كومان در يك قدمي اخراج
مذاكرهبامارتينز

آينده سرمربي بارس��لونا در خطر است.
رئيس باشگاه هرگونه فش��ار روي رونالد
كوم��ان را تكذي��ب ميكن��د ،ام��ا ادامه
همكاري ب��ا او را منوط ب��ه نتايج تيمش
عنوان كرده اس��ت .ش��روع ضعيف فصل
آغازگر همه اين حواشي بود .بارسا تا رده
هفتم جدول پايين آمده و تا اینجای کار
جيمز وست وود
هفت امتياز از رئال صدرنش��ين كمتر به
گل
دست آورده و هر دو بازي آخرش در الليگا
را هم با تساوي به پايان رسانده است .الپورتا در جديدترين مصاحبهاش
با الچيرينگيتو بر در نظر گرفتن همه جوانب و منافع تيم تأكيد كرده
است .البته رئيس باشگاه از حمايتش از كومان نيز صحبت كرده ،ولي
اين مصاحبه نميتواند واقعيت را تغيير دهد .بر اساس آنچه منابع موثق
به «گل» گفتهاند مذاكرات اوليه با روبرتو مارتينز براي پذيرفتن سكان
هدايت بارسلونا انجام شده است .شروع نااميدكننده فصل باعث و باني
مطرح شدن اين اخبار حاشيهاي بوده و گويا سران باشگاه جستوجوي
خود را براي سرمربي جديد آغاز كردهاند .گزينه مدنظر گويا سرمربي
بلژيك است .گفته ميش��ود الپورتا پيش از آنكه دوباره رياست باشگاه
را برعهده بگي��رد براي انتخاب مارتينز تصميم��ش را گرفته بود .البته
هنوز مذاكرات رسمي آغاز نش��ده و بايد ديد مربي اهل كاتالونيا براي
پذيرفتن مسئوليت بارسا چه ش��رط و شروطي خواهد گذاشت .او قب ً
ال
هدايت ويگان و اورتون را برعهده داشته و گويا به فدراسيون بلژيك هم از
عالقهاش به نشستن روي نيمكت بارسا گفته است .با اينكه مارتينز رابطه
خوبي با رئيس فدراسيون بلژيك دارد ،ولي او تا پايان جام جهاني قطر
به بلژيكيها قول همكاري داده است .ضمن اينكه ماه آينده ديدارهاي
مرحله نهايي ليگ ملتهاي اروپا نیز برگزار خواهد شد.

شيوا نوروزي

از بيپولي فدراسيون تا ولخرجي
براي رفقاي توريست!

اعزام تيم ملي فوتسال به جام جهاني اين رشته موقعيت خوبي بود براي
اطرافيان رئيس فدراسيون فوتبال تا همراه او سفر اروپايي جديدي را تجربه
كنند .شاگردان ناظمالشريعه در ليتواني تالش ميكنند تا از اعتبار فوتسال
توگذار ميپردازند و
ايران دفاع كنند ،در عوض همراهان اضافي تيم به گش 
بازيها را از VIPتماشا ميكنند .حال سؤال اينجاست كه اين افراد تازهوارد
با هزينه شخصي در اين كشور اروپايي بسر ميبرند يا با هزينه فدراسيون؟!
اخيرا ًفدراسيون فوتبال قراردادي با يك شركت هواپيمايي امضا كرد تا اين
شركت كمكحال فوتبال و تيمهاي اعزامي باشد .با وجود اينكه نام اين
ايرالين هوايي در كنار اخبار فدراسيون قرار گرفته ،اما براي اعزام تيمهاي
ملي فوتسال و فوتبال بانوان به خارج از كشور نه تنها خبري از پرواز چارتر
نبود ،بلكه هر دو اعزام از طريق شركت هوايي ديگری صورت گرفت .همين
موضوع ابهاماتي را ايجاد كرده از جمله اينكه دليل عقد قرارداد همكاري
با ش��ركت فوق چيس��ت و از همه مهمتر اينكه چرا مالك و رئيس همان
هواپيمايي بايد دوشادوش عزيزيخادم در ليتواني حضور داشته باشند و
تمامي مسابقات تيم ملي را از جايگاه ويژه نظاره كنند!
عجيبتر اينكه عضو ستاد هماهنگي و برنامهريزي جام جهاني هم گويا با
همين سمت هم سر از ليتواني و جام جهاني فوتسال درآورده است .آقاي
رئيس كه در هفتههاي گذش��ته س��فرهاي زيادي را تجربه كرد ،اول در
قطر مالقاتي با اينفانتينو داشت و از آنجا به آلمان رفت تا به گفته خودش
رايزنيهايي براي ورود VARبه ايران انجام دهد .طي اين مدت عزيزيخادم
توضيحاتي در خصوص اين سفر و مذاكرات يا به قول خودش ديپلماسي
فوتبالي ارائه كرده ،اما اشارهاي به حضور همراهان اضافي نداشته است!
رئيس فدراسيون كه تا قبل از انتخابات ،وعده درآمدزايي نجومي را ميداد
حاال نه تنها بعد از بيش از ش��ش ماه از حضورش در رأس فدراسيون به
وعدههايش عمل نكرده ،بلكه با تصميماتش در مورد ميدان دادن به افراد
متفرقه حاشيهساز نيز شده است .عزيزيخادم در قطر برخي از مشكالت
فوتبال ایران را با رئيس فيفا در ميان گذاشت ،اما هيچكس متوجه علت
حضورسرپرست نایب رئیسی فدراسیون در اين جلسه نشد .شواهد و قرائن
حاكي از آن است كه بودن يا نبودن او فرقي به حال فوتبال ايران ندارد جز
اينكه به عنوان يك يار اضافي در سفرهاي خارجي يار و ياور رئيس باشد.
جالب اينكه اين فرد حتي نتوانسته رأي اعضاي مجمع فدراسيون را براي
نايبرئيسي هم كسب كند.
آدمهاي اضافي اطراف تيم ملي فوتسال در جام جهاني فقط به رئيس
هواپيمايي زاگرس وجناب سرپرست ختم نميشود .عضو هيئت مديره
پتروشيمي اميركبير نيز عزيزيخادم را در ليتواني تنها نگذاشته است.
وی در حال��ي يكي از حاضرین جام جهاني فوتس��ال اس��ت كه رئيس
فدراسيون پيش از اين رئيس هيئت مديره پتروشيمي اميركبير بوده و
دوستي نزديكي با او دارد .اين فرد حتي در صفحه شخصياش عكسي از
عزيزيخادم و جناب سرپرست نایب رئیسی در ليتواني را با عنوان آرزوي
موفقيت براي تيم ملي منتشر كرده است .به نظر ميرسد آرزوي موفقيت
براي مليپوشان فوتسال و انتشار عكسهاي جديد با آقاي رئيس تنها
وظيفه ایشان در سفر به اين كشور اروپايي باشد.
فوتبال ايران از جيب ميخ��ورد ،درآمدزايي ندارد و براي تأمين هزينهها
دست به دامن هر مقام و نهادي نیز ميش��ود .دريافت كمك  50ميليارد
توماني از سوي سازمان برنامه و بودجه تنها يكي از موارد قابل ذكر است.
با اين حال رئيس فدراس��يون در همه مصاحبههايش از بيپولي مفرط و
مشكالت اقتصادي مينالد و دست كمك به سوي همه دراز ميكند ،اما
ش ندارد .اما
در عمل اعتقادي به صرفهجويي و جلوگيري از ريخ��ت و پا 
كسي كه دائماً بر طبل بيپولي فدراس��يونش میکوبد ،چرا براي رفقاي
اقتصادياش ولخرجي ميكند و توضيحي براي اعزام افراد اضافي همراه تيم
ملي به اروپا ارائه نميدهد ،مگر نه اينكه فدراسيون براي اعزام تيمهاي ملي
به تورنمنتهاي خارجي از جمله حضور تيم ملي در انتخابي جام جهاني
با بحران مالي مواجه است ،پس چطور افراد غيرفوتبالي و حتي غيرورزشي
سايه به سايه عزيزيخادم در ليتواني حركت ميكنند ،در حالي كه آنها هم
ميتوانستند بازيها را از تلویزيون تماشا كنند.
بيتوجهينهادهاينظارتيبهاينمسئلهدرحالياستكهاخيرا ًمقاممعظم
رهبري بر اعزام كيفي كاروانهاي ورزشي تأكيد كردند ،حال آنكه گویا براي
فدراسيون فوتبال اعزام توريست و رفيق ارجحيت دارد.
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حاشيهاي بر ديدار وزير ورزش با خانوادههاي شهداي ورزشكار
شهيد مهدي رضاييمجد و محمدهادي ذوالفقاري

غربت شهداي ورزش را پایان دهید

تالش دختران فوتبال ايران
براي كنار زدن اردن

گام نخست را محكم برداشتند ،آن هم با روانه كردن پنج گل به دروازه
بنگالدش و بيآنكه اجازه عبور توپي از خط دروازه خودي را بدهند .حاال
انگيزه و روحيه مضاعف را ميتوان در چشمانشان ديد .انگيزهاي كه
نشان از هدفي بزرگ دارد ،عبور از مرحله مقدماتي جام ملتهاي آسيا
كه دختران فوتبال ايران با هدف دستيابي به آن راهي تاشكند شدند
و حاال بعد از عبور از س��د بنگالدش ،تالش خود را براي مقابله با اردن
چند برابر كردند تا امروز دومين گام را نيز براي هرچه نزديكتر شدن به
هدف خود محكم بردارند .حاال ديگر بازي با بنگالدش به تاريخ پيوسته
و همانطور كه ايراندوست ،س��رمربي تيم ملي فوتبال بانوان ايران نيز
ميگويد تنها بايد به برتري مقابل اردن انديشيد.

درحاليپنجشنبه
گزارش
گذش�ته حميد
سعيد احمديان
س�جادي ،وزير
جديدورزشباخانوادهدوشهيدورزشكارشهيد
مهدي رضاييمجد و محمده�ادي ذوالفقاري
ديدار كرد كه غربت ورزشكاران شهيد در ورزش
كش�ور يكي از دغدغههاي مطرح شده در اين
ديداره�ا از س�وي خان�واده ش�هدا ب�ود.

خيابان ف��روزش در يكي از محلهه��اي قديمي
تهران ،يك كوچ��ه معروف دارد؛ كوچه ش��هيد
رضاييمجد ،معروفترين شهيد فوتبالي و كاپيتان
تيم ملي فوتب��ال جوانان ايران .روز پنجش��نبه،
عقربهها به س��اعت  10صبح نزديك ميشد كه
خانواده ش��هيد مجد مهمانان ويژهاي داشتند،
حميد س��جادي وزير جديد ورزش و معاونانش
به همراه مهدي ميرجليلي رئيس سازمان بسيج
ورزشكاران در دومين روز هفته دفاع مقدس به
ديدار اين خانواده آمد ه بودند.
اما ش��هيد مهدي رضاييمجد چقدر براي نس��ل
جديد فوتبال ايران آشناس��ت؛ آقاي گل دو دوره
باش��گاههاي جوانان تهران كه آنق��در در فوتبال
پيش��رفت كرد و باال آمد كه فوتبالش چشم علي
پروين را گرفت ت��ا در حالي كه از اس��تقالل هم
پيشنهاد داشت پيراهن قرمز را بپوشد .فوتباليستي
كه حتي پس از اينكه نامش بر س��ر زبانها افتاد،
پيشنهاد خارجي هم داش��ت و ميتوانست يكي
لژيونرهاي فوتبال باش��د .رضا رضاييمجد ،برادر
شهيد در مصاحبهاي كه س��ال  96با خبرگزاري
ايسكانيوز داش��ت به آن اش��اره كرده بود« :چند
دعوتنام��ه خارجي داش��ت .يك پيش��نهاد او از
فنرباغچه تركيه و يكي ديگر از محمدان بنگالدش
بود ،چون در اين كشور به ميدان رفته بود بازي او
را پسنديده بودند .مربي محمدان تماس گرفته و
خواستار جذبش شده بود .يك تيم ژاپني هم بود
كه يكي از دوستان شهيد رضاييمجد در توكيو،
عكسهاي شهيد را به مربيان آن تيم نشان داده بود
و آنها نيز خواهان قرارداد با او شده بودند».
او در رده ملي از سالهاي  1361تا  1362بازوبند
كاپيتاني تيم مل��ي جوانان را بر بازو ميبس��ت
و  15گل ملي داش��ت كه يك گلش مقابل تيم
ملي بزرگس��االن كره جنوبي در جام پادشاهي
بنگالدش به ثمر رسيد .يك گل زيبا كه با وجود
شكس��ت تيم ملي هنوز همدورههاي��ش آن را
فراموش نكردهاند .همدوره خيلي از چهرههاي
مشهور فوتبال بود از قلعهنويي ،محمد پنجعلي
و مجيد نامجومطلق گرفته تا خيليها ديگر كه
شهرت زيادي دارند.
با تمام ش��هرت و جايگاهي كه در پرس��پوليس
پيدا كرده بود ،انتخابش ن��ه زمين فوتبال ،بلكه

دنيا حيدري

رهنمودهای رهبری برای عمل کردن است
نه بیانیه دادن

علی احمدوند | آنا

همراهي افراد متفرقه با عزيزيخادم در ليتواني
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جبهه بود ،ت��ا جايي ك��ه خيلي از دوس��تانش
به او توصي��ه ميكردند ك��ه با رفت��ن به جبهه
موقعيتش را در پرس��پوليس از دست ميدهد،
اما به گفته برادر شهيد رضاييمجد ،او گوشش
بدهكار اي��ن هش��دارها نبود« :اي��ن نگراني در
دوس��تان و همبازيانش بود ،اما در خودش ديده
نميشد .خيلي هم به او تذكر دادند ،حتي برادر
بزرگترمان گفت «جايگاهي كه در پرسپوليس
به دست آوردهاي كم جايگاهي نيست ،معروف
شدهاي و اين ديگر آخر كار فوتبالي توست» ،اما
خودش اين جواب را به همه داد و گفت «ما بايد
فراتر از خودمان فكر كنيم».
به گفته برادرش در ديدار با وزير ورزش ،شهيد
رضاييمجد جبهه را به ورزش آورد و ورزش را به
جبهه برد« :وقتي به جبهه ميرفت ،لباسهاي
ورزشياش را ميبرد و آنجا به رزمندگان ميداد.
وقتي هم ب��ه تهران ميآم��د ،لباسهاي خاكي
رزمندگان را براي همتيميهايش ميآورد تا آنها
بپوشند ».شهيدي كه روز  10اسفند در عمليات
كربالي 5به شهادت رسيد تا نامش جاودانه شود،
شهيدي كه با لباس فوتبال به خاك سپرده شد.
وزير ورزش در ديدار با خانواده شهيد به نكتهاي
اش��اره ميكند كه سالهاس��ت در ورزش ايران
ناديده گرفته شده و آن هم كار فرهنگي است و
زنده نگه داشتن نام شهدايي مانند رضاييمجد:

«هر زمان��ي كه م��ا كار فرهنگي انج��ام داديم،
مدالها هم در ادامه آن راه آمدند .اميدوارم روزي
فرابرس��د که در عرصه ورزش��ي هم مدال و هم
اخالق را ببريم ،چون مدال و كاپ رفته و آمده،
ولي آنچه ماندگار اس��ت منش ،اخالق و ارزش
پهلواني در ورزش است».
اگرچه به نظر ميرسد با وجود صحبتهاي وزير،
غربت شهدا در ورزش ادامه دارد ،به خصوص كه
برادر شهيد به وزير ميگويد« :وعده داده بودند
كه باشگاهها ،فدراسيونها و اماكن ورزشي را به
نام شهدا ميكنند ،اما اين قول هنوز عملي نشده
و به صورت كامل اجرا نشده است».
نگذاريد شهدا فراموش شوند
دومين مقصد وزير ورزش و همراهانش در ديدار
با خانواده شهدا روز پنجشنبه ،جنوب غرب تهران
و خانه شهيد محمدهادي ذوالفقاري بود .شهيد
مدافع حرم ،شهيد ورزشكاري كه در رشتههاي
رزمي كيوكوشين فعاليت ميكرد و توانسته بود
مدالها و عناوين زيادي را به دست بياورد .يك
شهيد دهه شصتي كه در س��ال پاياني جنگ به
دنيا آمد و به گفته رجبعلي ذوالفقاري ،پدرش كه
در مصاحبهاي كه سال  99با سايت نويد شاهد
انجام داده بود ،عاشق شهيد ابراهيم هادي يكي
از شهداي ورزشكار دفاع مقدس بود« :الگويش
شهيد ابراهيم هادي و ش��هيد همت بودند .اين

دو شهيد بزرگوار را بسيار دوست داشت .عكس
بزرگي از شهيد ابراهيم هادي را جلوي موتورش
نصب كرده بود ،با وجود اینکه جلويش را نميديد،
اما عكس را برنميداش��ت .هر چقدر ميگفتند
عكس كوچكتري بگذار كه بتواني جلو را ببيني،
ميگفت نه همين خوب است».
س��ال  ۱۳۸۷در حوزه علميه حاج شيخ ابوالفضل
تهران طلبه شد ،اما وقتي يك سفر از طرف پايگاه
بسيج به كربال رفت ،عاشق كربال شد و براي ادامه
تحصيل در ح��وزه علميه به نجف رف��ت .آنجا هم
در نيروهاي مردمي عراق حشدالش��عبي فعاليت
ميكرد تا اينكه  26بهمن  93در نزديكي شهر سامرا
در شمال عراق در مبارزه با نيروهاي تكفيري داعش
جانفشاني كرد و به ديدار محبوبش شتافت.
حاال حميد سجادي و همراهانش مهمان مادر اين
ش��هيد مدافع حرم در خانهاي كوچك در محله
جنوبي دوالب تهران بودند .ش��ايد درخواس��ت
مادر ش��هيد ذوالفق��اري در اين دي��دار از وزير
ورزش ،حرفهايهاي فراواني داشت ،جايي كه
رو به وزير گفت« :نگذاريد شهدا فراموش شوند».
خواستهاي كه به نظر ميرسد در ورزش با وجود
 5هزار شهيد و  135ش��هيد مدافع حرم ،آنطور
که بايد مورد توجه قرار نگرفته و غربت شهداي
ورزش با وجود برگزاري يادواره و مراس��مهاي
نمايشي همچنان ادامه دارد.

از بیان واقعیت پشیمان نیستم

جدال بانوان هندبال با قزاقستان بر سر برنز آسيا

مليپوشان هندبال ايران در مرحله نيمهنهايي مسابقات قهرماني
خبر
زنان آسيا مقابل كره شكست خوردند .بانوان شايسته كشورمان
كه پيش از اين با صعود به مرحله نيمهنهايي موفق شده بودند براي اولين بار سهميه حضور در
رقابتهاي جهاني را كسب كنند برابر كره جنوبي براي سومين بازي متوالي بدون حضور كادر
فني قرار گرفتند و اين بازي را با حساب  46بر  21به حريف قدرتمند خود واگذار كردند .الزم
به ذكر است ،كادر فني تيم ملي هندبال بانوان كشورمان به دليل مثبت شدن تست كرونايشان
سه بازي است كه نميتوانند از روي نيمكت مليپوشان را هدايت كنند و در اين شرايط از طريق
تماس تلفني با سرپرس��ت و فيزيوتراپ تيم ك��ه روي نيمكت حضور دارند هداي��ت تيم را انجام
ميدهند .بانوان شايسته هندبال كشورمان از س��اعت  18:30امروز براي كسب عنوان سومي اين
رقابتها و مدال برنز رودرروي تيم ملي قزاقستان قرار ميگيرند.

حرفهاي فرهاد قائمي قبل از المپيك در
چهره
انتقاد از جو حاك��م بر تيم مل��ي واليبال با
فريدون حسن
هدايت آلكنوي روس��ي باعث شد تا كميته
انضباطي فدراس��يون واليبال با اع�لام اينكه اين مليپوش س��ابق بابت
اظهاراتش ابراز ندامت و عذرخواهي كرده يک ماه محروميت و  500ميليون
ريان جريمه براي او در نظر بگيرد .انتش��ار اين خبر اما با واكنش متفاوت
فرهاد قائمي روبهرو شد ،بهويژه اينكه قائمي حاال ميگويد اص ً
ال از
حرفهايي كهزده پشيمان نيست .مليپوش سابق واليبال
كشورمان با انتشار متني در صفحه شخصياش اينگونه
نوشته است« :متأس��فانه احس��اس ندامت ندارم و با
وجدان راحت ميگويم كه فقط حقيقت را گفتم .البته
تمام گفتههاي بن��ده در مصاحبهه��اي بازيكنان و
مربيان تيم ملي تأييد شد .همچنين طي مصاحبههاي
متعدد توهينهاي زيادي به من شد كه در پاسخ فقط
سكوت كردم .با وجود اين اتفاقات پذيرفتم كه بايد
كلمات شايس��ته و رس��ميتري براي اعالم در رسانه
عموم��ي انتخ��اب ميك��ردم و تنها به همي��ن دليل
عذرخواهي كردم .تأكيد ميكنم تمام گفتههاي من در
مصاحبه واقعيت بوده و حاضر نيستم به دروغ حقيقت
را انكار كنم ،حتي اگر نتيجه محروميت از بازي باشد».
حاال بايد ديد واكنش دوباره كميته انضباطي واليبال
به اظهارات قائمي چيست.

بيانيه رؤساي فدراسيونها در تبعيت از بيانات مقام معظم رهبري در حوزه ورزش

رؤساي فدراس��يونهاي ورزشي در
بازتاب
نشستمشتركباسيدحميدسجادي،
وزير ورزش و جوانان در تبعيت از بيانات رهبر معظم انقالب اس�لامي
بيانيهاي صادر كردند .در اين بيانيه بر نكات زير تأكيد شده است:
 -1نگاه متوازن و همهجانبه مديريت ورزش و فدراسيونهاي ورزشي
به پرورش ابعاد تربيتي ،معنوي ،فرهنگي و اجتماعي ورزش��كاران و
قهرمانان در كنار توجه به بعد فني و مدالآوري
 -۲توجه خاص به حضور بانوان در رويدادهاي بينالمللي ورزشي به
عنوان يك مزيت فرهنگي و مدالآوري توأمان
 -۳حمايت از توليدكنندگان و نشانهاي ايراني برتر و اولويتدهي به
آنان در تأمين امكانات ،تجهيزات و پوشاك مورد نياز فدراسيونها
 -۴رسيدگي به وضعيت معيشت ،اشتغال و رفاه قهرمانان ورزشي تا
حصول نتيجه و فراهم کردن نيازهاي مادي و معنوي آنان
 -5مراقبت از بروز آس��يبها و تهدي��دات در ورزش قهرماني نظير
دوپينگ ،خشونتهاي رفتاري و كالمي ،قهرمانيهاي شائبهبرانگيز
 -۶ايجاد فرصت ب��راي ارتقای دان��ش و تخصص مربي��ان ايراني و

بكارگيري آنان در تيمهاي ملي
 -۷اولويتبندي رش��تههاي ورزشي براس��اس آمايش سرزميني و
سرمايهگذاري روي رشتههاي داراي مزيت مدالآوري و رشتههاي
اصيل ايراني
 -۸تعامل و همكاري جديتر و مؤثرتر با رسانه ملي و ساير رسانهها در
انعكاس دستاوردها و اقدامات ورزش كشور

 -۹توجه به ابراز نشانههاي هويت ملي (ارزشهاي انساني ،معنوي،
ديني و اعتقادي) از س��وي ورزش��كاران در رويدادهاي بينالمللي
و پيشبيني رويدادهايي براي معرفي ،تقدي��ر و تجليل از الگوها و
قهرمانان پيشرو در اين زمينه
 -۱۰ض��رورت برنامهريزي ب��راي آموزشهاي فرهنگ��ي ،هويتي و
اجتماعي براي ورزشكاران و مربيان حاضر در رويدادهاي بينالمللي
در جهت معرفي فرهنگ و هويت ايراني اسالمي
 -۱۱توجه و حساسيت جدي رؤساي فدراسيونهاي ورزشي نسبت به
حاكميت ارزشها و معنويت و اخالق در محيط و فضاي رشته و نظارت
دقيق بر امور كميتهها و مجموعههاي ذيربط
- 12تنظيم ،تصويب و ابالغ شيوهنامهها و دستورالعملهاي الزم در
جهت اجراي رهنمودهاي مقام معظم رهبري از س��وي كميسيون
فرهنگي تربيت بدني و ورزش كشور
 -۱۳مناسبس��ازي و تقويت منابع مادي و اعتباري حوزه فرهنگي
ورزش كشور و تخصيص اعتبارات الزم از سوي فدراسيونهاي ورزشي
براي اجراي برنامههاي فرهنگي ،هويتي ،اعتقادي و اخالقي».

باز هم نمايش ،البته انتظارش ميرفت ،اينكه بعد از ديدار با مدالآوران
المپیک و پارالمپیک با رهبر انقالب كه با توصيههايي به مسئوالن همراه
بود ،شاهد نمايش سمعاً و طاعتاً باشيم .اين شويي است كه هر بار بعد از
توصيههاي رهبري نمايش داده ميشود ،نمايشي كه اينبار با نشست
دورهمي وزارت و رؤساي فدراسيونها و تأكيد بر اينكه بيانات و تدابير
رهبر فرزانه انقالب براي تمامي فدراسيونهاي ورزشي و خانواده بزرگ
ورزش كشور ،اولويت اصلي و منش��ور عملياتي است پرزرق و برقتر از
هميشه و در قالب بيانيهاي  13بندي به رشته تحرير درآمده است.
توصيههاي رهبري اما احتياجي به بهب��ه ،چهچه در قالب بيانيه ندارد،
آن هم بيانيهاي كه رونوشتي از بديهياتي است كه بارها و بارها از زبان
بازيكنان و مربيان شنيده شده است .آنچه در ديدار رهبري با مدالآوران
توكيو بار ديگر به مسئولين گوشزد ش��د لزوم توجه به مسائلي بود كه
اگرچه بعد از هر بار عنوان شدن مورد تمجيد قرار ميگيرد ،اما كمتر به
كار بسته ميش��ود كه در مرتبه بعدي بار ديگر نياز به تكرار آن است تا
شايد با تكرار دفعات آويزه گوش آقاياني باشد كه توانايي و سابقه خوبي در
به دست فراموشي سپردن توصيههاي مهم و كاربردي دارند.
13بند به تحرير درآمده در نشست رؤساي فدراسيونهاي ورزشي و
وزارت ورزش مسائل بسيار مهمي است كه نميتوان از هيچ يك از آنها
به سادگي عبور كرد ،اما تكتك اين بندها همان توصيههايي است كه
رهبري نه فقط در اين ديدار كه دربرخی ديدارهای دیگر كه با جامعه
ورزش و مسئوالنش داشته به زبان آورده اس��ت .مهمترين مطالبات
ورزشكاراني كه سالها تالششان براي رساندن آن به گوش مسئوالن
بينتيجه مانده اس��ت و ام��روز در كمال ناباوري و تعجب ش��اهد آن
هستيم كه تكتك آن خواستهها كه بيتوجهي به آنها بسياري را ناچار
به كنار گذاشتن ورزش قهرماني كرده حاال در قالب بيانيهاي برگرفته
از سخنان و توصيههاي رهبري منتشر شده است.
نيمه پر ليوان را اگ��ر ببينيم ،اين اتفاق اگرچه بس��يار دير رخ داد ،اما
ميتواند گام مثبتي باشد براي حل مشكالت عديده ورزشكاراني كه
در مسير قهرماني با مسائل بسياري دست و پنجه نرم ميكنند .بيهيچ
ترديدي اعتماد به آنچه گفته ميشود خواسته مسئولين است كه در
قالب بيانيه منتشر شده كار سادهاي نيست ،وقتي بارها و بارها شاهد
چنين چركنويسهاي��ي بودهايم كه هرگز ب��ه كار نيامده و به همان
شكل چركنويس نیز باقي ماندهاند.
بازيابي اعتماد ويران شده كار سادهاي نيست ،اما بيشك ترميم اين
اعتماد نيازمند اقدام جدي آقايان مسئول در خصوص بيانيه  13بندي
است كه منتشر شده است .در واقع اصليترين مطالبه مردم و رهبري،
عمل به وعدههايي است كه ميدهند .وعدههايي كه در تازهترين اقدام
آقايان در  13بند به نگارش درآمده اس��ت ،اما آيا شرمندگي از تكرار
مكرر توصيههاي رهبري ميتواند مس��ئولين ورزش كشور را موظف
كند به عمل كردن به آنچه خود به رشته تحرير درآوردهاند؟!
البته وزير جديد ورزش نيز در همان نشستي كه با رؤساي فدراسيونها
براي رس��يدن به جمعبندي براي عملي ك��ردن توصيههاي رهبري
داشته ،ضمن تأكيد بر حمايت از فدراسيونهاي ورزشي ،وعده عملي
كردن منويات رهب��ري در عرصه ورزش را داده ،ام��ا از حرف تا عمل
راهي بس دراز است و بايد ديد وزير ورزش در عملي كردن وعدهايي
كه ميدهد چند مرده حالج است و آيا گامي در راستاي آنچه به زبان
ميآورد ،برم��يدارد يا همانند نفرات قبلي به دادن ش��عارهاي زيبا و
وعدههاي رنگارنگ اكتفا ميكند!

هدفماندرمسابقاتقهرماني
آسيا-اقيانوسيهجوانگرايياست

نخستين آزمون فريد صائبي ،سرمربي تيم ملي واليبال نشسته ايران كه
بعد از قهرماني در پارالمپيك توكيو جانشين هادي رضايي شد ،مسابقات
قهرماني آسيا – اقيانوسيه است كه اواس��ط آبانماه به ميزباني جزيره
کیش و با حضور شش تيم ايران ،عراق ،تايلند ،كره جنوبي ،قزاقستان و
هند برگزار ميشود .رقابتهايي كه هدف صائبي در آن به گفته خودش
جوانگرايي است« :تعدادي از نفرات حاضر در پارالمپيك توكيو را نيز به
اردو دعوت ميكنيم ،اما هدفمان در مسابقات قهرماني آسيا  -اقيانوسيه
اين است كه بيشتر از جوانان استفاده كنيم و آنها را محك بزنيم».

پيام رئيس سازمان ورزش بسيج
بهمناسبتهفتهدفاعمقدس

ابوالفضل خداقليپور ،رئيس س��ازمان ورزش بسيج كشور در پيامي
آغاز هفته دفاع مقدس را گرامي داش��ت .در بخشي از پيام ابوالفضل
خداقليپور به مناس��بت هفته دفاع مقدس آمده است« :هفته دفاع
مقدس يادآور روزهاي حماس��ه ،رش��ادت ،ايثار و از خودگذش��تگي
غيورمردان و شيرزناني است كه در لبيك به فرمان امام(ره) در دفاع از
كيان نظام مقدس جمهوري اسالمي جانفشاني نموده و حماسههاي
ماندگاري را بر برگهاي زرين اين آب و خ��اك افزودند .همانهايي
كه اقتدار و استقالل امروز كشور مرهون صالبت ،استقامت ،پايداري
و مجاهدتهاي آنهاست .دوران پايمردي س��روقامتان حماسه دفاع
مقدس ن��هتنها يك س��ند افتخار اس��ت ،بلكه نم��ادي از مقاومت و
مظلوميت ملتى است كه قلههاى سربلند حماس��ه و استقامت را در
دفاع از ميهن عزيزمان ايران طي طريق نمودند و هفت شهر عشق را در
هشت بهار آزادگي پيمودند».

