نيمار 9،گل تا ركورد جاودانه پله

نيمار ش��ايد مثل پله س��ه بار فاتح جام
جهاني نشده باش��د ،اما با نبوغي كه دارد
هر بازي خ��ودش را به رك��ورد تاريخي
اسطوره فوتبال برزيل نزديكتر ميكند.
برد پرگل  4بر یک مقابل پرو اين فرصت را
به ستاره جوان قناريها داد تا يكبار ديگر
به پشت سر گذاشتن ركورد پله اميدوار
مائوريتسيو ساوارس
شود .اسطوره برزيلي در دوران حرفهاي
AP
خود 77گل ملي در  92ب��ازي براي تيم
كشورش ثبت كرده و در حال حاضر نيمار تنها كسي است كه ميتواند
خودش را به اين ركورد نزديك كند .مهاجم پاريسنژرمن با گلي كه
به پرو زد ،گلهاي ملي خود را به عدد ( 68با انجام  107بازي) رساند و
با توجه به ادامه مسابقات كوپاآمهريكا و عملكرد خوب سلسائو رسيدن
به اين هدف دور از انتظار نيس��ت .نيمار خودش هم آرزوي به واقعيت
پيوستن اين رؤيا را دارد« :رسيدن به ركورد پله افتخاري بزرگ براي
من خواهد بود ،روزگاري آرزويم پوشيدن پيراهن برزيل بود و در خواب
هم نميديدم اين همه گل بزنم ».حمايت اسطورره  80ساله از نيمار
و پيام ويژهاي كه براي او فرس��تاده ،نيمار را براي رسيدن به اين هدف
بزرگ مصممتر كرده اس��ت .هرچند كه تيته ،سرمربي برزيل دوست
ندارد سوپراستار تيمش با ديگران مقايسه شود ،اما روي فرم بودن نيمار
شانس قهرماني مجدد قناريها را باال برده است .ميزبان جام ملتهاي
امريكاي جنوبي با شكست پرو نهمين برد متوالياش را به دست آورد.
قبل از پرو هم ونزوئال قرباني قدرتنمايي زردپوش��ان شد و در شرايط
فعلي برزيل شش امتيازي در گروه دوم بدون رقيب به صدرنشيني ادامه
ميدهد .با توجه به برنامههاي تيته ،موفقيت در كوپا پيشدرآمدي براي
آمادگي و موفقيت در جام جهاني قطر اس��ت .در صورتي كه برزيل تا
پایان مسابقات افت نكند ،قطعاً شانس اول قهرماني كوپاآمهريكا خواهد
بود .نيمار و همتيميهايش بامداد پنجشنبه كلمبيا را پيشرو خواهند
داشت و انتظار ميرود تاكتيكهاي هجومي تيته همچنان در دستور
كار باشد و سوپراستار سلسائو دوباره پايش به گلزني باز شود.
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خداحافظكاپيتان

پنجشنبه براي هواداران رئال با يك شوك بزرگ همراه بود ،خبري كه
پيش از اين گوش به گوش ميچرخيد و مادريديها اميدوار بودند صحت
نداشته باشد منتشر شد و سرخيو راموس ،كاپيتان محبوب رئال در حالي
که اشك ميريخت خبر جدايياش از جمع مادريديها را پس از  16سال
اعالم كرد .نقش راموس كه سال  2005و در روز پاياني نقل و انتقاالت
بود كه به رئال پيوست در فتح  22جام رئال غيرقابل انكار است .راموس
در مراس��م خداحافظي از رئال گفت دير يا زود برميگردد« :دورانی در
رئال و زندگيام به اتمام رسيد كه تكرار نخواهد شد .ميخواهم همچنان
بهترين عملكردم را داشته باشم و افتخاراتم را بيشتر كنم .ممنون از همه.
اين يك وداع نيست ،چون دير يا زود باز خواهم گشت».

سعيد احمديان

آقاي عزيزي خادم از المپیکیها شرم كنيد!

وضعيت بحراني تيم ملي واليبال با كسب پنجمين باخت متوالي مقابل اسلووني

سقوط آزاد در ريميني

فريدون حسن
شكس�ت براب�ر
گزارش
اسلووني وضعيت
شيوا نوروزي
واليبال اي�ران را
بحرانيتر از قبل كرد .در پايان هفته چهارم از ليگ
ملتهايواليبالشاگردانوالديميرآلكنوباقبول
شكست  3بر یک مقابل اسلووني پنجمين باخت
متوالي در اين دوره از رقابتها را متحمل شدند.
حريف روز پنجشنبه در حالي با برد ايران به رده
سوم مرحله مقدماتي صعود كرد كه دست اول را با
 11امتيازاختالفبهتيمكشورمانواگذاركردهبود!

صعود ايتاليا و هلند به مرحله بعدي يورو

امشب پرتغالخوري آلمان براي بقا

رقابتهاي لي�گ ملتهاي اروپ�ا دوباره به بازيه�اي گروه مرگ
رس�يد ،جايي كه پرتغال ،فرانس�ه و آلم�ان در كنار مجارس�تان
رقابتي س�خت و ش�انه به ش�انه را در گ�روه  Fدنب�ال ميكنند.

ژرمنها فقط برد ميخواهند
پرتغال بازي اول را هرچند ديرهنگام ،اما با سه گل از مجارستان برد و
آلمان در عين ناباوري و با يك گل به خودي مغلوب فرانسه شد و حاال
امشب در حالي برابر هم قرار میگيرند كه مشخص است ژرمنها براي
بقا در جام ملتها نياز اساسي و واجب به پيروزي در اين ميدان سخت
دارند .پرتغال تيمي نيست كه به اين سادگيها پاپس بكشد و سوداي
تكرار قهرماني و دفاع از عنوان خود را در س��ر ميپروراند .ضمن اينكه
رونالدو اين روزها بيشتر از هميشه تشنه گلزني و جاودانگي در فوتبال
جهان است و همين كار را براي شاگردان يواخيم لو سخت ميكند.
با وجود اين آلمان هميشه آلمان است ،تيمي كه ياد گرفته تا آخرين
لحظه مبارزه كند و عقب ننش��يند .تيمي كه حتي در بدترين شرايط
موجود هم هرگز نميتوان به طور قطع در خصوص شكستش حرف زد
و همين برگ برنده آنها در ديدار حس��اس امشب خواهد بود .آلمانها
نميخواهند مربيشان را با شكس��ت بدرقه كنند .آنها شكست مقابل
فرانسه را فراموش كردهاند و ميخواهند با برتري مقابل پرتغال بار ديگر
از اول شروع كنند.
در ديگر بازي گروه ،فرانس��ه به مصاف مجارس��تان ميرود .به جرئت
ميتوان گفت مجارها بدشانسترین تيم حاضر در يورو هستند كه بايد
قرباني جاهطلبي سه غول فوتبال اروپا و جهان شوند .آنها بعد از شكست
مقابل پرتغال حاال قهرمان جهان را مقابل خ��ود ميبينند ،تيمي كه
كمر به قهرماني در اين دوره از مسابقات يورو بسته و ميخواهد ناكامي
دور قبل را به هر شكل ممكن جبران كند و اين يعني اينكه مجارستان
امشب قرباني دوم فرانسه خواهد بود ،مگر آنكه كاري كند كارستان و
شگفتي اول يورو  2021را رقم بزند.
اسپانيا – لهستان ،ديداري براي بقا
امشب يك بازي هم از گروه  Eبرگزار ميشود و دو تيم اسپانيا و لهستان
به مصاف هم ميروند .لهستان در بازي اول و در عين ناباوري  2بر يك
به اسلواكي باخت و اسپانيا هم نتيجهاي بهتر از مساوي بدون گل مقابل
سوئد كسب نكرد تا به اين ترتيب بازي امش��ب براي هر دو تيم جنبه
حياتي داشته باش��د .برنده بازي امش��ب در حقيقت گام بلندي براي
صعود برميدارد و بازنده شايد مجبور ش��ود وداعي زودهنگام با يورو
داشته باشد.
ايتاليا اولين صعودكننده
ش��اگردان مانچين��ي اولين تي��م صعودكننده به مرحل��ه بعدي جام
ملتهاي اروپا شدند .ايتاليا با برتري  3بر صفر مقابل سوئيس دومين
پيروزي خود را جش��ن گرفت تا به عنوان اولين تيم راهيافته به مرحله
بعدي مسابقات معرفي شود .ايتاليا در آخرين بازي مرحله گروهي بايد
به مصاف ولز برود ،تیمی كه در دومين بازي خود موفق شد  2بر صفر
تركيه را شكست دهد تا با چهار امتياز شانس صعود به عنوان تيم دوم
گروه را داشته باشد.
مانچيني ،سرمربي ايتاليا بعد از پيروز مقابل سوئيس گفت« :سوئيس
تيم قدرتمندي است .ما ميدانستيم كه بازي دشواري خواهیم داشت
که اينطور هم بود .ما موقعيتهايي داشتيم و ميتوانستيم زودتر به گل
برسيم .در لحظاتي به مشكل خورديم ،اما در نهايت شايسته پيروزي
بوديم .ما در هر دي��دار براي پيروزي بازي ميكني��م و پس از آن بايد
ببينيم كه چه رخ خواهد داد .ما اين پيروزي را به همه ايتالياييهايي كه
در حال حاضر دچار مشكل هستند ،تقديم ميكنيم».
در بازيهاي گروه  ،Bفنالند با يک گل روس��يه را شكست داد و ديدار
حساس بلژيك و دانمارك نیز با برتري  2بر يك بلژيك به پايان رسيد .در
اين گروه بلژيك با شش امتياز صدرنشين است و صعود كرده و فنالند و
روسيه هم سه امتيازي هستند .دانمارك نیز بدون امتياز شانسي براي
صعود ندارد.
در بازيهاي گروه  ،Cاوكراين  2بر يك مقدونيه را شكست داد و هلند
با دوگل مقابل اتريش به برتري دست پيدا كرد .در جدول اين گروه هم
هلند شش امتیازي است و اوكراين و اتريش با كسب سه امتياز بهدنبال
اين تيم هستند كه بازي رودرروي اين دو تيم ،تيم صعودكننده به عنوان
تيم دوم را معرفي ميكند.
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شرايط بلندقامتان واليبال كش��ورمان در ريميني
اص ً
ال خوب نيست .با اينكه انتظار ميرفت با پشت
سر گذاش��تن س��ه بازي هفته اول ،مليپوشان به
هماهنگي الزم برس��ند و آلكنو ني��ز تاكتيكهاي
مدنظرش را در تيم پياده كند ،اما هرچه پيش رفتيم
و با رقباي مختلف روبهرو شديم ،عملكرد پرنوسان،
پراشتباه و بيدقت مليپوشان ادامه يافت .پنج باخت
پيدرپي مقابل صربستان ( 3بر  ،)2آلمان ( 3بر ،)2
استراليا ( 3بر  ،)2برزيل ( 3بر یک) و اسلووني ( 3بر
یک) حاصل عملكرد قدرت اول واليبال آسيا در ليگ
ملتها بوده است.
بحرانزدهها
بعد از شكست قاطعانه امريكا تيم ما ديگر روز خوش
نديد .تا قب��ل از آن ايران چهار برد ش��يرين مقابل
هلند ،كانادا ،ايتاليا و بلغارستان به دست آورده بود
و غلبه بر يانكيها پنجمين پيروزيمان در اين دوره
بود ،اما بحران از زمان بازي با صربستان به تيم ملی
رخنه كرد تا جايي كه به نظر ميرس��د رش��ته كار

از دس��ت س��رمربي روس دررفته و او بيشتر تالش
ميكند با اعمال تغييرات در تركيب و بيتوجهي به
انتقادها ليگ ملتها را به پايان برساند و به استقبال
المپيك برود .در پايان هفته چهارم و با انجام 12بازي
رده يازدهم ليگ ملتها در اختيار تيم كش��ورمان
است .برزيل ،لهستان ،اس��لووني ،روسيه و فرانسه
عناوين اول تا پنجم را در اختيار دارند .البته در پايان
هفته چهارم چند بازيكن ايراني در بين برترينهاي
ليگ قرار گرفتند؛ صابر كاظمي چهارمين بازيكن
امتيازآور ،س��ومين مهاجم برت��ر و پنجمين زننده
سرويس لقب گرفت .محمد موسوي سومين مدافع
و ميالد عباديپ��ور س��ومين دريافتكننده ليگ
ملتهاهستند.
ناكامي در اولين بازي رسمي
جدال چهارشنبه شب با برزيل همانطور كه انتظار
ميرفت به س��ود قناريها تمام شد .تيم ما تنها در
دست دوم و آن هم با اختالف اندك  25بر  23برزيل
را به دردس��ر انداخت ،اما حريف يك سروگردن از
ايران باالتر بود و با برد  3بر یک نتيجه را به سود خود
تغيير داد .برزيليها در حمل��ه  49امتياز گرفتند و
 12امتياز هم روي تور به دس��ت آوردند ،در حالي
كه ياران آلكنو فقط هفت امتي��از روي تور گرفتند
و با اشتباهات خود  34امتياز تقديم برزيل كردند.
بازي پنجش��نبه ش��ب اولين ديدار رسمي واليبال
ايران و اس��لووني بود (دو تيم يك بازي دوستانه در
سال  2018برگزار كرده بودند) که متأسفانه بهرغم
شروع طوفاني مليپوشان در دست نخست ،نتيجه به
سود حريف رقم خورد .اسلوونياييها در حالي موفق

به كسب  60امتياز در حمله شدند كه تيم ايران در
اين بخش  51امتياز گرفت .بازيكنان ايراني اگرچه
در دفاع روي تور و سرويس موفقتر بودند ،ولي باخت
 3بر یک به اسلووني نتيجهاي بود كه در پايان بازي
به ثبت رسيد! ديدار بعدي ايران روز دوشنبه مقابل
فرانسه انجام ميشود.
همچنانميجنگيم
ميالد عباديپور ،دريافتكننده تي��م ملي پس از
پايان بازي با برزيل با اش��اره به قهرماني اين تيم در
المپيك و جهان گفت« :بازي سختي مقابل بهترين
تيم جهان داشتيم .همه تيمها بايد به اين تيم احترام
بگذارند ،آنها قهرمان جهان و المپيك هستند .فكر
ميكنم ميتوانستيم در برخي دستها مخصوصاً
دست چهارم پيروز ش��ويم ،اما گاهي سرويسهاي
خوبي نزديم .فرق ما و برزيل زياد نبود و ميتوانستيم
در اين بازي موفق شویم ،اما به آنها احترام ميگذارم.
مسابقه را بد شروع كرديم و نزديك به پايان مسابقه
بهتر شديم .ما در حال آمادهس��ازي براي المپيك
هستيم و اميدوارم شروع خوبي در آنجا داشته باشيم.
نكته مثبت تیممان اين بود كه ما جنگيديم .قبل از
بازي نميخواستيم  3بر يك ببازيم .ما آينده خوبي
خواهيم داش��ت و در المپيك خ��وب خواهيم بود.
ما اين مس��ابقات را ترك ميكنيم و آماده المپيك
ميشويم .بازي خيلي خوبي را به نمايش گذاشتيم،
آنها شانس بيشتري داشتند .دم بچههاي ما گرم كه
بازي را رها نكردند و جنگيدند .برزيليها با توپگيري
و سرويسهاي خوب اذيتمان كردند ،اما ما تا لحظه
آخر جنگيديم ».سانتوس ايساك ،مدافع تيم ملي

برزيل هم از بازي خوب ايران گفت« :بازي سختي
بود ،ام��ا بازيكنان به خوبي تي��م را حمايت كردند.
ايران بازي خوبي انجام داد .دليل اصلي اينكه تيم ما
خوب بازي كرد ،اين بود كه هر امتياز برايمان اهميت
زيادي داشت».
بيتوجه به انتقادها
سرمربي تيم ملي كش��ورمان بعد از شكست برابر
اسلووني صراحتاً اعالم كرد اهميت زيادي به انتقادها
نميدهد .آلكنو در اين باره اظهار داشت« :مسابقات به
پايان خودش نزديك ميشود و احساس ميكنم كه
خستگيدربازيكنانجمعشدهاست.مافاصلهبسیار
كمي داشتيم تا به دس��ت پنجم برسيم .در نهايت
شانس اثر خودش را گذاش��ت ،به همين دليل در
دستچهارمسرویسهابهتورگيركرد وداخل زمين ما
افتاد .سه بازي دیگر داريم و براي آنها آماده ميشويم.
عباديپور فع ً
ال بازي ميكند ،چون به او اعتماد دارم.
این بازیکن در حال نزديك ش��دن به فرم ايدهآلش
است .اينكه از او انتقاد ميشود براي من مهم نيست».
سعيد معروف ،كاپيتان تيم ملي هم ابراز اميدواري
كرد تيم در آين��ده بازيهاي بهت��ري را ارائه دهد:
«چيزينميتوانم بگويم جز اينكه ما تمام تالشمان
را كرديم .در مواقع حساس بايد تالش كنيم كه بهتر
شويم .اسلووني يكي از بهترين تيمهاي مسابقات
است و شانس خوبي براي صعود دارد و حاال هم از
شانس خود استفاده میکند .تا پايان تالش خودمان
را كرديم .ظرفيت بازيمان همينقدر بود .در اواخر
دس��ت چهارم آنها چند توپگيري پش��ت سر هم
داشتند و عملكرد بهتري در واليبال ارائه کردند».

اتحاديه جهاني كشتي:
يزداني به دنبال تاريخسازي در المپيك

صفرزاده ركابزن ايران در المپيك شد

سرانجام نام دوچرخهسوار المپيكي ايران مشخص شد .سعيد صفرزاده
خبر
در رقابت انتخابي ركابزن اعزامي به بازيهاي المپيك توكيو اول شد و
توانست جزو كاروان ايران شود .در پايان اردوي تيم ملي دوچرخهسواري در مازندران و در بخش جاده دو
مسابقه انتخابي برگزار شد كه سعيد صفرزاده توانست مقام اول را به دست آورد و به عنوان ركابزن اعزامي
به المپيك انتخاب شد .محمود پراش ،سرمربي تيم ملي در گفتوگو با ايسنا در اين مورد گفت« :ما مسابقه
انتخابي برگزار كرديم و سعيد صفرزاده اول شد .نظرم را به فدراسيون گفتم و فدراسيون بايد خودش اعالم
كند .نفراتي مانند محمد گنجخانلو و اميرحسين جمشيديان نيز ذخيره هستند تا اگر در اين يك ماه باقي
مانده خدايي ناكرده مشكلي براي صفرزاده پيش آمد ،بتوانيم فرد ديگري را جايگزين كنيم ».تيم ملي
دوچرخهسواري كشورمان بعد از حضور در المپيك ،رقابتهاي قهرماني آسيا را پيشرو دارد.

برزگر به اردوي تيم ملي كشتي آزاد رفت

كشتي ،آبروي ورزش ايران
در المپيك است

اميد اول كش��تي
بازتاب
ايران براي كسب
حامد قهرماني
م��دال ط�لا در
المپيك توكيو كسي نيست جز حسن يزداني ،اص ً
ال
بيربط نيس��ت اگر بگوييم به جز كش��تي شايد
دلگرمي كل كاروان ورزش كشورمان در توكيو به
يزداني باشد .جوان اول كشتي ايران از همين حاال
مورد توجه رسانههاست و كار تا جايي پيش رفته كه
اتحاديه جهاني كش��تي از او با عنوان سوپراستار
كشتي ايران ياد كرده است .اتحاديه جهاني كشتي
در گزارشي به بررسي نحوه انتخاب  11كشتيگير
آزاد و فرنگي ايران براي حضور در المپيك پرداخته
و با تمركز روي حسن يزداني نوشته است« :كشتي
ايران در المپيك  ۲۰۱۶موفق به كسب پنج مدال
شامل يك طال ،يك نقره و يك برنز در كشتي آزاد و
دو برنز در كشتي فرنگي شد .از پنج مدالآور كشتي
ايران در المپيك ريو تنها حسن يزداني سوپراستار
كشتي ايران اينبار نيز در المپيك توكيو به ميدان
خواهد رفت 10 .كش��تيگير ديگر اي��ران (آزاد و
فرنگي) براي نخستين بار است كه در المپيك به

منصور برزگر اولين پيشكسوت و
بازتاب
قهرمان كشتي بود كه به دعوت
ماني سعيدي
فدراسيون كشتي به خانه كشتي
صدرزاده رفت و ب��ا حض��ور در اردوي تيم ملي كش��تي آزاد به
مليپوشان المپيكي روحيه داد و از آنها خواست براي كسب مدال
المپيك خودشان را دستكم نگيرند.
هفته گذش��ته بود كه فدراسيون كش��تي از جمعي از قهرمانان
المپيك و جهان به عنوان مفاخر كش��تي ايران دعوت كرد تا با
حضور خود در اردوهاي تيمهاي ملي به افزايش روحيه و انگيزه
مليپوشان در آستانه حضور در المپيك ۲۰۲۱توكيو كمك كنند.
محمدابراهيم سيفپور ،ابراهيم جوادي ،منصور برزگر ،اميررضا
خادم ،رسول خادم ،عباس جديدي ،محمدحسن محبي ،عسگري
محمديان ،مجيد تركان ،عليرضا حيدري ،عليرضا رضايي ،اكبر
فالح،بهروزياري ،مجيدخدايي،سيدمراد محمدي،كميلقاسمی
و احسان لشگري از جمله قهرماناني بودند كه از آنها براي حضور در
اردوهاي تيمهاي ملي دعوت شده است.
در همين راستا روز پنج شنبه منصور برزگر ،سرمربي اسبق تيم ملي

ميدان ميروند .يزداني ميخواهد با كسب دومين
طالي المپيك به اولين كشتيگير ايراني در تاريخ
تبديل شود كه موفق به كسب دو طالي المپيك
شده است».

كش��تي آزاد و دارنده مدالهاي نقره المپيك و طال و نقره جهان در
اردوي تيم ملي كشتي آزاد بزرگس��االن حضور يافت .برزگر در اين
ديدار خطاب به مليپوش��ان گفت« :اين تيم ميتواند موفق باشد.
كشتي ورزش ركوردي نيست و در ميدان معيارها معلوم ميشود و
كساني كه شايد فكر نميكنيد كه بتوانند مدال بگيرند ،صاحب مدال
ميشوند .شما ميتوانيد مدال بگيريد و هميشه كشتيگيران بودند
كه آبروي ورزش ما را حفظ كردند ،پس هيچ وقت خودتان را دستكم
نگيريد .وقتي كشتي نتيجه ميگيرد و كشتيگيران صاحب مدال
ميشوند همه ما خوشحال میشویم و سرمان را باال ميگيريم».
برزگر در ادامه خاطراتي را در مورد برنامههاي خود براي پيروزي
كش��تيهاي مهمي همچون دي��دار عليرضا حيدري ب��ا الدار
كورتانيدزه ،عليرضا دبير با تري براندز ،عليرضا رضايي با كشتيگير
مغول ،غالمرضا محمدي و حريفش براي كشتيگيران بيان و بر
نقش مهم مربيان تيم ملي تأكيد كرد .برزگر بر نقش آناليز حريفان
هم براي كسب موفقيت تأكيد كرد« :حتماً فيلم حريفان خود را به
همراه مربيانتان ببينيد و با نقاظ ضعف و قوت آنها آشنا شويد ،اين
كار خيلي به كسب موفقيت کمک خواهد کرد».

شهابالدين عزيزيخادم راست ميگويد ،فدراسيون فوتبال در زمان كوتاه
حضور او يكي از متفاوتترين دورهه��اي مديريتياش را تجربه ميكند،
فدراس��يوني كه او براي رس��يدن به صندلي آن دم از وع��ده درآمدزايي
3ميليون يورويي و  300ميلياردي در سال ميزد ،اما وقتي رأي اعضاي
مجمع را گرفت ،پشت در اتاق مسئوالن دولتي به دنبال بودجههاي كالن
دولتي است ،بدون اينكه به خودش زحمت بدهد حداقل يك قدم براي يك
ريال درآمدزايي بردارد .با حضور عزيزيخادم با فدراسيون فوتبالي روبهرو
هستيم كه با وجود پمپاژ بودجه هنگفت40ميلياردي ،آن هم در حالي كه
نه تنها رشتههاي ديگر ،بلكه همه كشور با بيپولي و مصيبتهاي اقتصادي
روبهرو هستند ،همچنان طلبكارانه پس از صعود تيم ملي بادي به غبغب
مياندازد و مدعي میشود كه تيم ملي در حالي صعود كرده كه فدراسيون
با «مشكالت مالي و اعتباري زيادي» روبهرو بوده است ،آن هم در شرايطي
كه كاروان اعزامي به پارالمپيك كه ورزش��كاران چندين رشته را شامل
ميشود براي حضور در توكيو لنگ يك بودجه 20ميلياردي است .آن وقت
عزيزيخادم رئيس تازهوارد فدراسیون فوتبال با وجود گرفتن 40ميليارد
بودجه دولتي از بيتالمال براي چهار مس��ابقه ،همچنان از نداري گاليه
ميكند و مدعي ميشود كه با دست خالي تيم را راهي بحرين كرده است!
بله آقاي عزيزيخادم ،شما متفاوتترين رئيس فدراسيون فوتبال نشان
دادهايد .رئيس��ي كه به جاي درآمدزايي از ابتداي نشستن روي صندلي
فوتبال سعي در كندن بيش��تر از بيتالمال به بهانه نش��اط دارد ،آن هم
بودجهاي كه مشخص نيست كجا و چطور هزينه ميشود .مسئلهاي كه
بايد به دقت زير ذرهبين نهادهاي نظارتي و بازرسي قرار بگيرد و مشخص
شود چطور فدراسيوني كه تنها براي چهار بازي به اندازه بودجه ساالنه تمام
فدراسيونهاي المپيكي پول گرفته ،اين بودجه را چطور و كجا هزينه كرده
است ،به خصوص كه عزيزيخادم با وجود چنين گشادهدستيهايي كه
دولت حسن روحاني در روزهاي پايانياش براي فوتبال كرده است ،حتي
پس از گرفتن يك بودجه  40ميلياردي دم از «مشكالت مالي و اعتباري
زيادي» ميزند.
عزيزيخادم راست ميگويد ،فدراسيون فوتبال با حضور او متفاوتترين
دورهاش را تجربه ميكند؛ كجاي تاريخ فوتبال سراغ داريد كه براي چند برد،
آن هم در مرحله اول انتخابي كه هنوز ابتداي راه صعود است ،پاداشهاي
چندصد ميليون توماني و چندهزار يورويي به مليپوشان پرداخت شود ،آن
هم پاداشهايي كه عزيزيخادم با دست دراز کردن جلوي سازمان برنامه و
بودجه و وزارت ورزش و حتي صداوسيما براي تيمي پرداخت كرده است كه
هنوز براي حضور در جام جهاني مهمترين گامش را پيشرو دارد.
عزيزيخادم به درستي از فدراسيون فوتبال متفاوت با بقيه ادوار با حضور
خودش ميگويد ،كجاي تاريخ فوتبال س��راغ داريد كه براي تيمي كه از
مرحله اول انتخابي جام جهاني باال رفته است ،مراسم تجليلي گرفته شود
كه حتي براي صعود به جام جهاني هم گرفته نشده است ،اما در فدراسيون
عزيزيخادم گويا رئيس جديد مس��ير مديريت در فوتبال را به خوبي ياد
گرفتهكهبابزرگنمايينتايجيكهباتوجهبهپتانسيلفوتبالمليكشورمان
شاهكار محسوب نميشود ،چشم به بودجههاي چندده ميلياردي دولتي
براي اداره فدراسيوني دارد كه او با وعده درآمدزايي و بدون استفاده از بودجه
دولتي پا به آن گذاشته بود.
چنين فدراس��يوني بهطور قطع میتواند متفاوتترين فدراسيون تاريخ
فوتبال باشد ،فدراسيوني كه با وجود وازير بودجه  40ميلياردي براي چهار
بازي همچنان طلبكارانه بر طبل نداري ميزند .فدراسيوني كه بردهاي
معمولي را تا حد معجزه باال ميبرد و براي آن پاداشهاي چندصد ميليوني و
چند هزار يورويي از جيب دولت و مردم براي بازيكنان برميدارد.
بله آقاي عزيزيخادم! ش��ما متفاوت هس��تيد و حاال كه توانس��تهايد با
اغراقهايتان ،بودجههاي اغراقآميز بگيريد و پاداشهاي نجومي بدهيد
بهتر است ديگر زبان در كام بگيريد و با وجود گرفتن  40ميليارد بودجه
براي چهار بازي از گفتن اين جمله كه «با مشكالت مالي و اعتباري زيادي»
بهاينموفقيترسيدهايد،شرمكنيدوحداقلبهاحتراممظلوميتقهرمانان
المپيكي و پارالمپيكي كه برخالف فوتباليها كه س��الها از آخرين جام
قهرمانيشان حتي در آسيا ميگذرد با دست خالي به هر مسابقهاي رفتهاند
و با مدال برگشتهاند سكوت كنيد.

دخترفوتباليستايران
ارزشمندترينبازيكنكافا

نگين زندي به عنوان ارزش��مندترين بازيكن تورنمن��ت فوتبال كافا
انتخاب شد .تورنمنت فوتبال آس��يای مركزي موسوم به كافا به پايان
رس��يد و دختران جوان ايران با تفاضل گل كمتر نسبت به ازبكستان
نايبقهرمان شدند .در پايان اين تورنمنت نگين زندي ،بازيكن ايران به
عنوان ارزشمندترين بازيكن تورنمنت انتخاب شد .ايران در جام كافا
چهار مس��ابقه انجام داد كه حاصل آن سه پيروزي مقابل قرقيزستان،
افغانستان و تاجيكستان و تساوي مقابل ازبكستان بود.

نه دولت ژاپن به حضور تماشاگران المپيك

با توجه به شيوع ويروس كرونا و مشكالتي كه در ژاپن به وجود آمده،
دولت این کش��ور از طرح برگزاري اين دوره از بازيه��ا بدون حضور
تماش��اگران حمايت كرد .ب��ر همين اس��اس يك كارگروه از س��وي
مسئوالن اين كشور تشكيل شد تا با بررسي همه جوانب در اين خصوص
تصميمگيري شود .طبق نظر اين كارگروه برگزاري رقابتهاي المپيك
توكيو بدون حضور تماشاگران ،كمترين خطر را خواهد داشت و بهترين
ايده در شرايط كنوني است .به گزارش رسانههاي ژاپني هنوز تصميم
نهايي در اين خصوص گرفته نش��ده و اين تصميم در نشست كميته
برگزاري المپيك توكيو مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

