
مرحله يك هشتم 
فريدون حسن

   گزارش
نهايي رقابت هاي 
جام حذفي فوتبال 
باشگاه هاي ايران در حالي عصر امروز به پايان 
مي رسد که ديروز خيبر خرم آباد، مس کرمان، 
آلومينيوم اراک و پرس�پوليس با برتری مقابل 
حريف�ان ب�ه مرحل�ه بع�د صع�ود کردن�د. 
س��پاهان در اراك مقابل آلومينيوم در حالي كه 
يك بر صفر جلو بود با تساوي يك - يك كارش 
به وقت اضافه و ضربات پنالتي كشيده شد و در 
نهايت با حساب 4 بر 3 شكست خورد تا نويدكيا 
يك باخت ديگ��ر و حذف از گردونه مس��ابقات 

حذفي را تجربه كند. 
صنعت نفت آب��ادان با اينكه عنوان مي ش��د به 
علت اعتص��اب بازيكنان مقاب��ل خيبر خرم آباد 
حاضر نخواهد ش��د، اما ب��ازي كرد و ب��ا نتيجه 
5 بر يك مغل��وب ميزبان پرانگيزه خود ش��د تا 
شاگردان منصوريان هم كيسه گل و هم با حذف 

از جام حذفي وارد بحراني تازه شوند.  
مس كرمان ه��م در براب��ر مهمان خ��ود فوالد 
خوزستان پيروز شد. تالش دو تيم در 90 دقيقه 
و وقت هاي اضافه به تس��اوي يك- يك رسيد و 
مسي ها به رغم حاشيه سازي هاي نيمكت فوالد 
در ضربات پنالتي 5 بر 4 پيروز شدند تا فوالد هم 

مانند سپاهان و صنعت نفت حذف شود. 
اما ب��ازي ب��زرگ ديروز، نب��رد مه��دي تارتار و 
ذوب آهن با يحيي گل محمدي و پرس��پوليس 
بود. ديداري كه ذوبي ها در زمين خود س��خت 
به  دنبال پي��روزي و جبران شكس��ت 2 بر صفر 
بازي رفت ليگ برتر بودند. شاگردان تارتار ديروز 
هرچند ميزبان بودند، اما از هم��ان ابتدا توپ و 
ميدان را به مهمان خود دادند و دل به ضدحمالت 
خوش كردند، تدبيري كه كار ساز نبود. سرخ ها با 
تك گل وحيد اميري نيمه  اول را پيروز به رختكن 
رفتند و در نيمه دوم هم با ادام��ه همان روند از 
س��وي ذوب آهن و دبل مهدي عبدي اختالف را 
س��ه برابر كردند و در نهايت با پيروزي 3 بر صفر 

راهي مرحله بعد شدند. 
    

ديروز خبر ابتالي بازيكنان استقالل به كرونا به 
سرعت در شهر پيچيد، خبري كه حتي نشست 
خبري س��رمربي اين تيم را هم تحت تأثير قرار 
داد و فرهاد مجيدي در اين نشست حاضر نشد تا 
بحث لغو بازي تيمش مقابل پيكان جدي شود. 
ديروز اعالم شد تمرينات استقالل هم تا اطالع 

ثانوي تعطيل شده و بازيكنان دوباره تست كرونا 
داد ه اند. بر اس��اس قانون اگر اس��تقالل كمتر از 
11 + 5 بازيكن يا تست منفي كرونا داشته باشد 

ديدارش لغو مي شود. 
س��هيل مهدي، رئيس كميته مسابقات سازمان 
ليگ در خص��وص احتمال لغو بازي اس��تقالل و 
پيكان گفت: »باشگاه استقالل به سازمان ليگ و 
فدراسيون اعالم كرده تعدادي از بازيكنان و اعضاي 
كادر فني اش مبتال به كرونا شده اند. ما هم اگر الزم 
باشد از ستاد كرونا در فوتبال و ورزش استعالمات 
الزم را می گيريم. منتظر نتايج آزمايشات هستيم 
تا تصميم گيري كنيم. هرچه قانون بگويد ما آن را 
اجرا مي كنيم. اميدواريم اينگونه نباش��د كه اين 
همه مبتال باشند، چون سالمتي بازيكنان و اعضاي 
كادر فني تيم ها مهم است. بايد به ما ليست اعالم 
شود و براس��اس تعداد افراد مبتال در اين زمينه 

تصميم گيري خواهد شد.«
مجتبي حسيني، سرمربي پيكان اما در نشست 
خبري پيش از بازي با اشاره به اينكه تيمش مقابل 
يكي از آماده ترين تيم ه��اي حال حاضر فوتبال 
ايران قرار مي گيرد، گفت: »اس��تقالل قهرمان 
نيم فصل شده و همين كافيست تا مشخص شود 

مقابل چه تيم��ي قرار مي گيري��م. اميدوارم كه 
اشتباهات بازي قبل را انجام ندهيم و اين مصاف 
كم اش��تباه ترين بازي ما باش��د. استقالل بسيار 
منظم و شكيل بازي مي كند و همين كار را براي 

ما حتي در زمين خودمان سخت مي كند.«
س��رمربي پيكان در مورد افزايش كرونايي هاي 
اس��تقالل و احتمال لغو مس��ابقه گفت: »اين را 
االن از شما ش��نيدم، اما هرچه قانون بگويد تابع 
هس��تيم. ممكن بود اين اتفاق براي ما رخ دهد، 
فصل گذش��ته در زمان ذوب آهن رخ داد، اما آن 

بازي لغو نشد.«
در سه ديدار ديگر امروز، نس��اجي مازندران به 
مصاف گل گهر سيرجان مي رود. امير قلعه نويي 
كه تيمش در ليگ نقره داغ شد و از كورس باالي 
جدول جا ماند، هنوز منتظر اع��الم رأي نهايي 
پرون��ده بازيكن گابوني خود اس��ت تا ش��ايد با 
برگشتن هفت امتياز كسر شده دوباره به رده هاي 
باالي جدول برگردد. با اين حال او نگاه ويژه اي به 
جام حذفي دارد و به اين سادگي ها نمي خواهد 
حذف ش��ود. در مقابل نس��اجي مازندران كه تا 
آماده شدن ورزشگاه خود در مشهد از مهمانانش 
پذيرايي مي كند هم تيمي اس��ت كه ثابت كرده 

مي تواند شگفتي س��از باشد. ش��اگردان ساكت 
الهامي امروز هم به  دنبال برتري هستند. 

مس رفس��نجان و پديده نيز ج��دال ديگر ليگ 
برتري ها در جام حذفي است. دو تيم با دو وضعيت 
متفاوت، هرچه مس رفسنجان رو به جلو و موفق 
در ليگ نشان داده، پديده كوچك ترين نشاني از 
يك تيم ندارد و مدعي اول سقوط در پايان فصل 
است، مگر آنكه در نيم فصل دوم به وضعيت خود 
سروسامان دهد. با اين حال حساب جام حذفي از 
بقيه مسابقات جداست و بعيد نيست كه پديده با 
پيروزي در بازي امروز حتي در رفسنجان چهره 

تازه اي از خود نشان دهد. 
اما نفت مسجدسليمان در زمين خود خليج فارس 
ماهش��هر را پيش رو دارد. مسجدس��ليماني ها 
هم شرايط نامتعادلي را پش��ت سر مي گذارند و 
وضعيت شان با قهر و آشتي های كمالوند هر روز 
بدتر از روز قبل مي شود. بنابراين اصاًل نمي توان 
توقع داشت كه بازي راحتي مقابل خليج فارس 
ماهشهر داشته باش��ند. ماهشهري ها در مرحله 
قبل هوادار ليگ برتري را حذف كردند و امروز هم 
شايد دومين ليگ برتري را قرباني شگفتي سازي 

خود كنند.
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شيوا نوروزي

دنيا حيدري

نكات مثبت سوپرکاپ اسپانيا براي کهكشاني ها 

رئال شايسته ترين قهرمان است 
قهرماني در سوپركاپ آغازي خوش براي رئال مادريد در سال 2022 است. 
در فينال اين رقابت ها اگرچه نه قهرمان الليگا حضور داشت و نه قهرمان 
كوپا دل ري، ولي در عوض ش��اگردان آنچلوتي از نب��ود اتلتيكومادريد و 
بارسلونا به نفع خود استفاده كردند و با گذشتن از سد بيلبائو نخستين جام 

فصل را به عنوان سوغات از عربستان به اسپانيا آوردند. 
    

بعد از پيروزي بر بارسا در ال كالسيكو، قابل حدس بود كه بيلبائو نتواند قوهاي 
سفيد را از قهرماني دور كند. برد 2 بر صفر با گل هاي مودريچ و بنزما رئال را به 
قهرماني سوپركاپ اسپانيا رساند. اين تيم كه با هدايت كارلو آنچلوتي نتايج 
درخشاني گرفته، حاال اولين جام اين فصل را نيز باالي سر برده است. البته با 
توجه به شرايط خوبي كه اين تيم دارد، هواداران انتظار دارند در پايان فصل 
چند بار ديگر نيز جشن قهرماني به راه بيندازند. كهكشاني ها مقتدرانه و بدون 
مزاحم صدرنشين الليگا هستند و خبري از نزديك شدن مدعيان هم نيست. 
فعاًل سويا تنها رقيب آنها در ليگ محسوب مي شود. از طرفي كوپا دل ري يا 
همان جام حذفي هدف بعدي مادريدي هاست. بعد از آن هم نوبت به ليگ 
قهرمانان مي رسد. فتح اروپا رؤياي بزرگي است و در يك هشتم نهايي رئال بايد 

پاري سن ژرمن را شكست دهد تا بتواند به مراحل پاياني صعود كند. 
    

بازي در رياض براي رئالي ها عالوه بر كسب يك جام، ركوردهاي مختلفي را 
نيز به همراه داشت. كاپيتان مارسلو احتماالً خوشحال ترين بازيكن اين تيم 
بوده؛ مدافع باتجربه بعد از رفتن راموس، بازوبند را در اختيار گرفت و حاال 
براي اولين بار به عنوان كاپيتان جام قهرماني را باالي سر برد. او كه آخرين 
فصل حضورش در جمع كهكشاني ها را پشت سر مي گذارد در دقيقه 88 به 
زمين آمد و تعداد جام هايش با پيراهن رئال را به عدد 23 رساند تا از اين حيث 

با ركورد خنتو، اسطوره و رئيس افتخاري باشگاه مساوي شود. 
نفر بعدي كسي نيست جز برنده توپ طالي سال 2018؛ لوكا مودريچ در 
اين بازي هم گل اول تيمش را به ثمر رساند، هم بهترين بازيكن ميدان 
شد و هم با 36 سال سن مس��ن ترين گلزن تاريخ سوپركاپ اسپانيا لقب 
گرفت. اين هافبك كهنه كار در پايان بازي در مورد موفقيتش گفت: »از 
قهرماني تيم بسيار خوشحالم. ضمن اينكه عنوان بهترين بازيكن بازي نيز 
به من رسيد، ولي برايم مهم قهرماني با رئال است. اگر در ديدارهای باقي 
مانده همين روند را ادامه دهيم، موفق خواهيم شد. همواره تالش مي كنم 
به هر شكل ممكن براي تيم خود مفيد باشم. به سني رسيده ام كه بيشتر از 
گذشته از فوتبال لذت مي برم.« رئيس باشگاه بعد از فينال مدعي شد توپ 

طال دوباره بايد به مودريچ تعلق بگيرد. 
سرمربي رئال از عملكرد تيمش رضايت داشت. آنچلوتي پنجمين جام و 
اولين قهرماني در سوپركاپ را به عنوان سرمربي با كهكشاني ها تجربه كرد. از 
طرفي او حاال اولين مربي ايتاليايي است كه فاتح سوپركاپ اسپانيا مي شود. 
مرد 62 ساله بعد از قهرماني حسابي از شاگردانش تعريف كرد: »بعد از انجام 
دو بازي خوب و سخت توانستيم يك جام را به دست آوريم. عملكرد خوبي 
داشتيم و بازيكنانم در كمال شايستگي به اين مهم رسيدند. در بازي ها به 
اندازه كافي مالك توپ بوديم و ثابت كرديم رئال شايسته ترين قهرمان اين 
رقابت هاست. از اينكه سرمربي رئال هستم به خود افتخار مي كنم. اين تازه 
اول راه بود و فعاًل فقط يك جام گرفته ايم. در ادامه مسير بايد همين شيوه 
را در پيش بگيريم تا بتوانيم به تعداد جام هايمان اضافه كنيم. اگر با حريفان 

بجنگيم و آنها را شكست دهيم به اهدافمان مي رسيم.«
    

در شبي كه بارسلونا قهرماني رئال را تبريك گفت، رئيس باشگاه مادريدي 
نيز به وجد آمد و اين تيم را شايسته كسب هر جامي توصيف كرد. بازگشت 
رئال به اوج باعث شده فلورينتو پرس منتظر كسب جام هاي ديگر هم باشد: 
»به هدف خود دست پيدا كرديم. به دنبال قهرماني در هر جامي هستيم. به 
دنبال همان اهدافي هستم كه مدت هاست برنامه ريزي كرده ايم. ديدار فينال 
بسيار خوب بود. بايد به بيلبائو هم تبريك گفت. اين قهرماني براي ما ارزش 
بسيار زيادي دارد. دوران جديدي را با آنچلوتي آغاز كرده ايم. خط دفاعي 
تيم تغييرات اساسي داشته است و خوشبختانه بسيار خوب كار مي كند. 
رئال مادريد در همه پس��ت ها بهترين هاي جهان را در اختيار دارد. بدون 
هيچگونه اغراق و غروري بايد بگويم كه بهترين بازيكنان را داريم. بازيكنان 
رئال شايسته توپ طال هستند. ما بيشترين هواداران را در جهان داريم. بايد به 

فدراسيون فوتبال اسپانيا به خاطر اين نظم و سازماندهي تبريك گفت.«

يك هشتم نهايي جام حذفي، سپاهان و فوالد حذف شدند،کرونا به استقالل زد

فوالدشهر به کام پرسپولیس و نفت، کیسه گل خیبر شد
 وداع با يزداني خرم 

از سالن والیبال تا خانه ابدي
پيكر محمدرضا يزداني خرم، رئيس پيشين فدراس��يون هاي واليبال و 
كشتي، صبح ديروز در سالن فدراس��يون واليبال با حضور اهالي ورزش 
تشييع شد. ديروز اهالي ورزش دور هم جمع شدند تا مردي را تا خانه ابدي 
بدرقه كنند كه حضورش در ورزش به عنوان يك مدير همواره منشأ خير، 
بركت و نماد مديريت درست بود. در مراسم وداع با معمار واليبال ايران كه 
صالحي اميري از او به عنوان پرچمدار اخالق در ورزش ياد كرد، عالوه بر 
رئيس كميته ملي المپيك، دبير اين كميته و مشاور رئيس كميته المپيك، 
پوالدگر معاون توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش و رؤساي 

فدراسيون هاي ورزشي حضور داشتند.

روند انتخابي فرنگي کاران از زبان بنا
محمد بنا، سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي با اشاره به مسابقات مرحله 
دوم فرآيند انتخابي تيم  ملي گفت: »در مسابقات انتخابي جام تختي، سه 
نفر از مسابقات قهرماني كشور انتخاب شدند. از انتخابي جام تختي نيز 
در هر وزن سه نفر انتخاب مي شوند. با برگزاري جام تختي، تقريباً فرآيند 
داخلي ما به اتمام مي رسد. امروز نيز مسابقات پنج وزن دوم برگزار خواهد 
شد و در نهايت نفرات برتر براي حضور در جام تختي انتخاب مي شوند. 
از جام تختي هم يك تيم خوب براي مسابقات جهاني سال 2022 در 

صربستان و بازي هاي آسيايي 2022 هانگژو انتخاب مي شود.«

 مصاف با استرالیا 
بعد از ساعت ها معطلي در فرودگاه 

تيم ملي هندبال ايران كه براي حضور در بيستمين دوره رقابت هاي قهرماني هندبال 
مردان آسيا راهي عربستان شده است، در حالي ساعت 18:30 امروز در نخستين 
ديدار خود به مصاف استراليا مي رود كه روز گذشته ساعت ها در فرودگاه عربستان 
معطل صدور ويزا از سوي كشور ميزبان بود. تيم ملي ايران كه در مرحله گروهي 
قهرماني آسيا با هند، استراليا و عربستان همگروه است، امروز در نخستين گام با 
استراليا ديدار مي كند كه محل برگزاري مسابقات با محل اقامت تيم ملي حدود 40، 
50 دقيقه فاصله دارد. تيم ملي كشورمان كه در دمام عربستان ساكن شده، بعد از 

مصاف با استراليا در دومين ديدار خود در شهر قطيف با هند ديدار مي كند.

ادامه پیروزي هاي صدرنشین والیبال
هفته هجدهم ليگ برتر واليبال مردان در حالي برگزار ش��د كه سپاهان 
صدرنشين با بردي ديگر به روند پيروزي هاي خود ادامه داد و اين بار لبنيات 
هراز آمل را با حساب 3 بر يك از پيش رو برداشت. در ديگر رقابت هاي اين 
هفته؛ فوالد سيرجان، مدافع عنوان قهرماني 3 بر 2 از سد پيكان گذشت، 
شهرداري اروميه ديگر مدعي اين فصل در ديداري خارج از خانه برابر سايپا به 
پيروزي 3 بر يك دست يافت، هورسان رامسر 3 بر يك به پاس گرگان باخت، 
شهرداري گنبد در ديداري خانگي مس رفسنجان را 3 بر صفر شكست داد، 
راهياب ملل مريوان در مصاف با مقاومت در يزد به شكست 3 بر صفر تن داد 

و شهرداري ورامين نيز با حساب 3 بر صفر بر آذرباتري اروميه غلبه كرد.

حواشي به وجود 
سعيد احمديان
     گزارش2

آمده درباره سفر 
تيم ملي كشتي 
آزاد به امريكا بهانه اي شد تا ديروز عليرضا دبير در 
فدراسيون كشتي ميزبان خبرنگاران باشد. نشستي 
كه رئيس فدراسيون كش��تي عالوه بر واكنش به 
حاشيه هاي به وجود آمده، درباره ديگر مسائلي كه 
حول كش��تي وجود دارد مانند انتخابي ها و البته 
ماجراي بودجه و اختالف با كميته ملي المپيك و 

وزارت ورزش هم صحبت كرد. 
   باز هم درباره حاج قاسم صحبت خواهم کرد

هفته گذشته بود كه انتشار مصاحبه عليرضا دبير 
در سالگرد شهادت حاج قاسم و تأكيد او به شعار 
»مرگ بر امريكا« با توجه به سفر تيم ملي كشتي 
آزاد به اين كشور براي يك رقابت دوستانه خبرساز 
شد، صحبت هايي كه در رسانه هاي امريكايي هم 
بازتاب پيدا كرد و عنوان شد كه رئيس فدراسيون 
كش��تي گرين كارت امريكا دارد و مرگ بر امريكا 
مي گويد. دبير در نشسس��ت خبري ديروز به اين 
حواشي اينطور واكنش نشان داد: »ماجرا از سالگرد 
شهادت حاج قاسم آغاز شد، من هم عكس ايشان 
را در دفتر  زده ام كه اگر برخالف مشي و مكتب شان 
حرف بزنم و عمل كنم، حرفم نفاق دارد. نمي توانم 
عكسش را در دفترم بزنم و از او حرفي نزنم. حتماً 
باز هم درباره حاج قاسم صحبت خواهم كرد. كاري 
كه با من مي كنند به اين خاطر است كه مي خواهند 

ورزشكاران ديگر بترسند و حرفي نزنند.«
رئيس فدراسيون كش��تي معتقد است رقابت با 
امريكا صرفاً ورزشي است: »نگاهمان به رقابت با 
امريكا دوستانه بوده است. دعوتي كه تيم امريكا از 
ما كرد، يك ديدار دوستانه بود و صرفاً يك رقابت 
ورزشی است. كشتي ايران از روس و امريكا عقب 
است و هرچقدر با اين دو تيم مسابقه بدهيم به نفع 
ماست و نبايد از رويارويي با آنها فرار كنيم. از وقتي 
از مبارزه با اين دو تيم فرار كرديم، كشتي مان افت 
كرد. ما بايد با اين دو تيم مسابقه بدهيم تا ايرادها 
و ضعف هايمان مش��خص ش��ود. در رقابت هاي 
بين المللي به اينها ببازيم، بهتر از اين اس��ت كه 
جهاني و المپيك مقابل ش��ان شكست بخوريم. 
من همين جا از امريكا دع��وت مي كنم كه براي 
مسابقات جام تختي به ايران بيايد و برخورد ما را 

ببيند، ويزاي شان را هم در فرودگاه مي دهيم.«
دبير درباره ماجراي گرين كارتش هم شفاف سازي 
كرد: »متأسفانه در اين بين يكسري افراد آمدند 
و دروغ هايي را نوش��تند. به مردم فكت اش��تباه 
ندهيم، گفتند من گرين كارت دارم. سال 79 پس 

از المپيك سيدني بود كه گرين كارت گرفتم، آن 
موقع خيلي از قهرمانان و م��دال آوران اين كار را 
انجام مي دادند. ما هم گرفتيم و گفتيم شايد برويم 
درس بخوانيم. سالي يك بار هم نمي رفتم. شش، 
هفت سال پيش بود كه از داش��تن گرين كارت 
انصراف دادم و باطل ش��د. اگر م��ن گرين كارت 
داشته باش��م، چرا بايد بروم دوبي و براي گرفتن 
ويزا اقدام  كنم. در حالي كه اگر گرين كارت داشتم 
براي ورود به امريكا نياز به ويزا نداشتم. سفارت 
امريكا به فدراسيون  ايميل  زده و پرسيده چرا من 
گرين كارتم را پس داده ام. گفتم كه از كشورتان 

خوشمان نيامد.«
رئيس فدراسيون كشتي انتش��ار تصوير جعلي 
گرين كارتش و ش��ايعه اينكه او اموالي در امريكا 
دارد را هم دروغ خوان��د: »عكس گرين كارتي به 
اسم من را جعل كرده اند، جالب است كه در اين 
كارت جنسيت من زن و س��نم 80 سال عنوان 
شده است. به افرادي كه اين كار را انجام داده اند 
مي گويم حداقل اگر كاري مي كنيد، درست انجام 
دهيد! مي گويند در امريكا چيزي دارم، در حالي 
كه اينطور نيست و كس��انی كه ادعا دارند، بروند 
براي خودش��ان بردارند. اين تهمت ها را نزنيد و 

چيزي بگوييد كه به طرف بخورد.«
   دنبال دعوا نيستيم، حق کشتی را بدهند

بخش مهم ديگر نشس��ت خبري دي��روز دبير، 
ماجراي بودجه كش��تي بود كه هم��واره يكي از 
چالش هاي اين فدراس��يون ب��ا متوليان ورزش 
بوده است. دبير معتقد اس��ت او به دنبال گرفتن 
حق كشتي است: »دوس��تان در هيئت اجرايي 
كميته المپي��ك مي نش��ينند و مي گويند علي 
دبير ب��اج مي خواهد. من چه باج��ي مي خواهم! 

اينكه مي گوييم حق كشتي را بدهيد باج است؟ 
چيزي كه حق كشتي است و مي خواهيم بگيريم، 
اس��مش باج نيس��ت. ما 112 مدال آور قهرمان 
جهان و المپيك داري��م. آقاتختي هفت مداله را 
داريم، آقاي خادم پنج مداله را داريم و خيلي هاي 
ديگر. كشتي روي هم 300 تا 400 مدال المپيك 
و جهاني كس��ب كرده اس��ت. من مي گويم حق 
كشتي را بدهيد. ش��ما قضاوت كنيد، آيا كشتي 
بار ورزش كشور را برمي دارد يا نه، من حرفم اين 
است. ما نه دنبال دعوا هستيم و نه دنبال جنگيم. 
اگر حرفي مي زنم به اين خاطر است كه مي دانم 
كشتي چقدر در بازي هاي المپيك براي كاروان 
ايران تأثيرگذار اس��ت. در المپيك توكيو ديديم 
كه مس��ئوالن چطور قبل از كش��تي براي مدال 
لحظه شماری می كردند، اما وقتي كشتي مدال 

گرفت حال شان عوض شد.«
دبير كه هفته گذش��ته يكي از رس��انه ها خبر از 
اختالف او با حميد سجادي را داده بود، اين مسئله 
را رد كرد: »با وزارت ورزش اختالفی نداريم و تنها 
مي خواهيم به كش��تي كمك كنند. تا بازي هاي 
آس��يايي زمان زي��ادي باقی نمان��ده، االن وقت 
تمرين و آماده سازي كش��تي گيران است و بايد 
حمايت شويم. االن 40 نفر از كشتي آزاد در اردو 
هس��تند. يكي از ناراحتي هاي من از كميته ملي 
المپيك اين است كه واريز بودجه 20 روز قبل از 

بازي هاي آسيايي به درد نمي خورد.«
    منتقدان انتخابي ها، حرمت ها را نگه دارند

پايان مسابقات قهرماني كش��تي آزاد كشور در 
گرگان و همچنين اعتراض برخ��ي از قهرمانان 
فرنگي به محمد بنا درباره انتخابي كشتي فرنگي، 
سبب شد دبير درباره آن توضيح دهد: »يك نفر را 

نمي توانيد اسم ببريد كه در كشتي آزاد و فرنگي 
بدون انتخابی راهي المپيك و جهاني شده باشد. 
براي المپيك دست غالمرضا محمدي درد نكند 
انتخابي گذاشت و براي جهاني نروژ هم تيمي كه 
پژمان درس��تكار اعزام كرد، در انتخابي كشتي 
گرفته بود. در فرنگي در توكيو و نروژ يك نفر نبود 
كه بدون حضور در انتخابي به اين مسابقات برود. 
از منتقدان مي خواهم كه اسم بگويند، من به قبل 
كاري ندارم، اما االن پايان چرخ��ه انتخابي آزاد 
و فرنگي شبيه هم اس��ت و تنها روش شروع شان 
متفاوت اس��ت. درس��تكار از همين ابتدا چرخه 
كه قهرماني كشور اس��ت، محكم گرفته است. از 
قديمي هاي كش��تي بپرس��يد كه چند سال بود 
مسابقات قهرماني كشور با اين كيفيت و سطح باال 
برگزار نشده بود. مدال آوران جهاني به قهرماني 
كش��ور نيامدند و جام تختي م��دال آوران به جز 
طاليي ها به چرخه اضافه مي ش��وند. در چرخه 
كش��تي فرنگي، محمد بنا از مرحله سوم و جام 

تختي كار را آغاز مي كند.«
دبير تأكيد كرد انتخاب ملي پوش��ان بر اس��اس 
چرخه انتخابي به رشد كش��تي كمك مي كند: 
»باور و اعتقاد دارم كه انتخابي خوب و دقيق باعث 
رونق كشتي ايران مي شود، اما اينكه همه از اول 
بيايند با هم كشتي بگيرند را قبول ندارم. هر كسي 
به اندازه آورده اش بايد برداشت كند، اين معناي 
عدالت است. عدالت اين نيست كه همه را به يك 
چشم نگاه كنيم. كشتي گيري مانند حسن يزداني 
كه طالي جهاني گرفته بايد يك فرجه به او بدهيد 

و دو مرحله جلوتر برود، نه اينكه كشتي نگيرد.«
رئيس فدراسيون كش��تي به منتقدان محمد بنا 
درباره چرخ��ه انتخابي هم توصي��ه كرد حرمت 
بزرگ ترها را نگه دارند: »آقاي منصور برزگر هر جا 
مي آيد به احترام شان بلند مي شويم يا آقاي كاوه 
مربي من بوده و هميشه احترام شان را داشته ام. 
اكبر فالح به مديريت من نق��د دارد، اما به خودم 
اجازه نمي دهم كه به ايشان بي احترامي كنم. اين 
احترام هاست كه كشتي را قشنگ مي كند. خدا 
رحمت كند مرحوم معزي پور را، هر وقت از دور 
مي آمدند، همه خبردار مي ايستاديم. اميدوارم كه 
همه حرمت محمد بنا را نگه دارند، باالخره زمان 
مي گذرد، نقد را مي توان گفت، اما بايد درس��ت 
گفت. همه قهرمانان براي ما عزيز هستند؛ قاسم 
رضايي، اميد نوروزي، كش��تي خانه آنهاس��ت، 
قهرمانان المپيك و از افتخارات كشتي هستند، 
اما من به خودم مي گويم بايد حرمت كساني كه 

مربي ما بوده اند را نگه داريم.«

گرفتن حق کشتی باج نیست
برش هايي از نشست خبري عليرضا دبير، رئيس فدراسيون کشتي

 يزداني خرم براي والیبال 
دانشگاه اخالق، تعهد و انسانیت بود

صحبت كردن در مورد انس��ان هاي بزرگ 
س��خت اس��ت. مرحوم يزداني خرم انسان 
بزرگي بود و همه او را با صفات ايمان، تعهد، 
دلسوزي و مسئوليت پذيري مي شناختند. 
اين مدير كاربلد با تمام وجودش براي مردم، 
كشور و رهبرش تالش كرد. او سال ها زحمت 
كشيد تا واليبال به جايگاه فعلي اش برسد. 
هركس كه با مرحوم يزداني خرم كار مي كرد 
و در جلس��ات حاضر مي ش��د از او انرژي و 
روحيه مي گرفت. اين مدير فقيد در زمان مديريتش در فدراسيون واليبال 
همواره به من تأكيد مي كرد به همان اندازه كه به تمرين، تكنيك و تاكتيك 
توجه مي كنيد، به زيرس��اخت هاي معنوي بازيكنان هم توجه كنيد. اين 
زيرساخت ها بعد اجتماعي، فرهنگي، اخالقي، ذهني و اعتقادي بازيكنان 
است كه آن مرحوم تأكيد فراواني روي آنها داشت تا بازيكنان بزرگي براي 
واليبال بسازيم. يزداني خرم براي واليبال دانشگاه اخالق، تعهد و انسانيت بود. 
او براي خيلي ها در واليبال الگو محسوب مي شد و جامعه ورزش يك الماس 
بزرگ را از دست داد. او متعلق به كل كشور بود، نه فقط ورزش. پدر معنوي 
ورزش ايران از جمله واليبال و كشتي بود. رفتار و مديريتش براي اطرافيان 
و همكارانش الهام بخش و نويد بخش بود. يزداني خرم در طول مديريت خود 
هرگز دست از روحيه و انرژي دادن برنداشت و معتقدم انسان ارزشمندي را 
از دست داديم. هنگام امضاي حكم سرمربيگري ام در تيم  ملي واليبال روي 
اجراي روش »مهندسي معكوس« تأكيد داشت. رئيس فقيد فدراسيون 
واليبال در بحث مديريتي حساس��يت زيادي به خرج م��ي داد و با همين 
شيوه نيز در واليبال موفق شديم. يك زمان چهل و هشتم دنيا بوديم و حاال 
واليبالمان هشتم دنياست. قطعاً يزداني خرم در پيشرفت واليبال نقش بسيار 
مؤثري داشت و بسياري از زيرساخت هاي اين رشته حاصل مديريت او بوده 
است. او واليبال را تحويل داورزني داد و خوشبختانه او نيز مسير يزداني خرم 
را به خوبي ادامه داد. موفقيت هاي اين سال هاي واليبال يك شبه به دست 

نيامده و بخش مهمي از آن را مديون مرحوم يزداني خرم هستيم.

مصطفي كارخانه

كارشناس واليبال

استارت درويش با بازي هاي نخ نما شده
زمان زيادي نياز نبود براي آنكه ثابت شود مديرعامل تازه وارد پرسپوليس 

هم نه حرف تازه اي براي گفتن دارد و نه چيزي در چنته! 
درويش برخالف سايرين در همان بدو ورود با بيان اينكه وارث حجم انبوهي 
از بدهي هاي معوقه در پرسپوليس است و كار بس��يار سختي پيش رو دارد، 
زمينه سازي را براي تبرئه خود در آينده آغاز كرد. بحث پيش داوري فرد تازه وارد 
نيست، اما بي شك اگر درويش برنامه اي براي درآمدزايي يا برداشتن باري از 
دوش پرسپوليس داشت در همان گام نخستن اينچنين موضع گيري نمي كرد 
تا اين ذهنيت ايجاد شود كه او از اولين روز در پي سناريو سازي براي توجيه و 

پوشش عملكردي است كه در آينده قرار است از خود به نمايش بگذارد.
درويش مدير تازه كاري نيست كه از مشكالت بي اطالع باشد. جدا از سابقه 
مديريت در سايپا، مشكالت و معضالت پرسپوليس چيزي نيست كه بر كسي 
پوشيده باشد و درويش نيز همانند همتايان قبلي خود در اين باشگاه با علم بر 
آنچه پيش روي شان قرار دارد سكان مديريت سرخپوشان را به دست گرفته، نه 
با زور و اجبار و همين كافيست تا موضع گيري او در گام نخست و موعظه كردن 
در خصوص مشكالت پرس��پوليس و تكرار اينكه وارث بدهي مديران قبلي 
است از او پذيرفتني و قابل قبول نباشد، چراكه با توجه به روشن بودن اوضاع 
سرخپوشان، درويش حق انتخاب داشت كه عنوان پيشكش شده را بپذيرد يا 
نپذيرد و حاال كه انتخابش نشستن بر صندلي مديريت باشگاه بوده، نمي تواند 
در همين روزهاي نخست بلندگو به دست بگيرد و مشكالت پرسپوليس را 

فرياد بزند و از سخت بودن مسيري كه در پيش دارد، ناله و زاري كند!
انتخاب درويش به عنوان مديرعامل جديد سرخپوشان با واكنش بسياري 
از پيشكسوتان مواجه شد، به طوري كه كالني صراحتاً با زير سؤال بردن اين 
انتخاب تأكيد كرد كه درويش گزينه مناسبي براي مديريت پرسپوليس 
نيست و حاال صحبت هاي مديرعامل جديد سرخپوشان در روزهاي نخست 
نشان مي دهد كه انتقادهاي پيشكسوتاني چون كالني پربيراه نبوده كه اگر 
بود مدير جديد به جاي ناله كردن از برنامه هايي كه داشته، پرده برمي داشت. 
برنامه هايي كه انتظار مي رود وزارت ورزش براساس آن به انتخاب اين گزينه 
رأي داده باشد، اما راهي كه درويش در گام نخست در پيش گرفته اين سؤال 
را مطرح مي كند كه اگر او برنامه اي داشته، آيا بحث هاي نخ نما شده در زمينه 

مشكالت مالي و قديمي باشگاه را پيش مي كشيد؟!
درويش شايد قصد مظلوم نمايي در گام نخست را داشته، اما راهي كه او امروز 
در آن قدم برداشته راه تازه اي نيست و قبل از هر چيزي نشان مي دهد مديريت 
جديد هم نمي تواند باري از دوش پرسپوليس بردارد و براي اين تيم گره گشا باشد 
كه اگر غير از اين بود داشته هايش را در بوق و كرنا مي كرد، نه مشكالتي را كه از 
هوادار تيم گرفته تا مسئوالن و اصحاب رسانه و همه و همه از بر هستند و داستان 
تازه اي نيست كه نيازي به توضيح و تشريح داشته باشد. درويش اما با اين روش 
نه فقط خود كه وزارت ورزش را نيز زير سؤال برده و حاال همه نگاه ها به سجادي  
است كه با كدام ادله دست روي اين گزينه گذاشته است. گزينه اي كه برخالف 
سايرين حاضر نشد حداقل چند هفته اي دندان روي جگر بگذارد و سپس پاي 
مديران قبلي و بدهي هاي بجا مانده از آنها را پيش بكشد! اين شايد ترفندي براي 
آرام كردن جو تيم باش��د و گرفتن زمان از بازيكناني كه به دليل عدم دريافت 
مطالبات شان چون انبار باروتي هستند كه با كوچك ترين جرقه اي مي توانند 
فاجعه آفرين باشند، اما درويش به كاهدان  زده و حتي اگر گله گذاري هاي او در 
همين آغاز راه استراتژي اش بوده باشد هم استراتژي اشتباهي است كه نتيجه 

عكس داده و حاال هم او و هم وزارت ورزش را زير سؤال برده است!


