
آتش زير خاکستر 
دنيا حيدري
    گزارش

با شروع نيم فصل 
دوم شعله ور شد. 
اشتباهاتي که در طول دور رفت رقابت هاي ليگ 
ب�ا توصيه ه�ا و پادرمياني ها و گاه�ي هم جبر 
مس�ئوالن برگزار کننده بازي ها ناديده گرفته 
ش�ده بود حاال به بهان�ه اي ب�راي اعتراض هاي 
پرتعداد و ش�ديداللحن تبديل ش�ده اس�ت. 
ترس را مي توان در رفتار باشگاه ها ديد، به خصوص 
آنها ک��ه در جمع مدعيان قرار دارن��د يا در انتهاي 
جدول براي بقا دست و پا مي زنند. اشتباهات داوري 
اگرچه مي تواند به هر تيمي ضرب��ه بزند، اما براي 
قعرنشينان و مدعيان قهرماني مي تواند چند برابر 
سنگين تر باشد، چراکه گاه يک امتياز يا حتي يک 
گل زده مي تواند سرنوشت يک تيم را تغيير دهد. 
مسئله اي که باش��گاه ها را به واکنش عليه داوري 

واداشته است. 
   بيانيه پشت بيانيه 

اشتباهات نيم فصل دوم صبر باشگاه ها را لبريز کرده، 
به طوري که تراکتورس��ازان تبريز که به ش��دت از 
داوري بازي با نساجي معترض بودند، طي بيانيه اي 

از کميته داوران خواس��تند تا در چيدمان داوران 
دقت بيشتري داشته باشند: »باشگاه تراکتورسازي 
مصمم است حقوق از دس��ت رفته خود را مطالبه 
کند. بنابراين تأکيد بر رسيدگي به وضعيت داوري 
مسابقات داشته و با توجه به ديدارهاي آينده اميد 
دارد تا نظارت دقيقي بر انتخاب داوران و عملکرد 
آنها صورت گيرد.« بيانيه سرخپوش��ان تبريزي، 
استقاللي ها را که قرار است پنج شنبه هفته آينده 
براي مصاف با تراکت��ور راهي تبريز ش��وند بر آن 
داش��ت تا آنها هم دست به بيانيه ش��وند: »به نظر 
مي رسد برخي جريان ها در حال شکل گيري است تا 
فدراسيون فوتبال، سازمان ليگ، مسئوالن برگزاري 
مس��ابقات و کميته داوران براي ديدار روز جمعه 
تحت تأثير و فش��ار قرار گيرند. باشگاه استقالل از 
فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ انتظار دارد به هيچ 
وجه تحت تأثير جوس��ازي ها و اتفاقات اخير قرار 
نگيرند و نظارت خاصي از جنبه هاي گوناگون روي 
اين ديدار داشته باشند تا استقالل و تراکتورسازي 
در کمال آرام��ش در دي��داري جوانمردانه مقابل 
يکديگر قرار بگيرند.« در واقع اس��تقاللي ها از اين 
مسئله نگران هستند که مس��ائل به گونه اي پيش 

برود که براي دلجويي از تراکتور در تبريز کفه ترازو 
به سمت ميزبان سنگيني کند. 

    اخطار سپاهان
البته اين تنها استقالل و تراکتور نبودند که با توجه 
به بازي حساسي که در پيش دارند و اتفاقات رخ داده 
دست به قلم شدند و بيانيه دادند. پرسپوليسي ها هم 
هنوز از اتفاقات بازي با فوالد که سه امتياز باارزش 
را از اين تيم گرفت، شاکي هستند و اين عصبانيت 
را مي ت��وان در مصاحبه هاي پي در پي سرپرس��ت 
اين باش��گاه به وضوح ديد، اما در جنگ بيانيه اي 
که به نظر مي رسد ترفند و راه حل جديد باشگاه ها 
براي فرار از حاشيه هايي باشد که داوران آتش آن 
را روشن کرده اند، س��پاهاني هاي اصفهان هم که 
همواره به نحوه قضاوت بازي هاي آن اعتراض هاي 
زيادي وجود دارد نيز جايي براي خود دس��ت و پا 
کردند. باشگاه س��پاهان هم براي عقب نماندن از 
اين قافله دست به قلم برده و در بيانيه اي از خجالت 
سرخابي هاي پايتخت به عنوان جدي ترين رقباي 
خود براي کس��ب عنوان قهرماني لي��گ درآمده 
است: »اميدواريم که شادي عمومي عالقه مندان 
به پرس��پوليس بهانه اي براي يکس��ان کردن کفه 

ترازو در رقابت هاي ليگ و اهداي امتيازي مضاعف 
به هواداران تيم رقيب شان در بازي دو تيم استقالل 
و سپاهان نباش��د و دو تيم بدون هيچ پيش زمينه 
ذهني از داوري اين مسابقه به ديدار يکديگر بروند و 
در کمال عدالت در داوري، تماشاگران آبي و طاليي 
ش��اهد يک بازي جوانمردانه فقط در درون زمين 

مسابقه و نه در بيرون از مستطيل سبز باشند.«
    عمدي در کار نيست

در واقع س��پاهاني ها نيز مانند استقالل دست به 
دامان کميته داوران شدند تا با تصميمات درست 
و اصولي، مانع از جبران اش��تباهات گذش��ته در 
بازي هاي آينده شوند. البته هر دو باشگاه حرکت 
يکديگر را نکوهش کردند و غيرحرفه اي خواندند، 
اما در واقع هر دو ترجيح دادن��د تا قبل از مصاف با 
يکديگر و تکيه بر توان س��اق هاي بازيکنان خود با 
تأکيد بر حواش��ي و جنجال هاي بيانيه ها به هدف 
خود دس��ت يابند، هرچند که اصفهانيان، رئيس 
کميته داوران آب پاکي را روي دست همه ريخت و 
تأکيد کرد که توجهي به اين مسائل و بيانيه ها ندارد: 
»اين اتفاقات را فقط در ايران شاهديم. تمام سعي و 
تالش ما اين است که کمک کنيم فوتبال به سمت 
درست حرکت کند. مگر در جام ملت هاي آسيا از 
همين اعتراضات بي مورد به داوري ضربه نخورديم؟ 
معلوم نيست که چه زماني قرار است از اين تجربيات 
تلخ درس بگيريم. در جام جهاني با وجود سيستم 
کمک داور ويدئويي )VAR( باز هم اش��تباهاتي 
وجود داشت. تکنولوژي به داور کمک مي کند، ولي 
باز هم صددرصد برطرف کننده مشکالت نيست. 
ما هم س��عي مي کنيم اين کاره��ا را انجام بدهيم. 
االن از داور اضافي اس��تفاده مي کني��م و در آينده 
هم سيستم VAR را دنبال خواهيم کرد، البته نه 

براي اين فصل.«
اصفهانيان مثل هميش��ه در حمايت از داوران و با 
ناديده گرفتن اش��تباهات آنها س��عي کرد توپ را 
در زمين باش��گاه ها بيندازد. مسئله اي که در واقع 
بزرگ ترين معض��ل بين جامع��ه داوري و فوتبال 
است: »مدرسي که براي داوران جام جهاني بود را 
به ايران آورديم تا داورانمان را به روز کنيم. نيم فصل 
هم کالس آمادگي گذاش��تيم. ديگ��ر بايد چکار 
کنيم. با مربيان هم جلسه گذاشتيم براي شنيدن 
حرف هايشان، اما همه نيامدند. اين طور که نمي شود 
وقت اعتراض همه باشند، اما جلسه که مي گذاريم، 
نيايند. داوران جايز نيستند خطا کنند، ولي ممکن 
است اش��تباه رخ دهد. قرار هم نيست با يک سوت 
همه بر س��ر داور بريزند. مثل بازي پرسپوليس که 
تصور مي کردند، تصميم داور اش��تباه است و او را 
احاطه کردند. هيچ عمدي در کار نيست. بايد جلوي 
اين هجمه ها را گرفت. قب��ل و بعد از بازي با صدور 
بيانيه هايي سعي مي کنند داوران را تحت فشار قرار 

دهند. آيا اين درست است؟«

 در به در به دنبال سرمربي 
رسم دنياي فوتبال حرفه اي اين است که پيش از پايان يا فسخ قرارداد با 
تيمي، مقصد بعدي خود را مشخص کني. اين مسئله هم در مورد بازيکنان 
صدق مي کند و هم در خصوص مربيان، به طوري که بارها شاهد بوده ايم در 
سطح اول فوتبال جهان يک سرمربي يا يک بازيکن نامدار مدت ها قبل از 
پايان همکاري اش با يک تيم، مقصد بعدي خود را مشخص مي کند و جالب 
اينکه براي تيم قبلي نيز کم کاري نکرده که هيچ، از هيچ تالشي هم براي 

کسب موفقيت در آن تيم فروگذار نمي کند. 
تا اينجا اين کار امري بديهي است، البته توجه داشته باشيد که اين بديهي 
فقط در فوتبال حرفه اي و سطح يک جهان رعايت مي شود، نه در فوتبال 

ايران! 
در اين ميان باشگاه ها و فدراسيون هاي فوتبال کشورها باقي مي مانند، آنها 
که ناگهان با تيم هايي روبه رو مي شوند که سرمربي ندارند. طبيعي است 
که در سطح اول فوتبال دنيا مديران و رؤساي باشگاه ها و فدراسيون ها نيز 
مانند دو گروه اول، يعني بازيکنان و مربيان اقدام مي کنند. يعني مدت ها 
قبل از قطع همکاري با سرمربي به فکر نفر بعدي هستند و گزينه هاي نهايي 

را روي ميز دارند. 
اينگونه است که روند حرکتي فوتبال در کشورها و ليگ هاي معتبر اين رشته 
به ندرت دچار افت مي شود، چون با سازوکار تعريف شده، همه چيز سر جاي 

خودش قرار دارد و قطار در حال حرکت از ريل خارج نمي شود. 
حاال برسيم به فوتبال خودمان، خوب يا بد هشت سال قبل بعد از رديف 
کردن کلي نام و چهره به گزينه اي به نام کارلوس کي روش رسيديم. مردي 
که وقتي آمد بزرگ بود و وقتي رفت... با اين حال همان زمان هم معلوم بود 
که مرد پرتغالي قرار نيست حضوري ماندگار و هميشگي در فوتبال ملي 
ايران داشته باشد، اما سؤال اينجاست؛ آيا بعد از يک يا چند سال برنامه اي 

براي تعيين جانشين کي روش داشتيم؟
بدون کوچک ترين شکي پاسخ منفي است که اگر چنين برنامه اي وجود 
داشت، امروز تيم ملي بدون سرمربي نمي ماند. البته اين را هم در نظر بگيريد 
که اين درد کهنه فوتبال ايران است و فقط مربوط به فدراسيون مهدي تاج 
نمي شود. آينده نگري تکه مهم گمشده پازل مديريت فوتبال ايران است. 
گمشده اي که نبودش باعث شده  هميشه از برنامه عقب باشيم و در به در در 

جست وجوي سرمربي !
فدراسيون فوتبال از مدت ها قبل قيد کي روش را زده بود، اما فقط قيد او را 
زده بود و هيچ برنامه اي براي آينده نيمکت تيم ملي نداشت. جالب اينکه 
در روزهايي که فدراسيون براي رفتن او روزشماري مي کرد، کي روش براي 
آينده اش برنامه مي ريخت و ما حتي اين کار را هم از او نياموختيم و فقط از 

کارهايش بهانه گرفتيم. 
کي روش بالفاصله بعد از ترک ايران روي نيمکت تيم ملي کلمبيا نشست. 
کلمبيايي که سطح فوتبالش با ما قابل مقايسه نيست،  اما ما کجا هستيم؟ 

اول يکسري نام بزرگ رديف کرديم و دست آخر هم رسيديم به يک گزينه 
داخلي موقت! اين آخر برنامه ريزي فدراسيوني است که خود را پنج ستاره 
مي ناميد. فدراسيوني که همين اسفند ماه بايد تيم ملي را براي حضور در 

اولين فيفادي بعد از جام ملت هاي آسيا آماده کند. 
با کدام سرمربي معلوم نيست، چرا؟ چون خبري از برنامه ريزي و آينده نگري 
نيست، چون قرار نيست از گذشته درس بگيريم، چون بايد دوباره در به در به 
دنبال سرمربي باشيم. حقيقت نگران کننده اين است که اين بار شايد مثل 
بار قبل نتوانيم گزينه خوبي براي هدايت تيم ملي پيدا کنيم و اين يعني 
فاجعه، فاجعه براي فوتبالي که حاال فقط به يک تلنگر بند است تا دوباره 
سقوط کند، درست مانند اوايل دهه 70 خودمان که اگر جرقه تيم محمد 

مايلي کهن نبود، فوتبال ايران براي هميشه نابود شده بود. 
حاال فوتبال ملي دوباره بدون برنامه و آينده نگري در لبه پرتگاه قرار دارد، 
البته اين بار چندان نمي توان به زده شدن يک جرقه اميدوار بود، چون نه 
در داخل يک مربي نترس مانند حاجي مايلي آن س��ال ها داريم و نه در 
فدراسيون مديري اليق و کارآمد که بتواند يک گزينه مناسب خارجي روي 

نيمکت تيم ملي بنشاند، پس فعالً در به در به دنبال سرمربي مي گرديم. 

فريدون حسن 

جنگ بیانیه ها علیه داوران
اشتباهات مکرر داوری در بازی  های ليگ نگرانی تيم ها را به جايی رسانده

 که با صدور بيانيه به جنگ داوران و حتی رقبای خود رفته اند 

يک هشتم نهايي ليگ قهرمان اروپا
مدعیان آلماني و اسپانیايي در خانه حريف 

دومين شب از دور رفت مرحله يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا در 
شرايطي امشب با برگزاري دو ديدار همزمان )23:30( برگزار مي شود که 
رئالي هاي مادريد در هلند به مصاف آژاکس مي روند و دورتموند در انگليس 

با تاتنهام ديدار مي کند. 
    کار سخت دورتموند در انگلستان

پيروزي برابر موناکو س��ند حضور دورتموند در يک هش��تم نهايي ليگ 
قهرمانان اروپا را امضا کرد تا آلمان ها سه سهم در بين 16 تيم صعود کرده به 
اين مرحله داشته باشد. يکه تاز رقابت هاي بوندس ليگا که با 50 امتياز از 15 
پيروزي، پنج مساوي و تنها يک باخت در صدر جدول رقابت هاي سطح اول 
فوتبال آلمان قرار دارد، آخرين تيمي بود که به يک هشتم نهايي راه يافت و 
حاال بعد از موفقيت هاي مرحله گروهي و صعود به عنوان صدرنشين گروه 
خود بايد با تاتنهام دست و پنجه نرم کند. زردپوشان که بعد از قهرماني 
در سال 1997 ديگر هرگز موفق به کس��ب جام ليگ قهرمانان نشدند، 
امسال با توجه به موفقيت هايي که در بوندس ليگا کسب کردند، به تکرار 
قهرماني 22 پيش اميدوارند، اما براي رسيدن به اين هدف راه درازي دارند 
و قبل از هر چيزي بايد تاتنهام را از سد راه بردارند. تيمي که فصل گذشته 
در مرحله گروهي با وجود حضور رئال مادريد و بورسيا دورتموند اول شد 
تا ثابت کند که مي تواند بهترين تيم ها را هم شکست دهد و حريف ساده و 
دست و پابسته اي نيست. يکي از اتفاقات جالب اين بازي بازگشت سانچو، 
پديده انگليسي دورتموند به خاک کشورش است. البته دورتموند تاريخچه 
خوبي در رقابت هاي اروپايي دارد، ولي آژاکس هم تعداد زيادي از بازيکناني 
که با آنها فينال ليگ اروپاي 2017 را تجربه کرد در اختيار دارد و به همين 
دليل هم نمي توان مردان اريک تن هاگ را دست کم گرفت. عالوه بر آن، 
زردپوشان که سه ش��نبه در جام حذفي آلمان برابر وردربرمن در ضربات 
پنالتي شکست خوردند در اين بازي مارکو رويس، کاپيتان خود را نيز به 

دليل مصدوميت در اختيار ندارند. 
   رئال احيا شده مقابل آژاکس

بدون شک مصاف آژاکس و رئال مادريد و تقابل هونتالر با تيم سابق خود 
)رئال( جذاب ترين و حساس ترين بازي امشب مرحله يک هشتم نهايي 
ليگ قهرمانان آسياست. کهکشاني ها با شش قهرماني در ليگ قهرمانان، 
حاال به دنبال هت تريک هستند. سفيدپوشان مادريدي که اين هفته با 
پيروزي برابر اتلتيکو به رده دوم جدول اس��پانيا صعود کردند، نخستين 
تيمي بودند که از عنوان قهرماني خود در اين رقابت ها دفاع کردند و بعد از 
کسب دو قهرماني پياپي با زيدان، حاال به دنبال هت تريک قهرماني هستند 
و اميدوارند با س��والري نيز روند قهرماني هاي خود در ليگ قهرمانان را 
حفظ کنند. هرچند که بعد از قرعه کشي يک هشتم نهايي، 72 درصد از 
کاربران به گزارش مارکا به برتري رئال برابر آژاکس رأي دادند، اما رئالي ها 
با تجربه باخت فصل گذشته به تاتنهام در مرحله گروهي خوب مي دانند 
که دست کم گرفتن حريفان به صالح آنها نيست و آژاکس، نايب قهرمان 
ليگ هلند اگرچه روي کاغذ و به زعم کاربران اجتماعي و هواداران فوتبال 
حريف ساده اي است، اما اين تيم با در اختيار داشتن دي يونگ و دي ليخت 
که احتماالً هر دو را فصل بعد با پيراهن بارسا خواهيم ديد و نيز بازيکنان 
باتجربه اي چون بليند و هونتالر و مهاجم زه��رداري چون حکيم زياش 
مي تواند حريفي سمج و پردردسر براي کهکشاني ها باشد، خصوصاً که تيم 
دوم جدول رده بندي ليگ ارديويسه هلند که سال 1995 اولين و آخرين 
قهرماني خود در ليگ قهرمانان را با هداي��ت فن خال و حضور ريکارد در 
زمين بازي تجربه کرد، اميد زيادي دارد تا يک بار ديگر به اين عنوان دست 
يابد. البته براي رسيدن به اين هدف، موانع دشوار زيادي را پيش رو دارد که 
مهم ترين آن مصاف با رئالي هاي مادريد در يک هشتم نهايي است. تيمي که 
کنار زدن آن کار ساده اي نيست، حتي اگر ديگر رونالدو، فوق ستاره پرتغالي 

را در ترکيب نداشته باشد. 
 

شميم رضوان

 اوضاع داوري از اين هم بدتر مي شود
 اشتباهات داوري جزئي از فوتبال است، اما 
اين اشتباهات طي سال هاي اخير افزايش 
چشمگيري داشته و با شرايط حاکم، اوضاع 
از اين هم بدتر خواهد شد، چراکه نگاهمان 
به داوري اشتباه است. در واقع منشأ اصلي 
اش��تباهاتي که داخل زمي��ن رخ مي دهد 
و مس��ائل و مشکالت ناش��ي از آن، جايي 
جز ميدان مسابقه اس��ت. البته نمي توان 
از رفتارهاي تن��د و غيرحرفه اي بازيکنان، 
مربيان و باشگاه ها هم چشم پوشي کرد، اما 
مسئله مهم تر به نوع نگاه آقايان مسئول برمي گردد. به عدم ثبات مديريت 
که مانع از اجراي يک برنامه جامع و کامل در کوتاه مدت و بلندمدت مي شود. 
 توجه نکردن به نيازهاي معيشتي داوران است که انگيزه هاي آنها را از بين 
مي برد و عدم توجه و نظارت به انتخاب ها که باعث مي شود داوران بااستعداد 
و پرتالش راه به جايي نبرند و حس رقابت و تالش براي قرار گرفتن در بين 
بهترين ها از بين برود.  داور بايد با آموزش کامل و فکري آسوده راهي ميدان 
شود، اما کدام يک از اين موارد مهياست؟ همه برنامه اي که براي داوران داريم 
به گرفتن تست هاي دو روزه قبل از شروع فصل ختم مي شود. تست هايي 
که خروجي آن نيز نه براساس شايسته ساالري و تالش هاي صورت گرفته 
و نتيجه تست ها که براساس البي ها و تماس هاي تلفني است که تکميل 
مي شود تا عده اي که نه اين کاره هستند و نه از لحاظ بدني و فني در اولويت 
هستند، به ميدان ها راه يابند. نتيجه پرواضح است؛ رقم خوردن فاجعه هاي 
پي در پي کمترين چيزي اس��ت که بايد در پي اين گزينش انتظارش را 
بکش��يم. اين توجيه رفتارهاي نامناس��ب بازيکنان، مربيان و باشگاه ها 
نمي شود، اما نحوه گزينش  و چشم بستن آقايان بر تالش هاي داوران باعث 
سوختن استعدادها و از بين رفتن انگيزه و حس رقابت مي شود. وقتي نتيجه 
کار را البي ها و رابطه هاست که رقم مي زند، نه تالش داوران و موفقيت آنها 
در تست هاي آمادگي جسماني، مسئله اي که بزرگ ترين ضربه را به داوري 
مي زند و باعث نگاه منفي مردم و جامعه فوتبال نيز مي شود،  ديگر نمي توان 
اشتباهات داوري را جزئي از فوتبال خواند. وقتي برخي از اين اشتباهات را 
عده اي با ندانم کاري و به واسطه عدم آمادگي و توانمندي فني رقم زدند. 
اشتباهاتي که نگاه ها را به جامعه داوري تغيير داده و داوران را با وجود تمام 
تالشي که مي کنند به سيبلي براي انتقادادت پرشمار تبديل کرده است. 
حال آنکه مشکل نه از داوري که از عدم نظارت بر نحوه گزينش هاست. در 
حالي که مي توان با يک برنامه ريزي ساده و تقسيم کشور به چند منطقه، 
درصدد گزينش استعدادها برآمد و از بين آنها برترين ها را برگزيد. واقعيت 
اما اين است که ناکارآمدي مديران و البي ها سال هاست که تأثير منفي خود 
را بر داوري گذاشته است، به طوری که داوران بر اساس خدمات مالي که ارائه 

مي دهند و با توجه به البي و پارتي با يک تلفن وارد ليست مي شوند! 

 ايران در روسیه با امريکا همگروه شد
گروه بندي رقابت هاي جام جهاني کشتي آزاد روسيه مشخص شد. در 
اين رقابت ها که با حضور هشت تيم برتر دنيا روزهاي 25 و 26 اسفندماه 
در شهر ياکوتسک روسيه برگزار مي شود، تيم ايران با تيم هاي امريکا، 
گرجستان و مغولستان همگروه شد. در ديگر گروه مسابقات تيم هاي 
روس��يه، کوبا، ژاپن و ترکيه حضور دارند.  طبق برنام��ه، ايران در اين 
رقابت ها ابتدا با تيم مغولستان مسابقه مي دهد و سپس به ترتيب مقابل 
تيم هاي امريکا و گرجستان به ميدان مي رود. تيم کشتي آزاد زير 23 
سال )اميد( ايران با سرمربيگري عليرضا رضايي در اين رقابت ها که در 

رده  سني بزرگساالن برگزار مي شود، شرکت مي کند. 

به وزير نامه نوشتم 
علي پاکدامن، ملي پوش شمش��يربازي ايران از نامه نوش��تن به وزير 
ورزش براي رفع مشکالت شمشيربازان خبر داد. پاکدامن گفت: »من 
تنها کسي بودم که در شمشيربازي بازي هاي آسيايي 201۸ دو مدال 
گرفتم و روز مسابقه من، حتي رئيس فدراسيون ووشو و خانم فرامرزيان 
معاون مالي اداري وزير هم حضور داش��تند و بازي هاي من را ديدند. 
من از آقايان سلطاني فر و داورزني درخواست دارم در بحث پاداش در 
حق من اجحاف نشود. در واقع ۴0 سکه برنز انفرادي خودم را بگيرم و 
براي تيمي هم همان ۴0 سکه را دريافت کنم. به هر حال کسب سهميه 
المپيک را پيش رو دارم و اين باعث مي شود، انگيزه بگيرم. به وزير هم 

نامه نوشتم که در اين مورد به من کمک کند.«

برگ�زاري انتخابات      بازتاب 
ي  ن ها س�يو ا ر فد
ورزشي موضوعي است که در ايام پايان سال تبديل 
به بزرگ ترين چالش وزارت ورزش ش�ده اس�ت. 
محمدرضا داورزني، معاون حرفه اي و قهرماني 
وزارت ورزش در اين ب��اره مي گويد: »وضعيت 
هش��ت فدراس��يون ورزشي در اس��فند تعيين 
تکليف خواهد شد. البته از امروز ثبت نام رياست 
فدراس��يون وزنه برداري را داري��م و هفته اول 
اسفند هم شرايط کشتي و ورزش هاي رزمي را 
فراهم مي کنيم تا مجمع برگزار شود. براي برخي 
رش��ته ها مثل کونگ فو ثبت نام انجام ش��ده که 
بعد از تأييد صالحيت ها زمان انتخابات را اعالم 
مي کنيم تا براي س��ال جديد و المپيک 2020 

توکيو ثبات الزم در فدراسيون ها حاکم شود.«
وي عن��وان مي کن��د: »ثبت ن��ام از نامزدهاي 

کشتي دهه اول اسفند ش��روع مي شود. سعي 
داريم در سال جديد ش��رايط برگزاري مجمع 
انتخابات واليبال را مش��خص کنيم.  البته اين 
فدراس��يون کارهايش را انجام مي دهد و بايد 
اقداماتي براي ليگ جهان��ي انجام دهد. تالش 
مي شود خللي در برنامه هاي فدراسيون ايجاد 
نش��ود. در خصوص کاراته هم باي��د بگويم که 

23 اسفند مجمع فدراس��يون کاراته را داريم 
تا قبل از پايان س��ال اين فدراس��يون به ثبات 
برسد و مشکلي در برنامه هايش به وجود نيايد.  
در س��تاد عالي بازي هاي المپي��ک هم برنامه 
تک تک فدراس��يون ها را گرفته اي��م. البته در 
مورد فدراس��يون هايي که در مس��ير کس��ب 
س��هميه المپيک قرار دارند يا ب��راي المپيک 

آماده مي شوند، حمايت ويژه اي از سوي کميته 
ملي المپي��ک و وزارت ورزش ص��ورت خواهد 

گرفت.«
داورزن��ي در خص��وص ادام��ه کار برخ��ي از 
بازنشس��ته ها در فدراس��يون ها نيز مي افزايد: 
»نس��بت به دوس��تان کم لطفي نکني��د. قانون 
منع به کارگيري بازنشس��ته ها در فدراسيون ها 
اعمال و اجرا ش��ده اس��ت، اما نبايد ظرفيت ها 
را ناديده گرفت. درخش��ان، رحيمي و کريمي 
جزو سرمايه هاي ورزش کشور هستند که بايد 
از ظرفيت حضورش��ان در قالب مشاور در کنار 

تيم هاي ملي استفاده کرد.«
داورزني در پايان با جمع بندي حرف هاي خود 
مي گويد: »واليبال با س��ختي به اينجا رسيده و 
سخت تر اين است که اين مس��ير را ادامه دهد. 
در کش��تي، وزنه برداري، واليبال و هندبال بايد 
متناس��ب با وضعيت فدراس��يون ها به گونه اي 
برنامه ريزي ش��ود که آس��يبي به آنها نرسد. با 
توجه به شرايطي که فدراسيون ها دارند، سعي 
مي کنيم بدون آسيب رس��يدن به آنها در زمان 

قانوني انتخابات را برگزار کنيم.«

داورزني: 
انتخابات فدراسیون ها را 

در زمان قانوني برگزار مي کنیم
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آقاي خاص با کسي شوخي ندارد
بي دليل نيست که هر وقت سکان هدايت تيم ملي کشتي فرنگي را به دست 
مي گيرد، اين رشته را از زمين بلند مي کند. محمد بنا، آقاي خاص کشتي 
ايران وقتي تکليفش معلوم باشد، ديگر شوخي در کارش ديده نمي شود. همه 
کساني که اين روزها تمرينات تيم ملي کشتي فرنگي را از نزديک ديده اند، 
متفق القول مي گويند هيچ کشتي گيري جرئت اشتباه و کم کاري ندارد، چون 
با برخورد سفت و سخت بنا روبه رو مي شود. اين نوع برخورد در شرايطي است 
که بنا در روزهاي اول فضا را باز گذاشته بود، ولي حاال داستان متفاوت است. 
بنا حاال خوب مي داند که قرار است چه کند و تيمش را با کدام نفرات و براي 
کجا آماده کند. بنابراين براي آنها که او را مي شناسند اصالً ديدن فريادها و 
سخت گيري هايش تعجبي ندارد. آقاي خاص آمده تا آقايي را به کشتي فرنگي 

برگرداند، هدفي که براي او به هيچ عنوان شوخي بردار نيست. 

جالل مرادي

کارشناس داوري

 کار سختي براي حضور در المپیک داريم
کشتي به عنوان اولين ورزش کشور و برترين شانس کسب مدال 
براي ايران در آوردگاه  هاي مهم ورزش��ي نظير المپيک اين روزها 

با حواشي زيادي روبه رو است، از مشکالت موجود در اردوها گرفته تا 
نگراني هاي تمام نشدني سرمربيان تيم هاي ملي.  غالمرضا محمدي، 
س��رمربي تيم ملي کش��تي آزاد حاال بعد از برپايي رقابت هاي جام 
تختي سايه روشن هاي موجود را بهتر از قبل تبيين مي کند: »وظيفه 
همه ماست که در همه موارد با مردم شفاف سخن بگوييم و وضعيت 
موجود را به روشني بيان کنيم. ما دو رويداد بسيار مهم رقابت هاي 

قهرماني جهان و المپيک 2020 را در پيش داريم. با توجه به شرايط 
فعل��ي و همچني��ن اتفاقاتي که در يکي، دو س��ال گذش��ته در 

رويدادهاي مختلف براي تيم ملي به وجود آمد، در رقابت هاي 
جام تختي تمام پتانسيل کشتي ايران به غير از چند چهره 

سرش��ناس که براي آنها ني��ز حض��ور در تورنمنت هاي 
خارجي را در نظر داريم، حضور داشتند. اين مسابقات 
محک نسبتاً جدي اي براي کشتي گيران ما مخصوصاً 
در اوزان س��بک که ما دچار خأل در آن هستيم، بود. 
بايد بگويم با توجه به عملکرد کشتي گيران مخصوصاً 
در اوزان س��بک ما در اين وزن ها ش��ديداً دچار خأل و 

کمبود هستيم و ش��رايط خوبي نداريم. کار بسيار سختي براي 
حضور موفق در رقابت هاي جهاني و المپيک در پيش داريم. سعي 
کردم در اين مصاحبه تمام حرف هايم را بزنم. االن آرامش بسيار 
خوبي بر کشتي کشور حاکم شده و در فضايي آرام و همدل، چه 
در کشتي آزاد و چه در کشتي فرنگي کار مي کنيم، اما واقعاً کار 
سختي در پيش داريم. انتظارات از کشتي بايد معقول و منطبق 

بر واقعيت ها باشد.

اوج حساسیت در لیگ برتر والیبال
هفته بيس��ت و          خبر
پنجم رقابت هاي 
ليگ برتر واليب��ال در حالي عصر ام��روز برگزار 
مي ش��ود که با نزديک ش��دن به بازي هاي آخر 
تيم ه��ا، رقاب��ت در انتهاي جدول ب��راي صعود 
تيم هاي پايين جدول ب��ه مرحله پلي آف به اوج 

خود رسيده است. 
صدرنشيني مقتدرانه شهرداري ورامين و خيال 
راحت تيم هاي دوم تا هفتم ج��دول رده بندي 
کار را به گونه اي پيش برده که در اين چند هفته 
پاياني تيم هاي شهرداري گنبد، شهرداري تبريز 
و شهروند اراک رقابتي بسيار س��خت براي باال 

کشيدن خود در جدول رده بندي دارند. 

با اين ش��رايط ام��روز صدرنش��ين مس��ابقات 
استراحت دارد. شهرداري گنبد در مشهد مهمان 
پيام خراسان است، شهرداري تبريز در اين شهر 
از پيکان ته��ران پذيرايي مي کن��د. پيکاني که 
زخم خورده شکس��ت هفته پيش اس��ت و اصاًل 
نمي خواهد دوباره بازنده باش��د. شهروند اراک 
هم در تهران مهمان ديگر خودروساز ليگ يعني 
سايپاست که اتفاقاً آنها نيز هفته قبل باخته اند و 

نمي خواهند امتياز از دست بدهند. 
در ديگر بازي ها خاتم اردکان ب��ا کاله مازندران 
روبه رو مي ش��ود، عقاب نهاجا ب��ه مصاف فوالد 
س��يرجان مي رود و در دربي ارو ميه، شهرداري 

اروميه با درناي اين شهر ديدار مي کند. 

  چهره 


