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تیم های مدعی 
شیوا  نوروزی

      گزارش  یک
تثبی�ت  ب�رای 
جای�گاه خود به 
پیروزی نیاز دارند. در هفته هفدهم لیگ  برتر 
فوتبال چند دیدار حس�اس برگزار می شود؛ 
ام�روز اس�تقالل با مل�وان، ف�ردا ف�والد با 

پرسپولیس و نساجی با سپاهان. 
آبی ها بعد از دو شکس��ت متوالی ب��رای فرار از 
بحران به میدان می روند. آنها امتیازهای زیادی را 
از دست داده اند و مقابل ملوانان نباید اشتباهات 
گذشته را تکرار کنند. از طرفی شاگردان جواد 
نکونام هم برای کشیدن ترمز صدرنشین تالش 

می کنند. 
  

استقالل با مشکالت زیادی مواجه است؛ از یک سو 
بی پولی و از س��وی دیگر حواش��ی غیرفوتبالی 
و نتایج ضعیف. فتح اهلل زاده ب��ه هر زحمتی بود 
طلب دو طلبکار تیم را پرداخ��ت کرد تا پنجره 
نقل  و انتقاالت اس��تقالل باز ش��ود، ولی مشکل 
پرداخت طلب نجومی استراماچونی به قوت خود 
باقی اس��ت. در این اوضاع عملک��رد ضعیف تیم 
قوز باالقوز شده و اگرچه باشگاه فعاًل از ساپینتو 
حمایت کرده، اما اگر امروز استقالل هر سه امتیاز 
را از ملوان نگیرد باید منتظر اتفاقات جدید بود. 
دو شکست متوالی به تراکتور و سپاهان شرایط 
تیم را در جدول س��خت تر کرده است. این تیم 
27 امتیازی مانده و به رده چهارم س��قوط کرده 
تا رس��یدن به پرسپولیس س��رابی بیش نباشد. 
سرمربی پرتغالی امید دارد امروز نوار ناکامی های 
تیمش پاره و در حضور تماشاگران در آزادی یک 

برد حیاتی نصیب اس��تقالل شود. جدال رفت با 
پیروزی 3 بر یک استقالل تمام شد و دو تیم در 
جام حذفی نیز دوباره س��د راه هم خواهند شد. 
اخبار حاش��یه ای بر معضالت اس��تقالل افزوده 
است. بعد از باخت به سپاهان ساپینتو، سیاوش 
یزدانی را کنار گذاشت و گفته می شود آمانوف و 
شهباززاده هم در لیست خروجی قرار گرفته اند. 
رفع مصدومیت حسینی، دروازه بان اول و کاپیتان 
تیم خبری خوش��حال کننده بود، ضمن اینکه 
رضاوند و روزبه چشمی هم مشکلی برای حضور 

در این بازی ندارند.
با اینکه تی��م تهران��ی اوضاع خوبی ن��دارد، اما 
در عوض ملوان��ان مهیای این جدال هس��تند. 
انزلی چی ها با دو پی��روزی متوالی از قعر جدول 
جدا ش��ده  و با 18 امتیاز ب��ه رده یازدهم صعود 
کرده اند. تیم مازی��ار زارع هفت هفته پی درپی 
را بدون باخت سپری کرده و حاال وقتش رسیده 
که استقالل را نیز غافلگیر کند. از طرفی ملوان 
در پنج بازی اخیر دروازه اش را بسته نگه داشته و 
امروز هم قطعاً آبی ها برای باز کردن قفل دروازه 

حریف کار سختی پیش رو دارند. 
نساجی هم در قائمشهر پذیرای سپاهان تیم دوم 
مسابقات است. تیم حمید مطهری بعد از شکست 
سنگین برابر پرسپولیس، مقابل مس رفسنجان 
هم امتیاز از دست داد و امروز برای جبران مافات به 
حمایت هواداران نساجی امید بسته است. تیم رده 
نهمی برای مقاومت برابر طوفان زرد باید در خط 
دفاع بدون اشتباه ظاهر شود، در غیر این صورت 
سپاهانی ها برای گلزنی و پیروزی از کوچک ترین 
فرصت اس��تفاده می کنند. تیم مورایس سه برد 

متوالی در لیگ داشته و بهترین خط حمله لیگ 
را نیز در اختیار دارد. دیدار رفت را هم زردپوشان 

بر یک به سود خود تمام کردند.   2
  

ش��اگردان نکونام در صورتی که از پرسپولیس 
امتیاز بگیرند دل سایر مدعیان را شاد می کنند. 
فوالد – پرسپولیس یکی از بازی های فرداست 
که از حساسیت باالیی برخوردار است. دیدار در 
فوالد آره نا بدون تماشاگر است و تیم گل محمدی 
هم از هر لح��اظ آمادگ��ی الزم را دارد. فوالد به 
تازگی روبرت��و تورس، هافبک اس��پانیایی را به 
خدمت گرفته و گفته می شود این بازیکن فردا 
می تواند اولین بازی رسمی اش را با پیراهن تیم 
جدیدش انجام دهد. س��رمربی تیم اخیراً چند 
بازیکن از جمله پاتوسی، غفوری و عبداهلل زاده را 
از ترکیب کنار گذاشته است. نکته مهم اینجاست 
که فوالد در بازی های خانگی عملکرد ضعیفی 
داشته؛  این تیم در این فصل تنها یک بار در فوالد 
آره نا پیروز ش��ده و از 24 امتی��از ممکن فقط 9 
امتیاز کسب کرده اس��ت! فوالد با 21امتیاز در 

رتبه نهم ایستاده است. 
بازی رفت دو تیم در تهران بدون گل تمام شد. 
بااین حال پرسپولیس خاطرات خوبی از بازی در 
ورزشگاه خانگی فوالد دارد. این تیم از سه بازی 
قبلی خود دو برد و یک تساوی کسب کرده است. 
ش��اگردان یحیی گل محمدی بعد از دو تساوی 
مقابل استقالل و پیکان، سه پیروزی ثبت کردند 
و با 35  امتیاز هم صدرنشینی  شان را تثبیت و هم 
فاصله پنج امتیازی با تیم دوم را حفظ کرده اند. 
در این بازی سروش رفیعی، هافبک پرسپولیس 

محروم است و نمی تواند به میدان برود. 
  

نبرد گل گهر – مس رفسنجان از دیگر بازی های 
حساس فرداست. گل گهر در دو بازی پشت سر 
هم متوقف شده و چهار امتیاز از دست داده است. 
البته تیم قلعه نویی هنوز با 29 امتیاز در رده سوم 
است و با تحمیل شکست به میهمانش می تواند 
به آینده امیدوار بماند. مسی ها در سیرجان کار 
سختی دارند، ش��اگردان ربیعی یکی از تیم های 
23 امتیازی هستند و پشت سر استقالل در رتبه 
پنجم قرار گرفته اند. نماینده رفسنجان به گرفتن 
حداقل امتیاز از گل گهر راضی می شود و منتظر 

لغزش آبی های تهران است. 
آلومینیوم در اراک به استقبال صنعت نفت آبادان 
یکی از قعرنشینان لیگ می رود. تیم رحمتی در 
جام حذفی موفق بوده، ول��ی در دو بازی آخرش 
در لیگ امتیازها را با حریفان تقسیم کرده است. 
این تیم 21 امتیازی اگر در این دیدار نیز امتیاز از 
دست بدهد جایگاه هشتمی اش به خطر می افتد. 
از طرفی تیم آبادانی اخیراً هم تغییرات مدیریتی 
داش��ته و هم کادرفنی. تیم نفتی تنها 11 امتیاز 
اندوخته و تیم پانزدهم جدول است. تراکتورسازی 
در دیار زاینده رود میهمان ذوب آهن است، تیمی 
که با هدای��ت خمس از جام حذف��ی کنار رفت و 
فعاًل رتبه شش��م را در اختی��ار دارد. ذوبی ها نیز 
فرصت قهرمانی در جام حذفی را از دست داده اند. 
شاگردان تارتار چهار بازی متوالی است که پیروز 
نشده اند و هفته پیش نیز به پرسپولیس باختند. 
در س��ایر بازی ها، پی��کان با مس کرم��ان و نفت 

مسجدسلیمان با هوادار مصاف می دهند.
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دنیا حیدری

روسونری نیم فصل سری  آ را با تحقیر به پایان رساند. التزیو -  آث میالن 
آخرین دیدار هفته نوزدهم لیگ ایتالی��ا را برگزار کردند و میزبان در 
ورزش��گاه المپیکو با چهار گل تیم پیولی را درهم کوبید. میالن این 
فرصت را داشت که بعد از باخت اینتر با شکست التزیو به ناپولی صدرنشین نزدیک شود، اما با چهار 

گل تحقیر شد تا با 38 امتیاز در رده دوم بماند و اختالفش با صدر به 
12 امتیاز برسد. استفانو پیولی، سرمربی میالن در پایان بازی به 

مشکالت متعدد تیمش اذعان داشت: »باید روی نقاط ضعف 
خود کار کنیم تا بهتر ش��ویم. واضح اس��ت که عملکرد فعلی 
تیم با توانایی ک��ه ما داریم مطابقت ن��دارد. چیزهای زیادی 
هس��تند که در حال حاضر در تیم درس��ت کار نمی کنند 

از جمل��ه ذهنی��ت بازیکنان و مس��ائل تاکتیکی. 
ما باید عملک��رد متفاوت تری نس��بت به آنچه 
ارائه کردیم، داشته باشیم. در حال حاضر باید 
ساکت بمانیم و س��خت کار کنیم. در شرایط 
حساس��ی قرار داریم، چراکه ط��ی دو هفته 
اخیر نتایج و عملکرد خوبی ارائه نکردیم. باید 
همه بهتر کار کنیم تا شرایط را تغییر دهیم. 
در همه زمینه ها ضع��ف داریم. به  رغم اینکه 

موقعیت های گلزنی بسیار خوبی خلق نکردیم، 
اما موقعیت هایی داشتیم که می توانستیم بهتر از 

آنها استفاده کنیم و خطرناک تر ظاهر شویم.«

فرار باواریایی ها از باخت خانگی

باید ساکت بمانیم و کار کنیم!

بایرن مونیخ به سختی از شکست مقابل کلن گریخت. حریف در آلیانس آره نا        خبر
در دقیقه چهارم به گل رسید، اما باواریایی ها تا دقیقه 90 برای زدن گل 
تساوی تالش کردند. این دومین تساوی متوالی بایرن بود و با توجه به برد پرگل الیپزیش، فاصله تیم دوم 
با بایرن صدرنشین به چهار امتیاز کاهش یافت. ناگلزمان، سرمربی این تیم در واکنش به توقف دوباره بایرن 
گفت: »در نیمه دوم و پس از تعویض هایی که انجام دادیم تیم برتر زمین بودیم. کلن روی به دفاع عمقی 
آورد و کار را برای ما دشوار کرد. اگر زودتر گل زده بودیم، کار برای آنها دشوار می شد. سبک بازی ما در نیمه 
دوم چیزی بود که تصورش را داشتیم. من اطمینان دارم که اگر به همین شکل ادامه دهیم بار دیگر به روند 

پیروزی بازخواهیم گشت.« با این نتیجه غول آلمانی با 36 امتیاز در صدر جدول باقی ماند.

FA Cup دوئل باالنشینان در

صدرنش��ینان جزیره در جام حذفی به مصاف 
 FA CUP ه��م می رون��د. در دور چه��ارم
منچسترسیتی فردا شب در ورزشگاه خانگی 
خود نبرد سختی مقابل آرسنال دارد. این دو 

تیم در شرایطی سد راه هم شده اند که در لیگ 
برتر نیز برای قهرمانی با هم رقیب هستند. 

س��یتیزن ها بعد از دو ب��رد متوال��ی در لیگ 
امیدوارند در جام حذفی هم موفق ظاهر شوند. 

نقطه مشترک سیتی و آرسنال حذف هر دو از 
جام اتحادیه است، این یعنی هر دو مدعی یک 
جام را از دست داده اند و در این جدال نیز یکی 

از آنها دومین جامش را از کف می دهد. 
در این بی��ن تیم منچس��تر که پن��ج امتیاز از 
توپچی ها کمت��ر دارد و در رده دوم ایس��تاده، 
اص��اًل دل��ش نمی خواه��د دوب��اره در اتحاد 
مقابل هوادارانش تحقیر ش��ود. پپ گواردیوال 
هفته هاست منتظر لغزش آرسنال است تا بلکه 
اختالف با صدر کاهش یابد. با این  حال شاگردان 
آرتتا به هیچ حریفی باج نمی دهند. تیم لندنی 
آخرین  بار نزدیک به سه ماه پیش تن به شکست 
برابر برایتون داد و از جام اتحادیه کنار رفت. از 
آن زمان به بعد آرسنال در هیچ مسابقه ای طعم 
شکست را نچشیده است. س��رمربی جوان در 
این فصل تیمی مقتدر و کم اش��تباه ساخته و 
از همان ش��روع فصل توپچی ها برای قهرمانی 

خیز برداش��ته اند. آرس��نال با یک بازی کمتر 
نس��بت به دیگر مدعیان لی��گ، 50 امتیازی 
اس��ت و اگر همین روند را ادام��ه دهد آرزوی 
هوادارانش را برآورده خواهد کرد. آمار و ارقام 
نش��ان می دهد تیم لندنی در هر چهار مسابقه 
خود برابر سیتی در جام حذفی پیروز بوده است. 
در عوض آبی پوشان نیز با هدایت گواردیوال 13 
بازی از 16 بازی خود مقابل آرسنال در تمامی 
رقابت ها را با برد پشت  سر گذاشته اند. جدال دو 
مدعی اصلی جزیره حساس��یت در جام حذفی 
را افزایش داده است. هرچند مارتین اودگارد، 
کاپیتان آرسنال اخیراً مدعی شده آنها اهمیتی 
به س��یتی در کورس قهرمان��ی نمی دهند، اما 
سیتیزن ها اصلی ترین رقیب توپچی ها هستند. 
نکته دیگر اینکه این اولین تقابل رودرروی دو 
تیم در این فصل است و قطعاً نه پپ به شکست 

فکر می کند و نه آرتتا.

سیتی در اتحاد 

برای حذف آرسنال 

می جنگد

اشرف  رامین
      فوتبال اروپا

شمیم رضوان
      چهره
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تنها شانس های مدال راهی هانگژو می شوند
جهت ارتقای جایگاه خود در بازی های 
آس��یایی هانگژوی چین، سعی داریم 
تنه��ا تیراندازان��ی را اع��زام کنیم که 
شانس کس��ب مدال دارند. در همین 
راس��تا ب��رای اینک��ه بتوانی��م از نظر 
تکنیکی و فنی، تیراندازان را در شرایط 
بهتری برای هانگژو آماده کنیم بعد از 
مسابقات امارات سعی کردیم اردوها را 
بیشتر به سمت ساختاری پیش ببریم 
و با تمرک��ز روی کیفیت کار در جهت 
ارتقای رکوردها تالش کردیم. روند کار تیراندازان در جریان دو اردویی 
که بعد از مسابقات جهانی داشتیم راضی کننده بود و رکوردهای خوبی 
نیز به ثبت رسیده است، اما در نهایت نفراتی را اعزام می کنیم که شانس 
کسب مدال داشته باشند. این اما به معنای چشم بستن روی استعدادها 
نیست. در نظر داریم با شناسایی استعدادهای برتر در مسابقات قهرمانی 
کشور که از هفتم تا دوازدهم بهمن ماه در دو بخش زنان و مردان برگزار 
می شود کمبود تیرانداز در تیم ملی، به ویژه در ماده های تپانچه مردان، 
تفنگ ایستاده و نشس��ته را مرتفع کنیم. از س��وی دیگر تا پایان سال 
برای بهبود رکورد ورزشکاران و ارتقای عملکرد آنها تمرینات به صورت 
ساختاری پیگیری خواهد ش��د و سپس در س��ال آینده هدف گذاری 
افزایش تعداد تیراندازان برای شرکت در بازی های پاراآسیایی و کسب 
س��همیه پارالمپیک پاریس اس��ت، چراکه باید به فکر آینده بود. برای 
نمونه اگر جایگزینی برای س��اره جوانمردی نداشتیم، تصمیم او برای 
عدم حضور در هانگژو کار را سخت می کرد، اما توجه به سایر استعدادها 
باعث شد امروز نسرین ش��اهی را در اختیار داشته باش��یم. تیراندازی 
که هم در 10 متر ب��ادی و هم 50 متر خفی��ف رکوردهای خوبی را 
به ثبت رس��انده و امید زی��ادی داریم که جایگزین خوبی برای س��اره 
جوانمردی باشد و در هانگژو در هر دو ماده افتخارآفرینی کند. اما برای 
آنکه بتوانیم اعزام های کیفی خوبی داشته باشیم باید به استعدادیابی 

توجه کنیم تا دستمان برای اعزام شانس های مدال بسته نباشد.

خواسته عجیب نایب رئیس تاج

در انتخاب سرمربی تعجیل نکنید!
بعد از گذش��ت هفته ها، تیم ملی همچنان بالتکلیف انتخاب سرمربی 
اس��ت، به طوری که هنوز حتی نمی توان صراحتاً گفت سرمربی بعدی 
داخلی اس��ت یا خارجی. با این وجود قنبرزاده، نایب رئیس فدراسیون 
همچنان معتقد است نباید فدراسیون را تحت فشار قرار داد و باید دست 
آن را باز گذاش��ت: »ش��رایط بزرگس��االن را می دانید. در مورد انتخاب 
سرمربی تیم ملی نه باید خیلی تعجیل و نه خیلی تأخیر شود.  بدنه این 
تیم لژیونرها و عضو باشگاه های اروپایی یا کشورهای همسایه هستند. 
باید از تجارب قبلی درس بگیریم و نباید حساس باشیم، بلکه باید دید 
مربی داخلی می تواند مؤثرتر باشد یا خارجی. در این زمینه باید ریاست 
فدراسیون را آزاد گذاشت تا تحت تأثیر جو رسانه ای قرار نگیرد و بتواند 
تصمیم خوبی بگیرد. هر نامی هم که تا به امروز مطرح ش��ده گمانه زنی 
بوده، چون نامی در هیچ یک از محافل خصوصی یا حتی جلسات هیئت 
رئیسه مطرح نشده است. البته قطعاً هیئت رئیسه به ریاست فدراسیون 
کمک خواهد کرد، اما تصمیم نهایی با تاج اس��ت . جمع بندی رئیس و 
اعضای هیئت رئیسه این بود که تأمل بیش��تری کنیم و سریع پای میز 
مذاکره و قرارداد نرویم تا  تجارب تلخ قبلی تکرار نشود . به همین دلیل 
با توجه به اینک��ه اولین فیفادی ما در فروردین 1402 اس��ت، تصمیم 

گرفتیم تعجیل نکنیم.«
قنبرزاده در حالی می گوید ریاست فدراسیون کم تجربه و کوچک نیست و قطعاً 
همه مسائل را در نظر می گیرد که گویی مرتبه قبلی این تاج نبود که ویلموتس 

را به فوتبال ایران تحمیل و قراردادی بدتر از ترکمنچای را امضا کرد!
بالتکلیفی تیم ملی فوتب��ال و امیدها که وضعیت نامش��خصی دارند و 
همچنان گفته می ش��ود در خصوص آنها باید فدراسیون و کمیته ملی 
المپیک توافق کنند، تنها موارد مهمی نیست که فدراسیون فوتبال هنوز 
تصمیم قابل قبولی در مورد آنها نگرفته است. فدراسیون فوتبال این روزها 
مملو از سرفصل های مهمی است که همچنان بالتکلیف اقدامی عاجل 
هستند. مواردی چون وضعیت نابسامان ورزش��گاه آزادی که براساس 
گفته های نایب رئیس فدراسیون باز کردن درهای آن روی تماشاگران 
می تواند فاجعه انسانی به بار آورد: »در بررسی هایی که داشتیم متأسفانه 
به این نتیجه رسیدیم که طبقه دوم ورزش��گاه آزادی کاماًل از سیستم 
خارج شده و نیاز به مرمت و بازسازی اساسی دارد و کارشناسان رسمی 
دادگستری نیز برای این طبقه احتمال خطر داده اند. همچنین بخشی از 
زون های طبقه اول هم از لحاظ مهندسی تأسیسات و ایمنی مالحظاتی 
دارد که برای حفظ جان تماشاگران باید ظرفیت محدودی را برای آن در 
نظر بگیریم.« هیچ تردیدی نیست که ورزشگاه آزادی نیازمند تعمیرات 
اساسی است، اما اینکه چرا در تمام این مدت که درهای ورزشگاه بسته 
بوده آقایان دس��ت روی دست گذاش��ته اند و امروز که زمزمه بازگشت 
تماشاگران به ورزشگاه ها به گوش می رسد یاد وخامت اوضاع ورزشگاه 
آزادی افتاده اند، مس��ئله ای دیگر است که نش��ان می دهد فدراسیون 

اهمیتی به اولویت ها و زمان بندی نمی دهد!
VAR مورد دیگری است که فدراس��یون هنوز با وجود گذشت ماه ها 
نتوانس��ته گام مثمرثمری در خصوص آن بردارد و با وجود اینکه تأکید 
دارد اکثر ورزشگاه ها دولتی هستند، تأکید می کند که باشگاه ها موظف 
به تجهیز ورزش��گاه ها به این تکنولوژی هستند. مس��ئله ای که تاج نیز 
بارها تکرار کرده و حاال نایب رئیس او هم بر این مسئله تأکید دارد: »من 
رقم های متفاوتی شنیده ام، اما بعید می دانم هزینه آن زیاد باشد. البته 
مبلغ این سیستم کمتر از 10 تا 12 میلیارد نیست، اما برخی باشگاه های 
اگر هزینه یک بازیکن مطرح خود را کنار بگذارند، می توانند ورزشگاهشان 
را برای VAR تجهیز کنند. ورود این سیستم عزم جدی تری می خواهد. 
فدراس��یون فوتبال به جد پای کار آمده و ریاس��ت آن نی��ز نامه ای زده 
و هشدار داده اس��ت که ضمن احترام به همه باش��گاه ها می گوییم اگر 
اس��تان هایی در این زمینه عقب بیفتن��د احتم��ال دارد در فصل آتی 
مسابقاتشان به استان های همجوار دارای VAR منتقل شود.« قنبرزاده 
در حالی مدعی است فدراسیون به طور جدی پای کار است برای استفاده 
از کمک داور ویدئویی در فوتبال ایران که تنها کار فدراس��یون ارس��ال 
نامه هایی با چاشنی تهدید به باشگاه ها بوده و حضور در جلساتی که با این 
روش بعید است به این زودی ها ش��اهد حضور VAR در فوتبال ایران 
باشیم. همانطور که بعید اس��ت به این زودی ها تکلیف تیم ملی فوتبال 
و امید ایران روشن ش��ود و ورزشگاه آزادی سروس��امان بگیرد، چراکه 

فدراسیون فقط حرف می زند و وعده می دهد، همین و بس!

حسین امیری

 سرمربی تیم ملی
پاراتیراندازی

 آرامش آبی ها
به کارگیری دانش پیشکس�وتان و گوش فرا دادن به  در چنگ ملوانان

تجربیات آنها یکی از مهم ترین اصول کسب موفقیت 
برای ورزشکاران جوان است. ملی پوشان کشتی آزاد 
ایران عصر سه شنبه در محل تمرین خود یک میهمان 
ویژه داشتند. منصور برزگر، سرمربی سابق تیم ملی که 
بسیاری از مدال آوران کشتی ایران زیر دست او تربیت 
شده اند. برزگر با اشاره به اهمیت داشتن آمادگی کامل 
برای حضور در المپیک خطاب به کشتی گیران حاضر 
در اردو گفت: »کمتر از 1۷ ماه با المپیک پاریس فاصله 
داریم. همه فکر و ذکر خود را روی کش�تی بگذارید تا 
بتوانید موفق ش�وید. خوش�بختانه تیم خیلی خوبی 
داریم و باید قهرمان المپیک ش�ویم. اندازه را باید در 
هر چیزی در نظر گرفت. کشتی گیر باید بداند تمرین 
زیادی او را پس می زن�د پس باید به ان�دازه و در تایم 

مناسب تمرینات خود را بگذراند.«

 تمرین زیاد کشتی گیر را 
پس می زند

قاب

فريدون حسن

 دیپلماسی ناتوان ورزشی
در دفاع از »خلیج فارس«

مطابق اسناد تاریخی موجود در سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی که 
شامل نقشه های جغرافیایی و متون کهن است، آبراهه جنوبی ایران از دیرباز 
به نام دریای پارس یا خلیج فارس معروف بوده است. اسنادی که هیچ کس و 
هیچ نهادی نمی تواند منکرشان شود یا در درستی و صحت آنها شکی وارد 
کند. استناد به همین مدارک محکم و غیرقابل انکار می تواند برای بستن 
دهان معاندان و کشورهای حقیری که می خواهند با سیاسی کاری تاریخ 
بشری را تحریف کنند و چشم طمع به تمامیت ارضی ایران داشته باشند 
کافیست، اما گویا مسئوالن کشور خودمان هم چندان به این مسئله اهمیت 
نمی دهند. اخیراً شاهد بودیم که فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( به 
بهانه برگزاری یک دوره مسابقه بین کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس 
همگام و همراه با شیطنت این کشورها از نام جعلی مدنظر آنها استفاده کرد. 
در ادامه هم شاهد بودیم که فدراسیون جهانی بسکتبال )فیبا( همین اقدام 
را انجام داد. جای تأسف دارد که هر دو اقدام خیلی دیر از سوی مسئوالن 
ایرانی در دو فدراسیون بین المللی پاسخ داده شد و بدتر اینکه پاسخی هم 
که داده شد جوابی نبود که جلوی تکرار این اقدام را بگیرد، به گونه ای که 
شاهد بودیم اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال به رغم اعتراض 

ایران باز هم از نام جعلی استفاده کرد.
اینکه مس��ئوالن ورزش ایران در مقابل این حجم رو به گسترش شیطنت، 
منفعالنه برخورد می کنند از دو منظر قابل بررس��ی اس��ت؛ اول اینکه آنها 
از وجود اس��ناد متقن و محکم تاریخی در این خصوص در س��ازمان های 
بین المللی بی خبرند که خود جای س��ؤال دارد و دوم اینکه خدای ناکرده 
روابط دوستانه و حفظ کرسی های مدیریتی و ریاستی شان را مهم تر از دفاع 

از آب و خاک وطن می دانند و خواسته یا ناخواسته اهمال می کنند!
اقدام دو فدراسیون مهم جهانی در اس��تفاده از نام جعلی و تکرار آن باید از 
سوی فدراسیون های ورزشی ایران، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به 
بهترین و قاطع ترین شکل ممکن پاسخ داده ش��ود. باید آنها را متوجه این 
واقعیت تاریخی کرد که خلیج فارس، همیش��ه خلیج ف��ارس بوده و باقی 
خواهد ماند و اینگونه نیست که با شیطنت چند کشور کوچک که کل سابقه 
شکل گیریشان حتی به 100 سال هم نمی رسد، بخواهند با نگاه سیاسی و 

خرج کردن دالرهای نفتی تاریخ کهن ایران و ایرانی عوض شود.
فراموش نکنیم که این موضوع مهم به طور مستقیم با امنیت ملی و تمامیت 
ارضی ایران ارتباط دارد و اهمال در آن گناهی نابخشودنی است. یادمان باشد 
که مقدمه هر تغییر اساس��ی تغییر نام است و این ها همه از آشوب سرچشمه 
می گیرد. طی چند س��ال گذش��ته برخی کش��ورها با  بهره گیری از همین 
اهمال کاری ها میراث های ناملموس ایران را به نام خود ثبت کردند و اگر آقایان 
بخواهند در مورد میراث های تاریخی هم همانگونه رفتار کنند، دیر نخواهد 
بود که حتی آنها را هم به نام خودشان به ثبت برسانند. آنچه مسلم و حقیقتی 
انکار ناپذیر است اینکه این خلیج فارس بوده، فارس هست و فارس هم خواهد 
ماند تا قیامت و اگر مسئولی در دفاع از این کیان کوتاهی کند، آن وقت است 
که باید از نهادهای نظارتی و امنیتی خواست برخورد مناسب را صورت دهند و 

اجازه ندهند بیش از این با تمامیت ارضی کشورمان بازی شود.

هفته بیس��ت و یکم رقابت های لیگ برتر بس��کتبال عصر امروز با 
دیدار ش��هرداری گرگان تیم صدرنش��ین جدول مسابقات با رعد 
پدافند تهران آغاز می شود. دیداری که نباید برای صدرنشین کسب 
پیروزی در آن کار سختی باشد. در سایر دیدارها، صنایع هرمزگان با 
آویژه صنعت مشهد روبه رو می شود. مس رفسنجان مقابل ذوب آهن 
قرار می گیرد. پاالیش نفت آبادان میزبان توفارقان آذرشهر است. 
کاله و مهرام در مازندران به مصاف هم می روند. نبوغ اراک هم مقابل 
مس کرمان به میدان می رود. در جدول رده بندی شهرداری گرگان، 

ذوب آهن، کاله و مهرام به ترتیب اول تا چهارم هستند.

کار راحت صدرنشین مقابل رعد پدافند

سجاد انوشیروانی، سرپرست فدراس��یون  وزنه برداری در مراسم 
رونمایی از اسپانسر جدید این فدراس��یون به وضعیت نه چندان 
مناسب این رشته هنگام قبول مسئولیت اشاره کرد و گفت: »در 
کمپ آزادی قهرمان شدم، اما روز اولی که این کمپ را دیدم اشکم 
درآمد. وزنه برداری نتوانس��ته به حق خود و جایگاهش در ایران 
برسد. در این مدت تالش کردیم قهرمان های وزنه برداری را دور 
هم جمع کنیم تا این کشتی به گل نشسته را به حرکت درآوریم. 
یکی از اقدامات، اخذ اعتبار و تخصیص آن به تمام استان ها به میزان 
62 میلیارد تومان است. این اعتبارات در سه مرحله تخصیص داده 
می ش��ود که ابالغ مرحله اول به وزارت ورزش ارسال شده و ابالغ 
مرحله دوم نیز اسفند انجام می ش��ود و هر استان مجموعاً 1/5 تا 
2 میلیارد تومان دریافت می کند که فقط برای ساخت و نوسازی 

زیرساخت هاست و جای دیگر نمی توانند هزینه کنند.«

کمپ وزنه برداری اشکم را درآورد


