بازگشتزندگيبهبرنابئو

فوتبال دوباره در سانتياگو برنابئو زنده شد.
پيروزي پرگل برابر س��لتاويگو بازگش��تي
باشكوه براي رئالمادريد رقم زد .جمعيت
حاضر در ورزش��گاه ديدند كه كريم بنزما
چگونه هتتريك كرد و وينيس��يوس هم
بهترين ب��ازياش را به نمايش گذاش��ت.
سلتا دو بار از رئال پيش افتاد و قصد داشت
روبرتو پالومار
مهماني ميزبان را خراب كند ،ولي به هدفش
ماركا
نرسيد .سه گل از پنج گل را بنزما زد تا جمع
گلهايش در اين فصل را به عدد  ۵برساند .البته يك گلش را هم مردود اعالم
كردند .از همه مهمتر دو گل ابتدايي او بود .بنزما دو بار بازي را به تس��اوي
كشاند تا همتيميهايش فرصت جبران داشته باشند .آنچلوتي تيم خوبي
ساخته و با كهكشانيها ميخواهد اعتبار الليگا را حفظ كند .وينيسيوس
درخشش را مديون اين مربي است ،چراكه به نظر ميرسد كارلتو ميتواند
از او يك ستاره بسازد .او توانايي ،استعداد و سرعت الزم را داشت ،ولي قب ً
ال
فرصت چنداني به وينيسيوس داده نميشد تا خود واقعياش را به معرض
نمايش بگذارد .تا قبل از اين تصور نميشد این بازیکن هم بتواند در حد يك
ستاره بدرخشد ،ولي در بازي با سلتا روي ديگر وينيسيوس را ديديدم .فصل
گذشته بود كه در جريان يكي از بازيها تصويري از بنزما در حال شكايت
از همتيمياش وينيسيوس جونيور شكار شد .البته انتقادهاي كريم از سر
دلسوزي و تجربه بود و اينكه عملكرد جونيور اعصاب تيم را بههم ميريخت.
منتها با تغييرات اخير هم اوضاع بنزما بهتر شده و موتور گلزنياش خوب
كار ميكند و هم وينيسيوس گل ميزند و براي رئال پنالتي ميگيرد .خط
حمله كهكشانيها حسابي جنگيد و اگرچه موقعيتهايي از دست رفت ،ولي
تيم تمامكنندههاي خوبي داشت .در واقع خط حمله جور بيدقتيهاي خط
دفاع را كشيد تا تيم از شكست فرار كند.

شيوا نوروزي

حمله سردار به اردوگاه چلسي

بارسا  -بايرن
دوئل انتقامي در غياب لئو
با ش��روع فصل جديد ليگ قهرمانان ،تب فوتبال دوباره در قاره س��بز باال
ميرود .دور رفت مرحله گروهي اين رقابتها امشب آغاز ميشود و بارسلونا
و بايرنمونيخ در همين ابتداي كار دوئلي سخت در پيش دارند .ضمن اينكه
زنيت با سردار آزمون به لندن رفتهاند تا مچ توخل و شاگردانش را بخوابانند.
دو مدعي جام با ه��م در گروه  Eق��رار دارند و براي صع��ود به عنوان
صدرنشين تا لحظه آخر میجنگند .بازي امشب نه تنها از بابت رويارويي
دو غول اروپايي حس��اس تلقي ميش��ود ،بلكه آبي و اناريها با هدف
انتقام از باوارياييها به ميدان ميروند .س��ال گذشته آخرين بار نبرد
رودرروي اين دو تيم با برتري  ۸بر  ۲بايرن به پايان رسيد و از آن زمان به
بعد حسرت جبران اين نتيجه تحقيرآميز به دل كاتاالنها مانده است.
منتها وضعيت فعلي اين تيم بهگونهاي نيست كه هواداران بارسا منتظر
بردي پرگل باشند و شكس��ت مونيخيها در نيوكمپ با هر نتيجهاي
باعث خوشحاليشان ميشود .با اين وجود بخشي از بليتهاي اين بازي
به فروش نرفته و گويا طرفداران بارسا بعد از رفتن ستارهها ديگر رغبت
چنداني براي رفتن به استاديوم ندارند.
ديگر نه ليونل مسي است ،نه گريزمان و لوييز سوارز؛ پاريسنژرمن و
اتلتيكو اين سه بازيكن را بر زدند و بردند تا در آستانه بازي با بايرن جاي
خالي آنها كام ً
ال احس��اس شود .اصليترين مش��كل تيم رونالد كومان
خالي ماندن جاي بازيكنان جدا شده اس��ت .اين سه بازيكن وزنههاي
بارسا محس��وب ميش��دند و اگر بودند قطعاً ش��رايط تيم براي شروع
ليگ قهرمانان متفاوت بود .حال آنكه بارسلونا دو هفتهای است كه در
الليگا بازي نكرده و اخيرا ً هم ديدارش با سويا لغو شده است .اين مسئله
دردسرهايي از جمله ناهماهنگي بازيكنان را به همراه داشته ،ضمن اينكه
تعداد مهاجمان مصدوم بارس��ا نیز رو به افزايش است .دمبله ،آگوئرو و
آنسو فاتي آسيبديده بودند و اخيرا ً هم مارتين برايتويت به جمعشان
اضافه شده است .در اين اوضاع شايعه شده كه رئيس باشگاه در انتخاب
تركيب اصلي دخالت ميكند .اين شايعات تمركز سرمربي را برهمزده و
تكذيبهاي كومان هيچ رسانه و هواداري را قانع نكرده است .دي يونگ و
ممفيس دپاي كليديترين بازيكنان بارسا در اين بازي هستند.
باوارياييها از هر نظر مهياي تقابل با بارس��ا هستند .با اينكه بايرن نيز
چند مصدوم دارد ،ولي تيم ناگلزمان با روحيه خوب به اسپانيا سفر كرده
است .بايرنمونيخ بعد از وولفسبورگ تيم دوم بوندسليگاست .سرمربي
جوان امشب اولين جدال اروپايي را بايرنمونيخ تجربه ميكند و رفتن
مسي از بارس��ا بيش از همه كار تيم آلماني را راحتكرده است .منتها
آس��يبديدگي حضور چند بازيكن بايرن در اين بازي را منتفي كرده،
سرژ گنابري اخيرا ً مصدوم شده و اصليترين غايب تيم است .ولي گفته
ميشود لواندوفسكي شش گله مشكلي براي بازي ندارد .توماس مولر،
ستاره بايرن قبل از مسابقه با طعنه به رفتن مسي اشاره كرد« :درباره
بارس��لوناي بدون مس��ي نميتوانم چيز زيادي بگوي��م .آنها حاال تيم
متفاوتي هستند ،چراكه با وجود مسي بيشتر تمركز روي او بود .اما هنوز
يك بازي برابر در بارسلونا مقابل اين تيم پيشروي ماست».
ديناموكيف و بنفيكا ديگر بازي اين گروه را برگزار ميكنند.
در ساير بازيها از گروه ،Fيانگ بويز ميزبان تيم قدرتمند منچستريونايتد
است .شياطين سرخ با بازگشت كريس رونالدو پس از ۱۲سال جانی دوباره
گرفتهاند و با اميدواري به آينده نگاه ميكنند .رونالدو اگر امشب به ميدان
برود ركورد بيشترين بازي در ليگ قهرمانان را از چنگ كاسياس درميآورد.
امابايدديدتصميمسولسشرچيست«:كريستيانوبسيارازخودشمراقبت
ميكند .در ليگ قهرمانان برابر يانگ بويز بازي داريم .بايد ببينيم در اين
بازي چه ميكنيم .اينك��ه او را از تركيب بيرون بگذاريم ،غيرممكن
نيست .او  36سال دارد و بايد دقايق حضورش در ميدان را مديريت
كنم ».ويارئال و آتاالنتا نيز به مصاف هم ميروند.
در گروه آخر يوونتوس بحرانزده در حالي مهمان مالمو است
كه چلسي در خانه به استقبال زنيت ميرود .تيم دوم جزيره
با تيم روسي بازي ميكند ،حريفي كه سردار آزمون را در
اختيار دارد .گلزن ايراني با پن��ج گلزده بهترين بازيكن
ماه گذشته سنپترزبورگ لقب گرفت .اگر توماس توخل،
لوكاكو را در اختيار دارد س��رگي سماك نيز منتظر درخشش
سردار است تا شگفتيساز هفته اول رقابتها شوند .در گروه  Gهم سويا
با سالزبورگ و ليل با وولفسبورگ مصاف ميدهند.
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تراكتور با دست خالي برابر حريف تا بن دندان مسلح!

رويارويي پرسپوليسبا استقالل غيروطني
تاجيكستانوقطر
گزارش
امش�ب ميزب�ان
دنيا حيدري
پرس�ـپوليس و
تراكتور ،نمايندهه�اي ايران در دومي�ن روز از
مرحله يكهش�تم نهايي ليگ قهرمانان آسيا
هس�تند .تيمهايي كه برخالف رقب�اي خود با
انبوهيازمشكالتوبدونبرنامههايآمادهسازي
قابلقبوليبرايرسيدنبهجمعهشتتيمنهايي
امشب مقابل اس�تقالل تاجيكس�تان و النصر
عربستان به ميدان ميروند.

نایبقهرمان فص��ل گذش��ته رقابتهاي ليگ
قهرمان��ان عص��ر ام��روز (س��اعت  )19:30در
تاجيكس��تان به مهماني اس��تقالل اين كشور
ميرود ،تيمي كه مرموز ،بهترين توصيف از آن
است ،به طوري كه يحيي گلمحمدي صراحتاً
ميگويد ش��ناختش از اين تي��م در حد همان
بازيهاي مرحله گروهي ليگ قهرمانان اس��ت.
با وجود این برخ��ي بر اين باورند كه اس��تقالل
تاجيكستان براي پرسپوليس حريفي تداركاتي
اس��ت .هرچند آمار اي��ن تيم در لي��گ داخلي
تاجيكس��تان و همچنين مرحل��ه گروهي ليگ
قهرمانان چيز ديگري را نشان میدهد.

صدرنشيني در مرحله گروهی لیگ قهرمانان با
وجود همگروهي با الهالل عربس��تان باعث شد
برخي استقالل تاجيكستان را شگفتيساز اين
فصل بخوانند ،ام��ا با نگاهي به نتايج به دس��ت
آم��ده از مرحله گروه��ي ميت��وان دريافت كه
حريف تاجيكستاني پرس��پوليس بهرغم اينكه
در گروه باالتر از تيم عربس��تاني قرار داشت ،اما
در نتيجهگيري پرفراز و نشيب ظاهر شده است.
اين تيم تساوي با امارات را در ديدار بعدي با برد
و شكست سنگين برابر الهالل را با بردي پرگل و
پيروزي قابل توجه با آجي امكا را با شكست نسبتاً
سنگين طاقزد كه نشان از غيرقابل پيشبيني
بودن قهرمان هفت دوره ليگ تاجيكستان دارد.
تيمي كه در پايان هفته هفدهم رقابتهاي ليگ
اين كشور با  42امتياز در صدر جدول قرار دارد
و به دنبال دفاع از عنوان قهرمانياش است .آنچه
ل زده و فقط
مس��لم اس��ت اينکه تيمی با  53گ 
هفت گل خورده نه فقط خط حمله كه خط دفاع
خوبي دارد ،اما آم��ار مالكيت  23تا 30درصدي
توپ در مرحله گروهي نشان ميدهد كه حريف
تاجيكس��تاني برخالف ليگ اين كشور در آسيا
بازي بس��تهاي را از خود به نمايش ميگذارد و
برنامهاش روي ضدحمالت است.
البته قهرمان پنج دوره رقابتهاي ليگ برتر ايران
كه فصل گذش��ته نيز با بيدقتي جام قهرماني
ليگ قهرمانان آسيا را از دس��ت داد هم بر طبق
آمار و ارقام يكي از بهترين خطوط دفاعي چه در
ليگ برتر ايران و چه در لي��گ قهرمانان را دارد،

ابالغیهای برای بهبود
فضای اخالقی و فرهنگی ورزش

اما پرس��پوليس يحيي با ش��ش غايب نسبت به
مرحله گروهي به ميدان ميرود .عالوه بر جدايي
احمد نوراللهي ،ش��هريار مغانلو و محمدحسين
كنعان��يزادگان در فص��ل نق��ل و انتق��االت،
كاميابينيا ،مهدي مهديخاني و علي ش��جاعي
نيز به دليل مصدوميت نميتوانند سرخپوشان را
در اين بازي همراهي كنند .با وجود اين يحيي در
نظر دارد با حفظ ساختار اصلي تيم و به كارگيري
مهرههاي جديد ،شاگردانش را به سالمت از اين
خوان عبور دهد و به مرحله بعد و حضور در بين
هش��ت تيم پاياني برس��اند .البته به شرط آنکه
تغييرات او در تركيب تيمش جواب بدهد .در پي
جدايي نوراللهي كه يكي از مهرههاي تأثيرگذار
در مرحله گروهي بود و مصدومیت كمال ،يحيي
احتماالً روي س��رلك به عنوان زوج رضا اسدي،
شماره  8جديد سرخپوش��ان جلوي مدافعان و
در پست كليدي هافبك دفاعي حساب بازكند.
سعيد آقايي هم بدون شك دفاع چپ يحيي در
اين بازي خواهد ب��ود تا با نفوذهاي��ش در كنار
دوندگيهاي بيامان وحي��د اميري كه ميتوان
به راستي او را مرد همهكاره پرسپوليس خواند،
راهي به دفاع بسته حريف باز كنند.
صعود همزمان دو تيم از گروه اول ليگ قهرمانان

ناظمالشريعه :باز هم به تاريخسازيفكر ميكنيم

رقابتهاي جام جهاني فوتسال ليتواني كه قرار
بود در س��ال  2020برگزار ش��ود به دليل شيوع
بيماري كرونا مانند بسياري از رقابتهاي ديگر
ورزشي يك س��ال به تعويق افتاد و حاال در سال
 2021تيم ملي فوتسال كشورمان در شرایطی پا
به اين مسابقات گذاشته كه در دوره قبل با حذف
برزيل موفق به كسب مقام سوم رقابتهاي 2016
كلمبيا شد .ايران در گروه ششم رقابتها با تيمهاي
صربستان ،آرژانتين و امريكا همگروه است و كار
س��ختی براي دفاع از عنوان خود در پيش دارد.
صربس��تان حريف امش��ب تيم ملي كشورمان
پيش از ش��روع اين رقابتها ،دو ديدار تداركاتي
با برزيل برگ��زار كرد و در يكي از اين مس��ابقات

خوزه مورينيو هميشه خبرساز است ،به خصوص با حركات غيرمتعارفش
كنار زمين كه آخرين آن هم يكشنبه شب در ورزشگاه المپيك رم ثبت شد.
شبي كه رم ،تيم جديد سرمربي پرتغالي توانست با گل دقيقه 91الشعراوي،
ساسولو را شكست دهد تا شاگردان آقاي خاص با سه برد از سه بازي صدر
جدول سري آ را در اختیار داشته باشند .يكي از لحظات جالب بازي يكشنبه
شب رم و ساسولو ،شادي ديوانهوار مورينيو پس از گل برتري رم بود .بعد از
گل الشعراوي ،سرمربي پرتغالي رميها كه با دو تعويض طاليي نتيجه بازي
را برگردانده بود با شادي وصفناپذيري همچون دوندگان دو  100متر كنار
زمين را طي ميكرد و از گل برتري تيمش در پوست خودش نميگنجيد.
بردي كه در هزارمين بازي او به عنوان مربي ثبت شد تا شادي آقاي خاص،
خاصتر شود و او اين لحظات را اينطور توصيف كند« :احساس نميكردم كه
س و حال يك پسربچه 12ساله را داشتم».
يك آدم  58سالهام ،بلكه ح 

سعيد احمديان

جام جهاني فوتسال ،امشب مصاف ايران با صربستان

تيممليفوتسال
فوتبال
كش�ورمان در
فريدون حسن
اولين بازي خود
در رقابتهاي جام جهاني ليتواني از س�اعت
 19:30امشب مقابل صربستان قرار ميگيرد.

شادي خاص آقاي خاص

موفق شد حريف قدرتمند خود را با نتيجه تساوي
متوقف كند .كادر فني و بازيكنان تيم ملي ايران
در مصاحبههاي خود از بازي با صربستان به عنوان
«كليد» صعود به دور بعد ياد كردهاند ،ديداري كه
نتيجه آن ميتواند تأثير زيادي در تعيين تيمهاي
صعودكننده به مرحله بعد داشته باشد .ايران در
حالي كه  ۹بازيكن از جام جهاني  ۲۰۱۶كلمبيا
را براي اين دوره از مس��ابقات هم حفظ كرده با
دغدغه مصدوميت مليپوش��ان مواجه اس��ت.
حسين طيبي يكي از ستارههاي تيم ملي فوتسال
ايران به دليل شكستگي دنده قطعاً تا پايان مرحله
مقدماتي نميتواند ايران را همراهي كند .قوزك
پاي احمد اسماعيلپور هم در تمرينات ايران در
كشور ليتواني آس��يب ديد تا حضورش در ديدار
مهم برابر صربس��تان در هالهای از ابهام باش��د.
محمد ناظمالشريعه ،سرمربي تيم ملي فوتسال
كشورمان با اشاره به سختيهاي خاص بازيهاي
اول در هر تورنمنت به نقش حساس برتري مقابل
صربس��تان براي صعود از گروه اش��اره ميكند و
ميگويد« :بايد تمام تالشمان را بكنيم .بازي اول
در هر تورنمنتي سخت است ،اما جدا از اين عامل
اين ديدار برای صعود ما بسيار تعيينكننده است
و اين مورد را بين بازيكنان نیز جا انداختهايم .فيلم
بازيهاي اخير صربس��تان را ديدهايم .همه چيز
را چك كردهايم و به ش��ناخت كام��ل از اين تيم
رسيدهايم ».ناظمالش��ريعه با بيان اينكه در جام
جهاني همه چيز متفاوت اس��ت ،عنوان
میکن��د« :دوره قب��ل كس��ي تصور
نميكرد ما برزيل را حذف كنيم و در
اين دوره نيز به يك تاريخسازي ديگر
فكر ميكنيم .بايد به فوتسال ايران به
اندازه نام و مقامش رسيدگي شود .در
فدراسيون كارهايي شروع شده و من
هم توقع دارم كه س��ريعتر انجام شود.
شخصيت فوتس��ال بايد به جايگاه واقعي
خودش برگردد .بحث اين است كه مردم خيلي
فوتسال را دوست دارند و بايد به اين دوست داشتن
احترام گذاشت».

آس��يا باعث ش��د طبق قرعه دو تيم پرسپوليس
و اس��تقالل تاجيكس��تان به عنوان تيمهاي اول
صعود كرده از مرحله گروه��ي در مرحله حذفي
رودرروي يكديگر قرار بگيرند و حاال پرسپوليس
تنها تيم صدرنشين مرحله گروهي است كه بايد
در خانه حريفش به ميدان برود ،اما اين بدشانسي
را بازي در چمن مصنوعي تكميل كرد .شاگردان
يحيي در اين مرحله بايد در چمن مصنوعي بازي
كنند كه اين مسئله ميتواند احتمال مصدوميت
سرخپوش��ان را افزایش دهد .اما مس��ئله جالب
برگزاري بازي با حضور تماشاگران است و با توجه
به شرايط واكسيناسيون در كشور تاجيكستان و
آمار پايين مرگ و مير در ش��هر دوشنبه با وجود
تأكيد ایافسی به برگزاري بازيها بدون تماشاگر،
پرسپوليس بعد از دو سال در حضور تماشاگران به
ميدان ميرود ،ام��ا در خانه حري��ف و جايي كه
تماشاگران ميزبان تاجيك را تشويق ميكنند!
پرسپوليس تنها نماينده فوتبال ايران در روز دوم
مرحله يكهشتم نهايي نيس��ت و تراكتورسازي
تبريز هم ساعت  20:30امشب در ديداري حساس
به مصاف النصر عربس��تان خواه��د رفت .حريف
قدرتمندي كه با جذب بازيكنان ميلياردي خود را
براي مصاف با ياران فيروز كريمي تا بن دندان مسلح

كرده است .مربي كه آخرين قهرماني فوتبال ايران
در ليگ قهرمانان را تجربه كرده و بايد ديد امشب
در قامت مربي ميتواند تيمش را به سالمت از سد
حريف متمول عربس��تاني عبور دهد ی��ا نه .البته
انتظار زيادي نميتوان از سرخپوش��ان تبريزي و
سرمربي جديد آنها داشت ،وقتي در پي مشكالت
فراواني كه تراكتور طي چند ماه اخير تجربه كرده
تنها با 16بازيكن و سه جلسه تمرين براي مصاف با
النصر راهي قطر شده است و شايد به همين دليل
هم باشد كه حس��ين عبدالغني ،اسطوره باشگاه
النصر و مدير اجرايي اين تيم پيش از مصاف يارانش
با شاگردان فيروز كريمي ميگويد كه هيچ بهانهاي
براي النصر مقابل تراكتور پذيرفته نيست ،خصوصاً
كه تاليسكا ستاره هزار ميلياردي النصر هم با پشت
سر گذاشتن دوران مصدوميت خود مشكلي براي
بازي با تراكتور ندارد .تراكتور درست در روزهايي
كه جنگ مالكیت و مشكالت مادي این تیم را به
زانو درآوردهاند بايد خود را مهياي مصاف با النصري
كند كه مرحله گروهي را با كس��ب س��ه برد ،دو
مس��اوي و تنها يك باخت به عنوان صدرنش��ين
به پايان برده اس��ت .با وجود اين بر كسي پوشيده
نيست كه كريمي استاد روحيه دادن است و بايد
ديد برنامههاي روحي رواني او ميتواند تراكتور را
به سالمت از اين مرحله عبور دهد.

تايلند هم حريف ايران نبود

شاگردان جوانعطاييبرايقهرماني ميجنگند
تیم ملی والیبال ایران در دومین روز مرحله گروهی رقابتهای قهرمانی
والیبال
مردان آسیا ،به مصاف تايلند رفت و موفق شد اين تيم را در سه ست پياپي
حامد قهرماني
شکست دهد و دومين پيروزي خود را ثبت کند .مدافع عنوان قهرماني بعد
از برد آسان روز اول مقابل هنککنگ در بازي دوم هم در مصاف با تايلند کار چندان سختي نداشت و اين
حريف را هم با برتري کامل و مطلق پشت سر گذاشت .مردان جوان ايران با اين پيروزي نشان دادند که عزم
خود را براي تکرار قهرماني در قاره کهن جزم کردهاند و ميخواهند نتايج ضعيف گذش��ته را جبران کنند.
سروقامتان ایران که با هدايت بهروز عطايي و با ترکیبی جوانشده راهی این دوره از رقابتها شدهاند مقابل
تايلند با ارائه یک بازی یکطرفه و کام ً
ال برتر نسبت به حریف موفق شدند در سه ست متوالی و با ثبت امتیازهای
 25بر  25 ،17بر  12و  25بر  18مقابل تایلند به برتری برسند .در جريان اين بازي ،ایران با کسب  15امتیاز از
سرویس نمایش خوبی در این بخش داشت .همچنین بازیکنان ایران 40امتیاز از حمله ،هفت امتیاز از دفاع و
 13امتیاز از خطای حریف به دست آوردند .صابر کاظمی هم با کسب  15امتیاز عنوان امتیازآورترین بازیکن
این مسابقه را به دس��ت آورد .در مقابل تایلند  20امتیاز از حمله ،یک امتیاز از سرویس ،دو امتیاز از دفاع و
24امتیاز هم از خطای حریف به دست آورد .این دومین پیروزی متوالی ایران در مرحله گروهی بود .شاگردان
بهروز عطایی در اولین بازی خود در جام بیستویکم مقابل هنگکنگ با نتیجه  3بر صفر به پیروزی رسیده
بودند تا با کسب شش امتیاز از دو بازی در صدر جدول ردهبندی گروه Bبایستند .تيم ملي کشورمان در سومين
بازي خود از ساعت پنج بامداد امروز مقابل پاکستان قرار گرفت .پاکستانيها که يک نامآشنا براي واليبال ايران
سرمربيگريشان را برعهده دارد ديروز موفق شدند هنککنگ را  3بر يک شکست دهند و در اولين بازي هم
 3بر  2از سد تايلند گذشتند ،تا با دو پيروزي مقابل ايران قرار بگيرند .رحمان محمديراد ،سرمربي تيم ملي
پاکستان سالها در جريان رقابتهاي ليگ برتر واليبال با عطايي سرمربي تيم ملي کشورمان مصاف داشته
است و امروز هم حتماً تيمش را به گونهای به ميدان ميفرستد که راحت به ايران امتياز ندهد.

يكي از مصوبات روي زمين مانده شوراي عالي انقالب فرهنگي كه ديروز ابراهيم
رئيسي آن را ابالغ كرد ،مربوط به ورزش بود .مصوبه اصالح و تكميل «كميسيون
فرهنگي ورزش و تربيت بدني ورزش كشور» ،يكي از مهمترين كميسيونهایي
كه با وجود كاركرد بااهميتي كه براي سوق به اخالقگرايي در ورزش دارد كمتر
مورد توجه متوليان ورزش قرار گرفته و همواره در حاشيه بوده است.
در حالي «شناخت و شناساندن ارزشهاي ديني و ملي و تهيه سياستهاي
فرهنگي در قلمرو تربيت بدني جمهوري اسالمي و منشور اخالق ورزش،
ارتقای فرهنگ ديني و اخالق حرفهاي در محيط ورزش و ميان ورزشكاران
ي فرهنگي
و تحقق سياستهاي كالنفرهنگي و اجتماعي نظام و مهندس 
در تربيتبدني» از اهداف كميسيون فرهنگي ورزش و تربيت بدني ورزش
كشور است كه نگاهي به وضعيت فعاليتهايي كه در ورزش براي رسيدن
به اين اهداف شده ،نااميدكننده است و به جاي فعاليت عملي براي رسيدن
به هدفهاي تبيين شده ،تنها به جلسات متعدد بسنده شده ،جلساتي كه
خروجي مشخص و قابل اشارهاي در ورزش نداشته است.
بيراه نيست كه تا امروز توجه به مس��ائل فرهنگي و اخالقي چه در سطح
ورزش قهرماني و چه در س��طح ورزش حرفهاي كمتر م��ورد توجه قرار
گرفته تا جايي كه چنين دغدغههايي هيچگاه در اولويتهاي مسئوالن
تصميمگيرنده ورزش نبوده و خيلي وقتها نگاه لب طاقچهاي و نمادين به
چنين فاكتور مهمي در ورزش شده است.
نتيجه نگاه حاش��يهاي به مقوله مهمي مانند فرهنگ و اخالق در ورزش
سبب ش��ده ناهنجاريهاي اخالقي و فرهنگي در بين برخي قهرمانان و
ورزشهايي كه بيشتر در تيررس توجهات هستند باال بگيرد تا جايي كه
امروز در برخي بخشهاي ورزش شاهد بحرانهاي فرهنگي و بيتوجهي به
فاكتورهاي باارزشي مانند اخالق و پهلواني هستيم .يكي از نمونههاي بارز
چنين خروجي را میتوان در فوتبال مشاهده كرد .رشتهاي كه با توجه به
ي بوده كه
فراگيري زيادي كه در سطح جامعه دارد ،همواره يكي از رشتههاي 
قدرت تأثيرگذاري رفتاري و اجتماعي زيادي در سطح جامعه داشته است.
ظرفيت بااليي كه ميتوان از آن براي پيش��برد اه��داف فرهنگي و اخالقي
استفاده كرد ،اما بيتوجهي و كنار گذاشتن وظايف فرهنگي و آموزشي باعث
شده فوتبال با توجه به چرخش چندهزار ميلياردياش در سال كه  99درصد
آن از بودجه دولتي تأمين ميشود ،تبديل به يك حياط خلوت براي گسترش
فساد و ترويج ناهنجاريهاي مختلف شود .مسائلي كه با وجود اینکه حساسيت
نهادهاي نظارتي را هم كم و بيش به دنبال داشته ،اما سال به سال شاهد وضعيت
اسفناكتري از نظر فرهنگي و اخالقي در فوتبال كشور هستيم و برنامههاي
فرهنگي اين رشته در برگزاري مراسم تواشيح و نصب بنر خالصه شده است.
چنين نوع نگاه كمعمقي به ترويج فرهنگ و اخ�لاق در ورزش را ميتوان
در ورزشه��اي ديگ��ر هم دي��د .معضل��ي كه نش��ان ميدهد مدي��ران و
تصميمگيرندگاني كه روي صندليهاي مديريتي چه در وزارت ورزش ،چه
در فدراسيونها و چه باشگاهها نشستهاند ،درك و شناختي از مسائل فرهنگي
ندارند .اين عدم درك وقتي با نداشتن دغدغه درباره چنين موضوع مهمي
همراه شود ،خروجي آن وضعيت ناهنجار فرهنگي امروز ورزش ميشود كه از
سوي دستگاههاي تصميمگیر كمتر اراده و تحركي براي ساختن يك قهرمان
بااخالق كه مسئوليت اجتماعياش به او آموزش داده شود ،ديده ميشود.
چنين بيمسئوليتي آشكاري در باب گسترش اخالق و ارزشمداري در
ورزش ،خروجي نگاه مدالمحوري مس��ئوالن است كه فقط براي جسم
يك ورزش��كار برنامهريزي ميكنند و براي رشد رفتاري و اجتماعي يك
قهرمان برنامهاي روي ميز ندازند .به همين خاطر حضور قهرمانان بااخالق
نه خروجي فعاليتهاي مسئوالن ورزش ،بلكه يك پديده خودساخته است
كه نبايد آن را به عملكرد مديريتي ورزش كشور نسبت داد.
در اين شرايط ابالغ مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي درباره اصالح و
تكميل كميسيون فرهنگي ورزش و تربيت بدني كشور ميتواند يك نقطه
سرخط براي بهبود فضاي اخالقي و فرهنگي ورزش باشد كه در دورههاي
گذشته وزارت ورزش ،نگاهي نمادين به آن وجود داشته و از اين رو انتظار
ميرود با مستقر شدن دولت سيزدهم ،حميد سجادي وزير جديد ورزش
به عنوان رئيس كميسيون فرهنگي ورزش و تربيت بدني اين كميسيون
از برگزاري جلسههايي كه خروجي ندارد خارج شود و با برنامههاي عملي
و تدوين منشور اخالقي ،شاهد رشد فاكتورهاي فرهنگي در ورزش كشور
باشيم .فاكتوري كه بايد در دوره جديد وزارت ورزش در ليست اولويتهاي
س��جادي قرار بگيرد و برنامهريزي جهت عملي شدن اهداف كميسيون
مربوطه صورت گیرد تا از حاشيه به متن فعاليتها آورده شود.
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 irﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻗﺒﻠﻰ  ،ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ  .ﻻﺯﻡ
ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻧﻰ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ) ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ( ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
tﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ  ،ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻋﻼﻥ ﻋﻤﻮﻣﻰ  :ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 1400/06/23
tﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ  :ﺳﺎﻋﺖ  14ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 1400/06/27
tﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ  :ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1400/06/27ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺳﺎﻋﺖ  14ﺑﻌﺪﻇﻬﺮ ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 1400/07/06
tﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﺋﻰ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﺮﻧﺪﻩ  :ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1400/07/10ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ
tﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ  :ﻣﺒﻠﻎ  2,400,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻧﻜﻰ
 tﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ) ﺍﺻﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﺍﺻﻞ ﭼﻚ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ( :ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺳﺎﻋﺖ  14ﺭﻭﺯ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1400/07/06ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  :ﻛﺮﺝ – ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻰ – ﺟﻨﺐ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﻭﻳﻼﻯ ﺩﻭﻡ – ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ )ﺗﻠﻔﻦ( 026 -34474422 :
tﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﻗﺒﻮﻝ ﻭ ﻳﺎ ﺭﺩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻰ 1191340 :

