محمد صالح
هتتريك ،ركوردشكني و توپ طال

هتتريك مهاجم مصري به نفع همه تمام
ش��د؛ محمد صالح ركوردش��كني كرد تا
يك برد ش��يرين به كارنامه موفق يورگن
كلوپ در ليورپول اضافه شود .در شبي كه
منچستريونايتد در حسرت باز كردن دروازه
رقيب ماند ،ليورپول در تئاتر رؤياها با زدن
پنج گل دروازه ش��ياطين را به توپ بست.
جوكريشنان
ستاره ميدان كسي نبود جز صالح ،همان
ميرر
بازيكني كه اين روزها شانس اول كسب توپ
طالست .مهاجم 29ساله ،فصل را با اوجگيري شروع كرد و عطش گلزنياش
آنقدر شديد است كه به اين زوديها فروكش نميكند .با سه گلي كه صالح
به تيم بحرانزده سولسشر زد ،تعداد گلهايزده اين فصل خود را به عدد15
رساند .مرد مصري اين تعداد گل را طي 12بازي زده است ،اما كار به همينجا
ختم نميشود .صالح قصد دارد امسال آنقدر خوش بدرخشد كه ديگر رقيبي
در كسب جايزه بهترين بازيكن جهان نداشته باش��د .او حاال در ليگ برتر
انگليس 107گله شده و با پشت سر گذاشتن ركورد 104گل ديديه دروگبا،
بهترين گلزن آفريقايي جزيره محسوب ميشود .نكته جالب اين ركورد اين
است كه دروگبا با انجام  292بازي ركورددار بود ،ولي محمد صالح با 166
بازي در ليگ برتر (  153بازی براي ليورپول و  13بازي در چلسي) ركورد او
را شكسته است .صالح كه در اين فصل در تمامي مسابقات پايش به گلزني
باز شده ،تنها بازيكن ليورپول است كه در سه بازي متوالي موفق به باز كردن
دروازه يونايتد در اولدترافورد شده است .بايد به كلوپ حق داد كه صالح را
بهترين بازيكن جهان بنامد .با حضور مهاجم مصري ،ليورپول در بهترين
شرايط ممكن قرار دارد و شانه به شانه چلسي پيش ميرود .رقابت با مسي
و لواندوفسكي براي تصاحب توپ طالی 2021به هدف اصلي صالح تبديل
شده است .با وضعيت نامطلوبي كه ستارههايي چون مسي دارند اگر محمد
صالح با همين فرمان پيش برود از هماكنون ميتوان گفت كه مهاجم اول
قرمزها بايد در ويترين افتخاراتش جايي براي توپ طال در نظر بگيرد.

دنيا حيدري

تکرار باخت الکالسیکو و ابقای سرمربی

فدای سر کومان!

الكالس��يكو بدون ش��ك يكي از حس��استرين بازيهاي هفته دهم
رقابتهاي الليگا بود ،آن هم در شرايطي كه بعد از 17سال ،اينبار نه خبري
از مسي بود و نه رونالدو .نبردي در غياب دو ابرستاره سابق دو تيم كه اما
ميتوانست فرصتي باشد براي فرار كومان از فشار انتقادها ،اما نه وقتي كه
كاتاالنها عادت شكست برابر رئال را ترك نكرده بودند.
دو سالي ميش��ود كه آبيواناريها موفق به برتري مقابل رئال نشدهاند.
آخرين امتيازي كه بارسا از رئال گرفت به تساوي بدون گل دو فصل قبل
برميگردد .بازي دور برگشت دو تيم در الليگا كه بيست و هفتم آذرماه 98
برگزار شد و جدال دو تيم با تقسيم امتيازها به پايان رسيد .بعد از آن رئال به
سه برد پياپي (2بر صفر3،بر یک و2بر یک) مقابل كاتاالنها دست يافته بود.
موفقيتي كه در مصاف آخر دو تيم نيز ادامه يافت و بهترين فرصت كومان
براي خارج شدن از زير بار فشارها و انتقادها با قبول شكست 2بر يك مقابل
كهكشانيها سوخت .اين دومين باخت اين فصل بارسا در الليگا بود كه
آبيواناريها را به رده نهم جدول ميخ كرد ،اما نه جايگاه بارسا در ميانههاي
جدولكهكسبچهارمينباختپيدرپيدرالليگابودكهصبرهواداراناين
تيم را لبريز كرد .هواداران خشمگيني كه با رسيدن كارد به استخوانشان به
اتومبيل كومان يورش بردند و خواستار جدايي او شدند ،چراكه بارسا طي
 90سال اخير هرگز چنين اتفاقي را تجربه نكرده بود؛ چهار باخت در چهار
الكالسيكوي پيدرپي .تجربه تلخي كه در چهار الكالسيكوي اخير كه
كومان سكان هدايت كاتاالنها را بر عهده داشت رخ داد!
كومان اما تنها با هواداران ناراضي تيمش مواجه نبود و مطبوعات اسپانيا
نيز واكنش تندي به ادامه ناكاميهاي بارساییها و شكستهاي پيدرپي
اين تيم برابر رئال نش��ان دادند .روزنامه اس��پورت چاپ بارسلونا تيتر
«ناتوان در همه چيز» را روي جلد برد و با انتشار عكسي نااميدكننده از
بازيكنان بارسلونا نوشت كه اين تيم نه در حمله قدرت دارد و نه در دفاع
سازماندهي شده عمل ميكند .اسپورت نيز جمله «امروز روز غمگيني
براي بارسلوناست .ما بيش از سه امتياز در اين بازي از دست داديم» را
از زبان كومان تيتر كرد .موندو دپورتيوو نيز مبارزه بارسا و رئال را با تيتر
«بدون مشت» توصيف كرد و نوشت «بارسلونا انگار در رينگ مبارزه قرار
گرفته و از مشت زدن استفاده نميكند .همينقدر ضعيف و بيبرنامه كه
هواداران را نااميدكرده است» .ماركاي مادريد نيز با تيتر «رئال قاتل»
از درخشش آالبا و نمايش ضعيف بارسلونا صحبت كرد .آ.اس اما با تيتر
«غرش مادريد» به درخشش تيم آنجلوتي اشاره كرد.
كومان بعد از پوكر تاريخي رئال و تداوم روزهاي سياه بارسا مدعي شد كه
تيمش مستحق شكست نبوده است« :وقتي در خانه مقابل رئالمادريد
مغلوب ميشويد به سختي ميتوان نكات مثبتي مطرح كرد .اين شكست
قابلهضمنيست،امابارساشايستهبيشترازاينبود.شاگردانممثلهميشه
از اين باخت ناراحت هستند و احساس بدي دارند ،اما اكنون وقت حسرت و
غصه خوردن نيست .شكست در الكالسيكو بيش از سه امتياز دارد ،با اين
حال نبايد روحيه خود را از دست بدهيم .بايد به بازيهاي بعدي فكر كرد.
بارسلونا رفتهرفته آماده پيروزي در بازيهاي بزرگ خواهد شد».
اين باخت به معناي ادامه كابوس بارساس��ت و حاال قاعدتاً كومان بايد
بيش از هر زمان ديگري خود را روي لبه تيغ حس كند ،چراكه بهترين
فرصت را براي خارج كردن خود و تيمش از بحران از دست داده است .با
وجود اين برخالف انتظار ،مديران باشگاه گويي همچنان قصد حمايت
از سرمربي هلندي خود را دارند كه با انتشار بيانيهاي حركت هواداران
خود را محكوم كردهاند .پايگاه خبري «كالچو مركاتو» ايتاليا نيز بعد از
شكست بارسا در نخستين الكالسيكوي اين فصل مدعي شد كه مديران
بارسا تغييري در نگاهشان ايجاد نشده و همچنان قصد حمايت از كومان را
دارند و اين به معناي ادامه حضور او روي نيمكت آبيواناريهاست .برخي
منابع خبري نيز طي گزارشهايي نوشتهاند كه كومان  58ساله تنها در
صورتي كه از مرحل��ه گروهي ليگ قهرمانان اروپا صعود نكند س��كان
هدايت كاتاالنها را تحويل میدهد و اخراج ميشود .هرچند بارسا در
ليگ و در مرحله گروهي ليگ قهرمانان نيز نتايج جالب توجهي به دست
نياورده و با كسب س��ه امتياز از يك برد و دو باخت ،در رده سوم جدول
گروه  Eو پايينتر از بايرنمونيخ صدرنشين و بنفيكا قرار دارد.
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شروع مقتدرانه اميدها در تاجيكستان

تيم فوتبال اميد ايران با هدايت مهدي مهدويكيا اولين گام در مسابقات
مقدماتي قهرماني آس��يا را محكم برداشت .شاگردان مهدويكيا عصر
ديروز موفق شدند در اولين بازي خود در تاجيكستان ،نپال را با چهار گل
از سد راه بردارند .براي ايران در اين بازي مهدي لموچي و ياسين سلماني
هر كدام يك گل و حسين نخودكار دو گل به ثمر رساندند .هر سه گل
ايران در نيمه دوم مسابقه به ثمر رسيد .ضمن اينكه تیم کشورمان يك
ضربه پنالتي را هم در نيمه اول مسابقه از دست داد .اميدهاي ايران در
دومين بازي خود پنجشنبه به مصاف لبنان ميروند .اين تيم خود را براي
حضور در مسابقات انتخابي المپيك پاريس آماده ميكند.

فريدون حسن

حرفهاي رئيس جمهور
در سالن  12هزار نفري آزادي جا نماند

حاشيههاي عجيب و غريب يك قرارداد و فدراسيوني كه فقط تكذيب ميكند

 VARبیاورید اما نه از رژیم صهیونیستی!

جنجال ،تخلف،
گزارش
قانونگري�زي و
شيوا نوروزي
عب�ور از خطوط
قرمز اجزای جدا نشدني فوتبال ايران بهشمار
ميروند .رشتهاي كه فدراس�يونش در رأس
امور در ش�كل گرفتن اين جنجالها مقصر و
مسبب اصلي محسوب ميشود ،اما هيچيك از
رؤسا و مديرانش اعتقادي به اعتراف به اشتباه،
عذرخواهي و اس�تعفا ندارن�د .بحث قرارداد
مسئلهدار با ش�ركت هنگكنگي اين روزها
سروصداي زيادي به پا كرده ،ولي اين روحيه
طلبكارانه و خودبزرگبيني در فدراس�يون
فوتب�ال مس�بوب ب�ه س�ابقه اس�ت.

 VARهنوز به فوتبال ما نرسيده و در هيچ يك از
بازيهاي رسمي در كشورمان مورد استفاده قرار
نگرفته اس��ت ،منتها قراردادي شائبهبرانگيز براي
اجاره تجهيزات الزم كم��كداور ويدئويي منعقد
شده كه حواش��ي زيادي براي فوتبال و كشورمان
به همراه داشته اس��ت .بحث ارتباط اين شركت با
صهيونيستهااولينحاشيهفدراسيونعزيزيخادم
در هفت ماه گذشته نبوده و بعيد است كه آخرين آن
هم باشد .از آنجا كه آقاي رئيس و يارانش بيانيهاي
عريض و طويل براي محق جلوه دادن خود منتشر
كردهاند انتظار ميرود كه نهادهاي نظارتي تمامي
شواهد و قرائن موجود را مورد بررسي قرار دهند تا
معلوم شود حق با عزيزيخادم است يا منتقداني كه
او آنها را مغرض مینامد.

كنفدراسيون فوتبال آسيا براي آنكه امتياز ميزباني
مس��ابقات انتخابي جام جهاني را به كش��ورمان

بدهد سختگيريهاي زيادي به خرج داد .از جمله
مواردي كه ایافسی به عنوان الزامات گرفتن حق
ميزباني روي آن تأكيد داشت استفاده از VAR
بود ،تكنولوژي كه با استفاده از آن تعداد اشتباهات
داوري به حداقل ميرس��د .آنگونه ک��ه مديران
فدراسيون فوتبال مدعي هستند به دليل تحريمها
دستمان براي تجهيز ورزشگاهها به  VARبسته
ی براي داشتن اين
اس��ت .منتها تأكيد ایافس�� 
تكنولوژي باعث ش��د فدراس��يون از طريق يك
شركت هنگكنگي واقع در بلژيك دست به كار
ش��ود تا تجهيزات الزم را براي مدتي اجاره كند.
مشكل از همينجا شروع شد و اينكه شواهدي دال
بر ارتباط اين شركت با رژيم صهيونيستي وجود
دارد .موضوعي كه البته عزيزيخادم و مشاورانش
آن را تكذيب ميكنند ،ولي حساس بودن قضيه
و احتمال صحت داش��تن اين موضوع باعث شده
مجلس به قضيه ورود كند.
روز گذشته فدراسيون بيانيهاي تند و تيز را روي
خروجي س��ايت خود قرار داد و در آن بر الزامي
بودن اس��تفاده از  VARو هماهنگي با مراجع
نظارتي تأكيد شده اس��ت .اين ادعا در حالي در
بيانيه فدراس��يون به چش��م ميخورد كه هفته
گذشته رفيعي ،مشاور حقوقي فدراسيون فوتبال
در امور حقوقي در گفتوگويي تلویزيوني مدعي
ش��د كش��ور ،پليس و وزارت امور خارجه دارد!
ضمن اينكه در عقد قرارداد با شركت هنگكنگي
بحث اسرائيلي بودن آن تنها يك بعد ماجراست
و اينگونه كه آقايان در بيانيهشان گفتهاند قرارداد
عجيب و غريب با آن ش��ركت معلومالحال بايد

دقيقتر از حد انتظار و با موشكافي مورد بررسي
قرار گيرد .ضمن اينكه در اين مسئله پاي وزارت
ورزش نيز وس��ط آم��ده ،چراك��ه متولي اصلي
ورزش ،وزارتخانه است و هرچند در مواقع لزوم
روي مستقل بودن فدراسيون فوتبال مانور داده
ميشود ،ولي وقتي پاي منافع ملي و بيتوجهي
به خطوط قرمز مطرح باشد قطعاً وزير ورزش نيز
بايد پاسخگو باشد.
رئيس كميته تربيت بدن��ي مجلس نيز روي اين
موضوع تأكيد دارد .احمد راس��تينه با اش��اره به
حاش��يه اخير ناش��ي از خريد تجهيزات VAR
ب��ه ف��ارس گف��ت«:از وزارت ورزش و جوانان
ميخواهم ديپلماسي ورزشي را در فعاليتهاي
خود تقويت كند و بداند كه ما حفظ اس��تقالل و
هويت در همه مقاطع را از همه دستگاهها انتظار
داريم .وزارت ورزش و جوانان مسئوليت هدايت
و راهبري قشر زيادي از جامعه را برعهده دارد و
ضروری اس��ت که براي حفظ هويت و استقالل
و هر آنچه قانون اساس��ي تكليف ك��رده و براي
حمايت از توليدات داخل��ي و برنامهريزي الزم
براي اعمال حاكميت ،به وي��ژه در حوزه ورزش
و عدم پذيرش س��لطه سياس��تهاي فيفا كه با
فش��ار البيهاي آيپك و رژيم صهيونيس��تي بر
كش��ورهاي ديگر وارد ميكند را در نظر گرفته،
ب��ه همي��ن دلي��ل از وزارت ورزش ميخواهيم
ديپلماس��ي ورزش��ي خود را فعال کند و خود را
از زير بار فشارهاي مختلف نجات دهد .حراست
وزارت ورزش و جوانان مكلف اس��ت نس��بت به
راهبري و هدايت هم��ه زيرمجموعههاي خود و
بهويژه فدراسيونها و عليالخصوص فدراسيون

فوتبال نظارت جدي و ميداني داش��ته باشد و از
خطاهاي عجيب و غريبي كه در ورزش كشورمان
رخ ميدهد جلوگيري كند ».راس��تينه خواهان
ارائه توضيح��ات از س��وي حميد س��جادي به
مجلس ش��وراي اس�لامي ش��د« :وزير ورزش و
جوانان بايد درباره خريد دستگاه  VARاز يك
شركت هنگكنگي وابسته به رژيم صهيونيستي
توضيحات��ي را به كميس��يون فرهنگي مجلس
ارائه دهد ،در غيراين ص��ورت مجلس به وظيفه
نظارتي خود عمل خواهد ك��رد .ضمن اينكه به
هيچ عنوان اعمال فشارهاي سياسي ورزشي را به
كشورمان برنميتابيم و همانطور كه بارها گفتهايم
بر اساس آنچه در اساسنامه فيفا آمده است احترام
به قانون اساسي كشورها و حفظ استقالل كشورها
مورد انتظار است و بر آن نیز تأكيد داريم».
به حاش��يه كش��يدن ورزش آن هم به واس��طه
اهمال ،سوءمديريت و زير پا گذاشتن قوانيني كه
همه به خوبي از آن مطلع هستند اتفاقي نيست
كه به سادگي از كنارش عبور کنیم .عزيزيخادم
برخالف وعده و وعيده��اي انتخاباتياش عم ً
ال
قدمي ب��راي درآمدزايي برنداش��ته و جداي از
پوچ ب��ودن وعدههاي��ش از زماني كه س��كاندار
مديريت فوتبال ايران ش��ده ،امورات فدراسيون
را با اظهارات ش��ائبهبرانگيز و حاش��يهاي پيش
برده است .ش��ايد حضور جادوگران و رماالن در
فوتبال مسئلهاي عادي تلقي شود ،ولي قطعاً براي
نهادهاي نظارتي هرگونه همكاري با ش��ركتها
و افراد وابس��ته به رژيم اش��غالگر قدس عبور از
خطوط قرمز محسوب ميش��ود و خاطيان بايد
منتظر عواقب كار خود باشند.

حاشيهاي بر پاسخ رئيس كميته ملي المپيك به سؤال «جوان» درباره تأخير در انتشار نتايج ارزيابي كاروان ايران در المپيك2020

راه موفقيت در پاريس از جاده نقد توكيو ميگذرد

دو ماه و نيم پس از
گزارش2
پاي��ان المپيك
سعيد احمديان
توكيو ،خبري از
انتشار ارزيابي عملكرد كاروان ايران در اين رقابتها
نيست .اين در حالي است كه مسئوالن كميته ملي
المپيك و وزارت ورزش پس از پايان المپيك خبر از
آغاز ارزيابي نتايج كاروان ايران داده بودند و در بيانيه
وزارت ورزش و كميته ملي المپيك پس از پايان كار
نمايندگان ايران در توكيو هم وعده داده شده بود
«قطعاً در آينده نزديك گزارش كارشناسي اقدامات
انج��ام گرفت��ه و نتاي��ج ارزيابي همه رش��تهها و
ورزشكاران شركتكننده برحسب موازين علمي و
كارشناسي براي اطالع عموم منتشر خواهد شد»،
اين در شرايطي است كه بررسي عملكرد رشتههاي
مختل��ف در المپيك تابس��تاني توكي��و ،يكي از
مهمترين فاكتورهايي است كه ميتواند با شناخت
نقاط ضعف و قوتي كه كاروان كشورمان در المپيك
داشته است ،نقش��ه راه ورزش ايران براي كسب
نتايج بهتر در المپيك 2024پاريس باشد.
اهميت ريشهيابي نزول در توكيو
تابستان امسال كاروان ايران در حالي با 66ورزشكار
در  17رشته ورزش��ي راهي توكيو شد كه نتيجه
نهايي نش��اندهنده افت ايران نسبت به المپيك
ريو بود .در توكيو در مجموع كاروان ايران با هفت
مدال (سه طال ،دو نقره و دو برنز) و جايگاه بيست و
هفتم به كار خود پايان داد كه ایران رتبه نزولي دو
ردهاي را در مقايس��ه با المپيك  2016داشت .در
ريو ،ورزشكاران كش��ورمان توانسته بودند هشت
مدال (سه طال ،يك نقره و چهار برنز) را براي ايران به
دست بياورند تا كاروان ايران بيست و پنجم شود.
با توجه به افت دو پله در توكي��و ،ارزيابي عملكرد
كاروان اي��ران اهميت بيش��تري پيدا ك��رده تا با
ريش��هيابي داليلي كه زمينهس��از اين نزول شده،
اين روند ب��راي بازيهاي پاريس متوقف ش��ود و
المپيكيهاي كشورمان در تابستان  2024بتوانند
جايگاه ايران را با توجه به مدالهايي كه به دس��ت
ميآورند در جدول مدالها ارتقا دهند ،به خصوص
كه نتيجه برخي از رشتهها مانند تكواندو و تيراندازي

در بخش تفن��گ دور از انتظ��ار ب��ود و بايد بدون
رودروايسيهاي مديريتي و سياسي ،بررسي شود
كه چرا برخي رشتهها انتظارات را برآورده نكردهاند
و ب��ا واكاوي كه صورت ميگيرد برنامه بازگش��ت
رشتههاي ناكام به مسير موفقيت نوشته شود.
انتقامگيري و تسويه حساب ممنوع!
هفته گذشته بود كه رئيس كميته ملي المپيك
پس از پايان مراسم تقدير از برگزيدگان جشنواره
توريسم ورزش��ي ،در يك نشس��ت خبري كوتاه
پاسخگوي سؤال خبرنگاران شد .تأخير در اعالم
نتايج ارزيابي كاروان اي��ران در توكيو كه ميتواند
م�لاك ورزش براي حض��ور در بازيهاي پاريس
باشد ،سبب شد س��ؤال «جوان» از رئيس كميته
ملي المپيك ،در اين باره پرسيده شود.
رضا صالحياميري در پاسخ به سؤال «جوان» درباره
چرايي طوالني شدن انتشار كارنامه عملكرد كاروان
ايران اينطور توضيح داد« :سه روز پس از بازگشت
كاروان ايران از توكيو ،جلسات ارزيابي با مشاركت
وزارت ورزش آغاز ش��د و در مدت  10روز به پايان
رسيد .االن جزوه عملكرد كاروان توكيو در اختيار
كميته و وزارت ورزش است و بايد يك جلسهاي با
وزارت ورزش گذاشته شود تا اين گزارش عملكرد
در اختيار رس��انهها هم قرار بگي��رد .اما يك نكته
را نبايد فراموش كنيم ،كميت��ه ملي المپيك به

دنبال انتقام يا تخريب هيچ فدراسيوني نيست و ما
معتقديم كه توكيو آخر دنيا نيست و همه رشتهها
در رويدادهاي مختل��ف فراز و فرود داش��تهاند و
دارند و نبايد نتايج توكيو باعث تسويهحس��اب با
فدراسيونها شود».
رئيس كميته ملي المپيك در ادامه صحبتهايش
در اين باره به رشته تكواندو اشاره ميكند كه پس از
المپيك با توجه به ناكامي مطلق اين رشته در توكيو
زير فشار سنگيني از انتقادهاست« :مثال زنده اين
مسئله رشته تكواندو است ،اين رشته در توكيو به
هر دليلي نتيجه نگرفت كه مباح��ث فني را بايد
سجادي ،فخري و رغبتي رئيس و معاون كاروان
ايران در توكيو و عضو ستاد عالي بازيها توضيح
دهند و من ورودي به بحث فني نميكنم .همين
تكواندو هفته قبل در رقابتهاي جام باشگاههاي
آسيا قهرمان شد و نتايج درخشاني گرفت .نسل
جديدي در اين رشته معرفي شدهاند».
رئيس كميته ملي المپيك معتقد اس��ت كه بايد
از شكست براي س��اختن پيروزي استفاده كرد،
نه تخريب« :نباید سراغ تخريب برويم كه چيزي
عايدمان نميش��ود ،كس��اني كه رو ب��ه تخريب
میآورند ،انگيزهاي براي بهتر شدن شرايط ندارند.
يك باور مديريتي دارم كه بايد از هر شكست ،يك
پيروزي جديد خلق كنيم و شكس��ت نبايد باعث

تخريب يك فدراسيون شود .شكست بايد باعث
ايجاد زمينههاي جديد براي پيروزيهاي جديد
باشد .معتقدم تكواندو از بحران المپيك خارج و وارد
فضاي جديدي شده است .جوانان جديدي انتخاب
شدهاند ،تعدادي از نوجوانان به بزرگساالن آمدهاند و
تيم جديدي كه آقاي پوالدگر در مسابقات آسيايي
به نمايش گذاشت ،توانايي موفقيت را دارد».
وي معتقد اس��ت كه تمام رش��تهها با صددرصد
توان در توكيو براي رفتن روي سكو جنگيدهاند و
كمكاري صورت نگرفته است« :انتظار دارم رسانهها
با واكاوي شكس��تها ،مس��ير پيروزي را به جاي
تخريب تعيين كنند .با تخريب به نتيجه نخواهيم
رسيد .تمام فدراسيونها با همه ظرفيتشان در
توكيو جنگيدند كه روي س��كو بروند .اگر موفق
نشدند به اين دليل نبود كه ارادهاي نداشتند ،همه
ارادهها براي رفتن روي سكو بود ،اما رقبا ،موانع و
واقعيتهاي صحنه را نبايد انكار كنيم».
صالحي در پايان صحبتهايش در پاسخ به سؤال
«جوان» يك��ي از مهمترين عوام��ل را در جايگاه
پايينتر ايران در توكيو نسبت به ريو ،شيوع كرونا
عنوان كرد« :كرون��ا واقعاً ب��راي ورزش قهرماني
ما آزاردهن��ده بود و ان��رژي زي��ادي را از كاروان و
فدراسيونها در اردوها گرفت .سعي كرديم با توجه
به مشكالتي كه مردم دارند ،آنها را رسانهاي نكنيم.
حتي در شش ماه اول سال  99وسايل را به صورت
جداگانه براي تمرين المپيكيها تهيه ميكرديم
تا در خانه تمرين كنند و آمادگيش��ان را از دست
ندهند .شرايط سختي داشتيم و همه فدراسيونها
با اين وضعيت روبهرو بودند و مالك ارزيابيمان از
عملكردفدراسيونهابايدبراساسمتغيرهاییمانند
كرونا باشد .بايد منصف باشيم ،آيا شرايط تمريني
كه هيچ محدوديتي وجود نداشت با شرايطي كه
ما هر روز ب��ا هزينههاي س��نگيني براي تعطيلي
اردوها روبهرو بوديم ،يكسان است .صادقانه بگويم
که نيست .بس��ياري از اردوها و رويدادها لغو شده
بود و با اين شرايط كاروان را به توكيو برديم و اين
نتايج را گرفتيم .اگر شرايط غير از كرونا بود ،مردم
میتوانستند انتظار نتايج بهتري را داشته باشند».

سخنان رئيسجمهور در مراسم اهداي بازوبند پهلواني كشور و پاداش
قهرمانان المپي��ك و پارالمپي��ك و تأكي��دات او در خصوص حمايت
همهجانبه از ورزش و قهرمانان فصلالخطابي بود براي مسئوالن ورزش
كشور تا بعد از اين شاهد رشد و ارتقای سطح ورزش كشور و مهمتر از آن
رسيدگي بدون چون و چرا به ورزشكاران باشيم.
رئيسي در حالي عصر يكشنبه ورزش را مهمترين امر به معروف عنوان
كرد كه اين امر به معروف سالهاست با وجود سر دادن شعارهايي مبني
بر توجه و رسيدگي هنوز روي زمين مانده و كسي نيست كه حق آن را
به درستي ادا كند.
رئيسجمهور در حالي از توجه و رسيدگي به ورزشكاران براي كسب افتخار
و سرافرازي كشور سخن گفت كه سالهاست همين قهرماناني كه عصر
يكشنبه با او عكس يادگاري گرفتند و از دستش پاداش دريافت كردند
بابت بديهيترين مسائل روزمره و زندگي خود با مشكل روبهرو هستند.
سخنان رئيسجمهور و تأكيد او بر لزوم رسيدگي به ورزشكاران به عنوان
عاليترين مقام اجرايي كشور حجت را بر همه و به خصوص مسئوالن
ورزش كش��ور تمام كرد .بزرگترين و مهمترين دغدغه ورزش��كاران
قهرمان ايران اشتغال است كه بهرغم تمام تأكيدات گذشته هنوز گره آن
باز نشده و همچنان صداي اعتراض ورزشكاران مدالآور از عدم اجراي
قانون مصوب استخدام آنها حتي در زيرمجموعههاي قوه مجريه نیز به
گوش ميرس��د .هنوز ميتوان درددلهاي قهرمانان را از بيتوجهيها
و سهلانگاريها در رس��يدگي به وضعيت آنها شنيد و به وضوح شاهد
تبعيض وحشتناك بين رشتههاي ورزشي بود كه البته اين آخري از هر
بيتوجهي و ناديده گرفته شدني بدتر و غيرقابل تحملتر است.
سالهاست كه ورزشهاي قهرمانپرور و مدالآور از اين تبعيض آشكار
مينالند .سالهاست كه آنها افتخارآفريني ميكنند ،اما پول ،امكانات و
توجهات به بهانههاي واهي از جمله تأثيرگذاري و شرايط اجتماعي به
سمت و سويي ديگر سرازير و فقط و فقط شكست عايدمان ميشود .حاال
اما با شنيدن حرفهاي صريح و بدون پرده رئيسجمهور در خصوص
حمايت همهجانبه از ورزش كه به صورت مستقيم خطاب به مسئوالن
ريز و درشت ورزش كشور بود ،ميتوان اميدوار بود كه تغييري در حال و
روز ورزش و ورزشكاران مدالآور و افتخارآفرين كشور ايجاد شود.
رئيسجمهور درست ميگويد؛ امر ورزش معروفترين معروفي است كه
ميتوان سراغ آن رفت .امري كه به طور مستقيم با سالمت روحي و رواني و
جسمي جامعه سروكار دارد و هزينه در آن سرمايهگذاري براي آينده است.
ولي اين امر به معروف مهم نبايد در حد حرف باقي بماند .اينكه آقايان مسئول
بنشينند و بهبه و چهچه بگويند به سخنان رئيسجمهور ،دردي از ورزش
را دوا نميكند .دستور رسيدگي و توجه به ورزش از ورزش قهرماني گرفته
تا همگاني به صورت مشخص و حتي رشته به رشته از سوي رئيسجمهور
صادر شده و حاال بايد به مرحله اجرا گذاشته شود .بدون ترديد اين مهمترين
بخش پروسه توسعه ورزش كش��ور است .حرفها زده ش��ده و هدف نيز
مشخصاست،پسحاالوقتعملاست،وقتاينكهبهوضوحببينيمحداقل
براي يكبار هم كه شده حرفي زمين نميماند و اجرايي ميشود.
حرفهاي رئيسجمهور راهكار اساسي براي توسعه ،پيشرفت و ارتقای
ورزش كشور بود ،حرفهايي كه بايد عملي شود ،نه اينكه در همان سالن
 12هزار نفري ورزشگاه آزادي باقي بماند و در كنار عكسهايي كه گرفته
شد به تاريخ بپيوندد و دوباره شاهد آن باشيم كه ورزشكار افتخارآفرين
ايران از كمبودها ،بيتوجهيها و مشكالت معيشتي مينالد ،اما با غيرت
و تعصب ميرود و نام ايران را سرافراز ميكند.

شميم رضوان

استارت پرحاشيه ليگ برتر واليبال

ازمصدومانبيمارستاني
تا حضور غيرقانوني هواداران

سي و پنجمين دوره رقابتهاي ليگ برتر واليبال مردان ايران يكشنبه با
برگزاري هفت ديدار آغاز شد .افتتاحيه اين رقابتها بين پيكان و سايپا بود
كه پرافتخارترين تيم اين بازيها با 12قهرماني ،پنج نایبقهرماني و چهار
عنوان سومي توانست با برتري  3بر يك مقابل نارنجيپوشان ،نخستين
تيم فاتح سال  1400اين رقابتها باشد .در ديگر مسابقات هفته نخست،
شهداب يزد در ديداري خانگي ،ش��هرداري گنبد را با حساب  3بر صفر
شكست داد ،مس رفسنجان در خانه فوالد سپاهان به شكست  3بر يك
تن داد .شهرداري اروميه 3بر يك برابر راهياب ملل مريوان به برتري رسيد.
مصاف پاياپاي لبنيات هراز آمل و پاس گرگان نيز با برتري 3بر 2شاگردان
عطايي در لبنيات هراز به پايان رسيد و شهرداري ورامين نيز در نخستين
ميزباني خود در يك رالي پنج سته  3بر  2از سد هورسان رامسر گذشت.
در آخرين بازي نيز فوالد سيرجان مدافع عنوان قهرماني كه به تازگي با
كسب عنوان قهرماني در جام باشگاههاي آسيا به كشور بازگشته موفق شد
با حساب  3بر  2برابر آذرباتري اروميه به برتري دست يابد.
نخستين هفته ليگ برتر واليبال مردان اما چندان هم بيحاشيه به پايان
نرس��يد و اتفاقات جالب توجه و عجيبي را به دنبال داشت .براي نمونه در
شرايطي كه گفته ميشد برگزاري رقابتهاي واليبال تا اطالع ثانوي بدون
حضور تماشاگران است ،مسئوالن تيم واليبال هورسان رامسر مدعي شدند
كه بازي اين تيم با شهرداري ورامين با حضور تماشاگران برگزار شده است.
تماشاگرانيكهبهگفته سيفالدينآذرهوش،سرپرستتيمواليبالهورسان
بعد از بازي نيز با تجمع مقابل ورودي رختكن اين تيم و اطراف اتوبوس ضمن
پرتاب اشيا با كلمات ناشايست از آنها پذيرايي كردند .هورسانيها همچنين
مدعي بودند كه در حال تعمير بودن كفپوش س��الن گلعباس��ي باعث
مصدوميت بازيكن آنها شده است .در مصاف شهرداري اروميه و راهياب ملل
نيز دو بازيكن تيم مريوان مصدوم و راهي بيمارستان شدند!

