18

ورزش

دوﺷﻨﺒﻪ  13آذر 1396

ﺳﺎل ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﻤﺎره 3026

ﮔﺰارش

ﯾﺎدداﺷﺖ

افشای جزئیات جدید ماجرای جنجالی گرگان

گریز از آفساید

دختر رئیس فدراسیون
سر مرد تایلندی روسری کرد

ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﯿﺮازىﻧﮋاد  .روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر

 داســتان جنجالی محجبهشــدن مرد تایلندی
در رقابتهای قهرمانی آســیایی گرگان همچنان
ادامه دارد.
مســئوالن فدراســیون کبدی در حالی تاکنون
توجیه قانعکنندهای درباره ورود ســامپراچ فونچو
به ســالن در مسابقات بانوان و روسریسرکردن او
نداشتهاند که هر یک ســعی میکنند با فرافکنی،
تقصیر را بر گردن دیگری بیندازند.
این مــرد تایلندی در حرکتی کــه خیلیها آن
را فریبکارانــه تلقــی میکنند ،بــرای آنکه بتواند
مســابقه تیمش را از نزدیک ببیند ،مجبور شــده
است روســری ســر کند تا بتواند اجازه حضور در
سالن خانمها را داشته باشد.
تبعات این اتفاق برای فدراسیون کبدی آنقدر
بد بود که محمدرضــا مقصودلو ،زهرا رحیمنژاد،
سرپرست فنی این مســابقات را از کار برکنار کرده
است .چراکه او را مقصر بهوجودآمدن این ماجرا
میداند.
رحیمنژاد اما دیــروز در گفتوگویی جنجالی
با ایسنا دســت به افشاگری زد و اعظم مقصودلو،
دختر رئیس فدراسیون را که مربی تیم ملی کبدی
بانوان ایران است ،عامل اصلی بهوجودآمدن این
حاشــیهها دانســت .او میگوید» :نمیفهمم چرا
مــن را برکنــار کردند .حضور مربی مــرد تایلندی
بــا حجاب در ســالن چه ربطی به مــن دارد .من
بهعنوان سرپرســت فنــی در مســابقات حضور
داشــتم .ســالن رقابتها ،گارد حفاظت ،حراست
و ارگانهای مختلفی داشــت که وظیفه آنها این
مسائل بود .من تنها کار فنی انجام میدادم .خود
دختر رئیس فدراســیون این مربی را جلوی چشم
ما حجاب ســرش کرد و به داخل زمین برد .به او
گفتم نکن ،پاســخ داد» :ول کن خانم رحیمنژاد!«.
عکسهای منتشرشــده از مربی تیم تایلند به دو
صورت اســت .یک جا حوله ســفید سرش کرده
و جای دیگر یک شــال مشــکی ســرش اســت.
مســئوالن فدراســیون کبدی میگویند بهمحض
اینکه نیروهای حراســتی در سالن متوجه حضور
سامپراچ فونچو در سالن شدهاند ،خیلی زود او را
بیرون کردهاند و این موضوع چند ثانیه بیشتر طول
نکشیده است.
رحیمنــژاد در واکنــش بــه ایــن ادعــای
فدراسیونیها میگوید» :نه .اصال اینطور نیست.
در هر چهــار بازی تایلند این مربــی مرد تایلندی
با چهار روســری مختلف در داخل ســالن حضور
داشت .او روسری سفید ،مشکی ،شال کرممانند و
چفیه بر ســر داشت و چهار بازی را کامل در زمین
بود«.
دختــر رئیس فدراســیون کبدی روز گذشــته
بالفاصله بــه اظهارات رحیمنژاد واکنش نشــان
داد و تمام حرفهــای او را تکذیب کرد» :به قول
خود این افــراد نیز من دختر رئیس فدراســیونم.
مــن حیثیت پدرم را زیر ســؤال نمیبــرم که این
کار را بکنــم .من آخر بازی به ســالن آمدم و این
صحنه را که دیدم بســیار ناراحت شــدم .خودم
روســری را از ســر این مربی برداشتم و پرت کردم
و گفتم این چه کار زشــتی اســت که انجام شده
است؟ همکارانم ،شــاگردانم و دوستانم که آنجا
بودند شــاهد هستند .فدراســیون اگر رحیمنژاد را
برداشته است ،چون توقع داشت او بهعنوان ناظر
مسابقهها دقت و نظارت بیشتری داشته باشد اما
من به ایــن تصمیمات فدراســیون کاری ندارم و
دخالتی نمیکنم«.
مســئوالن فدراســیون کبدی بعد از گذشــت
نزدیک به یک هفته از رسانهایشــدن عکسهای
محجبه این مرد تایلندی در ســالن مسابقات زنان
هنوز نتوانســتهاند عامل اصلی این حرکت ناپسند
را معرفی کنند.
ایــن در حالی اســت که عکسهــای دیگری
هم از مربیان مرد ســایر تیمهای زنــان در گرگان
منتشر شده که کالههای گرمکنهای خود را بر سر
کردهاند تا بتوانند اجازه حضور در ســالن را داشته
باشند.
روابطعمومــی فدراســیون در ابتدا اعالم کرد،
روسریسرکردن این مرد ،ابتکار شخصی خودش
بوده .کسی به او نگفته برای حضور در سالن باید
حجاب داشته باشی.
بعــد از آن محمدرضــا مقصودلــو ،رئیــس
فدراســیون کبدی ،عامل این اتفاق را یک عکاس
معرفی کرد که قصد شیطنت داشته و به این مرد
گفته روســری ســرش کند و بعد عکسهای او را
منتشر کرده است.
اینها در حالی اســت که خود سامپراچ فونچو
در مصاحبه با یکی از رسانههای خارجی میگوید
به او گفتهاند که باید برای حضور در ســالن زنان
حجاب داشته باشی.
بازتاب منفی روسریســرکردن مــرد تایلندی،
انتقاد افراد مختلف ازجمله سیاســیون و واکنش
وزیــر ورزش را هم به همراه داشــته اســت .او با
ارســال نامهای به سیدمناف هاشــمی ،استاندار
استان گلستان ،از او خواسته به اتفاقات مسابقات
آسیایی کبدی در گرگان رسیدگی کند.
رئیــس اداره ورزشوجوانــان اســتان گرگان
بهعنوان مسئول برگزاری این رقابتها هم تقصیر
را بر گردن دیگران انداخته و گفته ما مسئولیتمان
چیز دیگری بوده است.

والدیمیر ،پسري که با ورزش پوتین شد
میخائیل پوسوخین جایزه لنین را برای ساختن کاخ دولتی کرملین دریافت
کرد؛ بنایی تاریخی که همین جمعه گذشــته میزبان مراســم قرعهکشی جام
جهانی  ۲۰۱۸بود .پوســوخین شاگرد الکس چتشوسف ،استاد بزرگ معماری
شــوروی بود که بنای مشهور ایســتگاه راهآهن کازانســکی را طراحی کرد و
ساخت .چتشوسف همچنین موزه لنین را ساخت که درست در دو قدمی دفتر
) KGBاداره اطالعات و امنیت شوروی سابق( بود؛ جایی که پیشتر پوتین هم
در آن مقر دفتر خودش را داشــت .قدرت ،ســرویس امنیتی و ورزش ،هرگز از
روسیه فاصله نگرفته است؛ بهویژه از زمانی که والدیمیر پوتین زمام امور را در
این کشــور به دست گرفته است ،کمتر سیاستمداری در دنیا پیدا میشود که
روح ورزش ،مثل پوتین ،در وجودش دمیده شــده باشد .همین »ورزش« از او
یک مرد ساخت و والدیمیر بهخوبی از این موضوع مطلع است .پوتین ورزش
را دوست دارد و آن را یکی از ارکان وجودیاش میبیند .دلیلش هم این است
که ورزش او را نجات داد.
پدر و مادر پوتین آدمهای ناشناختهای بودند که از محاصره لنینگراد جان
سالم به در بردند .پدر ،مادر را که روی ارابه به سوی گور دستهجمعی فرستاده
میشد ،نجات داد .ماریا چلومونوفا  ۴۱سالش بود که در سال  ۱۹۵۲والدیمیر
والدیمیروویچ را به دنیا آورد .آنها در آن زمان در آپارتمانهای شریکی زندگی
میکردند که به اســم »کومولکا« شهرت پیدا کرده بود .خانواده پوتین در این
آپارتمان با دو خانواده دیگر به صورت شریکی زندگی میکردند .به همین خاطر
بود که والدیمیر بیشتر روزهای جوانیاش را در خیابان سپری کرد؛ خیابانهایی
لشویکها« نداشت.
که اتفاقا فاصله زیادی با بنای »اینستیتو اسمولنی« یا » بُ ِ
دســت بر قضا آن محله به مارگاریتا بوگدانوفا ،زنی که بعدها رئیس باشگاه
المپیک مارســی در فرانسه هم شد ،نزدیک بود .رئیسجمهور روسیه در یکی
از نادر گفتوگوهایش ،آن زمانها را به خاطر دارد و میگوید» :در آن برهه از
دســت این و آن کمی کتک میخوردم« .همین موضوع بود که پای والدیمیر
را به باشگاه بوکس کشاند تا این رشته را بیاموزد .البته تجربه حضور والدیمیر
در بوکس خیلی کوتاه شــد؛ چون او هنوز شــروع نکرده ،دماغش شکست و
بیخیال این ورزش شــد .بااینحال در ژانویه  ۱۹۶۵او دوباره تالشش را برای
واردشــدن به یک باشــگاه ورزشی دیگر از ســر گرفت .اینبار رفت و در رشته
ســامبو ،ورزشی محبوب در شوروی سابق که چیزی بین کشتی و جودو است،
اسمنویســی کرد .در دل همان باشگاه »ترود« بود که پوتین رفتهرفته یک مرد
بار آمد .پروفســور آنتونلی سولومونوویچ راخلین ،مثل بسیاری از مربیان دیگر
شــوروی ،مستعد ،ســختکوش و کامال منصف بود .آن زمان والدیمیر پوتین
ســه بار در هفته خودش را به خیابان دکابریســت میرساند تا در جمع چند
همباشگاهیاش که بعدها برای همدیگر تبدیل به دوستان ابدی شدند ،باشد.
جالب اینکه تعدادی از همان دوستان در دوره ریاستجمهوری پوتین به طرز
معجزهآســایی میلیاردر شدند؛ بهویژه برادران روتنبرگ .شرکت همین برادران
همه کارهای زیرســاختی مربوط به المپیک زمســتانی سوچی را که بهتازگی
برگزار شــد ،بر عهده داشــت .حاال آنها هم مشــمول محرومیتی شدهاند که
اتحادیه اروپا و خزانهداری آمریکا وضع کردهاند.
باشگاهی که پوتین و دوســتانش به آن میرفتند ،در یک کارخانه قدیمی
بود که کال از ســامبو به جودو تغییر کرد .پوتین در هر دو رشــته مســتعد بود
و » َمســتر اسپورت« شــد ،به این معنی که به درجه سطح باال در این رشتهها
رسید .سال  ۱۹۷۳در سامبو و  ۱۹۷۵در جودو .پوتین همواره میگوید که بدون
ورزش ممکن بود سرنوشــت بدی نصیبش شود و به همین دلیل است که به
این نتیجه رسید ،ورزش باید در قلب زندگی روزمره مردم روسیه جریان داشته
باشــد .البته او در آن زمانها ،فوتبال بازی نمیکرد .در عوض رئیسجمهور
روسیه ،برخالف سیاستمداران شوروی که ورزش را بیشتر وسیلهای تبلیغاتی
میدانستند ،از قدرتهای سیاســیاش استفاده کرد و برای کشورش میزبانی
جام جهانی را گرفت.
این روحیه پیشتر در جوزف استالین دیده شده بود؛ مردی که بهشدت به
تیم کشــتی شوروی رسیدگی میکرد؛ چون کشــتی ورزش دوران کودکیاش
بود و توانســت یک عنــوان نایبقهرمانی هم در رقابتهای کشــتی اروپا در
ســال  ۱۹۴۶به دست بیاورد .اینطور شد که وقتی شــوروی برای اولینبار در
ســال  ۱۹۵۲راهی بازیهای المپیک شد ،اســتالین از وزیر ورزشش ،نیکوالی
رومانوف ،خواست کتبا تعهد بدهد که ورزشکاران روسیه مدالآوری میکنند.
البته بخت با نیکوالی هم یار شد؛ چون ورزشکاران شوروی  ۲۲عنوان المپیکی
به دســت آوردند .برعکس ،فوتبالیستها نتوانستند انتظارات را برآورده کنند
و در یکهشــتم نهایی با شکست مقابل یوگســالوی از گردونه رقابتها کنار
رفتند .این موضوع اصال به مذاق اســتالین و الورنتی ،رئیس سرویس امنیتی
روسیه ،خوش نیامد .در آن زمان رئیس سرویس امنیتی روسیه دل در گرو تیم
دینامو داشت و بیشتر بازیکنان تیم ملی فوتبال روسیه را بازیکنان زسکا تشکیل

پوتین؛ پادشاه ورزش!
از بوکس و دماغ شکستهاش گرفته تا خاککردن رقیبش در جودو!
والدیمیر پوتین با ورزش زاده شــده و اینطور که مشــخص اســت ،با
ورزش هــم میمیرد .برایش فرقی نمیکند ورزشــی که قرار اســت
انجام دهد ،روی زمین اســت یا هوا .با کایت میپرد ،اســکی میکند
و از دریاچه هم ماهیگیری میکند .اسبســواریاش حرف ندارد و در
خاککردن رقیب در ورزش کشــتی هم تبحــر دارد .هاکی روی یخ را
نیمهحرفهای دنبال میکند و با گردنکلفتها هم مچاندازی میکند.
زندگی سیاســیاش را هم بهشــدت بــا ورزش پیونــد داده؛ از گرفتن
میزبانی بازیهای المپیک زمســتانی تــا میزبانی جام جهانی فوتبال.
برای پوتیــن هرگز ورزش و سیاســت از هم جدا نبوده و چهبســا در
بســیاری از موقعیتها ورزش را به سیاست ترجیح داده است .مردی
که در دنیا به »پادشاه همه ورزشها« معروف است ،هرگز خودش را
به یک ورزش عادت نداده است.

میدادند؛ باشگاهی که گفته میشد به گروه ارتش سرخ روسیه نزدیک است.
اینطور شــد که خیلی سریع دستور لغو فعالیت این باشگاه صادر شد! زسکا
دوباره بعد از مرگ استالین سرپا شد.
نیکیتا خوروشچف ،جانشین استالین شد .او به ورزش شوروی بهای زیادی
داد؛ بهایندلیــل کــه با موفقیت ورزشــکاران ،برتری رژیم خــودش را به رخ
بکشد؛ ولی خوروشچف بشخصه استعداد خاصی در ورزش نداشت .او حتی
اســطوره فوتبال آن زمان در شــوروی یعنی ادوارد استرلستوف را به اردوگاه
کار اجباری فرســتاد .فوتبال هم انتقامش را از او گرفت :گروه مدیران شوروی،
متشکل از رئیس  ،KGBوالدیمیر سمیتچاستنی ،میخائل سوسلوف و الکساندر
چلپین علیه او توطئه کردند و لئونید برژنف را به جایش گذاشــتند .داســتان
از ایــن قرار بود که این افراد حین مســابقات فوتبال دور هم جمع میشــدند
و جلسه میگذاشــتند تا کسی جاسوسیشان را نکند ...لئونید برژنف دبیر کل
کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شــوروی ،از سال  ۱۹۶۴تا  ۱۹۸۲بود؛ او
عاشــق اتومبیلهای زیبا ،هاکی روی یخ ،فوتبال و پاتیناژ هنری بود .در زمان او
تلویزیون دولتی مسابقات پاتیناژ را روی آنتن برد که پیشرفتی فوقالعاده برای
مدیران این رشــته ورزشی محسوب میشد .همین مدیران البته بعدها دست
به کارهای عجیبی زدند که فدراسیون بینالمللی در کنگرهاش در سال ۱۹۷۷
تصمیم گرفت تمامی فعالیتهای این مقامهای شوروی را تعلیق کند؛ اتفاقی
مشــابه با چیزی که این روزها در روســیه میگذرد .مدیران ورزشی این کشور
چنان تحت فشار بودند که رقابتهای المپیک زمستانی سوچی را با موفقیت
سپری کنند که دست به استفاده از متدهای قدیمی زدند.

پیوندتاریخیبادوپینگ
زمانی که والدیمیر پوتین به قدرت رسید ،خیلی سریع ورزش را در نهادهای
سیاســی روســیه جا انداخت .او با خودش صادق بود و اعتقاد داشت ورزش
میتواند به روسها کمک کند که زندگی بهتری داشــته باشند و مبارزه کنند؛
سادهترین نوع مبارزه هم مبارزه با الکل بود .البته پوتین همزمان میخواست
که ورزش این کشور دوباره وجهه قدیمیاش را بهدست بیاورد .بهاینترتیب این
کشور شروع کرد به سازماندهی زیرساختهایش برای میزبانی از رقابتهای
مهم ورزشــی در دنیا :رقابتهای قهرمانی دوومیدانی ) ،(۲۰۱۳قهرمانی شنا
) ،(۲۰۱۵شمشیربازی ) ۲۰۱۴و  ،(۲۰۱۵بازیهای المپیک زمستانی )از (۲۰۱۴و
از همه مهمتر میزبانی جام جهانی فوتبال در سال  .۲۰۱۸او از اقلیتها و افراد
نزدیک به قدرت هم تقاضا کرده تا در این موارد سرمایهگذاری کنند؛ موضوعی
که در نتایج بهدستآمده هم تأثیر داشته است .در بازیهای المپیک زمستانی
سالتلیکسیتی در ســال  ،۲۰۰۲نتایج آزمایش دوپینگ بسیاری از مدالآوران
روس مثبت از آب درآمد و طبق معمول ،بسیاری از روسها دم از توطئه زدند.
بسیاری از رسانهها خواستار تغییر در ساختار ورزش روسیه شدند و پوتین هم
مسئوالن ورزشی کشــور را جمع کرد و از آنها خواست که دیگر چنین اتفاقی
نیفتد؛ نه آن اتفاق و نه اینکه دیگر روســیه در جایگاه ردهبندی توزیع مدالها
در رتبه نازل پنجم بایستد.
نیکــوالی دارمانوف ،رئیس کمیته مبارزه با دوپینگ شــد؛ بااینحال او یک
شــب در کافه پوشکین مسکو به صرف شام دیرهنگام ،با یک متخصص خون
جلســه برگزار کرد؛ این متخصص برای ریشــهکنکردن دوپینگ دعوت نشده
بود ،بلکه به این دلیل دعوت شــده بود تا کاری کند نمونههای دستکاریشده
دوپینگ ورزشکاران روســیه ،موردی غیرعادی نشان ندهند .ورزشکاران عصر
جدید روس ،مثل همتایان قدیمشــان در شوروی مأموریت داشتند تا هر طور
شــده دوباره قدرت ورزشیشان را به دنیا تحمیل کنند .به این موارد باید نتایج
بازیهای المپیک زمستانی  ۲۰۱۰ونکوور هم اضافه شود که ورزشکاران روسیه
به کارشان در رتبه یازدهم جدول ردهبندی پایان دادند .دیگر برایشان غیرممکن
بــود که چنیــن نتایج ضعیفی هم در ســوچی ،جایی که خودشــان میزبانی
بازیهای المپیک زمستانی را بر عهده داشتند ،تکرار شود. ...
دوربینهای سراسر دنیا ،همین جمعه گذشته به سمت کرملین چرخید
تا شاهد مراسم قرعهکشی جام جهانی باشند ولی سهشنبه دوباره ممکن
است این دوربینها به سمت ورزش در روسیه بچرخند چون از قرار معلوم
کمیته اجرائی نهاد بینالمللی المپیک قرار اســت این کشــور را از حضور
در بازیهای المپیک زمســتانی آینده که در پیونگ چانگ برگزار میشــود،
محروم کند .حاال محرومیت روسیه از حضور در بازیهای المپیک زمستانی
درست مثل جدایی دریا از ساحل است چون کودکان روس قبل از اینکه راه
رفتن را بیاموزند اســکیکردن و پاتیناژرفتن را ازبر میکنند .حاال آیا کمیته
بینالمللی المپیک تصمیم دیگری میگیرد؟ روسیه متهم به این است که
در عرصه ســطح باالیی مثل المپیک تقلب کرده است؛ همین حاال عنوان
میشــود  ۲۵ورزشــکار روس که در رقابتهای المپیک زمستانی سوچی
شرکت کردهاند ،نتایج دوپینگشان مثبت اعالم شده است! مشخصا ،کرملین
همه تالشش را برای پاککردن ورزش بهکار نگرفته است .سؤالی که پیش
میآید این اســت که چه کســی نمیخواهد دوپینگ از ورزش روسیه پاک
شــود؟ ویتالی سمیرنوف که سابقا وزیر ورزش بوده ،آن هم در دوره لئونید
برژنف!
این موضوع اثبات شده است چون تحقیقات قاضی پرونده ،یعنی ریچارد
مکالرن ،نشان میدهد که همه اعضای دولت در دوپینگ ورزشکاران روسی
دســت داشتهاند؛ بهویژه نیروهای ســرویس امنیتی این کشور که نمونه ادرار
ورزشــکاران قهرمان روس در سوچی را دستکاری کردهاند .درست مثل زمان
لئونید برژنف که یوری اندروپوف ،رئیس سرویس امنیتی روسیه ،شخصا پیگیر
وضعیت تیم ملی هاکی این کشور بود .مربی اسطورهای تیم ،ویکتور تیخونوف،
بهطورمداوم به دفتر رئیس ســرویس امنیت روســیه میرفت .حاال عین این
اتفاق دوباره در ماجرای المپیک زمســتانی ســوچی رخ داده است .شاهدان
ماجــرا ،زنگ خطر را به صدا درآوردهاند؛ آدمهایی مثل گریگوری پودچنکوف،
مدیر ســابق البراتوار مبارزه با دوپینگ روسیه که این روزها بهصورت مخفیانه
در آمریــکا زندگی میکند ،فاش کرد که دوپینگ گســترده در ورزش روســیه
ســطحش باالتر از دولت است .این موضوع مستقیما ویتالی موتکو را که وزیر
ورزش روســیه بود نشــانه رفته است .ویتالی پســتش را ترک کرد تا بهعنوان
معاون نخستوزیر معرفی شود .ویتالی رئیس فدراسیون فوتبال روسیه است
و تا سال  ۲۰۰۹عضو کمیته اجرائی فیفا هم بود و بعدها عضو کمیته میزبانی
روســیه برای جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه شد .او همین جمعه گذشته در کاخی
که پوسوخین ساخته ،میزبان اسطورههای فوتبال دنیا بود.

 از بس ســالهای ســال از تاریخ ســینمای ایران
گذشته و ما ورزشیها در انتظار یک فیلم ورزشی خوب
نشستهایم ،با دیدن فیلم مستند »صفر تا سکو« که در
مورد زندگی سه بانوی قهرمان و پرتالش ایرانی است،
انگار قهرمان آسیا شدهایم .برای ما که قهرمانداشتن
در ســینما چیزی شــبیه رؤیا شــده ،انگار توانستهایم
قهرمانهای ورزشی نســل خودمان را در پرده سینما
پیدا کنیم .انگار همیشــه در مملکت ما موفقیتها از
پس رنجکشیدنهای ســخت به وجود میآید .انگار
باید امکانات نداشــت تا به فکر موفقیت افتاد و برای
آن تــالش کرد .خواهران منصوریــان در تاریخ ورزش
ایران جاودانه هستند .زندگی آنها سرمشق خوبی برای
خیلی از جوانان میتواند باشد که برای موفقیت دنبال
راه میانبر میگردند تا متوجه شــوند هیچ راه میانبری
وجود ندارد به جز اینکه باید تالش کنید و با کمترینها
سعی کنید ،بهترین نتیجه را بگیرید تا خودتان بتوانید
شــرایط زندگی خــود را تغییر دهید و کســی به فکر
استعداد و تواناییهای شما نیست. ...
 -۲از صفر تا سکورسیدن گاهی اوقات در جامعهای
که برخی از جوانان آن برای رسیدن به موفقیت ناامید
هســتند ،سخت اســت .اینکه تالش کنید و امیدوار به
موفقیت باشید ،ریسک بزرگی است .فیلم صفر تا سکو
در دولــت تدبیر و امید از امیدداشــتن به زندگی حرف
میزند .از سختکوشــی و نجابت بانوان ایرانی حرف
میزند که با وجود همه مشــکالت و سختیها تالش
میکنند به موفقیت برســند .تالشی که گاهیوقتها
میدانند قدر آن هم دانســته نمیشود ولی آنها برای
شادی مردم کشورشان دست از تالش نمیکشند تا به
موفقیت برســند و مردم خوشحال شوند .بعد از دیدن
این فیلم احساس امید ،نشــاط و زندگی به هر انسانی
دســت میدهد و حال او ساعتها خوب است که این
حــال خوب را مدیــون همه افرادی هســتیم که برای
»صفر تا سکو« زحمت کشیدهاند.
 -۳فیلــم »صفر تا ســکو« به خوبی از آفســاید
گریخته و گل خودش را زده اســت .روی پرده سینما،
مخاطــب ایرانی برای اولینبار مســابقات ووشــوی
قهرمانی بانوان جهان را میبیند .این فیلم هنر هفتم
را بــا ورزش پیونــد میدهــد و با مــا از روزهای تلخ
شکســت تا روزهای فراموشنشــدنی پیروزی حرف
میزند .به ما از بیتوجهی به ورزش بانوان میگوید.
تلخی دوستداشتنی حرف قهرمان کشورمان که به
حقوق ســاالنه  ۱۰میلیون تومان هم راضی اســت تا
برای کشور افتخارآفرینی کند و از او دریغ میشود هم
فراموشنشدنی است. ...
 -۴حــاال کــه فیلمی بــا موضوع بانــوان قهرمان
کشورمان ساخته شــده ،انتظار میرود متولیان ورزش
کشور هم از آن حمایت کنند .اینکه محمد شریعتمداری
وزیر محترم و ورزشدوســت صنعت معدن و تجارت
به دیدن فیلم رفته است ،اتفاق خیلی خوبی هم برای
ورزش و هم برای سینماست اما در روزهایی که از اکران
فیلم گذشته ،این سؤال برای ورزشدوستان وجود دارد
که چرا برخی متولیان ورزش کشــور هنوز از این فیلم
حمایت نکردهاند و حتی به تماشــای آن هم نرفتهاند.
به نظر میرســد در مورد عدم حمایت برخی مسئوالن
ورزشی از فیلم »صفر تا سکو« ،گیرنده اشکالی نداشته
باشد و اشکال از فرستنده است. ...

ﺧﺒﺮ

دیدار دوستانه فوتبال ایران با هلند
 رئیس فدراســیون فوتبال ایران بــا بیان اینکه
تکلیف بازیهای تدارکاتی تیم ملی در جلسه روز
دوشنبه مشخص خواهد شد ،گفت» :پیگیر انجام
بازی دوستانه با تیمهای قدرتمندی مانند لهستان،
مکزیک و هلند هستیم .به طور قطع بازی دوستانه
با تیمهای همگروه ایران عملیاتی نیست؛ اما قول
میدهیم انجام دیدارهای تدارکاتی در تاریخ سوم
و هفتم فروردین  ۹۷که روزهای فیفا اســت ،با دو
تیم صاحبنام و قدرتمند فوتبال انجام شود«.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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