بايرن بي رحم

رقم خ��وردن نتاي��ج و اتفاق��ات عجيب در
فوتبال سابقه دارد ،ولي در يكي از بازيهاي
بوندسليگا اتفاقي بيس��ابقه رخ داده است.
ديدار يكش��نبه ش��ب دو تيم صدرنشين
آلماني تب فوتب��ال در اين كش��ور را به اوج
رساند .بايرلوركوزن ميزبان بايرنمونيخ بود،
با اين انگيزه كه آنها صدرنشين هستند كمتر
اندي برسل
كسي تصور ميكرد لوركوزن اينگونه تن به
گاردين
شكست بدهد .استارت گلباران لوركوزن را
لواندوفسكي زد .بعد از زدن گل اول در دقيقه چهار بازی ،اين بازيكن در دقيقه
 30گل دوم را به ثمر رس��اند .چهار دقيقه بعد نوبت گلزني توماس مولر بود،
گونابري هم در دقيقه  35و  37گلهاي چهارم و پنجم را وارد دروازه لورکوزن
کرد تا ركورد زدن چهار گل در عرض هفت دقيقه به ثبت برس��د .بازيكنان
لوركوزن كه قبل از پايان نيمه اول پنج گل دريافت كرده بودند ،حس و حال
تيم ملي برزيل در سال 2014را داشتند .در جام جهاني آن سال ،آلمان با هفت
گل برزيل ميزبان را تحقير كرد .اين نتيجه در حالي براي باوارياييها رقم خورد
كه شكست بايرن در مصاف با اينتراخت فرانكفورت به ركورد  30بازي بدون
باخت خانگي اين تيم پايان داد .سيوانه ،سرمربي لوركوزن واكنش جالبي به
باخت تيمش داشت« :نيمه اول اوج بيرحمي بايرن بود .در آن هفت دقيقه
جهنمي ،بايرن به ما نشان داد كه بهترين تيم آلمان است ».با اين نتيجه بايرن
صدر جدول را از چنگ لوركوزن درآورد .ناگلزمان از زماني كه به عنوان سرمربي
بايرن انتخاب شده به خوبي از عهده مس��ئوليتش برآمده است .او جايگزين
هانسي فليكي شد كه نتايج درخشاني با اين تيم كسب كرده بود .به همين
خاطر پذيرفتن مسئوليت بايرن به نظر دشوار ميرسيد .با وجود اين در اختيار
داشتنبازيكنانارزشمنديازجملهلواندوفسكيبرايناگلزمانخوشفكريك
نعمتمحسوبميشود.لوابههمراهسايرهمتيميهايشتركيببايرنبيرحم
را تشكيل ميدهند و براي سرسختترين حريفان نيز دردسرساز ميشوند.
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نيوكاسليها خاشقچي را ديدند
كودكان يمن را نه!

سعوديها اين روزها سرمس��ت از خريد سهام نيوكاس��ل بر اسب مراد
سوارند .آنها قرار است با شل كردن سركيسه متصل به چاههاي نفت ريخت
و پاشهاي آنچناني هم داشته باشند تا هر طور ش��ده هم دل هواداران
نيوكاسل را به دست آورند و هم از رقباي قطري و اماراتي خود عقب نمانند.
با اين حال هس��تند هواداراني كه ناراضي از خريد سهام تيمشان توسط
سعوديها مسائل سياسي را پيش ميكشند از جمله اينكه پيش از اولين
بازي نيوكاسل بعد از انتقال سهام به صندوق سلطنتي عربستان سعودي،
برخي هواداران به نشانه اعتراض نسبت به مالكيت جديد باشگاه ،تصوير
جمال خاشقچي ،خبرنگاري را كه چند س��ال پيش به قتل رسيد ،جلو
ورزشگاه آوردند! البته در اين ميان جنايتهاي آلسعود نسبت به مردم
بيدفاع و كودكان مظلوم يمن فراموش ش��ده و حتي در نمايش تصوير
خاشقچي هم ميتوان ردپاي سياست انگليسي را به وضوح ديد.

فريدون حسن

حسرت براي مدالآوران
دالر براي فوتبال!

شيوا نوروزي

لیگ برتر مث ً
ال حرفهایها؟!

حاشيهاي بر بيست و يكمين دوره ليگ برتر فوتبال كه از امروز با انجام  4بازي آغاز ميشود

طارمي كابوس روسونري در مصاف با پورتو

نبرد با ليورپول سرحال درمتروپوليتانو
هفته سوم مرحله گروهي ليگ قهرمانان اروپا امشب آغاز ميشود و جدال
سخت اتلتيكومادريد با ليورپول در واندا متروپوليتانو حساسترين بازي اين
هفته است .چند تيم مدعي ديگر از جمله آثميالن و پورتو هم فرصت دارند
تا در آخرين ديدار دور رفت امتيازهاي از دست رفته را جبران كنند.
جنگ مدعيان
حضور همزمان چهار مدعي ،گروه  Bرا به گروه مرگ تبديل كرده ،جايي
كه ليورپول ،پورتو ،اتلتيكو و ميالن براي صعود ميجنگند .بعد از انجام دو
بازي اول ،بندرنشينان با شش امتياز صدرنشين هستند و مادريديها نيز
با چهار امتياز در تعقيب ليورپول .در این بین شرايط پورتو یک امتيازي و
ميالن قعرنشين اص ً
ال خوب نيست و در صورت ادامه اين روند نميتوانند
اميدي به صعود داش��ته باشند .راهراهپوش��ان مادريدی در خانه امشب
پذيراي ليورپولي هستند كه در اوج قرار دارد .در حالي كه تيم سيمئونه
بيش از دو هفته است كه به ميدان نرفته است .ديدار اتلتيكو – گرانادا در
چارچوب الليگا به دليل انجام بازيهاي انتخابي جام جهاني در منطقه
امريكاي جنوبي لغو شد .حفظ آمادگي بازيكنان در اين وضعيت مسئوليت
سنگيني است كه انتظار ميرود سيمئونه از پس آن برآيد.
در آن سو قرمزهاي جزيره در بهترين ش��رايط قرار دارند .عملكرد خوب
تيم يورگن كلوپ ،ليورپول را تا رده دوم ليگ برتر باال آورده و حاال اختالف
آنها با چلس��ي صدرنشين تنها یک امتياز اس��ت .اين تيم از ابتداي فصل
طعم شكست را نچش��يده و چهره مدعي قهرماني در جزيره و اروپا را به
خود گرفته است .از طرفي شاگردان كلوپ در اروپا دو برد پرگل به دست
آوردهاند و با زدن هشت گل به ميالن و پورتو براي همه حريفان خط و نشان
كشيدهاند .در اوج بودن محمد صالح ،فيرمينيو و ساديو مانه خط حمله
تيم را ترسناكتر از گذشته کرده است .صالح فع ً
ال در همه بازيهاي اين
فصل گلزني كرده و نقش مهمي در صعود ليورپول داشته است .درخشش
او به حدي است كه سرمربي تيم ،محمد صالح را گزينه اول كسب توپ طال
ناميده و معتقد است مهاجم تيمش از مسي و رونالدو نيز بهتر است.
ترس از طارمي
تيم دوم پرتغال در ورزشگاه دراگائو ميزبان ميالن بحرانزده (در اروپا)
است .پورتو كه عالوه بر ليگ پرتغال در جام حذفي هم موفق بوده قصد
دارد از اين بازي خانگي به بهترين ش��كل استفاده كند .پورتو فقط یک
امتياز كمتر از بنفيكاي صدرنشين به دست آورده و در ادامه قطعاً ميتواند
به جبران اين اختالف امتیاز اميدوار باشد .اينبار هم كونسيسائو اميدوار به
گلزني مهدي طارمي ،دياز و توني است .مهاجم ايراني بعد از گل مهمي كه
براي تيم كشورمان در بازي با كره به ثمر رسانده در جام حذفي به دليل
محروميت بازي نكرده و بعد از استراحت كافي امشب ميتواند با آمادگي
كامل رودرروي آثميالن به ميدان برود .دياز شش گله است و طارمي
و توني هم به ترتيب چهار و سه گل به ثمر رساندهاند .حضور طارمي در
زمين به كابوس مربيان اروپايي تبديل شده است.
روسونري اگرچه وضعيت خوبي در سري آ دارد ،ولي در ليگ قهرمانان با
بحران مواجه شده تا جايي كه هر دو بازي اول خود را به حريفان واگذار
كرده است .آثميالن در ليگ نباخته ،ولي در جدول ردهبندي پايينتر از
ناپولي دوم است .منتها تيم پيولي در اروپا عملكرد بسيار ضعيفي داشته
است .سرمربي ميالن بعد از برد تيمش مقابل هالس ورونا ابراز اميدواري
كرد روسونري در مصاف با پورتو به ناكاميهاي اروپايياش پايان دهد:
«اگر شما ميخواهيد اهداف بزرگ داش��ته باشيد بايد اول روي مسائل
كوچك تمركز كنيد .اين پيروزي بسيار مهمي بود .اين مسيري است كه
ما سعي داريم طي آن به ثبات برسيم ،اما تيمهاي بزرگ بسياري با كيفيت
عالي در آن قرار دارند ».شيوع كرونا در اردوگاه ميالن چالش جديد اين
تيم است و فع ً
ال هرناندز و دياز به دليل كرونا در قرنطينه به سر ميبرند.
ساير بازيها
در گروه اول كلوب بروژ ميزبان منچسترسيتي است؛ تيم بلژيكي در كمال
ناباوري با يك امتياز بيشتر از تيم گوارديوال در رده دوم گروه قرار دارد،
در حالي که سيتي سه امتيازي سوم است .پاريسنژرمن نيز در پارك
دوپرنس به مصاف اليپزيش قعرنشين ميرود .آژاكس صدرنشين گروه C
با دورتموند مصاف ميدهد .هر دو تيم هلندي و آلماني دو بازي اولشان
را بردهاند ،به همين خاطر نتيجه اين بازي ميتواند جايگاه تيمهاي اول
ل زده رهبر اصلي خط حمله آتش��ين
و دوم را تغيي��ر دهد .هالند با  9گ 
دورتموند به شمار ميرود .بشيكتاش و اسپورتينگ نيز رودرروي هم قرار
ميگيرند .در گروه  Dشاختار با رئالمادريد بازي ميكند .كهكشانيها
برخالف انتظار مقابل تيم ناشناخته ش��ريف باختند تا اوضاع برايشان
بحراني شود ،اينتر نيز ميزبان شريف تيراسپول است.

فصل جديد ليگ
گزارش
برت�ر فوتب�ال در
سعيد احمديان
شرايطي از عصر
ام�روز آغاز ميش�ود كه نگاهي ب�ه چالشهاي
20دورهگذشتهليگنشانميدهدكهباشگاههاي
ايران از داشتن بديهيترين فاكتورهاي يك تيم
حرفهاي مانند داشتن زمين تمرين و گرفتن حق
پخشتلويزيونيمحرومهستند.

 21س��ال پيش فدراس��يون فوتبال تصميم به
برداش��تن يك قدم بزرگ در راه حرفهاي شدن
فوتبال باش��گاهي در ايران گرفت ،آن هم براي
فوتبالي كه تا پيش از آن سطح اول آن رقابتهاي
ليگ دسته اول آزادگان بود كه با  12تيم برگزار
ميشد .اينگونه بود كه حرفهاي شدن فوتبال از
سال  80كليد خورد و از ابتداي دهه  80فوتبال
باشگاهي ايران پسوند حرفهاي گرفت .از آن روز
تا به امروز  21سال ميگذرد و ليگ برتر با تمام
باال و پايينهايي كه در  20دوره گذشته داشته،
وارد بيست و يكمين دوره ميشود ،رقابتهايي
كه پس از دو ماه تعطيلي بينفصل قرار است از
امروز تنور فوتبال را داغ كند.
معضل حل نشدني برنامهريزي و تعطيلي
ليگ بيست و يكم در شرايطي از امروز سوت آغاز
ن زده ميشود كه يكي از مهمترين چالشهايي
آ
كه در مدت دو دهه برگزاري با آن روبهرو بوده،
زمانبندي مسابقات و تعطيليهاي پيدرپي آن

به بهانههاي مختلف بوده است .مثال واضح آن،
تاريخ شروع فصل جديد اس��ت ،در حالي كه در
اكثر كش��ورها ،رقابتهاي لي��گ حداقل از يك
ماه پيش آغاز شده ،در ايران اما برخالف خيلي از
ليگهاي خارجي لیگ فوتبالمان با تأخيري دو
ماهه نسبت به دورههاي قبلي آغاز ميشود .البته
با توجه به پايان ليگ گذشته در هشتم مرداد و
ايجاد يك حداقل فاصله براي تمرينات پيش از
شروع فصل و نقل و انتقاالت تيمها ،فاصله دو ماه
و نيم طبيعي به نظر ميرسد.
اين در شرايطي است كه ميشد ليگ بيستم را با
برنامهتر برگزار كرد تا فصل پيش اينقدر طوالني
نشود ،اگرچه موانعي مانند كرونا و بازيهاي تيم
ملي در انتخابي جام جهان��ي و همچنين حضور
باشگاهها در ليگ قهرمانان در چيدن هفتههاي
ليگ تأثيرگذار بوده ،اما ميش��د ب��ا برنامهريزي
دقيقتر و كاهش زم��ان تعطيليها به خاطر تيم
ملي و تيمهاي درگير در ليگ قهرمانان ،ليگ برتر
را با كمترين وقفه برگزار كرد ،به خصوص كه وقتي
در همه دنيا براي بازيهاي ملي و باشگاهي تنها
يك هفته ليگ كشورش��ان تعطيل ميشود ،چه
ضرورتي دارد كه اين فاصله در ايران دو هفته باشد.
مسئلهاي كه باعث طوالني و فرسايشي شدن ليگ
ميشود و ضربه آن را باشگاهها ميخورند .به عنوان
نمونه اگر ليگ ايران يك ماه پيش آغاز ميشد ،به
طور قطع پرسپوليس هم مانند الهالل كه هفت

هفته از برگ��زاري لیگ این کش��ور ميگذرد ،در
شرايط بهتري براي مس��ابقه قرار داشت و مانند
شنبه شب ،اسير تيم عربستاني نميشد.
ليگي كه تنها به اسم حرفهاي شده است
البته عالوه بر برنامهريزي نامناسب و تعطيليهاي
طوالن��ي ،تيمهاي باش��گاهي حاض��ر در ليگ
برتر ،خيليهايش��ان از ابتداييتري��ن امكانات و
زيرساختهاي حرفهاي كه يك باشگاه بايد داشته
باشد ،بيبهره هس��تند .اگر چند باش��گاه مانند
سپاهان و فوالد را فاكتور بگيريم ،بقيه تيمهاي
دولتي ليگ حتي يك زمين تمريني مناسب هم
ندارند ،آن هم در حالي كه داشتن چنين امكاناتي
حتي در ليگهاي درجه سوم آسيايي هم به عنوان
يك فاكتور پذيرفته شده است .نمونه آن باشگاهي
مانند استقالل است كه با وجود سابقه ،افتخارات و
هواداران زيادي كه دارد براي ليگ بيست و يكم تا
همين چند روز پيش يك زمين تمريني مشخص
نداشت و در نهايت پس از تعويض چند باره محل
تمرين در دقيقه  90مسئوالن آن توانستند يك
زمين اجارهاي براي تمرين پيدا كنند.
چني��ن بيتفاوت��ي را در باش��گاهها نس��بت به
اوليهترين زيرس��اخت م��ورد نياز يك باش��گاه
حرفهاي اگرچه بايد از چش��م مديريت ديد ،اما
بس��ته بودن اكثر راههاي درآمدزاي��ي در ليگ
برتر سبب شده مديران ،بودجه دولتي را هم كه
دريافت ميكنند ،ب��راي قراردادها و هزينههاي

جاري تيم هزينه كنن��د و آيندهنگري و تقويت
زيرس��اختها كمتر جاي��ي در بي��ن اولويتها
دارد .اين در حالي اس��ت كه در صورت اجرايي
ش��دن قانون حق پخش تلویزیونی و كپيرايت،
باش��گاههاي ايراني ميتوانند از اين دو منبع كه
اصليترين راهه��اي درآمدزايي هس��تند براي
فراهم كردن ش��رايط قابل قبول و رس��يدن به
سطوح اوليه يك تيم حرفهاي اس��تفاده كنند.
البته با مديراني كه نه با سفارش ،بلكه با توجه به
تخصص و كارنامهشان در جايگاه مديريت باشگاه
دولتي قرار ميگيرند .البت��ه با توجه به مقاومت
صداوسيما به نظر نميرسد كه فوتبال باشگاهي
با وجود حقي كه درباره پخ��ش بازيها دارد ،به
اين زوديها به آن برس��د و فع ً
ال باشگاهها بايد با
اين شرايط خودشان را وفق دهند .اگرچه با بستن
قراردادهاي با ضابط��ه و چارچوبدار ميتوان با
صرفهجويي در هزينهها ،توجه به زيرساختها
ت قرار داد.
را هم در اولوي 
چراغ فصل  21را روشن ميكنند
با وج��ود تمام ضعفهايي كه لي��گ به اصطالح
حرفهاي ايران دارد ،فصل بيست و يكم از امروز
با انجام چهار بازي آغاز ميش��ود؛ پيكان – نفت
مسجدسليمان ،پديده مشهد – آلومينيوم اراك،
نساجي مازندران – فجر شهيد سپاسي از ساعت
 16به ميدان ميروند و از ساعت  18نیز سپاهان
ميزبان مس رفسنجان است.

مشكل شغل بيتسياح حل شد!

مدالآوران منتظراجرايي شدن وعده استخدام

سكوت فدراسيون فوتبال درباره ماهيت شركت طرف قرارداد داورويدئويي

پاي صهيونيستها به فوتبال ايران باز شد؟

ما جـــ��ر ا ي
بازتاب
كم��كداوري
ماني سعيدي
ويدئوي��ي بازي
ايران و كره جنوبي در حال كشيده شدن به جاهاي
باريك اس��ت ،تا جایی که ش��نیده میش��ود پای
صهیونیستها در میان است .تكنولوژي كه با وجود
تأیيدفيفا،بهدليلمخالفتكنفدراسيونفوتبالآسيا
در بازي با كره به صورت آفالين اجرا شد .اما ماهيت
مشكوكشركتهنگكنگي–بلژيكيكهفدراسيون
فوتبال تجهيزات VARرا از اين شركت اجاره كرده
بود ،به حرف و حديثهاي زيادي دامنزده است .قبل
از بازي هفته گذشته ايران و كرهجنوبي در انتخابي
جام جهاني بود كه مس��ئوالن فدراسيون فوتبال از
قرارداد با يك ش��ركت هنگكنگي براي استفاده از
تكنولوژي داورويدئويي در اين بازي خبر دادند ،آن هم
در ش��رايطي كه الزام و اجباري از سوي فيفا در اين
رابطه وجود نداشت .البته شهابالدين عزيزيخادم و
همكاران��ش توانس��تند در نهايت با يك ش��ركت
هنگكنگي ك��ه برخالف ش��ركتهاي ديگر مانع
تحريم را براي ورود تجهیزاتش به ايران مطرح نكرده
بود به توافق برسند تا با استفاده از VARاجارهاي اين
شركت ،براي اولين بار در ايران از سيستم كمكداور
ويدئويي استفاده شود .اگر چه با توجه به اينكه تنها
شركتي كه ميتواند تجهيزات VARرا در مسابقات
تحت نظ��ر  AFCتأمين كند ،ش��ركت بريتانيايي

 Hawk Eyeاس��ت و اين ش��ركت ني��ز به علت
تحريمهاي ظالمانه عليه ايران نتوانست تجهيزاتش
را وارد كشورمان كند ،فدراسيون فوتبال براي اينكه
رودرروي AFCقرار نگيرد ،ترجيح داد در بازي با كره
استفاده از اين فناوري به صورت آفالين و صرفاً يك
آزمايش داخلي براي فوتبال ايران باشد و تيم داوري
ديدار با كره هم نمیتوانست از  VARاستفاده كند.
ي  VARنبود و پس از بازي با
البته اين پايان حواش 
كره ،پايگاه خبري طرفداري مدعي صهيونیس��تي
بودن شركت طرف قرارداد با فدراسيون فوتبال شد:
«  Simplyliveشركتي است كه دو مدير ارشدش
كه البته در سالهاي گذشته روي تمام فعاليتهاي
اين شركت اشراف داشتند ،ساكن اسرائيل هستند و
تكنولوژي انتق��ال تصويرش را هم از يك ش��ركت
اس��رائيلي ميگيرن��د ».در حال��ي كه مس��ئوالن
فدراسيون فوتبال درباره اين ادعا سكوت كردهاند،
ديروز حمي��د س��جادي ،وزير ورزش در حاش��يه
پيادهرويبهمناسبتهفتهتربيتبدنيبهاینمسئله
واكنش نشان داد و گفت« :هنوز گزارش دقيقي به
دست من نرسيده است .منتظرم گزارش مشروح و
كاملي به دستم برسد ».با واكنش وزير ورزش به نظر
ميرسد فدراس��يون فوتبال بايد پاسخگوي اتهام
همكاري با يك شركت اس��رائیلی باشد ،اتهامي
بزرگ كه بايد ديد مس��ئوالن فدراس��يون چه
پاسخي براي آن دارند.

پس از تأكيدات
چهره
مق��ام معظـم
اشرف رامين
رهب��ري بر رفع
مشكالت معيشتي و شغلي ورزشكاران مدالآور،
قولهاي مس��اعدي براي حل معض��ل بيكاري
قهرمانان از س��وي مس��ئوالن ورزش داده شد.
قولهايي كه هرچند برخي از آنها عملي شده ،اما
هنوز هم بيشتر آنها در حد حرف باقي مانده است.
در تازهترين اقدام صادق بيتسياح ،نايبقهرمان
پارالمپيك توكيو در ش��ركت فوالد خوزس��تان
استخدام شد .اين مدالآور پرتاب نيزه در برنامهاي
تلویزيون��ي خواه��ان برط��رف ك��ردن موان��ع
استخدامش شد كه خوشبختانه مديران شركت
فوالد اين خواسته به حق را اجابت كردند .هاشميه
متقيان ،قهرمان پارالمپيك  2020ديگر مدالآور
كاروان سردار دلها بود كه قرار است به استخدام
ش��ركت ملي حفاري ايران درآي��د .در حالي كه
تعداد اندكي از قهرمانان تاكنون توانس��تهاند از
مصوبه هيئت دولت مبني بر استخدام نخبههاي
ورزش اس��تفاده كنن��د ،اما هنوز هم هس��تند
مدالآوراني كه حسرت داشتن شغل ثابت براي
برطرف كردن نيازهاي معيشتي را در دل دارند.
امير خسرواني ،قهرمان پرش طول پارالمپيك از
جمله همين ورزش��كاران اس��ت .این مليپوش

گناوهاي در گفتوگو با ايرنا به بخشي از مطالبات
معيشتي مدالآوران اشاره كرد« :شغل ما ورزش
است ،اما از اين راه درآمدي نداريم و تنها دو ماهي
كه در اردو بودم ،حق��وق دريافت كردم که البته
ناچيز بود که به هيچ وجه كفاف هزينههاي ما را
نمیداد .ورزشكاران بايد تمام دغدغهشان تمرين
كردن باش��د ،اما وقتي ش��غل و درآمدي ندارند
چطور ميتوانند تنها روي تمرين و هدفي كه دارند
متمركز شوند .در اين ميان ورزشكاراني كه زن و
بچه دارن��د ،چطور ب��ا اين ش��رايط ميخواهند
امور خود را بگذرانند و همه فكر و ذهنش��ان را
متمرك��ز ورزش و موفقي��ت در آن كنن��د.
تاكنون خيلي از قهرمانان المپيكي نتوانستهاند با
استفاده از اين مصوبه شغلي براي خود پيدا كنند
و اوض��اع پارالمپيكيها هم كه اص ً
ال مش��خص
نيست ».مشكل كاري س��رمربي موفق تيم ملي
كاراته با بقيه كمي متفاوت است .شهرام هروي
بهرغم شاغل بودن در س��ازمان تامين اجتماعي
بيش از دو سال است كه با بيمهري مسئوالن اين
س��ازمان مواجه ش��ده و رايزنيها با وزير كار نيز
تأثيري نداش��ته اس��ت .با اين حال س��يدرضا
صالحياميري ،رئيس كميته ملي المپيك نسبت
به ح��ل مش��كالت كاري ش��هرام ه��روي ابراز
اميدواري كرده اس��ت« :قدردان زحمات شهرام
هروي هستيم و هميشه از او به نيكي ياد ميكنیم.
هروي زحمات زيادي براي كاراته ايران كشيده
است و براي حل مش��كل او چند جلسه با آقاي
ش��ريعتمداري وزي��ر وق��ت تع��اون ،كار و رفاه
اجتماع��ي داش��تيم .اميدوارم
مس��ئوالن وزارت رف��اه ب��ه
خواسته هروي پاسخ مثبت
بدهند ،چراكه خواسته او
به حق است .بايد جايگاه
مديريتي هروي حداقل در
حد مش��اور احيا شود .شهرام
ه��روي يكي از س��رمايههاي
بزرگ كاراته ايران است و بايد از
او حمايت شود».

اين روزه��ا تا دلتان بخواهد از دهان مس��ئوالن ريز و درش��ت حرف از
حمايت و توجه به وضعيت معيش��تي و امور اشتغال و رسيدگي هرچه
بهتر و اهدای پاداش به قهرمانان و مدالآوران ورزش ايران را ميشنويم.
قهرماناني كه همواره بهرغم كمتوجهيها ،بيتوجهيها و ناديده گرفته
شدنها پرچم ايران را در بلندترين قلل افتخار به اهتزاز درآوردهاند و نام
ايران را سرافراز كردهاند.
اين روزها تا دلتان بخواهد شعار حمايت سر داده ميشود ،اما درست در
همين روزها خبر ميرسد كه برخي شوراي شهریها و استانداريها با
هزار كبكه و دبدبه و سروصدا به قهرمان كشتي جهان يك كارت هديه
يك ميليون توماني تقديم كردهاند كه آن هم در زمان خريد مشخص
شده مسدود است و قهرمان مجبور به دست به جيب شدن شده است!
اين خبر تأس��فبار و خجالتآور را بگذاريد در كنار خبري كه همزمان
منتشر شد؛ خبري مبني بر اينكه اعضاي تيم ملي فوتبال در مسابقات
مقدماتي جام جهاني براي هر برد خانگي  3هزار و  500دالر و براي هر
پيروزي خارج از خانه  5هزار و  500دالر پاداش دريافت ميكنند که با
يك حساب سرانگشتي و با توجه به قيمت روز دالر كه  26هزار تومان
است ،براي هر برد خانگي  91ميليون تومان میشود و براي هر پيروزي
خارج از خانه 143ميليون تومان ناقابل!
حاال ش��ما بگوييد ،ميت��وان اين همه ش��عار و وعده باب��ت حمايت از
ورزش��كاران مدالآور المپيكي و پارالمپيكي و جهان��ي را باور كرد .به
قهرمان جهان يك ميليون تومان پاداش ميدهن��د ،اما به بازيكن تيم
ملي فوتبال حداقل  91ميليون ،آن هم نه براي قطعي شدن صعود به جام
جهاني كه براي يك برد و تازه قرار است اين مقدار ادامهدار هم باشد تا
آقايان فوتبالي زحمت بكشند و به جام جهاني صعود كنند .با اين وضعيت
آيا ميتوان به تغییر نگاهها اميدوار بود؟ آيا نبايد حق را به ورزش��كاران
و فدراسيونهايي داد كه با وجود مدالآوري هنوز نميتوانند مطمئن
باش��ند كه مورد حمايت قرار ميگيرند یا نه .حرف اصلي اينجاست كه
طي تمام سالهاي گذشته فوتبال با ربط و بيربط و حتي براي پيروزي
در يك بازي دوستانه پاداش ميلياردي و ميليوني گرفته ،اما قهرمانان و
مدالآوران ديگر رشتهها هميشه بايد براي دريافت پاداشها ،امكانات و
حمايتها چشم به راه باشند.
طي دو هفته گذشته ايران با كشتي آزاد و فرنگي سرافراز شد و طي همين
دو هفته با دو مسابقه فوتبال سرافكنده ،آن وقت خبر ميرسد كه قرار
است سركيسه پاداش براي فوتبال شل شود ،آن هم در شرایطی که به
قهرمان كشتي يك ميليون تومان کارت هدیه غيرقابل برداشت میدهند،
آن هم در روزهايي كه رئيس و وزير و دیگر مسئوالن با قهرمانان المپيكي
و پارالمپيكي عكس يادگاري ميگيرند و در جواب درخواستهاي آنها
براي پرداخت هرچه زودتر پاداشها و رسيدگي و توجه بيشتر فقط خنده
مصنوعي تحويل و وعده سرخرمن ميدهند.
اين تبعيض آشكار و زشت و اين رفتار قبيح را چطور بايد درمان كرد؟ اين
سؤالی است كه پاسخ آن ميتواند گره كور ورزش فوتبالزده ايران را باز
كند .ورزشي كه ظاهرا ً قرار نيست دل از فوتبال بكند و نيمنگاهي به ساير
افتخارآفرينانش داشته باشد.
ظاهرا ًهم تفاوتي نميكند كه چه كسي مسئول باشد و از چه جناحي باشد،
فوتبالزدگي در پوست و گوشت مسئوالن رسوخ كرده و كاري هم نميتوان
انجام داد .خبرهايي كه ديروز رسيد نشان داد كه اين رويه ظاهرا ًتغييرناپذير
است و اينطور كه پيش ميرود بايد منتظر باشيم و ببینيم كه بهرغم وعده و
وعيدهاي مسئوالن ريز و درشت باز هم اين فوتبال و فوتباليستها هستند
كه خوب پول ميگيرند و بقيه فقط حسرت نصيبشان ميشود.

تجديدبيعتبسیجيانورزشكار
با آرمانهاي امام راحل

همزمان ب��ا آغاز هفته تربيت بدني مس��ئولين س��ازمان ورزش بس��يج
مستضعفينوورزشكارانباشگاهمقاومتباآرمانهايامام(ره)تجديدبیعت
كردند .همزمان با آغاز هفته تربيت بدني مسئولين سازمان ورزش بسيج
مستضعفين و ورزشكاران باشگاه مقاومت با حضور در مرقد مطهر بنيانگذاز
انقالب اسالمي با آرمانهاي امام (ره) تجديد بيعت کردند .در حاشيه اين
برنامه سرهنگ قليپور ،مسئول سازمان ورزش بسيج ،امام راحل را مصداق
ايثار ،ازخودگذشتگي و تالش براي آباداني ميهن اسالمي دانست و تأكيد
كرد« :بر همه ما مسئولين و ورزشكاران وظيفه است تا هر ساله آرمانهاي
آن پير كبير را به خود گوشزد کرده و در راستاي تدابير امامين انقالب براي
دستيابي به اهداف واالي نظام اسالمي تالش و فعاليت كنيم».

توصيههايدبيربهنونهاالنكشتي

عليرضا دبير ،رئيس فدراسيون كش��تي در جمع نونهاالن آزادكار و مربيان
سازنده آنها كه در قالب يك اردوي يك هفتهاي برای بسترسازي فرهنگي،
تفريحي و آموزشي در خانه كشتي شهيد صدرزاده شركت كردهاند حضور
يافت .وي در توصيههايي به نونهاالن كشتي گفت« :هر كس قهرماني و طالي
المپيك ميخواهد بايد توكلش بر خدا باشد ،ضمن اينكه تالش و ممارست
خود را نسبت به سايرين بيشتر كند .تمرينات خود را منظم انجام دهيد ،خوب
تغذيه كنيد و خوب بخوابيد .نبايد ساعت  ۱۰شب را ببينيد .موبايل و فضاي
مجازي براي شما سم است .نماز خواندن را هم سرلوحه كار خود قرار دهید.
دست پدر و مادرتان را ببوسيد .دعاي پدر و مادر ،دستتان را ميگيرد .ضمن
اينكه در اردوها نيز بايد احترام مربيان خود را به عنوان بزرگتر نگه داريد».

