
ملي پوشان كشتي 
سعيد احمديان

   گزارش
پس از حضور در 
آسايشگاه ثاراهلل 
تهران معتقدند عاش�قان و قهرمان�ان واقعي 
جانبازان هستند كه از بخشي از وجودشان براي 
آرامش و امنيت امروز كش�ورمان گذشته اند. 
در روزهاي��ي كه رفتاره��اي غيراخالقي در برخي 
رش��ته هاي ورزش��ي مانند فوتبال بيداد مي كند 
و تيم ملي و باش��گاه ها را به حاش��يه برده اس��ت، 
برخي قهرمانان هم هس��تند كه بدون س��روصدا، 
در راستاي مس��ئوليت اجتماعي شان در حال رقم 
زدن صحنه هاي باارزشي در ورزش كشور هستند، 
مانند مالقات ستاره هاي مدال آور كشتي با جانبازان 
آسايشگاه ثاراهلل تهران كه بار ديگر روي زيباي ورزش 
را به رخ مان كشيد. ملي پوشان و مربيان كشتي آزاد 
و فرنگي كه در بازديد از آسايشگاه جانبازان حاضر 
بودند، در گفت وگوهايي كه با س��ايت فدراسيون 
كشتي انجام داده اند از حال و هواي خاص شان در 

ديدار با جانبازان صحبت كرده اند. 
   قهرمانان واقعي جانبازان هستند

حسن يزداني يكي از قهرماناني بود كه در اين بازديد 
خيلي مورد توجه جانبازان قرار گرفت و بازار عكس 
ي��ادگاري با او داغ ب��ود. قهرمان جويب��اري جهان 
و المپيك، جانب��ازان را قهرمان��ان واقعي مي داند: 
»فدراسيون برنامه خوبي را تدارك ديد تا همه اعضاي 
تيم ملي خدمت قهرمانان واقعي كشورمان برسيم. 
عزيزاني كه در آسايش��گاه ثاراهلل حضور داشتند، از 

جان و سالمتي خود براي خاك و ناموس كشورمان 
گذشتند و به دليل ازخودگذشتگي ای كه كردند، ما 
هم وظيفه داشتيم خدمتشان برويم و خسته نباشيد 

و عرض ادب نسبت به اين عزيزان داشته باشيم. «
اميرحس��ين زارع يكي ديگر از قهرمانان حاضر در 
اين مراسم بود؛ كشتي گير جواني كه با  برنز المپيك 
توكيو و طالي جهاني اس��لو، يكي از كشتي گيران 
آينده دار لقب گرفته است. زارع احساسش را از اين 
ديدار، اينطور روايت كرده است: »اتفاق بسيار قشنگي 
افتاد. واقعاً من امروز به شخصه پي بردم كه پهلوانان 
و قهرمانان واقعي اين مرز و بوم شهدا و اين جانبازان 
هستند كه با عشق و اشتياقی كه در وجودشان بود، 
با جانشان كه مهم ترين چيز است براي اين مرز و بوم 
تالش كردند. جانبازان عزيز با اينكه درد و رنج را به 
جان خريده اند اما پيگير ورزش كشورمان هستند، به 
خصوص كه به كشتي به عنوان ورزش پهلواني، ملي و 

اول مملكت ماست، اهميت خاص مي دادند.«
كامران قاسم پور هم كه با طالي جهان در رقابت هاي 
اسلو، نامش را بيشتر از گذشته سر زبان ها انداخته 
است، آس��ايش امروز را مديون جانبازان مي داند: 
»قهرمان��ان واقعي اين عزيزان هس��تند كه آنقدر 
جرئت داشتند كه توانستند در جنگ جلوي دشمن 
بايس��تند براي اينكه ما بتوانيم  با آسايش زندگي 

كنيم كه اين موضوع باعث افتخار است.«
مجتبي گليج كه مهرماه امسال در مسابقات جهاني 
نروژ به مدال برنز رس��يد، معتقد است اين ديدار 
سبب شده او و ساير ملي پوشان قوت قلب بگيرند: 

»اين عزيزان ورزشكار بوده اند و اكثرشان ورزش 
باس��تاني را انجام داده اند و كش��تي در بين شان 
محبوب است و خوشحال شديم كه قهرمانان ملي 
را مي شناختند و ما  از اين ديدار قوت قلب گرفتيم 

تا مسير را بهتر طي كنيم.«
عرفان الهي، ملي پوش جوان كشتي آزاد كه طالي 
جوانان جهان را تابستان امسال در روسيه كسب 
كرد، از كار بزرگ جانبازان صحبت مي كند: »فكر 
مي كنم هر كسي اين كار را نمي كند كه سالمتي و 
جواني اش را براي كشور بگذارد، خيلي سخت است، 
امروز صحنه هايي ديدم كه ناراحت شدم. واقعاً از آنها 
بسيار ممنون هستم و اميدوارم با دعاي آنها موفق 
باشيم و توفيق داشته باشيم كه بيشتر در خدمت 

اين عزيزان باشيم.«
   آمديم تا يادمان نرود مديون چه كساني هستيم

عليرضا دبير، رئيس فدراسيون كشتي هم معتقد 
است حضور در آسايشگاه ثاراهلل احساس خوبي به 
قهرمانان كشتي مي دهد: »توفيق و روزي ما بود كه 
در خدمت جانبازان عزيز در آسايشگاه ثاراهلل باشيم 
و يادمان نرود كه مديون چه كساني هستيم و اين 
عزيزان چه دالوري ها، قهرماني ها و پهلواني هايي 
براي اين آب و خاك كردند. اين عزيزان اول براي 
خدا رفتند، بعد براي اسالم و مملكت مان، بچه هاي 
ما هم كه به اينجا آمدند، اول براي خدا آمدند، چون 
اگر كار براي خدا نباش��د، ماندگاري ن��دارد. فكر 
مي كنم اول اينكه حال بچه هاي ما خوب مي شود، 
چون م��ن روحيه كش��تي گيران را مي شناس��م، 

به خاطر اينكه خودم اين فضاها را طي 30س��ال 
گذشته طي كردم و براي من كه اينگونه بوده است، 
چراكه قبل از مسابقه يادشان مي آيد كه چه كساني 

منتظرشان هستند و خوشحال مي شوند.«
محمد بنا، س��رمربي تيم ملي كش��تي فرنگي هم 
احساس��ش را اينگونه توصيف مي كند: »طبيعتاً 
ما در اين س��ال ها خيلي از عزيزان مان را به عنوان 
شهيد از دست داده ايم و خيلي از عزيزان مان را به 
عنوان جانباز در كنارمان داريم. اين موهبت خداوند 
است كه آنها در كنار ما هستند و بدن شان چشم ما 
را باز كرده است كه بدانيم چه عزيزاني را در كنارمان 
داريم. وقتي پرچم كشورمان برافراشته مي شود، به 

لحظه لحظه خوشحالي اين عزيزان فكر مي كنم.«
مصطفي ميرعماديان، مربي تيم ملي كشتي آزاد هم 
از توصيه هاي فني جانبازان به ملي پوشان صحبت 
مي كند: »خدمت جانبازاني آمديم كه جواني شان 
و جان شان را در خدمت و حراست از اين مرز و بوم 
گذاشتند. وقتي چهره هايشان را نگاه مي كنيم، ياد 
اين موضوع مي افتيم كه اين عزي��زان با جان و دل 
آمدند و نگذاشتند ذره اي از خاك اين وطن به دست 
دشمن بيفتد. بايد از آنها سپاسگزار باشيم. براي من 
جالب بود كه همه بچه ها را به اسم مي شناختند و 
كشتي ها را دنبال مي كردند و حتي فنوني را كه اجرا 
مي كردند تك به تك به بچه ها مي گفتند، حتي يكي 
از اين جانبازان به حسن يزداني گفت كه با حريف 
امريكايي ات بايد اين فن را اجرا مي كردي. اين ديد 

وسيع اين عزيزان براي من جالب بود.«
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شيوا نوروزي

فريدون حسن

 لغو دوباره مجمع انتخاباتي فدراسيون بسكتبال 
و بالتكليفي تيراندازي

»تأييد صالحيت« مسئله اين است!
ابهام در خصوص به تعويق افتادن يا نامعلوم ب��ودن برگزاري انتخابات 
رياست برخي فدراسيون ها، تيم ها و ورزشكاران آنها را در بالتكليفي نگه 
داشته است. در حالي كه قرار بود مجمع انتخاباتي فدراسيون بسكتبال 
فردا برگزار شود اما اين مجمع براي بار دوم لغو شد! عالوه بر اين هنوز زمان 

دقيقي براي انتخابات فدراسيون تيراندازي نيز اعالم نشده است. 
   به خاطر يك نفر

اهالي بسكتبال مدت هاست منتظرند رئيس جديد انتخاب شود اما اين 
دومين باري اس��ت كه مجمع انتخاباتي در موعد مقرر برگزار نمي شود. 
دوره چهار س��اله مديريت رامين طباطبايي ماه گذشته به پايان رسيد و 
وزير ورزش براي آنكه كارها روي زمين نماند، مهيار عسگريان را به عنوان 
سرپرست فدراس��يون انتخاب كرد، ولي اداره فدراس��يون با سرپرست 
مشكلي از مشكالت بسكتبال ايران حل نخواهد كرد. 19دي ماه اولين 
تاريخي بود كه وزارت ورزش براي مجمع انتخاباتي اين رشته معين كرد، 
به همين خاطر طبق روال ثبت نام از كانديداها شروع شد و در مدت معين 
12نامزد براي تصدي پست رياست ثبت نام كردند. حميد گراميان، پوران 
عباسي، رامين طباطبايي، اميد وليدي پاك، جواد داوري، اميد عباسي، 
سعيد روحاني، محمدرضا ترك زاده، شبنم كالهي، شاپور ياوري، افسانه 
حسن نايبي و كرم احمديان نفراتي هستند كه براي انتخابات 19دي آماده 
مي شدند ولي بحث اصلي زماني پيش آمد كه در آستانه رسيدن به موعد 

تعيين شده خبري از اعالم اسامي نامزدهاي تأييدصالحيت شده نبود. 
گفته مي ش��ود علت تعل��ل وزارت در اعالم اس��امي نامزده��اي نهايي، 
ردصالحيت يكي از كانديداهاي شناخته ش��ده اس��ت. فرد مورد نظر به 
دليل برخي حواشي پيش آمده نتوانسته است تأييد مراجع ذي صالح را 
كسب كند اما با اين حال حاضر به پذيرش واقعيت نيست و براي رسيدن به 
هدفش هر كاري مي كند. پس از اين ماجرا ششم بهمن ماه به عنوان تاريخ 
جديد انتخابات تعيين مي شود ولي ديروز در فاصله 48ساعت تا برگزاري 
مجمع دوباره خبر لغو آن منتشر شد. منصور اردستاني دبير جديد مجمع 
انتخابات رياست فدراسيون بسكتبال كه به تازگي جانشين محمدرضا 
صالحيان مستعفي شده است، مهيا نشدن شرايط را دليل لغو مجدد مجمع 
عنوان كرد: »به دليل فراهم نبودن شرايط مورد نياز و بنا به هماهنگي هاي 
به عمل آمده از سوي وزارت ورزش و جوانان، جلسه مجمع انتخاباتي رئيس 
و اعضاي انتخابي هيئت رئيسه فدراسيون بسكتبال كه قرار بود در تاريخ 
ششم بهمن ماه سال جاري برگزار شود، به تعويق افتاده و مقرر است در روز 

چهارشنبه مورخ 20بهمن ماه سال جاري برگزار شود.«
20بهمن ماه در شرايطي به عنوان زمان جديد مجمع اعالم شده كه كماكان 
بحث اعالم نامزدهاي نهايي مطرح است. با تعللي كه وزارت در اين موضوع به 
خرج مي دهد به نوعي مهر تأييدي است بر اخبار ضدونقيض منتشر شده در 
محافل خبري و بسكتبالي، حتي ديروز شنيده شد كه كانديداي شناخته شده 
اما ردصالحيت شده در وزارتخانه براي مالقات كوتاه حميد سجادي تالش كرده 
ولي در نهايت پيغامش را از طريق معاون وزير به گوش سجادي رسانده است. 
بسكتبال ايران اوضاع س��ختي را پشت س��رمي گذارد. دوران مديريت 
طباطبايي با حواشي بسيار زياد به ويژه در يك سال اخير به پايان رسيده و 

انتخاب رئيس جديد كمترين حق اين رشته دانشگاهي است. 
   بالتكليفي تيراندازي

آبان ماه بود كه پ��س از اتمام دوران مديريت چهار س��اله عل��ي دادگر در 
فدراسيون تيراندازي، وزير ورزش حكم سرپرستي مهدي مبيني را امضا كرد. 
انتظار مي رفت مجمع انتخاباتي اين فدراسيون همان 21دي ماه برگزار شود 
ولي تيراندازي نيز اسير سردرگمي وزارت ورزش شد. خبر لغو انتخابات رئيس 
تيراندازي بدون هيچ توضيحي اعالم شد. رضا ملك محمدي، رضا ابوالحسني، 
ابراهيم برخورداري، علي دادگر، حس��ين زكي زاده، كبري غياثي، مرتضي 
قرباني ، داود كرمي، سعيد محمدي دوس��ت، حبيب مقصودي و سيدرضا 
ميرابوطالبي براي پذيرفتن مسئوليت رياست فدراسيون تيراندازي ثبت نام 
كرده اند ولي آنها نيز مثل بسكتبالي ها منتظر تأييد صالحيت شان هستند. 

اوضاع در تيراندازي حتي بدتر از بسكتبال اس��ت چراكه زمان قطعي 
برگزاري مجمع اعالم نشده است.

روايت ملي پوشان كشتي از ديدار با جانبازان آسايشگاه ثاراهلل تهران

عاشقي را به چشم ديديم

تقدير از مربيان سازنده كاراته ايران 
مراسم تقدير از مربيان برتر كاراته ايران ديروز برگزار شد. در اين مراسم 
از زحمات مربياني كه شاگردان آنها در مسابقات انتخابي بزرگساالن )به 
ميزباني تهران( و رده هاي پايه )به ميزباني زنجان( سال1400 مقام هاي اول 
تا سوم را كسب كردند، تجليل شد. سيدحسن طباطبايي، رئيس فدراسيون 
كاراته در اين مراسم با قدرداني از پيشكسوتان و مربيان كاراته كشور گفت: 
»مربي كاراته از جان  مايه مي گذارد تا جاني را زنده كند و حياتي دگرگون 
بخشد. مربي كاراته از نام، جايگاه و شهرت كناره مي گيرد تا انساني بپروراند. 
مربي كاراته خودش چيزي نمي خواهد، آينده او آينده مردان و زناني است 
كه آموزش ش��ان مي دهد و بزرگي آنان را بزرگي خود مي شمارد. جامعه 
پيشكسوتان كاراته همچون كهكش��اني پر از ستاره است كه داشتن هر 
كدام شان را آسمان هر كشوري آرزومند است. بر ماست كه از مربيان بزرگ 
كاراته ياد كنيم.« رئيس فدراسيون كاراته همچنين در حاشيه اين مراسم 

نويد حل شدن مشكل بيمه مربيان برتر و سازنده را داد. 

يكه تازي بانوان فوتسال در »كافا« 
تيم ملي فوتسال زنان ايران در سومين ديدار از مسابقات فوتسال آسياي 
مركزي موسوم به كافا مقابل قرقيزس��تان به ميدان رفت و با 10گل به 
پيروزي رسيد. ملي پوش��ان ايران در نيمه اول اين ديدار هفت گل و در 
نيمه دوم سه گل به ثمر رساندند. سارا شيربيگي، سحر زماني، فاطمه 
رحمتي، نسا احدي، فرشته كريمي )دو گل(، فرشته خسروي، نسترن 

مقيمي )دو گل( و سحر پاپي گلزنان ايران در اين ديدار بودند. 

 از رؤياهايتان دست نكشيد
مشكات الزهرا صفي، دختر تنيس باز ايران بعد از كسب اولين پيروزي 
خود در گرند اسلم استراليا گفت: »هيچ كس��ي باور نداشت من بتوانم 
در گرند اس��لم بازي كنم و االن به جوانان مي گويم از رؤياهايتان دست 
نكشيد و به تالش كردن ادامه دهيد. اين يك قدم بزرگ براي من بود. 
براي رسيدن به اين نقطه، واقعاً روزهاي سختي را پشت سر گذاشتم. من 
براي حضور در مسابقات، زمان بسيار زيادي را صرف گرفتن ويزا كردم 
و بارها حامي مالي نداشتم. رسيدن به اين موفقيت، واقعاً بزرگ است و 

اميدوارم بتوانم آن را ادامه دهم.«

 2 پارااسكي كار راهي سوئد شدند
به منظور كسب سهميه بازي هاي پارالمپيك زمس��تاني چين در رشته 
صحرانوردي و با هماهنگي به عمل آمده با كميته بين المللي پارالمپيك، 
ابوالفضل خطيبي و الهه قلي فالح، دو ورزشكار معلول و نابيناي كشورمان 
ديروز براي شركت در جام جهاني صحرانوردي عازم سوئد شدند. پيش از 
اين سهميه صديقه روزبه و حسين سولقاني در رشته اسنوبرد براي شركت در 
پارالمپيك زمستاني از سوي كميته بين المللي پارالمپيك قطعي شده بود.

تيراندازي بايد چه كار كند كه به آن توجه شود!

»سپاهان« اولين صعودكننده به پلي آف ليگ واليبال
هفته بيس���تم       خبر
لي���گ برت���ر 
واليبال عصر يك شنبه در حالي برگزار شد كه 
تيم سپاهان در فاصله ش��ش هفته تا پايان دور 
برگشت، به مرحله پلي آف صعود كرد. سپاهان 
كه ميزبان تيم راه ياب ملل مريوان بود توانست با 
نتيجه 3 بر يك حريف را شكست دهد. سپاهان 
با اين برد 51 امتيازي شد و به عنوان اولين تيم 
حضورش را در مرحله پل��ي آف قطعي كرد. در 
يكي ديگر از بازي هاي ديروز، در دربي اروميه، 

تيم ش��هرداري و آذرباتري به مصاف هم 
رفتند كه در اين مس��ابقه تي��م آذرباتري 

توانست 3 بر 2 از س��د شاگردان محمدرضا 
تندروان بگذرد. در ساير بازي ها، فوالد سيرجان 
يك بر 3 مقابل شهرداري گنبد شكست خورد، 
شهرداري ورامين 3 بر يك از سد پيكان گذشت، 
سايپا 3 بر يك پاس گرگان را برد و هراز آمل در 
سه ست متوالي مس رفس��نجان را با شكست 
بدرقه كرد و مقاومت ش��هداب ي��زد 3 بر صفر 

هورسان رامسر را شكست داد.

تيم ملي هندبال ايران با كسب 
اشرف رامين
      هندبال

پيروزي س��خت مقابل كويت، 
دومين تيم پرافتخار آسيا، براي 
دومين بار سهميه حضور در مس��ابقات جهاني را به دست آورد. 
ديروز و در ادامه رقابت هاي قهرماني آسيا در عربستان، شاگردان 
مانوئل فرناندز رودرروي تيم كويت ق��رار گرفتند و در يك بازي 
نفسگير با برد شيرين 27 بر 26 در شهر دمام جشن صعود به راه 
انداختند. هندباليست هاي كشورمان در حالي پنجمين برد خود را 
در اين رقابت ها به دس��ت  آوردند كه در نيمه دوم از كويت عقب 
افتادند اما ملي پوشان تا لحظه آخر براي تغيير نتيجه جنگيدند و 
در نهايت هم به هدف خود رسيدند. بعد از تساوي 11 بر 11 دو تيم 
در نيمه نخست، كويتي ها در نيمه دوم حمالت همه جانبه اي را 
روي دروازه اي��ران ترتي��ب دادن��د و تالش كردن��د اختالف دو 
امتيازي شان را حفظ كنند ولي هندباليست هاي ايراني براي جبران 
اشتباهات و فرصت هاي از دست رفته تا لحظه آخر نااميد نشدند. 

سيوهاي ديدني محمد سياوشي، دروازه بان كشورمان در اين برد 
نزديك تأثير زيادي داش��ت و در نهايت هم شوت سرنوشت ساز 
سجاد اس��تكي، هندبال ايران را به هدفش رساند. غلبه بر كويت 
صعود تيم ملي به جمع چهار تيم پاياني بيستمين دوره رقابت هاي 
قهرماني قاره كهن را قطع��ي و حكم صعود ايران به مس��ابقات 
جهاني2023 )سوئد- لهستان( را امضا كرد. هندباليست هاي ايران 
كه قبل از اين بازي عربستان، هند، استراليا و عراق را نيز شكست 
داده بودند فردا نيز به مصاف تيم قدرتمند بحرين مي روند؛ ديداري 
كه هر چند نتيجه آن تأثيري بر صعود ايران به مرحله بعد مسابقات 
رقابت هاي جهاني ندارد اما مي تواند يك محك جدي براي تيم 
كشورمان محسوب شود تا خود را بيشتر از قبل آماده حضور در 
مسابقات آينده كند.   تيم هندبال مردان پيش از اين تنها يك بار 
در سال 2015 حضور در رقابت هاي جهاني را تجربه كرده بود. از 
بين تيم هاي آسيايي حاضر در قهرماني آسيا پنج تيم نخست جواز 

حضور در مسابقات جهاني 2023 را كسب مي كنند.

هندبال ايران با شكست كويت به هدفش رسيد
 صعود به جهاني

 مزد تالش تا لحظه آخر

جواد فروغي كه تابستان امسال با كسب 
ماني سعيدي

    چهره
مدال طالي المپيك توكيو در رشته 
تيران��دازي تاريخ س��از ش��د، از 
رسيدگي هاي محدود به اين رشته گاليه دارد. فروغي كه روز شنبه 
در جريان بازديد رضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك 
از اردوي تيراندازي با انتقاد از تبعي��ض در توزيع بودجه گفته 
بود»50ميليارد براي كش��تي هزينه ش��ده و به نظر مي رسد 
تيراندازي كنار گذاشته شده است«، ديروز در مصاحبه اي تأكيد 
كرد مشكلي با كشتي ندارد اما خواهان توجه بيشتر به 
رشته تيراندازي است: »مش��كلي با دبير ندارم، او 
دوست ماست، اما بحث من فني است. اينجا رسماً 
اعالم مي كنم قطعاً س��طح كش��تي باالتر از 
تيراندازي اس��ت، اما انتظار داريم به همان 
تناسب به اين رشته رسيدگي شود، ما به 
همان هم راضي هس��تيم، اما احساس 
مي كنم اين فاصله بيشتر از چيزي است 
كه در واقعيت وجود دارد. متأسفانه شكاف 
بيشتر است و اميدوارم در همان سطحي كه 
هست، رسيدگي ش��ود. نمي دانم يك رشته بايد چه 
كند؟ مدال باالتر از المپيك نداريم و ما به آن رسيديم. 
اميدوارم به بهانه اين مدال بيش��تر در جذب اسپانسر و 
حاميان مالي اقدام ش��ود. هر راهي كه بتوانند رشته 

فدراسيون بيشتر تغذيه شود، كمك كنند.«

بيداد فقر باشگاهی در فوتبال
مايه تأس��ف جامعه ورزش و فوتبال است 
كه تيم هاي ما را به غير از دو باشگاه از آسيا 
محروم كردند و اي��ن دو تيم هم به بركت 
وزارت نف��ت و كارخانه ه��اي عظيمي كه 
در اصفهان وج��ود دارد، در آس��يا حضور 
خواهند داشت. باعث تعجب است كه چرا 
تاكنون باش��گاه پرسپوليس در فقر مطلق 
در بزرگ ترين مسابقات حضور پيدا كرده و 
باعث تعجب است كه چطور اين موفقيت ها 
را به  دست آورده. هيئت مديره، مديران ارشد باشگاه، مشاوران قوي كه هر 
باشگاهي بايد داشته باشد، مربيان محترمي كه در اختيار باشگاه هستند 
و خيلي از زمان ها بازيكنان باهوش و عاقلي هستند كه مي توانند ايرادات 
باشگاه را به مسئوالن بگويند اما چون پرسپوليس هيچ وقت يك مديريت 
باثبات و قوي و در سطح باال نداشته، با حداقل امكانات و هزينه هاي بسيار 
زياد و غيرمتعارف، مديريت شده است. حدود 12روزي كه حكم در دستم 
بود متوجه ش��دم اين باش��گاه در كمال صداقت مربيان و بازيكنانش به 
موفقيت دست پيدا مي كند و اين عمل در شأن سابقه فوتبالي و ورزشي 
كشور ما نيست. متأسفانه اعضاي هيئت مديره اكثراً براي يك دوره مي مانند 
و دوره بعد اشتباهات و  توانمندنبودن خودشان را براي رفع مشكالت باشگاه 
متوجه مي شوند و براي دوره دوم ديگر سراغ وزارت ورزش نمي روند. در 
همين چند روز متوجه شدم در اين شرايط نمي توانم كار كنم و بايد جاي 
ديگري بروم. اگر بتوانم در وزارتخانه مس��ئوالن را راضي مي كنم شرايط 
حرفه اي و استاندارد را براي باشگاه هاي ما در سطح كشور فراهم كنند. طي 
دو نوبت دو ساعته كه سر تمرين و به باشگاه پرسپوليس رفتم، وضعيت 
را ارزيابي كردم. باشگاه پرسپوليس هيچ  كدام از استانداردهاي الزم مورد 
تأييد فيفا و AFC را ندارد، تمام باشگاه هاي حرفه اي بايد آكادمي فوتبال، 
سالن سرپوشيده زمستاني، سالن بدنسازي و استراحتگاه الزم را داشته 
باشند اما پرسپوليس حتي يك زمين اختصاصي و يك مجموعه كامل 
ورزشي براي مدرسه فوتبالش ندارد! مشكالت مالي به كنار، استانداردهای 
فيزيكي را هم ندارد. تنها دو باشگاه در ايران استاندارد الزم را دارند؛ يكي 
باشگاه فوالد خوزستان و يكي سپاهان. اميدواريم فدراسيون فوتبال وظيفه 
اصلي اش را در قب��ال فوتبال حرفه اي و ايجاد اس��تانداردهاي الزم براي 

تيم هاي مدعي حضور در ليگ هاي معتبر جهاني فراهم كند.

بيژن ذوالفقارنسب

كارشناس فوتبال

چسبيده هايي كه ورزش را رها نمي كنند
از چسبيده هاي به ورزش به خصوص قسمت مديريت آن زياد گفته و 
شنيده شده است؛ همان ها كه حاضر نيستند به هيچ قيمتي صندلي های 
رياس��ت خود را رها كنند و حتي در اين راه حاضرند اصل ورزش را هم 

قرباني جاه طلبي و زياده خواهي هاي خود كنند. 
آنچه اين روزه��ا در جريان به تعوي��ق افتادن انتخابات رياس��ت برخي 
فدراسيون ها ديده مي شود، نمونه بارز اين چسبيدگي و زياد ه خواهي است؛ 
نمونه هايي كه هر كدام از آنها مي تواند با حساسيت هاي مجامع بين المللي 
موجب تعليق يك رشته يا حتي كل ورزش كشور شود. انتخابات ها يكي 
پس از ديگري به تعويق مي افتد، چرا؟ چون صالحيت برخي تأييد نشده؛ 
همان ها كه كيس��ه دوخته اند براي رياس��ت در ورزش، حاال يا ادامه اين 
رياست يا رسيدن به پستي تازه، پس انتخابات به تعويق مي افتد تا هر طور 

شده كانديداهاي مورد نظر تأييد صالحيت شوند. 
نكته تأسفبارتر اين ماجرا آنجاست كه اكثر اين گزينه ها،  گزينه هاي مدنظر 
آقايان وزارت نشين يا حتي كميته ملي المپيك هستند كه عدم حضورشان 
در مقام رياس��ت پازل مورد نظر آقايان رده باال را به هم مي زند، بنابراين 
چاره اي جز تعويق انتخابات تا تأييدصالحيت آقايان برس��د يا گزينه اي 
جديد و همسو با آقايان معرفي شود. در اين ميان كار حتي به جايي رسيده 
كه انتخابات كميته ملي المپيك هم تحت تأثير اين تمايالت شخصي و 
عالقه زائد الوصف برخي چهره هاي امتحان پ��س داده در ورزش به ادامه 
حضور در هيئت اجرايي اين كميته اس��ت. آنها كه مي دانند ديگر جايي 
در اين كميته ندارند اما براي اينكه چند صباحي بيش��تر حضور داشته 
باشند و خودي نشان دهند، حاضرند به هر بهانه اي كه شده انتخابات مهم 
و تأثيرگذار كميته ملي المپيك را كه نقش مهمي در آينده ورزش كشور 

دارد، به خاطر منافع خود به تعويق بيندازند. 
به طور مشخص اينكه ورزش كشور امروز به جاي هدايت و برنامه ريزي 
درست و كاناليزه و قانونمدار، با تمايالت شخصي و باندبازي هدايت مي شود. 
در قاموس اين آدم هاي چسبيده به ورزش، ورزش زماني معنا و مفهوم پيدا 
مي كند كه آنها حضور داشته باشند و اگر روزي اين چسبيده ها نتوانند از 

سفره ورزش لقمه بگيرند، آن وقت اصل ورزش هم نبايد باشد. 
جاي تأسف اس��ت كه حتي در اين خصوص اختالف نظرهاي عميقي 
در خود وزارت ورزش هم ديده مي شود تا جايي كه ميان شخص وزير و 
معاون ورزش قهرماني اش بر سر تعامل با كانديداهاي مورد نظر اختالف 
وجود دارد و شنيده ها حاكي از آن اس��ت كه برخي كانديداها كه مورد 
تأييد وزير نيس��تند با حمايت معاون ورزش قهرمان��ي در پي گرفتن 
تأييدصالحيت و ش��ركت در انتخابات هس��تند؛ اتفاقي كه در آستانه 
برگزاري انتخابات ها اصاًل وجهه خوبي ندارد و مي تواند در نهايت به كل 

ورزش كشور ضربات جبران ناپذيري وارد كند. 
ورزش كش��ور تاكنون به س��بب حضور اين مدي��ران ناكارآمد ضربات 
سختي را متحمل شده است؛ مديراني كه انتخابات فرصت مناسبي است 
تا ورزش از لوث وجودشان پاك شود و نفس��ي راحت بكشد اما آنها كه 
به حاضرخوري عادت دارند و مي خواهند هر طور شده پست هايشان را 

حفظ يا حتي چند روز بيشتر در آن باقي بمانند. 
نكته مهم اين است كه اگر وزارت ورزش به اعتالي ورزش كشور اهميت 
مي دهد، بايد شرايطي را فراهم كند كه انتخابات فدراسيون ها در موعد 
مقرر برگزار ش��ود نه اينكه با دليل واهي منتظر بماند تا برخي بتوانند 
ش��رايط حضور در انتخابات را به دس��ت آورند؛ برخي كه به طور حتم 
در صورت حضور در انتخابات حتماً هم به آنچه مي خواهند دست پيدا 
مي كنند؛ برخي كه همچنان چسبيده به ورزش كشور هستند و تا اوضاع 

اينگونه پيش مي رود، چسبيده خواهند ماند.
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