كرونا باعث شد مليپوشان
بازي اصليشان را نشان ندهند

تيم مل��ي به پي��روزي مقاب��ل تيم ملي
عربس��تان در پنج��ره دوم انتخابي نياز
داش��ت .با توجه ب��ه مس��ائل مربوط به
ويروس كرونا كه باعث شده بود بازيكنان
در آمادگ��ي كام��ل نباش��ند ،همي��ن
كه توانس��تيم پيروز بازي ش��ويم ،جاي
خوشحالي و اميدواري دارد .انتظار ميرود
مهرانحاتمي
بازيكنان در اين فرصت كم تا بازي دوم به
كارشناس بسكتبال
خوبي ريكاوري و تمرين كنند تا با آمادگي
بهتري به مصاف سوريه بروند .در مصاف با عربستان ،يخچالي بهترين
بازيكن ميدان بود و در كنار اين بازيكن ،ترابي و جمشيدي هم عملكرد
خوبي داشتند و به خوبي تواناييهايشان را در زمين به نمايش گذاشتند.
در كل كرونا باعث شده بود ساير بازيكنان شكل اصلي بازي خودشان را
نشان ندهند و اميدواريم براي بازي با سوريه ساير بازيكنان هم آمادهتر
شوند ،البته اين مسائل طبيعي اس��ت و بايد قبول كنيم كه بازيكنان
ماهها در شرايط تمرين و مسابقه نبودهاند و قبل از آغاز اين مسابقات هم
انتظار داشتيم بازيكنان با اين سطح از آمادگي وارد زمين شوند .تمام
بازيهايمان سخت است .علت اصلي عملكرد خوب بهنام يخچالي هم
اين است كه در تيم روستوك آلمان حضور مستمري دارد و جزو بهترين
بازيكنان تيمش هم به حساب ميآيد .جمشيدي و ترابي هم با تيمهاي
باشگاهيشان تمرينات منظم و بيشتري داشتهاند ،اما ساير بازيكنان
زمان زيادي براي رسيدن به اوج آمادگي در اختيار نداشتند .همچنين
آرون گراميپور و مايك رس��تمپور به دليل دوري از تمرينات شرايط
خوبي از نظر آمادگي نداش��تند ،با اين حال ميتوان اميدوار بود كه در
ديدارهاي آينده شرايط از اين كه هست ،بهتر شود .هر بازي سختيهاي
خودش را دارد و هيچ بازي آساني پيش روي تيم ملي نيست .با توجه به
ديدار با سوريه بايد بازيكنان كمي هوشيارتر در زمين عمل كنند چراكه
با كسب پيروزي برابر سوريه ميتوانيم صعودمان را قطعي كنيم.

شيوا نوروزي

تيم ملي بسكتبال امروز به مصاف سوريه ميرود

در انتظار صعود به كاپ آسيا

پيروزي بر س��وريه خيال ايران از صعود به كاپ آسيا را راحت ميكند.
دومين جدال تيم ملي بس��كتبال در پنجره دوم انتخابي اين رقابتها
امروز مقابل تيم ملي س��وريه در ورزش��گاه الغرافه برگزار ميش��ود.
آسمانخراشها اگر اين بازي را نيز با برد پشت سربگذارند ،صعودشان به
مرحله نهايي كاپ آسيا قطعي ميشود.
آسمانخراشها امروز در ش��رايطي رودرروي سوريه قرار ميگيرند كه
عربستان را به س��ختي شكس��ت دادند .همانطور كه انتظار ميرفت
تعطيلي طوالنيمدت مسابقات باعث افت مليپوشان شده است .برد
تيم ملي مقابل سعوديها در حالي با هفت امتياز اختالف به دست آمد
كه بازيكنان كشورمان هماهنگي هميش��ه را نداشتند .تعطيلي چند
ماهه بازيها ،انجام تنها دو بازي در ليگ برتر و اردوي تمريني كوتاه در
تهران باعث شد تا تيم ملي به آمادگي مطلوب نرسد .شروع پنجره دوم
در دوحه اين موضوع را به وضوح نش��ان داد .سعوديها از ناهماهنگي
بچههاي ايران استفاده كرده و در طول بازي بارها سعي كردند از تيم
كشورمان پيش بيفتند .اين تالش در نيمه دوم شدت بيشتري داشت،
منتها بازيكنان باتجربه ما از جمله بهنام يخچالي كه در تيم روستوك
آلمان هم عملكرد خوبي داشته اس��ت اين اجازه را به حريف نداد و در
نهايت س��ومين برد تيم ملي در كاپ آس��يا به ارمغ��ان آمد .ضعف در
شوتزني از جمله دغدغههايي است كه مهران شاهينطبع بايد چارهاي
براي آن بينديشد ،ضمن اينكه دفاع منس��جمتر بازيكنان در بازي با
سوريه قطعاً فرصت را از حريف ميگيرد .در حال حاضر تيم ملي ايران
تنها تيم بدون شكست گروه  Eمحسوب ميشود.
سوريه بعد از آنكه قطر را به دردسر انداخت ،حاال ميكوشد مقابل تيم
ملي ايران نيز قد علم كند .در پنجره اول رقابتها در آزادي ،سوريه برابر
تيم كشورمان حرفي براي گفتن نداشت و با 46امتياز اختالف ،باخت را
پذيرفت .سوريها تنها يك برد آن هم مقابل عربستان كسب كردهاند.
در پنجره دوم نيز برابر قطر به ميدان رفتند و تنها با اختالف هفت امتياز
تن به شكست دادند .امروز اين تيم چهار امتيازي رودرروي ايران شش
امتيازي و صدرنشين قرار ميگيرد.
سرمربي تيم ملي بسكتبال از عملكرد بازيكنانش در مصاف با عربستان
ابراز رضايت كرد .مهران شاهينطبع با اش��اره به دوري طوالنيمدت
شاگردانش از مسابقات گفت« :بازي بسيار سخت و دشواري را پشت
سر گذاشتيم .عربستان نسبت به سالهاي گذشته بسيار متحول شده
و بازيكنان جديدي جذب ك��رده ،ضمن اينكه هزينه بس��ياري براي
بسكتبال عربستان شده است .طی هشت ماه بدون بازي رسمي شرايط
سختي را پشت سر گذاشتيم .از عملكرد بازيكنانم در كوارتر اول راضي
هس��تم .آنها نقش خود را به خوبي اجرا كردند و در مس��ير بازي قرار
گرفتند .در برخي از موقعيتهاي حساس بازي شانس خود را از دست
داديم .اميدواريم بتوانيم عملكرد بهتري در بازي بعدي داشته باشيم.
عربس��تان در دفاع و حمله برنامه خود را تغيير داد كه همين موضوع
براي بازيكنان ما گيجكننده بود اما در طول بازي خود را پيدا كردند و به
حريف خود غلبه كردند .بازيكنانم عجله كردند اما رفته رفته خود را پيدا
كردند و به تركيب تيم بازگشتند .ما چند روزي است كه دور همديگر
جمع شدهايم و براي هماهنگي بيشتر احتياج به زمان و بازي تداركاتي
داريم تا بتوانيم ش��رايط ايدهآلتري را تجربه كني��م اما در مجموع از
عملكرد تيم خود رضايت دارم».
محمد جمشيدي كه در غياب صمد نيكخواه ،كاپيتان تيم ملي بسكتبال
اس��ت ،برگزاري رقابتها به صورت متمركز را به ضرر تيم ملي خواند
و گفت« :بازي سختي داش��تيم .بعد از هش��ت ماه دوري از ميادين و
شرايط سخت تمريني و مسابقه ،باالخره موفق شديم به اولين پيروزي
خود برسيم .تيم عربستان تيم خوب و قابل احترامي است و نسبت به
سالهاي گذشته تغييرات زيادي داشته است .ما هم تمام تالش خود را
به كار گرفتيم تا بتوانيم نتيجه ديدار را به نفع خود به پايان برسانيم .قب ً
ال
هم اين گونه بازيها را تجربه كرده و بارها در اين شرايط قرار گرفتهايم
و البته به آن فكر كرده بوديم .ما روي همتيميهاي خود شناخت كافي
داريم و توانستيم با همكاري و همافزايي نتيجه دلخواه خود را به دست
آوريم ،ضمن اينكه به نقاط ضعف عربستان اشراف داشتيم .اگر مسابقات
به صورت رفت و برگشت برگزار ميشد ،شرايط بهتري داشتيم».
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يحيي مترصد لغزش گلگهر

خيز پرسپوليس براي صدرنشيني

حامد اصغري ،يكي از محافظان ش��هيد محس��ن فخريزاده دانشمند
برجسته صنايعدفاعيكشوركههفتمآذرماهباحملهمهاجمانتروريستي
به شهادت رسيد ،از ورزشكاران رشته جودو است .به گفته شاهدان عيني،
اصغري ،براي حفاظت از شهيد فخريزاده ،خود را شجاعانه در مسير رگبار
قرار داد و به دليل شدت جراحت ،راهي بيمارستان شد .گفته ميشود عمل
جراحي روي اين مدافع ورزشكار وطن موفقيتآميز بوده است و او هفته
آينده از بيمارستان مرخص ميشود.
سازمان ورزش بسيج كشورهم در بيانيهاي ترور ناجوانمردانه دانشمند
شهيد محس��ن فخريزاده را محكوم كرد .متن پيام تسليت ابوالفضل
خداقليپور به شرح زير است« :شهادت هنر مردان خداست و چه نيكو
كه اين هنر در راه دفاع از كيان اسالم به كار گرفته شود .بار ديگر ايادي
استكبار جهاني و رژيم صهيونيستي دست به جنايت جديدي زدند و
ي از فرزندان برومند و دانش��مند هس��تهاي را به شهادت رساندند.
يك 
شهادت دانش��مند نخبه ،شهيد محس��ن فخريزاده ،اندوه ديگري بر
دل دوستداران دانش و متعهدان به پيشرفت جمهوري اسالمي نهاد.
جامعه ورزش بسيج كشور ،ضمن محكوم كردن اين اقدام تروريستي،
شهادت محس��ن فخريزاده را به محضر حضرت وليعصر(عج) مقام
معظم رهبري ،ملت ش��ريف ايران و خانواده معظم و معزز آن ش��هيد
گرامي تبريك و تسليت عرض مينمايد.»...

هفت�ه چه�ارم
گزارش
رقابتهاي ليگ
دنيا حيدري
برترعصرامروزبا
برگزاري س�ه ديدار برگزار ميش�ود كه طي آن
پرسپوليسباشهرخودرو،ماشينسازيباگلگهر
سيرجانوفوالدباآلومينيوماراكديدارميكنند.

اس��تارت رقابتهاي اين هفته س��اعت 16:15
با مصاف سرخپوش��ان پايتخت و شهرخودروی
مشهد زده ميشود .جايي كه تيم رحمتي جوان
و بيتجربه در آزادي مقابل ياران يحيي به ميدان
ميرود .روي كاغذ نماينده مش��هد كار سختي
برابر قهرمان چهار دوره پياپي ليگ برتر دارد ،آن
هم با توجه به حضور يحيای باتجربه روي نيمكت
سرخپوشان و بيتجربگيهاي رحمتي كه هنوز
در قالب سرپرس��ت روي نيمكت ش��هرخودرو
مينش��يند كه البته اين هفته به دليل اخراج در
بازي با نفتيهاي آبادان اين فرصت را هم ندارد
و بايد از روي سكوها تيمش را هدايت كند .تيم
يحيي هم با گذشت سه هفته از رقابتهاي ليگ
بيستم هنوز نتوانسته چهره يك مدعي را از خود
به نمايش بگذارد و عجيب نيست همانند بازي
با نفتيهاي مسجد سليماني دو امتياز با ارزش
ديگر را هم از دست بدهد!
گلزني؛ معضل مدافع عنوان قهرماني
مدافع عنوان قهرماني كه در آس��تانه حضور در
فينال لي��گ قهرمانان نيز ق��رار دارد ،اين روزها
شرايط چندان جالبي ندارد و برخالف بازيهايی
كه در ليگ قهرمانان به نمايش گذاش��ت ،هنوز
در ليگ بيس��تم نتوانس��ته بازي قاب��ل قبول و
چشمگيري انجام دهد ،به طوري كه از سه بازي
گذشته دو تساوي و تنها يك پيروزي دشت كرده
و چهار امتياز باارزش را از دس��ت داده است .اما
بزرگترين معضل اين تيم نه امتيازهاي از دست
داده كه خط حمله ضعيفي است كه در سه بازي
قبل تنها يك گل در كارنامه داشته است ،آن هم
توسط س��يامك نعمتي و از روي نقطه پنالتي؛
همان بازيكني كه البته هفت��ه قبل يك پنالتي
خراب كرد تا پرسپوليس با كسب دومين تساوي
محكوم به حضور در خانه ششم جدول باشد!
رؤياي صدرنشيني گلنزنها
ضعف خط حمله پرسپوليس كه با توجه به جدايي
ترابي و عليپور و همچنين محروميت دور از انتظار
آلكثير قاب��ل پيشبيني بود ،ح��اال كار را براي
يحيي بسيار سخت كرده ،به طوري كه سرمربي
جوان سرخپوش��ان درصدد اس��ت كه در بازي
مقابل ش��هرخودرو به رمضاني كه طي اين هفته
زير ذرهبين قرار گرفته بود ،فرصت دهد؛ مهاجمي
كه در ليگ قهرمانان چندان با انگيزه نشان نداد
اما شايد در روزهايي كه عبدي نتوانسته عملكرد
قابل قبولي از خود به نمايش بگذارد و فرصتهاي
تيمش را تبديل به گل كند ،نمايشي متفاوت ارائه
دهد و معضل گلزني سرخپوشان را برطرف كند و
فرصتي براي صدرنشيني اين تيم بعد از سه هفته

سعيد احمديان

در بارگاه وزیر ورزش!

فراهم كند ،البته به شرط عدم نتيجهگيري ياران
قلعهنويي در تبريز.
يحيي مقابل تيم سابق
مصاف امروز پرسپوليس اما جذابيتهاي خاص
خود را نيز دارد .رويارويي يحيي با تيم سابق خود و
همچنين قرار گرفتن او رودرروي مربيان استقاللي
ش��هرخودرو (نوازي و رحمتي) از جمله اتفاقات
جالب توجه اين بازي است كه در كنار تالش دو
تيم براي كسب سه امتياز ميتواند مصافی ديدني
را براي دوستداران فوتبال رقم بزند ،ضمن اينكه
بازي با سرخپوش��اني كه اين فصل نمايش قابل
توجهي ارائه ندادند ،ميتواند فرصت خوبي باشد
براي رحمتي جوان و بيتجربه كه هم تس��اوي
هفته گذشته با نفت كه در دقايق واپسين بازي
رقم خورد و س��ه امتياز ش��يرين را از او و تيمش
گرفت ،جبران كند و ه��م روحيه و انگيزههاي او
و تيمش را با پيروزي مقاب��ل قهرمان چهار دوره
ليگ براي ادامه راه بيشتر كند ،البته به شرط آنكه
يحيي و ش��اگردانش بعد از فرصتسوزيهايي
كه در هفتههاي گذشته داشتند ،اين اجازه را به
رحمتي و شاگردانش بدهند.
مصاف مربيان سرخابي
كس��ب س��ه امتياز اين بازي براي هر دو تيم از
اهميت بااليي برخ��وردار اس��ت .يحيي تأكيد
ميكند كه س��ه هفته باقي مانده تا فينال ليگ
قهرمانان آس��يا ميتواند براي رسيدن تيم او به
آمادگي ايدهآل بسيار تأثيرگذار باشد و با اشاره

به ضعف خط حمله تيمش بر اين باور است كه
تغيي��رات و ادامه رقابتهاي لي��گ و همچنين
تمرينات بيشتر ميتواند اين معضل را حل كند.
نوازي هم كه در ظاهر سرمربي شهرخودرو است
كتمان نميكند كه به رغم ع��دم نتيجهگيري
پرسپوليس طي هفتههاي گذشته بازي سختي
در آزادي براب��ر قهرمان چه��ار دوره ليگ برتر
دارند كه براي رس��يدن به موفقيت در مصاف با
آنها بايد براي تكتك دقايق بازي امروز برنامه
و هدف داش��ته باش��ند كه در غير اين صورت
شهر خودرو ميتواند سكوي پرتاب پرسپوليس
باشد و نخستين صدرنش��يني اين فصل را براي
سرخپوش��ان به دنبال داش��ته باش��د ،البته به
شرط اينكه س��يرجانيها امتيازي از اين هفته
به جيب نزنند.
ماشينس�ازي به دنبال شگفتيسازي
برابر گلگهر
در ديگر بازيهاي امروز سيرجانيهاي صدرنشين
س��اعت  16:30به مصاف ماشينس��ازي تبريز
ميروند .تقابل وحيد بياتلو به عنوان جوانترين
مربي تاريخ لي��گ برتر ب��ا اميرقلعهنويي يكي از
باس��ابقهترين و پرافتخارترين مربيان ليگ برتر
شايد جالبترين اتفاق اين بازي باشد؛ بازيای كه
بدون شك كسب سه امتياز آن براي ماشينسازاني
كه هفته گذشته نيز سه امتياز بازي را به استقالل
واگذار كردند ،سخت است اما فوتبال بازي استفاده
از فرصتهاس��ت ،خيلي دور از انتظار نيست اگر

ماشينس��ازي در اين بازي خانگي با اس��تفاده
درست از فرصتهاي خود شاگردان قلعهنويي را با
دست خالي راهي كرمان كند يا حداقل امتياز را از
اين تيم كه جز بازي با فوالد كه با تساوي به پايان
برده و در ديگر بازيهاي خود برنده بوده ،بگيرد.
پيروزي ماشينسازي برابر گلگهر سيرجان كه
با قلعهنويي احيا ش��ده و در صدر جدول جوالن
ميدهد ،نه فقط ميتواند شگفتيس��ازي ش��ود
بلكه فرصت را براي صدرنش��يني سرخپوش��ان
نيز مهيا ميكند ،البته به ش��رط كس��ب دومين
برد اين فصل.
بازي ساده فوالد مدعي برابر قعرنشين
تازهوارد
فوالد خوزس��تان ني��ز س��اعت  16:35امروز از
آلومينيوم اراك پذيراي��ي ميكند .تيم تازهوارد
ليگ برتر كه با يك مس��اوي و دو باخت در رده
پانزدهم جدول ق��رار دارد و با وجود اينكه چهار
مرتبه در سه بازي گذش��ته دروازهاش باز شده
هنوز موفق به گلزني نشده است و تنها يك امتياز
برابر مس رفسنجان ،تيم قعرنشين ليگ كسب
كرده اس��ت و به نظر نميرس��د حريف دست و
پاگيري براي شاگردان نكونام باشد و بدون شك
فوالديهاي خوزستان كه با شش امتياز و البته
تفاضل گل كمتر نسبت به استقالل در رده سوم
جدول قرار دارند ،در ادامه رون��د موفقيتآميز
خود ،سومين برد اين فصل خود را مقابل اين تيم
قعرنشين و تازهوارد جشن ميگيرد.

انزواي مارادونا در روزهايآخر زندگي

بايدسعيكنيمبيرونالدوهمبازيكنيم

توق��ف يوونتوس
خبر
مقاب��ل بنونتو آن
ه��م در غي��اب رونال��دو و اعتراضها ب��ه روند
نتيجهگيري بان��وي پير ،واكنش آن��دره پيرلو
سرمربي اين تيم را در پي داشت .پيرلو كه تيمش
دو امتياز حساس را مقابل تيم رده دوازدهمي
ج��دول از دس��ت داد ،ميگويد« :وقتي ش��ما
بازيكن��ان مليپوش زي��ادي داري��د و بايد در
رقابتهايي مثل ليگ قهرمانان اروپا نيز به ميدان
برويد ،چنين اتفاقاتي رخ ميدهد .ما به سختي

محافظ جودوكار شهيد فخريزاده

تنها باشگاهي هس��تيم كه در اين شرايط قرار
داريم .رونالدو اواسط هفته كمي مشكل داشت و
به هر حال ميخواس��ت در ليگ قهرمانان اروپا
بازي كند ،پ��س طبيعي بود كه به اس��تراحت
احتياج داشته باشد ولي بايد سعي كنيم در غياب
او نيز بازي خود را انجام دهيم .رئال مادريد هم به
كريستيانو رونالدو وابسته بود .او گل زدن را آسان
ميكند و يك نقطه مشترك براي همه حركات
است ،بنابراين انتظار ميرود او شخصيت اصلي
تيم باشد و همه حركات از وي عبور كند».

كورتوا رئال را كشت!

زيدان :از اين بدتر نميشود

با گذش��ت چند روز از مرگ ديهگو مارادونا ،اسطوره فوتبال جهان
چهره
چگونگي درگذشت او هنوز خبر داغ محافل خبري است .اين موضوع
حامد قهرماني
زماني بيش��تر اهميت پيدا كرد كه اتفاقات روزه��اي پاياني زندگي
مارادونا رسانهاي و مشخص شد او در اين روزها در يك منزل اجارهاي و به دور از اعضای خانوادهاش
زندگي ميكرده است .آخرين كساني كه در اين خانه با ديهگو زندگي ميكردند جاني هررا خواهرزاده
ديهگو ،يك دستيار شخصي به نام ماكسي پومارگو كه از خويشاوندان وكيل او ماتياس مورالست و
شخص ديگري كه مسئوليت تأمين امنيت اسطوره را بر عهده
داش��ته و نامش فاش نش��ده و البته يك پرستار به نام
گيسال بودند .با اينكه دختر مارادونا جيانينا چند باري
به ديدن پدرش رفته بود ولي او مدتي بود خودش را
در چهاردي��واري محبوس ك��رده ب��ود و تمايلي به
برقراري ارتباط نش��ان نميداد .دع��وا بين اعضاي
خان��واده از يك ط��رف و دع��واي آنها ب��ا نزديكان
سالهاي آخر ديهگو از جمله مورال كه مارادونا او را به
عنوان وكيل و مش��اور اول خود در س��الهاي آخر
انتخاب كرده بود ،يكي از عوامل اين گوشهگيري عنوان
شده است .دو دختر اول مارادونا دالما و جينانينا
چند سالي است در شبكههاي اجتماعي
انتقاداتي تند از نزديكان پدرشان و
به خصوص وكيل او مطرح كرده
بودن��د .دالما يك م��اه پيش در
اينستاگرام نوشته بود خدا كند
اتفاق بدي رخ ندهد.

انگار وقتي بارسلون در اوج نباشد،
بازتاب
رئال مادريد هم تمايل چنداني به
فريدون حسن
درخشش ندارد .اين را شكست
ناباورانه شنبه شب كهكشانيها مقابل آالوز ثابت ميكند؛ شكستي
كه حتي زيدان هم نتوانست توجيهي براي آن پيدا كند .زيدان هر
چند مثل هميشه تقصير را به گردن گرفت اما اين بار به بازيكنانش
هم تاخت و از آنها انتقاد ك��رد .زيدان گفت« :توضيحي ندارم به
خصوص براي اين شكس��ت .وقتي پس از سه دقيقه به شما گل
ميزنند ،شرايط ميتواند برايتان دشوار شود .پس از يك پيروزي
خوب در زمين اينتر ،انتظار چنين نمايشي را نداشتم .متأسفانه ما
ثبات الزم را نداريم .ما خيلي زياد مصدوم ميدهيم كه يك واقعيت
اس��ت ولي قصد توجيه ندارم .بايد اين روند را عوض كنيم .بايد
راهحلي براي اين مشكل پيدا كنم و براي اين كار به كمك بازيكنان
نياز دارم ،البته نبايد فقط منفي فكر كنيم .بايد نكات مثبت را در
نظر گرفت و به دنبال راهي براي ثبات بود .ما نتوانستيم واكنش

خوبي به گلهاي خورده نش��ان دهيم و تالشمان در نيمه دوم
بينتيجه ماند .باي��د روند بازي را ع��وض ميكرديم ولي ناتوان
بوديم .اين بدترين شروع ما در فصل جاري بود ».اما رئال در حالي
بازي خانگي را به مهم��ان خود  2بر يك باخت كه اش��تباهات
تأثيرگذار تيبو كورتوا دروازهبان اين تيم يكي از اصليترين علل
اين شكس��ت بود .رئال دقيقه پنج گل خ��ورد و نيمه دوم براي
جبران گل خورده وارد ميدان شد ولي گل دوم را هم دريافت كرد.
پاس اشتباه تيبو كورتوا به خوسلو رسيد و او هم دروازه خالي را باز
كرد .اين دومين اشتباه منجر به گل متوالي كورتوا در الليگا بود.
هيچ گلري در فصل جاري دو اشتباه فردي منجر به گل نداشته
است .كورتوا هفته قبل در بازي با ويارئال پنالتي داده بود .او در
بازي بلژيك برابر دانمارك هم روي يك اش��تباه فردي مس��لم
دروازهاش باز ش��ده بود .در واقع كورتوا هفتههاي پراشتباهي را
پشت سر ميگذارد و برابر آالوز با وجود چند مهار بسيار خوب،
يكي از عوامل شكست تيمش لقب گرفت.

آفتهاي ورزش كم نيس��ت اما يكي از اصليتري��ن آن را ميتوان در
مديريت مسئوالني جستوجو كرد كه جايگاهشان را اشتباهي متوجه
شدهاند و گويا نميدانند چه مس��ئوليت بزرگي را بر عهده گرفتهاند،
همين فهم اش��تباه باعث ميش��ود تا مسئوليت اصليش��ان را كه به
خاطر آن حك��م گرفتهاند ،رها كنن��د و به مس��ائلي بپردازند كه تنها
براي خوشامد مسئوالن باالدستي است ،آن هم با به كار بردن ادبياتي
اغراقآميز و دور از شأن يك مدير ،در اين بين براي خوشامد ،ابايي از
رساندن دو خط موازي هم به هم ندارند تا صله بيشتري دريافت كنند.
مصاحبه ديروز مه��دي علينژاد ،مع��اون ورزش قهرماني و حرفهاي
وزارت ورزش نمونهای از اين رفتار در بين برخي مديران ورزش كشور
است؛ مديراني كه هنوز نميدانند براي چه به ساختمان وزارت ورزش
پا گذاشتهاند و چه وظايفي را بايد به سرانجام برسانند.
مهدي علينژاد در مصاحبهاي كه با پايگاه خبري وزارت ورزش يك روز
پس از مجمع عمومي فدراسيون فوتبال و تصويب اساسنامه داشته،
مسعود س��لطانيفر ،وزير ورزش را س��وپرمن و نجاتدهنده فوتبال
ناميده و منت كنارهگيري وزير ورزش از مجمع فدراسيون فوتبال را
بر سر ورزش گذاشته و پيشنهاد داده اس��ت اين حركت وزير ورزش
در تاريخ فوتبال ثبت شود .صحبتهايش را بخوانيد« :با توجه به فهم
بينالمللي وزير ورزش و جوانان ،وي نظر فيفا را به خاطر حفظ منافع
ملي پذيرفت كه نق��ش وزارت ورزش در اداره فوتبال به عنوان عضو
صاحب رأي ،كمتر شود .تصميم سلطانيفر بايد در تاريخ فوتبال ثبت
شود ،او برخالف بسياري از مسئوالن ورزش در گذشته ،نقش خود را
به خاطر منافع مردم و فوتبال كمرنگ كرد و از منافع خود گذش��ت و
جايي كه الزم بود از خودگذشتگي كرد».
معاون وزي��ر ورزش در حالي س��عي دارد تصويب اساس��نامه جديد
فدراس��يون فوتبال را به نام سلطانيفر س��ند بزند و از خودگذشتگي
وزير ورزش را به رخ بكشد كه واقعيت ماجرا چيز ديگري است .يكي
از ايرادهاي اصلي فيفا به اساس��نامه ،حضور و ح��ق رأي وزير ورزش
و معاون او در مجمع فدراس��يون فوتبال بود كه با اس��تقالل فوتبال
از دولت در تضاد اس��ت؛ موضوعي كه سبب ش��د فدراسيون جهاني
فوتبال خواستار حذف وزير ورزش از مجمع فدراسيون فوتبال شود؛
درخواستي كه اگر اجرا نميش��د ،فوتبال به سمت تعليق ميرفت .با
توجه به اين مسئله و برخالف صحبتهاي علينژاد ،وزير چارهاي جز
كنارهگيري از مجمع فدراسيون فوتبال نداشته و راه دومي پيش روي
سلطانيفر نبوده است.
حال در شرايطي كه سلطانيفر طبق قوانين فيفا از مجمع كنار رفته،
معاون وزير س��عي دارد ،روغن ريخته را نذر امامزاده كند و صحبت از
ازخودگذشتگي وزيري ميكند كه چاره ديگري نداشته است .معاون
وزير ورزش حتي پا را فراتر ميگذارد و در يك تحريف عجيب مدعي
است در دورههاي گذشته وزراي ورزش راضي به اين كار نشدهاند اما
سلطانيفر از منافع خود گذشته است« :او برخالف بسياري از مسئوالن
ورزش در گذشته ،نقش خود را به خاطر منافع مردم و فوتبال كمرنگ
كرد و از منافع خود گذشت».
ادعاي علينژاد درباره اينكه مس��ئوالن قبلي ورزش راضي به اين كار
نشدهاند ،در حالي است كه در سالهاي اخير هيچگاه اصالح اساسنامه
به چنين مرحلهاي كه فيفا جلوي انتخابات فوتب��ال را بگيرد و آن را
منوط به اصالح اساسنامه كند ،نرسيده بود كه به بنا به ادعاي معاون
وزير ورزش ،مس��ئوالن قبلي راضي به اين كار نشوند .در صورتي كه
جديت فيفا و نامه تهديدآميز اين فدراسيون جهاني ،در دوران وزيران
قبلي هم به فدراسيون فوتبال ارسال ميشد ،مسئوالن گذشته هم به
ناچار بايد از حضورشان در مجمع فدراسيون فوتبال كنار ميرفتند،
مانند وزير فعلي ورزش كه كاري را انجام داده است كه بايد براي حفظ
منافع فوتبال انجام ميداد.
با اين ش��رايط كنارهگيري وزير ورزش از مجمع فدراس��يون فوتبال
نيازي به اين همه سرو صدا و بزرگنمايي و منت گذاشتن بر سر فوتبال
ندارد ،به خصوص كه روند مديريتي سلطانيفر در چهار سال گذشته
گوياي اين واقعيت است كه او يكي از فوتباليترين وزراي ورزش بوده
و كمكهاي چندميلي��ون يورويي از جيب كارگ��ران براي پرداخت
قرارداد ويلموتس و پاداشهاي چندصده��زار يورويي اين وزارتخانه
به تيم ملي فوتبال براي برد مقابل تيمهاي درجه 3در جام ملتهاي
گذش��ته در كنار دخالت در ريز جزئيات دو باشگاه دولتي استقالل و
پرس��پوليس به جاي پرداخت به مطالبات المپيكيها و مدالآوران،
نشان از توجه افراطي س��لطانيفر به فوتبال اس��ت ،به همين خاطر
اگر اجبار فيفا نبود ،با توجه به اين رويه ،وزير ورزش از مجمع فوتبال
كنارهگيري نميكرد.
در چنين وضعيتي به نظر ميرسد معاون ورزش قهرماني و حرفهاي
وزير ورزش به ج��اي چنين مصاحبههايي براي خوش��امد مقامهاي
باالدستي ،تمركزش را روي رس��يدگي به اوضاع و احوال المپيكيها
و قهرمانان ورزش كش��ور كه وظيفه اصلي و تعريف شده اين معاونت
است ،بگذارد ،به خصوص كه مشكالتي كه ورزش با آن روبهرو ميشود،
مانند مشكلي كه براي اساس��نامه فوتبال پيش آمد ،نتيجه مديريت
مسئوالني است كه وظايف جايگاهي را كه قرار گرفته بودند ،فراموش
كرده و به حواشي پرداخته بودند!

