
سرانجام ريخت و پاش هاي هنگفت و بي حساب 
و کتاب استقالل و پرسپوليس پاي مجلسي ها را 
هم به ميان کشيد تا جايي که حساسيت ماجرا 
برخي نمايندگان را بر آن داشت تا طرح تحقيق 
و تفح�ص از منابع و مص�ارف نظ�ام مديريت 
ش�رکت هاي فرهنگي- ورزش�ي وابس�ته به 
وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال گذشته را ارائه 
دهند. طرحي که صبح روز گذشته رأي آورد تا 
اين بار مجلسي ها دست به کار شوند و به بررسي 
مش�کالت س�رخابي هاي پايتخت بپردازند. 
اين اتفاق بايد مدت ها قبل رخ مي داد، پيش از آنکه 
تعداد پرونده هاي شکايت از استقالل و پرسپوليس 
در فيفا از شمارش خارج شود و AFC به داستان 
بدهي هاي اين دو تيم و البته سندسازي هايشان 
براي گرفتن مدرک حرفه اي گري آنچنان حساس 
شود که اين دو تيم خطر حذف از ليگ قهرمانان را 
بيخ گوش خود احساس کنند. با وجود اين، مجلس 
حاال دست به کار شده و قرار است تحقيق و تفحصي 
جدي در خصوص ميزان درآمدها، هزينه ها، محل 
هزينه ها، جريمه هاي ملي و بين المللي، سازوکار 

نظارتي و راهبري تيم ه��ا، آيين نامه هاي اداري و 
مالي، تغييرات سازماني و انتصابات ستادي داشته 

باشد. 
    بايد شفاف سازي شود

بي قانوني بزرگ ترين معضل فوتبال ايران است که 
زمينه را براي جوالن متخلفان فراهم کرده است. 
اين چيزي است که فريد موسوي، نماينده مردم 
تهران در مجلس در گفت وگو با »ج��وان« به آن 
تأکيد مي کند: »گاهي ما قوانيني داريم که دور زده 
مي شود يا اجرا نمي شود، اما گاه ما قانوني نداريم و 
همين مسئله بستر نامناسبي را ايجاد مي کند که 
فضا را براي جوالن متخلفان مهيا مي کند. مسئله 
اصلي اين است که چارت گذاري و خط کشي کنيم و 
قانون بگذاريم. يکي از بحث هاي اوليه مان اين است 
که بدانيم هيئت مديره، مديران و مسئوالن اين دو 
باشگاه با کدام رزومه و با چه پيشينه و سازوکاري 
انتخاب مي شوند. با کدام رابطه و ضابطه اي مي آيند 
و چه تأثيري در روند حرکتي استقالل و پرسپوليس 
دارند. مي دانيم که وزي��ر ورزش رئيس مجمع دو 
باشگاه است، اما بايد شفاف سازي شود. خوشبختانه 

سلطاني فر از طرح تحقيق و تفحص استقبال کرده و 
اين خود جاي اميدواري دارد. بايد مشخص شود که 
روند مالي دو باشگاه و هزينه هاي آن به چه شکلي 
اس��ت. البته ما قصد مچ گيري نداري��م، اما اوضاع 
خيلي مبهم است. بايد مشخص شود هزينه هاي 
دو تيم طي 10 س��ال گذش��ته از کجا تأمين و در 
کجا و به چه شکلي خرج ش��ده است. قراردادها با 
کدام متر و معيار و اصولي بسته مي شود يا هزينه اي 
که هواداران براي دو تيم مي پردازند، کجا مي رود. 
سال هاست جوانان با اندک درآمدهايي که دارند با 
ارسال پيامک هاي هواداراي از جيب خود براي تيم 
محبوبشان هزينه مي کنند، اما هنوز مشخص نيست 
پول حاصل از اين پيامک هاي هواداري چقدر است، 
به جيب چه کسي مي رود و چطور هزينه مي شود. 
حتي شنيده مي شود که حس��اب هاي دو باشگاه 
شخصي است که همه اينها زمينه را براي تخلف و 
فساد مهيا مي کند. بنابراين بايد با آن مقابله کرد و 

برايش قانون نوشت.«
    آبروي فوتبال ايرن خدشه دار شده است

ورود مجل��س به ماج��راي تخلف ه��ا، بدهي ها، 

قراردادهاي هنگفت و بي حساب و کتاب استقالل 
و پرسپوليس و همچنين ناکارآمدي مديران آنها 
مي تواند اميدوارکننده باشد، اما با توجه به مسکوت 
ماندن پرونده قطور فساد در فوتبال که به اهتمام 
همين مجلس��ي ها جمع آوري ش��ده و به جايي 
نرسيده، اين نگراني را به وجود مي آورد که داستان 
تحقيق و تفح��ص از س��رخابي هاي پايتخت نيز 
سرانجامي نداشته باشد. مسئله اي که البته عضو 
فراکسيون ورزش اميدوار اس��ت با چنين پاياني 
مواجه نشود: »مجلس تمام تالشش را براي به ثمر 
رسيدن اين پروژه مي کند. متأسفانه آجر به آجري 
که در پرسپوليس و استقالل استفاده شده در حوزه 
مالي دچار اش��کال اس��ت و همه اين مشکالت از 
ناسالمي و سوءمديريت دو باشگاه است، به همين 
دليل در نظر داريم تا در اين طرح جريمه هاي مالي، 
محروميت از رويدادهاي بين المللي، بدهي انباشته 
دو باشگاه پرسپوليس و استقالل، مافياي فوتبال 
و مواردي از اين دست را مورد بررسي قرار دهيم، 
چراکه اين دو باشگاه نقش بسيار مهمي در فوتبال 
کشور دارند و مشکالت آنها ديگر حوزه هاي ورزشي 
را نيز درگير مي کند که متأسفانه منشأ همه اين 

بحث ها بي تدبيري و سوءمديريت است.«
وی ادام��ه می دهد: » البته قصد پي��ش داوري در 
خصوص مس��ائل مالي را نداريم، اما نياز و مطالبه 
عمومي بود که مجلس در رابطه با اين دو باش��گاه 
وارد عمل ش��ود. جامعه ورزش، مردم و هواداران 
پرسپوليس و اس��تقالل نمي توانند هر روز شاهد 
جريمه ه��اي هنگفت مالي باش��ند که ناش��ي از 
ناکارآمدي و بي تدبيري مديران اس��ت. متأسفانه 
نتيجه اي��ن بي کفايتي ها، نه از جيب اس��تقالل و 
پرسپوليس که از بيت المال و جيب مردم است که 
هزينه مي شود. البته بحث ما در تحقيق و تفحص 
فقط جريمه ها نيس��ت، موضوع��ات ديگري هم 
هست که مي تواند تبعات س��نگيني براي کشور 
داشته باشد و از ناسالمتي مديريت اين دو باشگاه 
نشئت مي گيرد که شايد حل و فصل آن بتواند به 

خصوصي سازي اين دو تيم نيز کمک کند.«
    استارتي اميدوارکننده در آستانه اتفاقي 

تلخ
درست زماني که مجلس تصميم نهايي خود را براي 
تحقيق و تفحص از پرسپوليس و استقالل مي گيرد، 
سرخابي هاي پايتخت خطر حذف از ليگ قهرمانان 
آسيا را بيخ گوش خود حس مي کنند. مسئله اصلي 
اما اين بار سندسازي هايي است که پيش از اين براي 
حرفه اي بودن استقالل و پرسپوليس انجام شده 
بود، مسئله اي که در پي ش��کايت هاي پرتعداد از 
اين دو باشگاه، باعث حساسيت  AFC شده و آنها 
قصد ورود به اين ماجرا را دارند و اگر اس��تقالل و 
پرسپوليس نتوانند طي روزهاي آينده ثابت کنند 
که سندسازي در کار نبوده بايد با ليگ قهرمانان 

آسيا خداحافظي کنند!

رونالدو: اسپانيا و پرتغال صعود مي کنند
تحريم ها عليه فوتبال ايران

س��رانجام کمپاني نايکي در بيانيه اي رسمي محروميت بازيکنان ايراني از 
پوشيدن کفش هاي اين شرکت امريکايي را به دليل تحريم ها تأييد کرد. فردا 
انتظارها به سر مي رسد و جام جهاني روسيه رسماً آغاز مي شود. در شرايطي 
که تيم ها از آخرين فرصت هايشان استفاده مي کنند، محمد صالح همچنان 
به آمادگي کامل نرسيده و کارلوس کرش لقب محبوب ترين مربي تاريخ 

فوتبال ايران را به خود اختصاص داده است. 
    کفش بي کفش!

سران کمپاني نايکي در بيانيه ای رسماً تحريم هاي ضدايراني را عامل به وجود 
آمدن مشکل براي سامان قدوس عنوان کرده اند. نايکي با اينکه با قدوس 
قراردادي رسمي دارد، اما از دادن کفش هاي ويژه جام جهاني به اين بازيکن 
امتناع مي کند. اين کمپاني که به دليل تحريم هاي امريکا عليه کشورمان از 
دادن کفش به بازيکنان ايراني امتناع کرده است، در اين خصوص بيانيه اي 
صادر کرد: »تحريم هاي امريکا به اين معناست که نايکي به عنوان يک کمپاني 
امريکايي نمي تواند در حال حاضر کفش فوتباليست هاي تيم   ملي ايران را 
تأمين کند. تحريم ها سال هاست که وجود دارد، اما بر اساس قانون قابل اجرا 
هستند.« فدراسيون فوتبال با تأخير نسبت به اين مسئله واکنش نشان داده و 
از فيفا خواسته تا به اين قضيه ورود کند. البته گفته مي شود که ملي پوشان نيز 

از طرق ديگر کفش هاي الزم براي بازي در روسيه را تهيه کرده اند. 
    محبوب ترين مربي

نشريه آلماني کيکر در گزارشي شرايط تيم ملي ايران را پيش از آغاز جام 
جهاني بررس��ي کرد و به کارلوس کرش لقب محبوب ترين مربي فوتبال 
کشورمان را داد. اين هفته نامه در گزارش خود نوشته است: »در اروپا حاال 
ديگر او چهر ه اي تقريباً فراموش شده است، چون از هفت سال قبل کرش 
که زماني در منچستريونايتد و بعد رئال مادريد کار مي کرد، در خاورميانه 
براي تيم ملي ايران فعاليت مي کند. او در اين سال ها بارها از استعفا حرف 
زده اس��ت، اما به اين دليل که دو بار پياپي تيم ملي ايران را به جام جهاني 
رسانده، محبوبيتي باور نکردني نزد هواداران دارد. به همين دليل بود که در 
صحبت هاي دوستداران يا مقاالت مطبوعات از وي به عنوان »پدر موفقيت« 
يا »آقاي فوتبال ايران«  نام برده شد.« همچنين نشريه اسپانيايي مارکا نيز 
سرمربيان حاضر در اين دوره از مسابقات را از نظر سن با هم مقايسه کرده 
که بر اين اساس کرش پرتغالي با 65 سال سن چهارمين مربي مسن جام 

جهاني 2018 به شمار مي رود. 
    صعود قطعي اسپانيا و پرتغال

کاپيتان تيم ملي پرتغال خيالش از صعود تيم کشورش به مرحله حذفي جام 
جهاني راحت است. پرتغالي ها در گروه دوم رقابت ها با اسپانيا، ايران و مراکش 
همگروه هستند و در بازي اول بايد مقابل ماتادورها صف آرايي کنند. کريس 
رونالدو در اظهارنظري به کار راحت پرتغال و اسپانيا براي صعود از مرحله 
گروهي اشاره کرده است: »همواره بازي نخست بسيار حساس و نتيجه  آن 
حياتي است. اين ديدار هم براي ما و هم براي اسپانيا دشوار خواهد بود. به  هر 
حال اين قرعه است و بايد با آن کنار آمد. شکست در ديدار نخست وضعيت 
تيم را بسيار سخت مي کند، به همين خاطر بايد آغاز خوبي داشته باشيم. بر 

اين باورم که اسپانيا و پرتغال از اين گروه به دور بعد صعود خواهند کرد.«
    نگراني هاي صالح

ستاره اصلي تيم ملي مصر هنوز به آمادگي کامل براي بازي در جام جهاني 
روسيه نرسيده است. محمد صالح، مهاجم ليورپول در فينال ليگ قهرمانان 
اروپا در جدال با راموس از ناحيه ش��انه مصدوم شد و در شرايطي که گفته 
مي شد اين بازيکن جام را از دست داده، اما با تالش پزشکان در تمرينات مصر 
حاضر است. با اين حال اخيراً فيلمي در رسانه ها منتشر شده که در آن صالح 
از هواداري که براي گرفتن عکس سلفي نزديک او آمده، مي خواهد دستش 
را از روي شانه اش بردارد. انتشار اين فيلم شايعات زيادي را در پي داشته، اما 

کوپر سرمربي مصر تمامي شايعات را تکذيب کرده است. 
    اتفاق تاريخي براي ژرمن ها 

دفاع از عنوان قهرماني در جام جهاني اتفاقي تاريخي براي آلمان محسوب 
مي شود. ژرمن ها در سال 2014 قهرمان جام جهاني شدند و حاال اين انتظار 
مي رود که تيم يواخيم لو از اين عنوان دفاع کن��د. در حالي آخرين بار 80 
سال پيش تيم ملي ايتاليا در دو دوره متوالي )1934 و 1938( قهرمان جام 
جهاني شد  که سرمربي تيم ملي آلمان از دشواري هاي رسيدن به اين آرزو 
سخن می گويد: »وقتي شما مدافع عنوان قهرماني در جام جهاني و قهرمان 
جام کنفدراسيون ها باشيد، طبيعي است که هر تيمي بخواهد به استاندارد 
ما برس��د و ما را به چالش بکشد. هر تيمي دوس��ت دارد وقتي برابر ما قرار 
مي گيرد، ما را شکست دهد. تکرار قهرماني در جام جهاني اتفاقي تاريخي 
و ويژه محسوب مي شود، ولي سعي مي کنم فروتن باشم. موفقيت در جام 
جهاني به اتفاقات زيادي وابسته است و جزئيات زيادي هستند که قهرماني 

جام جهاني را تعيين مي کنند.«

ليونل مسي عليه ديگران
نزديک به يک دهه اس��ت که آلبي سلسته 
همراه با فوق ستاره اي به نام ليونل مسي طعم 
تلخ شکست در تورنمنت هاي بزرگ را تجربه 
مي کند. از همان روزي که فرازميني بودن 
مسي نقل محافل شد، بنيان فوتبال تيم ملي 
آرژانتين هم بر پاي��ه  خالقيت هاي فردي او 
قرار گرفت. اين در حالي اس��ت که بسياري 
معتقدند مسي همان پس��ري  است که در 
13 سالگي محل تولدش يعني روساريو را به 
مقصد بارسلون ترک کرد. گروهي از مردم آرژانتين مي گويند او کسي  است 
که حتي تعطيالت خودش را هم در اسپانيا و در ايبيزا مي گذارند و تعصبي که 
بايد را روي پيراهن تيم ملي کشورش ندارد. اين گروه منتقد با به ياد آوردن دو 
پنالتي متوالي که توسط مسي در دو کوپا امه ريکا پشت سر هم خراب شد، بر 
اين باورند که او از نظر روحي و رواني هيچ وقت به طور کامل در اختيار فوتبال 
کشورش نبوده يا حداقل آنقدر که در بارسا تمرکز دارد، در تيم ملي آرژانتين 
متمرکز نيست. صاحب سه چمپيونزليگ و 9 قهرماني الليگا، خيلي وقت ها در 
تيم باشگاهي اش هم زير فشار بازي کرده و پنالتي از دست داده، ولي هيچ کس 
جرئت اين را نداشته که بگويد پيراهن بارسا براي او اهميت چنداني ندارد. در 
مقايسه با بارسلونا يکي از اصلي ترين مشکالت تيم ملي آرژانتين اين است که 
آنها هيچ وقت سيستم مشخصي براي بازي و البته براي مسي نداشته اند. همه 
مربيان سيستم خود را بر پايه مسي طرح ريزي مي کنند و انتظار دارند او از 50 
متري دروازه حريفان توپ را بردارد و همه را يکي پس از ديگري دريبل بزند. 
چرا کسي که از ديد خيلي ها به عنوان بهترين بازيکن تاريخ فوتبال شناخته 
مي شود تا به حال موفق به کس��ب چنين افتخاري نشده، مشکل از او بوده 
يا از تيم ملي کشورش؟! کاپيتان 30 ساله آلبي سلسته در روسيه بار ديگر 
اين فرصت را دارد که با تيم ملي کشورش شانس خود را براي قهرماني در 
تورنمنتي به اهميت جام  جهاني امتحان کند. البته به شرط اينکه هيچ کس 

انتظار درآمدن يک پرنده از کاله مسي را نداشته باشد. 

خون بقيه رشته ها از کشتي رنگين تر است؟!
  دارنده مدال برنز کشتي فرنگي جهان از 
عدم پرداخت پاداش هاي مدال آوران بعد از 
دو سال گاليه دارد. محمدعلي گرايي ديروز 
به خبرگزاري ايس��نا گفت: »رشته هايي 
مانند کشتي درآمد خاصي ندارند و فقط 
مبالغ کمي که در ليگ براي کشتي گيران 
به  دس��ت مي آيد و همين پاداش هاي قهرماني است که مي تواند 
کمک حال کشتي گيران باش��د. کش��تي گيراني که خود را براي 
بازي هاي آسيايي جاکارتا و رقابت هاي جهاني مجارستان در چند 
ماه اخير آماده مي کنند، نبايد با مشکالتي اينچنيني دست به گريبان 
باشند و آرامش خود را از دست بدهند. اينکه چرا اين مشکالت تنها 
براي کشتي و کشتي گيران پيش مي آيد و برخي رشته هاي تيمي 

سريعاً جوايز خود را دريافت مي کنند براي ما جاي سؤال دارد.«

دشمن برنامه مي ريزد، ما می ريم سفر!
دشمن هميش��ه دش��مني مي کند و براي ضربه زدن طرح درمي اندازد، 
نمي توان از دشمن انتظار داشت که ساکت بنشيند که در اين صورت ديگر 

دشمن نيست.
رژيم اشغالگر صهيونيستي دشمن اول و آخر کشور ماست در همه زمينه ها، 
حتي در ورزش براي منزوي کردن ما نيز دست به هر کاري مي زند، البي 
قدرتمندي هم دارد که به تمام تالش هايي که ما تاکنون انجام نداده ايم، 
مي چربد. صهيونيست ها مدت هاست دس��ت به کار شده اند، بهانه هاي 
دهان پرکني هم دارند، بهانه هايي مثل روح المپيک و دوس��تي ملت ها. 
کميته بين المللي المپيک و فدراس��يون هاي جهاني را هم که در اختيار 
دارد، فقط مي ماند به خدمت گرفتن ورزشکاراني که خيلي راحت خود 
را مي فروشند. اين روزها آنها سفت و سخت به دنبال کشتي گيران روس و 
گرجستاني هستند تا با تغيير تابعيت شان تحت عنوان اين رژيم در ميادين 
جهاني حاضر شوند. از رده هاي پايين هم شروع کرده اند تا آينده را نيز براي 

خود تأمين کنند.
دشمن، دش��مني اش را مي کند، کارش همين است، اما اين وسط ما چه 
کار کرده ايم؟ عمالً هيچ کاري نکرده ايم، فقط به تماشا نشسته ايم. البته از 
حق نگذريم مسئوالن ورزش کشور يک اقدام جالب توجه انجام داده اند. 
همين اوايل خرداد ماه بود که جلوي اعزام تيم واليبال دانش آموزي را به 
مسابقات جهاني گرفتند، چون احتمال مي رفت با تيم رژيم غاصب روبه رو 
شود. عجب راه حلي، آدم دلش مي خواهد از سر ذوق زوزه بکشد، چراکه نه، 
اصالً هر جا آنها بودند ما نمي رويم، حاال هر جا مي خواهد باشد؛ رقابت هاي 
جهاني، المپيک يا حتي جام جهاني، اگر روزي آنها صعود کردند ما قيد جام 

جهاني را هم مي زنيم!
اين سياست مسئوالن ورزش ايران در برابر نقشه هاي دشمن شماره يک 
ايران اسالمي است، يعني درست همان چيزي که آنها مي خواهند، منزوي 

شدن و حذف نام ايران در رقابت هاي مهم بين المللي.
مدت هاست که رئيس فدراسيون کشتي فرياد مي زند که بايد به داد ورزش 
رسيد، بايد مسئوالن بلندپايه در اين خصوص وارد ميدان شوند. جالب تر 
اينکه حاال تأکيد دفتر رهبر معظم انقالب اسالمي بر پيگيري مشکالت 
کشتي گيران به تمامي دستگاه هاي ذي ربط هم رسانه اي شده، اما نه از 
وزارت ورزش خبري است، نه از کميته ملي المپيک و نه از ديگر نهادهايي 
که بايد براي رايزني با مجامع بين  المللي وارد گود شوند. هيچ خبري نيست، 
تنها حرکت همان حرکت ناش��يانه اوايل خرداد و عدم اعزام تيم واليبال 
دانش آموزي بود. کار دشمن، دشمني کردن است. آنها برنامه هايشان را مو 
به مو اجرا مي کنند، در حالي که اينجا مسئوالن ما به فکر مسافرت رفتن 

هستند، امروز روسيه بعد جاکارتا و پس از آن هم امارات. 
حاال وقت براي رس��يدگي به مشکالت هس��ت، آنها حل هم نشدند، 
نشدند. يک راهکار وجود دارد؛ نهايتش اين است که هر جا آنها بودند 
ما نمي رويم، ديگر غصه محروميت، جريمه و پاس��خ دادن به مجامع 
بين المللي و سندسازي براي مصدوميت و اين حرف ها را هم نداريم. 
دشمن کارش را درس��ت انجام مي دهد، برنامه  اش را هم چيده است، 
آن هم در شرايطي که مس��ئوالن ما بي خيال داد و فريادها، بي خيال 
نگراني و دغدغه هاي دلسوزان ورزش برنامه س��فر مي چينند. به هر 
حال ورزش��کاران در جام جهاني، بازي هاي آسيايي و جام ملت هاي 
آس��يا نيازمند همراه هس��تند، همراهاني که به آنها روحيه بدهند و 
اگر موفق شدند در عکس هاي يادگاري کنارشان باشند. البته در اين 
ميان اگر مش��کلي به وجود آمد صددرصد مقصر آن کادر فني تيم ها، 
رؤساي فدراسيون ها و خود ورزشکاران هستند. اصاًل چه معني دارد 
مثاًل قرعه يک کش��تي گير، يک تکواندوکار يا يک تيم به نمايندگان 
رژيم صهيونيستي بخورد، حتماً کادر فني کم کاري کرده يا شايد هم 
ورزشکار حواسش را جمع نکرده، وگرنه مسئوالن طرح داده اند جايي 

که آنها باشند ما نمي رويم!
دشمن، دشمني اش را مي کند و ما غافليم. مسئوالن ورزش سرشان را مثل 
کبک زير برف کرده اند غافل از اينکه دشمن هم خوب مي داند اينجا و در 
داخل ايران هيچ طرحي براي مبارزه و مقابله با نقشه هايش وجود ندارد. 
مسئوالن مسافرت هايشان را مي روند و ورزش و ورزشکاران ايران جريمه و 

محروميتش را تحمل مي کنند.

پيروزي دختران واليبال مقابل ماکائو
تيم ملي واليبال دختران زير 19 سال ايران با پيروزي برابر ماکائو به مرحله 
يک هشتم نهايي رقابت هاي قهرماني آسيا در ويتنام صعود کرد. دختران 
واليبال ايران در اين بازي موفق شدند 3 بر صفر ماکائو را شکست دهند. 
ملي پوشان ايران پيش از اين هنگ کنگ را از سد راه برداشته بودند، اما برابر 
استراليا نتيجه را واگذار کرده بودند. با اين حال آنها به عنوان صدرنشين 

گروه خود راهي مرحله يک هشتم نهايي شدند.

در جاکارتا 20 تا 25 طال مي گيريم
شاهرخ شهنازي، دبيرکل کميته ملي المپيک مي گويد: »طبق پيش بيني  
فدراسيون هاي ورزشي، کاروان ايران در رقابت هاي آسيايي جاکارتا بين 
20 تا 25 مدال طال کسب خواهد کرد.« شهنازي همچنين در مورد تعداد 
ورزش��کاران حاضر در کاروان ايران نيز عنوان مي کن��د: »مجموعاً 380 
ورزشکار اعزام مي کنيم که 275 نفر آنها مرد و 105 نفر هم زن هستند.« 
هجدهمين دوره بازي هاي آس��يايي از 27 مرداد  م��اه 97 در جاکارتاي 

اندونزي آغاز مي شود.

مسافران ووشوي جاکارتا معلوم شدند
با انتخاب محسن سيفي به عنوان نماينده وزن 70 کيلوگرم تيم ملي ووشو، 
ترکيب تيم اعزامي به رقابت هاي آسيايي جاکارتا نهايي شد. بر اين اساس 
رضا سبحاني، عرفان آهنگريان، فرود ظفري و محسن سيفي در سانداي 
مردان و شهربانو و الهه منصوريان در سانداي زنان اعضاي تيم ملي ووشوي 

ايران در بازي هاي آسيايي را تشکيل مي دهند.

۱3 | روزنامه جوان |  شماره 5393چهار ش��نبه 23 خ��رداد 1397 |28 رمض��ان 1438 |

  چـهـره ها 

88498432سرويس ورزشي

برخورد با  اعزام فله اي به جام جهاني از بيت المال 
  عضو کميس��يون فرهنگي مجلس اعزام 
فله اي افراد مرتب��ط و غيرمرتبط به جام 
جهاني روسيه با پول بيت المال را تخلف 
دانست. صادق طباطبايي نژاد درباره تعداد 
باالي اعزام افراد مس��ئول و غيرمسئول 
به مس��ابقات جام جهاني روسيه از طرف 
فدراس��يون فوتبال و وزارت ورزش به خبرگزاري خانه ملت گفت: 
»اعزام فله اي اين افراد چه مرتبط و چه غيرمرتبط در اين شرايط 
اقتصادي به صالح کشور نيست و موجب نارضايتي افکار عمومي 
مي  شود. اعزام اين تعداد کارمند و مديران کل استاني به روسيه براي 
ما جاي سؤال دارد. کميسيون فرهنگي با توجه به آمار باالي افراد 
اعزامي  و صرف هزينه آن از بيت المال به اين مسئله ورود مي کند و 

در صورت تخلف با مسئوالن امر برخورد نظارتي خواهد داشت.«

شيوا نوروزي

فريدون حسن

اوج فقر و فوتبال
 تب فوتبال که باال مي گيرد، ديگر تفاوتي نمي کند که چه وضعيتي داشته 
باشي، کجا و از چه تبار و طايفه اي باشي. تب فوتبال که باال مي گيرد فقط 
کافيست يک توپ داشته باشي و يک وجب جا . فوتبالدوستان سوماليايي 
درست همين شرايط را دارند. يکي از فقيرترين کشورهاي جهان در فاصله 
دو روز مانده تا آغاز مسابقات جام جهاني نمي خواهد از اين قافله عقب بماند. 
جوانان و نوجوانان اين کشور در بدترين شرايط پا به توپ شده اند، پابرهنه و 
در زمين خاکي مملو از زباله، زميني که کوچک ترين شباهتي به زمين هاي 
خاکي ساده هم ندارد، اما وقتي عشق به فوتبال باشد ديگر بقيه چيزها معنا 

ندارد، فقط بايد بازي کرد و شاد بود.

حساب کشي مجلس از سرخابي ها
موافقت نماينده هاي مردم با تحقيق و تفحص از استقالل و پرسپوليس

زنگ خطر کشتي گيران اجاره اي صهيونيست ها
 مدير تيم هاي مل��ي کش��تي آزاد در رده 
س��ني پايه درباره ابعاد ت��ازه اي از حضور 
کشتي گيران روسي و گرجستاني االصل در 
ترکيب تيم هاي کشتي رژيم صهيونيستي 
خبر داده اس��ت. امير توکلي��ان ديروز به 
خبرگزاري فارس گفت: »از نکات قابل توجه 
در رقابت هاي روماني سرمايه گذاري بسيار زياد و عجيب رژيم اشغالگر 
قدس در کشتي بود، به طوري که آنها به ترتيب با پنج و سه کشتي گير 
جوان و نوجوانان روس و گرج به روماني آمده بودند و قصد دارند با همين 
نفرات هم در رقابت هاي جهاني کرواسي و اسلواکي شرکت کنند که 
اين موضوع زنگ خطري جدي براي کشتي ماست. کشتي گير وزن 
86 کيلوگرم اين رژيم اشغالگر در رده سني جوانان سطح بسيار بااليي 

داشت که در اين مسابقات هم به مقام دوم رسيد.«

دنيا حيدري
    گزارش

محمد وکيلي، سرمربي تيم ملي نوجوانان واليبال در گفت وگو با »جوان«:

مردم ديگر نگران خداحافظي نسل طاليي واليبال نيستند
سعيد احمديان
   گفت وگو 

درخشش بازيکنان نوجوان واليبال در ترکيب تيم 
ملي بزرگساالن در ليگ ملت ها، همه نگاه ها را متوجه 
محمد وکيلي س��رمربي تيم مل��ي نوجوانان کرده 
است، مربي اي که ايران را قهرمان جهان کرد و حاال 
ستاره هاي تيمش مانند اميرحسين توخته، مرتضي 
شريفي، محمدرضا حضرت پور و سامان کاظمي در 
هفته دوم ليگ ملت ها مقابل تي��م برزيل، نمايش 
درخشاني داشتند تا کمتر کسي نگران بازنشسته 

شدن نسل طاليي واليبال باشد. 
    جوانگرايي اجتناب ناپذير بود

محمد وکيلي در گفت وگو با »جوان« درباره موفقيت 
ش��اگردانش مي گويد: »تزريق بازيکنان نوجوان و 
جوان به ترکيب تيم ملي بزرگساالن اجتناب پذير 
بود. ما سعي کرديم بازيکناني براي تيم ملي نوجوانان 
انتخاب کني��م که قابليت رس��يدن ب��ه تيم ملي 
بزرگساالن را داشته باشند، نسلي که   در نوجوانان 
قهرمان جهان شدند و يک نسل طاليي براي واليبال 
ايران هستند. آنها االن 17، 18 ساله هستند، الفبا و 
مقدمات واليبال، قد و قامت را دارند و تنها به تجربه 
نياز دارند که اين با حضور و بازي ملي پوشان نوجوان 
در کنار بزرگ ترها به دست مي آيد. در اين راستا بايد 
نتيجه گرايي را از برخي مسابقات مانند ليگ ملت ها 
حذف کنيم. در مسابقاتي مانند المپيک و قهرماني 
جهان نتيجه مهم است، اما در ليگ ملت ها مي توانيم 
بدون در نظر گرفتن اين فاکتور فرصتي به بازيکنان 
جوان بدهيم تا آبديده و پخته ش��وند. اين مسئله 
نگراني مردم بابت خداحافظي نسل طاليي واليبال 

را از بين مي برد.«
سرمربي تيم ملي نوجوانان معتقد است که نمايش 
بازيکنان ج��وان در لي��گ ملت ها تنها بخش��ي از 

توانايي هاي اين بازيکنان بوده اس��ت: »اعتقاد دارم 
که بازيکنان نوجوان مي توانند بهتر از اين بازي کنند 
و ظرفي��ت آن را دارند. آنها مي توانن��د از30 درصد 
نمايش��ي که تا امروز داش��ته اند، بهتر باشند. صابر 
کاظمي هم بعد از بازي با برزيل مصاحبه کرد و گفت 
که اين تمام پتانسيل من نبود و بهتر از اين مي توانم 
بازي کنم. اين نش��ان  مي دهد که بچه ها هم به اين 
واقف هستند که مي توانند عملکرد درخشان تري 
داشته باشند. ريش��ه اين بازيکنان در رده نوجوانان 

و جوانان آنقدر قوي شده که مي توانند جلوي 
بازيکنان بزرگ خ��وب بازي کنند. بر اين 
اعتقادم که در بدنه تيم ملي مان، يک تيم 
جوان داريم که بازيکنانش مي توانند هر 
تيمي را در دنيا غافلگير کنند و اين يک 

نعمت است.«
    کشف استعدادها صبر 

و تحمل مي خواهد
س��رمربي تي��م ملي 
ن��ان معتقد  نوجوا
اس��ت شناس��ايي 
استعدادها صبر و 
حوصله مي خواهد: 
»در بازي با روسيه 
وقتي اميرحس��ين 

توخته با 17 سال سن 
روي دس��ت موزرس��کي 
س��تاره روس ها اس��پک 
مي زد، واقعاً لذت مي بردم. 
موزرسکي ش��ايد 17 سال 
سابقه قهرماني دارد، زماني 

که حتي اميرحسين به دنيا نيامده بود. در هفته 
پنجم ليگ ملت ها هم دو بازيکن جوان ديگرمان 
به نام هاي علي اصغر مجرد و پوريا يلي به تيم ملي 
بزرگساالن ملحق مي شوند. سراسر کشورمان پر 
از استعداد واليبال است، البته به شرط اينکه اين 
بازيکنان را حمايت کنيم و صبر و تحمل داش��ته 

باشيم.«
وکيلي برنامه ري��زي براي حف��ظ روند صعودي 
ملي پوشان جوان را حياتي مي داند: »حفظ روند 
صعودي ملي پوشان نوجوان و جوان نکته مهمي 
اس��ت. بر اين باورم که حفظ اين بازيکنان 
مثل س��اختن و پرورش اين سرمايه ها 
ارزش دارد. مراقبت از اين بازيکنان در 
اين سن وقتي به مراحل باالتر مي رسند، 
خيلي مهم است. بايد وظيفه معلمي را از 
باالي سرش��ان برنداريم. با اين حال 
هرچند اي��ن بازيکنان از نظر 
فني رش��د کرده اند، اما از 
نظر روح��ي و اجتماعي 
هم بايد ب��ه آنها کمک 
کرد ت��ا گرفت��ار غرور 
نشوند. اين بازيکنان 
بايد روابط درس��تي 
در اجتم��اع داش��ته 
باش��ند تا م��ردم هم 
آنها را دوس��ت داش��ته 
باش��ند و حمايت ش��ان کنند. 
نبايد بازيکني که در اين سن 
پايين به تيم ملي بزرگساالن 
رسيده، تصور کند که به پايان 

خط رس��يده، آنها بايد طوري تربيت ش��وند که 
جزو بهترين هاي دنيا باشند، چراکه اين استعداد 

را دارند.«
    موزرسکي ايران را کشف کرديم

وکيلي معتقد است براي شناس��ايي استعدادهاي 
واليبال باي��د   مدرن تري داش��ت: »فک��ر مي کنم 
استعداديابي در کشورمان بايد مدرنيته تر انجام شود 
يا بازيکنان قبلش در باشگاه ها بازي کنند، يعني به 
صورت فني تر واليبال را شروع کنند. مثاًل ما االن  از 
500، 600 بازيکن تست گرفته ايم که 14 نفر را براي 
بازي هاي تدارکاتي در کره انتخاب کرده ايم. به نظر 
من هيئت هاي واليبال مي توانند برنامه بهتري داشته 
باشند و فدراسيون هم مي تواند آکادمي ها و مدارس 
واليبال را هماهنگ و يک کاسه کند تا نيروهاي ديده 
نشده نداشته باش��يم، مثاًل فالن بازيکن در شهر يا 

روستا بود، اما ديده نشد.«
سرمربي تيم ملي نوجوانان ادامه مي دهد: »در حالي 
از استان فارس آقاي رضا محمودآبادي را با 17 سال 
سن  و 5 سانتي متر کوتاه  تر از موزرسکي با 2 متر و 
13 سانتي متر آورديم که داريم روي اين بازيکن کار 
مي کنيم تا به عنوان دفاع مياني از او استفاده کنيم. 
اس��تعداديابي زحمت زيادي دارد، اما اين کار را به 
جان مي خريم تا از دنيا عقب نمانيم. ميانگين قدي 
تيم نوجوانان در دور قبل از تيم ملي بزرگساالن باالتر 
و 198/5 سانتي متر بود. بيشترين تالشمان اين بوده 
که براي رسيدن به پيراهن تيم ملي موانعي مانند قد، 
تکنيک، شجاعت الزم را در زمين نداشته باشند تا 
مربي تيم ملي بتواند بدون دغدغه  از اين بازيکنان 
استفاده کند، بدون اينکه نگران اين باشيم که عملکرد 

اين بازيکنان، سطح تيم را زير سؤال ببرد.«

* سايمون کوپر 

نويسنده فوتبال اروپا 


