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چرا مودنا، غفور را نخواست؟

امیر غفور، پشت خط زن ملی پوش تیم والیبال 
لوبه ایتالیا هنوز تیم باشــگاهی خود را برای فصل 
آینده مشــخص نکرده است. مســئوالن باشگاه 
مودنا در تاریخ 15 می )26 اردیبهشت ماه( به سراغ 
مدیربرنامه های امیر غفور رفتند و آخرین شرایط 
این بازیکن را جویا شدند. در شرایطی که امروز برخی 
رسانه ها این خبر را غیرواقعی قلمداد کردند، اما دو 
دلیل مهم باعث شد تا غفور نتواند در مودنا حضور 
پیدا کند. نکته اول مربوط به مسائل مالی بود؛ سری 
آ ایتالیا برای فصل آینده درصد زیادی از قراردادها 
را کم کرده اســت. موضوع دوم هم مربوط به تعداد 
سهمیه بازیکنان خارجی در تیم مودنا بود. مسئوالن 
مودنا برای اینکه بتوانند در سایر پست ها از حضور 
بازیکنان خارجی استفاده کنند، از پیشنهاد خود 
منصرف شدند و ترجیح دادند تا از بازیکنان ایتالیایی 
در این پست اســتفاده کنند. تیم اونیکو ورشوی 
لهستان هم دیگر مشتری امیر غفور بود که پیشنهاد 

این تیم همان ابتدا مورد تایید غفور قرار نگرفت.
     

به روزرساني حقوق 
مدال آوران المپيك

کمیته ملی المپیک به مــدال آوران بازی های 
المپیک از سال 1948 تا 2016 ریو به صورت ماهانه 
پرداختی هایی داشته است. با توجه به اینکه آیین نامه 
پرداختی مربوط به سال 97 بود کمیته ملی المپیک 
در نظر گرفته این پرداخت ها را به روز کند. کیکاووس 
ســعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک در این باره 
گفت:»تا االن پرداختی ها به همه مدال آوران المپیک 
یکسان بوده اما این بحث در هیات اجرایی صورت 
گرفت که پرداخت ها به صورت متفاوت باشد. این 
پیشنهاد مطرح شــد پرداختی به ورزشکاری که 
به عنوان مثال دو مدال طال دارد با ورزشــکاری که 
یک برنز گرفته متفاوت باشد. البته ما حقوق همه 
المپین ها را افزایش می دهیم اما قرار شد مالک ها 
و شاخص هایی هم در نظر گرفته شود. قرار است در 
جلسه بعدی هیات اجرایی این موضوع مطرح شود.«

     
كوالكوويچ نماينده مي فرستد

میالد تقوی سرپرســت دبیری فدراســیون 
والیبــال دربــاره آخریــن تحــوالت پرداخت 
حق الزحمه ســرمربی ســابق تیم ملی والیبال، 
گفت:»همان طور که قبال اعالم کردیم، دستمزد 
معوقه کوالکوویچ بر اساس تفاهم صورت گرفته 
بین فدراسیون والیبال و وی، تامین و آماده شده 
اســت. موضوع اعالم آمادگی فدراســیون برای 
پرداخت حق الزحمه سرمربی ســابق تیم ملی 
والیبال ایران به وی اعالم شــده و منتظر معرفی 
نماینده از ســوی کوالکوویچ هســتیم تا اقدام 
الزم به عمل آید.« مدت زمان قرارداد ســرمربی 
ســابق تیم ملی والیبال ایران تا پایان بازی های 
المپیک 2020 توکیو بود و پس شیوع و گسترش 
ویروس کرونــا و تغییــر زمان برگــزاری لیگ 
ملت ها و بازی های المپیک، فدراسیون والیبال 
به کوالکوویچ پیشــنهاد اتمام همکاری داد. این 
پیشنهاد از سوی سرمربی سابق تیم ملی والیبال 
نیز پذیرفته شد و دو طرف برای پایان همکاری به 
توافق رسیدند و پرونده همکاری این مربی اهل 
مونته نگرو، از 31 فروردین به صورت رســمی به 

پایان رسید.
     

المپيك، اولويت پرويز هادي
پرویــز هــادی آزادکار تیم ملي کــه براي 
ریاست هیات کشتي اســتان آذربایجان اقدام 
کرده بود، دربــاره برنامه های پیش رویش اظهار 
داشت:»چندین سال است که زحمات زیادی را 
در اردوهای تیم ملی متحمل شده ام و اولویت اول 
زندگی و کار من حضور در المپیک است. با توجه 
به نظر کادر فنی که اولویت را برای من حضور در 
تیم ملی می داند و خود من نیز اولویت اولم حضور 
در المپیک است، از حضور در هیات کشتی استان 
آذربایجان شرقی انصراف می دهم.« دارنده مدال 
برنز جهان تصریح کرد:»ان شــاء ا... در آینده در 
خدمت کشتی آذربایجان شــرقی خواهم بود و 
در حال حاضر نیز عزیزانی هستند که بتوانند کار 
را جلو ببرند.« سنگین وزن تیم ملی کشتی آزاد 
خاطرنشان کرد:»همیشــه تابع نظر کادر فنی و 
فدراسیون کشتی بوده ام و نهایت سعی و تالش 
خود را خواهم کرد که به عنوان نماینده کشورمان 

در المپیک پیش رو حضور پیدا کنم.«

منهای فوتبال

نگار رشيدي

زماني كه ويروس كرونا راهش 
را به سمت فرانســه پيدا كرد 
و ورزش ايــن كشــور را هم به 
تعطيلي كشاند، حسن تفتيان، 
دونده ســرعت المپيكي ايران 
نيز راهي كشور شــد تا دوران 
قرنطينه را در كنــار خانواده 
سپري كند. او اما با صادر شدن 
مجــوز فعاليــت دووميداني 
راهي پيست شــد تا تمرينات 
تخصصي اش را آغــاز كند. با 
اين حال تفــاوت نگاهي كه به 
فوتبال و رشته هاي ديگر درباره 
ازسرگيري مســابقات و تست 
كرونا وجود دارد، باعث ناراحتي 

او شده است.
    

 گويا به پيست برگشته ايد و 
تخصصي تر تمرين مي كنيد؟

بله، فکر مي کنم دو،سه هفته اي 
مي شود که شهرهاي سفید را اعالم 
کردند و مجوز فعالیت یکســري از 
ورزش ها که خطر کمتري داشت و از 
نظر بهداشتي شرایط بهتري داشتند 
صادر شده است. دوومیداني هم جزو 
اولین رشته هایي بود که به آن مجوز 
دادند. چون هم در فضاي باز تمرین 
مي کني و هم هیچ تماســي با کسي 
نداري. به این ترتیب من هم نزدیک 
20 روز اســت که به پیست آمده ام و 
به صورت انفرادي و شــخصي بدون 
هیچ اردویي در حال تمرین هستم. 
البته صحبت هایي شده که در اولین 
فرصت اردوها باید آغاز شود. درست 
اســت که المپیک یک ســال عقب 

افتاده اما هر کســي که از این زمان 
بیشتري استفاده را ببرد، برنده است.

 با اين حساب رقباي تان بايد 
كار را شروع كرده باشند.

اینطور کــه من دنبــال مي کنم 
در اروپــا و در فرانســه کــه خودم 
تمرین مي کردم کمپ ها باز شــده 
اســت. اما در ایران تمــام تمرکزها 
روي فوتبال اســت، رســانه ها آن را 
پیگیري مي کنند، بازیکنان شــان 
تست کرونا مي دهند. در کشورهاي 
دیگر رشته هاي دیگر هم مهم است 
و ورزشکاران تســت کرونا مي دهند 
و پروتکل بهداشتي رعایت مي شود 
و شرایط ویژه اي را در نظر مي گیرند 
ولي موضوع ناراحت کننده این است 
که اینجا بیشتر روي فوتبال زوم شده 
و آنطور که باید و شاید ورزشکارهاي 
ملي پوش  رشــته هاي دیگــر مورد 
توجه قرار نگرفته اند. با این حال گویا 
برنامه هایي براي اردو و مســابقه در 
دوومیدانــي ریخته اند. فکر مي کنم 
اواخر تیر قرار اســت در سطح کشور 

مسابقاتي برگزار شود.
 شما هم قرار است در اين 
مسابقات كشوري شركت كنيد؟

نمي دانم. هیــچ برنامه ریزي اي 
نشــده. در این مدت نه مربي داشتم 
و نه اردویي بوده و این در حالي است 
که حتي براي مســابقه کشوري هم 
باید به یک ســطح از آمادگي برسي. 
باید ببینیم چه مي شــود. همانطور 
که گفتم به صورت شــخصي تمرین 
مي کنم. در شهرســتان هــم بودم 
تمرین شخصي ام را داشتم و در این 
مدت هم هــر روز در آفتاب انقالب 

تمرین مي کنم.
 با راه افتــادن كمپ هاي 
فرانســه، مربي فرانسوي تان 

اعالم نكرده به پاريس برگرديد؟
صحبت هایي درباره دایوندلیگ 
و جایزه بزرگ ها مطرح شــد و گویا 
از اواســط مرداد در تقویم مسابقات 
قرار گرفته است. بیشتر از 90 درصد 
اروپا و کشورهاي مختلف دارند کار را 
اســتارت مي زنند. احتمالش خیلي 
زیاد است که من هم به این رقابت ها 
بروم ولي هنوز شرایط مسافرت کردن 
با محدودیت روبه رو است. امیدوارم تا 

آن زمان شرایط بهتر شود.
 زماني كه به آفتاب انقالب 

رفتيد از شما تست گرفتند؟
من نمي خواهم ایــن موضوع را 
خیلي زیر ســوال ببرم. اما من حس 
مي کنم توجهــات در ایــن زمینه 
ناعادالنــه اســت. در ســطح ملي 
انتظار من این بود همان تســت ها از 
ورزشکاران دیگر هم گرفته شود. اما 
اهمیتي که براي فوتبال قائل شدند 
را در رشته هاي دیگر ندیدیم. ما یک 
سال دیگر المپیک را در پیش داریم 
و اهمیت این مســابقات باعث شده 
بعضــي لیگ ها برگزار شــود. اما در 
مجموع همانطور که گفتم آنطور که 
باید و شاید به رشته هاي مختلف نگاه 

یکسان نشد.
 االن در آفتاب انقالب چند 

نفر براي تمرين هستند؟
 تا هفته گذشته شرایط خیلي بهتر 
بود. چند تا از بچه ها که در سطح ملي 
فعالیت مي کنند تمرین مي کردند اما 
از هفته گذشــته که رسما مجموعه 
بازگشایي شــد، متاســفانه تعداد 
زیادي که ملي پوش و از دوومیداني 
نیستند آمدند که این موضوع ریسک 

کار را باال مي برد.
 گويا قرار اســت ليگ هم 
برگزار شود. اين در حالي است كه 

شما چند سالي مي شود در ليگ 
شركت نكرده ايد.

بله زمزمه هایــي درباره برگزاري 
لیگ شده است. من چهار سال است 
که در لیگ کشور شرکت نکرده ام. نه 
اینکه مبلغ عجیب و غریبي خواسته 
باشم. اما ورزشکاري در سطح المپیک 
باید قرارداد مناســبي داشته باشد. 
بــه عنوان مثــال بولت انــدازه یک 
فوتبالیســت و بسکتبالیست سطح 
اول قرارداد مي بندد. اما در کشــور 
ما به خاطر مدیریت بد، دیده نشدن 
دوومیداني، رســانه اي نشــدن آن، 
پخش نشدن مســابقات و خیلي از 
دالیل دیگر قراردادها بســیار پایین 
است و این باعث شــده اسپانسرها 
و تیم هــا نتوانند با خیــال راحت در 
دوومیداني ســرمایه گذاري کنند و 

از سرمایه گذاري شان بهره بگیرند. 
در این سال ها گفتند لیگ با 6،7 
تیم برگزار شده و طبق صحبت هایي 
هم که شده بازدهي نداشته. من سال 
86-85 بــا 10،12 میلیون قرارداد 
مي بستم و االن که ســال 99 است 
و تقریبا 14 ســال گذشــته میزان 
قراردادها 20،30 تومان اســت! این 
مقدار از نظــر ارزش مادي براي یک 
سال به خصوص در این دوره و زمانه 
خیلي کم اســت. امیدوارم اتفاقات 
خوبي بــراي کل جامعه دوومیداني 
بیفتد. دوومیداني واقعا رشته سختي 
است، باید همیشــه تمرین داشته 
باشــي، اینطور نیست در یک مقطع 
و با مبلغ قرارداد کــم بتواني کاري 
بکني. امیدوارم شرایط طوري شود 
که بچه ها به آنچه لیاقت شان است، 

برسند.
 اگر پيشنهاد خوبي به شما 

بشود، به ليگ برمي گرديد؟

االن قــرارداد یک فوتبالیســت 
چقدر اســت؟ ما در فوتبال قرارداد 
زیر یک میلیــارد نداریم. به نظر من 
قــرارداد خوب یک میلیارد اســت. 
مطمئن باشــید یک تیم با نصف این 
مبلغ ترکیبــش را مي بندد که واقعا 
فاصله زیادي است. این مشکالت هم 
ریشه اي هســتند. به عنوان مثال در 
دایموندلیگ ها 40،50 هزار تماشاگر 
مي آیند، در شهرها فضاي دوومیداني 
برقرار است، مردم جامعه دوومیداني 
را مي شناســند، پخش زنده دارند و 
خیلي مسائل دیگر. در ایران هم وقتي 
احسان حدادي و حســن تفتیان به 
المپیک مي روند، مردم دوست دارند 
و دنبال مي کنند و پیگیر مســابقات 
مي شوند. باید مشــکل را پیدا کنیم. 
سال ها به خاطر کم بودن قراردادها، 
جلوي پیشــرفت دوومیداني گرفته 
شد. هر ســال هم همه تیم ها به من 
لطف دارند و با من تماس مي گیرند 
اما نمي شــود با ایــن قراردادها کار 
کرد. آخرین باري که مــن در ایران 
دویدم قهرماني آســیا داخل سالن 
بود. امیدوارم بعد از چهار،پنج سال 
من هم در لیگ شرکت کنم و مردم 
هم بیایند و همه از دوومیداني لذت 

ببریم.
 يكي از موضوعات مهم اخير 
به احتمال لغو شــدن المپيك 
توكيو برمي گردد. شما سهميه 
اين رقابت هــا را داريد نگران 
نيســتيد كه المپيــك برگزار 

نشود؟
بله اتفاقا به تازگي با کســاني که 
مسئولیت دارند صحبت هایي در این 
زمینه داشتیم. هنوز هیچ چیز در این 
باره مشخص نیســت و اگر المپیک 
برگزار نشــود تبعات بســیار زیادي 
خواهد داشــت. به جز خسارت هاي 
مالي که به میزبان و کمیته بین المللي 
المپیک وارد مي شود، تبعات دیگري 
هم به دنبال حواهد داشت. من فکر 
مي کنم تمام تالش روي این باشــد 
که المپیک را برگزار کنند. اگر بشود 
این ویروس را مهار کرد تکلیف بهتر 
مشخص مي شود. البته به نظرم پائیز 
امسال شرایط مشخص تر مي شود که 
سال آینده المپیک را خواهیم داشت 
یا نه. با موج دوم این ویروس و در نظر 
گرفتن دوباره قرنطینه و یکســري 
تعطیلي ها بهتر مشخص مي شود. اما 
درباره کنسل شدنش بستگي به این 
دارد که واکســن این بیماري تولید 

بشود یا نه.
 اين تبعات براي شــما چه 

خواهد بود؟
مطمئنــا مهم تریــن موضــوع 
زمان اســت. یک ورزشــکار چهار 
سال زحمت مي کشــد تا خودش را 

در المپیــک ببیند. مگــر خود دوره 
قهرماني چند ســال خواهــد بود. 
حاال شما فکر کنید این مسیر به یک 
بازه هشت ســاله تبدیل شود. خب 
خیلي سخت اســت. مخصوصا براي 
کســي که هدف دارد و پیش از این 
هم المپیک را تجربه کرده و دوست 
دارد براي موفقیت بیشــتر و کسب 
نتیجه بهتر بار دیگر به المپیک برود. 
این شرایط براي تمام دنیاست. با این 
حال ما امیدواریم که این اتفاق نیفتد 
و به همین خاطر تمریناتم را خیلي 
جدي دنبال مي کنم تا به چیزي که 

مي خواهم برسم.
 درباره المپيك اين احتمال 
هم هســت كه بدون تماشاچي 
برگزار شــود. با توجه به اينكه 
دوي سرعت يكي از جذاب ترين 
مسابقات است و بليت هايش به 
سرعت به فروش مي رود، به نظر 
شــما ايــن رقابت هــا بدون 
تماشــاچي در المپيك باز هم 

جذاب خواهد بود؟
 مطمئنا بدون تماشــاچي خیلي 
سخت مي شــود. به هر حال من فکر 
مي کنم المپیک با در نظر گرفتن تمام 
شرایط از نظر بهداشــتي و ضوابط و 
حتي شاید بدون تماشاچي یا محدود 
کردن آنها برگزار مي شود و احتماال با 
این وضعیت المپیک خاصي را تجربه 
خواهیم کرد. یکــي از جذابیت هاي 
این مســابقات واقعا به تماشــاچي 
است. شور و شوقي که تماشاچي ها 
به مسابقه مي دهند و از هر کشوري 
مي آیند تا دونده خودشان را تشویق 
کننــد، هیجان خاصي به مســابقه 
مي دهد. مي توانم بگویــم 10 ثانیه 
رقابت در دوي 100 متر شاید پر سر 
و صداترین مســابقه المپیک است 
که همه به شدت مشــغول تشویق 
هســتند. به هر حال شرایط، شرایط 
خاصي اســت و من امیــدوارم این 
بازي ها بدون تماشاچي نباشد. بودن 
تماشاچي به خصوص در دوي 100 
متر واقعا جذاب و هیجان انگیز است. 

تفتيان در گفتگو با »توسعه  ايرانی«:

حداقل براي تست كرونا به همه رشته ها مثل فوتبال نگاه شود
توجهات در زمينه كرونا 
ناعادالنه است. در سطح 

ملي انتظار من اين بود 
همان تست های كرونا كه از 
بازيكنان فوتبال گرفتند، از 
ورزشكاران ديگر هم گرفته 

شود. اما اهميتي كه براي 
فوتبال قائل شدند را در 

رشته هاي ديگر نديديم. 
در مجموع آنطور كه بايد و 

شايد به رشته هاي مختلف 
نگاه يكسان نشد

 شماره   530   /    سه شنبه 13  خرداد   1399  / 10 شوال 1441  /  2 ژوئن   2020

واکنش ها به کشــته شــدن جرج فلوید، شهروند 
46 ساله سیاهپوســت آمریکایی/ آفریقایی به دست 
پلیس شهر میناپولیس در ایاالت مینه سوتای آمریکا 
به فوتبال هم رسیده است. یک شنبه شب و در جریان 
بازي هاي بوندس لیگا برخــي از بازیکنان به این اتفاق 
واکنش نشان دادند تا تیتر یک رسانه هاي بین المللي 
شوند. جیدون سانچو و اشرف حکیمي ستاره هاي این 
روزهاي دورتموند، اولین ســتاره هایي بودند که وارد 
این داستان شــدند. این بازیکنان پس از گل زني براي 
دورتموند لباسی را نشان دادند که روی آن با دستخط 
مشابه نوشــته بود عدالت برای جورج فلوید. مارکوس 
توران، مهاجم فرانسوی بوروسیا مونشن گالدباخ و پسر 
22 ساله لیلیان توراِن سرشــناس هم دیگر ستاره اي 
بود که با ژستي خاص به داســتان فلوید واکنش نشان 
داد. در دیدار شالکه و وردربرمن هم وستون مک کنی، 
بازیکن ملی پوش آمریکایی شــالکه با بســتن بازوبند 
)Justice for George( با هموطن سیاهپوستش 

ابراز همدردی کرده بود. البته در این میان سانچو یکي 
از بازیکناني بود که پس از بازي هم مصاحبه اي در این 
خصوص انجام داد و گفت: »اولیــن هت تریک دوران 
حرفه ای. شخصا لحظه تلخ و شــیرینی را تجربه کردم 
چون امروز در دنیا اتفاقات مهم تری رخ می دهد که ما 
باید به آنها رسیدگی کنیم و دست به دست هم بدهیم 
تا تغییری ایجاد شود. باید یکدل باشیم و برای عدالت 
مبارزه کنیم. ما همراه هم قوی تر هستیم! عدالت برای 

جورج فلوید.«

وریا غفوري این فصل عصباني ترین کاپیتان لیگ 
برتر بوده اســت. او در تازه ترین اقدامــش از خجالت 
خلیل زاده، سرپرســت ســابق و رییس هیات مدیره 
فعلي درآمده و گفته است:  »متاسفانه مدیران و هیات 
مدیره ای تا االن در باشگاه بوده اند که جز دروغ چیزی 
از آنها نشنیده ایم. آقای خلیل زاده با ما صحبت کرده اما 
به تعهداتش عمل نکرده است. او در چشمم به من دروغ 
گفت! خیلی امیدوار هستم که سعادتمند بتواند کارش 
را به نحو احسن انجام بدهد و من به عنوان کاپیتان تیم 
وظیفه ام را درون زمین و درون تیم به نحو احسن انجام 
بدهم. امیدوارم او موفق شود و بتواند جفایی که در این 
چند سال در حق هواداران شــده است را جبران کند. 
وقتی بخش مدیریت باشگاه اینقدر ناهماهنگ است 

قطعا به تیم ضربه می زند. 
زمانی که می بینید هماهنگی الزم در مدیریت تیم 
ما نیست خود به خود بازیکنان هم ناامید می شوند. حاال 
هرچقدر هم بگوییم ما در زمین تالش مان را می کنیم 

باالخره ترکش های آن به ما می  خورد. شاید بعضی ها 
بخواهند خودشان را خوب جلوه بدهند ولی این درست 
نیست. ان شاءا... که یک تیم هماهنگ بیاید و دلسوزانه 
و عاشقانه وقت بگذارد، به استقالل سر و سامان بدهد 
و ساختاری ایجاد کند که یک تیم درست و حسابی با 
شرایط طبیعی بسازد. ما نه چیزی بیشتری می خواهیم 
نه چیزی کمتر، یک زمین تمرین خوب و پرداختی به 
موقع، مطمئنا با همین موارد ســاده می شود نتیجه 

گرفت.«

كاپيتان از خجالت رئيس هم درآمد

وريا همچنان عصباني است
بوندس ليگايي ها به اتفاقات آمريكا واكنش نشان دادند

فوتبالي ها و فلويد

اتفاق روزسوژه روز


