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استارت اميدوارانه اميدها با كيا

مس��ابقات فوتبال مقدماتي قهرماني زير  23سال آس��يا در پيش است و
اميدهاي كشورمان نيز جزو  40تيم حاضر در اين رقابتها هستند .پس از
نزديك به دو سال باالخره اردوي تيم اميد فوتبال ايران تشكيل شده و حاال
اميدها زير نظر مهدي مهدويكيا تمرينات خ��ود را آغاز كردهاند .با اينكه
سالهاست همه به ناكامي اميدها در رسيدن به المپيك عادت كردهايم ،اما
مهدويكيا آمده كه تحولي در رده اميد ايجاد کند تا بلكه زنجيره ناكاميهاي
گذش��ته را قطع كند .او به همراه المرز هلندي ،دستيار اولش 66 ،بازيكن
متولد سالها  77تا  79را طي سه مرحله اردو زير نظر ميگيرد با اين هدف
كه تيم اميد هم در قهرماني آسيا 2022بدرخشد و هم در مسابقات مقدماتي
المپيك 2024پاريس طلسمشكني كند .تعداد نفرات دعوت شده به اردو به
تدريج كاهش پيدا خواهد كرد .در حال حاضر بازيها تيمهاي تاجيكستان،
نپال و لبنان در مقدماتي آسيا اولين محك جدي اميدها با كيا خواهد بود.

گزارش «جوان» به بهانه حضور تماشاگران
در استاديومهاي فوتبال از مهرماه

سکوها جان میگیرد

اگر دلتان براي تماشاي فوتبال از روي سكوهاي استاديوم تنگ شده،
اگر چند ماهي اس��ت كه با تماش��اي حضور تماش��اگران خارجي در
ورزشگاههاي كيپ تا كيپ پر از تلويزيون حسرت ميخوريد ،فرمانده
س��تاد مقابله با كروناي تهران يك خبر خوب برايت��ان دارد .آنطور كه
عليرضا زالي خبر داده قرار است اواخر مهر در ورزشگاهها به روي هواداران
فوتبال باز شود تا پس از يك س��ال و نيم بازيهاي ليگ برتر با حضور
تماشاگر برگزار شود ،البته به شرطها و شروطها!
اسفند 98و استاديومهايي كه خالي شد
از آخرين روزهاي حضور تماشاگران در ورزشگاههاي ايران بيش از يك
سال و نيم ميگذرد ،اسفند  98بود كه با ورود كرونا به ايران و تعطيلي
بسیاری از فعاليتهاي اجتماعي ،ورود تماشاگران به ورزشگاهها هم
ممنوع شد .سوم اس��فند و تنها چند روز پس از اينكه شيوع كرونا در
ايران تأیيد شد ،سازمان ليگ برتر فوتبال ورود تماشاگران را ممنوع
اعالم كرد ،اتفاقي كه از هفته بيس��ت و يكم ليگ برتر ابالغ شد تا در
اتفاقي كه تا چند ماه پيش كمتر كسي آن را پيشبيني ميكرد ،درهاي
ورزشگاهها به روي تماشاگران بسته شود.
هفتههاي باقي مانده ليگ نوزدهم در حالي در استاديومهاي خالي برگزار
شد كه اين اميدواري وجود داش��ت كه با كاهش شيوع كرونا در ماههاي
ابتدايي سال ،99درهاي ورزشگاهها بازشود و اين ممنوعيت به پايان برسد.
كرونا اما چموشتر از آن بود كه خيال رفتن داشته باشد .تابستان هم آمد
و خبري از قطع زنجيره اين بيماري عجيب و عالمگير نشد تا در ليگ برتر
بيستم كه  16آبان گذشته آغاز شد هم خبري از حضور تماشاگران نباشد
و تيمها در استاديومهاي خالي به ميدان بروند .البته تصور ميشد با كشف
واكسن در پاييز سال گذشته و انجام واكسيناسيون ،در نيمفصل دوم در
استاديومها به روی تماشاگران بازشود ،به خصوص كه از آخر بهار امسال در
كشورهاي اروپايي ،سكوهاي ورزشگاهها كمكم و با حضور افرادي محدود
در حال پر ش��دن بود كه اوج آن بازيهاي خرداد و تير امسال در جريان
رقابتهاييورو 2020بودكهاستاديومهايكيپتاكيپتماشاگردرخيلي
از شهرهاي ميزبان اين بازيها ،حکایت از بازگشت زندگي هواداران فوتبال
به روزهاي قبل از كرونا داشت .روزهايي كه ميتوانستند بدون استرس يك
بيماري همهگير ،شانه به شانه هم روي سكوها بنشینند و با خيال راحت از
تماشاي فوتبال لذت ببرند.
اين رؤيا اما با توجه به كندي واكسيناسيون در ايران در اواخر سال گذشته و
اوايل امسال نقش بر آب شد و ليگ برتر بيست و يكم هم در حالي روز هشتم
مرداد با قهرماني پرسپوليس بسته شد كه شاگردان يحيي گلمحمدي
براي دومين س��ال متوالي در استاديوم خالي جش��ن قهرماني گرفتند.
بازيهاي ملي هم از اين قاعده مستثني نبود و در اين فاصله تيم ملي در دو
بازي دوستانه و رسمي كه فروردين و شهريور امسال مقابل سوريه در تهران
برگزار كرد ،بدون حضور تماشاگران به ميدان رفت.
بازي با كره طلسم ميشكند؟
يك ماه و نيم پس از پايان ليگ بيستم و در روزهايي كه تا برگزاري فصل
جديد يك ماه بيشتر نمانده است با سرعت گرفتن واكسيناسيون در ايران
در هفتههاي گذشته ،اميدها براي بازگشت هواداران به سكوها بيشتر از
هر زماني شده است .شهابالدين عزيزيخادم ،رئیس فدراسیون فوتبال
دوم شهريو ر بود كه از حضور تماش��اگران در بازيهاي ملي از مهر ماه
خبر داد و گفت در بازي  20مهر ب��ا كرهجنوبي در انتخابي جام جهاني
تماشاگران حضور خواهند داشت« :احتماالً بتوانيم به كساني كه واكسن
زدهاند با كارت ويژه اجازه ورود بدهيم».
پ��س از صحبتهاي عزيزيخ��ادم ،امين نوروزي مش��اور پزش��كي
فدراسيون فوتبال هم توضيحات بيش��تري درباره حضور تماشاگران
در بازي با كره جنوبي داد « :آنچه مسلم است ،اين امر با رعايت كامل
پروتكلهاي بهداشتي ،طبق گايدالينهاي پزشكي دوران كوويد براي
بازگشت تماشاچيان به ورزشگاه با ظرفيت محدود و با هماهنگي وزارت
بهداشت ،انجام می شود».
ليگ جديد با تماشاگر چراغش روشن ميشود
عالوه بر بازيهاي ملي ،پنجشنبه گذشته فرمانده ستاد مقابله با كروناي
تهران هم يك خبر خوب براي هواداران فوتبال براي بازيهاي ليگ داشت
و از باز شدن در استاديوم به روي هواداران تا يك ماه آينده خبر داد .عليرضا
زالي ،فرمانده ستاد مقابله با كروناي تهران در گفتوگويي با اشاره به شتاب
گرفتن واكسيناسيون در ايران گفت« :انتظار ميرود كه با تزريق دوز دوم
واكسن كرونا برخي از فعاليتهاي اجتماعي به روال پيشين بازگردد .يكي
از اين فعاليتها ورود تماشاگران به ورزشگاههاست».
زالي در پاسخ به اين سؤال كه چه زماني ممكن است در ورزشگاهها به روي
هوادارانباز شود،گفت«:پيشبيني ميشوداگر مشكلخاصيپيشنيايد تا
اواخرمهرماهوضعيتواكسيناسيوندركشوربهويژهتهرانبهحدقابلقبولي
رسيده باشد تا برخي از فعاليتهاي اجتماعي را بتوانيم بازگشايي كنيم» .
وي در خصوص شرط ورود به استاديومها نيز عنوان کرد« :براي كساني كه
دو دوز واكسن كرونا را تزريق كرده باشند ممانعتي وجود ندارد».
 48ساعت پس از وعده رئيس ستاد مقابله با كروناي تهران ،سازمان ليگ
برتر فوتبال از حضور تماشاگران در استاديوم استقبال كرد تا همه چيز
براي ورود دوباره تماشاگران روي سكوها در حال آماده شدن باشد .سهيل
مهدي،مسئولكميتهمسابقاتسازمانليگفوتبالديروزدربارهاظهارنظر
رئيس ستاد ملي مبارزه با كرونا مبني بر احتمال حضور تماشاگراني كه
دو دوز واكسن را زدهاند در ورزشگاهها از اواخر مهر گفته است« :همانگونه
كه از روز اول به اطالع هواداران رسانديم تابع تصميمات مديريت بهداشت
كشور هستيم .اين خبر خوب را شنيديم و اميدواريم اتفاق بيفتد ،زيرا واقعاً
دلمان براي حضور هواداران در ورزشگاهها تنگ شده و فوتبال بدون آنها
لطفي ندارد ،اما مكانيزم كار هم مهم است .طبق دستورالعمل احتمال دارد
افرادي كه دو دوز واكسن تزريق كردهاند ،بتوانند روي سكوها حضور يابند،
اما اينكه كنترل به چه شكلي بايد انجام شود هم مهم است».
ن زدهاند،
مهدي از بلیتفروشي الكترونيكي براي تماشاگراني كه واكس 
خبر داده اس��ت« :بايد حضور هواداران در ورزشگاه را به سمت فروش
بليت الكترونيكي ببريم و نكاتي از اين دست بايد مورد توجه قرار بگيرد.
افراد مرتبط بايد درباره اين موضوع بررسيهاي الزم را انجام دهند و ما
هم مجري اوامر و نظرات هستيم .البته صددرصد از حضور تماشاگران در
ورزشگاه استقبال ميكنيم».
حاال با توجه به صحبتهاي مطرح شده به نظر ميرسد روز  20مهر در
بازي ايران و كره جنوبي ،تماشاگران فوتبال پس از  19ماه دوباره پايشان
به استاديوم بازشود .از  27مهر و با شروع بيست و يكمين دوره ليگ برتر
هم هواداران فوتبال هرچند در ابتدا به ص��ورت محدود اما میتوانند از
نزديك مسابقات را تماشا كنند ،يك اتفاق خوب براي كساني كه دلشان
براي تماشاي بازيها از روي سكوها تنگ شده بود ،کسانی که اين هفتهها
با تماشاي بازيهاي خارجي و ورزشگاههاي پر حسرت خوردند!

شيوا نوروزي

رهنمودهاييكه عمل به آنها
ورزش را متحول ميكند

رهبر انقالب اسالمي در ديدار مدالآوران ايران در رقابتهاي المپيك و پارالمپيك توكيو:

انحصارهای ورزشی جهان را بشکنید

قهـرمان�ان و
گزارش
م�د ا لآ و ر ا ن
المپيــكوپارالمپيك 2020توكيوصبحديروز
در حسينيه امام خميني با رهبر معظم انقالب
اسالمي حضرت آيتاهلل خامنهاي ديدار كردند.

رهبر معظ��م انقالب اس�لامي در اي��ن ديدار با
قدردان��ي صميمان��ه از تالشه��اي قهرمانان
ورزش كش��ور گفتند« :مهمترين پيام قهرماني
ورزش��كاران افتخارآفرين كشور در صحنههاي
بينالمللي ،امكان تحقق كارهاي به ظاهر نشدني
و انتقال پيام ايستادگي ،اميد و نشاط به جامعه
و جوانان است».
حضرت آيتاهلل خامنهاي اين پي��ام را براي جامعه
آورده بس��يار مهمي خواندند و افزودند« :در حالي
كه دستگاههاي بسياري مشغول برنامهريزي براي
سلب اميد و نشاط از جامعه بهويژه از جوانان هستند،
قهرماني ورزشكاران ايراني ،پيام اميد را به كل جامعه
تزريق ميكند و اين موضوع بسيار ارزشمند است».
ايشان با اشاره به پيامهاي كوتاه تشكر خود بعد از
قهرماني ورزشكاران خاطرنشان كردند« :بدانيد
اين پيامها از عمق جان اس��ت و ق��در و اهميت
حركت شما را ميدانيم».
رهبر انقالب با اش��اره به قهرماني ورزشكاران با
وجود برخي محدوديتها ابراز داشتند« :اينكه با
وجود اين محدوديتها ،پرچم كشور باال میرود
و سكوهاي جهاني فتح ميش��ود ،نشان از اراده
قوي و عزم راسخ دارد و اين عزم ،اراده ،قهرماني و
اميدآفريني نه تنها در ورزش ،بلكه در عرصههاي

علم ،فناوري ،هنر و ادبيات نيز وجود دارد كه يكي
از وظايف مهم مسئوالن نیز نشان دادن صادقانه
اين افتخارآفرينيهاست».
ايش��ان در ادامه به نمونههاي��ي از قهرمانيها و
مدالآوريهاي ناس��الم در ورزش جهان اشاره
كردند و افزودند« :عالوه بر ناداوريها ،رشوه و زد
و بندهاي سياسي و استفاده از مواد نيروزا ،كسب
مدال بهواسطه وطنفروشي و خودفروشي نيز از
نمونههاي قهرماني ناسالم است».
حضرت آي��تاهلل خامنهاي تجل��ي ارزشهاي
انساني ،ديني و معنوي در كنار قهرماني را بسيار
ارزشمند خواندند و با اشاره به نمونههايي از اين
موارد در رقابتهاي المپيك و پارالمپيك گفتند:
«نامگ��ذاري كاروان ورزش��ي به نام ش��هيدان،
بهويژه ش��هيد س��ليماني ،اهداي مدال از طرف
چند قهرمان به شهيدان خاص ،استفاده از چفيه
بهعنوان نم��اد ايثار و مقاومت و س��جده بر آن،
رعايت حجاب و پوش��ش بهخصوص استفاده از
چادر در پرچمداري كاروان ،ابراز عشق و محبت
به پرچم اي��ران ،صحنههاي نم��از خواندن ،در
آغوش گرفتن حريف مغل��وب و صحنه احترام
تيم واليب��ال پارالمپيك به مادر ش��هيد بابايي
جلوههايي از ارزشهاي اسالمي و معرف هويت
ملت ايران هستند».
ايشان تأكيد كردند« :بانوان ورزشكار ايراني در
اين رقابته��ا ثابت كردند كه حجاب اس�لامي
مانع درخشش در عرصه ورزش نيست ،همانگونه
كه اين موضوع را در عرصههاي سياست ،علم و

مديريت نيز ثابت كردهاند».
رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان كردند« :حجاب
ورزش��كاران زن ايراني ،راه را براي ورزش��كاران
زن كش��ورهاي اس�لامي نيز هموار كرده است،
بهگونهاي كه اكنون بانوان ورزشكار بيش از ۱۰
كشور اسالمي با رعايت حجاب در ميادين ورزشي
حاضر ميشوند».
حضرت آيتاهلل خامنهاي موضوع به رس��ميت
نشناختن رژيم جنايتكار صهيونيستي در ميادين
ورزشي را موضوعي بسيار مهم دانستند و گفتند:
«رژيم سفاك ،نسلكش و نامشروع صهيونيستي
تالش دارد با حض��ور در ميدانهاي بينالمللي
ورزش��ي براي خود كس��ب مش��روعيت كند و
مستكبرين جهاني نيز به او كمك ميكنند ،اما
مسئوالن محترم ورزشي و ورزشكاران نبايد در
اين حوزه ،به هيچ وجه منفعل شوند».
ايشان با اشاره به اقدامات متقابل رژيم صهيونيستي
و حاميانش براي محروم كردن ورزشكاران تأكيد
كردن��د« :وزارت ورزش ،وزارت ام��ور خارج��ه و
دستگاههاي حقوقي بايد اين موضوع را از راههاي
حقوق��ي دنب��ال و از ورزش��كاران كش��ور و حتي
ورزشكاران مسلمان ديگر كشورها همچون ورزشكار
الجزايري كه اخيرا ً محروم شد ،حمايت كنند».
رهبر انقالب اسالمي با تأكيد بر اينكه ورزشكار
س��ربلند ايراني نميتواند به خاطر يك مدال با
نماينده رژيم جنايتكار دس��ت بده��د و عم ً
ال او
را به رسميت بشناس��د ،افزودند« :اين موضوع
سابقه دارد و در گذشته هم ورزشكاران كشورها

از مس��ابقه با نمايندگان رژيم آپارتايد آفريقاي
جنوبي امتناع ميكردند و بع��د از مدتي هم آن
رژيم از بين رفت ،رژيم صهيونيس��تي نيز نابود
خواهد شد».
حضرت آي��تاهلل خامنهاي چن��د توصيه هم به
مسئوالن ورزشي داشتند؛ «كيفيسازي ورزش
بينالمللي و تكيه به اعزام ورزشكار در رشتههاي
مدالآور»« ،برنامهريزي براي ارتقای رتبه ايران
در المپيك»« ،تجليل از درخش��ش يك نشان
ايران��ي پوش��اك در المپيك و ل��زوم حمايت از
توليدكنندگان تجهيزات ورزش��ي در داخل»،
«توجه بيشتر به ورزشهاي اصيل ايراني همچون
چوگان و اس��تفاده از اين موقعي��ت براي جذب
گردشگران خارجي»« ،استفاده از مربيان ايراني
تا جاي ممكن»« ،رس��يدگي جدي به مسائل،
مشكالت كاري و معيشتي قهرمانان» و «ارتقای
عدالت ورزشي» جزو توصيههاي رهبر انقالب به
مسئوالن ورزش كشور بود.
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي ،سجادي وزير
ورزش و جوانان گزارشي از كاروان اعزامي ايران به
بازيهاي المپيك و پارالمپيك ،مدالهاي كسب
شده و جايگاه كشورمان در اين رقابتها ارائه داد.
همچنین هاش��میه متقیان قهرمان پارالمپیک
در پرتاب نیزه و جواد فروغی قهرمان المپیک در
تیراندازی ،نکات و پیشنهادهایی درباره حمایت
برابر از قهرمانان ،توسعه فعالیتهای فرهنگی در
ورزش و بومیس��ازی ورزش قهرمانی بر اساس
مناطق بیان کردند.

ديوار چين هم حريف شاگردان عطايي نشد

فينال با طعم انتقام و قهرماني مقابل ژاپن

امريكا دومين قرباني ياران ناظمالشريعه

صعود به يكهشتم قبل از مصاف با آرژانتين
امريكا صعود ايران
فوتسال
به مرحله بعد را
دنيا حيدري
قطع��ي ك��رد.
ش��اگردان ناظمالش��ريعه بعد از پيروزي برابر
صربس��تان در نخس��تين گام رقابتهاي جام
جهاني ليتواني ،امريكا را نيز به زانو درآوردند و با
كسب شش امتياز از دو بازي توانستند تا قبل از
مص��اف ب��ا آرژانتين ،صع��ود خود ب��ه مرحله
يكهشتم نهايي را قطعي كنند ،آن هم با پيروزي
پرگل  4بر  .2با وجود اين دريافت دو كارت قرمز
كه هر دو نيز با استفاده از كمكداور ويدئويي به
نام ياران ناظمالش��ريعه ثبت شد و دریافت پنج
كارت زرد ،ايران را به خشنترين تيم حاضر در
جام جهاني تبديل كرد كه در اين بين دريافت
كارت قرمز توسط صميمي ،گلر ايران در دقيقه
دوم بازي و اخراج او از زمين ،تعجب همگان را در
پي داشت .اما مهم كسب پيروزي بود ،آن هم در
ش��رايطي كه ايران در مصاف با امريكا ،حميد
احمدي را به دليل محروميت و حسين طيبي را
به دليل مصدوميت به همراه نداشت .با وجود اين
با ارائه یک بازي قابل قبول و با گلهاي توكلي،
جاويد ،اسماعيلپور و عباسي بردي ديگر را به نام
خود ثبت كرد تا با روحيه و انگيزه خوبي آماده
مصاف با آرژانتين ،جديترين رقيب خود در اين
رقابته��ا برود .ناظمالش��ريعه ،س��رمربي تيم

فوتس��ال ايران اما ميگويد كه تيمش بايد برابر
امريكا راحتتر بازي ميكرد« :امريكا در ديدار با
آرژانتين روي اتفاق  ۱۱گل دريافت كرده بود.
آنها آمده بودند تا مقابل ايران كمتر گل بخورند و
درگيرانه ب��ازي كردند .متأس��فانه كارت قرمز
عليرضا صميمي در دقيقه دوم بازی تأثيرگذار
بود .با اين حال ساير مليپوشان كمك كردند و
س��ريع به بازي برگش��تيم .در نيم��ه دوم هم
فرصتهاي زيادي داش��تيم كه نتوانستیم گل
بزنيم .وقتي گل نمیزنید ،اين مشكالت پيش
ميآي��د .اما بايد مقاب��ل امري��كا راحتتر بازي
ميكرديم .اين مهم است ،دوست دارم بازيكنانم
از بازي كردن لذت ببرند .باي��د به هماهنگي و
هارموني برس��يم .بازي با امريكا تمام ش��ده و
حاال بايد به دنبال يك بازي خوب مقابل آرژانتين
باشيم ».شمسايي ،كاپيتان سابق تيم ملي هم
البته در طول مصاف ايران و امريكا بارها تأكيد
كرده بود كه نبايد به بازيك��ن حريف فضا داده
شود .فيفا در پي پيروزي ايران برابر امريكا ضمن
اشاره به تاكتيك ياران ناظمالشريعه از اميدواري
ايران براي كسب عنوان قهرماني نوشت« :ايران
تاكتيك و استايل پنج س��ال پيش خود در جام
جهاني كلمبيا را در پيش گرفته و دوباره دارد با
آن سيستم بازي ميكند و با حفظ امیدهای خود
به قهرمانی میاندیشد».

دي��وار چين هم
والیبال
نتوانست مانعي
شميم رضوان
براي ش��اگردان
عطايي باشد و بلندقامتان ايران با پرشي جانانه
از دي��وار چي��ن فيناليس��ت ش��دند و حريف
ساموراييها .حاال تنها سد ميان واليبال ايران و
چهارمين جام قهرماني ژاپن اس��ت ،ژاپني كه
طي س��ه بازي قبلي رودررو ،ايران را شكست
داده است .آخرين پيروزي ما مقابل ژاپنيها به
سال  2018برميگردد و در رقابتهاي جهاني،
ليگ ملتها و المپيك سه باخت پشت سر هم
به آنها دادهايم و حاال فرصت انتقام فرارسيده تا
هم ببري��م و هم در خاك آنها قهرمان ش��ويم.
طلسم واليبال ايران در بازي با چين شكسته شد
و سرويسهاي خوب حريف دريافتهاي ايران
را با مشكل مواجه كرد تا چينيها با زياد كردن
فاصله ،پيروزي در س��ت دوم ( 17ب��ر  )25را
جش��ن بگيرند ،آن هم در ش��رايطي كه ست

نخس��ت را با وجود پاياپای بودن ب��ا ايران در
نهايت  25بر  22واگذار كرده بودند .با وجود اين
عطايي و ش��اگردانش كه از همان گام نخست
تأكي��د داش��تند هدفي ج��ز تك��رار قهرماني
س��الهاي  ۲۰۱۳ ،۲۰۱۱و  ۲۰۱۹و كس��ب
چهارمين ج��ام ندارن��د ،چين را ه��م قرباني
زيادهخواهيهاي خود براي رسيدن به چهارمين
قهرماني کردند و داغ پيروزي در ادامه مسير رابا
برتري در دو ست ديگر ( ۲۵بر  ۲۲و  ۲۵بر )۱۷
بر دل چين گذاش��تند .عطايي ،سرمربي تيم
ملي واليبال ايران ضمن خوش��حالي از صعود
ش��اگردانش به فينال تأكيد ميكند كه انتظار
يك بازي سخت را داشته است« :مقابل تيمي
بازي كرديم كه در ليگ ملتها شركت نكرده
بود تا خود را براي حض��ور در قهرماني مردان
آسيا آماده كند .چين تيم قدرتمندي است كه
پيشتر ژاپن را  3بر صفر شكس��ت داده بود .به
همين دليل سعي كرديم با درآوردن نقاط ضعف
و قوت آنها بازي قابل قبولي ارائه دهيم .آنها در
كار تهاجمي و سرويس بسيار خوب و با ريسك
باال كاركردند ،اما توانس��تيم با برهم زدن نظم
آنها كاري كنيم كه مرتب دچار اشتباه شوند تا
ما به هدفي كه داشتيم دس��ت يابيم .از شروع
رقابتها تا پيش از ب��ازي مقابل چين كمخطا
بوديم ،ولي در اين بازي به خاطر فشار زياد در
ست اول تا سوم 11الي  12اشتباه در هر ست
داشتيم كه نشاندهنده حساسيت و فشار باالي
بازي بود .در اصل مقابل حريف دو مشكل هم
داشتيم .صالحي به دليل مصدوميت روز قبل با
درد بازي كرد ،با وجود اين عملكردش قابل
قبول ب��ود ،اما مصدوميت كاظمي ش��وك
بزرگي به تيم ايران وارد كرد و تركيب اوليه
تيم را بههم زد .خوشبختانه كار گروهي تيم
بس��يار خوب بود و همه بچهها ب��ه نوعي به
انس��جام تيمي كمك كردند و خوش��حالم كه
توانس��تيم با بردي ديگر دل مردم عزيزمان را
ش��اد كنيم و حاال تنها به بازي با ژاپن و بردي
ديگر ميانديشيم».

ديدار مدالآوران بازيهاي المپي��ك و پارالمپيك با مقام معظم رهبري
مهمترين اتفاق روز گذشته ورزش ايران بود .اتفاقي كه اگر مسئوالن حاضر
در جلسه قدرش را بدانند ،رهنمودهاي رهبري را سرلوحه كار خود قرار
دهند و عمل به آنها را به مديران زيرمجموعههايشان ابالغ كنند ،قطعاً
تحولي بزرگ در انتظار ورزش كشور خواهد بود.
رسيدن به سكوي المپيك و پارالمپيك براي همه ورزشكاران سخت است؛
حاصل سالها تالش و كوشش اين عزيزان رسيدن به يك مدال خوشرنگ
اين بازيهاست كه آن را هم بس��ياري از مديران ارشد ورزش به نام خود
ثبت ميكنند و در حقيقت با گرفتن عكسهاي يادگاري به اهداف خود
ميرسند .در حالي كه زحمت اصلي را عدهاي ديگر كشيدهاند و بار اصلي
به دوش ورزشكاران بيادعاست ،ورزشكاراني كه با حداقل امكانات و بهرغم
تمام بيمهريها و خلف وعده مسئوالن دست از رقابت نميكشند و به قول
رهبر انقالب «پيام اميد را به كل جامعه تزريق ميكنند ».در واقع درخشش
ورزش��كاران ما در آوردگاههاي بينالمللي و ايجاد ش��ور و اميد توس��ط
مدالآوران ثمره اجتماعي پيشرفت ورزش است .با این حال نه تنها اهميتي
بهمشكالتمعيشتيقهرماناندادهنميشود،بلكهاستفادهازنيرويانساني
و ظرفيتهاي داخلي نيز همواره در حد شعار و حرف بوده است.
سالهاستكهمدالآورانرشتههايغيرفوتباليازبيتوجهي،تبعيضهاي
شديد و مشكالت معيش��تي بس��يار گاليه میکنند .هم المپيكيها و
هم پارالمپيكيها بارها و بارها از مس��ئوالن وزارت ورزش خواس��تهاند
چالشهايي از جمله بيكاري ،بيمه و مسكن ورزش��كاران را مدنظر قرار
دهند و به جاي آنكه بخش اعظم بودجه را صرف يك رشته خاص كنند،
قدري نيز به رشتههاي موفق غيرفوتبالي توجه داشته باشند .اما در مقابل
اين خواستههاي بحق گوش شنوايي وجود نداشته و فقط برخي با دادن
وعدههاي پوچ از زير بار مسئوليت شانه خالي كردهاند .خوشبختانه اين
گاليه به گوش مقام معظم رهبري رسيده و شرايط سخت مدالآوران به
گونهاي بوده كه ايشان در ديدار صميمانه با آنها صراحتاً به موضوع اشتغال،
معيشت و همچنين اجراي عدالت اشاره كردهاند .قطعاً اگر در اين سالها
مديران ارشد و دولتها حواسشان به اين مقولههاي مهم و تأثيرگذار بود
و در جهت رفع اين موانع قدم برميداشتند ،ديگر داشتن شغل و زندگي
براي قهرمانانمان رؤيا نبود .اگر يك رشته خاص هزينههاي سرسامآور و
بيحساب كتاب نداشت ،آقايان جلوي قراردادهاي چندين ميلياردي و
نجومي را ميگرفتند و قدري هم به ساير رشتهها توجه میکردند ديگر
الزم نبود رهبری اين نكات را به مديران گوشزد كنند.
شعار استفاده از ظرفيتهاي داخلي اگرچه تكهكالم بسياري از مديران
و دستاندركاران ورزش كشور اس��ت ،ولي در واقع آنها اعتقادي به اين
مسئله ندارند .جدا از بحث به كارگيري نيروهاي مستعد و تراز اول داخلي
در عرصههاي مديريتي و مربيگري ،توجه ب��ه توليدات وطني همواره از
تأكيدات مهم حضرت آقا بوده تا جايي ايشان استفاده از محصوالت داخلي
باكيفيت را ارجح ميدانند .ايشان روز گذشته نيز استفاده چند كشور از
البسه ايراني را نشانه رشد در بحث توليد خواندند و از مسئوالن خواستند در
جهت شكستن انحصار نشانهاي بينالمللي تالش كنند .طي اين سالها
برخي فدراسيونها استفاده از توليد داخلي را به شكلي عملي در دستور كار
قرار داده و در حال حاضر نيز با تكيه بر توانمنديهاي ايراني به مسير خود
ادامه ميدهند .انتظار ميرود اهميت اين مسئله از سوي همه اركان ورزش
عليالخصوص وزارت ورزش درك شود و مديران و مسئوالن با پرهيز از
هرگونه شعار ،وعده و فريب افكار عمومي ،تأكيد نفر اول ممكلت را سرلوحه
کار خود قرار دهند و در جهت رسیدن به آن گام بردارند.

موضعگيريتندكومانعليهالپورتا

رونالد كومان در مستند زندگياش عليه رئيس باشگاه بارسلونا موضعگيري
تندي كرده است .در اين مستند كه از تلویزيون هلند پخش ميشود سرمربي
فعلي كاتاالنها بر شايعه اختالفنظرش با الپورتا دامن میزند« :الپورتا در
جلسهاي كه در تابستان داشتيم ،به من گفت به دو یا سه هفته زمان نياز دارد
تا جانشين مرا پيدا كند .او گفت اگر پيدا كردم كه تو ميروي .اگر پيدا نكردم،
تو ميتواني به كارت در بارسلونا ادامه دهي .به او گفتم كه رئيس ،رئيس است و
ميتواند هر تصميمي بگيرد .اين قضيه بايد به پايان برسد ،اگر مرا نميخواهي
بركنارم كن ،ولي مرا در حالت برزخي مثل االن قرار نده!» گفته ميشود كومان
در صورت شكست در بازيهاي پيشرو با حكم اخراجش روبهرو خواهد شد.

نبرد حساس يووه – ميالن

حساسترين بازي هفته چهارم سري آ ايتاليا را امشب يوونتوس و آثميالن
برگزار ميكنند .بانوي پير كه هنوز به نبود رونالدو عادت نكرده از سه بازي
اول خود در اين فصل فقط یک امتياز گرفته و جزو تيمهاي پايين جدول
كالچواست.شاگردانآلگريهفتهگذشتهباشكستمالمودرليگقهرمانان
تا حدودي از بحران خارج شدند ،اما بيانكونري جدالي سخت مقابل تيم دوم
جدول در پيش دارد .ميالنيها هر سه بازي قبلي خود را بردهاند ،ولي تيم
پيولي در ليگ قهرمانان به ليورپول باخت تا با شكست به مصاف يووه برود.
احتمال حضور زالتان ستاره مصدوم ميالن در اين بازي وجود دارد.

پله در بخش مراقبهاي ويژه

پله بار ديگر در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارس��تان آلبرت اينش��تين ش��هر
سائوپائولویبرزيلبستريشد.اسطورهفوتبالبرزيلهفتهگذشتهپسازجراحي
تومور روده بزرگ از بخش مراقبتهاي ويژه خارج شده بود .هنوز علت بستري
شدن دوباره اين اسطوره فوتبال در بخش مراقبتهاي ويژه اعالم نشده است.

