بدون حمايت ،مربي ايراني
و استارت زودهنگام جواب نميدهد
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اينكه فدراس��يون والیبال چن��دي بعد از
المپيك توكيو از كادر فن��ي براي المپيك
بعدي برنامه خواسته و به مربي ايراني اعتماد
كرده ،اتفاق بسيار خوبي است .اما قبل از هر
چيزي بايد از حوزه ش��عاري خارج شويم،
حتي اگر به مربي ايراني اعتقاد راس��خ هم
داشته باشيم .صرف ش��عار دادن يا انتخاب
جبار قوچاننژاد
مربي داخلي نميتوانيم به نتيجه برسيم و
كارشناس واليبال
بايد در اين راستا گامهاي اساسي برداريم.
براي نمونه حضور مربيان در كالسهاي آموزشي براي بهروزرساني دانش
و اطالعاتي كه دارند و همچنين افزودن بر بار تجربياتشان در كنار فراهم
شدن زمينههاي مالي براي دور كردن هرگونه دغدغه از مربيان براي اینکه
تمام ذهنشان متمركز تيم ملي باشد از اولويتهاي واجبي است كه توجه
به آن براي نتيجهگيري اهميت بسيار دارد .از سوي ديگر شروع زودهنگام
براي المپيك بعدي نيز اتفاق بسيار خوبي اس��ت ،چراكه بهروز عطایی و
همکارانش اين فرصت را دارد تا به شناخت كافي از تكتك نفرات حاضر در
ليگ باشگاهي برسد و حتي زمان آن را دارد تا با حضور در شهرهاي مختلف و
برگزاري كارگاههاي يكي ،دو روزه حتي به بررسي ديگر استعدادهاي كشور
بپردازد تا با دستي پر مهياي المپيك بعدي شود تا مانند آلكنو به مشكل
برنخورد .مربي كه با وجود بزرگ بودن و دانش بسياري كه داشت ،دشمن
اصلياش زمان بود و عدم شناخت از تيم و نفرات آن .اما مربي ايراني به عالوه
ش��ناخت ضمني كه از بازيكنان دارد ميتواند با فرصت خوبي كه حاال در
اختيارش گذاشته شده با افزايش اين شناخت با بهترين انتخاب به بهترين
نتيجه دست يابد البته به شرط آنكه از لحاظ مالي و امكاناتي به شكلي كامل
حمايت شود تا براي تأمين معاش نيازي به حضور در باشگاه ،آكادمي يا حتي
برگزاري كالسهاي مختلف نداشته باشد و همه زمانش را صرف تيم ملي
كند .ضمن اينكه مربي تيم ملي بايد فراجناحي كار كند و صرفاًوقتش را روي
تيم ملي بگذارد ،چراكه حضور همزمان در تيم ملي و باشگاه ميتواند مانع از
تمركز كامل مربي روي تيم ملي شود و در موفقيت او خلل ايجادكند.
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تجليل از پيشكسوتان

ديروز در سالن استاد قاسم فارس��ي آكادمي ملي المپيك تهران ،جمع
موسپيدان ورزش جمع بود .پيشكسوتاني كه به دعوت فدراسيون بولينگ،
بيليارد و بولس قرار بود از آنها تجليل شود .خانلر جهانباني ،امير سرخوش،
كامران شهال ،دردان ،تبريزي ،ابولساني ،شقاقي ،طاهري ،اوشاني و ونكي
از جمله افرداي بودند كه مورد تقدير قرار گرفتند .همچنين در اين مراسم
چوب اسنوكر جهانباني ،پيشكسوت اسنوكر ايران به موزه ورزش اهدا شد
كه قديميترين چوب اسنوكر ايران است و  ۶۵سال قدمت دارد و از اين
نوع چوب ،فقط  ۴۰عدد در جهان وجود دارد.

فريدون حسن

«خوبان عالم» هم نظارت ميخواهند

امروز ،تقابل گلگهر بدون سرمربي با تراكتور كريمي

دنيا حيدري

فرصت سردار براي خودنمايي مقابل يووه

منچستر و بارسا
بحرانزدههاي ليگ قهرمانان

پروندههفتهسومرقابتهايليگقهرماناناروپاامشببابرگزاريبازيهاي
چهار گروه دوم بسته ميشود كه همه نگاهها اين هفته به منچستريونايتد
و بارسلونا ،ناكامان اين فصل است كه هنوز نتوانستهاند خودي نشان دهند.
اما مصاف يوونتوس با زنيت هم خالي از لطف نيست ،آن هم در شرايطي كه
آزمون بعد از ناكامي برابر چلسي حاال فرصت گلزني به يووه را دارد.
فرصتي براي صدرنشيني
شروع ناباورانه منچستر در ليگ قهرمانان اروپا كه با شكست 2بر صفر شاگردان
سولسشر مقابل يانگ بويز (قهرمان سوئيس) همراه بود ،اگرچه هفته گذشته
با برتري  2بر يك شياطين سرخ مقابل ويارئال جبران شد ،اما مدعي انگليسي
گروه Fهمچنان با تفاضل گل بهتر نسبت به ويارئال در جايگاه دوم جدول گروه
خود قرار دارد .امشب اما در بازي رودررو ،بهترين فرصت براي به زير كشيدن
صدرنشينايتالياييگروهاست،تيميكهباتساوي 2-2مقابلويارئالقعرنشين
در همان گام نخست نشان داد حريف چندان سرسختي نيست كه شياطين
سرخ نتوانند از عهده آن برآيند .اما نگراني هواداران منچستر نه بازي در خانه
حريف كه دلمشغوليهاي سرمربي تيم در خصوص كودتايي است كه گفته
ميشود رونالدو طرحريزي كرده است .سولسشر در حالي شاگردانش را امشب
با هدف كسب صدرنشيني روانه ميدان ميكند كه طي روزهاي گذشته اخبار
زيادي در خصوص پيشنهاد رونالدو براي نشاندن زيدان به جاي او به گوشش
رسيده و دور از انتظار نيست كه فوقستاره پرتغالي نيامده بتواند مديران باشگاه
را متقاعد كند وقتي حتي هواداران هم به واسطه عدم نتيجهگيري منچستر
جدايي سرمربي را فرياد ميزنند ،خصوصاً بعد از شكست سنگين 4بر 2مقابل
لستر در ليگ برتر كه سرمربي سرخپوشان خود را روي لبه تيغ حس ميكند.
كاتاالنها در انديشه نخستين برد!
اوضاع بارسا در گروه ،Eحتي از شرايط منچستر هم سختتر و بغرنجتر است.
شاگردانكومانبعدازشكستسنگين 3برصفرمقابلبايرندرگامنخست،
هفته دوم نيز برابر بنفيكا تن به شكست دادند تا در پي دو باخت با شش گل
ل زده پايينتر از بنفيكا و حتي ديناموكيف در
خورده و بدون حتي يك گ 
قعر جدول جاي گيرند .آبيواناريها اما بعد از دو باخت پيدرپي در الليگا،
هفته گذشته با برتري مقابل والنسيا نوار ناكاميهاي خود را پاره كردند و
اميدوارند با برداشتن ديناموكيف از سد راه روند رو به رشدي در پيش گيرند.
اما برخالف آگرو ،هافبك آرژانتيني بارسا كه تأكيد ميكند با برتري مقابل
ديناموكيف طلسم اين فصل ليگ قهرمانان را ميشكنند ،كومان هلندي به
شكل نااميدكنندهاي ميگويد كه از اين تيم نبايد انتظار قهرماني در اروپا را
داشت و آب پاكي را ميريزد روي دست هواداران تيمش! اما آيا كاتاالنها
توان مقابله با ديناموكيف ،تيمي كه از دو بازي قبلی خود تنها يك امتياز
كسب كرده را ندارند كه كومان اينگونه نااميدانه حرف ميزند؟!
در ديگر بازي اين گروه بايرنمونيخ ،صدرنشين بالمنازع گروه كه امتياز
كامل هر دو بازي قبل را به چنگ آورده به مهماني بنفيكا ،تيم دوم گروه
ميرود براي تثبيت جايگاه خود.
رؤياي سردار براي گلزني به يووه
در گروه ،Gسالزبورگ صدرنشين كه از دو بازي قبلي چهار امتياز به دست
آورده ميزبان وولفسبورگ است .تيمي كه با دو تساوي در رده سوم قرار
دارد و سويا تيم دوم جدول ،ديگر تيم دو امتيازي گروه مهمان ليل است،
تيم قعرنشين و تكامتيازي این گروه.
بازيهاي گروه  ،Hاما براي فوتبالدوستان ايراني از اهميت بااليي برخوردار است.
همگروهيزنيت،تيمسردارآزمون،لژيونرجوانومليپوشفوتبالايرانحساسيت
بازيهاي اين گروه را افزايش داده است .بعد از ناكامي آزمون در باز كردن دروازه
چلسي در هفته نخست كه با شكست يك بر صفر ياران سردار برابر آبيهاي لندني
همراه بود ،حاال لژيونر ايراني زنيت اين فرصت را دارد تا با باز كردن دروازه يووه بار
ديگر تواناييهاي خود را به رخ بكشد .زنيت كه بعد از شكست هفته نخست توانست
در گام دوم مالمو را با بردي پرگل از پيشرو بردارد ،در حالي که با تفاضل گل بهتر
نسبت به چلس��ي در رده دوم جدول قرار گرفته برابر صدرنشين گروه به ميدان
ميرود.سرداركهالبتههفتهگذشتهبازيتيمشراازروينيمكتبهتماشانشست،
بايد ديد امشب در بازي با يووه فرصت بازي و گلزني به دست ميآورد يا نه.
در ديگر بازي اين گروه ،چلسي كه هفته گذشته برابر يووه تن به شكست
داد مقابل مالمو به ميدان ميرود .تيم قعرنشين و بدون امتياز گروه كه بعيد
است در خانه حريف حرفي براي گفتن داشته باشد و بتواند براي آبيپوشان
دردسري ايجاد كند.

جنگ اولآبيها با هوادار!
آبيهايپايتختبا
گزارش
آرامش�ی نسبي
شيوا نوروزي
فصل را مقابل يك
تيمتازهوارد آغازميكنند .ادامهبازيهايهفته اول
فصلجديدليگبرترامروزباانجامسهبازيپيگيري
ميشود و استقالل در آزادي پذيراي هوادار است.
در عين حال بايد حواسمان به سيرجان هم باشد،
جايي كه گلگهر اين شهر به مصاف تراكتور ميرود.

براي استقاللي كه هشت سال از آخرين قهرمانياش در
ليگ برتر ميگذرد ،باالي سر بردن جام قهرماني از نان
شب هم واجبتر است .اين خواسته هواداران تنها در
شرايطيمحققخواهدشدكهتیمفرهادمجيديمثل
فصل پيش اسير حواشي نشود و مديريت از كادر فني
حمايت كند .با تمديد سه ساله قرارداد سرمربي قرار
است تا 1403مجيدي سكاندار استقالل باشد.

بازي با تيم هوادار در هفته نخست ليگ قرعه خوبي
براي آبيها محسوب ميشود .از زماني كه مديرعامل
جنجالي استعفا داده و آجرلو نفر اول مديريت باشگاه
شده ،استقالل با آرامشي نسبي و با حداقل حاشيه به
كارش ادامه داده است .روشن كردن تكليف كادر فني
و تمديد قرارداد مجيدي بهترين اتفاق براي آبیهای
پایتخت بود تا سرمربي در فصل نقل و انتقاالت تيم
را تمام و كمال با سليقه خود ببندد .البته اين فصل
تيم تهراني به همان اندازه كه يار جديد به خدمت
گرفت بازيكن هم از دس��ت داد .نفرات��ي از جمله
قایدي ،دياباته ،اسماعيلي و نادری جدا شدند تا پر
كردن جاي خالي آنها به دغدغه اصلي فرهاد تبديل

شود .با اينكه طرفداران آبي از سال  92منتظر تكرار
قهرماني هستند ،ولي هنوز زود است كه استقالل را
يكي از مدعيان بدانيم .كوين يامگا بازيكن كامروني
– فرانس��وي فع ً
ال تنها بازيكن خارجي اس��ت كه با
آبيها قرارداد امضا كرده و مهديپور هافبك مصدوم
استقالل هم به بازي اول نميرسد.
هوادار يكي از تازهواردهاي ليگ اس��ت كه تاكنون
سابقه حضور در دسته برتر را نداشته است .اين تيم
بعد از موفقيت در ليگ يك به همراه نساجي موفق
به صعود شد .منتها مشكالت مالي اين تيم را حسابي
تحتفشارقراردادهتاجاييكهخبرهاييدرخصوص
فروش باشگاه نيز منتشر شد و رضا عنايتي ،مالك
قبلي تيم را به شركت سرمايهگذاري توسعه فناوري
هيركانيا واگ��ذار كرد .البته او همچنان س��رمربي
هوادار اس��ت و به عنوان يك استقاللي امروز مقابل
تيم سابقش قرار ميگيرد .محمد قاضي و ابوالفضل
عكاشه بهترين گلزنان بنفشپوشان هستند .هدف
اصلي تيم عنايتي بقا در ليگ برتر است.
سرمربي استقالل در اولين نشست خبري فصل
با طعنه به مديران قبلي باشگاه از مصطفي آجرلو
تشكر كرد .فرهاد مجيدي با تأكيد بر اينكه قبل از
شروع فصل بخشي از مطالبات بازيكنان پرداخت
ش��ده ،گفت« :نميخواهم در مورد فصل گذشته
صحبت كنم .براي فصل جدي��د با توجه به تغيير
مديريت و تيم ،فكر ميكنم تي��م خوب و جواني
داريم .االن زمين تمرين داريم و بازيكنانم ديگر تا
 ۱۲شب منتظر نميمانند كه بدانند زمين تمرين

كجاست .در كل بايد بگويم با وجود مشكالتي كه
داشتيم ،كادر مديريت جديد ،چالشها را به حداقل
رساند ».مجيدي با اشاره به بازي با تيم عنايتي به
هواداران قول داد آنها را خوشحال كند« :اميدوارم
بازيهايي ارائه دهيم كه هواداران را خوشحال كند.
من و بازيكنانم تمام ت�لاش خود را براي موفقيت
اس��تقالل انجام ميدهيم .تيم هوادار تيمي است
كه تازه به ليگ برتر آمده است .شناخت زيادي از
اين تيم نداريم .هوادار انگيزه زيادي مقابل استقالل
دارد و اين كار ما را سخت ميكند .من با بازيكنانم
صحبت كردهام ،چيزي كه در كل بايد بگويم اين
است كه بازي سختي داريم».
رضا عنايتي ،س��رمربي هوادار همانطور كه انتظار
ميرفت رويارويي با تيم سابقش را سخت خواند:
«چه موقعي كه من مقابل اس��تقالل بازي كردم و
چه االن كه به عنوان س��رمربي حضور دارم ،ديدار
با استقالل برايم خيلي دشوار بوده است .با تيمي
بازي داريم كه سختكوش و جنگنده است .با توجه
به بازيكناني كه به خدمت گرفتيم و تلفيق بازيكنان
ج��وان و باتجربه ،اميدوارم نمايش خوبي داش��ته
باشيم .بازيهاي اول ليگ خيلي سخت است ،چون
تيمها از هم شناخت ندارند .ما هم تغييرات زيادي
داشتيم و بازيكنان مختلفي را جذب كرديم .اعتقاد
دارم بازيكنان حرفهاي زيادي براي گفتن دارند».
متمولها بدون در اختيار داشتن سرمربي خود به
مصاف نماينده فوتبال آذربايجان ميروند .گلگهر
برخالف بس��ياري از تيمها با چالشهاي اقتصادي

روبهرو نيست و به نظر ميرسد كه اين تيم امسال هم
خود را يك مدعي ميداند .امير قلعهنويي همچنان
هدايت تيم را برعهده دارد ،ولي به دليل محروميت
حق نشس��تن روي نيمكت را ندارد .گلگهر فصل
پيش ب��ه عنواني بهتر از پنجمي نرس��يد و حتي از
صعود به ليگ قهرمانان هم باز ماند .در آن س��وي
ميدان تراكتورس��ازان با فيروز كريمي پا به ميدان
ميگذارند .در حال حاضر مسنترين سرمربي ليگ
روي نيمكت پرش��ورها مينشيند .قرمزهاي تبريز
روزهاي پرحاشيهاي را پشت سر گذاشتند ،تغييرات
مداوم مديريتي و كادر فني ،هواداران را س��ردرگم
و ناراضي كرده اس��ت .پس از اس��تعفاي كمالوند،
بالفاصله كريمي جايگزينش شد و در اولين حضور
او به عنوان سرمربي ،تراكتورس��ازي مقابل النصر
عربستان شكس��ت خورد و از صعود به يكچهارم
نهاييليگقهرمانانبازماند.تيمچهارمفصلگذشته
هم بازيكنان اصلياش از جمله دژاگه ،فخرالديني و
شجاعي را از دس��ت داده و هم به خاطر بسته بودن
پنجره نق��ل و انتقاالت از گرفت��ن بازيكنان جديد
بازمانده است .نبرد گلگهر – تراكتورسازي به نوعي
تقابل تفكرات ژنرال و فيروز هم محسوب ميشود.
صنعت نفت در آب��ادان به اس��تقبال ذوبآهن
ميرود .نفتيها فصل پيش توفيقي نداش��تند و
مديران باش��گاه عليرضا منصوريان را به عنوان
س��رمربي انتخاب کرده بودند .ذوبيها نيز كه به
سختي از سقوط فرار كردند فصل را با مهدي تارتار
آغاز ميكنند به اين اميد كه اين مربي ،سبزپوشان
را به روزهاي اوج بازگرداند.

به بهانه برگزاري مراسم اختتاميه جشنواره گردشگري ورزشي

توسعهگردشگري
گزارش2
ورزش�ي ك�ه در
سعيد احمديان
برنامههاي كميته
مليالمپيكوفدراسيونورزشهايهمگانيقرار
گرفته اس�ت ،ميتواند عالوه بر منافع اقتصادي،
تحركوسالمتجامعهراهمبههمراهداشتهباشد.

سالن استاد قاسم فارس��ي ،آكادمي ملي المپيك
ديروز ميزبان اختتامه جشنواره گردشگري ورزشي
بود ،جشنوارهاي كه به همت كميسيون توريسم
ورزش��ي كميته ملي المپيك برگزار ش��د تا يكي
از مهمتري��ن ظرفيته��اي مغفول مان��دهاي كه
ورزش و گردش��گري را بههم پيوند ميزند ،مورد
توجه قرار گيرد .ظرفيتي كه در دنيا در حال رشد
است ،گردشگرانی كه يا عالقهمند به فعاليتهاي
ورزشي هس��تند يا هدف اصلي سفر آنان شركت
در فعاليتهاي ورزشي است .نمونه بارز آن جذب
گردشگر در رقابتهاي مهمي مانند المپيك و جام
جهانياست.دركشورمانهمفدراسيونورزشهاي
همگاني و كميته ملي المپيك در حالبرنامه ريزي
براي استفاده از اين ظرفيت هستند.
مسيري براي توسعه ورزش همگاني
مجيد شايسته ،رئيس كميسيون توريسم ورزشي
در اين ب��اره ميگويد« :در جلس��ات مختلفي كه
داش��تيم جاي خالي اماكن ورزش��ي و مسابقات
ورزشي كه گردشگران ميتوانند از آن بهره ببرند
را خالي ديديم .اعتقاد دارم گردشگري ورزشي يكي
از راههاي جدي در توسعه ورزش همگاني است و
ميتواند به نشاط ،شادابي و تندرستي جامعه كمك
كند ،مخصوصاً االن كه در حوزه سالمتي و روح و
روان مردم با توجه به درگيري با ويروس كرونا دچار
مشكالتمتعدديهستيم،میتوانیمدراينحوزهبا
هماهنگي ساير دستگاهها قدم خوبي برداريم».
ميزبانيهاي ورزشي يكي از فاكتورهايي است كه به
گفته شايسته به افزايش ظرفيتهاي گردشگري
ورزش��ي كمك ميكند« :دنيا در اي��ن رابطه كار

يك تير و دو نشان!

كرده است و بايد از تجربياتي كه در اين رابطه وجود
دارد استفاده كرد .يكي از اين اتفاقات ميزبانيهاي
مسابقات مختلف و جذب گردشگر و كسب درآمد
است كه منافع مالي براي كشور ميزبان به همراه
دارد .وقتي كش��وري المپي��ك را برگزار ميكند،
اگرچه هزينههايي را متحمل ميشود ،اما در قبال
اين ميزباني ،منافع مختلفي نصيب اين كش��ور
خواهد ش��د كه يك��ي از آنها منفعته��اي مالي
است .معرفي اين كش��ور به دنيا كه سبب جذب
توريست در آينده و پس از المپيك ميشود ،يكي
از منفعتهاست .بايد مثلث وزارت ورزش و وزارت
ميراث فرهنگي و گردشگري به همراه كميته ملي
المپيك كه وظيفه ارتباط��ات بينالمللي ورزش
را برعهده دارد ،به صورت جدي در بحث ميزباني
رقابتهاي مختلف و استفاده از اين ظرفيت براي
توسعه گردشگري ورزشي ورود پيدا كنند».
وي معتقد اس��ت كه ايران ،ظرفيت بااليي براي
توس��عه گردش��گري ورزش��ي دارد« :نكته مهم
اين اس��ت كه ما در اي��ران ظرفيت گردش��گري
ورزش��ي داريم ،اگر اي��ن ظرفيت نب��ود و نياز به
ظرفيتسازي داشتيم كار سخت ميشد ،اما امروز
در حوزه گردشگري ورزشي ،ظرفيتهايي مانند
طبيعتگردي ،بازيهاي بومي و محلي را داريم که

ميتواند فرهنگ ما را معرفي كند و گردشگراني را از
ساير نقاط دنيا به ايران بكشاند .در اين باره كمكاري
كردهايم و در برنامه داريم كه جايگاهي براي حوزه
گردشگري ورزشي در شوراي المپيك آسيا و در
ادامه كميته بينالمللي المپيك تعريف كنيم ،به
خصوص كه اين بخش را ب��ه عنوان يك حوزه كه
ميتواند مردم دنيا را فارغ از بحث سياست به هم
پيوند بزند فعال كنيم».
برنامهريزي براي افزايش گردشگر ورزشكار
مجتبيحسيني،رئيسانجمنگردشگريورزشي
فدراسيون ورزشهاي همگاني هم معتقد است
كه گردشگري ورزش��ي عالوه بر منافع اقتصادي
ميتواند س�لامت و تحرك جامعه را ب��اال ببرد:
«پويش جشنواره گردشگري ورزشي يك پويش
ملي بود كه اصل آن بر مبنای مبارزه با بيتحركي
بود .اصوالً تورهايي كه در كشور برگزار ميشود از
يك شهر به يك شهر و اقامت در هتل است .اين
تورها چيزي نيست كه مدنظر كميسيون توريسم
ورزشي باش��د .ما در انجمن گردشگري ورزشي
به دنبال اين هس��تيم كه با بيتحرك��ي مبارزه و
تورهايي را تعريف كنيم كه با شعار گردش ،ورزش
و نشاط همراه باشد و طبيعتاً بتوانيم با رويدادهاي
ورزشي كه در نقاط مختلف كشور تعريف ميكنيم،

گردشگر را به آن منطقه ببريم .مسئلهاي كه هم به
لحاظ اقتصادي به آن شهر و استان كمك ميكند
و هم نشاط را افزايش ميدهد .افرادي كه در اين
تورها شركت ميكنند از آنها به عنوان گردشگر
فعال ياد ميش��ود و با بيتحركي كه بزرگترين
مشكل اين روزهاي ماست ،مبارزه ميشود و نشاط
اجتماعي گسترش پيدا ميكند».
حس��يني از برگزاري رقابتهاي ورزشي در اماكن
گردش��گري خبر ميدهد« :كميس��يون توريسم
ورزشي ،كميته ملي المپيك از تمام ورزشدوستان،
تورليدرها و گردش��گرها دعوت به عم��ل آورد كه
بهترينمكانهايشهرشانازنظرسياحتي،تاريخي
و طبيعي را معرفي كنند تا در اين مكانها يك رويداد
ورزشي برگزار ش��ود .با گلچين اماكني كه معرفي
میشوند ،كميسيون توريسم ورزشي میتواند در
اين بخشها براي برگزاري مس��ابقات برنامهريزي
كند .نمونه آن گود زينلخان در اسفراين است كه با
توجه به برگزاري رقابتهاي كشتي با چوخه تبديل
به يك محل شناخته شده است .درست است كه يك
رويداد ورزشي برگزار ميشود ،اما براي اين مسابقه
گردشگران مختلفي به اين شهر ميروند .در برنامه
داريم ك��ه اين ظرفيت را در هر ش��هري به صورت
تخصصي دنبال كنيم ،مانند كورس اسبس��واري
در استان گلستان كه يك ظرفيت خوب براي جذب
گردشگر ورزشي است».
وي همچنين درباره ديگ��ر برنامههاي اين حوزه
هم اينطور توضي��ح ميدهد« :در ت�لاش براي
فعال كردن اس��تانها براي جذب گردش��گر به
واسطه ورزش هستيم ،مسئلهاي كه نشاط را در
استانها زنده ميكند .در همين راستا كمیسيون
توريسم ورزشي و فدراسيون ورزشهاي همگاني
بازيه��اي مينيفوتب��ال را با بهتري��ن امكانات
گردشگري شهرهاي مختلف با كمك شهرداريها
امساال براي اولين بار برگزار كرد كه باعث افزايش
گردشگران شده است».

افشاي واقعيت و جزئيات تأسفبار قرارداد فدراسيون فوتبال با يك شركت
هنككنگي – بلژيكي براي وارد كردن سيستم كمكداور ويدئويي به
ايران بار ديگر لزوم نظارت و ورود دستگاههاي نظارتي و امنيتي به نحوه
تنظيم قراردادها و ارتباطات فدراسيون فوتبال را يادآور شد.
سالهاست كه فوتبال ايران از عقد چنين قراردادهايي ضررهاي ميلياردي
زیادی خورده ،اما هر بار كه بحث ورود نهادهاي نظارتي و امنيتي به اين
قراردادها عنوان ميشود ماجرا بهگونهاي مرموز در سروصداهايي كه به
راه ميافتد منحرف و به دست فراموشي سپرده ميشود .در حالي كه هنوز
ماجراي ويلموتسگيت فدراسيون قبلي بر سر زبانهاست و همچنان هم
نهادهاي نظارتي و امنيتي نميخواهند برخوردي مناسب با مسببان اين
قرارداد ننگين داشته باش��ند خبر از عقد يك قرارداد ديگر ميرسد كه
اينبار پاي صهيونيستها را به فوتبال ايران باز کرده است.
نظارتي وجود ندارد و اين مسئله وقتي پاي فدراسيون فوتبال در ميان
باشد ظاهرا ً شدت بيشتري هم پيدا ميكند تا مسئوالن اين فدراسيون
كه همواره و در تمام دورانها خود را تافته جدا بافته ورزش ايران ميدانند
و دستشان هم همیشه به س��مت بيتالمال دراز است با خيال راحت
بروند و زير هر قراردادي را امضا کنند و بعد هم تقصير را به گردن ديگران
بيندازند ،حتي وزارت امور خارجه.
نظارتي وجود ندارد كه اگر داشت فدراسيون عزيزيخادم كه دائماً دم از
ارتباط با خوبان عالم ميزند ،با يك شركت كه تنها با يك دالر در هنگكنك
به ثبت رسيده ،قراردادي به ارزش 48هزار يورو منعقد نمیکرد تا در نهايت
فقط دو ،سه مانيتور به اسم سيستم VARتحويل بگيرد.
نظارتي روي اقدامات فدراس��يون فوتبال وجود نداش��ته و ندارد كه اگر
داشت حتماً رئيس فدراسيون به خود جرئت نميداد كه انتشار خبر عقد
قراردادش با شركتي صهيونيستي را بازي كودكانه رسانهها بنامد .مالك
شركت هنگكنگي رابي لئون اسرائيلي و كس��ي هم كه پاي قرارداد را
امضا كرده فرانس��وا چارلز كارمند تلویزيون رژيم صهيونيستي است كه
عزيزيخادم به جاي خوبان عالم دست به سويشان دراز كرده است ،چرا؟
چون قرار نيست روي امور فدراسيون فوتبال نظارتي باشد و كسي از آنها
بابت اين همه تخلف پاسخ بخواهد .عزيزيخادم هم درست مثل مهدي
تاج و علي كفاشيان و ساير اسالفش در فدراسيون فوتبال خيالش راحت
است كه نه نظارتي به كارش ميش��ود و نه نهاد امنيتي پيدا ميشود كه
بابت كارهايش توضيح بخواهد .پس بايد هم نگرانيها و دغدغهها را بازي
كودكانه و اقداماتي در جهت منافع شخصي عنوان كند.
نظارتي در كار نيست كه اگر بود واسطه اين قرارداد درآمدي نداشت بابت
ارسال سيستمي كه نه كامل است و نه درس��ت كار ميكند .اين هزينه
واسطهگري هم كه قرار نيست از جيب جناب عزيزيخادم خرج شود .شكر
خدا در بيتالمال همواره براي برداشت فوتبال و فوتبالي باز است و چشم و
گوش نهادهاي نظارتي و امنيتي هم كه بسته ،پس مشكلي نيست.
ماجرا وقتي جالبتر ميشود كه به سبب عدم وجود نظارت وزارت ورزش ك ً
ال
از اين ماجرا بياطالع است و وزير با وجود انتشار اين همه خبر و اين همه سند
ومدركهنوزمنتظرقطعيشدنماجراست!طبيعتاًفدراسيونبايدگزارشي
از اقدامات صورت گرفته به وزارت ورزش ارائه دهد كه خب فع ً
ال سكوت كرده
و در حد تهمتزني به منتقدان حرف ميزند .اين باز هم ثابت ميكند كه
جاي نظارت بر امور جاري ورزش كشور به خصوص فدراسيون فوتبال چقدر
خاليست و در نهايت اينكه خوبان عالم هم نيازمند نظارت هستند تا هر طور
كه دلشان ميخواهد كار نكنند و تقصير را گردن اين و آن نيندازند.

سالمتبازيكناناولويتفدراسيونبسكتبال

فرهاد زحمتكش ،مسئول كميته مس��ابقات فدراسيون بسكتبال در
خصوص شائبههاي به وجود آمده بعد از لغو بازي دو تيم خانه بسكتبال
خوزستان و ذوبآهن اصفهان گفت« :ما با تأييد پزشك مورد اعتماد
فدراسيون ،بازيها را به خاطر كرونا لغو كرديم ،اما متأسفانه برخيها به
دنبال حاشيهسازی هستند .دليل لغو اين ديدار همانند بازي گذشته
مثبت بودن تست بازيكنان تيم خوزستان بود و هيچ دليل ديگري هم
نداشت .اينكه اعالم شود دليل لغو بازي نرسيدن بازيكنان خارجي تيم
خوزستان است را به ش��دت تكذيب ميكنم .اولويت ما حفظ سالمت
بازيكنان است ».الزم به ذكر است ،ديدار ديروز خانه بسكتبال خوزستان
با كاله آمل هم با نظر پزشكان معتمد فدراسيون لغو شد.

شناخت بازيكنان هدف اردوي هندبال در قطر

كيوان صادقي ،مدير فني تيم ملي هندبال گفت« :بيشترين هدف ما در
تورنمنت قطر شناخت بازيكنان است .قرار است دوم آبان به اردو برويم و
تقريباً يك هفته در تهران اردو خواهیم داشت و بعد از آن ،هفتم آبان به
قطر اعزام خواهيم شد .در اين تورنمنت تيمهاي ايران ،بحرين ،كويت و
عربستان حضور دارند .در قطر هم تمرين و هم مسابقه خواهيم داشت.
بيشتر هدف روي مسابقه و تست بازيكنان است تا ببينيم در اين مدت كه
كار شده ،كجا هستيم و چه بايد بكنيم .پويا نوروزينژاد ،افشين صادقي
و سجاد استكي هم هستند .قرار بود موسوي و حيدريراد هم باشند ،اما
گويا نميتوانند در اين تورنمنت حاضر ش��وند .حاال در اردوهاي بعدي
دعوت خواهند شد ».تيم ملي خود را براي حضور در مسابقات قهرماني
آسيا كه دي  ۱۴۰۰در عربستان برگزار ميشود آماده ميكند.

اولاساسنامهبعدانتخابات

سرپرست فدراسيون دوچرخهسواري گفت« :ابتدا بايد تكليف اساسنامه
مشخص شود و پس از آن كارهاي مربوط به برگزاري انتخابات صورت
بگيرد ».رسول هاشمكندي ادامه داد« :فع ً
ال خبري نيست و در واقع هنوز
بستر ثبتنام و كارهاي انتخاباتي آماده نش��ده است .ابتدا بايد تكليف
اساسنامه مشخص شود و پس از آن كارهاي مربوطه صورت گيرد».

