
مسابقات فوتبال در 
شیوا نوروزی
     لیگ برتر

ایران با انجام دیدار 
فوالد خوزس�تان – 
اس�تقالل بدون حضور تماش�اگران از سر گرفته 
می شود. این نبرد حس�اس و عقب افتاده از هفته 
هفدهم فصل نوزده�م در حالی پ�س از چهار ماه 
تعطیلی به میزبانی ورزشگاه شهدای فوالد اهواز 
برگزار می ش�ود ک�ه آمار مبتالی�ان ب�ه کرونا در 
کشورمان دوباره اوج گرفته و اتفاقاً استان خوزستان 
ه�م یک�ی از مناط�ق قرمز معرفی ش�ده اس�ت. 
آخرین مس��ابقات لیگ قبل از تعطیلی اجباری، 
چهار ماه پیش برگزار ش��د. آن زم��ان خیلی ها 
تصور نمی کردند که مبارزه ب��ا کووید 19 تا این 
اندازه به طول بینجامد. البته آغاز دوباره بازی ها 
به معنای شکست کرونا نیس��ت و مبارزه با این 
بیماری همچنان ادامه دارد. اگرچه تا همین چند 
روز پیش هم یکی، دو تیم خاص برای لغو کامل 
لیگ تالش می کردند، اما در نهایت سازمان لیگ 
روی حرفش ماند تا امشب پس از چهار ماه انتظار 
توپ فوتبال در مستطیل سبز به گردش درآید. 
نکته مهمی که ستاد مقابله با کرونا و سازمان لیگ 
فوتبال بر آن تأکید دارند رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی است. در تازه ترین اطالعیه صادر شده 
از سوی ستاد مقابله با کرونا تصمیمات جدیدی 
برای مسابقات ورزشی اتخاذ و اعالم شده است. 
بر این اساس تست PCR برای تیم های فوتبال 
حین برگزاری مسابقات، هر 10 روز یک بار انجام 
 PCR می ش��ود و در صورت مثبت بودن تست
در  25 درص��د کل تیم )بازیکن��ان و کادر(، تیم 
مربوطه باید به قرنطینه برود. ضمن اینکه آبی ها 
نیز برای جلوگیری از شیوع کرونا از هواداران خود 
خواس��ته اند در زمان حضور این تیم در اهواز در 

محل اقامت استقالل تجمع نکنند. 
    

رقابت تنگاتنگ تیم های باالنشین جدول برای 
گرفتن سهمیه آسیا حساس��یت بازی امشب را 
باال برده اس��ت. فوالدی ها هش��تم اسفند سال 
گذشته برای آخرین بار به میدان رفتند و با غلبه 
بر شاهین بوش��هر به رده شش��م جدول صعود 
کردند. ش��اگردان جواد نکونام با 33 امتیازی که 
اندوخته اند این ش��انس را دارند که فصل آینده 
در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشند. آنها 
س��ه بازی متوالی خود را با برد به پایان رساندند، 
اما کرونا باعث شد سه ماه تمرین نکنند. همین 
مسئله بازیکنان را از ش��رایط ایده آل دور کرده و 
ایجاد هماهنگی دوباره در تی��م کار را برای کادر 
فنی سخت می کند. از طرفی جواد نکونام دوباره 
باید رودرروی تیم سابقش قرار گیرد و از این حیث 

نتیجه بازی برایش اهمیت زی��ادی دارد. ضمن 
اینکه فوالد بازی رفت در تهران را به سختی و در 
لحظات پایانی مسابقه به تساوی کشاند. در این 
بازی نکو دلش می خواهد یک برد شیرین را مقابل 
استقالل دشت کند تا هم اوضاع تیمش بهتر شود 
و هم برتری اش را به رخ فرهاد مجیدی بکشد. آمار 
و ارقام نش��ان می دهد که به غیر از مجید جاللی 
تاکنون هیچ کدام از مربی��ان ایرانی فوالد موفق 
نش��ده اند اس��تقالل را در اهواز با شکست بدرقه 
کنند. نکونام امیدوار است این طلسم 10 ساله را 
بشکند. در صورت برد میزبان، فوالد 36 امتیازی 
می ش��ود و به خاطر تفاضل گل کمت��ر یک پله 

پایین تر از استقالل در رده پنجم می ایستد. 
    

استقالل قبل از تعطیلی لیگ به گل گهر سیرجان 
باخت و به تعطیالت اجباری رفت. آبی ها هم در 
ابتدا یکی از مخالفان از س��رگرفتن لیگ بودند 
و انتظار داش��تند پرونده فص��ل نوزدهم بدون 
معرفی تیم قهرمان بسته ش��ود، اما با پافشاری 
س��ازمان لیگ فرهاد مجیدی ترجیح داد بیشتر 

روی آماده سازی تیمش تمرکز کند. آبی های 36 
امتیازی اگرچه روی کاغذ برای قهرمانی شانس 
دارند، ولی اختالف 10 امتیازی با صدر کار آنها را 
دشوار کرده است؛ عالوه بر این پرسپولیس باید 
امتیاز از دست بدهد و تیم مجیدی هم باید تمام 
بازی هایش را با برد پشت سر بگذارد، به همین 
خاطر کنار زدن س��پاهان و تراکت��ور و تضمین 
گرفتن س��همیه آس��یا با صعود به رده دوم فعاًل 
هدف اصلی آبی ها به شمار می رود. غلبه بر رقیب 
جنوبی امشب می تواند آنها را به این هدف برساند. 
منتها بازی در اهواز و تحمل گرمای خوزس��تان 
کار را دشوار می کند. استقالل در بازی رفت و در 
آخرین ثانیه ها دو امتیاز حساس را از دست داد. 
البته آن زمان استراماچونی مرد اول نیمکت این 
تیم بود و حاال مجیدی سرمربی است. فرهاد در 
بازی های گذشته ثابت کرده که اعتقاد زیادی به 
بازی هجومی دارد. انتظار م��ی رود در این بازی 
نیز سرمربی تاکتیک های هجومی را در دستور 
کار قرار دهد. با این حال مجیدی اگر می خواهد 
در اه��واز امتیاز از دس��ت ندهد، بای��د مدافعان 

ششدانگی را به میدان بفرستد. البته تعداد زیاد 
مصدومان دس��ت مجیدی را بسته است؛ میالد 
زکی پور، رض��ا آذری، مرتضی تبریزی، داریوش 
شجاعیان، فرشید اس��ماعیلی و محسن کریمی 

بازیکنان مصدوم آبی ها هستند. 
    

انجام بازی پشت درهای بسته به ضرر هر دو تیم 
اس��ت. این اولین بازی فوتبال ما پس از ش��یوع 
کروناس��ت و طبق اعالم س��تاد مقابل��ه با کرونا 
رقابت های لیگ برتر تا اطالع ثانوی بدون حضور 
تماشاگران برگزار خواهد شد. البته این شرایط 
در لیگ ه��ای اروپای��ی نیز حاکم اس��ت، با این 
تفاوت که آنها جای خالی تماشاگران شان را به 
نوعی با استفاده از تکنولوژی و صدای هواداران 
پر می کنند. هر دو تیم استقالل و فوالد هواداران 
زیادی در خوزستان دارند و اگر کرونا نبود هزاران 
نفر از آنها و حتی از استان های همجوار ورزشگاه 
را مملو از جمعیت می کردند، اما در حال حاضر 
بازیکنان دو تیم مجبورند با س��کوت ورزش��گاه 

شهدای فوالد کنار بیایند.
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دنیا حیدري

شهرداردوچرخهسوار
سه شنبه های بدون دود، حناچی را با دوچرخه راهی مراسم افتتاحیه تاالر 
مشاهیر ورزش کرد. روز گذشته مراسم تاالر مشاهیر ورزش کشور با رونمایی 
از تندیس شش نفر از قهرمانان المپیکی و پارالمپیکی )محمود مالقاسمی، 
علی میرزایی، محمدمهدی یعقوبی، امامعلی حبیبی، محمدابراهیم سیف پور 
و زنده یاد سیامند رحمان( در محل موزه ملی ورزش با حضور مسئوالن وزارت 
ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون های 
ورزشی، پیشکسوتان، قهرمانان و اصحاب رسانه برگزار شد. افتتاحیه این 
مراسم با سه شنبه های بدون دود باعث شده بود حناچی، شهردار تهران بدون 

خودرو و با دوچرخه در محل کمیته ملی المپیک حاضر شود.

حالخوبپيشکسوتان
افتتاح تاالر مشاهیر ورزش و رونمایي از 
تندیس شش قهرمان و مدال آور یکي از 
اتفاقات خوب ورزش بود، به خصوص که 
در چند س��ال اخیر با حضور آقاي دکتر 
ابطحي در صندوق حمایت از پیشکسوتان 
و قهرمانان و آقاي دکتر صالحي امیري در 
کمیته ملي المپی��ک، در زمینه توجه به 
پیشکس��وتان قدم هاي بزرگي برداشته 
شده و مسئوالني که وارد ورزش شده اند، 
رویکرد متفاوتي نس��بت به گذش��ته داش��ته اند و عملکردشان سبب 
خوشحالي پیشکسوتان شده است. این در شرایطي است که تا پیش از 
این قهرمانان و مدال آوران قدیمي از یادها رفته بودند و مسئولي سراغ 
آنها را نمي گرفت و سال به سال از مدال آوراني که موي شان را در ورزش 
سفید کرده بودند، کسي یاد نمي کرد و کمتر مراسمي براي تقدیر از آنها 
برگزار مي شد. با این حال در سال هاي اخیر حرکت هاي قابل توجهي 
در راس��تاي حمایت و قدرداني از پیشکسوتان صورت گرفته که جاي 
تشکر دارد و باعث شده دل این قهرمانان که روزگاري براي خودشان 
ستاره بودند و براي کشور در میادین المپیک و جهاني افتخارآفریني 
می کردند شاد شود و آنها نسبت به اینکه مسئوالن ورزش سراغي از آنها 
گرفته اند، خوشحال شوند. پیشکسوتان چیز زیادي نمي خواهند، فقط 
مي خواهند که در کنج عزلت فراموش نشوند و در غربت از دنیا نروند، 
به خصوص که هر سال چند تن از قهرمانان و مدال آوران ورزش از دنیا 
مي روند. به همین خاطر برنامه هایي مانند ساخت تندیس  و سرکشي 
به پیشکسوتان مي تواند به یک قهرمان دلگرمي بدهد. اگرچه اتفاق هاي 
خوبي در زمینه حمایت از پیشکسوتان صورت گرفته، اما با توجه تورم 
و مشکالت اقتصادي که در دو سال اخیر بیشتر شده، انتظار مي رود که 
مسئوالن ورزش نس��بت به افزایش حمایت هاي مالي از پیشکسوتان 
اقدام کنند. اقدامي که مي تواند اتفاق هاي خوب این سال ها را تکمیل و 

پیشکسوتان را بیشتر از قبل دلگرم کند.

ساختمان کمیته 
سعید احمديان

    گزارش
ملي المپیک در 
خیابان س��ئول 
ش��مالي تهران دیروز میزب��ان تعداد زی��ادي از 
چهره هاي ورزشي و سیاسي بود، از وزراي دولت و 
رئیس کمیته ملي المپیک گرفته تا پیشکسوتان و 
قهرمانان دیروز و امروز آم��ده بودند تا روبان تاالر 
مشاهیر ورزش کشور بریده شود. تاالري که قرار 
است تندیس هاي قهرمانان تاریخ ورزش در آن به 
نمایش گذاش��ته ش��ود. افتتاحیه این تاالر هم با 
رونمای��ي از تندیس ش��ش قهرمان و م��دال آور 
پیشکسوت همراه ش��د تا پس از این تا فروردین 
1400، ماهان��ه از پن��ج تندی��س م��دال آوران و 
قهرمانان ورزش کشورمان پرده برداري شود و در 
نهایت قرار است این تاالر در مرحله اول 68 تندیس 

قهرمانان را در خودش جاي دهد.
   تاالر بزرگان تاریخ ورزش

کمیت��ه مل��ي المپی��ک پ��س از حض��ور رضا 
صالحي امی��ري به عن��وان رئی��س کمیته ملي 
المپیک، تمرکز ویژه اي روي تقدیر از پیشکسوتان 
و مفاخر ورزش کشور داشته است. هدفي که سال 
گذش��ته با راه اندازي موزه ملي ورزش که امروز 
بیش از 2500 قطعه از مدال ه��ا، لوح ها و دیگر 
وس��ایل تاریخ ورزش در آن نگهداري مي شود، 
شروع شد، با تاریخ نگاری شفاهي ورزش ادامه پیدا 
کرد و دیروز هم روز جهاني المپیک بهانه اي شد تا 
سومین فاز از برنامه هاي تاریخ نگاري کمیته ملي 
المپیک با افتتاح تاالر مشاهیر ورزش اجرا شود. 

محمود مالقاسمی، علی میرزایی، محمدمهدی 
یعقوبی، امامعل��ی حبیبی، ابراهیم س��یف پور و 
زنده یاد سیامند رحمان شش قهرماني بودند که 
دیروز از تندیس آنها در افتتاحیه تاالر مش��اهیر 

ورزش رونمایي شد.  
محمود مالقاسمي، پیشکسوت کشتي کشورمان 
متولد 1308 تهران نشان ارزشمند برنز المپیک 
1952 هیلسینکي فنالند و نقره مسابقات جهاني 
1951 هیلسینکي را در کارنامه افتخاراتش دارد. 
او که این روزها 91 سالگي را پشت سر مي گذارد 
با یک اتفاق جالب کش��تي گیر ش��ده است و در 
خاطراتش عنوان ش��ده که در 16 سالگی، یکی 
از دوستانش که در س��بزه میدان بساط می کرد، 
دوبنده ای پارچه ای برایش خرید و او بدون کفش 

و با همان دوبنده تمرینات کشتی را زیر نظر آندره 
گوالوویچ در باشگاه نیرو و راستی آغاز کرد.

علي میرزایي، دیگر پیشکسوتي بود که از تندیس 
وي رونمایي ش��د. قهرمان ن��ام آور وزنه برداري 
کش��ورمان که مانند مالقاس��مي متولد 1308 
تهران اس��ت و هم دوره محمود نامج��و و دارنده 
مدال برنز وزنه برداري المپیک 1952 هلسینکی. 
به قول خودش همیش��ه نفر بعد از نامجو در 56 
کیلوگرم بوده اس��ت: »نامجو اگر در کره ماه هم 
مدال می گرفت من مدال بعد از او را می گرفتم.« 
مدال نقره جهاني 1951 میالن ایتالیا و مدال برنز 
جهاني 1954 وین اتریش و مدال نقره بازي هاي 
آسیایي 1951 دهلي نو از دیگر افتخارات میرزایي 
اس��ت. او س��ال 92 در مصاحبه اي با خبرگزاري 
ایسنا درباره چگونگي انتخاب رشته وزنه برداري 
گفته بود: »ابتدا کشتی را انتخاب کردم، ولی روز 
اول مربی بلن��دم کرد و محکم ب��ه زمین کوبید. 
قفسه س��ینه ام طوری درد گرفته بود که نفسم 
باال نمی آمد. از کشتی خوشم نیامد و رفتم سراغ 
بوکس! اولین کیسه ای که به بینی ام خورد، باعث 
شد بوکس را هم ول کنم. از ورزش کردن منصرف 
شده بودم، اما دوستم گفت که وزنه برداری کتک 
خوردن ندارد. رفتم به باشگاه وزنه برداری و دیدم 
کسی اینجا کسی را کتک نمی زند. من هم خوشم 

آمد و ادامه دادم.«
امامعلي حبیب��ي متول��د 1310 در بابل یکي از 
اس��طوره هاي کش��تي و ورزش ای��ران دیگ��ر 

قهرماني بود که تندیس وي به نمایش گذاش��ته 
شد. او از  نامداران کش��تی آزاد ایران و جهان و 
معروف به بب��ر مازندران اس��ت. حبیبی دارای 
نشان طالی المپیک ملبورن 1956و سه نشان 
ط��الی مس��ابقات قهرمانی جهان در ته��ران 
1959، یوکوهاما1961، تولیدو امریکا و نش��ان 
طالی بازی های آسیایی توکیو 1958 است و نام و 
تصویرش در تاالر افتخارات فیال نیز به ثبت رسیده 
است. حبیبي سال 94 در مصاحبه اي با خبرآنالین 
گفته بود که کشتي را از یک خانم یاد گرفته است: 
»آن زمان مدرسه نبود، مکتب داشتیم.  مرا هم 
در پنج سالگی به مکتب فرستادند. در مکتب هم 
که حتماً شنیده اید، آموزش قرآن می دادند و زبان 
عربی و فارسی. چیزهایی که برای سواد اولیه الزم 
بود. یک مال داش��تیم که همه بچه های منطقه 
پیش او می رفتیم. 9 ساله بودم که پدرم را از دست 
دادم و سرپرستی ام به گردن برادر بزرگم و مادرم 
افتاد. در مکتب به ما ق��رآن و زبان عربی آموزش 
می دادند، ولی من غیر از قرآن، خواندن و نوشتن، 
کشتی را هم از همین مکتب یاد گرفتم. تازه از یک 

خانم کشتی را یاد گرفتم.«
محمدابراهیم س��یف پور متول��د 1320 تهران 
چهارمین قهرماني ب��ود که از تندی��س وي در 
مراس��م دیروز رونمایي ش��د. مدال برنز کشتی 
آزاد المپیک 1960 رم ، دو طال و یک نقره جهان 
در س��ال های 1961 یوکوهاما، 1965 منچستر 
و 1963 صوفیه، نقره بازی های آس��یایی 1966 

بانکوک و ششمی المپیک 1964 توکیو از جمله 
افتخارات س��یف پور اس��ت. او درباره ورودش به 
کشتي در مصاحبه اي که در سال 97 با خبرگزاري 
ایسنا داشت، اینطور گفته بود: »از کودکی عاشق 
کش��تی بودم، طوری که همیشه در خاک و خل 
کشتی می گرفتم و شرط بندی می کردیم. اصاًل 
من از بچگ��ی خرجم را از کش��تی در می آوردم. 
در محله ما یک باش��گاه بود که یکس��ری رینگ 
بوکس داش��ت. ما با بچه ها پول جمع می کردیم 
و به س��رایدار می دادیم و می رفتیم داخل رینگ 

کشتی می گرفتیم.«
محمدمهدي یعقوبي متول��د 1309 قزوین هم 
دیگر قهرماني بود که تندیسش در مراسم دیروز 
به نمایش گذاشته شد. یعقوبي در اولین حضور 
کشتی ایران در مسابقات جهانی در رقابت هاي 
1951 هیلس��ینکي فنالند صاحب م��دال برنز 
شد و بعداً به مدال نقره المپیک 56 ملبورن نیز 
رسید. او در مصاحبه اي که سال 93 با خبرگزاري 
ایسنا داش��ت، درباره حضورش در کشتي گفته 
بود: »از کودکي عاش��ق ورزش هاي زورخانه اي 
بودم، ام��ا راه��م نمی داند و می گفتن��د تو بچه 
هس��تی و 15 س��ال داری. در ادامه یک سال به 
زورخانه می رفتم و فقط تماش��ا می کردم. وقتی 
بقیه ورزش می کردند من هم در کنار گود میل 
می گرفتم. سه سال در زورخانه کار  کردم و پس از 

آن به کشتی رفتم.«
عالوه بر این پن��ج م��دال آور از تندیس مرحوم 
س��یامند رحمان، قوي ترین معل��ول جهان که 
سال گذشته در سن 31 س��الگي درگذشت هم 
رونمای��ي ش��د. وی قهرمان پارالمپی��ک لندن 
2012 و پارالمپیک ریو 2016 و دارنده پنج طال 
و یک نقره جهان در رده جوانان و بزرگساالن بود. 
رحمان همچنین سه نش��ان زرین از بازی های 
پاراآس��یایی گوانگجو 2010، اینچئون 2014 
و جاکارتا 2018 به دست آورد. عالوه بر این نام او با 
توجه به ثبت وزنه 310 کیلوگرمی در سال 2016، 
در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسیده است. 
محمود خسروي وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک 
در سخناني مرحوم سیامند را تکرار نشدني خواند: 
»سیامند مثل یک پدیده الهي بود، چهره اي مانند 
او هم از بعد فني و هم اخالقي تا 100 سال دیگر 

در ورزش دنیا نمي تواند مطرح شود.«

پهلواناننميميرند
گزارش »جوان« از افتتاح تاالر مشاهیر ورزش کشور و رونمایي از تندیس 6 قهرمان و مدال آور کشورمان

باالگرفتنتبفوتبالدرمنطقهقرمز
استارت لیگ برتر در روزهای کرونایی با جدال فوالد – استقالل زده می شود

فوتبالتافتهجدابافتهاست
بحث حضور مربی داخلی یا خارجی در تیم ملی بس��کتبال در حالی 
مطرح می ش��ود که به زعم صمد نیکخواه بهرام��ی، کاپیتان تیم ملی 
بس��کتبال غیر از فوتبال که تافته جدا بافته است سایر رشته ها پول به 
خدمت گرفتن مربی درجه یک خارجی را ندارند: »تفاوتی بین مربیان 
خوب داخلی با مربیان خارجی قائل نمی شوم، هرچند که مربیان سطح 
باالی خارجی می توانند حرفی برای گفتن داشته باشند، اما با توجه به 
شرایط دنیا و مبلغ قراردادشان به ایران نمی آیند و با بودجه فدراسیون 

بهتر از مربی داخلی نمی توان پیدا کرد.«

فريدون حسن

چشمداشتتأسفبار
بهپاداشبانوانفوتسال

وقاحت را این روزها می توان به وضوح در رفتار و گفتار برخی مسئوالن دید. 
همان هایی که خود را دلسوز ورزش می خوانند و پایش که بیفتد زمین و 
زمان را به هم می دوزند که بدون گرفتن ریالی سال هاست که دارند برای 
ورزش مایه می گذارند، اما از آنجایی که ماه همیشه پشت ابر نمی ماند و 
نمی توان تا ابد تظاهر و وانمود به خوب بودن و مسئول بودن کرد، همین ها 
چنان روی واقعی خود را به نمایش می گذارند که گویی برای شان کمترین 

اهمیتی ندارد که دیگران از نیت و طینت آنها باخبر باشند. 
کافی اس��ت که یک مرتبه در جلس��ه ای نیمه خصوص��ی یا خصوصی 
پای حرف های لی��ال صوفی زاده بنش��یند تا گم��ان کنی��د او یکی از 
دلس��وزترین های ورزش، به خصوص برای بانوان است و دغدغه هایش 
جز مهیا کردن شرایط برای زنان و بانوان ورزشکار چیز دیگری نیست. اما 
شناخت هر کسی نیازمند زمان است و امروز به خوبی می توان دریافت 
که صوفی زاده هم مانند دیگر مسئوالن شباهت زیادی به آنچه می گوید، 
ندارد که اگ��ر غیر از این بود بعد از دو س��ال تعل��ل در پرداخت پاداش 
قهرمانی فوتسال بانوان مدعی نمی شد که بیشترین زحمت را او کشیده، 
اما قهرمانی کام کسانی را شیرین کرد که کمترین زحمت را برای این 

نتیجه کشیده بودند! 
به نظر می رسد نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال خود را بیش از بانوان 
فوتس��ال که در رقابت های قهرمانی آسیا بر سکوی نخست ایستادند و 
ماه ها و سال ها برای رس��یدن به این موفقیت کار و تالش کردند برای 

دریافت پاداش محق می داند!
تأسف بار است؛ نوع نگاه صوفی زاده به عنوان نایب رئیس بانوان فدراسیون 
فوتبال بسیار تأسف بار است، چراکه نادیده گرفتن واقعیت در مصاحبه او 
که تأکید دارد »این نوع رفتار ملی پوشان در شرایطی است که آنها پیش 
از اجرای برنامه های هدفمند فدراسیون پیش بینی نمی کردند که در آسیا 
پنجم یا ششم هم شوند«، مصداق بارز عدم صداقت است و فریب افکار 
عمومی. بر کسی پوشیده نیست که فوتسال بانوان مدافع عنوان قهرمانی 
بود، پس چطور می شود که نتوان حضور بر جایگاه ششم یا پنجم را برای 

مدافع عنوان قهرمانی متصور شد؟
نایب رئیس بانوان فدراس��یون فوتبال در حالی منت تالش های خود را 
برای اعزام فوتسال بانوان به مسابقات قهرمانی آسیا می گذارد که در واقع 
به وظایفش عمل کرده، نه بیشتر و اینکه پاداش این قهرمانی تصویب 
هم ش��ده بود، اما حاال بعد از دو س��ال او با لحنی تأسف بار می گوید که 
پاداش بانوان فوتسال معنوی است و آنها نباید به دنبال اندک پاداشی 
باشند که فدراسیون برای ش��ان در نظر گرفته است، چراکه از تبلیغات 
محیطی دریافتی داشته اند و با توجه به قهرمانی هایی که کسب کرده اند 
صاحب موقعیت اجتماعی شده اند و کم مانده منت تبریک هایی را که 
بانوان فوتسال بابت قهرمانی های شان در کوچه و خیابان از مردم دریافت 
کرده اند نیز بر س��ر آنها بکوبد و به حساب و کتاب های مالی فدراسیون 

برای عدم پرداخت پاداش آنها اضافه کند!
تأسف بار بودن صحبت های صوفی زاده زمانی بیشتر می شود که سابقه 
گفت وگوی رودررویی با او داشته باش��ید و از زبان خودش بشنوید که 
حاضر نشده با رانت فدراسیون وارد ورزشگاه شود، وقتی درهای ورزشگاه 
روی بانوان بسته بوده و تأکید داشته که به عنوان یک زن در فدراسیون 
فوتبال تمام هم و غمش را روی برطرف کردن مسائل و مشکالت بانوان 
گذاش��ته و در این راس��تا نیز گام برمی دارد. حاال اما درس��ت برخالف 
تمام آنچه چون شعاری زیبا، دلفریب و تأثیرگذار از زبان او شنیدید را 
می شنوید که بانوان فوتسال را به شدت زیر سؤال می برد که چرا بعد از دو 
سال خواهان اندک پاداشی هستند که وعده اش به آنها داده شده بود و 

مدعی است که هیچ یک از این بازیکنان به این پاداش نیازی ندارند. 
اما اینکه نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال از کجا به زوایای زندگی 
بانوان فوتسال واقف اس��ت و تا این اندازه دقیق می داند که هیچ کدام 
به این پاداش نیازی ندارد، سؤالی اس��ت که تنها خود او می تواند به آن 
پاسخ دهد، چراکه نه فقط تجربه نش��ان می دهد که این ورزشکاران به 
پاداش های شان نیاز دارند و روی آن حساب کرده اند، بلکه بارها و بارها 
نیز خودشان به این مسئله اذعان داشتند، اما به نظر می رسد صوفی زاده 
بهتر از بانوان فوتسالیست به نیازهای آنها واقف است که مدعی می شود 

هیچ یک از آنها به این پاداش نیازی ندارند!
تأسف بار اس��ت؛ صحبت های به دور از واقعیت نایب رئیس فدراسیون 
فوتبال تأسف بار اس��ت، خصوصاً که کاماًل مش��خص است صوفی زاده 
می خواهد با متشنج کردن جو از اصل ماجرا که تعلل فدراسیون و حتی 

وزارت در پرداخت پاداش بانوان بوده دور شود.
اما بانوان فوتسالیست که با دو قهرمانی پی در پی پرچم پرافتخار ایران را 
بر فراز آسیا به اهتزاز درآوردند امروز باید درددل های شان را به گوش چه 
کسی برسانند، وقتی ارکان اصلی فدراسیون صراحتاً حرف های خالف واقع 
می زنند )حتی انتظار پنجم و ششمی آنها هم نمی رفت( و به تأسف بارترین 
شکل ممکن زحمات این بچه ها و نتیجه کارشان را هیچ می گیرند و انتظار 

دارند پاداش این افتخار به سینه آنها زده شود، نه فوتسال بانوان!

فرافکني هاي تازه کفاشیان با خند ه هاي تکراري 
بگويندپولراميدهم!

بازگشت علي کفاشیان به فدراسیون فوتبال در حالي به یک موضوع عادي 
تبدیل شده که وزارت ورزش هیچ واکنشي به این مسئله نشان نمي دهد. 
دیروز مسعود سلطاني فر،  وزیر ورزش در پاسخ به پرسش هاي خبرنگاران 
در این خصوص سکوت اختیار کرد و علي نژاد، معاون ورزش قهرماني او روز 
یک شنبه این مسئله را موضوع داخلي فدراسیون فوتبال قلمداد کرد تا حاال 
کفاش��یان با خیال راحت تر از قبل و بعد از یک سال محرومیت و با وجود 

داشتن شرایط بازنشستگي، امور فدراسیون را به دست بگیرد.  
کفاشیان مي گوید از انتخابات قبلی عضو هیئت رئیسه و نایب رئیس فدراسیون 
فوتبال بوده و به خاطر محرومیت از سوی کمیته اخالق، وقفه ای در حضورش 
ایجاد شده و به فدراس��یون نیامده، اما حاال بعد از اتمام مدت محرومیتش 
تصمیم گرفته به فدراسیون بازگردد و با هیئت رئیسه همکاری کند. جالب 
اینکه کسي هم پیدا نمي شود که پاسخ دهد آیا مدیري که به خاطر پرونده 
فساد مالي محروم شده، مي تواند بازگشت به کار داشته باشد یا خیر. جالب تر 
اینکه این بازگشت را حتي بي احترامي به خودش هم قلمداد نمي کند. دیروز 
علی کفاشیان به عنوان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در مقابل ورودی 
فدراسیون جوابگوي سؤاالت خبرنگاران حاضر بود و مثل همیشه با خنده هاي 
معروفش همه چیز را تقریباً به مسخره گرفت و از سر باز کرد. مثالً وقتي که از 

او درباره پول هاي حق پخش بازي هاي تیم ملي پرسیدند.
   اعالم کنند پول را بدهم 

علي کفاشیان و عباس ترابیان در جریان پرونده مفقود شدن 316 هزار دالر پول 
حق پخش بازي هاي تیم ملي در مقدماتي جام جهاني روسیه محکوم شدند، اما 
حتي این محکومیت هم منجر به روشن شدن وضعیت این پرونده نشد تا حاال 
کفاشیان با همان لبخندهای معروفش اینگونه در مورد این مسئله صحبت کند: 
»پول موجود است. باید به چه کسی پرداخت کنیم؟ بارها توضیح دادم که پولی 

پرداخت نشد، اما االن می گویم که اعالم کنند تا من پول را بدهم.«
   من بازنشسته ام

موضوع دیگري که کفاشیان با بي خیالي از آن عبور مي کند بحث بازنشستگي 
است. کفاشیان هم به لحاظ س��ني و هم سابقه کاري بازنشسته محسوب 
مي شود و بازگشت او به فدراسیون نوعي جرم کیفري است، اما مرد همیشه 
خندان فوتبال ایران مي گوید: »من به قانون احترام می گذارم. همان زمان 
که قانون بازنشستگان تصویب شد، هیچ امضای تعهدآوری از طرف خودم 
انجام ندادم و از فوتسال بیرون آمدم. ظاهراً برای اعضای هیئت رئیسه این 
موضوع شغل محسوب  نمی شود. بنده االن 65 سال دارم و نمی توانم در دور 
بعد نامزد شوم. بنده که از دور قبل حضور داشتم و بقیه هم شرایطی مانند من 
دارند. با اعضا هم صحبت کردم، آنها هیچ نگرانی و مشکلی ندارند. من جای 
کسی را نگرفته ام  اما  االن بحث بازنشستگی من مطرح است. قانون مهم تر 
از فدراسیون است. اگر سرپرست فدراسیون بخواهد امضاهای قانونی بزند 
نباید بازنشسته باشد. اساسنامه حکم می کند که نایب رئیس اول سرپرست 

شود، اما بازنشسته ها نمی توانند رئیس شوند.«
   مهندسي انتخابات محال است

نکته قابل تأمل در بازگشت علي کفاشیان به فدراسیون این است که او با تأیید 
وزارت ورزش به فدراسیون آمده و همین مسئله شائبه مهندسي شدن انتخابات 
ریاست فدراسیون فوتبال به س��ود کاندیداي مورد حمایت وزارت ورزش را 
افزایش مي دهد. سکوت وزارت ورزش هم به این مسئله دامن مي زند. کفاشیان 
اما با رد این مسائل مي گوید: »این همکاری در قالب هیئت رئیسه است. البته 
هنوز جلسه هیئت رئیسه تش��کیل نش��ده، اما با اکثر اعضا صحبت کردم و 
خودشان اعالم کردند که با توجه به تجارب بنده و مسائلی که در پیش است و 
مهم ترین آن نیز تصویب اساسنامه و انتخابات است، می توانم کمک حال شان 
باشم. ان شاءاهلل از این مرحله عبور کنیم و فدراسیون در اختیار مدیریت جدید 
قرار گیرد. اگر افراد خاصی هم قصد مهندسی انتخابات را داشته باشند، مجمع 
فدراسیون فوتبال برای مهندسی کردن نیامده است. نظر من روی هیچ فرد 
و شخص خاصی نیست. با اعضای هیئت رئیس��ه هم صحبت کردم که باید 
انتخابات درست و بی طرفانه برگزار شود. االن هم اعضای مجمع بیشتر شده و 

انتخابات باید دقیق تر و بهتر انجام شود تا نفر بعدی کار را بهتر جلو ببرد.«
   هنوز به روز نشده ام

یکي از اصلي ترین امور این روزهاي فدراسیون اصالح اساسنامه است، اما 
کفاشیان که به قول خودش با هدف برگزاري انتخابات سالم به فدراسیون 
برگشته در اظهارنظري عجیب مي گوید: »در این دو، سه روز فرصت نشده 
مسائل را دنبال کنم. هنوز به روز نش��ده ام و تمام اطالعات را ندارم. باید 
مطالعه کنم، تقریباً چیزهایی که فیفا مطالبه کرده، انجام شده است. همه 
چیز مطابق با قانون جمهوری اسالمی ایران است. یکسری موارد جزئی هم 

از سوی فیفا اعالم شده که قابل حل است.«

ابراهیم جوادي

 پیشکسوت کشتي


