
پرون�ده مرحله 
دنيا حيدري
   گزارش

ه�����ي  و گر
رقابت هاي ليگ 
قهرمانان آسيا در حالي امشب بسته مي شود 
كه از بي�ن نماينده ه�اي ايران در ش�ب آخر 
پرسپوليس برخالف سپاهان همچنان يكي از 

شانس هاي صعود است. 
سرنوشت پرس��پوليس به بازي امشب )ساعت 
21:30( مقابل شارجه بستگي دارد. شروع دوباره 
رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا براي پرسپوليس 
با اتفاقات خوبي همراه بود و سرخپوشان تهراني 
بهترين عملك��رد را بين نماينده ه��اي ايران از 
خود به نمايش گذاش��تند، با اين وجود اما لطف 
داور س��ريالنكايي ب��ه الدحيل كار ش��اگردان 
يحيي را براي صعود به مرحله بعد س��خت كرد 
و حاال پرسپوليس تنها در صورت كسب پيروزي 
مي تواند جواز صع��ود را از آن خود كند، نه فقط 
چون در بازي دور رفت برابر ش��ارجه امارات به 
تساوي 2بر 2 رضايت داد، در واقع به اين جهت 
كه در شب آخر مرحله گروهي اين رقابت ها بايد 
به مصاف تيمي برود كه بهترين خط حمله ليگ 
قهرمانان آس��يا را دارد و با نتيجه پرگل دو شب 
قبل، تس��اوي همان اندازه براي��ش همان حكم 
صعود را در پي دارد كه برد، البته به ش��رط آنكه 
التعاون در بازي آخر موفق به شكس��ت الدحيل 
صدرنشين نشود كه در آن صورت تساوي مقابل 
پرسپوليس هم نمي تواند حكم صعود اماراتي ها را 
صادر كند، در واقع به همين دليل مهم است كه 
برتري در بازي امش��ب براي هر دو سوي ميدان 
حكم مرگ و زندگي را دارد چراكه طي هفته هاي 
گذشته بارها ثابت شد كه در گروه C هيچ چيزي 

قابل پيش بيني نيست!
در واقع كمتر كسي تصور مي كرد شارجه امارات، 
التعاون را كه در شروع رقابت ها چهره يك مدعي 
به خود گرفته بود با شش گل به زانو درآورد اما اين 
برد عجيب و غريب و پ��رگل روحيه و انگيزه هاي 
حريف اماراتي را كه به اندازه پرسپوليس شانس 
صعود دارد، صدچندان كرده و اين يعني يحيي و 
شاگردانش براي كسب سه امتياز حساس اين بازي 
مهم كار س��اده اي در پيش ندارند و اگر بخواهند 
مانند دو بازي رفت و برگشت مقابل التعاون به يك 
گل قناعت كنند، دستشان در بازي با شارجه نيز 

مانند ديدار با الدحيل خالي مي ماند!
   نمي خواهيم حسرت بخوريم

صد البته كه پرسپوليس در دور رفت دو مرتبه 
دروازه ش��ارجه را باز كرده اما گل هاي آن بازي 
را عليپور به ثمر رساند؛ بازيكني كه مثل ترابي 
و در اين بازي جايش خالي است و پرسپوليس 
هم به رغم كسب شش امتياز حياتي نشان داده 
همچنان در امر گلزني به خصوص زدن ضربات 
آخر مشكل اساس��ي دارد اما در كنار اين مهم، 

درگيري هاي ذهن��ي يحيي در خصوص داوري 
بازي با الدحيل نيز مي تواند براي سرخپوش��ان 
در مصاف آخر دردسرس��از باش��د. اگر چه حق 
پرس��پوليس مقابل نماينده قطري خورده شد 
اما اگر اين تيم به راس��تي همانطور كه سيامك 
نعمتي مي گويد قصد دارد آخرين تيمي باش��د 
كه از قطر خارج مي شود، بايد اتفاقات بازي هاي 
قبلي را به دست فراموشي بسپرد و تنها به بازي با 
شارجه و كسب هر سه امتياز اين ديدار بينديشد 
تا بتواند جواز حضور در مرحله بعد را از آن خود 
كند؛ مس��ئله اي كه يحيي نيز كاماًل به آن واقف 
اس��ت: »براي صعود به مرحله بع��د بايد تمركز 
بااليي داشته باشيم چراكه بازي بسيار سختي 
داريم. اين يكي از سخت ترين بازي هاي ماست 
كه كمك مي كند در جام بمانيم. متأس��فم كه 
باشگاه در خصوص حق خورده شده پرسپوليس 
در بازي با الدحيل و نح��وه قضاوت داور منفعل 
بوده اما به عنوان س��رمربي باي��د همه تمركزم 
امروز روي بازي باش��د. با حري��ف قدرتمندي 
روبه رو هس��تيم و بايد با تمام ت��وان خود بازي 
كنيم تا به مرحله بعد راه يابيم، وگرنه حس��رت 

خواهيم خورد.«
عبدالعزير العنبري، سرمربي ش��ارجه هم البته 
مي داند ب��راي عبور از پرس��پوليس كار چندان 

ساده اي ندارد و به همين منظور تأكيد مي كند 
كه مقابل سرخپوشان تهراني بايد از كوچك ترين 
فرصت استفاده كنيم: »پرسپوليس فضاي خالي 
در زمين براي ما باقي نخواهد گذاش��ت و بايد از 
كوچك ترين فرصت بيشترين استفاده را ببريم تا 

در پايان شادمانه از زمين خارج شويم.«
   تالش براي پاياني آبرومندانه

س��پاهان ديگ��ر نماينده اي��ران اس��ت كه در 
ش��ب آخر مرحل��ه گروه��ي لي��گ قهرمانان 
آسيا)س��اعت18:30( به ميدان م��ي رود، البته 
با اين تفاوت كه از هفته قبل حذف ش��دنش از 
اين رقابت ها مشخص شده و هيچ شانسي براي 
صعود ندارد، حتي در صورت پي��روزي در گام 
آخر، با اين وجود زردپوشان اصفهاني گويا قصد 
دارند با كسب برد اين مس��ابقات را ترك كنند، 
اين چيزي اس��ت كه نيازمند، گلر س��پاهان به 
نمايندگي از ديگر بازيكن��ان اين تيم مي گويد: 
»درست است كه حذف ش��ديم اما با تمام توان 
به ميدان مي رويم تا با پي��روزي اين رقابت ها را 
ترك كنيم.« اما كسب پيروزي مقابل السد كه 
با كس��ب 9 امتياز صعودش به عن��وان تيم دوم 
جدول قطعي ش��ده و در صورت تساوي النصر 
در مصاف آخ��ر مي تواند به عنوان صدرنش��ين 
به مرحله بعد راه پيدا كند، كار چندان ساده اي 

نيست؛ مسئله اي كه علي وعد، بازيكن السد نيز 
بر آن تأكيد دارد: »در بازي با س��پاهان تنها به 
فكر پيروزي هس��تيم تا بتوانيم صدرنش��ين به 
مرحله بعد راه پيدا كنيم.«ع��الوه بر آن، طبق 
ادعاي برخي رس��انه هاي قطري، الس��د در پي 
آن اس��ت تا در ديدار با سپاهان بتواند ركوردش 
مقابل باشگاه هاي ايراني را بهبود بخشد. نشريه 
»استاد الدوحه« در همين راستا مي نويسد: السد 
تاكنون26مرتبه با تيم هاي ايراني ديدار داشته 
كه 9مرتبه شكست خورده و هشت بار به برتري 
دس��ت يافته اما حاال اين فرص��ت را دارد كه با 
پيروزي مقابل سپاهان بردهايش مقابل ايراني ها 
در تاريخ ليگ قهرمانان آسيا را به عدد9 برساند، 
البته به شرط آنكه سپاهان اين اجازه را بدهد، هر 
چند به نظر مي رسد ژاوي تيمش را قبل از به صدا 
درآمدن سوت شروع و پايان بازي پيروز ميدان 
مي داند: »خوشحالم به مرحله بعد راه يافته ايم، 
ما السد هستيم كه در همه بازي ها پيروز ميدان 
هستيم، البته س��پاهان تيمي بس��يار قوي و با 
ديسيپلين است كه به خوبي دفاع مي كند، بازي 
با توپ قدرتمندي ني��ز دارد و   رويارويي با آنها 
براي هر تيمي در آس��يا بسيار دش��وار است اما 
هدف ما صعود به عنوان صدرنشين است و اين 

بازي را هم مي بريم، يعني بايد ببريم.«
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سعيد احمديان

 همكاري سازمان ورزش بسيج 
و فدراسيون فوتبال

مسئوالن سازمان ورزش بسيج و فدراسيون فوتبال ديدار كردند. در اين ديدار 
كه عصر سه شنبه برگزار شد، ابوالفضل قلي پور رئيس جديد سازمان ورزش 
بسيج با حيدر بهاروند سرپرس��ت و محمدمهدي نبي دبيركل فدراسيون 
فوتبال گفت وگو كرد. در جلسه مسئوالن سازمان ورزش بسيج و فدراسيون 
فوتبال مقرر شد از ظرفيت هاي طرفين براي همكاري هاي مشترك استفاده 
شود و تعامالت بسيج و فدراسيون فوتبال در آينده نزديك افزايش پيدا كند. 
قرار است در زمينه اين همكاري ها برنامه اي تدوين شود تا سازمان ورزش 

بسيج و فدراسيون فوتبال همكاري هايشان را گسترش دهند. 

چرا با كشتي دشمني مي كنيد؟

حتي وعده كار خدماتي هم اجرا نشد 
مريم سلطاني،      بازتاب
ملي پ�����وش 
پارادووميداني كشورمان پس از كسب موفقيت و 
مدال آوري در رقابت هاي پاراآسيايي، بر اساس 
قانون استخدام قهرمانان ورزشي به دنبال امور 
اشتغال و استخدامي خود در دستگاه هاي مربوطه 
اس��ت اما بعد از مدت ها دوندگ��ي هنوز منتظر 
استخدام است. س��لطاني مي گويد: »متأسفانه 
قانون استخدامي براي قهرمانان پارالمپيكي ايراد 
دارد و بايد اصالح شود. در حالي  كه بسياري از اين 
قهرمانان مجرد و بدون شغل هستند، اما اين قانون 
حق استخدام را به فرزندان آنها مي دهد! حدود دو 

س��ال اس��ت كه پيگير امور اس��تخدامي ام در 
ارگان هاي مختلف هس��تم و بع��د از مراجعه به 
وزارت ورزش گفتند امكان استخدام در شهرداري 
و زيرمجموعه ه��اي آن از جمله س��ازمان ورزش 
ش��هرداري براي م��ن وج��ود دارد، اما ب��ا وجود 
نامه نگاري ها و دوندگي هاي متعددي كه انجام دادم، 
نتيجه اي حاصل نشد. در نهايت يك شغل خدماتي 
را به من پيش��نهاد دادند. من ليس��انس حقوق و 
كارشناسي ارش��د حقوق مالي اقتصادي دارم اما 
جداي از اين، با توجه به شرايط جسماني ام كار كردن 
در اين ش��غل براي من س��خت بود، ب��ا اين حال 

پذيرفتم، هر چند به اين وعده هم عمل نكردند.«

مراس��م تجليل از چهار بانوي 
فريدون حسن

      خبر
دووميدان��ي كار ك��ه در رقابت 
باشگاه هاي ايران و جايزه بزرگ 
تهران موفق به ركورد شكني ش��ده اند، در كميته ملي المپيك 
برگزار شد. در اين مراسم از مهسا ميرزاطبيبي، ريحانه مبيني، 
ريحانه آراني و زهرا عرب رستمي تقدير شد.  مبيني، سرپرست 
فدراسيون در ابتداي مراسم با اشاره به تالش هاي صورت گرفته 
براي برپايي اين مسابقات در دوران كرونا به معرفي بيشتر چهار 
دووميداني كار بانوي كشور پرداخت و گفت: »ريحانه مبيني كه 
دندانپزشك است شش متر و 1۷سانتيمتر پرش طول داشت 
كه با اين رك��ورد مي توان��د نايب قهرمان آس��يا ش��ود. زهرا 
عرب رستمي با 1۷ سال سن، ركورد پرتاب چكش را با پرتاب 
۵۵ متر و 69 سانتيمتر جابه جا كرد آينده درخشاني دارد. مهسا 
ميرزاطبيبي در پرش نيزه براي اولين بار در تاريخ دووميداني از 
مرز چهار متر عبور ك��رد. ريحانه آراني رك��ورد دو متر پرتاب 

چكش را ترقي داد و به همراه عرب رستمي در آينده نزديك هر 
دو روي سكوي آس��يا خواهند بود. اميدوارم براي دووميداني 
روز هاي خوبي در آينده نزديك رقم بخورد.« در ادامه مراس��م 
رئيس كميته مل��ي المپيك ب��ا بيان اهميت رفع مش��كالت 
ورزشكاران گفت: »من مي خواهم مشكالت شما ورزشكاران را 
بدانم ك��ه م��ا و وزارت ورزش در جهت رف��ع آن تالش كنيم. 
مجموع��ه ورزش ايران يك وظيفه دارد ك��ه آن هم حمايت از 
ورزش قهرماني است. دووميداني پرمدال ترين رشته ماست و 
اگر به آن توجه شود، جايگاه ورزش قهرماني ايران را مي تواند در 
س��طح جهان و المپيك و بازي هاي آسيايي دستخوش تغيير 
كند. »ما نسبت به دووميداني توجه جدي داريم. ما ۷۵درصد 
بودجه فدراسيون را در اين شرايط س��خت تخصيص داديم و 
نياز هاي ش��ما را حتماً تأمين خواهيم ك��رد. هيچ كدام نگران 
تجهيزات و ابزار خود نباشيد و تأمين آنها جزو وظايف ماست. 

بايد زنان را باور كنيم كه مي توانند سكوها را فتح كنند.«

تجليل از 4 بانوي ركوردشكن دووميداني

صالحي اميري: نگران تجهيزات نباشيد

غالم رضا محمدي، سرمربي تيم     چهره
مل��ي كش��تي آزاد گاليه هاي 
زي��ادي دارد، گاليه هايي از مس��ئوالن باال دس��تي ورزش.  
محمدي كه مدتي با سكوت، فرياد اعتراضش را بلند كرد اين 
بار براي اينكه از اعتراضش سوءاس��تفاده نشود با رد هرگونه 
اختالف نظر با عليرضا دبير، رئيس فدراسيون كشتي گفت: 
»صادقانه مي گويم، عليرضا دبير و حميد سوريان كاماًل همراه 
و حامي ما هستند و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد. اما 
گاليه اصلي من از مسئوالن به خصوص معاونت مالي وزارت 
است. چه دش��مني ای با كش��تي دارند؟ چرا پاداش 
كشتي گيران در س��ال هاي 9۷ و 98 را پرداخت 
نمي كنند؟ تا كي بايد اين بي توجهي ها را تحمل 
كنيم؟ من ديگر نمي توانم در قبال اين ظلم 
به كشتي سكوت كنم. ديگر نمي توانم 
جواب كش��تي گيرانم را بدهم. با اين 
بي توجهي ها بچه ها ديگر انگيزه اي 
ب��راي كار ندارن��د. چ��را پ��اداش 
ورزشكاران رشته هاي ديگر پرداخت 
شده اما پاداش كش��تي گيرانی را كه 
هميش��ه براي ورزش ايران افتخارآفريني كرده اند، 
نمي دهند؟ چرا مس��ئوالن ورزش در حق كشتي به 
عنوان چش��م و چراغ ورزش ايران تا اين اندازه جفا 
مي كنند؟ من نمي خواهم به يكس��ري مسائل ورود 
كنم و امي��دوارم معاون مال��ي وزارت ورزش اين 

برخوردها با كشتي را سريعاً تمام كند.«

شيوا نوروزي

 جابه جايي بودجه ها و فساد در ورزش 
كه جوالن مي دهد

جابه جايي بودجه ه��ا و اس��تفاده از بودجه اي در جاي��ي غيرمرتبط با 
چيزي كه ب��راي آن تخصيص داده ش��ده يكي از معضالتي اس��ت كه 
گريبانگير ورزش اس��ت. در سال هاي اخير بارها مش��اهده شده كه در 
برخي فدراسيون ها پولي كه از وزارت ورزش و كميته ملي المپيك براي 
هزينه در يك بخش معين در اختيارش��ان قرار گرفته را در جايي ديگر 
خرج كرده اند، آخرين نمونه از چنين تخلفاتي هم به فدراسيون پزشكي 
ورزشي برمي گردد كه ديروز يكي از خبرگزاري ها خبر داد هزينه 8هزار 
يورويي درمان خارپاشنه احسان حدادي از حق بيمه هاي پرداخت شده 
ورزشكاران پرداخت ش��ده تا براي درمان يك مصدوميت ساده كه در 
داخل كشور هم امكان درمان آن وجود دارد، حدادي با هزينه اي گزاف و 

چند صد ميليوني آن هم از حق بيمه ورزشكاران راهي آلمان شود. 
موافقت با اعزام احس��ان حدادي ب��راي اعزام به آلم��ان جهت درمان 
خارپاشنه و منبعي كه هزينه اين عمل پرداخت مي شود، از جمله مسائلي 
است كه بايد به دقت مورد توجه نهادهاي نظارتي و بازرسي قرار گيرد. هر 
چند حدادي از جمله تك ستاره هاي ورزش دووميداني است و يك مدال 
تاريخي را در المپيك براي كشورمان به ارمغان آورده اما به نظر مي رسد 
هزينه نزديك 300ميليوني براي يك جراحي س��اده با هيچ توجيهي 
پذيرفتني نيس��ت، با اين حال پرداخت اين هزينه از حق بيمه شدگان 
ورزشي كه بايد در اختيار فدراسيون ها قرار بگيرد، از ديگر تخلفاتي است 
كه صورت گرفته و مسئوالن فدراسيون پزشكي ورزشي كه اين روزها با 

سرپرست اداره مي شود، بايد در اين باره پاسخگو باشند. 
البته از اين دست تخلفات در ورزش ايران را در سال هاي اخير هم شاهد 
بوده ايم، چند سال پيش بود كه يكي از فدراسيون هاي رزمي حقوق مربيان 
و ملي پوشان را كه توسط كميته ملي المپيك به اين فدراسيون پرداخت 
شده بود، به جاي پرداخت به آنها در جايي ديگر هزينه كرد؛ تخلفي كه 
جدايي يكي از بهترين مربيان آن رشته را در تيم ملي رقم زد يا همين چند 
ماه پيش گفته شد حقوق ورزشكاران المپيكي را كه به يكي از فدراسيون ها 
پرداخت شده، مسئوالن براي حقوق و معوقات كارمندان هزينه كرده اند. 
در حال��ي در فدراس��يون ها به عن��وان زيرمجموع��ه وزارت ورزش چنين 
جابه جايي هايي صورت مي گيرد كه پرداخت 2ميليون يورو از جيب كارگران 
به ويلموتس كه با البي هاي وزارت ورزش و با دستور اسحاق جهانگيري معاون 
اول دولت صورت گرفت، نشان مي دهد در مجموعه وزارت ورزش و دولت نيز 
چنين تخلفاتي صورت مي گيرد و با توجه به اين موارد نمي توان انتظار داشت 
مسعود سلطاني فر و همكارانش نسبت به تخلفي كه در فدراسيون پزشكي 
ورزشي براي پرداخت هزينه درمان احسان حدادي صورت گرفته، حساسيت 

نشان دهند و جلوي اين جابه جايي بودجه را بگيرند. 
ريشه چنين تخلفاتي را بايد در تعطيلي سيستم نظارت و بازرسي جست وجو 
كرد، وقتي وزارت ورزش و ديگر نهادهاي نظارتي نسبت به اتفاقاتي سكوت 
كرده اند و واكنشي نشان نمي دهند، بديهي است كه مديران متخلف هم با 
توجه به حاشيه امنيتي كه برايشان به وجود آمده، ابايي از اينكه اقداماتي 
مانند هزينه بودجه ها در بخش غيرمرتبط را انجام بدهند، ندارند، به خصوص 
كه اگر چند سال پيش با رئيس يكي از فدراسيون هاي رزمي برخورد مي شد، 

امروز اين اتفاق در فدراسيون پزشكي ورزشي تكرار نمي شد. 
خروجي جابه جايي بودجه ها در نهايت گس��ترش فساد در ورزش است؛ 
فسادي كه هر چند در فوتبال به واسطه هزينه چندهزار ميلياردي ساالنه 
باشگاه هاي دولتي پررنگ تر اس��ت اما در ساير ورزش ها و به خصوص در 
بخش مديريتي و فدراس��يون هاي غيرفوتبالي هم ردپاي فساد هر چند 
كمرنگ تر ديده مي شود. اگر چه وزارت ورزش در ماه هاي اخير بارها وعده 
مبارزه با فس��اد در ورزش را در بوق و كرنا كرده ام��ا در عمل كارنامه اين 
وزارتخانه در برخورد با فساد هيچ است و مسعود سلطاني فر و معاونانش 

كارنامه قابل قبولي در اين بخش ندارند. 
در اين شرايط سازمان بازرسي و مجلس بايد همان طور كه روي فساد فوتبال 
زوم كرده اند، روي تخلفاتي كه در وزارت ورزش و فدراسيون هاي ديگر مانند 
جابه جايي بودجه ها صورت مي گيرد، حساسيت نشان دهند و اجازه ندهند همان 
بودجه اندكي كه براي ورزشكاران رشته هاي مختلف در نظر گرفته مي شود، در 

جاي ديگري هزينه شود و حق ملي پوشان رشته هاي مختلف ضايع شود.

بايرن- سه ويا؛ سوپركاپ اروپا در پوشكاش آره نا بوداپست
نبرد آتش با آتش

قهرمانان اروپا امشب براي تصاحب يك جام ديگر به مصاف هم مي روند. 
ديدار سوپركاپ اروپا را بايرن مونيخ و سه ويا در شهر بوداپست و در ورزشگاه 
پوشكاش و با حضور تماشاگران برگزار مي كنند. سايت يوفا در گزارشي به 

اين بازي لقب »نبرد آتش با آتش« داد. 
    

يك پاي سوپر كاپ را بايرن مونيخ قدرتمندي تشكيل مي دهد كه مدت هاست 
هيچ تيمي حريفش نشده است. فاتح ليگ قهرمانان مقتدرانه اين عنوان را به 
دست آورد و هيچ كدام از تيم هاي مدعي، توانايي مقابله با قدرت تيم فليك را 
نداشت. چلسي، بارسا، ليون و پاريسن ژرمن به رغم در اختيار داشتن ستاره ها 
و بازيكنان نجومي در نهايت مقابل باوريايي ها تسليم شدند. قهرمان امسال 
اروپا بدون باخت قدرتش را به رخ كشيده است. مونيخي ها بعد از هشتمين 
قهرماني متوالي در بوندس ليگا و آقايي در اروپا، امشب بهترين زمان است تا 
سومين جام امسال هانسي فليك و شاگردانش به ارمغان بيايد. تيم اول آلمان 
فصل جديد را با يك برد پرگل آغاز كرده و در بوداپست هم گلزنان خطرناك 

بايرن آماده به توپ بستن دروازه حريف هستند. 
رفع مصدوميت لواندوفس��كي خبر ناراحت كننده اي براي سه ويا به شمار 
مي رود. در وصف قدرت خط حمله بايرن هرچه بگوييم كم است. سايت يوفا 
در گزارشي عطش گلزني بازيكنان تيم آلماني را تشريح كرد: »همانطور كه 
توماس مولر گفت هانسي فليك بعد از آنكه سكان هدايت تيم را به دست 
گرفت، يك تفكر را براي بازيكنانش جا انداخت، ريسك كنيد. سرمربي بايرن 
اصالً دوست ندارد بازيكنانش در يك نقطه زمين ميخكوب شوند. ساوت گيت 
سرمربي تيم ملي انگليس عملكرد بازيكنان بايرن در زمين را منحصربه فرد 
خواند: »در يك چهارم نهايي اروپا، بايرن در مقابل بارسا تاكتيك جالبي داشت. 
تاكنون هيچ تيمي را نديده بودم كه بازيكنانش اينقدر نزديك به هم بازي 
كنند و براي تصاحب توپ هر ريسكي را بپذيرند.« باواريايي ها مدت هاست به 
سيستم4- 2- 3- 1 عادت كرده اند. انعطاف بازيكنان نسبت به تاكتيك هاي 
جديد برگ برنده تيم فليك است. روبرتو مارتينز سرمربي بلژيك با تأكيد بر 
اين موضوع گفت: »تاكتيك بايرن در بازي نيمه نهايي با ليون با بازي با بارسا 

بسيار متفاوت بود؛ تفاوتي كه بازيكنان به خوبي از پس آن برآمدند.«
    

حضور تماشاگران در ورزشگاه تصميمي است كه يوفا بعد از موافقت دو 
باشگاه اتخاذ كرد، با اين حال آلماني ها از هواداران خود خواسته اند كه به 
خاطر شرايط كرونايي مجارستان از سفر به اين كشور خودداري كنند، 
حتي ماركوس سودر نخست وزير باواريا نسبت به اين مسئله واكنش نشان 
داد: »بوداپست يك منطقه خطرناك از لحاظ كروناست و بايد بسيار مراقب 
باشيم. امكان سرايت در اين شهر باالست و حتي فكر كردن به اين قضيه نيز 
مرا آزار مي دهد. اين بازي مي تواند مثل يك بمب بيولوژيكي باشد و بهتر 

است هواداران به بوداپست سفر نكنند.«
    

استاد قهرماني در ليگ اروپا در يك قدمي قهرماني در سوپركاپ قرار دارد. 
تيم اسپانيايي سال هاست توانايي هايش در ليگ اروپا را ثابت كرده است. 
ششمين قهرماني سه ويا در اين رقابت ها اين بار با شكست اينترميالن ميسر 
شد. كلوژ، رم، ولورهمپتون، منچستريونايتد و اينتر همه رقباي تيم لوپتگي 
براي قهرماني بود و حال براي تاريخ سازي در سوپركاپ بهترين تيم قاره را 
در پيش دارد. سه ويا پيش از اين در سال2006 و با غلبه بر بارسا يك بار به 
اين افتخار دست يافته و بايد ديد بايرن اجازه تكرار اين موفقيت را مي دهد 
يا نه. سايت فيفا در تشريح دفاع مستحكم سه ويا نوشت: »آمار و ارقام نشان 
مي دهد سه ويا از نظر دفاعي بسيار قوي است و با تكيه بر همين توانايي آنها 
منتظر رويارويي با مهاجمان بايرن هس��تند. با همين روش آنها حريفان 
را خس��ته مي كنند و ضربه آخر را مي زنند. از آنجا كه بسياري از تيم هاي 
بزرگ مقابل بايرن تحقير شده اند، لوپتگي سرمربي سه ويا قبل از هر چيز 
به جاه طلبي بازيكنانش اشاره كرد: »مي خواهيم با اين رويكرد در سوپركاپ 
حاضر شويم كه نمايش خوبي از خودمان ارائه دهيم، البته دستيابي به اين 
هدف آسان نيست اما ما اميدواريم مقابل بايرن مونيخ عملكرد مناسبي داشته 
باشيم. بايد در مقابل بهترين تيم فعلي فوتبال در جهان به ميدان برويم، براي 
بايرن مونيخ احترام زيادي قائل هستيم، اما ما نيز تيمي هيجان انگيز، باغرور 
و با جاه طلبي هاي زيادي محسوب مي شويم. بايرن مونيخ تيم بزرگي است 
كه بازيكناني فوق العاده در اختيار دارد و از نظر فردي تيمي قدرتمند است. 
بايد از هانسي فليك به علت سبك مربيگري اش در بايرن تمجيد زيادي كرد، 
او از زمان حضور در بايرن مونيخ هويت بزرگي به اين باشگاه بخشيده و تمركز 

خود را روي بهبود كار گروهي بايرن قرار داده است.«

برد و باخت در جبهه ها معنا نداشت 
در سال هاي دفاع مقدس شاهد حال و هواي 
خاصي در بحث حفظ و حراس��ت از ايران 
اسالمي بوديم. هر فردي به هر طريقي كه 
مي توانست به فكر روحيه دادن به رزمندگان 
بود، به همين دليل در سال1366 با كمك و 
همكاري حاج محسن سبزعلي، رئيس وقت 
تربيت بدني شهرري و برادر او حاج ابوالفضل 
سبزعلي، رئيس وقت هيئت كشتي شهرري 
تصميم گرفتيم كاميوني بگيريم و تشك 
كشتي و وسايل مورد نياز را به نزديك ترين 
نقطه از مناطق جنگي ببريم و مسابقات كشتي برگزار كنيم. ابتدا قرار شد 
ما در فاو عراق اين كار را انجام دهيم كه بنا به داليل امنيتي امكان اين مورد 
براي ما مهيا نشد، به همين دليل قرار شد در منطقه شلمچه اين مسابقات 
را برگزار كنيم. بعد از رس��يدن به ش��لمچه، زمين چهارگوش و هموار و 
مناسبي را پيدا كرديم كه با تپه هاي كوتاه و خاكريزهاي متعدد احاطه شده 
بود، سپس تشك كشتي را كه با كاميون به شلمچه برده بوديم، در همين 
زمين پهن كرديم تا رزمنده ها هم بتوانند از روي تپه ها به راحتي به تماشاي 
مسابقات كشتي بنشينند. من هم كه سابقه مربيگري و قضاوت در كشتي 
را داشتم، به عنوان داور وارد گود شدم و اين بود كه يك روز خاطره انگيز آغاز 
شد. براي برپايي اين مسابقات چند كشتي گير را هم با خودمان از شهرري 
به شلمچه برده بوديم تا اين نفرات باهم كشتي بگيرند و رزمنده ها را سرگرم 
كنند، اما در ادامه با كمال تعجب ديديم كه برخي از همين رزمنده ها نيز 
اعالم آمادگي كرده اند تا با بچه هاي م��ا و حتي برخي رزمنده هاي ديگر 
كشتي بگيرند. بسياري از رزمنده ها بعد از پوشيدن دوبنده كشتي و ورود به 
تشك و سرشاخ شدن با يكديگر، حاضر نبودند حريف را شكست دهند و به 
نوعي قصد داشتند با مغلوب شدن مقابل حريف، باعث خوشحالي و روحيه 
دادن به رقيب شوند. تنها چيزي كه براي اين رزمندگان و پهلوانان واقعي 
اهميت داشت، ايجاد لحظاتي براي ورزش و نشاط و خوشحالي يكديگر بود 
و گويا برد و باخت در جبهه ها معنا نداشت. متأسفانه بسياري از رزمندگاني 
كه از اين مسابقات استقبال كرده بودند و با حضور در خاكريزها به تماشاي 

آن نشستند، بعدها به درجه رفيع شهادت نائل شدند.

ناصر فروتن

 رئيس پيشين كميته داوران 
فدراسيون كشتي

ليگ كشتي زير ذره بين بنا
محمد بنا سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي در آستانه برگزاري ليگ كشتي 
گفت كه عملكرد كش��تي گيران را در اين رقابت ها به دقت زير نظر دارد: 
»كشتي از همه چيز مهم تر است و نبايد بگذاريم جايگاه و اهميت آن در بين 
مردم پايين بيايد و يكي از راه هاي اين كار برگزاري مسابقات و شروع دوباره 
تمرينات است و كشتي بايد فعاليت خودش را از يك جايي آغاز مي كرد، 
البته ليگ كشتي به لحاظ مالي نيز به كشتي گيران و مربيان كمك مي كند 
اما در اين ميان از باشگاه ها هم مي خواهم همانطور كه كشتي گيران با جان 
و دل براي تيم ها به ميدان مي روند، آنها هم به تعهدات خود عمل كنند تا 
حداقل كشتي گيراني كه در اين شرايط سخت از لحاظ اقتصادي در تنگنا 

هستند، بتوانند راحت تر به تمرينات خود ادامه دهند.«

بدون واكسن هم مي شود المپيك را برگزار كرد
رئيس كميته بين المللي المپيك معتقد است برگزاري مسابقات اخير نشان 
داد حتي بدون واكسن مي توان رويدادهاي بزرگ ورزشي را در شرايط ايمن 
برگزار كرد. توماس باخ در مورد توليد واكسن تا برگزاري المپيك توكيو گفت: 
»سيگنال هايي را از دانشمندان دريافت مي كنيم كه نشان مي دهد واكسن كرونا 
مي تواند در اواخر سال توليد شود، البته هفته هاي اخير نشان داد ما مي توانيم 
رويدادهاي ورزشي بزرگ را حتي بدون واكسن در شرايط ايمن برگزار كنيم. از 
طرفي ما بايد درك كنيم واكسن راه حل جادويي نيست كه تمام مشكالت ما را 

حل كند، چون هنوز از تأثير كامل هر نوع واكسن اطالعي نداريم.«

سپاهان در خط پايان

پرسپوليس– شارجه در بازي سرنوشت


