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مانوئــل فرنانــدس بازیکــن پیشــین تیــم فوتبــال بشــیکتاش کــه اکنــون بــرای تیــم ســپاهان اصفهــان توپ میزنــد به یــک خبرنــگار ترکیـهای کــه از او در مرکــز تفریحی
«کــورو چشــمه» در شــهر ازمیــت اســتان کوکائلــی عکســبرداری کــرده بــود ،حملـهور شــد و او را طــوری مــورد ضــرب و شــتم قــرار داد کــه وی بــرای درمــان جراحــات
وارده بــه بیمارســتان منتقــل شــد .فرنانــدز چنــد روز قبــل همــراه بــا ســایر بازیکنــان ســپاهان بــرای برگــزار اردوی پیــش فصل بــه ازمیت ســفر کرد؛ بــرای ســپری کردن
بخشــی از اوقــات فراغتــش همــراه بــا چنــد زن بــه مرکــز تفریحــی کــورو چشــمه رفته بود کــه متوجه شــد یک خبرنــگار در حالــی عکســبرداری از اوســت .طبــق گزارش
رســانههای محلــی ،همــراه بــا فرنانــدز یــک فــرد دیگــر هــم کــه خــودش را مدیربرنامههــای او معرفــی کــرد بــه ســمت خبرنــگار مذکــور بــه نــام «آکداغ» رفتــه اســت.
ایــن مشــاجره بــا مداخلــه بازیکــن بــه درگیــری فیزیکــی انجامیــد و خبرنــگار ترکیـهای نیــز ماجــرا را بــه پلیس گــزارش کرده اســت.

عدالت در مسلخ زیادهخواهان

پایان بازی با رایووایکانو،
اولدترافورد را ترک کرد؟

فوقســتاره پرتغالی شــیاطین ســرخ پیش از پایان بازی شــب گذشته با رایو
وایکانو ،ورزشــگاه اولدترافورد را ترک کرد.
تیم فوتبال منچســتریونایتد در آخرین بازی پیشفصل خود شــب گذشــته
در دیداری دوســتانه مقابل رایو وایکانو و در ورزشــگاه اولدترافورد به تســاوی
یــک  -یــک رضایت داد .در این بازی کریســتیانو رونالدو کــه در هفتههای اخیر
به شــدت بحث جدایـیاش از منچســتریونایتد مطرح بود برای اولین بار در
پیشفصل برای شــیاطین ســرخ به میدان رفت و در دقیقه  45هم جای خود
را به آماد دیالو داد.این فوقســتاره پرتغالی اما پیش از پایان بازی ورزشــگاه

اولدترافــورد را تــرک کرد ،اما دلیل این کار چه بود؟ بر اســاس گزارشهای
منتشرشــده ،برنــده پنــج توپ طال به خواســته اریک تنهاخ در دقیقه 75
بــه همــراه دیگــر بازیکنانی که روی نیمکت بودنــد از جمله برونو فرناندس،
داوید دخهآ ،دیوگو دالو و آنتونی مارســیال ورزشــگاه را ترک کردند تا به
ترافیــک و شــلوغی جمعیــت نخورند .رونالدوی  37ســاله که یک فصل دیگر
با منچســتریونایتد قرارداد دارد و فصل گذشــته آمار  24گل زده را در 39
بازی را از خود بر جا گذاشــت ،پس از این بازی با انتشــار پیامی در شــبکه
اجتماعی نوشــت «خوشــحالم که برگشتم».

نحسی این روزهای فوتبال ایران به «امید » رسید

تیــم فوتبــال امیــد ایــران ایــن روزهــا وضعیــت بغرنجــی را
ســپری میکنــد ،وضعیتــی کــه مــا را کــم کــم بــه یــاد
حســرت همیشــگی حضــور در المپیــک میانــدازد.
«بــا ایــن وضعیــت تــا فــرودگاه مهرآبــاد هــم نمیتوانیــم
برویــم چــه برســد بــه پاریــس» ایــن اظهارنظــر عجیــب
ســرمربی تیــم فوتبــال امیــد ایــران بعــد از شکســت  4بــر
 2مقابــل پرســپولیس در دیــداری دوســتانه اســت .تیمــی
کــه خــود را بــرای راهیابــی بــه المپیــک  2024پاریــس
آمــاده میکنــد ،امــا حــاال تــوان حضــور در بازیهــای
کشــورهای اســامی در ترکیــه را هــم نــدارد .دلیــل؛ عــدم
همــکاری باشــگاهها و نبــود بازیکنــان کافــی عنــوان شــده
اســت.
در روزهایــی کــه فوتبــال ایــران بــا بالتکلیفــی فدراســیون،
برنامههایــش بــرای تیــم ملــی بزرگســاالن ،VAR ،مجــوز
حرفــهای و خیلــی از مســائل مهــم دیگــر ،روی زمیــن
مانــده اســت ،تیــم امیــد آن نیــز بــا تمــام مصائبــش روی
مشــکالت قبلــی تلنبــار شــده اســت .نحســی ایــن روزهای
فوتبــال ایــران بــه اردوگاه تیــم مهــدی مهدویکیــا نیــز
رســیده اســت ،بعــد از حــذف از مســابقات قهرمانــی زیــر
 23ســال آســیا بــا یــک تــدارک نهچنــدان مناســب ،حــاال
انصــراف از مســابقاتی کــه میتوانســت حکــم بازیهــای
دوســتانه بینالمللــی خوبــی را بــرای مــا داشــته باشــد،
ناکامــی دیگــری را بــرای یکــی از مهمتریــن ردههــای پایــه
فوتبــال ایــران رقــم زده اســت .امــروز نیــز بــازی دوســتانه

در حالــی قلعهنویــی روز گذشــته در صحبتهایــی از
قــرارداد ۲۰میلیــاردی فوتبالیســت هــا دفــاع کــرد کــه
چنیــن موضــع گیریهایــی ســنخیتی بــا ژســتهای
عدالــت گرایانــه او در ســالهای اخیــر نــدارد.
ژســت مردمــی میگیرنــد ،ســنگ مــردم را بــه ســینه
میزننــد امــا وقتــی وقتــی پــای عمــل بــه میــان
میآیــد توخالــی بــودن ادعاهایشــان ثابــت میشــود،
ماننــد برخــی از جماعــت از فوتبالــی کــه وقتی پــای پول
و قراردادهای میلیاردیشــان در میان باشــد ،چشــم روی
همــه حرفهــای قبلــی شــان دربــاره عدالــت میبندنــد
و خودشــان را بــر حــق میداننــد ،حتــی طلبــکار هــم
میشــوند.
قلعهنویــی ســرمربی گلگهــر نمونــه چنیــن افــرادی
اســت ،مربــی کــه حــرف و حدیثهــای زیــادی دربــاره
رقــم نجومــی قــراردادش بــا تیــم مســی بــه گــوش
میرســد ،بــه همیــن خاطــر جــای تعجبــی نــدارد کــه
او حامــی پرداختهــای میلیــاردی از بودجــه دولتــی
بــه فوتبالیهــا شــود .صحبتهــای دیــروز ایــن مربــی
را بایــد در همیــن راســتا تحلیــل کــرد ،جایــی کــه
میگوید«:زمانــی کــه در فوتبــال یــک میلیــارد تومــان
دســتمزد میگرفتیــد میرفتیــد بــا آن در خیابــان
ولنجــک یــک خانــه  ۲۰۰متــری میگرفتیــد ایــن مــال
 ۱۲- ۱۰ســال پیــش اســت .امــا اکنــون بازیکــن ۲۰
میلیــارد دســتمزد میگیــرد امــا آن خانــه را نمیتوانــد
بخــرد ».واکنــش و موضعگیــری برخــی اهالــی
فوتبــال نســبت بــه انتقادهایــی کــه دربــاره قراردادهــای
بیضابطــه چنــد ده میلیــاردی شــده اســت را بایــد در
همیــن چارچــوب دیــد .بــه خصــوص کــه فوتبــال در
حالــی آمــاده شــروع فصــل جدیــد لیــگ برتــر میشــود
کــه قــرارداد فوتبالیســتها و مربیــان افزایــش چنــد
برابــری داشــته اســت تــا جایــی کــه حتــی یــک بازیکن
معمولــی بــدون داشــتن یــک بــازی ملــی ،قــراردادی

نزدیــک بــه  ۲۰میلیــارد بــرای یــک فصــل امضــا کــرده
اســت .در حالــی بــرای فصل جــاری قراردادهــای فوتبال
افزایــش چنــد برابــری را شــاهد اســت کــه ســفره مردم
بــه واســطه مشــکالت اقتصــادی و تحریمهــا ســال بــه
ســال کوچکتــر میشــود ،بــا ایــن حــال فوتبالیهــا
بــا وجــود اینکــه از بودجــه عمومــی کشــور و دولتــی
اســتفاده میکننــد ،بــه رغــم همدردیهــای مجــازی و
ظاهریشــان در شــبکههای اجتماعــی کــه گویــا تنهــا
بــرای چشــم مــردم اســت ،در عمــل راهشــان را ســایر
مــردم جــدا کردهانــد و خودشــان را تافتــه جدابافتــه
مــی داننــد و نمیخواهنــد در ریاضــت اقتصــادی کــه
مــردم میکشــند ،خودشــان را شــریک کننــد.
فوتبالیســتها و مربیــان بــه بهانــه افزایــش چنــد
برابــری قیمــت ارز و ســایر هزینههــا نســبت بــه ســال
گذشــته خواهــان قراردادهــای ســه برابــری شــدهاند
و در ایــن راه نکتــه قابــل تامــل نــه نگفتــن مدیــران
باشــگاههای دولتــی فوتبــال بــه زیــاده خواهیهایــی
اســت کــه از ســوی برخــی فوتبالیســت و مربــی صورت
میگیــرد تــا جایــی کــه شــنیده میشــود بازیکنــی
کــه تــا ســال گذشــته قــرارداد ســیصد میلیونی داشــته
اســت ،بــرای ســال جدیــد خواهــان ســه میلیــارد شــده
اســت ،یــک افزایــش ده برابــری!
البتــه توجیــه اهالــی فوتبــال بــرای درخواســت چنیــن
رقمهــای غیرمتعــارف و زیــاده خواهان ـهای ایــن اســت
کــه در همــه جــای دنیــا ،فوتبالیســتها گرانتریــن
قراردادهــا را دارنــد و نســبت بــه ســایر بخشهــای
جامعــه زندگــی مرفهتــری دارنــد .جماعــت فوتبالــی
البتــه بــه ایــن نکتــه اشــاره نمــی کننــد کــه اگــر در
فوتبــال دنیــا ،فوتبالیســتها باالتریــن قراردادهــا را
نســبت بــه ســایر ورزشهــا دارنــد ،ایــن هزینــه از جیب
دولــت و مــردم پرداخــت نمــی شــود و فوتبــال در ایــن
کشــورها دولتــی نیســت.

بــا تیــم پیــکان بــه همــان دلیــل در اختیــار نداشــتن
بازیکنــان لغــو شــده اســت.
از ســویی دیگــر جــان المــرز دســتیار هلنــدی مهدویکیا
تیــم را رهــا و بــه فیفــا شــکایت کــرده اســت .باشــگاهها
در فصــل بدنســازی بــه تیــم امیــد بازیکــن نمیدهنــد و
خبــری هــم از فدراســیون نیســت .تیــم امیــد ،بــدون یــار
و یــاور ،بیپشــت و پنــاه و مغمــوم تنهــا مانــده و شــاید
در ایــن وضعیــت نبایــد از بــاز شــدن چمدانهــای ســفر
بــه ترکیــه خیلــی تعجــب کــرد .روز و روزگار بــرای تیمی
کــه بایــد امیـ ِد فوتبــال ایــران باشــد و روزهــای روشــنی
را در آینــده رقــم بزنــد ،سراســر ســیاه اســت .البتــه ایــن
داســتان امــروز و دیــروز نیســت ،سالهاســت کــه تیــم
امیــد بــا هــزار امیــد و آرزو تشــکیل میشــود ،ولــی
در نهایــت همــان غصــ ِه درد بیدرمــان همیشــگیاش،
افســوس میشــود و جــای خالیمــان را در المپیکهــا
پــر میکنــد.
در همــه جــای دنیــا از ایــن تیــم بــا عنــوان «تیم زیــر 23
ســال» و یــا «تیــم المپیــک» یــاد میشــود .در ایــران امــا
مــا آن را «امیــد» صــدا میزنیــم .نامــی کــه در محتــوا
و در عمــل هیــچ ســنخیتی بــا وضــع کنونــی ایــن تیــم
نــدارد .نمیدانیــم در شــرایط بغرنجــی کــه فوتبــال ایــران
بــا آن دســت و پنجــه نــرم میکنــد ،سروســامان گرفتــن
تیــم امیــد میتوانــد جــزو اولویتهــا باشــد یــا خیــر.
اصـ ً
ا چــه معنــی دارد در داغی تنــور انتخابات فدراســیون

فوتبــال ،کســی حواســش بــه ســردی تیــم امیــد باشــد؟
یــا چــرا در کــوران نقلوانتقــاالت بایــد در ِد بیبازیکنــی
تیــم امیــد را بکشــیم؟ وقتــی باشــگاهها در ایــن دوره
ف هزینههــای چنــد  10میلیــاردی
حســاس بــا صــر 
بازیکنانشــان را خــارج از فیفــادی راهــی اردوی تیــم
امیــد نمیکننــد ،آیــا بایــد یقهشــان را گرفــت و یــا
اینکــه اساسـاً بــا وضعیتــی کــه موجــود اســت مــا توقــع
بیجــا داریــم؟
بــا همــه وجــود امــا فرامــوش نکنیــم« ،امیــد»؛ رؤیــای
انســان بیــدار اســت ،انســان بــا «امیــد» زنــده اســت و
اگــر ایــن روحیــه بمیــرد« ،مــرگ» دیــر یــا زود ســهم
فوتبــال ایــران خواهــد بــود .تیــم فوتبــال امیــد ایــران
امــروز یــک بــار دیگــر در آســتانه فروپاشــی قــرار دارد،
شــاید بایــد منتظــر باشــیم ،بعــد از ســر و ســامان گرفتن
فدراســیون فوتبــال ،ایــن تیــم یکــی از اولویتهــای
رئیــس بعــدی باشــد امــا آیــا در ایــن صــورت همــه
چیــز درســت میشــود و مــا بــا شکســت طلســم 48
ســاله در المپیــک حاضــر میشــویم؟ سالهاســت کــه
بــرای صعــود بــه المپیــک بــه در بســته میخوریــم،
بــرای بــرآورده کــردن ایــن هــدف ،بــه ارادهای قویتــر از
اینهــا نیــاز اســت .تیمــی شــانس المپیکــی شــدن دارد
کــه از هــر حاشــیه و چالشــی بــه دور باشــد و بــا یــک
برنامهریــزی و ســازماندهی همهجانبــه قــدم بــه قــدم
بــه هدفــش نزدیکتــر شــود.

سجادی :ما شکست بخوریم ،جامعه ورزش شکست خورده است
وی دربــاره اتفاقــات رخ داده پیرامــون قــرارداد مــارک
ویلموتــس ســرمربی ســابق تیــم ملــی گفــت :اگــر
بخواهــم مختصــات وزارت ورزش در زمــان تحویــل را
بگویــم ،بایــد عنــوان کنــم کــه انــرژی خوبــی از برنامــه
بیــرون نمیآیــد .بــرای نمونــه اساســنامه فدراســیونها
 28مــرداد ابــاغ شــد و مــا ســوم شــهریور آمدیــم.
خوشــبختانه بــا کارهــای صــورت گرفتــه ،امــروز در
هیئــت دولــت ایــن آییننامههــا تدویــن و مصــوب
شــده اســت .فدراســیون فوتبــال نیــز شــرایط خوبــی
نداشــت .از ســال  2016ســرخابیها در خطــر تعلیــق
و مقــروض بودنــد و قــرار بــود بــه مــردم واگــذار شــوند
کــه ایــن اتفــاق در دوره مــا افتــاد .همچنیــن امــروز
بــا همــکاری کمیســیون فرهنگــی مجلــس نظــام
باشــگاهداری تصویــب شــده اســت .بــه هــر حــال
یکســری تکلیــف روی زمیــن مانــده بــود.
دربــاره تیــم ملــی فوتبــال بایــد
بگویــم کــه ســریعترین صعــود
بــه جــام جهانــی رخ داد .ایــن
تیــم بازیکنــان خوبــی دارد کــه
انشــاءاهلل در جــام جهانــی موفق
خواهــد شــد .دیــروز گزارشــی از
سرپرســت فدراســیون خواســتم تــا
ابعــاد قضیــه ویلموتــس را بدانــم.
آنچــه در ایــن بــاره مطــرح میشــود،
تنهــا نــوک یــک کــوه بــزرگ
اســت کــه دیــده
میشــود و
مــن از آن
بهعنــو ا ن
« ســو نا می
ویلموتــس»

نــام میبــرم .وزیــر ورزش و جوانــان عنــوان کــرد:
انشــاءاهلل ویلموتــس دو نداشــته باشــیم! اگــر دوبــاره
ســهلانگاری کنیــم ،ممکــن اســت مشــابه آن دوبــاره رخ
بدهــد .در گزارشــی کــه دیــروز خوانــدم ،عنــوان شــده بــود
کــه دو میلیــون یــورو پرداخــت شــده اســت و بایــد پــس
از حکــم صــادر شــده  3.3میلیــون یــورو دیگــر بدهیــم و
البتــه دو تــا پنــج درصــد (جریمــه دیرکــرد) هــم اضافــه
میشــود .ضمــن اینکــه  32میلیــارد تومــان بابــت مالیــات
ایــن قــرارداد وجــود دارد .در ایــن مســیر دو میلیــون یوروی
اولیــه از شســتا کمــک گرفتــه شــده اســت کــه بهعنــوان
پیشپرداخــت بدهنــد و ضمانــت آنهــم ســاختمان
فدراســیون فوتبــال بــوده اســت .در واقــع ســاختمان بــه
نــام شســتا اســت .طبــق ایــن گــزارش در اســناد پرداختی
فدراســیون  24میلیــارد تومــان بــا یــورو  12هــزار تومــان
پرداخــت شــده ،ولــی ســاختمان بــه نــام شســتا شــده
اســت ،آنهــم در حالــی کــه ماجــدی میگفــت ســاختمان
 120میلیــارد م ـیارزد .همــه ایــن مبالــغ مثــل ســونامی
اســت .االن داریــم از اینگونــه مســائل مراقبــت میکنیــم.
یکــی از شــعارهای دولــت عدالــت و مبــارزه با فســاد اســت.
مــا امیــدوارم در قراردادهــای خارجــی در دوره مــا مراقبــت
شــود .ســجادی گفــت :جامعــه ورزش بــه ایــن دولــت دل
بســته اســت .مــن هــم وقتــم را گذاشــتهام تــا در ایــن
فرصــت خدمــت هــر کاری کــه میتوانــم ،انجــام بدهــم.
مــن یــک المپیــن هســتم و دو بــار به المپیــک رفتـهام .در
واقــع بهعنــوان یــک المپیــن بایــد در شــرایط فعلــی موفق
شــوم و اگــر شکســت بخوریــم ،جامعــه ورزش شکســت
خــورده اســت .دوســتان مــرا تنهــا نگذارنــد و بایــد کارهــا
را از زمیــن بلنــد کنیــم .بــرای همــه فرصــت همــکاری
اســت .مــا پنــج هــزار پــروژه نیمهتمــام داریــم کــه برخــی
تعطیــل هســتند و برخــی هــم شــرایط مختلفــی دارنــد.
مــا برنامهریــزی دقیقــی بــرای همــه آنهــا داریــم و

میخواهیــم آمایــش ســرزمینی داشــته باشــیم تــا
در هــر نقطــه متناســب بــا آن ،بســازیم و مشــکل
را حــل کنیــم .ســعی میکنیــم برنامهمحــور جلــو
برویــم ،امــا عدالــت حکــم میکنــد کــه بــه برخــی
نقــاط خــاص هــم برســیم تــا بــه ســرانه ورزش کشــور
کمــک کنیــم .ســرانه ورزشــی ما  75ســانتیمتر اســت
و بــا اســتانداردها فاصلــه داریــم .نکتــه مهــم اینکــه
ایــن ســرانه در البــرز و تهــران خــوب نیســت .مــا از
خیریــن و بخــش خصوصــی دعــوت کردیــم کــه نــه
تنهــا بــرای ســاخت و ســاز ،بلکــه در مســائل معنــوی
هــم برنامهریــزی کــرده و کار را بــه آنهــا واگــذار کنیــم.
بــه مــا هــزار میلیــارد بــرای ســاخت و ســاز داده شــده،
ولــی  13هــزار میلیــارد نیــاز اســت .پــروژهای داریــم که
از ســال  80نیمهتمــام اســت .همچنیــن در ســفر بــه
اردبیــل بــه پــروژه علــی دایــی دقــت کــردم و دیــدم
کــه پــروژه دایــی زیبنــده اســم او نیســت و بایــد
شــرایط خوبــی فراهــم شــود .واقعیــت ایــن اســت کــه
نماینــدگان مجلــس هــم خســته شــدهاند ،چــون در
شهرشــان از آنهــا دربــاره پروژههــای ورزشــی ســؤال
میشــود .بــه هــر حــال از همــه منابــع اســتفاده
میکنیــم تــا ایــن پروژههــا را تکمیــل کنیــم و نیــاز
ورزش برطــرف شــود .وی در پایــان دربــاره شــرایط
فدراســیونهایی کــه بــا سرپرســت اداره میشــوند،
اظهــار داشــت :چنــدی قبــل ســفری بــه ســوئیس
داشــتیم و چنــد جلســه خــوب برگــزار کردیــم کــه
دو جلســه بــا نماینــدگان فدراســیونهای جهانــی
دوچرخهســواری و ژیمناســتیک بــود .رونــد برگــزاری
انتخابــات ایــن دو فدراســیون طوالنی شــده اســت و ما
مقدمــات آن را فراهــم کردیــم .ترجیــح مــا ایــن اســت
کــه فدراســیونها در پایــان دوره چهــار ســاله یــا بــه
دوره سرپرســتی نرونــد یــا ایــن دوره کمتــر شــود.

داورانتیــم انتقــاد کـ
ایــن
رعایــت
فوتبــال اســتقالل از
پیشکســوت تیــم
VAR
ـرد .و در غیاب
باتجربه
مردودی
ودوم با
مشکالت داوری لیگ بیست
منصــور رشــیدی دربــاره ابتــای  17بازیکــن
نشــدن پروتکلهــای بهداشــتی توســط بازیکنــان
کارشــناس داوری فوتبــال ایــران بــه بررســی شــرایط
داوری کشــورمان ،در آســتانه آغــاز بیسـتودومین دوره
لیــگ برتــر فوتبــال پرداخــت.
حیــدر ســلیمانی در گفتوگــو یــی دربــاره رد
شــدن داوران بینالمللــی فوتبــال کشــورمان ماننــد
محمدحســین زاهدیفــرد و مهــدی ســیدعلی در
کالسهــای داوری پیشفصــل اظهــار داشــت :داوری
در مســابقات ســال گذشــته نمــره ضعیفــی میگیــرد و
چهره خوشــنامی از کمیتــه داوران ندیدیــم .این کمیته
بــا افزایــش تعــداد داوران ،اشــتباه بســیار بــدی مرتکب
شــد و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن داوران در هــر شــش
هفتــه یــک بــار قضــاوت میکردنــد ،تمرکــز الزم را
بــرای مســابقات نداشــتند .تعــداد داوران مــردود شــده
امســال بیســابقه بــود
وی بــا انتقــاد از افزایــش مجــدد تعــداد داوران لیــگ
برتــری بیــان کــرد :ســال گذشــته  54داور و  70کمــک
داور در لیــگ برتــر قضــاوت کردنــد .امســال  45داور
بــه ایــن تعــداد اضافــه شــدند و شــرایط بدتــر هــم
میشــود .تعــداد داوران مردودشــده امســال بیســابقه
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چرا رونالدو پیش از

حمیــد ســجادی وزیــر ورزش و جوانــان کــه میهمــان
برنامــه «صــف اول» در شــبکه خبــر بــود ،دربــاره
آزادســازی ســواحل و ارتبــاط آن بــا حــوزه ورزش
اظهــار داشــت :مــا فدراســیون نجــات غریــق و غواصی
را داریــم کــه همــه ســاله در کنــار وزارت کشــور و
بهویــژه در اســتانهای شــمالی فعالیــت دارنــد.
مــا اقدامــات الزم را بــا اســتقرار هــزار منجــی انجــام
دادهایــم و بیــش از ایــن تعــداد نیــز آمــاده بــه خدمت
و همــکاری هســتند .بــر همیــن اســاس گزارشــی
توســط هیئتهــای فعــال در اســتانهای شــمالی
تهیــه و بــه هیئــت دولــت داده شــد و در نهایــت
بــه طــرح جدیــدی کــه بــا فنــاوری روز ایجــاد شــده
اســت ،رســیدیم کــه قابلیــت اســتفاده در ســواحل را
دارد .ایــن طــرح نیازمنــد حمایــت مالــی و هماهنگــی
بــا وزارت کشــور بــود و ایــن حمایــت بــا دســتور
رئیــس جمهــور بــا وزارت کشــور انجــام شــد.
در واقــع ایــن طــرح نیــاز بــه  200میلیــارد
تومــان پــول داشــت .مــا معتقدیــم کــه ایــن
طــرح میتوانــد بــه آمــار اتفاقــات و کاهــش
فوتیهــا کمــک کنــد .بــه هــر صــورت 200
میلیــارد مصــوب شــد و ایــن طــرح بــه اجــرا
درآمــد .در طــرح موردنظــر منجیــان بــه خوبی
تجهیــز میشــوند و بــا اســتفاده از یــک
ســامانه ،کمکرســانی میکننــد.
ایــن طــرح
در منطقــه
بی نظیــر
اســت و بــه
گردشــگری
مــا کمــک
میکنــد.
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کرونــا
ویــروس
اســتقالل
روی خوشــی
مجمــع
بــهنبودنــد و
راضــی
فوتبــالــه داوران
تیــم کمیت
بــود و کمیتــه داوران شــانس آورد کــه ایــن تعــداد داور
ویــروس
دچــار
وقتــیــه17
ـور کــه قــرار
ـد؛ همانطـ
نفــرنمیدهـ
نشــان
داشــت:ـن کمیت
اظهــار بــه ایـ
از چرخــه داوری نیمفصــل اول کنــار رفتنــد 35 .کمــک
خودشــان
شــوند،
هســتند.ســال آینــده
ـتیضاح شــود.
مقصــرـاریان اسـ
ـداداد افشـ
داور و  20داور در ایــن تســتها رد شــدهاند .کرونــا میاســت خـ
شهرســتانها
بــه
ســفر
اردوهــا،
کمـدر
فضای انتخاباتی روی داوری لیگ تأثیر میگذارد امــکان دارد
باتجربـهای چون
ـم و داوران
نداریـ
ویدئویــی
ـک داور
تمرینــات
مســابقات و
فــرد ،از
خــارج
دلیل حتــی
کارشــناس داوری فوتبــال کشــورمان درخصــوص یــا
هــم قضــاوت
ســیدعلی
خورشــیدی و
زاهدی
نمیکننــد .حاشــیههای داوری مــا در فصــل آینــده
اُفــت داوران کــه منجــر بــه مــردودی آنهــا شــد ،خاطــر
بیشــتر میشــود
نشــان کــرد :بایــد بپذیریــم وقتــی نظارتــی بــر عملکرد
وی بــه اهمیــت تجربــه داور در بازیهــای مهــم لیــگ
داوران نباشــد ،آمادگــی جســمانی و انگیــزه آنهــا پاییــن
برتــر فوتبــال بــه تســنیم گفــت :آنهــا میتوانســتند
میآیــد .وقتــی کمیتــه داوران بــدون تحقیــق و ارزیابــی
دیدارهــای بــزرگ لیــگ برتــر را قضــاوت کننــد ،امــا
از داوران دعــوت میکنــد ،آنهــا هــم بیانگیــزه
مجبوریــم از داوران جوانتــر اســتفاده کنیــم و آنهــا
میشــوند .غالــب داوران دعــوت شــده از اســتانهایی
عملکــردی مشــابه داوران باتجربــه نخواهنــد داشــت .به
هســتند کــه ســابقه داوری در لیــگ برتــر را نداشــتهاند
نظــرم حاشــیههای داوری مــا در فصــل جدیــد بیشــتر
و حــس میکنــم فضــای انتخاباتــی روی ایــن موضــوع
خواهــد شــد .اســتانهایی کــه داوران لیــگ برتــری
تأثیــر میگــذارد .هیئتهــای فوتبــال روی خوشــی بــه
دارنــد ،مطمئنــاً مطالبهگــر میشــوند و درخواســت
کمیتــه داوران نشــان نمیدهنــد
میکننــد کــه داوران آنهــا قضــاوت کننــد .انگیــزه
ســلیمانی بــا اشــاره به اســتیضاح رئیــس کمیتــه داوران
داوران بینالمللــی کاهــش یافتــه اســت
در مجمــع  8شــهریور فدراســیون فوتبــال عنــوان کــرد:
ســلیمانی در ادامــه اظهــار داشــت :اگــر بخواهند کالس
حتــی نماینــدگان اســتانها (هیئتهــای فوتبــال)
داوری لیــگ یــک را برگــزار نکننــد ،تعــدادی از داوران
کــه داوران آنهــا در لیــگ برتــر قضــاوت میکننــد ،از

فعلــی در لیــگ دســته اول قضــاوت خواهنــد کــرد کــه
چنیــن اتفاقــی رخ نمیدهــد .بــا توجه بــه اینکــه داوران
بینالمللــی مــا کالسهــای  VARرا نگذراندهانــد ،در
مرحلــه دوم لیــگ قهرمانــان آســیا قضــاوت نمیکننــد
و انگیــزه آنهــا کاهــش یافتــه اســت .همــه ایــن مــوارد
روی روان داوران تأثیــر میگــذارد.

ورزشی

سپاهانیها قهرمانی
میخواهند

پیشکســوت فوتبــال اصفهــان بــا برشــمردن چنــد نکته
اساســی کــه ســرمربی جدیــد ســپاهان بایــد بــه آنهــا
توجــه داشــته باشــد ،تأکیــد کــرد هــواداران ایــن تیــم
امســال منتظــر قهرمانــی هســتند.
حســین چرخابــی در گفتوگویــی دربــاره وضعیــت تیم
فوتبــال ســپاهان بــرای حضــور در فصــل بیس ـتودوم
لیــگ برتــر اظهــار داشــت :بایــد دربــاره ســپاهان چهــار
نکتــه را متذکــر شــوم کــه ســه مــوردش فنــی و یــک
مــورد نقلوانتقاالتــی و دربــاره یارگیری اســت .مــورد اول
ایــن اســت که مربــی جدید باید مشــکل ســال گذشــته
ســپاهان را کــه فاصلــه بیــش از حــد بیــن خطــوط بود،
بهبــود ببخشــد .مــورد دوم بحث ضعــف دفاع انفــرادی و
یــک مقابــل یــک اســت کــه بایــد برطــرف شــود و برای
دادن نقطــه کــور بــه حریفــان راهکاری اندیشــیده شــود.
از آن طــرف بارزتریــن مســئلهای کــه بایــد بــه آن اشــاره
و حتمـاً توجــه شــود ،تــاش بــرای بــاال رفتــن درصــد
موفقیــت بازیکنــان در ضربــات آخــر اســت .ایــن آمــار
در فصــل گذشــته خیلــی پاییــن بــود و علیرغــم ایجــاد
موقعیــت ،توپهــای ســپاهان در ضربــات آخــر بــه گل
تبدیــل نمیشــد.
وی اشــاره کــرد :مــورد چهارمــی کــه ســپاهان بایــد
بــرای حضــور در فصــل بعــدی بــه آن توجــه کنــد،
دربــاره یارگیــری اســت .در ایــن امــر نبایــد بــه ســوابق
کلــی یــک بازیکــن نــگاه کــرد .بــه نظــر مــن عملکــرد
فصــل گذشــته بازیکنانــی کــه تــازه بــه جــذب شــدهاند
و یــا قــرار اســت در آینــده جــذب شــوند ،خیلــی مهــم
اســت .ســپاهان تاکنــون ســه بازیکــن خارجــی جــذب
کــرده اســت کــه ایــن بازیکنــان رزومــه خوبــی در فصل
قبلشــان نداشــتند .هرچنــد کــه بازیکــن پرتغالــی
ســپاهان در تیــم ملــی ایــن کشــور هــم بــازی کــرده،
ولــی در ســالهای قبــل عملکــرد درخشــانی نداشــته
اســت .اگــر فصــل قبــل ایــن بازیکنــان را در نظــر
بگیریــم ،میتــوان فهمیــد کــه آنهــا جــزو بازیکنــان
موفــق نبودهانــد .بــا ایــن وجــود رزومــ ه کلــی ایــن
بازیکنــان در ســالهای قبلتــر قابــل توجــه اســت و
حتمـاً مورایــس بــا شــناخت خوبــی کــه از آنهــا داشــته،
جذبشــان را مدنظــر داشــته اســت ،ولــی نــگاه مــن
بــه عملکــرد فصــل گذشــته آنهــا خــوب نبــوده اســت.
بــه هــر ترتیــب ایــن بازیکنــان در ســپاهان بایــد از
فصــل قبلشــان بهتــر باشــند .مربــی پیشــین تیــم
فوتبــال ســپاهان در مــورد دیگــر بازیکنانــی کــه جــذب
شــدهاند ،خاطرنشــان کــرد :خریدهــای دیگــر باشــگاه را
موفــق میدانــم .رامیــن رضاییــان در نیمفصــل گذشــته
در پرســپولیس خــوب کار کــرد و بازیکــن توانمنــدی
اســت .در ســمت چــپ نیــز زکیپــور بازیکــن خوبــی
اســت و فصــل خوبــی را پشــت ســر گذاشــته اســت .در
دفــاع وســط نیــز بــا حضــور محمــد دانشــگر میتوانیــم
ضعــف خــط دفاعــی را ترمیــم کنیــم .وقتــی در ســه
چهــار بــازی آخــر فصــل گذشــته ،امیــد نورافکــن بــه
دفــاع وســط م ـیرود ،مشــخص میشــود کــه نویدکیــا
هــم از وضعیــت دفــاع آخــر تیمــش راضــی نبوده اســت.
دانشــگر اگــر آمــاده باشــد میتوانــد بــه تیــم کمــک
کنــد .فکــر میکنــم بــا حضــور بازیکنــان جــوان رقابــت
خوبــی در تیــم شــکل میگیــرد.

کاریکاتور ورزشـی

