
هفته هفتم ليگ 
دنیا حیدری
   گزارش

برت�ر در حال�ي 
ام���روز آغ�از 
مي ش�ود كه بي ش�ك مهم ترين ب�ازی، مصاف 
س�رخابي هاي پايتخت قبل از دربي با تيم هاي 
نفتي ليگ اس�ت و همچنين تالش  براي به زير 
كشيدن سپاهاني كه به واسطه نتايج هفته گذشته 

بار ديگر صدر جدول را از آن خود كرده است. 
اس��تارت بازي هاي هفته هفتم ليگ برتر امروز 
و از ساعت 15 با به صدا درآمدن سوت دو بازي 
مس رفس��نجان- هوادار و پيكان – گل گهر  زده 
مي شود، اما حساس ترين بازي هاي روز نخست 
هفته هفتم بي شك مصاف سرخابي هاي پايتخت 
با تيم هاي نفتي ليگ اس��ت و ديدار سپاهان با 
نساجي براي حفظ جايگاهي كه اصفهاني ها به 
لطف تساوي هفته گذش��ته آلومينيوم بار ديگر 

بدان دست يافتند. 
   نفت آبادان – استقالل 

تساوي هاي اس��تقالل كالفه كننده شده و اين 
مس��ئله ذهن مجي��دي را اين روزها به ش��دت 
مش��غول كرده اس��ت، حتي برگزاري تمرينات 
پشت درهاي بسته نيز نتوانس��ته ثمري داشته 
باشد و اين را تساوي هفته گذشته برابر گل گهر 
س��يرجان كه بهترين فرصت صدرنش��يني را از 
آبي ها گرفت ثابت كرد. با وجود اين بعد از س��ه 

تس��اوي پي در پي كه ديگر ه��واداران تيم را هم 
نگران كرده، آبي پوشان پايتخت اميدوار به كسب 
نتيجه برابر نفتي هاي آباداني هستند. تيمي كه 
اس��تقالل در س��ه بازي اخير خود دو برد و يك 
تساوي برابر آن كسب كرده كه هر سه نتيجه نيز با 
مجيدي رقم خورده است. هرچند بازي در آبادان 
و كس��ب امتياز در زمين زردپوشان برزيلي كار 
ساده اي نيست، اما نفتي ها چهار سالي مي شود 
كه موفق به برتري مقابل اس��تقالل نش��ده اند و 
آخرين پيروزي آنها به سال 96 برمي گردد كه با 

تك گل كرار رقم خورد. 
با اين حال از 20 بازي رو درروي دو تيم در ليگ 
برتر، تنها دو بازي به تساوي كشيده شده و اين 
يعني امكان پاره شدن نوار تساوي هاي استقالل 

در آبادان وجود دارد. 
آنچه مسلم است اينكه كسب سه امتياز اين بازي 
براي مجيدي و شاگردانش از اهميت بسيار بااليي 
برخوردار است، نه فقط چون احتمال صدرنشيني 
در اين بازي وجود دارد كه به دليل ارتقای روحيه و 
انگيزه هاي تيم براي دربي و اين تفكر مي تواند كار 
ميزبان را در مصاف ساعت 16 امروز در تختي آبادان 
سخت كند. البته اگر عليرضا رضايي كه توانسته با 
كلين ش��يت هاي خود نظر كادر فني را جلب كند 
همانند بازي هاي قبلي موفق به بسته نگه داشتن 

دروازه اش در مصاف با نفتي هاي آباداني شود.

   سپاهان – نساجي مازندران
همزمان ب��ا اس��تقالل، س��پاهان در اصفهان از 
نس��اجي مازنداران پذيرايي مي كند. شاگردان 
نويدكيا كه به واسطه شكست در دربي اصفهان 
و تس��اوي مقابل هوادار صدر جدول را از دست 
داده بودند در پي پيروزي هفته قبل مقابل فجر 
و لغزش آلومينيوم اراك ب��ار ديگر صدر جدول 
را از آن خود كردند. با وجود اي��ن كار آنها براي 
حفظ جايگاهي كه دارند چندان س��اده نيست، 
وقتي عالوه بر س��رخابي هاي پايتخت، پيكان و 
آلومينيوم نيز مترصد فرصتي هستند براي به زير 
كشيدن دوباره زرپوشان اصفهاني. با اين شرايط 
اما نساجي مازندران، حريف امروز سپاهان كه بعد 
از پيروزي هفته نخست بازي هاي خود را يكي در 
ميان با شكست و تس��اوي به پايان برده، حريف 
چندان سرسختي به نظر نمي رسد، خصوصاً كه 
اين تيم با دريافت هفت گل يكي از بدترين خط 
دفاعي های  ليگ را در اختي��ار دارد و اين يعني 
فرصتي طاليي براي مهاجمان گلزن سپاهان تا 
عالوه بر رقم زدن پنجمين برد اين فصل، تفاضل 
گل خود را نيز افزاي��ش دهند براي ايجاد فاصله 

بين زردپوشان صدرنشين و رقبا.
  پرسپوليس- نفت مسجدسيلمان 

شاگردان يحيي بعد از پيروزي هفته گذشته برابر 
نفتي هاي آبادان كه با چالش هاي داوري بسياري 

همراه بود، س��اعت 16 امروز در آخرين بازي روز 
نخست هفته هفتم از نفت مسجدسليمان پذيرايي 
مي كنند. تيمي كه با يك برد، دو مس��اوي و س��ه 
باخت در رده س��يزدهم جدول قرار گرفته و روي 
كاغذ ش��انس زيادي برابر مدافع عنوان قهرماني 
ندارد، به خصوص كه پرس��پوليس براي حضوري 

پرقدرت در دربي به سه امتياز اين بازي نياز دارد. 
مصاف هفته گذش��ته با نفت آب��ادان در آزادي اما 
به يحيي ثابت كرد كه دس��ت كم گرفتن هر تيمي 
مي تواند جبران ناپذير باشد و همين تجربه نزديك 
كافي اس��ت كه يحيي، ش��اگردانش را بي توجه به 
جايگاه نفت در جدول روانه مي��دان كند. با وجود 
اين يحيي يك بار ديگر در حساس ترين زمان ممكن 
كه بايد تمام تمركزش را روي تيمش بگذارد اسير 
حاش��يه  ش��ده و عالوه بر يكي به دو كردن با وزير، 
گله از باشگاه به دليل بدقولي هايش را نيز آغاز كرده 
است. كاري كه پيش از اين نيز چندين مرتبه انجام 
داده و هر بار نيز ضربه آن را خورده، اما گويا سرمربي 
جوان سرخپوشان عادت به تجربه از اشتباهاتش را 
ندارد و اين كار او و ش��اگردانش را در مصاف با نفت 
مسجدسليمان سخت مي كند. با تمام اين حواشي 
بايد ديد حساسيت بازي قبل از دربي و امتياز ميزباني 
مي تواند بعد از برد نفت روند موفقيت سرخپوشان 
را ادامه دهد يا مدعي كس��ب ششمين قهرماني با 

شرايطي متفاوت خود را مهياي دربي مي كند!
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شیوا نوروزي

سعید احمديان

 نگاهي به برگزاري انتخابي تيم ملي تكواندو 
برای جهانی چين

خون تازه براي بازگشت به اوج؟
ورود ملي پوشان تازه نفس و آينده دار خون تازه اي به رگ هاي تكواندو ايران 
تزريق مي كند. رقابت هاي انتخابي تيم ملي تكواندو مردان برگزار ش��د و 
نفرات فيناليست در اوزان هش��تگانه اجازه حضور در اردو را پيدا كردند. 
در شرايطي كه قرار بود مالك انتخاب ملي پوشان براي حضور در اردوي 
مسابقات جهاني فقط ديدار هاي انتخابي باش��د، اما 9 تكواندوكار ديگر با 

صالح ديد كميته فني به تمرينات دعوت شدند. 
  فرصت به همه 

مسابقات قهرماني تكواندو جهان در سال 2022 به ميزباني چين برگزار خواهد 
شد و كادر فني تيم مردان تالش مي كند با استفاده از همه پتانسيل هاي موجود 
تيمي قوي را راهي ووشي كند. طبق برنامه، اين دوره از رقابت ها 24 فروردين ماه 
1401 آغاز خواهد شد، به همين خاطر فدراسيون براي شروع اردوها دست به 
كار شد و در نخستين گام رقابت هاي انتخابي را برگزار كرد. 62هوگوپوشي كه 
روز شنبه در خانه تكواندو روي شياپ چانگ رفتند همگي جزو بهترين هاي ايران 
بودند؛ نفرات اول و دوم مسابقات آزاد كشوري، منتخبين كادر فني، قهرمانان 
جام باشگاه هاي آسيا، طاليي هاي جام فجر، فيناليس��ت هاي سومين دوره 
مسابقات آزاد آسيا، مدال آوران مسابقات قهرماني آسيا در لبنان و مدال آوران 
بازي هاي المپيك جوانان 201۸ آرژانتين با هم رقابت كردند و در نهايت نيز 
مهدي حاجي موسايي، حسين لطفي، محمدصادق دهقاني، متين رضايي، 
محمدحسن پلنگ افكن، طوفان ابراهيمي، سروش احمدي، محمدحسين 
زاهدي، سيداميد حسيني، اميرمحمد بخشي، محمدحسين يزداني، ميرهاشم 
حسيني، مهدي جاللي، سهيل محمديان، عليرضا نادعليان و سجاد مرداني به 
تيم ملي دعوت شدند. از جمله اتفاقات مهم رقابت هاي انتخابي باخت ملي پوشان 
شناخته شده اي چون فرزان عاشورزاده، ميرهاشم حسيني، مهران برخورداري، 

سعيد رجبي و سجاد مرداني مقابل تكواندوكاران جوان بود. 
   سهم كميته فني 

حضور نفرات اول و دوم هر وزن در اردوي تيم ملي همان وعده اي اس��ت 
كه كادر فني داده بود و به آن هم عمل كرد، اما موضوع اصلي سهم كميته 
فني در انتخاب ساير نفرات است. در ليست اعالم شده از سوي فدراسيون 
عالوه بر 16 تكواندوكار برتر انتخابي ها، نام 9 نفر )سعيد احساني، عرفان 
بزرگي، فرزان عاشورزاده، اميرسينا بختياري، محمدمهدي عمادي، دانيال 
بزرگي، علي اشكوريان، آرين سليمي و ابوالفضل عباسي( ديگر نيز به عنوان 

منتخبين كميته فني وجود دارد! 
به نظر مي رس��د كميته فني با انتخاب نفراتي كه جزو فيناليست هاي 
انتخابي نبودند به نوعي قصد دارد نقش خود را در انتخاب ملي پوشان 
نشان دهد، وگرنه س��رمربي تيم  ملي تأكيد زيادي بر نتايج ديدارهاي 

انتخابي دارد و نظرش را تغيير نداده است. 
  كيفي گرايي در تكواندو

فريبرز عسگري از اعزام كيفي تيم ملي به جهاني چين خبر داد. سرمربي 
تيم ملي تكواندو كه از برگزاري ديدارهاي انتخابي راضي است در گفت وگو 
با ايسنا اظهار داشت: »احتمال دارد در مس��ابقات جهاني اين دوره، تيم 
خود را كيفي اعزام كنيم. اگر احساس كنيم در پنج يا شش وزن نياز است 
بازيكن اعزام كنيم اين كار را خواهيم كرد و اجباري بر اعزام در هشت وزن 
نداريم. حتماً بازيكنان بايد با بهترين شرايط در اردو حاضر شوند تا خود 
را به كادرفني تحميل كنند.« عسگري در واكنش به شكست ملي پوشان 
باتجربه گفت: »نبايد به اسم ها نگاه كنيم و مالك ما شرايط حال حاضر افراد 
است و اين چرخه دائم در حال حركت است. يك روزي قهرمانان فعلي جاي 
قهرمانان گذشته را گرفتند و اگر دير بجنبند يكسري جوانان ممكن است 
جاي آنها را بگيرند. كساني كه وارد اردو مي شوند بايد كفش آهني بپوشند 
و تالش مضاعف داشته باشند. به اسم ها توجه نخواهيم كرد و هر كسي 

آماده تر باشد انتخاب خواهد شد.«
  خوش بيني پوالدگر به آينده

رئيس فدراسيون تكواندو از درخشش جوانان در ديدارهاي انتخابي ابراز 
خوشحالي كرد. سيدمحمد پوالدگر با اشاره به اين مسئله با اميدواري از 
پس گرفتن سكوي جهاني گفت: »نفراتي كه بعضاً گمنام هم بودند، آمدند و 
جلوي ستاره ها درخشيدند. دلم بابت موفقيت هاي آينده قرص شد. ما بايد 
در هر وزن چند مدعي جدي داشته باشيم و استراتژي كادر فني هم همين 
است. معتقدم در اين مسابقات جوانان خود را ثابت كردند و با اين عملكرد 
اميدوار شديم باز هم سكوي جهاني را پس بگيريم. اكثريت اين بچه ها در رده 

نوجوانان سابقه داشتند و حاال به رده بزرگساالن منتقل شده اند.«

امروز، رويارويي استقالل با صنعت نفت و پرسپوليس با نفت مسجدسليمان در آغاز هفته هفتم ليگ برتر

خيز سرخابي ها براي صدرنشيني قبل از دربي

 كمك هزينه
 براي قهرماني كه دستفروشي مي كرد

دستفروشي ملي پوش تيم جودو كم شنوايان و ناشنوايان كشورمان كه 
مدال برنز پارالمپيك و طالي جهان را در كارنام��ه اش دارد، در روزهاي 
اخير سروصداي زيادي به پا كرده است، مس��ئله اي كه سبب شد آرش 
ميراسماعيلي، رئيس فدراسيون جودو به ديدار رستگار برود و قول حمايت 
به او بدهد. رس��تگار كه اين روزها در يكي از خيابان هاي شهر كرمانشاه 
دستفروشي مي كند و شب ها با حضور در سالن جودو به تمرين هاي خود 
براي مس��ابقات آتي مي پردازد، ديروز ميزبان ميراسماعيلي بود.  در اين 
ديدار رئيس فدراس��يون جودو قول داد كه از طريق هيئت جودو استان 
كرمانش��اه، ماهانه به صورت كمك هزينه مالي مبل��غ ۳0 ميليون ريال 

به حساب رستگار تا پارالمپيك پاريس پرداخت شود.

 پيروزي در انتخابي
شرط حضور در جام جهاني شمشيربازي

اولين مرحله اردوي تيم ملي شمش��يربازي س��ابر مردان براي حضور 
در ج��ام جهاني گرجس��تان از 14 ت��ا 22 آذر برگزار مي ش��ود. امين 
قرباني، سرمربي تيم ملي شمشيربازي سابر ديروز با اعالم اين خبر در 
گفت وگويي با خبرگزاري ايسنا گفت: »برنامه ما براي انتخاب تركيب 
تيم جهت حضور در جام جهاني گرجس��تان اين است كه در اردوهاي 
بعدي مسابقه انتخابي برگزار  كنيم و تمام نفرات موظف هستند كه در 
اين انتخابي شركت كنند. افرادي براي اعزام انتخاب مي شوند كه بتوانند 
پيروز اين مسابقه انتخابي باشند و اينطور نيست كه از االن نفرات اول تا 

چهارم تيم مشخص شده باشند.«

 راه ورود به كميسيون ورزشکاران
 بيانيه و جنجال نيست

بانوان تکواندو  بر سکوي سوم قهرماني جهان
برنز نخس��تين       خبر
دوره مسابقات 
آزاد قهرماني جهان تكواندو زنان 2021 به بانوان 
تكواندوكار ايران رس��يد. در اين رقابت ها كه با 
حضور 170تكواندوكار از ۳1 كش��ور در سالن 
»گرين ه��ال« رياض برگزار ش��د، بانوان ايران 
موفق به كس��ب عنوان سومی ش��دند. عنوان 
نخس��ت اين رقابت ها را روسيه با دو طال، چهار 
نقره و دو برنز از آن خود كرد، انگليس هم با يك 

طال و سه برنز بر جايگاه دوم ايستاد و ايران نيز با 
طالي زهرا شيدايي و دو برنز كوثر اساسه و مليكا 
اميرحسيني سكوي سوم جهان را به دست آورد. 
تنها طالي كاروان اي��ران در اين رقابت ها كه با 
گري��د4 برگزار ش��د و به واس��طه حضور همه 
المپيكي ها سطح بااليي داشت، در حالي توسط 
ش��يدايي، تكواندوكار وزن 57- كيلوگرم ايران 
كسب شد كه اين نخستين مدال بين المللي اين 

بانوي تكواندوكار است.

 تيم ملي بس��كتبال امروز در بازي 
ماني سعیدي
      بازتاب

برگش��ت پنج��ره اول انتخاب��ي 
جام جهاني به مصاف بحرين مي رود. 
بسكتباليست هاي كشورمان در حالي امروز در منامه مهمان بحرين 
هستند كه در بازي رفت كه روز جمعه در تهران برگزار شد، توانستند 
۸2 بر 66 اين حريف را شكست دهند.  مصطفي هاشمي، سرمربي تيم 
ملي بسكتبال در خصوص ش��رايط تيم ملي بسكتبال پيش از ديدار 
با بحرين، اين بازي را سخت دانست: »يقيناً بازي سختي  داريم. برخالف 
برخي كه تصور مي كنند بحرين تيم ضعيفي است، آنها در حال رشد 
هستند. درست است كه با بس��كتبال ما فاصله دارند، اما اين مسير را 
خيلي سريع طي مي كنند. اين تيم دو تغيير نسبت به بازي تهران دارد، 
ابتدا اينكه تماشاگر دارد و دوم رسيدن بازيكن تبعه امريكايي آنهاست. 
اگر براي اين مسابقه ساده انگاري كنيم و آنها را دست كم بگيريم،  قطعاً 
ضرر خواهيم كرد. اميدوارم همانطور كه بازيكن��ان در تهران بازي را 
مديريت كردند و بردند در بحرين نيز شرايط خوبي را در مسابقه سپري 

كنند.« سجاد مشايخي، ملي پوش تيم ملي بسكتبال هم معتقد است با 
وجود خستگي ناش��ي از س��فر بالفاصله پس از بازي رفت، آنها آماده 
رويارويي با بحرين هستند: »بعد از بازي اول بالفاصله ما به بحرين آمديم 
و همين موضوع كمی بازيكنان را خسته كرده بود، اما با استراحتي كه 
داشتيم، شرايط بهتر شده و آماده مسابقه هستيم.« در حالي اين بازي 
از ساعت ۳0: 19در سالن خليفه منامه برگزار مي شود كه برخالف بازي 
دو تيم در تهران، بازي برگش��ت با حضور تماشاگران بحريني برگزار 
مي شود، مسئله اي كه به گفته مشايخي كار ايران را سخت تر مي كند: 
»بحرين در اين بازي از حمايت تماشاگران خود برخوردار است و همين 
موضوع كار را سخت تر از تهران  مي كند. تمام تالشمان را مي كنيم كه 
اين ديدار را ببريم و دست پر به كشور برگرديم.« در سوي ديگر بحرين 
كه برخالف بازي رفت بازيكن امريكايي االصلش را در اختيار دارد، به 
گفته جيمز سم وينست، س��رمربي امريكايي اش مي خواهد نمايش 
متفاوت تري نسبت به بازي رفت داشته باشد: »ما در بازي برگشت مقابل 

تماشاگران خود بازی می كنيم و مسلماً بهتر خواهيم بود.«

بحرين – ايران، بازي برگشت پنجره اول انتخابي جام جهاني

به دنبال تکرار پيروزي تهران در منامه

حاشيه هاي كميسيون ورزشكاران باز هم  پررنگ تر از متن آن بود. اين بار       خبر
اما داستان حتي قبل از برگزاري نخستين جلسه اين كميسيون آغاز 

شد، آن هم از سوي دبير، رئيس فدراسيون كشتي كه مدعي بود  رئيس كميته ملي 
المپيك قول داده س��وريان يكي از ورزش��كاران انتخابي او باش��د، ولی 

انتخاب هاي صالحي اميري با تصورات دبير نخواند و همين باعث شد 
رئيس فدراسيون كشتي به نش��انه اعتراض از عدم حضور يزداني و 
گرايي در نخستين جلسه كميسيون خبر بدهد. صالحي اميري اينطور 

به اين حاشيه ها واكنش نشان داد: »راهكار ورود سوريان به 
كميس��يون، بيانيه و جنجال نيس��ت، بايد جلس��ات 

كارشناس��ي داشته باش��يم و تحت فش��ار تصميم 
نمي گيريم. با 40 سال سابقه تسليم فضاسازي ها 
نمي شوم. با حضور س��وريان موافقم، اما بايد طبق 
آيين نام��ه كار را جلو ببريم.  س��ازوكار بررس��ي 
مشكالت، غوغاساالري نيست، بلكه گفت وگوست. 
هيچ مشكلي نيس��ت كه حل نشود، اما نيازمند 

تدبير، آگاهي و صبر كافي اس��ت. ما تس��ليم 
فضاسازي نمي شويم و اين اشتباه است كه 

فكر كنيم با سروصدا مي توان امتياز گرفت. 
ما مي توانيم از  IOC مج��وز بگيريم تا 
تعداد افراد 21نفر شود، در  اين صورت 

سوريان مي تواند اضافه شود.«

نقش تفکرات آلگري در ناكامي هاي يوونتوس
يك شكس��ت ديگ��ر در كارنام��ه يوونتوس 
ثبت ش��د. تحقير هفته پيش مقابل چلسي 
س��نگين ترين باخت بانوي پير در 17 سال 
گذش��ته بود و با تضعيف روحيه تيم پس از 
شكست 4 بر صفر در لندن، بيانكونري بعد از 
۳2 سال در تورين مقابل آتاالنتا تن به شكست 
داد تا يك ركورد منفي ديگر در كارنامه مكس 
آلگري ثبت ش��ود. در اينگونه م��وارد مقصر 
اصلي سرمربي اس��ت. يووه از مسير موفقيت 
خارج شده و فصل نقل و انتقاالت بدي را پشت سر گذاشته است. هيچ كسي 
اشتباهاتش را به گردن نمي گيرد و به نظر مي رسد كنترل امور از دست مديران 
تيم خارج شده است. از طرفي آندره آ آنيلي، پاول ندود و فابيو پاراتيچي هم به 
دليل پرونده مالي تحت پيگرد مقامات قضايي ايتاليا قرار گرفته اند. آنيلي، رئيس 
باشگاه نقش مهمي در موفقيت هاي يك دهه اخير يوونتوس داشته؛ ساخت 
استاديوم جديد، تغيير لوگوی باشگاه و به خدمت گرفتن كريس رونالدو. حاال او 
با يك پرونده سنگين قضايي روبه رو شده و اين مسئله تيم را تحت تأثير قرار داده 
است. جداي از اين حواشي، يكي از مشكالت مهم بانوي پير ذهنيت و تفكري 
است كه سرمربي در تيم حاكم كرده است. آلگري بعد از باخت به چلسي در 
كنفرانس خبري گفت: »نبايد 4 بر صفر مي باختيم. مهم بازي رفت در تورين بود 
كه برديم.« بيان اين جمله، يعني اينكه سرمربي با ذهنيت پيروزي به لندن نرفت 
و اصالً به شكست چلسي در استمفوردبريج فكر هم نمي كرد. هرچند اين طرز 
تفكر آلگري جديد نيست، ضمن اينكه او اصرار دارد تيم با سيستم 4-4-2 بازي 
كند. همچنين سرمربي ترجيح مي دهد مسئوليت اصلي تيم را به باتجربه ها 
بسپارد و اعتماد كمتري به بازيكناني چون ماتياس دي ليخت، كيه زا و لوكاتلي 
دارد. در صورتي كه انگيزه آنها بسيار بيشتر است، ولي آلگري جرئت ريسك 
كردن ندارد. سري آ در سال هاي اخير با ورود مربيان و بازيكنان جديد تغييرات 
زيادي داشته و اگر مكس آلگري خودش را با اين تغييرات وفق ندهد، اوضاع يووه 
بدتر از اين خواهد شد. تا قبل از رفتن رونالدو تمام بار مسئوليت گردن او بود و 
حاال كه كريس رفته، جايش پر نشده است. در فوتبال حرفه اي، اتحاد و كار تيمي 

حرف اول را مي زند و آلگري بايد هرچه زودتر ذهنيت تيم را تغيير دهد. 

اِلیو سالرنو

 فوتبال ايتاليا

قهرمانان اميد قهرمانان را نااميد نکنند
بدترين شروع ممكن براي كميسيون ورزشكاران رقم خورد، كميسيوني كه 
قرار بود در دومين دوره به دور از حاشيه و هياهو، مطالبات قهرمانان را پيگيري 
كند اما پيش از آنكه اولين جلسه اش تشكيل شود، اختالف ها آغاز شده تا از 
همين ابتداي كار چشم انداز روشني پيش روي فعاليت اين كميسيون قرار 
نداشته باشد. فدراسيون كش��تي مدعي است رئيس كميته ملي المپيك 
قول داده كه حميد سوريان يكي از چهار عضو انتصابي اش باشد، اما وقتي 
صالحي اميري، اسم سوريان را رد نمي كند، حسن يزداني و محمدرضا گرايي 
دو عضو كشتي گير كميسيون ورزشكاران با اشاره فدراسيون در اعتراض به 

بدقولي صورت گرفته، تصميم به تحريم اولين نشست مي گيرند. 
در اين مقال بحث بر سر اين نيست كه در اختالف به وجود آمده حق با كدام 
طرف است، بلكه موضوع قابل تأمل ضربه اي است كه ورزش با شكل گيري 
چنين حاشيه ها و جنجال هايي مي خورد و كميس��يون ورزشكاران را از 
هدف هاي بزرگي كه دارد دور مي كند. كميسيون مهمي كه در دوره حضور 
صالحي اميري در كميته ملي المپيك احيا شده و وظايف گسترده اي جهت 
رسيدگي به مشكالت و دغدغه هاي زيادي كه قهرمانان و مدال آوران با آن 
روبه رو هستند، دارد. شكل گيري اين كميسيون يك نقطه اميدوار كننده 
براي جامعه ورزش بود كه با توجه به رس��يدگي هاي حداقلي از س��وي 
متوليان ورزش و در ح��د و اندازه  افتخاراتي كه به دس��ت آورده اند مورد 
توجه قرار نگرفته اند و بخش زيادي از آنها حتي با وجود مدال هاي جهاني و 
آسيايي از داشتن يك شغل هم محروم هستند و حتي از نظر معيشتي هم 

با مشكالت مختلفي دست و پنجه نرم مي كنند. 
با توجه به وضعيت س��ختي كه از نظر شغلي و معيش��تي بخش زيادي از 
قهرمانان با آن مواجهند، اما تصميم گيرندگان ورزش چه در وزارت ورزش 
و كميته ملي المپيك و چه فدراسيون ها با وجود گستردگي فعاليت هايي 
كه دارند، نتوانس��ته اند با پيگيري دغدغه هاي بحقي كه يك قهرمان دارد، 
به شرايطي كه مدال آوران با آن روبه رو هستند، سروساماني بدهند. اگرچه 
مسئوالن سعي دارند اين وضعيت را به گردن مشكالت اقتصادي كشور در 
سال هاي اخير بيندازند، اما س��وءمديريت ها و عدم درك از تالشي كه يك 
قهرمان براي رسيدن به يك مدال انجام می دهد، سبب شده همان بودجه 
محدود ورزش هم در مسيري كه می تواند مشكالت قهرمانان را به حداقل 

برساند به درستي هزينه نشود و مشكالت ورزشكاران پابرجا باقی بماند. 
تغيير نكردن ش��رايط هم سبب دلس��ردي يك قهرمان مي ش��ود تا او يا 
راه مهاجرت و مس��ابقه دادن زير پرچم كش��وری ديگر را مانند برخي از 
ملي پوش��ان انتخاب كند يا با دلس��ردي از ورزش قهرماني دور شود، آن 
هم استعدادهايي كه در صورت رسيدگي  كافي مي توان اميدوار به تكرار 

افتخارآفريني هاي شان در المپيك، جهاني و آسيايي بود. 
چنين بي توجهي هايي س��بب شده كميسيون ورزش��كاران كه از دل اين 
قهرمانان و با رأي آنها سركار آمده است، اهميت بااليي داشته باشد. به هر حال 
يك قهرمان بهتر از هر كسي مي تواند حال يك قهرمان و مشكالتي را كه دارد 
درك كند و همين مسئله باعث مي شود در اين كميسيون كه وظيفه اصلي آن 
حمايت از قهرمانان است، مطالبه حمايت از ورزشكاران بيشتر از قبل پيگيري 

شود و نسبت به سرانجام رسيدن آن هم اميدواري بيشتري به وجود بيايد. 
كميسيون ورزشكاران براي رس��يدن به اهدافش بيش از همه به آرامش و 
يكدلي 20 عضو آن احتياج دارد تا اعضاي كميسيون بتوانند با قرار گرفتن در 
جبهه ورزشكاران، مطالبات قهرمانان را پيگيري و مشكالت پيش روي شان 
را حل كنند. با اين حال تجربه اولين دوره كميسيون ورزشكاران و باال گرفتن 
اختالفات داخلي كه حتي شايعه انحالل آن را هم در مقطعی مطرح كرد، 

سبب شد اين كميسيون در اولين امتحان نتواند نمره قبولي بگيرد. 
با توجه ب��ه تجرب��ه دوره اول كه هم��ه اختالف ها را دليل نرس��يدن به 
هدف هاي شان عنوان مي كردند، اين اميدواري وجود داشت كه در دومين 
دوره كه پس از انتخابات آن در ماه گذشته، ديروز اولين جلسه اش برگزار 
شد، ديگر شاهد بروز اختالف و چنددستگي در بين اعضا نباشيم. با اين 
حال اين انتظار گويا بي فايده بود و باال گرفتن اختالف فدراسيون كشتي و 
كميته ملي المپيك كه سبب غيب يزداني و گرايي، دو عضو كشتي گير 
كميسيون در نخستين جلسه شد، سبب شده ترديدهايی درباره اينكه 
آيا كميسيون ورزشكاران مي تواند مطالبات جامعه ورزش را رهبري و به 

سمت حل شدن هدايت كند به وجود بيايد. 
در اين شرايط هنوز كه در ابتداي كار كميسيون ورزشكاران هستيم، 
نبايد اجازه داد دامن اين اختالفات بيش��تر شود و بايد اين مشكل به 
وجود آمده را به سرعت حل كرد. توپ در زمين كميته ملي المپيك 
و فدراسيون كشتي است كه بايد مسئوالن آن دور يك ميز بنشينند و 
با رفع دلخوري ها اجازه ندهند كميسيون ورزشكاران مانند دوره اول باز 
هم به حاشيه برود. اتفاقي كه دود آن در چشم قهرماناني مي رود كه چشم 
اميدشان به قهرماناني است كه با رأي شان به كميسيون فرستاده اند تا گرهي 

از مشكالت  شان باز كنند، نه اينكه گره مشكالت را كورتر كنند.


