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نگاه

ورزشگاه جای پیشکسوت نیست!

سیروس دین محمدی
پیشکسوت استقالل

پیشکســوتان حق دارند از فوتبال زده شوند. 
شأن آنها باالست و باید مورد احترام قرار بگیرند، 

اما این اتفاق در کمال تاسف رخ نمی دهد.
آنهــا بعــد از دوران فوتبالی خــود فراموش 
می شوند و برای کمتر کسی مهم است که شب 
و روز آنها چگونه می گذرد. همان طور که می دانید 
قرار بود در بازی استقالل - تراکتورسازی از من 
تجلیل شــود. هماهنگی هایی جهت حضور در 
ورزشــگاه انجام شد و مســئوالن من را دعوت 

کردند تا به آزادی بیایم.
این اتفاق برایم جالب توجه بود چون مدت 
زمان زیادی بود که به ورزشگاه آزادی نرفته 
بودم، منتهی با اصرار دوستانی که خواستند 
از من تجلیل کنند آمــدم تا خاطرات را زنده 
کنم و هواداران اســتقالل را ببینم. دوستان 
می خواستند از بنده تقدیر کنند اما ماموری 
که آن جا ایســتاده بود یک رفتار زننده با من 
داشــت و با لحن عجیبی از من درخواســت 

آی دی کارت کرد.
من وقتی این بی احترامــی ناراحت کننده را 
به خودم دیدم به آن دســته از پیشکسوتانی که 
فوتبال زده شده اند و دلگیر هستند، حق می دهم. 
من سال های  سال برای تراکتورسازی و استقالل 

بازی کردم.
50 تا 60 بازی تیم  ملی دارم. حتی اخیرا مربی 
باشگاه استقالل بودم. در اروپا فوتبال بازی کرده ام 
و افتخارات بسیار زیادی در کارنامه ام ثبت شده 
است. این را می گویم که بگویم امثال سیروس 
دین محمدی و پیشکسوتان فوتبال عشق کنار 
زمین ایستادن و عکس گرفتن مثل خیلی ها را 

ندارد.
اسم من و امثال من خودش شناسنامه  است. 
آن سربازی که این رفتار زننده را با بنده داشت، 
دو ســال خدمت می کند و مــی رود پی زندگی 
خودش؛  منتهی بی احترامــی که به من کردند 
را هیچ وقت فرامــوش نمی کنم. حداقل انتظار 
من این بود که شخصی را آن جا می گذاشتند تا 
پیشکسوتان را بشناسد و با توهین با آنها حرف 
نزند ! دوســتان به مــن زنگ زدند تــا دوباره به 
ورزشگاه برگردم، اما حاضر نشدم این کار را انجام 
بدهم تا یادشان بماند باید با پیشکسوتان رفتار 

درستی داشته باشند.
برخی از این افرادی که با پیشکسوتان رفتاری 
زشــت و زننده دارند، زمانی آرزو داشتند تا ما را 
از فاصله 100 متری یا حتی نزدیک تر ببینند. اما 
وقتی اتفاقات امروز را می بینم به خوبی متوجه 
می شوم که ورزشگاه جای پیشکسوتان نیست و 

آنها نباید هم به استادیوم ها بیایند.

ورزش جهان

را پس  المپیک  روس ها مدال هــای 
ندادنــد| دوومیدانــی کار روس کــه باید 
مدال های المپیک خــود را به دلیل دوپینگ 
بازگردانند، از این کار ســر باز زده اند. تاتیانا 
فیــرووا، دونده روس کــه در المپیک پکن و 
لندن مدال کســب کرده بود، یکــی از این 
ورزشــکاران بوده کــه درباره پــس ندادن 
مدال خود گفته اســت: »مــن نمی خواهم 
مدال هایــم را پس بدهم زیــرا فکر می کنم 
که هیچ کس دیگری شایستگی این مدال ها 
را ندارد.« گفتنی اســت این اتفاق می تواند 
محرومیت های ســنگین تری برای روسیه به 

دنبال داشته باشد.
فوتبال ورزش غیر قابل اعتماد مردم 
انگلیس| آمارها نشــان داده که 62 درصد 
مردم انگلیس معتقدند فساد مالی در فوتبال 
بسیار نگران کننده اســت و فوتبال غیر قابل 
اعتمادترین ورزش اســت. دلیــل غیر قابل 
اعتماد بودن فوتبال، احتمال وجود فســاد، 
تقلب و پنهانکاری در این ورزش عنوان شده 
است. قابل  اعتماد ترین ورزش ها در انگلیس 
دارت، گلــف، راگبی و اســنوکر شــناخته 

شده اند.
منابع  تمدید قرارداد زیدان تا 2020| 
نزدیک به باشگاه رئال  مادرید اعالم کرده اند 
که زین الدین زیدان در شرف عقد قراردادی 
جدید قرار دارد که او را برای ســه فصل دیگر 
در سانتیاگو برنابئو نگه می دارد. موفقیت های 
خیره کننده زیدان باعث شد که هیأت مدیره 
باشگاه با طرح تمدید قرارداد او را مصوب کند 
و به این ترتیب زیدان تا  سال 2020 سرمربی 

رئال مادرید باقی خواهد ماند.
تمایل زالتان بــرای قرارداد دوباره با 
منچســتریونایتد  مربی  مورینیو،  یونایتد| 
اعالم کــرد که این باشــگاه مذاکراتــی را با 
مهاجم سوئدی اش زالتان ابراهیموویچ، برای 
عقد یک قرارداد جدید آغاز کرده است و این 
مهاجم ســوئدی هم تمایل رســمی خود را 
برای عقد قرارداد دوباره با یونایتدی ها اعالم 

کرده است.
توران به تیم ملی ترکیه بازگشت| آردا 
توران اعالم کرد که پس از صحبت با سرمربی 
جدیــد تیم ملی ترکیه تصمیمــش مبنی بر 
خداحافظی از تیم ملی را تغییر داده اســت. 
او پس از تســاوی بدون گل ترکیــه مقابل 
مقدونیه به خاطر درگیری بــا یک خبرنگار 
از اردوی کشورش اخراج شــد و بالفاصله از 

تیم ملی خداحافظی کرد.

شهروند| حدود 3 ســال قبل بــود که بحران 
کارت های پایان خدمت جعلی فوتبال ایران را فرا 
گرفت؛ اتفاقی که طــی آن کارت معافیت و پایان 
خدمت جعلی حــدود 130 بازیکن فوتبال باطل 
شــد. جنجال های آن روزها حاال فروکش کرده و 
دیگر کمتر کســی درباره بحران فوتبال ایران بعد 
از جام جهانی صحبت می کند. حاال اما با گذشت 
زمان زیاد از آن روزها، یکی از بازیکنانی که قربانی 
این ماجرا بود، دست به افشاگری در این خصوص 

زده است.
حرف های بازیکنان سابق فوالد

اکثــر بازیکنانی کــه کارت پایــان خدمت یا 
معافیت جعلی داشــتند، اهل خوزستان بودند. 
فوتبالیست هایی که تعداد زیادی از آنها عضو فوالد 
نوین یا فوالد خوزســتان بودند اما هرگز مشخص 

نشد آنها چگونه دست به این کار زدند. یکی از این 
بازیکنان سروش ســعیدی بود.  هافبک جوان آن 
روزهای فوالد خوزستان که حاال دست به افشاگری 
دربــاره کارت های جعلــی زده اســت. او در این 
خصوص مدیرعامل کنونی باشگاه فوالد را نیز متهم 
کرده است. ســعیدی در گفت وگو با فارس عنوان 
کرد: »متأسفانه آقای اژدری زاده مدیرعامل کنونی 
فوالد، زمانی که در فوالد نوین بــودم برای من از 
طریق یکی از بازیکنان سابق فوالد نوین کارت پایان 
خدمت گرفتند، من در آن مقطع سنی نداشتم و 
گول سیاه بازی های وی را خوردم، بختیار رحمانی 

و امثال من از جریان کارت های پایان خدمت خبر 
داشتیم. بنده در دادســرای نظامی اسمی از این 
آقایان نبردم و خودم را مقصر معرفی کردم تا اینها 
به کارشان ادامه دهند اما از اعتماد ما سوءاستفاده 
کردند. درخصوص تمام حرف هــا و کارت پایان 
خدمت آماده رودرو شــدن هستم تا با مدرک آنها 

را محکوم کنم.«
 لزوم ورود فدراسیون فوتبال

این صحبت هــا درحالی مطرح شــده که در 
گذشته نیز بازیکنانی مثل بختیار رحمانی، سروش 
رفیعی،  شهاب کرمی و... هرگز حاضر نشدند درباره 

عوامل فوتبالی که آنها را در دام کارت های جعلی 
انداختند، صحبتی انجام دهند. آنها همیشــه در 
مصاحبه های خود به پاسخ دادن درباره این موضوع 
طفره رفتند اما این که تعداد بازیکنان باشگاه فوالد 
خوزستان که کارت شان جعلی بود،  بیشتر از همه 
باشگاه ها بود، خیلی چیزها را اثبات می کرد. حاال که 
سروش سعیدی این صحبت ها را درباره مدیرعامل 
فوالد مطرح کرده،  شــاید الزم باشــد مسئوالن 
فدراسیون فوتبال ورود کنند و از اصل ماجرا باخبر 
شوند و مردم را نیز در جریان بگذارند. جمله پایانی 
بازیکن ســابق فوالد در این خصوص بسیار واضح 
است: »من هرگز اهل حاشیه نبوده و نیستم اما این 
آقایان حق بازیکنان زیادی مثل مرا خوردند و باعث 
نابودی فوتبالشان شدند. فکر هم می کنند زرنگ 
هستند اما من با سند حرف هایم را اثبات می کنم.«

بازیکن قربانی علیه مدیرعامل فوالد موضع گرفت

افشاگری درباره کارت های پایان خدمت جعلی

کیوسک

این جنگ است

روزنامه انگلیسی »میرر« به شروع مسابقات لیگ 
برتر جزیره اشاره کرده است؛ این روزنامه با تیتر »این 
جنگ است« نوشــت: »آرسنال شب گذشته پیروز 
شد و لیورپول، چلسی و منچسترسیتی به مصاف 

رقبا خواهند رفت.«

شورش

روزنامه »اسپورت« چاپ اسپانیا با تیتر »شورش« 
به ستاره های مدنظر بارسلونا پرداخت و نوشت: »پس 
از پیشنهاد بارسلونا به فیلیپه کوتینیو و عثمان دمبله 
بازیکن های لیورپــول و دورتموند دیگر قصد ادامه 

همکاری با باشگاه های خودشان را ندارند.«

شایعه روز

بازگشت کریمی به فوتبال ایران
نزدیک به یک سال 
کــه  بــود  پیــش 
سپاهانی ها با سماجت 
خاص علــی کریمی، 
موافقت خود با فروش 
این پدیده جــوان به 
دیناموزاگرب  باشگاه 

را اعالم کردند. انتقالی که ســودی بالغ بر 300 تا 
400 هزار یورو برای باشگاه اصفهانی در پی داشت 
تا کریمی ملی پوش در نخستین تجربه حضور در 
جمع لژیونرهای ایرانی، شــاگرد کرانچار در جمع 
بازیکنان قهرمان کرواسی شود. انتقالی که فرجام 
چندان خوبی برای  هافبک جوان و ملی پوش ایرانی 
نداشــت چون نه تنها کریمی نتوانست جایگاهی 
در دیناموزاگرب برای خود دست و پا کند بلکه در 
زمستان با انتقالی قرضی سر از باشگاه لوکوموتیو 
زاگــرب درآورد و به میدان رفــت. این بازیکن که 
در ترکیب کارلــوس کی روش در مســیر صعود 
زودهنگام بــه جام جهانــی 2018 جایگاه ثابتی 
پیدا کرد، با توجه به این که در برنامه های سرمربی 
دینامو برای فصل جدید جا نداشت، ترجیح داد تا با 
جدایی از باشگاه سرشناس کروات، مسیر جدیدی 
برای آینده خود رقم بزند؛ مسیری که سپاهانی ها در 
تالش هستند تا به سمت نصف جهان تغییر کند و 
پدیده دو فصل قبل را دوبــاره به خدمت بگیرند. 
زالتکو کرانچار با تأیید این موضوع گفت: »ما کریمی 
را می خواهیم. درباره این مسأله جلسه ای داشتیم تا 

اگر شرایط فراهم شود، کریمی را بازگردانیم.«

آن سوی مرز

گوچی رو پوستر دربی شمال هلند

تیم فوتبال هیرنفین هلند امروز)یکشــنبه( در 
نخستین هفته از مسابقات لیگ برتر هلند میهمان 
خرونینگن است که این بازی به دربی شمال هلند 
مشهور است. ســایت فوکس اســپورت هلند از 
پوستر این بازی مهم رونمایی کرد که تصویر رضا 
قوچان نژاد، مهاجم ایرانی هیرنفین در این پوستر 

بود.

ادامه روزهای سخت شفیعی در کره
خالد شفیعی بعد از پیوستن به اف.سی. سئول 
از هفته نوزدهم در فهرست مسابقات این تیم قرار 
گرفت و در نیمه دوم بازی با گوانگجو به طور کامل 
در زمین حضور داشت اما در 7مسابقه اخیر چنین 
فرصتی پیدا نکرده است. شفیعی از هفته بیستم تا 
بیست وپنجم 3بار از لیست دیدارهای سئول دور 
بود و در هر 3مسابقه نیز با وجود حضور روی نیمکت 
وارد زمین نشد تا شرایط سختی در تیم جدیدش 
تجربه کند. اف. سی. ســئول روز گذشته میهمان 
ســوون بلووینگز بود که با یک گل بــه خودی در 
دقیقه 62 موفق شد به برتری برسد و جایگاه پنجم 
جدولی اش را تثبیت کند اما شفیعی در این بازی نیز 

فرصت حضور در فهرست تیمش را پیدا نکرد.

ورزش
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شهروند| جذب مربیان خارجی در فوتبال روز دنیا امری طبیعی است 
و هر ساله شاهد آن هستیم که اکثر لیگ های فوتبال در جهان با چند مربی 
خارجی شروع به کار می کنند. در برخی لیگ های معتبر مانند انگلیس و 
اسپانیا بیشترین تعداد مربیان خارجی روی نیمکت تیم ها را شاهد هستیم. 
در پرتغال اما اتفاق جالبی رخ داده که طی آن هر 18 تیم لیگ برتری مربی 
بومی روی نیمکت شان دارند و این به معنی احترام پرتغالی ها به مربیان 

کشورشان است. 
18 تیم با مربی بومی

لیگ دسته اول کشــور پرتغال که باالترین سطح مسابقات فوتبال در 
این کشور است، دو هفته است آغاز شــده و نکته قابل توجه در این بین 
حضور مربیان پرتغالی در همه تیم های شرکت کننده است. این موضوع 
در جهان فوتبال عجیب است چون فوتبال کنونی فراتر از مرزها است اما 
باشگاه های این کشور به سرمربیان وطنی خود اعتماد دارند. پرسابقه ترین 
و پرافتخارترین آنها جورج ژســوس است که اکنون هدایت اسپورتینگ 
لیسبون را برعهده دارد. او پیش از این در تیم های بنفیکا، براگا، بلننسه، 
لیریا، موریرنسه و گیمارش حضور داشت. دیگر تیم های بزرگ این لیگ 
نیز به سرمربیان وطنی اعتماد کردند. سرجیو کونسیسائو برای این فصل 
هدایت پورتو را برعهده گرفت و رویــی ویتوریا در بنفیکا ماند. آبل فرریرا 
)براگا(، پــدرو مارتینس )گیمارش(، لوییس کاســترو )چاوس(، میگل 
کاردوسو )ریواووه(، دومینگو پاسینسیا )بلننسه(، واسکو سئابرا )فرریرا(، 
ژوزه کوزیرو )ویتوریا ستوبال(، دنیل راموس )ماریتیمو(، مانوئل ماچادو 
)موریرنزه(، پدرو انمانوئل )اســتوریل(، میگل لئال )بواوشیتا(، ریکاردو 

ســوارس )آرس( و ویتور اولیویرا )پورتیموننســه( سایر مربیان پرتغالی 
هستند که نیمکت همه تیم های کشور خود را در اختیار گرفته اند.

سایر لیگ ها
این اتفــاق درحالی در پرتغــال رخ داده که اکثر تیم هــای بزرگ دنیا 
در کشــورهای مختلف از مربیان خارجی اســتفاده می کنند. در اسپانیا 
زین الدین زیدان )رئال مادرید(، دیگو پابلو ســیمئونه )اتلتیکومادرید(، 
برریتسو )سویا( و سوبلدیا )آالوس( چهار سرمربی خارجی هستند. ایتالیا 
هم دو ســرمربی خارجی به نام های میهایلوویچ )تورینو( و یوریچ )جنوا( 
دارد. لیگ برتر انگلیس بیش از همه سرمربی خارجی دارد. پپ گواردیوال 
)منچسترسیتی(، آنتونیو کونته )چلسی(، آرســن ونگر )آرسنال(، ژوزه 
مورینیو )منچستریونایتد(، مائوریسو پوچتینو )تاتنهام(، یورگن کلوپ 
)لیورپــول(، رونالد کومــان )اورتون(، پیگرینو )ســاوتهمپتون(، بیلیچ 
)وستهام(، فرانک دی بوئر )کریستال پاالس(، رافائل بنیتس )نیکوسل(، 
مارکو ســیلوا )واتفورد(،  هاچســون )برایتون( و واگنر )هادرزفیلد( 14 
سرمربی خارجی این رقابت ها هستند. در آلمان و فرانسه هم، 6 سرمربی 

خارجی حضور دارند.
کار ویژه پرتغالی ها

کشــور پرتغال که در سال های گذشته مربیان مشــهوری مانند ژوزه 
مورینیو، کارلوس کی روش و... به فوتبــال جهان معرفی کرده، با این کار 
به آینده مربیگری اهمیت خواهــد داد. پرتغالی ها اعتقــاد دارند تعداد 
بیشتری مربی از این کشور باید به تیم های خارجی برود و به همین خاطر 

فرهنگ سازی به موقعی انجام دادند تا به هدف نزدیک شوند.

شــهروند| اســتقالل بعد از دو هفته ناکامی در 
رقابت های لیگ برتر مقابل تراکتورســازی نخستین 
پیروزی خود را در لیگ هفدهم دشــت کرد؛ بردی که 
به واسطه درخشش سرور جپاروف، ستاره ازبکستانی 
آبی ها به ثبت رسید. کاپیتان تیم ملی ازبکستان در این 
مسابقه گلی زیبا به ثمر رساند و البته عملکرد درخشانی 
داشت تا لقب بهترین بازیکن زمین را به خود اختصاص 
دهد. جپاروف حاال از آینده ای روشــن حرف می زند و 
ابراز امیدواری می کند بتواند در آینده شرایط بهتری را 
برای خود و استقالل رقم بزند. گفت وگوی »شهروند« با 

جپاروف را در ادامه می خوانید. 
 بعد از بازی استقالل و تراکتورسازی، همه درباره 
گل زیبای تو صحبت می کنند؛ شــوتی دیدنی و 

عامل نخستین برد استقالل.
خوشحالم که توانستم چنین گلی را به ثمر برسانم؛ 
این گل حس خیلی خوبی را به من القا کرد. با توجه به 
این که تاکنون در فصل جاری گلی نزده بودیم و بردی 
نداشتیم، خوشحال شــدم که نخستین گلزن فصل 
اســتقالل لقب گرفتم. از همه مهمتر در بازی حساس 
با تراکتورســازی گل زدم؛ این اتفاق برای من بســیار 

خوشایند است. 
 پشــتک زدن تو بعد از گل هم مورد توجه قرار 
گرفت؛ این حرکت ناگهانی بود یا از قبل برای آن 

نقشه کشیده بودی؟
واقعا روی شادی گلم فکر نکرده بودم؛ اما از دیدن آن 
همه هوادار بسیار خوشحال شــدم. وقت گل زدن یک 
لحظه به ذهنم رسید که به سمت آنها بروم و شادی ام 
را با این هواداران تقسیم کنم. می خواستم با پشتک زدن 
گلم را به آنها تقدیم کنم؛ به نوعی این شادی تشکر من از 

هواداران استقالل بود. 
 یکی از مســائلی که درباره تو وجود دارد، میزان 
دوندگی ات است. با این سن و  سال چطور این قدر 

جنگنده در زمین حاضر می شوی؟
فوتبال به سن و  سال نیست. هر بازیکنی که آمادگی 
بدنی خوبی داشته باشد، می تواند کمک کند. من نیز با 
وجود آمادگی بدنی مناسب تجربه خوبی دارم و می توانم 

برای تیمم مفید باشم. تالشــم این است با تمرینات 
ویژه ای که پشت سر می گذارم، این شرایط را حفظ کنم 

تا در آینده نیز عملکرد خوبی بر جای بگذارم. 
 پس فکر می کنی این روند برای تو ادامه دارد؟

همین طور اســت. من کمــی دیرتر از ســایرین به 
تمرینات اضافه شــدم و هنوز آمادگی ام صد درصدی 
نیست؛ اما شک نکنید در آینده بهتر می شوم و روزهای 

خوبی را با استقالل پشت سر می گذارم.
 استقالل امسال تیم پرمهره ای است؛ به نظرت 
این تیم با وجود کسب دو نتیجه نامطلوب در شروع 

لیگ می تواند به قهرمانی برسد؟
استقالل یک نکته بسیار بارز دارد و آن هم این است 
که بازیکنان تکنیکی بســیار زیادی در این تیم حضور 
دارند و طبیعی اســت اگر این تعداد بازیکن باکیفیت 
در ترکیب جا بیفتنــد، می توانند فصل فوق العاده ای را 
رقم بزنند. شک نکنید با این تیم کارهای بزرگی انجام 

می دهیم. 
 یکی از مســائلی که به دغدغه هواداران تبدیل 
شده، اختالف امتیازی با پرسپولیس است. به نظر 

تو این اختالف قابل جبران است؟ 
در فوتبال شما هرگز نمی توانید درباره آینده صحبت 
کنید؛ هر چیزی می تواند رخ بدهد. قطعا 5 امتیاز برای 
27 بازی چیزی نیست که نشود جبران کرد. مطمئنا 
پرســپولیس امتیاز از دســت می دهد و البته دو بازی 
مستقیم هم با پرسپولیس داریم که می توانیم جبران 

کنیم.
 ظاهرا برای دربی انگیزه زیادی داری؛ درســت 

است؟
من همیشــه درباره دربی پایتخت مسائل زیادی را 
شنیده ام. چندین بار این مســابقه را از تلویزیون تماشا 
کردم و می دانم حساسیتش در سطح قاره آسیا بسیار 
باال است. بسیار عالقه مند هستم تا در دربی تهران حضور 
داشته باشم. قطعا اگر این اتفاق رخ بدهد، سعی خواهم 
کرد بهترین عملکرد را بر جای بگذارم. هر چند که زمان 
زیادی تا این مسابقه باقی مانده و باید فکر و ذکرمان به 

مسابقات دیگر باشد.

شهروند| وزیر ورزش و جوانان که برای تصدی این 
سمت در دولت دوازدهم نیز از سوی رئیس جمهوری 
معرفی شــده اســت، برنامه خود را برای 4 سال آینده 
به صورت مکتوب ارایه کرده که بخــش اعظمی از آن 
مربوط به بخش های مختلف ورزش است. او با توجه به 
تجربه 9ماه اخیر خود در رأس ورزش کشور و همچنین 
با توجه به چالش های پیش رو، برنامه ای را ارایه داده و به 
نقاط ضعف و قوت هر بخش نیز اشاره کرده است. برنامه 
ســلطانی فر در حوزه ورزش به 8 بخش اصلی تقسیم 

شده که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.
چالش های ساختاری و همگانی

نخستین بند از چالش هایی که مسعود سلطانی فر 
برای 4 ســال آینده ورزش عنوان کرده، »چالش های 
ساختاری و فقدان هم افزایی نهادهای تاثیرگذار حوزه 
ورزش« محسوب می شــود. در توضیح این بخش، به 
تعدد نهادهــای تصمیم گیرنده برای ورزش اشــاره 
شده و از سویی عدم تشکیل شورایعالی ورزش کشور 
نیز مورد توجه قرار گرفته اســت. موازی کاری و عدم 
تقســیم کار ملی جزو مواردی است که در این بند به 
اصالح آنها اشاره شده است. در بند دوم از ضعف هایی 
که وزیر ورزش در 4 سال آینده به رفع آنها فکر می کند، 
به »پایین بودن سهم ورزش در تأمین سالمت عمومی 
مردم و بسترسازی ورزش قهرمانی« اشاره شده است. 
در این بخش اشاره شــده که بیش از 65 درصد مردم 
ایران فاقد هرگونه فعالیت بدنی هســتند که این امر 
زنگ خطری جدی برای مســئوالن امر محســوب 
می شود و باید با تقویت ورزش همگانی و قهرمانی رفع 

شود. 
افزایش رشته های مدال آور

در بند سوم به ورزش قهرمانی اشاره شده و »محدود 
بودن رشــته های صاحب مدال و عدم  دسترســی به 
قهرمانی پایدار« مورد توجه قرار گرفته است. تنها 4رشته 
در تاریخ المپیک به مدال رسیده اند و در این میان سهم 
رشته های پایه فقط یک مدال نقره در دوومیدانی بوده 
است که ســلطانی فر افزایش آنها را در دستور کار خود 

قرار داده است.

ضعف اقتصاد ورزش
»عدم بهره گیری از ظرفیت هــای اقتصاد ورزش در 
تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی« بند چهارم این 
برنامه به شــمار می آید. در ســال های اخیر بحث های 
اقتصادی ورزش شدیدا فدراسیون ها و باشگاه ها را تحت 
فشار قرار داده و برای برون رفت از این وضع باید به یک 

راهکار مناسب دست پیدا کرد. 
پروژه های نیمه تمام

بحث »تعداد زیــاد پروژه های نیمه تمــام و کمبود 
فضاهای ورزشی« که از دولت های قبلی به یادگار مانده 
است، در 4 ســال اخیر نیز بارها مورد نقد و بررسی قرار 
گرفت، اما هنوز هم یکی از چالش های اصلی ورزش به 
شمار می رود که سلطانی فر سعی کرده آنها را به عنوان 
یکی از موارد اصلی برای رســیدگی وزارت ورزش قرار 

دهد.
توازن بانوان با آقایان

»دسترســی نابرابــر بانــوان بــه تســهیالت و 
فرصت های متناسب و متوازن« مورد دیگری است 
که وزیــر ورزش در برنامه خود به آن اشــاره کرده 
اســت. از زمانی که مسعود ســلطانی فر در وزارت 
ورزش روی کار آمده، نزدیک به 6 رشــته در بخش 
بانوان فعالیت خود را با پوشش اسالمی در میادین 
بین المللی آغاز کرده اند و این می تواند نشانه خوبی 
باشد که زنان ورزشکار در سال های آینده به توازن 

خوبی با آقایان برسند.
رسیدگی به جانبازان و معلوالن

یکــی از مــواردی که مســعود ســلطانی فر در 
برنامه های اصلــی خود قرار داده اســت، »کمبود 
امکانات ورزشــی برای جانبازان و معلوالن« بوده و 
امیدوار اســت که بتواند به این بخش از جامعه نیز 
امید زندگی ببخشــد. ورزش جانبــازان و معلوالن 
در ســال های اخیر افتخارات زیادی را برای کشور 
رقم زده و همواره ورزشــکاران این بخش از کمبود 
امکانات گالیــه داشــته اند. در آخریــن بخش از 
بندهایی که سلطانی فر در نظر گرفته، »چالش های 

فرهنگی و آموزشی ورزش کشور« آمده است.

گفت وگوی »شهروند« با سرور جپاروف، ستاره استقالل در نخستین پیروزی

فاصله با پرسپولیس را 
جبران می کنیم

 هنوز آماده نیستم
در آینده عملکرد بهتری از من خواهید دید

وزیر به تشریح نقاط قوت و ضعف ورزش کشور پرداخت

استارت سلطانی فر 
برای رأی اعتماد

  توازن زنان و مردان، افزایش رشته های مدال آور و بهبود شرایط اقتصادی ورزش از 
مهمترین برنامه های سلطانی فر برای 4 سال آینده است
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 هر 18 تیم لیگ برتر پرتغال
از مربیان بومی استفاده می کنند

 به دنبال مورینیو
و کی روش جدید


