
نشس�ت خب�ري 
سعيد احمديان

    گزارش
ديروز محمدرضا 
داورزن����ي ب�ا 
صحبت های  متناقض و توجيه هاي  سؤال برانگيزش 

درباره شرايط ورزش کشور همراه بود.
در روزهاي��ي که مس��عود س��لطاني فر ترجيح 
مي دهد کمتر مصاحبه کند، معاونش محمدرضا 
داورزني فعال تر از گذش��ته ظاهر می شود، هم 
نماينده ثابت وزارت ورزش در مجامع انتخاباتي 
فدراسيون هاست و هم در نقش سخنگوي وزارت 
ورزش روبه روي رس��انه ها قرار مي گيرد، مانند 
ديروز که در نشس��ت خبري به بهانه آغاز هفته 
دول��ت در وزارت ورزش ميزبان خبرنگاران بود. 
نشس��تي که بيش��تر از هر چيزي رن��گ و بوي 
فوتبالي داش��ت تا فوتبال زدگ��ي وزارت ورزش 
در سال کسب سهميه المپيک بيشتر از هميشه 

توي ذوق بزند. 
  اخت�اف مجل�س و دول�ت س�د راه 

خصوصی سازی
»استقالل و پرس��پوليس خصوصي می شوند«، 
اين وعده را بارها از زبان مسئوالن وزارت ورزش 
ش��نيده ايد. از روزي که محمد عباسي به عنوان 
اولين وزير ورزش پا به س��اختمان وزارتخانه در 
خيابان سئول شمالي تهران گذاشت تا امروز که 
مسعود سلطاني فر سکان هدايت وزارت ورزش را 
برعهده دارد. اگر وزارت ورزش��ی ها پيش از اين 
خصوصی س��ازی سرخابي ها در س��ال جاري را 
وعده داده بودند، اما صحبت های ديروز داورزني 
نشان داد که اين رش��ته س��ر دراز دارد و با اين 
شرايط پيش بينی می شود سلطاني فر نيز مانند 
وزرای پيشين ورزش، پرونده واگذاري استقالل 

و پرسپوليس را براي وزير بعدي به يادگار بگذارد 
تا مانند وزرای قبلی ترک عادت نکرده باشد. 

به گفته داورزني در نشست خبري ديروز، اختالف 
دولت و مجلس بر سر چگونگي واگذاري استقالل 
و پرس��پوليس، جديدترين بهانه ب��راي بايگاني 
دوباره اين پرونده است: »سازمان خصوصی سازی 
فرآيند واگذاری را ش��روع کرده، اطالعات الزم 
را از وزارت و باش��گاه ها گرفته، ام��ا در اين بين 
نمايندگان مجلس بحث��ی را مطرح کرده اند که 
با آنچه قباًل صحبت شده بود، متفاوت است و با 
توجه به نوع واگذاری در فرابورس و واگذاری در 

دو بلوک مشکالتی ايجاد می شود.«
البته معاون حرفه ای و قهرمان��ی وزارت ورزش 
همچنان مدعي اس��ت که دولت براي واگذاري 
س��رخابي ها مصم��م اس��ت: »وظيف��ه دولت 
باش��گاهداری نيس��ت و اصرار وزارت واگذاری 
اس��ت. نامه ای از س��وی وزارت ورزش و اقتصاد 
و دارايی به رياست مجلس فرس��تاديم. بايد در 
مصوبه مجل��س اصالحاتی صورت بگي��رد تا از 
طريق مزايده يا مذاکره کار دو باشگاه انجام شود. 
معاونت حقوقی در تالش است تا با همکاری اصل 

۴۴ اين موضوع به نتيجه برسد.«
  دوتابعيتي خوب، دوتابعيتي بد!

نکته قابل تأمل ديگر نشست خبري معاون حرفه ای 
و قهرمانی وزارت ورزش، تمرد وزارت براي اجراي 
قانون منع به کارگيري مديران دوتابعيتي بود. در 
حالي نهادهاي نظارتي با توجه به دوتابعيتي بودن 
يکي از رؤساي فدراسيون ها خواهان کنار گذاشتن 
او شده اند که داورزني با يک توجيه عجيب سعي 
در دور زدن قانون در اين پرونده حس��اس دارد: 
»درباره دوتابعيتي بودن اين رئيس فدراس��يون 

اختالف نظر وج��ود دارد که از طري��ق نهادهای 
مربوط پيگير آن هس��تيم. وي با بررسي صورت 
گرفته، درخواست تابعيت مضاعف به کشور مزبور 
نداده و به دليل اينکه مادرش تبعه کشور مورد نظر 

است، پاسپورت دريافت کرده است!«
 توجيه وزارت ورزشي ها درباره طريقه دوتابعيتي 
شدن مدير مورد نظر در شرايطي است که نوع و 
روش دوتابعيتي ش��دن اين مدير در اصل ماجرا 
خللي ايجاد نمی کند و در قانون اشاره ای هم نشده 
است که مدير دوتابعيتي در صورتي که خودش 
درخواس��ت تابعيت مضاعف بده��د، نمی تواند 
منصبي داشته باش��د، اما اگر از طريقه والدين، 
پاسپورت کشور ديگري را داشته باشد، می تواند 
به عنوان مدير در بخش های دولتي کشور حکم 
بگيرد. تعل��ل وزارت ورزش در اين رابطه به نظر 
می رسد بايد مورد توجه جدي نهادهاي نظارتي 

و اطالعاتي قرار گيرد.
  توجيه عجيب براي پاداش تبعيض آميز

فوتبال زدگ��ي و تبعيض وزارت ورزش بر کس��ي 
پوشيده نيس��ت، اما همچنان وزارت اصرار دارد 
که همه رشته ها را به يک چشم می بيند. نکته ای 
که س��بب ش��د داورزني ديروز در پاسخ به سؤال 
»جوان« درباره تبعيض ها بين رشته های فوتبالي 
و منه��اي فوتبالي، ماج��راي پ��اداش ۴50هزار 
يوروي��ي وزارت ورزش ب��ه تيم مل��ي فوتبال در 
زمان جام ملت ها را که توسط وي به امارات برده 
ش��ده بود با ادعايي عجيب تکذيب کند: »پاداش 
۴50 هزار يورويي از طرف وزارت ورزش نبود و از 
منابع فدراسيون فوتبال تأمين شد. آن روز هم در 
فرودگاه پرواز من تأخير داش��ت و آقاي تاج را در 
فرودگاه ديدم و وي اين چمدان را به من داد تا به 

امارات ببرم و در اين کش��ور هم تحويل آقاي تاج 
دادم تا بين ملی پوشان تقسيم کند.« 

توجيه عجيب داورزن��ي و تکذيب پاداش وزارت 
ورزش در ش��رايطي اس��ت که خبر منتشر شده 
در س��ايت وزارت ورزش در تاري��خ 25 دي، 
صحبت های او را رد می کند. در متن اين خبر به 
صراحت اشاره شده که پاداش ۴50 هزار يورويي 
توسط دولت تأمين اعتبار شده است. در متن اين 
خبر آمده اس��ت: »محمدرض��ا داورزنی، معاون 
توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و 
جوانان با حضور در امارات و قبل از بازی با عراق، 
پاداش صعود تيم ملی ايران از مرحله گروهی جام 
ملت های آسيا را پرداخت خواهد کرد. اين اعتبار 
بر اساس تقاضای سلطانی فر و موافقت معاون اول 
رئيس جمهور خارج از اعتبار سال 97 فدراسيون 
فوتبال و برای پشتيبانی و تأمين هزينه های تيم 
ملی و همين طور پرداخت پاداش تيم ملی فوتبال 
در مرحله مقدماتی و قب��ل از آغاز مرحله حذفی 

جام ملت های آسيا پرداخت خواهد شد.«
همچني��ن 27 دي 97 در خب��ري ب��ه نق��ل 
از س��ايت رس��مي وزارت ورزش، داورزن��ي در 
جمع ملي پوش��ان، پاداش ۴50 هزار يورويي را 
پاداش دولت عنوان کرده است. صحبت هايي که 
کذب بودن توجيه ديروز وي را نش��ان مي دهد: 
»امشب اينجا هستم تا مطابق وعده ای که داده 
بوديم پاداش صعود تيم ملی از مرحله نخس��ت 
را که ب��ا پيگيری های س��لطانی فر وزير محترم 
ورزش و موافقت آقای جهانگي��ری معاون اول 
رئيس جمهور آماده ش��د در اختيار سرپرس��ت 
تيم قرار ده��م و امي��دوارم ش��اهد ادامه روند 

موفقيت های تيم ايران باشيم.«
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جنجال VAR در ليگ جزيره
کمکداورویدئوییگربهسیاهمنسیتی!

VAR يک بار ديگر مانع برتری پپ بر پوچتينو شد. حساس ترين 
بازی ليگ جزيره يک شنبه شب با تساوی 2-2 منچسترسيتی برابر 
تاتنهام در ورزشگاه اتحاد به پايان رسيد. ديداری که می توانست با 
برتری ياران پپ به پايان برسد اگر کمک داور ويدئويی گل ژسوس 
در وقت های تلف شده نيمه دوم )90+2( را مردود اعام نمی کرد!

منچستر می توانست صدرنش��ين هفته دوم هم باشد، چراکه با توجه به 
برد پرگل هفته نخست و برتری 3 بر 2 مقابل تاتنهام، باز هم صدر جدول 
را با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به ليورپول و آرسنال از آن شاگردان 
پپ می کرد، اما کمک داور ويدئويی به دليل برخورد توپ با دست بازيکن 
ميزبان گل را مردود اعالم کرد تا درست مانند بازی فصل قبل دو تيم در 
ليگ قهرمانان اروپا، تکنولوژی ويدئويی )VAR(  مانع برتری شاگردان 

پپ گوارديوال مقابل پوچتينو و تاتنهام شود.
  عصبانيت پپ

منچسترسيتی پيش از اين در تمام بازی هايی که از الکساندر زينچنکو 
استفاده کرده بود به پيروزی رسيده بود، اما اين بار در ديدار مقابل تاتنهام 
متوقف شد تا رکورد صددرصد برد س��يتيزن ها شکسته شود، اما آنچه 
باعث عصبانيت پپ شده بود، نه از دس��ت رفتن رکورد صددرصد برد 
من سيتی، نه تساوی در دومين ديدار اين فصل و نه حتی از دست دادن 
صدرنشينی بود. در واقع آنچه باعث شد گوارديوال در کنار زمين چون 
اسپند روی آتش باش��د، تناقض هايی بود که در دو بازی مقابل تاتنهام 
کمک داور ويدئويی رقم زده بود: »نمی دانم چرا سيستم داوری اعتقاد 
داشت در صحنه گل ژسوس خطای هند اتفاق افتاده است، اما گل يورنته 
در ليگ قهرمانان خطای هند محسوب نمی شد!  VAR  فصل گذشته 
آفسايد گرفته بود، اما اين بار خطای هند. چه چيزی می توانم بگويم؟!  المال 
کاماًل خطا کرد و بايد برای ما پنالتی گرفته  می شد. شايد VAR  در آن 

لحظه در حال نوشيدن قهوه بود!«
 پپ اما با عصبانيت تأکيد می کند که داستان اين جنجال در ورزشگاه اتحاد 
و با از دست رفتن دو امتياز حساس هفته دوم برابر تاتنهام به پايان نخواهد 
رسيد: »در اين فصل هميش��ه چنين وضعيت هايی را خواهيم داشت و 

مجبوريم با آن کنار بياييم.«
  رضايت تاتنهام از تساوی در اتحاد

تساوی در خانه من سيتی نتيجه بدی برای تاتنهام نبود. اگرچه پپ مدعی 
است حريف دو توپ روی دروازه سيتيزن ها آورد که هر دو توپ هم گل شد 
و تيمش را مقابل يکی از بهترين های اروپا بدشانس می خواند، اما مائوريسيو 
پوچتينو که نه از نتيجه به دست  آمده ناراضی است و نه از عملکرد داوران و 
کمک داور ويدئويی اعتراف می کند که ميزبان خيلی بهتر بود: »اينکه بازی 
مساوی شد برای ما خوشحال کننده است، اما بايد اعتراف کنم که منچستر 
تيم برتر ميدان بود. رويارويی با منچسترسيتی برای ما آموزنده و کالس درس 
خوبی است. آنها بر کل بازی مسلط بودند، به طوری که ما دو بار مجبور شديم 
نتيجه را جبران کنيم و شخصيت خود را نشان دهيم. از اين بابت می توانيم 

راضی باشيم که توانستيم از چنين بازی يک امتياز به دست  آوريم.«
  آينده مبهم VAR در ليگ برتر

مس��ئله اما بيش از آنک��ه عصبانيت پ��پ از م��ردود اعالم ش��دن گل 
منچسترسيتی در دقايق تلف شده نيمه دوم بازی با تاتنهام باشد، آينده 
مبهم تکنولوژی است که در همين هفته های نخست ليگ برتر انگليس 
عملکردش جنجال به پا کرده، آن هم برای تيمی که چندی پيش نيز به 
شکلی متفاوت از همين تکنولوژی ضربه خورده، به طوری که سرمربی 
سيتيزن ها مدعی شده که اين اولين و آخرين اشتباه VAR نخواهد بود 
و نمونه های آن را در اين فصل از رقابت های س��طح اول فوتبال انگليس 
خواهند ديد و اين مسئله برای تکنولوژی که انتظار می رود درصد خطاها 
در فوتبال را به حداقل برساند، اصاًل جالب توجه نيست و اين نگرانی را به 
وجود می آورد که اگر کمک داور ويدئويی در ليگ جزيره در همين ابتدای 
کار به مشکل خورده و جنجال ساز شده در ديگر ليگ ها و ديگر کشورها به 
چه شکلی عمل خواهد کرد. مسئله ای که آينده VAR را مبهم می کند، 
چراکه بعد از به صدا درآمدن سوت پايان ديدار منچسترسيتی و تاتنهام در 
حالی که تابلوی ورزشگاه اتحاد نتيجه 2-2 را نشان می داد، پپ گوارديوال 
و مائوريسيو پوچتينو کنار خط طولی زمين ايستاده و مشغول بحث بودند. 
اين پايان جالب توجه نش��ان می داد که مسئله نه داستان دو سرمربی يا 
عدم نتيجه گيری آنها در طول 90 دقيقه، بلکه اتفاقاتی است که اشتباهات 
VAR می تواند رقم بزند. کمک داور ويدئوي��ی که انتظار می رود درصد 

خطاها را به حداقل برساند، نه آنکه خود دليلی بر جنجال هايی تازه باشد!

وزارتتوجیهورزیدن!
برش هايي از نشست خبري محمدرضا داورزني معاون وزير ورزش

شیوا نوروزی

لیستجدیدتیمملیوالیبال
برایقهرمانیآسیااعالمشد

نفرات دعوت شده به دور جديد اردوی جديد تيم  ملی واليبال از سوی 
ايگور کوالکوويچ معرفی ش��دند. دور جديد اردوه��ای تيم  ملی برای 
حضور در رقابت های قهرمانی آسيا 20۱9 از روز چهارشنبه به ميزبانی 
فدراسيون واليبال آغاز می ش��ود. سعيد معروف، سيدمحمد موسوی، 
امير غفور، ميالد عبادی پور، پوريا فياضی، فرهاد قائمی، علی شفيعی، 
علی اصغر مجرد، مسعود غالمی، محمدجواد معنوی نژاد، جواد کريمی، 
اميرحسين اس��فنديار، پوريا يلی، محمدرضا حضرت پور و محمدرضا 

مؤذن نفرات دعوت شده به اردو هستند. 

موادنیروزاهمهجایورزشهست!
نواب نصيرشالل، قهرمان س��ابق وزنه برداری با حضور در برنامه تلويزيونی 
شبکه3 در خصوص دوپينگ در اين رشته ورزشی گفت: »اگر بخواهيم موضوع 
دوپينگ را به وزنه برداری ربط بدهيم، درست نيست. اين روزها مواد نيروزا و 
دوپينگ بخشی از ورزش شده و در رشته های ديگر هم هست و نمی توانيم 
به س��ادگی از کنار اين موضوع بگذاريم. ورزش��کاران رشته های مختلف از 
استروئيدها مصرف می کنند. مواد نيروزای آلوده وجود دارد و مکمل هايی 
که در کشور خودمان تأييديه دارند هم ممکن است آلوده باشند، ورزشکار به 
صورت غيرمستقيم آن را استفاده می کند و به دردسر می افتد. وزنه برداری و 
کشتی در کشور بسيار مهم هستند و اخبارشان بيشتر دنبال می شود. اينکه 

بگوييم وزنه برداری نسبت بيشتری در دوپينگ دارد، درست نيست.«

شکستمقابلژاپنجاینگرانیندارد
نايب قهرمانی مس سونگون در رقابت های 
جام باشگاه های آسيا نگران کننده نيست. 
درست اس��ت که ما همواره در رقابت های 
آس��يايی عنوان ه��ای قهرمان��ی را از آن 
خودکرده ايم، اما تيم ه��ای ديگر هم برای 
پيشرفت در تالش هس��تند و نبايد انتظار 
داشته باشيم همواره بازی هايمان را با برد 
به پايان برسانيم و تصور کنيم اولين باخت 
زنگ خطری برای از دس��ت رفتن جايگاه 
فوتسال ايران در آسيا و جهان است. فوتسال ايران هنوز هم با فاصله زياد، 
اول آسيا و سوم جهان است و نايب قهرمانی مس سونگون نيز يک اتفاق 
بود، نه زنگ خطر. فوتسال ايران چه در رده ملی و چه باشگاهی همواره 
در رقابت هايی که در همان پنج دقيقه نخست به گل رسيده، برنده بوده، 
اين برای فوتساليس��ت های ايرانی به يک عادت و باور تبديل شده است. 
مسئله ای که ژاپنی ها با آناليز آن توانستند در دو بازی اين رقابت ها )مرحله 
گروهی و فينال( از سد نماينده ايران بگذرند. ژاپنی ها همچنين حدفاصل 
رسيدن به نقطه عطف مس را که همان مهدی جاويد بود، بستند و با همين 
دو ترفند توانستند به دو برد ارزشمند برابر ايران دست يابند. با وجود اين 
تمام تالش های ژاپن و پيشرفتی که داشته يک اتفاق است و بدون ترديد 
اسفندماه فوتسال ايران در مقدماتی جام جهانی که همه انتظار حضورش 
در فينال را دارند از همين ژاپن رد خواهد شد، چراکه با وجود پيشرفت 
تمام رقبا، ايران س��بک خاص خود را دارد و همچنان با شايستگی تمام 
اول آسيا و سوم جهان است و يکی، دو باخت اتفاقی نمی تواند جايگاهی 
را که دارد، متزلزل کند. البته اين دو باخت می تواند يک تلنگر باشد برای 
آنکه عداوت ها و کينه ها را کنار بگذاريم و برای موفقيت های هرچه بيشتر 
فوتسال همه دست به دس��ت هم بدهيم، چراکه همه ما، هرچه داريم از 
همين فوتسال اس��ت. اما اينکه فکر کنيم دو باخت مس سونگون زنگ 
خطری جدی برای فوتسال ايران است، اينطور نيست و دو شکستی که 
مس برابر ژاپن تجربه کرد جای نگرانی ندارد، چراکه نمی توان انتظار داشت 

که هميشه و در همه بازی های ببريم و برنده ميدان باشيم.

وحيد شمسايی

کارشناس فوتسال

استراماچونی،بیخیالشایعات
سرمربی استقالل يکی از مربيانی است که اين روزها باانگيزه تر از هميشه 
شاگردانش را تمرين می دهد و توجهی به شايعات نمی کند. پس از ديپورت 
شدن يک بازيکن خارجی، استراماچونی حسابی از دست مديران باشگاه 
عصبانی شد تا جايی که حتی خبر استعفايش نيز به گوش رسيد. در حالی 
که خيلی ها منتظر بودند آبی ها با بحرانی بزرگ مواجه شوند، مرد ايتاليايی 
در تمرينات حاضر می شود و برای آماده شدن تيمش برای اولين بازی تالش 
می کند. به رغم دلخوری هايی که استراماچونی از مسئوالن باشگاه دارد، اما 
ترجيح داده با رفتاری حرفه ای  مسائل فنی را از بحث های مديريتی جدا کند، 
تا جايی که در تمرينات نيز اثری از دلخوری در او ديده نمی شود و بازيکنان 
استقالل زير نظر کادر فنی به دور از حاشيه تمرين می کنند. بايد ديد اين 

رفتار حرفه ای  سرمربی ايتاليايی تا کی در فوتبال ايران دوام می آورد.

دنیا حیدري

قحطیصداقتدرورزش!
چالش ها و مشکالت ورزش هر روز به شکلی عيان می شوند و از آنجا که 
ريشه اغلب آنها به مسئوالن می رسد، مشکالت به قوت خود باقی  هستند 
و بايد منتظر اتفاقات بعدی هم باشيم. اگرچه نمی توان نقش سوءمديريت 
را کتمان کرد، اما عدم صداقت و راستگويی نيز حلقه گمشده ورزش ايران 

محسوب می شود. 
پی بردن به اين واقعيت تلخ کار دش��واری نيست و اگر پيگير خبرهای 
ورزش��ی حتی به صورت سرسری باش��يد خيلی زود متوجه اين عدم 
صداقت می شويد. عدم يکرنگی سال هاست که ورزش ما را احاطه کرده و 
هر روز که می گذرد تأثير آن بيش از پيش عيان می شود. متأسفانه تعداد 
اظهارات ضدونقيض آنقدر زياد شده که تنها به يکی، دو نفر از مديران 
ختم نمی شود، بلکه اغلب مس��ئوالن فعال در حوزه ورزش برای فرار از 
پاسخگويی، منحرف کردن افکار عمومی و دفاع از تصميمات پراشتباه 
خود به فرافکنی و ادعاهای خالف واقع روی می آورند و متأس��فانه در 

مقابل اين همه تناقض موضعی گرفته نمی شود!
موضوعات مختلفی در کنفرانس مطبوعاتی معاون وزير ورزش مطرح 
ش��د؛ از بحث رؤس��ای دوتابعيتی گرفته تا حال و روز ورزش در س��ال 
المپيک، اما بحثی که در مورد چمدان پر از يوروی آقای داورزنی مطرح 
شد، واقعيت های زيادی را عيان کرد. در جريان بازی های جام ملت های 
فوتبال آسيا و زمانی که تيم کی روش سه بازی مقدماتی خود را پشت 
سر گذاشته بود، معاون وزير ورزش با چمدانی به ارزش ۴50 هزار يورو 
خود را به قطر محل برگزاری بازی ها رساند تا ملی پوشان فوتبال و کادر 
فنی عرق شان خشک نشده پاداش شان را پرداخت کند. همان زمان اعالم 
شد که اين هديه با پيگيری ويژه جهانگيری، معاون اول رئيس جمهور و از 
طريق وزارت ورزش به دست فوتبالی ها رسيده است. با اين حال معاون 
وزير ورزش در نشست خبری اش ترجيح داد واقعيت را به گونه ای ديگر 
جلوه دهد: »۴50 هزار يورويی که بردم به وزارت ارتباطی نداشت و بايد 
آن را تاج می برد، چون پرواز من به تأخير افتاد م��ن چمدان را بردم.« 
بايد به دس��ت راس��ت وزير يادآوری کنيم که زمان زيادی از آن کمک 
نجومی گذشته و اين کمک ويژه بارها و بارها انتقاد ورزشکاران منهای 
فوتبال را به همراه داشته است. پس به هيچ وجه انتظار نداشته باشيد که 
با گذشت چندين ماه از چمدانی که ش��ما به اردوی تيم ملی رسانديد، 
کسی ادعای جديد شما را باور کند. قطعاً مبلغی که با همکاری معاون 
اول رئيس جمهور برای تيم ملی جور شده بود، به دست وزارتی ها سپرده 
می شود، نه فدراسيونی که ادعای استقالل دارد و به خاطر قوانين فيفا 

کسی در تصميماتشان دخالت نمی کند.
البته اين مس��ئله تنها ادعای خالف واقعی نيست که اين روزها مطرح 
شده است. فدراسيون فوتبال که تمامی ايرادات و سوءمديريت هايش را 
گردن عدم وصول مطالباتش از فيفا می اندازد در مورد رقم طلبمان از 
فدراسيون جهانی فوتبال واقعيت را نگفته است. مهدی تاج و همکارانش 
از هر فرصتی اس��تفاده کردند که بگويند ۱0 ميليون دالر از فيفا طلب 
داريم و اگر اين رقم به دستمان برسد فوتبال کشورمان از اين رو به آن رو 
می شود. به رغم اين ادعاها کاشف به عمل آمده که اين رقم 5 ميليون دالر 
است که نصف بيشترش نيز سهم باشگاه هايمان است، نه فدراسيون. با 
اين حساب ادعاهايی که در اين مدت فدراسيون در پاسخ به منتقدان 
مطرح کرده، همگی برای بستن دهان منتقدان بوده، وگرنه به رغم همه 

تحريم های ظالمانه طلب ما از فيفا ۱0 ميليون دالر نيست. 
اينها تنها دو مورد از تناقض گويی های مديرانی است که نقش پررنگی در 
ورزش ايفا می کنند؛ اولی يکی از نفرات تأثيرگذار وزارتخانه است و ديگری 
نيز همه کاره فوتبال ايران. قطعاً اگر کمی دقت به خرج دهيد، موارد زيادی 
را از اين دست پيدا می کنيد، ولی تا ورزشکاران و مدال آوران گاليه می کنند 
و از شرايط شان می نالند، آقايان به صورت خودجوش حرف از وطن می زنند 
و درک شرايط اقتصادی جامعه را پيش می کشند، در حالی که خودشان با 
بی صداقتی هايی که در حق ورزش دارند هم به کشور لطمه می زنند و هم به 
مردم و اهالی ورزش. در سال آماده سازی برای بازی های المپيک و گرفتن 

سهميه خأل صداقت و يکرنگی بيش از پيش حس می شود.

عابدینيصدقهبگیرنیست

پولنه،فقطامکاناتبدهید
س��عيد مواليي،       جودو
جودوکار مدال آور 
کش��ورمان نگاهي اميدوار به آين��ده، به خصوص 
مس��ابقات المپيک توکيو دارد و براي تحقق اين 
خواسته و اميد خود از مسئوالن ورزش فقط يک 
چيز می خواهد؛ »امکانات«. مواليي که س��هميه 
المپيکش قطعي شده با اطمينان از کسب مدال در 
بزرگ تري��ن آوردگاه ورزش جهان می گويد: »اين 
توانايی را در خود می بينم که در المپيک موفق به 
کس��ب مدال ش��وم. ش��ک نکنيد اين المپيک با 

دوره های گذشته تفاوت دارد و قرار است بهترين 
عملکرد تاريخ جودو در اين مسابقات اتفاق بيفتد و 
من اين موضوع را به يقين می گويم. تمام تالشم را 
برای اين مهم انجام می دهم و فقط از مس��ئوالن 
درخواست امکانات بيشتر دارم. از مسئوالن غير از 
امکانات چيزی نمی خواهم و مانند برخی ورزشکاران 
دنبال پول و امتيازات ديگر نيستم. اعتقاد دارم با 
مدال المپيک تمام اين چيزها نيز کنارش خواهد 
آمد. ژاپن مهد جودوی جهان است و خيلی دوست 

دارم در اين کشور به مدال طال برسم.«

مس��ابقات پن��ج وزن نخس��ت      کشتی
رقابت های کشتی فرنگی جوانان 
قهرمانی جهان روزهای 25 و 26 مردادماه در شهر تالين استونی 
برگزار شد و در پايان محمد ناقوسی و علی اکبر يوسفی در اوزان 
77 و ۱30 کيلوگرم به مدال طال دس��ت يافتن��د و پويا دادمرز و 
شاهين بداغی در اوزان 55 و 63 کيلوگرم نيز صاحب مدال برنز 

شدند. حسن فروزنده هم در 87 کيلو پنجم شد.
در وزن 55 کيلوگرم پويا دادمرز پس از پيروزي بر حريف کره ای  
مقابل کشتی گير روس شکست خورد، اما با حضور در جدول شانس 
مجدد و برتري مقابل تمام رقبا موفق به کسب مدال برنز شد.  در 
63 کيلوگرم هم شاهين بداغی بعد از غلبه بر تمام رقباي خود در 
ديدار نيمه نهايی به حريف گرجستاني باخت تا با پيروزي مقابل 
کشتی گير بلغار صاحب مدال برنز جهان شود.  در وزن 77 کيلوگرم 
اما محمد ناقوس��ی پس از استراحت در دور نخس��ت در دور دوم 

مقابل رانت کالجوال از استونی با نتيجه ۴ بر يک به پيروزی رسيد 
و به مرحله يک چهارم نهايی راه يافت. وی در اين مرحله ساجان از 
هند را با نتيجه 7 بر 3 از پيش رو برداشت و راهی مرحله نيمه نهايی 
شد. ناقوسی در اين ديدار با نتيجه ۴ بر 2 از سد عبدالرحمن کالکان 
از ترکيه گذش��ت و راهی ديدار فينال ش��د. وی در ديدار فينال، 
دامير رحيم اف از روس��يه را با نتيجه 2 بر يک مغل��وب کرد و به 
مدال طال دس��ت يافت. در وزن ۱30 کيلوگرم علی اکبر يوسفی 
پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتيجه 9 بر صفر ميکيتا 
کاواالسکی از بالروس را مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله 
يک چهارم نهايی مقابل روبينزون ايسادزه از گرجستان با نتيجه 8 بر 
صفر به پيروزی رسيد و راهی مرحله نيمه نهايی شد. يوسفی در اين 
مرحله با نتيجه 6 بر يک از سد موحامت باکاير از ترکيه گذشت و به 
ديدار فينال راه يافت. وی در ديدار پايانی با نتيجه 2 بر يک کولتون 

شولتز از امريکا را شکست داد و صاحب مدال طال شد. 

2طالو2برنزحاصلکارجوانانفرنگي
ایراندر5وزناولقهرمانيجهان

تصور کنيد يک مدال آور درس��ت پيش از حضور در رقابت های کسب 
فريدون حسن

     چهره
سهميه المپيک يا حتي خود المپيک شغلش را از دست بدهد، آيا می توان 
توقع تمرکز و پيروزي از او داشت؟ اين اتفاق براي مجتبي عابديني اولين 
مدال آور شمشيربازی ايران در جهان و يکي از اميدهای مدال آوري کشورمان در المپيک 2020 افتاد تا 
قهرمان کشورمان حاال نگران باشد که چگونه در 35 سالگي مخارج و 
هزينه های زندگي خود را تأمين کند، تمرين براي المپيک که هيچ! 
دردآورتر از اين اتفاق ام��ا نوع برخورد مس��ئوالن ورزش با آن 
است، همان ها که حتي حاضر نش��دند به استقبال اين قهرمان 
بعد از کسب مدال جهاني بروند و حداقل عکس يادگاري بگيرند. 
دردآور است که کيکاووس سعيدي، سرپرست دبيرکلي کميته 
ملي المپيک بگويد با نگاه مثبت يک س��ال از عابديني 
حمايت مالي می کنيم. در عرف جامعه به اين نوع گفتار 
و رفتار صدقه دادن مي گويند، اما نمی دانيم در کالم 
و زبان مسئوالن چگونه معنا می شود. می خواهند با 
منت يک سال از عابديني به قول خودشان حمايت 
مالی کنند، اما همزمان ابراز اميدواري می کنند که 
او هم س��هميه المپي��ک بگيرد و 
هم مدالش را! در اي��ن بين فقط 
يک نکته باقی می مان��د و آن اينکه 
هزينه زندگي و معيشت يک  ساله هر کدام از 
مسئوالن ورزش چقدر است؟ اگر به همان ميزان 
به عابديني پرداخت ش��د، آن وقت همه از او توقع 
قهرماني در المپيک را خواهيم داشت، اما حواسمان باشد 

که قهرمان ايران صدقه بگير نيست.


