
پرونده رقابت های 
دنيا حيدري
      گزارش

نیم فصل اول در 
حالی عصر امروز 
با برگزاری پنج دیدار از هفته پانزدهم بسته 
می شود که جدول رده بندی به دلیل لغو برخی 
بازی ه�ای هفته ه�ای یازده�م و دوازده�م 
همچنان بالتکلیف به پایان رسیدن داستان 

نیم فصل اول است.
بازی های این هفته عصر روز گذشته با برگزاری 
سه دیدار آغاز شد که طی آن سپاهان مدعی به 
مصاف پیکان رفت  و با برت��ری 2بر صفر به صدر 
جدول صعود کرد. ش��هرخودرو در قائمش��هر با 
نساجی دیدار کرد و به نتیجه مساوی بدون گل 
دس��ت یافت. تراکتورس��ازان تبریزی که بعد از 
دنیزلی هم نتوانستند تکانی به جایگاه خود و روند 
نتیجه گیری شان بدهند بعد از شکست در دربی 
تبریز مقابل فوالد با یک گل پیروز شد تا ناکامی 

پنج هفته ایش تمام شود.
  سایپا فرصتی برای ادامه بردهای پرسپولیس

اوج گیری دوباره پرسپولیس بعد از باخت ناباورانه 
برابر نفتی های مسجدسلیمان سه برد پیاپی را به 
دنبال داشت. نتایج قابل قبولی که توانست فاصله 
این تیم را با صدر جدول به حداقل برساند و حاال 
کوچک ترین لغزشی از سوی سپاهان و استقالل 
می تواند دستیابی به صدر جدول را برای کالدرون 
و یارانش آسان تر کند، خصوصاً که پرسپولیس 
همانند سپاهان یک بازی کمتر از استقالل انجام 
داده و همین مسئله می تواند شانس این تیم را 
برای صدرنشینی قبل از پایان نیم فصل اول بیشتر 
کند. سرخپوشان تهرانی عصر امروز )ساعت 15( 

در آخرین بازی دور رف��ت رقابت های این فصل 
به مصاف س��ایپا می روند. تیم بحران زده ای که 
11 هفته است رنگ برد به خود ندیده و با کسب 
تنها 11 امتیاز از 14 بازی در رده سیزدهم جای 
گرفته و حریف دس��ت و پاگیری برای شاگردان 
کالدرون که این روزها در اوج قرار دارند، نیست. 
هرچند ک��ه ابراهی��م صادقی، س��رمربی جوان 
نارنجی پوش��ان مدعی اس��ت تیمش پیشرفت 
خوبی نسبت به هفته های ابتدایی لیگ داشته و 
شاگردانش اگرچه جوان هستند، اما تجربه الزم 
را برای رویارویی با پرسپولیس دارند و می توانند 
روز س��ختی را برای مدافع عنوان قهرمانی رقم 
بزنند.« با وجود این به نظر نمی رسد خط دفاعی 
این تیم که یکی از نقاط ضعف آن اس��ت بتواند 
برابر ترابی، هافبک طراح و تکنیکی سرخپوشان 
که این روزها روی دور گلزنی است دوام بیاورد، 
خصوصاً که انگیزه ه��ای ترابی در بازی برابر تیم 
سابق خود بیش از بازی های قبلی است و همین 
مس��ئله می تواند پوئن مثبتی برای سرخپوشان 
باشد تا آخرین بازی نیم فصل اول را طبق جدول 

رده بندی با موفقیت به پایان ببرند.
اما حتی رس��یدن به یک امتی��ازی صدر جدول 
هم نتوانس��ته کالدرون را راضی به اس��تفاده از 
امید عالیشاه کند و همچون بازی با ذوب آهن و 
گل گهر بار دیگر نام او را از لیست تیمش خط زده، 
آن هم در حالی که نام سیامک نعمتی بعد از دو 
بازی دوباره در ترکیب سرخپوشان قرار گرفته، 
اما عالیشاه که قبل از بازی با ذوب با نعمتی درگیر 
شده بود هنوز مورد بخشش سرمربی آرژانتینی 

پرسپولیس قرار نگرفته است!

   استحکام صدرنشینی با استراماچونی یا 
بی استراماچونی 

یک��ی از مهم تری��ن بازی ه��ای ام��روز مص��اف 
اس��تقالل با ش��اهین بوشهر اس��ت. دیداری که 
ساعت 17:30 امروز در ورزش��گاه آزادی برگزار 
می شود. اگرچه روی کاغذ نمی توان شانسی برای 
ش��اهین قعرنش��ین که در طول این فصل موفق 
به کسب هیچ بردی نش��ده، قائل شد و استقالل 
بی تردید می تواند هش��تمین برد این فصل خود 
را از نماینده بوش��هر بگیرد، اما آنچه اهمیت این 
بازی را باال می برد ادامه دار شدن داستان سرمربی 
ایتالیایی آبی پوش��ان پایتخت است که بالفاصله 
بعد از صدرنشین کردن تیمش تهران را به دلیل 
مش��کالتی که با کادر مدیریت باش��گاه داشت و 
عمده آن به مس��ائل مالی برمی گشت ترک کرد 
تا آبی پوشان بدون استراماچونی به مصاف پیکان 
بروند و بازی برده را دست آخر با تساوی به پایان 
برسانند. اما بعد از گذش��ته نزدیک به یک هفته و 
به رغم ادعاهای آقایان چه در وزارت ورزش و چه 
در باشگاه استقالل هنوز نمی توان با اطمینان گفت 
که سرمربی ایتالیایی آبی  ها عصر امروز و در برابر 
شاهین بار دیگر روی نیمکت استقالل می نشیند 
و تیمش را هدایت می کند. البته اس��تراماچونی 
طی روزهای گذش��ته در تماس هایی که با برخی 
بازیکنان، به خص��وص کاپیتان غفوری داش��ته 
سعی کرده برنامه های فنی را مطابق برنامه پیش 
ببرد، اما آنچه مسلم است استقالل بعد از جدایی 
استراماچونی و اتفاقات پرسروصدایی که این قهر در 
پی داشت از لحاظ روحی روانی آسیبی جدی دیده، 
به طوری ک��ه حتی می تواند برابر بوش��هری های 

قعرنشین نیز شکننده باشد و آنطور که باید نتواند 
از جایگاه خود در صدر جدول دفاع کند. 

البته بازگشت استراماچونی که وزارت ورزش از 
پرداخت مطالبات او خبر داده، می تواند شوکی 
مثبت برای این تیم باش��د تا با بردی نه چندان 
سخت برابر شاهین قعرنش��ین و تیم بدون برد 
لیگ جایگاه آبی پوشان در آخرین بازی این تیم 
در نیم فصل نخست تثبیت شود، خصوصاً که مرد 
ایتالیایی نیامده از بازی با شاهین بوشهر و هدفش 
برای کسب هر س��ه امتیاز این دیدار می گوید: 
»مشکالت زیادی وجود دارد، اما در حال حاضر 

تنها به بازی با شاهین بوشهر فکر می کنم.«
   سایر بازی ها 

در سایر بازی های امروز؛ نفتی های مسجدسلیمان 
به مهمانی پارس جنوبی بوشهر می روند. برخالف 
میزبان، شاگردان تارتار این فصل نتایج قابل توجهی 
به دست آوردند و در صورتی که در بازی امروز برابر 
پارس جنوبی تن به شکست ندهند یک نیم فصل 
را بدون باخت پش��ت سر گذاش��ته اند که رکورد 
بی نظیری برای تیم شهر اولین ها محسوب می شود. 
گل گهر، دیگر تیم بدون برد این فصل که در قعر 
جدول جای دارد عصر امروز از ذوبی های اصفهانی 
پذیرایی می کند. تیمی که آخرین بازی دور رفت 
را برگزار خواهد کرد. حال آنکه گل گهر همچنان 
یک بازی معوقه دارد. نفتی های آبادان که به رغم 
مشکالت عدیده مالی با نتایجی قابل توجه در رده 
ششم جدول جای دارند در آخرین بازی نیم فصل 
خود از ماشین سازی پذیرایی می کنند، تیم دوم 
تبریز که برخالف انتظار بهتر از تراکتورسازان کار 

کرده، آن هم بدون ستاره های میلیاردی!
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بالتکلیفی نیمکت خالی آبی ها در سایه اداهاي استراماچوني

شیوا نوروزی

 نمی توان با سیاه بازی 
سرمربی تیم ملی انتخاب کرد 

سرمربی جدید تیم ملی هنوز انتخاب نشده، 
با این حال به نظر می رسد فدراسیون فوتبال 
با گزینه مورد نظر خود به جمع بندی الزم 
رسیده است، اما علت اعالم نشدن نام مربی 
جدید به خاطر فسخ نشدن رسمی قرارداد 
ویلموتس است. در حال حاضر فوتبال ملی 
ایران دچار س��ردرگمی ش��ده، در صورتی 
که همین روند ادامه پی��دا کند هیچ بعید 
نیس��ت مربی مورد نظر فدراسیون هم به 
پیشنهادهای دیگرش بیندیشد. هرچه زودتر جایگزین ویلموتس انتخاب 
شود قطعاً به سود فوتبال ملی خواهد بود، ولی باید به این نکته توجه داشت 
که دیگر با کدخدامنشی و س��یاه بازی نمی توان س��رمربی انتخاب کرد! 
متأسفانه فوتبال ملی ما دچار یک مشکل بزرگ شده؛ بازیکنان لژیونر دیگر 
انگیزه گذشته را ندارند. کارلوس کی روش هشت سال هدایت تیم ملی را 
برعهده داشت و این هشت سال قطعاً بدون تأثیر نبوده است. لژیونرهای ما 
باشگاه هایش��ان را پیدا کرده و به اهداف شان رسیده اند. دو بازی که مقابل 
بحرین و عراق داشتیم بی انگیزگی لژیونرها به وضوح قابل رؤیت بود. آنها 
زمانی انگیزه داشتند که کی روش عملکردشان را زیر نظر داشت و برای پیدا 
کردنشان به خارج از کشور می رفت. مربیان بعدی مشکل تزریق انگیزه به 
تیم را خواهند داشت و باید دید سرمربی جدید می تواند این چالش را پشت 
سر بگذارد یا نه. ضمن اینکه بازیکنان جوان تا زمانی که بازیکنان قدیمی در 
تیم ملی حضور دارند بالی برای پرواز ندارند. سرمربی جدید برای استفاده از 
نیروهای جوان و باانگیزه باید در ایران کمیته فنی را تشکیل دهد و از اعضای 
کمیته کمک بگیرد. در بین گزینه های مطرح شده برای جانشینی ویلموتس 
نام برانکو ایوانکوویچ محتمل تر از بقیه به نظر می رسد. اگر این اتفاق  بیفتد 
باید دید برانکویی که در جنگ با کی روش همیشه بازنده بود، می تواند این 
خأل را پر کند یا نه. جام جهانی قطر واقعاً خاص است و اگر در این رقابت خاص 
غایب باشیم جامعه فوتبال ایران دچار افسردگی خواهد شد. انتظار می رود 

انتخاب سرمربی جدید آگاهانه و با در نظر گرفتن همه جوانب انجام شود.

بهمن فروتن

پیوستن بیرانوند به نهضت احیای کارشناس فوتبال
کارخانه های تعطیل شده

در روزهایي که خیلي ها از کم توجهی ورزشکاران معروف به مسئولیت 
اجتماعي گالیه دارند، علیرضا بیرانوند با فروش پیراهن خود در یک 
حرکت خیرخواهانه نشان داد که برخالف خیلی ها، حواسش به انجام 
فعالیت های عام المنفعه اس��ت، چه مانند نوروز گذش��ته که همراه با 
کمک های مردمي به مناطق س��یل زده رفت و چه امروز که با فروش 
پیراهنش به نهضت ستاد اجرایی فرمان امام برای احیای کارخانه های 
تعطیل شده پیوسته است. دروازه بان ملی پوش پرسپولیس، پنج شنبه 
شب پیراهن خود در دیدار جام جهانی ایران و پرتغال را به بنیاد برکت 
ستاد اجرایی فرمان امام اهدا کرد تا برای احیای کارخانه های تعطیل و 
نیمه تعطیل لرستان از آن استفاده کند .بنیاد برکت هم اعالم کرد تا دو 
برابر قیمت فروش این پیراهن را به آن اضافه و برای احیای کارخانه ای 

در لرستان هزینه خواهد کرد.

آقای خاص به هدفش نرسید، پپ رکورد زد
رویارویی با رئال در فینال آرزوی رونالدو

قدرت های اصلی فوتبال اروپا منتظر برگزاری قرعه کشی روز دوشنبه 
هستند تا هرچه زودتر تکلیف شان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان مشخص شود. مرحله گروهی این رقابت ها به پایان رسیده و 
16 تیم راه یافته امیدوارند قرعه آسانی نصیب شان شود. در شب پایانی 
دور گروهی اتفاقات جالب توجهی رقم خورد؛ گلزنی دو ستاره زیر 20 
سال کهکشانی ها و شکست تاتنهام از جمله این اتفاقات بود. در ضمن 
این اولین باری است که هر 16 تیم صعود کرده از پنج لیگ معتبر قاره 
سبز )اللیگا، سری آ، بوندس لیگا، لوشامپیونه و لیگ برتر( هستند. 

    
وینیسیوس و رودریگو گوئس تنها یک ش��ب پس از درخشش آنسو فاتی، 
بازیکن 17 ساله بارسلونا، برای رئال مادرید گلزنی کردند تا رئالی ها در رقابت 
با کاتاالن ها جا نمانند. حضور دو تیم قدرتمند پاری سن ژرمن و رئال در گروه 
A عماًل هیچ شانسی را برای دو تیم بروژ و گاالتاسرای باقی نگذاشته است. 
بازی های هفته آخر برای پاریسی ها و قوهای سفید تشریفاتی بود، به همین 
خاطر زیدان ترجیح داد در مصاف با کلوب بروژ دوب��اره به دو بازیکن جوان 
خود فرصت عرض اندام بدهد. رودریگو 18 ساله گل اول مادریدی ها را زد و 
وینیسوس 19 ساله نیز گل دوم را به ثمر رساند. جالب اینکه وینی پس از اینکه 
هفته ها نامش در لیست 18 نفره تیم قرار نگرفته بود به خاطر مصدومیت هازارد 
و نیمکت نشینی بیل به زمین فرستاده شد و پاسخ اعتماد دوباره سرمربی را با 
یک گل زیبا داد. رودریگو در این فصل هفت گل برای رئال زده که سه گل آن 
مربوط به هت تریک بازیکن برزیلی مقابل گاالتاسرای است. حاال کهکشانی ها 
اولین تیمی هستند که دو بازیکن زیر 20 ساله شان در یک بازی لیگ قهرمانان 
دروازه حریف را باز کرده اند. ستاره های جوان رئال و بارسا در ادامه بازی های 
فصل قطعاً رقابت جدی تری خواهند داشت و باید دید جنگ بازیکنانی که بعد 

از سال 2000 متولد شده اند را پایتخت نشینان می برند یا جدایی طلبان. 
    

آقای خاص تصور می کرد می تواند در آلیانس آره نا شبی به یاد ماندنی را ثبت 
کند؛ از آنجا که تاتنهام در بازی رفت خود مقابل بایرن مونیخ 7 بر 2 تحقیر شده 
بود، خوزه مورینیو امیدوار بود که در بازی برگشت با غلبه بر باواریایی ها دل 
هواداران تاتنهام را به دست بیاورد. نکته مهم بازی تغییر سرمربی هر دو تیم 
پس از بازی رفت بود. فلیک هدایت بایرن را برعهده دارد و مورینیو نیز سکاندار 
اسپرزهاست. به هر شکل ممکن باواریایی ها مانع از تحقق رؤیای خوزه شدند 
و بازی با برتری 3 بر یک غول آلمانی به پایان رس��ید. البته نتیجه این بازی 
تغییری در جدول گروه B ایجاد نکرد، چراکه بایرن و تاتنهام قبل از این بازی 
خیالشان بابت صعود راحت شده بود. جالب اینجاست که آقای خاص پس از 
بازی همچنان نسبت به آینده تاتنهام ابراز امیدواری کرد: »با توجه به اتفاقات 
آخرین بازی، می خواستم ریسک کنم و از تصمیماتی که گرفتم خوشحال 
هستم. امیدوارم طرفداران نیز درک کنند که چه کاری انجام داده ام. امیدوار 
بودم نتیجه بهتری بگیریم، اما حاال من اطالعات زیادی از تیم خود دارم. فکر 
می کنم تمام تیم هایی که در گروه شان صدرنشین شده اند، آرزو می کنند مقابل 
ما بازی نکنند. ما یکی از تیم های قدرتمند در بین تیم های دوم گروه ها هستیم. 
در این دیدار تأکید من استراحت بیشتر بازیکنانی بود که خیلی بازی کرده اند. 
س��عی کردم این موضوع را از بازیکنان مخفی کنم، اما آنها باهوش هستند و 

می دانستند که تمرکزم روی این بازی نبوده و روی دیدار بعدی است.«
    

تیم از پیش صع��ود کرده من س��یتی باز هم دس��ت از گلزنی برنداش��ت؛ 
س��یتیزن های صدرنش��ین در زمین دیناموزاگرب 4 بر یک پیروز شدند تا 
رکوردی جالب به نام پپ گواردیوال ثبت شود. سیتی تاکنون در 199 بازی با 
هدایت گواردیوال 501 گل در رقابت های مختلف به ثمر رسانده و این تعداد 

گل در تاریخ فوتبال جزیره یک رکورد محسوب می شود.
    

در گروه D هم دو تیم صعود کرده، یعنی یوونتوس و اتلتیکو حریفانش��ان را 
بردند منتها پیروزی 2 بر صفر یووه مقابل بایرلورکوزن خبرساز تمام شد. کریس 
رونالدو که گل اول بانوی پیر را زده بود به خاط��ر حضور یک هوادار در زمین 
حسابی از کوره دررفت و چیزی نمانده بود که با او درگیر شود. مهاجم پرتغالی در 
پایان بازی برای آنکه نشان دهد روی اعصابش مسلط است به سؤال خبرنگاران 
در خصوص برخورد یووه – رئال در یک هشتم نهایی اینگونه پاسخ داد: »شرایط 
خوبی دارم و مشکالت بدنی ام برطرف شده است. رئال یک تیم خارق العاده است 
و دوست ندارم االن با این تیم روبه رو شویم. ترجیح می دهم دیرتر و در فینال 

برابر رئال قرار بگیریم. بازی با رئال در فینال مطلوب من است.«

 »نه«  علي نسب
  به رویارویي با نماینده 
رژیم صهیونیستي

»علي نژاد« معاون تازه ورزش قهرمانی
مهدي علي نژاد،       بازتاب
رئیس فدراسیون 
ووشو به عنوان سرپرست معاونت توسعه ورزش 
قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش منصوب شد 
تا بع��د از داورزنی دومین رئیس فدراس��یونی 
باشد که به این پست می رسد. علي نژاد، رئیس 
موفق فدراس��یون ووش��و حاال سرپرست این 
معاونت مهم در وزارت ورزش شده و این امید 
وجود دارد که به المپیکی ها بیشتر از قبل بها 
داده ش��ود و او جو حاکم بر ورزش کشور را در 

س��ال منتهي به المپی��ک المپیکی ت��ر کند. 
علي نژاد پس از ص��دور حکمش گفت: » هفت 
ماه و 10 روز تا المپیک باق��ی  مانده و اولویت 
ورزش کش��ور نیز حضور قدرتمند در المپیک 
است. خوشبختانه س��طح روابط میان کمیته 
المپیک و وزارت ورزش در باالترین سطح است 
و همکاری نزدیکی وجود دارد. من هم گوشه ای 
از کار را به دست خواهم گرفت و با هماهنگی 
تمام ارکان ورزش کشور سعی می کنیم کاروان 

قدرتمندی را اعزام کنیم.«

دوازدهمین هفته رقابت های لیگ 
فريدون حسن
      بسکتبال

برتر بسکتبال با شکست تیم های 
مدعي نفت آبادان و پتروشیمي 
بندر امام ب��ه پایان رس��ید. در جریان دیداره��اي این هفته که 
بعدازظهر پنج شنبه برگزار شد، شهرداري گرگان با برتري قاطع 
66 بر 47 تیم مدعي پتروشیمي را شکست داد تا دومین شکست 
را به صدرنش��ین جدول رده بندی تحمیل کن��د. در این دیدار 
شاگردان مهران شاهین طبع از همان ابتدا چنان بر مسابقه تسلط 
پیدا کردند که مردان فرزاد کوهیان چاره ای  جز قبول شکس��ت 
نداشتند. با این شکست گرگانی ها جایگاه دومي خود را محکم 
کردند و صدرنشیني قاطع پتروشیمي در هفته های قبل با خطر 
روبه رو شد و بعید نیست ادامه این روند آنها را در هفته های آینده 
به زیر بکشد. در دیگر بازي حساس این هفته شیمیدر در آبادان 
دست به کار بزرگی زد و در حالی که در نیمه اول مسابقه با نفت 
آبادان مدافع عنوان قهرماني از این تیم عقب  افتاده بود در نیمه دوم 

طوفان به پا کرد و در نهایت با نتیجه 72 بر 66 پیروز شد تا سومین 
شکست را به آبادانی ها تحمیل کند و تا رتبه سوم جدول رده بندی 
باال بیاید. در س��ایر بازی ها؛ مهرام تیم چهارم جدول رده بندی با 
حساب 81 بر 71 میزبان خود آویژه صنعت مشهد را شکست داد. 
ذوب آهن اصفهان در این شهر با نتیجه 87 بر 65 مغلوب مهمان 
خود اکسون تهران شد. توفارقان آذرشهر میزبان خود شهرداري 
بندرعباس را 90 بر 81 از پیش رو برداشت. رعد شهرکرد 79 بر 75 
بر مهمان خود شهرداري قزوین غلبه کرد و در نهایت نیز نیروي 
زمیني در کرمان با حس��اب 80 بر 76 مقابل مس کرمان تن به 
شکست داد. در پایان رقابت های این هفته تیم های پتروشیمي با 
22، شهرداري گرگان با 21، شیمیدر با 21، مهرام با 20، پاالیش 
نفت آبادان با 19 و اکسون تهران با 18 امتیاز به ترتیب در رتبه های 
اول تا ششم جدول رده بندی قرار دارند. نیروي زمیني، مس کرمان 
و ش��هرداري قزوین هم س��ه تیم انتهاي جدول هستند. هفته 

سیزدهم این رقابت ها عصر دوشنبه 25 آذرماه برگزار می شود.

 برتري قاطع گرگانی ها مقابل پتروشیمي 
در لیگ بسکتبال

طوفان شیمیدر در آبادان

در روزهایي که خبر       چهره
شکست های برخي 
از ورزش��کاران پناهنده و تغییر ملیت داده سابق 
کشورمان مرتب رس��انه ای  می ش��ود و آنها که با 
بهانه های واهي به ایران پش��ت کردند تا به خیال 
خودشان آزادانه با هر حریفي که می خواهند رقابت 
کنند و با شکست های ریزودرشت روبه رو می شوند 
شنیدن خبر انصراف اس��تاد بین المللی شطرنج 
کش��ورمان از رویارویي با نماین��ده رژیم غاصب 
صهیونیس��تي در مس��ابقات بین المللی شطرنج 
اسپانیا بس��یار جالب توجه بود. مبینا علي نسب، 
بانوي شایسته و استاد بین المللی شطرنج کشورمان 
در دور نهم رقابت های شطرنج بین المللی اسپانیا به 
حریف رژیم صهیونیس��تی خورد و در حمایت از 
مردم مظلوم فلس��طین از رقابت با نماینده رژیم 
غاصب و کودک کش انصراف داد. این اتفاق در 
حالي رخ داد که بانوي قهرمان کشورمان در دور 
هشتم مسابقات بین المللی اسپانیا با ریتینگ 
2324 مقاب��ل روحیت از هند ب��ا ریتینگ 
2234 پیروز ش��ده بود و شانس باالیي براي 
رس��یدن به مراح��ل باالتر داش��ت. حرکت 
پهلوانانه علي نسب سیلي محکمي به آنهایي 
است که فکر می کنند نسل جوان ورزش کشور 
اهمیتي به حفظ آرمان های انقالب اس��المي 
نمی دهند و چیزي برایشان جز کسب پیروزي 

و مدال، آن هم به هر قیمتی مهم نیست.

سایپا پل خوشبختي پرسپولیس
سعید احمديان

فوتبال زنان هفتادم جهان، چهاردهم آسیا
فدراس��یون جهانی فوتبال جدیدترین رده بندی فوتبال زنان را اعالم 
کرد که تیم ایران در جایگاه 70 قرار گرفت و تی��م  امریکا که در جام 
جهانی فوتبال زنان قهرمان ش��د همچنان در جایگاه نخس��ت جهان 
و آلمان و هلند در رده دوم و سوم ایستادند. تیم ملی فوتبال زنان در 
جدیدترین رده بندی جهانی با یک  پله صعود در جایگاه هفتادم جهان 

قرار گرفت، اما همچنان در جایگاه چهاردهم آسیاست.

لباس ژیمناستیک زنان مسلمان تأیید شد
 بانوان ایران می توانند از این پس با لباس مطابق با شئونات اسالمی در 
رقابت های بین المللی آکروباتیک ژیمناس��تیک شرکت کنند که این 
اتفاق، موفقیت بزرگی برای ژیمناستیک ایران محسوب می شود. پس 
از ماه ها پیگیری فدراسیون ژیمناستیک ایران و مکاتبات و رایزنی های 
فراوان با فدراسیون جهانی ژیمناس��تیک، شرایط برای حضور بانوان 
ایران در مس��ابقات بین المللی آکروباتیک ژیمناس��تیک مهیا شد و 
فدراسیون جهانی ژیمناستیک در نامه ای به فدراسیون ژیمناستیک 

ایران رسماً این موضوع را تأیید کرد.

 دولت براي المپیکي ها هم 
مانند فوتبال آستین باال بزند

این روزها رسانه ها و شبکه های اجتماعي پر شده است از خبرهایي که 
آخرین وضعیت سرمربي ایتالیایي استقالل را روایت می کنند تا جایي 
که به گفته مازی��ار ناظمي س��خنگوي وزارت ورزش، او دارد لحظه به 
لحظه درباره آندره اس��تراماچوني مصاحبه می کند و پست می گذارد. 
بی تدبیری و س��وءمدیریت هاي مدیران باشگاه اس��تقالل شرایطي را 
به وجود آورده که ماجراي نیمکت آبي ها و اس��تراماچوني را تبدیل به 
مشکل اول ورزش کش��ور در روزهاي اخیر کرده و دولت با تمام توان 
پشت این ماجرا درآمده است تا همه چیز را ختم به خیر کند و سرمربي 
استقالل را راضي به بازگشت. از وزیر ورزش گرفته تا وزیر امور خارجه 
یک جاي کار را گرفته اند تا استراماچوني هرچه زودتر به تهران برگردد 

و روي نیمکت استقالل بنشیند. 
البته این اولین بار نیس��ت که اینطور دولتي ها تمام ابزارشان را بسیج 
کرده اند تا گرهي که با سوءمدیریت هاي مدیران گماشته خودشان کار را 
به جاهاي باریک کشانده، باز کنند. مانند همین ماجراي قهر ویلموتس 
که تنها یک ماه قبل از قضیه استرا سبب شد با دستور مستقیم معاون اول 
رئیس جمهور 2 میلیون یورو به حساب این سرمربي بلژیکي واریز کنند تا 
او روي نیمکت ایران مقابل عراق بنشیند، پولي که البته با ماجراهاي بعد 
این بازي و باخت تیم کشورمان و فسخ قرارداد با ویلموتس حیف ومیل 
شد. می توان به چند سال پیش هم اش��اره کرد که پاي ماجراي طلب 
باشگاه ریزه اسپور از پرسپولیس به دلیل شکایت این تیم ترک از مهدي 

طارمي، به مذاکرات حسن روحاني و اردوغان هم باز شد!
امروز هم که پرونده استراماچوني روي میز دولتي ها قرار گرفته و همه 
دولت دست به دست هم داده اند تا با استفاده از تمام ظرفیتي که وجود 
دارد، استرا را دوباره روي نیمکت استقالل بنشانند. چنین تحرکي از 
سوي دولت براي حل پرونده س��رمربي استقالل در شرایطي است که 
ورزش ایران مشکالت بسیار بزرگ تر از این نیز دارد، اما همتي از سوي 
مدیران براي حل آن دیده نمی ش��ود. البته جاذبه فوتبال و هواداران 
بی شمار آن و محبوبیتي که به این وسیله می توان به دست آورد را نباید 
از فهم تالش های شبانه روزی که این روزها وزارت ورزش و دولت براي 

حل مشکل استقالل دارند از نظر دور داشت.
تالش همه جانبه وزارت ورزش و همراهي سایر بخش های دولت براي 
حل مشکالت عمدتاً مالي فوتبالي ها، آن هم با استفاده از تمام ظرفیت ها 
نشان داد اگر اراده ای باشد می توان با استفاده از چنین ظرفیت باالیي 
براي حل مصائب و برطرف کردن کمبودهاي سایر ورزشکاران و منهاي 
فوتبالي ها هم استفاده کرد، به خصوص که این روزها براي ورزشکاران 
المپیکي که در س��ال منتهي ب��ه المپیک هس��تیم از اهمیت باالیي 
برخوردار است و اگر مسئوالن وزارت ورزش و کمیته ملي المپیک سري 
به اردوهاي المپیکي ها بزنند، متوجه خواهند شد که این ورزشکاران در 
چه شرایط سختي آماده کسب سهمیه و درخشش در المپیک تابستان 

آینده در توکیو می شوند.
حال در ش��رایطي که دولت با تمام توان پاي کار حل مش��کل باشگاه 
اس��تقالل آمده، ضروري اس��ت اگر نگاه تبعیض آمیزی وجود ندارد و 
وزارت ورزش همه رشته ها را به یک چشم می بیند، وزیر ورزش و رئیس 
کمیته ملي المپیک باید همه بخش های دولت را براي حل مشکالت 
المپیکي ها نیز بسیج کنند. حل مشکل المپیکي ها قطعاً کم هزینه تر 
و کم دردس��ر تر از مش��کالت بین المللی فوتبالي ها خواهد بود. اینجا 
المپیکي ها نه انتظار بودجه های چندمیلیون یورویي دارند و نه مشکل 
تحریم که نقل وانتقال پول را به حساب فدراسیون ها سخت یا غیرممکن 

کند، وجود دارد.
اگر المپیک تنه��ا در حرف براي دول��ت و مدیرانش اهمی��ت ندارد و 
می خواهند در میدان عمل نیز آن را نشان دهند، امروز بهترین فرصت 
است تا با بسیج امکانات دولت، پاي کار المپیکي ها هم بیایند. در این 
بین بهانه بی پولی نیز با توجه ب��ه چندمیلیون یورویي که دولتي ها در 
ماه های اخیر براي فوتبالي ها هبه کرده اند، نمی تواند قابل قبول باشد، 
به خصوص که مشکالت  ورزش��کاران منهاي فوتبالي را با یک چندم 

بودجه های اختصاص یافته به فوتبال هم مي توان حل کرد.
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