
افسانه رجبی که 
دنیا حیدری

    گفت وگو
 ب�ا قهرمان���ي 
در مس���ابقات 
قهرماني موتور کراس بانوان کشور با فرزند سه 
ماه اش روي سکو اول رفت، معتقد است مادر 
ش�دن از قهرمان�ي برايش باارزش تر اس�ت.

افسانه رجبی در حالی با فرزندش روی سکوی نخست 
مسابقات موتور کراس قهرمانی بانوان کشور در پايان 
هفته گذشته حضور يافت که حرف های زيادی برای 
گفتن داشت. حضوری پرقدرت و کما فی السابق که 
قهرمان کراس بانوان ايران به رخ کشید تا نه در حرف، 
بلکه در عمل بگويد ورزش کردن مانعی برای مادر 
شدن نیست. رجبي در گفت وگو با »جوان« درباره 

اين موفقیت صحبت کرده است.
 تفريحي ورزش را شروع کردم

رجبي در ابت��داي صحبت هايش اعتراف می کند 
که خیلی اتفاقی عالقه و اس��تعدادش را به کراس 
کشف کرده است: »پدرم يک موتور شهری داشت 
که در دوران نوجوانی ترکش سوار  می شدم. يک 
بار در پارک کوهسار موتورهای ورزشی را ديدم و 
متوجه شدم که آنجا يک پیست است. بعد با فروش 
ماشینم يک موتور برای تفريح خريدم. قصدم حضور 
تفريحی در پیست موتورسواری بود. می خواستم از 
اوقات فراغتم لذت ببرم، اما خیل��ی زود دريافتم 
که استعداد خوبی در اين زمینه دارم که می تواند 
مرا روی سکو ببرد و حیف ديدم به استعدادی که 

داشتم بها ندهم.«
عالقه زياد به کراس افس��انه رجبی را خیلی زود 
به ملکه پیست تبديل کرد: »هفت کاپ قهرماني 
دارم و در اين مورد رکورددار هستم. موفقیتی که 
هیچ بانوی موتورسواری کسب نکرده است. تنها 
يک کاپ را از دس��ت دادم که البته کوچک ترين 
ناراحتی بابت از دست دادنش ندارم، چراکه ارزش 
فرزندم خیلی بیش��تر از تنها کاپی اس��ت که در 

ويترين افتخاراتم آن را ندارم.«
  دخترم مرا در ورزش قوی تر کرد

رجبی يک س��ال پیش و بعد از مسابقات کشوری 
ش��هريورماه تصمیم می گیرد تغییراتی اساسی به 
زندگی اش بدهد و مادر شدن را تجربه کند و اعالم 
می کند که ديگر نمی خواهد در مس��ابقات شرکت 
کند: »در اوج موفقیت و قهرمانی بودم، اما مادر شدن 
ارزشش از هر قهرمانی بیش��تر بود. به همین دلیل 

بعد از رقابت های شهريورماه گفتم که ديگر مسابقه 
نمی دهم. البته کس��ی متوجه نشد، مهرماه بود که 
پزشکم خبر مادر شدنم را داد. يک ماه از مادر شدنم 
می گذشت و در حال برنامه ريزی برای زندگی جديدم 
بودم که متوجه شدم راند دوم مسابقات کشوری قرار 
است برگزار شود. با پزشکم مشورت کردم که می توانم 
با اين شرايط مسابقه بدهم يا نه. پزشکم گفت مشکلی 

نیست، البته به شرط آنکه زمین نخوری.«
رجبی در ادامه گفت: »ش��رايط م��ا در کراس به 
گونه ای اس��ت که روی موتور ايس��تاده هستیم و 
همین مس��ئله کمک می کرد که بتوانم مس��ابقه 
بدهم. به آرامی تمرين کردم و با خودم گفتم اگر 
کوچک ترين فشاری به من بیايد و اذيت شوم قید 
مسابقه را می زنم. پیش از برگزاري مرحله سوم چند 
ثانیه به آغاز رقابت ها به گزارشگر مسابقه گفتم بعد 
از شروع رقابت اعالم کند که باردار هستم تا بقیه 
بدانند چرا آرام موتورسواری می کنم. بعد از شروع 
مسابقه گزارشگر گفت که من دونفره در مسابقات 

شرکت کرده ام! منظورش من و دخترم بود.«
رجبي از شرايط حساسش در جريان مسابقه پرده 

برداشت: »در طول مسابقه يک مرتبه زمین خوردم، 
البته خدا را شکر، اتفاق ناگواری رخ نداد، اما پرچم دار 
که متوجه شرايطم شده بود کمک کرد موتورم را 
بلند کنم. اين يک تخلف محسوب می شود به همین 
دلیل با وجود اينکه سوم شده بودم، رتبه ام تنزل پیدا 
کرد و چهارم شدم و اين تنها باری بود که برايم مقامی 
که می آوردم اهمیتی نداش��ت و با همان چهارمی 
به همراه دخترم که مرا قوی تر می کرد احس��اس 
قهرمانی داش��تم و پس از آن هم اعالم کردم که به 

دلیل مادر شدن در مسابقات شرکت نمی کنم.«
  زندگی ام را با هيچ قهرماني تاخت نمی زنم

مادر شدن می توانست تا مدت ها او را از میادين دور 
کند، اما نخستین رقابت های کراس قهرمانی کشور 
امسال آنقدر دير برگزار شد که او بار ديگر توانست 
ترک موتور بنش��یند: »فکر می کردم اين بار ديگر 
مسابقات را از دست بدهم، اما هانا سه ماهه بود که 
گفتند راند نخس��ت مسابقات کش��وری قرار است 
مهرماه در پیست کراس مجموعه سرزمین ايرانیان 
)آيلند( برگزار شود. يکی، دو هفته  تمرين کردم و به 
مسابقات رفتم با اين تفاوت که اين بار هانا نه همراهم 

که تماش��اچی مس��ابقه ای بود که می دادم. از قبل 
تصمیم داش��تم او را با خود روی س��کو ببرم. رفتن 
روی س��کو حق من و هانا بود. او در تمام اين مدت 
همچون پدرش در کنارم و حامی من بود و گام به گام 
با من پیش آمده بود و بايد روی سکو می رفت. وقتی 
قهرمان شدم با او روی سکوی نخست رفتم تا نشان 

دهم ورزش کردن مانعی برای مادر شدن نیست.«
بانوی اول کراس ايران موفقیت های خود را مديون 
حمايت های همس��رش می داند: »با همسرم در 
پیست و زمانی که روی موتور بودم آشنا شدم، اما از 
همان روز نخست گفتم اگر نخواهد موتورسواری 
را با وجود آنکه زحمت زيادی برايش کشیده بودم 
کنار می گذارم. همیشه زندگی شخصی ام برايم در 
اولويت قرار داشت و حاضر نبودم آرامش زندگی ام 
را با هیچ قهرمان��ی و موفقیتی تاخ��ت بزنم، اما 
همسرم در تمام مراحل سفت و سخت کنارم بود 
و به اين شکل زندگی ش��خصی و ورزشی ام با هم 
سازگار شد که آن را مديون حمايت های همسرم 
هستم، درست مثل موفقیت هايی که اگر او نبود، 

موفق به کسب آنها نمی شدم.«
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گفت وگوي »جوان« با نفر اول رقابت های موتور کراس بانوان کشور

شیوا نوروزی

 نشاط تاکتيکي فوتبال مليسعید احمديان
 با حضور ويلموتس 

مهم ترين نتیجه برد پرگل تیم ملی فوتبال 
مقابل کامبوج، میل به گلزنی است که در 
تاکتیک و اس��تراتژی مدنظر ويلموتس 
وجود داشت. ديدگاه ويلموتس با تفکرات 
کارلوس کی روش کامالً متفاوت است. او به 
ساختار تیم ملی برای گلزنی توجه می کند، 
اما کی روش عالقه زيادی به فوتبال دفاعی 
داشت. البته از کی روش نمی توان به خاطر 
داشتن چنین سیستمی گاليه داشت. او 
در کارش بهترين بود و سیس��تم مدنظرش را در زمین پیاده می کرد. 
ويلموتس هم می خواهد تیم را با تفکرات خودش همراه کند .ديدگاه فنی 
او باعث نشاط در تیم ملی شده است، به خصوص که فوتبال تهاجمی را 
مردم ايران دوست دارند و می خواهند که تیم ملی همیشه میل به گلزنی 
داشته باشد. ويلموتس توان تیم را روی حمله گذاشته است و نمی خواهد 
لحظه ای پا پس بکشد. حاال پس از بازي با کامبوج بايد تمام تمرکزمان 
را روي بازي سه ش��نبه بگذاريم. بحرين قوی تر از کامبوج است، اما در 
مقابل قدرت فوتبال ايران حرفی برای گفتن ندارد و تیم ملي کشورمان 
از اين بازی ها می تواند به عنوان ديدارهای تدارکاتی برای شناخت خود 
استفاده کند. البته عراق هم يکی از همگروه های ما در اين مرحله است 
که نسبت به قبل ضعیف تر شده و ما کار سختی مقابل اين تیم نداريم. در 
مورد صعود تیم ملی نیز بايد وضعیت را در آينده بررسی کرد و االن خیلی 
زود است که بخواهیم در اين باره پیش بینی کنیم. در مجموع معتقدم 
تیم ملی در هر زمان و در هر تورنمنتی نیاز به حمايت دارد و نبايد تمام 

تیم ها را مثل کامبوج و بحرين بدانیم.

جالل طالبی

 سرمربي سابق تیم ملي فوتبال

حدادی به جای عذرخواهی طلبکار شد!
احسان حدادی که اخیراً در مس��ابقات  دوومیدانی قهرمانی جهان به 
مقام هفتم پرتاب ديسک  دست يافت، به جاي عذرخواهي به منتقدانش 
حمله کرد: »بعضی انتقاد می کنند  خیلی برای احسان حدادی هزينه 
شده است، اما آيا اين هزينه ها به جیب من رفته است؟ اگر اين دوستان 
کارشناس ما در کشورهای ديگر بودند، فکر می کنم ورزشکاران ديگر را 

بايد اعدام می کردند، چون قهرمان دو سال قبل به فینال هم نیامد.«

استفاده ابزاري از قانون در ورزش
اظهارات ض��د و نقیض و رفتاره��ای متناقض در ورزش ايران س��ابقه 
طوالنی دارد و اين بار ماجرای پیچیده انتخابات فدراسیون والیبال است 
که رفتارهای دوگانه آقايان را نمايان کرده است. البته برگزاری مجمع 
انتخاباتی اين رش��ته موفق به خودی خود پیچیدگی خاصی نداشته، 
اما متأسفانه سیاس��ی کاری ها و تصمیمات پشت پرده مديريتی نفس 

والیبال کشورمان را گرفته است. 
در تمامی اتفاقات رخ داده در خصوص فدراسیون والیبال ردپای يک 
معاون وزير به وضوح ديده می شود؛ محمدرضا داورزنی، همان معاونی 
است که گويا نزد وزير ورزش از محبوبیت خاصی برخوردار است و اين 
شدت محبوبیت به حدی است که سلطانی فر هیچ مخالفتی با دور زدن 

قانون از سوی معاونش ندارد! 
با اينکه وزارت ورزش به عنوان باالترين مرجع و مسئول ورزش کشور 
موظف به اجرای درست قانون و برخورد با متخلفان است، اما در قبال 
قانون گريزی معاون ورزش قهرمانی سکوتی سؤال برانگیز پیشه کرده 
اس��ت. بدون ش��ک قرار گرفتن نام داورزنی در میان نف��رات ثبت نام 
شده، آن هم با حفظ سمت در وزارت ورزش را بايد يکی از بزرگ ترين 

تناقض های رخ داده در زمان وزارت سلطانی فر دانست.
زمستان سال گذشته بود که يکی ديگر از معاونان وزير هوس رياست 
فدراسیون کشتی به سرش زد، اما امیررضا خادم معاون پارلمانی وقت 
وزارت طبق قانون قبل از ثبت نام در انتخابات از سمتش در وزارتخانه 
استعفا داد و بعد ثبت نام کرد، هرچند که خادم در نهايت هم سمتش در 
وزارت ورزش را از دست داد و هم حسرت رياست ورزش اول کشور به 
دلش ماند، ولی مهم اين بود که قانون در مورد او رعايت شد ولی حاال که 

نوبت داورزنی رسیده، اجرای قانون بی اهمیت جلوه داده می شود! 
رفتارهای متناقض در خصوص يک موضوع مشترک در شرايطی است 
که داورزنی پیش از آنکه رسماً وارد گود انتخابات شود بر استعفايش قبل 
از کانديدا شدن تأکید کرده بود، ولی زمان عمل که رسید گويا اجرای 
پروژه برنامه ريزی شده به شیوه ديگری عوض شد و آقای معاون صراحتاً 
اخبار منتشر شده در مورد استعفايش را تکذيب کرد. حضور همزمان 
داورزن��ی در معاونت قهرمان��ی وزارت ورزش و ثبت ن��ام در انتخابات 
فدراسیون والیبال چالشی کامالً غیرقانونی است که با حمايت وزارتخانه 

شکل گرفته و کسی هم پاسخگوی ابهامات موجود نیست. 
پرواضح است که دست های پش��ت پرده با فعالیت گس��ترده سعی در 
رسیدن به اهداف خود دارند. با اينکه دست اندرکاران اين پروژه سیاست 
س��کوت و بی توجهی به انتقادها را در پیش گرفته ان��د، ولی بايد به آنها 
يادآوری کرد که قحط الرجال نیست که يک مدير برای تصاحب يک پست 
جديد مديريتی اينگونه تالش کند! يک بام و دوهوای اجرای قانون از سوی 
نهادی مورد تأيید قرار می گیرد که خود بايد الگوی ساير فعاالن ورزشی 

باشد و با قانون گريزان احتمالی قاطعانه و بدون اغماض برخورد کند. 
حال که دور زدن قانون از ساختمان خیابان سئول کلید خورده، چطور 
می توان به مديران پايین دستی، باشگاه ها و ورزشکاران به خاطر عدم 

رعايت موارد قانونی خرده گرفت؟!
 عالوه بر ثبت ن��ام غیرقانونی مع��اون وزير در مجم��ع انتخاباتی يک 
فدراسیون بايد منتظر پروس��ه طوالنی تأيید صالحیت 11 کانديدای 
ثبت نام شده هم باشیم، پروسه ای  که همواره حواشی زيادی را به همراه 
داشته اس��ت. دو رويه مختلف وزارت ورزش در قبال دو معاون وزير و 
حمايت از بی قانونی موضوعاتی نیستند که به س��ادگی از کنارش رد 
شويم. کاماًل مشخص اس��ت که برای تصدی پست رياست فدراسیون 
والیبال جنگ قدرت حسابی باال گرفته و نامزدها در جنگی نابرابر بايد 

منتظر برگزاری مجمع انتخاباتی باشند. 

نگاهي به پنجمين باخت ايران در جام جهاني واليبال
 تسليم شدن مقابل سامورايي ها 

مثل آب خوردن!
تيم مل�ي واليب�ال ب�ا ارائ�ه ي�ک ب�ازي ضعي�ف و دور از انتظار 
مغلوب ژاپن ش�د ت�ا زنگ خط�ر ب�راي ايران در آس�يا ب�ه صدا 
درآيد ک�ه ديگر مقابل تيم های آس�يايي از پيش برنده نيس�تيم.

ژاپن نهمی��ن حريف ايران در ج��ام جهاني والیبال بود، يک مس��ابقه 
حیثیتي براي دو تیم، چش��م بادامی ها که در خانه شان برابر غول های 
والیبال دنیا فوق العاده بودند و ايتالیا و روس��یه را هم شکست داده اند، 
برابر تیم کشورمان به انتقام بازي لیگ ملت های 2019 در توکیو  فکر 
می کردند و شاگردان کوالکوويچ در انديشه برد دوباره بودند. با اين حال 
همانطور که روند بازي دو تیم در هش��ت بازي گذشته نشان می داد، 

ژاپني ها تیم برتر بازي بودند.
   مثل آب خوردن باختيم

 در روزي که کوالکوويچ تصمیم گرفته بود تیم را با ترکیبي از بازيکنان 
جوان و اصلي راهي میدان کند، تیم کشورمان فقط در ست دوم توانست 
به روزهاي خوبش نزديک ش��ود. س��ت اول را ژاپني ها فوق العاده آغاز 
کردند و نتیجه آن  هم برتري 25 بر 16 مقابل ايران بود، در س��ت دوم 
شاگردان کوالکوويچ به خودشان آمدند و به زحمت توانستند تیم باانگیزه 

روحیه ژاپن را 28 بر 26 شکست دهند تا نتیجه يک – يک شود.  و با 
برخالف بازي با آرژانتین اما اين بار خبري از بازگشت تیم کشورمان به 
بازي نبود و ست سوم را هم ژاپن به شکل تحقیرآمیزي تیم کشورمان را با 
نتیجه 13 بر 25 برد. ست چهارم هم هرچند فاصله امتیازي با ژاپن مانند 
ست سوم نشد، اما چشم بادامی ها اجازه ندادند اين بار والیبالیست های 
کشورمان مانند ست دوم جبران کنند و اين ست را هم ژاپن با حساب 
25 بر 21 پیروز شد تا سامورايي ها 3 بر يک برنده بازي دو تیم مدعي در 
آسیا باشند، نتیجه ای که سبب شد برخي بگويند والیبال ايران دوباره به 

جايگاهي نزول کرده که آرزوي گرفتن يک ست از ژاپن را داشت!
 با باخت به ژاپن، تیم کشورمان با پنج باخت و چهار برد به رده هشتم 
جدول رده بندی جام جهاني سقوط کرد. طبق آمار، ژاپنی ها در حمله و 
سرويس عملکرد بهتری نسبت به ايران داشتند. در اين بازی ايران ۴2 
امتیاز از آبشار، 12 امتیاز از دفاع روی تور، تنها يک امتیاز از سرويس و 
23 امتیاز از خطاها و اشتباهات بازيکنان ژاپن کسب کرد، اما ژاپن 61 
امتیاز از آبشار، 6 امتیاز از دفاع روی تور، 8 امتیاز از سرويس و 26 امتیاز 

از خطاها و اشتباهات بازيکنان ايران به دست آورد.
   زنگ خطر سامورايی ها

بازي با ژاپن يک زنگ خطر براي والیبال ايران بود؛ اينکه ديگر مانند يک 
دهه گذشته از پیش برنده مقابل آسیايي ها نیستیم و تیم های ديگر آسیايي 
در سال های اخیر با پیشرفتي که داشته اند ، در حال پیش افتادن از والیبال 
کشورمان هستند. تیم ايران در حالي کمتر از چهار ماه پیش ژاپن را در 
لیگ ملت ها شکست داده بود که در جام جهاني و هیروشیما عماًل حرفي 

براي گفتن مقابل تیم متحول شده چشم بادامی ها نداشت. 
عالوه ب��ر روحیه باال و ب��ازي پرانگی��زه ژاپني ها که نق��ش زيادي در 
پیروزی شان داشت، آنها در س��طح باالتري از نظر کیفیت فني نسبت 
به ايران قرار داش��تند و توانس��تند ب��ا برتري در بخش ه��ای مختلف 
مقابل ايران برنده شوند، آن هم در حالي که به جز ست دوم به دردسر 
چنداني نیفتادند و بدون زحمت زياد مقابل تیم کشورمان پیروزي را 
به نام خودش��ان ثبت کردند. ژاپني ها در س��رويس فوق العاده بودند و 
سرويس هايشان يا مستقیم تبديل به امتیاز می شد يا دريافت کننده های 
ايران را به زحمت زيادي می انداخت تا نتوانند دريافت خوبي داش��ته 
باشند. آنها در بخش حمله هم نس��بت به ايران برتر بودند و با توجه به 
نقطه قوتش��ان در بخش دريافت ها، توپ ها به خوبي به پاسور اين تیم 
می رس��ید تا با طرح ريزی حمالت متنوع، مدافع��ان روي تور ايران را 
سردرگم کنند و با بهترين پاس ها، مهاجمان اين تیم با اسپک هايي که 
در بیشتر موارد مهارناپذير نشان می داد، توپ را در زمین ايران بخوابانند. 
در اين بخش می توان به يوجی نیشیدا مهاجم چپ دست ژاپن و يوکی 
ايشیکاوا اشاره کرد که در اکثر حمالتشان، توپ هايشان تبديل به امتیاز 

شد و مشترکاً با 23 امتیاز، امتیازآورترين بازيکنان زمین شدند.
  بی روحيه و دور از انتظار

در ترکیب ايران اما بازيکنان اصلي و بازيکنان جوان نتوانس��تند در حد 
انتظاري که از آنها می رفت، ظاهر ش��وند. شايد مهم ترين نکته نداشتن 
روحیه و انگیزه کافي در بی��ن بازيکنان بود و اين در ش��رايطي بود که 
ژاپني ها نقطه مقابل تیم کشورمان بودند و در کشورشان براي زدن هر 
توپ تمام انرژی شان را می گذاشتند. عالوه بر اين ضعف در بخش سرويس 
همچنان پابرجاست، برخالف بازی های گذشته با توجه به تنوع حمالتي 
که پاسور ژاپن برنامه ريزی می کرد، در دفاع روي تور بازيکنان کشورمان 
عملکرد ضعیفي داشت و دريافت های ضعیف در زمین ايران يکي ديگر 
از نقاط ضعف تیم کوالکوويچ بود. در حمله با توجه به دريافت ضعیف، 
اسپک هاي مهاجمان ايران بیشتر با دريافت ژاپني ها روبه رو می شد تا در 
اين بخش هم دور از انتظار ظاهر شويم. ضعف در توپ های برگشتي نیز 
همچنان پابرجاست تا تیم کشورمان در روزي که در بیشتر فاکتورها روند 

نزولي نسبت به دو بازي قبلي داشت، بازنده لقب بگیرد.
البته از نقش کوالکوويچ هم نمی توان گذش��ت، مربی ای که نشان داد 
برنامه ای براي بازگشت تیمش ندارد و حتي در گرفتن تايم  اوت براي 
وقفه انداختن در امتیازگیري س��امورايي ها هم خساست به خرج داد. 
اين در حالي بود که س��رمربي ژاپن با وجود اختالف ب��اال با تیم ايران 
هر زمان تیم کش��ورمان يک امتیاز از امتیازهاي عقب افتاده را جبران 
می کرد، درخواست تايم اوت می کرد تا روند امتیازگیري تیم کشورمان 

را متوقف کند.
   اختتاميه سخت واليبال در جام جهاني

پس از باخت مقابل ژاپن، تیم کشورمان دو بازي ديگر در جام جهاني 
دارد؛ امروز س��اعت 9 و 30 دقیقه ش��اگردان کوالکووي��چ بايد آماده 
رويارويي با تیم ايتالیا شوند که بدون ستاره هايش به ژاپن آمده است. 
تیم کشورمان فردا )سه شنبه( هم در آخرين بازي از ساعت هفت صبح 
مقابل لهس��تان قرار می گیرد، تیمي که با تمام ستاره هايش از جمله 
کوبیاک به جام جهاني آمده و با توجه به رويارويي جنجالي گذشته تیم 

کشورمان با اين تیم، مسابقه سه شنبه می تواند جذاب و ديدني باشد.

مادر شدن برايم از قهرماني باارزش تر است

شب پرهيجان انتخابي يورو 2020

صعود ايتاليا در شب تاريخ سازی اسپانيا و راموس

نسخه نمايندگان مجلس براي برگزاري سالم انتخابات واليبال
داورزني بايد از وزارت ورزش استعفا دهد

با گذشت نزديک      حاشیه
ب��ه يک م��اه از 
ثبت ن��ام محمدرض��ا داورزن��ي در انتخاب��ات 
فدراسیون والیبال بدون استعفا از پست معاونت 
قهرماني وزارت ورزش، واکنش ها نسبت به اين 
مسئله ادامه دارد. ديروز هم دو نماينده مجلس 
در گفت وگو با رسانه ها نسبت به حضور همزمان 
داورزني در وزارت ورزش و کانديدا شدن براي 
والیبال موضع گی��ری کردند، موضع گیری که 
نش��ان می دهد مجلس نیز به چنین رويکردي 

انتقاد دارد.
در اين راس��تا احس��ان قاضی زاده هاش��می، 
نماينده فريمان و سرخس ديروز در گفت وگو 
با خبرگزاري فارس از ورود مجلس به انتخابات 
فدراسیون والیبال خبر داد: »اينکه می خواهند 
داورزنی را از معاون��ت وزارت ورزش جابه جا و 
حتماً يک فدراس��یون برايش هماهنگ کنند 
تا در آنجا همچنان سرکار باشد از نظر عمومی 
و مديريتی قابل پذيرش نیست. برخی از اهالی 

والیبال نس��بت به چنین ش��رايطی معترض 
هستند و اعتقاد دارند که انتخابات در محیطی 
عادالنه برگزار نخواهد ش��د، ب��ه خصوص که 
داورزنی خودش برگزارکننده، نظارت کننده، 
صالحیت دهنده و کانديداست و با اين فرآيند 
قطعاً خودش ه��م انتخاب خواهد ش��د. افراد 
می توانند به سازمان بازرسی و کمیسیون اصل 
90 شکايت خود را اعالم کنند. بدون شک ما هم 
به اين مسائل ورود می کنیم و از وزير ورزش هم 

گزارش می خواهیم.«
علی اصغر يوس��ف نژاد ،عضو فراکسیون ورزش 
مجل��س ه��م در گفت وگو ب��ا راديو ته��ران از 
داورزني خواست با توجه به ثبت نام در انتخابات 
والیبال از معاونت در وزارت ورزش استعفا دهد: 
»اين موضوع را در مجل��س پیگیری می کنیم. 
نگران برخورد س��لیقه ای افراد و سوءاستفاده 
در اين مسئله هس��تیم. آقايانی که در معاونت 
وزارت هستند، اس��تعفا بدهند تا موقعیت آنها 

مسئولیت شان را پوشش ندهد.«

ی  بت ه��ا قا ر      فوتبال اروپا
فوتبال انتخابي 
يورو 2020 در حالي شنبه شب پیگیري شد که 
ايتالیا صعودش را قطعي کرد و تیم اسپانیا در شب 
رکوردشکنی کاپیتان خود برابر نروژ با ترکیبی به 

میدان رفت که از 11 باش��گاه مختلف تشکیل 
شده بود. در گروه دهم رقابت های انتخابي يورو، 

ايتالیای س��بزپوش در خانه با درخشش در 
نیمه دوم با دو گل موفق به غلبه بر يونان 

شد تا به رقابت های يورو 2020 صعود 
کند. در جدول اين گروه ايتالیا 21 

امتیازی شد تا يکي از تیم های 
حاض��ر در مرحل��ه نهايي 
يورو2020 باشد. روبرتو 
مانچیني، سرمربي تیم 
 مل��ي ايتالی��ا پ��س از 
قطعي شدن صعودشان 
به تمجید از ش�اگردانش 
پرداخت: »م��ا در مدت 
کوتاهی اين تیم را جمع 
کرديم. کار من اين بود که 
بازيکنان را قانع کنم که به 
کیفیت و توان خودش��ان 

باور داشته باشند. اين تیم يک تیم باشخصیت است 
که می جنگد و فوتبال بازی می کن��د.« در گروه 
ششم تیم ملي اسپانیا در حالي با تساوي يک – يک 
مقابل نروژ صعودش ب��ه تعويق افتاد که اين بازي 
براي ماتادورها با تاريخ سازی همراه بود. مورنو، 
سرمربی تیم ملی فوتبال اسپانیا با ترکیبی که 
به میدان فرستاد تاريخ سازی کرد. 11 بازيکن 
از 11 تیم مختلف برای الروخا به زمین رفتند. 
برای نخستین بار است که الروخا در 99 
سال اخیر با چنین ترکیبی به میدان 
می رود. اين اتفاق پ��س از 699 
بازی رخ داد. اي��ن بازی يک 
رک��ورد ديگ��ر نیز ب��ر جا 
گذاشت و سرخیو راموس 
توانست 168 بار پیراهن تیم 
ملی اس��پانیا را بر تن کند و از 
رکورد 167 بازي ايکر کاسیاس عبور 
کرد. در همین رابطه س��رخیو راموس 
درباره رکوردشکنی خود در بازی با نروژ 
گفت: »رکوردهای فردی برايم در جايگاه 
دوم قرار دارند ، اما به اينکه صاحب رکورد 
بیشترين بازی ملی برای اسپانیا هستم، 

افتخار می کنم.«

 آگـهى

بدوى  هیأت   1398/04/25 مورخ   2042/3 شماره  رأى  موجب  به 
رسیدگى به تخلفات ادارى کارکنان که رأى صادره به دلیل عدم 
اعتراض شما نسبت به آن در مهلت مقرر در قانون قطعیت یافته 
از تاریخ هشتم شهریور ماه سال یکهزار و سیصد و نود و هشت به 
 انفصال موقت از خدمت بانک به مدت یک سال محکوم مى  گردید. 
لذا مراتب طبق ماده (73) قانون آیین دادرسى دادگاه  هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى، یک نوبت در یکى از روزنامه  هاى کثیراالنتشار 

براى اطالع شما درج مى  گردد.
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