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وجود ۲ جریان متضاد در ورزش 
همدستی مدیران ناالیق و جریان منفعت جو، مانع بزرگ پیشرفت

وزارت ورزش افراد فاقد صالحیت را کنار بگذارد

سرویس ورزشی-
 در ورزش دو جریــان عمــده وجود دارد. 
جریانی که خواهــان ورزش پاک و حرکت در 
مسیر پیشرفت و مدافع منافع ملی و مطالبات 
مردم اســت و جریانی که ضد ورزش است و 
فلسفه وجودیش در ورزش تامین منافع شخصی 

و باندی است.
مرزبندی هــای موجــود در ورزش بــا آنچه در 
حوزه های دیگر علی الخصوص سیاست، وجود دارد و 

و هدف تقریبا مشــابه و یکسان است. در اینجا همه 
خود را »حق« می دانند و راه حل خود را برای تحقق 
اهداف ملی ارجح می دانند و دعواها و تزاحم ها از اینجا 

شروع می شود.
دو جریان کامال متضاد

امــا در ورزش دو جریان عمده وجود دارد که ذاتا 
و ماهیتــا با یکدیگر تفاوت دارنــد و هیچ گونه نقطه 
مشــترکی نه در اســتراتژی و هدف و نه در تاکتیک 
و عمل، ندارند! در اینجا همان طور که اشــاره شد دو 

مشکلی داشته باشد، هر کمبود و مانعی بر سر راهش 
باشــد، مشــکل تزاحم و تضاد دیدگاه ها و جناح ها و 
در یــک کالم »سیاســت زدگی« را نــدارد و این در 
جامعه سیاســت زده ما، که محور و دلیل بسیاری از 
موضع گیری هــا و موافقت هــا و مخالفت ها، گرایش 
جناحی و خطی اســت، موهبتی اســت که ورزش از 
آن برخوردار است، فرصتی است که مسئوالن ورزش 
باید از آن در جهت حرکت ورزش در مسیر پیشرفت 
استفاده کنند، سرمایه ای است که در حد خود، بسیاری 

ملی حرکت کردن، خیلی مســاعد است و بهانه هایی 
که در جاهــا و حوزه های دیگر می شــود برای عدم 
پیشرفت کارها و تحقق وعده ها و... مطرح کرد، در اینجا 
موضوعیت ندارد. در اینجا هشیاری، صداقت و عزم و 
جزم سکانداران ورزش و مسئولین رشته ها و حوزه های 
مختلف الزم است تا ورزش در اکثر رشته های ورزشی 
و در کلیت آن پیشــرفت کند. در اینجا اگر اختالفات 
شدید و درگیری های آزاردهنده و... میان افراد خوشنام 
و خدمتگزار پیش می آید، بدون شک رد پای جریان 

هم هست که بارها از مســئوالن امر و مدیران ارشد 
ورزش خواسته ایم، برای پاکسازی فضای ورزش و دفع 
و طــرد عناصر عوضی آمده، درنگ نکنند و با مدیران 
و مســئوالنی که راه را برای نفوذ و رخنه این عناصر 
کــه جز به منفعت خود، به چیزی فکر نمی کنند، باز 
و هموار می کنند، بی تعارف و قاطعانه برخورد نمایند.
مدیران ناالیق جاده صاف کن جریانات مخرب

ســخن را کوتاه کنیم، بزرگ ترین مانع پیشرفت 
ورزش از حیث انســانی و فکــری در دو عامل قابل 

برقرار است تا حد زیادی فرق دارد. اگر در آنجا اختالف 
نظر و دیدگاه بر ســر یک هدف مشترک تا آنجا باال 
می گیرد که گاه اصل هدف فراموش می شود و دعواها 
حالت لجبازی و چوب الی چرخ یکدیگر گذاشــتن و 
کار ملک و ملت را معطل نهادن و... به خود می گیرد، 

در حوزه ورزش خوشبختانه چنین نیست.
در اینجا مرزبندی ها در دو خط و دو جریان کامال 
متضاد و مغایر یکدیگر عیان و قابل مشاهده است. یک 
خط که پیروان و طرفداران آن با وجود همه اختالف 
سلیقه هایی که شاید در حوزه های دیگر مثال سیاست 
و فرهنــگ و حتی اعتقــادات و... با یکدیگر دارند در 
ورزش هدف مشــترک دارند و آن پیشــرفت ورزش 
در ابعــاد مختلف، به ویژه در بعد قهرمانی در ســایه 
حاکمیت ورزش پاک و به طور خالصه حفظ منافع ملی 
و پاسخگویی به توقعات و انتظارات مردم است. خط 
دیگر جریانی است که منافع شخصی و باندی خود را 
به منافع ملی ترجیح می دهد، به ورزش و تشکیالت و 
فعالیت های ورزشی آویزان شده است تا نام و نان خود 
را تامین کند و برایش اصال موضوع پیشــرفت یا عدم 
پیشرفت، هدف و دغدغه به حساب نمی آید. بنابراین 
در ورزش دو جریان اصلی »هدف مشــترک« ندارند 
که بعد ســر راه رســیدن به آن، تاکتیک هایی اتخاذ 
شــده و... تز و نظر خود را داشته باشند و در اینجا از 
یکدیگر جدا شوند و اختالف دیدگاه و نزاع های جناحی 
را ســبب شود. در واقع در حوزه های غیر ورزشی- به 
ویژه سیاسی- هدف مشترک است یا ظاهرا مشترک 
اســت اما در تاکتیک ها اختالف نظر هست. روشن تر 
بگوییــم، مثال در آنجا همه حرف از تحقق آرمان های 
انقالب می زنند، شعار دفاع و حراست از میراث شهیدان 
سر می دهند، دغدغه حفظ اصول و ارزش های انقالب 
دارند، منافع ملی، هدف اســت، اما آنچه آنها را تحت 
عنوان راست و چپ یا اصولی و اصالحی یا... از یکدیگر 
جدا می کند، راه حل ها و تاکتیک هاســت. استراتژی 

جریــان عمده وجود دارد، جریانی که خواهان ورزش 
پاک و حرکت در مسیر پیشرفت و مدافع منافع ملی 
و مطالبات مردمی اســت و جریانــی که ضد ورزش 
است، فلســفه وجودیش در ورزش و کنار ورزش در 
اشــکال مختلف و جایگاه های گوناگون تامین منافع 
شخصی و باندی است و چون برایش پیشرفت ورزش 
و پاســخگویی به انتظارات مردم مفهوم و موضوعیت 
ندارد، با جریانات و گروه های مغرض و معاندی که در 
همه عرصه ها از جمله ورزش به دنبال اثبات ناکارآمدی 

نظام دینی و انقالبی هستند، همسو و همراه است.
اصالح و رزمایش آسان است

بنابراین در ورزش کار کردن و کار درســت انجام 
 )nations- Goal( دادن و متحقق ساختن اهداف ملی
و پاسخگویی به خواسته های مردمی، به طور طبیعی و 
منطقی خیلی آسان تر از حوزه های دیگر می تواند باشد. 
در ورزش ســکان مدیریت و رهبری در دست افراد و 
شــخصیت هایی اســت که به نمایندگی از حاکمیت 
و جریان »طرفدار پیشــرفت و حفظ منافع ملی« به 
این پست و منصب رسیده و مسئولیت سکانداری را 
به دست آورده اند، آنها قاعدتا بدهکار و وامدار جریان 
مقابل که دنبال منافع و تامین خواسته های شخصی 
از قبل ورزش اســت، نیستند، که بخواهند برای این 
گروه هم ســهم و حقی در اداره بخشی از امور ورزش 
یا دخالت در سازوکار ورزش قائل باشند. سکانداران و 
مســئوالن ورزش فقط وامدار مردم و جریان خواهان 
پیشرفت ورزش است و باید از میان این طیف و گروه، 
کــه علی رغم اختالف دیدگاه ها و حتی ایدئولوژی در 
سایر عرصه ها، در ورزش تعدادشان بسیار بسیار زیاد 
اســت و اکثریت مطلق را تشکیل می دهند، یاران و 
همکاران و مدیران و مشــاوران را برگزینند و بر این 

اساس نفرات و چارت خود را »ارنج« کنند.
موهبتی که ورزش از آن برخوردار است

به این ترتیب می تــوان نتیجه گرفت، ورزش هر 

از ناداشته ها و کمبودهای دیگر را جبران می کند، در 
اینجا چپ و راست، اصالحگرا و اصولگرا، آبی و قرمز، 
تهرانی و شهرستانی و... با تکیه بر اصول شناخته شده 
و مورد تایید ورزش، مثل جوانمردی، پهلوانی و پاکی 
و مردمــداری و... در هدف حرکت ورزش در مســیر 
پیشرفت و تامین منافع ملی و پاسخگویی به مطالبات 
مردمی و همچنین مبارزه با زشتی ها و زیاده خواهی ها 
و افراد و باندهای چسبیده و فرصت طلب، توافق دارند و 
همین توافق و تفاهم است که می تواند دستمایه خوبی 
باشد برای مسئوالن ورزش که به دور از اهمال و غفلت 
و وادادگی و آسان گیری و... بدتر از همه سیاست بازی! 
از آن در جهت بسیج همه نیروهای ترقی خواه و ضد 
فساد در ورزش استفاده کند و با به کارگیری صحیح هر 
کس در مقام و جایگاه مناسب و تاثیرگذار، در نهایت 
برای تحقق هدف مشــترک که حرکت ورزشــی در 
مسیر پیشرفت و بالندگی است برنامه ریزی و کار کند.

اخالل جریان ضد ورزشی
این چند جمله را آوردیــم تا بگوییم، در ورزش 
شرایط برای کار کردن و بی دغدغه تر به سوی اهداف 

دوم، یعنــی جریان ضد ورزش و منفعت جو در میان 
است که با استفاده از ابزار در اختیار و حربه »تفرقه« 
سعی می کند، با ایجاد اختالف میان افراد شناخته شده 
و چهره های اصیل و چکیده های ورزش، فضای ورزش 
را مشوش و آشفته کند و مانع از اصالحات و موجب 
برهم زدن وضع موجود شود و اگر در فدراسیون و جایی 
از ورزش، حضور و تاثیر این افراد فرصت طلب و مخرب 
و منفعت جو و مغرض را می بینیم، باز نباید شک کرد 
که حضور این عناصر معلول وادادگی و ترس مسئول 
آن رشــته و جایگاه یا به دلیل عدم صداقت مدیران 
است که در حرف و شعار از ورزش پاک و سازندگی و 
اصالح وضع ورزش دم می زنند، اما در خفا و در عمل 
با جریانات مخرب و ناســالم و فرصت طلب سر و سر 
و همنوایــی دارند. غیر از این ما دلیلی برای بعضی از 
درگیری های تاسف بار میان عناصر محبوب ورزش که 
از عصاره های آن محسوب می شوند، از یک سو و حضور 
و دخالت و جــوالن دادن عناصر آویزان و زیاده خواه 
و فرصت طلــب در عرصه هــای مدیریتی و تاثیرگذار 
ورزش از ســوی دیگر، پیدا نمی کنیم و برای همین 

جمع بندی است: 1- جریانات فرصت طلب، منفعت جو و 
مغرض که در ورزش حضور دارند، به این و آن مسئول 
و فدراسیون و مدیر باشگاه آویزان هستند، برای تامین 
منافع و مطامع شــخصی و باندی. 2- مدیران واداده 
و غیرمسئول که به اســم خدمت به ورزش و کمک 
به پیشرفت ورزش و پاسخگویی به مطالبات مردمی 
و تامین منافع ملی، در ورزش پســت و مســئولیت 
می گیرنــد، امــا در عمل به خاطر تــرس، وادادگی، 
عــدم صداقت و ریــاکاری در امانت خیانت کرده و با 
جریانات فرصت طلب همنوایی می کنند و اصوال راه را 
برای حضور و جوالن دادن و تاثیرگذاری آنان هموار 
می کننــد و در تخریب ورزش و تامین منافع خود، با 

یکدیگر شراکت می کنند!!
مدیران فاقد صالحیت را کنار بگذارید!

در این میان تکلیف مهم مســئوالن ارشد ورزش 
مشخص و کامال روشن است. برخورد با این دو عامل و 
البته برخوردی عالمانه و موثر. به این معنی که در این 
برخورد اصالحی، مثل بیشتر موارد! جای علت و معلول 
را اشــتباه نگیریم، در اینجا علت، عامل دوم )مدیران 
واداده و دورو( اســت، نــه عامل اول )فرصت طلبان و 
تخریب چی هــا(، چون اگر این عامل دوم خود مانعی 
نباشــد و راه را برای رخنه و نفــوذ عامل اول هموار 
نکند، گروه فرصت طلب، جرات و جســارت ورود پیدا 

نمی کند و...
اینکه چنــدی پیش نوشــتیم- و با اســتقبال 
خوانندگان محترم هم مواجه شــد- و همواره تاکید 
کرده ایم که »تعارف با مدیران ناالیق را کنار بگذارید« 
از همین باور و دیدگاه نشأت می گیرد، توصیه برادرانه 
و کارشناســانه ای که در پایــان این مقال بار دیگر بر 
آن تاکید می کنیم. در آینده این موضوع )دو دیدگاه 
اصلی در ورزش( را پی خواهیم گرفت و مفصل تر و با 
ذکــر جزئیات و آوردن نمونه های ملموس، درباره آن 

خواهیم نوشت، اگر عمری باشد.

شانس باالی ایران برای میزبانی جام جهانی فوتسال 
سرمربی ایتالیایی بایرن مونیخ ازمشکل 
بزرگ خود در این تیم آلمانی سخن به میان 
آورد. او همچنیــن ابراز امیدواری کرد که 
فعالیت او در باواریایی ها بیشتر از دوسال 

باشد.
کارلوآنچلوتی به عنوان جایگزین پپ گواردیوال 
دربایرن مونیخ به عنوان ســرمربی انتخاب شده 
است. او تا سال 2019 با باواریایها قرارداد دارد.

ســرمربی ســابق رئال مادرید از حضور خود در 
بایرن بسیارخوشحال است و ابراز امیدواری کرد 
که مدت همکاری او با این باشــگاه آلمانی زیاد 
باشــد.کارلتو درمراسم رونمایی از کتاب زندگی 
نامه خود گفت: بعضی از باشگاه ها تنها به خاطر 

تجارت و کسب درآمد فعالیت می کنند اما بعضی 
از باشــگاه ها مثل یک خانواده هســتند و بایرن 
مونیخ چنین باشــگاهی است و به  همین خاطر 
باید بگویم که عالقه زیادی به ماندن در این تیم 
دارم. دوســت دارم مــدت فعالیت من در بایرن 
بیشتر از دو ســال باشد.سرمربی ایتالیایی بایرن 
مونیخ ازمشکل بزرگ خود در این تیم سخن به 
میان آورد و گفت: باید بگویم که یاد گرفتن زبان 
آلمانی بسیار ســخت است و این مشکل بزرگ 

من دربایرن است.
بایرن مونیخ شروعی طوفانی درفصل جدید 
رقابت های بوندســلیگا داشته و در هرسه دیدار 

خود پیروز ازمیدان خارج شده است.

مشکل بزرگ آنچلوتی در بایرن

انتخابات بهترین  بازیکن جهان در پایان سال جاری میالدی با تغییراتی نسبت به گذشته 
انجام خواهد شد.

در پایان سال جاری میالدی مطابق معمول همه ساله انتخابات بهترین  بازیکن جهان انجام خواهد 
گرفت اما قرار است دستخوش یکسری تغییرات شود.مطابق اعالم گزینش جدید بهترین ها که با حمایت 
فیفا و نشریه فرانس فوتبال فرانسه انجام می گیرد، در قالب جدیدی انجام خواهد شد.در این ارتباط نشریه 
فرانسوی تغییراتی که درراه گزینش صورت خواهد گرفت، را منتشر کرده است. برهمین اساس مربیان و 
کاپیتان  تیم های ملی نقشی در راه انتخاب بهترین ها نخواهند داشت و فقط روزنامه نگاران رای خواهند 
داد.همچنین برخالف گذشــته که 23 بازیکن به مرحله نهایی برای انتخاب می رسیدند، هم اکنون 30 
بازیکن در فهرست مذکور جای می گیرند.حتی بخش دوم که شمار نامزدها به 3 بازیکن کاهش می یافت، 
به طورکلی حذف شده است.به این ترتیب برنده و فهرست 30 بازیکن برتر سال جهان قبل از اتمام سال 
اعالم خواهد شد. انتخابات بهترین های جهان ازسال 1991 با حمایت فیفا همه ساله انجام گرفته است.

انتخابات بهترین  فوتبالیست جهان دستخوش تغییرشد

پدیده آرژانتینی که چند تیم ایتالیایی از 
جمله بیانکونری به دنبال جذب وی بودند، در 
آینده ای نه چندان دور به راه راه پوشان تورین 

خواهد پیوست.
 باشــگاه یوونتــوس اعالم کرد قصــد دارد از 
امتیاز ویژه ای که برای خریــد رودریگو بنتانکور، 
هافبــک خوش آتیه تیم فوتبال بوکاجونیورز دارد 
اســتفاده کند و این پدیده آرژانتینی را به تورین 
ببرد.یوونتوسی ها تابستان سال گذشته به موجب 
قراردادی که با بوکاجونیورز برای فروش کارلوس 
توس به این تیم بستند، این امتیاز را دارند که چهار 
بازیکن این تیم از جمله بنتانکور را زودتر از دیگر 
مشتریان شان به خدمت بگیرند.بنتانکور 19 ساله 
تابستان امســال مشتریانی از جمله میالن داشت 
اما یوونتوس حاضر نشد از امتیاز خود برای خرید 
او بگــذرد امتیازی که به بانوی پیر اجازه می دهد 

با پرداخت 9.4 میلیون یورو به عالوه یک میلیون 
پاداش، تا پیش از روز بیســتم آوریل سال 2017 
هافبک بوکا را به خدمت بگیرد.جوزپه ماروتا، مدیر 
اجرایی باشگاه یوونتوس در این خصوص گفت: روند 
پیشــرفت بازیکنان جوان را زیر نظر داریم و برای 
خرید بنتانکور هم امتیازی داریم که حاصل فروش 
کارلوس توس بوده و من فکر می کنم باشگاه از این 
امتیاز استفاده خواهد کرد. این عملیاتی است که 
مــا برای فصل آینــده آن را اجرایی خواهیم کرد.
یوونتوس در شرایطی می تواند بنتانکور را با پرداخت 
9/4 میلیون یــورو به خدمت بگیرد که میالن در 
بازار نقل و انتقاالت تابستان امسال 15 میلیون یورو 
برای خرید این بازیکن پیشنهاد داده بود. در واقع 
یوونتوسی ها به محض اطالع از تالش میالن برای 
خرید بنتانکور، باشگاه بوکاجونیورز را از فروش این 

بازیکن به روسونری منع کردند.

پیوستن پدیده بوکاجونیورز به یوونتوس

به باور ســتاره ای که با هلند مقام نایب قهرمانی جهان کسب کرده، پوگبا تحت هدایت 
مورینیو به جایگاه شایسته ای نخواهد رسید.

دیرک کوییت در گفت وگویی با روزنامه دیلی میرر در مورد یکســری موضوعات از جمله رویارویی 
با منچســتریونایتد در لیگ اروپا صحبت کرد.این بازیکن 35 ســاله که در سال های نه چندان دور در 
تیم لیورپول انگلیس بازی می کرد، هم اکنون کاپیتان فاینورد اســت. همان تیم هلندی که در پایان 
هفته گذشته در لیگ اروپا یک بر صفر منچستریونایتد، تیم فصل جاری پل پوگبا را مغلوب کرد.این 
بازیکن با تجربه اظهارداشت: همه آنچه را که نیمه اول شنیدم، فقط پوگبا بود که به جای فوتبال، سر 
هم تیمی هایش داد و فریاد می کشــید.حتی در نیمه دوم هم بیشتر داد می زد. او سر هرچیزی  اوقات 
تلخی می کرد.وی در مورد سیستم بازی یونایتد ها نیز عنوان کرد: یونایتد فقط یک مدل بازی بلد است 
انجام دهد.ما منتظر بودیم که این تیم حمله کند. آنوقت یکپارچه عمل کردیم چون می دانستیم اگر به 
حریف مجال ندهیم، آنها خطرناک نخواهند بود.منچستر دوست داشت ضدحمله بزند. اما وقتی اجازه 

ندهی حریف ضدحمله بزند، آنوقت صاحب موقعیت های خوبی مقابل تیمی مثل یونایتد می شوی.

کوییت:پوگبا به جای فوتبال فقط داد و فریاد می کند

میزبانی جــام جهانی درتعطیالت نوروز به اتمام 
رسیده بود و ایران با نفوذ علی کفاشیان و با این 
استدالل که فدراسیون فوتبال در نوروز، تعطیل 
بود به فهرست کاندیدای میزبانی اضافه شد. این 
اتفاق نشان دهنده اهمیت فدراسیون فوتبال در 

گرفتن این میزبانی است.
همچنین ســید رضا افتخاری پیگیری هایی 
را از طریق نهاد ریاســت جمهوری انجام داده و 
ضمانت هایی که باید برای فیفا ارســال شود به 
امضا رسیده است. تاکنون وزارت ورزش و جوانان، 
وزارت دادگســتری، وزارت فرهنگ و ارشاد این 
ضمانت ها را امضا کرده اند و فدراسیون فوتبال در 
انتظار گمرک جمهوری اســالمی ایران، سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری، 
شــورای عالی امنیت ملی، وزارت امور اقتصاد و 
دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت 
دادگستری و صدا و ســیما برای ارسال مدارک 

است.
همچنین هفت شــهر از ایران برای میزبانی 
مســابقات به فیفــا معرفی شــده اند. اصفهان، 

حضورعلی  بــه  توجــه  با 
کفاشیان درکمیته فوتسال فیفا 
شده،  تاکنون  که  تالش هایی  و 
این انتظار می رود ایران به اخذ 
میزبانــی جام جهانی نزدیک تر 
شود. با این حال تا روز برگزاری 
چیزمشــخص  هیچ  رای گیری 
که  البی هایی  و  شــد  نخواهد 
پشت پرده برای گرفتن میزبانی 
انجام می شود، بیشتر ازهمه چیز 

تاثیر گذار است.
علی کفاشــیان پیش از ســفر به کلمبیا در 
گفت وگو با ایسنا درباره میزبانی جام جهانی گفته 
بود: درخواســت میزبانی را ارسال کرده ایم و در 
ســفری که به کلمبیا برای حضور درجام جهانی 
خواهم داشــت جلسه ای را برگزار می کنیم و در 
این جلسه درخواست میزبانی جام جهانی فوتسال 
برای ایران را به صورت جدی پیگیری خواهم کرد.

فیفا، کارگاهی نیز در حاشــیه مسابقات جام 
جهانی برگزار کرد که کشورهای خواستار میزبانی 
در آن حضور داشتند. نماینده فدراسیون فوتبال 
نیز در این کارگاه شرکت کرده و پروسه انتخاب 
میزبان جام جهانی مراحل پایانی اموراداری خود 

را پشت سرمی گذراند.
با توجه به حضور علی کفاشــیان در کمیته 
فوتسال فیفا و تالش هایی که تاکنون شده، این 
انتظــار می رود ایران به اخذ میزبانی جام جهانی 
نزدیک تر از قبل باشد. با این حال تا روز برگزاری 
رای گیری هیچ چیز مشــخص نخواهد شــد و 
البی هایی که پشــت پرده برای گرفتن میزبانی 
انجام می شود، بیشتر از همه چیز تاثیرگذار است.

نسبت  دوچرخه سواری  جهانی  اتحادیه 
به فــوت رکابزن پارالمپیکی ایــران ابراز 
همدردی کرد و اعتقاد دارد یک روز بد برای 

دوچرخه سواری در ریو بوده است.
پس از این که »بهمن گلبارنژاد«، دوچرخه سوار 
پارالمپیکی ایران بر اثر سانحه جان خود را از دست 
داد، اتحادیه جهانی دوچرخه سوار )UCI( نسبت به 

این اتفاق واکنش نشان داد.

اتحادیه جهانی دوچرخه سواری در مطلبی با 
اشــاره به حادثه ای که برای گلبار نژاد رخ داد، با 

جامعه ورزش و ملت ایران ابراز همدردی کرد.
همچنین برایان کوکســن، رئیــس اتحادیه 
جهانی دوچرخه ســواری نیز در مورد اتفاقی که 
برای این ورزشکار پارالمپیکی ایران رخ داد، گفت : 
من برای مرگ »بهمن گلبارنژاد«، دوچرخه سوار 
ایرانی بسیار متاثر هستم. ما با خانواده  و دوستان 

او و همچنیــن کمیته  ملی پارالمپیک ایران ابراز 
همدردی می کنیم و امیدواریم که تسلیت صادقانه 

ما را بپذیرند.
اتحادیه جهانی دوچرخه ســواری معتقد است 
که روز آخر برگزاری رقابت های دوچرخه ســواری 
پارالمپیک کــه در آن روز گلبارنژاد فوت کرد، به 
یــک روز بد در دوچرخه ســواری پارالمپیک ریو 

تبدیل شده است.

واکنش اتحادیه جهانی دوچرخه سواری به فوت گلبارنژاد 

سرویس ورزشی -
در اخبار مربوط به مســابقات فوتبال دســته اول 
باشگاه های ایران خواندیم که محمد مایلی کهن سرمربی 
تیم ملوان در بازی تیم شمالی با اکسین، وقتی می بیند 
و می شنود که بعضی هواداران تیمش بازی را رها کرده 
و علیه تیم شهری نزدیک و هم استانی و هواداران آن، 
شعارهای خارج از نزاکت می دهند و توهین می کنند، 
نیمکت را رها کرده و به حالت قهر به رختکن می رود و تا 
شروع نیمه دوم به جایگاه خود باز نمی گردد. این حرکت 
نمادین مایلی کهن که یک بار هم چند سال پیش وقتی 
ایشان مربی تیم لرستانی »گهر« بود، تکرار شده بود، در 
جای خود قابل تقدیر و تحسین است. حتی به گمان ما 
در این فوتبال به شدت از نظر فرهنگی آسیب خورده 
و آسیب پذیر، انجام آن الزم و ضروری است، اما چون 
دست صدا  از قدیم گفته اند و درست گفته اند که »یک 
نــدارد«، آن را برای اصالح وضــع فرهنگی فوتبال و 
شرایط نابه هنجار حاکم بر اکثر ورزشگاه های آن، کافی 
نمی دانیم. خوانندگان و عالقه مندان نیک می دانند که 
یکی از کلیدواژه ها و حرف های اصلی ما طی ســالیان 
اخیر درباره فوتبال ایران این بوده اســت که: آنچه که 
موجب شده این رشته جذاب و پرطرفدار در کشور ما 
از رشد و پیشرفت مورد انتظار برخوردار نباشد و جسم 
و جان آن را آزار داده اســت، نه کمبود فنی یا مالی و 
یا انسانی، بلکه مسائل فرهنگی و اخالقی است. در این 
باره هم بسیار نوشته و به سهم خود سعی کرده ایم، علل 
و چگونگی پیدایش این وضع و همچنین تداوم آن را 
تحلیــل و تبیین نمائیم. برای حل این معضل، که اگر 
واقعاً و عماًل و نه شماری و مصاحبه ای! خواهان برطرف 
کردن موانع بر سر راه پیشرفت فوتبال ایران هستیم، 
بایــد آن را حل کنیم، یک عــزم جمعی و یک برنامه 
حسابشده و هماهنگ الزم است. در این باره مسئولیت 
اصلی به طور طبیعی و منطقی برعهده مسئوالن است، 
مســئوالنی که مهم ترین وظیفه آنها، رشد و اعتالی 
فوتبال ایران اســت، آنها برای انجام این وظیفه حتماً 

باید برای درمان مشــکالت فرهنگی و توقف حرکت 
ایران در کژراهه و ریل گذاری آن در مســیر سالمت و 
پیشرفت، فکر و برنامه و قبل از آن اراده و عزم و جزم 
داشته باشند و هرگز به وضع موجود و شرایط فعلی دل 
خوش ندارند و بسنده نکنند و مثل اسالف خود در باد 
دو، سه موفقیت حتی صعود به جام جهانی نخوابند و 
ســعی در القای این فکر و باور نداشته باشند که وضع 

فوتبال رو به راه است.
بــه هر حال، حرکــت نمادیــن و اعتراضی آقای 
مایلی کهن در ورزشگاه انزلی، بهانه ای شد تا براساس 
وظیفه دربــاره وضعیت فرهنگی ورزش و لزوم اصالح 
آن این چند سطر را قلمی نمائیم و این نکته را یادآور 
شــویم که این وضعیت نابســامان و دل آزار، تنها به 
ورزشگاه انزلی و طرفداران تیم این شهر مختص نیست 
و چنانچه شاهدیم  در اکثر قریب به اتفاق ورزشگاه ها 
و تقریباً در کلیه رده های ســنی از نونهاالن گرفته تا 
لیگ برتر این اتفاقات کــه بی تعارف از، عقب ماندگی 
فوتبال »و دور بودن آن از اســتانداردهای حرفه ای« 
حکایــت می کند، رخ می دهــد. ضمن اینکه وضعیت 
ناخوشایند فرهنگی و اخالقی فقط در ورزشگاه ها و به 
هنگام برگزاری مسابقات رخ نمی دهد، بلکه مناسبات 
و روابــط و رفتار فرهنگی دل آزار تقریباً در همه جای 
این فوتبال و الیه های مختلف آن دیده می شود و این 
نیز دلیلی ندارد، جز اینکه جریانات مخرب و ضدفوتبال 
طی سال های اخیر و به لطف وادادگی و نابلدی یا عدم 
صداقت بعضی مسئوالن و مدیران ارشد و باشگاهی و... 
حسابی به ارکان و جایگاه های مختلف چنگ انداخته 
و از قبــل آن دنبال تأمین منافع تضمین جایگاه خود 
هســتند، نه منافع ملی و مطالبات مردمی که چیزی 
نیست جز پیشرفت و اعتالی فوتبال مستعد ایران. همه 
این مسائل که ریشه در واقعیات دارد، بیانگر این مطلب 
است که مسئوالن فوتبال -  آقای تاج و همکارانش- اگر 
واقعــاً و متعهدانه بخواهند به وظیفه خود عمل کنند، 

کاری سخت و دشوار در پیش رو دارند.

نکته  ورزشی

حرکت نمادین و اعتراضی مایلی کهن
یادآور وضعیت فرهنگی نامناسب فوتبال

هشت کشــور از چهار کنفدراسیون قاره ای 
)آســیا، آمریکای شــمالی، مرکــزی و کارائیب، 
اقیانوسیه و اروپا( برای میزبانی جام جهانی 2020 
فوتسال درخواست داده اند که براساس اعالم سایت 
فیفا جزو بیشترین پیشنهادها برای برگزاری یک 
تورنمنت فیفا محسوب می شود. همچنین هیچ یک 
از این هشت کشور تاکنون میزبانی این تورنمنت 
را به عهده نداشته اند و رقابت برای اخذ میزبانی 
برای تمام کشورها جدی است. فدراسیون فوتبال 
ایران نیز درخواســت میزبانی را برای فیفا ارسال 
کرده اســت و  امارات و ژاپن اصلی ترین رقیبان 

ایران در آسیا محسوب می شوند.
پیش بینی می شد  فدراسیون فوتبال همانند 
مســابقات گذشته ای که تالشــی برای گرفتن 
میزبانی اش نداشــته، برای جام جهانی فوتسال 
هم اقدام جدی انجام ندهد اما براساس شواهد و 
اقدامات صورت گرفته به نظر می رسد ایران یکی 
از گزینه هــای اصلی میزبانــی نهمین دوره جام 

جهانی فوتسال است.  
مهلت ارسال مدارک جهت اعالم درخواست 

تبریز، مشــهد، تهران، ارومیه، یزد و 
اردبیل هفت شهری هستند که برای 
میزبانی ایران نامزد شده اند. درمیان 
ورزشگاه های معرفی شده، سالن های 
آزادی تهران، 9 دی اصفهان و غدیر 
ارومیه جزو ســالن هایی هستند که 
پیش از این دررویدادهای بین المللی 
مختلف مورد استفاده قرار گرفته و 
در صورت اعطای میزبانی به ایران، 
احتمال میزبانی این سالن ها بیشتر 

از بقیه است.

قرار بود در اردوی تیم ملی بمانم اما...

موالیی: هیچ وقت ادعا نکردم 
سلیمی را در یک ضرب می گیرم 

وزنه بردار فوق ســنگین ایران گفت: هر 
وزنه ای که انوشیروانی می گفت را در تمرینات 
می زدم و حتی با پای آســیب دیده در جام 
فجر شرکت کردم بنابراین چه زمانی بدنم 

کم آورده است؟
بهادر موالیــی در واکنش بــه صحبت های 
ســرمربی تیم ملی مبنی بر اینکه او در تمرینات 
کم می آورده است ، بیان کرد: در یک روز تمرین 
مجبورم کرد دو مرتبه وزنه 240 کیلوگرم، یک بار 
250 و یک مرتبه نیز 255 کیلوگرم را بزنم یا در 
اردوی کالچای با آن شرایط آب و هوایی سخت، 
190 کیلوگرم در یک ضرب و 240 کیلوگرم در 
دوضرب می زدم و دوباره می گفت 190 کیلوگرم 
را در یک ضرب بزنم بنابراین من چه زمانی بدنم 

کم آورده بود؟
او ادامــه داد: در اردوی اردبیل کشــاله ران 

من پاره شــده بود و 12 روز بدون تمرین بودم و 
فقط لیفت آن هم از روی چهارپایه کار می کردم. 
خودش آنجا شــاهد بود. حتی به او گفتم در جام 
فجر وزنه نمی زنم زیرا اگر پایم پاره شود المپیک 
را از دســت می دهم اما او گفت هر اتفاقی افتاد با 
من. بقیه ملی پوشان نیز شاهد هستند. من با پای 
آسیب دیده در جام فجر وزنه زدم اما در نهایت باز 

هم من را تحقیر کردند که دوباره باخته ام.
موالیی در مورد اینکه گفته شده مدعی گرفتن 
بهداد ســلیمی در یک ضرب بوده است، تصریح 
کرد: مــن هیچ موقع چنین ادعایی نکردم که در 
یک ضرب می خواهم بهداد سلیمی را بگیرم  زیرا 
همه می دانند که او در یک ضرب خوب است اما 

در دوضرب همیشه من خوب وزنه زده ام. 
او  افــزود: نمی دانــم چــرا ایــن حرف ها را 
می زنند. حتی تکــرار می کنند که قرار بوده من 

بعد از خط خوردن نیز در کمپ تیم ملی بمانم در 
حالی که در مراسم بدرقه زمانی که داخل ماشین 
بهداد ســلیمی بودیم از انوشیروانی سؤال کردم 
االن که خط خوردم باید چکار کنم که گفت باید 
وسایلمو جمع کنم و به خانه بروم. حتی زمانی که 
من مشغول بستن چمدانم بودم با پدرم خداحافظی 
کرد. اگر واقعا می خواســت من را نگه دارد همان 
موقع مقابل پدرم نمی گذاشت که من  بروم. حتی 
همان موقع پدرم به او گفت خیلی زحمت کشیده  
و دستش درد نکند که از خجالت سرش را به زیر 

انداخت و داخل اتاق رفت.
همچنین  ایــران  فوق ســنگین  وزنه بــردار 
گفت: انوشیروانی همیشــه می گفت هوای ما را 
دارد اما چه زمانی هوای ما را داشت؟ او فقط اسم 
یک وزنه بردار  را می آورد که ســرمایه ملی است 
و انگار بقیه ملی پوشــان ســرمایه ملی نبودند یا 

همیشه از تحصیالت و داشتن علم تمرینی حرف 
می زند در حالی کــه علم تمرین و نظم تمرینی 
را فقــط کوروش باقری داشــت. او آن قدر قدرت 
نداشــت که وقتی حرکت دوم بهداد خطا اعالم 
شــد، مسابقه را نگه دارد تا وزنه از 245 کیلوگرم 
بیشتر نشود. بلکه زمانی که توزیع مدال ها هم انجام 
شده تازه می خواهد شکایت کند، دیگر چه فایده ای 
داشت. بعد هم ادعای مربیگری و علم تمرین دارد.
او ادامه داد: انوشــیروانی که حرف از تمرین 
علمی می زند چه گلی به سر این تیم زد. رستمی 
که به تنهایی تمرین کرد و سهراب مرادی نیز دو 
ســال در خانه تمرین کرده بود و حتی در زمان 
مربیگری حســین توکلی وزنه های 200 و 240 
کیلوگرم را زده بود. علی هاشمی که در المپیک 
هفتم شــد، یک حرکت براری هم سوخت. بهداد 

سلیمی هم که نتیجه ای نگرفت.

علی اشکانی سرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی گفت: از اعتماد شورای فنی تیم های 
ملی کشتی فرنگی و در نهایت فدراسیون 

کشتی به خود تشکر می کنم.
سرمربی جدید تیم ملی کشتی فرنگی پس 
از انتخابش در این پست گفت: امیدوارم با توکل 
بر خدا، دعای خیر مردم، حمایت شورای فنی 
کشتی فرنگی ایران و استفاده از تجربیات تمامی 
زحمتکشان این رشته، بتوانم در هدایت تیم ملی 
کشتی فرنگی بزرگساالن موفق باشم چرا که این 
تیم افتخارات با ارزشی را در کارنامه خود دارد. 

اشکانی تصریح کرد: خود را شاگرد محمد بنا 
می دانم و در مسابقات جهانی 2005 بوداپست 
مجارستان نیز در کنار این مربی بزرگ به مدال 
نقره جهان رسیدم، قبل از شروع کار از  بزرگان 
این رشــته رخصت می طلبم و قطعا از تجارب 

آن ها استفاده می کنم.
اشکانی در مورد برنامه های خود تصریح کرد: 
به زودی کادر فنی خود را اعالم خواهم کرد، به 
دنبال استفاده از نیروهای جوان و با تجربه باالی 
فنی هستم ضمن اینکه از تجربیات پیشکسوتان 

این رشته نیز استفاده خواهم کرد.

وی با اشــاره به اینکه تغییر قوانین کشتی 
فرنگی و حذف شــدن قانــون خاک را در رده 
ســنی نوجوانان، تجربه کرده ام و باید در این 
زمینه ســخت کارکنیم، در پایان خاطرنشان 
کرد: کار در رشته بزرگساالن، تفاوت های زیادی 
با رشــته های پایه دارد، اما من پیش از این نیز 
سابقه مربیگری تیم ملی بزرگساالن را داشته ام 
و تمام تالش خود را برای موفقیت این تیم به 
کار خواهم بســت و امیدوارم با حمایت مردم 
به عنوان حامیان ورزش ملی کشور، بتوانم به 

کشتی فرنگی خدمت کنم.

اشکانی: تیم ملی بزرگساالن کشتی فرنگی با رده های پایه متفاوت است 
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