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رقابت های لیگ 
برتر فوتبال عصر 
امروز با مصاف پرسپولیس – نساجی مازندران 
آغاز می شود. البته دو تیم صنعت نفت آبادان و 
استقالل هم باید امروز به مصاف هم می رفتند 
که این بازی ب�ه دلیل دیدارهاي آبی پوش�ان 
پایتخت در لی�گ قهرمانان ب�ه تعویق افتاد. 
ش��اگردان یحیی گل محمدی س��اعت 18:50 
امروز در آزادی برای بازپس گیری صدر جدول به 
مصاف نساجی مازندران می روند، تیمی که بعد از 
تغییرات اجباری که در ابتدای فصل در کادر فنی 
آن ایجاد شد، نتوانست انتظارات را برآورده کند و 
با کسب نتایج ضعیف در قعر جدول جای گرفت. 
سرانجام اما تغییرات متعدد در این تیم با حضور 
ساکت الهامی در رأس کادرفنی نماینده قائمشهر 
جواب داد و سه برد پیاپی )دو برد در لیگ و یک 
پیروزی در جام حذفی( را برای نساجی به دنبال 
داشت، اما درست در روزهایی که امیدوار بود با 
ادامه رون��دی که در پیش گرفته خ��ود را از قعر 
جدول جدا کند، آفت کرونا به این تیم زد تا دست 
نماینده قائمشهر در بازی با مدافع عنوان قهرمانی 

در پوست گردو بماند.
   دغدغه پرسپولیس از بالی جان نساجی 

بازی رفت دو تیم با تساوی به پایان رسیده بود و 
نساجی بعد از سه برد اخیر خود می توانست بار 

دیگر پرسپولیس را به چالش بکش��د، اما کرونا 
بالی جان این تیم ش��د. درس��ت بعد از بازی با 
نفتی های مسجدسلیمانی بود که گفته شد تست 
هفت نفر از اعضای تیم و کادر فنی نساجی مثبت 
شده اس��ت و حاال آنطور که پزش��ک این تیم و 
مربی اش می گوید تعداد کرونایی ها افزایش یافته 
و عالوه بر چهار بازیکن، شش نفر از اعضای کادر 
فنی نیز با این ویروس دست به گریبان شده اند، 
به طوری که حتی ساکت الهامی نیز با توجه به 
وضعیت نه چندان جالب تیمش و اینکه موفق به 
دادن تست نش��ده بود در کنفرانس قبل از بازی 
حاضر نشد تا بعد از دادن تست و مشخص شدن 
وضعیت خود در کنار سایر نفرات تیم قرار بگیرد. 
این مسئله اما تنها نساجی را درگیر نکرده، چراکه 
پرس��پولیس باید به زودی ب��رای حضور در این 
فصل از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا راهی هند 
شود و انبوه کرونایی های نساجی دغدغه جدی 
یحیی گل محمدي است که مبادا بحث ناقل بودن 
بازیکنان نماینده قائمشهر پرسپولیس را در سفر 

به هند و مصاف با الریان به چالش بکشد.
   خط و نشان برای مدافع عنوان قهرمانی

نوار پیروزی های پرس��پولیس هفته گذش��ته با 
تساوی برابر ش��هرخودرو در مش��هد پاره شد. 
نتیجه ای که در پی فرصت طلبی سپاهان باعث 
به زیر کشیدن سرخپوش��ان از صدر جدول شد 
و ح��اال تنها پیروزی مقابل نس��اجی اس��ت که 

می تواند موقعیت از دس��ت رفتن یاران یحیی را 
به این تیم برگرداند، آن هم در روزی که یحیی 
به دلیل دریافت کارت زرد چهارم در بازی قبلی 
از نشس��تن روی نیمکت سرخپوش��ان محروم 
است. البته روی کاغذ تیم دوم جدول نباید کار 
چندان سختی برابر شاگردان الهامی که در رده 
پانزدهم جا خوش کرده اند داشته باشد، خصوصاً 
که تعدادی از بازیکنان این تیم نیز به دلیل ابتال 
به کرونا نمی توانند نساجی را در آزادی همراهی 
کنند. از سوی دیگر نس��اجی تا پیش از ساکت 
الهام��ی ضعیف ترین خط دفاع لیگ را داش��ته، 
اما امروز پرسپولیس بی تردید با تیمی متفاوت 
روبه روس��ت که دس��ت کم گرفتن آن می تواند 
نتیجه ای چون دور رفت را به دنبال داشته باشد و 
دور شدن هرچه بیشتر سرخپوشان از صدری که 
سپاهان ثابت کرده برای به دست آوردن و حفظ 
آن از هیچ کوششی فروگذار نیست. ضمن اینکه 
مصطفی صداقت، مربی تیم نساجی در کنفرانس 
خبری قبل از بازی صراحتاً تأکید کرده که اگرچه 
پرسپولیس تیم خوبی است، اما ما هم سهم خود 
را از این بازی می خواهیم و به جایگاهی که داریم 
نگاه نمی کنیم، چراکه انسان به امید زنده است و 
ما هم به امید کسب پیروزی در آزادی به میدان 
می رویم. البته با دو برد خودمان را گم نمی کنیم، 
اما حریف دست و پا بسته ای هم برای پرسپولیس 

نیستیم و این را خواهید دید.

   امید یحیی به عیسی 
برگ برنده پرسپولیسی که مهاجمان آن در طول 
19 هفته گذشته عملکردی فاجعه آمیز داشته  اند 
می تواند حضور عیسی آل کثیر در بازی با نساجی 
باشد. مهاجم خوزستانی سرخپوشان که اگرچه با 
پایان دوران محرومیتش در دقایق واپسین مصاف 
با شهرخودرو هم به میدان رفت، اما بازی امروز در 
آزادای برابر نساجی می تواند نقطه عطف حضور او 
در جمع سرخپوشان باشد، خصوصاً که با توجه به 
عملکرد ضعیف مهاجمان پرسپولیس حاال عالوه 
بر کادر فن��ی، حتی امید هواداران پرس��پولیس 
نیز تنها به آل کثیر است. البته مطهری، دستیار 
یحیی در کنفرانس قبل از بازی برای حفظ آرامش 
سرخپوش��ان به خصوص برابر انتقادهایی که به 
مهاجمان این تیم می شود از منتقدان خواهش 
کرد که فش��ار را از روی مهاجمان پرس��پولیس 
بردارند تا این تیم بتواند آنط��ور که باید و انتظار 
می رود نتیجه بگیرد. اما حتی مطهری هم خوب 
می داند که عملکرد مهاجمان این تیم جایی برای 
دفاع ندارد، ولي ش��اید حضور دوباره آل کثیر در 
ترکیب تی��م و ایجاد فضای رقابت��ی و همچنین 
پیش رو بودن لیگ قهرمانان آسیا بتواند تغییراتی 
ایجاد کند و باعث ش��ود که پرسپولیس با کسب 
یازدهمین ب��رد این فصل با روحی��ه و انگیزه ای 
قابل قبول خود را مهیای مصاف با الریان در لیگ 

قهرمانان آسیا کند.  
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ميزبان تحميلي با گل از فوالد استقبال کرد
کاروان تیم فوالد خوزس��تان براي انجام بازي پلي آف لیگ قهرمانان 
آسیا مقابل العین امارات وارد عربستان شد. بازي 21 فروردین نماینده 
فوتبال کشورمان مقابل نماینده امارات در حالي به میزباني عربستان 
برگزار مي شود که اعتراض هاي ایران در خصوص اعطاي این میزباني 
به عربستان به جایي نرسید تا به قول جواد نکونام، سرمربي فوالد این 
انتخاب به منزله میزباني اماراتي ها در این بازي باشد. با این حال میزبان 
تحمیلي این بازي به ایران در بدو ورود کاروان فوالد به عربستان با گل 
به استقبال بازیکنان آمد. اس��تقبالي که باید دید تا کجا به این صورت 
ادامه پیدا خواهد کرد و براي دیگر نمایندگان کشورمان هم همین گونه 

خواهد بود یا اینکه همین جا متوقف خواهد شد.

نساجی، فرصتی برای بازگشت پرسپولیس به صدر 

مصاف یاران یحيی با تيم کرونازده قائمشهر

جو دوچرخه سواري المپيکي نيست 
سعید صفرزاده، رکابزن ملی پوش ایران گفت: »جو دوچرخه سواری اصاًل 
المپیکی نیست و مسابقات داخلی هم نمی تواند مالک انتخابی المپیک 
باشد. از لحاظ مسافت تفاوت زیادی بین مسابقه سرخه حصار و المپیک است 
و من واقعاً نمی خواستم در این مسابقه شرکت کنم، اما چون اجبار کردند 
حاضر شدم. با این حال اعالم کرده ام که اگر مالک انتخابی برای المپیک 
این مسابقه است، غیرمنطقی است و این مسابقه فقط برای کسب آمادگی 
خوب است. خیلی خوب بود که از االن به مسابقات خارجی می رفتیم، اما اگر 
بخواهند از آن مسابقات گزینه اعزام به المپیک را انتخاب کنند خیلی دیر 
است و باید االن تکلیف نفر اعزامی مشخص شود. فکر می کنم کشورهایی که 
در ورزش صاحب نام هستند تا االن نفرات اعزامی خود را مشخص کرده اند. 
البته امیدوارم با وجود شرایط سخت مسئوالن بتوانند رکابزنان را به مسابقات 

اروپایی اعزام کنند، چون از هیچ چیز بهتر است.«

کدام شهر ميزبان هندبال قهرماني آسيا مي شود
فدراسیون هندبال ایران طی دو هفته آینده باید شهرهای میزبان مسابقات 
قهرمانی آس��یا مردان را به کنفدراسیون آس��یا اعالم کند. کنفدراسیون 
هندبال آسیا روز سه ش��نبه اعالم کرد که ایران به صورت رسمی میزبان 
بیستمین دوره مسابقات هندبال قاره آسیا خواهد بود. بر اساس برنامه اعالم 
شده این مسابقات در ژانویه 2022، یعنی دی ماه 1۴00 برگزار خواهد شد و 
چهار تیم برتر این رقابت ها به مسابقات جهانی 202۳ سوئد و لهستان اعزام 
می شوند. فدراسیون هندبال ایران دو هفته فرصت دارد تا اسامی شهرهای 
میزبان را به کنفدراسیون هندبال آسیا اعالم کند تا این کنفدراسیون پس از 
بررسی شرایط شهر میزبان را معرفی کند. علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون 
هندبال در روزهای آینده در خصوص این موضوع با مسئوالن وزارت ورزش 
و جوانان و مسئوالن شرکت توسعه و تجهیز جلساتی را برگزار خواهد کرد. 
هتل، سالن برگزاری و داشتن دو سالن تمرینی در کنار سالن اصلی مسابقات 

از مهم ترین فاکتورهای انتخاب شهر میزبان است.

سعيد احمديان 

فريدون حسن

UCL رئال و سیتی در یک قدمی نیمه نهایی
شگفتی بی شگفتی!

رئال و سیتی سه شنبه شب با برتری مقابل لیورپول و دورتموند در 
بازی رفت یک چهارم نهایی، نیمی از راه صعود به نیمه نهایی لیگ 

قهرمانان را رفتند.
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا سه شنبه ش��ب با انجام دو بازی 
مهم و حساس آغاز شد؛ در ورزشگاه اتحاد شهر منچستر، سیتی مقابل 
دورتموند به میدان رفت و در ورزشگاه آلفردو دی استفانو شهر مادرید، 

رئال میزبان لیورپول بود.
   تکرار نتیجه فینال 2018

فینالUCL 2018، بعد از سه سال این بار در یک چهارم نهایی تکرار شد و 
رئالی ها باز هم برنده بازی بودند و با گل های وینیسیوس جونیور )دو گل( و 
مارکو آسنسیو به یک پیروزی بزرگ مقابل لیورپول رسیدند. هرچند تک گل 

محمد صالح امیدهای قرمزها برای دیدار برگشت را زنده نگه داشت.
زین الدین زیدان پس از این پی��روزي گفت که به نمایش تیمش افتخار 
می کند، اگرچه هنوز بازی برگشت باقی مانده است: »حس بسیار خوبی 
دارم. بازی فوق العاده خوبی انجام دادیم، ولی در شروع نیمه دوم مشکالتی 
داشتیم و گل خوردیم. در مجموع به تیمم افتخار می کنم، ولی باید توجه 
داشت که هنوز بازی برگشت مانده و چیزی قطعی نشده است. نیمه دوم 
لیورپول یک شوت در چارچوب داشت و به گل رسید. کمی کار برای بازی 
برگشت دشوار شد، ولی چه می توان گفت، فوتبال همین است. نیمه دوم 
کمی دیر پرس را شروع کردیم و همان کافی بود تا به ما یک گل بزنند، ولی 
در فوتبال این اتفاقات رخ می دهد. به این گل فکر نمی کنم، بلکه از این بازی، 
نمایش خوب تیمم به یادم خواهم ماند. به تیمم افتخار می کنم، ولی باید 

توجه داشت که هنوز بازی برگشت مانده و چیزی قطعی نشده است.«
در آن سو شاگردان یورگن کلوپ پس از نتایج ضعیف در لیگ جزیره هرچند 
نگاه ویژه ای به چمپیونزلیگ دارند، اما باخت آنها در بازی رفت، کار را برای 
جبران سخت کرده است. کلوپ می گوید: »اگر می خواهید به نیمه نهایی 
بروید، باید شایستگی اش را داشته باشید. ما به اندازه کافی خوب نبودیم 
و باید با تمام وجود تالش کنیم. نمی توانیم بگوییم که دیگر شانسی در 
چمپیونزلیگ نداریم. باید تا پایان بجنگیم و این کار را خواهیم کرد. هنوز 

شانس داریم، اما باید فوتبال خیلی بهتری بازی کنیم.«
البته آنها سابقه یک کامبک فوق العاده را در لیگ قهرمانان دارند، دو سال 
پیش لیورپول پس از شکست ۳بر صفر دور رفت نیمه نهایی در نیوکمپ، 
توانست ۴ بر صفر بارس��ا را در آنفیلد شکس��ت دهد و به فینال برود و 
قهرمان شود، تجربه ای که کلوپ تکرار آن را سخت مي داند: »قطعاً نباید 
این را با بازی برگشت برابر بارسا مقایسه کرد. همه بازی مقابل بارسا را به 
یاد داریم و هیجان آن هنوز با ماست، ولی 80 درصد آن کامبک را مدیون 
هوادارانمان بودیم، در حالی که هفته بعد برابر رئال نمی توانیم از آنها در 
ورزشگاه استفاده کنیم. می دانم که مأموریتی دشوار برابر رئال داریم، اما 

از تالش دست برنمی داریم.«
   سیتی توقف ناپذیر است

در دیگر بازی دیشب منچسترسیتی هم در ورزشگاه خانگی روند خوبی را که 
در لیگ جزیره دارد در اروپا هم تکرار کرد و دورتموند را با گل های دقیقه 19 
و 90 کوین دی بروین و فیل فودن در مقابل تک گل مارکو رویس شکست 
داد. گواردیوال  اتحاد تیمش را عامل این پیروزی می داند: »وقتی ش��ما در 
26بازی از 27 بازی پیروز شده اید و حریفتان در بوندس لیگا برنده نشده، 
همه فشار روی شانه های شماست. همه چیز برای ما تضمین شده است و 
همه فکر می کردند که ما می بریم. ما هم تعهدی فوق العاده و میل شدیدی 
به صعود داریم. حاال با این برد 2 بر یک به آلمان پرواز می کنیم. می خواهم 
به بازیکنانم تبریک بگویم. اینکه چطور با هم کار کردند جای تبریک داشت. 

اینکه چقدر جنگیدیم و تا آخر با هم متحد ماندیم نیز عالی بود.«
پپ برای بازی برگشت هم خط و نش��ان می کشد: »ما به آنجا می رویم 
تا بازی را ببریم. من از بازیکنانم خواسته ام تا بازی را ببرند. ما این کار را 
کردیم و حاال برای دفاع کردن به دورتموند نخواهیم رفت. ما پرسینگ 
خودمان را تنظیم خواهیم کرد، بازی س��ازی مان را تنظیم و 90 دقیقه 

بازی می کنیم تا برای رسیدن به نیمه نهایی تالش کنیم.«
ادن ترزیچ، سرمربی دورتموند هم وعده جبران داد: »هشت روز دیگر 
دوباره همدیگر را مالقات می کنیم. نیمه نخست این رقابت به سود سیتی 
به پایان رسید و بر این باور هستم که ما جبران خواهیم کرد. منتظر آنها 

هستیم تا برای جبران نتیجه به میدان برویم.«

تعریف وارونه رئيس فوتبال از نخبگان!
همیش��ه افراد پی��ش از انتخاب ب��رای هر 
مسئولیتی، شعارهای قشنگ و پرطمطراقي 
می دهند و ادعا می کنند که اگر مسئولیت 
بگیرن��د، شایسته س��االری را مدنظر قرار 
می دهند و به بهترین نحو از منابع و امکانات 
اس��تفاده مي کنند، مانن��د وعده هایی که 
عزیزی خادم داد، اما این روزها رئیس جدید 
فدراس��یون فوتبال ب��ا انتخاب هایی که از 
شایسته س��االری فاصله دارد، سروصدای 
زیادی به پا کرده است. این در حالی است که عزیزی خادم وعده استفاده از 
نخبگان فوتبال را داده بود و حاال باید به افکار عمومی و هیئت رئیسه بگوید 
که این منتخبان چه شاخصه های نخبگی دارند. با توجه به انتخاب هایی که 
تا به امروز صورت گرفته باید بگوییم عزیزی خادم یا تعریف نخبه را نمی داند 
یا اینکه نخبه برای او به گونه ای دیگر و در قالب رفاقت و دوستی تعریف شده 
است. شاید مسئوالن فدراسیون بگویند که با توجه به اختیارات شان این 
تصمیمات را گرفته اند، اما آنها اختیار گرفتن تصمیم اشتباه و غیرمنطقی 
را ندارند. رئیس یا دبیرکل فدراسیون فوتبال بر اساس چارچوب اساسنامه 
اختیاراتی دارند که باید از آن استفاده کنند، اما نباید هر طور که می خواهند 
تصمیم بگیرند و نباید تصمیماتی اتخاذ کنند که منجر به حاشیه سازی 
شود. این موضوعات مي تواند به مسائل پیچیده ای تبدیل  شود که مسئوالن 
فدراس��یون باید انرژی خود را روی اصالح این تصمیمات اشتباه بگذارند. 
هرچه فدراسیون فوتبال از حواشی پرهیز کند، تصمیمات منطقی بگیرد و با 
کمترین آسیب و انتقاد مواجه شود، این فرصت فراهم می شود که تصمیمات 
بعدی را بهتر بگیرد. با این رویه و تصمیماتی که در حال حاضر گرفته می شود، 
فدراسیون دچار حاشیه های سنگین خواهد شد. با توجه به این تصمیم ها، 
نقش هیئت رئیسه فدراس��یون فوتبال مهم اس��ت و این اعضا باید هم در 
انتخاب ها و انتصاب ها نقش بازی کنند و هم بر این تصمیمات نظارت داشته 
باشند. هیئت رئیسه باید سؤال کند این افراد با چه متر و معیاری به سمت های 
سرپرست نایب رئیسی اول و سرپرست تیم ملی رسیده اند. این باعث می شود 
رئیس و دبیرکل فدراسیون فوتبال در حوزه وظایف خود گام بردارند و همه 

می دانند اگر گام آنها اشتباه باشد، هیئت رئیسه موضع گیری می کند.

اميررضا واعظ آشتيانی

مدیرعامل اسبق استقالل

مصاف دوباره خوزستانی ها با مهرام در نیمه نهایی 

 نفتی ها به جبران فکر می کنند
 مهرامی ها به فينال

رقابت های کشتی فرنگی و آزاد گزینشی المپیک در قاره آسیا فردا آغاز می شود

 کشتی گيران ایرانی 
سرشاخ با رقبای آسيایی

مهرام و پاالیش 
شيوا نوروزي
     بسکتبال

نفت دوم��ین 
دیدار خود در 
نیمه نهای�ی لیگ برت�ر بس�کتبال را امروز 

برگزار می کنند. 
در ادامه بازی های این مرحله از لیگ برتر دو تیم 
مدعی یک بار دیگر به مصاف هم می روند تا برای 
فینالیست ش��دن تالش کنند. در بازی اول تیم 
تهرانی موفق به شکست نفتی ها شد تا شانسش 
برای رسیدن به فینال بیشتر ش��ود. با این حال 
هنوز زود است که در مورد صعود قطعی مهرام یا 
ناکامی نفت حرف بزنیم. عصر سه شنبه تیم علی 
آرزومندی موفق ش��د نفت را 89 بر 72 شکست 
ده��د. در این بازی درخش��ش س��امرز، بازیکن 
خارجی مهرام نقش مهم��ی در پیروزی این تیم 
داشت. مهرامی ها که سابقه شش دوره  قهرمانی 
در لیگ را دارند، امیدوارند بعد از شش سال دوباره 
فاتح این رقابت ها شوند. سرمربی این تیم معتقد 
است ش��اگردانش نباید به هیچ وجه کار را تمام 
شده بدانند و نفت را دست کم بگیرند: »پیش از 
مسابقه پیش بینی شرایط سخت و نزدیک را برابر 
تیم پاالیش نفت آبادان داش��تیم. مسابقه بسیار 
نزدیکی ب��ود و آمار پرتاب های منطقه ای و س��ه 
امتیازی ما نسبت به رقیب شرایط بهتری داشت. 
مسابقه به مسابقه پیش می رویم و هر پیروزی برای 
ما ارزشمند است.« آرزومندی با اشاره به پنج فوله 
ش��دن نیکخواه بهرامی گفت: »طبیعی است که 
داوران مسابقه با جدیت و تمرکز بیشتری مسابقات 

مرحله نیمه پایانی را سوت بزنند که نتیجه آن اعالم 
تکنیکال هایی است که شاید شدت زیادی نداشته 
باشد.« وی در خصوص مصدومیت سامرز، بازیکن 
خارجی تیمش نیز عنوان ک��رد: »دوقلوی پای 
سامرز در دور اول پلی آف آسیب  دیده بود و سعی 
کردیم کمتر از او استفاده کنیم تا به نیمه نهایی 
برسد.« حماد سامری از عملکرد شاگردانش در 
دیدار اول نیمه نهایی اصالً رضایت نداشت. پاالیش 
نفت در آخرین دوره لیگ برتر و قبل از شیوع کرونا 
اولین قهرمانی اش را جشن گرفت. حال با توجه به 
اینکه آنها تنها تیم خوزستانی صعود کرده به این 
مرحله هستند، انتظارات از نفتی ها باالست. منتها 
عدم تمرکز بازیکنان در بازی اول مش��هود بود و 
نفتی ها برای جبران شکس��ت اول مقابل مهرام 
باید چاره ای بیندیشند. حماد سامری، سرمربی 
پاالیش با تأکید بر بی دقتی ش��اگردانش اظهار 
داشت: »روز خوبی در پرتاب ها نداشتیم، اما تیم 
مهرام روز خوبی را در ش��اخص پرتاب های دو و 
سه امتیازی پشت سر گذاشت. بازیکنانم برای این 
مسابقه از نظر تمرکز آمادگی نداشتند و نتیجه هم 
شکست برابر مهرام بود. البته هنوزی چیزی تمام 
نشده است و باید با بازیابی ذهنی در مسابقه دوم 
جبران کنیم. در نیمه اول روی اعتراض بازیکنان 
تیم مهرام ما تکنیکال گرفتی��م، اما در نیمه دوم 
شرایط بهتر شد.« از آنجا که دیدارهای نیمه نهایی 
به صورت سه از پنج برگزار می شود، نفتی ها اگر 
امروز هم مقابل مهرام تن به شکست دهند کارشان 

برای صعود به فینال بسیار سخت خواهد شد.

کش�تی گیران 
اشرف رامين

     کشتی
ایران�ی از فردا 
کس�ب  ب�رای 
س�همیه المپیک روی تش�ک می روند.  استارت 
رقابت های کشتی فرنگی و آزاد گزینشی المپیک 
در قاره آسیا در حالی در آلماتی زده می شود که سه 
فرنگی کار کشورمان به قزاقستان اعزام شده اند. 
گرایی، نوری و ساروی سه ملی پوشی هستند که 
باید ش��انس خود را برای گرفتن سهمیه محک 
بزنند.  محمد بنا، سرمربی این تیم پیش از شروع 
رقابت ها در گفت وگو با تسنیم کار محمد گرایی 
در وزن 67کیلوگ��رم را دش��وار خواند: »طبیعتاً 
کار در وزن 67 کیلوگرم کمي سخت است، ولی 
دو کش��تی گیر دیگرمان باید س��همیه بگیرند. 
برای این مسابقات رنکینگ گذاشته اند و هادی 
ساروی )97 کیلوگرم( که سال گذشته طال گرفت، 
رنکینگ یک را دارد و کره هم رنکینگ آن طرف 
را، اما بعید نیس��ت که زرنگی کنند و قزاقستان 
را بگذارند آن گروه و نماینده قرقیزس��تان را در 
گروه ما. کشتی گیر قرقیزستان در 97 کیلوگرم 
خوب اس��ت و حریف مستقیم ساروی محسوب 
می شود. حاال ممکن اس��ت از این کارها بکنند، 
اما قدرت بچه های ما هم مش��خص است و آنها 
ثابت کرده اند که برتری محسوس��ی نس��بت به 
خیلی از حریفان ش��ان دارن��د. در وزن های باال 
نسبت به کسب سهمیه در آس��یا امیدوارتریم. 
همانطور که گفتم در 67 کیلو کار کمي س��خت 
است، ولی گرایی کش��تی گیر شایسته ای است 

و امیدوارم که روزش باش��د و همان کش��تی  را 
که از او انتظار داریم، بگیرد.« در کش��تی آزاد نیز 
امیرمحمد یزدانی، یونس امامی و محمدحسین 
محمدیان از روز یک شنبه با رقبای آسیایی سرشاخ 
می شوند. غالمرضا محمدی، سرمربی تیم ملی 
کشتی آزاد پیش بینی در خصوص نتایج احتمالی 
ش��اگردانش را غیرممکن عنوان کرد: »نتایج را 
نمی شود پیش بینی کرد. چیزهایی در ذهن مربی 
وجود دارد و دنبال هدفی است، اما به صورت کلی 
باید بگویم که همه سعی و تالش مان را همین جا 
به کار مي بندیم تا هر سه سهمیه را کسب کنیم. هر 
سه کشتی گیر ما به اهمیت موضوع واقف هستند 
و می دانند در چه ش��رایط حساسی هستیم. کار 
سخت است، اما تمام تالش��مان را خواهیم کرد 
که سه سهمیه را به دس��ت آوریم. اگر در آلماتی 
سهمیه کشتی آزاد کامل نشود، گرفتن سهمیه ها 
در گزینشی جهانی بسیار سخت خواهد بود. اگر 
این اتفاق بیفتد و در آلماتی سهمیه  مان را کامل 
کنیم خیلی خوب اس��ت، در غیر این صورت کار 
ما در صوفیه خیلی س��خت تر مي شود. بنابراین 
ما محکوم هستیم که همین جا کار را تمام کنیم، 
ولی اتفاقات غیرقابل پیش بینی هم وجود دارد و 
نمی توانیم برای آنها کاری انجام دهیم.« پیش از 
این در کشتی فرنگی علیرضا نجاتی، محمدعلی 
گرایی و امیر قاسمی منجزی به ترتیب در اوزان 60، 
77 و 1۳0 کیلوگرم و در کشتی آزاد رضا اطری، 
حس��ن یزدانی و یداهلل محبی در اوزان 57، 86 و 

125 سهمیه المپیک را به دست آورده اند. 

 رشد ورزش کشور 
در ارتقاي هيئت هاي استاني

استفاده از ظرفیت هاي استان ها و شهرستان ها در امر ورزش و رسیدگي 
و توجه به استعدادهاي ورزشي حاضر در استان ها موضوعي است که باید 
مورد توجه مسئوالن ورزش کشور و فدراسیون هاي ورزشي قرار گیرد.
بدیهي اس��ت اهمیت دادن ب��ه این مقول��ه مي تواند نق��ش مؤثري در 
پشتوانه سازي و پیشرفت ورزش کشور در رش��ته هاي گوناگون داشته 
باشد. از سوي دیگر توجه به این مهم باعث از بین رفتن تمرکز زدایي در 
ورزش و تقسیم عادالنه آن در سطح کشور خواهد شد. قهرماني تیم هاي 
شهرستاني در مسابقات کشوري و لیگ هاي رشته هاي گوناگون تاکنون 
اتفاقاتي بوده که تنها به صورت مقطعي روي داده و تداوم نداشته است، اما 
در چند سال گذشته شاهد این بوده ایم که اهمیت دادن به ورزش از سوي 
استان ها به رغم مشکالت زیاد و عدم توجه کافي از سوي مسئوالن بلندپایه 

ورزش باعث شده شاهد رشد و ترقي ورزش در استان ها باشیم.
نمونه این رشد و ترقي را مي توان در رشته هایي چون والیبال، بسکتبال 
و کشتي  مش��اهده کرد که تیم هاي خوب شهرس��تاني چگونه گوي 
سبقت را از تیم هاي تهراني و متمول ربوده اند و در مسیر موفقیت گام 
برمي دارند. البته در این میان باید به نقش برجسته هیئت هاي استاني 
هم اشاره و عنوان کرد که فدراسیون ها باید نگاه خود به این هیئت ها را 
تغییر دهند، نباید صرفاً به این هیئت ها نگاه انتخاباتي داشته باشند و هر 
چهار سال یک بار سراغي از آنها بگیرند تا رأي شان را به سود خود جلب 
کنند. بدیهي است هیئت هاي اس��تاني به عنوان ارکاني که به صورت 
مستقیم با ورزشکاران و استعدادهاي اقصي نقاط کشور سروکار دارند، 
نقش قابل توجهي در شناسایي و پرورش آنها دارند و مي توانند با حمایت 

درست و بیشتر از آنها عماًل آینده ورزش کشور را تأمین و بیمه کنند.
از طرفي باید به این نکته مهم هم توجه داشت که هیئت هاي استاني زماني 
در پیمودن این مسیر مهم و سخت موفق خواهند بود که خود مورد توجه 
فدراسیون های مربوطه قرار داشته باشند و مجبور نباشند براي بدیهي ترین 
امکانات و مایحتاج خود دس��ت به دامان این و آن شوند و به فدراسیون ها 
التماس کنند. این اتفاق خوب در حال حاضر در فدراسیون کشتي رخ داده و 
توجه ویژه رئیس این فدراسیون به استان ها و سفرهاي مکرر و ارزیابي وضعیت 
کشتي استان ها این نوید را مي دهد که به زودي کشتي کشور به همان رشد و 

درجه باالي چند سال قبل در امر استعدادیابي دست پیدا کند.
والیبال نیز در شروع این حرکت روند مثبتي داشته و باید حرف هاي رئیس 
این فدراسیون در خصوص اهمیت دادن به هیئت هاي استاني را به فال نیک 
گرفت، چراکه اهالي والیبال به این نتیجه رسیده اند که تعامل با یکدیگر به 
خصوص هیئت هاي استاني این شانس را نصیب این رشته پرهوادار و جذاب 

مي کند که از تمام ظرفیت هاي خود براي رشد و ارتقا استفاده کند.
این اتفاق مي تواند در تمام فدراسیون هاي ورزشي رخ دهد. اتفاقي که 
همانطور که گفتیم باعث رشد و ارتقاي ورزش و استعدادیابي درست در 
آن مي شود. اتفاقي که تاکنون روند معکوس آن را شاهد بوده ایم، یعني 
اینکه با فراخواندن اس��تعدادها به مرکز عماًل براي آنها حاشیه درست 
کرده ایم و نتوانسته ایم آنها را درس��ت مدیریت کنیم، از این رو باعث از 
بین رفتن استعدادها شده ایم، در حالي که اگر امکانات مناسب را براي 
آنها در استان ها با کمک هیئت هاي استاني فراهم مي کردیم هم شاهد 
شکوفا شدن استعداد آنها بودیم و هم شاهد رشد و ترقي ورزش استان ها. 
بنابراین آنچه مهم است اهمیت دادن به هیئت هاي استاني، رسیدگي به 
مشکالت آنها و تعامل و همکاري با آنهاست تا در تمام رشته ها شاهد رشد  
و ترقي باشیم. اتفاقي که در چند فدراسیون رخ داده و انتظار مي رود که به 

تمام فدراسیون ها و رشته هاي ورزشي گسترش پیدا کند.


