اعتبار كميتههاي هر كش��وري بستگي به
برنامهريزي دقيق كارهاي اجرايي دارد و با
توجه به ش��رایط كرونایی و مشكالتي كه به
وجود آمده بود ،انتخابات كميته ملي المپيك
به تعويق افتاد .با توجه به اينكه رياست كميته
ملي المپي��ك اعتق��اد دارد انتخابات حتماً
برگزار شود ،وزارت ورزش و فدراسيونها با
بهرام افشارزاده
همبستگي نسبت به انتخابات همت كنند
تا هر چه زودت��ر اين كار انجام ش��ود ،چون
دبيركل سابق كميتهملي
المپيك
بازيهاي آسيايي چين و بازيهاي المپيك
پاريس پيشرو است و عدمبرگزاري انتخابات
لطمات غيرقابل تصوري را ب��ه نتايج كاروان ايران در بازيهاي آس��يايي و
بازيهاي المپيك وارد خواهد آورد .از اين طرف ه��م  IOCدر هر صورت
انتظ��ار دارد كميتهه��اي ملي المپيك و فدراس��يونهاي ملي خودش��ان
كارهايشان را حل كنند .رئيس فدراسيون هم بايد آگاهي نسبت به مسائل
بينالمللي داشته باش��د و ارتباط بسيار نزديك با رؤس��اي فدراسيونهاي
بينالمللي ،كنفدراسيون آسيايي و ارگانهايي كه در جهان تصميمگيرنده
هستند ،داشته باش��د كه بتواند خودش مش��كالتش را حل كند ،البته اين
نيست كه واقعاً كميته المپيك و وزارت ورزش اقدامي نكنند ولي پايه اصلي
حل مشكالت هر فدراسيوني خود رئيس فدراسيون است .رئيس فدراسيون
بايد بداند اي��ن منابع مالي از نظام جمهوري اس�لامي ايران اس��ت و به هر
صورت امكاناتي كه وزارت ورزش و كميته المپيك در اختيار گذاشته است،
شخصي نيست و بايد يك كار اساسي براي آن رشته ورزشي انجام بدهند .آنها
صاحبخانه نيستند و يك اجارهنشين هستند .تعويق انتخابات كميته ملي
المپيك لطمه شديدي به پيكره ورزش و پيكره بازيها و برنامهريزي براي
آينده و حيثيت كميته ملي المپيك خواهد زد .با همكاريای كه بين وزارت
ورزش و كميته المپيك وجود دارد ،انش��اءاهلل در ششم شهريور در مجمع
عمومي انتخابات كميته به نفع مطلوب انجام شود.

شيوا نوروزي

يوزپلنگها با پيراهن ايراني در قطر به ميدان ميروند

ديدار قطعي
با سنگال و اروگوئه در اتريش

اردوي تيممل��ي فوتب��ال اواخر ش��هريورماه آغ��از ميش��ود .پس از
كشوقوسهاي فراوان ،فدراسيون بيسروسامان فوتبال باالخره توانست
ن در حالي
دو بازي تداركاتي براي شاگردان اس��كوچيچ فراهم كند .اي 
است كه سرمربي بازيهاي اين هفته ليگ را زير نظر دارد و هاشميان
دستيارش نيز عملكرد لژيونرهاي تيمهاي عربي را رصد ميكند.
فيفادي دوم قبل از شروع جامجهاني  19تا 17سپتامبر (28شهريور تا پنجم
مهر) آغاز خواهد ش��د .بر اين اس��اس تيمهاي راهيافته به اين مسابقات هر
كدام با در نظر گرفتن بهترين برنامهريزي و تداركات ،خود را براي بازيهاي
قطر 2022آماده ميكنند .بحران نداشتن حريف تداركاتي يكي از مشكالت
تيمملي به شمار ميرود ،با وجود اين مديران فعلي فدراسيون انجام دو بازي
با سنگال و اروگوئه و همچنين رويارويي با تيم اميد را قطعي اعالم كردهاند.
حميد اس��تيلي در گفتوگوي تلویزيوني اين موضوع را تأييد كرده اس��ت.
سرپرست تيم ملي از برگزاري جلسه فوقالعاده جهت برطرف كردن موانع
پيشروي تيمملي صحبت كرد« :جلسه فوقالعادهاي داشتيم و در خصوص
برنامههاي آينده تيم ملي و اردوهايي كه خواهيم داش��ت ،صحبت كرديم.
مشكالتي از قبل بود اما بايد دست به دست هم كنار تيم ملي كشورمان باشيم.
خوشبختانه توانستيم مسائل را حل كنيم .حل اين مشكالت مستلزم حمايت
رسانهها و پيشكسوتان از تيم ملي است .تنها چيزي كه براي ما خيلي مهم
است ،آرامش است و خوشبختانه شرايط روزبهروز بهتر ميشود».
طبق اعالم استيلي اردوي تيمملي از 20شهريورماه آغاز خواهد شد« :از
20شهريورماه بعد از مسابقات ليگ با بازيكناني كه در ايران هستند تا
26شهريور در تهران هستيم و طي صحبتي كه با مهدويكيا داشتيم،
مقرر شد يك بازي دوستانه و خوب با تيمملي اميد انجام دهيم ،سپس
27شهريور ماه به سمت اتريش پرواز خواهيم كرد و لژيونرها به ما اضافه
خواهند شد ».سرپرست تيمملي در خصوص بازي با سنگال و اروگوئه
اظهار داشت« :به نظرم مسابقه با سنگال يك ديدار خيلي خوب و قوي
براي ما خواهد بود .با توجه به تحريمهايي كه وجود دارد ،مشكالت زيادي
پيش روي ماست و براي تيمهاي ديگر به مراتب اين رويه آسانتر است.
دومين بازي فيفادي پنجم مهرماه است ،البته همه اين موضوع را ميدانند
كه بازي بعدي ب��ا تيم اروگوئ��ه در اردوي اتريش خواهد ب��ود .در واقع
ميتوانيم دو بازي بسيار خوب و قوي با حريفاني قدرتمند داشته باشيم.
اسكوچيچ در خصوص بازي سوم دوستانه مخالفت كرد و معتقد است به
بازيكنان فشار ميآوريم .نشستي را هم در خصوص آمادهسازي هر چه
بهتر و موضوع پرواز به اتريش داشتيم و به ما قول كمك دادند ،همانطور
كه در بازي با كرهجنوبي تيم ملي با پرواز چارتر راهي سئول شد».
نكته بعدي كه سرپرست تيمملي تأكيد فراواني روي آن داشت ،ايجاد اتحاد و
همدلي براي موفقيت در جامجهاني است« :همدلي تيم ملي بايد براي همه
ما مهم باشد .ميرشاد ماجدي حمايت قاطع هيئت رئيسه و كميته فني را از
اسكوچيچ و كادر فني به ما اعالم كرده و گفته است فدراسيون با همه توان از
شما حمايت ميكند .اميدوارم بازيكنان با اتحاد و همدليای كه بين آنها وجود
دارد ،يك بار ديگر براي كشور عزيزمان افتخارآفريني كنند .تمام تالش خود
را در اين زمينه خواهيم كرد كه هيچ مشكلي نباشد ،ولي مطمئناً اين امر مهم
با همدلي رسانهها و پيشكسوتان اتفاق خواهد افتاد .در اين سه ماه بايد كنار
ما باشند و ما را مثل هميشه برای موفقيت در ادامه راه حمايت كنند .هر مربي
آرزويش اين است كه وحيد اميري را در تيم خودش داشته باشد .اميدوارم اين
دو بازي خيلي خوب به آمادهسازي تيم كمك بسزايي كند و قرارداد آن نهايي
شود .با توجه به برگزاري انتخابات فدراسيون فوتبال در اين شرايط برنامههاي
تيم ملي را مو به مو اجرا ميكنيم .وحيد هاشميان االن در قطر است و عملكرد
بازيكناني را كه در ليگ قطر بازي ميكنند ،زير نظر دارد و اسكوچيچ و بقيه
كادر فني در ايران هستند و بازيهاي ليگ برتر را ميبينند» .
تيمملي در قطر ب��ا پيراهن ايراني به ميدان م��يرود .با حضور دبيركل
فدراس��يون فوتبال و نماين��دگان فدراس��يون بينالملل��ي ،پيراهن
يوزپلنگها مورد تأييد اين نهاد جهاني ق��رار گرفت .پيراهن اول ،دوم
و همچنين لب��اس دروازهبانان تيم ملي فوتبال ايران با حضور حس��ن
كامرانيفر ،دبيركل فدراسيون فوتبال و مدير شركت توليدكننده لباس
تيم ملي در زوريخ به نمايندگان فيفا ارائه شد.
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گزارش

دنيا حيدري

پرسپوليس-فوالد
مچاندازي درآزادي
هفته دوم رقابتهاي ليگ برتر با بزرگداشت
س�الروز آزادگان به كش�ور برگزار ميش�ود.
با توجه به اينكه 26مرداد س�الروز بازگش�ت
آزادگان س�رافراز به ميهن اسلامي اس�ت،
در اي�ن هفت�ه از رقابته�اي لي�گ كه طي
دو روز پنجش�نبه و جمع�ه برگزار ميش�ود،
قرار اس�ت طي مراس�مي از برخ�ي آزادگان
عزي�ز كش�ور تجلي�ل و قدردان�ي ش�ود.

نبرد نابرابر در انزلي
اس��تارت رقابتهاي اي��ن هفت��ه در انزلي زده
ميشود .قوي س��فيد انزلي كه بعد از چند سال
دوري از رقابتهاي ليگ برتر به سطح اول فوتبال
كشور بازگشته است ،ساعت 19امروز در دومين
هفته از رقابتهاي ليگ برتر در مصافي دشوار از
مدافع عنوان قهرماني پذيرايي ميكند .آن هم در
شرايطي كه سازمان ليگ به دليل شرايط نامناسب
و عدمتجهيز كامل ورزشگاه س��يروس قايقران
بندرانزلي حاضر به صدور مجوز برگزاري بازي در
آن نبود و ملوان بايد در نخستين ميزباني خود از
آبيپوشان پايتخت به بازي در شهر سوم رضايت
ميداد ،اما تالشها بعد از بازدي��د نمايندههاي
س��ازمان ليگ به نتيجه رس��يد و مجوز بازي در
اين استاديوم به شرط حضورنیافتن تماشاگران
صادر شد.
ميزبان��ي از قهرم��ان فصل گذش��ته ب��ا حضور
تماشاگران بيشك براي ملوان برگ برنده بود ولی
در روزهايي كه تماشاگران مجوز حضور به هيچ
يك از ورزشگاهها را نگرفتند ،بازي در استاديوم
خالي از جمعيت سيروس قايقران نميتواند خيلي

زارع و شاگردانش را آزار دهد .اما آنچه مسلم است
اینکه سفيدپوشان انزلي كه شروع خوبي در اين
فص��ل از رقابتهاي ليگ برتر نداش��تند و كار را
با قبول شكس��ت مقابل پيكان آغاز كردند ،روز
سختي برابر ياران س��اپينتو دارند ،خصوصاً كه
آبيپوش��ان پايتخت هم ليگ را با شكست برابر
سپاهان اس��تارت زدند و حاال به ش��دت در پي
كسب امتياز هستند و همچنین اسكوچيچ يك
بار ديگر قرار اس��ت پاي ديدار اين تيم بنشيند.
حضور سرمربي تيم ملي به عنوان میهمان ويژه
در مصاف ملوان برابر استقالل از آن جهت اهميت
دارد و جالب توجه است كه اسكوچيچ كار خود را
در ايران با ملوان آغاز كرد.
اين بازي براي ساپينتو اهميت بسيار دارد .او كه
بعد از باخت هفته قبل به نرسيدن برخي بازيكنان
برای بازی به شدت گالیه داشت ،حاال با رسيدن
قائدي و سياوش يزداني كه بعد از دوري 157روزه
يك بار ديگر ميتوانند براي آبيپوشان به ميدان
بروند ،دس��تش بازتر از قبل اس��ت ،آن هم برابر
ملواني كه تقريباً با همان تركيب بازيكنان ليگ
يكي وارد رقابتها شده و اين امر بيهيچ ترديدي
كارش را در اي��ن فصل از رقابته��اي ليگ برتر
دشوار ميكند ،اما كار ساپينتو به مراتب سختتر
از زارع است.
دربي كرمان و تالش سپاهان
براي حفظ جايگاه
درب��ي كرم��ان و مص��اف س��اعت20:30مس
رفسنجان با گلگهر سيرجان از ديگر بازيهاي
امشب است؛ رويارويي متموالن كرماني كه طي

چند فصل گذش��ته هزينهه��اي هنگفتي كرده
اما هنوز آنطور كه بايد و شايد نتيجه نگرفتهاند.
آخرين بازي امشب نيز ساعت 21در نقش جهان
برگزار ميشود؛ جايي كه نس��اجي مازندران به
میهماني سپاهان ميرود .زردپوشان اصفهاني كه
اين فصل را با نتيجهاي تحسينبرانگيز و برتري
2بر صفر مقابل آبيپوش��ان پايتخت آغاز كردند
تا در همان گام نخست صدر جدول را از آن خود
كنند ،امشب در ديداري خانگي به مصاف نساجي
ميروند؛ تيمي كه با دش��ت يك امتيازي هفته
گذشته از تساوي برابر مس كرمان در ميانههاي
جدول جاي گرفته اس��ت ،اگر چه ديدار امشب
ياران مورايس با مصاف هفته نخست قابل مقايسه
نيست و كسب امتياز نساجي خانه به دوش نبايد
براي مدعيان اصفهاني كار سختي باشد.
پرونده اين هفت��ه روز جمعه و ب��ا برگزاري پنج
ديدار باقي مانده بس��ته ميشود .مصاف روز دوم
از ساعت 18:30با رويارويي تراكتور و ذوبآهن
آغاز ميشود ،سپس مس كرمان و پيكان همزمان
با هوادار -نفت مسجد سليمان در ساعت19:30
رودرروي هم قرار ميگيرند .اما مهمترين مصاف
جمعه مصاف س��اعت20:30فوالد خوزستان با
پرسپوليس است ،درست همزمان با جدال نفت
آبادان و آلومينيوم اراك.
دوئل ديدني اما سخت
پرسپوليس كه هفته نخس��ت نتوانست از عهده
ذوبآهن 10نفره برآید و دس��ت آخر به كسب
حداقل امتياز رضايت داد ،امشب در آزادي از فوالد
خوزستان پذيرايي ميكند؛ تيم سرحال نكونام

كه اتفاقاً همانند سرخپوشان تهراني كار خود را
با تساوي مقابل نفت آبادان آغاز كرد .اما مصاف
امشب براي دو تيم داس��تاني ديگر دارد .تركيب
فوالد را پرسپوليسيهاي زيادي احاطه كردهاند؛
مهدي شيري ،سعيد آقايي و احسان پهلوان كه
انگيزههاي بس��ياري براي رويارويي با تيم سابق
خود دارند و همين مسئله ميتواند كار يحيي را
در آزادي خالي از جمعيت سخت كند ،خصوصاً
كه تيم او در همان هفته نخست نشان داد هنوز
كار زيادي براي رسيدن به هماهنگي دارد و ضعف
خط حمله همچنان مهمترين معضلي است كه
يحيي نتوانس��ته از عهده حل آن برآيد ،البته در
اين ديدار قرار است يورگن لوكاديا كه به سرعت
پ��س از صدور مجوز پزش��كي ق��راردادش ثبت
ش��د به ميدان برود؛ مهاجم هلندي كه ميتواند
خاطرات دوران آلن ويتل را براي سرخپوش��ان
تكرار كند؛ مهاجم انگليس��ي كه درست زماني
به تركيب پرس��پوليس اضافه ش��د كه ايرانپاك
و خوردبين به دلي��ل مصدوميته��اي كهنه و
متوالي از شرايط آرماني دور بودند و زامهر جوان
هم تجربه كافي براي به دوش كش��يدن بار خط
حمله را نداشت ،درست زماني شبيه همين امروز
پرسپوليس كه ويتل را با 16گلي كه به ثمر رساند،
در صدر محبوبترين خارجيهاي پرسپوليس
قرار دارد و ام��روز ميتواند هم��ان فرصت براي
يورگن لوكاديا هلندي باشد تا ضمن ياري كردن
پرسپوليس براي كسب سه امتياز حساس برابر
فوالد سرسخت ،در همين گام نخست جايي براي
خود در بين هواداران باز كند.
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لطمه جبرانناپذير برگزارنشدن انتخابات
به ورزش
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توپ در زمين فدراسيون
دعواي سرخابيهاي خوزستان بعد از كشمكش فراوان هنوز به هيچ
حاشيه
سرانجام مثبتي نرس��يده ،به طوري كه تصميمگيري نهايي در اين
شمیم رضوان
خصوص به فدراسيون فوتبال واگذار شده است.
كمتراز 10روز تا آغاز رقابتهاي ليگ دسته يك كشور باقي است اما هنوز هيچ كس نميداند استقالل
مالثاني به نمايندگي از فوتبال خوزس��تان در اين رقابتها حاضر ميشود يا پرسپوليس خوزستان.
مسئله بر سر مالكيتي است كه عليزاده ادعاي آن را دارد؛ شخصي كه سال 97با خريد امتياز تيم شهيد
مهران باقري گويم شيراز از آن خود ميكند؛ تيمي كه گفته ميشود بعد از صعود به ليگ دو ،هيئت
فوتبال استان خوزستان در زمان مديريت طالقاني ادعاي مالكيت آن را مطرح ميكند؛ ادعايي كه كار
را به دادگاه ميكشاند و بر اساس گفتههاي مالك پرسپوليس نيمفصل سال گذشته حكم آن به سود
سرخپوشان صادر ميشود اما طرفين توافق ميكنند اس��تقالل مالثاني تا پايان فصل با همين نام و
مديريت به كار خود ادامه دهد و از فصل جديد مديريت آن واگذار شود؛ مسئلهاي كه در پايان فصل و
روزهاي منتهي به آغاز فصل جديد هنوز به قوت خود باقي است ،به طوري كه حتي پادرمياني هيئت
فوتبال خوزستان كه حاال با پايان كار طالقاني توسط سرپرست اداره ميشود و وساطت بني تميم به
عنوان مديركل ورزش استان هم به جايي نرسيده است تا تصميمگيري در اين راستا به گرده فدراسيون
فوتبال گذاشته شود ،آن هم در شرايطي كه پرسپوليس با ادعاي جذب صددرصدي بازيكنان بومي
كارش را با عزيز فريسات آغاز كرده است و استقالل نيز با چنين ادعايي در راستاي جذب بازيكن يك
هفتهاي ميشود كه اردوي تداركاتي خود را زير نظر اشكش استارت زده است.
مس��ئله اما ادعاهاي طرفين اس��ت كه اجازه نميدهد كار به سرانجام برس��د .حسيني ،مديرعامل
استقالل مالثاني مدعي است كه اين تيم ساليان سال در اين منطقه مشغول فعاليت است و بر اساس
قانون فيفا ،بازيكن نميتواند مالك تيم باش��د در حالي كه زمان خريد امتياز تيم شيرازي ،عليزاده
بازيكن او در مالثاني بوده و بر اين باور است كه آنچه عليزاده در دست دارد نه حكم قانوني كه برگه
صادره از سوي فدراسيون فوتبال اس��ت و بس .در حالي كه پرسپوليسيها مدعي هستند نيمفصل
سال قبل دادگاه حكم به مالكيت آنها داده اس��ت ،با وجود اين براي مصلحت استان حاضر به ادامه
كار در مالثاني حتي با نام استقالل اما با مديريتي متفاوت هستند! مشكل اما بحث مديريت است؛
مديريتي كه گفته ميش��ود با همكاريهاي هيئت فوتبال خوزستان در زمان مديريت طالقاني ،به
طور غيرعلني و البته غيرقانوني زير نظر حميدي ،هيئت فوتبال خوزستان بوده است ،در حالي كه
مديرعاملي باشگاه را حسني در اختيار دارد! مواردي مبهم و شائبهبرانگيز كه باعث شده است تكليف
اين داستان در آستانه آغاز ليگ يك نامعلوم باشد.

روزهاي خوب وزنهبرداري با كسب 27مدال در قونيه

ي و جهانيشدن داريم
راه زيادي تا المپيك 

درخشش وزنهبرداران ايراني در بازيهاي همبستگي كشورهاي
بازتاب
اسالمي نويد روزهاي خوبي را براي اين رشته المپيكي ميدهد.
اشرف رامين
تيمملي وزنهبرداري ايران پس از پش��ت سرگذاشتن حواشي
بسيار زياد ،به آرامش رسيده و كاروان اعزامي به قونيه موفق به كسب 27مدال رنگارنگ شد.
اين در حالي است كه تيمملي دو رويداد مهم قهرماني آسيا و قهرماني جهان را پيشرو دارد و
سطح اين مسابقات قابل مقايسه با بازيهاي اسالمي نيست.
بهداد سليمي نتايج به دست آمده در قونيه را خوب عنوان كرد .سرپرست نايبرئيس فدراسيون با
اشاره به اين موضوع اظهار داشت« :نتايجي كه وزنهبرداران اعزامي كسب كردند ،نتايج خوبي بود و
تقريباً همين انتظار را از آنها داشتيم .در كل مسابقات همبستگي براي كساني كه اعزام شده بودند،
حكم تداركاتي براي رقابتهاي قهرماني جهان را داشت و هم براي ورزشكاران و هم براي كادر فني
محك خوبي بود .كادر فني اسامي ۱۲نفر را براي مسابقات قهرماني آسيا در بحرين در نظر دارد اما
با توجه به فاصله زماني كوتاه باقيمانده تا مسابقات جهاني ،چند نفر ديگر از مليپوشان هم كه قطعاً
به جهاني اعزام خواهند شد ،در اردو تمرين خواهند كرد .در حال حاضر فدراسيون به اساميای كه
كادرفني بر اساس شناخت و ارزيابيهاي خود معرفي كرده اعتماد ميكند ،ولي قطعاً روال دعوت
به اردوي تيمملي بر اساس يك پروسه انتخابي خواهد بود كه شروع آن برگزاري مسابقات قهرماني
كشور و ساير رويدادهاي داخلي است .االن براي مس��ابقات پيشرو در بحرين (قهرماني آسيا) و
كلمبيا (قهرماني جهان) مالك انتخاب از نظر كادر فني ،مدالآوري است و با اسم و رسم افراد كاري
نداريم ».مديرفني تيمهايملي نيز بر تالش هر چه بيشتر وزنهبرداران تأكيد كرد.
كوروش باقري در مورد مسابقات آسيايي و جهاني اين رشته اظهار داشت« :دو تن از مليپوشان
مدالهاي خوب و حتي تاريخي گرفتند و از نتايج راضي هستيم اما بيش از پيش متوجه شديم
ي و جهانيشدن كار داريم .برخي ركوردهايي كه زده شد ،واقعاً راضيكننده و حتي
براي المپيك 
بهتر از تمرينات بود ،در همين حال بعضيها هم نس��بت به تمرينات وزنه كمتري زدند اما در
مجموع بايد به همه اعضاي تيم نمره قبولي داد .برگزاري يك ماه اردو و حتي ركوردگيريای كه
در سالن ايرانيان انجام شد ،قطعاً براي كسي كه تا به حال در يك رويداد مهم روي سكو نرفته
و ناگهان از تمرينات شهرستان خود به بازيهاي همبس��تگي اعزام شده ،كافي نبوده است و
مليپوشان حق داشتند استرس داشته باشند .زمانبندي و نحوه برگزاري مسابقات وزنهبرداري
در اين دوره از بازيها خوب نبود ،ولي فرصت خوبي بود كه ورزشكاران و كادر فني برخي موارد
را تجربه كنند .بايد به نظرات كادر فني و برنامهاي كه ارائه ميكنند ،اعتماد داشته باشيم و طبق
اين برنامه عمل كنيم».

قاب

رونمايي از طرح قدم به قدم اربعين

زائران حض�رت اباعبداهلل الحس�ين(ع) ب�راي روز
اربعين ميتوانند در طرح فرهنگي -ورزشي «غدير
تا عاش�ورا» فدراسيون همگاني مش�اركت داشته
باش�ند .آیين رونمايي از طرح ملي ق�دم به قدم از
«غدير تا عاش�ورا» و دو طرح دانشبنيان دوستدار
پي�ادهروي ديروز با حضور افش�ين مالي�ي ،رئيس
فدراسيون ورزشهاي همگاني ،رؤساي هيئتهاي
چند استان مرزي و مسئوالن كميتهها و انجمنهاي
فدراس�يون ورزشه�اي همگان�ي برگ�زار ش�د.
فدراسيون ورزشهاي همگاني در مسير پيادهروي
اربعين حس�يني موكب اح�داث ميكن�د .در اين
موكب كه به مدت يك هفته از  ۲۰تا ۲۷شهريورماه
برپا خواهد بود ،خدماتي از جمله س�نجش سالمت
زائران ،ماس�اژ و خدمات پزش�كي ارائه خواهد شد
و تالش ميش�ود موكب حضرت عل�ي اصغر(ع) به
عنوان يك موكب فرهنگي -ورزش�ي معرفي شود.
افشين ماليي با اعالم اينكه عظيمترين راهپيمايي
مذهبي و آیيني جهان در ايام اربعين حسيني برگزار
ميشود ،گفت« :عظمت اين راهپيمايي در ايام زيارت
اربعين به اوج خود ميرسد و زيباترين جلوه حيات
انساني را رقم ميزند».

فريدون حسن

اينهمهسرپرست
زيبنده ورزش نيست

حميد سجادي ميگويد اص ً
ال نميپسندد كه فدراسيونهاي ورزشي با
سرپرست اداره شوند .وزير ورزش و جوانان در حالي مدعي اين مسئله
اس��ت كه همين حاال چندين فدراسيون ورزش��ي با سرپرست اداره
ميشوند و اين مس��ئله حتي ميتواند تأثير مستقيم بر روند انتخابات
كميته ملي المپيك و به تعويق افتادن آن داشته باشد.
وزير ورزش ميگويد اص ً
ال نميپسندد فدراس��يوني با سرپرست اداره
ش��ود اما در حالي كه در مس��افرتش به زوريخ عنوان شده بود كه بايد
انتخاباتهاي فدراسيونهاي دوچرخهسواري و ژيمناستيك را برگزار
و تکليف اين دو فدراسيون را روش��ن كند همچنان اصرار دارد كه اين
دو فدراس��يون با سرپرس��ت اداره ش��وند ،در حالي كه همه ميدانند
دوچرخهسواري و ژيمناس��تيك كوچكترين مشكلي براي برگزاري
انتخابات و مشخص شدن رؤساي فدراسيونهايشان ندارند.
سجادي درست ميگويد .هيچ فدراسيوني نبايد با سرپرست به كار خود
ادامه دهد ،چون اصوالً هيچ سرپرس��تي قادر به برنامهريزي بلندمدت
و درست نيس��ت .نمونه اين اتفاق را اين روزها ميتوان در فدراسيون
فوتبال ديد؛ جايي كه با حجم عظيم حاشيه و فساد با سرپرست اداره
ميشود و اوضاعش در فاصله كوتاه مانده تا جام جهاني هر روز بدتر از
گذشته ميشود .از ژيمناستيك و دوچرخهسواري و بقيه فدراسيونهاي
سرپرستدار هم كه چيزي نگوييم بهتر است .در اين ميان وزير ورزش
ميآيد و از ناراحتياش بابت اين موضوع حرف ميزند.
سؤال اين است كه مسئول اين اوضاع كيست و چه كسي بايد براي تمام
شدن اين وضعيت برنامهريزي كند؟ آيا كسي جز وزير ورزش؟ اص ً
ال چرا
انتخابات همان دو فدراسيوني را كه در زوريخ اساسنامهشان تصويب
شد ،برگزار نميكنيد؟ سازوكار برگزاري يك انتخابات مگر چقدر زمانبر
است كه هنوز از آن حرف ميزنيد و هيچ اقدامي صورت نميگیرد؟
اينكه جناب وزير از اداره فدراسيونها با سرپرست ابراز ناراحتي كند،
بسيار ارزشمند است اما بهتر است به جاي ابراز تأسف و ناراحتي كمي
هم همت به خرج دهد و تكليف را روش��ن كند تا حداقل ورزش از اين
بلبشو خارج شود .اينگونه كه نميش��ود تنها با ابراز ناراحتي توقع رفع
مشكالت را داشت .وزير ورزش عالوه بر دلس��وزي و نگراني براي رفع
معضالت بايد آستين باال بزند و در عمل هم نشان دهد كه ميخواهد
مشكالت را حل کند.
ورزش كشور سال بسيار حساس��ي را پيش رو دارد؛ س��ال المپيك و
رقابتهاي انتخابي آن و اين يعني اينكه فدراسيونها بايد برنامهريزي
درستي داشته باشند .حميد سجادي به عنوان يك پيشكسوت ورزش
بهتر از هر كس ديگري چنين شرايطي را درك ميكند ،بنابراين خوب
هم ميداند ك��ه بايد وارد ميدان عمل ش��د و براي سروس��امان دادن
به اوضاع فدراسيونها پا پيش گذاش��ت ،نه اينكه تنها به ايراد سخن
پرداخت .سجادي درست ميگويد ،اص ً
ال زيبنده ورزش نيست كه تعداد
زيادي از فدراس��يونهايش با سرپرست اداره ش��وند اما بايد حواسش
باشد كه وقتي او به عنوان يك چهره ورزشي و قهرمان سابق ،مسئوليت
ورزش را بر عهده دارد ،اين مسئله زشتتر هم خودنمايي ميكند ،پس
جناب وزير ،سخن كوتاه كن و بر عمل بيفزا كه درست گفتهاند :دوصد
گفته چون نيم كردار نيست.

نامه فيفا در حد پيشنهاد است
وزير ورزش و جوان��ان تأكيد كرد نامه فيفا ب��راي حضور زنان در
اس��تاديومها براي رقابتهاي باش��گاهي تنها در حد پيش��نهاد
اس��ت .حميد س��جادي گفت« :فيفا در نامه خود حضور زنان در
رقابتهاي باشگاهي را پيش��نهاد داده است .تأكيد ميكنم نامه
فيفا در حد پيشنهاد بود ه است .ما در حال پيگيري براي شناسايي
استاديومهايي هس��تيم كه زيرساخت مناس��ب دارند و شرايط
شوراي تأمين ،دستورالعملهاي امنيتي و انتظامي در آنها فراهم
است .از قبل جلساتي در اين خصوص شروع شده است و اص ً
ال ما
كاري به نامه فيفا نداشتهايم .وقتي استارت اين كار را زديم گفتند،
يكي دو سال پيش توافقاتي براي حضور زنان در رقابتهاي تيم
ملي و باشگاهي انجام شده است .ما هم همان دستورالعملها را
جلو ميبريم و اگر تعهدي ايجاد شده و چيزي امضا شده از طرف
ايران بوده است .باالخره اين اس��م ايران است و فرقي ندارد بنده
وزير باشم يا فرد ديگري .در اين خصوص صحبت كردهاند ،چون
دستورالعملهاي فيفا يك به يك جلو ميرود .مث ً
ال فيفا ميگويد
براي تماش��اگران اين اتفاق رخ دهد ،پاركين��گ و رختكن بايد
اينطور باشد ،استانداردهاي استاديومها بايد اينطور باشد».

