
مدعیان قهرمانی 
شیوا نوروزی
    گزارش

لیگ برتر امروز با 
انگی�زه جب�ران 
نتایج دیدار قبلی خود به می�دان می روند. در 
ادامه بازی های هفته دهم استقالل در آزادی از 
صنعت نفت آبادان پذیرایی می کند و سپاهان 
نیز در نصف جه�ان رودرروی تراکتورس�ازی 
زخم خورده قرار می گیرد. رسیدن به پیروزی 
برای هر کدام از این تیم ه�ا ارزش زیادی دارد. 
آبی ها ب��رای آنکه به روند رو به رش��د خود ادامه 
دهند قصد دارند ب��ا قربانی کردن نفت پنجمین 
پیروزی متوالی ش��ان را جشن بگیرند. شاگردان 
استراماچونی با برد شیرینی که در تبریز به دست 
آوردند حاال خود را برای صعود در جدول رده بندی 
آماده کرده اند. برای رسیدن به این هدف هم راهی 
جز عبور از سد صنعت نفت ندارند و بازی خانگی 
فرصت خوبی اس��ت برای استقالل تا نشان دهد 
تغییرات ایجاد شده از س��وی سرمربی ایتالیایی 

ثمربخش بوده است. 
    اعتماد به مهاجمان

استقالل ش��رایط خوبی را پشت س��ر می گذارد؛ 
پیروزی پرگل مقابل تراکتورسازی روحیه تیم را 
افزایش داده است، ضمن اینکه هواداران نیز به آینده 
استقالل امیدوار ش��ده اند. آبی های 15 امتیازی 
بعد از شکستن طلسم هشت س��اله تبریز با خط 
حمله زهردار خود به مصاف نفت آبادان می روند. 
اس��تقالل با 16 گل زده بهترین خط حمله لیگ 

محسوب می شود و در بازی های اخیر دیاباته، قائدی 
و اس��ماعیلی در خط حمله موفق ظاهر شده اند. 
رس��یدن به ترکیب ای��ده آل، اصلی ترین موضوع 
مطرح شده در نشس��ت خبری پیش از بازی بود 
که استراماچونی اینگونه به آن پاسخ داد: »در اوایل 
فصل صحبت کردن درباره ترکیب راحت نیست، 
چون در هر بازی یک اتفاقی می افتد که ما مجبوریم 
یکسری بازیکن را به خاطر مصدومیت و محرومیت 
تغییر دهیم، ول��ی در بازی ام��روز احتماالً همان 
ترکیب تراکتور باشد.« سرمربی استقالل همچنین 
نبرد با صنعت نفت را دشوار خواند: »صنعت نفت با 
توجه به بازیکنان ارزانی که دارد بهترین نتیجه را 
گرفته است. برای ما بازی سختی است، چون مدل 
بازی  آنها به شکلی است که می تواند برای استقالل 
مشکل ساز باشد. از زمانی که من در ایران هستم، 
بازی با صنعت نفت مهم ترین و سخت ترین بازیمان 

است، بازیکنان باید این موضوع را درک کنند.«
نفتی ها یک امتیاز بیشتر از استقالل دارند و آنها نیز 
درس��ت مثل میزبان خود به برد فکر می کنند. تیم 
اسکوچیچ اگر به این هدف برسد می تواند فاصله اش 
را با صدر جدول کاهش دهد. صنعت نفت عملکرد 
خوبی در خط دفاع داشته و در پنج بازی خارج از خانه 
فقط یک  بار دروازه اش باز شده است. سرمربی کروات 
این تیم تاکن��ون 10 بار به عنوان س��رمربی مقابل 
اس��تقالل قرار گرفته، اما از آخرین باری که تیمش 
موفق به شکست آبی ها ش��ده نزدیک به پنج سال 
می گذرد. مشکل مالی این روزها اصلی ترین معضل 

نفت محسوب می شود و با اینکه سرمربی حقوقش را 
گرفته، اما وعده  هایی که به بازیکنان داده شده هنوز 
محقق نش��ده است. دراگان اس��کوچیچ با اشاره به 
تقابل دوباره با استقالل می گوید: »مقابل تیمی قوی 
و باسابقه بازی می کنیم که برای ما قابل احترام است. 
آنها بعد از شروع بدی که داشتند، حاال شرایط خوبی 
دارند. از طرفی مشکالت ما مسائل مالی است و در 
کنار آن، مصدومیت هایی است که درگیر آن هستیم، 
مانند مصدومی��ت آل کثیر. من ع��ادت دارم که با 
مشکالت کنار بیایم. ما به استقالل احترام می گذاریم، 

ولی فوتبال غیرقابل پیش بینی است.«
    نبرد در زاینده رود

سپاهان در ش��رایطی میزبانی بازی بزرگ هفته 
را برعهده دارد که دو تس��اوی اخی��ر آنها به ضرر 
این تیم تمام شده است. سپاهان 19 امتیازی در 
جایگاه صدرنشین به مصاف تراکتورسازی می رود، 
اما شاگردان قلعه نویی اگر در بازی با سایپا و پارس 
جنوبی کمی دقت می کردند حاال فاصله امتیازیشان 
نسبت به دیگر رقبا بیشتر بود. امیر قلعه نویی در 
یکی، دو هفته اخیر با مصاحبه های تندی که انجام 
داده حواشی زیادی برای خود و تیمش ایجاد کرده 
تا جایی که به کمیته اخالق نیز احضار شده است. 
امروز او مجبور است تیمی را راهی میدان کند که 
توانایی پایان دادن به طلسم تساوی های سپاهان 
داش��ته باش��د. دفاع قوی برگ برنده سپاهان در 
این بازی است. آنها تا اینجای کار تنها یک گل از 
حریفان دریافت کرده اند. در س��وی دیگر نیز تیم 

مصطفی دنیزلی هنوز از ش��وک باخت خانگی به 
استقالل خارج نشده؛ پرشورها انتظار داشتند در 
تبریز حداقل به آبی ها امتیاز ندهند، اما تصوراتشان 
درست از آب درنیامد تا تیم دوم جدول همچنان 
17 امتیازی باقی بماند. در صورتی که قرمزها در این 
بازی نیز ناکام بمانند، نه تنها احتمال از دست دادن 
جایگاهش��ان وجود دارد، بلکه همچنان حسرت 
صدرنشینی به دلشان می ماند. نکته جالب این دیدار 
حضور هفت بازیکنی است که تجربه بازی در هر دو 
تیم را دارند )سعید آقایی، علیرضا نقی زاده، محمد 
ایرانپوریان، مهدی کیانی، محمدرضا مهدی زاده، 

احسان حاج صفی و ساسان انصاری(.
    سایر بازی ها

روز پنج ش��نبه دیداره��ای هفته ده��م پیگیری 
می ش��ود؛ پیکان 9 امتیازی میزبان س��ایپای 9 
امتیازی است. روز جمعه نیز چهار دیدار باقی مانده 
برگزار خواهد شد؛ ماشین سازی تبریز با سرمربی 
پرحاشیه اش در بنیان دیزل با ذوب آهن منصوریان 
مصاف می دهد. ذوبی ها بعد از چهار باخت، هفته 
پیش با غلبه بر شاهین نوار شکست هایشان را پاره 
کردند. شهرخودرو که با سرمربیگری گل محمدی 
نتایج خوبی کسب کرده در مشهد به جنگ پارس 
جنوبی می رود. نفت مسجدسلیمان در حالی به 
مصاف نساجی می رود که رضا مهاجری، سرمربی 
این تیم به صورت ش��فاهی اس��تعفا داده اس��ت. 
در آخرین بازی هم شاهین بوش��هر میزبان تیم 

قعرنشین جدول گل گهر سیرجان است.
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 صنعت نفت و تراکتور امروز با انگیزه های متفاوت برابر استقالل و سپاهان به میدان می روند
 تراکتور براي جبران و نفت براي اثبات شایستگي

شمیم رضوان

رويارويي مدعيان در هفته دوم ليگ بسکتبال 
هفته دوم لیگ برتر بسکتبال با برگزاري هفت بازي روز پنج شنبه 16 آبان 
برگزار می ش��ود. از مهم ترین بازی های هفته دوم می توان به بازي دو تیم 
مدعي مهرام تهران و شیمیدر قم اشاره کرد که هفته اول مقابل حریفانشان 
به پیروزي رسیده اند. در دیگر بازی ها؛ شهرداری بندرعباس- نفت آبادان، 
شورا و شهرداری قزوین – اکسون تهران، شهرداری گرگان – نیروی زمینی، 
پتروشیمی – آویژه صنعت مشهد، صنعت مس کرمان – ذوب آهن اصفهان و 

توفارقان آذرشهر – رعد پدافند به مصاف هم می روند.

فدراسيون ورزش های جانبازان و معلوالن 
بي رئيس شد!

وزیر ورزش با درخواست استعفای حمیدعلی صمیمی، رئیس فدراسیون 
ورزش های جانبازان و معلولین موافقت کرد. صمیمی بهمن  96به عنوان 
رئیس این فدراسیون انتخاب و  به مدت ۲1 ماه بر مسند کرسی ریاست 
فدراس��یون حضور داش��ت. بنا بر اخبار حمیدعلی صمیمی برای ادامه 

فعالیت کاری به بنیاد شهید و امور ایثارگران بازخواهد گشت.
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فرافکنی تاج و فرار از زير بار مسئوليت
همتی ب��رای حل و فصل مش��کالت فرهنگ��ی  فوتبال نیس��ت و همه 
داس��تان های پیش از آغاز فصل و به تعویق انداختن لی��گ برای آماده 
شدن سازوکار مناسب هم چیزی جز شلوغ بازی فدراسیون نبودکه اگر 
غیر از این بود، رئیس فدراسیون بعد از گذشت 17 سال از حرفه ای شدن 
فوتبال، برگزاری 33 جلسه کمیسیون فرهنگی و سپری شدن 10 هفته 
از رقابت های لیگ برتر تازه مدعی نمی شد که توسعه فرهنگی فوتبال نیاز 
به صبر و حوصله دارد!رئیس فدراسیون فوتبال سعی دارد مثل همیشه با 
انداختن تقصیرات به گردن این و آن و بازی با کلمات، خود و فدراسیون 
تحت اختیارش را مبرا کند. البته باید هم این  طور باشد، شاید اگر خیلی 
پیشتر از اینها بابت وعده های عملی نش��ده و شعارهای رنگارنگ خود را 
موظف به پاس��خگویی می دید، امروز و بعد از رخ دادن دهها اتفاق ناگوار 
در ورزشگاه ها س��عی نمی کرد جامعه را مقصر جلوه دهد و پای خود را از 
ماجرا بیرون بکشد. حق با تاج است؛ اوضاع فرهنگی در کل جامعه نیازمند 
بازنگری است، اما رئیس فدراسیون هرگز بابت اتفاقات رخ داده در سطح 
جامعه مقصر نبوده که مورد انتقاد قرار گرفته و تا به امروز نیز هرگز کسی او 
را بابت آنچه در کف خیابان ها رخ داده بازخواست نکرده است. همه انتقاداتی 
که متوجه تاج و فدراسیون فوتبال است بابت اتفاقات رخ داده در حول فوتبال 
است و درون ورزشگاه ها، درست جایی که حوزه مسئولیت رئیس فدراسیون 
فوتبال اس��ت. درس��ت مثل اتفاقاتی که در چهاردیواری یک مدرسه رخ 
می دهد و مسئول مستقیم آن مدیر مدرسه است، بی تفاوت به اینکه جامعه 
در چه شرایطی قرار دارد. تاج اما سعی دارد مثل همیشه با فرافکنی شانه از 
زیر بار مسئولیت خالی کند. حال آنکه خود او بود که وعده آرام شدن اوضاع 
ورزشگاه ها را داد و مدعی ش��ده بود که با تعویق لیگ می خواهد اوضاع را 
سروسامان دهد. امروز او باید هم به هر ریس��مانی چنگ بزند برای فرار از 
مسئولیت، وقتی هرگز نه گامی در راستای فرهنگ سازی در فوتبال برداشته 
و نه حتی برنامه ای در این زمینه داشته است. پس بهترین کار مثل همیشه 

فرافکنی و فریب اذهان عمومی است، آن هم با بازی با کلمات!

 تضمين عراقي ها 
براي امنيت بازي با ايران

حواشي بازي ۲3 آبان ایران و عراق در انتخابي جام جهاني در ورزشگاه 
بصره ادامه دارد و با توجه به ناامني هاي کشور عراق در تازه ترین خبر، 
فدراسیون جهاني فوتبال در نامه اي از عراقي ها خواستار تأمین امنیت 
برگزاري بازي شده است؛ درخواستي که به صورت غیرمستقیم تغییر 
محل برگزاري مس��ابقه را منتفي کرده اس��ت. در همین راستا دیروز 
حسین الخراستانی، سخنگوی فدراسیون فوتبال عراق در گفت وگو با 
رسانه عراقي السومریه درخواست فیفا را تأیید کرد: »فیفا از ما خواسته 
که سازماندهی الزم را درباره وضعیت ایمنی بصره اتخاذ کنیم و این به 
خاطر ناآرامی های اخیر است. در پاسخ نامه فیفا اعالم کرده ایم که بصره 
آمادگی کامل برای میزبانی از دیدار برابر ایران و بحرین را دارد و تظاهرات 

تأثیری روی روند برگزاری این دیدار نخواهد داشت.«

آغاز مرحله برگشت لیگ قهرمانان اروپا
اسالويا قرباني حس برتري جويي بارسا 

مرحله برگشت رقابت های گروهی لیگ قهرمانان سه شنبه شب با برگزاری 
هش��ت دیدار در گروه های E، F، G  و H آغاز می شود و چهارشنبه شب با 
برگزاری هشت دیدار باقی مانده در گروه های A، B، C، D پیگیری می شود. 

    
نخستین شب دور برگشت رقابت های لیگ برتر در حالی سه شنبه شب 
با برگزاری هشت دیدار آغاز می شود که ناپولی، صدرنشین گروه E با 
س��الزبورگ دیدار می کند. تیمی که دو هفته قبل در دیداری خانگی 
نتیجه را با حس��اب 3 بر ۲ به حریف واگذار کرد ت��ا کارش برای بازی 
برگش��ت در خانه حریف سخت ش��ود، هرچند که این روزها از لحاظ 
روحی - روانی در شرایط چندان مس��اعدی هم قرار ندارد. تیم میانه 
جدولی سری آ ایتالیا هفته گذشته در خالل بازی های لیگ ایتالیا به 
رم باخته و در دو بازی قبلی نیز به نتیجه ای بهتر از مساوی دست نیافته 
و جدا از آن، درگیری و اخراج آنجلوتی برابر آتاالنتا که حاشیه های آن 
همچنان به قوت خود باقی است، دلیل خوبی است که این تیم نتواند 
همانند آخرین بازی دور رفت با قدرت و تمرک��ز کافی برابر حریف 3 
امتیازی خود در جدول گروه E به میدان برود و این می تواند ش��انس 
لیورپول، تیم رده دوم جدولی این گروه را برای به زیر کشیدن حریف 
ایتالیایی بیش��تر کند. لیورپولی که در یک بازی کم دردس��ر امشب با 
خنک، تیم قعرنش��ین گروه دیدار می کند. تیمی که دو هفته قبل در 
دیداری خانگی دروازه اش چهار مرتبه برابر یاران یورگن کلوپ باز شد.

    
در گروه F، بارسلونای صدرنشین امشب میزبان اسالویاپراگ است. آبی 
و اناری ها در حالی امشب به مصاف حریف اهل چک خود می روند که 
در آخرین بازی دور رفت برابر این تیم تن به شکست ۲  بر یک دادند که 
این روزها در اللیگا اوضاع خوبی ندارد. شاگردان والورده همچنان صدر 
جدول را در اختیار دارند، اما با امتیازی مشابه رئال مادرید و سوسیداد و 
البته سه باخت تا به اینجای فصل که انتقادهای زیادی را به دنبال داشته 
است. با وجود این والورده سعی دارد با نتیجه گیری در لیگ قهرمانان 
شرایط را تغییر دهد و از بار انتقادات بکاهد و بازی با اسالویاپراگ فرصت 
خوبی است برای به فراموشی سپردن شکست سنگین برابر لوانته است. 
در دیگر بازی این گروه اینتر تیم رده دومی که جایگاهی مشابه جدول 
رده بندی ایتالیا دارد با دورتموند آلمان دیدار می کند. تیمی که اتفاقاً 
همانند اینتر در بوندس لیگا رتبه دوم را در اختیار دارد. آلمانی ها اما در 
بازی دور رفت نتیجه را ۲ بر یک به اینتر واگذار کردند و امشب درصدد 
جبران مافات هستند، خصوصاً که پیروزی در این بازی خانگی می تواند 
آلمان ها را که با تفاضل گل کمتر نسبت به نماینده ایتالیا در جایگاه سوم 

قرار دارند به رده دوم برساند و شانس آنها را برای صعود بیشتر کند.
در گروه G نیز الیپزیش صدرنشین در دیداری خارج از خانه به مصاف 
زنیت می رود و لیون فرانسه نیز با بنفیکا دیدار می کند. در گروه H هم 
والنسیا میزبان لیل فرانسه اس��ت. دیدار حساس این گروه، اما مصاف 
آژاکس صدرنشین  با چلسی است. دو تیم هم امتیازی که مصاف امشب 
می تواند شانس آنها را برای صعود به عنوان تیم نخست گروه افزایش 
دهد. چلسی که این رقابت ها را با شکست برابر والنسیا آغاز کرده بود در 
ادامه موفق به پیروزی برابر لیل و آژاکس شد و حاال صدرنشین گروه در 
دیداری خانگی این فرصت را دارد تا فاصله خود را با اصلی ترین حریف 

خود در گروه افزایش دهد.
    

در ادامه رقابت های دور برگشت لیگ قهرمان که چهارشنبه شب برگزار 
می شود؛ پاری سن ژرمن 9 امتیازی کار سختی برابر کلوب بروژ ندارد، اما 
رئالی ها که اوضاع چندان جالبی ندارند محکوم به پیروزی برابر گاالتاسرایی 
هستند که دو هفته پیش با یک گل از سد آن گذشتند. در گروه B اما همه 
نگاه ها به بایرن صدرنشین است. تیمی که به دلیل عدم نتیجه گیری در 
بوندس لیگا، سرمربی خود را از دست داد و حاال باید دید بدون کواچ برابر 
المپیاکوس چه نتیجه ای خواهد گرفت. البته باخت در هفته نخست دور 
برگشت هم تغییری در جایگاه این تیم ایجاد نمی کند. تاتنهام، تیم دوم 
گروه اما برای کم کردن فاصله خود با آلمانی ها به 3 امتیاز این بازی نیاز 
دارد. در گروه C، دیناموزاگرب میزبان ش��اختار است و منچسترسیتی 
صدرنشین گروه که هر سه بازی گذشته را با پیروزی پشت سر گذاشته 
 D میزبان آتاالنتایی است که دو هفته قبل با پنج گل به زانو درآمد!در گروه
اما رقابت بین یوونتوس صدرنشین با اتلتیکومادرید است. دو تیم 7 امتیازی 
گروه که اولی با لوکوموتیو مس��کو دیدار می کن��د و دومی هم به مصاف 
بایرلورکوزن قعرنشین می رود و بی تردید بعد از نخستین هفته دور برگشت 

نیز قدرت در دست یووه و اتلتیکویی های مادرید باقی خواهد ماند.

به مدال المپيک نياز دارم

دومين باخت اروميه در هفته بردهای 3 بر 2!
هفت�����ه دوم       والیبال
رقابت های لیگ 
برتر والیبال در حالي با پیروزي شهرداري ورامین 
و ثبت دومین شکست شهرداري ارومیه به پایان 
رسید که اکثر بازی های برگزار شده با نتیجه 3 بر 
۲ به پایان رسید. در جریان دیدارهاي این هفته 
که عصر یک شنبه برگزار شد، شهرداري ورامین 
3 بر ۲ میزبانش پیکان تهران را شکس��ت داد و 
شهرداري ارومیه در زمین خود با همین نتیجه 

مغلوب سایپا شد. در سایر بازی ها فوالد سیرجان 
به دلیل نرسیدن رقیبش شهروند اراک به محل 
مسابقه 3 بر صفر پیروز اعالم شد. فوالد سپاهان 
در اصفهان با حساب 3 بر ۲ کاله آمل را پشت سر 
گذاشت، خاتم اردکان هم با همین نتیجه راهیاب 
ملل مریوان را با شکست بدرقه کرد و در نهایت 
نیز شهرداري گنبد با حساب 3 بر صفر در زمین 
شهداب یزد به برتري دست یافت. هفته سوم این 

رقابت ها پنج شنبه این هفته برگزار خواهد شد.

رقابت ه��ای کش��تي فرنگ��ي 
فريدون حسن

     کشتی
قهرمان��ي امیده��اي جهان با 
قهرماني ملی پوش��ان ایران به 
پایان رسید. ایران در حالي به مقام قهرماني مسابقات مجارستان 
دست یافت که در دور قبل با کسب چهار مدال برنز ششم شده 
بود، اما حکایت مسابقات امس��ال چیز دیگري بود و امیدهاي 
کشتي فرنگي با کسب سه مدال طالی میثم دلخانی، محمدرضا 
گرایی و علی اکبر یوسفی در اوزان 63، 7۲ و 130 کیلوگرم، سه 
مدال برنز مهدی محسن نژاد، سجاد ایمن طلب و محمدهادی 
س��اروی در اوزان 60، 67 و 97 کیلوگرم و کسب 1۲۲ امتیاز 

به عنوان قهرمانی دست یافتند.
محمدرضا گرای��ي در وزن 7۲ کیلوگرم آخری��ن طالیي این 
رقابت ها بود. او با غلبه بر کشي گیران ترکیه، روسیه، گرجستان 
و اوکراین به دیدار نهایي رس��ید. جوان طالیي کش��تي ایران 
در دیدار پایانی سانان س��لیمان اف از آذربایجان را با نتیجه 7 

بر صفر از پیش رو برداش��ت و صاحب مدال طال شد. گرایي در 
کشتي نهایي با اجراي فنون درخشان عماًل فرصتي به حریف 
آذربایجانی خود براي عرض اندام نداد و تحسین تمام حاضران 
در سالن مسابقات را برانگیخت. البته در کسب این عنوان نباید 
از تالش های س��ه مدال آور برنز تیم نیز غافل بود. محسن نژاد، 
ایمن طلب و ساروي با عملکرد فوق العاده در کشتی های شانس 
مجدد سه مدال ارزشمند برنز را براي ایران به ارمغان آوردند تا 
تیم کشورمان در رقابتي نزدیک و نفسگیر با گرجستان و روسیه 
به عنوان قهرماني مسابقات دست پیدا کند. این در حالی است 
که نماین��دگان اوزان 55، 7۲، 8۲ و 87 کش��ورمان از گردونه 
رقابت ها حذف شدند که در غیر این صورت قهرماني کشورمان 
در مجارستان با اقتدار و اختالف امتیاز بیشتري رقم می خورد.

ایران در حالي با کسب 1۲۲ امتیاز بر سکوي قهرماني مسابقات 
ایستاد که گرجستان با 1۲1 امتیاز دوم شد و روس ها نیز با 118 

امتیاز در رده سوم رقابت ها قرار گرفتند.

3 مدال طال و 3 برنز و قهرماني امیدهاي فرنگي در جهان

نمايش خيره کننده  »گرايي« در فينال

احس��ان حدادي یکي از امیدهاي       چهره
کسب مدال براي ورزش ایران در 
آوردگاه بزرگ المپیک ۲0۲0 توکیو است. قهرمان پرتاب دیسک 
آسیا، خودش خوب می داند که کسب این موفقیت چقدر سخت 
و دشوار است، هرچند که آن را براي خود و ادامه راه قهرماني و 
مدال آوری ب��راي کش��ورمان الزم عنوان می کن��د. حدادي 
می گوید: »خیلی از ورزشکاران در شب المپیک می بازند؛ 
مثل یوسف کرمی که قطعاً در المپیک لندن مدال آور   
می ش��د و می گفت من ش��ب قب��ل از رقابتم در 
المپی��ک ۲01۲ با خودم مس��ابقه دادم و نفر 
هفتم ش��دم و پرونده ام را بستم. اگر من هم 
توقع دارم که شخصی مثل حسین توکلی 
در کنارم باش��د برای این اس��ت که وی 
قهرمان المپیک بوده و حتی بهتر از یک 
روانشناس می تواند از لحاظ روحی به من 
کمک کند. امی��دوارم من ه��م بتوانم 
باانگیزه عمل کنم و موفق شوم، چراکه 
خودم بیش از هر چیز به مدال المپیک 
نیاز دارم. تا موقعی که سالم باشم و جان 
مدال گرفتن داشته باشم، ادامه می دهم 
و ورزش قهرماني را ره��ا نمی کنم. من 
جاي کسي را تنگ نکرده ام، قدم جوان ترها 
روي چش��مم. امی��دوارم دوومیدانی به 

جایگاه واقعی اش برسد.«

استقالل به دنبال برد پنجم، سپاهان در پی حفظ صدر 

سعید احمديان

 تجربه تلخ »ژن خوب« ها
در ورزش تکرار نشود

ورزش با توجه به جذابیت هایی که دارد همواره مورد توجه چهره های 
سیاسي و کساني بوده که با رانت سیاس��ي براي خودشان در سیستم 
مدیریتي کشور جایگاهي دست و پا کرده اند، به خصوص که گستردگي 
و شهرت و البته رانت هایی که در کنار ورزش وجود دارد، می تواند براي 
هر چهره سیاسي جذاب و البته تحریک کننده باشد که حضور در این 
فضا را تجربه کند، حتي اگر کوچک ترین تجربه ای در این زمینه نداشته 
باشد. همین است که از دوره های گذشته تا امروز کم نبوده اند چهره های 
سیاسي که به طرق مختلف وارد فضاي ورزش شده اند و در این عرصه 
براي خودش��ان نامي دس��ت و پا کرده اند. حضور سیاسیون در ورزش 
هرچند در برخي مواقع سودمند بوده و سبب ارتقاي ورزش کشور شده 
است، اما موارد زیادي را هم می توان مشاهده کرد که ورزش با جمع شدن 
برخي سیاسیون بیشتر به سمت حاشیه رفته و اصل کار که همان رشد 
ورزش کشور است در هیاهو هایي که  با حضور مدیران سیاسي به وجود 

آمده، فراموش شده است.
چنین سابقه ای سبب شده حضور چنین مدیران سیاسي بیشتر از آنکه 
براي ورزش آورده و نفعي داشته باش��د، براي آنها راهي را باز کند تا از 
این طریق به اهدافي که بعضاً براي خودشان ترسیم کرده اند، برسند. 
شاید به دلیل همین است که ورزش ایران به خاطر دیده شدن حواشي 
حضور مدیران بی ربط در ورزش که برخي از آنها به واسطه خط و ربط 
سیاسی شان در ورزش پست گرفته اند، آسیب های زیادي دیده و چرخه 

توسعه آن با مشکل روبه رو شده است. 
در دولت های مختلف با افکار سیاسي متفاوت، شاهد چنین انتصاب هایی 
بوده ایم که راه را براي ورود افرادي که برچسب سیاسي دارند به ورزش 
هموار کرده است. در این باره می توان به نام های مختلفي اشاره کرد که 
با توجه به پشتوانه سیاسي که داشتند به فضاي ورزش ورود کرده اند، 
حضوري که براي خیلي از این چهره ها بدون آگاهي  و تخصص های الزم 

براي مدیریت در عرصه جدیدي بوده است.
چنین رویکردي س��بب ش��ده با فراموشي شایسته س��االری، ورزش در 
دولت های مختلف با چنین آسیبي روبه رو باشد؛ انتصاب هایی که ورزش را 
با چالش های جدي مواجه کرده است. اگر در دولت محمود احمدی نژاد، 
محمد علی آبادی از معاونت عمراني شهرداري به ریاست سازمان تربیت 
بدني رس��ید یا محمد رویانیان حکم مدیرعاملي پرسپولیس را گرفت و 
از ستاد سوخت به ورزش اسباب کشی کرد، در دولت حسن روحاني هم 
شاهد چنین انتصاب هایی بوده ایم، مانند حکمي که مهرماه سال گذشته 
رضا صالحي امیري براي حمیدرضا عارف، خالق عنوان »ژن خوب« و پسر 
محمدرضا عارف براي کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملي المپیک امضا 
کرد. البته پس از باال گرفتن انتقادها به حضور این چهره پر حاشیه در ورزش، 
دیروز رسماً اعالم شد که پسر نماینده تهران استعفا داده و رئیس کمیته ملي 
المپیک هم اعتراف کرد که اگر به یک سال قبل برگردد براي عارف حکمي 

جهت حضور در ورزش صادر نمی کند.
پشیماني رئیس کمیته ملي المپیک از امضاي خالق کلیدواژه ژن خوب، 
آینه تمام نماي حضور سیاسیوني در ورزش است که بدون توجه کافي به 
توانایي ها و تخصص هایی که دارند، یک پست ورزشي برایشان تعریف 
می ش��ود و خروجي چنین رویکردي هم جز حاشیه و هدررفت زمان 
نفع دیگری براي ورزش ندارد. گاهي میراث حضور چهره های سیاسي 
در ورزش مانند محمد رویانیان به مد شدن قراردادهاي میلیاردي در 
فوتبال و حیف و میل بیت المال ختم می ش��ود. گاهي ورزش در زمان 
علی آبادی که یک مهندس عمران بود تا پاي تعلیق کامل پیش می رود 
یا گاهي وقت ها هم مانند حکمي که براي پسر عارف زده شد، فرصت 
استفاده از توانایی های مدیران متخصص و با سابقه در خصوص صلح و 

ورزش از دست می رود.
البته نمی توان حضور چهره ه��ای سیاس��ي در ورزش را نفي کرد، اما 
همان طور که اشاره شد حضور سیاسیون اگر از مسیر درست و بر اساس 
شایسته ساالری صورت گیرد، می تواند به توس��عه ورزش کمک کند. 
در چنین ش��رایطي باید با درس گرفتن از تجربه های تلخ گذش��ته در 
انتصاب هایی که پاي افراد سیاسي را به ورزش باز می کند، قبل از هر چیز 
نفع ورزش از حضور چنین مدیراني مورد توجه قرار گیرد، نه نفع هایی که 

ژن های خوب با حضور در ورزش می توانند به آن برسند!


