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شيوا نوروزي
   گزارش

نشسته و پاراتكواندو 
پايان خوشي براي 
ما در پارالمپيك توكيو رقم زد. تيم ملي واليبال 
نشس��ته اقتدارش را دوباره به رخ دنيا كشيد و با 
غلبه بر روس��يه يازدهمين م��دال زرين كاروان 
دل ها« را به ارمغ��ان آورد. ديروز اصغر  »س��ردار 
عزيزي اقدم ملي پوش پاراتكواندو در فينال وزن 
75+كيلوگرم گل كاش��ت و ط��اي دوازدهم را 
ض��رب ك��رد. دووميدان��ي كاران ه��م خ��وش 
درخشيدند و دو نقره ارزشمند را تصاحب كردند. 
كار كاروان ورزش ايران در پارالمپيك 2020 در 
حالي به پايان رسيد كه حاصل تاش هاي كاروان 

اعزامي به ژاپن 12طا، 11نقره و يك برنز بود. 
شانزدهمين دوره پارالمپيك با همه حواشي اش 
ام��روز به پايان مي رس��د؛ بازي هاي��ي در آن كه 
بهترين هاي ورزش جانبازان و معلوالن كشورمان 
براي كس��ب خوش رنگ ترين مدال ه��ا و اهتزاز 
پرچم ايران از جان مايه گذاش��تند. بعضي ها به 
هدف شان رسيدند و روي سكو رفتند، برخي ها 
حسرت مدال اين بازي ها به دلشان ماند و عملكرد 
تعدادي از پارالمپيكي هايمان نيز پايين تر از حد 
انتظار بود. در كل مدال هايي كه به دست آمد، كام 
مردم را شيرين كرد و انتظار مي رود با ريشه يابي 
علل برخ��ي ناكامي ها و حمايت هرچه بيش��تر 
از ورزش��كاران پارالمپيكي در دوره آتي ش��اهد 

درخشش بيشتر نمايندگان مان باشيم. 

    
پرافتخارترين تيم واليبال نشسته جهان با هدف 
دفاع از عن��وان قهرماني ري��و 2016 رودرروي 
روسيه قرار گرفت و با عملكردي منظم، منطقي 
و كم اش��تباه به برتري 3 بر يك رس��يد تا طاي 
يازدهم توس��ط ش��اگردان هادي رضايي ضرب 
شود. شش طا و دو نقره بازي هاي پارالمپيك به 
واليبال نشسته ايران رسيده و با همه اين افتخارات 
فينال 2020 را نيز با موفقيت پشت سرگذاشت. 
واليباليس��ت هاي كش��ورمان تنها در ست سوم 
مغلوب روس ها ش��دند كه البته در ست چهارم 
جبران كردند و طای توكي��و را از چنگ رقيب 
درآوردند. تيم واليبال نشسته در حالي به ديدار 
نهايي رسيد كه حتي يك ست را نيز به حريفان 
واگذار نكرده بود. قدرت نمايي واليباليس��ت ها از 
همان بازي اول شروع ش��د و گذشتن از سد تيم 
ملي بوسني كه حريف سنتي ما به حساب مي آيد، 
جزئي از اين عملكرد درخشان بود. هادی رضايی 
سرمربی تيم ملی بعد از بازی گفت: »می خواستيم 
بدون حتی يك دست باخته قهرمان شويم ولی با 

اين حال بازيكنانم عالی بودند.«
    

عزيزي اقدم از همان مب��ارزه اول عزمش را جزم 
كرده بود تا طاي توكيو را به س��ادگي از دست 
ندهد. او حريفاني از كاستاريكا و روسيه را برد تا 
فينال پارالمپيك را تجربه كن��د. حريف كروات 
اگرچه قدر بود ول��ي زورش ب��ه پاراتكواندوكار 

ايراني نرسيد و عزيزي 12 بر 10 پيروز ميدان شد 
و قهرمان توكيو 2020 لقب گرفت. 

    
دهمين مدال نقره كاروان به نام صادق بيت س��ياح 
ثبت ش��د. اين پرتابگر ني��زه در كاس F41 موفق 
شد با پرتاب 43متر و 35سانتيمتري بعد از حريف 
چيني نايب قهرمان شود و يك نقره ارزشمند را به 
گردن بياويزد. پس از او س��جاد محمديان در ماده 
پرتاب وزنه ايستاده كاس F63 با ركورد 14متر و 
88سانتيمتر تعداد نقره هاي كاروان كشورمان را به 
عدد 11برساند. محمديان بعد از كسب مدال بارندگي 
ش��ديد در دهكده بازي ها را در نتايج كس��ب شده 
تأثيرگذار خواند و مدالش را به خانواده شهدا تقديم 
كرد: »بارندگي و وضعيت ج��وي هوا روي كيفيت 
مسابقه تأثير گذاشت ولي در مجموع راضي بودم، 
هرچند ركورد شخصي خودم را نزدم. مدال نقره ام 
را تقديم به تمام ش��هداي عزيز ايران و به خصوص 
شهيد رشيد سپهوند مي كنم. وضعيت بدني ام خوب 
بود. براي كسب مدال طا آمده بودم و مي توانستم 
حريف بريتانيايي را شكس��ت بده��م. ركوردهاي 
ش��خصي ام دور از دس��ترس نبود، اما شرايط آب و 
هوايي تأثيرگذار بود.«   با اين حساب جمع مدال هاي 

پارادووميداني مان به يك طا و شش نقره رسيد. 
    

در روز آخر بازي ه��ا انتظار مي رفت در رش��ته 
تيران��دازي باز هم صاحب مدال ش��ويم. س��اره 
جوانمردي؛ بانويي كه پيش از اين طاي تپانچه 

بادي م��اده 10مت��ر توكي��و 2020 را به گردن 
آويخته بود، ديروز توفيقي در ماده تپانچه 50متر 
مختلط نداشت. اين ملي پوش پاراتيراندازي به 
رغم صعود به فينال با امتي��از 118/8 از گردونه 
رقابت ها ح��ذف ش��د. جوانم��ردي مدال هاي 
خوش رنگ زي��ادي در كارنام��ه دارد؛ عاوه بر 
چهار طاي آس��يا، يك برنز پارالمپيك 2012 
لندن و دو طاي پارالمپيك 2016 ريو را نيز از 
آن خود كرده است، با اين حال نتوانست همانند 
دوره گذشته دبل كند و به يك مدال طای توكيو 
بسنده كرد. سميرا ارم ديگر نماينده پارتيراندازي 
نيز از صعود به فينال بازماند تا سهم پارتيراندازي 
ايران در توكيو فقط يك طا باشد، ضمن اينكه 
ساره جوانمردي از سوي كميته ملي پارالمپيك 
براي قهرماني همراه با حف��ظ حجاب و وقار زن 
مسلمان، شايسته دريافت هديه معنوي كاروان 
فرهنگي ورزشي سردار دل ها شناخته شد. اين 
هديه شامل يك حلقه انگشتري ساخته شده از 
سنگ حرم حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( به بانوي 
طايي اهدا شد. در رشته تيروكمان، تيم ميكس 
ريكرو با تركيب زهرا نعمتي و غامرضا رحيمي 
موفق به كسب مدال نشد و عنوان چهارمي را به 
دست آورد. سيامك صالح فرج زاده در پرتاب وزنه 
ششم شد، رايحه شهاب ملي پوش پاراتكواندو در 
ديدار رده بندي دستش به مدال برنز نرسيد و در 
پاراكانو شها بهروزي راد و اسام جاهدي موفق 

به كسب مدال نشدند. 
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سعيد احمديان 

فريدون حسن

برزيل- آرژانتين، امشب در انتخابي جام جهاني 
آخر فوتبال!

دو ماه پس از مصاف هيجان انگيز در فينال كوپا، برزيل و آرژانتين دوباره 
به هم رسيده اند، اين بار دو تيم يك شنبه شب در سائوپائولو در يك بازي 
جذاب در انتخابي جام جهاني به مصاف هم مي روند تا هواداران فوتبال 
در سراسر دنيا نظاره گر يك سوپركاسيكوي ديگر باشند؛ نبردي داغ كه 

ضربان قلب ها را به باالترين حد ممكن مي رساند. 
نبرد سنتي برزيل و آرژانتين از آن دست بازي هايي است كه كمتر هوادار 
فوتبالي آن را از دست مي دهد، نبرد دو تيم هميشه مدعي كه با نام هاي 
بزرگي كه در تركيب شان دارند، هميشه يك 90دقيقه ديدني را براي 
فوتبالي ها ثبت كرده اند، حاال يك شنبه شب ورزشگاه معروف ماراكانا 
ميزبان نبرد سلس��ائو و آلبي سلسته است؛ مس��ابقه اي معوقه از هفته 
ششم انتخابي جام جهاني قطر كه قرار بود فروردين امسال برگزار شود 
اما اوج گرفتن دوباره كرونا، آن را عقب انداخت تا امشب دو تيم مقابل 

هم قرار بگيرند. 
   برزيل باالي آرژانتين

تيته و اسكالوني در شرايطي شاگردان شان را براي رويارويي امشب آماده 
كرده اند كه در جدول رده بندي انتخابي جام جهاني در برزيل مانند هميشه 
مدعيان درجه يك صعود هستند و رده هاي اول و دوم جدول رده بندي را 
در اختيار دارند، البته برزيلي ها بهت��ر از آرژانتيني ها كار كرده اند و نتايج 
درخشان تري گرفته اند، آنها با هفت برد متوالي در هفت بازي كه تا امروز 
برگزار كرده اند با 21 امتياز صدرنشين بامنازع منطقه امريكاي جنوبي 
هستند و با خيال راحت تري مسابقات شان را ادامه خواهند داد، هر چند 

آنها 11بازي ديگر در انتخابي جام جهاني پيش رو دارند. 
آرژانتيني ها اقتدار برزيلي ها را تا اينجاي مسابقات نداشته اند اما با 15 امتياز 
از هفت بازي كه حاصل چهار برد و سه تساوي است در رده دوم گروه 10 
تيمي انتخابي جام جهاني قرار دارند. در چنين شرايطي دو تيم بدون باخت 
منطقه امريكاي جنوبي در سائوپائولو با هم روبه رو مي شوند؛ مسابقه اي كه 
بازي رفت دو تيم در انتخابي جام جهاني است و فارغ از اهميت امتيازهاي 
آن براي رزرو بليت قطر، از نظر حيثيتي براي اين رقيب سنتي فوتبال دنيا، 

از باالترين درجه اهميت برخوردار است. 
   برزيلي ها هشتمين برد متوالي را مي خواهند

برزيلي ها در انتخابي جام جهاني در بهترين شرايط ش��ان به سر مي برند 
و امتياز كامل آنها در هفت بازي گذشته كه با آمار فوق العاده اي به دست 
آمده است، زردپوشان تحت هدايت تيته را تبديل به همان تيم ترسناك 
هميشگي كرده اند. برزيل بامداد پنج شنبه گذشته مقابل شيلي يك بر 
صفر با گل اورتون ريبرو به پيروزي رسيد تا جايگاهش را در صدر جدول 
رده بندي انتخابي جام جهاني محكم تر از قبل كند. تيته پس از برد سخت 
برابر شيلي، تيمش را آماده بازي بزرگ امشب با آرژانتين و كسب هشتمين 
برد متوالي كرده است، البته برزيلي ها براي بازي با آلبي سلسته غايبان 
سرشناسي دارند كه كار تيته را مي تواند براي چيدن يك تركيب برنده و 
كسب هشتمين برد متوالي براي زردپوشان سخت تر كند. قوانين كشور 
انگليس كه اجازه سفر بازيكنان شاغل در ليگ جزيره به كشورهايي كه از 
نظر كرونا در وضعيت شديدي هستند، نمي د هد، سبب شده است تيته 
مانند بازي با شيلي در بازي امشب هم ملي پوشان برزيلي شاغل در ليگ 
انگليس از جمله پنج بازيكن اصلي اش مانند ادرسون، تياگو سيلوا، فرد، 

ريچارليسون و گابريل ژسوس را در اختيار نداشته باشد. 
   سلسائو انتقام مي گيرد؟

برزيلي ها براي بازي امش��ب با انگيزه بزرگ به ميدان مي آيند؛ آنها كه 
20تير در فينال كوپا و در خانه يك بر صفر با گلي كه دي ماريا وارد دروازه 
ادرسون كرد، يك بر صفر باختند تا جام را به جاي نيمار، مسي روي سر 
ببرد. تنها كمتر از دو ماه پس از آن مسابقه، برزيل فرصت پيدا كرده است 
در رويارويي مجدد با آرژانتين، انتقام آن شكست تلخ را بگيرد؛ شكستي 
كه سبب شد جام كوپا در سائوپائولو نماند و راهي بوئنوس آيرس شود، 
البته با وجود شكس��ت برزيل در آخرين مس��ابقه با آرژانتين، آنها در 
10بازي آخر دو تيم، آمار بهتري مقابل حريف سنتي ش��ان داشته اند و 
در 10بازي اخير، برزيل صاحب پنج برد و آرژانتين چهار برد شده و يك 

بازي هم تساوي بوده است. 
   آلبي سلسته به دنبال تكرار فينال كوپا

در سوي ديگر آرژانتيني ها با كاپيتان مس��ي در بازي امشب براي تكرار 
پيروزي شان در كوپا به ميدان مي آيند. شاگردان اسكالوني اگر چه مانند 
برزيلي ها در هفت بازي اخيرشان باخت نداش��ته اند اما با سه تساوي ای 
كه كسب كرده اند، بين خودش��ان و برزيل صدرنشين يك فاصله شش 
امتيازي انداخته اند؛ فاصله اي كه برد در بازي امشب مي تواند آن را به سه 
امتياز كاهش دهد، با اين حال مسي و ديگر ستاره هاي آلبي سلسته، كار 
سختي برابر مدافعان س��ختكوش برزيل كه تيم شان تنها دو گل خورده 
در هفت بازي داشته است، پيش رو دارند.  آرژانتين كه در آخرين بازي 3 
بر يك ونزوئا را شكست داد، برخاف برزيل، با اكثر ستاره هايش امشب 
در ماراكانا به ميدان مي رود و برخاف تيته، اسكالوني دست بازتري براي 

چيدن تركيب يك تيم برنده در بازي با برزيل خواهد داشت. 

پايان پارالمپيك 2020 با افتخارآفريني كاروان »سردار دل ها«

حسن ختام طاليي

خط و نشان براي عراق با منچ بازي
پيروزي مقابل سوريه هرچند خفيف بود اما به هرحال روحيه تيم ملي را باال 
برد تا بازيكنان با استرس كمتر براي مقابله با عراق راهي دوحه شوند. برد 
سوريه روحيه تيم را باال برده و ملي پوشان ايران از زير بار فشار بيرون آمده اند 
و شايد به همين دليل باشد كه از فرصت ايجاد شده در پرواز اختصاصي به 
سوي دوحه استفاده و منچ بازي كردند. سعيد عزت اللهي، كريم انصاري فرد، 
عليرضا جهانبخش و مه��دي طارمي با اين تصوي��ر از همين حاال براي 
بازيكنان عراقي خط و نشان كشيده اند و مي خواهند بگويند كه با آمادگي 
ذهني و روحيه باال گام به ميدان مسابقه سه شنبه شب خواهند گذاشت، به 
خصوص اينكه حاال خبر هم رسيده كه دراگان اسكوچيچ سرمربي تيم هم 

پس از منفي شدن تست كرونايش به زودي راهي دوحه مي شود. 

دنبال قهرماني مجدد هستيم 
فرشاد عليزاده، س��رمربي تيم اميد كش��تي فرنگي گفت: »مسابقات 
اميدهاي جهان يك ماه بعد از جهاني بزرگساالن برگزار مي شود، با اين 
شرايطي كه از نظر كرونا داريم و اينكه فرصتي ديگر نيست، بعيد است 
بتوانيم مسابقه انتخابي برگزار كنيم، البته تا امروز هيچ جلسه ويژه اي 
در اين خصوص نداشته ايم. امسال هم تيم خوبي داريم ولي به هر حال 
مسابقات جهاني است و كار سخت خواهد بود. تيم ما سال پيش بهتر بود، 
امسال يكسري جوان ها اضافه مي شوند. ان شاءاهلل امسال هم مثل دوره 

پيش تيم قهرمان جهان شويم.«

رضايي چند هزارم ثانيه كم آورد
در ادامه رقابت هاي آب هاي آرام زير 23 سال جهان كه به ميزباني پرتغال 
در حال برگزاري است، نبي رضايي در كانوي هزارمتر به آب زد. رضايي دور 
مقدماتي را با موفقيت پشت سر گذاشت. او در رقابت فينال با حريفاني از 
اوكراين، روسيه، جمهوري چك، آلمان، مجارستان، كانادا، لتوني و پرتغال 
مسابقه داد و در پايان با زمان 3:57/79 با اختاف هزارم ثانيه با نفر سوم، 
چهارم شد. نبي رضايي در ادامه رقابت خود در اين مسابقات عصر امروز در 

دور مقدماتي كانوي يك نفره 500 متر به مصاف حريفان مي رود. 

»سجادي« مهمان كميته ملي المپيك
نشست هيئت اجرايي كميته ملي المپيك ساعت 10 امروز در حالي برگزار 
خواهد شد كه حميد س��جادي، وزير ورزش و جوانان نيز در اين نشست 
حضور خواهد داشت. اين احتمال وجود دارد در نشست امروز كه در سالن 
فارسي برگزار مي شود، سرپرست كاروان ايران در بازي هاي آسيايي 2022 
معرفي شود. پيمان فخري گزينه اصلي براي سرپرستي است. بازي هاي 

آسيايي 2022 سال آينده در هانگژو چين برگزار مي شود. 

رويمان نمي شود مبلغ قراردادمان را بگوييم
ميثم دلخاني فرنگي كار وزن 63 كيلوگرم كش��ورمان در خصوص ميزان 
قراردادهاي ليگ كشتي مي گويد: »قراردادها واقعاً در مقايسه با ساير رشته ها 
اختاف زيادي دارد و پايين است. در اين چند سال در كشتي فرنگي هميشه 
يك يا دو تيم بوده اند كه خوب هزينه كرده اند، بقيه توانايي ندارند، به همين 
دليل آنقدر مبلغ قراردادها پايين است كه رويمان نمي شود بگوييم چقدر 
مي گيريم. ما از نظر افتخارآفريني اول هستيم اما نسبت به رشته هاي توپي 

مانند واليبال، بسكتبال و حتي رزمي مبلغ قرارداد پايين تري داريم.«

ورزش براي من حياتي است

اولتيماتوم برخواه به كيانوش رستمي
بع��د از معرفي       خبر
وزنه ب��رداران 
دعوت شده به اردوي تيم ملي وزنه برداري براي 
حضور در قهرماني جه��ان، محمدرضا برخواه 
اولتيماتوم داده كه حضورنيافتن در اردو حذف 
نفرات از ليس��ت رقابت هاي نروژ را در پي دارد. 
پرواضح است كه روي صحبت سرمربي تيم ملي 
با س��هراب مرادي و كيانوش رس��تمي است. 
مرادي البته گويا قصدي براي حضور در قهرماني 
جهان ندارد ولی رستمي عاوه بر تمرين كردن 

در اين مدت قرار است در دسته 89 كيلوگرم 
وزنه بزن��د اما با توج��ه به اينكه رس��تمي 
سال هاست تنها تمرين مي كند و كوچ كردن 
او را نيز نه برخ��واه كه علي جباري مربي تيم 
ملي كه حاال سمتي در تيم وزنه برداري ندارد 

به عهده داشت، بايد ديد تصميم قهرمان ايران 
در المپيك ريو چيس��ت، خصوصاً كه به گفته 
برخواه همه نفرات بايد براي حضور در مسابقات 
نروژ ركوردگيري شوند و بايد ديد كيانوش بعد از 

اولتيماتوم برخواه چه تصميمي مي گيرد.

 تيم ملي كشتي آزاد در حالي اين 
شميم رضوان
      بازتاب

روزها خ��ود را ب��راي حضور در 
مس��ابقات قهرماني جهان نروژ 
آماده مي كند كه با توجه به شرايط كرونايي كشور كادر فني تيم 
تمهيدات ويژه اي انديشيده است تا از ابتاي دوبنده پوشان به كرونا 
جلوگيري كند. با توجه به اينكه براي نخستين بار رقابت هاي جهاني 
در فاصله زماني بسيار كوتاه از المپيك برگزار مي شود، كادر فني 
برپايي چند اردوي كوتاه مدت را در دستور كار داشت كه شرايط 
كرونايي كشور تغييراتي را در آن ايجاد كرد، به طوري كه قرار است 
اردوهاي مقطعي و كوتاه مدت آزادكاران بدون تعطيلي تا رقابت هاي 
جهاني برگزار شود تا رفت و آمد كشتي گيران به خارج از اردو و در 
شهرهاي خود باعث بروز انتش��ار ويروس كرونا نشود و بر همين 
اس��اس وياي منطقه كردان كه پيش تر در اختيار كشتي گيران 
المپيكي بود براي اس��كان چن��د روزه كش��تي گيران اعزامي به 
رقابت هاي جهاني در نظر گرفته شده تا آزادكاران اردونشين تا زمان 

حضور در رقابت هاي جهاني به طور كامل و دقيق زير نظر كادر فني 
قرار گيرند تا مشكلي تا اعزام تيم به نروژ متوجه كشتي گيران نشود. 
اردوي نخست تيم ملي كشتي آزاد ايران به پايان رسيد و اردوي 
دوم با توجه به اينكه مسابقات جهاني از 10 تا 13 مهر ماه در شهر 
اسلو نروژ برگزار مي شود، به گفته پژمان درستكار، سرمربي تيم 
ملي كشتي آزاد از 15 مهرماه آغاز مي شود: »براي نخستين بار در 
طول تاريخ 60 روز پس از المپيك رقابت هاي جهاني برگزار مي شود 
و با توجه به زمان كمي كه داشتيم بايد براي سه گروه )كشتي گيران 
حاضر در المپيك، كشتي گيران حاضر در رقابت هاي جهاني جوانان 
كه اواخر مردادماه برگزار ش��د و ساير كشتي گيران( برنامه ريزي 
مي كرديم، به همين دليل تمرينات آماده سازي از 30مرداد آغاز شد 
و از همان اردوي اول چرخه انتخابي رعاي��ت و رقابت هاي درون 
اردويي را برگزار  كرديم و اميدوارم در ان��دك زمان باقي مانده تا 
رقابت هاي جهاني كه كمتر از يك ماه مي شود، بتوانيم تيم را آماده 

حضور در اين مسابقات مهم كنيم.«

راهكار كادرفني كشتي آزاد براي مقابله با كرونا
 اردوهاي مستمر براي حضور موفق 

در قهرماني جهان

حضورش در بازي هاي پارالمپيك 2020 از همان روزهاي نخست مورد 
دنيا حيدري
    چهره

توجه رسانه ها و حتي IOC قرار گرفت و نقش پررنگ او در راهيابي به 
فينال بهانه خوبي بود تا س��ايت بازي هاي توكي��و ضمن مصاحبه با 
مرتضي مهرزاد، اشاره اي كوتاه نيز به زندگي ملي پوش واليبال نشسته ايران 
داشته باشد: »به دليل ابتا به بيماري آكرومگالي كه ناشي از ترشح بيش از 
حد هورمون رشد انساني است سال ها خانه نشين بود تا اينكه بعد از حضور 
در يك برنامه تلويزيوني مورد توجه مربيان واليبال نشسته قرار گرفت و 
از سال 2011 به عضويت تيم ملي واليبال نشسته ايران درآمد و بعد از 
حضور در المپيك ريو، حاال در توكيو يكي از مهم ترين عوامل موفقيت 
واليبال نشس��ته ايران در راهيابي به فينال اس��ت.« 
مهرزاد با 2متر و 46س��انت كه دومين فرد بلند 
قام��ت دني��ا و بلندتري��ن ورزش��كار تاريخ 
پارالمپيك است بعد از تصادفي كه در سن 
15سالگي داشته با ويلچر و عصا راه مي رود. 
با وجود اين آرزوي او ام��روز تجربه دوباره 
قهرمان��ي در پارالمپيك اس��ت: »قبل از 
حض��ور در واليبال نشس��ته پنج س��ال 
خانه نش��ين بودم چراكه م��ردم از ديدنم 
دهانش��ان باز مي مان��د اما بع��د از طاي 
پارالمپيك ريو مي خواهند با من س��لفي 
بگيرند. ورزش براي افرادي مثل من حياتي 
اس��ت و آرزو دارم يك بار ديگر روي سكوي 

قهرماني پارالمپيك بروم.«

مانی سعيدی

افتخار بزرگي كه به سخره گرفته بوديم!
وقتي كريس رونالدو چهارشنبه شب گذشته در دقيقه 89 بازي با ايرلند، 
با باز كردن دروازه بازنو، صد و دهمين گل ملي اش را ثبت كرد، شادي 
ديوانه وارش پس از اين گل كه ركورد گل هاي ملي جهان را براي ستاره 
پرتغالي ثبت كرد، نشان از اهميت آقاي گلي فوتبال ملي جهان براي 
رونالدو داشت. رونالدو در سطح ملي و باشگاهي كم  افتخار كسب نكرده 
و كم ركورد نزده است اما واكنش او به شكستن ركورد علي دايي نشان 
از اهميت اين افتخار داشت؛ افتخاري كه وقتي دايي، 9سال پيش آن 
را به نام خودش ثبت كرد، ما در ايران كمتر به بزرگي كاري كه اسطوره 
فوتبال ايران انجام داده است، پي برده بوديم، به خصوص سال2003 
كه دايي با باز كردن دروازه لبنان و رساندن شماره گل هايش به عدد 85 
از پوشكاش عبور كرد و عنوان بهترين گلزن ملي جهان را به نام خودش 
ثبت كرد و بعدها اين ركورد را به عدد 109رس��اند، خيلي ها در داخل 
ايران به س��خره اين عنوان ملي و بزرگ پرداختند و براي اينكه ركورد 
دايي را كه آوازه لقب شهريارش به رونالدو هم رسيده است، زير سؤال 
ببرند، عنوان كردند او دروازه تيم هاي سطح پاييني مانند مالديو و... را 
گشوده تا بزرگي عنوان بزرگي كه به ما ايراني ها رسيده بود، هيچ گاه نه 
براي كس��اني كه در كنار دايي بودند و نه برای منتقدانش درك نشود. 
چهارشنبه شب گذشته اما وقتي رونالدو ركورد دايي را شكست و گينس 
هم آن را ثبت كرد، خيلي هايمان به بزرگي كار دايي پي برديم اما خيلي 

دير، آن هم زماني كه ديگر اين ركورد متعلق به او نبود!

 عالقه رئيس جمهور
 فرصت مناسب توسعه ورزش 

 با شروع كار دولت جديد و مشخص ش��دن وزير ورزش و جوانان حاال همه 
نگاه ها به انجام تغييرات در ورزش معطوف شده است؛ تغييراتي كه بايد ورزش 
را در مسير درست خود قرار دهد و كاري كند كه موجب اعتاي ورزش كشور 
شود. ديروز حميد س��جادي، وزير ورزش و جوانان در صحبت هايي عنوان 
كرد: »آيت اهلل رئيسي عاقه مند به ورزش و خصوصاً ورزش همگاني است. 
رئيس جمهور در موضوع ترويج ورزش و افزايش مشاركت مردم راهنمايي هاي 

زيادي به من داشته است و خيال همه از اين بابت راحت باشد.«
شايد همين جمله كافي باشد براي اينكه مسير وزارت ورزش و شخص وزير 
براي برنامه ريزي آينده ورزش كشور مشخص شود؛ اينكه براي اولين بار شاهد 
باشيم به ورزش همگاني بها داده مي شود و در كنار آن برنامه ريزي درست 
براي ورزش قهرماني هم صورت مي گيرد؛ اينكه بازهم اسير برنامه ريزي هاي 
غلط نشويم و دوباره همان مسيرهاي اشتباه قبلي را طي نكنيم. وزارت ورزش 
طبق گفته هاي سجادي حاال حمايت هاي مادي و معنوي رئيس جمهور را 
پشت سر خود مي بيند؛ حمايتي كه ظاهراً هميشه وجود داشته اما تا جايي كه 
ذهنمان ياري مي كند تمام اين حمايت ها فقط در حد حرف بوده و برنامه ريزان 
ورزش كشور هر طور كه دلشان خواسته برنامه ريخته  و اجرا كرده اند و تا جايي 

پيش رفته اند كه اوضاع ورزش كشور به اين روز افتاده است. 
س��جادي مي گويد رئيس جمهور اهتمام ويژه ا ي به ورزش همگاني دارد 
و اين مي تواند نقطه آغازي باش��د براي پايان دادن به دوران توجه ويژه و 
بيت المال خوري برخي رشته ها كه طي تمام اين سال ها با تضييع حق بقيه 
رشته  ها و مدال آوران المپيك و جهاني فقط سرمايه سوزي كرده اند و بس. 
فراموش نكنيم كه توسعه ورزش همگاني يك از خواسته هاي مغفول مانده 
رهبر عظيم الشأن انقاب اس��امي هم بوده كه هيچ گاه چندان از سوي 
مسئوالن ورزش كشور به صورت جدي به آن توجه نشده است و صرفاً به 
برگزاري همايش و سمپوزيوم و دورهمي و نوشتن منشور و تفاهمنامه و 
هم افزايي ختم شده است. حاال اما ورزش همگاني مورد توجه قرار گرفته و 
اين وظيفه وزير ورزش است كه از اين فرصت استثنايي بهترين استفاده را 
ببرد و حتي براي ثبت نام خود هم كه شده كاري كند كه ورزش همگاني 

توسعه يافته و با برنامه ريزي در مسير درست قرار گيرد. 
جالب اينكه س��جادي در بخش��ي ديگر از حرف هايش مي گويد مي خواهد 
نگراني هاي نماين��دگان مخالفش در مجل��س را برطرف كن��د. بايد خدمت 
جناب سجادي يادآور شويم كه اين گوي و اين ميدان، حاال كه حمايت قاطع 
رئيس جمهور را هم داري��د، پس ديگر جاي بحث و تلف كردن وقت نيس��ت. 
سجادي مي تواند نام خود را براي هميشه در ورزش ايران جاودانه كند، اگر بخواهد 
و اگر دغدغه ورزش كشور را به خوبي درك كند و براي رفع آن برنامه داشته باشد. 

او فرصت مناسبي براي توسعه ورزش كشور دارد كه بايد قدر بداند. 
حمايت دولت و عاقه رئيس جمهور به ورزش طرف مهم اين مسئله است اما 
آنچه باعث حل شدن اين مسئله مي شود برنامه ريزي هاي دقيق و تأثيرگذار 
در ورزش است كه اين يكي را بايد از شخص وزير و مديران ورزش خواست كه 
حمايت ها را با برنامه ريزي به ثمر بنشانند و باعث ارتقاي ورزش كشور شوند.


