
پس از يك نمايش 
سعيد احمديان
   گفت وگو

نااميد كنن��ده در 
المپيك توكيو، كمتر 
كسي انتظار داشت آزادكاران در مسابقات جهاني نروژ 
بتوانند با يك نمايش خيره كننده و كسب هفت مدال 
كه سه طال، سه نقره و يك برنز بود، در رده سوم جهان 
قرار بگيرند. در گفت وگو ب��ا مصطفي ميرعماديان از 
مربيان تيم ملي كشتي آزاد كه با حضور پژمان درستكار 
به عنوان سرمربي آزاد به جمع مربيان تيم ملي اضافه 

شد، راز اين موفقيت را بررسي كرده ايم. 
  هم روحي و رواني كار كرديم و هم بدنسازي

ميرعماديان در ابتدای صحبت هايش به شرايط قبل 
از اعزام و برنامه هاي كادر فني براي بازيابي روحيه 
ملي پوشان اشاره مي كند: »وقتي بازي هاي المپيك 
و در ادامه جهاني جوانان به پايان رسيد، ملي پوشاني 
كه به اين مس��ابقات اعزام ش��ده بودند با توجه به 
فش��ارهاي اردويي نياز به دو ماه ريكاوري داشتند، 
اما متأسفانه زمان براي آماده سازي جهت حضور در 
جهاني نروژ اندك بود و ما تنها 40 تا 45 روز زمان 
داشتيم كه اين تيم را دوباره برگردانيم. همچنين 
ملي پوشان آن شادابي را كه بايد نداشتند، به همين 
دليل از نظر رواني هم بايد روحيه ملي پوشان را ترميم 
مي كرديم، بنابراين سعي كرديم روی بازيابي روحيه 
بچه ها بيشتر كار كنيم. در بخش فني هم به صورت 
تفكيكي، براي نفرات تيم برنامه ريزي صورت گرفت 

تا به مرز آمادگي كه مدنظرمان بود، برسند.«
مربي تيم ملي كشتي آزاد از توجه ويژه به بدنسازي 
ملي پوش��ان با توجه به اين ضعف در المپيك براي 
حضور در جهاني نروژ صحبت مي كند: »كار سخت 
بود، اما اتحاد بچه ها براي رسيدن به آمادگي كمكمان 
كرد و پژمان درس��تكار برنامه ريزي خيلي خوبي 

داشت. آقاي خداياري به عنوان بدنساز به كادر فني 
اضافه شد و جلسات متعددي براي تدوين يك برنامه 
مناسب جهت بدنسازي بچه ها برگزار شد. می ديديم 
كه بچه ها خستگي از مسابقات قبلي را دارند، بايد 
فشار تمرين را كم مي كرديم، اما خدا را شكر در موعد 
مقرر توانستيم بچه ها را به پيك آمادگي برسانيم و 
اين مهم بود كه ملي پوشان از اوج آمادگي كه هستند، 

فاصله نگيرند و وارد افت نشوند.«
يكي از داليل موفقيت كش��تي آزاد در نروژ به گفته 
ميرعماديان، مسائل روحي و رواني و يكدست بودن 
تيم بود: »با برنامه اي كه آقاي درستكار داشت، همدلي 
فوق العاده اي بين ملي پوشان شكل گرفت، طوري كه 
اگر يكی از بچه ها كشتي داشت، بقيه سعي مي كردند 
با حضورشان در سالن كمك كنند و بچه هايي كه روي 
تشك بودند، يك پش��ت گرمي خوبي داشته باشند. 
همه براي يك هدف مشترك و موفقيتي كه به دنبال 
آن بوديم همدل ش��ده بوديم. خيلي خوشحالم كه 
مردم با اين پيروزي بچه هاي كشتي شاد شدند و اين 
خوشحالي، انرژي مثبتي به ما مي داد كه پرقدرت تر كار 
كنيم كه خدا را شكر اتفاق خوبي در كشتي رخ داد.« 

  يزداني سردار تيم ايران بود
مهم ترين اتفاق جهاني نروژ، پيروزي حسن يزداني 
برابر تيلور پس از سه شكس��ت بود، ميرعماديان 
درباره شكس��تن اين طلس��م مي گويد: »حسن 
يزداني س��ردار تيم ما بود و خيلي روي كشتي او 
كار كرديم و احس��اس كرديم كه اگ��ر اين بار در 
جهاني يزداني به تيلور ببازد، ديگر نمي تواند اين 
كشتي گير امريكايي را شكس��ت بدهد، شرايط 
بسيار سخت بود. حسن روز اول كشتي داشت و 
برد و باخت او مي توانست تأثيرگذار باشد، به همين 
خاطر سعي كرديم باري را كه روي دوش يزداني 

است، برداريم. سعي كرديم او را از قالبي كه كشتي 
مي گرفت جدا نكنيم، اما روي ارتقاي نقاط قوتش 

كار كرديم تا ضعف هايش را از بين ببريم.«
مربي تيم ملي كشتي آزاد، طاليي شدن يزداني 
و زارع را زمينه س��از مدال هاي بع��دي مي داند: 
»برنامه مان را روي اين گذاشته بوديم كه حسن 
يزداني و اميرحسين زارع كه دو نفر از باتجربه های 
تيم بودند و در روز اول مس��ابقه مي دادند، مدال 
بگيرند تا باعث انگيزه بقيه ش��ود. اميرحسين و 
حسن بعد از مدال شان به بقيه بچه ها هم روحيه 
مي دادن��د و يك جو خيلي خوب ب��ر اردوي تيم 
حاكم بود. طالي حسن يزداني و اميرحسين زارع 
در روز اول انگيزه بچه ها را بيش��تر كرد و همين 
باعث ش��د در روز دوم موفقيت هاي چشمگيري 
داش��ته باش��يم. يك اتفاق ن��ادر در روز دوم كه 
دوشنبه هفته گذشته بود براي كشتي آزاد ايران 
ثبت شد؛ 20 برد داشتيم بدون حتي يك باخت، 
دو كشتي گير فيناليست مان طال گرفتند و چهار 

كشتي گيرمان هم به فينال رسيدند.«
  كشتي دوباره زنده شده است

تيم جوان شده ايران، يكي از مهم ترين فاكتور هاي 
آزادكاران در جهاني نروژ بود كه ميرعماديان درباره 
آن اينطور توضيح مي دهد: »بدون تعارف بگويم 
اصاًل به فكر قهرماني نبوديم. 70 درصد تيم جوان 
بود و براي كسب تجربه به مسابقات جهاني اعزام 
ش��دند. تيم جوان بود و نگراني هم وجود داشت، 
اما در نقطه مقابل اين اميدواري را هم داشتيم كه 
اين بچه ها بتوانند كارهاي بزرگي را انجام دهند و 
خدا را شكر كه اين اتفاق افتاد. ميانگين سني تيم 
22 سال بود و مس��ن ترين كشتی گيرمان حسن 
يزداني با 26سال بود و رنج سني بقيه بچه ها بين 

20 تا 21 بود و كشتي گير 19 ساله مثل عموزاد و 
الهي هم داشتيم. چنين پشتوانه اي براي كشتي 
ايران خيلي خبر خوبي است كه اين بچه ها با حضور 
در ميادين مختلف مي توانند صاحب تجربه شوند 
و استراتژي هدف نهايي ما المپيك پاريس است. 
اگر اين جوانان خوب حمايت ش��وند و بتوانند در 
تورنمنت هاي مختلف شركت كنند و در دو سال 
باقي مانده تا بازي هاي پاريس صاحب تجربه خوبي 
شوند، مي توانيم با يك تيم قدرتمند در المپيك 

پاريس حضور پيدا كنيم.«
ميرعماديان به رحمان عموزاد اش��اره مي كند كه 
ش��انس زيادي براي مدال داش��ت، اما موفق نبود: 
»بعد از اين مسابقات زمان براي تغيير داريم، اما در 
فاصله اي كه از جهاني جوانان تا جهاني بزرگساالن 
در اختيار داشتيم، نمي توانستيم در قالبي كه رحمان 
عموزاد كش��تي مي گرفت، تغيي��ري ايجاد كنيم. 
رحمان بايد از پلن يك كه زير كتف زدن بود برخي 
مواقع جدا مي شد و پلن دو كه زيرگيري بود را اجرا 
مي كرد. اين تأكيدات شد، اما رحمان دوباره به همان 
قالب كشتي خودش برمي گشت، ولی براي مسابقات 

بعدي زمان الزم را در اختيار داريم.«
مربي مازندراني تيم ملي كشتي آزاد در پايان هم 
معتقد است كه كشتي با موفقيت در جهاني نروژ 
دوباره زنده شده است: »از مردم خوب كشورمان 
تشكر مي كنم كه خوش��حالي آنها باعث افزايش 
روحيه و انگيزه ما مي شد. يك جو خوب در ورزش 
به وجود آمده و مربيان زيادي به من زنگ مي زنند و 
مي گويند پس از موفقيت هاي كشتي، ثبت نام براي 
حضور در باشگاه كشتي بيشتر شده و در باشگاه 
بالغ بر 20 نفر اضافه ش��ده اند. كشتي دوباره زنده 

شده است و باشگاه ها دوباره شلوغ مي شوند.«
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شیوا نوروزي

دنيا حيدري

 پروژه كسب مقبوليت برخي كشورهاي عربي 
از طريق خريد باشگاه هاي فوتبال 

فوتبال اروپا در محاصره شيوخ خليج فارس
خريد باشگاه هاي مشهور فوتبال چند سالي است كه به خريد دم دستي 
ميلياردهاي عرب حاش��يه خليج فارس تبديل ش��ده اس��ت. شيوخ و 
شاهزاده هاي عرب براي خرج كردن ثروت هاي بادآورده و هنگفت خود 
معموالً به فكر تملك يك باش��گاه مطرح فوتبال مي افتن��د و در دو دهه 
گذشته ليگ برتر انگيس و لوشامپيونه فرانسه مقاصد محبوب آنها بوده اند. 
اول اماراتي ها و قطري ها وارد ميدان شدند و حاال سعودي ها نيز با تأخير 

وارد گود شده اند تا از اين طريق به اهداف غيرورزشي خود برسند. 
    

وقتي سال 2008 اماراتي ها به هدف ش��ان رسيدند و سند شش دانگ يك 
باشگاه انگليسي را به نام خود ثبت كردند شايد خيلي ها تصور نمي كردند كه 
اين فتح بابي باشد براي ديگران تا بخشي از سرمايه شان را به سمت مستطيل 
سبز هدايت كنند. تاجري اماراتي به نام شيخ منصور بن زايد آل نهيان روي 
تيم منچسترسيتي دست گذاشت و آنقدر پيشنهادش وسوسه انگيز بود كه 
دست رد به سينه او  زده نشد. آبي هاي منچستر به قيمت 210 ميليون پوند به 
اين شيخ متمول فروخته شد تا سيتيزن ها در مسير ريخت و پاش هاي نجومي 
قرار بگيرند. اگرچه مالك اماراتي در بخش هاي ديگر نيز سرمايه گذاري وسيع 
بين المللي انجام داده، ولي تا اسم شيخ منصور مي آيد همه ياد سيتي مي افتند. 
از وقتي تيم دوم منچستر به دست مالكان عرب افتاد خريدهاي بزرگ نجومي 
زيادي به ثبت رسيد و در حال حاضر نيز پپ گوارديوالي مشهور هدايت اين 
تيم را برعهده دارد. طي اين سال ها ثروت بادآورده نفتي باعث شد بيش از 

15جام ارزشمند به ويترين من سيتي اضافه شود. 
    

قطري ها براي آنكه از رقيب خود عقب نمانند فرصت را از دست ندادند و در 
كورس خريد باشگاه های فوتبال، پاري سن ژرمن را هدف گرفتند. آنها نيز براي 
خريد تيم فرانسوي خيلي به دردسر نيفتادند، چراكه پاي سرمايه اي عظيم در 
ميان بود و ثروت تمام نشدني تضمين فوق العاده اي براي پی اس جی محسوب 
مي ش��د. به اين ترتيب ناصر الخليفي اين باش��گاه را تحت عنوان سازمان 
سرمايه گذاري قطر در س��ال 2011 با هزينه اي بالغ بر 220 ميليون پوند 
تصاحب كرد. خريد ستاره هاي بزرگ، رسيدن به افتخارات بين المللي و در 
يك كلمه طي كردن ره 100 ساله در يك شب رؤياهاي اصلي ناصر الخليفي 
بوده و هست. او در اين مدت بي حساب و كتاب خرج كرده و با پيشنهادهاي 
هنگفت، ستاره هاي اول فوتبال دنيا را به پاريس كشانده است. تشكيل زوج 
نيمار، مسي و امباپه )MNM( جديدترين موفقيت او در اين زمينه بوده   
است. منتها قهرماني در ليگ قهرمانان اروپا رؤيايي است كه هنوز محقق نشده 
كه براي رسيدن به آن همچنان پروژه ريخت و پاش هاي هنگفت ادامه دارد. 

    
نيوكاسل تازه ترين مورد از عقده گشايي اعراب ثروتمندي است كه براي كسب 
شهرت و محبوبيت ساختگي تالش مي كنند. اين باشگاه قديمي در يك دهه 
گذشته با مشكالت زياد مديريتي و مالي دست و پنجه نرم كرده و به خاطر 
همين مسائل سقوط به دسته پايين تر را نيز در كارنامه دارد. مايك اشلي همان 
كسي است كه هواداران به خونش تشنه هستند. از همين رو پيشنهاد قابل توجه 
عربستان سعودي براي خريد باشگاه با موافقت اشلي همراه شد تا سرانجام 
تالش دو ساله س��عودي ها براي خريد يكي از باشگاه هاي ليگ برتر انگليس 
به ثمر بنشيند. اينگونه كه رس��انه هاي جزيره گزارش داده اند كنسرسيوم 
عربستاني حاضر به پرداخت 300 ميليون پوند ش��ده است. البته فعاًل رقم 
اعالم شده جاي بحث نيست و در عوض ماهيت مالكان جديد زير سؤال است. 
صندوق سرمايه گذاري عمومي عربستان سعودي در حالي 80 درصد سهام 
باشگاه را در اختيار گرفته كه اين صندوق زير نظر بن سلمان اداره مي شود. به 
همين خاطر است كه انگليسي ها و حتي اروپايي ها به ارتباط مستقيم وليعهد 
عربستان با فوتبال اعتراض كرده اند. آنها مدعي  هستند بن سلمان در پشت پرده 
همه كاره نيوكاسل است و اگرچه ظاهراً مديران باشگاه افراد ديگري هستند، اما 

بن سلمان معلوم الحال گرداننده اصلي ماجرا به حساب مي آيد. 
افزايش حضور اعراب سرمايه دار در فوتبال اروپا به ويژه انگليس در روزهاي 
گذشته بحث داغ رسانه هاي قاره سبز بوده است. ادعاي مديران فيفا و يوفا 
كه در مصاحبه ها و سخنراني هاي شان اين رشته پرطرفدار را مستقل و به 
دور از هرگونه اهداف سياسي معرفي مي كنند، قطعاً با وضعيت حاكم بر 

فوتبال روز دنيا منافات دارد.

راز موفقيت كشتي آزاد در جهاني نروژ در گفت وگوي »جوان« با مصطفي ميرعماديان

کشتی با جوانان جان گرفت

جراحي يادگاري ناجوانمردانه گلر بحريني 
يكي از مهم ترين مصدوميت ه��اي تاريخ ملي فوتبال اي��ران در جريان 
بازي هاي آس��يايي در هيروشيماي ژاپن در س��ال 1994 رخ داد. جايي 
كه علي حسن، در تك به تك با فوق ستاره خط حمله ايران تنها يك راه به 
ذهنش رسيد و آن پرتاب لگدي بود كه نظيرش را تنها در ورزش هاي رزمي 
مي توان يافت. لگدي كه گلر بحرين را اخراج نكرد، اما دايي را طي 27 ساله 
گذشته بارها ناچار به عمل جراحي طحال كرده است! شماره10 ايران كه 
به طور غريضي با گرفتن دستش روي سينه از رقم خوردن مصدوميتي 
شديدتر جلوگيري كرد. با وجود اين اتفاق به زمين بازي بازگشت و بعد از 
پايان 90 دقيقه راهي بيمارستان شد براي عمل توسط پزشكان ژاپني و 
بعد از آن، دو مرتبه ديگر نيز ناچار به جراحي شد براي تحمل مصدوميتي 
كه همچنان به قوت خود باقي است، اما بعد از عمل چند روز گذشته، او خبر 

از به خير گذشتن دوباره عملي داد كه يادگار گلر بحريني است.

 نايب قهرماني مردان 
و سومي زنان راگبي ايران در غرب آسيا

 رقابت هاي راگبي غرب آس��يا با نايب قهرماني مردان ايران در دوحه و 
ايستادن بانوان بر سكوي سوم به نقطه پايان رسيد. در اين رقابت ها تيم 
ملي راگبي مردان ايران كه با قطر، فلسطين، امارات و لبنان همگروه بود 
با سه پيروزي و كسب تنها يك باخت برابر امارات راهي نيمه نهايي شد و 
با شكست قطر به فينال راه يافت، اما در در فينال بار ديگر با قبول شكست 
مقابل تيم چندمليتي امارات )قهرمان المپيك( دستش از طال كوتاه ماند 
و به نقره اين رقابت ها بسنده كرد. اين در حالي است كه تيم ملي راگبي 
زنان نيز با يك پيروزي برابر عراق، تساوي مقابل امارات و قبول دو باخت 
برابر سوريه و قطر به نيمه نهايي راه يافت، اما اين بار از عهده اماراتي هاي 
ميزبان برنيامد و به رده بندي رفت و با پيروزي مقابل س��وريه )قهرمان 

مسابقات كشورهاي عربي( به عنوان سومي دست يافت.

سهم 6هزارتوماني هر ايراني براي ورزش در سال!
رضا شجيع، نايب رئيس فدراس��يون ورزش هاي همگاني از بودجه ناچيز 
ورزش همگاني براي ايرانيان خبر داد: »سهم هر ايراني براي يك سال ورزش 
همگاني 60 هزار تومان است، اما بر اساس بودجه مصوب مجلس شوراي 
اسالمي براي حوزه ورزش همگاني، سهم هر ايراني از بودجه ورزش همگاني 
براي يك س��ال رقمي حدود 6 هزار تومان اس��ت. فدراسيون ورزش هاي 
همگاني داراي برنامه هاي متنوع و اثربخشي است كه در صورت اجرايي شدن 
اين برنامه ها با حمايت وزارت ورزش و جوانان، مي توان فضاي پرنشاطي را در 

سطح كشور شاهد بود، اما با اين بودجه اندك چه بايد كرد.«

رقابت سخت بود اما جنگيدم

نوجوانان وزنه برداري به زيارت خانه خدا رفتند
اعضاي تيم ملي وزنه برداري نوجوانان ايران به زيارت خانه       خبر
خدا رفتند. تيم ملي وزنه برداری نوجوانان دختر و پس��ر 
ايران براي شركت در مسابقات قهرماني نوجوانان در عربستان حضور دارند. شنبه شب 
تعدادي از اعضاي تيم ملي از جده محل برگزاري مسابقات به مكه رفتند و خانه خدا را 
زيارت كردند. سعيدعلي حسيني سرمربي، محسن داوودي و جواد نادري مربيان تيم 
ملي، اكبر خورشيدي مدير فني تيم ملي دختران، داوودي باقري نايب رئيس فدراسيون، 
علي جباري مدير فني تيم ملي نوجوانان، محسن سيف زاده پيشكسوت وزنه برداري، 
تعدادي از وزنه بردارانی بودند كه به زيارت كعبه رفتند. مسابقات قهرماني نوجوانان 
جهان روز سه شنبه هفته جاري به پايان مي رسد و ايران تاكنون موفق به كسب يك 

برنز در بخش دختران و سه طال در بخش پسران شده است. 

ديروز در خبرها آمده بود برخي 
فريدون حسن

      بازتاب
عوامل داخلي با ارس��ال اسناد و 
مداركي به كميت��ه بين المللي 
پارالمپيك اطالعاتي در مورد احتمال تخلف دو ورزشكار حاضر در 
شانزدهمين دوره بازي هاي پارالمپيك توكيو گزارش كرده اند.  
اتهامي كه اين افراد متوجه دو ورزشكار كشورمان كرده اند، اين 
است كه در مورد ميزان معلوليت و مشكل جسماني خود واقعيت 
را نگفته اند و با شرايطي متفاوت از ديگران در رقابت ها شركت و به 
مدال طال دست پيدا كرده اند. ظاهراً اين افراد وقتي با عدم پاسخ 
كميته بين المللي پارالمپيك و كميته پارالمپيك كشورمان روبه رو 
شده اند اقدام به ارسال مجدد مدارك كرده و تأكيد داشته اند كه 
دو ورزشكار ايران س��الم بوده اند.  اين اقدام باعث شده حاال هم 
كميته ملي پارالمپيك ايران و هم فدراس��يون مربوطه در خطر 
تعليق ق��رار بگيرند، خطري كه البته هادي رضايي، سرپرس��ت 
كاروان ايران در پارالمپيك توكيو آن را رد مي كند و می گويد كه 

حتي در صورت صحت اين ادعا عواقب آن متوجه پزشكان كالس 
بند كميته بين المللي المپيك است. هادي رضايي با اشاره به اين 
موض��وع عنوان می كن��د: »هيچ تخلف��ي متوج��ه كميته ملي 
پارالمپيك و فدراسيون مربوطه نيست و اگر هم تخلفي صورت 
گرفته باشد بايد پزشكان كالس بند بين المللي پاسخگو باشند، نه 
كميته ملي پارالمپيك. وقتي ورزشكاري توسط پزشكان كالس 
بند بين المللي براي شركت در رويداد مهمي چون پارالمپيك مورد 
تأييد قرار مي گيرد، آن هم نه يك بار، بلكه دو بار در كش��ورهاي 
مختلف، اين مس��ئله ديگر ربطي به كميته مل��ي پارالمپيك و 
فدراسيون مربوطه ندارد كه بخواهند مورد اتهام قرار بگيرند.« وي 
در ادامه در گفت و گو با ايس��نا می گويد: »اين دو ورزشكار براي 
دريافت كالس بندي بين المللي خود يك بار در مسابقات بين المللي 
تركيه و بار ديگر در آذربايجان توسط پزشكان متخصص كميته 
بين المللي پارالمپيك كالس بندي و مورد تأييد قرار گرفته اند و 

مشكلي براي حضور در پارالمپيك نداشته اند.«

 هادي رضايي: 
در توکيو هيچ تخلفي نداشتيم

پزشكان مورد تأييد بايد پاسخگو باشند

دو سال قبل وقتي اس��تارت كار بانوان 
حامد قهرماني

    چهره
وزنه ب��رداري اي��ران  زده ش��د ش��ايد 
خوش بين ترين آدم ها نيز نمي توانستند 
باور كنند دختران ايران به اين زودي ها حتي به نزديكي سكو هاي جهاني 
هم برسند، چه برسد به اينكه مدال كس��ب كنند. اما غزاله حسيني با 
مدال آوري در مس��ابقات قهرماني نوجوانان جهان بار ديگر ثابت كرد 
بانوي ايراني مي تواند هر غيرممكني را ممكن كند. دختر تاريخ س��از 
وزنه برداري ايران حاال مي خواهد مدال برنزش را به طال تبديل 
كند. هدفي بزرگ و س��خت كه خودش هم مي داند براي 
رسيدن به آن بايد سخت تر از اين تالش كند. حسيني از 
اولين تجربه جهاني اش اينگون��ه مي گويد: »با اينكه 
اولين مسابقه جهاني ام بود اصاًل استرس نداشتم و 
براي شروع مسابقات لحظه شماري مي كردم. حاال 
به اين باور رسيده ام كه براي كسب موفقيت بايد 
بجنگم. البته با توجه به رقيباني كه داشتم فكر 
مي كردم در دوضرب مدال بگيرم كه اين اتفاق 
افتاد و خيلي حس خوبي داشت. اميدوارم در 
مسابقات بعدي بهتر كار كنم و به مدال طال 
برسم. بايد تالشم را بيش��تر كنم. از رئيس 
فدراسيون، كادرفني تيم ملي و پدر و مادرم 
تش��كر مي كن��م، چراكه خيل��ي زحمت 
كشيدند. تمام تالشم را در مسابقات بعدي 

مي كنم تا نتيجه بهتري بگيرم.«

 بي اعتنايي به حقوق بشر 
با فروش نيوکاسل به سعودي ها 

خريد نيوكاس��ل يونايتد توس��ط صندوق 
سرمايه گذاري عمومي عربستان سعودي 
واكنش هاي بسياري را درباره شرايط انگليس 
به دنبال داشته است. درست در همان روزي 
كه نخست وزير انگليس به تمجيد از فروپاشي 
پروژه سوپرليگ و پيروزي ارزش هاي اخالقي 
ورزش��ي ما مي پرداخت، ليگ برتر در حال 
آماده شدن براي قبول بودجه تأمين شده 
از سوي دولت فوق متمول سعودي به عنوان 
مالك يكي از باشگاه هاي بزرگ انگليس بود. نكته كليدي اعالم شده اين است 
كه ليگ برتر تعهدي را پذيرفته كه نشان مي دهد دولت عربستان سعودي 
كنترلي روي مديريت باشگاه ندارد، حتي با اينكه صندوق سرمايه گذاري 
عمومي كه باشگاه را خريداري كرده توسط محمد بن سلمان، وليعهد اين 
كشور اداره مي ش��ود. با وجود تمامي ابهامات به وجود آمده و واكنش هاي 
مختلف به اين اتفاق بايد تمركز همه روي سابقه حقوق بشري عربستان 
سعودي و بن سلمان باشد. خاشقچي، خبرنگار شناخته شده كه به انتقاد از 
سياست هاي بن سلمان و جنگ وحشتناك به راه افتاده در يمن مي پرداخت، 
در كنسولگري عربستان در استانبول كشته و سالخي شد. كميته حقوق بشر 
در مقر سازمان ملل اعالم كرد مسئوليت اين قتل برعهده دولت عربستان 
سعودي است. سي آي اِي در نوامبر 2018 مدعي شد كه دستور اين قتل 
مستقيماً از سوي بن سلمان صادر شده است، هرچند او اين موضوع را انكار 
كرد. او همان فردي است كه رياست صندوق س��رمايه گذاري عمومي را 
برعهده دارد كه نيوكاسل را خريده است. ورزش شويي )استفاده از ورزش 
براي تطهير سابقه يك كشور يا فرد( يا ساختن تصوير يك كشور با استفاده 
از وجهه جذاب ورزش مربوط به سال هاي اخير نيست، بلكه سابقه اي حتي 
طوالني تر از ميزبان المپيك 1936 توسط دولت هيتلر دارد. در كنفرانس 
حزب محافظه كار كه اين هفته برگزار ش��د نيز ليز تراس، معاون مسائل 
خارجي جانسون حكومت هاي پادشاهي حوزه خليج فارس را دوستان و 
متحداني خطاب كرد كه بايد روابط نزديك تري با انگليس داشته باشند. اين 

جايگاهي است كه ورزش ملي و ملت انگليس در حال حاضر دارند.

ديويد كان

گاردين

ورزش با سرانه 6هزار تومانی 
همگانی نمی شود!

يكي از نيازهاي اساسي كشور براي تضمين سالمت جسمي و رواني افراد 
بي هيچ شك و ترديدي فراگير ش��دن ورزش همگاني ميان مردم است. 

نيازي كه اما گامي در راستاي مهيا شدنش برداشته نمي شود. 
 تناقض هاي آشكار تيشه بر ريشه ورزش  زده است، چه در بخش قهرماني و 
چه در ورزش همگاني. تنها چيزي كه در هر دو حوزه ديده و شنيده مي شود 
شعارهاي رنگارنگ است و وعده هاي جالب توجه و سمينارها و جلساتي كه 
به خصوص در پي رهنمون ها و سفارشات رهبري به لزوم توجه به ورزش 
همگاني برگزار مي شود. جلسات و سمينارهاي پرطمطراقي كه نه فقط 
ثمره و بازدهي مطلوبی ندارد كه آنچه را به چش��م مي بينيم با الگوهايي 
كه ارائه مي شود، تفاوت هايي فاحش دارد. درست مانند تفاوت آنچه در 
خصوص طرح 18 ماده اي مجلس براي برداشتن مشكالت از سد راه ورزش 
همگاني گفته مي ش��ود، واقعيتي 6 هزار توماني كه شجيع، نايب رئيس 

فدراسيون ورزش هاي همگاني از آن پرده برمي دارد!
يك روز، تنها يك روز بعد از آنكه يكي از اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس 
مدعي مي شود در اين كميسيون طرحي تدوين شده كه در صورت تبديل 
شدن آن به قانون بس��ياري از موانع پيش روي ورزش همگاني برداشته 
مي شود. نايب رئيس فدراسيون ورزش هاي همگاني خبر از سهم 6 هزار 
توماني هر ايراني از بودجه مصوب مجلس براي حوزه ورزش همگاني در 
يك سال مي دهد! رقمي كه يك صفر از برآوردهاي فدراسيون ورزش هاي 
همگاني كه با زدن سر و ته حساب و كتاب هاي خود به عدد 60 هزار تومان 
در سال رسيده بوده كم دارد! صفري كه گويا در مسير مجلس گم شده كه 
بعد از وعده براي برداش��تن موانع از سد راه ورزش همگاني، سهم ساالنه 

ورزش هر ايراني را تا اين اندازه كوچك مي كند. 
حال آنكه مجلسي ها خود تأكيد دارند بايد به ورزش همگاني پيش از آنكه 
به عنوان يك ورزش نگاه كرد، به عنوان يكي از ابزارهاي ايجاد سالمت 

در جامعه به آن نگاه كرد. 
واقعيت امر نيز همين است. ورزش كردن نه فقط سالمت جسم كه سالمت 
روح و روان انسان را نيز تضمين مي كند و اين مسئله اگر در قالب ورزش هاي 
همگاني پيگيري شود، بي شك سالمت عموم جامعه را به دنبال دارد كه از 
جمله فوايد آن مي توان به كاهش بيماري ها اشاره كرد كه كاهش هزينه هاي 
اجتماع و خانواده را به دنبال دارد و مي تواند حتي پيشرفت كشور را نيز تسريع 
كند. با وجود اين تصميم گيرنده ها در تخصيص بودجه ورزش هاي همگاني 
سعي دارند با مطرح كردن اينكه فرهنگ س��ازي الزم در اين زمينه انجام 
نشده، توپ را به زمين خانواده ها بيندازند. حال آنكه در نظر گرفتن تنها 6 
هزار تومان بودجه براي يك سال هر ايراني در زمينه ورزش هاي همگاني خود 
به خود بساط فرهنگ عمومي شدن ورزش را از جامعه برمي چيند، چراكه 
تمام مسئوليت بر دوش خانواده ها نيست و زماني كه شرايط و امكانات براي 
عمومي شدن ورزش مهيا نباشد، نمي توان انتظار داشت كه سرانه ورزش 
همگاني در كشور باال برود و خانواده ها فرزندان خود را به سمت ورزش سوق 
دهند. ورزشي كه الزمه استقبال از آن مهيا كردن شرايط و امكاناتي است كه 
به واسطه در نظر گرفتن بودجه هاي اندك نمي توان به فراهم شدن آن اميد 
داشت يا حتي دل بست. حال آنكه بهره مندي عادالنه آحاد مردم از امكانات 

ورزش همگاني تأكيد هميشگي رهبري است. 
نگاه راهبردي رهبري مبني بر اس��تفاده عموم م��ردم از امكانات ورزش 
همگاني تضمين كننده س��المتي توأم با ش��ادابي و تندرستي است، اما 
ضرورت دارد براي تحقق فرمايشات ايشان در توسعه ورزش همگاني، فضا 
و امكانات الزم ورزشي در دس��ترس عموم مردم در شهرها و به خصوص 
مناطق روستايي قرار بگيرد و گام هاي مؤثري در اين راستا برداشته شود، 
اما با در نظر گرفتن تنها 6 هزار تومان بودجه براي ورزش كردن ساالنه هر 
ايراني، آيا مي توان در راستاي تحقق اين فرمايشات گامي برداشت و مردم 

را به سمت همگاني شدن ورزش سوق داد؟


