
اما تو

باور نکن!
آیا واقعا حال ورزش ایران خوب است؟

وزیــر ورزش و جوانان که روزهای شــلوغی را 
پشت ســر می گذارد، حاال برای نخستین بار از 
مجلس شــورای اســامی کارت زرد دریافت 
کرده است. ســؤال نمایندگان که وزیر را پشت 
تریبون مجلس قــرار داد، این بــود که چرا با 
وجود گذشــت ۱۸ماه از تصویب قانون شــرح 
وظایــف و اختیــارات وزارت ورزش و جوانان، 
هنوز آیین نامه اجرایی این قانــون به تصویب 
هیأت دولت نرســیده و عما ظرفیت های این 
قانون فعال نشده است؟ سجادی در مجلس در 
مورد روند تصویب این آیین نامه اجرایی صحبت 
کرد و وعده داد که به زودی همه موانع از مسیر 
آن برداشته خواهند شد. با وجود این، مجموع 
توضیح های سجادی برای نمایندگان قانع کننده 
به نظر نمی رسید. در این جلسه البته پرسش های 
دیگری نیز در مورد بازگشت احتمالی مسببان 
قرارداد فاجعه بار ویلموتس به فدراسیون فوتبال  
مطرح شد. به نظر می رسد موضع گیری تند و تیز 
اخیر آقای وزیر، بی ارتباط با جلسه دیروز مجلس 
نبوده است. به هر حال ۱20رأی مخالف نسبت به 
توضیحات سجادی، موجب شد که او از مجلس 
شورای اسامی کارت زرد دریافت کند؛ اتفاقی 
که می تواند یک تلنگر جدی برای مجموعه تحت 

مدیریت این وزیر باشد.
سجادی در حاشــیه صحبت هایش در مجلس 
شورای اسامی، جمله ای را نیز به زبان آورده که 
جای بحث و بررسی دارد. او مدعی شده که »این 
روزها اخبار خوب حوزه ورزش، حال همه را خوب 
کرده است«. تردیدی نیست که این روزها گاهی 
اخبار خوبی نیز در مورد موفقیت های ورزشــی 
نمایندگان ایران به گوش می رســد اما آیا واقعا 
شرایط ورزش ایران خوب و امیدوارکننده است؟ 
فوتبال به عنــوان پرهوادارتریــن ورزش ایران، 
بدترین روزهای ممکن را پشت سر می گذارد. از 
یک سو بدهی ویران کننده به مارک ویلموتس و 
از سوی دیگر حواشی انتخابات فدراسیون شرایط 
دشواری برای فوتبال ساخته اند. در کنار همه این 
مســائل، باید به باتکلیفی تیم ملی، مشکات 
اردویی تیــم و همچنین دودســتگی در بین 
نفرات آن نیز اشاره کرد. به نظر می رسد حضور 
سجادی در اردوی قطر نیز تأثیر خاص خودش 
را روی این دودســتگی داشته است. در کشتی 
که نخستین و موفق ترین ورزش ایران به شمار 
می رود، نماینده آقای وزیر در قامت رئیس مجمع 
با رئیس فدراسیون درگیر شــده و کنایه های 
عجیب 2چهره باســابقه در ورزش ایران، برای 
چندین روز نقل محافل بوده است. در رشته ای 
مثل وزنه  برداری که در چند دوره المپیک صاحب 
مدال های ارزشــمند و رکوردهای بزرگ شده، 
کار به اعتصاب ورزشکارها و درگیری فیزیکی 
رسیده است. بسیاری از وزنه بردارهای تیم ملی 
به شدت از شرایط ناراضی هستند و امکانات را 
برای ادامه حضور در تیم ملی کافی نمی  دانند. 
بســکتبال ایران هم کــه زمانــی از مهم ترین 
قدرت های قاره آســیا بود، حتی نتوانســته در 
جمع 4تیم برتر تورنمنت ســاده ای مثل کاپ 
آسیا قرار بگیرد و سال هاست که استعدادیابی 
موفقیت آمیزی برای کشف ستاره های جدید این 
ورزش صورت نگرفته اســت. رئیس فدراسیون 
تکواندو نیز به جای سروسامان دادن به وضعیت 
این رشته ورزشــی بعد از ناکامی در المپیک، 
وقت و تمرکزش را صرف حضــور در انتخابات 
کمیته ملی المپیک کرده است. جودو در ایران 
نیز همچنان با مشــکات تحریم روبه رو شده 
و از ســوی فدراســیون جهانی برای نبردهای 
مختلف دعوت نمی شــود. ایران در همین چند 
سال گذشته یکی از مهم ترین شطرنج بازهایش 
را نیز به کشورهای دیگر سپرده است. آیا واقعا 
حجم اخبــار خوبی کــه این روزهــا در حوزه 
ورزش به گوش می رسد، بیشتر از این اخبار بد 
و نگران کننده است؟ بســیاری از فدراسیون ها 
با کمبود قابل توجه  امکانات روبه رو هســتند و 
حتی بدیهی ترین امکانات الزم برای آماده سازی  
ستاره ها در مســیر المپیک را هم ندارند. روند 
کوچ ســتاره های ایرانی به کشورهای دیگر نیز 
هیچ وقت به شــکل جدی متوقف نشده است. 
اگر در این شــرایط آقای وزیر واقعا اخبار خوبی 
دارند، بد نیست آن را با هواداران ورزش در ایران 
نیز در میان بگذارند؛ چرا کــه در مرور وضعیت 
رشته های مختلف، به ندرت خبرهای خوب به 

گوش می رسند.
فوتبــال، شمشــیربازی، ژیمناســتیک و 
دوچرخه ســواری، فدراسیون هایی هستند که 
همچنان با سرپرست اداره می شوند. در نخستین 
روزهای شــهریورماه نیز دوران 4ساله ریاست 
فدراســیون  بدمینتون به پایان خواهد رسید. 
سروسامان دادن به این فدراسیون های آشفته 
یکی از مهم ترین ماموریت های وزارت ورزش به 
شمار می روند اما به جز فدراسیون فوتبال، حتی 
زمان برگزاری انتخابات سایر فدراسیون ها هم 
مشخص نشده است. در چنین شرایطی، سخت 
می توان باور کرد که حــال ورزش واقعا خوب 
شده باشــد. هواداران ورزش در ایران هم مثل 
نمایندگان مجلس، در مقابل چنین جمله ای قانع 
نمی شوند. حال ورزش وقتی خوب خواهد شد که 
تکلیف ریاست فدراسیون ها روشن شود، بودجه و 
امکانات کافی در اختیار ورزشکارها قرار بگیرد و با 
مجموعه ای از انتخاب  های درست و برنامه ریزی 
مداوم، ستاره های ایرانی فرصت درخشیدن در 

میادین جهانی را به دست بیاورند.
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عناصر دفاعی در سبد خرید
باشگاه های اروپایی در نقل و انتقاالت 

این فصل برای مدافعان پول و انرژی 
زیادی هزینه می کنند
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طنز تاریخی از سرنوشت 2مربی که در مقدماتی 
جام جهانی روی نیمکت ایران نشستند؛ 

آنکه پول برد و آنکه فحش خورد

دلم برای والیبال تنگ شده پول ویلموتس را اسکو می دهد
علی اصغر مجرد بعد از یک سال دوری از والیبال 

می گوید آماده است و می تواند برای مسابقات 
قهرمانی جهان با صددرصد توانش بازی کند
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 روز مانده تا 
جام جهانی

 روز مانده تا 
ليگ برتر

برنامه بازی

پیکان

ذوب آهن

گل گهر

آلومینیوم

ملوان

پرسپولیس

تراکتور

هوادار

19:00

19:30

20:30

20:00

جمعه 21 مرداد 1401

شنبه 22 مرداد 1401

لیگ برتر ایران - هفته 1

استقالل

فوالد

سپاهان

صنعت نفت

19:30

20:30

نساجی

نفت.م. س

مس رفسنجان

مس کرمان

19:00

20:30

خودسوزی

چهره روز

پرسپولیس

فوالد
20:30

پنج شنبه 27 مرداد 1401

جمعه 28 مرداد 1401

لیگ برتر ایران - هفته 2

ملوان

استقالل
19:30 عيسي آل كثير اگر به موقع تن به عمل جراحي مي داد،  امروز  فاصله چندانی تا 

بازگشت به ميادين نداشت. اما او عجيب ترين  تصميم را گرفت و به بدترين 
شكل ممكن تاوانش را داد
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