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سعيد احمديان

    گزارش
ش�دن  خ�ارج 
از  ملي پوش�ان 
شبکه هاي اجتماعي و مصاحبه نکردن  با رسانه ها 
در اعتراض به عملي نشدن وعده هاي حمايتي 
وزارت ورزش، تاکتيک اشتباهي است که تنها 
راه ارتباطي هواداران با ملي پوشان را بسته است. 
جنگ سرد وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال دوباره 
باال گرفته، آن هم در روزهاي سرد پاييزي پايتخت. 
دلخوري هايي که دوباره سر باز کرده تا در آستانه 
جام ملت هاي آسيا از يک سو فدراسيون نشينان و از 
سوي ديگر وزارت نشينان شمشيرها را عليه هم از 
رو ببندند. هر چقدر مهدي تاج و مسعود سلطاني فر 
در عکس هاي دو نفره شان سعي کنند همه چيز را 
عادي جلوه دهند، اما بي شک پشت اين خنده ها 

حکايت چيز ديگري است. 
   اين ملي پوش حرف نمي زند!

تعج��ب نکني��د، ام��ا پس لرزه هاي اي��ن جنگ 
س��رد را اين روزها در تمرينات تي��م ملي فوتبال 
مي توانيد مش��اهده کنيد، جايي که ملي پوشان 
تصميم گرفته اند در اعتراض به بي توجهي هايي 
که مي شود، خودش��ان را ممنوع المصاحبه کنند 
و راه س��کوت را در پيش بگيرند. مانند ديروز که 
در دومين روز متوال��ي در جريان تمرين هاي تيم 
ملي براي بازي دوستانه پنج ش��نبه با ترينيداد و 
توباگو، هيچ کدام از بازيکنان و کادر فني تيم ملي 
حاضر به مصاحبه با رسانه ها نشدند.  البته اين آغاز 

ماجرا نبود و ملي پوشان اعتراض ش��ان را ابتدا از 
شبکه هاي اجتماعي آغاز کردند و برخي از آنها مانند 
مهدي طارمي، رامين رضائيان، محمدرضا خانزاده، 
مرتضي پورعلي گنجي و امير عابدزاده صفحاتشان 
را در اينستاگرام غيرفعال کردند و برخي ديگر نيز 
پست مشترکي با اين متن »خارج از دسترس« را در 
اينستاگرام منتشر کردند. در ادامه هم عدم مصاحبه 
ملي پوشان حلقه هاي زنجيره اي اعتراض رسانه اي 
ملي پوش��ان را تکميل کرد تا ثابت شود که پشت 

پرده خبرهايي در جريان است. 
   احترام و حمايت مي خواهند، نه پاداش 

پس از اين اتفاقات همزمان بود که برخي از رسانه ها 
س��کوت و عدم مصاحب��ه ملي پوش��ان را به عدم 
پرداخت پاداش جام جهاني رب��ط دادند و عنوان 
کردند بازيکنان تيم ملي با توجه به اينکه پاداشي 
پس از بازگشت از روسيه به حسابشان واريز نشده، 
گاليه دارند و خواسته اند اينطور اعتراض شان را به 
گوش مسئوالن فدراسيون برس��انند. با اين حال 
برخي منابع هم با رد اي��ن موضوع عنوان کرده اند 
که حرکت اعتراضي ملي پوشان ارتباطي به پاداش 
ندارد و آنها به چنين مسائلي فکر نمي کنند. به گفته 
اين منابع، ملي پوشان نسبت به بي توجهي هايي که 
به تيم ملي مي شود، انتقاد دارند و خواهان احترام 
گذاشتن به ش��أن و جايگاه تيم ملي هستند. اين 
منابع مي گويند ملي پوشان حرف شان اين است که 
در فاصله کمتر از دو ماه مانده تا جام ملت هاي آسيا 
تمام مسئوالن بايد پاي کار بيايند و قول هايي را که 

براي حمايت از تيم ملي داده اند، عملي کنند. 
اميرحسين حسيني، مدير رسانه اي تيم ملي فوتبال 
هم ديروز در حاش��يه تمرين که همچنان با روزه 
سکوت ملي پوشان همراه بود، در واکنش به تصميم 
ش��اگردان کرش اينطور توضي��ح داد: »بازيکنان 
ترجيح مي دهند صحبت نکنند، به همين خاطر 
از مردم و رس��انه ها عذرخواهي مي کنند، اما آنها 
حرف هايي دارند که در آينده نزديک مطرح خواهند 

کرد!«
    گله از وعده هايي که عملي نشد

البته بخش��ي از اعتراض خاموش ملي پوشان به 
بي توجهي هايي که به فوتبال مي ش��ود، ريش��ه 
در ابري شدن روابط فدراسيون فوتبال و وزارت 
ورزش دارد. منابع نزديک به ک��رش در اين باره 
معتقدند بازيکنان تيم مل��ي مي خواهند صداي 
اعتراض ش��ان را به وزارت ورزش برسانند. کرش 
در توافقنامه سه ماه پيش اعالم کرده بود تا آبان 
به فدراسيون فرصت مي دهد که خواسته هايش را 
برآورده کند. يکي از شرط هاي او هم اين بود که 
تيم ملي در اولويت برنامه هاي فدراسيون باشد، 
اما االن توجهي به تيم ملي نمي شود و نگاه ملي 
معطوف به ديگر تيم هاست، در شرايطي که تيم 
ملي همچنان با کمبود امکانات و تدارک مناسب 

مواجه است. 
در اين باره شنيده مي شود، در حالي که تنها کمتر 
از دو ماه به آغاز جام ملت ه��ا باقي مانده، وزارت 
ورزش 2/5 ميلي��ون دالر وعده داده ش��ده براي 

آماده سازي تيم ملي را پرداخت نکرده است تا با 
توجه به کمبود منابع مالي در فدراسيون، تيم ملي 
براي بازي با ونزوئال در قطر هم بودجه اي در بساط 
نداشته باشد. اگر تقبل هزينه هاي اقامت تيم ملي 
از طرف قطري ها نبود، شايد اين بازي تدارکاتي 

تيم ملي هم لغو مي شد!
   م�ردم قربان�ي اعتراض ملي پوش�ان به 

وزارت
با اين حال روزه سکوت بازيکنان و کادر فني تيم 
ملي فوتبال در شرايطي است که عدم مصاحبه با 
رسانه ها و خارج شدن از ش��بکه هاي اجتماعي، 
تنها راه ارتباطي ملي پوشان را با هواداران بسته 
اس��ت. البته انتقاد از عدم رسيدگي به تيم ملي، 
يکي از حقوق شاگردان کرش است و مسئوالن 
ورزش براي تحقق رؤياي 40 س��اله قهرماني در 
آسيا نبايد از هيچ حمايتي دريغ کنند، اما به نظر 
مي رسد آنها راه اعتراض شان را اشتباهي انتخاب 
کرده اند. اينکه ملي پوشان و کادر فني در اعتراض 
ب��ه وزارت ورزش يا پرداخت نش��دن پاداش، راه 
ارتباطي خود را با مردم قطع کنند به هيچ عنوان 
نمي تواند پذيرفتني باشد، به خصوص که هواداران 
همواره با حضور در ورزشگاه ها و بازي هاي ملي 
حمايت شان را از تيم ملي نشان داده اند و به نظر 
مي رسد در اين ميان آنها قرباني شده اند، قرباني 
اختالفات فدراس��يون و وزارت که منجر به عدم 
تحقق وعده هاي مسئوالن براي آماده سازي تيم 

ملي شده است. 

بازادعايخندهدارواگذاريسرخابيها
اظهارات ديروز وزير ورزش در خصوص به جريان افتادن دوباره پروژه 
خصوصي سازي دو تيم پرهوادار فوتبال پايتخت نشان از طرح و برنامه اي 

جديد در اين مورد دارد.
پيش از اين عادت کرده بوديم که به راه افتادن اين بازي را فقط زمان 
نزديک شدن به انتخابات يا گرفتن رأي اعتماد شاهد باشيم، اما گويا قرار 
است اين بازي با افکار عمومي تبديل به رويه هميشگي وزارت ورزش 

دولت تدبير و اميد شود.
مسعود سلطاني فر اميدوار است بحث واگذاري سرخابي هاي پايتخت 
تا پايان سال جاري مجوز بگيرد، براي اين آرزو و هدف هم داليلي دارد 

که در نوع خود قابل تأمل است.
اول از همه اينک��ه اين روزها فوتبالي ها به ه��ر دري مي  زنند تا خود را 
جداي از دولت معرفي کنند. اين تالش ها با حرف هاي ديروز وزير عماًل 
خنثي مي شود، چراکه فوتبالي که حتي براي قرارداد با اسپانسرهايش 
هم محتاج دولت اس��ت و تيم ملي اش ب��راي برپايي اردو و مس��ابقه 
تدارکاتي 2/5 ميليون دالر از دولت کمک مي گيرد، اگر دولتي نيست 

پس چه عنوان ديگري مي  توان روي آن گذاشت؟
جداي از اين، موضوع بسيار مهمي که تکليف خيلي مسائل را مشخص 
مي کند، جايي است که به حرف هاي وزير دقت مي کنيم، آنجايي که 
مي گويد تمام بدهي اش��خاص حقيقي و حقوقي هر دو باشگاه تعيين 

تکليف و پرداخت شده است.
حاال سؤال اينجاست که چطور سلطاني فر چنين ادعايي دارد، در حالي 
که همين حاال ش��کايت هاي خارجي و پرونده هاي مفتوحي براي دو 
باشگاه وجود دارد که از نمونه هاي آن مي توان به شکايت اخير پروپيچ 
عليه استقالل اشاره کرد. از وزير محترم ورزش بايد پرسيد چگونه وقتي 
به سوءمديريت 20 ساله در اين دو باشگاه معترف هستيد، به جاي اينکه 
يقه مديران فاس��د و ناکارآمد قبلي  را بگيرد و از آنها حساب بخواهيد، 

بدهي هاي مالياتي پرسپوليس و استقالل را پرداخت کرده ايد؟
 بايد از جناب وزير پرس��يد چگون��ه به همين راحت��ي اين بدهي هاي 
ميلياردي و چند برابر شده را از جيب بيت المال پرداختيد يا حتي براي 
منتفي شدن محروميت اين دو باشگاه از حضور در ليگ قهرمانان آسيا 

پرونده سازي کرديد؟
خيلي راحت مي توان از خصوصي سازي استقالل و پرسپوليس صحبت 
کرد، چون همه خوب مي دانيم مثل هميشه فقط و فقط در حد همين 
حرف ها باقي مي ماند و هيچ اتفاقي هم رخ نمي دهد. نه دولت مي تواند از 
درآمدي که از قبل اين دو تيم عايدش مي شود، بگذرد و نه پرسپوليس 
و استقالل توانايي اين را دارند که با بزرگ ترين سرمايه داران   روي پاي 

خود بايستند و چشم به بودجه شيرين دولت نداشته باشند.
اينکه وزارت ورزش با بيان دوباره اين موضوع برخالف ديگر برهه هاي 
تاريخي به دنبال چه هدفي است، بايد منتظر ماند و ديد. شايد در اين 
بين به دنبال بقاي مديران بازنشسته منصوب خود در دو باشگاه باشد، 
اما آنچه مسلم اس��ت اينکه همه مي دانيم خصوصي سازي استقالل و 
پرسپوليس امري دست نيافتني است و بيشتر به بازي هاي سياسي و 
تبليغاتي براي عده اي خاص و زماني خاص مي ماند. البته همانطور که 
گفتيم به نظر مي رسد ديگر نبايد در اين خصوص منتظر زمان و مکان 
خاصي بود، چراکه مي توان اين ادعا را هميشه و از هر مسئولي در حوزه 

مديريت کالن ورزش شنيد و تنها به آن خنديد. 

فريدون حسن

تاکتيکاشتباهيدرروزهايابري
حاشيه اي بر پشت کردن ملي پوشان فوتبال به رسانه ها و مردم در اعتراض به بي توجهي هاي مسئوالن

دولتي يا غيردولتي، مسئله اين است
اصرارازوزارتانکارازرؤسا

موضوع بازنشستگي رئيس فدراسيون فوتبال در حالي روز گذشته 
دوباره خبرساز شد که وزارت ورزش مديران اين فدراسيون را مشمول 
قانون مصوب مجلس ش�وراي اس�امي مي داند، اما بازنشسته هاي 
س�اکن خيابان س�ئول، فدراس�يون فوتب�ال را همچن�ان نهادي 
غيردولتي تلقي مي کنن�د. عاوه بر اين، انتش�ار اخبار ضد و نقيض 
در خصوص تهديد جدي فيفا و  اي اف س�ي در رس�انه هاي مختلف 
منتش�ر ش�د و بحث تعليق فوتبال ايران دوباره س�ر زبان ها افتاد. 

   تکليف مشخص است
ش��نبه هفته آينده مهلت قانوني تعيين ش��ده براي اس��تعفاي مديران 
بازنشسته شاغل در نهادهاي دولتي به پايان مي رسد، اما هنوز چند رئيس 
فدراسيون براي بقا در سمت خود پافشاري مي کنند. هفت رئيس بازنشسته 
فدراسيون هاي ورزشي )قايقراني، ورزش هاي ناشنوايان، چوگان، هاکي، 
ورزش هاي س��ه گانه، هندبال و جودو( تاکنون صندلي رياست را تحويل 
داده اند. در اين بين رؤساي فدراس��يون هاي واليبال، کاراته و فوتبال نيز 
بازنشسته هستند. با اتمام مسابقات جهاني کاراته، فرجي به زودي استعفا 
مي دهد و احمد ضيايي رئيس فدراس��يون واليبال نيز پس از بازگشت از 
سفر سوئيس نامه استعفايش را امضا مي کند. علي رغبتي، مديرکل دفتر 
برنامه ريزي و نظارت وزارت ورزش در گفت وگ��و با مهر به موضع وزارت 
ورزش در خصوص فدراسيون فوتبال اشاره کرد و گفت: »در نشستي که 
اعضاي هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال با رئيس مجلس داشتند، الريجاني 
تأکيد کرده قانون منع به کارگيري بازنشسته ها شامل فدراسيون فوتبال 
هم مي شود. در واقع مجلس اين فدراسيون را از ديگر فدراسيون ها تفکيک 
نکرده است. مجموعه ورزش هم مصوبات مجلس را اعمال مي کند. وزارت 
ورزش قانون ابالغي رئيس جمهور را به تمام فدراسيون ها و  به کل رؤسا و 
مديران ورزش ابالغ کرده است و کساني که مشمول اين قانون مي شوند 

بايد به آن عمل کنند.«
   قانون براي همه

معاون مالي و پش��تيباني وزارت ورزش نيز صراحتاً فدراسيون فوتبال را 
مشمول قانون بازنشسته ها عنوان کرد. در روزهايي که تاج و ساير مديران 
بازنشسته فدراسيون فوتبال براي بقا در مسئوليت هاي خود شبانه روزي 
تالش مي کنند، مديران وزارت ورزش در مصاحبه هاي مختلف به اجراي 

قانون در اين فدراسيون تأکيد دارند.
 ژاله فرامرزيان در گفت وگو با فارس در خصوص اين موضوع اظهار داشت: 
»برخي از فدراسيون ها نفرات بازنشسته خود را رسماً معرفي کرده اند. ما 
اتمام فعاليت را )26 آبان( را اعالم کرده ايم. فدراسيون ها نهادهاي عمومي 
غيردولتي هستند. قوانين مربوط به شرايط اداري و استخدامي نهادهاي 
غيردولتي بايد از قوانين کلي دستگاه هاي اجرايي پيروي کند. ما به تمام 
فدراس��يون ها و مجموعه وزارت ورزش ابالغ کرده اي��م و پايان مهلت را 
گفته ايم. بعد از موعد مقرر امکان فعاليت نيست و جرم محسوب مي شود. 
با اين حال هنوز 30 فدراس��يون که به آنها اعالم ش��ده اسامي را بدهند، 
جواب رسمي به ما نداده اند.« معاون مالي وزارت ورزش به چالش دولتي يا 
غيردولتي بودن فدراسيون فوتبال اشاره کرد و گفت: »همه فدراسيون ها 
در ليست نهادهاي عمومي غيردولتي ثبت شده اند. برايمان فرقي نمي کند 
اسم شخص چيست و در کدام فدراس��يون است. همه فدراسيون ها يک 
اساسنامه دارند. اساسنامه فدراس��يون فوتبال هم مصوبه هيئت وزيران 
است، چون در ليست نهادهاي عمومي غيردولتي قرار دارد و بايد قانون 
را اجرا کند. اين قانون شامل حال همه است و کسي مستثنا نيست. حاال 
چطور مي خواهند تفسير کنند و اگر بناست استفساريه بگيرند، مي توانند 

جواب بگيرند و اقدام کنند.«
   چوب تعليق

طالقاني، عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال نيز در گفت وگو با مهر ادعا 
کرد شيخ سلمان اخطاري جدي به جهانگيري معاون اول رئيس جمهور 
در خصوص آينده فوتبال ايران داده است: »شيخ سلمان رئيس اي اف سي 
در جلسه اي که با آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري داشت به 
صراحت و مستقيم گفت در صورت دخالت دولت در تصميمات فدراسيون، 
فوتبال ايران تعليق خواهد شد. اينکه آيا آقاي اينفانتينو رئيس فيفا هم 
چنين حرفي زده اس��ت را نمي دانم. همه چيز روش��ن است. فدراسيون 
فوتبال يک نهاد غيردولتي است و شامل قانون منع به کارگيري بازنشسته ها 
نمي شود. هنوز با بخش حقوقي مجلس در حال مذاکره هستيم تا مدارک و 

مستندات را در اختيارمان قرار دهند.« 

شيوا نوروزي

کاراتهبهنگاهمهربانانهوحمايتينيازدارد
 موفقيت تيم مل��ي کاراته در رقابت هاي 
جهاني اس��پانيا حاصل تالش هاي چند 
ساله اي اس��ت که به ثمر نشس��ت. اين 
تيم ش��امل نفراتي اس��ت که چند سال 
پيش به مس��ابقات جهاني فرانسه رفتند 
و مقام سوم را کسب کردند. سه قهرماني 
متوالي در کوميته تيمي حاصل اعتماد به 
ملي پوشان باانگيزه اي است که حاال تجربه 
زيادي دارند. خوشبختانه کاراته کشورمان 
در مسير پيشرفت قرار دارد، اما بايد براي 
تداوم موفقيت ها به دو نکته مهم توجه کرد؛ پشتوانه سازي و حمايت 
از ملي پوش��ان. نفرات فعلي نياز به پش��توانه دارند تا در آينده جوانان 
ديگري بتوانند جايگزين آنها ش��وند. از طرفي بچه هاي تيم ملي براي 
حضور در تمرينات تمام زندگي خود را مي گذارند و تمام وقت در اختيار 
تيم ملي هس��تند، در صورتي که اغلب آنها مشکالت معيشتي دارند. 
انتظار مي رود مسئوالن چاره اي براي دغدغه هاي زندگي مدال آوران 
بينديشند تا کاراته کاران بدون دغدغه تمام تمرکز خود را معطوف به 
تمرين و مدال آوري کنند. در چنين شرايطي قطعاً آنها در مبارزات خود 
نيز بهتر عمل مي کنند. ضمن اينکه اينها همان کساني هستند که پرچم 
کشورمان را به اهتزاز درآوردند و اين وظيفه ماست که از آنها حمايت 
الزم را داشته باشيم. اگر از آنها حمايت نکنيم قطعاً در آينده به مشکالت 
عديده اي برمي خوريم، چراکه نگاه ما به المپيک و هدفمان موفقيت در 
اين بازي هاست. شايد تيم ملي کاراته براي درخشش در توکيو نيازمند 
تغييراتي باش��د، به همين خاطر بايد جواناني را تربيت کنيم تا پس از 
المپيک جايگزين تيم فعلي باشند و آينده کاراته ايران را تضمين کنند. 
در حقيقت اين رشته مدال آور نيازمند نگاه مهربانانه مسئوالن است. 
حمايت از ملي پوش��ان و کمک به آنها کار سختي نيست و تشکيالت 
ورزش با مبلغي که به يک يا دو بازيکن فوتبال داده مي شود، مي تواند 
کل مش��کالت معيش��تي و دغدغه هاي روزمره کاراته را برطرف کند. 
بي شک تداوم موفقيت هاي کاراته در گرو حمايت ها و برنامه ريزي هاي 

مسئوالن است. 

استقاللوپرسپوليسواگذارميشوند
مسعود سلطاني فر، وزير ورزش و جوانان گفت: »در حال برنامه ريزي 
هستيم و اميدواريم تا پايان س��ال مجوز واگذاري دو باشگاه استقالل 
و پرس��پوليس را بگيريم. خوش��بختانه تمام بدهي  اشخاص حقيقي 
و حقوقي هر دو باش��گاه تعيي��ن تکليف و پرداخت ش��ده و در بخش 
بدهي هاي مالياتي هم با شفافيت و طي شدن مراحل قانوني به سرعت 
جرائم سنگين  مالياتي برجامانده از سوءمديريت هاي 20 سال گذشته 

در حال حل و فصل شدن است.«

جوانگراييدروزنهبرداريمعلوالن
بابک محم��دي، رئي��س انجمن وزنه ب��رداري معلوالن گف��ت: »بعد 
از بازي ه��اي پارالمپي��ک 2020 توکيو تي��م وزنه ب��رداري معلوالن 
با جوانگرايي تغيي��ر خواهد کرد و اي��ن مربوط به تمام اوزان اس��ت. 
استعدادهاي خوبي در مس��ابقات قهرماني کشور در رده سني زير 25 
سال شناسايي شدند. در حال حاضر وزنه برداران خوبي در تمام وزن هاي 
اين رده سني داريم که مي توانند جانشينان خوبي براي قهرمانان فعلي 

وزنه برداري کشورمان باشند.«

برخواهعمديدرکارنداشتهاست
محسن بيرانوند، دبير فدراسيون وزنه برداري در خصوص اتفاقي که در 
جريان مسابقات قهرماني جهان براي براري افتاد و منجر به پاره شدن 
پرده گوش اين وزنه بردار شد، گفت: »برخواه انسان اخالق مداري است 
و به هيچ عنوان اي��ن موضوع عمدي نبوده اس��ت. حرکت ضربه زدن 
س��رمربي تيم به صورت وزنه بردار در دنيا مرس��وم است، حتي گاهي 
خود وزنه بردار چنين درخواستي را از مربي دارد. بنابراين با اطمينان 
مي گويم که س��رمربي تيم ملي به هيچ عنوان عمدي در کار نداش��ته 
است، ضمن اينکه بالفاصله عذرخواهي کرده و پيگير وضعيت براري 

هم بوده است.«

 
تمرينات تيم ملي         بازتاب
بس��کتبال اي��ران 
هفته آينده آغاز مي ش��ود و ش��اگردان مهران 
ش��اهين طبع خود را براي برگزاري دو جدال 
حساس با اس��تراليا و فيليپين آماده مي کنند. 
پنجره پنجم رقابت ه��اي انتخابي جام جهاني 
2019 ب��ه زودي آغ��از مي ش��ود و تي��م ملي 
کش��ورمان روزهاي 9 و 12 آذرم��اه به مصاف 
حريف��ان خ��ود م��ي رود. ب��ا توجه ب��ه اينکه 
آس��مانخراش ها برابر ژاپن شکست خورده اند، 
پيروزي در دو بازي پيش رو سرنوشت ساز است. 
اي��ن در ش��رايطي اس��ت ک��ه بح��ث غيبت، 
مصدوميت و نارضايتي برخي ملي پوشان تيم 

ملي را با چالش هاي زيادی مواجه کرده است. 
البته هنوز ليست نهايي اعالم نشده، اما به نظر 
مي رس��د کادر فني براي غلبه بر مش��کالت و 
چالش ها کار س��ختي در پيش داش��ته باشد. 
استفاده از بازيکنان دورگه موضوعي است که 
پيش از اين با واکنش بازيکن��ان ايراني مواجه 
شده بود، اما رئيس فدراسيون بر اجرايي شدن 

اين موضوع تأکيد کرده است. رامين طباطبايي 
در گفت وگو با مهر استفاده از بازيکنان دورگه را 
مزيت خواند: »اينکه شرايطي فراهم شود تا از 
بازيکناني که ساکن ايران نيستند اما به خاطر 
ايراني بودن يکي از والدينشان، دورگه به حساب 
مي آيند در ترکيب تيم ملي استفاده کنيم، اصاًل 
بد نيس��ت. ضمن اينکه در رش��ته هايي مانند 

فوتب��ال و هندبال نيز ش��اهد چنين موضوعي 
هس��تيم. بر اين اس��اس و با توجه به سياست 
فدراسيون بس��کتبال مبني بر استفاده از تمام 
ظرفيت ها، از ماه ها پيش جذب و به کارگيري 
بازيکنان دورگه را در دس��تور کار قرار داديم. 
البته اين موضوع به منزله استفاده قطعي از اين 
بازيکنان نيست.« طباطبايي به ادامه تالش ها 
براي مذاکره با آرون گرامي پور و مايک رستم پور 
اش��اره کرد و گفت: »ق��رار نيس��ت موفقيت 
بسکتبال در گرو اس��تفاده از بازيکنان دورگه 
باشد. تصميم براي به کارگيري بازيکنان دورگه 
به منزله ضعف بازيکنان فعلي نيست. ما صرفاً 
مي خواهيم ش��رايط ب��راي اس��تفاده از تمام 
ظرفيت ها مهيا ش��ود. گرامي پور و رس��تم پور 
بازيکنان دورگه اي هستند که پيگير وضعيت 
آنها براي حضور در اردوي پيش روي تيم ملي 
هستيم. البته نظر و تصميم نهايي براي استفاده 

از آنها با اعضاي کادر فني است.«

دورگههاعصايدست
تيممليبسکتبال!
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برخوردگرمستارههايفرانسهباهواداران
در روزهايي که تمرينات تيم ملي فوتبال پش��ت درهاي بس��ته انجام 
مي شود و آقايان ملي پوش صحبت با رس��انه ها و مردم را بنا بر داليل 
واهي پرداخت نش��دن پاداش جام جهاني تحريم کرده  اند، تماش��اي 
تصاوير و برخورد گرم ستاره هاي تيم ملي فوتبال فرانسه با هواداران اين 
تيم بسيار جذاب و ديدني است. ستاره هايي که در همان جام جهاني 
که بازيکنان ايران در مرحله گروهي اش حذف شدند به مقام قهرماني 
رسيدند، اما هيچ گاه خودش��ان را براي هواداران نگرفتند و از آنها فرار 
نکردند. تماش��اي تصوير س��تاره هايي چون امباپه در کن��ار هواداران 
حتماً درس هاي زيادي دارد. به لبخند رضايت ستاره تيم ملي فرانسه 
و هواداران توجه کنيد تا معناي واقعي حرفه اي بودن در فوتبال و راه و 
رسم مردم داري و برخورد با آنها را به درستي درک کنيد، هرچند که 

ستاره هاي فوتبال ايران هنوز فاصله زيادي با اين رفتارها دارند.

غالمرضا دباغيان 

کارشناس کاراته

افتخارشکست2استادبزرگشطرنجبرايعلينسب
بانوي ش��طرنج باز ايراني با درخش��ش در رقابت ه��اي قهرماني  

بانوان جهان شگفتي س��از ش��د. او تالش مي کن��د در آينده به 
موفقيت هايش تداوم ببخشد. مبينا علي نسب در رقابت هاي جهاني روسيه با غلبه بر حريفانش 
به دور سوم راه يافت و تاريخ ساز شد. علي نسب در گفت وگو با ايسنا شرايطش را در اين دوره 
از رقابت ها تشريح کرد: »خوشحالم که توانستم دو استاد 
بزرگ مطرح )اليزابت پتز آلماني و مونيکو س��وکو 
لهستاني( را شکس��ت دهم و اولين ايراني باشم 
که به مرحله س��وم اين مس��ابقات مي رسد. با 
توجه به اينکه حريف دور اولم بازيکن مطرحي 
بود و در مسابقات قبلي هم فوق العاده ظاهر 
ش��ده بود، ش��انس صعودم را از مرحله اول 
50 - 50 مي دانستم، اما خدا را شکر توانستم او 
را شکست دهم و به دور بعد راه يابم. در مرحله 
سوم هم با ماريا موزيچوک، قهرمان سابق بانوان 
جهان که اوکرايني اس��ت، بازي داش��تم. دور 
اول با مهره س��فيد برتري خيلي زيادي داشتم، 
اما متأس��فانه نتوانس��تم برتري خود را به برد 
تبدي��ل کنم و بازي مس��اوي ش��د. در دور 
دوم هم با مهره س��ياه با نتيج��ه 1/5 بر 
0/5 مقابل او شکست خوردم و حذف 
شدم.« ملي پوش شطرنج کشورمان 
بابت موفقيت��ش 8 هزار دالر جايزه 

دريافت کرد. 

مدالالمپيکميخواهم،نهشهرت!
       وزنه برداری قهرمان وزنه برداري 
جهان اميدوار است 
در توکيو نيز روي سکو برود و مدال المپيک را به 
گردن بياويزد. علي هاشمي در مسابقات جهاني 
2018 براي دومين بار مدال طالي دنيا را از آن خود 
کرد. او حاال تالش مي کند تا در بازي هاي المپيک 
به هدفش برسد: »متأسفانه س��ال قبل که براي 
اولين بار به مدال طالي جهان رس��يدم، خيلي ها 
گفتند علي هاشمي به خاطر محروميت 9کشور 

مدعي توانسته به اين مدال برسد و رکوردهايش 
پايين است. آنها مي خواستند مدال مرا بي ارزش 
کنند، اما امسال ثابت کردم که هم سال قبل و هم 
امسال شايسته قهرماني در جهان بودم. من هدف 
خودم را دارم و دنبال اين نيستم که اسمم مطرح 
شود و معروف شوم. هدف نهايي من المپيک است 
و براي آن ت��الش مي کنم. ک��ارم را طوري پيش 
مي برم که به اميد خدا انتهاي آن به مدال المپيک 

ختم شود.«
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