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رقابت هاي ليگ 
برتر عصر ديروز 
ب�ا انج�ام دو ب�ازي حس�اس و پي�روزي 
سرخابي هاي پايتخت مقابل فوالد و تراكتور به 

پايان رسيد.
اس��تقالل در روز بازگشت ش��يخ دياباته به روند 
گلزني موفق شد تراکتورسازي را در تبريز شکست 
دهد تا هم انتقام شکست تلخ فينال جام حذفي را از 
اين تيم بگيرد و هم به صدر جدول رده بندي ليگ 
برتر برگردد. استقالل و تراکتور در حالي در تبريز 
پا به ميدان گذاش��تند که روند نتيجه گيري هاي 
تراکتور ميزبان و هماهنگي خوب اس��تقالل خبر 
از يک بازي جذاب مي داد. استقالل که با تساوي 
در دربي صدر جدول را از دس��ت داده بود فقط به 
برتري فکر مي کرد و تراکتور هم که طي هفته  هاي 
اخير خوب نتيجه گرفته بود مي خواس��ت با ادامه 
اين روند جايگاهش را در جدول بهتر کند. با اين 
حال اين استقالل بود که با استفاده از فرصت ها و 
البته پاس گل سرمربي تبريزي ها به يک پيروزي 

شيرين و خوب دست يافت.
استقالل باز هم شروعي طوفاني داشت، به گونه اي 
که تراکت��ور ميزبان چاره اي جز عقب نش��يني و 
دفاع در زمين خود نداشت و همين موقعيت را به 
مهاجمان استقالل مي داد که دروازه تبريزي ها را 
با خطر روبه رو کنند. دقيقه 13 بازي بود که نفوذ 
مهدي قايدي و ارس��ال کوتاه او به دست مدافع 
تراکتور برخورد کرد، اما داور اعتقادي به پنالتي 
نداش��ت تا فرياد اعتراض آبي هاي داخل زمين و 
کنار زمين بلند ش��ود. درست از همين دقيقه به 
بعد استقالل مطابق رس��م بازي هاي قبلي عقب 
نشس��ت و اين فرصت را به تراکتور داد تا خود را 
در زمين پيدا کند. در اين لحظات ضعف استقالل 
در خط دفاع و فاصله زي��اد اين خط با هافبک ها 
به وضوح ديده مي ش��د، اما تيم مسعود شجاعي 
هرچه در ميانه ميدان قوي ب��ود و جنگ ها را از 
ش��اگردان فکري مي برد در نوک حمله کم اثر و 
بي دقت نشان داد تا استقالل دوباره خود را جمع 
و جور کند. دقيقه 38 بازي مس��عود ش��جاعي 
بازيکن – س��رمربي تراکتور با يک اشتباه بد در 
پاس رو به عقب، دياباته را صاح��ب توپ کرد تا 
مهاجم فرصت طلب استقالل با فريب دو مدافع و 
دروازه بان تراکتور گل اول بازي را به سود مهمان 
به ثمر برساند. اشتباه مسعود شجاعي تأثير بسيار 

بدي در روند تيمش داشت و حتي تالش او تا پايان 
مسابقه هم نتوانست اين اشتباه را جبران کند.

با شروع نيمه دوم اين تراکتور بود که جلو کشيد 
و استقالل بيش��تر به حفظ نتيجه فکر مي کرد. 
تراکت��ور موقعيت ه��اي خوبی هم ايج��اد کرد، 
اما همان مش��کل نيمه اول باعث ش��د تا باز هم 
اين اس��تقالل باش��د که گلزن��ي و فاصله اش را 
بيشتر کند. در دقيقه 60 و در حالي که همه فکر 
مي کردن��د تراکتور به گل مي رس��د اين مهدي 
قايدي بود که پاس خوب ارسالن مطهري را به 
گل دوم اس��تقالل تبديل کرد. چهار دقيقه بعد 
حفظ توپ فوق العاده داريوش شجاعيان در ميانه 
ميدان و پاس او به قايدي با ارس��ال اين بازيکن، 
دياباته را به گل دوم و استقالل را به سومين گل 
رس��اند تا خاطره پيروزي فصل قب��ل آبي ها در 
تبريز مقابل تراکتور زنده شود. ديداري که آبي ها 
با استراماچوني 4 بر 2 تراکتور را شکست دادند 
با اين تفاوت که تيم مسعود شجاعي گلزن نشان 
نمي داد. دقيقه 80 عباس زاده باالخره تراکتور را 
به گل رساند تا تب بازي بيشتر شود. سه دقيقه 

بعد او باز هم مي توانست گلزني کند، اما واکنش 
ديدني مظاهري مانع ش��د تا کار با همان نتيجه 

3بر يک به سود استقالل تمام شود.
 پرسپوليس سرانجام برد

در آخرين ديدار هفت��ه يازدهم رقابت هاي ليگ 
برتر عص��ر ديروز پرس��پوليس در آزادي ميزبان 
فوالد بود. شاگردان گل محمدي براي فرار از روند 
تساوي ها  و سر وسامان دادن به وضعيت خود در 
جدول رده بندي نياز مبرم به پيروزي در اين ديدار 
داشتند و فوالد هم براي اينکه بتواند خود را باال 
بکشد، چاره اي جز بازي رو به جلو و کسب امتياز 
نداشت. اين استرس و ترس از عدم نتيجه گيري 
را به وضوح مي شد در حرکت دو تيم ديد و همين 
باعث ش��د تا دقايق اوليه مس��ابقه چنگي به دل 
نزند. پرسپوليس در بازگش��ت به بازي هاي قبل 
از دربي زور گلزني نداش��ت و ف��والد هم از ترس 
شکست چندان فشار نمي آورد، هرچند که يک 
بار توس��ط کوليبالي توپ را به تير دروازه حامد 
لک زد. در اين اوضاع اين مهدي عبدي بود که يخ 
بازي را شکست و نشان داد گل محمدي کم کم 

مي تواند روي او براي گلزني حساب ويژه باز کند. 
در دقيقه 29 عبدي در ريباند توپ ارسالي پهلوان 
روي دروازه فوالد با يک ضربه رو پا گل اول را زد تا 
سرخ ها با خيال راحت تر بازي را ادامه دهند. اما 
اين پايان کار نبود. با شروع نيمه دوم پرسپوليس 
بازهم چند فرصت خوب گلزني را هدر داد تا در 
دقيقه 63 روي يک صحنه مش��کوک داور بازي 
خطاي هند کنعاني زادگان را اعالم کند و لوسيانو 
پريرا گل تساوي فوالد را از روي نقطه پنالتي به 

ثمر برساند. 
فوالد بعد از گل تساوي همچنان سوار بازي بود و 
پرسپوليس به هم ريخته نشان مي داد و اين احتمال 
کسب يک مساوي ديگر را بيشتر مي کرد. اما در اوج 
حمالت فوالد دو تعويض گل محمدي نتيجه داد. 
عاليشاه در بدو ورود به زمين توپ را ارسال کرد تا 
در شلوغي جلوي دروازه، احمد نوراللهي پايش به 
گل باز شود و پرسپوليس را دو بر يک جلو بيندازد. 
پرس��پوليس با اين پيروزي بعد از چهار تس��اوي 
متوالي موفق به کسب سه امتياز حساس شد تا براي 

هفته های آينده با روحيه بهتر آماده شود.
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تقسیم غنائم در نبرد بزرگ آنفیلد 
همه نگاه ها دوشنبه شب به آنفيلد بود و بازی بزرگی که بدون عبور توپی از 
خط دروازه ها به نقطه پايان رسيد، آن هم با ضعف مشهود منچستريونايتد 
و ليورپول در امر گلزنی. يک سو کلوپ بود و شاگردانش و سوی ديگر ميدان 
سولسشر و يارانش که هيچ يک توان غلبه بر ديگری را نداشتند. البته کلوپ 
بر اين باور است که ليورپول بايد بازی را يک بر صفر به سود خود خاتمه 
می داد، اما سولسش��ر که به ندرت با همتای خود روی نيمکت ليورپول 
هم نظر است هم فرصت های منچستر را به مراتب بيشتر از حريف خواند. 
با اين حال دست آخر تأکيد کرد که تساوی با ياران کلوپ نتيجه ای مثبت 
است. در واقع بيراه هم نمی گويد کسب يک امتياز از ليورپول در خانه کار 

ساده ای نيست، حتی اگر اين تيم در رده چهارم جدول جا مانده باشد!

نوراللهي باالخره گل زد، پرسپوليس از مساوي گريخت

صدرنشیني استقالل با دياباته، قائدي و مسعود!

شیوا نوروزی

دنیا حیدري

اولويت اول ورزش قهرمانی از حرف تا عمل!
حرف و عمل شان با هم نمی خواند، در حرف کشتی را اولويت اول فرياد می زنند، 
اما در عمل چمدان های پر پول شان پيشکش فوتبال می شود. گاهی به عنوان 
پاداش قبل از خشک شدن عرق ملی پوشان و گاه هم برای جبران بی کفايتی های 
مديران نااليق و بستن دهان مربی محجوبی که تا وقتي قسمتی از بدهی ميليون 

دالری خود را نگرفت حاضر به نشستن روی نيمکت تيم ملی نشد!
نيازی به ورق زدن خاطرات و دفترهای قديمی نيست برای اثبات يکی نبودن 
حرف و عمل آقايان وزارت نشينی که همزمان با ادعای اولويت بودن کشتی 
تمام ذهنيت و دغدغه های شان حول فوتبال و انتخابات آن چرخ می خورد. 
برای اثبات غش کردن يک س��ويه وزارت به سمت فوتبال همين بس که 
رئيس کميته ملی المپيک صراحتاً تأکيد می کند که ش��خصاً ديدم وزير 
ورزش تمام وقت و انرژی خود را می گذارد تا موانع فوتبال را بردارد. تالش، 
انرژی و وقتی که اگر اندکی از آن صرف حل و فصل مشکالت اولويت ورزش 
ايران  می شد، رئيس قبلی آن بعد از کلی تالش بی نتيجه عطای مديريت را 
به لقايش نمی بخشيد و رئيس فعلی آن شهر به شهر نمی گشت برای تأمين 
بودجه دوبنده پوش��انی که اميد و انتظار اول مدال آوری و کسب افتخار در 
المپيک و تمام مسابقات مهم بين المللی هستند، اما وقت توجه، تشکر و 
پاداش که می رسد کمتر مسئولی به ياد می آورد که روزی با افتخار آن را به 

عنوان اولويت اول ورزش ايران فرياد زده بود!
مثل نگارش فارسی می ماند که نوشتن و خواندش گاه تفاوت دارد؛ يک چيز 
نوشته می شود، اما چيز ديگری خوانده می ش��ود. گاه هم نمادی از برخی 
حرف خط الرسم عربی می شود که نوشته می شود، اما خوانده نمی شود. به 
حرف نيست، به عمل است؛ اينکه نوشته شود کشتی و خوانده شود فوتبال 
داستان تازه ای نيست. کشتی ساليان سال است که ورزش نخست کشور 
خوانده می شود. صدالبته که در امر مدال آوری و افتخارآفرينی نيز چنين 
است و بار باال بردن و به اهتزاز درآوردن پرچم کشور بر فراز دنيا را به دوش 
می کشد و الحق واالنصاف هم جز مواردی که به بدشانسی، ناداوری و نامردی 
خورده شده، توانسته اين وظيفه را به بهترين شکل ممکن انجام دهد. اما 
کدام اولويت وقتی همه بودجه کشتی به اندازه هزينه ای که برای يک مربی 
فوتبال می شود، نيس��ت. کدام اولويت وقتی توجه به کشتی حتی در حد 

رسيدگی های نهان و آشکار به يکی از دو تيم سرخابی پايتخت هم نيست!
کش��تی چطور اولويت اول ورزش کشور اس��ت، وقتی تمرينات سخت با 
کمترين امکانات و دشواری های فراوان سهم آن است و دالرهايش سهم 

فوتبال،  دالرهايی که بی هيچ داد و فريادی مهيا می شود!
کشتی نياز به حرف و فريادهای بلند ندارد، بلکه نياز به دستی برای حمايت 
دارد. نياز به پش��تيبانی دارد برای باروری و ش��کوفايی هرچه بيشتر. نه 
فقط کشتی که تمام رش��ته های پرمدالی که سال هاست بار مدال آوری 
ورزش ايران را به دوش کشيدند و پرچم پرافتخار کشور را بر فراز دنيا به 
اهتزاز درآوردند نياز به اين حمايت دارند. همان رشته هايی که تک تک 
ورزشکارانش با مشقت های فراوان به س��کوها و مدال های افتخارآفرين 
می رسند، اما نه مثل فوتبالی ها چمدانی پرپول برای تقدير از آنها پيشکش 
می شود و نه مشکالت شان دغدغه ای برای آقايان که خاطرشان را مکدر 
کند يا آنها را به تالش هايی وصف نش��دنی وادارد که رئيس کميته ملی 

المپيک نتواند به سادگی از کنار آن عبور کند!
پشت تريبون ايستادن و فرياد زدن سخت نيست، گرفتن دست دوبنده پوشان 
و ساير ورزشکارانی که از تالش و تمرين کردن در کنار مشکالت فراوان به 
زانو در آمده اند، سخت است. پای درد و دل آنها نشستن برای حل و فصل آن 
است که سخت است. سختی که سال هاست وزارت ورزش حاضر نشده حتی 

اندکی از آن را برای حل و فصل به جان بخرد.

 اخراج مسی، شکست در فينال سوپركاپ 
و خشم گريزمان

سالی که نکوست...
شکست در وقت های اضافه اولين جام سال 2021 را از بارسلونا گرفت. 
فينال س��وپرکاپ اس��پانيا اولين جامی بود که کاتاالن ها در ابتدای 
سال جديد می توانستند باالی س��ر ببرند. رويارويی با اتلتيکوبيلبائو 
تا دقايق پايانی با برتری بارس��ا پيش می رفت، اما گل تساوی دقيقه 
90 و پس از آن گل برتری بيلبائ��و در وقت های اضافه باخت 3 بر 2 را 
به آبی و اناری ها تحميل کرد تا حريف جلوی چشمان شاگردان کومان 

جشن قهرمانی بگيرد. 
    

اخراج ليونل مسی از زمين تلخی باخت در فينال را دوچندان کرد. در 
حالی که خيلی ها فکر می کردند حال و روز مسی بهتر شده، عصبانيت 
و مش��تی که نثار بازيکن بيلبائو کرد اميد هواداران��ش را نقش برآب 
کرد. وياليبره همان مهاجمی بود ک��ه از دقيقه 83 به زمين آمد، ولی 
در همين مدت کوتاه هم بازی را به تساوی کشيد و هم گل قهرمانی 
بيلبائو را زد. درخش��ش اين بازيکن به حدی بود ک��ه کاپيتان لئو را 
خشمگين کرد و ستاره آرژانتينی با زدن يک ضربه به او عصبانيتش را 
نشان داد. داور برای دادن کارت قرمز مستقيم از VAR استفاده کرد و 
مسی بعد از اخراج با چهره ای ناراحت زمين را ترک کرد. ناراحتی او بعد 
از اولين اخراج با پيراهن بارسلونا چندان عجيب نبود؛ لئو از زمانی که 
در تيم اصلی بارسا به ميدان رفته، هيچ وقت کارت قرمز دريافت نکرده 
بود تا اينکه باخت در سوپرکاپ به نخستين اخراج او منجر شد. مهاجم 
آرژانتينی پيش از اين يک بار در ابتدای سال 2005 با تيم پايه بارسا 
از زمين اخراج شد و دو بار هم با تيم ملی آرژانتين کارت قرمز گرفت. 
گرفتن کارت قرمز توسط کاپيتان در دقيقه 120 فينال حاکی از اوضاع 
وخيم بارساست. با وضعيت پيش آمده و با توجه به اينکه مسی بازيکن 
آزاد محسوب می شود احتمال جدايی او در پايان فصل نيز قوت گرفته 
است. نکته عجيب اينکه به نظر می رسيد لئو به خاطر مصدوميت فينال 

را از دست بدهد، اما در نهايت در ترکيب اصلی به ميدان رفت!
 ميزان محروميت مس��ی به دليل انجام خطای غيرورزشی و گرفتن 
کارت قرمز مشخص نيست، ولی گفته می ش��ود اين خطا می تواند تا 

12جلسه محروميت برای مسی به همراه داشته باشد. 
    

آبی و اناری ها در وضعيت بدی قرار دارند؛ بحران تا مغز استخوان تيم 
نفوذ کرده و از دست رونالد کومان هم کاری ساخته نيست. سرمربی 
بارسلونا در مقابل انتقادها کم آورده و با ناکامی در سوپرکاپ چاره ای 
جز توجيه برايش باقی نمانده است: »اين يک قدم به عقب نيست. يک 
جام می تواند نشان دهد که تيم در مسير درستی قرار دارد. ما قهرمان 
نشديم، ولی نشان خواهيم داد که مسير درستی را طی می کنيم. هر 
کاری برای پيروزی انجام داديم. هر دو تيم خسته بودند و اين فينال 
برای خيلی از بازيکنان ما تجربه خوبی بود.« مرد هلندی کوتاه قد بودن 
ش��اگردانش را يکی از علل باخت تيم خواند: »بيلبائو تيمی است که 
روی ضربات ايستگاهی تبحر دارد. آنها بازيکنان بلندقامت و فيزيکی  
دارند و ما اين را می دانستيم. متأسفانه بازيکنان بلندقامت زيادی در 
تيم نداريم. روی گل دوم مدافعان سرجای خود نبودند و يارگيری هم 
نکردند.« کومان در واکنش به اينکه چرا به کاپيتان به رغم مصدوميت 
بازی داده است،  گفت: »پس از س��ال ها بازی او به خوبی می داند که 
شرايط حضور در ميدان را دارد يا نه. مسی تصميم گرفت بازی کند، 
همين.« بارس��لونا در الليگا ه��م وضعيت خوبی ن��دارد و پايين تر از 

اتلتيکومادريد و رئال در رده سوم ايستاده است. 
    

کنترل تيم از دست کادرفنی خارج شده و اگر تا قبل از اين تنها مسی 
بود که صراحتاً از عملکرد تيم انتقاد می کرد حاال آنتوان گريزمان هم 
به جمع منتقدان اضافه ش��ده است. مهاجم فرانس��وی که با دبل در 
اين بازی نتوانست يک جام برای بارسا به ارمغان آورد بعد از شکست 
بارسا، هم تيمی هايش را به باد انتقاد گرفت: »فکر می کنيد چه حالی 
دارم؛ عصبانی، خش��مگين و ناراحتم. وقتی يک فينال را به خصوص 
به اين ش��کل می بازيد، طبيعی اس��ت حس تان کاماًل منفی باش��د. 
اتلتيکو به خوبی پرس کرد و تا دقيقه پايانی ايمان داشتند که نتيجه 
را برمی گردانند و اين اتفاق هم افتاد. اشتباهات استراتژيکی داشتيم 
و بايد بسيار کار کنيم تا اين ناکامی جبران شود. خوب دفاع نکرديم و 
روی ضربات ايستگاهی کسی حرف نمی زد، اينگونه مواقع يکی بايد 

فرياد بزند.«

بانوی پیر و آينده ای که روشن نیست
مداف��ع عن��وان قهرمانی نبرد ب��زرگ را 
به حريف��ش اينترميالن واگ��ذار کرد تا 
فاصله اش با صدر جدول س��ری آ بيشتر 
ش��ود. يوونتوس برخ��الف ابتدای فصل 
شانسش برای فتح کالچو کاهش يافته و 
با نتايجی که اخيراً کسب کرده، وضعيت 
نگران کنن��ده ای دارد. باخ��ت 2 بر صفر 
بان��وی پير در حال��ی در جوزپ��ه مه آتزا 
رقم خورد که انتظار می رف��ت رونالدو و 
هم تيمی هايش بيش از اينها برای تيم شان تالش کنند. در واقع آنها کل 
بازی را از دست دادند که اين مس��ئله برای آينده تيم بسيار خطرناک 
اس��ت. اين اتفاق در بازی های قبلی ني��ز رخ داده؛ يوونتوس اول گل 
می خورد بعد برای جبران موقعيت های از دست رفته می جنگد. با اين 
حال تيم پيرلو بازی های حساس ديگر در اين فصل را با پيروزی به پايان 
رسانده است، از جمله بازی مقابل بارسا و آث ميالن. پيرلو در مصاف با 
اينتر، پائولو ديباال و دی ليخت را به دليل مصدوميت و کوادرادو و الکس 
ساندرو را به خاطر ابتال به کرونا در اختيار نداشت. اين مسائل در عملکرد 
يوونتوس تأثير داشت،   به ويژه اينکه غيبت کوادرادو و ساندرو در ترکيب 
به وضوح مشخص بود. منتها س��رمربی در صحبت هايش پس از بازی 
اشاره ای به اين موضوع نداشت و اين يعنی اينکه پيرلو اصاًل دوست ندارد 
باخت تيمش را به مصدوميت و بيماری بازيکنان کليدی ربط دهد. در 
واقع تيمی که برای قهرمانی می جنگد نبايد تنها به يک يا دو نفر متکی 
باشد، به ويژه که رونالدو ستاره اصلی تيم در زمين حضور داشت، ولی 
از دس��ت او نيز کاری س��اخته نبود. جبران اختالف هفت امتيازی با 
ميالن صدرنشين در فوتبال ايتاليا قطعاً آسان نخواهد بود، چراکه ديگر 
تيم های مدعی نيز برای حفظ جايگاه خود بيکار نخواهند نشست. به 
همين خاطر است که بايد نس��بت به آينده بانوی پير نگران و حساس 

باشيم و اميدوار به اينکه بيانکونری ديگر امتياز از دست ندهد.

ورزش اي�ران 
سعید احمديان

     گزارش
سال هاست كه 
از بي برنامگي و 
نداشتن چشم انداز بلند مدت و كوتاه مدت رنج 
مي برد، معضلي كه گويا اهالي كشتي روي آن 
دست گذاشته اند و مي خواهند راهي متفاوت 
از س�اير فدراس�يون ها در پي�ش بگيرن�د. 

تصميمي كه سبب شد.
 ديروز پس از هفت ماه کار کارشناسي از يک سند 
مهم رونمايي شود؛ سند راهبردي فدراسيون کشتي 
که اولوي��ت اصلي آن موفقيت در المپيک اس��ت. 
س��ندي که جايش در ورزش خالي است و کشتي 
با عليرضا دبير مي خواهد اولين رشته اي باشد که 
جاي آن را پر مي کند. هدف نهايي اين برنامه هشت 
ساله که برای سال های 2021 تا 2028 که در 23 
ماده تدوين شده هم قهرماني کشتي در المپيک 
است، يک هدف بزرگ که مديران کشتي مي گويند 
دست نيافتني نيس��ت و با برنامه اي که چيده اند 

مي تواند در دسترس باشد.
  كشتي برنامه دار شد

»روزي که به فدراسيون کشتي آمدم، حتي يک 
برگ برنامه هم نداش��تند«. عليرضا دبير س��ال 
گذش��ته چند ماه پس از اينکه با رأي مجمع به 
عنوان رئيس فدراسيون کشتي کارش را آغاز کرد 
با گفتن اين جمله وعده داد که مي خواهد کشتي 
را برنامه دار کند تا تمام هدف هايي که دارند روي 
ريل برنامه قرار بگيرد و براي رس��يدن به آن کار 

کارشناسي انجام شود. 
 به گفته عليرضا دبير تدوين يک سند راهبردي 
با دعوت از کارشناسان و برنامه ريزان مختلف از 
جمله فارغ التحصيالن دانشگاه شريف در برنامه 
فدراسيون کش��تي قرار گرفت تا فدراسيوني که 
يک خط هم برنامه نداش��ت، برنامه محور شود: 
»زمانی که آمدم، خواستم برنامه کشتی را ببينم، 
نه برنامه مسابقات، بلکه برنامه ای که نشان دهد 
قرار است در آينده به کجا برسيم. چنين برنامه ای 
نبود، بنابراين يک تيم از دانشگاه شريف دعوت و 
در مدت هفت ماه سند راهبردی را تهيه کرديم. 
کشتی گيران مسابقه ای ما 3 يا 4 هزار نفر بيشتر 
نيس��تند. حدود 30 ت��ا 35 قهرمان و يکس��ری 
کارشناس��ان را دعوت کرديم. ابتدا چالش ها را 
متوجه شديم. کشتی امروز مثل دوره ما نيست. آيا 
کشتی گيران االن را مثل زمان ما می شناسند؟« 

س��رانجام ديروز پس از يک س��ال اهالي کشتي 
در خانه کش��تي ش��هيد صدرزاده در مجموعه 

ورزشي آزادي در غرب تهران جمع شدند تا در 
حضور مهدي علي نژاد، معاون وزير ورزش از سند 

راهبري فدراسيون کشتي رونمايي شود.
  نگاه كشتي المپيک محور شد

عليرضا دبير مي گويد اين سند راهبردي برخالف 
نگاه هايي که در گذش��ته در سيس��تم مديريتي 
کشتي وجود داشته، المپيک محور است. در ماده 
9 اين سند آمده است: »فدراسيون موظف است در 
راستای اشاعه و نهادينه سازی نگرش المپيک محور، 
ضمن مبنا قرار دادن بازی های المپيک به عنوان 

مهم ترين آوردگاه جهانی اقدام نمايد.«
دبير هم توضيحات بيشتري درباره اين نوع نگاه 
مي دهد: »بدون تعارف، نگاه ورزش در کش��ور 
ما المپيک محور نيست. اولين کاری که کرديم 
اين بود ک��ه برنامه  هايمان را تا 2028 نوش��تيم 
و گفتيم می خواهيم در 2028 در کش��تی آزاد 
و فرنگی قهرمان المپيک ش��ويم. در چند سال 
گذشته نگاه در کشتی، جام جهانی محور بوده، 
اما االن بر اساس اين سند، المپيک محور است. 
ما ديگر در آسيايی به دنبال قهرمانی نيستيم و 
به مربيان هم گفته ام کشتی گيران جوان را ببريد 
و اگر هم باختيد مهم نيست. بازی های آسيايی 
هم بعد از المپيک و قهرمانی جهان اولويت سوم 
ماس��ت. المپيک مثل يک خورشيد بر برنامه ما 
می تابد. جام جهانی مسابقه درجه چهارم جهان 
است. مدام کشتی گيران خوب را به جام جهانی 

بردند و کشتی ما خالی شد.«
  فشار از روي نوجوانان برداشته شد 

طبق اي��ن برنامه ب��ه گفته رئيس فدراس��يون 
کشتي  قرار است توجه به رده هاي سني نه کسب 

قهرماني، بلکه پشتوانه سازي براي تيم بزرگساالن 
و آينده کشتي باشد: »در اين سند، برنامه رده های 
سنی خردساالن، نونهاالن و نوجوانان را مشخص 
کردي��م. در رده نوجوانان مدال ب��رای ما مالک 
نيس��ت، اما اين رده برايمان بسيار اهميت دارد. 
کم پيش می آيد که در نوجوانان کش��تی گيری 
طال بگيرد و بتواند همان طال را در بزرگس��االن 
نيز تکرار کند، چراکه آنقدر به کشتی گير فشار 
و اس��ترس می دهند و تمرينات سنگين برگزار 
می کنند که کشتی گير به رده بزرگساالن نرسيده 
از بين می رود. يک نفر از کش��تی گيرانی که در 
نوجوانان جه��ان قهرمان و پ��س از آن قهرمان 
المپيک ش��ده نام ببريد، اصاًل چنين کس��ي را 
نداريم. پدر بچه های مردم را درآوردند! سوريان 
در نوجوانان دو بار باخت، خود م��ن دو بار اوت 
ش��دم. رس��ول خادم و عباس جديدی اصاًل در 
نوجوانان نبودند، اما قهرمان المپيک شدند. آيا 
برای روس ها قهرمانی نوجوانان مهم است؟ نگاه 
نتيجه محور را از رده نوجوانان کاماًل برداشتيم.«

   نقش ويژه استان ها در سند راهبردي
يکي از مهم تري��ن معضالتي که کش��تي با آن 
درگير است کاهش چشمگير جامعه کشتي گير 
نس��بت به دهه هاي گذشته اس��ت. مشکلي که 
فدراسيون کش��تي مي خواهد با نگاه ويژه اي که 
ب��ه اس��تان ها دارد آن را برطرف کند ت��ا دوباره 
کشتي انتخاب اول خيلي از نوجوانان و بچه هايي 
باشد که مي خواهند ورزش را آغاز کنند. در ماده 
18 اين سند راهبردي در اين رابطه آمده است: 
»فدراسيون موظف است به منظور توسعه متوازن 
کشتی در سراسر کشور با توجه به استعدادها و 

قابليت های هر منطقه و همچنين تکميل شبکه 
زيرس��اخت های مورد نياز اين ورزش در کشور 

اقدام نمايد.«
دبير در اين باره مي گوي��د: »رئيس هيئت هايی 
که وق��ت نمی گذارند و مربيانی که س��واد فنی 
ندارند، يکی از چالش های کشتی ماست. ارتباط 
مستقيم با مراکز علمی مثل آموزش و پرورش و 
دانشگاه از ديگر موارد مهم اين سند است. حدود 
40 هزار کش��تی گير داريم، هدف اين است که 
در سال 2028 جمعيت کشتی گيران را به 800 
هزار نفر برسانيم. کانون ها در آموزش و پرورش 
بايد فعال شوند و تشک های کشتی به آموزش و 

پرورش برگردند.«
در همي��ن زمينه دي��روز يک س��ند همکاري 
فدراسيون کشتي و شهرداري مش��هد به امضا 
رس��يد تا اين ورزش به گفته دبير در شهري که 
روزگاري قهرمانان بزرگي در کش��تي داش��ت، 
دوباره به اوج برگردد: »مشهد قهرمان المپيک و 
جهان داشته است. امير و رسول خادم، زينل نيا 
و خدايی قهرمانان بزرگی بودند، اما امروز مشهد 

ملی پوش ندارد.«
محمدرضا کاليي، ش��هردار مش��هد هم درباره 
امضاي اين سند همکاري مي گويد: »قرار است 
در نقاطی که می شود استعداديابی کرد، اين کار 
را انجام دهيم و در نقاط کم برخوردار در مشهد 
کار بيشتری انجام خواهد شد. در اين راستا قرار 
است پنج خانه کشتی ظرف سه ماه آماده شود و 
فدراسيون 20 سال بابت توسعه کشتی در مشهد 
بهره بردار آن خواهد ش��د. مجموعاً اميدوارم در 
چند موضوع با رويکرد اس��تعداديابی و توجه به 
نوجوانان و برگزاری مسابقات و در موضوع تجهيز 

و زيرساخت ها کار کنيم.«
  رئيس بعدي هم طبق سند بايد پيش برود

با وجود رونمايي از اين سند، ضمانت اجرايي آن 
در صورت تغيير مديريت فدراس��يون مي تواند 
يکي از چالش هاي آن باش��د. با اين حال رئيس 
فدراس��يون کش��تي معتقد اس��ت ک��ه تغيير 
مديريت، اجرايي ش��دن اين س��ند را با مشکل 
روبه رو نمي کن��د: »از امروز در اتاق شيش��ه ای 
نشس��تيم و کاماًل در رصد هس��تيم. برنامه مان 
چالشی نوشته ش��ده و نه خيلی دور و دراز و نه 
خيلی نزديک است. حسن اين سند اين است که 
فدراسيون بايد پاسخگو باشد. اگر من هم اينجا 
نباشم، رئيس بعدی فدراسيون بايد پاسخگو باشد 

و بر اساس سند راهبردی جلو برود.«

کشتي »برنامه« قهرماني در المپیک را نوشت
گزارش »جوان« از رونمايي از سند راهبردي فدراسيون كشتي تا سال 2028

الکساندرو دل پیرو 

فوتبال ايتاليا

عقب مانديم و لیگ ما خروجی ندارد!
 يوسف کرمی، سرمربی تيم تکواندوی ياسترب زاگرب که با توجه به تعطيالت 
سال نو ميالدی و تعطيلی باشگاه های کرواسی به دليل اوج گيری کرونا به ايران 
بازگشته با اشاره به اينکه ليگ خروجی نداشت، تأکيد کرد که تکواندوي ايران 
افت کرده است: »تيم کرواسی در يک ماه با چهار تيم اروپايی بازی کرده، اما 
تکواندوکاران ايرانی فقط در ليگ بازی می کنند، آن هم ليگی که شروع نشده 
تمام شد! چکيده و تمام تکواندوی ايران در ليگ حاضر بودند، اما نه سازندگی 
ديده شده و نه هيچ ورزشکار آينده داری معرفی شد. ليگی که اشکاالت فنی 
استعدادهای خوب تکواندو در آن برطرف شود و بازيکنان را به سمت پيشرفت 
سوق دهد، سازنده خواهد بود. اما در مسابقات امسال بازيکنان دانشگاه آزاد 
اسالمی، فتح صدر البرز، استقالل، پارسيان البرز و پااليش نفت آبادان در يک 
روز مبارزه کردند و اوت شدند، در حالی که مربيان می توانستند با زمان بيشتر 
روی بازيکنان خود کار کنند تا خروجی های خوبی از ليگ داشته باشيم. اما آيا 
حاال چيزی به داشته های شان اضافه شده، چيزی که من ديدم اين بود که از 

نظر تاکتيکی، فنی و تکنيکی عقب مانديم.

به کسب سهمیه خوش بینم، اما قولی نمی دهم
مسابقات گزينشی المپيک توکيو طبق اعالم کنفدراسيون تنيس روی ميز 
آس��يا 23 تا 25 اسفند ماه در قطر برگزار می ش��ود. رقابت هايی که بر اساس 
نتيجه مسابقات انتخابی تيم ملی، نوشاد و نيما عالميان در بخش مردان و ندا 
شهسواری و شيما صفايی در بخش بانوان نمايندگان اعزامی ايران به آن هستند 
و قارداشی، رئيس فدراسيون تنيس روی ميز نيز می گويد که نسبت به کسب 

نتيجه و سهميه در اين رويدادها خيلی خوش بين است، اما قولی نمی دهد. 

کمک250 میلیون تومانی کمیته ملی المپیک به شنا
کميته ملی المپيک پرداخت بودجه به فدراسيون های المپيکی )خارج از 
بودجه مصوب آنها در سال جاری( را به عنوان يکی از برنامه های حمايتی 
خود پيگيری می کند. از اين رو به درخواست فدراسيون شيرجه، شنا و 
واترپلو بعد از نشست اعضای هيئت رئيسه و اجرايی طرح فوق، پرداخت 

کمک مالی 250 ميليون تومانی به اين فدراسيون را تصويب کرد.
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