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اخبار کوتاه

دالیل فیفا برای تغییر قوانین فوتبال

برگزاری مراسم بدرقه تیم ملی بسکتبال ایران
برای اعزام به المپیک

مراسم رونمایی از پیراهن
تیم ملی بســکتبال ایران به
همــراه بدرقه این تیم جهت
اعزام به بــه المپیک توکیو
 2020در تــاالر بســکتبال
آزادی برگزار شــد .ویروس
کرونــا باعث شــده بــود تا
المپیک  2020توکیو نیز به
تعویــق بیفتد .اما با یک ســال تاخیر تا چند روز دیگر شــاهد برگزاری این
مســابقات خواهیم بود و تیم ملی بسکتبال ایران با شایستگی هرچه تمام در
این رقابتها شــرکت خواهد کرد .هم گروه شــدن با تیمهای آمریکا ،فرانسه
و چک ،فرصتی خواهد بود تا با کســب تجربههای مهم ،شاهد درخشش تیم
ملی بســکتبال ایران در این تورنمنت باشــیم .در ابتدای این مراســم از تیم
ســه نفره بسکتبال بانوان ایران تقدیر شــد و به رسم یادبود هدایایی از طرف
داریاهمراه اسپانسر فدراسیون بسکتبال به اعضای تیم و کادر فنی اهدا شد.در
ادامه کلیپی در ســالن پخش شــد که در آن عموم مردم با امضا کردن پرچم
جمهوری اســامی ایران برای تیم ملی بســکتبال آرزوی موفقیت میکردند.
پس از صحبتهای رئیس فدراســیون بســکتبال و مربی تیم ملی و برگزاری
جلسه پرسوپاسخ با اصحاب رسانه ،از کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران صمد
نیکخــواه بهرامی که به عنوان پرچــمدار کاروان المپیک ایران در رقابتهای
المپیک توکیو  2020انتخاب شــده ،دعوت شــد و پرچم جمهوری اسالمی
ایران به ایشــان تحویل داده شد .به رسم یادبود بازیکنان تیم ملی بسکتبال
و اعضای کادرفنی پیراهــن تیم ملی را قبل از اعزام به المپیک توکیو 2020
امضا کردند .همچنین از طرف داریاهمراه اسپانســر فدراســیون بسکتبال از
بازیکنان و کادر فنی تیم ملی بســکتبال در این مراســم تقدیر به عمل آمد و
هدایایی تقدیم شد.

واریز پاداش مجیدی به استقاللیها

بازیکنــان تیــم فوتبال
اســتقالل از ســرمربی خود
پاداش  ۵۰میلیــون تومانی
دریافــت کردند .بــه نقل از
باشــگاه اســتقالل ،پس از
پیروزی تیم فوتبال استقالل
برابــر پرســپولیس در یک
چهــارم نهایی جــام حذفی
فوتبال ،فرهاد مجیدی ســرمربی اســتقالل اعالم کــرد؛  ۵۰میلیون تومان
به بازیکنانش پرداخت خواهد کرد که این پاداش ســاعتی پیش به حســاب
بازیکنان استقالل واریز شد.

پرداخت حقوق و پاداش کشتیگیران المپیکی

پــس از پیگیریهــای
فدراسیون کشتی مبلغ یک
میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان
حقوق و پاداش کشتی گیران
و مربیان اعزامی به المپیک
توکیو پرداخت شــد .به نقل
از فدراسیون کشتی ،پس از
حضور وزیر ورزش و جوانان
در اردوی تیمهــای ملی کشــتی آزاد و فرنگی اعزامی بــه المپیک توکیو و
قولهای داده شده ،فدراسیون کشــتی در جهت تقویت روحیه نفرات حاضر
در اردو ،بالفاصله پیگیر پرداخت پاداش و حقوق کشــتی گیران و مربیان شد
و در فاصلــه کمتر از  ۱۰روز تا اعزام تیمها به توکیو مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰
میلیارد تومان به حســاب فدراسیون واریز و فدراسیون نیز نسبت به پرداخت
حقــوق و پاداش نفرات اعزامی به المپیک توکیو اقــدام نمود .تیم ایران با ۶
کشــتی گیر آزادکار و  ۵کشتی گیر فرنگی کار در بازیهای المپیک توکیو به
میدان میرود

اولین کنفرانس خبری جهانبخش در روتردام

میدانم فاینورد چقدر برای هوادارانش مهم است

بازیکــن جدید فاینورد از
بازگشت به لیگ هلند بسیار
خوشحال اســت .به گزارش
گروه ورزشــی مردم ساالری
جهانبخــش کــه دیــروز با
قراردادی  3ساله به فاینورد
پیوست ،تماشاگر ویژه بازی
دوستانه فاینورد و وردربرمن
بود و مورد تشویق تماشــاگران حاضر در ورزشگاه قرار گرفت .علیرضا بعد از
آنکه در گفت و گو با دوربین شبکه  ESPNهلند ،تسلطش به زبان انگلیسی
را برای چندمین بار نشان داد ،در کنفرانس خبری فاینورد شرکت کرد و آنجا
به زبان انگلیســی و هلندی به سوالهای خبرنگاران پاسخ داد .وینگر  27ساله
فاینــورد درباره بازگشــت به لیگ هلند گفت :مــن از زندگی در هلند تجربه
خوبی داشتم.
وقتی  19ســاله بودم به هلند آمدم و در طول  5ســالی که اینجا زندگی
کردم ،چیزهای زیادی درباره فرهنگ این کشــور و همچنین اهمیت فوتبال
برای هلندیها یاد گرفتم .به خوبی میدانم که فاینورد چقدر برای هوادارانش
مهم اســت و امیــدوارم از تجربه قبلــیام در لیگ هلند ،بتوانــم به بهترین
شــکل ممکن برای کمک به تیم جدیدم اســتفاده کنم .جهانبخش در ادامه
صحبتهایش درباره دوران حضورش در برایتون هم صحبت کرده اســت :من
دوســت داشتم به عنوان وینگر بازی کنم و به همین دلیل در برایتون فرصت
زیادی برای حضور در میدان پیدا نکردم.
آنجا با سیستم  3-5-2بازی میکردیم و در این سیستم از وینگر استفاده
نمیشود .فاینورد پنجشنبه این هفته در مرحله انتخابی لیگ کنفرانس اروپا به
مصاف تیم دریتا خواهد رفت و سرمربی فاینورد امیدوار است که در آن بازی
بتواند از وینگر ایرانیاش اســتفاده کند .جهانبخش هم مشکلی با این موضوع
نــدارد منتهی در صحبتهایش به این نکته اشــاره کرد که ترجیح میدهد به
لحاظ بدنی به آمادگی کامل برسد و بعد از آن برای تیم جدیدش بازی کند.

نصب خبری در مورد رونالدو در رختکن بارسلونا!

آیا میتوانیــد تصور کنید که در
رختکن بارســلونا صحبت ها یا حرف
هایی در مورد لیونل مسی قرار بگیرد
و در کل فصــل در دیــد کل تیــم
باشد؟ به گزارش گروه ورزشی مردم
ســاالری ،در رختکن تیم بزرگساالن
بارسلونا در زمین تمرین خوان گامپر
اتفاق مشابهی رخ داده است .رونالدو
یکی از منفورترین و ترســناک ترین بازیکنان برای هواداران بارسلونا در یک
دهه اخیر بوده اســت .ستاره پرتغالی در ســالهای اخیر به یووه رفته اما قطعا
بارســایی ها به هیچ وجه دل خوشــی از او ندارند و به همین خاطر است که
چنین اتفاقی بیش از حد جلب توجه میکند.
بارسلونا از تصویر خبری در مورد رونالدو استفاده کرده تا یاداوری کند که
همه بازیکنان باید احتیاط کنند و دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کنند
تا به کرونا مبتال نشوند.
تیتر خبر مذکور در رختکن بارســلونا این است »:تســت کرونای رونالدو
دوباره مثبت شد و بازی مقابل بارسا را از دست میدهد ».در حقیقت رونالدو
فصل گذشــته به علت ابتال به کرونا بازی مرحله گروهی مقابل بارسلونا را از
دســت داد که بارســا در آن بازی با گلهای مسی و دمبله با نتیجه دو بر صفر
پیروز شد.
البته این تنها کاغذ نصب شــده در رختکن بارسلونا نیست .روی دیوارهای
رختکن بارســا پیام های اللیگا در مورد دستورالعمل های بهداشتی پیرامون
کرونا هم به زبان انگلیسی هم به زبان اسپانیایی نصب شده است.

فوتبال «اتو کشیده» میشود؟
فدراســیون بینالمللی فوتبال(فیفا) بــا برگزاری یک
تورنمنت آزمایشــی از قوانین جدیــد و احتمالی فوتبال
رونمایی کرد.
به گزارش گروه ورزشــی مردم ســاالری فوتبال مدرن
تکامل پیدا میکند و قوانین سنتی نیز برای شگفت انگیز
شــدن هرچه بیشــتر این ورزش و همچنین پرگل شدن
بیشتر آن ،دستخوش تغییر میشوند.
فدراسیون بین المللی فوتبال(فیفا) تصمیم گرفته است
تا با اســتفاده از مقررات جدید فوتبال در ردههای ســنی
جوانان ،این قوانین را به بوته آزمایش بگذارد.
از این رو ،از پیشنهاد تا تصمیم گیری فاصله کوتاهی طی
شد و در این راستا ،تورنمنتی با حضور تیمهای پیاسوی،
آلکمار ،الیپزیش و کالب بروژ ایجاد شــد؛ این تیمها عمال
نقش موش آزمایشگاهی فیفا را ایفا خواهند کرد.
نخســتین روز این تورنمنت آزمایشــی که جام آینده
فوتبال نام دارد و تورنمنت دوســتانه زیر  ۱۹و  ۲۳ســال
است ،برگزار شد.
چهار قانون جدیدی که در این تورنمنت اعمال شــده و
در صورت اجرایی شــدن ،آینده فوتبال را متحول خواهد
کرد ،عبارتند از:
کاهش زمان نیمههای بازی از  ۴۵به  ۳۰دقیقه البته با
نگه داشــتن زمان بابت هر توقف؛ تعویض نامحدود؛ پرتاب
اوت با اســتفاده از پا به جای دست (قانونی که باعث ایجاد
موقعیتهای خطرناک بیشــتری میشود زیرا توپ از این
طریق قابل ارســال به محوطه جریمه تیمها است)؛ تعلیق
پنج دقیقهای بازیکنی که کارت زرد دریافت میکند.
پس از پایــان این تورنمنت و اســتفاده از این قوانین،
گزارش کلی برای تصمیم گیــری نهایی به منظور تبدیل
شــدن به قانون رســمی فوتبال ،برای هیات قانونگذاری
فوتبال (ایفــاب) که باالترین نهاد قانونگــذاری در ورزش
فوتبال محسوب میشود ،ارسال خواهد شد
گفتنی است چندی پیش نیز در  29فروردین ماه12 ،
تیم به صورت مشــترک از حضــور در لیگ قهرمانان اروپا
خارج شدند تا در «سوپرلیگ اروپا» بازی کنند .این اتفاق
به شــدت با مخالفت طرفداران روبهرو شد و  9تیم مجبور
شدند در کمتر از  48ساعت از این رقابت کناره گیری کنند
اما در اینجا واکنشهای برخی از اهالی فوتبال را با هم
مرور خواهیم کرد
محمد نصرتی :فوتبال «اتو کشیده» میشود؟
محمد نصرتی ،کارشــناس فوتبال و بازیکن سابق تیم
ملی در گفت و گو با ایســنا ،درباره برنامه جدید فیفا برای
ایجاد تغییرات در نحوه برگزاری و اجرای فوتبال گفت :به
طور ذاتی انســان در برابر تغییرات واکنش نشان میدهد.
وقتــی به کاری که به طور روزمه انجــام میدهیم ،عادت
کنیم ،تــرک آن موجب مرض میشــود .در برخی موارد
تغییرات باعث بروز برخی مشــکالت شده اما وقتی به آن
عادت میکینم ،میبینیم شرایط بهتر شده و اتفاقا تغییرات
مثبت هم بوده اســت .باید قوانین جدید فیفا اجرا شود تا
یک ارزیابی از وضعیت برگزاری فوتبال داشته باشیم.
این کارشــناس فوتبــال درباره طرح فیفــا برای انجام
تعویضهای نامحدود گفت :برخی از کشورها به علت قرار
گرفتن در مناطق گرم امکان برگزاری مسابقه با  ۱۱بازیکن
ثابت و سه بازیکن تعویضی را ندارند .این مساله به نفع این
قبیل کشــورها خواهد شد .شاید فیفا در نظر دارد با انجام
تعویضهای نامحدود جلوی خســتگی بازیکنان را بگیرد و
از اتفاقاتــی مانند آنچه برای اریکســن در یورو  ۲۰۲۰رخ
داد جلوگیری شــود .این اتفاق در فوتســال رخ میدهد و
بازیکنان در وقفههای گوناگونی به استراحت میپردازند.
وی در واکنــش به این ســوال که همیــن االن برخی
منتقدان معتقدند که افزایش تعداد تعویضها از سه به پنج
به نفع تیمهای ضعیف شــده و آنها میتوانند با تقســیم
انرژی تیمهای قدرتمند و بازیکنان فوق ســتاره را کنترل
کنند گفت :من هم با این موضوع موافق هستم .شاید قانون
جدید دیگر فیفا یعنی پنج دقیقه تعلیق بازیکن در صورت
دریافت کارت زرد برای همین مشکل است .وقتی بازیکنی

با خطای خشن خود تعلیق شود ،تیمش زیر فشار میرود و
هر دفعه دست به این کار نمیزند .در حال حاضر تیمهای
شــعف برای مهار یک سری بازیکنان شاخص مانند مسی
دســت به خطا میزنند فکر میکنم این قوانین مکمل هم
هستند.
نصرتــی همچنین درباره زدن ضربات اوت با پا به جای
دســت تصریح کرد :من با این قانون موافق هســتم .وقتی
فوتبال با پا انجام میشــود ،چه معنی دارد که ضربات اوت
را با دست پرتاب کنیم؟ این قانون قشنگ است و به فوتبال
کمک میکند.
وی دربــاره اینکه زدن اوت در ایــران با پا مانند پرتاب
اوتهای بلند با دســت است و هر توپی از هر نقطه زمین
راهی محوطه جریمه خواهد شد گفت :چرا راه دور برویم.
در همین لیگ دســته یک تیمی داشــتیم که از هر نقطه
زمیــن توپ را با دســت به داخل محوطه جریمه ارســال
میکــرد .پس تاکتیکهای فوتبال به چه دردی میخورد؟
من با این قانون به طور صد درصد موافق هستم.
بازیکن ســابق تیم ملی در واکنش به کاهش زمان هر
نیمــه از  ۴۵بــه  ۳۰دقیقه مفید گفت :ایــن قانون مانند
فوتســال است .به نظرم این قانون هم خوب است .در لیگ
یک و لیگهای پایین تر به حدی زمان بازی تلف میشود
کــه نمیتوان فوتبــال بازی کرد .تیمهــای ضعیف از این
موضوع استفاده میکنند.
نصرتی درباره اینکه شــاید این قانون به نفع کشورهای
اروپایی باشد که تقریبا زمان تلف شده اندکی دارند گفت:
حال آدم از فوتبالی که در لیگهای پایین برگزار میشود،
به هم میخورد .من فکر میکنم این قانون هم خوب است.
وی گفت :در ابتدا درباره  VARهم چنین رویکردی بود
که نباید اجرا شود اما االن همه طرفدار آن هستند .درباره
دو تا از این قوانین بحث اوت و وقتهای تلف شــده موافق
هســتم و به نظرم فوقالعاده اســت .به نظرم تعویضهای
نامحدود را نمیتوان اجرایی کرد چرا کههارمونی تیم را به
هم میریزد .از طرفی قانون هر کارت زرد ،پنج دقیقه تعلیق
خوب اســت و خشــونت را کم میکند .در این صورت هر
تیمی نمیتواند به هر طریق ممکن نتیجه بگیرد و فوتبال
به سمت بازی جوانمردانه میرود.

نصرتی تاکید کرد :مســاله ای هم مربوط به برخوردها
در طول مسابقه اســت .اگر فوتبال را مانند یک زندگی با
اتفاقات خوش و درگیریهای مختلف بدانیم ،شاید برخی با
این تغییرات موافق نباشند چرا که فوتبال تقریبا اتو کشیده
خواهد شــد .باید این تورنمنت برگزار شود و بعد از آن به
ارزیابی این موضوع پرداخت.
قاسمپور :حوصله فیفا سر رفته است،کال با
قوانین جدید مخالفم!
یک کارشناس فوتبال میگوید سالهاست که این رشته
تغییرات جدیدی نداشته و به همین دلیل حوصله مسئوالن
فیفا سر رفته اما همین االن هم فوتبال جذاب است و باید
اجازه دهند به این شکل برگزار شود.
ابراهیم قاسمپور ،کارشناس فوتبال و بازیکن سابق تیم
ملی ایران در گفت و گو با ایسنا ،درباره قوانین جدید فیفا
برای اصالح ســاختار فوتبال و اجرای این قوانین در قالب
تورنمنتی چهارجانبه گفت :این قوانین نکات مثبت و منفی
دارد .شاید به رسیدن حق به حقدار کمک کند اما فوتبال
را از تب و تاب میاندازد .مثال میگویند چرا در فوتبالی که
تماما با پا انجام میشــود ،اوت را با دست پرتاب میکنند؟
اگر اوت هم با پا شــروع شود ،چه فرقی با کرنر دارد؟ باید
یک فرقی بین این دو مساله باشد.
وی تصریح کرد :اوت دســتی به فوتبال میآید .هنگام
رنگ آمیــزی ســاختمان از رنگهای متفاوت اســتفاده
میشود .این موضوع به جذابیت خانه کمک میکند .اوتی
که از یک متری کرنر با پا زده شود چه فرقی با کرنر دارد؟
این کارشناس فوتبال درباره قانون اول فیفا برای کاهش
زمان هر نیمه فوتبال از  ۴۵دقیقه به  ۳۰دقیقه زمان مفید
که به اعتقاد برخی از کارشناســان جلــوی اتالف وقت را
میگیرد اظهار کرد :یکی این اســت که اشــاره کردید اما
وقتی یک تیمی فشار زیادی هم بیاورد ،دروازه بان میتواند
پــای خود را بگیرد و زمین بیفتد و فوتبال را از تب و تاب
بیاندازد .به نظرم این تصمیم خیلی به سود فوتبال نیست.
توقف زمان بازی باعث میشود فوتبال از هیجان و سرعت
خود بیفتد.
قاســمپور درباره تعویضهای نامحدود کــه به اعتقاد
موافقان به نفع سالمتی بازیکنان است و مخالفان میگویند

به نفع تیمهای ضعیف خواهد شد که میتوانند با استفاده
از بازیکنان تازه نفس با قدرت بیشــتری دفاع کنند گفت:
ایــن قانون هم نکات مثبت و منفــی دارد .از یک طرف با
آوردن هفــت ،هشــت بازیکن جدید میتوانیــد بازیکنی
مانند مســی را از نفس بیاندازید .از ســوی دیگر تیمهای
ضعیف ممکن است لطمه بخورند .تیمهای با بضاعت مانند
پرسپولیس در ایران در حال حاضر در داخل و روی نیمکت
بازیکنان خوبی دارنــد و از تعویض نامحدود بهره خواهند
برد .کسی که سرمایه داشته باشد به اندازه دو تیم بازیکن
میگیرد و تعویضیهایش هم گره بازی را باز خواهند کرد.
به نظرم این قانون نامردی است و به ضرر تیمهای ضعیف
خواهد بود که بضاعت جذب بازیکن خوب را ندارند.
این کارشناس فوتبال با تشبیه تصمیمات اخیر فیفا به
تصمیمات سیاست مداران گفت :اینکه چهار نفر در اتاقی
بنشــینند و برای کل جهان تصمیم بگیرند درست نیست.
فوتبال سالهاست که دســتخوش تغییراتی نبوده و حاال
حوصله همه سر رفته اما همین فوتبال خوب است و اجازه
دهند به همین شــکل برگزار شود .قاســمپور تاکید کرد:
در حال حاضر جهان به خاطــر تغییرات اقلیمی در خطر
افتاده اما هیچ یک از طرحهای گذشــته اجرا نمیشود اما
در فوتبال چون بحث مســائل مالی است ،میخواهند این
تغییرات را اجرایی کند .البته بعد از برگزاری تورنمنت فیفا
با این قوانین میتوان بهتر درباره این مساله صحبت کرد و
به نتیجه گیری رسید.
هوشنگ نصیرزاده:
مقررارت در فیفا تصویب نمیشود
نصیــرزاده در گفتوگو با خبرنگار ورزشــی خبرگزاری
تســنیم درباره این قوانین اظهار داشــت :مقررات در فیفا
تصویب نمیشــود و مجمع دیگری به نــام بُرد بینالمللی
فوتبــال قوانین را تصویب میکند .چهار کشــور انگلیس،
اسکاتلند ،ولز و ایرلند چهار عضو ثابت مجمع بُرد بینالمللی
فوتبال هستند و چهار عضو متغیر این مجمع هم از سوی
فیفا در آن عضویت دارند.
وی ادامــه داد :روش کار ایــن مجمع بــه این صورت
است که پیشــنهادات را دریافت و پس از آن در جلساتی
که معموالً در اســفند ماه یا فروردین ماه برگزار میشــود
پیشــنهادات بررســی میشود .ســپس پیشــنهادات را
یکپارچهســازی و یا مصوب میکنند و یا اینکه به صورت
آزمایشی این پیشنهادات را در مسابقاتی که رسمی نیست،
اجــرا میکنند تا بتوانند بازخورد ایــن مقررات را دریافت
کرده و در جلســات بعدی مجمع قانونگذاری به تصویب
نهایی برسانند.
وی تصریح کرد :فیفا نیز مانند  212کشور دیگر جهان
میتواند پیشنهاداتی به مجمع داشته باشد ،اما از آنجا که
در صورت مساوی بودن آرا در جلسات برد بینالمللی ،آرای
مربوط به فیفا دارای برتری اســت ،پس شــانس تصویب
مقرراتی که فیفا پیشنهاد میدهد ،بیشتر است .این مقررات
جدید را هم فیفا پیشنهاد داده است.
نصیرزاده درباره اینکه شــانس تصویب مقررات جدید با
توجه به انتقاداتی که صورت گرفته چقدر است ،گفت :قب ً
ال
هم روسیه پیشنهاداتی برای تغییر نحوه پرتاب اوت داشت
که مجمع برد بینالمللی آن را نپذیرفته بود .از آنجایی که
پرتابهای دست االن حدود  40متر را طی میکند و دارای
ارتفاع یکنواخت اســت ،فیفا به فکر تغییر آن و استفاده از
پا افتاده اســت .از طرف دیگر فیفا همیشــه کارت زرد را
ناکارآمد دانسته است و میخواهد با اخراج موقت کارآمدی
کارت زرد را باال ببرد تا برای بازیکنان بازدارنده باشــد .وی
یادآور شد :ممکن اســت یکی از مشکالت مقررات جدید
که توجه تماشاگران را از فوتبال جدا میکند ،تعویضهای
نامحدود باشد .از آنجا که در فوتسال تعویضها حین بازی
برگزار میشــود مشکلی پیش نمیآید ،اما در فوتبال برای
هر تعویض نیاز به توقف بازی است و فیفا هنوز این بخش
از پیشنهاد خود را مشخص نکرده است تا بدانیم تعویضها
به چه شکل خواهد بود .در خصوص زمان  30دقیقهای هم
این قانون برای جلوگیری از اتالف وقت است.

معاون وزیر ورزش خبر داد

اختصاص  ۲۵۰میلیارد ریال وام برای استخرداران و باشگاهداران

معاون حرفهای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت:
 ۲۵۰میلیارد ریال وام برای اســتخرداران و باشــگاهداران

اختصاص یافت تا حداقل بخشی از آسیبها در این بخش
جبران شود.

به گزارش ایرنا« ،مهدی علینژاد» روز یکشنبه در مجمع
عمومی فدراسیون شنا اظهار داشت :دستگاههای نظارتی به
شدت به موضوع هیاتهای اســتانی برای واگذاری اماکن
ورزشی و اســتخرها حساس هستند .به هر حال وزارت در
کنار هیاتها اســت و باید اصالح قانونی صورت بگیرد .تا
زمانی که هیاتها ،اماکن ورزشــی استاندارد نداشته باشند
عمال ورود به حوزه قهرمانی با دشواریهای همراه است.
وی همچنین به تعطیلی اســتخرها بــه دلیل پاندمی
کرونا اشــاره کرد و گفت :در شرایطی که بحث درآمدزایی
فدراسیون با تعطیلی استخرها دچار مشکل شده ،حرکت به
سوی جذب حامیان مالی در جهت پیشبرد برنامهها راهگشا
است .وزارت ورزش با افزایش اعتبار فدراسیون شنا تالش
کردند تا عمال این بخش درگیر مسائل مالی نشود.
معــاون وزیر ورزش تاکید کرد :کرونا آســیب جدی به
ورزشهای آبی زد چرا که حدود یکســال اکثر استخرهای
کشور تعطیل بودند .استخرهای روباز در دستهبندی گروه
یک قرار گرفتند تا بتوانند با شرایط ویژهای فعالیت کنند.
پیگیریهایی برای استخردارها و باشگاهداران انجام دادیم
تا قریب بــه  ۲۵۰میلیارد ریال وام تعلق بگیرد .امکانی که

لباس رسمی کاروان ایران در المپیک

بازتاب منفی مانتوی آبی و کت و شلوار پلوخوری!
با رونمایی رسمی از لباس ورزشکاران مرد
و زن المپیکی ایران ،برخی انتقادات نسبت به
این لباسها مطرح شده است.
«ورزش سه» ،به نظر میرسد کمیته ملی
المپیــک در بحث رونمایی از لباس رســمی
کاروان ایــران در المپیــک توکیــو اقدامــی
هوشــمندانه انجام داد و بــا رونمایی از آن در
فرودگاه و هنگام خروج ورزشــکاران از کشور،
فرصتی را برای دریافت انتقادات و پیشنهادات
و شاید اصالح این لباسها باقی نگذاشت.
یادمــان نمیرود که قبل از المپیک 2016
ریــو ،کمیته ملی المپیــک در دوره مدیریت
قبلی خود اقدام به رونمایی از لباس المپیکیها
کرد و بازتاب این اقدام آنقدر منفی بود که در
فرصت باقی مانده تا المپیک ،مسئوالن مجبور
به تغییر طرح لباسهای کاروان شدند.
از آن تجربــه تلخ ،در این دوره کمیته ملی
المپیک درس گرفت و با وجود تعویق یک ساله

المپیک ،دائما موضــوع رونمایی از لباسهای
رسمی و ورزشی کاروان را به تعویق انداخت تا
اینکه در نهایت اعالم شد این لباسها در همان
فرودگاه و هنگام اعــزام اولین گروه از کاروان
ورزش ایران رونمایی میشود.
با اینکه در روزهای اخیر انتشــار تصاویری
از ســوی ورزشکاران در اینســتاگرام به ویژه
در بخش مردان ،باعث رونمایی غیررســمی از
طرحهای لباس کاروان ایران شده بود ،اما شب
گذشته ورزشکارانی که در مراسم بدرقه خود
در فرودگاه امام حاضر شدند ،همگی این لباس
رسمی را برتن کردند تا به صورت رسمی این
رونمایی صورت بگیرد.
کت و شلوار سرمهای و پیراهن سفید برای
ورزشــکاران مرد و مانتو و شــال آبی با طرح
پرچم ایران و شلوار سفید برای ورزشکاران زن
طرح لباسهایــی بود که کمیته ملی المپیک
بعــد از مدتها رایزنی با بخــش مد و لباس

وزارت ارشــاد و استفاده از طراحان مختلف به
آن رسیده بود.
درباره لباس رســمی ورزشکاران مرد بحث
زیادی وجود نداشــت ،اما درباره لباس رسمی
ورزشکاران زن ایران ،از شب گذشته در فضای
مجازی انتقاداتی مطرح شــده اســت .برخی
اعتقــاد دارند بعد از مراحــل مختلفی که در
دو ســال اخیر کمیته ملی المپیک طی کرد
و وعده طراحی یک لباس ویژه را داد ،طرح و
رنگ لباس زنان ورزشکار چندان جالب نیست.
از کلید واژههایی مثل کج سلیقگی و انتخاب
بد اســتفاده شــده؛ در حالی که کمیته ملی
المپیک ادعا کرده این طرح از بین  100طرح
پیشنهادی انتخاب شده است .لباس ورزشی
کاروان ایران نیز تقریبا به صورت یک شــکل
برای ورزشــکاران زن و مرد و یکدست سفید
طراحی شده بود و انتقاد خاصی را هم در پی
نداشت.

وجود داشــت این بود که به صورت حداقلی آســیبها را
جبران کند.
وی افزود :ورزش شنا و شیرجه و واترپلو ظرفیت خوبی
در ایران دارد .در واترپلو کارهای خوبی انجام شــده است.
ســوم بازیهای آسیایی هستیم ولی در شنا و شیرجه نیاز
به فعالیت گلخانهای و سرمایهگذاری روی استعدادها داریم.
اطمینان دارم بعد از کسب موفقیت در رشتههای شنا شاهد
جذب سرمایه بیشتر در این بخش خواهیم بود.
علینژاد با اشاره به فعالیتهای انجام شده در فدراسیون
شنا افزود :محسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا از مدیران
خوب و با ســواد و قهرمانان ارزنده است که این مسوولیت
را بر عهده گرفته اســت .اگر چنین فردی نتواند به اهداف
خود برسد احتماال ســایر افراد هم توفیق نخواهند داشت.
شنا یک ورزش عمومی در ایران است و ظرفیتهای بالقوه
زیادی دارد که با بهرهگیری از این پتانســیل بین بخشی،
میتوان کارهای زیادی انجــام داد .زمینه حمایت در بین
مدیران دســتگاههای صنعتی وجود دارد زیرا شنا در بین
آحاد جامعه عالقه مندان زیــادی دارد و با ایجاد منابع در
این خصوص میتوان کار گلخانهای را پیش برد.

