
 محمود فکري 
سعيد احمديان 

   گزارش
ک�ه در دوران 
بازي با توجه به 
 ش�وت هاي ديدني اش، هواداران اس�تقالل 
 ب�ه او لق�ب آرپي ج�ي زن داده بودن�د 
 ب�ه عن�وان س�رمربي جدي�د اس�تقالل و 
جانش�ين فره�اد مجي�دي انتخ�اب ش�د.

حال و روزشان برخالف رقيب سنتي شان روبه راه 
نيس��ت، اگر پرسپوليس��ي ها بعد از چهارمين 
قهرمان��ي متوالي در لي��گ برتر و فيناليس��ت 
شدن در آس��يا همه چيز بر وفق مرادشان است 
و کيف شان کوک، آن سو اما براي استقالل از در 
و ديوار مي بارد. ناکامي در ليگ و جام حذفي را 
بگذاريد کنار استعفاي سرمربي و مديرعامل شان 
و بسته بودن پنجره نقل و انتقاالت  شان، تيمي 
شده اند که نه س��رمربي دارند و نه مديرعامل. با 
حکم فيفا با توجه به شکايت ش��فر از بازيکنان 
جديدي که گرفته اند هم نمي توانند اس��تفاده 
کنند. در اين ش��رايط انتخاب سرمربي اولويت 
اصلي آبي ها بود و تا ديروز همه هم و غم شان را 
گذاشته بودند که پرونده انتخاب جانشين فرهاد 
مجيدي را ببندند و بروند سروقت حل مشکالت 

ديگر که البته يکي، دو تا هم نيست.
   همه جانشينان مجيدي که حضورشان 

منتفي شد
13 شهريور و پس از شکست استقالل در فينال 
جام حذفي برابر تراکتور بود که فرهاد مجيدي 
همانطور که پيش از اين بازي گفته بود با توجه 
به باال گرفتن اختالفاتش با احمد س��عادتمند 
براي دومين بار در يک س��ال و نيم گذش��ته از 
س��رمربيگري اس��تقالل کنار رفت ت��ا نيمکت 
آبي پوش��ان خالي بمان��د. پ��س از کناره گيري 
مجي��دي، ليس��ت بلندباالي��ي از گزينه ه��اي 
داخل��ي و خارجي ب��راي نيمکت اس��تقالل در 
س��طح رس��انه ها مطرح ش��د. با توجه به سفر 
س��عادتمند به ايتالي��ا قب��ل از نيمه نهايي جام 
حذفي ک��ه اختالف��ات مجي��دي و مديرعامل 
وقت را ش��عله ور کرد، بازگش��ت دوب��اره آندره 
استراماچوني به استقالل وعده بزرگ سعادتمند 
بود که خيلي ه��ا آن را يک مأموريت غيرممکن 
مي دانستند، به خصوص مش��کالتي که سبب 
شده بود اس��ترا دي ماه سال گذش��ته از ايران 
 برود، هنوز پابرجا بود و حتي ش��رايط بدتر هم 
شده بود. همانطور که پيش بيني مي شد بازگشت 
سرمربي محبوب ايتاليايي به استقالل خيلي زود 
به بن بست رس��يد تا آبي ها س��راغ گزينه هاي 

ديگرشان بروند. 
آلکس نوري، سرمربي ايراني - آلماني که سابقه 
هدايت وردربرمن و هرتابرلين را درکارنامه اش 
دارد، دومين گزينه اي بود که مديران استقالل 

مذاکرات با او را آغاز کردند. با اين حال با توجه 
به همان مشکالتي که مانع بازگشت استرا شد، 
حضور آلکس ن��وري به دليل پيش��نهاد باالي 
دالري و همچنين مش��کالتي که ب��راي نقل و 
انتق��ال پول با  توج��ه به تحريم ه��ا وجود دارد 
هم با موان��ع زيادي مواجه بود. ب��ا توجه به اين 
مش��کالت ديروز پس از مخالفت اس��تقالل با 
پيشنهاد يک ميليون و 200 هزار يورويي نوري، 
 پرونده حضور اين مربي هم روي نيمکت آبي ها 

بسته شد. 
امير قلعه نوي��ي، جواد نکون��ام، محمود فکري، 
محمد تق��وي و فرهاد مجيدي ديگ��ر مربياني 
بودند که باش��گاه اس��تقالل براي قبول هدايت 
اس��تقالل باب مذاکره را با آنها باز کرد. هرچند 
قلعه نويي ش��انس زيادي براي نشستن دوباره 
روي نيمکت آبي ها پس از پنج س��ال داش��ت، 
اما ق��رارداد او با گل گه��ر که تنه��ا چند هفته 
بيشتر از امضاي آن نمي گذشت، سبب شد قيد 
بازگشت به استقالل را بزند و پاي قراردادي که با 

سيرجاني ها امضا کرده، بايستد.
در ادامه پس از برکناري سعادتمند، مانع اصلي 
حضور مجيدي در اس��تقالل برطرف شده بود، 
به همين خاط��ر مديران اس��تقالل در تماس با 
مجيدي خواهان بازگشت دوباره او شدند. برخالف 
سال گذشته که سرمربي سابق استقالل در يک 
رفت و برگشت پس از شش ماه دوباره به استقالل 

برگشت، اين بار مذاکرات با او به نتيجه نرسيد تا 
بازگشت دوباره اش منتفي شود. جواد نکونام ديگر 
گزينه جدي استقاللي ها بود. سرمربي فوالد که با 
گرفتن نتايج قابل قبول، اين تيم را آسيايي کرده 
و در همين ابتداي کار مربيگري اش نشان داده که 
مي تواند مربي قابلي شود. با اين حال قرارداد نکو 
با فوالد و مخالفت اهوازي ها، اين گزينه را هم از 

ليست استقالل حذف کرد.
محمد تقوي که در ليگ هجدهم در مقطعي هدايت 
تراکتور را برعهده داشت و نتايج خوبي هم گرفته 
بود، از جمله مربياني بود که استقاللي ها باب مذاکره 
را با او هم باز کردند، اما همکاري تقوي با ش��بکه 
سعودي ايران اينترنش��نال به عنوان کارشناس، 
باعث شد بازگشت او به ايران منتفي شود. مهدي 
پاشازاده که سابقه زيادي در هدايت تيم هاي ليگ 
دسته اولي دارد و اواخر فصل گذشته در تيم ليگ 
برتري شاهين شهرداري بوشهر ناکام بود هم يکي 
ديگر از مربيان مدنظر استقالل بود که با توجه به 
کارنامه نه چندان قابل قبولش، شانس کمي براي 

نشستن روي نيمکت آبي پوشان داشت.
   بازگشت آرپي جي زن در قامت سرمربي 

سرانجام عصر ديروز بود که آبي ها يک ماه پس از 
جدايي فرهاد مجيدي و رايزني با مربيان مختلف 
در نهايت محم��ود فکري را به عنوان س��رمربي 
جديد استقالل انتخاب کردند تا مدافع سال هاي 
دور اي��ن تي��م جايگزين مجيدي ش��ود. فکري 

که پ��س از آويختن کفش هايش در اس��تقالل، 
مربيگري را از 13 سال پيش و از مربيگري شيرين 
فراز کرمانش��اه آغاز کرده بود، اس��فند گذشته 
جانشين رضا مهاجري در نساجي شد و توانست 
در 10 بازي براي نماينده قائمش��هر چهار برد و 
شش مساوي کسب کند تا اين تيم با 33 امتياز با 
قرار گرفتن در رده نهم به کارش پايان دهد. نتايج 
خوب فکري در قائمشهر سبب شد اين مدافع و 
کاپيتان سابق استقالل يکي از گزينه هاي هدايت 
استقالل لقب گيرد و سرانجام عصر ديروز پس از 
 توافق، قراردادش را به عنوان سرمربي جديد آبي ها 

امضا کند.
 فک��ري در حالي در ليگ بيس��تم اس��تقالل را 
هدايت مي کند ک��ه پيش از اين، س��ه دوره به 
عنوان دستيار و کمک مربي در سال هاي 87 تا 
88، 89 تا 90 و 94 تا 96 روي نيمکت استقالل 
نشسته اس��ت و امروز بعد از سه س��ال اين بار 
به عنوان سرمربي به تيم س��ابقش بر مي گردد. 
فکري که در بين هواداران اس��تقالل با توجه به 
ش��وت هاي ديدني اش که يکي از آنها در دربي 
به ثمر رس��يد ب��ه آرپي جي زن معروف اس��ت 
 با قبول هدايت اس��تقالل ي��ک امتحان بزرگ 
پي��ش رو دارد، مربی ای که با 11س��ال س��ابقه 
بازی در اس��تقالل و انجام بي��ش از 300 بازی 
يکی از پرس��ابقه ترين بازيکنان آبی ها محسوب 

می شود.
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فريدون حسن

بدون اردو تکرار قهرمانی سخت است
ه��ادی رضايی،      خبر
سرمربی تيم ملی 
واليبال نشس��ته مردان ايران به ش��دت از عدم 
برگزاری اردوهای تيم واليبال نشس��ته مردان 
احساس خطر می کند: »در بالتکليفی قرار داريم 
و نمی دانيم بايد چه کنيم. پيش از اينکه از کرونا 
احساس خطر کنيم از برگزار نشدن اردوهای تيم 
ملی واليبال نشس��ته مردان بايد احساس خطر 
کنيم. کمتر از 10 ماه به پارالمپيک توکيو مانده، 
اما تيم ملی واليبال نشسته ايران که قهرمان شش 
دوره پارالمپيک اس��ت و دو نايب قهرمانی دارد، 

هنوز موفق به برپايی اردو نشده و با اين روند امکان 
دارد نتوانيم قهرمانی خود را دوباره تکرار کنيم. سه 
ماه است که درخواست اردو داده ايم و گفته ايم در 
حالت قرنطينه و با تعداد محدود اردو برپا می کنيم، 
اما مسئولين فدراسيون و کميته ملی پارالمپيک 
جوابی نداده اند و همواره می گويند ممکن است با 
برگزاری اردو، سالمت ورزشکاران به خطر بيفتد، 
در حالی ک��ه حريفان م��ا ماه هاس��ت اردوها و 
تورنمنت های خود را آغاز کرده اند و ستاد مبارزه با 
کرونا نيز به خيلی از رش��ته ها حتی رشته های 

پرخطر مجوز داده است.«

دومين جلسه شورای عالی ورزش 
شميم رضوان
      بازتاب

همگانی امروز دوشنبه با حضور 
مسعود سلطانی فر، وزير ورزش 
برگزار شد که طی آن مهزراد حميدی، معاون تربيت بدنی و سالمت 
وزارت آموزش و پرورش با اشاره به لزوم اهميت کاهش وزن نسل 
آينده از عزم جزم اين وزارت در اين خصوص خبر داد و تأکيد کرد 
تالش ما اين است که حداقل 3 درصد اضافه وزن را کاهش دهيم و 
عزممان را جزم کرده ايم تا نسل آينده را از اضافه وزن نجات دهيم و 
وزارت ورزش، وزارت بهداشت و آموزش و پرورش می توانند در کنار 
هم اين طرح را به سرانجام برسانند: »صدالبته که نقش خانواده نيز 
در اين راستا بسيار مهم است. تغيير سبک زندگی به لحاظ تغذيه، 
پرداختن به ورزش، بهره مندی از رژيم غذايی سالم، ايجاد زيرساخت 
مناسب برای بازی های کودکانه در خانه و شهرها بايد مورد توجه 
قرار گيرد. اما مهم ترين مسئله اين است که سالمتی فرزندان اين 
سرزمين بايد از دوره خردسالی مورد توجه قرار گيرد و آموزش و 
پرورش، آموزگاران و والدين بايد از نزديک درگير طرح کنترل وزن 

و چاقی شوند. به همين دليل در هفته تربيت بدنی BMI بيش از 
14 ميليون دانش آموز مورد س��نجش قرار خواهد گرفت. اسفند 
امسال تحقيقات انجام شده، تحليل می شود و نتايج در اين حوزه 
پيگيری خواهد ش��د. بعد از هفته تربيت بدنی مرحله مشاوره و 

آموزش به خانواده ها و مدارس آغاز می شود.
اگرچه حميدی تأکيد دارد که عزممان را جزم کرده ايم تا نسل آينده 
را از اضافه وزن نجات دهيم، اما مهين فرهادی زاد، معاون توسعه 
ورزش بانوان بر اين باور اس��ت که موفقيت در اين راستا نيازمند 
ايجاد زيرساخت های ورزشی در مدارس است: »کم تحرکی عالوه 
بر ناهنجاری قامتی در بانوان، مردان را نيز به اين مشکل مبتال کرده 
و عمده مشکالت کم تحرکی به دليل سبک زندگی است و يکی از 
راه های آن هم فعاليت بيشتر در مدارس است، آن هم در شرايطی 
که اکثر مدارس دولتی فضای مناس��ب برای انجام فعاليت های 
ورزشی متناسب با تعداد دانش آموزان ندارند و برنامه افزايش ساعت 
تدريس ورزش که به علت  کمبود معلم ورزش به تأخير افتاده بايد 

هرچه زودتر عملی شود.«

عزم آموزش و پرورش 
برای نجات نسل آینده از اضافه وزن

شیوا نوروزی

 طبل تو خالي 
برخورد با متخلفان و مفسدان فوتبال

چي فکر مي کرديم، چي شد. قرار بود منتظر برخورد با خاطيان قراردادهاي 
فوتبالي باشيم، اما مثل هميشه فقط سروصدايي به راه افتاد و درست مثل 

يک تب تند که زود عرق مي کند همه چيز تمام شد.
انگار نه انگار که ديوان محاسبات بيانيه صادر کرد، نامه زده شد و رئيس ديوان 
در پستي در توئيتر وعده داد که ما به بحث قراردادهاي قبلي و جديد ورود پيدا 
مي کنيم و اجازه نمي دهيم که به بيت المال چوب حراج زده شود: »خسارت 
وارده به بيت المال ناشی از س��اختار ضعيف قراردادها و ضعف کنترل های 
داخلی وزارت ورزش و جوانان، الزم اس��ت وزارت مذکور در انعقاد و اجرای 
قراردادهای جديد مربيان و بازيکنان با فدراسيون و باشگاه های ورزشی، به 
جهت صرفه و صالح بيت المال حداکثر کنترل، دقت و انتظام بخشی را به عمل 
آورد. بديهی است ديوان محاسبات کشور براساس تکليف قانونی، عالوه بر 
قراردادهای پرحاشيه قبلی به قراردادهای سال آتی فوتبال ورود خواهد کرد 

و از ابزار نظارتی خود جهت حفظ بيت المال استفاده مي کند.« 
اما بعد نشستند با آقايان و گل و بلبل گفتند و شنيدند، خنديدند و عکس 
يادگاري گرفتند و در نهايت نيز رئيس ديوان محاسبات پس از ديداري که 
با مديران استقالل و پرسپوليس داشت، گفت: »از هيچ کمکی برای توسعه 
باشگاه ها در چارچوب ضوابط قانونی دريغ نمی کنيم تا در اجرای قانون، انجام 
بهتر امور، افزايش بهره وری و حفظ س��رمايه های عمومی کشور، يار و ياور 

مديران و سازمان ها باشيم.«
خب کدام را باور کنيم؛ ش��عار دف��اع از بيت المال يا اين تک��ه و پاره کردن 
تعارف هاي هميش��گي را. آنچه توقع مي رفت برخورد س��فت و سخت با 
خاطيان بود، نه اعالم کمک آن هم در چارچوب ضوابط و قانوني که اصالً در 
خصوص فوتبال ملي و باشگاهي وجود ندارد که اگر داشت اوضاع اين نبود 
تا به تشکيل پرونده هاي فساد، تحقيق و تفحص و ورود مجلس و نهادهاي 
نظارتي برسد. همه چيز مثل طبل تو خالي بود، مثل شنيدن آواي دهل از 

دور که خوش است.
قرار بر برخورد بود با متخلفان »ويلموتس گيت«  و متخلفان ثبت قراردادهاي 
چندين ميلياردي، اما دسته اول اين روزها اصالً خبري در خصوص شان ديده 
نمي شود و دسته دوم هم پشت برخي موفقيت ها و سروصداهاي ايجاد شده از 
سوي هواداران پنهان شده اند و خود را محق دريافت چنين پول هايي مي دانند 
و متأسفيم آنجا که قرار بود برخورد کند هم در اين پازل قرار گرفت تا خيال 
تمام متخلفان فوتبال و بيت المال خواران وزارت نشين، فدراسيون نشين و 
باشگاه نشين راحت شود که هيچ برخوردي در ميان نيست. مديران و رؤساي 
قبل هم که امروز کنار رفته اند و نيستند خيال شان راحت باشد، درست مثل 
اسالف ش��ان که بيت المال را خوردند و حيف و ميل کردند، هيچ کس هم 
کاري با آنها ندارد. آن يکي، دو جلسه اي هم که رفتند و عرق ريختند براي 
خالي نبودن عريضه بود. حتماً بعدها از دل شان در خواهند آورد، تازه شايد 

پست هاي جديدي هم براي شان کنار گذاشته باشند.
هرچند از اول هم به هياهوي راه افتاده از سوي نهادهاي نظارتي زياد خوشبين 
نبوديم و مي شد اين روزها و اين حرف ها را پيش بيني کرد، اما هنوز هم دير 
نيست و اميدواريم که مسئوالن ذي ربط کاري انجام دهند. هنوز دير نيست 
و اميدواريم پيش از آنکه خيلي دير ش��ود و کار از کار بگذرد، برخوردي که 
الزم است صورت گيرد. فراموش نکنيم که تمامي اين مبالغي که قرار است 
به ناحق و زياده خواهانه خرج شود، قرار است از جيب مردم و بيت المال آن 
هم در اين اوضاع و روزگار سخت پرداخت شود. بيت المالي که ظاهراً مدافعي 
ندارد و اگر کسي هم در مقطعي فريادي مي زند در حمايت از آن، فقط و فقط 

در حد شعار است و بس.

منچستر 6 تايی شد، ليورپول 7 تايی
قرمزهای جزیره، بی دفاع تر از همیشه!

تحقي�ر دو تيم مدع�ی ليورپول و منچس�تريونايتد فوتب�ال جزيره 
را در بهت ف�رو برده اس�ت. در هفته چه�ارم ليگ برت�ر انگليس دو 
نتيج�ه غيرمنتظ�ره ثب�ت ش�د؛ باخ�ت 6 ب�ر ي�ك من يونايت�د به 
تاتنهام و بع�د از آن هم پيروزی 7 بر 2 اس�تون ويال مقاب�ل ليورپول! 

         
هيچ کس انتظار نداشت تيم سولسشر در اولدترافورد تا اين اندازه بی دفاع 
باشد. شکست مقابل تاتنهام و تحقير قرمزها برابر شاگردان مورينيو خشم 
 مديران باشگاه و هواداران را برانگيخته است. سال گذشته وقتی يونايتدها 
2 بر يک تاتنهام را بردند، سولسشر با دست کشيدن روی سر خوزه مورينيو، 
او را تحقير کرد، اما بعد از چند ماه آقای خاص بعد از درخشش بازيکنانش 
حرکت رقيبش را تالفی کرد. تحمل قرار گرفتن در رده ش��انزدهم جدول 
و گرفتن تنها سه امتياز برای شياطين س��رخ دشوار است، به همين خاطر 
رسانه های جزيره احتمال برکناری سرمربی را مطرح کردند و از پوچتينو 
به عنوان جانشين سولسشر نام بردند. س��رمربی نروژی منچستر خودش 
هم می داند جايگاهش به ش��دت متزلزل شده، به همين خاطر اشتباهات 
بازيکنانش را گردن گرفت: »زبان انگليسی، زبان دوم من است، برای همين 
خيلی برايم سخت اس��ت که کلمات را برای توصيف اين شکست کنار هم 
قرار دهم. احساس وحش��تناکی اس��ت، اين بدترين روز مربيگری من در 
منچستريونايتد بود. به شخصه در شکس��ت های بزرگی حضور داشته ام و 
در نهايت با پشت سر گذاشتن اين شکست ها به روال عادی بازگشته ام. ما 
هم برای کمک به آنها اينجا هستيم. پس از چنين نتيجه ای بايد ذهنمان را 
پاک و به آينده نگاه کنيم. گاهی اوقات شما ممکن است اشتباه کنيد و اين 
بخشی از زندگی است. ما در يک بازی فوتبال مرتکب اشتباهات زيادی شديم 
و اين در نتيجه بازی مقابل تيم خوبي مثل تاتنهام مشخص شد.« مورينيو 
با اينکه از برد شيرين به دست آمده ابراز خوشحالي کرد، اما از اينکه 10 نفره 
شدن منچستر را عامل پيروزی تاتنهام بدانند خشمگين بود: »برخی ممکن 
است بگويند شما بيشتر زمان بازی را مقابل تيمی 10 نفره بازی کرديد که 
اين درست است، اما از ديد من وقتی دو تيم در تعداد نفرات برابر بودند، ما 
فوق العاده بازی می کرديم و مشکالت زيادی را برای منچستريونايتد به وجود 
آورديم. به خاطر نتيجه بازی با سولسشر ابراز همدردی می کنم. يادم نمی آيد 
که تاکنون به عنوان مربی با شش گل تيمم شکست خورده باشد، اما با چهار، 

پنج گل شکست خورده ام و می دانم که او چه حسی دارد.«
         

گری نويل، کاپيتان س��ابق منچستريونايتد و کارش��ناس شبکه اسکای 
اسپورتس نسبت به آينده تيم محبوبش ابراز نگرانی کرد. نويل در مصاحبه 
با اين شبکه بازی شاگردان سولسشر را رقت انگيز خواند: »هيچ توجيهی را 
نمی توان پذيرفت. عملکرد بازيکنان در زمين افتضاح بود. بازيکنان تاتنهام 
از رخوت و  بی انگيزگی منچستر استفاده کردند. خيال می کردم سولسشر 
می تواند از شاگردانش بازی بگيرد و تيم را به سطح ليورپول برساند، اما اين 

نتيجه نشان داد که اشتباه می کردم.« 
         

قرمزهای مرسی سايد دل شان نيامد بعد از تحقير منچستر حريف شان را 
شکست دهند. ليورپول در ويالپارک، نه تنها استون ويال را مغلوب نکرد، بلکه 
با نتيجه 7 بر 2 باخت تا به نوعی با من يونايتدهای غمگين همدردی کرده 
باشد. مدافع عنوان قهرمانی بعد از سه برد متوالی باخت را پذيرفت تا معلوم 
شود يورگن کلوپ چه فصل سختی پيش رو دارد. لبخندهای کلوپ بعد از 
دريافت گل سوژه رسانه ها شد. ليورپول حاال اولين مدافع عنوان قهرمانی 
است که در فصل جديد از يک تيم هفت گل دريافت کرده است. کلوپ تحقير 
تيمش را اينگونه توضيح داد: »عملکرد استون ويال واقعاً خيلی خوب بود. آنها 
تيمی بسيار فيزيکی، باهوش و بسيار فرصت طلب بودند، اما ما هيچ يک از اين 
فاکتورها را در بازيمان نداشتيم. موقعيت های خوبی داشتيم که از آنها استفاده 
نکرديم، ولي وقتی تيمی هفت گل می خورد من به شخصه مطمئن نيستم که 
بتوان گفت آن تيم می تو اند نتيجه را 7-7 مساوی کند. بيش از اندازه مرتکب 
اشتباه شديم، آن هم اشتباهاتی مهلک. به خاطر اين شکست هيچ کسی را جز 
خودم و تيمم مقصر نمی دانم. سال ها پيش به خودمان گفتيم که می خواهيم 

تاريخ ساز شويم و تاريخ ساز شديم، اما به شيوه ای بد.«

آموزش و پرورش از چرخه ورزش ایران 
حذف شده است

در بحث همگانی کردن و استعداديابی ورزش 
دانش آموزی و باشگاه ها نقش بسيار زيادي 
دارند که متأسفانه در ورزش کشورمان مغفول 
واقع شده و در سيکل نظامند ورزش جايی 
ندارند. آينده سازان ورزشی ما اولين تجارب 
خود را در مدرسه کسب می کنند. 12 سال 
حضور در مدرس��ه بهترين زمان است برای 
آموزش و پرورش که بچه ها را به فعاليت های 
ورزشی عادت دهند و ورزشکاران و قهرمانان 
آينده را کشف کنند. بعد از اتمام دوره تحصيل 
در مدرسه، استعدادهای کشف شده به باشگاه ها روی می آورند. بعد از ورزش 
دانش آموزی، باشگاه ها دومين کانون نظامند هستند. فدراسيون های ما در بعد 
قهرمانی هم وظيفه مدارس را برعهده گرفته اند و هم باشگاه ها را! در حالی که 
در عمل اين امکانپذير نيست. در صورتی که رسالت فدراسيون ها اين نيست 
و آنها بايد از محصول باشگاه ها و مدارس استفاده کنند. فعاليت ها در مدارس 
تعريف شده نيست. به عنوان مثال آموزش و پرورش در طول سال، مسابقاتی 
را در رده های سني 10 تا 16 سال برگزار می کند. فدراسيون ها نيز مسابقاتی 
را در همين رده ها برگزار می کنند و اين يعنی موازی کاری. در حالی که بايد 
کار نظامند صورت گيرد، فدراسيون ها موازی کاری نکنند و فدراسيون ها و 
باشگاه ها از استعدادهای ورزش دانش آموزی بهره بگيرند. آموزش و پرورش 
ظرفيت های بسيار خوبی در ورزش دارد. 33 هزار معلم ورزش تحصيلکرده 
در اختيار داريم و در بحث نيروی انسانی کمبودی نداريم. به رغم کمبودها در 
بحث فضای ورزشی، می توان از سالن های ساير نهادها استفاده کرد. در بحث 
استعداد هم دانش آموزان مستعد زيادی در کشور مشغول تحصيل هستند. 
مشکل ما اين است که سياست نظامند کردن استفاده از اين پتانسيل ها را 
نداريم. آموزش و پرورش ما در حال حاضر از چرخه ورزش ايران حذف شده 
است، نه اينکه ورزش نکنند، بلکه در بحث های مديريتی کمبودهايی داريم. 
نقش بی بديل در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی نبايد دست کم گرفته شود. 
فدراسيون ورزش های دانش آموزی وظيفه برگزاری مسابقات و اعزام های 
برون مرزی را دارد. در حالی که معاونت تربيت بدنی وزارت آموزش و پرورش 
مسئول اصلی ورزش مدارس اس��ت، چه در قالب زنگ های ورزش و چه در 

قالب برنامه های فوق برنامه. 

 پایان رقابت هاي دوومیداني بانوان 
با ثبت رکوردهاي جدید 

مرحله س��وم و پايانی بيس��ت و چهارمين دوره رقابت ه��ای دووميدانی 
قهرمانی باشگاه های کشور در بخش بانوان که از صبح شنبه در مجموعه 
آفتاب انقالب تهران آغاز شد با قهرمانی تيم فوالد مبارکه سپاهان اصفهان 
در مجموع س��ه مرحله به پايان رس��يد. از اتفاقات جالب توجه روز پايانی 
مس��ابقات می توان به رکوردش��کنی پريس��ا عرب در 10 هزارمتر اشاره 
کرد. پريس��ا عرب از تيم دانشگاه آزاد اس��المی در دو 10 هزار متر با ثبت 
زمان 36:08.۵4 رکورد ملی و باشگاهی اين ماده را که در اختيار خودش 
 بود، بهبود بخش��يد. همچنين زهرا عرب رس��تمی، پرتابگ��ر تيم پليمر 
خليج فارس خرم آباد در م��اده پرتاب چکش با پرتابی ب��ه ميزان ۵7.33 
متر ضمن صدرنشينی رکورد ملی و باشگاهی اين ماده را ارتقا داد. مهسا 
ميرزاطبيبی نيز برای سومين بار رکورد ملی و باش��گاهی پرش با نيزه را 
شکست. او که پيش از اين به رکورد چهار متر رسيده بود، اين بار هم رکوردش 
را دو سانتی متر افزايش داد. از سوی ديگر مريم محمودی از تيم سپاهان در 
دو 800 متر با ثبت زمان 2:12.63 بار ديگر رکورد باشگاهی اين ماده را که 

هفته گذشته با زمان 2:13.43 دقيقه در دست گرفته بود، بهبود بخشيد.

گزارش»جوان« به بهانه انتخاب محمود فکري به عنوان سرمربي جديد استقالل

بازگشت »آرپي جي زن« آبي ها

پاداش آقایان پول 2 شانه تخم مرغ هم نیست
دلزدگی را می توان 

دنيا حيدري 
      چهره

در چه��ره تک تک 
ورزش�����کاران و 
قهرمانان ورزشی ايران ديد. خلف وعده مسئوالن و 
عدم توجه آنها به وعده هايی که داده اند ديگر کارد 
را به استخوان رسانده و حاال حتی صدای بنا هم از 
اين همه بی عدالتی و بی توجهی درآمده است: »من 
هيچ وقت راجع به پاداش و اين چيزها بحث نکرده ام 
و می دانم در اين شرايط همه دچار مشکل هستند، 
اما به نظر من اگر قرار است مسئوالن شخصيت يک 
مربی تيم ملی را با 2 ميليون تومان زير سؤال ببرند، 
بهتر است پاداش ندهند. چرا اين مبلغ را می دهند؟ 
چرا باي��د ب��ه مربی ک��ه تيم��ش قهرمان آس��يا 
ش��ده 2 ميليون بدهن��د؟ االن با اي��ن پاداش ها 
نمی ت��وان دو ش��انه تخم مرغ هم خري��د.« حق با 
سرمربی تيم ملی کشتی فرنگی ايران است. اين گله 
را رئيس فدراس��يون کش��تی نيز پيش��تر با اشاره 
به پاداش 2 ميلي��ون تومانی به ازای هر س��که به 
مربيان و قهرمانان بابت رقابت های آسيايی و جهانی 
س��ال 97 در حالی که قيم��ت روز آن 1۵ ميليون 
تومان است، مطرح کرده بود: »تا چه زمانی جلوی 

بچه ها را بگيرم که پست نگذارند؟« 

کيومرث هاشمی 
معاون سابق تربيت بدنی و 
سالمت وزارت آموزش و پرورش

 فوالد سیرجان صدرنشین ماند
 سایپا باز هم باخت 

هفته شش�م رقابت هاي ليگ برت�ر واليبال عصر يك ش�نبه برگزار 
ش�د و مدعيان قديم�ي قهرماني با شکس�ت مقابل حريفان ش�ان 
نش�ان دادند ک�ه ب�ا تيم ه�اي فص�ل قب�ل فاصل�ه زي�ادي دارند.

عصر يک شنبه سايپا باز هم باخت. خودروسازان اين بار در اروميه به شهرداري 
اين شهر باختند تا دومين باخت خود را هم تجربه و در رده سوم جدول جا 
خوش کنند. سايپا 3 بر يک مغلوب ميزبان خود شد. شهرداري ورامين مدافع 
عنوان قهرماني هم در زمين خود حرف چنداني براي گفتن نداشت و 3 بر2 
مغلوب مهمانش سپاهان شد. وراميني ها با اين شکست در جدول چهارم 

شدند و سپاهاني ها را به رتبه دوم جدول فرستادند.
فوالد س��يرجان صدرنش��ين جديد لي��گ اين هفت��ه هم پيروز ش��د تا 
صدرنشيني اش ادامه داشته باشد. س��يرجاني ها با برتري 3 بر يک مقابل 
شهرداري قزوين جايگاه خود در صدر جدول را حفظ کردند. پيکان تهران 
هم بعد از چند هفته ناکامي مقابل آذرباتري اروميه 3 بر يک پيروز ش��د تا 
سروساماني نسبي به اوضاع خود در جدول بدهد. پيکان با اين پيروزي دومين 

برد خود را به دست آورد و در رده دهم جدول رده بندي جاي گرفت.
در دو بازي ديگر لبنيات هراز آمل در سه گيم متوالي هورسان رامسر را برد 
و راهياب ملل مريوان نيز با همين نتيجه مغلوب خاتم اردکان ش��د. هفته 
هفتم اين رقابت ها در حالي روز چهارش��نبه برگزار مي ش��ود که با ادامه و 
تشديد شيوع ويروس کرونا اين احتمال وجود دارد که مسابقات از اين به بعد 

به صورت متمرکز برگزار شود.


