
فـــوق ســتاره 
حامد قهرماني

     فوتبال اروپا
فـوتبال جهـان 
شب گذشته در 
حالي به مراسم برترین های سال فيفا )د بست( 
ــل اتلتيکومادرید در  ــا گلزني مقاب رفت که ب
ــبي که آنتوان گریزمان به شدت از سوي  ش
هواداران روخي بالنکو هو شد، بارسا را دوباره 
به صدر جدول رده بندی الليگا رساند. مسي 
ــب برابر اتلتيکومادرید برای  ــنبه ش یک ش
ــرد، تک گلی که هم  ــی امين بار گلزنی ک س
پيروزي بارسا را به دنبال داشت و هم صدرنشيني دوباره آنها را.  البته ستاره آرژانتيني بارسا براي 
کاشتن سی امين گل درون دروازه اتلتيکو به بازی های زیادی نياز نداشت و در ۳۹ دیدار این کار 
را انجام داد. سویا هم در ۳۸ بازی، ۳۷ بار دروازه اش توسط مسی باز شده است. این گل مهاجم 
بارسلونا را به صدر جدول گلزنان نزدیک تر کرد و تنها کریم بنزما با ۱۰ گل باالتر از او قرار دارد.  
همچنين مسي با این گل نخستين پيروزی آبی واناری  ها را در واندا متروپوليتانو رقم زد. پيش از 
این تيم کاتاالنی در این ورزشگاه فقط مساوی کرده بود. بارسلونا همچنين توانست به آمار خوبش 
ــت که مقابل روخی بالنکو شکست  برابر اتلتيکو در الليگا ادامه دهد. این تيم ۱۹ بازی پياپی اس

نخورده و در این مدت ۱۴ پيروزی به دست آورده و پنج بار هم مساوی کرده است.

در حال�ي وزارت 
سعید احمدیان
      گزارش

ورزش بنا به گفته 
ي  س�����ا ؤ ر
فدراس�يون ها از آنه�ا ق�ول م�دال المپيک 
می گيرد که مس�ئوالن کميت�ه می گویند در 
ارزیابی هایشان نه تنها فش�اري براي کسب 
مدال روي رش�ته ها نمی آورن�د، بلکه حتي 
پيش بينی فدراس�يون ها را درب�اره المپيک 

تعدیل نيز می کنند!
ــت که آغاز شده و تنها  روزشمار المپيک ماه هاس
هفت ماه تا روشن شدن مشعل المپيک 2۰2۰ در 
توکيو باقي مانده است. کشورمان در حالي تا امروز 
توانسته 2۷ سهميه کسب کند که با شروع دیگر 
رقابت های انتخابي در ماه های پيش رو تا المپيک و 
با ورود رشته هایی که اميد زیادي به کسب ورودي 
ــت، تعداد سهميه ها  بازی های توکيو به آنها هس
ــتان آینده در توکيو حاضر  و رشته هایی که تابس
خواهند بود، بيشتر خواهد شد. مسئوالن کميته 
ملي المپيک و وزارت ورزش هم می گویند در تالش 
هستند تا بهترین شرایط را با وجود محدودیت هایی 
ــکاران  که از نظر اقتصادي وجود دارد براي ورزش
ــد با توجه به  ــد، هرچند به نظر می رس آماده کنن
شرایط سخت اقتصادي و البته نگاه فوتبالي وزارت 
ورزش، المپيکی های کشورمان در شرایط المپيکي 
آماده مسابقات نمی شوند و با سختی های زیادي 

براي بازی های توکيو تمرین می کنند.
   اجباري براي مدال آوری نداریم

ــتا رضا صالحي اميري رئيس کميته  در این راس
ــاون کاروان  ــان فخري مع ــي المپيک و پيم مل
ــک  2۰2۰ دیروز در  ــای المپي ایران در بازی ه
نشست هم اندیشی با رسانه ها به ارزیابي شرایط 
المپيکی های کشورمان در فاصله چند ماه مانده 
ــد و گزارش عملکردي  به آغاز المپيک پرداختن
ــن نکته در  ــه کردند. مهم تری در این زمينه ارائ
صحبت های دیروز صالحي اميري و فخري تالش 
براي پرهيز از هرگونه پيش بينی و بيان انتظار از 

کاروان ایران در توکيو بود.
ــت که به نظر می رسد در جلسات   این در حالي اس
ــئوالن وزارت ورزش و کميته  فدراسيون ها با مس
ملي المپيک، مسئوالن وزارت از رشته هایی که در 

المپيک حاضر خواهند بود، قول مدال گرفته است. 
ــده از  در این رابطه می توان به صحبت های نقل ش
محمد بنا توسط سایت وزارت ورزش پس از جلسه 
مسئوالن کشتي با وزیر ورزش اشاره کرد که از قول 
بنا آورده شده بود سلطاني فر در این جلسه از آنها قول 

سنگين چهار مدال طالي کشتي را گرفته است. 
علی دادگر، رئيس فدراسيون تيراندازي هم چند روز 
پيش در یک نشست خبري عنوان کرد که وزارت 
ــته گرفته است. انتظار  قول دو مدال را از این رش
ــرایطي است که مقام  دو مدال از تيراندازي در ش
ششمي الهه احمدي در المپيک لندن بهترین مقام 
تاریخ این رشته بوده است و حاال در شرایطي که در 
آستانه المپيک توکيو مشکالت رشته تيراندازي 
نسبت به المپيک 2۰۱2 چند برابر شده است، در 
جلسه ستاد عالي المپيک، قول دو مدال از این رشته 
گرفته شده است. انتظاري که با واقعيت منطبق 
نيست و تنها فشار را روي ملی پوشان تيراندازي که 
با وجود کمبود فشنگ و اسلحه های قدیمي سهميه 

گرفته اند، بيشتر می کند.
ــان از قول  ــائلي که نش با وجود طرح چنين مس
گرفتن های متوليان ورزش از فدراسيون ها براي 
ــک دارد، صالحي اميري  ــب مدال در المپي کس
ــی دیروز در پاسخ به سؤال  در نشست هم اندیش
»جوان« اظهارات محمد بنا و رئيس فدراسيون 
تيراندازي را که از آنها قول گرفته شده است را رد 

کرد: »در جلسه بودم، واقعيت این است که وزیر 
ــرایط استرس آوری  ورزش تشویق می کند و ش
ــد. در این  ــيون ها ایجاد نمی کن را براي فدراس
نشست ها رؤسا وضعيت خود را تشریح می کنند. 
ــاری را القا  ــی هم بابت مدال آوری اجب هيچ کس
ــویق و انگيزه دهی  ــوع فقط تش نمی کند، موض
است. البته مربيان و رؤسا هم حرفه ای هستند، 
قول مدال نمی دهند و هميشه از واژه ان شاءاهلل 
ــتوري و اجباري  استفاده می کنند. مطالبه دس

درباره کسب مدال وجود ندارد.«
البته رئيس کميته ملي المپيک در ادامه سؤال 
ــيون ها  ــاره اینکه وزارت از فدراس »جوان« درب
ــارات را باال می برد،  ــطح انتظ قول می گيرد و س
ــک می گوید انتظارات را از  اما کميته ملي المپي
ــته های المپيکي حتي پایين می آورد و این  رش
ــان می دهد کميته و وزارت دو سطح انتظار  نش
متفاوت از المپيکي ها دارند را اینطور پاسخ داد: 
ــکافي بين وزارت ورزش و کميته ملي  »هيچ ش
ــه کارها با صددرصد  المپيک وجود ندارد و هم

هماهنگي پيش می رود.«
ــران در المپيک  پيمان فخري، معاون کاروان ای
توکيو هم هرگونه فشار بر فدراسيون ها را تکذیب و 
حتي عنوان کرد که کميته ملي المپيک انتظارات 
را پایين می آورد: »ما اصالً فشاری به فدراسيون ها 
ــل می کنيم، چون بحث  نمی آوریم و حتی تقلي

ــت فدراسيون ها  ــت ممکن اس بودجه مطرح اس
دست باال بگيرند. با این حال در جایي ممکن است 
فدراسيونی بگوید پنج سهميه کسب می کنيم، اما 

ما چهار سهميه براي آنها در نظر می گيریم.«
   دس�ت  بس�ته براي المپيک، دست  باز 

براي فوتبال
ــی دیروز  ــت هم اندیش نکته قابل تأمل در نشس
رقم بودجه ای بود که کميته ملي المپيک براي 
فدراسيون های المپيکي در نظر گرفته، رقمي که 
ــده است. طبق  ۹۰ درصد آن تخصيص داده ش
گفته صالحي اميري، ۳2 ميليارد به عنوان بودجه 
فدراسيون ها به عالوه ۱۰ ميليارد که اضافه بر این 
بودجه در سال المپيک بين آنها توزیع می شود، 
ــت که کميته ملي المپيک براي  تمام تواني اس
المپيکي ها در نظر گرفته است، بودجه ای که در 

مجموع  ۴2 ميليارد می شود. 
ــال المپيک براي تمام  بودجه ۴2 ميلياردي در س
فدراسيون ها در شرایطي است که دولت تنها در یک 
ــدود 2۸ ميليارد تومان  مورد2 ميليون یورو که ح
ــتمزد ویلموتس به فدراسيون  می شود براي دس
ــت. چنين تبعيضي در  فوتبال پرداخت کرده اس
شرایطي است که به نظر می رسد محدودیت های 
ــته های المپيکي است  مالي دولت تنها براي رش
ــئله براي فوتبال که چند دهه از آخرین  و این مس

افتخارش می گذرد، صدق نمی کند. 
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حاشيه ای بر صحبت های مسئوالن کميته ملي المپيک درباره انتظار از کاروان ایران در توکيو

شیوا نوروزي

سایپا برنده بزرگ هفته دهم لیگ والیبال
هفته دهم ليگ برتر واليبال با یک برد شيرین برای سایپا به پایان رسيد. 
تيم تهرانی که کاله مازندران را پيش رو داشت در نهایت با برتری ۳ بر یک از 
سد مهمان خود گذشت. شهرداری ورامين هم در یک دیدار سخت ۳ بر 2 
شهداب یزد را شکست داد و کماکان صدرنشين ليگ باقی ماند. شهروند اراک 
در خانه ۳ بر صفر مغلوب سپاهان شد، شهرداری اروميه با همين نتيجه پيام 
مشهد را برد، پيکان دیگر تيم پایتخت ۳ بر یک راهياب ملل مریوان را مغلوب 

کرد و خاتم هم در اردکان ۳ بر یک شکست را از فوالد سيرجان پذیرفت.

بازگشت کوال  و جدیت رئیس جدید
سرمربی تيم ملی واليبال که بعد از مسابقات جام جهانی به مرخصی رفته 
بود، صبح دیروز برای پيگيری برنامه های تيم ملی برای حضور در مسابقات 
انتخابی المپيک به تهران بازگشت.داورزنی دیروز در اولين فرصت دیداری 
با کوالکوویچ داشت تا از وضعيت تيم ملی و برنامه ملی پوشان برای حضور 
در انتخابی المپيک باخبر شود. جلسه زودهنگامی که نشان از جدیت رئيس 
جدید دارد. هرچند که خود کوالکوویچ هم در بدو بازگشت از مرخصی در 

فرودگاه تأکيد کرد که برای حضور در المپيک آمده است.

سی امین گل با طعم توپ طال

بازگشت درخشان مهدی زاده با قهرمانی در اسپانيا
پایان سال طالیی کاراته ایران با 30 مدال

تيم ملی کاراته سال 2۰۱۹  ميالدی را با درخشش در کاراته وان اسپانيا 
به پایان رساند. کاراته کاران ایرانی در آخرین و هفتمين مرحله از ليگ 
ــال و دو برنز دیگر را  ــدان رفتند و دو ط جهانی در تاتامی مادرید به مي
ــان خود اضافه کردند. با این نتيجه تعداد مدال های  به کارنامه درخش

ملی پوشان سختکوش کاراته در سال 2۰۱۹ به عدد ۳۰ رسيد.
   پایان طالیی

ــی وزن۷5- کيلوگرم به  ــوان قهرمان ــب عن ــا کس ــدی زاده ب امير مه
ناکامی هایش پایان داد. او که در مسابقات اخير خود پس از تغيير وزن 
چند بار طعم شکست و ناکامی را چشيده بود، این بار در مادرید با غلبه 
بر تمام حریفان خود یک مدال طالی باارزش را به گردن آویخت. این 
ــيلی،  ــت یافت که حریفانی از ش ملی پوش در حالی به این افتخار دس
ــت. سجاد گنج زاده  ــه، ژاپن و ترکيه را از پيش رو برداش بلژیک، فرانس
دیگر فيناليست کشورمان در سنگين وزن پس از صعود به فينال و غلبه 
ــوی مقتدرانه مدال طال را به دست آورد. کاراته کار وزن  بر رقيب فرانس
ــه کار جهان انتخاب  ــن رقابت ها به عنوان برترین کارات ۸۴+ پيش از ای
ــنگين وزن از جمله اتفاقات  ــده بود. رقابت دو ایرانی در رده بندی س ش
جالب این رقابت ها به شمار می رود؛ صالح اباذری در این رقابت مهدی 
عاشوری را شکست داد و به مدال برنز کاراته وان اسپانيا رسيد. در تيم 
بانوان اما حميده عباسعلی تنها مدال آور کشورمان لقب گرفت. در وزن 
6۸+ کوميته بانوان عباسعلی رقيب ژاپنی را مغلوب کرد و مدال برنز را 
به گردن آویخت. در پایان کاراته ليگ جهانی اسپانيا کاروان کاراته ایران 
با ۱۴ ملی پوش در مجموع تيمی پس از کشورهای قزاقستان، ترکيه و 

اسپانيا مقام چهارم جهان را به دست آورد. 
تالش ملی پوشان کاراته برای کسب مدال های بيشتر همچنان ادامه دارد 
و این در حالی است که با المپيکی شدن این رشته رقابت بين مدعيان 
جهان شدیدتر از گذشته شده است. هفت دوره ليگ جهانی که در سال 
ــده مردان کوميته ایران یک سر و گردن از رقبای خود  2۰۱۹ برگزار ش
باالتر بوده اند تا جایی که قدرت های اصلی کاراته ایران را خطرناک ترین 
رقيب خود می دانند. کوميته کاران با هدایت شهرام هروی و دستيارانش 
سالی موفق را پشت سر گذاشته اند و آمار و ارقام این ادعا را ثابت می کند. 
کسب ۳۰ مدال رنگارنگ )هفت طال، ۱۰ نقره و ۱۳ برنز( افتخار بزرگی 
ــان کوميته در هفت دوره ليگ جهانی به آن دست  ــت که ملی پوش اس
ــال ميالدی پس از کشورمان، قزاق ها با  یافتند. در پایان رقابت های س
ــد. نکته جالب تر اینکه  اختالف و با ۱6 مدال دومين تيم برتر دنيا بودن
ژاپنی ها که خود را مهد کاراته دنيا می نامند، نصف مدال های ایران را هم 

کسب نکردند. تيم ژاپن در مجموع با ۱۳ مدال در رتبه سوم قرار دارد.  
آوازه درخشش کاراته کشورمان مدت هاست که به گوش دنيا رسيده و 
ــت آوردن سهميه این  در فاصله آغاز بازی های المپيک رقبا برای به دس
بازی ها بی وقفه تالش می کنند. در این بين جدیدترین رنکينگ اعالم شده 
از سوی فدراسيون جهانی حاکی از آن است که نمایندگان ایرانی شانس 
زیادی برای حضور در تاتامی توکيو 2۰2۰ دارند. مهدی زاده با صعود ۴۴ 
پله ای  بار دیگر به کسب سهميه اميدوارتر شد. قهرمان کاراته جهان به رده 
ــت. در رده بندی اعالم شده بهمن  ۳۹ رنکينگ المپيکی صعود کرده اس
ــگری همچنان رتبه اول وزن ۷5-  کيلوگرم دنيا را در اختيار دارد.  عس
ــجاد گنج زاده و ذبيح اهلل پورشيب به ترتيب  در وزن ۷5+ المپيکی نيز س
ــوم را در اختيار دارند. در بخش بانوان نيز سار بهمنيار  رده های دوم و س
)رتبه نهم(، طراوت خاکسار و رزیتا عليپور )رتبه هفتم( و حميده عباسعلی 

)رتبه هشتم( بهترین جایگاه را در رده بندی جهانی در اختيار دارند.

وزارت قول مدال می گیرد، کمیته تقلیل سهمیه می کند!

دنیا حیدري

خودمان را گول نزنیم
ــدن خدا خدا  ــه ميان می آید، برای برنده ش پای رقابت با دیگران که ب
ــق خودمان  ــيا را هم ح ــياری از جوایز بهترین های آس می کنيم. بس
می دانيم، نه آنکه مستحقش نباشيم، نه؛ در خيلی از بخش ها استحقاق 
کسب جایزه بهترین ها را داریم. برای نمونه، بی شک این علی بيرانوند بود 
که باید به عنوان مرد فوتبال آسيا انتخاب    می شد، اما حتی اگر این عنوان 

بحق به بيرانوند می رسيد هم چيزی تغيير نمی کرد.
واقعيت با عنوان های قابل توجهی که گاه در قرق ماست و گاه سال ها برای 
به دست آوردنش می جنگيم تفاوت بسيار دارد. بيرانوند باید مرد فوتبال 
آسيا    می شد به این دليل که بدون تردید او یکی از بهترین های آسيا در 
سال 2۰۱۹ بود، اما احساس را اگر از استدالل هایمان جدا کنيم آیا باز 
هم این عنوان به مرد رشيد دروازه تيم ملی ایران می رسيد؟ این بار بدون 
شک پاسخ دادن به سؤال اندکی سخت است اگر نخواهيم احساساتمان 

را در تصميم گيری هایمان دخالت دهيم.
در خواب موفقيت هایمان می مانيم. این بدترین قسمت کسب عنوان هایی 
است که گاه برای رعایت عدالت و دستيابی به آن دست به دعا هم می شویم 
تا کم کاری مسئوالن فدراسيون را با خدا خدا کردن هایمان جبران کنيم. 
اما شاید بهتر این باشد که گاهی دستمان خالی بماند تا شاید اندکی بر 
تالش هایمان بيفزایيم یا حداقل به خودمان بيایيم، مثل زمانی که در 
بخش فدراسيون های برتر گزینه فدراسيون الهام بخش بودیم و این خود 
ما را بيش از هر کسی متعجب می کرد که چطور ممکن است فدراسيون 
سرتاپا خطا و اشتباه فوتبال ایران فدراسيون الهام بخش باشد. بهترین؛ 
عنوانی که به ژاپنی ها رسيد تا مشخص شود که کسب عنوان برترین ها 
ــدم انتخاب را  ــه اگر پيام این ع ــالش و کار دارد. البت نياز به زحمت، ت
فدراسيون نشين ها بگيرند و تکانی به خود بدهند، هرچند که ورزشکاران 
از این بحث استثنا هستند و تمام آنهایی که از ایران در بخش های مختلف 
کاندید شده بودند بی تردید جزو بهترین هایی بودند که با تالش و کوشش 
فراوان توانسته بودند نظر مسئوالن AFC را به خود جلب کنند. درست 
برعکس فدراسيون فوتبال که تمام البی گری های خود را در زمينه جا 

دادن نام فدراسيون بين برترین ها خرج می کند و بس!
اما دست خالی ماندن ایران در مراسم بهترین های آسيا پيام های بسياری 
داشت، البته اگر گرفته باشيم. پيامی که پيشتر نيز با تغيير رنکينگ ایران 

در رده بندی فيفا همراه بود.
واقعيت این است که رنکينگ یک آسيا بودن، کسب عنوان برترین مرد 
فوتبال آسيا یا حتی رسيدن به عنوان فدراسيون الهام بخش هيچ گلی به 
سر فوتبال ایران نمی زند، وقتی خودمان می دانيم فاصله فوتبال ایران جدا 
از صدرنشينی هشت ساله در رنکينگ آسيا با تيم های این قاره به خصوص 
کره، ژاپن و حتی قطر بسيار زیاد است و این فاصله ها را کسب عنوان های 

تقسيم شده در مراسم بهترین های قاره نمی تواند کم کند.
ــيد یا حتی عنوان برترین  عنوان بهترین فدراسيون باید به ژاپن می رس
فوتباليست سال آسيا حق قطر بود، چراکه ژاپن و قطر سال هاست که با 
تمام وجود برای طی کردن پله های ترقی کار و تالش کرده اند، اما آیا اندکی 
از این تالش و کار را می توان از فدراسيون فوتبال ایران دید؟  فدراسيونی 
که عاجز از عقد قرارداد با یک مربی برای تيم ملی است. فدراسيونی که 
توانایی البی کردن برای گرفتن حق ورزشکارانش را ندارد و حرف های 
ــرای گرفتن حق  ــل می دهد در خصوص تالش ب صدمن یک غاز تحوی
ــت که به ناحق در زمين بی طرف به مصاف  ــگاه هایی که سال هاس باش
سعودی ها می روند و خيلی زود مشخص می شود تمام ادعاهایش در این 

مورد پوچ، بی اساس و خالی از واقعيت بوده است!
ــات را کنار بگذاریم، ما سهمی در مراسم  ــيم و احساس اگر واقع بين باش
بهترین ها نداشتيم و به جای دلخوری از AFC باید خوشحال باشيم که 
دست خالی ماندیم و عنوانی با خود از هنگ کنگ نياوردیم که تا سال ها 
بعد در خواب آن عنوان بمانيم. اما ای کاش این دست خالی ماندن تکانی 
ــران بردارند. هرچند تا زمانی که  به آقایان بدهد تا گامی برای فوتبال ای
نظارتی روی کارهای سراسر اشتباه آقایان نيست و جور بی کفایتی هایشان 
را چمدان های پرپول دولت می کشد، نه اميدی به بيدار شدن آقایان از این 
خواب عميق است و نه ایجاد تغييری در روند نادرستی که در پيش گرفته اند 

و کسی هم نيست که کمترین خرده ای به آنها بگيرد.
با وجود این اگر واقع بين باشيم باید خدا را شکر کنيم که دست فوتبال 

ایران از تقسيم جوایز کنفدراسيون فوتبال آسيا خالی ماند.

دست خالی فوتبال ایران بین برترین های آسیا
ــت فوتبال ایران خالي ماند،  دیروز دس
نه برای اینکه بازیکنان و کاندیداهاي 
فوتبال کشورمان در مراسم برترین های 
فوتبال آسيا شایستگي نداشته باشند، چراکه همه خوب می دانيم که 
هم عليرضا بيرانوند شایسته عنوان برترین بازیکن آسيا بود و هم مهدي 

ــت یافتن به عنوان برترین فوتساليست قاره کهن را  جاوید لياقت دس
ــرویار گرفته تا سردار  ــت. بقيه هم شایسته بودند از کتایون خس داش

آزمون، اما مثل تمام سال های گذشته جوایز را شرق آسيایي ها 
درو کردند و اصلی ترین جایزه، یعني عنوان برترین فوتباليست 
را اکرم عفيف قطري از آن خود کرد. دیروز کاندیداهاي شایسته 
ــاید به این خاطر که  ــت خالي ماندند ش فوتبال کشورمان دس
فدراسيوني ها فقط خوش سفرند و چيزي از البي و سياستمداري 
در ورزش نمی دانند و البته تأسفبارتر اینکه خودشان خيلي جلوتر 
از اینکه همه بفهمند این نابلدی خود را فریاد می زنند. دیروز وقتي 
مراسم شروع شد با هنرنمایی های آقایان تاج  و ناظمي تقریباً همه 
ــت، اما باز هم ته دل  خداخدا  می دانستيم که بيرانوند برنده نيس
ــد، ولي نبود تا تأسف این سوءمدیریت  می کردیم که دروغ باش

هميشگي فوتبال باز هم به دلمان چنگ بزند.
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