
 در روز اول بازي هاي 
سعيد احمديان

    گزارش
آس�يايي، كاروان 
ب�ا  كش�ورمان 
درخشش ملي پوشان كشتي و تكواندو، دو مدال 
ط�ا، دو نق�ره و ي�ك برن�ز ب�ه دس�ت آورد. 
 ديروز زنگ بازي هاي آسيايي جاکارتا به صدا درآمد 
و در روز اول اين مس��ابقات ورزشکاران کشورمان در 
رشته هاي مختلف ورزشي به مصاف حريفانشان رفتند 
تا بزرگ ترين رقابت هاي ورزشي قاره آسيا به صورت 

رسمي آغاز شود. 
    روز طايي كشتي

برگزاري رقابت هاي کشتي بازي هاي آسيايي در همين 
روزهاي اول سبب شده تا کاروان کشورمان براي کسب 
مدال زياد انتظار نکشد. در روز اول بازي هاي جاکارتا 
ديروز کشتي گيران کشورمان در وزن هاي 57، 65، 

74، 86 و 97 کيلوگرم به مصاف رقبايشان رفتند. 
حسن يزداني يکي از کشتي گيراني بود که خيلي ها 
منتظر روي تشک رفتن او بودند. نابغه کشتي جهان 
پس از کسب طالي جهاني و المپيک، براي اولين بار 
در بازي هاي آسيايي کش��تي مي گرفت. يزداني که 
در وزن 86 کيلوگ��رم در اين رقابت ه��ا حضور دارد، 
پس از اس��تراحت در دور نخس��ت، در ادامه با اقتدار 
کشتي گيراني از اندونزي، هند و مغولستان را شکست 
داد و فيناليست ش��د. يزداني در مسابقه فينال هم 
حريف لبناني اش را با اقتدار شکست داد و اولين طالي 

کاروان ايران کسب کرد. 
  عليرضا کريمي هم که سال گذشته ماجراي کشتي 
نگرفتنش با کشتي گير رژيم صهيونيستي در حمايت 
از مردم مظلوم فلسطين خبرساز شده بود در وزن 97 
کيلوگرم پس از استراحت در دور اول، مقابل حريفي 
از ژاپن و ازبکستان پيروز شد و به فينال رفت. کريمي 
در مسابقه نهايي برابر حريف قرقيزستاني پيروز شد و 

دومين طاليي کشتي در روز اول لقب گرفت. 
 رضا اطري نيز در وزن 57 کيلوگرم پس از استراحت 
در دور اول، مقاب��ل حريفاني از نپ��ال و هند پيروز و 
با شکس��ت مقابل نماينده مغولس��تان راهي ديدار 
رده بندي ش��د. اطري در دي��دار رده بن��دي مقابل 
کش��تي گير کره جنوبي پيروز ش��د و مدال برنز اين 

رقابت ها را بر گردن آويخت. 
 مصطفي حسين خاني در وزن 74 کيلوگرم پس از 
پيروزي مقابل حريفاني از بنگالدش و ترکمنستان 
در دور سوم به نماينده ازبک باخت تا شانس کسب 
مدال طال را از دس��ت بده��د. با توج��ه به صعود 
عبدالرحمن اف ازبکستاني به فينال، حسين خاني 
براي کسب مدال برنز مبارزه می کند. او در جدول 
ش��انس مجدد به دليل عدم حضور کش��تي گير 
يمني به ديدار رده بندي راه يافت.  حسين خاني در 
رده بندي براي کشتي گير ژاپني شکست خورد و از 

رسيدن به مدال باز ماند. 
 مهران نصيري در وزن 65 کيلوگرم تنها حذف شده 

زودهنگام کشتي آزاد در رقابت هاي ديروز بود. نصيري 
در دور نخست به مصاف نماينده چين رفت و با نتيجه 
8 بر 7 شکست خورد. با توجه به شکست حريف چيني 
در مقابل اوکاسوف از قزاقستان، مهران نصيري از دور 

مسابقات کنار رفت. 
    پومسه كاران چراغ اول را روشن كردند

عالوه بر کشتي، ديروز روز تکواندوکاران پومسه کار 
کشورمان هم بود و اين رشته توانست اولين مدال هاي 
کاروان ايران در جاکارتا را ب��ه نام خودش ثبت کند. 
کوروش بختيار، پومس��ه کار تيم ملي تکواندو پس 
از پيروزي مقاب��ل حريفاني از اندون��زي، کامبوج و 
چين تايپه فيناليست شد و در فينال با شکست مقابل 

نماينده کره جنوبي به مدال نقره رسيد.  
در بخش بانوان نيز مرجان سلحشوري با شکست دادن 
حريفاني از ماکائو، ژاپن و مالزی در فينال مقابل حريفي 
از اندونزي نتيجه را واگذار کرد و به مدال نقره رسيد تا 
اولين بانوي مدال آور کاروان ايران در بازي هاي آسيايي 
جاکارتا لقب بگيرد. سلحشوري پس از کسب مدال 
نقره، مدالش را به شهيد گيتي نما تقديم کرد: »کمي 
بدشانس بودم که نقره گرفتم. پيش از اين مسابقات من 
فقط فکر مي کردم مدال را بگيرم. حاال هم اين مدال را 
به شهيد گيتي نما تقديم مي کنم. زمان اعزام دور مزار 
شهيد گمنام در فدراسيون جمع شديم و به هر کدام از 
ما يک پالک دادند. روي مدال من اسم شهيد گيتي نما 
بود که بسيار روحيه بخش بود.« گفتني است، شهيد 

گيتي نما دارنده کمربند مشکي تکواندو و عضو تيم 
ملي بوده است. 

     شروع مقتدرانه كبدي
رقابت هاي کبدي هم ديروز آغاز شد و تيم هاي زنان 
و مردان کشورمان در اولين مسابقه خود پيروز شدند. 
تيم ملي بانوان ايران در اولين مسابقه که جنبه انتقامي 
هم داشت با نتيجه 46 بر ۲۰ کره جنوبي را شکست 
داد تا هم انتقام شکست مقابل اين تيم در رقابت هاي 
قهرماني آسيا را که سال گذش��ته در گرگان برگزار 
ش��د، بگيرد و هم از همين ابتدا براي ساير مدعيان 
خط و نشان بکشد. بانوان کبدي که در دوره گذشته 
بازي هاي آسيايي در اينچئون صاحب مدال نقره شده 
بودند در جاکارتا به گفته غزال خلج، ملي پوش کبدي 
به دنبال مدال خوشرنگ تري هستند: »تيم هند را در 
فينال بازي هاي آسيايي مي بريم و طال مي گيريم«. 
تيم کبدي مردان نيز مانند بانوان بازي هاي آسيايي 
را پرقدرت آغاز کرد و توانست تيم ژاپن را با نتيجه 55 

بر۱9 شکست دهد. 
    حذف اولين طايي اينچئون

يکي از نتاي��ج عجيب روز اول، نتايج ضعيف رش��ته 
تيران��دازي بود. نجمه خدمتي که در دوره گذش��ته 
اولين مدال طالي ايران را کسب کرده بود، در ميکس 
تيمي تفنگ ۱۰متر بادي به همراه اميرمحمد نکونام 
به مقامي بهتر از هفتمي نرسيد و خيلي زود کنار رفت 

تا از جاکارتا دست خالي برگردد. 

پيامروزاولبازيهايآسيايي
روز اول بازي هاي آس��يايي جاکارتا يک پيام مهم براي ورزش کشورمان و 
مسئوالن آن داشت، پيام مهمي که بايد با دقت آن را ديد و شنيد. پيامي که 
به ما مي گويد کشورهاي قاره کهن براي موفقيت در ورزش سرمايه گذاري 
مي کنند، برنامه دارند و حتي اگر خود توانايي نداشته باشند، دست به جيب 
مي شوند و ورزشکار استخدام مي کنند. ديروز وقتي کشتي گير روس تبار با 
پرچم بحرين روي تشک حاضر شد، اين زنگ خطر بلندتر و رساتر از سال هاي 

قبل به صدا درآمد.
البته اين صدا پيش از اين نيز با سرمايه گذاري قطري ها و ديگر کشورهاي 
عربي و خريد بازيکن در رشته هايي چون هندبال و بسکتبال شنيده شده بود، 
اما حاال خطر آن بيشتر از قبل حس مي شود. واقعيت اين است که اين کشورها 
کارش خودش��ان را مي کنند، پول مي دهند و براي مطرح ش��دن استعداد 
مي خرند، اما ورزش ما نيازي به اين خرج ها ندارد. ما منبع استعداد هستيم؛ 
همين کشتي را نگاه کنيد، در شرايط عادي يک سروگردن باالتر از آسياست 

و توانايي برابري با قدرت هاي بزرگ جهان را دارد،  اما...
اما اشکال کار اينجاست که به اين استعدادها بها نمي دهيم. ورزش آسيا کار 
مي کند، جلو مي آيد، اما ما درگير مشکالت و اختالفات داخلي هستيم. بحرين 
براي موفقيت در رشته پرمدالي چون کشتي از جيب خرج مي کند، ولي ما به 
بهانه هاي مختلف فرصت سوزي و ستاره سوزي مي کنيم. ايراد کار ما اينجاست 

که چشم هايمان را بسته ايم و فکر مي کنيم ديگران هم بيکار نشسته اند!
بهره گيري از ورزشکاران ديگر کشورها کار چندان جالبي نيست و با روح 
پهلواني حاکم بر ورزش مناف��ات دارد، اما نکته اينجاس��ت که ما قادر به 
متوقف کردن اين حرکت نيستيم، ولي مي توانيم با بها دادن به استعدادهاي 
تمام نشدني خودمان عماًل شرايطي را فراهم کنيم که در برابر خرج هاي 
ميلياردي امثال بحرين و قطر کم نياوريم. درد اينجاست که کشتي گير و 
مربي او به خاطر کمبود امکانات و بد بودن ش��رايط فرياد مي زنند و بابت 
تبعيض ها انتقاد مي کنند، اما تمام اين موارد به گونه اي ديگر و با نگاهي 
متفاوت   تعبير و تفسير مي شوند تا قهرمانان کشتي تنها و بي پشتوانه راهي 
رقابت هاي بين المللي ش��وند. اين تفاوت ورزش ايران با رقباي آسيايي و 
جهاني است. آنها اگر ستاره هم نداشته باشند آن را مي خرند، در حالي که 

ما ستاره سوزي مي کنيم.
ديروز روز اول بازي هاي آس��يايي جاکارتا بود و همه ديديم که آسيايي ها 
براي موفقيت چگونه تالش مي کنند. همه ديديم که برخي از شانس هاي 
مدال آوري ما چگونه با بهت و حيرت از گردونه رقابت ها حذف شدند تا ثابت 
شود ما در چهار سال گذشته هيچ کاري انجام نداده ايم، فقط حرف زده ايم و 
فقط ادعا کرده ايم. حرف زديم و از رسيدگي و اهميت دادن به رشته هاي پايه 
گفتيم،  اما نه تنها به آنها نرسيديم که امثال کشتي و مدال آوران آن را نيز بنا بر 
داليلي واهي به امان خدا رها کرديم تا اتفاقات ديروز رخ دهد. واقعيت تلخي 
است که در پيشرفت و حرکت رو به جلوي ورزش آسيا و جهان ما همچنان 
ساکن ايستاده ايم و تماشاگر هستيم و صدالبته توقع بي جا هم داريم که پيروز 

شويم و موفق باشيم!
آنچه ديروز عالقه مندان به ورزش از بازي هاي آس��يايي ديدند، شنيدند و 
فهميدند، اميدوارکننده نبود. اميدواريم که مس��ئوالن فوتبال زده ورزش 
هم آن را شنيده باشند، هرچند که شنيدن تنها نيز دردي از ورزش کشور 

دوا نمي کند.
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فریدون حسن

روزطالييكشتي،روزنقرهايتكواندو
2 مدال طا، دو نقره و يك برنز كاروان كشورمان در روز اول بازي هاي آسيايي جاكارتا

رقابت16تيمدرپينتبالجامرزمنده
به همت معاونت اردويي و گردشگري حوزه مقاومت بسيج ۱8۱ شهيد 
مهدي باکري از ناحيه مقاومت شهيد بهشتي تهران، يک دوره مسابقه 

پينت بال رزمنده در حال برگزاري است.
اين مسابقات با حضور ۱6 تيم و در دو رده سني ۱۲ تا ۱6 سال و باالي 
۱7 سال در چهار مرحله انجام مي شود. مرحله اول مسابقات براساس 
س��ناريوي جنگ در منطقه بياباني از روز جمعه ۱9 مردادماه آغاز شد 
و با مشخص شدن تيم هاي صعودکننده به مرحله دوم به پايان رسيد. 
مرحله دوم اين رقابت ها از روز پنج ش��نبه اول شهريورماه در مجموعه 
پينت بال دوکوهه و براساس سناريوي جنگ در منطقه جنگي برگزار 

مي شود.
تيم هاي پيروز اين مرحله در دور س��وم مس��ابقات در زمين پينت بال 
س��رخه حصار با هم رقابت مي کنند. س��ناريوي مرحله سوم براساس 
جنگ در منطقه جنگلي طراحي شده است و در نهايت مرحله نهايي اين 
مسابقات در زمين پينت بال آذرخش مجموعه ورزشي انقالب و براساس 

سناريوي جنگ در منطقه شهري انجام مي شود.
محمدمهدي جاللي، مس��ئول برگ��زاري اين مس��ابقات هدف اصلي 
اين رقابت ها را که با استقبال خوب بسيج مس��اجد، نيروي انتظامي، 
شهرداري و برخي ارگان هاي ديگر روبه رو شد، ايجاد تعامل و همکاري 
بين مجموعه هاي مختلف عنوان کرد و گفت: »در پايان اين مسابقات 
همزمان با عيد سعيد غدير خم به تيم هاي اول هر رده سني مبلغ ۱۰ 
ميليون ريال، ب��ه تيم هاي دوم 5 ميليون ريال و به تيم هاي س��وم هم 

3ميليون ريال جوايز نقدي اهدا خواهد شد.«

نمازاولوقتپهلوانقهرمانايران
 قهرمان يعني همين، يعني حس��ن يزداني که پهلوان��ي و ديانت را به 
خوبي در کنار قهرماني معنا مي کند. ديروز در حالي که تمام ايران در 
انتظار کسب مدال طالي او بود، يزداني با شنيدن صداي اذان مغرب در 
محل مسابقات به نماز ايستاد تا فريضه اول وقت خود را از دست ندهد. 
آرامش مثال زدني جوان اول کش��تي ايران خود به خود از اين تصوير 
پيداست، هرچند که او بعد از نماز در پاسخ به خبرنگاران عنوان کرد که 
هيچ استرسي ندارد و با خيال راحت به مصاف حريف مي رود، حتي اگر 
فقط پرچم لبنان را روي شانه هايش داشته باشد و اصالتاً اهل کشوري 
ديگر باشد. نمونه حسن يزداني در ورزش ايران انگشت شمار هستند و 

بايد ديده شوند تا اين ورزش سرپا بماند.

عملكرد درخشان رونالدو
 در يوونتوس منتقدان را ساكت كرد
مسي،شاهكليدهميشگيبارسا

ليونل مس�ي و كريس رونالدو در هفت�ه اول ليگ هاي اس�پانيا و 
ايتاليا خوش درخش�يدند تا معلوم ش�ود اين دو هنوز با يكديگر 
رقابت دارند. از يك سو ستاره آرژانتيني ركوردي جديد با پيراهن 
بارسلونا به ثبت رساند و در س�وي ديگر رونالدو نيز در نخستين 
بازي رس�مي اش ب�ا پيراهن ي�ووه عملكرد درخش�اني داش�ت. 

     مسي ركوردشكن
دو گلي که ليونل مسي وارد دروازه آالوس کرد، نقش زيادي در پيروزي 3 بر 
صفر آبي اناري ها داشت. در واقع گل دقيقه 64 اين بازيکن شش هزارمين گل 
بارسا در الليگا بود؛ گلي که يک بار ديگر رکورد جديدي را به نام مسي ثبت 
کرد. البته اين اولين باري نبود که لئو چنين رکوردي مي زد. در سال ۲۰۰9 
مسي توانست پنج هزارمين گل کاتاالن ها در ليگ اسپانيا را به نام خود ثبت 
کند. بدون شک ستاره آرژانتيني نقش مهمي در نتايج تيمش دارد. مسي که 
اخيراً اعالم کرده تا پايان سال ميالدي پيراهن تيم ملي را به تن نخواهد کرد، 
حاال تمام تمرکزش را معطوف به بارسا کرده و اميدوار است بارسلونا در اين 
فصل جام هاي زيادي را باالي سر ببرد. با رفتن رونالدو از اسپانيا شرايط براي 
درخشش رقيب سنتي او هموارتر از هميشه شده و بايد ديد مسي مي تواند 
از نبود کريس استفاده کند يا نه. ارنستو والورده، سرمربي بارسلونا همچنان 
به مسي به عنوان شاه کليد تيمش نگاه مي کند: »مسي هميشه هواداران را 

شگفت زده مي کند. او با عملکرد خوبش ما را بدعادت کرده است.«
     رونالدو وارد مي شود

ترک برنابئو از سوي مهاجم پرتغالي اتفاق بزرگ فوتبال جهان در پنجره نقل 
و انتقاالت تابستاني محسوب مي شود. کريس رونالدو پس از آنکه نتوانست 
اختالفاتش را با فلورنتينو پرس رئيس باشگاه رئال حل کند، تصميم نهايي اش 
را گرفت و به يووه پيوست، همان تيمي که با رقمي نجومي اين بازيکن را 
به خدمت گرفته است. بسياري تصميم رونالدو را اشتباه خواندند و اعالم 
کردند که اين بازيکن در سري آ موفقيتي به دست نخواهد آورد، اما در آغاز 
فصل جديد کالچو کيه وو ميزبان يوونتوس بود، ديداري که 3 بر ۲ به سود 
راه راه پوشان تورين تمام شد. با اينکه رونالدو موفق به باز کردن دروازه حريف 
نشد و پاس گل هم نداد، اما عملکرد او در طول 9۰ دقيقه رضايت هواداران 
يوونتوس و کارشناسان فوتبال ايتاليا را به همراه داشت. 9۰ درصد پاس هاي 
رونالدو سالم بود و او با گرفتن نمره 7/5، باالترين نمره را در بين بازيکنان 
بانوي پير گرفت. يوونتوس مدافع عنوان قهرماني در اين فصل با در اختيار 
داشتن رونالدو کار سختي در پيش دارد. آلگري، سرمربي يوونتوس از 
اينکه ستاره جديد تيمش پايش به گلزني باز نشد، ابراز ناراحتي کرد: 
»رونالدو از نظر بدني در شرايط مناسبي قرار دارد. او فقط هفت روز با 
ما تمرين کرد و واقعاً عملکرد خوبي داشت. حيف شد که او نتوانست 
گل بزند. اين به ويژگي هاي بازيکنان نزديک به او بستگي دارد. اين 
بازيکن چندين ضربه به سمت دروازه داش��ت. من بيش از همه، 
تحت تأثير جا افتادن رونالدو در تيم قرار گرفتم. او در رختکن بسيار 

خوشحال بود و موقعيت هاي خوبي هم داشت.«
     نيمار در راه رئال؟

مهاجم گرانقيمت پاري سن ژرمن در حال بررسي پيشنهاد رئال مادريد است. 
از زماني که رونالدو قيد ادامه همکاري  با قوهاي سفيد را زده، سران باشگاه 
تالش کرده اند تا بلکه ستاره اي در حد و اندازه هاي رونالدو به برنابئو بياورند، 
اما تاکنون در اين زمينه موفق نبوده اند. اين مسئله جو سنگيني را عليه پرس 
ايجاد کرده و کارشناسان عملکرد باشگاه در پيدا کردن جايگزين رونالدو را 
ضعيف مي دانند. با اينکه اسامي زيادي براي پيوستن به رئال مطرح شده اند، 
اما همچنان ستاره برزيلي گزينه اصلي پرس و همکارانش به شمار مي رود. 
نيمار همان بازيکني است که مادريدي ها براي گرفتنش دست به کار شده اند و 
مذاکراتي نيز با مديربرنامه هاي او انجام داده اند. شکست اين تيم در سوپرکاپ 
اسپانيا جو تندي را عليه رئال به راه انداخته تا جايي که سران باشگاه تالش 
مي کنند هرچه سريع تر شرايط انتقال نيمار را به اسپانيا فراهم کنند. روزنامه 
مارکا چاپ اسپانيا در گزارشي اعالم کرد، رئيس باشگاه مادريدي نيز عالقه 
زيادي به جذب نيمار دارد، ولي رقم فسخ قرارداد اين بازيکن با تيم فرانسوي 
سنگين است و شايد همين مسئله نيز مانع از بازگشت نيمار به الليگا شود. 
اين در حالي است که لوپتگي، سرمربي رئال هم از مديران باشگاه خواسته 
تا پيش از تمام شدن زمان نقل و انتقاالت يک مهاجم ششدانگ را جايگزين 
رونالدو کنند. بايد منتظر ماند و ديد رئالي ها مي توانند اين رقم نجومي را به 
پاري سن ژرمن پرداخت کنند يا اينکه بايد به دنبال گزينه ارزان تري باشند. 

شيوا نوروزي

سوءمديريتمديران،نفترا
بهورطهنابوديكشاند

متأسفانه توانايي حفظ تيم هاي ريشه دار 

مهدي دادرس

 مدير ورزشي

  
فوتبال را نداريم، به همين خاطر تيم هاي 
قديمي يکي پس از ديگري از دست مي روند. 
اقتصادمان دولتي اس��ت، ول��ي تيم هاي 
ورزش��ي مان نبايد دولتي باشند! مديريت 
غلط زمينه سقوط نفت را فراهم کرد. بايد 
تأسف خورد به حال مديري که اهميتي به 
شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي کشور 
نمي ده��د. از طرفي برخ��ي از نمايندگان 
مجلس هم از قانون منع تيمداري دولتي ها سوءاستفاده مي کنند، در صورتي 
که در فوتبال ايران هنوز هستند تيم هاي دولتي که اين قانون شامل حال شان 
نمي ش��ود. آدم هاي فرصت طلب هميش��ه به منفعت خود فکر مي کنند. 
سوءمديريت مديران، نفت را به ورطه نابودي کشاند. در اين بين عده اي که به 
دنبال شهرت طلبي و ش��ناخته ش��دن در فوتبال بودند هم سر از اين تيم 
درآوردند. در حالي که انتظار مي رفت ابتدا مسئوالن اهليت آنها را احراز و بعد 
تيم را واگذار کنند. اقتصادمان تا زماني که دولتي باش��د، نمي توان منتظر 
پيشرفت و ترقي در بخش خصوصي بود، چراکه بخش خصوصي نيز مي داند 
چه آينده اي در انتظارش است. قطعاً نفت تهران آخرين تيمي نيست که به 
اين سرنوشت دچار   شد، با اين شرايط اقتصادي اين اتفاق براي تيم هاي ديگر 
هم رخ خواهد داد. شرايط تيم هايي چون سپيدرود نيز بهتر از نفت نيست. 
اين تيم تاکنون چند مالک عوض کرده، اما هنوز در تأمين هزينه هاي جاري 
مشکالت زيادي دارد. در فوتبال ايران خبري از کار اصولي نيست و همين 
سوءمديريت ها باعث از هم پاشيدن نفت شده است. براي اينکه ديگر شاهد 
نابودي تيم هاي ريشه دار نباشيم، سازمان ليگ مي تواند از همه تيم ها ضمانت 
مالي بگيرد که در اين صورت حتي اگر باشگاه دست از تيمداري نيز بکشد، 
قرارداد بازيکنان و مربيان از همان ضمانت مالي تأمين شود. با اعمال اين قانون 
حداقل آنها که فقط به دنبال شهرت هس��تند، ديگر هوس تيمداري هاي 

موقتي به سرشان نمي زند. 

جهانبخشمانندرونالدومعتادگلزنياست!
در حالي عليرضا جهانبخش ديشب در ليگ جزيره با        چهره
پيراهن برايتون مقابل منچستر به ميدان رفت که 
نشريه ساندي تايمز انگليس نظر کارلوس کرش که سابقه هدايت تيم ملي ايران و 
نشستن روي نيمکت يونايتد را دارد، درباره فوتباليست هاي ايراني جويا شده است. 
س��رمربي پرتغالي در اين گفت وگو بر اين باور اس��ت که جهانبخش مي تواند پاي 
بازيکنان ايراني بيشتري را به ليگ جزيره باز کند. او در اين باره به نشريه انگليسي 
مي گويد: »اگر يک کشور وجود داشته باشد که بيشترين استعداد را دارا باشد، آن 
ايران اس��ت. بيش��تر بازيکناني که من با آنها در ايران کار کرده ام، چيزي خاص در 
وجودش��ان داش��ته اند. اگر با بازيکنان ايراني از 
هلي کوپتر به ميان بوته ها بپريد، مي توانيد اين 
اطمينان را داشته باشيد که آنها زنده خواهند 
ماند و خواهن��د جنگيد«. ک��رش در ادامه، 
صحبت هاي��ش را متمرک��ز ب��ر عليرض��ا 
جهانبخش کرده و شماره ۱6 ايراني برايتون 
را با کريس رونالدو که شاگردش در 
تيم مل��ي پرتغال بوده، مقايس��ه 
مي کند: »وقت��ي بازيکني گلزني 
مي کند، به طعم گلزني که زير 
زبان��ش مي ماند، اعتي��اد پيدا 
مي کند. او هرچه بيش��تر گل 
مي زن��د، اعتيادش ب��ه گلزني 
بيشتر مي ش��ود. عليرضا هم به 
همين شکل رشد کرده است و 
من او را ب��ا کريس��تيانو رونالدو 
مقايسه مي کنم. پيشرفت فوتبالي 
اين بازيکن  مانند کريس رونالدو بوده 

است.«

نسخهبرانكو؛كار،كاروكاربرايعبورازدفاعاتوبوسي
دو تساوي متوالي پرسپوليس        بازتاب
در ليگ برتر هواداران اين تيم 
را نگران کرده است. با اين حال برانکو مي گويد راه عبور از اين 
ش��رايط فقط کار و کار است. سرمربي قرمزپوش��ان در مورد 
راهکارش براي مقابله با دفاع اتوبوسي تيم هايي مانند استقالل 
خوزستان و نفت مسجدسليمان که س��بب شد نوار بردهاي 
پرسپوليس خيلي زود قطع  ش��ود، اينطور توضيح مي دهد: 
»بازيکنانم در برخي صحنه ها استرس داشتند، اما هنوز باختی 
نداريم و گلي هم نخورده ايم. همه تيم هاي دنيا وقتي حريف 
بسته بازي مي کند، راه حل سختي مي توانند پيدا کنند، اين را 
در جام جهاني ه��م مي توانس��تيد ببينيد. در اين ش��رايط 
شانس هاي نيم بند گل هم مهم مي شود. بنابراين تنها راه حل ما 
کار و کار است.« برانکو که تيمش را آماده بازي پنج شنبه مقابل 

صنعت نفت در آبادان مي کند، معتقد است ليگ يک ماراتن 
است: »وقتي پيروز نمي شويم، ناراحت مي شويم اما ليگ يک 
ماراتن است. پارسال هم در هفته چهارم با تيم سياه جامگان که 
سقوط کرد يک - يک مساوي ش��ديم. نمي توانم از بازيکنانم 
انتقاد کنم، چراکه آنها حداکثر تالش شان را کردند. در جلسه اي 
که با آنها داشتم، گفتم که مي ش��ود يک بازي بد بازي کرد و 
باخت، ولي بايد هميشه توان حداکثري شان را بگذارند.« البته 
در پايان سرمربي کروات قرمز ها اين نتايج را به محروميت از 
جذب بازيکن ارتباط مي دهد و مي گويد که دستانش مثل ساير 
رقبا پر نيست: »سپاهان هفت، هشت بازيکن جديد گرفته و 
استقالل نيز ۲۰ بازيکن جذب کرده است. تراکتورسازي هم 
بازيکن گرفته، اما ما نه تنها بازيکني نگرفته ايم که بازيکن هم از 

دست داده ايم.«

تيم فوتبال نفت 
اشرف رامين
       حاشيه

تهران به دس��ته 
سوم سقوط کرد 
تا پروژه نابودي يک تيم ريشه دار ديگر تکميل 
ش��ود. نفتي ها چند س��الي با حواشي مختلف 
دست و پنجه نرم کردند و پس از اينکه مالکيت 
اين تيم چند باري به افراد مختلف واگذار شد، 
در نهايت عدم حضور اين تي��م در رقابت هاي 
دسته دوم، زمينه سقوط يک تيم ديگر را فراهم 
کرد. اگرچه اين تيم سال ها در ليگ برتر حضور 
داش��ت، اما در نهايت به دليل مشکالت مالي و 

مديريتي به دس��ته يک تبعيد شد. نفتي ها که 
هفته گذشته با مشکي پوشان بازي نکرده بودند 
در هفت��ه دوم ليگ دس��ته دو هم ب��ه مصاف   
شهرداري تبريز نرفتند تا در نهايت سقوط اين 
تيم به دسته سوم تأييد شود. منع دولتي ها از 

تيمداري، مش��کالت مديريت��ي و طلبکاران 
پرتعداد از جمل��ه چالش هايي بود که نفت را تا 
مرز بحران پيش ب��رد و در نهايت ني��ز زمينه  
نابودي اين تيم تهران��ي را فراهم کرد. واکنش 
رضا گل محم��دي، مدي��رکل ورزش و جوانان 

استان تهران به سقوط نفت در نوع خود جالب 
توجه بود: »سقوط نفت به خاطر سهل انگاري 
متوليان اين تيم بود. با پيگيري هاي ما اقداماتي 
انجام شد، اما آنها به دنبال مسائل مربوط نرفتند 
و تيمي را دست و پا نکردند تا پس از دو هفته  به 
خاطر مقررات سازمان ليگ، نفت به ليگ دسته 
سوم سقوط کند. تيم نفت وجود خارجي ندارد 
که بخواهد در ليگ دس��ته سوم حضور داشته 
باشد. متوليان باشگاه نفت در زمان گرفتاري ها 
احساس مس��ئوليت نکردند. ورزشي هستم و 
ترسي از بيان حقايق ندارم، اما عمدي در سقوط 
نفت ندي��دم و مي توان اس��م آن را بي مباالتي 
گذاشت. باش��گاه نفت به بخش هاي مختلفي 
بدهکار است. تيم به نام مجمع پنج نفره آن ثبت 
ش��ده و مطمئناً قانون اين موضوع را پيگيري 

خواهد کرد.« 

پروژه نابودي يك تيم ريشه دار 
ديگر تكميل شد

سقوطنفتتهرانبهدستهسوم!


