قهرمانی تیم زیر  15سال فوتبال در مسابقات کافای تاجیکستان

چهارشنبه  ۳آذر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3358

تیم ملی زیر 15سال ایران توانست با ۷امتیاز قهرمان مسابقات کافای تاجیکستان شود .شاگردان وحید امیری توانستند با غلبه بر تیمهای قرقیزستان و ازبکستان
و تساوی مقابل تاجیکستان با ۷امتیاز و تفاضل گل +۹قهرمان مسابقات کافا به میزبانی تاجیکستان شوند .در آخرین بازی این مسابقات تیم تاجیکستان توانست
با برتری یک بر صفر مقابل ازبکستان ۷امتیازی شود اما ایران به دلیل برد پرگل مقابل قرقیزستان صدرنشین گروه باقی ماند تا قهرمانی مسابقات را به دست آورد.

ورزشی

اخبار

واکنش رئیس فدراسیون وزنهبرداری
به وضعیت سهراب و کیانوش

رئیس فدراس��یون وزنهب��رداری در واکنش به وضعیت
سهراب مرادی و کیانوش رستمی صراحتا بر حضور حتمی
و جدی این مدعیان در تمرینات اردوی تی م ملی تاکید کرد.
علی مرادی در حاشیه مراسم رونمایی از تندیس طالیهداران
بازیهای آس��یایی به وضعیت س��هراب مرادی و کیانوش
رستمی اشاره کرد و گفت :اردوهای تی م ملی در حال انجام
است و ۳هفته دیگر تیم به قهرمانی جهان اعزام میشود .البته
قرار است بزودی جلسهای برای بازیهای آسیایی با سهراب
مرادی و کیانوش رستمی برگزار شود تا مشکالتشان برطرف
شود .وی ادامه داد :در فدراسیون همیشه به روی قهرمانان
ملی باز است .ما با توجه به همین رویکرد برای رقابتهای
جهانی از این نفرات دعوت کردیم که خودشان به اردو نیامدند.
بعد از قهرمانی جهان نیز در فدراسیون به روی آنها باز است،
البته اردوها قوانین و چارچوب مشخصی دارد و باید حضور
منظم در اردو را رعایت کنند.

خبر جنجالی تغییر تابعیت ستاره
سوری تکذیب شد

خبر تغییر تابعیت س��تاره سوری برای پیوستن به تی م
ملی عربستان تکذیب شد« .عناد الراشد» یکی از خبرنگاران
عربستانی هفته گذشته مدعی شد «عمر السوما» مهاجم تیم
ملی سوریه و عضو باشگاه االهلی در آستانه گرفتن تابعیت
سعودی و پوشیدن پیراهن تی م ملی این کشور در مقدماتی
جامجهانی  2022اس��ت اما این خبر از س��وی «تلویزیون
سوریه» تکذیب شد .این رسانه سوری عنوان کرد اخبار منتشر
شده در زمینه گرفتن تابعیت سعودی از سوی عمر السوما
صحت ندارد و حکم پادشاه عربستان شامل صدور تابعیت
برای وی نیس��ت .تیم ملی س��وریه یکی از رقبای تی م ملی
کشورمان در انتخابی جامجهانی  2022است .این خبر هفته
گذشته بازتاب گستردهای در شبکههای مجازی عربی داشت.

انتقادات تند رئیس کمیسیون
فرهنگی مجلس از جنجال خوبان عالم

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با انتقاد
از رویههای مرتبط با جادوگری در فدراس��یون فوتبال گفت:
عزیزیخ��ادم از طریق تلقیندرمانی میخواهد کارهایش را
پیش ببرد اما اینطور مسائل خرافهپرستی است و قابل قبول
نیست .به گزارش فارس ،حجتاالسالم مرتضی آقاتهرانی درباره
اینکه واژههایی نظیر «خوبان عالم» در ادبیات فوتبال منتسب
به فدراس��یون شده و اینکه قرار است عزیزیخادم به همراه
وزیر ورزش و جوانان در این کمیس��یون حاضر شود ،عنوان
کرد :بله! اینجا کمیسیون فرهنگی مجلس مسلمان است .در
دین مبین اسالم کسی جادوگری و رمالی را قبول ندارد .هم
با این مسائل در هر سطح مقابله خواهیم کرد و هم اینکه در
آینده برنامههای ویژهای در این زمینه خواهیم داشت .رئیس
کمیس��یون فرهنگی مجلس درباره اینکه رئیس فدراسیون
فوتبال موضوع ارتباط با این حواشی را تکذیب نکرده و گفته
چه ایرادی دارد یک نفر با نفسش به ما کمک کند ،اظهار داشت:
نه! این حرفها نیست .عزیزیخادم شاید از طریق تلقین درمانی
میخواهد کارهایش را پیش ببرد؛ در حالی که پذیرفتن اینطور
مسائل خرافهپرستی است .این نوع رفتارها جایز و در مملکت
اسالمی قابل قبول نیست .آقاتهرانی درباره اینکه در تمام دنیا
فدراسیونها با جادوگری برخورد میکنند اما عزیزیخادم به
عنوان رئیس فدراسیون خود به این مسائل دامن میزند ،گفت:
بحث جادوگری و این مسائل اصال جزو نکاتی است که در اسالم
ورود به آن حرام است .یعنی از نظر فقهی نه جادوگر محترم
اس��ت و نه کسی که دنبال این مباحث خرافات میرود آدم
درستی است .این جریانات انحرافى است .باید هر کسی درست
ت�لاش کند و البته خدای متعال هم یاری میکند .آدمهای
نادرستی که میخواهند یک پولی را به دست بیاورند یا بتوانند
در اصطالح افراد را گول بزنند ،از این ابزارها استفاده میکنند.

اظهار تأسف سرمربی نامدار آلمانی
از میزبانی قطر

اوتمار هیتسفلد ،سرمربی سابق بایرن و دورتموند با تصمیم
میزبانی جامجهانی از س��وی قطر موافق نیست .به گزارش
بیلد ،در حالی که کمتر از یک سال تا شروع جامجهانی باقی
مانده است ،اوتمار هیتسفلد تصمیم فیفا مبنی بر میزبانی
قطر در جامجهانی را زیر س��وال برد .هیتس��فلد گفت :من
قبال در تعطیالت آنجا بودهام ،این کش��ور فوتبالی نیست.
فیفا این روزها تأثیر زیادی دارد .من انتظار این جامجهانی را
نمیکشم و متاسفم که بازیها در قطر برگزار میشود .قطر
عمدتا به دلیل شرایط غیرانسانی هنگام ساخت استادیومها
و بسیاری اتهامات دیگر درباره نقض حقوق بشر مورد سوال
قرار گرفته است .خود هیتسفلد به عنوان مربی در  ۲دوره
مس��ابقات جامجهانی ش��رکت کرد .در جامجهانی ۲۰۱۰
آفریقای جنوبی او از مرحله گروهی با سوییس فراتر نرفت
اما  ۴سال بعد در برزیل ،سوییس خود را بسیار قویتر نشان
داد و برای نخستینبار از سال  ۲۰۰۶به دور دوم رسید ولی
در آنجا مقابل آرژانتین شکست خورد .پس از این مسابقات
بود که هیتسفلد به دوران مربیگری خود پایان داد.

محمد انصاری با بخشیدنطلب  2میلیارد و  600میلیون تومانیاش از پرسپولیس به مؤسسه خیریه حضرت رقیه
نشان داد اخالقمداری در فوتبال یعنی چه

بر مدار جوانمردی

مهدی طاهرخانی :محمد انصاری از ابتدا هم شبیه دیگران نبود؛
بازیکنی که پلهپله باال آمد و بعد از معروف شدن و حتی حضورش
در تی م ملی باز هم همانگونه لباس میپوش��ید و رفتار میکرد
که در قبل .مدافع بااخالق و همیش��ه س��ر به زیر پرسپولیس را
هواداران این تیم چگونه به یاد میآورند؟ بدون شک یک تصویر از
او تا ابد در ذهن هواداران قرمز باقی میماند؛ مدافعی که پیشنهاد
خوب و نجومی از لیگ متمول چین داشت اما به واسطه بسته
بودن پنجره نقل و انتقاالت تیمش در آن برهه خاص ،بر خالف
خیلیهای دیگر نگفت من هم زندگی و آینده دارم و باید به فکر
جیبم باشم .او بر خالف رودخانه گسیل به لیگهای خارجی شنا
کرد و ماند .هم قید پیشرفت فنی را زد ،هم بیخیال میلیاردها
تومان پول نقد شد .برای انصاری فوتبال ورا و فرای آن  90دقیقه
درون زمین و حتی جامها و ش��عارهای هواداران بود .او نه ادای
افراد اخالقمدار را درمیآورد و نه عالقهای به این تظاهر داشت،
بلکه رفتار و گفتارش عینا تجلی همین امر بود.
قید لیگ چین را زد ،در پرس��پولیس ماند تا عصای دست
برانکو در فینال لیگ قهرمانان آسیا مقابل کاشیما باشد .اما تقدیر
به این صورت بود که خودش دس��ت آخر عصا به دس��ت برای
دریافت مدال نایبقهرمانی آسیا با چشمانی اشکآلود از سکوها
باال برود .محمد انصاری که بارها معرفت و اخالقمداریاش را به
هواداران پرسپولیس ثابت کرده بود ،حاال بار دیگر برگ دیگری از
خلقوخوی متمایزش را رونمایی کرد .او در اقدامی انساندوستانه
تصمیم گرفت مطالباتش از این باش��گاه را به موسس��ه خیریه
حضرت رقیه اهدا کند .انصاری که اس��فند  99از پرس��پولیس
جدا شد ،از سال  96تا زمان جداییاش از این تیم در مجموع
 2میلی��ارد و  600میلیون تومان طل��ب دارد و در صورتی که
کادر فنی این تیم رضایت خود را از عملکرد انصاری به مدیریت
باشگاه اعالم کند ،این مبلغ به  ۳میلیارد تومان میرسد .انصاری
از فروردین امسال پیگیر اهدای اینطلب به موسسه خیریه بود
اما با وجود پیگیریهای خودش و موسسه خیریه این اقدام در
زمان مدیریت جعفر سمیعی در پرسپولیس انجام نشد و اکنون
مجید صدری ،سرپرست فعلی باشگاه قول داده پول وی را برای

مأموریت ارتقای امید

ادامه از صفحه اول

 ...برای افراد نزدیک به دولت ،تا زمانی که سرفصل رفتار
دولتمردان باشد ،یقینا حمایت مردم نیز به کمک دولت خواهد
آمد .اواسط آبانماه بود که رئیسی با بیان اینکه اگر فسادی در
مجموعه دولت محرز شد ،اول مسؤوالن با فرد خاطی برخورد
کنند و سپس او را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی
معرفی کنند ،گفت :بنده هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم،
نه معاونانم و نه وزرا ،هیچکدام خط قرمز برای بنده نیستند.
اکن��ون در کن��ار مش��اهده ع��زم دولتم��ردان و رصد
سیاس��تگذاریهای دولت و تاثی��ری که میتواند بر بهبود
زندگی روزمره مردم بگذارد ،جامعه به سنجش جدیت دستگاه
اجرایی در جلوگیری از شکلگیری مجراهای فساد نیز چشم
دوخته است .مبارزه عملی با فساد  -چه در سطح قوهقضائیه
و چه قوه مجریه -امکان کمنظیری است که میتواند به ارتقای
امید و اعتماد مردم در روزهای دشوار کنونی کمک کند.

هزینه در این اقدام خیرخواهانه که ظاهرا خرید جهیزیه برای
عروسهای بیبضاعت است ،پرداخت خواهد کرد.
حقیقتا چند نفر را در فوتبال ایران میشناس��ید که براحتی
قی��د این مبلغ قابل توجه از حق و حقوق خود را بزنند؟ محمد
انصاری همان مهره مفقوده فوتبال ما است .جایی که باید اخالق
به حرفهایگری گره بخورد تا با افتخار هوادار بگوید من به این
دلیل عاشق فوتبال و فوتبالیستها هستم .انصاری که این روزها
در مس رفسنجان باز هم اسیر مصدومیت کهنه از ناحیه رباط
صلیبی است و باید برای بار چندم پایش را به تیغ جراحان بسپارد،
با این حرکت ب ه یادماندنی ثابت کرد بخش��ش به داشتن اموال
زیاد نیست ،تنها دل بزرگ میخواهد و چشمی که سیر است.
■■قصه پسری که از هیچ به همه جا رسید

داستان حضور محمد انصاری در پرسپولیس ،ساده ،کمحاشیه
و ب��دون حرف و حدیث خاصی ش��کل گرف��ت .مدافع جوانی
که پس از حضور در تمرینات اس��تقالل و س��پس فجرسپاسی
ش��یراز و شهرداری تبریز سودای س��تاره شدن در سر داشت،
به برانکو ایوانکوویچ پیش��نهاد شد و پس از حضوری موفق در
تمرینات پرس��پولیس ،مورد پسند سرمربی کروات قرار گرفت.
به این ترتیب محمد انصاری تیر  1394با قراردادی  ۲ساله به
پرس��پولیس پیوست .او در بهترین مقطع زمانی ممکن حضور
در پرس��پولیس را تجربه کرد و توانست زیر نظر برانکو ،دوران
درخشانی را برای خود و تیمش رقم بزند .انصاری در فصل اول
حضور خود  20بازی برای پرس��پولیس انجام داد تا خیلی زود
نشان دهد استحقاق پوش��یدن پیراهن این تیم بزرگ را دارد.
دوران خوش انصاری در پرسپولیس در سالهای بعد نیز ادامه
داشت و این بازیکن ب ه رغم داشتن پیشنهادات داخلی و خارجی
خوب ،در فصل  ۱۳۹۷–۹۸قرارداد خود را به مدت  ۳فصل دیگر
با پرسپولیس تمدید کرد .اوج کار انصاری در پرسپولیس در لیگ
شانزدهم بود که از سمت چپ خط دفاعی به وسط منتقل شد و
در نهایت پرسپولیس با ثبت کمترین گل خورده ،جام قهرمانی
را باالی س��ر برد .او یکی از بازیکنانی بود که در هر  ۴قهرمانی
پرسپولیس طی  ۴فصل اخیر حضور داشت اما یک مصدومیت

و اطمینان این تیم بابت پیروزی باعث ش��د انصاری در دقیقه
 87جدال با گلگهر و با گذشت  405روز از آخرین بازیاش به
ترکیب بازگردد .بهرغم بازگشت به ترکیب پرسپولیس پس از
بهب��ود مصدومیت ،انصاری از توجه الزم گلمحمدی برخوردار
نبود و حضور کنعانیزادگان و حس��ینی در خط دفاع و جذب
فرشاد فرجی عمال جایی برای او در پرسپولیس باقی نگذاشت.
همین موضوع باعث شد مدافع پرسپولیس قید ادامه همکاری
را بزند و با حضور در تمرین از همتیمیهایش خداحافظی کند.
او همانطور که آرام و بیحاشیه آمد ،به همان شکل بیحاشیه
رفت تا نش��ان دهد حرفهایگری چگونه در واقعیت خویش ،با
اخالقمداری گره خورده است.

تلخ همه چیز را تغییر داد .محمد انصاری که آخرین حضورش
ی 98
در ترکی��ب این تی��م به داربی پایتخ��ت در تاریخ  21د 
مربوط بود ،بعد از آن با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی بازیها،
در آغاز مجدد تمرینات دچار آسیبدیدگی رباط صلیبی شد و
مدتی از تمرینات گروهی دور بود .مدافع چپپای پرس��پولیس
که طی این مدت حواشی و شایعات زیادی را پشت سر گذاشته
بود ،در نهایت در دیدار مقابل گلگهر سیرجان در هفته پایانی
نیمفصل اول لیگ بیستم برای دقایقی کوتاه به میدان رفت تا این
طلسم را بشکند .یحیی گلمحمدی با اشاره به این موضوع که
انصاری مدتها از شرایط بازی دور بوده ،فرصتی برای سنجش
آمادگیاش نمیداد اما ثبت  ۵گل برابر شاگردان امیر قلعهنویی

هفته ششم لیگ برتر و تقابل استقالل با قلعهنویی و پرسپولیس با منصوریان

رونمایی از هواداران قرمز در آزادی

داریوش مجلل :هر  8دیدار هفته ششم لیگ برتر امروز برگزار
میشود که در حساسترین مسابقه استقالل میهمان گلگهر
سیرجان است و پرس��پولیس در حضور هوادارانش به مصاف
نفت آبادان خواهد رفت .مسابقات هفته ششم لیگ برتر همگی
امروز برگزار میشود .بسیاری از تیمها و هواداران انتظار داشتند
در هفته ششم تماشاگران در شهرهای مختلف اجازه حضور در
ورزشگاهها را پیدا کنند اما در نهایت تا لحظه نوشتن این گزارش
فقط بازی پرسپولیس  -نفت آبادان در ورزشگاه آزادی با حضور
تماشاگر خواهد بود.
■■نبرد برای صدر با امیرسکونشین

گلگهر اگرچه  ۲پله پایینتر از استقالل رده دومی است اما
فقط  ۲امتیاز با آبیپوشان تهرانی فاصله دارد ،بنابراین شاگردان
امیر قلعهنویی فرصت صدرنشینی در این هفته را به  ۲شرط
دارند؛ اول اینکه بتوانند استقالل را شکست دهند و دوم اینکه
آلومینیوم مقابل هوادار متوقف شود .محسن فروزان دروازهبان
گلگهر که  ۲کلینش��یت در این فصل داشت و خود را آماده

رویارویی با استقالل میکرد ،یکباره به دالیل انضباطی از فهرست
مسابقه با استقالل کنار گذاشته شد .استقالل هم بعد از توقف
خانگی مقابل نساجی مازندران برای گرفتن هر ۳امتیاز به میدان
م��یرود تا دوب��اره به صدر بازگردد .فرهاد مجیدی باید با امیر
قلعهنویی سکونشین رقابت تاکتیکی
داشته باشد .سرمربی گلگهر همچنان
محروم از حضور روی نیمکت است .از
سویی مهاجمان خارجی استقالل هنوز
به اندازه هیاهویی که به راه انداختند در
میدان مسابقه ارزشهایشان را نشان
ندادهاند و این در ش��رایطی است که
هواداران استقالل به هیچ عنوان دوست ندارند تیمشان روی نوار
مساوی گام بردارد .در طرف مقابل گلگهر هم  ۳مساوی پیاپی
ثبت کرده و ادامه این روند اصال مورد نظر کادر فنی ،بازیکنان
و حتی مدیریت باشگاه نیست .باید دید نوار تساویهای  ۲تیم
قطع میش��ود یا باز هم هر  ۲تیم امتیاز از دست خواهند داد.

برد و یک مساوی به دست آورد .علیرضا منصوریان ،سرمربی
نفت با تیمهای مختلف از نفت تهران تا ذوبآهن بازی مقابل
پرسپولیس را تجربه کرده است و اکنون باید دید این مرتبه
چه نتیجهای مقابل پرسپولیس خواهد گرفت .همانطور که
اشاره شد سازمان لیگ اعالم کرده در هفته ششم لیگ برتر
فقط این مس��ابقه با حضور تماشاگران برگزار میشود و این
مهمترین ویژگی این مسابقه نسبت به سایر دیدارها خواهد بود.
پرسپولیس با صدر جدول فقط  ۳امتیاز فاصله دارد و به همین
دلیل خیلیها میگویند این تیم از رده هش��تم جدول جدا
میشود و دوباره به جمع مدعیان قهرمانی میپیوندد .از سویی
نفت آبادان در بازی امروز بازیکنانی نظیر حس��نبیتسعید
و محمود مطلقزاده را به دلیل مصدومیت احتماال در اختیار
ندارد .حال باید دید پرس��پولیس بعد از حدود  ۲سال مقابل
هوادارانش میتواند به یک برد شیرین برسد و دوباره به جمع
باالنشینان جدول برسد یا مثل استقالل مقابل تماشاگرانش
متوقف میشود.

برنده این مسابقه احتمال دارد در پایان هفته صدرنشین لیگ
شود .در این میان امیر قلعهنویی که همین دوشنبه تولد 58
سالگیاش را جشن گرفت ،میخواهد یک برد را به عنوان کادوی
ویژه تولدش کسب کند.
■■قط�ع ن�وار تس�اویها در حضور
هواداران؟

پرس��پولیس  ۳هفته اس��ت رنگ
ب��رد را ندیده و این ب��رای تیمی که
میخواه��د ای��ن فصل ه��م مدعی
قهرمانی باش��د آمار خوبی نیس��ت.
یک باخت و  ۲تس��اوی باعث ش��ده
برخی منتقدان حسابی از کادر فنی سرخپوشان انتقاد کنند
و مدعی شوند پرسپولیس به بنبست تاکتیکی رسیده است؛
هرچند پیشکسوتانی مثل ناصر محمدخانی محکم میگویند
پرسپولیس برای ششمین سال متوالی قهرمان لیگ خواهد شد.
نفت آبادان هم بعد از  ۳شکست متوالی در ابتدای فصل یک

رئیس مجلس شورای اسالمی :سرمایهگذاری در ورزش «هزینه» نیست

مجلس در خدمت ورزش خواهد بود
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با بیان
گزارش
اینکه س��رمایهگذاری در ورزش هزینه
نیس��ت و «س��رمایه» اجتماعی ارزش��مندی است ،گفت:
ورزش��کاران و قهرمانان نه تنها الگ��وی جوانان ،بلکه نماد
فرهنگ ایران در جهان هس��تند .محمدباقر قالیباف که در
مراس��م رونمایی از تندیس طالیهداران بازیهای آسیایی
حضور داش��ت ،ضمن تبریک هفته بسیج گفت :این هفته
یادآور رشادتها ،مجاهدتها و شهادت بزرگانی در این عرصه
برای دفاع از کشور و انقالب اسالمی است که جان خود را
آگاهانه ،عاشقانه و مجاهدانه فدا کردند .جامعه ورزش ما در
میادین مختلف افتخارآفرینی کرده که جا دارد به همه آنها
خدا قوت بگویم .از اینکه کشتیگیران ،شادی را به مردم ما
هدی��ه کردند به آنها خدا قوت میگویم و امیدوارم قدردان
آنها هم باشیم .قالیباف در ادامه خاطرنشان کرد :از نظر من
ورزش یک پدیده چندجانبه اس��ت .ورزش در همه موارد
میدرخش��د .کمتر پدیدهای را میتوانیم پیدا کنیم که با
[ اسپورت ]

نگاه

(س)

اولی
ن فینال برای ژاوی

روح و روان و جسم و سیاست
افتخارآفرینی میکند .البته از
سیاس��ت به دور است اما در
فرصتهای��ی افتخارآفرینی
میکند که در خیلی مسائل
نمیت��وان به آن رس��ید .وی
ادامه داد :در س��رمایهگذاری
ب��رای ورزش هزینهای وجود
ندارد .هر چه هست از ابتدا تا
انتها سرمایهگذاری است؛ هم برای امروز و هم برای آینده.
وقتی از این پدیده غفلت کنیم ،هزینههای سرسامآوری در
حوزههای اجتماعی برای ما به بار میآورد و صدها برابر این
سرمایهگذاری باید هزینه کنیم اما هرگز نمیتوانیم جبران
کنی��م .این را به عنوان یک خدمتگ��زار که هم در نیروی
انتظام��ی خدمت میکردم و هم خدمتگ��زار در یک نهاد
عمومی مثل شهرداری تهران بودم که معنی نشاط و امید
[ کوریره ]

حمله به ناپولی

و تالش و سرزندگی و اوقات
فراغ��ت و مس��ائل اجتماعی
در رش��تههای مختل��ف بود،
ع��رض میکن��م .محمدباقر
قالیب��اف ادام��ه داد :من در
جمع پیشکسوتان و کسانی که
نماد فرهنگی ما هستند عرض
میکنم که قهرمانان ورزشی
نه تنها الگویی برای جوانان و
سفیران فرهنگی ما در اقصی نقاط دنیا هستند ،بلکه نماد
فرهنگ کشور ما هم هستند .هر جا توفیق خدمت داشتهام
همین نکاتی را که اینجا مطرح کردم ،عنوان کردهام و هیچ
وق��ت از امر ورزش غفلت نکردهام .رئیس مجلس ش��ورای
اسالمی ادامه داد :سعی کردم همیشه یک نگاه حداکثری
که حداقل وظیفه ما هس��ت نسبت به این موضوع داشته
باشم .این نکته را عرض میکنم که حتما در مجلس شورای

[م
وندودپورتیوو ]

بارسایطالیی

[ گاتزتا ]

اسالمی به عنوان نمایندگان مردم عزیز و ملت سرافراز ایران
اسالمی در خدمت عرصه ورزش از ورزش عمومی تا سطح
ورزش قهرمانی که الزم و ملزوم هم هستند ،خواهیم بود و
انشاءاهلل در چارچوب وظایفی که در مجلس داریم ،این کار
را دنبال میکنیم و به اشکاالتی که عزیزان اشاره کردند حتما
رسیدگی خواهیم کرد و در حداقل زمان ممکن و بر اساس
قانون آییننامه داخلی حتما پیگیری خواهیم کرد .قالیباف
ادامه داد :امیدوارم در میادین بینالمللی بیشتر بدرخشیم .در
المپیک امیدوارم رتبه ما بهتر شود .در شرایط سخت کرونایی
و محدودیتهای اقتصادی که داریم باید تالش کنیم .البته
مش��کل اول اقتصادی نیست و مش��کل نداشتن نقشه راه
مدون و مدیریت درست در این مسیر است که به ما در این
بخش آسیب وارد کرده است .اگرنه با ظرفیتهایی که در
کشور وجود دارد ،این عذر پذیرفته نیست .با این سختیها
میتوانیم کار را پیش ببریم و با جوانان و فرهنگمان از این
مشکالت هم عبور خواهیم کرد و به موفقیت خواهیم رسید.

ای
نتر ،سوپرسیمئونه

[ دیلی
اکسپرس اسپورت ]

پوچتین
و در تماس با یونایتد

