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یادداشت ها
آقای پرسپولیس! چمدانت
برای قطر پر است؟

سام ستارزاده

جشن ششمین قهرمانی پرسپولیس در لیگ
برتر به بازی تیمی همیشگی که سرخها پیش از
مسجل شدن قهرمانی خود به نمایش میگذاشتند،
مزین نشد .این بازی دقیقاً مطابق خواست لوکا
بوناچیچ پیش رفت؛ شاگردان وی در همان ابتدا
بهقدری روی دروازه میزبانشان فشار آوردند که
توپ را به قفس توری رادوشویچ رساندند و تا سوت
پایان بازی را در یکسوم دفاعی خود اداره کردند.
شکست اندیشههای فنی گلمحمدی ،اشتباهات
رادو و بیدقتی مهاجمین قرمزپوش در ضربات آخر،
در بازی گذشته آنها با نساجی نیز دیده میشد.
شاید بتوان تا قسمتی این لغزشها را با برچسب
ن کرد .اما نگرانکنندهتر از این
«بیانگیزگی» جبرا 
لغزش ،کمتوجهی پرسپولیسیها به رقابتهای لیگ
قهرمانان آسیا است .درست در روزهایی که در
شایعات پیرامون رفتنها و آمدنها حوالی اردوگاه
سرخها به پرواز درآمدهاند ،صفحه مجازی لیگ
قهرمانان آسیا ،رسماً تقویم ادامه مسابقات فصل
جاری را منتشر کرده ،تقویمی که نشان میدهد
تا چه اندازه به ازسرگیری باالترین سطح رقابت
باشگاهی در قاره کهن نزدیک هستیم.
در همین اثنا ،بایرنمونیخی که مانند
پرسپولیس ،قهرمانی زودهنگام را در بوندسلیگا
تجربه کرده ،در لیگ قهرمانان اروپا همان بازی
شده همیشگی خود را مقابل چلسی
منظم و حساب 
ارائه داد تا سرافرازانه به جمع  8تیم برتر اروپا راه
یابد .تیمی که هانسی دیتر فلیک در آلمان ساخته،
چه پیش از تثبیت صدرنشینی و چه پس از آن،
سرحال و قبراق پای به زمین چمن میگذاشت؛ در
اوج آمادگی ذهنی و جسمانی.
هیچ فوتبالدوستی ،برای نکاستن از
سهمیههای لیگ برتر در آسیا هم که شده ،دوست
ندارد قهرمان مقتدر فوتبال ایران بدون آمادگی
ذهنی به قطر سفر کند و برابر الدحیل و دو رقیب
دیگر زورآزمایی کند .پوکر قهرمانی شاید از عسل
شیرینتر باشد ،اما مزه آن نباید گلمحمدی را
غافل کند که تیم وی با کسب تنها یک امتیاز از
دو دیدار نخستش ،در منطقه حذف از دور گروهی
قرار دارد.
اگر از فاکتور قهرمانی زودهنگام چشم
بپوشیم ،فع ً
ال شباهت دیگری میان پرسپولیس
ایران و بایرن مونیخ آلمان پیدا نمیشود .وسوسه
ستارگانی نظیر خلیلزاده ،ترابی ،بشار برای
پیوستن به باشگاههای متمولتر حوزه خلیج
فارس ،انتخاب جانشین بیرانوند که رقیب سرسخت
رادوشوویچ برای پیراهن شماره یک خواهد بود و
البته ،نارضایتی بازیکنان از دریافت مطالباتشان،
همه داستانهایی هستند که باید در پیشفصل باز
شوند و به آنها پرداخته شود؛ نه در کوران بازیهای
رسمی و البته سخت پرسپولیس.
وقتی این شایعات گسترده میشوند و شاگردان
یحیی درون مستطیل سبز نیز از نظم تیمی و
آمادگی ذهنی سه هفته قبل خود فاصله معناداری
میگیرند ،شاید جام قهرمانی از دستان سرخپوشان
سر نخورد؛ ولی سرمربی و البته مدیران تصمیمگیر
باشگاه را باید برای شارژ روحی و روانی بازیکنان به
فکر فرو برد .همانطوری که پرسپولیس برانکو با
فتح جامها هرگز اشباع نمیشد ،این سیریناپذیری
اگر توسط کادر فنی فعلی در پرسپولیسیها نهادینه
نشود ،پیش از فصل پیش روی لیگ ،در جام حذفی
و البته گروه سخت آسیایی قرمزها ،تاوان سختی
بابت آن پرداخته خواهد شد.

جذاب و دردناک مثل بازگشت برانکو!

احسان محمدی

در میان عکسهای متفاوت فوتبال ایران در چند
سال اخیر ،یکی عکسی است که سعید زارعیان عکاس
خوش قریحه از ورزشگاه آزادی گرفته است .فینال
پرسپولیس-کاشیما .در آن بازی که تعداد محدودی
از دختران امکان حضور یافتند ،دختر جوانی با شالی
بالتکلیف روی سکوها در حالی که به سبک تشویق
ایسلندی دست میزند ،اشک میریزد .اس م دختر
«میا» است .جمعیت دارند یکصدا پدرش را تشویق
میکنند .برانکو ،برانکو ،برانکو!
همان روزها هم نوشتم که بعید است برانکو و
دخترش هرگز چنین لذت نابی را تجربه کنند .حتی
در کرواسی .این درجه از احترام ،تحسین و ستایش
یگانه بود .آنها که در ورزشگاه و البهالی کوبیدن به
طبل ،تعلیق ،فریاد «برانکو» و کوبیدن دستها ،این
لحظه را از نزدیک دیدهاند میدانند در مورد چه چیزی
حرف میزنم .برانکو در اوج رفت .وقتی که هوادارها
هنوز حضورش را میخواستند .گلهمند رفت ،شکایت
کرد ،دل چرکین شد و ...
حاال زمزمه برگشتنش به ایران به گوش میرسد.
این فقط قاتلها نیستند که به صحنه جرم برمیگردند،
فاتحان هم دلشان میخواهد برگردند ،آنها که فرار
نکردهاند بلکه خودخواسته و محبوب رفتهاند ،دوست
دارند برگردند و برای لحظهای آن خاطرات و احترام و
تحسینها را مرور کنند .حتی اگر برانکو ایوانکوویچی
باشد که معموالً احساساتش را مدیریت میکرد.
او با تیم ملی عمان قرارداد دارد اما گفته است
که «روزی» باز به ایران برمیگردد .این روزی میتواند
فردا صبح باشد ،میتواند سال دیگر .اما وسوسه
بازگشت به ایران معلوم است که پروفسور را گاهی
قلقلک میدهد .مگر میشود لذت آن تشویقها و
تحسینها و احترامهای کوچه و خیابان را آسان از یاد
برد؟ سپاهان و تراکتور هم برای جذب برانکو تمایل
نشان دادهاند .بازگشت او به فوتبال ایران میتواند
لیگ را جذابتر کند ،البته به شرط اینکه قبل از هر
چیزی عدد و رقم قراردادش را تأمین کنند تا فردا
اسباب یک شکایت تازه در فیفا فراهم نشود .این همان
حکایت موالناست که فرمود یا با پیلبانان دوستی
نکن یا خانه در حد و اندازه فیل بساز! برانکو حاال
یک برند است و آنقدر در فوتبال ایران گزیده شده
که میداند پایش را کجا بگذارد .فرزاد حبیباللهی
آنالیزوری که در پرسپولیس کنار دستش بود و
کارنامه درخشانی دارد حاال در عمان هم با اوست.
جوان تحصیلکردهای که رفتاری کام ً
ال پخته ،بیتعارف
و به دور از هیجانزدگیهای معمول دارد .او نشان داده
که مشاور امینی برای پروفسور کروات است .معموالً
مربیان خارجی خیلی تاب تحمل ایرانی جماعت را
کنارشان ندارند اما حبیباللهی توانسته این اعتماد را با
کار با کیفیت جلب کند و چه بسا که او کلید بازگشت
برانکو به فوتبال ایران باشد .مردی که خیلی اهل شو
و شلوغیهای رسانهای نیست ولی به دلیل اشراف
به فرهنگ ایرانی میتواند پروفسور را برای رفتن به
تهران ،اصفهان یا تبریز متقاعد کند.
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جام جهانی «پتانک آفالین» به پایان رسید؛

کرسیهای موثر بین المللی در اختیار ایرانیها

هادی شاه مرادی

اولین دوره رقابتهای جام جهانی پتانک
آفالین (ویپوک) با دستور مبارزه با کووید 19و
همکاری انجمن بینالمللی بازیهای بشردوستی
تحت نظارت و مالکیت فدراسیون بینالمللی پتانک
و به میزبانی انجمن بولس و پتانک جمهوری اسالمی
ایران و با شرکت کشورهای فرانسه ،کانادا ،تایلند،
موناکو ،بلژیک ،جمهوریچک ،ایتالیا ،لوکزامبورگ،
چینتایپه ،کرهجنوبی ،اندونزی ،استرالیا ،کامبوج،
تونس ،هلندِ ،ولز ،قزاقستان ،ترکمنستان ،سنگاپور،
فنالند ،مغولستان ،الئوس ،مراکش ،الجزایر ،ویتنام،
ب ِنین و جمهوری اسالمی ایران طی روزهای 13
لغایت  19مردادماه  1399برگزار گردید.
دبیرخانه مسابقات از مورخ چهارم ماه مِی
 ۲۰۲۰همزمان با انتصاب دکتر جاسم منوچهری
عضو هیأت اجرایی کنفدراسیون بینالمللی بولس
به عنوان رئیس ستاد توسط کلود آزما رئیس
فدراسیون جهانی پتانک کار خود را شروع کرد.
پيش از آن ،طرح پيشنهادى برگزارى مسابقات
جهانی آفالين به قلم دکتر منوچهری ،بنيانگذار
ورزشهاى بولس و پتانك در جمهورى اسالمى
ايران ،در هيأت اجرايى فدراسيون بینالمللى پتانك
به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و کلیات آن به
تصویب اعضاء رسید .کلود آزما رئیس فدراسیون
بینالمللی پتانک ضمن افتتاح نمادین ویپوک در
روز المپیک اذعان داشت :برای ویپوک  ۲۰۲۰در
راستای ثبت رکوردی جدید در خانواده جهانیمان
موفقیت بسیار آرزو میکنم .با اینگونه تالشها و
قدرت ورزش در گردهم آوردن مردم به هر طریق،
انجمن بولس و پتانک ایران (بی .پی .ا ِی .آی ).به
عنوان مهره اصلی این رقابتها ،بدون شک آیندهای
درخشان خواهد داشت.
مرحله مقدماتی رقابتهای جام جهانی پتانک
آفالین (ویپوک) با حضور  ۳۴۱ورزشکار در دو
استایل شوتینگ استاندارد و شوتینگ پارتیان
ادامه یافت که طی آن هشت ورزشکار در هر یک
از جداول هشتگانه و مجموعاً  ۶۴شرکتکننده
به عنوان نفرات برتر ویپوک به فینال رقابتها
راه یافتند .محبوبه مرادی ،امین ابراهیمیان،
مریم سعیداوی ،پرهام توحیدی ،آرمین کاظمی،
محمد پورجعفری ،زهرا حیدریان ،معصومه کارگر
و محمدرضا براتیفر فینالیستهای ایرانی ویپوک
 ۲۰۲۰بودند که در نهایت کاظمی و حیدریان به
نشان طال ،ابراهیمیان به نشان نقره و توحیدی و
سعیداوری نیز به نشان برنز دست یافتند .در این
دوره از رقابت ها تیم های ملی سنگاپور ،اندونزی،
جمهوری اسالمی ایران ،قزاقستان ،هلند و ِولز به
ترتیب رتبههای اول تا ششم تیمی را به عنوان
کشورهای راه یافته به فینال ویپوک کسب نمودند.
* پتانک در ایران
تشكيالت بولس و پتانك جمهوری اسالمی
ایران توسط دکتر جاسم منوچهری قهرمان اسبق
ورزشهای مبارزهای جهان و پژوهشگر حوزه
علوم ورزشی در آذرماه سال  ١٣٨٨بنیان نهاده
شد و سیاستگذاری کالن و هدایت دپارتمان
توسعه پتانک در منطقه آسیای میانه و غربی به
این انجمن تفویض گردیده است .انجمن بولس و
پتانک جمهوری اسالمی ایران به عنوان تنها نهاد
ملی عضو فدراسیونهای آسیایی و جهانی بولس
و پتانک ،عالوه بر دارا بودن شش کرسی کنونی
اثرگذار جهانی و قارهای ،به عنوان یکی از فعالترین
انجمنهای ملی قاره آسیا به ریاست دکتر جاسم
منوچهری ،با یادداشت مستقیم رئیس فدراسیون
جهانی این رشته به وزارت ورزش و جوانان و کمیته
ملی المپیک ایران معرفی شده است.
* رییس انجمن پتانک ایران :قابلیت های
باالیی برای مدال آوری داریم
دکتر جاسم منوچهری رئیس انجمن پتانک و
بولس ایران در گفتگوی اختصاصی با روزنامه امتیاز
با اشاره به زمان شکل گیری این رشته ورزشی
اظهار داشت 15 :سال قبل تجهیزات ،دانش و
تکنیک ورزش پتانک و یک رشته ورزشی دیگر
با نام بولس را وارد کشور کردم که شبیه پتانک
هست.
وی همچنین گفت :تشکالتی تحت عنوان
انجمن بولس و پتانک ایران را در آذرماه 1388
ایجاد کردیم که این تشکیالت همان سال عضو
فدراسیون جهانی این رشته شد.
* کرسیهای موثر بین المللی در اختیار
ایرانیها
دکتر منوچهری در ادامه با مطلوب دانستن
شرایط فعلی رشته پتانک در ایران ،خاطرنشان کرد:
در این  11سال تمام جلسات منظم این انجمن
طبق تقویم سالیانه پیگیری و سازماندهی شده
ضمن آنکه به مرور در سایر استان ها و شهرهای
مختلف ایران نیز توسعه پیدا کرده و تا امروز به یک
خط مطلوب رسیده است.
وی با اشاره به نقش فعال مدیران ایرانی این
رشته در عرصه بین المللی تصریح کرد :خدا را
شاکر هستیم که در عرصه بین الملل هم دارای
شش کرسی موثر هستیم که این کرسیها عبارت
است از:
 عضو هیأت رئیسه فدراسیون آسیایی پتانک -نایب رئیس کنفدراسیون بولس قاره آسیا

پتانک چیست؟
پتانک یک رشته ورزشی تمرکزی فرانسوی است که ماهیت آن بازی با گویهای فلزی بر روی
زمین ماسهای به ابعاد  4متر در  15متر است که فدراسیون بینالمللی آن  112سال پیش تاسیس
گردیده و از سال  1986توسط کمیته بین المللی المپیک (آی .او .سی ).شناسایی و رسمیت کامل
دریافت نموده است .این رشته ورزشی که دارای  ١٠٠میلیون نفر عضو در سطح بیش از 165
کشور جهان است ،عالوه بر شناسایی در انجمن جهانی فدراسیونهای بینالمللی ورزشی (گایسف)
و شورای المپیک آسیا ،عضو رسمی بازیهای جهانی ،بازیهای مدیترانه ،بازیهای کشورهای
مشترک المنافع ،بازیهای ایاالت کوچک اروپا ،بازیهای جنوب شرق آسیا ،بازیهای آسیایی
داخل سالن و بازیهای اقیانوس هند بوده و به زعم مدیران ارشد آی .او .سی .شانس اصلی ورود
به بازیهای المپیک تابستانی  2028میباشد .همچنین فدراسیون بینالمللی پتانک تاکنون 48
دوره قهرمانی جهان برگزار کرده است.
 عضو هیأت اجرایی کنفدراسیون بین المللیبولس
 مدیر کل توسعه پتانک منطقه آسیای میانهو غربی
 رئیس ستاد سازماندهی جام جهانی پتانکآفالین
 حسابرسی کنفدراسیون بین المللی بولسضمن آنکه با تالشی که در عرصه بین الملل
داشتیم موفق به کسب مدال در میادین آسیایی و
جهانی شدیم.
* تصویب طرح پیشنهادی ایران برای
برگزاری مسابقات
با پیگیری های مدیران رشته پتانک امسال
جام جهانی آفالین این مسابقات به میزبانی انجمن
کشورمان برگزار شد که دکتر منوچهری در این
خصوص این توضیحات را ارائه داد :با تاثیرگذاری
نامطلوب شیوع ویروس کرونا بر ورزش جهان،
رشته ورزشی پتانک نیز از این قاعده مستثنی نبود
و تمام رویدادهای تعریف شده در تقویم این رشته
برای سال  2020لغو گردید.
وی در ادامه افزود :البته در جلسه برخط
فدارسیون جهانی پیشنهاد برگزاری مسابقات
آفالین توسط بنده مطرح شد .به همین منظور
جهت تست چگونگی اجرایی شدن این پیشنهاد
مسابقات پتانک کشوری را تحت عنوان «ابرچالش
پتانک ایران» برگزار کردیم که دستاوردهای خوبی
داشت و گزارشی از آن به هیأت رئیسه فدراسیون
جهانی ارائه شد که خودم نیز از این طرح دفاع
کردم و در نهایت کلیاتی که به شکل جهانی
بومی سازی شده بود و هر چیزی که میتوانست
برای  165فدراسیون ملی عضو فدراسیون جهانی
جذابیت داشته باشد به اهتمام فدارسیون بولس و
پتانک ایران تدوین گردید که به تصویب فدراسیون
جهانی نیز رسید.
* میزبانی انجمن ایران از مسابقات جام
جهانی 2020
جاسم منوچهری پروسه و چگونگی برگزاری
این مسابقات را اینگونه بیان کرد :روز  4می امسال
آقای کلوید آزما رئیس فرانسوی فدراسیون جهانی
بنده را به عنوان ریاست ستاد سازماندهی جام
جهانی پتانک آفالین با دستور مبارزه با کرونا
منصوب کرد .بالفاصله دبیرخانه این ستاد تشکیل
شد و شورای عالی آن نیز با افرادی متشکل از
کشورمان ،فدراسیون جهانی و مقامات ارشد
فدراسیون های  5قاره ،داوران سرشناس دنیا و
تعدادی از فدارسیون های ملی ایجاد گردید .در
ادامه با اجرایی شدن سیاست های کالن ،ثبت نام
تیم ها آغاز شد و نزدیک به  400ورزشکار ثبت
نام نمودند .با شروع مسابقات تعداد شرکت کننده
ها کمی ریزش داشت که البته یک اتفاق کامال
طبیعی است .با شروع مسابقات  341ورزشکار در
دو استایل شوتینگ استاندارد و شوتینگ پارتیان
در دو گروه مردان و زنان در رده های سنی جوانان
و بزرگساالن ،هشت جدول رقابتی را شکل دادند.
ویدئوهای مرحله مقدماتی این افراد توسط تیم
داوری متشکل از پنج قاره جهان بررسی شد و در
نهایت  8ورزشکار از هر جدول رقابتی به فینال
رقابت ها راه پیدا کردند .مرحله فینال نیز با ارسال
ویدئوهای رقابت شرکت کنندگان در یک بازه
زمانی مشخص برگزار شد و افراد برتر معرفی شدند.
* پتانک رشته ورزشی با بیش از  100سال
سابقه
ریاست انجمن پتانک ایران با اشاره به قدمت
این ورزش بین المللی ،گفت :فدراسیون جهانی
پتانک یکی از فدراسیون های بین المللی بسیار
قدیمی عضو جنبش المپیک است که فعالیت خود
را از سال  1908آغاز کرده و در المپیک 1924
رشته پتانک نمایش داده شده است .اولین کاروان
المپیکی ایران در سال  1948نیز این رشته ورزشی

را شامل میشد.
* مدال رنگارنگ ورزشکاران ایرانی در
مسابقات 2020
دکتر منوچهری از دستاورد بزرگ کشورمان
در مسابقات امسال نیز صحبت به میان آورد و
گفت :جام جهانی پتانک که مهمترین رویداد
این رشته در سال  2020محسوب میشود به
میزبانی ایران برگزار گردید که اتفاقا به واژه فارسی
«پارتیان» نیز مزین بود.
او همچنین اظهار داشت :بعد از این مسابقات
کمیته بین المللی المپیک بازخوردی بسیار خوبی
را به فدراسیون جهانی پتانک ارائه داد که بر اساس
آن ریاست فدراسیون جهانی با من تماس گرفتند
که طی آن مقرر شد در روز المپیک یعنی  23ژوئن
رشته پتانک به صورت نمادین افتتاح شود که این
اتفاق رخ داد که مورد توجه بسیاری از مقامات
ارشد  IOCنيز قرار گرفت .ناگفته نماند که در
این دوره رقابت ها کشورهای صاحب نام متعددی
حضور داشتند که در جدول نهایی رقابت ها بعد از
ایران قرار گرفتند .همانطور که مستحضرید رتبه
های برتر این مسابقات به شرح زیر است؛
 -1سنگاپور
 -2اندونزی
 -3ایران
 -4قزاقستان
 -5هلند
 -6کامبوج
منوچهری خاطرنشان کرد :گفتنی است ما در
این مسابقات  9شانس مدال داشتیم که در این
بین  5مدال توسط زهرا حیدریان و آرمین کاظمی
(مدال طال) ،امین ابراهیمیان (مدال نقره) ،مریم
سعیداوی و پرهام توهیدی (مدال برنز) به دست
آمد.
* پیام ویژه فدراسیون جهانی پتانک برای
ایران
دکتر جاسم منوچهری در پایان با ارزیابی
مثبت از آینده این رشته در کشورمان گفت:
چندی پیش توسط شخص ریاست فدراسیون
جهانی از انجمن پتانک و بولس ایران به عنوان
یکی از اثرگذارترین انجمن های قاره آسیا یاد شد
که آینده درخشانی را برای این انجمن متصور
هستند .امیدوارم بتوانیم در آینده ای نزدیک با
ارتقای سطح فنی این رشته در کشورمان به جمع
 5تیم برتر جهان راه پیدا کنیم.
* دختر طالیی ایران :برای سربلندی ایران
جنگیدیم
زهرا حیدریان ،ورزشکار و مدال آور رشته
پتانک ،در مصاحبه با امتیاز گفت :تمام آنچه
برای بازی پتانک نیاز دارید یک دست توپ ،یک
عدد جک ،و یک زمین با هر نوع جنس کفپوش
میباشد .سطح زمین بازی مورد تائید فدراسیون
بینالمللی ،میتواند پوشیده از هر جنسی باشد.
در اقصی نقاط جهان بر روی ماسه ،خاک ،چمن،
موکت و نوع زمستانی آن روی برف نیز بازی
میشود .ابعاد زمین بازی دارای  ٤متر عرض و ١٥
متر طول در مسابقات رسمی بوده و این اندازه می
تواند تا  ٣در  ١٢متر در مسابقات غیررسمی متغیر
میباشد .توپهای استاندارد مورد تائید فدراسیون
بینالمللی پتانک ،دارای  ٥/٧٠تا  ٨٠میلیمتر قطر
و وزنی معادل  ٦٥٠تا  ٨٠٠گرم میباشند .جک
استاندارد مورد تائید فدراسیون بینالمللی پتانک،
از جنس چوب و دارای  ٣٠میلیمتر قطر و وزنی
معادل  ١٠تا  ١٨گرم میباشد.
شروع بازی پتانک با قرعه کشی از نوع پرتاب
سکه میباشد .ورزشکار /تیم پیروز جک و سپس
اولین توپ را در زمین بازی پرتاب میکند .جک
باید در محدوده بین بعد از ششمین متر و قبل از
دهمین متر طول زمین فرود آید .در پتانک مبنای
امتیازدهی نزدیکترین توپ به جک می باشد و

سایر توپهای تیم مالک نمیباشند .در هر ست
تنها یک تیم امتیاز میگیرد .مبنای تعیین برنده
بازی در پتانک ،کسب امتیاز  ١٣میباشد که در
برخی مسابقات مانند لیگها ،کسب امتیاز ١١
مسابقه را به اتمام میرساند .ستها تا امتیاز ١٣
ادامه یافته و یک ورزشکار /تیم به دور بعد راه
مییابد .ترکیب شرکتکنندگان در پتانک به سه
شکل امکان پذیر میباشد :انفرادی ( ١بازیکن در
مقابل  ۱بازیکن که هر یک  ٣توپ دارد) ،تیمی دو
نفره ( ٢بازیکن در مقابل  ٢بازیکن که هر ورزشکار
 ۳توپ دارد) و تیمی سه نفره ( ٣بازیکن در مقابل
 ٣بازیکن که هر ورزشکار  ٢توپ دارد).
پتانک یک رشته ورزشی تمرکزی فرانسوی
است که فدراسیون بینالمللی آن  ١٠٨سال پیش
تاسیس و پس از گذشت سالها فعالیت سرانجام در
سال  ١٩٨٦توسط کمیته بین المللی المپیک (آی.
او .سی ).شناسایی و رسمیت کامل دریافت نموده
است .این رشته ورزشی که دارای  ١٠٠میلیون نفر
عضو در سطح بیش از  ١٤٠کشور جهان است،
تاکنون توانسته است بیش از  ٦٠٠٠٠٠نفر را با
صدور مدارک مربیگری و لیسانس فنی به عنوان
اعضای معتبر خود به آی .او .سی .معرفی کند.
این رشته ورزشی عالوه بر شناسایی در انجمن
جهانی فدراسیونهای بینالمللی ورزشی (گایسف
 /اسپرتآکورد سابق) و شورای المپیک آسیا
عضو رسمی بازیهای جهانی ،بازیهای مدیترانه،
بازیهای کشورهای مشترک المنافع ،بازیهای
ایاالت کوچک اروپا ،بازیهای جنوب شرق آسیا،
بازیهای آسیایی داخل سالن و بازیهای اقیانوس
هند بوده و به زعم مدیران ارشد آی .او .سی .شانس
اصلی ورود به بازیهای المپیک تابستانی ٢٠٢٤
میباشد .همچنین فدراسیون بینالمللی پتانک
تاکنون  ٤٩دوره قهرمانی جهان برگزار کرده است.
تشكيالت بولس و پتانك جمهوری اسالمی ایران
توسط برادران منوچهری ملی پوشان و قهرمانان
اسبق ایران و جهان و پژوهشگران حوزه علوم
ورزشی در آذرماه سال  ١٣٨٨بنیان نهاده شد
و سپس مجامع عمومی و جلسات منظم خود را
تحت تقویم سالیانه برگزار کرده است .اين سازمان
به عنوان یگانه نهاد ملی متولی ورزش هاى بولس
و پتانک در ایران و تنها نماینده فدراسیون هاى
بینالمللی رشته هاى ورزشى مذكور در جمهوری
اسالمی ايران فعالیت مینماید.
* عالقه مندی به رشته پتانک
تقریبا سال  1393به طور اتفاقی در فضتی
مجازی در مورد رشته پتانک مطالعه کردم و پیگیر
برگزاری مسابقات شدم و موفق شدم با آقای
منوچهری ارتباط بگیرم و دو روز بعد به همدان
سفر کردم و پس از شرکت در کالس های آموزشی
در مسابقات شرکت کردم و توانستم مقام سوم را
نیز کسب کنم .از اینجا استارت شروع برای من زده
شد و روزبه روز بیشتر به این رشته عالقه مند شدم.
* جایگاه ایران در دنیا
همانطور که می دانید ،پتانک یکی از رشته
های فدراسیون جهانی می باشد و فدراسیون
ایران از سال  2009دارای  6کرسی موثر جهانی
و آسیایی بوده است که میزبان جام جهانی
پتانک آفالین نیز بوده است .یک مورد دیگر
درمورد این رشته ورزشی این است که در لیست
انتظار برای ورود به بازی های المپیک 2028
نیز می باشد .درمورد جایگاه ایران در خصوص
مسابقات ریپوکس باید بگویم که  341ورزشکار
از نزدیک به  30کشور در این مسابقه شرکت
کردند که ایران موفق شد در جایگاه سوم جهان
قرار بگیرد .نکته دیگری که باید بگویم این است
که در رشته پارتیان که شباهت زیادی به پتانک
دارد ،ایران یک طرح پیشنهادی درهیئت رئیسه
جهانی مصوب کرد که طی این طرح پارتیان
و پتانک به رقابت پرداختند .پارتیان در ایران
متولی دارد که انجمن آن او اسپورت جمهوری
اسالمی ایران است که زیر نظر فدراسیون های
ورزشی رزمی می باشد .همکاری مشترکی بین
این دو ورزش بود و فرانسوی ها هم از این رشته
استقبال کردند .در این دوره مسابقات ایران به
مقام سوم رسید .بنیان گذار انجمن بولز و پتانک
در ایران جناب آقای دکتر جاسم منوچهری که
رئیس ستاد سازمان دهی ویپک که در هیئت
رئیسه فدارسیون جهانی و نایب رئیس قاره آسیا
هم می باشند ،هستند.
ایران در این رشته جزو  5کشور برتر مدال آور
می باشد که در  21استان کشور فعالیت وسیعی
وجود دارد .به لحاظ دیپلماسی ما جزو  3کشور برتر
هستیم .به طور کلی می شود عنوان کرد که پتانک
ایران در دنیا حرف های زیادی برای گفتن دارد.
* تجهیزات ارزان ،مقاومت باال
از نظر من این تجهیزات گران نیست .شاید بار
اولی که این تجهیزات را خریداری کنید کمی گران
به نظربرسد اما با خرید فقط یک بار تجهیزات می
توانید سالها به این ورزش ادامه دهید .وسایل این
رشته دوام باالیی دارد و نیاز نیست هر چندماه
یکبار تعویض شوند.
* صحبت پایانی
امیدوارم ایران روزبه روز در این رشته موفق
تر باشد و همیشه بتوانیم ایران را سربلند کنیم.

یادداشت
ریسک خطرناک یحیی

علی کمانگری

اولین باخت یحیی گلمحمدی در
رقابتهای داخلی به همراه تیم پرسپولیس،
گلنزنی سرخپوشان بعد از  ۱۶بازی متوالی
در بازیهای داخلی و ثبت کمترین امید گل
( )۳۸/۰و کمترین شوت در چارچوب ( )۲در
بازیهای پساقرنطینه .این بخشی از آمار منفی
است که جمعه شب در ورزشگاه آزادی توسط
تیم پرسپولیس مقابل ذوبآهن به ثبت رسید.
اما شاید ناامیدکنندهترین نکته ،ثبت تمامی
این رکوردهای منفی با وجود استفاده از
ترکیب اصلی باشد .پرسپولیس دقیقاً با همان
 ۱۱نفری به استقبال شاگردان لوکا بوناچیچ
رفت که دو هفته قبل در مسجدسلیمان با
همان نفرات قهرمانیاش را قطعی کرده بود.
یحیی حتی سیامک نعمتی را هم که در مقابل
نساجی به او استراحت داده بود ،به ترکیب
اصلی برگردانده بود .این سؤال بزرگ همچنان
پا برجاست که علت اصرار یحیی به استفاده
از نفرات اصلی بعد از مسجل شدن قهرمانی
چیست؟ آیا اص ً
ال نفرات اصلی پرسپولیس این
روزها انگیزه کافی را برای به میدان رفتن
دارند ،در حالی که بیش از یک سال است که
درگیر مسابقات لیگ بوده و حداقل تا  ۱.۵ماه
آینده هم این درگیریشان ادامه خواهد داشت؟
یحیی حداقل اگر نمیخواهد به یکباره ترکیب
تیمش را تغییر بدهد ،میتوانست در هر
مسابقه دو یا سه نفر از بازیکنانی را که کمتر
در این فصل به میدان رفتهاند ،محک بزند.
به طور مثال ،در تیم لیورپول بعد از مسجل
شدن قهرمانی آنفیلدیها ،یورگن کلوپ به
جز سه مسابقه حساس مقابل منچسترسیتی،
آرسنال و چلسی ،در سایر مسابقات ،دو الی
سه نفر از نفرات تیم جوانانش را به زمین
میفرستاد .اتفاقاً در فوتبال انگلیس هم
لیورپول مثل پرسپولیس ،شانس رسیدن به
رکورد بیشترین امتیاز یک فصل پرمیرلیگ
را داشت و در نهایت هم تنها با یک امتیاز
کمتر ،به  ۱۰۰امتیاز سیتی گواردیوال نرسید،
در عوض جوانانی مثل کورتیس جونز و نکو
ویلیامز ،فرصت بازی در باالترین سطح لیگ
برتر انگلیس و در برابر تیمهای باانگیزهای که
برای نیفتادن یا کسب سهمیه میجنگیدند،
نصیبشان شد.
در فوتبال ایتالیا هم مائوریتسیو ساری
در تک بازی تشریفاتی خود در هفته آخر،
تقریباً به تمام جوانانی که در طول فصل
بیرون گود مانده بودند ،میدان داد و حتی
دروازهبان سومش را هم در نیمه دوم به
بازی فرستاد .یحیی هم باید حداقل در این
دو هفته باقیمانده از نفراتی مثل عالیشاه
و اوساگونا بهره گیرد تا به جمعبندی الزم
در مورد حضور یا عدم حضور این نفرات در
فصل آینده برسد .باید به محمد نادری فرصت
دهد تا در شرایط مسابقه قرار گیرد و ترس
طبیعی که بعد از رهایی از مصدومیت همراه
فوتبالیستها است ،در شماره  ۲۸پرسپولیس
از بین برود .باید فرصت خودنمایی بیشتری
را در اختیار سعید حسینپور جوانی قرار
دهد که در دقایق حضورش مقابل ذوبآهن،
تحرک بسیار خوبی به خط میانی سرخها
بخشید .این نفرات هم نسبت به  ۱۱مرد اصلی
پرسپولیس از انگیزه باالتری برای تثبیت خود
در لیست فصل بعد یا تحمیل خود به ترکیب
اصلی برخوردارند و هم استفاده از آنها ،ریسک
مصدومیت مهرههای کلیدی مثل بشار رسن
در بازیهای کماهمیت باقی را کاهش خواهد
داد .به راستی اگر یکی از ستونهای خط
دفاعی پرسپولیس یا یکی از عناصر تهاجمی
تیم در دو بازی آتی مصدوم شده و دیدارهای
آینده جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا را از
دست دهد ،یحیی گلمحمدی خود را خواهد
بخشید؟

تجربه عجیب استقالل؛
عالی حتی بدون شیخ

در حالیکه به نظر می رسید استقالل
بدون دیاباته کار سختی را برای دیدار
مقابل سپاهان داشته باشد ،اما آبی پوشان
این دیدار سخت و دشوار را با پیروزی پشت
سر گذاشتند .پیش از دیدار با سپاهان،
استقالل در نیم فصل دوم  7دیدار را بدون
شیخ دیاباته بازی کرده بود و در این 7
دیدار ،مقابل االهلی عربستان ،گل گهر
سیرجان و فوالد خوزستان شکست خورده
بود ،در دیدار با پرسپولیس ،الشرطه و سایپا
به نتیجه مساوی رضایت داد و تنها مقابل
ذوب آهن به پیروزی رسیده بود.
کسب تنها  6امتیاز از  7دیدار ،نشان از
تأثیرگذاری باالی شیخ دیاباته در ترکیب
استقالل دارد .در دیدار شب گذشته مقابل
سپاهان ،در حالیکه ارسالن مطهری و فرشید
اسماعیلی نیز در دسترس مجیدی نبودند،
خیلی ها انتظار شکست تیم فرهاد را داشتند
ولی استقالل در دیدار مقابل زردپوشان اصفهانی
بسیار خوب کار کرد و به آنچه که استحقاقش
را داشت ،رسید.
با توجه به دیدار سپاهان با شهرخودرو
در هفته بیست و نهم و دیدار تراکتور و فوالد
در آخرین هفته لیگ برتر ،استقالل برای
رسیدن به سهمیه تنها به کسب  3امتیاز از
 2دیدار آینده اش نیاز دارد .سهمیه ای که
همین اآلن نیز به نظر می رسد به دست آمده
باشد .به همین دلیل ،احتمال می رود فرهاد
برای دیدار حساس نیمه نهایی حذفی ،حداقل
در دیدار روز شنبه مقابل پیکان به دیاباته
استراحت بدهد تا این بازیکن خود را مهیای
جام حذفی کند.
حریف استقالل در مرحله نیمه نهایی
جام حذفی ،امروز طی مراسم قرعه کشی
مشخص می شود .پرسپولیس ،تراکتور و نفت
مسجدسلیمان سه تیم دیگر حاضر در این
مرحله هستند.

