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  در حالي امروز در 
سعید احمدیان
      لیگ برتر

روز پاياني هفته 
دوم لي�گ برتر 
پرس�پوليس به مصاف صنعت نفت مي رود كه 
ديروز استقالل در اهواز در حساس ترين بازي 
اين هفته برابر فوالد 2بر يك شكس�ت خورد.

روزهاي تلخ كرونايي اگر چ��ه ادامه دارد و از امروز 
كشور وارد يك تعطيلي گسترده مي شود اما ليگ ها 
و اردوهاي ورزشي كه پيش از اين مجوز گرفته بودند 
با تصميم ستاد مقابله با كرونا در ورزش قرار است 
ادامه پيدا كنند. مانند ليگ برتر فوتبال كه پنج شنبه 
هفته دوم آن با انجام س��ه بازي آغاز شد، ديروز با 
برگزاري سه بازي ديگر اين ديدارها پيگيري شد و 
امروز هم با دو مسابقه باقي مانده به پايان مي رسد. 

   نكونام برنده نبرد شماره 6 ها
فوالد و اس��تقالل در حالي عصر ديروز با س��وت 
محمدحسين زاهدي فر در حساس ترين مسابقه 
هفته دوم ليگ برتر، تالش براي كسب سه امتياز 
را آغاز كردند كه آبي ها به دنبال دومين برد متوالي 
بودن��د و قرمزهاي اه��وازي هم پس از تس��اوي 
هفته اول، در خان��ه اولين پي��روزي را هدف قرار 
گرفته بودند. نيمه اول با وج��ود تالش دو تيم نه 
دروازه محسن فروزان و نه سيد حسين حسيني 
تهديد جدي نش��د تا در نيمه اي كه بيشتر جنگ 
هافبك هاي دو تيم براي برتري در زمين مسابقه 
بود، توپی از خط دروازه ها رد نش��ود و نيمه اول با 
تساوي بدون گل تمام شود. هر چند فوالدي ها در 
45 دقيقه اول توپ و ميدان بيشتري را در اختيار 
داشتند اما اين برتري نتيجه اي براي آنها نداشت 
تا هوش و حواس ها به نيم��ه دوم و تعيين تكليف 
نهايي اين مسابقه باش��د. در نيمه دوم مانند نيمه 
اول باز هم اين فوالد بود ك��ه جلوتر بازي مي كرد 
و هافبك هاي استقالل با توجه به پرس شاگردان 

نكونام، كمتر موقعيت بازي س��ازي پيدا كردند. با 
وجود به چرخش درآوردن ت��وپ در ميانه زمين، 
اين اس��تقالل بود كه در دقيقه62 روي يك ضد 
حمله و غافلگيري خط دفاعي فوالد صاحب يك 
ضربه پنالتي ش��د؛ پنالتي ای كه توس��ط مهدي 
قائدي گرفته ش��د تا ش��ماره 10 آبي ها در فصل 
جديد هم نشان دهد كه پنالتي گير قهاري است. در 
اين دقيقه خطاي عارف آغاسي مدافع فوالد روي 
قائدي در محوطه جريمه س��بب شد تا زاهدي فر 
كه فصل گذشته در بازي با سپاهان پنالتي واضح 
هند كي روش استنلي را براي استقالل نگرفته بود، 
اين بار به نفع استقالل، نقطه پنالتي را نشان داد تا 
وريا غفوري پش��ت توپ قرار بگيرد و توپ را وارد 
دروازه فروزان كند و آبي ها يك بر صفر جلو بيفتند. 
اين دومين گل غفوري در ليگ بيستم بود، البته 
برتري استقالل دوام زيادي نداشت و و 10دقيقه 
بعد فرشاد احمدزاده روي ضربه ايستگاهي پاتوسي 
از راست، توپ را با يك ضربه سر از پشت شش قدم 
وارد دروازه حسيني كرد تا بازي به تساوي كشيده 
شود. در حالي كه به نظر مي رسيد بازي با تساوي 
به پايان برسد، در دقيقه 88 فوالد با خطاي مدافع 
استقالل، زاهدي فر اين بار به نفع فوالد اعالم ضربه 
پنالتي كرد تا لوسيانو پريرا اين ضربه را تبديل به 
گل كند و در نهايت فوالد توانست با نتيجه 2 بر يك 
استقالل را شكست دهد و برنده حساس ترين بازي 

هفته دوم شود. 
   پرسپوليس- صنعت نفت آبادان، 16:20

قهرمان چه��ار دوره متوالي ليگ ك��ه يك ركورد 
فوق العاده را ثبت كرده، فصل جديد ليگ برتر را با 
مكافات زيادي آغاز كرده است؛ مشكالتي كه سبب 
شده قرمزها با وجود صعود به فينال ليگ قهرمانان 
آس��يا و مدافع عنوان قهرماني، چندان اوضاع شان 
روبه راه نباشد، طوري كه يحيي گل محمدي ديروز 

در نشست خبري پيش از بازي امروز با صنعت نفت، 
بيشتر از آنكه درباره مسائل فني و تيمش حرف بزند، 
از اوضاع مالي و اينكه نتوانسته آن طور كه مي خواست 
پرسپوليس را با جذب بازيكنان جديد تقويت كند، 
صحبت كرد؛ گاليه هايي از بي پولي كه انگار تمامي 
ندارد، به خص��وص كه گل محم��دي و بازيكنانش 
مانند تمام فوتباليست هاي ديگر انگار نمي خواهند 
قبول كنند همه كشور با اين مصائب روبه رو هستند 
و آنها نيز بايد با كم كردن غرولندهايشان به خاطر 
چن��د روز دير ش��دن پيش پرداخ��ت قراردادهاي 
چندميلياردي ش��ان، كمي هم كه ش��ده رياضت 

اقتصادي را مانند مردم تمرين كنند!
قرمزها با تمام اين حواشي پس از تساوي بدون گل 
برابر سايپا در شروع فصل جديد ليگ برتر، امروز 
در هفته دوم در تهران ميزبان صنعت نفت آبادان 
هستند؛ مس��ابقه اي كه قرمزها به دنبال جبران 
نتيجه بازي اول شان هس��تند و نمي خواهند در 
همين ش��روع ليگ، امتيازها را از دست بدهند، 
به خصوص كه براي پنجمي��ن قهرماني متوالي 
دورخي��ز كرده اند و يك��ي از مدعيان جدي ليگ 
بيستم هستند. دغدغه جدي گل محمدي براي 
بازي امروز بحران اين تيم در خط حمله اس��ت؛ 
معضلي كه در بازي با سايپا كه قرمزها موقعيت هاي 
زيادي را از دست دادند، نمايان شد؛ شرايطي كه 
با محروميت عيسي آل كثير سخت تر شده است؛ 
البته گل محمدي با جذب يك مهاجم جديد به نام 
مهدي خاني كه شاگرد س��ابق او در شهر خودرو 
بود، به دنبال تقويت خط حمله تيمش اس��ت تا 

فرصت سوزي هاي هفته اول تكرار نشود. 
پرسپوليس��ي ها در هفته دوم حريف سرسختي 
مانند صنعت نفت پيش رو دارند؛ تيمي كه هفته 
اول توانس��ت با پيروزي 2 بر يك مقابل پيكان، 
فصل جديد را با برد آغاز كند. شاگردان سيروس 

پورموسوي اگر چه در بازي دوم در تهران با مدافع 
عنوان قهرماني روبه رو هستند اما آنها مي گويند 
تيم دست و پا بسته اي نيس��تند و نمي خواهند 

دست خالي به آبادان برگردند. 
   پيكان – شهر خودرو، ساعت 16:20

در ديگر بازي امروز پيكاني ها ميزبان شهر خودرو 
هس��تند. ش��اگردان مهدي تارتار پس از باخت 
هفته اول مقابل صنعت نف��ت مقابل تيمي قرار 
مي گيرند كه ليگ بيستم را با پيروزي 3 بر صفر 
برابر ماشين س��ازي آغاز كرد تا در ب��ازي امروز 
خودروسازان براي جبران تالش كنند و شاگردان 
مهدي رحمتي به دنبال ثبت دومين برد متوالي 

در دومين مسابقه شان باشند. 
   نتايج ساير بازي ها

پنج ش��نبه در آغاز هفته دوم ليگ برتر، سه بازي 
برگزار ش��د كه حاصل آن دو مس��اوي و يك برد 
بود. نساجي و تراكتور در شرايطي به تساوي يك- 
يك رس��يدند كه گل مس��اوي تبريزي ها توسط 
اشكان دژاگه در موقعيت مشكوك آفسايد به ثمر 
رسيد. اين دومين مساوي تيم منصوريان بود. نفت 
مسجد سليمان و سايپا هم كه در هفته اول مقابل 
حريفانشان به تساوي رسيده بودند، رويارويي شان 
در هفته دوم برنده نداش��ت و يك- يك مس��اوي 
شدند. سپاهان هم پس از باخت هفته اول، پنج شنبه 
در دومين بازي با يك گل كه اراكي ها مي گويند در 
شرايط كاماًل آفسايد زده شده، توانستند آلومينيوم 
را شكست دهند تا دومين شكست متوالي شاگردان 

خطيبي و تيم تازه وارد ليگ ثبت شود. 
در بازي هاي روز جمعه نيز در دربي كرمان، گل 
گهر با دو گل مس رفس��نجان را شكست داد تا 
شاگردان قلعه نويي دومين برد متوالي شان را به 
دست بياورند. ماشين س��ازي و ذوب آهن هم به 

تساوي يك- يك رسيدند.  

دنیا حیدري

فريدون حسن

 نابغه كشتي ايران
 محبوب ترين آزادكار جهان

نابغه كشتي ايران محبوب ترين آزادكار جهان شد. حسن يزداني يكي از 
16آزادكار نام آشناي كشتي آزاد جهان بود كه نامش در نظرسنجي اتحاديه 
جهاني كشتي قرار گرفت و تك تك رقبايش را از پيش رو برداشت تا به عنوان 
محبوب ترين آزادكار جهان دست يابد. والنتين يوردانوف نابغه سبك وزن 
كشتي جهان با هشت طالي جهان و المپيك، طاها آكگل ترك و دارنده دو 
طالي جهان و يك طالي المپيك و بوايسار سايتيف نابغه كشتي جهان از 
روسيه با سه طالي المپيك و شش طالي جهان نفراتي بودند كه يزداني 
براي رسيدن به فينال اين نظرسنجي از آنها پيشي گرفت و دست آخر در 
فينال نيز توانست با كسب 54درصد آرا مقابل عبدالرشيد سعداهلل يف، تانك 
روس كه يكي از بخت هاي طالي المپيك توكيو است و براي فيناليست 
شدن جان اسميت، جردن باروز و فرانك چاميزو را كنار زده بود، به پيروزي 

رسيده و به عنوان محبوب ترين آزادكار جهان دست يابد.

استقالل مقهور بازگشت فوالدين
قرمزها مقابل آبادانی ها اولين پيروزی شان را می خواهند

 خصوصي سازي
دستمايه بازي با احساسات و زندگي هواداران

فريب افكار عمومي كم بود، حاال بازي با احساس��ات، عواطف و شعور 
مردم نيز به آن اضافه شده است. تعجب نبايد كرد. حرف زدن خرجي 
ندارد، البته براي آنها كه در ظاهر انديشمندانه حرف مي زنند! وگرنه اين 
بار حرف هاي تكراري و نخ نماشده آقايان قرار است براي مردم خرجي 
هنگفت و سنگين داشته باشد؛ حرف هايي كه تا همين ديروز همواره 
هيچ هدفي پشت آن نبوده است اما امروز مي تواند هزينه هاي سنگيني 

را براي مردم در بر داشته باشد. 
سال هاست دولت هاي مختلف و دولتمردان متعدد لفظ هاي قشنگي 
مي آيند از خصوصي شدن سرخابي هاي پايتخت و تأكيد مي كنند به 
پيشرفت خوب و عالي در اين مس��ير؛ اينكه كارها دارد با اصول پيش 
مي رود، اينكه با اقتصاددان ها مشورت شده و پرسپوليس و استقالل با 
قرار گرفتن در مسير خصوصي سازي مشكالتشان كم مي شود و اينكه 
اين همان چيزي است كه مردم خواهانش هستند و سعادت در پي دارد، 
حتي براي فوتبال ايران و دست دولت را از تصميم گيري و دخالت در 
امور اين دو باشگاه كوتاه مي كند و هزار و يك دليل در ظاهر قانع كننده 
براي توجيه طوالني شدن مسيري كه هر بار گفته مي شود به زودي به 

انتها خواهد رسيد و هرگز هم نقطه پايان را نمي بيند. 
اين بار اما وزير ورزش پا را فراتر گذاشته و با ادعايي تازه از همتايان قبلي 
خود در بازي با احساسات، عواطف و حتي زندگي مردم و هواداران اين دو 
تيم سبقت گرفته است. سلطاني فر كه تاكنون هيچ يك از انتخاب هايش 
براي اين دو باشگاه اصلح نبوده اند و هر بار انتصاب هايش در اين دو تيم 
اوضاع سرخابي ها را اسفناك تر از قبل كرده و هيچ گاه نتوانسته گامي 
مؤثر يا حتي قابل قبول در مسير رسيدن پرسپوليس و استقالل به آرامش 
بردارد، حاال مردم را به خريد سهام اين دو باشگاه تشويق مي كند و مدعي 
است مردم با خيال راحت سراغ خريد سهام استقالل و پرسپوليس بروند 
چراكه به زعم او مسير خصوصي سازي پرسپوليس و استقالل دارد خوب 
پيش مي رود و از آنجا كه با دودوتا، چهارتاي وزير بعد از خصوصي سازي 
استقالل و پرسپوليس، دولت و وزارت ورزش و جوانان دخالت در اداره 
دو تيم ندارند و عمدتاً به صورت ارشادي با تشويق سرمايه گذاران حمايت 
خود را براي پايدار شدن روند خصوصي سازي دو تيم به صورت مشروط 
و موقت ادامه مي دهند و به تدريج و با زمانبندي مناسب اين حمايت ها 
كاهش مي يابد تا دو باشگاه كاماًل به خود متكي شوند، مردم مي توانند با 

خيال راحت براي خريد سهام سرخابي ها اقدام كنند. 
جالب اين است كه وزير ورزش كه تا به امروز از عهده گماردن يك مدير 
كاربلد براي اين دو باشگاه برنيامده و نتوانسته است با نظارت درست بر 
مديريت اين دو باشگاه اندكي هم كه شده اوضاع سرخابي ها را آرام كند 
و مانع از فساد روزافزون در آنها شود، چطور با اطمينان خاطر مردم را به 
خريد سهام پرسپوليس و استقالل تشويق و دعوت مي كند؟ دو باشگاه 

بدهكاري كه خود نيز از آينده مبهم خود بي خبرند. 
وزير گويا نه فقط از اوضاع سرخابي ها بي اطالع است كه از داستان غم انگيز 
بورس هم خبري ندارد و هيچ نمي داند كه مردمي كه سرمايه هاي خود 
را براي خريد سهام شركت هاي معتبر در بورس هزينه كرده بودند، امروز 
تا چه اندازه پشيمان هستند و متضرر شده اند كه بر اساس تحليل ها و 
تصورات خود، هواداران پرسپوليس و استقالل را تشويق مي كند براي 
خريد سهام سرخابي ها! حال آنكه بعيد است نداند بسته شدن پرونده 
خصوصي سازي پرسپوليس و استقالل كه نه فقط در اين دولت كه در 
دولت هاي قبلي نيز بارها و بارها روي آن مانور داده شده بود، كار ساده اي 
نيست كه بشود چند ماهه سرانجام خيري براي آن رقم زد، چه رسد به 
اينكه بتوان مردم را از خريد سهام آنها مطمئن كرد اما گويا ديگر فريب 
افكار عمومي به تنهايي جذابيتي ندارد كه آقايان حاال بازي با احساسات و 
زندگي مردم را نيز در پيش گرفته اند و آنها را به گام برداشتن در مسيري 

تشويق مي كنند كه خود نيز نمي دانند پايانش به كجا مي رسد.

مرثيه اي براي فوتبال جوانان و اميد
بچه هاي سرراهي!

كسي به درستي مي داند در فدراسيون فوتبال چه مي گذرد؟ فدراسيوني 
كه اساسنامه اش تا همين چندي پيش تأييد نشده بود و مدت هاست 
با سرپرست اداره مي شود؛ سرپرستي كه كاماًل مشخص است از بيرون 
خط مي گيرد و بيشتر از آنكه حافظ منافع فوتبال كشور باشد، حافظ 
منافع باندي است كه خود بازمانده آن است و با بقيه دوستان سعي دارد 
هر طور شده در خدمت تصميمات و منويات جناب رئيس قبلي »تاج« 
از دست داده باش��د. در اين ميان يك نايب رئيس مستعفي هم هست 
)كفاشيان( كه بعد از اختالف با اين تيم حاكم بر فدراسيون حاال ميدان 
را براي تاخت و تاز و حتي بازگشت مهيا مي بيند و با همان زهرخندهاي 
قديمي هر روز در رسانه ها در خصوص آينده فوتبال صحبت مي كند. 

در چنين شرايطي فوتبال كشور با اين فدراسيون منفعل و ناكارآمد در 
حال در جا زدن است. فوتبال با اين مديريت نه تنها پيشرفت نمي كند 
كه در حال پسرفت اس��ت، چنين فدراس��يونی ناكارآمدي خود را در 
انتخاب هايي كه انجام مي دهد، نش��ان مي دهد. كافي است با دقت به 
انتصاب ها و ابقا ش��دن ها نگاه كنيد تا متوجه ش��ويد چه فاجعه  اي در 

حال رخ دادن است. 
فوتبال كشور سال هاست در رده هاي اميد و جوانان با شكست هاي بد 
و تحقيرآميز روبه رو است اما فدراسيون فوتبال در عين ناباوري قرارداد 
سرمربي شكست خورده تيم اميد را تمديد مي كند. كسي كه در طول 
سابقه تقريباً يك دهه اي مربيگري اش نه در رده باشگاهي موفق بوده و 
نه در رده هاي ملي، آخرين شكستش هم مربوط به راه نيافتن به المپيك 
توكيو اس��ت اما با وجود اين كارنامه افتضاح، حميد استيلي همچنان 
به عنوان سرمربي تيم اميد در س��مت خود ابقا مي شود تا سريال اين 
شكست ها ادامه داشته باشد. فراموش نكنيم كه حسرت المپيكي شدن 

فوتبال ايران با هنرنمايي حميد استيلي 44ساله شد. 
از تيم اميد كه بگذريم مي رسيم به تيم فوتبال جوانان كه همين هفته 
قبل سرمربي و مديرفني اش مشخص شدند؛ دو چهره امتحان پس داده 
فوتبال كه انتخاب آنها تعجب همه را برانگيخت. در اين انتخاب آنچه 
اول مورد سؤال واقع مي شود اينكه اصاًل چرا بايد تيم جوانان مدير فني 
داشته باشد در حالي كه تقريباً چنين پستي در بقيه تيم هاي پايه تعريف 
شده نيست و در مرحله بعد چرا اين پست به شخصي واگذار مي شود كه 
امتحانش را پيش از اين حتي در قامت سرمربي تيم نوجوانان با شكست 

پشت سر گذاشته و طي سال هاي گذشته از فوتبال دور بوده است. 
س��ؤال مهم اما اينكه حميد درخشان قرار اس��ت چه چيزي را به تيم 
نوجوانان به لحاظ بار فني اضافه كند كه تا امروز اين تيم از آن بي بهره 
بوده است؟ اما در خصوص س��رمربي، انتخاب داوود مهابادي شايد به 
لحاظ ميدان دادن به يك مربي جوان در نگاه اول تحسين برانگيز باشد 
اما وقتي متوجه باشيم كه اين سرمربي جوان حتي در تيم هاي باشگاهي 
دسته اول و دوم هم ناموفق بوده و هيچ رزومه  اي در تيم هاي پايه ندارد 

آن وقت است كه به عمق فاجعه پي خواهيم برد. 
اين انتخاب ها تنها ي��ك چيز را به خوب��ي ثابت مي كن��د و آن اينكه 
نامديران حاكم بر فدراسيون فوتبال هيچ راهبرد و هدفي براي تيم هاي 
رده هاي س��ني فوتبال ندارند و با نگاهي همانند بچه هاي سرراهي به 
آنها و با انتخاب و ابق��ای آدم هاي تكراري و شكس��ت خورده، فقط به 
دنبال هزينه تراشي هس��تند؛ هزينه هايي كه با توجه به نزديك بودن 
زمان انتخابات رياس��ت فدراس��يون فوتبال )كمتر از سه ماه ديگر( به 
طور كامل متوجه رئيس و مديران آينده فدراس��يون فوتبال اس��ت و 
آنها مجبورند يا با اين انتخاب هاي غلط كنار بيايند و شكست بخورند 
يا اينكه با انتخاب هاي جديد عماًل چندين ماه عقب بيفتند كه طبيعي 

است حاصل آن باز هم شكست خواهد بود. 
در اين ميان نبايد از نق��ش كميته هاي فني و جوانان فدراس��يون هم 
در اين انتخاب ها غافل ش��د؛ دو كميته منفعلي ك��ه تقريباً فقط نقش 
تش��ريفاتي دارند و بيش��تر از آنكه در انتخاب ها به دنبال لحاظ كردن 
برنامه هاي اصولي و تعريف ش��ده در سطح جهان باش��ند، براي فرار از 
جريمه هاي كنفدراسيون فوتبال آسيا فقط با لبخند در كنار گزينه هاي 
شكست خورده عكس يادگاري مي گيرند تا چرخ كار تيم هاي پايه فوتبال 
ايران ولو اينكه به شكست بينجامد، صرفاً بچرخد. واقعيت اين است كه 
تيم هاي اميد، جوانان و نوجوانان براي فدراسيون نشينان اهميتي ندارند 
كه اگر غير از اين بود امور اين تيم ها به دست كاربلدان سپرده مي شد و 

مي شد اميدوار بود كه آينده فوتبال تأمين شده و روشن است. 

 مانچو و ايتالياي جوان 
در فينال ليگ ملت ها

پيروزي بر بوس��ني، پ��روژه ايتاليا براي 
صعود به فينال ليگ ملت ه��ا را تكميل 
كرد. اين در حالي اس��ت كه تيمی باالتر 
از هلند موفق به صعود شد كه مانچيني 
را به خاطر كرونا و چن��د بازيكن ديگر را 
به دليل مصدوميت و قرنطينه باشگاهي 
در اختيار نداش��ت. مانچو با تيم جوانش 
ركورد 22بازي بدون شكست را در اختيار 
دارد. با توجه به آم��ار و ارقام، مانچيني را 
بايد بهترين مربي در 50سال اخير ايتاليا ناميد. تيمي كه او براي ليگ 
ملت ها آماده كرده تلفيقي از جوانان و باتجربه ها بود. او جوان گرايي را 
از همان ابتدا و بعد از آنكه تيم ملي ايتاليا را از اوئيجي دي بياجو تحويل 
گرفت، ش��روع كرد. »ايتالياي ج��وان« يكي از ش��انس هاي قهرماني 
اروپا محسوب مي ش��ود. مانچيني عالقه ويژه اي به سيستم 3- 3- 4 
دارد ولي توانايي اصلي او بازي گرفتن از همه بازيكنان است. سرمربي 
الجوردي پوش��ان 11برد متوالي را با ايتاليا به دست آورده و ميانگين 
2/41 گل در هر بازي آمار بسيار خوبي براي تيمي است كه آخرين بار 
بيش از دو سال پيش طعم تلخ باخت را چشيده است. مانچو از ريسك 
كردن هراسي ندارد و در اين 32 بازي كه هدايت ايتاليا را بر عهده داشته 
62 بازيكن مختلف را به تيم ملي فراخوانده اس��ت. بازيكناني از جمله 
ماتئو پوليتانو و ديويد كاالبريا اولين بازي ملي شان را در زمان مانچيني 
 تجربه كرده اند. در عين حال مرد اول نيمكت حواسش به بازيكنان پا به 
سن گذاشته اي چون فرانچسكو كاپوتو 33ساله هم است. نيكولو بارال 
هافبك اينتر ميالن را بايد يكي از كش��فيات مانچيني خواند؛ بازيكن 
23ساله ای كه هم تهاجمي بازي مي كند، هم دفاع كردن را خوب بلد 
است و هم اينكه عملكردش بس��يار بهتر از ماركو وراتي باتجربه است. 
فردريكو برناردسكي با اينكه در يوونتوس چه در زمان ساري و چه در 
زمان پيرلو زياد فرصت حضور ثابت در زمين نداشته ولي در تيم ملي 
گل هاي حساسي را به ثمر رس��انده و رضايت خاطر مانچيني را جلب 
كرده است. حاصل اين تحوالت صعود به فينال ليگ ملت ها و اميدواري 

ايتاليايي ها براي درخشش دوباره است.

مرحله اول تمرينات 
شیوا نوروزی
    گزارش2

تيم ملي كاراته در 
حالي روز پنج شنبه 
به پايان رسيد كه كادرفني براي آغاز مجدد اردوها 
منتظر فروكش كردن كرونا در كشور است. امير 
مهدي زاده، ذبيح اهلل پورشيب، سجاد گنج زاده و 
بهمن عس��گري چهار ملي پوش حاض��ر در اردو 
بودند كه زير نظر شهرام هروي و حسن روحاني 
تمرينات شان پس از 9 ماه برگزار شد. كاراته كاران 
ايراني فعاًل دو سهميه بازي هاي المپيك را قطعي 
كرده اند )در بخش مردان( و امير مهدي زاده اين 
فرصت را دارد كه با درخشش در تورنمنت پاريس 
سهميه سوم را نيز كس��ب كند، ضمن اينكه تيم 
ملي فروردين ماه س��ال آينده بايد در كاراته وان 
مراكش شركت كند و از بين پورشيب و گنج زاده 

يك نفر مسافر توكيو خواهد شد. 
  حمايت ها تداوم داشته باشد

هروي سرمربي تيم ملي مردان همچنان با رسانه ها 
مصاحبه نمي كند تا از اين طريق آرامش تيمش به 
هم نخورد. با اين حال حسن روحاني، مربي تيم ملي 
در گفت وگو با »جوان« شرايط ملي پوشان را تشريح 
كرد: »قرار بود تمرينات تا چهارم آذر ادامه داشته 
باشد ولي به خاطر محدوديت ها روز پنج شنبه اردو 
را تمام كرديم. از نظر وضعيت بدني شرايط نسبتاً 
خوبي دارند. ملي پوش��ان برنامه تمريني ش��ان را 
گرفته اند و در اين مدت هم كارشان را ادامه خواهند 
داد. منتظر وضعيت كشور هستيم تا در مورد شروع 
مجدد اردوها تصميمات الزم را بگيريم. كاراته چند 
سالي اس��ت روزهاي خوبي را پشت سرگذاشته 
و اميدواريم حمايت ها تداوم داشته باشد. بچه ها 
انگيزه بسيار بااليي دارند. امير مهدي زاده نيز شانس 

گرفتن يك سهميه را دارد.«
ملي پوش75- المپيكي كشورمان به خاطر اعمال 

محدوديت ها اردوي تيم ملي را يك روز زودترترك 
كرد تا بدون مشكل به ش��هرش قزوين بازگردد. 
بهمن عس��گري در گفت وگو با »جوان« ش��روع 
مجدد تمرينات را اميدواركنن��ده خواند و گفت: 
»خدا را شكر مي كنيم پس از وقفه اي كه ايجاد شده 
بود، دوباره تمرينات شروع شد، البته ملي پوشان 
كاراته پ��س از حض��ور م��داوم در تورنمنت هاي 
مختلف به يك اس��تراحت طوالني نياز داش��تند 
كه خب كرونا اي��ن فرصت اجباري را ب��ه ما داد. 
خوشبختانه س��هميه المپيك من قطعي شده و 
برخي بچه ها هنوز فرصت افزايش تعداد سهميه ها 
را دارند. فدراسيون و كادرفني برنامه ريزي خوبي 
براي دور جديد اردوها داشتند و كار خوب پيش 
مي رفت ولي متأس��فانه اعم��ال محدوديت هاي 
جديد كرونايي برنامه ها را تغيير داد. فعاًل اردوها 
تعطيل شده، منتها قرار است از 15آذر پرقدرت تر 
به كارم��ان ادامه دهيم.« عس��گري ك��ه كرونا را 
شكست داده از خانه به دوشي كاراته گاليه داشت: 
»در دوران تعطيلي تمريناتم را در خانه پيگيري 
مي كردم و در اين مدت به كروناي خفيف هم مبتال 

شدم، به همين خاطر كمي دچار افت شدم. بايد 
سختي ها را تحمل كرد تا به روزهاي خوب برسيم. 
فعاًل نياز اصلي كاراته داش��تن سالن تمرين ثابت 
است. خانه به دوشي براي كاراته خوب نيست، يك 
بار در باش��گاه انقالب تمرين مي كنيم، يك بار در 
هتل المپيك و يك بار در خانه بوكس. اميدواريم 
هر چه زودتر خانه كاراته نيز ساخته شود؛ خانه اي 

كه در خور شأن كاراته كشورمان باشد.« 
   انگيزه باال

امير مهدي زاده كه او نيز به ناچار يك روز زودتر 
اردو را ترك كرد، شانس كسب سهميه از طريق 
رنكين��گ را دارد. ملي پ��وش وزن 67- اميدوار 
است پس از عملكرد موفق در كاراته وان مراكش 
در پاريس سومين سهميه كاراته مردان را براي 
كشورمان به ارمغان بياورد: »بعد از 9 ماه اردوي 
خيلي خوبي برگزار ش��د. اميدواريم دور بعدي 
تمرينات ه��م طب��ق برنامه اي ك��ه كادرفني و 
فدراس��يون دارند، پيش برود تا براي مسابقات 
كسب سهميه به آمادگي برسيم و در بازي هاي 
المپيك با سهميه كامل در توكيو حضور داشته 

باشيم. فرصت خوبي داريم و با برنامه ريزي خوب 
كادر فني در پنج ماه فرصت باق��ي مانده بدون 
شك به آمادگي مطلوب خواهيم رسيد. ان شاءاهلل 
در كارات��ه وان مراكش حضور خواهم داش��ت 
و پس از آن هم در مس��ابقات پاري��س )خرداد 
ماه( براي كس��ب سهميه مس��تقيم مي جنگم، 
منتها رقابت هاي مراكش براي من حكم مسابقه 
تداركاتي خيلي خ��وب را دارد چراكه مي توانم 
خودم را محك بزنم و براي پاريس آماده ش��وم. 
تمام تالش��م را مي كنم و قول مي دهم بهترين 
عملكردم را به نمايش بگذارم. ب��ا توكل بر خدا 
اميدوارم بهترين عملكردم به كس��ب س��هميه 
المپيك ختم ش��ود. انگيزه بس��يار بااليي براي 

رسيدن به اين هدف دارم.«
   انتظارات باال رفته

سجاد گنج زاده براي المپيكي شدن رقابت شانه 
به ش��انه اي با پورش��يب كاپيتان تيم ملي دارد. 
كاراته كار وزن 75+ در خصوص ميزان آمادگي اش 
گفت: »بعد از تعطي��الت اجباري ي��ك اردوي 
باكيفيت را برگزار كرديم. درس��ت اس��ت كه به 
خاط��ر محدوديت ه��ا زم��ان اردو كاهش يافت 
ولي ه��م چهار ملي پ��وش حاض��ر در اردو و هم 
كادر فني شرايط مان را به خوبي محك زديم. با 
روزهاي اوج مان فاصله داريم، منتها زمان كافي 
براي بازگشت به شرايط قبل را داريم. اولين قدم 
مسابقات مراكش است و اميدواريم اتفاقات خوبي 
براي كاراته ايران رقم بخورد. خوشبختانه كاراته 
به جايگاهي رسيده كه هم مردم و هم مسئوالن از 
ما انتظار مدال دارند و در اين سال ها افتخاراتی كه 
به دست آورده ايم، انتظارات را باال برده است. براي 
رسيدن به اين موفقيت سال ها زحمت كشيده ايم. 
به تالش مان ادامه مي دهيم و از فرصت حضور در 

المپيك بهترين استفاده را مي كنيم.«

اتحاد همه جانبه براي موفقيت در المپيك
گزارش»جوان« از اولين اردوی تيم ملی كاراته در شرايط كرونا

آلویسه كاگناتزو

ديلي ميل

 شب سخت كاتاالن ها 
مقابل حريف بدون باخت

هفته دهم رقابت هاي الليگا در حالي امشب با برگزاري چهار ديدار پيگيري 
مي شود كه در يكي از حساس ترين بازي ها بارسا به مهماني اتلتيكو مادريد 
مي رود. اين ديدار مي توانست نخستين رويارويي سوارز با آبي اناري ها باشد 
اما مهاجم اروگوئه اي به دليل ابتال به كرونا بازي با كاتاالن ها را از دست داد؛ 
ديداري كه نتيجه آن براي بارس��ا اهميت بسياري دارد. اگر چه دو هفته 
پيش آبي اناري ها برد پرگلي برابر بتيس به دست آوردند اما واقعيت امر 
اين است كه ش��اگردان كومان با 11امتياز در رده هفتم قرار دارند و اين 
جايگاه انتقادات بسياري را عليه تيم و سرمربي آن در پي داشته است و 
اوضاع كومان هم مانند تيمش اصاًل جالب توجه نيس��ت و براي رهايي 
از فشارها بايد هر سه امتياز اين بازي را از آن خود كند، حال آنكه گرفتن 
حداقل امتياز هم از اتلتيكو مادريدي كه با 17امتياز رده سوم جدول را در 
دست دارد كار آساني نيس��ت، چه رسد به كسب پيروزي مقابل اين تيم 
كه در 9هفته گذشته هيچ باختي در كارنامه نداشته! اما بايد ديد كومان 
و مس��ي مي توانند با پيروزي در اين ديدار گامي در راستاي پايان دادن 

نابساماني هاي اين روزهاي كاتاالن ها بردارند؟ به 
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