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فخری:
در حال تدارک برای بازی های آسیایی هستیم  

نظــارت  مرکــز  رئیــس 
بــر تیم هــای ملــی کمیته 
ملــی المپیک گفت: ســتاد 
برنامه ریزی  برای  کارشناسی 
آســیایی هانگژو  بازی هــای 
۲۰۲۲ تشکیل شد. به گزارش  
ســیما؛  و  صدا  خبرگــزاری 
پیمان فخری گفت: بالفاصله 
پس از بازی های المپیک، ستاد کارشناســی بازی های آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ با 
حضور نمایندگان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش تشکیل شد و فدراسیون ها 
هــم یک به یک برای برنامه ریزی دعوت خواهند شــد.  رئیس مرکز نظارت بر 
تیم های ملی افزود: درباره سرپرست کاروان ایران در بازی های آسیایی ستاد عالی 
بازی ها اعالم نظر می کند.  فخری گفت: در تیراندازی با کمان و دو و میدانی که 
رشته های پر مدال هستند اوضاع خوب است و با توجه به اینکه المپیک یک سال 
به تعویق افتاد تیم ها و ورزشــکاران تمرین های خوبی داشتند.  وی گفت: برنامه 
ریزی ها در حال انجام اســت. تعدادی رشته هدف داریم. قطعا کاروان به صورت 
کیفی خواهد بود. با توجه به اینکه یک سال تا بازی ها فرصت داریم، فکر می کنم 

شرایط بازیکنان بسیار خوب است.

قضاوت دیدار آرژانتین و روسیه 
به داوران ایرانی رسید

با اعالم فیفا داوران ایرانی 
دیدار حساس تیم های روسیه 
و آرژانتیــن در مرحلــه یک 
جام جهانی  نهایــی  چهــارم 
قضاوت خواهند  را  فوتســال 
از فدراسیون  کرد. به گزارش 
فوتبال، دیدار تیم های فوتسال 
روســیه و آرژانتین در مرحله 
یــک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۱ در حالی امروزیکشــنبه چهارم مهرماه از 
ساعت ۱۸:۳۰ برگزار می شود که ابراهیم محرابی افشار به عنوان داور وقت نگهدار 
و گالره ناظمی به عنوان داور رزرو در این دیدار حضور دارند. فیفا اعالم کرد که 
۲۴ داور تا پایان جام حضور خواهند داشــت که دو داور ایرانی در کنار ۲۲ داور 
دیگر در لیتوانی حضور داشــته و قضاوت خواهند کرد. امــروز۱۵ داور قضاوت 
کننده در جام جهانی لیتوانی را به مقصد کشورهای خود ترک می کنند. تیم ملی 
فوتسال ایران در این رقابت ها حضور دارد و تا کنون توانسته به مرحله یک چهارم 
نهایی صعود کند. تیم کشورمان باید روز دوشنبه به مصاف قزاقستان برود تا در 

صورت پیروزی به جمع چهار تیم برتر جهان راه یابد.

تاریخ الکالسیکو مشخص شد  
زمان بــازی تیــم فوتبال 
بارسلونا و رئال مادرید در دور 
رفت رقابت های لیگ اســپانیا 
مشــخص شــد. به گــزارش 
خبرگــزاری صدا و ســیما و 
بــا اعالم رســمی اللیگا زمان 
برگزاری اولین الکالســیکوی 
فصل ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ رقابت های 
اللیگا مشخص شد و بر این اساس تیم های فوتبال بارسونا و رئال مادرید در هفته 
دهم رقابت های اللیگا یکشــنبه ۲ آبان از ساعت ۱۸:۴۵ در ورزشگاه نیوکمپ به 
مصاف هم می روند. در الکالسیکوی امسال دیگر از مسی و رونالدو خبری نیست و 

باید دید آیا این بازی مانند سال های اخیر جذاب خواهد بود؟

نایب قهرمان المپیک و هم تیمی تختی درگذشت
نایب قهرمان  کشــتی آزاد 
المپیــک ۱۹۵۶ ملبورن و هم 
تیمــی جهان پهلــوان تختی 
درگذشــت.  محمــد مهدی 
نقره  مدال های  دارنده  یعقوبی 
المپیــک ۱۹۵۶ ملبورن و برنز 
جهــان ۱۹۵۱، در ســن ۹۱ 
سالگی درگذشت. یعقوبی پس 
از چند روز بســتری شدن در بیمارستان به دلیل عارضه قلبی، صبح امروز )شنبه( 
جان به جان آفرین تسلیم کرد. یعقوبی بعد از دو طالی شادروان غالمرضا تختی و 
امامعلی حبیبی در المپیک ۱۹۵۶ ملبورن، به همراه محمدعلی خجسته پور موفق به 
کسب مدال های نقره المپیک شدند. گروه ورزشی روزنامه مردم ساالری، این ضایعه 

را به جامعه کشتی ایران تسلیت می گوید و برای آن مرحوم طلب غفران الهی دارد

اشرف حکیمی: مسی ساده و آرام است
مدافع مراکشی پاری سن 
ژرمن از همبازی شدن با مسی 
به عنوان یک رویا یاد کرد. او 
از دلیل ترک رئال مادرید هم 
ســخن به میان آورد.  به نقل 
از اکیپ، اشرف حکیمی یکی 
از خریدهای بزرگ پاری سن 
ژرمــن در تابســتان بود. این 
بازیکن مراکشی بعد از درخشش در دورتموند و اینتر مورد توجه سران پاریسی 
قرار گرفت و عملکرد خوبی هم در این تیم داشــته است. او درباره زیدان گفت: 
من رابطه بســیار خوبی با زیدان داشتم و او به هیچ وجه دلیل جدایی من نبود. 
دالیل دیگری مثل بحران کرونا باعث شد تا رئال اجازه جدایی را به من بدهد. من 
صحبت هایی با زیدان داشــتم که نمی خواهم آنها را بازگو کنم. او بسیار متفاوت 
می اندیشید. حکیمی درباره حضورش در رئال گفت: من به همراه دوستانم جلوی 
منزلمان نشسته بودیم که به یکباره گوشی ام زنگ خورد و وقتی آن را برداشتم 
زیدان بود و از من خواست که راهی رئال شوم. واقعا غافلگیر و شوکه شده بودم و 
اینگونه بود که راهی رئال شدم. او درباره مسی گفت: اصال پیش بینی نمی کردم 
که مسی بارسلونا را ترک کند. من با بازیکنان بزرگ زیادی همبازی شده ام. بازی 
کردن در کنار مسی یک رویا برای من بود. رفتار این بازیکن بزرگ من را غافلگیر 
کرد. او انســانی آرام و ساده است. این مدافع مراکشی درباره ام باپه هم گفت: ما 
هر دو جوان هستیم و چیزهای مشترک زیادی با هم داریم. دوستی من و ام باپه 

باعث می شود تا در میدان بهتر ظاهر شویم و به هم کمک کنیم.

پایان کالس مربیگری درجه B فوتبال  آسیا در سمنان
بعد از ده روز کالس تئوری 
به صورت وبینار و ده روز کالس 
فشــرده عملی در زمین چمن 
آزادی  مهدی شــهر و والیت 
ســمنان  امروز یکشنبه دوره 
مربیگری درجه B  فوتبال آسیا  
کــه به همت و تــالش هیات 
فوتبال استان سمنان آغاز شده 
بود بعد از انجام امتحان تئوری به پایان خواهد رسید در این کالس مربیان بومی و 

خارج از استان سمنان حضور داشتند 
اسامی شرکت کنندگان:

سید حسین زرگر، حمیدرضا گل هاشم، سید نعیم موسوی، محمد خوش اقبال، 
رضا پهلوانیان و سامان اخالقی )سمنان( -عباس اسماعیلی، بهزاد فرخی نژاد، مجتبی 
نادعلی،مهدی عجم حسنی )شاهرود(-محسن حنیفی و محمد قاسمی)گرمسار(- 
محمد تقــی آزاد منفرد )گرمســار( -حمیدرضــا حاتم آبادی فراهانی، مســعود 
رنجبر، مهرداد مهری و محمد پالیزوان )تهران(-امید پاشــای امیری )بابل(-عباس 
عزیزی)اصفهان(-حســن رحیمی کفشگری، حسین پورقنبر و آرمان ضیایی )قائم 

شهر(- باقر حقگو )لنگرود( و ابراهیم فتاحی )کرمان(
مدرس: کیومرث دهقانپور       دستیار مدرس: منصور بسطامی 

نماینده هیات فوتبال: مهدی خوش اقبال       مدیر اجرایی کالس: محمود اکبری

اخبار کوتاه

»مصطفــی آجورلو« پس از انتخاب به عنوان مدیرعامل 
باشــگاه استقالل تهران بیاینه ای صادر و در آن اشاره کرد 
که استقالل یک ســرمایه ملی است و برای آغاز یک دوره 

جدید نیاز به تغییرات کامل در سطح مدیریتی دارد.
به گزارش گروه ورزشــی روزنامه مردم ساالری، آجورلو 
که سابقه مدیریت باشگاه های فتح، ابومسلم، پاس تهران، 
استیل آذین و تراکتورسازی را در کارنامه دارد، جمعه شب 
به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه استقالل تهران منصوب 

شد.
وی روز)شــنبه( در نخســتین روز کاری در باشــگاه 
اســتقالل، با صدور بیانیه ای از ایجاد باشگاهی قدرتمند با 

حمایت هواداران خبر داده است.
در متن این بیانیه آمده است:

بسمه تعالی
سالم و درود به دوست داران استقالل

بسیار خرســندم و باعث افتخار است که از امروز سوم 
مهرمــاه یک هزاروچهارصــد در خدمت اســتقالل بزرگ 
خواهم بود. از اعتماد وزیر محترم ورزش و جوانان و هیات 
مدیره باشگاه استقالل تشکر می کنم. واقعیت این است که 
اظهارنظر و ارائه گزارش دقیق از وضعیت باشــگاه به شما 
عزیزان نیازمند فرصت و مجالی اســت که پس از بررسی 
شــرایط صورت خواهد گرفت. قصد من بررسی چند روزه 
شرایط و رسیدگی فوری به مشکالت تیم فوتبال استقالل 
خواهد بود و ســپس در کمترین زمان، گزارشــی مفصل 
و شــفاف درباره وضعیت موجود به هواداران گرانقدر این 
باشگاه و رسانه ها تقدیم خواهم کرد، اما در شروع کار الزم 

است که چند نکته را خدمت شما عزیزان عرض کنم:
۱- استقالل به تمرکز بر »متن« نیاز دارد و نه پرداختن 
به »حاشیه ». بدون تردید، دلسوزان استقالل؛ از هواداران 
عزیز و پیشکسوتان محترم گرفته تا رسانه ها، در این مسیر 
به ما کمک خواهند کرد تا با ســرعت و قدرت به ســمت 
ساختن »استقالل قوی، قدرتمند و ثروتمند« پیش برویم 
و اســتقالل را به شرایط ایده آل برســانیم. در این میان 
عهــد ما با هــواداران عزیز، کار جــدی و و تمرکز بر متن 
و موضوعات اساســی اســت تا با ســرعت و شتاب بیشتر 
زمینه های پیشرفت باشگاه و رسیدن به اهداف مهیا گردد. 
هیچ اراده ای ما را از حرکت بر مســیر پیشرفت باشگاه دور 

نخواهد کرد.
۲- وضعیت موجود باشــگاه استقالل که همگان از آن 
آگاه هستند، حاصل فقدان مدیریت کارآمد در سطح کالن 
ورزش ایران در دوره گذشــته بوده اما در دوره جدید، این 
عزم جدی وجود دارد که شــرایط بهبود یابد. در وضعیت 
جدید و با حمایت دولت محتــرم و وزیر محترم ورزش و 
جوانان، انسجام خانواده بزرگ استقالل و ایده های جدید و 
نو و سامان دادن به امورات باشگاه و کار جدی و هدفمند، 
با همدلی و همراهی اعضای محترم هیات مدیره باشــگاه 

فاصله خود با اهــداف را کم و کمتر خواهیم کرد. به امید 
خداوند و با حمایت شما عزیزان، نشانه های بهبود اوضاع به 
زودی مشاهده و پس از مدتی این نشانه ها تبدیل به روند 

صعودی و یک رویه خواهد شد.
۳- هدف اصلی  ما در اســتقالل بازســازی اعتماد بین 
هواداران و باشــگاه خواهد بود. اعتمادســازی با شفافیت 
و کارآمــدی پدید می آید. به امید خداوند در عمل نشــان 
خواهیم داد که هیچ چیزی در باشگاه استقالل برای پنهان 
کردن وجود نخواهد داشــت و بر اساس یک نقشه و چشم 
انداز درســت جلو خواهیم رفت. همه باید  احساس کنیم 

که باشگاه در مسیر تحول، اصالح و بازسازی قرار دارد.
۴- باشگاه استقالل، یک ســرمایه  ملی است. متاسفم 
که در ســال های اخیر نهاد باشگاه به شدت تضعیف شده 
و معتقدم ریشــه اصلی ناکامی ها به همین موضوع مربوط 
می شــود. ما به باشــگاهی قوی و شــاداب نیاز داریم که 
به خوبــی از تیم های خود حمایت کنــد، تبدیل به خانه 
هواداران شود و مورد اعتماد آنان باشد. بنده به عنوان عضو 
کوچکی از باشــگاه سعی می کنم در مسیر ساختن چنین 
باشــگاهی که شایســته نام و تاریخ استقالل است، حامی 
بازیکنان و مربیان و اعضای باشــگاه باشم و با تمام توان از 

آنها حمایت کنم. 
امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد و انســجام نیاز 
داریم. خانواده استقالل برای موفقیت نیاز به یکی شدن و 
همدلی دارد. برای رســیدن به هدف های بزرگ باید کنار 

هم باشیم.
۵- با یادی از بزرگان باشــگاه استقالل، مرحومان علی 
دانایی فرد، منصور پورحیدری، ناصر حجازی، غالمحسین 
مظلومی و بســیاری از ســتاره های ارزشــمند تاریخ این 
باشــگاه؛ الزم به تاکید اســت که فرهــاد مجیدی فرزند 

استقالل و سرمایه این باشگاه است.
این سرمایه برای باشگاه، یک فرصت خواهد بود. بدین 
وســیله  از او می خواهم که با قدرت و انگیزه بیشتر به کار 
خود ادامه دهد و مجموعه مدیریتی را کنار خود بداند. ما 
تالش خواهیم کرد به اتفاق تیم را هر چه سریع تر تقویت 

کنیم تا با قدرت بیشتر در فصل پیش رو حاضر شویم.  
۶- هواداران استقالل از شعارها و وعده های انجام نشده، 

از دل بســتن و ناامید شــدن، از جدایی نابهنگام ستاره ها 
و تضعیف هر ســاله تیم و نبود امکانات مناســب خسته 
شــده اند. معتقدم اســتقالل باید در چهار حوزه؛ ورزشی، 
اقتصادی، عمرانی و فرهنگی ارتقا یابد - که مفصل درباره 
ایده های تحول در این ســه حوزه ســخن خواهم گفت. با 
تالش شــبانه روزی در جهت رفع معایب و پیشــرفت این 
باشــگاه حرکت خواهیم کرد تا هواداران احساس غرور و 
افتخار کنند و به زودی خبرهای خوب جای خبرهای بد را 
بگیرد. کارهای زیادی برای انجام شــدن وجود دارد و ما با 

یکدیگر و کنار هم پیش می رویم.
۷- برای آغاز یک دوره جدید در اســتقالل به تغییرات 
کامل در ســطح مدیریتی باشگاه نیاز است. طی چند روز 
آینده و با بررسی شرایط باشگاه در این مورد اطالع رسانی 

الزم انجام خواهد شد.
 اعضای جدید هیات مدیره استقالل را 

بیشتر بشناسید
مهــدی افضلــی، مجتبی عبداللهی، محمــد مومنی و 
مصطفــی آجورلو بــه عنوان اعضای جدیــد هیات مدیره 

استقالل معرفی شدند.
به گزارش ایســنا، پس از کــش و قوس های فراوان در 
کادر مدیریت باشــگاه استقالل،  وزارت ورزش و جوانان با 
استعفای احمد مددی مدیرعامل سابق این باشگاه موافقت 
کــرد و پس از آن اعضای جدید هیــات مدیره به نام های 
مهدی افضلی، مجتبی عبداللهی، محمد مومنی و مصطفی 
آجورلو معرفی شدند. آجرلو نیز به عنوان مدیرعامل جدید 

باشگاه استقالل انتخاب شده است.
از کادر قبلــی مدیریت باشــگاه اســتقالل، تنها پرویز 
مظلومی در هیات مدیره باشــگاه اســتقالل باقی ماند و 
اصغر ملکیان و احمد مددی از هیات مدیره استقالل خارج 

شدند.
در این بین، از میان اعضای جدید هیات مدیره استقالل 
مهدی افضلی و مجتبی عبداللهی سابقه چندانی در ورزش 
ایران ندارند و محمد مومنی و مصطفی آجرلو پیشینه قابل 

توجهی در ورزش ایران و مدیریت ورزشی دارند.
در این گزارش می خواهیم به ســوابق هر یک از اعضای 

جدید هیات مدیره باشگاه استقالل بپردازیم.

مجتبی عبداللهی
عبداللهی بیشــتر عمر مدیریتی خود را در شــهرداری 
تهران گذرانده اســت. یکی از ســوابق مهــم مدیریتی او 
معاونت اجتماعی شــهرداری و معاونت خدمات شهرداری 
است. او همچنین مدیریت کل پشتیبانی، شهردار مناطق 
۲۰ و ۷ و مدیریت اداره کل اوقاف استان تهران را برعهده 

داشته است.
او چندی پیش، قبل از حضور زاکانی به عنوان شهردار 
جدید تهران از گزینه های احتمالی تصدی این جایگاه بود.

مهدی افضلی
افضلی بیشــتر یک چهره فرهنگی است و از رزمندگان 
دوان دفاع مقدس و جانباز ۷۰ درصد انقالب اسالمی است. 
او بیشــتر عمر مدیریتی خود در عرصه مدیریت فرهنگ و 
هنر کشور گذرانده است. او سابقه قابل توجهی در مدیریت 
موسسه توسعه هنرهای معاصر و همچنین مدیریت بنیاد 

رودکی در کارنامه خود دارد.
محمد مومنی

مومنی که یکی از پیشکســوت های قدیمی و محبوب 
باشگاه استقالل اســت، سابقه قابل توجهی در این باشگاه 
دارد. مومنــی در دوران بازیگری خــود، ۲ فصل در جمع 

آبی پوشان حضور داشت و پس از آن لژیونر شد.
هواداران اســتقالل بــه او لقب »مومنــی کانتونا« را 
داده بودنــد. او همچنین در یــک دوره مدیریت آکادمی 
باشــگاه استقالل را بر عهده داشــته است و دارای مدرک 
فوق لیســانس تربیت بدنی و اســتاد دانشگاه تربیت بدنی 

شهرک غرب تهران بوده است.
مصطفی آجرلو

آجرلو ورزشی ترین چهره مدیریتی هیات مدیره باشگاه 
استقالل است. او ســابقه مدیرعاملی باشگاه های تراکتور، 
پاس و اســتیل آذین را در کارنامه خود دارد و در مجموع 
حضور خود در این ۳ باشــگاه افتخــارات قابل توجهی در 
حضور آجرلو به دست آمده است که اکثر این افتخارات در 

باشگاه پاس تهران بوده است.
آجرلو در دوره حضور خود در باشگاه پاس، در سال ۸۲ 
قهرمانی درلیگ برتر فوتبال ایران به دســت آورده است و 
همچنین در ســال های ۸۱ و ۸۴ به عنوان نائب قهرمانی 
دســت پیدا کرده اســت. پــاس در دوره مدیریتی آجرلو 
همچنین در سال ۸۴ به یک چهارم نهایی رقابت های لیگ 

قهرمانان آسیا صعود کرد. 
او در سال ۹۵ کاندیدا ریاست فدراسیون فوتبال بود اما 
در نهایت در آن سال مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون 

فوتبال انتخاب شد.
در رزومه ای که آجرلو برای فدراســیون فوتبال در سال 
۹۵ فرستاده بود، مدرک مربیگری فوتبال درجه یک دیده 
می شــود. او همچنین دارای مدرک دکتــرای مدیریت از 

دانشگاه امام حسین)ع( است.

سرمربی تیم ملی فوتســال ایران پس از پیروزی تیمش 
مقابل ازبکستان گفت: آنچه باعث خوشحالی من شد دوندگی 
بســیار باالی بازیکنان ایران بود. به گزارش ســایت رسمی 
فدراســیون فوتبال، گفتگوی با ســرمربی تیم ملی فوتسال 
کشــورمان بعد از بازی حســاس با ازبکســتان به شرح زیر 

می باشد
آقای ناظم الشریعه چرا بازی مقابل ازبکستان کمی 

سخت شد؟

همانطور که در قبل گفتــه بودم همه تیم های حاضر در 
جام جهانی کیفیت خوبی دارند تغییرات ازبکستان محسوس 
بود تیم ما هم در اواخر بازی شــیرازه کار از دستش در رفته 
بود چون خیال می کردیم کار تمام اســت و دفن کردیم من 
در جلسه آنالیز به بچه های تیم گفته بودم ازبک ها تا آخرین 
لحظه می جنگند آنها هم جوان هستند و بسیارتالش می کنند 
آنها تا یک ثانیه مانده به پایان بازی جنگیدند با کیفیت خوبی 
از خود نشــان دادند ازبکستان با میانگین سنی ۲۶ سال تیم 

قدرتمندی اســت تیم ملی ایران آرژانتین و برزیل میانگین 
سنی ۳۰ سال دارند و همین قدرت جوانی کار را برای رقبای 
ازبک ها سخت می کند. ازبک ها تدارکات خوبی دیده بودند اما 
آنچه باعث خوشحالی من شد دوندگی بسیار باالی بازیکنان 
ایران بود وقتی نتیجه ۹ بر ۵ شد تیم ملی بازی را کمی آسان 
گرفت اما با این حال جا دارد از بازیکنانم تشکر کنم مخصوص 

نیمه دوم شروع طوفانی داشتند.
آقای ناظم الشــریعه تیم ملی قرار است در مرحله 
بعد با قزاقستان بازی کند در رابطه با این بازی صحبت 

کنید؟
قزاقستان تیمی متفاوت است. پایه بازی قزاق ها استفاده 
از دروازه بان در بازی و مشــارکت در تهاجم است دروازه بان 
قزاق ها چند ســالی اســت که به عنوان بهترین دروازه بان 
فوتسال جهان انتخاب می شود نیکیتا بازی با پای بسیار خوبی 
دارد چون جلو می آید و کار دفاعی رقبا سخت می شود دلیل 
برتری قزاقها اســتفاده از همین تاکتیک است ما با آنها بازی 
کرده ایم و میدانیم کار آسانی نداریم ولی اما اگر می خواهیم 
در زمره ۴ تیم نهایی جام جهانی باشیم باید قزاقستان را ببریم 

امیدوارم بتوانیم دل مردم را شاد کنیم.
حسن زاده از رکورد شمسایی رد شد

کاپیتان تیم ملی فوتســال ایران یک گل تا ورود به جمع 
۱۰ گلزن برتر جام جهانی فاصله دارد. 

به گزارش ایسنا، علی اصغر حسن زاده در بازی با ازبکستان 
هم موفق به گلزنی شــد و با دو گلی که به ثمر رساند نقش 
مهمی در پیروزی ایران در این بازی دشوار داشت.حسن زاده 

با این دو گل شــمار گل های زده خــود در ادوار جام جهانی 
را به عدد ۱۳ رســاند تا از رکورد ۱۰ گل شمســایی در جام 

جهانی عبور کند.
کاپیتان تیم ملی فوتســال ایران در صورت زدن یک گل 
دیگر وارد جدول ۱۰ گلزن برتر تاریخ جام جهانی فوتســال 

خواهد شد.
آمارهایی جالب پس از پیروزی فوتسال ایران 

مقابل ازبکستان
ســید محمد ناظم الشــریعه ســرمربی تیم ملی ایران 

شصتمین پیروزی خود را با تیم ایران تجربه کرد. 
تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی ۹ بر ۸ مقابل ازبکستان 
در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۱ فوتسال راهی 
مرحله بعد شــد. از نکات جالب این دیدار اینکه چهار گلزن 
اول ایران در ســال ۲۰۲۱ در نیمه اول این بازی برای ایران 
اصغر حسن زاده، مهدی جاوید، سعید عباسی و فرهاد توکلی 

گل زدند.
مســلم اوالدقباد که اولین گل خود در جام جهانی را به 
ثمر رساند، سی و چهارمین گل زن ایران در جام جهانی لقب 
گرفت. این پیروزی، شــصتمین پیروزی ناظم الشریعه روی 

نیمکت تیم ملی ایران بود.
در این بازی ســعید احمد عباسی موفق به زدن سه گل 
شــد تا اولین هت تریک او در ســال ۲۰۲۱ را شاهد باشیم 
و با ۱۴ گل زده بهترین گلزن ایران در ســال جاری میالدی 
باشد. احمدعباسی همچنین زننده گل پنجاهم ایران در سال 

۲۰۲۱ هم بود.

آجورلو: باشگاه استقالل یک سرمایه ملی است

فرهاد مجیدی فرزند استقالل و سرمایه این باشگاه است

ناظم الشریعه: می دانیم مقابل قزاقستان کار آسانی نداریم  

پس از رای اعتماد مجلس به وزیر پیشــنهادی رئیس 
جمهور، جناب آقای حمید سجادی یکی از قهرمانان ملی 
و دانش آموختگان ورزش، ســکان هدایت وزارت ورزش 
و جوانان را عهده دار شــدند ولی این اتفاق خوشایند که 
برای اولین بار در تاریخ کشور شکل گرفت عاملی بود که 
انتظارات جامعه و خصوصا جامعه ورزش از ایشان بسیار 
باال برود، دکتر ســجادی هم در مصاحبه های مختلف با 
رســانه، این امید را بیشــتر زنده کردند که در ذیل و به 
اختصار به تحلیل چند مورد از ان موارد پرداخته می شود:
 ۱. اولین مورد که حرف دل نه تنها ورزشــی ها بلکه 
قاطبه مردم بود و ایشان با قاطعیت از ان گفتند، تسهیل 
حضور مردم در مراکز ورزشــی بود یعنی برداشته شدن 
حصارهای بلنــد از مکان های ورزشــی و امکان حضور 
حداکثــری مــردم و عاملی برای جــذب و عالقه مندی 
بیشــتر نونهاالن و نوجوانان به ورزش و کشف استعدادها 
و پویایی هرچه بیشــتر جامعه می باشد، البته اگر مافیای 
ورزش کشور با تدبیر جناب سجادی و حمایت دلسوزان 
و رســانه های متعهد ورزشی مهار شود و این حصارهای 
مادی و ظاهری از اماکن ورزشی جمع شوند انگاه روزنه 
جدیدی از ورزش خصوصا در دوران پساکرونا پیش روی 

جامعه و مردم قرار خواهد گرفت.
۲. شــرایط حضور تیمهای نفتی در لیگهای مختلف 
بحث بسیار حائز اهمیتی است، واقعیت این است صنعت 
نفت در ورود و پایه گذاری بســیاری از ورزشهای نوین 
نقش غیرقابل انکاری داشته و همچنین در ارتقا و توسعه 
ورزش و کســب افتخارات ملی و باشگاهی در همه این 
سالها بســیار تاثیرگذار بوده است، ولی متاسفانه در این 
چند ســال اخیر با توجه به مصوبه غیر تخصصی مجلس 
و شــاید تفسیر نادرست ان از ســوی وزارت نفت و عناد 
شــخص وزیر ســابق با پیشــرفت ورزش و باشگاههای 
نفتی و رشــد و پرورش بازیکنان و فرزندان خانواده های 

زحمتکش و صبور صنعت نفت، نگرانی های بســیاری را 
ایجاد کرده اســت و این که ســایر تیمهای زیر مجموعه 
وزارت نفت سرانجامشــان پتروشــیمی ماهشهر و تبریز 
و نفت تهران نباشــد، ورزش در ۱۱۰ سال گذشته جزء 
الینفک صنعت نفت بوده و در شهری مانند آبادان، مردم 
با تیم نفت شهرشــان زندگــی می کنند و هرگونه خللی 
در این تیم، تبعــات فرهنگی و حتی امنیتی را به دنبال 
خواهد داشــت، بنابراین حفظ شرایط موجود در ورزش 
نفــت و ارتقا ان، وظیفه وزارت نفــت همراه با نظارت و 
پیگیــری و رفع موانع قانونی ان از ســوی وزارت ورزش 

می باشد.
۳ . بحث خصوصی ســازی باشگاههای پرسپولیس و 
اســتقالل، سالهاســتُ نقل محافل ورزشی شده است، و 
جناب ســجادی در همان دوسه روز اول فعالیت خود از 
انجام این فرایند گفت و اینکه با شرایط فراهم شده اماده 
واگذاری هســتند، ولی چیزی که مشخص است اینست 
که گروهی تاثیرگذار و پدرخوانده بخاطر منافع شخصی 
و رانت نمی خواهند این اراده عملی شود، که جدا از وزیر 
ورزش و وزیر افتصاد، شــخص رئیس جمهور هم باید در 

این مسئله به جهت اجرایی شدن ورود کنند.
۴ . موضوع بعدی بحث ورزش بانوان اســت که دکتر 
سجادی در برنامه های خود جهت رای اعتماد، توجه ویژه 
ای به ان داشتند، ولی نکته قابل توجه این است که اوال 
در این بحث، می بایســت جایگاه نایب رئیسی بانوان در 
فدراســیونها ارتقا یابد و از حالت فرمایشی خارج گردد و 
مهمتر اینکه در ورزش امروز جهان، تفکیک جنسیتی نه 
تنها عامل رشد نیست بلکه باعث تنزل هم خواهد شد و 
اصال پســت معاونت ورزش بانوان در وزارت و ادارات کل 
اســتانها حرکتی ناصحیح بوده و عامل پویایی نشده بلکه 
هر دو شاخه بانوان و آقایان می بایست با یک نگاه مثبت 
و توســعه گرا دیده شــوند و این انتقاد بر دکتر سجادی 

که بخواهد راه غلط مســئولین غیر ورزشی قبلی را ادامه 
بدهد، کامال وارد است.

۵ . بحث جوانان مقوله بســیار مهمــی برای جامعه 
جوان کشــور می باشــد که جداســازی بخش جوانان از 
وزارت ورزش و یــا انتصــاب معاونتی قوی و مســتقل، 

 راهکاری است که پیشنهاد می شود.
۶ . مواردی که فراروی وزارت ورزش و شــخص دکتر 
سجادی هستند، بسیارند و از حوصله ای یادداشت فوق 
خارج اســت ولی بصورت تیتروار می توان به مباحثی از 
قبیل مجامع انتخاباتی فدراســیونها و تغییرات تخصصی 
در اساســنامه انها / تجلی نقش واقعی هیات های استانی 
و شهرســتانی / مسئله حضور افراد بازنشسته کاردان در 
ورزش / مسئله تزریق روحیه نشاط اوری و شادی بخش 
از طریــق ورزش به جامعه خصوصا در دوره پســاکرونا 
کــه جامعه بــه باالترین حد خود از لحاظ افســردگی و 
تنش های حاصل از ان رســیده / بحث عدالت در ورزش 

و تمایز ان با یکســان ســازی از لحاظ اعتبارات و اماکن 
/ توجــه به ورزش کارگری، دانشــگاهی، دانش آموزی و 
نظامیان از سوی وزارت ورزش در تعامل با فدراسیونهای 
صنفی انها و استفاده از ظرفیت و پتانسیل موجود در انها 
برای کل افراد جامعه / نگاه ویژه به ورزش سالمندان چرا 
که در حال عبور از یک کشور جوان به سمت یک کشور 
ســالمند هستیم / حمایت قاطع از ورزشهای همگانی در 
راستای شــعار جهانی ورزش برای همه و فرهنگ سازی 
گســترده در این بخش / نگاه نــو به  صندوق حمایت از 
پیشکســوتان ورزش در راســتای حمایــت و خدمت به 

موسفیدان ورزش و ... 
و موضوعات بسیار دیگری که انشااله در فرصتی دیگر 

بصورت تحلیلی به انها پرداخته خواهد شد.
در خاتمــه امیــدوارم که با حضور وزیــری از جنس 
ورزش و از دل ان، شــاهد تحوالت بنیادین و اساسی در 

ورزش کشور باشیم.

نگاه

نگاهی به بحث خصوصی سازی پرسپولیس و استقالل 
علی بدیع 


