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    گزارش
گروهي رقابت هاي 
جام ملت هاي آسيا، 
تيم هاي ايران و عراق براي صدرنش�يني با هم 

رقابت مي كنند. 
ايران -  عراق دوب��اره در جام ملت  هاي  آس��يا به 
هم رسيدند، چهار س��ال بعد از رويايی در مرحله 
يك چهارم نهايي در ورزش��گاه كانبراي استراليا، 
امش��ب دو تيم در آخرين بازي مرحله گروهي در 
ورزش��گاه آل مكتوم دوبي امارات ب��ه مصاف هم 
مي روند، مسابقه اي كه خيلي از هواداران فوتبال 
براي آغاز آن لحظه ش��ماري مي كنند. يك نبرد 
سنتي در فوتبال آسيا كه خيلي از نگاه ها را متوجه 

اين مسابقه كرده است. 
    فقط پيروزي مي خواهند

بعد از دو برد پرگل مقابل يمن و ويتنام، همه چيز در 
اردوي ايران براي بازي با عراق در بهترين شرايط 
قرار دارد. زدن هفت گل در دو مسابقه بدون اينكه 
حتي يك بار هم ت��وپ از خ��ط دروازه بيرانوند رد 
شود، شاگردان كي روش را به يكي از مدعيان اصلي 
جام بدل كرده است. تيمي كه روان بازي مي كند، 
راحت به گل مي رس��د و مهاجم��ان خطرناكي را 
در پيش��اني خط حمله اش در اختي��ار دارد. حاال 
امش��ب در حس��اس ترين مرحله بازي گروهي، 
كي روش ش��اگردانش را براي مص��اف با عراق كه 
رقيب اصلي مان در گروه D است، آماده مي كند؛ 
مسابقه اي كه نتيجه آن مي تواند معادالت رسيدن 

به قهرماني و شكستن طلسم 43ساله را آسان تر يا 
سخت تر هم كند.  مهم ترين دل مشغولي كي روش 
براي بازي با عراق خط دفاعي ايران اس��ت. اگر تا 
چندماه قبل از جام ملت ها خيال سرمربي پرتغالي 
از مدافعان تيم ملي راحت بود، خيلي ها از گل نزني 
و ضعف تيم ملي در فاز هجومي انتقاد داشتند. در 
امارات گويا ماجرا برعكس ش��ده، اين بار توپخانه 
تيم ملي خوب كار مي كند و پاي مهاجمان به گل 
باز شده است، اما در خط دفاعي نگراني هايي وجود 
دارد، مسئله اي كه ذهن كي روش را درگير كرده و 
جابه جايي در دو پست دفاعي در دو بازي اول نشان 
داد كه كي روش هنوز به تركيب ايده آلش در اين 
بخش نرسيده است. اگر چه آمار صفر گل خورده 
در دو بازي ابتدايي تيم كشورمان در جام ملت ها، 
مي تواند نمره قبولي به مدافعان ايران بدهد، اما بايد 
در نظر داشت كه شاگردان كي روش برابر حريفان 
نه چندان قدرتمن��دي در بازي هاي اولش��ان در 
جام ملت ها محك خوردند و بازي امشب با عراق 
جدي ترين و البته سخت ترين محك تيم كي روش 

در جام ملت ها خواهد بود. 
با اين حال فارغ از دغدغه هايي كه وجود دارد، انگيزه 
و آمادگي باالي ملي پوش��ان پيش از بازي امشب 
همه را اميدوار كرده است. نتيجه اي كه امشب پس 
از سوت پايان روشن ايرماتوف ازبك در دوبي ثبت 
مي شود، مي تواند خاطره تلخ چهار سال پيش كه 
به حذف ايران از جام ملت ها در يك چهارم نهايي 
آن هم در ضربات پنالتي مقاب��ل عراق انجاميد را 

از خاطره ها پاك كند. به خص��وص عبور از عراق و 
صعود به عنوان تيم اول گروه راه رسيدن به فينال 
13بهمن در ورزشگاه ابوظبي را راحت تر مي كند، اما 
در روي ديگر سكه، شكست در بازي امشب مقابل 
شاگردان كاتانچ، ش��اگردان كي روش را روبه روي 
حريفان قدرتمندتري براي باالبردن جام قهرماني 
قرار مي دهد، چيزي كه كمتر كسي در ايران به آن 
فكر مي كند و همه با توجه به نمايش فوق العاده تيم 
كشورمان در امارات، در انتظار يك صعود مقتدرانه 

به يك هشتم نهايي جام ملت ها هستند. 
   در امارات جبران مي كنند

بازي با عراق هميشه براي فوتبال ايران با خاطرات 
زيادي همراه بوده و خاطراتي كه اغلب آن شيرين 
بوده است، آن هم مصاف دو كش��وري كه به رغم 
جنگ هشت ساله، در حال حاضر مردم و دولت آن 
ارتباط نزديكي با هم دارند. در 26رويارويي دو تيم، 
16برد براي كش��ورمان، پنج برد براي عراق و پنج 
مساوي ثبت شده اس��ت. با اين حال در دو مصاف 
آخر ايران و عراق كفه ترازو به سمت همسايه غربي 
ايران سنگين تر بوده است. پس از شكست در يك 
چهارم نهايي جام ملت هاي 2015، تيم كشورمان 
28اس��فند 95 در آخرين بازي با عراق در تهران 
يك بر صفر مقابل عراق باخت، نتيجه اي كه روند 
شكست ناپذيري تيم كشورمان مقابل آسيايي ها 
را متوقف كرد؛ نكته جالب اينكه ايران و عراق پس 
از 23سال دوباره در مرحله گروهي و البته دوباره 
در امارات و در ورزش��گاه آل مكت��وم دوبي به هم 

رسيده اند. ايران و عراق در جام ملت هاي 96 كه به 
ميزباني امارات برگزار شد همگروه بودند و 17آذر 
1375در دوبي به مصاف هم رفتند و مس��ابقه اي 
كه با برتري 2 بر يك عراق همراه شد، هر چند در 
ادامه با نتايج فوق العاده اي مانند شكست عربستان 
و برد 2-6 كره، تنها ناداوري مانع قهرماني تيمي 
شد كه نس��ل طاليي فوتبال را در اختيار داشت و 
محمد مايلي كهن روي نيمكتش مي نشست. حاال 
شاگردان كي روش در بازي امشب به دنبال جبران 
خاطره هاي تلخ فوتبال ايران از عراق در دوره هاي 
اخير جام ملت ها هستند، هدفي كه با توجه دور از 

دسترس نيست. 
   مواظب مثلث خطرناك عراقي ها باشيد

از سوي ديگر عراق، در حالي براي مصاف با ايران 
آماده مي ش��ود كه در جام ملت هاي 2019 مانند 
ايران مقتدر ظاهر نشده است. ش��اگردان كاتانچ 
پس از اينكه در بازي اول به زحمت و با نتيجه 3 بر 
2 ويتنام را شكست دادند، در بازي دوم مقابل يمن 
با 3گل پيروز شدند تا مانند ايران با شش امتياز به 
خاطر تفاضل گل پايين تر در رده دوم قرار بگيرند. 
حضور بشار رسن و طارق همام دو ستاره تيم ملي 
عراق كه در تيم هاي پرسپوليس و استقالل بازي 
مي كنند، سبب ش��ده تا بازيكنان اي��ن تيم براي 
هواداران فوتبال ايران شناخته شده باشند. اين دو 
بازيكن در كنار مهندعلي مثلث خطرناك عراقي ها 
را تشكيل مي دهند كه قطعاً كي روش تدابير الزم را 

براي مهار اين سه بازيكن در نظر گرفته است. 

سرمايه سوزي ورزشي!
اس��تفاده نكردن از نخبه هاي ورزش از جمله چالش هايي اس��ت كه هر 
روز ش��دت بيش��تري پيدا مي كند و ورزش��كاران موفقي كه كسي قدر 
تالش هايشان را نمي داند كه با هر زحمتي شده موقعيتي جديدي براي خود 
فراهم مي كنند؛ البته در كشوري ديگر! ديگران هم از استعدادهاي ناب ايران 

و ايراني باخبر هستند و هرگز چنين موقعيت هايي را از دست نمي دهند. 
خواندن مصاحبه مأيوس كننده ورزشكاري كه سال ها براي وطنش زحمت 
كشيده و در مسير پيشرفت ژيمناستيك ايران تالش كرده، واقعاً جاي تأسف 
دارد. هادي خناري نژاد، يكي از شناخته شده ترين ژيمناستيك  كار  ايراني 
است كه حتي چند حركت را نيز به نام خود ثبت كرده، اما او نيز همانند 
خيلي هاي ديگر اسير بي تفاوتي مسئوالن شده است. ژيمناست كارهای 
رشته پرمدالي كه مي تواند بار سنگيني را از دوش ورزش كشور بردارد . به 
دليل مشكالتي از جمله بي پولي، نداشتن امكانات سخت افزاري استاندارد 
و سوءمديريت تاكنون نتوانسته به جايگاه واقعي خود برسد. با اين حال 
ملي پوشان اين رشته در اين سال ها با همه سختي ها سوخته و ساخته اند 
و در حقيقت با تكيه بر توانايي ها و ممارس��ت هاي خود به موفقيت هايي 
دست يافته اند. منتها مشكالت معيشتي، نااميدي و نگراني بابت آينده اي 
اميدواركننده كاسه صبر هر ورزشكاري را لبريز مي كند به ويژه اگر به سن 
بازنشستگي نيز نزديك ش��وند. خبر مهاجرت اين ژيمناست به خارج از 
كشور تلنگر دوباره اي براي مسئوالني كه زياد مصاحبه مي كنند، اما در 

عمل خبري از حمايت آنها شنيده نمي شود. 
اين بار اولي نيست كه يكي از ورزشكاران كشورمان به خاطر بي توجهي 
و عدم حمايت تن به ادامه كار در خارج مي دهد و با ادامه روند بي تفاوتي 
مديران قطعاً هم روند فرار نخبه هاي ورزش ايران متوقف نخواهد شد. روي 
صحبتمان با مسئوالني است كه پست و مقام شان را دو دستي چسبيده اند 
و براي حفظ آن هر وعده و وعيدي مي دهند. س��هل انگاري درخصوص 
رسيدگي به مدال آوران و قهرمانان ايران چه زماني به پايان مي رسد؟ آيا قرار 
نيست براي استفاده از سرمايه هاي وطني اقدامي صورت بگيرد؟ چرا بايد 
به اين سادگي استعدادهاي ايراني سر از كشورهاي ديگر دربياورند؟ آن هم 
در شرايطي كه هر يك از استعدادها به كمترين امكانات راضي مي شوند 
و حسن نيت شان را نيز تاكنون بارها ثابت كرده اند. ديگر زمان آن رسيده 
مسئوالن ارش��د ورزش فكري اساسي براي سروس��امان دادن به اوضاع 
مدال آوران كنند و به اين سادگي به فرار مغزها راضي نشوند؛ مدال آوراني 
كه براي تيم هاي ملي مختلف در رقابت هاي آسيايي، جهاني و المپيك 
افتخارآفريني كرده اند همگي در اين مرز و بوم پرورش يافته و در حقيقت 
با پول بيت المال به مرحله شكوفايي و درخشش رسيده اند. همين مسئله،  
مسئوليت دست اندركاران ورزش را س��نگين تر مي كند. قهرماني كه با 
مصدوميت براي كشورش مدال گرفته و تمرينات سخت را پشت سرگذاشته 
و بهترين روزهاي زندگي اش را صرف ورزش قهرماني كرده، قطعاً به اين 
سادگي ها قيد خدمت به كشور و مردمش را نمي زند. مگر اينكه صبرش 
تمام ش��ود و ديگر اميدي به حمايت از سوي مسئوالن كشورش نداشته 
باشد، در آن صورت است كه نمي توان به تصميم آنها مبني بر مهاجرت و 
ادامه كار در ديگر كشورها خرده گرفت. در واقع مدال آور ايراني براي آنكه 
مثل خيلي هاي ديگر مجبور به دست فروشي و روي آوردن به مشاغل كاذب 
نشود، مهاجرت را به عنوان آخرين و تنها گزينه باقيمانده انتخاب مي كند. 
چطور مي توان به از دست دادن سرمايه هاي ملي بي تفاوت بود؟ تا امروز 
عماًل قدمي براي به كار گرفتن سرمايه هاي ملي برداشته نشده است، اما 
بد نيست آقايان مسئول با درس گرفتن از كشورهاي صاحب نام در عرصه 
ورزش و حتي كشورهاي همسايه راه و روش استفاده بهينه از نخبه هاي 

ورزش را ياد بگيرند تا بيش از اين سرمايه هايمان را از دست ندهيم. 

شيوا نوروزي

شطرنج صدرنشيني
ايران – عراق مرحله گروهي جام ملت هاي 2019، امشب ساعت 19:30 

امارات، تايلند، اردن و استراليا صعود كردند
امشب   تصميم   ليپي و بنتو 

براي رسيدن به تايلند!
مرحله گروهي جام ملت هاي آسيا در دو گروه A و B به پايان رسيد و 
تيم هاي امارات، تايلند از گروه اول و اردن و استراليا از گروه دوم به يك 
هشتم نهايي رقابت ها صعود كردند، ضمن اينكه بحرين  به عنوان تيم  
سوم  گروه اول بايد در انتظار پايان رقابت هاي اين مرحله باقي بمانند تا 

شايد شانس صعود داشته باشند. 
اما دوشنبه شب ميزبان پر سر و صداي جام ملت ها با بخت و اقبالي بلند 
به عنوان تيم نخس��ت گروه اول صعود كرد و اماراتي ها در برابر تايلند 
پرانگيزه، كارشان گره خورد و س��رانجام تن به تساوي دادند و اگر برد 
يك بر صفر بحرين مقابل هند نبود، شايد االن آنها تيم سوم گروه بودند. 
امتياز ميزباني و البته مهربان��ي داوران با ميزب��ان پرادعاي رقابت ها، 
تاكنون حس��ابي به اماراتي ها كمك كرده اس��ت و البته اين نگراني را 
نيز در ميان تيم ها به  وجود آورده كه ادامه اين روند سرنوش��ت تلخي 
را براي رقباي مراحل باالت��ر اماراتي ها رقم مي زند؛ چراكه آنها ميزبان 
هستند و نمي خواهند در كشورشان بازنده باشند. تايلند هم كه در بازي 
اول برابر هند غافلگير شده بود، تنها به خاطر پيروزي در بازي رو در رو 
مقابل بحرين با تفاضل گل منفي به عنوان تيم دوم صعود كردند تا كار 
اين گروه شگفت انگيز تمام شود. جالب اينكه هندي ها بعد از پيروزي 

تاريخي بازي اول با قبول دو شكست به خانه برگشتند.
   جدال بزرگ شرقي ها براي دومي!

در ادامه رقابت ها، امشب هر چند تقريباً تمام نگاه ها متوجه بازي بزرگ 
ايران و عراق است، اما پيش از به صدا درآمدن سوت اين بازي يك جدال 
سرگروهي ديگر در گروه C برگزار مي شود. يك نبرد كاماًل شرقي بين 
دو تيم كره جنوبي و چين البته با دو مربي بزرگ و نام آش��ناي فوتبال 

جهان كه هر كدام سبك خاص خودشان را دارند. 
در جدول اين گ��روه، چيني ها با هدايت مارچلو ليپي ش��ش امتيازي 
هستند و تنها به خاطر تفاضل گل باالتر از شاگردان پائلو بنتوي پرتغالي 
در كره جنوبي صدرنشين هستند، اما نوع بازي كره در دو ديدار قبلي 
مقابل فيليپين و قرقيزستان نشان از آن دارد كه نمي توان زياد روي تيم 
بنتو براي كسب پيروزي در اين ديدار، حساب باز كرد. به خصوص اينكه 
چيني ها با سرمايه گذاري گس��ترده در چند سال اخير، حال به جايي 
رسيده اند كه بايد با ليپي بزرگ نتيجه اي را كه ساليان سال است در 
انتظار آن هستند را به دست آورند.  البته درخصوص اين گروه بايد 
به اين نكته هم توجه داشت، شايد با مش��خص بودن حريف تيم 
دوم گروه كار اين تيم راحت تر باشد؛ چراكه تيم دوم اين گروه در 
مرحله بعد بايد به مصاف تايلند برود، ام��ا تيم اول به رغم اينكه 
برابر يكي از تيم هاي سوم گروهاي F يا B يا A قرار خواهد گرفت، 
ناشناخته بودن حريف و حتي خطرناك بودن آن نسبت به تايلند 

ممكن است به حذف زودهنگام صدرنشين گروه بينجامد. بنابراين 
هيچ كدام از دو تيم شايد امشب آرزوي صدرنش��يني نداشته باشند، 
به خصوص اينكه وقتي متوجه باش��ند، ممكن است حريف بعدي تيم 
چركي به  نام بحرين باشد.  نبرد امشب ليپي و بنتو يك نبرد استثنايي 
است؛ نبردي شطرنج گونه كه هيچ كدام در آن دنبال پيروزي نيستند 
چون مي دانند رويارويي با تايلن��د در حكم صعود به يك چهارم نهايي 
خواهد بود.  در ديگر ديدار اين گروه قرقيزس��تان و فيليپين به مصاف 
هم مي روند. دو تي��م بدون امتياز كه هر كدام برنده ش��ود بايد تنها به 
اميد تفاضل گل باشند، چون با سه امتياز بعيد به نظر مي رسد راهي به 
مرحله بعد بيابند، ضمن اينكه نتيجه مساوي هم حكم به حذف دو تيم 
مي دهد.  در گروه D همزمان با ديدار ايران و عراق دو تيم ويتنام و يمن 
مقابل هم قرار مي گيرند، دو تيمي كه امتيازي ندارند و تنها كورسوي 
اميدي به صعود به مرحله بعد و بيشتر ترس بازگشت به خانه را دارند. 

   صعود اردن و  استراليا 
ديشب در گروه B هم كار تمام شد. در اين گروه اردن شگفتي ساز بعد 
از دو پيروزي مقابل استراليا و سوريه مقابل فلسطين به تساوی بدون 
گل رسيد و صعود خود را جشن گرفت. اردن صدرنشين  گروه است و در 
مرحله بعد به مصاف يكي از تيم هاي سوم گروه هاي A , C يا D مي رود. 
ديدار تيم هاي استراليا و سوريه هم با حساب 3 بر 2  به سود استراليا  به 
پايان رسيد. استراليا در مرحله يك هشتم نهايي رقابت ها بايد به مصاف 
تيم دوم گروه F برود كه ناگفته پيداست جدال با ژاپن يا ازبكستان چه 

ديدار سختي براي اين تيم خواهد بود. 

فريدون حسن 

آرزوهاي بزرگ فيل هاي جنگي 
   صعود به مرحله حذفي جام ملت هاي آسيا 
هدف اول تيم ملي تايلند ب��ود؛ هدفي كه 
تايلندي ها به س��ختي به آن رسيدند. بعد 
از شكست شوكه كننده 4 بر يك به هند و 
اخراج تحقيرآميز سرمربي به نظر مي رسيد، 
ناامي��دي تايلندي ها را از پ��اي دربياورد، 
اما بعد از معرفي سيريساك يوديارتاي به 
عنوان سرمربي جديد خوشبختي به تايلند 
روي آورد و برتري يك بر صفر مقابل بحرين 
و تس��اوي يك- يك برابر ام��ارات ميزبان 
جواز صعود آنها به مرحله يك شانزدهم نهايي را امضا كرد. تا اينجاي كار 
شگفتي ساز گروه A به هدفش رسيد، اما اگر تايلندي ها مي خواهند پا را 
از اين هم فراتر بگذارند بايد تحولي در تيم خود ايجاد كنند به ويژه حريف 
بعدي آنها كه يكي از دو تيم كره جنوبي و چين از گروه س��وم است. خط 
دفاع بايد سازماندهي بيشتري به خود ببيند؛ چراكه مدافعان تايلند در 
صحنه هاي مختلف متزلزل ظاهر شده اند و از تيم هند كه در مكان چهارم 
گروه قرار گرفت، چهار گل دريافت كردند. س��رمربي جديد بعد از روي 
كارآمدن در بازي با بحرين از سيستم2 - 5 - 3 استفاده كرد و در مصاف با 
امارات نيز تيم را با سيستم 2 - 4 - 4 راهي ميدان كرد. با اين تغييرات تيم 
سيريساك يوديارتاي موفق شد به هدفش برسد، منتها فيل هاي جنگي 
براي آنكه به راهشان ادامه دهند و مجبور به بازگشت به خانه نشوند در 
فرصت چند روزه اي كه دارند، باز هم بايد روي مستحكم ترشدن دفاع شان 
كار كنند. در هر صورت صعود به مرحله حذفي براي تايلند نتيجه خوبي 
محسوب مي شود و سرمربي جديد با توجه به تأثير مثبتي كه در مدت زمان 
اندك روي تيم گذاشت، مستحق تقدير است. با درنظر گرفتن نتايج عجيبي 
كه در اين جام رقم خورده، مي توان انتظار داشت كه موفقيت هاي تايلند 
همچنان ادامه داشته باش��د و در صورتي كه چند روز ديگر دوام بياورند، 

مي توان منتظر صعود پديده گروه اول به مراحل بعدي باشيم. 

 جدال مدعيان و ادامه حاشيه هاي واليبال 
در هفته نوزدهم

هفته نوزدهم رقابت هاي واليبال در حالي امروز با برگزاري ش�ش 
ديدار انجام مي ش�ود كه حاش�يه هاي اين رش�ته تمام�ي ندارد. 
پيام مشهد برنده ديدار جنجالي با خاتم اردكان معرفي شد. در حالي كه 
ميزبان شهرداري اروميه است، كميته انضباطي اين تيم را به عنوان رفتار 
توهين آميز تماشاگران محروم كرد و پيام مشهد بايد در سالن خالي از 
هوادار به مصاف حريف خود برود. تصميمي كه فكر كنار كشيدن از ليگ 
را بر سر مسئوالن اين تيم انداخته، هر چند كه كناركشيدن تيم پنجم 
جدول هنوز هم قطعي نيس��ت، اما در حس��اس ترين بازي اين هفته، 
پيكان تيم دوم در تهران ميزبان خاتم اردكان اس��ت. شاگردان جوان 
محمد تركاش��وند، براي عقب نماندن از كورس رقابت با وراميني هاي 
صدرنشين، چاره اي جز كسب امتيازهاي كامل اين بازي ندارند. هر چند 
كه امتياز گرفتن از اردكاني هايي كه با دو امتياز كمتر در رده سوم جدول 
قرار دارند هم كار چندان آساني نيست. وراميني هاي صدرنشين هم اين 
هفته در تهران برابر عقاب نهاجا به ميدان مي روند. تيمي كه با كس��ب 
تنها سه پيروزي و حضور در رده دوازدهم جدول، حريف سرسختي براي 
صدرنش��ين ليگ نخواهد بود. در ديگر بازي امروز، ش��اگردان نوجوان 
محمد وكيلي كه هفته پيش با شكست تيم رده هفتمي شهرداري گنبد 
به نخستين برد خود رسيدند، اين هفته استراحت دارند. تيم قعرنشين 
دورنا هفته گذش��ته با پيروزي برابر گنبد، نامه اس��تعفاي احد ارمشي 
سرمربي تيم گنبد را مهر كرد تا شهرداري گنبد امروز بدون سرمربي به 
مصاف همسايه جدولي خود، نارنجي پوشان سايپا برود. كاله مازندران، 

هم  به مهماني فوالد سيرجان، تيمي از ميانه هاي جدول مي رود. 

مجم��ع عموم��ي 
كميته ملي المپيك 
صبح روزگذش��ته 
و يك س��ال بعد از انتخابات كميته با حضور وزير 
ورزش، رئيس، دبير و س��اير مس��ئوالن كميته 
ملي المپيك و همچنين رؤساي فدراسيون ها در 
آكادمي ملي المپيك برگزار شد و بي هيچ تنشي 
با تصويب اساس��نامه جديد كه به گفته صالحي 
 IOC اميري سعي شده بود به اس��تانداردهاي
نزديك ش��ود با رضايت حاضران در جلس��ه به 
پايان رسيد.  عالوه بر توضيحات طاهره طاهريان 
نايب رئيس بانوان كميته ملي المپيك، سجادي 
سرپرس��ت كاروان ايران در بازي هاي آس��يايي 
جاكارتا، رحيم��ي سرپرس��ت كاروان ايران در 

المپيك جوانان در اين جلس��ه حضور داشتند. 
افتخاري عضو هيئت اجرايي هم وظيفه شرح دادن 
تغييرات و اصالح اساس��نامه را به عهده داش��ت 
و درخصوص مس��ائلي مثل تغييرات اختيارات 
رئيس، زمان انتخاب سرپرس��ت كاروان، ايجاد 
كميس��يون هاي جديد كه در اساس��نامه جديد 
گنجانده شده بود، توضيحاتي را ارائه كرد و دست 
آخر نيز از اعضاي مجمع خواس��ت تا با باالبردن 

دست خود، اساسنامه پيشنهادي را تأييد كنند كه 
اين اتفاق رخ داد و اساسنامه جديد با تأييد اعضاي 
مجمع به تصويب رس��يد. س��عيدي، خزانه دار 
كميته ملي المپيك هم در اين جلس��ه گزارشي 
از مسائل مالي و بودجه داد.  وي با اشاره به اينكه 
تاكنون 85درصد از س��هم فدرا سيون ها در سال 
97پرداخت شده است، گفت: »تاكنون22 ميليارد 
از طريق كميت��ه ملي المپيك به فدراس��يون ها 

پرداخت شده و بيش از 14ميليارد نيز در بازي هاي 
آسيايي و المپيك جوانان هزينه شده است.« اما 
مهم ترين قسمت جلسه بعد از تصويب اساسنامه، 
صحبت هاي حمايتي صالحي اميري و سلطاني فر 
بود. رئيس كميته ملي المپيك تأكيد كرد: در اين 
مدت تالش كرديم ك��ه منيت ها را كنار بگذاريم 
و ما ش��ويم. همه جامعه ورزش ما شده،  وزارت 
ورزش ما، كميته ملي المپيك ما، ورزشكاران ما 
و فدراسيون هاي ما و معني ما شدن يعني اينكه 
هر چه در ورزش ايران چه تلخ و چه شيرين اتفاق 
مي افتد، همه در آن سهيم هستيم. وزير ورزش 
هم با تأكيد بر همبستگي وزارت و كميته گفت: 
»ش��ايد در گذش��ته به اندازه كافي بين وزارت و 
كميته ملي المپيك هماهنگي نبوده، اما در اين 
دوره تعاملي كه بين اين دو نهاد وجود دارد باعث 
شده تا ورزش طعم وحدت، همدلي و هم افزايي 
را بچشد و با صالحي  اميري پيمان بستيم تا براي 

موفقيت ورزش با آتش نفاق مقابله كنيم.«

تأكيد وزير ورزش
 و رئيس كميته ملي المپيك

 بر وحدت و همدلي
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 مدال هاي قهرمانان پاراالمپيك
 در موزه ملي ورزش

موزه ملي ورزش، المپيك و پاراالمپيك روزگذشته مدال هاي باارزشي را 
دريافت كرد. مدال هاي ورزشكاران و افتخارآفريناني كه در ادوار مختلف 
پرچم پرافتخار ايران را در دنيا به اهت��زاز درآورده بودند و حاال با اهداي 
مدال هاي خود، خاطراتي فراموش نشدني از موفقيت ها و فداكاري هايشان 
براي نسل هاي بعدي به يادگار گذاشتند. قديمي ترين مدال، نخستين 
طالي واليبال در پاراالمپيك بود و رهاورد 1988س��ئول و رهاوردي كه 
رضايي تقديم كرد. بخارايي هم دو نشان طالي  پارا المپيك آتالنتا)1996(

تيراندازي و البته لباس ها و تفنگ خود را براي آيندگان به يادگار گذاشت. 
عاكف، نخستين بانوي مدال آور تيراندازي هم برنز پاراالمپيك2000سيدني 
را داد و نورافشان، نخستين مرد طاليي دو ميداني در پاراالمپيك 2004آتن 
و دارنده هفت نشان مختلف در عرصه هاي جهاني نيز مدال خوشرنگ خود 
را تقديم كرد تا خاطرات افتخارآفريني هاي ورزشكاران پاراالمپيكي براي 

هميشه در موزه ملي ورزش به يادگار بماند.

گابريل تن

فاكس اسپورت

رقابت هاي روسيه كمكي به ما نمي كند 
حضور در جام جهاني روسيه يكي از اصلي ترين چالش هاي پيش روي        چهره 
اين روزهاي فدراسيون كشتي است. رقابت هايي كه قرار بود به ميزباني 
ايران برگزار شود، اما روس ها آن را تصاحب كردند و همين باعث شد حضور ايران با اما و اگر هاي زيادي 
همراه ش��ود. رضا اليق، دبير فدراس��يون كش��تي در اين خصوص مي گوي��د: »كادر فني تيم ملي 
برنامه ريزي هاي خود را در چند ماه آينده انجام داده و آزادكاران ما پس 
از حضور در جام تختي كه حكم رقابت هاي انتخابي تيم ملي را 
دارند، بايد اول ارديبهشت سال آينده در رقابت هاي قهرماني 
آسيا 2019 حاضر شوند. بنابراين حضور در جام جهاني روسيه 
كه اسفندماه برگزار مي شود، نمي تواند با توجه به موارد فوق 
بار فني براي تيم ملي داشته باش��د.« اليق خاطر نشان كرد: 
»البته منظورم زمان بندي رقابت هاس��ت. واال مگر مي ش��ود 
تيم هاي قدرتمند كشتي جهان مثل روسيه و امريكا با بهترين 
نفراتشان در جام جهاني حاضر شوند و اين رقابت ها بار 
فني نداشته باش��د؟ وقتي س��رمربي روسيه از 
هدفش��ان ب��راي قهرماني در اين مس��ابقات 
مي گويد نشان دهنده اهميت اين رقابت ها و 
سطح كيفي باالي آنهاست، اما منظور من 
اين بود كه با توجه به برنامه ريزي هاي كادر 
فني و تقويم رقابت هاي تيم ملي، حضور 
تيم ملي بزرگساالن ايران در جام جهاني 
نمي تواند كمكي ب��ه تيم ملي و كادر فني 

داشته باشد.«

واكنش تند رئيس وزنه برداري به يك شايعه عجيب
مصاحب��ه مرادي،         بازتاب
رئيس فدراسيون 
وزنه برداري با راديو ورزش مبني بر اينكه خودش 
مسئول مستقيم انتقادات و نتايج به حساب مي آيد، 
اين ش��ايعه را به وجود آورد كه او در مسائل فني 
دخالت مي كند و حتي اخباري مبني بر بركناري 
برخواه از سرمربيگري تيم ملي منتشر شد كه البته 
علي مرادي آن را تعابير عجيب و مغرضانه خواند كه 
ريشه در واقعيت نداشته و بيشتر تحريف واقعيت 
توس��ط گروهي كج فهم اس��ت: »برخي اصرار بر 
نفهميدن دارند و آرزوها و خواسته هاي خود را به 
عنوان خبر بي��ان مي كنن��د. س��اختار تيم ملي 

بزرگساالن متشكل از مديرفني و كادرفني است كه 
مديرفني، رابط ميان فدراسيون و كادرفني است كه 
مسئوليت اين بخش با كاظمي نژاد است. مسئوليت 
كادر فني نيز برعهده برخواه است كه حمايت قاطع 
و 100درصدي فدراس��يون را با خ��ود دارد. اين 
مسئوليت مي تواند با نام سرمربي يا هر نام ديگري 
مورد خطاب قرار گيرد، اما مهم اين است كه ايشان 
در رأس كار و در هم��كاري كام��ل و حداكثري با 
فدراسيون هستند. اين ساختار توضيح داده شد تا 
آنهايي كه قلب ش��ان بيمار اس��ت بدانند برخواه 
سرمربي، مس��ئول فني، نفر اول فني و هر عنوان 

ديگري است و مورد حمايت قاطع فدراسيون.« 

دنيا حيدري
   خبر 


