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ورزشي

وطن امروز شماره 1264

آسیا

چهارشنبه  7اسفند 1392

گزارش

گزارش «وطن امروز» از پیشبینی وزیر ورزش از حضور ایران در جامجهانی
تراکتوری متفاوت در آسیا

کار سخت سپاهان در قطر

■■تراکتورسازی–االتحادعربستان
ش��اگردان تون��ی اولیویرا که ب��ه تازگی جام
قهرمانی حذفی ایران را به دس��ت آورده و حضور
فصل بعدشان در لیگ قهرمانان را قطعی کردهاند
در گام نخس��ت به مصاف یکی از تیمهای نامدار
عربس��تانی میروند .االتحاد که در فصل گذشته
لیگ قهرمانان آسیا حضور نداشته ،در این فصل
از رقابتهای چهارده تیمی عربس��تان با کس��ب
 29امتیاز از  23بازی ،در رده ششم لیگ چهارده
تیمی عربس��تان قرار دارد و با هفت امتیاز فاصله
ب��ا منطقه س��قوط و  31امتیاز با ص��در جدول،
وضعیت چندان خوبی ندارد .آنها با  40گل خورده
دومین خط دفاعی ضعیف لیگ عربس��تان را هم
در اختی��ار دارند .به همین دلیل میتوان امیدوار
بود تراکتورس��ازان با نمایش��ی خوب و با حضور
هوادارانشان این تیم قدیمی و پرافتخار عربستان
را در تبریز غافلگیر کنند و با انگیزهای بیش��تر به
دیدارهای بعدیش��ان چش��م بدوزند .حضور علی
کریمی ،کریم انصاریفرد ،سعید دقیقی ،مهدی
کیانی ،حامد لک ،مرتضی اسدی و بسیاری دیگر
نوید چهرهای متفاوت از تراکتورس��ازی نسبت به
فصل قبل لیگ قهرمانان آسیا میدهد.
■■السد قطر– سپاهان
زردپوش��ان اصفهانی از تیمهایی هستند که
همواره در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا به عنوان
یک مدعی محسوب میش��وند و بعد از نتایج نه
چندان خوب آنها در فصل گذشته لیگ قهرمانان
آسیا و حذف در مرحله مقدماتی ،هواداران این تیم
و عالقهمندان به فوتبال توقع دارند آنها بار دیگر در
لیگ قهرمانان آسیا نمایشهای خوبی ارائه دهند.
سپاهانیها در گام نخست باید به مصاف السد
قطر بروند که در لیگ چهارده تیمی آن کشور با
گذشت  21هفته با کسب  37امتیاز در رده سوم
ایستاده است .البته با توجه به اختالف  7امتیازی
با لخویای صدرنشین شانس چندان زیادی برای
کس��ب قهرمانی ندارد اما میتوان آنها را در فصل
بعدی لیگ قهرمانان آسیا دید.
چهارشنبه،هفتماسفند
تراکتورسازی– االتحاد16:00 ،
السد– سپاهان19:00 ،

اروپا

نکات و رکوردهای جالب مرحله
یکشانزدهم نهایی لیگ اروپا

مرحل��ه یکش��انزدهم نهایی لی��گ اروپا با
برگزاری  16دیدار انجام ش��د .نکات و رکوردهای
جالب این مسابقات را در زیر مشاهده میکنید.
 19کش��ور عضو یوفا در مرحله یکشانزدهم
نهای��ی رقابته��ا نماین��ده دارند .پی��ش از این
بیشترین نماینده مربوط به فصل  2010-11بود
که نمایندگانی از  17کش��ور حضور داشتند و به
رقابت میپرداختند .این برای نخستین بار است
که نمایندگانی از کشور بلغارستان (لودوگورتس
رازگراد) و اسلوونی (ان کی ماریبور) حضور دارند.
از  16بازی برگزار شده ،فقط دو میزبان موفق
ش��دند پیروز از میدان خارج شوند .یوونتوس در
پیروزی  2بر صفر مقابل ترابوزان اسپور و دنیپرو
دنیپرو پتروفس��ک در پیروزی یک بر صفر مقابل
تاتنهام هاتسپر میزبان بودند .این یک رکورد جدید
در رقابتهای لیگ اروپا در مرحله یکش��انزدهم
نهایی اس��ت .ه��ر چند در فص��ول  2011-12و
 2010-11نیز تنها  3میزبان پیروز شدند.
هشت مس��ابقه با مس��اوی خاتمه یافت که
رکورد دیگری برای رقابتهای این مرحله است.
پی��روزی بنفیکا در زمین پائ��وک رکوردی
برای این تیم بود .این بیستمین پیروزی بنفیکا
لیسبون در لیگ اروپا بود که تنها اتلتیکو مادرید
ب��ا  23پیروزی و پ��ی اس وی آیندهوون با 22
پیروزی رکورد بهتری نس��بت به این تیم دارند.
همچنین بنفیکا لیس��بون با  55گل زده بعد از
پی اس آیندهوون با  64گل زده و اتلتیکو مادرید
با  61گل زده ،س��ومین خط حمل��ه برتر تاریخ
مسابقات را دارد.
بنفیکا لیس��بون اکنون رک��ورد  23بازی در
مرحله حذفی لیگ اروپا را در کارنامه دارد که بعد
از اتلتیکو مادرید ب��ا  28بازی در مرحله حذفی،
رکورددار است.
رابین کازان برای پنجمین بار متوالی در مرحله
حذفی رقابتها حاضر میش��ود (براب��ر با رکورد
آژاکس آمستردام) و با ثبت  11تساوی ،با رکورد
پی اس وی آیندهوون ،التزیو و اس��توا بخارست
مساوی کرد.
پیروزی  3بر صفر در مقابل آژاکس آمستردام
موجب شد ،سالزبورگ اتریش به هفتمین پیروزی
متوالی خود در این رقابتها دست یابد و دومین
رکورددار پیروزی متوالی ش��ود ،ولی برای برابری
ب��ا رکورد اتلتیکو مادرید ب��ا  15پیروزی متوالی،
بای��د تمام دیدارهای باقیمانده فصل جاری را نیز
با پیروزی سپری کند.
ـ س��الزبورگ به همراه والنسیا و لودوگورتس
با ثبت پیروزی خارج از خانه ،تنها باش��گاههایی
هس��تند که تمام  4دیدار خ��ارج از خانه خود در
فصل جاری را با پیروزی س��پری کردهاند .رکورد
در اختیار دو قهرمان پیش��ین این رقابتها یعنی
اتلتیک��و مادرید و پورتو با ثبت  6پیروزی متوالی
خارج از خانه است.

حس�ین جوادی :آنتونی رابینز ،روانشناس
مع��روف درباره ق��درت ذهن و تجس��م
رویاها نظریهای دارد که مینویس��د« :هر
چه را که تصور کنی��م و درباره آن حرف
بزنیم برایم��ان اتفاق میافتد» .حرفهای
جناب وزی��ر ورزش درباره نحوه بازی تیم
مل��ی با حریفان در ج��ام جهانی دقیقا از
جنس��ی بود ک��ه خیلی راح��ت خوراک
رس��انهها را تامین میکرد ی��ا اینکه باید
گفت مشاوران ایش��ان در روابط عمومی
و بخش رس��انهای وزارتخان��ه برای اینکه
فش��ار «فوتبالی» نبودن وزیر را کم کنند
نسبت به چنین موضعگیری شخص اول
ورزش مملکت واکنش��ی ندادند یا اینکه
بیتفاوت هس��تند .درباره این مس��اله که
هی��چ ایران��ی در کره زمی��ن نمیخواهد
تی��م مل��ی کش��ورمان براب��ر رقب��ا در
جام جهانی س��رافکنده باشد هیچ شکی
نیست و خیلیها نیز از ته قلب میخواهند
م��ا از گروهمان صعود کنیم تا نش��اط بار
دیگر به جامعه ورزش بازگردد اما آیا گفتن بیپروای
این حرفها که مصرف رس��انهای دارد سوال برانگیز
نیست؟ در اینجا میخواهیم از جناب وزیر طرح سوال
کنیم تا کمی ذهن ایشان نسبت به موضعگیریهایی
که ممکن است توقع عموم را باال ببرد و فشار روانی
روی تیم را زیاد کند ،روشن شود.
-1جن��اب آقای گ��ودرزی وقتی ش��ما ب��ه راحتی
میگویی��د مقابل آرژانتین کمش��انس نیس��تیم و
میتوانیم حتی با این تیم به تساوی برسیم میدانید
تعبیرش به چه معنی است؟
-2آیا ش��ما فکر نمیکنید بهتر نبود میگفتید تیم
ایران تمام تالش خود را برای سربلندی خواهد کرد
و ما با توجه به زمان کمی که در اختیار داریم انتظار
زیادی از این تیم نداریم؟
 -3آیا بهتر نبود به جای این حرفها کمی از بودجه
وزارت ورزش را ب��رای برگ��زاری اردوه��ای حرفهای
میگذاش��تید یا از ارتباط سیاس��ی دولت اس��تفاده
میکردی��د تا پای تیمهای بزرگ به تهران باز ش��ود
و تیم ما در محکی جدی قرار بگیرد؟
 -4آیا ش��ما نباید با مش��اوران ورزش��ی و رسانهای
خود مش��ورت میکردید و به آنها یادآور میشدید
ک��ه به ج��ای اینکه تعامل مستقیمش��ان در روابط
عمومی وزارتخانه را با رس��انهها کمتر کنند به فکر
اس��تفاده از مجربها و دادن مشاوره سالم و ارتباط
بهینه با رس��انهها و شخص ش��ما باشند؟ تمام این

آنالیز به سبک «استاد»

س��والها برای این مطرح میشود که وقتی خدای
ناک��رده کاروان تی��م ملی به دلی��ل نتیجه نگرفتن
در ج��ام جهانی مورد کالبدش��کافی قرار گرفت آن
زمان شما کسی را متهم نکنید و اینکه تا این اندازه
توقع افکار عمومی را نس��بت به صعود تیم حساس
نکنید البته بیش��تر اقش��ار فوتبالدوس��ت بهخوبی
میدانن��د مقاب��ل تیمهایی مث��ل آرژانتین یا حتی
بوس��نی ما ش��انس باالیی برای پیروز شدن نداریم
و زمان��ی که پای درد و دل مردم کوچه و خیابان یا
حتی مش��تریان پروپا قرص استادیومها مینشینید
میفهمی��د که آنها اعتقاد دارند هر چه کمتر مقابل
آرژانتی��ن گل بخوریم آبرویمان کمتر میریزد! آخر
این چه صحبتی اس��ت که باید عنوان ش��ود ،شاید
بهت��ر بود مدیر روابطعموم��ی وزارت ورزش که در
اکثر حوزههای ورزش��ی صاحبنظر اس��ت «نمونه
آم��اری» از وضعیت حریفان ای��ران در جام جهانی
برای ش��ما آماده میکرد ،آن زمان شما با مربی تیم
جلسهای میگذاشتید و به تحلیل مسائل به عنوان
یک کارش��ناس مینشس��تید .آن زمان هم فردی
مث��ل کیروش که بیش از اندازه حرفهای اس��ت به
جای توجه به قراردادهای تجاریاش با اسپانس��رها
و مسائل مالی فوتبال ایران احساس میکرد مدیران
ورزش��ی اش��راف کاملی به فوتبال دارن��د و جرأت
نمیکرد نس��بت به خیلی از مسائل بیتفاوت باشد.
وقتی ما خودمان از این رفتارهای غیرحرفهای امتناع

نمیکنیم چه توقعی از یک بیگانهای داریم که تنها
چند س��ال میهمان فوتبال ماست .این امکان وجود
دارد که تیم ملی بعد از جام جهانی نتایج مناس��بی
نگی��رد( ،این موضوع را هم میت��وان به چند دلیل
ثابت کرد) و بعد از آن نیز امکان دارد او با فدراسیون
حاال به هر دلیلی به توافق نرسد آن زمان که مربی
دیگری میخواهد تیم را برای جام ملتهای آس��یا
آماده کند تکلیفش چیس��ت؟ آیا او نیز باید تیم را
قهرمان آس��یا کند؟ آیا او نی��ز مانند کیروش باید
بدون داش��تن بازی تدارکاتی و بدون داشتن زمان
بهتری��ن نتای��ج را بگیرد؟ ما از ای��ن اظهارنظرهای
غیرحرفهای پیش از این ضربه خوردهایم .مگر قبل
از شما نبودند افرادی که توقع عموم را باال میبردند
و بعد از اینکه تیم نتیجه نمیگرفت مردم به اخراج
و کنارگذاشتن سرمربی تیم رای میدادند .آن زمان
فدراسیون چه واکنش��ی باید نشان میداد؟ قربانی
این حرفها بعد از جام جهانی کفاشیان و تیم ملی
است ،رئیس فدراسیون هر چه قبل از این فریاد زد
که کسی به داد این تیم بحرانزده مالی برسد کسی
ی او نیمی از قراردادها نیز روی
پیدا نشد و از بدشانس 
هوا بود ،ما که ابایی از انتقاد به مجموعه فدراسیون
نداش��تیم ولی این بار باید ح��ق را به آنها داد،مگر
آن زم��ان نبود که تیم به دلی��ل نتیجه نگرفتن در
آس��یا خیلی راحت مربیاش ،امی��ر قلعهنویی را از
دس��ت داد .ش��اید اگر به امثال امیر بی��ش از اینها

با این رویه ورزش ایران میبازد

حسینی :اشتباه کردیم
به گودرزی رأیاعتماد دادیم

بها میدادیم یا اینکه زمان بیش��تری به
مربیه��ای داخلی داده میش��د و تا این
اندازه حساسیت توقع نتیجهگرایی و این
معضلی که سالهاست برای حفظ بقای
مدیریت گریب��ان ورزش ما بویژه فوتبال
را گرفته باال نمیرفت ،حاال جایگاه ما به
مراتب در فوتبال جه��ان تغییر میکرد.
در غ��رور و تعصب و نتایج مثبتی که این
تیم به همراه کادر فنیاش در راهیابی به
جام جهانی گرفته هیچ شکی نیست ولی
آیا بد نبود به ج��ای این حرفها به فکر
برگزاری یک بازی دوس��تانه آبرومندانه
بودیم؟ ب��از هم در دورهه��ای قبل ما با
تیمهای��ی مثل برزیل و روس��یه و آلمان
یا تیمهای باش��گاهی مث��ل آ.اسرم و ...
بازی کردی��م ولی حاال چه!؟ باز هم هزار
ش��کر به تقویم فیفا و بازیهای اجباری
برای مقدماتی جام ملتهای آسیا وگرنه
معلوم نبود ای��ن بازیکنان تا کی باید در
انتظار یک گوش��ه چشم مدیران ورزشی
میماندند تا اتفاق��ی رخ دهد البته خیلی نمیتوان
به شما که ش��ناخت فوتبالی و عالقه به این ورزش
ندارید خرده گرفت.این انتقاد بیشتر به آنهایی است
که در اطراف روابط عمومی نقشی را بازی میکنند
که به هیچ وجه مناس��ب حال شما و وزارت ورزش
نیست ،این بار قصد انتقاد از جناب وزیر را به شکل
مس��تقیم نداشتیم و تنها به گوشزدی برادرانه اکتفا
کردیم چون به خوبی برایمان مس��جل است وقتی
گفتوگویی در اتاق شخصی شما رخ میدهد بدون
اعمالنظر دوستان کارش��ناس در اطرافتان صورت
نگرفته پ��س آنها در محافل خصوص��ی نیز به این
اظهارنظرهای شما آگاه بوده و نحوه کارشناسی شما
را به خوبی میش��ناختند ،که باید گفت مش��اوران
ش��ما سبب خواهند شد پوسته وزارت ورزش روزی
عوض شود آن هم در همین دولت تدبیر و امید.
ب��ه هر ش��کل زمانی ک��ه دکتر گودرزی ب��ه عنوان
استادتمام دانشگاه تهران از سوی دولت برای گرفتن رأی
اعتماد به مجلس معرفی شد ،خیلیها از انتخاب یک فرد
آکادمیک در حوزه ورزش استقبال کردند اما پیشبینی
او در ب��اره عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی
نگرانیهایی را درباره تداوم اظهارنظرهای اینچنینی که
تنها فشار را بر تیم ملی زیاد میکند ،افزایش خواهد داد.
حت��ی کارلوس کیروش نیز ک��ه مدتها با این تیم بود
و ش��اگردانش را به خوبی میشناسد ،نمیتواند با چنین
صراحتی از نتایج ایران در جامجهانی صحبت کند.

کیوسک
مارکا

بازگشت غول

شاگردان ژوزه مورینیو در دیداری سخت در لیگ
قهرمانان اروپا در خانه گاالتاسرای به میدان میروند.
مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا
چهارشنبه با برگزاری  2دیدار به پایان میرسد که در
آن شالکه در آلمان با رئالمادرید دیدار خواهد کرد و
گاالتاسرای نیز در ترکیه به دیدار چلسی میرود.
■■شالکه – رئالمادرید
ش��الکه و رئالمادرید در حالی برابر هم به میدان
میروند که ش��انس تیم اس��پانیایی برای صعود به
مرحله بعد بس��یار بیشتر است .رئالمادرید با انگیزه
زیادی پای به این مسابقه خواهد گذاشت .آنها موفق
شدند این هفته با برتری  3بر صفر برابر الچه در لیگا به
صدر جدول راه پیدا کنند و اکنون  3امتیاز از بارسلونا
و اتلتیکو مادرید بیشتر دارند .عالوه بر آن رئال موفق
ش��ده به فینال جام حذفی راه یابد و در این مرحله
اواسط فروردین سال آینده در ورزشگاه مستایا برابر
ل در لیگ قهرمانان
بارسلونا به میدان خواهد رفت .رئا 
این فصل تیمی قدرتمند بوده که موفق ش��ده نتایج
خوبی کسب کند .در مرحله گروهی شاگردان کارلو
آنچلوتی موفق شدند باالتر از گاالتاسرای و یوونتوس
به عنوان تیم نخس��ت راهی مرحله حذفی ش��وند.
ل در مرحله گروهی بیشکس��ت بود و تنها برابر
رئا 
یوونتوس به تساوی رس��ید و در بقیه بازیها موفق
شد به برتری برسد .کریستیانو رونالدو مهاجم پرتغالی
ل در این فصل بوده
ب��ا زدن  9گل زده چهره برتر رئا 
اس��ت .رونالدو که در لیگ اس��پانیا  3بازی به دلیل
مصدومیت به میدان نرفته ،امیدوار اس��ت با گلزنی
در ای��ن دیدار صدر جدول آقای گلی لیگ قهرمانان
را از زالتان ابراهیموویچ پسبگیرد .دیگر نکته مثبت
رئالیها در این فصل ایکر کاسیاس بوده که توانسته
رکورد بس��ته نگه داش��تن دروازه این تیم را بشکند.
در ط��ول بازیهای رئال در ای��ن فصل جام حذفی

موندودپورتیوو

ف ،فوتبال

اسپورت

به دنبال دفاع میانی

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا

«اسب کوچک» مورینیو در جهنم گاال

دروازه کاس��یاس بس��ته بوده و این باعث شده رئال
ب��دون گل خورده به فینال ب��رود .در لیگ قهرمانان
اروپا نیز کاسیاس عملکرد بسیار خوبی داشته و تنها
 5ب��ار دروازه خود را در طول  6بازی باز ش��ده دیده
است .شالکه برخالف رئال مادرید فصل خیلی خوبی
را سپری نمیکند .این تیم در رقابتهای بوندسلیگا
در ابتدای هفته در خانه برابر ماینتس به تساوی بدون
گل رسید تا رتبه چهارمی خود را در جدول ردهبندی
در خطر ببیند .آبیهای آلمان برای کس��ب سهمیه
لیگ قهرمانان اروپا رقابت س��ختی با وولفس��بورگ
دارن��د .آنه��ا در لیگ قهرمان��ان اروپا در گ��روه  5با
تیمهای چلسی ،بازل و استوابخارست همگروه بودند

و موفق شدند به عنوان تیم دوم این گروه به مرحله
بعد راه یابند .ژولین درکس��لر بهترین بازیکن شالکه
است که در مرحله گروهی بازیهای زیبایی از خود
به نمایش گذاش��ت و باعث ش��د تا آستانه پوشیدن
پیراهن آرسنال در زمان جابهجایی ژانویه پیش برود
اما در نهایت با مخالفت رئیس باشگاه شالکه در تیم
آلمانی ماند.
■■گاالتاسرای  -چلسی
در دیگر دیدار این مرحله گاالتاس��رای ترکیه باید
در خانه از چلسی انگلیس پذیرایی کند .داستان صعود
گاالتاسرای به مرحله یک هشتم نهایی بسیار عجیب
بود .آنها رقابت س��ختی برای صع��ود به این مرحله با

آ.اس

همه کارها را انجام میدهیم

یوونتوس داشتند و در روز پایانی باید برابر تیم ایتالیایی
به پیروزی میرسیدند اما بارش برف بازی  2تیم را در
دقیقه  30متوقف کرد .مسؤوالن یوفا تصمیم گرفتند
 60دقیقه باقیمانده فردای آن مس��ابقه برگزار ش��ود
که تیم ترکیهای موفق ش��د با ضربه وسلی اشنایدر به
گل برسد تا گاالتاس��رای باالتر از یوونتوس به مرحله
یکهشتم نهایی صعود کند .گاالتاسرای در لیگ ترکیه
با کسب  44امتیاز پس از فنرباغچه در رده دوم جدول
قرار گرفته و رقابت سختی برای قهرمانی در این فصل
دارد .چلس��ی صدرنشین لیگ برتر که مورینیو معتقد
است «اسب کوچک» است ،موفق شد در ابتدای هفته
اورتون را با یک گل شکس��ت دهد تا صدرنشین لیگ
برتر باقی بماند .آنها در لی��گ قهرمانان اروپا عملکرد
خوبی داش��تند و موفق ش��دند به عنوان تیم نخست
باالتر از ش��الکه راهی مرحله حذفی شوند .خبر خوب
برای چلس��ی بازگش��ت داوید لوئیس به ترکیب تیم
است .مدافع برزیلی به دلیل مصدومیت دیدار تیمش
برابر اورتون را از دس��ت داد اما مشکلی برای همراهی
آبیهای لن��دن در اروپا ندارد و میتواند در کنار گری
کیهیل به میدان برود .چلس��ی  2فصل گذشته موفق
ش��د ه با برتری برابر بایرنمونی��خ به قهرمانی در لیگ
برس��د و فصل قبل نی��ز در لیگ اروپا موفق ش��د به
قهرمانی برسد .با این حال به نظر میرسد در این فصل
کار ژوزه مورینیو برای قهرمانی در اروپا س��خت است.
چلس��ی از ابتدای فصل با مشکل مهاجم روبهرو بوده
اس��ت .عالوه بر این 2 ،بازیک��ن جدید این تیم یعنی
نمانی��ا ماتیچ و محمد صالح ک��ه در زمان جابهجایی
ژانویه به چلس��ی ملحق ش��دند نمیتوانن��د در لیگ
قهرمان��ان بازی کنند زیرا این دو بازیکن در این فصل
لیگ قهرمانان با پیراهن تیمهای سابقشان ،به ترتیب
بنفیکا و بازل بازی کردهاند و به این ترتیب طبق قوانین
یوفا نمیتوانند در ترکیب چلسی به میدان بروند.

س��خنگوی فراکس��یون ورزش مجل��س
ش��ورای اس�لامی با انتقاد از عملک��رد وزیر ورزش
در ماههای اخیر تاکید کرد که متاس��فانه اش��تباه
نماین��دگان مجل��س رای دادن به گ��ودرزی برای
وزارت ورزش ب��ود چرا ک��ه وی برای این کار اقتدار
الزم را ن��دارد .او انتق��ادش را از وزیر ورزش اینگونه
ش��روع میکند :با این رویهای که گ��ودرزی برای
وزارت ورزش در پیش گرفته است ورزش ما خواهد
باخت .سیدهادی حسینی در گفتوگو با خبرنگار
مهر ،درباره اینکه گفته میشود نمایندگان مجلس
دیگر ح��ق حضور در فدراس��یونهای ورزش��ی را
ندارند ،خاطرنش��ان کرد :از نظر شخصی من و نیز
مجلس ،نمایندهها میتوانند در فدراسیونها حضور
داشته باشند چرا که ما استفساریه دادیم و مجلس
نیز به آن رأی داد بنابراین اعضای ش��ورای ش��هر و
مجلس منعی برای حضور در فدراس��یونها ندارند.
با این حال سازمان بازرسی برداشت دیگری دارد و
این موضوع تناقضهایی را ایجاد کرده اس��ت چون
آنها موسس��ات غیردولتی هس��تند بنابراین منعی
نمیتواند وجود داش��ته باشد .دوستان در این مدت
آق��ای طالقانی را منع کردند یا به یزدانیخرم اجازه
شرکت ندادند ضمن اینکه موضوع آقای هاشمی در
فدراس��یون تیراندازی وجود دارد و حتی نگذاشتند
قهرمان المپیک در انتخابات تکواندو شرکت کند .با
این حس��اب پس چه کسی باید بیاید در انتخابات
فدراسیون شرکت کند .نمیشود که کسی را از داخل
کوچه برداریم و بگوییم بیاید و در انتخابات شرکت
کند .فدراس��یونها آدم کمتجرب��ه احتیاج ندارند و
نمیش��ود یک آدم کمتجربه را از دانشگاه برای این
کار بیاوریم .ما به کرسیهای بینالمللی احتیاج داریم
و این کرسیها را آدمهای مشهور میتوانند کسب
کنند .وقتی آدمهای سرشناس در مجامع بینالمللی
شرکت نکنند مطمئنا هیچ کشوری به آنها اعتماد
نمیکند و به آنها رای نمیدهد .س��ازمان بازرس��ی
باید دید وسیعتری داشته باش��د .در شهرستانها
ممکن اس��ت یک نفر رئیس هیات باشد شاید وی
شغلی دیگری هم داشته باشد ،اما امکانات میآورد
و اف��رادی را در بخشهای مختلف قرار میدهد که
قوی باشند و بتوانند به ورزش منطقه کمک کنند،
در سطح دنیا نیز بسیاری از فدراسیونها به صورت
یک سایت سیار هس��تند و این طور نیست که در
یک مکان بنش��ینند و آن را اداره کنند.ما به جای
اینکه بگوییم حس��ن نباشد و حس��ین باشد بهتر
اس��ت برنامهریزی کنیم و دنبال افرادی باشیم که
برنامههای خوبی داشته باشند .در همین سالها هم
شاهد بودیم فدراسیونهایی مثل والیبال و تکواندو با
برنامههای خوب پس از گذشت سالها موفق عمل
کردند یا آقای مش��حون در بس��کتبال سالهاست
خوب کار میکند و حاال باید بگوییم که ش��ما پیر
ش��دهاید و باید بروید؟ آیا ای��ن رفتار در هیچ جای
دنیا دیده میش��ود؟ در کدام فدراسیون در جهان
افراد کمتجربه و جوان هستند بلکه در بخشهای
مختلف فدراسیون افرادی توانمند ،انرژیک و خبره
به کار گرفته میشوند.سخنگوی فراکسیون ورزش
مجلس ش��ورای اسالمی در پاس��خ به این سؤال
که آیا اخیرا جلس��های برای بررسی مشکل افراد
دوشغله داشتهاید ،توضیح داد :ما قرار گذاشتیم در
 2جلس��ه شرکت کنیم ،یک جلسه ما قرار بود در
رادیو برگزار شود که نمایندههای سازمان بازرسی
نیامدند و جلسه س��هجانبه دیگر بین ما ،دولت و
س��ازمان بازرس��ی قرار بر این بود در دفتر دولت
برگزار ش��ود که باز هم دوستان سازمان بازرسی
در آن جلس��ه ش��رکت نکردند.حس��ینی درباره
استفساریه برای افراد دوش��غله خاطرنشان کرد:
حدود یک ماه قبل استفساریه به مجلس فرستاده
ش��د که مجلس جواب داد حضور نمایندههایی از
مجلس و شورایشهر در فدراسیونها بالمانع است.
ما در دولت براساس آمارهای به دست آمده  7هزار
دوشغله داریم پس چرا اینها را نمیبینند و سراغ
ای��ن افراد نمیروند؟ آدمهای��ی که هر کدام عضو
هیاتمدیره  4یا  5شرکت هستند و دستمزدهای
آنها چندین برابر حقوق ماهانه مردم است .سازمان
بازرسی چرا دنبال این آد مها نمیرود؟سخنگوی
فراکس��یون ورزش مجل��س درباره وزی��ر ورزش
گفت :ما درباره انتخاب وزیر ورزش اشتباه کردیم
که گ��ودرزی را به عنوان وزیر انتخاب کردیم چرا
که او جرأت ندارد و نمیتواند روی حق بایس��تد.
اینها حق ورزش اس��ت که باید دفاع کرد .اگر فکر
میکنید باید یک فرد را از دانشگاه حتما بیاوریم و
چنین پستی به او بدهیم اشتباه کردید.ورزش مال
امثال دایی ،خادم ،طالقانی و دادگان است .ورزش
مال حس��ینی اس��ت نه اینکه هر کسی به صرف
درس خوان��دن بتواند بهتر عم��ل کند .ما به افراد
تحصیلکرده احترام میگذاری��م چرا که خودمان
نیز درس خواندهایم ولی کس��ی را میخواهیم که
برود جلو و در مقابل مش��کالت سینه سپر کرده
و از ح��ق ورزش دف��اع کند .البته من میگویم ما
واقعا اشتباه کردیم که به گودرزی رای دادیم و به
صالحی رای ندادیم چرا که افراد قبلی خیلی قویتر
بودند .وزیر ورزش باید در مقابل مسائل دفاع کند،
سازمان بازرسی  15سال است این حرف را میزند.
آن موقع در دهه  80که من مدیرکل ورزش استان
بودم هم این حرفها وجود داش��ت ولی باید افراد
قوی در ورزش حضور داشته باشند.

