
محمود فکري با 
سعید احمدیان

   گزارش
توجه ب�ه نتايج 
پرفراز و نشيب 
با استقالل در نيم فصل اول تنهاتر از هميشه به 
نظر مي رسد و عالوه بر اينکه مقبوليت قبل را 
در بين بازيکنان ندارد، هيئت مديره هم مانند 
گذش�ته از او حماي�ت نمي کند ت�ا وضعيت 
شکننده اي روي نيمکت آبي ها داشته باشد. 
پن��ج م��اه از روزي ک��ه محمود فک��ري پس از 
امضاي قراردادش با استقالل، همان لبخندهاي 
هميش��گي اش را تحويل دوربين عکاسان داد، 
مي گذرد، اما امروز نه از آن خنده ها خبري است و 
نه از فرش قرمزي که آبي ها براي نشستن او روي 
نيمکت پهن کرده بودند، آن هم براي مربي که 
آن روز خيلي ها مي گفتند براي شکستن طلسم 
قهرماني هش��ت ساله به تيم س��ابقش برگشته 
است. اما امروز و در پايان هفته پانزدهم و به نيمه 
رسيدن ليگ بيستم، استقالل آنقدر فراز و نشيب 
داشته که با ادامه اين روند يک سال ديگر شايد به 
حسرت آبي پوشان اضافه شود و فصل ديگر روز از 
نو و روزي از نو. نتايجي که سبب شده فکري که 
با رؤياهاي زيادي به تيم سابقش برگشته، به در 
خروجي باشگاه نزديک تر از هميشه باشد و خيلي 
زودتر از آنچه فکرش را مي کرد، چمدان هايش را 
ببندد و سفره هفت س��ين نوروز را به جاي کنار 

شاگردانش در جمع خانواده اش پهن کند!
  فکري استقالل، فکري نساجي نشد

نتايج خوب محمود فک��ري در هفته هاي پاياني 
فصل گذش��ته در نس��اجي آنقدر چشمگير بود 
که مديران استقالل که ديگر نه حوصله اعتماد 
دوباره به فره��اد مجيدي و تک��رار جدايي هاي 
ناگهاني اش را داشتند و نه مي خواستند بار ديگر 
حاشيه هاي امير قلعه نويي را تحمل کنند، روي 
انتخاب سرمربي اس��تقاللي تيم قائمشهري که 
آن هفته ها با نتايجش ت��وي بورس بود به توافق 
برسند تا فکري بدون لحظه اي ترديد از قائمشهر 
به تهران اسباب کشي کند و در ليگ بيستم نفر 

اول نيمکت آبي پوشان باشد.
حاال با گذش��ت 15 هفت��ه، محم��ود فکري اما 
مربي ای نشان نداده که مي تواند پس از سال ها، 
دوباره اس��تقالل را ب��ه جام قهرماني برس��اند و 
کارنام��ه او نقطه مقاب��ل نتايجي اس��ت که در 
قائمش��هر گرفته بود. آبي ها هرچن��د در طول 
نيم فصل صدرنش��يني را هم تجرب��ه کردند، اما 
آنقدر باال و پايين داشتند و فرصت سوزي کردند 
که در پايان نيم فصل با هفت برد، پنج مساوي و 
سه باخت تيم سوم جدول هستند و با پرسپوليس 
صدرنشين چهار امتياز فاصله دارند، فاصله اي که 
با توجه به اينکه نيمي از بازي هاي ليگ هنوز باقي 
مانده زياد نيست و قابل جبران است، اما استقالل 
فکري آنقدر نمايش هاي به ه��م ريخته و بدون 
برنامه در نيم فصل اول داش��ته که کمتر کسي 

اميدوار است در نيمه دوم ليگ، آبي ها بتوانند در 
حد مدعي قهرماني ظاهر شوند و ساير مدعيان را 

به دردسر بيندازند.
  گزينه مطمئن نبود تا فکري فعاًل بماند

باخت 2 بر صفر به س��پاهان در هفته پانزدهم با 
يک نمايش ضعيف و س��ردرگم ک��ه خيلي ها را 
از آبي پوش��ان نااميد کرد، مي توانس��ت آخرين 
روزي باش��د که فکري روي نيمکت اس��تقالل 
مي نشيند. باختی که باعث شد او بيشتر از قبل در 
معرض برکناري باشد، تصميمي که کمتر کسي 
مي توانست از آن انتقاد کند، به خصوص که فکري 
با يک کادر فني اسم و رسم دار که از مظلومي و 
مرفاوي باتجربه تا برهاني و عمران زاده بي تجربه 

حضور داشتند، نااميدکننده نشان داده بود. 
با وجود تصمي��م هيئت مديره ب��راي برکناري 
محمود فک��ري، اما اي��ن تصمي��م در نهايت با 
مخالفت وزارت ورزش که تغيير نيمکت استقالل 
را در زمان فعلي به صالح نمي دانس��ت، منتفی 
ش��د. اگرچه به نظر مي رس��د مديران استقالل 
گزينه مطمئني هم براي بعد از فکري نداشتند و 
همان اسامي تکراري مانند امير قلعه نويي، فرهاد 
مجيدي، رسول خطيبي و گزينه هاي ديگري که 

پيش از شروع فصل هم در ليست گزينه هاي اين 
تيم ديده مي ش��د، دوباره مطرح شد که البته به 
نتيجه اي هم نرسيد و به فکري چند بازي ديگر 
فرصت داده ش��د تا در ش��روع نيم فصل دوم به 
وضعيت تيم سروساماني دهد و استقالل در ادامه 

ليگ پوست بيندازد. 
  نه مديران حامي اش هستند، نه بازيکنان!

با وجود فرصت چند هفته اي به فکري که گفته 
مي شود دو بازي ديگر است، اما سرمربي استقالل 
وضعيت ش��کننده اي ه��م در جم��ع مديران و 
هم در بي��ن بازيکن��ان دارد.  وضعيت��ي که اگر 
پيدا نکن��د، مي تواند کار فک��ري را روي  بهبود 
نيمکت آبي پوشان در نيم فصل دوم سخت تر از 

هميشه کند.
 هيئت مدي��ره و مديرعامل اس��تقالل با وجود 
حمايت هاي ظاهري ش��ان، از نتايج اس��تقالل 
ناراضي هس��تند و همان طور که اش��اره شد در 
صورت داشتن يک گزينه مطمئن، فکري را در 
پايان نيم فصل کنار  مي گذاشتند. فکري هم در 
جلسه اي که در حاش��يه تمرين روز يک شنبه با 
بازيکنان درباره مشکالت مالي و بدقولي باشگاه 
در پرداختي ها داش��ت، اختالف��ش را با هيئت 

مديره اس��تقالل آش��کار کرد تا مشخص شود 
س��رمربي و هيئت مديره روزهاي پرتنش��ي را 
مي گذرانند: »من بارها با مس��ئوالن باشگاه در 
مورد مطالبات شما صحبت کرده ام و آنها گفته اند 
تالش می کنند مشکالت حل شود، اما نمی دانم 
چه اتفاقاتی رخ داده که االن باش��گاه دچار اين 
مشکالت شده و پول ش��ما پرداخت نمی شود، 
شايد مشکل من هستم. اگر مشکل من هستم، 

می روم تا شما پولتان را بگيريد.«
عالوه ب��ر اين فک��ري در بين بازيکن��ان هم آن 
مقبوليت ابتداي فصل را ندارد و برخي بازيکنان 
نامدار استقالل ابايي از اين ندارند که اين اختالف 
را علني کنن��د، مانند وريا غف��وري که اعترض 
ش��ديد او پس از تعويض در بازي با نس��اجي در 
هفته چهاردهم ليگ، در صورت نشس��تن يک 
سرمربي مقتدر روي نيمکت برايش گران تمام 
مي ش��د، اما او ب��دون هيچ توبيخي ب��ه تمرين 
بازگشت تا س��رمربي استقالل نش��ان دهد که 
عالوه بر حرف نش��نوي بازيکنان، اقتداري را که 
يک مربي الزم دارد، ندارد. اين مسئله به وضوح 
در رفت و برگشت هاي فرشيد باقري به تمرينات 

در طول نيم فصل نمايان بود. 
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 حمایت فوتبالی باشگاه تونسی 
از مقاومت فلسطین

 اقدام باشگاه تونسی توجه دنيا و تحسين بس��ياری از مردم جهان، به 
خصوص هواداران باش��گاه بعث الرقايب را به دنبال داشت. اين باشگاه 
فوتبال چندی پيش از پيراهن های جديد خود در فصل جديد رونمايی 
کرد. اتفاقی که تا به اينجای کار طبيعی است، اما نکته جالب و اتفاقي که 
نگاه ها را به خود جلب کرده، طراحی پيراهن باشگاه فوتبال بعث الرقاب 
تونس از نقشه فلسطين و چفيه اين کش��ور است. الهام گرفتن از نقشه 
فلسطين که به نوعی حمايت از مقاومت مردم فلسطين است و رد کردن و 
مقابله با هرگونه عادی سازی روابط با رژيم صهيونيستی، نه فقط حمايت 
هواداران اين تيم فوتبال را به دنبال داشته که توجه مردم دنيا را نيز به 

خود و همچنين مقاومت فلسطينی ها جلب کرده است.

حاشيه اي بر وضعيت سخت محمود فکري در استقالل که نه حمايت هيئت مديره را دارد و نه بازيکنان را

هیچ کس به فکری فکر نمی کند!

شیوا نوروزی

دنیا حیدري

التزيو سرشاخ با مدافع عنوان قهرمانی
 چلسی جاده صاف کن 

روخی بالنکو می شود؟ 
اتلتيکومادريد و بايرن مونيخ مرحله يک هشتم نهايی ليگ قهرمانان را 
تحت تأثير نتايج ضعيف خود در ليگ های داخلی آغاز می کنند. در ادامه 
رقابت های ليگ قهرمانان، امش��ب هم دو بازی برگزار می شود؛ التزيو 
ميزبان بايرن است و اتلتيکو نيز در ناسيونال آره نا بخارست به مصاف 
چلس��ی می رود. اين ديدار به دليل ممنوعيت ورود اتباع انگليسی به 

اسپانيا در رومانی برگزار می شود. 
    

تيم اول اللي��گا بعد از چن��د هفته صدرنش��ينی مقتدران��ه اخيراً در 
سراش��يبی ناکامی قرار گرفته و اختالفش با رئال به حداقل رس��يده 
است. اتلتيکومادريد از ناکامی رئال و بارس��ا کمال استفاده را برد و بر 
صدر جدول تکيه زد تا جام قهرمانی را از چنگ دو غول اسپانيا درآورد. 
شاگردان سيمئونه در اروپا هم موفق بودند و بعد از باواريايی ها به عنوان 
تيم دوم گروه خود جواز صعود به مرحله حذفی ليگ قهرمانان را کسب 
کردند. منتها راه راه پوشان به يک باره از جاده پيروزی فاصله گرفتند و 
در چهار بازی آخ��ر خود فقط يک برد به دس��ت آوردند و هفت امتياز 
سرنوشت را نيز به باد دادند و اينگونه بود که حاال جايگاه شان در الليگا 
با خطر جدی مواجه شده اس��ت. عالوه بر اين در اين مدت انتقادهای 
زيادی در خصوص ضعف های روخی بالنکو مطرح شده و سرمربی تيم 
در مظان اتهام قرار گرفته است. در واقع باخت به لوانته نگرانی ها را در 
مورد آينده اتلتيکو افزايش داده است. ضعف خط دفاعی اين تيم باعث 
شده راه راه پوشان برخالف گذشته گل های زيادی دريافت کنند و در 

هفت بازی متوالی هيچ کلين شيتی نداشته باشند. 
چلسی حريف امشب مادريدی ها از زمانی که توماس توخل را جانشين 
لمپارد کرده از بحران فاصله گرفته است. در اين مدت توخل توانسته 
آرامش را به تيم بازگرداند و نتايج گرفته شده اين موضوع را به خوبی 
نشان می دهد. س��رمربی جديد کارش را با يک تساوی بدون گل برابر 
ولورهمپتون شروع کرد و بعد از آن  هم آبی ها چهار برد متوالی به دست 
آوردند و در جام حذفی نيز موفق بوده اند. چلس��ی تا رده پنجم خود را 
باال کشيده و اگر امشب دست پر از بخارست برگردد قطعاً اميد زيادي 
به بازی برگشت خواهد داشت. توخل، سرمربی آبی ها در آستانه بازی 
با اتلتيکو از ضعف گلزنی تيمش انتقاد کرد: »ساختار کلی تيم هيچگاه 
نمی تواند يک مشکل يا برعکس راه حل تلقی شود. به طور کلی همه چيز 
به بازيکنان بستگی دارد. با اين حال می توانيد اطمينان داشته باشيد که 
ما همواره به فکر ايجاد موقعيت گلزنی هستيم. تيم ما به خوبی در اين 
زمينه عمل می کند، اما در امر گلزنی خيلی خوب نيستيم. از طرفی فکر 
می کنم در زدن ضربات آخر نيز بی دقت هستيم.« دو تيم تاکنون شش 
بار مقابل هم قرار گرفته اند که حاصل آن يک برد برای اتلتيکو و دو برد 

برای چلسی بوده و سه بازی هم مساوی شده است. 
    

نوبت بازی التزيو - بايرن رسيده، اين بازی در استاديوم المپيکو شهر رم 
برگزار می شود. التزيو همان تيمی است که در مرحله گروهی دورتموند 
را در دو بازی رفت و برگشت به دردسر انداخت، ولی در نهايت نتوانست 
به عنوان تيم اول صعود کند. همين هم کارش را س��خت کرد و بايد با 
قهرمان سال گذشته اروپا سرشاخ شود. عقاب ها در سری آ نمی توانند 
ادعايی داشته باش��ند. التزيو پنجم اس��ت و فعاًل همه تمرکز اين تيم 
معطوف به اروپاست. سيمونه اينزاگی، سرمربی اين تيم می داند جدال 
با بايرن چقدر دشوار است: »در واقع بايرن مونيخ تنها باشگاهی بود که 
ما نمی خواستيم در قرعه کشی ليگ قهرمانان با اين تيم مواجه شويم. 
بازی کردن مقابل بايرن مونيخ بسيار دشوار اس��ت و ما اين موضوع را 
می دانيم. آنها مدافع عنوان قهرمانی و يکی از نامزدهای قهرمانی در اين 
فصل هستند، اما ما از بايرن مونيخ نمی ترسيم. آنها نيز مشکالتی دارند و 
ما بايد از اين چالش لذت ببريم. ما در اين فصل دو هدف اصلی داشتيم، 
رسيدن به مرحله يک هشتم نهايی ليگ قهرمانان اروپا و کسب سهميه 
اين رقابت ها برای فصل آينده، حتی اگر چند باشگاه بزرگ را به عنوان 

رقيب پيش روی خود داشته باشيم.«
هرچند باواريايی ها با شکست مقابل اينتراخت به ايتاليا آمده اند، ولی 
بايرن هميش��ه تيم خطرناکی بوده و هر تيمی که ش��اگردان فليک را 
دس��ت کم بگيرد تاوان س��ختی خواهد داد. بايرن بعد از يک تساوی 
نااميد کننده و باخت سه ش��ب پيش فقط با دو امتياز بيشتر نسبت به 
اليپزيش صدرنشين بوندس ليگاس��ت. آنها به تازگی شش گانه را فتح 
کرده اند و بدون شک هانسی فليک با کمک شاگردانش اجازه نمی دهد 
بايرن بي��ش از اينها افت کند. باي��رن مدافع عنوان قهرمانی اس��ت و 

رويارويی با التزيو برای بايرن دشوار به نظر نمی رسد.

سلطه اینتر بر سری آ
دو گل الت��ارو مارتينز و ي��ک گل لوکاکو 
کافی بود تا اينتر درب��ی دالمدونينا را به 
نفع خ��ود تمام کن��د و به س��لطه اش در 
سری آ ادامه دهد. آنتونيو کونته هم حتماً 
خواسته ای جز اين نداشته؛ ارائه يک بازی 
برتر، قدرتمندانه و زدن سه گل در دربی 
ميالن انتظاری است که س��رمربی اينتر 
داشت و البته ش��اگردانش هم اين انتظار 
را برآورده کردند. نيمه اول تسلط آتزوری 
کاماًل مشهود بود و اين ش��رايط در ادامه بازی نيز ديده  می شد. در اين 
گير و دار روسونری نيز برای آنکه خودی نشان دهد حمالتی را ترتيب 
داد، ولی نه زالتان و نه هيچ کس ديگر نتوانست قفل دروازه اينتر را باز 
کند. البته نبايد از نقش سمير هندانوويچ هم غافل شد. سنگربان اينتر 
با چند سيو ديدنی حسرت گلزنی را به دل تيم همشهری  خود گذاشت. 
از دقيقه 66 به بعد بود که ادامه بازی برای هيچ کدام از دو تيم فايده ای 
نداش��ت. اينتر بازی را آرام کرده ب��ود و ميالن هم امي��دی به کام بک 
نداشت. در نهايت نيز نتيجه به سود اينتر تمام شد تا افعی ها دوباره برای 
همشهری شان کری بخوانند. همه چيز به سود اينتر است و 53 امتيازی 
شدن اين تيم خيال کونته را فعالً آسوده کرده است. فاصله چهار امتيازی 
با ميالن تيم دوم جدول تا حدودی قابل قبول است و بايد در هفته های 
آتی نيز منتظر تداوم نتايج خوب اينتر باشيم. به غير از آث ميالن، رم و 
آتاالنتا نيز تالش می کنند خود را ب��ه جمع مدعيان نزديک کنند، ولی 
رقابت اصلی همچنان بين ميالنی هاست. انتطار می رود استفانو پيولی 
بعد از دو باخت س��نگينی که تيمش متحمل ش��ده برای جلوگيری از 
تشديد مشکالت راه حلی پيدا کند، وگرنه ميالن باز هم امتياز از دست 

خواهد داد، امتيازاتی که ديگر قابل جبران نخواهند بود.

قرص معجزه آسا براي موفقیت در المپیک وجود ندارد!

رضایت کادر فني تیم ملي از بانوان آلیش کار
ششمين دوره رقابت ه��اي قهرماني کشتي آليش بانوان با کسب عنوان      خبر
نخست تيم مازندران به پايان رسيد. در اين رقابت ها که به مدت دو روز در 
خانه کشتي شهيد ابراهيم هادي برگزار شد، بانوان آليش کار کشورمان سطح بااليي از تکنيک را به نمايش 
گذاشتند تا جايي که آنا براتي، سرمربي تيم ملي آليش بانوان با ابراز رضايت از سطح فني مسابقات گفت: 
»خيلی از استان ها با اينکه فکرش را هم نمی کرديم، مدال گرفتند که اين موضوع نشان می دهد سطح 
کشتی گيران به هم نزديک شده است و اين به نفع ماست، چون استان ها برای ارتقای سطح خود تالش 
می کنند. مسابقات خيلی خوب برگزار شد و راضی بودم. خوشحالم که مدال های طال بين استان های 
مختلف تقسيم شد. مهم تر اينکه تکنيک شرکت کنندگان سطح بااليي داشت که نشان از کار مربيان 

دارد.« در پايان اين رقابت ها بعد از مازندران تيم هاي اصفهان و توابع تهران به ترتيب دوم و سوم شدند.

ديدارهاي رفت مرحله پلي آف ليگ 
فریدون حسن

    بازتاب
برتر واليب��ال امروز و ف��ردا برگزار 
مي شود. با پايان يافتن رقابت هاي 
مرحله گروهي و راه يافتن هشت تيم باالي جدول به مرحله پلي آف 
مس��ابقات اين مرحله از امروز آغاز مي ش��ود تا چه��ره چهار تيم 
صعود کننده به مرحله نيمه نهايي مشخص شود. ديدارهايي که هيچ 
تيمي در آن حاشيه امنيت ندارد. براساس برنامه اعالم شده در مرحله 
پلي آف امروز تيم اول جدول رده بندي، يعني سپاهان اصفهان به 
مصاف تيم هشتم جدول، يعني شهرداري ورامين مي رود. سپاهان 
که نمايش هاي خوبي در طول مس��ابقات مرحله گروهي داشت، 
اميدوار است با غلبه بر وراميني هاي مدافع عنوان قهرماني راه خود را 
براي قهرماني هموارتر کند. البته وراميني ها هم که تاکنون کمتر 
نشاني از تيم قهرمان فصل قبل داشته اند حاال اين فرصت را دارند که 
جبران مافات کنند و دوباره خود را مدعي نشان دهند. در ديگر بازي 
امروز تيم هاي چهارم و پنجم جدول رده بندي، يعني فوالد سيرجان 

و سايپا مقابل هم قرار مي گيرند. سيرجاني ها با وجود قهرماني در 
نيم فصل نتوانستند به روند رو به جلوي خود ادامه دهند و افت کردند، 
در مقابل سايپا هم برخالف فصول گذشته تيم متوسطي نشان داده 
تا بازي امروز دو تيم يک مسابقه پاياپاي باشد. اما فردا مرحله پلي آف 
با دو بازي ديگر در دور رفت به پايان مي رسد. شهداب يزد تيم سوم 
جدول به مصاف لبنيات هراز آمل تيم ششم جدول رده بندي مي رود. 
دو تيم شرايط کامالً متفاوتي را پشت سر گذاشته اند. هرچه يزدي ها 
در ابتداي مرحله گروهي  ضعيف نشان دادند، در ادامه باال آمدند، اما 
لبنيات شرايط برعکسي را تجربه کرد. بازي فرداي دو تيم هم در حال 
و هوايي ديگر برگزار مي شود و دو تيم بايد اتفاقات مرحله گروهي را 
فراموش کنند. در ديگر بازي فردا، شهرداري اروميه تيم دوم جدول 
مقابل شهرداري گنبد تيم هفتم جدول قرار مي گيرد، ديداري که 
صرف نظر از جايگاه دو تيم در جدول رده بندي يک ديدار نزديک و 
نفس گير خواهد بود. ديدارهاي برگشت مرحله پلي آف بين اين تيم ها 

روزهاي پنج شنبه و جمعه اين هفته برگزار مي شود.

امروز آغاز مرحله پلي آف ليگ برتر واليبال
 تیم هاي مدعي 

حاشیه امنیتي ندارند

»المپيک نه تنها 
حامد قهرماني

      چهره
ب��رای هم���ه 
بازيکنان، بلکه 
برای هر مربی يک رؤياست، چراکه بازی ها در 
المپيک جو بسيار خاصی دارد.«  اين را والديمير 
آلکنو، س��رمربي روس تيم ملي واليبال ايران 
مي گويد. مردي که قرار است از فروردين ماه با 
حضور در کش��ورمان به صورت جدي س��کان 

هدايت تيم ملي ايران را براي حضوري مقتدر در 
المپيک توکيو به دست بگيرد. آلکنو به خوبي با 
جو و ش��رايط المپيک به عن��وان بزرگ ترين 
رويداد ورزش جهان آشناست و خوب مي داند 
که چه راه دشواري را پيش رو دارد. با اين حال از 
تجربه چهارم حضورش در المپي��ک اين بار با 
ايران به عنوان يک ماج��راي هيجان انگيز ياد 
مي کند، حتي اگر در اين ميان مسائل اقتصادي 
و پيش��نهاد خوب ايران هم برايش مهم باشد. 
سرمربي تيم ملي واليبال ايران اهل کري خواني 
هم هس��ت تا جايي که در پاس��خ جان اسپرو، 
سرمربي تيم ملي واليبال امريکا که سيستم او را 
با واليبال ايران منطبق نمي داند، مي گويد: »به 
اس��پرو توصيه می کنم که تمرکزش روی تيم 
خودش باشد. من متوجه خواهم شد که چگونه 
می توان به تيم ملی ايران کمک کرد. بايد بگويم 
که برای تيم ملی اي��ران کار و تالش خواهيم 
کرد، چراکه هيچ قرص معجزه آس��ای ديگری 
برای رسيدن به نتيجه ايده آل وجود ندارد! آن 
مربی که ق��ول نتيجه می دهد ب��رای من يک 
شارالتان است، اما شما می توانيد قول دهيد 
که بهترين کار را برای رس��يدن به نتيجه 

انجام مي دهيد.«

الکس هس 

گاردين

 ملی پوش کاراته ناشنوایان 
به شهادت رسید

ملی پوش بسيجی کاراته ناشنوايان به درجه شهادت نائل شد. مهدی 
محمديان، بسيجی ملی پوش کاراته ناشنوايان کشور حين مأموريت 
تصادف کرد و خودرويی که به اين ورزش��کار زده بود متواري ش��د و 
کارات��ه کا تيم ملی که بر اثر ش��دت جراحت به کما رفت��ه بود به مقام 
شهادت نائل آمد. محمديان کاراته را زير نظر استاد ميالد کهنسال در 
استان هرمزگان آغاز کرد. او دارنده مدال طال و نقره قهرمانی ناشنوايان 

کشور و عضو تيم ملی کاراته ناشنوايان بود.

هرگز خم به ابرو نمی آوریم
زهرا نعمتی، دارنده دو طالی بازی های پارالمپيک و تنها بانوی المپيکی 
ايران که موفق به حض��ور در رقابت های المپيک ش��ده، اين روزها در 
تالش برای حضوری پرقدرت در مسابقات انتخابی خرداد ماه 1400 در 
فرانسه است تا بار ديگر موفق به حضور در بزرگ ترين رويداد ورزشی 
دنيا شود. مسابقاتی که س��ه تيم برتر دنيا و سه نفر به صورت انفرادی 
می توانند از آن سهميه کسب کنند و بانوی پاراتيروکمان ايران از عزم 
باالی کمانداران ايران برای موفقيت و کس��ب سهميه از اين رقابت ها 
می گويد: »خيلی اميدوارم که در بخش تيمی خانم ها کس��ب سهميه 
داشته باشيم. من و همه دوستانم در اين شرايط، سخت تالش می کنيم 
تا س��هميه بگيريم، اما هرازگاهی خبرهای نااميدکننده می شنويم، با 
اين حال خم به ابرو  نمی آوريم. من هم سعی می کنم لحظه ای انگيزه ام 
پايين نيايد و تالش��م را کم نکنم و همچنان اميدوارانه به تالشم ادامه 

دهم تا اتفاقات خوبی را رقم بزنيم.«

وظایف فراموش شده!
مهيا کردن امکانات الزم و فراهم آوردن نيازهای اساس��ی ورزشکاران و 
مرتفع کردن دغدغه های آنها بدون شک اصلی ترين گام در مسير رسيدن 
به موفقيت است. ورزشکارانی که سال هاست با کمترين امکانات، اما تالش 
بسيار افتخارات زيادي را برای پرچم پرافتخار ايران به ارمغان آورده اند و 
اگرچه عده ای از آنها در اين مسير سنگالخی از نفس افتاده اند و برخالف 
ميل باطنی خود ناچار به بوسيدن و کنار گذاشتن ورزش قهرمانی شده اند، 
اما هنوز هم اکثريت ورزشکاران و قهرمانان با وجود سختی های بسيار و 
کمبودهای فراوان همچنان در تالش برای کسب موفقيت و عنوان های 
در خور توجه هس��تند و به تنهايی جور کم کاری ها و اهمال کاری های 
مسئوالن را با افزودن بر تالش ها و شدت تمرينات خود می کشند. با وجود 
اين همچنان مسئوالن باالرتبه ورزش کشور که مسئوليت فراهم کردن 
امکانات، نيازها و زيرساخت های الزم برای کسب موفقيت در هر ميدانی 
را دارند، بحث هايی را مطرح می کنند که بسيار جالب و البته تعجب برانگيز 
است. برای نمونه وزير ورزش زمانی که برای افتتاح خوابگاه تيراندازان با 
کمان می رود، در گفت وگو با ملی پوشان کماندار می گويد که خدا را چه 
ديديد شايد با دعای خير مردم و با انگيزه شما بتوانيم يک کار تاريخی 
در المپيک انجام دهيم. اين موضوع دور از ذهن نيست اگر آن روز، روز 

ورزشکار باشد نتيجه دلخواه به دست مي آيد.
مردم سال هاست که دعای خير خود را بدرقه راه ورزشکاران و قهرمانان 
ايران می کنند و بعيد است که سلطانی فر در جريان اين مسئله نباشد. 
همانطور که ورزشکاران ايران در هر رش��ته ای ساليان سال است که با 
تالش های بسيار و طاقت فرسای خود بر قله های موفقيت ايستاده اند، 
اما اگر قرار باشد مدال آوری در المپيک يا هر ميدان ديگری تنها منوط به 
دعای خير مردم باشد و تالش ورزشکاران پس سهم وزارت ورزش و ديگر 

مسئوالن ورزش در مهيا کردن مسير موفقيت و قهرمانی چه می شود!
سلطانی فر البته به اين نکته که تالش وزارت هم بر اين است که امکانات 
مناسبی را فراهم کند اشاره می کند، اما از وزير ورزش به عنوان متولی 
ورزش انتظار مي رود که تمام ش��رايط، زيرساخت ها و امکانات الزم را 
برای کسب موفقيت ورزشکاران مهيا کند، نه آنکه شانس مدال آوری 
ورزشکاران را تنها منوط به دعای خير مردم و تالش ورزشکاران بداند 
که در اين صورت سؤال مهمی مطرح می شود که سهم وزارت ورزش در 

اين ميان برای فراهم کردن شرايط چيست؟
حرف های وزير ورزش شايد خيلی عجيب يا حتی دردناک نبود اگر اين روزها 
در البه الی اخبار ورزشی خبرهای تلخی در خصوص تالش های بی نتيجه 
ورزشکاران برای يافتن کسب و کاری مناس��ب برای امرار معاش به چشم 
نمی خورد. يا شاهد بوسيدن و کنار گذاشتن ورزش قهرمانی از سوی برخی 
ورزشکاران به دليل مسائل و مشکالت مالی نبوديم و به چشم نمی ديديم که 
مدال آوران ورزش ايران با درآمدهايی اندک حاضر به تميز کردن خيابان های 

شهر خود شده اند برای گذاشتن نان حالل سر سفره شان.
دعای مردم سال هاس��ت که بدرقه راه ورزش��کاران است و تالش های 
مثال زدنی ورزش��کاران سال هاس��ت که اصلی ترين دليل براي کسب 
موفقيت ه��ا و مدال های مختل��ف در ورزش ايران، ام��ا ورزش ايران و 
تک تک ورزش��کارانش به چيزی بيش از دعای خير مردم و تالش های 
شخصی خود نياز دارند. الزمه سرپا ماندن ورزش قهرمانی و گام برداشتن 
ورزشکاران در مسير موفقيت برای کسب عنوان های در خور توجه مهيا 
شدن شرايط توسط وزير ورزش اس��ت. ورزش ايران به چيزی بيش از 
تالش ساده وزارت ورزش نياز دارد. ورزشکاران به حمايت صددرصدی 
وزارت ورزش نياز دارند، به مرتفع شدن دغدغه های شان از سوی وزير 
ورزش و مهيا شدن امکانات و ش��رايط الزم تا بتوانند همانند گذشته با 
دست پر از المپيک و ديگر رقابت های بين المللی بازگردند. البته به شرط 
آنکه وزارت ورزش و ديگر مسئوالن ورزش کشور وظايفی را که در قبال 

ورزشکاران دارند به دست فراموشی نسپارند. 
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