
کافیست یک بار 
دنيا حيدري 
   گزارش

در بین این مردم 
باشید و دردهایی 
را که کشیده اند، به چشم ببینید تا دیگر نتوانید 
بی تفاوت باش��ید. اینها را اصغر ب��ذری، قهرمان 
اسبق کشتی آزاد جهان می گوید که طی روزهای 
گذشته در حال توزیع کفش، کیف، لوازم التحریر 
و بسته های معیشتی بین مردم مناطق محروم 
بوده و معتقد است که خدمت به این مردم نه فقط 
خستگی ندارد، بلکه حس غرورآمیز ایستادن بر 

سکوهای جهانی و المپیک را تداعی می کند.
توزیع 600 جفت کفش بی�ن بچه های 
مناطق محروم زاهدان تازه ترین اقدام 
ورزش�کارن و کش�تی گیران در قالب 
مؤسسه خیریه علی ابن ابیطالب است.

بله. البته طب��ق برنامه قرار بر توزی��ع 600 هزار 
جفت کفش اس��ت، اما در این هفته 600 جفت 
کفش و همچنین بسته های لوازم التحریر، کیف 
و دیگر اقالم بین بچه های مدارس اس��تیجاری 
محالت قدیمی و محروم کریم آباد، ش��یرآباد و 
جم از ش��هر زاهدان توزیع کردیم، اما این اقدام 
طی هفته های بعدی نیز به تناوب انجام می شود 
تا بسته های تهیه شده توزیع ش��ود. این چنین 
اقدامات را سال های قبل نیز انجام داده بودیم، به 
خصوص در مناطق محروم سیستان، خوزستان و 
خراسان، باالخص در مناطق شرقی و مرزی ایران، 
ترکمنستان و افعانستان )مناطق سه گانه مرزی( 
که امسال هم پیرو همان کار 4 هزار بسته شامل 
کیف، دفتر، مداد و کفش برای مناطق محروم در 
سیستان و بلوچستان و چند استان محروم دیگر 
در نظر گرفته ش��د که توزیع آن از این هفته در 
برخی مناطق زاهدان انجام ش��د و در هفته های 
بعدی نیز توزیع این بسته ها ادامه خواهد داشت.

و  ورزش�کاران  ک�ه  مدت هاس�ت 
کش�تی گیران در حال خدمت رسانی 
به مردم مناط�ق محروم هس�تند، اما 
توزیع کفش شاید یکی از سخت ترین 

کارها باشد. 
همینطور اس��ت. این کار بس��یار زمانبر است و 
نیاز به صب��ر و حوصله فراوان دارد. م��ا تقریباً از 
س��اعت هش��ت صبح بود که کارمان را ش��روع 
کردی��م و تا چه��ار بعدازظهر مش��غول بودیم و 
بچه ها در این م��دت حتی ناهار ه��م نخوردند، 
اما نمی توانس��تیم دس��ت از کار بکشیم. حسن 
رحیمی، مس��ئول امتحان کردن کفش به پای 
بچه ها بود. درد داشت؛ بسیاری از آنها شماره پای 
خود را نمی دانستند، چون هرگز کفش نپوشیده 
بودند یا اگر هم پوشیده بودند توسط مؤسسه های 
خیریه صاحب کفش شده بودند. خیلی ها کفش 
پوش��یدن بلد نبودند، چون ی��ا پابرهنه بودند یا 
دمپایی های پاره به پا داش��تند. مظلومیت این 
بچه باعث شده بود همه با عشق و عالقه کفش ها 

را به پای شان س��ایز کنند و حتی به اینکه ناهار 
نخوردند هم فکر نکنند.

یعن�ی ش�ادی و خوش�حالی بچه ه�ا 
خستگی را از تن تان درمی آورد؟

بگذارید اینطور پاسختان را بدهم. خیلی ها از ما 
می پرسند دنبال چه هستید؛ پست، مقام یا دیده 
ش��دن. من این جواب را می ده��دم؛ وقتی روی 
سکوهایی چون المپیک و جهانی می روید و شاهد 
به اهتزاز درآمدن پرچم کشورتان و پخش سرود 
ملی کشورتان هستید، حسی دارید که هیچ زمان 
دیگری تجربه نمی کنید. حسی توصیف نشدنی 
که وقتی در بین این بچه ها و مردم هس��تید بار 
دیگر تجربه می کنید. س��ال ها بود که روی سکو 
نرفته بودم و چنین حسی را تجربه نکرده بودم، 
اما در بین این مردم که ق��رار می گیرم دوباره آن 
حس توصیف نشدنی را تجربه می کنم. حسی که 
خستگی را معنا نمی کند و فقط عشق است، غرور 
و لذت. ضمن اینکه حضور در بین این مردم نگاه 
آدم را به زندگی تغییر می دهد و باعث می ش��ود 
تا بابت هر لحظه از زندگی که داریم ش��اکر خدا 
باشیم. فکر نکنید بذری در رفاه کامل است، من 
شخصاً مستاجر هستم اما مدام به خانواده، همسر و 
فرزندم می گویم باید شاکر باشیم بابت آنچه داریم 

که برای بسیاری خواب، رؤیا و حسرت است.
چه چیزی باعث حضور اصغر بذری در 

کارهای خیرخواهانه شد؟
مؤسسه خیریه علی ابن ابیطالب سال هاست که 
مشغول به کار است، اما طی یکی، دو سال اخیر 
و بعد از سیل گلس��تان به واسطه حضور پررنگ 

کشتی گیران و قهرمانان بیش��تر دیده شد. من 
هم که زمان ریاست خادم در فدراسیون کشتی 
س��رمربی تیم ملی بودم، دورادور شاهد اقدامات 
خادم در کارهای خیرخواهانه بودم و بعد از وقوع 
سیل در گلستان با ایشان تماس گرفتم و گفتم 
امکان کمک رسانی دارند که گفتند بله و عالوه بر 
کمک رسانی، بارها خودشان در مناطق سیل زده 
ش��مالی حاضر ش��دند و وقتی دیدم که چطور 
صادقانه کار می کنند به حضور در این مؤسسه و 
همراهی آنها ترغیب شدم و خوشحالم که می توانم 
لبخندی هرچند کوچک، به واسطه اعتمادی که 
مردم به ما دارند روی لب��ان این کودکان و مردم 

مناطق محروم کشورمان بنشانیم.
تصور  می شد شیوع کرونا این اقدامات 
را کاهش دهد، اما حتی کرونا هم مانع از 

کمک رسانی ورزشکاران نشد. 
همینطور اس��ت. در این ش��رایط مردم بیش از 
هر زمان دیگری به کمک و حمایت نیاز دارند و 
رهبرمان هم در این راستا بسیار تأکید کردند. در 
این ایام توانستیم با حمایت های مردمی بیش از 
15هزار بس��ته در بیش از 80 درصد استان های 

کشور بین نیازمندان توزیع کنیم.
حض�ور ورزش�کاران و قهرمان�ان در 
کاره�ای خیر تا چ�ه ان�دازه می تواند 
مردم را تش�ویق به حض�ور در چنین 

فعالیت های خیرخواهانه ای کند؟
اکثر ورزش��کاران ایران از قدیم هم در کارهای 
خیر حضور داش��تند، چه در دوران ورزش و چه 
زمانی که بازنشس��ته  می ش��دند، اما بدون شک 

حضور ورزشکاران و قهرمانان تأثیر بسیاری دارد، 
خصوصاً که مردم برای قهرمانان و ورزش��کاران 
خود احترام زیادی قائل هستند و وقتی می بینند 
ورزشکاران ش��ان صادقانه کار می کنند، تشویق 
می ش��وند به حمایت های مادی و معنوی و این 
اعتماد مردم به ورزشکاران ش��ان است که باعث 
می شود امروز ما بتوانیم گامی برای مردم مناطق 
محروم کشورمان برداریم. در واقع این مسئولیت 
اجتماعی ورزشکاران اس��ت. تعارف نداریم؛ این 
اعتماد مردم به قهرمانان و ورزشکاران شان است 
که باعث می شود امروز بتوانیم در خدمت مردم 
مناطق محروم کشورمان باشیم. اما این مختص 
امروز نیست و همیش��ه بوده و س��رآمد آن نیز 
پهلوان تختی هستند که هنوز هم دستگیری او از 

مردم نیازمند زبانزد خاص و عام است.
ب�ا توجه ب�ه اینک�ه از نزدیک ش�اهد 
مشکالت مردم هستید، چه خواسته ای 

از مسئوالن دارید؟ 
واقعیت این اس��ت که ما هر اندازه هم که کمک 
کنیم، نمی توانیم همه را پوشش دهیم، اما امیدوارم 
با این اقدامات مسئوالن به خودشان بیایند و باری 
از دوش این مردم برداشته و باعث شود تا مسئوالن 
به این مردم رسیدگی کنند، چون در بسیاري از 
مناطق مثل وشاب مردم نه آب دارند، نه برق، نه 
گاز و نه حتی راهی برای رفت و آمد. با وجود این 
سعی می کنیم عالوه بر تهیه بسته های معیشتی 
تالش کنیم برای درآمدزایی آنها. همه این تالش ها 
برای آن است که مسئوالن به خودشان بیایند برای 

حل کردن مشکالت مردم.
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سعيد احمديان

هت تریک شهرخودرو در شکست آسيایی
مشهدي ها به نظر مي رسد در اولین تجربه آسیایي شان باید خیلي زود با لیگ 
قهرمانان خداحافظي کنند. شهرخودرو دوشنبه شب در ادامه لیگ قهرمانان 
در سومین بازي دور رفت به االهلي امارات یک بر صفر باخت تا با سه شکست 
در قعر جدول قرار بگیرد. این اولین تجربه مربیگري مهدي رحمتي بود و 
این شکست سبب ش��د او با باخت کارش را روي نیمکت شهرخودور آغاز 
کند، به خصوص که تیم هاي الهالل با 9، پاختاکور با 6 و االهلي با 3 امتیاز 
در رده هاي اول تا س��وم گروه B قرار گرفته اند تا کار صعود شهرخودرو به 
مرحله بعد یک عملیات غیرممکن باشد. مسئله اي که اکبر صادقي، کاپیتان 
شهرخودرو هم به آن اشاره مي کند: »فکر می کنم کارمان در آسیا تمام شده، 

ولی کسب تجربه کردیم تا در سال های آینده از این تجربه بهره ببریم.«  

مگر عروسم که ناز کنم!

روز سرنوشت جودو ایران در سوئيس
یک س��ال بعد از      بازتاب
تعلیق فدراسیون 
جودو ایران از س��وي فدراس��یون جهاني، امروز 
نمایندگان کشورمان در دادگاه حکمیت ورزش 
شرکت مي کنند. این دادگاه براي بررسي شکایت 
ایران از فدراسیون جهاني در خصوص تعلیق جودو 
ایران از ساعت هشت صبح امروز به وقت محلي در 
ش��هر لوزان سوئیس برگزار مي ش��ود. بر همین 
اساس آرش میراسماعیلی، مجید زارعیان، نصراهلل 
س��جادی، محمدرضا داورزنی و ساعد وکیل به 

همراه دستیارش در جلسه دادگاه شرکت خواهند 
داشت. 27 ش��هریور سال گذش��ته فدراسیون 
جهانی جودو، پ��س از اتفاقاتی که در رقابت های 
قهرمانی جهان 2019 توکی��و رخ داد و طی آن 
سعید مالیی )بنا به ادعای فدراسیون جهانی( از 
طرف مقامات ایرانی مجبور به کناره گیری از رقابت 
خود شد، بنا به دلیل آنچه تضاد رفتار مسئوالن 
ورزش ایران با منشور المپیک و اصول آن نامیدند، 
فدراس��یون جودو ایران را از حض��ور در تمامي 

رقابت هاي بین المللي محروم و تعلیق کرد.

هفته دوم لیگ برتر والیبال عصر 
فريدون حسن

   خبر
امروز در حالي برگزار مي شود که 
سه تیم باالي جدولي شهرداري 
ارومیه، فوالد س��یرجان و لبنیات هراز آمل دیدارهاي حساسي 
پیش رو دارند. دیدارهایي که شکست در آنها حکم سقوط شان از 
باالي جدول را امضا مي کند و مدعیان دیگر را جانش��ین آنها در 
باالي جدول خواهد کرد. بعدازظهر امروز لبنیات هراز آمل در سالن 
پیامبر اعظم این شهر میزبان فوالد سیرجان است. دیداري که براي 
هر دو تیم از اهمیت باالیي برخوردار است، چراکه بازنده این بازي 
با سقوطي چند پله اي تا میانه هاي جدول رده بندي پایین مي آید. 
لبنیات هراز آمل که با هدایت بهروز عطایي تیم جدید لیگ برتر 
والیبال است با پیروزي در بازي اول نشان داد که حرف هاي زیادي 
براي گفتن دارد. بنابراین امروز به هیچ عنوان نمي خواهد به عنوان 
میزبان تیم بازنده میدان لقب گیرد. شاگردان عطایي مي خواهند 
ثابت کنند که جانشینان مناسبي براي کاله آمل هستند. در آن 

سوي میدان سیرجاني ها هم که رتبه س��وم جدول را در اختیار 
دارند، نمي خواهند مقابل تیم دوم کم بیاورند و شکست خورده این 
بازي باش��ند. در دیگر بازي مهم امروز، ش��هرداري ارومیه تیم 
صدرنش��ین جدول رده بندي در یزد به مصاف شهداب این شهر 
مي رود. تیمي که شکست دادنش در سالن امام علي یزد به هیچ 
عنوان کار راحتي نیس��ت. بنابراین ارومیه اي ها با هدایت پیمان 
اکبري امروز کاري سخت براي حفظ صدرنشیني پیش رو دارند و 
شاید در پایان مسابقه وداعي تلخ و زودهنگام با صدر جدول داشته 
باشند. شهروند اراک که در هفته نخست این رقابت ها استراحت 
داشت، این هفته در نخستین مسابقه خود در لیگ برتر مهمان 
هورسان رامسر است. این هفته شهرداري قزوین استراحت دارد. 
اما در س��ایر بازي ها؛ آذرباتري ارومیه میزبان شهرداري ورامین 
مدافع عنوان قهرماني است. خاتم اردکان از سایپاي تهران پذیرایي 
مي کند، راهیاب ملل کردستان در زمین خود با سپاهان اصفهان 
روبه رو مي شود و پیکان در تهران، شهرداري گنبد را پیش رو  دارد.

هفته دوم رقابت هاي لیگ برتر والیبال

جدال نفسگير باالي جدولي ها

آقاي خاص کشتي فرنگي پس از یک 
حامد قهرمانی

   چهره
هفته از جنجال اس��تعفایش به 
شایعات پایان داد. محمد بنا در 
گفت وگو با خبرگزاري تسنیم با بیان اینکه حرف هایش در گالیه از 
ش��رایط کش��تي، فقط درددل بوده، عنوان کرد: »نمی دانم این 

چیزهایی که در موردم نوش��ته ش��د از کجا آمد. مگر من مصاحبه 
مستقیم با جایی یا خبرنگاری داشتم که یک  دفعه همه جا پر 

شد بنا می خواهد برود. بعد گزینه ها را هم برای خودشان 
تعیین کردند و آقای طالقانی هم گفت محمد بنا ناز 

می کند و نازش هم خریدار دارد. مگر من عروس 
خانه ام که ناز کنم، آن هم در شرایطی که مردم 
در سختی هستند و کسی حق ناز کردن ندارد. 
من درددلی داشتم و برای دبیر نوشتم، چون 
فکر می کردم مسابقات جهاني و المپیک لغو 
شود، گفتم سرمربی جوان بگذارید که حداقل 

فرصت کار کردن تا المپیک بعدی را داشته باشد. 
دبیر همان موقع جوابم را داد که اصاًل حرفش را نزن و 

من هم حرفی نزدم. بعد دیدم همه جا پر شد از قهر دوباره محمد 
بنا و حتی براي دفعاتش هم شماره می زدند. من اصالً نرفتم که 
بخواهم برگردم، ولي برخی رس��انه ها این مسائل را گسترش 
می دهند و قضاوت و تحلیل می کنند و می گویند که این برود، 
مگر قحط الرجال است. من چه زمانی گفتم رجالم که قحطی اش 

آمده باش��د. من یک مربی ام، نوکر مردمم و تا وقتی توانایی کار 
داشته باشم و امکانش مهیا باشد، هستم.«

شیوا نوروزی

مدیران کوچک برای باشگاه های بزرگ
وضعیت مدیریتي اس��تقالل و پرسپولیس را تماش��ا کنید، کم یا زیاد 
آینه اي از آنچه اس��ت ک��ه در مراکز تصمیم گیري فوتب��ال مي گذرد، 
یک ش��رایط به هم ریخته و پرتن��ش و البته تصمیم های��ي پرهزینه و 
غیرکارشناسي که خروجي مدیریت مدیراني است که اشتباهي روي 
صندلي نشسته اند که جاي آنها نیست. فوتبال ایران کم از این مدیران 
ندارد، ش��مار زیادي از باش��گاه ها را مي توان نام برد که گرفتار چنین 
وضعیتي هس��تند و حضور یک مدیر اش��تباهي که حتي سررشته اي 
از مدیریت هم ندارد، سبب شده فوتبال به ش��رایط امروز دچار شود. 
مانند باشگاه هاي دولتي مثل استقالل و پرسپولیس که ویترین فوتبال 
باشگاهي هستند، اما سال هاست از عملکرد مدیراني ضربه مي خورند که 
ابتداي کارشان با شعارهاي بزرگ و دهان پرکن براي هواداران کارشان 
را شروع مي کنند، اما بعد از زمان کوتاهي مشخص مي شود که همه آن 
وعده ها پوچ بوده و نه تنها حضور مدیران جدید مشکلي را حل نکرده، 

بلکه معضالت باشگاه بیشتر هم شده است.
کارنامه احمد سعادتمند در استقالل و مهدي رسول پناه در پرسپولیس 
نمونه عیني چنین وضعیتي است. مدیران دو باشگاه دولتي پایتخت که 
در روزهاي اول شروع کارشان کم وعده ندادند، اما امروز که تنها چند ماه 
از حضور این مدیران در رأس دو باشگاه استقالل و پرسپولیس مي گذرد، 
کوچک بودن این مدیران براي این دو باشگاه بزرگ بیشتر از قبل مشخص 
شده است. شرایط استقالل و پرسپولیس دست کمي از هم ندارد و آنقدر 
حاشیه و جنجال اطرف این دو تیم وجود دارد که براي مردودي مدیراني 
مانند س��عادتمند و رس��ول پناه کافي اس��ت. دو مدیري که اولي حکم 

مدیرعاملي دارد و دومي هم به عنوان سرپرست، باشگاه را مي چرخاند.
 وضعیت اس��تقالل را ببینید، تنها از یک مدیر ضعیف برمي آمد که در 
آستانه فینال جام حذفي پرونده بازگشت غیرممکن استراماچوني را 
به ایران باز کند تا هم جام از آبي ها گرفته ش��ود و هم تیم ش��ان امروز 
بي س��رمربي بماند. رس��ول پناه هم دست کمي از س��عادتمند ندارد و 
ماجراي عدم پرداخت بدهي برانکو که س��بب ش��ده پرس��پولیس در 
آستانه محرومیت باشد یک نمونه از سوءمدیریت هایي است که باعث 

شده قرمزها با وضعیت پرچالشي روبه رو باشند.
با توجه به چنین س��وءمدیریت ها و چالش هایي که ریش��ه مدیریتي 
دارد صحبت از تغییرات اس��ت، به خصوص که وقت��ي ناکارآمدي در 
یک باشگاه کارد به استخوان مي رس��اند، مقام باالدستي بهترین راه را 
در حذف صورت مس��ئله مي بیند و بدون اینکه وکاواي شود که ریشه 
چنین وضعیتي کجاس��ت، مدیران ضعیف یا برکنار مي ش��وند یا هم 
اگر خیلي مقام باالدستي هواي ش��ان را داشته باشد، استعفا مي  کنند 
و صندلي ش��ان را به مدیر تازه اي مي دهند. این در شرایطي است که 
عالوه بر سوءمدیریت، نداشتن ثبات یکي از چالش هاي بزرگي است که 
باشگاه هاي دولتي مانند استقالل و پرسپولیس با آن مواجه هستند و 
پیش آمده که یکي از این تیم ها در طول یک سال چندین بار مدیرعامل 
عوض کرده، مانند آبي ها که س��ال گذش��ته در کمتر از شش ماه سه 

مدیرعامل به خودشان دیدند. 
وقتي در انتخاب مدیران باشگاه هاي دولتي، اولویت ها بر اساس رانت و 
روابط خارج از مجموعه ورزش تعریف شود، مدیراني مانند سعادتمند 
و رس��ول پناه پاي ش��ان به ورزش باز مي ش��ود که با ناکارآمدي شان 
هزینه هاي زیادي را روي دوش باش��گاه و بیت المال مي گذارند. البته 
استقالل و پرسپولیس مدیران زیادي مانند رسول پناه و سعادتمند به 
خودشان دیده اند، معضلي که با توجه به رویه رانت محور وزارت ورزش 
در انتخاب مدیران دو تیم ادامه خواهد داشت و امید زیادي وجود ندارد 

که این چرخه تکراري متوقف شود.
این در ش��رایطي اس��ت که براي جلوگیري از معضالت مدیریتي که 
استقالل و پرسپولیس به عنوان دو باشگاه دولتي با آن روبه رو هستند، 
اولویت ها و فاکتورهاي وزارت ورزش براي انتخاب مدیران دو تیم باید 
دچار یک تغییر اساسي شود، نمي شود یک مدیر مانند سعادتمند یا 
رس��ول پناه را به عنوان کارمند وزارت ورزش یا یک دندانپزش��ک بر 
اس��اس روابطي که وجود دارد، روي صندلي مدیریت استقالل نشاند 
و از آنها انتظار داش��ت در فضایي که هیچ سررش��ته اي از آن ندارند، 
بتوانند موفق ش��وند. چنین انتخاب هاي پرهزین��ه اي تنها به حیف و 
میل بیشتر بیت المال مي انجامد و جایي باید جلوي آن گرفته شود و 
در این زمینه شایسته ساالري و ضوابط باید جایگزین منافع شخصي و 
روابط در انتخاب هاي وزارت ورزش براي دو باشگاه دولتي استقالل و 
پرسپولیس شود. در پیش گرفتن چنین روندي عالوه بر حضور مدیران 
شایسته مي تواند از تغییرات زیاد نیز جلوگیري کند تا با توجه به ثبات 
مدیریتي برنامه هاي باشگاه دچار مشکل نشود و از ریخت و پاش هاي 

بیت المال نیز جلوگیري شود.

 انداختن توپ میزبانی بسکتبال ایران از عربستان
 به زمین فدراسیون

رایزنی های دیپلماتيک فراموش نشود
تکلیف محل دیدار تیم ملی بس��کتبال ایران با تیم ملی عربس��تان هنوز 
مشخص نیست و مسئوالن وزارت ورزش و فدراسیون بسکتبال بحث گرفتن 
حق میزبانی را پیگیری خواهند کرد. رویارویی تیم های کشورمان با حریفان 
سعودی چند سالی است که به یک مناقشه سیاسی تبدیل شده و این بار 

عالوه بر فوتبال، بسکتبالی ها نیز باید نسبت به این مسئله هوشیار باشند. 
   کاپ آسیا

رقابت های انتخابی بسکتبال کاپ آسیا سال گذشته قرعه کشی و آغاز شد. 
تیم ملی کشورمان در گروه E با قطر، سوریه و عربستان همگروه است و در 
اسفندماه سال گذشته و قبل از شیوع کرونا در دو بازی اول خود در پنجره 
اول انتخابی، سوریه و قطر را شکست داد. بر اساس برنامه از پیش اعالم شده 
در پنجره دوم انتخابی نیز آذرماه در تهران باید میزبان عربستان باشیم و 
بهمن ماه و در پنجره سوم انتخابی در عربستان بازی برگشت را مقابل این 
تیم برگزار کنیم. با این حال کارشکنی های متعدد آل سعود در چند سال 
گذشته باعث شده محل دیدار تیم های ملی بسکتبال دو کشور در هاله ای 
از ابهام قرار گیرد، حتی خردادماه سال گذش��ته و بعد از مشخص شدن 
قرعه رقابت ها سه کشور عمان، اردن و قطر آمادگی شان را برای میزباني 
دو بازی رفت و برگشت بسکتبال ایران – عربستان اعالم کردند. هرچند 
که هنوز فیباآسیا برنامه جدید خود بعد از شیوع کرونا را اعالم نکرده، اما از 
آنجا که همه از سنگ اندازی های سعودی ها باخبرند، فدراسیون بسکتبال 
کشورمان در این زمینه مکاتباتی با فیبا آسیا داشته و برای میزبانی دیدار 
رفت برابر عربستان اعالم آمادگی کرده است. رامین طباطبایی در مجمع 
ساالنه فدراسیون بسکتبال با اشاره به این مسئله اظهار داشت:  »ما طبق 
تقویم، آذر ماه باید میزبان تیم ملی عربستان در مقدماتی کاپ آسیا باشیم، به 
کنفدراسیون بسکتبال آسیا هم اعالم کرده ایم که آماده این میزبانی هستیم. 

کنفدراسیون بسکتبال آسیا هنوز به ما پاسخی نداده است.«
   پافشاری کنید

معاون حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش بر دفاع از حق میزبانی کشورمان 
تأکید کرد. مهدی علی نژاد در جریان مجمع ساالنه بسکتبال با حمایت از 
موضع فدراسیون گفت: »متأسفانه رویه غلطی در فوتبال ایجاد شد، اما در 
سایر رشته ها باید همه تیم ها به ایران بیایند. اگر کشوری نمی تواند میزبانی 
ما را قبول کند باید بازنده اعالم شود. فدراسیون  روی میزبانی ایران پافشاری 
کند و وزارت هم پشت فدراسیون است و حمایت خواهد کرد. باید از حق 
میزبانی ایران استفاده کنیم. هیچ کشوری نباید مسائل سیاسی را به ورزش 
ربط دهد. متأس��فانه این رویه در فوتبال درباره میزبانی های ایران درباره 
تیم های عربستانی باب شده است. وقتی میزبانی مسابقاتی را گرفته ایم همه 

کشورها باید به آن تن بدهند و اگر چنین نباشد باید بازنده اعالم شوند.«
   به خاطر فوتبال

پس از قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان در دی ماه 94، سعودی ها تالش 
کردند توطئه های خود را در میدان ورزش پیاده کنند. سیاسی کاری های 
آل سعود و سمپاشی های متحدانش باعث شد کنفدارسیون فوتبال آسیا 
طبق معمول به سمت عربستان غش کند. در نهایت دسیسه های عربستان 
باعث شد  AFC در آخرین روزهای سال 94 رأی نهایی اش را اعالم کند؛ 

رویارویی تیم های ایران و عربستان در زمین بی طرف! 
گرفتن حق مسلم میزبانی از کش��ورمان در حالی رخ داد که مسئوالن 
ورزش و فوتبال ایران بارها نسبت به برقراری امنیت کامل در کشورمان 
تأکید کردند و این مسئله در میزبانی از سایر تیم های آسیایی کامالً مشهود 
بود. با این حال دالرهای نفتی آل سعود بر رایزنی های مدیرانمان چربید تا 

همچنان بحث بازی در زمین بی طرف مطرح باشد. 
منتها این دفعه به غیر از فوتبال بحث بسکتبال نیز مطرح است و در صورت 
ادامه این روند شاید س��ایر رش��ته ها هم به خاطر همگروهی با عربستان با 
مشکالتی مواجه شوند. معاون وزیر ورزش در حالی روز گذشته از طباطبایی 
خواست تا روی بحث میزبانی در تهران پافشاری کند که خودش هم می داند 
یک رئیس فدراسیون ورزشی به تنهایی نمی تواند در مباحث سیاسی موفق 
شود. مثل روز برای همه ما روشن است که اهداف سعودی ها و جیره خوارهایش 
از ناامن خواندن کشورمان چیست. با در نظر گرفتن این واقعیت رایزنی های 
طباطبایی یا هر رئیس فدراسیونی به تنهایی گره این مشکل را باز نخواهد 
کرد. در واقع وظیفه اصلی بر دوش وزارت ورزش و جوانان اس��ت تا از وزارت 
امور خارجه پیگیر رایزنی های دیپلماتیک ش��ود و ت��ا گرفتن حق میزبانی 
دست از تالش نکشد. فراموش نکنیم که سال گذشته هیئت اعزامی به مقر 
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بحث و جدل در این خصوص جز فرافکنی و 
فرار رو به جلوی آقایان نتیجه ای برای ورزش کشور به دنبال نداشت. امیدواریم 

این جنجال های بی نتیجه این بار برای بسکتبال تکرار نشود.

تحقيقات فرانسوی ضدنژادپرستی در فوتبال
توهین نژادپرستانه به نیمار در جریان یک 
دیدار از مسابقات لوشامپیونه از سوی کمیته 
انضباطی ای��ن رقابت ها مورد بررس��ی قرار 
می گیرد. دیدار حس��اس پاری سن ژرمن – 
مارسی بیشتر از آنکه تحت تأثیر عملکرد فنی 
دو تیم باشد، تحت تأثیر حواشی قرار گرفت. 
درگیری بازیکنان و توهین ه��ای رد و بدل 
شده آنقدر زیاد بود که داور بازی یک گزارش 
عریض و طویل را ب��ه کمیته انضباطی ارائه 
داده و قرار است جلسه این کمیته امروز برگزار شود. طبق قوانین فدراسیون 
فوتبال فرانسه در صورتی که توهین نژادپرستانه محرز شود، بازیکن خاطی تا 
10 جلسه محرومیت را باید تحمل کند. جدا از درگیری های شدید این بازی، 
موضوع توهین نژادپرستانه به مهاجم برزیلی پي اس جي بازتاب زیادی در 
رسانه های دنیا داشته است. همانطور که نیمار اعالم کرده زد و خورد، فحاشی، 
درگیری و خشونت جزئی از فوتبال است، اما نژادپرستی موضوعی غیرقابل 
تحمل محسوب می ش��ود. اگرچه اظهارنظرهای متناقضی در این زمینه 
مطرح شده، ولی باشگاه پاری سن ژرمن حمایت کاملش را از نیمار اعالم کرده 
و منتطر جریمه سنگین گونزالس، بازیکن مارسی هستند. ستاره گرانقیمت 
پاریسی ها در اولین واکنش به این اتفاق با الفاظی تند از خجالت گونزالس 
درآمد و همین مسئله باعث شدت گرفتن درگیری های مجازی هواداران دو 
تیم شد. البته نیمار در اظهارنظر دومش تالش کرد اوضاع را تلطیف کند. 
منتها نیمار نیز باید بابت رفتارش در آن بازی جنجالی منتظر جریمه چند 
جلسه ای باشد. البته این جریمه احتماالً چهار اخراجی دیگر نیز داشته باشد، 
اما فعالً همه نگاه ها به موضوع نژادپرستی معطوف شده است. داغ شدن تنور 
فعالیت های ضدنژادپرستی بعد از اتفاقات یکی از جنجالی ترین بازی های 
لوشامپیونه هم در نوع خود جالب توجه است. تفکرات و رفتارهای نژادپرستی 
موضوعی نیست که بتوان آن را کتمان کرد، ولی برخورد با خاطیان می تواند 

شدت فاجعه را کاهش دهد و از تکرار آن جلوگیری کند.

خولين الرسن

ESPN  

توطئه تعليق ورزش ایران خنثي شد
در حالي  رسانه های ضدانقالب و دشمنان ایران به دنبال بهره برداری 
سیاسی از اعدام نوید افکاري و مطرح کردن تعلیق ورزش ایران و اخراج 
از تمامی رویدادها بودند که اظه��ارات نایب رئیس کمیته بین المللی 
المپیک آبی شد روی این آتش شعله ور ش��ده از سوی دشمنان و این 
توطئه خنثي شد. جان کوتز، نایب رئیس IOC دیروز  در مصاحبه ای 
اعالم کرد بعید است کمیته بین المللی المپیک به تعلیق یا اخراج ایران 
از جنبش المپیک به دنبال اعتراض در مورد اعدام نوید افکاری توجه 
کند: »ما در این خصوص با رئیس IOC صحبت کرده ایم. موضوع این 
اس��ت که اتفاق رخ داده در جریان رویداد ورزشی نبوده است. مشکل 
دیگری که ایران دارد عدم رقابت با ورزشکاران اسرائیل است. ما آنها را 
قباًل به خاطر تخلفات ورزشی تعلیق کرده ایم، اما موضوع افکاری بسیار 

متفاوت است و این شخص به قتل متهم شده بود.«

گفت وگوي »جوان« با علي اصغر بذري، قهرمان کشتي جهان به بهانه حضور در کمک رساني به مناطق محروم

خيلی از بچه ها تا به حال کفش به پا نکرده بودند!


