بــا اعــام پزشــک تیــم نســاجی مســعود
شجاعی به هفته اول لیگ برتر میرسد.
تیم فوتبال نســاجی این روزها در اردوی
ترکیــه حضــور دارد .شــاگردان مطهــری

مصدومیت مسعود شجاعی برطرف شد

خــود را بــرای حضــور در لیــگ برتــر آماده
میکننــد و نیز یک دیدار دوســتانه دیگر
برگــزار خواهنــد کــرد .آنهــا در هفته اول
تهــای لیــگ برتــر بایــد بــه مصــاف
رقاب 

مس رفسنجان بروند.
قائمشــهریها بــدون کاپیتــان تیم خود
بــه ترکیــه رفتند .مســعود شــجاعی دچار
مصدومیــت شــده بــود امــا با ایــن حال

بــدون مشــکل بــه هفتــه اول لیــگ برتر
میرسد.
حمید ایوبی ،پزشک تیم نساجی در این
رابطــه بــه ایســنا اعــام کــرد مصدومیت
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مســعود شــجاعی برطــرف شــده اســت.
او بــه دلیــل ایــن مصدومیــت در اردوی
ترکیــه حضور نداشــت اما با شــرایطی که
دارد به هفته اول لیگ برتر میرسد.

ســرمربی ســابق تیــم ملــی فوتســال میگویــد نــگاه
ماجــدی و تــاج بــرای ریاســت فدراســیون فوتبــال
متفــاوت اســت و ایــن وظیفــه افــراد مجمــع اســت
کــه ببیننــد فوتبال را دســت چــه تفکــری میخواهند
بسپارند.
محمــد ناظمالشــریعه ،ســرمربی تیــم ملــی فوتســال
عــراق و ســرمربی ســابق تیــم ملــی ایــران در خصوص
شــرایط خودش و تیم ملی عراق توضیح داد :وقتی ما
کار را شروع کردیم ،اوضاع بسیار متفاوت از فوتسال
ایــران بــود .آنها فوتســال را ســنتی بــازی میکردند و
ســن تیم هم بســیار باال بــود به طوری کــه بازیکن ۴۲
ســاله داشتند .البته وزیر عراق حمایت کرد و شخصا
بــا مــن صحبــت کــرد و از اهمیت این رشــته گفت .ما
هم رنسانسی در تیم ملی عراق ایجاد کردیم و با زمان
زیــادی را صرف برنامهریزی و تمرین کردیم و هدف ما
تهــای  ۲۰۲۴اســت .فکر میکنــم آینده
بــرای جــام مل 

فدراســیون فوتبــال ایــران بایــد هــر چه ســریعتر در
مــورد ســاز و کار معرفی نمایندگان باشــگاهی ایران
بــرای حضــور در لیگ قهرمانــان آســیا تصمیمگیری
کند.
آنچــه مســلم اســت ،چیــزی جــز بالتکلیفــی
باشــگاههای ایرانــی بــرای حضور در لیــگ قهرمانان
آسیا نیست ،باشــگاههایی که از لیگ ایرانی ،چیزی
بشــان نمیشــود و از
جــز حضــور در آســیا نصی 
کمتریــن حقــوق و منفعت مالــی برخوردارند و عمال
هزینه اســت برای هیچ؛ مگر اینکه بتوانند ســهمیه
لیگ قهرمانان آســیا را کســب کننــد که حداقل یک
افتخاری به دســت آورده و درآمدی از کنفدراســیون
فوتبال آسیا داشته باشند .درآمدی که مدتی است
مهــا پرداخت نمیشــود ،امــا حداقل
بــه دلیل تحری 
محاســبه میشــود و باشــگاهها میتواننــد در آینده

از آن بهــره ببرنــد ،حــاال در فوتبال ایــران همین یک
دلخوشی باشگاهها نیز روی هواست.
کنفدراســیون فوتبــال آســیا مدتــی پیــش تصمیــم
گرفــت پــس از دو دهه تقویم خــود را تغییر بدهد و
لیگ قهرمانان آســیا را به جای برگزاری در یک ســال
میــادی (بهــار تــا پاییــز ) در دو نیــم ســال میــادی
(پاییــز تــا بهار ) برگــزار کند .به این صــورت که فصل
آینده لیگ قهرمانان آســیا به جای برگزاری در ســال
 2023در فصــل  2023-24برگــزار خواهــد شــد کــه این
تغییر تقویم ،مطابق غرب آســیا و به ســود تیمهای
باشــگاهی ایــران اســت .هرچند فوتبال ایــران هنوز
نتوانســته اســت تصمیــم مشــخصی در ایــن زمینه
بگیــرد و پــس از چندیــن بــار پاســکاری مســئولیت
تصمیمگیری ،هنوز مشخص نیست که نمایندگان
فوتبال ایران برای فصل آینده لیگ قهرمانان آســیا

وی در خصــوص رقابــت احتمالــی عزیــزا ...محمــدی،
مهدی تاج و میرشاد ماجدی برای ریاست فدرسیون
فوتبال و پاسخ به این سؤال که کدام اصلح تر است،
عنــوان کــرد :من ســابقه کار کردن با عزیــز محمدی را
نداشــتم امــا میرشــاد ماجــدی و مهــدی تــاج دو تفکر
متفــاوت دارنــد .ماجــدی خاک خــورده فوتبال اســت
و از جنــس و بدنــه ایــن رشــته اســت و میخواهد که
تأثیرگذار باشــد .تاج مدیریت بیشــتری دارد و ســابقه
او نیــز در مدیریــت بیش از ماجدی اســت .وی تجربه
زیــادی دارد و پیــش از ایــن نیز کارهــای تأثیرگذاری در
فدراســیون و فوتبــال انجــام داده اســت .مــن چــون
نمیخواهــم رای بدهــم ،فکــر نکــردم که با کــدام تفکر
همسو هستم اما کسانی که میخواهند رای بدهند،
از همیــن اآلن بایــد فکر کننــد که میخواهنــد با تفکر
کدامیک پیش بروند و سپس رای دهند.
ناظمالشــریعه ادامــه داد :در انتخابــات قبلــی کــه

میتوانســتم رای دهــم ،حرفهایــم را زدم و کســی
آن موقــع جــدی نگرفــت و بعــد از ایــن کــه همــه ایــن
اتفاقــات رخ داد ،بــه حــرف مــن رســیدند .اکنــون هم
نمیتوانم بگویم کدام اصلحتر اســت و کدام نیست.
دیگر انتخابی دســت من نیســت که بخواهم نظرم را
بگویم.
ســرمربی سابق تیم ملی فوتسال ایران درباره شرایط
نامســاعد ایــران و لغــو شــدن بازیهــای دوســتانه با
مهــای مطــرح عنــوان کــرد :ارتباطــات فدراســیون
تی 
ی نیســت و مشــکالت ادام ـه دارد .فوتبال کســی
قــو 

را میخواهــد کــه بــه آن اهمیــت دهــد و ارتباطــات
خوبــی داشــته باشــد و از همیــن جنس باشــد .ما آن
زمــان گفتیــم و بارها نــکات الزم را گوشــزد کردیم ولی
کســی گــوش نکــرد .آن زمــان هــم مــن بــا تالشهای
خــودم و البتــه یک ســری افــراد الیقی که در فوتســال
وجود داشــتند ،توانســتیم یک ســری کارهــا برای تیم
ملی انجام دهیم .نبودن افراد شایســته ســبب شده
تــا اآلن کار تیــم ملــی و فوتســال پیــش نــرود .مــا آن
زمــان گفتیــم و کســی گوش نکــرد و اآلن اســت که به
حرفهای ما رسیدهاند.

شمارش معکوس «ضرباالجل  »AFCدرباره لیگ قهرمانان آسیا؛

فوتبال باشگاهی ایران در شرایط اضطراری

تیــم فوتبــال امیــد ایــران بــا همــه وعد ههــای کــه بــرای
ت از آن شــد در نهایــت قیــد حضــور در بازیهای
حمای ـ 
کشــورهای اســامی را زد تــا بــاز هــم ثابت شــود فوتبال
ایــران نگاه حرف ـهای به این تیم ندارد و ایــن روند آرزوی
حضور در المپیک را به بیش از نیم قرن خواهد رساند.
در شرایطی که در انتظار اعزام تیم فوتبال ایران به ترکیه
و حضــور در بازیهای همبســتگی کشــورهای اســامی
بودیم ،خبری از اردوی این تیم منتشــر شــد که در ابتدا
بیشــتر به یک شــوخی شــبیه بود اما رنــگ واقعیت به
خود گرفت تا معلوم شــود هیچ تغییری نسبت به این
تیــم ایجــاد نشــده و نباید امیــد زیــادی به امیدهــا برای
یهــای المپیــک آن هــم بعد از  ۴۸ســال را
حضــور در باز 
داشته باشیم.
از سوی دیگر در شرایطی که تیم ملی فوتبال بزرگساالن
ایران در آستانه جام جهانی  ۲۰۲۲قطر با بحران انتخابات
فدراسیون فوتبال و حاشیههای اطراف آن روبرو است
و از برگــزاری دیدارهــای دوســتانه بــرای ایــن تیــم عاجــز
هستیم نباید توقع حمایت از تیمی را داشته باشیم که
قرار است آرزوی  ۴۸ساله فوتبال ایران را محقق سازد.
گروگانگیری به ســبک فوتبالی؛ تیم امید پول اســکان
نداشت
آنچه در چند روز اخیر اتفاق افتاد یک بار دیگر آشفتگی
و ســوء مدیریــت در فدراســیون فوتبــال را نشــان داد؛
اینکه مدارک شناســایی اعضای تیم فوتبال امید ایران
در هتــل محــل اقامت تیم تا زمان تســویه حســاب گرو
نگه داشــته شــد ،یکی از شاهکارهای فوتبالی است که
بی شک بازتاب خوبی برای ورزش ایران ندارد.
در شــرایطی کــه حضــور نداشــتن تیــم فوتبــال امیــد در
بازیهای کشــورهای اســامی قطعی شــد و کادر فنی به
ایــن نتیجه رســید کــه نرفتن بــه قونیه از رفتــن آن بهتر
اســت؛ مســئوالن هتل ،مــدارک شناســایی بازیکنان را
نگــه داشــته و به آنهــا اجازه خروج ندادنــد چرا که هزینه
اسکان تیم پرداخت نشده بود.
* سوخت موشک چه زمانی تمام میشود؟
اتفاقــات فوتبالــی ما بــا هیچ منطق و قانونــی همخوانی
ندارد .مهدویکیا در چند روز صحبتهایی را مطرح کرد
کــه نباید از آن به ســادگی گذشــت ،او گفــت خیلیها به
مــا قــول همکاری دادند اما ایــن قولها عملی و اجرایی
نشــد .بــا ایــن شــرایط پیش برویــم تــا فــرودگاه مهرآباد
هم نمیتوانیم برســیم ،چه برســد به پاریــس .در مدتی
کــه تمرینــات را آغــاز کردهایــم بیشــتر تمرکزمــان روی
موضوعــات بیرونی بــوده تا کارهای فنــی و این موضوع

چطور انتخاب میشوند.
ســازمان لیــگ بهعنــوان متولــی برگزاری مســابقات
باشــگاه ایران پس از تغییر تقویم باشــگاهی آســیا،
اعــام کــرد کــه هیــأت رئیســه فدراســیون فوتبــال
بایــد در این خصــوص تصمیمگیری کنــد .خبرگزاری
تســنیم در تاریخ  7اســفند  1400در گزارشی با عنوان
«تکلیــف نماینــدگان ایــران در لیــگ قهرمانــان -24
 2023در انتظــار تصمیــم هیــأت رئیســه فدراســیون
فوتبــال» بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه هیــأت
رئیســه بایــد در ایــن خصــوص تصمیمگیــری کنــد و
پیــش از اینکــه فوتبــال باشــگاهی ایــران در فصــل
 1400-01بــه پایــان برســد ،تکلیف را مشــخص کند .با
ایــن حــال هیأت رئیســه فدراســیون فوتبــال در آن
زمان هیــچ عالقهای به تعییــن تکلیف این موضوع
نشــان نــداد و بــا وجــود برگــزاری چندیــن جلســه و
حتــی تعیین زمــان برگزاری مجمــع عمومی و مجمع
انتخاباتــی کــه موضــوع بســیار مهمــی بــوده اســت،
دربــاره ســهمیه لیگ قهرمانــان آســیا تصمیمگیری
نشد.
البتــه ایــن تنهــا اشــاره بــه مشــخص کــردن تکلیف
باشــگاهها بــرای حضــور در لیــگ قهرمانان آســیا ن
بــود و  23فروردیــن نیز تســنیم در گزارش دیگری با
عنوان «یک درخواســت از هیأت رئیسه فدراسیون

فوتبــال؛ وســط جنگهــای داخلــی تکلیف ســهمیه
آســیایی را هم مشخص کنید» به این مسئله تأکید
کــرد کــه اعضــای هیــأت رئیســه فدراســیون فوتبال
هرچه زودتر تکلیف این موضوع را مشــخص کنند.
 15تیــر مــاه نیــز گــزارش دیگــری بــا عنــوان «هشــدار
ت رئیس ـهای کــه از اکثریــت
ســهیل مهــدی و هیــأ 
افتاده اســت /سهمیه آسیا روی هوا!» در خبرگزاری
تســنیم منتشــر و به این بالتکلیفی و مشکالتی که
گریبــان فوتبــال باشــگاهی را خواهــد گرفت ،اشــاره
شد.
ســهیل مهــدی رئیــس کمیتــه مســابقات ســازمان
لیــگ در آخریــن اظهارنظــر خــود در ایــن خصــوص
گفتــه اســت« :کنفدراســیون فوتبــال آســیا یــک
ضرباالجلــی دربــاره معرفــی نماینــدگان لیــگ
قهرمانــان دارد ،امــا مهــم تــر از آن ایــن اســت کــه
قبــل از شــروع لیــگ ایــن اتفــاق بیفتــد و صرفنظــر
از ضرباالجــل  AFCمــا اگــر ایــن وظیفــه را بــه اتمــام
برســانیم ،تقریبا باشــگاهها وارد رقابتها نشدند و
شــک و شــبههای در این خصوص به وجود نمیآید
کــه مــا به ایــن ســمت میرویم تــا باشــگاه خاصی را
مدنظــر قــرار دهیم .معموال ایــن اتهامات زرد پیش
میآیــد و ما امیدواریم تا قبل از شــروع لیگ این کار
نهایــی و پیشنویس آن آماده شــود .متأســفانه ما

مسیر ناامید کننده تیم امید؛

لگد به بخت خود نزنیم
آزار دهنــده اســت .مــا هــر روز م یشــنویم یک مشــکل
جدیــد بــرای تیم پیــش آمــده و هــر روز میگوینــد فالن
بازیکن در اختیار ما هست و فالن بازیکن را نداریم .یک
ماه پیش فهرست نفرات مورد نظر خود را اعالم کردیم،
خیلیها به ما قول همکاری دادند اما این قولها عملی
و اجرایی نشد.
سرمربی تیم فوتبال امید درباره شرایط دستیار اولش و
شــکایت او به فیفا هم یادآور شــد :طبق قراردادی که او
داشــت دستمزدش را نگرفت و قراردادش را فسخ کرد
البته قرار اســت فدراســیون با او توافق کند .من ،تک و
تنها ماندهام و نمیدانم در این باره چه بگویم ،بسیاری
چکــس
در ایــن فوتبــال دم از جوانگرایــی زدنــد امــا هی 
چنیــن کاری را انجــام نــداد .تبعاتــش را قبــول کــردم و با
تیمــی جوان راهی مســابقات شــدم و همــه هجمهها را
هم تحمل کردم.
* بازگشت به عقب؛  ۲۴فروردین ماه ؛ دفتر وزیر ورزش
 ۲۴فروردیــن مــاه ســال جــاری بــود کــه پس از مشــکل
ایجاد شده بر سر دیدار تیم فوتبال امید ایران و گلگهر
ســیرجان در ورزشــگاه آزادی ،در نهایــت ایــن مســاله با
ورود وزیر ورزش و جوانان حل و فصل شد تا شاگردان
مهــدوی کیــا در ورزشــگاه اصلی آزادی به میــدان بروند.
نهــم در داخل
اینکــه حتــی بــرای یــک بــازی دوســتانه آ 
کشــور ،نیازمنــد ورود و حمایــت شــخص اول ورزش
کشــور باشــیم ،نشــان دهنــده آن اســت کــه تیــم امید
چنــدان جــدی گرفتــه نشــده و از همــان روز مهدویکیا
میبایســت در انتظــار چنیــن اتفاقاتی هم باشــد .تیمی
کــه همه از آن انتظار زنده کــردن امیدها را دارند اما برای
احیای آن تالشی نمیشود.
* وعدههای صالحیامیری؛ از واقعیت تا رویا
نمــاه و پس از
رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک  ۲۲فروردی 
حضور در تمرینات تیم فوتبال امید با تاکید بر حمایت
الزم از شــاگردان مهدویکیا گفت :به هر شــکلی که نیاز
باشــد در کنــار این تیم خواهیــم بود و اعتقــاد دارم این
تیــم در پاریــس به میدان م ـیرود .صالحیامیــری در آن
روز و در جمــع بازیکنــان امیــد گفــت :در اولیــن اقــدام،
کمــک  ٥٠٠میلیــون تومانــی از تیــم امیــد انجــام دادیم و

ورزشی
* سال چهاردهم * شماره 2714

ورزش کشور معطل انتخابات کمیته
ملی المپیک؛
شعارزدگیها چه زمانی به پایان
میرسد؟

تفاوت دیدگاه  ۲نامزد ریاست فدراسیون
فوتبال به روایت ناظمالشریعه
خوبی در انظار تیم ملی عراق است.
ایــن ســرمربی دربــاره انتخابــات فدراســیون فوتبــال
یهــای یــک رئیــس خــوب تصریح کــرد :این که
و ویژگ 
بگوییم رئیس فدراسیون فوتبال باید فوتبالی باشد،
حرفــی قدیمــی اســت و اکنــون فدراســیون مــا به یک
مدیر بیشــتر احتیاج دارد .فدراســیون نیاز به رئیســی
دارد که ارتباطات قوی داشته باشد و بخواهد کار کند
نه صرف این فقط میز و صندلی ریاست را برای قدرت
بخواهــد .او باید کار کند و کســانی کــه در مجمع به او
رای میدهنــد ،بایــد از او کار بخواهند پیگیر رایشــان
باشــند و اهرم فشــار را رویش بگذارند اما متأســفانه
در فوتبــال مــا اینگونــه اســت کــه همهچیــز روز آخــر
ناگهانــی تغییــر میکنــد و یک ســری افراد کــه کلونی و
ائتــاف خاصی دارند ،نتیجه انتخابات را برمیگردانند.
نهــا رای مجمــع را میخرنــد و کســی کــه بخواهنــد را
آ 
روی صندلی ریاست مینشانند.
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ایــن حمایت ادامــه دارد .انتخاب کادر فنی درســت بود
و مهدویکیــا یکی از بهترینهای فوتبال ایران اســت و
مســیری رو بــه موفقیت را دنبال میکنــد .قول حمایت
از تیم امید برای حضور در بازیهای کشــورهای اسالمی
یهــای آســیایی را دادیــم و هــر نوع حمایــت مادی،
و باز 
معنوی و حقوقی مورد نیاز را انجام میدهیم.
یهــای کشــورهای اســامی؛ فرصتــی کــه از دســت
* باز 
رفت
یهــای کشــورهای اســامی از چنــد جهــت بــرای مــا
باز 
بســیار مهم و ارزشــمند بود .اول اینکه امیدهای ایران
کــه در رقابتهای قهرمانی زیر ۲۳ســال آســیا خیلی زود
تهــا کنــار رفتند به
و در مرحلــه گروهــی از دور ایــن رقاب 
دنبال اعاده حیثیت و حضوری قدرتمندانه در بازیهای
کشــورهای اســامی بودنــد امــا با اتفاقــات اخیــر ،ضربه
سنگینی هم بر تیم امید و هم بر پیکره روانی بازیکنان
جوان و آیندهدار فوتبال ایران وارد شــد که بدون شــک
تبعات خاص خود را هم خواهد داشت.
قــرار بــود همــه از ایــن تیــم حمایت کننــد امــا همانطور
کــه پیشبینــی م یشــد و تجربــه هــم بارهــا ثابــت کرده،
حمایتها در حد حرف و ســخن باقی ماند .انتظار خلق
معجزه از تیمی که حمایت نم یشــود شــبیه ســناریوی

مهــای تخیلی اســت .امــا اینجا صحبــت از واقعیت
فیل 
و منطــق فوتبــال اســت و بــا ایــن نــگاه بــه هیــچ جایــی
نخواهیم رسید.
فرامــوش نکنیم تیم امید ایــران در نیم قرن اخیر کمتر
پیــش آمــده در تورنمنتــی ،موفقیتــی بــه دســت آورد و
حذف این تیم از رقابتهای فوتبال زیر  ۲۳ســال آســیا
هــم اتفاق عجیبی نبود .بــزرگ ترین چالش تیم امید در
نیم قرن گذشــته آن اســت که با وجود همــه وعدهها و
چ وقــت این تیــم جدی
صحبتهایــی کــه م یشــود هی ـ 
گرفتــه نشــده ،امــا بعــد از ناکام ـ ی از آینــده و برنامههای
پیش رو ســخن میگویم و نکته عجیبتر آن اســت که
این داستان سریالی همیشه ادامه دارد.
* امیدهــا آینــده خوبی دارنــد اگر دســتخوش تغییرات
نشوند
برای رســیدن به یک هــدف نیازمند بودجه ،برنامهریزی
و صبــوری هســتیم .هر چند تیــم فوتبال امیــد ایران در
مسابقات قهرمانی زیر  ۲۳سال آسیا نمایش ضعیفی را
از خود به نمایش گذاشــت و به اولین تیم ایران در دور
نهایی تبدیل شد که بدون برد از گردونه مسابقات کنار
رفــت ،اما نگاه مهدویکیا به آینده و هدف نهایی او که
حضــور در المپیک پاریس اســت میتوانــد نوید بخش

در آســتانه شــروع لیــگ یکســری مشــکالت ماننــد
شــرایط آمادهسازی ورزشــگاهها و  ...داریم که خیلی
از لیگهای رقیبمان ندارند».
ایــن مســئله بایــد خیلی ســریعتر روشــن شــود و از
طرفی فدراسیون فوتبال به دلیل از اکثریت افتادن
نفرات هیأت رئیســه ،نمیتواند جلسه رسمی برگزار
کنــد .بــا ایــن حــال اگــر ضرباالجــل  AFCمیتوانــد
خطرآفرین شــود و فرصت حضور در لیگ قهرمانان
آســیا را از باشــگاهها بگیــرد ،در ایــن زمینــه اعضــای
هیــأت رئیســه باید شــرایط را بررســی و اگــر راهکاری
وجــود دارد ،تصمیمگیــری کننــد .فوتبال باشــگاهی
ایــران اکنــون در این زمینه در شــرایط اضطــراری قرار
دارد و شــاید بتــوان به این نتیجه رســید که اعضای
فعلــی هیــأت رئیســه تصمیمــی اتخــاذ کرده ،ســاز و
کار معرفــی نماینــدگان ایــران را بــه  AFCاعــام کنند
و پیــش از شــروع لیگ موضــوع به باشــگاهها ابالغ
شــود تــا پــس از انتخابات فدراســیون فوتبــال و به
اکثریــت رســیدن هیــأت رئیســه ،روال قانونــی آن و
تصویــب تصمیــم اتخاذشــده در هیــأت رئیســه بــه
نتیجه برسد ،چرا که نمیتوان منافع فوتبال ایران را
به موضوعی گره زد که میتواند ضرباتی را به فوتبال
ایــران وارد کنــد و هرچه ســریعتر باید راهــکاری برای
خروج از این بحران احتمالی پیدا کرد.
روزهای خوب باشــد .او در این راه از بازیکنانی اســتفاده
کــرد که بــرای حضور در پاریس مشــکلی ندارنــد و از نظر
میانگین سنی در وضعیت مطلوبی هستند.
ایران ،سومین تیم جوان رقابتهای زیر  ۲۳سال آسیا
با بررســی تیمهای شرکت کننده در رقابتهای فوتبال
زیــر  ۲۳ســال آســیا به یک نکته مهم بــر میخوریم و آن
این اســت که تیم ایران ســومین تیم جوان مســابقات
بــود .در این میان ازبکســتان و ژاپن تنهــا تیمهای این
تشــان  ۲۱و زیر  ۲۱ســال بوده
جــام بودنــد که کلیــه نفرا 
و بــه نظــر میرســد کــه این نــگاه به آینــده نیز در ســطح
مدیریتی فوتبال آنها هم دیده م یشــود ،البته در بحث
حمایتی و زیرساختی تفاوت بسیاری بین ما و آنها وجود
دارد.
ُ
مســئله دیگر در بعد نتیجهگیری شــاگردان مهدویکیا
بــود ،تیــم جوان مــا در گلزنی بســیار ضعیف نشــان داد
و نتوانســت در قــواره یــک تیــم خوب خودش را نشــان
بدهــد .در گلزنــی بســیار بیدقــت عمــل کردیــم و در
ســاختار دفاعــی نیــز مشــکالت عدیــدهای داشــتیم که
بایــد حل شــود .حضور در مســابقات مختلــف و رقابت
با سایر تیمها از جمله فرصتهایی است که شاگردان
مهدویکیــا هــم میتوانند خود را محــک بزنند و هم به
نوعی کسب تجربه کنند و در این شرایط خاص که برای
یهــای دوســتانه تیــم ملی فوتبــال ایران هــم ناتوان
باز 
هســتیم ،فرصت طالیی حضور در بازیهای کشورهای
اسالمی را به راحتی آب خوردن از دست میدهیم.
* آیند ه تیم امید را به بازی نگیریم
اصلیترین مسابق ه تیم امید در سال  ۲۰۲۴خواهد بود.
ششــمین دوره رقابتهای قهرمانی زیر  ۲۳ســال آسیا
کــه حکــم انتخابــی المپیــک پاریــس را دارد .در آن دوره
مهــا با تمام قــدرت و تــوان خود به
تهــا همــه تی 
از رقاب 
مسابقات پا میگذارند .در این مدت باید دید چه بالیی
ســر تیم امیــد ایــران خواهد آمد .آیــا بازهم گوشــمان از
کلمات تکراری «حمایت و امید به آینده» پر م یشــود یا
قرار اســت با حضــور مهدویکیا به عنوان یک اســطوره
فوتبالــی و انگیــزه مضاعــف او بــرای تــاش و جنگیــدن
نبــار
بــا پدیــده شــوم ســوء مدیریــت فوتبــال ایــران ،ای 
تشــکنی کرده و یکی از مســافران المپیک فرانسه
سن 
باشیم.
نکتــه مهــم بحــث حمایــت از نخبــگان داخلــی ،مربیان
بادانش ایرانی و ارج نهادن به داشــتههای بومی اســت
تــا شــاهد رشــد ورزش ایــران در شــیبی مالیــم و احیــای
امیدهای امید ایران باشیم.

حرفوحدیثهایی مبنی بر تعویق چندباره انتخابات کمیته
ملــی المپیــک شــنیده م یشــود و به نظــر میرســد اراده الزم
برای برگزاری این انتخابات وجود ندارد.
انتخابــات کمیتــه ملــی المپیک قرار اســت ششــم شــهریور
ســال جــاری برگــزار شــد .ایــن انتخابــات چندیــن بــار و بــه
بهانههای مختلف با تعویق روبرو شدو در نهایت با تصمیم
هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک و با تایید فرمالیته اعضای
یهــای
مجمــع ایــن کمیتــه قــرار شــد انتخابــات پــس از باز 
کشورهای اسالمی و در تاریخ ششم شهریور برگزار شود.
در حال حاضر حرف وحدیثهایی پیرامون تعویق انتخابات
کمیته ملی المپیک مطرح شــده و گفته م یشــود دلیل این
موضــوع هم به خاطر به حدنصاب نرســیدن تعداد روســای
فدراســیونهای المپیکــی اســت .کمیتــه ملــی المپیــک در
آییننامه انتخاباتی خود آورده که سرپرستان فدراسیونها
در مجمع انتخاباتی حق رای ندارند و به همین خاطر با توجه
به اینکه فدراسیونهایی همچون ژیمناستیک ،بدمینتون،
شمشیربازی ودوچرخ هســواری با سرپرست اداره میشوند
تعــداد رؤســای فدراســیونهای المپیکــی بــه حدنصــاب
نمیرسد.
مســئوالن ایــن کمیتــه ادعــا کردنــد کــه موضــوع حــق رای
سرپرســتان فدراســیونها را از کمیتــه بینالمللــی المپیــک
اســتعالم کردهاند و کمیته بینالمللی المپیک هم در پاسخ
بــه این اســتعالم اعالم کــرده که سرپرســتان فدراســیونها
نمیتوانند در انتخابات کمیته ملی المپیک رأی بدهند.
اینکــه ایــن موضــوع تــا چــه حــد بــه واقعیــت نزدیک اســت
مشــخص نیســت؛ امــا قطعــا م یشــد هماننــد بســیاری از
مســائل کــه کمیتــه ملــی المپیــک توانســت بــا رایزنــی نظــر
مســاعد کمیته بینالمللــی المپیک را کســب کند موافقت
این کمیته را برای حق رای سرپرســتان فدراسیونها یا عدم
لحــاظ تعــداد رؤســای فدراســیونهای المپیکــی بــه دســت
بیــاورد .تعویــق انتخابات کمیته ملی المپیــک به بهانههای
مختلــف به یک رویه اشــتباه در ورزش کشــور تبدیل شــده
است .این رویه میتواند تبعات زیادی داشته باشد .مدام با
شعارزدگی اینطور وانمود میشود که برای برگزاری انتخابات
کمیتــه ملی المپیک اهتمــام زیادی وجــود دارد ،اما در عمل
بــه گونهای دیگر عمل م یشــود و بــه همین خاطر حاال همه
ورزش کشور معطل انتخاباتی است که برگزاری آن میتواند
گرهگشای بسیاری از مسائل ورزش کشور باشد.

طالقانی بعد از  ۸سال از هیأت فوتبال
خوزستان رفت

دوران چهــار ســاله ریاســت طالقانــی در هیــأت فوتبــال
خوزســتان به پایان رســید.با اعالم اداره کل ورزش و جوانان
خوزســتان ،دوره چهار ســاله عبدالکاظم طالقانــی در هیأت
فوتبــال اســتان بــه پایــان رســید و او در نهایــت صندلــی
ریاست این هیأت را ترک کرد .او هشت سال ریاست هیأت
خوزستان را برعهده داشت.
همچنین عبدالعظیم آ لکثیر از داوران ســابق و سرپرســت
کمیتــه داوران هیــأت فوتبــال خوزســتان از ســوی اداره کل
ورزش اســتان بــه عنــوان سرپرســت جدیــد ایــن هیــأت تــا
برگــزاری مجمــع انتخــاب رئیــس هیــأت فوتبال خوزســتان،
معرفی شد.
گفتنی است که دوره چهار ساله طالقانی خردادماه به پایان
رســیده بــود امــا اکنــون ادارهکل ورزش خوزســتان اقــدام به
معرفی سرپرست جدید کرده است.
طالقانــی جــزو هیــأت رئیس ـهای بــود کــه قــرارداد پرماجــرای
ویلموتس را تأیید کرده بود.

اعالم آخرین وضعیت کاپیتان تیم ملی
فوتبال ایران در یونان

یک رســانه یونانی آخرین وضعیت کریــم انصاریفرد مهاجم
ایرانی تیم فوتبال آاک را تشریح کرد.به گزارش خبرنگار مهر،
ســایت  SPORTIMEیونان آخرین وضعیت کریم انصاریفرد
مهاجــم ایرانی تیم آاک را تشــریح کرد .انصاریفرد در حالی که
در لیســت مازاد ســرمربی آاک قرار دارد ،هنوز نتوانسته تیم
جدیدی را پیدا کند و ابهامات پیرامون او زیاد است.
تهــای زیــادی در مــورد
ایــن رســانه نوشــت« :در آاک صحب 
جــذب یــک مهاجم وجــود دارد .باشــگاه بــه دنبــال بازیکنی
بــا ویژگ یهــای متفــاوت از آرائوخــو اســت زیرا ممکن اســت
از گارســیا در نوک حمله اســتفاده شــود اما واضح اســت که
تیم نمیتواند در طول ســال بــه این راه حل تکیه کند .کریم
انصــاری فــرد نیــز در لیســت آاک قــرار دارد .همه چیــز درباره
این بازیکن  ۳۲ساله ایرانی شنیده شده است :بازگشت به
کشورش ،قبرس ،باشگاه  ،OFIباشگاه المیا ،اروپا و هند».
 SPORTIMEدر ادامــه نوشــت « :دالیــل دشــواری جدایــی
انصاری فرد در حال حاضر کامال مشخص است .همسرش
یونانــی اســت و خانــوادهای در آ تــن دارنــد کــه رفتن بــرای او
ســخت اســت .باشــگاه آترومیتوس راه حل خوبــی خواهد
بــود امــا آنها اخیـ ًـرا یک مهاجم جــذب کردهاند .بــرای جدایی
انصاریفــرد ،بایــد بــرای پرداخــت غرامــت او بــا آاک بــه توافق
برســند زیرا قــراردادش که تابســتان آینده به پایان میرســد
 ۵۰۰هــزار یــورو اســت .جدایی مهاجــم ایرانی اکنون ســخت
اســت امــا غیرممکــن نیســت .ایــن به ایــن دلیل اســت که
برخی از تیمها برای به دست آوردن او تالش زیادی میکنند
و میتواننــد قــراردادی بــزرگ و حتــی مشــابه بــا آاک ارائــه
دهند».

