
مســــئوالن 
سعيد احمديان

    گزارش
فدراســـيون 
فوتبال با درس 
گرفتـن از تجربيـات تلخ جنجال هـای فصل 
گذشـته با تأکيد بر اینکه امنيت استادیوم ها، 
اولویت اصلي برگزاري مسابقات است، بر برگزار 
نشدن ليگ برتر تا فراهم شدن زیرساخت های 
امنيتي و الکترونيکي ورزشـگاه اصرار دارند.

مرداد هر سال، ش��مارش معکوس اهالي فوتبال 
براي آغاز ليگ برتر شروع می شود تا دوباره هيجان 
به خانه فوتبالی ها برگردد. امسال اما شرايط فرق 
می کند، در حالي مرداد از امروز ش��روع می شود 
که هواداران فوتبال بايد مدتي دندان روي جگر 
بگذارند و به اي��ن زودی ها منتظر ش��روع ليگ 
برتر فوتبال نباش��ند. اتفاقات تلخ فصل گذشته 
ورزشگاه ها سبب ش��ده مس��ئوالن فدراسيون 
فوتب��ال محکم پاي مجهز ش��دن ورزش��گاه ها 
بايستند و از اين موضع خود کوتاه نيايند، طوري 
که تهديد کرده اند تا استاديوم ها آماده نشود، ليگ 

برتر بي ليگ برتر.
   ليگ تعطيل تا اطالع ثانوي!

اواخر خرداد وقتي مه��دي تاج تهديد کرد با اين 
وضعيت ورزش��گاه ها، ليگ را برگ��زار نمی کند، 
کمتر کسي ادعاي رئيس فدراس��يون فوتبال را 
جدي گرفت. تاج اما معتقد بود شرايط استاديوم ها 
اجازه ه��ر آش��وب و جنجالي را می ده��د و بايد 
ايراداتي مانند نصب گيت الکترونيکي، دوربين ها، 
شماره گذاری صندلي و بليت فروشی الکترونيکي 

برطرف شود تا او زير نامه تاريخ شروع ليگ برتر را 
امضا کند. يک و ماه نيم پس از تهديد مهدي تاج، 
برخالف پيش بينی ها رئيس فدراسيون فوتبال 
پاي تهديدش ايستاده است و در حالي که قرار بود 
نوزدهمين دوره ليگ برتر از 10 مرداد آغاز شود، 
گفته می شود برگزاري مسابقات تا اطالع ثانوي و 

برطرف شدن ايرادات به تعويق افتاده است.
 البته در اين بين فدراسيون فوتبال تنها نيست 
و از وزارت ورزش گرفت��ه تا ني��روي انتظامي و 
شوراي تأمين اس��تان ها همه پاي کار آمده اند و 
يک حرف دارند که با وضعيت فعلي ليگ برگزار 
نشود، بهتر است. رئيس فدراسيون فوتبال جمعه 
گذشته در برنامه ورزش و مردم در  اين باره اينطور 
توضيح داده بود: »س��ه درخواس��ت در شورای 
تأمين داش��تيم و نيروی انتظامی گفت، اين سه 
نباش��د ما ليگ را برگزار نمی کنيم. وزير ورزش 
و جوانان زحمت کشيد و به همه استاندارها نامه 
نوشت که »شما نواقصی در زيرساخت ها داريد و 
ملزومات ای اف سی هم بايد رعايت شود و اقدامات 
عاجل نيز صورت گيرد. بديهی اس��ت که در غير 
اين صورت امکان برگزاری وجود ندارد.« همين 
موضوع را شورای امنيت کشور هم نوشت و سه 
درخواست کوچک و عملی را خواستار شد: »بايد 
بليت الکترونيک ش��ود، نور و دوربين ورزشگاه 
هم مهم هستند، چراکه اگر کسی ناسزا گفت ما 
بتوانيم س��راغ آن فرد برويم. اين سه درخواست 
سازمان ليگ، شورای تأمين و شورای امنيت ملی 
بوده است. اگر اين کارها انجام نشود، ليگ برگزار 

نخواهد ش��د.« البته تاج وعده داد در صورتي که 
نصف ورزشگاه ها مجهز شود، ليگ برگزار می شود: 
»اگر بيش از نصف ورزش��گاه ها آماده شود، بقيه 
می روند در استان همجوار و بازی ها بدون تماشاگر 

برگزار می شود.«
  نصف ورزشگاه ها هم آماده نشده اند

با وجود تأکيدات فدراسيون فوتبال به نظر می رسد 
همچنان در فاصله 10 روز مانده تا تاريخ اوليه ای 
که براي آغاز ليگ برتر اعالم شده بود، حتي نصف 
ورزشگاه ها نيز آماده نشده اند و تاکنون تنها شش 
ش��هر در کش��ور برای ميزبانی از اين مسابقات 
تأييد شده اند و ساير تيم ها در صورت عدم تأييد 
ورزشگاه های معرفی شده بايد ديدارهايشان را در 
شهرهايي که تأييد شده اند، برگزار کنند. تهران، 
اصفهان، مشهد، تبريز، اهواز و شيراز؛ شهرهايی 
هس��تند که ورزش��گاه های آنها برای ميزبانی از 
ديدارهای ليگ برتری مناسب سازی شده و امکان 

ميزبانی از اين مسابقات را دارند.
س��عيد فتاحي، رئيس کميته مسابقات سازمان 
ليگ هم دي��روز در برنامه تهران ورزش��ي راديو 
تهران درباره ورزشگاه هايي که آمادگي برگزاري 
مس��ابقات را پيدا کرده اند، توضيحات بيشتري 
داد: »پنج ورزش��گاه آزادی، نقش جهان، يادگار 
امام، ش��هدای فوالد و ام��ام رضا تا ح��د زيادی 
آماده هستند که ش��ش تيم ليگ برتری داخل 
اين ورزش��گاه ها بازی می کنند. ورزش��گاه های 
قائمشهر، جم، بوشهر و ورزشگاه نفت آبادان هم 
کوچک هستند و می توانند به موقع آماده شوند. 

در ورزشگاه قائمشهر شبانه روزی تالش می شود 
تا موارد خواسته شده انجام شود. صندلی گذاری را 
شروع کرده اند و کار گيت ها را هم انجام می دهند. 
ورزشگاه های جم و بوش��هر نيز کارشان را شروع 
کرده اند و جلساتش��ان را برگزار می کنند. نفت 
مسجدسليمان مشغول آماده س��ازی ورزشگاه 
خودش اس��ت. اميدواري��م که همه باش��گاه ها 
خودشان را برس��انند تا هر تيم ان شاء اهلل بتواند 

خودش ميزبان مسابقاتش باشد.«
  امنيت تماشاگران در اولویت است

با توج��ه به صحبت ه��ای ديروز رئي��س کميته 
مسابقات ليگ به نظر می رسد برگزاري ليگ برتر 
فوتبال همچنان در کماست و اين رقابت ها با تأخير 
آغاز خواهد ش��د. فتاحي درباره تأخير در شروع 
ليگ به دليل جدي گرفتن امنيت اس��تاديوم ها 
عنوان کرد: »ما طی پنج، ش��ش سال اخير حتی 
يک روز هم در شروع مسابقات تأخير نداشته ايم، 
اما امسال به خاطر مس��ائل ايمنی- امنيتی اين 
موضوع را جدی گرفته ايم.  امنيت مهم ترين اصل 
مسابقات در تمام دنياست و تمام سعی  ما بر اين 
اس��ت که افراد خاطی وارد ورزش��گاه ها نشوند. 
فصل گذشته از هفته اول درگيری هايی داشتيم 
و بخش عمده آن نيز به زيرساخت  ها برمی گشت. 
بارها اعالم کرديم بايد مثل کش��ورهای اروپايی 
ورزش��گاه هايمان مجهز باش��د تا بتوانيم با افراد 
خاطی برخورد کني��م. تا زمانی که ورزش��گاه ها 
آماده نشوند ليگ شروع نمی شود.  ما نمی توانيم 

کل ليگ را بدون تماشاگر شروع کنيم.«
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انتقادهای ورزشکاران امریکایی از رئيس جمهور 
تمامی ندارد

اینترامپحالبههمزنونفرتانگیز!
موضع گيری  ورزشکاران امريکايی عليه دونالد ترامپ بار ديگر باال گرفته 
و اين بار ستاره تيم فوتبال زنان اين کشور از او به شدت انتقاد کرده است. 
مگان راپينو در تازه ترين اظهاراتش رئيس جمهور اياالت متحده را حال 

به هم زن و غيرقابل تحمل خوانده است. 
  جواب دندان شکن

کاپيتان تيم ملی فوتبال زنان امريکا در جري��ان برگزاری جام جهانی 
2019 بارها با ترامپ درگيری لفظی پيدا کرد. شبکه های اجتماعی در 
چند هفته اخير پر بود از پست های انتقادآميزی که رئيس جمهور امريکا 
را هدف قرار داده بودند. داستان از جايی شروع شد که کاپيتان 34 ساله 
در جريان پخش سرود کشورش اين س��رود را همخوانی نکرد تا جرقه 
موضع گيری ترامپ عليه او زده شود. پس از اين قضيه، راپينو در جريان 
جام جهانی صراحتاً در ويدئويی اعالم کرد، در صورت قهرمانی تيم ملی 
امريکا در اين رقابت ها، حاضر نيس��ت در کاخ س��فيد با ترامپ رودررو 
شود. رفتارهای نژادپرستانه دونالد ترامپ صدای همه را درآورده و مردم 
امريکا نيز از تصميمات نژادپرستانه و تبعيض آميز او به ستوه آمده اند. 
ورزشکاران شناخته شده اين کشور نيز همسو با ساير مردم از هر فرصتی 

برای نشان دادن مخالفت خود استفاده می کنند. 
برای ترامپ تهديد کاپيتان تيم زنان مبنی بر نيامدن به کاخ سفيد اصاًل 
پذيرفتنی نبود تا جايی که در پستی اين حرف را بی احترامی به پرچم وطن 
خواند و از راپينو خواس��ت که به جای حرف زدن به شکست حريفان در 
زمين فکر کند. البته بهترين گلزن و بازيکن جام جهانی  باز هم ساکت نماند: 
»وقتی اين مسائل شروع شد ابتدا شرايط پرتنشی به وجود آمده بود، ولی 
تيم ملی از من حمايت کامل کرد و من اين را به نوعی مثبت می دانم، چون 
باعث شد نتيجه  مثبتی به دست آيد. توئيت های ترامپ لحن منفی داشت 
که البته عادت اوست، ولی ما به اين وسيله متوجه شديم که اهميت مان 
فراتر از بازی کردن صرف در زمين چمن است. معتقدم همه بازيکنان ما اين 
را می فهمند که وقتی وارد زمين می شويم چه بار بزرگی روی شانه هايمان 

قرار دارد، باری که به حمل آن افتخار می کنيم.« 
  تحقير زنان

تفکرات نژادپرس��تانه رئيس جمهور تندرو بر زندگی امريکايی ها سايه 
انداخته، به طوری که اظهارات ترامپ بارها واکنش مردم اين کش��ور و 
حتی کش��ورهای ديگر را نيز به همراه داشته است. اخيراً هم ترامپ در 
توئيتی، چهار نماينده مجلس امريکا را خطاب قرار داد و از آنها خواست 
برای حل مشکالت کشورهای اصلی شان به کشورهای خود بازگردند. 
اين چهار نماينده زن که برخالف انتظارها انتقادهای تندی عليه ترامپ 
مطرح کرده اند اصالتی فلسطينی، سوماليايی و التينی  دارند. ستاره تيم 
ملی فوتبال بانوان امريکا نسبت به اين قضيه نيز بی تفاوت نبود و ترامپ 
را به باد انتقاد گرفت: »در هر س��طحی، اين اتفاق ش��وکه کننده است. 
اميدوارم مردم در مورد اينکه بگويند از اين صحبت ها ش��وکه شده اند، 
دست برندارند، زيرا اين واقعاً بدتر از بد است. حرف های ترامپ حال به 
هم زن و نفرت انگيز است.« راپينو از ترامپ خواست مانع پيشرفت زنان 
نشود و اجازه دهد آنها مش��کالت امريکا را حل کنند: »اينکه به اينجا 
بياييد و حاال در کنگره باشيد و صدای متفاوتی ايجاد کنيد، فکر می کنم 
اتفاق فوق العاده ای است. چيزی است که ما به آن نياز داريم تا اين کشور 

به جای بهتری تبديل شود.«
  ساکت نمی شویم

از روزی که دونالد ترامپ به کاخ سفيد راه يافت سياست های او با موجی از 
مخالفت ها مواجه شد. مخالفت ها به يک حزب و يک قشر خالصه نمی شود 
و هر روز بر تعداد معترضان او افزوده می شود. موضع گيری بسکتباليست ها 
و بازيکنان فوتبال امريکايی از معروف تري��ن اعتراضات صورت گرفته از 
سوی جامعه ورزش اين کشور بود. تعدادی از فوتباليست های امريکايی 
در اعتراض به خشونت های صورت گرفته عليه شهروندان سياهپوست 
هنگام خواندن سرود ملی زانو زدند؛ حرکتی اعتراضی که خشم ترامپ را به 
همراه داشت و از مديران باشگاه های فوتبال خواست تا همه اين بازيکنان 
را اخراج کنند! پس از آن هم با اينکه اعضای تيم گلدن اس��تيت قهرمان 
NBA مهمان کاخ سفيد بودند، استفن کری ستاره سياهپوست اين تيم 
از حضور در اين مراسم خودداری کرد. حمايت لبرون جيمز ديگر ستاره 
بسکتبال امريکا ثابت کرد که مخالفت با سياست ها و اظهارات رئيس جمهور 
جنگ طلب اي��االت متحده گس��ترده تر از اين حرف هاس��ت و ترامپ و 

هم حزبی هايش قادر به ساکت کردن صدای مخالفان نيستند.

نگاهي به تأکيد فدراسيون فوتبال بر ممنوعيت برگزاری ليگ برتر تا فراهم شدن زیرساخت های ورزشگاه ها

»امنیت«خطقرمزاستادیومهایفوتبالمیشود

دنيا حيدري

شبطالییتکواندوکاراننوجوانایران
در پايان نخس��تين روز از دهمين دوره مس��ابقات تکوان��دو قهرمانی 
نوجوانان آس��يا 2019، هوگوپوشان کش��ورمان موفق به کسب پنج 
مدال طال، سه نقره و يک برنز شدند. کليوند، توکلی، سلطانی، توکلی 
و بختياری موفق شدند پنج مدال طال را به نام ايران ثبت کنند. مدانلو، 
متولدشهرستانی، جمش��يدی عنوان نايب قهرمانی را کسب کردند و 

اکبری نيز به مدال برنز رسيد.

شمشیربازيایراندرردهششمجهان
فدراسيون بين المللی شمشيربازی آخرين رده بندی تيم های عضو اين 
نهاد را اعالم کرد که تيم اسلحه س��ابر ايران در مکان ششم قرار گرفت. 
فدراسيون جهانی شمشيربازی )FIE( در حالی دوشنبه اين رده بندی 
را اعالم کرد که تيم اسلحه سابر ايران در رقابت های جهانی مجارستان 
که اخيراً در شهر بوداپست برگزار شد با کسب ۶0 امتياز و عنوان ششم 
به کار خود پايان داد. شمشيربازی اسلحه سابر ايران که به دنبال کسب 
سهميه المپيک 2020 توکيو در بخش تيمی است بايد در آبان و دی ماه 
9۸ در رقابت ه��ای بين الملل��ی الجزاير و ايتاليا ش��رکت کند تا صعود 

سابريست های ايران به ژاپن قطعی شود.

آغازثبتنامانتخاباتوالیبالاز7مرداد
وزارت ورزش بعد از گذشت هفت ماه از بالتکليفی فدراسيون واليبال 
باالخره هفتم مردادماه را به عنوان زمان آغ��از ثبت نام از کانديداهای 
اين فدراسيون اعالم کرد تا اينگونه اولين گام رسمی در تعيين تکليف 
مديريت اين فدراسيون برداش��ته ش��ود. ثبت نام از نامزدهای پست 

رياست فدراسيون واليبال تا 10روز ادامه دارد.

چلنگروکیلبرانکوشد
اين بار نوبت به چلنگر بود که راهی باشگاه پرسپوليس شود. بعد از آنکه 
مسئوالن پرسپوليس نتوانستند با وکيل برانکو به توافق برسند و با گفتن 
اينکه ريالی هم به او نخواهند داد آب پاکی را روی دست سرمربی سابق 
پرسپوليس ريختند تا پروفسور را برای ش��کايت از پرسپوليس سر لج 
بيندازند، اين بار نوبت چلنگر، مترجم سابق برانکو بود که برای پادرميانی 
در اين خصوص به ديدار عرب برود، آن هم در يک روز ش��لوغ که پيش 
از او مصلح، رفيعی و طاهرخانی هم برای تسويه حساب راهی ساختمان 
باشگاه پرسپوليس شد. داس��تان چلنگر اما با بازيکنان پرسپوليس که 
در ليست مازاد گذاشته شده اند، اندکی تفاوت داشت. مترجم سرمربی 
اس��بق تيم ملی رفته بود تا درباره تسويه حس��اب مالی اين باش��گاه با 
برانکو ايوانکوويچ به بحث و بررسی بپردازد. ديداری که البته با توجه به 

رفتارهای قبلی عرب، بعيد است که بتواند به نتيجه ای مثبت بينجامد.

برطرفکردنمشکالتورزشگاهها
ارزشتعویقلیگبرتررادارد

طرح فدراسيون فوتبال برای برطرف کردن 
مشکالت ورزش��گاه ها را بايد به فال نيک 
گرفت، اما اگر اين طرح به سرانجام نرسد 
ضربه   بزرگی به فوتبال ايران خواهد زد. تا 
پيش از اين نه شماره صندلی های استاديوم 
مشخص بود و نه معلوم بود که چه کسانی 
در استاديوم هستند، اثرات اغتشاشی که 
در ورزش��گاه ها به وجود آمد، به مراتب از 
تعويق برگزاری ليگ خطرناک تر اس��ت. 
اينکه ليگ يک هفته يا يک ماه ديرتر برگزار شود و به تعويق بيفتد بهتر 
از اين است که هر کسی ناراحتی اش را در ورزشگاه ها تخليه کند و به هر 
کسی خواست فحش بدهد و سنگ بزند. البته نگرانی افرادی که نسبت 
به تأخير قرعه کشی و برگزاری ليگ برتر هشدار می دهند نيز قابل درک 
است، اما تداوم شرايط گذشته نگران کننده به نظر می رسد. در حالی که 
وضعيت مان با وضعيت ساماندهی تماشاگران کشورهای ديگر قابل قياس 
نيست. بی توجهی به اين مسئله به سود تماشاگرنما تمام می شود و در 
واقع سال هاست که ورزشگاه های فوتبال ايران به محل استقرار گروه های 
خاص و حاشيه ساز تبديل شده است. انتظار می رود اين بار و با توجه به 
موضعی که فدراسيون گرفته، کمبودهای ورزشگاه های مختلف برطرف 
شوند. نظارت در نحوه فروش بليت، مشخص بودن هويت تماشاگران، 
استقرار دوربين های ويژه کنترل سکوها و تس��لط بر همه ورزشگاه از 
جمله مواردی است که همه منتظر عملی شدنشان هستيم. تجربه نشان 
داده که در ناآرامی ورزشگاه ها عده ای  خاص دخالت دارند و در صورتی 
که اين عده اگر زير نظر قرار بگيرند و در صورت لزوم برخوردهای الزم 
با آنها انجام شود، قطعاً اتفاقات خوبی برای فوتبال ايران رخ خواهد داد. 
اين مسائل اگر به شکل جدی مورد بررسی قرار نگيرند و خواسته های 
فدراسيون برای تجهيز ورزشگاه ها اجرايی نشود در آينده نزديک چيزی 

از فوتبالمان باقی نخواهد ماند.

جالل چراغپور

کارشناس فوتبال

اشرف رامين

با5مدالآسیایيقانعنميشوم
بانوي کاراته کاي        چهره
کشورمان بعد از 
مدت ها بازگشتي طاليي به دنياي کاراته داشت. 
حميده عباسعلي با کسب مدال طالي مسابقات 
قهرماني آس��يا از حاال خود را به عن��وان يکي از 

مدعيان کسب مدال ارزشمند المپيک معرفي 
کرد. کاپيتان تيم ملي کاراته بانوان که حاال با پنج 
مدال آس��يايي ج��زو پرافتخارتري��ن و برترين 
کاراته کاهاي ايران و آسيا محسوب می شود، قصد 
دارد همچنان به روند رو به رش��د، پيروزی ها و 
افتخارآفرينی ه��ای خ��ود ادامه ده��د: »در هر 
مسابقه ای که حضور پيدا می کنم و مدال می گيرم، 
برايم تازگ��ی دارد و هميش��ه به دنب��ال تکرار 
اتفاق ه��ای جدي��د و مدال های خوب هس��تم. 
اميدوارم که بچه های تيم هم پاداش تالش هايشان 
را بگيرند و اتفاق های خوب��ی در کاراته و ورزش 
ايران رخ دهد. امس��ال پنجمين مدال قهرمانی 
آسيايی  را کس��ب کردم و به اين مدال ها بسنده 
نمی کنم، باز هم به دنبال کس��ب مدال های 
بيشتر هستم. اين سومين باری است که ما در 
آسيا روی سکو می رويم و اين اتفاق 
خوشايندی برای کاراته بانوان است. 
همه ما دوس��ت داريم روی سکوی 
قهرمانی ق��رار بگيريم، ام��ا يک بازيکن 
نمی تواند هر دو هفته يک بار در يک رويداد 
بين المللی مبارزه کند و در نهايت روی 
سکو برود. با اين حال من تمام تالشم را 
می کنم که در مس��ابقات پيش رو هم 

روی سکوی قهرمانی بايستم.«

درصديازپاداشمانرابهزورگرفتند
بحث دريافت و عدم        بازتاب
درياف��ت پ��اداش 
ورزشکاران يکي از حاشيه ای ترين مباحث ورزش 
کشور اس��ت که عالوه بر مبحث کالن آن در هر 
فدراسيون، نکات و زواياي خاص خود را هم دارد، 
درست مثل اتفاقي که در دووميداني رخ داده و حاال 
از زبان تيمور غياثي مطرح شده است.  سخنگوی 
مس��تعفی س��ازمان تيم های ملی دووميدانی در 
گفت وگو با ايس��نا گفت: »به من گفتند اگر امضا 
نکنی هيچ مبلغی برای پاداش ها نخواهی گرفت. ما 
هم ترسيديم و امضا زديم. من زنده هستم، زنده که 

وکيل وصی نمی خواهد. از من به زور نامه گرفتند 
که درص��دی از پاداش را به س��ايرين بدهند. اين 
موضوع چندين بار است که هم برای من و هم ساير 
مربيان همچون ربانی، سپهرزاد و الوند تکرار شده 
تا جايی که سازمان بازرس��ی کل کشور هم ايراد 
گرفته است.«  غياثي با اشاره به اجحاف در حق 
داوران افزود: »آنقدر که ح��ق داوری داوران را 
نداده اند، در دو، سه مس��ابقه آخر برای قضاوت 
نيامدند. خانم ها برای قضاوت مردان می آيند. 
چند خانم هستند که به آنها سکه دادند. حق ما 

را زدند و به آنها دادند، اما روی چه حسابی؟«

مراسم معارفه عليرضا دبير، رئيس 
فريدون حسن

    خبر
جديد فدراس��يون کشتي صبح 
ديروز در حالي برگزار شد که به رغم 
خبرهاي قبلي مبني بر حضور وزير ورزش در اين برنامه، سلطاني فر 
نيامد تا دبير در حضور جمعي از پيشکسوتان و چهره های نامدار 
کشتي و شروين اسبقيان، مديرکل دفتر امور مشترک فدراسيون ها 
رسماً کار خود را در فدراسيون کشتي آغاز کند. هرچند که دبير قول 

وزير  براي حضور در تمرين های تيم ملي را به فال نيک گرفت.
رئيس فدراسيون کشتي در اين مراسم بار ديگر با تأکيد بر لزوم 
حفظ اتحاد و انس��جام خانواده بزرگ کش��تي گفت: »کشتی 
چندين ب��ال دارد. مرب��ی، وزارت ورزش، کميت��ه و ... بال های 
کشتی هستند. اختالفاتی را که در چند سال گذشته بين وزارت 
و فدراس��يون بود، ديديم. تعارف که نداريم، باالخره وقتی تيم 
می بازد، وزير بايد برود و پاسخگو باشد. او هم بايد از فدراسيونش 
جواب بگيرد، وگرنه وزارت و کميته از هزار راه می توانند جلوی 
کار را بگيرند. از دوستان می خواهم ما را کمک کنند. همين که 

وزير قول داد امروز به تمرين تيم های ملی بيايد، نشان  می دهد 
که می خواهد به کشتی کمک کند. خيلی از دوستان 14 يا 1۵ 
سال است که در فدراسيون هستند، حاال افراد ديگری آمده اند؛ 
اين »من« ها کار را خراب می کند. خيلی حرف ها زده شد، اينکه 
دبير آمده کشتی بانوان را تعطيل کند يا اين و آن را بردارد، اما 

همه دوستان حتی در کشتی بانوان با قدرت بايد کار کنند.«
 يکي از اصلی تري��ن چهره های غايب برنامه دي��روز محمد بنا، 
سرمربي تيم ملي کشتي فرنگي بود که همين مسئله باعث به 
وجود آمدن حواشی زيادی ش��د. عليرضا دبير با تکرار حمايت 
قبلي خود از سرمربيان دو تيم آزاد و فرنگي به تفاوت نگاه خود 
با رسول خادم اش��اره کرد و ادامه داد: »فرقی که با رسول خادم 
دارم، اين است که وارد ريزکارها می ش��وم. دوستانی که با من 
صادقانه کار کنند در خدمت شان خواهم بود. از غيبت کردن هم 
اصاًل خوشم نمی آيد و واقعاً ناراحت می شوم. کادر فنی محکم 
کارش را ادامه بدهد. غالم محمدی و بنا را قبول دارم و ان شاءاهلل 

در جهانی به موفقيت برسند.«

برگزاری مراسم معارفه رئيس جدید فدراسيون کشتی
دبیر:بناومحمدي

محکمبهکارشانادامهدهند

ضعفنظارتیوزارتورزش
باليجانورزش

بی توجهی ها و عدم نظارت جدی وزارت ورزش کار را به جايی رسانده 
که هر روز شاهد اخبار جديدی از تخلفات، فساد و بی کفايتی مديرانی 
هستيم که خيلی قبل تر بايد توسط ارگان های باالدستی و در رأس آن 
وزارت ورزش گوش ش��ان کشيده می شد تا امروز ش��اهد اين حجم از 
اتفاقات ناگوار نباشيم.  کار دارد به جاهای باريک می کشد، آنقدر که به 

نظر می رسد عنان کار از دست آقايان وزارت نشين در رفته است! 
وزارت ورزشی که قاعدتاً بايد با نظارت دقيق بر نحوه عملکرد ارگان ها 
و مديران زيردست خود، سدی محکم و اس��توار باشد مقابل فسادها 
و تخلفات، حاال به گونه ای عمل می کند که به نظر می رس��د کمترين 
توجهی به اتفاقاتی که در ارگان های زيردستش رخ می دهد، ندارد که 
اگر غير از اين بود، هر روز شاهد انتشار اخبار تأسف باری از فساد مديران 

ورزشی در عرصه های مختلف نبوديم.
تخلفات مديران کل  استان ها و شهرستان ها بی داد می کند، مديرانی که 
با وجود تخلفات فراوان نه فقط توبيخ نمی شوند و پای ميز محاکمه برای 
پاسخگويی در خصوص اشتباهات خود نمی رود، بلکه گاه ستاره ای نيز 
با افتخار روی سينه شان می چسبانند و جزو برترين ها می شوند، بی آنکه 
هيچ دليل قانع کننده ای بابت انتخابشان در بين بهترين ها وجود داشته 
باشد يا گاه حتی فراتر از اين تعارف های بی منطق و غيرقابل توجيه با 
وجود محکوم شدن )اتفاقی که البته به ندرت رخ می دهد( همچنان بر 
مسند قدرت يکه تازی می کنند و هيچ همتی برای به زير کشيدنشان 
وجود ندارد. شايد چون آنها که متوليان اين امر هستند و وظيفه نظارت 
بر دوش شان است، سرش��ان به جايی ديگر گرم است و کمتر فرصت 
نظارت بر اعمال، رفتار و نحوه مديريت مديران زيردست خود را دارند.

اما مگر دوتابعيتی بودن مديران که صدای بسياری را هم درآورده، آقايان 
وزارت نشين را به خود آورده برای نظارت بر اوضاع ارگان های زيردست 
خود و نحوه مديران آنها که حاال بتوان انتظار داشت تخلفات پی درپی 
که هر روز کوس رسوايی يکی را به صدا درمی آورد، دغدغه ای باشد برای 

آقايان تا گامی برای مقابله با اين داستان های ناگوار بردارند. 
تأس��ف بارترين نتيجه اين بی توجهی ها اما زمانی است که درمی يابيم 
عدم نظارت وزارت ورزش کار را به جايی رسانده که برخی انتصاب ها در 
فدراسيون های ورزشی با نظر مستقيم فدراسيون جهانی انجام می شود، 
يعنی کار به جايی رسيده که ديگر معضل تنها توصيه های داخلی برای 
انتصاب ها نيست و حاال برخی انتخاب ها در واقع انتصاب های توصيه شده 

توسط خارجی هاست. 
در واقع اين نتيجه عدم نظ��ارت آقايان در وزارت ورزش اس��ت. آقايانی 
که متولی اصلی ورزش و مسئول نظارت دقيق بر آن هستند، اما  با شانه 
خالی کردن از زير بار ساده ترين مسئوليتی که بر دوش آنهاست )برگزاری 
انتخابات فدراسيون های ورزشی( کار را به جايی رسانده اند که فساد دارد 
در ورزش بی داد می کند و تخلفات مديران به حدی رسيده که حاال شاهد 
صدور حکم شالق برای يکی از مديران ورزشی هستيم. اتفاقی که هيچ 
توجيه منطقی ندارد، اما دغدغه اصلی اين است که حتی همين مدير هم با 
وجود حکمی که برای او صادر شده )انفصال از خدمت و شالق( همچنان 
بر مسند قدرت حضور دارد. با اين اوضاع قمر در عقرب خيلی هم عجيب 
نيست که دوتابعيتی ها در ورزش يکه تازی کنند يا حتی آقايان در آن سوی 
مرزها در فدراسيون های جهانی سرپرست ها و مديران ورزش ايران را با 
توصيه های خود انتخاب کنند، چراکه اين اجازه را در واقع وزارت ورزش 
با عدم نظارت و عدم توجه به وظايفی که برعه��ده دارد، می دهد. چه به 
مديران داخلی برای دامن زدن به فسادی که هر روز در ورزش شاهد آن 

هستيم و چه به خارجی ها برای دخالت مستقيم در امور ورزش ايران!


