
حکم مه�دي تاج 
سعيد احمديان

    گزارش
ب�راي محمدرضا 
ساکت ابوالمشاغل 
فدراسيون فوتبال براي عضويت در کميته فني 
فوتس�ال واکنش های منفي زيادي را به همراه 

داشته است.
يار غار مهدي تاج و همه کاره اين روزهاي فدراسيون 
فوتبال، اين تصويري است که از محمدرضا ساکت 
اين روزها شکل گرفته است. ابوالمشاغل فدراسيون 
فوتبال ک��ه خوردن ي��ک حکم ديگر ب��ه نامش، 
او را دوب��اره به صدر خبرها برده اس��ت. مدير 50 
س��اله فوتبال ايران که پس از آم��دن مهدي تاج 
به فدراس��يون به يکي از پرنفوذترين مديران اين 
مجموعه تبديل شده است، طوري که می گويند 
تنها معتمد رئيس فدراسيون فوتبال است و همين 
سبب شده ردپاي س��اکت در چند سال اخير در 

خيلي از مناصب پررنگ باشد. 
  پست پشت پست

محمدرضا س��اکت يکي از مرموزتري��ن مديران 
فوتبال اس��ت، مديري که نامش ب��ا مديرعاملي 
باشگاه س��پاهان س��ر زبان ها افتاد و در يک دهه 
اخير با نقل  مکان از اصفهان به تهران در فدراسيون 
فوتبال و س��ازمان ليگ پس��ت های مختلفي را 
تجربه کرده است. نزديکان مهدي تاج می گويند 
رئيس فدراسيون فوتبال هر تصميمي را با ساکت 
هماهنگ می کند و بدون نظر همشهری اش حکمي 
را امضا نمی کند، چه آن روزها که تاج رئيس سازمان 
ليگ بود و محمدرضا ساکت رئيس کميته اقتصادي 
اين سازمان و چه امروز که س��اکت با حضور تاج 
در فدراس��يون فوتبال به يک��ي از مديران پرنفوذ  

ساختمان فدراسيون در کوچه دوم خيابان سئول 
جنوبي تهران تبدل شده است.

ساکت تابستان 96 پس از ماجراي اختالف اسدي 
و کی روش، به عنوان دبيرکل فدراسيون فوتبال 
انتخاب شد تا به صورت رسمي تبديل به بازوي 
اجرايي مهدي تاج شود، اما قانون مجلس در منع 
به کارگيری بازنشستگان سبب شد او در نهايت 
سال گذش��ته مجبور به کناره گيری از سمتش 
شود. البته تاج پس از استعفاي س��اکت، او را به 
عنوان مش��اور ارشد رئيس فدراس��يون فوتبال 
منصوب کرد تا جاي پاي ساکت همچنان با اين 
عنوان در مديريت فوتبال حفظ شود. کنار رفتن 
س��اکت از دبيرکلي فدراس��يون فوتبال تنها در 
ظاهر قضيه بود و گفته می شود ابراهيم شکوري، 
سرپرست دبيرکلي فدراسيون فوتبال تحت نفوذ 
س��اکت اس��ت تا همچنان اين مدير اصفهاني، 

دبيرکل در سايه فدراسيون فوتبال باشد.
س��ازمان تيم های ملي هم از نفوذ ساکت بی تأثير 
نمانده است، سازماني که اين مدير سال گذشته به 
دليل قانون منع به کارگيري بازنشستگان از رياست 
آن کنار رفت. به نوشته خبرگزاري تسنيم، سازمان 
تيم های ملی مدت هاست که بعد از رفتن ساکت 
رئيس ندارد، اما عدم انتخ��اب رئيس هم با هدف 
حفظ اختيارات ساکت ادامه پيدا می کند، چراکه 
مربيان تيم های ملی بارها در رده های مختلف بر 
اين نکته تأکيد داشته اند که در خصوص اردوها، 
برنامه های آماده سازی، انتخاب دستياران و حتی 
امضای قرارداد با ساکت ديدار و گفت وگو می کنند 
و بر اين اساس رئيس حقيقی س��ازمان تيم های 
ملی هم به صورت غيررس��می، دبيرکل پيشين 

فدراسيون فوتبال است. رياست مرکز ملی فوتبال 
سمتی ديگری است که رس��ماً و قانوناً در اختيار 
دبيرکل سابق قرار ندارد، اما عماًل اين محمدرضا 
س��اکت اس��ت که بر صندلی اين مرکز نشسته، 
مهمانان را به بازديد از بخش های مختلف آن دعوت 

می کند و با آنها به طبقات مختلف سر می زند.
البته ساکت همزمان به عنوان سرپرست و مدير 
تيم ملي فوتبال نيز فعاليت می کند. کميته فني 
فوتبال ديگر بخشي است که به رغم عدم عضويت 
س��اکت در آن، وي تصميم گيرنده اصلي است. 
خبرگزاري فارس ديروز در اين باره افشا کرد که 
محمدرضا ساکت در کميته فنی فوتبال حکمی 
ندارد، با وجود اين عالوه بر حضور در جلسات اين 
کميته تصميم گيرنده اصلی در خصوص انتخاب 
و انتصاب مربيان تيم های ملی اس��ت، به طوری 
که برخی از مربيان تيم های ملی پايه، سرپرستان 
و مديران تيم ها با تصميم ش��خصی و انفرادی او 
انتخاب شده اند و س��اير اعضا با اين تصميمات 

مخالف هستند.
  غريبه ای که فوتسال را به هم ريخت

عضويت در کميته فني فوتسال جديدترين پست 
محمدرضا س��اکت اس��ت، حکمي که با اعتراض 
فوتسالي ها روبه رو شد و محمدحسن انصاری فرد، 
رئيس س��ازمان ليگ فوتس��ال از اين پست کنار 
رفت. نکته قابل تأمل حضور داوود پرهيزگار يکي 
از مديران نزديک به س��اکت در رياس��ت کميته 
فوتسال است که دايره نفوذ ساکت را بيشتر می کند. 
انصاری فرد ديروز در برنامه سالم صبح بخير شبکه 
سوم سيما، داليل کنار رفتنش را اينطور توضيح 
داد: »در  آخرين جلسه مان گفتند آقای ساکت بايد 

به کميته فنی بيايد. من هم گفتم کميته ما افراد 
متخصص هستند و اين موضوع برای من حاشيه 
می شود، اما آقای تاج اصرار داشتند، ولی من 15 تير 
به او گفتم اگر ساکت بيايد قطع همکاری می کنم. 
فوتس��ال مس��تقل کار می کرد و کارش را خوب 
انجام می داد و از زير س��لطه کسانی که مأموريت 
و مش��غله های زيادی در فدراسيون دارند، خود را 
بيرون کش��يده بود. نمی دانم آقای تاج چه فکری 
می کند که اين همه کار را بر دوش کسی می گذارد 
که کارنامه ناموفقی دارد. اصرار اينکه همه جا بايد 

ايشان باشد، برای چيست؟«
عالوه بر انصاری فرد، وحيد شمسايي نيز در اعتراض 
به حضور ساکت از حضور در کميته فني فوتسال 
انصراف داد تا عماًل تاج با انتصاب ساکت، فوتسال 
را وارد حاش��يه کند. شمس��ايي در اي��ن رابطه به 
خبرگزاري ايس��نا گفت: »من ني��ز از کميته فنی 
می روم، چون تنها به خاطر حضور اين عزيزان آمده 
بودم. مثل برخی نيستم که هيچ جايگاهی در فوتسال 
نداشتند، اما وقتی با کسی آمدند، بعد از رفتن رئيس 
همچنان مانده اند. من از اين اخالق ها ندارم. ايشان با 
اين همه پست و مقام، مدل آمدنشان به کميته فنی 
فوتسال عجيب بود. آمدنشان مبارک باشد؛ به هر 
حال زورشان در فدراسيون زياد است و اميدوارم با 

اين زور زيادشان، فوتسال پيشرفت کند.« 
واکنش تاج به استعفاي انصاری فرد که گفته است 
»درباره موضوع فوتس��ال هم در هيئت رئيس��ه 
تصميم گيری خواهد ش��د« نش��ان می دهد که 
تاج حتي به قيمت دلسرد کردن اهالي فوتسال، 
همچنان می خواهد به يار غارش بيش��تر از اين 

ميدان بدهد!
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ليگ های فوتبال اسپانيا و آلمان فردا شب شروع می شوند
بارساوبایرنآغازگراللیگاوبوندسلیگا

با شروع ليگ های معتبر اروپايی، تب فوتبال دوباره باال می رود. فرداشب 
رقابت های باشگاهی در اسپانيا و آلمان آغاز می شود و تيم های مدعی 
برای کسب عنوان قهرمانی و نشان دادن شايس��تگی های خود با هم 
رقابت می کنند. ديدن چهره جديد تيم ها هيج��ان بازی ها را در آغاز 

فصل جديد الليگا و بوندس ليگا افزايش داده است. 
  بدون مسی

مس��ابقات الليگا با ديدار اتلتيکوبيلبائو – بارسلونا شروع می شود. ديدار 
افتتاحيه الليگا در شرايطی برگزار می ش��ود که آبی واناری ها يار کليدی 
خود را در اختيار ندارند. تيم ارنستو والورده اردوهای خوبی را قبل از آغاز 
بازی ها پشت سر گذاشته است؛ بارسلونا نيز مثل ساير تيم های شناخته 
شده قاره چندين بازی تدارکاتی در برنامه داشت که در اين مسابقات هم 
آمادگی بازيکنان باال رفت و هم درآمدی هنگفت نصيب باشگاه شد. جدا 
از بحث آماده سازی تيم، مدافع عنوان قهرمانی در پنجره تابستانی تالش 
زيادی کرد که زوج قديمی ليونل مس��ی را دوباره به نيوکمپ بازگرداند. 
نيمار، مهاجم برزيلی پاری سن ژرمن ناراضی تر از اين حرف هاست که در 
پاريس بماند و دوباره در لوشامپيونه به ميدان برود. به همين خاطر سران 
بارسا از هر طريقی که می توانستند با مديران پاری سن ژرمن مذاکره کردند، 
اما اين مذاکرات تا االن ثمری نداشته است. جالب اينکه سرمربی کاتاالن ها 
در تمام مصاحبه هايش سعی کرد خودش را نسبت به اين مسئله بی تفاوت 
نشان دهد. بن بست در مذاکرات طرفين اميدها را برای بازگشت نيمار به 
بارسا کمرنگ کرده و اين تيم قطعاً فصل را بدون نيمار آغاز خواهد کرد. با 
اين حال گفته می شود امشب در ليورپول بارتومئو )رئيس باشگاه بارسلونا( 
و ناصر الخليفی )رئيس باشگاه پاری سن ژرمن( با هم مالقات می کنند و 
تکليف انتقال نيمار روشن می شود. فردا شب اما مسی نيز در ترکيب تيم 
محبوبش حضور ندارد. کشيدگی عضله ساق پا، لئو را مجبور به استراحت 
کرد و والورده مجبور است ترکيب تيمش در اولين بازی فصل را بدون مسی 
انتخاب کند. تيم والورده از پنج بازی تدارکاتی خود چهار پيروزی و يک 
شکست دشت کرد و تنها باخت آبی واناری ها هم مقابل چلسی رقم خورد. 

  رئال روی لبه تيغ
اوضاع ديگر مدعی اللي��گا تعريفی ن��دارد. رئال مادريد که فصل پيش 
دس��تش از جام قهرمانی الليگا کوتاه ماند پس از بازگرداندن زيدان به 
دنبال جبران گذشته اس��ت، ولی در اردوهای پيش فصل کهکشانی ها 
متزلزل تر از چيزی که تصور   می شد ظاهر شدند تا جايی که شکست های 
زيادی در بازی ها تدارکاتی متحمل شدند. کسب تنها دو پيروزی از هفت 
بازی تدارکاتی آمار وحشتناکی برای رئال محسوب می شود. شاگردان 
زيدان در پنج مسابقه ديگر خود مغلوب شدند و همه اينها زنگ خطری 
برای روخی بالنکو اس��ت. به همي��ن خاطر آمارها حاکی از اين اس��ت 
که سفيدپوش��ان در بين 20تيم حاضر در الليگا بدترين عملکرد را در 

بازی های دوستانه داشته اند! 
به همه اين مس��ائل بايد اتفاقات حاش��يه ای  را نيز اضافه ک��رد. پرز و 
مشاورانش می کوشند تا از فرصت به دست آمده استفاده کنند و نيمار را 
از پاريس به پايتخت اسپانيا بياورند. در صورتی که اين اتفاق رخ دهد اين 
انتقال پيروزی بزرگی برای رئالی ها در برابر رقيب سنتی بارسا خواهد 
بود. عالوه بر اين بازيکن ناراضی رئال هم ب��رای خروج از برنابئو حاضر 
است هر کاری انجام دهد. گرت بيل مدت هاس��ت که به باشگاه اعالم 
کرده خواهان جدايی و رفتن به تيم ديگری اس��ت، اما باشگاه حاضر به 
فروش بيل پرحاشيه نيست و همين مسئله خشم اين بازيکن را به همراه 
داشته تا جايی که حتی سران باشگاه را تهديد به شکايت رسمی کرده 
است. ضمن اينکه بازی های ضعيف بازيکنان سرشناس کهکشانی ها هم 
کادر فنی را با بحران نتيجه گيری مواجه کرده است. با اين شرايط فصلی 
سخت پيش روی زيدان خواهد بود. بايد منتظر ماند و ديد رئال با شروع 

بازی ها چه نتايجی را کسب خواهد کرد. 
  کم حاشيه مثل هميشه

بوندس ليگا معموالً کمترين حاشيه را در بين ليگ های اروپايی دارد. شايد 
يک دليلش اين باش��د که بايرن مونيخ قدرت اصلی ژرمن ها کارش را به 
خوبی و بی سروصدا پيش می برد. نيکو کواچ به خوبی توانسته بازيکنانش 
را مديريت کند. همين چند روز پيش نيز باواريايی ها ايوان پرشيچ را از 
اينترميالن به صورت قرضی به خدمت گرفتند تا در فصل شلوغ پيش رو 
مشکلی از بابت کمبود بازيکن نداشته باشند. گويا سرمربی نيز حساب 
ويژه ای  روی پرشيچ باز کرده اس��ت. بايرن – هرتابرلين ديدار افتتاحيه 

ليگ فوتبال آلمان است که فردا شب در آليانس آره نا برگزار می شود. 

»ساکت«اینجا،»ساکت«همهجا!
نگاهي به حکم جنجالي مهدي تاج براي عضويت مدير چندشغله فدراسيون فوتبال در کميته فني فوتسال

دنيا حيدري

النازرکابی
درنیمهنهاییسنگنوردیقهرمانیجهان

الناز رکابی به مرحله نيمه نهايی مسابقه س��نگنوردی قهرمانی جهان در 
هاچيوجی ژاپن رسيد. مرحله  نيمه نهايی و نهايی اين مسابقه امروز برگزار 
می شود. در اين رقابت ها از کشورمان داوود و الناز رکابی در ماده کامباين و رضا 
و مهدی عليپور در ماده سرعت حضور خواهند داشت. اين مسابقات عالوه بر 
عنوان قهرمانی جهان جنبه راهيابی ورزشکاران به المپيک 2020 را نيز دارد 

و شش نفر برتر ماده کامباين مستقيماً وارد اين رقابت ها خواهند شد.

نگرانیهایزیداندرآغازفصل
شروع بازی های الليگا نگرانی کهکشانی ها 
را افزاي��ش داده اس��ت. رئال مادري��د در 
بازی های پيش فصل آنقدر بد نتيجه گرفته 
که رقبا برای شکستش از حاال دندان تيز 
کرده ان��د. زين الدين زيدان ب��ه اين اميد 
دوباره هدايت رئ��ال را پذيرفت که بتواند 
اين تيم را به روزه��ای اوجش باز گرداند، 
اما نتايج رقم خ��ورده در چند هفته اخير 
موجی از دلواپسی را در پايتخت اسپانيا به 
دنبال داشته است. عملکرد رئالی ها به قدری دور از انتظار بوده که حتی 
برخی ها پيش از آغاز رسمی بازی های ليگ حرف از برکناری سرمربی 
فرانسوی می زدند، اما مديران قوهای سفيد قطعاً به مربی موفق و محبوب 
خود چند هفته ديگر فرصت خواهند داد. زيدان در سال هايی که تيمش 
در قاره سبز رقيب نداشت، ثابت کرد مربی خوش بينی است و به راحتی 
دست از تالش نمی کشد. با اين حال مش��کالت فنی بحثی نيست که 
بتوان با خوش بينی آنها را حل وفصل کرد. بازيکنانی چون رافائل واران، 
کارواخال، مارسلو، کروس و ايسکو که پيش از اين مهره های کليدی رئال 
محسوب  می شدند حاال اعتماد به نفس شان را از دست داده اند و برای 
تيم دردسرساز شده اند. البته سران باشگاه معتقدند هنوز برای رسيدن 
به شرايط ايده آل و اظهارنظر در خصوص عملکرد تيم زود است و با شروع 
بازی ها روحيه جنگندگی و اتحاد به تيم باز خواهد گشت. با وجود اين 
باز هم نمی توان با خيال راحت از آينده تيم اول مادريد صحبت کرد. در 
تيمی که هنوز نتوانسته به هماهنگی و آمادگی الزم برسد، ادن  هازارد 
نيز نمی تواند برايش مثمرثمر باشد. اعتماد زياد زيدان به بازيکنانش به 
گونه ای  است که او به سادگی شيوه اش را تغيير نخواهد داد. ضمن اينکه 
دو بازيکن شناخته شده تيم يعنی گرت بيل و خامس رودريگس جايی 
در برنامه های سرمربی کهکشانی ها ندارند، اما زيزو اجازه فروش آنها را نيز 
صادر نکرده است. زيدان، بيل را يکی از بهترين بازيکنان جهان می نامد، 
اما عمالً اعتقادی به او ندارد. انتظارات از رئال باالست و پشت سر گذاشتن 

اولين بازی فصل در آينده تيم تأثيرگذار خواهد بود.

خوزه فيليکس دياز

 مارکا

کشتیگیراندرکنارقربانیگاندو!
دستش در دهان تمساح های پوزه کوتاه ايرانی جا ماند و اين بدون شک 
تلخ ترين اتفاقی بود که در اين سن کم تجربه کرده است. حوا حاال بايد به کار 
کردن و نوشتن با دست چپ عادت کند، چراکه گاندو در حاشيه رودخانه 
باهوکالت سيستان و بلوچستان دست راست او را برای هميشه با خود برد. 
برای حوا اما زندگی همچنان ادامه دارد. شايد برای تأکيد به همين مهم بود 
که حسن رحيمی به همراه رسول خادم و مصطفی عليزاده تصميم گرفتند 
به عيادت اين دختر معصوم بروند. دختر معصومی که به خاطر محروميت 
و بی توجهی تا آخر عمر بايد با يک دست زندگی کند. کشتی گيران اما برای 
غصه خوردن نرفته بودند، هرچند که شرايط نابسامان زندگی حوا، آسيه 
و ديگران در روستای موالآباد شهرستان سرباز آنقدر اسفناک بود که جز 
غصه بر دل مهمانان چيز ديگری باقی نمی گذاشت، اما خادم به جای نشان 
دادن غمی که از ديدن حوا دلش را چنگ زده بود، ترجيح داد نوش��تن با 
دست چپ را به او ياد بدهد تا حوا فراموش نکند زندگی با تمام زشتی ها، 

سختی ها و زيبايی هايش ادامه دارد.

شيوا نوروزی

مدیرانفوتبال،پرتوقعوبیمسئولیت
توقعات بی جا و بااليشان تمامی ندارد. گويی هيچ مسئوليتی گردنشان 
نيست که با کوچک ترين مشکلی پای خود را کنار می کشند و توپ را به 

زمين دولت می اندازند. 
به ضررشان که باش��د از لزوم اس��تقالل فدراس��يون می گويند و خطر 
محروميت بابت کوچک ترين اعمال نظری از سوی دولت، اما به سودشان 
که باشد نه شعارهايشان در خصوص استقالل فدراسيون را به ياد می آورند 
و نه قوانين جهانی در خصوص دخالت های دولت را، چراکه دست به جيب 
شدن دولت و شيرجه زدن در بيت المال آنقدر برايشان سود و منفعت دارد 
که به سادگی می توانند از کنار قوانين سفت و سخت جهانی در خصوص 

عدم دخالت دولت ها چشم پوشی کنند. 
ديگر اما توقعاتشان چنان بی جا باال رفته که خواسته هايشان را با قيافه ای 
حق به جانب و عامرانه مطرح می کنند. شايد چون در شأن خود نمی بينند 
که برای حل مشکالت دست نياز دراز کنند و کمک بخواهند که اگر غير از 

اين بود با تحکم دولت را موظف به کمک کردن نمی خواندند! 
لحن عامرانه طالقانی، عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال در خصوص 
اينکه دولت موظف است به تيم های ملی کمک کند ناشی از پاسخ مثبت 
دولت به توقعات باالی آقايان است که حاال به شکلی جديد، متوقعانه و 

دستوری مطرح می شود!
البته تعجبی ندارد، تحکم عضو هيئت رئيس��ه فدراسيون فوتبال وقتی 
آنچه از زبان رئيس پرحاشيه هيئت فوتبال استان خوزستان می شنويم، 
حرف های رئيس فدراسيون است که هر بار از زبان يکی از اعضای فدراسيون 
فوتبال مطرح می شود. شايد چون قرار است اتحاد فدراسيون برای خالی 

کردن جيب مردم از طريق مساعدت دولت به رخ کشيده شود.
بعد از آنکه سرپرست دبيرکلی فدراسيون فوتبال مدعی شد مشکل پرداخت 
طلب ويلموتس با کمک مردم و رسانه ها حل می شود، اين بار نوبت به عضو 
هيئت رئيسه فدراسيون بود که با لحنی حق به جانب بگويد که دولت موظف 
است به تيم های ملی فوتبال کمک کند. اين در حالی  است که تاج نيز سعی 
دارد با بيان جمالتی نظير »نگرانی در جهت تحقق تعهدات به يک مربی 
خارجی از جمله دغدغه های اصلی من و همکارانم در فدراسيون است«، 
چهره ای مظلوم از فدراس��يون فوتبال و اعضای آن به تصوير بکش��د تا با 
حمايت های مردمی، دولت را موظف به کمک کند. حال آنکه با ديدن رويه ای 
که فدراسيون در پيش گرفته يک سؤال مطرح می شود، آن هم اين است که 
وظيفه فدراسيون در اين بين چيست اگر قرار است گره همه مشکالت با 

دست و دندان دولت باز شود، آن هم با هزينه کردن از جيب ملت؟!
تا پيش از اين همه مانور فدراسيون نشين ها روی تحريم ها بود و پول های 
بلوکه شده در فيفا، به طوری که تاج بارها و با اشکال مختلف به اين مسئله 
اشاره کرده بود تا نشان دهد دست فدراسيون و ارکان آن در پوست گردو 
است: »روشن و طبيعی است که آماده سازی و پشتيبانی تيم های ملی در 
سالی که از تيم ملی بزرگساالن گرفته تا تيم المپيک، تيم های جوانان و 
نوجوانان و تيم های ملی فوتس��ال و فوتبال ساحلی رقابت های مهمی را 
پيش رو دارند، فرآيند خاص خود را می طلبد و شکی نيست که در شرايط 
تحريم های ناعادالنه، فدراس��يون فوتبال بايد پول های خ��ود در فيفا و 
همچنين ساير منابع درآمدی را احيا کند تا با بهره بردن از همه ظرفيت ها 
در جهت پشتيبانی از تيم های ملی گام بردارد.« با استناد به حرف های 
شخص تاج، به نظر می رسد که تمام آن کاری که فدراسيون در اين زمينه 
انجام داده گفت وگوهای ساده و پيش پا افتاده بوده که البته راه به جايی 
هم نبرده است. رئيس فدراسيون مدعی است که شرايط به ويلموتس 
توضيح داده شده، اما چه توضيحی می توانستند به سرمربی تيم ملی 
داده باش��ند؟ آيا روزی که مرد بلژيکی پای قرارداد با ايران را امضا 
می کرد خبری از تحريم ها نبود يا آن روزی که تاج و دوستانش 
در هيئت رئيس��ه برای ادامه حضور خود در فدراسيون تالش 
می کردند به اين مش��کالت واقف نبودند که همچنان چش��م 
به دس��ت دولت و جيب مردم دارند؟ آن هم نه با درخواس��تی 

ملتمسانه، بلکه با لحنی عامرانه!
طالقانی بايد هم دولت را موظف به کمک به تيم های ملی بداند. او 
همان مديری است که هنوز نمی داند فوتبال ايران خصوصی نيست 
که باشگاه ها ورزشگاه اختصاصی داشته باشند و موظف به فراهم کردن 
شرايط ورزشگاه ها برای شروع ليگ باشند. گويی اطالعی در اين زمينه 
ندارد که به جای فشار آوردن به آنهايی که بايد، اين انتظار را از باشگاه ها 

دارد که شرايط ورزشگاه ها را برای شروع امن رقابت ها مهيا کنند! 
از چنين مدي��ری نبايد چيزی جز نشس��تن روی صندلی مديريت و 
نوشيدن چای و انجام مصاحبه های متعدد انتظار ديگری داشت. مديری 
که همانند رئيس باالدست خود به جای تالش برای فراهم کردن شرايط، 
اولين چيزی که به ذهنشان می رسد گرفتن کمک از دولت و دست درازی 
به جيب ملت است. اگر قرار است همه مشکالت با هزينه کردن از جيب 

مردم حل شود، چه نيازی به مدير و مسئول است؟!

قحطالرجالیعنياین!

افتدرالمپیکرابهپايمابنویسید
سيدرضا صالحي        بازتاب
 امي��ري، رئيس 
کميته ملي المپيک ديروز در گفت وگويي با پايگاه 
خبري ورزش سه با تأکيد بر افزايش تعداد سهميه 
ايران در المپيک 2020 توکيو گفت: »در برخی از 
حوزه ها مث��ل وزنه برداری ب��ا محدوديت مواجه 
هستيم، چون حداکثر دو سهميه داريم. در برخی 
از حوزه ها مثل کاراته هم فرصت جديدی برای ما 
مهيا شده است. همه 37 فدراس��يون ما درگير 
اردوهای داخلی و خارجی هستند. ارزيابی مان اين 
است که کسب سهميه بيشتری نسبت به دوره 

قبل خواهيم داشت. رسالت ما تالش حداکثری 
برای کس��ب ظرفيت های ملی در جهت توسعه 
ورزش قهرمانی اس��ت. دو  عامل بس��يار مهم و 
تعيين کننده هستند؛ عامل اول کسب سهميه 
است که چه ميزان می توانيم سهميه بگيريم. عامل 
دوم هم رقبای ما در عرصه های بين المللی هستند. 
عرصه المپيک عرصه برترين هاست و رقابت های 
ميلی متری وجود دارد. در حال حاضر شرايط را 
مثبت ارزيابی می کنم. اگ��ر در المپيک 2020 
نسبت به دوره های قبلی افت داشتيم، اين ضعف را 

به پای ما بنويسيد.«

رقابت های کش��تي آزاد قهرماني 
حامد قهرمانی

      خبر
جوانان جهان شب گذشته در حالي 
با قهرماني روس ها به پايان رسيد که 
جوانان شايسته کشورمان در رقابتي نزديک اين عنوان را به روس ها 
دادند. جوانان کشتي ايران در پايان پنج وزن اول موفق به کسب دو 
مدال طال توسط مقصودي و فروتن و يک برنز توسط محمدصادق 
فيروز پورشدند و در پنج وزن دوم هم ديشب شانس کسب يک طال و 
دو برنز ديگر را داشتند که با کسب اين مدال ها و به رغم تالشي که 
کردند نتوانستند باالتر از روسيه قرار بگيرند. اميرحسين مقصودي 
اولين طاليي ايران در اين مسابقات بود. کشتی گير 65 کيلوگرم ايران 
بعد از کس��ب اين مدال گفت: »اين زيباترين حس دنياست که در 
سالن 20 هزار نفری يک کشور ديگر بتوانی سرود کشورت را بشنوی. 
من تجربه چندين حضور متوالی در مسابقات جهانی را داشتم و اين بار 
هم مسابقه خوبی را پشت سر گذاشتم.« وی در مورد مبارزه ماقبل 
فينالش مقابل حريف آذربايجانی که با نتيجه 7-7 تمام شد و فن پنج 

امتيازی اش که مورد توجه س��ايت اتحاديه جهانی نيز قرار گرفت، 
عنوان کرد: »حريف آذربايجانی کشتی گير خوبی بود، اما متأسفانه من 
به حرف مربی ام گ��وش ندادم و بی دليل اين مب��ارزه را برای خودم 
حساس کردم، درحالی که می توانستم با اختالف او را شکست دهم.« 
اما عباس فروتن در وزن 97 کيلوگرم با تکرار عنوان قهرماني قبلي 
خود دومين طاليي ايران در روز اول  مسابقات بود. فروتن که به اعتقاد 
برخي شباهت زيادي به عباس جديدي دارد در اين خصوص گفت: 
»هر کس نظری دارد، اما من عباس فروتن هستم. من فقط دوست 
دارم مثل خودم باشم و در رده بزرگساالن به طالی جهان و المپيک 
برسم.« فروتن در خصوص کسب مدال ارزشمندش عنوان کرد: »خدا 
را شاکرم که توانستم برای دومين سال پياپی به مدال طالی جوانان 
جهان برسم و اين عنوان را تکرار کنم. در کشتي با حريف ترک داوران 
کم لطفی کردند و به او اخطار ندادند، ولي کشتي همين است و بايد 
همه دردها را تحمل کرد. در فينال هم کشتی گير کوبايی را 10 بر صفر 

از پيش رو برداشتم و به طالی جهان رسيدم.«

مقصودي: شنيدن سرود ايران در خارج بهترين حس است

فروتن:دوستدارممثلخودمباشم

قحط الرجال که مي گويند يعني همين، يعني 
فريدون حسن

      چهره
اينکه محمدرضا داورزني، معاون ورزش 
قهرماني وزارت ورزش از مدت ها پيش 
بار خود را براي حضور در انتخابات فدراسيون واليبال و رياست دوباره 
بر آن بسته اس��ت. مي گوييد نه، به حرف هاي اخيرش دقت کنيد؛ 
داورزني حتي براي ترکيب تيم ملي در رقابت هاي قهرماني آسيا هم 

تصميم گيري مي کند. من و شما خوابيم؛ جناب معاون خودش 
را رئيس فدراسيون مي داند و تمام. اين يعني همان 
قحط الرجالی که گفتيم، يعني مديران چسبيده اي 
که هميشه هس��تند و مي خواهند به هر قيمت 
ممکن هم بمانند و اش��تهاي سيری ناپذيرشان 
نمي گذارد کنار بروند و ميدان را به بقيه بسپارند. 

نمونه  ديگرش هم جناب ساکت! 
داورزني مي گويد فعالً تصميمي برای شرکت 
در انتخابات رياس��ت واليبال ندارد و اگر به 
اين نتيجه برسد از س��مت معاونت وزارت 
ورزش استعفا مي دهد، اما همزمان ترکيب 
تيم ملي را مشخص مي کند: »پيش بينی 
کارشناسان اين بود که شانس کمی برای 
صعود به المپيک در انتخاب��ی داريم، اما 
اميدوار به کسب سهميه بوديم تا با جوانان 
خود در جام ملت ها شرکت کنيم که نشد.« 
حاال ما مانده ايم که معاون وزير را چکار به 

ترکيب تيم ملي؟!


