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شاغالم قهر كرد؟!

علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی روز 
شنبه در یک جلســه مفصل تاکید بسیاری به 
احیای چرخه انتخابی در کشتی داشت و تاکید 
کرد که در دوره جدید با برنامه ریزی انستیتو و 
یک تیم از دانشگاه شریف در حال تدوین برنامه 
رقابت های انتخابی است تا زین پس در کشتی 
همه چیز در حوزه انتخاب نفــرات ملی پوش 
قانونمند باشد و هیچ ابهام و شبهه ای در گزینش 
ملی پوشان برای تورنمنت های مختلف به وجود 
نیاید. دبیر در این جلســه با تاکید چند باره بر 
چرخه انتخابی، عنوان داشت:»از سال گذشته 
برنامه ام این بود که کشــتی گیران به شــکلی 
عادالنه راهی رقابت های جهانی و المپیک شوند 
و بر همین اساس با کمک از متخصصین و افراد 
فنی به دنبال این هستیم که چرخه انتخابی که 
یک پکیج کامل برای مشخص شدن ملی پوش 
اعزامی به رقابت های المپیک و جهانی اســت، 
تدوین و اجرایی شود و شــروع کار ما نیز برای 
رقابت های المپیک توکیــو خواهد بود.« وی با 
اشاره به این فرآیند افزود:»این طرح را بر عهده 
انستیتو بین المللی کشــتی به عنوان یک نهاد 
علمی گذاشتیم. اما نظر کارشناسان فن از جمله 
ســرمربیان تیم های ملی و دیگر کارشناسان 
کشتی را نیز برای هرچه بهتر شدن این چرخه 
جویا می شویم و باید بگویم که فردی خودمحور 
نیستم؛ چراکه اگر اینطور بود تا االن این چرخه 
را ابالغ کرده بودم اما نظر آقایان سوریان، کاوه، 
بنا و محمــدی به عنوان مســئوالن فنی برایم 
مهم است.« در همین راستا جلسه ای با حضور 
رئیس فدراسیون، حمید سوریان نایب رئیس، 
حسن یوسفی افشار رئیس انستیتو و غالمرضا 
محمدی و محمد بنا ســرمربیان تیم هاي ملی 
آزاد و فرنگی و محسن کاوه مدیر تیم های آزاد در 
محل انستیتو برگزار شد. در این جلسه علیرضا 
دبیر با تاکید بر چرخه انتخابی اعالم کرد هیچ 
راهی برای انتخابی تیم ملی به جز برنامه پیش 
رو و چرخه انتخابی وجود ندارد. اما این تصمیم 
دبیر با مخالفت ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
روبه رو شد. محمدی اعتقاد داشت عالوه بر انجام 
چرخه، نظر کادر فنی نیز مهم است و باید اعمال 
شود. درخواستی که البته رئیس فدراسیون با آن 
موافق نبود و تاکید فراوان به پایبندی به چرخه 
انتخابی داشت و همین سبب شد تا محمدی در 
مخالفت با این طرح جلسه را نیمه کاره رها کند. 
شنیده ها حاکی از آن است رئیس فدراسیون از 
بنا و محمدی درخواســت کرده که در صورت 
مخالفت با طرح فوق  برنامه پیشنهادی خود را 
اعالم کنند، در غیر این صورت تا چند روز آینده 
برنامه فدراســیون درخصوص چرخه انتخابی 

ابالغ می شود.
    

 استارت  كار سرمربي واليبال 
از 1400!

محمدرضــا داورزنی رئیس فدراســیون 
والیبال در نخســتین نشســت هم اندیشي 
مربیان و کارشناسان کشــور، از زمان آغاز به 
کار سرمربی جدید تیم ملی والیبال خبر داد. 
داورزنی در مورد انتخاب ســرمربی آینده تیم 
ملی والیبال ایران عنوان داشت:»بحث ارز که 
این روزها زیاد در مورد آن صحبت می شــود 
یک موضوع ثانویه است. باید بدانیم که والیبال 
ایران آماده حضور در المپیک است.« وی ادامه 
داد:»هرکسی به عنوان ســرمربی آینده تیم 
ملی انتخاب شــود از پنجم فروردین ماه سال 
جدید زودتر نمی تواند کارش را شــروع کند و 
تا مردادماه زمان دارد تا تیم را آماده حضور در 
المپیک کند.« داورزني همچنین در حاشــیه 
این نشســت، صحبت هایي در مورد بازگشت 
احتمالی خولیو والسکو به ایران مطرح کرد. او 
گفته بود که اگر شرایط فراهم باشد و والسکو 
بتواند به ما کمــک کند، قطعا از او اســتفاده 
می کنیم و بعد از بررســی پیام های رد و بدل 
شــده جمع بندی خواهیم کرد. میالد تقوی 
سرپرست دبیری فدراســیون والیبال اما در 
پاسخ به این ســوال که مذاکرات با والسکو در 
چه مرحله ای قــرار دارد، ابراز بي خبري کرد و 
گفت:»مذاکره با والســکو؟ بی خبرم! می دانم 
که مربیان زیادی برای حضــور در ایران ابراز 
تمایل کرده اند اما درمورد شــخص والســکو 

خبری ندارم.«

منهای فوتبال

نگار رشيدي

روزهــاي قرنطينــه براي 
نخســتين بانوي مــدال آور 
وزنه بــرداري مثــل ســاير 
ورزشــكاران كه خانه نشــين 
شده اند سخت مي گذرد. البته 
او خوش شانس است كه مي تواند 
از باشگاهي كه در ساختمان شان 
قرار دارد، استفاده كند تا بدنش 
را براي وقتي كه اردوها از ســر 
گرفته شــد، آماده نگه دارد. 
سيده الهام حســيني كه از دو 
سالي كه وارد دنياي وزنه برداري 
شــده، هيچ وقت اين مقدار از 
رشته اش دور نبوده، دلتنگ سر و 
كله زدن با وزنه هاي آهنين است 
تا اين حس شيرين را بار ديگر 

تجربه كند. 
    

 با دوران خانه نشيني و كرونا 
چه مي كنيد؟

من هم مثل سایر ورزشکاران در 
این مدت که کرونا آمد، تمریناتم را 
در خانه پیگیري کردم. البته ما یک 
باشگاه در طبقه پایین  داریم که آنجا 
تمرین مي کنم. البتــه تمریناتم به 
کیفیت تمرینات اردو نیســت چون 
اوال مربي باالي سرم نیست و بعد هم 
شرایط طوري نیســت که مثل اردو 

بتوان ســنگین کار کرد. با این حال 
سعي کردم در این مدت آمادگي ام را 
باال نگه دارم تا ان شاءا... با آغاز شدن 
اردوها بتوانم زیر نظر مربي تمریناتم 

را ادامه دهیم. 
 اين سالن تجهيزات مورد 

نيازتان را دارد؟
درواقع ما یک باشــگاه بدنسازي 
داریم. من وقتي برگشــتم یکسري 
تجهیزات اولیه اي که الزم داشتم را 
از هیات قرض کردم و یک مقدار هم 
خودم خریدم و بــا همین تجهیزات 
کارم را راه مي اندازم. درســت است 
تجهیزاتــم خیلي حرفه اي نیســت 
ولــي حداقل مي توانــم تمریناتم را 

داشته باشم. 
 در اين مدت ورزشــكاران 
بسياري از شرايط سخت تمرين 

در خانه گاليه داشتند. 
بله مــن بــه این دوســتان حق 
مي دهم. من هم اگر این شــرایط را 
نداشــتم، واقعا نمي توانستم تمرین 
کنم. باالخــره وزنه انداختن ســر و 
صداي زیادي دارد و طبیعي اســت 
که همسایه ها شاکي شوند. به همین 
دلیل مجبورم کنترل شــده تمرین 
کنم. یعنــي خیالم راحت نیســت 
ولي واقعا اگر همین سالن نبود، من 

نمي توانستم در خانه تمرین کنم. 
 كارهايي بجز تمرين كردن 

نداشتيد؟
من دانشجوي ســال آخر مقطع 

دکترا هستم و از این فرصت استفاده 
مي کنم تا روي پایان نامه ام کار کنم. 
یادگیــري مکالمه زبان انگلیســي 
را هــم در برنامه دارم و بــه کارهاي 

عقب افتاده ام رسیدگي مي کنم.
 بايد در اين مدت حسابي 
دل تان براي وزنه زدن تنگ شده 

باشد. 
بله همینطور است. در وزنه برداري 
چون با آهن ســر و کار داري رشته 
سردي اســت و وقتي هم تخته اي و 
کسي براي تمرین داشته باشي، هم 
کیفیت تمرینت باال مــي رود و هم 
انگیزه ات بیشتر مي شــود. تنهایي 
کار کردن در این رشته سخت است. 

 وقتي در اين رشته سرد با 
آهن سر و كار داريد، چه حسي 

دارد؟
وزنه برداري مثل ســایر رشته ها 
نیســت. رقیب شــما در این ورزش 
وزنه ات اســت. وزنه اي که همیشه 
آماده است و هیچ نقطه ضعفي ندارد 
که بتواني از آن استفاده کني. مثال در 
ورزش هاي رزمي مي تواني روي نقطه 
ضعف رقیبت کار و از آن استفاده کني 
اما وزنه مقــدار ثابتــي دارد و راهي 
برایت نمي گذارد کــه بتواني از آن 
اســتفاده کني. وزنه همیشه آماده 
است، شــما هم باید همیشه باشي. 
اگر لحظه اي بخواهي کم کاري کني، 
موفق نمي شوي. اما حسي که کار در 
این رشته را شــیرین مي کند و من 

واقعا دوستش دارم، غلبه به آن عددي 
اســت که تا قبل از آن نمي توانستي 
بلندش کني. بعد وقتــي به آن غلبه 
کني، آن عدد دیگر رکوردت نیست، 
مي شــود وزنه هاي تمریني ات، بعد 
مي شــود وزنه هایي که بــا آن گرم 
مي کني و... این خیلي قشنگ است 
که به چیزي غلبه مي کني که روزي 
فکر مي کردي خیلي برایت سنگین 

است. 
 المپيك هم يك سال عقب 
افتاد. اين موضوع تاثيري روي 

تيم شما دارد؟
ما در مسابقات گزینشي المپیک 
همــه تالش مان ایــن بــود در هر 
مســابقه اي افزایش رکورد داشــته 
باشیم که خدا را شکر خوب هم داشت 
پیش مي رفت. ما مدت زیادي نبود که 
کار را استارت زده بودیم و سالي که 
ما وارد مسابقات شدیم، سال المپیک 
بــود و رقابت ها خیلي ســنگین بود 
چون همه براي کسب سهمیه تالش 
مي کردند. طبیعتا این شرایط کار را 
براي ما که تجربه آنچناني نداشتیم 
سخت تر مي کرد. ما اواخر فروردین 
آسیایي، در شهریور جهاني، در آبان 
مسابقات ترکیه و بعد رقابت هاي قطر 
و غرب آسیا را داشتیم که یک مقدار 
حضور در این تعداد مسابقه پشت سر 
هم براي ما سخت بود. اینکه بتوانیم 
همیشه خودمان را آماده نگه داریم. 
من به ایــن وقفه خوشــبینانه نگاه 

مي کنم و امیــدوارم فرصت خوبي 
براي ما باشــد تا نقاط ضعف مان را 
رفع کنیم، رکوردهاي مان را افزایش 
دهیم و خودمــان را به جایگاهي که 
در شــأن وزنه برداري ایران اســت 
برســانیم. چون همه دختران ایراني 

این توانایي را دارند. 
 از مردانه بودن وزنه برداري 

چيزي به شما مي گويند؟
بله در فضاي مجازي شــاهد این 
موضوع هســتیم. اما مــن نیمه پر 
لیــوان را مي بینم. چون مثال شــما 
کلي نظــر خوب و مثبــت در فضاي 
مجازي مي بیني و بعــد در البه الي 
آنها یکســري مي گویند این ورزش 
مردانه است، این حجم از فشار براي 
خانم ها زیاد اســت و صحبت هایي 
از این قبیــل. به نظر مــن این فکر 
درستي نیست. هر رشته اي با توجه به 
توانایي آقا یا خانم سنجیده مي شود. 
مِن خانم که نمي خواهــم با یک آقا 
مسابقه بدهم. با کســاني در سطح 
خودم مســابقه مي دهم. خانم ها را 
نباید دست کم بگیرند چون خانم ها 
توانایي هاي بســیاري دارند. مسلم 
است که تفاوت هایي بین رکوردهاي 
آقایان و خانم ها وجــود دارد که آن 
هم به خاطــر فیزیولوژي خاص بدن 
خانم هاســت. اینطــور نیســت که 
بعضي هــا فکر کننــد خانم ها به آن 
سنگیني کار مي کنند. درست است 
وزنه هایي که مــا مي زنیم براي یک 
خانم سنگین است اما اینطور نیست 
که اصولي و بدون رعایت مسائل فني 
باشد. همه اینها به صورت علمي پیش 
مي رود که فشاري به بدن وارد نشود. 

هر رشته اي سختي خودش را دارد. 
شــما مي بینید خانــم حمیده 
عباســعلي قهرمان کاراتــه بعد از 
اینکه ســهمیه المپیکش را کسب 
کرد، آســیب دید. ورزش حرفه اي 
آســیب دارد و یک ورزشــکار وقتي 
وارد این عرصه مي شــود، پیه همه 
چیــز را به تنــش مي مالــد. اینکه 
بگوییم فالن رشــته مردانه است و 
خانم ها نباید ورود کنند کامال اشتباه 
اســت. وگرنه از نظر مــن از ورزش 
رزمي مردانه تر نداریــم و همانطور 
که مي بینیم خانم هاي بســیاري در 
رشــته هاي رزمي فعالیت مي کنند. 
در ایران شــاید چون تا االن خانم ها 
در برخي رشــته هاي مثل کشتي و 
وزنه برداري نبودند فکرشان این است 

که رشته مردانه است. وگرنه خانم ها 
در فوتبال یا ورزش هاي رزمي دارند 
کار مي کنند و این دیدگاه نسبت به 
آنها وجود ندارد. من فکر مي کنم یک 
مقدار زمان الزم اســت تا این قضیه 
جا بیفتد. اما آن طــرف قضیه آنقدر 
اســتقبال خوبي از ما شــده که من 
نظرهاي منفي در ایــن باره را ندیده 

مي گیرم. 
 هم تيمي تان پوپك بسامي 
يكــي از قهرمانــان روزهاي 
كرونايي بود كه لباس پرستاري 
پوشيد و به مبارزه با كرونا رفت. 

پوپک بســامي یکي از بهترین و 
نزدیک ترین دوســتان من است. او 
واقعا خیلي دلســوز و مهربان است. 
اصال مهرباني در ذاتش است. همان 
زماني هم که در اردو بودیم هر کسي 
هر مشکلي داشت، پوپک دلسوزانه 
همه جــوره از او حمایــت مي کرد. 
او خیلــي وقت ها بــه بچه ها کمک 
مي کرد و باید بگویم از یک پرســتار 
فراتر بود. من بابــت این روحیه واقعا 
به او تبریک مي گویــم. در این مدت 
هم از پوپک خبــر دارم. طبیعتا او در 
این مدت نتوانسته تمرین کند چون 
مدام با کرونا درگیر بود. خیلي اوقات 
نتوانسته خانواده اش را ببیند و حتي 
نمي توانســت به تماس شان پاسخ 
بدهد و من مطمئنم اجر این کارش 
را یک جاي خوب مي گیرد. امیدوارم 
بتواند به تمریناتــش برگردد و این 
ویروس هم هرچه زودتر از بین برود. 
من جایــگاه خیلي خوبــي را براي 

پوپک مي بینم. 

نخستين مدال آور وزنه برداري بانوان در گفت وگو با »توسعه ايرانی«: 

شيريني وزنه برداري، غلبه بر اعداد است
هر رشته اي با توجه به 

توانايي آقا يا خانم سنجيده 
مي شود. مِن خانم كه 
نمي خواهم با يك آقا 

مسابقه بدهم. با كساني 
در سطح خودم مسابقه 

مي دهم. خانم ها را نبايد 
دست كم بگيرند چون 

خانم ها توانايي هاي بسياري 
دارند. مسلم است كه 

تفاوت هايي بين ركوردهاي 
آقايان و خانم ها وجود 

دارد كه آن هم به خاطر 
فيزيولوژي خاص بدن 

خانم هاست
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تکلیف لیگ برتر ایران باالخره چه خواهد شد؟ این 
سوالی است که کسی هنوز برای آن جوابی ندارد اما به 
نظر می رسد با صحبت های اخیر رییس جمهور مبنی 
بر بازگشایی اماکن ورزشی، فدراسیونی ها به برگزاری 
ایــن رقابت ها نزدیک و نزدیک تر شــده اند. ســهیل 
مهدی، سرپرست کمیته مســابقات سازمان لیگ در 
این خصوص بیشتر توضیح داده است:»خوشبختانه 
دستورالعمل خوبی از طرف ریاست محترم جمهوری 
اعالم شــد که ما خوشحال شدیم. اســتنباط من هم 
این است که صحبت های ایشــان موجب شروع لیگ 
می شــود. هنوز ریز جزئیات این جلسه منتشر نشده 
و امیدوارم ســتاد محترم مقابله با کرونا تصمیم نهایی 

را بگیرند. 
امیدوارم ســتاد محترم مقابله با کرونا که همیشه 
به ما کمک کردند و شرایط ما را در اولویت قرار دادند، 
اجازه دهند به سمت آغاز تمرینات برویم چون هرچه 
دیر شود، شرایط سخت تر شود. ممکن است در نیمه 
مردادماه لیگ قهرمانان آســیا آغاز شــود و ما تالش 

می کنیم تا آن زمان لیگ برتر را تمام کنیم.«
سهیل مهدی در ادامه اشاره ای هم به احتمال لغو 
مسابقات لیگ داشته و گفته است: »عزیزان حاضر در 
ستاد ملی مقابله با کرونا خیلی به ما کمک کردند. شاید 
تاریخی را برای برگــزاری تمرینات در نظر بگیرند که 

به درد ما نخورد و خودمان لیگ را لغو کنیم. آنها اعالم 
کردند که زمان شــروع تمرینات را اعالم خواهند کرد 
اما در نهایت هیات رئیســه سازمان لیگ درباره شروع 
یا عدم برگزاری لیگ تصمیم گیــری خواهد کرد. ما 
این تضمین را دادیم که محل تمرین تیم ها توســط 
کادر پزشکی ایزوله شود. برگزاری تمرینات بدنسازی 
و هوازی تیم ها با گروه هایی کوچک مغایر با شــرایط 
کنونی نیســت. همه ما در محل کارمان با گروه هایی 
بیش از این مواجه هســتیم. گمانه زنی ها زیاد است. 
باید ببینیم چه اتفاقی در آینده می افتد. اولین اولویت 
ما برگزاری تمرینات تیم ها است. اگر شهری هم قرمز 
باشد، می توانیم آن تیم را به تهران بیاوریم. وقتی قرار 
است مسابقات بدون تماشاگر باشــد، فرقی ندارد در 

کدام ورزشگاه بازی کنند.«

باشگاه یوونتوس به همراه رئال مادرید مدت هاست که 
وضعیت پل پوگبا را زیر نظر دارند و برای به خدمت گرفتن 
این بازیکن در تابســتان پیش رو برنامه ریزی می کنند، 
 A اما حاال خبر می رسد که یک باشــگاه دیگر در سری
نیز به صف مشــتریان این هافبک فرانسوی اضافه شده 
است. نشریه ایتالیایی »گاتزتا دلو اسپورت« چاپ میالن 
با انتشار گزارشی مدعی شد باشــگاه اینتر خود را آماده 
رقابت با باشــگاه هایی همچون یوونتوس و رئال مادرید 
برای جذب پل پوگبا می کند. طبق این گزارش آنتونیو 
کونته از وضعیت خط میانی تیمش راضی نیست، این در 
حالی است که کریستین اریکسن که در پنجره زمستانی 
اخیر از تاتنهام به نراتزوری پیوســت، هنوز نتوانســته 
خودش را در این تیم جا بیندازد، از این رو کونته خواهان 
اضافه شدن پوگبا به خط میانی تیم تحت  هدایتش است. 
در حالی که انتظار می رود باشــگاه اینتر در پایان فصل 
با فروش چند بازیکن خــود از جمله الئوتارو مارتینس، 
بودجه الزم برای خرید پوگبا را تامین کند. مدیران این 
باشگاه امیدوار هســتند تا هافبک پیشین یوونتوس نیز 
برای عملی شــدن این انتقال با کاهش دســتمزد خود 

موافقت کند.
این هافبک فرانسوی بین سال های 2012 تا 2016 
عضو یوونتوس بود و با بازی های درخشانش در این تیم، 
مسئوالن باشگاه منچستریونایتد را برای بازگرداندنش به 

اولدترافورد متقاعد کرد و در نهایت در تابستان 2016 با 
عقد قراردادی به ارزش 105 میلیون یورو که در آن زمان 
رکورد جهانی نقل وانتقاالت بود به جمع شیاطین سرخ 
بازگشت. پوگبای 27 ساله که عملکردش در سال های 
اخیر برای منچستریونایتد همراه با فراز و نشیب بوده، در 
حال حاضر در حال ریکاوری روی قوزک پایش است و این 
فصل به دلیل دو مصدومیت جدی تنها توانسته در هشت 
بازی از رقابت های مختلف برای شیاطین سرخ به میدان 
برود. قرارداد این هافبک فرانسوی با منچستریونایتد در 
پایان فصل آینده به اتمام می رسد و مدیران این باشگاه 
در صورت عدم موفقیــت در تمدید قرارداد او، مجبور به 
فروش این بازیکن در تابســتان پیش رو هستند، در غیر 
این صورت پوگبا را در تابستان 2021 به  عنوان بازیکن 

آزاد از دست خواهند داد.

اتفاق  روزسوژه روز

صحبت های رئيس جمهور فوتبالی ها را حسابی اميدوار كرده است

ليگ به برگزاری نزدیک شد؟
آينده پوگبا چه خواهد شد؟

اینتر رقيب جدید رئال و یووه


