
فوتسال همچنان برادر ناتني است!
صحبت هاي محمد ناظم الشريعه تلخ اس��ت. او مي گويد كسي حواسش به 
فوتسال نيست و همه گوش ها پيش كرش و شاگردان او است، مربي اي كه 
حاشيه ها و جنجال هايش تمامي ندارد و هر چند وقت يكبار به بهانه اي استعفا 
مي دهد و بعد امتياز مي گيرد و حرفش را پس مي گيرد. آن س��و اما شايد از 
حجب فوتسالي هاست كه آنها مانند سرمربي پرتغالي نيستند و ميانه اي با 
جنجال و هوچي گري ندارند. مربي شان، تيم ملي فوتسال را براي اولين بار به 
عنوان سومي جام جهاني رسانده، اما در فدراسيون فوتبال نه براي او، بلكه براي 
كرش فرش قرمز پهن مي شود و تمامي خواسته هايش مو به مو اجرا مي شود. 
اما براي فوتسالي ها از اين خبرها نيست، آنها سوم جهان شده اند، اولين رشته 
توپي بوده اند كه مدال جهاني گرفته اند اما باز هم شرايط برايشان تغيير نكرده 
است، نگاه همان نگاه تبعيض آميز قبل از جام جهاني كلمبيا است و فدراسيون 
به اهميت افتخار بزرگي كه فوتسالي ها كسب كرده اند، انگار هنوز پي نبرده 
است. همين اس��ت كه چند ماه از پايان جام جهاني و مقام تاريخي فوتسال 
مي گذرد اما شرايط شاگردان ناظم الشرييعه تغييري نكرده است، بازي هاي 
تداركاتي شان لغو مي شود، خبري از پرداخت همان پاداش هاي ناچيز مهدي 
تاج هم نيست، فدراسيون در حالي برگه تمديد قرارداد را روبه روي مربي تيم 
سوم جهان قرار داده كه حتي يك ريال هم همان قرارداد اندكش باال نرفته است 
و قرارداد مربي تيم سوم جهان با سرمربي پرتغالي زمين تا آسمان تفاوت دارد 
تا تبعيض همچنان حرف اول را در فدراسيون فوتبال بزند. هر چه باشد تبعيض 
نشان دهنده واقعيت غيرقابل انكار سيستم مديريتي حاكم بر فدراسيون فوتبال 
كشورمان است، سيستمي كه تنها فوتبال و آن هم تيم ملي بزرگساالن برايش 
اهميت دارد و حتي اگر فوتسال تاريخ ساز هم شود، باز هم به چشم يك برادر 

نانتي نگاهش مي كنند تا تلخي گاليه هاي ناظم الشريعه بيشتر از قبل شود. 

هيچ خبري از پرداخت پاداش نيست
پرافتخارترين بانوي كاراته كاي ايران از عدم 
تحقق وعده هاي داده ش��ده از مس��ئوالن 
گاليه مند است. حميده عباسعلي با اشاره 
به اينكه هيچ خبري از پرداخت پاداش مدال 
آوران مسابقات جهاني نيست، گفت: »خبري 
از وعده هاي داده شده نيست. متأسفانه گويا 
مثل سال هاي قبل پاداش جهاني به ما تعلق نخواهد گرفت. قرار بود 
چهاردهم تا شانزدهم دي در يك مراسم از مدال آوران مسابقات جهاني 
اتريش تجليل شود، اما چند روز از وعده اي كه مسئوالن فدراسيون 
داده اند گذشته و هنوز هيچ خبري نيس��ت. ما به خاطر پاداش مدال 
كسب نمي كنيم، اما وقتي پاداشي به ما پرداخت مي شود انگيزه مان 
دوچندان مي شود. دوستان اگر حرف مي زنند و وعده مي دهند، بايد 

عمل كنند، چرا يك بازيكن را اميدوار مي كنند؟!«

اين مشكل راه حل قطعي مي خواهد نه مقطعي
كرش به ايران بازگشت. بدون اينكه »نه« قاطع هيئت رئيسه فدراسيون به 
استعفاي كتبي او، گره از اين مشكل باز كرده باشد. او حاال جدي تر از قبل پاي 
ميز مذاكره خواهد نشست. درست به جديت آخرين استعفايش كه فدراسيون 
را به حق به تكاپو انداخت و اين بار اگر فدراسيون چيزي در چنته نداشته باشد، 
ديگر نمي تواند به راحتي گره از اين مشكل كند.  وخامت اوضاع زماني مشخص 
مي شود كه جلسه پنج ساعته تاج با كرش به جايي نمي رسد و اين شايد نشان از 
آن دارد كه دست فدراسيون برابر سرمربي تيم ملي خالي تر از آن است كه بتواند 
رضايت او را جلب كند. اما آيا در نشست بعدي كرش با فدراسيون، اين مشكل 
حل شده و مسئوالن فوتبال ايران مي توانند اوضاع را براي هميشه آرام كنند يا 

باز هم قرار است با يك توافق مقطعي، سر و ته ماجرا هم آورده شود؟
تكليف امكانات فوتبال ايران مشخص است. اين را كرش در تمام سال هايي كه 
هدايت فوتبال ايران را به دست داشته به وضوح ديده و به رغم اعتراض هاي 
گاه و بي گاهش براي برطرف شدن آن، به خوبي مي داند كه اميدي به اين 
قسمت ماجرا نمي تواند داشته باشد و اصرارش نيز جز وعده هايي كه هرگز 
محقق نخواهد شد، پاس��خ ديگري ندارد. اصلي ترين مشكل كرش كه هر 
از چندگاهي باعث درگيري او و تيم هاي باش��گاهي مي شود و آخرين بار 
نيز اخراج ملي پوشان پرسپوليس و سپس استعفاي او را در پي داشت، به 
برنامه ريزي اردوهاي تيم ملي و تداخل آن با برنامه باشگاه ها برمي گردد. در 
واقع ضعف فدراسيون در برنامه نه فقط باعث ايجاد تنش بين باشگاه ها و 
تيم ملي شده و حاشيه هاي زيادي را به دنبال داشته، كه باعث شده كرش 
نيز بتواند با حربه اس��تعفا، درصدد رسيدن به خواس��ته هاي خود باشد؛ 
برنامه ريزي اي كه هرگز نتوانسته باشگاه ها و حتي سرمربي تيم ملي را ملزم 

به اجراي آن كند و درگيري هاي گاه و بيگاه آنها را به دنبال داشته است. 
در ظاهر فدراسيون همواره به سمت سرمربي تيم ملي غش مي كند، اما 
واقعيت اين است كه فدراسيون برنامه اي منطقي و قطعي ندارد كه بتواند 
كرش و باشگاه ها را قانع و آنها را ملزم به اجرا كند. اين ضعف طي سال ها اين 
فرصت را ايجاد كرده كه مربيان تيم هاي باشگاه وي حتي ملي در پي اولين 
اختالف نظري كه مي توان آن را در يك جلسه رو در رو و نشستي دوستانه 
حل كرد، به بدترين شكل به جان هم افتاده و از خجالت يكديگر در آيند؛ 
درگيري هايي كه در شأن فوتبال ايران نيست اما هر از چندگاهي شاهد آن 
هستيم.  فدراسيون حاال بعد از آخرين استعفاي كرش قرار است بار ديگر با 
او به گفت وگو بنشيند. اما  اي كاش اين بار با دست پر وارد اين جلسه شود يا با 
تغيير نگاه و رويه، حداقل برنامه اي براي نشست سرمربي تيم ملي با مربيان 
باشگاه ها داشته باشد تا مشكالت در محيطي دوستانه براي هميشه حل و 

فصل شود و چندي بعد، بار ديگر شاهد اتفاقاتي مشابه نباشيم. 
كرش اگر چه يك مربي سرسخت است كه كمتر از مواضع خود كوتاه مي آيد، اما 
به همان اندازه نيز ثابت كرده در مواقع خواص اهل نرمش به خرج دادن نيز است 
و بدون ترديد اگر در محيطي دوستانه با مربيان ليگ و مسئوالن فدراسيون به 
گفت وگو بنشيند،  هم مي تواند با بيان مشكالت تيم ملي سايرين را قانع كرده و 
هم با شنيدن مشكالت آنها، با باشگاه ها كنار آيد تا در اين ميان نه سيخ بسوزد و 
نه كباب. در غير اين صورت، نهايتاً بايد در انتظار تكرار اتفاقي باشيم كه در آخرين 
جلسه هيئت رئيسه فدراسيون با كرش رخ داد. قبول تمام و كمال خواسته هاي 
كرش با بيان اين مهم كه او حق دارد اما بضاعت فوتبال ايران همين است و بس، 
در واقع توافقي براي ايجاد آرامش مقطعي است، اما بايد ديد فدراسيون باز هم در 

پي آن است كه مشكالت را به طور مقطعي حل و فصل كند يا اصولي. 

نفت و اس��تقالل به ياد نيمه نهاي��ي جام حذفي 
دوباره به مصاف هم مي رون��د. در نيم فصل دوم 
ليگ برتر فوتبال كه پ��س از وقفه اي دو هفته اي 
ديروز آغاز ش��ده بدون شك حساس ترين ديدار 
هفته ش��انزدهم را نفت تهران و استقالل برگزار 
مي كنن��د. تراكتورس��ازي نزديك ترين تعقيب 
كننده پرسپوليس نيز در اهواز ميهمان استقالل 
خوزستان اس��ت. رويارويي فرداي پرسپوليس و 
س��ايپا با توجه به جدال لفظي برانكو و كرش بر 
سر غيبت ملي پوشان براي سرخپوشان اهميت 
زيادي پيدا كرده است. تراكتورسازي نزديك ترين 
تعقيب كننده پرس��پوليس در اه��واز ميهمان 

استقالل خوزستان است. 
بازي در ورزش��گاه تختي براي آبي ها كار آساني 
نيست، هرچند كه شاگردان علي منصور ديروز در 
اين ورزشگاه تمرين كرده اند. امروز هم نفتي ها و 
هم استقاللي ها براي رسيدن به پيروزي انگيزه هاي 
فراواني دارند. هنوز ديدار دو تيم در نيمه نهايي جام 
حذفي، حذف اس��تقالل و فحاش��ي هاي صورت 

گرفته عليه علي دايي فراموش نش��ده، ديداري 
كه در نهايت به انتقادهاي تند ش��هريار، شكايت 
اس��تقالل از او و محروميت علي دايي منجر شد. 
حاال دايي و تيمش براي نشان دادن برتري خود 
به آبي ها نقش��ه هاي زيادي كشيده اند. دايي بايد 
از روي سكوها بازي ش��اگردانش را هدايت كند. 
سرمربي نفت همچنان معتقد است فحاشي به او و 
محروميتش سازماندهي شده بوده و انتقادهايش 
تا كنفرانس خبري پيش از مسابقه نيز ادامه داشت: 
 »آقايان قوانين مملكت را زير س��ؤال برده اند. به 
دنبال محروم كردن علي داي��ي بودند. براي تاج 
متاسفم. رياست فقط پشت ميز نشستن نيست. 
شما بايد كار بقيه را زير نظر بگيريد. ۱۰۰۰ سال 
ديگر هم نمي توانيد مرا خاموش كنيد. ضمن اينكه 
من در ج��ام حذفي محروم ش��ده ام چرا در ليگ 
اعمال مي شود؟ چرا؟ چون با استقالل بازي داريم؟  

نفت با 23 امتياز رده پنجم را در اختيار دارد. 
  رحمتي يا حسيني؟

مصدوم��ان اس��تقالل كمت��ر از نفت نيس��ت. 

جابرانصاري و هراير مگويان دو بازيكن آس��يب 
ديده اين تيم هس��تند. ع��الوه ب��ر مصدومان، 
منصوريان همچنان با چالش��ي ب��ه نام رحمتي 
روبه رو اس��ت. اگرچه كاپيتان آبي ها در اين تيم 
ماندني ش��د اما هيچ بعيد نيس��ت در شروع نيم 
فصل دوم باز هم حسيني در چارچوب استقالل 
قرار بگيرد. بازي رفت دو تيم به تساوي يك – يك 
انجاميد، در حال��ي كه باخت در ج��ام حذفي و 
از دس��ت دادن يك ج��ام ناكام��ي بزرگي براي 
استقالل محسوب مي شود. اين تيم 22 امتيازي 
در رده هفتم قرار دارد و اگر دير بجنبد در شروع 
نيم فصل ممكن اس��ت تا رده نهم جدول سقوط 
كند. آبي ها آخرين ديدار نيم فصل اول را با تساوي 
مقابل س��پاهان به پايان رساندند. منصوريان كه 
در اين فصل ب��ا انتقادهاي زيادي روبه رو ش��ده 
به جوان شدن تركيب اس��تقالل اشاره كرد: »در 
اين ۱۰ روز خوب تمرين كرديم و سعي مي كنيم 
با تيم جوانمان به همراه يكي دو با تجربه به زمين 
برويم. يك جوان هم احتماال به تركيب فرداي ما 

اضافه مي شود. تمركزمان روي جبارف كاپيتان 
ازبكس��تان و آندو تيموريان است تا آنها را جذب 
كنيم. مي دانم دايي ناراحت است ولي بازيكنانم در 
تختي فرق بين كمپ حجازي و تختي را فهميدند 

و حس خوبي به دست آوردند.«
  استقالل خوزستان – تراكتورسازي 

مدافع عنوان قهرماني در حالي به اس��تقبال تيم 
تبريزي مي رود كه در نقل و انتقاالت زمس��تاني 
چند بازيكن تاثيرگذار خود را از دست داده است. 
استقالل خوزس��تان كه در رده دهم جدول جا 
خوش كرده هيچ نش��اني از تي��م قهرمان فصل 
پيش ندارد و در نيم فصل نيز س��ه بازيكن اصلي 
خود از جمله رحي��م زهيوي را از دس��ت داد تا 
دست پورموسوي بيش از پيش خالي شود. در آن 
سو تراكتورسازي رده دومي با دو امتياز اختالف 
نسبت به پرس��پوليس صدرنشين منتظر لغزش 
اين تيم است. امير قلعه نويي سروش رفيعي را از 
دست داده و از طرفي جاسم كرار نيز طبق معمول 

با وساطت اطرافيان به تمرينات بازگشته است. 
  پرسپوليس – سايپا؛ فردا 16:35

صدرنشين ليگ براي حفظ جايگاهش به هر سه 
امتياز اين بازي نياز دارد. پرسپوليس 32 امتيازي 
با به خدمت گرفتن چند بازيك��ن جديد قدرت 
بيشتري پيدا كرده است. به غير از نريمان جهان، 
سروش رفيعي بهترين خريد برانكو در نيم فصل 
بوده، خريدي كه هنوز چند روز از آمدنش نگذشته 
حاشيه هايي در اردوگاه سرخ ها ايجاد كرده. گفته 
مي شود سرمربي كروات اين بازيكن را جايگزين 
محس��ن مس��لمان مي كند، هرچند كه هافبك 
تازه وارد پرس��پوليس هنوز كارت بازي اش براي 
فردا صادر نشده است. بازگش��ت ملي پوشان به 
تمرينات آن هم پس از جنجالي كه كرش و برانكو 
به راه انداختند حساسيت هاي اين ديدار را بيشتر 
كرده اس��ت. بايد ديد برانكو چه نقش��ه اي براي 
مقابله با تيم حس��ين فركي دارد. گفته مي شود 
رامين رضاييان به دليل مصدومي��ت به بازي با 
سايپا نمي رس��د. با اين وجود با توجه به عملكرد 
سايپا، اين تيم خودروساز كار سختي در مصاف 
با پرس��پوليس در پيش دارد. تيم فركي تنها ۱3 
امتياز كسب كرده و جايگاهي بهتر از چهاردهمي 
ندارد. نتايج ضعيف سايپا حتي يك بار به استعفاي 
فركي منجر شد. سايپا در حالي فقط دو بار طعم 
برد را چشيده كه پرسپوليس تنها يك بار در اين 

فصل شكست خورده است. 
  ساير ديدارها
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چـهـرهها

88498432سرويس ورزشي

جزئي از تاريخ فوتبال شدم
س��ال 2۰۱۶ ب��ه بهتري��ن نح��و براي 
كريس��تيانو رونالدو به پايان رسيد. اين 
ستاره پرتغالي بهترين سال دوران ورزشي 
خود را سپري كرد چون توانست قهرماني 
در ليگ قهرمانان اروپا و يورو 2۰۱۶ را به 
دست آورد و در جام باشگاهاي جهان و 
سوپر جام اروپا هم را باالي سر ببرد. او در اين سال، عنوان بهترين 
بازيكن اروپ��ا و جهان را نيز به دس��ت آورد. رونال��دو در اين باره 
مي گويد:›› شكي ندارم كه جزئي از تاريخ فوتبال جهان شدم. اين 
هدف من از نخستين روز فوتبالم بوده است. همواره آرزو داشتم 
يك بازيكن بزرگ شوم كه خوشبختانه اين آرزويم برآورده شد. به 
بازيكني بزرگ تبديل شدم. به خود افتخار مي كنم و نهايت تالشم 

را به كار مي گيرم تا در آينده بهتر ظاهر شوم.«

دنيا حيدري

فعاًل حواس همه به كرش است
تيم ملي فوتسال در حالي توانست عنوان 
سومي جهان را به دس��ت آورد كه بعد از 
چهارماه هنوز خبري از پاداش هاي وعده 
داده شده نيست. سيدمحمد ناظم الشريعه، 
سرمربي تيم ملي فوتس��ال درباره تأخير 
چهار ماهه در پرداخت پاداش ها و امضاي 
قرارداد كادرفني گفت: »مشكلي در زمينه قرارداد من و مربيان تيم 
ملي وجود ندارد و قرار شده هفته آينده به فدراسيون رفته و در اين 
زمينه با مسئوالن، جلسه اي داشته باشم. اما در مورد پاداش ها،  آقاي 
تاج چندي پيش به من گفته بود در حال تدارك مراسمي هستند و 
پاداش ها هم آماده شده است. فكر مي كنم چون كرش استعفا كرده 
بود، فعال همه حواس ها متوجه او بوده و كس��ي به فوتسال توجه 

نمي كند. اميدوارم توجه بيشتري به فوتسال شود.«

19 واليباليست نوجوان به تيم ملي دعوت شدند
هفتمين اردوي آماده سازي تيم ملي واليبال نوجوانان پسر از روز شنبه 25 دي ماه 
با حضور ۱9 بازيكن آغاز مي شود. تيم ملي واليبال نوجوانان خود را براي حضور 
شايسته در يازدهمين دوره مسابقات قهرماني نوجوانان پسر زير ۱9 آسيا كه از 
8 تا ۱۶ فروردين ماه سال 9۶ به ميزباني شهر »نايپيداو« كشور ميانمار برگزار 
مي شود، آماده مي كند. محمد وكيلي، س��رمربي تيم ملي واليبال نوجوانان 
ايران ۱9 بازيكن را براي حضور در اين اردو دعوت كرده است. مرتضي شريفي، 
اميرمحمد فالحت خواه، اميرحسين توخته، امير حسين صابري، محمدحسين 
راستي، مهدي جلوه، عيسي ناصري، اميرحسين چمني، علي طبري، احسان 
دانش دوس��ت، صابر كاظمي، س��هيل كمال آبادي، محمدرضا بيك، بهزاد 
فتوحي فر، حسين سليمان اهري، عليرضا بابايي، محمدرضا حضرت پور،  مهران 
فيض امام دوست و محمدرضا طهماسبي نفرات دعوت شده به اين اردو هستند 

كه جمعه بايد در فدراسيون واليبال خود به كادر فني معرفي كنند. 

سعيد احمديان

پرسپوليس و برانكو به سايپا امتياز نمي دهند

سرشاخ دوباره دايي با استقالل از روي سكوها

 هفته چهاردهم رقابت هاي ليگ برتر بسكتبال كه بنا به تعطيلي 
رسمي روز سه شنبه به علت مراسم تشييع پيكر رئيس فقيد مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام به تعويق افتاده بود، عصر امروز برگزار 
مي شود و در حس��اس ترين بازي تيم هاي پتروشيمي بندر امام و 
دانشگاه آزاد در بندر امام به مصاف هم  مي روند. در ديدار حساس 
ديگر شهرداري اراك در تهران، به مصاف شيميدر مي رود. ديداري 

كه ب��راي اراكي ها فرصت ب��اال آمدن در جدول رده بندي اس��ت، 
شهرداري گرگان و نفت آبادان ديگر بازي امروز را برگزار مي كنند. 
لوله آ.اس شيراز ميزبان شهرداري تبريز است و شهرداري كاشان 
از نيروي زميني پذيرايي مي كند. جدال دانشگاه آزاد و پتروشيمي 
اين فرصت را در اختيار رقباي پتروشيمي قرار مي دهد تا در صورت 

شكست اين تيم فاصله خود را با صدرنشين به حداقل برسانند.

 پتروشيمي–  دانشگاه، اوج حساسيت بسكتبال

سفر رئيس فدراسيون جهاني شطرنج به ايران
تهران 22 بهمن تا ۱5 اسفندماه ميزبان رقابت هاي قهرماني شطرنج بانوان 
جهان است. مسابقاتي كه با حضور ۶٤ شطرنج باز از سراسر جهان برگزار 
مي شود. اين دومين ميزباني بزرگ شطرنج بانوان ايران پس از ميزباني مرحله 
دوم رقابت هاي جايزه بزرگ شطرنج بانوان جهان در سال گذشته است. قرار 
است جفري بورگ نماينده فدراس��يون جهاني شطرنج هفته آينده براي 
بررسي مجدد شرايط ميزباني به ايران بيايد و پس از آن نيز ايليومژينوف، 
رئيس فدراسيون جهاني شطرنج به ايران مي آيد. ايليومژينوف البته تيرماه در 

حاشيه رقابت هاي قهرماني مدارس آسيا به ايران سفر كرده بود. 
-------------------------------------------------------------
سيامند رحمان نامزد دريافت جايزه جهاني الروس شد

سيامند رحمان قهرمان وزنه برداري كشورمان، قوي ترين مرد پارالمپين 
جه��ان و دارن��ده مدال طالي ف��وق س��نگين دس��ته +۱۰۷ كيلوگرم 
پارالمپيك هاي ريو 2۰۱۶ و لن��دن 2۰۱2 كانديداي دريافت نش��ان و 
جايزه جهاني الروس شد كه با شعار »ورزش قدرت تغيير اجتماع را دارد« 
فعاليت مي كند. بنياد الروس نام سيامند رحمان را به عنوان يكي از شش 
كانديداي پارالمپين شايسته دريافت نشان جهاني معرفي كرد. اين جايزه از 
بزرگ ترين جوايز ورزشي جهان است كه پيش از اين در سال 2۰۰۷ كاظم 
رجبي قهرمان وزنه برداري دسته فوق سنگين كشورمان از سوي بنياد 

الروس نامزد دريافت جايزه بهترين ورزشكار پارالمپين جهان شده بود.

دشت پرسپوليس از نقل و انتقاالت نيم فصل
سوت پايان بازي هاي نيم فصل اول براي پرسپوليس با جدايي قطعي دو بازيكن 
همراه بود. بازيكناني كه به طور ناگهاني به عنوان سرباز، راهي تيم حريف شدند. 
اين جدايي و جدايي هاي احتمالي بعدي مي توانست دست برانكو را به عنوان 
اصلي ترين مدعي قهرماني در پوست گردو بگذارد. اما او حاال دشت خوبي از 
نقل و انتقاالت نيم فصل داشته. سروش رفيعي و سامان نريمان جهان نفرات 
جديد تيم برانكو هستند كه روز گذشته قرارداد خود را به طور رسمي در هيئت 
فوتبال استان تهران به ثبت رساندند كه رسماً بازيكن پرسپوليس شوند. اما بايد 
ديد خريد هاي جديد سرخپوشان مي توانند برگ برنده برانكو باشند تا بتواند 

امسال همانطور كه از ابتدا وعده داده جام قهرماني را باالي سر ببرد؟

شيوانوروزي
گزارش

 رويارويي موافقان و مخالفان
 48 تيمي شدن جام جهاني

فيفا: منتقدان بدانند در قرن بيست و يكم هستيم!
داغ ترين سوژه اين روزهاي دنياي فوتبال، گسترش جام جهاني و افزايش تعداد 
تيم هاي اين تورنمنت از 32 به ٤8 تيم در سال 2۰2۶ است. اين طرح اگرچه 
رؤياي بازي در مهم ترين تورنمنت دنياي فوتبال را براي بسياري از كشورهاي 
همواره در حس��رت صعود به ج��ام جهاني، به واقعي��ت نزديك تر مي كند اما 
نگراني هايي را هم بابت بيش از پيش فشردگي و شلوغي بيش از اندازه تقويم 
بازي هاي اين تورنمنت به وجود آورده است. افت كيفيت بازي هاي جام جهاني 
به دليل افزايش تيم هاي كوچك و گمنام، مهم ترين دغدغه منتقدان مصوبه 
اخير فيفا براي ٤8 تيمي كردن جام جهاني اس��ت كه وعده انتخاباتي جياني 
اينفانتينو براي تصدي رياست نهاد حاكم بر دنياي فوتبال بوده و تصور مي شود كه 
درآمدهاي فيفا را به ميزان قابل توجهي در حدود يك ميليارد دالر افزايش دهد. 

  مخالفان: وحشت زده ايم!
٤8 تيمي شدن جام جهاني در جهان فوتبال باعث شده موافقان و مخالفان 
اين تصميم روبه روي هم قرار بگيرند. آلماني ها از مخالفان سرسخت اين 
تصميم هستند. برتي فوگتس سرمربي پيشين تيم ملي آلمان در اين باره 
گفت: »وحشت زده ام. نمي توانم چنين چيزي را باور كنم. اگر فيفا مي خواهد 
به جام جهاني پايان دهد بايد همين مسير را پيش بگيرد. اصاًل نمي توانم 
چنين تصميمي را درك كنم. اين ديگر جام جهاني مورد تأييدم نيست. « 
كارل هاينتس رومنيگه نيز در اين رابطه اظهار كرد: » اين يك اشتباه است و 
تصميمي سياسي و غيرورزشي است. نمي توانم درك كنم سيستمي كه با 
32 تيم موفق بود چرا بايد تغيير كند.«خاوير تباس، رئيس الليگا هم به انتقاد 
از اين تصميم پرداخت و گفت: »جياني اينفانتينو رئيس فيفا همچون سپ 
بالتر رئيس پيشين فيفا است. او اين كار را به خاطر فوتبال انجام نداده بلكه 
تنها به خاطر مسائل سياسي چنين تصميمي را گرفته است. اينفانتينو مانند 
بالتر به تنهايي تصميم مي گيرد و ديگران برايش مهم نيستند. حضور ٤8 
تيم بر فوتبال حرفه اي تاثير گذار است چون بازي ها بيشتر مي شود و بازيكنان 
خسته تر مي شوند. اين تصميم اينفانتينو سياسي بود. او اين كار را كرد تا 
به عنوان رئيس فيفا انتخاب شود. هنگام نامزدي رياست فيفا قول داد كه 
تيم هاي جام جهاني را بيشتر كند. او مي خواهد به تعهداتش هنگام انتخابات 

عمل كند اما اين قضيه به فوتبال حرفه اي آسيب مي رساند.«
اتحاديه باشگاه هاي اروپايي )ECA( كه پيش از اين هم مخالفت خود را با 
افزايش تعداد تيم  هاي حاضر در جام جهاني اعالم كرده بود، با انتشار بيانيه اي 
بار ديگر مخالفتش را اعالم كرد. در بخشي از اين بيانيه آمده است: » ما درك 
مي كنيم كه اين تصميم بر اساس داليل سياسي گرفته شده تا داليل ورزشي 
و اتحاديه باشگاه هاي اروپايي بابت اينكه اين تصميم تحت فشار سياسي 

گرفته شده، ابراز تأسف مي كند.«
  موافقان: فيفا متشكريم!

جياني اينفانتينو با وجود مخالفت ها، از ٤8 تيمي شدن جام جهاني دفاع 
كرده است. رئيس فيفا مي گويد: »برخي از باشگاه ها منتقد هستند اما ترجيح 
مي دهم روي نكات مثبت تمركز كن��م. افراد زيادي از تصميم ما حمايت 
كردند. ما بارها درباره اين تصميم با باشگاه ها مذاكره كرديم. نكته كليدي 
اين بود كه زمان برگزاري بازي ها بيشتر نشود. در قرن 2۱ هستيم و بايد جام 
جهاني را با قرن 2۱ تطبيق دهيم. نمي توانيم در گذشته زندگي كنيم. فوتبال 
تنها در اروپا و امريكاي جنوبي برگزار نمي شود. تب فوتبال در كشوري كه 
به جام جهاني صعود مي كند بزرگ ترين تبليغ براي فوتبال است.«برخي از 
ستارگان پيشين فوتبال هم موافق اين موضوع بودند. ساموئل اتوئو مهاجم 
پيشين بارسلونا در اين باره گفت:» از اينفانتينو ممنونيم كه جام جهاني را به 
تيم هاي كوچك نزديك كرد.« ديگو آرماندو مارادونا ديگر موافق اين تصميم 
اظهار كرد: » با افزايش تيم ها مسابقات جذاب تر مي شود و كشورهايي كه 
پيش از اين در جام جهاني حضور نداشتند مي توانند در اين رقابت شركت 
كنند.«كارلوس پويول مدافع پيشين بارسلونا هم در اين باره گفت: » جام 
جهاني جشن فوتبال است و هر چه تيم هاي بيشتري حضور داشته باشند 
بهتر است.« شيخ سلمان، رئيس كنفدراسيون فوتبال آسيا هم با حمايت از 
تصميم فيفا گفت: » برگزاري جام جهاني با ٤8 تيم دستاوردهاي زيادي در 
زمينه هاي ورزشي، تبليغاتي و اقتصادي خواهد داشت و قاره كهن شايسته 

سهميه بيشتري در مقدماتي جام جهاني است.«
  سهميه قاره ها بهار آينده اعالم مي شود

با ٤8 تيمي شدن جام جهاني گمانه زني ها درباره تعداد سهميه هاي قاره ها باال 
گرفته است، با اين حال فيفا اعالم كرده است كه بهار سال آينده تعداد تيم هايي 
كه از هر قاره مي توانند به جام جهاني راه پيدا كنند مشخص مي شود. اينفانتينو 
در اين باره گفته است:»هيچ تضميني در خصوص سهميه كنفدراسيون ها در 
جام جهاني 2۰2۶ ميالدي وجود ندارد، البته آنها درخواست ها و تمايل خود را 
ابراز خواهند كرد و ما به بحت در اين زمينه مي پردازيم. فيفا بايد عوامل مختلفي 
را در زمينه تخصيص سهميه كنفدراسيون ها در نظر بگيرد. براي مثال شما به 
سهميه كونكاكاف نگاه كنيد كه با يك فدراسيون كمتر نسبت به يوفا فقط پنج 
سهميه دارد و اروپا از ۱3 سهميه برخوردار است. بنابراين ما در اين باره بحث 
خواهيم كرد و هر كنفدراسيو ني از سهميه بيشتري در جام جهاني نسبت به 

زمان فعلي برخوردار مي شوند.«

 نعمتي و زادعلي اصغر، ورزشكاران تماشايي
 كميته بين المللي پارالمپي��ك در اقدامي جال��ب توجه به معرفي 
چهره هاي ورزش��كار معلول دنيا تحت عنوان ورزشكاران تماشايي 
زده است. 23۰ ورزش��كار كه از سال 2۰۱۷ تا المپيك 2۰2۰  دست 
توكيو مي توانند خبرساز باش��ند در اين ليس��ت حضور دارند كه از 
ورزشكاران كشورمان زهرا نعمتي تيرانداز طاليي ايران در دو پارالمپيك 
لندن و ريو و بهزاد زادعلي اصغر فوتباليست تيم پنج نفره ايران در اين 

ليست حضور دارند كه بايد منتظر درخشش هاي بعدي آنها بود.

حكايت عجيب پارسه در ليگ واليبال 
 در حالي كه تيم واليبال پارسه از حضور در رقابت هاي ليگ برتر 
انصراف داده و ديروز برخي خبرها حكايت از كناره گيري رسمي 
اين تيم از جدول مسابقات داشت، سازمان ليگ بازيكنان و كادر 
فني اين تيم را ملزم كرد در هفته هفدهم به ميدان بروند. با توجه 
 به اخطار سازمان ليگ واليبال، تيم پارسه ديروز در حالي كه تنها

 ۷ بازيكن داشت مقابل كاله به ميدان رفت و در پايان با نتيجه 3بر2 
مغلوب شد تا يكي از عجيب ترين اتفاقات واليبال ثبت شود!

 قوانين جديد در تكواندو اجرا مي شود
 حافظ مهدوي، رئيس كميت��ه داوران فدراس��يون تكواندو گفت: 
»قوانين جديد داوري از ابتداي س��ال 2۰۱۷اجرايي ش��ده و ما نيز 
برنامه هاي خود را براي اجراي اين قوانين تدوين كرده ايم، اين قوانين 
به صورت كتبي براي آگاهي همه داوران آماده شده و به صورت رسمي 
يك روزقبل از آغاز رقابت هاي انتخابي تيم ملي در هر دو بخش مردان 
و زنان در اختيار آنها قرار مي گيرد تا مسابقات با اين قوانين اجرا شود. 

مسابقات ليگ نيز از اين به بعد با قوانين جديد انجام مي شود.«

اوضاع آشفته در اردوي كشتي فرنگي با نيامدن المپيكي ها

اشكاني تنهاتر از هميشه 
فريدونحسن
كشتي

علي اشكاني روزي كه هدايت تيم ملي كشتي فرنگي را پذيرفت هرگز تصور نمي كرد با چنين 
روزهايي روبه رو شود. سرمربي جوان تيم ملي اين روزها بيشتر از آنچه فكرش را مي كرد 
تنهاست. بعد از عدم نتيجه گيري در رقابت  هاي جام جهاني، شوراي فني كشتي فرنگي 
عماًل پشت او را خالي كرد و با تهديد و اولتيماتوم ثابت كرد كه زياد معطل نتيجه گيري او 
نمي ماند و خيلي زود بركنارش خواهد كرد.  شايد با ديدن اين اوضاع بود كه اشكاني متوجه 
ستاره  هاي المپيكي كشتي فرنگي ايران شد، مرداني كه با محمدبنا در لندن تاريخ ساز 
شدند و به رغم اينكه در ريو شكست خوردند اما وزنه  هاي غيرقابل انكاري براي 
كسب موفقيت محسوب مي شوند و مي توانند عصاي دست اشكاني در چنين 
روزهايي باشند.  اعالم اسامي نفرات دعوت ش��ده به اردوي تيم ملي و وجود 
اسامي ستاره هايي چون حميد سوريان، اميد نوروزي، سعيد عبدولي و قاسم 
رضايي مؤيد اين مسئله است اما به رغم اين ليست و اظهار نظرهاي اشكاني و 
مربيان تيم ملي در خصوص باز بودن درهاي اردو به روي المپيكي ها و ستاره  هاي 
كشتي فرنگي ايران به نظر مي رسد كه اشكاني در اين زمينه هم توفيق حاصل نكرده 

باشد.  خبرگزاري ها ديروز جسته و گريخته از حال و روز و تصميم  هاي آخر نفرات المپيكي 
دعوت شده به اردو گزارش دادند مثل اينكه، سوريان در انديشه خداحافظي است، اميد 
نوروزي مي خواهد يك سال استراحت كند، سعيد عبدولي تمايلي به حضور در اردو ندارد 
و قاسم رضايي هم تمريناتش رادر آمل پيگيري مي كند.  بدين ترتيب بايد گفت اشكاني 

تنها بايد به داشته  هاي خود و جوانانش تكيه كند، كاري سخت كه در اين روزهاي پرفشار 
سخت تر هم به نظر مي رس��د. اردوي 2۷ دي تا ۷ بهمن ماه مي تواند خيلي از مسائل 
را روش��ن كند.  س��رمربي تيم ملي البته بايد به اين نكته مهم نيز توجه كند كه اسير 
كشتي گير ساالري نشود و اين گونه القا نشود كه المپيكي ها هر وقت دلشان خواست 
مي توانند بيايند و بروند. علي اشكاني معضالت خاص خودش را دارد پس لزومي ندارد 
كه با دعوت از كشتي گيراني كه شايد تنها حاشيه ها را براي او تيمش بيشتر كنند خود 
را به دردسر بيندازد.  كشتي فرنگي ايران روزهاي حساس و سرنوشت سازي را سپري 
مي كند موفقيت علي اشكاني و جوانانش مي تواند آينده اين رشته را تضمين كند، 

همانطور كه شكست آنها مي تواند كشتي فرنگي را باز هم چنان به عقب براند.


