
پرون��ده هفت�ه 
دنيا حيدري

    ليگ برتر
ه����م  د ز ا و د
رقابت های لیگ 
برتر فوتبال در حالی عصر امروز با برگزاری سه 
دیدار حساس بسته می شود که نفت و سپاهان 
در مصافی دیدنی برای به زیر کشیدن استقالل 
و کم کردن فاصله خود با صدرنشین با هم گالویز 
می شوند. فوالد بعد از ناکامی هفته اخیر در تبریز 
به دنبال جبران مافات است و پرسپولیس هم در 
اراک مي خواهد خود را به جمع مدعیان برساند. 
کار در پرسپولیس بیخ پیدا کرده بود، از تساوی های 
پی درپی تا مشکالت مدیریتی و استعفای اعضای 
هیئت مدیره که دومی با اس��تعفای رسول پناه و 
رغبتی دیروز هم خبر ساز شد. اما نوار تساوی های 
این تیم بعد از هفته ه��ا در بهترین زمان ممکن و 
مقابل فوالد خوزستان پاره شد تا امید براي حضور 
در جمع مدعیان لیگ بار دیگر زنده شود و مصاف 
ساعت 15 امروز برابر آلومینیوم اراک همان فرصت 
طالیی است که سرخپوشان از مدت ها قبل در پی 
آن بودند برای جابه جای��ی چند پله ای در جدول. 
دیداری که پیروزی در آن می تواند یحیی و یارانش 
را با س��ه پله صعود به رده پنجم جدول برس��اند. 
هرچند که همچنان به دلیل بازی های عقب افتاده 
و تساوی های پی در پی سرخپوشان، فاصله این تیم 
با صدر جدول قابل توجه است. روی کاغذ گرفتن 
امتیاز از تیم رده س��یزدهم جدول که نخس��تین 
حضورش در لیگ برتر را تجربه می کند کار سختی 
نیس��ت، اما دس��ت کم گرفتن ش��اگردان رسول 
خطیبی که با شش تس��اوی، دو برد و سه باخت 
به نوعی استاد گرفتن تس��اوی هستند، می تواند 
همانند بازی با ذوبی های اصفهان برای پرسپولیس 
گران تمام ش��ود، خصوصاً که سرخپوشان به رغم 
داش��تن بهترین خط دفاع لیگ تنه��ا با پنج گل 
خورده در بازی امروز براب��ر حریف اراکی عالوه بر 
سیدجالل که هنوز به دلیل مصدومیت حضورش 
در بازی قطعی و مشخص نیست، کنعانی زادگان را 
هم به دلیل مصدومیت و همچنین محرومیت به 
همراه ندارند. بدبیاری که یحیی را ناچار به استفاده 
از ترکیبی متفاوت و چیدمانی می کند که می تواند 
دست این تیم را به دلیل اس��تفاده از بازیکنان در 
پس��ت غیرتخصصی دفاع میانی در پوست گردو 
قرار دهد، خصوصاً ک��ه بدون تردید حامد پاکدل، 
زهردار ترین بازیکن آلومینیوم ب��ا پنج گل زده با 

استفاده از غیبت اصلی ترین مهره های خط دفاع 
پرسپولیس در بازی امروز به دنبال گلزنی و نشان 
دادن توانایی هایش است و این کار سرخپوشان را 
سخت می کند، مگر اینکه خط حمله این تیم که 
به تازگی موتور گلزنی آن با گل های عبدی روشن 
شده بتواند با استفاده از خط دفاع حریف اراکی که 
در 11 بازی گذشته 11 گل دریافت کرده، نتیجه 
را به سود خود رقم بزند و روند موفقیت پرسپولیس 
بعد از پیروزی مقابل فوالد خوزستان را ادامه دهد.

   نبرد 6 امتیازی با هدف صدرنشینی
نفتی های آبادان را بدون شک می توان شگفتی ساز 
این فصل از رقابت های لیگ برتر خواند. تیمی که 
با مشکالت فراوان مالی نه فقط تا رده دوم جدول 
پیش آمده که در صورت پیروزی برابر س��پاهان 
در بازی خانگی امروز می تواند با به زیر کشیدن 
آبی پوشان پایتخت صدر جدول را از آن خود کند، 
آن هم در شرایطی که گفته می شود بی پولی چنان 
در این تیم بی داد می کند که نفتی ها هفته گذشته 
حتی پول تهیه بلیت هواپیما را هم نداشتند، اما نه 

تنها مسائل مالی تأثیری در روند نتیجه گیری آنها 
نداشته که ساعت 16 امروز با هدف صدرنشینی در 
دیداری شش امتیازی به مصاف سپاهان می روند. 
هرچند که کسب س��ه امتیاز از س��پاهانی که با 
پنج برد، چهار تس��اوی و تنها دو باخت رده سوم 
جدول را از آن خود کرده، کار چندان س��اده ای 
نیس��ت، به خصوص که این بازی بهترین فرصت 
برای سجاد شهباززاده اس��ت که با گلزنی برای 
سپاهانی ها و استفاده از ناکامی منشا در هفته های 
اخیر در صدر جدول گلزنان لیگ قرار بگیرد. البته 
به شرط آنکه نفتی های آباداني که طی 11 هفته 
گذشته تنها هش��ت مرتبه دروازه شان باز شده و 
برخالف حریف اصفهانی خ��ط دفاع قوی دارند، 
اجازه یکه تازی را به سپاهانی که در پی کم کردن 

فاصله خود با صدرنشین است، بدهد.
   فرصت طالیی برای جبران مافات برابر 

قعرنشین لیگ 
رون��د ناکامی های ف��والد در هفته ه��ای اخیر با 
شکست برابر پرس��پولیس کامل شد و شاگردان 

نکونام بهترین فرصت برای صعودی پنج پله ای 
و رس��یدن به رده پنجم جدول را از دست دادند 
و حاال برای پاره ک��ردن ن��وار ناکامی های خود 
چاره ای جز برتری مقابل حریف قعرنشین خود 
که تنها تی��م بدون برد لیگ هم هس��ت، ندارند. 
ماشین س��ازی تبریز که با چهار مساوی و هفت 
باخت، بیشترین شکس��ت را در طول هفته های 
اخیر به خود اختصاص داده، ساعت 15 امروز در 
دیداری خانگی از فوالدی های خوزستان پذیرایی 
می کند. تیم رده دهم جدول اگرچه بعد از شکست 
جنجالی هفته گذشته برابر مدافع عنوان قهرمانی 
به دنبال جبران مافات اس��ت، اما از سوی دیگر 
به دلیل شرایط نامناس��ب روحی روانی که دارد 
می تواند نخس��تین برد این فصل ماشین سازان 
تبریزی را رقم بزند. البته اگر نکونام طی روزهای 
گذشته نتوانسته باشد با دوری از حواشی تمرکز 
الزم را برای جب��ران ناکامی های اخیر تیمش به 
دست آورد که این می تواند کار فوالدی ها را حتی 

برابر ماشین سازی قعرنشین هم سخت کند.
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 بانوان تکواندو 
آماده حضوری قدرتمند در سطح جهان 

تکواندوکاران بانوي ایران بعد از مدت ها روي ش��یاپ چانگ لیگ حاضر 
شدند تا آمادگي خود را نشان دهند. شانزدهمین دوره رقابت هاي لیگ 
تکواندوي بانوان »جام کوثر« طي روزهاي گذش��ته برگزار و با قهرماني 
تیم فتح صدر البرز به پایان رسید، اما آنچه بیشتر از همه اهمیت داشت 
سطح باالي آمادگي بانوان تکواندو در این رقابت ها بود، به گونه اي که حتي 
سرمربي تیم فاتح لیگ هم به سطح باالي فني مسابقات و نزدیکي رقابت 
پنج تیم حاضر در مسابقات اشاره کرد. بالفاصله بعد از این رقابت ها، اردوي 
تیم ملي تکواندو هم آغاز شد. حاال باید منتظر درخشش بانوان هوگوپوش 
کشورمان در مسابقات بین المللي باشیم، رقابت هایي که پیش زمینه حضور 

موفق بانوان ایران در آوردگاه بزرگ المپیک خواهد بود.

نبرد صدرنشینی زردپوشان اصفهانی و آبادانی

پرسپولیس بی دفاع در اراک 

شيوا نوروزي

فريدون حسن

شرط بندي واقعیتي زشت که فقط رسمي نشده!
سالمت و اعتبار والیبال ایران در خطر است

شرط بندی، پدیده شومی اس��ت که به ورزش ایران هم رخنه کرده و به رغم 
ادعای مسئوالن بساط سودجویان در ورزش هر روز گسترده تر می شود. اخبار 
منتشر شده از حواشی لیگ والیبال حاکی از جدی تر شدن بحث شرط بندی 
در این رشته بوده است. این در حالی است که مدیران فدراسیون والیبال هنوز به 

صورت رسمی این موضوع را تأیید نکرده اند، اما قول مبارزه با آن را داده اند. 
  برخورد قاطع

در یکی از مسابقات دور برگشت لیگ دسته یک والیبال، یک شرط بند که در 
سالن حضور داشت، به همراه پاسور تیم ملوان انزلی توسط پلیس دستگیر 
شدند. اگرچه توضیح دقیقی در خصوص این اتفاق داده نشده، ولی پرواضح 
است که گسترش فعالیت سایت های شرط بندی سالمت ورزش کشور را به 
خطر انداخته تا جایی که سرهنگ پاشایی از ورود پلیس فتا به این موضوع 
خبر داده و از وزارت ورزش، س��ازمان لیگ و سایر ارگان ها خواسته در این 
زمینه همکاری های الزم را داشته باشند. تقوی دبیر فدراسیون نیز از جدیت 
فدراسیون والیبال در این خصوص صحبت کرده و داورزنی رئیس فدراسیون 
نیز با اشاره به اینکه مستنداتی ارائه نشده بر برخورد با مربیان یا بازیکنانی که 

در بحث شرط بندی فعالیت دارند تأکید کرده است.
  ریشه شرط بندی را بخشکانید

مصطفی کارخانه با تأکید بر اینکه والیبال با خون دل به اینجا رسیده، خواهان 
برخورد جدی با شرط بندی در این رشته شد. این مربی والیبال در گفت وگو با 
»جوان«  حواشی ایجاد شده را برای والیبال مخرب خواند: »قطعا اگر چنین 
موضوعی در والیبال ایران وجود داش��ته باشد من هم نسبت به آن موضع 
دارم. برای این والیبال سال ها زحمت کشیده شده، هزینه شده و خون دل ها 
خورده شده است. همه تالش کرده اند و نباید اجازه داد با شرط بندی والیبال 
را خراب کنند. هر کسی هست باید شناسایی و معرفی و مادام العمر از والیبال 
محروم شود. والیبال ایران با تالش های شبانه روزی 20 ساله به اینجا رسیده 
است. همیشه می گویند والیبال حاش��یه کمتری نسبت به سایر رشته ها 
دارد. امیدوارم که شرط بندی در این رش��ته صحت نداشته باشد، چراکه 
پدیده اي شوم و نابخشودنی است. انتظار می رود فدراسیون با این مسئله به 
شدت برخورد کند. شرط بندی والیبال را نابود می کند و اگر برخورد نشود 
در سال های آینده کسی در والیبال سرمایه گذاری نخواهد کرد.« کارخانه به 
نقش پلیس فتا در این مورد نیز اشاره کرد: »من هم در این خصوص مطالبی 
شنیده ام. قطعاً یک نفر به تنهایی نمی تواند بحث شرط بندی در والیبال را 
هدایت کند. عامل یا عوامل این پدیده مخرب باید شناسایی شوند تا بتوان 
ریشه شرط بندی را خشکاند. مبارزه با شرط بندی در والیبال باید از طریق 
پلیس فتا پیگیری شود. در علم تجارت یک شعار مهم وجود دارد» با یک 
اشتباه در تجارت نمره شما صفر می شود، نه 19«. در بحث شرط بندی نیز 
همین قضیه صدق می کند و اگر برخورد نشود والیبال نمره صفر خواهد 
گرفت. باید هرچه زودتر این افراد را به همه معرف��ی کنند تا یک بار برای 

همیشه پرونده شرط بندی در والیبال بسته شود.« 
  تشکیل کارگروه بررسی نتایج

جبار قوچان نژاد نیز از مسئوالن خواست به جای تکذیب موضوع به فکر چاره 
باش��ند. این مربی والیبال هم در گفت وگو با »جوان« ضمن تأکید بر شدت 
گرفتن شرط بندی در لیگ این پدیده را عامل از بین رفتن روح جوانمردی 
و پهلوانی عنوان کرد: »شرط بندی در والیبال تأیید رسمی نشده است. آدم 
صریحی هستم و در مقابل برخی مسائل سکوت نمی کنم. موضوع شرط بندی 
واقعیتی است که در رشته های پولساز وجود دارد مثل فوتبال و والیبال. به هیچ 
عنوان نباید خودمان را گول بزنیم. بعضی ها با این مسئله روبه رو شده اند، برخی 
از مربیان هم خیلی عادی در این مورد صحبت می کنند و می گویند امیدواریم 
این موضوع صحت نداشته باشد! اینگونه موضع گیری ها در واقع سر زیر برف 
کردن است. در حالی که شرط بندی یک موضوع کثیف و غیراخالقی است که 
به شدت باید با آن برخورد کرد. سال هاست که این بحث مطرح شده، اوایل 
خفیف بود، ولی رفته رفته شرط بندی روی نتایج، کیفیت و سالمت ورزشمان 
تأثیر منفی گذاشت. به جای پنهان کاری باید شجاعانه موضوع را ریشه یابی 
و ریشه کن کنند. شرط بندی روح جوانمردی، پهلوانی و قداست ورزش را از 
بین می برد. مسئوالن مطمئن باشند شرط بندی صحت دارد و تیم ها از این 
مسئله آسیب می بینند.« قوچان نژاد همچنین خواستار تشکیل کارگروهی 
برای بررسی برخی نتایج عجیب در مسابقات شد: »در ورزش نتایج غیرمترقبه 
وجود دارد، ولی برخی از نتایج مثل روز روشن است که به خاطر مسائل دیگري 
حاصل شده است. باید روی این مسائل تأمل کرد. مشابه این مسائل را زیاد 
شنیده ایم. به عینه و مستقیم ندیدم، ولی به برخی نتایج مشکوک بودم و دلخور 
شده ام. مربیان شاید با بحث شرط بندی مستقیماً برخورد نداشته باشند، ولی 
باید همکاری کنند تا این افراد رسوا شوند. به نظرم باید کارگروهی تشکیل 
شود که نتایج مشکوک را بررسی کنند. االن نباید وقتمان را صرف تأیید یا 
تکذیب ش��رط بندی کنیم، چراکه این موضوع خسارت بزرگی به والیبال و 

ورزش می زند و این آتش دامن همه را خواهد گرفت.«

ضعف هافبک ها به استقالل ضربه می زند
هافبک ه��ای اس��تقالل توانایی س��اخت 
موقعیت گل را ندارند و این مس��ئله به این 
تیم ضربه زده است. اس��تقالل مثل بازی 
قبلی اش مقابل س��ایپا هم در خط دفاعی 
ناموفق عمل کرد. البته همیش��ه استقالل 
در خط دفاعی مشکل داشته و ناهماهنگ 
ظاهر شده، آبي ها در ۸0 دقیقه خوب نبودند 
و در 10 دقیقه آخر توانستند توپ را خوب به 
حرکت درآورند و بازی کنند. چرا بازیکنان 
در طول بازی مثل این 10 دقیقه بازی نکردند. تیم هنوز ناهماهنگ است، 
اس��تقالل هنوز نمي تواند آن تاکتیک خوبی را که باید در زمین اجرا کند 
نمایش دهد و دلیل آن هم این است که هافبک ها گل ساز و موقعیت ساز 
نیس��تند، فقط 90دقیقه در زمین مي دوند، آنها اما نمی توانند برای خط 
حمله موقعیت سازی کنند. استقالل مقابل سایپا ۳-۳-۴ بازی کرد، اما در 
هر صورت نتوانست آن طور که می خواهد به نتیجه برسد. جوانی حریف 
به تمام برنامه هاي استقالل چربید. آنها عالی کار کردند و تنها تیمی بودند 
که در این چند بازی هم خوب فشار مي آورند و هم خوب دفاع مي کنند. 
آنها 90 دقیقه در زمین تالش کردند و در کار تیمی شان هم موفق بودند 
و حق شان بود در این بازی س��ه امتیاز را کسب کنند. هیچ تیمی در هیچ 
دیداري برای استقالل یا تیم های باالی جدول ساده نیست و تیم های پایین 
جدول می توانند برای تیم های باالیی مشکل ساز شوند. همه می گفتند 
که استقالل سه امتیاز را کسب می کند و امتیاز این بازی را برای استقالل 
کنار گذاشته بودند، اما دیدید که چه اتفاقی افتاد. استقالل باید خیلی بهتر 
کار کند و تاکتیک داشته باشد. خط دفاعی باید هماهنگ تر عمل کند که 

متأسفانه تا حاال این هماهنگی ایجاد نشده است.

مجمع س�االنه 
سعيد احمديان
     گزارش2

کمیت��ه مل�ي 
المپی���ک در 
ش�رایطي دیروز برگزار شد که مانند همیشه 
بح�ث بودج�ه یک�ي از مباحث اصل�ي بود و 
تصویب ش�د تا توزی�ع عادالنه مناب�ع مالي 
براس�اس ش�اخص ها وض�ع ش�ده باش�د.

سالن استاد قاسم فارسي آکادمي ملي المپیک 
دیروز میزبان مدیران ورزش بود، از وزیر ورزش 
و رئیس کمیته ملي المپیک گرفته تا رؤس��اي 
فدراسیون ها، بهانه هم چهل و هشتمین مجمع 
ساالنه کمیته ملي المپیک بود. مجمعي که پیش 
از این قرار بود به صورت آنالین برگزار ش��ود، اما 
بهتر شدن شرایط کرونا سبب شد این مجمع به 

صورت حضوري برگزار شود.
   بحث داغ المپیک

همان طور که پیش بیني مي ش��د مجمع دیروز 
تحت تأثی��ر سرنوش��ت المپی��ک 2020 بود، 
به خصوص که یک��ي از مهم تری��ن برنامه هاي 
پیش روي بسیاري از فدراسیون ها، برنامه ریزي 
براي کسب سهمیه و موفقیت در توکیو است. این 
در شرایطي است که در روزهاي گذشته خبرهاي 
ضد و نقیضي درباره لغو یا برگزاري آن در سطح 
رسانه هاي دنیا منتشر ش��ده بود. خبرهایي که 
البته با واکن��ش قاطع مقام��ات ژاپني و کمیته 
بین المللي المپیک روبه رو شد و آنها اعالم کردند 
جهان سال آینده منتظر برگزاري المپیک باشد و 
برنامه اي براي لغو وجود ندارد. نصراهلل سجادي، 
رئیس کاروان ایران ه��م دیروز در صحبت هایي 
که در مجمع داش��ت، تمرک��زش را روي بحث 
المپیک گذاش��ت و از قول توم��اس باخ، رئیس 
کمیت��ه بین المللي المپی��ک از برگزاري قطعي 
المپیک خبر داد: »در جلس��ه اي که پنج شنبه و 
جمعه به صورت وبیناري برگزار شد، توماس باخ 
تأکید زیادي داشت که المپیک برگزار مي شود 
و خبرهایي که در رسانه ها درباره المپیک مطرح 

شده،، به دور از واقعیت است.«
س��جادي همچنین از عزم ژاپني ها براي برگزاري 
المپیک صحبت کرد: »طي تماسي که مسئوالن 
کمیته بین المللي المپیک با دفتر نخس��ت وزیري 
ژاپن داشته اند، دولت این کشور آمادگي الزم را دارد 
که مرداد سال آینده میزبان المپیک باشد و هیچ 
صحبتي مبني بر لغو و تعویق المپیک مطرح نیست. 
معتقدم حتي اگر شرایط کرونا بدتر هم شود، عزم 
بر این است که المپیک توکیو برگزار شود، به همین 
خاطر مربیان و ورزشکاران باید آمادگي الزم را در 

اردوها و مسابقات داشته باشند.«

  شاخص هایي براي توزیع عادالنه بودجه
یکي از چالش های همیشگي ورزش، بحث بودجه 
اس��ت، آن هم در س��ال هاي اخیر که مشکالت 
اقتصادي و چند برابر شدن هزینه ها سبب شده 
کمتر مدیري در فدراسیون ها از بودجه اي که از 
کمیته ملي المپی��ک و وزارت ورزش مي گیرد، 
راضي باشد و همیش��ه هم نسبت به نحوه همان 
بودجه محدود اعتراض هایي وجود داشته است. 
در این شرایط یکي از مهم ترین مباحثي که در 
مجمع کمیته ملي المپیک مطرح ش��د به رأي 
گذاشتن قالب جدیدي براي تقسیم بودجه بین 
فدراس��یون ها بود. به همین دلی��ل کمیته ملي 
المپیک تصمیم گرفته اس��ت که بودجه س��ال 
آینده را بر اساس شاخص هایي که در نظر گرفته، 
تقس��یم کند. ش��اخص هایي که دیروز به رأي 
گذاشته شد و اکثر اعضاي مجمع نیز به اجرایي 

شدن آن پاسخ مثبت دادند.
در این شاخص ها پنج ضریب مثبت ذکر شده تا به 
توزیع بودجه در فدراسیون ها کمک شود. ضریب 
مدال آوری، ضریب تراکم فعالیت، ضریب نفرات 
اعزامی و ضریب مدیریت در شرایط خاص از جمله 
این ضریب ها هستند. در نهایت هم ضرایب منفی 
در خصوص دوپینگ و نرسیدن به اهداف است. 
رضا صالحي امیري، رئی��س کمیته ملي المپیک 
درباره این ش��اخص ها اینطور توضی��ح داد: »در 
گذشته بودجه براساس نظام عرفي و تجربي توزیع 
مي شد، اما با در نظر گرفتن این شاخص ها ناظر 

بر عادالنه کردن ساختار توزیع بودجه در کمیته 
ملي المپیک هستیم. با توجه به این ساختار در 
صورت تصویب بودجه 200 میلیاردي کمیته در 
مجلس، بودجه فدراسیون ها از 20 تا 200 درصد 

در سال آینده رشد خواهد داشت.«
  گمشده ورزش

یکي از نکات قابل تأمل مجمع دیروز صحبت هاي  
مهرزاد حمی��دي، معاون تربیت بدنی و س��المت 
آموزش و پرورش بود. او به نقش ورزش مدارس در 
پشتوانه سازي اشاره کرد که همواره در بین هیاهو و 
توجه به ورزش قهرماني کمتر مورد توجه قرار گرفته 
و همواره در حاش��یه قرار داشته است: »با توجه به 
1۴ میلیون دانش آموز، ظرفی��ت بزرگي در بخش 
مدارس داریم، به خصوص که اسکول اسپورت یکي 
از مدل هاي توسعه ورزش در دنیا در بخش ورزش 
پایه، قهرماني و همگاني است که برنامه ریزي در این 
زمینه نیاز به یک صبر استراتژیک و بلندمدت دارد. 
والیب��ال در حالي اوج گرفته که گمش��ده خودش 
را با توجه ب��ه ورزش مدارس در بی��ن 1۴ میلیون 

دانش آموز پیدا کرد و به اوج رسید.«
حمیدي به نقش مهم ورزش مدارس در کشف 
اس��تعدادها اش��اره کرد و خواس��تار توجه ویژه 
حمایت هاي مال��ي به این بخش ش��د: »ورزش 
دانش آموزي حلقه واس��طه فدراسیون ها و 1۴ 
میلیون دانش آموز در موضوع نظام استعدادیابي 
اس��ت و ما در ورزش دانش آموزي ساالنه 600 
تا 700 اس��تعداد را ب��ه ورزش قهرماني معرفي 

مي کنیم. این مسئله مي طلبد که در آینده توجه 
به ورزش دانش آموزي بیشتر شود.«

  نطق شان باز نشد
کمتر رئیس فدراس��یوني هس��ت که همواره در 
صحبت های��ي که در رس��انه ها انج��ام مي دهد، 
خواستار حمایت هاي بیشتر از مجموعه زیر نظرش 
نشود و از شرایطي که ورزشکاران آن رشته دارند، 
گالیه نکند. مجمع دیروز اما نشان داد که رؤساي 
فدراسیون ها تنها جلوي دوربین ها انتقادات شان از 
کمبودها گل مي کند و خیلي هاي شان در رویارویي 
با متولیان اصلي ورزش مانند وزیر ورزش و رئیس 
کمیته ملي المپیک ترجیح مي دهند سکوت کنند 

و مطالبات شان را رودررو بیان نکنند. 
در مجمع دیروز در شرایطي در سین برنامه 50 
دقیقه براي شنیدن نظرات اعضاي مجمع در نظر 
گرفته شده بود که تنها شش نفر از نزدیک به 50 
رئیس فدراسیون درباره مشکالت شان صحبت 
کردند که به جز چند مورد بیشتر آن به تقدیر و 
تشکر گذشت و کمتر از نیمي از زماني که براي 
شنیدن نقطه نظرات رؤساي فدراسیون ها و سایر 
اعضا در نظر گرفته شده بود، درباره این موضوع 
صحبت شد و بقیه رؤس��ا ترجیح دادند سکوت 
کنند، آن هم مس��ئوالني که خیلي هاي شان از 
کم توجهي ها گالیه دارند، اما با وجود زماني که 
براي بیان نظرات آنها در مجم��ع دیروز در نظر 
گرفته ش��ده بود و بهترین فرص��ت براي مطرح 

کردن مطالبات شان بود از آن استفاده نکردند!

بودجه حرف اول کمیته المپیک بود
برش هایي از مجمع عمومي کمیته ملي المپیک که دیروز برگزار شد

منصور رشيدی

 پیشکسوت استقالل

آغاز اردوي فوتبال 7 نفره از 13 بهمن
امین اهلل ماني، مربی تیم فوتبال هفت نفره از آغ��از دومین مرحله اردوی 
استعدادیابی این تیم از 1۳ بهمن ماه و شناسایی بازیکنان برتر جهت اعزام 
به مس��ابقات جهانی پرتغال خبر داد و گفت: »دومی��ن و آخرین مرحله 
اردوی استعدادیابی در زمین چمن طبیعی شیرودی با حضور ۳5 بازیکن از 
استان های مختلف کشور برای انجام کالس بندی پزشکی و تست فنی برگزار 

مي شود و نفرات برتر جهت دعوت به تیم ملی شناسایی خواهند شد.«

اردوي واترپلو در انتظار سرمربي
مربی تیم ملی واترپلو گفت: »تکاوران و سربازان تیم ملی آماده هر جنگ 
و مسابقه ای هستند و امیدوارند هدف مشخص شود تا به میدان بروند.« 
وحید رضایی ادامه داد: »هنوز تمرینات شکل اردو ندارد، اما همه بازیکنان 
حضور دارند. از همه مهم تر این است که بتوانیم چیریچ، سرمربي تیم ملي را 
به ایران بیاوریم. البته الزمه این اتفاق زدن استارت اردوهای منسجم است. 
از طرفي هنوز زمان آغاز مسابقات انتخابی المپیک رسماً اعالم نشده و ما 
بالتکلیف هستیم. نمی دانیم مسابقه با قزاقستان انجام می شود یا خیر. در 

مورد قهرمانی آسیا هم تاریخ و مکان جدید مسابقات را اعالم نکرده اند.«

شهرداري انزلي با کاراته کاهاي بومي در لیگ
قهرمان س��ابق کاراته جهان از حضور تیم کاراته شهرداری بندرانزلی در 
لیگ برتر باش��گاه های کشور با اس��تفاده از کاراته کاهای بومی خبر داد. 
جاسم ویشگاهی گفت: »هدف ما ارتقای سطح کاراته انزلی و استان گیالن 
است، به همین دلیل تیمی با ترکیب کاراته کاهای بومی و همچنین کادر 
فني بومي راهی مسابقات خواهیم کرد. بر همین اساس هم اعالم کردیم هر 
کاراته کای گیالنی که توانایی حضور در لیگ را دارد سه شنبه در مسابقات 
انتخابی ما شرکت کند. در خصوص سرمربی هم با مسعود همرنگ، قهرمان 

امیدهای جهان و آسیا که او هم اهل انزلی است صحبت کرده ایم.«

کمیته اخالق کجای فوتبال است؟
دو اتفاق مش��ابه در دو نقطه جهان؛ دو اتفاق فوتبالي ب��ا دو برخورد کاماًل 
متفاوت، دو برخورد؛ یکي کاماًل حرفه اي و دیگري کاماًل آماتور و تحت فشار! 
شنبه شب آنتونیو کونته، سرمربي تیم فوتبال اینترمیالن ایتالیا وقتي در 
پایان بازي مقابل اودینزه که به تساوي بدون گل انجامید به داور مسابقه 
اعتراض کرد و علت نتیجه نگرفتن تیمش را به او نسبت داد، بالفاصله 
با کارت قرمز روبه رو ش��د. جالب اینکه لحظاتي بعد و در تونل منتهي 
به رختکن داور ب��ازي گابریله اوریالي، مدیر فني اینت��ر را هم به دلیل 
پرخاشگري با کارت قرمز جریمه کرد و حاال همه منتظر ارائه گزارش 
او در خصوص این اتفاقات هستند. گزارشي که احتماالً محرومیت هاي 

بیشتري را هم براي کونته و اوریالي در پي خواهد داشت.
این اتفاق یک رخداد کاماًل طبیعي در فوتبال حرفه اي دنیاست. کونته 
خودش هم معتقد است که نباید به داور مسابقه پرخاشگري مي کرده، 
حتي اگر نظر او به ضرر تیمش تمام مي شد و این یعني اطاعت از قانون 

در سطح اول فوتبال جهان. 
شنبه شب و چند س��اعت قبل از بازي اینتر با اودینزه اما یک بازي هم 
در ایران انجام شد. دیدار استقالل مقابل سایپا، مسابقه اي که نمونه این 
پرخاشگري به داور مسابقه عیناً در آن دیده شد، اما نه خبري از برخورد 
بود و نه خبري از اخراج. جالب تر اینکه در پایان بازي هم تیم داوري مقصر 
اصلي شکست عنوان شد، در حالي که اگر داور مسابقه قاطعیت داشت 
باید تیم شکست خورده این دیدار، نیمه دوم را با یک بازیکن کمتر و البته 

بدون سرمربي و مربي بازي مي کرد.
تفاوت از زمین تا آسمان اس��ت؛ آنجا ایتالیاست با فوتبالي که از جمیع 
جهات قابل مقایسه با فوتبال ایران نیست، فوتبالي قانونمند که مربي و 
بازیکنانش خوب مي دانند نباید در برابر قانون پا را از گلیم شان بیشتر دراز 
کنند و نمي توانند چون نام بزرگ دارند هرگونه که دل شان خواست رفتار 
کنند. فوتبالي که ساختارش درست تعریف شده و هر کس در جایگاه 
خودش پاسخگوست. اینجا و در فوتبال ایران اما داور مسابقه چنان تحت 
فشار قرار مي گیرد که حتي جرئت در آوردن کارت از جیبش را ندارد و 
تازه آخر بازي هم متهم به جانبداري مي شود. بحث، تنها بحث استقالل 
نیست، س��اختار فوتبال ایران اینقدر نادرس��ت تعریف شده که حتي 
نمي تواند جلوي گردنکشي و پرخاش��گري هاي مداوم عده اي خاص را 
بگیرد. یک روز آبي، یک روز قرمز، روز دیگر زرد و یا هر رنگ دیگر، مسئله 
این است که پرخاشگري عادت فوتبال ایران شده و آن روز که باید جلوي 
آن گرفته نشد تا امروز هم پرخاشگران و هم حامیان آنها وقیحانه تر در 

میادین فوتبال تاخت و تاز کنند و کسي هم جلودارشان نباشد.
حال سؤال اصلي این است که کمیته صیانت از اخالق در فوتبال کجاست. 
مسئولي که نگران آینده انتخابات فدراسیون فوتبال براي حفظ صندلي 
مدیریت خود است، امروز دقیقاً مش��غول چه کاري است که هواداراني 
که در خانه فوتبال را تماشا مي کنند در هر مسابقه باید شاهد جنجال 
و پرخاشگري بازیکنان و نیمکت نشینان تیم هاي مختلف لیگ برتري 
باشند، تازه اینها مواردي است که جلوي دوربین مي رود و خدا مي داند در 
سایر مسابقات فوتبال چه اتفاقاتي رخ مي دهد. این حاصل سوءمدیریتي 
است که س��ال ها در فوتبال ایران ریشه دوانده اس��ت. امروز به راحتي 
مي توان فالن بازیکن یا فالن مربي را جریمه کرد و بعد هم مدعي شد که 
مشابه کار ایتالیایي ها با کونته را انجام داده ایم، اما آیا کار درست مي شود، 
آیا اساس فوتبال اصالح خواهد شد. پرخاش��گري هاي امروز ریشه در 
عدم برخورد درست دارد و این برخورد را کس��اني باید انجام مي دادند 
که امروز هم با بي خیالي تمام فقط نظاره گر بداخالقي ها، پرده دري ها و 

بهانه جویي هاي بیهوده فوتبالي ها هستند.
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