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دنیا حیدری 

حرفه ای شدن، باز هم حرف و وعده
حرفه ای شدن زیرساخت می خواهد، نه رایزنی! این مهم ترین موردی 
است که باید به مسئوالن فوتبال ایران تفهیم شود. مسئله ای که حتی 
محرومیت سرخابی های پایتخت و گل گهر از لیگ قهرمانان آسیا در 
پی لغو مجوز حرفه ای آنها نیز نتوانست به آنها بقبوالند که اگر غیر از 
این بود، آقایان به جای برطرف کردن مش��کالت در پی رایزنی برای 

گرفتن مجوز نبودند!
پرواضح اس��ت که فوتبال ایران به رغم پس��وندی که 22 سال است 
یدک می کش��د، بویی از حرفه ای بودن نبرده اس��ت. مسئله ای که 
البته در داخل امری کاماًل پذیرفته شده است، درست برخالف نظر 
کنفدراسیون فوتبال آس��یا و فیفا که س��رانجام بعد از بازی موش و 
گربه ای که طی این س��ال ها آقایان مس��ئول در رأس فوتبال ایران 
درآورده بودند، س��رخابی های پایتخت و گل گهر را با کنار گذاشتن 
از لیگ قهرمانان آس��یا نقره داغ کرد. برخوردی قاطع که باید درس 
عبرت  می شد برای برطرف کردن موانعی که سد راه حرفه ای شدن 
فوتبال ایران است، اما صحبت های مصطفی زارعی، مدیر صدور مجوز 
حرفه ای فدراسیون فوتبال نشان می دهد این مهم حتی گوشه ذهن 
آقایان هم نیست که تمام حرف شان رایزنی است برای گرفتن مجوز، 

نه حل و فصل موانع و مشکالت!
س��ال ها فوتبال ایران به واس��طه حض��ور پرتعداد تماش��اگران در 
ورزش��گاه ها چنان جذابیتی را به تصویر می کش��ید که ای اف س��ی 
اگر می خواست هم نمی توانست کاری از پیش ببرد، چراکه هیجان 
و جذابی��ت ج��زو اولویت های کنفدراس��یون فوتبال آس��یا بود که 
دوس��تداران فوتبال در ای��ران به بهترین ش��کل آن را ب��ه نمایش 
می گذاشتند، اما با پیشرفت هرچه بیشتر فوتبال، اوضاع تغییر کرد 
و الزمه حرفه ای بودن، نه حضور پرتعداد هواداران و هیجان رقم زده 
شده توسط آنها که داشتن زیرساخت های الزم و ضروری بود. درست 

همان مسئله ای که در فوتبال ایران کمتر به آن توجه شده است. 
داشتن ورزشگاه های استاندارد و اختصاصی، زمین تمرین اختصاصی 
و رعایت قوانین حرفه ای موارد بسیار مهمی بود که در فوتبال ایران 
کمترین توجهی به آن نمی ش��ود، به طوری که سرخابی های تهران 
به عنوان دو غول ش��ناخته ش��ده فوتبال کش��ور نه تنها ورزشگاه 
اختصاصی ب��رای برگزاری بازی ه��ای خود نداش��تند که حتی در 
مهیا کردن زمین تمرین نیز مش��کل داش��تند و این جدای داشتن 
پرونده های پرتعداد شکایت و بدهی های هنگفتی بود که هیچ گونه 
همخوانی با اصول حرفه ای بودن نداشت. مش��کالتی که سرانجام 
سال گذشته مجوز حرفه ای سه تیم ایران را باطل و آنها را از حضور 
در لیگ قهرمانان آس��یا محروم کرد. اتفاقی که می توانس��ت بهانه 
خوبی باش��د برای هدایت فوتبال ایران به سمت حرفه ای شدن، اما 
با گذش��ت ماه ها از این رخداد تلخ، نه فقط هیچ اقدام خاصی برای 
برطرف کردن موانع حرفه ای ش��دن فوتبال ایران انجام نش��ده که 
آقایان با همان نگاه نخ نما ش��ده قبل همچنان به دنبال حل و فصل 
مشکالت به روش کدخدامنش��انه هستند، به طوری که مدیر صدور 
مجوز حرفه ای فدراسیون فوتبال به رغم اشاره به این مهم که فوتبال 
ایران باید ثابت کند استانداردهای الزم را دارد از رایزنی در سمینار 
هفته آینده مالزی برای این مهم خبر می دهد. حال آنکه در صورت 
برطرف کردن مش��کالت نامبرده از س��وی فیفا دیگر چه نیازی به 

رایزنی یا البی وجود دارد؟!
توضیحات ارائه شده در خصوص برگزاری جلسات چهار، پنج ساعته 
با باشگاه ها و تأکید بر تغییر رویکرد آنها نسبت به سال گذشته یادآور 
اتفاقات  اول آبان تا 16 دی  1400 اس��ت. زمانی که با وعده صدور 
مجوز مشروط توسط فدراسیون فوتبال برای سرخابی های پایتخت 
هدر رفت و طولی نکشید که مشخص شد وعده های داده شده برای 
صدور مجوز حرفه ای این دو باش��گاه چیزی جز همان »کش��ک« 
معروف فوتبال نبوده اس��ت. درس��ت مانند امروز که توضیحات و 
وعده های آقایان نه تنه��ا نمی تواند دلگرم کننده باش��د که یادآور 
اتفاقات تلخ گذشته اس��ت که نمی توان هیچ گونه امیدی به تغییر 
نتیجه اش داش��ت، وقتی هیچ اقدام قابل توج��ه و قابل رؤیتی تا به 

امروز انجام نشده است!

یخچالی در شهرداری گرگان
بهنام یخچالی، ستاره تیم ملی بسکتبال ایران که فصل گذشته را 
در بوندس لیگای آلمان توپ می زد برای فصل پیش رو با امضای 
قراردادی یک ساله رس��ماً به تیم شهرداری گرگان پیوست. پری  
پتی امریکایی و بازیکنان ملی پوش��ی چون محمد جمش��یدی، 
س��جاد پذیرفته و رس��ول مظفری نیز قراردادهای خود را با این 
باشگاه تمدید کرده اند. در صورتی که انتقال یخچالی هم قطعی 
شود، می توان گرگانی ها را جدی ترین مدعی کسب عنوان قهرمانی 
برای فصل بعد دانست. در دو فصل گذشته سوپرلیگ گرگانی ها 
عنوان قهرمانی را به دست آوردند و آنها هم اکنون نماینده ایران در 

جام باشگاه های آسیا نیز به شمار می روند.

کريس برتون / گل

نتای�ج به دس�ت آم�ده در مس�ابقات کش�تی 
قهرمان�ی جه�ان صربس�تان ب�رای کش�تی 
حاش�یه های زیادی را به همراه داش�ته اس�ت، 
از برکناری محم�د بنا گرفته ت�ا انتقادهای تند 
پدر حس�ن یزدانی نس�بت ب�ه علیرض�ا دبیر، 
رئی�س فدراس�یون کش�تی و دخالت ه�ای او 
در امور فن�ی تیم ه�ای کش�تی آزاد و فرنگی.

اولین واکنش به عدم کس��ب موفقی��ت تیم ملی 
کش��تی فرنگی عزل محم��د بنا ب��ود. آقای خاص 
کش��تی فرنگی ایران با کوله باری از تجربه و افتخار 
تیمش را به صربستان برد تا در غیاب روس ها عنوان 
نایب قهرمانی سال قبل را به قهرمانی تبدیل کند، 
اما آمادگی کامل بقیه رقبا تیم خسته محمد بنا را تا 
جایگاه چهارم رده بندی پایین کشید، نتیجه ای که 
همه را مجاب کرد عمر هم��کاری بنا با تیم ملی به 

سر آمده است.
   رنگرز جای بنا را گرفت

دیروز خبر رسید که حس��ن رنگرز، قهرمان سابق 
کش��تی فرنگی جهان و مدیرکل ورزش و جوانان 
استان مازندران به عنوان سرمربی جدید تیم ملی 
کشتی فرنگی انتخاب شده است. انتخابی عجیب که 
عالمت  سؤال های زیادی را در ذهن عالقه مندان به 
کشتی ایجاد کرده است. مهم ترین این سؤاالت این 
اس��ت که اگر قرار به پیشرفت کشتی فرنگی است ، 
می شد انتخاب های دیگری را انجام داد، اما سپردن 
هدایت تیم ملی به فردی که حداقل طی سال های 

گذشته بیشتر در امور مدیریتی ورزش بوده، چندان 
منطقی به نظر نمی رسد. محمد بنا در واکنش به این 
انتخاب گفت: »تبریک به حسن آقای عزیز و کشتی 
فرنگی. امی��دوارم همه در کنار هم پی��روز و موفق 
باشید و کشتی گیران بدانند که مرد بزرگی امروز در 

کنارشان قرار گرفته است، یار باشید!«
حاال باید دید سرنوشت کشتی فرنگی ایران بعد از 
دوران طالیی و اوج با محمد بنا به کجا خواهد کشید. 
به طور حتم حسن رنگرز کار دشواری پیش رو دارد. 
او جانشین کسی شده که با کشتی فرنگی ایران در 
مسابقات جهانی و المپیک خوش درخشیده و باید 
حداقل در همین مسیر حرکت کند، کاری که به نظر 
می رسد حسن رنگرز توانایی آن را نداشته باشد. این 
را حداقل مشغله های مدیریتی او به ما می گوید، مگر 
آنکه قید مدیریت را بزند. هرچند بعید است در این 

صورت هم توانایی این کار را داشته باشد.
   حمله به تصمیمات دبیر

تیم ملی کش��تی آزاد دوشنبه ش��ب در استقبال 
گسترده و پرشور عالقه مندان به کشتی وارد ایران 
ش��د. ش��اگردان پژمان درس��تکار با کسب هفت 
مدال رنگارنگ و عن��وان نایب قهرمان��ی جهان به 
کشور برگشتند و ش��اید خود نیز باور نمی کردند با 
چنین استقبالی روبه رو شوند، اما همین استقبال 
حاشیه جدیدی را برای کشتی آزاد ایران به همراه 
داشته است. حاش��یه ای که باید دید عکس العمل 
فدراسیون نشینان و شخص علیرضا دبیر به عنوان 

رئیس فدراسیون در مواجهه با آن چیست.
شکست حس��ن یزدانی مقابل تیلور به رغم کسب 
نتیجه تیمی خوب چیزی نبوده و نیست که از خاطر 
عالقه مندان به کشتی برود. یزدانی در حالی به تیلور 
باخت که همه توقع پیروزی او را داشتند. هرچند این 
توقع باال و فشار روحی زیاد روی یزدانی یکی از علل 
اصلی شکس��ت او مقابل تیلور بود، اما این شکست 
از دیدگاه پدر حس��ن یزدانی علل دیگری داشت. 
عللی که بیان آنها از زبان پدر حسن یزدانی حاشیه 

جدیدی را برای کشتی به وجود آورده است.
پدر یزدانی در فرودگاه به خبرنگاران گفت: »پسرم 
به دنبال رئیس فدراسیون و سرمربیگری تیم ملی و 
شورای شهر نیست و به دنبال رکورد زدن هم نبود. او 
می خواهد کشتی بگیرد و بعد از آن هم در مجموعه 

خود به نوجوانان و جوانان کشتی بیاموزد.«
وی با بیان اینکه تصمیمات علیرضا دبیر عامل اصلی 
شکست حسن یزدانی مقابل تیلور بوده، ادامه داد: 
»دبیر پسرم را مجبور کرد تا نیم ساعت قبل از دیدار 
پایانی ب��ا مربی 110 کیلویی تمری��ن کند، همین 
تمرین باعث ش��د ضربان قلب او باال ب��رود و نتواند 
مقابل تیلور تمرکز و آمادگی کامل داش��ته باشد. 
دبیر می گوید که کشتی گیران باید زیر گیری کنند 
در حالی که حسن یزدانی استاد اجرای زیرکتف در 
کشتی دنیاست و این فن را به شیوه خودش استادانه 

اجرا می کند.«
بیان چنی��ن انتقادهایی از زبان پ��در یک قهرمان 

هرچند در نگاه اول احساس��ی به نظر می رسد، اما 
چنانچه درس��ت باش��د باید به صورت دقیق مورد 
ارزیابی قرار گیرد و چند و چون آن مشخص شود. در 
این میان حسن یزدانی در واکنش به صحبت های 
پدرش می گوید: » او عزیز من است. شکست معموالً 
ناراحتی دارد و این ناراحتی برای خانواده ها بیشتر 
است. امیدوارم در آینده نزدیک بتوانم این باخت را 
جبران کنم. همه زحمت کش��یدند و از همه تشکر 
می کنم. اشتباه از خودم بود و حریفم از آن استفاده 
کرد. او باهوش تر بود و بهتر عمل کرد. تیلور از نقاط 
ضعف من استفاده کرد و پیروز شد. من آن عملکردی 
را که می خواستم نتوانستم روی تشک پیاده کنم و 

در نهایت شکست خوردم.«
یزدانی همچنین در مورد کس��ب هشتمین مدال 
جهانی خود و شکستن رکورد جهان پهلوان تختی 
هم عنوان می کند: »جهان پهلوان تختی چه از نظر 
مدالی و چه از نظر اخالقی سرآمد همه ورزشکاران 
ایران اس��ت. من دنبال رکورد نیستم و تا زمانی که 
کشتی می گیرم هدفم فقط این است که بتوانم دل 

مردم عزیز کشورم را شاد کنم.«
وی درباره صحبت های دیوید تیلور مبنی بر اینکه 
یزدانی از معدود کس��انی اس��ت که توانس��ته او را 
شکست دهد، می گوید: »او همیشه به من محبت 
دارد. امیدوارم در آینده نزدیک بتوانیم رقابت سالم 
و خوبی داش��ته باش��یم و هر کس حقش است به 

پیروزی برسد.«
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شیوا   نوروزی

از بلوکه شدن حساب ها تا حذف تیم ملی 

 ویلموتس 
همچنان تهدیدمان می کند

پرداخت غرامت ویلموت��س همچنان یکی از چالش ه��ای فوتبال ایران 
محسوب می شود. حضور کوتاه مدت مربی بلژیکی در تیم  ملی جز حاشیه، 
ضرر و بدهی عایدی دیگری برای کشورمان نداشت. رأی صادر شده از سوی 
دادگاه عالی ورزش قطعی است و اخیراً هم نامه ای تهدیدآمیزی از سوی 
فیفا به فدراسیون ارسال شده است. براساس رأی صادره در اوایل مردادماه، 
فدراسیون فوتبال به پرداخت 3 میلیون و 325 هزار یورو به عالوه 5 درصد 
سود ساالنه به مارک ویلموتس محکوم شد. این همان رأیی است که آقایان 
منتظر صدورش بودند و هنوز هم کاهش غرامت از 6میلیون به 3 میلیون 
یورو را یک افتخار بزرگ می نامند. درحالی که هنوز معلوم نیست این مبلغ 
هنگفت قرار است چطور و چگونه تأمین شود، نامه جدید فدراسیون جهانی 
خطرناک به نظر می رس��د. ضمن اینکه عالوه بر غرامت ویلموتس، 325 

هزاریورو نیز باید تقدیم دستیارانش کنیم. 
رئیس فدراس��یون بعد از صدور حکم قطعی صراحتاً اعالم کرد شرایط 
پرداخت غرام��ت وجود ندارد و بالفاصله تأکید ک��رد تحریم ها به قوت 
خود باقی هس��تند. البته هیچ خطری فدراس��یون را تهدید نمی کند. 
تاج ادعا کرد تا تحریم هستیم، می توانیم غرامت را ندهیم و جریمه هم 
نشویم! منتها فیفا آب پاکی را روی دستمان ریخته و اعالم کرده طلب 
ویلموتس را نمی توان از محل مطالبات فدراسیون پرداخت کرد. کش 
و قوس ها ادامه دارد و هنوز معلوم نیست فدراسیون چه برنامه ای برای 
مدیریت بحران ویلموتس دارد. با اینکه به همه ما ثابت شده فیفا بی خود 
و بی جهت به فدراسیون ها نامه نمی زند و وقتی هم نامه ارسال می کند 
تا اجرایی شدن دستور یا قانون مدنظر دست از پیگیری برنمی دارد، اما 
آقایان در فدراسیون همچنان بی خیالی طی می کنند و تمام هم وغم شان 
معطوف به اردوی اتریش و کارلوس کی روش است. در نامه ارسالی، فیفا 
خواهان ارائه توضیحات فدراس��یون فوتبال در خصوص عدم پرداخت 
غرامت ویلموتس ش��ده و فدراس��یون نیز تا اول مهرم��اه فرصت دارد 

توضیحی قانع کننده به فدراسیون جهانی بدهد. 
وکیل ایران در پرونده مارک ویلموتس این روزها تالش می کند با بی اهمیت 
نشان دادن نامه ارسال شده اوضاع را آرام جلوه دهد. روزبه وثوق احمدی 
در گفت وگو با ایس��نا مدعی ش��ده نامه فیفا جدید نیست: »تیم حقوقی 
فدراسیون فوتبال مسئول رسیدگی به این نامه است. این نامه چیز جدیدی 
نیست. فیفا درباره علت عدم پرداخت س��ؤال کرده و باید دید فدراسیون 
فوتبال چه پاسخی می دهد.« وثوق احمدی با تأکید بر رویه فیفا تأکید 
کرد: »هنوز مشخص نیست فیفا این مسئله را با چه رویه ای جلو می برد. 
به علت تغییراتی که در قوانین شکل گرفته است با دو رویه مواجه هستیم 
و مشخص نیست فیفا به چه شکلی این پرونده را جلو می برد. این احتمال 
وجود دارد که حساب های مالی ایران در فیفا مسدود شود یا پرونده به 
 CAS کمیته انضباطی ارجاع شود. پرونده تا زمان رسیدگی در دادگاه
در اختیار ما بود که از 6 میلیون به 3 میلیون یورو کاهش یافت و از اینجا 

به بعد تیم حقوقی فدراسیون فوتبال رأی را جلو می برد.«
به گفته وکیل فدراس��یون، فیفا هیچ مهلتی برای پرداخت غرامت مربی 
بلژیکی تعیین نکرده اس��ت: »در حکم CAS مدت زمان اعالم نش��ده، 
چراکه این دادگاه به تمام پرونده ها رسیدگی می کند و از این به بعد طبق 
قوانین مربوط به فیفا جلو خواهد رفت. االن اتفاق جدیدی رخ نداده و باید 
دید فیفا چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. باید صبر کنیم.« احتمال ارجاع 
پرونده فدراس��یون به کمیته انضباطی فیفا وجود دارد. وثوق احمدی در 
این باره اظهار داشت: »این احتمال هست که پرونده به کمیته انضباطی 
برود. یکی از ضمانت های اجرایی این حکم، بلوکه کردن حساب ایران است. 
درباره باشگاه ها هم اینطور است که پرونده نقل و انتقاالت را می بندند و اگر 
ادامه داشته باشد، حکم های سنگین تری مانند کاهش امتیاز یا سقوط به 
دسته پایین تر را وضع می کنند. درباره تیم های ملی یک پرونده مربوط به 
زیمباوه بود که چندین سال قبل دستمزد مربی خود را پرداخت نکرد و بعد 

از گذشت چند سال، این تیم از مسابقات کنار گذاشته شد.«
درحالی که عدم پرداخت طلب ویلموتس جرایم سخت و تنبیهات شدیدی 
برای فوتبال ایران به همراه دارد، اما عجیب اس��ت که وکیل فدراس��یون 
بعد از نامه فدراسیون جهانی معتقد اس��ت برای اتفاقات بعدی باید صبر 
کرد. متأسفانه قرارداد ننگین ویلموتس کار را  به جایی رساند که کاهش 
3میلیون یورویی غرامت یک موفقیت تلقی شود. ما چاره ای جز پرداخت 
این مبلغ سنگین نداریم، اما این کار را باید قبل از به گل نشستن فدراسیون 

و فوتبال کشور انجام دهیم.

  هاشمیه متقیان که بعد از کسب تنها طالی بانوان کاروان دوومیدانی 

شمیم رضوان
      چهره

پارالمپیک توکیو بانوی طالیی خوزستان لقب گرفت، گرندپری مراکش 
را نیز با کس��ب دو گردن آویز طال ب��ه پایان برد تا ب��ار دیگر ثابت کند 
معلولیت محدودیت نیست: »گرندپری مراکش با حضور 42 کشور در سطح باالیی برگزار شد که به لطف 
خدا توانستم در هر دو ماده پرتاب نیزه و دیسک بر سکوی نخست بایستم و خوشرنگ ترین مدال مسابقات 

را برای کشور عزیزم ایران به ارمغان بیاورم و بار دیگر ثابت کنم 
معلولی��ت محدودیت نیس��ت. خدا در قب��ال محدودیت و 
معلولیت من، پشتکار فراوان را در وجودم گذاشته است که 

هیچ وقت تا رسیدن به موفقیت خسته نشوم.«
موفقیت قاب��ل توجهی ک��ه بانوی طالی��ی ایران در 

گرندپری مراکش داش��ت، بی ارتباط با عملی 
شدن وعده استخدام او نبود: »استخدامم در 

شرکت ملی حفاری باعث شد در این مدت 
بدون دغدغه برای حضور در مسابقات 
مراکش تمرین کنم و حتی پرتوان تر از 
پارالمپیک توکیو تالش کردم و خدا 
را شکر با کس��ب دو مدال و ارتقای 
رکوردم در پارالمپیک توکیو پیش 
مردم ایران و همکارانم در ش��رکت 

حفاری روس��فید ش��دم. از امروز تنها 
به کسب س��همیه پارالمپیک 2024 و 
ارتقای رکوردم در مس��ابقات جهانی 

پاریس فکر می کنم.«

ابقای مقانلو و مداح

طالهای مراکش حاصل استخدامم بود

کمیته فنی فدراسیون تکواندو رأی به ادامه همکاری با مقانلو به عنوان        خبر
سرمربی تیم ملی در مسابقات قهرمانی جهان داد. عصر دوشنبه کمیته 
فنی فدراسیون تکواندو به ریاست هادی س��اعی و حضور نفراتی چون حسین زاده سرپرست دبیری 
فدراسیون، حس��ن ذوالقدر، اصغر رحیمی، فیض اهلل نفجم، هادی افشار، بیژن مقانلو و مهروز ساعی 
تشکیل جلسه داد. جلسه ای که در آن ضمن تعیین شیوه نامه دعوت از تکواندوکاران به اردوی تیم های 
ملی، تکلیف سرمربی تیم های آقایان و بانوان در رقابت های قهرمانی جهان نیز مشخص شد. حاضران 
در این جلسه ضمن بررسی شرایط تیم های ملی تکواندو برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان به 
این جمع بندی رسیدند که بیژن مقانلو در رأس کادر فنی تیم آقایان و مینو مداح نیز در رأس تیم ملی 
تکواندوی بانوان ایران در مسابقات قهرمانی جهان حضور داش��ته باشند. البته حضور در رقابت های 

گرندپری منچستر و مسابقات بین المللی لبنان نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

آشتیکناندرکمیتهانضباطی

کیانوش رس��تمی و علی هاش��می با هم آشتی  
کردند. تمرینات تیم ملی وزنه برداری کشورمان 
در بابلس��ر پیگیری می شود و ش��اگردان سعید 
علی حسینی خود را برای دو رویداد مهم قهرمانی 

آس��یا )بحرین( و قهرمانی جهان )کلمبیا( آماده 
می کنند. درگیری لفظ��ی دو ملی پوش اردوی 
پوالدمردان را تحت  تأثیر قرار داد. هفته گذشته 
خبری منتش��ر ش��د مبنی  بر اینکه رس��تمی و 

هاشمی با هم درگیری لفظی داشته اند و سپس 
اردوی تیم ملی را ترک کرده اند. فدراسیون خیلی 
زود نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد و وعده 
برگزاری جلسه کمیته انضباطی را داد. درگیری 
این دو نفر در ش��رایطی اتفاق افتاد که سرمربی 
شخصاً ناظر بر این مسئله بود. از آنجا که رستمی 
پیش از این هم سابقه حاشیه س��ازی در اردوها 
را داشت، انتظار می رفت س��جاد انوشیروانی به 
عنوان رئیس فدراسیون با همفکری مشاورانش 
با هرگونه جنجال س��ازی و زیر سؤال بردن شأن 
تیم ملی برخورد قاطع کند. خوشبختانه مدیریت 
فعلی فدراس��یون برخالف مدیریت گذشته این 
مسئله را جدی گرفت و هر دو وزنه بردار در کمیته  
انضباطی حاضر شدند. موالزاده، سرپرست کمیته 
انضباطی فدراس��یون در خصوص آشتی این دو 
نفر گفت: »جلس��ه خیلی خوبی برگزار شد و در 
دوره های جدید کمیت��ه انضباطی هدف اصلی 

ما حفاظت از سرمایه های ملی است. کمیته های 
انضباطی دنبال حاشیه نیستند. وزنه برداری رشته 
سختی است و در اردوهای تیم ملی فشار روانی 
قطعاً بیشتر خواهد شد. همانطور که عرض کردم 
هدف ما حفاظت از این عزیزان اس��ت. تک تک 
این افراد که در سراس��ر ای��ران تمرین می کنند 
مورد حمایت ما هستند. توصیه های الزم به این 
ورزشکاران عزیز شده است. برخورد این دوستان 
با هم خوب بود و حرف های شان را زدند. مطالب را 
ما شنیدیم و نتیجه نهایی به زودی صادر خواهد 
شد. درباره مس��ائلی که در اردو پیش می آید ما 
خستگی و بار روانی را در نظر می گیریم. دو طرف 
در جلسه از یکدیگر رس��ماً عذرخواهی کردند و 
این اتفاق در حضور سرپرست فدراسیون و سایر 
دوستان افتاد. خدا را شکر برنامه به شکل خوبی 
پیش رفت و دو طرف از اتفاقاتی که افتاده بود ابراز 

ندامت کردند.«

رستمی و هاشمی 

متنبه شدند و 

عذرخواهی کردند

اشرف  رامین
      بازتاب

درخشش رئال فارغ از نژادپرستی های اللیگا
ش��عارها و رفتارهای نژادپرستانه دربی مادرید س��ازمان اللیگا را به واکنش 
واداشت. رفتار زشت هواداران اتلتیکومادرید موجب شد سران این سازمان 
با انتشار بیانیه ای حرکت نژادپرستانه در قبال وینیسیوس جونیور را محکوم 
کنند. دیدار حساس اتلتیکو و رئال در حالی در واندامتروپولیتانو برگزار  شد 
که کهکشانی ها شانس بیشتری برای شکست میزبان داشتند. همین اتفاق نیز 
رخ داد و باخت اتلتیکو، تیم سیمئونه را با چالشی جدید مواجه ساخت. قبل از 
این مسابقه برخی ها نسبت به نحوه شادی گل این بازیکن واکنش نشان داده 
و به وینیسیوس نسبت به رقص مقابل هواداران اتلتیکو هشدار داده بودند. این 
بازیکن در شادی گل هم تیمی اش رقص معروفش را انجام داد تا تماشاگران 
نژادپرست، او را میمون خطاب کنند. در بیانیه اللیگا آمده است: »رفتارهای 
داخل و خارج استادیوم را محکوم می کنیم. با باشگاه ها برای حفظ دوستی و 
لذت فوتبال در تعامل هستیم. توهین و نژادپرستی هیچ جایگاهی در اللیگا 
ندارد و برای اجرای عدالت با باشگاه ها و مقامات همکاری می کنیم.« ستاره 
رئال مدعی است هواداران بیش از حد روی شادی  های او حساس شده اند: »از 
چند هفته پیش برخی ها از مدل شادی کردن من در زمین انتقاد می کنند، 
ولی این مدل شادی تنها مختص من نیس��ت. رونالدینیو، نیمار، گریزمان و 
فیلیکس هم اینگونه شادی کرده اند. این مسئله در بین بازیکنان اهل امریکای 
جنوبی کاماًل مرس��وم اس��ت. تنوع فرهنگی در جهان زیاد است و بازیکنان 
سیاهپوست به طرق مختلف شادی شان را نشان می دهند.« این اتفاقات در 
حالی رخ داده که رئالی ها بدون توجه به حواش��ی غیرفوتبالی به مسیرشان 
ادامه می دهند. آنها در این فصل با هدایت آنچلوتی ش��رایط ایده آلی دارند و 
بیشتر از یک روز به بارسا فرصت صدرنشینی ندادند. برد دربی مادرید برای 
رئال اهمیت زیادی داشت. آنها تا اینجا حتی یک امتیاز هم از دست نداده اند 
و با شکس��ت همه حریفان مدعی اصلی قهرمانی اللیگا هس��تند. آنچلوتی، 
س��تاره های آماده ای در اختیار دارد که با تکیه بر توانایی های آنها می تواند 

امیدوارانه منتظر کسب جام در پایان فصل باشد.
   مترجم: شیوا   نوروزی
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قاب

از 
برکناری محمد 
 بنا تا انتقادهای

پدر یزدانی

کشتی در خاک حاشیه

دوشنبه ش�ب علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی 
و کری�م انصاری فرد ک�ه هفته گذش�ته را با گلزنی 
و گل س�ازی س�پری کردند، در حالی به اردو اضافه 
ش�دند که بی تردید آنها چهره ه�ای ویژه تیم ملی 
هس�تند. جهانبخش، کریم و طارمی به عنوان سه 
بازیکن باتجربه در تمام این مدت جزو منتقدان پیدا 
و پنهان دراگان اسکوچیچ بودند و به نظر می رسد 
شاید بیش از دیگران از انتخاب کارلوس کی روش به 
عنوان سرمربی تیم ملی خوشحال شده باشند. این 
در حالی است که انصاری فرد و جهانبخش در صورت 
دعوت به تیم ملی برای جام جهانی، سومین حضور 
در این تورنمنت را تجربه خواهند کرد و به رکوردی 
تاریخی دست خواهند یافت. مهدی طارمی هم پس 
از درخشش در پرتغال آماده ثبت اولین گل خود در 
مهم ترین تورنمنت دنیای فوتبال اس�ت و باید دید 

موفق به این کار می شود یا نه.

فریدون حسن
   گزارش  یک


