
فعاليت ستاره ها و 
شيوا نوروزي
   گزارش

مدال آوران ورزش 
براي حل مشكالت 
مردم زنده بودن روح، مرام و منش پهلواني را نشان 
مي ده�د. در روزگاري كه همه به فكر خودش�ان 
هستند و معتقدند اگر كاله ش�ان را باد نبرد هنر 
كرده اند، هستند ورزشكاراني كه به دغدغه هاي 
هموطنان خود اهميت مي دهند و در كنار گذران 
زندگي و امور روزمره، براي برداشتن باري از دوش 
اقشار كم برخوردار و آسيب پذير تالش مي كنند. 
آزادي چن��د زندان��ي جرائ��م غيرعم��د ک��ه با 
تالش هاي چهره هاي ورزش انجام شده، خبري 
خوشحال کننده بود، هم براي اهالي ورزش و هم 
براي جامعه. خوشبختانه بسياري از مدال آوران 
ايران همزمان با افتخارآفريني براي کشورشان يا 
پس از دوران قهرماني »مسئوليت اجتماعي« خود 
را فراموش نكرده اند و براي کاس��تن از مشكالت 
مردم اگر کمكي از دست شان برآيد دريغ نمي کنند. 
مشارکت در امور خيريه، حضور در مناطق محروم، 
دستگيري از نيازمندان و کمك هاي مؤمنانه در 
حد توان از جمله فعاليت هايي است که اين قشر 

روي انجام آنها تأکيد دارند. 
  آزادي نوجوان زنداني

مؤسسه خيريه خادمين علي ابن ابيطالب)ع( به 
همت رس��ول خادم ش��رايطي را براي قهرمانان 
و مدال آوران فراهم کرده ت��ا از اين طريق قدمي 
براي کمك به مردم کش��ورمان بردارند. گروهي 
از ورزشكاران چند سالي اس��ت که با سر زدن به 
مناطق محروم، زلزله زده و سيل زده و همچنين 
کمك به آزادي زندانيان در تالشند دين خود را 
به هموطنان ش��ان ادا کنند. تازه ترين تالش اين 
گروه منجر به آزادي يك نوجوان از بند شده است. 
کاپيتان اسبق تيم ملي تكواندوی بانوان در اين 
مدت تالش کرد مبلغي را براي حل مشكل اين 

نوجوان جمع آوري کند. بانو اکرم خدابنده از طرق 
مختلف کوشيد تا مبلغ مورد نظر را جمع آوري و 
از طرف مؤسسه خادمين علي ابن ابيطالب)ع( در 
راه آزادي اين نوجوان هزينه کند. همين اتفاق هم 
افتاد و با واريز وجه، قاضي پرونده رأي به آزادي 
اين زنداني داد. نكته مهم اينكه اين نوجوان به رغم 
پشت سر گذاشتن دوران محكوميتش به دليل 
ناتواني مالي همچن��ان در زندان بس��ر مي برد. 
خوش��بختانه ورزش��كاران و چهره هاي فعال در 
اين مؤسسه تاکنون موفق به آزادي هفت زنداني 

غيرعمد شده اند. 
  كمك به مادر دستفروش

نايب قهرم��ان تكوان��دوی بازي هاي آس��يايي در 
گفت وگو با »جوان« از فعاليت��ش در امور خيريه و 
تالش ب��راي آزادي زندانيان جرائم غيرعمد گفت: 
»دو س��الي مي ش��ود که عضو اين مؤسسه خيريه 
هستم و در س��فرها به نقاط مختلف کشور حضور 
دارم. با کمك مردم و تالش هاي مؤسسه براي آزادي 
زندانيان غيرعمد تالش مي کنيم. در مورد اخير يك 
پسر نوجوان بود که بعد از پايان دوران محكوميت 
خود به دليل داشتن بدهي 26، 27 ميليون توماني 
هنوز در زندان بود و مادرش هم با دستفروش��ي به 
سختي امرارمعاش مي کرد. مادر نوجوان به سختي 
نزديك به 5 ميليون تومان پ��ول جمع کرده بود و 
مؤسسه با حمايت هاي مردمي ماه گذشته در يكي 
از زورخانه ه��اي تهران گلريزاني انج��ام داد و باقي 
مانده مبلغ مورد نظر را جمع آوري کرد. معموالً افراد 
معرفي مي شوند و مؤسسه تحقيقات و مراحل الزم را 
پيگيري مي کند. افراد شناخته شده زيادي در جمع 
ما حضور دارند؛ رسول خادم،  پرويز پرستويي، حسن 
رحيمي، نجمه خدمتي و س��جاد گنج زاده همگي 
سعي مي کنيم با اس��تفاده از روابط و آشناياني که 
داريم و همچنين فضاي مجازي خيرين بيشتري را 

به سمت امور خيريه جذب کنيم.« 

  درد مردم 
اکرم خدابنده در ادامه به استفاده درست و مثبت 
از فضاي مجازي در جهت کمك به مردم اش��اره 
کرد: »فضاي مجازي همانقدر که مي تواند مخرب 
و مضر باشد، همان اندازه هم مي تواند مثمرثمر و 
سازنده باشد. بايد جنبه هاي مثبتش را در جهت 
استفاده درست و کمك کردن به يكديگر به کار 
بگيريم. اميدوارم روالي که مؤسسه و اعضاي آن 
براي استفاده از فضاي مجازي و ترغيب چهره هاي 
ورزش��ي و س��لبريتي به حضور در فعاليت هاي 
خيريه در پيش گرفته اند، يك مس��يري باش��د 
براي آنهايي که نمي دانند چطور از فضاي مجازي 
استفاده کنند، به ويژه قهرمانان و سلبريتي هايي 
که هوادار زيادي دارند. البته خودم هم نگراني دارم 
از اين بابت که شايد خيلي ها فكر کنند خدابنده 
قصد مطرح کردن خودش را دارد. نگاه انس��ان ها 
متفاوت است، ولي اميدوارم ورزشكاران و قهرمانان 
به درس��تي مسيرش��ان را انتخاب کنند. شرايط 
اقتصادي مردم خوب نيس��ت، به مناطق محروم 
مرزي به ويژه سيستان و بلوچستان که مي رويم، 
می بينيم که با کمبودهاي شديدي روبه رو هستند. 
همه بايد کمك کنند، نمي گويم همه مشكالت 
از بين مي رود، ولي مطمئن باش��يد مي توانيم از 
مشكالت شان کم کنيم. مردم مهرباني داريم که 
خيلي ها توانايي کمك کردن را دارند، ولي يا آگاهي 
کافي ندارند يا خوابند. شايد ما با اين کارها آنها را 
از خواب بيدار کنيم. درد مردم، درد من است. به 
نظرم تا حال همه خوب نباشد حال من هم خوب 
نخواهد بود. تالش مي کنم حال اطرافيانم را خوب 
کنم. اين روزها همه درگير خودمان هس��تيم و 
خودخواهي ها دنيا را سرد و بي روح کرده است، در 

حالي که مي توانيم به فكر هم باشيم.«
  قهرماني و پهلواني

نق��ش مؤثر ش��هريار فوتب��ال اي��ران در آزادي 

18زنداني جرائم غيرعمد نشان داد که علي دايي 
عالوه بر فعاليت هايي که براي مردم س��يل زده و 
زلزله زده انجام داده، حواس��ش به سنت حسنه 
آزادي زندانيان نيز هس��ت. در خبري که ميزان 
منتشر کرد، رئيس کل دادگستري و رئيس هيئت 
امناي ستاد ديه اس��تان اردبيل از کمك خيرين 
به اجراي پويش »نذر اربعين حس��يني« سخن 
گفته اند و اينكه چهره هاي شناخته شده ورزش 
چه سهمي در اين طرح داشته اند. حجت االسالم 
حسين کثيرلومنش پهلواني را يك نعمت بزرگ 
خواند: »طرح هر مس��جد، آزادي ي��ك زنداني 
غيرعمد از جمله ابتكارات ماندگاري اس��ت که 
از س��ال ۹7 تاکنون اجرا و به همت سبز خيرين 
نوع دوس��ت زمينه آزادي قريب ب��ه 1۰۰زنداني 
جرائم غيرعمد را فراهم کرده  است. براي آزادي 
18 زندان��ي در اربعي��ن 14۰۰ رقم��ي بال��غ بر 
4ميليارد و2۳۰ميليون ري��ال به صورت کمك 
ويژه پرداخت شده است. قهرمان بودن و در کنار 
آن برخورداري از من��ش پهلواني، نعمت بزرگي 
است که موجب ماندگاري نام و ياد افراد در اذهان 
عمومي مي شود. در اين راس��تا علي دايي که به 
راستي چه در زمين فوتبال و چه در عرصه خدمات 
حمايتي از گذشته تا به امروز فردي شناخته شده 
است، در پويش امسال سهم عمده اي را برعهده 
داشت که در اين مجال از تالش اين ورزشكار نامي 
تشكر مي کنيم. به يقين اقدامات خداپسندانه و 
انسان دوستانه خيرين عزيز، گره هاي زيادي را نه 
تنها از مددجويان جرائم غيرعمد و محكومان مالي 
باز کرده، بلكه خانواده هاي بي سرپرست بسياري 
را از گرفتاري در مشكالت خانمانسوز و مصائب 
بعضاً غيرقابل جب��ران اجتماعي رهايي داده و به 
اين واسطه اشك شوق را در چشمان بسياري از 
فرزندان و مادران منتظر و بي پناه زندانيان جرائم 

غيرعمد و مالي جاري ساخته است.«
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سعيد احمديان

فريدون حسن

 نگاهي به ليست جديد تيم ملي فوتبال 
براي بازي با امارات و سوريه

لژيونرها 20 شدند، داخلي ها 7!
يك ماه پس از دو پيروزي لذت بخش برابر س��وريه و عراق در ش��روع کار 
اسكوچيچ و شاگردانش در مرحله نهايي انتخابي جام جهاني، بازي هاي ملي 
از آخر هفته دوباره پيگيري مي شود و پنج شنبه و سه شنبه آينده، تيم ملي 
کشورمان بايد به مصاف دو رقيب ديگرش در گروهA برود.  15 مهر با امارات 
در دوبي بازي خواهيم کرد و بعد از آن ملي پوشان به ايران برمي گردند و 
2۰ مهر ميزبان کره جنوبي هستند. دو حريفي که روي کاغذ از سوري ها 
و عراقي ها قوي ترند و مي توانند عيار تيم اس��كوچيچ را بيشتر از هميشه 
مشخص کنند. جمعه شب بود که با اعالم ليست نهايي تيم ملي فوتبال براي 
بازي با امارات و عراق، شروع کار ايران براي بازي هاي هفته سوم و چهارم 
کليد خورد. يك ليست 27 نفره که با توجه به اينكه ليست نهايي 2۳نفره 

است، چهار نفر از آن در روزهاي آينده حذف خواهند شد. 
عليرضا بيرانوند، امير عابدزاده و پيام نيازمند دروازه بانان دعوت شده به تيم 
ملي هستند. در پست دفاع، حسين کنعاني زادگان، شجاع خليل زاده، مجيد 
حسيني، سياوش يزداني، صادق محرمي، احسان حاج صفي، اميد نورافكن، 
ميالد محمدي و صالح حرداني دعوت شده اند. سعيد عزت اللهي، ميالد سرلك، 
احمد نوراللهي، سامان قدوس، وحيد اميري، علي قلي زاده، عليرضا جهانبخش، 
مهدي ترابي و ياسين س��لماني هافبك هاي دعوت شده هستند و در پست 
مهاجمان هم کريم انصاري فرد، کاوه رضايي، مهدي قائدي، سردار آزمون و 

مهدي طارمي از طرف اسكوچيچ براي بازي با امارات و عراق دعوت شده اند. 
  دغدغه شيرين اسكوچيچ

مانند تمام ليس��ت هاي تيم ملي در سال هاي گذش��ته، لژيونرها بخش 
زيادي از نفرات دعوت شده را تشكيل مي دهند و استخوان بندي اصلي تيم 
اسكوچيچ مانند ويلموتس و پيش از آن کي روش، ملي پوشاني هستند که در 
خارج از کشور بازي مي کنند. در ليست تيم ملي براي بازي با امارات و کره، 
لژيونرهاي دعوت شده نسبت به ليست قبلي افزايش پيدا کرده و در ليست 
جديد از 27 نفر دعوت شده، 2۰ نفر را لژيونرها تشكيل مي دهند. براي دو 
بازي آينده، اسكوچيچ از سه لژيونري که در بازي با سوريه و عراق به دليل 
مصدوميت غايب بودند، دعوت کرده است. احسان حاج صفي، سيدمجيد 
حسيني و کاوه رضايي که در ليگ هاي يونان، ترکيه و بلژيك بازي مي کنند، 

سه ملي پوشي هستندکه دوباره به ليست تيم ملي برگشته اند. 
عالوه بر اين نگاهي به ليست تيم ملي نش��ان مي دهد که خط دروازه و 
حمله تيم به صورت صددرصد در قرق لژيونرهاست و بازيكني از ليگ 
برتر به تيم ملي دعوت نشده و هفت نفر دعوت شده از بازيكنان داخلي 

در خط دفاع و هافبك توپ مي زنند. 
در شرايطي اکثريت ليست جديد تيم ملي را لژيونرها تشكيل مي دهند که اين 
مسئله دغدغه هايي را براي اس��كوچيچ به وجود آورده است. بازيكنان لژيونر 
شاغل در کشورهاي خارجي با توجه به قوانين فيفا تنها سه روز قبل از بازي هاي 
ملي در روزهاي فيفا مي توانند به تمرين هاي تيم اضافه شوند و با توجه به حضور 
2۰ لژيونر، عمالً تيم ملي مانند دو بازي قبلي در شهريور، کمترين زمان ممكن را 
براي تمرين کامل و هماهنگ شدن در اختيار خواهد داشت، مسئله اي که يكي 

از دغدغه هاي جدي سرمربي کروات براي انتخابي جام جهاني است. 
  آب رفتن آبي ها، بيشترين براي قرمزها

ليس��ت جديد تيم ملي تنها هفت بازيكن از ليگ داخلي دارد که کمتر از 
2۰ درصد بازيكنان دعوت شده را تشكيل مي دهد. در بين تيم هاي داخلي 
پرسپوليسي ها بيشترين بازيكن دعوت شده را دارند و وحيد اميري، مهدي 
ترابي و ميالد س��رلك ملي پوشان پرسپوليس هس��تند. پس از قرمزها، 
سپاهاني ها با دو ملي پوش بيش��ترين بازيكن را در تيم ملي دارند و اميد 
نورافكن و ياسين سلماني در ليست بازي امارات و کره قرار گرفته اند. محمد 
کريمي هافبك دفاعي سپاهان ديگر بازيكني است که با وجود دعوت به 

اردوي قبلي در اين اردو حضور نخواهد داشت. 
استقالل و فوالد هم هر کدام يك بازيكن دعوت شده دارند، سياوش يزداني 
تنها ملي پوش آبي هاست و صالح حرداني هم با توجه به درخشش در فوالد 
دوباره در ليست اس��كوچيچ قرار گرفته است. در ليس��ت جديد تيم ملي، 
استقاللي ها بيشترين ريزش را داشته اند. آنها در حالي در ليست قبلي تيم 
ملي چهار ملي پوش داشتند که براي دو بازي دوم تيم ملي در انتخابي جام 
جهاني، تنها نام يك مدافع شان را در ليست تيم ملي مي بينند. زيبر نيك نفس، 
عارف آقاسي و جعفر سلماني سه بازيكن استقالل هستند که نام شان در بين 
بازيكنان دعوت شده براي بازي با امارات و کره جنوبي ديده نمي شود. البته 
خط خوردن سلماني با توجه به بازي ضعيف اين بازيكن قابل پيش بيني بود.

به بهانه فعاليت چهره هاي ورزشي براي آزادي زندانيان جرائم غيرعمد

مسئول در قبال درد مردم

مادر است ديگر ... 
مادر است ديگر، هر کاري بكني خودش را مي رساند براي اينكه پيگير کار 
فرزندش باشد، حاال اگر پاي امتحان و مسابقه هم در ميان باشد که وضعيت 
متفاوت مي شود و اگر بحث کشتي باشد باز هم متفاوت تر. اصالً جنس اين 
يكي با بقيه زمين تا آسمان فرق مي کند. باالخره پاي پهلواني در ميان است. 
اينجا اليگودرز استان لرستان است و مسابقات کشتي قهرماني نونهاالن 
کشور، رقابت هايي که تا دلتان بخواهد صحنه هاي ناب دارد، از اشك ها و 
لبخند هاي آينده سازان کشتي تا حرص و جوش خوردن هاي مربياني که 
شاگردان نونهال شان را از کنار تشك راهنمايي مي کنند. اما در اين ميان 
قاب تصاوير مادراني که در سالن دس��ت به دعا برداشته اند براي پيروزي 
پسران شان چيز ديگري است، قاب هايي ماندگار که حتماً تا رسيدن اين 

نونهاالن به سكو هاي المپيك و جهاني بارها و بارها تكرار خواهند شد.

ادامه پيروزي هاي ايران در پينگ پنگ آسيا 
چهار ملي پوش تني��س روي ميز ايران راه��ي دور دوم جدول انفرادي 
مسابقات قهرماني آس��يا ش��دند و يك بازيكن هم حذف شد. در ادامه 
مس��ابقات تنيس روي ميز قهرماني آس��يا، رقابت بازيكنان در جدول 
انفرادي آغاز ش��د و چهار نماينده اي��ران به مرحله يك س��ي و دوم راه 
يافتند و يك ملي پوش حذف شد. نوشاد و نيما عالميان، امين احمديان 
و محمدعل��ي رويين تن با پي��روزي بر حريف��ان خود راه��ي مرحله 
يك سي و دوم شدند. اميرحس��ين هدايي مقابل نفر 77 جهان شكست 
خورد و حذف شد. در بخش تيمي هم تيم نوشاد و نيما عالميان با نتيجه 

۳ بر صفر تيم اردن را شكست داد. 

فقط به مدال جهاني فكر مي كنيم
سعيدعلي حس��يني، س��رمربي تيم ملي وزنه برداري نوجوانان گفت: 
»اعتقادم بر اين است اعزام کسي که پانزدهم جهان مي شود هيچ کمكي 
به ورزش ايران نمي کند. رويكرد ما کيفي است، چون به فكر کسب مدال 
هستيم. برخي ها در سال هاي گذشته که تيم قهرمان نوجوانان جهان 
شد، گفتند اين قهرماني ها به درد نمي خورد و تيم بايد کيفي مي رفت 
و مدال مي گرفت. االن رويكرد ما کيفي شده و فقط به فكر کسب مدال 
هستيم، اما اکنون مي گويند چرا تيم کيفي شده اس��ت. ما با توجه به 
شرايط، آينده نگري و برنامه هايي که داريم، برنامه ريزي مي کنيم. فكر 

مي کنم برخي صحبت ها بايد منصفانه تر باشد.«

پروتكل ها در اردن سختگيرانه است
عزت اهلل رزمگر، مدير فني تيم ملي هندبال بانوان که در جريان مسابقات 
هندبال قهرماني زنان آسيا به ويروس کرونا مبتال ش��د و حدود 18 روز 
است در يكي از بيمارستان هاي اردن بستري است، گفت: »در حال حاضر 
حالم خوب است، اما همچنان در آي سي يو بستري هستم تا روند درمان 
و پروتكل هاي بيمارستان پايان يابد. سفارت ايران در اردن پيگير وضعيت 
درمان و ترخيصم از بيمارستان و بازگشت به ايران است، اما پروتكل هاي 
کشور اردن بسيار سختگيرانه است، به همين خاطر تا پايان روند درمان و 

اعالم ترخيص از سوي کادر پزشكي بايد صبر کنم.«

مشكالت ورزش بانوان زياد است و حمايت كم

 گالره ناظمي تنها نماينده ايران 
در فينال جام جهاني فوتسال

پرونده فوتسال ايران با حذف تيم ملي فوتسال از جام جهاني 2۰21 ليتواني       خبر
بسته نشد و جور شاگردان ناظم الشريعه را امروز گالره ناظمي به عنوان 
تنها نماينده ايران در فينال اين رقابت ها مي کشد، آن هم در شرايطي که تاکنون هيچ داوري از ايران در 
فينال جام جهاني فوتسال قضاوت نكرده است، اما کار بي نقص داور بين المللي فوتسال ايران در مرحله 
گروهي و حذفي سبب شد در کوبل داوري فينال قرار گيرد. اين بانوي داور ايراني حاال در جام جهاني ليتواني، 
امروز کوبل داوري فينال جام جهاني را به عنوان داور وقت نگهدار در مصاف تيم هاي ملي آرژانتين و پرتغال 
همراهي مي کند، آن هم در شرايطي که حذف ناباورانه تيم ملي فوتسال ايران از اين رقابت ها تجربه تلخي 

برايمان بود، تلخي که تاريخ سازي داوری گالره ناظمی مي تواند تا حدود زيادي از شدت آن بكاهد.

قرار بر تغيير ب��ود. ناکامي در دو 
دنيا حيدري
      بازتاب

المپيك قبلي دلي��ل خوبي بود 
براي چنين تصميمي، اما بعد از 
نشست هايي که در راستاي بررسي علل ناکامي در المپيك توکيو و 
عملكرد کادر فني و ورزش��كاران براي اتخاذ تصميمي تازه شاهد 
بوديم، تغييري حاصل نشد و رأي به ادامه کار با همان نفرات قبلي 
داده شد و بعد از ابقاي عسگري در تيم مردان، کمراني هم حكم ادامه 
همكاري با بانوان تكواندوکار را گرفت تا عمالً هيچگونه تغييري ايجاد 
نشود! برگزاري شش جلسه با حضور سيدمحمد پوالدگر رئيس و 
مجيد نيري دبير فدراس��يون، اصغر رحيمي، س��يروس رضايي، 
حسينعلي نظري، زهرا سروي و سيدنعمت خليفه اعضاي اين کميته 
و آرش فرهاديان رئيس س��ازمان تيم هاي ملي به منظور بررسي 
عملكرد تكواندو در المپيك توکيو صبح روز گذشته به نتيجه اي 
منجر شد که به نظر مي رسد در جلسات برگزار شده اتفاق خاصي رخ 
نداده که کوچك ترين تغييري را شاهد نبوده ايم. گويي در تكواندو 

هيچ گزينه ديگري براي تغيير ديدگاه و نگاه وجود نداشته که آقايان 
همچنان رأي به ادامه کار با نف��رات قبلي داده اند. نفراتي که اتفاقاً 
کارنامه قابل قبولي هم حداقل در المپيك قبلي ارائه نداده اند که به 
پشتوانه آن بتوان بهانه اي براي مقاومت در ايجاد تغييرات سرهم 
کرد! مهرو کمراني در حالی به عنوان سرمربي تيم ملي بانوان تكواندو 
ابقا شد که گفته مي شد با توجه به بررسي هاي انجام شده، کميته 
فني فدراسيون تكواندو روي اعظم درستي که با تيم نونهاالن ايران 
قهرمان جهان شده  و عنوان بهترين مربي را کسب کرده بود نظر 
داشت تا جايگزين کمراني شود. البته کمراني هم عنوان بهترين 
مربي آسيا در سال 14۰۰ را کسب کرده بود، اما کارنامه قابل دفاعي 
نداش��ت و همين دليل خوبي بود براي تغيير س��رمربي تيم ملي 
تكواندوي بانوان که در آخرين جلسه منتهي به رأي اين اتفاق رخ 
نداد و پس از بررسي هاي صورت گرفته و جمع بندي انجام شده، 
مهرو کمراني به عنوان سرمربي تيم ملي تكواندوی بانوان باقي ماند 

و اعظم درستي نيز به عنوان مربي به کادر فني اضافه شد. 

تكواندو در ادامه مسير قبلي
بعد از عسگري، كمراني هم ابقا شد

حضورش در بين 
شميم رضوان

    چهره
شش بازيكن برتر 
دور مقدماتي را 
افتخاري بزرگ مي داند و تأکيد می کند که به 
کمك تمام اعضاي تيم و کادر فني بوده که رقم 
خورده است. با وجود اين کمتر کسي است که 

نداند بهناز طاهرخاني، کاپيتان تيم ملي فوتبال 
ايران چه بازي ه��اي درخش��اني را در مرحله 
مقدماتي انتخابي جام ملت هاي آسيا به نمايش 
گذاشت. بازي هايي که نه فقط تمجيد ای اف سی 
که پيش��نهادهايي هم از ساير کش��ورها براي 
ملي پوش فوتبال بانوان ايران به دنبال داشت: 
»بعد از حضور در بين شش بازيكن برتر مرحله 
مقدماتي ک��ه افتخاري ب��زرگ بود، م��ردم با 
محبت ها و پيام هاي شان روحيه و انرژي زيادي 
به من دادند. اين موفقيت با همدلي و حمايت 
همه نفرات تيم بود که به دس��ت آمد. در طول 
بازي ها در زمين تالش مي ک��ردم که فرمانده 
خوبي باشم و به تيم آرامش بدهم که بازيكنان 
تمرکزشان را از دس��ت ندهند و خوشحالم که 
تالش هايمان نتيجه داد. اين همدلي در دور بعد 
هم کمك زيادي به ما مي کند، اما مش��كالت 
بانوان زياد است و اميدوارم که حمايت شويم. 
بعد از اين رقابت ها، پيشنهاداتي از کشورهاي 
ديگر داشتم، اما دوس��ت دارم در کشور خودم 
بازي کنم و اولويتم فوتبال ايران است و تمرکزم 
روي ليگ داخلي و تيم ملي گذاشتم و اميدوارم 
به ياري خدا هميشه باعث خوشحالي و افتخار 

مردم شويم.«

 ليورپول و سيتي 
چگونه به دروازه هم خواهند رسيد؟

ليورپول- سيتي، جذاب ترين بازي امشب ليگ 
جزيره است. دو مدعي ليگ برتر که مي گويند 
با پيروزي در اين ديدار به صدر مي روند و اين 
در حالي است که رقابت سال هاي اخير بين 
غول هاي ليگ همواره يك مسابقه فوق العاده 
بوده است. نگاهي به آمار به ديدارهاي دو تيم 
از فصل 2۰17-2۰16،  برتري اخير سيتي 
را نش��ان مي دهد، با برد 4بر يك در فوريه 
فصل گذشته و برد 4بر صفر در جوالي سال 
گذشته، اما ليورپول در ژانويه 2۰18 موفق شد 4بر۳ سيتي را شكست دهد، 
اگرچه سيتي با برد 5 بر صفر در سپتامپر 2۰17 مقابل ليورپول قدرت نمايي 
کرد. البته يورگن کلوپ هشت بار پپ گوارديوال را شكست داده است، بيشتر 
از هر مربي ديگري. ليورپول و سيتي روي چه مناطقي براي هجوم تمرکز 
کرده اند؛ ليورپول به طور معمول از سمت راست با ترنت الكساندر آرنولد که 
اين هفته به دليل مصدوميت حضور ندارد بيشتر هجوم هايش را طرح ريزي 
مي کند، اما منچسترس��يتي اگرچه هر ش��ش بازي ليگ را تا به امروز با 
سيستم 4-۳-۳ آغاز کرده، اما در جناح چپ انگيزه هجومي بيشتري دارد. 
ليورپولي ها چهره موفق تري در رسيدن به دروازه حريفان شان داشته اند. 
در حالي ش��اگردان پپ گوارديوال با 12 گل در رده چهارم بيش��ترين گل  
زده ليگ برتر را در اختيار دارند که ميزبان آنها يعني ليورپول با 15 گل  زده 
بيشترين آمار گل  زده را در فصل جاري ليگ جزيره تا قبل از آغاز هفته هفتم 
دارد. ليورپول با به ثمر رساندن شش گل از ضربات ايستگاهي، تهديد قابل 
مالحظه اي در شرايط بازي با توپ مرده دارد، در حالي که فقط نيوکاسل در 
اين فصل بيشتر از هر تيمي توانسته گل ناگهاني و از روي يك توپ مرده بزند. 
ليورپول معموالً از يك منطقه متمرکزتر شليك مي کند و اغلب توپ ها از 
اين منطقه در داخل محوطه و منطقه راست صالح به هدف اصابت مي کند. 
همانطور که در فصل گذش��ته اتفاق افتاد، گل هاي سيتي در درجه اول از 
روي دسته اي از ضربات گرفته شده در داخل و اطراف محوطه شش قدم از 

دوندگان معمولي و کات بك به ثمر رسيده است.

آدام اسميت

اسكاي اسپورت

بانوي ورزشكار ايران راهگشا و مؤثر
»زن هاي ورزشكار ثابت کردند که حجاب اسالمي مانع درخشش نيست، 
کمااينكه ما در ميدان سياست اين را ثابت کرديم، در ميدان علم هم اين را 
ثابت کرديم. در ميدان هاي مديريتي هم اين را ثابت کرديم؛ در ميدان ورزشي 
هم شما ثابت کرديد که حجاب مانع درخشش زنان نيست. برخالف تبليغات 
دشمنان و فريفتگان به حرف هاي دشمنان که راجع به حجاب چيزهايي 
را مي گفتند و مي بافتند و منتش��ر مي کردند. اين حجاب شما به زن هاي 
کشورهاي مسلمان ديگر هم روحيه داد. من شنيدم در اين سال ها، زن هاي 
ورزشكار بيش از 1۰ کشور مسلمان ديگر با حجاب در ميادين بين المللي 
ورزش ظاهر شده اند. اين کارها معمول نبود، اين کار را شما کرديد؛ بانوان 

قهرمان و ورزشكار ايراني اين کار را کردند و اين راه را باز کردند.«
اين قسمتي از بيانات رهبر عظيم الشأن انقالب اسالمي در آخرين ديدار 
ايشان با قهرمانان ورزش ايران است. ايشان به رغم برخي کج فكري هاي 
متعصبانه، کورکورانه و کج انديشي هاي موجود همواره طرفدار ورزش 
بانوان و پيشرفت آنها در عرصه ورزش بين المللي بوده اند. جالب اينكه 
بانوان ورزش ايران هم با اتكا به حمايت هاي رهبري هر روز بيشتر از روز 

قبل مي درخشند و براي کشور کسب افتخار مي کنند. 
حضور در مس��ابقات جهاني و المپيك و مدال آوري و کس��ب افتخار در 
پارالمپيك، درخشش بانوان هندبال، موفقيت بانوان فوتبال، حضور بانوي 
داور ايران در فينال جام جهاني فوتسال و موفقيت هاي ريز و درشتي که اين 
روزها پي در پي در حوزه ورزش بانوان نصيب کشور مي شود، نشان از آن دارد 
که بانوي ايراني توانمند و قدرتمند مي تواند هر غيرممكني را به ممكن تبديل 

کند و حتي در سخت ترين شرايط و رقابت نابرابر افتخار آفرين باشد. 
بانوان ورزش ايران تعريف تازه اي از ورزش زنان به دنيا ارائه کردند. آنها ثابت 
کردند که مي توان هم پوش��يده بود و هم مدال المپيك و جهاني گرفت. 
مي توان به تمام ناماليمات و نابرابري ها برتري پيدا کرد و موفق بود و مهم تر 
از تمام اينها بانوي ايراني ثابت کرد که زن مسلمان و متعهد مي تواند در 
بلندترين جايگاه افتخار آفريني جهان بايستد. اين همان راهي است که 
بانوي ايراني براي ديگر ورزشكاران زن جهان گشوده است. راهي که بنا نبود 
باز شود و خيلي ها هم چه در داخل کشور و چه در خارج تالش داشتند با 
بايكوت ورزشكار زن ايراني آن را براي هميشه مسدود نگه دارند، اما غيرت، 
تعصب و توانمندي بانوي ايرانی اين اجازه را نداد درست مانند بقيه عرصه ها 

و حوزه ها، همانطور که رهبر انقالب فرمودند. 
فرمايشات رهبر انقالب اسالمي در کنار موفقيت هاي بانوان ورزشكار اتمام 
حجتي است با مسئوالن ورزش کشور براي رسيدگي بيشتر و بهتر به ورزش 
بانوان در تمام جهات و رشته ها. بانوان ورزشكار ايران افتخارات و موفقيت هاي 
کنوني را در حالي به دست آورده اند که به رغم تأکيدات مكرر مقام معظم رهبري 
در اهميت ورزش بانوان هنوز با مش��كالت متعددي در داخل کشور روبه رو 
هستند و همچنان تبعيض هايي وجود دارد که ناشي از همان کج انديشي ها و 
تفكرات متعصبانه است. بانوان ورزشكار ايران به قول رهبر انقالب کاري انجام 
داده اند که معمول نبوده و راهي را براي ورزشكاران ساير کشورها گشوده اند که 

بسته بود. بنابراين بايد مورد توجه بيشتر و بهتر قرار گيرند. 
جاي هيچ شكي نيست که حاصل اين توجه، افتخار و پيشرفت براي ورزش 
ايران خواهد بود و هزينه اي است که سود سرشار آن به حساب ورزش کشور 
ريخته مي شود، به شرط آنكه اين بار که حجت هم تمام شده مسئوالن ورزش 
کشور درست و با برنامه پاي کار ورزش بانوان حاضر شوند و به آن توجه کنند.


