
صع�ودی ش�دن 
شيوا نوروزي
   گزارش

تعداد ورزشکاران 
مهاج�ر چالش�ی 
بزرگ برای ورزش کشور است و متوقف کردن این 
رون�د، همت و حمای�ت همه جانبه مس�ئوالن را 
می طلبد. این موضوع بازتاب خوبی در سطح جامعه 
نداشته و ندارد و در سطح بین الملل نیز قطعاً راه را 
ب�رای جنجال س�ازی های بیش�تر ب�از می کند. 
بهمن ماه سه سال پیش سلطانی فر، وزیر وقت ورزش 
در مصاحبه ای که در سایت همین وزارتخانه منتشر 
شد تأیید کرد بیش��تر ورزشکاران مهاجر مشکالت 
شخصی از جمله مش��کالتی با ریاست فدراسیون، 
مربی یا مش��کالت دیگری داش��تند! وقت��ی آقای 
وزیر می داند ایراد کار کجاس��ت و ورزشکاران بارها 
خواسته های پیش پا افتاده و اولیه در عرصه ورزش 
قهرمانی را به زبان می آورند، اما هیچ مس��ئولی قدم 
از قدم برنمی دارد، نتیجه اش می شود مهاجرت چهار 

استعداد ورزشی، آن هم فقط در یک ماه.
 در واقع آنها برای جبران آرزوهای بربادرفته ش��ان و 
رسیدن به یک شرایط معمولی نه ایده آل، عطای ادامه 
کار زیر پرچم وطن خود را به لقایش بخشیدند تا شاید 

اجنبی ها قدر استعدادهای شان را بیشتر بدانند. 
    

انگ زدن به ورزشکار کار راحتی است، خصوصاً اگر 
مهاجرت کرده باش��د، اما در البه  الی این حرف ها، 
واکنش ها و تکذی��ب کردن ها بد نیس��ت با دقت و 
انصاف در م��ورد واقعیت ها و ادعاهای مطرح ش��ده 
صحبت ش��ود. بهمن نصیری، یکتا جمالی، پریسا 
جهانفکریان و متین بالس��ینی هم��ان چهار نفری 

هستند که با رفتن شان شوکی به ورزش کشور وارد 
کردند. درد مشترک همه آنها، نفرات قبلی که رفتند 
و حتی مدال آورانی که با ناامیدی پالس هایی در مورد 
مهاجرت احتمالی ش��ان در آینده ای نه چندان دور 
می دهند، چند مورد مشترک است؛ دغدغه امکانات، 
معیشت، استخدام، حمایت و رفع تبعیض های آشکار 
بین رشته ها و ورزشکاران مختلف. اگرچه هر یک با 
ادبیات متفاوت این مسائل را مطرح کرده اند، ولی اصل 

حرف و انتظارات یکسان است. 
علیرضا یوسفی، قهرمان وزنه برداری جوانان جهان 
دو، س��ه روز پیش از وضعیت اس��فناک این رشته 
مدال آور گفت. ورزش��کاری که همانند جمالی در 
مسابقات یونان حضور داش��ت و با کسب سه مدال 
طال قهرمان شد. او می  گوید: »مشکالت ما زیاد است. 
اصلی ترین دغدغه مان در حال حاضر بحث استخدام 
است و امیدوارم پیگیری کنند. خیلی از بچه ها هم 
حرف زدند. امیدواریم ما را اس��تخدام کنند، چون 
منبع درآمدی نداریم و باید از طرف مسئوالن ورزش 
کشور مورد حمایت قرار بگیریم تا استخدام شویم. 
خودمان هم ذهنمان درگیر این مسئله است که چرا 
باید چنین اتفاقی برای ورزشکار رخ دهد. همه آنها 
افتخارآفرینی می کنند و وظیفه خودش��ان را انجام 
می دهند، اما حمایت کم اس��ت. برای من هم سؤال 
است که چرا مخصوصاً در وزنه برداری، ما دغدغه آب و 
غذا در اردو را داریم و این خیلی عجیب است. نمی دانم 
چرا ورزش ما به این روز افتاده است. به عنوان ورزشکار 
ملی منتظریم مسئولی به ورزش کشور کمک کند، 
چون حال ورزش اصاًل خوب نیس��ت. بچه ها غیرت 
و آمادگی خودش��ان را دارند، ولی حمایت نیست و 

امیدوارم شرایط درست شود.« مشکالت آب و غذا 
همان نکته ای است که یکتا جمالی در مصاحبه اش 
با رسانه بیگانه به آن اش��اره کرد. این موضوع البته 

مسبوق به سابقه نیز هست. 
نزدیک به یک دهه پیش وقتی از محمد بنا خواستند 
دوباره هدایت تیم ملی کشتی فرنگی را برعهده بگیرد 
روی یک نکت��ه تأکید کرد »ب��ا عدس پلو نمی توان 
قهرمان المپیک شد.«  این حرف او در ادامه انتقادهای 
ملی پوشان این رشته از شرایط آن زمان اردوها بود. 
با اینکه کشتی ورزش اول ایران وضعیتش نسبت به 
آن زمان بهتر شده، ولی در بسیاری دیگر از رشته های 
مدال آور، ورزشکار حرفه ای باید از جیب هزینه خورد 
و خوراکش را بپردازد. اگر خانواده متمولی داش��ته 
باشد با دغدغه کمتر شخصاً به مسابقات برون مرزی 
می رود و با هزینه شخصی مش��کلی از بابت تغذیه، 
تمرین، بدنسازی و سایر مسائل ندارد، اما این مسئله 
فقط شامل چند نفر می شود و سایرین برای گذراندن 
زندگی به دستفروشی، کارگری و مشاغل کاذب روی 
می آورند. بهمن نصی��ری، ملی پوش قایقرانی ماه ها 
برای حل شدن مشکل استخدامش دوندگی کرد و به 
هر دری زد، اما براساس آیین نامه ابالغی، او با داشتن 
مدال قهرمانی آسیا نمی توانست استخدام شود. با این 
شرایط پذیرفتن پیشنهاد حقوق 500 دالر در ماه از 

سوی ورزشکار عجیب به نظر نمی رسد. 
 از دس��ت دادن نخبگان، زمان و هزین��ه، نتایج تلخ 
مهاجرت ورزشکاران هستند. کشف، پرورش و رساندن 
یک ورزشکار به عرصه قهرمانی امری زمانبر، پرهزینه و 
دشوار است و تحقق آن به یک برنامه بلندمدت مدون 
نیاز دارد. با این تفاسیر وقتی یک ملی پوش جوان و 

مستعد را از دست می دهیم هم پولمان هدررفته و هم 
دیگر فرصت جایگزینی نداریم. متین بالسینی، شناگر 
22 ساله هم در المپیک توکیو تنها نماینده ورزش  های 
آبی ایران بود و هم رکورد ملی شنای پروانه در ماده 
200 متر را چند بار جابه جا کرد. برخی  شاید دالیل 
مهاجرتش را قابل قبول ندادند، ولی واقعیت این است 
که او استعداد شنای ایران بود و ما باید از توانایی هایش 
بهتر استفاده می کردیم، چراکه کشورهای دیگر چنین 
فرصتی را از دست نمی دهند و یک استعداد شکوفا 
شده المپیکی را جذب می کنند، با حداقل امکانات 
برای مدال آوری به اسم خود برنامه ریزی می کنند و 

در عین حال به ما هم طعنه می زنند. 
آوار سوءمدیریت بر سر ورزش ایران فرو ریخته و هر 
روز باید منتظر شنیدن اخبار ناامید کننده باشیم. در 
صورتی  که با اهمیت دادن به مدال آوران و قدردانی 
صحیح، بجا و حرفه ای از آنها می توان جلوی بسیاری 
از این حواشی را گرفت. مشکالت اقتصادی شاید در 
این روزها شدت گرفته باشد، ولی مسئوالن سال ها 
فرصت داشتند برای رفع دغدغه های ورزشکاران قدم 
بردارند. کج سلیقگی، تبعیض، توجه بیش از حد به 
یک رشته یا چند چهره شناخته  شده و بی عدالتی در 
ورزش ایران داد همه را درآورده است. شنیدن صدای 
انتقاد جواد فروغی، قهرمان تیراندازی المپیک دیگر 
جای هیچ حرف و حدیثی را باقی نگذاشته است. شاید 
فروغی و خیلی های دیگر با هر مشکلی می سازند، اما 
امیدوارند مسئوالن به خودشان بیایند، ولی برخی  
نیز کاسه صبرشان لبریز ش��ده و قبل از اتمام عمر 
قهرمانی شان تصمیماتی ناراحت  کننده و برخالف 

میل باطنی شان می گیرند.
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فريدون حسن

دنيا حيدری

از اسکودتو تا لیگ برتر، نبرد برای قهرمانی

شب داغ فوتبال از انگلستان تا ایتالیا
فوتبال باشگاهی در اروپا به هفته آخر خود رسیده و حاال در انگلستان و 
ایتالیا همه منتظر شروع رقابت های هفته سی و هشتم هستند تا ببینند 

ماراتن قهرمانی را کدام تیم فتح می کند و جام را باالی سر می برد.
 در انگلستان هفته هاست که منچسترسیتی و لیورپول حساب خود را 
از بقیه جدا کرده اند و برای قهرمانی می جنگند و در ایتالیا هم میالنی ها 
با اختالفی که نسبت به بقیه دارند برای باال بردن جام قهرمانی چشم 

به لغزش هم دارند.
  پپ جام می گیرد اگر کلوپ بگذارد

امروز و از س��اعت 19:30 س��وت آغاز هفته پایانی لیگ برتر جزیره به 
صدا درمی آید، جایی که پپ گواردیوال و یورگن کلوپ، شاگردان شان 
را به امید فتح جام راهی میدان می کنند. من سیتی 90امتیازی است 
و لیورپول 89 امتیازی، همین یک امتیاز کار را حساس کرده و رقابت 
دو تیم را به اینجا رسانده است. سیتیزن ها امروز میزبان آستون ویالی 
رده چهاردهمی هس��تند، اما همین تیم هم می تواند برای مردان پپ 
دردسرساز شود. گواردیوال آخرین فرصت را دارد و اگر نتواند استفاده 
کند فصل را کابوس وار تمام خواهد کرد بدون کسب جام و این یعنی 
یک شکست بد برای مردی که به جام گرفتن عادت دارد. سیتی که در 
لیگ قهرمانان هم ناکام بود، حاال دلخوش به فتح لیگ جزیره است و 

آستون ویال تنها سدی است که باید از سر راه بردارد.
اما لیورپول فینالیست لیگ قهرمانان اروپا و سرخ های بندر امروز بازی 
س��خت تری دارند و باید از ولورهمتون رده هش��تمی پذیرایی کنند. 
مردان کلوپ می خواهند با برتری در این بازی و دلخوش بودن به لغزش 
من سیتی عالوه بر اینکه قهرمانی لیگ را جشن می گیرند با روحیه ای 
باال راهی بازی فینال لیگ قهرمانان شوند و رئال مادرید را مالقات کنند. 
نتیجه ای که در صورت تحقق می تواند حتی لیورپول را یک گام به فتح 

لیگ قهرمانان اروپا نزدیک تر کند.
سیتی یک برد می خواهد تا کار تمام شود و لیورپول عالوه بر بردن باید 
به آستون ویال هم امیدوار باشد تا حداقل با یک تساوی شرایط قهرمانی 
آنها را فراهم کند. امروز بعدازظهر فوتبال انگلستان داغ ترین عصر خود 
را س��پری می کند. بعدازظهر و ش��ب داغی که باید منتظر ماند و دید 
سرانجامش با برتری کدام یک از این دو رقیب به پایان می رسد. آیا پپ 
و شاگردانش لبخندزنان جام را باالی سر می برند یا کلوپ و مردانش باز 

هم آنها را ناکام خواهند گذاشت.
  جدالی به قدمت تاریخ

در ایتالیا اوضاع قدری تفاوت دارد. امشب و از ساعت 20:30 دو تیم شهر 
میالن در حالی مقابل حریفان خود قرار می گیرند که آث میالن میهمان 
ساسالوست و اینتر میزبان سامپدوریا. میالن 83امتیازی است و اینتر 
81 و همین دو امتیاز اختالف باعث ش��ده میالن حتی با یک تساوی 
هم بار قهرمانی را در ایتالیا ببندد و بعد از س��ال ها جام را به هواداران 

پرتعصب خود تقدیم کند.
مردان پیولی امشب با ساس��الوی رده یازدهمی دیدار می کنند و فقط 
یک امتیاز الزم دارند. با این حال میهمان ب��ودن در ایتالیا کار را برای 
کسب نتیجه الزم سخت می کند و شکی نیس��ت اگر آث میالن برای 
کسب مساوی گام به میدان بگذارد آن وقت باید منتظر دیدن جشن 
قهرمانی رقیب دیرین خود، آن هم در خانه باشد، اتفاقی که آنها اصاًل 

دوست ندارند رخ دهد.
اما اینتر با اینزاگی در خانه سامپدوریا را پیش رو دارد. تیم پانزدهم جدول 
رده بندی هرچند دست و پا بسته نیست، اما قربانی خوبی برای جاه طلبی 
مردان اینزاگی محسوب می شود. اینتر پیروزی می خواهد و جز این باید 
قهرمانی را تقدیم همشهری خود کند. همین مسئله باعث می شود آنها 
امش��ب بی رحم تر از هر زمان دیگری در زمین خود باشند و در این راه 
هواداران شان هم همراه آنها هستند تا شاید با توقف آث میالن در زمین 

ساسالو این شانس را داشته باشند که اسکودتو را فتح کنند.
جدال این دو تیم سابقه ای تاریخی دارد، به قدمت فوتبال ایتالیا، اما امشب 
اوضاع متفاوت است. آث میالن مدت هاست که هوادارانش را تشنه جام نگه 
داشته و نمی خواهد این فرصت را از دست بدهد. آنها می خواهند خاطرات 
تیم رؤیایی دهه های گذشته خود را زنده کنند و اینتر مثل همیشه قصد 
ندارد مقابل رقیب دیرین کوتاه بیاید، بنابراین تا پای جان می جنگد تا هر 

طور شده یک بار دیگر میالن را ناکام بگذارد و خود جام را باالی سر ببرد.

نقش سوءمدیریت، تبعیض، بی توجهی و کمبود امکانات اولیه در مهاجرت ورزشکاران

آرزوهای برباد رفته

مسن ترین فاتح اورست 
سن فقط یک عدد است، این را عزیز عبدی لیلی داغلی، کوهنورد 63ساله 
ایرانی با فتح قله اورس��ت ثابت کرد. عبدی که عنوان مسن ترین کوهنورد 
ایرانی را از آن خود کرده، دو سال برای این صعود برنامه ریخته و می گوید با 
وجود تمام سختی هایی که در طول مسیر تجربه کرده هرگز پشیمان نشده 
و هدفش از این صعود، تزریق امید به مردم کشورش بوده است: »به بام دنیا 
پا گذاشتم تا به مردم ایران بگویم کار نشد ندارد. می خواستم در این شرایط 
سخت به مردم کشورم بگویم وقتی من 63 ساله می توانم تالش کنم و با این 
عضالت کار کرده به قله اورست برسم، قطعاً ملت ایران می تواند فعل خواستن 
را صرف کند.« عبدی در حالی موفق به فتح اورست شده که یک مرتبه در بین 
راه حالش بد و راهی درمانگاه می شود. با این وجود پاپس نکشیده و موفق شده 

با کوبیدن پرچم ایران بر قله اورست در نپال مسن ترین فاتح بام دنیا شود.

کاپ قهرمانی روی دستان بانوی تنیس ایران
آخرین روز رقابت های تور جهانی س��طح 3 تنیس)زیر 18 س��ال ( در 
بخش دختران با قهرمانی مشکات الزهرا صفی، در هر دو بخش انفرادی 
و دو نفره به پایان رسید. این در حالی بود که فاطمه سادات زنجانی  دیگر 
نماینده کش��ورمان و کات کوپه از بلژیک مشترکاً سوم شدند. پیش از 
این با انجام فینال دو نفره دختران زوج مشکات الزهرا صفی از ایران و 
کات کوپز از بلژیک با نتیجه ) 6 بر 2و 6 بر یک( مقابل نمایندگان فرانسه 
و ترکیه به پیروزی رسیدند تا برای دومین هفته متوالی عنوان قهرمانی 

را از آن خود کنند. 

نتیجه نگران کننده محمد رهبری در ایتالیا
ملی پوش شمشیربازی ایران موفق نش��د از مرحله گروهی مسابقات 
گرندپری ایتالیا صعود کند. در مسابقات شمشیربازی سابر گرندپری 
ایتالیا، محمد رهبری و علی پاکدامن از ایران حضور داشتند که رهبری 
عملکرد ضعیفی از خود بجا گذاشت و حتی موفق نشد از مرحله گروهی 
صعود کند. رهبری در گرود خود با پنج شکس��ت و یک برد به جدول 
مقدماتی صعود نکرد و حذف ش��د تا در رنکینگ مسابقات 165 شود. 
این در حالی است که علی پاکدامن دیگر نماینده ایران به دلیل رنکینگ 

باالیی که دارد، مستقیم در جدول اصلی به رقابت می پردازد. 

در لیگ به دنبال پدیده بودم 
بیژن مقانلو، سرمربی تیم ملی تکواندو که از نزدیک شاهد هفته پایانی 
رقابت های بیس��تمین دوره لیگ برتر تکواندو بود از جوانگرایی در تیم 
ملی خبر داد: »در لیگ به دنبال پدیده بودیم. اگرچه انتظاراتم بیش از 
این حرف ها بود، اما بازیکنان تغییرات زیادی داشتند. جوانگرایی ریسک 
زیادی دارد، اما من این ریس��ک باال را می پذیرم و امیدوارم همه از این 
جوانگرایی حمایت کنند، چون می خواهم نسل آینده تکواندو را تضمین 
کنم. بی شک مسیری سخت، اما بازیکنان باانگیزه ای داریم که امیدواریم 

با آنها به سرمنزل مقصود برسیم.«

تا جایی که مغزم جواب بدهد بازی می کنم

اعزام 4 رشته تیمی در بازی  های قونیه
تکلیف تیم های اعزامی به بازی های کشورهای اسالمی مشخص شد. به       خبر
گفته اصغر رحیمی، سرپرست کاروان اعزامی، ایران در تمامی رشته های 
تیمی از جمله فوتبال، والیبال، بسکتبال و هندبال در بخش مردان  سهمیه ورودی را کسب کرده است. 
در بخش بانوان ایران فقط موفق به کسب س��همیه در رشته بسکتبال سه نفره شده است. ضمن اینکه 
فوتبال در این رویداد تنها در بخش مردان برگزار می ش��ود. در رش��ته های فوتبال، والیبال و هندبال 
کشورهای اول تا هشتم رنکینگ و در رشته بسکتبال 20 کشور برتر رنکینگ سهمیه کسب کردند. البته 
کشور میزبان )ترکیه( بدون در نظر گرفتن رنکینگ در هردو بخش حضور دارد. قرعه کشی رشته های 

تیمی همزمان با برگزاری دومین نشست سرپرستان کاروان )1۴ و 15تیرماه در قونیه( انجام می شود.

پرون��ده والیب��ال قهرمان��ی 
شميم رضوان
      بازتاب

باشگاه های مردان آسیا جمعه 
شب با قهرمانی پیکان در سالن 
12 نفری آزادی بسته شد. مسابقاتی که حضور بازیکنان بزرگ 
نه فقط سطح کیفی آن را باال برده که تنور این رقابت ها را نیز 
داغ ک��رده ب��ود، به خصوص برای ش��هداب ی��زد و پیکان که 
بیشترین هزینه را برای موفقیت در این رقابت ها کرده بودند. 
هزینه ای که نتیجه آن ایستادن بر سکوی نخست قهرمانی را 
برای پیکان و کسب برنز مسابقات را برای شهداب یزد به دنبال 
داشت. پیکان به عنوان پرافتخارترین تیم ایران برای حضوری 
پرقدرت در رقابت های جام باش��گاه های آسیا اروین انگاپت، 
بازیکن ارزشمند تیم ملی فرانسه که هر دو عضو باشگاه مودنای 
ایتالیا را دارد، نیمیر عبدالعزیز، س��تاره تیم ملی هلند، سعید 
معروف و سیدمحمد موسوی را جذب کرده بود. نفراتی که هر 
کدام مهره ای ارزشمند بودند و پیکان به واسطه آنها با عبور از 

سد تیم هایی چون گاز جنوبی عراق، سانتوری سانبردز و ناخون 
راتچاس��یمای به یک چهارم نهایی راه یاف��ت. اربیل عراق هم 
تیمی نبود که بتواند ش��اگردان پیمان اکبری را از هدفی که 
داش��تند دور کند و پیکان با گذش��تن از س��د یک��ی دیگر از 
نماینده های عراق در این رقابت ه��ا در نیمه نهایی برابر تار از 
قزاقس��تان به میدان رفت. در این مرحله نیز شاگردان پیمان 
اکبری برخالف ش��هداب با بردی دیگر به فینال راه یافتند و 
شهداب یزد که پیشتر حریفانی چون اربیل عراق، الریان قطر، 
تار از قزاقستان و گاز جنوبی عراق را برای حضور در جمع چهار 
تیم برتر جام شکست داده بود برابر سانتوری سانبردز باخت تا 
بر سکوی سوم این رقابت ها بایستد. شاگردان پیمان اکبری اما 
انتقام نماینده یزدی ایران در ای��ن رقابت ها را از حریف ژاپنی 
گرفته و با برتری 3 بر 2 مقابل سانتوری سانبردز جام قهرمانی 
را باالی س��ر بردند. موفقیتی که تمجید رسانه های اروپایی از 

تیم های ایرانی به خصوص پیکان را به دنبال داشت.

بار قهرمانی بر دوش پیکان بود

رقص جام در دستان شاگردان اکبری

قهرمانی پیکان در جام باشگاه های آسیا 
اشرف رامين

    چهره
فرصت خوبی بود تا کاپیتان سعید معروف 
خداحافظی اش از تیم ملی را رسماً اعالم 
کند. کامبک تیم  والیبال پیکان با درخشش معروف محقق شد، بازیکنی  
که بعد از مدت ها برای یک تیم ایرانی بازی کرد. او یکی از ستار های نسل 
طالیی والیبال کشورمان است و در این مسیر نقش پررنگی در پیوستن 
والیبال ایران به جمع بهترین های جهان داشت. سعید معروف در نشست 
خبری باز هم بحث باندبازی در تیم ملی را رد کرد و از برنامه هایش 
برای آینده گفت: »اینکه چند سال در ایران نبودم، به دلیل 
کرونا بود و از آنجایی هم که تصمیم گرفته بودم در تیم 
ملی نباش��م باید ب��رای زندگی آین��ده ام برنامه ریزی 
می کردم. چه اینجا باش��م و چه نباش��م، بخش��ی از 
والیبال ایران خواهم بود. بح��ث خداحافظی از تیم 
ملی بود، اما معنایش خداحافظ��ی از والیبال ایران 
نیست. اینکه بتوانم تا ۴5سالگی بازی کنم، می توانم 
در جاهای مختلف باشم که ایران هم جزو آنهاست. 
شرایطی پیش آمد که  فشار زیادی روی تیم ملی 
احس��اس می کردم. حرف های ما درست منتقل 
نمی شد و دلیل اینکه دور ایستادم هم این بود که 
حاشیه وارد تیم ملی نشود. فعاًل تا جایی که بدن و 

مغزم جواب بدهد بازی می کنم.«

خطر کم تحرکی جدی است
کم تحرکی و اضاف��ه وزن، به خصوص در 
نسل نوجوان و جوان خطری جدی است 
که آینده کشور را با تهدید روبه رو می کند 
و برای جلوگیری از این خطر باید به ورزش 

همگانی توجه ویژه ای داشته باشیم.
همایش پیاده روی ایرانیان که در سراسر 
کش��ور برگ��زار می ش��ود، تنه��ا یکی از 
راه های توسعه ورزش همگانی است، اما 
در ای��ن راه نیازمند حمای��ت و نگاه ویژه 
مسئوالن بلندپایه کشور از جمله رئیس جمهور هستیم. امیدوارم آقای 
رئیس جمهور صدای من را ب��ه عنوان نماینده م��ردم در حوزه ورزش 
همگانی بشنوند. ایشان باید از مشاورین خود بخواهند که در خصوص 
وضعیت کم تحرکی ایرانیان به طور رس��می گزارش��ی تهی��ه کنند. ما 
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند این هس��تیم که ورزش در بین 
تمامی اقشار جامعه نهادینه ش��ود. ضرورت دارد که در این خصوص با 
دستور رئیس جمهور به نهادهای ذی ربط اقدامات مؤثرتری انجام شود. 
امیدوارم گزارش درس��تی تهیه ش��ود و رئیس جمهور با مطالعه آن به 
اهمیت فوق العاده و حساسیت باالی این مسئله پی ببرند. خواهش من 
این اس��ت که آمار کم تحرکی را مطالعه کنید و به استناد گزارش هایی 
که به دس��تتان می رسد برای پش��تیبانی و ترویج بیشتر و بهتر ورزش 
همگانی و نهادینه شدن آن در سطح جامعه دستور انجام اقدامات الزم 
را صادر فرمایید. امروز ش��اهد هستیم در اس��تان های زنجان، تهران، 
فارس، گیالن، قم، اردبیل، مرکزی، کرمانشاه و کرمان مردم با مشارکت 
باالیی در همایش های پیاده روی حاضر می ش��وند ک��ه این خود ثابت 
می کند اگر با برنامه ریزی و پشتیبانی درست در این مسیر حرکت کنیم، 
می توانیم به موفقیت های قابل توجهی دست پیدا کنیم. از رئیس جمهور 
خواهش می کنم با دقت نظر بیش��تری به موض��وع ورزش همگانی و 
خطرات کم تحرکی برای جامعه ایران و نسل آینده و حتی میانساالن و 
سالخوردگان ورود کند تا شاهد رشد و اعتالی ورزش همگانی به عنوان 

یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری باشیم.

افشين مالیی

رئیس فدراسیون ورزش همگانی 

اضافه بارهای سفر به کانادا 
همراهان تیم ملی در حالی برای سفر به کانادا به صف شدند که برگزاری 
دیدار تدارکاتی با تیم فوتبال این کشور به دلیل برخی فشارها هنوز در 
هاله ای از ابهام است. با این وجود هر روز بر تعداد آنهایی که قرار است 
راهی تورنتو شوند، افزوده می ش��ود، آن هم در شرایطی که آقایان دم 
به دقیقه از خالی بودن جیب فدراس��یون می گویند و ناله های شان از 
بی پولی تمامی ندارد. با این حال یک حساب سرانگشتی نشان می دهد 
مدعوین به مراتب از مجموعه تیم )بازیکنان و مربیان( فراترند! افرادی 
که حضورشان همراه تیم ملی فوتبال ایران در کانادا هزینه ای سرسام آور 
را به دنبال دارد. هزینه ای که می تواند صرف آماده سازی تیم ملی برای 
حضور در جام جهانی شود، اما به دلیل عدم نظارت و اوضاع نابسامان 
فدراسیون قرار است خرج همراهانی شود که حضورشان در این سفر 
کوچک ترین س��ودی برای تیم ندارد، ولی چون حمای��ت کرده اند از 
روند موجود حتی پیش از قطعی شدن بازی با کانادا نام شان در لیست 

مدعوین قرار می گیرد.
پرواضح بود مطرح شدن اسامی نفراتی که قرار است تیم ملی را در سفر 
به کانادا همراهی کنند سروصدای زیادی را به دنبال خواهد داشت. این 
دست و دلبازی و سخاوت آقایان با ادعاهای شان در خصوص مشکالت 

مالی فدراسیون در تضاد است.
همانطور که با چانه زنی های شان برای گرفتن ارز نیمایی و پایین آوردن 
هزینه ها همخوانی ندارد. با این وجود به نظر می رس��د دورهمی های 
دوس��تانه برای آقایان بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد که به رغم 
تضاد مشهود در کالم و رفتار، کوچک ترین رفتاری مبنی بر کوتاه آمدن 

آقایان از مواضع شان را شاهد نیستیم.
این نخستین بار نیست که تعداد همراهان کاروان بیش از نفرات اصلی 
است، اما شاید شاخص بودن نام خداداد عزیزی است که باعث شده کار 
تا این اندازه بیخ پیدا کند، به طوری که سخنگوی فدراسیون با بیان اینکه 
خداداد عزیزی یکی از سرمایه های ارزش��مند فوتبال ایران و شناخته 
شده در سطح دنیا و آسیاست، سعی دارد اینطور القا کند که حماسه ساز 
ملبورن قرار اس��ت به جای کریم باقری یا خانبان راهی کانادا ش��ود و 
صرفاً یک میهمان و همراه نیست. این در حالی است که خداداد عزیزی 
صراحتاً می گوید از یک ماه قبل به عن��وان میهمان برای همراهی تیم 
ملی از او دعوت شده است. شاید سخنگوی فدراسیون آشنایی خوبی با 
صراحت لهجه خداداد نداشته که سعی در توجیه حضور او دارد. اما ای 
کاش عزیزی که اعتراف می کند میهمان تیم ملی است و حاضر نیست 
حضورش به عنوان همراه  در این سفر را توجیه کند با عدم پذیرش این 
دعوت که جز به معنای گذاشتن هزینه اضافه روی دست فوتبال ایران 

نیست مقابل این بدعت اشتباه ایستادگی می کرد. 
خداداد تنها همراه خارج از عرف کاروان اعزامی ایران به کانادا نخواهد 
بود و تیم ملی را بی شک کمافی  السابق افراد متفرقه بسیاری از هر قشر 
همراهی خواهند کرد. افرادی که بی شک با هزینه های سفر تفریحی آنها 
می توان باری از دوش تیم ملی برداشت، اما نظارت نکردن بر این مهم، 

سال هاست که باعث حیف و میل بیت المال شده است.
هرچند تجربه س��رمربیگری خداداد می تواند پوئن مثبتی برای کادر 
فنی تیم ملی باشد، اما پرواضح اس��ت که خداداد و خیلی ها مثل او در 
سفر به کانادا تنها حکم میهمان را دارند. حضوری غیرضروری که جز 

هزینه تراشی عایدی دیگری برای تیم ملی فوتبال ایران ندارد.


