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آم��ار مبتالی�ان 
دنيا حيدري
      گزارش

به کرونا در ورزش 
روز به روز بیش�تر 
می شود و این مسئله نگرانی های بسیاری را به دنبال 
داشته، اما مجوز برپایی اردوها، تمرینات و برگزاری 
مس�ابقات همچن�ان به ق�وت خود باقی اس�ت!

استارت باال کشیدن کرکره ورزش بعد از شیوع 
کرونا با برگ��زاری محتاطانه فوتب��ال با رعایت 
پروتکل های بهداشتی بود که زده شد. استارتی 
که راه را برای برداش��تن محدودیت ها باز کرد و 
زمینه آغاز مجدد فعالیت دیگر رشته های ورزشی 
را به تناوب فراهم کرد، خصوصاً که شروع دوباره 
فعالیت های ورزش��ی به معناي بازگشت امید، 
روحیه، انگیزه و همچنین تزریق نشاط به جوامع 
بود. هرچند که آغاز مجدد فعالیت های ورزشی 
باعث ابتالی برخی ورزشکاران شد، اما سالمتی 
جامعه ورزش ارتباط تنگاتنگی با رعایت اصولی 

پروتکل های بهداشتی دارد.
    

ورزش ایران ه��م مانند همه کش��ورهای دیگر 
نمی توانست تا پایان داس��تان شوم کرونا دست 
روی دس��ت بگذارد و در تعطیالت به سر ببرد، 
از این رو مجوز برگزاری مس��ابقات، تمرینات و 
اردوهای رشته های مختلف در مقاطع متفاوت 
صادر شد. مجوزی که با تأکید بر رعایت اصولی 
پروتکل های بهداش��تی صادر    ش��د، اما ابتالی 
پی در پی ورزشکاران در طول ماه ها و هفته های 
گذش��ته نش��ان داد نه فقط صدور مجوز برخی 
رش��ته ها چون کش��تی که ارتب��اط تنگاتنگ 
ورزش��کاران را به دنبال دارد، درست نبوده که 
رعایت پروتکل های بهداشتی نیز آنطور که باید 

مورد توجه قرار نمی گیرد.
    

بعد از برگزاری مس��ابقات انتخابی کش��تی بود 
که تس��ت غالمرضا محمدی سرمربی تیم ملی 
کش��تی آزاد، مهدی تقوی و عباس حاج کناری 
مربیان تیم ملی کش��تی آزاد، حمید س��وریان 
نایب رئیس فدراسیون کشتی و محمدرضا گرایی 
ملی پوش کشتی فرنگی مثبت شد. هرچند که 
غالم محم��دی تأکید داش��ت او و دیگر مربیان 
تیم ملی خارج از اردو مبتال ش��ده اند، اما این بار 
تست کرونای محس��ن کاوه مدیر تیم های ملی 
کش��تی آزاد و محمد بنا نیز مثبت ش��ده و کار 
سرمربی تیم کشتی فرنگی حتی به بیمارستان 
هم کشیده است. حال آنکه بدون تردید تماس 
س��رمربی و مدیر فنی با بازیکنان از تماسی که 
کشتی گیران حین تمرین و مسابقات با هم دارند 
به مراتب کمتر است. با وجود این بنا بر این باور 
اس��ت که کرونا بیماری اس��ت که چه بخواهیم 
چه نخواهیم همه حتی جوانان و ورزشکاران هم 

درگیر می شوند، اما مسئله مهم در مواجهه با این 
بیماری نحوه پیش��گیری و رعایت پروتکل های 
بهداشتی است که نه فقط آمار مبتالیان که اخبار 
و عکس های منتشر شده نش��ان از عدم رعایت 

اصولی آن دارد.
    

در فوتبال، بازیکنان خارج از لیست برخی تیم ها 
و حتی آنهایی که محروم از بازی هس��تند روی 
س��کوهای ورزشگاه ها به تماش��ای مسابقه تیم 
خود می نش��ینند، آن هم ب��دون رعایت فاصله 
اجتماعی و توجه به ضرورت اس��تفاده از ماسک 
و برخوردی هم نمی شود. در بسکتبال بازیکنان 
مبتال به کرونا که حال عموم��ی خوبی دارند در 
تمرینات حاضر می ش��وند، بی توجه به اینکه با 
وجود خ��وب بودن حال عمومی، ناقل هس��تند 
و می توانند س��ایرین را مبتال کنند و اینجا دیگر 
زدن ماسک و ضدعفونی کردن دست ها نمی تواند 
صددرصد مانع از ابتالی س��ایرین شود. رعایت 
اصولی پروتکل های بهداش��تی برای پیشگیری 

از ابتالست، نه مجاز شمردن حضور مبتالیان در 
تمرینات، مسابقات و اردوها. 

    
در تازه تری��ن خبره��ا نی��ز اردوی تی��م مل��ی 
شمشیربازی به دلیل مثبت شدن آزمایش کرونای 
محمد رهب��ری، محمد فتوحی، عل��ی پاکدامن 
و فرزاد باهر پی��ش از آغاز لغو ش��د. هرچند که 
باقرزاده، رئیس فدراسیون شمشیربازی می گوید 
که ملی پوشان هیچ عالئمی نداشتند و خود نیز 
از مثبت بودن تست های ش��ان متعجب شدند: 
»سه نفر از ملی پوشان شنبه از یزد، رشت و تبریز 
آمدند و بالفاصله تس��ت دادند که نتیجه مثبت 
شد. البته حال عمومی آنها خوب است، اما در هر 
صورت باید تحت مراقبت باشند. در هر حال باید 
اردوها را آغاز می کردی��م، چون ورزش قهرمانی 
و حرف��ه ای تمرینات خاص خ��ود را می طلبد.« 
البته ای��ن در حالی اس��ت که شمش��یربازان تا 
20 فروردی��ن 1400 هیچ مس��ابقه ای ندارند و 
مسجدي، سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی 

می گوید که فدراسیون ها همکاری الزم را دارند: 
»از کل فدراسیونی ها درخواست کرده ایم بدون 
کسب استعالم، هیچ رویدادی را برگزار نکنند و 
آنها نیز نهایت همکاری را داش��ته و تأکید دارند 
که اگر ضرورتی وجود ندارد، رویدادهای ورزشی 
را برگزار نکنند. برخی برنامه ریزی ها مانند اردوی 
تیم ملی بسکتبال برای اعزام به قطر یا مسابقات 
انتخابی تیم ملی کشتی از قبل برنامه ریزی و انجام 
شده است، اما تأکید کردیم برای سایر مسابقات 
حتی دور برگشت مسابقاتی که دور رفت آنها انجام 

شده نیز باید استعالم گرفته شود.«
اما ابتالی هر روز ورزشکاران هنوز هم نتوانسته 
مانع از برگزاری برخی رقابت ها شود و سرپرست 
فدراسیون پزشکی ورزشی صراحتاً می گوید که 
دلیلی برای برگزار نش��دن لیگ برتر فوتسال با 
توجه به انجام شدن مسابقات رشته های داخل 
سالن مانند هندبال، بس��کتبال و والیبال وجود 
ندارد: »در نامه نگاری های قبلی پروتکل مربوط 
به فوتس��ال تأیید ش��ده بود، اما اجازه برگزاری 
مسابقات آن داده نشده بود که به همین منظور 
علی نژاد روز گذشته بار دیگر نامه ای برای دکتر 
رئیسی، معاون بهداشتی وزارت بهداشت و درمان 
صادر کرد تا برای برگ��زاری این رقابت ها مجوز 

گرفته شود.«
    

تالش ها برای اخذ مجوز برگزاری برخی مسابقات 
چون رقابت های فوتسال در حالی پیگیری می شود 
که با ابتالی روزافزون ورزش��کاران تصور   می شد 
مسئوالن مربوط از صدور برخی مجوز ها پشیمان 
ش��ده اند و درصدد اتخاذ تصمیم��ات جدیدی 
هستند، اما مس��جدی صراحتاً این مسئله را رد 
می کند: »غیر از موارد پراکنده ای که می گویند 
با برگزاری فالن رقابت چند نفر کرونایی شده اند، 
مس��تندات خاصی پیدا نکرده ایم. ب��ه نظر من 
وزارت ورزش و وزارت بهداشت و درمان به واسطه 
فدراسیون پزشکی ورزشی همکاری بی نظیری 
انجام دادند که هم مورد تأیید مس��ئوالن هر دو 
وزارتخانه بود و هم بی سروصدا و بدون درآوردن 
شومن بازی مس��ابقات را برگزار کردیم. ناظران 
ما روی بحث س��المت و بهداش��ت کار کردند، 
فدراسیون ها هم همکاری داشتند و برآورد آن نیز 

موفقیت آمیز بود.«
اما آنچه مسلم است به رغم مفید خواندن تالش ها 
برای ادام��ه کار ورزش، پروتکل های آنگونه که 
باید رعایت نمی شود و روی این مسئله نظارتی 
هم وجود ندارد و شاید به همین دلیل است که 
هر روز ش��اهد مثبت شدن تس��ت ورزشکاران 
هستیم. اتفاقی که اگر برنامه ریزی اصولی برای 
آن انجام نشود به فاجعه ای جبران ناپذیر تبدیل 

خواهد شد.

شيوا نوروزی

سعید احمديان 

بازگشت به تمرینات با انگیزه مضاعف
بازگشت محمد انصاری به تمرینات پرسپولیس خبر خوشحال کننده ای 
برای هواداران این تیم بود. مدافع جوان قرمزها که به دلیل پارگی رباط 
صلیبی چند ماه خانه نشینی را تجربه کرده، حاال با پشت سر گذاشتن دوران 
نقاهت با انگیزه تر از همیشه به اردوی تیم ملحق شده است. البته انصاری 
فعالً به صورت انفرادی تمرین می کند، اما به گفته حقیقت، پزشک تیم این 
بازیکن از آذرماه می تواند در خدمت پرسپولیس باشد. نکته اینجاست که 
طوالنی شدن مصدومیت انصاری باعث شد این بازیکن از تیم کنار گذاشته 
شود و حتی خبر جدایی اش نیز منتشر ش��ده بود، اما بعد از رفتن چند 
بازیکن از پرسپولیس، یحیی گل محمدی ترجیح داد دوباره به این مدافع 
بی حاشیه اعتماد کند. محمد انصاری در کانال تلگرامی اش با نوشتن آیه 
65 سوره یونس به بازگشت دوباره به پرسپولیس واکنش نشان داد: »هرچه 

دلت خواست نه آن می شود، آنچه خدا خواست همان می شود.«

مستنداتی برای تعطیلی وجود ندارد!
اصرار به ادامه فعالیت های ورزشی به رغم باال رفتن آمار کرونا

کرونا بهانه است، تیراندازی را دریابید
ورزشکاران ایرانی روزهای سختی را پشت سر می گذارند؛ از یک سو کرونا 
امان ورزش را بریده و مسابقات و اردوها را به تعطیلی کشانده و از سوی دیگر 
بی توجهی مسئوالن انگیزه ای برای شان باقی نگذاشته است. حال اگر این 

ورزشکاران المپیکی شده باشند که اوضاع شان وخیم تر است. 
در شرایطی که بسیاری از مدیران برای باکفایت جلوه دادن خود، کرونا را 
بهانه قرار می دهند، اما اصل قضیه چیز دیگری است. این ویروس مهلک 
باعث شده هر کسی که وظیفه اش را به خوبی انجام نمی دهد، کرونا را 
بهانه کند و از زیر بار مسئولیت و پاسخگویی بگریزد. تیراندازی به تنهایی 
شش سهمیه المپیک را به ارمغان آورده، اما میزان توجه و رسیدگی به 

این رشته در حد مسابقات محلی هم نیست! 
هفته هاس��ت که اردوی تیم ملی تیراندازی )تفنگ( به دلیل اعتراض 
ملی پوشان لغو ش��ده و این در حالی اس��ت که رقبا در همین روزهای 
کرونایی برنامه های شان را با رعایت مقررات بهداشتی برای المپیک سال 
آینده ریخته اند. داستان از این قرار است که قرارداد سرمربی تیم تفنگ 
چند ماه است که تمام شده و فدراسیون تیراندازی با اینکه از اتمام قرارداد 
الهام هاشمی مطلع است، اما متأسفانه تا امروز تکلیف سرمربی این تیم 
المپیکی را مشخص نکرده است. تعلل های مداوم رئیس فدراسیون در 
حالی است که عملکرد هاش��می در مدت زمان حضورش در تیم ملی 
موفق بوده و این بانوی ایرانی پیشنهادهای قابل توجهی از چند کشور 
خارجی داشته است. هاشمی به خاطر هدایت ملی پوشان کشورمان به 
پیشنهادهای خارجی خود پاسخ منفی داد و حاال بیش از هر زمان دیگری 

از تصمیمی که گرفته پشیمان است. 
صحبت های س��رمربی تفنگ نکات تأس��ف  برانگیز زیادی دارد؛ داشتن 
اسکان مناسب، خوابگاه، تغذیه و حقوق ماهانه؛ درخواست های حداقلی 
تیراندازان المپیکی ماست. درخواس��ت هایی که محقق نشده و نهایت 
تالش های آقایان در یک بطری آب معدنی خالصه می شود! در حالي که 
برای موفقیت و مدال آوری در توکیو باید هوای المپیکی ها را بیش از این 
داشت. سال هاست که کمبود فشنگ و فرسودگی سالح ها امان تیراندازان 
را بریده، ولی ب��از هم به رغم تمام کمبودها ملی پوش��ان ایرانی با تعصب 
در رقابت های بین المللی حاضر مي ش��وند و افتخارات زیادی نیز کسب 
مي کنند. آنها حتی توانایی رسیدن به سکوی المپیک را دارند، ولی با این 
سطح از رس��یدگی ها و امکانات آن هم در مقایسه با قدرت های تا دندان 
مسلح جهانی، تحقق این آرزو به معجزه نیاز دارد. فدراسیون بیشتر از  آنکه 
به فکر المپیکی هایش باشد دغدغه برگزاری لیگ اهداف پروازی را دارد، 
آن هم در شرایطی که سایر تیراندازان برای شروع لیگ های تفنگ و تپانچه 
لحظه ش��ماری می کنند تا حداقل از این طریق آمادگی شان را افزایش 
دهند. تعلل در شروع مسابقات لیگ به بهانه کرونا را به هیچ وجه نمی توان 
پذیرفت، چراکه سایر رشته ها که اتفاقاً پربرخورد و شلوغ تر هم هستند، 
رقابت های ش��ان را با رعایت پروتکل ها ش��روع کرده اند. به نظر می رسد 
فدراسیون تیراندازی خود را تافته جدا بافته می داند و آقایان معتقدند تا 

کرونا هست نباید لیگ را برگزار کرد؛ البته به غیر از اهداف پروازی!
جان کالم اینکه نباید گذاشت کارد به استخوان ملی پوشان و مربیان وطنی 
برسد و آنها نسبت به آینده شان ناامید ش��وند و از رد کردن پیشنهادهای 
خارجی پشیمان. ورزش��کاران حرفه ای اصوالً نباید دغدغه ای جز ورزش 
داشته باشند. منتها در ورزش ما، مش��کالت معیشتی و نداشتن امکانات 
حداقلی به کسی اجازه تمرکز و تمرین بدون دغدغه را نمی دهد. اینکه برخی 
فدراسیون ها به ورزشکاران المپیکی شان حقوق می دهند جای خوشحالی 
دارد، ولی اینکه تیراندازی از اینگونه حمایت ها محروم است و گالیه تیراندازان 
هر روز در رسانه ها مطرح می شود، شأن ورزش کشور را زیر سؤال می برد. 
ضمن اینکه باید پرسید که وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک چرا به این 

نابسامانی ها و اوضاع نامطلوب تیراندازان المپیکی بی توجه هستند!

حاشیه ای بر بازی های شنبه شب لیگ ملت ها
 طلسم رونالدو 

در شب راموس پنالتی نزن!
در روزهایی که کرونا در اروپا نیز مانند بیشتر جهان می تازد، برگزاری 
رقابت های لیگ ملت های اروپا سبب شده اروپایی هایی که این روزها 
خیلی های شان در قرنطینه هستند، پای تلویزیون تماشاگر مسابقاتی 

باشند که این روزها به اوج حساسیت رسیده است.
   انتقام فرانسه با طعم صعود

ورزشگاه دا لوز لیس��بون ش��نبه ش��ب میزبان مهم ترین بازی هفته 
پنجم لیگ ملت ها بود، مسابقه ای که یادآور فینال چهار سال گذشته 
یورو2016 بود. با این حال در شرایطی دو تیم به هم رسیده بودند که 
فرانسه قهرمان جام جهانی 2018 بود و پرتغالی ها هم سال گذشته جام 
اولین دوره لیگ ملت ها را به خانه  برده بودند. مصاف حساس شنبه شب 
با تک گل انگولو کانته، ستاره فرانس��وی چلسی با برتری دیدیه دشان 
و شاگردانش تمام شد تا آنها هم انتقام شکس��ت دوره گذشته یورو را 

بگیرند و هم به مرحله نهایی لیگ ملت ها صعود کنند.
دیدیه دشان، سرمربی فرانسه خوشحال از این پیروزی در پایان بازی 
به ستایش از شاگردانش پرداخت: »دیدن اینکه بازیکنان ما تا این حد 
آماده هستند، واقعاً لذت بخش است. ما شایس��ته این پیروزی بودیم. 
هماهنگی تیم ما امروز فوق العاده بود، یک بازی باکیفیت را به نمایش 
گذاش��تیم. به هدفمان رس��یدیم، چون هدف ما این بود که به عنوان 
صدرنش��ین این گروه به کارمان پایان دهیم. در ب��ازی آخر هر اتفاقی 
بیفتد ما صدرنشین گروه باقی خواهیم ماند. رسیدن به اهداف همیشه 

لذت بخش است. من به بازیکنانم واقعاً افتخار می کنم.«
در سوی دیگر در اردوی پرتغالی ها که به عنوان مدافع عنوان قهرمانی 
یک حذف زودهنگام را تجربه می کردند، همه چیز ناراحت کننده بود. 
فرناندو سانتوس، س��رمربی پرتغال گفت که به رغم این شکست، آنها 
سرش��ان را باال می گیرند: »این اتفاق بدی بود، خیل��ی بد. قبول این 
شکست برای من بسیار سخت است، همین طور برای بازیکنان. شاید 
با این باخت خواب به چشم  هیچکداممان نیاید. ما بازی  های زیادی را 
برده ایم و من هم فکر می کنم که این باخت چهارمین باخت پرتغال از 
زمان شروع مربیگری  من در این تیم بوده است. پس ما باید سرهایمان را 
باال بگیریم. قطعاً  با این روحیه از سر گرفتن تمرینات کار سختی خواهد 

بود، اما ما باید به کارمان ادامه دهیم.«
رونالدو که هفته گذشته مقابل آندورا با زدن یک گل و رساندن تعداد 
گل هایش به عدد 102، تنها هفت گل با رک��ورد 109 گله علی دایی، 
رکورددار گل های ملی دنیا فاصله دارد، ش��نبه شب در لیسبون در باز 
کردن دروازه هوگ��و لوریس ناکام بود تا طلس��م ناکامی هایش مقابل 
فرانسه ادامه داشته باشد. این فوق ستاره تاکنون شش بار برابر فرانسه 
به میدان رفته، اما موفق به گلزنی نشده اس��ت. با این حال رونالدو در 
پستی در اینستاگرام واکنشی شبیه سرمربی  تیم ملي پرتغال داشت: 
»همه بازی ها چیزی ب��ه ما یاد می دهند. متأس��فانه به هدفمان خود 
نرس��یدیم. ما باید س��ر خود را بلند کنیم و به هر آنچه با هم به دست 

آورده ایم، افتخار کنیم.«
   این راموس پنالتی  نزن

در دیگر بازی های حساس شنبه شب در گروه D، در حساس ترین بازی 
این گروه آلمان برابر اوکراین 3 بر یک پیروز شد تا با 9 امتیاز صدرنشین 
شود. اسپانیا هم با سوئیس به تساوي یک – یک رسید و با هشت امتیاز 
در رده دوم جدول ایستاد تا حساس��یت مسابقه روز سه شنبه و پایانی 
این گروه بین اسپانیا و آلمان برای صعود یک تیم به مرحله نهایی لیگ 

ملت ها به اوج برسد.
یکی از اتفاقات قابل توجه بازی های این گروه در ورزشگاه یاکوپ پارک 
بازل و در نبرد سوئیس و اسپانیا ثبت شد، جایی که سرخیو راموس در 
جریان بازی دو پنالتی از دست داد تا ماتادورها با یک امتیاز به اسپانیا 
برگردند، آن هم در شبی که شماره4 اسپانیا تعداد بازی های  ملی اش 
را به عدد 177 رساند و با عبور از جی جی بوفون، رکورد بیشترین بازی 
ملی برای کش��ورهای اروپایی را از آن خود کرد. ب��ا وجود این لوئیس 
انریکه در پایان بازی از کاپیتان تیمش حمایت کرد: »رکورد پنالتی های 
راموس مش��خص اس��ت. او از این نظر یکی از بهترین هاست. اینکه به 
خاطر از دست دادن یکی، دو پنالتی یا حتی سه پنالتی بخواهیم اینها 
را فراموش کنیم، منصفانه نیست. در این بازی اگر یک پنالتی دیگر هم 
به دست می آمد، راموس دوباره پشت توپ می ایستاد. اینکه بخواهیم به 
خاطر از دست دادن دو پنالتی او را از مسئولیت پنالتی زنی در تیم ملی 
برداریم مثل شوخی است. ما یک لیست از پنالتی زن ها داریم و سرخیو 

راموس در جایگاه اول این لیست قرار دارد.«

مايک گیبونز- یورو اسپرت

فرانسه و رؤیای کسب اولین سه گانه 
فرانسه در حالی با پیروزی یک بر صفر مقابل پرتغال که مدافع عنوان 
قهرمانی دوره گذشته بود، راهی  مرحله نهایی لیگ ملت های یوفا در 
سال 2021 شد که این سؤال مطرح می شود که آیا فرانسوی ها می توانند 
عناوین بیشتری را به مجموعه خود اضافه کنند یا نه. آنها در حالی موفق 
به شکس��ت پرتغال ش��دند که این تیم خاطرات بدی را برای فرانسه 
تداعي مي کند. چهار سال پیش بود که آنها با یک گل دیرهنگام در وقت 
اضافی که توسط ادر به ثمر رسید در فینال مسابقات قهرمانی اروپا که 
میزبان بودند، شکست خوردند و جام قهرمانی را از دست دادند، اگرچه 
این شکست باعث   می شد خیلی از تیم ها یک دوره بحرانی طوالنی را 
تجربه کنند، اما تیم دیدیه دش��ان دو سال بعد برگشت و قهرمان جام 
جهانی روسیه در سال 2018 شد. البته فرانسوی ها پس از قهرمانی در 
وردلد کاپ، این شانس را داشتند که با قهرمانی در یورو 2020، خاطره 
تیم اسپانیا را که پس از قهرمانی در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی 
در یورو 2012 هم قهرمان شد تکرار کنند، اما مسابقات جام ملت های 
اروپا که تابستان 2021 و با یک سال تأخیر برگزار می شود، این شانس 
را به فرانسه می دهد که اولین تیم اروپایی باش��د که هر سه جام را به 
طور همزمان در بین تیم های ملی اروپایی در اختیار خود داشته باشد. 
جام جهانی را گرفته اند و با بردن جام لیگ ملت ها و جام ملت های اروپا، 
سه گانه شان تکمیل خواهد شد. البته در حال حاضر در دنیا با توجه به 
شرایط خاص هیچ چیز قطعی نیست و تقویم فوتبال ممکن است نیاز 
به تغییر مجدد داشته باش��د، اما اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، 
تیم دشان در بین مدعیان قهرمانی اروپا در قاره اروپا در تابستان قرار 
خواهد گرفت، به خصوص که پس از پیروزی برابر پرتغال در لیسبون، 
آنها اولین تیمی هستند که به مرحله نهایی لیگ ملت ها با چهار تیم راه 
یافته اند و با بازگشت کیلیان امباپه به ترکیب که مقابل پرتغال غایب 

بود، شانس شان برای برد باالتر خواهد رفت.

شمشیربازي الیق حمایت بیشتر است

با قدرت براي المپیک آماده مي شوم
حمیده عباسعلي،      کاراته
بان��وی المپیکی 
کاراته ایران بعد از انجام عمل جراحي رباط صلیبي 
پاي خود در گفت وگویي کوتاه با ایرنا گفت: »پس 
از جراحی مجدد در آلمان، روند درمانم به خوبی 
طی می شود تا بتوانم دوباره تمرینات را با قدرت 
آغاز کنم. چهارش��نبه جراحی کردم و اکنون با 
تشخیص پزشک، فیزیوتراپی را شروع کرده ام. 
چند روزی باید از عصا استفاده کنم، اما شرایطم با 
جراحی نخس��ت قابل مقایسه نیست و مشکلی 

ندارم. یک  روز هم در بیمارستان بودم و 
خوش��بختانه دکتر نیز از عمل انجام 
ش��ده ابراز رضایت کرد. همه چیز به 
خوبی پی��ش م��ی رود. قرار اس��ت 

15آذر ماه به ایران بازگردم تا تمرینات 
را به همراه تیم ملی زنان کاراته ایران آغاز کنیم. 
اکنون فیزیوتراپی و تمرینات را در آلمان پیگیری 
می کنم و پزش��کم نیز از روند درمانی ام رضایت 
دارد. تمام تالشم این است تا با قدرت تمریناتم را 

برای حضور موفق در المپیک آغاز کنم.«

اوضاع خوب نیست، امکانات در 
فريدون حسن

     بازتاب
ش��أن تیم المپیکي نیست و...؛ 
اینها جمالتي تکراري هستند 
که چند سالي مي ش��ود مرتب از زبان ورزش��کاران المپیکي و 
مربیان آنها شنیده مي ش��ود، اما گویا کسي براي این حرف ها و 
انتقادها ارزش��ي قائل نیس��ت.  در بین رش��ته هاي المپیکي و 
مدال آور ورزش ایران شاید بتوان گفت که تیراندازي وخیم ترین 
اوضاع را دارد. تا قبل از شیوع کرونا مشکل تنها به تهیه فشنگ و 
ساچمه ختم مي شد، اما انگار کرونا کاري کرده که دیگر حتي 
بدیهي ترین امکانات را هم از تیران��دازان دریغ مي کنند. الهام 
هاش��مي، س��رمربي تیم ملي تفنگ ایران از مدت ها قبل این 
مشکالت را گوشزد کرده، اما مسئوالن کوچک ترین توجهي به 
حرف هاي او نکرده اند. جالب اینکه بیش از سه ماه از اتمام قرارداد 
او نیز مي گذرد و به رغم برگزاري چند جلس��ه هنوز اقدامي در 
خصوص تمدید قرارداد صورت نگرفته که شاید یکي از دالیلش 
خواسته هاي الهام هاشمي باشد. خواسته هایي که البته همه جزو 
بدیهیات هستند و خواسته نامعقول یا زیاده خواهانه اي در بین 
آنها دیده نمي شود. الهام هاش��مي مي گوید: »بچه های ما هیچ 

حقوق��ی نمی گیرن��د، در حالی ک��ه فدراس��یون های دیگر به 
ورزشکاران خود حقوق، خوابگاه و مواد غذایی می دهند. ما شش 
سهمیه المپیک داریم، چرا هیچ توجهی به تیراندازی نمي شود. 
بچه های ما حتی ناهار و جای استراحت هم ندارند که بعداز ظهر 
بتوانند تمرین کنند. من چندین راه حل پیدا کردم و به کمیته و 
وزارت ورزش دادم که قرار است پیگیر باشند. یک بطری آب و 
یک بسته ساچمه شرایط تمرینی ورزشکاران المپیکی ماست. 
این امکانات در شأن تیم المپیکي ما نیست.« سرمربي تیم ملي 
ادامه مي دهد: »وزارت ورزش و کمیته قول حمایت داده اند، اما 
از سوی فدراسیون اقدامی صورت نگرفته است. ما فقط شرایط 
اقتصادی و کرونا را بهانه می کنیم. همه فدراسیون ها اول تست 
می گیرند و بعد با رعایت پروتکل ها، اردوها را برگزار می کنند، اما 
بچه های ما حتی تب سنجی هم نشده اند. قرار بود اگر شرایط را 
 پذیرفتند اردوها با حضور من شروع ش��ود، در غیر این صورت 
حتماً باید سرمربی تیم ملی معرفی شود تا بچه ها تمرینات خود 
را شروع کنند. من دوست دارم هرچه سریع تر این مشکل حل 
شود. زمانی که به ایران آمدم از ژاپن و چند کشور دیگر پیشنهاد 

داشتم، اعتراف می کنم که پشیمان هستم.«

ابراز تأسف سرمربي تیم ملي تیراندازي
 ملي پوشان 

حتي غذا و جاي استراحت ندارند!

یکي از مهم ترین مسائل و معضالت ورزش کشور 
حامد قهرماني

      چهره
تبعی��ض و تف��اوت می��ان رق��م قراردادهاي 
ورزش��کاران در رش��ته هاي گوناگون اس��ت، 
تبعیضي که باعث مي شود ورزشکاري بدون کوچک ترین افتخارآفریني براي 
کشور دریافت هاي چندده میلیاردي داشته باشد، اما در آن سو ورزشکاري مدال آور 
و افتخارآفرین حتي درصدي از این مبلغ را هم دریافت نکند. همین مسئله تاکنون 
باعث اعتراض بسیاري از ورزشکاران شده که البته این اعتراض ها تاکنون راه 
به جایي نبرده است. علي پاکدامن، ملي پوش المپیکي شمشیربازي 
ایران هم یکي از همین ورزش��کاران است. او مي گوید: »سال 
گذشته وقتي رقابت های لیگ برتر تمام شد، پولی نگرفتیم و 
حتی از سال قبل تر هم دریافتی نداشتیم. ما هم دوست 
داری��م قراردادهایم��ان در لیگ شمش��یربازی معادل 
10درصد قرارداد بازیکنان لیگ هاي دیگر باش��د. فکر 
نمی کنم برای باش��گاه هایی همچون پیکان، سایپا، 
ذوب آهن یا سپاهان هزینه کردن مبلغی حدود 500 
تا 600 میلیون پولی باشد. باش��گاه ها می توانند با 
جذب شمش��یربازان تیم ملی هم از ملی پوش��ان 
حمایت کنند و ه��م باعث افزای��ش رقابت و جذب 
جوانان عالقه مند به این رشته شوند. شمشیربازی الیق 
چنین حمایت هایي از س��وی دولت و باشگاه هاست. ملی پوش 
شمش��یربازی اگر بداند که با عضویت در یک باش��گاه می تواند 
هزینه های زندگی اش را تأمین کند، مطمئناً برای افزایش کیفیت 

فنی خود با تمرکز بهتر و انگیزه باالتری تالش می کند.«

 وظیفه مدیران حوزه ورزش 
در ترویج و توسعه آیین های پهلوانی 

در دهمین سالگرد ثبت آیین های پهلوانی و زورخانه ای در یونسکو، انجمن 
حامیان فرهنگ و مرام پهلوانی بیانیه ای منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: 
»آمیختگی عمیق فرهنگ پهلوانی با مبانی و آموزه های اسالمی – ایرانی، 
قدمت و پیشینه تاریخی چند هزار س��اله، غنای فرهنگی و آموزشی بسیار 
ارزشمند با الگوگیری از سبک زندگی و خصلت های  جوانمرد عالم بشریت 
حضرت عل��ی)ع( و جذابیت ویژه فرهنگ جوانمردی ب��رای عموم جامعه، 
به ویژه قهرمانان و ورزش��کاران باالخص جوانان از جمله ویژگی هایی است 
که مس��ئوالن فرهنگی، به ویژه مدیران ح��وزه ورزش را موظف می کند تا 
ترویج و توس��عه آیین های پهلوانی ایران عزیز را در اولویت سیاستگذاری و 
برنامه ریزی  داشته باشند. با توجه به دهمین سالگرد ثبت آیین های پهلوانی و 
زورخانه ای ایران در یونسکو به عنوان هدیه معنوی و الگوی اخالقی ایرانیان، 
به بشریت یادآور می شویم که ثبت یک میراث معنوی ناملموس به نام ایران 
عزیز یک فرصت است، آن هم در شرایطی که دشمنان در عرصه های داخلی 
و بین المللی، جو ایران هراس��ی را دنبال می کنند و به کش��ور ما با تبلیغات 
ناجوانمردانه اتهام می زنند. پهلوانی، مفهومی انسانی است که در حین قدرت، 
تواضع می طلبد و تقویت جسمانی و روحانی را با هم می خواهد. با همین مفهوم 
در طول تاریخ »پهلوانی در ورزش« تجلی ویژه ای پیدا کرده است. به همین 
منظور انجمن حامیان فرهنگ و مرام پهلوانی ضمن تبریک دهمین سالروز 
ثبت آیین های پهلوانی و زورخانه ای ایران در یونسکو )16نوامبر- 25آبان(  
به خادمان، مروجان و حامیان فرهنگ و مرام پهلوانی، انتظار دارد بر اساس 
تکلیف ابالغ شده از طرف شورای فرهنگ عمومی کشور، ستاد ترویج فرهنگ 
پهلوانی توسط وزارت ورزش و جوانان مجدداً راه اندازی شود تا نه تنها در عرصه 
ملی شاهد رونق مرام پهلوانی باشیم، بلکه این افتخار فرهنگی بیش از گذشته 

در محافل ورزشی جهان معرفی و ترویج شود.«


