تقابل تاكتيكها در نبرد چلسي – يونايتد

دنيا حيدري

قرعهاي كه ايتاليا و پرتغال را مقابل هم قرار ميدهد

پليآف جهنمي

همه نگاهها قبل از قرعهكشي پليآف جام جهاني  2022قطر در اروپا
به ايتاليا و پرتغال بود .يك اتفاق ميتوانست راه را براي يكي از اين دو
تيم س��د كند و آن اتفاق رخ داد؛ هر دو تيم در يك گروه قرار گرفتند.
اين يعني دو پادشاه در يك اقليم نگنجند و قطر تنها ميتواند ميزبان
يكي از آنها باشد.
كمتر كس��ي تصورش را ميكرد با وجود پرتغ��ال و ايتاليا در گروه A
و  ،Cاين صربستان و س��وئيس باش��ند كه به عنوان صدرنشين جواز
حضور در جام جهاني قطر را بگیرند و كار ياران س��انتوس و مانچيني
به پليآف بكشد.
قرعهكش��ي پليآف جام جهاني در قاره اروپا در حالي انجام شد و 12
تيم حاضر در اين مرحله براي كسب سه س��هميه باقيمانده حريفان
خود را شناختند كه حضور همزمان ايتاليا و پرتغال در گروه  Cمسير
صعود اين دو تيم به جام جهاني را دشوارتر از قبل كرد .در پليآف قاره
سبز ۱۲ ،تيم در سه گروه چهار تيمي(گروه  :Aولز ،اتريش ،اسكاتلند
و اوكراين ،گروه  :Bسوئد ،جمهوري چك ،روسيه و لهستان و گروهC :
ايتاليا ،مقدونيه شمالي ،پرتغال و تركيه) قرار دارند .در هر گروه دو بازي
برگزار ميشود و برندگان اين دو بازي با يكديگر روبهرو ميشوند و برنده
بازي آخر به جام جهاني صعود ميكند .اين يعني از بين ايتاليا و پرتغال
تنها يك تيم مسافر جام جهاني قطر خواهد شد.
س��انتوس ،س��رمربي پرتغال براي آرام كردن هيجان به راه افتاده در
پي حضور همزمان تيم��ش با ايتاليا در يك گ��روه ترجيح ميدهد به
جاي الجورديها در خصوص مصاف با تركيه صحبت كند« :ابتدا بايد
روي شكس��ت تركيه و صعود به مرحله فينال تمركز كنيم .در صورت
شكست تركيه آماده بازي با برنده ديدار ايتاليا و مقدونيه خواهیم شد.
تركيه تيم خوبي است كه حريفان را به دردسر مياندازد و نبايد آن را
دس��تكم گرفت .با این حال اينكه در خانه بازي ميكنيم و فينال در
زمين ما برگزار ميشود اتفاق خوبي است .خوشبختانه شنيدهایم كه
كارتهاي بازيكنان در پليآف محاسبه نميشود ،اما متأسفانه محرومان
نميتوانند به مي��دان بروند .اگر دو بازيكن ما ب��ه همين دليل نتوانند
بازي كنند برنامه خود را تغيير ميدهيم ،ولی اميدوارم تا آن زمان فيفا
تصميم ديگري بگيرد».
بدون شك اگر شاگردان سانتوس قدر موقعيتهاي خود را در مصاف با
ايرلند و صربستان ميدانستند االن نفر اول نيمكت پرتغال ناچار نبود
براي كاستن هيجان ناشي از رويارويي با ايتاليا در پليآف ،تمركزش را
در مصاحبهها روي تركيه بگذارد .بعد از پايان دور گروهي مقدماتي جام
جهاني حاال تمام نگاهها در پرتغال به يك نفر اس��ت؛ رونالدو .بازيكني
كه بايد ديد ميتواند پليآف جهنمي را با خوشي به پايان برساند يا بايد
يكي از بزرگترين ناكاميهاي زندگي خود را تجربه كند.
حضور همزمان ايتاليا و پرتغال در يك گروه ،اگرچه هيجانات پليآف
را چند برابر ميكند ،اما براي فوتبالدوستان اتفاق خوشايندي نبود.
مانچيني برخالف همتاي خ��ود روي نيمكت پرتغال اباي��ي ندارد از
اينكه در گفتوگ��وی تلويزيون��ي در خصوص قرعه آت��زوري بگويد
اوضاع ميتوانس��ت بهتر از اين باش��د« :اين قرعه ميتوانست براي ما
بهتر باشد .ترجيح ميداديم با پرتغال روبهرو نشويم و احتماالً آنها هم
نميخواس��تند در مس��ير ما قرار بگیرند .قطعاً ما و پرتغال در دور اول
پليآف بايد مقدونيه و تركيه را شكست بدهيم .اين ديدارها بهصورت
تكبازي برگزار ميشود و اين شيوه هميش��ه كار را دشوار ميكند .ما
اعتماد به نفس و ديدگاهي مثبت داريم ،بهويژه در ش��رايط دشوارتر.
همه آن چيزي كه از امروز به آن ميانديشيم فقط اين است كه يكي از
مسافران قطر باشيم ،همين و بس».
داس��تان ميتوانس��ت براي ايتاليا بهتر از اينها به نقطه پايان برسد .با
وجود اين تس��اويهاي ناباورانه برابر بلغارستان و سوئيس كار را براي
شاگردان مانچيني سختتر از آن كرد كه تصورش را ميكردند و حاال
نه مقدونيه كه شاگردان سانتوس و همتيميهاي رونالدو حريف اصلي
آنها براي حضور در قطر هس��تند .حريفي كه بايد ديد آتزوري از پس
آن برميآيد یا نه.
در گروه ،Aولز – اتريش و اسكاتلند – اوكراين ،در گروه ،Bسوئد  -جمهوري
چك و روسيه – لهستان و در گروه  ،Cپرتغال – تركيه و ايتاليا  -مقدونيه
شمالي با يكديگر ديدار ميكنند و برنده دو بازي به مصاف هم ميروند.
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تماشاگر بیتماشاگر!

نقره قهرمانيآسيا
برگردن واليبال ساحلي ايران

 2بازي استقالل و پرسپوليس با تماشاگر برگزار شد اما برای ادامه حضور هواداران ابهام وجود دارد

ساحليبازان واليبال ايران به نقره آسيا بس��نده كردند .تيم ملي واليبال
ساحلي ايران با عبور از سد قزاقستان ،فيناليست رقابتهاي قهرماني آسيا
شده بود ،اما با قبول شكست برابر استراليا در گام آخر دستش از جام كوتاه
ماند و به گردنآويز نقره رضايت داد .مليپوشان ايران با كسب امتيازهاي
21بر 16و 21بر 13نتيجه آخرين مصاف خود در تايلند را به استراليا واگذار
كردند و با ايستادن بر سكوي دوم رقابتهاي قهرماني آسيا به كار خود در
اين مسابقات پايان دادند .طبق برنامه قرار است خاكيزاده و شوكتي ،دو
مليپوش كشورمان به همراه مربيان تيمهاي ملي در مسابقات قهرماني
زير  19و  21سال جهان در تايلند نيز شركت كنند.

در حالي با به صفر
گزارش
رس�يدن تعداد
سعید احمدیان
شهرهاي قرمز و
گس�ترش واكسيناس�يون عمومي ،قرار بود
تماش�اگران فوتب�ال دوباره به اس�تاديومها
برگردند كه با وجود برگزاري دو بازي با حضور
آزمايشي تماشاگران ،فع ً
ال ستاد ملي مقابله با
كرونا برنامهاي برای باز كردن در ورزشگاهها
به روي هواداران ندارد!

برخالف هفته پنجم و ششم ليگ برتر ،گويا در
آستانه هفته هفتم خبري از حضور تماشاگران
در استاديومها نيس��ت و بار ديگر در ورزشگاهها
به روي تماشاگران بسته شده تا همچنان تيمها
مانند تمام دو سال اخير مقابل سكوهاي خالي به
ميدان بروند .اين در شرايطي است كه مسئوالن
وزارت بهداش��ت اعالم كرده بودن��د از اول آذر
حضور هواداران در ورزشگاهها با ظرفيتی محدود
آزاد ميش��ود ،اما به نظر ميرسد پس از حضور
آزمايش��ي تماش��اگران در دو بازي استقالل و
نس��اجي در هفته پنجم و پرسپوليس و صنعت
نفت در هفته شش��م ،فع ً
ال خبري از بازگش��ت
هواداران به سكوها نباشد.
خبر خوشي كه تنها براي  2تيم بود
 19آبان امس��ال معاون وزير بهداشت يك خبر
خوش براي هواداران فوتبال داشت كه در دو سال
گذش��ته به دليل همهگيري كرونا ،ورودشان به
استاديومها ممنوع شده بود .خبر خوش محسن
فرهادي ،معاون فني و مركز س�لامت محيط و
كار وزارت بهداش��ت ،بازگشت تماش��اگران به
استاديومها از اول آذر بود« :سامانه واكسيناسيون
با اتصال به سامانه وزارت كشور از اول آذر قابل
بهرهبرداري است و امكان حضور در ورزشگاهها،
باشگاههاي ورزشي و سالنهاي مسقف ورزشي
وجود خواهد داش��ت .وزارت بهداش��ت ،ساز و
كار كنترل تماشاگران را در س��تاد ملي مبارزه
با كرونا و كلي��ات و جزئياتش را تصويب خواهد
كرد و از اول آذرماه اين مسئله اجرايي و عملياتي
خواهد شد».
پس از اع�لام اين خب��ر ،مجوز حض��ور  5هزار
هوادار در بازي اس��تقالل و نس��اجي در روز 28
آبان صادر ش��د تا براي اولين بار طی دو س��ال
گذشته ،تماشاگران بتوانند مسابقات فوتبال را
از نزديك تماشا كنند .رعايت نشدن پروتكلهاي
بهداشتي از س��وي هواداران در اين بازي كه از
هفته پنجم برگزار ميش��د ،انتقادهاي زيادي را
به همراه داشت .با اين حال همه در انتظار عملي
شدن وعده معاون وزير بهداشت از اولين روز آذر
بودند ،وعدهاي كه عملي نشد و اينبار هم براي
بازيهاي هفته شش��م تنها براي حضور  5هزار
تماشاگر در بازي چهارم آذر پرسپوليس – صنعت
نفت در ورزشگاه آزادي ،مجوز صادر شد.

شيوا نوروزي

فوتبال پول زور ميخواهد!
پیام پارسایی | باشگاه خبرنگاران جوان

چلس��ي و منچس��تريونايتد امش��ب
در ش��رايطي كام� ً
لا متف��اوت از هم در
اس��تمفوردبريج به مصاف هم ميروند.
اين دي��دار اولين حض��ور مايكل كريك
پس از اخراج سولسشر به عنوان سرمربي
موقت در ليگ جزيره اس��ت ،آن هم در
حالي كه يونايتد از هفت بازي آخر خود
آدام اسميت
در لي��گ برتر ،پنج بازي را باخته اس��ت.
اسكاي اسپورتس
گفته ميش��ود رالف رانگنيك به زودي
سكان هدايت منچس��تر را تا پايان فصل به دست خواهد گرفت ،ولي
تا قبل از اينكه او س��رمربي شود ش��ياطين بايد با تركيبي كه كريك
ميچيند رودرروي چلس��ي قرار بگيرند .آبيهاي لن��دن با  12امتياز
بيشتر نسبت به منيونايتد صدرنشين هستند و سه امتياز بازي خانگي
وضعيتشان را بهتر ميكند .از نظر شيوه بازي ،دو تيم وضعيت متفاوتي
دارند؛ چلسي تيمي متحد و روي فرم است كه با تكيه بر اين فاكتورها
توانست دو برد مقابل لسترس��يتي و يوونتوس به دست آورد .توماس
توخل در  9بازي از 12بازی فصل ،تيمش را با سيستم  3-4-2-1راهي
ميدان كرده ،در صورتي كه قرمزها به دستور سولسشر در  10بازي از
 12مسابقه با سيس��تم  4-2-3-1بازي كردهاند .نقطه قوت شياطين
در خط حملهشان است ،ولي چلسي در همه پس��تها از مهمان برتر
است .آبيها در اين فصل از پنج كرنر خود به گل رسيدهاند و شاگردان
توخل به راحتي از توپهاي مرده يك گل ميسازند .در خط دفاع هم
چلسي عملكرد خوبي داشته و با هشت كلينشيت و دريافت تنها چهار
گل ،بهترين خط دفاع ليگ را در اختيار دارد .ب��ا در نظر گرفتن تمام
اين آمار و ارقام بايد گفت براي منچستر كسب يك تساوي نيز مطلوب
اس��ت ،چراكه در اين اوضاع و قبل از انتخاب سرمربي جديد نميتوان
انتظار زيادي از كريك و تيمش داشت .شرايط چلسي اما متفاوت است،
آبيها براي حفظ صدرنشيني و رسيدن به جام قهرماني روي همه سه
امتيازهاي خانگي خود حس��اب باز كردهاند و اوضاع بحراني حريف به
نفع آبيهاي استمفوردبريج است.
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مجوز  2بازي آزمايشي بود
در حالي ك��ه تص��ور ميش��د از اول آذر حضور
تماشاگران در استاديومها آزادشود ،اما برخالف
وعده برخي مس��ئوالن وزارت بهداشت ،خبري
از صدور مجوز براي تمامي بازيهاي ليگ برتر
فوتبال نبود .روز اول آذر سهيل مهدي ،مسئول
كميته مسابقات سازمان ليگ پس از صدور اين
مجوز در واكنش به اينكه تكليف ساير بازيها چه
ميشود ،توپ را به زمين ستاد ملي مقابله با كرونا
انداخت« :منع حضور تماشاگران در ورزشگاهها و
حضور آزمايشي آنها در بازي استقالل -نساجي و
پرسپوليس-صنعت نفت با نظر ستاد ملي مقابله
با كرونا صورت گرفت .اكنون هم اين ستاد بايد
درباره حضور تماشاگران در ورزشگاههايي به جز
تهران و ادامه حضور آنها در پايتخت نظر بدهد».
چهارشنبه سوم آذر نیز غالمرضا نوروزي ،رئيس
فدراسيون پزشكي ورزش��ي در حاشيه مراسم
اختتامي��ه مس��ابقات قهرماني جه��ان تكواندو
و كارات��ه ناش��نوايان ،آب پاكي را روي دس��ت
تماشاگراني ريخت كه خودشان را براي حضور
در ورزش��گاه آم��اده ميكردند« :ب��راي حضور
تماشاگران در داخل استاديومهاي ورزشي هنوز
هيچ مجوزي داده نشده است و اين حضور بستگي
به تصميم ستاد ملي مبارزه با كرونا دارد .البته اگر
مجوزي هم صادر شود ،تماشاگران بايد با ماسك
و رعايت پروتكلهاي بهداشتي در استاديومهاي
ورزشي حضور پيدا كنند».

فع ً
ال خبري از مجوز جديد نيست
در حالي بازيهاي هفته هفتم ليگ برتر دوشنبه
و سهشنبه اين هفته برگزار ميشود كه با توجه به
برگزاري بازيهاي دو تيم استقالل و پرسپوليس
با نس��اجي و صنعت نف��ت با حضور تماش��اگر،
تيمهاي ديگر هم انتظار دارند بازيهايش��ان
با حضور ه��واداران برگزار ش��ود .مانند عليرضا
منصوريان ،سرمربي صنعت نفت كه چهارشنبه
شب گذشته پس از پايان بازي با پرسپوليس اين
خواسته را بيان كرد« :نبايد اين مسئله فقط شامل
استقالل و پرسپوليس شود ،حضور تماشاگران
هم نبايد تستي باشد .تماشاگران ما در آبادان هم
همين تماشاگران هس��تند كه با عشق ميآيند.
هواداران ما صبح با عشق فوتبال بيدار ميشوند و
با عشق ميخوابند .براي اجراي عدالت ،صنعت
نفت بايد مقابل استقالل ،هواداران خود را داشته
باشد و اين حق طبيعي تيم ماس��ت كه از تمام
مزيت ميزباني بهره ببرد».
با وجود درخواس��ت تيمهاي ديگر ،اما به گفته
مس��ئوالن س��ازمان ليگ ،ق��رار نيس��ت فع ً
ال
مس��ابقهاي با تماش��اگر برگزار ش��ود .س��هيل
مهدي ديروز در گفتوگويي با خبرگزاري فارس
گفت كه هنوز براي بازی جديدي مجوز حضور
تماش��اگر صادر نشده اس��ت« :وزارت بهداشت
و وزارت ورزش باي��د پس از برگ��زاري دو بازي
با حضور تماش��اگران ،وضعيت حض��ور آنها در
ديدارهاي هفته هفت��م را به ما اب�لاغ كنند كه

تاكنون چنين كاري انجام ندادهاند .براي ديدار
استقالل -نساجي و پرس��پوليس -صنعتنفت
هم آنها حضور هواداران در اس��تاديومها را ابالغ
كردن��د و ما تصميمگيرن��ده نبودي��م .در مورد
بهرهبرداري از حضور تماشاگران در ورزشگاه دو
بحث وجود دارد؛ صدور مجوز يك بحث است و
موضوع ديگر آماده بودن سامانه ورزشگاههاست.
در صورت صدور مج��وز و آماده بودن س��امانه
بلیتفروشی ،تیمها ميتوانند از هواداران خود
استفاده كنند».
مسئول كميته مسابقات سازمان ليگ معتقد است
فشار آوردن به مراكز تصميمگيري راهحل صادر
ش��دن مجوز نيست« :فشار هميش��ه با اعتراض
نيست و برخي مواقع هم ميتوان با رعايت موارد
مورد نظر ،تصميمگيرندگان را مجاب كرد تا مجوز
حضور تماش��اگران را صادر كنن��د .صحبت من
فقط با هواداران پرس��پوليس و استقالل نيست.
اگر طرفداران در سطح كشور كمك و همكاري
كنند ،خيال تصميمگيرندگان و برگزاركنندگان
مس��ابقات راحت ميش��ود و نگرانيه��ا را كنار
ميگذارند .بازي پرسپوليس و نفت آبادان شرايط
پذيرش و نظم حضور ه��واداران بهتر بود ،اما جا
دارد اين وضعيت بهتر شود .صدور مجوز پذيرش
هواداران در ورزشگاهها بايد از طرف سازمانهاي
مربوطه اتفاق بيفتد ،اما طرفداران هم بايد شور و
شعف خود را مديريت و شرايطي را ايجاد كنند تا
مجوزدهندگان مجبور به صدور مجوز شوند».

مأموريت وزارت ورزش به مديران استاني براي فشار به اينچهدرگاهي

حلقه محاصره ژيمناستيك هر روز تنگتر ميشود!

بازگشت درخشان كاظمي به تيم ملي با تريپلدبل

نقطهضعفها ازديد هاشمي دور نماند

محكم برداشتن
بسکتبال
گام نخس��ـت
اشرف رامین
درديداره��اي
انتخابي جام جهاني بسكتبال از اهميت بااليي
برخوردار بود .با وجود اين ،موفقيت در مصاف با
بحرين تنها چيزي نبود كه به چش��م مصطفي
هاش��مي آمد و س��رمربي تيم ملي ايران بعد از
پيروزي شاگردانش در آزادي قبل از هر چيزي
به ضعفهاي تيمش اش��اره کرد« :توپهاي لو
رفته زيادي داشتيم كه بايد آن را اصالح كنيم.
اواخر مس��ابقه هم كه جلو افتاديم ديگر فشار
زيادي نياورديم .البته اي��ن بازي اول بود .با این
حال اينها توجيه ما مربيان است و بايد رو به جلو
حركت كنيم .اشتباهات را ميپذيريم و روي حل
آنها تمركز ميكنيم ،اما نباي��د فراموش كنيم
بازيكنان شايستهاي داريم و همين نفرات بودند
كه توانستند در كوارتر سوم و چهارم پيروز شوند
و اين امتيازها در مرحله بعد كه به چين و استراليا
ميخوريم به دردمان ميخورند .البته وقتي با
لبنان ،چين و استراليا بازي ميكنيد تكليفتان
مشخص است ،اما بحرين ناشناخته و شمشير
دولبه است .آنها يك بازي سراسر ريسكي انجام
میدهند ،به طوری که كار پيچيده ميش��ود.
نميگويم بحرين تيم خطرناكي است ،چون در
اين صورت خودم را توجيه ک��ردهام ،اما بدقلق
است ».تيم ملي بسكتبال ايران بهرغم ايراداتي
كه سرمربي تيم برشمرد و عصبانيتهاي او در

كنار زمي��ن ،عملكرد قابل قبول��ي در مصاف با
بحرين داشت ،اما گل سرسبد مليپوشان بدون
شك ارس�لان كاظمي بود .فوروارد قدرتي تيم
ملي كه در زمان شاهينطبع از تيم دور بود در
بازگش��تش به جمع آس��مانخراشها ب��ا ارائه
نمايش��ي ديدني (با كس��ب  ۱۰امتي��از ،ثبت
۲۶ريباند و دادن  ۱۰پاس گل) ،تريپلدبل كرد
و با تأثيرگذاري  ،۴۰بهترين بازيكن زمين شد،
اما درخش��ش او به تريپلدبل محدود نشد و با
26ريباند توانس��ت ركورد حدادي را بشكند و
بهتري��ن ريبان��در انتخابي جام جهاني ش��ود.
كاظمي اما با وجود كس��ب اين آمار خيرهكنند
تأكيد داش��ت برايش نه اين اع��داد و ارقام كه
موفقيت تي��م مهم اس��ت« :ب��ازي اول در هر
تورنمنتي سخت است و وقتي با تيمهاي عربي
بازي ميكنيد ،كار سختتر هم ميشود ،چراكه
تيمهاي عربي بدقلق هس��تند .ضمن اينكه ما
براي بازي با بحرين روي بازيكن امريكايي آنها
تمركز داشتيم كه نبود او در تركيب برنامههايمان
را بههم ريخت ،اما خوشبختانه عملكرد خوبي
داشتيم و به برتري رس��يديم .در منامه كار به
مراتب سختتر است .بازيكن امريكايي بحرين
اينبار در تركيب خواهد بود ،اما روي اين مورد و
ختم شدن توپها به او برنامه داريم ،چراكه به
امتياز كامل اين مرحله نياز داريم ،به همين دليل
تنها چيزي كه برايمان مهم اس��ت پيروزي در
همه بازيهاست ،نه آمارها».

ماجراي اختالف
چهره
وزارت ورزش با
ماني سعيدي
فد ر ا س��يو ن
ژيمناستيك گويا تمامي ندارد و هر بار خبر تازهاي
از فشار وزارت به اين فدراسيون مطرح ميشود تا
وضعيت اين رشته ورزشي هر روز قرمزتر از قبل
شود.اختالفيكهازدورانحضورمسعودسلطانيفر
در وزارت ورزش در دولت حسن روحاني آغاز شد و
همچنان با توجه به ادامه فعاليت مهدي علينژاد،
معاون قهرماني وزير سابق ورزش در دوره حميد
سجادي ادامه دارد و فشارها به زهرا اينچهدرگاهي،
رئيس فدراسيون ژيمناستيك بيشتر از هميشه
شده است .در حالي اينچهدرگاهي با وجود به پايان
رس��يدن دوران چهار ساله مس��ئوليتش با رأي
اعضاي مجمع به عنوان سرپرست تا زمان برگزاري
انتخابات در ژيمناس��تيك ماندني شده است كه
مس��ئوالن وزارت ورزش در تازهترين اقدام براي
فشار به وي ،با اعمال فشار بر رؤساي هيئتهاي

استانيدرتالشهستندتااعضايمجمعرابااعمال
زور به بركن��اري اينچهدرگاه��ي و انتخاب يك
سرپرستجديدمجابكنند .درهمينرابطهگفته
ميشود از سوي وزارت ورزش ،مديران كل ورزش
استانها در يك اقدام هماهنگ وظيفه تحت فشار
گذاشتن رؤساي هيئتهاي استاني را براي امضاي
نام��هاي خطاب به وزي��ر ورزش جه��ت معرفي
سرپرست را بر عهده گرفتهاند .اين در حالي است
كه اكثريت قريب ب��ه اتفاق مجمع فدراس��يون
ژيمناس��تيك راي به ادامه حض��ور رئيس فعلي
فدراسيون تا برگزاري انتخابات دادهاند ،اما مديران
كل استانها با اعمال فشار و تهديد به دنبال اين
هستند كه رؤساي هيئتها را ترغيب به امضاي
نامهاي كنند كه از سوي وزارت ورزش به استانها
ارسال و در آن درخواست بركناري اينچهدرگاهي
عنوان شده است .اين در حالي است كه در سوي
ديگر اعضاي مجمع فدراسيون ژيمناستيك كه
رؤساي هيئتهاي استاني اكثريت آن را تشكيل
ميدهند ،برخالف فشار وزارت ورزش ،به دنبال
برگزاري هرچه سریعتر انتخابات و تعيين تكليف
رياستاينفدراسيونهستند.درهمينزمينهبعد
از حاش��يههاي ايج��اد ش��ده براي فدراس��يون
ژيمناستيك،تعطيلياينفدراسيونبهدليلبدهي
به شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و عدم
برگزاري انتخابات تعداد زيادي از اعضاي مجمع
فدراسيون و رؤساي هيئتها در نامهاي به حميد
سجادي ،وزير ورزش و جوانان خواستار برگزاري
مجمع انتخاباتي اين فدراسيون شدند .در اين نامه
آمده است« :به استحضار ميرساند با توجه به اينكه
نزديك به پنج ماه است كه فدراسيون ژيمناستيك
كشور با كملطفي وزارت ورزش بالتكليف مانده و
جامعه بزرگ ژيمناستيك كشور اين را بيحرمتي
و بيارزش ك��ردن اين خانواده ب��زرگ و متحد
ميداند ،به استناد ماده  13اساسنامه كه مجمع
عمومي را باالترين ركن تصميمگيري دانسته و
همچنين بند يك ماده  14كه انتخاب رئيس را از
جمله اختيارات و وظايف مجمع عمومي ميداند،
درخواست ميكنيم نسبت به ثبتنام و برگزاري
مجمع انتخاباتي اين فدراس��يون در اسرع وقت
دستور همكاري و مساعدت صادر فرماييد».

اظهارنظره��اي طلبكارانه مديران فدراس��يون فوتب��ال تمامي ندارد،
همانهایی كه وعدههاي بزرگ ميدادند امروز به جاي آنكه پاسخگوي
عمل نكردن به وعدههايشان باشند براي رسيدن به زيادهخواهيهاي
خود اين و آن را واسطه ميكنند.
مشكالت مالي و تأثير تحريمهاي ظالمانه در پرداخت نکردن مطالبات
بينالمللي چالش جديدي نيست و سالهاست كه دست فوتبالمان را در
پوست گردو گذاشته ،ولي مديريت فعلي فدراسيون طوری همه معضالت
جدي فوتبال ايران را به تحريمها ربط ميدهد كه انگار روز اولي اس��ت
كه دشمنان براي تحت فشار قرار دادن كشورمان دست به دامن تحريم
شدهاند .رفيعي ،مشاور رئيس فدراسيون فوتبال در مصاحبهاي با سايت
فدراسيون از همه مسئوالن كشوري تقاضاي همكاري كرده است« :پول
داريم ،اما به دليل تحريم نميتوانيم از آن استفاده كنيم .از همه افرادي كه
صداي من را ميشنوند ،به ويژه رياست جمهور ،وزير امور اقتصاد و دارايي،
وزير امور خارجه و نمايندگان مجلس ميخواهيم كمك كنند .به اين دليل
پول ميخواهيم كه قادر به برداشت پول خودمان نيستيم».
جالب اس��ت ،آقاي مش��اور انتظ��ار دارد همه مديران ارش��د كش��ور صداي
زيادهخواهيهاي فوتباليها را بشنوند و حتي بحث مذاكرات پيشرو را هم وسط
كشيده است .آقايان انتظار دارند كل مملكت دست به سينه منتظر باشند و هر
خواستهاي را که از سوي فدراسيون مطرح ميشود بدون چون و چرا بپذيرند.
اما واقعيت چيز ديگري است؛ عزيزيخادم در مصاحبه تلویزيونياش قبل
از انتخابات ،وعده درآمدزايي  10ميليون يورويي از طريق تدوين برنامه
استراتژيك و بازاريابي را داد ،ولي بعد از رسيدن به صندلي رياست همه
چيز را از ياد برد .او نهتنها درآمدزايي نكرد ،بلكه از همان روز اول تحريمها
را عامل بيپولي فدراسيونش دانست .حاال هم كه مشاورش وارد گود شده
و همان حرفهاي تكراري رئيس را به زبان آورده است.
تحريم مشكل تازه فوتبال نيست و عزيزيخادم و همه مشاورانش قبل از
ورود به كارزار انتخابات مثل تمام مردم از اين موضوع اطالع داشتند .حاال
چطور ميتوانند به اين بهانه منتظر كمكهاي مالي دولت و نمايندگان
باشند .اگر قرار بود فدراسيون منتظر نتيجه مذاكرات باشد ديگر چه دليلي
ي زده شود .با اين شيوه مديريتي هيچ
داشت كه حرف از درآمدزايي ارز 
تضميني نيست اگر فيفا بدهيهايمان را بدهد هم فدراسيون براي جلب
كمكهاي دولتي تالش نكند.
زيادهخواهي فوتباليها تمامي ندارد .در اين رش��ته هر اتفاقي ميافتد،
پاي هوادار و شادي و نشاط جامعه را وسط ميكشند تا به خواستهشان
برسند ،در صورتي كه خودشان هم ميدانند مشكل اصلي فوتبال ايران
سوءمديريت و روي كار آمدن مديران نااليق است ،نه بيپولي .آقايان در
فدراسيون انتظار دارند رسانهها در مقابل اين زيادهخواهيها سكوت كنند
و دم نزنند و به قول خودشان «خودتحريمي» نكنند.
در صورتي كه به هيچوجه نميتوان در مقابل اين خواستههاي نابجا سكوت
كرد ،مگر فوتبال چه گلي به سر مردمزده كه انتظار دارند مسئوالن بلندپايه
كشور كارشان را براي رسيدگي به يك فدراسيون متوقف كنند .درست
است كه از برد تيم ملي همه خوشحال ميشويم و اين خوشحاليها در اين
وانفسا براي مردم غنيمت است ،اما باور كنيد هيچيك از هموطنانمان راضي
نميشوند پول بيتالمال براي رفع و رجوع سوءمديريتها هزینه شود .تازه
بابت شكست حريفان درجه  2و  3آسيا هم سرمان منت ميگذارند!
به جاي راه انداختن هياهوی الكي ،به وعدههايتان عمل كنيد ،در اين صورت
نه تحريمها نگرانتان ميكند و نه منتظر نتيجه مذاكرات پيشرو ميمانيد.
متأسفانه طي اين سالها آنقدر پول مردم به فوتبال سرازير شده كه گويا
برخي ،آن را حق مسلم خود ميدانند .بايد ديد در فوتبالمان چه ميگذرد
كه پرحاشيهترين رشته چند برابر كل ورزش ايران بودجه ميگيرد ،ولي
دستآخر از رئيسجمهور و نمايندگان تقاضاي كمك ميكند.

موفقيتدرانتخابي
تنهاراهپوشيدندوبندهتيممليکشتی

حميد سوريان ،نايبرئيس فدراسيون كش��تي از تصميمات محمد بنا
براي برگزاري ديدارهای انتخابي حمايت كرد«:هم در كش��تي فرنگي و
هم در كش��تي آزاد مراحل مختلفي براي چرخه انتخابي در نظر گرفته
شده است ،اما با توجه به تفاوت شرايط تمريني تيمهاي كشتي فرنگي و
آزاد ،سرمربيان تيمهاي ملي ،تفاوتهايي در نحوه اجراي اين چرخه در
نظر گرفتهاند .موضوع مهم و مدنظر فدراسيون و كادر فني اجراي تمام و
كمال اين چرخه است ،چراكه كسب نتيجه در مسابقات پيشرو مهمترين
هدف فدراسيون و كادرهاي فني است .هم در رقابتهاي المپيك و هم در
رقابتهاي جهاني نروژ ،سرمربيان ما نشان دادند كه به چرخه انتخابي تيم
ملي پايبند هستند .اگر كشتيگيري ميخواهد به دوبنده تيم ملي برسد،
تنها راهش حضور در چرخه انتخابي تيم ملي و طي مراحل آن است و قطعاً
هر كس كه شايستهتر باشد به حق خود خواهد رسيد».

تالش سپاهان براي حفظ ركورد شكستناپذيري

صدرنشين ليگ برتر واليبال امروز در اصفهان ميزبان شهداب است .هفته
دهم اين رقابتها براي سپاهان اهميت زيادي دارد .شاگردان محمديراد
كه با  9برد از ساير مدعيان فاصله گرفتهاند در صورتي كه امروز نماينده
يزد را شكست دهند جايگاهشان در صدر جدول مستحكمتر ميشود و
همچنان تيم بدون شكس��ت ليگ باقي ميمانند .شهرداري اروميه تيم
دوم ليگ در خانه به مصاف شهرداري گنبد ميرود ،سايپا كه هنوز جزو
تيمهاي فانوس به دست است ،فوالد سيرجان را پيشرو دارد .لبنيات هراز
آمل با شهرداري اروميه مصاف ميدهد .پيكان تيم سوم جدول در مريوان
با راهياب ملل اين شهر ديدار ميكند و مس رفسنجان و آذرباتري نيز به
ترتيب با تيمهاي پاس گرگان و هورسان ميجنگند.

