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فريدون حسن 

وقتی حرف و عمل وزارت ورزش یکی نیست 
با گذشت یک سال از دوران ریاست حمید سجادی در وزارت ورزش هنوز شاهد 
هستیم که برخی فدراسیون ها در بالتکلیفی محض به سر می برند و همچنان 
با سرپرست اداره می شوند. چنین شرایطی در حالی برای ورزش کشور رخ داده 
که تصور  می شد حضور حمید سجادی به عنوان یک ورزشکار پیشکسوت و 
آشنا با درد ورزش بتواند مشکالت زیادی را حل کند، اما این اتفاق رخ نداد و در 
سطح کالن ورزش همچنان گره هایی وجود دارد که می تواند برای آینده ورزش 
کشور خطرناک باشد. نمونه این مشکالت مسئله اداره برخی فدراسیون ها با 
سرپرست، آن هم در مدت زمان بسیار طوالنی است. نکته جالب توجه اینکه 
جناب وزیر خود به این مشکل کامالً واقف است و عنوان می کند باید این مسئله 

حل شود، اما آنچه در عمل دیده می شود چیزی خالف گفته های اوست.
حمید سجادی می گوید: »عقل سلیم می گوید انتخابات در موعد خودش برگزار 
شود و دوران سرپرستی کوتاه باش��د، اما در برخی موارد به صورت ناخواسته 
شرایطی پیش می آید که برخی فدراس��یون ها وارد دوران موقت سرپرستی 
می شوند. ضمن اینکه سرپرست تقریباً حدود اختیارات یک رئیس را دارد، اما 
اگر قرار است سرپرست رئیس نشود یا از خانواده ورزش نباشد و صرفاً یک مدیر 
ورزشی به عنوان سرپرست یک فدراسیون انتخاب شود. قطعاً انگیزه های چنین 
فردی با کسی که اسبش را برای ریاست در یک دوره چهار ساله زین کرده است، 
فرق دارد. ضمن اینکه حتماً نفوذ کالم این دو فرد هم متفاوت اس��ت و کسی 
که قرار است از یک سرپرست تبعیت کند، نوع تبعیتش از فردی که استراتژی 
و راهبرد چهار ساله دارد، متفاوت است. قطعاً فرمانبری استان ها، باشگاه ها و 
اعضای مجمع از رئیس به مراتب بیشتر از سرپرست است. نمی خواهم با این 
حرف ها سرپرس��تی را تضعیف کنم، ولی طبیعتاً دوران سرپرستی با ریاست 
چهار ساله متفاوت است و با علم به این اتفاق، ما نیز عالقه مند هستیم یا وارد 

دوران سرپرستی نشویم یا این دوران را بسیار کوتاه کنیم.«
بیان این واقعیت ها از زبان سجادی و مواردی دیگر بیانگر همین واقعیت 
است که او مشکالت ورزش را به خوبی می شناس��د و می داند که آماده 
شدن درست و اصولی یک رشته ورزشی برای المپیک و بازی های آسیایی 
تنها در شرایطی امکانپذیر است که فدراسیون مربوطه از انسجام و ثبات 
مدیریتی الزم برخوردار باش��د. بدون تردید برنامه ری��زی یک رئیس با 
پشتوانه محکم بسیار متفاوت تر و جامع تر از برنامه ریزی یک سرپرست 
است. حرف های سجادی نشان دهنده این است که تمام این موارد را به 
خوبی درک می کند و خوب می داند که چگونه باید پیش برود، اما سؤال 
اینجاست که چرا با وجود علم به این موارد کار خاصی انجام نمی دهد و 
بعد از یک سال هنوز سرنوشت ریاست و برگزاری انتخابات برخی رشته ها 
مشخص نیست! این تناقض بین حرف و عمل بزرگ ترین ضربه به پیکره 
ورزش کشور است. ضربه ای که حتی دوران سرپرستی طوالنی مدت برخی 
فدراسیون ها هم به ورزش وارد نمی کند. آنچه مسلم است اینکه باید این 
تناقض هرچه زودتر برطرف شود. سجادی به سبب برخی اقدامات با کارت 
زرد مجلس روبه رو شده پس بهتر اس��ت برای جلوگیری از تذکر دوباره 

بهارستان نشینان حداقل در این زمینه حرف را با عمل یکی کند.

تحریم ها را بردارند پول ویلموتس را می دهیم
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص نامه وکیل مارک 
ویلموتس به فدراسیون فوتبال برای پرداخت مطالبات این مربی 
گفت: »در این رابطه صحبت زیاد شده است، اما نامه ای آمده که اگر 
اعتراضی داریم، آن را اعالم کنیم. ما به کمیته حقوقی فیفا اعتراض 
کرده و گفته ایم اساس پرونده ویلموتس این بود که تحریم بودیم و 
نتوانستیم پولش را بدهیم. این در مشروح رأی نیز اشاره شده است. 
همچنان هم تحریم و خواهان این هستیم که فیفا تحریم ها را بردارد 

و پولمان را بدهد تا روند عادی مان را طی کنیم.«

لیست عجیب تیم ملی بوکس
با تصمیم کادرفنی تیم ملی بوکس دور جدید تمرینات ملی پوشان 
با حضور ۳۴ مشت زن از روز جمعه یکم مهر ۱۴۰۱ آغاز می شود 
تا ش��اگردان علیرضا اس��تکی خود را برای حضور در رقابت های 
قهرمانی آس��یا ۲۰۲۲ اردن آماده کنند. شاگردان استکی پیش 
از این یک اردوی مش��ترک ۱۰ روزه را با تیم ملی هند در تهران 
برگزار کرده بودند. نکته قابل توجه در لیس��ت اعالم ش��ده نبود 
اسامی نفراتی چون دانیال شه بخش، سیدشاهین موسوی و میثم 

قشالقی، ملی پوشان عنوان دار ایران در آسیا و جهان است! 
امین مجنونی ، مهدی پرویزی،  ایمان رمضانپور ، آرشام حسنی ، 
سجاد محمدپور ، طوفان شریفی، محمد کمالی ، علی حبیبی نژاد ، 
سیاوش امیدی، اشکان رضایی ، سیدحس��ین میراحمدی، علی 
جمال��ی ، مهدی خس��روی، رامی��ن بابالو ، عمران س��وری زایی، 
مصطفی ریگی، مس��لم مقصودی ، باقر فرجی، بهنام ابراهیمی، 
محمد جمشیدوند ، سینا فضل اللهی ، سیدامیرحسین حسینی ، 
روزبه صفری ، س��یدعلی صدری ، مهدی سرباز ، مهدی جشنانی ، 
سیدناصر مظلومی ، ارسالن دست پرور ، پوریا عبدالمالکی ، ساالر 
رادمرد ، س��جاد عبادی پور ، مهدی امیری ، پوریا امیری  و عرفان 

جمال زهی نفرات دعوت شده به این اردو هستند.

 تیم ملی فوتب�ال ایران س�اعت 20:30 فردا، 
جمعه اول مهر، در نخس�تین دیدار دوستانه 
خ�ود در اردوی تدارکاتی اتری�ش به مصاف 
اروگوئه م�ی رود. تیمی که تمام س�تاره های 
خود را ب�رای رویارویی با یوزه�ای ایرانی در 
ورزش�گاه Arena NV به صف کرده است.

مصاف با اروگوئه، نخستین امتحان مرد پرتغالی 
در بازگشت مجدد روی نیمکت تیم ملی فوتبال 
ایران است، چراکه کی روش در بازگشت مجدد به 
فوتبال ایران، چهره ای متفاوت از خود به نمایش 
گذاش��ته، به طوری که برخالف انتظار همگان از 
شجاع خلیل زاده برای حضور در تیم ملی دعوت 
می کند و سردار آزمون را در آغوش می کشد و در 
همان نخس��تین دیدار خود با رسانه ها می گوید 
هیچ جنگ��ی با آنها ن��دارد و تأکی��د می کند به 
اتح��اد و همدلی برای موفقی��ت در جام جهانی 
قطر. رفتاری که کمتر کسی انتظار آن را از مرد 
خودرأی پرتغالی داشت، اما مصاف روز جمعه با 
اروگوئه نش��ان می دهد این تغییرات که به زعم 
بسیاری سیاس��ی کاری کی روش است تنها در 
زمینه رفتاری اوست یا نگاه فنی این مربی را نیز 

شامل می شود. 
         

اردوی اتری��ش یک��ی از مهم تری��ن اردوه��ای 
تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برای آماده سازی 
جهت حضور پرقدرت در جام جهانی قطر است، 

چراکه این فرصت را در اختیار کی روش قرار داده 
تا بعد از س��ه س��ال و نیم دوری از فوتبال ایران، 
بازیکنان تیم ملی را به ط��ور جدی ارزیابی کند 
و محک بزند. از س��وی دیگر با توج��ه به فاصله 
اندک تا جام جهانی، نفرات دعوت ش��ده به این 
اردو فرصت خوبی دارند ت��ا در دو دیدار پیش رو 
هر آنچه در چنته دارند را ب��رای تثبیت جایگاه 

خود رو کنند. 
         

اما مهم تر از همه شاید رویارویی با تیمی باشد که 
قرار است با تمام ستاره های خود مقابل ایران به 
میدان برود. نخستین حریف تدارکاتی ایران در 
اردوی اتریش چند روز قبل بود که برای برپایی 
اردو وارد این کشور ش��د. حضوری که نگاه همه 
را به خود جلب کرد، چراک��ه برخالف مراکش، 
اروگوئه س��تاره های خود را هم به همراه آورده 
است. نفراتی چون موسلرا، کاسرس، بنتانکور، 
والورده، تریرا و ووچینو که چهار هافبک مطرح 
اروگوئه هستند و همچنین داروین نونیز، ستاره 
سابق بنفیکا و کنونی لیورپول که فصل گذشته 
رقاب��ت تنگاتنگی با مهدی طارم��ی، ملی پوش 
ایرانی پورتو برای کسب عنوان آقای گلی داشت 
و در نهایت نیز توانست گوی سبقت را از مهاجم 
ایرانی لیگ پرتغال برباید یا ستاره هایی چون لوئیز 
سوارز، ادینسون کاوانی یا حتی مکسی گومز که 
بی شک مهره های تأثیرگذار اروگوئه هستند که 

می توانند شب سختی را برای کی روش و یارانش 
رقم بزنند. حال آنکه دیه گو گودین، کاپیتان این 
تیم به دلیل آس��یب دیدگی فرص��ت حضور در 
فیفادی سپتامبر را از دست داده است و به همین 
دلیل نمی تواند فردا برابر ای��ران در ترکیب تیم 

اروگوئه به میدان برود.
         

اروگوئ��ه، مهم ترین حریف تدارکات��ی ایران در 
مسیر آماده سازی جام جهانی قطر است. تیمی 
که ۱6 مرتبه جام قهرمانی کوپا آمه ریکا را باالی 
س��ر برده و قهرمان جام های جهان��ی ۱9۳۰ و 
۱95۲ ش��ده اکنون با ۲8 امتیاز بعد از برزیل و 
آرژانتین در رتبه سوم جدول ۱۰تیمی دیدارهای 
مقدمات��ی آمریکای جنوب��ی ق��رار دارد و برای 
پانزدهمین مرتبه موفق به کس��ب جواز حضور 
در جام جهانی شده است. السلسته که اکنون در 
جایگاه سیزدهم رنکینگ جهانی )فیفا( قرار دارد، 
در گروه H جام جهانی قطر با پرتغال، غنا و کره 

جنوبی همگروه است.
         

السلس��ته یکی از قدرتمندترین تیم هایی است 
که فوتبال ایران می توانس��ت ب��ا آن دیدار کند. 
تیمی که هدایت آن را دیه گو آلونسو ۴۷ ساله و 
مهاجم س��ابق اروگوئه به عهده دارد. مربی که از 
زمان حضورش در نیمکت اروگوئه، این تیم در 
هفت بازی آمار ش��ش برد، یک تساوی، ۱6 گل 

زده و فقط یک گل خورده را ثبت کرده که شاید 
مهم ترین نتیجه اش برای ایرانی ها، تساوی بدون 
گل مقابل آمریکا حریف تیم ملی در جام جهانی 
باشد. حریفی که این فرصت را در اختیار کی روش 
قرار داده که شاگردانش را به بهترین شکل ممکن 

محک بزند. 
         

مصاف دیدنی ای��ران و اروگوئ��ه برخالف تصور 
حریف ایران و از آنجایی ک��ه فروش بلیت فعال 
نش��ده، پش��ت درهای بس��ته برگزار می شود. 
مسئله ای که دلخوری اروگوئه ای ها را به دنبال 
داش��ته اس��ت. آندریا النفرانکو یکی از اعضای 
کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال اروگوئه نیز با 
بیان اینکه بازی توسط اتحادیه فوتبال اروگوئه 
برگزار نمی شود، مسئولیت برگزاری بازی پشت 
درهای بس��ته را به گردن تیم های برگزارکننده 
می ان��دازد: »این تصمی��م فدراس��یون فوتبال 
اروگوئه یا برگزارکنندگان بازی نیس��ت، اما به 
اروگوئه ای هایی که به وی��ن می آیند بلیت داده 
می شود. این تصمیم به خاطر ایران گرفته شد. 
مسئوالن برگزاری از ایران خواستند درباره این 
موضوع صحبت کنند و وقتی ما به اینجا رسیدیم 
متوجه این موضوع شدیم که بازی پشت درهای 
بسته انجام می شود.« اما براساس گفته مسئوالن 
قرار است این بازی از شبکه۳ سیما به طور زنده 

پخش شود.
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شیوا نوروزی

لیگ ملت های اروپا؛ ایتالیا منتظر انگلیس است

جنگ بزرگ در سن سیرو
از سر گرفتن مسابقات لیگ  ملت ها فرصت خوبی است برای تیم های اروپایی 
تا محکی جدی بخورند. هفته پنجم این رقابت ها امشب در نقاط مختلف قاره 

سبز آغاز و حساس ترین دیدار از سطح A در میالن برگزار می شود. 
         

وضعیت گروه اول عجیب است؛ تیم مدعی فرانسه در فاصله دو ماه مانده تا 
شروع مسابقات جام جهانی با دو امتیاز قعر جدول گروهش را در اختیار دارد. 
درحالی که انتظارات از تیم دشان باالتر از این حرف هاست. گرفتن تنها دو 
امتیاز از چهار بازی کار را برای دیدیه دشان سخت کرده و سرمربی به شدت 
تحت فشار است. خروس ها به دانمارک و کرواسی باخته اند و طی دو تساوی 
نیز چهار امتیاز را از دست داده اند. امشب در استادیو فرانس، آبی پوشان میزبان 
اتریش هستند. امباپه مهاجم اول فرانسه در حالی بار اصلی گلزنی را به دوش 
می کشد که کریم بنزما مصدوم است و به تیم ملی دعوت نشده است. از طرفی 
کیلیان با فدراسیون به مشکل خورده و اختالفات به وجود آمده حواشی را به 
همراه داشته است. هوگو لوریس کاپیتان و سنگربان اصلی فرانسوی ها نیز 
آسیب  دیده و قرار است آلبان الفونت از دروازه میزبان در این مسابقه حفاظت 
کند. اتریش چهار امتیازی در بازی قبلی خود مغلوب دانمارک شد. در دیگر 

بازی گروه کرواسی به مصاف دانمارک صدرنشین می رود. 
         

نبرد ایتالیا – انگلیس از گروه دوم فردا شب برگزار می شود. سه شیرها به 
میالن سفر کرده اند تا شاید در سن سیرو به ناکامی های خود پایان دهند. 
انگلیس��ی ها در آخرین جدال اروپایی خود در خانه ب��ا چهار گل مغلوب 
مجارستان شدند و به قعر جدول چسبیدند. وضعیت این تیم نگران کننده 
اس��ت و گرت س��اوت گیت هم عماًل راهکاری برای نجات انگلیس ندارد. 
بازگشت جوردن هندرسون به تمرینات برای سه شیرها خبر خوبی است، 
اما فیلیپس هافبک سیتی مصدوم شده و شرایط بازی ندارد. مشکل اصلی 
انگلیس آماده نبودن مهر ه های کلیدی این تیم است. آنها در باشگاه های شان 
نیز انتظارات را برآورده نکرده اند، به همین خاطر سرمربی هم نگران لیگ 
ملت هاس��ت و هم جام جهانی: »ع��دم حضور س��تاره ها در ترکیب اصلی 
تیم های ش��ان به هیچ وجه ایده آل نیست، اما ما احس��اس می کنیم آنها 
می توانن��د بازیکنان مهمی برای ما باش��ند و همین طور هم هس��ت. این 
موقعیت فوق العاده ای برای ما نیست، اما همچنان بازی های زیادی پیش از 

قطر وجود دارد که آنها فرصت بازی در آن را خواهند داشت.«
در آن سوی میدان ایتالیایی ها امیدوارند از گروه مرگ جان سالم به در ببرند. 
تیم پنج امتیازی مانچینی برای دومین دوره متوالی جام جهانی را از دست داده 
و موفقیت در لیگ ملت ها تنها دلخوشی آتزوری ها محسوب می شود. منتها 
الجوردی پوشان در مصاف با آلمان حرفی برای گفتن نداشتند و به باخت 5 بر 
۲ رضایت دادند. با این  وجود مانچو به تیمش امیدوار است. سرمربی ایتالیایی 
نتیجه دو بازی پیش رو را بسیار مهم خواند: »نتایج این دو دیدار مهم است و هر 
اتفاقی ممکن است در گروه رخ دهد. باید تالش کنیم در هر دو مسابقه پیروز 
شویم و صعود کنیم. من بازیکنان باتجربه و جوان را به اردوی تیم دعوت کردم. 
تیم های بزرگ فوتبال ایتالیا مدتی است که از مهاجمان خارجی در ترکیب 
استفاده می کنند و تنها مهاجم ایتالیایی حاضر در لیگ، چیرو ایموبیله است. 
امیدوارم به زودی شاهد دو یا سه مهاجم در ترکیب تیم های مختلف باشیم 
که بتوانند آینده تیم ملی را رقم بزنند، این مشکل کوچکی نیست. ما مقابل 
یک تیم قدرتمند از نظر فیزیکی به نام انگلیس بازی می کنیم. باخت سنگین 
به آلمان خوش��ایند نبود، اما حتی در آن بازی ه��م چیزهای مثبتی در تیم 
دیدم. گاهی اوقات برای پیشرفت به چنین دیدارهایی نیاز دارید.  مجارستان 
صدرنشین برای حفظ صدرنش��ینی باید دست  پر از ورزش��گاه ردبول آره نا 
الیپزیش خارج شود. آلمان که در بازی رفت با تساوی یک- یک مقابل مجارها 
متوقف شد، امشب برای جبران آن نتیجه و گرفتن هر سه امتیاز برنامه ویژه  ای 
دارد. مانشافت ها در این دوره از مسابقات هیچ شکستی متحمل نشده اند و با 

شش امتیاز منتظر لغزش مجارستان هستند. 
         

دیدارهای گروه چهارم نیز امش��ب برگزار می ش��ود. هلند صدرنشین در 
ورزشگاه ملی ورشو بازی سختی با لهستان در پیش دارد. الله های نارنجی 
با هدایت لوئیز فن خال عملکرد خوبی داشته اند و به کسب دو برد در آخرین 
فیفادی قبل جام جهانی امیدوارند. بلژیک تیم دوم گروه نیز در خانه پذیرای 

قعرنشین است.

اهمیت مسابقات جهانی پاراتیراندازی امارات مسئوالن این رشته را 

شمیم رضوان
      چهره

بر آن داشت تا رضایت حسین امیری را برای به دست گرفتن دوباره 
سکان هدایت تیم ملی پاراتیراندازی ایران جلب کنند. اتفاقی که البته 
امیری انتظارش را نداشت: »در گذش��ته برنامه ریزی مدونی برای پاراتیراندازی داشتم که در طول 
یک سال گذشته کمی از آن فاصله گرفته ام، به همین دلیل می دانستم روزی سراغم خواهند آمد، اما 

انتظار نداشتم االن این اتفاق بیفتد، ولی دو هفته قبل که با من 
تماس گرفته شد دو، سه شرط داش��تم؛ عدم دخالت در 
کارهای فنی و انتخاب مربیان توسط خودم بود که با آن 
موافقت شد.« اما مهم ترین دغدغه سرمربی پاراتیراندازی 
ایران امروز ذیق وقت است: »زمان زیادی نداریم. نزدیک 

به ۴5روز فرصت داریم که نهایتاً بتوانیم دو یا س��ه 
مرحله اردوی ۱۰ روزه بگذاریم. با این وجود 

باید تم��ام تالش خ��ود را ب��ه کار گیریم،  
مس��ابقات جهانی امارات حکم انتخابی 
پارالمپیک پاریس را دارد و توزیع سهمیه 
المپیک در این رویداد کار ما را سخت تر 
می کند، از آن جهت که همه کشورها با 
هدفی مش��ترک راهی ای��ن رقابت ها 

می شوند، به همین دلیل مهم ترین هدف، 
ایجاد آرامش در اردوهاست و خوشحالم که 
بعد از مطرح شدن بحث حضورم، جوانمردی 
هم موافقت خود را با بازگش��ت ب��ه اردوی 

مشترک اعالم کرده است.«

تعللی که کار دست کاراته دانشجویان داد

با شرط و شروط بازگشتم

رقابت های جام جهانی ورزش های رزمی دانشجویان در حالی طی        خبر
روزهای آینده به میزبانی سامس��ون ترکیه آغاز می شود که تیم 
کاراته دانشگاه آزاد ایران به دلیل تأخیر در ثبت نام، فرصت حضور در این رقابت ها را از دست داد. 
احمد صافی، سرمربی تیم کاراته دانشگاه آزاد نتیجه این تعلل را برباد رفتن زحمت ورزشکاران 
خواند: »دانشگاه آزاد تمامی کارها را  به لحاظ اداری، تشکیالتی و ارسال مدارک به بهترین شکل 
و در زمان مقرر انجام داده بود، به طوری که آقایان اعالم کردند کاراته اولین و کامل ترین تیم بود، 
اما به نظر می رس��د روابط بین الملل ورزش دانش��گاهی به موقع ثبت نام ها را انجام نداده است. 
به خاطر تعلل، زحماتی که بچه ها و همچنین ورزش دانشگاه آزاد برای برگزاری مسابقات انتخابی، 
اردوهای آماده سازی و تدارک کافی برای این رقابت ها متحمل شده بودند و مهم تر از آن تالش 

ورزشکاران بر باد رفت.«

برنامه های متنوع سازمان ورزش بسیج در هفته دفاع مقدس

برنامه ه�ای س�ازمان ورزش بس�یج 
برای هفته دفاع مقدس تش�ریح ش�د. 
همه س��اله با ش��روع هفته دفاع مقدس و 

برای پاسداشت شجاعت ها و دالوری های 
رزمن��دگان ایران مراس��م مختلفی برگزار 
می ش��ود. جامعه ورزش نی��ز از این قاعده 

مستثنی نیست. 
سید فخرالدین میرافضل، مسئول سازمان 
ورزش بسیج درباره برنامه های این سازمان 
گفت: »مس��ابقات ورزش های پایگاهی در 
چهار رش��ته پینگ پن��گ، دارت، آمادگی 
جسمانی و فوتبال دستی یکی از برنامه های 
ما در هفته دفاع مقدس اس��ت. مرحله اول 
این مسابقات در سطح پایگاه های مقاومت 
همزمان با هفته دفاع مقدس شروع شده و 
در پایان با برگزاری این مسابقات در سطح 
کشوری مصادف با هفته بسیج به میزبانی 

استان اصفهان خاتمه خواهد یافت.«
 به گفته میرافضل، این سازمان برنامه های 
ویژه ای نیز در حوزه ورزش بانوان و همگانی 
تدارک دیده است: »در حوزه ورزش همگانی 
و ورزش خواهران در این هفته سعی کردیم 

صعودهای سراس��ری خواهران بسیجی به 
ارتفاعات استانی را داشته باشیم. صعود به 
قله کلکچال را نیز به عنوان برنامه محوری 
در تاری��خ هفت��م مهرماه ب��رای خواهران 
ت��دارک دیده ای��م. همچنی��ن از ورزش و 
تحرک خانواده ها غاف��ل نبوده و پیاده روی 
خانوادگی را برای روز جمعه اول مهرماه در 
مراکز استان های سراسر کشور پیش بینی 

کرده ایم.« 
مسئول سازمان ورزش بس��یج با اشاره به 
برگزاری مسابقات کش��تی در شهر رامسر 
افزود: »از دیگ��ر ویژه برنامه های این هفته 
برگزاری مسابقات قهرمانی کشتی بسیج در 
شهرستان رامسر به میزبانی سپاه کربالی 
استان مازندران در روزهای ششم تا هشتم 

مهرماه است.«

برنامه های سازمان 

ورزش بسیج در هفته 

 دفاع مقدس تشریح شد

اشرف  رامین
      بازتاب

حریفان فرنگی کاران آنالیز نشده بودند!
اخت��الف درون تیمی در کش��تی  فرنگی 
باعث ش��د کش��تی گیران انگیزه الزم را 
برای رقابت   نداشته باشند. این موضوعات 
مهم و قابل بررسی اس��ت که فدراسیون 
باید آنها را بررس��ی و ای��ن اختالفات را 
در تیم ملی فرنگی حل کند. چه مس��ائل 
درون تیمی و چه نتایجی که در صربستان 
کسب شد باید مورد آنالیز و بررسی قرار 
بگیرد تا مشکالت حل شود. وقتی تیم ملی 
کشتی  فرنگی بدون آنالیز حریفان پا در 
رقابت های جهانی می گذارد باید این انتظار را هم داش��ته باش��یم که 
کشتی گیران انگیزه الزم برای رقابت با حریفان خود را نداشته باشند. 
حاال که تیم ملی از مس��ابقات جهانی صربستان بازگش��ته است باید 
خیلی از موارد بررسی شود و موشکافانه مورد توجه قرار بگیرد، چراکه 
ممکن است فدراس��یون هم در این باره قصوری را داشته باشد. بدون 
شک مسابقات انتخابی در کشتی باید برگزار شود. وقتی در مسابقات 
انتخابی یک نفر را انتخاب کنیم و بگوییم به مس��ابقات خواهی رفت، 
هرچه بگذرد انگیزه اش کمتر می شود، اما وقتی نفرات انتخاب نشوند و 
درون اردو با هم در حال رقابت باشند مطمئناً نفری که انتخاب می شود 
با انگیزه بهتری وارد مسابقات خواهد شد و نتیجه خوبی را هم کسب 
می کند. کشتی گیری که ۳۰ ثانیه از مبارزه او باقیمانده به حریف خود 
زیر می دهد، یعنی نه دستورات آنالیزی به او داده شده و نه کنار تشک به 
خوبی نکات به او منتقل می شود. کشتی گیری که از حریف خود پیش 
است باید در ۳۰ ثانیه پایانی کش��تی را دفاعی مدیریت کند تا وقت به 
پایان برسد، نه اینکه در فاز حمله باشد و یک غفلت باعث شود به حریف 
خود زیر بدهد و امتیاز از دست بدهد و بازنده میدان باشد. یکی دیگر از 
مسائلی که بدون شک در عملکرد تیم ملی تأثیر مستقیم دارد طوالنی 
بودن اردوهای تیم ملی است، وقتی اردوها طوالنی می شود کشتی گیران 
خسته و بی انگیزه می شوند. کشتی گیران باید گرسنه و تشنه و با روحیه 
جنگندگی روی تشک بروند تا بتوانند نتیجه الزم را بگیرند. اینها موارد 
روانشناسی هستند. موضوعاتی که معتقدم بسیار مهم است و مربیان 

باید به آنها توجه کنند و مورد بحث قرار بگیرد تا حل شود. 
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قاب

گامی 
جهانی قطرملی برای جام آماده سازی تیم محکم در راه 

 اروگوئه
محک جدی ایران

عارف ربطی 

دبیر سابق فدراسیون کشتی

سه شنبه ش�ب و طی مراس�می خاص کریستیانو 
رونالدو جایزه بهتری�ن گلزن تیم مل�ی پرتغال را 
دریافت کرد و در پس�ت اینس�تاگرامی این جایزه 
را یک افتخار بزرگ دانس�ت و نوش�ت برای کسب 
رکوردهای�ش با تی�م ملی پرتغ�ال همچنان تالش 
خواهد کرد. رونالدو در ادامه مدعی شد جام جهانی 
2022 قطر، آخری�ن حضور او در تی�م ملی پرتغال 
نخواهد بود و این س�تاره 37 س�اله قص�د دارد در 
یورو 2024 نیز برای کشورش بازی کند. کریستیانو 
از س�ال 2003 در تی�م مل�ی پرتغال ب�ازی کرده و 
توانس�ته آمار خیره کننده 117 گل در 189 بازی را 
در تمامی مسابقات به ثبت برساند. تیم ملی پرتغال 
در جام جهانی 2022 قطر با تیم های اروگوئه، غنا و 

کره جنوبی دیدار خواهد کرد.

دنیا  حیدری
   گزارش  یک


