گرد و خاك كلوپ و دوستان در مادريد

نبرد جانان��ه اتلتيك��و و ليورپ��ول در واندا
متروپوليتانوبيشترشبيهيكديدارنيمهنهايي
و تالش براي صعود به فينال بود تا يك بازي
از مرحله گروهي .ش��ور و هيجان ،استرس
و حساس��يت زياد اين بازي را به يك ديدار
سرنوشتساز تبديل كرده بود .نتيجه بازي
يك درام ناراحتكننده را براي راهراهپوشان
نيلجونز
مادريدي رقم زد .ليورپول با برتري 3بر 2گرد
گل
و خاكي اساسي در گروه به پا كرده و در گروه
 Bتنها تيمي است كه هر سه بازي دور رفت را پيروز شده است .تيم يورگن
كلوپ با پنج امتياز بيشتر نسبت به اتلتيكو رده دومي اگر در شروع دور برگشت
در آنفيلد حريف مادريدي را شكست دهد صعودش را مسجل خواهد كرد،
در غير اين صورت با غلبه بر پورتو ميتواند به اين هدف برسد .بازي در زمين
اتلتيكوعجيبتروحساسترازآنچهانتظارميرفتپيگيريشد.اينبازيهمه
چي داشت؛ پنج گل ،دو پنالتي كه يكي از آنها با رأي  VARسوخت ،كارت
قرمز و حاشيه! در نهايت هم تيم مرسيسايد با پيراهن زرد نتيجه دلخواهش را
گرفت .حاشيهاي كه مربيان دو تيم رقم زدند جنجال بازي را تكميل كرد .ديگو
سيمئونه براي اينكه با كلوپ رودررو نشود و دست ندهد خيلي زود به رختكن
رفت .اين كار او با عصبانيت يورگن همراه شد .اين دو مربي با هم رابطه خوبي
ندارند و جنجالهايشان مربوط به اين بازي نميشود .منتها اينبار سيمئونه
تيمش را شايسته باخت نميدانست ،چراكه شاگردانش بعد از دريافت دو
گل بازي را به تساوي كشانده بودند .ضمن اينكه اخراج گريزمان بعد از دبلي
كه انجام داد براي اتلتيكو و سيمئونه هزينه سنگيني داشت .در تيم حريف
اما محمد صالح نيز دبل كرد و ركورددار بيشترين گلزده در ليگ قهرمانان
ليورپول لقب گرفت .با اين برد ارزش��مند بندرنشينان با روحيه باال به خانه
بازگشتند تا پرقدرتتر از هميشه به بازيهاي پيشرو فكر كنند.

شيوا نوروزي

از الكالسيكوي بدون مسي
تا جدال در اولدترافورد و سنسيرو

يكشنبه شب داغ فوتبال اروپا
غولهاي فوتبال اروپا بعد از پايان يافت��ن دور رفت مرحله گروهي ليگ
قهرمانان ،يكش��نبه ش��ب در ليگهاي خود سه بازي حس��اس برگزار
ميكنند .بارسلونا در نيوكمپ جدالي سخت با رقيب سنتياش رئالمادريد
دارد ،منچستريونايتد در اولدترافورد با ليورپول قدرتمند مصاف ميدهد و
در سري آ هم اينتر و يوونتوس رودرروي هم قرار ميگيرند.
در بين رقابتهاي باشگاهي هيچ ديداري حس��استر از الكالسيكو نبوده و
نيست .هر بار كه بارسلونا و رئال مقابل هم صفآرايي ميكنند ،ميليونها هوادار
يواناريهايي هستند
منتظر باز شدن دروازه تيم رقيب هستند .ميزبان هم آب 
كه در الليگا اوضاع خوبي ندارند .آنها بعد از رفتن ليونل مسي تنها و نااميدتر
از هميشه منتظر يك معجزه هستند تا شايد از بحران فاصله بگيرند .در اولين
الكالس��يكو بدون كاپيتان لئو ،انتظارات از تيم رونالد كومان باالست .بارسا
فصل گذشته در هر دو بازي رفت و برگشت نتيجه را به رقيب سنتي واگذار كرد
و مسي هم نتوانست دردي از اين تيم دوا كند .كاتاالنها تا قبل از بازي ديشب
خود مقابل ديناموكيف ،بدون امتياز ،قعرنشين گروه مرگ ليگ قهرمانان بودند.
بارسا بعد از انجام هشت بازي در ليگ با 15امتياز در رده هفتم جدول ايستاده و
مهمترين دیدار آنها تا قبل از الكالسيكو مصاف با اتلتيكو بود كه 2بر صفر واگذار
ل زده است.
كردند .بهترين گلزن تيم كومان ،ممفيس دپاي با چهار گ 
در عوض تيم پايتختنشين با توجه به دو بازي عقبافتاده در رده دوم قرار
دارد .كارلو آنچلوتي تيمي آماده در اختيار دارد و در بهترين زمان ممكن
به بارسلون سفر ميكند .آخرين بازي رئال در الليگا دو هفته پيش برگزار
شد كه با شكست اين تيم مقابل اسپانيول همراه بود .كهكشانيها با پيروزي
پرگل مقابل شاختار باخت به تيم ش��ريف را به دست فراموشي سپردند.
مادريديها در كيف براي الكالسيكو تمرين گلزني كردند ،از همه مهمتر
اينكه كريم بنزما گلزن اول تيم بر تعداد گله��اي زدهاش افزود .مهاجم
فرانسوي اگرچه درگير پرونده جنجالياش است ،اما در اين فصل براي رئال
 11گلزده و هفت پاس گل داده اس��ت .گفته ميشود بنزما قصد حضور
در دادگاه را ندارد و قطعاً در نيوكمپ به ميدان ميرود .كارلتو با گفتن اين
جمالت از تيمش تمجيد كرد و به استقبال الكالسيكو رفت« :اين بازي
همچنان يك رقابت بسيار مهم و دشوار محسوب ميشود .براي ما مهم بود
ي دارد .برتري
با برتري پا به الكالسيكو بگذاريم .تيم من جاهطلبي باورنكردن 
مقابل شاختار يك بازي كامل از شاگردانم بود و خيلي مهم بود پس از باخت
به شريف ،واكنش نشان دهيم و اين كار را نيز عالي انجام داديم».
يك فينال زودهنگام براي شياطين سرخ در پيش است ،فينالي كه ميتواند
سرنوشت كادر فني تيم را تغيير دهد يا اينكه سران باشگاه منچستريونايتد را
به حمايت هرچه بيشتر از سرمربي نروژي مجاب كند .منيونايتد در ورزشگاه
خانگياش مصافي سخت با ليورپول و خط حمله آتشينش دارد .يونايتد هم
مانند ديگر مدعيان جزيره هشت بازي انجام داده ،با اين تفاوت كه از 24امتياز
موجود فقط 14امتياز اندوخته است .به همين خاطر پايينتر از رقباي اصلي
در رده ششم جدول ردهبندي ايستاده است .شاگردان سولسشر با شكست
مقابللسترسيتيانتقادهارابهاوجرساندند،تاجاييكههمگانمنتظرامضاي
حكم اخراج اين مربي بودند .منتها سران باشگاه ترجيح دادند دو بازي ديگر
به او فرصت بدهند؛ بازي با آتاالنتا در ليگ قهرمانان (ديشب برگزار شد) و
مصافباليورپول.ازرختكنمنچسترهماخبارحاشيهايزياديمنتشرشده،
از جمله اينكه بازيكنان تيم منتظر بركناري سولسشر هستند.
بازگشت كريس رونالدو ،مهاجم پرتغالي به جزيره نيز تاكنون نقشي در
نتايج تيم نداشته و كريس فقط سه گل در ليگ برتر به ثمر رسانده است.
با اين حال تيم كلوپ با تمام قوا به اولدترافورد ميآيد تا هر سه امتياز را به
جيب بزند .ليورپول با یک امتياز كمتر از چلسي تيم دوم جزيره است و بعد
از برد شيرين مقابل اتلتيكو انگيزه گرفته است .آخرين رويارويي دو تيم در
ليگ با برد  4بر  2ليورپول به پايان رسيده است.
سومين بازي مهم يكشنبه به ميزباني اينتر در سنسيرو برگزار ميشود و
يوونتوس براي جبران نتايج گذشته مصمم به شكست اينتر است .اينتر رده
سومي با هدايت سيمئونه اينزاگي اهداف بزرگي در سر دارد؛ مدافع عنوان
قهرماني بهرغم كسب پيروزي مقابل تيم شريف در ليگ قهرمانان همچنان
سايه سنگين دو تيم را باالي س��رش حس ميكند .اينزاگي كه روزهاي
سختي را براي تكرار قهرماني كالچو در پيش دارد معتقد است تيمش هنوز
جاي پيش��رفت دارد .يوونتوس با مكس آلگري در چهار بازي اول سري آ
نتايج ضعيفي گرفت و با وجود چهار برد متوالي رتبه هفتم را در اختيار دارد.
پر كردن جاي خالي رونالدو بزرگترين دغدغه آلگري محسوب ميشود.
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فوالد – پرسپوليس ،مصاف قهرمانان و آغازي سخت

سوپرجام در هفته اول ليگ

پرون�ده هفتـ�ه
گزارش
نخس�ت بيس�ت
دنيا حيدري
و يكمي�ن دوره
رقابتهاي ليگ برتر اي�ران (جام خليج فارس)
س�اعت  18عصر روز جمع�ه و با مص�اف فوالد و
پرسپوليسدرورزشگاهفوالدآرهنابستهميشود.

پرسپوليس بعد از نمايشي ضعيف و پرانتقاد در
يكچهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا برابر الهالل
در عربستان حاال با وجود تمام حاشيهها ،انتقادها
و البته مشكالت بجا مانده از مديران قبلي عصر
جمعه برابر فوالدي به ميدان ميرود كه قرار بود
پيش از شروع رقابتهاي اين فصل ليگ برتر در
سوپرجام برابرش صفآرايي كند.

رويارويي پرس��پوليس با فوالد در هفته نخست
ليگ بيست و يكم را ميتوان فينالي زودهنگام
خوان��د .دي��داري كه هم ب��راي مداف��ع عنوان
قهرماني س��خت اس��ت و هم براي قهرمان جام
حذفي .جدا از داس��تان كريه��اي دو تيم طي
سالهاي گذشته كه گاهاً نتايج جالب توجهي را
به دنبال داشته حاال هم پرسپوليس و هم فوالد با
شرايطي متفاوت از قبل مقابل هم قرار میگیرند.
پرسپوليس بعد از افتضاحي كه در عربستان برابر
نماينده سعوديها به بار آورد در شرايط چندان
جالب توجهي به س��ر نميبرد و همين مس��ئله
باعث نگراني هوادارانش شده است ،به طوري كه
بسياري تصور ميكنند دوران اوج پرسپوليس به
پايان رسيده و البته برخي نيز شكست مفتضحانه
برابر الهالل را نتيجه عدم آمادگي تيم ميدانند.
با وجود اين بازي با فوالد تا حدي ميتواند ثابت
كند كه نتيجه رقم خورده مقابل الهالل اتفاقي
بيش نبوده يا پرسپوليس به راستي از آن آمادگي
ايدهآلي كه طي س��الهاي گذش��ته اين تيم را
صاحب يك نایبقهرماني و پنج قهرماني متوالي
در رقابتهاي ليگ برتر كرد دور است.
نيمكتنش��يني كاميابيني��ا كه به تازگ��ي از بند
مصدوميت رهايي يافته و نمايش ضعيف اسدي و
استفاده از پهلوان در پستي غيرتخصصي كه نه در
حمله سودمند بود و نه در دفاع ،سردردگمي خط
دفاع كه به درگيري لفظي نعمتي و لك انجاميد و
نشان از استرس و تنش باالي نفرات تيم داشت در
كنار ضعف خط حملهاي كه حتي حضور آلكثير،
عبدي و پاكدل هم نتوانسته رفع و رجوعش كند،
ميتواند در فوالد آرهنا كار دست سرخپوشان بدهد

مهدي طارمي اين روزها فوتباليست مطرح اروپاست ،چه زماني كه در
ليگ پرتغال براي پورتو به ميدان ميرود و چه زماني كه در تركيب اين
تيم براي مسابقات ليگ قهرمانان راهي ميدان ميشود .طارمي سهشنبه
ش��ب نقش انكارناپذيري در برتري يك بر صفر پورتو مقابل مهمانش
آثميالن داشت .او كه در طول بازي بارها مدافعان ميالن را آزار داد در
نهايت با يك پاس گل هوش��مندانه براي لوئيس دياز پايهگذار تكگل
پيروزيبخش تيمش بود .پاسي كه بهزعم هواداران ميالن و كارشناسان
فوتبال ايتاليا با خطاي طارمي روي بنناصر مدافع ميالن ارسال شد تا
صداي اعتراض آنها بلند شود .هرچند اين اعتراضها فايدهاي نداشت و
هم پورتو بازي را برد و هم طارمي بهترين بازيكن ميدان لقب گرفت.

سعيد احمديان

هويت ملي و فرهنگي زورخانهها
از دست نرود

و اگر يحيي در اين اندك زم��ان كوتاه فكري براي
سروسامان دادن به اشتباهات محرز تيمش نكرده
باش��د و به تركيبي متفاوت از آنچ��ه باخت مقابل
الهالل را رقم زد ،نرسد بيشك در همين گام نخست
در اهواز و برابر فوالد نيز به مشكل برميخورد.
البته فوالد هم آن تيم فصل گذش��ته نيست كه
با عبور از س��د اس��تقالل در فين��ال جام حذفي
عنوان قهرماني را از آن خود كرد تا شش��مي در
ليگ را جبران كند .این تیم با تغييرات بسياري
مواجه ش��ده كه مهمتري��ن آن جداي��ي نكونام
و سپردن س��كان هدايت آن به دس��ت عبداهلل
ويس��ي اس��ت .مربي كه آخرين قهرماني را قبل
از س��لطه تمام نشدني پرسپوليس��يها بر ليگ
و قبضه قهرمانيه��اي آن به دس��ت آورد ،اما با
استقالل خوزس��تان ،نه فوالدي كه بعد از ليگ
سيزدهم و س��ال  92-93ديگر دستش به جام
قهرماني در ليگ برتر نرسيده و حاال اميدوار است
با آخرين سرمربي قهرمان ليگ بتواند بر سلطه
سرخپوشان پايتخت بر رقابتهاي ليگ برتر پايان

دهد و طلسم هشت ساله خود را بشکند و به عنوان
قهرماني دس��ت يابد .هدف بزرگ��ي كه پيروزي
مقابل مدافع عن��وان قهرماني در گام نخس��ت
ميتواند اس��تارت خوبي براي دس��تيابي به آن
باشد .اما نكته مهمي كه شايد بتواند كمك شاياني
باشد براي ميزبان ،حضور خواكين آلبرتو ،مربي
اسپانيايي است كه در دوران حضور كالدرون در
پرسپوليس به مغز متفكر اين تيم تبديل شده بود
و تمرينات سرخپوشان در ورزشگاه شهيد كاظمي
بر اساس تفكرات او انجام ميشد ،کسی که روي
نيمكت فوالد و كنار دست ويسي مینشیند .مربي
كه ميتواند چالش��ي جدي براي تيم نهچندان
آماده يحيي باشد .اما مس��ئله مهم اين است كه
اگرچه پرسپوليس مهرههاي تأثيرگذاري چون
مغانلو ،كنعانيزادگان يا نوراللهي را از دست داده،
اما فوالد هم به دليل بس��ته ب��ودن پنجره نقل و
انتقاالتش نتوانست آنطور كه ميخواست بازيكن
جذب كند و به گفته گرشاسبي ،مديرعامل باشگاه
كه روزي بر مسند مديريت سرخپوشان نيز تكيه
زده بود ،وقتي هم اين پنجره باز شد ديگر بازيكن

آزادي نبود كه فوالد اقدام به جذب آن كند و از اين
بابت در مضیقه است.
پيروزي در اين ب��ازي براي ه��ر دو تيم اهميت
بااليي دارد ،نه فقط براي اينكه ش��روع پرقدرت
ليگ ميتواند آنها را براي رس��يدن به هدفشان
ياري كند ،بلکه در واقع فوالد چهار س��الي است
كه در حس��رت برتري مقابل پرسپوليس است و
آخرين برد اين تيم برابر سرخپوش��ان پايتخت
به آخرين برد فوالد خوزستان مقابل پرسپوليس
به 21بهمن  97برميگردد كه اين تيم با نتيجه 2
بر یک پيروز شد .نوراللهي ،عبدي ،سيامك نعمتي،
كمال كاميابينيا و مهدي ترابي نفراتي هستند كه
طي چند سال گذشته دروازه فوالد را باز كردهاند و
جز نوراللهي همه همچنان در تركيب پرسپوليس
حضور دارند و ميتوانند بار ديگر براي سرخپوشان
مقابل فوالد گلزني كنند .البته به شرط آنكه ويسي
كه استاد روحيه و انگيزه دادن به شاگردانش است
اجازه دهد تا مدافع عنوان قهرماني با دس��ت پر
زمين بازي را ترك كند.

يكشنبه آغاز سي و پنجمين دوره ليگ برتر واليبال

هيجان روي توردور ازكرونا

پهلوان كشور يكشنبه معرفي ميشود

بارانچشمه :ميخواهيم چراغ زورخانهها را
روشن نگه داريم

مهرعلـــــ��ي
بازتاب
بارا نچش��مه،
ماني سعيدي
رئيسفدراسيون
ورزشهاي زورخان��هاي و پهلواني ديروز در يك
نشس��ت خبري پاس��خگوي رس��انهها بود و از
برنامههاي اين فدراس��يون براي احياي ورزش
زورخانهاي در كشور صحبت كرد .بارانچشمه در
ابت��دا ب��ه برنامهه��اي فدراس��يون ورزشهاي
زورخانهاي و پهلواني براي هفته تربيت بدني اشاره
كرد« :عالوه بر اجراي مرشدها و زورخانهدارها در
روز جمعه در فضاي عموم��ي و پاركها و برنامه
گلريزان در اس��تانها ،رويداد اصلي ما برگزاري
مسابقات كشتي پهلواني قهرماني كشور و انتخاب
پهلوان كشور و اهداي بازوبند است .اين رقابتها
در روزهاي شنبه و يكش��نبه اول و دوم آبان در
سالن12هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي تهران
برگزار ميش��ود ».رئيس فدراسيون ورزشهاي
زورخانهاي و پهلواني ادامه داد« :مسابقات قهرماني
كشور با حضور 3 1استان برگزار ميشود كه در نوع
خودبيسابقهاستوباتوجهبههماهنگيهاييكه
صورت گرفته ،اميدواريم اهداي بازوبند پهلواني
توسط جناب آقاي رئيسي ،رئيسجمهور محترم
صورت گيرد .در رقابتهاي امس��ال مليپوشان
س��نگينوزن تيمهاي فرنگ��ي و آزاد با توجه به
برگ��زاري المپيك و رقابته��اي جهاني حضور
ندارند ،اما با رايزنيهايي كه ب��ا آقاي دبير انجام
داديم ،بنا شد از سالهاي آينده با حضور قهرمانان
برگزار شود تا كشتي پهلواني جايگاهش را پيدا
كند ».بارانچش��مه از تالش فدراس��يون براي
احياي ورزشهاي زورخانهاي خبر داد« :كشتي
پهلواني از ديرباز و بيش از هزار سال در ايران سابقه
دارد و از س��ال  1312نيز مراسم انتخاب پهلوان

طارمي همچنان يكهتاز

كشور انجام ميشود و جهانپهلوان تختي هم دو
بار به اين عنوان رس��يده است .در حال حاضر در
شش دوره اخير هم اين عنوان در اختيار آقاي جابر
صادقزاده است ».رئيس فدراسيون ورزشهاي
زورخانهاي و پهلواني با بيان اينكه با وجود قدمت
طوالني ورزشهاي زورخانهاي ،جايگاه امروز در
شأن اين ورزش نيست ،گفت« :در تالش هستيم
با برگزاري مس��ابقات مختلف در ردههاي سني
گوناگون اين رشته را سرپا نگه داريم .در چند ماه
گذشته نشستهاي مختلفي را با فدراسيونها و
نهاده��اي مختل��ف از جمل��ه س��ازمان ورزش
دانشآموزي داشتيم .هدف اين است كه جامعه
مخاطب خود را گس��ترش بدهيم .ورزش��ي كه
900سال قدمت دارد ،متأسفانه جامعه مخاطب
كمي دارد ،به همين دليل باید ورزش زورخانهاي
را احيا كنيم كه اين كار با هم��كاري بخشها و
نهادهاي مختلف امكانپذير خواهد بود و در اين باره
عالوه بر مدارس با دانشگاهها و نيروهاي مسلح هم
رايزني كردهايم ».برگزاري دورههاي مربيگري و
تربيت مرش��د از ديگ��ر برنامههايي اس��ت كه
بارانچشمه به آن اش��اره کرد« :كمبود مربيان،
داوران و مرش��دان از معضالت رشته ماست .در
برخي استانها زورخانه وجود دارد ،ولي مربي و
داور ندارند ،ب��ه همين دليل در ح��ال برگزاري
دورههاي مختلف هس��تيم تا اين معضل از بين
برود ».بارانچشمه در پايان خواهان حمايت ويژه
مس��ئوالن از ورزشهاي زورخانهاي شد« :براي
س��ال جاري برنامه  12ميلي��اردي دادم ،اما در
جمعبندي صورت گرفته دريافتی مبلغ 5ميليارد
تومان شد .تا االن كسري بودجه نداشتهايم ،اما در
ايجاد زورخانه ،تكميل زورخانههاي نيمهكاره و
خريد تجهيزات نياز به حمايت بيشتري داريم».

س��ي و پنجمين
والیبال
دوره رقابتهاي
فريدون حسن
ليگ برتر واليبال
ايران «جام سردار دلها» در حالي از بعدازظهر
يكشنبه آينده آغاز ميشود كه برخالف فصل
قبل ديگر خبري از برگزاري مسابقات به صورت
متمركز نيست .شيوع كرونا باعث شد فصل قبل
اين مسابقات با دردسرهاي خاص خود به صورت
متمرك��ز برگ��زار ش��ود ،ام��ا اج��راي ط��رح
واكسيناس��يون همگاني و همچنين لزوم انجام
تستهاي پزشكي و ارائه مدارك سالمت بازيكنان
براي انجام بازيها باعث شد فدراسيون واليبال
مجاب ش��ود كه رقابتهاي ليگ برت��ر از قالب
متمركز خارج شود .هرچند بنا به اعالم فدراسيون
واليبال ،رقابتهاي امس��ال با تأخيري  45روزه
نسبت به سال قبل آغاز ميشود 14 .تيم فوالد
سيرجان ايرانيان ،شهرداري اروميه ،فوالد مباركه
سپاهان ،لبنيات هراز آمل ،سايپا تهران ،شهرداري
ورامين ،شهداب يزد ،شهرداري گنبد ،هورسان
رامس��ر ،پيكان ته��ران ،پ��اس گ��رگان ،مس
رفسنجان ،راهياب ملل مريوان و آذرباتري اروميه
دور مقدرماتي و گروهي اين مسابقات را به صورت
رفت و برگشت برگزار ميكنند .رقابتهايي كه
امسال طي روزهاي يكش��نبه و چهارشنبه هر
هفته با فش��ردگي بيشتر نس��بت به دورههاي
گذشته انجام ميشود .در هفته اول اين مسابقات
بعدازظهر يكشنبه فوالد سيرجان مدافع عنوان
قهرماني در خانه ميزبان آذرباتري اروميه است.
ديگر بازي مهم اين هفته را خودروسازان ليگ در
حالي برگزار ميكنند كه نه سايپا و نه پيكان در
فصل قبل هيچكدام نش��اني از تيمهاي مدعي
سالهاي قبل نداشتند و حاال براي بازپسگيري
اعتبار از دست رفته به ميدان ميآيند و مقابل هم
قرار ميگيرند .شهرداري اروميه ،نايبقهرمان
فصل قبل هم از راهياب مل��ل مريوان پذيرايي
ميكند .سپاهان اصفهان و لبنيات هراز آمل نیز
كه مشتركاً مقام س��وم فصل قبل را از آن خود
كردند ب��ه ترتيب از مس رفس��نجان و پاس
گ��رگان ميزباني ميكنن��د و در دو بازي
باقيمان��ده هم ش��هرداري ورامين و
ش��هداب يزد در زمي��ن خود به
ترتيب مقابل هورسان
رامسر و شهرداري گنبد
ق��رار ميگيرند .در دور
مقدماتي اين دوره از رقابتها ،تيمها در قالب يك
گروه به صورت رفت و برگش��ت با هم مس��ابقه
ميدهند ،سپس هش��ت تيم برتر راهي مرحله

پليآف خواهند شد .مراحل اول و دوم پليآف به
صورت دو برد از سه مسابقه برگزار خواهد شد.
ديدارهاي مرحله نهايي نيز به صورت تكمسابقه
اس��ت .در ليگ برت��ر س��ال  1400ديدارهاي
ردهبندي و تعيين ردههاي پنجم تا هش��تم نيز
برگزار خواهد شد تا نتيجه مسابقات تعيينكننده
جايگاه كامل هش��ت تيم برتر رقابتها باشد .بر
اين اس��اس جايگاه تيمهاي نهم تا چهاردهم بر
اس��اس جدول پاي��ان مرحله گروه��ي تعيين
ميش��ود و دو تيم انتهاي جدول به ليگ دسته
يك مردان س��ال  1401س��قوط ميكنند .در
ديدارهاي مرحله نخس��ت پل��يآف ليگ برتر
واليبال سال جاري ،هشت تيم برتر دور مقدماتي
با هم روبهرو ميشوند و تيمهاي پيروز دو مسابقه
از سه ديدار به مرحله بعدي راه خواهند يافت .در
اين مرحله تيمهاي اول با هشتم ،دوم با هفتم،
س��وم با شش��م و چهارم ب��ا پنجم ب��ه رقابت
ميپردازند .در مرحله دوم پليآف ،تيمهاي برنده
مرحله نخست در سه ديدار به مصاف هم خواهند
رفت تا تيمهاي پيروز دو مسابقه به جمع چهار
تيم برتر صعود كنند .همچنين تيمهاي بازنده
مرحله نخست در سه ديدار براي كسب رتبههاي
پنجم تا هشتم به مصاف يكديگر ميروند .در همه
اين مراحل ،تيمهايي كه در مرحله مقدماتي مقام
بهتري كس��ب كردهاند در مسابقات اول و سوم
ميزبان خواهند بود.

از قدمااليام زورخانهها و ورزش باس��تاني همواره جايگاه و شأن بااليي در
بين عموم مردم داشتهاند و به محلي براي ترويج مرام جوانمردي و پهلواني
شهره بودهاند ،ورزشي كه قدمتي بيش از هزار سال دارد و بخشي از هويت
و فرهنگمان است .در يكي ،دو دهه اخير اما با كمكاريهاي صورت گرفته
از سوي مسئوالن مختلف ،چراخ خيلي از زورخانهها خاموش شده و ديگر
مانند گذشته كمتر خبري از ميل و كباده زدن حتي در خانهها هم نیست.
مسئلهای كه نگرانيهايي را به وجود آورده و هيچگاه در شأن اين ورزش و
جايگاهي كه اين رشته ملي و مذهبي بايد داشته باشد ،نبوده است .رشتهاي
كه ورزشكارانش با نواي مرشد و علي گويان با آیين گلريزان دست مظلومان را
ميگيرند ،اما با توجه به سوءمديريتها و اهمالهايي كه در يكی ،دو دهه اخير
صورت گرفته ،به حاشيه رفته و كمتر مورد استقبال قرار گرفته ،تا جايي كه در
خيلي از زورخانهها بسته شده و خيليهايشان هم تغيير كاربري دادهاند.
در چنين شرايطي مهرعلي بارانچشمه ،رئيس فدراسيون ورزشهاي
زورخانهاي و پهلواني ،ديروز در نشس��ت خبري كه با خبرنگاران داشت،
هدف اصلي و اولويت اول مجموعهاش را احياي وضعيت كنوني ورزشهاي
باستاني و روش��ن كردن چراغ زورخانهها عنوان كرد .هدفي كه رسيدن
به آن ميتواند دوب��اره زورخانهها را پس از پايان پاندمي كرونا ش��لوغتر
و عالقهمندان بيش��تري را جذب كند .در چنين ش��رايطي براي احياي
زورخانهها ،همانطور كه رئيس فدراسيون ورزشهاي زورخانهاي و پهلواني
وعده داده ،تالش براي آموزش و شناس��اندن اين رشته از سنين پايين و
از مدارس ،يكي از اولويتهايي است كه فدراس��يون زورخانهاي در نظر
گرفته است ،به خصوص كه با توجه به كاهش تعداد زورخانهها و همچنين
جمعيت ورزشكاران ،نسل جديد كمتر آشنايي با ورزشهاي باستاني دارد
و اين عدم آشنايي سبب شده كمتر رغبتي در جمعيت جوان و نوجوان
براي رفتن به سمت و سوي ورزشهاي زورخانهاي وجود داشته باشد .در
حالي فدراسيون ورزشهاي زورخانهاي در تالش براي احياي اين رشته و
همچنين بينالمللي كردن آن است كه بايد نكاتي در اين زمينه مورد توجه
تصميمگيرندگان و برنامهريزان قرار بگيرد.
زورخانه و ورزشهاي زورخان��هاي با مليت و مذهب گره خورده اس��ت ،دو
عنصري كه جزو الينفك آن هس��تند .يكي از مهمترين مسائلي كه بايد در
اولويتهاي مسئوالن قرار بگيرد ،حفظ فرهنگ و آيين اين ورزشهاست كه
جزئيتغييرناپذيرهستندونميشودبهبهانهجذابتركردناينرشته،بخشي
از آن را ناديده گرفت و حذف كرد ،به خصوص كه گويا فدراسيون ورزشهاي
زورخانهاي و كشتي پهلواني و همچنين فدراسيون بينالمللي اين رشته كه در
اختيار ماست ،قصد دارند با تغييرات و البته نوآوري كه ميخواهند انجام دهند،
چه در داخل و چه در خارج از كش��ور براي رشته باستاني به گفته خودشان
جذابيت ايجاد كنند تا زورخانهها بتوانند عالقهمندان بيشتري را جذب كنند.
البته كه نوآوري و تغيير براي بهتر كردن ش��رايط يك ورزش در جهت
ترغيب قشر بيشتري از جامعه و حتي مردم ساير كشورها ،امري بديهي
است كه گريزي از آن نيست .با اين حال اين تغييرات باید هدفمند و همراه
باحفظشاكلهاصليورزشهايباستانيباشدونبايدتغييراتيصورتگيرد
كه هويت اين ورزش را دچار چالش و آن را تبديل به ورزشي كند كه ديگر
نشاني از فرهنگ و سنت مذهبي و ملي ايرانيان نداشته باشد.
اقدامهاي صورت گرفته در س��الهاي اخير از س��وي برخي از مسئوالن
برگزاري مسابقات زورخانهاي به بهانه اينكه كشورهاي بيشتري را براي
شركت در مسابقه به ايران بكشانند ،يكي از مهمترين آسيبهايي است كه
ميتواند ورزش ملي و مذهبي كشورمان را از چارچوب اصلي كه دارد خارج
كند و ريشههاي آیيني و فرهنگي آن را بسوزاند .در چنين شرايطي ضروري
است فدراسيون ورزشهاي زورخانهاي و كشتي پهلواني كه به گفته رئيس
آن به دنبال احياي دوباره جايگاه اين رشته در بين مردم است با حساسيت
بيشترينسبتبهمسئوالنگذشتهدرمسيرجذبمخاطبانبيشترهمدر
داخل و هم در خارج از كشور قدم بردارد و اقدامي صورت نگيرد كه روح ملي
و مذهبي ورزشهاي زورخانهاي را از بین ببرد و يك ورزش كام ً
ال ايراني با
هدف جذب خارجيها ،هويتش را از دست بدهد .اين زنگ خطري است
كه بايد مسئوالن اين فدراسيون آن را جدي بگيرد.

پاكدامن :بهموقع درمانكردم

علي پاكدامن ،مليپوش شمشيربازي ايران در مورد مصدوميت خود در آستانه
حضور در كمپ تمريني و س��پس گرندپري فرانسه گفت« :آسيبديدگي
قديمي در مچ دستم داشتم که حين تمرين دوباره ضربه مشابهي به همان
ناحيه وارد شد و جدي بود .البته خيلي زود با كمك دكتر نصر ،فيزيوتراپ تيم
كاراته و پزشكان ديگر توانستيم دستم را درمان كنيم .فكر ميكنم اگر مشكل
خاصي پيش نيايد از هفته آينده تمرينات شمشيربازي را انجام ميدهم .من
در گرندپري فرانسه به دنبال ارتقای رنكينگم هستم و در اين مدتي كه تمرين
شمشيربازي نداشتم ،تمرينات بدنسازي را انجام ميدهم».

رستمي و مرادي به تيم ملي
بياحترامي كردند

علي مرادي ،رئيس فدراسيون وزنهبرداري در خصوص غيبت كيانوش
رستمي و سهراب مرادي در اردوي تيم ملي و اينكه نبود اين نفرات نوعي
بياحترامي به تيم ملي محسوب ميشود عنوان كرد« :ما درهاي اردوها
را نبستيم .از عزيزان دعوت كرديم ،همه آمدند و در اردو شركت كردند.
در اين شرايط انتظار داش��تيم مرادي و رستمي هم در اردوها شركت
کنند ،اما آنها هيچ اطالعرساني در مورد غيبت خود به كادر فني نداشتند
و به نوعي عدم حضور خود را در اردوي تيم ملي نش��ان دادن��د .اين كار آنها
بياحترامي به خودشان و تيم ملي است .اين نفرات الگوی رفتاري ورزش كشور
هستند و بايد طوري رفتار كنند كه بقيه از رويه رفتاري آنها استفاده كنند».

