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مجیدروانستان
همانگونه که مرتضی محصص اشاره کرده بود تیم ملی در نیمه مربیان با 
مدیریت رختکن و همچنین اختیار دادن به بازیکنان توانست در موقعیت 
صعود به مرحله بعدی قرار بگیرد. اکنون برای جدال سرنوشت ساز ایران 

و عراق چه باید کرد؟
کارشناسان فوتبال بر این عقیده اند که تیم ملی عالوه بر داشتن بازیکنان 
تکنیکی، از نظر بدنی هم در شرایط خوبی قرار دارد و همانند بازی با 

تا  دهیم  شکست  را  عراق  می توانیم  بحرین 
دوم  مرحله  راهی  گروه  نخست  تیم  به عنوان 

شویم.
ا...وردی:ازجهنمدرآمدیمرفتیمبه

بهشت
جواد ا... وردی ملی پوش اسبق کشورمان پس 
از پبروزی تیم ملی مقابل بحرین به ایرنا گفت: 
اصل  فوتبال،  تیم  برای یک  اصل  »مهم ترین 
یعنی  است.  بازی  زمین  بازیکنان در  استقرار 
اگر هر بازیکنی در حمله و دفاع سر جای خود 
نیمه  بود.  بدون مشکل خواهد  تیم  باشد آن 
نخست دیدار با بحرین چنگی به دل نمی زد و 
انگار بازی یک طرفه است و ما اسیر بحرینی ها 
بودیم. بازی و ابتکار عمل در نیمه اول دست 
بحرین بود و یکی، دو موقعیت خطرناک هم 
ایجاد کردند. اما بین دو نیمه چه اتفاقی افتاد؟! 
شاید در نیمه اول ستاره زمین وحید امیری 
را خیلی  توپ  کرد،  بازی  قشنگ  بود؛ خیلی 
خوب حفظ می کرد و پاس های قشنگ داد تا 

او را مصدوم کردند و تعویض شد.«
وی ادامه داد: »در نیمه دوم، فوتبال کاملی را 
از تیم ملی دیدیم؛ فوتبالی که پاس ها سریع تر 
و به موقع بود، بازی را در اختیار گرفتیم. ۳ گل 
در منامه زدن یعنی باید بازی خوبی انجام داده 

باشیم. از جهنم درآمدیم رفتیم به بهشت که داستان نیمه اول و دوم است! 
ما در نیمه اول به هیچ عنوان در حد نام خود بازی نکردیم، عدم توانایی 
بازیکنان ما مشهود بود. نباید فراموش کنیم که تیم ما اردوی کوتاه مدتی 

را گذراند و این نمی توانست برای مقابله با حریفان کافی باشد.
میالد محمدی در این دیدار خیلی ضعیف بود و کادر فنی به درستی این 
ضعف را دید و بین دو نیمه با آوردن سامان قدوس و به کار گرفتن در 
پست اصلی اش و بردن احسان حاج صفی به دفاع چپ پست تخصصی اش، 
توپ و میدان را در اختیار گرفت و شاهد فوتبالی به مراتب زیباتر از نیمه 
اول بودیم. سامان قدوس فوق العاده بود و یکی از بهترین بازی های خود را 

انجام داد و از نظر من چهره شاخص میدان بود.«
دینورزاده:رسانههاحقیقترابرایمردموبازیکنانبنویسند

مهدی دینورزاده کاپیتان اسبق تیم ملی کشورمان گفت: »قبل از پرداختن 
به بازی با بحرین باید به گذشته ها برگردیم. بحرین تیمی نبود که بخواهد 
دور  بازی های  نتایج  به خاطر  متاسفانه  ما مشکل ساز شود.  فوتبال  برای 
هم  سالی  آنکه چند  ما حساس شد. ضمن  برای  بحرین  با  بازی  رفت، 
می شود که وقتی با این تیم در بحرین بازی می کنیم آن ها برای ما حاشیه 
درست می کنند. حتی معتقدم بازی رفت با بحرین را هم ما باید می بردیم 
ولی باختیم. از طرفی کرونا باعث شد بازی ها در یک کشور متمرکز برگزار 
شود و به ناحق میزبانی به بحرینی ها رسید و همین موضوع خود به خود 

باعث شد تا دلهره بین اهالی فوتبال و مردم بیشتر شود.«
پیشکسوت فوتبال افزود: »در بازی با هنگ کنگ ما بازی خوبی ارائه ندادیم 
ولی نتیجه گرفتیم؛ می خواهم بگویم در این چهار بازی که دو دیدار آن 
انجام شده، مردم به فکر بازی تاکتیکی نباشند، مهم نتیجه گرفتن است 
که می توانیم به آن دست یافته و به مرحله بعد صعود کنیم. در دور بعد 

تیم های معتبر و با تاکتیک حضور دارند و آنجا باید به این مهم بیاندیشیم.
در دیدار با بحرین در نیمه اول بازیکنان ما با حوصله فوتبال کردند و در 
نیمه دوم از داشته های فنی خود بخوبی استفاده کرده و ۳ گل به بحرین 
زدند. نمی خواهم بگویم زیاد هم خوب بازی کردند، ولی از داشته های فنی 
خود خوب استفاده و موقعیت ها را به گل تبدیل کردند و تا بازی با عراق 

خیال ما راحت باشد.«
بازی عراق گفت: »از لحاظ فوتبالی، فوتبال ما به هم  دینورزاده درباره 

نمی خورد و همیشه بازی ما با آن ها گره می خورد. تنها ُحسن این دیدار 
این است که اگر عراق به ما ببازد، آن ها نیز شانس صعود به عنوان تیم دوم 
را دارند. پس بنابراین این دیدار دو حالت دارد؛ یا بی تفاوت می آیند که 
این خیلی بعید است؛ آن ها با انگیزه کامل می آیند و به عقیده من، همین 
انگیزه کامل آن ها موجب می شود تا بازیکنان ما مصمم به مصاف عراق 

بروند و ان شاءاهلل با دست پر زمین بازی را ترک می کنند.
 از رسانه ها می خواهم رسالت خود را به خوبی انجام بدهند و از تیم ملی 
به درستی حمایت کنند و غلو نکنند؛ حقیقت را برای مردم و بازیکنان 
بنویسند. بزرگ نمایی نکنند و یا بازیکنان را کوچک نکنند. اگر ما مثل 
بازی با بحرین با انگیزه بازی کنیم پیروزی بر عراق دور از دسترس نیست. 
چون تیم ملی کنونی ما از همیشه بهتر بوده و نفرات خوبی در اختیار 
داریم و می توانیم نتیجه ای بگیریم که تاکنون در تاریخ بازی های مان با 
عراق نگرفته ایم. تیم ما با وجود جوانی، پخته تر هستند و خیلی از آن ها در 
اروپا بازی می کنند و این کمک می کند تا راحت به آنچه که استحقاقش 

را داریم دست پیدا کنیم.«

جاللی:عراقرامیتوانیمببریم
مجید جاللی مربی باسابقه فوتبال ایران درخصوص پیروزی ایران برابر 
بحرین گفت: »تیم ما تیم بسیار خوبی است و جایی نگرانی ندارد؛ آن 
هم در مقابل تیم هایی که یک تیم متوسط در سطح فوتبال آسیا هستند. 
فقط روی فضای روانی بازی و تجربیات گذشته باعث شده بود تا بازی از 
حدی از خود، بیشتر حساس و موجب نگرانی اهالی فوتبال و مردم شود. 
به لحاظ نفرات به مراتب بهتر از حریف بودیم و خیلی مسلط بازی کردند.

زدیم  حرف  درباره اش  که  فضایی  همان  دلیل  به  بازی  شروع  در  شاید 

حساس شده بود و بازیکنان ما را تحت تاثیر قرار داده بود اما کم  کم به 
بازی مسلط شدند و کار خود را خیلی خوب انجام دادند. آنچه در این بازی 
دیدیم به غیر از برتری تکنیکی، قابلیت های بدنی بازیکنان ما بود؛ حتی 
در بازی با هنگ کنگ هم این قابلیت ها دیده شد. هرچه بازی رو به جلو 
می رفت، تیم ما مسلط تر می شد و حتی گل های خود را در اواخر بازی 
زدیم. نیمه دوم به مراتب بهتر هستیم. بازیکنان ذخیره  ما نیز تاثیرگذار 
بازی کردند. آنها بازیکنانی هستند که شایسته حضور در ترکیب اصلی 
را دارند اما به دلیل تراکم بازیکن بیرون 

می مانند.«
سامان  درباره حضور  فوتبال  پیشکسوت 
بازی  همچنین  و  او  تاثیرگذاری  قدوس 
احمد  بین  »فضایی  افزود:  نیز  عراق  با 
نوراللهی با سردار آزمون و مهدی طارمی 
نتیجه  به  ما  بازی سازی  و  داشت  وجود 
نمی رسید. کادر فنی به خوبی این ایراد را 
دید و با آوردن سامان قدوس در آن فضا 
بهتر شدیم و دیدید به ۳ گل هم دست 
که  تجربه ای  با  قدوس  سامان  یافتیم. 
داشت توانست مسلط و خوب بازی کند.

به اعتقاد من اگر بازیکنان ما فضای بازی 
را خیلی احساسی نکنند، حساس نکنند 
و خیلی سخت نگیرند، در برابر عراق هم 
شویم.  خارج  میدان  از  برنده  می توانیم 
ما  که  نیست  زمانی  کنونی  شرایط  در 
بخواهیم تیم را بیش از حد تمجید و یا 
تجلیل کنیم ما باید تیم را به حال خود 
بگذاریم. بازیکنان همگی خوب هستند و 
باشد می توانند  تمرکزشان روی کارشان 

کار را خوب پیش ببرند.«

معمار:فوتبالعراقشبیهماست
محمود معمار مدافع اسبق تیم ملی نیز در رابطه با دیدار ایران و بحرین 
گفت: »بدون در نظر گرفتن نیمه اول، در مجموع خوب ظاهر شدیم و به 
یک برد با ارزش دست پیدا کردیم. البته نباید از برخی اشتباه ها براحتی 
عبور کنیم. چیدمان ما در نیمه اول اشتباه بود. حتی خوش شانس هم 
با  از این فرصت استفاده ببرد. در نیمه دوم  بودیم که بحرین نتوانست 
انجام دادیم کمی بهتر شدیم و حریف را تحت فشار قرار  تعویضی که 

دادیم و به گل رسیدیم.«
پیشکسوت فوتبال افزود: »به اعتقاد من مهدی ترابی باید خیلی زودتر از 
این به بازی گرفته می شد. وحید امیری که یکی از خوب های این دیدار 
بود و بازیکنان حریف روی او خیلی خطا می کردند باید پیش از این که 

دچار آسیب دیدگی شود تعویض می شد.
ما که به لحاظ بازیکن مشکلی نداریم و خوب ها کنار هم جمع شده اند. 
هرچند اعتقاد دارم جای فرشید اسماعیلی در این تیم خیلی خالی است. 
نقطه عطف این بازی حضور سامان قدوس بود. به نظرم در خط دفاع یک 
مشکل بزرگ وجود دارد و آن اینکه چه کسی ضربه اول را بزند؛ به نظر دو 

مدافع میانی از این نظر سردرگم هستند.
عراق همیشه فوتبالش نزدیک به ما بوده و در بدترین شرایط هم بودند 
جلوی تیم ما ایستادند. اگر به  یاد داشته باشید، پس از جنگ تحمیلی 
بدترین شرایط آن ها بود اما باز هم با ما بدون گل مساوی کردند. آن ها 
شبیه خود ما فوتبال بازی کرده و غیرتی و با تعصب هم بازی می کنند. 
ما در دفاع راست  مشکل داریم و تعجب می کنم چرا رامین رضائیان را 
دعوت نکردند؟ صادق محرمی در دفاع ضعیف است. در نیمه اول یک توپ 
پشت او انداختند که بازیکن بحرین بد زد و اگر کمی کات داده بود گل 

می خوردیم و آن ها بازی را می بستند و کار ما سخت می شد.«

مسیر پیروزی بر عراق؛ امتیاز مهمتر از بازی تاکتیکی
شنبه  22  خرداد  1400

فرشاد پیوس: 

برای نگه داشتن چوکا به معجزه نیاز داریم

تالش که  فوتبال چوکای  تیم  پیوس سرمربی  فرشاد  بخشورزش- 
تیمش توانست روز آینده یک پیروزی بسیار حیاتی را در راه ماندن در 
لیگ یک مقابل تیم مدعی خوشه طالیی ساوه در ورزشگاه سردار جنگل 
به دست بیاورد، در مورد این بازی و کسب پیروزی یک بر صفر که با گل 
حسین پاپی به دست آمد، اینطور حرف هایش را آغاز کرد: بازی سختی 
بود. خوشه طالیی اگر می برد، رتبه بسیار خوبی پیدا می کرد و فکر 
می کنم اول تا سوم می شد. آمده بودند که فوتبال بازی کنند و فوتبال 
خوبی بازی می کردند. روی زمین کار می کردند. فیلم بازی های این 
تیم را دیده بودیم. می دانستیم که دنبال توپ های سوم هستند ولی 

مرکز زمین را گرفتیم و بچه ها خیلی راحت تر بازی کردند.
پیوس که پس از شکست چوکا مقابل فجرسپاسی شیراز بار دیگر به 
تالش بازگشت و هدایت سبزپوشان را برعهده گرفت، در مورد کارهایی 
که پیش از دیدار برابر خوشه طالیی ساوه انجام داده، بیان کرد: در 4 
روزی که اینجا بودنم، بیشتر روحی و روانی کار کردیم. با تک تک بچه 
ها حرف زدیم. حرف دل آنها را شنیدیم. واقعا هم بچه های خوبی داریم. 
دست مربیان قبلی هم درد نکند که تیم را تا اینجا رسانده اند. از این 
به بعد این بار را باید به هدف برسانیم. کار خیلی سختی است و معجزه 
می خواهد. خدا باید کمک کند. اول خدا، دوم خدا و سوم خدا و بعد هم 

مسئولین باید همدل شوند.
بازیکن سابق تیم ملی و باشگاه پرسپولیس با اشاره به هواداران پرشور 
تیم فوتبال چوکا ادامه داد: نمی دانید هواداران چه کارهایی می کردند. 
من همه را متوجه می شدم. من به عشق آنها آمده ام. باشگاه هم به 
خوبی در حال انجام دادن کارها است. هم آقای نامداری، هم آقای عزتی 
و هم آقای عربی. ولی هرجا می روم، می گویند کارت خیلی سخت 
است ولی من مرد روزهای سخت هستم. دوست دارم کار کنم و بتوانم 
کاری برای مردم تالش انجام دهم. ته جدول هستیم. همه هفت امتیاز، 
هشت امتیاز، پنج امتیاز از ما جلوتر هستند. خدا کمکمان کندو ببینیم 
چه می شود. فرشاد پیوس در مورد حمایت مدیران باشگاه و حضور آنها 
در رختکن برای روحیه دادن به تیم و اختصاص دادن پاداش توضیح 
داد: خیلی خوب است. االن همه همدل شده اند. رمز موفقیت ما همدلی 
است. اگر همدل باشیم و مسئوالن و هواداران با ما باشند، قول نمی دهم 

بمانیم ولی تمام تالشمان را می کنیم که امتیازات خوبی بگیریم.

ابهام در مجوز فعالیت مدارس فوتبال
بخشورزش-اعالمیه جدید فدراسیون فوتبال، در رابطه صدور مجوز 

فعالیت مدارس فوتبال دارای ابهامات قابل تاملی است!
به گزارش ایسنا، ۲۳ تیرماه سال گذشته بود که فدراسیون فوتبال با 
ارسال نامه ای به هیات فوتبال استان ها در خصوص نحوه فعالیت مدارس 
فوتبال اعالم کرد که پس از مطرح شدن پروتکل های بهداشتی مربوط 
به آغاز فعالیت مدارس فوتبال، شهرهای دارای وضعیت سفید با رعایت 
تمامی دستورالعمل ها امکان از سرگیری فعالیت های ورزشی را داشته 
و شهرهای دارای وضعیت زرد باید از آخرین دستورالعمل های مطابق 
با آخرین تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا و استان مربوطه تبعیت 
کنند و شهرهای دارای وضعیت قرمز مجوز آغاز فعالیت مدارس فوتبال 
را ندارند. این ابالغیه فدراسیون فوتبال در شرایطی بود که هنوز رنگ 
نارنجی، به رنگ بندی شهرهای کشور از نظر شیوع ویروس کرونا اضافه 
نشده بود. همان زمان، پس از پیگیری صورت گرفته از سوی غالمرضا 
نوروزی، رییس فدراسیون پزشکی ورزشی  به ایسنا اعالم شد که مدارس 
فوتبال صرفا در شهرهای زرد رنگ از نظر شیوع ویروس کرونا امکان و 
مجوز فعالیت دارند و بازگشایی و فعالیت آن ها در شهرهای با رنگ 

نارنجی و قرمز غیرقانونی است.
باید خاطرنشان کرد بر اساس اعالم سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، 
اگر صنفی دچار تخلف شود جریمه ها شدیدتر شده، به این صورت که 
تخلف صنف در شهر قرمز موجب می شود به مدت ۳ هفته پلمب شود و 

این مدت برای شهر نارنجی ۲ هفته است.
به تازگی اما ۱۷ خردادماه سال جاری، سرپرست دبیرکلی فدراسیون با 
ارسال نامه ای به رییسان هیات فوتبال استان های سراسر کشور اعالم 
با رعایت تمامی دستورالعمل های  کرد فعالیت مدارس فوتبال کشور 
بهداشتی بالمانع است. وی همچنین در خصوص از سرگیری فعالیت 
مدارس فوتبال کشور بیان کرد با توجه به نامه ارسالی از سوی رییس 
دوپینگ،  با  مبارزه  ملی  ستاد  دبیرکل  و  ورزشی  پزشکی  فدراسیون 
بهداشتی  دستورالعمل های  تمامی  رعایت  با  فوتبال  مدارس  فعالیت 
از جمله حضور حداقل نفرات )حداکثر ۳۰ نفر در هر جلسه تمرینی 
انجام  بسته،  فضاهای  در  تهویه  به  توجه  فوتبال(،  استاندارد  زمین  در 
تست PCR، رعایت فاصله فیزیکی، استفاده از وسایل محافظت فردی، 

گندزدایی سطوح تماس مشترک بالمانع است.
نکته قابل تامل در مورد اعالمیه جدید فدراسیون فوتبال این که ابهامات 
متعددی در مورد نحوه فعالیت مدارس فوتبال از روز گذشته وجود دارد 
و مشخص نیست به چه علت در این زمینه به صورت شفاف اطالع رسانی 
نشده است؛ این که در آیا مدارس فوتبال در تمامی شهرهای کشور از 
نظر رنگ بندی کرونا امکان فعالیت دارند یا این که هم چنان فعالیت 

آن ها در نقاط قرمز و نارنجی ممنوع است؟
انجام تست PCR است که به نظر می رسد  مساله بسیار مهم دیگر 
ایجاد شده تقریبا امکان پذیر نیست،  با توجه به هزینه های  تحقق آن 
به  آن  و  دارد  وجود  نیز  دیگری  غیرشفاف  مسائل  اما  رابطه  این  در 
چگونگی انجام تست PCR بر می گردد و مشخص نشده در چه مقاطع 
باید این پرسش را مطرح  انجام شود! هم چنین  باید این تست  زمانی 
کرد که اساسا امکان انجام تست PCR برای عالقمندان به حضور در 
مدارس فوتبال چقدر واقعی است و امکان تحقق دارد؟ هم چنین باید از 
فدراسیون فوتبال این سوال را پرسید که به چه علت در رابطه با مدارس 
فوتبال که فعالیت آن ها در تابستان با اقبال عالقمندان مواجه می شود تا 

این حد ناقص و غیرشفاف اطالع رسانی کرده است؟

جای خالی ورزش در مناظره ها

 کدام نامزد »گل طالیی« را می زند؟
بخشورزش-هفت نامزدی که دو دور مناظره را برای ارائه برنامه هایشان 
برگزار کردند نشان دادند برای حوزه ورزش که با سالمت جسمی و روانی 

میلیون ها ایرانی ارتباط مستقیم دارد برنامه مشخص و ویژه ای ندارند.
نامزدهای  مناظره  برگزاری  مهر،  گزارش  به 
این  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین 
امیدواری را ایجاد کرد که اهالی ورزش و مردم در 
پرمخاطب  حوزه  این  برای  آنها  برنامه های  جریان 
که  همگانی  ورزش  در  خصوصاً  پراهمیت  البته  و 
دارد  مستقیم  ارتباط  مردم  تندرستی  و  سالمت  با 
قرار بگیرند اما در پایان دومین راند گپ و گفت ها 

»ورزش« بهره ای از صحبت های نامزدها نبرد.
شد  برگزار  اقتصاد  محور  با  اول  مناظره  چند  هر 
بخش  این  در  نمی رفت  انتظار  که  بود  طبیعی  و 
اما  ارائه شود  برنامه ای برای ورزش در دولت آینده 
بازهم چند نامزد تالش کردند با استفاده از مثال های 
ورزشی، اشاره ای کوتاه و گذار به ورزش داشته باشند. 
با این حال انتظار از نامزدها در مناظره دوم بیشتر از 

این بود.
موضوع  که  شد  برگزار  شرایطی  در  دوم  مناظره 

آن فرهنگی و اجتماعی بود و طبیعتاً ورزش هم باید به عنوان یکی از 
محورهای این حوزه مورد توجه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قرار 
می گرفت اما بجز یک سوال که به طور تخصصی در این مورد مطرح شد 
و نامزد مورد نظر نتوانست پاسخ روشن و شفافی به آن بدهد، در سایر 

بخش های مناظره هیچ اشاره ای به ورزش نشد.
در  خصوصاً  اجتماعی  نشاط  و  شور  با  قهرمانی  ورزش  که  حالی  در 
رویدادهای بزرگی چون المپیک، بازی های آسیایی و جام جهانی ارتباط 
بزرگ  میدان  در یک  پیروزی  یا  مدال طال  و کسب یک  دارد  مستقیم 
بین المللی »نشاط« مردم را به همراه دارد، اما هیچکدام از نامزدها برای 

تقویت این حوزه و ارتقا شرایط ورزش قهرمانی برنامه ای ارائه نکردند.
اگر بپذیریم ورزش قهرمانی برای بسیاری از مردم کشور در درجه اولویت 
و اهمیت قرار ندارد و طیف بسیاری از جمعیت کشور نسبت به این حوزه 
با  مردم  تندرستی  و  بحث سالمت  که  آنجایی  اما  ندارد،  خاصی  عالقه 
ورزش همگانی به میان می آید دیگر نمی توان پذیرفت، نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری برای این حوزه مهم و تاثیرگذار برنامه ای نداشته باشند.

بر اساس آماری که در حوزه ورزش همگانی منتشر شده است، درصد 
باالیی از جمعیت کشور دچار فقر حرکتی، اضافه وزن و چاقی هستند 

و در صورتی که دولت و مسئوالن برای کاهش این آمار تالش نکنند و 
برنامه ای نداشته باشند در سال هایی که خیلی هم دور نیست و بزودی 
خواهند رسید، سونامی بیماری های غیرواگیر و افزایش میزان مرگ و میر 

به واسطه همین عوامل، کشور را درخواهد نوردید.
حوزه  برای  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدهای  می طلبید  امر  همین 
ورزش و خصوصاً ورزشی که با سالمت و تندرستی مردم سروکار دارد 
برنامه ویژه و مشخصی داشته باشند اما در دو مناظره قبلی هیچ اشاره 

مستقیم و شفافی به برنامه های آینده برای حوزه ورزش نشد.
تنها سوالی که در این مورد مطرح شد در مناظره دوم و از علیرضا زاکانی 
بود. »برنامه شما برای توسعه ورزش همگانی و تقویت ورزش قهرمانی 
چیست؟« زاکانی اما به جای ارائه برنامه هایش برای این بخش به کلیت 
پرداخت و گفت: ورزش امر حیاتی است. در حال حاضر ۷۰ درصد مردم 

ایران ورزش نمی کنند و به دنبال ورزش همگانی و یا قهرمانی نیستند.
وی گفت: شرایط اینقدر سخت شده است که به گفته رئیس فدراسیون 
کشتی، سال های قبل یک میلیون نفر از ابعاد مختلف درگیر کشتی بودند 
اما امروز حدود 4۰ هزار نفر درگیر این ورزش هستند. این یک فاجعه 

بزرگ است.
اینکه دولت  بیان  با  ریاست جمهوری  انتخابات  دوره  نامزد سیزدهمین 
بپردازند  ورزش  به  که  نگذاشته  باقی  مردم  برای  روحانی حوصله  آقای 
گفت: دولت برای مردم فرصتی باقی نگذاشته که به فراغت و یا ورزش 

بیاندیشند. عماًل ۳ دالر خرج ورزش کنیم ۱۶ دالر در حوزه سالمت برای 
ما صرفه جویی می شود.

وی سپس از پاسخ دادن به این سوال خارج شد و حمله به همتی را در 
اگر  »آقای همتی!  و گفت:  داد  قرار  کار  دستور 
روکشی  نامزد  شما  هستیم،  پوششی  نامزد  ما 
و  برنگشت  به ورزش  ادامه  زاکانی در  هستید.« 
به انتقاداتش از همتی ادامه داد اما وقتی زمان 
بحث  به  دوباره  بود  پایان  به  رو  صحبت هایش 
برگشت و گفت: اجرای یک سرانه باال برای ورزش 
همگانی و توسعه باشگاه داری و فعالیت در عرصه 
ورزش در کف هرم اجتماعی این امکان را ایجاد 

می کند که بسیاری از مشکالت کاهش یابد.
اشاره  ورزش  اهمیت  به  بازهم  پایان  در  زاکانی 
کرد و گفت: »ورزش برای جوانان، زنان و افراد 
مسن بسیار مهم است. پنجره جمعیت به سمت 
میانساالن است. لذا پرداختن به ورزش همگانی 
ورزش  به  است.  حیاتی  امری  ما  کشور  برای 
قهرمانی، همگانی و پهلوانی می اندیشیم و برنامه 
داریم.« این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در 
حالی جمله آخرش را با »برنامه داریم« مطرح کرد که هیچ اشاره ای به 
برنامه هایش برای حوزه ورزش نکرد. اتفاقی که در مورد سایر نامزدها هم 
رقم خورد و هیچیک از آنها تاکنون به برنامه هایشان برای این حوزه اشاره 

نکرده اند.
هر چند مناظره سوم با موضوع سیاسی برگزار خواهد شد اما شاید بتوان 
امیدوار بود یکی از نامزدها با مطرح کردن مهمترین محورهای برنامه اش 
برای ورزش و البته استفاده از کلیدواژه های خاص این حوزه »گل طالیی« 
میزان  افزایش  به   - وعده هایشان  بقیه  مثل   - وعده هایش  با  و  بزند  را 
ورزش  به  ویژه شان  نگاه  و  انتخابات کمک  در  ورزش  مشارکت جامعه 
همگانی را نشان دهند تا حداقل مردم امیدوار باشند کسی به فکر سالمتی 

و تندرستی آنها هست.
ضمن اینکه موضوعات مهمی مثل مبارزه با فساد در بخش های مختلف 
ورزش از جمله فوتبال، تعیین تکلیف استقالل و پرسپولیس به عنوان 
دو تیم پرطرفدار فوتبال ایران، توسعه زیرساخت های ورزش قهرمانی و 
ایران،  زنان  و  برای ورزش دختران  موانع  رفع  و  بانوان  حرفه ای، ورزش 
تقویت کرسی های ایران در مجامع بین المللی و … می تواند مورد توجه 

نامزدها برای دولت آینده باشد.


