
رقابت های هفته 
دنيا حيدري
    گزارش

نخس��ت لی��گ 
قهرمانان آسیا در 
حالی عصر سه شنبه به پایان رسید که پرسپولیس 
کار خود را با شکستی تلخ آغاز کرد، اما سپاهان جور 
دیگر نمایندگان ایران را با یک پیروزی پرگل برابر 
حریف اماراتی خود کشید و گام نخست را محکم 
برداشت. صدرنشین لیگ برتر ایران می توانست گام 
نخست را در این دوره از رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا محکم بردارد، اما تکرار یک اشتباه مرگبار تاوان 
سنگینی را برای یحیی و شاگردانش در بازی اول در 
پی داشت. شکس��ت 2 بر صفر در خانه حریف که 

جبرانش بدون شک کار ساده ای نیست! 
صرف نظر از نتایج به دست آمده در این هفته آنچه 
بیشتر از همیشه نمود داش��ت اینکه باشگاه های 
فوتبال ایران تا چه میزان در مقابل قدرت البی گری 
و دالري رقباي غرب آسیا به خصوص تیم های عربي 
تنها و بی س��اح هس��تند. بازي در زمین بی طرف 
و قبول صفر تا صد تمام نقش��ه های کنفدراسیون 
فوتبال آسیا با هدایت سعودي ها تنها بخشي از این 
اتفاق تلخ است که ثمره آن در هفته اول مسابقات با 

یک تساوي، دو شکست و یک پیروزي دیده شد.
  تاوان سنگین یک اشتباه مرگبار

تاریخ دوباره تکرار شد، این بار برای پرسپولیس. 
درست اتفاقی که در بازی با ژاپن به قیمت حذف 
تیم ملی از جام ملت ها رخ داد، برای پرسپولیس 
هم یک شکست تلخ را به دنبال داشت. رها کردن 
بازی برای اعتراض ب��ه داوری قبل از آنکه بازی 

متوقف شود یا توپ به اوت برود، تکرار تجربه ای 
بود که گوی��ا دارد برای بازیکنان ای��ران به یک 
عادت تبدیل می ش��ود، عادتی که نتیجه ای جز 
ناکامی ندارد. این می تواند بدترین اش��تباه یک 
مدافع باشد. اشتباهی که دروازه را آسیب پذیرتر 
از هر زمان دیگری می کند. ضربه س��ر مانژو در 
چارچوب نبود. ش��ارژ کردن ن��ادری حین زدن 
ضربه سر توسط مانژو می توانست پایان داستانی 
باش��د که داور از روی عمد ی��ا غیرعمدی از آن 
گذشت، اما هجوم شجاع به سمت قاضی میدان 
برای اعتراض و رها کردن بازی توسط مدافعان 
پرس��پولیس)خلیل زاده و ن��ادری( یک فرصت 
ای��ده آل برای حری��ف فراهم کرد ت��ا مانژوکیچ 
یارگیری نشده به راحتی و قبل از آنکه شجاع و 
نادری به یاد بیاورند بازی در جریان اس��ت روی 
سانتر معزعلی دروازه بیرانوند را باز کند، آن هم 
در دقیقه پنجم بازی و همین گل زودهنگام بود 
که شیرازه تیم یحیی را خیلی زودتر از حد تصور 
از هم پاش��ید، به طوری که الدحیل گل دوم را 
هم به فاصله پنج دقیقه به ثمر رس��اند تا برنده 
زودهنگام بازی نخست لقب گیرد و رسانه قطری 
با به رخ کشیدن بازی نه چندان جالب تیم یحیی 
تیتر بزند: »الدحیل بیش از حد به پرس��پولیس 

احترام گذاشت!«
  تیمی که کام بک بلد نیست

یحیی بدون شک مربی جوان و خوبی است. این 
را در رقابت های لیگ برتر با چند تیم ثابت کرده، 
با پرسپولیس هم به رغم عدم آش��نایی کامل با 

نفراتش در چند بازی لیگ نتایج خوبی گرفته که 
شاید بهترین آن تساوی با استقال باشد، آن هم 
در ش��رایطی که دو مرتبه دروازه اش باز شد، اما 
توانست با جبران گل های خورده از شکست در 
دربی فرار کند. در بازی با الدحیل اما پرسپولیس 
یحیی ثابت کرد که کام بک بلد نیس��ت و یحیی 
هنوز در بازگرداندن تیمش به جریان بازی مشکل 
دارد، چراکه در غیر این ص��ورت باید در بیش از 
75 دقیقه باقیمانده از بازی بعد از دریافت دو گل 
حداقل یکی از گل های خورده در خانه حریف را 
جبران می کرد تا کارش برای جبران این ناکامی 
در بازی برگشت آس��ان تر باش��د، اما نتوانست. 
هرچند که یحیی در توجیه ناکامی برابر الدحیل 
می گوید که حری��ف تنها س��ه موقعیت گلزنی 
داشت، اما این توجیه او را بیشتر زیر سؤال می برد 
که چطور تیمی که تنها سه موقعیت گلزنی داشته 
توانسته بازی را با برتری 2 بر صفر به پایان برساند، 
در حالی که پرس��پولیس موفق به رد کردن یک 

توپ از خط دروازه حریف هم نشد.
  خطه حمله ای که هنوز زهردار نیست

شاید بزرگ ترین مشکل پرسپولیس به رغم جذب 
نفرات جدید همچنان خط حمله این تیم باشد. 
هرچند دریافت دو گل از تیمی که یکی از بهترین 
خط دفاع های لی��گ را دارد نیز غیرقابل توجیه 
اس��ت، اما بدتر از همه خط حمله پرس��پولیس 
اس��ت که با وجود تقویتی که در نیم فصل شده، 
نمی توان��د در بی��ش از 70 دقیق��ه باقیمانده از 
بازی هیچ یک از گل های خورده را جبران کند و 

اگرچه بازی با الدحیل تازه اول راه است، ولی این 
معضل در صورت عدم حل وفصل، پرسپولیس را 
در ادامه راه با مشکاتی به مراتب بیشتر بیشتر 
مواجه خواهد کرد و چه بسا به سرنوشتی دچار 
کند که فصل گذش��ته آن را تجرب��ه کرد)عدم 
صعود از مرحله گروهی(، مگر آنکه یحیی هرچه 
سریع تر سر و س��امانی به تیمش به خصوص در 

خط حمله بدهد.
  سپاهان برترین نماینده ایران در هفته نخست

برخاف سه نماینده اول، س��پاهان با ارائه یک 
بازی زیبا و پرگل جور دیگر نماینده های ایران را 
کشید و گام نخست را پرقدرت برداشت. شاگردان 
قلعه نویی قبل از پایان بردن نیمه نخس��ت بازی 
توسط محمد محبی در دقیقه 38 به گل رسیدند، 
اما شاهکار زردپوشان اصفهانی در نیمه دوم بود 
که با ارائه یک بازی بی نقص اجازه ندادند العین از 
نزدیکی دروازه آنها عبور هم کند و با سه گل دیگر 
محمد محب��ی )38(، کی روش اس��تنلی )۴7(، 
سروش رفیعی )52( و محمد طیبی )7۹( نه فقط 
نسخه حریف اماراتی را پیچیدند که گام نخست 
را هم محکم و با اقتدار برداش��تند، آن هم بعد از 
چهار سال دوری از آسیا و در شرایطی که العین 
خوب و مسلط بازی می کرد. به همین دلیل هم 
بود که قلعه نویی در کنفرانس بعد از بازی تأکید 
کرد: »العین ضعیف نبود، ما خوب بودیم و مثل 
یک ساعت منظم بازی کردیم.« در واقع سپاهان 
تنها نماینده ایران در هفته نخست بود که بازی 

خودش را انجام داد و نتیجه آن را هم دید.
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فريدون حسن

شيوا نوروزي

 اصالح اساسنامه 
خواسته همه اهالی فوتبال است

یکی از اتفاقاتی که در اساسنامه فدراسیون 
فوتبال افتاده، این اس��ت که هر کسی که 
بخواهد در انتخابات شرکت کند باید از 10 
نفر از بین 75 عضو مجمع در فدراس��یون 
فوتبال امض��ا بگیرد. با این ش��رایط علی 
دایی، مهدی مهدوی کی��ا و تمام چهره ها 
می توانند کاندیدا شوند؟ از تاریخ تولد این 
قوانین 12 سال می گذرد و نتیجه انتخابات 
این اساسنامه فعلی همین اوضاعی است 
ک��ه در  مدیریت فوتب��ال می بینید و اگر 
در یک رفراندوم بین فوتبالی ها و کس��انی که خاک فوتبال را خورده اند 
استعام کنید آنها رضایت ندارند. بندی که گذاشته اند یک انحصار است 
و خوانی که هر کس��ی نتواند ثبت نام کند. چنین مانع��ی در انتخابات 
فوتبالی کش��ورهای دیگر نداریم. رئیس فدراس��یون آلمان را 250 نفر 
از اهالی فوتبالی که در مقرراتشان نوشته است، انتخاب می کنند. کدام 
مدیر کاربلدی است که برای خود شأنی قائل باشد و برای اینکه او را قبول 
کنند، بپذیرد که در ابتدای کار البی کند؟ قبل از ورود به انتخابات رئیس 
فدراسیون را 10 نفر از اعضا باید پیشنهاد کنند و سایر اعضای هیئت رئیسه 
نیز باید معرفی نامه پنج نفر را داشته باشند. کسی که می خواهد برود و 
امضا جمع کند مطمئن باشید توقعی از سوی کس��ی که او را پیشنهاد 
می کند هم ایجاد می ش��ود. ضمن اینکه ترکیب فعل��ی مجمع و تعداد 
رؤسای هیئت ها آنقدر مؤثر است که می تواند سرنوشت انتخابات را عوض 
کند. چهار سال یک رابطه رئیس و مرئوس برقرار است. تازه در این مسائل 
خود هیئت  ها هم در انتخاباتش��ان ابهامات زیادی وجود داش��ته است. 
اصرار بر این است که این اساسنامه ناقص اجرا شود تا فوتبالمان کسانی 
را که صاحب اصلی اش هستند و حق دارند، بیرون در خانه شان نگه دارد 
و شایسته ها در خانه شان باشند. امروز ترس از برخی البی ها وجود دارد. 
این اساسنامه آیه قرآن نیست که نتوانیم آن را اصاح کنیم و ظرف یک 
ماه قابل اصاح است و این اساسنامه را باید اصاح کنند. مطمئن باشید 
آن زمان دامنه نفوذ اکثر گروه ها به این مجمع  کم خواهد شد. این خواسته 

به حق کسانی است که خودشان را مالک فوتبال می دانند و هستند.

عبدالرحمان شاه حسينی

رئیس پیشین کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال

چوار و شهدايش هميشه زنده اند 
23 بهمن هر سال براي ورزش کشور یادآور اتفاقي تلخ و ناجوانمردانه 
است. بمباران زمین فوتبال چوار و به خاک و خون کشیده  شدن تعدادي 
از ورزشکاران ایامي حین مسابقه اتفاقي نیست که بتوان به سادگي آن 
را فراموش کرد. دقیقه 55 بازي ب��ود که هواپیماي متجاوز رژیم بعثي 
عراق زمین مسابقه را با موشک و راکد زیرورو کرد تا این مسابقه براي 
همیشه نیمه تمام باقي بماند و به نمادي براي مقاومت و مظلومیت مردم 
ایران تبدیل شود. 33 سال از 23 بهمن 1365مي گذرد، اما هر سال یاد 
و خاطره شهداي زمین فوتبال چوار پررنگ تر از قبل خودنمایي مي کند، 

چون فرهنگ شهادت و شهید در این دیار زنده و جاوید مانده است.

در توكيو مدال مي گيرم

تنها ۳ تيرانداز به پارالمپيك توكيو مي روند
دبیر فدراس��یون جانبازان و معلوالن، جام  جهاني امارات را       بازتاب

آخرین فرصت دو تیرانداز تیم  ملي ب��راي قطعي  کردن 
اعزام شان به پارالمپیک 2020 عنوان کرد. محمدحسین پور در این خصوص به ایسنا گفت: 
»با وجود اینکه در رشته پاراتیراندازي پنج سهمیه از سوي ساره جوانمردي، سمیرا ارم، رقیه 

شجاعي، مهدي زماني و محمدرضا میرشفیعي کسب کرده ایم، اما تنها حضور جوانمردي، ارم و 
شجاعي در پارالمپیک توکیو قطعي شده و قرار است پنج نفري که موفق به کسب سهمیه شده اند، 
اواخر اسفند در جام جهاني العین امارات شرکت کنند و در صورتي که میرشفیعي و زماني در آسیا 
قهرمان شوند یا در رنکینگ اول تا سوم جهان قرار بگیرند، حضورشان براي توکیو قطعي خواهد شد. 

لیگ برت��ر والیبال به ایس��تگاه 
اشرف رامين
      واليبال

شانزدهم رسید. با نزدیک  شدن به 
هفته ه��اي پایان��ي مرحل��ه اول 
مسابقات  این فصل رقابت بین تیم ها شدیدتر ش��ده و امروز نیز 
تیم هاي مدعي و میانه جدول براي بهبود جایگاه خود به میدان 
مي روند. سیرجاني ها در خانه میزبان صدرنشین لیگ هستند و تیم 
فوالد این شهر پس از سه برد متوالي باید رودرروي مدعي اصلي این 
فصل قرار گیرد. نماینده سیرجان در رده هشتم جدول ایستاده و با 
تغییراتي که داشته به صعود به مرحله پلي آف امیدوار شده است. از 
سوي دیگر ورامیني ها که تا اینجاي کار تنها یک بار طعم شکست را 
چشیده اند، قطعاً به سادگي از خیر این بازي نمي گذرند. شهرداري 
ورامین در بازي قبلي پیکان را با نتیجه قاطع شکست داد. سایپا تیم 
دوم جدول هم براي بقا در این رده محکوم به شکست شهداب یزد 
است. نماینده یزد با اینکه در این بازي میزبان است، اما با نتایجي که 

تاکنون کسب کرده عماً شانسي براي صعود به پلي آف ندارد. تیم 
رده یازدهمي براي مقابله با س��ایپا کار س��ختي پی��ش رو دارد و 
شاگردان ناصر شهنازي که هفته قبل با غلبه بر شهرداري ارومیه به 
رده دوم صعود کردند، تنها به یک پیروزي دیگر مي اندیشند. پیکان 
دیگر تیم خودروساز لیگ با شکست بدموقع به شهرداري ورامین 
به رتبه سوم س��قوط کرد و حاال در این بازي با پیام مشهد روبه رو 
مي شود و تیم مشهدي تا اینجا تنها سه برد به دست آورده است. 
کاله مازندران هم بعد از برد شیرین برابر سپاهان مقابل شهروند 
اراک صف آرایي مي کند. تیم بهروز عطایي در رده چهارم قرار دارد 
و هواداران این تیم از هم اکنون مي توانند منتظر یک برد آس��ان 
مقابل تیم ته جدولي شهروند باشند. شهرداري گنبد نیز در مقابل 
تماش��اگران خودي از س��پاهان پذیرایي مي کند و مصاف با تیم 
محمدي راد براي گنبدي ها به هیچ وجه آسان نیست و هر دو تیم 

براي پیروزي به میدان مي روند. 

هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال برگزار مي شود

بازي هاي سخت در انتظار مدعيان

مجتبي عابدیني امیدوار اس��ت در جام جهاني        چهره
لهستان سهمیه المپیک توکیو را به دست آورد. 
کاپیتان تیم ملي شمشیربازي اسلحه سابر در گفت وگو با مهر به این مسئله اشاره 
کرده و گفته است: »از مجموع رقابت هایي که فدراسیون جهاني شمشیربازي 
به عنوان میدان کسب امتیاز المپیک معرفي کرده بود، سه رویداد دیگر باقي  مانده 
که طي یک ماه و نیم آینده برگزار مي شود. اهمیت سه رویداد باقي مانده که در 
لهستان، ایتالیا و مجارستان برگزار مي شود خیلي زیاد است، چراکه به 
جز این میادین فرصت دیگري براي کس��ب سهمیه المپیک 
نیست. به همین دلیل تمام تیم ها با حداکثر تاش و قدرت در 
ای��ن رقابت ها حاض��ر خواهند ش��د. حتي براي م��ا که از 
رویدادهاي گذشته امتیازات المپیکي خوبي جمع کرده ایم، 
مسابقات پیش رو اهمیت زیادي دارد.« عابدیني با تأکید بر 
قدرت شمشیربازي کشورمان اظهار داشت: »آنطور که 
اطاع دارم، خیلي از تیم ها در اردوي مشترک بسر مي برند 
تا حضوری قدرتمند در جام جهاني لهستان داشته باشند. 
البته که ما هم ایراني هس��تیم و همه روي عملکردمان 
حساب مي کنند. اگر در جام جهاني لهستان جزو چهار تیم 
برتر قرار بگیریم، مي توانیم سهمیه المپیک خود را قطعي 
شده بدانیم. کاري به پیش بیني ها ندارم، پیش بیني خودم 
مهم است و اینکه فکر مي کنم بتوانم در توکیو مدال آور 

شوم و با این امید هم تمریناتم را دنبال مي کنم.«

خلع سالح باشگاه های ايران مقابل قدرت روزافزون رقبا
پایان هفته اول لیگ قهرمانان آسیا، سپاهان جور همه را کشید

»طلوع« نتايج »پيروزي بزرگ«
اولین بازي هاي نمایندگان فوتبال ایران در رقابت هاي لیگ قهرمانان آسیا 
انجام شد که دو شکست، یک تساوي و یک برد حاصل کار آنها بود؛ نتایجي که 
حاصل خستگي، بي برنامگي و احساسي بازي کردن بود که آن هم مستقیماً به 

نوع مدیریت حاکم بر ورزش، فوتبال و باشگاه هاي ایران برمي گردد. 
همین چند وقت پیش بود، وقتي نوشتیم که چهار، پنج نفر بلند شده اند 
و رفته اند در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا چوب حراج زده اند به آبرو، 
عزت و امنیت ایران به برخي برخورد ما ساده انگاریم و بدون اطاع حرف 

مي زنیم و »طلوع پیروزي بزرگ« آقایان را زیر سؤال مي بریم. 
»پیروزي بزرگ« زمی��ن بي کیفیتي بود که اس��تقال در ناامن ترین 
منطقه خاورمیانه در آن به میدان رفت و حاصلش نه فقط از دست  دادن 
دو امتیاز، بلکه بدتر از آن مصدومیت مهاجم جوان و گلزنش بود. بدون 
هیچ شکي مهدي قائدي عصاي دس��ت فرهاد مجیدي در دیدارهاي 
حساس پیش رو بود و حاال باید دید سرمربي جوان استقال چگونه با 

چالش مصدومیت مهاجمانش کنار مي آید. 
»پیروزي بزرگ«، بازي در زمین بي طرف براي شهرخودرو بود که به 
حریف تا دندان مسلح عربستاني ببازد. »پیروزي بزرگ«، شکست بد 
پرسپولیس مقابل تیمي بود که بارها پیش از این مغلوب سرخ ها شده 
بود و حتي آن زمان که محروم و با مشکل کمبود بازیکن روبه رو بودند،  

اما از پس الدحیل چه در قطر و چه در تهران برآمدند. 
امروز حتماً آقایان مدعي »پیروزي بزرگ« پشت برد بزرگ سپاهان پنهان 
مي شوند و حتماً مي خواهند بگویند که این پیروزي حاصل کار درایتمندانه 
آنها بوده است! اما واقعیت این اس��ت که این مدعیان مدیریت، تیم هاي 
باش��گاهي را خس��ته کرده اند و بدون تجهیز و برنامه به جنگ حریفاني 

فرستاده اند که تا بن دندان مسلح بودند براي شکست  دادن ایران. 
جالب اینکه در این »پیروزي بزرگ« ما حتي حق مشخص  کردن زمین 
و اعتراض به انتخاب داور را هم نداشتیم، هرچند که پیش از این هم این 
امتیازها را نداشتیم، اما حداقلش این بود که ادعاي »پیروزي بزرگ« هم 
نداشتیم. حاال چند هفته اي از این ماجرا مي گذرد و جالب اینکه معاون 
وزیر ورزش و شخص اول تیم مذاکره کننده ایران مي گوید: »ا ن شاءاهلل 
که کنفدراسیون فوتبال آسیا به قول و قرارش با ما پایبند مي ماند«؛ یعني 
اینکه ما هیچ کاري نکردیم و فقط اینجا زورمان به منتقدیني مي رسد که 
خوب مي دانستند از یک سفر نمایشي و ماقات با دبیرکلي که هیچ قدرتي 

براي تصمیم گیري نداشته، چیزي عاید فوتبال ایران نمي شود. 
امروز واقعیت برما شده و حاال خیلي ها مي دانند قول و قراري که آقایان 
بابت »پیروزي بزرگ« گذاشته اند، صرفاً شفاهي بوده و هیچ سند کتبي 
در خصوص آن وجود ندارد. حاال خوب مي دانیم مذاکره با کسي صورت 
گرفته که فقط شنونده بوده، نه تصمیم گیرنده و تصمیم ها در جایي دیگر 
از قبل گرفته شده بود تا فوتبال ایران به این روز بیفتد. آقایان مي گویند: 
»پیروزي بزرگ« کسب کردیم و فوتبال ایران را از خطر انزوا نجات دادیم، 
اما ما مانده ایم که این چه فتحي است که هنوز مجبوریم براي یکي، دو 
بازي کوله بار سفر ببندیم و تیم هایمان را براي هفته ها راهي کشورهاي 
اطراف کنیم و بعد خسته و فرس��وده تحویل بگیریم. اگر اسم این انزوا 
نیست، پس چه چیز دیگري مي ش��ود نامش را گذاشت. ما حتي حق 
میزباني در امن ترین کشور منطقه و دنیا را نداریم، آن وقت شما این گونه 

منتظر هستید تا شاید آسیایي ها به وعده شفاهي شان عمل کنند!
به ما انگ ساده انگاري زدید و گفتید که احساسي مي نویسیم و از چیزي 
خبر نداریم. امروز از ش��ما آقایان و مدیران باخبر مي پرسیم، از شما که 
رفتید و نشستید و با لبخند مذاکره کردید؛ از شما مي پرسیم، اگر به کاري 
که انجام داده اید ایمان دارید، دیگر ان شاءاهلل و به امید خدا براي چیست. 
آیا باید منتظر باشیم تا از غیب دستي بیاید براي کمک به چهار نماینده 
فوتبال کش��ور که به احتمال زیاد هم همین است، چون نه به مدیریت 
شما اطمیناني است، نه به قول و قرارهایي که مي گذارید و ثابت شده جز 

ضرر و زیان چیزي عایدمان نمی کند. 

حواشی ناتمام انتخابات فدراسیون فوتبال 
از پافشاری بازنشسته ها تا حربه تعويق!

برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال و حواشی آن هر روز ابعاد جدیدی 
پیدا می کند و این بار عاوه بر بحث بازنشستگی مدعیان ریاست، موضوع 
حضور سرپرست فعلی در لیست هفت نفر از کاندیداهای ثبت نام شده 

نیز حاشیه ساز شده است. 
در روزهایی که فدراسیون فوتبال ایران با سرپرست اداره می شود و کمتر از 
یک ماه دیگر باید مجمع انتخاباتی آن برگزار شود هنوز ابهامات زیادی وجود 
دارد که هیچ مرجع رسمی در خصوص آنها اظهارنظر نمی کند. برخاف سایر 
مجامع انتخاباتی، فدراسیون فوتبال تاکنون اسامی نفرات ثبت نام کرده برای 
احراز پست های مختلف مدیریتی در این تشکیات پرحاشیه را رسماً اعام 
نکرده است! اتفاقی عجیب که خود مسبب حرف وحدیث های زیاد شده و 
خواهد شد. روز گذش��ته خبرگزاری ایسنا مدعی شد که حبیب کاشانی، 
محمدرضا کایی، عباس صوفی، حسین علی قریب، هدایت ممبینی، حیدر 
بهاروند، رضا جالی، مهدی محمد نبی و امیرمسعود هراتیان ۹ نامزد پست 
ریاست فدراسیون هستند. در لیست منتشر شده اسامی نامزدهای سایر 
پست ها نیز به چشم می خورد منتها عدم انتشار اسامی از سوی فدراسیون 
عامت سؤال بزرگ این انتخابات به شمار می رود. عاوه بر این باید دید از بین 
نفرات اعام شده چند نفر موفق به گرفتن 10 امضا از اعضای هیئت رئیسه 
شده اند! قانونی من درآوردی و ش��بهه انگیز گرفتن 10 امضا در اساسنامه 

فدراسیون گنجانده شده و آقایان بر اجرای آن اصرار دارند. 
    

بازنشسته ها و تاش آنها برای بقا در رأس امور فوتبال از جمله چالش های 
مهم ورزش کشور در یکی، دو سال اخیر بوده است. با اینکه در دوره مدیریت 
مهدی تاج چند نفر از بازنشسته ها به حکم قانون مجبور به ترک پست هایشان 
شدند، ولی همان ها دوباره می کوشند تا با دور زدن قانون برای خود پست 
و مقامی دست و پا کنند. نکته جالب این ماجرا اصرارهای مداوم نامزدهای 
بازنشسته بر قانونی خواندن تاش هایشان است و اینکه ادامه این کشمکش ها 
می تواند فیفا را به شرایط فوتبال ایران حساس کند. اتفاقی که برخی ها برای 
رخ دادن آن تاش می کنند و بدشان نمی آید که با مطرح شدن بحث تعلیق 
و حساسیت فیفا به هدف شان برس��ند. اما بر اساس قانون مجلس شورای 
اسامی بازنشسته ها اجازه حضور در مسئولیت های دولتی را ندارند. توجیه 
آقایان برای قانون گریزی اساسنامه پر از ایراد فدراسیون است، اساسنامه ای  
که این فدراسیون را یک نهاد غیردولتی مستقل خوانده که ملزم به اجرای 
قانون بازنشسته ها نیست. این در حالی است که در این قانون، فدراسیون 
فوتبال به عنوان یک نهاد مستقل مردمی شناخته شده و طبعاً باید از قانون 
تبعیت کند. سایت ورزش سه مدعی شده با باال گرفتن حضور بازنشسته ها 
در انتخابات سازمان بازرسی کل کشور هم به این قضیه حساس شده و در 
نامه ای  به فدراسیون فوتبال حضور بازنشسته ها در سه پست ریاست، دبیرکلی 
و خزانه داری را ممنوع اعام کرده است. با توجه به حضور چند نامزد بازنشسته 

در لیست اعام شده احتمال رد صاحیت آنها وجود دارد. 
    

عاوه بر این قضیه تاش های پش��ت پرده و همچنین عاقه زیاد نامزدها 
به حضور حیدر بهاروند در لیست های انتخاباتی شان را هم باید به حواشی 
فدراسیون اضافه کرد. از بین هشت نامزد ریاست )به غیر از حیدر بهاروند( 

هفت نامزد نام بهاروند را در بین گزینه های نایب رئیسی قرار داده اند! 
سرپرست فدراسیون فوتبال برای آرام کردن اوضاع به این مسئله اینطور 
واکنش نشان داد: »قبل از هر چیز از محبت و ابراز لطف تمام دوستانی که 
به من لطف داشته اند کمال سپاس را دارم. امیدوارم انتخابات خوبی برگزار 
شود و در نهایت فوتبال کشور به مسیر خود ادامه دهد. با وجود این جهت 
استحضار افکار عمومی می گویم برای حضور در فهرست نایب رئیس دوم، من 
شخصاً برای دو  نفر از کاندیداها فرم پر کرده ام و قرار گرفتن نامم در فهرست 

سایر کاندیداها صرفاً ابراز لطف دوستان بوده است.«
    

دس��ت های پش��ت پرده پروژه دیگری را نیز مدنظر دارند که در صورت 
نرسیدن به اهداف شان آن را اجرایی خواهند کرد؛ تعویق انتخابات حربه 
جدیدی است که آقایان قصد دارند انتخابات 25 اسفندماه را با بهانه های 
واهی به خرداد سال آینده منتقل کنند. دست آویز قرار دادن وضعیت تیم 
ملی و بازی با افکار عمومی در این روزها به اوج خود رسیده و در این اوضاع 
مدیریتی انتظار می رود نهادهای مسئول ورزشی و غیرورزشی از کنار این 

مسائل به سادگی نگذرند.

آغاز هفته بيستم ليگ برتر فوتبال
هفته بیستم رقابت های لیگ برتر فوتبال عصر جمعه با انجام پنج بازي 
آغاز می شود. بر اس��اس برنامه اعام ش��ده؛ تراکتور در تبریز میزبان 
سایپاس��ت، پیکان در زمین خود به مصاف فوالد خوزس��تان می رود، 
نس��اجي مازندران از پارس جنوبي پذیرایي می کند، در آبادان صنعت 
نفت میزبان گل گهر سیرجان است و در نهایت شاهین بوشهر در این 
شهر با ماشین سازی تبریز دیدار می کند. س��ایر دیدارهاي این هفته 
با توجه به حضور نماین��دگان فوتبال کش��ورمان در رقابت های لیگ 

قهرمانان آسیا روز یک شنبه چهارم اسفندماه برگزار خواهد شد.

مس – اكسون در بازي عقب افتاده
در یک بازي عقب افتاده از رقابت های لیگ برتر بسکتبال عصر امروز مس 
کرمان در این شهر میزبان اکسون تهران است. دو تیم در شرایطي مقابل 
هم قرار می گیرند که میزبان 30 امتیازي با ایستادن در رده سیزدهم 
جدول رده بندی عمًا شانس زیادي براي صعود به جمع هشت تیم برتر 
ندارد، اما در مقابل اکسون مهمان با 35 امتیاز در رتبه نهم قرار دارد و 
می تواند امیدوار باشد که با پیروزي در این بازي و دیگر بازي عقب افتاده 

خود به جمع هشت تیم اضافه و راهي مرحله بعد شود.

يزداني: به مرز آمادگي رسيده ام
حسن یزدانی با گذش��ت نزدیک به یک ماه و نیم از عمل جراحی، این 
روزها برای بازگشت به تشک کش��تی تاش می کند. او می گوید: »با 
حمایت و همراه��ی وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراس��یون 
کش��تی کم کم به مرز آمادگی رس��یده ام. همه چیز به نظر پزشکان و 
مربیان بس��تگی دارد و امیدوارم تا 20 روز دیگر تمرینات خود را روی 

تشک کشتی آغاز کنم.«


