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رضا صالحي اميري، 
سعيد احمديان

     گزارش
رئيـــس کميته 
ملـي المپيــک 
ديروز در يک نشسـت خبري آنالين از ابقاي 
حميد استيلي، سرمربي ناموفق تيم فوتبال اميد 
در راه المپيک انتقـاد و از تالشـش براي حل 
اختالفـات الهـام هاشـمي، سـرمربي موفق 
تيراندازي با توجه به کسب شش سهميه المپيک 

توسط اين رشته خبر داد.
با س��فر توماس باخ، رئيس کميت��ه بين المللي 
المپيک به توکيو و کشف واکسن کرونا، شمارش 
معکوس براي روشن شدن مش��عل المپيک در 
تابستان آينده در توکيو آغاز شده است. خبري 
که ب��راي المپيکي هاي کش��ورمان مانند تمام 
ورزشکاران جهان خوشحال کننده بود تا آنها با 
انگيزه باالتري براي حضور در اين مسابقات آماده 
ش��وند. در ايران نيز در ماه ه��اي اخير اردوهاي 
رش��ته هاي المپيکي ب��ه تناوب آغاز ش��ده و به 
صورت مقطعي برگزار مي شود تا در فاصله هشت 
ماه مانده به شروع بازي هاي توکيو، المپيکي ها 
از ش��رايط آمادگي دور نش��وند. در اين اوضاع و 
احوال ديروز رض��ا صالحي اميري، رئيس کميته 
ملي المپيک در يک نشست خبري آنالين درباره 
آخرين وضعيت المپيکي ها و برنامه هايي که اين 
کميته براي حضور کاروان ايران در توکيو دارد، 

صحبت کرد.
  هاشمي در تيراندازي مي ماند

اختالف و چالش به وجود آمده بين سرمربي تيم 
ملي تفنگ و فدراسيون تيراندازي در شرايطي که 
اين رشته با کسب شش سهميه يکي از بهترين 
عملکردها را براي المپيک توکيو داشته، يکي از 

نگراني هايي اس��ت که در اين مدت کوتاه باقي 
مانده تا المپيک چالش برانگيز شده است.

 اگرچه اردوي المپيکي ه��اي تيراندازي پس از 
اختالف الهام هاشمي با فدراسيون تعطيل شده 
است، اما رئيس کميته ملي المپيک در نشست 
خبري ديروز در واکنش به اين حواش��ي از حل 
اين مشکل و ادامه کار هاشمي در تيم ملي تفنگ 
براي المپيک خبر مي دهد: »خانم هاشمی جزو 
بهترين مربيان روز دنياست و يک سرمايه برای 
ما محسوب مي ش��ود. حفظ او اس��تراتژی ما و 
وزارت ورزش است. آن چيزی که خانم هاشمی 
می خواست دلسوزی برای موفقيت در المپيک 
بود و خواس��ته شخصی نداش��ت و می خواست 
صدای خود را به مديران ارشد ورزش برساند که 
موفق هم شد. ما هم به درخواست ايشان رويکرد 
مثبت نشان داديم و همه ما متعهد شديم که از 
اين رشته حمايت کنيم تا بهترين استفاده را از 
اين شش سهميه در المپيک ببريم. با برگزاري 
جلساتي توانس��تيم از اين چالش  عبور کنيم. 

هاشمی در کنار تيراندازی خواهد ماند.«
  ممنوعيتي براي اردوي المپيکي ها نداريم

برخالف تيراندازي که با کس��ب ش��ش سهميه 
المپيک توانسته پس از کرونا در چند مقطع اردو 
برگزار کند، اما برخي رشته ها مانند شمشيربازي 
که سهميه تيمي را کس��ب کرده هنوز نتوانسته 
بعد از کرون��ا اردويي برگزار کن��د و ابتالي چهار 
ملي پوش اين رشته قبل از آغاز اولين اردويي که 
هفته گذش��ته برنامه ريزي شده بود، سبب شده 
المپيکي هاي شمش��يربازي همچنان به صورت 
انفرادي و در منزل تمرينات شان را دنبال کنند. 
ملي پوشان وزنه برداري هم براي کسب سهميه 

تالش مي کنند هم مانند شمشيربازي نتوانسته اند 
در 9 ماه گذشته اردويي داشته باشند.

 با اين حال رضا صالحي اميري تأکيد می کند که 
ممنوعيتي براي برگزاري اردوي تيم ها در صورت 
رعايت پروتکل هاي بهداشتي وجود ندارد: »هر 
اردويی بايد بر اس��اس مصوبه ستاد کرونا باشد. 
برای برخی رشته ها با شرايط کامل ايزوله مجوز 
داده شده، ولی به برخی ها نه. ما کاماًل تابع ستاد 
کرونا هس��تيم و فدراس��يون پزش��کی ورزشی 
به عنوان  نماين��ده ما و کميته با س��تاد مذاکره 
می کند. بوکس در حال حاض��ر تمرين می کند 
و 10 نفر در خوابگاه  100 نفره حضور دارند. در 
اين دو هفته تمام اردوها لغو شده و بعد از آن ستاد 
سياست خود را اعالم می کند بر اساس آن اردوها 
تعريف می شود، اما ما هيچگونه ممانعتی برای  

برگزاری اردو نداريم.«
   استيلي نه، براي تيم فوتبال اميد رئيس 

جديد تصميم مي گيرد
هرچند فوتبال با توجه به ناکامي در مس��ابقات 
دي ماه گذشته در تايلند نتوانست مجوز صعود 
به المپيک را بگيرد تا حسرت اين رشته 44 ساله 
شود، اما ابقاي سرمربي ناموفق تيم اميد از سوي 
فدراسيون فوتبال که هفته گذشته رسانه اي شد، 
نشان مي دهد در فوتبال، رده هاي پايه مانند تيم 
اميد و المپيک در اولويت ها نيس��تند. مسئله اي 
که سبب مي شود انتخاب مربي براي تيم اميد بر 

اساس روابط باشد، نه بر اساس شايستگي.
با اين حال به نظر مي رس��د کميته ملي المپيک 
مخال��ف ادامه کار اس��تيلي با توجه ب��ه کارنامه 
ضعيفش در مس��ابقات انتخابي المپيک توکيو 
اس��ت. رئيس کميته ملي المپيک در پاس��خ به 

سؤال »جوان« درباره ابقاي استيلي در تيم اميد 
واکنش منفي نشان مي دهد و عنوان مي کند که 
در اين رابطه هماهنگي با کميته نش��ده اس��ت: 
»هيچ اطالعی از اين تصميم ندارم و در گفت وگو با 
مقامات فدراسيون، هيچ حرفي از اين موضوع زده 
نشد. هيچگونه هماهنگی و مذاکره ای در مورد 
تيم اميد نشده است، چون فوتبال درگير مسائل و 
اساسنامه اش بود. اگر قرار است تصميمی گرفته 
شود، حتماً بايد با هماهنگی کميته ملی المپيک 
باشد. االن هم به نظرم زمان صحبت نيست و بايد 
اجازه دهيم فدراسيون ابتدا تعيين تکليف شود و 

کادر مديريت جديد بر سر کار بيايد.«
  هدف بزرگ واليبال مربي بزرگ مي خواست

انتخاب آلکنو به عنوان سرمربي جديد تيم ملي 
واليبال براي المپيک توکي��و از آن انتخاب هايي 
است که صالحي اميري از آن استقبال می کند، به 
خصوص که به گفته او اين رشته نگاهي به سکوي 
المپي��ک دارد، نگاهي که باعث ش��ده برخالف 
صحبت هايي که در ابتدا درب��اره حضور مربيان 
داخلي در رأس کادر فني تيم بزرگساالن واليبال 
در المپيک با توجه به موفقيت هاي جهاني شان 
در رده ه��اي پايه ب��ه گوش مي رس��يد، انتخاب 
مربي ايراني منتفي ش��ود: »داورزنی استداللی 
دارد که قابل قبول اس��ت. ايش��ان می گويد که 
ما در س��ال المپيک هس��تيم و هدف گذاری ما 
قرار گرفتن روی س��کو و حض��ور در بي��ن 
تيم های برتر اس��ت. اين هدف آرماني است، به 
همين خاطر معتقد اس��ت که بايد در اين دوره 
کوتاه يک ساله از ظرفيت يک مربی بزرگ خارجی 
استفاده کنيم، اما ايرانی ها کنارش باشند، ولي بعد 

از بازی های المپيک شرايط تغيير خواهد کرد.«

شیوا نوروزی

برادران خادم در غم فقدان پدر 
حاج محمد خادم ازغدی، پيشکسوت کشتی ايران، مربی سابق تيم ملی و 
پدر اميررضا و رسول خادم قهرمانان جهان و المپيک و يکي از رؤسای سابق 
فدراسيون کشتی صبح ديروز در سن 85 سالگي به دليل نارسايي قلبي 
به ديار باقی شتافت. محمد خادم 1۲ شهريورماه سال 1۳14 در مشهد 
متولد شد. وی سال 19۶۲ در توليدوی امريکا مدال نقره قهرمانی جهان 
را به دست آورد. همچنين برای المپيک 19۶0 رم در ترکيب تيم ملی 
قرار داشت که با دو برد و دو باخت به روباشويلی از شوروی و ساتو ژاپنی در 
رده هشتم قرار گرفت. خادم سابقه مربيگری تيم ملی کشتی آزاد ايران در 
مسابقات جهاني و المپيک را هم در کارنامه داشت. گروه ورزشي »جوان« 
اين مصيبت را به برادران خادم، جامعه کش��تي و ورزش کشور تسليت 

مي گويد و براي آن مرحوم رحمت و مغفرت الهي را خواستار است.

رأي منفي به ماندن استيلي، رأي مثبت به ماندن هاشمي
برش هايي از نشست خبري آنالين رضا صالحي اميري، رئيس کميته ملي المپيک

فريدون حسن

اخالق مداري  توقع بي جا از جماعت فوتبالي
توقع اخالق مداري و رعايت موازي��ن اخالقي از فوتبالي جماعت مانند 
آب در هاون کوبيدن است. آنها که دوشنبه شب پاي برنامه فوتبال برتر 
نشستند، خوب متوجه مي شوند که چرا بايد نااميد بود از اخالق مداري 
و رعايت بديهي ترين اصول اخالق از اي��ن جماعت که فقط خوب ياد 

گرفته اند پول بگيرند.
توقع داشتيم اگر بازيکني بي اخالقي مي کند، مربي يا سرمربي جلويش را 
بگيرند و درس درست برخورد کردن را به او بياموزند، اما ديديم که خود مربيان 
هم دست کمي از بازيکنان ندارند و يکي بايد براي آنها کالس درس برپا کند! 
طبيعي بود که اين بار متوجه مديريت فوتبال و باشگاه ها شويم تا هر طور 
ش��ده چارچوب رفتار س��رمربي يا مربي را براي او تعريف کنند. حاال اما 
مي بينيم که مديران هم همان راهي را مي روند که بازيکنان و مربيان رفته اند 
و تازه اگر بازيکن و مربي به چند لحظه بي اخالقي اکتفا مي کنند و از بداقبالي 
بي اخالقي شان هم رسانه اي مي شود، اينها ساعت ها و روي آنتن زنده رسانه 
ملي به هم مي تازند و از هيچ تهمت و توهيني نسبت به هم دريغ نمي کنند.
خب از اين فوتبال و جماعت ش��اغل در آن چه توقعي مي توان داش��ت؛ 

اخالق مداري! 
به دس��ت آوردن اين کيميا براي فوتبال ايران ب��ه اتفاقي نظير معجزه 
نياز دارد، معجزه اي که تنها با ويران کردن اين بناي س��رتا پا فس��اد و 
بي اخالقي و بنا کردن دوباره و درست آن محقق مي شود. تندخويي ها 
و پرده دري هاي دوشنبه شب دو مديرعامل فوتبال باشگاهي ايران در 
برنامه زنده تلويزيوني چکيده  اين فوتبال است. فوتبالي که به قول محمد 
فنايي طي يکي، دو دهه گذشته به اسم حرفه اي شدن و با تزريق پول هاي 
آنچناني عمالً اخالق را از دست داده و قدم به بيراهه اي گذاشته که چيزي 

جز انحطاط در انتظار آن نيست.
بدون هيچ ترديدي آموزش درس��ت، آن هم به دس��ت کارکشته هايي 
که در فوتبال کم هم نيس��تند براي به جريان افتادن منش درس��ت و 
اخالق مدارانه در فوتبال الزمه کار اس��ت. امروز مش��خص شده که نه 
بازيکن، نه مربي و سرمربي، نه مدير و نه حتي تماشاگراني که امروز در 
ورزشگاه ها حضور ندارند، کوچک ترين بهره اي از اولين درس ورزش و 

ورزشکار بودن که اخالق مداري است، نبرده اند. 
آنچه امروز مي بينيم زاييده فوتبالي است که در دو دهه گذشته فقط پول را 
ديده و چشم بر همه چيز بسته است. امروز اگر يک بازيکن، يک مربي و يک 
مدير فحاشي مي کند، به اين دليل است که در فوتبالي تربيت شده که چيزي 
جز اين به او نياموخته است. وقتي فوتبال را به دست غيراهلش سپرديم و 
معلمان واقعي آن را خانه نشين کرديم، وقتي به جاي آنها، دالل ها براي فوتبال 

تصميم گيري کردند بايد به اين روزها هم فکر مي کرديم که البته نکرديم.
حاال کار از دست همه در رفته؛ توهين و تحقير در فوتبال امري بديهي 
شده و هيچ ربطي هم به جايگاه نفرات ندارد، بلکه ريشه در تربيتي دارد 
که آنها در فوتبال از آن بهره برده اند. پس بيهوده نبايد توقع داشت که 
اين جماعت اخالق مدارانه رفتار کنند يا حداقل احترام يکديگر را داشته 
باشند. به قول معروف اين خانه از پاي بس��ت ويران است و نقش و نگار 
ايوان آن حتي اگر هر ساعت هم تغيير کند و زيبا شود در واقعيت انحطاط 

اخالقي فوتبال و فوتبالي ها تفاوتي نخواهد داشت.

مهدی طارمی آماده  گلزنی در ليگ قهرمانان 
تقالی اینتر و رئال برای فرار از بحران

دور برگشت مرحله گروهی ليگ قهرمانان آخرين فرصت برای تيم هايی 
است که قدر امتيازات مهم را ندانستند و حاال به فکر جبران افتاده اند. 

    
هواداران بايرن مونيخ منتظرند در بازی برگشت مقابل سالزبورگ تيم 
محبوب شان دوباره جشنواره گل به راه بيندازد. شاگردان هانسی فليک 
که همچنان صدرنش��ين بوندس ليگا هس��تند به عنوان مدافع عنوان 
قهرمانی اروپا در گروه اول با 9 امتياز در رده اول ايستاده اند. آنها در بازی 
رفت در اتريش سالزبورگ را ۶ بر ۲ درهم کوبيدند و با توجه به آمادگی 
خوب باواريايی ها تيم اتريشی شب سختی را در آليانس آره نا در پيش 
دارد. اين روزها شايعاتی در خصوص انتخاب فليک به عنوان جانشين 
يواخيم لو مطرح مي شود که سرمربی بايرن اگرچه از لو حمايت کرده، 
ولی احتمال تغييرات روی نيمکت مانشافت ها، بايرن را نيز در آستانه 
بازی با سالزبورگ تحت تأثير قرار داده است. اتلتيکومادريد با پنج امتياز 
کمتر، دومين مدعی گروه در خانه ميزبان لوکوموتيو مس��کو اس��ت. 
راه راه پوشان در بازی رفت با تساوی يک- يک زمين گير شدند و دو امتياز 
مهم را از دست دادند. تيم تحت هدايت سيمئونه با برد حيثيتی که مقابل 

بارسا کسب کرده با توپ پر به استقبال حريف روسی خود می رود.
    

وضعيت تيم ها در گروه B عجيب تر از حد تصور است؛ در حالی که انتظار 
می رفت اينترميالن و رئال به عنوان دو تي��م قدرتمند اروپا خيلی زود 
حساب شان را از مونشن گالدباخ و ش��اختار جدا کنند، اما اوضاع طور 
ديگری پيش رف��ت. در پايان دور رفت بازی ه��ا؛ گالدباخ پنج امتيازی 
صدرنش��ين و رئال و ش��اختار نيز با چهار امتياز در تعقيبش هستند. 
عجيب تر اينکه اينتر با دو امتياز در قعر جدول جا خوش کرده است، به 
همين خاطر در آغاز دور برگشت آنتونيو کونته به شاگردانش هشدارهای 
الزم را داده و ب��ه آنها تبعات حذف زودهنگام را گوش��زد کرده اس��ت. 
راه راه پوشان ايتاليا که در بازی رفت ۳ بر ۲ مغلوب رئال شده اند در سری آ 
نيز شرايط جالبی ندارند. رده پنجم کالچو اميدها را برای قهرمانی در ليگ 
ايتاليا کمرنگ کرده است. ضمن اينکه شکست دوباره به کهکشانی ها 
می تواند به پروژه حذف اينتر از ليگ قهرمانان سرعت ببخشد. تيم کونته 
استاد کام بک اس��ت و در اين فصل پنج بازی باخته را با پيروزی عوض 

کرده است. حاال بايد ديد در اروپا نيز توانايی تغيير شرايط را دارد يا نه. 
تيم زين الدين زيدان هم برای رويارويی با ميالنی ها وضعيت مناسبی 
ندارد. رئال با شکست مقابل والنسيا و توقف برابر ويارئال تا رده چهارم 
الليگا افت کرده اس��ت. نتايج ضعيف رئال انتقاده��ای زيادی را در پی 
داشته تا جايی که زيدان به اين انتقادها واکنش نشان داده و از منتقدانش 
خواسته نگران آينده او در رئال نباشند. کريم بنزما به دليل مصدوميت به 
احتمال زياد در اين بازی نمی تواند به ميدان برود. کهکشانی ها اگر موفق 
به تکرار برد بازی رفت شوند، اميدشان به آينده افزايش می يابد، اما در 

صورت ناکامی اوضاع رئال سخت تر می شود. 
    

منچسترس��يتی با برتری مقابل المپياکوس به ي��ک قدمی صعود به 
مرحله حذفی می رس��د. المپياکوس در يونان ميزبان اس��ت و تالش 
می کند برخالف باخت ۳ بر صفر دور رفت، خودی نشان دهد و حداقل 
يک امتياز از س��يتيزن ها بگيرد. با اين حال گرفت��ن امتياز از تيم پپ 
گوارديوال راحت نيست. سيتی بعد از باخت به تاتنهام و تساوی مقابل 
ليورپول در يونان يک بازی نه چندان دشوار را در پيش دارد. گوارديوال 
که به خاطر وضعيت من سيتی در جزيره )قرار گرفتن در رده سيزدهم 
جدول( با بحران دس��ت و پنجه نرم می کند اميد زيادی به درخشش 
شاگردانش در اين بازی اروپايی دارد. مارس��ی قعرنشين نيز در خانه 
مقابل پورتو شش امتيازی صف آرايی می کند. مهدی طارمی، مهاجم 
ايرانی پورتو در صورتی که به ميدان برود قطعاً تمام تالشش را برای زدن 

اولين گلش در ليگ قهرمانان انجام می دهد.
قرمزهای مرسی سايد منتظر مصاف با آتاالنتا هستند. همه چيز مهياست تا 
ليورپول بعد از برد لذت بخشی که برابر لسترسيتی به دست آورد، حاال در ديدار 

دوباره با حريف ايتاليايی می خواهد  برد 5 بر صفر بازی رفت را تکرار کند.

 نخبه های ورزش ایران 
باید زیر چتر حمایت دولت قرار بگيرند

بحث معيشت و شغل ورزشکاران مشکلی 
ريشه ای اس��ت و اگر تدبيری در اين راستا 
انديشيده نشود مطمئناً بقيه مدال آورانمان 
نيز به سرنوشت محسن مدهنی، قهرمان 
کشتی نوجوانان جهان دچار خواهند شد. 
توقع داريم نخبگان ورزش کشور در ميادين 
بين المللی افتخارات بزرگ به دست بياورند، 
پرچم اي��ران را به اهتزاز درآورند و س��رود 
ملی مان نواخته شود، اما آنها برای برآورده 
کردن اين توقع نياز به توجه وي��ژه دارند. درحقيقت حمايت از قهرمانان 
و مدال آوران نيازمند نگاه فراملی اس��ت. در دنيا معم��والً دولت ها برای 
نخبه های ورزش تس��هيالتی را قائل می ش��وند و تا زمانی که در ورزش 
قهرمانی حضور دارند، آنها را تحت پوشش خود قرار می دهند. انتظار می رود 
نخبه های ورزش ايران هم زير چتر حمايت دولت قرار گيرند. در گذشته 
صندوقی تحت عنوان »حمايت از ورزش��کاران و پيشکسوتان« تشکيل 
شده که به خاطر محدوديت های مالی قادر نيست تمام ورزشکاران را تحت 
پوشش قرار دهد. چتر حمايتی بايد برای رشته های مدال آور گسترده تر 
باشد، به ويژه براي کشتی. در برخی رشته ها ورزشکاران با باشگاه ها قرارداد 
می بندند و درآمد خوبی دارند مثل فوتبال، واليبال و بس��کتبال، اما در 
ساير رشته ها اينگونه نيس��ت. اگر می خواهيم ورزشکارانمان همچنان 
موفق شوند و مدال آوری کنند بايد از آنها حمايت کنيم. موضوع کاهش 
تعداد کشتی گيران در کشور را که رئيس فدراسيون به آن اشاره کرده بايد 
جدی گرفت. جوانان برای روی آوردن به يک رشته آينده خود را در نظر 
می گيرند. مدال آوران در وهله اول بايد تحت حمايت صندوق حمايت قرار 
گيرند و وزارت ورزش و مجلس هم اين صن��دوق را از بعد مالی حمايت 
کنند. در فدراسيون ها هم بايد بخشی ايجاد ش��ود برای موارد خاص تا 
مسئوالن رش��ته ها حمايت ويژه اي از مدال آوران داشته باشند. اجرايی 
شدن موضوع استخدام قهرمانان نيز نيازمند پيگيری است. بايد علت عدم 
همکاری دستگاه ها مشخص شود؛ يا قانون ايراد دارد که بايد آن را اصالح 
کرد يا اگر کوتاهی صورت گرفته بايد با آن برخورد شود. »بنياد نخبگان« 
در سطح کشور خدمات خوبی به نخبگان علمی ارائه مي کند، اما متأسفانه 
ورزشکاران نخبه در حيطه وظايف اين بنياد تعريف نشد ه اند. اگر اين مسئله 

حل شود، قطعاً بخشی از مشکالت نيز برطرف خواهد شد.

هفتــه سـوم 
دنيا حيدري

     ليگ برتر
رقابت های ليگ 
برتر عصر امروز 
در حالی بـا برگـزاری چهار ديدار اسـتارت 
می خورد که جنجال های هفته های گذشـته 
همچنان به قوت خود باقی است. حاشيه های 
جنجالی که بدون ترديد بازی های هفته سوم 

را تحت تأثير قرار می دهد!
رقابت های اين هفته با ديدارهای حساس گل گهر- 
فوالد و استقالل - ماشين سازی آغاز می شود و با 
مصاف نس��اجی- س��ايپا و همچنين آلومينيوم 
اراک – مس رفس��نجان پيگيری می ش��ود، آن 
هم در شرايطی که نس��اجی بعد از جدايی فکری 
توانست روند خوبی را در پيش بگيرد و بعد از کسب 
يک پيروزی و يک تساوی در شرايطي عصر امروز با 
سايپا ديدار می کند که در رده دوم جدول ايستاده، 
در حالی که تيم سرمربی سابق آنها )استقالل( در 

جايگاه ششم جدول قرار دارد.
   برد تنها راه نجات فکري

پرونده بازی با فوالد هنوز بس��ته نشده و طرفين 
همچنان در حال تاخت و تاز به يکديگر هستند. 
اتفاقی ک��ه بدون ش��ک تمرکز اس��تقاللی ها و 
همچنين روحي��ه و انگيزه آنها را تحت الش��عاع 
قرار می دهد. مسئله ای که بياتلو، سرمربی جوان 
ماشين سازی نيز به آن اشاره دارد: »استقالل بعد از 
بازی با فوالد وارد حاشيه شده و اين می تواند روی 
تمرکز تيم و حتی سرمربی   اش تأثير بگذارد. البته 
فکری تيم خوبی دارد، اما می توانيم با استفاده از 
اين مسئله به خواسته خود در تهران دست يابيم و 
با کسب هر سه امتياز بازی نتايج دو هفته گذشته 
را جبران کنيم.« مشکل استقالل اما تنها بحث 
تصميم گيری کميته اخ��الق در خصوص رفتار 
دور از انتظ��ار فکری بعد از بازی ب��ا فوالدی ها يا 

دهن به دهن شدن سرپرست اين باشگاه با آذری 
نيس��ت. در واقع بعد از بازی با فوالد، استقالل با 
مشکالت ديگری نيز مواجه شد، نظير هجمه ای 
که هواداران اين تيم عليه فرشيد باقری، هافبک 
ميانی آبی پوشان به راه انداختند و باعث شد او از 
باشگاه و سرمربی آن درخواست کند تا شرايط را 
برای جدايی اش از استقالل فراهم کنند. عالوه بر 
آن فرشيد اسماعيلی ديگر هافبک آبی پوشان نيز با 
مصدوميتی جزئی مواجه شد و بازی با سبزپوشان 
تبريزی را از دس��ت داد تا دس��ت فک��ری که به 
احتمال زياد بعد از بگو مگويی که با دياباته در بازی 
قبلی داشت، بيش از پيش در پوست گردو بماند، 
آن هم برابر تيمی که فصل گذشته در هر دو بازی 
رفت و برگش��ت موفق به برتری مقابل استقالل 
شده و در دو بازی ابتدايی اين فصل نيز نتوانسته 
نتايج جالب توجهی کسب کند و اميدوار است با 
تکرار نتايج فصل گذشته برابر آبی پوشان با دست 
پر به تبريز برگردد. اما سه امتياز اين بازی همان 

اندازه که برای بياتلو اهميت دارد برای فکری نيز 
مهم اس��ت، خصوصاً که از همي��ن ابتدای فصل 
حرف و حديث های زيادی در خصوص نشستن 
مظلومی به جای فکری شنيده می شود و خيلی ها 
پرويزخان را آلترناتيو سرمربی تازه کار آبی پوشان 
می دانند. در کنار اين داستان ها بحث های مطرح 
شده در خصوص دخالت اعضای کادر فنی در کار 
يکديگر نيز اوضاع را بيش از پيش آش��فته کرده 
است و بايد ديد فکری در حالی که گفته می شود 
دستيارانش هر کدام حرف خودشان را می زنند، 
می تواند در آزادی خالی از جمعيت با کسب هر 
س��ه امتياز بازی اين داس��تان ها را جمع و جور 
کند، وقتی هنوز هم تمرکز و تمام حواسش روی 
بازی با فوالد است »انگيزه ماشين سازی می تواند 
برايمان دردسر ساز شود، اما به دنبال سه امتياز 
بازی هستيم و بعد از اين بازی در خصوص بازی 
با فوالد صحبت می کنم« يا کارش به دليل عدم 
تمرکز روی س��متی که در دست دارد در همين 

گام های نخست بيخ پيدا می کند!
   گل گهر به دنبال هت تريک

 اما استقالل- ماشين س��ازی تنها بازی حساس 
نخس��تين روز هفته س��وم رقابت های ليگ برتر 
نيست و بازی صدرنش��ين جدول با ياران نکونام 
نيز يکی از بازی های حساس امروز است. گل گهر 
که سکان هدايت آن را اين فصل امير قلعه نويی در 
دست دارد تنها تيم شش امتيازی ليگ است که 
هر دو بازی خود را با پيروزی پش��ت سر گذاشته 
تا با کسب تمام امتيازهای ليگ تا به اينجای کار، 
صدرنشين ليگ باشد، آن هم در شرايطی که فصل 
قبل تا پايان هفت��ه دهم تنها پنج امتياز کس��ب 
کرده بود، اما ح��اال در شرايطی س��اعت 1۶:10 
امروز برابر فوالد خوزستان صف آرايي مي کند که 
به لطف خريدهای قلعه نويی توانسته هر دو بازی 
خود مقابل سپاهان اصفهان و مس رفسنجان را با 
پيروزی پشت سر بگذارد و به دنبال هت تريک در 
پيروزی است و مستحکم تر کردن جايگاه خود در 
صدر جدول. حال آنکه گرفتن امتياز از فوالدی های 
خوزس��تان کار چندان آسانی نيس��ت. تيمی که 
همانند فصل گذشته با نکونام بازی های قابل قبولی 
را به نمايش گذاشته است. نکته جالب اين بازی اما 
رويارويی نکونام و قلعه نويی است. نکونام که زمانی 
در استقالل ش��اگرد قلعه نويی بود حاال در قامت 
سرمربی فوالد مقابل مربی سابق خود قرار گرفته و 
بايد توانايی هايش را با تجربه يکی از پرافتخارترين 
مربيان ليگ محک بزند، آن هم برابر تيمی که اين 
روزها با قلعه نويی و البته گلزنی های منشا در شرايط 
بسيار خوبی قرار دارد. هرچند که نمی توان از اين 
مهم گذشت که اگر گل گهر منشا را دارد،  نکونام هم 
پريرا را در تيمش دارد که بايد ديد کدام يک از آنها 
در بازی امروز می توانند موفق عمل کنند و تيم و 

مربی خود را به سعادت برسانند.

استقالل به جاي ماشين سازی هنوز به فوالد مي اندیشد!
مصاف گل گهر – فوالد، دوئل استاد و شاگرد

کيومرث هاشمی 

رئيس اسبق کميته ملی المپيک

برگزاری رزمایش کمک مؤمنانه کاراته
رزمايش کم��ک مؤمنانه، هم��ت پهلوانان��ه کاراته دي��روز به صورت 
هماهنگ در تهران و برخی شهرهای ديگر برگزار شد. در مراسم تهران 
که به ميزبانی مجموعه ورزشی شهيد کشوری برگزار شد، ۲00 بسته 
حمايتی به نيازمندان کاراته اهدا شد. عالوه بر تهران در 17 استان ديگر 

هم مراسم رزمايش کمک هاي مؤمنانه جامعه کاراته برگزار شد.

نبرد صدرنشينان واليبال در هفته یازدهم  
هفته يازدهم رقابت هاي ليگ برتر واليبال عصر ام��روز در حالي برگزار 
مي شود که در دو ديدار حساس س��پاهان و فوالد سيرجان تيم هاي اول 
و دوم جدول رده بندي و پيکان و سايپا، خودروسازان ليگ برابر هم قرار 
مي گيرند. در ساير ديدارها؛ شهرداري اروميه با لبنيات هراز آمل، آذرباتري 
با هورسان رامسر، شهرداري قزوين با خاتم اردکان و شهرداري ورامين با 

راه ياب ملل کردستان مسابقه مي دهند.

تيم ملي بسکتبال به قطر رسيد
ملي پوشان بسکتبال ايران پس از پشت سر گذاشتن اردوي آمادگي خود در 
تهران، صبح ديروز به منظور حضور در مسابقات پنجره دوم انتخابی بسکتبال 
کاپ آسيا وارد دوحه قطر شدند. ملي پوشان کشورمان بالفاصله پس از استقرار 
در هتل تست کرونا دادند و تا فرارسيدن روز اولين مسابقه در قرنطينه خواهند 
بود. تيم ملي بسکتبال ايران در پنجره دوم اين مسابقات روزهای هشتم و دهم 

آذر ماه به ترتيب برابر عربستان و سوريه قرار مي گيرد.

 بوکس براي سهميه کامل
 به انتخابي المپيک نمي رود 

حسين ثوري، رئيس فدراس��يون بوکس گفت: »بعيد می دانم در شش 
وزن نفرات خود را به مسابقات جهانی کسب سهميه المپيک اعزام کنيم. 
استکی، سرمربي تيم آمادگی بدنی، فنی و روحی بچه ها را رصد می کند 
و می داند در چه شرايطی هستيم. از طرفی ما شرايط توزيع سهميه ها در 
مسابقات جهانی را بررسی می کنيم که در هر وزن چه تعداد سهميه تعلق 
می گيرد. بعيد می دانم در شش وزن نفرات خود را اعزام کنيم. در دو تا سه 

وزنی که اميدواری بيشتر داشته باشيم نماينده اعزام خواهيم کرد.«


