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رقابت های کشتی 

فریدون حسن
رنکین�گ اتحادیه       گزارش  یک

جهانی شب گذشته 
در زاگرب کرواس�ی به پایان رس�ید. در این 
رقابت ها که امتیاز کسب شده در آن در کسب 
سهمیه المپیک 2024 پاریس تأثیر مستقیم 
داش�ت، دو تیم آزاد و فرنگی ای�ران حضور 

قدرتمندانه ای داشتند.
حضور کشتی ایران به عنوان یکی از قدرت های 
کش��تی جهان در تورنمنت های مختلف ارزش 
و اعتباری خاص به مس��ابقات می بخش��د. حاال 
اگر این حضور همراه با حضور ستارگان کشتی 
ایران در کنار رقبای سرس��خت خود هم باش��د 
موضوع اهمیت دوچندانی پیدا می کند. مسابقات 
رنکینگ اتحادیه جهانی هرچند به لحاظ اهمیت 
در درجه ای پایین تر از مسابقات جهانی و آسیایی 
قرار داش��ت، اما از آنجا که امتیاز آن برای کسب 
سهمیه المپیک لحاظ  می ش��د، اهمیت زیادی 

پیدا کرده بود.
در کشتی آزاد، ایران با ترکیبی ناقص راهی زاگرب 
شد، تنها با شش کشتی گیر و در غیاب پرحاشیه 
پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی. اما در فرنگی 
ترکیبی کامل در کرواس��ی حاضر ش��د تا بتواند 
بیش��ترین امتیاز ممکن را برای کس��ب سهمیه 
المپیک به دس��ت آورد و برخالف المپیک قبل با 

ترکیبی کامل در پاریس 2024 حاضر شود.

   نایب قهرمانی آزادکاران
آزادکاران ای��ران در غی��اب پژمان درس��تکار و با 
هدایت احس��ان امینی و اباذر اس��المی در شش 
وزن این رقابت ها ش��رکت کردند و موفق ش��دند 
در هر شش وزن روی سکو بروند. چهار مدال طال 
و دو نقره و کس��ب عنوان نایب قهرمانی با ترکیب 
ناقص حاصل کار آزادکاران ایران بود. رضا اطری 
در 61 کیلوگرم، علی س��وادکوهی در 79، حسن 
یزدانی در 86 و امیرحسین زارع در 125 کیلوگرم 
طالیی های ایران بودند و یونس امامی در 74 کیلو 
و امیرعلی آذرپیرا در 97 هم نقره گرفتند تا ایران با 
کسب 140امتیاز بعد از امریکا که با 10 کشتی گیر 

در مسابقات حضور داشت نایب قهرمان شود. 
   نمره قبولی مربیان جوان 

اما نکته قابل توجه مسابقات امتحان خوبی بود که 
دو مربی جوان تیم ملی در غیاب درس��تکار پس 
دادند. امینی و اسالمی با انگیزه باال کشتی گیران 
نامی ایران را ب��ه خوبی »کچ« کردن��د تا حتی با 
ترکیب ناقص هم ایران چیزی کم نداش��ته باشد. 
محمدابراهیم امامی، سخنگوی فدراسیون کشتی 
در این خصوص می گوید: »احسان امینی و اباذر 
اس��المی از مربیان خوب کش��ورمان هستند و با 
توجه به نبودن درستکار در کنار تیم عملکرد بسیار 
خوبی داشتند. آنها در روز اول توانستند به همراه 
کشتی گیران سه مدال کسب کنند. امیدوارم امروز 
هم بتوانند جای خالی درستکار را در تیم ملی پر و 

سه نماینده دیگر کشورمان هم به خوش رنگ ترین 
مدال دست پیدا کنند.«

احسان امینی یکی از مربیان تیم ملی در خصوص 
عملکرد کش��تی گیران ایران در این مس��ابقات 
می گوید: »خداراشکر مسابقات برایمان با نتایج 
خوبی به پایان رسید و توانستیم در این رقابت ها 
چهار مدال طال و دو نقره را به دست آوریم. هرچند 
یونس امامی هم می توانست طال بگیرد، اما فکر 
می کنم در کش��تی های آخر بدن او خالی کرد و 
نتوانس��ت عملکرد بهتری داشته باشد. امیرعلی 
آذرپیرا هم جوان بس��یار خوبی اس��ت و با توجه 
به اتفاقی که برایش افتاد تمرکزش را از دس��ت 
داد. بقیه بچه ها شش��دانگ کشتی گرفتند. رضا 
اطری در این مسابقات با توجه به آسیب دیدگی 
که برای او به وجود آمد بیشتر از حد خود کشتی 
گرفت و توانس��ت به خوبی به مدال طال برس��د. 
حسن یزدانی هم با همه دنیا اختالف دارد و سطح 
کشتی گرفتنش مشخص است. امیرحسین زارع 
در این رقابت ها پهلوانی ک��رد و رقبای خود را از 
پیش رو برداشت و قهرمان شد. علی سوادکوهی 
روند رو به رشد خود را ادامه می دهد. در فینال هم 
کشتی گیر عنوان دار گرجستانی را شکست داد و 

با برنامه ریزی کشتی گرفت.«
   شناخت عیار فرنگی کاران

در کشتی فرنگی برخالف کش��تی آزاد ایران با 
ترکیبی کامل راهی مسابقات شد. حسن رنگرز، 

سرمربی تیم ملی در اغلب اوزان دو کشتی گیر به 
زاگرب برد تا عیار شاگردانش را بیشتر و بهتر به 

دست آورد.
فرنگی کاران ایران در روز اول مس��ابقات موفق به 
کسب سه مدال طال، نقره و برنز شدند. محمدعلی 
گرایی در وزن 77 کیلوگرم به مدال طال دس��ت 
یافت، ناصر علیزاده در 87 کیلوگرم به مدال نقره 
رسید و امین کاویانی نژاد در 77 کیلو برنزی شد. 
در روز دوم مسابقات، ایران به دو مدال نقره و یک 
برنز دست پیدا کرد. رضا عباسی در 67 کیلوگرم 
و عارف محمدی در 63 کیلو مردان نقره ای ایران 
در روز دوم مس��ابقات بودند. ضم��ن اینکه ایمان 
محمدی دیگر کش��تی گیر 63 کیلوی کشورمان 
موفق به کسب مدال برنز ش��د تا سکوی این وزن 

شاهد حضور برادران محمدی روی خود باشد.
فرنگی کاران ایران در روز آخر مس��ابقات در پنج 
وزن روی تشک رفتند؛ در 55 کیلو پویا دادمرزی و 
محمدمهدی جواهری، در 60 مهدی محسن نژاد و 
امیررضا ده بزرگی، در 72 کیلو امیرعبدی و سجاد 
ایمن طلب، در 82 پژمان پشتام و علیرضا مهمدی 
و در 130 کیلو امیرقاس��م منج��زی و علی اکبر 
یوسفی روی تشک رفتند. جایی که قدرت نمایی 
شاگردان رنگرز به چش��م آمد و در 3 وزن شاهد 
رویارویی کشتی گیران کش��ورمان با هم بودیم 
تا ثابت شود ایران در فرنگی می تواند حرف های 

زیادی برای گفتن داشته باشد.
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دنیا حیدری

شمیم رضوان

قهرمان کش��تی آلیش جهان از بی توجهی مس��ئوالن به حل معضل 
معیشت و شغل ورزش��کاران انتقاد کرد. هانیه عاشوری اولین مدال 
طالی تاریخ کشتی بانوان ایران در قهرمانی جهان را به گردن آویخته و تجربه قهرمانی در آسیا را نیز 
در کارنامه دارد. با این  وجود عدم حمایت از آلیش بانوان بزرگ ترین گالیه ورزشکاران این رشته است. 
عاشوری در گفت وگو با ایرنا به این مسئله اشاره داشت: »انتظار داشتیم پس از مدال آوری های رنگارنگ، 

مسئوالن وزارت ورزش و استانی از ما حمایت بیشتری کنند، اما فقط 
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون و شهریان نایب رئیس امور بانوان 
پیگیر و حامی تیم ملی کشتی بانوان هستند. کمترین خواسته 
ما، استخدام و مشغول  شدن به کار در اداره ای بود که متأسفانه 
هنوز اجرایی نشده است. ما حتی هنوز حقوق پایه هم نداریم 

و در حقیقت از لحاظ کاری و مالی هیچ رسیدگی 
نشد. برای درمان مصدومیت هم نایب رئیس 

بانوان فدراسیون پیگیر بود و پیشنهاد داد 
عمل جراح��ی را در ته��ران انجام دهم، 

اما به دلیل امتحانات دانش��گاه هنوز 
موفق نش��دم. همیش��ه از مسئوالن 
خواسته ام که از لحاظ کاری و حقوق 
پایه ای حامی ما باشند، زیرا وقتی 
دوس��تان و اقوام می گویند تو غیر 
اینکه کشتی گرفتی و آسیب دیدی 
چیزی نصیبت نش��د و کس��ی هم 

رسیدگی نکرد، آدم دلسرد می شود.«

بازگشتدرستکاربهتیمملی

نهحقوقپایهداریمونهحمایتمیشویم!

پژمان درستکار پس از بازگشت به ایران در تمرینات تیم ملی کشتی آزاد        خبر
حاضر ش��د. غیبت طوالنی س��رمربی بازتاب زیادی داشت. درستکار 
درست زمانی که رقابت های قهرمانی کشور برگزار شد در امریکا بود و به مشکالت شخصی اش رسیدگی 
می کرد. پس از آن آزادکاران به رقابت های کرواسی اعزام شدند و بدون حضور سرمربی در زاگرب روی 
تشک رفتند. عدم حضور درستکار واکنش رئیس فدراسیون را به همراه داشت؛ دبیر ضمن موجه خواندن 
مرخصی دوست صمیمی اش، ابراز امیدواری کرد هرچه زودتر گرفتاری های شخصی  او برطرف شود و 
بتواند به ایران بازگردد. پژمان درستکار باالخره به ایران آمد تا پایانی باشد بر همه حرف  و حدیث ها. دور 
جدید تمرینات ملی پوشان آزاد دیروز در حالی آغاز شد که کشتی گیران کشورمان خود را برای حضور 
در قهرمانی آسیا آماده خواهند کرد. یکی از شایعات مطرح شده در خصوص غیبت سرمربی، اختالف او 

با علیرضا دبیر بود که حضور درستکار در خانه کشتی عکس این ادعا را نشان داد.

تالشمیکنیماماقولمدالنمیدهیم

تیم ملی س��ابر ای��ران در حالی خ��ود را برای 
حض��وری موف��ق در رقابت های ج��ام جهانی 
شمشیربازی لهس��تان آماده می کند که امین 
قربانی، س��رمربی تیم هیچ قولی برای کس��ب 

مدال در این مسابقات نمی دهد. 
دور جدید اردوی آماده سازی تیم سابر ایران از 
چهارم بهمن ماه با حضور علی پاکدامن، محمد 
رهبری، نیما زاهدی، فرزاد باهر، محمد فتوحی 

و امیرحسین ش��اکر همراه با عرفان شکوهی از 
تیم ملی جوانان زیر نظر امی��ن قربانی و برای 
حضور در جام جهانی ورش��و آغاز ش��ده است. 
رقابت هایی ک��ه از 21 بهمن ماه با حضور 209 
سابریس��ت از 39 کش��ور در بخش انفرادی و 
26 کش��ور در بخش تیمی به میزبانی لهستان 

برگزار می شود. 
با وجود آنکه تیم ملی س��ابر ای��ران از آخرین 
حضور خود در مسابقات جهانی الجزایر موفق 
به کسب یک نقره در بخش تیمی شد، قربانی 
سرمربی س��ابر ایران قولی برای مدال آوری در 
ورشو نمی دهد: »با توجه به اینکه جام جهانی 
لهس��تان از 21 بهمن آغاز می ش��ود، اردویی 
10 روزه در دو نوب��ت صبح و عصر که ش��امل 
تمرینات شمش��یربازی و تمرینات بدنسازی  
می ش��د، برگزار کردیم و خوشبختانه این اردو 
را با آمادگی قابل قبولی پشت سر گذاشتیم و 

ملی پوشان تمام تالش خود را برای رسیدن به 
مرز آمادگی انجام دادن��د. با این وجود کار تیم 
سابر با توجه به شروع فصل مس��ابقات بسیار 
سخت اس��ت، به همین دلیل نمی توان از قبل 
قول کسب مدال در جام جهانی را داد. بی هیچ 
شکی تمام هدف ما تالش برای دستیابی به یک 
عملکرد قابل قبول با توجه به ش��رایط موجود 
است و تک تک سابریس��ت ها برای رفتن روی 
س��کو تالش می کنند، اما جام جهانی لهستان 
از نظر کیفی در س��طح باالیی قرار دارد و تمام 
رقیبان ایران با تمام ق��وا حضور دارند و جز ما، 
آنها هم به دنبال کس��ب مدال هستند. اسلحه 
سابر در دهه گذشته با توجه به عملکرد خوب 
خود انتظارات و توقعات را ب��اال برده که بحق 
هم هست و امیدوارم توقعات منصفانه باشد و 
مطمئن باشید تمام تالشمان را به کار خواهیم 

بست تا بهترین نتیجه حاصل شود.«

 سرمربی 
 سابر ایران 

در آستانه جام جهانی

 شمیم رضوان
      بازتاب

      چهره
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اورتون با سرمربی جدید توپچی ها را برد

آرتتااسیرطلسمگودیسونپارک
آرتتا باز هم از عهده شکستن طلسم گودیس��ون پارک برنیامد و برای 
سومین مرتبه بعد از نشستن روی صندلی آرس��نال در این ورزشگاه 
متحمل شکست شد، آن هم در شرایطی که  شان دایش بعد از اخراج 
فرانک لمپارد نخستین حضورش روی نیمکت اورتون را تجربه می کرد. 
با این وجود تیم هجدهم جدول، چهارمین برد این فصل خود را مقابل 
صدرنشین لیگ و اصلی ترین مدعی قهرمانی کسب کرد تا آرسنال با 
دست خالی گودیس��ون پارک را ترک کند. ورزشگاهی که آرسنال در 
پنج بازی آخر خود موفق به کسب برتری در آن نشده، به طوری که در 
عین ناباوری چهار مرتبه برابر اورتون در این ورزشگاه متحمل شکست 
شده است و یک مرتبه نیز به تساوی بدون گل دست یافته تا گودیسون 

پارک به راستی به کابوس آرسنال و آرتتا تبدیل شود!
توپچی ها می توانستند با برتری در این دیدار خارج از خانه فاصله خود 
با منچسترس��یتی در رده دوم جدول را به 18 امتیاز افزایش دهند، اما 
طلسم گودیسون پارک مانع از کسب هفدهمین برد این فصل صدرنشین 
لندنی لیگ شد. البته به همان اندازه که اوضاع بر وفق مراد آرتتا پیش 
نرفت برای ش��ان دایش فوق العاده بود و او با کسب این پیروزی مقابل 
صدرنشین لیگ، کار بزرگی در نخستین تجربه مربیگری خود در اورتون 
کرد، آن هم در ش��رایطی که موفقیت های پی در پی آرتتا و شاگردانش 
طی هفته های اخیر اکثر کارشناسان را متقاعد کرده بود که می توان از 
همین حاال توپچی ها را نامزد شماره یک قهرمانی اعالم کرد، اما ضربه 
سر جیمز تارکوسکی که به رکورد 14 بازی بدون باخت این تیم در لیگ 
برتر پایان داد، تمام معادالت را برهم زد و شکستی را به آرسنال تحمیل 
کرد که اعتراف عجیب آرتتا را به دنبال داشت: » نتوانستیم خودمان را 
با سبک بازی مستقیم اورتون هماهنگ کنیم. به دایش و اورتون تبریک 
می گویم، ولی تقصیر اصلی شکست متوجه آرسنال است که نتوانست 
عملکردی در حد بازی های قبلی به نمایش بگذارد. اورتون خیلی خوب 
بود. آنها پیروزی را در این بازی واقعاً س��خت کردند، چون خیلی مؤثر 
بازی کردند. ما ناراحتیم، چون نتوانستیم نتیجه ای که می خواستیم را به 
دست بیاوریم و عملکردمان هم با آنچه تا امروز نشان داده بودیم تفاوت 
داشت. اورتون به بازی مستقیم رو آورده بود و ما نتوانستیم خودمان را با 
شرایط این نوع بازی سازگار کنیم. همچنین در یک سوم آخر، فضاهای 
خالی زیادی به حریف دادیم. البته از جو ورزشگاه هم نمی توان به سادگی 

گذشت، هرچند شخصاً انتظار این جو را داشتم.«

صبر هواداران لیورپول سرآمد

هشتگاخراجکلوپترندشد!
مثلث کلوپ، ادواردز و گوردون که از هم پاشید، لیورپول دیگر نتوانست 
در شکل و شمایل قبل ظاهر شود، به طوری که هواداران این تیم صراحتاً 
خواستار جدایی سرمربی تیم شده اند و این خواسته تا جایی پیش رفته 

که هشتگ اخراج کلوپ در توئیتر ترند شده است! 
کسب هفت باخت در 20 بازی، ایستادن بر س��کوی دهم جدول و فاصله 
امتیازی با تیم چه��ارم، چیزی نبود که هوادار لیورپ��ول تاب بیاورد و   10
پرواضح بود که عدم نتیجه گیری مقابل ولورهمپتون، تیمی که رده پانزدهم 
را در اختیار دارد، می تواند کار کلوپ را سخت تر از قبل کند، خصوصاً که تیم 
او با نتیجه دور از انتظار 3 بر صفر شکست خورد و از همان دقیقه پنجم بازی 
با گل به خودی ژوئل ماتیپ عنان کار از دستش در رفت، به طوری که میزبان 
نه فقط در دقیقه 12 که در دقیقه 71 نیز به گل رس��ید تا قرمزها با قبول 
شکستی تحقیرآمیز ورزشگاه مالینیو را ترک کند. نتیجه واضح تر از آن بود 
که کلوپ توانی برای توجیه داشته باشد: »نمی توانم دائماً مسائل را الپوشانی 
کنم. کاماًل مشخص بود. ما در مالعام اینطور بازی کردیم و همه به وضوح 
می دیدند. من هیچ توضیحی ندارم. این اتفاق نباید بیفتد، نباید. می دانم، 
ولی قبولش واقعاً سخت است. شکست مقابل ولورهمپتون را می توان نقطه 
اوج مشکالت ما دانست، چراکه در چنین مسابقه ای اینطور بازی کردن به  
هیچ وجه مجاز نیست. می توانید انتقاد و محکوممان کنید، می توانید هرچه 
دلتان می خواهد بگویید، چراکه هرچه بگویید حق با شماس��ت. من هیچ 
اعتراضی نخواهم داشت، چون تیم هرگز نباید مثل آن 12دقیقه بازی کند. 
ما بازی های دیگری هم داشتیم که گل زودهنگام خوردیم، حتی در فصل 
گذشته چنین دیدارهایی داشتیم. مسئله دیگر این نیست، مشکل اینجاست 
که دیگر پیروز نمی شویم و تیمی که بازی هایش را می بازد احتمال اینکه 
در بازی ها گل اول را دریافت کند بیشتر می شود.« کلوپ بهتر از هر کسی 
می داند که نه تیمش اوضاع خوبی دارد و نه بازیکنانش. شرایط بغرنجی که 
می تواند سرمربی آلمانی قرمزها را به سمت در خروجی باشگاه هدایت کند، 
چراکه لیورپول دیگر هیچ شباهتی ندارد به آن تیمی که به طور همزمان 
فاتح لیگ قهرمانان، سوپرجام اروپا، جام جهانی باشگاه ها و قهرمان لیگ 
شد. تیمی که کمتر رقیبی جرئت رودررویی با آن را داشت، اما اوضاع بیرون 
از زمین که تغییر کرد کلوپ دس��ت تنها ماند، ورق برگشت و حاال صدای 

هواداران نیز درآمده و صفحات مجازی پر شده از هشتگ اخراج او.

قدرتنمایی
کشتیایران
بازوبند پهلوانی ایران به احمد میرزاپور رسید. درزاگرب

توجه و ترویج مرام و من�ش پهلوانی در ورزش 
رویکرد فرهنگی اس�ت که مس�ئوالن با هدف 
اشاعه آن همه ساله اقدام به برگزاری رقابت های 
پهلوانی می کنند. رقابت های پهلوانی کش�ور 
در س�الن 12هزار نف�ری آزادی برگزار ش�د و 
با ش�ناخت نفرات برت�ر به پایان رس�ید. یکی 
از مهم تری�ن دیدارهای امس�ال رویارویی دو 
مدعی قهرمانی در وزن 100 + کیلوگرم بود. دو 
ورزشکار از خراس�ان رضوی به فینال این وزن 
رس�یدند و پس از تالش فراوان ای�ن میرزاپور 
بود که ب�ا ضربه فنی مصطف�ی طغانی، قهرمان 
سنگین وزن رقابت ها ش�د. مهم تر از قهرمانی 
تصاحب بازوبن�د پهلوانی بود که توس�ط وزیر 

ورزش به این ورزشکار اهدا شد.

میرزاپور
پهلوان1401ایران

قاب

شیوا  نوروزی

جوالنمدیرانزیانده
دربهشتفوتبال

مدیر فوتبال که باشید امکان ندارد تخلف نکنید و قانون را دور نزنید، 
به ویژه اگر مدیرعامل یکی از باشگاه های پرطرفدار و متمول باشید، 
در آن صورت هر طور که بخواهید می تازید و قراردادهای مشکل دار 

و پراز آپشن به امضا می رسانید. 
همه می دانند فوتبال بی حس��اب و کت��اب ایران، بهش��ت مدیران 
بی کفایت و امتحان پس داده اس��ت. هر کدام از آنه��ا به جای آنکه 
اهمیت مس��ئولیت س��نگینی را که روی دوش ش��ان گذاشته شده 
درک کنند برای کسب شهرت و البته منافع شخصی وارد مستطیل 
سبز می شوند. جالب اینکه مدیران این رش��ته همگی پرمدعا، اهل 
وعده و  وعید و حیف ومیل بیت المال هستند. فاصله رو شدن تخلف 
و دور زدن قانون از س��وی مدیران فوتبالی آنقدر کم شده که هر روز 
منتظر شنیدن مورد جدید هس��تیم. در تازه ترین نمونه معلوم شده 
یکی از مدیران قبلی قراردادی با یک فوتبالیس��ت امضا کرده مبنی 
 بر پرداخت یک میلیارد تومان حق مس��کن و یک میلیارد تومان به 
عنوان رضایت مدیرعام��ل! برای همین بازیکن مبل��غ 4/5 میلیارد 
تومان به عنوان مسکن در فصل 1403 – 1402 در نظر گرفته شده، 
آن هم درحالی که رقم قرارداد پایه او در فصل آتی 19 میلیارد تومان 

ناقابل درج شده است!
در مورد اعداد و ارقام سال هاست انتقاد می کنیم و از وزارت ورزش 
گرفته تا نهاده��ای نظارتی تقاضای بررس��ی و برخ��ورد داریم که 
متأسفانه تاکنون نتیجه ای نداش��ته است. عالوه  بر این در خصوص 
قراردادهای مشکوک، پرابهام و پر از آپشن های من درآوردی نیز زیاد 
نوشتیم و اتفاقاً باز هم هیچ نهاد و مرجعی قدمی جهت رسیدگی به 
این نابسامانی ها برنداشته است. این بار می خواهیم به خیال راحت 
مدیران فوتبالی اشاره کنیم و اینکه دیگر قبح و ترس هرگونه تخلف 
و جرمی در این رشته ریخته است و عماًل هیچ کدام از دست اندرکاران 
فوتبال نگران عاقبت تصمیمات شان نیستند، چراکه طی سال های 
اخیر هیچ مدیری بابت افتضاح های به بار آمده در دوران مسئولیتش 
توبیخ، جریمه یا مجازات نشده است. نه تنها برخورد قهری با مدیران 
پرتعداد ناالیق صورت نگرفته، بلکه بس��یاری از آنها به سمت های 
مشابه یا حتی باالتر از گذشته خود نیز ارتقا پیدا کرده اند. رسیدن به 
نام این افراد و سوءمدیریت های پرشمار آنها اصاًل کار سختی نیست 
و با یک جست وجوی ساده و در کمتر از چند دقیقه می توان به بخش 

زیادی از این اطالعات دست یافت. 
مشکل اینجاست که عزمی برای پاکسازی فوتبال و عاری کردن این 
رشته از فس��اد و ناپاکی وجود ندارد. همه چیز مثل روز روشن است؛ 
مدیران رقم قراردادهای نجومی را باالتر می برند، آپشن های میلیاردی 
اضافه می کنند و زیر بار هر نوع بند و تبصره ا ی هم می روند. این شیوه 
مدیریتی به نفع خیلی هاست و حق حس��اب خیلی ها باال می رود. از 
طرفی قرار نیست به کسی یا نهادی جوابگو باشند و ضرر و زیان های 
مالی را از جیب بپردازند. قاعدتاً نباید هم انتظار داش��ت آقایان مدیر 
ترسی از امروز یا آینده داشته باش��ند. هر کدام در مدت زمانی کوتاه 
بودجه رسیده به باشگاه را به باد فنا می دهند و بعد هم برای مدیریت 
مجموعه ای دیگر انتخاب می شوند. هر چقدر هم که پرونده و سند از 
آنها رو ش��ود باز تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمی کند. شما مدیران 
فعل��ی را نمی توانید بازخواس��ت و آنها را به پاس��خگویی وادار کنید، 
چه برسد به فردی که دیگر مس��ئولیتی ندارد. خنثی بودن وزارت یا 
هر مقامی که مسئول انتخاب مدیران است بحران را به قدری شدید 
کرده که اوضاع کاماًل از کنترل خارج شده و هر کسی هر طور می تواند 
می تازد و پول به جیب می زند. به غیر از بازیکنان و دالل هایشان، یکی 
باید مدیران را بگیرد تا بیش از این حیف و میل نکنند و آبروی فوتبال 
کشور را نبرند. جمع کردن این معضل و خروج از بحران، عزمی جدی، 
گسترده و همراه با حمایت نهادهای ذی صالح را می طلبد. در غیر این 
صورت از این به بعد مدیران باز هم با خیال آسوده در باشگاه ها جوالن 

می دهند و کسی هم نمی تواند جلودارشان باشد.

کارگروه تخصصی بررسی و اصالح لباس به منظور بررسی لباس 
بانوان ورزشکار در چند رشته  ورزشی تشکیل شد. در پایان این 
نشست، مریم کاظمی پور، معاون توسعه ورزش بانوان لباس های 
طراحی شده رشته های ورزشی اسکیت س��رعت، جوجیتسو، 
بولینگ و بیلیارد، بدنس��ازی، مچ اندازی و پاورلیفتینگ جهت 
حضور بانوان ورزشکار در میادین بین المللی و رشته برایتونیک 

جهت حضور در مسابقات داخلی را تصویب کرد.

تصویبلباستیمهایملیبانوان
دور دوم لیگ برتر بس��کتبال از امروز در ش��هرهای گرگان، درچندرشته

اصفهان، ش��هرقدس، مش��هد، بندرعباس و رفس��نجان آغاز 
می شود و مدعیان مقابل هم قرار می گیرند. شهرداری گرگان 
که دور اول را با صدرنشینی به پایان رساند، در خانه و در قلعه 
عقاب ها میزبان نفت آبادان است. ذوب آهن و کاله در اصفهان به 
مصاف هم می روند. مهرام دیگر مدعی این فصل در شهرقدس 
به مصاف نبوغ اراک می رود. در سایر دیدارها؛ آویژه صنعت با 
مس کرمان، فوالد هرمزگان با توفارقان و مس رفنسجان با رعد 

پدافند هوایی دیدار می کنند.

جدالسختنفتیهادرقلعهعقابها


