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سلطه اینتر برسریآ

دو گل الت��ارو مارتینز و ی��ک گل لوکاکو
کافی بود تا اینتر درب��ی دالمدونینا را به
نفع خ��ود تمام کن��د و به س��لطهاش در
سری آ ادامه دهد .آنتونیو کونته هم حتماً
خواستهای جز این نداشته؛ ارائه یک بازی
برتر ،قدرتمندانه و زدن سه گل در دربی
میالن انتظاری است که س��رمربی اینتر
الکسهس
داشت و البته ش��اگردانش هم این انتظار
گاردین
را برآورده کردند .نیمه اول تسلط آتزوری
کام ً
ال مشهود بود و این ش��رایط در ادامه بازی نیز دیده میشد .در این
گیر و دار روسونری نیز برای آنکه خودی نشان دهد حمالتی را ترتیب
داد ،ولی نه زالتان و نه هیچ کس دیگر نتوانست قفل دروازه اینتر را باز
کند .البته نباید از نقش سمیر هندانوویچ هم غافل شد .سنگربان اینتر
ی خود گذاشت.
با چند سیو دیدنی حسرت گلزنی را به دل تیم همشهر 
از دقیقه  66به بعد بود که ادامه بازی برای هیچ کدام از دو تیم فایدهای
نداش��ت .اینتر بازی را آرام کرده ب��ود و میالن هم امی��دی به کامبک
نداشت .در نهایت نيز نتیجه به سود اینتر تمام شد تا افعیها دوباره برای
همشهریشان کری بخوانند .همه چیز به سود اینتر است و  53امتیازی
شدن این تیم خیال کونته را فع ً
ال آسوده کرده است .فاصله چهار امتیازی
با میالن تیم دوم جدول تا حدودی قابل قبول است و باید در هفتههای
آتی نیز منتظر تداوم نتایج خوب اینتر باشیم .به غیر از آثمیالن ،رم و
آتاالنتا نیز تالش میکنند خود را ب��ه جمع مدعیان نزدیک کنند ،ولی
رقابت اصلی همچنان بین میالنیهاست .انتطار میرود استفانو پیولی
بعد از دو باخت س��نگینی که تیمش متحمل ش��ده برای جلوگیری از
تشدید مشکالت راهحلی پیدا کند ،وگرنه میالن باز هم امتیاز از دست
خواهد داد ،امتیازاتی که دیگر قابل جبران نخواهند بود.

شیوا نوروزی

چلسی جاده صافکن
روخی بالنکو میشود؟

اتلتیکومادرید و بایرنمونیخ مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان را
تحت تأثیر نتایج ضعیف خود در لیگهای داخلی آغاز میکنند .در ادامه
رقابتهای لیگ قهرمانان ،امش��ب هم دو بازی برگزار میشود؛ التزیو
میزبان بایرن است و اتلتیکو نیز در ناسیونال آرهنا بخارست به مصاف
چلس��ی میرود .این دیدار به دلیل ممنوعیت ورود اتباع انگليسی به
اسپانیا در رومانی برگزار میشود.
تیم اول اللی��گا بعد از چن��د هفته صدرنش��ینی مقتدران��ه اخیرا ً در
سراش��یبی ناکامی قرار گرفته و اختالفش با رئال به حداقل رس��یده
است .اتلتیکومادرید از ناکامی رئال و بارس��ا کمال استفاده را برد و بر
صدر جدول تکیه زد تا جام قهرمانی را از چنگ دو غول اسپانیا درآورد.
شاگردان سیمئونه در اروپا هم موفق بودند و بعد از باواریاییها به عنوان
تیم دوم گروه خود جواز صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان را کسب
کردند .منتها راهراهپوشان به یکباره از جاده پیروزی فاصله گرفتند و
در چهار بازی آخ��ر خود فقط یک برد به دس��ت آوردند و هفت امتیاز
سرنوشت را نیز به باد دادند و اینگونه بود که حاال جایگاهشان در اللیگا
با خطر جدی مواجه شده اس��ت .عالوه بر این در این مدت انتقادهای
زیادی در خصوص ضعفهای روخی بالنکو مطرح شده و سرمربی تیم
در مظان اتهام قرار گرفته است .در واقع باخت به لوانته نگرانیها را در
مورد آینده اتلتیکو افزایش داده است .ضعف خط دفاعی این تیم باعث
شده راهراهپوشان برخالف گذشته گلهای زیادی دریافت کنند و در
هفت بازی متوالی هیچ کلینشیتی نداشته باشند.
چلسی حریف امشب مادریدیها از زمانی که توماس توخل را جانشین
لمپارد کرده از بحران فاصله گرفته است .در این مدت توخل توانسته
آرامش را به تیم بازگرداند و نتایج گرفته شده این موضوع را به خوبی
نشان میدهد .س��رمربی جدید کارش را با یک تساوی بدون گل برابر
ن هم آبیها چهار برد متوالی به دست
ولورهمپتون شروع کرد و بعد از آ 
آوردند و در جام حذفی نیز موفق بودهاند .چلس��ی تا رده پنجم خود را
باال کشیده و اگر امشب دست پر از بخارست برگردد قطعاً امید زيادي
به بازی برگشت خواهد داشت .توخل ،سرمربی آبیها در آستانه بازی
با اتلتیکو از ضعف گلزنی تیمش انتقاد کرد« :ساختار کلی تیم هیچگاه
نمیتواند یک مشکل یا برعکس راهحل تلقی شود .به طور کلی همه چیز
به بازیکنان بستگی دارد .با این حال میتوانید اطمینان داشته باشید که
ما همواره به فکر ایجاد موقعیت گلزنی هستیم .تیم ما به خوبی در این
زمینه عمل میکند ،اما در امر گلزنی خیلی خوب نيستيم .از طرفی فکر
میکنم در زدن ضربات آخر نیز بیدقت هستیم ».دو تیم تاکنون شش
بار مقابل هم قرار گرفتهاند که حاصل آن یک برد برای اتلتیکو و دو برد
برای چلسی بوده و سه بازی هم مساوی شده است.
نوبت بازی التزیو  -بایرن رسیده ،این بازی در استادیوم المپیکو شهر رم
برگزار میشود .التزیو همان تیمی است که در مرحله گروهی دورتموند
را در دو بازی رفت و برگشت به دردسر انداخت ،ولی در نهایت نتوانست
به عنوان تیم اول صعود کند .همین هم کارش را س��خت کرد و باید با
قهرمان سال گذشته اروپا سرشاخ شود .عقابها در سری آ نمیتوانند
ادعایی داشته باش��ند .التزیو پنجم اس��ت و فع ً
ال همه تمرکز این تیم
معطوف به اروپاست .سیمونه اینزاگی ،سرمربی این تیم میداند جدال
با بایرن چقدر دشوار است« :در واقع بایرنمونیخ تنها باشگاهی بود که
ما نمیخواستیم در قرعهکشی لیگ قهرمانان با این تیم مواجه شویم.
بازی کردن مقابل بایرنمونیخ بسیار دشوار اس��ت و ما این موضوع را
میدانیم .آنها مدافع عنوان قهرمانی و یکی از نامزدهای قهرمانی در این
فصل هستند ،اما ما از بایرنمونیخ نمیترسیم .آنها نیز مشکالتی دارند و
ما باید از این چالش لذت ببریم .ما در این فصل دو هدف اصلی داشتیم،
رسیدن به مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا و کسب سهمیه
این رقابتها برای فصل آینده ،حتی اگر چند باشگاه بزرگ را به عنوان
رقیب پیشروی خود داشته باشیم».
هرچند باواریاییها با شکست مقابل اینتراخت به ایتالیا آمدهاند ،ولی
بایرن همیش��ه تیم خطرناکی بوده و هر تیمی که ش��اگردان فلیک را
دس��تکم بگیرد تاوان س��ختی خواهد داد .بایرن بعد از یک تساوی
ناامیدکننده و باخت سه ش��ب پیش فقط با دو امتیاز بیشتر نسبت به
الیپزیش صدرنشین بوندسلیگاس��ت .آنها به تازگی ششگانه را فتح
کردهاند و بدون شک هانسی فلیک با کمک شاگردانش اجازه نمیدهد
بایرن بی��ش از اینها افت کند .بای��رن مدافع عنوان قهرمانی اس��ت و
رویارویی با التزیو برای بایرن دشوار به نظر نمیرسد.
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حاشيهاي بر وضعيت سخت محمود فکري در استقالل که نه حمايت هيئت مديره را دارد و نه بازيکنان را

هیچکس به فکری فکر نمیکند!

حمایت فوتبالی باشگاه تونسی
از مقاومت فلسطین

اقدام باشگاه تونسی توجه دنیا و تحسین بس��یاری از مردم جهان ،به
خصوص هواداران باش��گاه بعث الرقایب را به دنبال داشت .این باشگاه
فوتبال چندی پیش از پیراهنهای جدید خود در فصل جدید رونمایی
کرد .اتفاقی که تا به اینجای کار طبیعی است ،اما نکته جالب و اتفاقي كه
نگاهها را به خود جلب کرده ،طراحی پیراهن باشگاه فوتبال بعث الرقاب
تونس از نقشه فلسطین و چفیه این کش��ور است .الهام گرفتن از نقشه
فلسطین که به نوعی حمایت از مقاومت مردم فلسطین است و رد کردن و
مقابله با هرگونه عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی ،نه فقط حمایت
هواداران این تیم فوتبال را به دنبال داشته که توجه مردم دنیا را نیز به
خود و همچنین مقاومت فلسطینیها جلب کرده است.

محمود فکري با
گزارش
توجه ب�ه نتايج
سعید احمدیان
پرفراز و نشيب
با استقالل در نيمفصل اول تنهاتر از هميشه به
نظر ميرسد و عالوه بر اينکه مقبوليت قبل را
در بين بازيکنان ندارد ،هيئت مديره هم مانند
گذش�ته از او حماي�ت نميکند ت�ا وضعيت
شکنندهاي روي نيمکت آبيها داشته باشد.

پن��ج م��اه از روزي ک��ه محمود فک��ري پس از
امضاي قراردادش با استقالل ،همان لبخندهاي
هميش��گياش را تحويل دوربين عکاسان داد،
ميگذرد ،اما امروز نه از آن خندهها خبري است و
نه از فرش قرمزي که آبيها براي نشستن او روي
نيمکت پهن کرده بودند ،آن هم براي مربي که
آن روز خيليها ميگفتند 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 يکسال ديگر شايد به
حسرت آبيپوشان 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 نزديکتر از هميشه باشد و خيلي
زودتر از آنچه فکرش را ميكرد ،چمدانهايش را
ببندد و سفره هفتس��ين نوروز را به جاي کنار
شاگردانش در جمع خانوادهاش پهن کند!
فکري استقالل ،فکري نساجي نشد
نتايج خوب محمود فک��ري در هفتههاي 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 جداييهاي
ناگهانياش را داشتند و نه ميخواستند بار ديگر
حاشيههاي امير قلعهنويي را تحمل کنند ،روي
انتخاب سرمربي اس��تقاللي تيم قائمشهري که
آن هفتهها با نتايجش ت��وي بورس بود به توافق
برسند تا فکري بدون لحظهاي ترديد از قائمشهر
به تهران اسبابکشي کند و در ليگ بيستم نفر
اول نيمکت آبيپوشان باشد.
حاال با گذش��ت  15هفت��ه ،محم��ود فکري اما
مربيای نشان نداده که ميتواند پس از سالها،
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 .آبيها هرچن��د در طول
نيمفصل صدرنش��يني را هم تجرب��ه کردند ،اما
آنقدر باال و پايين داشتند و فرصتسوزي کردند
که در پايان نيمفصل با هفت برد ،پنج مساوي و
سه باخت تيم سوم جدول هستند و با پرسپوليس
صدرنشين چهار امتياز فاصله دارند ،فاصلهاي که
با توجه به اينکه نيمي از بازيهاي ليگ هنوز باقي
مانده زياد نيست و قابل جبران است ،اما استقالل
فکري آنقدر نمايشهاي بهه��م ريخته و بدون
برنامه در نيمفصل اول داش��ته که کمتر کسي

دنيا حيدري

وظایف فراموش شده!

رضا سعیدیپور

التزیو سرشاخ با مدافع عنوان قهرمانی
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اميدوار است در نيمه دوم ليگ ،آبيها بتوانند در
حد مدعي قهرماني ظاهر شوند و ساير مدعيان را
به دردسر بيندازند.
گزينه مطمئن نبود تا فکري فع ً
ال بماند
باخت  2بر صفر به س��پاهان در هفته پانزدهم با
يک نمايش ضعيف و س��ردرگم ك��ه خيليها را
از آبيپوش��ان نااميد کرد ،ميتوانس��ت آخرين
روزي باش��د که فکري روي نيمکت اس��تقالل
مينشيند .باختی که باعث شد او بيشتر از قبل در
معرض برکناري باشد ،تصميمي که کمتر کسي
ميتوانست از آن انتقاد کند ،به خصوص که فکري
با يک کادر فني اسم و رسمدار که از مظلومي و
مرفاوي باتجربه تا برهاني و عمرانزاده بيتجربه
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 نميدانس��ت ،منتفی
ش��د .اگرچه به نظر ميرس��د مديران استقالل
گزينه مطمئني هم براي بعد از فکري نداشتند و
همان اسامي تکراري مانند امير قلعهنويي ،فرهاد
مجيدي ،رسول خطيبي و گزينههاي ديگري که

پيش از شروع فصل هم در ليست گزينههاي اين
تيم ديده ميش��د ،دوباره مطرح شد که البته به
نتيجهاي هم نرسيد و به فکري چند بازي ديگر
فرصت داده ش��د تا در ش��روع نيمفصل دوم به
وضعيت تيم سروساماني دهد و استقالل در ادامه
ليگ پوست بيندازد.
نه مديران حامياش هستند ،نه بازيکنان!
با وجود فرصت چند هفتهاي به فکري که گفته
ميشود دو بازي ديگر است ،اما سرمربي استقالل
وضعيت ش��کنندهاي ه��م در جم��ع مديران و
هم در بي��ن بازيکن��ان دارد .وضعيت��ي که اگر
بهبودپيدا نکن��د ،ميتواند کار فک��ري را روي
نيمکت آبيپوشان در نيمفصل دوم سختتر از
هميشه کند.
هيئت مدي��ره و مديرعامل اس��تقالل با وجود
حمايتهاي ظاهريش��ان ،از نتايج اس��تقالل
ناراضي هس��تند و همانطور که اش��اره شد در
صورت داشتن يک گزينه مطمئن ،فکري را در
پايان نيمفصل کنار ميگذاشتند .فکري هم در
جلسهاي که در حاش��يه تمرين روز يکشنبه با
بازيکنان درباره مشکالت مالي و بدقولي باشگاه
در پرداختيها 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
ميگذرانند« :من بارها با مس��ئوالن باشگاه در
مورد مطالبات شما صحبت کردهام و آنها گفتهاند
تالش میکنند مشکالت حل شود ،اما نمیدانم
چه اتفاقاتی رخ داده که االن باش��گاه دچار این
مشکالت شده و پول ش��ما پرداخت نمیشود،
شاید مشکل من هستم .اگر مشکل من هستم،
میروم تا شما پولتان را بگیرید».
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
ميش��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 برگشتهاي فرشيد باقري به تمرينات
در طول نيمفصل نمايان بود.

قرص معجزهآسا براي موفقيت درالمپيک وجود ندارد!
«المپیکنهتنها
چهره
ب��رای همـ��ه
حامد قهرماني
بازیکنان ،بلکه
برای هر مربی يك رؤیاست ،چراکه بازیها در
المپیک جو بسیار خاصی دارد ».اين را والديمير
آلکنو ،س��رمربي روس تيم ملي واليبال ايران
ميگويد .مردي که قرار است از فروردينماه با
حضور در کش��ورمان بهصورت جدي س��کان

رضايت کادرفني تيم ملي از بانوانآليشکار

ششمين دوره رقابتهــاي قهرماني کشتي آليش بانوان با کسب عنوان
خبر
نخست تيم مازندران به پايان رسيد .در اين رقابتها که به مدت دو روز در
خانه کشتي شهيد ابراهيم هادي برگزار شد ،بانوان آليشکار 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:
«خیلی از استانها با اینکه فکرش را هم نمیکردیم ،مدال گرفتند که این موضوع نشان میدهد سطح
کشتیگیران بههم نزدیک شده است و اين به نفع ماست ،چون استانها برای ارتقای سطح خود تالش
میکنند .مسابقات خیلی خوب برگزار شد و راضی بودم .خوشحالم که مدالهای طال بین استانهای
مختلف تقسیم شد .مهمتر اينکه تكنيک شرکتکنندگان سطح بااليي داشت که نشان از کار مربيان
دارد ».در پايان اين رقابتها بعد از مازندران تيمهاي اصفهان و توابع تهران به ترتيب دوم و سوم شدند.

امروز آغاز مرحله پليآف ليگ برتر واليبال

تيمهاي مدعي
حاشيه امنيتي ندارند

ديدارهاي رفت مرحله پليآف ليگ
بازتاب
برتر واليب��ال امروز و ف��ردا برگزار
فريدون حسن
ميشود .با پايان يافتن رقابتهاي
مرحله گروهي و راه يافتن هشت تيم باالي جدول به مرحله پليآف
مس��ابقات اين مرحله از امروز آغاز ميش��ود تا چه��ره چهار تيم
صعودکننده به مرحله نيمهنهايي مشخص شود .ديدارهايي که هيچ
تيمي در آن حاشيه امنيت ندارد .براساس برنامه اعالم شده در مرحله
پليآف امروز تيم اول جدول ردهبندي ،يعني سپاهان اصفهان به
مصاف تيم هشتم جدول ،يعني شهرداري ورامين ميرود .سپاهان
که نمايشهاي خوبي در طول مس��ابقات مرحله گروهي داشت،
اميدوار است با غلبه بر ورامينيهاي مدافع عنوان قهرماني راه خود را
براي قهرماني هموارتر کند .البته ورامينيها هم که تاکنون کمتر
نشاني از تيم قهرمان فصل قبل داشتهاند حاال اين فرصت را دارند که
جبران مافات کنند و دوباره خود را مدعي نشان دهند .در ديگر بازي
امروز تيمهاي چهارم و پنجم جدول ردهبندي ،يعني فوالد سيرجان

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 بزرگترين
رويداد ورزش جهان آشناست و خوب ميداند
که چه راه دشواري را پيشرو دارد .با اين حال از
تجربه چهارم حضورش در المپي��ک اينبار با
ايران به عنوان يک ماج��راي هيجانانگيز ياد
ميکند ،حتي اگر در اين ميان مسائل اقتصادي
و پيش��نهاد خوب ايران هم برايش مهم باشد.
سرمربي تيم ملي واليبال ايران اهل کريخواني
هم هس��ت تا جايي که در پاس��خ جان اسپرو،
سرمربي تيم ملي واليبال امريکا که سيستم او را
با واليبال ايران منطبق نميداند ،ميگويد« :به
اس��پرو توصیه میکنم که تمرکزش روی تیم
خودش باشد .من متوجه خواهم شد که چگونه
میتوان به تیم ملی ایران کمک كرد .باید بگویم
که برای تیم ملی ای��ران کار و تالش خواهیم
کرد ،چراکه هیچ قرص معجزهآس��ای دیگری
برای رسیدن به نتیجه ایدهآل وجود ندارد! آن
مربی که ق��ول نتیجه میدهد ب��رای من یک
شارالتان است ،اما شما میتوانید قول دهید
كه بهترین کار را برای رس��یدن به نتیجه
انجام ميدهيد».

و سايپا مقابل هم قرار ميگيرند .سيرجانيها با وجود قهرماني در
نيمفصل 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 پليآف
با دو بازي ديگر در دور رفت به پايان ميرسد .شهداب يزد تيم سوم
جدول به مصاف لبنيات هراز آمل تيم ششم جدول ردهبندي ميرود.
دو تيم شرايط کام ً
ال متفاوتي را پشت سر گذاشتهاند .هرچه يزديها
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 ميشود 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 ميگيرد ،ديداري که
صرفنظر از جايگاه دو تيم در جدول ردهبندي يک ديدار نزديک و
نفسگيرخواهدبود.ديدارهايبرگشتمرحلهپليآفبيناينتيمها
روزهاي پنجشنبه و جمعه اين هفته برگزار ميشود.

مهیا کردن امکانات الزم و فراهم آوردن نیازهای اساس��ی ورزشکاران و
مرتفع کردن دغدغههای آنها بدون شک اصلیترین گام در مسیر رسیدن
به موفقیت است .ورزشکارانی که سالهاست با کمترین امکانات ،اما تالش
بسیار افتخارات زيادي را برای پرچم پرافتخار ایران به ارمغان آوردهاند و
اگرچه عدهای از آنها در این مسیر سنگالخی از نفس افتادهاند و برخالف
میل باطنی خود ناچار به بوسیدن و کنار گذاشتن ورزش قهرمانی شدهاند،
اما هنوز هم اکثریت ورزشکاران و قهرمانان با وجود سختیهای بسیار و
کمبودهای فراوان همچنان در تالش برای کسب موفقیت و عنوانهای
در خور توجه هس��تند و به تنهایی جور کمکاریها و اهمالکاریهای
مسئوالن را با افزودن بر تالشها و شدت تمرینات خود میکشند .با وجود
اين همچنان مسئوالن باالرتبه ورزش کشور که مسئولیت فراهم کردن
امکانات ،نیازها و زیرساختهای الزم برای کسب موفقیت در هر میدانی
را دارند ،بحثهایی را مطرح میکنند که بسیار جالب و البته تعجببرانگیز
است .برای نمونه وزیر ورزش زمانی که برای افتتاح خوابگاه تیراندازان با
کمان میرود ،در گفتوگو با ملیپوشان کماندار میگوید که خدا را چه
دیدید شاید با دعای خیر مردم و با انگیزه شما بتوانیم یک کار تاریخی
در المپیک انجام دهیم .این موضوع دور از ذهن نیست اگر آن روز ،روز
ورزشکار باشد نتیجه دلخواه به دست ميآيد.
مردم سالهاست که دعای خیر خود را بدرقه راه ورزشکاران و قهرمانان
ایران میکنند و بعید است که سلطانیفر در جریان این مسئله نباشد.
همانطور که ورزشکاران ایران در هر رش��تهای سالیان سال است که با
تالشهای بسیار و طاقت فرسای خود بر قلههای موفقیت ایستادهاند،
اما اگر قرار باشد مدالآوری در المپیک یا هر میدان دیگری تنها منوط به
دعای خیر مردم باشد و تالش ورزشکاران پس سهم وزارت ورزش و دیگر
مسئوالن ورزش در مهيا کردن مسیر موفقیت و قهرمانی چه میشود!
سلطانیفر البته به این نکته که تالش وزارت هم بر این است که امکانات
مناسبی را فراهم کند اشاره میکند ،اما از وزیر ورزش به عنوان متولی
ورزش انتظار ميرود که تمام ش��رایط ،زیرساختها و امکانات الزم را
برای کسب موفقیت ورزشکاران مهیا کند ،نه آنکه شانس مدالآوری
ورزشکاران را تنها منوط به دعای خیر مردم و تالش ورزشکاران بداند
که در این صورت سؤال مهمی مطرح میشود که سهم وزارت ورزش در
این میان برای فراهم کردن شرایط چیست؟
حرفهای وزیر ورزش شاید خیلی عجیب یا حتی دردناک نبود اگر این روزها
در البهالی اخبار ورزشی خبرهای تلخی در خصوص تالشهای بینتیجه
ورزشکاران برای یافتن کسب و کاری مناس��ب برای امرار معاش به چشم
نمیخورد .یا شاهد بوسیدن و کنار گذاشتن ورزش قهرمانی از سوی برخی
ورزشکاران به دلیل مسائل و مشکالت مالی نبودیم و به چشم نمیدیدیم که
مدالآوران ورزش ایران با درآمدهایی اندک حاضر به تمیز کردن خیابانهای
شهر خود شدهاند برای گذاشتن نان حالل سر سفرهشان.
دعای مردم سالهاس��ت که بدرقه راه ورزش��کاران است و تالشهای
مثالزدنی ورزش��کاران سالهاس��ت که اصلیترین دليل براي کسب
موفقیته��ا و مدالهای مختل��ف در ورزش ایران ،ام��ا ورزش ایران و
تکتک ورزش��کارانش به چیزی بیش از دعای خیر مردم و تالشهای
شخصی خود نیاز دارند .الزمه سرپا ماندن ورزش قهرمانی و گام برداشتن
ورزشکاران در مسیر موفقیت برای کسب عنوانهای در خور توجه مهیا
شدن شرایط توسط وزیر ورزش اس��ت .ورزش ایران به چیزی بیش از
تالش ساده وزارت ورزش نیاز دارد .ورزشکاران به حمایت صددرصدی
وزارت ورزش نیاز دارند ،به مرتفع شدن دغدغههایشان از سوی وزیر
ورزش و مهیا شدن امکانات و ش��رایط الزم تا بتوانند همانند گذشته با
دست پر از المپیک و دیگر رقابتهای بینالمللی بازگردند .البته به شرط
آنکه وزارت ورزش و دیگر مسئوالن ورزش کشور وظایفی را که در قبال
ورزشکاران دارند به دست فراموشی نسپارند.

ملیپوش کاراته ناشنوایان
بهشهادترسید

ملیپوش بسیجی کاراته ناشنوایان به درجه شهادت نائل شد .مهدی
محمدیان ،بسیجی ملیپوش کاراته ناشنوایان کشور حین مأموریت
تصادف کرد و خودرویی که به این ورزش��کار زده بود متواري ش��د و
کارات��هکا تیم ملی که بر اثر ش��دت جراحت به کما رفت��ه بود به مقام
شهادت نائل آمد .محمدیان کاراته را زیر نظر استاد میالد کهنسال در
استان هرمزگان آغاز کرد .او دارنده مدال طال و نقره قهرمانی ناشنوايان
کشور و عضو تیم ملی کاراته ناشنوایان بود.

هرگزخم به ابرو نمیآوریم

زهرا نعمتی ،دارنده دو طالی بازیهای پارالمپیک و تنها بانوی المپیکی
ایران که موفق به حض��ور در رقابتهای المپیک ش��ده ،این روزها در
تالش برای حضوری پرقدرت در مسابقات انتخابی خردادماه  1400در
فرانسه است تا بار دیگر موفق به حضور در بزرگترین رویداد ورزشی
دنیا شود .مسابقاتی كه س��ه تیم برتر دنیا و سه نفر به صورت انفرادی
میتوانند از آن سهمیه كسب کنند و بانوی پاراتیروکمان ایران از عزم
باالی کمانداران ایران برای موفقیت و کس��ب سهمیه از این رقابتها
میگوید« :خیلی امیدوارم که در بخش تیمی خانمها کس��ب سهمیه
داشته باشیم .من و همه دوستانم در این شرایط ،سخت تالش میکنیم
تا س��همیه بگیریم ،اما هرازگاهی خبرهای ناامیدکننده میشنویم ،با
اين حال خم به ابر و نمیآوریم .من هم سعی میکنم لحظهای انگیزهام
پایین نیاید و تالش��م را کم نکنم و همچنان امیدوارانه به تالشم ادامه
دهم تا اتفاقات خوبی را رقم بزنیم».

