
هفت�ه بيس�ت و 
سعید احمدیان

   گزارش
هفتم ليگ برتر را 
باي�د ب�ه ن��ام 
استقالل س�ند زد، هفته اي که تيم هاي باالي 
جدولي براي مجيدي و شاگردانش بازي کردند 
تا آنها شانس اول نايب قهرماني باشند و گرفتن 
يا نگرفتن سهميه آسيا دست خودشان باشد. 
هيجان لي��گ ادامه دارد، حتي اگ��ر پنج بازي از 
هشت بازي هفته بيست و هفتم با نتيجه مساوي 
تمام ش��ود و تيم ها امتيازات را تقسيم کنند. در 
فاصله سه  هفته تا پايان ليگ با رقابتي که در باال و 
پايين جدول وجود دارد، ليگ همچنان در نقطه 
جوش قرار گرفته و کمتر تيمي براي آسيايي شدن 

يا سقوط نکردن حاشيه امنيت دارد.
  ليگ به کام استقالل

آبي ها بدون شک خوشحال ترين تيم هفته بيست 
و هفتم بودند، چراکه رقباي ش��ان براي س��هميه 
آسيا مقابل حريفان شان متوقف شدند و خودشان 
هم در مهم ترين بازي هفته به پيروزي رسيدند تا 
به تنهايي و بدون هيچ مزاحمي رده دوم جدول را 
در اختيار داشته باشند. استقالل که شنبه شب در 
حساس ترين بازي هفته، سپاهان را 2 بر يک برد، 
حاال با 48 امتياز برخالف هفته پيش که سپاهان 
و تراکتور را به عنوان هم امتياز کنار دست خودش 
مي ديد، در پايان هفته بيست و هفتم به تنهايي در 
رده دوم ايستاده است. اين سومين برد آبي ها در چهار 
بازي اخيرشان بود که نشان مي دهد استقاللي ها در 

هفته هاي اخير با فاصله گرفتن از روند پرفراز و نشيب 
خود در يک شيب صعودي براي قطعي کردن سهميه 
حرکت مي کنند و همچنان بايد مديون دياباته باشند 
که در روزهايي که موتور گلزن��ي مهدي قايدي و 
ارسالن مطهري خاموش شده است، جورشان را به 
تنهايي مي کشد و با گل هايش استقالل را به سمت 

نايب قهرماني هول مي دهد.
  بحران در اصفهان

هر چقدر فره��اد مجي��دي و اس��تقالل روزهاي 
خوب شان را پشت سر مي گذارند، آن سو در اصفهان 
براي امير قلعه نويي و سپاهان اوضاع به خوبي پيش 
نمي رود و پس از شکست اين هفته مقابل استقالل، 
به نظر مي رسد قلعه نويي هفته هاي آخر حضورش 
در اصفهان را تجربه مي کند. سپاهان با توجه به اين 
شکست، 45 امتيازي باقي ماند و به رده چهارم جدول 
سقوط کرد، رتبه اي که کسب سهميه آسيا را براي 
زردپوشان اصفهاني سخت کرده است و اين شرايطي 
نيست که مورد قبول مسئوالن باشگاه سپاهان باشد 
که با س��رمايه گذاري باال و جذب بازيکنان و مربي 
گرانقيمت تنها براي قهرماني از ابتداي ليگ نوزدهم 
دورخيز کرده بودند، اما حاال عالوه بر از دست دادن 

جام، آسيايي شدن شان هم به خطر افتاده است.
روند سپاهان پس از شروع دوباره ليگ نااميد کننده 
بوده است. آنها در شش بازي آخرشان تنها دو برد 
کسب کرده اند و در چهار مسابقه ديگر دو مساوي و 
دو باخت براي شان ثبت شده است، نتايجي که سبب 
شده آنها از تيمي که جدي ترين رقيب پرسپوليس 

بود، فاصله بگيرند تا نشستن امير قلعه نويي با قرارداد 
10 ميلياردي روي نيمکت زردپوشان اصفهاني در 
دو فصل اخير براي سپاهان جامي را به همراه نداشته 
باشد و پرونده اين مربي گرانقيمت در آستانه بسته 

شدن در اصفهان باشد.
   ترمز مدعيان آسيا

عالوه بر سپاهان، سه تيم ديگر باالي جدولي هم که 
شانس کسب سهميه دارند در هفته بيست و هفتم 
مقابل حريفان خود به تساوي رسيدند تا کمي از غم 
شکست مقابل استقالل براي اصفهاني ها کم شود 
و فاصله بين آنها و ساير رقباي شان براي آسيايي 
شدن بيشتر نشود. اين هفته فوالد که در هفته هاي 
اخير افت کرده اس��ت مقابل گل گهر به نتيجه اي 
بهتر از تساوي نرسيد تا با يک بازي کمتر و 43 امتياز 
تيم ششم جدول باشد. ش��هرخودرو هم در ادامه 
روند ناکامي هايش مقابل صنعت نفت به تساوي 
رسيد تا مشهدي ها همچنان امتياز از دست بدهند، 
به خصوص که در چهار بازي آخرشان سه مساوي 
و يک باخت داشته اند و نتوانسته اند پيروز شوند و 
با 44 امتياز تيم چهارم جدول هس��تند. تراکتور 
هم با پيکان به تساوي بدون گل رسيد تا سومين 
تساوي در چهار بازي آخرش را کسب کرده باشد 
و با 46 امتياز در رده سوم قرار بگيرد و نزديک ترين 

تعقيب کننده آبي ها باشد.
  8 تايي نشد

پس از هفت برد متوالي قهرمان ليگ، سرانجام در 
هفته بيست و هفتم نتوانست با سه امتياز کامل از 

زمين بازي خارج شود و نوار بردهاي پرسپوليس قطع 
شد. قرمزها پس از تساوي 2-2 در 17 بهمن مقابل 
استقالل در هفت بازي بعدي ش��ان برابر سپاهان، 
شهرخودرو، پيکان، ش��اهين، ماشين سازي، فوالد 
و نفت مسجدسليمان پيروز ش��ده بودند، اما شنبه 
شب در قائمشهر با تساوي يک – يک مقابل نساجي 
نتوانستند هشتمين برد متوالي شان را جشن بگيرند. 
با اين حال پرسپوليسي ها که هفته بيست و ششم 
قهرماني خود را قطعي کردند، در سه بازي باقي مانده 
به دنبال ثبت رکورد و تاريخي کردن قهرماني شان 
هستند. البته نساجي که با محمود فکري به تيم قابل 
احترامي تبديل شده در هفت بازي اخيرش نباخته 
است و آخرين باخت اين تيم به بهمن سال گذشته 

مقابل شاهين شهرداري بوشهر برمي گردد.
  جنگ داغ فرار از سقوط 

در پايين جدول هم جنگ سقوط نکردن داغ است. اين 
هفته ساپيا با برد ماشين سازي از منطقه قرمز جدول 
دور شد و به رده دهم رسيد. پيکان و گل گهر تيم هاي 
15 و 13 جدول هم با تس��اوي که مقاب��ل تراکتور و 
فوالد داشتند همچنان چشم به سه هفته آينده براي 
ماندن در ليگ دارند. در دربي بوشهر هم پارس جنوبي 
به ش��اهين ته جدولي باخت تا اوضاع براي جمي ها 
سخت تر شود. آنها با اين شکست در رده چهاردهم قرار 
گرفتند. البته ذوبي ها هم پس از دو باخت، اين هفته با 
نفت مسجدسليمان مساوي کردند تا با 26 امتياز تيم 
سيزدهم جدول باشند و با ادامه اين روند آنها هم شايد 

يکي از گزينه هاي سقوط خواهند بود.
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مانی سعیدی

فرمول یک جزیره علیه نژادپرستی
مبارزه ورزشکاران با نژادپرستی وارد فاز جديدی شده است. با اينکه کرونا 
همه دنيا را گرفتار کرده و بسياری از مسابقات را به تعطيلی کشانده، اما 
چهره های شناخته شده از همان معدود مسابقاتی هم که برگزار می شود 
برای مبارزه با نژادپرستی استفاده می کنند. مسابقات فرمول يک در اروپا 
در جريان است و ماه گذشته مجارستان ميزبان آن بود. لوئيس هميلتون، 
راننده سرشناس فرمول يک جهان يکی از ستاره هايی است که از تظاهرات 
مردم امريکا عليه تبعيض نژادی صراحتاً حمايت کرد. هميلتون که همچنان 
در فعاليت های مبارزه با نژادپرستی حضور دارد معتقد است در رقابت های 
مجارستان حق مطلب ادا نش��ده اس��ت. به همين خاطر او با مسئوالن 
برگزاری گرندپريکس انگلي��س مذاکراتی انجام داده ت��ا اجازه اعتراض 
راننده ها به نژادپرستی به صورت رسمی صادر شود. مخالفان نژادپرستی 
در رقابت های سيلورستون انگليس به نشانه حمايت از امريکايی ها زانو زدند 

تا پيام پايان نژادپرستی خود را اينگونه به دنيا منتقل کنند.

جانشین پدر

جام حذفي بخشي از تاریخ آرسنال
وقتي در دقيقه پنجم بازي چلسي به گل رسيد، مي شد نااميدي را در      خبر
جمع توپچي هاي لندن ديد. آرسنال بعد از پايان فصل کابوس وارش 
تنها يک دلخوشي داشت و آن هم فتح جام حذفي بود که با اين گل زود هنگام به نظر مي رسيد از 
دست خواهد رفت، اما اين مردان مايکل آرتنا آمه بودند تا رکورد تاريخي شان در جام حذفي همراه 
با آرسن ونگر مربي پرافتخارشان را حفظ کنند. آرسنال برگ برنده اش را رو کرد؛ اوباميانگ دو 
گل زد و در طول بازي حس��ابي درخشيد تا آرس��نال فاتح جام حذفي شود و سهميه ليگ 
قهرمانان اروپا را کسب کند، اما مهم تر از همه اينها حفظ آبرو و رکورد دست نيافتني توپچي ها 
در اين جام بود تا آرتنا بعد از بازي بگويد: »اين بخشی از تاريخ ماست و حاال  14بار قهرمان اين 

جام شده ايم. در کنار همديگر موفق شديم و من از اين بابت خيلی خوشحالم.«

چند سالي مي ش��ود که سران 
فریدون حسن

    خبر
جنايتکار آل سعود سعي دارند با 
سرمايه گذاري در ورزش جهان 
به کمک دالرهاي نفتي ش��ان روي جنايت هاي خود در يمن، 
سوريه، عراق و حمايت از گروه هاي تروريستي چون داعش و سر 
به نيست کردن مخالفان خود با فجع ترين شکل ممکن سرپوش 
بگذراند، غافل از اينکه محبوبيت چيزي نيست که بتوان آن را با 
پول خريد. سعودي ها وقتي ديدند قطري ها و اماراتي ها در خريد 
تيم هاي بزرگ اروپايي گوي س��بقت را از هم ربوده اند به فکر 
افتادن��د و در ابتدا س��نگ بزرگي ب��ه نام منچس��تريونايتد را 
برداش��تند، اما اين لقمه گلوگير تر از آني بود ک��ه آنها از عهده 
بلعيدنش برآيند و وقتي اعتراض ها باال گرفت، بي خيال خريد 
اين تيم ش��دند و راه خود را به سمت نيوکاس��ل باشگاه ديگر 
انگلس��تاني کج کردند. تيم بحران زده از پيش��نهاد بن سلمان 
استقبال کرد، اما حاال و با گذشت چند ماه به علت تنفر شديد 
مردم از آل سعود مجبور شدند رسماً انصراف خود را از جريان 
فروش اعالم کند. حميد بعيدي نژاد، س��فير ايران در لندن در 
صفحه شخصي خود در اين خصوص نوشت: »مالک باشگاه که 

از سه سال پيش قصد فروش باشگاه را دارد، قيمت آن را بيش 
از 500 ميليون پوند تعيين کرده اس��ت. محمد بن سلمان که 
مدت زمان زيادی است برای کس��ب محبوبيت در ميان افکار 
عمومی، قصد خريد اين باشگاه را دارد تبليغات وسيعی به راه 
انداخته بود که با پول او اين باشگاه به پولدارترين باشگاه جهان 
تبديل خواهد شد و  می تواند برای ش��هر نيوکاسل و  ليگ برتر 
انگليس افتخاراآفرين شود. به رغم تمام اين تبليغات، مردم شهر 
نيوکاس��ل و ديگر ش��هرهای انگليس به روش های مختلف با 
فروش باش��گاه به محمد بن س��لمان مخالف��ت کردند که اين 
نشان دهنده ديد منفی مردم به سياست های  سعودی ها، به ويژه 
پس از قتل قاشقچی، منتقد محمد بن سلمان است.« گفتنی 
است، کنسرسيوم وابسته به شاهزاده سعودی به مايک اشلی، 
مالک فعلی باشگاه نيوکاسل پيشنهادی برای خريد سهام اين 
باشگاه داده بود که مورد موافقت او هم واقع شده بود، اما برای 
نهايی شدن انتقال مالکيت باشگاه تأييد سازمان ليگ انگليس 
الزم بود و اين سازمان هم با توجه به اعتراض های گسترده ای 
که عليه ورود س��عودی ها به ليگ برتر انگليس صورت گرفته، 

مجوز انتقال مالکيت را صادر نکرده است.

دست رد نيوکاسل به سينه بن سلمان

 تیر آل سعود 
باز هم به سنگ خورد

آنها که قديمي تر هستند، حتماً به ياد دارند 
حامد قهرماني

    چهره
که سنگربان منچستريونايتد پيتر اشمايکل 
دانمارکي بود. دروازبان تنومندي که مانند 
يک ديوار بتني از قفس توري منچستر محافظت مي کرد. هرچند منچستر 
بعد از اشمايکل دروازه بان خوب ديگري به نام وندرسال را به خود ديد، اما طي 
فصل هاي اخير ضربات بدي را از نداش��تن يک دروازه بان ششدانگ و قابل 
اعتماد خورده اس��ت، به خصوص در اين فصل. دخيا، سنگربان 
اسپانيايي منچستر در ماه های منتهی به پايان فصل مرتکب 
اشتباهات عجيبی شد، اش��تباهاتي که سولسشر را به اين 
نتيجه رسانده که ديگر ادامه اين روند برای فصل بعد ممکن 
نيست. منچستر به دنبال يک دروازه بان مطمئن است، 
نام هايي هم مطرح ش��ده، اما مطرح ترين نام کس��پر 
اشمايکل پس��ر پيتر اش��مايکل اس��ت. دروازه بان 
لسترسيتی در فصل هاي اخير نمايش درخشانی در 
ترکيب اين تيم داشته و می تواند به سرعت به گزينه 
اول يونايتد تبديل شود. اشمايکل دوران ورزشی 
خود را با حض��ور در رده های جوان��ان در رقيب 
منچستريونايتد، يعنی سيتی آغاز کرد و سپس در 
ناتس کانتی و ليدزيونايتد ب��ه کارش ادامه داد. 
تصميم گيرنده نهايي در اين ميان سولسشر است 
و بايد ديد که او مي پذيرد کسپر در بهترين روزهاي 

خود جانشين پدر در دروازه منچستر شود يا نه.

آسیا در پنجه آبي ها!
مروري بر هفته بيست و هفتم ليگ برتر فوتبال که جمعه و شنبه برگزار شد

پاداش ویژه در انتظار پارالمپیکی ها
محمد تابع، سرپرست دبيري اجرايی کميته ملی پارالمپيک از پرداخت 
پاداش ويژه به پارالمپيکی ها خبر داد: »براس��اس مصوبات س��تاد عالی 
بازی ه��ای پارالمپيک توکيو و س��تاد اجرايی پارالمپيک، ورزش��کاران 
پارالمپيکی که در سنجش آمادگی جسمانی و روانی در شش ماهه اول 
سال روند رو به رشدی داشته باشند و دچار افت نشده باشند معادل حقوق 
پارالمپيکی پاداش به آنها اختصاص داده خواهد شد. البته با توجه به اينکه 
امکان  سنجش آمادگی جسمانی به خاطر وضعيت کنونی قابل اجرا نيست، 
به محض اينکه شرايط از نظر بيماری کرونا به حالت عادی بازگردد، اين 

سنجش از ورزشکاران پارالمپيکی گرفته خواهد شد.«

بعد از المپیک همه چیز عوض شد
صمد نيکخواه بهرامی، کاپيتان تيم ملی بس��کتبال اي��ران در گفت وگو 
با سايت فدراس��يون جهانی حضور در المپيک را نقطه عطف بسکتبال 
کشورمان عنوان کرد: »وقتی حدوداً 16 ساله بودم بسکتبال ايران جايی 
در آسيا و حتی غرب آسيا نداشت. هيچ اميدی به  المپيک نداشتم، ولی 
رئيس فدراسيون به ما می گفت اگر به المپيک برويد، همه چيز در زندگی 
شما تغيير خواهد کرد. قهرمانی در آسيا و رسيدن به المپيک، نقطه عطف 
بسکتبال ايران بود. بعد از آن همه تيم های آسيايی به ما احترام گذاشتند، 
ما به خودباوری رسيديم و در ورزش ايران مورد قبول همگان واقع شديم. 

رئيس فدراسيون درست می گفت؛ بعد از المپيک همه چيز عوض شد.«

 دنيا حيدري 

 انتخاب هاي مسئله دار در ورزش
 نهادهاي نظارتي خوابند؟

انتصاب ها و حکم هاي شائبه برانگيز يکي از مصائبي است که در سال هاي 
اخير بيشتر از گذشته ورزش گرفتار آن شده، حکم هايي که در نهايت دودش 
به چشم ورزش و ورزشکاران مي رود، آنها را گرفتار حواشي مختلفي مي کند 
و از حرکت رو به جلو باز مي دارد. آخرين نمونه چنين حکم هايي، انتصاب 
مديرکل سابق ورزش و جوانان استان خراسان رضوي که سابقه بازداشت 
به دليل پرونده هاي اقتصادي را در کارنامه اش دارد، به عنوان سرپرس��ت 
فدراسيون اسکي بود. حکمي که ديروز مسعود سلطاني فر زير آن را امضا کرد 
تا فدراسيوني که پس از پايان دوره رياست عبدي افتخاري بي مسئول مانده 

بود حاال مديري را باالي سرش ببييند که پرونده قضايي دارد. 
چنين حکم هايي را که براي مديران مس��ئله دار زده مي شود، نه تنها در 
سطح وزارت ورزش، بلکه در فدراسيون ها و باشگاه ها هم مي توان مشاهده 
کرد. مانند انتصاب يکي از افراد مس��ئله دار امنيتي به عنوان رئيس يکي 
از سبک هاي فدراس��يون ورزش هاي رزمي، حکمي که با وجود ابهامات 
و س��ؤال هاي مختلفي که درباره اين ش��خص وجود دارد، توسط رئيس 
فدراسيون ورزش هاي رزمي امضا شد تا پاي چنين افرادي به صورت رسمي 
به عرصه تصميم گيري ورزش کشور نيز باز شود. در باشگاه ها به خصوص 
در فوتبال هم نمونه انتصاب هاي ش��ائبه برانگيز که حرف و حديث هاي 
فراواني پشت آن است در سال هاي اخير کم نبوده است. مانند حکم هايي 
که در ماه هاي اخير توسط مديرعامل يکي از دو باشگاه بزرگ پايتخت براي 
برخي کارمندان وزارت ورزش زده شده و سبب شده اين مديران با وجود 
مسئوليت هاي مختلفي که برخي از آنها در فدراسيون هاي غيرفوتبالي 

دارند در فوتبال هم پست بگيرند.
اينها تنها نمونه هايي از انتصاب هاي پرحرف و حديث و سؤال برانگيزي 
است که در ورزش به وضوح شدت گرفته و بيانگر اين است که تخصص 
و شايسته ساالري در برخي از انتصاب ها جايش را به ارتباطات و منافع 
گروهي و سياسي داده است. مسئله اي که زمينه ورود مديران ناکارآمد و 
پرونده دار را به برخي حوزه هاي تصميم گيري ورزش فراهم کرده است. 
حکم هاي انتصابي که نه به واسطه شايس��تگي اين افراد، بلکه به دليل 
ارتباطات پشت پرده و منفعت هايي که براي دو طرف در آن نهفته است، 
صادر مي شود و تنها مس��ئله اي که مورد توجه قرار نمي گيرد، توسعه، 

تحول و پيشرفت رو به جلو ورزش کشور است.
چنين انتصاب هايي که س��بب ورود دوباره مديران پرونده دار با س��ابقه 
بازداشت يا مشکل امنيتي به فدراسيون ها و باشگاه ها شده است، نقطه 
مقابل ادعاي وزارت ورزش براي مقابله با فس��اد است. در حالي مسعود 
س��لطاني فر مدعي اس��ت که وزارتخانه متبوعش در مبارزه با فساد کم 
نگذاشته است که با چنين انتصاب هايي که صورت مي گيرد و شخص وزير 
ورزش براي برخي مديران که داراي پرونده اقتصادي بوده اند حکم مي زند، 
مي توان دريافت که مبارزه با فساد براي وزارت ورزش تنها جنبه شعاري 
دارد و در صورتي که کارنامه و عملکرد وزارت در اين رابطه خواسته شود، 
وزارت ورزش که به عنوان متولي اصلي ورزش کش��ور فعاليت مي کند، 
چيزي براي عرضه ندارد، به خصوص که همان مديراني که پيش از اين 
توسط قوه قضائيه به دليل مش��کل اقتصادي بازداشت شده اند، توسط 
وزير ورزش دوباره به کار فراخوان می ش��وند و سمت هاي جديدي را در 

فدراسيون ها و بخش هاي ديگر ورزش برعهده می گيرند.
در چنين شرايطي با توجه به انتصاب هاي حرف و حديث داري که در ورزش 
توس��ط وزارت ورزش، فدراسيون ها و برخي باش��گاه ها صورت مي گيرد، 
ضروري است که نهادهاي نظارتي و بازرسي مانند مجلس و قوه قضائيه بيشتر 
از گذشته نسبت به حکم هايي که براي مديران پرونده دار اقتصادي و امنيتي 
در بخش هاي مختلف ورزش کشور صادر مي شود، حساسيت نشان دهند و 
اجازه ندهند که فضاي مديريتي ورزش که بايد به سوي استفاده از مديران 
کاربلد و شايسته در جهت توسعه حرکت کند، توسط مديراني اشغال شود که 
با توجه به سابقه شان نشان داده اند که نه تنها نفعي براي ورزش ندارند، بلکه از 
ورزش به عنوان يک پوشش براي رسيدن به مقاصدشان استفاده مي کنند.

کميسيون ورزشکاران و يک دنيا ابهام 
هیچ امیدی براي حل مشکالت نیست

برگزاری انتخابات کميسيون ورزش��کاران کميته ملی المپيک مانند 
نور اميدی بود برای ورزشکارانی که سال هاست با مشکالت عديده ای 

دست به گريبان هستند. 
روزی نيست که در صفحات روزنامه ها يا خبرگزاری ها مصاحبه ای ديده 
نشود از ورزشکاران گله مندی که کارد به استخوان شان رسيده است؛ يکی 
در پی مطالباتش است،  آن يکی وعده استخدامش را پيگيری می کند و 
از دوندگی هايی می گويد که به هيچ جا نرسيده، ديگری از جيب خالی در 
روزهای کرونا يا وقت هايی می گويد که سرش به واسطه عدم حضور در 
اردو و نگرفتن حقوق مقابل خانواده اش پايين است، در حالی که به وقتش 
يک ملت را سربلند کرده بود. خيلی ها هم سراغ پاداشی را می گيرند که به 
وقت افتخارآفرينی وعده اش را شنيده بودند، اما بعد از ماه ها هنوز خبری از 

پرداخت آن و وصول وعده هايی که شنيده بودند، نيست! 
تازه اگر يکی با قيافه حق به جانب نيايد و بگوي��د که اين موفقيت برای 
ورزشکاران کم  احترام اجتماعی به دنبال نداشته و همين که به واسطه 
قهرماني، مدال آوری يا موفقيت شان مهمان رسانه های صوتی، تصويری يا 
حتی نوشتاری شدند، کافی است و پاداش آنها معنوی است. بسياری هم 
از عدم امکانات الزم برای تمرين و آماده سازی برای مسابقات بزرگی چون 

جهانی و المپيک ناراضی هستند.
در چنين شرايط سخت و طاقت فرس��ايی برگزاری انتخابات کميسيون 
ورزش��کاران به مثابه نوری در تاريکی برای ورزش��کاران بود، خصوصاً که 
شاهد حضور نفراتی چون مجتبی عابدينی به عنوان نايب رئيس کميسيون 
ورزش��کاران کميته ملی المپيک در اين نهاد بودند. نايب رئيسی که هنوز 
مانند ديگر ورزش��کاران تمرين می کند، در تالش برای کس��ب موفقيت 
است و همچنان در زمره ورزشکاران اس��ت، نه آنهايی که با آويزان کردن 

کفش های شان راه مديريت در ورزش را در پيش گرفته اند.
اميدها وقتی بيشتر می شود که مجتبی عابدينی، نايب رئيس کميسيون 
ورزشکاران کميته ملی المپيک درباره مهم ترين برنامه کميسيون ورزشکاران 
در يک سال آينده می گويد: »در اين يک سال بايد به فکر المپين ها باشيم. 
خيلی از ورزشکاران االن دغدغه المپيک را دارند. بايد برای آنها فکری  کنيم و 
برنامه ای داشته باشيم. ضمن اينکه از اول هم پيگير بيمه ورزشکاران بودم و از 
آنجايی که خيلی دوست داشتم کار بيمه ورزشکاران انجام شود، در جلساتي 
که با صالحی اميری صحبت کرده بودم ، او خيلی مشتاق بود که اين کار انجام 

شود. قرار شد برنامه ای در اين مورد بنويسيم و به او ارائه بدهيم.«
تمام آنچه اين روزها و بعد از برگزاری انتخابات کميسيون ورزشکاران شاهد 
بوديم، البته جدای از درگيری های دور از انتظار روز انتخابات که خيلی ها 
س��عی در عادی جلوه دادن آن داش��تند، نکات مثبت و اميدوار کننده ای 
است. هرچند که نگاهی به آيين نامه کميسيون هاي کميته ملي المپيک 
ترديد هايی را به وجود آورده که آيا کميسيون ورزشکاران می تواند کمک حال 

ورزشکاران باشد و گامی مثبت برای حل و فصل مشکالت آنها بردارد يا نه.
سال هاس��ت ک��ه ورزش��کاران، مدي��ران و مس��ئوالن را به دلي��ل عدم 
حمايت های شان زير سؤال می برند و بازخواست می کنند. اگرچه هيچ يک 
از اين نارضايتی ها و گله ها تا به امروز به جايی نرسيده، اما بدون ترديد امروز با 
حضور ورزشکاران در کميسيونی که با نام آنها و طبق ادعاها با هدف کمک به 
ورزشکاران راه اندازی شده است، انتظار می رود تک تک ورزشکاران حاضر در 
اين کميسيون در همان راهی قدم بردارند که تا به امروز از مديران و مسئوالن 

ورزش انتظار داشتند، اما آيا چنين امکانی فراهم است؟
همه آن چيزی که در وظايف کميسيون ها ديده می شود تدوين برنامه های 
علمي، آموزشی و پژوهش��ی و از اين دس��ت تعاريف اس��ت و تنها نقطه 
اميدوار کننده ش��ايد نظارت بر فعاليت ها و برنامه هاي کميته تدارکاتي و 
فدراسيون هاي ورزشي که در بازي هاي المپيک و آسيايي فعاليت و شرکت 
دارند، باشد و اظهارنظر در خصوص اعتبارات ساالنه و تعيين هزينه فعاليت ها 
و طرح هاي آموزشي، پژوهش��ي و اردوهاي ورزشي مربوط به کميته ملي 
المپيک و مرتبط با وظايف کميس��يون و همچنين کمک به آماده سازي 
تيم هاي ملي جهت شرکت در بازي هاي آسيايي و المپيک. موارد بسيار کلی 

که اين ابهام را ايجاد می کند که آيا می تواند راهگشا يا حتی قابل اتکا باشد.
در نمونه اول که بحث نظارت است، بحثی که ش��ايد به جرئت بتوان گفت 
وزارت ورزش و کميته ملی المپيک نيز نتوانستند در آن آنطور که بايد موفق 
عمل کنند. بحث بعدی که بودجه را شامل می شود نيز در حد اظهارنظر است 
که البته باز هم مواردی چون طرح های آموزشی و پژوهشی را شامل می شود. 
مورد آخر هم کمک به آماده سازی های تيم های ملی است که اين سؤال را 
مطرح می کند که چه کمکی و در چه زمينه هايی خواهد بود و مهم تر از همه 
اينکه آيا اين کميسيون به راستی می تواند کمک يا دستاويزی برای حل شدن 
اندکی از مشکالت ورزشکاران باشد؟ سؤالی که با باال و پايين کردن آيين نامه 

کميسيون هاي کميته ملي المپيک نمی توان جواب قاطعی به آن داد!

کاری نکنید افسوس بخوریم!
هيچگون��ه برنامه ای نداريم و مس��ابقات را 
به امان خدا ره��ا کرده ايم، چ��ون ابالغيه 
برای مسابقات ندارند، تمرينات هم برگزار 
نمي ش��ود. اين در حالی اس��ت که تا زمان 
صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت برای 
شروع فعاليت های پايه می توان تشکيالت و 
کارهاي زيربنايی انجام داد، اما در حال سکون 
هستيم. تيم های باشگاهی بزرگسال تقريباً 
تمرينات شان آغاز شده است، اما در رده های 
پايه خبری نيس��ت. ش��ايد در بحث جوانان به دليل حضور تيم نوجوانان 
نگرانی نباشد، اما در تيم نوجوانان به مشکل برمی خوريم، چراکه تيم زير 
17سال نداريم. شايد هزاران بازيکن مستعد نوجوان داشته باشيم، اما هنوز 
شناسايی نشده اند و اين کار را سخت می کند. نبايد زمان بيشتری از دست 
بدهيم. فدراسيون بايد طوری برنامه ريزی کند که در آينده دست تيم ملی 
بزرگساالن خالی نماند و افسوس نخوريم. سال آينده ممکن است اتفاقات 
جديدی رخ دهد و قهرمانی تيم های پايه دست به دست شود. مهم اين است 
که تمام تالش خود را به کار  بگيريم و اگر نتيجه ای کسب نشد حداقل حسرت 
کم کاری را نخوريم. سال المپيک را در پيش داريم و فدراسيون هميشه در 
اين سال تمرکز خود را روی تيم بزرگسال می گذارد، چراکه اين تيم ويترين 
است و در حال حاضر نيز دغدغه فدراسيون است. متأسفانه تيم جوانان پس 
از گذشت يک سال از قهرمانی هنوز پاداش های خود را دريافت نکرده اند و 
آينده مبهمی برای تکرار قهرمانی دارند، مسئله اي که باعث دلسردی آنها 
می شود. نوجوانان هم هنوز تکليف سرمربی شان مشخص نيست و هر دو 
تيم حدود يک سال اس��ت که بدون تمرين و اردو بالتکليف مانده اند. اگر 
چرخ کارخانه بازيکن سازی روغن کاری نشود يک زمان به خود مي آييم که 
دستمان خالی است. ممکن است برای يکی، دو سال آينده مشکلی پيش 

نيايد، اما در چند سال ديگر به مشکل برمی خوريم.
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