
در آغ�از هفت�ه 
سعيد احمديان

    گزارش
پانزده�م لي�گ 
برت�ر ف�ردا در 
مهم ترين بازي ها، اس�تقالل در رشت مهمان 
سپيدرود است و پديده شگفتي ساز ليگ در 
مش�هد از ماشين س�ازي پذيراي�ي مي كند. 
ليگ برتر فوتبال به هفته پاياني نيم فصل اول رسيد، 
رقابت هايي که در هفته هاي اخير تحت تأثير اعتراض 
برخي تيم ها به داوري ها بود. شديدترين اعتراض ها را 
قرمزها و برانکو داشتند که در صحبت هايي تند پس از 
بازي عقب افتاده پرسپوليس و ذوب، چنين اتفاقاتي 
را شرم آور دانس��تند. در چنين شرايطي بازي هاي 
هفته پانزدهم ليگ برتر از امروز آغاز مي شود تا ليگ 
با انجام بازي هاي اين هفته و مسابقات عقب افتاده 

برخي تيم ها به نيمه راه برسد. 
    سپيدرود رشت – استقالل، جمعه ساعت 15

ورزشگاه سردار جنگل رشت عصر جمعه ميزبان نبرد 
سپيدرود و استقالل است و علي کريمي و شاگردانش 
رخ به رخ با شاگردان ش��فر مي شوند. مصافي که با 
توجه به نشستن علي کريمي روي نيمکت رشتي ها 
براي آبي ها که ستاره تيم رقيب ش��ان را باالي سر 
حريف امروزشان مي بينند، حساسيت دوچنداني 
هم پيدا کرده تا اين ب��ازي به کري خواني قرمزها و 

آبي هاي پايتخت تبديل شود. 
 سپيدرود با علي کريمي در فصل جديد هم پرفراز 
و نش��يب نتيجه مي گيرد. آنها در حالي به نيمه راه 

ليگ هجدهم رسيده اند که مانند فصل پيش يکي 
از تيم هايي هستند که در صورت ادامه اين روند در 
نيم فصل دوم تنها بايد منتظر قضا و قدر باشند تا به 
ليگ دسته اول سقوط نکنند. سپيدرود تا پيش از 
بازي هاي هفت��ه پانزدهم با 10 امتي��از از 14 بازي 
در رده ماقبل جدول رده بندي قرار دارد. شاگردان 
کريمي که آمار نااميد کنن��ده اي در ليگ هجدهم 
از خود بجا گذاش��ته اند با 21 گل خورده و تفاضل 
گل منفي 14 ضعيف ترين خط دفاعي ليگ را دارند 
و مدافعان اين تيم نيز در ليگ امس��ال به کمترين 

تيمي نه گفته اند. 
س��پيدرود در حالي براي مصاف با استقالل آماده 
مي شود که هفته گذشته در دربي مازندران مقابل 
نساجي به تس��اوي 2-2 رس��يد و حاال شاگردان 
کريمي در ورزشگاه خانگي شان براي عبور از شرايط 
نااميدکننده اي که در ليگ هجدهم داش��ته اند، به 
دنبال يک پاي��ان خوب در نيم فصل هس��تند تا با 
ريکاوري که در تعطي��الت طوالني مدت نيم فصل 
انجام مي دهند، در نيم فصل دوم تيم شان را از منطقه 

سقوط دور کنند. 
البته سپيدرودي ها در حالي به آبي ها رسيده اند 
که اين تيم با شفر دوباره روي دور برد افتاده و اين 
بدترين خبر براي تيم علي کريمي است. استقالل 
اين هفته ها برخ��الف هفته هاي اول فصل خوب 
نتيجه مي گيرد و شاگردان شفر دو بازي اخيرشان 
را با پيروزي پشت سر گذاشته اند تا در بازي فردا 

به دنبال س��ومين برد باش��ند، به خصوص که با 
توجه به امتيازهايي که اس��تقالل در هفته هاي 
اول فصل از دست داد، از جمع مدعيان جدا شد، 
اما ش��اگردان ش��فر با نتايجي که در چند هفته 
اخير گرفته اند، در حال نزديک شدن به مدعيان 
هستند و براي اينکه اختالف هشت امتيازي شان 
را با صدر کمتر کنن��د، ديگر فرصتي براي امتياز 
از دست دادن ندارند و بايد با دست پر از رشت به 

تهران برگردند. 
نگاهي به روند رو به جلوي استقالل در بازي هاي اخير 
نشان مي دهد شفر که در ابتداي ليگ، استقالل را با 
ترکيب هاي مختلف به ميدان مي فرستاد، توانسته به 
ترکيب اصلي مدنظرش دست پيدا کند تا آبي ها با 
ثبات بيشتري در ادامه بازي هايشان در ليگ راهي 
ميدان ش��وند، به خصوص که برخالف بازي هاي 
گذشته، اس��تقاللي ها کمتر دغدغه گلزني دارند 
و مهاجمان اين تيم راه دروازه ه��اي حريف را پيدا 
کرده اند. در خط دفاعي نيز با وجود مشکالتي که تيم 
شفر در اول فصل داشت، در هفته هاي اخير مستحکم 
نشان داده و در سه بازي اخير در ليگ، استقالل گلي 
دريافت نکرده تا مهاجمان سپيدرود فردا کار سختي 

در شش قدم آبي ها پيش رو داشته باشند. 
   پديده – ماشين سازي، جمعه ساعت 14

تيم شگفتي س��از ليگ هجدهم در هفت��ه پاياني 
نيم فصل ميزبان ماشين سازي تبريز است. پديده 
هرچند هفته گذشته مقابل سپاهان پس از هفته ها 

باخت و ص��در جدول را تنها ب��ه خاطر تفاضل گل 
پايين تر به سپاهان واگذار کرد، اما شاگردان يحيي 
گل محمدي برخالف پيش بيني هايي که مي شد 
در ليگ هجدهم فوق الع��اده نتيجه گرفته اند. آنها 
در هفته پانزدهم در مصاف با ماشين سازي به دنبال 
جبران شکست هفته قبل هستند تا در صورت توقف 

سپاهان دوباره به صدر جدول برگردند. 
در طرف ديگر ماشين س��ازي ه��م چندان حريف 
دست و پا بس��ته اي نخواهد بود. اگرچه شاگردان 
مهاجري هفته گذشته مقابل پرسپوليس باختند، 
اما کارنامه شان نشان مي دهد که استاد و رکورددار 
تساوي گرفتن هس��تند و مي دانند چطور با امتياز 
زمين ب��ازي را ت��رک کنن��د و اين يعن��ي يحيي 
گل محمدي چندان هم نبايد به س��ه امتياز کامل 

بازي مقابل حريف تبريزي پديده مطمئن باشد. 
   پيکان – نساجي، امروز ساعت  15:15

در اولين مسابقه هفته پانزدهم پيکان و نساجي به 
مصاف هم مي روند. دو تيمي که براي فرار از شرايط 
بحراني شان احتياج مبرمي به سه امتياز اين مسابقه 
دارند. چهار باخت و يک مساوي نتيجه پيکان در پنج 
بازي اخير است که شاگردان مجيد جاللي را وارد 
بحران کرده است. در سوي ديگر نساجي هم که در 
رده دوازدهم جدول قرار دارد، روند پرافت و خيزي را 
در ليگ هجدهم تا امروز تجربه کرده است تا مسابقه 
دو تيم بحران زده ليگ هجدهم حساس��يت هاي 

زيادي داشته باشد. 

با حرمت شكني دنبال امكانات نباشيد
اصاًل حرکت خوبي نيس��ت که براي گرفتن امکانات و بودجه به تخريب 
يکديگر روي آوريم. رشته هاي مدال آور و المپيکي ايران سال هاست که با 
اين معضالت دست به گريبان هستند و سال هاست که  با  وجود تمامي اين 

مسائل در حد توانشان مدال آوري مي کنند.
ورزشکاران المپيکي ايران شرايط را خوب درک مي کنند و خوب مي دانند 
که در چم و خم اوضاع کنوني چگونه بايد آم��اده حضور در آوردگاه هاي 
جهاني شوند، تفاوتي هم نمي کند کشتي گير باشند يا تيرانداز، خودشان 
هم هيچ وقت يکديگر را مقايسه و قضاوت نمي کنند، اما آنچه که در مديريت 

ورزش ديده مي شود، باعث تأسف است.
اينکه يک مدير يا رئيس براي جلب نظر و حمايت موفقيت ها و تالش هاي 
ديگران را زير سؤال ببرد، مسئله ساده اي نيست. موضوع به حرمت شکني 

برمي گردد، به کوچک نمايي موفقيت هاي بقيه و بزرگ  جلوه دادن خود. 
تيراندازان، کشتي گيران يا ورزشکاران رشته هاي رزمي براي کسب موفقيت 
تالش مي کنند، سنگين ترين تمرينات را پشت سر مي گذارند و شرايط 
سخت اردوها را تحمل مي کنند، در نهايت هم با مدال آوري نتيجه زحمات 
خود را مي گيرند که البته فقط و فقط در حد همان مدال و همان روزهاي 
پرسروصداي کسب مدال باقي مي ماند. حاال رؤساي فدراسيون ها به جاي 
اينکه به دنبال گرفتن حق قهرمانان و پاداش  هاي معوقه و سروسامان دادن 
به اوضاع نابه سامان اردوها و مراحل آماده سازي و تمرينات باشند، دنبال 
مقايسه کردن هستند که بله فالن رشته فقط اين را و آن را مي خواهد، اما ما 

فالن را مي خواهيم و فالن را!
نکته اينجاست که رؤس��ا به جاي تدبير و مديريت درست براي گرفتن 
امکانات و بودجه س��راغ تخريب يکديگر و ناچيز خواندن موفقيت هاي 

رشته هاي ديگر مي روند.
حتي آنهايي که ورزش و اخبار آن را هم دنبال نمي کنند، خوب مي دانند 
که کش��تي به عنوان ورزش اول اين آب و خاک بيشترين موفقيت ها و 
بيشترين مدال آوري ها را در تاريخ ورزش کشور داشته است. همه هم 
خوب مي دانيم که تمرين خشک تيراندازي چه مضراتي دارد. مي دانيم 
که اسلحه بدون فش��نگ و س��اچمه چيزي در حد چوب دستي است 
و نمي توان با چوب دس��تي در تيراندازي المپيک يا مس��ابقات جهاني 

مدال گرفت.
مسئله اينجاست که رفع اين معضالت و مشکالت که مربوط به يک رشته 
هم نمي شود بايد از طريق مراجع ذي صالح دنبال شود. رئيس فدراسيون 
هر کدام از اين رشته ها بايد از راهش براي حل  معضالت و مشکالت وارد 
شود، نه اينکه با تمسخر از شرايط رشته اي ديگر صحبت کند و بخواهد 

موفقيت هاي آن را زير سؤال ببرد.
ايراد کار اينجاس��ت که وزارت ورزش و کميته ملي المپيک اينقدر در 
رسيدگي به وضعيت رش��ته هاي مدال آور کوتاهي کرده اند که کار به 
اينجا کشيده شده است. اينقدر به تيراندازي رسيدگي نکرده اند و اينقدر 
فريادهاي قهرمانان اين رشته شنيده نشده که حاال کار به مقايسه رسيده، 
آن هم چه مقايسه اشتباهي، مقايسه بين کشتي و تيراندازي که ناگفته 

پيداست کدام يک برنده اين مسابقه اشتباه است.
تيراندازي ايران و تيراندازان زن و مرد کشورمان به رغم تمامي معضالت 
پا به پاي رقبا پيش رفته اند و با وجود شرايط نابرابر با آنها، نتايجي کسب 
کرده اند که باعث حيرت شده است. مقايسه آنها اما با رشته اي چون کشتي 
و قهرماناني چون کش��تي گيران که به نوبه خود اگر نسبت به تيراندازان 
شرايط بدتري نداشته باشند،  بهتر هم ندارند، يک اشتباه وحشتناک است 

که فقط مي تواند از يک مدير احساسي يا نابلد سر بزند.
حفظ حرمت ه��ا در ورزش از همه چيز واجب تر اس��ت. حرف هايي که 
ديروز رسانه  اي شد، نه به کار تيراندازي مي آيد و نه به سود کشتي است. 
هر دو  اين رشته ها براي موفقيت ايران و افتخارآفريني کشورمان تالش 
مي کنند. وظيفه وزارت ورزش و کميته ملي المپيک است که به وضعيت 
آنها رسيدگي کنند و اجازه ندهند اين مقايس��ه هاي بي جا و نادرست 

ورزش کشور را به حاشيه ببرد.

فريدون حسن

آبي ها در رشت به دنبال صيد سومين برد متوالي 
تالش پديده براي بازگشت به صدر در هفته پانزدهم ليگ برتر

محمد جمشيدي،   ملي پوش   بسکتبال
  در گفت وگو با »جوان«:

همه تيم  در صعود به جام جهانی  ستاره بودند
پيروزي حياتي مقاب�ل فيليپين ج�ان تازه اي به بس�کتبال ملي 
ايران داده است. با اينکه پيش از اعزام تيم ملي به استراليا و آغاز 
پنجره پنجم رقابت هاي انتخابي جام جهاني 2019 برخي حواشي 
ايجاد ش�ده مش�کالتي را به وج�ود آورده بود، اما خوش�بختانه 
آسمانخراش ها با پشت س�ر گذاش�تن چالش هاي به وجود آمده 
در مانيل خوش درخش�يدند و با غلبه بر فيليپين صعود تيم ملي 
به جام جهاني چين را قطعي كردند. محمد جمشيدي با كسب 26 
امتياز نقش پررنگي در اين پيروزي داشت، اما ملي پوش بسکتبال 
غلبه بر فيليپين در دقاي�ق پاياني را حاصل كار جمعي دانس�ت. 

   استفاده از تجربه
جمش��يدي تالش تمام اعضاي تيم ملي را عامل برت��ري ايران مقابل 
فيليپين خواند. ملي پوش بسکتبال کشورمان در گفت وگو با »جوان« 
به اين مسئله اشاره کرد و گفت: »تک تک اعضاي کادر فني و تيم ملي 
به يک اندازه در اين موفقيت نقش داش��تند. کار ما تيمي است و همه 
س��تاره بودند. هم تيمي هايم و مربيان تيم ملي به من اعتماد کردند و 
توپ بيش��تري در اختيارم قرار دادند، اينکه توانستم امتياز بيشتري 
کسب کنم، به اين معني نيست که من سهم بيشتري در پيروزي مقابل 
فيليپين داشتم. در واقع برتري برابر فيليپين نتيجه کار و تالش گروهي 
بود. همه دست به دست هم داديم و در نهايت هم به هدفمان رسيديم. 
با عملکردم در اين بازي جواب اعتماد کادر فني و بچه هاي تيم را دادم. 
در بين بازيکناني که در اردو حضور داش��تند، تجربه من بيشتر بود و 

خوشحالم که توانستم از تجربه ام براي تيم ملي استفاده کنم.«
      جا پاي بزرگان

ملي پوش بسکتبال در خصوص غيبت بازيکنان قديمي نيز اظهار داشت: 
»نفرات باتجربه تيم ملي که در اين اردو حضور نداشتند، همگي بازيکنان 
بزرگي هستند که هميشه الگوي ما بوده اند و به خاطر مشکالتي که داشتند 

به اين اردو نيامدند. خوشبختانه نفراتي که سال ها پشت سر آنها بودند 
و از بازي در کنار نفراتي چون صمد نيکخواه و حامد حدادي چيزهاي 
زيادي ياد گرفتند، توانس��تند جاي خالي شان را پر کنند. آنها نشان 
دادند که مي توانند جايگزين خوبي براي نفرات باتجربه باشند و باز هم 

مي توان به آنها اعتماد کرد.«
    فاصله با استراليا

بازيکن پست سه تيم ملي ايران ابراز اميدواري کرد با حمايت هواداران 
دو بازي آخر را با پيروزي پشت سر بگذارند: »استراليا واقعاً تيم خوبي 

است و حقيقت را بايد بپذيريم که بسکتبال اين کشور با تمام کشورهاي 
آسيايي فاصله زيادي دارد. با اين حال غلبه بر استراليا غيرممکن نيست. 
بدون شک بازي در تهران به نفع ماست. در مصاف با استراليا بسياري از 
شوت هايمان گل نشد و با اينکه موقعيت هاي خوبي داشتيم، نتوانستيم 
نتيجه الزم را بگيريم و بدشانس بوديم. اميدوارم در بازي برگشت در تهران 
اين مشکل را نداشته باشيم. قطعاً در هر دو بازي همه اعضاي تيم ملي براي 

کسب پيروزي به ميدان مي روند.«
   رفقاي واقعي

محمد جمشيدي همدلي در تيم ملي را فوق العاده عنوان کرد و از تالشش 
براي رسيدن به پيروزي سخن گفت: »من از ديد خودم حرف مي زنم. اين 
را مي دانم که تمام بازيکنان با هم رفيق هستند. به شخصه هيچ مشکلي در 
تيم نديدم و بقيه مي توانند در مورد مسائل ديگر صحبت کنند. هر دفعه که 
به زمين مي روم با تمام توان بازي مي کنم. هميشه تالش مي کنم تا بهترين 
بازي ام را ارائه دهم. بازي با فيليپين اولين بازي ملي من نبود و مطمئن 
باشيد آخرين بازي ملي ام هم نيست. هر بار در هر بازي وظيفه اي به من 

محول شده که سعي کرده ام به بهترين شکل آن را انجام دهم.«
    به دنبال سهميه المپيک

بازيکن تيم ملي بس��کتبال در پايان صحبت هايش به سختي هاي جام 
جهاني 2019 اشاره کرد و گفت: »اگر بخواهيم صادقانه در مورد اين موضوع 
حرف بزنيم بايد بگويم که رفتن به جمع هشت تيم برتر جهان نيازمند 
برنامه اي 20 ساله است که البته پياده کردن اين برنامه هم سخت خواهد 
بود. در جام جهاني 2019 يک سهميه المپيک توزيع مي شود و مي توانيم 
با گرفتن سهميه به المپيک صعود کنيم. با برنامه ريزي خوب مي توانيم به 
اين هدف برسيم. همانطور که گفتم همه ما تالش مي کنيم بهترين نتيجه 

را بگيريم، اما بايد ببينيم با چه تيم هايي همگروه مي شويم.«

شيوا نوروزي

 جريمه داوران ايراني در حد اشتباهاتشان نيست
کميته داوران در همه جاي دنيا با داوراني 
که اشتباه مي کنند، برخورد مي کند، اين 
برخورد حذف��ي اس��ت و داوران حتي به 
دس��ته پايين تر نيز تبعيد مي شوند. البته 
عموم مردم و جامعه ورزش اين برخورد را 
نمي بينند و اخبار آن رس��انه اي نمي شود. 
مقامات رسمي مثل رئيس کميته داوران 
يا رئيس دپارتمان داوري نسبت به واکنش 
مربيان موضع گيري مي کنند و اين طبيعي 
اس��ت که از داوران حمايت ش��ود، چراکه 
در غير اين صورت جايگاه داوري متزلزل مي شود. در کشورهاي اروپايي 
و  ژاپن عالوه بر محروميت، جريمه نقدي نيز براي داوران در نظر گرفته 
مي شود. داوران آنها حرفه اي هستند و حرفه اي هم پول مي گيرند. بنابراين 
اشتباهات تأثيرگذارشان با جريمه هاي سنگين مواجه مي شود. در ايران، اما 
قضاوت شغل دوم داوران است و آنها خيلي زود فراموش مي کنند که چگونه 
قضاوت کرده اند و در آينده چگونه قضاوت خواهند کرد! در واقع جريمه اي 
براي داوران وجود ندارد و فقط از دو يا سه هفته قضاوت محروم مي شوند. 
داوران مي دانند که بعد از دو، سه هفته  دوباره به آنها قضاوت داده مي شود. به 
عالوه اينکه اعتراضات مربيان به داوري در ليگ برتر فوتبال ايران و همچنين 
ساير ليگ هاي حرفه اي دنيا وجود دارد. با اين حال در ليگ هاي اروپايي و 
حرفه اي اين فرهنگ جا افتاده و اعتراضات به داوران تند و خشن نيست. 
آنها به طور رسمي نامه مي زنند و اعتراض شان را اعالم مي کنند، نه اينکه 
در جو استاديوم داور را خفه کنند. در فوتبال ما اين مسئله برعکس است، 
داوران و کمک داوران اشتباهاتي مرتکب مي شوند که اين مسئله انکارناپذير 
است، ولي در کنار اين موضوع هجمه هاي زيادي عليه داوران ايجاد شده 
است. در صورتي که راه حلش اين است که تيم ها اعتراض شان را به گوش 
فدراسيون برسانند تا داوران درجه يک را براي بازي هايشان در نظر بگيرند. 
اين اعتراض ها نتايج بازي ها را تغيير نمي دهد، اما موجب مي شود در آينده 

با حساسيت بيشتري داوران اين تيم ها انتخاب شوند. 

 مسئوالن قول دادند 
بي توجهي  به کاراته تكرار نشود 

مسائل مالي، بزرگ ترين دغدغه اين روزهاي کاراته است. تيم ملي براي 
رسيدن به المپيک 2020 توکيو بايد مسيري را که تعريف شده، طي 
کند و يکي از اين مسيرها حضور در مسابقات کاراته  وان سري  آست. 
کمبود بودجه اما مانع از حضور در اين رقابت ها ش��ده است. مسئله اي 
که هروي، س��رمربي تيم ملي نيز آن را تأييد مي کند: »متأس��فانه به 
دليل مس��ائل مالي، امتيازهاي کاراته  وان س��ري  آ چين را از دس��ت 
داديم، اما مس��ئوالن قول داده اند در ادامه راه شاهد چنين مشکالتي 
نباشيم.« کاراته وان سري آ شانگهاي چين، همان رقابت هايي است که 
ملي پوشاني چون ذبيح اهلل پورشيب، امير مهديزاده و هامون درفشي پور 
به دليل کمبود بودجه با هزينه ش��خصي راهي آن شده اند. اتفاقي که 
سرمربي تيم ملي مي گويد مس��ئوالن قول داده اند ديگر تکرار نشود: 
»مسابقات تکرار نمي شوند و اميدوارم مسئوالن توجه بيشتري به رشته 
تازه المپيکي شده کاراته داشته باشند تا کار به روزهاي پاياني کشيده 
نشود. س��ال آينده هفت مرحله ليگ  جهاني کاراته  وان و چهار مرحله 
کاراته وان سري  آست که مس��ئوالن براي حضور در اين رقابت ها قول 
داده اند تمام قد از کاراته حمايت کنند. امي��دوارم به قولي که داده اند، 

پايبند باشند.«

بانوي تيرانداز ايران 
خوش��رنگ ترين 
م��دال خ��ود را 
تقدي��م امام رضا )ع( و برادرش��ان کرد. س��ميرا 
ارم، دختر نقره اي تيم ملي تيراندازي جانبازان و 
معلوالن رقابت هاي پاراآسيايي جاکارتا که طالي 
انفرادي و تيمي مسابقات جهاني کرواسي را هم در 
کارنامه افتخارات دارد، هر دو طالي خود را تقديم 
امام هشتم و برادر ايشان ش��اهچراغ کرد. ارم در 
خصوص تقديم ک��ردن مدال هايش به آس��تان 
قدس رضوي و موزه شاهچراغ به »جوان« گفت: 
»مس��ابقات جهاني 2015 کرواس��ي، نخستين 

رقابت هاي بين المللي بود که در آن شرکت کردم 
و مدال ه��اي آن برايم ارزش زيادي داش��ت. در 
نخس��تين حضورم در رقابت هاي بين المللي به 
لطف خدا توانس��تم به دو طال در بخش انفرادي 
و تپانچه بادي 10 متر دست يابم و از آنجايي که 

امام رضا)ع( و ش��اهچراغ برادر هستند، تصميم 
گرفتم خوش��رنگ ترين مدال هايي را که تاکنون 
گرفته ام به اين دو بزرگوار تقديم کنم.« البته ارم 
دليل اصلي اين کار خود را ج��دا از ارادتي که به 
ائمه دارد، نذري مي خواند که مادرش سال ها قبل 

کرده بود: »از بچگي به ائمه ارادت داشتم و همواره 
در کارهايم از آنها ياري طلبيده ام. خدمت کردن 
به ائمه، افتخار بزرگي است، اما جرقه اين تصميم 
را نذري که مادرم برايم کرده بود، زد. مادرم وقتي 
کودک بودم نذر کرده بود ک��ه من براي يک روز 
هم که شده خادمي امام رضا)ع( را بکنم. افتخار 
بزرگي که تا امروز نصيبم نشده است. اين نذر براي 
سال ها قبل است، اما يک روز مادر با يادآوري آن 
گفت که سال ها قبل چنين نذري کرده و همين 
مسئله مرا به فکر انداخت تا مدال هايم را به امام 
هشتم و برادر ايش��ان تقديم کنم. شايد اين تنها 
کاري بود که مي توانستم براي ابراز ارادت و عالقه 
خود به امام هشتم و برادر بزرگوارشان انجام دهم. 
اميدوارم اين اتفاق بار ديگر تکرار ش��ود و اين بار 
بتوانم طالي رقابت هاي پارالمپيک را به محضر 

امام رضا)ع( تقديم کنم.«

خوشرنگ ترين مدالم را
 به امام رضا  )ع( تقديم کردم 

بيرانوند سفير نماز شد
عليرضا بيرانون��د، گل��ر ملي پوش پرس��پوليس بدون ش��ک يکي از 
فوتباليست هايي است که نامش را مدام مي توان به بهانه هاي مختلف 
شنيد. دروازه بان بي ادعايي که يک بار با شاهکار در جام جهاني روسيه 
چشم ها را به خود خيره کرد و بار ديگر هم با حضور در بين برترين هاي 
قاره آسيا که البته اين مسئله به ش��کلي عجيب ملغی شد. حاال اما نام 
دروازه بان پرس��پوليس در اجالس سراس��ري نماز در استان سمنان 
است که مطرح شده، آن هم با تقدير رئيس جمهور و انتخاب او از سوي 
روحاني به عنوان سفير نماز. انتخابي که حاال مسئوليت بيرانوند را به 
خصوص در قبال جواناني که چشم به او دوخته اند چند برابر مي کند، 
چراکه زيباترين عبادت حق نماز است. نمازي که ستون دين و معراج 
مؤمن اس��ت و همه آنهايي که در اقامه باشکوه تر نماز تالش مي کنند، 
بي ترديد در اس��تحکام دين خداوند و عروج انس��ان ها به سوي خالق 
مهربان کوشيده اند و حاال بيرانوند با مسئوليتي به مراتب سنگين تر از 

قبل در اين مسير گام برمي دارد.

حيدر سليماني

  کارشناس داوري

برتر شدن من  نتيجه  قهرمانی در آسيا بود 
درخشش فرزانه توس��لي در جام ملت هاي فوتس��ال بانوان آسيا که 
قهرماني ايران را به دنبال داشت، سايت فوتسال پلنت را بر آن داشت تا 
نام گلر ايران را در ليست 10 نفره برترين دروازه بانان جهان در سال 2018 قرار دهد. 
کانديداي کسب عنوان بهترين گلر جهان، افتخار قابل توجهي براي دروازه بان تيم 
ملي فوتسال بانوان ايران است. البته توسلي معتقد است که براي کسب اين عنوان 
بايد بيشتر ديده شد: »تيم ملي در تورنمنت و بازي هاي جهاني حضور نداشت و 
قطعاً اين انتخاب به خاطر قهرماني آسيا بود. از اينکه نه تنها من، بلکه فوتسال 
بانوان ايران ديده مي شود، واقعاً خوشحال هس��تم و فکر مي کنم قهرماني در 
جام ملت ها کاري کرد که تک تک بازيکن تيم ملي 
در جهان ديده ش��وند. برخالف تمام بي ميلي ها 
و بي رغبتي هايي که به فوتس��ال بانوان مي شود، 
بازيکنان هميشه تالش شان را کر ده اند و بهترين 
عملکرد را داشته اند. شايد اين عنوان فردي 
باشد، ولي اگر مجموعه يک تيم عملکرد خوبي 
نداشته باش��د، اين عناوين فردي هم کسب 
نمي شود. شايد اگر در آسيا قهرمان نمي شديم، 
من هم جزو 10 بازيکن برتر نبودم، اما براي اينکه 
بتوان عنوان بهترين گلر فوتسال بانوان جهان را 
به دست آورد بايد بيشتر ديده شد که الزمه آن حضور 
در مسابقات مختلف اس��ت.«در ادامه تکميل فهرست 
بهترين ها در ساير پست ها در سايت فوتسال پلنت، نام 
اعتدادي ديگر ملي پوش فوتسال زنان ايران هم در 
بين بهترين بازيکنان قرار گرفت تا روند درخشش 

بانوان فوتسال کشورمان ادامه داشته باشد. 

دعوای تيراندازها و کشتی گيرها!
اظهارنظر عجيب رئيس          خبر
فدراسيون تيراندازي 
واکنش جامعه کشتي را به دنبال داشت. دادگر در 
صحبت  هايي دور از انتظار گفته است: »تيراندازي 
مثل کشتي نيست که فقط يک دوبنده بخواهد، بلکه 
هر تيرانداز روزانه 500 هزار توم��ان هزينه دارد.« 
ابراهيم جوادي، پيشکسوت کشتي و دارنده چهار 
مدال طالي جهان ، ام��ا با انتقاد ش��ديد از رئيس 
فدراسيون تيراندازي گفت که افتخارات کشتي کجا 
و افتخارات تيراندازي کجا؟!  او عنوان کرد: »حرمت ها 
را بايد حفظ کرد. ما هيچ وقت قصد حرمت شکني 
نداريم، اما اين حرف ها باعث ايجاد اختالف و حاشيه 
مي ش��ود. ما هم مي توانيم بگوييم تيراندازان يک 

تفنگ دست مي گيرند و تير در مي کنند. مگر چه 
مي کنند که اين همه هزينه مي خواهند، با اين همه 
هزينه در المپيک چه کرد ه اند؟ با روزي 500 هزار 
تومان مي توانند يکي از افتخارات کشتي را به دست 
آورند؟ مگر هر کس دوبنده پوش��يد، کش��تي گير 
مي شود؟ کشتي گير سال ها زحمت مي کشد، عرق 
مي ريزد و زجر مي کشد تا براي کشور افتخارآفريني 
کند، حتي جانش را هم فدا مي کند. برادر 18 ساله 
من روي تشک کشتي قطع نخاع شد و جانش را از 
دست داد. نمي دانم دادگر چطور چنين حرف هايي را 
زده است. آنها طاقت تماشاي تمرينات کشتي را هم 
ندارند، چه برسد به انجام دادن آن. بيان کردن اين 

حرف ها حرمت شکني است!«

       چهره
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 دنيا حيدری
   بازتاب 


