
شماره پانصد وچهل وهشت  پنجشنبه بیست وهشت آبان نودوچهارگزارش تصویری 14
گزارش تصویری »سالمت« از مسابقه فوتبال خیریه  ای که با حضور پیشکسوتان دنیای فوتبال و رسانه به نفع بیماران مبتال به دیابت برگزار شد

دیابت را دریبل بزنید
 ستاره محمد

صبح روز شنبه 23 آبان ماه به مناسبت روز جهانی دیابت، مسابقه فوتبال خیریه ای با حضور تیم یاران علی دایی و یاران عادل فردوسی پور در سالن هندبال مجموعه ورزشی انقالب تهران برگزار شد. در این 
بازی، پیشکسوتان دنیای فوتبال و رسانه از جمله علیرضا نیکبخت واحدی، پوریا پورسرخ، فرشاد کرمی، کریم باقری و... نیز حضور داشتند. در انتها یاران علی دایی به عنوان تیم ستارگان دیابت توانستند با 5 
گل یاران عادل فردوسی پور در تیم رسانه ورزش را شکست دهند. تماشاگران این مسابقه خیرخواهانه را بیش از 300 کودک و نوجوان مدرسه ای از مناطق مختلف، کارمندان هالل احمر و کلینیک های سطح 

شهر و دیگر بیماران مبتال به دیابت تشکیل می دادند. در ادامه، گزارشی تصویری از این مسابقه را مشاهده می کنید.

 علی دایی، عادل 
فردوسی پور، بهزاد 
غالم پور، رحمان 
رضایی، محمود فکری، 
سهراب بختیاری زاده، 
سیروس دین محمدی، 
پوریا پورسرخ، علیرضا 
نیکبخت واحدی، کریم 
باقری، جواد کاظمیان، 
مهرداد میناوند، 
فرزاد مجیدی، مجید 
نامجومطلق، فرشاد 
کرمی، محمدحسین 
میثاقی، رضا ترابیان، 
مرتضي احمدي، 
رضا خسروی، علی 
خلیفه، نیما علی پور 
و... از بازیکنان این 2 
تیم بودند. تیم دیابت 
لباس هایی به رنگ آبی 
)نمادی از دیابت( و تیم 
رسانه ورزش لباس های 
یاسی رنگ پوشیده 
بودند.

هدف از دور هم جمع 
شدن ستاره ها در این 
مسابقه، یادآوری لزوم 
توجه به بیماران دیابتی 
و ایجاد انگیزه برای 
تداوم درمان آنهاست. 
این بازی قرار بود به 
بیماران نشان دهد که 
آنها نباید منزوی بمانند 
و  باید همانند چهره های 
سرشناس، فعال و 
پرانرژی باشند و ورزش 
کنند. طبق یافته های 
فدراسیون بین المللی 
دیابت، نیم ساعت 
ورزش در طول روز تا 
40 درصد خطر ابتال به 
دیابت نوع 2 را کاهش 
می دهد.

تعدادی از کودکان 
دیابتی، تیم یاران دایی 

را همراهی می کردند و 
همه آنها مانند علی دایی 

لباس شماره 10 را تن 
داشتند. هدف از دعوت 

کودکان و نوجوانان 
به این مسابقه، تاکید 

بر اطالع رسانی درباره 
دیابت، ایجاد انگیزه و 
تشویق آنها به افزایش 
سطح تحرک بدنی از 
سنین پایین بوده است.

 تشویق ها بیشتر به عادل فردوسی پور و علی دایی اختصاص داشت و در اغلب 
شعارها از واژه دیابت استفاده می شد. تماشاچیان در لحظاتی از بازی مرحوم 

هادی نوروزی، کاپیتان از دست رفته تیم فوتبال پرسپولیس را نیز با شعارهای 
خود تشویق کردند.

 داور این بازی علیرضا 
فغانی، داور بین المللی 
کشورمان بود.

دکتر غالمحسین 
نوربخش، مدیرعامل 

سازمان تامین اجتماعي 
و بهرام افشارزاده، 

سرپرست باشگاه استقالل 
و سرپرست حوزه 

وزارتی وزارت ورزش 
و جوانان از مهمانان ویژه 

این بازی بودند.

سلفی علی دایی با تماشاچیان نوجوان

این تصویری است که علیرضا نیکبخت واحدی در صفحه اینستاگرام خود قرار داد 
و زیر آن نوشت: »بازی خیریه برای عزیزان دیابتی با پوریای عزیز در مجموعه 
ورزشی انقالب. با آرزوی سالمتی برای دیابتی ها و جلوگیری از ابتال به دیابت«

ابتدای مسابقه چند نفر از نوجوانان دیابتی به زمین رفتند و همراه پیشکسوتان بازی کردند. حتی گل 
اول تیم دیابت را نیز یکی از این نوجوانان به ثمر رساند و در آغوش بازیکنان این تیم قرار گرفت. 

3 گل دیگر توسط علی دایی و 1 گل توسط محمود فکری به ثمر رسید. 2 گل تیم رسانه را هم عادل 
فردوسی پور زد. رضا ترابیان و محمدحسین میثاقی از دیگر گل زنان این تیم بودند.

در پایان بازی، مسووالن برگزاری مسابقه تابلویی به شکل پیراهن شماره 24 
را به بازیکنان تیم دیابت دادند تا هر کدام از آنها روی آن را امضا کنند. این 
تابلو قرار است به انجمن دیابت ایران اهدا شود. علی دایی، پوریا پورسرخ و 
فرشاد کرمی نیز به عنوان سفیران افتخاری این انجمن معرفی شدند.

این تصویری است که پوریا پورسرخ در 
صفحه اینستاگرام خود قرار داد و زیر آن 
نوشت: »بازی فوتبال خیریه برای مبارزه 

با دیابت در کنار بهترین های تاریخ فوتبال 
ایران: سهراب بختیاری زاده، علی دایی، 

مهرداد میناوند، رحمان رضایی و دوست 
خوبم عزت عزیز. امیدوارم هیچ جای دنیا 

هیچ کودکی زجر بیماری نکشد.«

علی دایی نیز عکسی در صفحه 
اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت 

که در آن مشغول دست دادن و 
خندیدن با عادل فردوسی پور است.


