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مصطفی مدبر:

مشکلی برای حضور بانوان در
ورزشگاهها نداریم
 شــرق :مصطفی مدبر ،مدیرعامل شرکت توسعه
و نگهداری اماکن ورزشــی ،دیروز در نشســتی خبری
پاسخگوی ســؤاالت خبرنگاران بود تا برنامههای این
شــرکت را در سال جاری تشریح کند .او بیشتر از همه
از استادیوم آزادی تهران صحبت کرد .از روند بازسازی
این ورزشــگاه گرفته تا فراهمکــردن هرگونه امکانات
ســختافزاری برای حضور بانــوان در این مجموعه
ورزشی.
خطر ریزش وجود ندارد
همه قدمت این ورزشــگاه را میدانند که نیمقرن
از بهرهبــرداری آن میگذرد .به صورت طبیعی چنین
پروژههایی نیاز به بازســازی دارد .بنابراین سعی شده
نگهــداری از آن مثــل چمن بــهروز باشــد .اما برای
بازســازی نیاز به کار ویژه داریم .استادیومهایی با این
قدمت در کشــورهای دیگر بارها بازسازی شدهاند ،اما
در ایران اینطور نبود .نشســتهای عمــودی که در
بخشهــای مختلف ورزشــگاه آزادی صورت گرفته
است مطلقا خطر ریزش در آن وجود ندارد؛ مگر اینکه
در زمان لرزش ،شدت لرزش به حدی باشد که موجب
ریزش بخشهای مختلف ورزشگاه آزادی شود اما در
حرکتهای طبیعی خطر ریزش وجود ندارد.
بلیتفروشی آزادی به شرکت توسعه رسید
متأســفانه بلیتفروشی در مســابقات داخلی و
خارجــی همیشــه دغدغه مــردم بوده .بــا توجه به
تفاهمنامهای که بین فدراسیون فوتبال ،سازمان لیگ،
باشگاههای اســتقالل و پرسپولیس و شرکت توسعه
انجام شده ،بلیتفروشــی از طریق این شرکت انجام
میشــود .امیدواریم بتوانیم ایــن کار را با برنامهریزی
دقیق بهموقع انجام دهیم ،البته شــاید به هفتههای
اول لیگ نرســیم ،چون کار با مناقصه عمومی انجام
میشود .یکی از حســنهای دیگری که این واگذاری
خواهد داشــت این اســت که مــا میتوانیم از محل
بلیتفروشــی درصدی را که به شــرکت توســعه و
نگهــداری اختصاص پیــدا میکند ،بــرای نگهداری
چمنهــا ،بازســازی فضاهای کوچک و ســایر موارد
استفاده کنیم و باری از دوش دولت برداریم.
مشــکلی برای ورود بانوان تماشــاگر به آزادی
نداریم
مــا در اســتادیوم صدهزارنفری یــا ۱۲هزارنفری
آزادی یا ســایر مکانها به لحاظ ســختافزاری برای
حضور بانوان مشکل خاصی نداریم .ما حتی حاضریم
محل مشخص ،ســرویسهای بهداشتی مشخص و
ســایر موارد و تمهیداتی را که برای حضور بانوان در
اســتادیوم صدهزارنفری یا ۱۲هزارنفری الزم اســت
فراهم کنیم تــا بانوان بتوانند از نزدیک مســابقات را
تماشــا کنند .همانطور که در مســابقات والیبال این
مســئله اتفاق افتاد اما به هر صورت ما تابع سیاست
کشــور هســتیم و سیاســتگذاری برای این کار با ما
نیســت .البتــه ما از مدیریــت بانــوان در بخشهای
مختلــف اســتقبال میکنیم حتــی درحالحاضر در
بخشهای مختلف شرکت توسعه و نگهداری اماکن
ورزشی ،بانوان مشــغول به کار و فعالیت هستند اما
در نظــر داریم بهزودی مدیریت یکی از مجموعههای
ورزشی را به یکی از بانوان بسپاریم.
اختالف شــورای شــهر و دولت باعث شــد کار
شیرودی پیش نرود
درباره بازســازی مجموعه ورزشــی شیرودی باید
بگویــم هنوز اتفاقی نیفتاده اســت امــا امیدواریم با
رویکارآمدن شــورای شــهر جدید ،مسائل حل شود.
نمیخواهم سیاســی صحبت کنم ،امــا به نظرم بین
شورای شهر قبلی و دولت هماهنگی وجود نداشت.
همه برنامههای ما مشخص است ،اما اول باید مجوز
ماده پنج را بگیریم.
افتتاح  ۴۰پروژه در دستور کار است
 ۴۵۰میلیارد تومان بودجه ســال  ۹۶اســت ،این
بودجه نسبت به بودجه سال گذشته و به دلیل اتمام
پروژههای بزرگ ورزشــی به اتمام رسیده است .اگر
این بودجه مصوب به طور کامــل تخفیف پیدا کند،
میتوانیم امســال  ۴۰پروژه ورزشــی را افتتاح کنیم.
البته این آمار و ارقام جدا از هزینههای ۱۶۰میلیاردی
اســت که برای بهسازی و بازســازی ورزشگاه آزادی
برآورد شده است .اگر این هزینه در دو سال به دست
ما برسد ،روند بازسازی آزادی را انجام خواهیم داد.
متأســفانه یکی از مشــکالتی که جدیدا با آن مواجه
هســتیم احکام قضائی اســت که پشــت سر هم به
شــرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشــی ارسال
میشــود و بدون اطــالع بودجــهای از اعتبارات ما
براساس احکام قضائی برداشته میشود .یکی از این
احکام مربوط به بودجه عمرانی ماست که اعتباری
نزدیک به  ۱۵۳میلیارد تومــان از بودجه عمرانی ما
از ســوي ســتاد اجرائی فرمان امام درباره مجموعه
ســوارکاری شــهدای امام برداشته شــده است .در
سال  ۸۲در اظهارنامهای که ستاد اجرائی به دادگاه
انقالب اســالمی در این خصوص ارجاع داده بود این
مسئله عنوان شده که مجموعه سوارکاری شهر امام
جزء اموال ســلطنتی اســت و باید به ســتاد اجرائی
فرمان امام این بودجه تعلق گیرد .ما متأســفانه در
این زمینــه تا حدودی تعلل کردیم و فکر نمیکردیم
این مســئله اتفاق بیفتد .حکم قطعی و اجراشــده
به ســازمان مدیریت و برنامهریزی ارجاع داده شده
اســت .متأسفانه اگر نتوانیم این مسئله را ثابت کنیم
این میزان بودجه از اعتبارات ما برداشت خواهد شد.
واقعــا به راحتی حکم صادر میکنند و ما نمیدانیم
این حکمها چگونه به راحتی اجرا میشــود .احکام
قضائی ما را به تازگی دچار مشکل جدی کرده است.

جزئیات داربی آلمانی استقالل و پرسپولیس اعالم شد

 ۵هزار تومان بدهید ،ترکیب بچینید
اســتقالل و پرسپولیس قرار است شنبه هفته آینده در یک اقدام بیسابقه
در آلمان یک بازی دوستانه برگزار کنند؛ دیداری که با حرفوحدیثهای فراوان
همراه بود و هنوز هم بر ســرش دعواست .برگزارکننده این بازی دوستانه که
حامی مالی مشــترک دو باشگاه است ،دیروز در یک کنفرانس خبری جزئیاتی
درباره این دیدار ارائه کرد .علیرضا شــیرازی اعالم کرد داربی  ،۸۵ســاعت ۲۲
ســیویکم تیرماه با قضاوت داوران آلمانی در ورزشگاه بیلهفلد آلمان برگزار
میشود و بلیتفروشی هم از سایت این باشگاه آلمانی انجام خواهد شد.
نکته جالب شــیرازی اما جایی بود که او به مشارکت هواداران در چیدن
ترکیب دو تیم و تعویضها اشــاره کرد »طرحی در خیلی از باشگاههای دنیا
انجام میشــود که در چنین بازیهایی هــواداران ترکیب تیمها را میچینند

و ما هم از ابتدا این برنامه را داشــتیم که هواداران ترکیب تیمها را انتخاب
کننــد تا  ۳۰دقیقه قبل از بازی هواداران دو تیم میتوانند از طریق پیامک در
چیدمان ترکیبها دخالت داشــته باشــند و در این شرایط طبیعی است که
ســرمربیان تیمها هم تاکتیک خود را بر اساس نفراتی که درون زمین هستند
انتخاب میکنند .بههرحال خیلی از هواداران آرزو داشــتند که روزی بتوانند
در چینش ترکیب تیمهای محبوب خود دخالت داشته باشند و حاال نظرشان
دیده میشــود .سرمربیهاي تیمها هم میتوانند نظرات فنی جز خودش را
ببیند ،اما اینکه گفته میشــود ما برای مثال مهدی طارمی یا مجتبی جباری
شرطی گذاشتهایم ،صحت ندارد ،حتی هواداران میتوانند با پیامک تعویض
تیمهایشــان را هــم انجام دهند و در دقایــق  ۷۰ ،۵۰ ،۳۰و  ۸۰میتوانند در

تعویضها نقش داشته باشند«.
قرار اســت هر تیم مجاز باشد در بازی چهارشــنبه چهار تعویض انجام
دهد .مشــارکت هواداران در انتخاب نفرات ،پدیدهای بیســابقه در فوتبال
ایران اســت ،البته این مشارکت مجانی هم نخواهد بود »هر هوادار با کمک
پنج هزارتومانی میتواند به انتخاب ترکیب کمک کند و هر پیامک برای حق
رأی براي تعویض بازیکنان دو هزار تومان اســت« .بااینحساب هر هوادار با
پرداخت ۱۳هزار تومان میتواند نظرش را درباره ترکیب اولیه و تعویضهای
تیمش اعالم کند .بههرحال این یک روش جالب برای درآمدزایی دو باشگاه
است ،اما اینکه به چه میزان نظرات هواداران مورد توجه قرار بگیرد و دادن
پیامک قبل و حین بازی صرفا یک پرداخت پول از ســوی هوادار نباشد ابهام
بزرگ این طرح اســت .مســئوالن برگزاری بازی البته از یک طریق دیگر هم
میخواهنــد از این بازی درآمدزایی کنند .قیمت بلیت برای تماشــاگران ۲۰
تا  ۷۰یورو تعیین شــده و پیشبینی میشود حداکثر  ۱۰هزار نفر به ورزشگاه
بیایند .شیرازی در نشست دیروز خود این خبر را که علی دایی مهاجم سابق
بیلهفلد از مدیران این باشــگاه برای اجارهدادن ورزشگاهشان تخفیف گرفته
است ،تأیید کرد .شــیرازی در ادامه عنوان کرد تلویزیون ایران هنوز با پخش
زنــده بازی موافقت نکرده اســت» .ترجیح دادیم که این بــازی از تلویزیون
ایران پخش شــود ،اما صداوسیما تا امروز به تعهداتی که داده عمل نکرده
و اگــر این قضیه ادامه پیدا کند ،باید فکر دیگری کنیم! بهطورمثال شــورای
بازبینی صداوســیما ایراد گرفته که چرا باالی لوگوی پرسپولیس ستاره دارد!
این مســائل کارشکنی است و شــاید میخواهند تا شب آخر این موضوع را
طول بدهند تا بازی را رایگان پخش کنند ،اما اگر در شــبکههای داخلی این
بازی را پخش نکنیم ،به دنبال پخش آن در شــبکههای ماهوارهای خواهیم
رفت که پول بیشــتری هم بابت پخش ایــن بازی میدهند« .او درباره اینکه
دو باشــگاه چه مقدار از برگزاری این بازی سود میکنند عنوان کرد که سود
دو باشگاه به میزان مشــارکت هواداران بستگی دارد .قرار است اعضای دو
تیم روز پنجشنبه با پروازی مشترک راهی آلمان شوند و یکشنبه بعد از بازی
به ایران بازگردند.

تنیسباز زن اسپانیایی ،ونوس ویلیامز را برد

پایان مسابقات کاراته قهرمانی آسیا
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گاربینه موگوروســا از اسپانیا ،با پیروزی بر ونوس
ویلیامــز آمریکایی ،قهرمان ویمبلدون زنان شــد .در
دیدار پایانی ،موگوروســا ،نایبقهرمان ســال ۲۰۱۵
همیــن رقابتهــا ،در برابر ونوس ویلیامــز ،قهرمان
پنــج دوره این رقابتهــا ،بازی میکــرد .او در پایان
این مســابقه که تنها نزدیک یک ســاعتو  ۲۰دقیقه
طول کشــید ،موفق شد با پیروزی در دو ست پیاپی و
با نتایــج  ۷-۵و  ،۶-۰اولین قهرمانیاش در این گرند
اســلم را به دســت بیاورد و جایزه نقدی دومیلیونو
 ۹۰۰هــزاردالری را دریافت کند .تنیسباز ۲۳ســاله
اسپانیایی پس از آنکه در ست اول این مسابقه ،دو بار
ویلیامز را در کســب
امتیاز نهایی ســت
ناکام گذاشــت ،در
 ۹گیــم پیاپــی ،به
پیروزی رســید تا با
اقتــدار تمام ،حریف
 ۳۹ســالهاش را
شکســت دهــد و
انتقــام شکســت
فینال دو سال قبل در برابر خواهرش ،سرنا ویلیامز را
بگیرد .این دومین قهرمانی موگوروسا در رقابتهای
گرند اســلم به حســاب میآید .او ســال گذشــته با
پیروزی بر ســرنا ویلیامز در فینال روالن گروس ،اوپن
فرانســه ،اولین قهرمانی گرند اســلم خود را تجربه
کرده بود .موگوروســا ،نفر پانزدهم تنیس زنان ،پس
از مربــی فعلیاش ،کونچیتا مارتینس که  ۲۳ســال

پیش با شکست مارتینا ناوراتیلووا قهرمان ویمبلدون
شــد ،دومیــن تنیسباز زن اســپانیایی اســت که در
این تورنمنت مســابقات ،اول میشــود .وی پس از
قهرمانی گفت» :امروز ســختترین مســابقه ممکن
را در برابر ونوس داشــتم .او بازیکــن فوقالعادهای
است .من با تماشای مسابقات او بزرگ شدم .ونوس
تنیسباز بزرگی اســت .بازیکردن برابر او همیشــه
برایم آرزو بود« .در آن طرف میدان ،ویلیامز ۳۷ساله،
امید داشــت در غیاب خواهر سرشــناس خود ،سرنا،
بتواند ششمین عنوان خود را در ویمبلدون به دست
بیــاورد که ناکام ماند؛ اما بــا وجود این باخت ،جایزه
نقــدی یکمیلیونو
۴۰۰هــزار دالری را
دریافــت کــرد .اگر
او قهرمان میشــد،
تعداد قهرمانیهای
خود را در مسابقات
گرند اســلم تنیس،
به هشت میرساند؛
اتفاقــی که حدود ۹
سال انتظارش را میکشــید و حاال با این باخت برابر
موگوروســا ،باید بیــش از این انتظار بکشــد .ونوس
ویلیامز ،نفر یازدهم تنیــس زنان جهان حال حاضر،
ابتدای ســال میالدی هم به فینــال رقابتهای اوپن
استرالیا رسید؛ اما خواهرش با بردن او ،مانع رسیدن
دست او به مقام نخست شد .آخرین قهرمانی ونوس
به ویمبلدون سال  ۲۰۰۸برمیگردد.

رقابتهای کاراته قهرمانی آسیایی قزاقستان روز
گذشته با درخشش کاراتهکاران ایرانی به پایان رسید.
در فینال کومیته انفرادی آقایان ،امیر مهدیزاده مدال
طالی وزن منهای  ۶۰کیلوگرم را بر گردن آویخت .او در
فینال مقابل »صدرالدین سایماتوف« از ازبکستان قرار
گرفت و پس از تســاوی صفر بر صفر در وقت قانونی
مبارزه در هانتی  ۳بر  ۲برنده شــد .بهمن عسگری در
وزن منهای  ۷۵کیلوگرم نیز در فینال برابر »چو سون«
از چینتایپه پیروز شــد و به نشان طال دست پیدا کرد.
ســجاد گنجزاده هــم به مدال نقره دســت پیدا کرد.
اتفاق جالب درخصوص مبارزه فینال مجید حسننیا
بود .کاراتــهکار وزن
منهای  ۵۵کیلوگرم
کشــورمان در دیدار
نهایــی  ۴بــر یــک
برابــر »آکتــوف« از
قزاقستان پیروز شد
و طال گرفت .اما بعد
از پایــان ایــن دیدار
مربیــان قزاقســتان
بــه نتیجه مبارزه اعتراض کردنــد و داوران با بازبینی
فیلم ،متوجه شدند سه امتیاز حســننیا بعد از پایان
زمان قانونی اعمال شــده و در نهایت مدال طالی او
به نقره تبدیل شد .شهاب سلطانی ،مربی تیم ملی با
مغرضانهخواندن رأیی که داوران براي حسننیا دادند،
گفت» :اگر این موضوع برای ورزشــکاری غیر از کشور
میزبان اتفاق افتاده بود ،چنین رأیی صادر نمیشــد.

میزبان در این مورد اعمال نفوذ کرد و متأسفانه چنین
اتفاقی برای حسننیا افتاد و خیلی راحت مدال طال را
از این جوان گرفتند« .ایران در فینالهای کومیته زنان
نماینده نداشــت اما هر دو تیم کومیته آقایان و بانوان
ایران در فینال حاضر بودند و قهرمان شدند .تیمهای
کاتای مردان و زنان هم هر دو بهعنوان نایبقهرمانی
دســت یافتنــد .تیم مــردان بــا ترکیــب ابوالفضل
شــهرجردی ،علی زند و میالد دلیخون پس از برتری
مقابل اندونزی ،قزاقستان و عراق در حالی فینالیست
شد که در جدال برای کسب مدال طال برابر ژاپن بازنده
شد و به نشــان نقره بسنده کرد .تیم زنان نیز متشکل
از پریســا رحمانــی،
مائــده نصیــری و
مهری یزدانی که با
دو پیروزی  ۵بر صفر
مقابل هند و  ۴بر یک
برابر اندونزی راهی
دیــدار نهایی شــده
بــود ،در این مرحله
مغلوب ژاپنیها شد
و روی ســکوی دوم قرار گرفت .پیــش از این مهدی
خدابخشی در وزن منهای  ۸۴کیلوگرم و مبینا کاویانی
در وزن منهای  ۶۸کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.
تیمهای ملی کاراته نوجوانان و جوانان ایران پیش از
این با  ۱۰مدال طال ،شــش نقره و چهار برنز و کســب
عنــوان قهرمانی بــه کار خود در شــانزدهمین دوره
رقابتهای قهرمانی آسیا پایان داده بودند.

راهکار یوسف کرمی برای حل مشکالت تکواندو

ﭘﯿﺶﮐﺴﻮﺗﺎن ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ
شرق :یوســف کرمی ،قهرمان اســبق تکواندوي جهان و آسیا ،همواره یکی از
منتقدان فدراســیون تکواندو بوده که در پی ناکامیهای تیم ملی بزرگساالن،
مسئوالن این فدراســیون را به سوءمدیریت و نداشتن اتاق فکر متهم میکرد.
دارنده مدال برنز المپیک  ۲۰۰۴آتن ،اما بهتازگی از سوی محمد پوالدگر ،دعوت
به همکاری شده و به سمت مدیریت فنی تیمهای نونهاالن منصوب شده است.
او که پیش از این مدعی بود پوالدگر از قهرمانان ســابق این رشته ،استفادهای
نمیکند ،حاال پس از تعاملش با پوالدگر ،پیشکسوتان را مقصر بهوجودآمدن
این دودستگی در فدراســیون تکواندو میداند .هر چند معتقد است همچنان
دلخوريهایی هم از رئیس فدراســیون دارد .یک روز پس از صحبتهای تند
هادی ساعی ،علیه رئیس فدراسیون تکواندو ،گفتوگوی یوسف کرمی ،دارنده
مدال برنز المپیک  ۲۰۰۴آتن با »شرق« را در ادامه میخوانید.
 آقای کرمی شما هم مثل خیلی از پیشکسوتان تکواندوی ایران ،منتقد
محمدرضا پوالدگر ،رئیس فدراسیون تکواندو بودید .چطور شد که تصمیم
گرفتید اختالفات را کنار بگذارید و با ایشان همکاری کنید؟
آقای پوالدگر خودشان از من خواستند که مدیریت فنی تیمهای نونهاالن را
برعهده بگیرم .ضمن اینکه من با شخص ایشان مشکلی نداشتم .انتقادهایی
هم که میکردم برای درستشــدن اوضــاع تیمهای ملی بود؛ چون خودم را
عضــوی از خانواده تکواندوي ایران میدانــم ،امیدوار بودم که با این انتقادها
و پیشــنهادها وضعیت بهتر شــود .من بهعنوان یک منتقد ،مشکالت فنی را
کارشناســی کردم .اینطور نبوده که مدام بگویم همهچیز بد اســت .تکواندو
برای همه ماست .اگر همه کنار بکشیم از بین میرود .چه بهتر که بمانیم و با
کمک همدیگر شرایط را درست کنیم.
 کارکردن با بچهها را دوســت داشتید که مســئولیت تیمهای ردههای
نونهاالن را قبول کردید یا اینکه تخصص مدیریت در این رده را دارید؟
من کارشناسیارشد روانشناسی ورزشی را دارم .فکر میکنم در این زمینه
خیلــی بتوانم به تیمهای پایه کمک کنــم .از طرفی کارکردن با بچهها را هم
دوست دارم .من عشق به تکواندو را در چشمهای این بچهها میبینم .میبینم
که به خاطر امثال ما آمدند و فعالیت در این رشته را شروع کردند .میخواهم
تجربیاتم را در اختیار آیندههای تکواندوی ایران بگذارم تا آنها را به آرزوهایشان
برسانم .ما ابتدای شهریور مسابقات قهرمانی جهان نونهاالن را پیشِرو داریم.

تمام تالشــمان این اســت که از عنوان نایبقهرمانی دوره قبل این تیم دفاع
کنیم .البته به قهرمانی هم فکر میکنیم اگر همهچیز خوب باشد.
 به کارکردن در تیمهای ردهباالی جوانان و بزرگساالن هم فکر میکنید؟
چراکه نه .اگر آنجا هم از من کمک بخواهند با کمال میل میپذیرم.
 تیم ملی بزرگساالن در حالی از مســابقات قهرمانی جهان برگشته که
انتظارات را برآورده نکرده .این سومین ناکامی این تیم در یک سال گذشته
بود .ارزیابی شما از عملکرد این تیم چیست؟
به نظرم ،کسب دو مدال نقره و یک برنز نتیجه بدی نبود ،اما نتیجه خوبی
هم نبود .ما در  ۱۰ســال گذشــته همیشــه با مدال طال از مســابقات جهانی
برگشتیم .خود من هم واقعا از این تیم باتجربه انتظار این را نداشتم که چنین
نتیجهای بگیرند ،اما بههرحال خیلی عوامل دخیل بودند که این اتفاق افتاده
است .تکواندوي ما دارد دوران افول خود را سپری میکند .اگر بخواهیم از این
حالت دربیاید باید از همه نیروها کمک بگیریم .بزرگترین ســرمایه این رشته
قهرمانان پیشکسوت آن هستند.
 اما همه این پیشکسوتان میگویند که رئیس فدراسیون حاضر نمیشود
با آنها همکاری کند و درِ فدراسیون را روی آنها بسته است.
ببینید هر ارتباط و تعاملی باید دوطرفه باشــد .این حرف غیرمنطقی است
که میگویند پوالدگر نمیخواهد با آنهــا کار کند .وقتی آقای پوالدگر میبیند
همه انتقادها به جای اینکه فنی باشــد ،مغرضانه و شخصی است ،احساس
خطر میکند و از این افراد استفاده نمیکند.

 یعنی شما میگویید همه انتقادهایي که میشود مغرضانه است؟
بله ،من میگویم اینطور است .دوستان همه انتقاد میکنند .کسی راهکار
نمیدهد .چــرا آنموقع که تکواندو قهرمان جهان و آســیا میشــد و مدال
میگرفت کســی نمیگفت پوالدگــر باید برود ،اما االن کــه نتیجه نمیگیرد،
میگوینــد باید برود .تکواندو چهار ،پنج ســال اســت که در رکود اســت ،اما
هیچکس تالشــی نکرده که بخواهد وارد شــود و قدمی بــرای آن بردارد .ما
خیلی از رشتههای دیگری مثل تکواندو داریم که به این وضعیت رسیدهاند ،اما
چون اهالی آن رشــته با رئیس فدراسیون خوب هستند ،کسی حرفی نمیزند
و انتقادی نمیکند .پوالدگر اگر برود وضعیت بدتر از اینی که هست میشود.
منتقدان اینهمه از آقای پوالدگر شــکایت و انتقاد میکنند ،اما ایشــان اصال
جواب هیچکس را نداده اســت .من هم از ایشــان دلخوریهایی دارم که اگر
بخواهم حرف بزنم بیشتر از همه منتقدان بلدم حرف بزنم .آقای پوالدگر هم
مثل همه مدیران اشــکاالتی در نحوه مدیریتشان دارند ،اما هرکسی از جایش
بلند میشــود به او توهین میکند .او از بچگی با همه این بچهها بوده و آنها
را بزرگ کرده است.
 شــما خودتان که میگویید منتقد آقای پوالدگر هســتید نمیخواهید
حاال که همکاریتان را با فدراســیون شــروع کردید ،پلی باشید بین رئیس
فدراسیون و سایر منتقدان که رابطه را بین دو طرف برقرار کنید؟
البته .من از همه این دوســتان میخواهم که به من بگویند تا ما جلسهای
بگذاریم و بنشــینیم همه با هم حرف بزنیم و نظرهایمــان را بگوییم .اگر آن
موقع آقای پوالدگر حرفی را شنیدند و تغییراتی نداند ،هرچه دلشان خواست
بگویند.
 مهدی بیباک سه ماه است که ســرمربی تیم ملی بزرگساالن شده ،به
نظرتان میتواند از عهده این مسئولیت برآید؟
من پیش از مسابقات قهرمانی جهان گفتم این تیم کار بسیار سختی دارد،
االن هم میگویم از این به بعد کار خیلی دشوار است .ما در مسائل فنی دچار
مشــکل هستیم باید مســئوالن تیم فعلی از بزرگان این رشته کمک بگیرند تا
شرایط بهتر شود .خود من در این یک هفتهای که مدیر فنی تیم نونهاالن شدم
از خیلیها کمــک گرفتم .چه چیزی بهتر از اینکه بدون اینکه هزینه بدهی از
تجربیات دیگران تجربه به دست آوری .مهدی بیباک سرمربی زحمتکشی
است و انشاءاﷲ بتواند به اهدافی که میخواهد برسد.

فاجعه تازه در ورزشگاه سنگال

زیر دستوپا خفه شدند
 ســنگال دوباره تبدیــل به تیتر اصلی بســیاری از
خبرگزاریهای معتبر دنیا شــده؛ این کشور که در ماه
آوریل بهخاطر کشتهشــدن عده زیــادی در تظاهرات
مذهبــی در کانون توجه قرار گرفته بــود ،حاال دوباره
بــا یک فاجعــه روبهرو شــده؛ اینبار امــا فاجعه نه
سیاسی ،بلکه کامال ورزشی اســت .ماجرا از این قرار
است که شنبهشــب در جریان فینال جام اتحادیه این
کشــور که بین دو تیم اوئاکام و اســتد دو مبور برگزار
شــد ،هشت نفر جان خود را از دست دادند و بیش از
 ۶۰نفر هم مجروح شــدند .این بازی که در ورزشــگاه
دمبا دیوپ در حال برگزاری بود ،با استقبال بینظیری
مواجه شــده بود و تا ثانیههــای پایانی هم در جریان
بــود که یکباره همهچیز به هم ریخــت .بازی پس از
تســاوی در وقتهای معمــول در وقتهای اضافی
 ۲بر یک به ســود تیم مبور در جریــان بود که بهناگاه
هواداران تیم اوئاکام شــروع به پرتاب سنگ به سمت
تماشاگران رقیب کردند .همین اتفاق پایهگذار درگیری
بین هواداران شــد و پلیس با زدن گاز اشکآور سعی
در متفرقکردن تماشــاگرانی داشــت کــه وارد زمین
مســابقه شده بودند .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،در
همین لحظه بخشی از دیوار جایگاهی که تماشاگران
دو تیم را از هم جدا میکرد فرومیریزد و به وحشــت
تماشــاگران اضافه میکند .آنها که ســعی در فرار از
مخمصه داشتند ،در ازدحام جمعیت گیر میافتند و
هشــت نفر میمیرند و نزدیک به  ۶۰نفر هم مجروح
میشوند .طبق گزارشی که رسانههای محلی سنگال
دادهانــد ،اگر حضور بهموقع مأموران آتشنشــانی و
اورژانس نبود ،تعداد کشتهشــدهها بســیار بیشــتر از
این میشــد .البته ســنگال اولین و به احتمال فراوان
آخرین کشوری نیست که تماشاگران فوتبالش شاهد
مرگ بغلدستیهایشــان به دلیل ازدحام میشــوند؛
این داســتان در فوتبال پیشــینهای طوالنــی دارد که
معروفترینش به سال  ۱۹۶۴در پرو برمیگردد؛ جایی
که  ۳۲۰نفر کشــته و بیش از هــزار نفر هم مجروح
شــدند .آن اتفــاق مربوط بــه دیدار تیمهــای پرو و
آرژانتین بود که تماشاگران زیادی زیر دستوپا ماندند.
اســکاتلند در ســال  ۱۹۰۲و  ۱۹۷۱دو بار شاهد چنین
صحنههایی بود که درمجموع  ۹۰نفر جانشــان را از
دست دادند .در سال  ۱۹۷۴در قاهره ،هجوم  ۸۰هزار
تماشاگر به ورزشگاهی که فقط  ۴۰هزار نفر گنجایش
داشــت ۴۸ ،کشته برجا گذاشت .بردفورد و شفیلد در
انگلیس ،بروکســل در بلژیک و باستیا در فرانسه هم
نقاطی بودند کــه با حوادث تلــخ اینچنینی روبهرو
شدند .هرچند که شــاید در آفریقا ،غنا فاجعهبارترین
حادثه را داشــته اســت .داســتان غنا مربوط به سال
 ۲۰۰۱میشود؛ در آکرا و در پایان مسابقه بین اوئاکس
و کوزامی ،تماشاگران کوزامی که از شکست تیمشان
ناراحت بودند ،شروع به پرتاب مواد آتشزا و شکستن
صندلیها کردند .پلیس از گاز اشکآور استفاده کرد و
تماشاگرانی که میخواستند از مهلکه فرار کنند به در
بسته خوردند و جانشان را از دست دادند.

ﺧﺒﺮ

لغو میزبانی قطر تکذیب شد
 پس از انتشــار اخباری درباره درخواست برخی
کشــورهای عربی مبنی بر لغــو میزبانی قطر برای
جام جهانی فوتبال  ،۲۰۲۲سخنگوی فیفا اعالم کرد
فدراسیون چنین درخواستی را دریافت نکرده است.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگــزاری رویترز ،روز
شــنبه برخی رسانهها از جمله یک رسانه سوئیسی
اعالم کردند عربســتان ،یمــن ،موریتانــی ،امارات،
بحرین و مصر از فیفا خواستهاند میزبانی قطر برای
جــام جهانی فوتبال  ۲۰۲۲را بــه موجب ماده ۸۵
اساســنامه فیفا که اجازه لغو چنین پروندههایی را
در صورت وجود شــرایط فوقالعاده میدهد ،لغو
کند؛ اما رویترز به چنین درخواســتی دست نیافته و
فیفا اعالم کرده جیانی اینفانتینو ،رئیس فدراســیون
جهانی فوتبال هیچگونه ســندی دراینباره دریافت
نکرده است.

یزدانی تمرینات خود را آغاز کرد
 رضــا یزدانی ،دارنده دو مــدال طالی قهرمانی
جهان ،پس از پشتسرگذاشتن دوران نقاهت ناشی
از مصدومیت از روز گذشــته تمرینــات خود را در
خانه کشتی تهران آغاز کرد .او به دلیل مصدومیت
از ناحیه آشــیل پا ،پس از المپیک ریو پای خود را
در آلمان عمل جراحی کــرد .او پس از طیکردن
دوران نقاهت ،تمرینات ســبک خــود را آغاز کرد.
یزدانی دیروز با حضور در اردوی تیم ملی کشــتی
آزاد نوجوانــان اعزامــی به رقابتهــای قهرمانی
آســیا در تایلند ،ضمن دیدار با کشتیگیران ،تمرین
و نرمشهای ســبک را انجام داد .او درباره شرایط
جســمانیاش گفت» :هدفم این اســت که بعد از
سپریشدن دوران نقاهت بتوانم تمرینات را از سر
بگیرم و خودم را آماده کنم و اگر شرایط فراهم بود
کشتی بگیرم .روند درمانی به گفته پزشکان خوب
سپری میشود« .یزدانی دارنده دو مدال طال و دو
برنز رقابتهای قهرمانی جهان ســابقه حضور در
ســه دوره از بازیهای المپیک ) ۲۰۰۸پکن۲۰۱۲ ،
لندن و  ۲۰۱۶ریــو( را دارد .یزدانی به دلیل همین
مصدومیت نتوانســت عملکرد خوبی در المپیک
ریو داشته باشد.

