
 تيم ملي ايران که 
دنيا حيدري
    گزارش

نخستين فيفادي 
را به دلي�ل عدم 
وجود حريف تدارکاتي از دست داده است، عصر 
امروز ساعت 19:30 در دومين فيفادي در آزادي 
م�ي رود.  بولي�وي  مص�اف  ب�ه 
شاگردان کرش که از روزها پيش در اردوي تدارکاتي 
به س��ر مي بردند، عصر امروز در نخس��تين ديدار 
تدارکاتي خود در مسير آماده سازي جام ملت هاي 
آس��يا به مصاف بوليوي تيمي از آفريقاي جنوبي 
مي روند، تيمي با رده 58 فيفا که آخرين بار س��ال 
72 در جام جهاني 1994 حضور داش��ت. اين تيم 
در نگاه اول حريف چندان جالبي به نظر نمي رسد 
و با وجود اينکه بازيکن سرشناس��ي ن��دارد و اکثر 
بازيکنان آن در ليگ داخلي اين کشور بازي مي کنند 
و تنها سه لژيونر دارد،  سرشناس ترين آنها کارلوس 
کمپه دروازه بان 24 س��اله  که به عنوان دروازه بان 
دوم بوکاجوني��ورز روي نيمکت اين تيم پرطرفدار 
بوينس آيرس مي نشيند. مارس��لو مورنو بهترين و 
باتجربه ترين مهاجم بولي��وي ديگر لژيونر اين تيم 
است که در تيم دسته دومي ووان زال در ليگ دسته 
دوم چين به ميدان مي رود. گيلبرتو آلوارز هم ديگر 
مهاجم و لژيونر اين تيم است که براي باشگاه الحاضم 
عربس��تان توپ مي زند ، در مس��ير جام جهاني در 
رقابتي ترين منطقه جهان، بوليوی موفق شد برزيل 
را با تساوي بدون گل متوقف کند و شيلي را با حساب 

يک بر صفر شکست دهد، با وجود اين از حضور در 
جام جهاني روسيه بازماند. 

ستاره اصلي اين تيم بعد از سونامي که فارياست در 
فهرست آن ايجاد کرد، مارسلو مارتينز مورنو است با 
سابقه حضور در تيم هاي باشگاه هايي چون شاختار 
دونتسک اوکراين، وردربرمن آلمان، ويگان آتلتيک 
انگليس، گرميو، فالمينگو، کروزيرو برزيل، چانگچان 
يوتاي تايلند و ووهان زال چين که اين روزها با 16 
گل زده در 68 بازي نقشي کليدي در ترکيب بوليوي 
دارد. ش��ايد دغدغه کرش در بازي امروز، نه ياران 
فارياست که حاشيه هايي است که اين روزها حول 
تيم ملي مي چرخد. حاشيه هايي چون مصاحبه هاي 
پرتنش دستيار بدنس��از مرد پرتغالي نيمکت تيم 
ملي که بار ديگر صداي منتقدان او را درآورده است. 
منتقداني که بدون شک منتظر کوچک ترين نقطه 
منفي اي در نتيجه گيري هاي تيم ملي هستند تا آن 
را با چاشني حاشيه هاي اين روزها بر سر سرمربي 

تيم ملي و البته فدراسيون فوتبال بکوند. 
    منتظر دارو هستيم 

کرش اما با وجود تمام چالش هاي اين روزها بر اين 
باور اس��ت که ش��اگردانش عصر امروز بازي خوب 
و قابل قبول��ي را برابر بوليوي ب��ه نمايش خواهند 
گذاشت: »هنوز در آنجايي که مي خواهيم باشيم، 
نيستيم ولي از گذشته خيلي بهتر هستيم. البته هنوز 
سردردهايي داريم و منتظر دارو هستيم. استراتژي 
ما رضايت تي��م و بازيکنان اس��ت. بايد انگيزه هاي 

خوبي داشته باشيم، اما در کل همه بازيکنانم متعهد 
هستند و در حال حاضر جز به موفقيت تيم ملي فکر 
نمي کنيم. ما تيمي داريم که مقابل اسپانيا و پرتغال 
در برخي دقايق بازي هجومي و کارهاي خوبي انجام 
داد و قطعاً اين اتفاق در جام ملت ها هم رخ خواهد 
داد. بازي هاي دوستانه هم براي همين است، براي 
فرصت دادن به بازيکن��ان، چراکه بايد نقاط ضعف 

خود را برطرف کنيم.«
    بدون غرور اشتباهمان را می پذيريم

سرمربي تيم ملي اما قصدي براي ايجاد تغييرات 
اساسي ندارد: »تغييرات آنچناني از نظر تاکتيکي 
نداريم. ما بايد پيش��رفت مان را بهبود ببخشيم. 
مطمئناً بازي هاي ما در جام ملت ها نوع متفاوتي 
از فوتبال را به ما ديکته مي کند و ما بايد آمادگي 
کامل داشته باش��يم. بيش از 40 سال است که 
ايران در جام ملت ها قهرمان نش��ده، بايد بدانيم 
چرا اي��ن اتفاق افتاده اس��ت. بايد ب��دون غرور، 
خاضعانه و سر به زير اش��تباهاتمان را بپذيريم 
و درصدد رفع آنها باش��يم. باي��د بدانيم ديگران 
چرا شکست خورده اند تا اشتباهات آنها را تکرار 
نکنيم و بازي هاي دوستانه ما را در اين راه ياري 
مي کند. منطقي نيست پايه هاي اصلي تيم را در 
جام جهاني ناديده بگيريم. بايد آن را حفظ کنيم 
تا عملکرد بهتري در جام ملت ها داشته باشيم. با 
وجود اين، نگاه رو به جلويي داريم و اگر به آينده 
فکر نمي کرديم، االن س��ردار اينجا نبود و علي 

دايي مي نشست.« کرش مثل هميشه از موضع 
قدرت حرف مي زند. اين شگرد مرد پرتغالي قبل 
از مصاف با حريفان است که مي تواند باعث ايجاد 

دغدغه و نگراني در اردوي تيم مقابل شود.
 سزار فارياس، سرمربي تيم ملي فوتبال بوليوي 
هم اذعان مي کند که تيمش امروز کار س��ختي 
برابر تيم ملي ايران دارد: »دي��داري جذاب، اما 
س��خت پيش رو داريم. به تازگي عربس��تان را با 
نتيجه 2-2 متوق��ف کرديم، اما ايران ش��بيه به 
هيچ يک از حريف��ان قبلي ما نيس��ت. ايران تيم 
بزرگي اس��ت که در جام جهان��ي عملکرد قابل 
توجهي داش��ت. تيمي با خط دفاعي قوي، قاب 
اتکا و مربي اي که هفت س��ال است روي نيمکت 
آن مي نشيند و شناخت خوبي از شاگردانش دارد. 
اين بازي، بدون شک يک بازي جذاب خواهد بود، 
ديداري با دو س��بک متفاوت از دو قاره. البته ما 
هم حريف دست و پا  بسته اي نيستيم و از قاره اي 
آمده ايم که تيم هاي قدرتمن��دي چون برزيل و 
شيلي را دارد. درست است که به جام جهاني راه 
نيافتيم، اما به آماده سازي خود ادامه مي دهيم و 
سعي مي کنيم کار خود را به خوبي انجام دهيم، 
همانند ايران که س��عي مي کند بهترين نمايش 
خود را ارائه دهد. اين دي��دار فرصت خوبي براي 
جوانان ماست تا کسب تجربه کنند و خودشان را 
نشان دهند. فرصت مناسبي هم براي ايران است 

تا خود را آماده جام ملت هاي آسيا کند.«

چوب مديران بازنشسته الي چرخ ورزش
اوضاع جالبي است، قرار است قانوني که تصويب شده در کشور به مرحله 
اجرا درآيد. از روزي هم که اعالم شده با اس��تقبال و به به  و چه چه همه 
روبه رو شده، اما به رغم اينکه تنها يک ماه به مهلت پاياني آن باقي مانده، 

هنوز هيچ اقدامي صورت نگرفته است.
اين هيچ حداقل در ورزش اتفاق افتاده، جايي که برخي از مدت ها قبل 
مي گفتند آماده رفتن هس��تند و حتي جا را براي مدي��ران آينده تميز 
کرده اند، اما هنوز دودستي به ميز و صندلي شان چسبيده اند. برخي ديگر 
هم اصالً انگار نه انگار، تازه ادعاي جواني و کار بيشتر هم دارند و بدتر اينکه 
قانون مصوب شده داخل کشور را به اسم دخالت در امور فدراسيون هاي 
ورزشي به گوش جوامع بين المللي رسانده اند تا اگر قرار بر نبودن آنها باشد، 

ورزش ايران با خطر تعليق روبه رو شود.
نکته جالب توج��ه ديگر در خصوص آنهايي که مش��مول قانون منع به 
کارگيري بازنشس��ته ها مي ش��وند اينکه از نوع برخوردها و حرف هاي 
آنها کاماًل پيداست که چقدر از تصويب اين قانون و مسببان تصويب آن 
ناراحت هستند تا جايي که اعالم مي کنند از وزارت ورزش بابت اين مسئله 
گاليه اي ندارند، چون وزارت صرفاً اجراکننده است و قانون جاي ديگري 

تصويب شده است.
مشکل امروز ورزش کشور درست همين جاست، جايي که آقايان پا به 
سن گذاشته و بعضاً امتحان پس داده، حاضر نيس��تند جاي خود را به 
جوان ترها بدهند و تازه مدعي هستند که اين قانون و تصويب و اجراي آن 

نوعي توهين به آنهاست.
البته وقتي يکي از مديران بازنشسته که مدت هاست از رياست در ورزش 
دور است، ادعا مي  کند که بايد از او استفاده و تجربياتش به کار گرفته شود، 
آن هم در سطح مديريت، طبيعي است بقيه که هنوز در مسند مديريت 

هستند، نخواهند دل بکنند و دودستي به ميز رياست شان بچسبند.
بازنشس��ته ها اين روزها قانون را آنطور که دوست دارند تفسير و تعبير 
مي کنند. اجراي قانون منع به کارگيري خوب اس��ت، اما تا آنجايي که 
جايگاهشان را با خطر روبه رو نکند، ولي وقتي نوبت به خودشان مي رسد، 
آن زمان است که کارشناسان زبده اي مي شوند که ورزش کشور نبايد به 

راحتي آنها را از دست بدهد.
نوبت اجراي قانون که مي رسد به آنها برمي  خورد و اجراي قانون را توهين 
به خود تلقي مي کنند و با ايجاد س��روصدا و حاشيه سعي دارند به همه 
بقبوالنند که نگاه جامعه به آنها نگاه به يک مجرم يا مفس��د اس��ت، در 
حالي که اينطور نيست. اين افراد تنها به خاطر اينکه بازنشسته شده اند 
بايد بروند. بايد بروند تا نيروي جوان تر، ش��اداب تر، پوياتر و بابرنامه تر از 
آنها سر کار بيايد تا ورزش کشور رو به جلو حرکت کند. با اين حال گويا 
همين آقايان زياده طلب که مدعي کارشناسي و تجربه در ورزش هستند 
حاال تبديل به چوبي شده اند که مي خواهد الي چرخ ورزش قرار بگيرد 
و حرکت آن را متوقف کند، غافل از آنکه اين چوب اينقدر فرسوده است 
که الي چرخ دنده هاي ورزش و محکم بودن قانون خرد خواهد شد. البته 
ممکن اس��ت خللي کوچک در حرکت ورزش ايجاد شود، اما در نهايت 

نمي تواند ضربه اي به آن بزند.
پس بهتر است آقايان بازنشسته محترم با عزت و احترام پست هاي رياست 
خود را ترك و جايشان را به جوان ترها بدهند. اينگونه است که شايد، البته 

شايد بتوان از تجربه اي که مدعي داشتن آن هستند، استفاده کرد.

فريدون حسن

کرش: در جام ملت ها چهره متفاوتي از ايران مي بينيد
بوليوي اولين حريف تيم ملي در مسير جام ملت ها

کلينيک داوري براي آزادکاران اعزامي
 به مسابقات جهاني

تيم هاي ملي کش��تي ايران س��رانجام ب��ا ترکيب کامل به مس��ابقات 
جهاني اعزام مي ش��وند. ارز ثانويه به داد کش��تي ايران رس��يده و قرار 
است ملي پوشان کشورمان با تمام قوا در مجارستان روي تشک بروند. 
فدراسيون کش��تي نيز براي آنکه نفرات اعزامي با کمترين مشکل در 
بوداپست به جنگ رقبا بروند، کالسي براي تدريس قوانين جديد داوري 
براي آزادکاران برگزار کرد. در کلينيک داوري، امامي رئيس کميسيون 
داوران فدراسيون کشتي آخرين مقررات   را به شکل تئوري و عملي براي 
ملي پوشان شرح داد. داور بين المللي کشورمان مسائلي از جمله هل دادن 
غيرقانوني )پوش کردن جرايم کم کاري، فرار از فن، فرار از تشک( و ديگر 
قوانين را براي کشتي گيران تشريح کرد تا در جريان مسابقات هيچ يک 
از نفرات اعزامي کشورمان به دليل عدم آگاهي از قوانين، امتيازي را از 
دست ندهد. زمان زيادي تا ش��روع رقابت ها باقي نمانده و همه منتظر 

قدرت نمايي ورزش اول ايران در آوردگاه جهاني هستند. 

نبرد مرگ و زندگي ژرمن ها در پاريس
ايتاليا در راه ايتاليا شدن!

رقابت ه�اي لي�گ ملت ه�اي اروپ�ا در حال�ي امش�ب پيگيري 
مي ش�ود ک�ه در يک�ي از مهم تري�ن ديداره�ا فرانس�ه ميزبان 
آلم�ان اس�ت. مس�ابقه اي ک�ه ژرمن ه�ا در ص�ورت ع�دم 
نتيجه گيري به س�طح B ليگ ملت ها س�قوط مي کنن�د، اتفاقي 
که بح�ران قهرمان ج�ام جهان�ي 2014 را ش�ديدتر خواهد کرد. 
ليگ ملت هاي اروپا به عنوان تجربه جديد يوفا در روزهاي فيفا در قاره 
س��بز در حال پيگيري اس��ت و تيم هاي اروپايي در سه سطح مختلف 
با هم رقابت مي کنند، رقابت هايي که سبب ش��ده با توجه به پر بودن 
برنامه هايشان در روزهاي ديدارهاي ملي، تيم هاي ديگر قاره ها کمتر 

فرصت بازي با تيم هاي اروپايي را پيدا کنند. 
   برد الجوردي ها پس از 370 روز

مصاف ايتاليا و لهستان يکي از مهم ترين بازي هاي يک شنبه شب سطح  
A ليگ ملت ها بود، ديداري که در نهايت با يک گل به سود ايتاليا خاتمه 
يافت تا تيم مانچيني به رده دوم جدول صعود کند. اين اولين پيروزي 
الجوردي  پوشان پس از 370 روز در يک بازي رسمي بود. ايتاليايي ها 
پس از پي��روزي خارج از خان��ه مقابل آلباني در آخري��ن بازي مرحله 
گروهي مقدماتي ج��ام جهاني 2018 در ماه اکتبر 2017، نتوانس��ته 
بودند بردي کس��ب کنند. آنها پس از پيروزي در مصاف با آلباني، در 
بازي هاي رسمي برابر سوئد در دو بازي يک بار شکست خوردند و يک بار 
به تساوي رس��يدند، برابر لهستان متوقف ش��دند و به پرتغال باختند. 
تيم روبرتو مانچيني در نهايت توانست لهستان را در خاك اين کشور 
شکس��ت دهد تا نوار ناکامي الجوردي پوشان در کسب برد قطع شود. 
ايتاليا همچنين در خط دفاعي نيز موفق عمل کرد و براي اولين بار پس 
از تساوي بدون گل برابر سوئد در سن سيرو در نوامبر 2017 موفق شد 

دروازه اش را بسته نگه دارد. 
 روبرتو مانچيني با ابراز رضايت از عملکرد تيمش، معتقد است اگر گل 
دقايق پاياني ايتاليا زده نمي شد، عدالت زير سؤال مي رفت: »تيم برتر 
ميدان بوديم، بايد زودتر گل مي زديم. ناعادالنه بود اگر بازي صفر- صفر 
به پايان مي رسيد. فوتبال همين است؛ يک گل در دقايق پاياني مي تواند 
همه چيز را تغيير دهد. شايسته زدن گل بوديم، اما براي محقق کردن 
هدفمان خيلي سختي کشيديم. به زمان نياز داريم و مي توانيم خيلي 
زياد پيش��رفت کنيم، اما اين امر نيازمند داش��تن صبر است. داستان 
رؤيايي جديدي در ايتاليا ش��روع ش��ده، اما ما به زمان نياز داريم و در 

داستان خود، جادوگر نداريم.«
ايتاليا با شکست لهستان چهار امتيازي شد و پايين تر از پرتغال شش 
امتيازي در رده دوم گروه قرار گرفت. لهس��تان نيز با اين باخت با يک 
امتياز در انتهاي جدول اس��ت و سقوط آنها به سطح B مسابقات ليگ 
ملت هاي اروپا قطعي اس��ت، چراکه اگر در بازي هاي باقي مانده حتي 
لهستان بتواند پرتغال را شکست دهد و ايتاليا نيز برابر پرتغال شکست 
بخورد، باز هم امتياز ايتاليا و لهستان در عدد 4 برابر مي شود و با توجه 
به مالك برد رو در رو در صورت تساوي امتيازات در يوفا، لهستان عماًل 

به سطح B  ليگ ملت ها سقوط خواهد کرد. 
   آلمان بر مي گردد؟

در يکي از مهم ترين رقابت هاي ليگ ملت هاي اروپا، امشب در پاريس 
فرانسه ميزبان آلمان است. دو تيم در بازي رفت به تساوي رسيده اند و 
شاگردان لو براي فرار از بحران به پيروزي در اين بازي نياز دارند. ژرمن ها 
در بازي نخست خود در ليگ ملت هاي اروپا مقابل قهرمان جهان يعني 
فرانسه به تساوي رسيده اند، اما شکست 3 بر صفر مقابل هلندي که در 
جام جهاني حضور نداشت و در دوران گذار فوتبال خود است، نتيجه اي 
سنگين براي مانشافت بود. حاال تيم لو در آستانه سقوط از سطح اول 
ليگ ملت هاي اروپاست و بحران اين تيم که در جام جهاني با حذف در 
مرحله گروهي آغاز شد در ليگ ملت ها هم ادامه پيدا کرده است تا لو 
شرايط سختي را روي نيمکت ژرمن ها تجربه کند.  البته بيلد روزنامه 
آلماني گزارش داده حتي در صورت باخت به فرانسه باز هم يواخيم لو از 
سرمربيگري آلمان اخراج نخواهد شد. دليل اين امر، زمان آماده سازي 
کم براي بازي برابر هلند در ماه آينده است. در صورت ادامه نتايج ضعيف 
لو، بازي هاي ملي سال آينده در ماه مارس مي تواند فرصت مناسبي براي 
ايجاد تغييرات در کادر فني آلمان باشد. با وجود حفظ لو براي بازي هاي 
پيش رو، فدراسيون فوتبال آلمان از او انتظار دارد براي بازي با فرانسه 

ترکيبي بدون توجه به سابقه و نام بازيکنان به زمين بفرستد. 

خروجي مديريتي که ناهنجاري به بار مي آورد
ريشه حاشيه ها، اختالفات و درگيري هايي 

 امير عابديني

رئيس اسبق فدراسيون فوتبال

  
که بين کادر فني تيم بزرگس��ال  و تيم 
فوتبال اميد به وجود آمده و حتي کار را 
به توهين کشانده   بايد در ضعف مديريت 
جس��ت وجو ک��رد که ب��ه عن��وان يک 
ناهنجاري مط��رح و از مديريت خوب به 
دور است، مديريتي که تقريباً باري به هر 
جهت است. چنين مديريتي دغدغه اي 
براي مسئوليتي که گزينش شده، ندارد 
و قائل به اين نيس��ت ک��ه در چارچوب 
قوانين و موازين مديريتي فعاليت کند و تنها قائل به اين اس��ت که با 
کارهايي که انجام مي دهد باالدستي هايش را راضي نگه دارد. چنين 
مديريتي که در فدراسيون فوتبال نيز شاهد آن هستيم، سبب شده با 
توجه به توهين ها و حرمت شکني هايي که صورت مي گيرد، فرهنگ 
عمومي ضربه بخورد، چراکه آنها دلخوش به توپ هايي هستند که وارد 
دروازه مي ش��ود، در ش��رايطي که در حال از بين بردن جنبه عرفاني 
مديريت هستند. چنين مديراني وقتي دغدغه مند نباشند و چسبيده 
به صندلي مديريتي، توجهي هم به صحبت ها و جدل هايي که رد و بدل 
مي ش��ود، ندارند. نتيجه چنين مديريتي اين می ش��ود که يک مربي 
خارجي که به خوبي مدي��ران فوتبال مان را ش��ناخته ب��ا آگاهي به 
ضعف هايي که در سيستم مديريت وجود دارد، وارد مسائلي شود که 
به حوزه وظايفش ارتباطي ندارد و درباره اين مس��ائل نظر مي دهد و 
تصميم مي گيرد. چنين مس��ئله ای در سيس��تمي اتفاق مي افتد که 
مديريت آن داراي ساختار و نظام مند نيست و سيستم کنترلي در آن 
وجود ندارد. در چنين شرايطي يک نفر مانند کرش همه کاره مي شود 
و براي همه فوتبال اي��ران تصميم مي گيرد. قان��ون منع به کارگيري 
بازنشس��تگان در اين زمينه مي تواند کمک کند تا فوتبال از وضعيت 
ناهنجار مديريتي که دچار آن است، خارج شود و راه برون رفت از اين 
وضعي��ت روي کار آم��دن مديران جوان، ش��جاع و نترس اس��ت که 

تصميماتشان بر مبناي مديريت خوب خواهد بود. 

ضيايي: هستم و کوتاه نمي آيم!
IOC مشکلي با رفتن بازنشسته ها ندارد

دبيرکل کميته ملي المپيک در حالي خبر از مذاکره با فدراس��يون هاي 
جهاني در خصوص مسئله بازنشسته ها داد که رئيس فدراسيون واليبال 
قصد دارد همچنان رئيس باقي بماند. شاهرخ شهنازي با تأکيد بر اجراي 
قانون منع به کارگيري مديران بازنشس��ته، اطمينان داد که اين مسئله 
مش��کلي براي ورزش ايران ايجاد نخواهد کرد: »اين قانوني که تصويب 
شده، قانوني است که مجلس محترم شوراي اسالمي آن را تصويب کرده و 
دولت هم موظف به اجراي آن است. ما با فدراسيون هاي بين المللي تماس 
گرفتيم. اعتقاد آنها اين است که اگر اين جايگزيني ها براساس انتخابات 
دموکراتيک انجام ش��ود و از طريق مجمع عمومي باشد، مشکلي ندارد. 
طبق روالي که در فدراس��يون هاي جهاني وجود دارد با رؤساي برخي از 
فدراسيون هاي جهاني مذاکره کرديم. رئيس کميته ملي المپيک هم در 
مالقات هاي اخيري که با کميته بين المللي المپيک برگزار کرد، توضيحاتي 
ارائه داد. ان شاءاهلل مشکلي در ورزش کشور ما ايجاد نخواهد شد.« احمد 
ضيايي که يکي از مديران بازنشسته فدراسيون ها به شمار مي رود، قصد 
ترك صندلي رياستش را ندارد. رئيس فدراسيون واليبال در گفت وگو با مهر 
اظهار داشت: »با قدرت و قوت کارم را ادامه مي دهم، حتي ضريب ساعت 
کاري من دو برابر شده تا کسي فکر نکند با اخبار منتشر شده، کوتاه مي آيم. 
اتفاقاً حضورم بسيار پررنگ تر شده و کارهايم را انجام مي دهم، چراکه در 
شش ماهه دوم سال در واليبال زمان برنامه ريزي است و بهترين فرصت 
براي اينکه کارهاي عقب  افتاده را انجام دهيم.« ضيايي همچنين نسبت به 
از دست دادن پست هاي بين المللي هشدار داد: »قول مي دهم با تصويب 
چنين قانوني و اجرايي شدن آن در فدراسيون ها و هيئت ها، ورزش کشور 
بسياري از پست هاي بين المللي خود را از دست بدهد، چراکه اين پست ها 

قائم به شخص است و به اعتبار آنها داده مي شود.«

  نقره هاي کشتي آزاد   در المپيک جوانان
کشتي گيران کشورمان دو مدال ديگر براي کاروان        چهره
ورزش ايران در المپيک جوانان به ارمغان آوردند. 
رقابت هاي کشتي آزاد اين بازي ها در حالي در آرژانتين به پايان رسيد که تيم دو 
نفره کشورمان صاحب دو مدال نقره شد. محمد کريمي در وزن 65 کيلوگرم با 
اينکه همه رقبايش را شکس��ت داده بود در فينال از پس بايراموف آذربايجاني 
برنيامد و روي سکوي نايب قهرماني ايستاد. اميرحسين 
زارع هم که به ديدار نهايي وزن 110 کيلو رسيده بود 
با نتيجه نزديک 5 بر 6 مغلوب رقيب روسي اش شد 
تا او نيز ب��ه مدال نقره بس��نده کن��د. زارع پس از 
نايب قهرماني در المپيک جوانان از اينکه نتوانست 
طالي بازي ها را کسب کند، ابراز ناراحتي 
کرد: »دو حريف اول و دوم خودم را از 
کشورهاي اس��تراليا و مصر 11بر 
صفر و مقتدرانه بردم، ولي در فينال 
کشتي از دستم در رفت. در مسابقه 
فينال روي يک اشتباه فن خوردم 
و کشتي از دستم در رفت، ولي در 
ادام��ه جبران ک��ردم و خ��ودم را 
رساندم، اما داوران در حقم کم لطفي 
کردند. من تم��ام تالش��م را کردم و 
مي توانستم در فينال برنده شوم، ولي 
قسمت نشد.« فرنگي کاران جوان هم در 
اين دوره دو طالي ارزشمند را به گردن 

آويختند. 
 

بسيجيان موتورسوار در بين الحرمين 
کاروان موتورسواري »شهيد  

زين الدين و محمود هاشمي« 
به زيارت سيدالش��هدا)ع( 
رفتند. کاروان موتورسواري ايران به همت هيئت موتورسواري 
و اتومبيلراني بسيج سپاه حضرت سيدالشهداي استان هاي 
تهران و قم به کربالي معلي اعزام شد. جمعي از موتورسواران 
حرفه اي کشورمان از استان هاي تهران، قم، اصفهان و تبريز 
با هدف عرض ارادت به امام حسين)ع( و پاسداشت شهداي 
مدافع حرم مسير شهر مقدس قم تا کربال را با موتور پيمودند. 
عليرضا صوفي، مس��ئول هيئت موتورسواري و اتومبيلراني 
بسيج سپاه سيدالشهداي استان تهران در گفت وگو با »جوان« 

در خصوص اين سفر معنوي گفت: »هفت موتورسوار حرفه اي 
از گلزار شهداي اسالمشهر و پس از آن گلزار شهداي قم کار 
خود را براي رسيدن به حرم اباعبدالحسين)ع( آغاز کردند. 
کاروان ش��هيد زين الدين و محمود هاشمي پس از رسيدن 
به نجف و زيارت حرم امام علي)ع( مسير پياده روي به سمت 
کرب��ال را با موتور طي کردن��د و در نهايت ب��ه بين الحرمين 
رسيدند. در اين سفر معنوي موکب ثاراهلل الهيجان و نيروهاي 
حشدالشعبي پذيراي کاروان موتورسواران بودند. اين کار براي 
نخستين بار پس از انقالب اسالمي انجام شد و در اين حرکت 
ارزشي هيئت موتورسواري بسيج سيدالشهداي استان قم 

نقش بسزايي داشت.«

س��ومي اي��ران در 
بازي هاي پاراآسيايي 
جاکارت��ا موفقي��ت 
بزرگي براي ورزش جانبازان و معلوالن کشورمان 
محسوب مي شود. کاروان ورزشي کشورمان در 
س��ومين دوره بازي هاي پاراآس��يايي 2018 با 
هدف ارتقاي جايگاه در بين تيم هاي آسيايي و 
کسب خوشرنگ ترين مدال ها به اندونزي اعزام 
ش��د. کاروان »خودباوري و اميد« با کسب 51 
طال، 42 نقره و 43 برنز توانس��ت با پش��ت سر 
گذاشتن رقبايي از جمله ژاپن مقام سوم بازي ها 
را کسب کند. ورزشکاران اعزامي شعار »با توکل 
و تالش ما مي تواني��م« را در رقابت با حريفان به 

شکل واقعي به عرصه نمايش گذاشتند. ارتقاي 
يک پله اي يکي از اهداف کميته ملي پارالمپيک 
براي اعزام کيفي ورزشکاران به جاکارتا بود که به 
ثمر نشست. کاروان ورزش جانبازان و معلوالن 
روز گذشته به کشور بازگش��ت و رئيس کميته 
ملي پارالمپيک از علل موفقيت در پاراآس��يايي 
س��خن گفت. محمود خس��روي وفا با اشاره به 

حمايت هاي صورت گرفته از نفرات اعزامي عنوان 
کرد: »حمايت هاي حکومتي در قالب نگاه مثبت 
دولت، مجلس و همچنين رويکرد حمايتي نظام 
مقدس جمهوري اس��المي به ورزش جانبازان، 
معلوالن و روشندالن يکي از داليل موفقيت مان 
در جاکارتا بود. همچنين رس��انه ها اين بازي ها 
را مورد توجه و پوش��ش قرار دادن��د که همين 

عامل مهمي در شناس��اندن مطالبات اين قشر 
به جامعه شد.«

خسروي وفا با تأکيد بر برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته، اظهار داشت: »برنامه ريزي نيز در کسب 
مقام سومي آسيا نقش بسزايي داشت. آنچه مسلم 
اس��ت براي ارتقاي جايگاه اي��ران در بازي هاي 
پاراآسيايي برنامه ريزي شده بود که محقق شد. 
از مدت ها پيش هم در قالب ستاد عالي بازي هاي 
آس��يايي، پاراآس��يايي، المپي��ک و پارالمپيک 
فعاليت هاي س��اختارمندي انجام شد.« رئيس 
کميته ملي پارالمپيک ايران ابراز اميدواري کرد 
در آينده درخشش ورزشکاران پاراآسيايي تداوم 
داشته باشد: »بازي هاي پاراآسيايي تنها برشي 
از پارالمپيک بود، به همين دليل به رويدادهاي 
آينده در اس��تمرار موفقيت هاي گذش��ته نگاه 
مي کنيم. قطع��اً با هدف افتخ��اري بزرگ براي 
ايران اس��المي، برنامه ريزي در قالب ستاد عالي 

ادامه خواهد داشت.«

خسروي وفا: به استمرار 
موفقيت ها فکر مي کنيم
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