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منتف�ی  خب�ر   
شیوا نوروزی

     گزارش یک
ش���دن سؤال 
نماین����دگان 
مجلس از وزیر ورزش در حالی از سوی سایت این 
وزارتخانه اعالم ش�د که م�ردم و اهالی ورزش 
منتظر شنیدن توضیحات سلطانی فر در خصوص 
بلبشوی ورزش کش�ور بودند. قرار بود جلسه 
پاسخ به سؤاالت نمایندگان دیروز در کمیسیون 
فرهنگی برگزار شود، اما گویا توضیحات آقای 
 وزی�ر ب�رای مجلس�ی ها بس�یار قانع کنن�ده

 بوده است!
چالش ه��ای ورزش نه تنها کاه��ش نیافته، بلکه 
مش��کالت و کمبودها در بحث ورزش قهرمانی رو 
به افزایش است. ضمن اینکه معضالت فوتبال هم 
کماکان به ق��وت خود باقی اس��ت و هنوز خبری 
از برخ��ورد با عامالن ق��رارداد ننگین با ویلموتس 

نشده است.  
  

آبان ماه هنوز به نیمه نرسیده بود که طرح سؤال از 
وزیر ورزش در صحن علنی مجلس از سوی رئیس 
فراکسیون اعالم شد. به گفته محمدمهدی فروردین 
مس��ائلی از جمله بی ثباتی باشگاه های استقالل و 
پرسپولیس، به کارگیری نیروهای غیرتخصصی در 
پست های مدیریتی ورزش، سالیق سیاسی وزیر در 
انتصابات و مواردي از این دست، از جمله ابهاماتی 
بودند که س��لطانی فر باید به آنها پاسخ می داد، اما 
اینطور که جمشید تقی زاده، معاون امور مجلس، 
حقوقی و استان های وزارت ورزش و جوانان گفته 
است وزیر آمادگی پاسخ به هر س��ؤالی را داشته، 
ولی مساعدت کمیسیون فرهنگی به منتفی شدن 
سؤاالت منجر شده است: »به رغم اینکه وزیر آمادگی 
کامل برای حضور در مجلس را داشت با مساعدت 
رئیس کمیسیون فرهنگی، همکاری نمایندگان 
مجلس و توضیحاتی که ارائه شد، سؤاالت مطرح 
ش��ده منتفی ش��دند. تعامل خوبی بین مجلس و 
وزارت ورزش و جوان��ان وج��ود دارد. دغدغه های 
مش��ترکی وجود دارد که با همکاری نمایندگان 
در حال پیگیری آنها هستیم و تالش می کنیم به 

سرعت این دغدغه ها را رفع کنیم.« 
  

تا همین چند ماه پیش بس��یاری از نمایندگان 
مجلس عالقه بس��یار زیادی برای اظهارنظر در 
خصوص فوتبال و حواشی آن داشتند. بعد از آنکه 
افتضاح قرارداد ویلموتس رس��ماً رسانه ای شد، 
نمایندگان کمیسیون های مختلف واکنش های 
تند و تیزی به این مس��ئله نش��ان دادند و قول 
پیگیری این ماجرا را ب��ه مردم دادند، ولی زودتر 
از آنچه تصور   می شد وعده های شان را فراموش 

کردند و س��کوت و بی تفاوتی را در دس��تور کار 
خود قرار دادند. این در حالی اس��ت که تخلفات 
و فس��اد فوتبال همچنان ادامه دارد و عزمی هم 
برای مبارزه با آن وجود ندارد. در داس��تان مربی 
بلژیکی پرونده سنگینی برای فدراسیون فوتبال 
کشورمان در دادگاه عالی ورزش تشکیل شده و 
به زودی با غرامتی چن��د میلیون دالری روبه رو 
خواهیم شد. عالوه بر این 2 میلیون یوروی شستا 
نیز هنوز به حساب تامین اجتماعی و کارگران و 
بازنشستگانش بازنگشته است. قراردادهای این 
فصل لیگ برتر هم ب��ا افزایش چند برابری امضا 
شده اند و در این تنگنای اقتصادی فوتبالیست ها 
و مربیان بی کیفیت دس��تمزد چن��د میلیاردی 
دریافت می کنند. اوضاع مدیریتی سرخابی ها هم 
برکسی پوشیده نیست و بی اخالقی های فوتبال 
نیز روز به روز بیشتر می شود. اینها تنها گوشه ای 
از بلبشوی حاکم بر یک رشته ورزشی است که به 
نظر می رسد برای پرسیدن چند سؤال از متولی 

اصلی ورزش کافی نیست!
  

اوضاع در رشته های مدال آور به مراتب بدتر است؛ 
در فاصله کوتاه باقی مانده ت��ا بازی های المپیک 
دغدغه های المپیکی ها مرتفع نشده است. روزی 
نیست که خبری از گالیه ملی پوشان منتشر نشود. 

یکی از فرسودگی سالح خود می نالد، آن دیگري 
با کمان قرضی تیراندازی می کند، یک نفر برای 
گذران زندگی به مسافرکشی روی آورده و برخی 
ملی پوش��ان نیز شغلی جز دستفروش��ی ندارند. 
پاداش ها با تأخیر فراوان آن هم بدون احتس��اب 
پایین آمدن ارزش پول و با منت بس��یار پرداخت 
می ش��ود. در این بین کرونا هم بهانه  خوبی شده 
برای مدیران و مسئوالنی که قدمی برای کم کردن 

بار مدال آوران بر نمی دارند. 
متأسفانه اینها نیز دالیل قانع کننده ای به حساب 
نیامدند تا نمایندگان ملت برای بازخواست از نفر اول 
مدیریت ورزش کشور مجاب شوند. دیگر چه اتفاق 
تلخی باید رخ دهد و چه افتضاح تازه ای باید به بار 
آید تا ارزش سؤال کردن از سلطانی فر را داشته باشد؛ 
مگر نه اینکه نمایندگان وکالی ملت در بهارستان 
هستند، پس چرا تنها واکنش آنها به این همه حیف 
و میل در فوتبال فقط به مصاحبه با رس��انه ختم 
می شود و اقدام عملی برای قطع دست چپاولگران 

بیت المال انجام نمی دهند؟! 
  

ورزش مقوله مهمی در بحث نشاط اجتماعی است 
و افتخارات این حوزه برای مردم کشورمان اهمیت 
زیادی دارد، اما با ادامه این روند سال آینده کاروانمان 
با چه پشتوانه ای قرار است در توکیو حضور پیدا کند. 

تا زمانی که المپیکی ها، پارالمپیکی ها و شانس های 
مدالم��ان اندرخ��م زنده ک��ردن ح��ق و حقوق و 
پاداش های قدیمی شان باش��ند، چطور می توان 
منتظر درخشش آنها بود. هرچند که این ورزشکاران 
بارها ثابت کرده اند که در سایه بی توجهی مسئوالن و 
با دست خالی توانایی فتح قله های موفقیت را دارند. 
اما این دلیل نمی شود که نمایندگان وظایف خود 
را فراموش کنند یا اینکه در سایه اعتراض ها به این 
بي تفاوتي ها، تصمیماتي بگیرند براي قانع کردن 
افکار عمومي مانند منتشر شدن خبر عدم استیضاح 
وزیر در مجلس که وقتي صداي اعتراض ها بلند شد، 
آن وقت بهارستان نشینان حرف از مشغله زیاد وزیر 
زدند و برنامه سؤال از سلطاني فر را به هفته آینده 

موکول کردند! 
احمد راستینه، رئیس کمیته تربیت بدني مجلس 
در این خصوص مي گوید: »سؤاالتی که نمایندگان 
از وزیر ورزش و جوانان دارند پیرامون عملکرد این 
وزارتخانه هم در حوزه نظ��ارت و هم در خصوص 
قراردادهای خس��ارت باری بوده که ب��ا رأی فیفا 
بر ورزش کش��ور تحمیل شده اس��ت. همچنین 
تعدادی از نمایندگان سؤاالتی درباره حوزه ورزش 
در حوزه های انتخابیه خود از وی دارند.« اتفاقي که 
باید تا هفته آینده منتظر وقوع آن بمانیم، البته اگر 

مشغله وزیر تمام شود!

سعید احمديان

برگزاری اولین دوره مسابقات ووشو مجازی 
قهرمانی کشور بسیج

اولین دوره مسابقات ووش��و مجازی قهرمانی بس��یج کشور در محل 
فدراسیون ووشو برگزار شد. این مس��ابقات به مناسبت هفته بسیج و 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ورزشکار بسیج با سرپرستی نصراهلل 
خادم، مسئول انجمن ووشو بسیج کشور و حضور داوران بین المللی و 
مساعدت مسئوالن فدراسیون ووشو در دو بخش ساندا و تالو در سه رده 
سنی و با حضور ووشوکاران 26 استان برگزار شد. در بخش تالو در رده 
نوجوانان، پویا حاتمی از اصفهان اول شد. در تالو در رده جوانان، شاهین 
بنی طالبی از اصفهان اول شد و در ساندا نیز در رده بزرگساالن مسعود 

فاضلی از ایالم روی سکوی نخست ایستاد.

وزیر در بهت رسانه ها و مردم مجلس را قانع کرد! 
منتفی شدن سؤال از وزیر ورزش تا هفته بعد!

دنیا حیدري 

بسیار سفر باید تا پخته شود یک مربی!
لیگ بیستم بدون تردید بیشترین تعداد مربی اولی و مربیان جوان را 
در خود جای داده است. بی هیچ شکی این اتفاقی بسیار خوشایند برای 
فوتبال ایران، به خصوص جامعه مربیگری است. فرصتی طالیی برای 
نسل جوان تا با کسب تجربه جایگزین نسل سالخورده و میانسال مربیان 
ش��وند و این یعني نیمکت تیم ها دیگر بین چند مربی خاص دست به 

دست نمی شود.
با وجود این گذش��ت دو هفته از رقابت های لیگ بیس��تم کافی بود تا 
ثابت شود حضور این تعداد مربی تجربه اولی در لیگ برتر نیاز به اندکی 
صب��وري دارد، چراکه زمان زیادی نبرد برای مش��خص ش��دن اینکه 
بی تجربگی این مربی اولی ها می تواند هم کار دست خودشان بدهد و 

هم جنجال های بسیاری بپا کند. 
کافیس��ت صحبت های عجوالنه سرمربی ش��هرخودرو که تا همین 
چندی پیش درون چارچوب دروازه می ایس��تاد و خیلی هم س��ریع 
از کوره درمی رفت را از نظر بگذرانیم تا در س��الگرد دهداری بار دیگر 
حس��رت عدم تکرار او در فوتبال ایران را بخوریم. حسرت عدم تکرار 
مربی که اخالق مداری برایش آنقدر ارزشمند و حائز اهمیت بود که 
بهترین بازیکن تیمش را به رغم گلزنی از زمین بازی بیرون می کشید 
و 10 نفره شدن تیمش را به جان می خرید، تنها به این دلیل که مدافع 
حریف بیش از این باب��ت دریبل خوردن مقابل م��ردم و خانواده اش 

شرمنده نشود!
اما کمی که صبورانه به صحبت های سرمربی جوان شهرخودرو توجه 
کنیم درمي  یابیم ک��ه حق با اوس��ت و صرف نشس��تن روی نیمکت 
مربیگری نمی تواند از رحمتي یک مربی بس��ازد و او هنوز باید خیلی 
چیزها را برای مربی شدن بیاموزد. مس��ئله ای که اتفاقاً خود نیز به آن 

تأکید دارد.
 حرف های رحمتي بدون شک خون هر شنونده ای را در لحظه اول به 
جوش می آورد، وقتی می گوید ما برای کسی فرپلی بازی نمی کنیم و 
کسی هم برای ما فرپلی بازی نکند و تأکید می کند که فوتبال یک بازی 
مردانه است و منچ نیست. اما کافی است بار دوم و سوم به صحبت های 
او گوش دهیم تا بی تجربگی را که در آن موج می زند به خوبی دریابیم. 
رحمتی هنوز همان گلری است که درون چارچوب دروازه می ایستاد و 
به سرعت از کوره در می رفت. او هنوز نمی داند در مقام سرمربی تیم باید 
حرف هایش اندکی شمرده تر بیان کند، به گونه ای که ایجاد سوءتفاهم 
نکند. رحمتي بي تردیدی اعتراضش به وقت کشی ها و زمین افتادن های 
بی مورد برای اتالف زمان بازی اس��ت و بی گمان هرگز خود نیز حاضر 
نیست در صورت مصدوم شدن بازیکن خودی یا حریف از آن بی تفاوت 
بگذرد. اما هنوز نمی داند که صحبت های س��رمربی تی��م تا چه اندازه 
می تواند مهم باشد و زیر ذره بین قرار گیرد و چطور باید آنها را به زبان 
بیاورد که حق مطلب و آنچه منظورش است را بیان کند. درست همانند 
وحید بیاتلو که با بی تجربگی فاحش در نخستین هفته رقابت های لیگ 

برای خود و ماشین سازی دردسر آفرید.
حضور مربیان جوان و تجربه اولی ها در لیگ بیستم بي شک اتفاقی بسیار 
خوب برای فوتبال ایران است و می تواند آینده ای روشن در پی داشته 
باشد، اما باید برابر این بی تجربه ها اندکی صبورانه عمل کرد تا بتوانند 
گام هایی را که با شجاعت برداشته اند، ادامه دهند. البته این بدان معنا 
نیست که چش��م بر هرچه به زبان می آورند و انجام می دهند، ببندیم. 
بی گمان هم آنه��ا و هم مدیریت باشگاه های ش��ان باید توجه و تمرکز 
بیشتری روی رفتارها و گفتارهاي این مربیان داشته باشند تا بی جهت 
حاشیه ساز نشوند، اما این را هم نمی توان منکر شد که بازیکنانی چون 
رحمتی و بیاتلو که به تازگی کفش های خود را آویزان کرده اند و عنوان 
سرمربی را یدک می کشند هنوز تجربه کافی، حتی در بیان حرف های 
خود را ندارند و صحبت هایي که بي محابا به اشتباه به زبان می آورند تنها 
می تواند باعث ناامیدی نسل جوان مربیان شد. آنها اما باید دقت بیشتری 
در رفتار و گفتار خود داشته باشند، چراکه آنچه می گویند به سادگی به 
دست فراموشی سپرده نمی شود. پس چه خوب که حرف های شان را با 

تأمل به زبان آورند تا در همین گام نخست براي شان داستان نشود. 

حاشیه ای بر رانت های اقتصادی ورزشی های معروف
نان اسم شان را مي خورند!

با نام شان و برو بیایی که در ورزش داش��ته اند، یاد گرفته اند کاسبی کنند؛ 
می خواهد یک چهره معروف مانند فرهاد مجیدی باشد یا محمد پروین که 
به واسطه پدرش مدتی به فوتبال آمد و پس از آن هم رفت پی کارش. هرچه 
هست آنها تا جایی که نام و چهره ش��ان برش داشته باشد، سعی می کنند 
کارشان را جلو ببرند، نه در کاری که مربوط به فوتبال یا ورزش باشد، نام شان 
می نشیند پشت تجارت اقتصادی ش��ان که کاسبی شان  زودتر پیش برود. 
یکی مانند مجیدی واسطه واردات غله و گرفتن ارز دولتی برای شریک هایش 
می شود و آن دیگري مانند پسر پروین هم برنج وارد می کند و بدهي به بار 
مي آورد و نام پدر و وساطت او نیز سد برخورد می شود. البته که »مجیدی« ها و 
»پروین« ها زیادند، به خصوص که عالوه بر قراردادها و پول های میلیاردی که 
از کنار فوتبال به حساب شان آمده، طلبکاری شان تمام شدنی نیست، طوری 
که مسئوالن سلبریتی باز با چراغ سبزشان می خواهند طلب بی نهایت آنها را 
صاف کنند. اسمش می شود رانت که این روزها با افشاگری یکی از نمایندگان 
مجلس دوباره پای چهره های معروف ورزش به چنین واسطه گری هایی باز 
شده است. چهره هایی که با نام شان موانع از پیش روی آنها برداشته می شود و 
مسئول و مدیر هم سرخوش از راه انداختن کارشان بدون پشت سر گذاشتن 
مسیر قانونی با آن چهره معروف عکس سلفی می گیرد تا به اهل و عیالش 

نشان دهد!
  

»آقای فرهاد مجیدی فوتبالیست مشهور، 9 بار در لیست ارز دولتی بوده 
است«، همین توئیت احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس کافی بود 
که بار دیگر پرونده رانت خواری چهره های شناخته شده فوتبالی باز شود. 
چهره هایی که گویا تنها اسم ش��ان برگ سبز عبور از هفت خان رستمی 
است که تاجران و فعاالن اقتصادی باید یک به یک طی کنند تا در نهایت 
به خط پایان برسند یا نه. حکایت »مجیدی« ها اما متفاوت است، نه خبری 
از هفت خان رستم است و نه پشت در مسئول ماندن، بدون اینکه پای شان 
به اداره یا وزارتخانه ای باز شود، برخی مسئوالنش آنقدر از هول حلیم توی 
دیگ می افتند که حتی به پیشواز آنها هم می روند. برای امروز و دیروز هم 
نیست و سال هاست که چنین عادتی باب شده که کارشان را بدون ضوابط 

راه می اندازند و دست به سینه برابرشان بلند می شوند.
افش��اگری نماینده قم درباره مجیدی اگرچه با تکذیب او مواجه ش��د و 
مجیدي با رد اینکه نه شرکتی دارد و نه ارز دولتی گرفته، تهدید به شکایت 
کرد که »دروغ می گویند تا وایرال بش��وند. آدرس غلط می دهند تا برای 
اندکی شهرت، مردم را مقابل دزدی ها و اختالس ها فریب بدهند«، اما بعد 
از آنکه دوباره امیرآبادی فراهانی جزئیات بیشتری را افشا کرد و گفت که از 
شکایت و رفتن به دادگاه استقبال می کند دیگر خبری از تکذیب سرمربی 
سابق استقالل نشد تا مشخص شود که خبری هست. این نماینده مجلس 
در پاس��خ مجیدی آدرس هایی داده بود که دیگر تکذیب های مجازی و 
اینستاگرامی هم نمی توانست روی آن ماله بکش��د: »فرهاد مجیدی در 
تاریخ های 2۸ و ۳1 تیرماه به دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت مراجعه 
کرده و درخواست وی به دستور مسئوالن این وزارتخانه تأیید و در کارگروه 
تخصیص ارز مطرح شده است. در نهایت نیز 9 ثبت سفارش به نام شرکتی 
که این فوتبالیست پیگیر آن بوده، انجام ش��ده و در لیست تخصیص ارز 
دولتی قرار گرفته است. ممکن اس��ت فرهاد مجیدی، مدیرعامل یا عضو 
هیئت مدیره آن شرکت نباشد اما دوربین های وزارتخانه صنعت، معدن و 
تجارت، ورود وی را ثبت و ضبط کرده اند و حتی اسناد تماس هایي که او در 
رابطه با این موضوع با مسئوالن صحبت کرده نیز موجود است.« البته که با 
افشاگری امیرآبادی گویا این قصه سر دراز دارد و »مجیدی« ها یکی، دو تا 
نیستند: »یکی دیگر از فوتبالیست های مشهور کشورمان هم در این زمینه 
نامش مطرح است. این فوتبالیست هم در حال پیگیری است تا یک شرکت 
معدنی نهاده دامی را بگیرد؛ بنده اعالم می کنم این فوتبالیست بهتر است 

که دست از این کار بردارد.«
  

هرچند هر فوتبالیست و چهره مشهوری در کار اقتصادی آزاد است، اما 
وقتی مشکل به وجود می آید که آن چهره مش��هور با کاسبی از نامش 
می رود میانب��ر می زند و ماج��رای رانت خواری اش پی��ش می آید، آن 
وقت مانند امروز پرونده فساد چنین رانت هایی رو می شود که به گفته 
محمدمهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش برخورد با آن آغاز شده 
است: »وقتی موضوعی در بحث مبارزه با فس��اد، مطرح می شود نباید 
اجازه بدهیم با توجه به نفوذی که اف��راد در جایگاه های مختلف دارند، 
بخواهند از رانت اس��تفاده کنند یا امتیازی بگیرند. امیرآبادی و س��ایر 
نمایندگان مجلس در راستای شفاف س��ازی و مبارزه با فساد به دنبال 
مشخص شدن موضوع هستند. اس��ناد را رؤیت کرده ام و افرادی از نام 

مجیدی سوءاستفاده کرده اند.«
هرچند با گرفتن گوش »مجیدی« ها باید یقه مدیرانی را هم گرفت که زیر 
درخواست معروف ها را به واسطه نام شان مهر و امضا می کنند و در کارشان 

بین یک تاجر فوتبالی و مشهور و یک تاجر معمولی فرق می گذارند.

حضور آلکنو به والیبال اعتماد به نفس می دهد
در حالی آلکنو به عنوان سرمربی جدید 

رضا مؤمنی مقدم 

کارشناس والیبال

تیم ملی والیبال انتخاب ش��د ک��ه او از 
مربیان بارزومه و معتبر دنیاست که یک 
م��دال قهرمان��ی و یک مقام س��ومی در 
المپیک را در کارنامه دارد. این انتخاب از 
آن جهت اهمیت باالیی داشت که والیبال 
ایران ب��ا توجه ب��ه زمان کوتاه��ی که تا 
المپیک دارد، به مربی ای احتیاج داشت 
که تجربه حضور در این مسابقات را داشته 
باشد تا بتواند با کسب بهترین نتیجه در 
توکیو به والیبال کشورمان کمک کند. بودن آلکنو کنار تیم ایران با توجه 
به کاریزمای خاص و شخصیتی که دارد، یکی از نقاط قوت ما در المپیک 
خواهد بود. البته با توجه به اینکه آلکنو اردیبهش��ت به ایران می آید و 
فرصت کمی تا المپیک خواهیم داشت، نباید از این مربی توقع داشته 
باشیم که دست به تغییرات اساسی در سیستم تیم ملی والیبال بزند، به 
خصوص که ما لیگ ملت ه��ا را قبل از المپیک در پی��ش داریم و این 
مس��ابقات می تواند بازی های تدارکاتی خوبی برای شناخت سرمربی 
جدید از ملی پوشان برای المپیک باشد. به هر حال حضور آلکنو روی 
نیمکت والیبال یک شخصیت تیمی و اعتماد به نفس به تیم می دهد و 
در صورتی که با اردوهای تدارکاتی خوب و همچنین آمادگی جسمانی 
بازیکنان همراه شود، می توانیم در المپیک نتیجه قابل قبولی بگیریم. 

اگرچه رسیدن به جمع چهار تیم سخت است.

آغاز دور برگشت لیگ قهرمانان اروپا

PSG درصدد جبران، بارسا به دنبال احیا
برگش��ت  دور   

حامدقهرماني
     فوتبال اروپا

رقابت هاي مرحله 
گروه��ي لی��گ 
قهرمانان اروپا از امشب با برگزاري بازي هاي چهار 
گروه در حالي آغاز مي شود که دیدار پاري سن ژرمن 
و الیپزیش را مي توان مهم ترین بازي امشب قلمداد 
کرد. البته نباید از اوضاع نابسامان بارسلونا هم به 
سادگي گذشت، هرچند که آنها چهره متفاوتي از 

خود در اروپا نشان داده اند.
در گروه H، پاریس��ي ها در حال��ي میزبان رقیب 
آلماني شگفتي ساز خود هستند که بازي رفت را 2 
بر یک باخته اند و حاال براي امیدوار ماندن به صعود 
از این گروه چاره اي جز پیروزي در این دیدار خانگي 
ندارند. البته پاریسي ها کار سختي دارند، چراکه هم 
الیپزیش تیم با انگیزه اي است هم خودشان چندان 
اوضاع خوبي ندارند و در چند هفته گذشته حتي 
در لوش��امپیونه هم با مشکل نتیجه گیري روبه رو 
بوده اند. در دیگر دیدار این گروه منچستریونایتد 
میزبان باشاک شهیر ترکیه اس��ت. یونایتدها هم 
براي جبران شکست دور رفت به میدان مي روند 
با این تفاوت که شاید شانس برتري آنها بیشتر از 
پاري سن ژرمن باشد. در جدول این گروه منچستر و 
الیپزیش شش امتیازي هستند و پاري سن ژرمن و 

باشاک شهیر هم سه امتیازي.
شروع دور برگشت لیگ قهرمانان براي بارسلونایي 
که هیچ شباهتي به بارس��اي سال هاي قبل ندارد 
شاید سخت ترین شروع باشد. هرچند کاتاالن ها 
در اروپا خ��وب نتیجه گرفته اند و با س��ه پیروزي 

صدرنشین گروه G هستند، اما شکست هاي آنها 
در اللیگا باعث شده عمالً حریفان بدون ترس مقابل 
بارس��ا صف آرایي کنند و این کار را براي کومان و 
مردانش سخت مي کند. بارسا امشب مهمان فرانس 
واروش است، رقیبي آسان که البته براي این بارسا 

ممکن است خطرناک باشد! 
دیگر دیدار گروه هم بین یوونتوس و دیناموکیف 
برگزار مي شود. در جدول این گروه بارسا 9 امتیازي 
است و یووه با شش امتیاز دوم است. دیناموکیف و 

فرانتس واروش هم یک امتیازي هستند.
در گروه F سه تیم دورتموند، التزیو و کلوپ بورژ 
رقابت سختي با هم دارند. امشب دورتموند میزبان 
کلوپ بروژ است و التزیو به مصاف زنیت مي رود، 
دیداري که باید دید سردار آزمون مي تواند در آن 
براي زنیت بازي کند و گره گش��ا باشد یا اینکه باز 
هم غایب خواهد بود. در جدول این گروه دورتموند 
با شش امتیاز صدرنشین است، التزیو با پنج امتیاز 
رده دوم را در اختیار دارد و کلوپ بروژ هم با چهار 
امتیاز در تعقیب این دو تیم است. زنیت یک امتیازي 
هم اگر مي خواهد همچنان امیدوار به صعود باشد 
چاره اي جز پیروزي در دیدار امشب ندارد، در غیر 
این صورت وداعي زودهنگام با مس��ابقات خواهد 
داشت. در گروهE چلسي و سویا تقریباً صعود کننده 
هس��تند. دو تیم با هفت امتی��از در رده اول و دوم 
جدول ایستاده اند و کراس��نودار و رن با یک امتیاز 
شانسي ندارند، مگر اینکه امشب به پیروزي دست 
پیدا کنند. امشب کراسنودار میزبان سویاست و رن 

از چلسي پذیرایي مي کند.

وقتي مسئوالن ورزش قهرمانان را نمي بینند

مدهني، سرشاخ با مأموران شهرداري!
 حتماً باید اتفاقي 

فریدون حسن
     چهره

بیفتد ت��ا آقایان 
خبردار ش��وند و 
آس��تین ها را ب��اال بزنند ب��راي رس��یدگي به 
ورزشکاران و مدال آوران، هرچند که حتي در این 
مواقع هم نمي توان چندان به سروسامان گرفتن 
اوضاع ورزش و ورزشکار امیدوار بود، چراکه پیش 
از این هم شاهد بودیم که صداي اعتراض بلند و 
قول رس��یدگي داده ش��ده، اما در عمل اتفاقي 

نیفتاده است.
ماجراي انتشار فیلم دستفروشي محسن مدهني، 
قهرمان کش��تي جوانان جهان در اندیمش��ک 
و بیان دردها و مش��کالتي که او با آنها دس��ت 
به گریبان اس��ت، حاال با واکنش فدراس��یون 
کشتي روبه رو شده است. محمدابراهیم امامی، 
سخنگوی فدراسیون کشتی مي گوید: »ما هم از 
طریق فضای مجازی در جریان این موضوع قرار 
گرفتیم و در حال پیگیری آن هستیم.« اما سؤال 
اینجاست که چرا باید کار به اینجا برسد، چرا باید 
کشتي گیر آینده دار خوزستاني کشور که دو سال 
قبل با کشتي هاي فني و قابل توجهش، تحسین 
اتحادی��ه جهاني کش��تي را برانگیخت و پرچم 
ایران را در یونان به اهت��زاز درآورد با بي تفاوتي 
مسئوالن مجبور به رها کردن ورزش شود و رو 
به دستفروشي بیاورد و به جاي سرشاخ شدن با 
حریفان بین المللي با مأموران ش��هرداري براي 
انجام کارش گالویز شود. مدهني تنها ورزشکاري 
نیست که با مشکالت زیادي دست و پنجه نرم 

مي کند، محمد فتوحي ملي پوش شمشیربازي 
کش��ورمان هم دل پري از بي توجهي ها دارد. او 
مي گوید: »خیلی انتظار عجیب و غریبی نداریم، 
اما باید حداقل ها هم برای هر ورزشکاری فراهم 
ش��ود تا بتواند با فکر باز ورزش کند. اگر ما 10 
سال در ورزش هس��تیم، پس باید بعد از دوران 
بازنشستگی با مشکلی مواجه نشویم، اما بیمه 
نیس��تیم و این واقع��اً یک معضل ب��زرگ برای 
ماست. زیبنده نیست که ورزشکاران تراز اول تیم 
ملی با مشکالت پیش پا افتاده مواجه باشند. واقعاً 
این دغدغه اصلی ماست  که پس از بازنشستگی 
چه کاری باید انجام دهیم. ما هم می توانستیم به 
جای حضور در ورزش به سمت حرفه ای برویم 
که در آن تخصص پیدا کنیم و امروز هم از لحاظ 
بیمه و سایر مزایا با مشکلی روبه رو نبودیم. اگرچه 
با عشق و عالقه به سمت حضور در ورزش گرایش 
پیدا کردیم ، اما مسئوالن  هم وظیفه دارند این 
سال هایی را که برای ورزش زحمت کشیده ایم 
به نحوی برای ما جبران کنند. ما باید به شکلي 
حمایت ش��ویم که راه برایمان آسان تر باشد تا 
به محض اینکه توانس��تیم دوباره در مسابقات 
شرکت کنیم، خوب نتیجه بگیریم. ورزشکاران 
از لحاظ مالی چندان اوضاع خوبی ندارند. نباید 
برای ورزشکاری که در سطح ملی فعالیت دارد 
اوضاع به نح��وی پیش برود ک��ه بخواهد برای 
تأمین منابع مالی دستفروشی کند. ورزشکار تا 
زمانی که در ورزش حضور دارد باید از همه نظر 

تأمین باشد.«

تمرین مجازی برای جام جهانی بلگراد
لغو رقابت های جهانی کشتی )2020صربستان( بار دیگر اردوهای تیم 
ملی را تعطیل کرد. این درحالی است که طبق تصمیم اتحادیه جهانی 
کشتی در همان تاریخ 22 تا ۳0 آذر در بلگراد جام جهانی کشتی برگزار 
می شود، البته به صورت انفرادی که هر کش��وری تمایل داشته باشد 
می تواند در آن حضور یابد. با این حال اگرچه طبق گفته های محسن 
کاوه، مدیر فنی تیم های ملی کش��تی آزاد س��رمربیان تیم های آزاد و 
فرنگی نظر به اعزام چهار نماینده ایران به جام جهانی بلگراد دارند، اما 
با توجه به تعطیلی اردوها، کشتی گیران مانند قبل تمرینات خود را به 

صورت مجازی و البته زیر نظر کادر فنی آزاد و فرنگی دنبال می کنند.

توکیو نشد چین؛ از هدفم باز نمی مانم
چیزی به اسم ناامیدی برای شاهین ایزدیار، قهرمان شناي بازی های  
پاراآس��یایی جاکارتا وجود ن��دارد. او که بعد از هفت م��اه دوری، یک 
ماهی مي شود که تمریناتش را در اس��تخر آزادی آغاز کرده، می گوید 
حتی اگر شرایط اعزام به توکیو فراهم نش��ود برای بازی های آسیایی 
چین تالش می کند: »چند ماه زمان الزم اس��ت که دوری هفت ماهه 
از تمرینات را جبران کنم، از طرفی فش��ار تمرینات سطح ایمنی بدن 
را پایین می آورد، اما سعی می کنم تمرکزم تنها روی تمریناتم باشد و 
حتی اگر شرایط اعزامم به توکیو فراهم نشود باز هم تالش می کنم که 
خود را برای بازی های پاراآسیایی چین و رکوردشکنی در این مسابقات 

آماده کنم.«


