
 قدرت واقعي الجوردي ها 
يا ضعف حريفان؟

 در حالي بعد از پیروزی 9 بر یک ایتالیا مقابل ارمنستان بار دیگر همه 
نگاه ها در اروپا به تیم روبرتو مانچینی دوخته شده که با وجود خوشحالی 
در ایتالیا باید به این پرس��ش پاس��خ داد که آی��ا قدرت نمایی ایتالیای 
مانچینی در ماه های اخیر واقعاً ب��ه دلیل قدرت واقعی فوتبالی این تیم 
بوده یا تنها ضعف حریفان ایتالیا که باعث شده الجوردی ها بیش از آنچه 
باید بزرگ دیده شوند. ایتالیا اگر همیش��ه با تیم هایی مثل ارمنستان 
بازی کند، 10 پیروزی پیاپی که هیچ، حتی می تواند 100 پیروزی پیاپی 
را به راحتی ثبت کند. انتظار از تیمی با تاریخ و سنت ایتالیا این است که 
قهرمان جام ملت های اروپا و جام جهانی شود، نه اینکه در رقابت های 
مقدماتی به خاطر کس��ب پیروزی های پیاپی شادی کند. نتایج ایتالیا 
اما در مقدماتی یورو2020 ، واقعاً خاص بوده اس��ت؛ ایتالیا از 10 بازی 
خود حداکثر 30 امتیاز ممکن را به دست آورده و در این تعداد بازی 37 
گل به ثمر رسانده و تاکنون این نتیجه برای ایتالیا در مراحل مقدماتی 
تورنمنت های بزرگ بی سابقه بوده است. از نظر آماری در حال حاضر با 
توجه به مرحله مقدماتی یورو 2020 دو تیم بلژیک و ایتالیا پرقدرت ترین 
تیم های فوتبال ملی اروپا هستند، ولی این نگرانی وجود دارد تا زمانی که 
تیم مانچینی با یکی از غول های سنتی اروپا مصاف ندهد، نمی توان به 
عیار واقعی این تیم پی برد. مرحله بعدی برای مانچینی انتخاب فهرست 
نهایی 23 نفره تیم ملی ایتالیاست، انتخابی که قاعدتاً می تواند با توجه به 
تعداد باالی مهاجمان و هافبک های آماده که مانچینی برای انتخاب در 
اختیار دارد به فرآیندی دشوار و پرحرف و حدیث تبدیل شود. با توجه 
به اینکه مانچینی مسلماً سه دروازه بان به تیم ملی دعوت خواهد کرد و 
سیستم مورد نظر برای ایتالیا در یورو به احتمال زیاد 4-3-3 خواهد بود، 
مسلماً او احتماالً هشت مدافع، شش هافبک و شش مهاجم را به تیم ملی 
دعوت خواهد کرد. در نتیجه با توجه به اسامی مطرح در رسانه های این 
کشور، مانچینی مجبور است یک مدافع، سه هافبک و سه مهاجم را از 
فهرست فعلی بازیکنان در اختیارش حذف کند که بدون تردید فرصت 

ایده آلی برای حمله به او توسط رسانه های ایتالیایی فراهم خواهد کرد.

تيم ملي کشورمان 
سعيد احمديان
      گزارش 

دي�روز در حال�ي 
چهارمين فيفادي 
را در س�ال جاری براي انجام ب�ازي تدارکاتي از 
دست داد که ساير تيم های مدعي آسيايي در 
کارنامه بازی هايشان جاي خالي ندارند و تقويم 
پروپيمانی براي انجام مس�ابقات تدارکاتي از 

ابتداي امسال تا امروز داشته اند.
فرصت ها به راحتي از دس��ت می روند، آن هم در 
روزهایي که بیشتر از هر زماني با توجه به شرایط 
سخت حاکم بر تیم ملي فوتبال، شاگردان ویلموتس 
به محک خوردن و بازی های تدارکاتي نیاز دارند، 
اما نه فدراسیون فوتبال و نه ویلموتس اراده ای براي 
استفاده از این فرصت ها ندارند. همین است که  این 
شب ها در حالي که تیم های ملي مختلف در سطح 
آسیا و دنیا در حال برگزاري بازي تدارکاتي هستند، 
در ایران ملی پوش��ان به جاي اینکه در اختیار تیم 
ملي باشند به باشگاه هایشان رفته اند تا یک فرصت 
دیگر هم براي انجام بازي تدارکاتي از ویلموتس و 

شاگردانش گرفته شود.
این چهارمین فیفادي است که تیم ملي از ابتداي 
امسال از دست می دهد، به  طوري که امسال برنامه 
بازی های دوستانه تیم ملي خلوت تر از همیشه بود، 
آن هم در شرایطي که س��ایر رقباي کشورمان در 
آسیا، فرصت سر خاراندان در روزهاي فیفا را ندارند 
و بازی های دوس��تانه پروپیمانی را براي تیم ملي 
کشورشان در نظر گرفته اند. مسئله ای که می تواند 
یک زنگ خطر براي فوتبال ایران باشد، به خصوص 
که با نتایج ضعیف تیم ویلموتس و دو باخت متوالي 

به بحرین و عراق، راه صعود به جام جهاني از همین 
ابتدا سخت شده است و بازی های تدارکاتي می تواند 
به بهبود شرایط و هماهنگي بیشتر تیم کمک کند، 
اما اینجا نه گوش فدراسیون فوتبال بدهکار است و 

نه گوش ویلموتس.
   بی خيال بازي تدارکاتي

فوتبال ملي کشورمان شاید یکي از خلوت ترین 
س��ال هایش را از نظر انجام بازی های تدارکاتي 
تجربه می کند و بنا بر ضرب المثل معروف، سالي 
که نکوست از بهارش پیداست. سال 98 در حالي 
آغاز شد که تیم ملي فوتبال در اولین فیفادي سال 
جدید که فروردین ماه بود برنامه ای نداشت و تاج 
با توجه به اینکه تیم ملي پس از رفتن کی روش 
س��رمربي نداش��ت، روغن ریخته را نذر امامزاده 
کرد و گفت فرصت این فیفادي در اختیار فوتبال 
باش��گاهي قرار می گیرد تا تعطیلی های س��ال 
گذشته به بهانه اردوهاي تیم ملي براي آماده سازی 

در راه جام ملت ها جبران شود!
در فیفادي خردادماه اما فدراسیون فوتبال فعال ظاهر 
شد و با توجه به انتخاب ویلموتس به عنوان سرمربي 
جدید تیم ملي ب��راي مربي بلژیکي س��نگ تمام 
گذاشت. تیم ایران در خردادماه دو بازي تدارکاتي 
با تیم های سوریه و کره جنوبي انجام داد که حاصل 
آن یک برد 5 بر صفر برابر س��وریه و یک مس��اوي 

یک – یک مقابل کره براي کشورمان بود.
در فیفادي شهریور تیم ملي در حالي پیش از بازي با 
هنگ کنگ در اولین مسابقه در انتخابي جام جهاني 
قطر، فرصت یک بازي دوس��تانه را داش��ت که این 
فرصت را هم هدر داد تا س��ومین فیفادي از دست 

برود. در فیفادي آبان تیم ملي ب��ا دو بازي انتخابي 
جام جهاني قطر برابر کامبوج و بحرین پر بود و تیم 
ملي عالوه بر بازي با عراق که یک بازي رس��مي در 
انتخابي ج��ام جهاني بود با توجه به اس��تراحت در 
28 آبان، فرصت یک بازي تدارکاتي را داش��ت، اما 
با وجود ادعاهاي مسئوالن فدراسیون براي مذاکره 
با تیم هایي مانن��د برزیل، هند، پاراگوئ��ه، امارات، 
گرجس��تان، لیبریا، چین، اس��ترالیا و ...، تیم ملي 
فوتبال کشورمان چهارمین فیفادي را هم از دست 
داد و در حالي که دیشب تیم های ملي مختلف بازي 
دوستانه داشتند، ویلموتس در بلژیک  و شاگردانش 
در تیم های باشگاهی شان در حال استراحت بودند! 

فیفادی های بعدي فروردین و خرداد س��ال آینده 
است که تیم ملي کشورمان درگیر بازی های انتخابي 
جام جهاني خواهد بود و عم��اًل فرصتي براي بازي 
تدارکاتي نخواهد داشت تا از همین حاال پیش بینی 
شود که تیم ملي کش��ورمان حداقل تا ماه پایاني 

تابستان 99 بازي دوستانه ای برگزار نخواهد کرد.
در حالي مسئوالن فدراس��یون مشکالت مالي و 
عدم تمایل کش��ورها به بازي با ای��ران را دلیل از 
دس��ت رفتن فرصت بازی های تدارکاتي عنوان 
می کنند که نمی توان از کم کاری و اهمال مدیران 
فدراس��یون و البته بی تفاوتی ویلموتس در این 
زمینه گذشت و رویکردی که تضعیف بیشتر تیم 

ملی را به همراه دارد.
  تقويم شلوغ حريفان 

در شرایطي تیم ملي کش��ورمان به عنوان تیم اول 
رنکینگ آس��یا، دیش��ب بازي تدارکاتي نداشت و 
یکي از روزهاي فیفا را از دست داد که اکثر رقیبان 

آسیایي کشورمان برخالف تیم ملي ایران از چهار 
فیفادي امسال بیشترین بهره  را بردند. در حالي تیم 
کشورمان تنها دو بازي تدارکاتي در هشت ماه اخیر 
انجام داده که ژاپن تیم دوم رنکینگ آسیا جدی ترین 
رقیب کشورمان از ابتداي امسال هفت بازي تدارکاتي 
داشته اس��ت. ژاپنی ها دیروز در ش��رایطی در یک 
بازي دوستانه به مصاف ونزوئال رفتند که از ابتداي 
امسال عالوه بر انجام چهار بازي تدارکاتي با تیم های 
ترینیداد و توباگو، السالوادور، پاراگوئه و ونزوئال، در 
تابستان امسال هم به عنوان تیم مهمان در رقابت های 
کوپا آمه ریکا با تیم های شیلي، اروگوئه و اکوادور نیز 
بازي کرده اند تا شاگردان هاجیمه موری یاسو تا امروز 

برنامه پروپیمانی را داشته باشند.
کره جنوبي تیم س��وم رنکینگ آس��یا از ابتداي 
امسال شش بازي تدارکاتي داشته است. کره ای ها 
فروردین با بولیوي و کلمبیا بازي کردند، خردادماه 
به مصاف اس��ترالیا و ایران رفتند، شهریورماه با 
گرجستان دیدار کردند و دیروز هم مقابل برزیل 
قرار گرفتند. شاید عجیب باشد، اما استرالیا تیم 
چهارم رنکینگ آسیا به مراتب آمار بدتري از ایران 
دارد و در هشت ماه اخیر تنها یک بازي دوستانه در 

خردادماه برابر کره جنوبي برگزار کرده است.
قطري ها هم ک��ه تیم پنج��م رنکینگ آس��یا و 
قهرمان جام ملت های 2019 هس��تند، در سال 
جاري تا امروز پنج ب��ازي تدارکاتي داش��ته اند. 
آنها فروردین ماه با برزیل بازي کردند، خرداد در 
رقابت های کوپا به عنوان تی��م مهمان به مصاف 
تیم های پاراگوئه، کلمبیا و آرژانتین رفتند و دیشب 

نیز با سنگاپور یک بازي تدارکاتي انجام دادند.
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حاشيه ای بر از دست رفتن چهارمين فيفادي براي تيم ملي فوتبال و مقايسه آن با تقويم پر ساير حريفان آسيايي
شیوا نوروزی

الرپوبلیکا - ايتالیا

 فرصت عراق و بحرين به ايران 
برای سرگروهی

 C در ادامه رقابت ه��اي فوتبال انتخابي جام جهان��ي 2022 و از گروه
دیش��ب تیم ملي فوتبال عراق به مصاف بحرین رفت. ای��ن دیدار در 
نهایت با نتیجه صفر – صفر به پایان رسید و این نتیجه به سود ایران و 
شاگردان ویلموتس رقم خورد. در دیگر بازي این گروه، هنگ کنگ با دو 
گل کامبوج را شکست داد. عراق با این تساوي 11 امتیازي شد و بحرین 
هم به امتیاز 9 رسید. تیم ملي ایران که دیشب استراحت داشت با یک 
بازي کمتر 6 امتیازي است. هنگ کنگ با 5 امتیاز چهارم و کامبوج هم 

با یک امتیاز قعرنشین است. 

بنا حکم گرفت 
محمد بنا، سرمربی تیم ملی باالخره حکم سرمربیگري خود را دریافت 
کرد تا از این به بع��د با خیال راحت تر و محکم تر بر روند آماده س��ازی 
ملی پوشان نظارت داشته باشد. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی 
حکم س��رمربیگری محمد بنا را به او اهدا و برای تیم ملی کش��تی در 
مسابقات پیش رو آرزوی موفقیت کرد. تیم ملي کشتي فرنگي خود را 
براي حضور در مسابقات جام جهاني آماده می کند، رقابت هایی که طي 
روزهاي هفتم و هشتم آذرماه در سالن 12 هزار نفري ورزشگاه آزادي 

تهران برگزار می شود.

 پتروشيمي و نفت 
پيروز بازی های مهم بسکتبال 

هفته پنجم لیگ  برتر بسکتبال برگزار شد. در حساس ترین مسابقه این 
هفته، تیم  پتروشیمی بندر امام در خانه  شیمیدر قم با نتیجه 82 بر 63 
به پیروزی برسد. در دیگر بازی  تیم مهرام تهران در خانه با نتیجه 55 
بر58 نتیجه را به مهمان خود نفت آبادان واگذار کرد. اکسون با نتیجه 
86 بر 82 توفارقان آذرشهر را مغلوب کرد، رعد پدافند 70 بر 69 مقابل 
شهرداري بندرعباس پیروز شد و آویژه صنعت هم با حساب 85 بر 73 
مقابل مهمانش نیروي زمیني به برتري دست یافت. مسابقه شهرداری 
قزوین با مس کرمان و ذوب آهن اصفهان با ش��هرداری گرگان هم به 

زماني دیگر موکول شد.

رقابت های انتخابی 
دنيا حيدري

      فوتبال اروپا
یورو دوشنبه شب 
با اتفاقات جالبی 
 J و  D،F در جریان برگزاری دیدارهای سه گروه
همراه بود. ایتالیا با کسب دهمین برد خود در این 
رقابت ها با ثبت آماری خیره کننده راهی مرحله بعد 
شد. اسپانیا در ادامه موفقیت هایش با پیروزی پرگل 
پرونده این مرحله را بست و سوئیس هم توانست 
خود را به جمع تیم های صعودکننده)سوئد، ایتالیا، 
اس��پانیا، دانمارک و فنالند( اضافه کند. ش��اید 
مهم ترین اتفاق بعد از آتش بازی الجوردی پوشان 
برابر ارمنس��تان، خداحافظی احساسی مورنو با 
الروخا و  بازگشت انریکه بود. در گروه J که پیشتر 
تکلیف تیم های صعود کننده مشخص شده بود، 

ایتالیا دهمین برد این فص��ل خود در رقابت های 
انتخابی یورو 2020  را برابر ارمنستان و در دیداری 
پرگل به نام خود ثبت کرد و با از سد راه برداشتن 
آخرین حریف، صعودی فراموش نشدنی داشت. 
ش��اگردان مانچینی که در هر 9 بازی گذش��ته 
حریفان را ب��ه زان��و درآورده بودن��د، در آخرین 
بازی شان ارمنس��تان را هم با حس��اب 9 بر یک 
شکست دادند تا با کسب هر 30 امتیاز این مرحله 
و البته 37گل زده مقابل چهار گل خورده، مقتدرانه 
راهی مرحله بعد ش��وند. صعودی به یادماندنی با 
آماری جالب توجه که خط و نشانی جدی هم برای 
رقبای ایتالیا بود. در این گروه، یونان با حساب 2 بر 
یک فنالند را شکست داد، اما حتی این پیروزی هم 
نتوانست مانع صعود فنالندی ها به مرحله بعد شود. 
 ، Dدر ادامه دیدارهای دوش��نبه ش��ب در گروه
س��وئیس با پیروزی 6 بر یک مقابل جبل الطارق 
موفق شد به عنوان تیم نخست گروه به مرحله بعد 
صعود کند. دانمارک نیز به رغم تساوی یک-یک 
برابر جمهوری ایرلند به عنوان تیم دوم صعود کرد. 
در گروه F پیروزی 5 بر صفر اسپانیا مقابل رومانی 
در مرحله انتخابی یورو 2020 پایانی درخشان برای 
صعود اسپانیا به رقابت های سال بعد بود.  اما برد 
پرگل الروخا که صعودش را پیشتر قطعی کرده 
بود، تحت تأثیر خداحافظی احساسی مورنو با 
چشمانی اشک بار در رختکن با شاگردانش 
قرار گرفت تا زمزمه های بازگشت انریکه که 
اواخر سال قبل به دلیل بیماری دخترش 
استعفا کرده بود قوت بیشتري بگیرد. 
اتفاقي که دیروز رخ داد و انریکه به رغم 
اینکه پیش از این عنوان کرده بود اتخاذ 
این تصمیم خیانت به مورنو اس��ت از 
سوي رئیس فدراس��یون فوتبال اسپانیا 
به عنوان س��رمربي تی��م ملي معرفي ش��د. 
بازگشتی که پیروزی پرگل اسپانیا در مرحله 
انتخابی یورو را به شدت تحت تأثیر قرار داد. سوئد 
هم که پیشتر صعود خود به مرحله بعد را قطعی 
کرده بود در آخرین بازی این مرحله موفق ش��د 

جزایر فارو را با حساب 3 بر صفر از سد راه بردارد.

سخنگوی قوه قضائيه: پرونده فساد در فوتبال هنوز باز است

اميد دوباره به برخورد با متخلفان

شب رؤيايی ايتاليا در مقدماتی يورو 
بازگشت انريکه به نيمکت اسپانيا

چرای��ی خ��اک 
شميم رضوان

    حاشيه
خ��وردن پرونده 
قطور فس��اد در 
فوتبال بدون رسیدن به س��رانجامی مشخص، 
بزرگ ترین عالمت سؤال و مطالبه اصحاب رسانه 
و م��ردم از مجل��س و ق��وه قضائیه اس��ت که 
صحبت های غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی 
قوه قضائیه در این خصوص بار دیگر روزنه های 
امید را ایجاد کرده که ش��اید آنچه در خصوص 
رسیدگی به این پرونده مطرح می شود، روزی به 
مرحله اجرا درآید! اوایل مهر سال 92 و در جریان 
افش��اگری های دایی بعد از بازی پرسپولیس و 
سپاهان در لیگ س��یزدهم و ماجرای کارت به 
کارت های مشکوک بود که باعث شد نماینده های 
مردم در خانه ملت به اتفاقات فوتبال ایران ورود 
کنند و مسئولیت رسیدگی به پرونده فساد در 
فوتبال بر دوش کمیس��یون اصل 90 گذاشته 
شود. بررسی این پرونده اگرچه زمان زیادی برد، 
اما 22 آذر94 محمدعلی پورمختار، رئیس سابق 
کمیسیون اصل 90 مدعی شد دست کم نام 15 
دانه درشت در گزارش نهایی کمیسیون اصل 90 
آمده است. اما این پرونده  به سرانجام مشخصی 
نرسید.در این ش��رایط بعد از انتصاب رئیسی به 
ریاست قوه قضائیه، احسان قاضی زاده  هاشمی، 
عضو کمیس��یون فرهنگی مجل��س در توئیتی 

خطاب به رئیسی نوشت: »از رئیس محترم قوه 
قضائی��ه که اخی��راً ب��ا دس��تگیری و محاکمه 
دانه درشت ها جلودار مبارزه با فساد شده است، 
تقاضا دارم در خصوص رسیدگی به پرونده فساد 
در فوتبال که از مرداد 96 در قالب ش��ش جلد و 
1370 برگ سند در شعبه 9 بازپرسی دادسرای 
فرهنگ و رسانه مفتوح است، ورود جدی و قاطع 
کند.«توئیتی که بدون شک درخواست مردم و 
اصحاب رس��انه هم بود. حاال اما بعد از هفته ها، 
صحبت های غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی 
قوه قضائیه در نشس��ت روز گذش��ته بار دیگر 
بارقه ه��ای امید برای رس��یدن ای��ن پرونده به 
سرانجامی مش��خص را ایجاد کرده است: »این 
پرونده هنوز به مرحله صدور رأی نهایی نرسیده؛ 
بخشی به دلیل ادعاهایی که مطرح شده و اسناد 
آن وجود ندارد. البته در این پرونده در مورد برخی 
قراردادها، داللی ها و شرط بندی ها رسیدگی هایی 
انجام شده و بخش های دیگری از این پرونده در 
دادسرا مفتوح است. فساد در فوتبال به معنای 
ع��ام کلم��ه بخش��ی از آن را ش��رط بندی ها و 
قرارداد هایی که با بازیکنان منعقد ش��ده است، 
تش��کیل می دهد. ما به این بخش ها رسیدگی 
کرده ای��م و بخش های دیگر نیاز به رس��یدگی 
بیش��تر دارد، به همین دلیل ای��ن پرونده هنوز 

مفتوح است.«

 مجمع انتخاباتی فدراسيون واليبال 
امروز برگزار می شود

رقابت با داورزنی برای رسيدن به رياست!
سرانجام انتظارات به سر رس��ید و امروز رئیس جدید فدراسیون والیبال 
انتخاب می شود. مجمع انتخاباتی این فدراسیون امروز با حضور هفت کاندیدا 
برگزار می شود و در بین نفرات محمدرضا داورزنی شانس بسیار باالیی برای 
پیروزی در انتخابات دارد. محمود افشاردوست، محمدرضا رشیدی، احمد 
سعادتمند، افشین داوری، امیرحس��ین منظمی و بهنام محمودی دیگر 

کاندیدای نشستن روی صندلی ریاست والیبال هستند. 
  پايان بالتکليفی

با داغ شدن بحث رفتن مدیران بازنشسته، آخرین رئیس فدراسیون والیبال 
کشورمان هم به ناچار از سمتش کناره گیری کرد. احمد ضیایی آذرماه سال 
گذشته پس از کش و قوس های فراوان نتوانست راهی برای حفظ سمتش 
پیدا کند و در آخر مجبور شد نامه استعفایش را بنویسد. این در حالی بود 
که ضیایی عالوه بر مذاکره با نهادهای داخلی، با فدراسیون جهانی والیبال 
هم نامه نگاری هایی را انجام داده بود تا شاید شرایط برای ابقایش مهیا شود. 
منتها مذاکرات و نامه نگاری هایش ثمربخش نبود و او به استعفای اجباری 
تن داد. از همان زمان بود که بالتکلیفی این رشته المپیکی آغاز شد؛ انتخاب 
افشین داوری به عنوان سرپرست فدراسیون والیبال تصمیمی بود که از 
سوی وزارت ورزش گرفته شد تا امور فدراسیون روی زمین نماند. در حالی 
که انتظار می رفت خیلی زود ثبت نام کاندیداها انج��ام و تاریخ برگزاری 
انتخابات مشخص شود، وزارت ورزش ترجیح داد فدراسیون همچنان با 
سرپرست اداره شود. تنها توجیه آقایان برای تداوم این بالتکلیفی هم سال 
شلوغ تیم ملی والیبال بود. ملی پوشان نیز در حالی رویدادهای مهم را پشت 
سر گذاشتند که فدراسیون با سرپرس��ت اداره    می شد. دومین سرپرست 
فدراس��یون علی فتاحی بود که مهرماه انتخاب شد و در این مدت داوری 
برخالف قانون در فدراس��یون فعالیت می کرد. با تعیین تاریخ انتخابات 

باالخره پس از یک سال والیبال از بالتکلیفی خالص می شود. 
   رقابت نابرابر

جمعاً هفت نفر برای تکیه زدن بر پس��ت ریاست فدراسیون والیبال خیز 
برداشته اند. در بین اس��امی تأیید شده بدون ش��ک محمدرضا داورزنی 
اصلی ترین گزینه محسوب می شود تا جایی که بس��یاری انتخاب او را با 
رأی باال قطعی می دانند. داورزنی برای شرکت در انتخابات و بازگشت به 
شغل قبلی اش تالش زیادی کرد. معاون پیشین وزیر ورزش همانطور که 
پیش بینی    می شد در انتخابات ثبت نام کرد. نکته جالب اینکه او ابتدا ثبت نام 
و اتفاقاً تأکید کرد که ثبت نام او قبل از استعفا منافاتی با قانون ندارد، اما با 
باال رفتن انتقادات داورزنی مجبور شد قید معاونت ورزش همگانی وزارت را 
بزند. او پیش از این سمت، نزدیک به 10 سال ریاست فدراسیون والیبال را 
برعهده داشت، اما در نهایت پذیرفتن پست معاونت وزارتخانه را ترجیح داد، 
ولی در شرایط فعلی داورزنی دوباره خیال بازگشت به والیبال را دارد و برای 
رسیدن به ریاست فدراسیون والیبال هم بعید است رقیبی داشته باشد، به 
همین خاطر مجمع امروز را باید جنگ نابرابر کاندیداها با داورزنی خواند. 

در بین سایر گزینه ها نام بهنام محمودی هم به چشم می خورد. او بازیکن 
اسبق تیم ملی است و در سال های اخیر به عنوان منتقد مدیریت فدراسیون 
از او نام برده می شد. تأیید صالحیت عجیب محمودی از نکات جالب توجه 
انتخابات امروز است. اسامی کاندیداها در شرایطی اعالم شد که خبری از اسم 
محمودی نبود و پس از کشمکش های زیاد در فاصله دو روز مانده به انتخابات 
بهنام محمودی به عنوان آخرین گزینه به لیست کاندیداها اضافه شد. به نظر 
می رسد اصلی ترین رقیب داورزنی در انتخابات بهنام محمودی باشد که البته 
باید دید چند نفر از اعضای مجمع در نهایت حاضر می شوند به او رأی بدهند. 
محمود افشاردوست، دبیر سابق فدراسیون نیز در انتخابات  امروز یکی دیگر 
از گزینه هاست. به غیر از او افشین داوری، سرپرست پیشین فدراسیون هم 

در حالی جزو کاندیداهاست که وزیر موافق کاندیداتوری او نبود. 
اینکه پس از تأخیر فراوان باالخره تاریخ انتخابات مشخص شده و طبق 
برنامه امروز تکلیف رئیس فدراسیون معلوم می شود را باید به فال نیک 
گرفت. بالتکلیفی در سال منتهی به بازی های المپیک والیبال کشورمان 
را با مشکالت زیادی روبه رو کرد. عالوه بر این، عملکرد تیم ملی را تحت 
تأثیر قرار داد، حتی ش��رایطی را به وجود آورد که بازیکن��ان نیز از این 
بالتکلیفی مدیریتی انتق��اد کردند. فراموش نکنیم که هنوز س��همیه 
بازی های المپیک را به دست نیاورده ایم و الزمه حفظ قدرت والیبال ایران 
داشتن مدیریتی قوی است. رئیس جدید در اولین قدم باید سروسامانی به 

اوضاع تیم ملی بدهد و برای آینده برنامه ریزی کند. 

خواب سنگين يوزها، بيداري حريفان

فريدون حسن

 کمک داور ويدئويي 
سنگ بزرگ فدراسيون فوتبال

عضو جدید و بازنشسته کمیته داوران فدراسیون فوتبال در اظهاراتي قابل 
تأمل  حرف از استفاده از سیستم کمک داور ویدئویي براي فصل آینده 
رقابت های لیگ برتر زده است، ادعایي که باید آن را در کنار بقیه ادعاهاي 

آقایان فدراسیون نشین گذاشت تا پوچ و واهي بودنش مشخص شود.
فریدون اصفهانیان در حالي مدعي استفاده از این سیستم براي کاهش 
اشتباهات داوري در رقابت های فصل بعد شده که همه خوب به یاد داریم 
مهدي تاج، رئیس فدراسیون فوتبال درس��ت پیش از آغاز رقابت های 
این فصل اعالم کرده بود با توجه به هزینه ه��ای باالي این کار تیم ها و 
باشگاه ها خود باید براي داشتن سیستم کمک داور ویدئویي در ورزشگاه 
محل میزبانی شان دست به جیب شوند. اظهارنظر عضو جدید کمیته 
داوران در حالي مطرح شده است که فدراسیون هنوز همان چند برنامه 
نصف و نیمه اي که قول اجراي آن را داده بود، عملي نکرده و با گذشت 
10 هفته از رقابت های لیگ تنها چیزي که مش��اهده شده؛ بی نظمی، 
اغتشاش، بی حرمتی و حتي تهدید تمامیت ارضي بوده است و در این 
بین فدراسیون تنها نظاره گر این حوادث بوده، هیچ اقدامي نکرده و تازه 
اگر کسي هم خواسته اقدامی انجام دهد، بالفاصله از سوي تیم حاکم بر 

فدراسیون مورد عتاب قرار گرفته است.
یک بار دیگر به اظهارنظر اصفهانیان دقت کنی��د »آقای تاج هم تأکید 
داش��ت که این کار صورت گیرد و همانند استانداردسازی ورزشگاه ها 
که امسال انجام شد، این مسئله نیز اجبار  شود. همه موظفند شرایط و 
امکانات ورزشگاه ها را برای اجرایی شدن استفاده از کمک داور ویدئویی 
فراهم کنند. در لیگ آینده )لیگ بیستم( اگر ورزشگاهی برای استفاده از 
کمک داور ویدئویی مجهز نشود، بازی تیم آن شهر در ورزشگاهی انجام 

خواهد شد که این امکانات را داشته باشد.«
باید از جناب اصفهانیان پرس��ید که منظورش از استانداردس��ازی چه 
چیزي اس��ت؟ کدام یک از پارامترهاي فوتبال حرفه ای  دنیا در فوتبال 
باشگاهي ما، آن هم در لیگي که با تأخیر شروع شد و هزار و یک معضل 

دارد، دیده می شود که او از زبان رئیس خود پز آن را می دهد؟ 
فدراس��یوني که حتي نمی تواند بدیهی ترین تعهدات خ��ود را اجرایي 
کند و ثمره این ناکارآمدي ولنگاري و حاشیه های تمام نشدني فوتبال 
اس��ت، چگونه از حاال براي فصل بع��د برنامه ریزی کرده اس��ت؟ البته 
پاسخ روشن اس��ت، این فرافکني ها براي فرار از پاسخگویي، راه و رسم 
فدراسیون نشینان فوتبال است. آنها که طي هفته گذشته مهر سکوت بر 
لب زده اند و بعد از مشخص شدن انواع و اقسام کوتاهي ها و اهمال هایشان 
هیچ حرفي نزده اند و در حال حاضر نیز پش��ت اتفاقات غیرفوتبالي که 

کشور درگیر آن است، پنهان شده اند.
از اصفهانیان باید پرسید که چگونه قرار اس��ت به قول مهدي تاج تیم ها 
خودشان براي کمک داور ویدئویي هزینه کنند و بعد آن را در اختیار تیم های 
دیگر بگذارند که این سیستم را ندارند؟ آیا اصالً چنین چیزي عقالني است؟ 
آیا یک تیم از امتیاز میزبانی اش به همین سادگي می گذرد؟ مگر همین 
فصل قرار نبود اگر در ورزشگاهي بلیت الکترونیکي فروخته نشد، بازي به 
استان همجوار منتقل شود؟ چند بازي با این سرنوشت روبه رو شدند که حاال 

اصفهانیان با غرور حرف از این کار براي فصل بعد می زند؟
جناب اصفهانیان قبالً هم گفته ایم که حرف زدن آسان است و عمل کردن 
سخت. گفته ایم که دو صد گفته چون نیم کردار نیست و... . حرف زدن 
راحت است، اینکه در بدو ورود به پست جدیدي که نمی دانیم با توجه 
به بازنشستگی تان چگونه باید تعریفش کرد، جو زده باشید و بخواهید 
طرح های خیالي و مدیریت من درآوردی تان را به رخ بکشید درست، اما 
خواهش��اً چیزي بگویید که بگنجد. فوتبال ایران و سیستم کمک داور 
ویدئویي؟! سنگ بزرگ همیش��ه عالمت نزدن است، شما در مدیریت 
همین فوتبال فش��ل مانده اید، همین خرابه را آب��اد کنید، برنامه های 
بلندپروازانه پیشکش شما و مسئوالن فدراسیون. فدراسیوني که حتي 
توان جمع کردن یک تیم ملي را ندارد، به طور حتم از پس برگزاري یک 
لیگ موفق و بي حاش��یه هم برنمی آید. لطفاً این را باور و کمتر با افکار 

عمومی بازي کنید و وعده  و وعید بیهوده بدهید.


