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دور دوم تمرینات       بازتاب
تیم ملی تفنگ در 
حالی از 11 مرداد آغاز می شود که سرمربی این تیم 
همچنان از کمبود فشنگ گالیه دارد. الهام هاشمی 
در گفت وگو با تسنیم در خصوص میزان آمادگی 
شاگردانش پس از ش��یوع کرونا اظهار داشت: »با 
توجه به اینکه بچه ها در این مدت تمرین داشتند، 
شاهد افت آنچنانی نبودیم، اما قطعاً از مرحله بسیار 
خوبی که اواخر بهمن ماه در آن قرار داشتند و در 
مسابقات دانمارک نیز بسیار عالی کار کردند، فاصله 
گرفته اند و حداقل یک دوره سه هفته ای دیگر برای 
بازگشت به جایی که پنج ، شش ماه قبل در آن قرار 
داشتند، الزم اس��ت. تمرین خشک تا حد زیادی 
جلوی افت عملک��رد را می گیرد، ام��ا هیچ وقت 
نمی تواند جای تمرین واقعی را بگیرد. سال هاست 
که ما در ایران فشنگ کافی نداریم. نیاز روزانه ما 

ب��رای تمرین حداقل 150 فش��نگ اس��ت، اما 
هیچ گاه این تعداد وجود نداشته و مجبوریم بسته 
به برنامه تمرینات روزانه 30 و نهایتاً 60 فشنگ در 
اختیار بچه ها قرار دهیم، آن هم هر روز نیست. ما با 
این وضعیت فشنگ با ایده آل هایمان فاصله زیادی 

داریم. چند مسابقه بین المللی در پاییز برگزار 
مي شود که امیدوارم هم وضعیت کرونا و 
هم شرایط مالی فدراس��یون بهتر شود و 

بتوانیم در آنها شرکت کنیم.«

برد استقالل  مقابل 
سعيد احمديان

   گزارش
پارس جنوب�ي و 
شکس�ت ف�والد 
براب�ر نس�اجي در بازي ه�اي معوق�ه هفت�ه 
بيست و س�وم، جنگ سهميه آس�يا در باالي 

جدول را داغ تر کرده است.
لیگ برتر فوتبال در روزهاي کرونایي، تماشایي و 
جذاب دنبال مي شود. چهار هفته بیشتر تا پایان 
لیگ باقي نمانده و حساسیت ها هفته به هفته بیشتر 
مي شود، مانند دو بازي معوقه هفته بیست و سوم 
که دوشنبه شب برگزار شد، دو دیدار هیجان انگیزي 
که جاي خالي هواداران به شدت احساس شد تا از 

تماشاي این بازی ها از نزدیک  لذت ببرند.
  آسمان آبي استقالل

آسمان استقالل گویا دوباره آبي شده و این تیم به 
کورس کسب سهمیه آسیا برگشته است. شاگردان 
مجیدي پس از تساوي مقابل نساجي، دوشنبه شب 
در بازي معوقه از هفته بیست و سوم دوباره به جاده 
برد برگشتند. آنها در جم با گل هایي که علي کریمي 
و دیاباته وارد دروازه فروزان کردند، 2 بر صفر برنده 
بازي با پارس جنوبي ش��دند تا به رده دوم جدول 
برسند. استقالل با این برد 45امتیازي شد و به خاطر 
تفاضل گل بهتر حاال پشت سر پرسپولیس ایستاده 
است. س��پاهان و تراکتور نیز هم امتیاز با استقالل 
هس��تند، اما به دلیل تفاضل گل کمتر در رده هاي 
سوم و چهارم قرار گرفته اند. با این حال فاصله نزدیک 
و رقابت میلیمتري تیم ها در باالي جدول براي کسب 
دو سهمیه آسیا، سبب شده با یک لغزش، جایگاه 

تیم ها در جدول جابه جا شود.
البته استقاللي ها نسبت به چند هفته اخیر، دوباره 
به کسب سهمیه آسیا امیدوار شده اند و این شانس 
را دارند در فصلي که باز هم دست شان از رسیدن به 
جام کوتاه ماند، بتوانند حداقل مجوز لیگ قهرمانان را 
به دست آورند. البته مجیدي و شاگردانش به خوبي 
مي دانند که رقباي سرس��ختي دارند و بازي هاي 
رودرروي استقالل مقابل سپاهان در هفته بیست و 
هفتم و شهرخودرو در هفته بیست و هشتم به عنوان 
دیگر تیم هاي مدعي در هفته هاي باقي مانده تا پایان 
لیگ مي تواند سرنوشت ساز باشد و جایگاه استقالل 

را در جدول رده بندي تثبیت یا متزلزل کند.
با وجود این روند استقالل مقابل پارس جنوبي که با 
سیروس پورموسوي در هفته هاي اخیر قابل قبول 

نتیجه گرفته، امیدوار کننده بود. دیاباته یازدهمین 
گلش را به ثمر رساند و نشان داد که در روزهایي که 
از اوج هم فاصله دارد، گلزني را فراموش نکرده است. 
با این حال به نظر مي رسد مهدي قایدي و ارسالن 
مطهري از روزهاي خوب ش��ان فاصل��ه دارند، به 
خصوص قایدي که پس از شروع دوباره لیگ هنوز 
پایش به گلزني باز نشده و برخالف دیاباته راه دروازه 
را گم کرده است. البته فرهاد مجیدي خوش شانس 
است که یک هافبک گلزن در ترکیبش دارد تا در 
مواقعي که کار گره مي خ��ورد، بتواند قفل دروازه 
حریف را باز کند، هافبکي مانند علي کریمي با توپي 
که به تور دروازه محسن فروزان چسباند، راه رسیدن 

آبي ها به سه امتیاز را در جم هموار کرد.
   سهميه آسيايي فوالد در خطر

بازگشت جواد نکونام به قائمشهر براي او خوش یمن 
نبود، فوالد دوشنبه ش��ب در یک بازي سخت، اما 
جذاب که تا ثانیه هاي آخ��ر هم بوي گل مي داد در 
حالي که 2 بر صفر جلو افتاده ب��ود، در 10 دقیقه 
پایاني بازي سه گل خورد و 3 بر 2 باخت تا سه امتیاز 
حساس را که مي توانست به کسب سهمیه آسیا براي 
خوزستاني ها کمک کند، از دست بدهد. هرچند این 
تیم اهوازي به شدت به داوري مسابقه معترض بود. 
با این حال شکست مقابل نساجي کار این تیم را در 

ادامه در رقابت نزدیکي که بین تیم هاي باال جدولي 
براي آسیایي ش��دن وجود دارد، سخت تر مي کند. 
باخت به نساجي دومین باخت فوالد در سه هفته 
اخیر است که نشان مي دهد نکونام براي ادامه نیافتن 
این روند باید فکري به حال تیمش کند تا آنها لیگ 

نوزدهم را با یک خاطره خوش به پایان برسانند.
 فوالدي ها اگر چه با 42 امتیاز  در همان رده ششم باقي 
ماندند اما  اهوازي ها یک بازي عقب افتاده دیگر دارند 
که با برد در این بازي که مقابل رقیب سرس��ختي به 
نام نفت مسجدسلیمان است، مي توانند 45 امتیازي 
شوند و رقیب سرس��ختي براي استقالل، سپاهان و 

تراکتور دیگر تیم هاي 45 امتیازي لیگ باشند.
  نساجي سرحال، اميد شهر خسته

جاي هواداران پرشور قائمشهري در بازي دوشنبه 
شب نساجي با فوالد به شدت خالي بود، تماشاگراني 
که با شعار »نس��اجي امید شهر خس��ته« کامبک 
تماشایي تیم شان را مقابل قرمزهاي اهوازي جشن 
بگیرند و پایکوبي کنند. با وجود خالي بودن سکوها، 
نساجي با محمود فکري برخالف فصل گذشته در 
لیگ نوزدهم تیم سرحال تري نشان داده  که حداقل 
دغدغه اي براي سقوط ندارد و در جمع تیم هاي میانه 
جدول براي رسیدن به رده هاي باالتر تالش مي کند.

نساجي با برد دوشنبه شب مقابل فوالد پس از سه 

هفته دوباره به جاده برد برگشت، آن هم در شرایطي 
که این تیم در هفت بازي گذش��ته باخت نداشته 
و آخرین شکس��ت آنها با نتیجه 2 ب��ر یک مقابل 
شاهین شهرداري بوشهر به 18 بهمن سال گذشته 
برمي گردد. قائمشهري ها در هفت بازي اخیر چهار 
مساوي و سه برد داش��ته اند و با 32 امتیاز تیم نهم 

جدول رده بندي هستند.
   کابوس سقوط باالي سر پارس جنوبي

شکست مقابل اس��تقالل، پارس جنوبي جم را به 
منطقه قرمز جدول نزدیک تر کرده است. شاگردان 
سیروس پورموسوي اگرچه با 25 امتیاز تیم یازدهم 
جدول هستند، اما اختالف دو امتیازي با تیم پیکان 
23 امتیازي که در رده پانزدهم جدول است، سبب 
شده وضعیت جم هم قرمز باش��د. هرچند پارس 
جنوبي با پورموسوي با یک برد و یک مساوي روند 
خوبي را شروع کرد، اما شکست مقابل استقالل سبب 

شد زنگ خطر در جم به صدا درآید.
از دس��ت دادن امتیاز توس��ط پارس جنوبي در 
هفته ه��اي آین��ده مي تواند این تی��م را به جمع 
تیم هایي که خطر س��قوط را احساس مي کنند، 
اضافه کند تا باالي س��ر این تیم ه��م مانند دیگر 
نماینده بوشهر، یعني شاهین شهرداري کابوس 

بازگشت به دسته اول چرخ بزند.
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دنيا حيدري

عنوان بهترین مربی انگلیس برای کلوپ 
قهرمانی لیورپول بعد از 30 س��ال در لیگ برت��ر، عنوان بهترین مربی 
انگلیس را برای کلوپ به دنبال داشت. عنوان و جایزه ای با نام سرالکس 
فرگوسن که از سوی اتحادیه مربیان لیگ برتر به مرد آلمانی نیمکت 
قرمزهای بن��در لیورپول داده ش��د و تبریک و واکن��ش جالب توجه 
فرگوسن را به دنبال داشت: »مش��خصاً برنده این جایزه یورگن کلوپ 
است. یورگن تو فوق العاده ای. لیورپول را پس از 30 سال به مقام قهرمانی 
رساندی. کارت فوق العاده بود و سزاوار این جایزه هستی. عملکرد تیمت 
فوق العاده بود. شخصیت تو تمام باشگاه را گرفت و به نظرم عملکردت 
فوق العاده بود. من تو را می بخشم که س��اعت سه و نیم نصف شب مرا 
بیداری کردی که به من بگویی قهرمان لیگ برتر شده ای. ممنونم از تو. 

سزاوار این جایزه هستی، چراکه کارت فوق العاده است.«

90 درصد بودجه ورزش به فوتبال می رسد! هیچ وقت فشنگ کافی نداشتیم
رکورددار پرش طول ایران تقسیم بودجه در ورزش کشور       چهره
را ناعادالنه خواند. محمد ارزنده از جمله دو ومیدانی کارانی 
است که از بی پولی و بی توجهی مسئوالن گالیه دارد. این ورزشکار که در روزهای کرونایی 
تمریناتش را پیگیری می کند در گفت وگو با فارس گفت: »نمی دانم هزینه مربیان خارجی 
سرخابی ها از کجا تأمین می شود که بقیه رشته ها اندر خم یک کوچه   هستند. حال ورزش 
کشور خراب اس��ت. در ورزش ما بی عدالتی موج می زند. جلوی این مسائل را وزیر 
ورزش باید بگیرد. پرس��پولیس و استقالل س��الی 100 میلیارد بودجه را 
می بلعند، دست آخر هم به یکدیگر فحاش��ی و توهین می کنند. ورزش 
کشور به خاطر اینکه 90 درصد بودجه به فوتبال می رسد از بین رفته 
است. مدعی نیستم که من سرمایه دوومیدانی هستم، اما وقتی به این 
جایگاه رس��یدم برایم از بیت المال هزینه شد. به خاطر احترام به 
بودجه بیت المال مرا رها نکنید و به س��راغ دیگ��ری بروید. به 
10ورزشکار برتر که ش��انس کسب سهمیه هستند، 3 میلیون 
تومان پول پرداخته اند، آیا با این مبلغ می توان سهمیه گرفت؟ غیر 
از س��همیه، انتظار مدال المپیک هم دارند. نمی توان با 3 میلیون 

جلوی حریفی ایستاد که 20میلیارد هزینه اش شده و تا دندان مسلح است.«

جنگ آسیا ادامه دارد
بررسي 2 مسابقه معوقه هفته بيست و سوم که با برد استقالل و نساجي و شکست پارس جنوبي و فوالد همراه بود

شیوا نوروزی
وقتي ورزشکار پا جاي پاي مدیر مي گذارد

هدف شان گویا حل و فصل مشکالت ورزش��کاران بود؛ از صحبت ها و 
شعارهایی که قبل از برگزاری انتخابات سر داده بودند، این گونه برداشت   
می ش��د، اما یک رقابت ساده کافی بود تا نش��ان دهد نه فقط چیزی از 
مدیران بی کفایت و ناالیق ورزش کم ندارند، اتفاقاً اس��تعداد خوبی هم 
دارند برای پا گذاشتن جای پای آنها که بیشتر دغدغه کسب پست و مقام 

را دارند تا برداشتن گامی برای حل و فصل مشکالت ورزشکاران!
اتفاقات رخ داده در انتخابات داخلی کمیس��یون ورزشکاران کمیته ملی 
المپیک تأس��ف بار بود. نه به این خاطر که اولین بار بود که برگزاری یک 
انتخابات با درگیری های لفظی همراه می شود نه، این بار اما گوش تا گوش 
سالن جلسه ورزشکاران و قهرمانان دیروز و امروز نشسته بودند. قهرمانان 
مطرحی که به واسطه جایگاه و موفقیت هایی که کسب کرده اند همواره مورد 
احترام و ستایش مردم بودند. همان هایی که سال ها با تالش بسیار و مشقت 
فراوان و دست و پنجه نرم کردن با مشکالت متعدد به موفقیت های قابل 
توجهی دست یافته بودند تا شادی را مهمان دل ها و خانه های مردم کنند 
و حاال آمده بودند تا بنا به گفته های خود گامی برای حل و فصل مشکالت 
متعدد ورزشکاران بردارند. مشکالتی که خود نیز سال ها با آن گالویز بودند، 

اما در نخستین دورهمی نشان دادند که چند مرده حالجند!
داستان تازه ای نیست، گالویز شدن برای تصاحب پست و مقام در ورزش. 
این امر آنقدر تکراری است که در این راستا حتی شاهد زیرآب زنی های 
بین المللی هم بوده ایم. با وجود این همه آنچه تا به امروز ش��اهد بودیم 
تالش مدیران بوده برای کس��ب پس��ت و مقام و هرگز ش��اهد چنین 
درگیری هایی بین ورزشکاران و قهرمانان مدال آور نبودیم! همان هایی 
که تالش شان برای حضور در کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک 
تصور برداشتن گامی برای حل مشکالت متعدد ورزشکاران را ایجاد کرده 
بود، اما آیا امیدی می توان داشت به آنهایی که امروز برای تصاحب یک 

کرسی این چنین به یکدیگر تاختند و از خجالت هم درآمدند؟
انتقاد کردن از رفتارهای دور از انتظارش��ان کار س��اده ای نیست. قبل 
از برگزاری انتخابات ش��اید همه چیز مهیای گوش��زد وظایفی بود که 
داشتند. قلم های بس��یاری بدون تردید قرار بود به آنها یادآور شود که 
حاال چه مسئولیت سنگینی بر دوش دارند و باید چطور خود را مهیای 
برداشتن باری از روی شانه های ورزشکاران کنند، اما با آنچه در جریان 
انتخابات داخلی کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک رخ داد، حاال 
باید الفبای کار را به آقایان یادآور شد. اینکه با چه عنوان و افتخاراتی در 
این راه قدم گذاشته اند و انتظارات مردم جامعه از آنها چیست و قبل از 
برداشتن گامی برای حل مشکالت متعدد ورزشکاران باید بدانند که زیر 
ذره بین هستند و باید رفتاری از خود بروز دهند که در شأن نام، جایگاه 
و منزلت آنها باشد، چراکه توقع افکار عمومی از ورزشکاران و قهرمانان 
بدون تردید فراتر از مدیران ناالیق و بی کفایتی است که چوب حراج به 
ورزش ایران زدند. با وجود این به نظر می رسد که جایگاه و منزلت آقایان 
را باید به آنها یادآور شد تا دیگر شاهد رفتاری مشابه آنچه در انتخابات روز 
گذشته رخ داد، نباشیم. رفتار تأسف باری که تا پیش از این توسط تک تک 
این قهرمانان مورد نکوهش بود، اما حاال خود به آن اهتمام ورزیدند تا این 
تصور ایجاد شود که پست و مقام می تواند هر چیزی را به دست فراموشی 

بسپارد، حتی شأن و منزلت قهرمانان و مدال آوران نامی  را!

شايعه ای که کونته آن را رد کرد
مسی در راه اینتر؟!

نارضایتی ستاره آرژانتینی شایعات درباره ترک نیوکمپ را افزایش داده 
است. ناکامی بارسلونا در فتح اللیگا بحرانی جدی را در این تیم ایجاد کرده 
تا جایی که بحث فشار ستاره ها برای برکناری سرمربی نیز مطرح شده، اما 

با مخالفت رئیس باشگاه مواجه شده است. 
نارضایتی ها در کاتاالن به اوج خود رسیده است؛ بارسلونا هفته ها صدر جدول 
را در اختیار داشت، ولی در نهایت در جنگ قهرمانی قافیه را به رقیب سنتی 
خود باخت و جام به رئالی ها رسید. بعد از این مسئله بود که کاپیتان لیونل 
مسی صراحتاً به آشفتگی تیم در این فصل اشاره کرد و کادر فنی را مقصر اصلی 
خواند. البته داستان اختالفات بازیکنان با سرمربی و دستیارانش از هفته ها 
قبل عیان شده بود؛ بی تفاوتی مسی به حرف های کیکه ستین کامالً مشهود 
بود و سایر ستاره ها نیز دست کمی از او نداشتند. منتها بارتومئو، رئیس باشگاه 
به رغم همه مخالفت ها از سرمربی فعلی حمایت کرده است. همین مسئله نیز 
باعث شد شایعه رفتن لیونل مسی از اسپانیا سر زبان ها بیفتد. با اینکه هیچ خبر 
رسمی از مذاکره یا توافق با یک تیم خاص منتشر نشده، اما رسانه های اروپا 

لیگ ایتالیا را به عنوان مقصد بعدی کاپیتان آرژانتینی معرفی کرده اند.
از آنجا که کریس رونالدو دو سال پیش بعد از ترک سانتیاگوبرنابئو سر از 
سری آ درآورد، انتقال مسی به لیگ ایتالیا چندان عجیب به نظر نمی رسد. 
با وجود اینکه هنوز هم برخی  معتقدند تصمیم رونالدو اشتباه بوده، اما تداوم 
نارضایتی مسی از وضعیت کنونی تیم محبوبش ممکن است او را هم مجبور 
به گرفتن تصمیمی سخت کند. در این بین تیم اینترمیالن به عنوان گزینه 
اصلی مذاکره با لئو معرفی شده است. برنده شش توپ طال برای گرفتن یک 
تصمیم بزرگ خود را آماده می کند. نشریه سان در گزارشی مدعی شد که 
پدر لیونل مسی این هفته یک خانه در ش��هر میالن خریداری کرده و این 
مسئله نیز به شایعات دامن زده است. از آنجا که اینترمیالن پیش از این هم 
برای به خدمت گرفتن مسی اقدام کرده بود فعاًل به عنوان گزینه اصلی به 
شمار می رود و بعید نیست که در فصل جدید این بازیکن در سن سیرو به 
میدان برود. آنتونیو کونته، سرمربی نروآتزوری به این خبر اینطور واکنش 
نشان داده است: »در حال حاضر این انتقال به دالیل زیادي غیرممکن است. 
فکر نمی کنم هیچ دیوانه ای در دنیا باشد که مسی را نخواهد، اما این موقعیت 
از اهداف اینتر و بازیکنانی که قرار است به خدمت بگیریم بسیار دور است.«

 مسئوالن تمام قول های خود را 
فراموش کردند!

قهرمانی تیم والیبال جوانان در جهان اتفاق 
بزرگی بود که با کادر تماماً ایرانی و با همت 
و تالش بازیکنان به دست آمد. از روزی که 
تیم از مسابقات جهانی به ایران بازگشت، 
وعده های زیادی داده ش��د، اما اتفاقی رخ 
نداد. فقط نزد رهبری رفتیم، مراسم تجلیلی 
برگزار کردیم و بازیکنان از سربازی معاف 
شدند، ولی مسئوالن دیگر تمام قول های 
خود را فراموش کردند. شخص وزیر ورزش 
از طریق وزارتخانه قول اهدای خودرو به بازیکنان را داده بود که عملی نشد. 
در کل نه وزارت ورزش، نه اسپانسرهای تیم ملی و نه حتی رئیس جمهور 
وعده های شان عملی نشده است. دو سال است که مراسم تجلیل از قهرمانان 
انجام نمی شود. از سال 96 به بعد مراسم تجلیل صورت نگرفته و تیم جوانان 
حتی پاداش قهرمانی آسیا در سال 9۷ را نیز دریافت نکرده است. متأسفانه 
این رفتارها عواقبی در پی خواهد داشت. موضوع مهم این است که بازیکنان 
رها شده اند. کار سختی در پیش خواهیم داشت، نمی توانیم بازیکنان را رها 
کنیم و پس از آن انتظار قهرمانی داشته باشیم. تیم نوجوانان سال گذشته 
عنوان پنجمی جهان را به دست آورد؛ آیا این تیم می تواند سال آینده قهرمان 
جهان شود؟ چنین چیزی امکانپذیر نخواهد بود، چراکه برای این کار خاصی 
انجام نداده ایم. کشورهای دیگر حتی در انتخاب تیم های باشگاهی برای 
بازیکنان ملی پوش نقش دارند و نمی گذارند آنها در هر تیمی بازی کنند، اما 
ما بازیکنان پایه را رها می کنیم. حدود یک سال است که تیم را رها کرده اند 

و مطمئناً برای سال آینده از این تیم نتیجه هم می خواهند.

عليرضا طلوع کيان

 مربی تیم والیبال جوانان 
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