
حری�ف امش�ب 
دنيا حيدري
   گزارش

پرس�پولیس در 
یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا می توانست استقالل باشد 
و نخستین دربی آسیایی سرخابی های تهرانی، 
اما شکست برابر نماینده ازبکستان باعث شد 
ساعت 21:15 امشب پرسپولیس خود را آماده 
مصاف با پاختاکور کند. تیمی که می تواند جواز 
حضور پرسولیس در نیمه نهایی را صادر کند.

پرسپولیس اگر با همین فرمان پیش برود، یک بار 
دیگر پای فینال است. فقط کافیست درست مثل 
بازی های قبلی منسجم و یکپارچه بازی کند، آن 
وقت است که حتی با وجود داشتن مشکل اساسی 
در به ثمر رساندن ضربات آخر یک بار دیگر می تواند 

برنده بازی باشد و به نیمه نهایی راه یابد.
  باید بجنگیم

پاختاکور حریف چغری اس��ت. السد تیم متمول 
و خوبی بود با بازیکنان و مرب��ی چند میلیاردی، 
اما داس��تان پاختاکور فرق می کند، نه فقط چون 
اس��تقالل را در یک هشتم شکس��ت داد که السد 
هم همین بال را بر سر س��پاهان آورد. سبک بازی 
پاختاکور با السد زمین تا آسمان متفاوت است، اما 
حتی این پاختاکور چغر بد بدن را هم پرسپولیس 
می تواند برای حضور در نیمه نهایی از سد راه بردارد، 
اگر مثل دیدارهای قبلی تنه��ا روی بازی حریف 
تمرکز کند و برای برتری بجنگد. همان چیزی که 
یحیی نیز الزمه موفقیت برابر حریف ازبکستانی 
می خواند: »راحت به اینجا نرسیده ایم که به سادگی 
بار و بندیلمان را جمع کنیم برای برگشت به ایران. 

از گروهی س��خت صعود کردی��م و حریف قدری 
چون السد را کنار زدیم و حاال از لحاظ روحی روانی 
کاماًل آماده بازی با پاختاکور هس��تیم، اما این بار 
مقابل تیمی به میدان می رویم که از نظر فیزیکی 
در شرایط خوبی قرار دارد و فوتبال ماشینی انجام 
می دهد. بازی مقابل این تیم راحت نیس��ت. باید 
انرژی بیشتری نسبت به قبل صرف کنیم و بجنگیم، 
خوب هم بجنگیم و مبارزه کنیم تا پاختاکور را ببریم 
و به مرحله بعد برویم. هرچند بازیکنان پرسپولیس 
به لحاظ ذهنی به جایی رس��یده اند که اگر حتی 
عقب هم بیفتیم مي  توانند جب��ران کنند، اما باید 
از نظر ذهنی آمادگی هر اتفاقی را داشته باشیم و 
واکنش های خوبی نشان دهیم تا نتیجه را به سود 
خود به پایان ببریم. نتایج گذشته تضمینی برای 
بردهای آینده نیست، نه برای ما و نه پاختاکور پس 

باید برای برد و نتیجه جدید بجنگیم.«
  رمز موفقیت پرسپولیس

مهم ترین دلیل موفقیت ش��اگردان یحیی اتحاد 
و همبس��تگی آنها درون مستطیل س��بز است و 
اینکه سرخپوشان و س��رمربی جوان آن در ادامه 
راه کادر فنی قبلی )برانکو و کالدرون( اجازه ندادند 
مشکالت خارج از زمین تأثیری روی بازی و نحوه 
عملکرد آنها داشته باش��د، به طوری که شجاع با 
وجود نارضایتی از برخورد مدیران باشگاه کاندیدای 
بهترین دفاع یک هشتم نهایی است و یکی از بهترین 
عملکردهایش را در این دوره از رقابت ها به نمایش 
گذاشته اس��ت. البته این تفکر را می توان در بازی 
تک تک شاگردان یحیی دید که با وجود گله مند 
بودن از رفتار مدیران باشگاه که به دروغ از پرداخت 

پاداش ها خبر دادند، اما آنها نارضایتی های خود را 
به داخل زمین بازی نبردند و در میدان با غیرت و 
انسجامی مثال زدنی از سد تک تک حریفان خود 
عبور کردند، آن هم با به نمایش گذاشتن بازی هایی 
زیبا که نتیجه را هم جز بازی با الدحیل که قضاوت 

داور مانع شد به سود خود رقم زدند.
  باثبات و زهردار

پرس��پولیس و پاختاکور سال گذش��ته در مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم رفتند که 
دیدار نخست با تس��اوی به پایان رسید، اما در بازی 
برگشت نماینده ازبکستان شاگردان برانکو را یک بر 
صفر شکست داد تا سرخپوشان از این رقابت ها حذف 
شوند. از ترکیب بازی رفت با پاختاکور امروز بیرانوند، 
بودیمیر، علیپور، مهدای تراب��ی و رفیعی در جمع 
سرخپوشان حضور ندارند و روی نیمکت پرسپولیس 
نیز یحیی به جای برانکو نشس��ته، اما تیمی که در 
اردیبهشت 98 پرسپولیس را شکست داد تنها با دو 
تفاوت )دروازبان و مهاجم نوک( به مصاف استقالل 
رفت. بنابراین ثبات حریف ازبکستانی پرسپولیس 
می تواند به این معنا باشد که سرخپوشان شناخت و 
آشنایی کافی با این تیم دارند و همین می تواند آنها را 
در مسیر گرفتن انتقام فصل گذشته و صعود به مرحله 
بعد یاری کند. هرچند که پرسپولیس خوب می داند 
سرمربی پاختاکور، یعنی ش��وتا آرواالدزده که به 
دلیل ابتال به کرونا نمی تواند تیمش را در مصاف با 
پرسپولیس همراهی کند و دس��تیار هلندی او به 
جایش روی نیمکت می نشیند از سال 2017 هدایت 
پاختاکور را برعهده داشته و تیمی قدرتمند ساخته 
که عالوه بر صدرنشینی لیگ، مدافع عنوان قهرمانی 

هم به حساب می آید و امروز با حضور مهاجم سابق 
گاالتاسرای، بایرلورکوزن، هوفنهایم و... که چند سال 
پیش با رقم 7/5 میلیون ی��ورو در بازار بوندس لیگا 

جابه جا  می شد، زهردارتر از قبل است.
  باید از هر فرصتی استفاده کنیم

با وجود این پرسپولیس هم از نفرات قابل اتکایی 
چون شجاع خلیل زاده، بشار رسن، وحید امیری و 
همچنین عیسی آل کثیر تازه وارد و حامد لک بهره 
می برد که در بازی های قبلی ع��الوه بر به نمایش 
گذاش��تن توانایی های خود ثابت کردند که چقدر 
می توانند ب��رای حریفان خطرناک و دردسرس��از 
باش��ند. با این حال پیتر هویس��ترا، مربی هلندی 
تیم فوتبال پاختاکور ازبکستان هم اگرچه یکی از 
نماینده های ایران )استقالل( را از سد راه برداشته، 
اما با تکیه ب��ر این نقاط قوت تیم��ش امید زیادی 
دارد برای برتری مقابل یکی دیگر از نماینده های 
ایران)پرسپولیس(. با وجود این تأکید او به استفاده 
از کوچک ترین فرصت های بازی نش��ان می دهد 
که شناخت خوبی نس��بت به حریف قدر خود در 
یک چهارم نهایی دارد: »حضور پرسپولیس در فینال 
لیگ قهرمانان آسیا در 2018 برتری خاصی به آنها 
نسبت به تیم ما نمی دهد. پاختاکور هم تیم بسیار 
پرتجربه ای است، اما در زمین بازی لحظات هستند 
که سرنوشت این دیدار جذاب را مشخص خواهند 
کرد، به همین دلیل باید در این بازی از تک فرصت ها  
برای رقم زدن سرنوش��ت خود اس��تفاده کنیم و 
امیدوارم بازیکنان مصمم ما از کوچک ترین فرصت 
بیشترین بهره را ببرند تا تیمی که به نیمه نهایی راه 

پیدا می کند پاختاکور باشد.«
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سعيد احمديان

پايان تورنمنت فوتسال پيشکسوتان 
گراميداشت هفته دفاع مقدس

تورنمنت چهارجانبه فوتس��ال پیشکسوتان گرامیداش��ت هفته دفاع 
مقدس با قهرماني تیم سایپا به پایان رسید. در این رقابت ها که به همت 
سازمان تربیت بدني سپاه محمد رسول اهلل تهران بزرگ برگزار شد، تیم 
پیشکسوتان سایپا با برتري 6 بر یک مقابل استقالل به مقام قهرماني رسید. 
در دیدار رده بندي نیز تیم پیشکسوتان نیروهاي مسلح با حساب 6 بر 4 
از سد تیم پرسپولیس گذشت و به مقام سوم این تورنمنت دست یافت. 
سردار یزدي فرمانده سپاه تهران بزرگ، سردار یزداني رئیس تربیت بدني 
سپاه تهران بزرگ و جمعي از مقامات کشوري و لشکري به عنوان مهمان 

ویژه  این رقابت ها را دیروز از نزدیک تماشا کردند.

شاهين طبع سرمربی تيم ملی ماند
س��رانجام پس از      بازتاب
کش و قوس هاي 
فراوان تکلیف سرمربي تیم ملي بسکتبال مشخص 
ش��د. کمیته  فنی فدراسیون بس��کتبال، مهران 
ش��اهین طبع را تا پایان المپیک توکیو در سمت 
سرمربی تیم ملی بسکتبال ابقا کرد. شنیده می شود 
شاهین طبع قبول این مس��ئولیت را به برگزاری 
جلسه ای مش��ترک با رئیس فدراسیون، نماینده  
وزارت ورزش و نماینده  کمیته  ملی المپیک منوط 
کرده است. شاهین طبع در حالی به عنوان سرمربی 

تیم ملی معرفی شد که رامین طباطبایی، رئیس 
فدراسیون پیش از این گفته بود سرمربی تیم ملی 
نباید در باشگاهی حضور داشته باشد. این در حالي 
است که ش��اهین طبع برای فصل آینده هدایت 
شهرداری گرگان را بر عهده خواهد داشت. مسئله اي 
که شاید در روزهاي آینده دوباره مشکل ساز شود و 
باید منتظر ماند و دید که چگونه از سوي فدراسیون 
مدیریت مي شود. البته دیروز در خصوص تیم ملي 
بسکتبال سه نفره زنان هم مشخص شد که شایسته 

منشرعي در تیم ملي ماندگار شده است.

هفته پنجم رقابت هاي لیگ برتر 
فريدون حسن

      خبر
والیبال عصر امروز در حالي آغاز 
مي شود که حاال با داغ شدن تنور 
مسابقات شاهد رقابت تنگاتنگ تیم ها هستیم. هفته پنجم مسابقات 
در شرایطي برگزار مي شود که بعد از چهار هفته حاال تنها تیم بدون 
شکست مسابقات فوالد سیرجان است. سیرجاني ها با چهار بردي 
که به دست آورده اند هفته قبل موفق شدند سایپا را پایین بکشند و 
جاي خودروسازان تهراني را در صدر جدول بگیرند. سیرجاني ها این 
هفته هرچند در خانه بازي مي کنند، اما رقیب سرس��ختي به نام 
شهرداري ورامین را پیش رو دارند. ورامیني ها به عنوان مدافع عنوان 
قهرماني لیگ برتر در هفته هاي گذشته نتوانسته اند چهره آن تیم 
مقتدر فصل قبل را از خود نشان دهند، اما امروز این فرصت را دارند 
تا با ثبت اولین شکست فوالد سیرجان هم خودي نشان دهند و هم 
اینکه نیم نگاهي به صدرنشیني داشته باشند. هرچند که در این میان 
نباید از انگیزه باالي میزبان بدون شکست این مسابقه هم به سادگي 

گذشت، سیرجاني ها نمي خواهند به این راحتي از صدر جدول پایین 
بیایند. سایپا دیگر مدعي این فصل امروز در تهران پذیراي شهرداري 
گنبد است. دیداري که به نظر مي رسد چندان براي نارنجي پوشان 
سخت نباشد. سپاهان در اصفهان شهرداري ارومیه را پیش رو دارد. 
تقابل تیم هاي چهارم و پنجم جدول رده بندي مطمئناً جذاب خواهد 
بود، به خصوص اینکه س��پاهاني هاي رده چهارمي مي خواهند با 
پیروزي در این مسابقه حداقل جایگاه خود را در جدول تثبیت کنند. 
در سایر دیدارهاي امروز؛ آذرباتري ارومیه و شهداب یزد به مصاف 
هم مي روند. هورسان رامسر در این شهر مقابل راهیاب ملل مریوان 
قرار مي گیرد. ش��هرداري قزوی��ن و پیکان در قزوی��ن مقابل هم 
صف آرایي مي کنند. در حالي که تیم تهراني هیچ نشاني از آن مدعي 
پرآوازه سال هاي گذش��ته والیبال ندارد و با س��ه شکست در رده 
سیزدهم جدول رده بندي قرار گرفته است. در نهایت هم شهروند 
اراک و لبنیات هراز آمل در اراک دیدار مي کنند. خاتم اردکان هم 

این هفته با قرعه استراحت روبه رو شده است.

تنور داغ رقابت هاي لیگ برتر والیبال
 سيرجاني ها مي خواهند 

صدرنشين بمانند

شیوا نوروزی

حمله سعادتمند به سعادتمند!
استقالل اوضاع روبه راهي ندارد و با حذف آبي ها از لیگ قهرمانان، آخرین 
امیدشان هم در فصل جاري از دست رفت، اما گویا مدیران این تیم به 
جاي قبول کردن نقشي که در ناکامي هاي این تیم داشته اند، به دنبال 
متهم فرضي و جابه ج��ا کردن جاي طلبکار و بدهکار هس��تند. چنین 
ترفندي را به خوبي مي توان در ال به الي مصاحبه دوش��نبه شب احمد 
سعادتمند، مدیرعامل استقالل دید. او به جاي اینکه نسبت به عملکرد 
ضعیف تیم و حاشیه هاي مختلفي که اطراف تیم را گرفته است توضیح 
بدهد، در اولین واکنش به حذف ش��اگردان نامجو، دوش��نبه شب در 
جایگاه یک منتقد قرار گرفت و طوري درباره حواشي تیم و اتفاقاتي که 
در استقالل در لیگ قهرمانان افتاده اظهارنظر کرده و دست به افشاگري 

زده است که انگار هیچ مسئولیتي در این تیم ندارد.
سعادتمند در این مصاحبه از شب زنده داري و قلیان  کشیدن بازیکنان پرده 
برداشته و گفته است: »چرا باید برخی بازیکنان تا ساعت چهار صبح بیدار 
بمانند و حتی ساعت یک ظهر صبحانه نخورده باشند. آن وقت بازیکن تا چهار 
صبح در فضای مجازی گشت بزند. برای باشگاهی که نگاه ۳0میلیون هوادار به 

بازیکنانش است خوب نیست که بازیکن با خود قلیان به اردو ببرد.« 
مدیرعامل اس��تقالل در حالي در نقش یک منتقد از حاشیه هاي آبي  ها 
انتقاد کرده و به بازیکنان تاخته اس��ت که انگار هیچ مسئولیتي در این 
تیم ندارد و با نگاهي از بیرون به اتفاقاتي که در باش��گاه مي گذرد، سعي 
دارد نقش خودش را در حاش��یه ها و نتایجي که اس��تقاللي ها به دست 
آورده اند، انکار کند. این در ش��رایطي اس��ت که س��عادتمند با توجه به 
تصمیم گیري هاي پرحاشیه اش به عنوان مدیرعامل استقالل نقش زیادي 
در ناکامي هاي این تیم چه در لیگ، چه جام حذفي و چه در لیگ قهرمانان 

داشته و در این رابطه باید پاسخگو باشد. 
او در حال��ي از فضاي تیم در قطر و ش��ب زن��ده داري بازیکنان پیش از 
مسابقات انتقاد کرده که یکي از وظایف مدیرعامل، سامان دادن به تیم و 

انتصاب افرادي است که جلوي چنین حواشي را بگیرند.
افشاگري سعادتمند مصداق ضرب المثل شترسواري دوالدوال نمي شود، 
است. نمي شود از یک طرف به عنوان مدیرعامل باشگاه در انتصاب ها به جاي 
شایسته ساالري و میدان دادن به افراد متخصص، مدیران باشگاه را بر اساس 
قومي و قبیله اي یا روابط خارج از ورزش انتخاب کرد و از طرف دیگر انتظار 

داشت که همه چیز روي روال باشد و مشکلي هم پیش نیاید.
در چنین صورتي آبرویزي استقاللي ها در قطر را عالم و آدم مي بینند و 
قطعاً در این بین مدیري که بازیکنانش درکي از حفظ آمادگي شان براي 
مسابقات ندارند، به عنوان یکي از مقصران اصلي باید جواب بدهد که چرا 
مربي و سرپرستي که انتخاب کرده نتواسته اند بازیکنان را کنترل کنند. 
بازیکناني که در آستانه مسابقات مهمي مانند لیگ قهرمانان نمي توانند 
از شب زنده داري و قلیان  کشیدن بگذرند و حرفه اي بودن را فقط در تعداد 

صفرهاي قراردادشان مي بینند! 
چنین آبروریزي هایي بدون شک به ضعف مدیریت تیمي برمي گردد که 
احمد سعادتمند به عنوان مدیرعاملش فعالیت مي کند. در این شرایط 
سعادتمند که با توجه به این حواشي به هواداران این تیم بدهکار است، 
نمي تواند با گرفتن ژست یک منتقد، تقصیر ناکامي ها را تنها به گردن 
بقیه بیندازند و طلبکار شود. قطعاً تصمیم هاي مدیریتي سعادتمند در 
اینکه استقالل به اینجا رس��یده، نقش زیادي داشته است تا جایي که 
بازیکنانش ابایي از قلیان کش��یدن در اردو ندارند و تا چهار صبح بیدار 
مي مانند. مدیرعامل استقالل اگر انتقادي در این رابطه دارد، باید ابتدا از 
خودش شروع کند و انگشت اتهام را به سمت خودش بگیرد، نه اینکه با 

یک فرار رو به جلو سعي در بي تقصیر جلوه دادن خود داشته باشد. 
 او حتي در بخش دیگ��ري از صحبت هایش اعتراف کرده اس��ت که به 
بازیکنان 2 میلیاردي با فشار هواداران 10 میلیارد داده است، اعترافي که 
سوءمدیریتش را به خوبي نشان مي دهد: »چرا بازیکنی که 2 میلیارد سال 
قبل قراردادش بوده االن باید 10 میلیارد بگیرد. ما روی فشار هواداران 

مجبور شدیم قراردادهایی را ببندیم که به آنها اعتقادی نداریم.«
تصمیم س��عادتمند در امضاي قرارداد 10 میلی��اردي با یک بازیکن 
2میلیارد، مدیریتش را زیر سؤال مي برد و وقتي او زیر فشار هواداران 
براي امضاي یک قرارداد پنج برابري با یک بازیکن تس��لیم مي شود، 
ضعف هاي مدیریتي اش را با صداي بلند فریاد مي زند. در چنین شرایطي 
مدیرعامل استقالل به جاي گرفتن نقش منتقد، آن هم نسبت به تیمي 
که مدیریت آن را برعهده دارد باید با قبول واقعیت، سعي کند در بهبود 
وضعیت باشگاه تصمیم هاي درست و محکم بگیرد، نه اینکه با رفع اتهام 

از خود به دنبال پیدا کردن یک مقصر فرضي باشد.

رنج تبعیض از زبان المپیکي هاي شمشیربازی و کشتي
ورزشکاران شاکی، وزارت بی خيال!

در روزی که معاون وزیر ورزش از عدالت و اجرای آن در ورزش سخن گفت، 
ورزشکاران ملی پوش باز هم از تبعیض ها و سوءمدیریت ها گالیه کردند. در 
مجمع ساالنه فدراسیون شمشیربازی مهدی علی نژاد از دغدغه بزرگش گفت: 
»دغدغه ایجاد عدالت را دارم و باید فدراسیون ها بر اساس فعالیت ها و نتایج از 
بودجه دولتی بهره مند شوند، این معنای عدالت است.« این همان آرزویی است 
که ورزشکاران منهای فوتبال سال هاست که رؤیای محقق شدنش را دارند، 

ولی کماکان در حسرت اجرای عدالت و از بین رفتن تبعیض ها مانده اند!
    

مجوز برگزاری مسابقات شمشیربازی صادر شد، اما مشکل اصلی این رشته 
برگزاری مسابقه نیست. روز گذشته ستاد مقابله با کرونا در ورزش در حالی 
اجازه شروع مجدد رقابت های شمشیربازی را صادر کرد که ورزشکاران این 
رشته سال هاست از کمبود امکانات، بودجه و محقق نشدن وعده ها گالیه 
دارند. شمشیربازی رشته ای المپیکی است که انصافاً در چند سال گذشته 
پله های ترقی را به س��رعت طی کرده و عالوه بر کسب عناوین خوشرنگ 
جهانی سهمیه المپیک را نیز گرفته است. رسیدن به سکوی المپیک هم 
برای این ملی پوشان زحمتکش و سختکوش قطعاً کار سختی نیست. البته در 
صورتی که آقایان مسئول به خودشان بیایند و به رشته های مدال آور نیز مانند 
فوتبال نگاه کنند. داشتن سالن استاندارد و اختصاصی یکی از حسرت های 
شمشیربازانی است که به رغم همه کمبودها جزو بهترین های دنیا محسوب 
می شوند. مجتبی عابدینی، کاپیتان تیم ملی شمشیربازی دیروز در فرصت 
کوتاهی که در مجمع به او داده ش��د از معاون وزیر خواست فکری به حال 
مشکالت این رشته کند: »من به باقرزاده، رئیس فدراسیون خسته نباشید 
می گویم، ولی مشکلی که ما داریم کمبود سالن است و سال هاست که این 
مسئله را مطرح مي کنیم. اگر سالن بیشتری داشته باشیم، لیگ پویاتری 
نیز خواهیم داشت. در این صورت جایگاهمان بهتر از این خواهد شد. من به 
عنوان کاپیتان تیم ملی شمشیربازی سابر می گویم که در المپیک توکیو هم 
در انفرادی و هم تیمی شانس مدال داریم. اکنون می خواهیم لیگ ما فعال تر 

شود، چون در آینده این رشته هم تأثیرگذار خواهد بود.«
اینکه چرا یک رشته مدال آور المپیکی سال هاست اندرخم داشتن یک 
سالن اختصاصی مانده، سؤالی است که وزارت ورزش باید به آن پاسخ دهد. 
ملی پوشان شمشیربازی ثابت کرده اند با حداقل امکانات تا قهرمانی جهان 

پیش می روند، ولی آقایان اهمیتی به خواسته های بحق آنها نمی دهند. 
جای شکر دارد که علی نژاد، معاون وزیر ورزش انتقاد مطرح شده از سوی 
کاپیتان تیم ملی را پذیرفته و ابراز امیدواری کرده که این مشکل به زودی 
حل شود: »من هم اعتقاد دارم شمشیربازی باید سالن مناسبی داشته باشد. 
بنابراین باید فکر کنیم ببینیم کجا می توانیم یک سالن در اختیار شمشیربازی 
قرار دهیم. حق فدراسیون است که سالن اختصاصی مناسب برای تمرین و 
رویدادهای پیش رو داشته باشد. شمشیربازی رشد خیلی خوبی در سال های 

اخیر داشته و بسیار امیدواریم که در المپیک به مدال آوران اضافه شود.«
    

در سال منتهی به المپیک همه ورزشکاران المپیکی از نادیده گرفته شدن 
می نالند. آنها که بعد از چند ماه تعطیلی اجباری ب��ه خاطر کرونا تمرینات 
را ش��روع کرده اند، امیدی به آینده ندارند و می دانند مس��ئوالن تغییری در 
رویه شان ایجاد نمی کنند. کشتی ورزش اول کشور بیشترین ورزشکار منتقد 
را دارد. کشتی گیران با اینکه برای مدال المپیک و جهانی می جنگند، اما دیگر 
تحمل این همه تبعیض و بی تفاوتی وزارت ورزش را ندارند. حس��ن یزدانی، 
قهرمان کشتی آزاد جهان دیروز در پستی انتقادی تلنگری به وزارت ورزش 
زد: »ورزشکاران حرفه ای کشورم سالیان زیادی در اوج نخواهند بود، چون در 
این دوران همواره با آسیب دیدگی های متعدد جسمی و شرایط متفاوت روحی 
و روانی باید دست و پنجه نرم کنند تا در میدان های بزرگ جهان و المپیک 
بتوانند با کسب مدال های خوشرنگ باعث شادی دل مردم دوست داشتنی 
ایران شوند. این خاک در طول تاریخ همیشه سرزمین قهرمانان و پهلوانان بوده 
است. اکثر قهرمانان بعد از پایان دوران حرفه ای خودشان دردها و آسیب های 
متعددی را باید تا پایان عمر تحمل کنند. چه بسا زندگی آنها تحت تأثیر قرار 
گیرد. همانند اکثر شما مردم دوستدار ورزش ما نیز در این سال ها شاهد این 
بوده ایم که مسئوالن سایر کشورها حتی از ورزشکاران بازنده شان در میدان های 
جهانی و المپیک به بهترین شکل قدردانی کرده اند. در حالی که کمتر از یک 
سال تا برگزاری المپیک باقی مانده شاهد برخی کم لطفی ها و بی مهری ها از 
طرف مسئولین ورزش کشور در اجرای وعده های خودشان هستیم. امیدواریم 
وزارت ورزش و جوانان در این مدت حامی پیشرفت ورزشکاران باشد، نه دلیل 
شکست! مطمئناً حمایت از قهرمانان ملی باعث سرافرازی ورزش ایران در دنیا 

خواهد شد و ورزشکاران با انگیزه بیشتری کار خواهند کرد.«

 تأثير اصلی ليگ کشتي 
در ملی پوشان آشکار می شود

مسابقات کش��تی پس از وقفه اي طوالنی 
دوباره آغاز ش��ده و همه منتظر داغ شدن 
تنور این رش��ته هس��تند. البته این وقفه 
اجتناب ناپذیر ب��ود، چراکه کرونا همه دنیا 
را تحت تأثیر قرار داده و در چنین شرایطی 
قطعاً حفظ سالمت مردم و ورزشکاران از هر 
موضوع دیگري مهم تر است. انتظار می رود 
حاال پس از چند ماه برگزاری لیگ، کشتی را 
از رکود خارج کند و کشتی گیران و مربیان 
به اهداف شان برسند. امیدواریم کشتی گیران به دلیل دوری از تمرینات و 
مسابقات دچار مصدومیت نشوند و با حفظ پروتکل ها و انجام تست های الزم 
کسی کرونا نگیرد. وقفه ایجاد شده یقیناً آمادگی جسمانی هر ورزشکاری 
را تحت تأثیر قرار می دهد. البته کار نشد ندارد، ولی آسیب جسمی و روحی 
کرونا اجتناب ناپذیر است. در همین رشته فوتبال بعد از شروع دوباره لیگ 
برتر در چند بازی اول تعدادی از بازیکنان دچار مصدومیت شدند. تیم ها و 
مربیان باید این احتماالت را در نظر بگیرند و مراقب سالمت کشتی گیران 
باشند. ضمن اینکه شروع لیگ از بعد مالی هم در وضعیت کشتی گیران 
تأثیرگذار است. منتها نباید بحث های فنی را هم فراموش کرد. توازن برقرار 
کردن در این خصوص سخت است. باید از هر نظر حواسمان به کشتی گیران 
باشد، عالوه بر بحث شروع مسابقات و معیشت ورزشکاران، تأثیر اصلی لیگ 
در ملی پوشان نمود پیدا می کند. ملی پوشان هدف اصلی ما در لیگ محسوب 
می شوند و حضورشان در این مسابقات به ملی پوشان کمک می کند که از 
نظر فنی، جسمانی و حتی کاهش وزن به شرایط گذشته بازگردند. به همین 
خاطر باید مراقب ملی پوشان باشیم تا آنها از مسابقه اصلی شان که المپیک یا 
مسابقات جهانی است، دور نشوند. اگرچه دستمزدها چشمگیر نیست، ولی 
این مسائل نباید تمام تمرکز کشتی گیران را تحت تأثیر قرار دهد. مسئولیت 

برقراری توازن در این زمینه برعهده مربیان است.

علی اشکانی

 کارشناس کشتی

تفاهمنامه فدراسيون کشتی و بسيج ورزشکاران
رؤسای فدراسیون کشتی و س��ازمان بسیج ورزش��کاران با حضور در 
نمایشگاه گرامیداشت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس تفاهمنامه 
مشترکی را به امضا رساندند. این تفاهمنامه در زمینه همکاری مشترک 
فدراسیون کشتی و سازمان بسیج ورزشکاران برای ترویج فرهنگ ایثار 
و پهلوانی در ورزش به مدت دو سال منعقد ش��ده است. علیرضا دبیر، 
رئیس فدراس��یون کش��تی پس از امضای این تفاهمنامه گفت: »من 
اعتقاد دارم بسیج خالص است و در هر کاری خلوص وارد شود، آن کار 
برکت پیدا می کند. در رزمایش کمک مؤمنانه که ما با بسیج ورزشکاران 
برگزار کردیم این برکت را دیدم. امروز نیز به لطف خدا به عنوان اولین 
فدراسیون ورزشی، تفاهمنامه مشترکی را با بس��یج ورزشکاران امضا 
کردیم .امیدوارم بقیه فدراسیون ها نیز به این تفاهمنامه برسند تا بتوانند 

کارهای بزرگی در ترویج فرهنگ در ورزش انجام دهند.«
پس از امضاي این تفاهمنامه در حاش��یه بازدی��د میرجلیلي و دبیر از 
نمایشگاه دستاوردهاي دفاع مقدس مقرر شد از ظرفیت هاي دو طرف 
براي همکاري هاي مشترک استفاده شود و فدراسیون کشتي و بسیج 

ورزشکاران در برگزاري دوره ها و برنامه هاي فرهنگي همکاري کنند.

پرسپولیس- پاختاکور، مصافی که جای دربی آسیایی را گرفت

جدال انتقامی برای صعود

بدن ها آنطور که بايد آماده نيست
شروع رقابت هاي لیگ برتر کشتي 

حامد قهرماني
      خبر

باعث دلگرمي اهالي ورزش اول 
کشور شد، اما جداي از این شروع 
لیگ فرصت مناسبي براي سرمربیان تیم هاي ملي است تا آمادگي 
کشتي گیران کشور را از نزدیک محک بزنند. محمد بنا از دیروز در 
سالن برگزاري مسابقات حاضر شده و با دقت همه را زیر نظر دارد. 

سرمربي تیم ملي کش��تي فرنگي با ابراز خوشحالي از شروع 
مسابقات مي گوید: »بعد از یک وقفه هفت و هشت ماهه 

باعث خوشحالی است که کشتی شروع شده و امیدوارم 
به سالمتی این رقابت ها تمام ش��ود. این گروهی که 
امروز رقابت می کنند گروه آسانی است، برای مدعیان 
قهرمانی و بعد از این گروه مسابقات فشرده ای داریم. 
امیدوارم مردم مس��ابقات را ببینند و لذت ببرند و با 
کشتی آشتی کنند. شرایط بدنی کشتي گیران نشان 

می دهد آماده سازی ها به آن شکلی که باید باشد، نبوده 
است. خیلی خوشحال هستم، خیلی ها امروز روی تشک 
آمدند و کشتی گرفتند.  ش��کرخدا ملی پوشانمان شرایط 
نسبتاً مناسب تری دارند. حدود 290 روز فرصت داریم و با 
وجود مس��ابقات انتخابی المپیک و جهان��ی می توانیم به 
شرایط ایده آل برس��یم.« رقابت هاي کشتي فرنگي امروز 
بعدازظهر به پایان مي رس��د. حاال باید دی��د فرنگي کاران 

مي توانند نظر محمد بنا را جلب کنند یا نه.


