
»اررا« بهترين بازيكن سال منچستريونايتد شد
پنجشنبه شب بهترين هاي منچستريونايتد در فصل معرفي شدند و اندر اررا اسپانيايي توانست براي نخستين بار جايزه بهترين بازيكن سال را دريافت كند. هافبك منچستريونايتد از آنتونيو والنسيا و زالتان 
ايبراهيموويچ آراي بيشتري كسب كرد و به اين عنوان رسيد. او در كنار داويد دخئا دارنده سه جايزه اخير اين جايزه را دريافت كرد. اررا پس از كسب اين عنوان گفت: براي من دريافت چنين جايزه اي خاص 
است. اگر به فهرست بازيكناني كه پيش از اين جايزه را دريافت كردند نگاه كنيد متوجه اهميت آن مي شويد. خوشحال هستم كه اين عنوان در اسپانيا خواهد ماند.
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گرايي ستاره بود، نصيري طاليي
به كي روش بدبين نباشيمنگاهي به عملكرد كشتي گيران ايران در مسابقات باكو

اگر بتوانيم ازبكستان را شكست دهيم 
مطمئنا رون��د صعود به ج��ام جهاني 
تسريع خواهد شد، هر چند كه معتقدم خيلي از كارهاي 
الزم انجام شده و ديگر مشكالت گذشته وجود ندارد و 
طرفين به يك وفاق خوب رسيدند. در اين بين ساكت هم 
آرامش خوبي ايجاد كرده است. آرامش كي روش، آرامش 
قبل از توفان نيست. بدبين نباشيم! شرايط تيم خوب 
است و مي توان اميدوار بود. كي روش باور پيدا كرده كه 
بضاعت تيم ملي به خاطر لژيونرها خيلي به ليگ برتر گره 
نخورده ضمن اينكه براي پرس��تيژ فوتبال ايران و خود 
كي روش ضرورت دارد كه ما در مسابقات مختلف قاره اي 
هم مطرح باشيم. آن هم جايي كه باشگاه هاي مان در يك 
نبرد نابرابر با رقبا از لحاظ اقتصادي رودررو مي ش��وند. 
بنابراين از اين نظر براي كل فوتبال ما مفيد اس��ت كه 
در جمع 16 تيم برتر ليگ قهرمانان آسيا 3 تيم ايراني 
حضور دارند. اين مسائل نشان مي دهد از زمان مديريت 
كي روش هيچگاه واپس گرا نبوديم و همواره رو به رشد 
حركت كرديم كه كي روش هم در اين رشد نقش داشته 
است. ضمن اينكه بايد آرام آرام سطح توقع مان باال برود 
و نبايد به همين جا هم قانع باشيم. چرا كه در گذشته 
همواره جزو 4 تيم برتر آس��يا قرار مي گرفتيم. به طور 
مثال پرس��پوليس در دهه 70 هم��واره به جمع 4 تيم 
برتر راه پيدا مي كرد اما متاس��فانه آن سال ها تيم ها با 
يك باخت حذف مي ش��دند و ما هم چندين دوره سوم 
ش��ديم اما حاال فوتبال  ما اين بضاعت را دارد كه در رده 
اول آسيا نيز در سطح باشگاهي حرف هاي زيادي براي 
گفتن داش��ته باشد. طي اين س��ال ها فوتبال در آسيا 
دچار تحول عظيمي شده و نبرد براي كسب سهميه و 
پيش��رفت در فوتبال چندين سال است كه در اين قاره 
آغاز شده است. ضمن اينكه از زماني كه استراليا به اين 
قاره اضافه ش��ده نيز يك رقيب سرس��خت پيدا شده و 
از س��وي ديگر چيني ه��ا به اين نتيجه رس��يده اند كه 
هر چه در ورزش هاي انفرادي مثل ش��نا، ژيمناستيك 
و وزنه ب��رداري مدال هاي جهان��ي و المپيك را هم درو 
كنن��د ديده نمي ش��وند و تا در فوتبال موفق نباش��ند 
غرور ملي شان ارضا نمي ش��ود. در فوتبال يك حالتي 
وج��ود دارد كه تمناي مردم را پاس��خ مي دهد و چون 
يك ورزش دسته جمعي به ش��مار مي رود، هارموني، 
سازماندهي، ش��ادابي مردم و مديريت در آن معنا پيدا 
مي كند و به همين دليل دنيا مي جنگد تا در اين رشته 
حرف براي گفتن داشته باشد. از سوي ديگر فوتبال ما در 
اين سال ها در وضعيت خوب اقتصادي نبوده و اگر حاال 
هم در رنكينگ آسيا اول هستيم به خاطر استعدادهايي 
است كه در كش��ورمان وجود دارد. حاال هم بايد كاري 
كرد كه بيشتر هزينه كنيم تا  ان شاءاهلل در سطح اول آسيا 

در رده باشگاهي هم حرف داشته باشيم. 

 ملي پوش�ان ريكرو و كامپوند اي�ران در بخش 
انف�رادي ج�ام جهاني چي�ن با شكس�ت مقابل 

حريفان خود از دور رقابت ها حذف شدند. 
 پليس فدرال برزيل قصد دارد كه فدراسيون هاي 
ورزش�ي اين كش�ور و كميته  المپيك آن را مورد 
بررس�ي قرار دهد. ميزبان المپيك و پارالمپيك 

2016 متهم به فساد هستند. 
 كارلو آنچلوتي، س�رمربي باي�رن مونيخ معتقد 
اس�ت رونال�دو مهاج�م پرتغالي مادري�د باعث 
نيمكت نش�يني موراتا مهاجم اس�پانيايي شده 

است. 
 كرانچار،  رضاييان را نمي خواهد/ حاج صفي در 

ايران براي سپاهان بازي مي كند. 
 دشان پس از اعالم فهرست فرانسه درباره آينده 
كيليان امباپه گفت كه اگ�ر امباپه موناكو را ترك 
كند خطر نبودش در تيم ملي وجود خواهد داشت. 

سرخط خبرها نگاه ورزش ملي

كشتي گير
محمدعل�ي گراي�ي ب�ا 
توجه به نمايش مناسبي 
ك�ه در باك�و داش�ت را 
بايد س�تاره تيم كشتي 
فرنگي دانست. او موفق 
ش�د با شكس�ت رقباي 
سرشناس و مدعي خود، 
صاحب مدال طال ش�ود. 
وي در مرحله نيمه نهايي 
نيز دس�ت به كار بزرگي 
زد و ب�ا نتيج�ه 6 ب�ر 5 
از سد رس�ول چونايف، 
برن�ز  م�دال  دارن�ده 
المپيك و ط�الي جهان 
از آذربايجان گذش�ت و 

فيناليست شد. 

گ�روه ورزش| رقابت هاي 
كش��تي فرنگي چهارمين 
دوره بازي هاي همبس��تگي كش��ورهاي 
اسالمي در شهر باكوي كش��ور آذربايجان 
برگزار ش��د و در پايان تيم ايران پس از تيم 
آذربايجان كه صاحب 4 مدال طال شد، با 2 
مدال طال در جايگاه دوم ايستاد و تيم هاي 
قرقيزستان و تركيه هركدام با يك مدال در 

جايگاه بعدي قرار گرفتند. 
در اين رقابت ها كه رسول خادم، عضو هيات 
رييسه اتحاديه جهاني كش��تي، به عنوان 
نماين��ده اتحاديه جهاني حض��ور دارد، در 
رش��ته فرنگي محمدعلي گرايي و يوسف 
قادريان در اوزان 71 و 80 كيلوگرم به مدال 
طال، مهدي زيدوند، مهدي فالح و ش��هاب 
قوره جيلي در اوزان 66، 85 و 130 كيلوگرم 
به مدال برنز دست يافتند. محمد نوربخش، 
رسول گرمسيري و مهدي علياري در اوزان 
59، 75 و 98 كيلوگرم از رس��يدن به مدال 

بازماندند. 
محمدعلي گراي��ي را با توج��ه به نمايش 
مناس��بي كه در باكو داش��ت بايد س��تاره 
تيم كشتي فرنگي دانس��ت. او موفق شد با 
شكست رقباي سرش��ناس و مدعي خود، 

صاحب مدال طال ش��ود. گراي��ي نماينده 
وزن 71 كيلوگ��رم ايران در دي��دار نهايي 
روسالن تساريف دارنده مدال طالي آسيا 
از قرقيزس��تان را 4 بر 3 شكس��ت داد و به 
گردن آويز طال رس��يد. گرايي پيش از اين 
در دور اول با نتيجه 3 بر يك ايكر سونمز از 
تركيه را شكس��ت داد. وي در دور بعد و در 
مرحله نيمه نهايي نيز دس��ت به كار بزرگي 
زد و با نتيجه 6 بر 5 از س��د رسول چونايف، 
دارنده مدال برنز المپيك و طالي جهان از 

آذربايجان گذشت و فيناليست شد. 
در وزن 80 كيلوگ��رم يوس��ف قادريان در 
كش��تي نخس��ت برهان آكبوداك دارنده 
مدال نقره جوانان جه��ان و مدال نقره زير 
23 س��ال اروپا از تركيه را با نتيجه 3 بر يك 
شكست داد. وي در مرحله بعد و در مرحله 
نيمه نهايي با امان علي آتايف از تركمنستان 
با نتيجه 10 بر 4 به پيروزي رسيد و به ديدار 
پايان��ي راه يافت. قادري��ان در ديدار فينال 
رفيق حسين اف دارنده مدال نقره بازي هاي 
اروپايي از آذربايجان را با نتيجه يك بر يك 
مغلوب كرد و به مدال طال رس��يد. در وزن 
59 كيلوگرم محم��د نوربخش مقابل مراد 
ممدوف قهرمان جوانان جهان و زير 23 سال 

اروپا از آذربايجان با نتيجه 10 بر 4 شكست 
خورد و ح��ذف ش��د. در وزن 98 كيلوگرم 
مهدي علياري مقابل سليمان دميرچي از 
تركيه با نتيجه 2 بر يك شكست خورد و از 

دور مسابقات كنار رفت. 
در وزن 66 كيلوگ��رم مهدي زيدوند مقابل 
كامران ممدوف قهرم��ان جوانان جهان و 
دارنده مدال برنز اروپا، از آذربايجان رفت و با 
نتيجه 6 بر صفر مغلوب اين كشتي گير شد. 
زيدونددر ديدار رده بندي با غلبه بر ميرزابك 
رحمت اف از ازبكس��تان صاحب مدال برنز 
شد. در وزن 75 كيلوگرم رسول گرمسيري 
با نتيجه 6 بر يك مغلوب الوين مورساليف 
دارنده مدال برنز جهان و قهرمان بازي هاي 
اروپايي از آذربايجان شد و پنجم شد. در وزن 
85 كيلوگرم مهدي فالح در دور نخست با 
نتيج��ه 2 بر يك مغلوب اس��الم عباس اف 
قهرمان جوانان جهان از آذربايجان شد. در 
ادامه فالح در ديدار مقابل آزات بيشبكوف 
از قرقيزستان با نتيجه 2 بر صفر پيروز شد و 

به مدال برنز رسيد. 
در وزن 130 كيلوگرم ش��هاب قوره جيلي 
در دور نخس��ت با نتيج��ه 9 بر صفر حاميه 
حسن از لبنان را شكس��ت داد. وي در دور 

بعد و در مرحل��ه نيمه نهايي مقابل عثمان 
ايلدريم قهرمان زير 23 سال اروپا از تركيه با 
نتيجه 4 بر يك شكست خورد و راهي ديدار 
رده بندي شد. وي در اين ديدار با نتيجه 9 بر 
صفر حمزه يوسف اودتاال از اردن را شكست 

داد و صاحب مدال برنز شد.
يك طال و يك نقره براي آزادكاران

 روز گذشته مس��ابقات چهار وزن نخست 
رشته آزاد برگزار شد و امروز نيز رقابت هاي 
چهار وزن دوم پيگيري خواهد شد. در روز 
اول رقابت ه��اي كش��تي آزاد و در وزن 57 
كيلوگرم يونس سرمستي در دور نخست با 
نتيجه 12 بر صفر محمد خرابشه از اردن را 
شكست داد وي در دور بعد مقابل ژاندوس 
اسماعيل اف از قزاقستان با نتيجه 12 بر 5 
)ضربه فني( مغلوب شد و با توجه به حضور 
اين كشتي گير در ديدار فينال وي به گروه 
بازنده ها رفت. سرمس��تي در اي��ن گروه با 
نتيجه 10 بر صفر علي الش��بامي از يمن را 
شكس��ت داد و راهي ديدار رده بندي شد. 
آزادكار اي��ران در اين دي��دار به  نوديرجان 

صفراف از ازبكستان باخت و پنجم شد.
در وزن 65 كيلوگ��رم ميثم نصيري در دور 
نخست با نتيجه 10 بر صفر ابراهيم عبدالي 
از عربستان را شكست داد وي در دور بعد نيز 
با نتيجه 10 بر صفر عبداله ال اذاني از يمن را 
مغلوب كرد و راهي مرحله نيمه نهايي شد، 
نصيري در مرحله نيمه مقابل الياس ژوماي 
از قزاقستان با نتيجه 11 بر صفر به پيروزي 
رسيد و راهي ديدار فينال ش��د و در ديدار 
پاياني ماگومد مسلم اف از كشور آذربايجان 

را شكست داد و قهرمان شد. 
در وزن 74 كيلوگ��رم پيم��ان ياراحمدي 
در دي��دار نخس��ت جبرئي��ل حس��ن اف، 
دارنده م��دال برنز المپي��ك و برنز جهان و 
قهرمان اروپ��ا از آذربايجان را با نتيجه 3 بر 
يك شكس��ت داد. وي در دور مقابل بكزاد 
عبدالرحمن اف دارنده م��دال برنز جهان، 
قهرمان بازي هاي آسيايي، قهرمان 2017 
آسيا در هند و نفر پنجم المپيك در در اين 
رقابت ها جردن باروز آمريكايي را شكست 
داده بود از ازبكستان با نتيجه 8 بر 5 )ضربه 
فني( شكس��ت خورد و با توجه به شكست 
اين كش��تي گير در دور بعد در مقابل سنور 
دميرت��اش دارنده م��دال برن��ز المپيك و 
قهرم��ان اروپ��ا از تركي��ه، از دور رقابت ها 

كنار رفت. 
در وزن 97 كيلوگ��رم امير محمدي پس از 
استراحت در دور اول در دور بعد امير طارق از 

پاكستان را با نتيجه 10 بر صفر شكست داد. 
وي در دور بعد و در مرحله نيمه نهايي مقابل 
مامد ابراگيم اف، نفر سوم بازي هاي آسيايي 
از قزاقس��تان با نتيجه 14 بر 2 پيروز شد و 
به ديدار فين��ال راه يافت.  وي در اين ديدار 
مغلوب نورماگوم��د گادجيف از آذربايجان 

شد و به مدال نقره بسنده كرد. 
مبارزه يزداني با قهرمان المپيك

امروز در ادامه رقابت ها در وزن 61 كيلوگرم 
كه 12 كش��تي گير حضور دارند، مس��عود 
اس��ماعيل پور در دور اول به مصاف رجب 
منير آكتاس از تركيه م��ي رود و در صورت 
پيروزي بر اين كشتي گير در دور بعد با برنده 
كشتي ميان البهجا از مراكش و اميرتايف از 
قزاقستان مبارزه خواهد كرد. حاجي علي اف، 
قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپيك از 
آذربايجان در گروه مس��عود اسماعيل پور 
حضور دارد و به احتمال بس��يار فراوان در 
مرحله نيمه نهايي با اس��ماعيل پور روبه رو 

خواهد شد. 
در وزن 70 كيلوگرم مصطفي حسين خاني 
در دور اول ب��ا س��وربون عبدالخائ��ف از 
تركمنستان كش��تي مي گيرد و در صورت 
پيروزي بر اين حري��ف در دور بعد با برنده 
مب��ارزه ميان عباس از پاكس��تان و اختيار 
ن��ورزاف دارنده مدال برن��ز المپيك و نقره 
جهان از ازبكستان پيكار مي كند. در اين وزن 
11 كشتي گير حضور دارند. آدام باتيروف 
)روس��ي االصل( قهرمان آسيا از بحرين نيز 
در گروه حسين خاني قرار دارد و در صورت 
حضور حسين خاني در مرحله نيمه نهايي 
به احتمال فراوان با اين كش��تي گير مبارزه 
خواه��د ك��رد. در وزن 86 كيلوگرم كه 14 
نفر شركت كرده اند حس��ن يزداني پس از 
اس��تراحت در دور اول در دور دوم با بهادر 
كوديروف از تاجيكس��تان مبارزه مي كند 
و در صورت پيروزي بر اين كش��تي گير در 
دور بعد و در مرحله نيمه نهايي به احتمال 
فراوان با شريف شريف اف، دارنده مدال طال 
و برنز المپيك و قهرمان جهان از آذربايجان 
كشتي خواهد گرفت. در وزن 125 كيلوگرم 
جابر صادق زاده در دور نخست با زمان انور از 
پاكستان كشتي مي گيرد و در صورت غلبه 
بر اين كش��تي گير در دور دوم و در مرحله 
نيمه نهاي��ي با برنده كش��تي ميان جمال 
الدين ماگومداف دارنده م��دال نقره و برنز 
جهان از آذربايجان و الكراد از سوريه مبارزه 
خواهد كرد. در اين وزن هشت كشتي گير 

حضور دارند. 

 نكو 
در مسير دايي؟

ج�واد نكونام عجل�ه دارد. مي خواهد زود به 
جاي�گاه ايده آلش برس�د. مي خواهد هرچه 
زودتر روي نيمكت، مثل وس�ط زمين، بزرگ 
باشد. ديده شود. خوانده شود. او مثل بسياري 
از س�تاره هاي فوتب�ال اي�ران، تفاوتي بين 
نيمكت مربي�ان و زمين چمن قايل نيس�ت. 
تالش هاي�ش، ن�وع رفت�ارش، نگاه�ش به 
اطرافيان و حضورش نش�ان مي دهد تمايزي 
ميان آن ش�غل و اين شغل قايل نيست. براي 
همي�ن در روزهاي�ي كه حت�ي روي نيمكت 
تيم ملي هم ناكام ماند، براي تراكتورس�ازي 
دورخيز كرده است. براي حضور در باالترين 
سطح باشگاهي ايران. ش�ايد الگويش علي 
دايي باش�د. مثل او، كاپيتان تيم ملي بود. او 
هم زود به نيمكت رس�يد و جت�ي تا تيم ملي 
هم جلو رفت. بازيكنان ب�زرگ ايراني، كمتر 
مربيان خوبي روي نيمكت مي شوند. عطش 
براي حض�ور دارن�د و پله هاي پيش�رفت را 
درس�ت طي نمي كنند. ب�اال و پايين نيمكت 
را نمي بينند. س�ختي هايش را نمي چش�ند. 
نمي آموزن�د و كمتر ي�اد مي گيرن�د. تجربه 
كم�ي دارند. كاش قدر خودش�ان را بدانند و 
تا مي توانند بياموزن�د. دور بمانند و ببينند. 
پخته شوند. بزرگ شوند. آن گاه به جاي ورم 
رگ گ�ردن روي نيمكت، ب�ا آرامش فوتبال 
شاگردان ش�ان را مي بينن�د و ه�واداران از 

فوتبال شان لذت مي برند. 

حرف روز
علي عالي

عظيم قيچي س��از هيماليان��ورد پرافتخار 
ايراني بامداد جمعه به س��مت قله لوتسه 
حمل��ه ك��رد و توانس��ت بدون كپس��ول 
اكس��يژن چهارمين قله بلند دنيا )ارتفاع 
8516 متر( را در ساعت 12:22 فتح كند. 
عظيم قيچي س��از با فتح اين قله، جزو 16 
ركورددار جهان ش��د كه بدون استفاده از 
كپسول اكسيژن و شرپا، تمام 14 قله باالي 
هشت هزار متري را پيموده اند. برودپيك، 
دائوالگيري، نانگاپارب��ات، كانچن چونگا، 
گاش��ربروم1 و 2 آناپورما، كي2، ماناسلو، 
ماكالو، چو آيو، شيش��اپانگما، اورس��ت و 
لوتسه 14 قله هشت هزارمتري است كه او 
موفق به فتح آنها شده است. حسين مقدم 
و س��عيد ميرزايي نيز كوهن��وردان ايراني 
هس��تند كه به همراه عظيم به قله لوتسه 
رسيدند. حس��ين مقدم نيز همانند عظيم 
قيچي ساز بدون كپسول اكسيژن در حال 
فتح لوتس��ه اس��ت. ايرج معاني و محمود 
هاش��مي نيز پيش از او به لوتس��ه رسيده 
بودن��د. بدين ترتي��ب عظيم قيچي س��از، 
حس��ين مق��دم، س��عيد ميرزاي��ي، ايرج 
معاني و محمود هاش��مي پن��ج كوهنورد 

ايراني هستند كه در بهار 96 موفق به فتح 
لوتسه شدند. نخستين كوهنوردي كه به 
باشگاه هش��ت هزاري ها پيوست در سال 
1986 و ايتالياي��ي بود. بعد از او در س��ال 
1995 كوهنورد سوييس��ي به اين باشگاه 
پيوست. در همين رابطه ايرج معاني يكي از 
كوهنوردان حاضر در ارتفاعات هيمالياست 
و قله 8516 متري لوتس��ه را فتح كرده در 
گفت وگويي با خبرنگاران گفت: »چهار روز 
پيش در كمپ شماره دو كه ارتفاع 6500 
متر دارد، مس��تقر ش��ديم و حركت مان را 

به س��مت قله لوتسه ش��روع كرديم. روز 
گذشته به كمپ شماره سه با ارتفاع 7800 
متر رسيديم و ساعت 4:30 امروز )جمعه( 
به سمت لوتس��ه رفتيم و 9 صبح موفق به 
فتح قله ش��ديم. پس از آن راه بازگشت را 
در پيش گرفتيم و اكنون در كمپ سه كه 
ارتفاع 7100 متري دارد، مستقر هستيم.« 
او ادامه داد: »من و محمود هاشمي باهم در 
حال بازگشت هستيم و عظيم قيچي ساز، 
حس��ين مقدم و سعيد ميرزايي هم پس از 
ما قل��ه را فتح كردند و در حال بازگش��ت 

هس��تند. امروز در اورس��ت و لوتس��ه باد 
شديدي مي وزيد، اما چون ما داخل دهليز 
لوتس��ه بوديم، باد زياد ما را اذيت نكرد. با 
اين حال جواد ن��وروزي و مهدي قلي پور، 
دو كوهنورد ايراني ديگر در اورست بودند 
و به دليل ش��دت باد نتوانس��تند به قلعه 
صعود كنند. آنها در كمپ چهار اورس��ت 
ماندند تا فردا صعود خود را شروع كنند.« 
كوهنورد ايراني حاضر در ارتفاعات هيماليا 
خاطرنش��ان كرد: »يك هفته ت��ا 10 روز 
ديگر همه به اي��ران ب��از مي گرديم. « در 
س��ال 1999 و 2002 مي��الدي ني��ز دو 
كوهنورد اس��پانيايي به هش��ت هزاري ها 
پيوستند. بعد از آنها كوهنورداني از امريكا 
)2004(، ايتاليا )2007( اكوادور )2008( 
قزاقس��تان )2009(، فنالن��د )2009(، 
پرتغال )2010(، بانوي كوهنورد اتريشي 
ايتالي��ا  )2011(، قزاقس��تان )2011(، 
)2012(، كره جنوبي )2013( و جمهوري 
چك )2014( نيز به اين باشگاه پيوستند. 
اكنون و در سال 2017 نيز كوهنورد ايراني 
به اين باشگاه كوهنوردي هشت هزاري ها 

پيوست. 

 بعد از رفتن داورزني شرايط سخت شد 
و ارتباط من با او كم و با واس��طه صورت 
گرف��ت. به دلي��ل مش��غله كاري آقاي 
داورزن��ي فرصت دي��دار آنچناني وجود 
نداش��ت و همه چي��ز به ص��ورت ناقص 
منتقل مي ش��د و اوضاع را س��خت كرد. 
در واق��ع باي��د بگويم كه هيچ چيز س��ر 

جايش نب��ود. وقتي خبره��ا به صورت 
ناقص منتقل ش��ود، مش��كالت زيادي 
به وج��ود مي آيد. به دلي��ل اينكه آقاي 
داورزن��ي تنفيذ اختي��ار نكردند ما همه 
كارها را بايد با او در ميان مي گذاش��تيم 
و با توجه به كمبود وقت همين موضوع 
باعث بروز مشكالتي ش��د. بدون اطالع 
من اتفاقاتي صورت گرفت و اصال درست 
نب��ود. نايب رييس نفر دوم فدراس��يون 
است و نبايد اصال چنين مساله اي وجود 

داشته باش��د. پيش از اين هم مشكالتي 
وجود داشت اما با تعامل همه نيز درست 
مي ش��د ولي در كل اجازه هيچ كاري به 
من داده نمي شد. آقاي افشاردوست هم تا 
حدي احتيار دارد و نمي تواند تمام كارها 

را انجام بدهد.
 اين مش��كلي كه براي م��ن پيش آمده 
مرب��وط به فدراس��يون آق��اي داورزني 
نيست و اين مشكل در تمام فدراسيون ها 
وج��ود دارد. نايب ريي��س بانوان جدي 

گرفته نمي ش��ود و در اساسنامه مشكل 
جدي وجود دارد. نايب رييس مي خواهد 
كار انج��ام بده��د، اما اج��ازه ورود پيدا 
نمي كند. آق��اي داورزني به م��ا احترام 
زيادي مي گ��ذارد و ايرادي هم به او وارد 
نيست. اين موضوع بايد اصالح شود. در 
اين م��دت من خيلي اذيت ش��دم. اصال 
بحث بر كن��اري من در اين مدت مطرح 
نبوده اس��ت و حتي از من خواس��تند تا 

انتخابات فدراسيون بمانم. 

هيماليا

سايت

ديدگاه

عضو باشگاه هشت هزاري ها 

آقاي كليدي
گزارش فيفا از اميد نورافكن

 سايت رسمي فيفا در آستانه شروع جام 
 جهاني جوانان در كره جنوبي گزارش��ي 
از اميد نورافكن، كاپيتان تيم ملي جوانان 
 و هافب��ك تيم اس��تقالل منتش��ر كرده 

است. 
در اين گزارش آم��ده: كمتر از يك هفته 
پيش اميد نورافك��ن بازيكني كه كمك 
زيادي ب��ه صعود تيم ملي كش��ورش به 
جام جهاني كرد در آستانه از دست دادن 
مس��ابقات بود و به نظ��ر مي آمد بايد اين 

مسابقات را از خانه خود نظاره كند. 

نورافكن يكي از مهره ه��اي كليدي تيم 
استقالل بود و چيزي نمانده بود كه نتواند 

راهي كره جنوبي شود. 
اميد نورافكن ن��ه تنها كوچك ترين عضو 
تيم اس��تقالل اس��ت بلك��ه جوان ترين 
بازيكني است كه براي استقالل به ميدان 
رفته است. او در حالي كه 18 سال و 271 
روز سن داش��ت براي استقالل نخستين 

بار به ميدان رفت.
 نورافكن در پنج مسابقه از شش ديدار اين 
فصل استقالل در ليگ قهرمانان آسيا به 

ميدان رفت و در س��ال جدي��د تبديل به 
يك��ي از مهره هاي اصلي اين تيم ش��ده 

به طوري كه كنار گذاش��تن اين بازيكن 
از تركيب سخت اس��ت. عجيب نبود كه 
عليرض��ا منصوريان قصد نداش��ت تا در 
آس��تانه ديدار حس��اس با العين امارات 
در لي��گ قهرمان��ان، اي��ن بازيك��ن را از 

دست بدهد. 
اما با تغيي��ر عقيده س��رمربي، همه چيز 
براي نورافكن تغيير كرد و اين بازيكن در 
لحظات آخر به اردوي تيم ملي كشورش 
اضافه شد. نورافكن خوشحال است كه اين 

مسابقات را از دست نداده است. 

قيچي ساز لوتسه را هم فتح كرد

امير عابديني

علل استعفاي من چه بود؟
زهره ميرسپاسي

 نايب رييس سابق فدراسيون واليبال


