
در ادامه رقابت هاي 
فريدون حسن

    گزارش
هفت�ه دوازده�م 
ليگ برت�ر، عصر 
ديروز تيم هاي گل گهر و استقالل مقابل تراکتور و 
سايپا قرار گرفتند که در اين ديدارها گل گهر 2 بر 
يک به تراکتور باخت تا به نوعي ثابت کند که تمام 
نتايج هفته هاي ابتدايي ليگ اتفاقي بوده است. 
اس�تقالل هم در روزي که مي توانست با پيروزي 
مقابل سايپا صدرنشيني خود را تثبيت و فاصله اش 
را با ساير رقبا بيشتر کند، يک بر صفر به شاگردان 
ابراهيم صادقي باخت تا در امتياز 22 باقي بماند.

بايد به برنامه ريزان ليگ برتر آفرين گفت، چراکه 
فقط در ليگ اي��ران و نه در هي��چ ليگ فوتبال 
ديگري نمي توانيد پيدا کنيد که بازي هاي يک 
هفته در دو هفته برگزار شود و تازه بعد از گذشتن 
12 هفته هنوز هم تعداد بازي هاي تيم ها مساوي 
نباش��د، آن هم در حالي که تيم ه��ا فقط درگير 

مسابقات ليگ هستند و رقابت ديگری ندارند.
  برنامه ريزي فوق العاده!

کافيس��ت يک نگاه ب��ه ج��دول رده بندي ليگ 
بيندازيد تا متوجه ش��ويد اوضاع چگونه اس��ت. 
هفته دوازدهم رقابت ها، چهارش��نبه هفته قبل 
آغاز ش��د، ديروز با دو بازي ادامه پيدا کرد و اگر 
زمين و آسمان و ماه و خورشيد دست به دست 
هم بدهند، دوشنبه با برگزاري سه ديدار ديگر به 
پايان مي رسد. حاال بگوييد اگر اين اوج بی برنامگی 
نيست، پس چه چيز ديگري مي تواند باشد. ليگ 
برتر اين روزها در ش��رايطي دنبال مي ش��ود که 
يک تيم بع��د از انجام يک مس��ابقه بايد حداقل 

يک هفته و بعضاً هش��ت تا 10 روز صبر کند تا 
بازي بعدي از راه برسد. به اين ترتيب نبايد توقع 
داشت که تيم ها در شرايط مسابقه قرار بگيرند و 
زيبا بازي کنند، اتفاقي که ش��اهد آن هستيم و 
معموالً بازي هاي دلچس��بي نمي بينيم. اين در 
حالي است که در ليگ هاي ديگر کشورها تيم ها 
در فاصله زماني سه روزه هم در رقابت هاي ليگ 
حاضر هستند، هم س��وپرجام، هم جام حذفي و 
هم رقابت هاي قاره اي، حاال تصور  کنيد مسابقات 
جام حذفي فوتبال ايران هم ش��روع شود، ديگر 
بايد فاتحه بازي هاي مرتب و منس��جم را خواند 
و تازه اين قبل از شروع بازي هاي چهار نماينده 

ايران در ليگ قهرمانان آسياست.
   سقوط گل گهر

با اين اوص��اف ديروز هفته دوازده��م ليگ برتر 
در حال��ي با ب��ازي تيم هاي گل گه��ر و تراکتور 
ادامه پيدا کرد که چهارش��نبه قبل شهرخودرو 
مقابل نساجي مازندران به پيروزي رسيده بود. 
ذوب آهن در ادامه تساوي هاي خود مقابل نفت 
مسجدسليمان هم به تساوي بدون گل رسيد و 
مس رفسنجان نيز 3 بر 2 از سد پيکان گذشت. 
گل گهر با امير قلعه نويي شروعي طوفاني داشت، 
اما اين طوفان خيلي زودتر از آنچه تصور مي شد 
فروکش کرد تا گل گهر صدرنشين تا ميانه هاي 
جدول سقوط کند. در آن سوي ميدان تراکتور تا 
اينجاي ليگ نشان داده که هنوز به ثبات نرسيده 
است، تيمي که بعد از يکي، دو هفته نتيجه گيري 
هفته قبل هيچ حرفي براي گفتن نداش��ت و در 
زمين خود به بدترين شکل ممکن باخت. دو تيم 

با اين شرايط مقابل هم قرار گرفتند. در تقابل امير 
قلعه نويي و مسعود ش��جاعي که يکي کهنه کار 
رقابت هاي ليگ است و ديگري تازه از راه رسيده، 
هنوز بازي درست ش��کل نگرفته بود که اولين 
ش��وک به تراکتور وارد ش��د؛ مصدوميت جدي 
محمدرضا اخب��اري دروازه ب��ان اول تبريزي ها 
باعث شد شجاعي مجبور به تعويض شود و حبيب 
عباسي را جانشين او کند. همين شوک باعث شد 
بازي از همان تب و تاب ان��دک هم بيفتد. با اين 
حال تراکتور با بهره گيري از تجربه و بازيگرداني 
نفراتي چون ش��جاعي و دژاگه نبض بازي را در 
دست گرفت و در دقيقه 43 با همکاري خوب اين 
دو و ضربه دقيق احسان حاج صفي به گل رسيد 
و نيمه اول را پي��روز به رختکن رفت. با ش��روع 
نيمه دوم اما اين گل گهر بود که براي جبران گل 
خورده جلو کشيد و خيلي زود هم نتيجه گرفت. 
يونس شاکري در دقيقه 64 گل مساوي را زد تا 
دو تيم هم��ه چيز را از اول ش��روع کنند. در اين 
ش��روع دوباره باز هم تراکتور بود که پيش افتاد 
و در دقيقه 75 توس��ط عباس زاده به گل رسيد. 
گلي که تالش س��يرجاني ها براي جبران آن تا 
پايان بازي مؤثر واقع نشد و گل گهر يک شکست 

خانگي ديگر را هم تجربه کرد.
  سايپا ترمز استقالل را کشيد

آبي ها براي تثبيت صدرنش��يني چ��اره اي جز 
پيروزي برابر س��ايپا نداش��تند. محمود فکري 
مي دانست که حتي مساوي هم نمي تواند نتيجه 
خوبي باش��د، بنابراين باز هم با سه مهاجم پا به 
ميدان گذاشت و از همان ابتدا هم هجومي ظاهر 

شد، اما دفاع چنداليه تيم ابراهيم صادقي که از 
ميانه ميدان شروع مي شد کار را براي استقالل 
سخت کرده بود. س��ايپا با بستن تمامي راه هاي 
نفوذ عماًل ارتباط خط مياني و حمله اس��تقالل 
را قطع کرده بود. اين کار باعث شد هرچه زمان 
جلوتر رفت، قايدي و دياباته بيش��تر متمايل به 
عقب بازي کنند و اس��تقالل نتواند فشار زيادي 

روي دروازه سايپا بياورد.
درست در لحظه پاياني نيمه اول مشاجره دانشگر 
با داور مسابقه ابتدا يک کارت زرد را نصيب دفاع 
استقالل کرد، اما دانشگر دست بردار نبود تا بعد از 
سوت پايان اين نيمه کار باال بگيرد که با دخالت 
نيمکت نشينان استقالل مس��ئله خاتمه يافت. 
نيمه دوم اما با داس��تاني متفاوت ش��روع شد و 
اين س��ايپا بود که در يک غافلگيري موفق شد 
دروازه آبي هاي پايتخت را ب��از کند. دقيقه 49 
بود که حسين مالکي از اشتباه مدافعان استقالل 
استفاده کرد و سايپا را پيش انداخت. نکته مهم 
اينکه آبي  ها بع��د از درياف��ت گل کاماًل عصبي 
بازي  کردند و اين فرصت را به حريف دادند تا با 
حفظ توپ و آرامش بيشتر کار خود را جلو ببرد. 
س��ايپا درس��ت مانند نيمه اول تمام منافذ را به 
خوبي بس��ته بود و اجازه نمي داد که استقالل از 
فرصت هايش استفاده کند. در 15 دقيقه پاياني 
آبي ها صاح��ب مطلق توپ و مي��دان بودند، اما 
دست شاگردان فکري براي نارنجي پوشان سايپا 
رو ش��ده بود و حمالت آنها نتيجه اي نداشت تا 
دومين شکست خود را تجربه کنند و سايپا يک 

پيروزي شيرين را به دست آورد.
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 تفتیان بر سکوی نخست مسابقات 
داخل سالن فرانسه

حسن تفتيان، سريع ترين مرد ايران که چند روزی است اردوی آماده سازی 
خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسيا و المپيک توکيو در فرانسه 
آغاز کرده، در نخستين مسابقه داخل س��الن خود در ايام کرونا به عنوان 
قهرمانی دست يافت. دونده المپيکی ايران در حالی در مسابقات داخل 
سالن فرانسه با رکورد 6/68 ثانيه موفق به ايستادن بر سکوی نخست شد 
و گردن آويز طال را به خود اختصاص داد که نفرات دوم و سوم اين رقابت ها 
از کشور ميزبان بودند، اما نتوانس��تند به گردپای دونده ايران برسند و با 
تقديم طالی اين رقابت ها به تفتيان به گردن آويز نقره و برنز اکتفا کردند تا 
سريع ترين مرد ايران با کسب يک قهرمانی تالش های خود را برای حضوری 

موفق در مسابقات قهرمانی آسيا و المپيک توکيو آغاز کند.

هفته دوازدهم ليگ برتر، اوج از هم گسيختگي و بي برنامگي سازمان ليگ فوتبال

سايپا استقالل را نقره داغ کرد ، گل گهر بازهم باخت سعيد احمديان 

دنيا حيدري

 رونالدو سفیر گردشگری 
قاتالن کودکان يمنی نشد

س��عودی ها در حالی پس از روی کار آمدن محمد بن سلمان به عنوان 
وليعهد، تالش  ه��اي زي��ادی کرده اند تا ب��ا اس��تفاده از ورزش روی 
جنايت های شان در يمن سرپوش بگذارند که اين تالش ها در بسياري 
از موارد با شکس��ت مواجه شده اس��ت، مانند آخرين آن که جواب رد 
رونالدو به پيشنهاد 6ميليون يورويی سعودی ها برای تبليغ سفر به اين 

کشور در راستای کمپين »از عربستان بازديد کنيد« بود.
  سرپوش روی جنايت با ورزش

س��ه س��ال پيش وقتی محمد بن س��لمان به عنوان وليعهد حکومت 
سعودی انتخاب شد، عربس��تاني ها درگير جنگ با يمن بودند. جنگی 
که از سال 2015 آغاز ش��ده بود و دولت سعودی به بهانه پشتيبانی از 
دولت مستعفی منصور هادی وارد جنگ با يمنی ها شد. در شش سال 
گذشته از اين جنگ، حمالت وحشيانه س��عودی ها به يمن که باعث 
مرگ هزاران نفر از جمله کودکان ش��ده اس��ت در کنار مرگ جمال 
خاشقچی، روزنامه نگار منتقد حکومت عربستان در سال 2019، چهره 
سعودی ها را در بين جهانيان منفورتر از هميش��ه کرده است. در اين 
شرايط وليعهد بلندپرواز سعودی ها با اصالحات اجتماعی و باز کردن 
فضا سعی در انحراف افکار عمومی دارد و ورزش و کشاندن چهره های 
مطرح ورزشی دنيا به رياض از جمله کارهايي است که حکومت سعودی 

روي آنها برنامه ريزي کرده است.
عالوه بر برگزاری سوپرجام ايتاليا در رياض، عربستان سعودی در ژانويه 
گذشته سوپرکاپ اسپانيا را در جده برگزار کرد و بارسلونا با مسی در کنار 
رئال مادريد، اتلتيکومادريد و والنس��يا برای کسب اين جام رقابت کرد. 
ارنستو والورده، مدير وقت بارسا در آن زمان اعتراف کرد که »ما به خاطر 
پول اينجا هستيم.« برگزاری مس��ابقه برزيل و آرژانتين در ماه نوامبر 
گذشته يکی ديگر از اين تالش ها بود. سعودی ها عالوه بر فوتبال سراغ 
ساير ورزش ها هم رفته اند که برگزاری مسابقه فينال بوکس سنگين وزن 

جهان در دسامبر 2019 از جمله آنهاست.
تالش سعودی ها برای سرپوش گذاشتن بر جنايت های شان در يمن به 
وسيله ورزش با انتقاد تند سازمان ديده بان حقوق بشر روبه رو شده است. 
در اين زمينه مينکی ووردن، مدير برنامه های جهانی س��ازمان ديده بان 
حقوق بشر با اشاره به جنگ وحشيانه عليه يمن در کنار پرونده قتل جمال 
خاشقچی، روزنامه نگار منتقد رژيم سعودی و پرونده دهها زندانی زن و 
فعال حقوق زنان گفته است چطور بن سلمان از »شست وشوی ورزشی« 
برای سرپوش گذاش��تن بر اين کارها اس��تفاده می کند. عفو بين الملل، 
سازمان فرمول يک را هم به دليل موافقت برای برگزاری يک جايزه بزرگ 
اتومبيلرانی در عربستان سعودی به عنوان آخرين مسابقه در تقويم 2021  

که فعالً برای ماه نوامبر برنامه ريزی شده مورد انتقاد قرار داده است.
  نه رونالدو به سعودی ها

در تازه ترين تالش هم به نوشته سام واالس در روزنامه تلگراف، کمپين 
گردشگری عربستان سعودی قرار است ماه آينده آغاز شود و تبليغات 
»Welcome to Arabia«  را که در شبکه های تلويزيونی از جمله 
کانال های ورزشی انگليس در حال پخش است تقويت کند. با کمپين 
»بازديد از عربستان« قرار است اين کش��ور خاورميانه، چهره جديدی 
از خود به عنوان يک مرکز گردش��گری در برابر رسوايی بين المللی در 
خصوص سوابق حقوق بشری ارائه دهد. سعودی ها تالش دارند در اين 
کمپين از چهره های مش��هور به عنوان سفيران گردشگری کشورشان 
استفاده کنند و در اين راستا نيز به کريستين رونالدو پيشنهاد داده اند. 
با توجه به اين پيشنهاد رونالدو از عربستان بازديد می کند و تصوير او در 

تمام مطالب تبليغاتی استفاده می شود. 
با اين حال رونالدو پيشنهاد سودآور مقام گردشگری عربستان سعودی 
را که ارزش ساالنه آن 6ميليون يورو است رد کرده تا تالش اين کشور 
برای بازاريابی خود به عنوان يک مقصد جذاب برای تعطيالت با استفاده 
از چهره رونالدو شکست بخورد. مسئوالن گردشگری عربستان سعودی 
با ليونل مسی، رقيب بزرگ رونالدو نيز تماس گرفته اند، اما هنوز نظر او 

درباره اين پيشنهاد مشخص نيست.
به نوشته  تلگراف، فوتباليست های مش��هور با توجه به فالوورهای زياد 
در ش��بکه های اجتماعی  همچنان بازارياب ترين افراد روی کره زمين 
هستند، اما پذيرش يک معامله تجاری با عربستان سعودی باعث می شود 
که هر نام مشهوری به دليل تأييد رژيمی که متهم به نقض حقوق بشر در 

جنگ يمن است مورد انتقاد قرار بگيرد.

آس اسپانيا

هدف گیری قهرمانی با غول ها
»ميالن به روزهای اوج خود برگشته است؟« اين سؤال خيلی از هواداران 
فوتبال  اس��ت. يکی از پرافتخارترين تيم های اروپا که هفت قهرمانی را 
در ليگ قهرمانان اروپا تجربه کرده و به نظر می رس��د دوباره به جايگاه 
هميشگی خود بازگش��ته اس��ت. پس از سال ش��يرين 2020، اکنون 
روسونری در قله کالچو و صدر ليگ ايتاليا بسر می برد و با هدايت استفانو 
پيولی و حضور اس��طوره ای به نام پائولو مالدينی در مديريت و بازگشت 
زالتان ايبراهيموويچ 38 ساله به سن س��يرو در ژانويه 2020 مانند يک 
غول خفته از خواب بيدار شده اس��ت. همچنين يک داستان دوباره در 
نقل و انتقاالت زمستانی تکرار ش��د و اگر در سال 2020 ستاره سوئدی 
به رقابت های ايتاليا برگشت، امسال ماريو مانژوکيچ اين سناريو را تکرار 
کرد. مهاجم 34 ساله کروات به ايتاليا برگشت، در حالی که تنها يک سال 
از جدايی اش از يوونتوس می گذرد. مانژوکيچ که برای الدوحيل قطر بازی 
می کرد در تابستان پس از انجام هفت بازی و به ثمر رساندن يک گل از اين 
تيم جدا شد. بر اين اساس ميالن می تواند يکی ديگر از مهاجمان باتجربه 
را در اختيار داشته باشد. نکته ديگر قد بلند اين دو مهاجم باتجربه است. 
ايبراهيموييچ 195 سانتی متر است و مانژوکيچ 190 سانتی متر، زوجی 
که در مجموع 73 سال سن دارند و آمار گل های شان به 774می رسد، 
ضمن اينکه 56 جام را فتح کرده اند. مهاجم کروات مانند ستاره سوئدی 
ک��ه در فصل 21-2020 توانس��ت 12گل در س��ری آ به ثمر برس��اند، 
می خواهد بهترين فوتبال خود را به نمايش بگ��ذارد. با وجود اينکه دو 
مهاجم ميالن از سن بااليی برخوردارند، اما نبايد اين موضوع را فراموش 
کرد که تيم کنونی »Baby Milan« لقب دارد. اين تيم در فصل جاری 
رکورد جوان ترين ميانگين س��نی را در پنج ليگ بزرگ اروپايی به خود 
اختصاص داد و 11 بازيکن ميالن ميانگين س��نی 22 سال و هشت ماه 
را به ثبت رساندند. با اين شرايط در س��ری آ با توجه به اينکه يوونتوس 
مانند سال های گذشته پرقدرت نيست شانس قهرمانی روسونری بسيار 
باالست. البته تيم هايی همچون اينتر و ناپولی هم در تالشند تا خود را به 
صدر جدول برسانند. بايد ديد ميالن با اين ترکيب جذاب می تواند به يک 

دهه ناکامی اش در فتح اسکودتو پايان دهد يا نه.

با ب��اال گرفتن 
اشرف رامين

      چهره
گمانه زنی ها در 
لغو  خص��وص 
کامل بازی های المپيک توکيو،  IOC وارد عمل 
ش��د و به کش��ورهای عضو اطمينان داد که اول 
مردادماه سال آينده )23 جوالی 2021( افتتاحيه 
بازی ها برگزار خواهد ش��د. در حالی که روزنامه 
تايمز مدعی شده بود المپيک 2020 هرگز برگزار 
نخواهد شد، توماس باخ اين ادعا را رد کرد. مقامات 
ژاپنی نيز اين خبر را تکذيب کردند. رئيس کميته 
بين المللی المپيک برای فيصله دادن به ادعاهای 
رسانه ها پيامی ويدئويی منتشر کرده است: »شش 
ماه قبل از بازی ها، کل جنبش المپيک چشم به راه 
افتتاحيه در 23 جوالی است. فرصت اين را داشتم 
که با همه 206 کميته ملی المپيک جهان صحبت 
کنم و تمام آنها کامالً متعهد و چشم به راه بازی ها 
هستند. ما از حمايت کامل دولت ژاپن برخوردار 
هس��تيم. با تمام اعض��ای IOC رايزنی ديگری 
داش��تيم و همه واقع��اً مصمم هس��تند که اين 

رقابت هاي المپيک را چ��راغ انتهای تونل کنند. 
ورزش��کاران از 23 جوالی با افتخ��ار کامل وارد 
استاديوم المپيک خواهند شد و پيام مهمی را نه 
تنها به دنيای ورزش، بلکه به کل جهان به عنوان 
مقاومت از ش��ور و ش��وق المپيک و ارزش های 
المپيک مانند همبستگی و صلح ارسال خواهند 
کرد. در تالش هستيم تا برای همه سناريوهای 
بالقوه ای که ممکن است با آنها روبه رو شويم، آماده 
شويم. ما يک جعبه ابزار عظيم از اقدامات را کنار 
هم قرار داده و س��پس در زمان مناسب تصميم 
خواهيم گرفت که کدام يک از ابزارها را برای حل 
وضعيت انتخاب کنيم.« روز چهارشنبه نشست 
هيئت اجرايی کميته بين المللی المپيک برگزار 
می شود و محور اصلی نشس��ت لوزان برگزاری 
المپيک توکي��و اس��ت. بحث واکسيناس��يون 
ورزشکاران از جمله برنامه های ميزبان برای تأمين 
سالمت بازی های المپيک است. صالحی اميری، 
رئيس کميته ملی المپيک که اخيراً با سفير ژاپن 
ديدار داش��ته به موضوع توزيع واکسن از سوی 
IOC اش��اره کرده است: »فضای رس��انه ای با 
فضايی که ما در آن قرار داريم متفاوت است. روزانه 
با IOC و کميت��ه برگزاری بازی ه��ا در ارتباط 
هستيم تا روز پنج ش��نبه مجموعه ارتباطات ما 
حاکی از برگزاری المپيک است. خبری را که يکی 
 IOC از رس��انه ها منتش��ر کرده هم ژاپن و هم
تکذيب کرده اند. از سال گذشته سه فرضيه مطرح 
ش��د؛ اول اينکه وضعيت قرمز باش��د و دو هفته 
ورزشکاران قرنطينه شوند و المپيک بدون تماشاگر 
باش��د. دوم، اگر وضعيت زرد و نارنجی باشد، 
حضور تماشاگران محدود شود. فرضيه 
سوم نيز اين است که وضعيت سفيد باشد 
و واکسيناسيون توسطIOC انجام شود 
و حضور ب��دون دغدغ��ه قهرمانان و 
تماشاگران را شاهد باش��يم. االن در 
وضعيت سوم هستيم و همه در حال 
گرفتن واکسن هستند.IOC هم 
متعهد ش��ده که به ورزشکاران 

206 کشور واکسن بدهد.«

2 هفته سخت ليگ واليبال در انتظار آملی ها
پیکان سواری سپاهان برای تثبیت صدرنشینی

المپيکی ها گوش به زنگ باشند

تأکید IOC  بر برگزاری المپیک توکیو

نماين��ده دي��ار 
شيوا نوروزي

     خبر
زاينده رود برای 
افزايش فاصله با 
رقبا و تثبيت صدرنشينی بايد پيکان را نيز کنار بزند. 
هفته بيست و چهارم ليگ برتر واليبال امروز با انجام 
شش ديدار پيگيری می شود و سپاهان برای ادامه 
دادن به پيروزی های متوالی اش بايد از سد حريف 
خودروس��ازش بگذرد. ش��اگردان محم��دی راد، 
سپاهان را در صدر جدول حفظ کرده اند؛ آنها روز 
جمعه ش��هداب يزد را 3 بر يک مغل��وب کردند تا 
همچنان يکی از مدعيان جدی قهرمانی اين فصل 
باشند. بنا به گفته رحمان محمدی راد، سرمربی اين 
تيم، روحيه جنگندگی اصلی ترين عامل موفقيت 
سپاهان در ليگ برتر است: »در بازی با شهداب بسيار 
باتمرکز بازی کرديم و در دفاع و توپ های برگشتی 
امتيازهای زيادی به دست آورديم. اين موضوع انگيزه 
خوبی برای ما بود که بتوانيم نخستين شکست را به 
اين تيم تحميل و جايگاه خ��ود در صدر جدول را 
حفظ کنيم. شاگردانم خوب و جنگنده بازی کردند 
و بايد اين روند را در ساير بازی ها نيز حفظ کنند.« در 
حالی که شهرداری اروميه تيم دوم جدول اين هفته 
اس��تراحت دارد، لبني��ات هراز تيم س��وم ليگ با 
شهرداری گنبد مصاف می دهد. تيم آمل که هفته 
پيش استراحت داشت، با گنبدی روبه رو می شود که 
دو روز پيش 3 بر صفر مغلوب سايپا شده بود. ناصر 
ش��هنازی، سرمربی س��ايپا به ش��اگردانش برای 

مسابقات دشوار اين دو هفته هش��دار داده است: 
»برای پيروزی مقابل گنبد آماده بوديم و می دانستيم 
که برنده می شويم، ولی نه به اين راحتی. پيروزی در 
اين بازی به نوعی جبران شکست مقابل هراز آمل 
بود. دو هفته خيلی سخت در پيش داريم تا در ميان 
تيم های باالی جدول قرار بگيريم.« فوالد سيرجان 
بعد از برد مقتدرانه مقابل شهرداری ورامين حاال با 
راهياب ملل مريوان مصاف مي دهد. سيرجانی ها با 
هدايت محمدرضا تندروان تا رده چهارم باال آمده اند. 
س��رمربی فوالد از قطعی ش��دن صعود تيمش به 
پلی آف ابراز رضايت ک��رد: »صعودمان به پلی آف 
قطعی شده و هدف نخست ما با اين شرايط برآورده 
شده است. در گام بعدی بايد برای پلی آف برنامه ريزی 
کنيم تا بتوانيم بهترين نتيجه را کسب کنيم. انگيزه 
ما کم نمی ش��ود، اما قطعاً صعود ب��ه پلی آف روی 
تفکرات کادر فنی و بازيکنان تأثير خواهد گذاشت. 
در پلی آف همه بازی ها شرايط خاص خودش را دارد، 
به همين دليل بايد به فکر شرايط تيممان باشيم.« 
شهداب يزد با آذرباتری اروميه بازی می کند؛ اين تيم 
با باخت به س��پاهان به رده پنجم س��قوط کرد. 
شهرداری ورامين که خاتم اردکان را در پيش دارد 
برای خروج از بحران تالش می کند. ورامينی ها 
رتبه هفتم جدول را در اختيار دارند و تابش نژاد 
اميدوار است بازيکنانش نتايج گذشته را جبران 
کنند. نبرد شهرداری قزوين و هورسان رامسر نيز 

برای تيم های ميانه جدول اهميت زيادی دارد.

استارت دور جديد اردوی بانوان تکواندوکار
مرحله جديد اردوی تي��م ملی تکوان��دو بانوان که به دلي��ل حضور در 
رقابت های ليگ تعطيل شده بود از روز گذشته و با حضور 12 هوگوپوش در 
مرکز جهانی تکواند آغاز شد. ناهيد کيانی، مهال مؤمن زاده، نگار اسماعيلی، 
يلدا ولی نژاد، کيميا همتی، غزل سلطانی، زينب اسماعيلی، پريسا جوادی، 
تينا مدانلو، طيبه پارسا، کوثر اساس��ه و زهرا پوراسماعيل نفرات دعوت 
شده به اين دوره از اردو هستند که کار خود را از روز گذشته زير نظر مهرو 

کمرانی)سرمربی( آغاز کرده اند.

اليحه استخدام پارالمپیکی ها در انتظار ابالغ!
بيش از 40 روز از تصويب اليحه استخدام قهرمانان پارالمپيکی می گذرد 
اما به گفته تابع، دبيرکل کميته ملی پارالمپيک اين اليحه هنوز به مرحله 
ابالغ نرسيده است:» پيش از اين استخدام قهرمانان پارالمپيک)نفرات اول 
در رشته های انفرادی و همچنين تمامی نفرات رشته های گروهی(تنها 
شامل فرزندان آنها  می شداما با اصالحيه انجام شده از اين پس خود قهرمانان 
پارالمپيکی هم می توانند از اين مزيت بهره مند شوند.اما اين اصالحيه تنها در 
خصوص قهرمانان پارالمپيک است و کماکان امتيازی برای استخدام نفرات 
دوم و سوم بازی های پارالمپيک يا قهرمانان بازی های پاراآسيايی در نظر 
گرفته نشده است.هرچند که اصالحات جديد هم هنوز ابالغ نشده و تا زمانی 

که ابالغ نشود نمی توان از آن به عنوان مالکی برای اجرا استفاده کرد.

تمرکززدايی، شرط الزم توسعه ورزش
بدون شک تمرکززدايی گام بلندی در راستای موفقيت است، چراکه در واقع 
با پراکندن و تقسيم کردن امکانات در شهرها و استان های مختلف می توان 
فرصتی برای شکوفايی استعدادها و جذب آنها فراهم کرد. مسئله ای که غالم 
محمدی، سرمربی تيم ملی کشتی آزاد ايران نيز به واسطه تجربياتی که از برپايی 
اردوهای تدارکاتی يا حتی مسابقات مختلف در شهرها و استان های کشور داشته 
به آن اشاره و تأکيد دارد، به خصوص بعد از برپايی اردوهايی که قبل از رقابت های 

جهانی کشتی در استانبول در شهرهای مختلف ايران انجام شد.
استقبال مردم به ويژه نس��ل جوان از اردوها و مس��ابقاتی که در شهرها و 
اس��تان های مختلف برگزار می شود، خود تأييدی اس��ت بر راهکاری که 
سرمربی تيم کشتی آزاد ايران برای جذب نوجوانان و جوانان به ورزش و 

شکوفايی استعدادهای آنها ارائه می دهد.
بي ترديد نبود امکانات مناسب در شهرهای مختلف باعث هرز رفتن و عدم 
شکوفايی استعدادهای ورزشی ايران می شود، اما با اقدامی ساده می توان 
ش��رايط را برای باال بردن انگيزه جوانان و نوجوانان کشور و جذب آنها به 
رشته های مختلف ورزشی فراهم کرد. البته با برنامه ريزی اصولی و توجه 
به سطح عالقه مردم شهرها و اس��تان های مختلف. برای نمونه برگزاری 
اردوی تيم های ملی کشتی يا برگزاری مسابقات کشوری و بين المللی در 
شهرهايی چون مازنداران، کرمانشاه، لرستان، همدان، خوزستان و خراسان 
که خواستگاه کشتی هستند، مطمئناً انگيزه نونهاالن، نوجوان و جوانان را 
برای حضور در کش��تی تا حد زيادی افزايش خواهد داد. مسئله ای که در 
برگزاری رقابت های کشتی در انديمشک )قبل از شيوع کرونا( به وضوح 
ديده شد و اس��تقبال مردم به گونه ای بود که تعجب زايدالوصف مهمانان 

خارجی را به دنبال داشت.
اين داستان اما تنها مختص به کشتی نيست. تجربه ثابت کرده که حضور 
قهرمانان و ورزشکاران در شهرها و استان های مختلف تأثير بسياری در باال 
بردن انگيزه جوانان و نوجوانان برای روی آوردن به ورزش دارد و اين مهم 
را استقبال چشمگير مردم به خصوص نس��ل جوان از اردوها و مسابقات 
رشته های مختلف بارها و بارها ثابت کرده است. حضور قهرمانان ورزشی در 
بين مردم، يکی از مهم ترين راه های جذب جامعه جوان و تشويق آنها برای 
روی آوردن به ورزش است. هرچند که برپايی اردوها و مسابقات مختلف 
ورزشی چه در سطح کش��وری باش��د و چه بين المللی، عالوه بر تشويق 
مردم برای جذب شدن به س��مت ورزش و فراهم کردن زمينه  شکوفايی 
استعدادهای ورزشی جوانان و نوجوانان می تواند گامی مؤثر و بلند در زمينه 

مهيا کردن امکانات و زيرساخت های الزم نيز باشد.
کسب ميزبانی مسابقات مختلف ورزش��ی بدون شک يکی از بزرگ ترين 
هدف های مسئوالن شهرها و استان های مختلف است. درست مانند تالشی 
که کشورهای مختلف در زمينه کسب ميزبانی مسابقات مختلف دارند. اين 
ميزبانی فوايد بسياری برای شهرها، استان ها و حتی کشورهای مختلف دارد 
که الزمه کسب آن داشتن امکانات و زيرساخت های مناسب است. حال اگر 
شرايطی فراهم شود که استان های مختلف بتوانند رقابت سالمی در کسب 
ميزبانی مسابقات کشوری و بين المللی داشته باشند، می توان اميد زيادی 
به فراهم کردن زيرساخت ها در شهرها و استان های مختلف کشور داشت، 
چراکه ميزبانی مسابقات تنها در صورت داشتن امکانات و شرايط مناسب 
است که داده می شود. در کنار اين مسئله اگرچه شهرها و استان ها می توانند 
در صدر اخبار قرار بگيرند و سودهای اقتصادی نيز ببرند، اما مهم ترين موضوع 
در اين بين يکي فراهم شدن امکانات و توجه به ايجاد زيرساخت های مناسب 
است و ديگری استقبال مردم که خود همچون محرکی برای جذب آنها و 
همچنين روی آوردن هرچه بيشتر جامعه جوان به ورزش است که باعث 

ايجاد شکوفايی استعدادهای ناب خواهد شد.
سال هاست که تنها چند شهر استان خاص موفق به کسب ميزبانی اردوهای 
و مسابقات کشوری و بين المللی)در رشته های مختلف ورزشی( شده اند، 
اما تجربه برپايی اردوهای تيم های ملی کش��تی قبل از مسابقات جهانی 
اس��تانبول و نتيجه مثبت آن می تواند گام نخس��ت و الگويی برای پياده 
کردن اين برنامه برای رشته های مختلف ورزش��ی باشد که بي ترديد نه 
فقط شکوفايی استعدادهای ورزشی و رونق ورزش را به دنبال دارد که باعث 
مناسب سازی در زمينه زيرساخت ها و امکانات ورزشی هم  می شود که از هر 

سو به آن نگاه شود نتيجه اش مثبت و سود آور است.
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