
انتخاب ش�هره 
سعيد احمديان

   گزارش
موس�وي مدير 
ش��رکت  يک 
هرمي ب�ه عن�وان نايب رئيس بان�وان، حيدر 
بهارون�د متهم پرون�ده ويلموتس ب�ه عنوان 
سرپرست نايب رئيسي و خطير مدير محروم 
فوتب�ال به عن�وان دبي�رکل نش�ان مي دهد 
عزيزي خادم برخالف صحبت هايش اراده اي 

براي مبارزه با فساد ندارد.
گوي��ا در دوره جديد هم قرار اس��ت در بر همان 
پاش��نه س��ابق بچرخد و انتصاب هاي شروع کار 
رئيس جديد فوتبال خيلي ه��ا را از تغيير نااميد 
کرده اس��ت. انتخاب هايي که بار ديگر قرار است 
فوتبال را مهمان افراد مس��ئله دار کند، مديراني 
پرحاش��يه و پرونده دار که گويا قرار است در دور 
تازه فدراسيون هم براي شان فرش قرمز پهن شود، 
آن هم در شرايطي که شهاب الدين عزيزي خادم 
روز يک شنبه وقتي توانست رأي اکثريت مجمع 
فدراس��يون فوتبال را بگيرد، وع��ده تحول داد و 
گفت که تغييرات زيادي در راه اس��ت، مثل يک 
خانه تکاني، اما اولين انتخاب هايش در فدراسيون 
فوتبال حاکي از آن اس��ت که نه خبري از تغيير 

است و نه تحولي که بتوان به آن اميد بست. 
  متهم پرونده ويلموتس دس�ت راس�ت 

رئيس جديد
مان��دن حيدر بهارون��د يکي از تصميم��ات قابل 
تأمل رئي��س جديد فدراس��يون فوتبال اس��ت. 
مدير بازنشس��ته اي که نامش در بي��ن متهمان 
پرونده ويلموتس ديده مي ش��ود و براي انتخابات 
ردصالحيت ش��ده بود. در حالي بهاروند با حکم 
عزيزي خادم به عنوان سرپرست پست نايب رئيسي 
فدراس��يون فوتبال ماندني ش��ده است که گفته 
مي شود او بار ديگر قرار است رئيس سازمان ليگ 
شود تا با وجود تمام حاشيه ها و پرونده  باز قضايي 
همچنان در سيستم مديريتي فدراسيون فوتبال 
حضوري فعال داشته باشد. بهاروند به عنوان يکي 
از اعضاي هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال در دوره 
گذشته يکي از هش��ت متهم پرونده حيف و ميل 
بيت المال با ويلموتس گيت اس��ت که در صورت 
تأييد حکم فيفا بايد 6ميليون ي��ورو به اين مربي 
بلژيکي که دستاوردش سخت تر شدن کار صعود 
به جام جهاني در همين مرحله اول انتخابي است، 
پرداخت ش��ود. براي بهاروند، مهدي تاج و ديگر 
اعضاي هيئت رئيس��ه پرونده اي در اين رابطه در 
دادسرا تشکيل شده و اين افراد بايد پاسخگوي اين 

ضرر هنگفت باشند.
عالوه بر اين بهاروند يکي از مديران بازنشس��ته 
اس��ت که در يک دهن کجي آشکار به قانون منع 
به کارگيري بازنشس��تگان همچن��ان به فعاليت 
در فدراس��يون فوتب��ال ادامه مي ده��د. با وجود 
پرونده باز قضايي بهاروند در دادس��را و همچنين 
بازنشس��ته بودنش، اما عزيزي خ��ادم در يکي از 
اولين تصميم هايش پس از انتخاب به عنوان رئيس 

فدراسيون فوتبال به بهاروند حکم داده تا اين مدير 
خبرساز در فوتبال همچنان حضور داشته باشد.

البته اگر پش��ت پرده انتخ��اب عزيزي خادم را 
م��رور کني��م، مي تواني��م ب��ه خوب��ي دريابيم 
که چرا عزيزي خ��ادم با وجود تمام حواش��ي و 
سوءمديريت هايي که در دوره سابق فدراسيون 
فوتبال اتفاق افتاده، همچنان قصد دارد از بهاروند 
در فدراسيون فوتبال استفاده کند. بايد به دي ماه 
برگرديم، روزهايي که نامزدهاي انتخابات فوتبال 
به خيابان سئول جنوبي رفتند و فرم هاي ثبت نام 
را پر کردند. ش��هاب الدين عزيزي خادم و حيدر 
بهاروند در حالي هر دو براي پست رياست ثبت نام 
کردند که عزيزي خ��ادم، بهارون��د را و بهاروند، 
عزيزي خادم را به عن��وان نايب رئيس اول خود 
معرفي کرده بودند. مسئله اي که نشان از ائتالف 
اين دو مدير در انتخابات پيش روي فوتبال داشت. 
بهاروند اگرچه ردصالحيت ش��د و نتوانست در 
انتخابات ش��رکت کند، اما با توجه به نفوذي که 
در هيئت هاي استاني و باشگاه ها داشت به جمع 
کردن رأي براي عزيزي خادم پرداخت تا رئيس 
جديد هم تالش هاي او را با دادن حکم سرپرست 
نايب رئيسي و حکم احتمالي رئيس سازمان ليگ 

جبران کند!
  پاي هرمي ها به فدراسيون هم رسيد

شهره موسوي يکي ديگر از انتخاب هاي جنجالي 
عزيزي خ��ادم براي فدراس��يون فوتبال اس��ت. 
او مدير پيش��نهادي عزيزي خادم براي پس��ت 
نايب رئيسي بانوان فدراس��يون بود که توانست 

از مجمع رأي بگيرد و جايگزين ليال صوفي زاده 
شود. نام موسوي در فوتبال به واسطه مديرعاملي 
باشگاه بادران در سال هاي اخير سر زبان ها افتاده 
است. موسوي در مجموعه بادران که يک شبکه 
هرمي بازاريابي است، فعاليت مي کند و مدير عامل 

شرکت هرمي شبکه بادران گستران است. 
اين شرکت هرمي يک باشگاه فوتبال در سال 94 
تأس��يس کرد و با خريد امتياز تيم دس��ته دومي 
ايران جوان خورموج فعاليت��ش را در فوتبال آغاز 
کرد و در سال 95 با خريد امتياز تيم باشگاه پارسه 
در ليگ دس��ته اول حضور پيدا کرد، اما در چهار 
فصل گذشته نتوانس��ته به ليگ برتر صعود کند. 
شهره موسوي، مديرعاملي اين باشگاه را برعهده 
دارد که مديرانش س��ال 96 مدعي ش��ده بودند 
مي خواهند بزرگ ترين ورزشگاه جهان را با ظرفيت 
160 هزار نفر بسازند، ولي با گذشته سه سال زمين 
اين ورزشگاه تبديل به خوابگاه اعضاي اين شرکت 

هرمي شده است!
موسوي در حالي قرار است به عنوان نايب رئيس 
بانوان فدراسيون فوتبال فعاليت کند که حضورش 
در يک شرکت هرمي يکي از نقاط سياه پرونده 
مديريتي او به شمار مي رود، شرکت هايي که از 
آنها به عنوان غده هاي س��رطاني اقتصاد کشور 
نام برده مي ش��ود و با وجود غيرش��رعي بودن، 
فعاليت اين شرکت ها که ضرر جبران ناپذيري به 
اقتصاد کشور و خانواده  ها زده است، ادامه دارد. 
حاال يک مدير از دل اين ش��رکت هرمي با حکم 
عزيزي خادم به ساختمان فدراسيون فوتبال راه 

پيدا کرده است.
   بازگشت بزن بهادر

يکي از جنجالي ترين تصميمات عزيزي خادم زدن 
حکم براي علي خطير به عنوان دبيرکل فدراسيون 
فوتبال است. خطير که در مقاطعي به عنوان معاون 
دبيرکل فدراس��يون فعاليت مي کرد در دو سال 
گذش��ته يکي از پرحاش��يه ترين مديران فوتبال 
بوده است که سبب شده نهادهاي امنيتي هم به 
حضور او حساس شوند. از دعوا و درگيري با دستيار 
کي روش و عليرضا حقيق��ي گرفته تا ردپايش در 
شکست باشگاه هاي ايراني در فيفا در پرونده هاي 
ش��کايت بازيکنان خارجي از جمله حواشي اين 

مدير جنجالي است. 
جنجال هاي خطير سبب شد ش��هريور امسال 
س��ايت رس��می فدراس��يون فوتب��ال، خبر از 
محروميت او از هرگونه فعاليت در زمينه فوتبال 
و حضور در ورزش��گاه ها بده��د: »علی خطير، 
معاون پيشين باشگاه اس��تقالل به خاطر نقض 
قوانين و مقررات که به تماميت و اعتبار فوتبال 
کشور لطمه وارد کرده است، مستنداً به مواد ۲۳ 
و 65 آيين نامه کميته اخالق دستور موقت مبنی 
بر منع فعاليت نامب��رده در حوزه فوتبال صادر و 
اعالم می شود.« حاال با وجود محروميت اين مدير 
پرحاش��يه، گويا عزيزي خادم قصد دارد از او در 
فدراسيون استفاده کند تا مانند حکم هايش براي 
بهاروند و موسوي نشان دهد که صحبت هايش 
درباره قانون گرايي و مبارزه با فس��اد حداقل در 

همين شروع کار شعاري بيش نبوده است.
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 توافقات همکاری ایران و سوریه 
در سفر سعیدی به دمشق

کيکاووس س��عيدی دبيرکل کميته ملی المپيک ک��ه همراه با فرخی 
مش��اور رئيس و مديرکل حراس��ت برای حضور در مراسم پنجاهمين 
سالروز اتحاد ورزش سوريه به دمشق سفر کرده بود، ديداری هم با رئيس 
کميته ملی المپيک سوريه داشت. در اين ديدار دبير کميته ملی المپيک 
ايران و رئيس کميته ملی المپيک سوريه در خصوص تبادل همکاری، 
افزايش تعامالت و انعقاد تفاهمنامه های ورزشی بين دو کشور گفت وگو 
کردند. همچنين مقرر شد طرفين ظرفيت های ورزشی و پيشنهادات 
خود را برای استفاده طرف مقابل و انعقاد تفاهمنامه ارائه دهند تا پس از 
تأييد هيئت اجرايی و موافقت دکتر صالحی اميری در صورت صالح ديد 

تفاهمنامه ای بين رؤسای کميته ملی هر دو کشور منعقد شود. 

انتخاب هاي مسئله دار عزيزي خادم در ابتدای حضورش در فدراسيون فوتبال خبرساز شده است

جمع فوتبالی های پرونده  دار و هرمی جور شد!

جودوی ایران رفع تعلیق شد
وکيل پرونده جودوی ايران می گويد دادگاه CAS حکم به رفع تعليق 
جودوی ايران داده است. اميرس��اعد وکيل در اينستاگرام خود مدعی 
شد دادگاه حکميت ورزش رأی به رفع تعليق جودوی ايران داده است. 
شنيده می شود دادگاه CAS برخی شروط را نيز برای جودوی ايران در 
نظر گرفته است. فدراسيون جهانی جودو به دليل خودداری ورزشکاران 
ايران از رويارويی با رقبای رژيم صهيونيستی، جودوی ايران را تعليق 

کرد، اما فدراسيون جودو به دادگاه CAS شکايت کرد.

تساوی به قیمت افزایش فاصله با صدرنشین
استمفوردبريچ دوشنبه شب ش��اهد ديدار سرد و کم هيجان چلسی و 
منچس��تريونايتد بود. ديداری که با تس��اوی بدون گل به پايان رسيد 
تا کار هر دو تيم براي کسب س��هميه ليگ قهرمانان به هفته های بعد 
کشيده ش��ود. جدا از آن، اين تساوی فاصله ش��اگردان سولسشر را با 
منچسترسيتی به 1۲ امتياز افزايش داد تا ياران پپ دست نيافتنی تر 
از قبل شوند. برای چلسی که در رده پنجم جدول قرار گرفته، اما تنها 

مسئله کسب سهميه ليگ قهرمانان است و بس.

فريدون حسن
دنيا حيدري

استقالل باز هم بي برنامه و سردرگم 
ششمین برد متوالی پرسپولیس 

هفته شانزدهم رقابت هاي ليگ برتر فوتبال عصر ديروز انجام شد. ليگ 
برتري ها بعد از دو هفته استراحت ديروز دوباره پا به ميدان گذاشتند، اما 
حتي اين دو هفته هم نتوانسته بود تغييري در روند حرکتي تيم ها ايجاد 
کند و 16 تيم حاضر در ليگ برتر تقريباً همان تيم هاي نيم فصل اول بودند.
استقالل که کارش را با جايگاه سومي در پايان نيم فصل تمام کرده بود، 
ديروز مهمان مس رفسنجان بود. تيمي که برخالف آبي هاي پايتخت از 
اواسط نيم فصل روند رو به رشدي در پيش گرفت و در جدول صعود کرد. 
محمود فکري که در دو هفته گذشته زير بار شديدترين انتقادها و حواشي 
بود در اين بازي با ش��ش تغيير گام به ميدان گذاشت که مهم ترين آنها 
ميدان دادن به بازيکن شاکي تيمش يعني قايدي، دياباته ناآماده و استفاده 
از حسيني در درون دروازه به جاي مظاهري معترض و در نهايت اعتماد 
دوباره به ريگي در خط مياني بود. در آن سوي ميدان مس با روحيه باال از 
نتايج بازي هاي آخر کامالً آماده مقابل مهمان پرآوازه خود وارد ميدان شد 

و زياد هم طول نکشيد تا بر بازي مسلط شود.
فقط 15 دقيقه الزم بود تا اس��تقالل ناهماهنگ گل را دريافت کند. يک 
ضربه کاشته که با دفع ناقص حسيني و تعلل مدافعان استقالل در دهانه 
دروازه توسط مسيح زاهدي مدافع جلو کشيده مس به گل تبديل شد. با 
وجود دريافت گل، اما استقالل اينقدر س��ردرگم و بي برنامه بود که حتي 
توان رساندن توپ سالم به محوطه جريمه مس را هم نداشت. جالب تر اينکه 
در اين دقايق و تا پايان نيمه اول محمود فکري تنها دس��ت در جيب کنار 
زمين بازي سردرگم و پراشتباه بازيکنانش را نگاه مي کرد و عکس العملي 
نشان نمي داد. استقالل خوش شانس بود که يکي، دو موقعيت ديگر مس با 
سهل انگاري بازيکنان اين تيم و واکنش هاي حسيني به گل تبديل نشد و در 

نهايت کار در اين نيمه با همان تک گل به سود مس به پايان رسيد.
استقالل که ديگر چيزي براي از دس��ت دادن نداشت با شروع نيمه دوم 
دست به حمله زد. حمالتي کور که پش��توانه آنچناني نداشت و بيشتر 
احساسي بود. با اين حال اش��تباه مدافعان مس به کمک استقالل آمد و 
در دقيقه 5۲ ارس��ال قايدي بعد از ضربه سر فرشيد باقري توسط حامد 
نورمحمدي مدافع مس به گل تساوي آبي ها تبديل شد تا محمود فکري 

کنار زمين نفس راحتي بکشد.
در ساير ديدارها؛ نفت مسجدسليمان مقابل مهمانش تراکتور به تساوي يک- 
يک دست يافت. ماشين سازي ديگر تيم تبريزي در مصاف با شهر خودرو به 
نتيجه تساوي يک- يک دست پيدا کرد. نساجي قائمشهر و آلومينيوم اراک 
نيز در قائمشهر به تس��اوي يک  - يک رضايت  دادند و پيکان در يک بازي 

حساس موفق شد مهمانش نفت آبادان را با دو گل شکست دهد.
  ششمين برد متوالي پرسپوليس

سرخ هاي تهران حاال به مشکي پوشيدن عادت کرده اند و البته خوب هم 
نتيجه مي گيرند. مردان يحيي گل محمدي ديروز در مصاف با سايپا باز هم 
خوب بودند. با اينکه سايپا بدون ترس بازي مي کرد و حتي حمالت خوبي را 
هم روي دروازه پرسپوليس تدارک مي ديد، اما گل دقيقه ششم سيدجالل 
حسيني باعث شد پرسپوليس با روحيه مضاعف به کار ادامه دهد، اما سايپا 
کمي عجول و بي برنامه بود. س��رخ ها در ادامه باز هم مي توانستند به گل 
برسند و در چند موقعيت توسط عاليشاه، نوراللهي و اميري بايد اختالف 
را چند برابر مي کردند، اما عکس العمل هاي دروازه بان س��ايپا و بي دقتي 
شاگردان گل محمدي باعث شد اختالف در پايان نيمه اول همان يک گل 
باقي بماند. تالش دو تيم در نيمه دوم هم نتيجه اي نداشت تا پرسپوليس با 

تک گل سيدجالل پيروز شود. 
اين ششمين پيروزي متوالي پرسپوليس بود که سبب شد آنها با ۳۳ امتياز 
به صدرنشيني شان در شروع نيم فصل دوم هم ادامه دهند. سيدجالل در 
حالي در بازي با سايپا تک گل پيروزي بخش تيمش را به ثمر رساند که در 
اين فصل چهار بار موفق به گلزنی شده تا دومين گلزن برتر پرسپوليس 
در ليگ بيستم باشد. شهرخودرو، تراکتور، مس رفسنجان و حاال سايپا 
تيم هايی هستند که دروازه شان توس��ط کاپيتان سرخ ها باز شده است. 
نکته جالب اينکه سيدجالل در ۳9 سالگی بهترين فصل فوتبالی خود از 
نظر گلزنی را تجربه می کند و حاال گلزن ترين مدافع ليگ برتر نيز محسوب 
مي شود. او در ليگ بيستم به اندازه چهار فصل اخير خود موفق به گلزنی 

شده و رکوردی جالب را به ثبت رسانده است.
   سپاهان نفس به نفس پرسپوليس مي آيد

يکي ديگر از بازي هاي حساس ديروز جدال س��پاهان و گل گهر بود که 
در نهايت با برتري يک بر صفر ش��اگردان نويدکيا به پايان رسيد تا آنها با 
۳0امتياز و با حفظ رده دومي همچنان جدي ترين تعقب کننده پرسپوليس 
باشند. در طرف ديگر گل گهر که ليگ بيستم را خيلي خوب شروع کرده 
بود، ناکامي هايش ادامه دارد و شاگردان قلعه نويي که اول فصل صدرنشين 
هم شده بودند با نتايجي که در ادامه گرفتند، در حال حاضر تيم نهم جدول 
هستند. کارنامه اي که جايگاه قلعه نويي را بيش��تر از قبل روي نيمکت 

سيرجاني ها به خطر انداخته است.
 در آخرين مس��ابقه هفته ش��انزدهم هم فوالد يک بر صفر ذوب آهن را 

شکست داد.

ما افسانه سیامند را به چشم دیدیم
هميشه در کتاب ها، داستان های متعددی 
از انس��ان های خ��اص، نيرومن��د، توانا و 
استثنايی را خوانده بودم. در کودکی پيگير 
قهرمان های بزرگ ورزش��ی بودم و رستم 
شاهنامه را دوست داشتم. تختی را نديده 
دوست داش��تم، قهرمان ها  را هم دوست 
داشتم. در س��ال ۲008 و قبل از اعزام به 
مسابقه جهانی نيوجرسی در امريکا وقتی 
قرار شد تيم جوانان انتخاب شود، جوانی در 
قالب تيم ما قرار گرفت که دريايی از قدرت بود و چهره ای هميشه بشاش 
داشت. او آمد، ماند و هر آنچه را که بايد در ورزش به دست می آورد کسب 
کرد. ديگر عادت کرده بوديم که روز پايانی مسابقات سيامند طال بگيرد و 
رکورد جديد ثبت کند. رکوردشکنی، شاد کردن دل پدر و مادرش و يک 
ملت و همين طور طال گرفتن عادتش شده بود. سيامند آمد، ماند و رفت؛ 
خيلی هم ناگهانی رفت. آنقدر ناگهانی که من و دوستانم در تيم هنوز باور 
نکرده ايم که ديگر او را نداريم. من، دوستانم، مردم ايران و دنيای معاصر 
جملگی اين شانس را داشتيم که يک افسانه را با چشم ببينيم.  سيامند، 
يک افس��انه و يک داستان حقيقی بود و يک اس��طوره واقعی. او نه تنها 
الهام بخش جهان پارالمپيکی ها در يافتن توانايی های شان بود، بلکه جهانی 
را تلنگر زد تا توانايی هايشان را بيابند. شايد روزی، روزگاری در سال های 
آينده از سيامند بنويسند و مردم آن روزگار رکورد ۳10 کيلوگرمی او را 
افسانه بدانند، ولی ما ديديم که او اين کار را به خوبی انجام داد، به راحتی و 

با لبخند ...يادش هميشه در خاطرمان می ماند، روحش شاد.

فقدان سیامند رحمان یک ساله شد

برگزاری اردوی آلیش بانوان با هدف قهرمانی در آسیا
اردوی تيم ملی      خبر
کش��تی آليش 
بانوان با دعوت از نفرات برتر مسابقات کشوری روز 
شنبه با رعايت پروتکل های بهداشتی آغاز می شود. 
بان��وان آليش ايران ک��ه در س��ال ۲019 عنوان 
قهرمانی جهان را به دست آوردند، ارديبهشت ماه 
در رقابت های آسيايی قرقيزستان شرکت خواهند 
کرد. مونا ميرزايی، سرپرست مسابقات آليش بانوان 
در گفت وگو با »جوان« قهرمانی آسيا را تنها هدف 

ملی پوشان عنوان کرد: »هدف از برگزاری اين دوره 
از تمرينات آمادگی و حضوري موفق در قهرمانی 
آسياست و سال آينده نيز سه دوره اردوی تمرينی 
خواهيم داشت. از آنجا که عنوان قهرمانی جهان را 
در کارنامه داريم، در قرقيزستان نيز هدفی جز 
قهرمانی نخواهيم داشت. 1۲ ملی پوش دعوت 
شده به مدت هشت روز در اردو خواهند بود و به 
دليل محدوديت هايی که داريم، نتوانستيم نفرات 

بيشتری را به تمرينات دعوت کنيم.«

چهار تيم برتر واليبال اي��ران از روز 
شيوا نوروزی
     واليبال

جمعه در ماراتن نيمه نهايی ليگ برتر 
در سالن فدراسيون واليبال به ميدان 
می رون��د. مرحله پلی آف لي��گ برتر واليب��ال با معرف��ی تيم های 
صعود کننده به پايان رسيد؛ شهرداری اروميه، سپاهان، فوالد سيرجان 
و لبنيات هراز چهار تيمی هس��تند که هنوز برای رس��يدن به جام 
قهرمانی تالش می کنند. در مرحله پلي آف سپاهان و سيرجان با دو برد 
متوالی جشن صعود گرفتند، اما دو تيم ديگر برای رسيدن به اين هدف 
رقبای شان را در ديدار سوم شکست دادند. شهرداری اروميه در يک 
بازی سخت در حالی ۳ بر ۲ ش��هرداری گنبد را از گردونه رقابت ها 
حذف کرد که تيم گنبدی بازی ۲ بر صفر باخته را به تس��اوی ۲- ۲ 
کشاند تا کار به ست پنجم بکشد. پيمان اکبری بعد از صعود تيمش به 
بازيکنان گنبد تبريک گفت: »به گنبدی ها بابت جنگندگی بااليی که 
داشتند تبريک می گويم. ما واقعاً از سه بازی مقابل گنبد اذيت شديم. 
از شاگردانم تشکر می کنم که نااميد نشدند و خوب بازی کردند، حتی 

زمانی که عقب بوديم، جنگيديم و تالش کرديم و خوشبختانه مزد 
تالشمان را هم گرفتيم.«  جزيده، سرمربی گنبد نيز از مردم اين شهر 
بابت حذف از ليگ برتر عذرخواهی کرد: »بازی بسيار سنگين بود. کار 
ما در ليگ امسال تمام شد، اما دوست نداشتيم کارمان اينجا به پايان 
برسد. با ذهنيت خوبی تا اين مرحله رسيده بوديم، اما در لحظاتی که 
بايد امتياز می گرفتيم، جوانی تيم کار دستمان داد. به تيمم می بالم، 
چون شاگردانم خيلی جنگيدند. ما بايد ۳ بر يک بازی را به سود خود 
تمام می کرديم، اما گاهی چرخ خوب نمی چرخد و کار سخت می شود. 
می خواس��تيم کار بزرگمان را ادامه دهيم. از همه مسئوالن و مردم 
عذرخواهی می کنم که امروز نتوانستم آنها را خوشحال کنم.«  لبنيات 
هراز آمل هم برای صعود ۳ بر يک شهداب يزد را شکست داد. به اين 
ترتيب با بسته شدن پرونده مسابقات پلی آف، سپاهان با فوالد سيرجان 
و شهرداری اروميه با لبنيات هراز آمل روزهای جمعه و يک شنبه هفته 
آينده ديدارهای مرحله نيمه نهايی را برگزار می کنند. ديدار سوم هم 

در صورت نياز سه شنبه هفته آينده برگزار خواهد شد.

اروميه حريف آمل شد و سپاهان حريف سيرجان

 آغاز ماراتن نیمه نهایی 
برای رسیدن به جام

يک س��ال از پر 
اشرف رامين

     چهره
کش��يدن مرد 
خندان ورزش 
ايران می گذرد. 11 اس��فند سال گذشته بود که 
خبری تلخ از اشنويه ورزش کشورمان را عزادار 
کرد؛ سيامند رحمان در سن ۳1 سالگی به دليل 
س��کته قلبی دارفانی را وداع گفت. باور اين خبر 
واقعاً سخت بود، اما متأسفانه خبر رفتن قهرمان دو 

دوره پارالمپيک صحت داشت. ملی پوش فقيد 
پاراوزنه برداری در هر مس��ابقه ای که ش��رکت 
می کرد اول رکورد جهان را جابه جا می کرد و بعد 
هم مدال طال را به گردن می آويخت. او س��ال ها 
عنوان قوی ترين مرد معلول جهان را داش��ت و 
هنرنماي��ی اش را در پارالمپي��ک ريو به معرض 
نماي��ش گذاش��ت. رحمان ک��ه با مه��ار وزنه 
۳00کيلويی قهرمان پارالمپيک ۲016 شده بود، 
موفق شد رکورد ۳10 کيلو را هم بزند تا اينگونه 
دل هموطنانش را شاد کند. ويترين افتخارات او پر 
بود از مدال های زرينی چون طالی جوانان جهان، 
سه طالی قهرمانی جهان، سه طالی بازي های 
پاراآسيايی و دو طالی پارالمپيک. سيامند رحمان 
فرصت اين را پيدا نک��رد که پارالمپيک توکيو را 
تجربه کند. رضا آسترکی، مربی سابق تيم ملی در 
گفت وگو با تسنيم، س��يامند رحمان را يکی از 
نعمت های ورزش ايران خواند: »ويژگی اخالقی 
سيامند در دوران قهرمانی اش اين بود که هرگز 
مغرور نشد و همان سيامندی بود که روز اول 
حضورش در تمرينات ديديم. هميشه به او 
می گفتم که مغرور نشود و گذشته اش را 
فراموش نکند، سيامند نيز هميشه اين 

موضوع را رعايت می کرد.«

امير جعفری

 ملی پوش پاراوزنه برداری 

درس مهم برای جامعه فوتبال
برای گام نخست می تواند اتفاق خوبی باشد، چيزی شبيه به همان جاده 

صاف کن هايی که در زبان عاميانه از آن ياد می کنيم.
حضور علی کريمی به عنوان عضوی از جامعه فوتبال در انتخابات را از سمت 
و سوهای بسياری می توان بررسی کرد. در نگاهی بدبينانه می توان آن را 
شکستی بزرگ برای اين فوتباليست پرافتخار و حتی جامعه فوتبال خواند و 
از سوی ديگر آن را آغاز راهی دانست که در آينده می تواند بهتر طی شود. اما 
واقعيت اين است که شکست خواندن اين حضور و عبور از کنارش نمی تواند 
دردی از فوتبال ما دوا کند، چراکه بر کسی پوشيده نيست شکست آغاز 
راه پيروزی است و اين داستان را حتی اگر شکست هم بخوانيم، می توان 
به گونه ای به آن نگاه کرد که گامی برای دستيابی به پيروزی باشد. البته به 

شرط آنکه درس های الزم از اين داستان گرفته شود.
قبل از هر چيز بايد به اين مهم اشاره کرد که کريمی به عنوان عضوی از 
بدنه فوتبال خيلی دير به صرافت حضور در انتخابات افتاد و پرواضح بود 
که در اين بازه زمانی کم نمی تواند شانس زيادی برای کسب موفقيت 
و رسيدن به صندلی رياست فدراس��يون فوتبال داشته باشد، خصوصاً 
که قرار هم نبود بر اساس مقبوليتی که بين مردم دارد انتخاب شود و 
اعضای مجمع به او رأی دهند، مجمعی که گفته می شود عمده دليلش 

برای عدم رأی دادن به کريمی اين بود که او تجربه الزم را نداشت.
ج��دا از اينکه اين توجي��ه بهانه خوبی اس��ت يا نه، می ت��وان به نکته 
مهم تری اشاره کرد و آن البی کردن برای احراز چنين پست هايی است. 
اتفاقی که در تم��ام دنيا رخ می دهد و اگر از راه درس��ت خود منحرف 
نشود، کار اشتباهی نيست و الزمه موفق ش��دن در اينگونه انتخابات 

مي شود. محسوب 
در واقع علی کريمی يا هر گزينه ديگ��ری از بدنه فوتبال اگر زين پس 
قصدی برای حضور در چنين انتخاباتی را داش��ته باشد بايد از سال ها 
قبل روی مواردی چون نحوه البی کردن و همچنين قوی کردن رزومه 
خود کار کند تا قبل از هر چيز با بهانه هاي��ی چون بی تجربگی مواجه 
نشود و بتواند با تکيه بر تالش هايی که در متقاعد کردن تک تک اعضای 
مجمع داشته، اميدوار به احراز پست رياست فدراسيون فوتبال باشد. 
درست مشابه راهی که عزيزی خادم بعد از عدم موفقيت در سال 95 در 
پيش گرفت. رئيس فعلی فدراسيون فوتبال سال 95 يکی از شانس های 
اصلی رسيدن به صندلی رياس��ت فدراس��يون به جای تاج بود که به 
دليل بندهای اساسنامه قبلی در قسمت س��وابق مديريتی در لحظه 
آخر صالحيت او احراز نش��د، اما به جای رفتن در فاز دلخوری ترجيح 
داد از همان زمان برای انتخابات بع��دی کار و البی کند تا بعد از چهار 
سال به هدفی که داشت دست يابد. مسئله ای که مصداق بارز تالش در 
طوالنی مدت برای رسيدن به هدفی چون احراز پست رياست فدراسيون 

فوتبال است که فوتبالی ها بايد آن را سرلوحه و سرمشق قرار دهند.
حضور فردی کاماًل فوتبالی که البته آش��نايی الزم را با اصول مديريتی 
داشته باش��د بی هيچ ترديدی می تواند به سود جامعه فوتبال باشد، اما 
مسئله مهم داشتن ارتباطات الزم و دانس��تن راه و روش ايجاد اينگونه 
تعامالت است که می تواند در مسير موفقيت اهميت بسياری داشته باشد. 
مسئله ای که به نظر می رسد علی کريمی به عنوان نماينده فوتبالی ها 
آشنايی کاملی با آن نداشت يا اگر هم داشت زمان زيادی برای متقاعد 
کردن اعضای مجمع برای انتخاب فردی فوتبالی نداشت و شايد به همين 
دليل هم بود که نتوانست رأی اعضاي فوتبالی و ورزشی مجمع را به به 
دس��ت آورد، در حالی که اگر زمان کافی برای کار کردن در اين زمينه 
داشت يا البی کردن اصولی را می دانست، حداقل با تعداد آراي بيشتری 
از دور اين انتخابات کنار می رفت. اهميت البی کردن برای گرفتن رأی 
مجمع و مصداق بارز تالش در اين زمينه، زمانی به طور شفاف و واضح به 
چشم آمد که ديديم اعضای کاماًل ورزشی مجمع به افرادی غيرفوتبالی 
رأی داده اند. مسئله ای که به وضوح لزوم و اهميت البی کردن و دانستن 
راه و روش آن را به رخ می کش��د. هرچند که داشتن رزومه قوی نيز در 
اين راستا در متقاعد کردن افراد می تواند نقش مهمی داشته باشد و با 
اين نگاه حضور کريمی در انتخابات فدراسيون نه فقط به معنای شکست 
فوتبالی ها نيست که به معنای آغاز راهی است که در آينده می تواند با 
قدرت بيشتری پيموده شود. البته اگر درس های الزم از نخستين قدمی 

که برداشته شده گرفته شود.
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