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بررسي عملكرد استقالل در ليگ هفتم گواه اين 
ادعاست كه حضور يك مربي با تجربه و با دانش در 
كادر فني يك تيم بح�ران زده مي تواند اين تيم را 
از بحران خارج كند و چه بس�ا به اوج برساند. حال 
اينكه همين تيم پي�ش از اين نتوانس�ته با مربي 
ايران�ي نتيجه بگي�رد و حاال با حض�ور يك مربي 
خارجي دگرگون ش�ده، موضوعي اس�ت كه بايد 

بيشتر آن را بررسي كرد. 
در اين ميان تنها نام ش�فر نيس�ت كه توانس�ته 
اس�تقالل بحران زده را از بحران خارج كند چراكه 
وقتي به ليگ و تيم ملي هم نگاه مي كنيم، مي بينيم 
حض�ور مربي�ان خارج�ي در راس كار توانس�ته 
تغييرات چش�مگيري در نتايج تيم ها ايجاد كند. 
برانكو ايوانكويچ بعد از س�ه سال از پرسپوليسي 
كه س�ال ها نتيج�ه نمي گرفت تيمي س�اخته كه 
االن با اختالف ١۵ امتيازي نس�بت ب�ه تيم دوم به 
مقام قهرماني ليگ برتر رس�يده اس�ت. از طرف 
ديگر كارل�وس كي روش هم تيم ملي اي�ران را كه 
ب�ه جام جهاني ٢٠١٠ نرس�يده ب�ود و نتايج خوبي 
هم در ج�ام ملت هاي ٢٠١١ نگرفته ب�ود را تحويل 
گرفت و ح�اال تيم�ي در اختيار دارد ك�ه عالوه بر 
صعود مقتدرانه به جام جهاني چند سالي است به 
هيچ تيم آسيايي نباخته است. حاال براي بررسي 
عملكرد مربيان خارجي در فوتب�ال ايران با امير 
حاج رضايي همكالم شديم تا از كارشناس فوتبال 

ايران بيشتر اين موضوع را بررسي كنيم. 

  ابتدا مي خواهيم درب�اره عملكرد نمايندگان 
ايران در هفته سوم ليگ قهرمانان آسيا صحبت 
كنيد. به نظر ش�ما تيم هاي ايران�ي نتايج قابل 

قبولي گرفته اند؟ 
پرسپوليس برابر الوصل به پيروزي رسيد و وضعيت 
خودش را در جدول بهبود بخش��يد ام��ا از نظر فني 
شرايط خوبي نداش��ت و آن تيمي كه از پرسپوليس 
انتظار داش��تيم، نبود. دليل اين حرف هم اين است 
كه تي��م اماراتي اص��ا تيم خوب��ي نيس��ت و بارها 
پرسپوليسي ها موقعيت گلزني به دس��ت آوردند كه 
نتوانس��تند از آنها به خوبي اس��تفاده كنن��د. بازي 
مي توانست پرگل تر از اين ش��ود. اما به اعتقاد من اثر 
شكس��ت در داربي هنوز در س��اق پاي بازيكنان بود. 
طبيعتا بازيكنان پس از سه روز هنوز به حالت طبيعي 
برنگشته بودند. حتي من نگران شدم كه يك وقت از 
اين شرايط كه هستند بيرون نيايند. من فكر مي كنم 
در بازي اول عملكرد فني و نمايش بازي پرسپوليس 
فوق العاده در سطح پاييني بود اما در كل آن سه امتياز 
مهم بود كه تيم به دست آورد. در مورد ذوب آهن بايد 
بگويم آنها هم با يك تيم ضعيف اماراتي روبه رو شدند 
كه پيش از ذوب آهن 5 گل از لكوموتيو خورده بود. آن 
طور كه محاسبه مي ش��ود امتيازات است و نوع بازي 
نيست و از اين بابت خوشحاليم كه ذوب آهن نتيجه 
خوبي گرفت و پيروز ش��د. اگر در دور رفت بخواهيم 
نتايج نمايندگان ايران را حس��اب كنيم بايد بگوييم 
نتايج آنچنان هم بد نبوده است. در مورد تراكتورسازي 
هم بايد بگويم آنه��ا واقعا بدش��انس بودند. من همه 
بازي هاي شان را ديدم. تيم الجزيره واقعا شانس آورد 

كه نتيجه را به تراكتورسازي واگذار نكرد. من نمي دانم 
چرا تيم تراكتورسازي نتيجه نمي گيرد. آقاي ساغام 
واقعا تاش مي كند. فكر مي كنم بدشانس��ي گريبان 
تيم را گرفته اس��ت. اما در مورد استقال و العين بايد 
بگويم بر اساس اظهارنظر كارشناسان معتبر، داوري 
اين بازي واقعا فاجعه و عليه اس��تقال ب��ود و اجازه 
نداد استقال پيروز ش��ود. در هر صورت فكر مي كنم 
از زمان حضور آقاي ش��فر در استقال انقاب 6 ماهه 
ايش��ان كاما مش��هود اس��ت و از تيمي بحران زده، 
تيمي قدرتمند ساخته اس��ت. االن استقال طوري 
بازي مي كند كه گسترش بازي در تمام زمين شكل 
مي گيرد و يك بازيكن مي توان��د پاس هاي در عمق 
و قطري بفرستد. يعني اس��تقال 5 هافبك دارد كه 
عملكرد بسيار خوبي در خط مياني اين تيم دارند كه 
همين موضوع باعث پيش��رفت خوب اين تيم شده 

است. 
   همان طور كه اش�اره كرديد استقالل با شفر 
دگرگون شده است. مي خواهيم درباره حضور 
مربيان خارجي همچون شفر، برانكو و كي روش 
صحبت كنيم. چه اتفاقي مي افت�د كه مربيان 
خارج�ي خوب در اي�ران نتيج�ه مي گيرند اما 

مربيان ايراني نمي توانند نتيجه بگيرند؟
مربيان ايراني هموطن من هستند و نمي خواهم عليه 
آنها صحبت كنم. من ب��ه آنها گراي��ش دارم. اما بايد 
بپذيريم دانش فني آنها با مربيان خوب خارجي فاصله 
دارد. البته خودش��ان مقصر نيس��تند. برويد ببينيد 
سطح آموزش در فوتبال اروپا چگونه است و امكانات 
تمريني در چه سطحي است. گاهي اوقات كاس هاي 

مختلفي برگزار مي شود كه باعث دانش افزايي مربيان 
مي شود. بر اساس برخي آمارهاي تاييد نشده، كيفيت 
يك بازي بيش��تر به زمين مس��ابقه و كيفيت زمين 
بس��تگي دارد. ببينيد چند درص��د زمين هاي ايران 
كيفيت مطلوبي دارد. البته ما مي خواهيم قدر كميته 
آموزش را بدانيم و نمي خواهيم آنها را تخريب كنيم. 
ام��ا بايد خود مربي��ان هم كنجكاو و جس��ت وجوگر 
باشند. هميشه در عصر تكنولوژي مي توان اطاعات 
خوبي ب��ه دس��ت آورد. مربي��ان هم بايد به س��مت 

دانش افزايي بروند. 
   يعني قبول داريد خيلي از مربيان خودش�ان 

به دنبال به روز كردن دانش شان نيستند؟
البته فدراس��يون هم مي تواند در اين امر كمك كند 
اما مربيان بايد بروند جس��ت وجو كنند و ببينند. اما 
من مي گويم با وجود تنگناه��اي مالي كه وجود دارد 
ما مي توانيم به جاي دو س��اندويچ در هفته دو كتاب 
بخريم و بخوانيم يا يك فيلم آموزشي بخريم و ببينيم. 
بايد سعي كنيم سطح دانش مان را باال ببريم. برخي از 
دانش ها اكتسابي است و فقط بعضي از دانش هاست 
كه در ذات آدم وجود دارد. بدون اينكه بخواهم اس��م 
ببرم مي گويم مربياني در لي��گ داريم كه با تفكر 20 
س��ال پيش كار و فكر مي كنند، اين گونه هم نتيجه 
مي گيرند. متاس��فانه واژه هايي در فوتبال ايران رايج 
اس��ت كه اصا در فوتبال روز دنيا وج��ود ندارد. مثا 
مي گويند يك مربي ي��ك بازي را درمي آورد. ش��ما 
مي دانيد اين حرف چه معني دارد؟ البته در اين ميان 
مديران هم كم تقصير نيستند چرا كه بيشتر به دنبال 

سه امتياز هستند و مربيان را تحت فشار مي گذارند. 

ي�ك- اين روزها اس��تقال روي 
يكدس��ت،  تيم��ي  ابرهاس��ت. 
موفق و جذاب ك��ه فوتبال را روي 
حس��اب بازي مي كند. استقال 
مس��لط به ش��رايط اس��ت و تيم 
مطابق با مختصات هر مس��ابقه 
تنظيم مي شود. از نفت آبادان در 
جام حذفي تا رويارويي با فوالد در اهواز و از شكست الهال 
در ليگ قهرمانان آسيا تا فتح داربي، تركيبي گوناگون از 
فرم و محتوي است كه هر يك اس��تراتژي مخصوص به 
خودش را مي طلبيد و »تيم شفر« از پس همه شان برآمد. 

دو- العين امارات هم مس��افر همين قطار ب��ود. با همه 
سرسختي، پلن ش��فر به تيم ماميچ چربيد. عبدالرحمن 
كه مديريت شد نصف العين از كار افتاد. با كنترل شماره 
۱0 در دو كانال چپ استقال و مياني زمين، برنامه هاي 
هجومي حريف عقيم شد.جنگندگي باقري در وسط زمين 
و نورافكن در چپ با رهبري ابراهيمي، به جباروف مجال 
مي داد كه باالتر و نزديك به تيام بازي كند. به اين آكاردئون 
ريتميك، كه براي دفاع جمع و هنگام حمله تا عبور از خط 

دروازه العين باز مي شد، وريا را هم اضافه كنيد. 
سه- براي تنظيم س��اعت، تايمينگ تيام از شروع اخبار 
تلويزيون دقيق تر است.كافي است يك بار ديگر گل هاي 
تيام را براي استقال مرور كنيد؛ در زمان درست به مكان 
درست براي لمس درس��ِت توپ از راه مي رس��د و تمام. 
استقال طبق برنامه پيش رفت تا به سرانجام رسيد و اين 
لحظه ورود مستقيم »امين بن يعقوب« به مسابقه بود؛ داور 
مالزيايي كه با س��وت، قضاوت نمي كرد، شليك مي كرد. 
برخورد تقلبي الحسين با اس��ماعيلي هر جاي ديگري با 
كارت زرد جريمه مي ش��د كه بن يعقوب ب��ا يك پنالتي 

تشويق كرد. 
چهار- براي پنالتي اول حسيني عين جليقه ضد گلوله 
به تن اس��تقال بود كه ماركوس بِرگ و داور را با هم مهار 
كرد. بن يعقوب ولي از اين حرف ها مصمم تر بود. در جواب 
ضد گلوله، انتحاري پوش��يد و يك تنه به صف استقال 
زد؛ دقيقه ۸6 و اين بار ب��دون برخورد حتي، پنالتي دوم را 
پيش كش كرد. دروازه استقال از شرم فرو ريخت؛ و اين 
نماي ديگري از كوتاهي مدي��ران ما در عرصه بين المللي 
است كه ش��أن ورزش��كار و تيم ايراني را براي ناداوري ها 
قابل دسترس��ي كرده اند. هر چه بود، شبيخون داوري به 

استقال بيشتر از يك امتياز به غنيمت نبرد.

شبيخون داور به استقالل

رامتين  جباري

پيست اسكي دربندسر اين هفته ميزبان 
بيست و هفتمين دوره رقابت هاي اسكي 
آلپاين آس��يا بود؛ رقابت هايي كه از سيزدهم تا پانزدهم 
اس��فندماه برگزار ش��د و قرقيزس��تان به مقام نخست 

رسيدوايران هم به جايگاه دوم بسنده كرد. 
در اين دوره از رقابت هاي آلپاين آس��يا كه براي دومين 
دوره در رده بزرگس��االن انجام شد، ۱0 تيم از كشورهاي 
آس��يايي كه اكثر قريب به اتفاق آنها از تيم هاي درجه دو 
و سه قاره كهن در رشته اس��كي به حساب مي آمدند به 
مدت سه روز به رقابت پرداختند. افغانستان، پاكستان، 
تاجيكستان، مغولستان، قرقيزستان و هند شش كشوري 
هس��تند كه به هيچ عنوان در اسكي آس��يا حرفي براي 
گفتن نداش��ته و ندارند. جالب تر آنكه كش��ورهاي كره 
جنوبي، ازبكستان، قزاقس��تان و چين تايپه نيز با نفرات 

دوم و حتي سوم شان به ايران آمده بودند. 
خبرگزاري ايسنا در اين باره نوشته: از بين 70 اسكي باز 
مرد تنها چهار نفر سابقه حضور در المپيك زمستاني را 
دارند كه حتي از اين تعداد محمد كيادربندسري، نماينده 
ايران در المپيك بود و بنابراين فقط س��ه اسكي باز ديگر 
تجربه المپيك زمس��تاني را داش��ته اند. در بخش بانوان 
همين مساله كاما مش��هود اس��ت چرا كه به جز فروغ 
عباسي تنها اسكي باز قزاقستان )ماريا گريگوروا( سابقه 
حضور در المپيك را داش��ته و 23 نف��ر ديگر تجربه اين 

رويداد بزرگ را نداشتند. 
نكته جالب تر آنجاس��ت كه در نشست مطبوعاتي پيش 
از آغاز رقابت هاي اس��كي آلپاين آسيا رييس فدراسيون 
اس��كي اظهار كرد كه تيم هاي قزاقستان و كره جنوبي با 
نفرات اصلي به ايران آمده اند اما با نگاه به س��وابق نفرات 
9 تيم خارجي متوجه شديم كه اكثر اسكي بازان در هر دو 
بخش آقايان و بانوان يا براي نخستين بار است كه حضور 
در يك رقابت بين المللي را تجربه مي كنند يا پيش از اين 
در رقابت هاي نه چندان معتبر شركت داشته اند. تعدادي 
از اين اسكي بازان هم كه تعدادشان به انگشتان يك دست 
هم نمي رسد تجربه ش��ركت در رقابت هاي بين المللي 
و المپيك را دارند و كاما هم س��طح با اسكي بازان ايراني 

هستند. 
براي نمونه در بخش مردان عاوه بر محمد كيادربندسري 
كه س��ابقه حضور در المپي��ك زمس��تاني را دارد، ايگور 
زاكوردائف از قزاقس��تان، توختائف از ازبكستان و يوگني 
تيم��وف از قرقيزس��تان تجرب��ه شكس��ت در المپيك 
زمستاني را داشته اند. دو اسكي باز كره اي هم كه در بخش 
مردان حاضر بودند با ۱7 و ۱۸ س��ال س��ن تقريبا براي 
كسب تجربه به ايران آمده بودند و مهم ترين رقابت هايي 
كه آنها پيش از اين در آن شركت داشته اند، جام شرق دور 
بوده است. 9 اس��كي باز هم براي اولين بار حضور در يك 
رقابت بين المللي را تجربه مي كردند و 5 اسكي باز ديگر 

هم پيش از اين تنها يا در مسابقه هاي داخلي كشورشان 
اسكي كرده اند يا دومين حضورشان در رقابتي بين المللي 

را تجربه مي كردند. 
برخي مي گويند فاصله بسيار كم اين رقابت ها با المپيك 
زمستاني 20۱۸ باعث شده خيلي از خوب هاي آسيا قيد 
حضور در اين رقابت ها را بزند. در فاصله دو هفته اي پس از 
المپيك زمستاني كاما منطقي است كه كشوري مانند 
ژاپن در رقابت هاي آلپاين شركت نكند يا كره جنوبي با 
نفرات درجه س��ومش به ايران بيايد. البته قزاقستان هم 
كه با اس��كي بازان متوسطي در مس��ابقات شركت كرد 
بيشتر مدال هاي طا را به خود اختصاص داد و ايران تنها 
صاحب دو مدال طا شد. حتي يكي از اسكي بازان افغان 

در مصاحبه اي كه به صورت زنده از تلويزيون پخش شد 
عنوان كرد كه براي س��فر به ايران آمده بود و وقتي ديده 
مسابقات آسيايي برگزار مي شود، تصميم گرفته در اين 

مسابقات شركت كند!
در پايان رقابت هاي اس��كي آلپاين آس��يا تيم ملي ايران 
دو مدال طا، پنج مدال نقره و چهار مدال برنز به دس��ت 
آورد و در مجموع با ۱۱ مدال عن��وان نايب قهرماني را به 
دست آورد و در واقع در چنين رقابت سطح پاييني، حتي 
عنوان قهرماني را هم به دست نياورديم. اما قزاقستان با 
پنج مدال طا، يك مدال نقره و دو مدال برنز قهرمان شد 
و كره جنوبي با كس��ب يك مدال طا و يك مدال برنز بر 

سكوي سوم ايستاد. 

ايران به مقام نايب قهرماني آلپاين آسيا رسيد

ميزباني پرحرف و حديث دربندسر

اسكي

گروه ورزش

جام جهاني

تيم ملي فوتبال ايران تا پيش از رقابت هاي 
جام جهاني 20۱۸ روسيه ۸ بازي تداركاتي 
برگزار خواهد كرد. اين خبري است كه ديروز مهدي تاج 
به خبرنگاران داد. با اين همه بحث بر س��ر كيفيت اين ۸ 
ديدار تداركاتي همچن��ان ادامه دارد. ت��اج ديروز گفت: 
»شرايط خوبي براي تيم ملي فراهم شده است. با وجود 
قراردادي كه با فدراسيون ليبي داشتيم، آنها نتوانستند 
تيم شان را آماده بازي دوس��تانه با ايران كنند. بر همين 
اساس تيم سيرالئون را هماهنگ كرديم كه 26 اسفندماه 
در ورزش��گاه آزادي با تيم ملي فوتبال اي��ران يك ديدار 
دوستانه داشته باشد. بديهي است در روزهايي غير از روز 
فيفا هماهنگ كردن يك تيم آن هم در فاصله زماني كه 
ما داشتيم سخت بود كه خوشبختانه توانستيم اين بازي 

را نهايي كنيم. «

او كه از انتقاد اهالي فوتبال نس��بت به اين بازي آگاه بود، 
در ادامه گفت: »در فروردين م��اه 97 دو بازي تداركاتي 
براي تيم ملي در نظر گرفته ش��ده است. سوم فروردين، 
تيم ملي ايران به مصاف تيم تونس مي رود كه اين ديدار در 
كشور تونس برگزار مي شود. پس از آن روز هفتم فروردين 
ماه يك ديدار دوس��تانه با تيم الجزاير خواهيم داشت كه 
اين بازي در اردوي تداركاتي تيم ملي در اتريش، برگزار 
مي شود. دو بازي دوستانه هم در ارديبهشت ماه در تهران 
خواهيم داش��ت و در روزهاي 2۱ و 2۸ ارديبهش��ت به 
ترتيب به مصاف تيم هاي ملي فوتبال سوريه و ازبكستان 
خواهي��م رفت. پ��س از آن، تيم ملي اردوي��ي تداركاتي 
در كش��ور تركيه برگزار خواهد كرد كه در آنجا دو ديدار 
دوستانه با تيم هاي ملي فوتبال تركيه و يونان در روزهاي 
7 و ۱2 خردادماه انج��ام مي دهد. آخرين بازي تداركاتي 

تيم ملي فوتبال ايران پيش از رقابت هاي جام جهاني برابر 
تيم ليتواني در روز ۱۸ خرداد ماه در كشور روسيه است.«

ام��ا جديدترين حري��ف اي��ران چگونه تيمي اس��ت؟ 
سيرالئون كشوري است در غرب قاره آفريقا و جمعيتي 
بالغ بر 6 ميليون نفر دارد. سيرالئون در سال ۱۴6۱ توسط 
پرتغالي ها فتح شد و نام اين كشور از ريشه زبان پرتغالي و 

به نام كوه شيران است. 
تيم ملي اين كش��ور در رده بندي فيف��ا در جايگاه ۱۱3 
جهان است. آخرين باري كه اين كشور در جام ملت هاي 
آفريقا حضور داشت در سال ۱996 بود و بعد از آن هرگز 
نتوانسته به دور گروهي اين مسابقات صعود كند. بهترين 
عملكرد اين تيم در همين مسابقات حضور در دور گروهي 
است. سيرالئون در آخرين ديدار خود به مصاف نيجريه 

رفت و با دو گل مقابل اين تيم شكست خورد. 

اين تيم در پنج بازي اخير خود نتايج زير را كس��ب كرده 
است: 

ليبريا يك - سيرالئون صفر / س��يرالئون 2 – كنيا يك / 
سيرالئون يك – سنگال يك / سنگال 3 – سيرالئون يك / 

نيجريه 2 – سيرالئون يك 
همه بازيكنان ملي پوش سيرالئون در كشورهاي مختلف 
دنيا به ميدان مي روند و برجسته ترين بازيكن اين كشور 
در زوريخ سوييس به ميدان مي رود. اين تيم بازيكناني در 
تيم هاي اسكياستوناي سوئد، ونكوور وايتكپس كانادا، 
التعاون عربستان، دنيزلي اسپور تركيه، شريف مولداوي 
و... دارد. به طور كلي سيرالئون در زمره تيم هاي درجه سه 
و چهار آفريقا است و از همين جهت براي بازي دوستانه 
با تيم ملي انتخاب ش��ده تا بازيكنان ش��اغل در فوتبال 

باشگاهي ايران محك بخورند. 

آشنايي با جديدترين حريف تداركاتي ايران؛ سيرالئون!

اهتزاز پرچم ايران در دهكده 
بازي هاي پارالمپيك زمستاني

پرچم ايران ديروز چهارش��نبه ۱6 اسفند در دهكده 
بازي هاي پارالمپيك زمستاني در پيونگ چانگ كره 
جنوبي با حضور محمود خسروي وفا به اهتزاز درآمد. 
قرار اس��ت، شش��مين دوره بازي ه��اي پارالمپيك 
زمستاني با حضور 550 ورزشكار در 6رشته ورزشي 
از روز جمعه ۱۸اس��فند در پيونگ چانگ كره جنوبي 
آغاز شود. حسين سولقاني، پوريا خليل تاش، صديقه 
روزبه، الهه قلي فاح و ابوالفضل خطيبي نمايندگان 
ايران در ششمين دوره بازي هاي پارالمپيك زمستاني 
هس��تند كه در دو رشته اس��نوبرد و صحرانوردي به 
رقابت خواهند پرداخت.  اين تي��م را صادق كلهر به 
عنوان مربي و عيسي س��اوه شمشكي، سرپرست در 
بازي هاي زمس��تاني هدايت خواهند كرد. ششمين 
دوره بازي ه��اي پار المپيك تا 27اس��فند م��اه ادامه 

خواهد داشت. ايرنا

پشت پرده حضور افشين پيرواني 
در كميته  اخالق 

قهرمان جام شهداي مدافع حرم 
مشخص شد

پاداش هنگفت زالتان در صورت 
قهرماني در ليگ قهرمانان اروپا

برخورد نژادپرستانه با قهرمان 
دووميداني

طي چند روز اخير افشين پيرواني به كميته  اخاق رفت 
تا پاسخگوي سواالتي در اين كميته  باشد. پس از حضور 
او در كميته  اخاق مباحث مختلفي مطرح شد كه چرا 
مدير تيم فوتبال پرسپوليس بايد به كميته  اخاق احضار 
شود.  حال مشخص ش��ده دليل حضور پيرواني در اين 
كميته  به دوره مديريتش در تيم   ملي فوتبال بر مي گردد.  
افشين پيرواني در دوره مديريتش در تيم   ملي فوتبال در 
ارتباط با يك ش��ركت طرف قرارداد با فدراسيون دچار 
تخلفات مالي شده و به همين خاطر كميته  اخاق او را 
احضار كرده تا س��واالتي از پيرواني بپرسد.  مدير سابق 
تيم   ملي اخيرا مصاحبه هايي را انجام داد و اين فدراسيون 
را تهديد كرد كه افشاگري خواهد كرد. به نظر مي رسد 
او با اين اظهارات قصد داش��ته به فدراسيون براي انجام 
معامله و ب��ه كميته اخاق براي ع��دم پيگيري موضوع 
فشار وارد كند.  افش��ين پيرواني البته طي اظهارنظري 
درباره چرايي حضورش در كميت��ه  اخاق گفته بود بنا 
به توصيه يكي از بزرگان فوتبال فعا مصاحبه نمي كند. 
اكنون مشخص شده اين بزرگ فوتبال، يكي از اعضاي 

هيات رييسه فدراسيون است. ايسنا

 نخستين دوره رقابت هاي بوكس جام »شهداي مدافع 
حرم« با حض��ور 20 بوكس��ور برتر از سراس��ر ايران، به 
ميزباني سالن ورزشي دانشگاه آزاد اسامي در شهرستان 
رودهن برگزار شد كه با معرفي نفرات برتر اوزان مختلف 
و پرداخ��ت جوايز يك ميليون توماني به بوكس��ورها به 

پايان رسيد. 
با تصميم فدراس��يون بوك��س، براي نخس��تين بار به 
بوكسورهاي برتر مسابقات كشوري كمربند قهرماني و 

در كنار آن جوايز يك ميليون توماني اهدا شد. 
بوكسورهاي برتر اوزان مختلف اين مسابقات به قرار زير 

است: 
۱- اميد احمدي صفا/ وزن ۴9 كيلوگرم

2- محمدپور/ وزن 56 كيلوگرم
3- بهرام شهبازي و آرمين امجديان/ وزن 60 كيلوگرم

۴- سجاد كاظم زاده/ وزن 69 كيلوگرم
5- سيد شاهين موسوي/ وزن 75 كيلوگرم

6- مبين كهرازه/ وزن ۸۱ كيلوگرم
7- محمد عزيزي/ وزن 9۱ كيلوگرم

۸- ايمان رمضانپور/ وزن 9۱+ كيلوگرم 
ايسنا

در صورت قهرماني منچس��تريونايتد در ليگ قهرمانان 
اروپا، زالتان ايبراهيموويچ 2 ميليون دالر پاداش دريافت 
خواهد كرد. زالتان ايبراهيموويچ را مي توان بعد از ليونل 
مسي و كريستيانو رونالدو، برترين بازيكن يك دهه اخير 
فوتبال جهان ناميد ولي اين بازيكن هيچگاه در تيم هايي 
كه بازي كرده موفق به كسب ليگ قهرمانان اروپا نشده و 
با توجه به اينكه سال آخر حضور خود در يونايتد و احتماال 
اروپا را سپري مي كند، امسال آخرين شانس او است كه 

بتواند اين جام را به كلكسيون افتخارات خود اضافه كند. 
زالت��ان ايبراهيموويچ پارس��ال به ص��ورت بازيكن آزاد 
به يونايتد پيوس��ت و يونايتد هيچ پولي ب��راي خريد او 
پرداخت نكرد و فقط دستمزد هفته اي 360 هزار پوند به او 
پرداخت. در سال دوم با توجه به پا به سن گذاشتن زالتان 
و مصدوميتي كه به آن دچار ش��د، دستمزد هفتگي اين 
بازيكن به ۱۸0 هزار پوند در هفت��ه نزول كرد. با اين حال 
يك پاداش ويژه در ق��رارداد ايبرا با يونايتد لحاظ ش��ده 
است. در صورتي كه منچستريونايتد بتواند به قهرماني 
در ليگ قهرمانان اروپا دست يابد، اين بازيكن سوئدي 2 
ميليون يورو پاداش دريافت خواه��د كرد كه اين پاداش 
جدا از پاداش��ي اس��ت كه به بازيكنان بع��د از قهرماني 
تعلق مي گيرد.  منچستريونايتد شنبه در داربي فوتبال 
جزيره در جدالي كه براي نايب قهرمان اس��ت، پذيراي 
ليورپول خواهد بود و در ادامه با س��ويا ديدار خواهد كرد. 
هر دو ديدار در ورزش��گاه اولدترافورد برگزار خواهد شد. 

اكسپرس

محمد فرح، قهرمان دوي اس��تقامت جهان كه قصد 
داشت از مونيخ به اتيوپي سفر كند در فرودگاه مونيخ 

از سوي ماموران امنيت مورد اهانت قرار گرفته است. 
فرح 35 س��اله قصد دارد در اتيوپي براي مس��ابقات 
ماراتن لندن تمرين كند. فرح كه اصالتا اهل سومالي 
است در ويديويي در اينستاگرام خود نشان داده است 

كه با يك مامور امنيتي در فرودگاه مونيخ درگير شد. 
او در اينستاگرام خود نوشت: از اينكه مي بينم در اين 
زمان و در سال 20۱۸ اهانت هاي نژادپرستانه وجود 
دارد، ناراحت هستم. فرح يكشنبه گذشته در مسابقه 

BBC .نيمه ماراتن انگليس قهرمان شد

گفت وگوي »اعتماد«  با حاج رضايي درباره مربيان خارجي

 سطح دانش مربيان ما
پايين است

ادامه از صفحه اول

نشست ستاد ملي زن و خانواده 
البته در نشست س��تاد ملي زن و خانواده اين موضوع در 
دستور كار قرار گرفت و با برشمردن قوانين گذشته معين 
شد كه اسناد باالدستي و برنامه هاي ملي و جامع تصويب 
شده از غناي كافي برخوردارند و تقريبا تمام جوانب مساله 
ديده شده است، ولي با وجود تاشي كه براي آموزش هاي 
مرتبط با خانواده صورت گرفته، هنوز اين حوزه تخصصي 
نتوانس��ته جايگاه مناس��بي در آموزش هاي رس��مي و 
غيررسمي كشور پيدا كند و به داليل مختلف پاسخگوي 
نيازهاي جامعه نيس��ت. اين مهم موجب شده است كه 
ستاد ملي زن و خانواده به تعريف برنامه اي پيشنهادي با 
رويكرد آموزش هاي عمومي در حوزه ازدواج با دايره ملي 
و با هدف تشكيل خانواده سالم بپردازد. البته بايد مراقب 

باشيم كه در دور تسلسل برنامه نويسي گرفتار نياييم. 
اما بدون تردي��د در كنار آم��وزش، حفظ حق��وق زن به 
عنوان محور خان��واده از اهميت بااليي برخوردار اس��ت؛ 
لذا باي��د تاكيد كنيم ك��ه تحقق »عدالت جنس��يتي« 
مي تواند پايه گذار بس��ياري از تحوالت براي اعتماد زنان 
به محي��ط پيرامون و تاثير بخش��ي مثب��ت در جامعه و 
خانواده باش��د. اين رويكردي اس��ت كه بر برنامه ششم 
توسعه حاكم است و دولت متعهد شده تا پايان برنامه آن 
را محقق سازد. البته كه اقدام دولت براي برقراري عدالت 
جنس��يتي و شايسته س��االري نيز بنابر اجراي ماده 3۱ 
قانون برنامه ششم توس��عه در قدم اول با اباغ اختصاص 
سهم 30 درصدي به زنان در عرصه مديريت هاي اجرايي 
صورت گرفت و انتظ��ار مي رود كه اين رون��د در دولت به 
صورت جدي تري ادامه يابد اما نباي��د توجه به اين مهم 
موجب ش��ود تا از تعهدات ديگر غفل��ت كنيم و طراحي 
شاخص هاي عدالت جنسيتي با نگاهي دقيق تر مي تواند 
منجر به نگرش��ي همه جانبه به مفهوم عدالت جنسيتي 
باشد. اميدوارم كه نشس��ت س��تاد ملي زن و خانواده به 
صورت منظ��م با هدف تقوي��ت و تحكيم نه��اد مقدس 
خانواده و پاسداري از قداس��ت آن و استوار ساختن روابط 
خانوادگي بر پايه حقوق و اخاق اسامي و حفظ و ارتقاي 

جايگاه زنان در تراز جمهوري اسامي ايران تشكيل شود.

زنان راه شان را انتخاب كردند
در م��ورد فعاليت هاي مدن��ي، اگرچه اي��ران از ديرباز 
شاهد وجود موسس��ات غيردولتي خيريه و مردم نهاد 
بوده، اما توجه ويژه به اين تش��كل ها در دهه هش��تاد 
توانس��ت ميداني جديد ب��راي بهره من��دي جامعه از 
توانايي زنان ب��از كند. همچنين فضاي آزاد رس��انه اي 
در دولت هاي اصاحات و اعتدال به تقويت حضور زنان 
خبرنگار و طرح مسائل زنان كمك كرده و رشد احزاب 
همراه حضور زنان و احزابي ب��ا اهداف ارتقاي وضعيت 
زنان از پديده هاي اين دوره بوده اس��ت. حاال عاوه بر 
اينكه زنان اميدآفرين م��ا در عرصه هاي علمي، هنري 
و ورزشي درخش��يده و از مدال آوران جهاني به حساب 
مي آيند، موضوع بهره مندي از توان مديريتي آنان نيز 
عملياتي شده و شاهد بيشترين حضورشان در مناصب 
سياسي هس��تيم. طي ماه هاي گذشته 7 معاون وزير و 
۴6 مديركل زن به اين عرصه اضافه شده اند. البته اين 
رويكرد پ��س از دوره اي وقفه، در دول��ت يازدهم مورد 
توجه قرار گرفت و س��بب ش��د تا ش��اهد به كارگيري 
زنان فرماندار و بخش��دار در اس��تان ها به پيش��تازي 
سيستان وبلوچستان باشيم. فقط در سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت دولت يازدهم از ني��روي دو معاون، دو 
مشاور و هشت مديركل زن برخوردار بوديم كه يكي از 
آنها مديركل حفاظت محيط زيست استان سيستان و 
بلوچستان بوده است. حاال زنان ايراني پرتوان و اميدوار 
به نقش آفريني موثر خود در خانواده و جامعه معتقدند 

و اين راهي است كه انتخاب كرده اند. 


