ورزش بانوان
سرمربی تیم ذوبآهن

انگیزه را از زنان فوتبالیست
نگیرید

ایسنا :مدیر برنامه تنیسور سوئیسی اعالم کرد مرد شماره پنج جهان در نخستین گرند
اسلم ســال حضور نخواهد داشت .تونی گودســیک ،مدیر برنامه تنیسور سوئیسی این
موضوع را تأیید کرد .این تصمیم به معنای پایان رکورد  ۲۱حضور پیاپی فدرر در ملبورن
پارک است .مرد شماره پنج جهان از سال  ۲۰۰۰در نخستین گرند اسلم سال حضور داشت
و شش عنوان را باالی سر برد .گودسیک درباره غیبت تنیسور سوئیسی در اپن استرالیا
گفت :راجر در ماههای اخیر وضعیت زانویش خیلی بهتر شــده است .با این حال پس از
توصیه تیمش تصمیم گرفت پس از اپن استرالیا در مسابقات شرکت کند.

ایرنا :حساب کاربری پرهام مقصودلو نفر اول شطرنج ایران در سایت لیچس بسته
شد .سایت لیچس یکی از قدرتمندترین سایتهای اینترنتی شطرنج است که پس
از شیوع کرونا بسیاری از عالقهمندان شــطرنج برای رقابتهای آنالین در آن عضو
شدند .پرهام مقصودلو نفر اول شطرنج ایران هم در این سایت عضو بوده و رقابتهای
زیادی را حتی قبل از شیوع کرونا برای آمادگی خود در این سایت انجام میداد اما در
اقدامی بحثبرانگیز سایت لیچس اکانت استاد بزرگ شطرنج ایران را مسدود کرده
است و هنوز دلیل این امر مشخص نیست!

باشگاه خبرنگاران جوان :اردوی کمانــداران پارالمپیکی با رعایت پروتکلهای
بهداشتی از امروز سهشنبه در کیش آغاز میشــود .اردوی کمانداران پارالمپیکی
قرار اســت از صبح امروز با رعایت پروتکلهای بهداشتی در کیش آغاز شود .اصغر
زارعینژاد ،علی سینا منشازاده ،رمضان بیابانی ،غالمرضا رحیمی و محمدرضا زندی
نفرات دعوت شده به این اردو هستند .بد نیست بدانید که مجید کهتری به عنوان
سرمربی ،جبرائیل عبادی به عنوان مربی و سیداصغری گنجی به عنوان بدنساز در
این اردو هدایت تیم را بر عهده خواهند داشت.

4
خبر درگذشــت هوادار  33ساله پرســپولیس بعد از
شکست این تیم مقابل اولسان در فینال لیگ قهرمانان
آسیا تلخ و جانگداز بود .اینکه چرا فوتبال تا این اندازه
به مرگ و زندگی گره خورده و ما آن را جدی میگیریم
موضوعی است که برخی از جامعهشناسان دون شأن
خودشــان میدانند به آن ورود کننــد .واقعیت این
اســت که به دلیل فقدان ،در دسترس نبودن یا گرانی
ســرگرمیهای دیگر فوتبال در ایران برای قشری از
جامعه جای همه چیز را گرفته است .آن را به دین و دنیا،
عشق و نفرت و بود و نبودشان گره زدهاند و کار دارد به
جاهای باریک میکشد.
احتماالً اگر نقشه ایران را جلوی بازیکنان پرسپولیس
بگذارند و از آنها بخواهند یاسوج را روی آن پیدا کنند،
برخی از آنها شاید چند دقیقه زمان بخواهند .چرا باید
یک نفر بعد از شکســت چنان به هم بریزد که قلبش
از حرکت بایســتد؟ خود بازیکنان روز بعد از شکست
گفتند و خندیدند .وقتی آلمان هفــت بر یک برزیل
را شکســت داد ،یک مرد هرمزگانی از شدت ناراحتی
سکته کرد و جان باخت در حالی که هیچ گزارش فوتی
در برزیل منتشر نشــد! یعنی یک ایرانی از برزیلیها
برزیلیتر شــده بود .چندی پیش یحیی گلمحمدی
همه را غافلگیر کرد .او با یک پرواز به یاســوج رفت ،با
خانواده مرحوم بهروز خورشیدیان دیدار کرد و مدال
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تقدیر از بدیهیات در اخالقیات؛ دو کار خوب گلمحمدی و فکری

سرمربیانسرخابیمتشکریم!

یادگاری مســابقات لیگقهرمانان را بــه همراه یک
پیراهن پرسپولیس که بازیکنان آن را امضا کرده بودند
به سامی پسر هشت ساله آن هوادار هدیه داد .رفتاری

 4هفته پیش رو که آینده سرمربی و استقالل را مشخص میکند

«فکری» و فکرهای بزرگ

منا شــیوازاده  /گروه ورزش :وضع لیگ امســال
شاید در فینال سردرگمی باشد؛ البته خدا کند باشد تا
سردرگمیها تمام شود که اگر نشود یعنی در یک هشتم
یا یک چارم سردرگمیها هستیم و در این صورت بدا به
حال بازیکن و بیننده و بازیگر! استقالل هم طبق روال
سالهای اخیر صدرنشین این ســردرگمیها .چرا که
سرمربی تیم فوتبال اســتقالل و شاگردانش بازیهای
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عکس  :فارس

ایســنا :ســرمربی تیم ذوبآهن معتقد است
خروج تیم ملــی فوتبال زنــان از رنکینگ فیفا
انگیزه بازیکنان برای رشد را از بین میبرد .مژگان
مدائمزاده ،در مورد خروج تیم ملی فوتبال زنان
از رنکینگ فیفا گفت :متاسفانه اتفاقی که نباید
میافتاد ،افتاد اما با تالش و حمایت مســئوالن
و بزرگان عرصه میتوانیم در ســریعترین زمان
ممکن دوباره به رنکینــگ برگردیم چون لیگ
برگزار میشــود و اولین انگیزه بازیکنان ورود به
تیم ملی و بعد از آن لژیونر شــدن در کشورهای
مختلف اســت اما اگر پله اول را نداشته باشیم،
بازیکن انگیزهای برای رشــد پیــدا نمیکند .به
همین دلیل از مسئوالن و بزرگان عرصه فوتبال
تمنا میکنم ،تدابیری بیندیشــند که مجدد به
رنکینگ برگردیم و فعالیتهای ملی خود را هم
داشته باشیم تا رشدی که در فوتبال زنان اتفاق
میافتد را از این قشر مظلوم جامعه نگیریم .این
کار به یک برنامهریزی دقیق و منسجم نیاز دارد .ما
از کشورهای همسایه خود یک سروگردن باالتریم
و تنها با مدیریت درست این اتفاق رقم میخورد.
او در مورد تعطیلی دو ساله تیم ملی فوتبال زنان
بیان کرد :این به برنامهریزی برمیگردد و مسئوالن
اصلی باید برای ما رقم بزنند .خواهش میکنم که
مسئوالن به فکر زنان باشند چون با وجود فشار و
ســختی تالش میکنند تا نتایج خوبی را کسب
کنند ،پس انگیزه را از بازیکنان نگیریم .مدائم زاده
در واکنش به بیانه باشــگاه بم در مورد مهندسی
لیگ زنان و انتقاد به داوری دیــدار با ذوبآهن
گفت :هیچ نظر خاصی در مورد مهندســی لیگ
ندارم چون اینگونه نیست و به این روند توجهی
نمیکنم .اگر قرار باشد تمام تیمها کنار بکشند و
مثل هر سال قهرمانی را تقدیم بم کنیم ،به مشکل
برمیخوریم .با این حــال توقع داریم همانگونه
که فوتبال پیشرفت میکند ،قضاوت و مدیریت
داوران هــم باالتر برود چــون داوری فقط خطا
گرفتن و کارت دادن نیست .او در این مورد افزود:
اگر یک داور بخواهد حرفهای رشــد کند باید در
تمامی مسائل موفق باشد .از کمیته داوران توقع
داریم همانگونه که سطح لیگ و بازیکنان افزایش
پیدا میکند ،ســطح کمی و کیفــی داوران هم
افزایش پیدا کند .روزانــه قوانین داوری ،کیفیت
و زیرکی بازیکنان تغییر میکنــد پس اگر داور
خواهان یــک قضاوت منصفانه اســت باید روی
مسائل بدنی ،روانی ،شخصیتشناسی ،کیفیت و
صالبت خود کار کند.

فدرر در اپن استرالیا شرکت نمیکند

حساب کاربری استاد بزرگ شطرنج ایران بسته شد!

کمانداران پارالمپیکی در کیش اردو میزنند

کلیدی و مهمی را در هفتههای پیــش رو رقابتهای
لیگ برتر در پیش دارند و هر کدام میتواند سرنوشت
محمود فکری در آینده را مورد تحول قرار دهد .این بار
استقالل باید خود را آماده کند تا در هفته نهم برابر تیم
صدرنشین لیگ قرار بگیرد و در هفته نهم مقابل گلگهر
سیرجان و شاگردان امیرقلعهنویی صفآرایی کند .این
بازی اولین گام مهم محمود فکــری برای محک زدن

ارزشمند و قابل تحســین که گرچه برای سامی پدر
نمیشود و جای خالی مرد را در خانه هرگز پر نمیکند
اما دستکم برای دقایقی تســلیبخش است .یادمان
شاگردانش در استقالل اســت و میتواند یکی از نقاط
عطف حضور فکری در جمع آبیپوشان پایتخت باشد.
فکری در این مدت سعی داشــته زمینههای مختلف
را فراهم آورد تا تیمش به تمرکــز الزم برای بازیهای
پیشرو دست پیدا کند .اخیرا ً هم سرمربی استقالل در
جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤال ایسنا مبنی بر اینکه
چرا استقالل فوتبال زیبایی ارائه نمیدهد ،اظهار کرد:
اینها نظرات کارشناسان نیست و نظر کسانی است که
سناریو را از قبل چیدهاند .من سالهای سال در استقالل
بازی کردم .بازیکن ،کاپیتان و مربی این تیم بودهام و فضا
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نرود در موارد مشابهی از این دســت ،بازیکنان ایرانی
حتی از درج یک پیام تسلیت در شبکههای اجتماعی
خودداری میکردند .فوتبال مرگ و زندگی نیست ،یک
بازی است و حاال که خیلی در ایران به ما لذت قهرمانی
نمیدهد ،نباید زمینهســاز مرگ شود .محمود فکری
سرمربی استقالل هم دستور داد تا بازیکنان و کادر فنی
این تیم فعالیت خود را در اینســتاگرام متوقف کنند.
اینکه یک سرمربی دستور فیلتر بدهد اتفاق معمولی
نیســت اما رفتار بســیاری از بازیکنان در شبکههای
اجتماعی نه تنها ســودی به حال باشــگاه ندارد بلکه
با ناشیگری و فقدان سواد رســانهای موجب حمله و
هجمه مخالفان و ایجاد حاشــیه برای تیم میشوند.
شــبکههای اجتماعی به خاکریزهایی تبدیل شدهاند
که هر گروه و دستهای پشت یکی از آنها کمین کرده و
حتی گاهی به تیم خودی شلیک میکنند .پیشکسوتان،
هواداران نسلهای پیشــین ،بازیکنانی که در ترکیب
قرار نمیگیرند ،لیدرها ،بازیکن َفنهایی که معتقدند
ستاره آنها باید فیکس بازی کند و ...هر کدام در این
سالها بیش از آنکه مفید باشند زمینهساز حاشیههای
خسارتباری شدهاند و همیشه هم طلبکار هستند .آنها
هرگز مسئولیت کاری که در فضای مجازی میکنند را
نمیپذیرند ولی رفتارشان در فضای واقعی زخمهای
عمیقی میزند.

را میشناسم .سناریویی چیده شده است که اگر باختیم
یا مساوی کردیم یا پیروز شویم چگونه عمل کنند .چرا از
هیچ تیم دیگری ایراد نمیگیرند .ایراد این است که من
آدم سالمی هستم و نه پوکر بازم و نه شرطبندی میکنم.
ا توجه به رویکرد سرمربی تیم فوتبال استقالل ،حال این
گوی و میدان است که فکری و تفکراتش را فرا میخواند.
باید منتظر ماند و دید محمود فکری در هر کدام از این
بازیها چه عملکردی از خودش بر جای میگذارد و در
نهایت میتواند خودش را در دل هواداران استقالل جا
کند یا سرنوشت دیگری در انتظار این مربی خواهد بود.

گپ


لواندوفسکی:

 ۲۰۲۰یک سال خاص
برای من بود

ستاره لهستانی بایرن مونیخ از  ۲۰۲۰به عنوان
یک سال خاص و فراموش نشــدنی برای خود
یاد کرد .روبرت لواندوفســکی بــرای دریافت
جایزه گلوب ســاکر راهی امارات شد .او از نگاه
گلوب ساکر با پشت سر گذاشتن لیونل مسی و
کریستیانو رونالدو عنوان بهترین بازیکن جهان
را در سال  ۲۰۲۰به دســت آورد .لواندوفسکی
گفت :ســال  ۲۰۲۰برای من یک ســال بسیار
خاص بود .در سالجاری همه جامها را به دست
آوردیم و این نشان میدهد که ما یک تیم بزرگ
هستیم .من به چند بازی نیاز داشتم تا به غیبت
تماشاگران عادت کنم .امیدوارم در سال جاری
شاهد بازگشت هواداران به سکوها باشیم.
او ادامه داد :در فصــل جاری چالشهای زیادی
داریم .در اوج ماندن ســخت است .امیدوارم که
موفقیت خود در فصل قبــل را تکرار کنیم و در
فصل جاری هم جامهای زیادی به دست آوریم.
بعد از آنکه بــه عنوان بهتریــن بازیکن جهان
انتخاب شــدم به صراحت گفتم افتخار میکنم
که در عصر مســی و رونالدو به این جایزه دست
پیدا کردم .من همواره تــاش میکنم بهترین
باشم .بسیار خوشــحالم که در یکی از بهترین
تیمهای جهان بازی میکنم .لواندوفسکی افزود:
انتخاب به عنوان بهترین بازیکن جهان افتخار
بزرگی برای من بود .چهار ،پنج روز فرصت دارم
که استراحت کنم و بدون فشار بازیها در کنار
خانوادهام باشم .کسب جایزه گلوب ساکر برای
من مایه افتخار است .امیدوارم که الگوی خوبی
برای کودکان کشورم باشم.
لواندوفسکی در پایان ابراز امیدواری کرد که با
تیم ملی فوتبال لهستان حضور در جام جهانی
 ۲۰۲۲را تجربه کند.

