
تللاش وزارت 
سعید احمدیان
      گزارش

ورزش بلللراي 
انتخلاب هيئت 
مديلره و مديرعامل جديد اسلتقال نشلان 
می دهد که همچنان مديران امتحان پس داده 
و تکراري براي وزير ورزش در اولويت هستند.

استراماچوني برمی گردد، استراماچوني برنمی گردد،  
اين خالصه خبرهايي اس��ت که در چند روز اخير 
فضاي فوتبال را پر کرده و سبب شده از وزير ورزش 
گرفته تا وزير امور خارجه به دنبال حل اين مشکل 
باشند تا برچسب اينکه اس��تقالل يا پرسپوليس 
کدام شان تيم حکومتي هستند از روي اسم مسعود 
سلطاني فر برداشته ش��ود. در چنين روزهايي که 
همه در تالش براي رسيدن به آخرين خبرها درباره 
وضعيت استراماچوني هستند، وزارت ورزش عالوه 
بر رايزني براي برگرداندن استرا، به دنبال تعيين 
اعضاي هيئت مديره و مديرعامل جديد استقالل 
پس از استعفاي اميرحس��ين فتحي نيز هست و 
گمانه زنی ها درباره افرادي که قرار اس��ت به تيم 

مديريتي استقالل اضافه شوند باال گرفته است. 
  تکرار به سبک وزارت ورزش

مذاکره با  مديران امتحان پس داده و افرادي که 
در باشگاه استقالل حضور داش��ته اند و کارنامه 
مديريتی ش��ان در دوره های مختلف در باشگاه 
مشخص است، از نکات قابل تأملی است که اين 
روزها در تکاپ��وي وزارت ورزش ب��راي انتخاب 
مديرعامل و اعضاي هيئت مديره جديد باشگاه 
اس��تقالل ديده می ش��ود. البته به نظر می رسد 
وزارت ورزش در ماج��راي تغييرات مديريتي در 

باشگاه استقالل، بيشتر به دنبال از سر باز کردن 
هرچه س��ريع تر سرنوش��ت مديريتي استقالل 
است تا از زير فشار هواداران اين تيم براي رهايي 
اين باش��گاه از بالتکليفي، خارج شود. در چنين 
شرايطي چند اسم تکراري از کشوي پرونده های 
مربوط به باشگاه استقالل بيرون آورده شده است 
و اين افراد ک��ه پرونده های متع��ددي از دوران 
مديريتی شان بجا گذاشته اند، راهي وزارت شده اند 
تا درباره شرايط شان براي حضور مجدد در صندلي 

مديريتي باشگاه چانه بزنند.
صحبت از بازگشت چهره های تکراري است که 
در س��ال های اخير با دور ماندن از ميز مديريتي 
اس��تقالل به دنبال فرصتي براي نزديک ش��دن 
دوباره به باشگاه استقالل بوده اند و در اين ميان 
از آدم های اج��اره ای هم براي به دس��ت آوردن 
سکوها و تجمع های خودجوش در جلوي وزارت 
ورزش براي اعتراض به وضعيت آبي ها اس��تفاده 
کرده اند و از ان��گ زدن به چهره های خوش��نام 
آبي نيز اب��ا نکرده اند.در چنين ش��رايطي نکته 
قابل تأم��ل و عجيب ف��رش قرم��ز وزارت براي 
مديراني از اين دست اس��ت، افرادي که با سابقه 
مديريتي مش��خص و کارنامه ای که از خودشان 
بجا گذاشته اند و با وجود هزينه های زيادي که در 
دوران مديريتی شان بر باشگاه تحميل کرده اند، 
بار ديگر قرار است پس��ت های مديريتي يکي از 
باشگاه های بزرگ پايتخت به آنها پاس داده شود.

چنين رويه ای در وزارت ورزش سبب شده تا در 
چرخه تکراري مديريتي فوتبال ايران، هرگونه اميد 
براي بهبود ش��رايط مديريتي باشگاه های بزرگ 

کشورمان از بين برود و فرصت جوالن به مديراني 
شومني داده ش��ود که با آدم های اجاره ای شان 
راهشان را براي بازگشت به صندلی های مديريتي 
باش��گاه هموار می کنند. ميدان دادن به چنين 
مديراني که تبعات مديريت های گذشته شان هنوز 
دامن باشگاه ها را رها نکرده، تنها نشانگر به قهقرا 
رفتن سيس��تم مديريتي حاکم بر فوتبال ايران 
است که اراده ای بر تربيت مدير و شايسته ساالری 

در انتخاب مديرانش ندارد.
  پي شهرت هستند، نه درآمدزايي

عالوه بر اي��ن يکي از مهم تري��ن مالک هايی که 
هم��واره مس��ئوالن وزارت ورزش در انتخ��اب 
اعض��اي هيئت مديره ب��ر آن تأکيد داش��ته اند، 
حضور چهره هايی است که با توجه به ارتباطات 
و همچنين تخصص شان، بتوانند در شرايطي که 
دولت نمی تواند به باشگاه ها کمک مالي مستقيم 
داشته باشد، به باشگاه پول تزريق کنند. در همين 
راس��تا در ادوار مختلف مديريتي باش��گاه های 
استقالل و پرس��پوليس که زيرمجموعه وزارت 
ورزش هس��تند، همواره نام هايی مشاهده شده 
است که هرچند در ورزش و فوتبال شناخته شده 
نبوده اند، اما با تأکيد روي توانمندی های اين افراد 
از جنبه اقتصادي، تالش شده است قرار گرفتن 
چنين مديراني در بدنه مديريت باشگاه های بزرگ 

پايتخت توجيه شود.
در حالي حضور مديران اقتصادي در هيئت های 
مديره  استقالل و پرس��پوليس در راستای اضافه 
ک��ردن ظرفيت ه��ای تأمي��ن منابع مال��ي اين 
باش��گاه ها عنوان می ش��ودکه تاکنون مشاهده 

نشده اس��ت که حضور چنين مديراني دردي از 
مش��کالت مالي تيم های مطرح کش��ورمان دوا 
کند و همواره اين دو تيم از مش��کالت مالي رنج 
برده اند. مصاحبه های بازيکنان باشگاه استقالل 
و پرسپوليس، پس از بردهايي که در هفته اخير 
مقابل شاهين شهرداري بوش��هر و سايپا درباره 
مش��کالت مالي و انتقاد از مديران، مطرح ش��د 
همه حاکي از سوءمديريت هاي بزرگي است که 
به واس��ط حضور مديران غيرمتخصص که تنها 
به واسطه ارتباطات شخصي يا سياسي وارد بازي 

فوتبالي ها شده اند به وجود آمده است.
نکته قابل تأمل تر، سوءاس��تفاده چنين مديراني 
از کنار فوتب��ال اس��ت، مديراني که ب��ا توجه به 
مسئوليتي که بر عهده آنها گذاشته شده، نه تنها 
ظرفيت درآمدي جديدي را براي تأمين هزينه ها 
براي باشگاه تعريف نمی کنند، بلکه از کنار نام دو 
باشگاه بزرگ پايتخت عالوه بر رسيدن به شهرت، 
از رانت های مختلفي نيز در اين زمينه اس��تفاده 
می کنند. طوري که می شود گفت حضور چهره های 
اقتص��ادي در هيئت های مدي��ره تيم های بزرگ 
پايتخت، اگرچه براي اين باشگاه آورده مالي نداشته 
اس��ت، اما براي اين افراد که تا پيش از اين گمنام 
بوده اند،سودمند بوده است. اين در حالي است که 
اگر وزارت ورزش به دنبال شايسته ساالری و احياي 
وضعيت باشگاه هاست، بايد به دنبال افرادي برود 
که هزينه ای از روي دوش باشگاه بردارند، نه اينکه 
همواره به دنبال مطرح کردن نام شان در رسانه ها 
و سوءاس��تفاده از اين ش��هرت براي کسب و کار 

اقتصادی شان باشند.
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نقدي بر رويه ای که اين روزها وزير ورزش براي انتخاب هيئت مديره و مديرعامل جديد استقال در پيش گرفته است

شیوا نوروزی

تأثیرحضورروانشناسدرکنارالمپیکیها
حض��ور و همراهی روانشناس��ان در کنار 
رش��ته های ورزش��ی امری ضروری است 
که بايد ب��ه آن در آس��تانه المپيک توجه 
جدی داشت. يکی از داليل عدم موفقيت 
ورزش��کاران در رويداده��ای بين المللی 
که توس��ط ورزش��کاران و مربيان به آنها 
اشاره شده،  ش��رايط نامناسب روانی بوده 
و به همين دليل نيز نتوانس��ته اند مدال و 
نتيجه مناسبی را به دست آورند. المپيک 
جايی برای گردهم آمدن نخبگان ورزشی 
دنياس��ت، همان هايی که در تمام��ی بخش ها از جمله روانشناس��ی، 
فيزيوتراپی و تغذيه نسبت به رقبای خود از شرايط بهتری برخوردارند و 
در نهايت نيز می توانند پيروز ميدان مسابقه باشند، چراکه به طور حتم 
اگر در يک قسمت هم ضعف وجود داشته باشد شاهد تأثير آن بر عملکرد 
ورزشکاران خواهيم بود. بررسی های انجام شده در کميته روانشناسی 
فدراسيون پزشکی ورزشی نشان می دهد به طور مثال ورزشکارانی که 
در رقابت های المپيک و بازی های آسيايی شرکت کرده اند و از چندين 
سال قبل تاکنون به مسائل روانی خود توجه ويژه ای داشته اند از شرايط 
بهتری نسبت به ساير ورزشکاران برخوردارند. ورزشکار هرچقدر در سنين 
پايين تر از لحاظ ذهنی و روانی آماده شود شرايط بهتری را تجربه خواهد 
کرد و در نهايت نتيجه بهتری رقم خواهد خورد. همزمان با دانش افزايی 
و مسائل تمرينی بايد به مسائل روانی و ذهنی ورزشکاران نيز توجه کنيم 
و فضا را به گونه ای پيش ببريم که يک ورزشکار چه در بعد جسمی و چه 
روانی در سطح کيفی مناسبی قرار گيرد. عدم مراجعه به روانشناس صرفاً 
مربوط به بدنه ورزش نيست و بدنه فرهنگی جامعه ايرانی را هم شامل 
می شود؛ اينکه مردم حاضر نيستند به روانشناس مراجعه کنند و معتقدند 
خودشان می توانند از پس مشکالت برآيند، مقوله ای که به ساير اقشار 
جامعه نيز سرايت کرده و در ميان بدنه ورزشی کشور نيز ديده می شود. هر 
رشته ای با توجه به ابعاد تمرينی و مهارتی نيازمند روانشناس خاص خود 
بوده، چراکه مهارت های روانی در رشته های مختلف ورزشی با يکديگر 
متفاوت است. بنابراين حضور يک روانشناس در کنار تيم های ورزشی 
الزم و ضروری اس��ت و در مورد رشته های ورزشی بايد اين روانشناسان 

دوره های مرتبط و تخصصی را پشت سر گذاشته باشند.

الله سامع

 رئيس کميته روانشناسی 
گلزنکوچولو،امیدتیمامیدفدراسيون پزشکی ورزشی 

روزي که به استقالل آمد با آن حواشي ريز و درشت عمالً نتوانست جايي 
در ترکيب آبی ها براي خود دست وپا کند و همه گفتند که فوتبالش تمام 
شد. اين اتفاق هم تقريباً افتاد و ديگر کسي روي مهدي قائدي حساب باز 
نمی کرد، اما شروع اين فصل و حضور استراماچوني در استقالل فرصتي بود 
براي مهاجم ريزه ميزه استقالل تا خودش را نشان دهد. قائدي حاال با هشت 
گل زده در صدر جدول گلزنان است. البته اين تنها موفقيت او نيست، چراکه 
تا دلتان بخواهد پاس گل هم داده و خلق موقعيت هم خلق کرده است. 
بنابراين بي راه نيست اگر اميدوار باشيم به درخشش و گلزني او در خط 
حمله تيم اميد، تيمي که از ديروز تمريناتش را از سر گرفته، هرچند کاري 
سخت پيش رو دارد، اما با اتکا به گلزني و درخشش امثال قائدي می تواند به 

خلق شگفتي و موفقيت در صعود به المپيک اميدوار باشد.

ليگ های اروپايی دستخوش تغييرات تحميلي
باشگاههاعلیهيوفا

مخالفت ها با طرح جديد يوفا برای ليگ قهرمانان اروپا يک بار ديگر باال گرفت. 
در حالی امروز قرعه کشی مرحله حذفی ليگ قهرمانان 2020- 2019 در 
نيون سوئيس برگزار می ش��ود که تيم های مدعی قاره نسبت به تغييرات 
احتمالی رقابت ها در سال های آتی ابراز نگرانی کرده اند. افزايش تيم های 
شرکت کننده، افزايش تعداد بازی ها و تغيير در زمان برگزاری مسابقات از 

جمله اين تغييرات خواهد بود. 
   شيوه جديد

اتحاديه فوتبال اروپا معموالً هرچند سال يک  بار تغييرات گسترده ای  را در 
رقابت های قاره ايجاد می کند تا از اين طريق هم جذابيت فوتبال اروپا حفظ 
شود و هم منافع مالی باشگاه ها و همچنين يوفا افزايش يابد. برای رسيدن 
به اين مقاصد اصوالً مديران يوفا طرح هايی را ارائه می دهند که مسابقات 
را به شکل کامل دگرگون می کند و همين دگرگونی هم نگرانی باشگاه ها 
و مربيان را به همراه دارد. ايجاد تحول در برگزاری رقابت های يورو يکی 
از مهم ترين نمونه های اين تغييرات به ش��مار می رود؛ در واقع با تصميم 
اتحاديه فوتبال اروپا مسابقات جام ملت های قاره بسيار متفاوت تر از هميشه 
برگزار خواهد شد. در گام بعدی قرار است الکساندر چفرين، رئيس يوفا و 

همکارانش اين بار ليگ قهرمانان را زيرورو کنند. 
طرح فوق هنوز به تصويب نهايی نرسيده، اما چفرين با همکاری آنيلی، 
رئيس اتحاديه باش��گاه های اروپا قصد دارد پس از جلب نظر مس��ئوالن 
باشگاه های معتبر آن را به مرحله اجرا درآورد. گفته می شود شيوه جديد 
رقابت ها از سال 2024 به اجرا درخواهد آمد. اصلی ترين تغيير مدنظر يوفا 
باال بردن تيم های حاضر در رقابت هاست. در حال حاضر مرحله گروهی 
ليگ قهرمانان در هشت گروه چهار تيمی برگزار می شود، اما در شيوه جديد 

32 تيم در چهار گروه هشت تيمی به ميدان خواهند رفت! 
به اين شکل هر تيم مجبور است 14 بازی را به صورت رفت و برگشت برگزار 
کند. افزايش بازی ها فشردگی مسابقات در ليگ های اروپايی را به همراه 
خواهد داشت و اين مسئله علت اصلی مخالفت پنج ليگ معتبر اروپا )الليگا، 

بوندس ليگا، لوشامپيونه، سری آ و ليگ برتر( با اين شيوه است.
تغييرات به همين جا ختم نمی شود، چراکه يوفا برای جذب بيننده بيشتر 
از قاره های ديگر قصد دارد بازی ها را از روز سه شنبه و چهارشنبه به روزهای 
شنبه و يک شنبه منتقل کند. اين هم دليل ديگری برای مخالفت مديران و 
مسئوالن باشگاه های سرشناس است. اغلب بازی ها در هر پنج ليگ معتبر 
قاره سبز آخر هفته برگزار می شود و با عملی شدن تصميم يوفا مشکالت 
به ش��کل فزاينده ای  افزايش خواهد يافت. جلب توجه فوتبال دوستان و 
اسپانسرها در شرق آسيا يکی از اهدافی است که يوفا آن را پيگيری می کند. 
گفته می شود اتحاديه فوتبال اروپا برای جلب نظر اسپانسرهای چينی، حتی 
ساعت بازی ها را نيز دستخوش تغييرات خواهد کرد تا چينی ها مجبور 

نباشند ليگ قهرمانان را در ساعت های ابتدايی صبح پيگيری کنند. 
   زجری که يوفا تحميل می کند

در همان ابتدا که طرح اوليه يوفا برای تغييرات در ليگ قهرمانان مطرح شد، 
مخالفت های زيادی را به همراه داشت، اما واکنش تند سرمربی ليورپول به 
اين موضوع جديدترين انتقاد مطرح شده به تغييرات احتمالی است. تيم 
يورگن کلوپ بايد در قطر و در جام باشگاه های جهان به ميدان برود. فشرده 
شدن بيش از حد مسابقات در ماه دسامبر کافی بود که کلوپ در پاسخ به 
اين سؤال واکنش تندی نشان دهد: »شما دوست داريد زجر کشيدن ما 
را ببينيد، واقعيت اين اس��ت. وانمود می کنيد از اين بابت نگرانيد ولی در 
واقع هيچ کس عين خيالش نيست. ما بايد جور اين شرايط را بکشيم. ما در 
اين باره صحبت می کنيم، ولی هيچ کس هيچ حرف ديگری نمی زند. من 
واقعاً نمی دانم بقيه چه می خواهند.« عالوه بر ليورپولی ها، باواريايی ها نيز 
دل خوشی از تصميمات يوفا ندارند. بايرن مونيخ يکی از غول های فوتبال 
اروپا محسوب می شود و در اين س��ال ها همواره يکی از مدعيان قهرمانی 
قاره بوده است. هربرت هاينر، رئيس باش��گاه بايرن با جديتی عجيب در 
خصوص تغييرات احتمالی ليگ قهرمانان موضع گيری کرده است: »ما پای 
بوندس ليگا می ايستيم. به هيچ سوپرليگی عالقه  نداريم و واضح اين موضوع 
را عنوان می کنيم. ما نيز بی شک عالقه منديم موفقيت هايی بين المللی 
داشته باشيم، اما فلسفه وجودی ليگ قهرمانان اروپا نيز همين است و من 

فکر می کنم اين تورنمنت يک روش موفق با يک قالب مشخص است.«

آخريننبرد،آخرينفرصت

نهبودجهمیدهند،نهمربیونهامکانات
نبود امکانات اجازه       المپیک
نداد الناز رکابی، 
بانوی س��نگ نورد ايران در مس��ابقات انتخابی 
المپيک جزو آن ش��ش نفری باشد که موفق به 
کس��ب جواز حضور در توکيو شدند. فدراسيون 
کوهنوردی هزينه ای ب��رای اعزامش به انتخابی 
المپي��ک نداش��ت و او از کميته مل��ی المپيک 
درخواست هزينه برای حضور در مسابقات فرانسه 
را کرده بود که دست آخر سنگ نوردان فرانسه، 
امريکا، اسلوونی، چين و روسيه موفق به کسب 
سهميه شدند: »تنها من در اين مسابقات بدون 

مربی بودم. درباره نداشتن مربی بعد از اين همه 
سال کنار آمده ايم، اما برای حضور در مسابقات 
نيازمند تمرينات و اردو هستيم، اما هيچ امکاناتی 
نداريم، حتی درخواس��ت ديوار سرعت دادم که 
مهيا نشد. نمی گوييم مربی يا فيزيوتراپ بدهيد، 
ولی حداقل می توانند س��خت افزارها را برای ما 
فراهم کنند. برای حض��ور در رقابت ها بايد يک 
رنکينگ خاصی داشته باشيم و من مجبور بودم با 
هزينه شخصی در مسابقات انتخابی شرکت کنم. 
با وجود اين اميدوارم بتوانم در کشور ژاپن سهميه 

المپيک را کسب کنم.«

قهر استراماچونی و جدايي او از      بازتاب
استقالل چنان مسئوالن ورزش 
و حتی برخی در بدنه دولت را به تکاپو انداخته که باالخره صداي 
اهالي ورزش و به خصوص المپيکي ها را درآورده است. محمد بنا، 
سرمربی تيم ملی کش��تی فرنگی با انتشار پس��تی در صفحه 
شخصی خود از تبعيض های موجود بين فوتبال و ديگر رشته ها 
اينگونه گله می کند: »در اين اوضاع و احوال بزرگ ترين دغدغه 
ما نه مشکالت مردم است، نه اقتصاد بيمارمان و نه حتی مسائل 
اجتماعی و دغدغه های فرهنگی که هر روز در حال تحليل رفتن 
است، بلکه بزرگ ترين نگرانی اين روزهايمان حل مسئله مربوط 
به دستمزد و مدت قرارداد استراماچونی کبير است و بس! قسمت 
بامزه اش اين است که در اين وضعيت، مدير ما افتخار می کند که 
دو شب پشت در سفارت خوابيده تا مشکالت جناب آقای سينيور 
را حل و فصل کند. بحث من تيم خاصی نيست، صحبت فقط و 
فقط اعتبار ملی است. کاروان ورزشی مان تا چند ماه آينده بايد 

عازم مسابقات المپيک شود، نبايد برای اين همه رشته ورزشی و 
ورزشکاری که به دنبال کس��ب افتخار برای مملکت هستند، 
فکری بکنيم؟ واقعاً االن بزرگ ترين مش��کل ما برگش��تن يک 
سرمربی خارجی اس��ت که به خاطرش اين همه به آب و آتش 
می زنيم؟ در حال حاضر اوضاع و احوال مملکت ما آنقدر خوب و 
عالی و همه چيز روبه راه است و مردم در رفاه کامل هستند که 
تنها دغدغه مان ناز کشيدن از سرمربيان خارجی و جسارتاً کولی 
دادن به آنهاست؟ خدا قوت فدراسيون پنج ستاره فوتبال! اين 
رويه را باب نکنيد که خارجی ه��ا بيايند در مملکت خودمان تا 
گردن روی س��رمان کاله بکش��ند و هر ط��ور بی احترامی که 
می خواهند به ما بکنند و جسارتاً گاو شيرده شويم تا ما را بدوشند 
بعد هم هر وقت دلشان خواست شب و نصف شب جمع کنند و 
بروند. بحث، بحث غرور ملی است. بحث عزت نفس ملی است. 
بحث بی توجهی به مس��ائل و دغدغه های مردم و ورزش��کاران 

غيرفوتبالی است. شما را به خدا اينقدر بی تفاوت نباشيد.«

فعاً بزرگ ترين مشکل ما استراماچوني است

بنا:بهفکرالمپیکيهاباشید؟

گرندپری روس��يه با اتفاقات خوبی برای 
دنیا حیدري
      چهره

کاپيتان تکواندوی ايران همراه نبود تا کار 
کسب سهميه سجاد مردانی به سومين 
مرحله از رقابت های گرنداسلم بکشد، مسابقاتی که چهارشنبه در 
ووشی چين آغاز می شود. مرد دوم رنکينگ گرنداسلم با  930 امتياز 
حاال در آخرين فرصت بايد برای کسب سهميه توکيو2020 خود را 
به صدر رنکينگ برساند و در ميان مدعيان جهان به مدال طال دست 

يابد تا يکی از اعضای کاروان اعزامی ايران باشد. مردانی در دوره 
گذشته اين رقابت ها که آذرماه سال گذشته در چين برگزار 
شد همه رقبای خود را يکی پس از ديگری شکست داد و به 

طالی مس��ابقات دس��ت يافت و حاال برای کسب جواز 
حضور در المپيک بايد يک بار ديگر اين مدال را 

تکرار کند. موفقيتی که برای دستيابی به 
آن بايد از سد مدعيان بزرگی همچون کيو 
دون اي��ن از کره جنوبی و نفر نخس��ت 
رنکينگ عبور کند. س��جادی که اکنون 
پس از تکواندوکار کره ای با950 امتياز در 
جايگاه دوم رنکينگ قرار دارد در صورت 
ايستادن بر س��کوی نخست اين رقابت ها 

موفق ب��ه کس��ب750 امتياز می ش��ود و 
می تواند مسافر توکيو شود. البته در صورتی که 

تکواندوکاران کره ای و چينی موفق به کسب مدال نشوند، 
مردانی با کسب مدالی غير از طال نيز می تواند المپيکی شود 

و برای دومين بار حضور در المپيک را تجربه کند.

فرشقرمزوزارتورزشبرايشومنها

فريدون حسن

لیگبسکتبالدرايستگاهنیمفصل
ليگ  برتر بسکتبال باشگاه های کشور در حالی امروز به نيم فصل خود می رسد 
که چهار بازی عقب افتاده هفته های پنجم و ششم بايد پنج شنبه هفته جاري 
برگزار شود. در حساس ترين بازی  هفته  پايانی دور رفت تيم های دوم و پنجم 
ليگ که از مدعيان کسب عنوان قهرمانی هستند به مصاف هم می روند. در 
اين ديدار تيم شهرداری گرگان با هدايت مهران شاهين طبع، سرمربی تيم 
ملی ميزبان قهرمان فصل گذشته يعنی پااليش نفت آبادان است تا با پيروزی 
در اين مسابقه و اميد به باخت پتروش��يمی مقابل شهرداری بندرعباس، 
قهرمان نيم فصل اول شود. در اين هفته اما ديگر مدعيان ليگ، يعنی مهرام 
تهران و شيميدر قم نيز بازی های نسبتاً راحتی را به ترتيب مقابل شورا و 
شهرداری قزوين و اکس��ون تهران دارند که می توانند با کسب برد در اين 

مسابقه شرايط بهتری را در جدول به دست آورند.   

تکلیفپلیآفلیگوالیبالمشخصشد
سازمان ليگ فدراسيون واليبال زمان، مکان و نحوه برگزاری بازی های 
مرحله پلی آف فصل جاری ليگ برتر را مشخص کرد. بر اين اساس مانند 
سال های گذشته هشت تيم برتر ليگ راهی مرحله پلی آف خواهند شد 
تا از تاريخ پنجم فروردين ماه به رقابت  بپردازند. طبق اعالم س��ازمان 
ليگ تيم های اول و دوم ليگ مستقيماً راهی مرحله نيمه نهايی خواهند 
شد و تيم های سوم تا هش��تم جدول نيز بايد در دو گروه سه تيمی به 
رقابت بپردازند تا تيم های اول هر گروه راهی مرحله نيمه نهايی شوند. 
در مرحله نيمه نهايی نيز تيم ها به صورت ضربدری با هم بازی  می کنند 
تا فيناليست ها مشخص شوند. پيش بينی می شود دهم فروردين ماه روز 

برگزاری بازی فينال باشد.

وقتياستراماچوني
مهمترازالمپیکاست

در روزهايي که وزير، وکيل و سفير کشور کمر همت بسته اند تا استراماچوني 
سرمربي مستعفي و نازنازي اس��تقالل را به اين تيم برگردانند، شنيدن 
حرف های رضا صالحي اميري، رئيس کميته ملي المپيک در حمايت از اين 
تالش که باعث لکه دار شدن عزت ملي و آبروي بين المللی کشور بزرگمان 

در دنيا شده، جاي تعجب دارد.
جالب اينجاست که رئيس کميته ملي المپيک همين هفته پيش در جلسه 
با سرمربيان تيم های کشتي آزاد و فرنگي بدون اينکه حرفي از حمايت و 
پشتيباني از رشته مدال آور ايران در المپيک بزند از آنها خواست تا فشار را 

از روي ورزشکاران بردارند و با مردم شفاف صبحت کنند!
 او اما امروز از مديراني حمايت می کند که همين عدم شفافيت، الپوشاني 
و سوءمديريت شان کار را به جايي رسانده که يک سرمربي خارجي قهر 
می کند، با ناز و اطوار هر ساعت يک حرفی مي زند و تقريباً تمام سيستم 
ورزش کشور مش��غول حل و فصل مش��کل او هس��تند. آنوقت  جناب 
صالحي اميري در حمايت از تالشي که فقط آبروي ورزش کشور را می برد 

بيانيه صادر می کند.
چيزي تا المپيک باقي نمانده و روزي نيس��ت که ورزشکاران سهميه 
گرفته و آنها که اميد به کسب سهميه و حضور در بزرگ ترين آوردگاه 
ورزش جهان را دارند از شرايط سخت و عدم رسيدگي مسئوالن ورزش به 
وضعيت شان گاليه نکنند، اما آقايان به  جاي شنيدن حرف ها و انتقادهاي 
آنها و رسيدگي به وضعيت بغرنج شان فقط و فقط به فکر حل معضالت 

خودساخته فوتبال هستند.
کاش يک نفر پيدا می شد و ديروز وقتي صالحي اميري مشغول گفت وگو 
در حمايت از ناکارآمدی وزارت ورزش و فدراس��يون فوتبال بود به وي 
گوشزد می کرد که اين جريان حداقل در اين برهه زماني کوچک ترين 
ربطي به او و کميته ملي المپيک ندارد و بهتر است به جاي حمايت از آنها 

آخرين حرف های سرمربي تيم ملي کشتي فرنگي را بخواند.
محمد بنا ديروز به در گفت تا ديوار بش��نود ک��ه وضعيت المپيکي ها 
خراب تر از آن چيزي است که تصور می کنيم. او گفت که بايد به حال اين 
همه رشته و اين همه ورزشکار که قرار است به توکيو بروند و براي ورزش 
ايران افتخارآفرينی کنند، فکری  شود، اما حرف های صالحي اميري که 
اتفاقاً بالفاصله بعد از صحبت های بنا رسانه ای  شد، ثابت کرد که نه تنها 
گوش شنوايي براي دردها و کمبودهاي المپيکي ها نيست، بلکه اصاًل 

عزمي هم براي شنيدن وجود ندارد و قرار هم نيست که شنيده شود.
صالحي اميري به عنوان متولي اصلي امور المپيک کشور با صحبت هايش 
ثابت کرد که نگاهش المپيکي نيس��ت و درس��ت به همين خاطر بايد 
احساس خطر کرد. خطر بابت اينکه المپيکي ها تنهاتر از هر زمان ديگری 
هستند و سخت تر از تمام ادوار گذشته بايد مهياي رقابت با بزرگان ورزش 
جهان در المپيک شوند. اين نگاه صرف فوتبالي از سوي مسئوالن ورزش 
کشور آفت بزرگ ورزش ايران اس��ت، آفتي که اين روزها به جان آبرو و 
عزت، نه ورزش بلکه کل ايران افتاده و به قول معروف سکه يک پولمان 
کرده براي بازگرداندن يک مربي خارجي که تنها و به خاطر عقب افتادن 
حقوقش قهر کرده و بدت��ر اينکه هر روز با نقل قول��ی تازه در خصوص 

برگشتن يا برنگشتن بازي مان می دهد.
حاال تصور کنيد در اين آش��فته بازار رئيس کميت��ه ملي المپيک به جاي 
رسيدگي به وضعيت نامناسب ورزشکاران المپيکي تمام هوش و حواس 
خود را روی تقدير و تشکر از آنهايی می گذارد که مشغولند تا با زير پا گذاشتن 
عزت ملي، استراماچوني را از ايتاليا برگردانند و روي نيمکت استقالل بنشانند 
يا اينکه در افتضاحي که سر پرونده تيم ملي و ويلموتس به بار آورده اند بتوانند 

با حداقل جريمه و هزينه از بيت المال ماجرا را فيصله دهند.
شما بگوييد؛ نبايد به حال اين ورزش با چنين مديراني تأسف خورد؟ نبايد به 
بچه های المپيکي حق داد که با اين همه تبعيض از مدال آوری و درخشش 

در المپيک نااميد شوند؟ به طور حتم پاسخ هر دو سؤال مثبت است.


