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یادداشت
پایان تلخ یک مهاجم ناکام

علی مغانی

مصدومیت مرتضی تبریزی ،تلخترین پایان
ممکن برای مهاجم ناموفقی بود که در استقالل،
دو فصل مملو از ناکامی را تجربه کرد .بازیکنی
که در پایان فصل ،قراردادش با این تیم به پایان
میرسد و اگر وعده مدیرعامل باشگاه برای تمدید
قرارداد با تبریزی را «تعارف» در نظر بگیریم ،بسیار
بعید است که مربی فصل آینده استقالل (فرهاد
مجیدی یا هر مربی دیگری) تمایلی برای حفظ
او داشته باشد .شاید خیلیها ندانند مهاجمی که
در ذوبآهن خوب گل میزد و حتی کارلوس کی
روش را برای دعوت به اردوی تیم ملی مجاب کرد،
یکی از مهاجمان محبوب برانکو بود و پیش از اینکه
به استقالل بپیوندد ،میتوانست راهی پرسپولیس
شود اما دست تقدیر او را آبی پوش کرد تا عم ً
ال
تبدیل به یکی از بدترین خریدهای استقالل در یک
دهه اخیر شود .در استقالل به مرتضی تبریزی ،کم
فرصت داده نشد .او که خرید گرانقیمتی محسوب
میشد به محض ورود به تیم ،در ترکیب اصلی
قرار گرفت و وقتی وینفرد شفر از او ناامید شد،
این استراماچونی بود که بار دیگر مهاجم همدانی
را از نیمکت ذخیرهها بلند کرد و لیگ نوزدهم را
با او شروع کرد اما داستان فصل قبل ،باز هم برای
مرتضی تکرار شد .اول از ترکیب اصلی دور شد.
در مرحله دوم تبدیل به یکی از گزینههای تعویض
شد و وقتی همچنان گل نزد و تأثیری در جریان
بازی نداشت ،همان نقش قبلی به او داده شد؛
«نیمکت نشین دائمی» تبریزی در طول فصل،
حتی از فرصتهایی مثل مصدومیت شیخ دیاباته
هم نتوانست استفاده کند و هر وقت به زمین آمد،
همانی بود که قب ً
ال بارها دیده بودیم؛ یک مهاجم
بیروحیه ،بیآزار و کم اثر که نه گل میزند و نه
حتی پاس گل میدهد .نمایش ناامیدکننده «شماره
 »۱۱در نیم فصل اول باعث شد استراماچونی،
گزینه جوانتری مثل سجاد آقایی را معموالً به
او ترجیح دهد و با ورود فرهاد مجیدی هم اوضاع
چندان برای او تغییر نکرد و یک جوان دیگر
یعنی زکریا مرادی ،جلوتر از تبریزی قرار گرفت.
آیا تبریزی مهاجم بیکیفیتی است؟ اگر بخواهیم
جلسههای تمرینی و حتی بازیهای دوستانه را
معیار قرار دهیم ،پاسخ این پرسش ،منفی است.
شفر ،فرهاد مجیدی در دورانی که مربی موقت
استقالل بود و استراماچونی ،سه مربیای بودند
که این مهاجم را در ترکیب اصلی قرار میدادند.
این را هم به یاد داشته باشیم که تبریزی پیش
از اینکه به استقالل بیاید ،کیفیت خودش را در
لیگ ایران اثبات کرده بود و نمیشد او را «جرقهای
زودگذر» توصیف کرد اما این را هم نمیتوان منکر
شد که مرتضی تبریزی هیچوقت میل و انگیزهای
برای تغییر وضعیتش بروز نداد .انگار او هیچوقت
نخواست که برای رسیدن به ترکیب اصلی بجنگد
و رابطه تیره و تارش با سکوها تا پایان حضورش
در استقالل ،ترمیم نشد .مصدومیت تبریزی« ،پایان
تلخ» دوران حضور او در استقالل بود .دورانی که با
«تلخی بیپایان» همراه بود.

عمارت پوشالی

سامان موحدیراد

حتماً با عبارت «فدراسیون پنج ستاره» مهدی
تاج آشنا هستید .پنج ستارهای که بخشی از آن به
خاطر حضور تیمهای پایه ایران در رقابتهای جهانی
بود و مایه تفاخر آقای تاج .حاال که همه آن عمارت
پوشالی فدراسیون فوتبال آقای تاج فرو ریخته ،دیگران
هم فهمیدند که خبری از هیچ ستارهای در رابطه با
عملکرد فدراسیون فوتبال در ردههای پایه هم وجود
ندارد چرا که در همین روزها و برای برگزاری مراسم
قرعهکشی تورنمنتهای قهرمانی زیر  ۱۹سال و زیر
 ۱۶سال آسیا ،نوجوانان ایران در سید  ۳و جوانان هم
در سید  ۴قرار گرفتند .به این ترتیب نمیتوان هیچ
ارتباط مستقیمی بین یکی از آن ستارههایی که مهدی
تاج بابت عملکرد تیمهای پایه ایران به سینهاش
چسبانده بود و وضعیت فعلی اسفبار آنها برقرار کرد.
حکایت تیمهای پایه البته از گذشته در ایران چنین
بود و فدراسیونها چندان به آنها توجه نمیکردند و
سعی میکردند بیشترین توانشان را برای تیم ملی
بزرگساالن که بهترین محصول ویترینشان بود ،خرج
کنند .حتی اغلب هزینههایی هم که در این راستا
برای تیمهای ملی نوجوانان و جوانان میشد چندان با
فلسفه واقعی آنها که محک زدن و تجربهآموزی طیف
بزرگی از فوتبالیستهای نوجوان و جوان غیرحرفهای
بود هم همخوانی نداشت .در بسیاری مواقع مثل
دوران مهدی تاج سعی شده بود که صعود به یک
جا م جهانی را مثل یک ستاره به سینه زد و برایش
جشن و پایکوبی گرفت .در بسیاری از مقاطع هم که
این تیمها رها شده بودند و مث ً
ال مدت طوالنی سرمربی
نداشتند ،یا اردویی برگزار نمیشد یا بازی تدارکاتی
در کار نبود .در واقع این تیمهای فصلی فدراسیونها
بودند که در آستانه یک رقابت بزرگ تشکیل و بعد
از آن به حال خود رها میشدند .همین تیمهایی که
این روزها سرنوشتشان برای همگروهی در رقابتهای
قهرمانی آسیا مشخص شده ،از نیمه سال گذشته که
تکلیف صعودشان به رقابتهای قهرمانی آسیا مشخص
شد ،هیچ بازی تدارکاتی انجام ندادهاند .نمیدانم این
چه فدراسیون پنج ستارهای است که دو تیم ملی رده
پایهاش  ۹و  ۷ماه است که به میدان نرفته و سطح
آمادگیشان مشخص نیست ،آن هم چنین تیمهایی
که اغلب به دلیل حجم باالی بازیکن آماده و الیق
پوشیدن پیراهن تیم ملی باید به همه استعدادهای
جوان فرصت پوشیدن پیراهن تیم ملی را بدهد و
برای همین اردوهای زیاد و انجام بازیهای تدارکاتی
فراوان الزم است .حاال البته تشت رسوایی فدراسیون
پنج ستاره از بام افتاده و همه فهمیدهاند در این خانه
پوشالی خبری نیست و برای همین هم کسی انتظاری
از جوانان و نوجوانان ایرانی در قهرمانی آسیا ندارد.

ورزش

ظرفیت درآمد هزارمیلیاردی استقالل

حمیدرضا عرب

باشگاه استقالل بالقوه ظرفیت درآمدزایی
وسیعی دارد اما به سبب موانع موجود همواره
مدیران این باشگاه کوشیدهاند در ازای فروش برند
به برخی کارگزاران درآمدزایی کنند و خود هیچگاه
به طور مستقیم وارد عرصه درآمدزایی نشوند.
فقدان زیرساختهای کافی برای رسیدن
به چنین درآمدهایی و مشخص نبودن سرنوشت
مدیران این باشگاه و متغیر بودن نتایج تیم سبب
شده راهکار راحتتر برای درآمدزایی در نظر گرفته
شود در حالی که اگر برای مدیران برنامه بلند مدت
در نظر گرفته شود و تصمیمگیران این باشگاه به
منصوبان خود اطمینان خاطر دهند که الاقل برای
دورهای  4ساله بر مسند کار خواهند نشست سطح
بیثباتیها در این باشگاه به میزان قابل توجهی
کاهش یافته و تصمیمگیران میانی میتوانند
در راستای همین درآمدزاییها برنامهریزی
مطلوبتری انجام دهند و باشگاه را از وضعیت
گنجشک روزی امروز خارج کرده و به درآمدهای
کالنتری دست یابند به گونهای که این درآمدها
خود موجبات ایجاد زیرساختهای بزرگتر که
میتواند منابع درآمدی عظیمی را ایجاد کند،
فراهم سازد.
تصور کنید اکنون باشگاه استقالل به مرحلهای
از شکوفایی اقتصادی رسیده بود که ساالنه هزار
میلیارد تومان درآمد از راههای گوناگون داشت.

آیا این عدد برای ساخت ورزشگاهها ،زمینهای
تمرین ،رستورانها ،فروشگاههای ورزشی و دیگر
ابنیه درآمدزا کافی نمینمود و باشگاه نمیتوانست
در یک دوره  ۴ساله بسیاری از سختافزارهای
جدید را به فهرست داراییهای خود اضافه کند؟
احمد سعادتمند ،مدیرعامل باشگاه استقالل در
مصاحبه اخیر خود به ظرفیت درآمدزایی ۲۰۰
میلیارد تومان در سال اشاره کرده است اما این
عدد بسیار کوچکتر از توان کنونی باشگاه استقالل
با این حجم از هواداران است و تردیدی نیست اگر

کار کارشناسی دقیق در این راستا انجام شده و
موانع پیش رو برداشته شود دستیابی به چنین
اعدادی بسیار سهل و ساده خواهد بود و حتی این
امکان وجود دارد که باشگاه استقالل به یکی از
ثروتمندترین باشگاههای غرب آسیا نیز بدل گردد.
استقالل سالها است به شیوهای خرج خود را
تأمین میکند که عالوه بر کمکهای غیرمستقیم
دولتی تنها از ظرفیتهای محدود تبلیغات محیطی
و پیراهن و اندکی نیز از کنار حق پخش تلویزیونی
ارتزاق کرده است اما استقالل چنان پتانسیلی دارد

که بتواند به قول مدیرعاملش از کنار فروشگاههای
زنجیرهای ،ورزشگاههای اختصاصی و هر جایی که
با نام این باشگاه شناخته میشود (حتی به قول
او یک عدد پفک) سودهای کالنی به دست آورد.
شاید اگر قانون کپی رایت رعایت میشد و
کسی به خود اجازه نمیداد از برند استقالل در هر
زمینه اقتصادی سوءاستفاده کند اکنون استقالل
وضعیت مطلوبتری را تجربه میکرد اما فقدان
قوانین بازدارنده و بیتوجهی مدیران به این
موضوع سبب شده تا بسیاری از این شاهراههای
اقتصادی مسدود شود و باشگاه استقالل نتواند
آنطور که انتظار میرود برای خودش سودآوری
داشته باشد .در واقع یکی از اقدامهای ضروری که
احمد سعادتمند و همکارانش باید در راستای قوت
بخشیدن بر چرخه اقتصادی باشگاه انجام دهند
ایجاد موانع قانونی مقابل کسانی است که سالها
است از برند باشگاه استقالل سوءاستفاده میکنند.
پیشتر مدیران باشگاه استقالل پیرامون مبارزه با
چنین دستهای پنهانی قولهایی داده بودند اما
هیچیک عملی نشد .احمد سعادتمند نیز قدم در
این راه گذاشته و اکنون تصور این است که او یک
بار برای همیشه مقابل این موج خواهد ایستاد
اما شاید حال و هوای غیرقابل پیشبینی باشگاه
استقالل نیز او را به سمتی ببرد که این ایده را
در همین حد مسکوت نگه دارد و پروژهای به این
عظمت را به حال خود رها کند.

افسوسهای ماندگار یک مدافع درخشان
وصال روحانی

پیامهای کوتاه اما سرشار از امیدی که تمامی بازیکنان تیم
فوتبال پرسپولیس برای محمد انصاری فرستادهاند در عین اینکه
برای او نویدبخش بوده ،خبر از استمرار مشکالت جوانی میدهد که
ظهوری توفانی در فوتبال ایران داشت اما سالهای بعد از آن برای او
با فرودها و نزولهای متعددی همراه شده است.
مصدومیت مجدد انصاری از ناحیه رباط صلیبی و عمل جراحی
روی آن که به معنای  ۷تا  ۹ماه حاشیهنشینی دوباره برای اوست،
باز هم ثابت کرد که وی به رغم استعدادهای فراوانش فاقد جسمی
است که با روح او همخوانی داشته باشد .انصاری ابتدا دو سال و اندی
پیش از همین ناحیه آسیب دید و حدود  ۱۰ماه از میدان دور ماند
و میتوان تصور کرد که غیبتی در همین حدود انتظار او را در این
مصدومیت تازه میکشد و حتی اگر او خوشاقبال باشد و بعد از ۷
ماه برگردد ،بخش پایانی فصل معوقه  ۱۳۹۸و حداقل چهار ماه اول
فصل  ۱۳۹۹لیگ برتر ایران را از دست خواهد داد و آنقدر جای خالی
در کارنامه و دفتر کارش وجود خواهد داشت که پرکردن ساده آن
نیز بسیار زمانبر و به گونهای خواهد بود که سایرین نیز نسبت به
فرجام آن احساس خوشبینی نخواهند کرد .این در حالی است که
انصاری بعد از ظهور اولیهاش در سطح اول فوتبال ایران در سالهای
 ۱۳۹۴و  ۹۵نویدبخش خلق بازیکنی را داده بود که پتانسیل رسیدن
به باالترین سطوح را دارد و با قدری صبر و خرد و مهارت فردی به
یکی از بهترین مدافعان چپ فوتبال ایران در سالهای معاصر تبدیل
خواهد شد.
تبعات یک کوچ اجباری

برانکو ایوانکوویچ سرمربی وقت پرسپولیس که شجاعت نشان
داده و در لیگ شانزدهم طی دیدار حیثیتی این تیم مقابل استقالل
به محمد انصاری بیتجربه اولین بازی در ترکیب ثابت سرخها را
ارزانی داشت (انصاری به ستاره آن دیدار تبدیل شد) در فصل بعدی
با احتساب تغییراتی که در دفاع وسط قرمزها ایجاد شده بود ،انصاری
را از دفاع چپ جدا و به مدافع وسط و زوج سیدجالل حسینی در این

منطقه تبدیل کرد .رفتن محسن بنگر و علیرضا نورمحمدی از جمع
قرمزها و کمبودن شمار مدافعان وسط در تیم ،پایهگذار کوچ اجباری
انصاری به قلب خط دفاع شد اما آن جوان بلندباالی الغراندام چنان
در این پست جدید سریع جا افتاد و درخشید که انگار سالها مدافع
وسط بوده و همه درسهای آن را آموخته و در چنین فضایی زندگی
کرده است.
این تأللو به حدی بود که کارلوس کیروش هم انصاری را برای
همین پست (مدافع وسط) به چند تا از اردوهای ملی فراخواند و در
سه چهار بازی تدارکاتی هم لباس ملی را به تن وی پوشاند .اگر
انصاری در نهایت در اردوهای ملی ماندگار و بازیکن همیشگی این
تیم نشد ،نه به سبب بیاستعدادی و شایسته نبودن وی بلکه به دلیل
تعدد نیروهای شایق در هر دو پست مدافع وسط و چپ تیم ملی بود
که امکان فراخوان دائمی او را اندک و به واقع ناممکن میساخت و
البته کشوقوس دائمی سرمربی پرتغالی تیم ملی با سرمربی کروات
پرسپولیس نیز مزید بر علت شده بود تا هرگونه امکان فیکس شدن
انصاری در اروپا و مسابقات تیم ملی یک چیز دور از ذهن باشد.
از همه بدتر

پس از آن نامرادیهای انصاری بیشتر و بیشتر شد .محمد نادری
از هیچ کجا (و به واقع از پیشینه بازیاش در راهآهن ،تراکتور و
کورترای بلژیک) سربرآورد و دفاع چپ محبوب برانکو شد و در دفاع
وسط زوج شجاع خلیلزاده و سیدجالل حسینی چنان کمنقص عمل
کرد که کمتر عقل سلیمی میپذیرفت صحنه را به دست افرادی
به جز آنها بسپرد .اولین مصدومیت رباط پای انصاری برخاسته از
محاسبات فوق نبود اما بیتأثیر از آن هم نشان نمیداد محصول
دربهدر شدن بازیکنی بود که نمیدانست باالخره مدافع وسط است یا
چپ و اگر هر دو است چرا در استفاده از وی استمرار الزم مشاهده
نمیشود .از همه بدتر بدن شکننده و بیش از حد الغر انصاری بود
که نه ایوانکوویچ و نه جانشینان وی و نه البته پزشکان پرسپولیس و
کارشناسان امر تالشی مؤثر برای پر و پیمان کردن آن انجام ندادند.
نتیجه کار و بازی او در پستهای پرمسئولیت و سرشار از برخوردی

رضا صالحی

پایان یک سوءتفاهم در استقالل

عصر دیروز جلسه ای بین علی ربانی و دکتر
ستوده ،مربی بدنساز و پزشک تیم استقالل با
حضور سعید رمضانی ،سرپرست این تیم تشکیل و
تمام سو تفاهمات و کدورت های احتمالی برطرف
گردید.پیش از این مصاحبه ای از دکتر ستوده
منتشر شده بود که باعث سو برداشت هایی مبنی
بر متهم کردن مربی بدنساز استقالل در تعداد زیاد
مصدومان این تیم به وجود آمده بود.
صدور مجوز برای تمرین کاپیتان پرسپولیس

سیدجالل حسینی ،کاپیتان باتجربه سرخپوشان
که از چندی پیش به دلیل مصدومیت در تمرینات
گروهی غیبت داشت ،بعد از انجام تمرینات اختصاصی
و کار زیر نظر کادرپزشکی ،از امروز مجوز حضور در
تمرینات گروهی را به دست آورد.
پیوستن نساجی و شهر خودرو به ائتالف
زنوزی

محمدرضا زنوزی ،مالک باشگاه تراکتور ،پیش تر
عنوان کرد فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ باید دو
شرط آنها برای حضور در ادامه بازیها را که قبول
مسؤولیت سالمتی اعضای تیمها و جلسه با مدیران
باشگاهها است را بپذیرند؛ اکنون باشگاههای نساجی
مازندران و شهرخودرو مشهد نیز طی بیانیههایی
جداگانه ،این موضوع را تکرار کردهاند.
راهکار دولت برای کمک به سه تیم نفتی
لیگ برتر

تیمهای نفتی لیگ برتر به دلیل منع قانونی

وکالی ایرانی پرونده ویلموتس استعفا دادند

رضا شاه منصوری و علی ملیح زاده وکالی
ایرانی فدراسیون فوتبال در پرونده شکایت مارک
ویلموتس هستند که در ماههای اخیر همراه با
«لودویک ده لیشت» وکیل سوئیسی این پرونده
لوایح و دفاعیات فدراسیون را به فیفا ارسال کرده
اند و اکنون منتظر صدور رای از سوی کمیته
تعیین وضعیت فیفا برای این پرونده فوق العاده
مهم هستند.
با این حال یک منابع آگاه از استعفای شفاهی
این  ۲وکیل جوان ایرانی خبر داده و سایت باشگاه
خبرنگاران نیز این خبر را روی خروجی سایت خود
قرار داده؛ موضوعی که می تواند مشکالتی برای
فدراسیون فوتبال ایجاد کند.

روی خط اخبار
از حضور ملی پوش ایرانی در
نظرسنجی بهترینهای آسیا تا استعفای
دبیرکل پارالمپیک

رضا صالحی

تالش هنرپیشه نقش تایسون برای عضله
سازی

جیمی فاکس هنرپیشه مشهور آمریکایی
برای بازی در فیلمی که قرار است زندگینامه
مایک تایسون بوکسور افسانهای آمریکایی را
روایت کند انتخاب شده است .ولی بازی کردن
نقش مایک تایسون ،به خصوص به دلیل بدن
بسیار ورزیده او کار دشواری است و جیمی
فاکس این روزها به شدت در حال انجام
تمرینات بدنسازی و عضلهسازی است.
جیمی فاکس در این فیلم که هنوز نامش
فاش نشده قرار است هم نقش مایک تایسون
جوان و هم مایک تایسون پا به سن گذاشته را
بازی کند .جیمی فاکس میگوید او سالها است
روی این پروژه کار میکند.
شکست نایجینگ در حضور  ۲۱دقیقه ای
حدادی

در آغاز مرحله نهایی لیگ بسکتبال چین،
امروز تیم نانجینگ که حامد حدادی ملی پوش
کشورمان را در اختیار دارد ،مقابل ژیجیانگ
 112بر  95نتیجه را واگذار کرد .در این مسابقه
حدادی  21دقیقه در ترکیب نانجینگ قرار
داشت و در این مدت  14امتیاز 7 ،ریباند ،پاس
منجر به گل و یک بالک شات داشت.دور اول
مرحله پلیآف لیگ چین به صورت تک بازی
برگزار میشود و مراحل بعدی به صورت  2برد از
سه مسابقه انجام خواهد شد.
دبیر کل پارالمپیک استعفا داد

هادی رضایی که در یک سال و نیم اخیر
به عنوان دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک فعالیت
می کرد و سرپرستی کاروان ایران در پارالمپیک
توکیو را هم برعهده داشت ،به طور ناگهانی
تصمیم به استعفا گرفته است .شایعات حکایت
از اختالف نظر میان هادی رضایی و محمود
خسروی وفا ،رییس کمیته ملی پارالمپیک دارند.
ارسالن در فینال نظرسنجی بهترین دانک آسیا

مثل دفاع وسط و چپ نیز سبب شد او به مصدومیتهایی تن بدهد
که هر یک میتوانست و هنوز هم میتوانند پایانی بر حضور وی در
کل میادین فوتبال باشد.
فرصتهای از دست رفته

گفته میشود انصاری و رباط آسیبدیده او چیزی نبوده که
سایر پزشکان و کارشناسان آن را کامل بدانند و او در یک سال بعد
از آن هیچگاه با پایی راحت و قوی و با خیالی مطمئن توپ نزده و
همین مسأله پایهگذار مصدومیت مجدد وی شده اما اگر او بدنی قوی
و عضالنی و مقاومتر (همچون «شجاع») داشت و یا از عقل و درایتی
برتر (مانند «سیدجالل») بهره میگرفت ،هرگز یکی از دو مصدومیت
رباط خود را هم متحمل نمیشد چه برسد به هر دوی آنها را.
دالیل اصلی این بدبیاریها و مصدومیتها هرچه باشد ،این
مصدومیتها سبب شده فوتبالیست  ۲۹ساله و همچنان درخشان
و توانایی که میتوان او را چه در زمینه قابلیتهای دفاعی و چه به
هنگام پیشروی و سانتر روی دروازه رقبا از بهترینها دانست ،از حق
خود دور بماند و ادامه سال  ۱۳۹۹که به سبب شروع کروناییاش
تأسفبار بوده ،با تأسف بیشتری برای او همراه گردد و افسوس ماندگار
را برای وی در برداشته باشد .افسوسی که تصور تمامی فرصتهای از
دست رفته آن را برای انصاری سختتر و غیرقابل تحملتر میسازد.

از پایان سوءتفاهم در استقالل تا شروط دو باشگاه مطرح برای ادامه لیگ
حق کمک گرفتن از وزارت نفت را ندارند و این
باعث مشکالت فراوانی برای این سه تبم شده است.
اکنون غالمرضا شاه کرمی ،مدیرکل ورزش وزارت
نفت در مصاحبه ای درباره این موضوع صحبت و
پیشنهاد خود را ارائه کرده است.
شاه کرمی گفت :در فوتبال ما ،برخی از منابع
درآمدی که در همه دنیا مرسوم است ،وجود ندارد.
در حال حاضر نیز این تیمها میتوانند با کمک
طرح دوفوریتی در مجلس ،مبنی بر این که مادامی
که زیرساختهای نظام ورزش حرفهای در ایران
وجود ندارد ،مانند گذشته این باشگاهها بتوانند از
محل دستگاههای دولتی درآمد داشته باشند .مثل
اتفاقی که برای تیمهای تابع وزارت نفت در دسته
اول و دوم رخ میدهد.

شماره 2986

واکنشی اعتراض آمیز دادکان به بازگشت
کفاشیان

محمد دادکان در واکنش به بازگشت علی
کفاشیان به فدراسیون فوتبال از تمام پست های
خود کنارهگیری کرد.
دادکان در این خصوص گفت :این روزها
میگویند یک مدیر که به دلیل تخلف محروم شده
بود میخواهد به فوتبال برگردد .همان مدیری

که برای شوخی و خنده به فوتبال آمده بود .یک
نفر نیست از ایشان بپرسد حاال که می خواهی
برگردی به فوتبال ،بگو آن پولهایی که گفته
بودند برداشتهای کجا رفته؟ آن پولها را برگردان
و بعد به فوتبال برگرد .ورزش تحول میخواهد و
اگر اینجا درست شود و دوباره راستی و صداقت
را شاهد باشیم ،الگوی دیگر بخشهای جامعه
میشود.

فدراسیون جهانی بسکتبال در روزهای
تعطیلی مسابقات این رشته اقدام به برگزاری
یک نظرسنجی بین بازیکنان قاره های مختلف
در بخش بهترین دانک کرده.ارسالن کاظمى،
بازیکن تیم ملی ایران هم در این نظرسنجی
براى معرفی بهترین دانک یک دهه اخیر از سوی
فیبا انتخاب شده و با آرامی مردمی تا مرحله
فینال هم پیش رفته است.
تکذیب تعویق فصل جدید لیگ والیبال

با اینکه طی روزهای اخیر شایعاتی پیرامون
تعویق لیگ برتر والیبال و ندادن مجوز تمرین
به تیم های لیگ برتری برای شروع فصل جدید
منتشر شده ،سرپرست سازمان لیگ والیبال می
گوید محدودیت ایجاد شده برای مسابقات قهرمانی
کشور بوده و مسابقات لیگ طبق برنامه برگزار می
گردد.شهرام عظیمی ،سرپرست کمیته رویدادها
و مسابقات فدراسیون والیبال با تاکید بر این که
تغییری در برنامه برگزاری لیگها ایجاد نشده
است ،گفت :شنبه آخرین فرصت باشگاهها برای
اعالم آمادگی شرکت در لیگهای سال  ۹۹بود.
لغو مسابقات نوجوانان و جوانان اروپا

کنفدراسیون والیبال اروپا چندی پیش
اعالم کرد که مسابقات والیبال نوجوانان و
جوانان اروپا به دلیل شیوع ویروس کرونا در
تاریخ دیگری برگزار خواهد شد .به دلیل عدم
کنترل این ویروس در بسیاری از کشورهای
اروپایی کنفدراسیون والیبال این قاره تصمیم
گرفت تا رقابتهای ردهسنی را لغو کند.
کنفدراسیون والیبال اروپا پس از بررسی
شرایط کشورها و برقراری تماسهای مختلف
رسماً از لغو مسابقات نوجوانان و جوانان پسر و
دختر این قاره خبر داد .پیش تر این کنفدراسیون
به امید بهبود شرایط تاریخ این رقابت ها را به
تعویق انداخت ،اما در نهایت به لغو رسید.

