
دور رفت مرحله 
 دنيا حيدري
   گزارش

گ�����روه�ی 
رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا در حالی سه شنبه شب برای سه 
نماینده ایران )پرسپولیس، فوالد و تراکتور( به 
پایان رسید که همچنان انتقادهای زیادي به 
برنامه ریزی کنفدراس�یون فوتبال آسیا بابت 
فشردگی بازی ها در شرایط کرونا وجود دارد.

با وجود فشردگی بی امان بازی ها، اما پرسپولیس 
با کسب س��ومین برد با صدرنش��ینی برای دور 
برگش��ت خط و نشان کش��ید. فوالد هم اگرچه 
با تفاضل گل کمت��ر در جای��گاه دوم راهی دور 
برگشت شد، اما با عملکرد فوق العاده اش در دور 
رفت همچنان یکی از ش��انس های صعود است. 
تراکتور اما در سومین بازی هم ترک عادت نکرد 
و همچنان روی دور تس��اوی بود و باید دید روز 

جمعه دور برگشت را چگونه آغاز مي کند.
  یکه تازي سرخ ها در هند

ورزشگاه فاتوردا سه شنبه شب شاهد سومین برد 
پیاپی پرسپولیس در دور رفت بود. خوان فراندو، 
سرمربی اسپانیایی گوا قبل از مصاف با پرسپولیس 
به شاگردانش گفته بود که اگر می خواهند چیزی 
از این مسابقه عایدشان شود باید سه برابر حریف 
کار کنند و با توجه ب��ه گل زودهنگام میزبان به 
نظر می رسید که یاران فراندو قصد عملی کردن 
توصیه سرمربی اس��پانیایی خود را دارند، اما در 
شبی که باز هم انتقادهای بسیاری به مهاجمان 
پرسپولیس شد، این تیم با برتری 2 بر یک میدان 
را ترک کرد ت��ا با 9 امتیاز صدرنش��ین بالمنازع 
گروه E باش��د، آن هم در حالی که یک پنالتی 
را از دس��ت داد، یکی از گل های زده اش آفساید 
بود و یک پنالتی هم به س��ودش گرفته نش��د. با 
وجود این همچنان بس��یاری بر ای��ن باورند که 
فرصت سوزي هاي پرسپولیس، به خصوص در خط 
حمله  به زودی یقه این تیم را می گیرد. یحیی اما 
برخالف تمام انتقادها تأکید کرد: »انتظار پیروزی 
پرگل برابر گوا درست نبود.« میزبان هندی که هر 
دو بازی قبلی را با تساوی بدون گل به پایان برده 
بود، 17 هفته بود که رن��گ باخت به خود ندیده 
بود، اما ش��اگردان یحیی اجازه یک کلین شیت 
دیگر به گلری که در عی��ن ناباوری به رغم باخت 
تیمش بازیکن برتر میدان شد را ندادند. سرمربی 
اسپانیایی گوا اما در پی این باخت گفت که تیمش 
اشتباهات زیادی مقابل پرسپولیس داشته که در 
بازی برگشت نباید آنها را تکرار کند و بزرگ ترین 
اش��تباه تیمش را عصبی ش��دن براب��ر یکی از 

بهترین های آسیا خوانده است.
 یحیی به فاصله دو روز باید شاگردانش را خیلی 
زود آماده مصاف دوباره با این تیم کند. دیداری 

که بدون ش��ک از نخس��تین رویارویی دو تیم 
س��خت تر خواهد بود، چراکه حاال ه��م دو تیم 
شناخت بیشتری نسبت به هم دارند و هم بی شک 
میزبان هندی در پی جبران مافات است. هرچند 
که این تیم در بازی روز جمعه ادو بدیا، کاپیتان 
32  ساله اسپانیایی خود را به دلیل محرومیت به 

همراه ندارد. 
  فوالد یک مدعي تمام عیار

سومین دیدار فوالد در دور رفت مرحله گروهی 
این فص��ل از رقابت های لیگ قهرمانان آس��یا با 
تس��اوی یک- یک برابر النصر عربستان به پایان 
رس��ید تا ش��اگردان نکونام همچنان با تفاضل 
گل کمتر نس��بت به النصر صدرنشین، جایگاه 
دوم جدول را در اختیار داش��ته باش��د، آن هم 
در ش��رایطی که پاتوسی می توانس��ت پیش از 
گل تساوی النصر، تیمش را به گل دوم برساند، 
ولی تعلل و سرعت پایین او یک موقعیت بزرگ 
را از فوالد گرفت. با وجود این یاران نکونام در هر 
سه دیدار با ارائه یک بازی مالکانه توانستند نظم 
دفاعی حریف��ان  را به هم بریزن��د و در حضوري 
دوباره در لیگ قهرمانان عملکردی فرای انتظار 
را از خود به نمایش بگذارن��د، به طوری که مونو 

منزس، سرمربی النصر بعد از قبول تساوی مقابل 
یاران نکونام با انتقاد از ش��اگردانش اعتراف کرد 
که فوالد خیلی بهت��ر از آنها ب��ود: »فوالد بازی 
را خیلی بهتر از ما آغاز کرد و س��رانجام یکی از 
چندین موقعیت خود را ب��ه گل تبدیل کرد، به 
طوری که خط دفاعی مان با مش��کل مواجه شد 
و در ادامه به سختی توانستیم دروازه فوالد را باز 
کنیم. با وجود این هنوز همه چیز تمام نش��ده و 
فرصت جبران نتیجه را در مصاف جمعه داریم.« 
ش��اگردان نکونام که با دو تس��اوی و یک برد و 
عملکردی درخشان توانستند خود را به یکی از 
مدعیان صعود در گروه D تبدیل کنند، جمعه 
در نخس��تین دیدار دور برگش��ت بار دیگر برابر 
النصر به میدان می روند. مصافی شش امتیازی 
که می تواند تا حد زیادی تکلیف تیم صعود کننده 

گروه را مشخص کند.
  تراکتور و عادت به تساوي

به ثمر رس��اندن س��ه گل در دیدار نخست برابر 
پاختاکور این تصور را ایجاد کرد که ش��اگردان 
خطیبی قرار است نمایش��ی قابل توجه در این 
دوره از رقابت ها به نمایش بگذارند، اما موفقیت 
تراکتور در همان دیدار نخست با تساوی پرگل 

3-3 ب��ه پایان رس��ید و این ش��روع گیر کردن 
سرخپوش��ان تبریزی روی نوار تس��اوی بود، به 
طوری ک��ه تراکتور ن��ه فقط بازی بع��دی برابر 
شارجه امارات که سومین دیدار دور رفت مقابل 
نیروی هوایی عراق را هم با تساوی بدون گل به 
پایان برد تا نتیجه کارش در سه بازی نخست تنها 
کسب سه امتیاز باشد. اگرچه شاگردان خطیبی 
با این سه امتیاز جایگاه دوم جدول گروه B را در 
اختیار دارند، اما ادامه این مسیر و پاره نشدن نوار 
تساوی های تراکتور کار این تیم را سخت می کند 
و حاال تراکتور در ش��رایطی بای��د روز جمعه بار 
دیگر برابر نیروی هوایی عراق صف آرایی کند که 
سرمربی جوان این تیم بعد از تساوی در آخرین 
بازی دور رفت صراحتاً گفت که ش��اگردانش از 
دقیقه 70  به بعد کم آوردند: »برای برد به میدان 
رفتیم، نه کسب یک امتیاز و س��عی کردیم در 
جنگ های تک به تک برنده باشیم و در این مورد 
برنده بودیم ، اما از دقیقه 70 کم آوردیم. امیدوارم 
ریکاوری خوبی داشته باشیم و در بازی روز جمعه 
و مصاف دوباره ب��ا عراقی ها از لح��اظ بدنی کم 
نیاوریم، زیرا تیمی که در این مورد قوی باش��د، 

می تواند موفق عمل کند.«
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روز شلوغ آزادکاران
ملی پوشان کشتی آزاد دیروز روز پرخبری را س��پری کردند. شاگردان 
غالم محمدی که با کسب سه طال، سه نقره و دو برنر در مسابقات قهرمانی 
آسیا روی سکوی اول قرار گرفته بودند، بامداد دیروز به تهران برگشتند. 
آزادکاران پس از چند ساعت استراحت به ستاد پزشکی ورزشی در مجموعه 
ورزشی آزادی تهران رفتند و برای المپیک واکسینه شدند. حسن یزدانی، 
قهرمان پرآوازه کشورمان که یکی از شانس های اصلی مدال طال در توکیو 
است، دیروز با ابراز خرسندی از تزریق واکسن کرونا گفت: »خوشبختانه 
کشتی گیران در گروه های مختلف واکس��ن کرونا را می زنند و ان شاءاهلل 
تمام مردم ایران هم هرچه سریع تر با دسترسی به این واکسن بر کرونا غلبه 
کنند و سالمتی و شرایط عادی به خانه های مردم بازگردد. امیدوارم واکسن 
جواب دهد و هیچ مشکل و عوارضی نداشته باشد و ورزشکاران بتوانند با 
خیال آسوده به تمرینات و کسب آمادگي بپردازند.« ملی پوشان کشتی 
فرنگی نیز دیروز همراه با آزادکاران علیه کرونا واکسینه شدند تا با خیال 

راحت آماده درخشش روی تشک های المپیک توکیو شوند.

از صدرنشینی بالمنازع پرسپولیس تا نمایش دیدنی فوالد و عادت تراکتور به تساوی

 خط و نشان نماینده های ایران 
برای صعود در آغاز دور برگشت

آغاز هفته بیست و یکم لیگ بدون آسیایی ها
سپاهان به صدر برمی گردد؟

رقابت های لیگ برتر فوتبال در غیاب چهار نماینده آسیایی کشورمان که 
در لیگ قهرمانان حضور دارند با برگزاری مسابقات هفته بیست و یکم در 
روزهای پنج شنبه و جمعه پیگیری می شود. در یکی از مهم ترین مسابقات 
این هفته، امروز سپاهان در قائمشهر مهمان نساجی است. سپاهانی ها 
که با 41امتیاز و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم قرار گرفته اند، 
با توجه به غیبت پرس��پولیس این فرصت را دارند که با پیروزی یا حتی 
تساوی مقابل نساجی به صدر جدول برگردند. البته قائمشهری ها که با 
آمدن ساکت الهامی به عنوان سرمربی، روند صعودی داشته اند، حریف 
سرسختی برای محرم نویدکیا و شاگردانش خواهند بود. در دیگر بازی های 
روز پنج شنبه، آلومینیوم در اراک میزبان پیکان است و نفت مسجدسلیمان 
که هفته قبل با محمود فکری سرمربی جدیدش توانست سپاهان را متوقف 
کند به مصاف مس رفسنجان می رود. در ادامه هفته بیست و یکم روز جمعه 
هم یک دیدار دیگر برگزار می شود و گل گهر سیرجان مقابل صنعت نفت 
آبادان قرار می گیرد. مصاف دو تیمی که لیگ بیست و یکم را خیلی خوب 
شروع کردند و حتی به صدر هم در هفته های اول رسیدند، اما در ادامه افت 
کردند و از باالی جدول فاصله گرفتند. هرچند که سیرجانی ها در سه بازی 
اخیرشان با دو برد در لیگ و یک برد در جام حذفی گویا دوباره می خواهند 

به شرایط خوبي که در شروع فصل داشتند، برگردند. 

شیوا نوروزی

سعيد احمديان

 باشگاه های انگلیسی جا زدند
کودتای نافرجام!

کودتای باش��گاه های متمول اروپایی علیه فوتبال 48 ساعت بیشتر دوام 
نداش��ت و اتحادی که از آن دم می زدند با جا زدن باش��گاه های انگلیسی 
شکسته ش��د. »س��وپرلیگ« اروپا پروژه ای بود که 12 باشگاه اروپایی به 
س��رکردگی پرس آن را کلید زدند، ولی موضع گیری ج��دی یوفا، فیفا، 
سایر باشگاه های قدرتمند قاره، مخالفت شدید هواداران و اظهارنظرهای 
سیاس��یون نقشه های ش��ان را نقش برآب ک��رد تا جایی ک��ه یکی یکی 

انصراف شان را از حضور در این لیگ من درآوردی اعالم کردند.
    

منچسترس��یتی اولین باش��گاهی بود که وقتي دید اوضاع بر وفق مرادش 
نیست، بی خیال اتحاد و قول و قرارهایش شد و از سوپرلیگ انصراف داد. از 
اول هم معلوم بود که تنها دلیل اتحاد باشگاه های یاغی پول و کسب درآمد 
بیشتر است. آنها مدعی بودند از زمان شیوع کرونا به شدت ضرر کرده اند و با 
مشکالت مالی گسترده ای روبه رو هستند. تشکیل سوپرلیگ این امتیاز را 
به تیم های اصلی این رقابت ها می داد که دست کم ساالنه 350 میلیون یورو 
به جیب بزنند. من سیتی، من یونایتد، آرسنال، لیورپول، تاتنهام و چلسی به 
عنوان شش تیم از جزیره، نیمی از تیم های یاغی اروپا را تشکیل می دادند. 
منتها یاغیان تصور نمی کردند اتحادیه فوتبال اروپا و فدراسیون جهانی فوتبال 
مقابل شان بایستند و با حمایت سایر باشگاه ها و هواداران شان شدیدترین 
مجازات و تحریم ها را برای شان در نظر بگیرند. طبق اعالم یوفا همه تیم های 
حاضر در س��وپرلیگ از تمامی رقابت های اروپایی و لیگ های داخلی کنار 
گذاشته مي شوند و حتی بازیکنان شان نیز حق بازی در تیم های ملی شان 
را نخواهند داش��ت. این موضع سختگیرانه باعث شد حس��اب کار دست 

باشگاه های منفعت طلب بیاید و خیلی زود به فکر جبران مافات بیفتند.
    

هواداران فوتبال در انگلیس، ایتالیا، اس��پانیا و همچنین آلمان با مغرضانه 
خواندن اقدام 12 باشگاه اروپایی، سوپرلیگ را فاقد اعتبار خواندند، به ویژه 
اینکه هیچ یک از تیم های آلمانی و فرانسوی حاضر به حمایت از این طرح 
نشدند تا جایي که سیتی به عنوان اولین تیم از تصمیمش پشیمان شد و پنج 
باشگاه انگلیسی دیگر نیز قید حضور در سوپرلیگ را زدند. با کناره گیری شش 
تیم، رقابت های فوق عماًل به حالت تعلیق درآمد و نخست وزیر انگلیس با 
شجاعانه خواندن تصمیم باشگاه های انگلیسی از منتفی شدن سوپرلیگ ابراز 
خوشحالی کرد. کمیته برگزاری سوپرلیگ فشارهای زیاد را دلیل کناره گیری 
تیم های جزیره خواند: »اطمینان داریم که فوتبال کنونی اروپا نیاز به تغییر 
دارد. پیشنهاد برگزاری سوپرلیگ را دادیم. ویروس کرونا باعث شد باشگاه ها 
از نظر مالی متحمل زیان زیادی شوند و باید راهی پیدا  می شد. باشگاه های 

انگلیسی به خاطر فشارهای زیاد مجبور به انصراف شدند.« 
    

ترکش تحوالت اخیر ب��ه مدیر اجرایی من یونایتد خ��ورد و اد وودوارد را 
مجبور به کناره گیری کرد. جان هنری، مالک لیورپول ضمن عذرخواهی 
از هواداران و فوتبال دوستان گفت: »می خواهم از همه هواداران و هواداران 
لیورپول به دلیل ناراحتی که به آنها وارد کرده ام عذرخواهی کنم. باید گفت 
که این پروژه بدون حمایت طرفداران هرگز زنده نمی ماند. اگر یک مورد در 
ورزش وجود داشته باشد که این بیماری همه گیر به خوبی آن را نشان داده، 
نقش مهم هواداران است. این را می توان در هر استادیوم خالی مشاهده کرد، 

بدون هواداران، فوتبال روح ندارد.«
خروج از سوپرلیگ تنها به انگلیسی ها خالصه نشد؛ اینترمیالن و آث میالن 
هم به عنوان دو باشگاه ایتالیایی انصراف شان را اعالم کرده اند. اتلتیکومادرید 
هم رسماً کناره گیری کرده و بارسلونا نیز ادامه حضورش در این رقابت ها 
را به نظر مثبت همه اعضای باش��گاه منوط دانسته است. اگرچه تا زمان 
نگارش این مطلب خبری از انصراف یونتوس،  بارسلونا و رئال منتشر نشده 
بود، ولی آنیلی رئیس یووه امیدی براي به سرانجام رسیدن سوپرلیگ ندارد: 
»با شرایطی که ایجاد شده باید گفت سوپرلیگ نمی تواند ادامه پیدا کند. 
اهداف خودمان را داریم و می خواهیم این اهداف را دنبال کنیم و در آینده 

شکل دیگری از این رقابت را شاهد خواهیم بود.« 
چفرین، رئیس یوفا از پشیمانی باشگاه ها استقبال کرد و گفت: »پذیرفتن 
اشتباه قابل تحسین است و این باشگاه ها اشتباه بزرگی مرتکب شدند، اما 

آنها اکنون برای مشارکت دوباره برگشته اند.«
    

پرس، رئیس باشگاه رئال که همه کاره سوپرلیگ محسوب  می شد اما هنوز 
امیدش را به آینده از دست نداده است: »نگران نیستم. وضعیت خوب است و 
همه می خواهند به راه حلی در این زمینه برسیم. بایرن مونیخ و پاری سن ژرمن 
را هم در زمان مناسب دعوت خواهیم کرد. اطمینان دارم که این دو باشگاه 
نیز به ما خواهند پیوست. به دنبال نجات فوتبال هستیم، نه علیه آن. کرونا در 
صورت تداوم همگی را نابود خواهد کرد. وقتی پول داشته باشی، می توانی با 
همه همدردی کني. یوفا به دنبال احتکار این پول است، به همین خاطر تغییر 

را برنمی تابد. فوتبال به تدریج خواهد مرد و باید راه نجاتی پیدا کرد.«

تماشاگران ژاپنی در امان هستند؟
حضور تماشاگران کشور میزبان در بازی های 
المپیک بس��یار عجیب خواهد بود، چراکه 
قصه کرونا هنوز تمام نش��ده است. مهار این 
بیماری تمام دنیا را به دردسر انداخته و قطعاً 
مسئوالن برگزاری المپیک هم با چالش های 
زیادی روبه رو خواهند شد. بعد از اینکه حضور 
تماش��اگران خارجی در توکیو ممنوع شد، 
رسانه های محلی بحث تماشاگران داخلی را 
مطرح کردند و اینکه برگزاری بازی ها با حضور 
مردم ژاپن شانس ابتال به کرونا را افزایش می دهد. هدف از تعویق یک ساله 
بازی ها، مهیا شدن شرایط و غلبه بر کرونا بود، اما هیچ کدام از پیش بینی ها 
اتفاق نیفتاد و قرار است بازی ها به رغم پاندمی کووید 19 برگزار شود. مشکالت 
به وجود آمده در تزریق واکسن در کشورهای مختلف و همچنین باال رفتن 
تعداد مبتالیان در سراسر جهان راهی باقی نگذاشت به غیر از ممنوعیت ورود 
خارجی ها به ژاپن حین برگزاری المپیک. با این حال هنوز تکلیف تماشاچیان 
ژاپنی مشخص نیست. مسئوالن میزبان و کمیته بین المللی المپیک کماکان 
بر برگزاری بازی ها در موعد مقرر تأکید دارند. منتها بحث فعلی بر سر انجام 
رقابت ها بدون حضور تماشاگران است. در رشته های مختلف ورزشی هنوز 
مسابقات پشت درهای بسته برگزار می شود، چراکه در اوضاع کنونی راهی جز 
ممنوعیت ورود تماشاگر وجود ندارد. المپیک بدون تماشاگران خارجی اتفاقی 
عجیب برای این بازی هاست و اگر ژاپنی ها هم اجازه ورود پیدا نکنند، این اولین 
باری است که ورزشکاران المپیکی در ورزشگاه های خالی از هوادار با هم رقابت 
می کنند. انجام تست های روزانه کرونا اگرچه در پیشگیری از ابتالي بیشتر 
مفید خواهد بود، اما مشکالت فراتر از این حرف هاست. ایجاد محدودیت در 
حضور تماشاگر داخلی یکی از طرح هایی است که برای بازی های توکیو مطرح 

شده و برخی ها هم فقط بر ممنوعیت ورود تماشاگر تأکید دارند.

قهرم���ان  دو 
حامد قهرماني

      چهره
ي  ر ا د نه ب�ر ز و
المپیک کشورمان 
طي امروز و فردا فرصت دارند با کس�ب عنوان 
برتری�ن وزنه بردار قاره آس�یا ضم�ن افزایش 
امتیازهاي خود در رنکینگ جهاني، س�همیه 
حضور در المپیک توکیوي خود را قطعي کنند.
رقابت هاي وزنه برداري قهرماني آس��یا گزینشي 
المپیک در حالي در تاش��کند ازبکستان در حال 
برگزاري است که از همان ابتدا همه نگاه ها به رقابت 
وزنه برداران در دو وزن 89 و 96 کیلوگرم بود،  جایي 
که کیانوش رستمي و سهراب مرادي وزنه مي زنند.  
دور بودن از ش��رایط مس��ابقه و مصدومیت هاي 
پي در پي باعث شده دو وزنه بردار کشورمان نتوانند 
جزو هش��ت نفر برتر رنکینگ جهاني باش��ند و 
کسب س��همیه کنند و حاال باید براي حضور در 
المپیک به عنوان وزنه بردار برتر قاره معرفي شوند. 
کاري سخت که البته از عهده دو قهرمان المپیک 
برمي آید و مي توان امیدوار بود که هر دو سهمیه 
حضور در توکیو را کسب کنند. کیانوش رستمي 
که امروز روي تخته م��ي رود در این راه وزنه بردار 
قدرتمند قرقیزس��تاني را مقابل خود مي بیند و 
س��هراب مرادي هم که فردا وزنه مي زند، رقیبي 
از چین تایپه را پی��ش رو دارد. نحوه تعیین امتیاز 
وزنه برداران بر اساس سیس��تم امتیازدهی روبی 
اس��ت. وزنه برداران باید در شش مسابقه شرکت 

کنند و بیش��ترین امتیازاتی که در چهار مسابقه 
گرفته اند برای آنها محاسبه می شود. وزنه برداران 
در سه دوره ش��ش ماهه فرصت داش��تند که در 
مسابقات گزینشی المپیک شرکت کنند و امتیاز 
بگیرند. سهراب مرادي و کیانوش رستمي در دور 
دوم مسابقات بسیار ضعیف ظاهر شدند، رستمي 
امتیازي نگرفت و مرادي هم ب��ه 90 امتیاز اکتفا 
کرد تا کار س��خت شود. س��هراب مرادي در پنج 
مسابقه گزینش��ی ش��رکت کرده که امتیاز سه 
مسابقه برای او لحاظ شده است. مرادي در حال 
حاضر 2137 امتیاز دارد. کیانوش رس��تمي هم 
در پنج مسابقه گزینشی ش��رکت کرده و امتیاز 
چهار مسابقه  برایش محاسبه شده که جمع کل 
امتیازاتش 2852 امتیاز اس��ت. کار دو وزنه بردار 
کشورمان از آنجا مشکل شده که آنها نتوانسته اند 
در مسابقات قبلي امتیازهاي الزم را کسب کنند و 
حاال باید بیش از 1100 امتیاز در مسابقات تاشکند 
به دست آورند تا اختالف امتیاز باالي خود با بقیه را 
جبران کنند. رستمي باید رکورد 400 کیلوگرم را 
ثبت کند و مرادي رکوردي باالتر از 450 کیلوگرم 
تا سهمیه المپیک را به دست آورند. سهراب مرادي، 
قهرمان وزنه برداري کشورمان پیش از اعزام به این 
مسابقات با اشاره به دشوار بودن این رقابت ها گفته 
بود: »هدف اصلی من فقط و فقط قهرمانی در آسیا 
نیس��ت، بلکه به گونه ای برنامه ریزی کرده ام که 

سهمیه المپیک را از آن خود کنم.«

امشب بازي سوم فینال لیگ برتر بسکتبال

زهرچشم مهرام از شهرداري در بازي دوم
رقابت نفسگیر مرادي و رستمي با رقباي آسیایي

پيش به سوي کسب سهميه المپيک
ب�ا برت�ري قاطع 

فريدون حسن
     بسکتبال

مهرام در بازي دوم 
فین�ال لیگ برتر 
بسکتبال مقابل شهرداري گرگان حاال دو تیم در 
حالي امشب در بازي سوم مقابل هم قرار مي گیرند 
که به اجبار ب�ازي چهارم را هم بای�د انجام دهند.

مهرام که بازي اول را باخته بود در بازي دوم موفق 
شد با برتري قاطع 101 بر 78 مقابل شهرداري 
گرگان به پیروزي دس��ت پیدا کند تا هم انتقام 
شکست بازي اول را بگیرد و هم براي رقیب خود 
خط و نشاني اساسي بکشد. دو تیم امشب بازي 
سوم خود را برگزار مي کنند، دیداري که برنده آن 
مي تواند امیدوار باشد تا در صورت برتري در بازي 
چهارم عنوان قهرماني رقابت هاي این فصل را از آن 
خود کند. اما بازي تحسین برانگیز مهرام در جریان 
دیدار دوم همه عالقه مندان به بسکتبال را به وجد 
آورد. پرتاب هاي سه امتیازي و دقیق بازیکنان این 
تیم نقش مؤثري در برتري مهرام داش��ت و این 
نکته اي است که سرمربي مهرام نیز به آن اذعان 
دارد.  علی آرزومندی مي گوید: »آمار 75 درصدي 
در پرتاب هاي سه امتیازي یک آمار رؤیایي است، 
اما ریتم بازی همیشه یکسان نیست و اتفاقی است 
که در مقطعی از ب��ازی رخ مي دهد. در بازی اول  
گرگان این شرایط را داشت و پرتاب های زیادی 
را در پنج دقیق��ه کوارتر اول وارد س��بد ما کرد. 
دفاع تیم حریف هم نقش مؤثري در نتیجه گیري 

دارد. من بع��د از بازی قبل ه��م گفتم که کمي 
خسته بازی های نیمه نهایی  بودیم.  خوشبختانه 
توانستیم برای این دیدار ریکاوری ذهنی  کنیم 
و برنده از زمین خارج ش��ویم.« سرمربي مهرام 
در ادامه مي افزاید: »در سری فینال و بازی های 
پلی آف هر بازی حکم و س��ناریوی جدایي دارد. 
اتفاقات هر بازی زیاد اس��ت و هر تیمی که این 
اتفاقات و تغییرات را کنترل کند نتیجه بهتری 
می گیرد.  ما امروز خیلی کم اش��تباه بودیم  که 
امیدوارم این روند را ادامه دهیم. در حمله عاقل 
بودیم و در دفاع هم س��خت گل می خوردیم.« 
مهران شاهین طبع، سرمربی شهرداری گرگان 
هم پس از باخت شاگردانش، ضعف در دفاع را 
عامل اصلي شکست تیمش عنوان مي کند: »فکر 
می کنم در دفاع خوب نبودیم  و توپ های ما در 
حمله خیلی خوب به چرخش درنیامد. مهرام 
بهتر بازی کرد. به هر حال این بازي تمام ش��د 
و حاال باید براي مسابقه سوم آماده شویم. بازی 
سوم یک مسابقه جدید اس��ت و می خواهیم با 
برطرف کردن نقاط ضعف خود بهتر ش��ویم.«  
ش��اهین طبع مي افزاید: »پلی آف اینطور است 
که باید شرایط هر بازی را کنار بگذارید و برای 
بازی بعد آماده شوید. از نظر من خسته نبودیم و 
شرایط به نوعی بود که من حس می کردم راحت 
مي توانستیم ببریم، اما این اتفاق نیفتاد. باخت 

ضعف کادرفنی است و باید بهتر کار کند.«

دن اورلوويتز 

 ژاپن تایمز

سم پاداش محوری در ورزش
واکنش تند و همراه با کنایه و سخره یکی از ملی پوشان والیبال به رقم 
پاداش پای سکوی مدال آوران المپیکی که قرار است توسط کمیته ملی 
المپیک پرداخت شود و جدا از پاداش س��که ای وزارت ورزش و دولت 
است، نشان دهنده نگاه پاداش محورانه برخی قهرمانان جهت حضور در 
مسابقات ملی است. البته این اولین بار نیست که محمد موسوی دست 
به چنین حاشیه سازی می زند و غیبت جنجالی او، سعید معروف و شهرام 
محمودی در جریان رژه کاروان ایران در المپیک ریو هنوز فراموش نشده 
است.  حاال این ملی پوش والیبال با یک استوری در شبکه های اجتماعی، 
پاداش 10 هزار دالری مدال طال، 5 ه��زار دالری مدال نقره و 3 هزار و 
500 دالری مدال برنز را ناچیز دانسته و در یک پیش بینی عجیب خدا را 
شکر کرده که والیبال مدال نمی گیرد تا این پاداش را دریافت کنند. این 
در شرایطی است که یکی از اهداف فدراسیون والیبال و آلکنو رفتن روی 
سکو و کسب مدال است. هدفی که هر چند سخت است، اما والیبالی ها آن 
را برای توکیو در برنامه شان قرار داده اند. حاال اینکه یکی از بازیکنان اصلی 
تیم ملی والیبال هنوز رقابت ها شروع نشده، آیه یأس می خواند و می گوید 
والیبال مدال نمی گیرد، نشان از رفع مسئولیت این بازیکن دارد  . بازیکنی 
که با توجه به پوشیدن پیراهن تیم ملی باید برای هدفی که در نظر گرفته 
شده تا آخرین توانش تالش کند، نه اینکه به بهانه کم بودن پاداش ها از 

همین االن نسخه مدال گرفتن والیبال در توکیو را بپیچد!
البته در این مقال، بحث اصلی بر سر نگاهی است که برخی ملی پوشان 
به صفرهای پاداشی دارند که قرار است با حضور در یک دوره مسابقه به 
جیب شان برود، نگاهی پاداش محور که رقم آن می تواند مشخص کند 
که آنها می توانند در یک رقابت موفق ش��وند یا نه. البته قاطبه جامعه 
ورزش از چنین نگاهی مبراست و همواره قهرمانان رشته های مختلف، 
به خصوص منهای فوتبالی ها در س��خت ترین ش��رایط و در حالی که 
امکانات استانداردی در اختیار نداش��ته اند تمام سعی شان را کرده اند 
که در مسابقاتي که با پیراهن ایران حاضر می شوند با تمام وجود برای 
موفقیت تالش کنند و برای شان کمتر مهم بوده پاداش موفقیتی که به 
دس��ت می آورند چند صفر دارد، چراکه اولویت و هدف اول شان کسب 

یک نتیجه درخشان برای کشورشان بوده است.
البته برای چنین مدال آوران و ملی پوشانی هر چقدر هم پاداش در نظر گرفته 
شود کم است و نمی تواند زحمات و سختی هایی را که این قهرمانان برای 
گرفتن یک مدال تحمل کرده اند جبران کند، به خصوص که در سال های 
گذشته همین پاداش های اندک در نظر گرفته شده هم با تأخیر به دست 
آنها رسیده و آخرین آن نیز پاداش قهرمانی دختران فوتسال در آسیا بود که 
پس از سه سال به آنها پرداخت شد. پاداشی که ارزش آن با گذشت سه سال 
به چند برابر کمتر تقلیل پیدا کرده بود. رقم پاداش مدال آوران اگرچه در حد 
افتخاری که یک قهرمان کسب کرده نیست، اما اکثریت جامعه ورزش با 
توجه به شرایط سخت اقتصادی و تحریم، چنین مشکالتی را درک کرده اند 

و اینطور نبوده که موفقیت در مسابقات را به باال رفتن پاداش گره بزنند.
از برخی تبعیض های آشکار که در سیستم پرداخت پاداش در وزارت ورزش 
وجود دارد هم نمی توان گذشت. اینکه وزارت ورزش به فوتبالیست ها بابت 
چند برد بی اهمیت در جام ملت های آس��یا، آن هم در مرحله مقدماتی، 
پاداش یورویی می دهد، ام��ا در مقابل برای قهرمانان منهای فوتبالی که 
در المپیک یا جهانی ب��اارزش  ترین مدال ها را مي گیرن��د، ریالی پاداش 
می دهد. چنین تبعیض هایی و همچنین رقم ناکافی پاداش قهرمانان در 
سیستم ورزش، اما هیچ وقت نگاه پاداش محوری برخی قهرمانان را توجیه 
نمی کند. نگاهی که یک هشدار برای ورزش کشورمان است، نگاهی که 
تعداد صفرهای پاداش را به جای عرق ملی مالک موفقیت یا ناکامی می داند 
و سعی می کند با بزرگ جلوه دادن اعتراض به پاداش، ناکامی را توجیه و آن 
را به کم بودن پاداش ارتباط دهد. این نکاتی است که برخی ملی پوشان که 
البته تعدادشان در ورزش محدود است باید بیشتر از گذشته روی آن تأمل 
و انتخاب کنند که آیا می خواهند برای پرچم ایران در مسابقات بجنگند یا 
برای صفرهای رقم  پاداشی که قرار است برای موفقیت شان دریافت کنند.


