
سایه محرومیت 
شیوا نوروزی
    گزارش

س�نگین از سر 
باشگاه استقالل 
برداشته شد. رایزنی ها و تالش های مسئوالن این 
باشگاه با فدراسیون جهانی فوتبال نتیجه داد و 
فیفا پرداخت طلب 430 هزار دالری پروپیچ از 
محل درآمدهای استقالل در این نهاد را پذیرفت. 
گرفتن طلب های گذش��ته از فیفا رؤیایی بود که 
حتی فدراسیون تاج نیز حسرت محقق شدنش را 
داشت، اما جدی شدن شکایت پروپیچ و قطعی بودن 
محرومیت استقالل، مدیران این تیم را بر آن داشت 
تا برای یک بار هم که شده به رایزنی جدی و حرفه ای  
روی آورند و بخشی از طلب 850 هزار دالری باشگاه 
از فیفا را زنده کنند. در بیانیه باشگاه استقالل آمده 
است: »نامه رسمی فدراسیون جهانی فوتبال مبنی 
بر پذیرش پرداخت طلب پروپیچ، مهاجم کروات 
تیم استقالل در فصل ۹5-۹4 از حساب درآمد این 
باشگاه در فیفا از طریق فدراسیون فوتبال جمهوری 

اسالمی ایران دریافت شد.«
  ناکامی تاج و موفقیت آبی ها

فدراسیون فوتبال و همچنین باشگاه های ایرانی 
مبالغ زیادی از فیفا طلبکار هستند. پرسپولیس 
650 ه��زار دالر، اس��تقالل 850 ه��زار دالر و 
فدراسیون نیز بیش از ۹ میلیون دالر؛ اینها ارقامی 
است که تا قبل از این به عناوین مختلف از جمله 
بحث تحریم ه��ای ظالمانه علیه کش��ورمان در 
حساب فیفا مانده بود و تمام تالش های انجام شده 

برای رسیدن به حق مان نیز ثمری نداشته است. 
جالب اینکه مهدی تاج نیز ت��ا همین چند وقت 
پیش برای وصول مطالبات فدراسیون و باشگاه ها 
از محل درآمد در فیفا تالش می کرد، اما در نهایت 
راه به جایی نبرد. نکته اصل��ی و حتی ابهام انگیز 
اینجاست که مسئوالن اس��تقالل از چه طریقی 
برای رسیدن به حق و حقوق خود رایزنی کرده اند 

که فدراسیون آن را بلد نبوده است! 
پس از ناکامی ت��اج در مذاک��رات، علی خطیر به 
نمایندگی از باشگاه استقالل و با حمایت فتحی، 
مدیرعامل آبی ها به زوریخ می رود و پس از مذاکره 
و رایزنی های الزم فیفا با پرداخت طلب پروپیچ از 
محل درآمد استقالل در این نهاد موافق می کند و 

پرونده این بازیکن پرحاشیه مختومه می شود. 
  مساعدت فیفا؟

پس از جدی شدن شکایت مهاجم کروات، فیفا به 
مسئوالن استقالل فرصت داد تا طلب این بازیکن 
را تا قبل از 15 ج��والی، یعنی تا پایان وقت اداری 
24 تیرماه پرداخت کند، اما پس از پایان این مهلت 
آبی ها هنوز پولی به ش��اکی خود پرداخت نکرده 
بودند، به همین دلیل نیز خب��ر محرومیت از دو 
پنجره نقل و انتقاالت مطرح شد. االن اما شرایط 
متفاوت اس��ت و فیفا طلب پروپیچ را تقبل کرده، 
با این حال معلوم نیست که تکلیف چند روز تأخیر 
آبی ها چه می شود. اصوالً فیفا در این مسائل با هیچ 
تیمی شوخی ندارد و قوانینش را تحت هر شرایطی 
اجرا می کند. حاال به نظر می رس��د در این شرایط 

ویژه، فدراسیون جهانی با باشگاه ایرانی مساعدت 
کرده و خیال محروم کردن استقالل را ندارد. 

  پول در زاگرب آماده بود
مدیرعامل باشگاه استقالل از ختم به خیر شدن 
پرونده پروپیچ ابراز خوشحالی کرد. امیرحسین 
فتحی در گفت وگ��و با برنام��ه ورزش مردم روند 
مذاکره با فیفا را تشریح کرد: »رایزنی های بسیاری 
صورت گرفت و خطی��ر ح��دود 10 روز در فیفا 
رفت و آمد داشت و با رئیس کمیسیون های مختلف 
فیفا مذاکره کرد. عالوه بر این ما به طور موازی پول 
قرارداد پروپیچ را در س��فارت زاگرب آماده کرده 
بودیم تا اگ��ر این کار از طریق فیفا انجام نش��د از 
این طری��ق کار را جلو ببریم تا اس��تقالل متضرر 
نشود. پولی که برای پروپیچ کنار گذاشته شده بود 
می توانست برای نگه داشتن پاتوسی خرج شود، 
اما اولویت ما پرداخت پ��ول پروپیچ بود.« کمک 
به حل مشکالت باش��گاه پدیده موضوعی است 
که فتحی به آن اش��اره کرد: »این کاری که انجام 
دادیم برای باشگاه پدیده هم بسیار خوب تمام شد، 
چراکه پدیده نیز پرونده ای مشابه در فیفا داشت. 
در واقع به نام ما شد و به کام پدیده. گفته شد که 
نامه ای که دیروز برای استقالل ارسال شده برای 
پدیده نیز فرستاده شده و این باشگاه نیز می تواند از 
این طریق مشکل خود را حل کند. امیدواریم این 
موضوع یک الگوی مناس��ب برای ادامه راه باشد. 
ما نشان دادیم که اگر اراده ای وجود داشته باشد 

می توان هر کاری را انجام داد.«

   خواسته سخیف
مهدی تاج نسبت به درخواست رئیس جمهور امریکا 
از رئیس فیفا واکنش نش��ان داد. ترام��پ که اخیراً 
دیداری با اینفانتینو داشته از رئیس فیفا خواسته تا 
تمام پول های فوتبال ایران در این نهاد بین المللی را 
بلوکه کند.  رئیس فدراسیون فوتبال ضمن تأیید خبر 
حل مشکل استقالل، خواسته ترامپ را سخیف خواند: 
»کار سخیفی است، فیفا نباید بپذیرد و اگر بپذیرد 
دیگر فیفا نیس��ت. این سازمان شخصیت مستقلی 
دارد و خود اینفانتینو ه��م گفت که تمام تالش من 
این است که مشکل شما را حل کنیم. 2 میلیون دالر 
برای ساختمان ما هزینه شده و اگر این پول می آمد 
مشکل حل  می شد. ما قرارداد ویلموتس را بستیم، اما 
قسط اول را نتوانستیم بدهیم. ویلموتس با اینکه پولی 

نگرفته، ولی همچنان کارش را ادامه می دهد.«
  تالش برای محرومیت

عضو هیئت مدیره باش��گاه استقالل مدعی شده 
عده ای  از داخ��ل برای محرومی��ت آبی ها تالش 
کرده اند. اسماعیل خلیل زاده در گفت وگو با فارس 
در این خص��وص گفت: »یک کار بزرگ  توس��ط 
باشگاه استقالل انجام شد. به اعتقاد من این کار یک 
اقدام بی نظیر از نظر سیاسی و ورزشی بوده که برای 
اولین بار اتفاق افتاده است. متأسفانه از داخل کشور 
تالش های زیادی  می شد که ما محروم شویم. خیلی 
از افراد به هواداران استقالل استرس وارد کردند، در 
حالی که ما باید با هم همبستگی داشته باشیم تا  

این نوع مشکالت حل شوند.«
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هدف گذاری بیانکونری برای رؤیایی بزرگ
ستاره های فوتبال در تیررس یوونتوس

رؤیاهای بلندپروازانه آنیل�ی در یووه پایانی ن�دارد. رؤیاهایی که 
دستیابی به آن نیازمند حضور ستاره های بزرگ دنیاست، ستاره هایی 
که گویا قرار است کهکشانی بی بدیل را برای فتح اروپا تشکیل دهند.
یک سال قبل که رونالدو، س��تاره پرتغالی و 34 ساله رئال مادرید راهی 
یوونتوس شد، کمتر کسی تصورش را می کرد که این سرآغاز پروژه جذب 
ستاره های بزرگ فوتبال از سوی مدیران بیانکونری باشد. پروژه ای که 

مدیران این باشگاه با هدف سلطه بر اروپا دنبال می کنند.
13 س��ال قبل که بانوی پیر به دلیل پرونده کالچوپولی با محرومیتی 
سنگین مواجه ش��د و بعد از سقوط به سری B بس��یاری از ستاره های 
خود را از دست داد، کمتر کسی تصورش را می کرد که بتواند بار دیگر 
به روزهای اوج خود بازگردد. ی��ووه اما با حمایت برخی بازیکنان وفادار 
تیم که در سری B نیز این تیم را تنها نگذاشتند، بار دیگر به سطح اول 
فوتبال ایتالیا برگشت و توانس��ت به قدرت اول فوتبال باشگاهی ایتالیا 
تبدیل شود، به طوری که طی هشت سال گذشته هیچ تیمی نتوانسته 
به سلطه راه راه پوشان خاتمه دهد. با وجود این، سلطه مطلق بر فوتبال 
ایتالیا تمام رؤیاهای تورینی ها نیست و چشم آنها حاال سلطه بر اروپا را 
گرفته است. هدفی که مدیران بیانکونری را بر آن داشته تا ستاره های 

فوتبال را یک به یک به خدمت بگیرند.
بعد از اتفاقات ناگواری که بانوی پیر را روانه سریB کرد، حضور آنیلی در 
یوونتوس از سال 2010 فصلی تازه برای این باشگاه رقم زد. فصلی که گویا 
قرار است به باال بردن جام قهرمانی در اروپا منتهی شود. موفقیتی که 15 
سال قبل یووه تا یک قدمی آن نیز رسید، اما ضربات پنالتی جام را از چنگال 
این تیم درآورد، جامی که حاال قهرمان بی چون و چرای ایتالیا برنامه های 
هدفمندی برای به دست آوردن آن دارد. برنامه هایی که با جذب رونالدو 
استارتش زده شد و حاال دارد دیگر س��تاره های مطرح فوتبال دنیا را نیز 

یک به یک برای پوشیدن پیراهن بیانکونری ترغیب می کند.
نیمار که بعد جدایی از بارسا آنطور که انتظار می رفت در پی اس جی موفق 
نبود، حاال چشم مدیران یووه را گرفته تا با حضور در کنار رونالدو، زوجی 
بی بدیل را تشکیل دهند. گفته می شود نیمار که از بازگشت به بارسا ناامید 
شده نیم نگاهی به یووه دارد. البته گفته  می شود منچستر نیز درصدد جذب 
این برزیلی پرحاشیه است، اما رای اسپورت ایتالیا مدعی شده مذاکرات 
بین فابیو پاراتیچی، مدیر باشگاه یوونتوس با پدر نیمار برای انتقال ستاره 
برزیلی آغاز شده، اما پاریس��ی ها تنها در ازای دریافت 222 میلیون یورو 
حاضر به فروش نیمار 27 ساله هستند. مذاکره با پدر نیمار نشان می دهد 

که بیانکونری از دیگر رقبا برای جذب این بازیکن جدی تر است.
البته نیمار تنها ستاره ای نیس��ت که یووه روی او نظر دارد. مدیران این 
باشگاه دو شب قبل نیز با ماتیاس دی لیخت، مدافع هلندی برای حضور 
در تورین تمام کردند. ستاره ای که بارس��ا نیز به دنبال جذب او بود، اما 
بانوی پیر توانست این ستاره هلندی را از چنگ کاتاالن ها د رآورد. این 
تیم که پیش��تر نیز بازیکنانی چون آرون رمزی و آدرین رابیو را جذب 
کرده بود، حاال درصدد بازگرداندن پوگبا نیز هست. ستاره ای که البته 
مانند نیمار هزینه گزافی روی دست بانوی پیر خواهد گذاشت، به طوری 
که مذاکرات ابتدایی در این خصوص به بن بست رسیده تا تورینی ها به 
دنبال راه جدیدی برای پوش��اندن لباس بیانکونری بر تن پوگبا باشند. 
جذب ستاره ناراضی منچستر نیز چیزی حدود 150میلیون پوند برای 
این تیم آب خواهد خورد. رقمی که برای یوونتوس زیادتر از آن است که 

بتواند از عهده پرداختش برآید.
 جیان لوکا دی مارتزیو، روزنامه نگار ایتالیایی اما مدعی است: »یوونتوس 
که قادر به پرداخت مبلغ مورد نظر منچس��تریونایتد نیست با پیشنهاد 
جدیدی به میز مذاکره بازگشته و پیشنهاد داده در ازای دریافت پوگبا 
سه بازیکن خود، ژائو کانس��لو، بلیز ماتوئیدی و داگالس کاستا را به این 
باشگاه انگلیسی واگذار کند.« اگرچه منچستریونایتد به حفظ پوگبا در 
اولدترافورد اصرار دارد و به همین دلیل تابستان امسال به جذب کاستا، 
ماتوئیدی یا کانس��لو ابراز عالقه نکرده، اما در فصل های گذشته همواره 
شایعاتی درباره تمایل یونایتدی ها برای جذب این سه ستاره یوونتوس 
مطرح بوده و شاید همین مسئله بتواند شرایط بازگشت پوگبا به تورین را 
فراهم کند، خصوصاً که رئال مادرید از خیر جذب پوگبا در تابستان  جاری 
گذشته و این ش��انس مدیران یووه را برای جذب این بازیکن و تکمیل 

لیست ستاره های خود افزایش می دهد.

با پرداخت طلب پروپیچ از سوی فیفا پرونده شکایت این بازیکن از استقالل بسته شد

نجات آبی ها از محرومیت در وقت های اضافه

سعید احمديان

 پایان کار وزنه برداری معلوالن 
با 7 مدال در قهرماني جهان

رقابت های وزنه ب��رداری قهرمانی معلوالن جهان با درخش��ش دوباره 
سیامند رحمان و پایان کار کاروان ایران با کسب هفت مدال ادامه یافت. 
رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان 201۹ با حضور 441 ورزشکار از 
78 کشور به میزبانی قزاقستان در شهر نورسطان برگزار شد و تیم ملی 
کشورمان توانست با کسب هفت مدال رنگارنگ در این رقابت ها به کار 
خودش پایان دهد. تیم وزنه برداری جانبازان و معلوالن کشورمان  که با 
هدایت حسین توکلی به قزاقستان اعزام شده بود، توانست  سه طال، سه 
نقره و یک برنز را به دست آورد. روح اهلل رستمی در دسته 80 کیلوگرم، 
سیدحامد صلحی پور در دسته ۹7 کیلوگرم)ارتقای رکورد آسیا( و سیامند 
رحمان در دسته 107+ کیلوگرم طالیي ش��دند. نادر مرادی در دسته 
72 کیلوگرم، علی اکبر غریب  شی نماینده وزن 107 کیلوگرم و منصور 
پورمیرزایی در دسته 107+ کیلوگرم نیز نقره گرفتند. امیر جعفری در 
دسته 65 کیلوگرم هم به مدال برنز رسید. تیم کشورمان با هفت مدال 

کسب شده پس از چین و نیجریه در رده سوم جهان قرار گرفت. 

6 مدال رنگارنگ براي پنجمین قهرماني 
ایران در پاراتکواندوي آسیا

ملی پوشان پاراتکواندوی کشورمان روی شیاپ چانگ رقابت های قهرمانی 
آسیا باز هم درخشیدند و کاپ قهرماني را به ایران آوردند. در پنجمین 
دوره رقابت های قهرمانی آس��یا پاراتکواندو که به میزباني اردن برگزار 
شد، ملی پوشان جانباز و معلول تکواندوي کشورمان با حریفان خود به 
رقابت پرداختند. تیم  ملی پاراتکواندوی کشورمان با کسب چهار مدال 
طال توسط صادقیان پور، شعبانی، پوررهنما، عزیزی و دو نقره نریمانی 
و بهرامی آذر با 34 امتیاز توانست مقتدرانه عنوان قهرمانی این دوره از 
رقابت ها را به نام خود ثبت کند تا پنجمین کاپ قهرمانی قاره کهن در 
انحصار پاراتکواندوکاران ایرانی باقی بماند. هدایت این تیم برعهده پیام 

خانلرخانی به عنوان سرمربی و مهدی احمدی به عنوان مربی است.

دبیر باید به وعده هایی که داده عمل کند 
بهترین اتفاق مش��خص ش��دن تکلیف 
صندلی ریاست فدراس��یون کشتی بود. 
ای��ن دست دس��ت کردن ه��ا در انتخاب 
رئیس می توانست به ضرر جامعه کشتی و 
تیم های ملی تمام شود که خوشبختانه این 
داستان به سرانجام رسید و رئیس جدید 
فدراسیون کشتی انتخاب شد. رئیسی که 
انتظار می رود با توجه ب��ه اینکه از جنس 
کشتی است و شناخت خوبی از آن دارد، 

بتواند گام های بلند و مؤثری در مسیر موفقیت بردارد.
انتظارات همواره از کشتی زیاد بوده و هست، به همین دلیل هم انتظارات از 
رئیس فدراسیون کشتی باالست، خصوصاً که دبیر همواره یکی از منتقدان 
خادم بود و تأکید داشت که کشتی گیران از لحاظ بدنی و آمادگی جسمانی 
در شرایط خوبی نیستند و در شعارهای انتخاباتی خود نیز تأکید کرد که 
با خود پول خواهد آورد. مسئله ای که در کشتی بسیار مهم و حائز اهمیت 
است. حاال با توجه به وعده های داده شده، انتظار می رود که رئیس جدید 
یک به یک به وعده هایی که داده، عمل کند و در زمینه هایی که از منتقدان 
سرسخت بود تغییرات مفیدی را ایجاد و نقطه ضعف هایی را که همواره بر 
آنها تأکید داش��ت، برطرف کند.  البته اکنون برای قضاوت رئیس جوان 
خیلی زود است و باید به او فرصت بدهیم تا برنامه هایی را که دارد، پیاده 
کند. برای همه مهم کشتی است، نه اینکه چه کس��ی در رأس امور قرار 
می گیرد. مگر آنکه کسی که در رأس امور است نتواند کارها را به خوبی رتق 
و فتق کند و از عهده مشکالت برآید. دبیر اما قول های خوبی در شعارهای 
انتخاباتی خود داده که باید به انتظار عملی شدن آنها بنشینیم. شعارهایی 
که مهم ترین آن درآمدزایی و آوردن پول است که با توجه به صحبت های 
دبیر انتظار نمی رود مثل برخی خیلی زود کارش را با گله از مسائل مالی آغاز 
کند، چراکه تأکید داشت که با خود پول خواهد آورد تا مشکالت کشتی 
حل و فصل شود. حال این پول چطور و از کجا می آید، نه می دانیم و نه مهم 
است، مهم این است که فدراسیون کشتی بتواند با مدیریت جدید در مسیر 
موفقیت، به خصوص در رقابت های جهانی و المپیک گام بردارد. بدون شک 
همه جامعه کشتی در این راستا پشت رئیس تازه وارد خواهند بود و از او 

حمایت خواهند کرد تا کشتی به آنچه استحقاقش را دارد، برسد.

ابراهیم جوادی

 پیشکسوت کشتی 

دنیا حیدري

برنز تاریخي عابدیني در اسلحه سابر
مجتبي عابدیني 

حامد قهرمانی
     چهره

را همیش��ه باید 
ج��دي گرفت، 
حتي اگر در ناآماده ترین شرایط باشد. او با کسب 

اولین مدال جهاني ایران در اسلحه سابر عالوه 
ب��ر اثب��ات شایس��تگی های خ��ود، ق��درت 
شمشیربازی ایران را نیز دوباره به دنیا ثابت کرد. 
عابدیني که با کس��ب مقام چهارمي المپیک 
توانایی های خود را به هم��گان ثابت کرده بود 
حاال با به دس��ت آوردن برنز جه��ان براي رقبا 

خط ونشان کشید.
نشان ارزشمند برنز رقابت های قهرماني جهان 
در حالي توسط عابدیني به دست آمد که افت او 
در چند مسابقه اخیر باعث شده بود کمتر کسي 
روي مدال آوری اش حساب باز کند، اما سابریست 
تواناي کشورمان با غلبه بر حریفان قدرتمندی 
از تونس، روسیه و آلمان موفق شد به مرحله 
نیمه نهایی مسابقات قهرماني جهان راه یابد 
و نشان برنز خود را قطعی کند.  عابدیني 
براي راهیابی به فینال مس��ابقات حریف 
قدر مجارستاني زاتماري را پیش رو داشت  
که در مبارزه ای  قابل تحسین نتیجه را به 
این شمشیرباز قدرتمند واگذار کرد تا با 
تاریخ سازی در مسابقات جهاني به نشان 
برنز جه��ان و اولین مدال شمش��یربازی 
ایران در این مسابقات دست یابد و نام خود 
را براي همیشه در بین افتخارآفرینان این 

رشته ثبت کند.

شوراي فني درباره سرمربیان کشتی تصمیم مي گیرد
جدی��د  رئی��س        بازتاب
فدراسیون کشتی 
با تأکید بر اینکه غالمرض��ا محمدی و محمد بنا 
قطعاً تا رقابت های جهانی سرمربی تیم های ملی 
خواهند بود، گفت: »اینها س��رمایه کش��تی ما 
هستند و نباید به راحتی به آنها بگوییم بفرمایید 
بروی��د.« علیرض��ا دبیر ادام��ه داد: »ابت��دا باید 
کمیته ه��ای فن��ی محک��م تش��کیل بدهیم تا 
تصمیم گیری کنند، نه اینکه یک نفر برای کشتی 
تصمیم بگیرد. اگر قرار اس��ت کاوه یا هر شخص 
دیگری سرمربی تیم ملی شود باید آنها تصمیم 

بگیرند. تا مس��ابقات جهانی قطع��اً محمد بنا و 
غالمرضا محمدی به عنوان سرمربی به کارشان 
ادامه می دهند.« وی در ادامه با اشاره به شرایط 
سخت کشتی برای بازگشت به دوران اوج عنوان 

کرد: »از تیمی که نهم یا یازدهم جهان بوده، 
نمی توانیم انتظار داش��ته باش��یم بالفاصله 
روی سکوی جهانی المپیک برود. البته هر 

کاری بتوانم برای موفقیت کشتی در مسابقات 
جهانی و المپیک 2020 انج��ام می دهم، اما در 
کشتی سه یا چهار سال زمان الزم است تا بتوانیم 

نتیجه بگیریم.« 

برگ��زاري انتخاب��ات ریاس��ت 
فريدون حسن

     خبر
فدراس��یون والیب��ال یک��ي از 
اصلی ترین چالش های پیش روي 
وزارت ورزش است. با برگزاري انتخابات ریاست فدراسیون کشتي 
و مشخص شدن رئیس ورزش اول کشور حاال تمام نگاه ها متوجه 

برگزاري انتخابات فدراسیون والیبال است.
با اعالم محمدرض��ا داورزني، معاون وزی��ر ورزش از 10 روز دیگر 
ثبت نام کاندیداهاي ریاست والیبال آغاز می شود، اما در این میان 
یک نکته جالب توجه وجود دارد و آن عالقه زائدالوصف جناب معاون 
به حضور دوباره در فدراسیون والیبال و چشیدن طعم موفقیت و 
پیروزي در المپیک است. البته این اظهار عالقه بی ربط به شایعه 
جدایي او از وزارت ورزش نیس��ت و به نظر می رسد جناب معاون 
که اصاًل دوست ندارد از ورزش جدا شود و به زعم خودش عمرش 
را در والیبال گذاشته، می خواهد بعد از این خداحافظي احتمالي با 
وزارت ورزش در فدراسیون والیبال به کارش ادامه دهد. داورزني 
در این خصوص می گوید: »حدود 10 روز آینده ثبت نام انتخابات 

آغاز می شود و طی فرآیندی که دارد، دو ماهی زمان می برد تا برگزار 
شود، اما انجام می شود.« داورزنی در خصوص احتمال حضورش 
در فدراسیون  والیبال نیز عنوان می کند: »هنوز ثبت نام آغاز نشده 
و تصمیم قطعی نگرفته ام، اما والیبال یکی از رشته هایی است که 
می توانم بگویم عمرم را پای آن گذاشتم و خیلی خوشحال می شوم 
در المپیک 2024 بنا به قولی که به مردم دادیم، بتواند روی سکو 
برود. رفتن روی س��کوی المپیک کار بسیار دش��واری است، اما 
معتقدم تیم ملی ایران این ت��وان را دارد. این عالقه مندی وجود 
دارد که از طریق والیبال دل مردم را شاد کنیم. گروه زیادی در این 
دو دهه تالش کردند که تیم ملی والیبال به این سطح برسد. نتایج 
لیگ ملت ها نیز نمایانگر این زحمات است. سال دشواری را پیش رو 
داریم، در مرحله انتخابی المپیک یک ماه و نیم آینده در مس��کو 
باید به مصاف قهرمان لیگ ملت ها، کوبا و اس��لوونی برویم. برنده 
این رقابت ها به المپیک راه پیدا می کند و در مرحله دیگر هم در 
مسابقاتی که چین میزبان آن است باید با کشورهای آسیایی رقابت 

کنیم که قطعاً در این مرحله شانس بیشتری داریم.«

 شمارش معکوس 
براي ثبت نام انتخابات ریاست والیبال

صداي پاي داورزني!

 نیروي انتظامي 
قرباني فرافکني فدراسیون فوتبال

تبرئه مقصران اتفاقات تلخ و جنجالي فینال جام حذفي در اهواز دور از 
ذهن نبود، خبري که آخر هفته گذشته رسانه ای شد و کمیته استیناف 
فدراس��یون فوتبال، حکم محرومیت س��عید فتاح��ي رئیس کمیته 
مسابقات و بهاروند رئیس سازمان لیگ توس��ط کمیته اخالق را وتو و 
محرومیت شان را لغو کرد. در سوي دیگر خبري از اعالم نتایج کارگروه 
بررسي اتفاقات فینال جام حذفي که توسط وزارت ورزش تشکیل شده 
بود، نیست و به نظر می رسد قرار نیست پرونده تخلفات صورت گرفته در 
مسابقه پرسپولیس و داماش که جنجال ها و خسارت های زیادي را به بار 
آورد، به نتیجه برسد. هم عملکرد فدراسیون فوتبال و هم وزارت ورزش 
گویاي همه چیز است  و اینکه اراده ای براي برخورد با مدیران متخلف 

سازمان لیگ و برگزار کننده فینال جام حذفي وجود ندارد.
البته چنین برخوردي در فدراسیون فوتبال و در مجموعه وزارت ورزش 
غیرطبیعي نیس��ت و کارنامه مهدي تاج و مسعود س��لطاني فر بیانگر 
این است که این دو نهاد نتوانس��ته اند در مواجهه با سوءمدیریت هاي 
هزینه زایي که در فوتبال رخ می دهد، برخورد قاطع و محکمي داشته 
باشند. چنین رویکردي سبب شده چالش هایی که فوتبال با آن درگیر 
اس��ت، نه تنها کاهش پیدا نکند، بلکه س��ال به سال ش��اهد افزایش 
ناهنجاري بیشتری در فوتبال ایران باشیم. نکته قابل تأمل نوع برخورد 
تحقیرآمیز و دور از تأسف رئیس فدراس��یون فوتبال برابر آشوب های 
صورت گرفته در استادیوم ها در هفته های پایاني فصل اخیر است. جایي 
که مهدي تاج به جاي ابراز تأسف از مرگ و همچنین نابینا شدن چند 
هوادار با گفتن عبارت »چشم کور شده« به نوعي برخوردي تحقیرآمیز 

با فجایع تأسفباري دارد که در استادیوم های فوتبال رخ داده است.
با وجود فرافکنی های صورت گرفته، سوءمدیریت مسئوالن فدراسیون 
فوتبال و سازمان لیگ در اتفاقات تلخ استادیوم های تهران، اصفهان و 
اهواز که به کشته شدن یک نفر و نابینا شدن چند نفر منجر شد، اظهر 
من الشمس است. با این حال تاج و همکارانش که با یک سازماندهي 
هدایت ش��ده با وتوي رأی کمیت��ه اخالق، اجازه برخ��ورد با مدیران 
متخلف سازمان لیگ را نداده اند، همچنان سعي دارند تقصیرها را به 
گردن دیگر عوامل برگزارکننده مسابقات بیندازند. عالوه بر رفع اتهام 
از مجموعه فدراسیون فوتبال، تاج دیروز در صحبت هایش در برنامه 
ورزش و مردم ش��بکه یک تلویزیون به صورت کنایه آمیز با گفتن این 
جمله که »با وجود پر شدن ورزش��گاه، برخي در ورودي را باز کردند 
تا جمعیت اضافه وارد استادیوم ش��وند«، باز هم تقصیرها را به گردن 
نیروي انتظامي انداخ��ت و این نیرو که صحنه ه��ای کتک خوردن و 
سرهاي شکسته مأمورانش توسط تماشاگران در فینال جام حذفي و 
بازي پرسپولیس و سپاهان در تهران هنوز فراموش نشده را به عنوان 

مقصر اتفاقات فینال جام حذفي معرفي کرد!
البته مظلومیت نیروي انتظامي در جنجال های استادیوم های فوتبال 
در چند ماه گذشته بر کس��ي پوشیده نیست و ش��اهد آن هم آسیب 
دیدن چندده مأم��ور نیروي انتظامي در جنجال های تماش��اگران در 
ورزش��گاه های فوتبال است. با وجود چنین مس��ئله ای اما فدراسیون 
فوتبال با یک فرار رو به جلو، نیروي انتظامي را مقصر معرفي می کند. در 
این راستا بدیهي است که مسئوالن نیروي انتظامي که بیشترین تعامل 
را با فوتبالي ها داشته اند و همواره به دلیل برقراري امنیت مورد تقدیر 
اهالي فوتبال قرار گرفته اند، نباید اجازه دهند مهدي تاج و همکارانش 
براي الپوشاني سوءمدیریت خود، آنها را قرباني کنند، به خصوص که 
فدراس��یون فوتبال به عنوان برگزار کننده مس��ابقات، مسئول اصلي 

اتفاقاتي است که در جریان بازي در استادیوم ها رخ می دهد.
حال با توجه به بی تفاوتی وزارت ورزش و همچنین فرافکني فدراسیون 
فوتبال و جانبداری از متهمان اصلي حواشي فینال جام حذفي در اهواز 
به نظر می رسد عالوه بر اعاده حیثیتي که از سوي نیروي انتظامي باید 
صورت گیرد، قوه قضائیه نیز باید با تشکیل پرونده براي مدیران فوتبال 
که باعث مرگ و نابینا ش��دن چند هوادار در جریان اتفاقات جنجالي 
ورزشگاه های تهران، اصفهان و اهواز شده اند، به این مسئله ورود پیدا 
کند. به طور قطع در حالي که نه فدراس��یون فوتبال و نه وزارت ورزش 
اراده الزم را براي برخورد با س��وءمدیریت هاي پرهزینه ندارند، در این 
بین قوه قضائیه باید با احضار متهمان و دادگاهي کردن مدیراني که در 
چنین جنجال هایی نقش داش��ته اند، ضمن برخورد قاطع و محکم به 

روند کاهش جنجال های استادیوم های فوتبال کمک کند.


