
علي م�رادي در 
سعيد احمديان

    گزارش
حالي دي�روز بار 
ديگر ب�ه عنوان 
رئيس فدراسيون وزنه برداری انتخاب شد که با 
کسب 22 رأی در مقابل 21 رأی منتقدانش، رأی 
اعتماد شکننده ای براي چهار سال آينده گرفت.

صبح دي��روز همه نگاه های اهال��ي وزنه برداری به 
سالن نشس��ت های استاد قاس��م فارسي آکادمي 
ملي المپيک باش��گاه انقالب تهران بود. جايي که 
ميزبان مجمع انتخاباتي فدراسي��ون وزنه برداری 
بود تا رئيس جدي��د پوالد سرد ب��راي چهار سال 
آينده انتخاب شود، رئيس يکي از فدراسيون های 
المپيکي که بالتکليف بودن مديريتي آن در چند 
ماه گذشته، نگرانی هايی را به وجود آورده بود. با اين 
حال در شرايطي انتخابات ديروز برگزار شد که جبهه 
پرقدرت منتقدان علي مرادي با چند نامزد مطرح 
پا به مجمع گذاشته بود تا انتخابات ديروز يکي از 
داغ تري��ن مجامع پوالدم��ردان در سال های اخير 
باشد. همين سبب شده بود خيلي ها پيش از شروع 
مجمع از پيش بينی اينکه رئيس آينده وزنه برداری 

کدام نامزد خواهد بود، طفره بروند.
   منتقدان مرادي به صف شدند

ارديبهشت امسال بود که دوره چهار ساله رياست 
علي مرادي در فدراسيون وزنه برداری به پايان رسيد 
تا شمارش معکوس براي برگزاري انتخابات و انتخاب 
رئيس جديد آغاز شود. عملکرد چهار ساله مرادي 
آنقدر فراز و فرود داشت که منتقدان می توانستند با 
دست  بازتري به نقد وي بپردازند، به خصوص که 

آنها معتقد بودند رابطه نه چن��دان خوب مرادي با 
تاماش آيان رئيس فدراسيون جهاني وزنه برداری، 
دردسرهاي زيادي را براي وزنه برداری کشورمان 
به وجود آورده است. همين بود که در زمان ثبت نام 
چهره های نامداري که در صف منتقدان مرادي قرار 
داشتند، روزهاي پاياني سال گذشته با آغاز ثبت نام 
نامزدهاي انتخابات، راهي مجموعه ورزشي آزادي 
ش��دند تا با حضور در فدراسيون وزنه برداری براي 
رقابت با مرادي نام نويسی کنند. سجاد انوشيرواني و 
کوروش باقري سرمربيان سابق تيم ملي وزنه برداری 
در کنار حس��ين رضازاده رئيس سابق فدراسيون 
و محمد آخون��دي فعال رسان��ه ای وزنه برداری از 
مطرح ترين افرادی بودند که براي رقابت با مرادي 

اعالم آمادگي کردند.
انوشيرواني جدی ترين رقيب مرادي در انتخابات 
ديروز بود، سرمربي ساب��ق تيم ملي وزنه برداری 
که حاال يکي از منتقدان اصل��ي مرادي است. او 
پيش از اين در مصاحبه ای درباره عملکرد مرادي 
گفته بود: »در مدت همکاری با آقای مرادی آنقدر 
رفتار ناميمون در حوزه فنی، مديريتی و همچنين 
موضع گيری در رابطه با مسائل داخلی و بين المللی 
در وزنه برداری ديدم که عطای همکاری با او  را به 

لقايش بخشيدم.«
   وعده های جالب نامزدها

سرانجام دو ماه و 9 روز پ��س از پايان دوره رياست 
علي مرادي در وزنه برداری، صبح ديروز سالن نو و 
نوار شده قاسم فارسي آکادمي ملي المپيک تهران 
ميزبان مجمع انتخاباتي فدراسي��ون وزنه برداری 

بود. در ابتداي مجمع هر ک��دام از کانديداها هفت 
دقيقه فرصت داشتند تا از برنامه هايشان بگويند. 
محمد آخوندي جوان ترين کانديدا از 500 ساعت 
جلسه با اعضاي مجمع در ماه های گذشته گفت و 
از اينکه اعضا بر سر يک دوراهی اند؛ ادامه وضعيت 
موجود يا تغيير. انوشيرواني از اهميت دادن به روابط 
بين الملل، گرفتن کرسی های مؤثر در مجامع جهاني 
و احقاق حقوق وزنه برداری که به عقيده وي در زمان 

مرادي جدي گرفته نشده، صحبت کرد.
عبدالکريم پورکيان وعده داد در هيچ سفر خارجي 
همراه تيم ملي نرود و يک آپارتمان به پيشکسوتاني 
که اين روزها به يک تکه نان محتاج هستند، بدهد. 
علي مرادي هم در ابت��داي حرف هايش کنايه ای 
به منتقدان زد و از اينک��ه وزارت ورزش محيطي 
را فراهم کرده تا نامزدها درباره همه چيز صحبت 
کنند، تشکر کرد. در ادامه حسين رضازاده با عدم 
حضور و نصرت اهلل عابديني و کوروش باقري به نفع 
سجاد انوشيرواني انصراف دادند تا در نهايت 43 عضو 
حاضر در مجمع از بين پنج نفر باقي مانده رئيس 

جديد را انتخاب کنند.
   مرادي رکورددار  

سرانجام در پايان مجمع رأی گيری برگزار شد و 
علي مرادي در پايان با 22 رأی و گرفتن نصف + 
يک رأی مجمع در جايگاهش در پس��ت رياست 
فدراسيون وزنه برداری ابقا ش��د. پس از مرادي، 
انوشيرواني 11 رأی، آخوندي هشت رأی و فرشاد 

غزاليان هم دو رأی کسب کردند.
رأی ش��کننده مرادي گوياي اين اس��ت که او در 

چهار سال آينده  کار سختي پيش رو خواهد داشت،  
به خصوص که 21 نفر به رقباي مرادي رأی دادند. در 
همين راستا محمدرضا داورزني، معاون وزير ورزش 
که به عنوان رئيس مجمع حضور داشت در پايان 
مجمع توصيه ای به مرادي ک��رد: »21 نفر به علی 
مرادی رأی ندادند و اين موضوع به معنای اين است 
که او بايد با تالش نقاط ضعف چهار سال گذشته را 
برطرف کند. اميدوارم يک همدلی و انسجام به وجود 
بيايد و از قهرمانانی که از مجموعه فدراسيون فاصله 
گرفتند، در فرآيند تصميم گيری ها استفاده شود.«

مرادي در حالي بار ديگر به عنوان رئيس فدراسيون 
وزنه برداری انتخاب ش��د که پرسابقه ترين رئيس 
وزنه برداری است و ديروز براي پنجمين بار توانست 
رأی مجمع را کس��ب کند. مرادي پيش از اين در 
سال های 1373 تا 1385 و 1394 تا 1398 رياست 
فدراسيون را برعهده داشت و با رأی ديروز مجمع 
تا س��ال 1402 در وزنه برداری ماندني ش��د. البته 
مرادي ديروز عنوان کرد که اين دوره، آخرين دوره 

حضورش در وزنه برداری است.
او همچني��ن پ��س از انتخاب مج��دد اينطور به 
منتقدانش درباره ارتباط ضعي��ف با فدراسيون 
جهاني پاسخ داد: »اين چيزی بود که چهار سال 
پيش هم مطرح شد و دوستان مکاتباتی را انجام 
دادند که ب��ه عقيده من پ��روژه ای پوسيده  بود و 
ترفند جالبی برای انتخابات نبود. چهار سال پيش 
هم اين موضوع را مط��رح کردند، ولی ديديد که 
اعضای مجمع توجهی به اين بحث نداشتند و با 

بينش و بصيرت رأی دادند.«
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اميدواری شاهين طبع به تحقق اهداف بسکتبال
عزم صعود به دور دوم جام جهاني

اردوی تيم ملی بسکتبال ايران برای حضور هرچه موفق تر در جام جهانی 
2019 همچنان در تاالر آزادی ادامه دارد. بر اساس برنامه تعيين ش��ده 
آسمانخراش های ايران دوم مردادماه به پرتغ��ال می روند و پس از آن دو 
تورنمنت روسيه و يونان را در پيش دارند. تمرين ديروز ملی پوشان با حضور 
اصحاب رسانه برگزار شد و عالوه بر سرمربی تيم ملی، دکتر طباطبايی 

رئيس فدراسيون بسکتبال نيز پاسخگوی سؤاالت خبرنگاران بود.
   رسيدن به آمادگی مطلوب

مهران شاهين طبع از ميزان آمادگی شاگردانش رضايت دارد. سرمربی تيم 
ملی بسکتبال که اين روزها بايد حواشی بيرونی تيم را نيز مديريت کند در 
گفت وگو با »جوان« به اين مسائل اشاره کرد: »آمادگی همه ملی پوشان 
نسبت به گذشته بهتر شده است. تا االن تمام نفرات خيلی خوب تمرين 
کرده اند. فکر می کنم کم کم به سطح آمادگی مطلوب نزديک می شويم. از 
اتفاقات بيرون اطالع ندارم. برای من مهم اين است که بچه ها شرايط خوبی 
در اردو دارند و ارتباط بازيکنان با هم نيز بسيار خوب است. هميشه همين 
بوده، شرايط تيم ملی با تيم های باشگاهی متفاوت است. وقتی بازيکنان 
به اردوی ملی می آيند فدراسيون، کادر فن��ی و بازيکنان دست به دست 
هم می دهند تا بهترين شرايط حاکم باش��د. مسائلی که از بيرون مطرح 
می شود اگر به جا باشد، حتماً می پذيرم و از انتقادات استفاده می کنم. نقطه 

نظرات شخصی را نيز سعی می کنم از کنارش عبور کنم.«
سرمربی تيم ملی بسکتبال در خصوص حضور در سه تورنمنت اروپايی 
گفت: »اردوهای خارجی تيم ملی قطعی ش��ده است. يک تورنمنت در 
پرتغال برگزار می کنيم.  پس از آن به روسيه می رويم و يونان هم آخرين 
اردوی ما خواهد بود. تمامی حريفان ما در اين تورنمنت ها تيم های ملی 
هستند، چراکه  قرارمان اين بود که با تيم ملی برويم و در آخر هم با تيم های 
باش��گاهی بازی کنيم. از جمع بازيکنان نويد نيکتاش به خاطر بيماری 
مادرش به فرانسه رفته، کيوان رياعی به دليل آسيب ديدگی از تيم جدا شده 
و دو بازيکن جوانمان را نيز به تيم »ب« فرستاده ايم تا با آنها تمرين کنند. 
اگر برای تيم »ب« انتخاب شدند که همراه آنها اعزام خواهند شد در غير 
اين صورت به جمع ما برمی گردند. آرون گرامی پور هم آسيب ديدگی اش 
برطرف شده و با ما تمرين می کند.« سرمربی تيم ملی در پاسخ به سؤالی 
در خصوص وضعيت حريفان ايران در جام جهانی عنوان کرد: »در ارزيابی 
تيم ها در وهله نخست بايد شرايط خودمان را به حد مطلوب برسانيم. در 
حال حاضر اين موضوع را مدنظر داريم و بعد از رسيدن به اهداف ارزيابی 
دقيقی از حريفان خواهيم داشت. اميدوارانه پيش می رويم و سعی مان بر 

اين است که با بهترين شرايط در جام جهانی چين شرکت کنيم.«
   ايجاد همدلی

تدارکات خوب برای تيم ملی قبل از اعزام به جام جهانی هدفی است که 
فدراسيون بسکتبال آن را دنبال می کند. رامين طباطبايی در گفت وگو 
با »جوان« در مورد اجرايی کردن خواسته های کادر فنی و ملی پوشان 
توضيح داد: »امسال نسبت به سال گذشته که برای گرفتن سهميه جام 
جهانی آماده  می شديم، ش��رايط مان به مراتب بهتر است. سعی کرديم 
برنامه کادر فنی را به صورت دقيق اجرايی کنيم، از بحث تغذيه و محل 
اسکان تيم گرفته تا تجهيز سالن بدنس��ازی. ضم��ن اينکه بازی های 
تدارکاتی هم مطابق با برنامه کادر فنی انجام می شوند. هدفمان ايجاد 
وفاق و همدلی در تيم است و خوش��بختانه ارتباط بسياری خوبی بين 
بازيکنان و کادر فنی وجود دارد. ستاره هايمان نيز به بهترين شکل تيم را 
مديريت می کنند و هماهنگی الزم را با مربيان تيم دارند. سه تورنمنت 
بسيار خوب پيش رو داريم و با تيم های قدر اروپايی بازی خواهيم کرد. در 
تورنمنت پرتغال سه يا چهار تيم اروپايی حضور دارند. در روسيه و يونان 

نيز با تيم های ملی اين کشورها بازی خواهيم کرد.«
   صعود از گروه

رئيس فدراسيون بسکتبال پيوستن بازيکنان ايرانی به تيم های اروپايی 
را يکی از اه��داف اين فدراسيون عن��وان کرد: »بس��کتبال ايران جزو 
بهترين های آسيا محسوب می شود و اين مسئله برای تيم های اروپايی 
اهميت زيادی دارد. انگيزه بازيکنان هم زياد است. اميدواريم بعد از جام 
جهانی چند بازيکن مان لژيونر شوند و در تيم های اروپايی بازی کنند. در 

اين صورت سطح بسکتبالمان باال خواهد رفت.«
طباطبايی با اشاره به تالش ملی پوشان برای صعود به دور دوم جام جهانی 
گفت: »مسائل زيادی در نتايج تأثيرگذار است و نمی توان پيش بينی کرد، 
اما ما برای کس��ب بهترين نتيجه به جام جهانی می رويم. همه تيم های 
می خواهند پيروز ش��وند و صعود کنند. در دو دوره ای  که در جام جهانی 
حضور داش��تيم هيچ وقت از گروهمان صعود نکرديم. رقبا تيم های قدر 
و بزرگی هستند. بايد با آناليز دقيق تيم های تونس و پورتوريکو بهترين 
استراتژی را مقابل آنها داشته باشيم تا اين دو تيم را شکست دهيم. البته 
رسيدن به اين هدف بسيار سخت است ولی همه بچه ها برای موفقيت عزمی 
جدی دارند. ضمن اينکه سطح بسکتبال اسپانيا، ديگر حريفمان در گروه با 
ما بسيار فرق دارد. با اين حال هرگز به عنوان بازنده به ميدان نخواهيم رفت. 

می خواهيم سطح بسکتبال ايران و آسيا را به دنيا نشان دهيم.«

گزارش »جوان« از مجمع انتخاباتي فدراسيون وزنه برداری و انتخاب مجدد علي مرادي به عنوان رئيس فدراسيون

اعتماد شکننده با نصف + يک رأی

فوتبال عليه فوتبال
فدراسيوني که خود تحم��ل انتقاد را ندارد و نمی توان��د يا بهتر بگوييم 
نمی خواهد با مديران متخلفش برخورد کن��د، چگونه می خواهد نظم 
و آرامش را به مس��ابقات ليگ فوتب��ال بازگرداند؟ اين س��ؤال مهم اين 
روزهاي عالقه مندان به فوتبال در برابر برنامه مهدي تاج و همفکرانش در 
فدراسيون فوتبال است که حتي حاضرند تا اجرايي شدن اين برنامه ها 

برگزاري ليگ را به تعويق بيندازند.
مهدي تاج صراحتاً عنوان می کند که پاي برگزار نکردن مسابقات ايستاده 
و می خواهند زيرساخت ها و بديهی ترين اصول برپايي مسابقات جهت نظم 
بخشيدن به ليگ و جلوگيري از اتفاقات تلخ فصل پيش فراهم شود، اما 
همزمان خودش در برابر احکام کميته اخالق در خصوص مديران متخلف 
و مسبب اتفاقات فصل پيش سکوت کرده و با به ميدان فرستادن معاونان و 

مشاورانش عماًل در برابر اين احکام درست موضع گيری می کند.
کدام رفتار را بايد قبول کرد؛ تأکيد جناب رئيس به مقررات، پيگيري و 
سروسامان گرفتن ليگ با نظم و ترتيب يا چشم پوشی واضح او از تخلفات 

مديران و زيردستانش را؟! 
واقعيت اين است که فدراسيون فوتب��ال اين روزها در برابر خودش قرار 
گرفته و بخشي که می خواهد مجري قانون و نظم و برخورد با متخلفان 
باشد به شدت از سوي هيئت رئيس��ه مورد حمله قرار می گيرد. فوتبال 
عليه فوتب��ال، بنابراين نباي��د از چنين فدراسيوني توق��ع کار اصولي و 
درست داش��ت. فدراسيوني که حتي حرف ه��ا و برنامه های خود را هم 
زير س��ؤال می برد. نمونه اش همي��ن اردوهاي خارج��ي تيم ها، همين 
دست درازی بی قيد و شرط به بيت المال و دست کردن در جيب مردم. 
اين فدراسيون چگونه می تواند براي نظم بخشيدن به ليگ و سامان دادن 
به زيرساخت های آن برنامه داشته باشد، وقتي در بديهی ترين مسئله که 

برخورد با متخلفان است، اينگونه مقابل خودش قرار می گيرد.
مشکل اينجاست که آقايان اجراي قانون را می پسندند، اما تا وقتي که پاي 
مصالح خودشان در ميان نباشد. برخورد با تخلف را قبول دارند، اما فقط تا 
زماني که نامي از خودشان در بين نباشد که در غير اين صورت حتي مقابل 
خودشان هم می ايستند. کميته اخالق فدراسيون فوتبال اين روزها درست 
همان کار برنامه ريزی  شده از سوي فدراسيون را انجام می دهد و در همان 
راهي گام برمی دارد که قرار است مهدي ت��اج و بقيه هم براي ساماندهی 
اوضاع فوتبال در آن قدم بگذارند، اما چون اين کميته سراغ سرمنشأ ماجرا 
رفته و يقه  مديران متخلف را گرفته، حاال به آقايان برخورده، واال وقتي همين 
کميته حکم به عدم حضور ليدر ها در ورزشگاه را داد، آقايان متهم امروز با 
به به و چه چه از حکم استقبال کردند و حتي پا را فراتر هم گذاشتند و رأی به 

انحالل کانون هواداران باشگاه ها دادند، ولي امروز اوضاع متفاوت است.
امروز فوتبال عليه فوتبال ايستاده، چون فقط يک قسمت اين فدراسيون 
پرحاشيه و پرتخلف کارش را درست انجام می دهد. کميته اخالق برخالف 
تصورات آقايان که می خواهند حتي احکام آن را خودشان صادر و اعالم 
کنند به صورت مستقل عمل می کند، حکم می دهد و آن را اعالم می کند. 
اين درست نکته ای  است که با سليقه هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال و 
آنها که بيشترين نقش را در حاشيه ها و اتفاقات تلخ فصل پيش داشته اند 
همخواني ندارد. بنابراين بيهوده نيست که مقابل احکام آن قدعلم کنند و 
يکديگر را با مستمسک قرار دادن امور شرعي، عرفي و اخالقي از اتهامات 
کميته اخالق مبري بدانند. فدراسيون فوتب��ال اين روزها در دوگانگي 
مطلق گرفتار ش��ده است. از يک طرف براي نظ��م بخشيدن به فوتبال 
برنامه ريزی می کند و از طرف ديگر خودش مقابل کميته ای  که وظيفه اش 
رسيدگي به اخالق مداری در فوتبال است، قدعلم می کند و به حمايت از 
مديران متخلفش می پردازد. در چنين شرايطي نبايد توقع داشت که کار 
فوتبال سروسامان بگيرد، چون آنها که خود برنامه ريز اين انسجام خيالي 

هستند از همه قانون شکن تر و قانون گريزتر هستند.

فريدون حسن

 داورزني: تمام باشگاه ها می توانند 
به اردوي خارجي بروند!

محمدرضا داورزني، معاون ورزش قهرمان��ي وزير ورزش در خصوص 
برگزاري اردوهای خارجي تيم های باشگاهي فوتبال گفت: »دوستان 
عقيده داشتند شرايط برگزاری ديدارهای دوستانه و تمرينات در خارج 
فراهم است. از سوی ديگر با کمک اسپانسر هزينه ها تأمين می شود و 
گاهاً هزينه های اردوی خارجی از اردوی داخلی کمتر تمام می ش��ود. 
همه تالش کنند ت��ا در سالی که موظف به رعايت هزينه ها هس��تيم، 
نهايت صرفه جويی انجام شود. تعدادی از باشگاه ها اعالم کرده اند اگر 
بخواهيم اين اردوها را در داخل برگزار کنيم، هزينه های ما بيشتر خواهد 
شد. از طرفی باش��گاه ها عنوان کردند پيش بينی چند ديدار تدارکاتی 
را داشته ايم که اگر اين کار را انجام ندهيم، هزينه دربر خواهد داشت. 
همين موارد باعث شد نشستی داشته باشيم و با هماهنگی به آنها اجازه 
داديم اردو هايشان در ترکيه برگزار شود. به گونه ای تصميم گيری شده 

که به تمام باشگاه ها اين مجوز داده شود تا اختالفی پيش نيايد.«

شهرداري اروميه در ليگ برتر واليبال می ماند
 مصطفي کارخانه، سرمربی شهرداری اروميه در خصوص حواشی مربوط به 
عدم حضور نام اين تيم در بين تيم های حاضر در فصل 98 ليگ برتر در سايت 
فدراسيون واليبال گفت: »مگر می شود از کنار اين هواداران عاشق واليبال به 
آسانی گذشت. مطمئنم که شهرداری اروميه در فصل آتی ليگ برتر حضور 
خواهد داشت. پيش از اين قرار بود دو تيم به ليگ يک سقوط کنند و نمی دانم 
االن بر چه اساسی بحث سه تيم سقوط کرده مطرح شده است. با شناختی که 
از رئيس سازمان ليگ دارم و با لطف و عنايت سرپرست فدراسيون واليبال، 
وزير ورزش و ش��خص آقای داورزنی به اروميه، من اين قول را می دهم که 

شهرداری اروميه در ليگ برتر واليبال حضور داشته باشد.«

دقيقه 73 شعار عليه رژيم صهيونيستي
ه��واداران مصر در دقيق��ه 73 در ديدار برابر آفريق��ای جنوبی در جام 
ملت های آفريقا عليه رژيم اشغالگر قدس شعار سر دادند. هواداران مصر 
و همچنين کاربران زيادی از اين کشور در شبکه های اجتماعی در دقيقه 
73 اين بازي که شنبه شب برگزار شد عليه رژيم اشغالگر قدس شعار سر 
دادند و پست های انتقادی عليه اين رژيم و سران آن منتشر کردند. اين 
اقدام مصری ها در اعتراض به حضور اسرائيلی ها در ورزشگاه های مصر 
بوده است. دليل انتخاب دقيقه 73 برای اعتراض نيز به خاطر پيروزی 
ارتش مصر بر رژيم اشغالگر قدس در جنگ اکتبر 1973 بود. اين ديدار 
در نهايت با يک گل به سود آفريقاي جنوبي تمام شد تا مصري ها به رغم 
برخورداري از امتياز ميزباني در مرحله يک هشتم نهايي جام ملت های 

آفريقا را از دست بدهند و از گردونه اين رقابت ها حذف شوند.

اشرف رامين

 عقب نشينی وزارت ورزش
برابر زياده خواهی فوتبالی ها

نظر وزارت ورزش در خصوص اعزام تيم های فوتبال به اردوهای خارجی 
پيش فصل تغيير کرد. با اين حس��اب تيم ها برای سفرهای برون مرزی 
مشکلی نخواهند داشت. برخالف ادعاهای قبلی وزارت نشينان ديروز 
داورزنی، مع��اون وزير ورزش صراحتاً نظر خ��ود را در اين مورد اعالم و 
به نوعی اجازه اعزام به اردوهای خارجی را صادر کرد. با اينکه تيم های 
فوتبال دولتی و صنعت��ی ما از حال و روز اقتصاد کش��ور خبر دارند، اما 
کماکان بر سفر تابستانی به اروپا اصرار می کنند. اين پروسه هر سال تکرار 
می شود و اعتراض به اعزام های بی ثمر، آن هم با هزينه های نجومی هرگز 
تأثيری در اصل قضيه ايجاد نکرده است. نکته مهمی که اين بار بيش  از 
پيش نمود پيداکرده موضع گيری های قبل��ی در خصوص مخالفت با 
اردوهای پيش فصل خارجی است، مخالفتی که خيلی طول نکشيد و در 
نهايت هم با بهانه های واهی اجازه سفر برون مرزی صادر شد. نداشتن 
امکانات و هزينه های سنگين برگ��زاری اردو در داخل کشور، در حالی 
مطرح شده که باال رفتن قيمت ارز تمام بخش های جامعه را درگير کرده، 
اما گويا تيم های پرطرفدار فوتبال از صرفه جويی ارزی مستثنا هستند. 
جالب اينکه داورزنی به صدور مجوز برای همه تيم ها اشاره کرده در حالی 
که خودش هم می داند غير از سرخابی ه��ا و چند تيم صنعتی سايرين 
توانايی برگزاری اردوی خارجی را ندارند. تغيير موضع آقايان در قبال 
ريخت وپاش های زياد فوتبالی ها نمونه ديگری از تناقض های مديريتی 

است که تيشه به ريشه فوتبال و پول بيت المال می زند.  
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شيوا نوروزی

دي��دار رده بندی 
شميم رضوان

   فوتبال جهان
کوپا با پيروزی 2بر 
يک آلبی سلسته 
به پايان رسيد و آرژانتين توانست انتقام دو فينال 
گذشته را از الروخا بگيرد، اما پيروزی برابر شيلی و 
ايس��تادن روی سکوی سوم اين رقابت ها چيزی 
نبود که مس��ی و ياران��ش به دنبال آن باش��ند. 
فوق ستاره آلبی سلسته يک تورنمنت ديگر را هم 

بدون جام به پايان برد، اما با پايانی تلخ و اخراج!
ستاره آلبی سلس��ته به دلي��ل انتقادهايی که از 
داوری های اين دوره از مسابقات داشت، حاضر به 
حضور در مراسم اهدای مدال نشد و با انتقادهای 
تند خود حاشيه ساز شد. داستان از بازی با برزيل 
آغاز ش��د، جايی که دو پنالت��ی آرژانتين ناديده 
 VAR گرفته شد و داور حتی حاضر به استفاده از
هم نشد. اتفاقی که در بازی با ش��يلی هم رخ داد 
و مس��ی را به مرز انفجار رساند، وقتی داور بعد از 

تماش��ای صحنه ای که پشت محوطه جريمه رخ 
داده بود، باز هم رأی به پنالتی به سود حريف داد تا 
ستاره آرژانتينی بعد از بازی با شيلی کنفدراسيون 
فوتبال امريکا را به فساد متهم کند: »ما اين کوپا را 
با پيروزی ترک می کنيم، اما باالتر از آن، سرمان 
باالست و اين حس را داريم که اين بار فوتبال با ما 
عادل نبود. به خاطر نوع فوتبالی که ارائه کرديم، 
به خاطر اينکه ما برتر از برزيل بوديم و شايس��ته 
بودن در فينال، اما بايد با خوش بينی به جلو نگاه 
کنيم، چون اين تيم آينده  دارد و پايه خوبی در اين 
تيم شکل گرفته و تنها بايد به اين تيم زمان داد.« 
فوق ستاره تيم ملی آرژانتين همچنين با انتقاد از 
مسئوالن کنفدراسيون فوتبال امريکای جنوبی 
تأکيد کرد که همه چيز برای برزيل آماده شده بود: 
»نمی خواهم جزئی از اين فساد باشم. ما نبايد جزئی 
از اين اهانت باشيم که در اين دوره از کوپاآمه ريکا 
متحمل شديم. ما می توانستيم در اين مسابقات 
پيشروی کنيم، اما اجازه ندادند که به فينال برويم. 
فساد، داوران و همه افراد ديگر مانع لذت بردن مردم 
از فوتبال شدند.« البته ليونل اسکالونی، سرمربی 
آرژانتين بعد از انتقادهای ستاره تيمش گفت که  ای 
کاش مسی آن حرف های تند را به زبان نمی آورد.

حرف های تندی که با واکنش  کنفدراسيون فوتبال 
امريکای جنوبی که از سوی مسی متهم به فساد 
شده بود، مواجه ش��د: »فوتبال بازی برد و باخت 
است و پذيرفتن نتيجه بازی با احترام و وفاداری، 
ستون و نگه دارنده اصلی بازی جوانمردانه است. 
همين موضوع در مورد تصميمات داوری نيز 
صدق می کند، چراکه آنها نيز انسان هستند و 
از اشتباه مصون نيستند. قابل قبول نيست که 
به دليل وقوع چند صحنه که البته طبيعت 
فوتبال و اين رقابت هاس��ت، جايی که 12 
کشور با شرايط مشابه به رقابت می پردازند، 
اتهاماتی بی اساس مطرح شود که 
حقيقت را وارونه کند و تماميت 
کوپا آمه ريکا را زير سؤال ببرد. 
اتهام زدن تجلی بی احترامی 
به رقابت ها، بازيکنان فوتبال و 
صدها دست اندرک��اری است که از 
سال 201۶ با تالشی بی وقفه همواره در راستای 
شفافيت، حرفه ای بودن و توسعه فوتبال امريکای 

جنوبی گام برداشته اند.«

کميته اخالق بهاروند و فتاحي را محروم کرد

دفاع فدراسيون فوتبال از مديران متخلف!

حمله مسی به کنفدراسيون فوتبال امريکای جنوبي

نمی خواهم جزئی از اين فساد باشم

کميت��ه اخ��الق 
دنيا حيدري
      حاشيه

سرانج��ام پس از 
گذشت يک ماه در 
خصوص متخلفان اتفاقات رخ داده در فينال جام 
حذف��ی رأی داد. رأيی ک��ه اگرچ��ه در مواردی 
می توانست خيلی سنگين تر باش��د، اما نشان از 
اراده ای جدی برای مبارزه با ناهنجاری هايی داشت 
که سال هاست وجهه فوتبال را خدش��ه دار کرده 
است. رأيی که البته به مزاج خيلی ها خوش نيامده 

و واکنش های بسياری را به دنبال داشته است!
براساس حک��م ص��ادره از سوی کميت��ه اخالق 
فدراسيون فوتبال، حيدر بهاروند رئيس سازمان 
ليگ پنج س��ال و سعيد فتاحی دو س��ال از کليه 
فعاليت های فوتبالی محروم و ب��ه جريمه نقدی 
محکوم شدند. الطافی مديرعامل و حاجی پور مالک 
باشگاه داماش گيالن هم به شش ماه محروميت از 
تمامی فعاليت های فوتبالی و پرداخت جريمه نقدی 
محکوم ش��ده اند، اما عبدالکاظم طالقانی، رئيس 
هيئت خوزستان و عضو هيئت رئيسه فدراسيون 
فوتبال که تصور  می ش��د با محکوميتی سنگين  
مواجه شود، تنها به پرداخت جريمه نقدی محکوم 
شد. البته رئيس فدراسيون رسيدگی به اين پرونده 
را در صالحيت کميته اخالق نمی داند. تاج که پيش 
از اين در خصوص حکم داده شده برای کفاشيان و 
ترابيان نيز چنين عکس العملی نشان داده بود، تنها 
کسی نبود که به رأی های صادره از سوی کميته 
اخالق واکنش نشان داده است. اميرمهدی علوی، 
سخنگوی فدراسيون فوتبال نيز در دفاع از خاطيان 
اتفاقات فينال جام حذفی گفت که انتشار هرگونه 

رأی قبل از قطعيت و ابالغ به افراد و انتشار آن در 
سايت رسمی فدراسيون فوتبال معتبر نيست.  اين 
مسئله در حالی مطرح می شود که در پی اتفاقات رخ 
داده در فينال جام حذفی در اهواز، مسئول برگزاری 
مسابقه و مقامات اجرايی در سازمان ليگ، کميته 
اخالق را صالح به رسيدگی ندانستند و جهت ارائه 
توضيحات در کميته اخالق حضور نيافتند و حاال 
رويکرد حمايتی فدراسيون فوتبال در قبال احکامی 
که قاضی تورک صادر کرده ب��ه گونه ای است که 
نمی توان خيلی به اجرای آن اميدوار بود. بهاروند، 
رئيس سازمان ليگ صراحتاً می گويد که اين رأی 
وجاهت قانونی ندارد: »رأيی که صادر ش��ده برای 
خودش��ان است. اين رأی وجاهت قانونی ندارد و 
اجرايی هم نخواهد شد. با کدام قانون فيفا يک مدير 
را به خاطر تأخير پنج سال محروم می کنند؟« البته 
بهاروند هيچ گونه اشاره ای به اين مسئله نمی کند 
که همين تأخير به ظاهر ساده که يکی از مسائل 
بازی فينال بود، چه داستان و اتفاقاتی را به دنبال 
داشت و چه فاجعه ای را می توانس��ت به بار آورد.  
طالقانی، رئيس هيئت فوتبال استان خوزستان هم 
که در طول سال گذشته به سادگی از تمام اتفاقات 
جان سالم به در برده و توانسته خود را با بهانه های 
مختلف مبرا کند، اين بار نيز با سفسطه کاری مدعی 
شده که از حکم صادره بی اطالع است و در ادامه 
همين روند جالب توجه داورزنی، معاون وزير 
ورزش و جوانان نيز گفته که رأی کميته اخالق 
درباره محروميت رئيس سازمان ليگ موضوعی 
است که در حوزه اختيارات فدراسيون فوتبال 

است و در اين خصوص قضاوتی ندارد.


