
در حالی دو ماه از 
سعيد احمديان

   گزارش
حض�ور حمی�د 
سجای در وزارت 
ورزش می گذرد ک�ه همچن�ان معاونت های 
اصل�ی وزارت در اختی�ار مدی�ران منصوب 
مسعود سلطانی فر وزیر س�ابق ورزش است.

دو ماه پيش بود كه حميد س��جادي توانست از 
بهارستان رأي اعتماد بگيرد و روي صندلي وزارت 
ورزش بنش��يند و به عنوان وزي��ر جديد ورزش 
كارش را آغاز كند. با گذشت هفته هاي ابتدايي 
ش��روع فعاليت وزير جديد، يك��ي از مهم ترين 
خبرهايي كه خيلي ها گوش به زنگ شنيدن آن 
هستند، رونمايي از معاونان جديد وزارت ورزش 
است، انتظاري كه در حال طوالني شدن است و 
طول كشيدن روند معرفي معاونت هاي مختلف 
سبب شده گمانه زني ها درباره معاونان سجادي 

باال بگيرد و نام هاي مختلفي به گوش برسد. 
  بالتكلیفي معاونت هاي مهم وزارت ورزش

با رفتن مسعود سطاني فر از وزارت ورزش و كارنامه 
ضعيف و پرحاشيه اي كه از خودش بجا گذاشت، 
انتظارها از حميد سجادي به عنوان وزير ورزش 
دولت ابراهيم رئيس��ي باالتر از هر زماني است و 
خيلي ها انتظار دارند در دوره جديد وزارت ورزش 
با انتخاب هاي��ي كه صورت مي گي��رد، ورزش از 
وضعيت ناهنجار مديريتي كه در دوران سلطاني فر 
به وجود آمده فاصله بگيرد. به همين خاطر يكي 
از مهم ترين انتخاب هاي حميد س��جادي براي 
برون رف��ت از وضعيت فعل��ي ورزش به انتخاب 
مديراني بر مي گردد كه بتوانند به عنوان بازوهاي 

اجرايي وزير، ورزش را با تصميم هايي كه گرفته 
مي شود به يك شرايط مناسب برسانند. 

معاونت توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي، معاونت 
فرهنگي و ورزش همگاني، معاونت امور مجلس، 
حقوقي و هماهنگي امور استان ها، معاونت توسعه 
ورزش بان��وان و معاونت مالي و توس��عه منابع 
انس��اني وزارت ورزش از مهم ترين معاونت هاي 
وزارت هستند كه به جز دو مورد در بقيه معاونت ها 
هنوز سجادي براي معرفي معاونان جديدش به 

نتيجه نرسيده است. 
با گذشت دو ماه از آغاز فعاليت وزير جديد ورزش، 
تنها معاونت امور مجل��س، حقوقي و هماهنگي 
امور استان ها و معاونت فرهنگی و توسعه ورزش 
همگانی تعيين تكليف شده و معاون جديد اين 
معاونت از سوي س��جادي معرفي ش��ده است. 
شنبه هفته گذش��ته بود كه بنيامين شكوه فر به 
عنوان سرپرس��ت معاونت امور حقوقي، مجلس 
و اس��تان هاي اين وزارتخانه معرفي و جانش��ين 
جمشيد تقي زاده ش��د. تقي زاده از 27 تير 98 با 
حكم س��لطاني فر وزير وقت ورزش به اين سمت 
منصوب شده بود و هفته گذشته پس از دو سال و 
سه ماه از معاونت مجلس وزارت ورزش كنار رفت. 
همچنين ديروز س��ينا كلهر به عنوان سرپرست 
معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت 
ورزش معرفی ش��د تا عبدالحميد احمدی كه از 
بهمن 92 سكاندار اين پست بوده، پس از هشت 

سال رفتنی شود.
 سجادي درباره بقيه معاونت ها هنوز حكم رسمي 
صادر نكرده و معاونان سلطاني فر همچنان در اين 

معاونت ها مشغول به كار هستند. 
يكي از مهم تري��ن معاونت ها، معاونت توس��عه 
ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش اس��ت 
كه به عنوان دست راس��ت وزير ورزش شناخته 
مي شود. مهدي علي نژاد، رئيس سابق فدراسيون 
ووشو از 28 بهمن سال 98 به عنوان معاون توسعه 
ورزش قهرمان��ي و حرفه اي مش��غول به فعاليت 
اس��ت، معاونتي كه با حضور علي ن��ژاد روزهاي 
پرحاشيه اي داشته و رئيس سابق فدراسيون ووشو 
برخالف عملكرد مديريتي موفقي كه در اين رشته 
رزمي  بجا گذاشته بود با نقل مكان از ساختمان 
ضلع شرقي استاديوم ورزشي آزادي به ساختمان 
خيابان سئول ش��مالي، عملكردي پرحاشيه در 
اين معاونت داش��ته و براي جلوگي��ري از ادامه 
س��وءمديريت ها، خيلي ها انتظ��ار دارند معاون 
جديد ورزش قهرمان��ي و حرفه اي وزارت ورزش 
هرچه زودتر معرفي شود، به خصوص كه عملكرد 
علي نژاد در تالش براي مهندسي كردن انتخابات 
فدراسيون ها و حضور مديراني نزديك به خودش 
جهت زمينه چيني ب��راي حض��ور در انتخابات 
كميته مل��ي المپيك در دي ماه امس��ال يكي از 
مهم ترين انتقادهايي اس��ت كه به معاون فعلي 
توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش 
وارد است. به همين خاطر خيلي ها معتقدند كه 
ادامه چنين مديريتي مي تواند ورزش را بيشتر از 
اينها گرفتار سوءمديريت و حواشي مختلف كند. 
براي اين معاونت مه��م از محمد پوالدگر رئيس 
فعلي فدراسيون تكواندو نام برده مي شود. مديري 
كه به واسطه عملكرد ضعيف تكواندو در المپيك 

زير فشار انتقادهاي گسترده اي قرار دارد. 
معاونت مالي و توس��عه منابع انساني هم از ديگر 
معاونت هايي است كه زمزمه هايي درباره بازگشت 
مناف هاشمي در اين معاونت به گوش مي رسيد، 
اما منابع خبري از منتفي ش��دن حضور هاشمي 
خبر داده ان��د و هنوز گزينه جدي��د اين معاونت 
معرفي نشده است. رياست اين معاونت از 10آبان 
96 برعهده ژال��ه فرامرزيان اس��ت، معاوني كه 
تصميم هاي پرحاش��يه اش مانن��د قطع بودجه 
فدراسيون ژيمناستيك به دليل اختالف وزارت 
با زهرا اينچه درگاهي رئيس اين فدراس��يون در 

كارنامه او ديده مي شود. 
معاون��ت توس��عه ورزش بان��وان ه��م از ديگ��ر 
معاونت هايي است كه سجادي هنوز گزينه  مورد 
نظرش را مشخص نكرده است. مهين فرهادي زاد 
كه از 12 تير 98 عهده دار اين س��مت بود، ديروز 
به دليل بازنشس��تگي از اين معاونت كنار رفت و 
خبرگزاري ميزان از مريم كاظمي پور نايب رئيس 
فدراس��يون تيراندازي با كمان ب��ه عنوان گزينه 

سجادي براي بخش بانوان نام برده است. 
در شرايطي وزير ورزش تا امروز تنها از دو معاون 
جديدش رونمايي كرده كه معاونت هاي مهمي 
مانند ورزش قهرماني و حرفه اي و مالي بالتكليف 
هس��تند و به نظر مي رسد س��جادي هنوز براي 
انتخاب نفرات مورد نظرش در اين پس��ت ها كه 
اهمي��ت بااليي دارن��د به جمع بندي مناس��بی 
نرسيده است، تعللي كه با توجه به در پيش بودن 
رويدادهاي مهمي مانند بازي هاي آسيايي سال 
آينده در چين مي تواند به ضرر ورزش تمام شود.
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فريدون حسن

شيوا نوروزي

لیگ ملت هاي اروپا در ایستگاه پایاني
دوئلخروسهاوماتادورهادرسنسيرو

ورزشگاه سن سيروي شهر ميالن ايتاليا امشب شاهد ديدار فينال ليگ 
ملت هاي اروپا ميان دو غول فوتبال قاره سبز، يعني فرانسه و اسپانياست. 
ايتاليايي ها خيلي دوست داشتند يك طرف اين مسابقه بزرگ باشند، 
آن هم بعد از اينكه توسط مانچيني احيا شدند و خود را در فينال تصور 
مي كردند، اما شكست مقابل اسپانيا در نيمه نهايي آنها را راهي تورين و 
ورزشگاه آليانس كرد تا براي كسب عنوان سومي ليگ ملت ها مقابل يكي 
از بهترين تيم هاي حال حاضر جهان، يعني بلژيك قرار بگيرند. بلژيكي 

كه بازي برده را به ستاره هاي فرانسه باخت. 
اما جدال فرانسه و اسپانيا در فينال، نبرد تفكرات هجومي لوئيز انريكه سرمربي 
اسپانيا با تفكرات ديديه دشان و تيم پرستاره فرانسه است. فرانسه در جريان 
بازي با بلژيك ثابت كرد به هيچ عنوان نمي تواند بپذيرد كه بازنده باش��د. 
قهرمان جام جهاني حاال فقط به فتح جام ليگ ملت ها مي انديش��د و بعيد 
است عنوان ديگري خروس ها را قانع كند، به خصوص كه آنها جام قبلي را در 
عين ناباوري جلوي چشم هواداران خود و در فرانسه از دست دادند. دشان با 
لشكري از ستاره ها امشب به مصاف اسپانيا مي رود. امباپه، كريم بنزما، آنتوان 
گريزمان و پل پوگبا ستاره هايي هستند كه داشتن هر كدام شان مي تواند 
براي نتيجه گرفتن يك تيم كافي باشد. خروس ها كه قهرمانی ليگ ملت هاي 
قبلي را در زمين خود به پرتغال تقديم كردند حاال مي خواهند فاتح دومين 
دوره اين مسابقات باشند و جشن شادي شان را در ايتاليا برپا كنند. بدون هيچ 
شكي هنر گلزني بنزما كه در الليگاي اسپانيا تمام تيم ها را مي آزارد امشب 
هم دفاع اسپانيا را خواهد آزرد، ضمن اينكه نبايد از فرصت طلبي  و سرعت 
امباپه هم غافل بود. مسائلي كه اگر انريكه فكري به حال آنها نكرده باشد حتماً 
ضربه خواهد خورد. با اين حال دشان كه هنوز خاطرات فينال دوره گذشته 
را در ذهن دارد خوب مي داند كه اگر غفلت كند باز هم دستش از جام كوتاه 
می ماند. دشان پس از پيروزي سخت تيمش مقابل بلژيك گفته بود ثابت 
كرديم هنوز در جمع بهترين تيم هاي دنيا هستيم، اما او خوب مي داند كه نه 
اسپانيا، بلژيك است و نه بازي فينال ديدار مرحله نيمه نهايي است و حتی با 

درك اين شرايط تيمش را آماده اين بازي بزرگ كرده است. 
در آن سوي ميدان اما اسپانيا حضور دارد. تيمی كه ايتالياي شكست ناپذير 
مانچيني را برد تا راهي فينال شود. همين يك بازي كافيست تا ديديه دشان، 
سرمربي فرانسه به اين باور برسد كه اين بازي مي تواند برايش تكرار فينال 
دوره قبل مقابل پرتغال باشد، يعني يك شكست دراماتيك ديگر كه شايد 
حكم خداحافظي او با تيم ملي فرانسه را به دنبال داشته باشد. اسپانيا بعد از 
بازگشت انريكه تيمي متفاوت شده كه در تمام خطوط هماهنگ و يكدست 
عمل مي كند و به رقبا اجازه خودنمايي نمي دهد. انريكه خوب مي داند كه 
بايد مردانش را براي بازي امشب به گونه اي روانه ميدان كند كه مثل بازي 
با ايتاليا به ستاره هاي فرانسه اجازه حركت ندهند تا بتوانند پيروز اين دوئل 
باشند و جام را فتح كنند و مهم تر از همه اينكه به جهان فوتبال اعالم كنند كه 
اسپانيا دوباره برگشته و سوداي بزرگي كردن در سر دارد. انريكه بعد از برتري 
مقابل ايتاليا عنوان كرده بود عامل پيروزي تيمش، ارائه بازي هميشگي بوده 

و حاال بايد ديد او مي تواند با همان نمايش به جام برسد يا نه. 
اما قبل از رويارويي بزرگ فينال، دو تيم جامانده از اين بازي، يعني ايتاليا و 
بلژيك ديدار رده بندي را برگزار مي كنند. ديداري كه بی شك براي هيچ كدام 
از دو تيم جذابيت خاصي نخواهد داشت تا جايي كه كورتوا، سنگربان بلژيك 
آن را يك بازي مضحك خوانده و گفته است كه نمي داند چرا دو تيم بايد اين 
بازي را برگزار كنند: »بازي روز شنبه برابر ايتاليا مضحك است. قرار گرفتن در 
رتبه سوم ليگ ملت هاي اروپا مضحك است. من نمي دانم چرا ما بايد در اين 

بازي به ميدان برويم. من اين بازي را دوستانه به حساب مي آورم.«
با اين حال و صرف نظر از اظهارات گلر بلژيك اين بازي، بزرگي هاي خاص 
خودش را دارد و دو تيم خوب فوتبال اروپا امشب براي اينكه ثابت كنند 
مي توانستند يك پاي فينال باشند تمام تالش خود را براي كسب عنوان 

سومي خواهند كرد.

گزارش »جوان« از آخرین وضعیت معاونت هاي وزارت ورزش با گذشت 2ماه از شروع به کار حمید سجادي

مهرههایسلطانیفرهمچنانمشغولکارند!

قرمزهابرندهالکالسيكويدوستانه!
در فاصله 10 روز به آغاز رقابت هاي ليگ برتر فوتبال، تيم هاي حاضر در اين 
مسابقات با انجام بازي هاي تداركاتي خود را آماده حضور در اين رقابت ها 
مي كنند. در اين ميان داستان پرس��پوليس به عنوان قهرمان پنج دوره 
گذشته متفاوت تر از بقيه است. سرخ هاي تهران قبل از آغاز ليگ برتر يك 
بازي حساس و دشوار در مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا در 
عربستان مقابل الهالل دارند. ديداري كه شنبه هفته آينده برگزار مي شود. 
شاگردان گل محمدي پيش از اعزام به عربستان آخرين بازي تداركاتي 
خود را مقابل يكي از اصلي ترين رقباي ليگ، يعني سپاهان اصفهان برگزار 
كردند و موفق شدند با گل هاي عيسي آل كثير، حامد پاكدل و سيدجالل 
حسيني در مقابل تك گل محمدرضا حسيني به برتري 3 بر يك دست 

يابند تا با روحيه اي مضاعف راهي عربستان شوند.

پاداشزحماتمبيتوجهيبود
شهرام هروي، سرمربي تيم ملي كاراته گفت: »پاداش زحمات و تالش هايم 
را در ساليان اخير و المپيك با بي توجهي دريافت كردم. هيچ وقت عادت 
ندارم در خصوص مشكالت صحبت كنم، اما سال 98 وزير وقت رفاه، كار 
و امور اجتماعي قول  و دستوراتي براي حل مش��كالت دادند، اما مراجع 
ذي ربطي كه زير نظر ايشان كار مي كردند، اقدامي انجام ندادند. حتماً سر 
آنها شلوغ بوده و حل مشكالت من كه در جبهه ديگر براي كشور در حال 
فعاليت بودم ارزشي براي شان نداشته است. زياد مهم نيست و مهم اين 
است كه هر آدمي در هر جايگاهي اثرگذار باشد. كار من با نامه و نامه نگاري 
حل نمي شود و راه حل آن را نمي دانم. ديگر به دنبال اين نيستم كه كسي 
كاري براي حل مشكالتم انجام بدهد. پاداش زحماتم در 15 سال مربيگري 

در عرصه ملي و المپيك را با بی توجهی گرفتم.«

ازکماندارانالمپيكيوپارالمپيكي
تجليلميشود

طي مراسمي از سوي فدراسيون تيروكمان، كمانداران شركت كننده در 
بازي هاي المپيك و پارالمپيك با حضور وزي��ر ورزش و جوانان و رئيس 
كميته ملي المپيك روز دوشنبه )19 مهر( مورد تجليل قرار خواهند گرفت. 
در اين مراسم از زهرا نعمتي دارنده مدال طال ريكرو زنان و رمضان بياباني 
دارنده مدال نقره كامپوند مردان در پارالمپيك توكيو و محمدرضا زندي، 
فرزانه عسگري، علي سينا منشازاده )كامپوند زنان و مردان( و غالمرضا 
رحيمي ريكرو مردان و همچنين ميالد وزيري تجليل مي شود. همچنين در 
جريان اين مراسم از شهرزاد اللهياري تنها داور ايران در پارالمپيك توكيو و 
حسين نصيري نژاد داور بين المللي ايران كه در مسابقات جهاني تيروكمان 

در امريكا به عنوان داور نمونه معرفي شد نيز تجليل به عمل خواهد آمد.

نشانداديمميتوانيمهرتيميراببريم

تصورچنينموفقيتيراهمنداشتم
نام مليكا كرمي با حضور در جمع 16 بازيكن برتر مسابقات قهرماني       خبر
آس��يا براي هميش��ه در تنيس روي ميز بانوان ايران ماندگار ش��د. 
موفقيتي كه بانوي 20ساله پينگ پنگ كشورمان تصور دستيابي به آن را هم نداشت: »تصور دستيابي 
به يك برد را هم نداشتم، چه برسد به اينكه نخستين زن ايراني باشم كه به جمع 16 بازيكن برتر راه 
پيدا مي كند، چراكه نخستين تجربه من بود و سطح مسابقات باال. ضمن اينكه حريفي كه در جدول 
32 نفره داش��تم رنك حدود600  بود، در حالي كه من در رنكينگ جهاني هزار و 107 بودم. اما اين 
نشان از پيشرفت تنيس روي ميز ايران و توانايي هاي باالي آن در كسب جايگاه هايي به مراتب باالتر 
را دارد. هدفمان از روز نخست كسب سهميه مسابقات جهاني بود كه به لطف خدا موفق شديم، ولي 
ش��رايط جديد رنكينگ طوري است كه بايد هر ماه در يك مسابقه ش��ركت كنيم و در صورت نبود 

اسپانسر با توجه به هزينه هاي 50، 60 ميليوني هر سفر اين از توان خانواده ها خارج است.«

غزاله حس��يني نخستين مدال 
دنيا حيدري
      بازتاب

نوجوانان وزنه برداري زنان ايران را 
به نام خود ضرب كرد، آن هم در 
شرايطي كه وزنه برداري زنان ايران با قدمتي دو ساله همچنان نوپا 
و در اول راه اس��ت. دو سال قبل ش��ايد كمتر كسي توقع چنين 
درخششي را داشت، به خصوص اينكه بانوان وزنه بردار ايران حتي 
مي توانستند المپيكي شوند.   دستان توانمند پريسا جهانفكريان 
مي توانست نام او را براي هميشه در وزنه برداري بانوان ايران به يادگار 
بگذارد، اما س��هميه اش با ناكارآمدي فدراسيون و لجبازي با او به 
واسطه انتقادش از فدراسيون سوخت شد، چراكه بانوي وزنه بردار 
ايران نااميد از حضور در المپيك خود را به تيغ جراحان س��پرد تا 
حسرت تجربه حضور در المپيك به دلش بماند.  حاال اما چند ماه 
بعد از المپيكي كه حسرتي عميق را براي وزنه برداري بانوان ايران 
به دنبال داشت، غزاله حسيني، وزنه بردار وزن 59 كيلوگرم ايران با 
كسب برنز رقابت هاي قهرماني نوجوانان جهان بار ديگر وزنه برداري 

زنان ايران را بر سر زبان ها انداخته است. اين نخستين مدال نوجوانان 
ايران و نخس��تين مدال كاروان اعزامي ما به عربستان بود. غزاله 
حسيني در يك ضرب وزنه هاي 65، 71 و 74 كيلوگرم را با موفقيت 
به ثبت رساند. در دوضرب اما كار خود را با 82 كيلوگرم آغاز كرد كه 
موفق هم بود. وزنه دوم )91كيلوگرم( ولی با موفقيت همراه نبود، 
اما در حركت سوم او با باال بردن وزنه 94كيلوگرمي توانست برنز اين 
رقابت ها را به نام خودش ضرب كند. حسيني اگرچه تنها مدال آور 
تيم بانوان ايران در رقابت هاي وزنه برداري نوجوانان جهان بود، اما 
توانايي هاي وزنه برداري بانوان ايران را كه چيزي حدود دو سال است 
كار خود را آغاز كرده به رخ كشيد و نشان داد توجه به اين رشته و 
بانوان وزنه برداري مي تواند جهانفكريان ها و حسيني هاي بسياري 
را به دنياي وزنه برداري معرفي و موفقيت هاي قابل توجهي را به 
واسطه آنها كسب كند، خصوصاً كه غزاله حسيني تازه در آغاز راه 
است و برنز او در قهرماني نوجوانان جهان مي تواند شروع يك راه 

موفقيت آميز براي بانوان اين رشته باشد. 

بانوان ایران در آغاز راه موفقیت

استارتبرنزيغزالوزنهبرداريايران

حضور در جمع 
شميم رضوان

    چهره
چهار تيم برتر 
جام باشگاه هاي 
آسيا نشان از توانمندي هاي باالي واليبال بانوان 

ايران داشت. مس��ئله مهمي كه مهسا صابري، 
بانوي ملي پوش س��ايپا نيز ب��ه آن تأكيد دارد: 
»نش��ان داديم كه از نظر تاكتي��ك و تكنيك 
چيزي كمتر از ديگر تيم ها نداريم و مي توانيم 
هر تيمي را شكست دهيم، آن هم در شرايطي 
كه لحظه آخر تصميم به اعزام ما گرفته ش��د و 
تيم س��ه كرونايي از جمله خود من داشت. در 
واقع خيلي انتظار نداش��تيم و تنها براي كسب 
تجربه و هماهنگي براي ليگ جديد بود كه در 
اين رقابت ها ش��ركت كرديم و ش��ايد همين 
مسئله باعث ش��د با آرامش بيشتري به ميدان 
برويم و خواسته هاي مربيان را در مصاف با رقبا 
به اجرا در آوريم. بازي به بازي هم بهتر شديم و 
در يك چه��ارم در حالي ژتيزو قزاقس��تاني را 
شكس��ت داديم كه اختالف قدهاي ما و آنها 
بس��يار فاحش و جالب توجه بودم. صعود به 
نيمه نهايي توصيف نشدني اس��ت. اين قدم 
مثبتي ب��راي واليب��ال زنان بود. هميش��ه 
اميدم��ان حض��ور در رده چه��ارم جدول 
رده بندي بود كه قزاقستان مانع مي شد، اما 
اين بار داس��تان متفاوتي را رقم زديم، ولي 
بايد قبول كنيم كه هنوز مقابل برخي تيم ها 

به خودباوري نرسيده ايم.«

بلندپروازي300ميليونپوندي
براياحياينيوکاسل

اخبار و شايعات منتشر شده از سنت جيمز 
پارك حاكي از آن اس��ت ك��ه مالك جديد 
س��عودي 300ميلي��ون پوند ب��راي نقل و 
انتقاالت زمس��تاني كنار گذاشته و باشگاه 
نيوكاسل از ابتداي ژانويه 2022 تا پايان اين 
ماه فرصت دارد ت��ا ولخرجي كند. واگذاري 
باشگاه انگليسي به كنسرسيوم عربستاني 
به رياست بن س��لمان به مالكيت 14 ساله 
مايك اشلي پايان داد. با اينكه در بيانيه ليگ 
برتر تأكيد شده خاندان آل سعود كنترلي روي اين باشگاه نخواهند داشت، 
ولي سخت مي توان اين ادعا را پذيرفت. قرار است تغييرات مهمي اتفاق بيفتد 
از جمله انتخاب سرمربي جديد. استيو بروس فعالً سرمربي نيوكاسل است، 
اما خودش هم مي داند كه مالكان تازه وارد به دنبال نفر جديد هستند: »من 
مي خواهم به كارم در باشگاه ادامه دهم، ولي بايد واقع بين باشم. احمق نيستم 
و مي دانم هر اتفاقي ممكن است رخ دهد.« فرانك لمپارد سرمربي پيشين 
چلسي و استيون جرارد سرمربي رنجرز جزو گزينه هاي مورد نظر نيوكاسل 
محسوب مي ش��وند. آنتونيو كونته يكي ديگر از گزينه هاي اصلي است كه 
سعودي ها اگر موفق به جذب او شوند گام بلندي براي احياي تيم برداشته اند. 
منتها گفته مي شود كه كونته عالقه اي به همكاري با اين تيم انگليسي ندارد. 
نيوكاسل اين حق را دارد كه بدون زير پا گذاشتن قوانين فرپلي مالي طي 
سه سال آينده براي تقويت تيم 200ميليون پوند هزينه كند. رقم فوق شايد 
نجومي به نظر برسد، اما گفته مي ش��ود خاندان آل سعود با هدف رقابت با 
تيم هاي متمولي چون منچسترسيتي و پاري سن ژرمن وارد گود شده اند. 
براي پياده كردن تفكراتي شبيه مالكان اين دو تيم چاره اي نيست جز ريخت 
و پاش هاي نجومي. آلن شيرر هم قرار است در باشگاه مسئوليت داشته باشد تا 
مالكان ناآشنا با فوتبال را راهنمايي كند. هواداران نيوكاسل اميدوارند با تزريق 

پول هاي كالن، تيم شان متحول شود و در زمره تيم هاي مدعي قرار بگيرد.

آدام اسميت 

 اسكاي اسپورتس

ضرورتیبهنامحفظسرمايههايورزش
استفاده حداكثري از پتانسيل هاي ورزش كشور تنها در صورتي امكانپذير 
خواهد بود كه براي جذب و حفظ نخبه هاي اين حوزه تالش حداكثري شود. 
در دو، سه ماه اخير نمايندگان ورزش ايران در آوردگاه هاي بين المللي كام 
مردم را شيرين كرده اند و پرچم كشورمان را به اهتزاز درآورده اند. با اينكه همه 
مدال آوران و افتخارآفرينان به عشق وطن و مردم مي جنگند، اما همه آنها به 
غير از فوتباليست هاي نجومي بگير دغدغه معيشت، شغل، زندگي و آينده 
دارند، حتي آنهايي كه مشغول به كار هستند نيز از نداشتن امنيت شغلي و 

عدم مساعدت مديران و كارفرمايان مي نالند و احساس نگراني مي كنند. 
سرمربي تيم ملي كاراته به جاي آنكه تمام تمركزش معطوف به موفقيت 
شاگردانش باشد، بيش از دو سال اس��ت كه به رغم فعاليت در سازمان 
تامين اجتماعي با مشكالت اداري و عدم همكاري مديرانش مواجه است. 
شهرام هروي، مربي موفق و خوش��فكر كاراته كشورمان طي اين مدت 
بارها از مسئوالن وزارت رفاه، كار و امور اجتماعي، كميته ملي المپيك 
و حتي وزارت ورزش وعده همكاري ش��نيده، ولي تا امروز نه خبري از 
مساعدت شده و نه وعده ها به مرحله اجرا رسيده  است. جالب اينكه حتي 
قهرماني سجاد گنج زاده در توكيو و كس��ب اولين و شايد آخرين مدال 
تاريخ كاراته ايران در بازي هاي المپيك هم باعث نشد آقايان قدري در 
مقابل سرمربي طاليي احساس مسئوليت كنند و براي برداشتن موانع 
شغلي او پاي كار بيايند. ناراحتي بحق سكاندار كاراته ملي در شرايطي 
دوباره مطرح شده كه وزير ورزش اخيراً در جمع مدال آوران المپيكي در 
خصوص دغدغه ورزشكاران صحبت كرد. سجادي صراحتاً تأكيد كرد 
مدال آوراني ك��ه از دور قهرماني خارج مي ش��وند درگير تأمين مخارج 
زندگي و معيشتي خود مي ش��وند. اين پهلوانان نگران تأمين معيشت، 

حفظ آبروي خانواده و آينده فرزندان شان هستند. 
باز جاي شكرش باقي است، سجادي از بدنه ورزش است و درك بااليي از 
مشكالت ريز و درشت جامعه ورزش دارد، ولي او خود خوب مي داند كه با 
حرف و شعار باري از دوش مدال آوران و نخبه هايمان برداشته نخواهد شد. 
اگر قرار باشد همچنان مثل ادوار گذشته شعارهاي قشنگ و پرطمطراق 
داده شود و وعده هاي پوچ تيتر اخبار رسانه ها را تشكيل دهد، قطعاً نبايد 
انتظار رفع موانع معيشتي را داشت. س��رمربي كاراته يك نمونه از جامعه 
مربيان سازنده و موفقي است كه براي حفظ شغلش مي جنگد و منتظر ياري 
مسئوالن است. چه بسا مربيان زياد ديگري كه به علت حضور همزمان در 
تمرين و اردو، شغل شان را از دست داده اند، مگر در مواردي خاص كه مديران 
مربوطه اهميت موفقيت در ورزش و همچنين تأمين نيازهاي مادي مربيان 
وطني را درك كرده اند. متأسفانه بسياري از مديران باالدستي توجهي به 
مقوله ورزش به ويژه ورزش قهرماني ندارند و نه تنها از مربي يا ورزش��كار 
حمايت نمي كنند، بلكه با تحت فشار قرار دادن او تمركزش را به هم مي ريزند. 
جدا از اين موضوع بسياري از فعاالن عرصه قهرماني كاري جز ورزش ندارند 
و همانطور كه وزير گفته پايان اردوها، مسابقات و عمر قهرماني شان مساوي 

است با بيكاري، بي پولي و فشارهاي اقتصادي. 
در حالي كه دس��تگاه هاي اجرايي، نهادها و سازمان ها اگر اهميت ورزش 
را درك كنند و طبق قانون براي اس��تفاده از تجرب��ه و دانش قهرمانان و 
مدال آوران برنامه ريزي داش��ته باشند هم مشكل بيكاري ورزشي ها حل 
مي شود و هم بسياري از مشكالت اجتماعي، استعداديابي و پشتوانه سازي. 
اينكه يكي از بهترين مربيان جهان دو سال پيش به رغم دستور وزير رفاه، 
كار و امور اجتماعي وقت باز هم مورد بي مهري مديران سازمان تابعه اين 
وزارتخانه قرار گرفته، جاي تأسف دارد و حتي تالش صالحي اميري، رئيس 
كميته ملي المپيك هم تأثيري نداشته است. براي حل چنين مشكالتي 
وزارت ورزش بايد رايزني با ساير وزارتخانه ها و نهادها را افزايش دهد تا با 
افزايش تعامالت طرفين، به معناي واقعي كلمه قدمي براي حفظ شأن و 

جايگاه قهرمانان و مربيان برداشته شود.


