
 در حالي استقالل 
سعيد احمديان 

     چهره
ام�روز به مصاف 
پيکان مي رود که 
ديروز در شروع هفته چهارم ليگ، پرسپوليس 
در روزي که همچنان مهاجمانش گل نزن نشان 
 دادن�د ب�ا گلزن�ي مدافع�ان و هافبک هايش 
ب�ا س�ه گل ش�هرخودرو را شکس�ت داد.
با رسيدن ليگ برتر به هفته چهارم موتور تيم ها 
کم کم در حال گرم ش��دن اس��ت تا در روزهاي 
س��رد پاييزي، تنور فوتبال هر هفته داغ تر شود. 
تنوري که کرونا و نبود تماشاگران هم نتوانسته 
آن را سرد نگه دارد و با گذشته هفته هاي بيشتر 
از فصل جدي��د، اين مس��ابقات هيجان انگيزتر 
دنبال مي شود، به خصوص که حاشيه ها هم در 
همين چند هفته  گذشته کم نبوده و سبب شده 
بيستمين دوره ليگ برتر از همين هفته هاي اول 
خبرساز دنبال شود. در اين شرايط هفته چهارم 
ليگ برتر از ديروز با انجام چهار بازي آغاز ش��د 
و امروز با برگزاري سه مس��ابقه ديگر ادامه پيدا 
مي کند و با انجام يک بازي در روز چهارشنبه به 

پايان مي رسد.
   پرسپوليس برد، اما مهاجمان گل نزدند!

پرسپوليس و شهرخودور در شرايطي ديروز در 
آغاز هفته چه��ارم به مصاف ه��م رفتند که هر 
دو تيم به دنبال ثبت دومين بردش��ان در فصل 
جديد بودند. مس��ابقه اي که قرمزه��ا از همان 
ابتدا برتر از تيم مش��هدي نش��ان دادند و توپ 
بيش��تر در زمين ش��هرخودرو در گردش بود. با 
اين حال پرسپوليس��ي ها به رغم برت��ري مانند 
سه بازي گذش��ته با ضعف در زدن ضربات آخر 
روبه رو بودند، ضعفي که سبب شده بود با وجود 
اينکه ش��اکردان گل محمدي تا پش��ت محوطه 
ش��هرخودور پيش مي آمدند، اما توپ هاي شان 
راهي به دروازه پيدا نکند. پ��س از بازي ضعيف 
مهدي عبدي در نوک خط حمله پرس��پوليس 
در بازي ديروز، آرمان رمضاني به عنوان مهاجم 
نوک در ترکيب قرار گرفت��ه بود. مهاجمي که او 
هم مانند عبدي نااميد کننده ظاهر ش��د و يک 
گل نزن تمام عيار نشان داد. رمضاني در نيمه اول 
توپي را که با اشتباه دروازه بان شهرخودور پشت 
شش قدم به او رسيده بود مقابل دروازه خالي با 
اختالف بي��رون زد. اين مهاجم ک��ه ابتداي اين 
فصل از سايپا راهي پرسپوليس شده، در ابتداي 
نيمه دوم هم روي يک ضدحمله در يک موقعيت 
تک به تک، ت��وپ را به باالي دروازه فرس��تاد تا 
يحيي گل محمدي تصميم ب��ه تعويض مهاجم 

ناکام تيمش بگيرد. 
البت��ه پرسپوليس��ي ها ب��ا وج��ود حرص هاي 
زيادي که از دست مهاجمان تيم شان خوردند، 
خوش شانس هستند که هافبک ها و مدافعاني 
دارند که جور گل نزني بازيکنان هجومي ش��ان 

را مي کش��ند. در بازي ديروز ابتدا در دقيقه 42 
سيدجالل حسيني، کاپيتان و مدافع کهنه کار 
پرسپوليس با يک ضربه سر شيرجه اي قرمزها 
را پيش انداخت و گل اول را به ثمر رس��اند، اما 
در 10 دقيقه پاياني هم دو هافبک پرسپوليس 
احمد نورالله��ي در دقيقه 84 و ميالد س��رلک 
در دقيقه 88 دو گل ديگ��ر وارده دروازه حريف 
کردند تا در نهايت پرسپوليس در مسابقه اي که 
موقعيت هاي زيادي را روي دروازه شهرخودور 

ايجاد کرد، 3 بر صفر پيروز شود.
   گل گهر ول کن صدر نيست

در دو بازي ديگر هم ماشين سازي برابر گل گهر 
به ميدان رفت که در اين مسابقه سيرجاني ها با 
يک گل حريف شان را شکست دادند تا همچنان 
با 10امتياز صدرنشين ليگ باشند. فوالد هم که 
در اهواز ميزبان آلومينيوم اراک بود، به نتيجه اي 

بهتر از تساوي بدون گل دست نيافت.
   پيکان- استقالل، ساعت 16:15

آبي ها در حال��ي آماده بازي با پيکان مي ش��وند 
که در فصل جديد با دو برد و يک باخت کارنامه 
نس��بتاً قابل قبولي با محمود فکري داش��ته اند. 
آنها پس از باخت پرحاشيه ش��ان در اهواز مقابل 
فوالد در هفته دوم، هفته گذش��ته توانستند با 
شکست ماشين سازي دوباره به شرايط شان در 
جدول سروس��اماني دهند تا بتوانن��د از همين 
ابتدا خودشان را در قامت يک چهره مدعي نشان 
دهند. اگر در فصل گذشته مصدومان زياد يکي 

از چالش هاي آبي پوشان بود، در فصل جديد نيز 
از همين هفته هاي ابتداي��ي بحران مصدوميت 
بازيکنان ش��اخص اس��تقالل تبديل به يکي از 
دغدغه هاي فکري ش��ده اس��ت و او در آستانه 
بازي با پيکان با مصدوميت شيخ دياباته روبه رو 
شده، مهاجمي که استقاللي ها خيلي اميد به او 
بس��ته بودند، اما در ليگ بيس��تم دياباته در سه 
بازي گذش��ته تنها دقايقي کوتاه به ميدان رفته 
و به دليل ناآمادگي خارج از ترکيب بوده اس��ت. 
مصدوميت شيخ پيش از بازي امروز با پيکان هم 
سبب ش��ده هواداران استقالل که روي زوج اين 
مهاج��م بلندقامت با مهدي قايدي حس��اب باز 
کرده بودند، فعاًل دور ش��ماره 7 تيم شان را خط 
بکش��ند و چشم ش��ان براي گلزني به ساق هاي 

قايدي و مطهري باشد.
در سوي ديگر پيکاني ها با ش��رايط پرحاشيه و 
عجيبي تا پايان هفته س��وم ليگ مواجه بودند. 
يک باخت، يک برد و يک مساوي کارنامه پيکان 
تا پيش از بازي امروز با اس��تقالل است، آن هم 
تيمي ک��ه تنها چن��د روز پيش از آغ��از ليگ با 
کناره گيري عبداهلل ويس��ي با مهدي تارتار وارد 
ليگ ش��د. اگرچه تارت��ار هم پ��س از دو بازي 
از هدايت اين تيم اس��تعفا داد، ام��ا در ادامه با 
مخالف خودروسازان، مربي فصل گذشته نفت 
مسجدسليمان دوباره به اين تيم برگشت. تارتار 
در نشست خبري پيش از بازي ديروز گفت که در 
بازي امروز روي بازيکنان جوانش حساب ويژه اي 

باز کرده است: »ما جوانان خوبی داريم که کوه 
انگيزه هستند، به خصوص مقابل تيم هايی مانند 
استقالل و تيم های بزرگ، انگيزه شان دوچندان 

می شود.«
با اين حال يکي از دل نگراني هاي استقاللي ها و 
پيکاني  که ميزبان اس��ت، چمن ورزشگاه قدس 
است که حتي اعتراض باشگاه استقالل را نسبت 
به کيفيت پايين آن به همراه داشته، به خصوص 
در بازي گذشته پيکان با ش��هرخودرو بارندگي 
باعث ش��د اين ديدار پ��س از 22 دقيقه متوقف 
و به روز بعد موکول شود. تارتار اما اميدوار است 
که اتفاق بازي گذشته در بازي امروز تکرار نشود: 
»اميدوارم مس��ئوالن اس��تاديوم فکری به حال 
زمين کرده باشند و آب انباشته ای را که در زمين 
بود، ب��ه گونه ای هدايت کرده باش��ند که امکان 

برگزاری بازی وجود داشته باشد.«
   ساير بازي هاي امروز

در ديگر بازي هاي امروز، سپاهان به مصاف سايپا 
مي رود. شاگردان نويدکيا پس از شکست در هفته 
اول با دو برد در هفته هاي دوم و س��وم به دنبال 
سومين پيروزي متوالي ش��ان هستند. هرچند 
سايپا هم پس از دو مس��اوي در دو هفته اول در 
بازي آخر توانس��ت پيروز ش��ود تا نارنجي هاي 
خودورس��از نيز روحيه بااليي ب��راي اين بازي 
داشته باشند. نس��اجي هم در قائمشهر ميزبان 
نفت مسجدسليمان اس��ت و صنعت نفت نيز به 

مصاف ذوب آهن مي رود.
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حرص خوردند، گل زدند، پیروز شدند
استقالل با پيکان به دنبال اضافه شدن به جمع مدعيان

دنیا حیدري 

اداي احترام متفاوت لئو به دن ديه گو 
يک شنبه شب در حالي در رقابت های الليگا بارسلونا مقابل اوساسونا 
به برتری 4 بر صفر رسيد که گل چهارم بارسلونا را مسی به زيبايی وارد 
دروازه حريف کرد تا پس از آن، شادی زيبايی در پی درگذشت مارادونا 
با پيراهن او انجام دهد. مارکا در خصوص اين گل نوش��ت: »گل مسی 
مقابل اوساسونا مانند گل مارادونا در پيراهن نيوول اولدزبويز بوده و لئو 
آن را بازسازی کرده است. مسي به زيباترين شکل به اسطوره اداي دين 
کرد.« مارادونا در سال 1993، زمانی که مسی تنها شش سال داشت در 
ديدار دوستانه مقابل املک گل زيبايی به ثمر رساند که مسی مشابه آن 
را 27 سال بعد، چند روز پس از فوت او به ثمر رساند. پس از اين بازی، 
مسی عکس خوشحالی خود را که به مارادونا اختصاص يافته بود در کنار 
عکس ديه گو با پيراهن نيوول اولدزبويز گذاشت و نوشت: »خداحافظ 
ديه گو.« صفحه مجازي نيوول اولدزبويز نيز با انتش��ار اين گل نوشت: 
»اين خوشحالي در کالم نمي گنجد.« رونالد کومان، سرمربي بارسا هم 
گفت: »اين کارهايی است که از يک بازيکن بزرگ سر می زند؛ اول نوع 
بازی و گلی که مس��ی زد و دوم حرکتی که تقديم به مارادونا کرد. اين 

حرکتی بود که از هر حيث واقعاً فوق العاده بود.« 

فريدون حسن

 برنامه مجلس 
برای پس از »قانع  نشدن« چیست؟!

نمايندگان فراکسيون ورزش مجلس شوراي اسالمي مي گويند در جلسه 
صبح ديروز از پاسخ هاي مس��عود س��لطاني فر، وزير ورزش در خصوص 
رويکردهای کلی مديريت ورزش، سياستگذاری حوزه ورزش، قراردادهای 
مربيان و بازيکنان داخلی و خارجی، وضعيت ورزش همگانی و تدوين نظام 

نامه جامع ورزش قانع نشدند و سؤال به صحن مجلس ارجاع شده است.
خب، اين يعني اينکه حاال بايد صبر کنيم تا وزير دوباره راهي مجلس شود 
و اين بار در صحن به سؤاالت نمايندگان پاسخ دهد،  اما در چه موردي؛ يکي 
از موارد مثالً قرارداد ويلموتس است. قراردادي که افتضاح آن را امروز فقط 
خواجه حافظ شيرازي نمي داند و تشت رسوايي جناب وزير و رئيس سابق 
فدراسيون فوتبال در خصوص آن با چنان صدايي از بام افتاد که عالم و آدم 
شنيدند، اما هنوز که هنوز است نمايندگان نه آقايان مقصر را احضار کرده اند 
و نه کار مثبتي در اين زمينه انجام داده اند،  ع��الوه بر اين نيز هر بار اعالم 
مي کنند که از پاسخ ها قانع نشده اند و مشغول تحقيق، تفحص و ارجاي 

پرونده به مقامات باالتر هستند.
يادمان نرفته که روز اول مهدي تاج و همين جناب س��لطاني فر با چه 
ترس��ي پا به مجلس گذاش��تند. خوب به خاطر داريم دانه هاي درشت 
عرقي را که از پيشاني ش��ان مي گرفتن��د. قرار بر برخ��ورد قاطع بود، 
پرداخت تمام خسارت وارده به بيت المال از جيب شخصي آقايان، اما 
هرچه که پيش رفتيم قدم هاي س��لطاني فر و تاج در مجلس محکم تر 
شد و ترس و اضطراب ش��ان جايش را به لبخند و رضايت داد تا کار به 
امروز رسيد. آنها همان حرف هاي قبلي را مي زنند و نمايندگان هم اعالم 

مي کنند که قانع نشده اند، همين و تمام.
سلطاني فر و مهدي تاج )که اين روزها بعد از افتضاحي که به بار آورد کسي 
به درستي نمي داند کجاست و چه مي کند(، خيال شان راحت است. راحت 
از اينکه قرار نيست اتفاقي رخ دهد که اگر بنا بود بيفتد تا حاال افتاده بود. 
اصالً فقط ماجراي ويلموتس نيست، کسي حتی اعتراض نمي کند که چرا 
قراردادهاي مربيان و بازيکنان داخلي اينگونه تصاعدي منعقد مي شود و 

نقش اين آقايان در چنين بريز و بپاش ها چيست!
آنچه به نظر مي رس��د اينکه زياد نبايد اميدوار بود. وقتي تخلف روش��ن 
آقايان ديده نمي شود و بعد عنوان مي شود که »البته قرار شد نشست های 
تخصصی ديگری با حضور وزير برگزار شود تا تصوير روشن تری از پاسخ ها 
ارائه شود و به مرحله اقناعی دس��ت يابيم«، اين سؤال مطرح مي شود که 
چه اقناعي؛ مقصران اين همه تخلف واضح و آش��کار در فوتبال قرار است 
چند جلسه ديگر به بهارستان رفت و آمد کنند تا نمايندگان را براي انجام 
تخلفات شان قانع کنند. اين يک سياه بازي به تمام معناست. تخلف وزارت 
ورزش و فدراسيون فوتبال روشن است، پس چرا نمايندگان به دنبال اقناع 
شدن هستند. از روز اول گفتيم که اين ماجرا اگر مشمول زمان شود همه 
چيز به خير و خوشي براي متخلفان آن تمام مي شود و حاال در کمال تعجب 

شاهد اين اتفاق هستيم.
ديروز سلطاني فر نتوانست نمايندگان مجلس را قانع کند. خب قباًل هم 
نتوانسته بود، پس اين معطلي براي چيست، چند قرارداد ننگين ديگر بايد 
رو شود تا بهارستان نشينان قانع شوند که وزارت ورزش کوچک ترين نظارتي 
بر اين مسئله مهم نداشته و فدراسيون فوتبال پايگاه دالل هايي است که با 
استفاده از اين اهمال کاري ها پول پارو مي کنند. اين ماجرا ظاهراً قرار است تا 
مدت ها ادامه داشته باشد، در نهايت هم با قانع شدن آقايان پرونده مختومه 
اعالم مي شود. هرچند که بر اين باوريم  کار حتي به آنجا هم کشيده نمي شود 

و اين رفت و آمدها بيشتر جنبه دورهمي هاي دوستانه را پيدا مي کند.

اوج حساسيت در هفته پنجم ليگ قهرمانان اروپا
رقابت تنگاتنگ صعود و حذف

هفته پنجم رقابت های ليگ قهرمانان اروپا در حالی امشب با مصاف تيم های 
حاضر در گروه های  A، B، C و D  آغاز می شود که حساسيت در برخی 
گروه ها به اوج خود رس��يده و در برخی ديگر نيز تکلي��ف صعود مدعيان 
مشخص شده و بازی های باقيمانده تنها برای مشخص شدن ترتيب صعود 

تيم هاست.
   سد بايرن برابر اتلتيکو و رقابت با لوکوموتيو

رقابت در گروه A  بين تيم های اتلتيکومادريد و لوکوموتيو مسکو است، 
تيم های رده دوم و سوم جدول. اتلتيکومادريد که با پنج امتياز در رده دوم 
جدول قرار داد، امشب از صدرنشين قدر گروه پذيرايی می کند، تيمی که تا 
به اينجای کار هيچ باخت و مساوی در کارنامه اش ثبت نشده و همين کار را 
برای ميزبان سخت می کند، چراکه از دست دادن امتياز مقابل بايرن مونيخ 
به معنای فرصت دادن به نماينده مسکو سه امتيازی است. تيمی که بازی 
چندان سختی برابر سالزبورگ قعرنشين ندارد و در صورت پيروزی با شش 
امتياز خود را به رده دوم می رساند تا شانس بيشتری برای صعود داشته باشد. 
البته به شرط آنکه اتلتيکومادريد امشب در خانه موفق به کسب امتياز برابر 

حريف قدرتمند آلمانی خود نشود.
B رقابت سخت در گروه   

رئالی های مادريد کار خود را در اين فصل از رقابت های ليگ قهرمانان اروپا با 
شکست سنگين برابر شاختار آغاز کردند و حاال تکليف صعود از گروه B برای 
شاگردان زيدان در مصاف دوباره با همين تيم است که می تواند روشن شود. 
بايرن با هفت امتياز و حضور در رده دوم جدول يکی از شانس های صعود 
است، اما به شرط آنکه بتواند شکست هفته نخست اين رقابت ها برابر شاختار 
را جبران کند، چراکه در غير اين صورت شانس بزرگی به تيم رده سوم جدول 
می دهد که بعد از پيروزی برابر رئالی ها موفق به کسب تنها يک امتياز برابر 
اينتر شده و هر دو بازی رفت و برگشت خود برابر مونشن گالدباخ را با شکست 
پشت سر گذاشته است. تيمی که با هشت امتياز صدرنشين گروه است و با 
کسب سه امتياز بازی امشب برابر اينتر قعرنشين که تاکنون بيش از دو امتياز 
دشت نکرده، می تواند تا حد زيادی صعود خود را قطعی کند. روی کاغذ اما از 
اين گروه هر سه تيم اول تا سوم شانس صعود دارند که بايد ديد کدام يک از 

آنها از بازی های باقيمانده بهترين استفاده را می برد.
   پورتو در انديشه جبران برابر ياران پپ

منچسترسيتی، صدرنشين 12 امتيازی گروه C که هر چهار بازی قبلی 
خود را با پيروزی پشت سر گذاشته، حاال با کسب سه امتياز ديگر می تواند 
صعود خود به عنوان تيم نخست گروه به مرحله بعد را قطعی کند، خصوصاً 
که با پورتو، اصلی ترين رقيب خود برای صعود به عنوان تيم نخست بازی 
دارد. تيمی که بعد از باخت پرگل برابر شاگردان پپ در نخستين بازی اين 
فصل، ديگر بازی های خود را با پيروزی پشت سر گذاشته و حاال نه فقط در 
اين بازی خانگی فرصت شکست دادن منچستر سيتی را دارد که می تواند 
با کسب يک پيروزی دلچسب خانگی با صدرنشين هم امتياز شود. هرچند 
که به دليل تفاضل گل کمتر نمی تواند در صورت پيروزی هم ياران پپ را 
از صدر جدول به زير بکشد. در ديگر بازی اين گروه مارسی قعرنشين که 
همه بازی های خود را تا به اينج��ای کار واگذار کرده با المپياکوس بازی 
دارد. تيمی که تنها برد اين فصل خود را برابر همين مارسی دشت کرده 
و حتی در صورت کس��ب يک پيروزی ديگر هم نمی تواند شانسی برای 
صعود داشته باش��د و رقابت در اين گروه بين تيم های اول و دوم جدول 

خالصه می شود.
   کار سخت آژاکس برابر ياران کلوپ

اوضاع ليورپول، صدرنش��ين 9 امتيازی گروه  D چندان جالب نيس��ت. 
شاگردان کلوپ بعد از باخت مقابل آتاالنتا در هفته چهارم مرحله گروهی 
ليگ قهرمانان اروپا بازی با برايتون در ليگ برتر انگليس را نيز با تساوی به 
پايان رساندند و اين درحالی است که در ادامه بدبياری های ليورپول، کاپيتان 
اين تيم نيز به جمع مصدومان پرتعداد سرخپوشان اضافه شد تا دست کلوپ 
بيش از پيش در پوست گردو بماند و حاال با توجه به رقابت تنگاتنگ ليورپول 
9 امتيازی با آژاکس و آتاالنتاي هفت امتيازی تنها پيروزی برابر آژاکس تيم 
رده دوم جدول است که می تواند اندکی از فشارهای وارده به اين تيم بکاهد 
و شانسش را برای صعود حفظ کند. در ديگر بازی اين گروه که می تواند تأثير 
زيادی در سرنوشت تيم های صعود کننده داشته باشد ديدار آتاالنتا تيم دوم 
جدول با ميتيلند قعرنشين و بدون امتياز گروه است. ديداری که پيروزی در 
آن می تواند شانس آتاالنتا را برای صعود افزايش دهد. همانطور که شکست 
آژاکس برابر ليورپول می تواند شانس صعود اين تيم هفت امتيازی را برای 

صعود کاهش دهد.

بازگشت شکارچي بزرگ
ادينسون کاوانی در بازي يک شنبه شب 
از روي نيمکت بلند شد، به بازي آمد و دو 
گل به ثمر رساند تا منچستر با وجود عقب 
افتادن يک کام بک ديگر را ثبت کند  و 3 
بر 2 س��اوتهمپتون را شکست دهد. گل 
دوم کاواني که حکم ب��ه پيروزي يونايتد 
داد، چيزی است که باعث شده او به يکی 
از شکارچيان بزرگ و از بزرگ ترين گلزنان 
عصر م��درن تبديل ش��ود. جيمی فلويد 
هاسلباينک در استوديوی Sky Sports گفت: »هر مهاجم جوانی بايد 
به حرکت او نگاه کند، اين قدرت مربوط به حرکت است. او پيش بينی 
می کند، هميشه در حرکت است، می داند توپ به کجا می آيد و سرش 
را روی آن قرار می دهد.« درخشش کاواني در شرايطي اتفاق افتاد که 
منچس��تريونايتد در روز پاياني فصل نقل و انتق��االت وقتي با کاوانی 
قرارداد بست، منتقدان معتقد بودند خريد اين بازيکن 33 ساله که از 
تابستان بعد از جدايی از پي اس جي بازيکن آزاد بود به دليل دستمزدی 
که به او با توجه به سن و س��الش مي دهند، قماری گران قيمت است. 
سولسشر اما متقاعد شده بود که تأثير مثبتی روی مهاجمان جوان در 
يونايتد خواهد گذاشت. او همچنين اصرار داشت که کاوانی در لحظات 
مهم مانند روز يک شنبه اختالف را برای تيم ايجاد کند. سولسشر هنگام 
امضای قرارداد کاوانی گفت: »او انرژی، قدرت، رهبری و ذهنيت عالی 
به تيم می آورد، اما مهم تر از همه، اهداف را به ارمغان آورد.« کين معتقد 
است اين خطر با پاداش يونايتد پس از پيروزی در ساوتهمپتون نتيجه 
می دهد و عقيده دارد که کاوانی اکنون می تواند بازيکن مهمی برای آنها 
در فصل پيش رو باشد. کين به Sky Sports گفت: »وقتی کاواني به 
باشگاه آمد مثل يک قمار بود. مردم شک داشتند که چرا او باشگاه ندارد. 
ما در برخی از بازی های ديگر کليپ هايی از اين بازيکن ديده بوديم و فکر 
می کرديم آيا او هنوز هم مي تواند آن حرکات را تکرار کند يا نه. در بازي 
با ساوتهمپتون ش��اهد اثبات آن بوديم و کاواني می تواند به يک خريد 

بزرگ برای يونايتد تبديل شود.« 

99/9/9 با کار پهلوانانه 

بازگشت سپاهان به صدر جدول لیگ والیبال 
هفته س��يزدهم      خبر
رقابت هاي ليگ 
برتر واليبال با پيروزي س��پاهان مقابل سايپا و 
بازگش��ت اين تيم به صدر جدول رده بندي به 
پايان رس��يد. در جريان بازي ه��اي اين هفته، 
يک شنبه سپاهان در حساس ترين ديدار موفق 
شد با نتيجه 3 بر يک سايپا را شکست دهد و به 
ص��در ج��دول رده بندي برگ��ردد. در س��اير 
بازي هاي اي��ن هفت��ه؛ پي��کان در ادامه روند 
ناکامي هايش 3 بر يک مغلوب هورسان رامسر 

شد، شهداب يزد 3 بر يک خاتم اردکان را برد، 
راه ياب ملل مريوان ب��ا همين نتيجه آذرباتري 
اروميه را شکست داد، شهرداري ورامين در سه 
گيم متوالي همنام گنبدي خ��ود را از پيش رو 
برداش��ت و لبنيات ه��راز آمل ه��م 3 بر صفر 
شهرداري قزوين را برد. تيم هاي فوالد سيرجان 
و شهرداري اروميه هم اس��تراحت داشتند. در 
جدول رده بندي س��پاهان، فوالد س��يرجان، 
شهرداري اروميه و سايپا به ترتيب اول تا چهارم 

هستند.

با قطعي شدن برگزاري رقابت هاي 
اشرف رامين 

    بازتاب
پارالمپيک توکيو در س��ال آينده 
يک��ي از اصلي تري��ن م��وارد در 
خصوص قهرمانان جانباز و معلول کشورمان بحث پايش سالمت و 
لزوم توجه به وضعيت جسماني آنهاست. مسئله اي که با توجه به شيوع 
بيماري کرونا ح��اال از اهميت بيش��تري برخوردار اس��ت، چراکه 
ورزشکاران پارالمپيکي به لحاظ شرايط خاص جسمي نيازمند مراقبت 
بيشتري هستند. فدراسيون جانبازان و معلوالن با تهيه يک برنامه 
خاص درصدد است ورزشکاران کشورمان در پارالمپيک توکيو را به 
دقت از نظر جس��ماني مورد مراقبت قرار دهد. زهرا چابکي، مدير 
پزشکي فدراس��يون در اين خصوص عنوان کرد: »پايش سالمت 
پارالمپيکي ها اولويت اول ماست. بنابراين با ايجاد فرم های خوداظهاری 
بر سالمت تمامی ورزش��کاران نظارت داريم. اين فرم ها به گونه ای 
طراحی شده است که فرد در آن کمترين نشانه ای از ابتال به ويروس 
کرونا را به اطالع مسئوالن می رساند و ما موظف به پيگيری آن هستيم. 
همچنين زمانی که اردوی رکوردگيری پاراتيراندازی برگزار شد، ابتدا 

از آنان آزمايش کرونا گرفتيم و پس از پاسخ تست کرونا، مجوز حضور 
در فدراسيون را کسب کردند. خوشبختانه کسی مثبت نبود.«

وي در ادامه به ايرنا گفت: » اين فدراسيون مانند ساير بخش های 
ورزشی طبق دستور ستاد مقابله با کرونا در ورزش عمل کرده و از 
اسفندماه 1398 فعاليت های ورزشی خود را به کمترين ميزان ممکن 
رسانده، چراکه سالمت ورزشکاران مهم تر از هر نتيجه ای است. سه 
ورزشکار )حامد اميری، روح اهلل رستمی و محمدعلی ياری( تحت 
پوشش اين فدراسيون به کرونا مبتال شدند که روند درمان آنان به 
پايان رسيد و اکنون در اردو هستند. در طرح جديد که ادامه همان 
خوداظهاری است، سالمت ورزش��کاران در بعد تمرينات و تغذيه 
مکمل ها مورد بررسی قرار می گيرد تا آسيبی متوجه ورزشکاران 
نش��ود. تاکنون از کميته بين المللی المپيک دستورالعمل خاصی 
به ما اعالم نشده و همچنان تابع ستاد ملی مقابله با کرونا در ورزش 
هستيم. برای حفظ سالمت تمام ورزشکاران و اعضای فدراسيون، از 
تمام مراجعه کنندگان به اين نهاد ورزشی ابتدا تست دمای بدن و در 

ادامه اکسيژن خون گرفته می شود.«

سالمت پارالمپيکي ها اولويت فدراسيون 
نتیجه گیري بعد از سالمتي

وقت��ي دغدغه 
شيوا نوروزي 

     چهره
هموطن و همنوع 
را داشته باشي، 
وقتي نگران گذر روزگار براي نيازمندان باشي و 
در يک کلمه وقتي پهلوان باش��ي، آن وقت در 

روزهايي که خيلي ها بابت يکي بودن اعداد روز، 
ماه و سالش سرودست مي ش��کنند تا کارهاي 
بيهوده و پرسروصدا انجام دهند به فکر امورات 
مهم تري هستي، درست مثل دو پهلوان ورزش 
کشورمان کميل قاسمي و سجاد گنج زاده که در 
تاريخ 99/9/9 دست به کار شدند و با توزيع اقالم 
مورد نياز محرومان در حومه پايتخت بار ديگر راه 
و رس��م پهلواني را ب��ه همه ي��اد دادند. کميل 
قاسمی قهرمان و نايب قهرمان المپيک به همراه 
س��جاد گنج زاده قهرمان کاراته جهان در قالب 
مؤسسه خيريه خادمين علی ابن ابيطالب)ع( با 
حضور در کوره پزخانه های اطراف تهران ضمن 
توزيع اقالم غذايی و بهداشتی در جريان آخرين 
وضعيت زندگی اهالی اين منطقه قرار گرفتند. 
پس از بازديد ميدان��ی اين دو قهرمان، به دليل 
برودت هوا و در آستانه زمستان، تهيه تعدادی 
بخاری و ساخت حمام در دستور کار قرار گرفت. 
همچني��ن ب��ا توجه ب��ه وضعيت تع��دادی از 
هموطن��ان که ب��ه ه��ر دليل در ش��رايط 
کارتن خواب��ی و بی خانمان��ی ق��رار 
گرفته اند، در اولين پويش 2 هزار پتو 
برای 2 هزار کارتن خواب تهيه و هفته 

آينده توزيع مي شود.

پتر اسميت

اسکاي اسپورتس 

کرونا نمي تواند مانع پیشرفتم شود 
سميه يزداني، بانوی رکابزن لژيونر ايران در اسپانيا گفت: »کرونا تا حدودی 
جلوی پيشرفتم را گرفت، اما اهداف بزرگی دارم و نمی گذارم هيچ چيزی 
باعث بی انگيزگی ام شود. تيم من حدوداً از  مرداد فعاليتش را آغاز و در 
چند مسابقه در کشور اسپانيا شرکت کرد، اما من به دليل اينکه مسابقه 
جاده قهرمانی جهان را در  شهريور پيش رو داشتم، ترجيح دادم در ايران 
بمانم و برای حضور در آن رقابت ها آماده شوم. از اين رو نتوانستم تيمم را 
همراهی کنم، اما متأسفانه شرايط شرکت در مسابقات قهرمانی جهان هم 
پيش نيامد. در حال حاضر نيز مثل هميشه خيلی قوی تمريناتم را دنبال 

می کنم تا بتوانم دوباره در قهرمانی آسيا موفق شوم.«

پروتکل ووشوي ايران تأيید شد
با تأييد پروتکل های بهداشتی پيشنهاد شده فدراسيون ووشوي ايران 
به فدراسيون جهانی، به نظر می رسد که خيلي زود شاهد آغاز مسابقات 
ووشو در سراس��ر جهان باشيم. طبق اعالم فدراس��يون جهانی ووشو، 
اين رشته تا پايان سال 2020 هيچ رويداد بين المللی ندارد، در چنين 
شرايطی فدراسيون ووشوی ايران قصد دارد حداقل ليگ برتر خود را 
در سريع ترين زمان ممکن آغاز کند که طبق گفته امير صديقی، رئيس 
فدراسيون ووشو احتماالً مسابقات ليگ اين رشته اسفند برگزار شود. در 
راستای همين اقدامات کميته پزشکی فدراسيون ووشوي ايران تحت 
رياست اميرعباس لشکری، پروتکل های بهداشتی را به منظور برگزاری 
رويدادها و تمرينات اين رشته در شرايط کرونايی به فدراسيون جهانی 
ووشو ارائه کرد که گويا اين قوانين و دستورالعمل ها مورد تأييد هيئت 

رئيسه IWUF قرار گرفته است.


