
المپيک برگزار مي شود، المپيک برگزار 
فريدون حسن

    بازتاب
نمي شود، اين به طور حتم اصلي ترين 
چالش اي��ن روزه��ا و ماه هاي جهان 
ورزش اس��ت. کرونا بزرگ ترين آوردگاه ورزش جهان را يک سال به 
تعويق انداخته و حاال هم اين خطر را براي المپيک ايجاد کرده که حتي 
برگزار هم نشود. مردم ژاپن برخالف دولتمردان شان و مسئوالن کميته 
بين المللي المپيک تمايلي به برپايي المپيک ندارند، اما به رغم تأکيد 
مسئوالن ژاپني مبني بر اهميت نظر مردم در برپايي يا لغو بازي هاي 
المپيک به نظر مي رس��د مردم ژاپن در اين خصوص تصميم گيرنده 
نيستند و ظاهراً ورزش جهان کمر همت بسته تا هر طور شده المپيک 
توکيو را برگزار کند. همين مسئله باعث ش��ده گمانه زنی ها درباره 
برگزاری المپيک در فاصله شش ماه مانده تا شروع اين رقابت ها به اوج 
خود برسد. کيت ميلز، نايب رئيس کميته برگزاري المپيک 2012 
لندن مي گويد اگر اين مس��ئوليت را در المپيک توکيو داشت حتماً 
بازي ها را لغو مي کرد. او ش��انس لغو اين رويداد را نسبت به برگزاری 

رقابت ها بسيار بيشتر دانست و گفت: »من مطمئن هستم ژاپني ها 
برنامه هايی برای لغو دارند، اما آنها شرايط را به طور چشمگيری بهبود 
می بخشند و منتظر لحظه آخر مي مانند.« توشيرو موتو، مسئول توکيو 
2020  نيز به خبرگزاری فرانس��ه گفت: »برگزارکنندگان المپيک 
مصمم به برگزاری بازی ها در سال جاری هستند. مردم مضطربند، زيرا 
شيوع ويروس در سراسر جهان افزايش يافته است، اما بر اين باوريم که 

برگزاری بازی های المپي��ک، حتی بدون نياز به واکسيناس��يون از 
ورزش��کاران و هواداران، همچن��ان امکان پذير اس��ت.« ديروز رضا 
صالحي اميري، رئيس کميته ملي المپيک در دفترش پذيراي آيکاوا 
سفير ژاپن در ايران بود. ديداري با محوريت المپيک و پيگيري برگزاري 
يا عدم برگزاري آن که سفير ژاپن در ايران تأکيد کرد: »بر اساس تصميم 
مشترک کميته بين المللی المپيک و دولت ژاپن، اين رويداد حتماً در 
موعد مقرر برگزار خواهد شد.« رئيس کميته ملی المپيک کشورمان 
اما با ابراز نگراني از ضربه اي که برگزار نشدن المپيک به ورزشکاران 
مي زند، عنوان کرد: »پيش از کرونا همه تيم های المپيکی ما درگير 
تمرينات و مسابقات کسب سهميه بودند که ناگهان خبر تعويق المپيک 
همه را شوکه کرد. شوک دوباره قطعاً خسارت سنگيني به ورزشکاران 
وارد مي کند.« در ادامه سفير ژاپن گفت: »پيام ما به عنوان کشور ميزبان 
به تمام دنيا اين است که ژاپن آمادگی کامل برای برگزاری بازی ها را 
دارد، شما نيز آماده حضور باشيد. درست است که  مردم بسيار نگران 

هستند، اما مجموعه دولت اصرار به برگزاری اين رقابت ها دارد.«

با گلزن�ی دیاباته 
سعيد احمديان

    گزارش
و قای�دی ب�رای 
استقالل و مهدی 
عبدی برای پرسپولیس در هفته یازدهم، سرمربیان 
دو تیم برخالف آغاز لیگ به بازگشت مهاجمان شان 
ب�ه روزه�ای اوج امیدوارت�ر از قب�ل ش�ده اند.
برخالف هفته های اول ديگ��ر کمتر نيمکت تيم 
يا تماش��اگران پای تلويزيون را حرص می دهند 
و موتور گلزنی شان روشن ش��ده، هرچند دير اما 
چند هفته ای است که هم مهاجمان استقالل و هم 
مهاجمان پرسپوليس روی دور گلزنی افتاده اند تا 
محمود فکری و يحيی گل محمدی کمتر از گذشته 
اخم های شان درهم برود و يکی از دلمشغولی های 
اصلی شان که در هفته های اول بدجور نگران شان 
کرده بود، کم کم در حال برطرف ش��دن باش��د. 
هرچن��د در صدر جدول گلزنان گادوين منش��ا و 

سجاد شهباززاده با 9 گل هستند.
  بازگشت مثلث تهاجمی 

محمود فکری و اس��تقالل در حالی ليگ بيستم 
را ش��روع کرده اند که فصل گذشته آبی ها يکی از 
خطرناک ترين خط حمله های ليگ را داش��تند و 
با 55 گل، بيش��تر از هر تيمی توپ را وارد دروازه 
حريفان شان کرده بودند. گل هايی که البته اگرچه 
اين تيم را به قهرمانی نرساند و آنها روی پله دوم قرار 
گرفتند، اما سبب شد برای فصل بعد يکی از نقطه 
قوت های آبی پوشان، خط حمله اين تيم باشد. از 
55 گل آبی ها در فصل قبل، 30 گل را مهاجمان 

اين تيم زده بودند. آماری که سبب شد آقای گلی 
هم به يک استقاللی برسد. شيخ دياباته با 15 گل 
کفش طالی ليگ نوزدهم را گرفت و مهدی قايدی 
و ارسالن مطهری هم با 10 گل در رده پنجم جدول 
ليگ قرار گرفتند. مطهری که نيم فصل گذش��ته 
به استقالل آمده بود، پنج گل از 10 گلش را برای 

ذوب آهن در نيم فصل اول زده بود.
با توجه به اين آمار، فکری که در ليگ بيستم به جای 
فرهاد مجيدی روی نيمکت استقالل می نشست 
برای اينکه کارنامه اش موفق باشد، حساب ويژه ای 
روی سه مهاجم تيمش باز کرده بود و تصور   می شد 
در شروع ليگ هم مثلث تهاجمی استقالل بتواند 
از همين هفته های اول گره از کار اين تيم باز کند. 
پيش بينی ها ام��ا درس��ت از آب درنيامد. اگرچه 
ارس��الن مطهری در همان بازی هفته اول در برد 
2بر صفر برابر مس رفسنجان، يکی از گل ها را به نام 
خودش ثبت کرد، اما هفته به هفته که می گذشت 
نه خبری از گل های قايدی بود و نه شيخ، مطهری 
هم با وجود گلی که در هفت��ه اول زده بود، ناآماده 
نشان می داد و چند هفته طول کشيد تا برای دومين 

بار پايش به گلزنی باز شود.
از هفت��ه نهم و ب��ازی مقابل گل گه��ر ورق برای 
مهاجم��ان اس��تقالل برگش��ت و در اي��ن بازی 
مهدی قايدی اولين گلش را زد تا طلسم طوالنی 
گل نزنی هايش شکسته ش��ود. در بازی بعدی با 
آلومينيوم اراک، قايدی باز هم گل زد و مطهری 
هم دومين گلش را به ثمر رساند تا استقالل دومين 

برد متوالی را جشن بگيرد. در بازی بعدی مقابل 
پرسپوليس قايدی و مطهری باز هم گل زدند تا آمار 
گل های شان به سه برسد. هرچند اين بار گل های 
اين دو مهاجم برای برد کافی نبود. در هفته يازدهم 
مقابل تراکتور هم سرانجام پای شيخ دياباته که در 
هفته های اول به خاطر ناآمادگی کمتر در ترکيب 
قرار می گرفت، به گل باز شد و او دو گل از سه گل 
استقالل را زد، مسابقه ای که قايدی برای چهارمين 

هفته متوالی گل زد.
حاال در پايان هفت��ه يازدهم اس��تقالل در حالی 
صدرنشين است که خط حمله  اش هم راه افتاده 
است، قايدی با چهار گل، مطهری سه گل و شيخ با 
دو گل، 9 گل از 16 گل استقالل را تا اينجای ليگ 

به نام خودشان ثبت کرده اند.
  جانشین آقای گل ها رو آمد

پرسپوليسی ها اگرچه شرايط شان نسبت به استقالل 
در خط حمله تا پايان هفته يازدهم ضعيف تر بوده، 
اما به نظر می رس��د يک��ی از دغدغه ه��ای يحيی 
گل محمدی در هفته های ابتدايی ليگ که نداشتن 
يک مهاجم شش��دانگ بود، در حال برطرف شدن 
است. قرمزها در حالی ليگ بيستم را آغاز کردند که 
در فصل های گذشته همواره مهاجمان شان از مهدی 
طارمی گرفته و در ادامه عل��ی عليپور به جز فصل 
گذش��ته، آقای گلی ليگ را بين خودشان تقسيم 
کرده بودند. آنها برای فصل جديد هم پس از جدايی 
عليپور که فصل گذش��ته 12 گل زده بود با جذب 
عيسی آل کثير، آرمان رمضانی و مهدی مهديخانی 

سعی داشتند با پر کردن جای عليپور، روی آنها برای 
پنجمين قهرمانی متوالی حساب باز کنند.

محروميت غيرمنتظره عيس��ی آل کثير با توجه 
به ش��ادی گلش در ليگ قهرمانان و ناکامی ديگر 
مهاجمان اين تيم در هفته های اول فصل جديد 
که نااميدکننده ظاهر   می شدند، نقطه قوت قرمزها 
در فصل های گذشته را به يک نقطه ضعف بزرگ 
تبديل کرد. نه عبدی، نه رمضانی و نه مهديخانی در 
بازی های اول مهاجمان آماده و چارچوب شناسی با 
وجود موقعيت هايی که برای شان به وجود می آمد، 
نش��ان ندادند تا کار اين تيم برای حضور در جمع 
مدعيان و دفاع از عنوان قهرمانی سخت شود. اين 
معضل سبب شده بود گل محمدی حتی در چند 

بازی وحيد اميری را به خط حمله منتقل کند.
سرانجام اما از دربی و پس از هفت بازی در ليگ بود 
که مهاجمان پرسپوليس پای شان به گل باز شد و 
مهدی عبدی  که با توجه به گلزنی در نيمه نهايی 
و فينال ليگ قهرمان��ان انتظاری بيش��تری از او 
می رفت، اولين گلش را پس از هفت بازی به ثمر 
رساند، عبدی در ادامه در بازی با فوالد باز هم برای 
پرس��پوليس گل زد تا قرمزها اميدوار ش��وند که 
کم کم انگار قرار اس��ت خط حمله شان راه بيفتد. 
اگرچه برخالف عبدی، دو مهاجم ديگر پرسپوليس 
يعنی رمضانی و مهديخانی پس از 9 بازی هنوز گل 
نزده اند تا هواداران اين تيم برای پايان محروميت 
آل کثير و بازگش��ت او به ترکيب بيش��تر از قبل 

لحظه شماری کنند.
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 بسکتبال  با ویلچر
 امیدوار به درخشش در توکیو

ش��روع مجدد تمرينات بهترين اتفاق برای پارالمپيکی هايی بود که ماه ها 
بالتکليفی را تجربه کرده اند. ويروس کرونا جامعه ورزش را با مشکالت زيادی 
روبه رو کرد تا جايی که بسياری از ملی پوشان از تمرينات دور بودند. با اين حال 
آغاز دوباره اردوها نويد بازگشت به روزهای اوج را می دهد. تيم ملی بسکتبال 
باويلچر از جمله تيم های اعزامی به پارالمپيک توکيو است، اما ملی پوشان اين 
رشته به دليل شيوع کرونا زمان زيادی را از دست داد ه اند. با اينکه برنامه قبلی 
کادرفنی تغيير کرده، ولی برگزاری اردوی 10 روزه يک بار ديگر اميد و انگيزه را 
برای درخشش در پارالمپيک توکيو به ملی پوشان اين رشته بازگردانده است. 
در پايان اولين مرحله از اردوی تيم ملی بسکتبال باويلچر اعزامی به بازی های 
پارالمپيک، عباس آقا کوچکی، سرمربی اين تيم به رغم دوری شاگردانش از 

شرايط ايده آل از اردوی برگزار شده ابراز رضايت کرد.

حاشیه ای بر گلزنی مهاجمان استقالل و پرسپولیس در هفته های اخیر پس از عملکرد ضعیف شان در هفته های اول لیگ

خط آتش سرخابی ها جان گرفته است
دنيا حيدري

شيوا نوروزی

این همه اشتباه درداوری؟
داور قاضی ميدان است و هر تصميمی بگيرد بايد پذيرفت. اين را هم قبول 
داريم که اش��تباه داوری جزئی از فوتبال يا بهتر بگوييم ورزش است، اما 
ميزان اشتباهات داوری در ليگ برتر فوتبال به قدری افزايش يافته که ديگر 
با هيچ توجيه، بهانه يا قانونی نمی توان جلوی انتقادات را گرفت و در بسياری 

از موارد بايد به تيم های معترض حق داد.
در شروع فصل بيستم انتظار می رفت با گذشت زمان مشکل سوت  های 
اشتباه کم و کمتر ش��ود، اما هرچه زمان مي گذرد و رقابت ها حساس تر 
می شود تعداد تصميمات نادرس��ت و تأثيرگذار داوران ليگ برتری نيز 

بيشتر می شود! 
بحران داوری بلبشوی فوتبال را به اوج رسانده تا جايی که بعد از هر مسابقه، 
تيم ها به سوت های زده شده معترض هستند. مربيان باخت را به گردن داور 
می اندازند و مديران باشگاه ها نيز با انتشار بيانيه کميته داوران و فدراسيون 
فوتبال را مقصر می نامند. اينکه چرا فدراسيون و کميته داوران نسبت به 
اين مسائل منفعالنه و سرسری برخورد می کند، عالمت سؤال بزرگی در 
ذهن هواداران و اهالی فوتبال ايجاد کرده است. بدون شک ادامه اين روند 
جز تخريب خرابه های فوتبال ايران نتيجه  ديگري ندارد و بايد خيلی فوری 

چاره ای براي اين مشکل انديشيد.
در عين حال که دود اشتباهات داوران به چش��م تيم ها و هواداران شان 
می رود، عده ای با خيال راحت در فدراسيون نشسته اند و کوبل داوران هر 
مسابقه را تعيين می کنند. در روزهايی که تکاپوی انتخاباتی برای تصدی 
پست رياست در خيابان سئول افزايش يافته، حرف و حديث های زيادی در 
مورد نوع چينش داوران برای هر بازی شنيده می شود. اينکه قضاوت فالن 
بازی چطور به يک داور و کمک هايش سپرده می شود، داستان های عجيبی 
دارد و عجيب تر اينکه تعداد داوران و کمک داوران بی تجربه و کم تجربه در 
اين فصل از ليگ برتر بيش از اندازه باال رفته است. بسياری معتقدند اين 
ابهام بزرگ به فعاليت های انتخاباتی برخ��ی کانديداها ربط دارد و اينکه 
آقايان برای گرفتن رأی رؤسای هيئت های استانی به داوران کم تجربه اجازه 
قضاوت در ليگ برتر را می دهند. اين از آن دست اتفاقاتی است که شايد 
نمونه اش را در ساير نقاط دنيا نتوان يافت، ولی آقايان امتحان پس داده برای 
تصاحب فدراسيون و پيروزی در انتخابات پيش رو، هيچ خط قرمزی ندارند 

و حاضرند تيم ها و مربيان شان را قربانی جاه طلبی های شان کنند. 
با اين حال اين حرف ها دردی را دوا نمی کند و برای به حداقل رس��اندن 
سوت های اشتباه، نيازمند اقدامی جدی و فوری هستيم. هنوز ليگ بيستم 
به نيمه راه نرسيده، ولی به اندازه چند فصل کامل مشکالت داوری داشته 
است. فقط اين نيست؛ بعد از هر تصميم نادرس��ت، دادن کارت اشتباه، 
گرفتن پنالتی نادرست، مردود يا صحيح اعالم کردن يک گل و مواردي 
از اين دست، رسانه ها و فضای مجازی با موجی از مصاحبه های آتشين، 
انتقادهای تند، افشاگری ها، بيانيه های تهديدآميز و بی اخالقی ها روبه رو 
می شوند. واکنش های مثبت و منفی به اين موضوعات تا مدت ها ادامه دارد 
و به تبع آن نوک انتقادها به سمت فدراسيون است. اما در اين فدراسيون 
چند ستاره يک نفر هم نيست که به درد فوتبالی ها رسيدگی کند. به نظر 
می رسد درگيری باشگاه ها با يکديگر و شاخ و شانه کشيدن برای هم به نفع 
آقايان است. هرچه شدت درگيری های لفظی و مطبوعاتی تيم ها، به ويژه 
تيم های پرطرفدار بيشتر باشد اوضاع برای فعاليت های پشت پرده برخی 
نامزدهای رياست فدراسيون بهتر می شود. در واقع همه درگير مشکالت 
خودساخته فدراسيون می شوند و دوستان نيز با خيال راحت به رايزنی های 
انتخاباتی شان می رس��ند. اصاًل چه اهميتی دارد که با اين همه قضاوت  
اشتباه، حق تيم ها و هواداران شان خورده و در مجموع تيشه به ريشه فوتبال 

بی رمق ايران زده شود.

حمایت دولت و وزارت پشت فدراسیون فوتبال
 تالش برای شکسته شدن حکم فیفا
 و تبرئه متخلفان پرونده ویلموتس

حکم 6 ميليون يورويی فيفا برای فوتبال ايران در خصوص پرونده ويلموتس 
هم نتوانست متخلفان و عامالن اين قرارداد ننگين را پای ميز محاکمه بکشاند 
و حاال با توجه به تالش همه جانبه وزارت ورزش و دولت برای شکسته شدن 
اين حکم در CAS، به نظر می رسد روند اين پرونده دارد به سمت و سويي 

مي رود که در هر صورت مقصران اين قرارداد را تبرئه کند!
عصر سه شنبه جلسه ای در دفتر رئيس فدراسيون فوتبال تشکيل می شود 
با حضور بهاروند)سرپرست فدراسيون(، نبی)دبيرکل( و اسالميان، شيعی، 
طالقانی، اصفهانيان، ممبينی و صوفی زاده)اعضای هيئت رئيسه( که در 
پی آن، دبيرکل فدراسيون به شکسته شدن رأی فيفا در خصوص پرونده 
ويلموتس ابزار اميدواری می کند: »با عنايت به همکاری و همراهی همه جانبه 
معاونت حقوقی رياس��ت جمهوری، وزارت ورزش و جوان��ان و جمعی از 
وکالی برجسته داخلی و بين المللی، اليحه مربوط به سرمربی سابق تيم 
ملی به دادگاه عالی ورزش در موعد زمانی مشخص ارسال شد. اميدواريم با 
بهره مندی از ظرفيت های موجود شاهد خبرهای خوبی از اين نهاد باشيم.«

    
شرح محکوميت در پرونده ويلموتس که از سوی فيفا اعالم شد، فدراسيون 
و همچني��ن وزارت ورزش مدعی ش��دند که بنا بر نظ��ر مجموعه وکال و 
صاحب نظران حقوقی دفاع خوبی انجام نشده، به همين دليل طبق عادت 
هميشگی در فوتبال اين پرونده نيز به CAS ارجاع داده شد که بر اساس 
اعتراض وارد شده، فدراس��يون فوتبال تا 24 دی ماه فرصت ارسال اليحه 
دفاعيه نهايی خود را به دادگاه عالی ورزش داشت. اين بار اما فدراسيون به 
تنهايی پيگير پرونده شکايت به فيفا نيست و همانطور که نبی نيز گريزی به 
آن زده و وزير ورزش هم صراحتاً اعالم کرده، تيم حقوقی دولت برای تدوين 
اليحه دفاعی به کمک فدراسيون فوتبال آمده  و همين مسئله باعث ايجاد 
اميدواری برای تغيير رأی فيفا شده است: »بعد از اعالم حکم فيفا، بر اساس 
بررسی های صورت گرفته با کمک وکالی مختلف دريافتيم که متأسفانه 
در اليحه دفاعی وکيل وقت فدراسيون فوتبال بسياری از مستندات ذکر 
و ضميمه نشده و حکم داده شده از نگاه وکالی فعال در عرصه بين المللی 
بر اس��اس محتوای پرونده صادر شده س��نگين و ناعادالنه بوده است. به 
همين دليل از تيم حقوقی حوزه معاونت رياست جمهوری، تيم حقوقی 
معاونت وزارت امور خارج��ه و همچنين دفتر خدمات امور بين الملل نهاد 
رياس��ت جمهوری تقاضای کمک کرديم تا در تنظيم اليحه دفاعيه برای 
دادگاه CAS به عنوان مشاور پرونده به وکالی حقوقی فدراسيون فوتبال 
کمک کنند. اين در حالی است که فدراسيون نيز تيم وکالی حقوقی خاصی 
را مرکب از سه، چهار نفر از وکالی فعال در حوزه حقوق ورزشی به کار گرفته 
تا اليحه دفاعيه ای متناسب با واقعيت و محتوای پرونده و حقوق فدراسيون 
مدنظر قرار گيرد و با توجه به اينکه اليحه دفاعيه 24دی ماه بايد ارس��ال 
مي شد،  در اين خصوص از يک وکيل خارجی متبحر استفاده کرده و از دو 
مشاور حقوقی بين المللی نيز مشاوره و نظريه گرفته شده  که اميدواريم با 

توجه به تالش های همه جانبه موفق به شکستن حکم فيفا شويم.«
    

 ،CAS طبق روند دادرس��ی پس از دريافت اليحه دفاعيه ايران از س��وی
موضوع به وکالی ويلموت��س نيز اعالم و به طرف مقابل ه��م 30، 40 روز 
زمان داده می شود برای ارسال دفاعيه و در نهايت جلسه رسيدگی حضوری 
متشکل از سه داور از سوی فدراس��يون فوتبال، ويلموتس و CAS برای 
آخرين بررس��ی ها برای صدور رأی نهايی برگزار می شود. رأيی که به نظر 
می رسد فدراسيون، وزارت ورزش و وکالی آنها اميد زيادی به شکسته شدن 
آن و لغو حکم 6 ميليون دالری فيفا عليه ايران دارند. هرچند که با توجه به 
تجربيات متعدد در اين راستا و ابراز اميدواری هايی که بارها و بارها از زبان 
مسئوالن مختلف فوتبال شنيده شده که کوچک ترين شباهتی به واقعيت 
نداشته، خيلی نمی توان روی آن حساب باز کرد. اما نکته حائز اهميت ديگر 
اين است که همه داستان پرونده 6 ميليون يورويی ويلموتس به شکسته 
شدن حکم فيفا برنمی گردد و مسئوالن فدراسيون فوتبال از رئيس تا معاون 
و هيئت رئيسه را نيز به عنوان متهمان عقد اين قرارداد ننگين شامل می شود. 
با اين حال به نظر می رسد که سرنوشت اين افراد به نتيجه حکم فوق گره 
خورده، به طوری که اصاًل عجيب يا بعيد نيست آقايانی که امروز بی هيچ 
دغدغه ای از بابت گندی که به بار آورده اند و در حال تدارک ادامه حضور در 
فدراسيون فوتبال هستند، در صورت شکسته شدن حکم فيفا مبرا شوند و 
از همان اندک اميدی که برای برخورد با آنها بود نيز نااميد شويم که اگر غير 
از اين بود وزير در پاسخ به اين پرسش که با عامالن و متخلفان اين قرارداد 
در داخل کشور چگونه برخورد خواهد شد با انداختن توپ به زمين ديگری 

صراحتاً نمی گفت که در جريان اين مسائل نيست!

 مدیران فدراسیون با چه دستاوردی 
قصد ماندن دارند؟

اولين فاکتور برای پست مديريت در فوتبال 
يا هر عرصه ديگری، س��المت مالی است. 
يک مدير سالم به دنبال دوختن کيسه برای 
خود، اعضای فاميل و دوس��تانش نيست. 
دانش، تجربه، مديري��ت و فوتبالی بودن 
فاکتورهای خوبی اس��ت، اما اگر مديری 
سالمت مالی نداشته باش��د، اينها به هيچ 
دردی نمی خ��ورد. اگر بتواني��م فردی را 
انتخاب کنيم که فاکتور سالمت مالی داشته 
باشد، می توان باقی موارد را حل کرد. شايد 
برخی کانديداها سابقه مديريتی نداشته باشند، اما می توانند با استفاده 
از افراد باتجربه موفق شوند. مگر صفايی فراهانی تجربه مديريت فوتبالی 
داشت يا يزدانی خرم فعاليتی در رشته واليبال داشت. آنها کاله خود را قاضی 
کردند و از افراد متخصص برای پيشبرد برنامه های خود بهره بردند. اگر فرد 
سالمت مالی الزم را داشته باشد و تصور نکند که بهترين است و از مشارکت 
افراد استخوان خرد کرده استفاده کند، می تواند موفق شود، خصوصاً آنهايی 
که انتقاد می کنند ايرادها را ديده اند. اما مديران فعلی فدراسيون چه گلی 
به سر فوتبال زده اند که همچنان قصد ماندن دارند! سه تن از نامزدهای 
رياست فدراسيون سابقه عضويت در هيئت رئيسه را دارند و امتحان خود 
را پس داده اند و اگر قرار بود کاری کنند ت��ا االن انجام داده بودند. حضور 
مجدد مديران فعلی فدراسيون که هيچ دستاوردی نداشته اند در انتخابات 
غيرمنطقی است. آقايان کدام دستاوردها را رقم زده اند که همچنان به دنبال 
ادامه حضور خود هستند، مگر قبل از اين جام جهانی نرفته بوديم، فوتسال 
که همچنان پنجم دنياست. در فوتبال ساحلی هم همان هستيم. نمره 
آقايان از 20 زير 10 و مردود است. هيئت مديره فعلی هم اگر می خواستند 

کاری انجام دهند، در همين پنج سال انجام داده بودند.

در حد توانم به  وزنه برداري کمک می کنم

اعتبار خاص براي المپیک مي خواهیم
رئيس فدراسيون      خبر
بسکتبال مي گويد 
هزينه ها باال رفته و براي ش��رکت در رقابت هاي 
المپيک نياز ب��ه اعتبارات خ��اص داريم. رامين 
طباطبايی در گفت وگو با راديو ورزش به ديدارش 
با اعضاي فراکس��يون ورزش مجلس هم اشاره و 
عنوان ک��رد: »در مجلس يکس��ری بودجه های 
متفرقه برای برنامه های ويژه وج��ود دارد که در 
بخ��ش ورزش اين بودجه ها يا ب��ه وزارت ورزش 
اختصاص داده می شود يا کميته ملی المپيک. از 

آنجا  که ما هم برنامه ه��ا را برای حضور موفق در 
المپيک ارائه داده ايم، نيازمند دريافت اعتبارات 
خاص هس��تيم تا بتوانيم کارهاي��ی را که برای 
آماده سازی تيم مدنظرمان است انجام دهيم. در 
حال حاضر هزينه ها نسبت به دو، سه سال قبل 10 
برابر شده است. ما طی سه سال گذشته 70 اعزام 
داشته ايم، اما با بودجه های فعلی ديگر امکان انجام 
برنامه های قبلی وجود ندارد و با مش��کل مواجه 
خواهيم شد. اگر اين اعتبارات تخصيص پيدا کند، 
دغدغه ما برای آماده سازی تيم رفع خواهد شد.«

مردم ژاپن همچنان خواستار لغو المپیک 

سفیر ژاپن: آماده میزباني هستیم!

اتفاقات زي��ادي رخ داد تا س��عيدعلي 
حامد قهرماني

    چهره
حس��يني به آنچ��ه مي خواس��ت در 
وزنه برداري نرسد. روزي که روي تخته 
آمد قرار بود جانشين حسين رضازاده شود، اما نشد که نشد. او به آنچه 

استحقاقش را داشت، نرسيد و در شروع دوباره هم مصدوميت هاي 
کهنه و جديد سد راهش ش��د. هرچند که هنوز اميدوار به 

درخشش در نبرد با فوالد سرد است، اما حاال موفقيت را در 
مقام رياست هيئت وزنه برداري اس��تان اردبيل و در 

ميداني ديگر هم جست وجو مي کند. رئيس جوان 
هيئت وزنه ب��رداري اردبيل مي گويد: »احس��اس 
تکليف کردم که به وزنه برداری و استانم کمک کنم. 
وزنه برداری اردبيل با توجه به مدال های المپيک 
و جهانی و ظرفيتي که دارد قطع��اً بايد يکی از 
قطب های وزنه برداری ايران باشد. من هم وظيفه 
دارم در رشته ورزشی که در آن بزرگ شده ام در 
حد توانم کمک کنم و مثمرثمر باشم. من يکی 
از کسانی هستم که در رده نوجوانان و جوانان 
خيلی خوب راهنمايی و مديريت نشدم، اما 
االن اين وظيفه را دارم به جوانان و نوجوانانی 
که تمرين  می کنند کمک کنم تا در مسير 

درست هدايت شوند.«

حسن غفاری

 عضو سابق هيئت رئيسه 
فدراسيون فوتبال

 شکست دوباره چلسی 
لمپارد را در آستانه اخراج قرار داد

باخت 2 بر صفر چلسی مقابل لسترسيتی، سرمربی جوان اين تيم را در 
آستانه اخراج قرار داد. آبی های لندن با قبول اين باخت خارج از خانه به 
رده هشتم سقوط کردند. اين پنجمين شکست چلسی در هشت بازی 
اخير اين تيم بوده و انتقادها را از عملکرد لمپارد افزايش داده است. اين 
در حالی است که باشگاه در تابستان برخالف ساير تيم های اروپايی 270 
ميليون يورو صرف خريد بازيکنان جديد کرد. با اينکه گفته می شود حکم 
اخراج فرانکی به زودی امضا می شود، اما سرمربی چلسی مدعی شده که 
فشارها را تحمل می کند: »کنترلی روی بحث اخراجم ندارم. اين سؤال در 
هفته های گذاشته مدام از من پرسيده شده است. اين شغل را با دانستن 
اين موضوع که اين تيمی نيست که آماده رقابت باشد و روزهای سختی 

در پيش خواهم داشت، پذيرفتم.«

استفاده از VAR در مجلس سنای ایتالیا!
در اتفاقی جالب در يکی از مهم ترين محافل سياس��ی کشور ايتاليا برای 
برطرف کردن يک اختالف از سيستم کمک داور ويدئويی)VAR( استفاده 
شد. در جلسه استيضاح جوزپه کونته نخس��ت وزير دولت ايتاليا، آدريانو 
گاليانی مدير اجرايی سابق باشگاه ميالن پيشنهاد استفاده از VAR را داد. 
او که يک سناتور هم هست، به شيوه ای مشابه رئيس مجلس سنا را برای 
بازشماری تعداد آرای جلسه استيضاح کونته مجاب کرد. در اين جلسه که 
رأی گيری به صورت الکترونيک برگزار شد، رأی يک سناتور به نام آلفونسو 
چامپوليلو پذيرفته نشد، چراکه تصور  می شد او پس از مهلت قانونی تعيين 
ش��ده رأی خود را داده اس��ت. نکته جالب اين بود که درخواست گاليانی 
پذيرفته و با بازبينی فيلم لحظه رأی دادن چامپوليلو مشخص شد که او قبل 
از پايان مهلت تعيين شده رأی خود را داده است. به اين ترتيب رأی او پذيرفته 

شد و در نهايت نيز تعداد آرا برای استيضاح کونته به حد نصاب نرسيد.


