
واكنش صريح وزير 
سعيد احمديان

   گزارش
ورزش به حواشي 
غيراخالقي اردوي 
خارج�ي يكي از باش�گاه ها در دوب�ي، معضل 
ورزشكارساالري و راپورت برخي از داخلي ها از 
وقايع انتخابات فدراسيون ها به فدراسيون هاي 
جهاني براي تعليق ورزش، نشان از دل پر وزير 
ورزش در همي�ن ابت�داي ش�روع كار دارد. 
بيراه نيس��ت كه ورزش گرفتار حواش��ي زيادي 
است كه كار متوليان جديد را سخت كرده است، 
آنقدر بي مسئوليتي و سوءمديريت از دوره مسعود 
س��لطاني فر در حوزه هاي مختل��ف ورزش بجا 
مانده كه سختی كار حميد س��جادي به عنوان 
وزير جديد ورزش را بيش��تر كرده است. چنين 
حجمي از سوءمديريت و چالشي كه سجادي با 
آن درگير است، سبب شد وزير ورزش در مراسم 
تجليل از ورزشكاران جوانمرد كه هفته گذشته 
در تهران برگزار شد، سفره دلش را باز كند و پس 
از واكنش صريح به تنها چند چالش ريز و درشتي 
كه در همي��ن ابتداي كارش با آن روبه روس��ت، 
اعتراف كند كه با توجه به تعداد زياد ميكروفون ها 

نمي تواند آشكارتر از اين حرف بزند. 
 تنها همان اشاره هاي كوتاه و سربسته، اما كافي 
بود كه مشخص شود سجادي يك راه سخت را 
پيش رو دارد، راهي پ��ر از چالش هايي از جنس 
رفتارهاي غيراخالق��ي و حيف و ميل بيت المال 
در فوتبال، ورزشكارس��االري و همچنين وجود 
ستون پنجم هايي در داخل كش��ور كه اتفاقات 
فدراس��يون ها را براي تعلي��ق ورزش به صورت 
آنالي��ن ب��ه فدراس��يون هاي جهان��ي گزارش 
مي دهند. اين تنها سه چالش از حواشي مختلفي 
است كه وزير جديد ورزش با اشاره به آن در آيين 
تجليل از ورزشكاران جوانمرد، سعي كرد تا دل 
پرش از اتفاقات ش��روع كار در ساختمان وزارت 
ورزش در خيابان سئول ش��مالي تهران را كمي 
خالي كند و پرده از چالش هايي بردارد كه با آن 
روبه روست، حواش��ي كه بايد براي مقابله با آنها 

كفش آهنين بپوشد!
  حواشي غيراخالقي با پول بيت المال

در دو هفته گذش��ته، اردوي يكي از باشگاه هاي 
دولتي فوتبال براي حضور در يك هش��تم نهايي 
ليگ قهرمانان آسيا در دوبي سروصداي زيادي به پا 
كرد، باشگاهي كه زيرمجموعه وزارت ورزش است 
و با توجه به ميزباني از تيم عربس��تاني در دوبي، 
زودتر راهي امارات ش��ده بود. پس از شكس��ت و 
حذف اين تيم از ليگ قهرمانان، شنيده هاي زيادي 
درباره حواشي غيراخالقي برخي از اعضاي اين تيم 
در جريان اردوي دوبي در رس��انه ها منتشر شد. 
اخباری كه با گذشت چند روز مشخص شد شايعه 
نبوده و واكنش هاي متناقض سرپرست وقت تيم 
و عضو فعلي هيئت مديره باشگاه هم نشان داد كه 
اتفاقات غيراخالقي اردوي باشگاه دولتي پايتخت 

در دوبي دور از واقعيت نبوده است. 

واكن��ش حميد س��جادي، وزي��ر ورزش هم به 
حاشيه هاي غيراخالقي باشگاه دولتي در دوبي 
در مراسم تجليل از ورزشكاران جوانمرد در روز 
شنبه نشان داد كه اتفاقات اين اردو فراتر از حرف 
و حديث ها بوده اس��ت. صحبت هاي سجادي را 
در اين مراسم بخوانيد تا عمق آبروريزي اخالقي 
تيم بزرگ پايتخت در اردوي خارجي مشخص 
شود: »اتفاق هايي كه در برخي تيم هاي ورزشي 
مي افتد باعث نگراني بيش از پيش ما مي ش��ود. 
اين اتفاق��ات در ماه محرم و صف��ر افتاد كه آدم 
نگران مي شود. اين باش��گاه با پول بيت المال در 
يك كش��ور ديگر اردو مي زد و در ماه هاي محرم 
و صفر چه اتفاق هايي در اين تيم مي افتد. وقتي 
اين مسائل در اردو پيش مي آيد، مربي كجاست، 
سرپرست كجاست، ميكروفون ها در اين مراسم 

زياد است و من بايد استتار صحبت كنم.«
اگرچ��ه برخورد ب��ا عامالن حاش��يه هاي ايجاد 
ش��ده در تيمی كه زيرمجموع��ه وزارت ورزش 
اس��ت، مي تواند جلوي تكرار آن را بگيرد، اما به 
نظر مي رسد وزارت ورزش به يك هشدار زباني 
بسنده كرده و حداقل در ظاهر خبري از برخورد 
با حاش��يه هاي غيراخالقي اردوي اين باش��گاه 

معروف نيست!
  ورزشكارساالري خير، شايسته ساالري آري
يكي ديگ��ر از درد دل ه��اي س��جادي در آيين 
تجليل از ورزش��كاران جوانمرد، دست گذاشتن 
روي يك��ي از معضالت هميش��گي ورزش بود؛ 
معضل ورزشكارس��االري كه در برخي رشته ها 
چالش برانگيز شده است. وزير ورزش همانطور 

كه در اتفاقات اردوي باش��گاه دولتي در خارج از 
كشور سربسته صحبت كرد و نامي نبرد، در اين 
بخش هم سعي كرد در لفافه سخن بگويد، اما با 
صراحت مخالفت خود را با ورزشكارساالري كه 
توس��ط برخي مديران در فدراسيون ها و كميته 
ملي المپيك به يك عادت و روش تبديل ش��ده 

است، اعالم كرد. 
س��جادي مي گوي��د: »شايسته س��االري ب��ا 
ورزشكار ساالري متفاوت اس��ت و نبايد اين دو 
را با هم جمع كرد. مي بينيم ورزشكاري مي گويد 
من بروم اردوي خارجي، مي گويند با كدام مربي 
مي خواهي كار كني، مي گويد مشخص مي شود. 
مي گويند اردو چند روزه است، مي گويد معلوم 
نيس��ت! اين نوع رفتارها از سوي ورزشكاران آيا 
نش��اني از ارزش ها دارد؟« البت��ه صحبت هاي 
سجادي آدرس هاي دقيقي در ورزش دارد، مانند 
احسان حدادي كه در سه سال منتهي به المپيك 
توكيو كه مس��ئوالن فدراس��يون دووميداني و 
كميت��ه ملي المپيك ب��دون اينكه فك��ر كنند، 
هزينه هاي ش��ان با توجه به وضعي��ت امروز اين 
ورزش��كار چه خروجي مي تواند داشته باشد با 
درخواس��ت هاي اردوهاي خارجي و گرانقيمت 
حدادي در ينگه دنيا، تقاضاي انجام عمل ساده 
خارپاشنه در يك كشور خارجي با هزينه نزديك 
به 10 هزار يورو و خواس��ته هاي ديگرش چشم 

بسته موافقت كردند. 
 در ش��رايطي كه آن همه هزينه ك��ه مثال بارز 
ورزشكارساالري بود، خروجي اش در المپيك با 
حذف حدادي در همان مرحله گروهي، صفر بود! 

مسائلي كه اميدواريم با رويكرد سجادي در دوره 
جديد تكرار نش��ود و براي هر قهرمان به اندازه 
شانس مدال و كارنامه اش هزينه شود، نه به خاطر 

مدال تاريخي كه 9 سال پيش گرفته است!
   راپورت ستون پنجم ها براي تعليق ورزش

موض��وع ديگري كه س��جادي دس��ت روي آن 
گذاشت، گزارش هاي داخلي به فدراسيون هاي 
جهاني براي تعليق ورزش بود. چالشي كه هرچند 
وقت يكب��ار تكرار مي ش��ود. آخري��ن نمونه آن 
انتخابات فدراس��يون دوچرخه سواري بود كه با 
توجه به نامه ها و مدارك ارسالي از سوي برخي 
نامزدهاي ناكام كه دخالت دول��ت در ورزش را 
مطرح ك��رده بودند، فدراس��يون جهاني رأي به 
ابطال انتخابات اين فدراسيون داد. اگرچه دخالت 
دولت و مهره چين��ي وزارت ورزش در انتخابات 
فدراسيون ها، امري مذموم و غيرقابل قبول است، 
اما به نظر مي رس��د راپورت برخ��ي براي تعليق 
ورزش و حس��اس كردن فدراسيون هاي جهاني 
پذيرفتني نيس��ت، رويكردي ك��ه چالش هاي 

زيادي را مي تواند براي ورزش داشته باشد. 
سجادي كه دل پري از اين حواشي دارد، مي گويد: 
»انتخابات يكي از فدراسيون ها برگزار مي شود، 
اتفاقات را به خارج از كشور منعكس مي كنند و 
بعد خارجي ها براي م��ا تعيين تكليف مي كنند. 
بنده خدا رئيس فدراس��يون براي منافع ورزش 
استعفا مي دهد و بعد سرپرست مي گذاريم، برايم 
پيامك مي فرستند كه اين اقدام شما هم مي تواند 
ما را تعليق كند! روابط بين الملل ورزش را خوب 

مي دانيم، مي خواهيد من را از چه بترسانيد؟«
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شيوا نوروزي

دنيا حيدري

طارمي اميد اول پورتو براي غلبه بر ليورپول 
جنگ غول ها در پاريس

هفته دوم مرحله گروهي ليگ قهرمانان پر از بازي هاي حساس است كه 
نتيجه اش مي تواند سرنوشت مدعيان را تغيير دهد. امشب ديدارهاي 
مهمي از جمله پاري سن ژرمن – من س��يتي، ميالن - اتلتيكومادريد و 
پورتو – ليورپول برگزار مي ش��ود و رويارويي يوونتوس – چلسي )فردا 

شب(  پايان بخش بازي هاي اين هفته است. 
    

پاريسي ها، متمول ترين تيم فوتبال دنيا شناخته مي شوند، تيمي كه براي 
قوي شدن حاضر است هر ستاره اي را با قرارداد نجومي به خدمت بگيرد تا 
رؤياي قهرماني  اش در اروپا به حقيقت بپيوندد، ول��ي اوضاع اين روزهاي 
پاري سن ژرمن پرحاشيه تر از آن است كه هواداران و حتي سرمربي به فكر 
اين مسئله باشند. ژرمن ها در حالي لوشامپيونه را پرقدرت شروع كرده اند و 
با حداكثر امتياز صدرنشين ليگ فرانسه هستند كه بحث ناكامي خط حمله 
آتشين اين تيم، پوچتينو را به شدت تحت فشار قرار داده است. نيمار، مسي 
و امباپه برخالف انتظارات نتوانسته اند بدرخشند و با اينكه تصور مي شد با 
آمدن ليونل، دروازه حريفان به توپ بسته مي شود، اما MNM نه تنها گلي 
نزده اند، بلكه تيم را با حواشي جديدي روبه رو ساخته اند. مسي بعد از ورود 
پرسروصدايش به پاريس پس از اولين تعويض نسبت به تصميم سرمربي 
واكنش تندي نشان داد و بعد از خروج از زمين حتي حاضر نشد با پوچتينو 
دست بدهد. اين رفتار جنجال بزرگي به پا كرد و هنوز اين قضيه فراموش 
نشده بود كه كيليان امباپه بعد از تعويضش در بازي شنبه شب پاس ندادن 
نيمار به او را س��ر زبان ها انداخت. عالوه بر اين دوناروما، دروازه بان تازه وارد 
پاري سن ژرمن از نيمكت نشيني ناراضي اس��ت و  ساز جدايي كوك كرده 
است. خبرها حاكي از آن است كه ستاره هاي اهل امريكای جنوبي اين تيم 
از جمله نيمار و مسي، سرمربي آرژانتيني تيم را قانع كرده اند تا كيلور ناواس 
كاستاريكايي را درون دروازه قرار دهد! تمامي اين حواشي باعث شده نتايج 
درخشان تيم پوچتينو در ليگ يك فرانسه به چشم نيايد. ضمن اينكه تساوي 
مقابل كلوب بروژ شروعي نااميد كننده را براي س��ن ژرمن رقم  زده است. 
پوچتينو به روحيه خوب بازيكنانش قبل از بازي با سيتي اشاره كرد: »ما 
هشت پيروزي پياپي را به دست آورده ايم و با شرايط و روحيه خوبي به مصاف 

سيتي مي رويم. بازي سختي پيش رو داريم، اما آماده آن هستيم.«
مهمان پاريسي ها كسي نيست جز پپ گوارديوال و شاگردانش؛ من سيتي در ليگ 
برتر دوم است، در جام اتحاديه يك برد پرگل به دست آورده و ليگ قهرمانان را هم 
با شش تايي كردن اليپزيش آغاز كرده است. آنها با گذشتن از سد چلسي انتقام 
فينال فصل گذشته ليگ قهرمانان را هم گرفته اند. فقط مانده بازي امشب كه اتفاقاً 
مسي نيز با برطرف شدن مصدوميتش احتماالً در زمين حضور خواهد داشت. 
منتها سرمربي آبي هاي منچستر از اينكه تيمش نتوانسته يك مهاجم بزرگ به 
خدمت بگيرد احساس خطر مي كند. گوارديوال در مصاف با پاري سن ژرمن تمام 
تمركزش را صرف از كار انداختن مهاجمان مشهور حريف مي كند. در ديگر بازي 

گروه A، اليپزيش آلمان در خانه پذيراي كلوب بروژ است. 
    

در گروه دوم اوضاع حساس تر است. هر چهار تيم آث ميالن، اتلتيكو، پورتو 
و ليورپول خود را مدعي مي دانند و براي صعود به دور حذفي كار دشواری 
در پيش دارند. روس��ونري بعد از باخت به ليورپول به عنوان قعرنش��ين 
بدون امتياز گروه B رودرروي تيم دوم مادريد قرار مي گيرد به اين اميد كه 
استفانو پيولي تغييراتي اساسي در ميالن ايجاد كرده باشد. آث ميالن در 
سري آ با دو امتياز كمتر از ناپولي دوم است و زالتان ايبراهيموويچ 39 ساله 
را همچنان به دليل مصدوميت در اختيار ندارد. دياز و ژيرو فعاًل بهترين 
گلزنان ميالن هس��تند. در عوض اتلتيكو در بدترين شرايط خود بايد با 
ميالن روبه رو شود. اين تيم چند روز پيش به تيم قعر جدولي آالوس باخت 
تا مدافع عنوان قهرماني الليگا با شكست به ايتاليا سفر كند. سيمئونه، 
س��رمربي روخي بالنكو با چالش هاي زي��ادي از جمله عملكرد ضعيف 

گريزمان مهاجم فرانسوي اين تيم روبه روست. 
پورتو بعد از متوقف كردن اتلتيكو امشب ميزبان صدرنشين گروه است. تيم 
پرتغالي با درخشش مهاجم ايراني خود مهدي طارمي همچنان مي تازد و 
امسال هم قرار است در ليگ قهرمانان مدعيان را به دردسر بيندازد. دياز 
و طارمي در حالي بهترين گلزنان پورتو هس��تند كه نبرد با ليورپول كار 
آساني نيست. كونسيسائو با تكيه بر اتحاد خوب شاگردانش اميدوار است 
در مصاف ستاره های تيم يورگن كلوپ از جمله محمد صالح و مانه موفق 
شود. بندرنش��ينان اگرچه در جزيره صدرنشين هستند، ولي در آخرين 

ديدار مقابل برنت فورد متوقف شده اند. 
    

در گروه C، آژاكس صدرنش��ين ميزبان بشيكتاش است و دورتموند با 
اسپورتينگ مصاف مي دهد. در گروه D، ش��اختار با اينترميالن بازي 

مي كند و رئال مادريد نيز ميزبان تيم شريف تيراسپول است.

نگاهي به واكنش سجادي به معضل ورزشكار ساالري، حواشي اردوي خارجي باشگاه دولتي و راپورت براي تعليق

استارت دوستانه مجيدي و آجرلوزير پوست ورزش!
 برخالف مددي، مجيدي در كنار آجرلو لبخند بر لب دارد، به اندازه ای كه 
مديرعامل جديد نيامده توافقي سه س��اله با سرمربي جوان اما پر حاشيه 
تيمش كرده است. اين بي شك كوبنده ترين پاسخ به مديرعاملي بود كه 
اختالف نظراتش با سرمربي به جدايي او از چارت مديريتي باشگاه انجاميد 
و حاال گويي مديرعامل تازه وارد با تمجيدي جانانه از سرمربي آبي پوشان 
)آقاي مجيدي سرمايه استقالل است. آنهايي برنده هستند كه به سرمايه 
خود احترام مي گذارند. درخت هرچه پربارتر، س��ر به زيرتر اس��ت. آقاي 
مجيدي دقيقاً اينگونه هستند(، شايد سعي دارد به مددي تأكيد كند كه 
گربه را مي توان به شكلي ديگر دم حجله كشت و نمك گير كردن هم راهي 
است براي مديريت. هرچند كه اين تازه آغاز راه است و بايد ديد مرد گرم 
و سرد چشيده اي چون آجرلو مي تواند با سرمربي استقالل كه ثابت كرده 

عادت به سر خم كردن ندارد كنار بيايد يا دو پادشاه در يك اقليم نگنجند!

به مربي خارجي فكر هم نمي كنيم 
استفاده از مربيان خارجي در ورزش اتفاقي رايج و مرسوم است، اما به 
قول طباطبايي، رئيس فدراس��يون كاراته، نه در رشته اي چون كاراته 
كه به دليل ظرفيت باال، بسياري از كشورهاي صاحب نام كاراته دنيا از 
مربيان ايراني استفاده مي كنند: »مربيان ايران در دنياي كاراته صاحب 
اعتبار و اعتماد ويژه اي هس��تند، به طوري كه بيش از 30 باشگاه و تيم 
ملي از مربيان كاربلد و با دانش ايراني استفاده مي كنند و همين دليل 
كافيس��ت به اس��تفاده از مربي خارجي در بخش كاتا فكر هم نكنيم، 
چراكه مربيان با دانش زيادي داريم كه توانايي بااليي در هدايت تيم ها 
و سازندگي دارند. در اين سال ها با تالش مربيان پرتالش داخلي سبك 
خاصي از كاراته به جهان معرفي شده و برنامه ما چون گذشته اعتماد به 

مربيان داخلي است كه تاكنون هم به خوبي از آن جواب گرفته ايم. 

 خداحافظي اجباري كمراني 
با تكواندوي بانوان

كميته فني فدراس��يون تكواندو بعد از بررسي شرايط تيم هاي ملي در 
بخش بانوان قيد ادامه همكاري با مهرو كمراني را زد و تصميم به تغيير 
كادر فني بانوان گرفت. كمراني اگرچه عنوان بهترين مربي آسيا در سال 
1400 را كسب كرد، اما كارنامه غيرقابل دفاع او نتوانست كميته فني را 
به ادامه همكاري با او راضي كند و حاال بعد از قهرماني آسيا كه به ميزباني 
لبنان و در بيروت برگزار شد و تيم كمراني تنها يك پيروزي داشت، سكان 
هدايت تكواندوي بانوان گويي قرار است به دست اعظم درستي كه با تيم 
نونهاالن ايران قهرمان جهان ش��د و عنوان بهترين مربي را كسب كرد 

سپرده شود. تصميمي كه در جلسه امروز رسماً اعالم مي شود.

 با 5 درصد بودجه ورزش
 60 درصد افتخارات را به دست آورده ايم

بانوان هندبال حريفان جهاني خود را شناختند
تيم ملي هندبال بانوان ايران بعد از افتخار آفريني در مسابقات قهرماني       خبر
آس��يا و ايس��تادن روي س��كوي چهارم قاره كهن، جواز حضور در 
مسابقات جام جهاني هندبال را به دست آورد. بانوان شايسته ايران در مسابقات جهاني كه از 10 تا 28 

آذرماه در اسپانيا برگزار مي شود با تيم هاي نروژ، روماني و قزاقستان در گروه C مسابقات همگروه شده اند 
و در اولين بازي روز 12 آذرماه به مصاف روماني مي روند. بانوان كشورمان دومين بازي خود را 14 آذر مقابل 
نروژ برگزار مي كنند و در سومين بازي 16 آذر مقابل قزاقستان قرار مي گيرند. بانوان هندبال ايران در حالي 
خود را آماده حضور در اين مسابقات مي كنند كه كادر فني اين تيم به دليل ابتال به كرونا در چهار بازي آخر 

قهرماني آسيا روي نيمكت حضور نداشتند و هنوز هم از اردن بازنگشته اند.

تاريخ س��ازي بانوان فوتباليست 
حامد قهرماني

      بازتاب
ايران در صعود به مرحله نهايي 
جام ملت هاي آسيا از آن دست 
اتفاقاتي بود كه تا مدت ها از يادها نخواهد رفت. كسب اين موفقيت 
بزرگ نشان داد كه هرگاه به بانوان توجه شده و براي موفقيت آنها 
اهميت قائل شده ايم نتيجه گرفته ايم و بانوان شايسته كشورمان به 
خوبي قدر فرصت هاي به دست آمده را دانسته اند. مريم ايراندوست، 
سرمربي تيم ملي فوتبال بانوان كشورمان به اهميت اين مسئله 
اشراف كامل دارد و مي گويد: »براي اولين بار پرواز اختصاصي براي 
اين تيم در نظر گرفته شد و برنامه ها و اردوهاي داخلي و برون مرزي 
ما تك به تك اجرا شدند. براي نخستين بار به تيم ملي فوتبال بانوان 
ارزش و بهايي داده ش��د ك��ه نتيجه اش صع��ود تاريخي به جام 
ملت هاي فوتبال بانوان آسيا بود. در واقع شخصيتي كه به تيم داده 
شد باعث شد دختران ايران زمين در كنار كادر زحمتكش تيم ملي 
فوتبال بانوان در عرصه آسيايي موفق شوند.« كاپيتان تيم ملي 

بانوان هم با اش��اره به تالش هاي تمام بازيكنان و كادر فني براي 
كسب اين موفقيت بزرگ از كار سخت تيم ملي بانوان در مرحله 
نهايي مسابقات قهرماني آسيا خبر داد. زهرا قنبري گفت: »خدا را 
شكر باعث خوشحالي همه شديم و خودمان هم از اين صعود خيلي 
خوشحاليم. البته بايد متوجه باشيم كه در مسابقات جام ملت هاي 
آسيا ش��رايط مان متفاوت تر از اين مرحله اس��ت. بازي ها خيلي 
دشوارتر است و ما بايد خيلي بهتر ظاهر شويم، چراكه قطعاً كار 
سختي در دور بعدي داريم. همه تيم هاي خوب در اين رقابت ها 
حضور دارند، بنابراين مسابقات سطح بااليي دارد. تمام تالش ما اين 
است كه نتيجه خيلي خوبي كسب كنيم و هرچه در توان داريم، 
بگذاريم.« زهره كودايي، دروازه بان موفق تيم ملي بانوان ايران هم 
كه با مهار دو ضربه پنالتي بازيكنان اردن نقش بسزايي در صعود تيم 
ملي به جام ملت هاي آسيا داش��ت، مي گويد: »با صعود به جام 
ملت هاي آسيا زحمات چند ماه اخير تيم به ثمر نشست. اميدوارم 

اين نتايج خوب ادامه دار باشد.«

تاريخ سازي بانوان فوتبال از زبان سرمربي تيم

ايراندوست: شخصيتي كه به تيم دادند 
باعث صعود شد

عليرضا دبير از جمله رئيس فدراسيون هايي 
فريدون حسن

    چهره
است كه با كس��ي تعارف ندارد و انتقادهاي 
خود را صراحتاً اعالم مي كند، آن هم بدون 
پرده پوش��ي و با لحني كه ش��ايد به خيلي ها هم بر بخورد، اما او حرفش را 
مي زند. در آستانه آغاز رقابت هاي كشتي قهرماني جهان در نروژ كه از 9 مهر 
آغاز مي شود، رئيس فدراس��يون كش��تي باز هم از كمبود ها و تبعيض ها 
صحبت كرده، از مسائلي كه باعث مي شود كشتي نتواند آنگونه كه 
بايد و شايد راه رشد و توسعه را در پيش بگيرد: »كشتي ورزش 
درآمدزايي نيست و مانند فوتبال يا برخي از رشته ها نيست 
كه هم��ه از آن منفعت ببرن��د. وقتي بي��ش از 60 درصد 
مدال هاي المپيك را كشتي كسب كرده، آيا بودجه اي كه 
وزارت ورزش و جوانان و كميته ملي المپيك در اختيار ما 
قرار داده، متناس��ب با اين توانايي بوده است. در حالي كه 
بيش��تر افتخارات ورزش كش��ور از آن كش��تي است، اما 
هزينه هاي آن بسيار باالس��ت و تنها 5 درصد بودجه ما از 
طريق وزارت ورزش و كميته ملي المپيك تأمين مي شود. از 
صحبت هاي من برداشت اشتباه نشود، نمي گويم به ورزش هاي 
ديگر توجه نشود، اتفاقاً وظيفه دستگاه ورزش است كه به همه 
رشته ها و فدراسيون ها توجه داشته باشد، اما نگاه بايد نسبت 

به مدال آوري و افتخارآفريني هر رشته عادالنه باشد.« 

بهانه هاي تكراري آقاي خاص
خوزه مورينيو عادت دارد بعد از باخت هاي 
بزرگ بهانه هاي تكراري را دستاويز قرار دهد 
تا بلكه شرايط به نفعش تغيير كند. ديدار 
التزيو – آ .اس رم براي تيم هاي همشهري 
اهميت زيادي داشته و دارد، به همين خاطر 
است كه آقاي خاص بعد از شكست در دربي 
دال كاپيتاله تا اين اندازه ناراحت بود. در اين 
بازي التزيو با هدايت مائوريتسيو ساري در 
حالي توانست بر آبي ها غلبه كند كه يكي از 
گل هاي اين تيم را پدرو، بازيكن سابق مورينيو به ثمر رساند. سرمربي رم با 
همان خصوصيات هميشگي بعد از باخت تالش كرد بحث داوري را پيش 
بكشد و با تأكيد بر اينكه »بازي خوب را خراب كردند«  فرار رو به جلو كند. 
رم فصل را با كس��ب چهار برد از پنج بازي اول شروع كرد، ولي با باخت به 
التزيو اوضاع عوض شد. در استاديوم المپيك، جالوروسي زورش به بازيكنان 
بيانكوچلستي نرسيد. پدرو زننده گل دوم التزيو قبالً در چلسي و رم شاگرد 
مورينيو بود و حاال در سري آ مقابل مربي سابقش خودي نشان داد. خوزه 
در فصل نقل و انتقاالت اعالم كرد نيازي به پدرو ندارد و اين بازيكن سر از 
التزيو درآورد. جالب اينكه از ابتداي فصل تاكنون پدرو موفق به زدن گل 
براي التزيو نشده بود تا اينكه در دربي رم، آن هم در مصاف تيم سابقش از 
خجالت آقاي خاص درآمد. پدرو پيش از اين بارها از رفتارهاي مورينيو انتقاد 
كرده و او را عامل ناكامي چلسي خوانده بود. در چنين وضعيتي سرمربي رم 
براي توجيه باخت تيمش در دربي،  VAR و داور را مقصر دانست. او حتي 
كنفرانس خبري را نيز به جنجال كشاند تا شكست آ .اس رم كمتر به چشم 
بيايد. اين دومين باخت رمي ها بود و قبل از التزيو تيم هالس ورونا ترمزشان 
را كشيده بود. آ .اس رم اين هفته در ليگ كنفرانس اروپا با تيم زوريا بازي 

مي كند و هفته آينده نيز در سري آ  ميزبان امپولي است.

فردي كيگِلي

ميرر

سؤاالت و ابهامات يك تصميم درست
وزير ورزش در تازه ترين صحبت هاي خود در مراسم تجليل از رزمندگان 
وزارت ورزش و جوان��ان با وعده اي ت��ازه، خبر از ت��الش براي احياي 
تيم هاي انديشه ورزش مي دهد. خبري كه مي تواند مسرت بخش باشد، 
از آن جهت كه تصميم گي��ري در ورزش از حالت انفرادي و انحصاري 
خارج مي ش��ود و اين به نوبه خود مي تواند اتفاق خوب و قابل توجهي 
باشد، چراكه تصميماتي كه براساس خرد جمعي گرفته شوند بي هيچ 
شك و ترديدي منطقي تر و اصولي تر از تصميماتي است كه به صورت 

انفرادي گرفته می شود. 
با وجود اين چند سؤال، نكته و ابهام در خصوص تيم انديشه ورزي كه 
مي تواند ورزش را از ديدگاهي تك بعدي خارج كند، مطرح اس��ت كه 
وزارت ورزش اگر به راستي قصدي براي اقدامي اصولي دارد بايد بدان 

توجهي ويژه داشته باشد. 
بحث، قصاص قبل از جنايت نيست. مسئله اين است كه مار گزيده از 
ريسمان سياه و سفيد هم مي ترسد و ورزش آنقدر طي سال هاي اخير 
به واسطه تصميمات غيراصولي و طرح هاي اصولي كه غيراصولي پياده 
شده است آسيب ديده كه عجيب نيس��ت چشممان ترسيده باشد. به 
همين منظور گوش��زد و طرح برخي سؤاالت و ابهامات بي هيچ شك و 

ترديدي ضروري به نظر مي رسد. 
انتخاب تيمي انديش��ه ورز به خودي خود اتفاق خوب و قابل تقديري 
است، اما مسئله مهم اين است كه اين تيم را قرار است چه كساني تشكيل 
دهند؟ آيا اعضاي اين تيم را همان به اصالح مديران كارنامه مشخصي 
تشكيل خواهند داد كه جاي جراحت ناشي از تصميم گيري هاي شان 
همچنان بر تن نحيف ورزش به وضوح به چشم مي آيد كه خاطره تلخ 
آن از ذهن هيچ كس پاك نشده است؟ آيا تيم انديشه ورز از بين همان 
نفراتي برگزيده مي شود كه سال هاست در يك دور باطل از اين صندلي به 
آن صندلي، از اين پست به آن پست در گردش هستند؛ در اين صورت نه 
تنها سودي شامل حال ورزش نمي شود كه اوضاع از اين هم بدتر خواهد 
شد، وقتي همفكري ها از سوی افرادي باشد كه بي هيچ شك و ترديدي 

بايد ورزش را از لوث وجودشان پاك كرد. 
اما اينكه چه كس��ی يا كساني تيم انديش��ه ورزش را انتخاب مي كنند 
نيز نكته بسيار حائز اهميتي اس��ت. اينكه ديدگاه افراد انتخاب كننده 
به روابط و ضوابط اس��ت يا تأكيدش��ان بر انتخاب افرادي شايس��ته و 
كاربلد مسئله اي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت، چرا كه 
تجربيات تلخ گذشته ثابت كرده ورزش را نه فقط مديران نااليق، بلكه 
آنها كه به عنوان تصميم گيرنده هاي اصلي پاي چنين افراد بي كفايتي 

را به ورزش باز كرده اند به ورطه نابودي كشانده اند. 
با وجود اين در صورتي كه انتخاب ها نيز اصولي، كارشناسانه و براساس 
شايسته ساالري باشد اين سؤال مطرح است كه آيا تصميمات اين تيم 
ضمانت اجرايي دارد يا تنها چرخه اي نمايشي را قرار است شاهد باشيم 

كه عنواني دهان پركن دارد؟
بدبين بودن در خصوص وعده هاي تازه اتفاق عجيبي نيست. ورزش كم 
اتفاقات تلخ به خود نديده و مردم و اصحاب رسانه كم شاهد تصميمات 
درس��تي نبودند كه هرگز اجرايي نش��دند. درس��ت مث��ل وعده هاي 
فريبنده اي كه هرگز جامه عمل بدان پوشانده نشده است، از همين رو به 
همان اندازه كه تصميم وزير ورزش و جوانان قابل تقدير است، همانقدر 
هم مي تواند مبهم و سؤال برانگيز باشد كه آيا به شكلي اصولي و آنطور كه 
سودش نصيب ورزش شود پيگيري خواهد شد يا كما في السابق شاهد 
كلماتي خوش آب و رنگ خواهيم بود كه به شكلي زيبا و فريبنده كنار 
هم قطار می شوند براي فريب افكار عمومي كه  اي كاش اينگونه نباشد 
و با عملي شدن درس��ت و اصولي اين تصميم، شاهد رشد و شكوفايي 

ورزش ايران باشيم كه بي ترديدي اين حق ورزش است.
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