
با تأيید اساسنامه 
سعيد احمديان

    گزارش
جديد در مجمع 
عموم�ی دي�روز 
فدراس�یون فوتبال اعالم ش�د كه اسفند ماه 
انتخابات فوتبال برگزار می ش�ود ت�ا پس از 
14م�اه فدراس�یون فوتبال رئیس دار ش�ود!

مارات��ن اصالح اساس��نامه فدراس��یون فوتبال 
سرانجام تمام شد، آن هم پس از 9 ماه، از اسفند 
98 که فیف��ا با یک نامه فوری جل��وی انتخابات 
زودهنگام فدراس��یون فوتبال را گرفت تا دیروز 
هشتم آذر که اعضای مجمع عمومی فدراسیون 
فوتبال به اساسنامه جدید که تأیید فیفا را گرفته 
ب��ود، رأی مثبت دادند. حاال سیس��تم مدیریت 
فوتبال با یک نقش��ه راه تازه ب��رای ادامه کارش 
روبه روست و البته مهم تر از همه با تأیید اساسنامه 
مانع اصلی برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال 
از سر راه برداشته ش��د تا از امروز به گفته نبی، 
دبیرکل فدراس��یون فوتبال، برنامه ریزی برای 
آماده کردن ش��رایط برگزاری انتخابات فوتبال 
آغاز شود. انتخاباتی که قرار بود 25 اسفند سال 

گذشته برگزار شود، اما با نامه فیفا لغو شد.
  انتخابات چرا يک سال عقب افتاد

هشتم دی  ماه سال گذش��ته بود که مهدی تاج 
به بهانه بیماری در تصمیمی عجیب از ریاس��ت 
فدراسیون فوتبال استعفا داد، آن هم در روزهایی 
که نهاده��ای نظارتی روی ق��رارداد ویلموتس 
و پرداخ��ت 2 میلیون ی��ورو از تأمین اجتماعی 
و جیب کارگران به این مربی بلژیکی حس��اس 
ش��ده بودند و رئیس مس��تعفی فدراسیون در 

مظان اتهامات قرار داش��ت و باید در این رابطه 
پاسخ می داد. با استعفای تاج،  برگزاری انتخابات 
فدراسیون فوتبال در دستور کار حیدر بهاروند، 
سرپرست فدراسیون قرار گرفت و اطالعیه مجمع 
انتخاباتی منتش��ر و در بهمن ماه نیز نامزدهای 
پست ریاست در زمان تعیین شده، ثبت نام کردند 
تا پس از احراز صالحیت ها و مش��خص ش��دن 
لیست نهایی، 25 اس��فند انتخابات فدراسیون 

برگزار و جانشین تاج انتخاب شود. 
هفتم اسفند و در شرایطی که تا انتخابات فوتبال 
کمتر از س��ه هفته باقی مانده بود، فدراس��یون 
جهانی فوتب��ال در نام��ه ای برگ��زاری مجمع 
انتخاباتی فدراس��یون فوتبال را لغو و اعالم کرد 
که ابتدا باید اساسنامه فدراس��یون که بارها در 
یک سال گذشته به آن ایراد گرفته، اما اشکالت 
آن برطرف نش��ده، اصالح و پس از آن انتخابات 
برگزار شود. همان روزها هم گفته شد که راپورت 
برخ��ی از مدیران بازنشس��ته فوتب��ال و رئیس 
مستعفی به فیفا سبب شده انتخابات به تعویق 
بیفتد تا حضور غیرقانونی مدیران بازنشسته در 

سمت های اجرایی فوتبال ادامه داشته باشد.
  رونمايی از جانشین تاج در اسفند

اما ایرادات فیفا چه ب��ود؛ مخالفت با حضور وزیر 
ورزش ب��ه عنوان ی��ک مقام دولت��ی در مجمع 
و همچنین تعریف فدراس��یون ب��ه عنوان یک 
نهاد عموم��ی غیردولت��ی از جمل��ه مهم ترین 
ایرادهای فیفا بود که خواس��تار اصالح آن شده 
بود. در بخشی از نامه ورون موسنگو اومبا، رئیس 
دپارتمان های عضو فیفا آمده بود: »در اساسنامه 

فعلی فدراس��یون فوتبال ای��ران، وزیر ورزش و 
جوان��ان و معاون او عض��و رأی دهنده در مجمع 
عمومی هستند. در نتیجه ما باید یادآوری کنیم 
شما محتوای منش��ور المپیک و اساسنامه فیفا 
)ماده ۱۴ و ماده ۱9( که تصری��ح می کند تمام 
اعضای مجمع موظفند به طور مس��تقل و بدون 
هیچ تأثیر بی موردی از سوی اشخاص ثالث امور 

خودشان را اداره کنند رعایت نکرده اید.«
با لغو انتخابات فدراسیون فوتبال، اصالح اساسنامه 
در برنامه مدیران فوتبال قرار گرفت تا پس از دو 
بار رفت و برگشت بین فیفا و فدراسیون فوتبال در 
نهایت با حذف وزیر ورزش از مجمع فدراسیون و 
همچنین تعریف فدراس��یون به عنوان یک نهاد 
مستقل غیردولتی، فدراس��یون جهانی فوتبال 
ماه گذش��ته آن را تأیید کند. پس از تأیید فیفا، 
روز هش��تم آذر به عنوان تاریخ برگزاری مجمع 
عمومی فدراسیون فوتبال برای تأیید اساسنامه 
توسط اعضای مجمع در نظر گرفته شد تا دیروز با 
برگزاری مجمع و رأی 70 نفر از 75 عضو حاضر در 
مجمع که به صورت وبیناز برگزار شد، اساسنامه 
تأیید مجمع را هم بگیرد تا شمارش معکوس برای 

برگزاری انتخابات فوتبال آغاز شود.
با تأیید اساس��نامه جدی��د، گمانه زنی ها درباره 
تاری��خ برگ��زاری انتخابات فدراس��یون فوتبال 
شروع شده است. هرچند که گفته می شود فیفا 
تأکید کرده ک��ه انتخابات فوتبال بای��د تا پایان 
س��ال جاری می��الدی، یعنی تا دی م��اه برگزار 
شود، اما با توجه به پروسه زمانبر ثبت نام و احراز 
صالحیت ها که 50 روز طول می کشد، انتخابات 

فوتبال به سال آینده میالدی و پایان سال جاری 
موکول می شود. بر اساس صحبت های دیروز نبی، 
دبیرکل فدراسیون فوتبال پیش بینی می شود که 
مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال برای انتخاب 

رئیس جدید اوایل اسفند برگزار شود.
  چالش بازنشسته ها ادامه دارد؟

البته یک��ی از مهم ترین چالش ه��ای انتخابات 
پیش روی فدراسیون فوتبال، حضور یا عدم حضور 
بازنشسته ها خواهد بود. صحبت های دیروز حیدر 
بهاروند، سرپرست بازنشسته فدراسیون فوتبال 
درباره اینکه »فقط اساس��نامه معی��ار و مالک 
برگزاری انتخابات اس��ت و موظفیم براس��اس 
اساسنامه انتخابات را برگزار کنیم، والغیر«، چراغ 
سبزی به حضور بازنشسته ها در انتخابات فوتبال 

است که در اساسنامه جدید منعي ندارد. 
با وجود این مجل��س و نهادهای نظارتی با توجه 
به قانون منع به کارگیری بازنشستگان معتقدند 
که مدیران بازنشسته نمی توانند در فدراسیون 
فوتبال پست داش��ته باش��ند. رویکرد مجلس 
در قبال مدیران بازنشس��ته فوتبال در دو سال 
اخی��ر هم گوی��ای این اس��ت که ب��رای مجمع 
انتخاباتی فدراسیون فوتبال در اسفندماه، حضور 
بازنشسته ها می تواند یک چالش اساسی باشد و 
باید منتظر ماند و دید که آیا مانند دو سال پیش 
باز هم زور بازنشسته های فوتبال با چوب تعلیق 
توس��ط فیفا در صورت دخال��ت مجلس خواهد 
چربید و شاهد ادامه حضور مدیران بازنشسته در 
فوتبال خواهیم یا این بار با اجرای قانون از حضور 

آنها جلوگیری می شود.
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رئیسجدیدفوتبالاسفندمیآید
حاشیه ای بر تأيید اساسنامه جديد در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال كه ديروز به صورت وبینار برگزار شد

شیوا نوروزی

هفتهچهارملیگبرتربهنامشهیدفخريزاده
روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران با انتشار بیانیه اي، 
ضمن محکوم کردن ترور ناجوانمردانه شهید فخري زاده از نامگذاري هفته 
چهارم رقابت هاي لیگ برتر به نام این شهید عالیقدر خبر داد. در متن این 
بیانیه آمده است: »ترور بزدالنه محسن فخری زاده از دانشمندان برجسته 
هسته ای جمهوری اسالمی بار دیگر نشان داد که جمهوری اسالمی ایران 
بزرگ ترین قربانی تروریسم در جهان است. سازمان لیگ فوتبال ایران در 
راستای محکومیت این ترور ناجوانمردانه و تروریسم جهانی مسابقات هفته 
چهارم لیگ برتر را با قرائت فاتحه ای برای شهید محسن فخری زاده و یک 
دقیقه سکوت آغاز می کند. جمهوری اسالمی ایران با بیش از ۱7 هزار و 

۴00 شهید بزرگ ترین قربانی تروریسم در جهان است.

فريدون حسن

شفافیتماليراهمبارزهبافساددرفوتبال
یکي از مهم ترین مسائل حاشیه اي پیرامون فوتبال کشور، مسئله عدم 
شفافیت و ابهام هاي مالي است. موضوعي که هیچ گاه به صورت جدي 
به آن پرداخته نشده و حتي در مجامع عمومي و خصوصي فدراسیون 
فوتبال همیشه با تصویب کلیات صورت حساب هاي فدراسیون از آن عبور 
شده اس��ت. دیروز هم مجمع عمومي فدراسیون فوتبال برگزار شد که 
اتفاقاً مثل همیشه صورت حساب هاي مالي فدراسیون با نظر مثبت اعضا 
به تصویب رسید، بدون اینکه حساسیتي روي تخلفات صورت گرفته در 

این مقوله وجود داشته باشد.
بد نیست براي روشن تر شدن موضوع چند تخلف واضح را مرور کنیم؛ مثاًل 
تخلف 2 میلیون یورویي پرداختي به ویلموتس یا دریافت وام از شستا، حتي 
مي توان در مسئله پاداش هاي فیفا و اي اف سي هم ورود کرد. مسائلي که 
هیچ گاه در خصوص آنها شفاف سازي درستي صورت نگرفته است. توجه 
داشته باشید که هرازچندگاهي سروصدایي راه مي افتد و جار و جنجالي 
بلند مي شود، اما خیلي زود آتش انتقادها فروکش مي کند و همه چیز به 
حال اول برمي گردد. نمونه اش همین ماجراي ویلموتس گیت اس��ت. در 
حالي تصور مي شد با یک مسئله ملي روبه رو هستیم که بعد از چندي همه 
چیز فراموش شد و تمام متهمان امروز با خیال راحت در شهر مي چرخند!

حساسیت روي شفافیت مسائل و صورت هاي مالي فدراسیون فوتبال، 
آن هم از س��وي اعضاي مجمع بدون تردید کمک ش��ایان توجهي به 
کنترل و کاهش فساد در فوتبال کشور مي کند. اصاًل گام نخست مبارزه 
با فساد در فوتبال محسوب مي شود و باید از مسائل مالي این مبارزه را 
شروع کرد. مسئله اي که متأسفانه همیشه در مورد آن کوتاهي شده یا با 
بي خیالي محض از کنار آن گذشته اند. بدتر اینکه اعضاي مجمع عمومي 
حتي به گزارش هاي پرابهام مالي هم واکنش خاصي نشان نمي دهند 

و آن را تصویب مي کنند.
این را مي توان حتي در مجمع عموم��ي دیروز هم دید، جایي که صالح 
صفار، حسابرس مس��تقل فدراس��یون فوتبال در گزارش خود به عدم 
وصول مطالبات فدراس��یون فوتبال، عدم ارائه اس��ناد 5/5 میلیاردي 
اقالم راکد فدراسیون، عدم تصدیق صورت های مالی سازمان لیگ، عدم 
ارائه اسناد و صورت های مالی فدراسیون فوتبال به مؤسسه حسابرس 
مستقل فدراسیون فوتبال، عدم ذخیره منابع مالی برای پرداخت پاداش 
سومی جام ملت های به کارلوس کی روش پس از انعقاد قرارداد و عدم 
ذخیره منابع مالی برای پرداخت دستمزد مارک ویلموتس اشاره کرد، 

اما کوچک ترین بازخوردي از این گزارش دریافت نکرد!
صالح صفار حتي به گزارش های مالی س��ال های گذشته و عدم توجیه 
انحرافات مالی با بودجه فدراسیون هم اشاره کرده است. همچنین درباره 
پولشویي و بررسي این موارد هم گزارش داده، ولي از سوي مهدي نبي، 
دبیرکل فدراس��یون فوتبال پاس��خ گرفت که »صورت هاي مالي سال 

98-97 با 6۴ رأي موافق به تصویب رسیده است«.
چنین حجم از بي خیالي در نوع خود بي نظیر است، آن هم در حالي که توقع 
مي رود اعضاي مجمع عمومي فدراسیون با حساسیت زیادي روي مسائل 
مالي که به صورت مستقیم با بیت المال و پول مردم سروکار دارد، به قول 
معروف مو را از ماست بکشند، اما متأسفانه با بي خیالي محض از کنار آنها 
عبور مي کنند. بدیهي است در چنین اوضاعي نباید توقع یک برخورد قاطع 
و کامل با فساد را داشت، وقتي که هیچ عزمي براي مبارزه با فساد وجود 
ندارد. بررسي دقیق مسائل مالي که یکي از مهم ترین پرونده هاي تخلف 
فوتبال است، حرکتي مهم و تأثیرگذار در راه مبارزه با فساد در فوتبال است، 
اما همانطور که قباًل دیده بودیم و دیروز هم مشاهده شد، توجه به آن براي 
اهالي مدیریت فوتبال اهمیت چنداني ندارد. شاید هم داستان چیز دیگري 
است و ما از آن بي خبریم، هرچه باشد پاي میلیاردها میلیارد پول در میان 
است و از این سفره باز همه به نوعي سهم خود را مي برند، پس چه نیازي 
به حساسیت به خرج دادن و مو را از ماست کشیدن است، تا هستند اوضاع 
همین است. بعد از آن هم مثل همیشه کسي سراغ متخلفان را نمي گیرد.

مارادونا و پله همچنان مقايسه می شوند
مارادونایسیاسی
وپلهفوتبالیست!

مرگ مارادون��ا را هنوز خیل��ی از هوادارانش در سراس��ر جهان باور 
نکرده اند. دیه گو آرماندو مارادونا به رغم تمام حواشی که داشت، یکی 
از وزنه های فوتبال جهان محسوب می شد. رقابت همیشگی بین او و 
پله یکی از جذابیت های فوتبال بود و کل کل های اسطوره آرژانتینی 
با همتای برزیلی اش تمامی نداشت، حتی مرگ دن  دیه گو نیز به این 

جنجال ها پایان نداده است. 
  گل های كمتر

با خواب ابدی مارادونا، طرفدارانش کماکان افتخارات او و اس��طوره 
برزیلی را مقایسه می کنند و مدعی هستند که »دست خدا«  بهترین 
بازیکن تاریخ فوتبال بوده است. رس��انه ها نیز با نقد و بررسی زندگی 
این دو به کشمکش هاي آرژانتینی ها و برزیلی ها دامن می زنند. سایت 
گل در گزارش��ی عملکرد فنی مارادونا و پله را با هم مقایس��ه کرده 
است: »س��ال ها قبل از اینکه کریس رونالدو یا مسی پا به مستطیل 
سبز بگذارند، رقابت سختی بین مارادونا و پله وجود داشت. اسطوره 
برزیلی از دهه 50 ت��ا 70 میالدی برای سلس��ائو درخش��ید و لقب 
»پادش��اه« را گرفت. جادوی دن دیه گو اما در دهه 80 و 90 میالدی 
همه را جادو می کرد، منتها این اختالف زمانی هم باعث نشد در این 
سال ها این دو بازیکن مقایسه نشوند. البته آمار و ارقام همیشه گویای 
واقعیت نیست، ولی تنها راهی اس��ت که می توان با آن پله و مارادونا 
را مقایسه کرد. از نظر گل های باشگاهی کفه ترازو به سود پله است؛ 
مارادونا بیش از 300 گل باشگاهی دارد و پله بیش از 700 گل. علت 
این مسئله تفاوت پست این دو بازیکن سابق فوتبال است. پله مهاجم 
پیش تاخته بود، در حالی که دیه گو بیشتر به عنوان هافبک تهاجمی 
بازی می کرد. مارادونا در طول فوتبال حرفه ای خود نشان داد عالقه 
زیادی به بازی در تیم های مختلف دارد. آرژانتینوس جونیورز، بوکا 
جونیورز، ناپولی و بارسلونا تیم های باشگاهی بودند که مارادونا پیراهن 
آنها را به تن کرد. پله ولی طرز تفکری متفاوت داشت و سال ها برای 

سانتوس برزیل بازی کرد.«
  فقط يک جام

از نظر گل های ملی ه��م پله تقریباً دو برابر رقی��ب آرژانتینی گلزنی 
کرده اس��ت. 77 گل پله در مقابل 3۴ گل ملی مارادونا خود گویای 
همه چیز است. هر دو تجربه حضور در چهار جام جهانی را در کارنامه 
دارند، اما پل��ه با انجام ۱۴ بازی، س��ه قهرمان��ی در جام های جهانی 
۱958، ۱962 و ۱970 را تجربه کرده است. مارادونا هم با 2۱ بازی 
فقط جام ۱986 را باالی سر برد. آمار نشان می دهد که پله در دوران 
بازیگری اش ۱5جام کسب کرده و مارادونا ۱۱ جام. در بحث افتخارات 
انفرادی هم باید گفت هر دو یک بار توپ طالی جام جهانی را به دست 
آورده اند و در سال 2000 مشترکاً جایزه بازیکن قرن فیفا را از آن خود 
کردند. ضمن اینکه پله و مارادونا هر ک��دام یک بار جایزه توپ طال را 

دریافت کرده اند.«
   دنیای سیاست

اصلی ترین تفاوت این دو رقیب س��نتی را بای��د در تفکر و رفتارهای 
اجتماعی آنها جس��ت وجو کرد. مارادونا در دو دهه اخیر به سیاست 
عالقه نشان داد و اظهارنظرهای او در این حوزه بازتاب های گسترده ای 
در سطح جهان داشت. نیوزویک در خصوص اظهارات ضدامریکایی 
دیه گو نوشت: »او عالقه زیادی به هوگو چاوز و فیدل کاسترو داشت. 
در س��ال 2007 در حمایت از چاوز علیه ایاالت متحده موضع گیری 
کرد. او در برنام��ه ای تلویزیونی که چاوز میزب��ان آن بود، نفرتش از 
ایاالت متحده را صراحتاً اعالم کرد. مارادونا در سال 2005 هم جورج 
بوش، رئیس جمهور وقت امریکا را آش��غال خواند. او س��فری هم به 
روسیه داش��ت و از والدیمیر پوتین به عنوان یکی از بهترین رهبران 
سیاسی جهان در کنار چاوز، کاسترو، دنیل اورتگا و مورالس یاد کرد. 
اسطوره فقید آرژانتین از دونالد ترامپ نیز متنفر بود و در اظهارنظری 
او را عام��ل جنگ بین کش��ورها خواند. انتقادهای تن��د از ترامپ در 
حالی بود که او پوتین، رئیس جمهور روس��یه را عامل برقراری صلح 

می دانست.«
   اعتیاد و مافیا

اعتیاد نقطه س��یاه کارنامه گلزن آرژانتینی بود. مارادونا وقتی در دام 
اعتیاد افتاد دیگر نتوانست بر نفس خود غلبه کند و تالش هایش برای 
ترک اعتیاد نتیجه نداشت. اس��تفاده بیش از حد از کوکائین مارادونا 
را بارها دچار بیماری کرد. او حتی سابقه دس��تگیری به جرم حمل 
مواد مخدر و همکاری با مافیای ایتالیا را هم داشته است. این حواشی 
بارها به صدر اخبار رسانه های دنیا تبدیل ش��د و مارادونا هیچ وقت 
موفق نش��د خودش را از دام اعتیاد نجات دهد. اینها مواردی اس��ت 
که باعث می ش��ود برخی ها دیه گو مارادونا را بهترین بازیکن جهان 
ندانند. هرچند که اعتیاد و همکاری با مافیا هم از محبوبیت او در بین 

هوادارانش کم نکرد.

کمکبههمنوع
جزومسئولیتهایخانوادهورزشاست

جامعه ورزش در مس��یر کمک به اقشار 
آسیب پذیر همیشه حضوری فعال داشته 
و این روزها فدراسیون های ورزشی تالش 
می کنند باری از دوش هموطنان بردارند. 
خانواده کاراته در جهت فرمایشات مقام 
معظم رهبری مبنی بر برگزاری رزمایش 
کمک های مؤمنانه به نفع اقشار کم درآمد، 
به این دعوت لبیک گفت. جامعه کاراته 
نیز همسو با دیگر اقشار جامعه در هفته 
بسیج این رزمایش را برگزار کرد. همزمان در ۱7 استان به غیر از تهران 
این رزمایش برگزار  و نزدیک به 3 هزار بس��ته در سراس��ر کشور تهیه 
شد که بخشی از آن در تهران و بخشی در استان های دیگر توزیع شد. 
این اتفاق جزو مسئولیت های ما به عنوان بخشی از خانواده ورزش به 
ش��مار می رود. در کنار ورزش حرفه ای و قهرمانی باید به این مس��ائل 
از جمله کمک به همنوع در ش��رایط س��خت هم بپردازیم. امیدواریم 
قدم های بلندتری را در آینده به کمک یکدیگر برداریم. ضمن اینکه در 
برگزاری این رزمایش، خانواده بزرگ کاراته  از هیچ کمکی دریغ نکرده 
است. عالوه بر این فدراسیون کاراته سعی کرد در بحث شیوه نامه های 
بهداش��تی مؤثر عمل کند و تعداد نفراتی که قرار بود در این رزمایش 
ش��رکت کنند محدود باشد. با رعایت ش��یوه نامه ها تالش شد شرایط 

طوری در نظر گرفته شود که سالمت کسی تهدید نشود.

کروناهمنميتواندجلويموفقیتمرابگیرد

ماسکدرالمپیکاجباريشد
میزبان رقابت های      بازتاب
المپی��ک 2020 
قوانین سفت و سختی برای برگزاری این مسابقات 
در دوران کرونا در نظر گرفته تا المپیک توکیو با 
کمترین تلفات برگزار شود. طبق آخرین قوانین 
وضع شده، زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی 
در المپیک اجباری شد. براساس تصمیم کمیته 
توکی��و،  المپی��ک  بازی ه��ای  برگ��زاری 
ش��رکت کنندگان در رقابت ه��اي المپی��ک و 
پارالمپیک توکیو باید حتماً از ماسک استفاده و 

فاصله اجتماعی را هم رعایت کنند. ورزشکاران و 
دیگر نفرات حاضر در المپیک به جز زمان مسابقه 
و غذا خ��وردن نباید بقیه مواقع ماس��ک خود را 
درآورند. عالوه ب��ر این، افرادی ک��ه در دهکده 
ورزشکاران هستند اجازه خروج از دهکده و گشت 
و گذار در ژاپن را ندارن��د. همچنین برای صرف 
صبحانه، ناهار و شام نیز زمان مشخصی در نظر 
گرفته شده است و همه حاضران در دهکده موظف 
به رعایت تمام قوانین هس��تند تا حتی االمکان 

المپیک با کمترین مشکل برگزار شود.

هفت��ه دوازده��م رقابت های 
دنيا حيدري
    واليبال

لیگ برت��ر والیب��ال جمع��ه با 
برگ��زاری ش��ش دی��دار و به 
میزبانی تهران و در خانه والیبال و سالن فدراسیون برگزار شد 
که در یکی از حساس ترین دیدارها، سیرجان صدرنشین بعد از 
هفته ها دومین شکست این فصل خود تجربه کرد و با حساب 3 
بر یک مغلوب سایپا شد. مصاف هراز آمل و شهرداری ورامین، 
دو تیمی که نتیجه هفته یازدهم را واگذار کرده بودند در دیگر 
بازي مهم جمعه با برتری یاران عطایی همراه بود. ش��هرداری 
ورامی��ن در دومین باخت پیاپ��ی خود برابر ه��راز آمل تن به 
شکس��ت 3 بر صفر داد. در دیگر بازی ها؛ ش��هرداری قزوین، 
راهیاب ملل را با حساب 3 بر 2 شکست داد. آذر باتری ارومیه 3 
بر یک خاتم اردکان را از س��د راه برداش��ت. هورسان رامسر با 
حساب 3 بر صفر مغلوب شهداب یزد شد و شهرداری ارومیه هم 

3 بر صفر شهرداری گنبد را شکست داد.

با توجه به برگزاری فشرده رقابت های لیگ برتر والیبال، هفته 
سیزدهم عصر امروز با فاصله یک روزه از هفته دوازدهم انجام 
می شود. البته در غیاب سیرجان و شهرداری ارومیه، تیم های 
اول و دوم جدول که به حکم قرعه استراحت دارند. سایپا، تیم 
چهارم جدول که فاتح بزرگ هفته گذشته نام گرفت با غلبه بر 
سیرجانی های صدرنشین با سپاهانی بازی دارد که یک پله باالتر 
و در رده س��وم جدول جا خوش کرده و هفته دوازدهم به قید 

قرعه استراحت داشت.
در دیگر بازی های امروز، پیکان با هورسانی بازی دارد که جمعه 
موفق به کسب یک امتیاز هم نشد. شهداب یزد با خاتم اردکانی 
دیدار مي کند که هفته گذش��ته نیز بازنده بود و برابر یزدی ها به 
دنبال جبران شکست مقابل نماینده ارومیه است. آذرباتری ارومیه 
به مصاف راهیاب ملل مي رود، تیمی که با کسب تنها یک پیروزی و 
چهار امتیاز در قعر جدول قرار دارد. شهرداری گنبد نیز با شهرداری 

ورامین و لبنیات هراز هم با شهرداری قزوین دیدار مي کنند.

دومین شکست فصل سیرجانی ها
خیزسایپابرایصدرنشینی
درغیابتیمهایاولودوم

کمیته پارالمپیک و فدراسیون تیراندازی با کمان درصدد بودند برای 
شميم رضوان

     چهره
حضور هرچه بهتر زهرا نعمتی در رقابت های پارالمپیک توکیو برای این 
بانوی پاراتیروکمان ایران یک مربی اختصاصی اس��تخدام کنند. در 
همین راستا بعد از بررسی های الزم روی پنج مربی برتر این رشته از طرف فدراسیون به ستاد بازی ها و 
کمیته پارالمپیک در نهایت بهزاد پاکزاد به عنوان مربی اختصاصی زهرا نعمتی برای حضور در پارالمپیک 

توکیو انتخاب شد. این در حالی است که بانوی پاراتیروکمان 
ایران این روزه��ا در حال دس��ت و پنجه ن��رم کردن با 
کروناست! البته از صحبت های نعمتی پرواضح است که 
هیچ چیزی نمی تواند به انگیزه های بانوی پارالمپیکی 
تیروکمان ایران خدش��ه ای وارد کند، حتی کرونا! زهرا 
نعمتی در حالی روزهای واپسین بیماری خود را سپری 
می کند که نه فقط توانسته روحیه اش را حفظ کند که از 

انگیزه هایش نیز چیزی برای کسب سومین طالی 
پار المپیک  کم نشده است: »تقریباً آخرین 

روزهای بیماری را سپری می کنم، رو به 
بهبودم و جای نگرانی نیست. درگیر 
یک استراحت اجباری شدم، اما نه 
تنها کرونا، بلکه مشکالت بزرگ تر 
از آن هم نخواهند توانست جلوی 
موفقی��ت و پیش��رفت کارم را 
بگیرند. در سخت ترین شرایط 
هم نباید امیدمان به زندگی را 

از دست بدهیم.«

سيدحسن طباطبايی

 رئیس فدراسیون کاراته

پیروزيبسکتبالایرانمقابلعربستان
تیم ملي بس��کتبال کش��ورمان در اولین بازي پنجره دوم رقابت هاي 
انتخابي کاپ آسیا مقابل عربس��تان به پیروزي دست یافت. ایران 
شامگاه دیشب با حس��اب 7۱ بر6۴ به پیروزي رسید. شاگردان 
مهران ش��اهین طبع در کوارتر اول با حس��اب 22 ب��ر ۱2 پیروز 
ش��دند و برتري خود را به حریف دیکته کردند، اما درست مانند 
اکثر مسابقات با از دست دادن فرصت هاي بدیهي، کسب امتیاز و 
دست کم گرفتن حریف دو کوارتر دوم و سوم را به ترتیب با نتایج 2۱ بر 
۱6 و ۱5 بر ۱۱ به حریف واگذار کردند تا اختالف به حداقل ممکن برسد. 
دو تیم در حالي پا به کوارتر چهارم گذاشتند که نتیجه ۴9 بر ۴8 به سود 
ایران بود. در این کوارتر ملي پوشان کشورمان باز هم با قدرت ظاهر شدند 
و با اشتباهات کمتر این کوارتر را با حساب 22 بر ۱6 به سود خود تمام 

کردند. ملي پوشان ایران در دیدار بعدي مقابل سوریه قرار مي گیرند.

کلکلهايهواداريدررادیوورزش
سیدغالمرضا میرحسینی، مدیر شبکه رادیویی ورزش گفت: »با توجه 
به ش��رایط ویژه جدیدی که پیش آمد و ضرورت در خانه ماندن مردم، 
برنامه »شب های نارنجی« تالش می کند با یک رویکرد شاد، تفریحی 
و سرگرمی، مخاطبان س��اعت ۱8:30 تا 20:30 رادیو ورزش را با یک 
روحیه شاداب در معرض پیام های خود قرار دهد. محور برنامه »شب های 
نارنجی« این است که ما تالش می کنیم رقابت بین هواداران تیم های 
ورزشی مطرح کش��ور به خصوص تیم هاي پرهوادار را در رادیو، در یک 
فضای محترمانه و شاد ایجاد کنیم. به عبارتی کل کل هایی را که هواداران 

در فضای مجازی با هم دارند به شکلی در رادیو داشته باشیم.«


