبه دوباره بر س��ايپا ادامه دهد. رکوردي که البته بايد ديد شهريار 

فوتبال ايران اجازه حفظ آن را به شفر آلماني مي دهد يا نه.
 خط و نشان شفر و دايي

البته ش��فر خوب مي داند که تکرار نتيجه ليگ برابر تي��م دايي کار چندان 
ساده اي نيست: »بازي پرسپوليس -س��ايپا را ديدم. خوب مي دانم که تيم 
دايي سفت و محکم بازي مي کند. اينکه يک بار آنها را شکست داديم، دليل 
نمي شود که به راحتي بتوانيم آن را تکرار کنيم، چون حاال دايي جز برد به 
انتقام هم مي انديشد.« او همچنين مي داند که داستان ليگ با جام حذفي 
تفاوت زيادي دارد: » بازي جام حذفي هميشه يک بازي ويژه و سطح بااليي 
بوده و قابل مقايسه با رقابت هاي ليگ نيست. اينجا شما فرصتي براي اشتباه 
نداريد، چراکه کوچک ترين اش��تباه مي تواند به معناي از دست رفتن تمام 
رؤياهايتان باشد. درست مثل بازي با س��پاهان که تنها يک لحظه دست از 
جنگيدن کشيديم و همه چيز تمام شد، هرچند که براي آن بازي هنوز فرصت 

جبران هست اما در جام حذفي چنين فرصتي نداريم.« 
دايي اما براي انتقام راهي آزادي مي شود. او بعد از تساوي هفته قبل برابر 
پرسپوليس، اميدوار است انتقام شکست برابر استقالل در رقابت هاي ليگ 
را بگيرد: »هفته گذشته نشد که س��ه امتياز بازي را بگيريم، اما حاال آماده 
يک نبرد تمام عيار با استقالل هستيم. قصد نداريم از رقابت هاي جام حذفي 

خداحافظي کنيم.«

دنيا حيدري

رفتن خادم به ضرر کشتي است
 استعفاي خادم اتفاق خوبي نيست. نبايد 
اجازه بدهيم حاال که او به مديري پخته و 
کاربلد تبديل شده از کشتي برود. کشتي به 
امثال خادم که صادقانه کار مي کنند، نياز 
دارد. متأسفانه ما نتيجه گرا هستيم و با يک 
باخت و يک شکست، همه موفقيت ها را به 
دست فراموشي مي سپاريم. نتايج بوداپست 
ضعيف و دور از انتظار بود، اما بايد دليل اين 
اتفاقات را بررسي کرد. اينکه حسن يزداني 
6 بر يک از حريف پيش است، اما در پايان 
مسابقه را مي بازد ربطي به مديريت خادم ندارد. قرعه بد ربطي به مديريت 
خادم ندارد. فراموش نکنيم که ديگران هم براي رسيدن به موفقيت تالش 
مي کنند. يک سال پيش، کوبا هزار و340 تمرين براي المپيک گذاشته 
بود. سرمربي امريکا اعتراف کرد هزار و ش��ش مرتبه کشتي ايراني ها و 
يزداني را ديده و براي شکست او برنامه داشته اس��ت. نبايد خودمان را 
درگير حاشيه ها کنيم. ناماليمات هميشه بوده و هست. بايد براي موفقيت 
کشتي دست به دست هم بدهيم. مردم اين ورزش را دوست دارند. اين 
روزها همه از نتايج بوداپست مي پرسند. فکر مي کنيد، چرا؟ چون کشتي 
براي مردم مهم است. اين نتايج نمي تواند توجيه خوبي براي کنار گذاشتن 
خادم باشد. او خودش استعفا داده درست، اما کار فدراسيون کشتي خيلي 
سخت است. بي پولي خيلي سخت است، اما بايد يادمان باشد، وقتي توقع 
صرفه جويي داري��م، وقتي مي گوييم بودجه نداري��م و از برخي اعزام ها 
چشم پوشي مي کنيم، پس نمي توانيم انتظار داشته باشيم کشتي گير ما 
با کشتي گيري که از هر نظر تأمين بوده و در همه رقابت ها حضور داشته، 
يکي باشد. همه براي موفقيت تالش مي کنند. ما فقط 21 ماه تا المپيک 
2020زمان داريم. کنار رفتن خادم به ضرر کشتي تمام مي شود، چون 
بايد از همين امروز شروع به کار کنيم. بايد ببينيم دليل اتفاقات بوداپست 
مجارستان چه بوده، بايد اختالف نظرها را کنار بگذاريم و براي موفقيت 
دست به دست هم بدهيم. بايد به کسي که از جان و دل براي کشتي کار 
مي کند، کمک کنيم، مي خواهد خادم باشد يا هر کس ديگري. آقايان 
نبايد اشتباهات قبل را تکرار کنند. نبايد به خاطر يک باخت از خير مديري 
که براي موفقيت کشتي تالش مي کند، گذشت. االن وقتش نيست. شايد 
خادم از تنها بودن و تنها کار کردن خسته شده، پس بايد در کنار او بود، نه 
مقابلش. به خاطر مردم، به خاطر کشتي ، چون خادم ثابت کرده که براي 
او نه صندلي رياست که کشتي مهم است. پس بايد براي حفظ اين مدير 

تالش کرد. به خاطر کشتي بايد براي حفظ او تالش کرد. 

از نوک قله پايين نمي آيم
س��تاره پرتغالي يوونتوس تأکيد کرد که همچنان در اوج به سر مي برد 
و نمي خواهد ب��ه دوران خوبش پايان دهد. کري��س رونالدو که پس از 
ترک رئال مادريد با انتقادهاي زيادي روبه رو شد بار ديگر از تصميمش 
براي پوشيدن پيراهن يووه ابراز رضايت کرد: »در سن و سال من هيچ 
بازيکني با 100 ميليون يورو راهي تيم ديگري نشده است. من به ديگر 
بازيکنان احترام مي گذارم، اما خيلي ها در سن و سال من راهي ليگ هاي 
چين، امارات و هند مي شوند تا در آنجا با خيال راحت خداحافظي کنند. 
چند بازيکن در فوتبال جهان هستند که مي توانند بيشتر از 10 سال 
بهترين باشند و در يک سطح ظاهر ش��وند، جواب مشخص است. دو 
بازيکن يعني من و مسي. نمي گويم که بهتر هستم، اما مي توانم بگويم 
که متفاوت تر هستم. 12 سال است که در نوک قله کوه هستم و قصد 

پايين آمدن ندارم.«
----------------------------------------------------

بازيکنان رئال عليه کونته و حامي زيدان
احتمال حض��ور آنتونيو کونته روي نيمکت رئال مادريد اندک اس��ت. 
با اينکه گفته مي ش��ود مربي ايتاليايي گزينه اصلي کهکشاني ها براي 
جايگزيني لوپتگي است، اما منابع اسپانيايي خبر داده اند که بازيکنان 
رئال تمايلي به همکاري با کونته ندارند. از اين رو نام روبرتو مارتينس، 
سرمربي تيم ملي بلژيک به جدي ترين گزينه براي هدايت رئال مادريد 
تبديل شده است. با اين حال نشريه اسپورت مدعي شده برخي بازيکنان 
رئال مادريد از رئيس باشگاه خواس��ته اند تا زمينه بازگشت زين الدين 

زيدان را به برنابئو فراهم کند! 

انتقادها از بازيکن ساالري در واليبال کشور 
ادام�ه دارد و در تازه تري�ن موضع گي�ري 
مسعود صالحيه يکي از پيشکسوتان واليبال 
معتقد است بايد با فرصت دادن به جوانان با 

بازيکن ساالري مبارزه کرد. 
همه چيز از اس��تعفاي خوش خبر، سرپرست تيم 
ملي واليبال کليد خورد. سرپرست نزديک به برخي 
ملي پوشان مطرح که کناره گيري اش آتش خشم 
آنها را شعله ور کرد تا س��عيد معروف در بيانيه اي 
توهين آميز نسبت به رئيس فدراسيون واليبال به 
اين مسئله واکنش نشان دهد و ضيايي را به دليل 
کنار گذاشتن خوش خبر با مالنصرالدين و خرش 

مقايسه کند. موضع گيري که نش��ان  داد واليبال 
گرفتار بازيکن ساالري است. 

در همين راستا، ديروز مسعود صالحيه، سرمربي 
س��ابق تيم ملي واليبال در گفت وگو با خبرگزاري 
تس��نيم به انتقاد از مماش��ات با بازيکن س��االري 
پرداخت و عنوان ک��رد: »اگر بازيکن��ي به عنوان 
بهترين بازيکن کش��ور يا حتي جهان انتخاب شد 

بايد اين نکته را هميش��ه در نظر داش��ته باشد که 
اخالق و رفتار، بسيار باالتر و مهم تر از مسائل فني 
است. زماني که والسکو سرمربي تيم ملي ايران شد، 
سعيد معروف را يک سال کنار گذاشت و گفت که 
هر موقع تفکر حرفه اي پيدا کردي به تيم برگرد. او 
بعد از يک سال با وس��اطت فدراسيون به تيم ملي 
بازگشت. والسکو اعتقاد زيادي به مسائل اخالقي 

در کنار مسائل فني داشت و هيچ کس حتي رئيس 
فدراسيون نيز جرئت نداشت روي حرف او حرف 
بزند. والسکو با برنامه کار مي کرد و موفق هم بود.«

صالحيه معتقد است انتخاب فدراسيون در زمينه 
سرمربي نيز بعد از والسکو در رواج بازيکن ساالري 
مؤثر بوده اس��ت: »مربيان بعدي جدي��ت الزم را 
در تمرينات نداش��تند. کواچ و لوزانو، مربيان بدي 
نبودند ولي در ايران نماندند. بعد از آنها فدراسيون 
مي توانست از حضور اس��تويچف، جياني، بروتو و 
آنتيگا سود ببرد، اما آنقدر معطل کردند تا همه آنها 
جذب تيم هاي ديگر شدند و فقط ايگور کوالکوويچ 
باقي ماند. کوالکوويچ در مسابقات قهرماني جهان 
با بازيکناني که توان و تعصب نداشتند، نتايج خوبي 
نگرفت. بازيکن ساالري به واسطه سرمايه گذاري 
روي جوانان بايد ريشه کن شود. مي توان از االن روي 
جوانان برنامه ريزي کرد تا در المپيک 2024 تيمي 
پرقدرت و خوب داشته باشيم، نه تيمي که بازيکنان 

آن از رئيس فدراسيون هم طلبکارند.«

واليبال ايران
 قاطعيت مربياني

 مانند والسکو را مي خواهد
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ورود سرخپوشان به سرزمين سامورايي ها 
کاروان پرس��پوليس روز گذشته به توکيو رس��يد. فيناليست ايراني ليگ 
قهرمانان آسيا پس از پشت سر گذاش��تن چالش هاي زياد به بازي نهايي 
ليگ قهرمانان صعود کرد و حاال زمان آن است که برانکو ايوانکوويچ ثمره 
تالش هاي سه سال گذشته اش را ببيند. سرخپوشان براي بازي رفت پس از 
اردوي دبي خود را به توکيو رسانده اند تا براي ديدار روز شنبه آماده شوند. 
اگرچه فينال ليگ قهرمانان به صورت رفت و برگشت برگزار مي شود، اما 
درخشش پرسپوليس در سرزمين سامورايي ها مي تواند تکليف قهرماني را 
در همان ژاپن مشخص کند. البته تيم حريف با تغيير ساعت بازي سعي دارد 
پرسپوليس را تحت فشار قرار دهد، غافل از اينکه قرمزها مشکالتي به مراتب 
سخت تر از اين را با موفقيت پشت سر گذاشته اند. حمايت هواداران ايراني در 
ژاپن روحيه شاگردان برانکو را افزايش داده و شکي نيست که تشويق هاي 

آنها در فينال، قوت قلبي براي پرسپوليس خواهد بود. 

محمدرضا طالقاني

رئيس اسبق فدراسيون کشتي

دختران بسکتبال يک گام تا نيمه نهايي آسيا
تيم ملي بسکتبال دختران زير 18 سال ايران امروز براي صعود 
به جمع چهار تي��م برتر قاره کهن به مصاف قزاقس��تان مي رود. 
در جريان رقابت هاي بسکتبال دختران زير 18 سال آس��يا که در هند برگزار مي شود، دختران 
ايراني با درخشش مقابل حريفان خود سنگاپور و گوام را شکست دادند و حاال يک گام تا صعود 
به نيمه نهايي آسيا فاصله دارند. افسانه حسن نايبي، سرمربي اين تيم 
در گفت وگو با فارس ابراز اميدواري کرد شاگردانش امروز با پشت 
سر گذاشتن قزاق ها شگفتي ديگري خلق کنند: »قزاقستان تيم 
باتجربه اي اس��ت و اميدوارم بازي خوبي داش��ته باشيم. بازي 
با اين تيم و س��وريه براي ما 
مهم است تا به اميد خدا 
ب��ه فينال برس��يم. من 
در تمرينات گفته بودم 
که ما به دنبال قهرماني 
هستيم و حاال انگيزه بازيکنان 
نيز زياد است. ما بازي تدارکاتي نداشتيم و فقط چند 
بازي با تيم هاي دسته يک و سوپرليگ برگزار کرديم 
که همين ها به ما کمک کرد ت��ا نقاط ضعف مان را 
بشناس��يم. اميدوارم فدراس��يون با توجهي که به 
بانوان دارد، اين فرصت را بدهد ک��ه آنها در فاصله 
کوتاه خودشان را پيدا و سکوهاي آسيا را فتح کنند.« 
اين نخستين حضور تيم ملي بسکتبال بانوان کشورمان 

با حجاب اسالمي در رقابت هاي آسيايي است. 

دربي بسکتبالي تهراني ها در آزادي
درب��ي ته��ران در         بسکتبال
دومين هفته از ليگ 
برتر بس��کتبال برگزار مي ش��ود. هفته دوم اين 
رقابت ه��ا در حالي ام��روز با انجام چه��ار ديدار 
پيگيري مي شود که دو تيم ش��هرداري تبريز و 
دانشگاه آزاد از حضور در اين فصل انصراف دادند. 
با کنار رفتن اين دو تيم مدعي جدول مسابقات 
دستخوش تغييراتي شد؛ امروز در تاالر بسکتبال 
آزادي، ش��يميدر و پگاه دو تيم تهراني ليگ به 
مصاف هم مي رون��د. نکته جال��ب اينکه هر دو 

نماينده پايتخت هفته نخست را با پيروزي پشت 
سر گذاشته اند. پس از اين ديدار نيروي زميني در 
آزادي پذيراي تيم قدرتمند پتروش��يمي است. 
ماهشهري ها امسال با هدايت مهران حاتمي و در 
اختيار داشتن بازيکنان ش��ناخته شده، اهداف 
بزرگي در س��ر دارند. تيم تازه وارد پدافند هم در 
دزفول به مصاف ذوب آهن مي رود. ذوبي ها دوباره 
به ليگ برتر بازگشته اند تا با فرزاد کوهيان باز هم 
يکي از مدعيان باشند. آويژه صنعت پارسا نيز در 
مشهد رودرروي شهرداري گرگان قرار مي گيرد. 

  چهره 

       بازتاب


