
 با به جري�ان افتادن 
شيوا نوروزي
    گزارش

دوب�اره پ�رون�ده 
واگذاري پرسپوليس 
و استقالل به بخش خصوصي مسئوالن از مصمم 
بودن خود در به سرانجام رس�يدن اين پرونده 
سخن مي گويند. با اين حال اين بار نيز چالش هاي 
زيادي پيش روي اين دو باشگاه پرطرفدار است. 
واگذاري سرخابي ها در ش��رايطي از سوي هيئت 
دولت به تصويب رسيد که پيش از اين پروسه مزايده 
دو باشگاه نتيجه اي نداشته و مسئوليت پرسپوليس 
و اس��تقالل کماکان برعهده وزارت ورزش است. 
با اين حال طبق مصوبه هيئت وزيران، س��ازمان 
خصوصي س��ازي موظف به انجام مراحل ارزيابي، 
قيمت گذاري، تعيين ش��رايط و نحوه واگذاري به 

متقاضيان   است. 
    مزايده کشک است!

اهليت خريداران همان موضوعي اس��ت که مانع 
بزرگي بر سر راه خصوصي س��ازي دو قطب اصلي 
فوتبال ايران اس��ت. در سال هاي گذشته که بحث 
واگذاري اين دو تيم داغ ش��د، تأييد نشدن اهليت 
برخي افراد و شرکت ها تعداد خريداران سرخابي ها 
را به حداقل رساند. علي اشرف عبداهلل  پوري حسيني، 
رئيس سازمان خصوصي سازي ابراز اميدواري کرد 
که با حضور در گفت وگوي خبري شبکه2 اين مسئله 
دوباره حاشيه ساز نشود: »بحث اهليت موضوع بسيار 
پيچيده اي است. اکثر فسادهايي که در مزايده ها 
به وجود مي آيد و تيش��ه به ريشه خصوصي سازي 

مي زند، همين اهليت است. اهليت يعني اينکه يک 
چاقوي تيز را دست هر کس بدهي که هر جايي را که 

دلش خواست قطع کند.«
وي ادامه داد: »البته ما در سازمان خصوصي سازي 
يک اهليت عمومي براي تمام مزايده ها داريم، ولي 
در مزايده هاي سوم و چهارم، سه اهليت جديد براي 
استقالل و پرسپوليس گذاشتيم که يکي از مواردش 
اين بود که از نظر امنيتي تأييد شود. تشخيص اين 
سه مورد را به سه بزرگوار داديم که افراد فرهيخته اي 
هم بودند. وزي��ر ورزش، وزير دادگس��تري و وزير 
اقتصاد، آن سه شخص بودند اما آنها معيار مشخص 
و تعريف  شده اي براي تش��خيص موارد ذکر شده، 
نداش��تند. وقتي ما يک تعريف جامع و مانع براي 
اهليت نداريم، آخرش اين مي ش��ود که از هر کس 
خوش��مان بيايد، برنده اش مي کنيم و از هر کس 
خوش��مان نيايد، کنارش مي گذاريم و اين يعني 

مزايده کشک است!« 
    خريداران واقعي

رئيس سازمان خصوصي سازي به خريداران واقعي 
سرخابي ها نيز اشاره کرد و گفت: »عده اي معتقدند 
اگر اين دو باشگاه را به دست بخش خصوصي بدهيم، 
مشکل امنيتي براي کشور به وجود مي آورند و در 
انتخابات  دخالت مي کنند. به اينکه آيا اين اعتقاد 
درس��ت اس��ت يا نه کاري ندارم، ولي اين موضوع 
تصميم هيئت وزيران را تحت الشعاع قرار مي دهد. 
در چه��ار مزايده اي که برگزار کردي��م، آنهايي که 
دوست داش��تيم جلو بيايند، نيامدند که باشگاه را 

خريداري کنند. بعضي از آنهايي که در مزايده آخر 
حضور داشتند، تحميلي، توصيه اي و سفارشي جلو 
آمدند.« پوري حسيني ادامه داد: »در حقيقت آنهايي 
که با ورزش بزرگ شده اند، ورزش را درک مي کنند. 
خودروس��از چه نس��بتي با ورزش دارد؟! بعضي از 
ستارگان تيم ملي در آن زمان با من تماس گرفتند 
و گفتند خيالتان راحت، ولي نيامدند، پس آنها هم 
مقصر هستند. اگر کار ما عيب داشت به ما مي گفتند. 

اگر شرايط بد بود، آن را هم بايد بيان مي کردند.«
    قيمت گذاري 

پوري حس��يني در صحبت هايش از اعالم قيمت 
سرخابي ها خودداري کرد: »۹۰ درصد بدهي هاي 
اين دو باشگاه پرداخت شده است. با اينکه دولتي ها 
توانس��ته بودند با اجبار دولتي بودن اسپانسرها را 
مجبور به اسپانس��ري کنند، اين دو باشگاه در اين 
۴۰ سال به کجا رسيده اند؟ آيا ريالي سود داشته اند؟ 
وقتي ريالي سود نداشته اند، بخش خصوصي به چه 
اميدي پول بدهد؟ من براي قيمت نمي توانم عددي 
را بگويم. هيئت کارشناسي قيمت گذاري مي کند و 
به هيئت واگذاري مي دهد. هر کس اين دو باشگاه 
را بخرد، مسئول بدهي هاي احتمالي هم خواهد بود. 
اگر صورت هاي مالي آماده باش��د، اوايل اسفندماه 

مزايده را اعالم مي کنيم.«
    تالش هاي وزارت 

با اين حال مسعود سلطاني فر نيز بر واگذاري هرچه 
سريع تر سرخابي ها به بخش خصوصي تأکيد دارد: 
»در دو سال گذشته براي ساماندهي اين دو باشگاه 

تالش هاي ويژه اي انجام داديم. در اين راستا براي 
اصالح ساختار اين دو باش��گاه به برگزاري منظم 
مجامع آنها نظارت داشتيم و مسائل مالي هر دو را 
شفاف سازي کرديم. حسابرسي ها به صورت منظم 
و منسجم انجام شده است. در آينده بسيار نزديک 
ش��اهد آن خواهيم بود که موفقيت هاي فعلي اين 
دو باش��گاه تحت نظارت بخش خصوصي توسعه 
خواهد يافت و هر دو باشگاه روند رشد و دستيابي 
به موفقيت را با جديت و سرعت هرچه بيشتر دنبال 

خواهند کرد.«
    ريالي خرج نکرديم

محمدرض��ا داورزني نيز همس��و ب��ا وزير ورزش 
حمايت خود از واگذاري پرسپوليس و استقالل را 
اعالم کرد. معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي 
وزارت ورزش با تکذيب ش��ايعات مطرح ش��ده، 
باشگاهداري دولت را خالف قانون خواند: »دولت 
و وزارت ورزش به رغ��م صحبت هاي��ي که انجام 
مي شود، مصمم هس��تند استقالل و پرسپوليس 
واگذار شوند، چون معتقديم که ما متولي ورزش 
هستيم و نبايد باش��گاهداري کنيم. در دو سال 
گذش��ته وزارت ورزش و جوانان از دولت ريالي را 
خرج اين دو باشگاه نکرده است. اين دو باشگاه تا 
پايان ۹۹ مشکل تأمين مالي ندارند. ظرفيت اين 
دو باشگاه به گونه اي است که از اسپانسر و منابع 
خودش پول درمي آورند. اين دو باشگاه دو سرمايه 
بسيار قدرتمند هستند و نبايد يک ابزار در دست 

يک جريان خاص باشند.«

گشادهدستيوزارتورزشازبيتالمال
ياادعاييرويهوا!

ادعاهايشان با واقعيت نمي خواند، در حرف هايشان يک چيز مي گويند، 
اما در عمل اتفاقي که مي افتد عکس حرف هايشان را روي دايره مي ريزد، 
مانند صحبت هاي ديروز وزير ورزش که براي چندمين بار در يک سال 
اخير بار ديگر تکرار کرد ک��ه وزارتخانه متبوع��ش در بحث پرداخت 
بدهي هاي انباشته باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس کار بزرگي انجام 
داده است، طوري که ديروز مدعي شد در روزهاي حضورش در وزارت 
ورزش ۹۰ درصد بدهي هاي سرخابي ها پرداخت شده و تنها 1۰ درصد 

از آن باقي مانده است. 
ادعاي مسعود سلطاني فر با واقعيت جور در نمي آيد. وزير ورزش در حالي 
يکي از افتخارات دوران حضورش در ورزش را حل و فصل مطالبات دو 
باش��گاه بزرگ پايتخت عنوان مي کند و در مقايسه اي اغراق آميز چند 
وقت پيش اين کار را »تالش مقدس« ناميده بود که برخالف ادعاهاي 
او همچنان يکي از مشکالت اصلي دو باش��گاه قرمز و آبي تهران بحث 
بودجه و بدهي هايي است که هرچند وقت يک بار گريبان اين تيم ها را 
مي گيرد و با شکايت بدهکاران به فيفا، جرايم سنگيني براي سرخابي ها 
مانند محروميت از نقل و انتقاالت يا جريمه هاي چند صد هزار دالري از 

لوزان سوئيس به تهران فرستاده مي شود. 
در آخرين بررسي ها که مرداد امسال يکي از رسانه ها اعالم کرد، باشگاه 
استقالل 17۰ ميليارد و باشگاه پرسپوليس 1۴5 ميليارد بدهي انباشته 
دارند. بدهي هايي که با توجه به ترازنامه هاي مالي اين باشگاه ها هر سال 
بيشتر ش��ده و بدهي روي بدهي آمده تا دو باشگاه پرطرفدار پايتخت 
در رديف زيانده ترين و بدهکارترين باش��گاه هاي ايران��ي قرار گيرند. 
بدهي اين دو باشگاه در مجموع بالغ بر 3۰۰ ميليارد عنوان مي شود. در 
چنين شرايطي در صورت صحت داشتن ادعاي سلطاني فر بايد در دو 
سال اخير نزديک به 3۰۰ ميليارد از بدهي هاي استقالل و پرسپوليس 
پرداخت شده باشد و تنها مبلغ ناچيزي باقي مانده باشد که آن هم شايد 

به خاطر عدم پيگيري طلبکاران بوده است! 
اولين سؤالي که پس از ادعاي وزير درباره پرداخت ۹۰ درصد بدهي هاي 
استقالل و پرس��پوليس بايد پرسيده ش��ود، اين است که منبع تأمين 

پرداخت بدهي 3۰۰ ميلياردي سرخابي ها از کجا بوده است؟ 
شايد وزارتي ها مدعي شوند که اين مبلغ از سوي اسپانسرها تأمين مالي 
شده است، ادعايي که با توجه به زيانده بودن اين دو باشگاه، هيچ بنگاه 
اقتصادي حاضر نمی شود چنين مبلغ کالني را تنها براي بدهي ها هزينه 
کند. که اين عالوه بر بودجه 5۰ ميلياردي س��االنه براي هر کدام از دو 
تيم است  و اگر اسپانسرهاي دو تيم خيلي بخواهند براي اين دو باشگاه 
خرج کنند، تنها قادر به پرداخت بخشي از بودجه 1۰۰ميلياردي ساالنه 

استقالل و پرسپوليس هستند، نه بيشتر!
در اين حالت به نظر مي رس��د در صورت صحت ادع��اي وزير ورزش، 
بدهي هاي چندصد ميلياردي استقالل و پرسپوليس با بودجه دولتي 
و از بيت المال پرداخت شده و افشاگري يکي از گزارشگران تلويزيوني 
در پاييز گذش��ته در زمان زلزله کرمانشاه که از پرداخت 1۰۰ ميليارد 
توسط دولت به دو باشگاه اس��تقالل و پرسپوليس پرده برداشته بود را 
نيز مي توان در اين راستا مدنظر قرار داد. البته مسئوالن وزارت ورزش 
همواره چني��ن گشاده دس��تي هايي از بيت المال را براي اس��تقالل و 
پرسپوليس تکذيب کرده اند، هرچند گاف هاي مديران اين دو باشگاه در 
چند وقت اخير براي تشکر از کمک هاي وزارت سبب شده تا دم خروس 
از صحبت هاي مسئوالن وزارت ورزش که مدعي اند حتي يک ريال هم 

براي دو تيم بزرگ پايتخت هزينه نکرده اند، بيرون بزند. 
با اين ح��ال اگر ف��رض را بر اي��ن بگذاريم که بدهي هاي اس��تقالل و 
پرسپوليس از بيت المال پرداخت نشده و اسپانسر هم خيلي بخواهد به 
تعهداتش عمل کند، تنها مي تواند درصدي از بودجه ساالنه دو باشگاه را 
تأمين مي کند، تنها يک گزاره پيش رويمان مي ماند که ادعاي پرداخت 
۹۰ درصد بدهي بيش از 3۰۰ ميلياردي س��رخابي ها واقعيت ندارد و 
يک ادعا و در باغ سبز نشان دادن به خريداراني است که پس از رسمي 
شدن واگذاري استقالل و پرس��پوليس براي اين تصاحب اين دو تيم  
کيسه دوخته اند. اعتراض و اعتصاب بازيکنان استقالل و پرسپوليس به 
مشکالت مالي در فصل جاري هم به خوبي بيانگر اين است که وزارت و 
اسپانسر در تأمين بودجه ساالنه هم به مشکل خورده اند، چه برسد به 
اينکه بخواهند 3۰۰ ميليارد بدهي دو تيم را صاف کنند. از همين حاال 
مي توان براي فصل بعد بدهي هاي اين فصل بازيکنان را به آن چندصد 
ميليارد اضافه کرد تا به رغم ادعاي وزير ورزش مبني بر اينکه ۹۰ درصد 
بدهي سرخابي ها پرداخت شده، سال به سال بر صفرهاي بدهي هاي 
قرمزها و آبي ها اضافه شود، مگر اينکه وزارت ورزش باز هم بخواهد از 
بيت المال و جيب هواداران هزينه قرارداده��اي بي ضابطه بازيکنان و 

مربيان را پرداخت کند که آن وقت حکايت فرق مي کند!

سعيد احمديان

راهپرپيچوخمسرخابيهابرايخصوصيشدن
اهليت خريداران و بدهي هاي ميلياردي موانع پروژه واگذاري استقالل و پرسپوليس 

پايان تکراري مورينيو در فصل سوم
اخراجازاولدترافورد

طلسم شکسته نشد و باز هم نحسي فصل سوم او را گرفت، اين داستان 
هميشگي مورينيو اس��ت. او در تيم هايش به فصل س��وم نمي رسد و در 

منچستر هم مثل چلسي، فصل سوم برايش مساوي با اخراج شد. 
کمتر از يک سال پيش قرارداد خود را با يونايتد تمديد کرد، طبيعي هم بود. 
او با يونايتدي ها در جام اتحاديه، کاميونيتي شيلد و ليگ اروپا قهرمان شده 
بود و فصل قبل هم ليگ را با نايب قهرماني به پايان برده بود، اما طلسم شوم 
فصل سوم اجازه نداد سومين سال حضور در اولدترافورد را هم با خوشي به 
پايان برساند و بعد از 1۴۴ بازي، 8۴ برد، 32 تساوي و 28 باخت پرونده اش 
در منچستر هم بسته شد، آن هم با غرامتي 22 ميليون پوندي که گفته 

مي شود منچستر مشکلي براي پرداخت آن ندارد!
    احتمالي منفي که مثبت شد!

تصور مي شد حداقل چهار ماه ديگر يونايتدي ها مورينيو را روي نيمکت 
خود تحمل کنند. تجربه ثابت کرده بود که آنها به راحتي دست به تغيير 
نمي زنند. اين را نگاهي به اخراج ديرهنگام ديويد مويز و لوئيس فن خال به 
خوبي ثابت مي کرد. مويز با اينکه خيلي زود و به وضوح نشان داد که آمادگي 
چنين شغل بزرگي را ندارد، 1۰ ماه روي نيمکت يونايتد نشست و فقط 
وقتي اخراج شد که اين تيم به لحاظ رياضي امکان چهارم شدن هم نداشت. 
فن خال هم با وجود بازي هاي کسالت آور و غيرقابل قبول و به خاطر از دست 
دادن سهميه چمپيونز ليگ بود که اخراج شد و شايد همين مسئله بود که 
احتمال کنار گذاشتن آقاي خاص را کمرنگ مي کرد. با اين حال پرواضح 
بود که   وودوارد، مدير باشگاه که هر روز اتفاقات ريز و درشت اطراف تيم را 
در اختيار جوئل گليزر، يکي از رؤساي هيئت مديره مي گذارد بعد از بازي با 
ليورپول و شعارهايي که هواداران حريف سر داده بودند »مورينيو را اخراج 
نکنيد!« حرف هاي خوشايندي براي گزارش دادن ندارد. البته   وودوارد، 
کاره اي هم نبود، چراکه تصميم نهايي در خصوص مورينيو در نهايت به 
عهده مالکان امريکايي باش��گاه، يعني خانواده گليزر ساکن فلوريدا بود. 
خانواده اي که گري نويل در انتقاد از مديريت آنها گفته بود که مشکل يونايتد 
نه از مربي که از مديراني است که دانش و آگاهي از فوتبال ندارند و صرفاً تاجر 

هستند. تاجراني که البته اين بار همه را متعجب کردند. 
    تصميم غيرمنتظره

معموالً در هيچ باشگاهي به يک باره مربي و مديرش کنار نمي روند و آخرين 
باري که اين اتفاق در يونايتد افتاد به س��ال 2۰13 برمي گردد. زماني که 
سرالکس و ديويد گيل با هم باشگاه را ترک کردند، اما خانواده گليزر همان 
هيئت مديره بي خيال بعد از اتفاقات بازي با ليورپول که فاصله يونايتدي ها را 
با صدرنشين به 1۹ امتياز رساند، طي تصميمي غيرمنتظره نسخه مورينيو را 
پيچيدند و حکم به برکناري او دادند تا اولدترافورد به آينده اي بهتر بينديشد. 
اگرچه ديگر دستيابي به رده چهارم هم تقريباً نشدني است، وقتي چلسي 
هم 11امتياز بيشتر دارد، اما آنها هنوز اف اي کاپ و چمپيونزليگ را دارند. 
کاپ هاي مهمي که مي تواند براي منچستر متفاوت تر از بازي هايش در 

ليگ باشد. 
    همه جانشين هاي مورينيو

بعد از برکناري مورينيو به دليل نتايج ضعيف، مايکل کريک هافبک سابق 
شياطين سرخ هدايت اين تيم را به طور موقت به دست مي گيرد تا سران 
باشگاه در خصوص سرمربي جديد به جمع بندي الزم برسند. گمانه زني ها 
از حاال شروع شده، به طوري که رسانه هاي انگليسي از سه گزينه به عنوان 
جدي ترين نامزدهاي جانشيني مورينيو نام مي برند. در اين بين يک نام 
بيش از هر کس ديگري شنيده مي شود و آن کسي نيست، جز زين الدين 
زيدان   که به صورت تلويحي آمادگي اش را براي حضور در يونايتد به عنوان 
سرمربي اعالم کرده است. مائوريسيو پوچتينو يکي ديگر از گزينه هايي 
است که  گري نويل معتقد است او بهترين گزينه است که مي تواند سه اصل 
اين باشگاه يعني نحوه بازي، برنده شدن و استفاده از بازيکنان آکادمي را به 
خوبي اجرا و مديريت کند. آنتونيو کونته نيز که با چلسي توانست قهرمان 
ليگ برتر شود از گزينه هاي ديگر است. البته رايان گيگز را هم بايد به اين 
نام ها اضافه کرد، اما جالب ترين نامي که مطرح شده، نام کارلوس کي روش، 
سرمربي تيم ملي فوتبال ايران است که در س��ال هاي 2۰۰2 تا 2۰۰3 و 
2۰۰۴ تا 2۰۰8 به عنوان دس��تيار در اولدترافورد حضور داشته  و حاال با 
کنار گذاشته شدن ژوزه، برخي رسانه ها از جمله فاکس اسپورت از احتمال 

بازگشتش به منچستر خبر داده اند.

دنيا حيدري

مقصرايناتفاقاتفدراسيونفوتبالاست
 مهم ترين مس��ئله براي دس��تيابي به هر 
موفقيتي؛ همدلي، اتحاد و داشتن روحيه و 
انگيزه باالست.  نه اينکه مسائل فني اهميت 
نداشته باش��د، نه، اما نمي توان از اهميت 
مس��ائل روحي - رواني و ني��از به حمايت 
براي دستيابي به موفقيت چشم پوشي کرد. 
امروز آنچه در آستانه جام ملت هاي آسيا 
کمتر شاهد آن هستيم، همين همدلي و 
اتحاد است، آن هم در ش��رايطي که همه 
انتظار شکسته شدن طلسم اين رقابت ها 
و کسب جام قهرماني را دارند. آيا نبايد براي دستيابي به اين هدف مهم 
که سال هاي سال است حس��رتش بر دلمان مانده دس��ت به دست هم 
بدهيم و براي اندک زمان کوتاهي هم که شده اختالفات را کنار بگذاريم؟ 
اختالف نظرها و درگيري ها ديگر بين چند مربي با نفر اول تيم ملي نيست. 
حاال به وضوح شاهد نارضايتي بسياري از هواداران تيم هاي باشگاهي نيز 
هستيم، آنقدر که گاهي فراموش مي کنيم مسئله يک شخص يا يک مربي 
نيست، مسئله تيم ملي يک کشور است، همان يک قلب و يک نبضي که 
براي 8۰ ميليون ايراني است. مقصر اصلي اين داستان ها، اين اختالف نظرها 
و تنش ها، هواداران احساس��اتي باشگاه ها نيس��تند. ما ايراني ها بسيار 
احساساتي هستيم، آنقدر که گاهي احساسات چنان بر ما غلبه مي کند 
که دست به کارهاي افراطي مي زنيم. مقصر اصلي در اين مورد فدراسيون 
است، فدراسيوني که طي تمام اين سال ها هرگز تالشي براي ايجاد تعامل 
بين سرمربي تيم ملي و مربيان باشگاهي نکرد و چشم روي اختالفاتي که 
مي شد خيلي ساده آنها را حل و فصل کرد، بست. حاال همين فدراسيون با 
عدم برنامه ريزي مناسب، مراسم بدرقه اي برگزار مي کند، خالي از حضور 
مسئوالن عالی رتبه کشور و تيم ملي را با شرايطي راهي مي کند که چيزي 
جز دلخوري در خاطرش باقي نماند. آيا ب��ا اين رفتارهاي غيرحرفه اي و 
نادرست فردا روز مي توان از سرمربي تيم ملي انتظار بهانه جويي نداشت يا 
مي توان به مردم توصيه کرد براي اتحاد و همدلي وقتي فدراسيون و وزارت 
خود در اين راستا آنطور که بايد عمل نمي کنند، عمل کنند؟ اين رفتارها 
بدون شک روي روحيه و انگيزه بازيکناني که رفته اند براي شکستن طلسم 

چندين و چند ساله ايران، تأثيرگذار خواهد بود. 

کفاشيانرفت
بهاروندواصفهانيانهمميروند؟

علي کفاش��يان باالخره از صندلي دل کند و با توج��ه به قانون منع به 
کارگيري بازنشستگان از مس��ئوليتش در کميته فوتسال فدراسيون 
فوتبال اس��تعفا داد. سايت رس��مي فدراس��يون فوتبال ضمن تأييد 
استعفاي کفاشيان از انتخاب داوود پرهيزکار به عنوان سرپرست کميته 
فوتسال خبر داد. پس از کناره گيري ساکت و کفاشيان، همچنان حيدر 
بهاروند رئيس سازمان ليگ و فريدون اصفهانيان رئيس کميته داوران 
ديگر مديران بازنشسته فدراس��يون فوتبال هستند که هنوز حاضر به 
تمکين از قانون نش��ده اند و بايد تا قبل از مجمع عمومي فدراس��يون 

فوتبال که اواسط دي ماه برگزار مي شود از سمت خود استعفا دهند. 

مرحله اول اردوي 
تيم ملي کش��تي 
آزاد براي شرکت در مسابقات جام تختي در حالي 
از عصر دوشنبه در خانه کش��تي تهران آغاز شده 
که غالمرضا محمدي، س��رمربي جديد تيم ملي 
کشتي در جديدترين اظهاراتش درباره دعوت از 
کش��تي گيران نامداري مانند رضا يزداني، محمد 
تقوي و حس��ن رحيمي که در چن��د وقت اخير 
دور از تيم مل��ي بوده اند، توضيحاتي داده اس��ت.  
محمدي دعوت از چهره هاي نامدار را در راستاي 
پيش��رفت کش��تي عنوان مي کند: »با احترام به 
سرمايه هاي کش��تي از نفراتي مثل رضا يزداني، 

مهدي تقوي، کميل قاسمي، سيداحمد محمدي، 
حس��ن رحيمي و پرويز هادي نيز ب��راي حضور 
در اردو دعوت کرده ايم. بديهي اس��ت حضور اين 
چهره هاي باتجرب��ه در کنار جوان��ان مي تواند به 
کش��تي گيران ما انگيزه بدهد و تقاب��ل تجربه و 
جواني مي تواند باعث پيش��رفت کش��تي شود.« 

سرمربي تيم ملي کشتي آزاد در ادامه از طرد شدن 
برخي چهره هاي شاخص در سال هاي اخير انتقاد 
مي کند: »متأسفانه برخي از اهالي کشتي خيلي 
زود ورزشکاران باتجربه و توانمند را پير مي کنند. ما 
کشتي گيران بزرگ و توانمندي مثل مهدي تقوي 
داشتيم که مي توانستند براي سال هاي متمادي 

بدرخش��ند، اما به داليل مختلفي از کش��تي دور 
شدند. به جرئت مي گويم خود اين کشتي گيران 
بهتر از هر کس ديگري مي توانند تشخيص دهند 
که آيا توانايي ادامه کار را دارند يا خير. ما اين فرصت 
را به آنها مي دهيم، اگر نتوانستند در سطح ملي به 
کار خود ادامه دهند، حداق��ل با خاطره اي خوش 
از دوران قهرماني بروند. اين چهره ها را نبايد طرد 
کرد، آنها بايد تجربيات ش��ان را در اختيار جوانان 
قرار دهند.« به گفته س��رمربي تيم ملي کش��تي 
آزاد ميدان مبارزه، ملي پوشان نهايي را مشخص 
مي کند: »ما از همه دعوت کرديم، چون معتقديم 
اين ميدان مبارزه است که ثابت مي کند چه کسي 
در هر سن و شرايطي توان رسيدن به دوبنده تيم 
ملي را دارد. اين مدعيان اگر سوداي ملي پوش شدن 
دارند بايد سختي ها را تحمل و تجربه کنند. نگاه ما 
به اين نفرات مثبت است، به همين دليل براي آينده 

برنامه ريزي هاي خوبي انجام داده ايم.«

باتجربههايکشتيبايد
خودشانراثابتکنند
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تمرينشادابدردوحهپسازبدرقهسرد!
کمپ اس��پاير دوحه اين روزها ميزبان کي روش و شاگردانش است که 
براي جام ملت هاي آس��يا آماده مي شوند. ملي پوش��ان در حالي ديروز 
دومين تمرين ش��ان را در اردوي پاياني خود براي جام ملت ها در قطر 
برگزار کردند که به نظر مي رسد برخالف بدرقه سردشان که بدون حضور 
مسئوالن فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش برگزار شد در دوحه پرانگيزه 
و باروحيه اي باال براي شروع جام ملت ها لحظه شماري مي کنند. اين را 
مي توان از عکس هايي که سايت فدراسيون فوتبال از تمرينات تيم ملي 
در قطر منتشر کرده، مشاهده کرد. عکس هايي اميدوارکننده که سبب 

مي شود اميدها در خصوص تيم فوتبال کشورمان باال برود. 

رسول کربکندي

کارشناس فوتبال

کسبنايبقهرمانيشطرنجآسيابعداز15سال
محمدامي��ن طباطبايي بع��د از 15 

سال موفق شد عنوان نايب قهرماني 
مس��ابقات انفرادي آس��يا را براي ايران کس��ب کند. دور نهايي 
رقابت هاي آسيايي شطرنج قهرماني آسيا در حالي روز گذشته 
در ماکاتي فيليپين برگزار شد که شطرنج باز کشورمان در يکي 
از مهم ترين و حساس ترين مسابقه برابر وي يي چينی با ريتينگ 
2728 به تساوى رس��يد تا ضمن کس��ب 6/5 امتياز )هم امتياز 

با قهرمان( و ايس��تادن در رده دوم مس��ابقات انفرادى آسيا 
جواز حضور در جام جهاني را نيز کسب کند. اين 

بهترين عنوان ش��طرنج ايران در رقابت هاي 
انفرادي آسياس��ت که پيش از اين يک بار 

در سال 2۰۰3 )قطر(، احسان قائم مقامی 
موفق به کسب آن شده بود و بعد از آن 
ديگر هرگز ش��طرنج بازان مرد ايران 
نتوانس��ته بودند آن را تکرار کنند تا 
اينکه سرانجام طباطبايي موفق شد 
بعد از 15 سال، بار ديگر اين عنوان 
را براي ايران به دست آورد و صاحب 
جايزه 7 هزار و 3۰۰ دالري آن شود. 

طباطبايي در حالي نايب قهرمان مردان 
آسيا ش��د که ش��طرنج ايران دو بار توسط 

آتوس��ا پورکاش��يان و ميترا حجازي پور به عنوان 
قهرماني در رقابت هاي انفرادي بانوان آس��يا دست 
يافته، اما هنوز موفق به کس��ب اين عنوان توس��ط 

آقايان نشده ايم. 

خواستههايموارونهجلوهدادهشد!
       بازتاب   پرافتخارتري��ن 
بانوي پارالمپيکي 
ايران با کس��ب 1۴طال، پنج نقره و دو برنز در ادوار 
مختلف بازي هاي پارالمپيک، پاراآسيايي، قهرماني 
جهان، جام جهاني و رقابت هاي جهاني همچنان به 
تنهايي تمرين مي کند. شهريور سال گذشته و بعد 
از مسابقات جهاني کرواسي بود که ساره جوانمردي 
درخواس��ت مرب��ي اختصاص��ي کرد، ام��ا هنوز 
درخواستش از سوي مسئوالن اجابت نشده است: 
»خواسته زيادي ندارم، با مربي تيم ملي هم مشکلي 
ندارم. اميري براي ورزشکاران تازه وارد خيلي هم 
خوب اس��ت، اما من براي ثب��ت رکوردهاي بهتر 
نيازمند مربي اختصاصي با سطح باالتر هستم. 1۰ 

سال است که بار مدال آوري در پاراتيراندازي را به 
دوش مي کش��م. به نظرم ورزش��کاري که خود و 
توانايي هايش را اثبات کرده، حق دارد که خواهان 
ش��رايطي خاص و ويژه باش��د. من هنوز زير نظر 
همسرم تمرين مي کنم، در حالي که در بازي هاي 
آس��يايي طال گرفتم و آخر بهمن ماه در شرايطي 
مس��ابقات جهاني امارات را براي کس��ب سهميه 
پيش رو دار م که ارديبهشت ماه امسال از حضور در 
رقابت هاي جهان��ي کره جنوبي به عن��وان اولين 
ورزشکار ايراني، سهميه بازي هاي پارالمپيک 2۰2۰ 
توکيو را به دست آوردم. چيز زيادي نمي خواهم، من 
به مربي اي نياز دارم که همزمان از نظر روانشناسي و 

فني بتواند هدايتم کند.« 

      کشتی

       چهره
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