
هفت����ه شش��م 
دنيا حيدري
   گزارش

رقابت ه��اي ليگ 
برتر فوتبال ايران 
در حالي از امروز با برگزاري هشت ديدار پيگيري 
مي شود كه باز شدن بحث بازگشت هواداران به 
ورزشگاه ها كه اس��تارت آن از بازي استقالل – 
نساجي  زده شد هيجان را بار ديگر به شريان هاي 
فوتبال بازگردانده و ديگر باشگاه ها را نيز به تكاپو 
انداخته براي باز كردن در ورزش��گاه ها به روي 
هواداران خود. هرچند اين موفقيت كه س��هيل 
مهدي، مسئول برگزاري مسابقات سازمان ليگ 
آن را قرعه شانس��ي مي خواند، بعد از اس��تقالل 

نام پرسپوليس درآمده است.  به 
همه نگاه ها امروز به مصاف ساعت 15 هوادار با 
آلومينيوم اراك است. مصاف سر و ته جدول كه 
اگرچه ش��انس كمي در آن مي توان براي ياران 
عنايتي قائل ش��د، اما او مدعي اس��ت كه نبايد 
تيمش را به چش��م تيم ليگ يكي ديد. هرچند 
اين تغيير نگاه نياز به تغييري اساس��ي دارد كه 
شايد مصاف با ياران صدرنشين خطيبي بهترين 
فرصت ب��رای اين تغيي��ر باش��د. در ديگر بازي 
همزمان امروز تراكتور كه مث��ل خيلي ديگر از 
تيم هاي ليگ در تدارك استقبال از تماشاگرانش 
اس��ت از پديده پذيراي��ي مي كند و نس��اجي از 
پيكان و ش��اگردان نويدكيا هم كه با يك امتياز 
از استقالل و آلومينيوم در رده سوم ايستاده اند 
به مهماني فجر سپاسي مي روند. تيمي كه  بعد از 
برتري مقابل پيكان انگيزه خوبي دارد براي امتياز 
گرفتن از سپاهان در اين ديدار خانگي، تيمي كه 
برخالف ش��روع طوفاني با قبول شكس��ت برابر 
ذوب آهن و كسب تس��اوي مقابل تراكتور نشان 
داد پيروزي برابر آن غيرممكن نيست! فوالد هم 
كه بعد از بازگشت نكونام برد شيريني را به رغم 
10 نفره ش��دن در هفته گذشته به دست آورده 
در مصافي نه چندان آسان ساعت 17 با ذوب آهن 
ديدار می كند و نفتي هاي مسجدس��يلماني هم 
به طور همزمان با اين ديدار از مس رفس��نجان 

پذيرايي مي كنند.
  دوئل نابرابر 

يكي از بازي هاي جذاب و هيجان انگيز امروز اما 
بدون شك مصاف گل گهر سيرجان با استقالل 
ته��ران اس��ت. نبردي ك��ه اگرچ��ه محروميت 
طوالني مدت قلعه نويي مان��ع از دوئل رودرروي 
او با مجيدي سكاندار آبي پوشان پايتخت شده، 
اما حتي عدم حضور سرمربي سيرجاني ها روي 
نيمكت اين تيم و دوئل نابرابر مجيدي و قلعه نويي 

نيز نمي تواند از ميزان حساسيت هاي آن بكاهد، 
خصوصاً كه اي��ن بازي فرصتي براي بازگش��ت 
گل گهر به صدر جدول نيز هست، البته به شرط 
برتري ميزب��ان برابر حريف آبي پ��وش و توقف 
آلوميني��وم مقابل هوادار كه اي��ن دومي اندكي 
دور از انتظار اس��ت. گل گهر س��يرجان تيم رده 
پنجم جدول كه تنها دو امتياز با اس��تقالل رده 
دومي و آلومينيوم صدرنش��ين فاصله دارد بعد 
از كس��ب دو پيروزي متوالی مقاب��ل تراكتور و 
فجر در سه بازي گذشته به سه تساوي پی درپی 
دست يافته و همين درجا زدن فاصله اين تيم با 
مدعيان باالي جدول را زياد كرده است، درست 
مثل استقاللي كه هفته گذشته با كسب دومين 
تس��اوي پي در پي يكي از بهتري��ن فرصت هاي 
خود براي صدرنش��يني را از دس��ت داد، آن هم 
در نخس��تين حضور هواداران��ش در اين فصل 
از رقابت هاي لي��گ برتر و حاال از دس��ت رفتن 
امتيازهاي حساس سومين بازي مي تواند كار را 
براي مجيدي و يارانش سخت كند. اما بايد ديد 
آبي پوشان كه اين روزها به دليل عدم درخشش 
خريد هاي خارج��ي خود و همچنين داس��تان 
تبليغات محيطي كه پرونده اش را آجرلو باز كرده 

به شدت زير ذره بين هستند، مي توانند با دست 
پر از مصاف ساعت 16 امروز با گل گهر به تهران 
برگردند و بابت بازگشت شان به صدر جدول سر 

زبان ها بيفتند يا نه.
  بازگشت پرسپوليسي ها به آزادي

طرح آزمايشي بازگش��ت هواداران به سكوهاي 
ورزش��گاه ها در حال��ي اي��ن هفته ش��امل حال 
پرس��پوليس ش��ده كه مدافع عن��وان قهرماني 
حال و روز چندان جالبي ندارد و با وجود ادعايي 
كه در خصوص دبل هت تري��ك قهرماني دارد، 
اما هنوز نتوانس��ته چهره يك مدع��ي را در اين 
فصل از رقابت هاي ليگ برت��ر از خود به نمايش 
بگذارد و با كسب يك باخت و دو تساوي طي سه 
هفته گذش��ته رنگ برد را به خود نديده است. با 
وجود اين يحيي اميد زيادي دارد كه در مصاف 
س��اعت 18 امروز به پش��توانه نخستين حضور 
هواداران در اي��ن فصل بتواند نتيج��ه خوبي از 
مصاف با نفتي هاي آباداني كسب كند، خصوصاً 
كه صدري، سرپرس��ت مديريت باشگاه نيز قول 
پرداخت 15 درص��د از قرارداده��اي اين فصل 
بازيكنان را قب��ل از مصاف با ي��اران منصوريان 
داده تا به كمك اين ش��وك مالي و حمايت هاي 

تماشاگران بتوانند نوار ناكامي هاي اخير را پاره 
كنند و در مسير موفقيت گام بردارند. اما پرواضح 
اس��ت كه بازي با نفتي هاي آب��ادان كار چندان 
ساده اي نيس��ت. اگرچه برزيلي ها با كسب سه 
باخت پي در پي در سه هفته اخير برابر پرسپوليس 
صف آرايي مي كنند، ام��ا از انگيزه هاي مصاف با 
مدافع عنوان قهرماني و رويارويي منصوريان به 
عنوان يكي از مربيان استقاللي ليگ با پرسپوليس 
نمي توان به سادگي گذشت كه خود دليل خوبي 
است براي ارائه يك بازي پرچالش، به خصوص 
كه س��ه امتياز بازي براي هر دو تيم از شام شب 
هم واجب تر است و يحيي اين را به خوبي مي داند 
كه با حالتي مغموم در پي كس��ب نتايج ضعيف 
تيمش مي گويد كه هواداران را درك مي كند. اما 
بايد ديد پرسپوليس كه طي هفته هاي گذشته به 
دليل بازي هاي ضعيف خود انتقادهاي بسياري 
را به جان خريده و به زعم بس��ياري به بن بست 
تاكتيكي رسيده، مي تواند با حمايت هوادارانش 
در بازي امروز برابر آباداني ها پاسخ دندان شكني 
به منتقدانش بدهد و به مسير موفقيت بازگردد 
يا همانند بازي با آلومينيوم و مس با نااميد كردن 

هواداران در مسير ناكامي گام برمي دارد.

8849843213سرويس ورزشي | روزنامه جوان |  شماره 6356چهارش��نبه 3 آذر 1400 | 18 ربیع الثان��ی 1443 |

شیوا نوروزي

فريدون حسن

غلبه بر اتلتيكو تنها راه بقاي ميالن در ليگ قهرمانان 

 از حمله طارمي به آنفيلد 
تا جدال ميلياردرها در اتحاد

قدرت هاي بزرگ فوتبال اروپا امشب ديدارهاي سختي را پيش رو دارند. در 
پايان هفته ششم دور گروهي ليگ قهرمانان منچسترسيتي با پی اس جی 
پرمدعا مي جنگد و اتلتيكو در مادريد ميزبان آث ميالن است. بازي مهدي 

طارمي در آنفيلد هم تيم صعود كرده كلوپ را به دردسر مي اندازد. 
بازي در اتحاد مي تواند شبي به يادماندني براي سيتي رقم بزند. تيم پپ گوارديوال 
بازي رفت مقابل تيم فرانس��وي را با باخت 2 بر صفر پشت سر گذاشته و هنوز 
انتقام اين باخت از پاريسي ها گرفته نشده است. در گروه A رقابت اصلي بين 
منچسترسيتي و پاري سن ژرمن است و آبي هاي انگليسي با 9 امتياز صدرنشين 
هستند و ميلياردرهاي فرانسه با هشت امتياز در رتبه دوم قرار گرفته اند. اگر 
سيتي بازي را ببرد هم نتيجه بازي رفت را تالفي كرده و هم صعودش به عنوان 
صدرنشين قطعي مي شود. سيتيزن ها با كسب دو برد در جزيره رتبه دوم را از 
چنگ ليورپول درآوردند و به دنبال كسب دومين برد متوالي اروپايي خود هستند. 
كوين دي بروين غايب بزرگ سيتي در اين بازي است. او در جريان بازي هاي 
ملي در اردوي بلژيك به كرونا مبتال شده و حتي نتوانسته به جزيره برگردد. فران 

تورس و جك گريليش ديگر غايبان آبي ها در اين بازي هستند. 
پاريسي ها نيز اهداف خودشان را دنبال مي كنند. پی اس جی اگر دست پر 
اتحاد را ترك كند هم صعودش حتمي مي شود و هم سيتي را از صدر پايين 
مي كشد، اما پوچتينو براي رسيدن به اين هدف با مشكالتي مواجه است؛ 
مهم ترين آنها ابهام در خصوص مصدوميت امباپه است. كيليان امباپه با تيم 
به منچستر سفر كرده، ولي در آخرين تمرين تيمش غايب بود. از طرفي بحث 
جدايي سرمربي نيز مطرح شده، مربي آرژانتيني يكي از گزينه هاي اصلي 
من يونايتد براي جايگزيني سولسشر به شمار مي رود و بروز برخي اختالفات 
مديريتي در پاريس احتمال جدايي پوچتينو را افزايش داده است. اين تيم 
در لوشامپيونه با 11 امتياز بيش��تر از نيس صدرنشين است، اما در آخرين 
بازي اروپايي اش مقابل اليپزيش متوقف شد تا 2 امتياز مهم را از دست بدهد. 
رونمايي از سرخيو راموس با پيراهن پاری سن ژرمن يكي از مهم ترين اتفاقات 
بازي امشب است. مدافع پيشين رئال با رهايي از بند مصدوميت قرار است 
اولين بازي اش را براي پاريسي ها انجام دهد و دركنار ليونل مسي به ميدان 
برود. كينگ لئو هم كه در بازي با نانت اولين گلش در ليگ يك را به ثمر رساند، 
اميد زيادي براي باز كردن دروازه تيم سرمربي محبوبش پپ گوارديوال دارد. 

كلوب بروژ و اليپزيش ديگر ديدار گروه يك را برگزار مي كنند. 
    

در گروه دوم ليورپول با خيال راحت و در حاشيه امني كه براي خود درست 
كرده از تيم مهدي طارمي پذيرايي مي كند. بعد از سرخپوشان 12امتيازي 
تيم كونسيسائو با پنج امتياز در رده دوم گروه B قرار دارد. صدرنشين پرتغال 
با تكيه بر توانايي هاي گلزن ايراني خود مي كوشد تا باخت پرگل بازي رفت 
در جزيره را جبران كند. طارمي كه تنها گل پورتو در بازي رفت را به ثمر 
رسانده، امشب در آنفيلد براي گذشتن از خط دفاع ليورپول كار دشواري 
دارد. بندرنشينان اگرچه در ليگ برتر يك پله تنزل داشتند، ولي شاگردان 
كلوپ براي نشان دادن اقتدار خود به هيچ تيمي رحم نمي كنند. محمد 
صالح كه در اين فصل در همه بازي ها گل  زده با ساديو مانه خطرناك ترين 

مهاجمان ليورپول براي هر حريفي هستند. 
اصل ماجرا در اين گروه مربوط به بازي اتلتيكو و آث ميالن اس��ت. ديدار در 
واندامتروپوليتانو براي هر دو تيم اهميت بااليي دارد؛ راه راه پوشان مادريدي با 
چهار امتياز تيم سوم هستند، ولي ميالن با يك امتياز در قعر جدول جا خوش 
كرده، به همين خاطر تيم استفان پيولي حتي اگر برابر اتلتيكو مساوي كند 
هم از گردونه ليگ قهرمانان حذف مي شود. عالوه بر اين شاگردان سيمئونه نيز 
به هر سه امتياز ديدار خانگي شان نياز دارند. ميالن اولين باخت سري آ را اين 
هفته مقابل فيورنتينا تجربه كرد تا سرمربي تيم دوم ايتاليا بيش از پيش نگران 
آينده تيمش باشد: »تمركز خود را روي ليگ قهرمانان اروپا گذاشتيم. نمي دانم 
چقدر شانس صعود به دور بعدي اين مسابقات را داريم، اما مي خواهيم عملكرد 
غرورانگيزي در ادامه رقابت هاي ليگ قهرمانان داش��ته باشيم.« آنته ربيچ 
اصلي ترين غايب ميالن در اين بازي است، در عوض يوفا اعتراض اتلتيكو را 

پذيرفت و گريزمان فرانسوي مي تواند براي اين تيم به ميدان برود. 
    

در گروه C، آژاكس صعود كرده به تركيه رفته تا براي دومين بار رودرروي 
بشيكتاش بدون امتياز قرار بگيرد. نبرد دو تيم اسپورتينگ و دورتموند 
ش��ش امتيازي براي كسب رده دوم جدول هم حساس��يت زيادي دارد. 
در گروه چهارم رئال مادريد به رغم صدرنشيني با 9 امتياز هنوز صعودش 
صددرصد نشده و با تيم شريف بازي دارد، همان تيمي كه در مادريد اولين 
باخت اروپايي اين فصل را به كهكشاني ها تحميل كرد. اينترميالن هفت 

امتيازي هم ميزبان شاختار ته جدولي است.

خيز گل گهر و استقالل براي به زير كشيدن آلومينيوم در نبردي نابرابر

نايب قهرماني آزادكاران نظامي ايران دوئل يحيي – منصوريان با چاشني حضور هواداران
تيم كشتي نظاميان كشورمان با كسب 10 مدال رنگارنگ مقام نايب قهرماني 
رقابت هاي كشتي نظاميان جهان را به دست آورد. در سي و پنجمين دوره 
اين رقابت ها، آزادكاران ايراني خوش درخشيدند و سكوي دوم را از آن خود 
كردند. در بين 14 تيم حاضر در سالن آزادي، پس از روس ها كه قهرمان 
شدند، كشتي گيران ما با كسب 210امتياز مقام نايب قهرماني را به چنگ 
آوردند. مرتضي قياسي، بهمن تيموري، محمدحسين محمديان و يداهلل 
محبي چهار ملي پوش طاليي ايران در اين رقابت ه��ا بودند. محمدنژاد، 
يخكشي، بابايي و ميرباغبان چهار نقره ارزشمند را به گردن  آويختند و دو 

برنز ايران نيز توسط يگانه جعفري و وفايي پور به ارمغان آمد.

نتيجه و برد مهم است نه جوانگرايي!
سرمربي تيم ملي بسكتبال همچنان به جوانگرايي اعتقاد دارد. در ليست 
نفرات دعوت شده به تيم ملي از سوي مصطفي هاشمي براي حضور در 
پنجره نخست انتخابي جام جهاني و بازي با بحرين اسامي بازيكنان پا به 
سن گذاشته اي چون مهدي كامراني به چش��م مي خورد. سرمربي تيم 
ملي در گفت وگو با مه��ر، ضمن دفاع از بحث جوانگرايي اظهار داش��ت: 
»حرف هايي كه مي زنم به خوبي در ذهنم باقي مي ماند و هيچ تصميمي 
را هم برخالف و متضاد با آنها نمي گيرم. حرف من اين بود كه نسل فعلي 
بسكتبال كه سال ها خدمت كرده به پايان دوره خود نزديك شده است و 
حتي شايد برخي از آنها خودش��ان نخواهند بازي كنند. به همين دليل 
تأكيد كردم كه بايد نيروي جوان به تيم ملي تزريق شود، اما اين به منزله 
كنار گذاشتن يك باره بازيكنان قديمي نيست. همه از حضور در مسابقات 
پيروزي مي خواهند و آنچه هم در تاريخ براي تيم ملي ثبت مي شود، نتيجه 
و برد است، نه جوانگرايي. بايد در كنار استفاده از بازيكنان باتجربه، نفرات 

جديد را وارد تركيب كنيم تا در كنار آنها ترغيب به بازي بهتر شوند.«

جدال حساس پيكان و شهرداري در خانه واليبال
سپاهان براي فاصله گرفتن از ساير مدعيان در صدر جدول، كار سختي در 
مصاف با هورسان در پيش ندارد. ديدارهاي هفته نهم ليگ برتر واليبال مردان 
عصر امروز برگزار مي شوند و در حساس ترين ديدار هفته، پيكان در تهران 
ميزبان شهرداري اروميه است. نماينده آذربايجان با دو برد بيشتر نسبت به 
خودروسازان تيم دوم جدول است و پيكان نيز در رده سوم قرار دارد. عالوه بر 
اينكه كسب برد در اين ديدار براي هر دو تيم اهميت زيادي دارد، رويارويي 
پيمان اكبري با تيم سابقش پيكان نيز حساسيت هاي بازي را بيشتر مي كند. 
تيم شهرداري براي آنكه از سپاهان صدرنشين جا نماند محكوم به برد در اين 
بازي است. زردپوشان اصفهان به رامسر رفته اند تا با هورسان تيم دوازدهم 
جدول مصاف دهند.  شهرداري گنبد هم در سالن المپيك با لبنيات هراز 
بازي مي كند و رويارويي تيم هاي چهارم و پنجم جدول نيز حساسيت خاص 
خود را دارد. شهداب در خانه با سايپاي بحران زده روبه رو مي شود، نماينده 
يزد در رده شش��م ليگ قرار دارد. ش��هرداري ورامين در سيرجان مهمان 
فوالد اين شهر است و پاس گرگان و مس رفسنجان هم به ترتيب با تيم هاي 

آذرباتري و راهياب ملل مصاف مي دهند.

پس از مدال آوران 
سعيد احمديان
     گزارش2

المپي��ك، ح��اال 
نوبت به قهرمانان 
بازي هاي آسيايي رسيده تا از سرديس هاي شان در 
موزه ملي ورزش رونمايي شود. به همين خاطر ديروز 
به همت كميته مل��ي المپيك در اولي��ن مرحله از 
س��رديس هاي پنج قهرم��ان رونمايي ش��د؛ علي 
باغبانباشي، تيمور غياثي، ميررسول رئيسي، هوشنگ 
كارگرنژاد و راضيه شيرمحمدي، مدال آوراني بودند 
كه تنديس هاي شان در تاالر بازي هاي آسيايي موزه 
ملي ورزش جای گرفت ت��ا كم كم جمع چهره هاي 

تاريخ ساز ورزش ايران جمع شود. 
  مرحوم علي باغبانباشي؛ قهرماني با پوتين

مرح��وم علي باغبانباش��ي اولي��ن قهرماني بود 
كه ديروز از س��رديس او رونمايي ش��د. اسطوره 
دووميداني ايران كه به پدر دو اس��تقامت ايران 
مشهور بود و هشتم آبان امسال در سن 97سالگي 
درگذش��ت. قهرماني كه با يك اتف��اق جالب و 
البته عجي��ب پايش به ورزش قهرماني باز ش��د 
تا اس��تعداد فوق العاده اش را به رخ همه بكشد. 
روايت باغبانباش��ي را در اين باره بخوانيد: »يك 
كش��اورز زاده بودم، هر روز صب��ح از طرقبه راه 
مي افتادم و مي رفت��م حرم امام رض��ا)ع( براي 
زيارت. اين مسير 46 كيلومتر بود، 46 كيلومتر را 
پياده مي رفتم و برمي گشتم، يعني 92كيلومتر! 
رفتم خدمت، در خدمت از پادگان فرار كردم تا 
به پدر و مادرم س��ر بزنم. وقتي برگشتم فرمانده 
جريمه ام كرد كه دور پادگان را چهار دور بدوم. 
من با پوتين چه��ار دور زدم، اما ان��گار نه انگار. 
فرمان��ده باورش نش��د، گف��ت دو دور ديگر هم 
بدو، باز هم اين��كار را كردم. او ك��م آورده بود و 
شوكه ش��ده بود. باورش نمي شد با پوتين بتوان 
اينقدر دويد. من را معرفي كردند به دكتر بنايي 
كه مسئول ورزش خراسان بود. من با پوتين در 
مسابقه قهرماني استان شركت كردم و با پوتين 

ركورد ايران را شكستم.«
او در بازي هاي آس��يايي س��ال 1951 دهلي نو 
مدال طالي رشته  5 هزار متر و مدال نقره  رشته  
3 هزار متر را به دس��ت می آورد و ستاره  بازي ها 
لقب مي گيرد. در كارنامه افتخ��ارات اين دونده 
همچنين دو م��دال برنز در بازي هاي آس��يايي 
1958 توكيو به ثبت رس��يده است. باغبانباشی 
اين دو مدال را در ماده هاي 5هزار و 10 هزار متر 
به دست آورده اس��ت. قهرماني كه در بازي هاي 

آسيايي 1974 تهران مشعل بازي ها را روشن كرد 
و سابقه حضور در المپيك 1952 هيلسينكي و 

1956 ملبورن را در نيز در كارنامه اش دارد. 
  تيمور غياثي؛ پرنده اي با يك لنگه كفش

تيمور غياثي ديگر قهرماني بود كه سرديس او در 
تاالر افتخارات بازي هاي آسيايي موزه ملي ورزش 
قرار گرفت. قهرمان پرش ارتفاع آسيا كه پريدنش با 
يك كفش سبب شده بود به او لقب پرنده اي با يك 
لنگه كفش را بدهند. خودش در اين بار مي گويد: 
»آن موقع كفش درست و حسابي نداشتم و عادت 
كرده بودم كه با يك كفش پريدن را تمرين كنم. 
وقتي من ورزش را ش��روع كردم، س��طح وسايل 
ورزش��ي در اروپا هم صفر بود، چه برسد به ايران، 
به خاطر همين هم در تمرينات و هم در مسابقات 
با يك لنگه كفش مي پريدم. كفش هاي آن دوره 
يا ايراني بود يا پاكستاني كه ميخ هايش مثل نعل 
اسب بود و از پاش��نه به كمر مي زد و باعث آسيب 
مي شد. من هم براي اينكه كمتر درد بكشم، از يك 

لنگه كفش استفاده مي كردم.«
غياثي يكي از پرافتخارترين ورزشكاران دووميداني 
در بازي هاي آسيايي است. او اولين بار در آسيايي 
1966 مدال برنز مي گيرد، مدالي كه چهار سال 
بعد در آس��يايي 1970 كه بار ديگ��ر به ميزباني 
بانك��وك در تايلند برگ��زار مي ش��ود، تبديل به 
خوشرنگ ترين مدال، يعني طال مي شود. اوج كار 
غياثي هم در بازي هاي آسيايي 1974 تهران بود 
كه توانس��ت در رقابتی تنگاتنگ با ني چي چين، 
پرنده چيني كه يك ركورد غيررسمي جهاني به 
ميزان 29×2 متر را ثبت كرده بود، از اين قهرمان 

پيشي بگيرد و با ركورد 2 متر و 21سانتي متر هم 
طال بگيرد و هم ركورد مسابقات را به نام خودش 
ثبت كند. عملكردي كه س��بب ش��د او به عنوان 
س��تاره بازي هاي آس��يايي تهران انتخاب شود. 
غياثي سابقه حضور در دو المپيك 1972 مونيخ و 
1976 مونترال را هم در كارنامه دارد و كارشناسان 
معتقد بودند در مونترال مي توانست نقره المپيك 
را بگيرد، اما هواي باراني س��بب شد تا او به گفته 
خودش از ترس سر نخوردن ريسك نكند و طوري 

كه در نظر داشته نپرد. 
   مرحوم رسول مير رئيسي؛ كشف نامجو

مرحوم رسول ميررئيسي، قهرمان وزنه برداري 
ديگر مدال آوري ب��ود كه تندي��س او ديروز در 
موزه ملي ورزش ق��رار گرفت. يك��ي از اعضاي 
كاروان ورزش اي��ران در المپي��ك 1948 لندن 
كه اولين حضور كشورمان در اين مسابقات بود. 
رئيسي كه دوم مرداد سال 94 در سن 91 سالگي 
درگذشت، در گفت وگويي كه هشت سال پيش 
با خبرگزاري ايس��نا داشته درباره انتخاب رشته 
وزنه برداري به خاطره جالبي اش��اره كرده بود: 
»سال 1320 روس ها و انگليس ها به ايران آمدند. 
يك مدرسه پشت خانه ما بود كه روس ها آنجا را 
اشغال كردند و من از باال مي ديدم كه آنها با هالتر 
ورزش مي كنند. من به روس ها نگاه مي كردم و 
آنها به من مي خنديدند ت��ا اينكه باالخره پيش 
روس ها رفتم و مثل آب خوردن هالترها را بلند 
كردم. كم كم پيش روس ها تمرين كردم، بعد به 
باشگاه رفتم و من را به نامجو معرفي كردند و او 
گفت وزنه اي بزنم تا ببيند چطور هستم. وزنه را 

كه بلند كردم، گفت اينكه ركورد ايران است.«
رئيسي كه مدال برنز وزنه برداري قهرماني جهان 
را در سال 1949 كسب كرده بود، در بازي هاي 
آسيايي 1951توانس��ت مدال طالي بازي هاي 

آسيايي دهلي نو را كسب كند. 
  هوشنگ كارگرنژاد؛ هركول طاليي

چهارمي��ن تندي��س رونماي��ي ش��ده متعل��ق 
ب��ه هوش��نگ كارگرنژاد ب��ود، قهرمان دس��ته 
سنگين وزن وزنه برداري كه در دهه 50 ركورددار 
آسيا بود. او در مسابقات قهرماني آسيا فيليپين 
در سال 1971 با ركورد مجموع472/5 كيلوگرم، 
17 كيلو ركورد ايران و آسيا را ترقي داد و ستاره 
مسابقات ش��د. او عالوه بر اين در قهرماني آسيا 
1975 بغداد طال گرفت و دو برنز آسيا در 1970 
بانكوك و 1980 توكيو را هم در كارنامه اش دارد. 
كارگرن��ژاد در بازي هاي آس��يايي ته��ران يكي 
از طاليي ه��اي كاروان ايران بود و توانس��ت در 
س��نگين وزن وزنه برداري مدال ط��ال بگيرد. او 
همچنين در مسابقات انتخابي المپيك 1972 
مونيخ گرچه 10 كيلو ركورد ايران و آسيا را ترقي 
داد، اما به  سبب مصدوميت از حضور در بازي هاي 
المپيك بازماند. قهرماني كه از س��ال 1360 تا 

1374 هم سرمربي تيم ملي وزنه برداري بود. 
  مرحوم راضيه شيرمحمدي؛ مادر قهرمان

از تنديس مرحوم راضيه شيرمحمدي، قهرمان 
پارالمپيكي تيروكمان هم رونمايي شد. قهرماني 
كه تي��ر 98 در س��ن 41 س��الگي درگذش��ت. 
شيرمحمدي كه پاي راستش را در دوران كودكي 
از دست داده بود، تجربه حضور در واليبال نشسته 
و تيروكمان را داشت. از مهم ترين افتخارات وي 
مي توان به مدال برن��ز پارالمپيك لندن و مدال 
طالي مسابقات قهرماني جهان در سال 2017 
اش��اره كرد. همچنين در بازي هاي پاراآسيايي 

2018جاكارتا نيز به مدال نقره رسيده بود. 
شيرمحمدی كه س��هميه بازي هاي پارالمپيك 
توكيو را هم كسب كرده بود در مصاحبه اي درباره 
چرايي رو آوردن ب��ه ورزش گفته ب��ود: »من با 
معلوليت بزرگ شدم، اما منزوي نبودم. از همان 
ابتدا كه وارد ورزش شدم انگيزه زيادي داشتم تا 
توانايي هايم را به ديگران هم نش��ان دهم. با اين 
اميد به پارالمپيك لندن آمدم كه ثابت كنم، من 
مي توانم! پا ندارم و در زندگي سختي هاي زيادي 
كشيده ام، اما اين دليل نمي شود كه توانايي هاي 

ديگري نداشته باشم.« 

قهرمانی كه يک لنگه كفش می پوشيد  و قهرمانی كه مادر بود
حاشيه اي بر رونمايي از تنديس 5 مدال آور بازي هاي آسيايي در موزه ملي ورزش

 توجه ويژه مجلس 
به اشتغال و معيشت قهرمانان

توجه به مشكالت ورزشكاران و برطرف كردن 
آنها از جمله خواسته هاي مدال آوران است. 
در حال��ي كه ميزان م��دال آوري و موفقيت 
ورزشكاران ايراني در سال هاي گذشته روند 
رو به رشدی داشته، اما قهرمانان رشته هاي 
مختلف از عدم رس��يدگي به معيشت خود 
گاليه دارند. ب��ا اين حال مجلس ش��وراي 
اسالمي در تالش است با پيگيري اين مسئله 
دغدغه ملي پوش��ان را كاهش دهد. يكي از 
مباحث بسيار مهم در عرصه فرهنگي موضوع 
ورزش است. نشاط، طراوت، شادابی و در نهايت موفقيت يك كشور منوط 
به داش��تن جامعه اي پويا، پرتحرك و توانمند اس��ت. هر زم��ان كه پرچم 
كشورمان توسط قهرمانان ملي ما به اهتزاز درمي آيد اين مهم موجب فخر و 
مباهات همه ما مي شود. اين افتخارآفريني ها در واقع زنده كننده نام ايران در 
جاي جاي جهان است. كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي به موجب 
همين مهم، يكي از اولويت هاي خود را توجه به حوزه ورزش قرار داده است، د 
رواقع توجه جدي به ورزش همگاني و همچنين ورزش قهرماني در دستور كار 
كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي قرار گرفته است. در كميسيون 
فرهنگي تالش كرديم بوجه پيشنهادي 1400 در بخش ورزش افزايش پيدا 
كند. معتقديم عدالت در اين حوزه بايد رعايت شود و هيچ بخشي نبايد فداي 
بخش ديگر شود. از ديگر مباحثي كه مورد توجه كميسيون فرهنگي است، 
توجه ويژه به دغدغه اشتغال و معيشت قهرمانان و مدال آوران كشور است. اين 
مهم در برنامه كاري كميسيون قرار دارد و در اين خصوص با وزير صحبت هايي 
انجام داده ايم. اكنون هم منتظر پيشنهادات دوستان هستيم، قطعاً در بررسي 

اليحه بودجه 1401 از حمايت و تقويت حوزه ورزش دريغ نخواهيم كرد.

غالمرضا منتظري 
 نايب رئيس كميسيون 
فرهنگي مجلس

ورزش به عدالت در توزيع بودجه نياز دارد
ديروز رئيس مجلس از توجه خاص به امر ورزش سخن گفت و تأكيد كرد 
كه »اختصاص بودجه مناسب و خوب براي ورزش از اهداف مجلس است.« 
اينكه ورزش در اولويت نگاه مسئوالن بلندپايه كشور باشد را بايد به فال 
نيك گرفت. اين مسئله را هم كه مسئوالن ورزش از هر فرصتي براي نشان 
دادن عالقه خود به ورزش و توسعه آن استفاده مي كنند را بايد با ديد مثبت 

به آن نگاه كرد، اما در اين ميان چند نكته قابل تأمل وجود دارد. 
اول اينكه مسئوالني كه چنين سخناني را در حمايت از ورزش و توجه به آن 
ايراد مي كنند حواس شان باشد كه اين حرف ها و قول ها و وعده و وعيدها صرفاً 
منحصر به همان مراسمي كه در آن صحبت كرده اند، نباشد و جنبه عملي 
هم پيدا كند. بديهي است، ورزش و ورزشكاران تا دلتان بخواهد از اين دست 
حرف ها زياد شنيده اند و با مسئوالن ريز و درشت هم عكس هاي يادگاري 

زيادی دارند، ولي تاكنون كمتر ديده شده كه اين حرف ها عملی شود.
اما نكته مهم تر اينك��ه آقايان مس��ئولي كه وعده و وعيد رس��يدگي و 
هزينه كرد براي ورزش را مي دهند به هوش باشند كه اين هزينه كرد ها 
درست و به موقع انجام شود و به دست ورزشكاران حقيقي و افتخار آفرين 
برسد. اين روزها از زبان دولتمردان مختلف زياد شنيده مي شود كه هزينه 
در ورزش سرمايه گذاري اس��ت و نبايد در آن خست به خرج داد. ديده 
مي شود هم در مجلس و هم دولت بعد از اختصاص اين بودجه ها ديگر 
كاري به نحوه توزيع آنها ندارند يا اينكه بدتر از اين عدم توجه نگاه شان به 

ورزش صرفاً معطوف يك رشته خاص است. 
همين حاال اگر خوب دقت كنيد متوجه مي ش��ويد ك��ه فوتبال به رغم 
تمام ش��عارها و وعده هاي پوچ مس��ئوالنش چگونه از هر طريق ممكن 
پول مي گيرد و متوسل به دولت و مجلس و بخش خصوصي مي شود و 
در نهايت هم كار خاصي از پيش نمي برد، در عوض رشته هاي المپيكي، 
مدال آور و ورزشكاران آنها شايد در مجموع به اندازه فوتبال پول دريافت 
كنند. نگاه��ي گذرا ب��ه دردها و كمبوده��اي ورزش��كاران المپيكي و 
پارالمپيكي مؤيد اين واقعيت تلخ است كه نگاه مسئوالن به ورزش نگاهي 

گزينشي و صرفاً جهت ديده شدن و شعار سر دادن است. 
به عنوان نمونه مي توان گفت كه فوتبال براي انجام سه بازي، 55 ميليارد 
تومان پول گرفته، در حالي كه كل هزينه كرد رشته هاي المپيكي براي 
آماده سازي و ش��ركت در مسابقات كسب س��هميه و حضور كاروان در 
المپيك 111ميليارد تومان بوده و اين همان نكته اي اس��ت كه آقايان 
مسئول بايد مراقب آن باشند كه پول و هزينه اي كه صرف ورزش كشور 
مي شود، به درستي و در جاي مناسب خود خرج شود. البته شايد عنوان 
شود كه اين مسئوالن، پول و امكانات را فراهم مي كنند، اما نحوه توزيع 
اين امكانات و پول با خود ورزشي هاست، ولی حتي اين مسئله هم راه حل 
دارد و مي توان آن را مديريت كرد اگر اهرم هايي به نام نظارت و رسيدگي 
وجود داشته باشد و تمام هزينه كردها را به درستي رصد كند تا حق به 
حقدار برسد، پول بيت المال بيهوده سر از جايي درنياورد كه جز بدهي و 

شكست عايدي ديگري براي ورزش كشور نداشته است. 
البته همانطور كه عنوان شد بخش اعظم اين مسائل به نوع نگاه مسئوالن 
به ورزش هم بر مي گردد، اينكه جو زده نباشند و ورزش را به معناي عام 
كلمه آن بنگرند، نه چند رش��ته خاص و پرس��روصدا كه بيشتر در آن 
ديده مي شوند. در نهايت اينكه ورزش كشور از اين دست شعارزدگي ها 
و حرف هاي قشنگ خسته ش��ده و بايد در عمل ببيند كه همانطور كه 

مي گويند به ورزش اهميت مي دهند.


