شیوا نوروزی

جریمهومحرومیت،مسکنحواشیفوتبال

سنگپرانیهای گسترده در بازی تراکتورسازی – پرسپولیس نقطه تاریک
فوتبال ایران بود و برای جلوگیری از تکرار چنین حواشی ریشهیابی ،بررسی
دقیق همه عوامل و برخورد قاطع با خاطیان ضروری است .اتفاقات تلخ این
دیدار بازتاب گستردهای داشت و هنوز هیچکس مسئولیت این اتفاقات را
برعهده نگرفته و طرفین چندین شکایت را علیه یکدیگر مطرح کردهاند.
در این چند روز فقط جنگ و جدل رسانهای بوده و بس .تنها خبر منتشر
شده ،محرومیت موقتی هواداران تراکتورسازی است .البته نکته مهم نیز
همینجاست؛ محرومیت و جریمه یک تیم و هوادارانش تا چه اندازه در
پیشگیری از وقوع حوادث مشابه جلوگیری خواهد کرد؟
گ برتر بوده ،منتها
اتفاقات ورزشگاه یادگار جدیدترین مورد حاشیهساز لی 
این اولینباری نیست که یک بازی اینگونه به جنجال کشیده میشود.
پرتاب اش��یا از روی س��کوها ،درگیری هواداران ،فحاش��یهای شدید و
نیمهکاره ماندن بازی ،حاصل بیتوجهی به حواشی ،فرهنگسازی و مقابله
جدی با حاشیهسازان است .محروم کردن یک تیم ،یک بازیکن یا هواداران
اقدامات اولیه برای ریشهکن کردن چنین اتفاقاتی محسوب میشود .اگر
قرار باشد فدراسیون فوتبال ،سازمان لیگ و کمیته انضباطی به صرف اینکه
تیم خاطی چند بازی بدون تماشاگر به میدان برود ،به محرومیت و جریمه
نقدی اکتفا کنند قطعاً نباید منتظر بهبود اوضاع باشیم .فوتبال ما تجربه
برگزاری بازیهای بدون تماشاگر زیاد داشته و این مسئله تازگی ندارد.
چه تضمینی وجود دارد بعد از پرداخت جریمه و اتمام محرومیت دوباره
اتفاقات گذشته تکرار نشود .در صورتیکه باز هم باید نگران آینده باشیم،
چراکه خبری از کار اصولی و ریشهای نیست .ضمن اینکه تجربه نشان داده
میزان مجازات در نظر گرفته شده برای خاطیان مختلف در فوتبال ما اص ً
ال
متناسب باسطحونوع تخلفشاننبودهاست.چهبساآرایمنتشر شده فرد
یا افراد خاطی را برای تکرار تخلف جریتر کند .در نتیجه نباید صرفاً به یک
محرومیت دلخوش بود .تا وقتی به دل ماجرا نروند ،تمامی علل رخ دادن
اتفاقات حاشیهای را موشکافی نکنند و برنامهای برای آینده نداشته باشند،
جرائم در نظر گرفته شده همچون قرص مسکن عمل خواهد کرد.

شیوا نوروزی

ی فدای دالرهای الخلیفی
رؤیای کودک 

همراهی امباپه با پیاسجی تا 2025
تمدید قرارداد ستاره فرانسوی با پاریسنژرمن معادالت فوتبال اروپا را بههم
ریخت .کیلیان امباپه با تغییر تصمیمش همه را شوکه کرد؛ چه هواداران
ناراضی پاریسی و چه رئالیها که منتظر جذب این گلزن 23ساله بودند.
سال گذشته وقتی امباپه درخواست جدایی رسمی ازپاریسنژرمن را داد
بالفاصله حرف از رئال مادرید شد ،تیمی که پوشیدن پیراهن آن رؤیای
کودکی کیلیان بود و سران باشگاه اس��پانیایی نیز همهجوره خواهان به
خدمت گرفتن این بازیکن بودند .کهکشانیها مذاکراتشان را پیش بردند
و با ارائه پیشنهادهای خوب سعی در راضی کردن رئیس قطری داشتند،
اما ناصر الخلیفی اجازه جدایی به ستاره تیمش را نداد تا همه چیز به امسال
موکول شود .امباپه بازیکن آزاد بود و برای انتقال به اللیگا هزینه کمتری
روی دست باشگاه جدیدش میگذاشت ،به همین خاطر رئالیها با چالش
کمتری مواجه بودند و از چند ماه گذشته اخبار مذاکرات جدی طرفین نقل
محافل فوتبال اروپا شده بود .مهاجم جوان هم تا لحظه آخر از تمدید قرارداد
با تیم متمول سر باز زد تا همه تصور کنند او بازیکن جدید رئال خواهد بود.
مادریدیها نیز خودشان را برای برگزاری مراسم معارفه امباپه در برنابئو
آماده میکردند تا اینکه بازی آخر این فصل از راه رسید.
برتری  5بر صفر پیاسجی برابر متز با هتتریک آقای گل همراه ش��د
تا مراسم جشن قهرمانی و پایان فصل تیم در پارکدوپرنس به بهترین
شکل ممکن انجام ش��ود .ناصر الخلیفی و امباپه در این جشن با علنی
کردن تمدید قرارداد تا سال  2025هواداران معترض را خوشحال کردند.
هوادارانی که بعد از تحقیر مقابل رئال و حذف از لیگ قهرمانان دیگر به
تیم پوچتینو روی خوش نشان ندادند و ستارههای تیم را هو میکردند
بعد از شنیدن این خبر به وجد آمدند و آتشبس اعالم کردند .طبق اعالم
باشگاه ،امباپه سه فصل دیگر در لوشامپیونه بازی خواهد کرد و خبری از
انتقال او به اللیگا یا دیگر لیگهای معتبر اروپا نخواهد بود.
واکنشها به این مسئله دوگانه بود؛ عدهای راضی و خوشحال بودند و عدهای
شاکی و عصبانی! گروه اول قطعاً پاریسیها ،مدیران باشگاه و هوادارانشان
هستند .ژرمنها با اینکه قهرمان لیگ فرانسه شدهاند ،اما حسرت قهرمانی
اروپا به دلشان مانده است .آنها هنوز امیدوارند ریختوپاشهای قطریها
گ قهرمانان توس��ط پاریسنژرمن فتح شود.
روزی به ثمر بنشیند و لی 
ناصر الخلیفی باز هم از پروژه بزرگش گفت« :امباپه تا سال  2025در تیم
میماند .او از روز اولی که به این تیم آمد به این پروژه باور داشت و حاال هم
با پروژه پیاسجی همراه خواهد بود .از خانواده امباپه و هواداران در فرانسه
و سراسر دنیا تش��کر میکنم ».خود امباپه نیز اینگونه نسبت به تمدید
قراردادش واکنش نشان داد« :از اینکه به این ماجراجویی ادامه میدهم
بسیار خوشحال هستم .از اینکه در فرانسه و در شهرم میمانم ،خوشحالم.
همیشهگفتهامپاریسخانهمناستوامیدوارمکهبتوانمبهفوتبالوکسب
جامهای قهرمانی ادامه دهم ».پوچتینو ،سرمربی تیم نیز با اینکه خیلی دیر
از مسئله آگاه شد ،اما از ماندن امباپه استقبال کرد« :ما این روند را دنبال
کردیم و این مذاکرات یک سال و نیم ادامه داشت .از اینکه او امروز تمدید
کرد بسیار خوشحال هستیم .امباپه از نظر ورزشی بارها مورد انتقاد قرار
گرفت .این خبر بسیار خوبی برای هواداران ماست ».نیمار ،ستاره برزیلی
گفته میشد این اواخر رابطه خوبی با امباپه نداشته،
تیم هم با وجود اینکه 
ولی او هم خوشحالیاش را نشان داده است« :امباپه بازیکنی حرفهای است
ومهرهایمهمبرایحالوآیندهباشگاهمحسوبمیشود.خیلیخوشحالم
که کیلیان ،دوست و همتیمیام در باشگاه پاریسنژرمن میماند».
اما معترضان هم تعدادش��ان کم نیست .باش��گاه رئال از تغییر نظر ستاره
فرانسوی سخت ناراحت است .فلورینتو پرس ،رئیس باشگاه که در جذب
امباپه ناکام بوده در توئیتی با اشاره به رؤیای کودکی این بازیکن به او طعنه
زده است« :از اتفاقات روزهای اخیر متأسف شدم .رؤیای کودکی تو را از بین
بردند ».کریم بنزما ،مهاجم اول کهکشانیها هم تلویحاً به او لقب خیانتکار
داده است .از طرفی خاویر تباس ،رئیس سازمان اللیگا قرارداد نجومی امباپه
را مغایر قوانین فرپلی مالی خوانده است .رسانههای اسپانیا نیز با تیترهای تند
از خجالت امباپه درآمدند .مارکا ،امباپه را بیکالس خطاب کرده و آاس هم
این بازیکن را بازنده اصلی این تصمیم دانسته است.
پذیرفتن تمام درخواستهای آقای گل و آقای پاس گل فرانسه از نکات
ی شدهاند امباپه
عجیب تمدید قرارداد امباپه است .رسانههای اروپایی مدع 
برای ماندن سه شرط اصلی داشته اس��ت؛ برکناری پوچتینو سرمربی و
لئوناردو مدیر ورزشی تیم ،مذاکره با زیدان و خرید و فروش بازیکنان با نظر
این بازیکن .گفته میشود پاریسیها دستمزد ساالنه 100میلیون یورویی
و پاداش  300میلیون یورویی برای امباپه در نظر گرفتهاند.
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وقتی جریان اصالحات نگران ورزش و ورزشکار میشود

اصالحطلبی و پهلوانی؟ محاله!

جریان اصالحات
گزارش
بار دیگر نش�ان
فریدون حسن
داد ک�ه چگون�ه
همه را مقصر میداند بدون اینکه کوچکترین
ایرادی را متوجه خود بداند .آنها حاال ورزش را
دادهاند
دستمایه رسیدن به اهداف خود قرار 
بدون آنکه متوجه باشند بیشتر اتفاقاتی که در
حال حاضر در ورزش کشور رخ میدهد زاییده
و ماحصل زمان حضور آنها در عرصه مدیریت
کش�ور اس�ت .ای�راد میگیرند ب�دون آنکه
راهکاری ب�رای خروج از بح�ران ارائه دهند.
ای�راد میگیرن�د ،ام�ا متوج�ه نیس�تند یا
نمیخواهند قب�ول کنند که بس�یاری از این
ایراده�ا متوج�ه خودش�ان ه�م هس�ت.

اصالحطلب��ان هم��راه و همصدا با رس��انههای
ضدانق�لاب و معاند طی یک هفت��ه حرفهای
کاپیتان نیمکتنشین اس��تقالل را بولد و سعی
کردند ب��ا بزرگنمای��ی آن مث ً
ال اسطورهس��ازی
کنند و در نهای��ت بتوانند از ای��ن آب گلآلود و
به نام کاپیتان اس��تقالل برای خودش��ان ماهی
بگیرن��د .طبیعی اس��ت که مردم از این دس��ت
اظهارنظرهای غیرکارشناسانه در مسائل سیاسی
و اقتصادی زیاد دیده و شنیدهاند و البته به خوبی
هم درک کردهاند که کدام ورزشکار غمخوارشان
اس��ت .خوب میدانند ک��ه کاپیتان اس��تقالل
اگر ملیپوش بود ام��روز آرام بود و همه فقرا هم
ثروتمند! ول��ی حاال مکافات ای��ن واقعیت را که
مربیان خارجی تیم مل��ی او را دعوت نکردهاند
باید از کشور بگیرند ،اما تیر اصالحطلبان بهرغم
تالش آنها حتی با انتش��ار تیتر و عکس کاپیتان
آبیپوش و نیمکتنشین در رسانههای وابسته به
این جریان به سنگ خورد.
مهاجرت ورزش��کاران ،بهویژه چهرههای جوان
و آیندهدار مسئله دردناکی است ،اما دردناکتر
از آن محدود کردن این پدی��ده به زمانی خاص
و بهرهبرداری سیاس��ی از آن به سود خود است،
یعنی همان کاری که جریان اصالحطلب امروز
انجام میدهد .آنها امروز ژست دوستدار ورزش و
ورزشکار به خود گرفتهاند ،درست مانند اسکلتی
که میخواهد فیگور بگیرد و عضالتش را به رخ
بکش��د! یک فیگور پوچ و مسخره که فقط باعث
خنده بقیه و آبروریزی میشود.
سخنگوی جبهه اصالحات ایران در فضای مجازی
عنوان کرده است« :پریسا جهانفکریان ،یکتا جمالی
و متین بالسینی ورزشکاران جوان و افتخارآفرین
کش��ورمان از ایران رفتند تا رؤیاه��ای خود را در
جایی خارج از وطن دنب��ال کنند .دلیل مهاجرت
آنها عمدتاً کمبود امکانات ورزشی و اعمالنظرهای
غیرورزشی است .آقای رئیس��ی ،چاره شما برای
پدیده مهاجرت قهرمانان ورزشی چیست؟»
در پاس��خ این نگرانی علی شکوریراد ذکر چند
نکته الزم به نظر میرسد؛ اول اینکه مدتهاست
اصالحطلبان در بوق تحقیر کردن فرهنگ ملی

مسابقات کشتی آلیش قهرمانی آسیا با ایستادن بانوان ایران بر سکوی
نخست به پایان رسید .این رقابتها که طی سه روز (از  31اردیبهشت تا
 2خرداد) در شهر اوشن قرقیزستان برگزار شد با درخشش بانوان آلیش
ایران همراه بود .هانیه عاشوری که مدال طالی رقابتهای آلیش جهان را
در کارنامه دارد در این رقابتها موفق به کسب نقره وزن 75کیلوگرم شد.
بانوی کرمانشاهی آلیش ایران برای ایستادن بر سکوی دوم رقابتهای
قهرمانی آسیا با کشتیگیرانی از قزاقس��تان ،قرقیزستان و ازبکستان
مبارزه کرد ،اما نقره عاشوری تنها موفقیت آلیش بانوان در رقابتهای
قهرمانی آسیا نبود و بانوان ایران در مجموع تیمی نیز به عنوان قهرمانی
آسیا دست یافتند تا بار دیگر تواناییهای خود را به رخ بکشند.

دنیا حیدری

استعدادیابی ،پای لنگ ورزش ایران

ایران و بزرگنمای��ی فرهنگ غرب میدمند و در
تالش��ند از هر طریق ممکن ذهن جوانان ایران
را نس��بت به آینده کش��ور و ماندن در ایران که
بهزعم آنها ویران خواهد ش��د خ��راب کنند .در
حال��ی که رهبر عظیمالش��أن انقالب اس�لامی
بارها و باره��ا ،بهخصوص در دیدارهایش��ان با
اقشار جوان کش��ور از آینده روشن کشور سخن
گفتهاند .انتشار چنین پیامی در فضای مجازی
هم درست در راستای همین سیاهنمایی است و
هدف دیگری ندارد.
دوم ،ب��دون هی��چ ش��کی در پدی��ده مهاجرت
ورزش��کاران ایران به خارج نباید نقش داللها و
عوامل خودفروخته داخلی ساکن در خارج را از یاد
برد .عواملی که اگر خوب دقت کنیم ،میتوانیم
بفهمی��م که از دوس��تان و همپالهه��ای همین
جریان هستند که زیر پای جوانان این مرز و بوم
مینشینند و با ساختن کعبه آمال از کشورهای
دیگر برای جوانان ای��ران آنها را فریب میدهند.
طبیعی است که شناسایی چنین عناصری نباید

برای نهادهای امنیتی ایران کار س��ختی باشد،
بهخصوص که میتوان سرش��اخههای آنها را در
ایران پیدا و اهداف پلیدشان را برای مردم و نسل
جوان روشن کرد.
اما نکته س��وم ،جالب اس��ت که اصالحطلبان تا
وقتی خود سرکار باشند و سکان قوه مجریه کشور
را در اختیار داشته باشند از نهادهای دیگر مطالبه
دارند و وقتی کنار میروند از دولت مستقر! حاال
هم مطالبهگر علت مهاجرت ورزشکاران شدهاند.
سؤال اینجاست که آیا در زمان دولت اصالحات
کمبودی در عرصه ورزش و تمرینات ورزشکاران
وجود نداشت یا اینکه هیچ ورزشکاری مهاجرت
نکرد؟ این یک خیمهش��ببازی و فریب لو رفته
است که س��عی میکنید از هر طریقی خودتان
را طرف مردم نشان دهید و وانمود کنید نگران
آینده کشور هستید.
مردم ای��ن اداه��ا و بازیهای سیاس��ی را خوب
میشناس��ند و خوب میدانند که یک روز پشت
اظهارات وریا غفوری پنهان میشوید و یک روز هم

با آب و تاب سنگ جهانفکریان ،جمالی و بالسینی
را به س��ینه میزنید .مردم خوب به یاد دارند که
تالشهای ش��ما برای ماندن در عرصه ورزش و
خودنمایی در آن چگونه فوتبال کشور را به تعلیق
کشاند ،تعلیقی که ثمره آن تشکیل کمیته انتقالی
و عقب ماندن فوتبال کش��ور برای هشت سال از
سطح اول فوتبال جهان بود .یک هنرنمایی تمام با
چهرههایی چون دادکان و صفایی فراهانی.
این را هم خوب میدانند که ورزشکارانش��ان با
چه مشکالت و مشقاتی تمرین میکنند و البته
میدانند که ریش��ه این همه مش��کل را باید در
زمان اس��تقرار دولت اصالحطلبان جس��توجو
کرد ،یعنی از هشت س��ال قبل تاکنون و درست
زمانی که یکتا جمالی ،پریسا جهانفکریان و متین
بالسینی تازه اول راه قهرمانی بودند و در دولتهای
پرطمطراق شما هیچ راه رشدی پیدا نکردند .نه،
این ژستها به ش��ما نمیآید .بیهوده در تالش
هس��تید تا کمکاریها و ایرادهای خود را گردن
بقیه بیندازید و خود را طلبکار نشان دهید.

از اول گفتم اولویتم پرسپولیس است

باقری:خارجیهابیشترازمنگرفتند

نیوزیلند و یک تیم دیگر گزینههای فدراسیون برای بازی دوستانه

اکوادور نشد با سنگال بازی میکنیم!

احتماللغوبازی
تیم ملی
با اکوادور قوت
اشرف رامین
گرفته و در این
صورت مسئوالن فدراس��یون دیدار با سنگال را
جایگزین خواهند کرد .تیمملی فوتبال کشورمان
بعد از همگروهی با انگلیس و امریکا در جامجهانی
برای پیدا کردن حریف تدارکاتی تالش میکند.
با اینکه اس��امی تیمهای زیادی به عنوان بازی
دوستانه مطرح ش��ده ،اما تنها دیدار با کانادا در
تقویم فیفا به ثبت رسیده است .البته مطرح شدن
بحثهای سیاس��ی جدال دو تیم را به حاشیه
کشانده و احتمال لغو این بازی وجود دارد .با این
حال طبق اعالم مسئوالن فدراسیون ،کاروان 50
نفره ایران روز پنجش��نبه برای انج��ام کارهای
مربوط به اخذ ویزا راهی استانبول میشود .پس
از اتمام لیگ برتر تیم با همراهی تمامی نفرات
دعوت شده به اردو9 ،خرداد ابتدا به فرانکفورت
سفر میکند و س��پس به ونکوور میرود .جدا از
بازی بامداد 16خرداد با تیممل��ی کانادا ،بحث
رویارویی با تیم اکوادور نیز مطرح اس��ت .طبق
اعالم مدیران فدراسیون ،دیدار دوستانه دو تیم
در صورت همکاری کاناداییها برگزار خواهد شد.
منتها هنوز محل برگزاری بازی ایران – اکوادور
در کانادا مشخص نش��ده و گویا به خاطر برخی

درخشش بانوانآلیش
با قهرمانی درآسیا

مسائل باید انجام این بازی در کانادا را غیرممکن
بدانیم .البته اکوادوریها پیشنهاد بازی در امریکا
را نیز دادهاند ،ولی سفر به امریکا برای ایران آسان
ن خاطر این پیشنهاد از سوی
نخواهد بود ،به همی 
کشورمان رد ش��ده اس��ت .با اینوجود تالش
میشود در صورت لغو قطعی این بازی ،جدال با
تیمملی سنگال مهیا شود .فدراسیون مذاکراتش
را با س��نگال پیش برده و توافقات��ی نیز صورت
گرفته است .گفته میشود این تیم آفریقایی که
در گروه  Aجامجهان��ی با تیمهای هلند ،قطر و
اکوادور همگروه شده ،قرار است با ستارههایش از
جمله س��ادیو مانه ،کولیبالی و ادوارد مندی به
تهران س��فر کن��د و رودرروی یوزپلنگها قرار
بگیرد .به غیر از سنگال ،دو گزینه دیگر نیز روی
می��ز ق��رار دارد؛ نیوزیلن��د در حال��ی در بین
گزینههایمان است که اسکوچیچ قب ً
ال مخالفتش
را برای بازی با این تیم اعالم کرده و گزینه دوم
نیز نامش هنوز از سوی فدراسیون فاش نشده
است .احسان اصولی ،سخنگوی فدراسیون در
برنامهای تلویزیونی در خصوص شرایط دیدارهای
تدارکاتی پیشرو توضیح داده اس��ت« :بازی با
کانادا در ونکوور قطعی شده ،اما با اکوادور در مورد
محل برگزاری بازی بحث داریم .این موضوع هنوز
قطعی نشده است».

کریم باقری را
چهره
دوست داریم،
حامد قهرمانی
چه آن زمان که
در نقش رهبر خط میانی پرسپولیس و تیم ملی
با شوتهای استثناییاش به وجدمان میآورد
و چه این روزها که با اس��تفاده از تأثیرش روی
بازیکنان و رفاقتی که با آنها دارد ،اسباب آرامش
تیم ملی و پرسپولیس را فراهم میکند .کریم
باقری همیشه دوستداشتنی بوده و هست .با
این حال ،این روزها بحث تغییرات در کادر فنی
تیم ملی در کنار برخی دریافتهای نامتعارف
باعث شده هم آقا کریم رنجیدهخاطر شود و هم
عالقهمندان به فوتبال مات و مبهوت نوع رفتار
او قرار بگیرند .بحثه��ا از زمانی باال گرفت که
خبر حقوق  150میلیونی باقری رسانهای شد،
حقوقی که هنوز ه��م بر این باوری��م که برای

نشس��تن روی نیمکت تیم ملی ،آن هم بدون
اینکه مدرکی داشته باش��ی بسیار زیاد است و
تازه این توقع را هم داشتیم که خود کریم باقری
نیز منتقد دریافت چنین حقوقی باش��د .حاال
بحث سر این است که او باید از بین پرسپولیس
و تیم ملی یکی را انتخاب کند .خودش میگوید:
«اص ً
ال در این مورد خبری ن��دارم ،قراردادم با
فدراسیون تمام شده و منتظر عقد قرارداد جدید
هستم ،ولی نمیدانم این مسائل از کجا و چگونه
و توس��ط چه کس��انی طرحریزی میش��ود.
شیطنت میکنند و میخواهند آدم خودشان را
بیاورند .چه من باشم یا خداداد عزیزی و حتی
شخص دیگری تفاوتی نمیکند ،اما همه چیز
باید س��رجای خودش باش��د .رک و روراست
بگویند که الزم نیست من باشم .من توافق کردم
و گفتم که اولویتم پرسپولیس است .در طول
یکسال گذشته هم مشکلی نبود ،اما نمیدانم
حاال چطور این مسئله باعث اشکال شده است».
باقری در مورد میزان دستمزدش در تیم ملی
هم عنوان میکند« :اوالً هنوز پولی نگرفتهام ،در
ثانی شما ببینید کمکهای خارجی تیم ملی هر
کدام چقدر گرفتهاند ،آیا از  100هزار دالر کمتر
بوده است .همین مبلغ ،یعنی چیزی حدود  4تا
5میلیارد را من یکسوم آنها گرفتهام ،اما وقتی
بازی به بازی ن��گاه کنید مبلغ زیاد به چش��م
میآید!» حرفهای کری��م باقری حرفهایی
است که همیشه در فوتبال شنیده شده ،حرف
دیده نش��دن آدمهای ساکت و بیحاشیه
مثل وحید هاشمیان که به قول باقری
چون باج نمیدهد و سالم کار میکند،
فدراسیونیها تحویلش نمیگیرند.
حرفهای باقری درس��ت است ،اما
هیچکدام نمیتواند دلیلی باشد بر
دریافته��ای آنچنان��ی ،حتی اگر
ب��ازی به ب��ازی یا بهص��ورت کلی
نگاهشان کنیم .اشتباه ،اشتباه است
و اگر یکی مثل باق��ری آن را انجام
دهد بدتر هم میشود.

کار چندان سختی نیست؛ ذهنی خالق میخواهد و چشمانی تیزبین
برای جس��تن اس��تعدادهایی که در جایجای این خاک چشمانتظار
شکوفایی هستند .این اما همان پای لنگ ورزش ایران است .همان نقطه
ضعفی که بیتوجهی به برطرف کردنش بارها و بارها دست ورزش را در
رشتهها و مقاطع مختلف در پوست گردو گذاشته است.
بیپولی و کمبود بودجه ،مهمترین بهانه ب��رای کوتاهی در این زمینه
اس��ت .هرچند نمیتوان منکر اهمیت و ضرورت هزینه کردن در این
مقوله بود ،اما آنچه ورزش ایران ندارد ،چش��مانی تیزبین برای یافتن
استعدادهای فراوانی اس��ت که در جایجای این کش��ور وجود دارد.
استعدادیابی در دنیا مقولهای حائز اهمیت است که سرمایه زیادی وقف
آن میشود ،اما تمام اس��تعدادها طی مسیری مشخص شده به چشم
نمیآیند و گاه چشمانی تیزبین در گوشهای از خیابان ،کوچه ،بازار یا
حتی زمینی خاکی نخبهای صید میکند .نخبهای که با سرمایهگذاری
اصولی روی او میتواند آیندهای درخشان برای خود و کشورش ترسیم
کند .مسئله مهمی که در ورزش ایران کمتر کسی به آن توجه میکند
یا اهمیت میدهد!
این بدان معنا نیست که هیچ جلسه و همایش��ی در این راستا برگزار
نشود ،اتفاقاً در این زمینه نیز مانند بس��یاری موارد دیگر گاهی شاهد
نمایشهایی پرطمطراق هستیم ،اما نمایشی بودن ماجرا دلیل خوبی
است تا با وجود تمام سروصدایی که به پا میشود ،نتیجهای دربر نداشته
باش��د .حال آنکه یافتن اس��تعدادهای ناب و صید نخبههای ورزشی
نیازمند نگاهی متفاوت و تیزبین است ،چراکه نخبههای ورزشی صرفاً
در پستوی خانهها یا آن سوی شهرها و در دوردستترین نقاط نیستند.
گاه استعدادی همینجا ،بیخ گوش خودمان در حال هدر رفتن است و
چشمان ما از بس به دوردستها خیره مانده از دیدن آن عاجز است.
برنامه عصر جدید و نمایش پس��ران ژیمناس��ت گوش��های از همین
استعدادهای بالقوه بود .استعدادهایی که با یک بازنگری اصولی میتوان
آنها را در مسیر شکوفایی هدایت کرد و به بهرهبرداری رساند .اما چند نفر
از آنها فرصتی اینچنین طالیی نصیبشان شد تا تواناییهای خود را در
چشم ما فرو کنند و بتوانند راهی برای جا گرفتن در ورزش کشور پیدا
کنند و در مسیر قهرمانی گام بردارند برای ترسیم آیندهای روشن؟
در همین ژیمناستیک مدتهاست با فدراسیونی روبهرو هستیم که خود
بالتکلیف است و اگر هم کسی پیدا شود و بخواهد کار کند اینقدر مانع
سر راهش میگذارند که دستآخر مجبور به رفتن میشود.
مسئله نه بیپولی است و نه عدم مهیا بودن امکانات الزم .مسئله حائز
اهمیت در وهله نخست ،تنبلی چشم مسئوالن ورزش ایران است .تنبلی
مشهودی که مانع از یافتن استعدادهایی میشود که پیدا کردن آن نیاز
به جستوجوی ذرهبینی ندارد .مسئلهای که بارها و بارها از زبان مربیان
طراز اول ایران در رشتههای مختلف شنیدهایم ،اما این تأکید گوشنواز
هنوز هیچ یک از آقایان مسئول را به صرافت استفاده از این نعمت عظیم
نینداخته اس��ت ،بهگونهای که بارها بعد از افول نس��لهای طالیی در
رشتههای مختلف ،شاهد خالی شدن تیمهای ملی از ستارهایی بودیم
که با کوچکترین حمایتی میتوانستند جای اسطورهها و قهرمانان را پر
کنند و مانع از ایجاد این خلع شوند ،اما توانمندیهایشان هرگز چشم
آنهایی را که باید نگرفت .توانمندیهایی که چند شب قبل گوشهای از
آن بر صفحه جعبه جادویی نقش بست و بسیاری را به وجد آورد .اما آیا
این توانمندیها میتواند جرقهای در ذهن مربیان و مدیران ایجاد کند
برای شکوفایی اس��تعدادهایی که تنها نیازمند اندکی توجه و حمایت
هستند .این یکی دیگر حتی نیاز به یافتن هم ندارد و خودش تا پیش
پای ما آمده است.

پاداش یورویی برای مدالآوران
بازیهای کشورهای اسالمی

پاداش مدالآوران پنجمین دوره برگزاری بازیهای کشورهای اسالمی
در نشست هیئت رئیس��ه و اجرایی کمتیه ملی المپیک مشخص شد.
بر این اساس مصوب شد پاداش طالی این رقابتها هزار و  500یورو،
پاداش نقره هزار و  200و پاداش برنز این مسابقات نیز  800یورو باشد.
تیروکمان ،دوومیدانی ،بس��کتبال ،دوچرخهس��واری ،شمشیربازی،
ژیمناس��تیک ،هندبال ،جودو ،کاراته ،کیکبوکس��ینگ ،تیراندازی،
شنا ،تنیس روی میز ،تکواندو ،والیبال ،وزنهبرداری ،کشتی و فوتبال و
همچنین پاراتیروکمان ،پاراشنا و پاراتنیس روی میز رشتههای نهایی
اعزامی به قونیه ترکیه برای حضور در این رقابتها هستند که از  18تا
 27مرداد برگزار میشود.

خوشحالمپرچمایران
بر فراز اورست قرار گرفت

الهام رمضانی ،فاتح اورست با خوشحالی از اینکه توانسته پرچم ایران
را روی بلندترین قله جهان ،جایی که زمین به آس��مان متصل است به
اهتزاز درآورد ،میگوید روزی که تصمیم به چنین کاری گرفت کسی
جز خانوادهاش خبر نداشت« :هش��ت سال سابقه عضویت در تیم ملی
اسکواش را داشتم و سالها ورزش حرفهای انجام میدادم ،اما کوهنورد
نیس��تم .با این وجود بعد از فتح دماوند آرزوی رسیدن به قله اورست را
داشتم که کار سادهای نبود ،خصوصاً اگر بخواهید مستقل انجامش دهید.
در یکساعتی قله اشک میریختم و با التماس اکسیژن میخواستم ،اما
پشیمانی برایم معنا نداشت و باید به قله میرفتم .خوشحالم که موفق
شدم پرچم پرافتخار کشورم را بر فراز قله اورست نصب کنم».

