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◾

◾مدال طالی بانوی تکواندوکار ایران در مسابقات جهانی

زهرا شیدایی ،تکواندوکار وزن  -۵۷کیلوگرم کشورمان
که با برتری مقابل همه حریفانش در روز نخست به
فینال رقابتهای آزاد جهانی راه پیدا کرده بود ،دیشب
توانست با غلبه بر «مارگاریتا بلیزنیاکوا» از روسیه
قهرمان اروپا عنوان قهرمانی این رویداد را کسب کند.
پیش از این نیز کوثر اساسه و ملیکا میرحسینی به
مدال برنز این رقابتها دست یافتند.

 22ربیعالثانی 1443

 28نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

◾

◾محکومیت سرخآبیها از سوی کمیته وضعیت
کمیته وضعیت بازیکنان آرای مربوط به شکایات مختلف
را صادر کرد .با توجه به شکایت باقری از استقالل بهدلیل
مطالبهمبلغ  20میلیارد ریال ،استقالل به پرداخت این
مبلغ و همچنین هزینه دادرسی محکوم شد .احمدزاده
نیزبابتمطالبه 5میلیاردو 700میلیونریالیازپرسپولیس
شکایت کرد که پرسپولیس به پرداخت یکمیلیارد و 950
میلیون ریال بهانضمام هزینه دادرسی است.

فرهاد فخیم

ستا
رگان ورزش

شماره 9682

◾

◾تقابلصدرنشیناندرهفتهدوازدهملیگبرترفوتسال

هفته دوازده ـ ــم لیگ بــرتــر فــوتــســال کــشــورمــان عصر
امروز برگزار خواهد شد که در مهمترین بازی این هفته
گیتیپسند صدرنشین میزبان سنایچ تیم دوم جدول
است .فرشآرای مشهد هم میزبان مقاومت البرز است
و چیپس کامل به صاف کراپ الوند خواهد رفت .مس با
فردوس قم ،حفاری با شهروند،فوالد زرند با سپاهان ،راگا
با زندی بتن دیگر دیدارهای امروز را برگزار خواهند کرد.

فرانک تورس

فرهاد فخیم کاپیتان تیم فوتسال
مس و بازیکن سابق تیم ملی با یک
کار انسان دوستانه هفت زندانی
جرائم غیر عمد را آزاد کرد و باعت
خوشحالی خانواده آنها شد.

سینا حسینی
هـمــزمــان بــا نــزدیــک
شدن به زمان برگزاری
انتخاباتکمیتهملی
ال ـم ـپ ـیــک ،تنشها
درباره اتفاقات مرتبط
با برگزاری انتخابات آتی در حال شدت
گرفتن اســت ،البته ایــن اتفاق موضوع
جدیدی نیست و همیشه اهالی ورزش
شاهد یارگیری پیش از انتخابات کمیته
ملی المپیک بودهاند ،اما جنس تنشها
امروز با رفتارهای انتخاباتی گذشته کامال ً
تفاوت دارد.
هرچند تا زمان برگزاری انتخابات ریاست
کمیته ملی المپیک و تعیین اعضای
هیئتاجراییاینکمیتهزمانزیادیمانده
اســت ،اما حواشی به وجــود آمــده دربــاره
انتخاب کمیسیون ورزش ـکــاران کمیته
ملی المپیک ،به نظر می آید آغازی برای
تنشهای انتخاباتی باشد .علیرضا دبیر
رئیس فدراسیون کشتی صبح روز شنبه
در آسـتــانــه تشکیل نخستین جلسه
این کمیسیون پس از برگزاری انتخابات،
صالحی امیری را به واسطه دخالتهای
کامال ًمحسوس در جریان انتصاب پنج
عضو انتصابی کمیته ملی المپیک ،به
مهندسی انتخابات متهم کرد و با انتشار
بیانیهای از عدم حضور ملی پوشان این
فدراسیون در جلسه کمیسیون مربوط
خبرداد.

در بیانیه مــذکــور کــه سایت فدراسیون
کشتی آن را منتشر کــرده ،آمــده است:
«پــس از بــرگــزاری انتخابات کمیسیون
ورزشکارانحسنیزدانیدارندهمدالهای
طالونقرهالمپیکوطال،نقرهوبرنزجهان
در کشتی آزاد و محمدرضا گرایی دارنده
مدالهایطالیالمپیکوجهاندرکشتی
فرنگی با رأی ورزشکاران واجد شرایط به
عنوان عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته
ملیالمپیکانتخابشدند.
بــر ای ــن اس ــاس  15نماینده کمیسیون
ورزشکاران با رأی ورزشکاران واجد شرایط
وازطریقانتخاباتبهعضویتکمیسیون
درآم ــدن ــد و پنج نفر دیـگــر بــا انتصاب
سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته
ملیالمپیکعضواینکمیسیونشدند.
این در حالی است که جایگاه کشتی ایران
در میادین المپیک ،جهانی و بازیهای
آسیایی کامال ًمشخص است و افتخارات
ایــن رشته ورزشــی در چند مــاه گذشته،
بارهاموجبشادیدلمردموپیامتبریک
مسئوالن ارشد نظام بهویژه رهبر معظم
انقالبگشتهاست.جامعهکشتیکشور
نسبت به انتصابات رئیس کمیته ملی
المپیک اع ـتــراض شدید خــود را اعــام
م ـیدارد و باید با توجه به جایگاه کشتی
کشور حداقل یک نماینده از قهرمانان
کـشـتــی در ای ــن ان ـت ـصــابــات ق ـ ـرار داده
میشد.
بر این اساس حسن یزدانی و محمدرضا

«باسکل فری» سردبیر مجله فرانس
فوتبال گفت :رونالدو به من گفت تنها
یک آرزو دارد و آن ایناست که قبل از
خداحافظی از فوتبالش تعداد توپ
طالهایش بیشتر از مسی باشد.

زیر ذرهبین

شاخ به شاخ کشتیگیران
با کمیته ملی المپیک

انتقاد تند محسن ترکی از مدیران فدراسیون فوتبال

پروسه  VARوعده سرخرمن
عزیزی خادم بود

گرایینمایندگانمنتخبکشتییکشنبه
در نخستین نشست ایــن کمیسیون
حاضر نخواهند شد و فدراسیون کشتی
اعتراضخودرابهاینانتخاباتمهندسی
شده رسما ًبه کمیته بینالمللی المپیک
( )IOCاعالم خواهد کرد».
سکوت کمیته ملی المپیک در قبال این
بیانیهتندوتیزعجیببودامابرخیمنابع
خبریعنوانکردندصالحیامیریمعتقد
است با تنشهای رسانهای کاری از پیش
نخواهد رفت و انتخابات صــورت گرفته
کامال ًقانونیاستورفتارغیرقانونیدراین
خصوصصورتنگرفتهاستکهاونگران
شکایت فدراسیون کشتی به کمیته بین
المللیالمپیکباشد.
با این حال تصور می شد وزارت ورزش و
جوانان نیز در این خصوص موضعگیری
کنند ،امــا سکوت آنهــا نیز نشان داد
حمید سجادی و معاونان وی نیز تمایلی
بــه ورود بــه ایــن دع ــوای زرگ ــری نــدارنــد،
اما بــدون شک عدم حضور نمایندگان
منتخب فدراسیون کشتی در جلسه
ام ــروز کمیسیون ورزش ـکــاران میتواند
حواشی جدیدی را درباره این کمیسیون
بــه وج ــود آورد تــا تنشها و اختالفات
نسبت به گذشته اوج گیرد و فدراسیون
کشتی به واسطه آن در ایــده شکایت
به کمیته بینالمللی المپیک ترغیب
شود ،هرچند بعید است این اتفاق رنگ
واقعیت به خود بگیرد.

خبر
روز

کریستیانو رونالدو

اسپورت و آ.اس اسپانیا گزارش
دادند تصمیم بارسلونا برای خرید
در پنجره زمستانی تغییر کرده و
میخواهد به جای استرلینگ« ،فران
تورس»را خریداری کند.

علیرضا دبیر ،صالحی امیری را تهدید به شکایت کرد

◾

◾مهاجم تیم ملی بهترین لژیونر هفته آسیا شد
سایتکنفدراسیونفوتبالآسیاهرهفتهیکنظرسنجی
به راه می اندازد تا بهترین لژیونر هفته قاره کهن را معرفی
کـنــد .دی ــروز ایــن نظرسنجی بــه پــایــان رسـیــد و اللهیار
صیادمنش مهاجم ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه
زوریا با کسب  73درصد آرا با قاطعیت به عنوان بهترین
لژیونر هفته قــاره آسیا انتخاب شد .در این نظرسنجی
صیادمنش به عنوان تنها بازیکن ایرانی حضور داشت.

محسن ترکی درباره اینکه مگر فوتبال ایران در هر ردهای مدیر ندارد که
داورانش باید به حالتی ملتمسانه برای ورود  VARبه رئیس جمهور نامه
بزنند ،گفت :باید به حدود یک سال قبل بازگردیم که در آستانه انتخابات
فدراسیون فوتبال ،دوستان وعده میدادند که در یک سال و حتی برای
شروع همین لیگ VARرا به ایران میآورند .از لیگ برتر 6هفته گذشت اما
گفتند از نیم فصل یا فصل آینده شروعمیکنیم.
به گــزارش سرویس ورزش ،وی ادامــه داد VAR :یک پروسه حداقل دو
ساله دارد و باید مراحلش طی شود ،اما این صحبتها فقط وعدههای
انتخاباتی بود .به قول معروف وعده سرخرمن دادند یا چیزهای دیگر .در آن
لحظه فقط جلو پای خود را دیدند و برای رسیدن به هدفشان غیرمنطقی و
نادرست هر وعدهای دادند ،اما همانجا عنوان کردند این کار به هیچ عنوان
میسر نیست .ترکی درمورد اینکه چرا باید رئیس جمهور امور مملکت را
رها کرده و به فوتبال برسد ،پاسخ داد :این مسائل فرافکنی و فرار رو به جلو
است .متأسفانه یا خوشبختانه مردم این مسائل را کامال ًمتوجه هستند.
وقتی به عالیترین مقام اجرایی مملکت نامه میزنید مشخص است فرار
رو به جلو و فرافکنی میکنید .خیلی ناراحت هستم و میگویم مگر داوران
ما کم حاشیه دارند که با این کار آنها را وارد حاشیه میکنید.
وی ادامه داد :به هیچ عنوان این نامه ناپخته از طرف داوران نبوده است.
چنین نامهای باید چهار امضا زیرش باشد .مگر در سازمان ها می توان
نامهای را از طرف فرد زد اما امضایش زیر آن نباشد .این کار ناپخته و
ناصواب سبب ناراحتیداورانشدهاست.در حقیقت مثلاین میماند که
داوران بگویند ضعف داریم و نمیتوانیم داوری کنیم و به همین خاطرVAR
بیاورید .حرکت بسیار زشتی بوده و متأسف هستم که خداداد افشاریان
به عنوان رئیس کمیته داوران از این کار حمایت میکند.
داور سابق فوتبال کشورمان افــزود :کار افشاریان حمایت از مسئوالن
فدراسیون فوتبال است .وی باید بگوید یک عمر داوران ما بدون  VARکار
کردهاند و به هیچ عنوان نباید چنین نامهای نوشت .جالب اینجاست که
من و خیلی از داوران شاید مخالف VARباشیم .در این حالت چگونه نامه
زده و میگوییم مشکل داریم و نمیتوانیم قضاوت کنیم و به همین دلیل
چنینسیستمیبیاورید.
ترکیدرمورداینکهآیاایناتفاقبرایفدراسیونفوتبالشهابعزیزیخادم
سرافکندگی ندارد ،توضیح داد :فقط در همین حد بگویم درباره سیستم
کمک داور ویدیوئی که آقایان آوردند و مدعی هستند در مجلس گروگان
گرفته شده است ،کاری به پشتپردههای سیاسیاش ندارم ،میدانستیم
سیستمی که اجارهای وارد شود به نوعی دور زدن فیفا و  AFCو فقط برای
کسب میزبانی بود و برای آقایان برخی کاربردهای داخلی داشت.

یادداشت

نقدی بر آنچه به عنوان مستند
«ملبورن» ساخته شد

نمایش«خیابانی»
بی آسفالت

جــواد رســتــمزاده مستند
حماسه ملبورن در واقــع حماسه
ج ــدی ــدی اســــت از گ ــزارش ــگ ــر و
مــجــریای کــه در ایــن ســالهــا کوشیده بــه زور
و به هجو چهرهای محبوب و دانــا از خــود نزد
مخاطبان ترسیم کند.جواد خیابانی در این
مستند که قطعا ً هزینه سنگینی را هم روی
دوش تهیه کننده -شما بخوانید شبکه یک
– گذاشته اســت ،بی هــدف و سردرگم آرشیو
صدا و سیما و حتی آلبوم شخصی اش را بههم
ریخته تا تصاویری تکراری و کسل کننده را با
عنوان مستند به خورد مخاطب دهد .خیابانی
به دلیل نداشتن تخصص در مستندسازی
بین روای ــت شکل گیری و توسعه فوتبال در
ایران و بازخوانی معجزه صعود دراماتیک تیم
ملی به جام جهانی منگ مانده و حتی سناریو
تمیزی هم از این صعود نتوانسته به نگارش
درآورد .آنچه در ایــن مستند به خصوص در
قسمت روایت بازی در استرالیا میبینیم همان
تصاویری است که از  24سال قبل مدام در  8آذر
در تلویزیون دیدهایم .بدون حتی ذرهای تغییر
زاویه و راشی ندیده نشده و پالنی تازه .در بخش
مصاحبهها و گفتوگوها هم خاطرات شخص
خیابانی که نمایشی از خودشیفتگی وی است
را به زور تحمل میکنیم که چیز جدیدی ندارد و
به نظر میرسد با موبایلش کاشته شده خودش
ضبط شدهاند.
او حتی سعی نکرده از خداداد و مرحوم میناوند و
ذوالفقارنسب و شاهرودی چیز تازهای بگیرد و به
داستان اضافه کند .حمید استیلی هم گویی انشا
میخواند و در واقع خبری از پشت پرده روزهای
قبل مسابقه و کشمکشهای درون اردوی ــی در
این مستند نیست.او حتی به سراغ باقری ،دایی
و عابدزاده هم برای جذابیت بیشتر مستندش
نرفته که جای تأسف و تأثر دارد .خیابانی به هر
دلیلی به نظر میرسد حــرفهــای خ ــداداد را که
همیشهجنجالیوتازهاست،سانسورکردهواتفاقا ً
توگو را
از حماسه ساز ملبورن کمترین زمان گف 
شاهدهستیم.

اسپانسر هزار میلیاردی چه شد؟

خطیر،معاون سابق دبیرکل
فــدراســیــون فــوتــبــال بــا انتقاد
صــریــح از مــدیــریــت عــزیــزی
خــادم در حــوزه مدیریت کالن
فوتبال بابت حمایت از وی در جریان برگزاری
انتخابات از اهالی فوتبال عذرخواهی کرد و
گفت :متأسفانه او تمام جامعه فوتبال را
فریب داد.
مــگــر م ـیشــود کــه فــدراســیــون فــوتــبــال و
سازمان لیگ بر اســاس قانونی که خودش
آن را مصوب کرده و خودش مجری آن است
باشگاه را از دسترسی به حقوق اولیه خود در
امر درآمدزایی محروم کند؟
طبیعی است باشگاههای صنعتی وارد
این معرکه نشوند ،چون آنها به پشتوانه
پولهای صنعتی که در اختیار دارنــد،
نیازی به این درآمد ندارند و از بیتالمال
ارتزاق میکنند.
مگر قرار نبود اسپانسر
هـ ــزار مــیــلــیــاردی وارد
فوتبال شود و فوتبال
ای ـ ـران بــی نــیــاز شــود،
پ ــس کــجــاســت آن
اس ــپ ــان ــس ــر؟ چـ ـرا
هــر روز مــا دســت
ب ــه دام ـ ــن ایـ ــن و
آن هستیم و از
رئیس جمهور و

معاون رئیس جمهور ،وزیر و وکیل خواهش
و التماس میکنیم که به ما پول بدهند؟ مگر
عزیزی خادم ادعا نکرد مشکالت فوتبال را با
نسخه اقتصادی خود برطرف میکند؛ پس
چه شد آن همه وعده؟ متأسفانه او خودش
را به دروغ به عنوان مدیر اقتصادی معرفی
کرد ،در حالی که هیچ تخصصی در این حوزه
نداشته و ندارد .البته یقین دارم این حرفها
باعث احضار من به کمیته اخالق خواهد
شد و آنها دست از سر من بر نمیدارند.
با این سبک و سیاق که نمیتوانیم فوتبال
را مدیریت کنیم؛ مگر همه چیز با خوبان
عــالــم اداره م ـیشــود؟ م ــردم نیاز
بــه شفافیت دارن ــد ،مــردم نیاز
به تحقق وعدهها دارنــد ،مردم
و ه ــواداران فوتبال میخواهند
برابر آنچه عزیزی خادم شعارش
را داد عمل کند .چــرا ام ــروز کسی
بــه حــق و حــقــوق باشگا هها
توجهی نمیکند؟ چرا پس
از گــذشــت ایــن همه مدت
از حــضــور هــیــئــت رئیسه
جدید فدراسیون فوتبال،
تــکــلــیــف ســرپــرس ـتهــا
روشـ ــن نــم ـیشــود؟ مگر
عــزیــزی خ ــادم ادع ــا نکرد
من رفتار غیرقانونی انجام
نمیدهم؟

نهادهای نظارتی جادوگرهای فوتبال را جمع کنند
رضــا چلنگر مترجم سرمربی
اسبقتیمملیحقایقعجیبیرا
در خصوص تالش رمال معروف
برای نزدیک شدن به برانکو افشا

کرد.
مــن بــه او مـراجـعــه ن ـکــردم .در واق ــع مــن را
مراجعه دادن ــد! البته اجـبــاری نبود .برخی
از دوستی و رابطه من سوءاستفاده کردند.
خاک بر سر کسی که مشرک شود .این برای
خدا شریک آوردن اســت .یعنی من به خدا
اعتماد ندارم .ناامیدی از خدا گناه کبیره است.
خــاک بــر ســر مسئولی کنند کــه مشرک
اسـ ــت .دوسـ ــت دارم ه ـمــه بـبـیـنـنــد و
بشنوند .ایــن چــه اوض ــاع ش ــرمآوری
است که راه افتاده است؟ آیا چنین
فــردی را نمیتوانند بگیرند و جمع
و جــور کنند؟ مگر ایــن م ــوارد خالف
اسالم و اصول دین نیست؟ آیا اینها
نشانه بیدینی نیست؟ روی
آوردن ب ــه ا ی ــن مسائل
یــعــن ــی مـ ــن بـ ــه خ ــدا
اعتقاد نــدارم .یعنی
در کنار خدا قدرتی
هست که من او
را ب ــه رسـمـیــت
یشـ ـن ــاس ــم.
مـ ـ 
رواج ا یـ ــن مـســا ئــل
بــرای ما خجالتآور

و شـ ــرمآور نـیـســت؟ اگ ــر ای ــن مسائلی که
میگویید واقعیت داشته باشد ،باید آن
آدم را اع ــدام کــرد .فقط اطــاعــات سپاه و
وزارت اطــاعــات میتوانند ایــن اوض ــاع را
جمع کنند.
امیدوارم این موضوع از جانب نهادهای
نـظــارتــی سفت و سخت پیگیری و جمع
شود.
مـتــأسـفــانــه درس ــت اس ــت چ ــون ع ــدهای
ناکارآمد بر رأس کار هستند .من هم مسائلی
را شنیدهام .کسی هم منکر نیست .در قرآن
هم از سحر ،جادو و چشم بد صحبت شده
امــا خــود قــرآن بــا ایــن مسائل مبارزه
میکند .ما آیه «وان یکاد» را داریم.
از بچگی مادرانمان به ما یاد دادهاند
که دروغگو دشمن خداست .واقعا ً
این شرایط زشت است و قباحت
دارد .بــایــد بــا ای ــن اش ـخــاص به
صـ ــورت ج ــدی و علنی
مـبــارزه شــود تا مردم
ببینند.
ای ــن ف ـســاد جلو
چشم همه است
و ج ـ ــدی ـ ــدا ًهــم
مسئله حــاد تــر
شده .این افراد
عـ ـلـ ـن ــا ًج ـ ــوالن
میدهند.

به بهانه گلزنی
لواندوفسکی مقابل
دیناموکیف با یک
ضربه برگردان،
صفحه رسمی لیگ
قهرمانان اروپا در
توییتر از کاربران
خود پرسید که چه
کسی زیباترین گل
آکروباتیک لیگ
قهرمانان را به ثمر
رسانده که نام «مهدی
طارمی» نیز در بین
این گل ها به چشم
میخورد .در این
نظرسنجی ،گلهای
رونالدو به یوونتوس،
بیل به لیورپول و
مانژوکیچ به رئال نیز
حضور دارند.
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در حاشيه

حملهتند
کریمی
به سازمانلیگ

برنا

خطیر خطاب به عزیزی خادم:

رضا چلنگر:

طارمی نامزد
عنوان بهترین
گل آکروباتیک
لیگ قهرمانان
اروپا

تــصــاویــر ش ــادی م ــردم پــس از صــعــود کــامــا ً
کلیشهای است ،به طوری که گاه شک میکنیم
این شادیها متعلق به آن عصر خوش پاییزی
بــاشــد .طعنهآمیز اینکه خیابانی بــه خود
زحمت نمیدهد تا مثال ًبه مشهد سفر کند و
در این مستند با همشهریان خداداد از حال
و هوای آن روز مصاحبهای بگیرد یا به اردبیل و
تبریز برود.در واقع تنها پشت میزش نشسته
و هرچه در ذهن داشته و یا در آرشیو صدا و
سیما بوده را به هم چسب و قیچی کرده تا مثال ً
مستندی بسازد.
او تنها به پخش رپورتاژی از مهرداد مسعودی که
اتفاقا ًکمترین نقش را در آن صعود داشته اصرار
دارد و البته روی سرخوشی شخص خودش در
آن دقایق صعود که البته کمترین اهمیتی برای
بیننده نــدارد ،تأکید میکند.در واقع آنچه در
مستند ساخته خیابانی میبینیم روایتی مبهم
و پرچاله و چوله از مسابقه فوتبالی است که همه
ما جزئیات بیشتری از کارگردان در خصوص
آن از حفظ هستیم .مستند حتی متن شیوا و
روانی هم ندارد و روایت نوشته و خوانده شده
دارای ضعف های انشایی فاحشی است.
با این حال خرده اصلی را باید به برنامه سازان
صدا و سیما گرفت که پول بیت المال را به هر
دلیلی سعی در خرج کردن برای کارنامه فردی
دارند که امتحانش را حتی در حوزه تخصصی
خود با بدترین نمره پس داده است .به گواه
بسیاری جــواد خیابانی تنها میتوانست به
توگو و خاطره یک مستند
عنوان بخشی از گف 
فاخر  ،جامع و کامل حضور داشته باشد ،نه
کــارگــردان مستندی کــه انتظار داری ــم نگین
خاطره فوتبالی مان را جالیی تازه بزند.

علی کریمی بازیکن
پیشین تیم ملی فوتبال
ایران و یکی از نامزدهای
حضور در انتخابات
ریاست فدراسیون در
واکنش به اظهارات
صادق درودگر و حواشی
این روزهای باشگاهها
با سازمان لیگ دست
روی نقطه ضعف آنها
گذاشته و تأکید کرده
که سازمان لیگ هیچ
حساب و کتابی در
قبال میزان درآمد و
تبلیغات محیطی پس
نداده است .کریمی
در تازهترین پیام خود
عنوان کرد« :مگه توی
این چند سال که همه
چیز دستتون بود به
کسی حساب و کتاب
پس دادین که االن
نقش دایه مهربانتر
از مادر رو برای تیمهای
بیچاره بازی میکنید؟
تمام این حرفها واسه
نونه ،واسه نونه».

