
رونالدو 24 گل تا رکورد دایی
پيروزي پرتغال و خداحافظي زودهنگام مراکش

در اولي�ن ب�ازي دور دوم گ�روه B عص�ر 
دی�روز پرتغ�ال براب�ر مراک�ش ب�ا تک گل 
رونال�دو به برتري رس�يد ت�ا ب�ا 4 امتياز به 
صعود اميدوار ش�ود، و در مقابل مراکشي ها 
متوال�ي  شکس�ت  دومي�ن  کس�ب  ب�ا 
خداحافظ�ي تلخي با جام جهاني داش�تند. 
پرتغال و مراکش دو تيم همگروه ايران عصر ديروز 
در اولين بازي گروه  B به مصاف هم رفتند. مراکشي ها بازي را خوب آغاز 
کردند و چند حمله خوب نيز در همان ابتداي بازي داشتند، ولي پرتغالي ها 
در اولين موقعيت به دست آمده برايش��ان به وسيله کريستيانو رونالدو، 
کاپيتانشان با ضربه سر دروازه ش��يرهاي اطلس را باز کرد. مراکشي ها با 
وجود گل خوردن، اما تيم برتر ميدان بودن��د و حمالت متعددي را روي 
دروازه پرتغال انجام دادند، ولي در نهايت نيمه اول با نتيجه يک بر صفر به 
نفع پرتغال به پايان رسيد. در نيمه دوم بازي مراکشي ها با تمام قدرت براي 
جبران گل خورده حمله کردند و به نوعي سوار بر بازي بودند ولي   حمالت 
پياپي مراکشي ها جواب نداد و اين ديدار با نتيجه يک بر صفر به نفع پرتغال 
به پايان رسيد تا پرتغال در اين گروه 4 امتيازي شود و موقتاً صدر جدول 

را از ايران بگيرد. 
 همچنين کريستيانو رونالدو با گلزني برابر مراکش به دومين گلزن برتر 
ملي جهان تبديل شد.  رونالدو با اين گل، ۸۵ گله شد تا به دومين گلزن 
برتر ملي جهان تبديل شود. اين بازيكن اکنون ۲4 گل تا رسيدن به رکورد 

علي دايي فاصله دارد. 

واليباليست هاي ايران 
ب��راي دف��اع از اعتبار 
واليبال کش��ورمان در 
تهران سه بازي تشريفاتي با حريفان خود برگزار 
مي کنند و در نخستين رويارويي فردا با کره جنوبي 
مصاف  می دهن��د.  هفته پاياني لي��گ ملت هاي 
واليبال از ف��ردا آغاز مي ش��ود و س��الن 1۲هزار 
نفري آزادي ميزبان سه تيم کره جنوبي، آلمان و 
بلغارستان است. با شكست شاگردان کوالکوويچ 
مقابل امريكا اميدها براي صعود به مرحله پاياني 
رقابت ها رنگ باخت تا س��ه ديدار آخرمان جنبه 

تشريفاتي داشته باشد. 
بلندقامتان کشورمان در اين دوره از ليگ ملت ها 
در حالي از صعود به مرحله نهايي بازماندند که در 
پايان هفته چهارم رقابت ها در رده سيزدهم قرار 
گرفتند. تيم ايگور کوالکوويچ در 1۲ بازي گذشته 
تنها چهار بار موفق به شكست حريفان شده است. 
با اينكه عدم صعود اي��ران به مرحله نهايي قطعي 
ش��ده، اما ملي پوشان کش��ورمان کماکان تالش 
مي کنند تا در س��ه ديدار باقي مانده ضمن دفاع 
از اعتبار واليبال ايران جايگاه تيم ملي در جدول 

رده بندي را ارتقا دهند. 
  بردهاي بزرگ، باخت هاي عجيب

16 تيم حاضر در اين دوره از رقابت ها بهترين هاي   
واليبال جهان هستند، به ويژه اينكه بسياري از آنها 
از ابتدا با هدف صعود به دور نهايي و کسب عنوان 
قهرماني پا به ميدان گذاشتند. تيم ايران با شكست 
مقابل فرانس��ه کار خود را در ليگ ملت ها شروع 
کرد. غلبه بر استراليا روحيه تيم را افزايش داد، اما 
برخالف آنچه انتظار مي رفت شاگردان کوالکوويچ 
مقابل ژاپني ها تن به شكست 3 بر يک دادند! باختي 
عجيب و دور از انتظار که انتقادهاي زيادي را در پي 
داشت.   ش��اگردان کوالکوويچ با غلبه بر آرژانتين 
دوباره انگيزه گرفتند، ولي دو شكست متوالي برابر 
ايتاليا و استراليا کار بلندقامتان کشورمان را سخت  
کرد. با اينكه پيروزي قاطعانه برابر چين دور از انتظار 
نبود، اما واليباليست هاي ايران در جدال با روسيه و 
برزيل هم تن به شكست داد. به رغم شانس کم تيم 
ملي ايران براي صعود به مرحله نهايي، ملي پوشان 
لهستان قهرمان جهان را 3 بر صفر در شيكاگو از 
پيش رو برداشتند، اما با دو باخت آخر به صربستان 
و امريكا قصه صعود تيم واليبال ايران به مرحله بعد 

ليگ ملت ها هم به پايان رسيد. 
   نبردهاي خانگي

بازي در خانه و حمايت همه جانبه ه��واداران از 
تيم ملي روحيه ملي پوش��ان را افزايش مي دهد. 
در هفته پاياني س��ه تيم کره جنوبي، بلغارستان 
و آلمان به ايران آمده اند تا با تيم ملي کشورمان 
روبه رو شوند. کره اي ها قعرنشين و ضعيف ترين 
تيم گروه محس��وب مي ش��وند. آلمان تيم رده 
دهمي است و بلغارس��تان نيز رده دوازدهم را در 
اختيار دارد. با توجه به شرايط جدول، اين سه تيم 
شانسي براي صعود به مرحله بعد ندارند. انتظار 
مي رود س��رمربي تيم ملي در اين سه بازي باقي 
مانده باز هم به جوانان ميدان بدهد و از انگيزه زياد 

آنها استفاده کند. 
  اعتماد به جوانان

کارشناس واليبال ايران معتقد است کوالکوويچ 
بايد در س��ه بازي باقي مانده ب��ه جوانان فرصت 
بيش��تري بدهد. جبار قوچان نژاد در گفت وگو با 
مهر، خستگي روحي را يكي از داليل افت عملكرد 
ملي پوشان خواند: »يكي از داليل خستگي روحي 
و رواني بازيكنان و دليل ديگر هم آمادگي جسماني 

پايين آنها بود. تيم ملي از نظر روحي و رواني آماده 
نبود. بايد بعد از باخت شرايط را به حالت طبيعي 
برگردانيم. بعد از شكس��ت تيم ملي مقابل ژاپن، 
ش��رايط طوري بود که تيم له ش��د. اين باخت ها 
ممكن اس��ت براي هر تيمي پيش بيايد، بنابراين 
بايد روي مس��ائل روحي و رواني خيلي کار شود. 
بايد روي مسائل روحي و رواني تيم ملي کار شود 
تا تيمي باانگيزه و جنگنده  در زمين حاضر شود. در 
بازي مقابل ژاپن هيچ همدلي و جنگندگي وجود 
نداشت.« قوچان نژاد بر ميدان دادن به ملي پوشان 
جوان تأکيد کرد: »دير دست به کار شديم. در بازي 
با تيم صربستان آنها نيز از بازيكنان ذخيره خود در 
کنار اصلي ها استفاده کردند. هر جا که تيم جواب 
نمي گرفت بايد از جوانان استفاده مي کرديم. بايد 
در سه بازي باقيمانده به جوانان اعتماد بيشتري 
کنيم و اجازه دهيم مقابل چشم مردم و در هياهو 
بازي کنند. نمي ش��ود که به دليل ترس از باخت 
به آنها بازي نداد. سه بازي در تهران داريم که هر 
کدام معادل ۲۰ جلسه تمرين، آن هم در حضور ۸ 
هزار هوادار است. بايد به اين جوانان فرصت بازي 

بيشتري بدهيم.«

درس مردم داري
مردم داري به شعار نيست. نمي توان به صرف ورزشكار بودن و داشتن يال و 
کوپال ادعاي مردم دار بودن داشت. گاهي بزنگاه هايي وجود دارد که يكي بايد 
ثابت کند با بقيه فرق دارد، بزنگاه هايي که امثال تختي و جلوتر از او غيرقابل 
باورتر از تختي، ابراهيم هادي از آنها سربلند بيرون آمدند و در تاريخ ورزش 
کشور ماندگار شدند، اما حاال هم مي توان در وانفساي ورزش چهره هايي را پيدا 
کرد که واقعاً دغدغه رنج و مشقت مردم را دارند. خيلي بزرگي مي خواهد که 
دعوت فيفا را براي حضور در جام  جهاني رد کن��ي، آن هم در روزهايي که از 
وزير گرفته تا وکيل، دفتردار و آبدارچي بي ارتباط و با ارتباط با فوتبال، بي ربط 
و باربط در روسيه چادر زده  اند و خيال بازگشت هم ندارند، تازه آنها هم که يک 
رفت و برگشت داشته اند، دوباره س��وداي پرواز در سر دارند، آن هم با هزينه 
بيت المال و از جيب مردم! در اين ميان اما يكي پيدا ش��ده که از اين بزنگاه 
سربلند بيرون آمده؛ دعوتش کرده اند، يعني اينكه مهمان فيفاست نه جيب 
مردم، اما گفته که نمي رود، در تهران هم نمي ماند، مي رود سرپل ذهاب تا به 
امور عمراني يک روس��تا که قبول کرده کارهاي بازسازي پس از زلزله اش را 

برعهده بگيرد، رسيدگي کند. 
بزنگاه يعني همين، يعني اينكه از بين درد مردم و خوش��ي خودت يكي را 
انتخابي کني که البته خيلي از مدعيان مردم داري، دومي را انتخاب مي کنند 
و اينجاست که يک بزرگمرد خود را نشان مي دهد. جالب اينكه ورزش ايران 

هيچ گاه از اين بزرگمردان خالي نبوده و نيست.
اين روزها خيلي ها فكر و ذهنش��ان در روسيه است، اينقدر که حتي صداي 
ورزشي ها را هم نمي شنوند، اما شنيدن اينكه يكي هس��ت که درد مردم را 
مي فهمد و دعوت فيفا را رد مي کند، در ميان اين همه سروصدا و هياهو خيلی 
آرامش بخش است. خيلي از مسئوالن سرپل ذهاب و بقيه مناطق ريز و درشت 
مردم زلزله زده کرمانشاه را فراموش کرده اند، اصالً يادشان رفته چه بر سر مردم 
اين ديار آمده، فقط در همان سروصداهاي روزها و هفته هاي اول بود که جلوي 
دوربين وعده هاي آنچناني مي دادند، اما امروز آنها کجا هستند؟ حتماً در روسيه 

و در سفرهاي خارجي ديگر!
علي دايي اما هس��ت، درس��ت مثل برخي چهره هاي ديگر که در کرمانشاه 
مشغول به کار هستند. ورزشي نيستند، اما مرام ورزشكاري شهيد هادي را به 
ارث برده اند، درست مثل علي دايي که در قامت يک ورزشكار مرام بزرگمردي 
چون هادي را به ارث برده است. بيهوده نيست که مي گويند خدا بغلش کرده، 
اصاًل چه کسي بهتر از او. بيهوه نيس��ت که اسطوره است و مرد تمام نشدني 
فوتبال و ورزش ايران. او مرد، مردم دار ورزش ايران است. بدون تعارف و بدون 
تبليغ و بزرگ نمايي، اين مرام را بايد ستود. فارغ از هرگونه نگاه حزبي، سياسي 
و اعتقادي که البته دايي از بسياري از مدعيان اعتقادي، معتقدتر و پايبندتر به 
اصول است. او دعوت فيفا را رد و ثابت کرد که مردم داري اش در حد حرف و 
شعار نيست. به کازان نرفت تا حتي اگر شده يک آجر روي آجر بگذارد و در کنار 
مردم باشد. مرام دايي را بايد ستود، هرچند که نيازي به ستايش ندارد و مردم 

خوب مي دانند چگونه پهلواني اش را ارج نهند.
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فريدون حسن

  زلزله زدگان را به تماشاي جام جهاني ترجيح داد
علي دايي غايب بزرگ بازي ايران و اسپانيا بود. قرار بود او با      چهره

دعوت فيفا به کازان برود و اين مسابقه را از نزديک 
تماشا کند، اما اسطوره فوتبال کشورمان تصميم گرفت به روسيه نرود و به 

جاي آن به جمع زلزله زدگان برود. علي دايي را بايد پاي کار ترين سلبريتي 
دانست که با گذشت هفت ماه از زلزله س��رپل ذهاب، زلزله زدگان را 

فراموش نكرده و با کمک ه��اي مردمي در حال س��اخت يكي از 
روستاهاي تخريب شده مناطق زلزله زده کرمانشاه است. او که 

به همراه مه��دي مهدوي کيا از ط��رف فيفا براي 
تماشاي بازي ايران و اسپانيا دعوت شده بود، 

ترجي��ح داد در اي��ران بمان��د و آخرين 
کارهايي را که مربوط به س��اخت اين 
روستاس��ت، پيگيري کند. دايي که 
اين روزها با توجه به تعطيالت پيش 
از فصل  فرصت بيشتري دارد، اين 
هفته قرار است کار ساخت روستا 
را آغاز کند. او ک��ه ۲3 خرداد به 
سرپل ذهاب رفته بود، در پيامي 
ويدئويي از شروع ساخت و ساز 
واحدهاي مس��كوني خبر داده 
بود: »در روس��تاي مله روالن 
س��رپل ذه��اب هس��تيم. 
ان ش��اء اهلل س��عي مي کنيم 
کارهاي عمراني 71 واحد 
مس��كوني که به صورت 
کامل تخريب ش��ده را از 
هفت��ه آين��ده ش��روع 

کنيم.«

اشک ها و لبخندها، از مسکو تا قاهره
شروع دور دوم مرحله گروهي جام جهاني براي اهالي مسكو و قاهره دو روي متفاوت 

سعيد احمديان
    جام جهانی

داشت. با سوت پايان بازي و پيروزي 3 بر يک روسيه مقابل مصر، روس ها در مسكو 
جشن صعود گرفته بودند، اما در قاهره با تمام اميدواري هايي که مصري ها با محمد 
صالح داشتند، با دومين شكست متوالي خداحافظي زودهنگامي را در جام جهاني تجربه کردند. روسيه در حالي با 
دو برد پرگل صعود زودهنگامي به مرحله بعدي داشت که خيلي از هواداران روس با توجه به نتايج اين تيم در 
سال هاي اخير انتظار نداشتند تا تيم شان اينطور مقتدرانه شروع کند. البته روس ها هنوز با حريف سرسختي 
مصاف  نداده اند تا عيار واقعي شان مشخص شود. بنابراين بايد منتظر بازي با اروگوئه در بازي مرحله آخر 
گروهي ماند. استانيسالو چرچسوف، سرمربي روسيه هم اعتراف مي کند که پيروزي تيمش با اين 
تعداد گل در دو بازي ابتدايي جام جهاني را پيش بيني نمي کرده است. با اين حال روس هاي ميزبان 
با هفت گل زده و 6 امتياز از دو بازي خود بهترين آمار را در بين تيم هاي حاضر در جام جهاني دارند. در 
آن سوي ميدان اما مصري ها که صعود حماسي شان به جام جهاني با آن پنالتي صالح و گزارشگر عرب 
فراموش نشده، برخالف انتظاري که مي رفت کارنامه نااميدکننده اي تا امروز در روسيه داشتند و با دو شكست 
از اين رقابت ها کنار رفتند. محمد صالح را هم بايد ناکام بزرگ جام جهاني ۲۰1۸ دانست، ستاره اي که پيش از جام 
جهاني با درخشش فوق تصور خود نامش در کنار رونالدو و مسي قرار گرفته بود، اما مصدوميت بدموقع در فينال ليگ 

قهرمانان سبب شد تا او در روسيه، آن صالح هميشگي نباشد و يكي از ستاره هاي جام خيلي زود کنار برود. 

تالش براي اعاده حيثيت
3 بازي تشریفاتي واليبال ایران در هفته پنجم ليگ ملت ها 

جام جهاني روس��يه تا امروز تا دلتان بخواهد گل به خودي داشته و اگر 
 مانی سعيدی

   بازتاب
ش��رايط همين طور پيش برود و مدافعان حاضر در روسيه حواس شان را 
جمع نكنند، در اين جام يكي از رکوردهاي ثبت ش��ده در پايان مي تواند 
تعداد گل به خودي باشد. جام جهاني ۲۰1۸ روسيه در حالي به روز هشتم رسيده که تا اينجای کار 
پنج گل به خودي در بازي هاي جام به ثمر رسيده، رکوردي که تا امروز با تعداد گل به خودي هاي 

جام جهاني قبلي برابري مي کند! 
با پايان بازي هاي دور اول مرحله گروهي جام جهاني ۲۰1۸، پنج گل به خودي به ثبت رس��يده که 
مهم ترين گل به خودي جام براي ما ايراني ها بود که لذت زيادي داشت و 3 امتياز شيرين را برايمان 
به ارمغان آورد، گل به خودي بهودرز مدافع مغرب بود که وارد دروازه خودشان شد تا پس از ۲۰ سال 
يک پيروزي ديگر براي کشورمان در تاريخ جام جهاني ثبت شود. عالوه بر اين، بهيچ از استراليا مقابل 
فرانسه، فتحي از مصر در مصاف با روسيه، اتبو از نيجريه مقابل کرواسي و سينوک از لهستان در مصاف 
با سنگال هم زننده ديگر گل به خودي هاي جام هستند. با اين اوصاف تعداد گل  به خودي ها در اين 
جام از تعداد گل هاي بهترين گلزن جام بيشتر است و اگر يک گل به خودي ديگر به ثمر برسد، رکورد 
بيشترين گل به خودي در تاريخ جام جهاني که اکنون در اختيار جام جهاني 1۹۹۸، ۲۰14 و اين جام 
است به تنهايي در اختيار روسيه ۲۰1۸ قرار مي گيرد. در جام جهاني روسيه در حالي باز کردن دروازه 

خودي چشمگير است که در دوره هاي قبل برخي از زنندگان گل به خودي هزينه زيادي براي اين 
اشتباهشان پرداخته اند، مانند آندرس اسكوبار که بعد از باز کردن دروازه تيمش مقابل امريكا، پس 

از بازگشت به کشورش به قتل رسيد!

مارادونا را ول کن، غضنفر را بچسب!

مصدوميت نيمار؟  نگران کننده نيست
 سنگيني تساوي برزيل مقابل سوئيس کم بود  که حاال مصدوميت نيمار 
هم باعث شده تا جام جهاني روسيه براي سلسائو به خوبي پيش نرود. 
نيمار که ماه ها درگير آسيب ديدگي بود، مدتي است به ميادين بازگشته، 
اما در ديدار اول سلسائو 1۰ بار از سوي بازيكنان حريف متوقف شد که اين 
تعدد خطا باعث افزايش درد اين بازيكن و غيبت در بخشي از تمرينات 
تيم ملي برزيل پس از بازي با سوئيس شد تا گمانه زني ها درباره نرسيدن 
اين بازيكن به بازي بعدي برزيل باال بگيرد. با اين حال فدراسيون فوتبال 
برزيل پس از انتش��ار تصاوير ترک تمرين نيمار، در بيانيه اي اعالم کرد 
که اين بازيكن براي بازي بعدي برزيل مشكلي نخواهد داشت: »نيمار از 
ناحيه مچ پاي سمت راست احساس درد مي  کرد، به همين دليل تمرين 
را ترک کرد. به دليل خطاهاي متعدد در ديدار برابر سوئيس نيمار کمي 

درد دارد، اما فردا در تمرينات حضور خواهد داشت.«

شاهکار 100 هزار دالري طاهري
نيلسون و بدهي 10 برابر شده!

شاهكارهاي مديريتي رويانيان و طاهري تمامي ندارد، مديراني که بدهي هاي 
هنگفتي روي دست پرسپوليس گذاشتند، بدهي هايي که ميلياردها تومان از 
بيت المال را به باد داد،  در حالي که نه رويانيان و نه طاهري هرگز براي ريالي 

از آن پاسخگو نبودند!
نيلسون کوريا، دروزاه بان سيه چرده برزيلي از معدود خريد هاي پرسپوليس 
بود که از لحاظ فني عملكرد قابل قبولي داشت، اما عدم برخورد حرفه اي با 
او و عقد قراردادي مبهم باعث شد تا اين دروازه بان هم به يكي از طلبكاران 
ميلياردي سرخپوشان تبديل شود، طلبكاري که پرونده اش با کمتر از 1۵ 
هزار دالر بسته مي ش��د، اما به لطف مديريت درخشان رويانيان و طاهري، 
طلبي 1۰۰ هزار دالري دارد، طلب هنگفتي که بار ديگر دست سرخپوشان 

را روانه جيب ملت مي کند! 
اولين بار و در س��ال ۹۵ و دو س��ال بعد از جدايي نيلس��ون بود که بحث 
بدهي هاي او به ميان آمد. نيلس��ون که نتوانس��ته بود از طريق معمول به 
طلب خود برسد، مثل خيلي هاي ديگر دس��ت به دامان فيفا شده بود، آن 
هم در حالي که بعد از جدايي گفته مي شد نيلسون طلب نيم فصل دومش 
را بخشيده و فقط تا جايي که براي پرسپوليس بازي کرده بود از اين باشگاه 

پول مي خواست. 
با اين حال با توجه به فس��خ يک طرفه، او مي توانس��ت تم��ام طلبش را از 
پرس��پوليس بگيرد، اما اين کار را نكرد. 3۰۰ ميليون تومان از طلب 7۰۰ 
ميليوني او نيز مربوط به مالياتي بود که باشگاه بايد پرداخت مي کرد. با وجود 
اين، طاهري که اعتقادي به پرداخت بدهي ها نداشت و يد طواليي در بي پاسخ 
گذاشتن نامه هاي فيفا در خصوص طلبكاران پرسپوليس داشت، رقم بدهي 
گلر برزيلي پرسپوليس را هم با ندانم کاري هايش چند برابر کرد، به طوري که 
عصر سه شنبه حكمي جديد از سوي فيفا به باشگاه پرسپوليس ارسال شد 
که طي آن، سرخپوشان به پرداخت مبلغ 1۰۰ هزار دالر به نيلسون کوريا 
محكوم شدند، رقم کالني که مي شد سر و ته آن را با 1۵ هزار دالر هم آورد، اما 

بي مباالتي هاي طاهري اين رقم را به 1۰۰ هزار دالر رسانده است. 
اين دروازه بان که در دوران مديريت طاهري از پرس��پوليس جدا شده بود، 
همان زمان با ارس��ال نامه اي به باشگاه خواس��تار دريافت 1۵ هزار دالر از 
سرخپوشان و توافق با آنها شده بود، نامه اي که مانند خيلي از نامه های ديگر 
در زمان طاهري بي جواب ماند تا امروز رقم درخواستي گلر سابق سرخپوشان 
به 1۰۰هزار دالر برسد، رقمي که طبق نامه ارسالي فيفا پرسپوليس موظف 
است س��ريعاً آن را پرداخت و مش��كل را حل کند، آن هم در شرايطي که 
سرخپوشان اين روزها در تنگناي مالي هستند و به تازگي موفق به پرداخت 
بدهي هنگفت آنتوني گولچ شده اند و همچنان درگير پرونده گابريل هستند. 
نكته مهم تر اينكه آنها به دليل همين پرونده هاي دردسرس��از است که از 
پنجره نقل و انتقاالت تابستاني محروم شدند و شرايط سختي دارند. در حالي 
که يكي از نماينده هاي ايران در يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان هستند و 
به عنوان قهرمان ليگ با دو قهرماني پياپي، انتظار مي رود در ليگ آينده نيز 

اقتدار خود را حفظ کنند. 

 پاکدامن: انتقام عابديني را گرفتم
رقابت ه��اي شمش��يربازي قهرماني آس��يا با 
کسب تنها يک برنز براي تيم ملي سابر ايران 
به پايان رسيد. بعد از حذف عابديني که يكي 
از شانس هاي مدال ايران در اين مسابقات بود، 
پاکدامن با کسب مدال برنز به کار خود پايان 
داد، آن هم در حالي که مي توانس��ت با مدالي 
خوش��رنگ تر اين رقابت ها را به پاي��ان ببرد، 
اگر داور با توجه به حساس��يت بازي با يک کارت قرمز بي موقع کار را 
خراب نمي کرد. مسئله اي که سايبريست ايران، خود نيز بدان اعتراف 
کرده است: »انتقام شكست خودم و عابديني را گرفتم، اما مي توانستم 
به مدال بهتري دس��ت يابم، اگر داور ب��ازي را مديريت مي کرد. کارت 
قرمزي که داور در تساوي در عدد 13 به من نشان داد، کار را خراب کرد. 
البته او بعداً گفت که اشتباه کرده، اما خب ديگر فايده اي نداشت.« علي 
پاکدامن در ماه هاي اخير بهترين عملكرد را در بين سايبريس��ت هاي 
ايران داشته است. مجتبی عابدينی ديگر نماينده ايران در اين رقابت ها 

نيز با شكست مقابل قهرمان المپيک از اين مسابقات کنار رفت.

کشتي تابع سياست هاي نظام است
مسئوليت مشكالت کشتي در مسابقات 
جهاني پيش رو بر عهده کساني است که 
در چند ماه گذشته با سكوت خود سعي 
کردند موقعيت ش��ان به خط��ر نيفتد. با 
رايزني هاي گس��ترده خادم ب��ا اللوويچ، 
رئيس اتحاديه جهاني پس از مش��كالت 
پيش آمده ب��راي کريمي در مس��ابقات 
اميدهاي جهان، کمترين محروميت براي 
کريمي در نظر گرفته شد. خادم تاکنون 
دهها بار بر موضوع البي صهيونيس��م در کميته بين المللي المپيک و 
لشكرکشي گسترده آنها به مسابقات پيش رو با کمک برخي کشورهاي 
صاحب جايگاه در کشتي دنيا اشاره کرده است، اما هيچ عكس العملي 
نديده ايم. س��ختي هاي پيش روي کشتي در مس��ابقات آتي با حضور 
کشتي گيران رژيم صهيونيستي کم نيست و بايد فكري جدي و اساسي 
براي آن کرد. متأسفانه مسئوالن مستقيم اين موضوع، در اين مورد دو 
حالت را پيش گرفته اند يا سعي کرده اند سكوت کنند تا موقعيت شان 
به خطر نيفتد يا اينكه موضوع را وارونه جل��وه داده اند و گفته اند اينها 
مي خواهند با رژيم اشغالگر قدس مسابقه بدهند. در حالي که اينگونه 
نيست و جامعه کشتي خواهان اين نيست. کش��تي گيران و متوليان 
فدراسيون قطعاً تابع سياست هاي نظام هس��تند، اما اين مسئله نافي 
مس��ئوليت متوليان اصلي اين موضوع براي حداقل مذاکره با کميته 
بين المللي المپيک و پيگيري اين مشكل از طريق ديپلماتيک نيست. 
نمي دانم چرا مس��ئوالن دس��تور مقام معظم رهبري مبني بر مذاکره 

ديپلماتيک بر رفع البي صهيونيسم را نيز دنبال نكرده اند؟!
 ما همه تابع سياست هاي نظام هستيم، اما قطعاً مسئوليت مشكالت 
پيش روي کشتي در همين رقابت هاي نوجوانان جهان در زاگرب در چند 
روز آينده بر عهده کساني است که به داليل شخصي از انجام حداقل يک 
مذاکره نيز سر باز زدند، همان هايي که از کوچک ترين اقدامي براي حل 
مشكلي که رهبري هم به حل آن تأکيد داشتند، دريغ کردند و از اين 
طريق با ندادن کسري جوايز کشتي گيران عالقه خود را به پرافتخارترين 

ورزش کشور در آستانه بازي هاي آسيايي نشان دادند! 

شيوا نوروزي
    گزارش

منصور برزگر

 پيشكسوت کشتي

دنيا حيدري

برنامه بازي هاي امروز
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 فرانسه – پرو 16:3۰

استراليا – دانمارک  1۹:3۰
D گروه 

آرژانتين – کرواسي  ۲۲:3۰

برزیل – کاستاریکا، ساعت 16:3۰
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 ایسلند – نيجریه، ساعت 1۹:3۰


