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شهروند| با این که فدراســیونی به نام بازی های 
بومی و محلی در ورزش کشــورمان فعالیت می کند 
اما به جز برگزاری جشنواره های محدود در برخی از 
روستاهای کشور شــاید مردم عادی که عالقه زیادی 
هم به فعالیت این رشته ها دارند، نمی دانند چطور باید 
این بازی ها را به صورت حرفه ای دنبال کنند. آن قدر 
گستردگی بازی های ســنتی اصیل در سراسر کشور 
باالســت که شــاید به خیلی از این بازی ها پرداخته 
هم نشــود. ازســوی دیگر دنیای مدرن و گسترش 
فضای مجازی و بازی های رایانه ای باعث غریبه بودن 

نونهاالن با بازی های سنتی شده است.
کشتی چوخه درحال نابودی

کشــتی چوخه یکی از رشــته هایی اســت که از 
گذشــته در خراســان به صورت جدی دنبال شده و 
حتی شاید تماشاگران حاضر در مسابقات این رشته 
گاهی اوقات از مســابقات فوتبال هم بیشــتر شود. 
امیر رشــید لمیر، یکی از مســئوالن هیأت کشتی 
خراســان رضوی دراین بــاره می گویــد: »زیباترین 
کشتی سنتی که می تواند وجود داشته باشد را داریم 
اما آقایانی که مسئول آن هســتند، حاضر نشدند به 
زیرمجموعه فدراسیون کشتی بیایند و قبول کردند 
که زیرمجموعه فدراســیون بازی های بومی و محلی 
باشند که شاید کمترین ارتباط را دارد و جایگاهشان 
آن جا نیست. خودشان نیز می دانند اگر به فدراسیون 
کشتی بیایند، چقدر مورد توجه قرار می گیرند و احیا 
خواهند شد اما باید بگویم که این ورزش اصیل ایرانی 

و خراسانی درحال نابودی است.«
گستردگی پایین

بارها ازســوی مسئوالن و مقامات شــنیده ایم که 
بازی های سنتی باید در سطح کشور گسترش یابد و 

حتی احیا شود اما به نظر می رسد تالش زیادی برای 
گســتردگی این بازی ها در سطح کشــور نمی شود. 
این بازی هــای محلی هرکــدام مربوط بــه منطقه 
جغرافیایی خاصی هســتند و هنوز هم فقط درهمان 
منطقه ازســوی اهالی روســتاها پیگیری می شوند. 
بازی »کپــگ« درمناطق جنوبی، »شــتردوانی« در 
بندرترکمن، »آغوزکا یا گردو بــازی« در مازندران و 
خیلی از بازی هایی که مربوط به یکی از اســتان های 
کشور است، شــاید حتی نامش برای خیلی از مردم 
غریبه باشد. به نظر می رسد برای احیای این بازی ها 
باید حداقل رشته های محبوب را به صورت مسابقات 

کشوری برگزار کرد. 
چرا فقط در روستا؟

از نام بازی های بومی و محلی می توان متوجه شــد 
که این بازی ها در روســتاها شکل می گیرد و هرکدام 
تاریخچه خــاص خــود را دارد اما چــرا نباید برای 
گســترش بازی های جذابی که می تواند مورد عالقه 
خیلی مردم شهرنشین باشد، در سراسر کشور تالش 
کنیم؟ به نظر می رســد نگاه فدراســیون نیز فقط به 
برگزاری جشــنواره های محدود در روستاهای کشور 
است. به گفته رئیس فدراســیون 63 هزار روستا در 
سراسر کشور وجود دارد که برای سفر مسئوالن این 
فدراسیون به این تعداد روســتا 200 سال زمان نیاز 
است! بنابراین با فرهنگ ســازی و آموزش بازی های 
سنتی می توان گستردگی بیشتری به این بازی ها داد.

 جعفری: گسترش بازی های سنتی 
نیاز به عزم ملی دارد

غالمرضا جعفری، رئیس فدراسیون ورزش های 
بومــی و محلی دربــاره وضع کشــتی چوخه که 
به گفتــه کارشناســان درحال نابودی اســت، به 

»شهروند« می گوید: »درباره این رشته با فدراسیون 
کشــتی تفاهم کرده بودیــم که کار توســعه ای 
آن برعهده ما باشــد و بحث قهرمانــی و برگزاری 
مسابقات کشوری دراختیار فدراسیون کشتی قرار 
بگیرد. البته این اتفاق با پیشنهاد خود فدراسیون 
کشــتی رخ داد که قــرار بود تمام کشــتی های 
محلــی را زیرمجموعه خود قرار دهــد. ما انجمن 
چوخه داریــم و یک میلیارد تومان هــم روی آن 
سرمایه گذاری شــده اما باید درنشستی تخصصی 

این موضوع پیگیری شود.«
وی در رابطه با گستردگی پایین بازی های بومی 
و محلی می افزاید:   »ما هــم قبول داریم که طبق 
فرمایشــات مقام معظم رهبری بایــد بازی های 
سنتی ما به کل دنیا شناســانده شود اما برای این 
کار باید ساختار داشته باشــیم. مثال باید بتوانیم 
کشتی چوخه را از خراســان بیرون بیاوریم و کل 
کشور با این رشته آشنا شــوند. البته اقداماتی هم 
دراین باره انجام گرفته و ما هم اکنون لیگ کشتی 
چوخه داریم. نباید فکر کنیم که بازی های سنتی 
فقط مختص به روستاهاست و حتی شاید افرادی 
که در شــهرها زندگــی می کنند،  خیلی بیشــتر 

محتاج انجام چنین بازی هایی باشند.«
رئیس فدراســیون ورزش های بومــی و محلی 
خاطرنشــان می کند:   »برای این که گســتردگی 
باالیی را شاهد باشیم، نیازمندیم که سازمان های 
دیگر مثل شهرداری ها به ما کمک کنند. واقعیتش 
را بگویم؛ منابع ما در فدراســیون بســیار محدود 
است و به خاطر همین بیشتر مسابقات در روستاها 
برگزار می شود. یکی از ابزار ما می تواند رسانه ملی 
باشد که هیچ توجهی به بازی های سنتی نمی کند 

و فقط به فوتبال توجه می شود. باید فراتر از ورزش 
به بازی های ســنتی نگاه کنیــم و حتی مجلس و 
شــورایعالی انقالب فرهنگی نیز پــای کار بیایند. 
برای گستردگی بیشــتر بازی های بومی و محلی 
نیاز به یک عزم ملی داریم. وزارت علوم نیز می تواند 
در دوره های کاردانی و کارشناســی واحدی را به 

بازی های بومی و محلی اختصاص دهد.«
بازی های سنتی حفظ شوند

اگر به اطراف خــود نگاه کنیــم، خوب متوجه 
می شــویم کــه برخــالف یکــی، دو دهــه قبل 
خردســاالن هم به جای بازی درکوچه و خیابان 
در خانه نشســته و مشــغول بازی های رایانه ای 
هستند. درست اســت که در دنیای مدرن زندگی 
می کنیم اما با نگاهی به تاریخچه بازی های سنتی 
ایرانی می توانیم دریابیم کــه عبورکردن از روی 
این تاریخچه کار راحتی نیســت. به نظر می رسد 
فدراســیون بازی های بومی و محلــی به تنهایی 
قادر نیســت که بار ســنگین بازی های سنتی که 
تعدادشان سر به فلک می کشد را به دوش بکشد. 
برای فرهنگ سازی و گســترش این بازی ها نیاز 
اســت که وزارت ورزش که دفتری به نام توسعه 
بازی های ســنتی را درخود جای داده، ورود کرده 
و از فدراســیون های دیگــر نیز کمــک بخواهد. 
حتی برخی از بازی های زیرمجموعه فدراســیون 
بومی و محلی با سایر فدراســیون ها تداخل دارد. 
مثال کشــتی چوخه زیرنظر فدراســیون کشتی 
هم فعالیت می کند یا طناب کشــی درفدراسیون 
انجمن های ورزشــی دنبال می شود. در هرصورت 
باید اقدامی کرد تا درکنــار ورزش حرفه ای آیین 

ایرانی در ورزش فراموش نشود.
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دبیرکل  اسدی،  علیرضا 
فدراســیون فوتبال: در 
قبال عربستانی ها از موضع 
خــود کوتــاه نمی آییــم، 
در فیفــا به نتیجه نرســیم 
بــه CAS شــکایت می کنیم/ 
عربســتان در روابط با دیگر کشورها هم مشکالتی 
دارد، ما می خواهیم مشکالت در سطح فوتبال حل 
 شــود/ قطعا اردوی تیم ملی ایران در امارات برگزار 

خواهد شد

مدافع  ماهینی،  حسین 
سالی  دو  در  پرسپولیس: 
که از تیم ملی و پرسپولیس 
دور بودم روزهای سختی را 
پشت سر گذاشتم، کم مانده 
بود فوتبالم نابود شود/ باور کنید 
کارت من جعلی نبود، سال 85 عمل فتق انجام داده 
بودم و به همین دلیل معافیت گرفتم/ نمی توانم به 
 برانکو ایوانکوویچ بگویم مرا نیمکت نشــین کن یا 

بازی بده

رئیس  خــادم،  رســول 
فدراسیون کشتی: کشتی 
جدید زنان توجه به اعتقادات 
و فرهنگ هایی اســت که 
دوســت ندارند در کشتی 
فعلی زنان حضور داشته باشند/ 
نوع پوشش این شیوه جدید از موی 
سر تا کف پا را پوشــش  داده و محافظت می کند/ 

اصالحات احتمالی درحال بررسی است 

تریبون

امروز در ورزش

  اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی برای شرکت در 
رقابت های جام تختی و جام جهانی از امروز در تهران 

استارت می خورد.
   انتخابات هیأت رئیسه کانون مربیان فوتبال ایران 

امروز با حضور تعدادی از مربیان برگزار می شود.
   لیورپول- استوک سیتی)45: 20( در ادامه هفته 

هجدهم لیگ جزیره به مصاف یکدیگر می روند.
   بیســتمین جلسه شــورایعالی فنی فدراسیون 
وزنه برداری با محوریت بررســی آیین نامه مقررات 

اردونشینان امروز برگزار می شود.

مالقات وزیرسابق با سرمربیان سرخابی
یک ســال قبل در چنین روزی)7 دی ماه  
سال 1394( |محمود گــودرزی وزیر وقت ورزش 
و جوانان در اردوی تیم های استقالل و پرسپولیس 
حاضر شد و پای صحبت های سرمربیان وقت 2 تیم 
یعنی مظلومی و برانکو نشست. در همان روز  مهدی 
مومنی مهاجم نفت تهران با عقد قرارداد یک سال و 
نیمه به استقالل پیوست. همچنین مهدی مهدوی 
و ورملیو، بازیکنان 2 تیم والیبال بانک ســرمایه و 
پیکان به دلیل درگیری شــدید در بازی های لیگ 
با محرومیت سنگینی روبه رو شدند. 7 دی ماه سال 
گذشته ســایت فیفا در گزارشی از ســردار آزمون 
به عنوان پدیده فوتبال ایران در راه بیســت ویکمین 
دوره جام جهانی فوتبال نام برد. یک ســال قبل در 
چنین روزی بازی های هفته شانزدهم لیگ پانزدهم 
پیگیری شد که اســتقالل 3 بر یک سیاه جامگان 
را شکســت داد و تراکتورســازی نیز تحت هدایت 
قلعه نوعی یک بر صفر از سد نفت با هدایت منصوریان 
گذشــت. در همان روز پلیس کشور الســالوادور از 
کشته شدن یک فوتبالیست به نام آلفردو پاچکو با 

33 سال سن در این کشور به ضرب گلوله خبر داد. 

تونل زمان

تیتربازی

  جلسه میانجیگری بین دو فدراسیون فوتبال 
ایران و عربستان با حضور اسدی و آصفی از ایران 

27 دی ماه در سوییس برگزار می شود.
  مارک کالتن برگ براساس اعالم فدراسیون 
تاریخ و آمار فوتبال بهترین داور مرد در سال 2016 
شد، درحالی علیرضا فغانی بین 20 داور برتر هم 

قرار نگرفت.
  حسن یزدانی، حسن رحیمی و کمیل قاسمی 
طبق نظرسنجی فدراســیون کشتی به ترتیب 

بهترین آزادکاران سال ایران شدند.
  ســیاوش بختیاری زاده بار دیگر هدایت تیم 

فوتبال استقالل اهواز را برعهده گرفت.
  ژائو کانســلو، بازیکن والنسیا به عنوان اولین 

خرید زمستانی بارسلونا معرفی شد.
  هفته نهم لیگ برتر بســکتبال بــا برتری 
پتروشیمی صدرنشــین در شــیراز و شکست 
 ســنگین شــهرداری گــرگان برابر دانشــگاه 

پیگیری شد.

دردسر جدید معاون زن وزارتخانه| انتصاب 
لیال محمدیان، رئیس فدراسیون اسکیت به عنوان 
معاونت امور بانــوان وزارت ورزش حاشــیه هایی 
را به همراه داشــته اســت. بعد از مشــکالتی که 
درباره بازنشســته بودن محمدیان مطرح شد، حاال 
دوشغله بودنش باتوجه به ماندگاری در فدراسیون 
مشکل ساز شــده است. مسعود ســلطانی فر، وزیر 
ورزش دراین بــاره گفته اســت: »خانم محمدیان 
نمی تواند همزمان هم در فدراسیون اسکیت حضور 
داشته باشد و هم در وزارت ورزش و جوانان و این که 
گفته می شود او هر دو شغل  خود را حفظ می کند 
صحت ندارد. بایــد به زودی شــخصی جایگزین 

محمدیان در فدراسیون اسکیت شود. «
ادامه حاشــیه های ماشین سازی- سایپا| 
پس از این که اعضای تیم سایپا به خاطر لغو پروازها 
به تبریز نتوانســتند برای بازی با ماشین سازی به 
این شهر سفر کنند و بازی دوتیم لغو شد، سازمان 
لیگ روز پنجشنبه ۹ دی ماه را به عنوان زمان جدید 
مسابقه اعالم کرد. اعالم این تاریخ با اعتراض باشگاه 
ماشین ســازی همراه شــده؛ به طوری که این تیم 
مصرانه نظر خود را بر بازی نکردن در روز پنجشنبه 
گذاشته اســت. میرمعصوم ســهرابی، مدیرعامل 
ماشین ســازی دراین باره عنوان کرد:  »طبق قانون 
بازی باید 3 بر صفر به نفع ما اعالم شود اما ما با تاریخ 

20 دی ماه موافق هستیم.«
قمری، رئیس فدراسیون دوچرخه سواری 
شد| مجمع انتخاباتی فدراسیون دوچرخه سواری 
دوشــنبه 6 دی با حضور مسعود ســلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانان و نصراهلل سجادی معاون قهرمانی 
و ورزش حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در آکادمی 
ملی المپیک برگزار شد و خسرو قمری رئیس قبلی 
این فدراسیون با 35 رأی از 44 رأی برای چهار سال 
دیگر رئیس شد. قمری بعد از ریاستش گفت:  »در 
برنامه های آینده تشــکیل یک اتاق فکر و بررسی 
دوره چهار ساله مان وجود دارد. در این چند ماه که از 
فدراسیون رفته ام برنامه هایم را کامال بررسی کردم و 

نقاط ضعف را نیز مشخص کردم.«
اردوی تیم ملــی وزنه بــرداری بــدون 
المپیکی هــا| اردوی تیم ملی وزنه بــرداری در 
شــرایطی از فردا آغاز می شــود که وزنــه برداران 
المپیکی به ایــن اردو دعوت نشــده اند. ســجاد 
انوشیروانی، سرمربی تیم ملی وزنه برداری دراین باره 
می گوید:   »بهداد سلیمی در کنار ما تمرین می کند. 
سهراب مرادی هم در جام باشگاه های آسیا نشان داد 
که شرایطش خوب اســت. علی هاشمی و براری در 
باشگاه های خود مشغول به تمرین هستند. کیانوش 
رستمی هم تمرینات خود را دنبال می کند. پس بهتر 

است از جوانان در این اردو استفاده کنیم.«

خارج از گود 

رجبی طرفدار جناب خان

شخصیت محبوب برنامه خندوانه در سری جدید 
پخش آن غایب اســت و همین موضوع باعث شده 
مخاطبان این برنامه ریزش شــدیدی داشته باشد. 
ظاهراً جناب خان بین اهالی ورزش هم محبوبیت 
زیادی دارد. لیال رجبی ملی پوش پرتاب وزنه ایران 
عکســی از خودش و محمد بحرانی که صداپیشه 
جناب خان است منتشر و ابراز امیدواری کرده که این 

عروسک دوباره به آنتن تلویزیون برگردد.

خوشحالی بنگر از بازگشت

محسن بنگر وقتی مجبور شد عمل سنگینی روی 
کمرش داشته باشد با شــایعات زیادی روبه رو شد. 
حرف از خداحافظی بنگر بود اما او در بازی تراکتور 
مقابل نفت به میدان رفت تا معلوم شود هنوز می تواند 
فوتبال بازی کند. بنگر با انتشار این پست از این که 
توانسته بعد از 4 هفته که از جراحی اش گذشته به 
میدان برگردد ابراز خوشــحالی کرده اســت. او از 
هوداران تراکتور هم بابت حمایتشــان تشکر کرده 

است.

دورهمی بی تیم ها در برلین

اشــکان دژاگه که ایــن روزها بــرای گذراندن 
کریســمس در آلمان به ســر می بــرد مالقاتی با 
همبازیانش در تیم ملی داشته است. در این عکس که 
در اینستاگرام دژاگه منتشر شده علیرضا حقیقی و 
مسعود شجاعی را هم می بینید. در این جمع فقط 
شجاعی تیم دارد و دژاگه و حقیقی لژیونرهای بی تیم 

ایران هستند.

اینستاگرام

شــهروند| کاپیتان تیم ملی بوکس ایــران در المپیــک 2012 که 3 
مدال بازی های آســیایی را در کارنامه خــود دارد، از چندی پیش به دلیل 
آسیب دیدگی تصمیم به کناره گیری از دنیای حرفه ای گرفته است. او اخیرا 
به عنوان مربی به کادرفنی تیم ملی بوکس اضافه شده تا شاید در کنار سرمربی 
کوبایی که قرار است تا چند روز دیگر وارد ایران شود، بتواند به پیشرفت این 
رشــته که دچار بحران جدی در بخش قهرمانی شده،  کمک کند. در ادامه 
گفت وگوی »شهروند« را با علی مظاهری، کاپیتان سابق و مربی فعلی تیم ملی 

بوکس می خوانید:  
    اخیرا به کادرفنی تیم ملی اضافه شدید و به نظر می رسد دیگر قصد 

حضور در رینگ را ندارید.
هنوز هم به صورت کامل بوکس حرفه ای را کنار نگذاشته ام اما مصدومیتی 
از ناحیه کمر داشتم که باعث شد تصمیم بگیرم بیشتر در بخش مربیگری 
فعالیت کنم. 2 دوره در کادرفنی تیم هــای ملی نوجوانان و جوانان فعالیت 
کردم و حاال هم از ســوی فدراســیون برای حضــور در کادرفنی تیم ملی 

بزرگساالن دعوت شدم. 
    قبول دارید وضع بوکس ایران خیلی تعریفی ندارد؟

فدراســیون تصمیم گرفته رو به جوانگرایی بیاورد. اخیرا فستوال هایی 
برای نوجوانان و جوانان برگزار شده و قدم های محکمی برای پشتوانه سازی 
برداشته می شود. قرار است تا چند روز دیگر یک مربی کوبایی برای تیم ملی 
وارد ایران می شود اما به نظرم باید انرژی فدراسیون روی کار در بخش پایه ها 
باشد. کوبا مهد بوکس جهان است و امیدوارم این مربی بتواند به بوکس ایران 

کمک کند و به جوانان بها بدهد. در مسابقات قهرمانی کشور بزرگساالن که 
اخیرا برگزار شد، چند جوان هم حضور داشتند که خیلی خوب ظاهر شدند. 
باید مسابقات انتخابی معیار اصلی حضور در تیم ملی باشد تا نفراتی مستحق 

هستند به تیم ملی برسند. 
     با این روند تصور می کنید بوکس می تواند در بازی های آســیایی و 

المپیک آینده به موفقیت برسد؟
اگر جوانگرایی را به صورت اصولی انجام دهیم، قطعا به هدفمان می رسیم. 
هنوز 2 ســال وقت برای حضور در بازی های آسیایی باقی مانده و تا المپیک 
2020 نیز فرصت خوبی باقی اســت. درواقع فدراســیون مجبور است که 
سرمایه گذاری اصلی را روی بخش پایه ها ببرد چون به نظرم از نفراتی که در 
این چند سال در بخش بزرگساالن کار کردند، دیگر نمی توانیم انتظار مدال 

داشته باشیم.
     بوکس در سال های اخیر بارها رویای کسب مدال در جهان و المپیک را 

داشته اما به آن نرسیده است؟
بله، دقیقا همین طور است. اگر هدفمان مدال گرفتن باشد باید اصولی کار 
کنیم. چند سال قبل که به ازبکستان رفتیم، آنها روی جوانان سرمایه گذاری 
کردند و در بازی های آســیایی فقط یک مدال نقره کســب کردند. آنها با 
ســرمایه گذاری روی همین نفرات در المپیک به 6 مدال رسیدند. صرفا با 
برگزاری اردو نمی شود مشکل را حل کرد و باید در تورنمنت های معتبر هم 
شرکت کنیم. شاید مشکل اصلی اینجاست که تعدادی از دوستان سال هاست 
در کنار تیم ملی حضور دارند اما هیچ چیزی هم به ملی پوشان اضافه نکرده اند.

     پس شما به جوانگرایی در کادرفنی هم اعتقاد دارید؟
جای پیشکسوتان در کمیته فنی است و بهتر است به مربیان جوان میدان 
داده شود. مربیان بزرگ دنیا نیز یک روز بازنشسته می شوند و به نظر می رسد 
وقت بازنشستگی برخی از نفراتی که 30 سال است در کنار تیم ملی هستند، 
فرا رسیده است. در سال های اخیر قهرمانان بزرگی در بوکس داشتیم که باید 

از پتانسیل آنها در تیم ملی به عنوان مربی استفاده کنیم. 
     احسان روزبهانی نیز بعد از المپیک دچار حاشیه های زیادی شده و 

حتی گفته می شود ممکن است خداحافظی کند؟
اخیرا با احسان صحبت کردم و گفت تمریناتش را آغاز کرده است. روزبهانی 
باید به آمادگی کامل برســد و بعد به تیم ملی بازگردد. البته بازگشتش به 
تیم ملی باید تابع شرایط خاصی باشد. به  هرحال احسان باید قبول کند که 
برای عضویت در تیم ملی نیاز است در انتخابی مسابقه بدهد. نه روزبهانی و نه 
هیچ بوکسور دیگری نباید تافته جدا بافته باشد. با این حال من اعتقاد به حذف 
امثال روزبهانی که سال ها برای آنها هزینه شده و زحمت کشیده اند، ندارم. 
باید در زمان خودش از این قهرمانان استفاده کنیم و یک روز هم که نتیجه 
بد گرفتند، آنها را خط نزنیم. خودم بوکسور بودم و می دانم که چنین اتفاقی 
برای یک قهرمان رخ می دهد. به نظرم المپیک 2016 نیز روز بد روزبهانی بود. 

پاپاراتزی

رئیس جمهوری در عروسی ته وس
کارلوس ته وس، مهاجم بوکا جونیورز که ســابقه 
بازی برای منچستریونایتد و منچسترسیتی را دارد، 
روز یکشنبه در شــهر کارملوی اروگوئه با نامزد خود 
ازدواج کرد و برای این مراســم مائوریســیو ماکری، 
رئیس جمهوری آرژانتین را هم دعوت کرده بود و او نیز 
همراه با همسرش خود را با بالگرد به این مراسم رساند و 
توجه بسیاری از حضار را جلب کرد. اتفاق جالب درباره 
رئیس جمهوری کشور آرژانتین این بود که او با بالگرد 
شخصی، خود را به مراسم رساند تا تعجب خیلی ها را 
برانگیزد و محبوبیت ته وس بار دیگر به اثبات برســد. 
این اتفاق سبب شــد تا حداقل چند روز شایعات در 
مورد تالش چینی ها برای وسوسه کردن ته وس با یک 

قرارداد نجومی از یاد برود.

مهاجم کامرونی ناگهان زنده شد!
حدود دو ماه قبل رســانه های کامرونــی از مرگ 
ناگهانی ریگوبرت ســانگ، مهاجم سابق تیم ملی این 
کشور و لیورپول خبر دادند. در آن زمان رسانه ها گفته 
بودند تالش پزشکان فرانسوی برای زنده ماندن سانگ 
فایده ای ندارد اما حاال این بازیکن ســابق در مصاحبه 
با نشــریه زنده  بودنش را اعالم کرده است! سانگ در 
این باره عنــوان کرد: »من از لب مرز برگشــتم. مثل 
این بود که فشار خونم به 25 رسیده است و احساس 
می کردم که سرم دارد منفجر می شود. خوش شانس 
بودم که وقتی غش کردم به پهلو افتادم و زبانم از دهانم 
بیرون آمد. در آن لحظه سگم شــروع به پارس کرد و 
نگهبان خانه آمد اما او جرأت نمی کرد داخل شود. کمی 

بعد یکی از دوستانم آمد و به دادم رسید.«

واکنش بامزه آقافیروز به برکناری اش
مسئوالن باشگاه اکســین البرز که یکی از مدعیان 
قهرمانی در لیگ دسته اول هستند بعد از کسب چند 
نتیجه ضعیف، فیروز کریمی را از ســمتش برکنار و 
یحیی گل محمدی را به عنــوان جایگزین او معرفی 
کردند. این اتفاق با واکنش جالب فیروز کریمی همراه 
بود. کریمی گفت: »صبح طبق برنامه همیشــگی از 
ساعت 11 تا 13 سر تمرین حاضر شدم. برنامه هایمان 
را برای شروع نیم فصل دوم چیده بودیم و با یاران مد 
نظرمان صحبت هم کرده بودیم اما شــنیدم برکنارم 
کردند! رفتن و آمدن مربی حق باشگاه است. منتهی 
برخی مدیران هستند که تجربه دارند؛ البته هیچ گله و 
شکایتی از این کار آنها ندارم. اولین باری نیست که با من 

چنین رفتاری شده است.«

چراغ سبز استویچف به ایران
رادوســین استویچف، مربی بلغارســتانی والیبال 
به عنوان آخرین گزینه فدراسیون ایران مذاکراتش را با 
داورزنی و همکارانش ادامه می دهد. دیروز استویچف 
در گفت وگو با یک رسانه  بلغارستانی حضورش در ایران 
را تقریبا قطعی دانست. استویچف گفته است:   »همه 
چیز تا این جا به خوبی پیش رفته است و درحال آخرین 
بررسی ها هســتم. احتمال این که پاسخ مثبت دهم، 
زیاد است.« محمود افشاردوســت، دبیر فدراسیون 
والیبال نیز صحبت های امیدوارکننده ای کرده است: 
»برخی فیلم ها و اطالعاتی که این مربی از ما خواسته 
در اختیارش گذاشته ایم و به سواالتی که در این مدت 
برای او پیش آمده جواب داده ایم. دوســت داریم که 

استویچف مربی تیم ملی شود و امیدواریم بپذیرد.«

گفت وگوی »شهروند« با علی مظاهری، مربی تیم ملی بوکس

روزبهانی قبول کند، تافته جدا بافته نیست
  با این شرایط به جایی نمی رسیم

توجه جامعه به بازی های بومی و محلی به طرز چشمگیری کاهش یافته است

آخرین نفس های ورزش روستایی
 رئیس فدراسیون بومی و محلی در گفت وگو با »شهروند«: نیاز به عزم ملی داریم
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