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قاب

اهدای مدال قهرمانی استقالل
خوزستان به شهید هاشمی

از کارشکنی و سیاسیکاری
تا پیدا نشدن بلیت و تعلل در ارسال مدارک

چالشی به نام لغو اعزامها!

س��ازمان لیگ فوتبال زمان آغاز رقابتهای لیگ برتر را اعالم کرد .بر
این اساس بیست و دومین دوره رقابتهای لیگ برتر از روز جمعه 21
مردادماه  1401آغاز میشود.
ری��کاردو س��اپینتو ،س��رمربی پرتغالی
اس��تقالل صبح دیروز وارد تهران شد تا
تمرینات این تیم را زیر نظر بگیرد .س��ه
دستیار پرتغالی س��اپینتو پیش از این به
ایران آمده بودند.
ارسالن مطهری ،مهاجم اس��تقالل که گفته میش��د قصد ترک این
تیم را دارد ،قرارداد خود را با آبیه��ا دو فصل دیگر تمدید کرد .رافائل
داسیلوا ،مدافع برزیلی اس��تقالل هم قراردادش را با این تیم دو سال
دیگر تمدید کرد.
حسین ش��هریاری ،دروازهبان مس کرمان قرارداد خود با این باشگاه
را تمدید کرد.
محمدرضا شکیبخو ،بازیکن جوان شهرداری بندربوشهر به آلومینیوم
اراک پیوست.
قاسم حدادیفر ،کاپیتان کهنهکار و وفادار
ذوبآهن اصفهان ب��ه کادر فنی این تیم
اضافه ش��د .محمد نوری ،بازیکن س��ابق
پرسپولیس هم در فصل آینده روی نیمکت
ذوبآهن و در کنار مهدی تارتار مینشیند.
ایوب والی ،بازیکن فوالد خوزستان قرارداد خود را با این باشگاه یکسال
دیگر تمدید کرد.
امیرحسین پورمحمد ،بازیکن هوادار قرارداد خود با این تیم را دو سال
دیگر تمدید کرد.

تیم ارمغانی در مرحله دوم انتخابی جامجهانی کار سختی پیشرو دارد

کاپ آسیا محک بعدی بسکتبال ایران
با اتمام مرحله اول
گزارش
رقابتهای انتخابی
شیوا نوروزی
جــا مجـهــانـی
بسکتبال ،تیمملی کش��ورمان باید خود را برای
حضور هرچه موفقتر در کاپ آس��یا آماده کند.
بس��کتبال ایران روزهای ش��لوغی را پشت سر
میگذارد و تعویق بازیهای آس��یایی برخالف
س��ایر تیمها به س��ود این رش��ته بوده ،چراکه
ملیپوشان بس��کتبال هم مس��ابقات مقدماتی
جامجهانی  2023را داش��تند ،هم کاپ آس��یا
و هم بازیه��ای آس��یایی هانگ��ژو را .حاال که
بازیهای چین حداقل یکسال به تعویق افتاده،
بسکتبالیها این فرصت را دارند تا با فراغ بال برای
حضور در دو رویداد دیگر تالش کنند.
پنجره سوم انتخابی جامجهانی برای ایران پایان
خوشی داش��ت .نبرد با س��وریه در حلب تعداد
پیروزیهای تیم کش��ورمان را به عدد  4رساند.
تیمملی بسکتبال در دومین حضور رسمی خود
با هدایت س��عید ارمغانی توانست برد  91بر 56
را به ثبت برس��اند .این تیم در مصاف با س��وریه
هماهنگتر از قبل در میدان حاضر شد ،بازیکنان
پرتابهای دقیقتری داشتند ،دفاع تیمی بهبود
نسبی داشت و دیگر حسرت گل شدن پرتابهای
سه امتیازی به دلمان نماند .با این حال هنوز این
تیم جای کار بیش��تر دارد و به این س��ادگیها
نمیتوان دس��ت از تالش کشید .تیم کشورمان
در مرحل��ه اول انتخابی با بحرین ،قزاقس��تان و

سورریه همگروه بود .نتیجه برگزاری شش دیدار
رفتو برگشت با این حریفان کسب چهار برد و
دو شکست بود .نکته مهم این مرحله بدون شک
دو باخت به قزاقهاست .تیمیکه شاید تا پیش از
این به عقیده بسیاری از جمله هاشمی ،سرمربی
قبلی تیمملی ج��زو تیمهای قدرتمن��د قاره به
حس��اب نمیآمد ،ولی در دو ب��ازی متوالی تیم
کشورمان را مغلوب کرد و باعث شد ضعفهایمان
با شدت بیشتری به چشم بیاید.
جالب اینکه دو شکس��ت برابر قزاقستان در دو
شرایط و با دو کادرفنی متفاوت رقم خورده است.
اگرچه تا قبل از این بس��کتبال کشورمان هرگز
طعم شکست برابر قزاقها را نچش��یده بود ،اما
حریف تلنگر خوب و به موقعی به ما زد تا یادمان
نرود ضعفهایم��ان را بپذیریم و هیچ وقت هیچ
حریفی را دستکم نگیریم .اینکه در بازی دوم،
حتی یک پرتاب سه امتیازی موفق هم نداشتیم،
گویای خیلی چیزهاست .در آن بازی همه دیدیم
که پس از گذش��ت س��الها هنوز ه��م تیمملی
بسکتبال به حضور حامد حدادی به شدت وابسته
است و اگر او روز خوبی را سپری نکند باید منتظر
شکست تیممان باشیم.
تکلیف  12تیم برتر آس��یا برای حضور در مرحله
دوم مقدماتی جامجهانی به میزبانی مشترک ژاپن،
اندونزی و فیلیپین مشخص شده و از هماکنون باید
منتظر رویارویی با حریفانمان در گروه  Fباشیم.
طبق گروهبندی مسابقات؛ اس��ترالیا ،قزاقستان،
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ورزش ایران هر چند وقت یکبار با یک مشکل مواجه میشود و در چند
روز گذشته «لغو اعزام تیمهای ملی» به مسابقات برونمرزی چالش جدید
ملیپوشان بوده است.
حضور در تورنمنتهای بینالمللی عالوه ب��ر اینکه برای محک خوردن
آمادگی ورزشکاران مهم است ،تأثیر زیادی بر ارتقا یا تنزل جایگاهشان
در رنکینگهای جهانی دارد .ضمن اینکه نفرات حاضر در اردو به همراه
کادرفنی تمرینات س��خت و طوالنی را قبل از هر مس��ابقه پش��ت سر
میگذارند .به همین خاطر اجرا نشدن هر کدام از برنامهها ،آسیب بزرگی
به تیمهای ملی میزند.
مس��ابقات ورلدگیمز کاراته روز جمعه در بیرمنگام امریکا آغاز میشود
ی میش��د کاراتهکاهای کشورمان به دلیل عدم
و همانطور که پیشبین 
صدور ویزا از حضور در این رقابت معتبر بازماندند .ورلدگیمز هر چهار سال
یکبار و با حضور هشت کاراتهکای برتر هر وزن برگزار میشود .قرار بود
بهمن عسگری ،ذبیحاهلل پورشیب ،سجاد گنجزاده ،سارا بهمنیار و حمیده
عباس��علی ،پنج ملیپوش ایرانی به همراه ش��هرام هروی و سیدحسن
طباطبایی رئیس فدراس��یون کاراته به امریکا س��فر کنن��د .آنها حتی
برای گرفتن ویزا به ارمنستان هم س��فر کردند و همان ابتدا درخواست
ش��هرام هروی و رئیس فدراسیون به دلیل خدمت س��ربازی رد شد .در
حالی که بهترینهای کاراته ایران تصور میکردند مشکلی برای گرفتن
ویزا ندارند با رد شدن درخواست آنها سفر تیمملی به بیرمنگام لغو شد.
پس از آن کاراتهکاها در استوری مشترک از مسئوالن درخواست کمک
کردند« :متأسفانه هنوز ویزای امریکا را دریافت نکردهایم .ما سهمیه این
رقابتها را به دست آوردیم و سخت تمرین کردیم ،آیا راهی وجود دارد که
فدراسیون جهانی و مسئوالن این مسابقات کمک کنند تا در این روزهای
کم این روند را تسریع کنیم».
طباطبایی ،رئیس فدراسیون کاراته با انتقاد از کارشکنی امریکاییها اظهار
داش��ت« :کاراته ایران از قدرتهای سنتی این رشته به حساب میآید و
همیشه از عنوانداران در رقابتهای جهانی و آسیایی بوده و مسلماً حضور
تیم ملی ایران بر اعتبار بازیهای جهانی اضافه میکند .امریکا به عنوان
میزبان مسابقات ،سیاس��ت را در ورزش دخالت داده ،وگرنه چه دلیلی
دارد روادید تیم ایران را صادر نکند .همه این اتفاقات در حالی بوده که در
سالهای اخیر شعار پوچ «عدم دخالت سیاست در ورزش» را بارها همین
مدعیان مطرح کرده بودند».
کاپیتان تیمملی کاراته نیز از برخورد سیاس��ی با ملیپوش��ان عصبانی
است .پورشیب در گفتوگو با ایسنا ضمن اشاره به دخالت سیاست در
ورزش گفت« :با وجودی که تاکنون بارها در نقاط مختلف جهان بدون
هیچ مشکلی به میدان رفتهایم ،اعضای تیم از نفرات شاخص و عنواندار
کاراته جهان محسوب میشوند و کش��ورهای دیگر احترام زیادی برای
تیم ایران قائل هستند ،متأسفانه امریکا از صدور روادید برای تیم ایران
برای حضور در این روی��داد مهم جهانی خودداری کرده اس��ت .امریکا
پیش از این نیز برای تیمهای مختلف از جمله کشتی ،روادید سفر به این
کشور را صادر نکرد که این موضوع نشاندهنده این است که امریکاییها
مسائل غیرورزشی و سیاسی را در ورزش دخیل میکنند .در شرایطی
که کشورهای اروپایی برای اعضای تیم ایران بارها حتی ویزای بلندمدت
صادر کردهاند ،اقدام امریکا در ندادن ویزا جای تأس��ف دارد .فدراسیون
جهانی باید به میزبان فشار میآورد تا جلوی این اقدام امریکا را میگرفت
که متأسفانه این کار انجام نشد».
متأسفانه تیمملی بسکتبال سه نفره بانوان نیز به خاطر تأخیر در صدور ویزا
از سوی سنگاپور و پیدا نکردن پرواز مناسب فرصت حضور در کاپ آسیا را
از دست داد .دختران بسکتبالیست باید دوشنبه به سنگاپور میرفتند ،اما
به دلیل صادر نشدن به موقع ویزاها ،امکان پیدا کردن پرواز جدید وجود
نداشت .جدا از بحث ویزا ،موضوعات دیگر نیز در بههم خوردن برنامه تیمها
تأثیر دارد .هفت نفر از تیران��دازان تپانچه قرار بود ام��روز برای حضور در
جامجهانی ( 18تا  31تیر) به کرهجنوبی سفر کنند ،اما گفته میشود کمیته
ط بینالملل فدراسیون تیراندازی مدارک تیراندازان را دیر به سفارت
رواب 
کره ارسال کرده ،به همین خاطر ویزاها دیر صادر شده است .در نتیجه بلیت
مناسب برای ملیپوشان پیدا نشد تا این سفر نیز کنسل شود .اگرچه گران
بودن بلیت نیز یکی از دالیل لغو این سفر اعالم شده ،ولی به نظر میرسد
تعلل اولیه علت اصلی عدم اعزام تیراندازان به جامجهانی باشد.

مدال قهرمانی باشگاه استقالل خوزستان در لیگ برتر به شهید
هاشمی ،شهید حمید رمضانی و همه شهدای قرارگاه تاکتیکی
نصرت اهدا شد .در مراسمی به مناسبت سی و چهارمین سال
شهادت سردار علی هاشمی ،مدال قهرمانی استقالل خوزستان
در لیگ برتر که در سال  ۵۹به دس��ت آمد به مقام شامخ این
شهید و همچنین شهید حمید رمضانی و همه شهدای قرارگاه
تاکتیکی نصرت اهدا شد .این مراسم دوشنبه شب با همکاری
باشگاه استقالل خوزستان و قرارگاه تاکتیکی نصرت برگزار شد
و این مدال از سوی سیداکبر پورموسوی سرمربی استقالل و
ساالری عضو این باشگاه به مقام شامخ این شهدا اهدا شد.

اصولی :او خودش را قطب همه موفقیتها میداند
ثبتنام کاندیداهای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال در حالی از
خبر
دیروز آغاز شد که حرفهای شهابالدین عزیزیخادم ،رئیس معزول
حامد قهرمانی
شده فدراسیون در رسانه ملی سروصدای زیادی به راه انداخت.
عزیزیخادم با حضور در تلویزیون ضمن خائن خواندن تمامی اعضای هیئت رئیسه فدراسیون
برکناری خود را غیرقانونی عنوان کرد و گفت« :یک برگه آوردند و گفتند من عزل شدهام ،هیچ
خبری از نامه فیفا هم نبود .یک جریان رسانهای خاص و دس��تهای پشت پرده حکم به عزل
من دادند و هیئت رئیسه خائن فدراسیون هم آن را اجرا کرد .خصم خانگی فوتبال به این رشته
خیانت کرد و فوتبال را به جایی رساند که در ش��أن مردم و ایران نیست .اعضای هیئت رئیسه
خیانت کردند و باید محاکمه شوند .آنها اگر با من مشکل داشتند چرا در یکسال گذشته فقط
بهبه و چهچه میکردند ،حتی اجازه ندادند من در مجمع از خودم دفاع کنم .من قبل از مجمع
به کامرانیفر گفتم که این جلسه غیرقانونی است ،اما به احترام اعضای مجمع رفتم .از آنها هیچ
گالیهای ندارم ،اما از اعضای هیئت رئیسه ش��کایت میکنم .من حتی به کمیته اخالق شکایت
کردم ،اما رسیدگی نشد و در پاسخم گفتند که تحت فشار هستیم .به من  40اتهام زدند ،اما در
مجمع فقط سه ،چهار مورد مطرح شد».
پس از صحبتهای تند عزیزیخادم ،احس��ان اصولی ،سخنگوی فدراسیون فوتبال با حضور در
تلویزیون اینگونه پاس��خ حرفهای رئیس عزل ش��ده را داد« :در دورانی که او مسئولیت داشت
اقدامات مثبتی هم دیدیم و بارها این موضوع را گفتیم و تش��کر هم کردی��م ،اما معدل برآیند و
مسیری که فدراسیون با عزیزیخادم حرکت میکرد ،مس��یری که به تشخیص اعضای هیئت
رئیسه در وهله اول درست و صحیح نبود .این مسیر فدراسیون و فوتبال را به بیراهه میبرد».
اصولی ادامه داد« :کام ً
ال به عملکرد عزیزیخادم منتقد بودیم .در جلس��ات مختلف به او گفتیم
و حتی نامه هم زدیم .ریز مس��ائل را بیان کردیم ،اما گوش ش��نوایی وجود نداشت .بارها هم در
این مورد صحبت کردیم و تمام این موارد در فدراسیون فوتبال ثبت و ضبط شده است .براساس
همانها به این تصمیم رسیدیم و عزل موقت اتفاق افتاد .در فروردینماه نامهای از فیفا و ایافسی
و امضای شخص اینفانتینو و شیخ س��لمان دریافت کردیم .او خیلی چیزها را منکر میشود ،اما
نامه موجود است».
سخنگوی فدراسیون فوتبال افزود« :اینکه عزیزیخادم خودش را قطب همه موفقیتها و به قولی
خودش را خوب همه عالم میداند و سایرین را منفی و بیاثر ،از همان نقاط ضعفی است که در سیستم
مدیریتیاش مشهود بود .اطالق خیانت ،بار حقوقی روشنی دارد .او خیلی حرف میزند .هیئت رئیسه
را متهم به خیانت کرده که باید اثبات کند چه خیانتی شده و مصادیق آن چیست».

چین ،ایران ،ژاپن و بحرین در رده اول تا ششم این
گروه قرار دارند و از آنجا که نتایج بازیهای دور قبل
در این مرحله هم محاسبه میشود ،تنها به مصاف
سه حریف جدید خواهیم رفت .به این ترتیب در
پنجره چهارم انتخابیها ،س��وم شهریور با ژاپن و
هفتم شهریورماه با استرالیا مصاف خواهیم داشت.
از هماکنون باید حواسمان جمع باشد که نبرد با
این سه حریف اص ً
ال آسان نخواهد بود ،بهویژه اینکه
استرالیا نیز در جمع تیمهای آسیایی حضور دارد.
کانگوروها در دو بازی آخر خود چین را  71بر 48
و ژاپن را  98بر  52شکست دادهاند .باید بپذیریم
سطح بسکتبال این تیم یک سروگردن از بسکتبال
قاره کهن باالتر است .مصاف با تیم سوم رنکینگ
فیبا ،دیداری سخت و بزرگ برای بسکتبال ایران
خواهد بود.
در ش��رایطی که طی س��الهای گذش��ته فکر
اساسی برای جایگزین کردن ستارههایی چون
حدادی و نیکخواهبهرامی نش��ده ،جدی نبودن
مصدومیت بهنام یخچالی خبر خوبی محسوب
میش��ود .لژیونر بس��کتبال ایران در نیمه اول
بازی با سوریه مصدوم شد و دیگر نتوانست بازی
کند .خوشبختانه آسیبدیدگی او جزئی است و
مشکلی برای حضور در کاپ آسیا نخواهد داشت:
«دو س��ال قبل در آلم��ان مصدومیتی برای مچ
پای من ایجاد شد که مجبور به خارج کردن یک
استخوان از پایم شدم .پس از آن جراحی ،دامنه
حرکتی پایم کمتر شد و در بازی با سوریه هم به

دلیل خیس بودن زمین لیز خ��وردم و از همان
ناحیه کمی احس��اس درد کردم .ب��ا این وجود
جای نگرانی نیست و با کمک پزشک تیم ملی به
مسابقات کاپ آسیا میرسم».
تیمملی دی��روز به کش��ور بازگش��ت .این تیم
باید خیلی زود خ��ود را برای اع��زام به اندونزی
آماده کند .کاپآس��یا 21 ،تیرماه آغاز میشود
و تیمهای قاره در چهار گ��روه چهار تیمی با هم
رقابت میکنند .ش��اگردان ارمغانی سه دیدار با
سوریه ،قزاقستان و ژاپن را پیشرو دارند .جدا از
سوریه ،کادرفنی باید برنامه ویژهای برای تقابل با
دو تیم قدرتمند گروه  Cتدارک ببیند .همانطور
که اشاره شد سابقه خوبی از آخرین رویاروییمان
با قزاقها نداری��م و ژاپن نیز همچن��ان یکی از
مدعیان آسیا به حساب میآید.
بلندقامتان بسکتبال فرصت کمی تا آمادهسازی
برای این رقابته��ا دارند .تقویت خ��ط دفاع و
آنالیز حریفان یکی از مواردی اس��ت که انتظار
م��یرود ارمغانی توج��ه ویژهای به آنها داش��ته
باشد .قزاقها در بازی دوم چنان بازیکنان ایران
را محاصره ک��رده بودند که بازیکن��ان کلیدی
هیچکدام نتوانس��تند در حد و اندازه خود ظاهر
شوند و استرس تیمی هم بر عملکردشان تأثیر
منفی گذاش��ت .از طرفی شکست دفاع حریفان
و برنامهریزی برای حمله نیز باید مدنظر باش��د،
چراکه در صورت صعود به مرحله بعد حساسیت
مس��ابقات افزایش پیدا خواهد ک��رد و تیمها به
راحتی امتیاز از دست نخواهند داد.

آغاز تمریناتیونایتد و غیبت رونالدو

ساز جدایی کریس

ستاره پرتغالی برای منچستر شمش��یر را از رو بسته و برای آنکه مسیر
چهره
جداییاش را هموار س��ازد از حضور در تمرینات پیشفصل سرباز زده
اشرف رامین
است .غیبت کریستیانو رونالدو در کمپ تمرینی منیونایتد همه نگاهها
را به این تیم جلب کرده است .مهاجم 37ساله وقتی سال گذشته با خوشحالی پیشنهاد بازگشت به
تیم محبوبش را پذیرفت و ایتالیا را به مقصد انگلیس ترک کرد ،حتی تصورش را هم نمیکرد فصلی
کابوسوار را در جمع شیاطین سرخ س��پری کند .عملکرد ضعیف تیم در فصل گذشته ،عدم صعود
به لیگ قهرمانان اروپا و خنثی بودن مدیران باشگاه در فصل نقلوانتقاالت ،خون رونالدو را به جوش
آورده ،تا جایی که بهرغم ش��روع تمرینات برای فصل جدید در لیسبون بس��ر میبرد .البته باشگاه
غیبت او را موجه و با اطالع قبلی عنوان کرده اس��ت ،ولی همه میدانند این غیبت او چیزی نیست
جز نارضایتی از اوضاع و پافش��اری برای ترک اولدترافورد .رونالدو هنوز یک فصل دیگر با منچستر
قرارداد دارد و بر همین اساس باش��گاه نیز از موضعش کوتاه نمیآید .منچستر تمام توانش را برای
راضی یا مجبور کردن این س��تاره به ماندن گذاشته و تحت هیچ ش��رایطی اجازه جدایی به رونالدو
نخواهد داد .حال آنکه کریس دیگر دلش با تیم نیست و برای ترک جزیره دالیل خودش را دارد .در
این بین دستمزد سنگین او باعث شده هم بحث پرداخت غرامت به باشگاه منچستر مطرح شود و هم
پیشنهاد برای خرید رونالدو به حداقل برسد .چلسی یکی از گزینههای مطرح شده از سوی رسانههای
اروپایی است .تیم لندنی با جدایی لوکاکو ،ستاره بلژیکی
خود راحتتر از گذشته میتواند دستمزد رونالدو را
پرداخت کند .از طرفی بحث بایرنمونیخ هم مطرح
شده است؛ غول بوندسلیگا در صورت جدایی قطعی
لواندوفسکی باید یک ستاره دیگر را جایگزین او کند
و به عقیده لوتار ماتئوس اسطوره بایرن ،چه کسی بهتر
از رونالدو .آینده این بازیکن مبهم است و معلوم
نیست او فصل آینده پیراهن منچستر را
برتن کند یا یک تیم مطرح دیگر .کریس
رونال��دو فصل گذش��ته 24گل برای
قرمزها زد ،اما این روزها مش��کالت
خانوادگی را ب��رای نرفتن به تمرین
بهانه کرده اس��ت .این در حالی است
که طبق برنامه ،منچستر با تنهاگ،
س��رمربی جدیدش از روز جمعه تور
پیشفصل خ��ود را آغ��از و این تیم
اردویش را در اس��ترالیا و تایلند برپا
خواهد کرد .معلوم نیست رونالدو در
این دو اردو ،یونایتد را همراهی میکند
یا نه .از باش��گاه منچس��تر اخباری مبنی بر
موضعگیری سایر بازیکنان علیه ستاره تیم
منتشر ش��ده اس��ت .گویا جو رختکن تیم
به شدت علیه رونالدو ش��ده و درخواست
جدایی این بازیکن اولین حاش��یه را برای
تنهاگ ایجاد کرده اس��ت .تعلل باشگاه
در روشن کردن تکلیف ستاره گرانقیمت
ضربه بزرگی به منچستر خواهد زد.

فریدون حسن

کار فرهنگی در فوتبال ،یعنی پوچ !

سالهای سال است که باشگاههای فوتبال پیشوند فرهنگی را کنار عنوان
ورزشی خود گذاشتهاند .پیشوندی که کوچکترین کاربرد عملی برای
فوتبال و باشگاههای آن نداش��ته و صرفاً به عنوان یک کلمه برای خالی
نبودن عریضه در کنار نام باشگاههای فوتبال ایران قرار گرفته است.
فرهنگ در فوتبال ایران ،یعنی چیزی شبیه همان مدیر فنی که روزگاری
علی پروین گفت؛ یعنی کش��ک .هر چقدر هم نام باشگاه بزرگتر باشد
بیفایده بودن پیشوند فرهنگیاش بیشتر به چشم میآید .اوضاع امروز
فوتبال کشور و باشگاههای بزرگ آن مؤید این نکته مهم است ،جایی که
به فرهنگ کوچکترین بهایی داده نمیشود و حتی آدمهای باشگاهیاش
حاضر نیستند در جلسه و نشس��ت فرهنگی آن هم شرکت کنند .اینها
واقعیتی است که دیروز حتی داد کامرانیفر ،نایبرئیس فدراسیون فوتبال
را هم درآورد تا جایی که صراحتاً گفت« :فوتبال در بخش فرهنگی نیاز
به رقم خوردن اتفاقات خوب دارد .فدراسیون و سازمان لیگ برنامهریزی
کردند در خدمت معاونان فرهنگی باش��گاهها باشند تا راهکارهایی ارائه
ش��ود .نیاز اس��ت در بخش فرهنگی ،اتفاقات خوب فرهنگی باشگاهها
در استادیومها رسانهای ش��ود تا افرادی که کار و رفتارهای خوبی انجام
میدهند و اثر بیشتری در جامعه میگذارند مورد توجه قرار بگیرند».
حرفهای کامرانیفر کام ً
ال درست است ،اما سؤال اینجاست که وقتی آب
از سرچشمه آلوده اس��ت ،چطور میتوان توقع داشت که اوضاع درست
شود .در خود فدراس��یون فوتبال چقدر به مسائل فرهنگی اهمیت داده
میشود که حاال سئولنش��ینان از باش��گاهها توقع رقم زدن یک اتفاق
خوب فرهنگی را دارند .درست در روزهایی که کامرانیفر این توقع را از
باشگاههای فوتبال دارد ،جلوی چشم همه عالقهمندان به فوتبال ،رئیس
قبلی فدراسیون در رسانه ملی هرچه دلش خواست به هیئت رئیسه گفت
و جالب اینکه یکی از اعضای هیئت رئیسه هم بعد از او به تلویزیون رفت و
با اندکی مراعات بیشتر با همان ادبیات پاسخش را داد.
در چنین ش��رایطی کامرانیفر از فرهنگی بودن فوتبال سخن میگوید،
آنهم در جلس��های که ب��رای خیل��ی از فوتبالیها حت��ی برگزاریاش
اهمیتی نداش��ت ،تا جایی که باز هم کارمرانیفر به زبان بیاید و بگوید:
«گله ما همین است؛ اینکه وقتی مراسمی برگزار میشود ،انتظار میرود
تمام دوستان بیایند .از باشگاههایی که نماینده فرهنگیشان را معرفی
نکردهاند ،توضیح خواهیم خواست .امیدوارم عزیزان در بخش فرهنگی
بیشتر وقت بگذارند و برنامهریزی کنند».
اوج کار همین است ،امیدواری کامرانیفر به اینکه اتفاقی رخ دهد ،آنهم
از سوی کسانی که حتی حاضر نیستند در جلسه فرهنگی شرکت کنند!
راس��تی چطور میتوان با انجام یک تحول فرهنگی از سوی چنین طرز
تفکری امی��دوار بود؛ اصوالً دل بس��تن به چنین رؤیای دوردس��تی کار
عاقالنهای نیست.
به نظر میرسد با توجه به حرفهای کامرانیفر و اتفاقات روزهای اخیر
فوتبال و غایبان جلسه فرهنگی دیروز پاسخ کام ً
ال روشن و معلوم باشد،
پاسخی که از سوی فوتبال سالهاست داده شده و دیروز هم عم ً
ال نشان
داده شد و آن اینکه کار فرهنگی در فوتبال ،یعنی پوچ!

اصفهان قهرمان تیراندازی خواهران بسیج شد
مسابقات قهرمانی تیراندازی بس��یجیان خواهر سراسر کشور در
دو بخش تفنگ و تپانچه برگزار شد و اس��تان اصفهان با غلبه بر
سایر رقبا در بخش تیمی به مقام قهرمانی دست یافت .تیمهای
آذربایجانشرقی و مازندران هم دوم و سوم شدند.
در بخش تفنگ انفرادی ،خانمها هانیه رامشینی از خراسان رضوی،
ی به ترتیب اول تا
سیدپور از مازندران و قربانزاده از آذربایجانشرق 
سوم شدند .در تپانچه هم خانمها زینب طوماری از گیالن ،بوکائیان
از خراسان رضوی و شکری از اصفهان عناوین اول تا سوم را از آن
خود کردند .شایان ذکر است ،نفرات برگزیده این دوره از مسابقات
به عضویت تیم تیراندازی باش��گاه فرهنگی  -ورزشی مقاومت در
خواهند آمد.

رستمی سرپرست کانال ورزش بانوان رادیو شد
با حكم مدیر ش��بكه رادیوی��ی ورزش ،مریم رس��تمی به عنوان
«سرپرست كانال رادیویی ورزش بانوان» منصوب شد .به گزارش
روابطعمومی رادیو ورزش ،پس از امض��ای تفاهمنامه همكاری
میان معاونت صدای رس��انه ملی و معاونت ورزش بانوان وزارت
ورزش و جوانان ب��ه منظور ایجاد كانال تخصص��ی ورزش بانوان
در شبكه رادیویی ورزش ،مهدی آذرمكان ،مدیر این شبكه طی
حكمی مریم رستمی را به عنوان سرپرست كانال رادیویی ورزش
بانوان منصوب كرد .رستمی سه سال هم در شبكه رادیویی آوا و
پیام با عنوان مدیریت طرح و برنامهریزی فعالیت كرده است.

سالن آزادی میزبان کشتیهای انتخابی
مرحله نهایی چرخه انتخابی تیمهای ملی کشتی آزاد در اوزان ،61
 97 ،92 ،86و  125کیلوگرم و کشتی فرنگی در وزن  130کیلوگرم
از صبح یکشنبه  19تیرماه در سالن  12هزار نفری آزادی تهران
برگزار میش��ود .محمد بنا و بهروز حضرتیپور به عنوان اعضای
کمیته فنی در کشتی فرنگی و پژمان درستکار و احسان امینی به
عنوان اعضای کمیته فنی در کشتی آزاد حضور خواهند داشت.

