رئیس جدید سازمان بسیج ورزشکاران منصوب شد

چهارشنبه  ۱2شهریور 1399
وطنامروز شماره 3013

سیدمهدی میرجلیلی به عنوان جایگزین سردار داوود آذرنوش به ریاست سازمان بسیج ورزشکاران منصوب شد .به پیشنهاد سردار غالمرضا سلیمانی ،رئیس
سازمان بسیج مستضعفین و حکم سردار سرلشکر حسین سالمی ،فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،سید مهدی میرجلیلی به عنوان رئیس جدید سازمان
بسیج ورزشکاران جایگزین سردار آذرنوش شد .مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان بسیج ورزشکاران دیروز در محل این سازمان برگزار شد.

ورزشی

اخبار

بررسیوضعیتنگرانکننده ۴نمایندهایراندرلیگقهرمانانآسیا

طارمی :میخواهم بیش از  20گل
برای پورتو بزنم

مهاجم ایرانی جدید پورتو عنوان کرد :قهرمانی در لیگ
قهرمانان اروپا با پورتو غیرممکن نیست.
مهدی طارمی ،مهاجم ملیپوش کشورمان(سهش��نبه)
قراردادی  4س��اله با باش��گاه پورتو امضا کرد .در این راستا
طارمی با نشریه «اوجوگو» مصاحبه اختصاصی انجام داد.
مهاجم ایرانی درباره انتخابش گفت :فصل گذشته تمام
بازیهای پورتو را تماشا کردم .این تیم به عنوان یک تیم واقعی
میجنگد و من این نوع سبک بازی را دوست دارم .وی افزود:
از اینکه این قرارداد را با پورتو امضا کردم بس��یار خوشحال
هستم .پورتو باشگاه بزرگی است و تمام تالشم را برای موفقیت
این تیم میکنم .نخستین ایرانی هستم که در باشگاه پورتو
بازی میکنم و به نظرم به بهترین باشگاه دنیا آمدهام.
گلزن س��ابق ریوآوه دلیل انتخاب پورتو را اینطور عنوان
ک��رد :دلی��ل انتخابم این بود که من پورتو را از هر باش��گاه
دیگری بیش��تر دوس��ت دارم .از کودکی از پورتو شناخت
دارم .در کشورم ،پورتو در میان باشگاههای پرتغال بیشترین
ش��هرت را دارد .به همین خاطر این تیم را از زمان کودکی
دوست داشتم و برای موفقیت آن با تمام قوا تالش میکنم.
با آمدن به پورتو آرزوی کودکیام محقق شد .وقتی طارمی
خاطرات کودکیاش از پورتو را تعریف میکرد به سال 2004
برگشت ،زمانی که  12سال داشت .او درباره آن دوران گفت:
پورتو س��ال  2004قهرمان لیگ قهرمانان اروپا ش��د و من
خیلی خوب آن س��ال را به یاد دارم .پورتو در فینال مقابل
موناکو بازی کرد و موفق شد با نتیجه  3بر صفر به پیروزی
برسد .آن زمان مورینیو ،سرمربی پورتو بود و در ترکیب تیم،
بازیکنان بزرگی حضور داشتند .این خاطره شیرین من از پورتو
در آن سالها بود .مهاجم ایرانی ادامه داد :تا آخرین لحظه
با تمام قوا برای پورتو بازی خواهم کرد .امیدوارم با پورتو در
رقابتهای مختلف به قهرمانی برسم .به هواداران پورتو این
قول را میدهم که تمام تالش خود را برای خوشحالی آنها
انجامدهم .نمیتوانم درباره تعداد گلم در این فصل با پورتو
بگویم ولی تالش میکنم عملکرد بهتری در امر گلزنی نسبت
به فصل گذشته داشته باشم .طارمی تصریح کرد :وظیفه من
اس��ت که به تیم کمک کنم تا در بازیها برنده شود .اینجا
فرصتهای زیادی برای گلزنی نسبت به ریوآوه خواهم داشت
به همین خاطر میخواهم فصل آینده بیشتر از 20گل به ثمر
برسانم .شناخت از فضای لیگ پرتغال بسیار مهم است .من
اکنون شناخت خوبی از لیگ پرتغال دارم و به نظرم بهترین
زمان بود تا به بهترین تیم پرتغال منتقل شوم .مهاجم ایرانی
درباره تاثیر آرزویش برای حضور در لیگ قهرمانان اروپا برای
انتخاب پورتو گفت :من به تمام جزئیات انتقالم به پورتو فکر
کردم .این انتخاب تنها به خاطر این نبود که پورتو باش��گاه
خوبی است ،بلکه باشگاه باقدمت و بزرگی است که توانایی
قهرمانی دوباره در لیگ قهرمانان اروپا مثل س��ال  2004را
دارد .قهرمانی در اروپا به همراه پورتو محال نیس��ت و همه
چیز ممکن است .طارمی درباره اینکه آیا با سرجیو کونسیسائو،
س��رمربی پورتو صحبت کرده است ،گفت :من با او صحبت
توگو چند ثانیه بیشتر طول نکشید .او
کردم ،البته این گف 
به من گفت خوشحال است که به اینجا آمدم و اینکه باهم
میتوانیم کارهای بزرگی در تیم انجام دهیم .من از او شناخت
یدانم مربی توانمند و خوبی است .او همیشه به دنبال
دارم و م 
تمرکز روی کارش است.

امضای قرارداد  ۳بازیکن جدید
با پرسپولیس

باشگاه پرس��پولیس دیروز روز پرهیاهویی را پشت سر
گذاشت؛ از یک سو با  ۳بازیکن جدید قرارداد امضا کرد و از
سوی دیگر به واسطه تجمع هواداران این تیم مقابل باشگاه،
مهدی رسولپناه مجبور به خروج از ساختمان و حضور در
بینش��ان برای پاسخگویی ش��د .در این میان در حالی که
بح��ث جدایی بازیکنانی مثل مهدی ترابی و علی علیپور و
وحید امیری و بشار رسن مطرح شده است ،دیروز  ۳بازیکن
جدید وارد دفتر مدیریت پرس��پولیس شدند و قراردادهای
 ۲سالهای را امضا کردند .حامد لک به عنوان دروازهبان که
احتم��اال رقبت جذابی را ب��ا یکی دیگر از خریدهای جدید
قرمزها خواهد داشت ،با پرسپولیس  ۲ساله امضا کرد .گفته
میش��ود پرسپولیس روی جذب رشید مظاهری هم اصرار
دارد و اگر کمیته تعیین وضعیت بازیکنان سازمان لیگ برتر
حکم به فسخ یک طرفه قرارداد رشید با تراکتور بدهد ،شاید
این دروازهبان رقیب اصلی حامد لک برای پست شماره یک
قرمزها باشد .از سوی دیگر سرانجام عیسی آلکثیر مهاجم
 31ساله و سابق نفت آبادان به پرسپولیس پیوست .او چندین
بار تا یک قدمی امضای قرارداد با قرمزها پیش آمد اما این
اتفاق رخ نداد تا روز گذشته .اگر علیپور از جمع قرمزها جدا
شود ،آنگاه آلکثیر مهاجم اول آنها در لیگ بیستم خواهد
بود .البته پرسپولیس مهاجمان دیگری را هم مد نظر دارد،
چرا که زمزمه جدایی اوساگونا هم به گوش میرسد و طبیعتا
جایی برای این خارجی بیکیفیت در فصل بعد وجود ندارد.
سعید آقایی ،بازیکن سابق سپاهان که در چند روز گذشته
مردد بین حضور در تهران و تبریز بود هم سرانجام حضور
در پرسپولیس را به تراکتور ترجیح داد و با قرمزهای پایتخت
قرارداد  ۲س��اله امضا کرد .سعید آقایی فصل قبل با انتشار
یک استوری در شبکه اجتماعی اینستاگرام ،باعث دلخوری
هواداران پرسپولیس شده بود.

گامهای لرزان

 4نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ،در فاصله چند روز مانده
تا شروع دوباره این رقابتها در وضعیت مساعدی به سر نمیبرند
و هر کدام به نحوی در مشکالت فرو رفتهاند.
لیگ قهرمانان آسیا از  ۱۲روز دیگر شروع میشود و نمایندگان
ایران هم تقریبا از  20شهریور راهی قطر خواهند شد تا در  4گروه
به ادامه رقابت با نمایندگان تیمهای آسیای غربی بپردازند .این
مس��ابقات به صورت متمرکز در قطر برگزار میشود و تا مرحله
نیمهنهایی جریان دارد تا تکلیف یکی از فینالیستها مشخص
شود و در نهایت در تاریخ مدنظر  AFCبه مصاف قهرمان شرق
آسیا برود.
پرسپولیس ،استقالل ،شهرخودرو و سپاهان نمایندگان ایران
در این رقابتها هم تمرینات خود را همچنان دنبال میکنند تا با
آمادگی باالیی به این مسابقات بروند و از حیثیت خود و فوتبال
ایران دفاع کنند ولی با این وجود ،وضعیت تیمهای ایرانی از حیث
فنی نامناسب است و با این روند امید نمیرود حتی از گروه خود
هم صعود کنند.
نگاهی به حال و روز  4نماینده ایران نشان میدهد آنها گرفتار
مش��کالت فنی و مدیریتی هستند و برای موفقیت در آسیا این
وضعیت به معنی خودکشی است.

■■استقالل

اوضاع در تیم آبیپوش پایتخت بد نبود تا اینکه مدیرعامل این
تیم راهی ایتالیا ش��د و در آستانه داربی تهران شایعه بازگرداندن
استراماچونی قوت گرفت تا مجیدی دلخور شود و بعد از داربی استعفا
کند .شامگاه دوشنبه هم اوج حواشی در این تیم بود که سرمربی
استقالل اعالم کرد بعد از فینال جام حذفی قصد همکاری ندارد.
این اتفاق در حالی است که استقالل چند روز بعد از فینال جام
حذفی باید به قطر برود اما با کدام سرمربی؟ در حالی نام مجیدی
و دستیارانش به عنوان کادر فنی استقالل در این رقابتها ارسال
شده که او دوشنبهشب از خجالت مدیرعامل تیمش درآمد و به
نظر راهها برای ادامه همکاریاش مسدود شده است.
■■پرسپولیس

حذف سرخپوش��ان از جام حذفی با صحبتهای انتقادی از
سوی یحیی گلمحمدی همراه بود که ترکشهایش به مدیرعامل
این باشگاه همرسید ،چرا که او هنوز گامی برای تمدید قرارداد
بازیکنانش برنداشته است.
پرسپولیس بعد از چند فصل با مشکل بزرگی به نام جدایی
س��تارهها مواجه است و برخی از آنها به بهانه فرصت مالی بهتر
قص��د جدای��ی دارند .روز دوش��نبه مهدی ترابی فس��خ کرد و

مدیرعامل پرسپولیس میگوید به جز او  8نفر دیگر هم مفادی در
قراردادشان دارند که میتوانند از تیم جدا شوند .به این بازیکنان
اتمام قرارداد بشار رسن و علی علیپور را هم اضافه کنید که بارها
گفته شده دنبال جدایی و لژیونر شدن هستند.
به هر صورت وضعیت در اردوگاه قرمزپوشان هم مساعد نیست
و تاکنون فقط  3بازیکن جدید به خدمت گرفته شدهاند تا تیم
رفتهرفته خالی شود و چهبسا گلمحمدی با لشکری چندپاره به
مصاف غولهای آسیایی برود.
■■سپاهان

خبر خوش برای طالییپوش��ان دیار اصفهان این اس��ت که
مدیرعامل محبوب هواداران به این باش��گاه بازگشته و تاکنون
هم قرارداد دانیال اس��ماعیلیفر نهایی شده است .درباره جذب
چند ستاره لیگ برتری هم خبرهای خوش شنیده میشود اما
از آن س��مت چندین بازیکن تیم خداحافظی کردهاند و به نظر
سپاهان با یک خانهتکانی مواجه است .در این وضعیت باید به نبود
سرمربی هم اشاره کرد که سپاهان هنوز با شاهماهی خود به توافق
نرسیده و در بازار شایعات درباره این تیم حرف بسیار زیاد است .اگر
چه احتمال حضور سرمربی روی نیمکت سپاهان در لیگ قهرمانان
آسیا قوی است اما مساله زمان و کمبود فرصت باقیمانده هم بسیار

مهم است و به نظر این تیم در حال فرصتسوزی است که میتواند
به قیمت حذف از مرحله گروهی تمام شود.

■■شهرخودرو

اتفاقات عجیب تمامی ندارد .سیدمهدی رحمتی هم سرمربی
شهرخودرو شد تا در لیگ قهرمانان آسیا به عنوان بازیکن– مربی
فعالیت کند .این موضوع به معنی پایان دوران بازیگری وی و ورود
به عرصه مربیگری بدون داشتن مدارک الزم است .طبیعتا او را یک
مربی مدرکدار همراهی میکند اما کمبود تجربه عاملی است که
موجب نگرانی هواداران و فوتبالدوستان نسبت به این تیم میشود.
شهرخودرو با سرآسیایی ،مربی سابق و موفق خود هم در آسیا
موفق نبود و  2شکست از او به یادگار مانده است ولی این بار نوبت
رحمتی است که از داخل زمین و از عقبترین نقطه تیمش را هدایت
کند و چهبسا دست به معجزه بزند .وضعیت تیمهای ایرانی مساعد
نیست و امید هواداران به موفقیت این  4تیم کم است؛ مگر اینکه
استقالل زودتر از این حواشی فاصله بگیرد و تکلیف سرمربی خود
برای لیگ قهرمانان را مش��خص کند .پرسپولیس در این شرایط
نیاز به تقویت شدن و ماندن ستارههایش دارد .سپاهان قبل از هر
خریدی باید سرمربی تیمش را مشخص کند و شهرخودرو هم از
این پس کارهای عجیب انجام ندهد.

تدبیر فدراسیون بسکتبال برای کارشکنی احتمالی عربستان

مکاتبهای که هنوز جواب نداده

تیم ملی بسکتبال ایران در چارچوب
بسکتبال
انتخاب��ی کاپ آس��یا 2 ،دی��دار ب��ا
عربس��تان پیش رو دارد؛ حریفی که احتمال کارش��کنی
توسط آن کشور وجود دارد و این مساله میتواند منجر به
انجام بازی در زمین بیطرف شود.
مس��ؤوالن عربستانی چند س��ال پیش با مطرح کردن
ادعای بیاساس مبنی بر ناامن بودن ایران با کنفدراسیون
فوتبال آسیا نامهنگاری کردند و با همین بهانه توانستند رای
 AFCرا به س��ود خود تمام کنند تا دیدارهای نمایندگان
ایران با عربستان در زمین بیطرف برگزار شود.
ای��ن جریان همچن��ان در رقابتهای لی��گ قهرمانان
آس��یا ادامه دارد و دیدارهای نماین��دگان فوتبال ایران با
عربستانیها در کشور ثالث برگزار میشود؛ اتفاقی که رقم
خوردن آن در بسکتبال و برای تیمملی ایران دور از ذهن
نیس��ت به طوری که مسؤوالن فدراس��یون هم درباره آن
چارهاندیشیهایی داشتهاند.

دیدار خانگی موفق به شکست
سوریه ( ۹۴بر  )۴۸و قطر (۹۵
بر  )۵۲شدند ،در پنجره دوم
و س��وم ای��ن رقابتها باید با
عربستان دیدار داشته باشند.
دیداره��ای پنج��ره دوم
انتخابی کاپ آسیا از  ۶آذرماه
آغاز میش��ود .طبق برنامه از
پیش اعالمشده کنفدراسیون
بسکتبال آسیا (فیبا آسیا) ،تیمملی ایران  ۷آذرماه میزبان
عربستان خواهد بود و  ۱۰آذرماه هم در سوریه به میدان
میرود .دیدارهای پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا هم از ۳۰
بهمنماه آغاز میشود و ملیپوشان ایران در روز نخست این
پنجره در قطر با تیمملی این کشور دیدار خواهند داشت.
آنها  ۳اسفندماه هم باید در عربستان به میدان بروند.

در چارچوب مس��ابقات انتخابی کاپ آس��یا ،تیمملی
بس��کتبال ایران در گروه  Eبا تیمهای عربس��تان ،قطر و
س��وریه همگروه است .ملیپوشان بسکتبال کشورمان که
اسفندماه سال گذشته و در پنجره نخست انتخابی طی 2

اینکه فیبا آس��یا به خاطر کرون��ا و تاثیری که بر لغو و
کند کردن فعالیتهای ورزشی گذاشته ،تغییری در برنامه
زمانبن��دی دیداره��ای پنجره دوم و س��وم انتخابی کاپ
آس��یا ایجاد میکند یا نه ،هنوز مشخص نیست اما در هر

■■ 2دیدار پیش روی بسکتبال ایران با عربستان

■■کارش�کنی احتمال�ی عربس�تان و تدبیر فدراس�یون
بسکتبال

ص��ورت تی م ملی بس��کتبال
ایران در این  2پنجره باید 2
بار رودرروی عربستانیها قرار
بگیرد ،در حالیکه کارشکنی
آنه��ا -ب��ا توجه ب��ه اتفاقات
رخداده در فوتب��ال -دور از
ذهن نیست.
«در این صورت فدراسیون
بسکتبال ایران چگونه عمل
خواه��د کرد و ب��رای دیدار خانگی و خ��ارج از خانه برابر
عربستان چه تدبیری خواهد داشت؟»؛ این پرسشی است
که س��یدرامین طباطبایی در واکنش ب��ه آن از مکاتبه با
فیبا آس��یا و اعالم آمادگی برای میزبانی خبر داد و اینکه
در صورت تغییر در میزبانی ایران ،ما در تعیین کشور ثالث
باید تصمیمگیرنده باشیم.
رئیس فدراسیون بس��کتبال در گفتوگو با مهر گفت:
قاعدتا اگر از سوی عربستان مسالهای در این زمینه مبنی
بر امتناع از سفر به ایران برای برگزاری بازی مطرح شود،
موضوع از طریق فیبا آسیا اطالعرسانی میشود .البته  3ماه
تا زمان مقرر برای انجام دیدارهای پنجره دوم باقی مانده،
ضمن اینکه فیبا آس��یا هم تقویم خود برای این رقابتها

را بر اساس کرونا هنوز بهروزرسانی و مصوب نکرده است.
وی ادامه داد :با این حال با فیبا آس��یا مکاتبه داش��ته
و آمادگ��ی خود را برای میزبانی پی��ش رو اعالم کردهایم.
پیشبینیهایی درباره سنگاندازی عربستان داریم و منتظر
هستیم ببینیم چه تصمیمی میگیرند .در عین حال البته
مطیع مسؤوالن ورزش هستیم که بر اساس مصلحت نظام
تصمیم میگیرند و ما هم قطعا از آن تبعیت میکنیم.
طباطبایی در پاس��خ به این پرسش که «در صورتی که
عربستانیها از س��فر به ایران امتناع کنند ،انتخاب کشور
ثالث با کنفدراسیون آسیا خواهد بود یا ایران؟» ،تاکید کرد:
قاعدتا در این زمینه باید با نظر ایران تصمیمگیری ش��ود
چون ما میزبان هستیم و آمادگی خود را هم برای میزبانی
اعالم کردهایم .اگر به هر دلیلی حریفمان حاضر به س��فر
نباشد ،بازی باید در یک زمین بیطرف برگزار شود که در
این صورت اولویت فدراسیون بسکتبال انتخاب کشور ثالث
از میان کشورهای حوزه خلیجفارس است.
رئیس فدراس��یون بس��کتبال همچنین تاکید کرد در
صورت امتناع عربس��تان از سفر به ایران برای انجام بازی
در پنجره دوم انتخابی کاپ آسیا ،تیمملی ایران هم برای
برگزاری دیدار برگش��ت در پنجره سوم به عربستان سفر
نخواهد کرد.

شوپرورش گفتند
آنچه رهبر انقالب به مدیران آموز 
نگاه

ادامه از صفحه اول

 ...تولی��ت بخ��ش زی��ادی از مدارس
شوپرورش بر عهده
خصوصی را مدیران دولتی در حوزه آموز 
داش��تند؛ مدیرانی که وظیفهشان اتفاقا ارتقای کیفی مدارس
دولتی بود که این مسیر غلط منجر به تهیه و تدوین بخشنامه
شوپرورش شد.
تعارض منافع در نظام آموز 
 -3سیاس��تهای مهم��ل لیبرال��ی  -اقتص��ادی از س��وی
سیاس��تگذاران در س��الهای گذش��ته هزینهکرد در نظام
شوپ��رورش را از بی��ن بردن ثروت میدانس��ت و تصور
آموز 
س��رمایهگذاری درازمدت در نظام انسانی کشور را یک درصد
نیز در راهبردهای خود نمیدید .این نگاه از چند س��ال قبل
زمزمههای تعطیلی مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد)
را با بهانه «اش��تباه بودن جداسازی دانشآموزان تیزهوش از

باق��ی دانشآموزان» کلی��د زد .این تعطیلی باعث اعتراضات
گسترده دانشآموزان و اولیا شد تا آنجا که مدیران بنیاد ملی
نخبگان اعالم کردند «به خاطر مطالبه اجتماعیای که وجود
دارد ،نمیتوان یکباره مدارس سمپاد را تعطیل یا تبدیل کرد».
صحبته��ای دیروز رهبر انقالب حاال نش��ان میدهد تاکید
ایش��ان پرورش استعدادهای درخشان یا همان سمپاد است.
جالب آنجاس��ت که به گفته الهام یاوری ،رئیس سازمان ملی
پرورش استعدادهای درخشان« :هزینه متوسط یک دانشآموز
شوپرورش به مراتب کمتر
در مدرسه سمپاد برای وزارت آموز 
از هزینه تحصیل یک دانشآموز در مدرسه عادی است» .حاال
اما تقویت دانشآموزان دیگر در مدارس عادی نیز اولویت دارد
که باید طرحهای سمپاد برای آنها نیز گسترده شود.
شوپرورش نیز به صحبت
 -4دعوای همیشگی بهزیستی و آموز 

دیروز رهبر انقالب کشیده شد« :اداره و نظارت بر مهدکودکها»
مسالهای است که سالهاست مورد بحث و بررسی بوده است.
بهزیستی بیش از آنکه نگاه پرورشی داشته باشد ،منطق خدماتی
دارد و حاال مهدهای کودک تنها با منطق درآمدی اداره میشوند.
این در حالی اس��ت که بخش زیادی از شکلگیری شخصیت
و ذهنیت کودکان در س��ن زیر  7س��ال و در مهدهای کودک
رقم میخورد .هر س��ال گزارشه��ای متعددی از کالسهای
غیراخالقی مانند رقص در مهدهای کودک رسانهای میشود و
ش و پرورش کودکان
این نشان میدهد تمرکز و نظارت بر آموز 
در مهدها وجود ندارد و صحبتهای رهبر انقالب مبنی بر اینکه
«بر اساس گزارشهای رسیده وضعیت مهدکودکها بههیچوجه
خوب نیست و نباید به مهدکودکها نگاه مراکز خدماتی داشت،
بلکه مراکز مهم آموزشی -پرورشی هستند» ،نشان میدهد کفه

شوپرورش در مهدها
نظارتی و آموزشوپرورشی وزارت آموز 
باید پررنگ ش��ود و ش��اید زمان آن رسیده باش��د درباره اداره
شوپرورش
مهدکودکها و انتقال آن از بهزیستی به وزارت آموز 
تامل بیشتری کرد.
 -5اما نکته آخر را باید درباره تعهدات خارجی دولت دید .موضوع
سند  2030یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات کارشناسان
آموزشوپرورش با دولت روحانی بوده است؛ تعهداتی که باعث
آموزشهایی خارج از چارچوبهای فرهنگی و مذهبی کشور
ما میشود و اعتراضات گستردهای را در جامعه از سوی والدین
کودکان همراه داشته است و باعث شد دولت اعالم کند این سند
اجرا نخواهد شد .اما صحبت دیروز رهبرانقالب نشان میدهد
همچنان نگرانی از اجرایی شدن سند  2030در نظام آموزشی
از طریق جریان نفوذ وجود دارد.

