كار دفاعي براي مربيان
سادهترازكار تهاجمي است

هفته هفت��م ليگ برت��ر فوتبال با س��ه
تس��اوي بدون گل و به ثمر رسيدن تنها
هفت گل در هش��ت بازي به پايان رسيد.
اگر به ميانه فصل رس��يديم و اين شرايط
وجود داشت بايد نگران شد ،چون مربيان
وقت كافي داش��تند .خيلي از مربيان در
حال تغيير دائم تركيب ،پستها و نفرات
مرتضيمحصص
هس��تند .ش��ايد هنوز بهطور صددرصد
كارشناس فوتبال
بهترين تركي��ب خود را پي��دا نكردهاند.
خوزه مورينيو عقيده دارد اگر از حريف گل نخوريم ش��انس برد داريم.
هميشه كارهاي دفاعي نسبت به كارهاي تهاجمي براي مربيان خيلي
سادهتر است ،چون سيستماتيك است .كار تهاجمي يعني استفاده از
خالقيت و لحظهها با تكنيك و سرعت خوب ،خيلي از تيمها بازيكنان
ش��اخصي دارند .به مربيان هم بايد حق بدهيم ،چون اول نتيجه مهم
است و بعد بازي زيبا .اينكه چرا گل نميزنيم بحث ديگري است .مثالي
قديمي ميگويد ،گلزني به وسيله مدير باشگاه انجام ميشود ،يعني او
پول ميدهد تا بهترينها بيايند و برايش گل بزنند ،اما شيرازه و تشكيالت
دفاعي كار مربي و مديريت تيم اس��ت .وقتي بازیکنان با دو ،سه مدافع
روبهرو ميشوند بايد سرعت ،تكنيك ،ضرب اول ،چرخش و ديد خوبی را
براي عبور داشته باشند .اين شرايط ممكن است براي همه وجود نداشته
باشد .برخي از بازيكنان ليگ ما وقتي صاحب توپ ميشوند آنقدر اعتماد
به نفس دارند كه عبور از يك مدافع برايشان خيلي راحت است ،اما اين
شرايط براي همه نيست .كار حمله با دفاع خيلي فرق ميكند و احتياج به
خالقيت دارد .گوارديوال ميگويد تا نيمه زمين متعلق به من مربي است،
ولي وقتي به دروازه حريف نزديك ميش��ويم بايد از خالقيت خودتان
اس��تفاده كنيد .در لحظات تعيينكننده كه كار گره خورده ،بازيكنان
تكنيكي مانند نيمار يا مسي هستند كه ميتوانند گره را باز كنند .در ايران
هم چنين بازيكناني داريم ،اما آنها به آزادي عمل در نيمه حريف احتياج
دارند .اگر بازيكنان خالق را محدود كنيم گلزني سخت ميشود.

شيوا نوروزي

رالف رانگنيك سرمربي جديد شياطين
از اصولش كوتاه نميآيد

منچستردرانتظار انقالب معمارآلماني
سرمربيجديدمنچستريونايتدباهدفدگرگونكردنشياطينهدايتاين
تيم را پذيرفته است .سران باشگاه منچستر بعد از تداوم ناكاميهاي تيم رأي
به بركناري سولسشر دادند و تا زمان انتخاب سرمربي جايگزين ،مسئوليت
فنيرابهمايكلكريكسپردند.بهرغممطرحشدننامهاييچونزينالدين
زيدان اما در نهايت رالف رانگنيك سكاندار جديد شياطين سرخ شد .با اينكه
او امشب به دليل حل نشدن مشكل ويزاي كاریاش نميتواند در بازي با
آرسنال براي اولين بار روي نيمكت منچستر بنشيند ،ولي بيصبرانه منتظر
است تا با شروع رسمي كار خود در اولدترافورد انقالبي بزرگ به پا كند.
نتايج تيم اول منچستر در اين فصل بسيار ضعيف بود تا حدي كه از هفتهها
قبل عم ً
ال از گردونه مدعيان قهرماني خارج شد و حاال ديگر نهايت آرزوي
هواداران ميتواند كسب سهميه ليگ قهرمانان باشد .يونايتد در هشت بازي
آخر خود در ليگ جزيره فقط يكبار پيروز شده و دو تساوي كسب كرده
است .اين يعني از دست رفتن 19امتياز .جبران امتياز اما در ليگ برتر با
حضور مدعيان بزرگ مأموريتي غيرممكن به نظر ميرس��د .با اين حال
رانگنيك آمده كه اين غيرممكنها را ممكن كند .او با تجربه فراواني كه طي
اين سالها كسب كرده با هدف متحول كردن قرمزها به جزيره آمده تا بعد
از مدتها منچستر به جايگاه واقعياش بازگردد.
سرمربي آلماني بعد از مطرح شدن پيشنهاد باشگاه همه جوانب را در نظر
گرفت و برنامه كارياش را هم مشخص كرد .رانگنيك تا پايان فصل تيم
را هدايت میکند و در دو سال آينده به عنوان مشاور فني به كارش ادامه
خواهد داد .البته هيچ بعيد نيست كه با توجه به نتايج ،نظر مديران باشگاه
تغيير كند ،درست مشابه اتفاقي كه براي سولسشر رخ داد و بعد از آنكه به
عنوان سرمربي موقت جانشين مورينيو شد ،توانست با كسب نتايج مطلوب
به مدت دو س��ال نفر اول كادر فني منچستر ش��ود .ابتدا گفته شد رالف
رانگنيك در مصاف حساس با توپچيها روي نيمكت مينشيند ،اما بحث
صدور ويزاي كاري او بيش از حد طول كشيد و احتماالً يكشنبه در ديدار با
كريستالپاالس از سرمربي جديد در اولدترافورد رونماييشود.
تأثيري كه مرد  63س��اله بر فوتبال آلمان داشته ،باعث شده القابي چون
«معمار» يا «پروفسور» به او بدهند .رانگنيك طي سه دهه گذشته توانسته
با پياده كردن سيستمهاي جديد و ايجاد تغييرات اصولي و بنيادين نقش
مؤثري در تحول فوتبال آلمان داشته باشد .او اعتقاد زيادي به برنامههاي
درازمدت در بخشهاي فني و مديريتي دارد .به همين خاطر است كه با
آمدنش به انگليس خيليها به آينده منچستر اميدوار شدهاند .سرمربي
جديد شياطين پيش از اين مديريت فني باشگاههاي اليپزيش و هوفنهايم
را برعهده داشته و در كارنامه كارياش سرمربيگري شالكه ،اشتوتگارت و
هانوفر هم ديده ميشود .رانگنيك چهار ماه پيش به عنوان مدير ورزشي و
توسعه باشگاه لوكوموتيو انتخاب شد ،ولي با اينكه قرارداد سه سالهاش با تيم
روسي هنوز به قوت خود باقي بود ،به پيشنهاد تيم انگليسي پاسخ مثبت
داد .او همان كسي است كه مربيان بزرگي چون توماس توخل ،يورگن كلوپ
و ناگلزمان را كه همگي آلماني و جزو موفقترين مربيان جهان محسوب
ميشوند پرورش داده است .هر سه نفر آنها روزگاري زير نظر رانگينك کار
میکردند و فلسفه فوتبال را به بهترين شكل از او آموختهاند.
همانطور كه انتظار ميرفت رالف رانگنيك در نخستين اظهارنظرش حرف
از تغيير و تحوالت اساسي زد« :از پيوستن به منچستريونايتد هيجانزده
هستم و روي تبديل كردن اين فصل به يك فصل موفق براي باشگاه تمركز
كردهام .تيم مملو از بازيكنان بااستعداد است و تعادل خوبي از جواني و تجربه
در تيم دیده میشود .تمام تالش من براي شش ماه آينده اين خواهد بود كه
به اين بازيكنان كمك كنم تا پتانسيل خود را چه به صورت انفرادي و از همه
مهمتر به صورت تيمي به كار گيرند» .
يدانندسختگيري،نظم،انضباطورعايتقوانينازجملهفاكتورهايي
همهم 
اس��ت كه رانگنيك اهميت زيادي به آنها ميدهد .سرمربي منچستر در
تيمهاي سابقش ثابت كرده دوست ندارد بازيكنانش اسير مسائل حاشيهاي
و بيرون از زمين شوند و بيشتر از آنكه به فكر فوتبال باشند به زندگي لوكس
اهميت دهند .زماني كه سرمربي اليپزيش بود شاگردانش اجازه داشتند
فقط با يك مدل اتومبيل رفت و آمد كنند ،آن هم اتومبيلي كه اسپانسر
باش��گاه به آنها داده بود .با در نظر گرفتن اين شرايط بايد واكنش كريس
رونالدو را نسبت به وضع چنين قوانيني ديد.
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تجلیل از مربیان جهادی

مهدي ميرجليلي ،رئيس بسيج ورزشكاران در مراسم آيين تجليل از مربيان
برتر جهادي كشور با گراميداشت ياد و خاطره شهدا ،ورزش همگاني را يك
فرهنگ همگاني خواند« :اگر به دنب��ال رواج فرهنگ بصيرت ،معنويت و
آمادگي جسماني در جامعه هستيم بايد ورزش همگاني را رواج دهيم .به
همين دليل وظيفه مربي تنها آموزش مهارت و آمادگي جسماني نيست،
مربي جهادي وظيفه پرورش روح معنويت را در ورزشكاران برعهده دارد.
مربيانباتفكربسيجيوخالقيتخودميتوانندكليدطالييحلمشكالت
باشند .بس��يج در همه عرصهها حضور دارد و اميدوارم با كمك مربيان و
روحيه جهادي آنها وارد ميدان عمل براي ارتقای كشور و نظام شوند».

دنیا حیدری

استقبالي كه ميتواند
پشتوانه مدالآوري باشد

حاشيهاي بر سوءاستفاده يكي از معاونان بهجامانده از دولت قبل در وزارت ورزش براي انتخابات كميته ملي المپيك

دخالت غیرقانونی برای رسیدن به پست ریاست

با توجه ب�ه اعمال
گزارش
نفوذهایغیرقانونی
سعید احمدیان
مه�دی علینژاد،
معاون قهرمان�ی وزارت ورزش از معاونان بهجا
مانده دولت قبل برای رسیدن به صندلی کمیته
ملی المپیک ،از حمید سجادی به عنوان وزیر
ورزش انتظار م�یرود با معرف�ی معاون جدید
جل�وی چنی�ن سوءاس�تفادههایی را بگیرد.

در فاصل��ه دو ماه ت��ا پاي��ان دوره مديريتي رضا
صالحياميري در كميته ملي المپيك ،البي افراد
مختلف براي رسيدن به صندلي رياست كميته
ش براي به دس��ت گرفتن كليد
آغاز ش��ده و تال 
ساختمان مشهور خيابان سئول شمالي تهران در
حال بيشتر شدن است .با آنکه صالحياميري هنوز
درباره ورود به انتخابات تصمي��م نهايي را اتخاذ
نكرده گمانهزنيها در خصوص تركيب نامزدهاي
انتخابات كميته ملي المپيك باال گرفته است.
 25ديماه  96بود كه رضا صالحياميري توانست
با رأي مجمع به عنوان رئيس كميته ملي المپيك
كارش را ش��روع كند و جاي كيومرث هاشمي را
بگيرد .چهار سال از آن روز ميگذرد و حاال ورزش
ايران آماده يك زمستان هيجانانگيز البته از نوع
مديريتي ميشود .انتخابات10فدراسيون به همراه
كميتهمليالمپيكقراراستطبقبرنامهدرديماه
برگزار ش��ود تا ورزش ايران در فاصله دو ماه مانده
به س��ال جديد ،خانهتكاني كند .البته در روزهاي
گذشته شنيدههايي درباره تعويق انتخابات كميته

ملي المپيك به گوش رس��یده و گفته ميشود با
توجه به برگزاري مجامع انتخاباتي فدراسيونها در
ديماه ،انتخابات كميته ملي المپيك با تأخير چند
هفتهاي در بهمنماه برگزار خواهد شد تا تكليف
يكي از مهمترين پستهاي ورزشي مشخص شود.
با توجه به تغيير دولت ،انتخابات دوره آينده كميته
از اهميت ويژهاي برخوردار است .اين در شرايطي
است كه در دوره چهار ساله صالحياميري با توجه
به نزديكي او به دولت حسن روحاني ،كمتر رئيس
فدراسيوني انتقادي به رويكرد كميته ،بهخصوص
درباره دريافت بودجه مصوب داشته و اين آرامش
مالي ب��ا تم��ام محدوديتهايي كه كش��ور از نظر
اقتصادي با آن روبهرو اس��ت ،س��بب شده شانس
صالحياميري براي انتخاب دوباره بيشتر شود.
با اين حال رئيس كميته ملي المپيك تاكنون درباره
انتخابات پيشرو اظهارنظري نکرده و در پاس��خ به
سؤال رسانهها تنها گفته كه هنوز تصميمي در اين
رابطهنگرفتهاست.البتهبهنظرميرسدتصميمنهايي
صالحياميري به رايزني او با حميد س��جادي ،وزير
ورزش بستگي دارد و تنها در صورت چراغ سبز وزارت،
رئيس فعلي كميته پا به انتخابات خواهد گذاشت.

مبهم بودن حضور صالحياميري در انتخابات در
شرايطي است كه خبرهاي نگرانكنندهاي از وزارت
ورزش درباره انتخابات كميته به گوش ميرسد.
شنيده ميش��ود مهدي علينژاد ،معاون ورزش
قهرماني و حرفهاي وزارت ورزش يكي از گزينههايي
ش براي نشستن
است كه از يك سال گذشته تال 

روي صندلي رياس��ت كميته را آغاز كرده است.
رئيس سابق فدراسيون ووشو كه در انتخابات چهار
سال گذشته رأي به انتخاب صالحياميري داد ،حاال
براي رسيدن به صندلي او تالش ميكند.
رويكرد مديريتي پرحاشيه و پرچالش علينژاد در
زمان حضورش در معاونت قهرماني وزارت ورزش،
نگرانيها درباره حضور احتمالي او در كميته ملي
المپيك را بيشتر كرده اس��ت .علينژاد كه بهمن
 98با حكم مسعود سلطانيفر ،وزير ورزش دولت
روحاني به عنوان معاون قهرمان��ي وزارت ورزش
منصوب شد در نزديك به دو سال گذشته همواره
يكي از مديران خبرساز ورزش بوده است.
در دو سال گذشته بارها ش��نيده شد كه علينژاد با
استفاده از موقعيتش در وزارت ورزش در انتخابات
فدراسيونها براي رأي آوردن گزينههاي مورد نظرش
دست به اعمال نفوذزده است .ترفندي كه در راستاي
تالش او براي انتخابات كميته ملي المپيك تفسير
ميشود ،به خصوص كه رأي رؤساي فدراسيونها در
انتخابات بهمنماه امسال تعيينكننده است.
انتخابات دوچرخهس��واري كه منجر به ابطال اين
انتخابات از سوي فدراس��يون جهاني شد ،از ديگر
نمونههاي دخالت معاون قهرمان��ي وزارت ورزش
است .در حالي محمود رشيدي پنجم خرداد امسال
به عنوان رئيس فدراسيون دوچرخهسواري انتخاب
شد كه وي تنها سه ماه بعد ناچار به كنار رفتن از اين
سمت شد .فدراس��يون جهاني دوچرخهسواري به
استناد نامههاي معاونت قهرماني وزارت ورزش كه
هيئتهاي استاني را به رأي به رشيدي ترغيب كرده

بود ،اين مسئله را دخالت دولت در انتخابات تشخيص
داد تا رشيدي مجبور به اس��تعفا شود .به انتخابات
فدراسيون فوتبال هم ميشود اشاره كرد .انتخاباتي
كه شهابالدين عزيزيخادم با حمايت وزارت ورزش
توانست به ریاست فدراس��یون برسد و این مسئله
اعتراض كانديداهاي ديگر را به دنبال داشت.
با وجود انتقادها به اي��ن رويكرد معاون قهرماني
وزارت ورزش ،همچنان خبرهايي از ادامه تحركات
وي براي انتخاب��ات فدراس��يونها در ديماه و
فدراس��يونهاي بالتكليف ديگر براي نش��اندن
مهرههاي مورد نظرش به گوش ميرسد.
نمونه آن فدراسيون ژيمناستيك است ،فدراسيوني
كه وزارت ورزش از زمان مس��عود سلطانيفر ،تنش
و اختالف زيادي با زه��را اينچهدرگاهي ،رئيس اين
فدراسيون داشت و اين تنشها با ادامه فعاليت علينژاد
به عنوان معاون قهرماني وزارت ورزش در دولت جديد
هم ادامه دارد و به اوج رسيده است .در تازهترين تحرك
نیزشنيدهميشودكهعلينژادشخصاًدرتماستلفني
با رؤساي هيئتهاي استاني فدراسيون ژيمناستيك،
آنها را براي امضاي نامه بركناري اينچهدرگاهي تحت
فشار گذاشته و تهديد كرده است.
در چنين شرايطي به نظر ميرسد كه وزير ورزش باید
با انتخاب هرچه سریعتر معاون قهرماني جديد ،اجازه
ندهد معاونانش از جايگاهي كه در وزارت ورزش دارند
براي رسيدن به مقاصد انتخاباتيشان استفاده كنند.
ادامهچنينروندي ميتواندضرباتجبرانناپذيريبه
ورزشبزندكهدرسالهاياخيرروزهايبيحاشيهاي
را در سطح كالن مديريتي تجربه كرده است.

كنارتكواندو بايد شغل ديگري هم دست و پا كنم!

آغاز مأموريت بانوان هندبال در قهرماني جهان

رقابتهاي هندبال جوانان جهان از جمعه به ميزباني اس��پانيا آغاز
خبر
ميشود و تيم كشورمان در اولين بازي به مصاف روماني ميرود .تيم
ملي هندبال زنان ايران كه براي اولين بار با كسب عنوان چهارمي مسابقات قهرماني آسيا مجوز حضور
در مسابقات قهرماني جهان را كس��ب كرده در اين مس��ابقات با تيمهاي نروژ ،روماني و قزاقستان
همگروه است .اولين ديدار تيم ملي هندبال زنان ايران فردا مقابل روماني و دومين ديدار نيز يكشنبه
برابر نروژ خواهد بود .مليپوشان کشورمان در آخرين ديدار بايد روز سهشنبه  ۱۶آذر برابر قزاقستان
به ميدان بروند .خديجه قانع(سرمربي) و زينب بذرافكن ،فاطمه خليلي ،هانيه لك ،بهار ايزدگشب،
حديثه نوروزي ،آرزو كيانيآرا ،مريم يوسفي ،شقايق باپيري ،مينا وطنپرست ،صونا بيداد ،شيما زارع،
نگار زندهبودي ،حانيه كريمي ،نوريه عباسي ،الناز قاس��مي و عطيه شهسواري  16بازيكن تيم ملي
هندبال بانوان ايران در رقابتهاي هندبال قهرماني زنان جهان هستند.

فخري :تاكنون اعزام  13رشته مدالآور
به بازيهايآسيايي قطعي شده است

كميته مل��ي المپيك در تالش
بازتاب
اس��ت تا كارواني كيف��ي را به
بازيهاي آسيايي  2022اعزام كند .نوزدهمين دوره اين بازيها
شهريورماه سال آينده به ميزباني شهر هانگژو چين برگزار خواهد
شد .از آنجا كه كيفيگرايي در دستور كار مسئوالن كميته قرار
گرفته احتمال كاهش رشته يا تغيير آن نیز وجود دارد .قرار است
ورزشكاران رش��تههايي به هانگژو اعزام شوند كه شانس مدال
دارند .در همين زمينه سرپرس��ت كاروان اي��ران در بازيهاي
آس��يايي  2022يكبار ديگر بر كيفيگرايي تأكيد كرده است.
پيمان فخري در گفتوگو ب��ا خبرگزاري مهر با اش��اره به اين
موضوع گفت« :در نشس��تهايي كه با رؤس��اي فدراسيونها،
مربي��ان تيمه��ا و ورزش��كاران داري��م ،وضعيت رش��تهها و
ورزشكارانشان را در براساس اوزان و مادهها ارزيابي ميكنيم .در
واقع مالك ارزيابيها بر اساس مدالآوري تيمها و رشتههاست.
از ميان رش��تههايي كه كانديداي اعزام به چين هس��تند؛ ،12

بهرغم وعدههاي مسئوالن ،بسیاری از
چهره
قهرمان��ان و م��دالآوران همچن��ان با
مشكالت متعدد معيشتي و شغلي دست و پنجه نرم ميكنند ،مانند
ميرهاشم حسيني ،تكواندوكار المپيكي و دارنده مدال نقره جهان و
طالي بازيهاي آسيايي كه ديروز در گفتوگويي با خبرگزاري
ايسنا ،نس��بت به وضعيت مالي تكواندوكاران انتقاد كرد:
«وضعيت مالي تكواندوكاران اص ً
ال خوب نيست .شرايط
طوري ش��ده كه همه تكواندوكاران كم آوردهاند و به
دنبال شغل هس��تند .اينها درددل است و بايد گفته
شود .به خدا زشت اس��ت براي يك رشته المپيكي
قراردادهاي ليگ آن تا اين ميزان كم باشد .اگر پيش
از المپيك قرارداد ليگ من خوب بود ،اص ً
ال به فكر
 2ميلي��ارارد پ��اداش م��دال المپيك نب��ودم و
ميتوانستم بيشتر روي كارم تمركز كنم .همه ما
از صفر شروع كرديم ،نميگويم خانوادههايمان
خيلي ضعيف بودند ،اما همه ما در حد متوسط
هستيم .ما سمت ورزش آمديم كه هم افتخار
كسب كنيم و هم به لحاظ مالي شرايط بهتري
داشته باشیم ،اما شرايط آنقدر سخت است كه
ش��ايد من هم در كنار تكواندو بروم و يك شغلي
پيدا كنم .واقعاً با اين اوضاع نميشود فقط تكواندو كار كرد.
من به جز طالي جهان و المپيك ،همه مدالها را دارم اما
اميدوارم مسئوالن بيشتر از اينها به ما توجه كنند».
13رش��ته ش��انس قطعي مدالآوري هس��تند مانند واليبال،
بسكتبال ،كشتي ،كاراته و تكواندو و در مورد اين رشتهها هيچ
بحثي نيست و اعزامشان قطعي است ».فخري در ادامه در مورد
رشتههاي با ش��انس كم مدال اظهار داش��ت« :بحث اصلي در
نشستهاي بررسي وضعيت رشتهها مربوط به رشتههايي است
كه مدالآوريشان قطعي نيست .بايد مشخص شود در نهايت
ورزشكاران اين رشتهها چه شرايطي براي اعزام خواهند داشت
و چقدر ميتوانند به تحقق اهداف كاروان اعزامي براي صعود در
جدول ردهبندي كمك كنند .به هر حال نتايج جلسات در تعيين
تعداد نهايي رشتهها و تركيب ورزشكارانشان تعيينكننده است.
ورزشكاراني كه شرايط اعزام را داش��ته باشند قطعاً در تركيب
كاروان قرار ميگيرند .تا خردادماه فرص��ت داريم تا به ارزيابي
رش��تهها ،اوزان و مادههاي مختلف ادامه دهيم ،آن زمان بايد
تركيب كاروان را از حيث تعداد رشتهها و ورزشكاران نهايي به
كميته برگزاري بازيها اعالم كنيم».

ايستادن بر سكوي افتخارات ،تمامش ميتواند تنها چند لحظه باشد ،چند
لحظه كوتاهي كه براي دستيابي بدان بايد س��الهاي سال تالش كرد،
عرق ريخت ،زحمت كشيد ،جنگيد و نااميد نشد .سالهاي متمادي كه
هر روزش ميتواند كتابي قطور يا سريالي دنبالهدار باشد ،از سختيها و
مشقتها كه نتيجهاش در لحظه چند قطره اشك شوق ميشود و مدالي
كه رنگش ميتواند طاليي ،نقرهاي يا برنز باشد .تكهاي فلز به قيمت نشاندن
لبخند روي لبان مردم و به اهتزاز درآمدن پرچم كشور .اتفاقاتي كه ميتواند
انگيزه مبارزه دوباره باشد براي موفقيت و افتخاري ديگر .با اين جود تمام
داستان به قبل از دس��تيابي به اين گردنآويزهاي دوستداشتني ختم
نميشود و گاه ادامه روايتي به مراتب شيرينتر دارد.
شلوغي سالنهاي تمرين باشگاهها و استقبال از رشتههاي مختلف بعد از
موفقيتهاي به دست آمده توسط ورزشكاران المپيكي روايتي است كه
بعد از رقابتهاي توكيو ،مدالآوران به اشكال مختلف آن را به زبان آوردند.
روايتهايي كه نشان از نياز جامعه به انگيزهاي براي رفتن به سمت ورزش
داشت ،به خصوص از سوي جوانترها كه گويي مترصد فرصتي بودند براي
آغاز و الگوسازي .اتفاقي كه بيش از هر زماني ميتوانست نقش ورزشكاران
در جامعه و تأثير موفقيتهاي آنها را بر جوانان به تصوير بكشد .اتفاقي كه
در زمينه ورزش پارالمپيك نيز شاهد آن بوديم.
رقابتهاي المپيك و بعد از آن مس��ابقات جهاني نروژ كه موفقيتهاي
كشتيگيران آزاد و فرنگي ايران را به دنبال داشت ،روحي دوباره به كالبد
جامعه دميد ،آن هم درست در روزهايي كه اتفاقات تلخ ناشي از كرونا و
قرنطينه خانگي و تغيير سبك زندگي ،روح افراد جامعه را خسته و آزرده
كرده بود ،اما تزريق نشاط و باال رفتن روحيه مردم تنها يك بعد اين داستان
بود و بعد ديگر آن ش��لوغتر شدن سالنهاي ورزش��ي بود و كششي كه
موفقيتهاي اخير ورزشي در روي آوردن بيشتر مردم به ورزش ايجاد كرده
بود .اتفاقي كه براي تيراندازي ،دووميداني ،وزنهبرداري و ديگر رشتهها نيز
چه المپيكي و چه پارالمپيكي رخ داد.
استقبال هرچه بيشتر مردم از ورزش ،به خصوص در نسل جدید ،نه فقط
باعث سالمت جامعه به لحاظ جسمي و فكري ميشود كه در واقع ميتواند
چيزي شبيه به يك پروژه استعداديابي باشد .شلوغي سالنهاي ورزشي،
يعني حضور استعدادهای بیشتر در صحنه .استعدادهايي كه حاال نيازمند
كشف شدن هستند براي ورز داده شدن خميرمايه آنها و قرار گرفتن در
مسير درست .استعدادهايي كه پرورش مناسب آنها به منزله باال بردن تعداد
موفقيتها،افتخارآفرينيهاومدالآوريهايياستكهميتواندرتبهورزشي
ايران را گام به گام باال و باالتر ببرد .اتفاقي دو سر برد ،از مدال تا مدال.
براي آين��دهاي بهتر بيش��ك پشتوانهس��ازي الزم اس��ت و موفقيتها و
مدالآوريها هر اندازه لذتبخش هم باش��د ،اما تداوم آن نياز به س��اختن
نسلي تازه دارد .نسلي كه با موفقيتها تشويق ميشود براي وارد ميدان شدن
ي زده شود .درست از لحظهاي
و از همان لحظه بايد استارت پشتوانهس��از 
كه شور قهرمانيها ،هيجان جوانان را چنان ش��علهور ميكند كه با رؤياي
رسيدن به قهرمانان خود قدم به ميدان ميگذارند .جواناني كه تكتك آنها
ميتوانند استعدادهاي نابي باشند كه بايد روي آنها سرمايهگذاري كرد براي
گماردنشان به جاي مدالآوران و قهرمانان امروز و سرمايهگذاري روي اين
تفكر بيشك آيندهاي روشن را براي ورزش ايران به دنبال خواهد داشت.
استارت اين بازي دو سر برد درست از روزهايي كه اولين نفرات ايران راهي
توكيو شدند يكبار ديگرزده شد .بازي كه با مدالآوريها در ژاپن و سپس
نروژ به اوج هيجان خود رسيد و جوانان زيادي را به عشق ورزش به سالنها
كشيد ،به طوري كه شعف اين اتفاق بارها و بارها مدالآوران را طي هفتهها
و روزهاي گذشته به تعريف داستانهاي جالبي در اين راستا واداشته است.
جرقهاي كه اما نيازمند حمايت است تا به شكلي كه بايد شعلهور شود تا
سرانجامي سودمند چون ايستادن بر سكوهاي قهرماني براي ورزش اين
مرز و بوم داشته باشد .اما آنچه در اين ميان حائز اهميت است شعلهور نگه
داشتن اين اشتياق و استقبال است .اتفاقي كه رخ دادنش ممكن نیست مگر
با حمايت از ورزشكاران در مسابقات مختلف بينالمللي كه این همچون يك
چرخه فعال؛ موفقيت ،استقبال و باز هم موفقيت را به دنبال خواهد داشت.

استقالل به نود اروميه خورد
پرسپوليس به ويستاتوربين

پاي تيمهاي ليگ برتري با قرعهكشي به مرحله يكشانزدهم به رقابتهاي
جام حذفي فوتبال كشور باز شد .قرعهكشي اين مرحله در حالي روز گذشته
بدون حضور نمايندگان باشگاهها در سازمان ليگ برگزار شد كه طي آن نود
اروميه به استقالل خورد و ويستاتوربين تهران به پرسپوليس كه در هر دو
ديدار س��رخابيهاي پايتخت ميزبان هس��تند .در ديگر ديدارهاي مرحله
يكشانزدهم ،شاهين شهرداري بوشهر با نفت مسجدسليمان ،پيكان تهران با
قشقايي شيراز ،تراكتور تبريز با مس رفسنجان ،آرمانگه ر سيرجان با نساجي
مازندران ،سپاهان با س��تارگان اوركي اسالمشهر ،پديده مشهد با استقالل
مالثاني خوزستان ،ذوبآهن با رايكا بابل ،گلگهر سيرجان با شهرداري آستارا،
فوالد خوزستان با شهرداري نوشهر ،آلومينيوم اراك با فجر سپاسي ،صنعت
نفت آبادان با شمس آذرقزوين ،ماشينسازي تبريز با مس كرمان ،خليج فارس
ماهشهر با هوادار تهران و خيبر خرمآباد با مس شهر بابك ديدار ميكنند.

سوت دربي به موعود بنياديفر رسيد

كميته داوران ،موعود بنياديفر را براي قضاوت بازي ش��نبه پرسپوليس و
استقالل برگزيد .او قضاوت دربي 91را نيز در كارنامه كاري خود دارد .ديداري
كه با تكگل عبدي به سود سرخپوش��ان تهراني به پايان رسيد و با اخراج
علي كريمي ،هافبك استقالل در پي دريافت كارت قرمز همراه بود .موعود
بنياديفر را در دربي ،97حسين ظهيري و عليرضا ايلدروم به عنوان كمكداور
و علي صفايي به عنوان داور چهارم همراهي ميكنند.

