تیمها در هفتههای نخست
نوسانات زیادی خواهند داشت

مراسم قرعهکشی لیگ برتر انجام شد ،در
حالی که تیمها هنوز تاریخ دقیق ش��روع
بازیها را نمیدانند! تیمهای شرکتکننده
در حال تمرین و آمادهسازی هستند ،ولی
تا زمانی که تاریخ آغاز لیگ رس��ماً اعالم
نشود نمیتوان برنامهریزی دقیق داشت و
رو به جلو حرکت کرد .عم ً
ال باشگاهها بدون
جالل چراغپور
اطالع از زمان ش��روع بازیها نمیتوانند
کارشناس فوتبال
برنامهریزی کنند .البته فوتبال ما نیز باید
ی شدن ،شمارهدار شدن صندلیها ،کنترل
یک روزی به سمت حرفها 
تماش��اگران با دوربین و ...حرکت میکرد ،ولی از آنجا که آینده فصل
جدید مشخص نیست ،تیمها نمیتوانند به اهدافشان برسند .در واقع
مربیان نمیدانند چه زمانی باید فشار تمرینات را کاهش دهند .اصول
ی اینگونه است که مربیان قبل از شروع اولین مسابقه پلهپله فشار
حرفها 
را از روی بازیکنان کمکنند تا تیم برای استارت لیگ آماده باشد .حال
بالتکلیفی در خصوص زمان شروع بازیها همه را دچار سردرگمی کرده
است .با این شرایط قطعاً سه هفته نخست فصل جدید نوسانات زیادی
را در عملکرد تیمها شاهد خواهیم بود .در وضعیت کنونی برخی مربیان
معتقدند آمادهسازی تیمها بدون دانستن تاریخ بازیها ریسک است.
برخی نیز س��عی میکنند با در نظر گرفتن یک تاریخ فرضی تیم را در
حالت نیمهآماده نگه دارند .یک نکته دیگر اینکه تمرین بیش از اندازه
( )extra trainingبه ضرر تیمهاس��ت .شاید در س��ه یا چهار بازی
نخست نتیجه بگیرند ،ولی در ادامه راه قطعاً دچار افت ناگهانی خواهند
شد .حتماً در این سالها مشاهده کردهاید که یک تیم پس از چند برد
متوالی ابتدایی به یکباره چند باخت میدهد .به طور کلی نامعلوم بودن
زمان آغاز لیگ به ضرر همه تیمها تمام خواهد شد و کیفیت بازیها را
تحت تأثیر قرار خواهد داد.

شیوا نوروزی

اولین نشست کمیسیون بانوان کمیته ملی پارالمپیک
با حضور نخبگان برگزار شد

نخستین نشس��ت کمیس��یون بانوان کمیته ملی پارالمپیک با حضور
محمود خس��رویوفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک ،مهین فرهادیزاد
معاونت ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان ،طاهره طاهریان نایبرئیس
اول کمیته ملی المپی��ک ،هادی رضای��ی دبیر اجرای��ی کمیته ملی
پارالمپیک ،س��یما لیموچی نایبرئیس بانوان کمیته ملی پارالمپیک
و جمعی از مدالآوران پارالمپیک برگزار شد .در این نشست بر رشد و
توسعه ورزش بانوان ،استفاده از دانش و توان نخبگان ورزشی در حوزه
بانوان ،برگزاری منظم جلسات هماندیشی ،تالش برای افزایش سطح
دانش بانوان ورزشکار و ارائه راهکارهای حمایتی تأکید شد.
س��یما لیموچی ،نایبرئیس بانوان کمیته ملی پارالمپیک در گفتوگو
با «جوان» ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک تأثیرات این کمیس��یون
در ورزش بانوان دیده ش��ود« :هدف اصلی از تشکیل این کمیسیون این
بود که ما بتوانیم صاحبنظران در حوزه ورزش بانوان را گردهم بیاوریم
و از نقطهنظراتشان اس��تفاده کنیم .در واقع از پیشنهادات کارشناسانه
صاحبنظران در جهت پیش��برد اهدافمان کمک بگیریم ».لیموچی با
اشاره به استقبال خوب نهادها از جلسه کمیسیون بانوان گفت« :استقبال
همه نهادها و مراجعی که دعوتشان کردیم ،بسیار عالی بود و نمایندگان
نهادهای مختلف نشان دادند که به اجرایی شدن اهداف کمیسیون بانوان
امید زیادی دارند .همگی قول همکاریهای الزم را دادهاند».
خوشبین به آینده
قهرمان پارالمپیک ریو تشکیل کمیسیون بانوان را امیدوارکننده خواند.
ساره جوانمردی ،ملیپوش تیم تیراندازی جانبازان و معلوالن ایران یکی
از نخبگانی اس��ت که به عنوان یکی از اعضای کمیسیون بانوان کمیته
ملی پارالمپیک در این نشست حضور داشت .بانوی قهرمان کشورمان در
گفتوگو با «جوان» برگزاری اولین نشست کمیته بانوان را مثبت ارزیابی
کرد« :از زمانی که کمیته ملی پارالمپیک به صورت مس��تقل کارش را
شروع کرده ،این اولین باری اس��ت که در هیئت رئیسه جدید نشست
کمیسیون بانوان تشکیل میشود .بسیار به این کمیته خوشبین هستم
و به نظرم باید منتظر اتفاقات خوبی در حوزه بانوان باشیم .ریاست این
نشست برعهده دکتر لیموچی است که شخصیتی پیگیر هستند و برای
تکتک ورزشکاران زن تالش میکنند».
تالش با تمام قوا
ساره جوانمردی که س��ال گذشته در مس��ابقات تیراندازی قهرمانی
جهان در کرهجنوبی اولین س��همیه کاروان جانبازان و معلوالن ایران
در پارالمپیک  2020را به دست آورد بر انگیزه باالی پارالمپینها برای
موفقیتهای بیشتر تأکید کرد« :تا االن پنج سهمیه پارالمپیک را کسب
کردیم و آخرین مسابقات برای گرفتن سهمیه مهرماه در استرالیا برگزار
خواهد شد .هر ورزشکاری که تاکنون نتوانسته برای پارالمپیک توکیو
سهمیه بگیرد این فرصت را دارد که در رقابتهای استرالیا به این هدف
برسد .شرایط خوبی اس��ت و همه ملیپوشان برای رسیدن به بهترین
نتیجه تالش میکنند .عدهای از ورزشکاران تمریناتشان را به صورت
تیمی انجام میدهن��د و برخیها نیز مثل من ب��ه صورت غیرمتمرکز
اردوها را برگزار میکنند ».ملیپوش تیم تیراندازی معلوالن با اشاره به
اینکه ورزشکاران به حمایتهای بیشتر نیاز دارند ،اظهار داشت« :فع ً
ال
همه چیز خوب است و فقط در ماده خفیف  50متر کمی ضعف داریم.
این ضعف هم به خاطر کمبود فشنگ است و تجهیزاتمان نیز متأسفانه
بهروز نیست .امیدوارم با حمایت کمیته ملی پارالمپیک و فدراسیون
جانبازان و معلولین یکبار دیگر بتوانیم خوشرنگترین مدالها را برای
کشورمان به ارمغان بیاوریم».
شرایط را درک میکنیم
جوانمردی در خصوص گالیههای ورزشکاران نسبت به بیتوجهی در
سال کسب سهمیه المپیک و پارالمپیک گفت« :این مسائل کم و زیاد
همیشه وجود داشته ،اما نکته مهم این است که همواره ثابت کردهایم
در بدترین شرایط میتوانیم بهترین نتایج را بگیریم .به شخصه معتقدم
فدراس��یون جانبازان و کمیته پارالمپیک حت��ی در اوج بیبضاعتی
تمام تالشش��ان را کردهاند که همه امکانات الزم برای ملیپوش��ان
و پارالمپینه��ا را فراهم کنند .با این حال ش��رایط اقتصادی کش��ور
سختتر شده و بودجهها کاهش یافته است .ما به عنوان یک ورزشکار
این مس��ائل را درک میکنیم ،اما ورزش��کاران انتظ��ار حمایتهای
بیشتری دارند .امیدوارم کمبودها در رش��تههای مختلف به حداقل
برسد و ورزشکار نیز با روحیه و انگیزه بهتر به فکر کسب بهترین نتایج
و خوشرنگترین مدالها باشد».
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روايت سرمربي تيم ملي جوانان از ديدار تيم تاریخساز واليبال با مقام معظم رهبري در گفتوگو با «جوان»

ديدار با رهبرانقالب انرژي مضاعفي به ما داد

دربي بيتاريخ در هفته چهارم

مقام معظم رهبری واليبال را نه يک ورزش خوب ،بلکه با تأکید ورزش خيلي خوب عنوان کردند

مراسم قرعهکشی نوزدهمين دوره ليگ برتر فوتبال سهشنبه شب در
مشهد برگزار شد .بر اساس اين قرعهکشی ،تیمهای حاضر رقباي 14
هفته خود را به ترتيب ش��ناختند ،اما اينکه چه تاريخي بايد ليگ آغاز
شود ،سؤال بیپاسخی است که هنوز کسي بهدرستی جوابي براي آن
ندارد .بر اساس اين برنامه پرسپوليس و استقالل در دربي پايتخت در
هفته چهارم رودرروی هم قرار میگیرند .بر همين اساس در بازیهای
هفته اول استقالل در تبريز به مصاف ماشینسازی میرود .پرسپوليس
مدافع عنوان قهرماني در تهران با پارس جنوبي ديدار میکند و سپاهان
در بوشهر مهمان شاهين است .نفت مسجدسلیمان هم از تراکتورسازی
پذیرایی میکن��د .در ديگر بازیها ذوبآهن به مصاف س��ايپا میرود،
گلگهر با نساجي مازندران ديدار میکند ،فوالد و صنعت نفت مقابل هم
قرار میگیرند و در نهايت پيکان از پديده شهر خودرو پذيرايي میکند.

به�روز عطاي�ي،
گزارش
سرمربي تيم ملي
سعید احمدیان
جوان�ان معتق�د
اس�ت ديدار با رهبر انقالب انرژي مضاعفي به
آنها داده است.

«جوانان عزیز ،قهرمانی شما را تبریک میگویم،
دل ملت را شاد کردید ،از ش��ما متشکرم ».اين
پيام مقام معظ��م رهبري پ��س از قهرماني تيم
کش��ورمان در واليبال قهرمان��ي جوانان جهان
بود و نشان از توجه ويژه رهبر انقالب به موفقيت
جوانان ايراني در ميادين مختلف ورزشي داشت.
بچههای واليبال جوانان هم همان شب که مقام
معظم رهبري در پيامي قهرماني تاریخیشان را
در جهان تبريک گفتند ،از يک آرزوي مشترک
صحبتکردند؛ از آرزوي ديدار ب��ا رهبر انقالب
که در مصاحبههایش��ان به آن اشاره میکردند.
آرزويی که خيلي زود به حقیقت تبدیل ش��د و
آنها ديروز صبح خودشان را به خيابان فلسطين
رساندند تا با حضرت آیتاهلل خامنهای ديدار کنند
تا خوشحالیش��ان در روزهايي که يک قهرماني
تاريخ��ي براي کش��ورمان به ارمغ��ان آوردهاند،
دوچندان شود.
از موفقيت واليبال خوشحال شدم
جمعي از جوان��ان نخب��ه و صاحب م��دال در
المپیادهای علمی جهان��ی و همچنین اعضای
تیم ملی والیب��ال جوانان کش��ور ديروز مهمان
بي��ت رهبري بودن��د .رهبر انقالب اس�لامي در
اين ديدار در ادامه با اش��اره به قهرمانی تیم ملی
والیبال جوانان کشور گفتند« :به لطف خداوند،
جوانان والیبالیست ما توانستند افتخار بیافرینند
و بر قل ه والیبال جهان بایس��تند که این موفقیت
بسیار باارزش اس��ت و موجب خوشحالی مردم
شد .من هم ضمن آنکه شخصاً خوشحال شدم ،از
خوشحالی مردم نیز خوشحال شدم».
حضرت آیتاهلل خامنهای کس��ب این موفقیت
بزرگ را با سرمربی ایرانی بسیار خرسندکننده و
مهم دانستند و تأکید کردند« :من همواره معتقد
بودهام که مجموعههای ورزشی کشور شایسته
است که سرمربی ایرانی داشته باشند».
البته عالقه مقام معظم رهبري به واليبال سابقه
ديرينهاي دارد و ايشان بارها آن را ابراز کردهاند.
حضرت آيتاهلل خامنهاي در دیدار ورزش��کاران
جانباز ش��رکتکننده در مس��ابقات برونمرزى
در  26ش��هريور  71درباره واليبال گفته بودند:
«من در نوجوانی ،والیبال ب��ازی میکردم .البته
با همین قبای دراز! در  13 ،12س��الگی هم که
قبا تنمان بود و عمامه س��رمان توی کوچه با قبا
والیبال بازی میکردیم .دیدم که شما چه خوب
بازیکردید ».دوم شهريور س��ال  75هم رهبر
معظم انقالب در مصاحبه با خبرنگار صداوسیما
هنگام کوهپیمایی در پاس��خ به س��ؤالي درباره
اينکه آیا به جز کوهن��وردی ،ورزش دیگری هم
انجام میدهید ،از عالقهشان به واليبال صحبت
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کردند« :االن نه ،فرصت نمیکنم ،اما س��ابقاً هم
نرمش میکردم و هم با والیبال س��روکار داشتم.
از جوانی این ورزش را دوس��ت داش��تم ،اما حاال
کمتر مجال میکنم به آن بپردازم .فقط اگر برسم
به کوه میروم ».همچنين ايشان سال  76درباره
عالقهشان به واليبال بيان کرده بودند« :آن موقع
در کوچه با بچهها والیبال بازی میکردیم .خیلی
هم والیبال را دوس��تداشتم .االن هم اگر گاهی
بخواهیم ورزش دس��تجمعی بکنیم – البته با
بچههای خودم – به والیبال رو میآوریم که ورزش
خیلی خوبی است».
احساس دروني خوبي داشتيم
در اين دي��دار بهروز عطايي ،س��رمربي تيم ملي
جوانان واليبال يکي از نفراتي بود که سخن گفت
و ضمن تشکر از نگاه ويژه مقام معظم رهبري به
بچههای واليبال ،درباره روند طي شده موفقيت
تاريخي واليبال گزارشي را ارائه کرد.
عطايي در گفتوگو با «جوان» ابتدا درباره حال و
هواي اين ديدار میگوید« :محيط دوستانهای بود
و مقام معظم رهبري خيلي پدرانه به درددلهاي
نخبگان علم��ي و واليباليها گ��وش دادند و در
نهايت رهنمودهايی را برای جوانان بيان کردند.
اين ديدارها حس خوبي به آدم میدهد ،ديدار با
شخص اول مملکت که قدردان زحمات بچههایی
هستند که براي اين مملکت با تمام توان تالش
کردند ،يک احساس دروني خيلي خوبي را منتقل
میکند .رهبر معظم انقالب اين شرايط را ايجاد
کردند و بچهها از اينکه اين ديدار برايشان فراهم
شد ،خيلي خوشحال شدند و حس خوبي داشتند.

من از این بابت ممنونم و خوشحالم که اين نگاه
در تفکرات رهبر انقالب هست و ايشان به جوانان
توجه دارند .اين توجه قطعاً باعث پيشرفت خواهد
شد و خوش��حالم که زحمات بچههای ما توسط
مقام معظم رهبري به خوبي ديده شد».
سرمربي تيم ملي واليبال جوانان در ادامه اشارهای
هم به صحبتهای��ش در ديدار ب��ا رهبر انقالب
میکند« :از شرايطي که براي ما در اين مسابقات
به وجود آمد و همت و تالشي که تيم داشت تا به
اين نتيجه خوب برسد ،صحبت و از ايشان تشکر
کردم .همچنين يک خواسته هم از رهبر انقالب
داش��تم و اينکه س��ن دو نفر از ملیپوشان براي
معافيت سربازي که براي بچههای تيم به دليل
قهرماني جهان در نظر گرفته شده است ،به 18
سال نمیرسد ،مورد تفقد و عنايت قرار گيرند».
عطايي پ��س از اين دي��دار از عالقه وي��ژه مقام
معظم رهب��ري به واليب��ال خبر میده��د« :در
صحبتهایشان از عالقهشان به واليبال صحبت
کردند و اينکه در جواني واليبال بازي میکردند و
اخبار اين رشته را دنبال میکردند .ایشان واليبال
را يک نه ي��ک ورزش خوب ،بلکه ب��ا تأکید يک
ورزش خيلي خوب معرفي کردند».
توجهات پیشرفتمان را دوچندان میکند
يکي از تأکیدات مقام معظم رهبري در اين ديدار
اشاره به موفقیتهای واليبال با مربي داخلي بود.
مسئلهای که به گفته عطايي انگيزه مضاعفي به او
و کادر فني داخلي تيم جوانان داده است« :مجري
برنامه اعالم کرد که موفقيت واليبال در جوانان
جهان براي اولين بار اتفاق افتاد و به وسيله مربي

ايراني به دس��ت آمد .مقام معظ��م رهبري بيان
کردند که اعتقاد شخصیشان اين است که مربي
ايراني بايد ایرانی باشند .البته دخالتي ندارم ،اما
نگاهم اين است که مربي ايراني باشد .اين لطفي
بود که شامل حال من و کادر فنی تيم ملي واليبال
جوانان شد که نگاه مقام معظم رهبري اين است و
اين مسئله به ما انرژي مضاعف میدهد».
عطايي درباره تأثیر ديدارشان با حضرت آیتاهلل
خامنهای در ادامه روند تيم معتقد اس��ت« :اين
خيلي مهم اس��ت و میتواند س��رعت روند رو به
رش��د و توجهات را ب��ه واليبال بيش��تر کند ،به
خصوص که واليبال در شرايط سخت هم میتواند
افتخارآفريني کند و پرچم کشورمان را در ميادين
بینالمللی به اهتزاز درآورد».
اشاره رهبري به ارزش بيش��تر قهرماني جوانان
با توجه به فش��ارهاي سياس��ي بحرینیها ،نکته
ديگري اس��ت که س��رمربي تيم ملي جوانان به
آن اش��اره میکند« :ش��ما وقتي در فضايي قرار
میگیرید که اراده بر اين است که موفق نباشيد،
براي موفقيت باید انرژي مضاعفي داشته باشيد.
فضايي که در بحرين داشتيم ،فضایی برای موفقيت
ما نبود و چالش و سنگاندازی وجود داشت .اين
مشکالت اما ما را قویتر و اراده بچهها را بيشتر کرد
تا مقاومت کنند و ما توانس��تيم آن ويژگي ايراني
خودمان را در فضاي س��خت بروز دهيم و موفق
شويم .ايشان فرمودند که ارزش قهرماني با توجه
به فشارهاي سياسي بيش��تر است و اشاره کردند
که مردم آنجا با ما رابطه خوبي دارند ،ولي سابقه
سياستمدارانشان خوب نيست».

در سال المپیک نمیدانیم بودجهمان چقدر است

تکواندو امروز به حمایت نیاز دارد

کوبا نخستین حریف ایران در راه المپیک

مصاف یارانکوالکوویچ و مردان کارائیب

مسابقاتوالیبال
والیبال
انتخابی المپیک
دنيا حيدري
 2020توکی�و در
گ�روه  Eدر حال�ی از جمعه در روس�یه آغاز
میش�ود که ایران و کوبا برگزارکننده بازی
نخست هستند.

اخبار چن��د روز اخی��ر در خص��وص ناراحتی
ملیپوشان از عدم دریافت پاداش لیگ ملتها
که به لغو اردوی تدارکاتی بلغارستان انجامید،
نگرانیهای��ی را از بابت تورنمنت مهم روس��یه
و س��ه دیدار مرحل��ه اول رقابته��ای انتخابی
المپیک و مصاف با کوبا ،روسیه و مکزیک ایجاد
کرده است .عصر جمعه ساعت  17:30شاگردان
کوالکوویچ در نخستین دیدار خود در مرحله اول
انتخابی المپیک برابر کوبا به میدان میروند .تیم
ملی کوبا که با هفت حضور در المپیک و کسب
برنز این رقابتها در س��ال  1976بعد از امریکا
بیش��ترین آمار را در منطقه امریکای شمالی و
مرکزی دارد تاکنون هش��ت مرتب��ه به مصاف
ایران رفته که در چهار بازی نخست برنده بوده،
اما هر چهار دیدار دوم برابر ایران را با شکس��ت
به پایان برده و دور از انتظار نیس��ت اگر نتواند
نوار ناکامیهایش را در بازی فردا پاره کند .کوبا
قرار بود به همراه س��ه تن از ستارههای پیشین

خود در رقابته��ای مرحله نخس��ت انتخابی
المپیک به مصاف رقبا برود ،اما اکنون با تصمی م
مسئوالن والیبال این کشور بدون ستارههایش
(روبرت الندی سیمون ،مایکل سانچس و ریدل
هیرس��وئلو) به مصاف تیمهای روسیه ،ایران و
مکزیک خواه��د رفت .با وجود این ،دس��تکم
گرفتن حریف میتواند به ضرر یاران کوالکوویچ
تمام ش��ود .اگرچه کوبا مدتی اس��ت که دور از
دوران اوج خود قرار دارد ،اما این تیم که در رده
هجدهم رنکینگ فدراس��یون جهانی والیبال
قرار دارد ت��ا اوایل دهه فعلی یک��ی از تیمهای
صاحب سبک جهان بهحساب میآمد و در همه
تورنمنتها جزو مدعیان بود و حاال یکبار دیگر
قصد بازگش��ت به دوران اوج خود را دارد و این
انگیزه میتواند کار تیم ملی ایران را در روسیه
سخت کند .با این حال ،بلندقامتان ایران در لیگ
ملتهای والیبال یکبار دیگر ثابت کردهاند که
به سادگی نمیتوان از کنار نام آنها گذشت.
تیم ملی ایران در صورتی که نتواند در مسابقات
سنپترزبورگ بلیت توکیو را به دست آورد باید
در مسابقات انتخابی قاره آس��یا دوباره شانس
خود را امتحان کند .مسابقات انتخابی المپیک
در آسیا از  16تا  22دی با حضور هشت تیم برتر
قاره برگزار میشود.

هدفگــ��ذاری
تکواندو
فدراس��ــــیون
شميم رضوان
تکوان��دو ب��رای
المپیک2020کسبنتایجیبهترازدورهقبلاست.
پوالدگر امیدوار است که با حمایت مسئوالن ورزش
در سال قبل از المپیک و با توجه به در پیش بودن
رقابتهایمهم،مشکالتفدراسیونهایالمپیکی
مرتفع شود تا بتوانند با تمرکز به سمت اهدافشان
حرکت کنند« :امس��ال با توجه به در پیش بودن
المپیک  ،۲۰۲۰سال پرترافیکی را در پیش داریم و
نمایندگان ما نیز باید برای کسب سهمیه المپیک و
افزایش امتیازات خود در رنکینگ عازم مسابقات
ش��وند .تکواندوکاران م��ا در رده بزرگس��االن در
رویدادهای امسال خوش درخشیدند و توانستند
نتایج خوبی کس��ب کنند .تاکنون یک مرحله از
گرندپری را پشت سر گذاش��تهایم و یک
مرحله دیگر هم در پی��ش داریم که در
ماههای ش��هریور ،مهر و آذرماه برگزار
میش��ود و در پایان این س��ه مرحله
تکلیف سهمیههای ما در المپیک۲۰۲۰
ازطریقرنکینگمشخصخواهد
شد .تمام تالش ما در
وهله نخس��ت این
است که با فراهم
کردنحمایتهای
الزم برای کسب
سهمیه المپیک
تالش کنیم ،اما
کار و مأموری��ت
بسیار سختی در
پی��ش داری��م،
خصوصاً که هنوز از
میزان بودجهم��ان در
سال جاری خبر نداریم
ت
و امیدواری��م حمای�� 
کمیته المپیک و وزارت
ورزش ب��ه موقع صورت
گیرد ».رئیس فدراس��یون

تکواندو معتقد اس��ت تیم ملی ام��روز به حمایت
مس��ئوالن رده باالی ورزش نیازمند است و وقتی
فرصتها برای کسب سهمیههای المپیک از دست
چ سود
برود دیگر کمکها هر اندازه هم که باشد ،هی 
و فای��دهای در پی نخواهند داش��ت« :ما میتوانیم
بهترین عملکرد را در المپیک داشته باشیم ،به شرط
آنکه حمایت ش��ویم .کمیته ملی المپیک و وزارت
ابتدای سال مبالغی را پرداخت کردند ،اما در سال
منتهی به المپیک هنوز نمیدانیم بودجه ما چقدر
است ،آنهم درحالیکه وضعیت مالی فدراسیون به
هیچ عنوان خوب نیس��ت و برای ب��رآورده کردن
توقعات باالی مردم نیاز به حمایت بیش��تری از
تکواندو داریم ،چراکه سالی سخت و حساس را در
پیش داریم .سال کسب سهمیه که هرگونه اهمالی
در آن میتواند خسارتهای جبرانناپذیری را به
دنبال داش��ته باش��د .ما امروز به حمایت نیاز
داریم .اگر بودجه سرموقع به دست ما نرسد
تا برای تیمهای ملی هزینه کنیم بعدا ًچند
برابر آن را هم بدهند دیگر فایدهای ندارد،
چراکه مس��ئله مهم کسب س��همیههای
المپیک است .مس��ئلهای که امیدواریم مورد
توجه مسئوالن هم قرار گیرد تا
بتوانیم حضوری پرقدرت و در
شأن نام ایران در مسابقات
بینالمللی داش��ته باشیم
درست مانند نتیجهای که
امروز از سرمایهگذاری
در لی��گ ردههای پایه
گرفتیم .نسل طالیی
تکواندو را در پیش داریم،
به خصوص از دختران که
امروز ش��اید در سیس��تم
رنکینگی برای کسب سهمیه
آنها شانسی نداشته باشیم ،اما
ظهور نس��ل جدید تکواندوی
دختران را در پیش داریم که در
آیندهازآنهابیشترخواهیدشنید،
البته به شرط حمایت».

شنيدن برخي حرفها و اظهارنظرهاي مسئوالن کشور جز غم و غصه
چيزي براي مخاطب ندارد .حرفهايي که با خنده از سوي مسئوالن و
آقازادهشان زده میشود تا نمک باشد روي زخم دل مردم.
مردمي که پاي اين نظام و براي اس��تقرار آن جوانهای دستهگلشان را
تقديم کردند .جانشان را در طبق اخالص گذاشتند و جانباز شدند ،اما نه
برايخودشانحقيقائلشدندونهگذاشتندکهبچههایشانباسوءاستفاده
از اين مجاهدتها پورشهسوار شوند یا اقامت امريکا بگيرند.
حرفهای محمدرضا داورزني ،مع��اون ورزش قهرماني وزارت ورزش
و جوانان در رس��انه ملي دردآور بود ،اما حرف ما چيز ديگري اس��ت.
حرف اين است که چگونه يک مس��ئول بلندپایه که ادعاي حضور در
دوران ش��کوهمند دفاع مقدس را دارد و مردم را به ضديت با امريکا و
مبارزه با استکبار جهاني دعوت میکند همزمان از حضور دخترش در
ماساچوست میگوید و از گلپسر ايراني که با او ازدواج کرده است!
پيش از عمليات مرصاد که آقاي داورزني مدعي حضور در آن اس��ت،
که حتماً هم حضور داش��ته ،جوانان دس��تهگلی از اين ديار توس��ط
جنایتکارترین گروهک تروريستي جهان که اتفاقاً کشور محل سکونت
فرزند و داماد آقاي داورزني حامي شماره يک آنهاست زندهزنده سوزانده
و مثله شدند ،اما ايستادند تا ايران اسالمي سربلند بماند و جالب توجه
جناب داورزني که نه بابت اين جانفش��انيها پولي دریافت کردند ،نه
پست و مس��ندي گرفتند و نه اقامتي در ينگه دنيا .همين حاال فرزند
شهيدي از ش��هداي عمليات مرصاد را میشناسم که شرافتمندانه در
بخش توليد کشور کارگري میکند و با افتخار در يکي از جنوبیترین
نقاط پايتخت زندگي میکند .البته همه خوب میدانیم که از اين دست
فرزندان ،خانوادههای شهدا و جانباز کم نداريم .اينها هنوز هم به کاري
که انجام دادند ،افتخار میکنند و با عزت و اقتدار میگویند که باز هم
حاضرند در اين راه از جان و مالشان بگذرند ،اما...
حرفهای داورزني و امثال او اما تيري زهرآگين بر قلب اين مردم است ،بر
قلب خانوادههای شهدا ،بر دل پرغصه فرزند شهيدي که شايد حتي پدرش
را هم نديده باشد .حرفهای داورزني و بقيه مسئوالني که با افتخار از حضور
و اقامت فرزندانشان در امريکا و انگلستان صحبت میکنند ،دردآور است.
فرزندانی که با رانت آنها هر باليي که دلش��ان خواسته طي اين چند دهه
گذشته بر سر مردم آوردهاند .به راستي که اين حرفها از تير و بمب و موشک
بعثيها و امریکاییها دردناکتر است .حرفهایی که متأسفانه با افتخار هم
پخش میشود و باز هم با تأسف اينقدر تکرار میش��ود که قبح آن نيز در
حال فراموشي است و اين آقايان ديگر بدون ابا از چيزي از رانتخواریها،
سوءاستفادهها و وقاحت خود و فرزندانشان حرف میزنند.
امروز روز خبرنگار است و رسالت قلم به ما حکم میکند که از اين همه
خودبزرگبینی فس��اد حاکم بر ورزش بگوييم .از ورزشي که مسئوالن
ارش��دش رانتخواری فرزندانش��ان را حاصل زحم��ات و تالشهای
خودشان قلمداد میکنند.
و کالم آخر اينکه جن��اب داورزني حداقل اگر دردي از ورزش کش��ور
دوا نمیکنید با حرفهایتان و به رخ کش��يدن پورشهسواري و اقامت
فرزندانتان در ینگه دنیا که رفاه آنها بهزعم شما حاصل تالش خودشان
است ،مايه عذاب مردم نباشيد .برويد با فرزندانتان خوش باشيد که اين
مردم از شما و امثال شما نه توقع جنگيدن دارند و نه خدمتي که منت
آن را سرشان بگذاريد .حداقل با حرفهایتان باورهای مردم را خدشهدار
نکنید ،این شاید کمترین کاری باشد که میتوانید انجام دهید.

فردا ،آغاز ليگ برتر جزيره

رقابتهای ليگ برتر انگلستان از عصر جمعه با برگزاري ديدار ليورپول و نوريچ
آغاز میشود .منچسترسيتي مدافع عنوان قهرماني هم عصر شنبه در زمين
وستهام به مصاف اين تيم میرود .اوج هيجان در ابتداي اين فصل فوتبال
انگلستان را بايد در اولدترافورد جستوجو کرد ،جايي که يکشنبه شب و از
ساعت ،20دو تيم منچستریونایتد و چلسي به مصاف هم میروند.شاگردان
سولسشر بدون هيچ ترديدي نمیخواهند ليگ را با از دست دادن امتياز مقابل
آبیهای لندن شروع کنند و چلسي هم با هدايت لمپارد میخواهد ثابت کند
که بهرغم تغييراتي که داشته ،هنوز هم يکي از مدعيان قهرماني است.

روي ديگر ژاوي!

ژاوی ،اسطوره فوتبال اسپانیا و بارسلونا در اولین بازی به عنوان سرمربی
السد در قطر روی دیگری از شخصیت خود را نشان داد .ژاوی در دقایق
پایانی از شدت ناراحتی و اعتراض به داور در یک لحظه لگدی به سمت هوا
زد که ناگهان کفش پای راست او از پایش درآمد و پرواز کرد .اعضای کادر
فنی السد ،ژاوی را به سمت نیمکت این تیم هدایت کردند تا سر جای خود
بنشیند ،ولی او همچنان با یک کفش روی نیمکت نشسته بود.

اتمامحجت زيدان با بيل و خامس

س��رمربی رئالمادرید برای دیدار دوس��تانه تیمش مقابل سالزبورگ
مهاجم ولزی و هافبک کلمبیایی را دعوت نکرد و دوباره نشان داد که
خواهان این دو بازیکن نیس��ت .زيدان در حالي فهرست بازیکنانش را
برای دیدار دوستانه برابر سالزبورگ اعالم کرد که نام گرت بیل ،خامس
رودریگس و ماریانو دیاس در آن دیده نمیش��ود .این احتمال وجود
دارد که هر سه بازیکن از سفیدپوشان جدا شوند .سرمربی رئالمادرید
مانند همیشه سه دروازهبان خود را دعوت کرد و نام میلیتائو در فهرست
مدافعان جدید است .تنها چهار هافبک به نامهای تونی کروس ،والورده،
ایسکو و کاسمیرو تیم را همراهی خواهند کرد.

