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تمام مدت صدای دبیر بود که به گوش می رسید. 
رئیس فدراس�یون کش�تی ک�ه از ه�ر فرصتی 
ب�رای مطالبه بیش�تر به�ره می گیرد ب�از هم با 
لحنی تند کمیت�ه ملی المپی�ک را خطاب قرار 
داد که اگ�ر موفقیت کش�تی را می خواهند باید 
در پرداخت بودجه، س�ر کیس�ه را ش�ل کنند!

یازدهمین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک 
حول مسائل و مشکالت کشتی چرخید. جلسه ای که 
صبح سه شنبه  با حضور هیئت اجرایی کمیته ملی 
المپیک، خسروی وفا و همچنین رئیس فدراسیون 
کش��تی در دفتر رئیس کمیته ملی المپیک برگزار 
شد، اما به دلیل دعوت دبیرکل کمیته ملی المپیک 
به سازمان برنامه و بودجه نیمه تمام ماند و ادامه آن به 
سه شنبه هفته آینده موکول شد. اما براساس تصمیم 
گرفته شده در این نشست، قرار است جلسه ای نیز با 

رئیس فدراسیون کشتی برگزار شود. 
این نخستین بار نیست که رئیس فدراسیون کشتی 
با لحنی تند و طلبکارانه خواهان دریافت بودجه ای 
بیش��تر از دولت، مجلس و کمیت��ه ملی المپیک 
وزارت ورزش است. او پیشتر نیز مدعی شده بود 
برای رس��یدن به اهدافمان در کشتی حداقل به 
140میلیارد تومان بودجه نی��از داریم و هرچه از 
این مبلغ کمتر بگیریم باید بروی��م این اداره، آن 
اداره گدایی کنیم! البته در برخی موارد می توان 
حق را به دبیر داد. اینکه بهترین جا برای ساخته 
شدن کشتی گیرانی چون حسن یزدانی جام های 
یاشاردوغو و یاریگین اس��ت و دو بنده پوشان باید 
در چنین رقابت هایی کسب تجربه کنند و باخت 
بدهند تا در میادی��ن مهم به موفقیت برس��ند. 
این را نمی توان رد کرد یا نادی��ده گرفت، اما قرار 
نیست صفر تا صد هزینه های کشتی را وزارت یا 

کمیته ملی المپیک تأمی��ن کنند. در آن صورت 
هر شخصی می تواند مدیریت این فدراسیون را به 
دست بگیرد و دیگر چه نیازی به حضور یک مدیر 
کارآمد است. آنچه مسلم است اینکه نه فقط دبیر، 
بلکه تمام رؤسای فدراسیون های ورزشی باید برای 
ت�أمین کسری بودجه خود اقدام به جذب اسپانسر 
کنند و بی شک با توجه به محبوبیت کشتی یافتن 
اسپانسر در این رش��ته به مراتب راحت تر از سایر 
رشته ها )جز فوتبال( اس��ت. اما به نظر می رسد 
دبیر سعی دارد با اس��تفاده از برخی واقعیت ها به 
هدفی دیگر دست یابد و وظیفه خود را در زمینه 
درآمدزایی به گردن دولت، کمیته ملی المپیک و 
وزارت ورزش بیندازد. به همین دلیل هم هست که 
تأکید می کند: »ما 40رویداد برون مرزی داریم که 
10 یا 1۲ رویداد مثل جهانی ها و آسیایی ها رسمی 
و سطح یک است، بقیه رویدادها تدارکاتی هستند 
و اگر کشتی گیرانمان را نفرستیم، حسن یزدانی ها 
درست نمی ش��وند.« این اگرچه واقعیت محض 
است، اما به نوعی گروکشی نیز به حساب می آید، 
وقتی رئیس فدراس��یون بعد از مطرح کردن آن 
صراحتاً می گوید اگر موفقیت کشتی را می خواهید 

باید هزینه کنید و رقم مشخص هم می دهد.
  

دبیر در نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک 
نیز مثل همیش��ه با لحنی تند خواهان بودجه ای 
بیشتر برای کشتی ش��د: »تقریباً در سال، 300 تا 
400 میلیارد تومان در کشتی هزینه کرده  ایم. اگر 
در تخصیص بودجه موضوع تعیین شاخص مطرح 
است باید مشخص ش��ود که این شاخص ها بر چه 
اساسی تعیین می شود. البته هر شاخصی تعریف 
شود برخی ایراد می گیرند، اما باید در این خصوص 

شفاف سازی ش��ود. اگر ش��اخص مدال های ادوار 
مختلف المپیک باش��د، بگویید چند درصد از آن 
مربوط به کشتی بوده است. اگر مالک ، مدال  های 
المپیک توکیو ب��وده باز هم کش��تی 66 درصد از 
مدال ها را کسب کرده و اگر هم صرفاً مدال های طال 
در توکیو  مدنظر باشد، باز از رشته های المپیکی فقط 

تیراندازی و کشتی مدال طال کسب کردند.«
  

رئیس فدراسیون کشتی پیش��تر نیز در نشست 
با مسئوالن کمیته ملی المپیک خواستار ایجاد 
تغییرات در شاخص های تقسیم بودجه شده بود. 
او با ارائه گزارش��ی از برنامه های در دست اجرای 
فدراسیون در راستای آماده سازی تیم های ملی 
کشتی مدعی شده بود که نگاه فدراسیون کشتی 
تنها به بازی های آسیایی نیست، چراکه همزمان 
رقابت های مختلف بین المللی و رنکینگ کسب 
سهمیه المپیک  ۲0۲4 را هم داریم و برای نمونه 
فاصله بین بازی های آسیایی و جهانی تنها پنج 
روز است: »کشتی به عنوان رشته مدال آور انتظار 
حمایت بیشتری از سوی مسئوالن دارد، چراکه 
ما 10 تیم ملی داریم و همزمان درگیر رقابت های 
کسب سهمیه هم هس��تیم، به طوری که تا قبل 
از بازی های آس��یایی هانگژو چند مسابقه مهم 
بین المللی داریم که باید در آنها ش��رکت کنیم 
که هزینه آن بالغ بر ۵0 میلیارد تومان است. لذا 
انتظار داریم تغییراتی در ش��اخص های تقسیم 

بودجه ایجاد شود.«
  

هیچ یک از م��واردی را که دبیر چه در این جلس��ه 
و چه در جلس��ات دیگر در خصوص تعداد تیم های 
ملی کشتی، مسابقات آنها و همچنین نیاز و ضرورت 

حضور در آنها برای پشتوانه س��ازی مطرح می کند 
بیراه نیس��ت، اما به نظر می رسد محبوبیت کشتی 
در جامعه و همچنین تأکید همیشگی وزیر ورزش و 
رئیس کمیته ملی المپیک به در اولویت بودن کشتی 
و قول حمایت های همه جانبه از این رشته مدال آور 
باعث شده دبیر همواره با لحنی تند خواسته های این 
فدراسیون را بیان کند. ضمن اینکه دبیر با برشمردن 
واقعیت های موجود س��عی دارد چنین القا کند که 
حق کشتی بیش از سایر رشته هاست. حال آنکه هر 
رشته ای محبوبیت و مقبولیت خاص خود را دارد و 
نه محبوبیت کشتی و نه حتی مدال آوری آن دلیل 
نمی شود که حق دیگر رشته ها نادیده گرفته شود و 
سهم آنها به جیب کشتی برود، چراکه این حتی با 
روح جوانمردی و پهلوانی نیز که از اولویت های این 

رشته است، منافات دارد.
در اندک ب��ودن بودجه ای که برای فدراس��یون ها 
در نظر گرفته می شود ش��کی نیست. با این وجود 
کشتی از بسیاری فدراسیون ها دریافتی بیشتری 
دارد و این به دلیل مدال آوری های این رشته است، 
اما واقعیت این اس��ت که رؤسای فدراسیون ها نیز 
باید برنامه هایی برای درآمدزایی داش��ته باشند و 
قرار نیست پرداخت صفر تا صد همه هزینه هایی 
که فدراسیون ها برای دستیابی به موفقیت انجام 
می دهند برعهده کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش 
یا حتی دولت باشد. مسئله ای که به نظر می رسد 
دبیر فراموش کرده که هر بار با لحنی تند و به دور 
از شأن رئیس یک فدراس��یون، آن هم فدراسیون 
کشتی، خواسته های خود را مطرح می کند! لحنی 
که پیش از ای��ن باعث ایجاد ک��دورت بین رئیس 
فدراسیون کشتی با معاون وزیر شد و ادامه این روند 

می تواند به ضرر کشتی باشد!
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ستاره فرانسوی از هر فرصتی برای درخش��ش و خودنمایی استفاده 
می کند. در دیدار پاری سن ژرمن با پی دوکاسل در جام حذفی فرانسه و 

درحالی که گالتیه، سرمربی 
تیم به لیونل مسی استراحت داده بود، کیلیان امباپه 
یک تنه پنج گل از هفت گل پاریسی ها را به ثمر رساند. 
پی اس جی با این برد به دور بعدی جام  حذفی صعود 
کرد و باید با مارسی بازی کند. عالو ه  بر این امباپه یک 
رکورد هم به نام خودش ثبت ک��رد. او تنها بازیکنی 

در تاریخ باشگاه ژرمن هاست که در یک بازی پنج 
گل زده اس��ت. باید به این بازیکن حق داد بعد از 
گالت )زدن پنج گل در یک بازی( در جام  حذفی 
اینقدر خوشحال باشد: »بسیار خوشحالم. ما برای 

صعود و پیروزی به اینج��ا آمدیم. با جدیت کامل به 
میدان رفتیم و به حریف خود احترام گذاشتیم و این 
باعث شد بردی پرگل به دست آوریم. این بازی فرصت 
خوبی برای ما و آنها ب��ود، چراکه ما هم زمانی بازیکنان 
ناش��ناخته ای بودیم. جام  حذفی رقاب��ت مهمی برای 
ماست و خوشحالیم که در این جام به میدان می رویم. 
بازی با مارسی حس��اس اس��ت و خودمان را آماده آن 
خواهیم کرد، اما فعاًل یک بازی مهم دیگر برابر رنس در 

لیگ داریم و باید آماده این دیدار شویم.«

مودریچ در راه النصر

رکوردشکی با گالت

هافبک کروات در تیررس سعودی ها قرار دارد. النصر عربستان حاضر است        خبر
برای جذب س��تاره های فوتبال جهان هر رقمی را پرداخت کند. این تیم با 
توجه به بودجه تمام نشدنی  خود این بار در تالش است لوکا مودریچ را استخدام کند. این بازیکن 37 ساله تا 
پایان فصل با رئال مادرید قرارداد دارد و باید برای بعد از آن فکری کند. البته در تابستان نیز تیم عربستانی به 
مودریچ پیشنهاد همکاری داد، ولی در پیش بودن جام جهانی باعث شد لوکا از اللیگا نرود. مودریچ که به پایان 
دوران حرفه ای خود نزدیک ش��ده، حاال یک پیش��نهاد 100 میلیون یورویی از النصر دریافت کرده اس��ت. 
درحالی که گفته می شود مذاکرات نهایی شده، احتماالً قرارداد مودریچ دو ساله و نیم خواهد بود. النصری ها 
بعد از به خدمت گرفتن کریس رونالدو حسابی خبرس��از ش��ده اند و قصد دارند به روند استخدام بازیکنان 

سرشناس ادامه دهند. از طرفی سایر تیم های متول لیگ عربستان نیز می کوشند از النصر کم نیاورند.

اینزاگی: مشتاق پیروزی بودیم

اینترمیالن امیدهایش برای قهرمانی س��ری  
آ به حداقل رس��ید. نروآتزوری می توانس��ت 
با تداوم بخش��یدن به نتایج خوبش برای یک 
شب هم شده همشهری اش را کنار بزند و رتبه 

دوم را از آن خود کند. اینتر در سن س��یرو به 
مصاف امپولی رفت و با یک گل شکست خورد! 
این اتفاق در ش��رایطی رخ داد که اشکرینیار، 
کاپیتان اینتر در نیمه اول ب��ا کارت زرد دوم 

اخراج شد، آن هم درحالی که بسیاری معتقد 
بودند خط��ای او روی بازیک��ن امپولی کارت 
نداش��ت. به هر حال شش��مین باخت فصل 
تیم سیمئونه اینزاگی ثبت ش��د و این تیم با 
37 امتیاز و ماندن در رتبه سوم نیم فصل اول 
را به پایان رس��اند. افزایش اختالف با ناپولی 
به 13 امتیاز اینترمیالن را عم��اًل از قهرمانی 
ناامید کرده است. اینزاگی، س��رمربی تیم از 
ش��رایط راضی نیست: »مایه تأس��ف است و 
گلی که خوردیم را نبای��د دریافت می کردیم. 
احتم��ال ی��ک ب��ازی س��خت را پیش بینی 
کرده بودیم. شکس��ت مهمی بود که در روند 
صعودی ما اختالل ایجاد کرد. بدیهی است که 
بهترین ش��ب تیم ما نبود، اما باید قبول کنیم 
که 10 نفره ش��دن در دقیقه 40، کار اینتر را 
سخت تر کرد. در نیمه دوم فرم خوبی داشتیم 
و موقعیت های خطرناکی روی دروازه حریف 

ایجاد کردیم. فرصت ه��ای گل متعددی را از 
دست دادیم، چراکه عجول و مشتاق پیروزی 
بودیم. البت��ه هرگ��ز دو کارت زرد برای یک 
بازیکن تیم میزبان در 3۵ دقیقه نخس��ت را 
ندیده بودم. جشن ها بعد از قهرمانی سوپرجام 
بسیار محدود بود و ما سریع به خانه برگشتیم 
و تمرینات را از سر گرفتیم، چون می دانستیم 
امپولی می تواند مشکل س��از باشد. ما بهترین 
شروع را نداشتیم، اما اگر کار 11 به 11 ادامه 
می یافت، قضیه فرق می کرد. در دقایق پایانی 
یک ضربه ما هم به تیر خورد تا مشخص شود 
شب شانس اینتر نیس��ت.« اینتر به تازگی با 
شکس��ت میالن قهرمان سوپرجام شد و همه 
تیم از ای��ن موفقیت خوش��حال بودند. منتها 
باخت بدموقع به امپولی نقشه هایشان را به هم 
ریخت و پس از س��ه پیروزی متوالی اینتر تن 

به باخت داد.

گ شدن 
 کمرن

 امیدهای اینتر 

برای قهرمانی
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 گالیه هانیه رستمیان، تیرانداز المپیکی
از شرایط موجود

 ما انتظار حمایت داریم
 مسئوالن انتظار مدال

ملی پوش تپانچه ایران از مسئوالن خواست در حد امکانات و رسیدگی به 
حال ورزشکاران از آنها انتظار کسب مدال داشته باشند. هانیه رستمیان 
یکی از تیراندازان المپیکی کشورمان است، اما همچنان از سالح قرضی 
استفاده می کند. این در حالی است که این تیرانداز اولین سهمیه ورزش 

ایران در المپیک پاریس را کسب کرد. 
ملی پوش��ان تیراندازی کماکان با مش��کالت زیادی دست وپنجه نرم 
می کنند. فرسودگی سالح ، کمبود فشنگ و لغو اردوهای برون مرزی 
چالش هایی است که سال هاست وعده  برطرف شدن آن را می دهند، اما 
خبری از مرتفع شدن آنها نیست. حال آنکه در سال های اخیر درخشش 
تیم ملی تیراندازی در تورنمنت های بین المللی نگاه ها را به خود جلب 
کرده و مدال طالی جواد فروغی در بازی ه��ای المپیک نیز انتظارات 
از این رشته را افزایش داده اس��ت. منتها هیچ تناسبی بین انتظارات و 

رسیدگی ها به تیراندازی وجود ندارد!
  

 بانوی تیراندازی از تداوم این معضالت گالیه کرده است. هانیه رستمیان 
ابراز امیدواری کرد اردوهای تیم ملی در خارج از کش��ور دیگر لغو نشود: 
»تیم ملی تیراندازی تا المپیک چند مس��ابقه جهانی و آس��یایی دارد که 
مهم ترین آنها بازی های آسیایی است. حضور در همه این مسابقات باعث 
می شود تجربه  مسابقه و حضور در فینال را افزایش دهیم و با آمادگی کامل 
در مسابقات آسیایی و المپیک شرکت کنیم. امیدوارم قبل از این مسابقات 
مهم، اردوی برون مرزی داشته باشیم  تا بتوانیم هم تجهیزاتمان را به روز و 
هم فشنگ تهیه کنیم و با فشنگ بیشتری در ایران به تمرین بپردازیم.«  
بانوی تیراندازی ایران با اش��اره به عدم اعزام به مصر اظهار داشت: »یک 
اردوی برون مرزی قبل از قهرمانی جهان مصر داشتیم که خیلی هم مهم 
بود، اما لغو شد. دو جام جهانی هم داشتیم که اعزام نشدیم. گفتند مشکالت 
مالی دلیل آن است. اگر در این مسابقات حضور نداشته باشیم رنکینگ مان 

افت می کند و تجربه حضور در مسابقات را از دست می دهیم.«
تیرانداز المپیکی در خصوص استفاده از سالح قرضی گفت: »مشکلی 
که در تهیه سالح ۲۵ متر داریم، این است که تحریم هستیم و این سالح 
به ما فروخته نمی شود. فدراسیون هم تالش زیادی کرد که بتواند یک 
س��الح تهیه کند و با صحبتی که با نیروهای نظامی شد، این سالح را 
امانی گرفتیم. اگر بخواهم این سالح را شخصی داشته باشم، نیاز است 
هماهنگی هایی انجام ش��ود تا بتوانم بخرم. اسپانسر هم هزینه سالح 
۲۵ متر را قبول کرده و قرار شده آن را بخرم. این سالح قرضی است و 
صحبت شده که زمان بیشتری در اختیارم باشد و تا زمانی که یک سالح 

شخصی تهیه کنم در اختیارم خواهد بود.« 
  

عدم حضور در مسابقات خارجی به افت جایگاه تیراندازان در رده بندی جهانی 
و کاهش شانس کسب سهمیه منجر خواهد شد. با این  حال هانیه رستمیان 
مهرماه امسال در مسابقات جهانی موفق به کسب سهمیه پاریس ۲0۲4 شد. 
با اینکه این ملی پوش خیالش از بابت س��همیه راحت شده، اما هنوز هم برای 
برآورده کردن انتظارات با مش��کالت زیادی مواجه است: »در اولین مسابقه 
توزیع سهمیه توانستم سهمیه بگیرم و فرصت زیادی تا المپیک دارم، اما در 
این فرصت نیاز دارم در بیشتر مسابقات حضور داشته باشم، با حریفان رقابت 
کنم، رکوردم را ارتقا دهم و تجربه فینال را باال ببرم. اگر در همه این مسابقات 
شرکت کنیم و به اردوهای برون مرزی اعزام شویم و همه چیز طبق برنامه پیش 
برود، قطعاً هم من و هم بقیه تیراندازان شانس کسب مدال را داریم. همانطور 
که مسئوالن و فدراسیون از ما انتظار مدال دارند، ما هم انتظار حمایت و توجه 
بیشتر داریم. امیدواریم با توجه به اینکه این رشته المپیکی است توجه بیشتری 
به ما شود. ما هم به شرط توجه و حمایت بیشتر می توانیم تعداد سهمیه ها و 
تعداد مدال های المپیک را افزایش دهیم. با مربیان قبل آقایان صولت و نصر 
و خانم س��لطانی تمرین می کنیم. تغییری هم در برنامه تمرینی نداشته ایم. 
امیدوارم تیراندازانی که درخواست دادن مشکلی نداشته باشند. بخش زنان 

هنوز با هم هستیم و قطعاً در بخش تیم مشکلی نخواهیم داشت.«

سهام سرخابی ها به صورت بلوکی عرضه خواهد شد 

سراب خصوصی سازی
واگذاری بلوک ۵1 درصدی باشگاه پرسپولیس هفتم اسفندماه انجام 
خواهد شد. با اینکه سال هاست شعار خصوصی سازی واقعی سرخابی ها 
را می دهند، اما عماًل این شعارها هرگز عملی نمی شود و نباید هم منتظر 

تحقق آن باشیم. 
طبق اعالم مسئوالن قرار است ۵1 درصد از سهام پرسپولیس و استقالل 
از طریق فرابورس و به صورت بلوکی عرضه شود. در این بین سرخپوشان 
دست به کار ش��ده اند و با انتش��ار آگهی این واگذاری از سوی سازمان 
خصوصی سازی همه منتظر رسیدن هفتم اس��فند هستند. ارزش کل  
پایه این باشگاه، ۲هزار و 78 میلیارد تومان است و طبق اعالم مسئوالن 
۲0درصد این مبلغ نقدی و مابقی در اقساط شش ساله باید پرداخت شود. 
با توجه به اینکه هر دو باشگاه پرطرفدار تهرانی سال هاست با سوءمدیریت، 
انباشت بدهی های سنگین و مالکیت دولتی دست وپنجه نرم می کنند، 
هواداران امیدی به حل این مشکالت ندارند. از آنجا که فوتبال ایران کاماًل 
زیانده است و از منابع دولتی ارتزاق می کند، کدام سرمایه گذار یا بخش 
خصوصی واقعی حاضر اس��ت بیش از ۵00میلیارد تومان هزینه اولیه 
پرداخت کند و تا شش سال قسط نجومی بپردازد؟ مگر اینکه خریداران 
جدید باز هم خصولتی باش��ند و فروش س��هام فقط برای خالی نبودن 
عریضه و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت باشد. اگر قرار باشد باز هم 
شرکت های تابعه، تحت عنوان خصوصی وارد گود شوند و بر مشکالت این 

دو تیم بیفزایند، سرخابی ها از چاله درمی آیند و به چاه می افتند.

 دبیر
 میزان بودجه کشتی را 

س�ازمان جهانی والیبال نشسته، نخس�تین رنکینگ مشخص کرد!
تیم های این رشته در سال 2023 را منتشر کرد که مطابق 
همیشه تیم والیبال نشس�ته مردان جمهوری اسالمی 
ایران با اقتدار کامل در صدر این رنکینگ قرار دارد. تیم 
ملی ایران که به مقام قهرمانی رقابت های جهانی 2022 
نیز دست یافت و سهمیه مستقیم حضور در پارالمپیک 
2024 پاریس را کسب کرد با 4 هزار و 500 امتیاز در صدر 
قرار گرفته است. تیم کشورمان با قهرمانی در مسابقات 
جهانی، هزار و 500 امتیاز گرفت که باالترین امتیاز بین 
تیم های شرکت کننده بود. در این رنکینگ تیم بوسنی با 
3 هزار و 920 امتیاز در رده دوم ایستاده و برزیل با 3 هزار و 
673 امتیاز در رده سوم قرار گرفته است. در بخش بانوان 
نیز تیم ایران که در رقابت ه�ای قهرمانی جهان به مقام 
نهم رسید، با هزار و 48 امتیاز در رده سیزدهم است. تیم 
بانوان کشورمان در رقابت های جهانی بوسنی 643 امتیاز 

بابت رتبه نهمی به خود اختصاص داد.

 ایران صدرنشین مقتدر 
والیبال نشسته جهان

قاب

فريدون حسن

تبیین مرام شهدای ورزشکار با عکس یادگاری!
دیروز مراس��م رونمایی از کتاب زندگی ش��هید مصطفی میرشاکی در 
فدراسیون کشتی برگزار شد. یک اقدام بسیار خوب و تأثیرگذار که به 
قول علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی باید همچنان ادامه داشته 
باشد تا ورزشکاران امروز کشور با چهره های ورزشکاری که دفاع از وطن 
و ناموس را به کسب سکوهای افتخار جهانی و بین المللی ترجیح دادند، 
آشنا شوند. دیروز مثل همیشه چهره های آشنایی در این مراسم حضور 
داشتند. همان ها که همیشه هستند و تا دلتان بخواهد می توان از آنها 
تصاویری در چنین مراسم هایی پیدا کرد، اما سؤال اصلی اینجاست که 

آیا فقط نشر کتاب و رونمایی از آن کافیست؟ 
این همه مسئولی که با هزار دبدبه و کبکبه راهی این مراسم ها می شوند، 
قرار است چه کاری انجام دهند تا ورزشکاران جوان، نوجوان و نونهال ایران 

با فرهنگ پهلوانان واقعی این سرزمین آشنا شوند؟
آنچه طی ماه های اخیر از جامعه ورزش دیده شد بیشتر مایه شرمساری 
بود تا افتخار، وقتی که ورزشکار حاضر نیست سرود بخواند، حاضر نیست 
پرچم به دس��ت بگیرد و حتی برخی پا را فراتر می گذارند و با معاندان، 
مخالفان و دشمنان قس��م خورده کشور همصدا می ش��ود، یعنی اینکه 
تمام این آقایان خوش عکس موقع لزوم کار خودشان را به درستی انجام 
نداده اند که کار به اینجا رسیده است. یعنی به جای کار اصولی و تبیین 
ارزش های انقالب و دفاع مقدس و شهدای ورزشکار فقط به برگزاری چند 

مراسم برای پر کردن رزومه مدیریتی خود اکتفا کرده اند و بس.
اقدام فدراسیون کشتی در معرفی شهدای کشتی گیر و شناساندن آنها به 
نسل آینده کشتی ایران اقدامی بجا و درست است، اما کافی نیست. ورزشکار 
ایران باید با تبیین درست متوجه شود که پا جای پای چه بزرگانی گذاشته 
است. فوتبال، والیبال، بسکتبال، کشتی، تکواندو و کاراته هم ندارد، در تمام 
رشته های ورزشی شهدای شاخصی داریم که زندگی و مرامشان می تواند 
چراغ راه ورزشکاران این رشته ها باشد. البته به شرط آنکه مسئوالنی که بر 
سر این کار قرار دارند خود پیرو واقعی این شهدا باشند و از مرام و مسلک آنها 

پیروی کنند، نه اینکه فقط بیایند عکس بگیرند و بروند پی کارشان!
آنچه این روزها دیده می شود نمایش سوءمدیریت و ضعف بزرگی است که 
در ورزش کشور با آن روبه رو هستیم. این واقعیت تلخی است که مسئوالن 
متولی امور نتوانسته اند نسل امروز ورزش را به درستی با آرمان ها و اهداف 
انقالب و شهدا آش��نا کنند و صرفاً دل به برگزاری چند مراسم بسته اند تا 
کار به اینجا کشیده شود. تبیین چنین اموری مسئوالنی را می خواهد که 
خود آنها را باور داشته باشند و عمل کنند، نه اینکه صرفاً شعار سر دهند و 
همانطور که عنوان شد فقط برای پر کردن کارنامه کاری و رزومه به آن نگاه 

کنند و عکس های یادگاری خوبی هم بگیرند.

رئیس فدراس��یون زورخانه ای و کش��تی پهلوانی از حضور نفرات 
اول اوزان شش گانه رقابت های کش��تی پهلوانی قهرمانی کشور در 
رقابت های کشتی جام تختی خبر داد. مهرعلی باران چشمه گفت: 
»این مس��ابقات به منظور معرفی پهلوان کش��ور و اهدای بازوبند 
پهلوانی قرار است 14 و 1۵ بهمن ماه، یعنی روزهای 1۲ و 13 رجب 
و همزمان با سالروز والدت حضرت علی)ع( برگزار شود. این رقابت ها 
در اوزان ۵0 تا 60 کیلوگرم، 60 تا 70 کیلوگرم، 70 تا 80کیلوگرم، 
80 تا 90 کیلوگرم، 90 تا 100کیلوگ��رم و 100+ کیلوگرم برگزار 
خواهد شد. همچنین با هماهنگی صورت گرفته با فدراسیون کشتی 
قرار است نفرات اول اوزان شش گانه در رقابت های جام تختی شرکت 
کنند. تاکنون بیش از ۲00 نفر ثبت نام کرده اند که نسبت به دوره قبل 

بیشتر است، چون سهمیه جام تختی محسوب می شود.«

 قهرمانان کشتی پهلوانی 
در مسابقات جام تختی

هفته بیس��ت ویکم لیگ برتر  والیبال ایران، عصر امروز با هفت 
دیدار در شهرهای گرگان، گنبد، تهران، اردکان، سیرجان، رامسر 
و مریوان پیگیری می شود. در جریان بازی های این هفته، لبنیات 
هراز آمل صدرنشین مسابقات در تهران و در دیداری حساس به 
مصاف تیم سوم جدول رده بندی پیکان می رود. شهداب یزد تیم 
دوم جدول در س��یرجان میهمان تیم فوالد ایرانیان است. پاس 
گرگان و ش��هرداری ارومیه در گرگان مقابل هم قرار می گیرند. 
در گنبد شهرداری این شهر میزبان گیتی پسند اصفهان است. 
ایفاس��رام اردکان در زمین خ��ود مقابل مس رفس��نجان قرار 
می گیرد. راه یاب مل��ل مریوان و نیان الکترونیک خراس��ان در 
مریوان با هم بازی می کنند و در نهایت هورسان رامسر و سایپای 

تهران به مصاف هم می روند.

 جدال حساس پیکان با آمل
 در لیگ برتر والیبال

دنیا حیدری
      گزارش  یک


