
با توجه به انفعال 
سعيد احمديان

   گزارش
و اهمال مدیران 
 AFC ایران�ی
مانند مهدی تاج در برابر تصمیم های ضدایرانی 
در فوتبال آسیا، باید برخالف گذشته مدیران 
متعهد ب�ه جای مدیران کاس�ب برای گرفتن 
پس�ت های بین الملل�ی معرف�ی ش�وند.

فوتبال ملی و باشگاهی ایران از نداشتن کرسی های 
بین المللی در نهادهایی مانند کنفدراسیون فوتبال 
آسیا و فیفا کم ضربه نخورده است. آخرین آن هم 
اواخر سال گذش��ته بود که AFC در تصمیمی 
سیاس��ی، میزبانی متمرکز بازی های باقیمانده 
دور برگشت مرحله اول انتخابی جام جهانی را به 
بحرین داد و دست ایران را با وجود اینکه در سه 
بازی از چهار بازی باقیمان��ده میزبان بود، خالی 
گذاشت. در س��ه هفته گذش��ته از این تصمیم 
 AFC ناعادالنه، فدراسیون فوتبال با شکایت از
به دادگاه بین المللی ورزش خواهان لغو میزبانی 
بحرین شده است. البته آنطور که اتفاقات گذشته 
نشان داده دور از ذهن است که دادگاه عالی ورزش 
به نفع ایران حک��م بدهد و به نظر می رس��د که 
اسکوچیچ باید شاگردانش را برای بیرون کشیدن 
مجوز صعود به مرحله بعد انتخابی از دل جهنم 
منامه که بحرینی ها قطعاً برای تیم ملی برنامه های 

زیادی خواهند داشت، آماده کند.
  حقوق دالری را بچسب، منافع ملی را بی خیال

با توج��ه ب��ه چنی��ن ناعدالتی های��ی در مراکز 
تصمیم گی��ری فوتب��ال، داش��تن پس��ت های 
بین الملل��ی از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. 
به همین خاطر در این مواقع همه نگاه ها متوجه 

مدیرانی می ش��ود که به واس��طه پست شان در 
 AFC فدراسیون فوتبال ایران برای خودشان در
نیز پستی کسب کرده اند و باید در این صندلی از 
حق فوتبال ملی و باشگاهی ایران دفاع کنند و تا 
جایی که می توانند اجازه ندهند نگاه های سیاسی 
و جبهه ای که کش��ورهای عربی به سردمداری 
عربس��تان علیه کش��ورمان در  AFC تشکیل 

داده اند به اهداف و اغراض شان برسند.
یکی از پس��ت های دهان پرکنی که یک ایرانی 
در کنفدراس��یون فوتب��ال آس��یا دارد، پس��ت 
نایب رئیس��ی است، پس��تی که چهار سال علی 
کفاشیان در اختیار داشت و از فروردین 98 هم 
مهدی تاج این کرسی را به دس��ت آورده است. 
نکته قابل تأمل ک��ه البته تعجب کمتر کس��ی 
را برانگیخ��ت، اهمال و بی تفاوت��ی مهدی تاج، 
نایب رئیس ایرانی کنفدراس��یون فوتبال آس��یا 
نس��بت به آخرین تصمیم ضدایرانی AFCبود، 
مدیری که کوچک ترین انتظاری که از او با توجه 
به جایگاهش در AFC می رف��ت، البی و تکاپو 
برای گرفتن حق میزبانی تیم مل��ی بود. تاج اما 
واکنشی خنثی نس��بت به این موضوع داشت و 
بدون اینکه نگاه سیاس��ی کنفدراسیون فوتبال 
آس��یا را محکوم کند از خودش رفع اتهام کرد و 
گفت: »تصمیم هایی که درباره انتخاب میزبانی 
رقابت ها گرفته می شود با هیئت رئیسهAFC در 

میان گذاشته نمی شود.«
البته این اولین بار نیس��ت که مدیران ایرانی که 
کرسی بین المللی در فوتبال آسیا دارند اینچنین 
بی تفاوت از کنار دفاع از منافع ملی می گذرند. در 
دوران حضور چهار ساله علی کفاشیان به عنوان 

نایب رئیس AFC هم همین رویه را شاهد بودیم 
و نه دیروز کفاش��یان و نه امروز تاج تالش��ی در 
جهت دفاع از منافع مل��ی ایران مقابل البی های 
عربی نداش��ته اند و منفعت های شخصی مانند 
حقوق 15 هزار دالری ماهانه و سفرهای بیزینس 

کالس برای شان همواره ارجحیت داشته است!
  در بوق و کرنا کردن اعتراض نکرده!

البته حامیان رسانه ای رئیس پیشین فدراسیون 
فوتبال سعی کردند با توجه به هجمه ای که علیه 
مهدی تاج شکل گرفته با خبرسازی، مانع افزایش 
این انتقادات شوند. برگزاری جلسه هیئت رئیسه 
کنفدراسیون فوتبال آس��یا در منامه بحرین که 
هفته گذش��ته با حضور تاج برگزار شد، بهانه ای 
شد تا یک خبر جعلی منتشر شود، خبری با این 
مضمون که »رئیس پیش��ین فدراسیون فوتبال 
و نایب رئی��س AFC در این نشس��ت به دالیل 
انتخاب میزبانی بحرین و عدم میزبانی کشورمان 
به مسئوالن AFC اعتراض کرده و خواستار ارائه 
توضیحات در خصوص آخرین تصمیم آنها شده 
است. او در این جلسه اعتراض کرده که چرا چنین 
تصمیمی در کمیته اجرایی مطرح نش��ده است. 
  AFC بعد از اعتراض تاج، ویندزور جان، دبیرکل
توضیحاتی را در خصوص میزبانی بحرین در گروه 
C مسابقات ارائه کرده و دالیلی را پیرامون ایرادات 
ساختاری و حقوقی بابت کشورهایی که میزبانی 

به آنها تعلق نگرفته مطرح کرده است.«
بع��د از دو روز، دیروز غالمرضا رفیعی، مش��اور 
حقوقی رئیس فدراس��یون فوتب��ال ادعای تاج 
درباره اینکه به میزبانی بحری��ن اعتراض کرده 
اس��ت را تکذیب کرد: »برخالف آنچه در برخی 

از رسانه ها مطرح شده است، طبق اعالم رسمی 
صبح امروز کنفدراس��یون فوتبال آسیا، موضوع 
اعتراض ایران به میزبانی بحرین در مس��ابقات 
باقیمانده گروه C مقدماتی جام جهانی قطر اصاًل 
در دستور کار هیئت رئیس��ه نبوده است. زمانی 
که موضوعی در دس��تور کار جلسه نباشد، طرح 
 ،AFC برخی از موارد با توجه به اعالم رس��می
ادعایی خالف واقع و فریب افکار عمومی اس��ت. 
 AFC اعتراض نماینده ایرانی عضو هیئت رئیسه
آن هم زمانی که موضوع در دستور جلسه نبود، 
بسیار دیرهنگام اس��ت و نمی دانم چه نتیجه ای 

داشته است.«
  خانه تکانی در پست های بین المللی فوتبال

بی تأثیری پست های بین المللی فوتبال و حضور 
مدیرانی که به جای منافع ملی به فکر منفعت های 
شخصی ش��ان در این پست ها هس��تند از جمله 
چالش های مهم فوتبال ایران است. مسئله ای که 
شهاب الدین عزیزی خادم، رئیس جدید فدراسیون 
فوتبال نیز روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی به 
آن اعتراف کرد: »کرسی های بین المللی ما خنثی 
و بی مصرف بودند، به همی��ن دلیل در مدتی که 
آمدیم به اندازه یک س��ال نامه ن��گاری و مذاکره 
کردیم تا حق فوتبال ملی زنده ش��ود. این اتفاق 

یکی از میراثی است که به ما داده اند.«
در این ش��رایط باید یک تجدیدنظر کلی درباره 
نامزدهایی که برای پست های مختلف در فوتبال 
آسیا از سوی ایران معرفی می شوند صورت گیرد 
و افراد متعهد به منافع ملی جایگزین کس��انی 
ش��وند که نگاه کاس��بکارانه ای به کرس��ی های 

بین المللی فوتبال دارند.
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 تدابیر تراکتوری ها 
برای قرنطینه کامل در امارات

تیم تبریزی برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا دیروز وارد امارات شد. 
هیچ کدام از تیم های ایرانی در این دوره حق میزبانی ندارند و همه آنها 
باید در کش��ورهای دیگر به میدان بروند. تراکتورس��ازی هم به لطف 
تصمیم گیری  AFC باید بازی هایش را در شارجه برگزار کند. پرشورها 
روز گذشته و بعد از اینکه تست کرونا تمام اعضای کاروان منفی اعالم شد، 
تهران را به مقصد امارات ترک کردند. در بدو ورود هم مسئوالن میزبان 
استقبال خوبی از تراکتورسازان به عمل آوردند. بنا بر تصمیم مسئوالن 
باشگاه، همه اعضای تیم به محض ورود به فرودگاه شارجه به محل اقامت 
خود رفتند تا با رعایت قرنطینه کامل تا شروع مسابقات در سالمت باقی 
بمانند. تیم رسول خطیبی برای صعود به دور حذفی با تیم های الشارجه، 

پاختاکور و نیرو هوایی عراق بازی خواهد کرد.

حاشیه ای بر تکذیب اعتراض مهدی تاج نایب رئیس ایرانی AFC به تصمیم ضدایرانی کنفدراسیون فوتبال آسیا

کاسب ها بروند، متعهدها بیایند

اردن میزبان پنجره سوم کاپ آسیا
با اعالم فدراسیون بسکتبال آسیا، رقابت های معوقه پنجره سوم انتخابی کاپ 
آسیا ۲۰۲1 در گروه های E  وF، به میزبانی کش��ور اردن در شهر امان برگزار 
خواهد ش��د. پیش از این قرار بود این رقابت ها  همانند پنجره دوم به صورت 
متمرکز و در دوحه قطر برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونای انگلیسی 
در این کشور لغو شد. طبق اعالم فیبا این مسابقات باید از تاریخ 1۲ تا 1۴ ژوئن 
سال جاری میالدی )۲۲ تا ۲۴ خرداد سال 1۴۰۰( به میزبانی اردن برگزار شود. 
تیم ملی ایران در این  پنجره باید به ترتیب مقابل عربستان و قطر به میدان برود. 

 پارالمپین های اعزامی به توکیو
 اردیبهشت معرفی می شوند

هادی رضایی، سرپرست کاروان ورزش ایران در گفت وگو با مهر با یادآوری 
اینکه کمیته بین المللی پارالمپیک )IPC( زمانی را برای معرفی فهرست بلند 
و ابتدایی اعضای کاروان ورزش کشورهای مختلف برای حضور در بازی های 
پارالمپیک توکیو مشخص کرده است، گفت: تا پایان دهه اول اردیبهشت ماه 
فرصت داریم تا حداکثر ورزشکارانی که در رشته های مختلف شانس حضور 
در بازی های پارالمپیک را دارند به IPC معرفی کنیم. بر همین اساس در 
این بازه زمانی اسامی ورزش��کارانی که احتمال حضورشان در این بازی ها 
وجود دارد نهایی و رس��ماً اعالم می کنیم. برای تعیین نهایی ورزشکاران 
اعزامی رکوردهای روز آنها و کالس بندی پزشکی شان را در نظر خواهیم 
داشت. پیش از این ستاد بازی های پارالمپیک اعزام 5۰ورزشکار و ۲۰مربی 
در 1۰رشته به بازی های توکیو را تصویب کرده بود. البته به واسطه حضور 
دوومیدانی کاران در مسابقات بین المللی و سهمیه های جدیدی که IPC در 
این رشته به ایران اختصاص داده است، تعداد ورزشکاران و همراهان فنی این 

فهرست به ترتیب به حدود ۶۰ و ۲۷ نفر افزایش یافته است.«

فريدون حسن

شيوا نوروزی

آغاز رقابت هاي کشتي آزاد انتخابي المپیک
 دبیر: مهم ترین چیز براي ما 

مدال المپیک است
رقابت هاي کشتي آزاد انتخابي المپیک قاره آسیا در حالي امروز در 
قزاقستان برگزار مي شود که با پایان یافتن رقابت هاي کشتي فرنگي 
و کسب دو سهمیه حاال همه از آزادکاران ایران توقع دریافت سه 
سهمیه را دارند تا کار به مسابقات آینده در بلغارستان کشیده نشود.

امیرمحمد یزداني در ۶5 کیلوگرم، یونس امامي در ۷۴ و محمدحسین 
محمدیان در 9۷ کیلو سه کشتي گیر آزادکار کشورمان هستند که از صبح 
امروز با رقباي سرسخت آسیایي خود سرشاخ مي شوند تا بتوانند سهمیه 
المپیک را به دست آورند. کاري که از نظر غالم محمدي، سرمربي تیم ملي 
راحت ترین کار ممکن است: »باید همه سعی و تالشمان را همین جا به 
کار ببندیم که هر سه سهمیه را کسب کنیم. این راحت ترین کاری است 
که می توانیم انجام دهیم و کادر فنی و کشتی گیران ما نیز به دنبال همین 
هستند. اگر این اتفاق بیفتد و سهمیه  مان را کامل کنیم خیلی خوب است، 
وگرنه کار ما در صوفیه خیلی س��خت تر خواهد شد. بنابراین ما محکوم 

هستیم که همین جا کار را تمام کنیم.«
  علیزاده یا طاهري انتخاب بعدي بنا

با پایان یافتن مسابقات انتخابي کشتي فرنگي حاال محمد بنا باید به فکر کسب 
تنها سهمیه باقیمانده در بلغارستان باشد. سهمیه وزن 8۷ کیلوگرم که در 
عین ناباوري با شکست حسین نوري از دست رفت. با توجه به اینکه مسابقات 
قهرماني آسیا از ۲۴فروردین در آلماتي آغاز مي شود، محمد بنا این فرصت را 
دارد تا دیگر کشتي گیر خود در این وزن را مورد ارزیابي قرار دهد و در نهایت 
براي کسب سهمیه المپیک بهترین کشتي گیر خود را دوم اردیبهشت ماه راهي 
صوفیه بلغارستان کند. بنا مي گوید: »مشخصاً حسین نوری که در قزاقستان 
نتوانست انتظار کادر فنی را برآورده کند، دیگر شانسی برای اعزام به گزینشی 
بعدی ندارد. باید ببینیم ناصر علیزاده که قرار است در قهرمانی آسیا کشتی 
بگیرد چه عملکردی خواهد داشت. همچنین از آن طرف هم رامین طاهری را 

داریم و انتخاب ما برای مسابقه گزینشی جهانی یکی از این دو نفر است.«
محمد بنا در مورد مسابقات قهرمانی آسیا و شانس کشورمان برای کسب 
قهرمانی این رقابت ها تأکید مي کند: »به امید خ��دا بچه ها اگر بهترین 
کشتی ها را بگیرند قهرمان خواهند شد. در فاصله یک سال و نیم گذشته دو 
بار در این رقابت ها اول شدیم و این سومین بار در دو سال گذشته است که 
در قهرمانی آسیا شرکت می کنیم. به تیم خوب، جوان و باانگیزه مان خیلی 

امیدوارم و فکر می کنم بتوانیم قهرمان شویم.«
   گرفتن سهمیه نباید سخت باشد

علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کش��تی هم که در محل مسابقات حضور دارد و 
از نزدیک عملکرد دو تیم فرنگ��ي و آزاد را زیر نظر گرفته، دیروز بعد از تمرینات 
آزادکاران با اشاره به اینکه از کادر فني دو تیم فرنگي و آزاد به طور کامل حمایت 
مي کند، گفت: »معتقدم که محمدی و بنا بهترین مربیان کشتي ایران هستند.«

رئیس فدراسیون کشتي با اشاره به اینکه هدف کشتي گیران ما باید موفقیت 
در المپیک باش��د، ادامه داد: »گرایي و ساروي با کسب سهمیه المپیک و 
نمایش زیبایی که داشتند میخ خود را کوبیدند و از همین جا برای رقبای 
خود خط و نشان کشیدند. شما هم اگر می خواهید جزو کشتی گیران برتر 
دنیا باشید و در المپیک به موفقیت برسید، گرفتن سهمیه نباید برایتان 
سخت باشد و اگر به فکر کسب مدال المپیک نیستید بهتر است به دنبال 
کسب سهمیه هم نروید. از همین جا شایستگی های خود را نشان دهید، برای 
کسب موفقیت نیت خود را خالص کنید، تمام تمرکزتان روی مسابقات و 

کشتی هایتان باشد و برای کسب موفقیت از خدا کمک بخواهید.«
دبیر در پایان خاطرنشان کرد: »کشتی پرافتخارترین ورزش ایران در تمام 
المپیک هاست و مهم ترین چیز برای ما کسب مدال المپیک است. اگر قرار 
است کشتی گیری در المپیک مدال نگیرد به دنبال کسب سهمیه نیز نرود.«

   بازتاب درخشش گرایي و ساروي 
اما درخشش خیره کننده محمدرضا گرایي در ۶۷کیلوگرم و کسب عنوان 
قهرماني و سهمیه المپیک توسط او، تمجید اتحادیه جهاني کشتي را به دنبال 
داشت. سایت اتحادیه جهانی کشتی در این باره نوشت: »گرایی پیش از این 
اعالم کرده بود اطمینان دارد به برادر بزرگ تر خود در المپیک توکیو ملحق 
می شود. گرایی در وقت نخست مبارزه فینال پشت حریف ۳۳ ساله کره ای را 
به تشک زد و 5 امتیاز گرفت و در تایم دوم نیز بار دیگر پشت قهرمان جهان را 
به تشک کوبید و ۴ امتیاز دیگر به دست آورد تا 9 بر صفر پیروز شود. گرایی در 
آلماتی با عملکردی که نشان داد به سطح باالتری رسید. پیج رسمی شورای 
کشتی آسیا نیز بعد از کشتی های زیبای محمدهادی ساروی در مسابقات 
گزینشی المپیک لقب جالبی به این کش��تی گیر داد.  پیج رسمی شورای 

کشتی آسیا در اینستاگرام لقب »شیر جوان« را به کشتی گیر ایرانی داد.

فدراسیون برنامه اي براي فوتبال ندارد 
کاندیداهای فدراسیون وقتی می خواهند 
رئیس ش��وند باید اهداف شان را بگویند تا 
همه بدانند می خواهند چ��ه  کاری انجام 
دهند. عزیزی خادم مدتی در فدراس��یون 
بوده و تصورم بر این بود که حتماً برنامه ای 
دارد، ولی من برنامه ای در فدراسیون فوتبال 
نمی بینم. اگر برنامه ای وج��ود دارد و من 
آن را نمی فهمم، مقصر من هس��تم و باید 
عذرخواهی کنم، اما اگر برنامه ها را جامعه 
هم نمی فهمد دیگر مشکل از جامعه نیس��ت و مقصر رئیس فدراسیون 
است. وقتی در فدراسیون کار سیاسی شروع می شود تا انتهای آن مشخص 
است. درست اس��ت ابتدای کار عزیزی خادم است، ولی قبل از انتخابات 
گفتم رئیس بعدی فدراسیون با اطالع از وضعیت فدراسیون برای هدایت 
آن کاندیدا شده است. گفتم کسی که انتخاب می شود حق ندارد بعداً از 
بدهکاری فدراسیون گالیه کند. اگر تیم ملی به جام جهانی نرود از قبل 
می دانستند که کار تیم ملی سخت شده است و با همین شرایط مسئولیت 
فدراسیون را پذیرفتند. در کش��وری که این  همه آدم بزرگ وجود دارد 
و می توانند به تیم ملی کمک کنند،  انتصابات عجیبی انجام شده است. 
در فوتبال یک کشور همه چیز در تیم ملی خودش را نشان می دهد. باید 
فوتبال ایران در مسیری قرار بگیرد که بتواند بحرین و عراق را شکست دهد، 
اما هیچ برنامه ای که بتوانیم این اتفاق مهم را رقم بزنیم وجود ندارد یا حداقل 
من نمی بینم. یک بچه چهار ساله هم این انتخاب ها را نمی کند. ما با کسی 
تعارف نداریم، آقایی که به عنوان سرپرست تیم ملی منصوب شده است آیا 
می تواند آزمون، طارمی، بیرانوند، انصاری  فرد و حاج صفی را مدیریت کند؟ 
آیا بازیکنان، خورشیدی را بهتر می فهمند یا زبان اشاره محمد خاکپور را؟ 
من اصاًل درباره انتصابات فدراسیون حرفی ندارم، ولی اگر زمانی کار گیر 
کرد، حرف های زیادی به عنوان یک فوتبالی که ۶۰ سال پیش بازیکن تیم 

ملی بوده، دارم و از حق کشورم نمی گذرم.

داريوش مصطفوي

رئیس سابق فدراسیون فوتبال 

به دنبال کسب بهترین نتیجه در المپیک هستم

فقط پارالمپیکي ها و المپیکي ها واکسن مي زنند
س��اکت الهامي،      بازتاب
سرمربی نساجی 
قائمشهر بعد از شکست تیمش مقابل پرسپولیس 
طی اظهارنظری عجب به  شکلي کنایه آمیز گفت 
شاید بعضی از تیم ها واکس��ن کرونا زده اند که 
خیال ش��ان راحت اس��ت. ادعایی که هواداران 
پرس��پولیس خواس��تار اثب��ات آن ش��دند و 
غالمرضا نوروزي، رئیس کمیته پزشکی ورزشی 
نیز در واکنش به این ادعا عن��وان کرد که تنها 
المپیکی ها در اولویت هستند: »متأسفانه رایج 

شده برخی بدون استدالل صحبت   کنند. ما تازه 
برای المپیکی ها و پارالمپیکی ها و باپیگیری های 
وزارت ورزش و دکتر نمکی مجوز گرفته ایم که 
واکسن بزنیم. بقیه ورزشکاران چون در اولویت 
نیس��تند حتماً باید تا تولید انبوه واکسن صبر 
کنند. اینکه گفته می ش��ود واکس��ن به صورت 
خصوصي تزریق می شود را ندیده ام، ولی توصیه 
می کنم کس��ی این کار را انج��ام ندهد، چون 
مشخص نیست اگر واکسنی هم وجود داشته 

باشد اصل است یا نه.«

شهرداری گرگان با کسب سومین 
دنيا حيدري

      خبر
پیروزی برابر ش��یمیدر مقتدرانه 
راهی فینال لیگ برتر بس��کتبال 
شد. تقابل شاهین طبع و مصطفی هاشمی در نیمه نهایی نوید 
مصافی جذاب از دو تیم ش��هرداری گرگان و ش��یمیدر قم را 
می داد. نماینده قم ک��ه هنوز موفق به حض��ور در فینال لیگ 
بسکتبال نشده این بار با محروم کردن بازیکنان و مربیان خود 
از مصاحبه قصد داشت در فضایی آرام برای نخستین بار به فینال 
لیگ بسکتبال راه یابد. با وجود این شاگردان شاهین طبع با سه 
برد پیاپی )91 ب��ر ۶5 - 91 بر 95 و 8۳ ب��ر ۷۶ جواز صعود به 
فینال را با کنار زدن شیمیدر کسب کردند. مصطفی هاشمي، 
س��رمربی ش��یمیدر پس از عدم راهیابی به فین��ال گفت: »تا 
نیمه نهایی خوب پیش آمدیم، اما این ب��رای ما کافی نبود و به 
فینال فکر می کردیم و دنبال قهرمانی بودیم، ولی ورزش برد و 

باخت دارد. در این 1۰، 1۲ سال فضایی بود که به خیلی ها اجازه 
داد به همه چیز و همه جا برس��ند و همیشه باشند، ولی ما یاد 
گرفتیم بسکتبال را روی دو پای خود انجام دهیم و هیچ وقت به 
منبع قدرت وابسته نباشیم. در این مدت به خاطر بردهای ما 
حرف هایی  زده شد و حتی باخت اولمان مقابل شهرداری گرگان 
که به سخره گرفته ش��د! ولی من به بازیکنان و مردم گرگان 
خسته نباشید، می گویم. آنها چشم شان دنبال این بازی بود و 

بردند و مبارک شان باشد.«
تکلیف دیگر فینالیست لیگ برتر بسکتبال اما هنوز مشخص 
نشده است. مهرام بازي اول را برد و  نفت آبادان بازي دوم را تا 
کار به بازي هاي بعدي بکشد. دیروز دو تیم در بازي سوم خود به 
مصاف هم رفتند که در نهایت نفت در یک بازي نزدیک ۷۴ بر 
۷۰ پیروز شد تا امیدوار باشد با برتري در بازي چهارم که دوشنبه 

برگزار مي شود حریف شهرداري گرگان در فینال شود.

شهرداری گرگان با عبور از شیمیدر فینالیست شد
 تالش نفت آبادان و مهرام 

برای رسیدن به فینال

حمیده عباسعلي، 
شميم رضوان

      چهره
بان��وی المپیکی 
کاراته ای��ران و 
نایب قهرمان جهان بعد از مصدومیتی 1۳ ماهه 

تمریناتش را با حضور در اردوهای تیم ملی برای 
شرکت در مسابقات جهانی لیسبون آغاز کرده 
تا پس از یک سال و یک ماه دوری از مسابقات 
خود را به طور جدی محک بزند: »تنها هدفی 
که در سر دارم کسب بهترین نتیجه در المپیک 
است. به همین دلیل مسابقات جهانی لیسبون 
برایم اهمیت زی��ادي دارد، چراکه پس  از یک 
سال دوری از مسابقات می توانم با محک زدن 
خود به آمادگی ذهنی الزم نیز دست یابم. بعد 
از کس��ب س��همیه المپیک در صدر رنکینگ 
فدراس��یون جهانی قرار گرفتم و با وجود عدم 
حضورم در مسابقات کاراته وان استانبول بنا به 
صالح دید کادر فنی و عملکرد حریفانم در این 
رقابت ها همچنان در ص��در رنکینگ جهانی 
کاراته ق��رار دارم. تم��ام تالش��م را می کنم تا 
المپیک به اوج آمادگی برس��م تا با کمک خدا 
بتوانم با دس��ت پر از این رقابت ها بازگردم و 
امیدوارم که دوستانم در تیم ملی نیز موفق به 
کسب دو س��همیه باقیمانده در بخش بانوان 
شوند تا بتوانیم با سه نماینده در بخش کومیته 
بانوان به عنوان نماین��دگان کاراته ایران در 

المپیک حاضر شویم.«

 اولویت هایی که برای کمیسیون تلفیق 
مهم نبود!

افزایش بودجه چند فدراسیون ورزشی به جای آنکه باعث امیدواری رشته های 
مختلف شود، واکنش های انتقادی زیادی را در پی داشت. هفته گذشته وقتی 
خبر تخصیص ۶5 میلیارد تومان از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی به 1۰ فدراسیون ورزش��ی رسانه ای ش��د، تازه بقیه فدراسیون ها 
فهمیدند سرشان بی کاله مانده، چراکه انتظار می رفت مجلس تمام رشته ها از 

جمله رشته های پایه، مدال آور و المپیکی را به یک چشم ببیند. 
متأسفانه هیچ وقت بودجه در نظر گرفته شده برای کل ورزش در حد برطرف 
کردن همه نیازهای این حوزه نبوده و همواره از عدم اعتبارات کافی گالیه شده 
است. با وجود این اهالی ورزش سال هاست که با تمام کمبودها و کاستی ها 
ساخته اند، خود را با آن وفق داده و سعی کرده اند بهترین نتیجه را کسب کنند. 
اما حاال که خبر اعتبار ویژه منتشر شده، این سؤال در اذهان ایجاد شده که 

علت نادیده گرفته شدن سایر فدراسیون ها چه بوده است.
 محمدمهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس در گفت وگویی از 
نحوه عجیب تصمیم گیری مجلسی ها در پرداخت اعتبار ویژه صحبت کرد: 
»این موضوع را از کمیسیون تلفیق پرسیدم و عنوان شد که براساس نیاز آن 
فدراسیون ها، پیش بینی آنها و پیش��نهادهایی که ارائه کرده اند، این مبالغ 
تخصیص داده شده اس��ت. همچنین عنوان کردند که سایر فدراسیون ها 
مراجعه نکرده اند. هیچ ذهنیتی در خصوص پرداخت مبالغ به آن 1۰فدراسیون 
وجود نداشته است. آنها آمدند و درخواست کردند و کمیسیون هم حمایت 
کرد. ما معتقدیم فدراسیون های المپیکی باید اعتبارات بیشتری بگیرند، ولی 

هیچ فدراسیونی نباید نادیده گرفته شود.«
همانطور که قبالً هم گفته شد، ابهامات زیادی در خصوص این موضوع وجود 
دارد و شفاف سازی در این زمینه مطالبه کل ورزش کشور محسوب می شود. 
مالک و استدالل کمیسیون تلفیق برای تخصیص آن ۶5 میلیارد در هاله ای 
از ابهام قرار دارد و شواهد نشان می دهد که المپیکی بودن یا میزان موفقیت 
رشته ها تأثیر اندکی در تصمیم گرفته شده داشته است. اگر قرار باشد فقط 
فدراسیون هایی که رئیس شان رابطه خوبی با نمایندگان ملت دارند از بودجه 
اضافی برخوردار شوند، به هیچ وجه عادالنه نیست. در بین رؤسای فدراسیون 
برخی ها به خاطر روابط ورزشی و غیرورزشی که با سایر مسئوالن داشته و دارند 
معموالً در مسیر گرفتن اعتبارات بیشتر با موانع کمتری مواجه می شوند و برای 
جبران کسری بودجه خود می توانند روی کمک های اقتصادی خارج از ورزش 
نیز حساب باز کنند. به گفته رئیس فراکسیون ورزش تنها فدراسیون هایی در 
لیست کمک کمیسیون تلفیق قرار گرفته اند که به مجلس مراجعه کرده اند! 
یعنی بحث عدالت، مدال آوری و عملکرد موفق یا ناموفق رشته ها در اولویت 
قرار نداشته است. اینکه چرا سایر فدراسیون ها برای جلب حمایت های بیشتر 
از مجلس تالش نکرده اند یک بحث است و اینکه چرا کمیسیون تلفیق بدون 
بررسی دقیق کمک ویژه از آن 1۰ فدراس��یون را تصویب کرده، یک بحث 
مهم تر. در صورتی که اعضای این کمیسیون می توانستند با کمک گرفتن 
از کارشناسان ورزش و حتی کمیسیون ورزش مجلس به شکلی عادالنه و 

منطقی اعتبار در نظر گرفته شده را بین فدراسیون ها تقسیم کنند. 
به رغم اینکه کمبود اعتبار و مشکالت مالی جزئي جدا نشدنی در ورزش ما 
به حساب می آیند، با این حال توزیع عادالنه بودجه یا کمک های مالی ویژه 
بین تمام رشته ها انتظاری بحق است. نگاه تبعیض آمیز به فدراسیون ها نه 
تنها درد ورزش را دوا نمی کند، بلکه حس ناامیدی و دلسردی را نیز افزایش 
می دهد. تا پیش از این ورزش��کاران و مربیان غیرفوتبالی از سرازیر شدن 
بی رویه بودجه به سمت فوتبال شکایت داشتند که البته صدای اعتراض شان 
نیز هیچ وقت به جایی نرسید، اما این بار مجلس بین رشته های غیرفوتبالی 
هم فرق گذاشته و بخش��ی از کمک های ویژه خود را به فدراسیون هایی 
اختصاص داده که نه المپیکی هستند و نه کارنامه موفقی داشته اند. اگر بحث 
حمایت از ورزش مطرح باشد قاعدتاً رشته هایی چون بسکتبال و تیراندازی 

که المپیک توکیو را در پیش دارند باید در اولویت قرار بگیرند.


