
 در روزي ک��ه 
سعید احمدیان
    لیگ برتر

ب�ا  س��پاهان 
پيروزي در بازي 
مهم تيم هاي باالي جدولي مقابل صنعت نفت 
ب�ا اس�تقالل صدرنش�ين هم امتي�از ش�د، 
پرس�پوليس در اراک در مصاف با آلومينيوم 
اولي�ن شکس�ت خ�ود را تجرب�ه ک�رد.

هفته دوازدهم ليگ برتر ديروز با انجام سه بازي 
تمام شد تا پرونده اين مسابقات که از چهارشنبه 
گذشته آغاز شده بود پس از شش روز بسته شود!
  اراک خط پایان شکست ناپذیری قرمزها

يحيي گل محمدي روي سه امتياز بازي ديروز با 
آلومينيوم براي نزديک ش��دن به جمع تيم هاي 
باالي جدولي حس��اب ويژه اي باز ک��رده بود تا 
قرمزها پس از برد پرحاشيه ش��ان مقابل فوالد، 
به دنبال دومين برد متوالي باشند. بازي در اراک 
اما آنطور که گل محمدي برنامه اش را چيده بود، 
پيش نرف��ت و قرمزها بدون اينک��ه امتيازي به 
دست آورند به تهران برگشتند. پرسپوليس در 
مس��ابقه اي که ابتدا با گل کمال کاميابي نيا که 
پس از چند هفته اي به ترکيب برگش��ته است، 
يک بر صفر از تيم خطيبي جلو افتاد، اما در ادامه 
شاگردان رس��ول خطيبي با يک کام بک سريع 
در همان نيمه اول دو گل با ضربه س��ر و از روي 
يک ضربه ايس��تگاهي از چپ وارد دروازه حامد 
لک کردند تا آلومينيومي ها با وجود خيمه زدن 
قرمزها در زمين ش��ان در نيمه دوم با يک بازي 
دفاعي، برتري خ��ود را حفظ کنن��د و در پايان 

2بريک مقابل حريف نامدارشان پيروز شوند.
اين اولين باخ��ت قرمزها در ليگ بيس��تم بود و 

آنها پ��س از 9 ب��ازي، س��رانجام در ب��ازي دهم 
شکست ناپذيري شان به پايان رسيد تا تيم بدون 
باخت ليگ هم طعم شکست را بچشد. با اين باخت 
اوضاع پرسپوليس براي رسيدن به جمع مدعيان 
سخت تر شده است. اگرچه ش��اگردان يحيي دو 
بازي کمتر نسبت به اس��تقالل صدرنشين دارند 
و فاصله ش��ش امتيازي را تنها با دو برد در بازي 
عقب مانده مي توانند جبران کنند، اما با روند پرفراز 
و نشيب تيم گل محمدي در ليگ بيستم، آنها کار 
آساني پيش رو نخواهند داشت. قرمزها با 10 بازي 
و کس��ب تنها 15 امتياز تيم نهم جدول هستند، 
رتبه اي که نمي تواند براي هواداران مدافع عنوان 

قهرماني چهار دوره اخير ليگ قابل قبول باشد.
نکته نگران کننده براي پرس��پوليس تزلزل خط 
دفاعي و دروازه اين تيم در س��ه هفته گذش��ته 
اس��ت، قرمزها در حالي در هفت بازي اول ليگ 
تنه��ا دو گل دريافت کرده بود که در س��ه بازي 
آخر پنج گل خورده اند تا آمار خوب شان در خط 
دفاعي در حال از دست رفتن باشد. پرسپوليس 
در سه بازي گذشته مقابل استقالل دو گل، برابر 
فوالد يک گل و ديروز هم در ديدار با آلومينيوم 
دو گل دريافت کرد تا ديگر خط دفاع و دروازه اش، 

آن استحکام قبل را نداشته باشد.
البته شکست ديروز مقابل آلومينيوم در شرايطي 
ثبت شد که يحيي گل محمدي دو مدافع اصلي 
تيمش را در اختيار نداشت و سيدجالل حسيني و 
محمدحسين کنعاني زادگان به دليل مصدوميت 
و محروميت نتوانس��تند در ترکيب قرار بگيرند. 
غييت اين مدافعان تأثيرگذار يکي از پاشنه هاي 
آشيل قرمزپوشان در بازي ديروز در اراک بود، به 

خصوص که در دريافت دو گل مشابه روي ضربات 
ايستگاهي و با ضربه سر، جاي خالي سيدجالل و 
کنعاني زادگان در مرکز خط دفاعي کاماًل آشکار 
بود، به ويژه که احسان حسيني و مهدي شيري 
دو بازيکن جايگزين روي توپ هاي هوايي ضعف 

نشان دادند و نتوانستند نمره قبولي بگيرند.
حس��يني جوان که جانشين حس��يني باتجربه 
شده بود در مرکز دفاعي قرمزها روي توپ هاي 
هوايي نامطمئن نش��ان داد تا آلومينيومي ها با 
برتري روي هوا بتوانند در پاي��ان بازي برد را به 
دس��ت آورند. مهدي ش��يري، مدافع جنجالي 
فينال ليگ قهرمانان که ب��ا خطاي هند بچگانه 
در دوح��ه، پرس��پوليس را در ي��ک قدمي جام 
متوقف ک��رد، ديروز ب��ا توجه به دس��ت خالي 
گل محمدي و مصدوميت سيدجالل و محروميت 
کنعاني زادگان، پ��س از مدت ه��ا دوري دوباره 
به ترکيب اصلي بازگش��ت. با اي��ن حال نمايش 
ضعيف شيري نش��ان داد که او همچنان تحت 
تأثير اتفاق هاي فينال دوحه است تا از بازي بعدي 

دوباره به نيمکت تبعيد شود.
عالوه بر عملکرد متزلزل مدافعان، در چارچوب 
دروازه هم حامد لک آن نمايش درخش��ان ليگ 
قهرمان��ان و هفته هاي ابتدايي لي��گ را ندارد و 
دريافت پنج گل در س��ه بازي نمي تواند کارنامه 
خوبي ب��راي دروازه باني باش��د ک��ه در ابتداي 
حضورش در دروازه پرسپوليس باعث شده بود 
ه��واداران اين تيم ديگر مسئوالن ش��ان را بابت 

جدايي عليرضا بيرانوند سرزنش نکنند.
   سپاهان به استقالل چسبيد

صنعت نفت - سپاهان ديگر بازي مهم ديروز بود. 

نبرد تيم هاي دوم و س��وم جدول رده بندي، دو 
تيمي که با توجه به باخت استقالل برابر سايپا اين 
فرصت را داشتند که به صدر برسند. اصفهاني ها 
برنده جدال دو تيم ب��االي جدولي ليگ بودند و 
2 بر يک پيروز ش��دند تا روند خوب تيم محرم 
نويدکيا ادامه داش��ته باشد. س��پاهاني ها با اين 
برد با 22 امتياز هم امتياز اس��تقالل صدرنشين 
شدند، اما به دليل تفاضل گل کمتر در رده دوم 
قرار گرفتند. اين چهارمين پيروزي سپاهان در 
هفت بازي گذشته بود و آنها هفت هفته است که 
نباخته اند. صنعت نفت هم پس از سه پيروزي و 
يک مساوي در چهار بازي قبلي، سرانجام باخت 
و 21 امتيازي باقي ماند و با يک پله سقوط در رده 

سوم قرار گرفت. 
نکته قاب��ل توج��ه در ديدارهاي دي��روز ادامه 
گلزني هاي سجاد شهباززاده بود، مهاجم سابق 
اس��تقالل که به نظر مي رس��د در اصفهان احيا 
شده است. ش��هبارززاده ديروز دهمين گلش را 
در دوازدهمين بازي به ثمر رساند تا به تنهايي در 
صدر جدول گلزنان قرار گيرد و گادوين منشا را 
که چند هفته اي است خبري از گل  هايش مانند 
هفته هاي اول ليگ نيست و مانند گل گهر افت 

کرده، جا بگذارد.
در ديگر بازي هفته دوازدهم هم که ديروز برگزار 
ش��د، فوالد با گل پاتوس��ي، ماشين سازي قعر 
جدولي را شکس��ت داد تا شاگردان جواد نکونام 
پس از باخت هفته گذشته به پرسپوليس دوباره 
به جاده برد برگردند و فاصله شان با صدر بيشتر 
نشود. قرمزهاي اهوازي با 18 امتياز از 12 بازي 

تيم پنجم جدول هستند.
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 روبالشتی تنها جایزه ای بود
 که دست دونده ها را گرفت!

روبالشتی، تنها جايزه ای بود که دس��ت نفرات اول تا سوم رقابت های دو 
صحرانوردی قهرمانی کشور را گرفت. رقابت هايی که هزينه 120ميليون 
تومانی اش را اسپانسر پرداخت کرده بود، اما فدراسيون حتی برای جايزه 
نفرات برتر آن هم فکري نکرده بود تا بعد از واکنش و تعجب همگان مدعی 
شود که متعاقباً جايزه ها را به ش��کل نقدی پرداخت می کند. البته مثل 
هميشه کاسه و کوزه ها سر رسانه ها شکست که به دليل مشکل داشتن 
با صيامی، رئيس فدراسيون دووميدانی اين بی تدبيری پوشش داده شده 
و فدراس��يون در فکر پرداخت جايزه نقدی بوده است! اما کی اين جايزه 
پرداخت می شود، وقتی دونده های برتر بعد از دويدن 10 کيلومتر تنها يک 
روبالشتی که گفته می شود سوغات سيستان و بلوچستان بوده نه جايزه را 
فقط رئيسی که با دست خالی راهی اين رقابت ها شده بود، می داند و بس!

پرسپولیس روی هوا باخت!
پرسپوليس اولين باخت فصلش را تجربه کرد، سپاهان هم امتياز استقالل صدرنشين شد شیوا نوروزی

دنیا حیدري

با حذف از FA CUP آژیر قرمز در ليورپول به صدا درآمد
کلوپ و شاگردان روی لبه تیغ

وضعيت ليورپول در فوتبال انگليس هر روز بحرانی تر می شود. مدافع 
عنوان قهرمانی ليگ جزيره نه تنها امي��دش را برای قهرمانی مجدد از 
دست داده، بلکه به دست شياطين سرخ از جام حذفی نيز حذف شد تا 

مشکالت يورگن کلوپ بيشتر شود. 
    

سير نزولی بندرنشينان از بازی با وس��ت برومويچ شروع شد؛ کلوپ يک 
ماه پيش اصاًل تصور نمی کرد بعد از اين تس��اوی ي��ک- يک کار تيمش 
به ش��دت گره بخورد تا جايی که بالفاصله بعد از آن مقابل نيوکاسل نيز 
متوقف شوند و بعد هم به ساتهمپتون ببازند. برد پرگل برابر استون ويال 
در جام حذفی هم نتوانست ش��وک مثبتی به تيم وارد کند تا آنها مقابل 
منچستريونايتد در ليگ نيز متوقف ش��وند، سپس شکست يک بر صفر 
برابر برنلی را پذيرفتند و در نهايت هم با قبول شکس��ت از شياطين جام 
حذفی را از دست دادند. اين وضعيت تيمی است که صدرنشينی در اين 
فصل را تجربه کرده و انتظار می رفت درخشش سال گذشته را تکرار کند، 
 ولی در دنيای واقعيت نتايج ضعيف تر از حد تصور بوده است. قرمزپوشان
 FA CUP را از دست دادند و شانس زيادی هم برای ليگ جزيره ندارند. 

    
وضعيت ليورپول بحرانی است و سرمربی آلمانی با انتقادهای زيادی مواجه 
شده، قرمزها برخالف انتظارات از آخرين روزهای سال 2020 سير نزولی 
داش��ته اند و حاال بعد از يک ماه امتيازها و فرصت های زيادی را از دست 
داده اند. حذف از جام حذفی در حالی رخ داد که اين تيم در عرض يک هفته 
دو بار با تيم سولسشر روبه رو شد؛ اولی در آنفيلد مساوی شد و دومی در 
اولدترافورد به باخت 3 بر2 انجاميد. همانطور که گفته شد عملکرد ضعيف 
شاگردان کلوپ از هفته ها قبل شروع شده بود و سرانجامی نداشت جز از 
دست دادن يک جام. باخت هفته گذشته برابر برنلی آن هم در آنفيلد در 
حالی حاصل شد که قرمزها آخرين بار چهار سال پيش در ورزشگاه خانگی 
خود تن به شکست داده بودند. از دست رفتن رکورد 68 بازی بدون باخت 

خانگی در واقع زنگ خطری برای ناکامی های بزرگ تر بود. 
    

برای هوادارانی که به خاطر قهرمانی ليگ برتر 30سال انتظار کشيده اند 
پذيرفتن سهل انگاری بازيکنان و از دست رفتن موقعيت ها و امتيازها قابل 
قبول نيست. ليورپولی که قرار بود از عنوان قهرمانی اش دفاع کند تا رده 
چهارم جدول پايين آمده و از من يونايتد 16 امتياز و از سيتی و لستر هم 
14 امتياز کمتر دارد. ضمن اينکه تاتنهام، اورتون و وستهام نيز منتظر 
لغزش ياران کلوپ هستند. نکته مهم تر اينکه کارشناسان از پايين آمدن 
انگيزه بازيکنان ليورپول انتقاد می کنند. در ديدار حساس يک شنبه شب 
بندرنشينان با گل صالح از يونايتدها پيش افتادند، اما قادر به حفظ اين 

برتری نبودند و در آخر هم شکست برابر منچستر را پذيرفتند. 
    

کسب تنها يک برد از هفت بازی آماری بسيار ضعيف برای مدعی قهرمانی 
در ليگ برتر محسوب می شود. با اين حال سرمربی آلمانی بعد از حذف 
تيمش به منتقدان گفت نگران ليورپول نباشند:  »احتياجی نيست کسی 
نگران ما باشد. هرگز به گذش��ته فکر نمی کنيم و تنها به دنبال پيروزی 
در مسابقات آينده هس��تيم. به طور کلی فکر می کنم که راه درستی را 
می رويم. تا حدودی پيشرفت کرده ايم اما هنوز برای بهتر شدن جا داريم. 
از طرفی می دانيم برای پيشرفت بايد چه کارهايی انجام دهيم. در بازی با 
منچستر اتفاقات مثبت زيادی را شاهد بوديم، اما نتيجه مسابقه آن چيزی 
نبود که ما مي خواس��تيم. فرصت های زيادی روی دروازه حريف ايجاد 
کرديم، اما فقط دو گل زديم. اين در حالی است که حريف سه بار موفق 
به گلزنی شد. همچنين فکر می کنم در مقابل دروازه خودی مرتکب چند 

اشتباه بد شديم و همين موضوع کارمان را سخت کرد.« 
کلوپ در حالی با امي��دواری از وضعيت تيم��ش صحبت می کند که 
ليورپول پنج ش��نبه شب ديداری س��خت مقابل تاتنهام پيش رو دارد. 
تيم مورينيو با يک امتياز کمتر پشت سر ليورپول است و پيروزی برای 
قرمزها آن هم در زمين اسپرزها آسان نيست. البته کلوپ در اين مورد 
نيز خوشبينانه صحبت کرده است: »بازی با منچستر آماده سازی خوبی 
برای ما به منظور رويارويی با تاتنهام بود. می دانيم که دقيقاً بايد روی چه 
چيزهايی کار کنيم. وقتی هم در شرايطی قرار داريد که دوستش نداريد، 
می خواهيد از آن خارج شويد.« در صورت تداوم نتايج ضعيف يورگن 
کلوپ به عنوان سرمربی بايد پاسخگو باشد و شايد حتی با تصميمات 

بی رحمانه باشگاه نيز روبه رو شود.

اینتر کوپا را می خواهد، میالن اسکودتو
جدا از بحت صدرنشينی و دو امتيازی که 
آث ميالن بيشتر اندوخته، سه شنبه شب 
اينتر ميزبان دومين دربی دالمدونينای 
فصل اس��ت. جام حذفی ايتالي��ا يک بار 
ديگر اين دو رقيب سنتی را رودرروی هم 
قرار داده است. ميالن با اينکه شنبه شب 
شکست س��ختی مقابل آتاالنتا متحمل 
ش��د، ولی کماکان جايگاه��ش را حفظ 
کرده است و می کوش��د برای رسيدن به 
شش��مين قهرمانی خود در کوپا ايتاليا، اينت��ر را در يک چهارم نهايی 
قربانی کند. عالوه بر بحث فتح اس��کودتو، غول های ميالن به سادگی 
قيد جام حذفی را نمی زنند. نروآتزوری يک دهه است که قهرمان کوپا 
نشده، در حالی که چشم انتظاری ميالن برای فتح جام حذفی بيشتر 
از اينهاست. روسونری از سال 2003 و بعد از گلزنی شوچنکو، ريوالدو 
و اينزاگی در بازی فينال مقابل رم ديگر هرگ��ز طعم قهرمانی کوپا را 
نچشيده است. به گفته آنتونيو کونته، اينتر برای گرفتن اين جام تمرکز 
کرده در حالی که به نظر می رسد ميالن تمام تمرکزش روی ليگ باشد. 
بازی ها در ايتاليا به صورت فشرده برگزار می شود و تيم ها هر هفته دو يا 
سه بازی انجام می دهند. اينتر حضورش در يک چهام را مديون گلزنی 
لوکاکو در وقت های اضافه بازی با فيورنتيناست. اولين دربی فصل در 
حالی با برتری 2 بر يک ميالن تمام شد که زالتان ايبراهيموويچ هر دو 
گل تيمش را زد. تيم پيولی قطعاً امش��ب نيز ب��ار اصلی گلزنی را روی 
دوش ستاره سوئدی می گذارد، چراکه ايبرا هميشه تشنه گلزنی است و 
عطش او هرگز فروکش نخواهد کرد. دو تيم 25 بار در کوپا ايتاليا سد راه 
هم شده اند. تيم کونته که می توانست با توجه به باخت ميالن صدرنشين 
شود مقابل اودينزه متوقف شد تا کفه ترازو همچنان به سود روسونری 
سنگينی کند. دربی دالمدونينا برای تيم های همشهری ميالن نبردی 
حيثيتی محسوب می شود و پيروزی در آن برای هر يک از سرمربيان 

باعث محبوبيت بيشتر نزد هواداران خواهد شد.

قهرمانم، اما خرج زندگي ام را پدرم مي دهد!

سپاهان صدرنشین مطلق لیگ برتر والیبال
هفته بيس��ت و چهارم رقابت هاي ليگ برت��ر واليبال عصر      خبر
يک ش��نبه با تداوم صدرنشيني س��پاهان و پيروزي فوالد 
سيرجان به پايان رسيد. در جريان بازي هاي اين هفته، سپاهان صدرنشين موفق شد 3بر يک 
پيکان را شکست دهد و با 53 امتياز در صدر جدول فاصله خود را با ساير مدعيان بيشتر کند. 
فوالد سيرجان قهرمان نيم فصل مسابقات هم در يک بازي نزديک با حساب 3 بر 2 راهياب 

ملل مريوان را از پيش رو برداشت تا با 47 امتياز و يک بازي کمتر نسبت به شهرداري اروميه 
در رده سوم جدول قرار گيرد. در ساير بازي ها؛ هورسان رامسر در سه گيم متوالي شهرداري قزوين را 
برد، شهداب يزد 3 بر يک آذرباتري اروميه را مغلوب کرد، شهرداري ورامين 3 بر 2 از سد خاتم اردکان 

گذشت و در نهايت شهرداري گرگان 3 بر يک لبنيات هراز آمل را شکست داد.

ميزان حقوق دريافتي سرمربي تيم 
فریدون حسن

    بازتاب
ملي تيراندازي موضوعي است که 
اين روزها حاشيه هاي جديدي را 
براي اين رشته المپيکي ايجاد کرده است. الهام هاشمي، سرمربي 
موفق تيم ملي تيراندازي کشورمان در حالي بعد از کش و قوس هاي 
فراوان در خصوص تمديد قراردادش کار خود را با تيم ملي از سر گرفته 
که به نظر مي رسد برخي حاشيه سازان مي خواهند اين بار با بهانه جويي 
در خصوص مبلغ حقوق او، س��رمربي تيم ملي را وارد جنجالي تازه 
کنند. نکته مهم اينکه يک روز حقوق هاشمي که تيراندازان کشورمان 
با هدايت او موفق به کسب شش سهميه المپيک شده اند، 30 ميليون 
عنوان مي شود و روز ديگر 20 ميليون. با اين حال هاشمي اين موضوع 
را به شدت تکذيب مي کند، آن هم در ش��رايطي که دادگر، رئيس 
فدراسيون تيراندازي در واکنش به اين موضوع صحبت هاي دوپهلو و 
نامش��خصي را مطرح کرده اس��ت. دادگ��ر مي گوي��د: »مربيان ما 
حقوق هاي مختلفي مي گيرند، با توجه به اينکه خانم هاش��مي در 
س��نگاپور به دالر حقوق مي گرفت، پولي که ما پرداخت مي کنيم 

متناسب با آن نيست. اميدوارم تمام مربيان حقوق در خور شأن شان 
را دريافت کنند.« واکنش الهام هاشمي بعد از اين اخبار و حرف هاي 
دادگر بسيار جالب توجه بود. س��رمربي تيم ملي مي گويد: »طبق 
پيش قراردادی که در کميته ملی المپيک به امضا رس��يد، قرار بود 
حقوقم حدود 50درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته باشد، 
اما بعد زير قراردادم نوشتم هيچ مبلغی از فدراسيون دريافت نخواهم 
کرد و تنها به منظور کمک به تيم ملی کشورم به صورت افتخاری در 
خدمت تيم خواهم بود. از ابتدای سال جاری تاکنون هفت حقوق 
11تومانی دريافت کرده ام، اما اگر فدراس��يون همچنان اصرار دارد 
اعالم کند که حقوق من 20 ميليون است، بهتر است آن را بپردازد.« 
هاش��می در خصوص ميزان حقوق دريافتي اش در سنگاپور هم به 
 A ايسنا گفت: »من به عنوان يکی از معدود افراد با مدرک مربيگری
جهانی در رشته تيراندازی، حقوقم در سنگاپور حدود 7 هزار دالر بود 
که قرار بود در صورت ادامه همکاری با آنها اين مبلغ افزايش يابد، اما 
به ايران بازگشتم و حتی حاضر شدم افتخاری کار کنم، ولي ظاهراً 

تمايلی به پذيرش اين امر وجود ندارد!«

حاشيه سازي جدید براي سرمربي رشته المپيکی

 آرامش به تیراندازی 
نمی آید!

شنيدن دغدغه هاي ملي پوشان المپيکي 
حامد قهرماني

      چهره
ايران و مدال آوران ورزش کشور اين روزها 
تبديل به ي��ک عادت ش��ده، عادتي که 
هرچند ذهن عالقه مندان به ورزش را درگير خود مي کند و باعث ناراحتي 
مي شود، اما گويا تأثيري بر رفتارها و عملکرد مديران ورزش کشور ندارد. 
رضا اطري، کش��تي گير آزادکار 57 کيلوگرم کشورمان يکي از همين 
ورزش��کارانی اس��ت که اين روزها از يک طرف فکرش بايد معطوف به 
تمرينات و روند آماده س��ازي باشد و از سوي ديگر مش��غول امرار معاش 
خانواده، درست در روزهايي که آقايان وزارت نشين حرف از لزوم 
حف��ظ آرام��ش ورزش��کاران المپيکي مي زنن��د! حاال 
منظورشان از آرامش چيست، شايد بتوان از حرف هاي 
اطري متوجه شد، وقتي مي گويد: »هر چقدر هم که 
شرايط خوب باش��د، باز دغدغه هايی وجود دارد که 
ذهن ورزشکاران را درگير خود کند و باعث شود نتوانند 
آنطور که بايد تمرينات خود را انجام دهند. با توجه به 
اينکه تمام وقت ما در اردوهای تي��م ملی می گذرد و 
شغلی نداريم، اگر وضعيت حقوقی ما مشخص شود يا 
اينکه در جايی استخدام شويم، خيلی خوب مي شود. من 
متأهل هستم، اما نه درآمدي دارم و نه بيمه ای، با خرج پدرم 
زندگی ام می چرخد و برايم جای تعجب است با اينکه ليسانس و 
مدال بازی های آسيايی را دارم و شامل قانون استخدام قهرمانان نيز 

می شوم، اما شرايط استخدامم فراهم نمی شود.«

جاناتان اوشیا

اسپورتس موله

 برتری گرگان 
در کم امتیازترین و کوتاه ترین بازی لیگ 

مسابقات ليگ برتر بسکتبال عصر يک شنبه با برگزاری دو ديدار از گروه »الف« 
اين رقابت ها پيگيری شد که طی آن شهرداری گرگان در کم امتياز ترين بازی 
ليگ بسکتبال با اختالف 20امتيازی از سد اکسون تهران گذشت و با پيروزی 
64 بر 44 صدرنشينی خود در گروه »الف« را تثبيت کرد، آن هم در حالی که 
عالوه بر کم امتياز ترين بازی )مجموع 108 امتياز( با پايان يافتن در دقيقه 90، 
کوتاه ترين بازی ليگ هم بود. در ديگر ديدار روز يک شنبه نيز آويژه صنعت 

مشهد با حساب 85 بر 67 خانه بسکتبال خوزستان را شکست داد. 

تغییر قوانین دوپینگ وزنه برداری
شکايت برخی از کش��ورها، فدراس��يون جهانی وزنه برداری را بر آن داشت تا 
تغييرات قابل توجهی در قوانين ضددوپينگ خود ايجاد کند که بر اساس آن هم 
از ميزان جريمه کاسته شده و هم تعداد دوپينگی ها برای تعليق بيشتر شده است. 
طبق سياست قبلی کشورهايی که در يک سال سه نمونه دوپينگ مثبت يا بيشتر 
داشتند، بسته به تعداد دوپينگ از 50 هزار تا 500 هزار دالر جريمه و تا چهار سال 
تعليق   می شدند، اما حاال کشورها در صورت داشتن چهار نمونه دوپينگ مثبت به 

باال در يک سال نهايتاً 300هزار دالر جريمه و تعليق خواهند شد.

پیروزی سیچوان به لطف دبل حدادی
تيم بسکتبال سيچوان با درخشش ملی پوش ايرانی خود از سد شانگهای 
گذش��ت. س��يچوان در حالی موفق به برتری 136 بر 129 در وقت های 
اضافه مقابل شانگاهای چين ش��د که حدادی يک بار ديگر با درخشش 
هميشگی خود عالوه بر کسب 10امتياز، 14 ريباند و پنج پاس منجر به 
گل در اين بازی دبل هم کرد تا سيچوان موفق به کسب شانزدهمين برد 
خود در رقابت های ليگ چين شود. اين پيروزی حضور در خانه دهم جدول 
رده بندی رقابت های ليگ بسکتبال چين را برای اين تيم به دنبال داشت و 

حاال تعداد برد و باخت های سيچوان يکی شده است.

فرهنگ بی تفاوتی بر جان ورزشکاران
حال محمدجعفر مرادی و ديگر نفرات برت��ر دو صحرانوردی قهرمانی 
کشور را وقتی بعد از 10کيلومتر دويدن، فقط يک روبالشتی جايزه گرفتند 
را تنها قهرمانان و مدال آورانی می دانند که بعد از ماه ها چش��م انتظاری 
برای دريافت پاداش افتخارآفرينی های خود تنها 2 ميليون تومان بابت 

هر سکه 10 ميليونی دريافت کردند!
نامش را می توان بی کفايتی يا بی تدبيری گذاشت و به سادگی از کنارش 
گذشت و افکار عمومی را اين گونه قانع و آرام کرد که قرار بر پرداخت جايزه 
نقدی در زمان ديگری بود اما اين نخستين بار نيست که داستان جايزه يا 
پاداش قهرمانان و مدال آورانی که با به جان خريدن سختی ها و مشقت های 
فراوان و با کمترين امکانات ب��ه عنوان و افتخاری دس��ت می يابند تکرار 
مي شود و خس��تگی روزها، هفته ها، ماه ها و حتی سال ها تالشی که برای 
کسب موفقيت کرده اند بر تن شان باقی می ماند و دست شان هم به جايی بند 
نيست برای گرفتن حق و حقوقی که گاه حتی مصوبه های بسياری نيز بابت 

آن به امضا رسيده و ماه ها نيز از ابالغيه های شان گذشته است.
بی تفاوتی و بی اهميتی نس��بت به زحماتی که ورزش��کاران برای کسب 
مدال ها و عنوان های داخلی و بين المللی می کشند، طی سال های اخير 
بارها و بارها باعث دلس��ردی و دل زدگی قهرمانان و مدال آوران شده و نه 
فقط بر انگيزه  و روحيه آنان تأثير نامطلوبی داشته که گاهاً نيز سبب شده 
برخی که کارد به استخوان شان رس��يده، اين حجم از بی توجهی را تاب 
نياورند و عطای ورزش قهرمانی را به لقايش ببخشند. اما نه تضعيف روحيه 
ورزشکاران آقايان را از راهی که در پيش گرفته اند منصرف کرده و نه حتی 

کناره گيری هايی که اکثراً دليلی جز بی کفايتی مديريتی نداشته است.
ديوار حاشا اما بلند است و هرازچندگاهی که اين بی تدبيری ها و بی کفايتی ها 
رسانه ای می شود، آقايان به جای قبول اشتباه يا عذرخواهی دست پيش 
می گيرند برای پس نيفتادن و توجيهات غيرقابل قبولی را مطرح می کنند 
که عمده آنها نيز شکستن کاسه و کوزه ها بر سر رسانه هاست که برحسب 
وظيفه آنچه را که بايد منتشر می کنند. اما گويا اين گونه اطالع رسانی ها و 
رساندن درددل ورزشکاران به مزاج مديرانی که در انجام ساده ترين وظايف 
خود سهل انگاری می کنند خوش نمی آيد که با شلوغ کاری سعی در مظلوم 

جلوه دادن خود دارند برای گرفتن حکم برائت و تبرئه کردن خودشان! 
البته عجيب هم نيست، وقتی باالدستی ها در وزارت ورزش و کميته ملی 
المپيک اين روي��ه را در پيش گرفته اند و به وضوح حق ورزش��کاران را در 
پرداخت پاداش هايی که خود بارها و بارها قول و وعده آن را داده اند، می خورند 
و با توجيه بی پولی مصوبه های خود را در اين زمينه به سادگی آب خوردن 
ناديده می گيرند و زير قول شان می زنند بايد هم شاهد در پيش گرفتن چنين 

رويه ای در اليه های ديگري در مديريت و در فدراسيون ها بود.
در واقع تا زمانی که در ورزش هيچ مرجعی برای نظارت بر روند و نحوه 
مديريت پرايراد آقايان مدير و مسئول نباشد بايد هم شاهد ناديده گرفتن 
زحمات ورزشکاران و دلسردی آنها با اهدای جوايزی چون روبالشتی که 
خستگی ماه ها و س��ال ها تمرين و تالش را بر تن آنها می گذارد، باشيم. 
خس��تگی که می تواند يک به يک قهرمان��ان و م��دال آوران را ناچار به 
کناره گيری از ورزش قهرمانی کند، وقتی هيچ گونه سود و منفعت و تقدير 
و تشکری در پی آن نباشد، خصوصاً در اين شرايط سخت که مشکالت 
عديده مالی جان ورزشکاران را به لب رسانده، اندک روحيه و انگيزه ای که 
باقی مانده نيز با اين نوع نگاه و اين حجم از بی تفاوتی بر باد فنا خواهد رفت 
و مقصران اين داستان جز مديران نيستند که عدم نظارت بر عملکردشان 

به آنها اجازه هر کاری را داده است.


