
درب�ی ته�ران در 
سعيد احمديان

    گزارش
حالی با یک گل به 
سود پرسپولیس 
به پایان رسید که مسابقه ای پر زدوخورد و پر 
از فحاش�ی های رکی�ک را دو تی�م چه روی 
سکوها و چه داخل زمین به نمایش گذاشتند.

مصاف استقالل و پرسپولیس در دربی شماره 90، 
دیروز برای دو ساعت خیابان های تهران و خیلی از 
شهرهای ایران را خلوت کرده بود که در گزارش زیر 

به حاشیه نگاری این بازی پرداخته ایم.
  عبور از هفت خان

»مراقب دکل های برق باش��ید!«، ای��ن را یکی از 
تماشاگرانی که برای تماش��ای دربی به ورزشگاه 
آمده به بقیه می گوید. مرگ عماد ش��ش ساله در 
حاشیه بازی های هفته گذشته چشم هواداران را 
ترسانده بود، طوری که با شوخی و خنده به همدیگر 
می گویند مراقب خطر برق گرفتگی باشید. اتفاقات 
سه هفته گذش��ته از لیگ سبب ش��د برای دربی 
تدابیر شدید امنیتی اندیشیده شود و حضور پررنگ 
مأموران انتظامی نش��ان می داد که دیگر کس��ی 
طاقت تکرار حوادث تلخ در زمین فوتبال را ندارد. 
همین امر سبب شده بود تماشاگران پس از عبور از 
چندین گیت وارد ورزشگاه شوند. تماشاگرانی که 
از در غربی و اصلی ورزشگاه آزادی وارد استادیوم   
می شدند، 100 متر باالتر از ورودی اصلی مأموران 
نیروی انتظامی تنها با چ��ک کردن بلیت و کارت 

ملی به آنها اجازه ورود می دادند. در کنار این گیت 
هوادارانی هم بودند که بدون خرید بلیت اجازه ورود 
نداش��تند و به دنبال راهی برای دور زدن مأموران 
بودند، در حالی که بلندگوهای ورزشگاه ها هرچند 
دقیقه یک بار اع��الم می کرد که بلیت��ی در بازی 
فروخته نمی شود و تماشاگرانی که بلیت ندارند به 

خانه هایشان برگردند.
تماشاگرانی که از گیت اول عبور می کردند، 100 
متر باالتر دوباره بلیت هایش��ان چک می شد و در 
مرحله سوم با استفاده از کارت ملی وارد گیت های 
الکترونیکی می شدند و در ادامه نیز توسط مأموران 
نیروی انتظامی بازرسی می شدند و هر تماشاگر با 
توجه به طبقه و سمتی که بلیت را خریداری کرده 
بود، برای ورود به هر بخش بار دیگر با چک شدن 
بلیت و کارت ملی اش از یک گیت دیگر عبور می کرد 
تا سرانجام پس از پشت سر گذاشتن این هفت خان 
روی صندلی اش در ورزشگاه مستقر شود. با تمام این 
سختی ها، اما تماشاگران از بلیت فروشی الکترونیکی 

راضی  بودند و آن را قدمی مثبت دانستند.
  فحاشی مثل نقل ونبات

تالش فدراس��یون فوتبال، س��ازمان لیگ و البته 
باشگاه ها برای سالم سازی فضای استادیوم ها هیچ 
نتیجه مثبتی نداشته است. این مسئله را می توان 
از فضای استادیوم آزادی در دربی به خوبی متوجه 
شد؛ چه قبل از سوت شروع بازی و چه در جریان 
بازی، تماش��اگران دو تیم با ش��دیدترین الفاظ از 

خجالت هم درمی آمدند. رکیک ترین فحش ها به 
بازیکنان دو تیم و برخی مسئوالن فوتبال در حالی 
داده می ش��د که نکته قابل تأمل و تأسف برانگیز 
همراهی بخش زیادی از تماشاگران با فحاشی ها 
بود که سبب می ش��د تلویزیون در جریان دربی، 
صدای ورزشگاه را قطع کند تا حداقل بینندگان 
تلویزیونی از فحش هایی که به صورت نقل ونبات 
در ورزشگاه آزادی ردوبدل می شود مطلع نشوند. 
س��نگ پراکنی ها هم در دربی گویا تمامی ندارد و 
این مسابقه سرشکسته نداشته باشد، نمی شود، 
مانند نیمه اول دربی که سر کنعانی زادگان با پرتاب 
سنگ از سوی هواداران استقالل شکست تا شماره 
6 قرمزها با سری بانداژ شده، چهره ای مشخص در 

جریان بازی داشته باشد!
در حالی فضای آلوده اخالقی ورزشگاه ها در دربی 
به خوبی عیان شد که مس��ئوالن فوتبال و وزارت 
ورزش پیش از ش��روع لیگ در جلسات مختلف، 
از برنامه هایش��ان برای ایجاد یک فضای اخالقی 
سالم در ورزشگاه ها خبر می دادند. با این حال آنها 
شاید نمی دانند که تنها با جلسه نمی شود جلوی 
فحاش��ی ها را گرفت و باید برنامه عمل��ی و البته 
اراده ای برای این کار داشت، به خصوص حاال که 
مهدی تاج و همکارانش قصد دارند پای بانوان را هم 

به استادیوم ها باز کنند.
  ویلموتس لیگ پسند

دربی یک مهمان ویژه داش��ت؛ م��ارک ویلموتس، 

سرمربی تیم ملی فوتبال. مهمانی که از همین ماه های 
اول حضورش در ایران می خواهد نشان دهد برخالف 
کارلوس کی روش، لیگ برتر برایش اهمیت باالیی 
دارد. ویلموتس دیروز به ورزشگاه آمد و  قبل از بازی با 
تمامی بازیکنان و نیمکت نشینان خوش وبش کرد تا 

ثابت کند که خیلی خونگرم تر از کی روش است.
  کپی دربی قبلی

دربی 90 هم کپی دربی قبلی بود با این تفاوت که 
استقالل این بار اول پنالتی از دست داد و در ادامه 
پرسپولیس یک گل زد و برنده بازی لقب گرفت، 
آن هم در مسابقه ای که پر از خطاهای خشن بود و 
دو تیمی که کمتر برنامه ای برای گلزنی روی دروازه 
همدیگر داشتند و آمده بودند یک مساوی بگیرند 
و بروند تا حس��ینی و بیرانوند روز کم دردسری را 
تجربه کنند و کمتر به زحمت بیفتند. با این حال 
مانند دربی قبل، باز هم کابوس پنالتی برای آبی ها 
تکرار ش��د و بیرانوند که تیرماه گذش��ته در جام 
جهانی و بازی با پرتغال، پنالتی رونالدو را مها کرده 
بود برای دومین دربی متوالی پنالتی استقاللی ها را 
که این بار علی کریمی آن را زد، مهار کرد و کابوس 
آبی ها شد. کریمی هم با کارت قرمز در نیمه دوم 
اخراج شد تا روز بدش را کامل کند. در دقیقه 81 هم 
مهدی عبدی بازیکنی که کالدرون از روی نیمکت 
بلند کرده بود تنها یک دقیقه بعد از آمدنش به بازی 
توپ را با استفاده از اشتباه دروازه بان استقالل وارد 

دروازه حسینی کرد تا ستاره دربی باشد. 
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حاشیه نگاری »جوان« از مصاف استقالل و پرسپولیس، تعویض طالیی کالدرون جواب داد

دنيا حيدري

ابهام در اعزام تیم موی تای به جهانی ترکیه
تیم موی تای جوانان و نوجوانان در حالی مسابقات جهانی ترکیه را در 
پیش دارد که شهرام عظیمی، سرپرست فدراسیون ورزش های رزمی 
می گوید: »براساس مصوبه شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان، 
فدراسیون تنها می تواند ۲0 درصد از هزینه سفر تیمی را به مسابقات 
مختلف پرداخت کند و انجمن ها باید برای اعزام، حامیان مالی داشته 
باش��د در غیر این صورت سفر لغو می ش��ود و تا این لحظه هنوز هیچ 
حامی مالی برای اعزام تیم موی تای جوانان و نوجوانان به مس��ابقات 
جهانی ترکیه پای کار نیامده و ما هم نمی توانیم بیش��تر از ۲0 درصد 

ارز از کشور خارج کنیم.«

می خواهیم نماینده خوبی برای ایران باشیم 
تیم بس��کتبال نفت آبادان در حالی این روزها برای حضوری پرقدرت 
در رقابت های جام باشگاه های آسیا ۲019 بانکوک تمرین می کند که 
حماد سامری، س��رمربی این تیم می گوید: »برای رسیدن به آمادگی 
صددرصد به تمرینات و بازی های تدارکاتی بیش��تری نیاز داش��تیم، 
چراکه هیچ یک از بازی های ما در این مسابقات راحت نخواهد بود. همه 
حریفان قهرمانان کشورهای خود هس��تند و برای روی سکو رفتن به 
میدان می آیند. کار سختی داریم، ولی همه تالش خود را می کنیم که 

نماینده خوبی برای ایران باشیم.«

فريدون حسن

زمان اخراج والورده نرسیده است؟ 
جدال برای بقا یا اخراج ارنس��تو والورده 
از فصل گذشته ش��روع ش��د و حتی در 
رسانه های نیز بازتاب داشت. اگرچه نتایج 
ضعیف بارسا در این فصل تنها تقصیر یک 
نفر نیست، اما س��رمربی یکی از مقصران 
اصلی فاجعه تلقی می شود. در وصف نقاط 
ضعف والورده برای هدایت بارس��ا موارد 
زیادی ذکر شده، اما از بین همه آنها تردید 
در تصمیم گیری و حس شکست و انتقال 
آن به بازیکنان از مهم ترین فاکتورهایی است که در مورد والورده می توان 
به آن اشاره کرد. کاتاالن ها روی تکرار اشتباهات اصرار دارند و این مسئله 
در فوتبال روز دنیا به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. منطقی ترین تصمیمی 
که می توان در چنین شرایطی گرفت، ایجاد تغییر و دادن شوک به تیم 
است. بارتومئو، رئیس باشگاه قطعاً در چنین زمانی راضی به برکناری 
س��رمربی تیم نخواهد ش��د. فصل پیش وقتی آبی واناری ها به مشکل 
خوردند، او جرئت چنین کاری را پیدا نکرد. با این تفاس��یر و با گذشت 
تنها پنج هفته از اللیگا بارتومئو قطعاً دست به چنین تغییری نخواهد 
زد. فهمیدن شرایط کنونی بارسا کار آس��انی نیست؛ این تیم در پست 
دفاع در مرکز زمین مش��کالت زیادی دارد، اما برخالف انتظارها خرید 
مدافع میانی در دستور کار قرار نگرفت. در سه بازی متوالی خارج از خانه 
پاس های دی یونگ مرتباً قطع  می شد، اما کادر فنی راه حلی  برای این 
مشکل نداشت. عملکرد بازیکنان بارسا در این بازی بدتر از حد تصور بود 
و آنها با آمار ضعیفی که از خود به جا گذاشته اند برای بازگشت به کورس 
قهرمانی کارشان حسابی سخت شده اس��ت. باید پذیرفت که والورده 
توانایی نجات بارسلونا را نداشته و ندارد، به ویژه حاال که نتایج ضعیف شان 
صدای همه را درآورده است. در حقیقت سرمربی کاتاالن ها تمام پل های 
پشت سرش را خراب کرده و دیگر راهی برای جبران باقی نگذاشته است. 
ادامه این روند به شدت به سود رقیب سنتی بارساست و باید دید بارسلونا 

تا چه زمان نتایج ضعیف والورده تحمل می کند.

جيم رينکون

 مارکا

مدال کوالکوویچ برگردن تدارکات تیم!
ثابت کرد که برایش چیزهایی فراتر از قهرمانی اهمیت دارد، چه آن زمان 
که با وجود قهرمانی  به دلیل اتفاقات و درگیری های بعد از بازی مغموم 
شد و با ناراحتی گفت بازی و جام را بردیم اما در اصل باختیم و نشان داد 
که انتظاراتش از شاگردانش فراتر از کسب چند برد و پیروزی و حتی 
قهرمانی اس��ت و چه وقتی که در پایان موفقیتی که کسب کرده بود، 
مدالش را به مسئول تدارکات تیم ملی هدیه کرد تا ثابت کند که قدردان 
تک تک نفرات تیم است و اگر می گوید این موفقیت نتیجه تالش همه 
اعضای تیم است، شعار نمی دهد. کوالکوویچ بعد از قهرمانی در آسیا، 
مدال طالی رقابت های قهرمانی را به مسئول تدارکات تیم ملی هدیه 
داد تا نشان دهد که ورزش نه فقط برای کسب عنوان و مدال، بلکه برای 
نزدیک شدن قلب ها، اتحاد و همدلی است و به شاگردانش یاد داد که 

قدردان باشند. همانطور که خودش بود و در عمل نیز ثابت کرد.
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 باز هم لذت نبردیم؛ به رغم اینکه سال هاس��ت مصاف سرخابی های 
پایتخت نه بار فنی داشته و نه توانسته هیجانی را به تصویر بکشد، اما 
هنوز هم بدون تردید یکی از حساس ترین بازی های لیگ است، حتی 
اگر یکی از تیم ها شرایط خوبی نداشته باشد و با حضور در قعر جدول، 
خطری هم برای رقیب سنتی خود در کسب عنوان قهرمانی یا حتی 

صدر جدول ایجاد نکند. 
باز هم لذت نبردیم؛ با وجود تمام حساسیت ها و به رغم آتش هیجانی 
که سرمربیان دو تیم سعی داش��تند قبل از رویارویی با یکدیگر در 
مصاحبه های قبل از بازی روش��ن کنند، اما باز هم از تماشای دربی 
90 در 90 دقیقه لذت نبردیم. ش��اید هیجان انگیز ترین صحنه های 
بازی گل س��رخ ها و پنالتی گرفتن بیرانوند بود و دیگر هیچ، هر چه 

بود دعوا بود و فحاشی!
باز هم ل��ذت نبردیم؛ با وج��ود آنکه داربس��ت ها جای خ��ود را به 
میله ه��ای آهنی داده بودند تا یک بار دیگر جان ش��یرین کس��ی به 
دلیل سهل انگاری های آقایان گرفته نشود و به رغم اینکه گیت های 
الکترونیکی همانند سه هفته قبل س��فت و سخت به کار خود ادامه 
می دادند و با اینکه تمام س��کوهای ورزشگاه پر نشده بود و مشخص 
نش��د که چرا حداقل 30 هزار صندلی در ورزش��گاه خال��ی بود، اما 
مانعی بر س��ر راه ورود س��نگ ها و پاره آجرهایی که چمن را از خون 

کنعانی زادگان رنگین کردند، وجود نداشت!
باز هم لذت نبردیم؛ با وجود نی��از دو تیم به ه��ر 3 امتیاز این بازی 
)استقالل برای فرار از بحران ناکامی و قعرنشینی و پرسپولیس برای 
تجربه صدرنشینی در فصل جدید(، اما برنامه تاکتیکی خاصی از دو 
تیم شاهد نبودیم، جز حمالت بی هدفی که گاه لو دادن توپ توسط 

حریف ساخته و پرداخته می کرد!
باز هم لذت نبردیم، این بار هم از تماشای دربی کمترین لذتی نبردیم، 
وقتی بازیکنان در تمام طول 90 دقیقه بیش��تر به دنبال خودنمایی 
بودند و کله پا کردن حریف تا رسیدن به دروازه و باز کردن چارچوب 

آن و کسب 3 امتیاز بازی براساس برتری فنی و تاکتیکی.
باز هم لذت نبردیم، چراکه بازی با وجود تنش های فراوانی که بین 
بازیکنان وجود داشت، صحنه ای  از غیرتی بازی کردن بازیکنان را در 
پی نداشت تا باز هم حسرت بازی های قدیمی را بخوریم. بازی هایی 
که تنش هایش نش��ان از قلدربازی بازیکنان برای به خدمت گرفتن 
توپ، خلع سالح حریف و کسب برتری در میدان بود، نه قدرت نمایی 
برای خلق صحنه های حاشیه ای و شانتاژ کردن برای متشنج شدن 
جو س��کوها و گوله ش��دن در میانه میدان برای یافتن توپی که در 

شلوغی پای بازیکنان و گره خوردن آنها به هم گم شده بود!
دربی 90 بازی حاش��یه ها بود. بازی قلدرمعآبانه بازیکنانی که شاید 
اگر تمام توانشان با این انرژی که مصرف شد، صرف ارائه یک فوتبال 
زیبا  می شد فارغ از رقم خوردن هر نتیجه ای، شاهد یک بازی زیبا و 
هیجان انگیز بین یاران کالدرون آرژانتینی و استراماچونی ایتالیایی 
بودیم ک��ه پیش از دربی س��رخابی های ته��ران، دربی های مهیج و 
پرحاش��یه ای را تجربه کرده بودند و خوب می دانس��تند جو چنین 
بازی هایی چگونه اس��ت و چط��ور باید بازیکنان خ��ود را برای بهره 
بردن از این شرایط و کس��ب نتیجه روانه میدان کنند. در دربی 90 
حتی کالدرون و اس��تراماچونی هم نتوانس��تند انتظارات را برآورده 
کنند، چراکه با توجه به خاص بودن این بازی می توانس��تند فارغ از 
کسب نتیجه به دنبال ارائه یک بازی زیبا و تماشاگرپسند باشند، اما 
هرج ومرج در زمین بازی کم از حاشیه های سکوها که با رفتار شرم آور 
تماشاگران)فحاشی، پرتاب سنگ، پاره آجرو ...( همراه بود، نداشت!

باز هم ل��ذت نبردیم، یک بار دیگر حس��اس ترین ب��ازی لیگ چنان 
غرق در حاشیه های تأسف بار شد که فرصت لذت بردن از یک بازی 
زیبا و هیجان انگیز را از تماشاگران و عاش��قان فوتبال گرفت. شاید 
چون سال هاس��ت که تیم ها در دربی بیش از کسب نتیجه به دنبال 

خودنمایی و حاشیه سازی هستند.

برخی هواداران احمق هستند!

والورده، مقصر ناکامی بارسا
ناکامی ه��ای       فوتبال اروپا
بارسلونا تمامی 
ندارد. تیم 7 امتیازی کاتاالن ها در زمین گرانادا به 
میدان رفت و با قبول شکست ۲ بر صفر از این تیم 
به روند نزولی اش ادامه داد. ش��اگردان ارنس��تو 
والورده هنوز در هیچ ک��دام از بازی های خارج از 
خان��ه خود به پی��روزی نرس��یده اند. ای��ن آمار 
ناامید کننده شرایط را برای آبی واناری ها سخت 
کرده و ارنستو والورده سرمربی تیم تمام تقصیرات 
را به گردن گرفته اس��ت: »شرایط نگران کننده 
است، چراکه در بیرون از خانه نتایج خوبی کسب 

نمی کنیم. وقتی نمی توانیم در چهار بازی متوالی 
خارج از پیروز شویم، یعنی اینکه در وضعیت خوبی 
قرار نداریم. درست است که برخی ستاره های ما 
دیر به تیم اضافه ش��دند، ولی ای��ن هم توجیه 
مناسبی نیس��ت. کمی در تمام کنندگی ضعف 
داریم و در مترهای آخر کم می آوریم.  من به عنوان 
مربی مقصر این ناکامی ها هستم. درست است که 
بازیکنان در زمین به میدان می روند، ولی در مواقع 
باخت همیش��ه مربی اولین مقصر است. 9 گل 
خورده در پنج ب��ازی آمار بدی اس��ت و مطابق 

عملکردمان در سال های گذشته نیست.«

پیروزی در دربی دالمدونینا کام 
شيوا نوروزی
      بازتاب

اینتر و هوادارانش را شیرین کرد. 
مصاف اینتر – آث میالن در حالی 
برگزار شد که سرمربیان دو تیم برای اولین بار دربی شهر میالن را 
تجربه می کردند. شاگردان آنتونیو کونته از هر نظر نسبت به تیم 
مارکو جامپائولو برتر بودند و در نهایت نیز با زدن دو گل و گرفتن 
هر 3 امتیاز به صدرنشینی ش��ان در س��ری آ ادامه دادند. کونته، 
سرمربی اینتر از برد تیمش ابراز خوشحالی کرد: »این بازی یک 
دربی بود و دربی ها همیشه بازی های خاصی هستند. پیروزی در 
دربی هیچ وقت ساده نیست. ما درباره تیم هایی مثل اینتر و میالن 
صحبت می کنیم که هر کدام افتخارات زیادی دارند. من از بابت این 
پیروزی خیلی راضی هس��تم. در بازی قبل از دربی )تس��اوی با 
اسالویاپراگ( خوب کار نکرده بودیم، ولی همین باعث شد با انرژی 
بیشتری وارد دربی شویم. ما کامالً شایسته این پیروزی بودیم. برای 

بازیکنانم و به خصوص برای هواداران خوشحالم.«

 آث میالن برخالف اینتر شرایط خوبی ندارد. میالن با این باخت 
6 امتیازی ماند. جامپائولو در واکنش به این باخت گفت: »تحلیل 
من این است که ما بازی را با تردید شروع کردیم، ولی بعد از 15 
دقیقه جا افتادیم و بهتر شدیم. اینتر نسبت به ما تجربه بیشتری 
داشت، اما ما تا قبل از نیمه اول موفق شدیم این فاصله را پر کنیم 
تا تجربه کم ما کمتر به چش��م بیاید. از اینکه بعد از دریافت گل 
اول واکنشی احساسی نشان دادیم، ناراحت شدم. واکنش ما بد و 
به هم ریخته بود و من از این نوع بازی کردن  اصاًل خوشم نمی آید. 
بازیکنانمان به مناطق��ی از زمین می رفتند که ق��رار نبود آنجا 
حضور داشته باشند. برای همین وقتی توپ را از دست می دادیم، 
شکاف هایی به وجود می آمد که کس��ی پوشش شان نداده بود. 
از ش��جاعتی که بچه  های ما برای حمله نشان می دادند خوشم 
می آمد، ولی ما شکل تیمی  مان را از دست دادیم.« عملکرد میالن 
در این فصل انتقادهای زیادی را به همراه داشته و معلوم نیست 

این مربی تا چه زمانی می تواند در سمتش باقی بماند.

 تداوم درخشش اینتر 
در دالمدونینا

ستاره بانوی پیر پاسخ تندی به هواداران       چهره
اتلتیکو مادری��د داد. یوونتوس در آغاز 
فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا به مادرید سفر کرد و در مصاف 
به اتلتیکو به نتیجه ای بهتر از تساوی نرسید. جدا از بحث نتیجه، 
موضوع واکنش کریس رونالدو به تماش��اگران تیم میزبان به 
چالش جدید این بازیکن تبدیل ش��ده است. هواداران تیم 
مادریدی دل خوشی از رونالدو ندارند، چراکه او سال ها در 
ترکیب رئال مقابل این تیم به میدان رفت و گل های زیادی 
به اتلتیکو زد. به همین خاطر است که طرفداران سفید و قرمزها 
بیش  از حد روی حرکات مهاجم پرتغالی حساس هستند. 
در بازی اخیر یووه و اتلتیکو، ستاره تورینی ها 
به س��مت هواداران میزب��ان رفت و با 
حرکت دس��ت از آنها خواس��ت که 
سکوت کنند. این حرکت از سوی 
اس��پانیایی ها توهین تلقی شده و 
آنها خواستار عذرخواهی رونالدو 
ش��ده اند. کریس رونالدو بعد از برد 
تیم��ش در س��ری آ در واکنش به 
س��ؤال یک خبرن��گار در خصوص 
اتفاقات رخ داده در واندا متروپولیتانو، 
طرفداران اتلتیکو را احمق خطاب کرد: 
»بعضی دوس��ت دارند زی��ادی حرف 
بزنند، مس��ئله این اس��ت. آنها احمق 

هستند و زیادی حرف می زنند.«

در انتظار پاسخگویي سوریان!
یزداني کشتي ایران را طالیي کرد

در پایان رقابت های کش��تي آزاد قهرماني جهان عصر دیروز حس��ن 
یزداني، کشتی گیر بدون رقیب کشورمان موفق به کسب مدال طالي 
وزن 86 کیلوگرم رقابت ها شد. بهنام احسان پور نیز مدال برنز وزن 61 
کیلو را به دس��ت آورد تا کار آزادکاران ایران با احتس��اب نقره علیرضا 
کریمي در 9۲ کیلو و برنز یونس امامي در 70 با چهار مدال و کس��ب 

عنوان چهارم تیمي جهان به پایان برسد.
  یزداني بي حریف

کشتی های برق آسا و قدرتمندانه حسن یزداني در قزاقستان هر حریفي 
را دچار ترس می کرد. یزداني تمام رقبا را ضربه فني کرد و به برخي از 
آنها حتي اجازه فکر کردن هم نداد، شاید به همین علت بود که دپک 
پونباي هندي مصدومیت را بهانه کرد و خیلي زود از رویارویي با پهلوان 
ایران انصراف داد تا یزداني بدون کشتي گرفتن در فینال به مدال طالي 
وزن خود دست پیدا کند. البته هم او و هم تمام عالقه مندان به کشتي 

دوست داشتند شاهد قدرت نمایی دوباره او در فینال باشند.
دیروز بهنام احسان پور در وزن 61 کیلوگرم دیگر کشتی گیر کشورمان 
بود که موفق شد در دیدار رده بندی با نتیجه 8 بر صفر نماینده ازبکستان 
را شکس��ت دهد و مدال ارزش��مند برنز جهان را به دست آورد. به این 
ترتیب تیم ملي کشتي آزاد کش��ورمان در پایان این مسابقات بعد  از 

روسیه، قزاقستان و امریکا به عنوان چهارمی دست پیدا کرد.
   اشتباه نایب رئیس فدراسیون

در حاشیه برگزاري مسابقات کشتي قهرماني جهان اما یک اتفاق باعث 
بروز حواشي جدیدي براي کشتي ایران شد. گفت وگوی حمید سوریان، 
نایب رئیس فدراسیون کشتي با خبرنگار یک رسانه معاند اتفاقي بود که 
بالفاصله در فضاي مجازي منتشر و بازخوردهاي زیاد و متفاوتي داشت. 
هرچند که فدراس��یون کش��تي در اطالعیه ای  اعالم کرد که سوریان 
غافلگیر ش��ده، اما این چیزي از خطاي واضح او به عنوان یک مسئول 

ورزشی را در گفت وگو با رسانه ای  معاند کم نمی کند.
در اطالعیه فدراسیون کشتي آمده است: »پیرو مصاحبه آقای حمید 
س��وریان، نایب رئیس فدراسیون کشتی با یک رس��انه معاند به اطالع 
می رساند گزارشگر این شبکه پس از چند بار درخواست برای مصاحبه 
و پاس��خ منفی س��وریان در نهایت در میان تماش��اگران و به صورت 
غافلگیرکننده سراغ وی رفت. این گزارش��گر با بیان اینکه برنامه زنده 
است از سوریان درخواست انجام مصاحبه کرد و نایب رئیس فدراسیون 
نیز در عمل انجام شده قرار گرفت. فدراسیون کشتی تأکید می کند در 
چارچوب قوانین نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران حرکت می کند و 

موضوع پیش آمده یک اتفاق بود که ان شاءاهلل دیگر پیش نمی آید.«
نکته اینجاست که این اطالعیه خود عذر بدتر از گناه است، چراکه اگر 
س��وریان پیش از این مصاحبه به خبرنگار مورد نظر پاسخ منفي داده 
بود باید در این مواجهه هم پاسخ منفي می داد. ضمن اینکه می گویند 
خبرنگار عنوان کرده که پخش مستقیم اس��ت که این هم اصاًل دلیل 
مناسبي براي انجام مصاحبه نیست و اتفاقاً این فرصت مناسبي براي 
س��وریان بود تا با عدم قبول گفت وگو با این رس��انه معاند روي آنتن 
زنده عماًل سیاست مسئوالن ورزش کش��ور را در خصوص این شبکه 
و خبرنگارانش به گوش جهان برس��اند. افسوس که سوریان حتي اگر 
غافلگیر هم شده باشد در فضایي کاماًل آرام به سؤاالت او پاسخ می دهد 

که این عماًل با ادعاي رد درخواست های قبلي او منافات دارد.
حاال کار از گذشته و اتفاقي که نباید رخ می داد، افتاده، بنابراین توجیه 
کردن آن و فرار از قبول اش��تباه، کاري بدتر از خود این اتفاق بد است. 
نایب رئیس فدراسیون کشتي باید در خصوص این اشتباه خود صحبت و 
رسماً از تمام عالقه مندان به کشتي و از همه مهم تر مردم ایران به واسطه 
این اش��تباه عذرخواهی کند. بدون هیچ تردیدي انجام این کار توسط 
سوریان باعث خواهد شد تا دیگر مسئوالن ورزش کشور با حواس جمع 
در سفرهاي خارجي و مسابقات بین المللی اجازه سوءاستفاده رسانه ها 
و خبرنگاران معاند و مخالف با نظام را ندهند، چراکه بر این باوریم که 
دشمنان قسم خورده نظام و مردم ایران از هر فرصتي براي ضربه زدن 
استفاده می کنند و در این راه حتي از فضاي پاک و مقدس ورزش هم 
نمی گذرند. حمید سوریان اولین هدف آنها نبوده و آخرین هم نخواهد 
بود. پس منتظر عذرخواهی پرافتخارترین کشتی گیر کشورمان هستیم 
و امیدواریم در مس��ئولیت سخت نایب رئیسی فدراس��یون کشتي با 

بصیرت و درایت موفق باشد.

صورت فوتبال سرخ شد!


