ستاره مسلمان لیورپول بهترین بازیکن ماه جزیره شد

شنبه  23آذر 1398
وطنامروز شماره 2815

سادیو مانه با درخشش در لیورپول به عنوان بهترین بازیکن ماه نوامبر لیگ برتر انگلیس انتخاب شد.
مانه در این ماه  4بازی برای سرخپوشان آنفیل د انجام داد که  3گل و یک پاسگل را به ثبت رسانید.
وی گل سوم لیورپول مقابل منچسترسیتی در بازی حساس جزیره را نیز به ثمر رساند.

ورزشی

یادداشت

انتصاب امیدوارکننده

اخبار

آخرین اطالعرسانی درباره بازگشت
استراماچونی

رئیس مرکز اطالعرسانی وزارت ورزش و جوانان با بیان
اینکه آندرهآ استراماچونی  ۴۰تا  ۵۰هزار یورو بیشتر از باشگاه
استقالل مطالبه کرده است ،گفت :آنچه وظیفهمان بوده است
را انجام دادهایم .مازیار ناظمی در گفتوگوی تلویزیونی خود
با برنامه «رکورد» گفت :لحظه به لحظه اطالعرسانی میکنیم
چون میخواهیم شفاف با مخاطبان ورزش در ارتباط باشیم.
از ساعتی که مشخص شد استراماچونی قراردادش را یکطرفه
فس��خ کرده است ،با دستور آقای سلطانیفر کمک کردیم.
لزاده ،سرپرست مدیرعاملی
آخرین صحبتی که با آقای خلی 
اس��تقالل داشتم که االن در ترکیه است 2 ،شرط از سوی
استراماچونی مطرح شده است؛ یکی پرداخت پول که بدون
مشکل به حسابش برود و یکی هم اینکه قراردادش یک ساله
شود .وی ادامه داد :مبلغ مدنظر استراماچونی 4بار به حسابش
واریز شد و برگشت خورد .به همین دلیل پولی را نقدی به
ترکیه و سپس به سفارت ایران در ایتالیا منتقل کردیم۱۰۸ .
هزار و ۵۰۰یورو به حساب استراماچونی واریز شده است .البته
استراماچونی مبلغ  ۴۰تا  ۵۰هزار یورو بیشتر درخواست کرد
و قرار شد این هم انجام شود .به نظرم مشکل دیگری در حوزه
مالی نیست .رئیس مرکز اطالعرسانی وزارت ورزش و جوانان
تصریح کرد :برای کاهش مدت زمان قرارداد استراماچونی
هم یا باید قرارداد قبلی فسخ شود یا متمم جدیدی به آن
اضافه شود که این موضوع با یک ایمیل حل شدنی است.
ما منتظر اس��تراماچونی هستیم .به عنوان مالک استقالل
و پرسپولیس آنچه وظیفهمان بوده است انجام دادیم.

رونالدینیو :مسی بهترین بازیکن
تاریخ فوتبال نیست

مهاجم برزیلی اعالم کرد س��تاره بارس��لونا بهترین
بازیکن تاریخ نیست .به نقل از آ.اس ،رونالدینیو مهاجم
سابق بارسلونا درباره لیونل مسی که توانست ششمین
توپ طالیش را کسب کند ،گفت :به خاطر این اتفاق
خوشحالم چون مسی دوستم است .همچنین او بازیکن
بارسلونا محسوب میشود .دوست ندارم مقایسه کنم
چون سخت میتوان گفت چه بازیکنی در تاریخ بهترین
اس��ت .دیگو آرماندو مارادونا ،پله و رونالدو نازاریو هم
حض��ور دارند و نمیتوان گفت مس��ی بهترین بازیکن
تاریخ است .او در دوران خود بهترین است .رونالدینیو تا
سال  ۲۰۰۸با مسی در بارسا همبازی بود .ستاره برزیلی
در آخرین فصل حضورش در تیم کاتاالن توانس��ت در
 ۱۷بازی  8گل به ثمر برس��اند .این در حالی بود که
مسی در  ۲۸بازی  ۱۰بار گلزنی کرد.

آرین غالمی شطرنج باز نوجوان کشورمان تاکنون در چند نوبت از رقابت با نماینده رژیم صهیونیستی امتناع کرده است.

محمد آخوندی :در حالی که همواره به شنیدن خبرهای
بد و تصمیمات غیرکارشناسی در وزارت ورزش و جوانان
دول��ت تدبیر و امید عادت کرده بودیم ،باالخره اقدامی
مثب��ت در این مجموعه نظرات را به خود جلب کرد و
انتصاب معاون ورزش قهرمانی بارقههایی از امید را در
میان کارشناس��ان و اهالی ورزش ایجاد کرده است .در
ماههای گذشته دیدیم که عملکرد بسیار غیرکارشناسی
و غلط در کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان
چه مش��کالت و نابس��امانیهایی را برای ورزش کشور
ب��ه وج��ود آورد؛ از جمل��ه پناهنده ش��دن تعدادی از
ورزشکاران کشور ،نتایج ضعیف در برخی رشتهها ،بحران
در فدراسیونها و انتخابات مهندسیشده ،مشکالتی که
در روزهای اخیر در بحث سرمربیان تیمملی و باشگاه
استقالل و قبل از آن باشگاه پرسپولیس ب ه وجود آمد،
وضعیت نابسامان  2باشگاه پرطرفدار و مسائلی از این
دست که در واقع شمهای از آن تدبیر و امیدی بود که
وعده داده شد اما در عمل باعث ناامیدی اهالی ورزش
ش��د .انتصاب دکتر علینژاد به عن��وان معاون ورزش
قهرمانی وزارت ورزش و جوانان اقدامی بود که به نظر
میرسد میتوان بهعنوان اتفاقی مثبت و رو به جلو در
این مجموعه مدیریتی به آن نگریست .علینژاد هم جوان
است ،هم متخصص و هم سابقه خوبی در ورزش دارد و
این ویژگیها میتواند امیدوارکننده باشد .در حالی که
ی موجب شده بود در فاصله
ی و برنامهریز 
عدم هماهنگ 
چند ماه به المپیک توکیو کارشناسان به نتایج ورزش
ایران امید چندانی نداشته باشند ،حضور این مدیر جوان
میتواند امیدبخش باشد .علینژاد باید در ماههای آینده
با برنامهریزی مناس��ب و ایجاد هماهنگی و همدلی در
میان اهال��ی ورزش که به نوعی از بیتدبیریهای این
دولت ناامید هس��تند ،جوی را ایجاد کند که به نتایج
مناس��بی در المپیک و در شأن کشور عزیزمان منجر
ش��ود .امید است این انتخاب موجب شود سروسامانی
به وضعیت نابسامان ورزش قهرمانی داده شود و کسانی
ک��ه در وزارت ورزش و جوان��ان و کمیته ملی المپیک
بیشتر حرف میزنند و با موضعگیریهای خود موجب
تنش و مشکالت میشوند و در عین حال ژست آدمهای
مطلع و با اخالق را میگیرند ،اجازه دهند دکتر علینژاد
برنامههای خود را اجرا کند و در کار وی سنگاندازی
نکنند تا ش��اید اهالی ورزش بتوانند روزهای خوشی را
در دوران پایانی دولت بهاصطالح تدبیر تجربه کنند.

ازامتناعمبیناعلینسب
ازرقابتباحریفصهیونیست
تاشکستمالییبالباسمغول

مسیر پهلوانی
باربد بهراد :درس��ت  24س��اعت قبل از آنکه جودوکار سابق
تیمملی ایران با پرچم و لباس مغولس��تان وارد تاتامی شود،
دختر  19س��اله ایرانی در قلب اروپا باز هم مروت و پهلوانی
واقعی را به ش��کل واقعیترش معنا ک��رد .همانقدر که برد و
پیروزی برای س��عید مالیی شیرین و خواستنی است مسلما
برای مبینا علینسب هم چنین حسی را دارد .یکی اما با وجود
همه حمایتهای مالی و معنوی که از او ش��د ،نمک خورد و
نمکدان شکس��ت و به چنگیزخان پیوست ،بلکه سرانجام به
مدال المپیک برسد اما یکی دیگر در  19سالگی انصراف داد
ب��رای حمایت از آرمانی بزرگتر و باالت��ر و اینگونه قید اول
شدن را زد.
خبر خاص و مهم روز پنجش��نبه که متاس��فانه زیر اخبار
تکراری و حاال خستهکننده بازگشت مربی ایتالیایی استقالل گم
شد این بود « :بانوی شطرنجباز ایرانی در حمایت از مردم مظلوم
فلسطین از رقابت با نماینده رژیم صهیونیستی انصراف داد».
ام��ا این حادثه مهم کی و کج��ا رخ داد؟ در ادامه رقابتهای
شطرنج بینالمللی اسپانیا ،مبینا علینسب ،استاد بینالمللی
شطرنج زنان در دور نهم رقابتها به حریف رژیم صهیونیستی
برخورد کرد اما در حمایت از مردم مظلوم فلسطین از رقابت
ب��ا نماینده این رژیم انصراف داد .علینس��ب در دور هش��تم
مسابقات بینالمللی اسپانیا با ریتینگ  2324مقابل روحیت
از هند با ریتینگ  2234پیروز ش��د .علینس��ب تا پایان دور
هشتم  5تساوی ،یک باخت و یک برد را به دست آورده بود.
با این وجود او نه شهر را به هم ریخت و نه جنجال رسانهای
با کمک تلویزیونهای فارس��یزبان آن س��وی آب به پا کرد.
مبینای شطرنج ایران که سال قبل از سوی فدراسیون جهانی
این رشته در سن  18سالگی به عنوان پدیده بزرگ شطرنج
جهان انتخاب شده بود ،همان کاری را کرد که میبایست.
در قلب اروپا دهها و صدها رس��انه مختلف و ش��بکههای
فارسیزبان (که رشد قارچگونه را در این یک دهه اخیر داشتند)
حاضر بودند تمام و کمال آنتن پخش مستقیم خود را در اختیار
مبینا قرار دهند به شرط آنکه مسیر مالیی را برود .کافی بود
مبینای رعنای شطرنج ما عوض دفاع از آرمان واالتر و اصول
اخالقی -انس��انی تنها به فکر خویش��تن و مدال خوشرنگ
خودش بود .چه میش��د؟ ح��دس زدنش با توجه به اتفاقات
گذشته چندان سخت نیست .احتماال «آرکادی دوورکوویچ»
روس که رئیس فدراسیون جهانی این رشته است از مبینا تمام

ق��د حمایت میکرد و میگفت«من هم زمان اتحاد جماهیر
شوروی و پدرم زمان استالین ،سختیهایی را کشیدیم و حاال
به تو حق میدهم بخواهی به هر کجایی پناهنده شوی!» به
فاصله  2روز بعد هم همه شبکههای فارسیزبان ساکن لندن
سراغ او میرفتند و هر یک مصاحبهای درام را از او میگرفتند
و البد باز هم دروغ شاخدار میشنیدیم که چطور خانوادهاش
در زیر زمین نظام ایران در حال فلک شدن است!
البت��ه این پای��ان کار نبود ،چرا که پس از کنار کش��یدن
کشورهای بزرگ اروپایی و آسیایی برای عدم پذیرش چنین
پناهندههایی (کس��انی که به پرچم و کش��ور و ورزش��کاران
خودشان رحم نکردند) سرانجام یکی از نوادگان خونخوار دیگر
تاریخ پیدا میشد و میگفت :بفرمایید زیر پرچم ما .مغولستان
نشد شاید نوادگان اسکندر از مقدونیه سراغ او میآمدند .اما
کار مهمتر رسانهای میماند برای شبکه فارسیزبان آلسعود
که از این پس همه مس��ابقات ش��طرنج را با گزارش هیجانی
مزدک میرزایی گزارش میکرد! چرا که نه؟ مگر از روزی که
مالیی به جودوی کش��ور و پرچم ایران پشت پا زد همه این
اتفاقات ،مو به مو رخ نداد؟ هم پای مغولستان به داستان باز
ش��د و هم اینکه شبکه آلس��عود اینترنشنال همه مسابقات
جودویی را که مالیی با لباس مغولس��تان در آن حضور دارد
پخش مستقیم میکند.
اما خدا را شکر شطرنج با اینکه ورزش فکری و اصوال آرامی

است اما ورزشکارانش در ایران به مراتب پهلوانیتر فکر و عمل
میکنند .امروز مبینا علینس��ب اینچنین آرام و بیسروصدا
اسب پهلوانی را «الوار» به جلو پیش راند و «قلعه» شهامت
و انس��انیت را به «رخ» آنهایی کش��ید که با آن قد و هیکل و
آمادگی بدنی ،به فیل بیعاج چسبیدند و بازی را باختند .باید
جامعه شطرنج امروز به پرورش چنین دستهگلهایی افتخار
کند؛ نوجوانان و جوانانی که آموختند چگونه از «شاهآرمانها»
حراس��ت کنند که داغ یک «کیش» خش��ک و خالی هم به
دل دش��من بماند .آنها ش��فافتر و درخشانتر از آن هستند
که «مات» ش��وند چون آموختند چگونه سربازان را آن جلو
آرایش دهند و مهمتر از آن «فیل وطن پرستیشان» ناگهان
هوای مغولستان نمیکند.
دیروز روز مبینا ب��ود و روزهای پیشتر روز آرین غالمی،
دیگر شطرنجباز نوجوان و مستعد ایرانی که در طول چند سال
گذش��ته بارها خودش را قربانی کرد تا نشان دهد پهلوانی به
هیکل و زور و بازو نیس��ت ،ذهن پویا و دل بزرگ میخواهد
که آرین و مبینا هر دو را توأمان دارند.
مس��لما هیچ چیزی تلختر از این نیست که یک ورزشکار
در یک آوردگاه جهانی بداند و مطمئن باش��د از هر حیث از
رقیبش س��رتر اس��ت اما برای هدف باالتری ناگهان انصراف
دهد برود .جنایات صهیونیس��تها  7دهه متوالی اس��ت که
در سرزمینهای اش��غالی ادامه دارد و طبیعتا هیچ ورزشکار

    حذف سعید مالیی با لباس مغولستان    

جودوکار س�ابق ای�ران در ادام�ه نمایش ضعیف خود در مس�ابقات
بینالمللی ،اینبار در دور نخست رقابتهای مسترز چین مقابل حریف
نهچندان مطرح خود از ایتالیا شکست خورد .در جریان رقابتهای وزن
 -۸۱کیلوگرم جودوی مسترز چین ،سعید مالیی ،جودوکار سابق ایران و
دارنده مدال طالی جهان که چند روز پیش و پس از دیدار با رئیسجمهور
مغولستان ،تابعیت این کشور را قبول کرده است ،در نخستین مبارزه مقابل
کریستین پارالتی از ایتالیا در مدت زمان  ۳دقیقه و  ۱۱ثانیه ضربه فنی شد و از دور رقابتها کنار رفت .در این وزن ساگی
موکی از رژیم صهیونیستی و نفر نخست رنکینگ به همراه ماتیاس کاس از بلژیک راهی فینال شدند .مالیی که در زمان
م ملی ایران صاحب رده یک رنکینگ جهان بود ،چندی قبل نیز در رقابتهای ژاپن با نمایشی ضعیف کنار رفت.
حضور در تی 
این هم عاقبت یک تصمیم غلط و احساسی که امیدواریم چراغ راه دیگر ورزشکارانی شود که احساس میکنند خیانت و
پشت کردن به کشورشان برایشان شاید نان و آبی داشته باشد.

برخالفاخبارمنتشرشده ازسویرسانهها

افرادیکهدربارهقراردادویلموتساطالعاتغلطدادند،عذرخواهیکنند

فدراسیون علیه حاشیهسازان

فدراسیون فوتبال در اطالعیهای درباره قرارداد مارک ویلموتس
توضیحاتی ارائه کرد .در این اطالعیه آمده است :کل دستمزد کادر
مربیان خارجی تیمملی چه در زمان آقای کیروش و چه آقای
ویلموتس از محل عواید فیفا که جهت توسعه فوتبال پرداخت
میش��ود ،پرداخت شده و ارتباطی با
منابع داخلی نداشته و ندارد .در موضوع
قرارداد اخی��ر هم همانطور که بارها
اعالم شد با توجه به تحریمهای ظالمانه
و مشکل انتقال پول از حساب فیفا ،با
تایید ستاد محترم تحریم استقراض
انجام گرفته است .برای نخستینبار در
قراردادهای مشابه با آقای ویلموتس غرامت فسخ قرارداد صرفا
3ماه حقوق ماهانه توسط طرفین تعیین شد که این موضوع در
حال مذاکره است ،بنابراین تفسیرهای صورت گرفته از این موضوع
و مبالغ طرح شده در سطح افکار عمومی کذب محض است .نتایج
اخذ شده دور از انتظار و مشکالت مربوط به انتقال وجه از دالیل
[ کوریره ]

من جنارو هستم

عمده قطع همکاری بوده و در نهایت جهت هدفگذاری اولیه در
صعود تیمملی به عنوان تیم نخست گروه انجام گرفت .بیشک،
منافع ورزش و فوتبال کشورمان در این تصمیم مورد تاکید بوده
و موضوع جابهجایی هرگز رزومه و تواناییهای یک مربی را زیر
س��وال نمیبرد .اصل ق��رارداد به تاریخ
 ۲۱آذر س��ال  ۹۸برای ریاست محترم
کمیس��یون فرهنگی مجل��س ،دیوان
محترم محاسبات ،بازرسی محترم کل
کشور و حراست محترم وزارت ورزش
و جوانان ارس��ال شده است .با توجه به
مصوبه هیاترئیسه فدراسیون فوتبال،
شایس��ته اس��ت افرادی که در روزهای اخیر و در هر جایگاهی
اطالعات نادرس��ت در این باره به افکار عمومی ارائه دادند و در
رس��انه ملی مبلغ قرارداد را  ۳میلیون دالر و خس��ارت آن را ۳
میلی��ون دالر عنوان کردند ،از رفتار غیرحرفهای خود به صورت
رسمی از مردم پوزش بطلبند.
[ آی اسپورت ]

ژسو
س را ستایش کنید

ش��ریفی نمیتواند چشمش را روی این حجم جنایات بشری
ببندد و بگوید؛ ورزش از سیاست جداست و من فقط مدالم را
میخواهم .شاید چند سعید مالیی در همین ایران هم داشته
باشیم اما ورزش ما لبریز است از رشادت ورزشکارانی که بزرگی
و جوانمردیشان را به رخ جهان کشیدند .دیروز آرین غالمی
چندباره ،کنار کشید تا بزرگیاش را ثابت کند ،امروز مبینا و
فردا یک دالور دیگر .گیرم در این بین ،یکی دو سعید مالیی
هم باش��د که نه به خودش رحم کرد نه به پرچم و جودوی
ایران .او روز گذشته سرانجام موفق شد لقب یکی از بدنامترین
ورزشکاران تاریخ این مرز و بوم را به اسم خویشتن سند بزند.
درست  24ساعت بعد از انصراف مبینا علینسب در اسپانیا،
س��عید مالیی با لباس و پرچم مغولس��تان روی تاتامی رفت
تا عالوه بر ش��ادی روح چنگیزخان ،بتواند به خیال خودش
امتیازات الزم را برای صعود به المپیک 2020کسب کند .اما
آنچه مالیی یا از آن بیخبر است یا افرادی به او قول همکاری
دادند این است که طبق قانون غیر قابل تغییر کمیته بینالمللی
المپیک ،اگر هر ورزشکاری تغییر تابعیت دهد باید دستکم
 3سال از حضورش در آن کشور بگذرد تا طبق قوانین بتواند
مجوز حضور در المپیک را با پرچم و پیراهن جدید به دست
بیاورد .مالیی تازه  2هفته قبل زیرعکس چنگیزخان قس��م
مغولی خورد و با توجه به فاصله کمتر از  8ماه تا آغاز المپیک
 2020توکیو مشخص نیست ،چه افرادی از چه نهادهایی به
او قول همکاری دادند؟ آرش میراسماعیلی چند روز قبل به
خبرنگار ورزش��ی «وطن امروز» گفت« :منتظر اولین حضور
مالیی با پیراهن مغولستان هستیم تا شکایتمان را در اینباره
پی بگیریم .مسلما اگر نهادی مثل کمیته بینالمللی المپیک
بخواهد بهخاطر حمایت از یک فرد خاص ،قانون خودش را لغو
کند آن وقت باید به مناسبات پشتپرده شک کرد و به صورت
سفت و سخت پیگیر روشن شدن ابعاد این خیانتها شد».
فدراس��یون جودو و کمیته ملی المپیک قول دادند برای
تضییع نشدن حق ورزشکاران ایرانی شکایت از سعید مالیی
را تا روز آخر پیگیری کنند و مس��لما از دست دادن المپیک
کمترین جزایی است که او باید پرداخت کند .جودوی ایران
هنوز در تعلیق کامل اس��ت و ش��اید این تعلیق به چند سال
آینده هم تعمیم پیدا کند و مسببش کسی نیست جز همان
فردی که نه برای سیاستهای کشورش ارزش قائل بود و نه
برای مناسبات انسانی.

خطری الکالسیکو  را  تهدید نمی کند
رسانههای کاتاالن از نقل قول اخیر جوزپ ماریا بارتومئو
بهره بردند و نوشتند که دیدار بارسلونا  -رئال برگزار میشود.
بارس��لونا چهارشنبهش��ب در یک بازی معوقه در نوکمپ
میزبان رئالمادرید خواهد بود .با این حال به نظر میرسد
دوب��اره برگزاری ال کالس��یکو با
مش��کالتی روبهرو شود .به همین
خاطر رسانههای کاتاالن تیتر خود
را ب��رای روز جمعه ب��ه این بازی
اختصاص دادند و از اظهارات اخیر
بارتومئو ،رئیس باش��گاه بارس��لونا
برای تیت��ر اصلی خود بهره بردند.
موندو دپورتیوو تیتر زد «برگزار خواهد ش��د» اما اسپورت
از گیومه هم استفاده نکرد و نوشت :برگزار میشود .بارتومئو
پنجشنبه به رسانهها گفت :همه درباره الکالسیکو صحبت
میکنند .این دیدار برگزار خواهد ش��د و دوباره به تعویق
نخواه��د افتاد .این مس��ؤولیت برای همه اس��ت که بازی
[
توتو اسپورت ]

کارخدا!

[ گاتزتا ]

الهه افسانهای

انجام ش��ود .میدانیم که یک شرایط پیچیده در کاتالونیا
حکمفرم��ا اس��ت اما با ورزش موافق اس��ت .ورزش��گاه ما
(نوکمپ) مکانی است برای آزادی بیان .همیشه اینچنین
بوده اس��ت .بارسا بدون مش��کل خود را برای الکالسیکو
آم��اده میکند .به اعضای باش��گاه
(تماش��اگران) میگوییم با دوستان
و خانوادههایش��ان ب��ه ورزش��گاه
برون��د ت��ا ورزش پیروز ش��ود و از
بازیکنان حمایت کنند .همه ما باید
کاری کنیم تا الکالس��یکو به یک
جش��ن ورزشی تبدیل شود و صلح
و آرام��ش برقرار باش��د .دیدار بارس��ا و مادری��د قرار بود
اکتبر /مهرماه برگزار ش��ود اما به دلیل ش��رایط نامناسب
ایال��ت کاتالونیا ،این بازی به تعویق افتاد و در حال حاضر
هم برگزاری این دیدار با تهدید از جانب جنبش «سونامی
دموکراسی» (معترضان کاتالونیا) روبهرو شده است.
[ آ.اس ]

گل

