
استقالل در حالي 
سعيد احمديان

   گزارش
امروز در مرحله 
يک هشتم نهايي 
ليگ قهرمانان آسيا مقابل پاختاکور قرار مي گيرد 
که آبي ه�ا در 10 بازي گذش�ته براب�ر تيم هاي 
ازبکستاني پنج برد به دس�ت آورده اند و امروز 
براي صعود ب�ه يک چهارم به دنبال برد شش�م 
. هس�تند

برخالف يک ش��روع ضعيف در لي��گ قهرمانان، 
روز پايان��ي مرحله گروهي را س��ه نماين��ده ايران 
به جز ش��هرخودرو با برد به پايان رس��اندند، البته 
با يک پايان متفاوت؛ اس��تقالل و پرس��پوليس با 
برد روز پاياني ش��ان صعود کردند و به يک هش��تم 
نهايي رسيدند، سپاهان اما با وجود اينكه توانست 
بازي آخرش را بب��رد، ولي با توجه ب��ه امتيازهاي 
از دس��ت رفته در بازي هاي قبلي براي ش��اگردان 
نويدکيا ديگر دير ش��ده بود تا اصفهاني ها به ايران 
برگردند. حاال با حذف شهرخودور و سپاهان، چشم 
هواداران به استقالل و پرسپوليس است که امروز و 
فردا در يک هشتم نهايي، براي صعود به جمع هشت 

تيم خواهند جنگيد.
  بازگشت پرسپوليس

شكس��ت مقابل الدحيل مي رفت تا کار قرمزها را 
در آسيا تمام کند، اما در بازي آخر مرحله گروهي 
ورق برگشت تا شاگردان گل محمدي همچنان در 
ACL باقي بمانند. پس از دو برد يک بر صفر برابر 
التعاون، شكست مقابل تيم معروف قطري مانند يک 

شوک براي پرسپوليسي ها بود، شكستي که سبب 
شد يحيي گل محمدي و ش��اگردانش براي صعود 
به مرحله حذفي و يک هشتم نهايي تنها به برد در 
بازي آخرشان مقابل الش��ارجه نياز داشته باشند.  
پرسپوليس که در بازي رفت برابر الشارجه به تساوي 
2 – 2 رسيده بود در بازي پنج شنبه ديگر مساوي به 
کارش نمي آمد و بايد با امتياز کامل و با برد بازي را به 
پايان مي رساند، هدفي که پرسپوليسي ها به بهترين 
شكل ممكن به آن رسيدند. قرمزپوشان که برخالف 
بازي با الدحيل در بازي پنج شنبه شب برابر الشارجه 
پوست انداخته بودند با يک نمايش حساب شده و 
چشم نواز، تيم اماراتي را با چهار گل که سه تاي آن 
با ضربه سر به ثمر رسيد، شكس��ت دادند و در بين 

تيم هاي صعود کننده قرار گرفتند.
پرس��پوليس با اين برد 10 امتيازي شد تا در پايان 
مرحله گروهي با سه برد، دو باخت و يک مساوي به 
عنوان صدرنشين گروه B به جمع تيم هاي يک هشتم 
نهايي اضافه شود. به گفته يحيي گل محمدي، گل 
دقيقه دوم شجاع خليل زاده نقش زيادي در به هم 
ريختن تيم اماراتي و برد پرگل قرمزها داشت: »خيلی 
به موقع گل زديم، شروع طوفانی داشتيم و توانستيم 
در ابتدای بازی گل بزنيم و اين کارمان را راحت کرد. 
فش��ار را کم نكرديم و دوست داش��تيم به گل های 
بيشتری دست پيدا کنيم. ذهنيت بازيكنان برای اين 
بازی عالی و انگيزه ای که نشان دادند فوق العاده بود.« 
حاال قرمزها خودشان را براي بازي يک شنبه با السد 
آماده مي کنند. رويارويي دوباره با ژاوي و شاگردانش 

که مي تواند يكي از هيجان انگيزترين مسابقات ليگ 
قهرمانان لقب گيرد.

  استقالل خسته به پاختاکور رسيد 
کمتر هوادار استقالل تصور مي کرد با شرايط عجيب 
و غريبي که اين تيم در آستانه بازي هاي قطر داشت، 
شاگردان مجيد نامجومطلق بتوانند از گروه شان باال 
بيايند و يكي از 16 تيم پاياني ACL  باشند. رفتن 
فرهاد مجيدي و دعواي مديريت و سرمربي، آبي ها را 
در آستانه شروع دوباره ليگ قهرمانان به حاشيه کامل 
برده بود تا استقاللي ها در شرايطي که دور و برشان 
پر از حاشيه بود، راهي دوحه شوند. با اين حال اگرچه 
استقالل کارش را با تساوي مقابل الشرطه در قطر آغاز 
کرد، اما چهارشنبه شب يک برد پرگل برابر االهلي به 
دست آورد تا نامجومطلق و شاگردانش در سخت ترين 

شرايط يک صعود شيرين را تجربه کنند. 
حاال امشب مأموريت آبي پوشان در مرحله حذفي 
آغاز مي ش��ود و آنها در مرحله يک هشتم نهايي به 
مصاف پاختاکور ازبكس��تان مي روند. البته حريف 
اس��تقاللي ها در اين مرحل��ه الهالل ب��ود، اما اين 
تيم عربستاني با توجه به آمار 31 کرونايي از ليگ 
قهرمانان کنار گذاشته ش��د تا استقالل امشب در 
استاديوم الجنوب دوحه با پاختاکور به عنوان تيم 
اول گروه B روبه رو شود. حريف امروز استقالل يكي 
از تيم هاي شناخته شده براي ايراني هاست که در 
سال هاي اخير، بارها تيم های کشورمان با اين تيم 

ازبک روبه رو شده اند. 
ازبک ها در مرحله گروهي بدون احتساب بازي شان 

با الهالل با سه برد و يک مساوي و کسب 10 امتياز 
راهي يک هش��تم ش��ده اند. آنها که قهرمان فصل 
گذشته ليگ هستند، در فصل جديد هم با گذشت 
16 هفته در صدر قرار دارند. پاختاکور با زدن 48گل 
در 16 بازي خط حمله زهرداري دارد. البته اين تيم 
با دريافت فقط 9 گل در 16 ب��ازي خط دفاع قابل 
اطميناني نيز دارد. ازبكستاني ها در مرحله گروهي 
با تيم شهرخودرو همگروه بودند و در دو بازي رفت 
و برگشت توانستند اين تيم مشهدي را 3 بر صفر و 

يک بر صفر شكست دهند.
مصاف امروز استقالل و پاختاکور يازدهمين باري 
اس��ت که آبي ها به مصاف يک تيم ازبكستانی در 
مسابقات ليگ قهرمانان آسيا مي روند. در 10 ديدار 
قبلی برتري با استقالل بوده و اين تيم پنج برد، سه 
تساوی و دو شكست به دست آورده است. شاگردان 
مجيد نامجومطلق در حالی به مص��اف پاختاکور 
می روند که در س��ال 2011، اي��ن دو تيم در يک 
گروه قرار داشتند و اس��تقالل در بازي رفت 4 بر 2 
پيروز شد، اما در بازي برگش��ت 2 بر يک نتيجه را 
واگذار کرد. حاال استقاللي ها پس از 9 سال دوباره 
به اين حريف ازبک رسيده اند و نامجومطلق که وريا 
غفوري را در بازي امشب در اختيار ندارد بايد به گفته 
خودش فكري به حال خستگي تيمش در بازي امروز 
کند: »با توجه به فشردگی بازی ها کمي خستگی 
بين بازيكنانمان وجود دارد. بايد در بحث ريكاوری 
آنها را به شرايط مناسبي برسانيم و از لحاظ روحی و 

روانی روي آنها کار کنيم.«
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دنيا حيدري

عکس آخر در میان 13 جام
آخرين عكسش در نيوکمپ را در کنار 13 جامی انداخت که در طول 
اين شش سال در جمع آبی واناری ها باالی س��ر برده بود، اما داستان 
سوارز با بارسا بعد از به ثمر رس��اندن 198 گل در 281 بازی به نقطه 
پايان رسيد و حاال مهاجم اروگوئه ای به داستانی تازه در اتلتيكومادريد 
می انديشد و دو س��الی که قرار اس��ت در اين تيم توپ بزند. نشست 
خداحافظی سوارز در نيوکمپ برگزار شد و حاال بعد از نيمار، يک ضلع 
ديگر مثلث msn نيز کاتاالن ها را ترک کرد تا مثلث طاليی اين تيم 
برای هميشه فرو بپاشد و از آن تنها مسی باقی بماند. مثلثی که حاال 
يک ضلع آن در اتلتيكومادريد است، يک ضلع آن در پی اس جی و ضلع 

ديگرش در بارسا، اما تنها.

شيوا نوروزي

اشرف رامين

مقصد نامعلوم دالرهای چمدانی 
گاليه های شان از بی پولی تمامی ندارد،خصوصاً وقتی بحث پرداخت 
مطالبات بازيكنان و مربيان خارجی پيش کشيده می شود و شكايت 
پشت شكايت روانه فيفا می شود، ناله سر می دهند که دست شان خالی 
است و کاسه گدايی و چه کنم چه کنم می گيرند مقابل هوادار و وزارت 

ورزش برای جبران اهمال کاری های مالی شان.
پايش که بيفتد اما عصا به دست بودن هم مانع سفرهای غيرضروری 
خارجی شان نمی ش��ود و اين دورهمی ها را از دست نمی دهند، ولي 
نه با دس��ت خالی، بلكه با چمدانی پر از پول هايی ک��ه همواره ضجه 
نداشتن آن را س��ر می دهند. براي شان مهم هم نيس��ت اگر نيمی از 
آن 100 هزار دالری را که در چمدان چپانده اند توقيف ش��ود و بيش 
از آنچ��ه دالر برده بودند را به ري��ال جريمه دادن��د )3 ميليارد( برای 
آزادی کاظم قيم، معاون امور بين الملل باش��گاه ب��ه عنوان وثيقه که 
بعد از س��اعت ها بازجويی دم دم های صبح از بازداشت بابت اين اقدام 

نسجيده آزاد شود.
نه، اين اتفاقات برای پسربچه ای کم تجربه رخ نداده است. اين چمدان 
را از سعادتمند، مديرعامل باشگاه اس��تقالل در فرودگاه قطر توقيف 
می کنند. چمدانی که بماند بايد در همين فرودگاه امام خمينی توقيف    
می شد برای ممانعت از خروج اين مقدار ارز از کشور، اما از گيت های 
اين سوی مرز رد و در آن سوی مرز نيمی از آن توقيف می شود. پولی 
که گفته می ش��ود برای پرداخت پ��اداش بازيكن��ان زحمت حمل و 
نقلش افتاده بر دوش س��عادتمند و نوروزی، معاون پزشكی استقالل 
که هيچ دليل قانع کننده ای نمی ت��وان يافت برای حضورش در جمع 
آبی پوشان در قطر، آن هم در شرايطی که به دليل کرونا تأکيد می شود 
به اعزام های کمتر و ممانعت از حضور افراد غيرضروری در اين سفرها. 
بماند که حضور آنها همواره معضلی ب��وده که هزينه های آن از جيب 

ملت پرداخت    می شده و می شود.
اين شاهكار تنها مختص به سعادتمند نيست که بابت آن ساعت ها در 
فرودگاه قطر مورد بازجويی قرار می گيرد ک��ه به چه دليل اين مقدار 
پول را در برای خارج کردن از مرز چمدان چپانده است! همتای او در 
پرسپوليس نيز به همين شكل قصد حضور در اردوی سرخپوشان را 
داشت که با ممانعت قطری ها که کارشكنی می خواندش مواجه شده 
است. کارشكنی که البته به سود مردم تمام ش��د تا چمدانی ديگر از 
دالرهای ايران به واس��طه مديران ناکارآمد سرخابی های پايتخت در 

فرودگاه قطر توقيف نشود.
داس��تان اما پيچيده تر از اين حرف هاس��ت. از کنار حض��ور بی مورد 
سعادتمند، نوروزی و تالش رسول پناه برای حضور در قطر شايد بتوان 
عبور کرد. داستانی که سال هاست فرياد زده می شود که بايد نهادهای 
نظارتی را حساس کند، اما خارج کردن اين مقدار ارز از مرزهای کشور، 
آن هم در شرايطی که بازيكنان در قرنطينه هستند و اجازه خروج از 
هتل محل اقامت خود را جز برای ب��ازی و تمرين ندارد چه توجيهی 

می تواند داشته باشد، آن هم پولی که به دالر است نه به ريال! 
مگر قرار اس��ت پاداش بازيكنان داخلی هم به دالر پرداخت شود که 
آقايان چمدانی پر از دالر به دنبال خود راه انداخته اند؟ پولی که به اسم 
پاداش بازيكنان از مرز خارج می ش��ود و هيچ مشخص نيست اگر در 
فرودگاه توقيف نمی شد به دس��ت بازيكنان می رسيد يا مانند ادعای 
رس��ول پناه در خصوص پرداخت پاداش دو برد سرخپوش��ان مقابل 

التعاون قبل از مصاف با الشارجه امارات پوشالی ازآب درمی آمد.
سال هاست که فرياد رسانه ها بابت ارزهايی که به بهانه پرداخت پاداش 
بازيكنان و مربيان از مرزهای کشور خارج می شود به جايی نمی رسد 
برای زير ذره بين رفتن رفتارهای غيرمتعارف مديران نااليق و بی کفايت 
فوتبال ايران، اما امروز بايد مديران سرخابی مورد بازخواست قرار گيرند 
که مقصد اين پول ها کجا بوده، وقتی در شرايط کنونی هيچ بازيكنی 
شرايط خرج کردن آنها را در بازار )قطر( ندارد و چيزی دست بازيكنان 
را نگرفته، برخالف آن همه در بوق و کرنا ک��ردن پرداخت پاداش ها.

)ادعای رسول پناه و تكذيب بازيكنان پرسپوليس(
آيا آقايان امروز که جابه جا کردن ارز بين بانكی با مشكل مواجه شده، به 
اسم بازيكنان اقدام به خروج ارز از کشور می کنند؟ اگر اين طور نيست، 
پس چه توجيهی دارد ک��ول گرفتن 100ه��زار دالری که نيمی از آن 
در قطر توقيف می ش��ود و چه توجيهی دارد ادعای پرداخت پاداش به 
بازيكنان وقتی پول ها به جای جيب بازيكنان در چمدان آقای مديری 
است که برخالف همتای خود در استقالل اجازه ورود به قطر را نمی گيرد 

تا اين يكی چمدان از توقيف شدن در خاک قطر معاف شود.

هيچ کس جلودار تيم فليک نيست
جام چهارم روی دست باواریایی ها

سويا هم موفق نشد قطار قهرمانی بايرن را از ريل خارج کند. سوپرجام 
اروپا در حالی با حضور 20هزار تماشاگر بی تفاوت نسبت به کرونا برگزار 
شد که باواريايی ها در ادامه درخشش های شان با هانسی فليک 2 بر يک 
س��ويا را قربانی جاه طلبی های خود کردند. گلزن��ی خاوير مارتينز در 
آخرين بازی اش برای بايرن و حفظ رکورد شكست ناپذيری تيم آلمانی 

از جمله اتفاقات مهم بازی بود. 
    

در سوپرجام اروپا، سويا خيلی زود با ضربه پنالتی که داور اعالم کرد به 
گل رسيد و گورتزکا در همان نيمه اول گل تساوی را برای بايرن به ثمر 
رساند. تساوی در وقت های قانونی راهی جز بازی در دو وقت اضافه باقی 
نگذاشت. تعويض طاليی فليک کسی نبود جز مارتينز، بازيكن اسپانيايی 
در دقيقه 99 جای هرناندز را گرفت تا در دقيقه 104 توپ را به تور دروازه 
سويا بچسباند و در آخرين بازی اش با پيراهن بايرن يک جام را به اين تيم 
هديه دهد. در اين برد ارزشمند مانوئل نوير، دروازه بان باواريايی ها نقش 
مهمی ايفا کرد و با سيوهای خود تيم را نجات داد. قرمزها پيش از اين 
تنها يک بار در سال 2013 فاتح سوپرجام شده بودند و حاال برای دومين 
بار اين جام را به ويترين افتخارات باشگاه اضافه کردند. رکوردشكنی های 
قهرمان اروپا کماکان ادامه دارد؛ بايرن به رک��ورد 23 پيروزی متوالی 
دس��ت يافت و از رکورد رئال مادريد با 22 برد عبور کرد. البته بحث به 
همين جا ختم نمی شود، تيم هانسي فليک، 32 بازی است که شكست 
نخورده و هنوز هيچ تيمی نتوانسته بايرن را در سال 2020 مغلوب کند. 
توماس مولر نيز که بيست و ششمين جام خود با باواريايی ها را باالی سر 

برد، پرافتخارترين فوتباليست باشگاه های آلمان لقب گرفت. 
    

بايرن مونيخ امسال پا را از کسب سه گانه )بوندس ليگا، جام حذفی و ليگ 
قهرمانان( فراتر گذاش��ته و فعاًل با گرفتن چهار جام به دنبال تصاحب 
افتخارات بيشتر است. فليک، سرمربی اين تيم از اينكه پس از مدت ها در 
مقابل تماشاگران به جام رسيده است، ابراز خوشحالی کرد: »خوب بود 
که دوباره فضای استاديوم با حضور تماشاگران را تجربه کرديم. بنابراين 
همه چيز دوباره بيشتر به فوتبال شباهت داشت. از اين بابت خوشحالم 
و از همه مهم تر اينكه اميدوارم همه سالم به خانه های شان بازگردند. در 
15 دقيقه اول طول کشيد تا با شرايط بازی سازگار شويم. خوشبختانه 
بازيكنان ذهنيتی جز پيروزی نداش��تند و در پاي��ان بازيكنانمان برای 

رسيدن به پيروزی رنج زيادی را متحمل شدند.«
س��رمربی بايرن گل قهرمانی مارتينز را به ش��يوه خودش تشريح کرد: 
»خاوير گلزنی کرد و باعث شد ما برنده شويم. بعضی اوقات فوتبال اين 
داستان ها را می نويس��د. اين يک داستان بس��يار زيبا بود. قبل از بازی 
گزارش هايي مبنی بر حضور او در بيلبائو منتشر شد، اما اين بازيكن در 

اين بازی گلزنی کرد.«
    

مارتينز همان بازيكنی است که در بازی سوپرجام اروپا در سال 2013 به 
عنوان بازيكن تعويضی به ميدان آمد و گل قهرمانی تيمش مقابل چلسی را 
به ثمر رساند. تكرار اين اتفاق پس از هفت سال شبی به يادماندنی را برای 
خاوير رقم زد. مارتينز اسپانيايی که به احتمال زياد راهی اتلتيكوبيلبائو 
می ش��ود از اينكه گل قهرمانی را به ثمر رس��انده، ابراز خوش��حالی کرد: 
»نمی دانم که طی روزهای آينده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد، اما اگر بخواهم 
بايرن را ترک کنم بايد بگويم که همه چيز رؤيايی بوده است. تا اينجا هستم 
از اين پيراهن دفاع خواهم کرد. مثل سال 2013 بود که من يک گل به ثمر 
رساندم، بنابراين احساس خوبی داشتم. هميشه سعی می کنم همه چيز 

خود را ارائه دهم، حتی اگر فقط10 يا 15 دقيقه بازی کنم.«
    

س��ويا يک فرصت خوب برای رس��يدن به يک جام اروپاي��ی را در مقابل 
بهترين تيم حال حاضر فوتبال جهان از دست داد. اين تيم تمام تالشش 
را کرد تا قهرمانی سال 2006 خود در س��وپرجام قاره سبز را تكرار کند، 
اما زور ش��اگردان لوپتگی به بايرن نرسيد. سرمربی سويا که امسال با اين 
تيم قهرمان ليگ اروپا شده، عملكرد درخشان نوير را عامل برتری رقيب 
خواند: »تنها 12روز بود که به تمرينات بازگشته بوديم، با اين حال رقابت 
پاياپايی با بهترين تيم اروپا داشتيم و بازی را به وقت های اضافه کشانديم. ما 
از موقعيت های خود استفاده الزم را نبرديم. بايرن دورازه بان فوق العاده ای 
به نام مانوئل نوير دارد که در اين بازی واکنش های خوبی از خود به نمايش 
گذاشت. با اين حال به بازيكنانم بابت تالش ، ذهنيت  و رفتاري که در زمين 

داشتند، افتخار می کنم. آنها تا آخرين لحظه خود را باور داشتند.«

 بسیج همه امکانات
 برای جبران سوءمدیریت!

پرونده همچنان مفتوح اس��ت؛ با اينك��ه اين روزها اخبار س��رخابی ها و 
نتايج شان در ليگ قهرمانان در صدر اخبار قرار گرفته، اما داستان شكايت 
ويلموتس و رأی فيفا عليه فدراس��يون فوتبال به قوت خود پابرجاس��ت. 
نمی دانيم از قاطعيت معاون وزير ورزش برای فراهم کردن همه امكانات 
برای قوی تر ش��دن دفاعيه فدراس��يون فوتب��ال در دادگاه عالی ورزش 
خوشحال باشيم يا ناراحت. حمايت از فدراسيون ها وظيفه وزارت ورزش 
اس��ت، ولی فراموش نكنيم که نظارت بر عملكرد آنها ه��م يكی ديگر از 
وظايف وزارتخانه محسوب می شود. اگر آن زمانی که مهدی تاج يک تنه و 
بدون مشورت و بررسی برای مذاکره با ويلموتس به اروپا رفته بود وزارت 
وظيفه اش در بحث نظارت در عملكرد رؤسای فدراسيون ها را به درستی 
انجام می داد حاال مجبور نبوديم در اين اوضاع تمام امكانات را برای فرار از 
محروميت و جريمه ای سنگين بسيج کنيم. هنوز پاسخی به اين سؤال داده 
نشده که رئيس وقت فدراسيون چطور و با حمايت چه کسانی در سفارت 
ايران در بلژيک تن به امضای قرارداد ويلموتس داده و بعيد است که کسی 
جوابی بدهد. فعاًل صالح همه مقصران و مسببان اين افتضاح اين است که 
رأی صادر شده را ناعادالنه جلوه دهند و به مسائل غيرورزشی مرتبط بدانند 
تا از اين طريق اذهان را منحرف س��ازند. البته با اين خيال واهی به جايی 
نخواهند رس��يد، چراکه همه می دانند سوءمديريت خود آقايان است که 
مربی بلژيكی را تا مرز دريافت غرامت چند ميليون دالری پيش برده است. 
در واقع همه امكانات برای فدراسيون مهيا می شود تا بلكه روزنه اميدی پيدا 
شود، غافل از اينكه ويلموتس برخالف ما برای بستن اين قرارداد کذايی از 
مشاوران خبره کمک گرفته و مستنداتی در دست دارد که خيالش را از نقد 
شدن غرامتش راحت کرده است. پرونده ويلموتس فراموش شدنی نيست، 
حتی اگر پرداختن به اين موضوع در رس��انه ها کمرنگ شود هم در اصل 
قضيه تغييری ايجاد نخواهد شد. اميدواريم نهادهای نظارتی، قوه قضائيه و 
مجلس هم هنوز عزم شان برای مجازات متخلفان اين پرونده جزم باشد و 

رسيدگی به اين پرونده مشمول مرور زمان نشود. 

شاگردان نامجو مطلق به ازبک ها و شاگردان گل محمدي به ژاوي رسيدند

استقالل– پاختاکور به سوي برد شماره6

براي هميشه از آليش مي روم
هفته چهارم رقابت های ليگ       واليبال
برتر واليبال عصر چهارش��نبه 
در حالی با برگزاری هفت ديدار پيگيری شد که تيم های مدعی 
سايپا، ش��هرداری اروميه و فوالد مبارکه س��پاهان نخستين 
باخت اين فصل را تجربه کردند و دو تيم ش��هرداری گنبد و 
فوالد س��يرجان نيز با شكس��ت تيم های س��پاهان و اروميه 
شگفتی ساز شدند که در اين بين فوالد سيرجان با برتری در 
حساس ترين بازی هفته مقابل شهرداری اروميه صدرنشين 

ش��د. در ديگر ديدارهای اين هفته جدال دو تيم قعرنش��ين 
راهياب ملل مريوان و شهروند اراک، مريوانی ها به نخستين برد 
اين فصل دست يافتند. نارنجی پوشان سايپا اما مقابل هراز آمل 
تن به شكست دادند. پيكان سومين باخت اين فصل را مقابل 
ش��هرداری اروميه تجربه ک��رد. ديدار دو تي��م ميانه جدولی 
شهداب يزد و شهرداری قزوين به سود ميزبان به پايان رسيد 
و خاتم اردکان نيز  دومين برد خود را مقابل هورسان رامسر به 

دست آورد.

درددل هاي قه��رمانان و مدال آوران ورزش کش��ور از بي توجهي مس��ئوالن 
تمامي ندارد. کمبود امكانات، مشكالت مالي و بي تفاوتي مسئوالن ورزش از 
جمله مواردي است که فرياد اعتراض ورزشكاران را بلند کرده تا جايي که حتي 
برخي از آنها تصميم گرفته اند به دليل اين بي توجهي ها در اوج از دنياي قهرماني 
خداحافظي کنند. قهرمان کشتی آليش جهان يكي از اين نفرات است. هانيه 
عاشوري، دارنده مدال طالي وزن 75 کيلوگرم مسابقات جهاني مي گويد: »از 
برخی مس��ائل دلگيرم، به همين خاطر از کشتی خداحافظی خواهم کرد. به 
دليل آس��يب ديدگی کتف و مچ پای چپ نتوانستم تمرينی داشته باشم و به 
فيزيوتراپی می رفتم. قصد جراحی داشتم اما پزشک عنوان کرد که فعالً نيازی 
نيست جراحی کنم و با فيزيوتراپی بهبود می يابم. مربی اختصاصی را با هزينه 

خودم گرفتم و از رئيس هيئت کرمانشاه خواستم 
يک سالن تمرينی و خوابگاه را به مدت يک هفته 
يا 10 روز در اختيارم بگذارد، اما او قبول نكرد 
و گفت بهتر اس��ت به خانه بروم و استراحت 

کنم. من ساکن اسالم آباد غرب هستم 
و به دليل نبود امكانات بايد در 

کرمانشاه تمرين کنم.  واقعاً 
مسئوالن هيئت استان 

رسيدگی نمی کنند. 
ب��ا اي��ن ش��رايط 
وضعيت کشتی 
زن��ان را خيلی 
ب��د می بينم و 
اگر اوضاع بهتر 
نشود، نمی توانم 
در کشتی بمانم.«

ميني گلف جام رسانه

دومين دوره مسابقات مينی گلف جام رسانه       گلف
پنج ش��نبه با رعايت پروتكل های بهداشتی 
در سايت مينی گلف مجموعه ورزش��ی انقالب برگزار شد. اين رقابت ها که 
سال گذشته با استقبال پرش��ور و حضور بيش از 100 نفر از اعضای رسانه 
برگزار شده بود امسال به دليل کرونا با محدوديت های در نظر گرفته شده 
با تعداد کمتری برگزار شد. با توجه به رعايت حداکثری شيوه نامه های 
بهداشتی اين دوره ثبت نام با محدوديت تعداد نفرات صورت گرفت و 
اصحاب رس��انه در گروه های چهار نف��ره و در دو مرحله رقابت ها را 
پيگيری کردند که در پايان اين مسابقات چهار ساعته به نفرات برتر 
)بانوان: محيا شهسواری از تس��نيم، بهاره محمدی از فارس و هاجر 
عليزاده از فيلمسازان جوان و آقايان: اکبر داداش زاده از ايران، سيامک 
خاجی از روزنانه فرهيختگان و جعفر جدی از تسنيم( جوايز و لوح تقدير 

و همچنين به همه اعضا گواهی شرکت در مسابقه اهدا شد.

همه چيز تحت تأثير کرونا

سازمان ورزش بس��يج در ادامه 
فريدون حسن

     خبر
تعام������ل با فدراس��يون هاي 
ورزشي به منظور رشد و گسترش 
امر ورزش در کش��ور تفاهمنامه مهم و تأثيرگذاري را با فدراسيون 
ورزش ه��اي همگاني امض��ا کرد. ب��ا حضور س��رهنگ ابوالفضل 
خداقلي پور، به عنوان رئيس جديد سازمان ورزش بسيج روند تعامل 
ورزش بسيج با فدراسيون هاي ورزشي سرعت بيشتري گرفته است 
و نويد روزه��اي خوب��ي را براي ورزش کش��ور مي ده��د. يكي از 
فدراسيون هاي مهم ورزشي که در تمام اين سال ها اهميت آن به رغم 
تمامي شعارها ناديده گرفته شده، فدراسيون ورزش همگاني است. 
اهميت ورزش همگاني و نقش بسيج در بسط و توسعه آن از جمله 
مواردي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. بسيج با استعداد 50 هزار 
پايگاه تربيت بدني در س��طح کش��ور مي تواند با بهره گيري از اين 
ظرفيت عظيم و تحت پوشش داش��تن بيش از 20ميليون نفر به 
صورت سازمان يافته نقش مؤثري در ارتقا و توسعه ورزش همگاني 

به عنوان يكي از اصلي ترين مؤلفه هاي توسعه ورزش کشور داشته 
باش��د. بنا بر همين هدف مه��م و همزمان با هفت��ه دفاع مقدس 
تفاهمنامه همكاري دوجانبه بين سازمان ورزش بسيج و فدراسيون 
ورزش هاي همگاني به منظ��ور توس��عه ورزش همگاني در قالب 
برگزاري جش��نواره ها، دوره هاي آموزش��ي و ديگر موارد با حضور 
سرهنگ ابوالفضل خداقلي پور رئيس سازمان ورزش و افشين ماليي 
رئيس فدراسيون ورزش هاي همگاني به امضا رسيد. روابط عمومي 
فدراس��يون ورزش هاي همگاني بعد از انعقاد اي��ن تفاهمنامه در 
گزارشي ضمن تأکيد بر توانمندي هاي بسيج براي گسترش ورزش 
همگاني اعالم کرد: »انتظار می رود که انعقاد اين تفاهمنامه منجر به 
ايجاد شور، نشاط و افزايش روحيه اميد به زندگی و پشتوانه سازی 
ورزش قهرمانی به مدد پايگاه های مقاومت بسيج گردد.« همزمان با 
امضاي اين تفاهمنامه در تهران، نمايندگان سازمان بسيج ورزشكاران 
در استان های سراسرکشور با حضور در هيئت های استانی به صورت 

نمادين تفاهمنامه مربوط به استان خود را امضا کردند.

امضاي تفاهمنامه بسيج و فدراسيون ورزش هاي همگاني 

توسعه ورزش
 به مدد پايگاه هاي بسيج
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روز باخت مدعيان ليگ واليبال
سايپا باالخره باخت      چهره


