چوپان ،نفر سوم مسترالمپیا شد

دوشنبه  19مهر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3322

هادی چوپان عنوان سوم رقابتهای مسترالمپیا در آمریکا را در میان  ۱۶شرکتکننده به دست آورد .وی همچنین بار دیگر عنوان قهرمان مردمی
رقابتهای مس��ترالمپیا را از آن خود کرد و کمربند این عنوان را به دس��ت آورد .چوپان برای س��ومین مرتبه موفق شد از بین  ۱۶ورزشکار راهی
 ۵نفر نهایی فینال ش��ود و در نهایت عنوان س��وم را از آن خود کند .وی پیش از این نیز عنوان س��وم و قهرمان مردمی را در کارنامه خود داشت.

ورزشی

اخبار

توافقبدونتشریفاتقانونی؛فیفابرایتکنولوژیآفالینبهمااولتیماتومندادهبود

میثم دلخانی و محمدرضا گرایی
 ۲طالی آخر کشتی فرنگی را از آن خود کردند

چماق دروغین فشار فیفا

بنا به معدن طال زد

دیروز یکش��نبه  2طالی دیگر برای کاروان کشتی
فرنگی ایران به دس��ت آمد تا در یک نتیج ه تاریخی،
ش��اگردان محم��د بنا با  4مدال ط�لا و  ۲برنز بعد از
روسیه نایبقهرمان مس��ابقات جهانی اسلو شوند .در
روز پایانی مسابقات در وزن  63کیلوگرم میثم دلخانی
برگزارکننده نخستین فینال مقابل «لری آبوالدزه» از
گرجس��تان بود .او پس از اس��تراحت در دور اول ،در
دور دوم با نتیجه  9بر صفر «دنیز منیکسه» از آلمان
را مغل��وب کرد و به مرحله یکچهارم نهایی راه یافت.
دلخان��ی در این مرحله مقابل «لنور تمیروف» دارنده
مدال برنز جهان از اوکراین با نتیجه  3بر  3پیروز شد
و در نیمهنهایی در کمتر از  ۲دقیقه «طالح ممدوف»
دارنده مدال نقره اروپا از آذربایجان را با امتیاز عالی  9بر
صفر مغلوب کرد و فینالیست شد .وی در فینال دارنده
مدال برنز اروپا از گرجستان را با نتیجه  5-4از پیش رو
برداشت تا تیمملی فرنگی به سومین طالیش در اسلو
برسد .بعد از میثم دلخانی ،چهارمین فینالیست کشتی
فرنگی ایران در فینال وزن  67کیلوگرم رقابتهای نروژ
روی تشک رفت .محمدرضا گرایی پس از استراحت در
دور اول ،در دور دوم در حالی که  6بر یک از «تسوچیکا
شیمویامادا» قهرمان آسیا از ژاپن عقب بود ،با ضربه فنی
مقابل این حریف به پیروزی رسید .وی در مرحله بعد با
نتیجه  10بر صفر «حسرت جعفراف» از آذربایجان را
از پیش رو برداشت و طی یک کشتی سخت و حساس
در نیمه نهایی با نتیجه  6 - 6مقابل «راماز زوئیدزه»
دارنده مدال نقره زیر  23س��ال جهان از گرجستان به
پیروزی رسید .گرایی که  8هفته قبل در توکیو قهرمان
المپیک شده بود ،در فینال با «نظیرعبداهللیف» دارنده
مدال نقره اروپا از روسیه کشتی گرفت .او در این کشتی
در تایم اول به ارزیابی حریف پرداخت و در تایم دوم،
با کمرگیری به  5امتیاز رس��ید .او در ادامه خاک شد
و  ۲امتیاز از دس��ت داد اما در نهایت با نتیجه  5بر 2
مقابل حریف روس به برتری رس��ید تا دومین طالی
امسالش را به دست آورد .پیش از این تیمملی فرنگی
کشورمان در رقابتهای جهانی بیشتر از  ۲فینالیست
را تجرب��ه نکرده بود و تنها در المپیک لندن بود که ۳
فینالیست و  ۳مدال طال را تجربه کرد.

حمایت هواداران اسکاتلندی از مردم
فلسطین و هو کردن اسرائیلیها

هواداران تی م ملی اسکاتلند در حاشیه دیدار مقابل
رژیم صهیونیس��تی ،از مردم فلسطین حمایت کردند.
تیم ملی اسکاتلند شنبه در مرحله انتخابی جامجهانی
 2022قط��ر ،در ورزش��گاه هامپدن پ��ارک به مصاف
رژیم اش��غالگر قدس رفت و با نتیجه  3بر  2به برتری
رسید .طبق گزارش سایت «،»MiddleEast in24
هواداران اسکاتلند در زمان پخش سرود رژیم اشغالگر
قدس س��وت زدن��د و آن را هو کردن��د .همچنین در
فاصله چند ساعت تا آغاز مسابقه ،هواداران زیادی در
ورزش��گاه حاضر ش��دند تا به برگزاری دیدار تی م ملی
کشورش��ان مقابل رژیم غاصب صهیونیستی اعتراض
کنند .در س��ایت «س��ان» اس��کاتلند نیز تصاویری از
اجتماع هواداران منتش��ر شده که نشان میدهد آنها
با اهتزاز پرچم فلسطین ،از مردم این کشور در مقابل
حمالت وحش��یانه اسرائیل حمایت میکنند و در یک
بنر نوشته بودند« :اسرائیل ،آپارتاید (نژادپرست) است،
با آن بازی نکنید».

انتخاب پوالدگر به عنوان نایبرئیس
اتحادیه تکواندوی آسیا

در پایان مجمع انتخاباتی اتحادیه تکواندوی آسیا و با
رای اعضای مجمع ،سیدمحمد پوالدگر ،رئیس فدراسیون
تکواندوی کش��ورمان به عنوان نایب رئیس این اتحادیه
انتخاب شد .به گزارش روابط عمومی فدراسیون تکواندو،
مجمع انتخاباتی اتحادیه تکواندوی آسیا صبح روز یکشنبه
 18مهر با حضور اعضای  ATUبه صورت آنالین برگزار
ش��د .برای ریاست اتحادیه تکواندوی آسیا« ،کی سوک
لی» تنها کاندیدایی بود که از س��ال  2013ریاست را بر
عهده دارد و برای  4س��ال دیگر در این پست باقی ماند.
سیدمحمد پوالدگر ،رئیس فدراسیون تکواندوی کشورمان،
افتخار احمد تبسم از پاکستان ،گک ترونگ از ویتنام ،ابوبکر
عبداللطیف کی کردی از عربستان ،محمد عبداهلل مناصر از
یمن و جین بنگ یانگ از کرهجنوبی کاندیدای انتخابات
به منظور نایبرئیسی اتحادیه تکواندوی آسیا بودند که با
رای اعضای مجمع ،پوالدگر رئیس فدراسیون تکواندوی
ایران به مدت  4سال دیگر به عنوان نایبرئیس اتحادیه
تکواندوی آسیا انتخاب شد.

مهران نیاکان :با نزدیک ش��دن به زمان برگزاری بازی ایران
و کرهجنوبی ،حقایق درباره  VARروشن میشود؛ حقایقی
تکاندهنده از قراردادی که شتابزده با یک شرکت به ظاهر
بلژیکی بس��ته شد .چرا ما باید باور کنیم نهادهای باالدستی
فدراس��یون فوتبال تاکید داش��تند برای بازی با کرهجنوبی،
ورزش��گاه آزادی باید به سیس��تم کمکداور ویدئویی مجهز
باشد اما حاال که مجهز شده ،کاری با روشن بودن آن ندارند
و به تکنولوژی خاموش قانع هستند؟ کاش یک نفر بپرسد از
این توافق عجلهای با یک شرکت خارجی که بدون مناقصه،
بدون داشتن رقیب و بدون اعالم قیمت و کارشناسی قیمت و...
طرف قرارداد فدراسیون فوتبال شده ،چه کسانی سود میبرند؟
شهاب عزیزیخادم دوشنبه  29شهریور در بخش خبری
ش��بکه س��وم س��یما به صراحت تاکید کرد میزبانی ایران از
کرهجنوبی در گرو نصب  VARدر ورزشگاه آزادی است و اگر
ما ورزشگاه آزادی را به این سیستم مجهز نکنیم ،نمیتوانیم در
خانه میزبان کرهجنوبی باشیم اما حاال که فدراسیون فوتبال
ب��ا تاکید روی همین الزامها سیس��تم کمکداور ویدئویی را
وارد ایران کرده ،میگوید قرار اس��ت  VARدر بازی ایران و
کرهجنوبی آفالین باشد.
یعنی واقعا فیفا روی سیستم کمکداور ویدئویی خاموش
تاکید داشت؟ با عقل جور در نمیآید فیفا به ما اصرار کرده باشد
ورزشگاه آزادی را به تکنولوژی کمکداور ویدئویی تجهیز کنیم
و بعد با خاموش بودن این تکنولوژی در روز بازی کنار بیاید.
■■ادعای الزام فیفا راهی برای ترک تشریفات!

به نظر میرسد فدراسیون فوتبال چنین وانمود کرد که فیفا
و کنفدراسیون فوتبال آسیا اصرار به این کار دارند تا مجوز وارد
کردن این تکنولوژی را بدون تشریفات قانونی بگیرد .تشریفات
قانونی شامل برگزاری مناقصه زیرنظر کمیسیون معامالت در
حضور نماینده س��ازمان بازرس��ی و مهم تر از آن اخذ مجوز
از نهادهای امنیتی به دلیل حساس��یت این سیس��تم ،نصب
دوربینها و سیس��تمهای انتقال «داده» و سرورهای خارج از
کشور شرکت طرف قرارداد میشد که بسیار زمانبر بود و به نظر
میرسد فدراسیون پای الزام فیفا را وسط کشید تا مسؤوالن را
مجاب کند در این فرصت کم مجالی برای این کارها نیست
و به فدراس��یون اجازه ترک تشریفات برای واردات تجهیزات
سیستم کمکداور ویدئویی را بدهند و حاال که قرارداد با شرکت

فدراسیون فوتبال برای ورود تماشاگران به کجا نامه زد؟

فدراسیون فوتبال نقل قول مدیر روابط عمومی فدراسیون را که گفته
بود  21سپتامبر و  7اکتبر با کنفدراسیون فوتبال آسیا مکاتبه کرده بودیم،
از خروجی پایگاه خبری رسمی خود حذف کرد اما همین نقل قول در قالب
مصاحبه روی خروجی برخی خبرگزاریها قرار گرفته است .در حالی که
مقام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا عصر جمعه در گفتوگوی تلفنی به
صراحت تاکید کرد فدراسیون فوتبال ایران تا روز چهارشنبه ششم اکتبر
هیچ نامهای به صورت رسمی مبنی بر حضور تماشاگران در استادیوم به
 AFCنداده بود و طبق قانون باید  14روز قبل نامه ارسال میشد و در غیر
این صورت امکان میزبانی با حضور تماشاگران وجود ندارد ،فدراسیون فوتبال مدعی شد خیلی پیشتر از این مکاتبه رسمی
کرده است .ابتدا این ادعا را حسن کامرانیفر طرح کرد و مدعی شد حتی اگر الزم باشد مدرک رو میکند و سپس حسین
شریفی مدعی شد مکاتبه انجام شده است .این وسط اما یکی راست نمیگوید؛ یا مقام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا که
البته دلیلی برای دروغ گفتن ندارد یا فدراسیون فوتبال ایران که امیدواریم با انتشار نامهای که مدعی است خیلی پیشتر
برای کنفدراسیون ارسال کرده ،موضوع را شفاف و روشن کند .فدراسیون فوتبال ایران تا پایان وقت اداری روز ششم اکتبر
(چهارشنبه گذشته) هیچ نامهای در این باره برای کنفدراسیون فوتبال آسیا نفرستاده بود .البته سایت رسمی فدراسیون
فوتبال تنها برای چند دقیقه نقل قولی از حسین شریفی ،مدیر روابط عمومی خود را منتشر کرد که گفته بود فدراسیون هفتم
اکتبر نامه مجددی به کنفدراسیون فوتبال آسی ا زده است .فدراسیون دقایقی بعد این بخش از گفتههای حسین شریفی را از
پایگاه خبری خود حذف کرد ،چرا که احتماال پیشبینی کرد با واکنش تند کنفدراسیون فوتبال آسیا روبهرو میشود .سایت
طرفداری به نقل از یکی از مقامات ارشد کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد فدراسیون فوتبال ایران که باید  14روز قبل از
بازی با کرهجنوبی ،به صورت رسمی و کتبی به  AFCنامه میزد و اعالم میکرد قصد دارد بازی خانگیاش مقابل کرهجنوبی
را با حضور تماشاگران برگزار کند ،تا روز چهارشنبه ششم اکتبر هیچ نامهای در این باره نفرستاده است .با این وجود یکی از
مدیران ارشد وزارت ورزش دیروز در گفتوگو با «وطنامروز» صریحا عنوان کرد با توافقات انجام شده ،حتما مجوز حضور
تماشاگران صادر خواهد شد.

بلژیکی بسته شده و تجهیزات به ایران رسیده ،فدراسیون تازه
اعالم کرده در بازی با کرهجنوبی قرار است این تکنولوژی به
صورت آفالین در ورزش��گاه باشد .حال پرسش این است :آیا
امروز فهمیدیم ش��رکت طرف قرارداد  AFCبرای تجهیزات
شرکت بلژیکی اپراتور نمیفرستد؟
مسؤوالن فدراسیون در توجیه خاموش ماندن  VARدر
ب��ازی ایران و کرهجنوبی گفتهاند :ما این تجهیزات را از یکی
از  15شرکت تایید شده از سوی فیفا خریدیم اما آن شرکتی
که با کنفدراس��یون فوتبال آسیا قرارداد بسته ،با این شرکت
فرق دارد و به همین دلیل احتماال در بازی ایران و کرهجنوبی

سیستم آفالین خواهد بود.
یعن��ی م��ا با ش��رکتی توافق کردی��م که طرف ق��رارداد
کنفدراسیون فوتبال آسیا نیست و شرکت طرف قرارداد AFC
نمیتواند نیروی متخصص برای استفاده از این سیستم به ایران
بفرستد را همین امروز متوجه شدیم؟ روزی که به این موضوع
پی بردیم ،چرا توافق عجلهای و واردات شتابزده تجهیزات را
کنار نگذاشتیم؟

■■الزام به تکنولوژی خاموش؟

مگر شهاب عزیزیخادم  29شهریور در شبکه سوم سیما
نگفته بود برای بازی با کرهجنوبی جزو الزامات نهاد باالدستی

ما یعنی فیفا و  AFCاین بوده که این تجهیزات را داش��ته
باش��یم؟ این چه مدل الزام اس��ت؟ اگر فیفا و کنفدراسیون
فوتبال آسیا چنین الزامی داشتند ،قطعا باید از این تکنولوژی
در جری��ان بازی ای��ران و کرهجنوبی با حضور تیم مخصوص
داوری  VARاستفاده شود.
کاری به این نداریم که اگر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا
واقعا چنین الزامی داشتند ،به ما اجازه نمیدادند در بازی با
س��وریه هم بدون  VARمیزبان باشیم اما صرف نظر از این
موضوع ،همین که هیچکدام از این  ۲نهاد باالدس��تی تا این
لحظه تیم داوری برای سیس��تم کمکداور ویدئویی معرفی
نکردهاند ،مشخص میکند احتماال حق با آنهاست که میگویند
از هم��ان ابتدا هم الزام��ی برای وجود  VARدر بازی با کره
وجود نداشت و فقط فدراسیون فوتبال موفق شد با چماق فیفا
و  AFCمسؤوالن باالدست خود در داخل کشور را بترساند و
مجوز وارد کردن تجهیزات را بگیرد.

■■چماق آشنای فیفا و AFC

البته این نخستینبار نیست که فیفا و  AFCدر ایران چماق
میشوند و آخرین بار هم نخواهد بود .سالها پیش به دروغ در
ایران فیفا را چماق کردند تا رئیس سازمان تربیت بدنی ایران
که قصد داشت رئیس فدراسیون فوتبال شود ،به این عرصه
ورود نکند و مدعی شدند اگر علیآبادی ثبتنام کند ،فیفا به
ما اجازه برگزاری انتخابات را نمیدهد اما حاال در عراق ،وزیر
ورزش این کشور با نامنویسی در انتخابات فدراسیون فوتبال
عراق ،رای آورده و رئیس فدراسیون شده است .در آینده نزدیک
هم قطعا در ماجرای تصویب ماده یک اساسنامه فیفا که محل
بحث و اختالف است ،از همین چماق استفاده خواهد شد!
■■کالبدشکافی بعد از بازی ایران  -کرهجنوبی

ام��ا درباره  VARحقایق تکاندهن��دهای وجود دارد که
بررسی آن را به فردای بازی ایران و کرهجنوبی موکول میکنیم.
هر چند قرار نیست شهابالدین عزیزیخادم و دوستانش در
این بازی برای ما به میدان بروند که با انتشار حقایق موجود
پیرام��ون نحوه قرارداد با ش��رکت به ظاهر بلژیکی و پش��ت
پردههایی ک��ه این توافق دارد ،روحیه تیمملی برای بازی با
کرهجنوبی خراب شود اما با توجه به حساسیت و اهمیت این
بازی ،بهتر است این ماجرا بعد از این دیدار کالبدشکافی شود
تا بهانهای دست دوستان نباشد.

روایت دختر وزنهبردار ایران از تاریخسازی در جده

تقدیم مدال به خواهر دوقلو
غزل و غزاله حسینی دوقلوهای وزنهبرداری
گزارش
ایران ،برای نخستینبار در جده عربستان
روی تخته مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان رفتند .غزل در
این مسابقات هشتم شد اما غزاله توانست تاریخسازی کند و
مدال برنز دوضرب دسته  ۵۹کیلوگرم را در حالی که با وزنهبردار
تایلند رقابت داش��ت ،به دست آورد .او در دوضرب رکورد ۹۴
کیلوگرم را ثبت کرد که  ۲کیلوگرم بیشتر از وزنهبردار تایلندی
بود .حسینی در مجموع با رکورد  ۱۶۸کیلوگرم چهارم شد اما با
همان تکمدال دوضرب توانست نخستین دختر نوجوان ایران
باش��د که در مسابقات قهرمانی جهان به مدال رسیده است.
غزاله حسینی درباره کسب مدال تاریخی خود بیان کرد :رقابت
سخت بود اما من جنگیدم و توانستم مدال را به دست بیاورم.

با توجه به رقیبانی که داشتم
فکر میکردم در دوضرب مدال
بگیرم ک��ه این اتفاق هم افتاد
و خیلی حس خوبی داش��ت.
امیدوارم در مس��ابقات بعدی
بهتر کار کن��م و به مدال طال
برس��م .باید تالش��م را بیشتر
کنم .او با اشاره به تجربهای که
از این مسابقات به دست آورد،
گفت :من برای نخستینبار قهرمانی جهان را تجربه میکردم
و متوجه شدم باید بجنگم تا بتوانم قهرمانی را به دست بیاورم.
حس��ینی در پاسخ به این پرسش که وقتی برای نخستینبار

روی تخته مسابقات بینالمللی
میرفت ،چگونه استرس خود
را کنت��رل ک��رد ،تصریح کرد:
هیچ استرسی نداشتم و اتفاقا
خوشحال بودم تا هر چه زودتر
مسابقه شروع شود و  ۶حرکتم
را درس��ت انجام بدهم .دختر
وزنهب��ردار ای��ران درباره اینکه
خواهرش غزل موفق به کسب
مدال نش��د ،تصریح کرد :رقابت در دس��ته  ۵۵کیلوگرم هم
س��نگین ب��ود و خواهرم تالش خود را ک��رد .االن هم به من
میگوید مدالت برای من باش��د و من ه��م میگویم مال تو

باش��د (با خنده) .من خواهرم را خیلی دوس��ت دارم و خیلی
دل��م میخواس��ت او هم بتواند مدال بگی��رد .مدالم را هم به
خواهرم تقدیم میکنم .حسینی درباره واکنش پدر و مادر و
اطرافیانش به کسب این مدال تاریخی گفت :پدر و مادرم خیلی
خوشحال بودند و چند نفر از معلمانم هم تبریک گفتند .او در
پاسخ به این پرسش که دوری از خانواده و حضور در اردوهای
تی م ملی برایش سخت نبود؟ تاکید کرد :اوایل سخت بود اما
بعد دیگر سختی نداشت .من و خواهرم کنار هم بودیم ،از این
رو مش��کلی نداشتیم .حسینی در پایان گفت :از آقای مرادی
رئیس فدراسیون وزنهبرداری ،کادرفنی تیمملی و پدر و مادرم
تشکر میکنم که خیلی زحمت کشیدند و تمام تالشم را در
مسابقات بعدی میکنم تا نتیجه بهتری بگیرم.

به خاطر یک مشت رأی کثیف!
نگاه

ادامه از صفحه اول

این ش��کایت  ۲۲صفحهای بر منشور
تبعیضآمیز تصویبشده از سوی حزب متبوع مکرون تمرکز
دارد .منش��ور ارائهشده خواستار احترام به ارزشهای مردم
فرانسه شده در حالی که دولت همزمان از همین ارزشها به
عنوان سالحی برای بدرفتاری با شهروندان مسلمان فرانسوی
استفاده میکند .منشور تبعیضآمیز مکرون ،مسلمانان فعال
را علناً از فعالیتهای مدنی ،سیاس��ی و اجتماعی مس��تثنا
میکند و عالوه بر آن ،اصول اساس��ی عقاید اس�لامی را به
دلیل اینکه مخالف اصول سکوالر دولت فرانسه یعنی جدایی
دین از سیاست است ،باطل کرده است.

ماجرا به این نقطه ختم نمیش��ود .دولت مکرون در یک
رویکرد وقیح ،بدرفتاری با پناهجویان مسلمان را نیز به نقطه
اوج خود رسانده است .مصاحبه دیدهبان حقوق بشر با بیش از
 ۶۰پناهجو ،از جمله  ۴۰کودک بیسرپرست در شهر کاله و
حومه آن ،بویژه شهر گراند سنت در فاصله اکتبر تا دسامبر
 ۲۰۲۰و ژوئن و ژوئیه  ۲۰۲۱نشان میدهد اکثر کودکان از
بوجرح قرار گرفته و
سوی پلیس به صورت مکرر مورد ضر 
چادرهای موقت آنها به صورت دائم از سوی ماموران برچیده
میش��ود! یک زن کرد عراقی دسامبر  ۲۰۲۰به گزارشگران
دیدهبان حقوق بش��ر درباره نحوه رفت��ار ماموران میگوید:
«وقتی پلیس میرسد ،فقط  ۵دقیقه فرصت داریم پیش از

آنکه چادرمان را تخریب کنند ،بیرون برویم ولی آماده شدن
و لباس پوشاندن به کودکان در  ۵دقیقه غیرممکن است».
فراتر از آن ،دولت مکرون در یک توافق نانوشته اما آشکار
با گروههای نژادپرس��ت و افراطی ،به آنها اجازه داده اس��ت
به مکانهای اس��تقرار پناهجوی��ان حمله کنند و حتی آنها
بوجرح قرار دهند .س��ال 2020
را م��ورد آزار ،تجاوز و ضر 
می�لادی ،بیش از ه��زار مورد تجاوز به کم��پ پناهجویان
از س��وی گروههای نژادپرس��ت ثبت و ضبط شده است اما
دس��تگاههای امنیتی فرانسه کمترین اقدامی در مواجهه با
نژادپرس��تان صورت نداده و به این وسیله ،راه را برای تکرار
این جنایات هموار کردهاند .حتی آییننامههای ش��هرداری

فرانس��ه ،پخش آب و غذا میان پناهجویان در مراکز شهرها
را از سوی سازمانهای مردمی ممنوع کرده است تا آنها در
بدترین ش��رایط انسانی ممکن به سر برده و تماشای زجر و
مصیبت آنها ،به تفریحی برای گروههای متوحش و نژادپرست
تبدیل ش��ود! همه اینها برای یک مش��ت رای کثیف است.
بدون ش��ک ،فارغ از اینکه مکرون در کاخ الیزه باقی بماند
یا خیر ،این اقدامات غیرانس��انی و مجرمانه ،در کارنامه این
سیاستمدار ضداسالم و ضدانسانیت ثبت خواهد شد؛ جنایاتی
که رئیسجمهور فعلی فرانسه در طول عمر ننگین خود باید
بابت آنها پاسخگو باشد.
* دکترای روابط بینالملل

