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واکنش

سوژه روز

زشــی ندارد یت ور تی با مدیر وحانیــت منافا ر
گفت وگوی »شهروند« با حجت االسالم احمد سلطانی که رئیس هیأت بولینگ و بیلیارد شد

 کوالک سوشا 
قبل از بازگشت به نروژ

سوشا مکانی، دروازه بان 
جنجالی فوتبال ایران که 
نیم فصل اول را در نفت 

مسجدسلیمان گذراند، رسما از 
این تیم جدا شد و احتماال 

فوتبالش را در لیگ نروژ دنبال 
خواهد کرد. سوشا البته بعد از 

فسخ قراردادش با نفت 
حرف های عجیبی زد. او گفت: 

»متأسفانه برخی افراد در 
باشگاه قراردادی برای من 

تنظیم کردند که خنده دار بود. 
من از نظر مالی هر جا می روم بنا را 

بر احترام و اعتماد می گذارم. 
وقتی قراردادی امضا می کنم و 

دست می دهم از صد امضا 
برایم معتبرتر است، اما 
متأسفانه دوستان پای 

امضایشان هم نمی مانند. در 
قراردادی که برای من نوشته 

بودند آمده بود که سوشا مکانی 
فقط در مواقعی پول بگیرد که 

تیم ببرد یا مساوی کند. این 
عجیب نیست؟ به نظر من که 

متأسفانه این افراد از اعتماد من 
سوءاستفاده کردند. من همه 
چیز را پای اعتماد گذاشتم و آن 

قرارداد را امضا کردم، اما اینها 
احترام را حفظ نکردند.« او افزود: 
»معلوم است سوشا مکانی زیر 

این قرارداد مضحک نمی رود. ما 
بازیکنی داشتیم که دو برابر من 

پول گرفته است و نوش جانش 
هم باشد. اما اینکه از اعتماد و 
احترام بازیکنی سوءاستفاده 
شود، کثیف ترین کار ممکن 

است.« 

فیروز کریمی روی آنتن 
موبایل جواب داد!

عالقه مندان به فوتبال معموال 
به کارهای عجیب و غریب و 

بامزه فیروز کریمی عادت دارند. 
سرمربی باتجربه فوتبال ایران 

که این روزها در لیگ دسته دوم 
فعالیت می کند،  روز گذشته 

میهمان برنامه تلویزیونی سالم 
صبح بخیر بود. در ابتدای برنامه 

کریمی یکی دیگر از کارهای 
عجیب خود را انجام داد؛ جایی 

که موقع سالم و علیک با 
بینندگان تلفن همراهش زنگ 

خورد و او به مجری گفت باید این 
تلفن را جواب بدهد! کریمی روی 

آنتن شبکه سوم سیما گوشی 
همراه خود را جواب داد و به 
فردی که از دوستانش بود، 

 اعالم کرد نمی تواند سر قراری که 
با او داشته حاضر شود، چون به 

برنامه تلویزیونی آمده و به موقع 
نمی رسد! این حرکت فیروز 

کریمی بازتاب بسیاری در فضای 
مجازی داشت و یکی از 

ویدیوهایی بود که بارها 
دست به دست شد. 

]شهروند[ چند سال قبل بود که انتشار تصاویری از حضور یک روحانی در مسابقات 
و  مردم  از  خیلی  تعجب  باعث  بین المللی  حتی  و  ملی  سطح  در  بیلیارد  و  بولینگ 
عالقه مندان به این رشته شد. با این حال حجت االسالم احمد سلطانی در همان مقطع 
نیز حضورش در این رشته را یک اتفاق طبیعی دانست. حاال بعد از گذشت مدتی از 
مشهد خبر می رسد که همان روحانی به عنوان رئیس هیأت بولینگ و بیلیارد استان 
خراسان رضوی انتخاب شده تا پای روحانیون به مدیریت ورزش کشور باز شود. رئیس 
جدید هیأت بولینگ و بیلیارد خراسان رضوی یکی از اهداف خود را پاک سازی همه 
باشگاه های بیلیارد در این استان قرار داده و می خواهد به سالم سازی فضا با تدوین 
یک منشور اخالقی کمک کند. بعد از انتشار این خبر که بازتاب گسترده ای در رسانه ها 
و فضای مجازی داشت، دقایقی با حجت االسالم احمد سلطانی همکالم شدیم. در 
ادامه مشروح گفت وگوی »شهروند« را با رئیس جدید هیأت بولینگ و بیلیارد استان 

خراسان رضوی می خوانید:  
که در یکی از هیأت های ورزشی  فکر می کنم شما اولین روحانی ای هستید 

کشور به عنوان رئیس انتخاب می شوید؟
این مسأله ای که می گویید برای من افتخار است، اما یادم می آید چند سال قبل در 
رشته تیراندازی با کمان هم یک روحانی به عنوان رئیس هیأت یکی از استان ها انتخاب 
شد. شاید چون من در رشته بولینگ و بیلیارد چنین سمتی گرفتم، بیشتر مورد توجه 
قرار گرفتم. جا دارد از اعتماد اعضای مجمع هیأت بولینگ، بیلیارد و بولس استان 

خراسان رضوی تشکر کنم. 
مثل  رشته ای  در  شما  حضور  همه  از  بیشتر  گفتید،  خودتان  که  همان طور 

بولینگ و بیلیارد بازتاب پیدا کرده.
راستای  در  را  رشته  این  بتوانم  تا  شدم  میدان  وارد  همین  برای  هم  من  اتفاقا 
فرهنگی شدن پیش ببرم. ما به دنبال همگانی کردن بولینگ و بیلیارد در میان اقشار 
جامعه هستیم. برخالف اینکه برخی معتقدند بولینگ و بیلیارد یک رشته لوکس 
فعالیت  رشته ها  این  در  می توانند  مردم  عموم  دارم  اعتقاد  من  است،  الکچری  و 
کنند و فقط نیاز است که این موضوع در جامعه جا بیفتد. نسبت به رشته های دیگر 
فعالیت در بولینگ و بیلیارد نیاز به هزینه باالیی ندارد و این هم که می گویم برخی تصور 
الکچری بودن این رشته ها را دارند، به خاطر یک تفکر قدیمی است. ما باید سعی کنیم 

این تفکر از بین برود تا مردم بیشتر به سمت این دو رشته بیایند.
عرصه  وارد  روحانی  یک  به عنوان  شما  شد  باعث  انگیزه ای  چه  ع  مجمو در 

مدیریتی ورزش شوید؟
در ورزش هدفم این بود که به پیشرفت بولینگ و بیلیارد کمک کنم. با توجه به 
ارتباطاتی که در فدراسیون، اداره کل ورزش و جوانان و سایر نهادها در استان دارم، فکر 
می کنم که می توانم جایگاه این ورزش را بین مردم بیش از قبل باز کنم. امیدوارم حضور 
من در هیأت استان خراسان رضوی با همکاری و همدلی بین باشگاه داران، داوران، 
ح و خوب  مربیان و ورزشکاران همراه شود تا به  زودی درکشور به یکی از هیأت های مطر

تبدیل شویم. مگر روحانیت با مدیریت ورزش منافاتی دارد؟ خودم هنوز هم بولینگ 
بازی می کنم و فکر نمی کنم این موضوع منافاتی با پست مدیریتی ام داشته باشد. 

در گذشته بعضا مشاهده می شد باشگاه های بیلیارد فضای مناسبی برای 
جوانان ندارد. االن هم این شرایط وجود دارد؟

یکی از برنامه های اصلی ما پاک سازی فضای باشگاه هاست. باید کاری کنیم که 
خانواده ها اعتماد کنند و فرزندان خود را برای بیلیارد بازی کردن به باشگاه ها بفرستند. 
همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند باید جوانان را به سمت تحصیل، تهذیب و 

ورزش سوق دهیم. 
کشور  سطح  در  بولینگ  رشته  قهرمانان  و  ورزشکاران  جزو  خودتان  شما 
بودید. شاید حضور شما باعث استقبال بیشتر روحانیون از رشته هایی همچون 

بولینگ و بیلیارد شود. 
بله، من سال هاست که بولینگ را به صورت حرفه ای بازی می کنم و در بیلیارد هم 
فعالیت داشتم. روحانی بودن هیچ منافاتی با بازی کردن بولینگ و بیلیارد ندارد. اتفاقا 
روحانیون باید در میان مردم باشند و به پیشرفت فرهنگ و ورزش کمک کنند. از نظر 
شرعی هم من از مراجع تقلید استعالم گرفتم و هیچ نظر منفی وجود ندارد. بولینگ و 
بوکس که هیچ وقت مورد بحث نبوده و درباره بیلیارد هم مراجع گفته اند اگر شرط  بندی 
نباشد، اشکالی ندارد. شرط بندی هم که در همه ورزش ها مشکل دارد و فقط مربوط به 

بیلیارد نیست. شما اگر در فوتبال هم شرط بندی کنید، آن هم ایراد دارد. 
 حضور یک روحانی در رأس هیأت بولینگ و بیلیارد خراسان رضوی تضمینی 

برای ایجاد فضای پاک و سالم در همه باشگاه ها خواهد بود؟
ما درحال تدوین منشور اخالقی برای ابالغ به باشگاه ها هستیم. این طور نیست که 
بخواهیم به مدل مو یا ظاهر کسی ایراد بگیریم، اما باید چارچوب های کلی اخالقی رعایت 
شود. مثال اینکه در باشگاه ها استعمال دخانیات و شرط بندی ممنوع است. دید ما کامال 
مثبت است، چون جوان هایی که در رشته های بیلیارد و بولینگ فعالیت می کنند، مودب و 

با اخالق هستند و فقط برای بحث های ورزشی وارد باشگاه ها می شوند.  
فکر  هم  فدراسیون  ریاست  به  آینده  در  شما  بدانم  می خواهم  آخر  در 

می کنید؟
، اصال به این موضوع فکر نمی کنم. خیر

اما تجربه شما در هیأت استان خراسان رضوی می تواند باعث شود در آینده 
به عنوان اولین روحانی رئیس یک فدراسیون هم باشید؟

من نه قصد رئیس فدراسیون شدن و نه شرایطش را دارم. االن هم آقای اسکندری 
به عنوان رئیس فدراسیون زحمات زیادی می کشد و جزو نیروهای ارزشی و فرهنگی 
ورزش است. او در چندسالی که ریاست فدراسیون را برعهده داشته، منشأ خیر بوده و 
نزدیک به 100 مدال رنگارنگ توسط ملی پوشان ایران در میادین مختلف آسیایی و 
جهانی کسب شده است. من هم ارتباط بسیار خوبی با اسکندری دارم و اصال به این 

فکر نمی کنم که بخواهم روزی جای او را بگیرم. 

وی تشــک! یمبابوه ای ر رقص مرد ز
مسابقات جهانی کشتی پهلوانی در بجنورد خبرساز شد

]شهروند[ مسابقات جهانی کشتی پهلوانی حتی اگر به میزبانی کشور ایران هم برگزار 
برای  که  رقابت ها  این  اما  ندارد.  جذابیتی  چندان  ورزش  عام  مخاطبان  برای  شود،  
چندمین بار در ایران و شهر بجنورد در حال برگزاری است، حاشیه ای عجیب به خود دید 
که بسیار مورد توجه قرار گرفت؛ حرکات موزون کشتی گیر زیمبابوه ای روی تشک که 
حسابی سر و صدا به پا کرد. »جاناتان موینگی« ورزشکاری از کشور زیمبابوه است که به 
دعوت فدراسیون جهانی ورزش های زورخانه ای و پهلوانی به بجنورد آمد و روی تشک 
کشتی این رقابت ها حاضر شد؛ جالب اینکه او هیچ سررشته ای از کشتی ندارد! موینگی و 
چند ورزشکار دیگر از کشورهای کامرون، تانزانیا و اوگاندا بخشی از پروژه جهانی کردن 
ورزش های باستانی هستند که مسابقات جهانی اش در بجنورد در حال برگزاری است. 
موینگی عصر سه شنبه با شلوار پهلوانی و دوبنده آبی رنگی که باالتنه اش را می پوشاند، 
روی تشکی که حدود یک ماه قبل قهرمانان کشتی ایران و جهان در جام باشگاه های 
جهان روی آن حضور پیدا کرده بودند، حاضر شد و در کشتی ای عجیب با ضربه فنی به 
پیروزی رسید؛ حریف او نیز بدون سررشته چندانی از فنون روی تشک حاضر شده بود. 
موینگی البته به دلیل شادی عجیب و غریبش بعد از پیروزی در بین کاربران شبکه های 

اجتماعی شهرت پیدا کرد. ویدیوی کشتی اش نشان می دهد او در طول مسابقه نیز 
یک سره مشغول انجام حرکات عجیب و غریب و رقص پایی شبیه رقص های آفریقایی 
روی تشک کشتی بود. اما نقطه اوج حرکات او جایی است که روی حرکت سالتوی حریف، 
او را ضربه می زند و سپس شروع به شادی و رقص کنار تشک می کند و تماشاگران 
بجنوردی را به وجد می آورد. بخشی از شادی بعد از پیروزی او را می توان شبیه به شادی گل 
کریستیانو رونالدو هم دانست! کارهایی که قبال از هیچ کدام از ورزشکاران این رشته که 
به کشتی پهلوانی معروف است، دیده نشده است. تصاویر و ویدیوهای منتشرشده 
این کشتی و حرکات عجیب جاناتان موینگی تصویر بهتری از اوضاع به شما می دهد. 
طبعا فدراسیون بین المللی زورخانه ای باید روی رفتار این ورزشکاران کار کند؛ ورزشکارانی 
که به نظر قبل از شروع مسابقات در اردو شرکت می کنند تا با اصول اولیه رشته های 
مختلف زورخانه ای آشنا شوند. با این حال، مسئوالن فدراسیون بین المللی زورخانه ای 
آن محسن مهرعلیزاده است و فدراسیون  آن در ایران و موسس و رئیس  که مقر 
زورخانه ای ایران که به عنوان میزبان در این دوره فعالیت می کند، معتقدند ورزش 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی فقط 1۵ سال است که بین المللی شده و همچنان باید برای 
پیشرفت و گسترش آن تالش کرد. این در حالی است که مسئوالن برگزاری مسابقات 
حضور ۲۴ کشور خارجی را در این رقابت ها- در شرایط حساسی که کشور و ورزش ایران در 
آن قرار دارد- دستاوردی برای خود می دانند؛ به ویژه اینکه شرکت کنندگانی از کشورهای 

اروپایی مثل اوکراین و لهستان هم اکنون در بجنورد حاضر هستند. 

مقامات ایرانی امروز با دبیر کل AFC دیدار می کنند

آخرین فرصت برای برگرداندن میزبانی
]شهروند[ با اینکه از قبل مشخص شده بود مدیران چهار باشگاه ایرانی حاضر 
در لیگ قهرمانان آسیا به همراه ابراهیم شکوری، سرپرست دبیر کلی فدراسیون 
روز پنجشنبه با دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار می کنند، اما این نهاد 
منتظر جلسه امروز نماند. بعد از آنکه ایران کشور ثالث مدنظر خود را برای برگزاری 
دو دیدار پلی آف استقالل و شهر خودرو مقابل نمایندگان کویت و بحرین اعالم 
نکرد، AFC مکان برگزاری این دو مسابقه را کشور امارات اعالم کرد تا مقامات 
بزرگ ترین نهاد تصمیم گیری در فوتبال آسیا حتی منتظر جلسه امروز نیز نمانند و 
نشان دهند همچنان بر مواضع خود پافشاری دارند. با این حال، مدیران چهار 
باشگاه ایرانی بار دیگر اعالم کردند در هیچ کشور دیگری جز ایران به میدان 
نمی روند و حاال آخرین فرصت برای برگرداندن میزبانی در ایران جلسه امروز خواهد 
بود. این درحالی است که طبق برنامه اعالم شده استقالل و شهر خودرو باید روز 
شنبه در پلی آف در امارات به میدان بروند و البته مدیران دو باشگاه هیچ اقدامی 
برای خرید بلیت و انجام هماهنگی های الزم در این باره نکرده اند. پس می توان 
این طور نتیجه گرفت که اگر در جلسه امروز توافقی میان ایرانی ها و مقامات 
کنفدراسیون فوتبال آسیا حاصل نشود، قطعا میزبانی از ایران گرفته می شود و 
آن وقت احتماال شاهد انصراف رسمی نمایندگان کشور از لیگ قهرمانان خواهیم 
بود. در چنین شرایطی فدراسیون فوتبال نیز بیانیه ای صادر و اعالم کرده است: »در 
شرایطی که در پی تصمیم گیری کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا اجماع 
کم سابقه ای میان عموم اهالی فوتبال و آحاد مردم شکل گرفته است، متأسفانه 
ح برخی اظهارات غیر واقعی در فضای افکار عمومی و تریبون های رسمی جای  طر
تأسف و تأثر عمیق دارد. انتشار اظهارنظری از پایه دروغ و بر اساس حدس و گمان 
برگزاری جلسه ای پیرامون موضوع تعیین تکلیف میزبانی نمایندگان  باب  در 
کشورمان در کنفدراسیون فوتبال آسیا و با حضور نایب رئیس ایرانی این نهاد و 
متعاقبا تحلیل و تفسیرهای غلط در این باب صرف نظر از ایراد افترا و تشویش 
اذهان، حمله به اتحاد به وجود آمده و بازی در زمین دشمنان فوتبال ایران در این 
روزهای مهم و حساس محسوب می شود. بر این اساس، واحد حقوقی فدراسیون 
این خصوص  در  صورت گرفته  دروغین  فضاسازی های  دقیق  رصد  با  فوتبال 
پیگیری قضائی مطالب را به سرعت انجام خواهدداد.« باید منتظر ماند و دید در 

خ می دهد.  جلسه ای که امروز ساعت 1۴ برگزار می شود، چه اتفاقاتی ر

طرفداران رئیس سابق و فعلی درگیر شدند

دعوا در کالس داوران لیگ برتری
]شهروند[ درحالی  که کالس دانش افزایی داوران برای حضور آنها در نیم فصل 
دوم لیگ نوزدهم دیروز در هتل آزادی تهران درحال برگزاری بود، برخی اتفاقات 
حاشیه ای باعث تعطیلی این کالس شد. ماجرا از این قرار بود که هدایت ممبینی، 
اهل  کمک داور  افشون  که  بود  صحبت کردن  مشغول  داوران  کمیته  رئیس 
به  ممبینی  اینکه  از  بعد  کرد.  صحبت  درخواست  او  از  کهگیلویه و بویراحمد 
درخواست این کمک داور توجهی نکرد، او به سمت رئیس کمیته داوران رفت و با 
حالتی عصبانی از ممبینی پرسید که چرا امسال به او قضاوتی در لیگ برتر داده 
خ داد. یکی از  نشده؟ خیلی زود دوقطبی عجیبی در کالس دانش افزایی داوران ر
داوران در مقام حمایت از ممبینی درآمد و ادعا کرد در دوران ریاست اصفهانیان 
هم به بعضی داوران قضاوت داده نمی شد. این صحبت ها با اعتراض برخی دیگر 
از داوران همراه شد تا دعوا باال بگیرد. درشرایطی که کالس دانش افزایی کامال 
فضای متشنجی پیدا کرده بود، سایر داوران وساطت کردند تا کار به درگیری 
فیزیکی کشیده نشود. این اتفاقات درنهایت باعث تعطیلی کالس دانش افزایی 
شد تا در آستانه شروع نیم فصل دوم اختالفات عجیبی در جامعه داوری به وجود 
بیاید. بعد از پایان این کالس هم سیدرضا غیاثی، عضو سابق کمیته داوران به 
انتقاد از هدایت ممبینی به خاطر مدیریت ضعیف او در کمیته داوران پرداخت و 
به  باید  اول  مرحله  در  کنیم،  ریشه یابی  را  امر  این  علت  بخواهیم  »اگر  گفت: 
حضورنداشتن یک مدرس باتجربه که مورد وثوق باشد، اشاره کنیم. از یک روز 
قبل از شروع کالس هیچ کدام از مدرسان ارشد داوری حاضر به تدریس نشدند و 
نیستید،  داوری  جامعه  وثوق  مورد  چون  کردند؛  اعالم  کمیته  رئیس  به   

ً
علنا

شایسته ما نیست به عنوان مدرس در کالس حاضر شویم. متأسفانه حوادث 
خ داده نشان داد که بزرگان در باب مورد وثوق جامعه داوران نبودن آقای رئیس  ر

پربیراه نگفته اند.« 

ع  سال 2020 هت تریک سردار در شرو
تیم زنیت سن پترزبورگ از تعطیالت زمستانی و طوالنی مدت لیگ برتر روسیه 
استفاده کرده و درحال انجام تمرینات آماده سازی خود در کشور قطر است که 
سردار آزمون نیز همراه این تیم در اردو حضور دارد. زنیت سن پترزبورگ بعد از چند 
جلسه تمرینی در دوحه، سه شنبه شب در نخستین مسابقه تدارکاتی نیم فصل 
، تیمی که در لیگ ستارگان و لیگ یک قطر حاضر نیست، قرار  مقابل العوینه قطر
گرفت و توانست به برتری پرگل 10 بر صفر برسد. سردار آزمون در نیمه اول این 
مسابقه در ترکیب زنیت سن پترزبورگ روسیه حضور نداشت ولی از ابتدای نیمه 
دوم وارد زمین شد و موفق شد تا پایان بازی ۳ گل در دقایق ۵۹، ۶۷ و ۸۳ به ثمر 

برساند و شروع خوبی در نخستین بازی  سال ۲0۲0 داشته باشد. 

خبرگرافی

  بولینگ و بیلیارد، ورزش های الکچری نیســتند


