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انتقاددبيربهتبعيضها

علیرضا دبیر ريیس فدراســیون کشــتی در 
حاشیه برگزاری مراســم قرعه کشي لیگ کشتی 
گفت:»خیلی شفاف می گويم اگر نتوانیم مسابقات 
را با رعايت پروتکل ها برگزار کنیم، کسی از ما مدال 
المپیک نخواهد. هیچ بهانه ای نیست. اين را می گويم 
که ثبت شــود. البته برای ما هم راحت اســت. اگر 
مسابقه برگزار شود، خود تیم ها بايد هزينه داوران 
و اسکان شــان را بدهند، اما ما تصمیم گرفتیم در 
يکی،دو روز برگزار کنیم و هزينه ها را بدهیم.« او در 
مورد اينکه اگر 200 میلیارد به شما بدهند، مربی 
خارجی می آوريد يا خیر، عنــوان کرد:»اين يک 
بحث مفصل اســت. همین االن مديرانی داريم که 
کار خود را با ضرر کمتر از 200 میلیارد تحويل ندادند. 
حاال اين موضوع )ويلموتس( بزرگ شده است. در 
فدراسیون های ديگر هم بايد ببینیم. نبايد مديرانی 
که به بیت المال ضربه می زننــد را رها کنیم. همه 
فدراسیون ها از جمله کشتی را بررسی کنند که کم 
از بقیه نیست.« دبیر در مورد اينکه مسابقه در شرايط 
فضای باز چگونه است، تاکید کرد:»سال گذشته 
برای اولین بار فینال لیگ يک را در مهرماه در فضای 
باز برگزار کرديم و باز هم آمادگی اين کار را داريم. اما 
مشکلی که وجود دارد تبعیض است. من خودم عالقه 
به فوتبال دارم و در يک خانواده فوتبالی بزرگ شدم 
اما تبعیض قشنگ نیست. اينکه اين رشته برگزار شود 
و بقیه رشته ها روی هوا باشند خوب نیست. اينکه 

بگويند که مجوز اردو می دهیم چه کاری است؟« 
    

المپيكيهانيمهدومسال
حقوقميگيرند

با توجه به برگزاری مســابقات کسب سهمیه 
المپیــک کمیته ملی المپیــک و وزارت ورزش 
متعهد شــدند مبلغی را به صــورت ماهیانه به 
ورزشکارانی که سهمیه گرفتند پرداخت کنند. 
بخش اول اين حقوق که ماهیانــه پنج میلیون 
تومان برای ورزشکاران در نظر گرفته شده توسط 
وزارت ورزش و جوانان پرداخت شد اما با تعويق 
بازی های المپیک توکیو برنامه ها بهم ريخت، با 
اين شــرايط کمیته ملی المپیک در تالش است 

تا بخش دوم حقوق المپین ها را پرداخت کند.
کمیته ملــی المپیک حقوق ورزشــکاران 
بورسیه را پرداخت کرده و در تالش است تا پیش 
از شروع پايیز بخش دوم حقوق ورزشکارانی که 

سهمیه گرفته اند را پرداخت کند.
کیکاووس ســعیدی دبیــر کل کمیته ملی 
المپیک در گفت وگو با فــارس در اين خصوص 
اظهار داشــت: انشــااهلل به زودی اين اتفاق رخ 
خواهد داد. کمیته ملی المپیــک به تعهد خود 

عمل می کند.
وی افزود: مــا منتظر دريافــت تخصیص از 
خزانه هستیم. سازمان برنامه و بودجه با پیگیری 
های مستمر آقای صالحی امیری حمايت الزم را 
کرده است، البته ســهمیه بورسیه ها به حساب 
فدراســیونهای مربوطه واريز شده است. تا قبل 
از ۶ ماهه دوم تالش می کنیــم حقوق المپیکی 

ها واريز شود.
دبیرکل کمیته ملــی المپیک درباره معرفی 
دبیــر کمیســیون ورزشــکاران عنــوان کرد: 
هنوز گزينه ما نهايی نشــده اما يــک خانم که از 
کارشناسان آشنا به امور اداری و بین الملل است 

معرفی خواهد شد.
    

انيميشن»واليبال«ایراندر
روسيهبرگزیدهشد

انیمیشن »والیبال« تولید مرکز فارس، برنده 
 light of the world جايــزه اول جشــنواره

روسیه شد.
به گزارش ايســنا به نقــل از روابط عمومی 
معاونت امور استان های ســازمان صدا و سیما، 
انیمیشــن »والیبال« از تولیدات صدا و سیمای 
 light of the مرکز فارس، جايزه اول جشنواره
world در کشور روسیه را به خود اختصاص داد.
اين اثر چنــدی پیش هم به عنــوان يکی از 
 MAKE ART نامزدهای نهايی جشــنواره
 NOT WAR Teaser Future Film

Festival برگزيده شد.
کاوه سیستانی کارگردانی اين فیلم را بر عهده 
داشته است. »والیبال« انیمیشنی است که پیش 
از اين توانســته بود عنوان بهترين اثر جشنواره 
فروزن را در کشور آمريکا به خود اختصاص دهد.

منهای فوتبال

آریا طاری

چند فوتبالیســت را می شناسید 
که درســت وقتی مبلغ و آپشــن های 
قراردادشــان لو رفت، وقتی زير هجمه 
شديد قرار گرفتند و قضاوت شدند، به 
دوربین تلويزيــون زل بزنند و بگويند 
که انسانیت برای شان از فوتبال مهم تر 
است؟ چند فوتبالیست را می شناسید 

که به جــای فخــر فروختــن درباره 
خودشان، به دوربین تلويزيون نگاه کنند 
و بگويند که هیچ دغدغه ای بزرگ تر از 
»بشر« ندارند؟ حضور شیخ دياباته در 
تلويزيون، يک تجربه تکان دهنده بود. 
چراکه در فضای مسموم فوتبال ايران، 
عادت به شنیدن چنین صحبت هايی 
نداشــتیم. چراکه عادت کرده بوديم 
استوری  زشت بازيکنان فوتبال را ببینیم 

و کری های کودکانــه را حتی در بین 
ستاره های بزرگ تماشا کنیم. خیلی ها 
تصور می کردند دياباته قرار اســت در 
فوتبال برتر، از قــراردادش حرف بزند. 
قرار است مسببان لو رفتن اين قرارداد 
را سرزنش کند و علیه آنها موضع بگیرد. 
قرار است او در ژست مظلومیت فرو برود 
و از خودش دفاع کند اما شیخ فقط چند 
لحظه درباره اين قرارداد صحبت کرد و 

در همان چند لحظه نیز، دست روی اين 
موضوع گذاشــت که عامل انتشار اين 
قرارداد را بخشیده و ديگر هیچ مشکلی با 
اين موضوع ندارد. او از عالقه اش به ايران 
گفت. از اينکه »بچه اکباتان« اســت و 
همه بچه های ايرانــی را مثل فرزندان 
خودش می داند. از اينکه دوســت دارد 
در ايران بماند و يک روز برای تیم ملی 
ايران به میدان بــرود. از اينکه با احترام 

فوق العاده ای در ايران روبه رو شــده و 
هرگز برخورد بدی را تجربه نکرده است. 
از اينکــه متوجه شــده ايرانی ها اصال 
نژادپرست نیستند و با غريبه ها، خیلی 
خوب برخورد می کنند. در حرف های 
شیخ دياباته، هیچ نشانی از بغض و کینه 
نبود. آن هم در روزهايی که اين بازيکن با 
سخت ترين حمالت ممکن روبه رو شده 
است. بس که ســلبريتی های شاهکار 
خودمان را ديده ايم، با شــنیدن چنین 

صحبت هايی شگفت زده می شويم.
اوج حرف های شــیخ دياباته روی 
آنتن زنده تلويزيون، جايــی بود که او 
درباره تیم رقیب صحبت کرد. برخالف 
خیلی از اســتقاللی ها که در اين چند 
فصل موفقیت های پرسپولیس را مدام 
زير سوال برده اند، او قهرمانی های رقیب 
را کامال ســزاوارانه دانســت و اين تیم 
را به عنــوان شايســته ترين تیم برای 
بــردن لیــگ نوزدهم معرفــی کرد. 
همه پیشکســوت هايی که اين مدت 
از جام اســنپی و تیم ســوم پايتخت و 
چنین مســائلی حــرف زده اند، همه 
پیشکســوت هايی کــه ويدئــوی 
توهین شان به تیم رقیب وايرال شده، 
همه سرپرســت هايی که دائما به هم 
پريده اند و تهديد کرده اند که نتايج بازی 
نبايد بیرون از زمین رقم برخورد، بايد 
با شــنیدن اين صحبت ها از خودشان 
خجالت بکشند. يک نفر از کیلومترها 
دورتر آمده و بــه خیلی ها درس اخالق 
داده است. يک نفر تصوير نفرينی فوتبال 
در ايران را کنــار زده و به جای همه آن 
دشمنی های شوم و اعصاب خرد کن، 
تصوير جذابی نشان مان داده است. يک 
نفر ثابت کرده که بدون کری خواندن 
هم می توان محبوب بــود. او حتی در 
واکنش به ماجرای علی علیپور و تقلید 
شــادی گلش در دربی، اين بازيکن را 
»برادر« خودش دانست. شايد چنین 
صحبت هايــی، در فروکش کردن جو 
مســموم اطراف دربی هم بسیار موثر 
باشد. شايد چنین صحبت هايی اعضای 
هر دو باشــگاه را آرام کند و شرايطی را 

به وجود بیاورد که اين بازی، به شــکل 
سالم تر و مطلوب تری برگزار شود. شايد 
اصال همه چیز، طور ديگری پیش برود. 
دياباته با وجود احتــرام به رقیب، روی 
هم تیمی ها هم تعصــب خاصی دارد. 
او تاکید می کند که اگر کســی مهدی 
قائدی را اذيت کنــد، پنجه هايش را باز 
خواهد کرد. در تیمی که همین حاال هم 
درگیر چنددستگی شده، در تیمی که 
بازيکنانش علیه هم استوری می گذارند 
و تمرين را به هم می زنند، در تیمی که در 
آن هر کسی خودش را بیشتر از استقالل 
دوست دارد، شیخ دياباته يک غنیمت 

بزرگ است.
نــه فقط برای اســتقالل، شــیخ 
دياباته بايد بــرای فوتبال ايران حفظ 
شــود. لیگ برتر در ايــن فضای تلخ، 
به چنین بازيکنان امیدبخشــی نیاز 
دارد. او هــم درون زمین يک ســتاره 
تمام عیار است و هم بیرون زمین، يک 
چهره دوست داشتنی نشان می دهد. 
او هم درون زمین قادر اســت کارهای 
جذابی انجام بدهد و هم بیرون زمین، 
چشم ها را خیره می کند. در میان انبوه 
خارجی های بی کیفیت و بی اخالق و 
پرحاشیه ای که به فوتبال ايران ورود 
کردند، دياباته يک استثنای بزرگ به 
شــمار می رود. يک مرد با قامت بلند و 
قلب بزرگ. او شايد به زودی در فوتبال 
ايران صاحب کفش طال شود اما قبل 

از آن، صاحب يک قلب طاليی است.

شبی که از شیخ دیاباته درس گرفتیم

غریب آشنا! 

اتفاق روز

چهره به چهره

بیایید با خودمان روراست باشیم. صحبت های شیخ دیاباته در استودیوی برنامه فوتبال برتر، درست علیه چیزهایی 
بود که در فوتبال ایران ارزش تلقی می شوند. ما عادت کرده ایم که دستاورد رقبا را زیر سوال ببریم، اتهام بزنیم، سرشار 

از طعنه و کنایه باشیم و از هر تریبونی برای نفرت پراکنی استفاده کنیم اما شیخ عمال روبه روی همه این حرف های تکراری 
ایستاد و نکات تازه ای برای گفتن داشت. نکاتی که نه فقط برای هواداران استقالل، بلکه برای همه طرفداران فوتبال در 

ایران تحسین برانگیز به نظر می رسید. حرف هایی که لبخند را به صورت فوتبالی ها آورد.

نگار رشیدي

با وجود اینکه ورزش هاي غیرفوتبالي  
بارها به بي عدالتي در توجه مســئوالن به 
آنها و فوتبال اعتراض دارند، اما هســتند 
ورزشــکاراني که از طرفداران دو آتشه 
فوتبال به حساب مي آیند. کساني که حتي 
مي توان از آنها به عنوان کارشناس فوتبال 
هم استفاده کرد. یکي از این ورزشکاران 
امیر مهدي زاده قهرمان کاراته جهان است. 
او یك اســتقاللي پروپا قرص است که از 
قضا پسر کوچکش سایمان، طرفدار تیم 
رقیب است و همیشــه براي پدرش کري 
مي خواند. مهدي زاده که کري هایش براي 
دربي پایتخت در جام حذفي را شروع کرده، 

از کل کل هاي فوتبالي اش مي گوید. 
    

 مدتي پیش ویدیوي پسرتان در فضاي 
مجازي مي چرخید که با وعده هاي شما قید 

پرسپولیس را نزد. ماجرا چیست؟

بله، همینطور است. نمي دانم مشکل سايمان 
با من چیست. سايمان همیشه با من کل کل دارد. 
مثال وقتي کوچک تر بود و از او مي پرسیدم بابا را 
دوســت داري؟ مي گفت نه )خنده(. از وقتي هم 
که استقالل و پرسپولیس را به او معرفي کرديم، 
از شانس من تیم پرســپولیس را انتخاب کرده و 
هر کاري هم که مي کنم فايده نــدارد. من از اين 
حرف هايش يک ويديــو گرفتم، يک دفعه ديدم 
صفحه هاي پرسپولیسي گذاشتند و همه دارند 
براي من کلي کري مي خوانند. ســايمان است 
ديگر... آبروي ما را در صفحه هاي پرسپولیســي 

برده )خنده(. 
 پنجم شهریور دربي جام حذفي برگزار 
مي شــود. این بازي را چطور پیش بیني 

مي کنید؟
به نظر من االن شرايط استقالل بهتر است و 
مطمئن هستم که استقالل اين بازي را مي برد. 
از آنجايي که حسم مي گويد استقالل برنده دربي 
است، کري هايم را هم شــروع کردم و هر روز در 
اينستاگرام تا جايي که امکان دارد، پرسپولیسي ها 
را اذيت مي کنم. اما اگر استقالل ببازد بايد صفحه ام 

را ببندم )خنده(. 

 در یکي از کري هــا در تقویم تان روز 
دربي نوشتید استقالل در این دیدار برنده 

مي شود. 
درست است )خنده(. پرسپولیسي ها خیلي به 
من پیام دادند. براي همین مي گويم اگر استقالل 
ببازد بايد صفحه ام را ببندم و گوشي ام را خاموش 

کنم )خنده(. 
 اگر تماشاگرها را به صورت محدود به 
استادیوم راه مي دادند، شما هم براي تماشاي 

دربي مي روید؟
فکر نمي کنم اين اتفاق بیفتد چون 

ورود تماشاگرها ريسک 
است. در جامعه هم دلیل 
اينکه اين ويروس از بین 

نمي رود، اين اســت که 
کساني که اين بیماري 
را دارند بیرون مي روند 
و همین افراد هستند 

که بیمــاري را به ديگران 
منتقل مي کنند. متاســفانه 
کسي که اين بیماري را مي گیرد، 
خانه نمي ماند که درمان شود. 

البته خیلي ها هم مجبورند که به خاطر شرايط 
زندگي شان بیرون بروند و اين باعث منتقل شدن 
ويروس مي شــود. اگر دربي بخواهد با تماشاگر 
برگزار شود ريسک بزرگي است چون جايي که 
شلوغ باشــد، وضعیت خطرناك تر مي شود. اگر 
شرايط عادي بود من قطعا به استاديوم مي رفتم. 
اما امسال با وضعیتي که برقرار است، بايد از خانه 

بازي را ببینیم. 
 بعضي ها معتقدند اگر سرخابي ها در 
فینال با هــم روبه رو مي شــدند، رقابت 

جذاب تري مي شد.
بله، ديدار اين دو تیم در فینال مي توانســت 
خیلي جذابیت بازي را بیشتر کند چون تیمي که 
مي برد کاپ مي گرفت. ولي به نظر من بهتر شد 
که دو تیم قبل از فینال با هم رودررو مي شوند. 
چون خــداي نکرده اگر در فینال اســتقالل 
مي باخت و پرســپولیس 
کاپ مي گرفــت، ديگر 
ســالیان ســال بايد از 
پرسپولیســي ها حــرف 
مي خورديم. ولي خوبي 
نیمه نهايي اين است که 
هر تیمي ببــرد يک بازي 
ديگر براي گرفتن کاپ دارد 
که در آن صورت چه براي استقالل و چه 
براي پرسپولیس شرايط خیلي بد مي شد.  

 نظرتان درباره تقابل اخیر طرفداران دو 
تیم چیست؟ استقاللي ها مي گفتند وزیر 
پشت پرسپولیس است و طرفداران رقیب 
دســت روي پنالتي هــاي اســتقالل 

مي گذاشتند. 
درباره همین پنالتي هايي که مي گويند مثالي 
مي زنم. در بازي رفت اســتقالل - ســپاهان در 
اصفهان، يک خطاي هند پنالتي را براي استقالل 
نگرفتند. آن موقع پرسپولیسي ها کجا بودند؟ يا در 
بازي پرسپولیس با گل گهر يک پنالتي عجیب براي 
پرسپولیس گرفتند. اين شرايط براي پرسپولیس 
هم بوده. پرسپولیسي ها قبل از دربي مي خواهند 
توپ را به زمین داوري بیندازند چون مي دانند اين 
بار شرايط استقالل خیلي بهتر است. من هم فکر 
مي کنم استقالل شرايط بهتري دارد و ان شاءا... 

بازي را هم ببرد. 
 کري دیگري براي پرسپولیســي ها 

ندارید؟
واي به حال شان که اســتقالل ببرد )خنده(. 
خود پرسپولیسي ها سر قهرماني هاي متوالي شان 
باعث اين کري ها شــدند. من با يکي از دوستانم 
قرار گذاشتیم اگر اســتقالل قهرمان شود، اين 
دوست من بايد با ني درياي خزر را خالي کند ولي 
اگر استقالل ببازد من بايد اين کار را انجام بدهم 
)خنده(. حاال بايد صبر کنیم و ببینیم اين بال سر 

چه کسي مي آيد. 

آریا رهنورد

هشت مســابقه همزمان. سرنوشــت جدول نهايی لیگ 
نوزدهم، امروز مشخص می شود. لیگی که به عنوان طوالنی ترين 
و شايد عجیب ترين دوره از تاريخ لیگ برتر به ياد آورده خواهد 
شــد. لیگی که ممکن بود نیمه کاره بماند اما سرانجام به هفته 
آخر رسید. اين فصل از فوتبال ايران، همین جا تمام نمی شود و 
ديدارهای جام حذفی، با حساسیت زيادی دنبال خواهند شد اما 
سرنوشت لیگ نوزدهم، امروز به طور کامل روشن می شود. جالب 
اينجاست که در هشت مسابقه همزمان اين هفته، تنها »يک« 
بازی تشريفاتی وجود دارد. در حقیقت به جز بازی شهرخودرو 
و نساجی که نتیجه اش برای هیچ کدام از دو تیم اهمیت زيادی 

نخواهد داشــت، نتیجه ديدارهای ديگر حداقــل برای يکی از 
طرفین ماجرا مهم خواهد بود. قهرمان لیگ، امشب روبه روی 
ســايپا قرار می گیرد. اين آخرين مسابقه يحیی گل محمدی و 
تیمش در لیگ نوزدهم اســت. آنها امیدوارنــد در اين نبرد، به 
رکورد بیشــترين امتیاز در يک فصل از تاريخ لیگ برتر برسند 
اما برای سايپا، شرايط بسیار حساس تر است. تیم 29 امتیازی 
ابراهیم صادقی در صورت شکست در اين بازی، ممکن است با 
خطر سقوط روبه رو شود. اگر سايپا امشب ببازد و تیم های پايین تر 
 پیروز شــوند، نارنجی ها وادار به ترك لیگ برتــر خواهند بود. 
درست مثل بازی پرسپولیس، در مسابقه استقالل هم نتیجه 
برای يک تیم تشريفاتی خواهد بود. شاهین بوشهر هفته گذشته 
رسما به لیگ يک سقوط کرده و ديگر امیدی به هفته پايانی اين 
فصل ندارد. در مقابل اما استقاللی ها در صورت شکست دادن 
شاهین، نايب قهرمانی شان در اين فصل را قطعی خواهند کرد. 
اين بازی در نبرد گل زنی برای شــیخ دياباته هم اهمیت بسیار 

زيادی خواهد داشت.

پس از شاهین، پارس جنوبی جم دومین تیمی است که اين 
روزها در منطقه سقوط جدول ديده می شود. تیم پورموسوی 
اين هفته در زمین نفت مسجدسلیمان به میدان می رود. آنها در 
صورت واگذار کردن نتیجه، رسما از لیگ برتر سقوط می کنند 
اما شايد حتی يک تساوی هم اين تیم را نجات بدهد. اگر پارس 
جنوبی در اين بازی مساوی کند و ماشین سازی در بازی همزمان 

شکست بخورد، پارس در لیگ ماندگار خواهد شد.
بقای پارس و سقوط ماشین، ســناريويی نیست که هومن 
افاضلی عالقه ای به آن داشته باشد. او اين فصل پارس را به مقصد 
ماشــین ترك کرده و حاال هر دو تیم در خطر سقوط هستند. 
ماشین اين هفته میزبان صنعت نفت آبادان است و در صورتی که 
زمین را به عنوان تیم برنده ترك کند، قطعا در لیگ برتر ماندگار 
خواهد بود. يکی از حساس ترين و تماشايی ترين نبردهای هفته اما 
به دست نماينده ديگر تبريز رقم می خورد. جايی که تراکتورسازی 
بايد در فوالد آره نا روبه روی تیم جواد نکونام قرار بگیرد. اين بازی 
در نبرد سهمیه، اهمیت فوق العاده ای خواهد داشت. اگر تراکتور 

برنده بازی باشد، قطعا آسیايی می شود و اگر فوالد مسابقه را با 
سه امتیاز ترك کند، در جدول باالتر از تراکتور می ايستد. فوالد 
حتی در صورت برد هم برای رسیدن به آسیا، به لغزش استقالل يا 
سپاهان نیاز خواهد داشت. مگر آن که اين تیم بتواند با ايستادن 
در رده چهارم جدول به لطف قهرمانی استقالل يا پرسپولیس در 

جام حذفی آسیايی شود.
ذوب و گل گهر سیرجان در رده های پايین  جدول، اين هفته 
به هم می رسند. يک تساوی هم برای ماندگار شدن هر دو تیم در 
لیگ برتر کافی خواهد بود. در نتیجه احتماال بايد شاهد يک نبرد 
کامال احتیاط آمیز بین دو تیم باشــیم. پیکان و سپاهان نیز در 
تهران با هم روبه رو می شوند. تیم ويسی برای قطعی کردن بقا، به 
بردن اين بازی نیاز دارد و سپاهان با پیروزی در اين نبرد، حداقل 

به رده چهارم و حداکثر به جايگاه دوم جدول می رسد.
اين آخرين سکانس از يک فصل خاص و طوالنی است. يک 
فصل فراموش نشــدنی که با همه چالش هــا، باالخره به پايان 

خواهد رسید.

پرسپولیسي ها توپ را به زمین داوري مي اندازند

مهديزاده:اگراستقاللدربيراببازد،بایداینستاگراممراببندم!

روز سرنوشت لیگ نوزدهم از راه رسید

رستاخيزليگ!

نه فقط برای استقالل، شیخ 
دیاباته باید برای فوتبال 

ایران حفظ شود. لیگ برتر 
در این فضای تلخ، به چنین 
بازیکنان امیدبخشی نیاز 

دارد. او هم درون زمین یك 
ستاره تمام عیار است و هم 

بیرون زمین، یك چهره 
دوست داشتنی نشان 

می دهد
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