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  در خل�وت خود وقتي فك�ر مي كني�د و قطر را 
ميزبان جام جهاني مي بينيد، امارات ميزبان جام 
ملت هاي آس�يا يا مراكش كه قهرمان آفريقا هم 
ش�د و براي ميزباني جام جهاني بع�دي در تالش 
است. به عنوان يك مدير نظام جمهوري اسالمي 
بعد از 40 س�ال كش�وري كه خودش قبال ميزبان 
بازي هاي آس�يايي قبل از انقالب بوده ولي بعد از 
انقالب ميزب�ان بازي هاي بزرگي نب�وده را چطور 
توجيه مي كنيد و فكر مي كني�د راه برون رفت از 

اين اتفاق كه به يك نتيجه برسيم، چيست؟
ببينيد! من هم به ش��دت عالق��ه و آرزو دارم كه بتوانيم 
رويدادهاي مه��م بين الملل��ي را ميزباني كني��م. االن 
هم اعتقاد دارم كه به لحاظ س��خت افزاري اين اعتقاد و 
ظرفيت را داريم. به خاطر همي��ن هم تقاضاي ميزباني 
جام جهان��ي فوتس��ال را دادم و االن ه��م فكر مي كنم 
بايد تالش كنيم تا براي 2023 بتوانيم ميزباني جهاني 
جام ملت هاي آس��يا را بگيريم. چون م��ا االن از جهت 
استوديوم هاي مختلف در شهرهاي كشور خوشبختانه 
وضعيت خوبي داري��م درحالي كه قبال يك اس��تاديوم 
آزادي داش��تي و يك تختي. ولي االن نقش جهان را در 
اصفهان با ظرفيت 75 هزار نفر داريم. ي��ادگار امام را در 
تبريز داريم كه همين مقدار ظرفي��ت دارد. غدير اهواز 
50 هزار نفره و پارس ش��يراز كه استاديوم بسيار زيبايي 
شده و اين بار در ش��ب شاهد شكوه اين اس��تاديوم 50 
هزار نفره بودم. دو تا اس��تاديوم خوب در مشهد »ثامن و 
امام رضا)ع(« را داريم كه هر دو آماده برگزاري مس��ابقه 
است. در 20 ش��هر كشور هم 20 تا اس��تاديوم 15 هزار 
نفره ساخته ش��ده كه واقعا اين ظرفيت را ايجاد مي كند 
كه ما بتوانيم ميزباني جام ملت هاي آسيا را داشته باشيم. 
ساير امكاناتي هم كه نياز داريم طي سه سالي كه رييس 
سازمان ميراث فرهنگي بودم، ساخت حدود 800 هتل 
را ش��روع كرديم كه يكي پ��س از ديگري در كش��ور به 
بهره برداري مي رسد و بخش گردشگري كشور از جهات 
مختلف طي س��ه، چهار س��ال آينده رونق چشمگيري 
پيدا خواهد كرد. خيلي دوست دارم كه ما ميزباني جام 
ملت هاي آسيا و مسابقات فوتس��ال را داشته باشيم. به 
ويژه در رش��ته هاي سالني االن مش��كل خاصي نداريم 
حتي در رشته هايي كه مرتبط با بانوان هست به خصوص 
س��الني ها مي توانيم رويدادهاي بين المللي بيشتري را 
ميزباني كنيم و واقعا تالش من بر اين است كه ان شاءاهلل 
بتوانم بذرهايي را بكارم كه ش��ايد به دوره مديريت خود 
من رش��د نكند. ما اگر االن بتوانيم ميزبان��ي 2023 را 
بگيريم، به احتمال زياد من 2023 اينجا نخواهم بود اما 
اين بذرها بايد االن كاش��ته ش��ود تا جوابش را آن موقع 

بگيريم و برداشت داشته باشيم. 
  و همين نگاه در حوزه ورزش خيلي نگاه عجيب 
و غريبي ب�ود از اين جهت ك�ه مي گفتند ورزش 
محلي شده براي اتالف س�رمايه هاي انساني. چه 
بسيار استعدادهايي كه در استان ها وجود داشته 
و ديده نمي ش�دند يا اصال ديده مي شدند و به آن 

مرحله نمي رسيدند.
ببيني��د! من اي��ن را قب��ول دارم ك��ه ما هن��وز از همه 
اس��تعدادها و ظرفيت هاي مان نتوانس��ته ايم استفاده 
كنيم. من س��فرهاي زيادي ب��ه اس��تان هاي مختلف 
و باالي س��ر پروژه هاي مختلف م��ي روم و با جوان هاي 
زيادي نشست و برخاست مي كنم. با هيات هاي ورزشي 
مي نشينم و كارهاي مختلف را از نزديك مي بينم. براي 
برگزاري مس��ابقات بين المللي رويكردمان اين اس��ت 
كه از تهران به اس��تان ها منتقل كنيم تا اس��تان ها هم 
يك شور و ش��عف داش��ته باش��ند و خودم هم حضور 
مي يابم. مثال ه��م براي اختتاميه بدمينت��ون به زنجان 
مي روم و هم براي اختتاميه مسابقات كشتي دهه فجر 

به تبريز سفر مي كنم. تقريبا هيچ رويداد بين المللي در 
اس��تان ها نبوده كه در اين مدت برگزار شود و من نرفته 
باشم و از نزديك نديده باش��م. عمد هم دارم كه مي روم. 
مي روم ت��ا يكس��ري ارزيابي هاي مختلف انج��ام دهم. 
واقعيت اين است كه اس��تعدادهاي خيلي زيادي را در 
رش��ته هاي مختلف با توجه به وضعي��ت فيزيكي افراد 
و ش��رايط جغرافيايي آن مناطق مي بيني��م. چون اينها 
مهم است. يعني ش��ما نمي توانيد بگوييد در هر استاني 
هم واليباست، هم فوتباليس��ت، هم پرتابگر و هم دونده 
نيمه استقامت و اس��تقامت و دوهاي سريع درمي آيد و 
هم شناگر خوبي. شرايط جغرافيايي مناطق در شرايط 
فيزيكي افراد تاثيرگذار است. در استان هاي كوهستاني 
كه مردم سختكوش تر هستند و با سرما زندگي مي كنند 
طبيعتا رشته هاي ورزش��ي مرتبط با آن شرايط هست. 
ما استعدادهاي خيلي زيادي را داريم. براي اينكه از اين 
استعدادها بتوانيم اس��تفاده كنيم و پوشش دهيم بايد 
هيات هاي ورزش��ي مان را تقويت كنيم. خوشبختانه از 
امسال با اختصاص يك رديف جديد درآمدي به نام 27 
صدم درصد بر ماليات ارزش اف��زوده، ما كمك هاي مان 
را به هيات هاي ورزش��ي تا االن س��ه تا چهار برابر سال 
گذشته كرده ايم و تا پايان س��ال شايد به 5 برابر گذشته 
برسانيم و اين تامين منابع مالي براي هيات هاي ورزشي 
اجازه مي دهد كه هيات هاي استاني و شهرستاني ما يك 
مقداري در شناسايي استعدادها و برگزاري مسابقات و 
اردوها و اعزام هاي مختلف ت��كان بخورند. خيلي مواقع 
نمايندگان مجلس، فرمان��داران و اس��تانداران نزد من 
مي آيند و مي گويند كه ب��راي يك اعزامي كه 5 ميليون 
تومان هزينه دربردارد،  مانده ايم و راست هم مي گويند. 

چون ما 13 هزار و 800 تا هيات در كل كش��ور داريم و 
سال گذشته 18 ميليارد تومان به آنها پول داده بوديم و 
امسال تا االن سه برابر آن پول داده ايم و تا پايان سال به 4 

تا 5 برابر مي رسد. 
  آق�اي دكتر! در بحث توس�عه كه مط�رح كرده 
بوديد توسعه متوازن هميشه مدنظر بود كه همه 
بخش ها به صورت متوازن رش�د كنن�د. در خود 
مجموع�ه وزارت ورزش مي بينيم ك�ه مثال روي 
ورزش قهرماني خيلي مانور مي ش�ود و تبديل به 
انساني شده كه س�رش خيلي بزرگ است. بخش 
جوانان دست هايش كوچك است و رشد متوازني 
نبوده اس�ت. براي خود مجموع�ه وزارت ورزش 
فرضا در ورزش همگاني مس�ابقه مح�وري براي 
همه كارهاي فرهنگي اصل ش�ده است. سالمت 

اولويت دوم و سوم است. نه اينكه كار نشده بلكه 
هم�ه مي دانيم ك�ه در يك بخش هايي كار ش�ده 
است. اما مي خواهم بگويم اين خروجي به سالمت 
عمومي و تعداد موفقيت هاي كشور در حوزه هاي 
مختلف كمك كند. س�امان دادن اي�ن حوزه در 

درون وزارت ورزش به چه شكل انجام مي شود؟
من اين اصل را ب��اور دارم كه در هر جامعه اي، توس��عه 
اگر چنانچه هماهن��گ و متوازن انجام نش��ود، جامعه 
توسعه يافته نمي ش��ود و دچار ناهماهنگي و ناهنجاري 
مي شود. در توسعه كلي كشور هم اگر توسعه اقتصادي، 
سياس��ي، اجتماع��ي و فرهنگ��ي را با ي��ك هارموني و 
رويكرد مش��خص دنبال نكنيم قطعا جامعه مان توسعه 
پيدا نخواهد كرد. نمي گويند جامعه توسعه يافته است. 
در وزارت ورزش و جوانان هم همين اس��ت. اگرچه يك 
اتفاقاتي تاكنون افتاده و همين چيزي كه شما مي گوييد 
باشد، ولي تالش مان بر اين اس��ت كه اين توازن را ايجاد 
كنيم. اوال در خصوص ورزش همگاني اين يك واقعيت 
است. درست اس��ت كه ورزش همگاني خبرساز نيست. 
درس��ت اس��ت كه ظاهرش از نظر رس��انه ها پرجاذبه 
نيست كه ما بگوييم امروز مردم 105 شهر كشور ورزش 
كرده اند يا دويده اند. يا اينكه م��ردم اين تعداد دقيقه در 
م��اه ورزش مي كنند. مردم براي ش��ان مهم اس��ت كه 
تيم ملي ش��ان در مس��ابقات مقدماتي برده باشد. مردم 
براي شان مهم و پرجاذبه اس��ت كه بگويند وزنه بردار ما 
ركورد المپيك را زد يا كشتي گير ما مدال طالي المپيك 
را آورد. ما اگر چنانچه بتواني��م اين توازن را ايجاد كنيم، 
تاثيري كه روي رشد و سالم س��ازي جامعه به خصوص 
در بخ��ش ورزش همگاني دارد، خيلي چش��مگير تر از 

ورزش قهرماني اس��ت. درست است كه ورزش قهرماني 
مهم ترين و ارزان ترين ابزار براي پر كردن اوقات فراغت 
مردم اس��ت ولي آنچه در سالم س��ازي جامعه تاثيرات 
كلي دارد هم سالمت جسم و هم س��المت روح، ورزش 
همگاني اس��ت. ما امس��ال به خوبي به ورزش همگاني 
رس��يده ايم. هم منابع خوبي اختص��اص داده ايم و هم 
در همي��ن ايام دهه فجر يكه��زار و 680 برنامه ش��امل 
پياده روي خانوادگ��ي، كوهنوردي جمع��ي، برگزاري 
مسابقات همگاني مردمي و جشنواره روستايي عشايري 
طراحي كرده ايم كه در س��ه جمعه س��يزدهم، بيستم 
و بيس��ت و هفتم بتوانيم اجرا كنيم. در ايام سال هم به 
همين ش��كل كار دنبال مي ش��ود و باورش بايد دربين 

مديران ما به وجود بيايد. 
  دكتر! از تصاوي�ري كه از دخت�ران ريش دار در 

ورزشگاه ها مي بينيد چه احساس�ي داريد؟ اين 
نقص را از خودتان، جامعه يا قانون مي بينيد؟

به هر حال ما باي��د ضمن رعايت مالحظ��ات فرهنگي 
و ش��رعي مان در تع��دادي از رش��ته هايي ك��ه امكان 
حضور بانوان در اس��تاديوم ها وجود دارد، ش��رايطي را 
فراهم كنيم. البته با هماهنگي اي كه بين همه عوامل و 
دست اندركاران به وجود مي آيد، شرايط حضور بانوان در 
برخي از رشته ها كه فراهم هس��ت را فراهم كنيم تا آنها 
اين مسابقات را ببينند. داريم يك مقدار كارهايي انجام 
مي دهيم. بايد كارهاي توجيهي انجام شود و همه به يك 
باور برسند و همگرايي ايجاد ش��ود تا ان شاءاهلل به مرور 

اين تصميم شكل بگيرد. 
  هيچ تصويري در ذهن تان شكل نمي گيرد؟

ان ش��اءاهلل با هماهنگي اي كه به وج��ود بيايد اين اتفاق 
مي افتد. هرچه به اين موضوع نپردازيم در برنامه هاي مان 

موفق تر مي شويم. 
  بح�ث حض�ور زن�ان در ورزش�گاه ها كه ش�ما 
داريد چه كار مي كنيد را نپرس�يدم. بلكه جوياي 

تصويري كه در ذهن تان شكل مي گيرد، بودم. 
ببينيد! جمعي نشس��ته اند ك��ه خالصه اين داس��تان 
براي شان بحثي شده. ما بايد همان طور كه خيلي چيزها 
را تدبير كرديم، اين را هم با صبر و حوصله به جاي خوبي 

برسانيم لذا اصال بدان نپردازيم. 
  در ح�وزه ش�فافيت وزارت ورزش ك�ه يك�ي 
از ش�عارهاي ش�ما از هم�ان ابتدا و تك�رارش در 
مجلس بود، فدراسيون ها كمي از بحث شفافيت 
فراري هستند. ش�ايد به خاطر اينكه ما هميشه 
ورزش را ج�زو جاهاي�ي ك�ه باي�د ش�فاف عمل 
كند، نمي دانستيم. اما اين ش�فافيت نمودش در 

فدراسيون ها به چه شكل خواهد بود؟
بحث درستي است كه ش��ما مطرح مي كنيد. آن چيزي 
كه در ذهن من و برنامه هاي مان در بحث شفافيت هست، 
قدم هايي را برداش��ته ايم ول��ي هنوز فاصل��ه داريم. من 
نظارتم را با ابزارهاي مختلفي كه در اختيار دارم روي كار 
فدراسيون ها روز به روز بيشتر مي كنم. ولي هنوز نمي توانم 
ادعا كنم كه همه مسائلي كه در فدراسيون ها دارد اتفاق 
مي افتد، برنامه هايي كه اجرا مي شود غلط يا درست است. 
ما يك نظارت تشكيالتي داريم كه از طريق حوزه معاونت 
ورزش قهرماني بايد انجام ش��ود. دفتر بازرسي داريم كه 
باالخره به شكايت ها رسيدگي مي كند. همچنين مسائل 
مربوط به امنيت را حراس��ت دنبال مي كند و دس��تگاه 
نظارتي ديگر هم هس��تند كه كنترل مي كنند. سازمان 
بازرسي كل كشور دايم در فدراسيون هاي مختلف مستقر 
مي شود و بررسي مي كند. من هم استقبال مي كنم. يعني 
با دوس��تان مان در بازرسي كل كش��ور طي جلساتي كه 
داشته ايم، خواسته ام كه با قوت و قدرت نظارت خودشان 

را انجام دهند. 
  آي�ا خروجي اين مي تواند باش�د ك�ه بودجه ها 
و هزينه ه�ا به صورت ش�فاف روي س�ايت بيايد 
و اعالم ش�ود كه پ�ول دول�ت در كجاه�ا هزينه 

مي شود؟
من واقعا باورم اين است كه گزارشات مالي فدراسيون ها 
يعني منابع و مخارج را سال به سال بتوانيم دقيق و دقيق 
اعالم كنيم. هيچ اشكالي ندارد كه س��ال به سال منابع 
و مصارف را انتش��ار دهيم تا مردم هم نظ��ر دهند. االن 
بازرسي كل كشور و ديوان محاس��بات نظارت مي كند. 
بعضا مواردي اس��ت كه كميسيون اصل 90 مجلس هم 

نظارت مي كند. بازرس��ي و حوزه معاونت و حراست هم 
نظارت مي كنند. درصد بسياري از مشكالتي كه قبال بود 
با اين نظارت ها برطرف ش��ده ولي اينكه به حد ايده آل و 

مطلوب برسد كمي كار دارد. 
   چند سوال خصوصي تر مي پرس�م كه كوتاه تر 
است؛ خنده دار ترين موضوعي كه در شبكه هاي 
مجازي خوانديد را به ياد مي آوريد؟ مثال پسرتان 
نگفت كه وزير پرسپوليسي براي فالن جا گل زده!

يكي از اين م��واردي كه هس��ت و گاهي اوق��ات مي آيد، 
پرسپوليسي ها به ما مي گويند اس��تقاللي و استقاللي ها 
مي گويند پرسپوليس��ي. هر كدام كه مي بازند مي گويند 
كه وزير طرفدار طرف مقابل اس��ت. در حالي كه ديگر اين 
مسائل براي من مدت هاست كه حل شده است. مواردي 
هست كه مطرح مي شود. مثال عكسي انداخته بودند و مرا 
به عنوان پديده يكي از اين دو تيم در فضاي مجازي معرفي 
كرده بودند. اين خيلي نكته جالبي بود ولي رسالت و وظيفه 
من اين است كه در جهت رش��د و ارتقاي ورزش كشور و 
فوتبال كشور تالش كنم. واقعا هيچ كدام از اين دو تيم براي 
من فرقي نمي كنند. پيروزي شان به خصوص در مسابقات 
بين المللي باعث خوش��حالي من و شكست ش��ان باعث 
ناراحتي من است. من باورم هميشه اين بوده كه حال اين 

دو تيم خوب باشد حال فوتبال ملي ما خوب است.
  اهل خواندن روزنامه ها هستيد؟

اگر وقت كنم، بله مي خوانم. 
    تاكنون نقدي باعث ش�ده كه براي تان رنجش 

ايجاد شود كه به نظرتان تقوا رعايت نشده باشد. 
ببينيد! خوشبختانه تا االن اكثر رس��انه ها يك ارزيابي 
منطقي داشته اند. اگر هم ايراد گرفته اند يا ناشي از عدم 
آگاهي شان بوده يا به خاطر ضعف ما بوده. يكي دو مورد 
هم بوده كه من احس��اس كردم نقدهايي كه شده از سر 
دلسوزي نيست و شايد خواسته هاي ديگري مطرح بوده 
و داش��ته اند كه برآورده كردن برخي از اين خواس��ته ها 

براي ما امكان پذير نيست. 
  احساس مي كنيد وزير ورزش موفقي بوده ايد؟

من هيچ موقع قضاوت نمي كنم. 
  آي�ا وق�ت مي كني�د فيل�م و كت�اب ببينيد يا 

بخوانيد؟
مجموعه اخبار مثبت است ولي خيلي كم. چون معموال 
تا س��اعت 10 و گاهي 11 ش��ب در دفتر كارم هس��تم. 
دوس��ت دارم يك موقع وقت كنم و از اين هياهو بيرون 
بيايم ولي واقعا نمي ش��ود. همان ش��ب هم كه مي روم 
نيم ساعتي پاي تلويزيون مي نشينم. در پاسخ به خانمم 
كه مي گويد تا االن كه مش��غول بودي ب��از هم آمدي و 
داري فوتب��ال و ورزش نگاه مي كن��ي! مي گويم كه اين 

اضافه كاري من است. 
  وقتي بيرون مي رويد چهره م�ردم را مي بينيد 
كه  گاه�ي افس�رده، خش�ن و خندان هس�تند. 
برآوردتان از جامعه اي كه در آن زندگي مي كنيم، 
چيست؟ فكر مي كنيد دولت آقاي روحاني درباره 
اين رضايت يا اين نارضايتي كه وجود دارد تالشي 

كرده كه به جايي رسيده باشد؟
من اعتقاد دارم كه ما حتما بايد امي��د و اعتماد را در بين 
مردم حفظ كنيم. ه��ر نظام و دولتي بايد اي��ن دو اصل را 
در تعامل با مردمش رشد و توس��عه دهد. دولت اعتدال و 
توس��عه، دولت جناب آقاي روحاني هم در دولت يازدهم 
و هم در دولت دوازدهم دس��تاوردهاي بزرگي داشته كه 
چون به هر حال به لحاظ رسانه اي خيلي حمايت نمي شود 
يا منتقدين ما توانايي رسانه اي شان باالتر از دولت است.و 
آنها سعي در سياه نمايي و بزرگ كردن ضعف هاي دولت 
دارندو برخ��ورد تا حدودي بي انصافي ل��ذا ما نمي توانيم 
همه اين توانمندي و دستاوردهاي مان را آن طور كه بايد 
و شايد به س��طوح مختلف جمعيتي و اليه هاي مختلف 
اجتماعي مان منعكس كنيم. صداوسيما بايد در اين رابطه 
تالش بيشتري كند. البته يك جمع رس��انه هاي همراه 
و حامي هم مثل رس��انه ش��ما و تعدادي از روزنامه ها هم 
داريم كه انصافا عملكردش��ان در جهت حمايت از دولت 
و همراهي با دولت خيلي خوب بوده. ولي منتقدين ما به 
هر حال چون توان مالي شان باالست، توان رسانه اي شان 
هم باالست. فكر مي كنم در اين رابطه بايد بيشتر تالش 
كنيم و بيشتر با مردم ارتباط برقرار كنيم. ما االن مشكل 
عمده اي غير از اشتغال نداريم. بايد اين سرمايه گذاري ها 
را اس��تمرار دهيم و ان جي اوها را فعال كني��م. باور جدي 
مشاركت مردم بايد فراهم شود. مردم نگويند يك جاهايي 
كه فقط روزهاي انتخابات ما را مي خواهيد! همين كه در 
ان جي اوها با بچه ها مي نش��ينيم و با آنها جلسه و مجمع 
مي گذاري��م و در مناس��بت هاي مختل��ف دعوت ش��ان 
مي كنيم، اتفاقي كه گفتم مي افتد يعني يك نفرشان در 
اين اغتشاشات شركت نكردند و يك نفرشان هم دستگير 

نشدند. 
  مهم ترين برنام�ه اي كه در حوزه ورزش اس�ت 
برنامه 90 است. نس�بت به آن بيشتر نقد داريد يا 

بايد حمايت شود؟
من 90 را نگاه مي كنم. 90 هم داراي نقاط مثبت است و 
هم بدان نقدهايي وارد است كه بنا دارم يك روزي با خود 
آقاي فردوسي پور بنشينم اين مس��ائل را خيلي صريح 
و روش��ن بازگو كنم. ولي نقاط مثبت زي��ادي هم دارد. 
ضعف هايي هم هس��ت كه اگر برطرف كنند، مي تواند 

جذابيت بيشتري براي مردم داشته باشد. 

اتحاديه پيشنهادمان را قبول نكند 
به امريكا نمي رويم

 عضوIOC: مقابله با آزار جنسي
 ۱۰ سال طول مي كشد

 برنده برنز المپيك زمستاني
 از مرگ بازگشته بود

سوييت   مجلل براي تماشاي فوتبال

جام جهاني كش��تي فرنگي طبق 
تقوي��م اتحاديه جهاني ق��رار بود 
7 و 8 ارديبهش��ت س��ال آين��ده 
به ميزباني اه��واز برگزار ش��ود و 
حتي دولت تورليخانوف، نماينده 
اتحاديه جهاني نيز چندي پيش 
براي بازدي��د از س��الن برگزاري 
مسابقات به اهواز آمد. اتحاديه جهاني دليل تعويق 7 ماهه 
جام جهاني كشتي فرنگي را فاصله كم زماني اين رويداد با 
رقابت هاي كشتي قهرماني اروپا عنوان كرده و به همين 
علت اعالم ك��رده جام جهان��ي فرنگي را آذرم��اه برگزار 
مي كند. فك��ر مي كنم به لحاظ فن��ي اين تصميم گيري 
درس��ت باش��د چرا كه بايد فاصله زماني مناس��ب بين 
2 رويداد مهم لحاظ شود. با برگزاري جام جهاني فرنگي 
نزديك به جام جهان��ي آزاد مي توان اين مش��كل را حل 
كرد اما برگزاري آن در آذر ماه هي��چ توجيهي ندارد. اگر 
قرار باشد رقابت هاي جام جهاني كشتي فرنگي به آذرماه 
موكول ش��ود، تيم هاي مختلف در بازي هاي آس��يايي و 
رقابت هاي قهرماني جهان كه پيش از آذرماه است شركت 
كرده اند و ديگر انگي��زه  كافي براي حض��ور قدرتمند در 
جام جهاني را ندارند كه اين امر به كاهش س��طح كيفي 
مس��ابقات خواهد انجاميد. از س��وي ديگر قرار است 18 
و 19 فروردين ماه يعني 19 روز قب��ل از تاريخ قبلي جام 
جهاني كش��تي فرنگي، رقابت هاي جام جهان��ي آزاد در 
امريكا برگزار شود، بر همين اساس ما به اتحاديه جهاني 
پيشنهاد داديم رقابت هاي جام جهاني كشتي فرنگي نيز 
دو روز قبل از جام جهاني آزاد برگزار شود چرا كه اگر قرار 
بر همزماني با رقابت هاي كشتي آزاد و فرنگي اروپا باشد، 
پس جام جهاني آزاد نيز بايد به خاطر فاصله زماني كم با 
رقابت هاي اروپايي به تعويق بيفتد در غير اين صورت ايران 
در جام جهاني آزاد به نشانه اعتراض شركت نخواهد كرد. 
اگر اتحاديه جهاني با پيشنهاد ايران مخالفت كند ما نيز 
قطعا در جام جهاني كش��تي آزاد امريكا حاضر نخواهيم 
شد. البته با توجه به شرايط موجود فكر مي كنم احتمال 
موافقت اتحاديه با پيشنهاد ايران كمتر از 10 درصد است. 
اتحاديه جهاني عالوه بر تعويق جام جهاني كشتي فرنگي 
و موكول كردن آن به آذرماه، نام ايران را به عنوان كانديداي 
ميزباني اين رقابت ها قرار داده، اي��ن موضوع هم از ديگر 
شيطنت هايي است كه در اين باره انجام شده است. شايد 
هم مي دانند ايران با پيشنهادش��ان مخالفت مي كند كه 
اين كار را انجام داده اند. به هر حال ما مواضع خود را اعالم 

كرده ايم و منتظر جواب اتحاديه جهاني كشتي هستيم. 

لري نسار، پزشك سابق تيم المپيك ژيمناستيك امريكا 
به دليل آزار جنسي حدود 260 زن به بيش از 175 سال 
زندان محكوم شد. در پي اين اتفاق هيات مديره فدراسيون 
ژيمناستيك امريكا استعفا داد. حال برنامه اي براي ارايه به 
فدراسيون هاي جهاني و كميته هاي المپيك كشورهاي 
مختلف تنظيم شده تا از مشكالت مربوط به آزار جنسي 
جلوگيري شود. همانطور كه در بازي هاي المپيك 2016 
ريو نيز ماموراني براي حفاظت از ورزشكاران وجود داشته 
در المپيك زمستاني نيز IOC بخش��ي را در نظر گرفته 
تا ورزشكاران بتوانند هر گونه مش��كلي را گزارش كنند. 
فيصل بن حس��ين، عضو كميته  بين المللي المپيك در 
صحبت هاي خود درباره لري نس��ار، دكتر تيم المپيك 
ژيمناس��تيك امريكا اعالم كرد: بر طرف شدن مشكالت 
جنس��ي در ورزش بيش از 10 س��ال به طول مي انجامد. 
بايد ساختاري قانوني براي اين مشكل تنظيم شود. بايد 
همه بدانند كه در برابر قانون ق��رار دارند. فرهنگ چيزي 
نيست كه يك شبه تغيير كند. ابتدا بايد بفهميم كه اين 
يك مشكل اجتماعي است. بايد آگاهي افزايش يابد. فكر 
مي كنم تا توكيو 2020 بسياري از كميته هاي بين المللي 
و فدراس��يون ها مي توانند تمهيداتي درباره اين مشكل 
بينديش��ند. ما به عنوان كميته  بين المللي المپيك بايد 
تالش و از ورزشكاران حمايت كنيم. اين كار زمان مي برد 
و سخت اس��ت اما اميدوارم كه در 10 تا 15 سال بتوانيم 

بگوييم كه براي اين مشكل كاري انجام داده ايم. ايسنا

ردموند جرارد يكشنبه توانست نخستين قهرمان اسنوبرد 
در المپيك زمستاني 2018 پيونگ چانگ شود. مدال نقره و 
برنز به مكس پاروت و مارك مك موريس رسيد. با اين حال 
بيش از مدال طالي جرارد، برنز مك موريس قابل توجه بود 
چون ورزشكار كانادايي 11 ماه پيش در آستانه مرگ قرار 
داشت و توانست مدال برنزش در المپيك سوچي 2014 را 
دوباره تكرار كند. 11 ماه پيش مك موريس در هنگام پرش 
با يك درخت برخورد كرد و س��قوط س��ختي داشت. اين 
حادثه باعث شد نقاط مختلفي در بدنش دچار شكستگي 
شود و در وضعيت خيلي بدي قرار بگيرد. پس از اين اتفاق 
ورزش��كار كانادايي با هواپيما به ونكوور فرستاده شد تا به 
سرعت مورد عمل جراحي قرار گيرد. مك موريس در اين 
باره گفت : هرگز تص��ور نمي كردم دوباره بتوانم اس��نوبرد 
بازي كنم پس از حادثه تنها تالش كردم زنده بمانم چون 
طحالم پاره و فكم آويزان شده بود. حالم به هم خورد و تصور 
مي كردم مي ميرم. ورزشكار كانادايي 10 روز در بيمارستان 
ماند و پس از بهبودي توانس��ت در نوامبر دوباره به ميادين 

بازگردد. موندو دپورتيوو

بايرن مونيخ و هتل ه��اي زنجيره اي ماري��وت قراردادي 
براي فصل 2019 به امضا رساندند. قرار است اين شركت 
اتاق هايي مجلل درون ورزشگاه بسازد تا افراد بتوانند در آن 
جا بازي ها را تماشا كنند. بر اين اساس مهمانان مي توانند 
در حالي كه در يك تخت راحت حضور دارند از تماش��اي 
بازي ها لذت ببرند. ش��رايط اقامت در آليانس آره نا مانند 
ديگر هتل هاي زنجيره اي ماريوت است. بايرن نخستين 
تيمي است كه از چنين امكاناتي بهره مي برد. رئال مادريد 
نيز به پروژه اي در اين رابطه فكر مي كند. باشگاه اسپانيايي 
مي خواهد براي توريس��ت هاي خاص چني��ن اتاق هاي 

مجللي در سانتياگو برنابئو بسازد. آس
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پيش بيني تان از جام جهاني؟
من دارم همه تالشم را مي كنم كه تداركات خوبي داشته باشيم. داريم همه كار مي كنيم كه بتوانيم نتيجه 
در ش��أن خودمان بگيريم اگرچه در يكي از س��خت ترين گروه ها افتاده ايم. االن قهرمان آفريقا با قهرمان 
جهان با يكي از تيم هاي مدعي كه باالخره در 10 تيم اول دنياس��ت، همگروه ش��ده ايم. روي كاغذ البته 
خيلي سخت است اما چه كسي فكر مي كرد كه يونان يك روز قهرمان اروپا شود؟ كي فكر مي كرد در جام 
جهاني تركيه سوم و كره جنوبي چهارم شود؟ داور فينال جام جهاني 1974 آلمان چه كسي بود؟ جانكي 
تايلور بود، بازي اي كه دو- هي��چ آلمان، هلند را برد و در دقيقه يك پنالتي گرفتن��د و دقايق 27 و 43 هم 
گل زدند و بردند. در بازي 1988 داوري ايتاليايي گذاش��تند كه واقعا اصال فينال را برهم ريخت، برعكس 
جانكي تايلور كه يك داور مقتدر بود. ش��ما از كجا مي دانيد كه اين اتفاقات نمي افتد؟ ما تيم خوبي داريم. 
من االن معتقدم كه ما دو تا تيم ملي داريم. دست مربي پر است. مربي باتجربه اي داريم و فدراسيون همه 
دارند زحمت مي كشند. وزارت ورزش با همه توان دارد حمايت مي كند. ما از هيچ چيزي كه براي تيم ملي 
الزم بود فراهم شود تا يك حضور خوب و آبرومند داشته باشد دريغ نكرده ايم. بهترين كمپ و كامل ترين و 
مجهزترين را گرفته ايم. هشت بازي تداركاتي ديگر پيش بيني كرده ايم. به ويژه با الجزاير، ليبي و تونس كه 
هم سيستم مراكش هستند. ديگر هر كاري بايد انجام مي شده، شده است. هماهنگي بازي هاي ليگ با تيم 
ملي. هماهنگي هايي كه الزم بوده بين بازيكناني كه مدنظر كادر مربيگري است كه در اين ايام بيايند و كار 
كنند. راه اندازي و تجهيز كمپ فوتبال مان در اينجا خوب است ولي متاسفانه به قرعه بدي خورديم البته من 

اميدوارم. والسالم عليكم و رحمه اهلل و بركاته.
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