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ساعت 30: 21 
امشب در يكي 
از حس�اس ترين بازي هاي مرحله يك چهارم 
نهايي و براي كسب جواز حضور در نيمه نهايي 
و گرفتن انتقام اس�تقالل در ورزش�گاه امير 
فيصل بن فه�د برابر الهالل، يك�ي از تيم هاي 
مرفه و پرامكانات عربستان صف آرايي مي كند. 
الهالل عربس��تان كه به دليل تفاض��ل گل كمتر 
نسبت به استقالل تاجيكستان به عنوان تيم دوم 
گروه A به يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان راه يافته 
بود بعد از پيروزي مقابل اس��تقالل در يك چهارم 
حريف پرس��پوليس ديگر نماينده اي��ران در اين 
رقابت ها شد. حال آنكه پرسپوليس با پنج برد و تنها 
يك باخت برابر الوحده امارات به يك هشتم راه يافت 
و با برتري مقابل استقالل تاجيكستان مجوز حضور 
در يك چهارم نهايي را گرفت و حاال براي رسيدن 
به نيمه نهايي بايد در ورزشگاه فيصل بن فهد الهالل 
عربس��تان را از س��د راه بردارد. تيمي كه محمود 
فكري، س��رمربي سابق اس��تقالل بعد از شكست 
آبي پوشان برابر آن مدعي ش��د كه ياران يحيي به 

سادگي مي توانستند اين تيم را شكست دهند!
    

ادعاي فكري البته مي تواند بيشتر به كري خواني او 
با مجيدي باشد كه جايش را روي نيمكت استقالل 
گرفته است، چراكه بدون شك تيمي با امكانات 
فوق العاده و س��تاره هاي قدرتمن��د بين المللي 
حريف چندان س��اده و دست و پابسته اي نيست 
كه سرمربي س��ابق آبي پوش��ان تصور مي كند، 

خصوصاً ك��ه اين تيم از مهاجم فرانس��وي به نام 
بافاتيمبي گوميس سود مي برد كه از سال 2018 
س��ابقه حضور در تركيب الهالل را دارد و نه فقط 
فصل گذشته 24 گل براي نماينده عربستان در 
ليگ داخلي اين كشور به ثمر رسانده كه در اين 
فصل از رقابت هاي ليگ قهرمانان آس��يا نيز سه 
مرتبه دروازه حريفان را گشوده و يكي از مهره هاي 
اصلي و خطرناك صعودي هاست كه سال 2019 
با به ثمر رساندن 11 گل، عنوان بهترين بازيكن 
و همچنين آقاي گلي ليگ قهرمانان آس��يا را از 
آن خود كرد. همچنين اين بازيكن سابقه گلزني 
به نماينده هاي ايران )استقالل و شهرخودرو( را 
نيز دارد. موسي مارگا، مهاجم ماليايي و همبازي 
سابق طارمي در پورتو كه مهاجمي فيزيكي است 
نيز از ديگر مهره هايي است كه مي تواند خط دفاع 

تيم يحيي را در بازي امشب آزار دهد. 
الهالل اما ياسر الشهراني، مدافع ملي پوش خود 
را ك��ه در جريان ديدار اين تيم ب��ا ژاپن مصدوم 
ش��د به همراه ندارد. بازيكن كليدي دفاع چپ 
الهالل كه لئوناردو ژارديم، سرمربي اين تيم را بر 
آن داشته تا براي پر كردن جاي خالی او از ناصر 
الدوسري كه در واقع هافبك وسط است در دفاع 
چپ تيمش اس��تفاده كند. پستي غيرتخصصي 
كه مي تواند سمت چپ اين تيم را به نقطه ضعف 
حريف صعودي تبديل كند و فرصتي براي نفوذ 
خط حمله پرس��پوليس براي رس��يدن به گل و 

گرفتن جواز حضور در نيمه نهايي باشد. 
    

پرسپوليس اما بعد از ماه ها قرار است در ورزشگاه 

ممل��و از جمعي��ت به مي��دان ب��رود، آن هم در 
عربس��تان، جايي كه حضور تماشاگران حريف 
مي تواند مخل آس��ايش ش��اگردان يحيي شود، 
آن هم در ش��رايطي كه تأخير 30 ساعته حضور 
در عربستان و ساعت ها معطلي در فرودگاه براي 
صدور ويزا كه دست آخر نيز انجام نشد به اندازه 
كافي به لحاظ روحي بازيكنان پرسپوليس را تحت 
تأثير قرار داده است. داس��تاني كه تصور مي شد 
از بازي هاي هميش��گي عربستاني هاست، اما در 
نهايت مشخص شد كه تعلل مديران پرسپوليس 
ارتباط دارد، نه بازی های هميش��گي عربستان. 
در واقع به دليل مناقش��ات دو كش��ور طي چند 
س��ال اخير اقدامات الزم ب��راي هماهنگي بايد 
72 ساعت قبل انجام مي شد كه بي خيالي آقايان 
كه البته صداي يحيي را هم درآورد، سردرگمي 
سرخپوشان در فرودگاه و عقب ماندن پرسپوليس 
از برنامه هاي��ش و مهم تر از هم��ه تأثير منفي در 

روحيه بازيكنان را به دنبال داشت. 
    

با وجود اين پرسپوليس كه بعد از نايب قهرماني 
سال گذشته با يحيي حاال به دنبال طلسم شكني 
است و باال بردن جام قهرماني اين رقابت ها به گفته 
سرمربي تيم، نه به اين مسائل كه به كسب بهترين 
نتيجه براي خوشحالي هوادارانش مي انديشد و از 
تمام ظرفيت هاي خود براي رسيدن به اين مهم و 
صعود به مرحله بعد استفاده مي كند. نكته جالب 
اما تمجيد ای اف سی از قهرمان فوتبال ايران پيش 
از مصاف با الهالل است: »تعداد كمي از باشگاه ها 
همانند پرسپوليس عملكرد و نمايش مداومي در 

ليگ قهرمانان آس��يا با حضور در دو فينال از سه 
دوره گذشته و يك حضور در مرحله نيمه نهايي 
در سال 2017 داشته اند. غول تهراني بعد از كسب 
نا يب قهرماني سال گذشته ستاره هايي چون بشار 
رسن، شجاع خليل زاده و احمد نورالهي را از دست 
داده، ام��ا همچنان به قدرت س��تاره هاي خود و 
نفراتي چون ترابي و اميري مي بالد و با سيدجالل 
كهنه كاري كه هميش��ه در مس��ابقات داخلي و 
خارجي قابل اتكا و الهام بخش است در پي ادامه 

مسير موفقيت است.« 
    

قضاوت ديدار حس��اس الهالل- پرس��پوليس را 
ريوجي س��اتو، داور معروف و كهنه كار ژاپني به 
عهده دارد. داوري كه آخرين قضاوتش به مرحله 
مقدماتي جام جهاني و مصاف سوريه برمي گردد. 
ديداري كه با اش��تباه وحشتناك و البته عجيب 
ريوجي ساتو همراه بود. دقيقه 95 اين بازي، توپ 
خلفان مبارك از خط دروازه عراق عبور مي كند 
كه داور با كمك VAR به نش��انه تأييد گل در 
س��وت خود مي دمد، اما بالفاصله با اعاي اينكه 
قبل از گل شدن توپ سوت پايان بازي را به صدا 

درآورده بود گل را مردود اعالم مي كند! 
اين داور 44 س��اله ژاپني پي��ش از اين دو مرتبه 
مصاف هاي پرس��پوليس در لي��گ قهرمانان را 
قضاوت كرده اس��ت كه حاصل آن يك شكست 
مقابل النصر عربستان و يك تساوي برابر الريان 
قطر بوده و حاال بايد ديد شاگردان يحيي مي توانند 
براي نخستين بار در مصافي كه قضاوت آن برعهده 

ريوجي ساتو ژاپني است برنده باشند. 
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فريدون حسنسعید احمديان

 حاشيه اي بر رقابت دوستانه كشتي ايران و امريكا 
در بهمن ماه

مالقات غول ها در تگزاس
پنج سال پس از مسابقه دوستانه در ميدان تايمز شهر نيويورك، اين بار 
آرلينگتون داالس در ايالت تگزاس در بهمن ماه امسال ميزبان كشتي گيران 
ايران و امريكا خواهد بود. يك مبارزه دوس��تانه ديگر كه قرار و مدار آن را 
عليرضا دبير و بروس بومگارتنر، رؤس��اي فدراسيون دو كشور در اسلوي 
نروژ با هم گذاشتند تا پس از مصاف هاي جذاب نمايندگان ايران و امريكا در 

المپيك و جهاني امسال، چهار ماه ديگر اين مبارزه ها تكرار شود. 
  بازخواني نبرد دوستانه براي حفظ كشتي در المپيك

اواخر سال 94 بود كه دعوتنامه فدراسيون امريكا براي يك مسابقه دوستانه 
با آزادكاران ايران در كارتابل نامه هاي رسول خادم، رئيس وقت فدراسيون 
كشتي قرار گرفت. بهانه اين دعوت هم تالش براي حفظ كشتي در المپيك 
بود كه آن روزها حرف و حديث هايي درباره بررسي حذف كشتي از المپيك 
به گوش مي رسيد. در نامه ارسالي امريكايي ها آمده بود: »اين فرصت بسيار 
خوبي خواهد بود تا اين دو قدرت كشتي )ايران و امريكا(، رويدادي زيبا را 
براي عالقه مندان به كشتي در جهان به ياد »روز كشتي« سال 2013 كه 
به منظور حفظ كشتي در المپيك در محل متروی تاريخي شهر نيويورك، 
رقابتي ميان تيم هاي ملي دو كشور صورت گرفت به نمايش بگذارند. اين 
رويداد به طور همزمان به ارتقاي جايگاه ورزش كشتي در سال المپيك 
كمك می كند و تالش مداوم كش��ورهاي صاحب كشتي براي رشد اين 

ورزش باستاني را به كميته بين المللي المپيك نشان مي دهد.«
30 ارديبهش��ت س��ال 95، اين مبارزه در چهار وزن جوان��ان و دو وزن 
بزرگساالن برگزار شد و خيراهلل قهرماني برابر رقيب خود ديتون فيكس، 
پيمان بياباني مقابل مايكل ميكي، احمد بذري مقابل مارك هال، ميثم 
مصطفي جوكار در كشتي با دان كاكس و پيمان ياراحمدي مقابل جردن 
باروز امريكايي شكست خوردند و تنها پيروز اين ميدان مجتبي گليچ بود كه 

توانست حريف امريكايي خود زاهيد والنسيا را شكست دهد.
  دعوت امريكايي ها، بله ايراني ها

پنج سال پس از رقابت ميدان تايمز قرار است دوباره مسابقه دوستانه كشتي 
آزاد ايران و امريكا تكرار شود. در جريان مسابقات جهاني نروژ كه نيمه اول 
مهر برگزار شد، عليرضا دبير و بروس بومگارتنر رؤسای فدراسيون های 
كشتي ايران و امريكا با هم دور يك ميز نشستند، دو رئيسي كه هر كدام 
يك دو جين مدال جهاني و المپيك دارند. دبير يك طال و سه نقره جهان و 
يك طالي المپيك دارد و بومگارتنر هم دو طال، يك نقره و يك برنز المپيك 
و سه طال، سه نقره و س��ه برنز جهان را. البته بومگارتنر با وجود كارنامه 
درخشانش در فينال رقابت هاي جهاني 1989 مارتيني سوئيس، مغلوب 

مرحوم عليرضا سليماني چهره پرافتخار كشتي ايران شد. 
نشس��ت اين دو كش��تي گير نامدار ديروز و دو مدير امروز با پيشنهاد 
بومگارتنر براي يك مبارزه دوستانه آزادكاران همراه بود و پس از پايان 
جهاني نروژ، اين هفته بود كه فدراسيون كشتي امريكا به صورت رسمي 
خبر از رقابت دوستانه كش��تي گيران ايران و امريكا در زمستان امسال 
داد و از پوستر اين رقابت رونمايي ش��د. تاريخ ديدار آزادكاران ايراني و 
امريكايي در اين پوستر 12 فوريه 2022)23 بهمن 1400( تعيين شده 

و در آرلينگتون داالس ايالت تگزاس برگزار مي شود. 
ريچ بندر، مدير اجرايی كش��تي امريكا گفته اس��ت: »كش��تي فراتر از 
سياست است و هيچ چيز بهتر از اين رقابت دوستانه بين كشتي ايران و 
امريكا نيست. اين دو كشور بهترين كشورهاي كشتي آزاد جهان هستند 
و ما خوشحاليم كه تيم امريكا فرصتي پيدا كرده تا با يكي از قوي ترين 

تيم هاي كشتي جهان مبارزه كند.«
  سه گانه جذاب نبرد تگزاس

در حالي شمارش معكوس براي رقابت آزادكاران ايران و امريكا در تگزاس 
آغاز شده كه اين رويارويي در صورت برگزاري مي تواند چند مبارزه حساس 
و جذاب داشته باشد. بدون شك نبرد حسن يزداني و ديويد تيلور در 86 
كيلو در صورت قرار گرفتن هر دو ملي پوش در تركيب دو تيم جذاب ترين 
رقابت ها اين نبرد دوستانه خواهد بود. مبارزه كامران قاسم پور و جي دن 
كاكس در 92 كيلو هم يكي ديگر از مبارزه هاي جالب توجه خواهد بود، به 
خصوص كه كاكس هم پس از شكست مقابل قاسم پور در جهاني نروژ مانند 

تيلور كه به يزداني باخت از كشتي گيران كشورمان زخم خورده است. 
سومين مبارزه جذاب كه از همين االن كري خواني هاي آن شروع شده در 
سنگين وزن و 125 كيلو خواهد بود. پس از قطعي شدن مبارزه دوستانه 
ايران و امريكا، گيبل استيوسون كه در المپيك توكيو در وزن 125 كيلوگرم 
با شكست گنو پترياشويلي در ثانيه آخر قهرمان المپيك شد و به دليل رفتن 
به كشتي كج در جهاني نروژ غايب بود، اقدام به كري خواني براي اميرحسين 
زارع قهرمان سنگين وزن جهان كرده و زير پست خبر برگزاري اين نبرد 
دوستانه كامنت گذاشته است: »به ايران بگوييد زارع را بفرستد. من دارم 
آماده مي شوم.« ديروز هم اميرحسين زارع، قهرمان جهان در گفت وگو با 
خبرگزاري تسنيم اينطور پاسخ استيوسون را داد: »پاسخي براي كري خواني 
كش��تي گير امريكايي ندارم، چون قبل از كش��تي حرف نمي زنم و كري 

نمي خوانم. معموالً حرف هايم را روي تشك مي زنم.«

خيز پرسپوليس براي گرفتن انتقام استقالل و جواز حضور در نيمه نهايي ليگ قهرمانان آسيا

فينال زودهنگام با الهالل مقابل تماشاگران سعودي

مسی با داور برزیلی در افتاد
حمله شديد ليونل مس��ي به داور برزيلي بازي آرژانتين و پرو از آن دست 
اتفاقاتی است كه كمتر ديده و شنيده شده است. كاپيتان تيم ملي آرژانتين 
به رغم پيروزي يك بر صفر تيمش مقابل پرو به انتقاد از ويلتون پريرا سامپايو، 
داور برزيلي مسابقه پرداخت و در صفحه شخصي خود در خصوص او و نحوه 
قضاوتش براي آرژانتين نوشت: »بازي س��ختي بود و بازي در آن شرايط 
دشوار بود. فضاهاي بسياري در پشت سر وجود داشت. هر بار كه اين داور 
قضاوت بازي ما را برعهده دارد، همين كار را انجام مي دهد. به نظر مي رسد 
كه او اين كار را از قصد مي كند، اما اين سه امتياز بسيار مهم بود كه ما را به 
هدفمان نزديك تر مي كند.« جالب اينكه انتقاد مسي در حالي رسانه اي شده 
كه حاصل كار داور برزيلي در پنج ديداري كه براي آلبي سلسته قضاوت كرده 

دو تساوي و سه پيروزي براي آرژانتين بوده است.

ژیمناست ها از مسابقات جهاني بازماندند
در حالي كه رقابت هاي جهاني ژيمناس��تيك هنري از 18 تا 24 اكتبر 
)بيست و ششم مهر تا دوم آبان( در ژاپن برگزار مي شود، اما ملي پوشان 
ژيمناستيك ايران شانس حضور در اين رقابت ها را از دست دادند. اين در 
حالي است كه حدود سه ماه پيش فدراسيون ژيمناستيك درخواست 
خود را براي اعزام اين تيم به مسابقات جهاني به شوراي برون مرزي وزارت 
ورزش ارسال كرده بود، اما شورا هيچ پاسخي به اين درخواست نداد. با 
توجه به درخشش ژيمناست هاي كشورمان در مسابقات جام جهاني قطر 
پيش بيني مي شد آنها بتوانند عملكرد قابل قبولي در اين رقابت ها داشته 
باشند، ولی در نهايت اين اتفاق رخ نداد. به نظر مي رسد دليل عدم پاسخ 
شوراي برون مرزي به درخواست فدراسيون ژيمناستيك، رويكرد وزارت 

ورزش نسبت به اين فدراسيون باشد. 

مجرد 6 ماه خانه نشين شد 
علي اصغر مجرد، ملي پوش تي��م واليبال ش��هرداري اروميه و يكي از 
بهترين بازيكن��ان واليبال اي��ران در تورنمنت هاي اخي��ر در جريان 
بازي دوستانه تيمش دچار آس��يب ديدگي شديد شد. بعد از معاينات 
آسيب ديدگي مجرد، پارگي آشيل تشخيص داده ش��د تا او چهار تا 
شش ماه از ميادين دور باشد و ليگ برايش به طور كامل از دست برود. 
وي با بيان اينكه تصور مي كند علت اصلي مصدوميتش عدم استراحت 
كافي بوده، مي گويد: »من هنوز خودم باورم نمي شود كه اين اتفاق برايم 
افتاده اس��ت. به همه مصدوميت ها فكر مي كردم، جز اين يكي و اصاًل 
خودم نفهميدم چطور اين اتفاق افتاد. آن لحظه فهميدم كه آشيل پايم 
پاره شده و يكي، دو دقيقه اصاًل چيزي نمي فهميدم، سرم گيج مي رفت 
و كاًل چيزي يادم نيست. از طرفي روحيه ام خوب نبود و گريه مي كردم 

و دكتر سعي می كرد آرامم كند.«

فصل جديد ليگ برتر بسكتبال امروز آغاز مي شود

نبرد مدافع قهرماني با تازه واردهاي سيرجاني

دستور رئيس جمهور براي حل مشكالت معيشتي و مسكن ورزشكاران

مدال آوران زمين دار مي شوند
رئيس جمهور به 

اشرف رامين
    بازتاب

ورزش  وزي��ر 
دستور داد عالوه 
بر پرداخت سريع پاداش هاي قهرمانان ورزشي، 
مشكالت معيشتي مدال آوران را حل كند. سفر 
آيت اهلل رئيسي به استان فارس فرصت خوبي بود 
براي قهرمانان و مدال آوران شاخص اين استان تا 
دغدغه خ��ود و س��اير ورزش��كاران را رودررو با 
رئيس جمهور مط��رح كنن��د. رئيس جمهور در 
صحبت هايش بر خواسته بحق قهرمانان استان 
فارس صحه گذاش��ت: »چه ورزش همگاني كه 
باعث تضمين سالمت جسم و جان مي شود و چه 
ورزش حرفه اي و قهرماني همواره بايد مورد توجه 
باشد و دولت در اين زمينه وظيفه سنگين حمايت، 
هدايت و نظارت را برعهده دارد. دولت موظف است 
دغدغه هاي ش��ما قهرمانان از جمله اش��تغال و 
مسكن را تأمين كند تا بتوانيد با تمركز بر تمرينات 
ورزش��ي، مهارت ه��اي خ��ود را ارتق��ا دهيد و 
موفقيت هاي بزرگ تر كس��ب كنيد.«  رئيسي بر 
تأمين مس��كن آحاد جامعه از جمله ورزشكاران 
تأكيد كرد: »دولت س��يزدهم برنامه گسترده و 
جامعي براي تأمين مس��كن براي آحاد مختلف 
جامعه دارد و حتماً تالش خواهد كرد مس��كن 
قهرمانان ورزشي نيز تأمين ش��ود. بنده به وزير 
ورزش تأكيد مي كنم رفع دغدغه هاي ش��ما را با 

جديت بيشتري دنبال كند.« قهرمان كشتي جهان 
كه اخيراً مدال طالي نروژ را به شهيد گمنام كمپ 
تيم هاي ملي كشتي اهدا كرده از اينكه خيلي زود 
موفق به ديدار رئيس جمهور شده ابراز خوشحالي 
كرد. محمدرضا گرايي، قهرمان شيرازي كشتي 
فرنگي با اشاره به اين مسئله گفت: »اينكه دو روز 
بعد از بازگشت موفق از مسابقات جهاني كشتي 
فرنگي در نروژ موفق ش��دم ب��ا رئيس جمهوري 
صحبت كنم، موجب خوش��حالي ماست، اينكه 
رئيس جمهوري در سفر استاني خود زماني را به 
ورزش��كاران اس��تان اختصاص داد، اي��ن مايه 
اميدواري و تقويت روحيه ماست كه در ميادين 
بين المللي آينده نيز براي كشورمان افتخار آفرين 
باشيم.« س��اره جوانمردي، قهرمان پارالمپيك 
توكيو نيز ابراز اميدواري كرد مشكالت معيشتي 
ورزشكاران هرچه زودتر مرتفع شود: »اين ديدار 
صميمانه اولين بار اتفاق افتاد و اميدواريم بتوانيم 
تبعات مثبت اين ديدار را ببينيم.«  رستم قاسمي، 
وزير راه و شهرسازي هم كه در سفر هيئت دولت به 
استان فارس حضور داشت در ديدار با ميثم دلخاني 
و محمدرضا گرايي، طاليي هاي كشتي اين استان 
در مسابقات جهاني قول هايي براي حل مشكل 
مس��كن ورزش��كاران داد: »براي تأمين مسكن 
ورزشكاران و افتخارآفرينان قطعه زميني به شكل 

گروهي به آنها واگذار خواهد شد.«

ليگ برتر بسكتبال 
شيوا نوروزی

    چهره
امس��ال ني��ز به 
صورت متمركز و 
فعاًل بدون حضور تماشاگر آغاز مي شود. استارت 
فصل جديد اين رقابت ها امروز با ديدار شهرداري 
گرگان و تيم ت��ازه وارد نظم آوران س��يرجان  زده 
مي شود. با اينكه اهالي بسكتبال اميدوار بودند در 
اين فصل دوباره ش��اهد حضور هواداران در سالن 
باشند، اما شرايط كرونايي حاكم بر جامعه باعث 
شده رقابت ها فقط در تاالر خالي از تماشاگر آزادي 
انجام شود. در ليگ امسال همانند فصل قبل 16 تيم 
حض��ور دارن��د و اين در حالي اس��ت ك��ه برخي 
كارشناس��ان حضور اين تعداد تيم را عامل پايين 
آمدن سطح كيفي رقابت ها مي دانند. مسابقات در 
دو گروه هشت تيمي انجام مي شود، ديدارهاي گروه 
»ال��ف« ام��روز و ديداره��اي گ��روه »ب« از روز 
چهارش��نبه آغاز مي ش��ود. در گروه اول تيم هاي 
پااليش نفت آبادان، ذوب آهن اصفهان، شهرداري 
گرگان، صنعت مس كرم��ان، كوچين آمل، خانه 
بس��كتبال خوزس��تان، نيروي زمين��ي تهران و 
نظم آوران نوين س��يرجان حضور دارند و در بازي 
آغازين فصل نماينده گرگان با نظم آوران مصاف 
مي دهد. شهرداري گرگان در ليگ بسكتبال تيمي 
شناخته شده و ريشه دار اس��ت. گرگاني ها فصل 
گذشته سرانجام به آرزوي ديرينه خود رسيدند و 
جام قهرماني را باالي سر بردند. منتها اين نتيجه 
شيرين بعد از حضور دو ساله مهران شاهين طبع و 
دستيارانش به دست آمد. در فصل نقل و انتقاالت 
س��رمربي پيش��ين تيم ملي به هم��كاري اش با 

ش��هرداري پايان داد و راهي شيميدر شد تا 
گرگاني ها به فكر انتخاب سرمربي جديد 
بيفتند. انتخاب مسئوالن باشگاه هم كسي 
نبود جز مهران حاتمي، مربي فعلي تيم 
مل��ي، همان كس��ي اس��ت ك��ه يك بار 

ش��هرداري تبريز را قهرمان ليگ برتر كرد. 
حاتمي كه دستياري مصطفي هاشمي در تيم ملي 
را پذيرفته خوب مي داند انتظار هواداران گرگان از 
تيم محبوب شان چيزي نيست جز دفاع از عنوان 

قهرماني فصل گذشته. همين مسئله كار را براي 
سرمربي شهرداري سخت مي كند. او در اين فصل 
همچنان پري پتي، ستاره امريكايي را در اختيار 
دارد و كماكان مي تواند روي اين بازيكن تأثيرگذار 
حساب باز كند. حريف امروز ش��هرداري گرگان 
تازه واردهاي سيرجاني هستند، تيمي كه سكان 
هدايتش را علي آرزومندي برعهده دارد و دو بازيكن 
خارجي را نيز در اختيار گرفته اس��ت. ديگر بازي 
امروز را پااليش نفت آبادان و نيروي زميني برگزار 
مي كنند. تيم چهارم فصل پيش تغييرات اساسي 
داشته و با رفتن حماد سامري، سرمربيگري اين تيم 
خوزستاني به علي توفيق سپرده شده است. عالوه 
بر اين حسن زاده و و سعيد داورپناه ستاره هاي نفت 
نيز به عضويت مهرام درآمده اند. به گفته توفيق، 
نيمي از بازيكنان اين فصل نفت آبادان را بازيكنان 
بومي تشكيل مي دهند. باشگاه نيروي زميني هم 
امسال كادري از بدنه خود انتخاب كرده و هدايت 
تيم ليگ برتري را به مبين شكرالهي سپرده است. 
نيروي زميني فصل پيش در رده چهاردهم ايستاد. 

ماني سعیدي

فدراسيون فوتبال یا فدراسيون اعانه بگير!
فدراسيون فوتبال در زمان شهاب الدين عزيزي خادم حكايت عجيبي دارد، 
فدراسيوني كه رئيس آن با وعده درآمد 10ميليون يورويي در سال توانست 
راي اعضاي مجمع را اسفند گذشته بگيرد، اما تا امروز نه تنها يك يورو هم 
از وعده عزيزي خادم محقق نشده، بلكه چشم فدراسيون بيشتر از هر زمان 
ديگري به جيب دولت براي تأمين هزينه هاي فوتبال است. فدراسيوني 
كه گويا دارد به اعانه گرفتن از اين بخش و آن بخش دولتي عادت مي كند 
تا تالشي براي درآمدزايي وعده داده شده، انجام ندهد و فوتبال بيشتر از 
گذشته محتاج كمك هاي دولتي باشد، آن هم در شرايطي كه مسئوالن 
آن، خودشان را غيردولتي و تافته جدابافته از دولت مي دانند اما هر وقت 
حساب فدراسيون خالي مي شود، دست شان جلوي دولت دراز مي شود. 
بهانه را هم خوب ياد گرفته اند و با پيش كشيدن شادي و نشاط مردم پس 
از پيروزي هاي تيم ملي فوتبال، هزينه تأمين اين شادی ها را براي دولت 
فاكتور مي كنند تا از جيب مردم براي مردم ايجاد نشاط كرده باشند. كسي 
هم از آنها نمي پرسد مگر در كش��ورهاي ديگر دنيا هم هزينه فوتبال را 
دولت هايشان مي دهد كه در ايران، كاسه فوتبال جلوي مسئوالن گرفته 
مي شود، چطور وقت رأي آوردن وعده 10 ميليون يورويي مي دهند اما وقت 
رسيدن به صندلي رياست، چشم شان به جيب مردم يا همان بيت المال 
است، مانند آخرين نمونه اين دست درازي ها اين است كه نايب رئيس بانوان 
فدراسيون فوتبال از وزارت ورزش براي اينكه هزينه بليت رفت و برگشت 

تيم بانوان به اردوي خارجي را مي دهد، تشكر كرده است!

مدال نگرفته ها را هم ببينيد 
هميشه همين طور است، قهرمان ها ديده مي شوند، مدال آوران مورد 
استقبال، تعريف و تمجيد قرار می گيرند و براي گرفتن عكس يادگاري 
با آنها صف بسته مي ش��ود، اما در اين ميان كس��ي توجهي به آنها كه 
نتوانسته اند به هر دليلي پيروز باشند، نمي كند. رسم نادرست ورزش 
قهرماني همين است، اگر ببريد ديده مي شويد و اگر بازنده باشيد، نه و 
اين اتفاق تلخ سال هاست كه در حال تكرار شدن است. آنها كه مي بازند 
بدون كوچك ترين س��روصدايي آرام از جلوي دي��دگان همه مي روند 
بدون اينكه ديده شوند، بدون اينكه كسي براي شان دست تكان دهد 

و خدا قوتي بگويد. 
حكايت رحمان عموزاده، يونس امامي و عرفان الهي، س��ه كشتي گير 
آزادكار خوب كش��ورمان كه دست خالي از مس��ابقات نروژ برگشتند 
همين است. اين سه در ميان اس��تقبال پرشور عالقه مندان به كشتي 
و نشست ها و جلسات تقدير و تش��كر از مدال آوران ديده نشدند، آرام 
و بي صدا رفتند تا دوباره از نو شروع كنند. سه كشتي گيري كه با هزار 
اميد و آرزو براي به دست آوردن دوبنده تيم ملي تالش كردند و كم هم 
نگذاشتند، اما دست شان به مدال نرسيد. از ياد نبريم كه قبل از شروع 
مس��ابقات همين عموزاد جوان را »رحمان بي رحم« لقب داده بودند، 
ولي خب نشد. اين سه دست شان به مدال نرسيد ولي حاال از حمايت 
مردي برخوردارند كه خوب مي داند شاگردانش با چه مشقتي به جايگاه 

فعلي رسيده اند. 
ح��ال س��روصدا ها خوابي��ده، تجليل ه��ا تمام ش��ده، م��دال آوران و 
افتخارآفرينان هم از حاال براي مسابقات آينده تالش مي كنند و خوب 
مي دانند ك��ه اگر در باد موفقيت به دس��ت آمده بخوابن��د ديگر رنگ 
پيروزي را هم نخواهند ديد، اما حكايت اين سه نفر تفاوت دارد. حاال كه 
سروصداها خوابيده، نوبت پژمان درستكار، سرمربي تيم ملي كشتي آزاد 
است كه از سه شاگردش حمايت كند. اقدامي كه تاكنون ديده نشده و 

اگر هم انجام شده اينقدر نادر و كم بوده كه در ذهن ها نمانده است. 
وقتي يك درد كش��يده مي ش��ود مربي يك تيم، يكي كه هم باخت را 
تجربه كرده و هم برد را، يكي كه هم بي محلي ديده هم اس��تقبال را، 
آن وقت اوضاع فرق مي كند. س��رمربي تيم ملي با انتشار يك استوري 
همراه با تصوير سه كشتي گيرش كه بعد از مسابقات نروژ نامي از آنها 
برده نشد، اينگونه از آنها حمايت كرده است: »يونس، رحمان و عرفان 
دالوران كشتي، قطعاً آينده متعلق به شماس��ت. زحمات شما ناديده 
گرفته نمي شود. هرچند اين روزها كمتر شنيده مي شود، اما يقين دارم 
در تمام پيروزي هاي تيم شما هم سهيم هستيد. به اميد آينده اي روشن 

براي هر سه عزيز. يا علي.«
اين آينده نگري و اين توجه را بايد به فال نيك گرفت. اينكه يك مربي 
متوجه باشد آن شاگردي كه باخته بيش��تر به توجه نياز دارد، نشان از 
كاربلدي اوست و حتماً هم مي داند كه براي شاگردان موفقش هم بايد 
از اين به بعد بيشتر از قبل برنامه داشته باشد، اما فعاًل وقت رسيدگي به 
روح و روان شاگردي است كه نتوانسته موفق باشد. بايد او را ساخت براي 
مسابقات پيش رو. بدون ترديد عموزاد، امامي و الهي با ديدن اين حمايت 
با انگيزه اي دوچندان به خانه كشتي باز خواهند گشت و با جديتي بيشتر 
تمرين خواهند كرد تا به موفقيت دست پيدا كنند. موفقيتي كه از همين 

حاال مي توان نقش پررنگ سرمربي كاربلد تيم ملي را در آن ديد. 
روحيه دادن به ورزش��كار ناكام و تش��كر از تالش هاي او اقدامي است 
كه بايد در ورزش نهادينه شود. حركت سرمربي تيم ملي كشتي آزاد 
مي تواند شروع اين راه درست باش��د كه اميدواريم در بقيه رشته ها و 
تيم هاي ملي نيز ديده شود. حركتي كه نشان مي دهد در ورزش همه 

چيز فقط قهرماني و كسب مدال نيست.


