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سانتر از همه جا
برکناری گل محمدی در آستانه اعالم رسمی قرار گرفت

مربی داخلی یا ترکیه ای پشت فرمان تراکتور

سرمربی تراکتور سازی به احتمال فراوان به زودی از سوی مديران این
باشگاه برکنار خواهد شد.
به گزارش سايت نود ،از هفته های گذشته موضوع برکناری یحیی گل محمدی از
سرمربیگری تراکتور سازی مطرح شده بود و پس از شکست این تیم مقابل نفت تهران،
بركناري گل محمدي تقریبا قطعی به نظر می رسد.
در حال حاضر مسئولین این باشگاه به دنبال بررسی گزینه های جایگزینی این مربی
هستند و جالب اينجاست همه گزینه های خارجی از ترکیه اند.
مصطفی دنیزلی و ارتوغرول ساغالم ( )Ertuğrul Sağlamاز اصلی ترین
گزینه های تراكتورسازي هستند.
دنیزلی اولین تجربه خود در فوتبال ایران را در زمان مدیرعاملی مصطفی آجرلو در
باشگاه پاس ،تجربه کرد و به همین دلیل شاید مشتاق باشد تا بار سفر را به تبریز ببند
ولی گفته می شود این مربی به دلیل بیماری قادر به حضور در تیم جدید نیست که
البته این موضوع تایید یا تکذیب نشده است .رقم پیشنهادی دنيزلي هم باال اعالم
شده است.
ارتوغرول ساغالم ( )Ertuğrul Sağlamهم از مربیان با تجربه ترکیه محسوب
می شود که سرمربیگری در تیم های بشیکتاش ترکیه ،بورسیا اسپور ترکیه ،اسکی
شهیر اسپور ترکیه در کارنامه این مربی وجود دارد.
با این حال ،رقم باالی درخواستی گزینه های ترکیه ای می تواند اصلی ترین مانع
حضورشان در تراکتور سازی باشد که بر همین اساس گزینه های داخلی نیز می تواند
در بین گزینه های این باشگاه جای بگیرد.
از گزینه های داخلی نیز می تواند به جواد نکونام و علیرضا منصوریان اشاره کرد که
گفته می شود در صورت عدم توافق با مربیان خارجی ،هم نكونام و هم سرمربی سابق
استقالل شانس زیادی برای حضور در تبریز خواهد داشت.
هواداران تراکتور سازی در حاشیه دیدار امروز این تیم مقابل نفت تهران خواهان
برکناری یحیی گل محمدی شده بودند و از مدیران این باشگاه وضعیت مذاکره با
مصطفی دنیزلی و سایر گزینه ها را پرس و جو می کردند.
مديران باشگاه تراکتور سازی از ماه های گذشته توانستند بدهی های سنگین این
باشگاه را پرداخت و به خوبی مشکالت را برطرف کنند و در حال حاضر هم اعالم
كرده اند بهترین گزینه را انتخاب مي كنند تا نماینده تبریز نتایج دلخواه هواداران را
کسب کند.

هادی و میرزاپور به تمرینات تیم ملی کشتی آزاد دعوت شدند
کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن پرویز هادی و احمد میرزاپور را به
تمرینات دعوت کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی ،این مرحله از اردوی تیم ملی کشتی آزاد
بزرگساالن که روز  17دی ماه آغاز شده است تا روز  28دی ماه ادامه مییابد و با توجه
به تصمیم کادر فنی هادی و میرازپور به جمع اردونشینان اضافه شدند.
تمرینات تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن برای شرکت در رقابت های بین المللی جام
تختی ،قهرمانی آسیا و جام جهانی در حال برگزاری است.

جابر صادقزاده پهلوان سال  ۹۶ایران شد
جابر صادقزاده به عنوان پهلوان کشور در سال  ۹۶دست یافت.
به گزارش سایت فدراسیون کشتی ،رقابتهای کشتی پهلوانی بزرگساالن قهرمانی
کشور گرامیداشت زنده یادان عباس زندی و علیرضا سلیمانی امروز پنجشنبه  21دی
ماه در سالن شهید بهشتی شهر مشهد برگزار شد و در پایان جابر صادق زاده پهلوان
سال گذشته کشور با شکست احمد میرزاپور در دیدار فینال به عنوان پهلوانی سال
 96رسید.
نتایج مسابقات فینال به شرح زیر است:
 60کیلوگرم :رضا قنبرزاده (خراسان رضوی ب) ،برنده  -علیرضا محمدحسنی
(تهران) ( 2بر صفر با ضربه فنی)
 70کیلوگرم :علیرضا کشاورز (فارس) ،برنده  -فرهاد نوری (تهران) ( 3بر صفر با
ضربه فنی)
 80کیلوگرم :امید حسن تبار (مازندران) ،برنده  -محسن مصطفوی (آذربایجان
شرقی) ( 8بر صفر با ضربه فنی)
 90کیلوگرم :رسول صحرایی (خراسان رضوی ب) -علی ابراهیمی (خراسان رضوی
الف) ،برنده ()7 -5
 100کیلوگرم :حامد میرزاپور (خراسان جنوبی) -مجتبی کالنتریان (خراسان
شمالی) ،برنده
 +100کیلوگرم :احمد میرزاپور (خراسان رضوی الف) -جابر صادق زاده (مازندران)،
برنده ( 2 -3ضربه فنی)

پیشنهاد فدراسیون ایران به آسیا
برای برگزاری لیگ تیراندازی
رئیس فدراسیون تیراندازی کشورمان در دیدار با همتای ژاپنی خود پیشنهاد
برگزاری لیگ آسیا را در دو منطقه غرب و شرق داد.
به گزارش فارس ،علی دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی کشورمان که در جریان
مسابقات سالحهای بادی آسیا و کسب سهمیه المپیک به ژاپن سفر کرده بود در دیدار
با رئیس فدراسیون این کشور پیشنهاد داد تا با مطرح کردن این موضوع در کنفدراسیون
تیراندازی آسیا برگزاری لیگ در  2منطقه غرب و شرق مورد بررسی قرار بگیرد.
یک گروه کارشناسی از ایران روی این موضوع کار میکند.
فدراسیون تیراندازی در نظر دارد برای ارتقای تیم ملی بزرگساالن و ایجاد انگیزه
برای رده سنی نوجوانان ،تیم ملی «ب» را در رده سنی جوانان راهاندازی کند.
فدراسیون تیراندازی با تشکیل این تیم در نظر دارد به پشتوانهسازی تیم بزرگساالن
کمک کند .از طرفی نوجوانان نیز انگیزه حضور در تیم ملی جوانان را پیدا خواهند کرد.
در صورتی که این طرح در این رده سنی نتیجهبخش باشد ،فدراسیون در نظر دارد آن
را در تمامی ردهها اجرایی کند.

روزنامه گازتا اسپورت ایتالیا خبر داد که باشگاه التزیو عالوه بر مهاجم ایرانی روبین کازان به دنبال هافبک ایرانی آلکمار هلند نیز است .به گزارش فارس ،به نقل از روزنامه گازتا اسپورت
ایتالیا ،نام سردار آزمون در ارتباط با باشگاه التزیو غیرقابل لغو است اما نمایشنامه او با این باشگاه با ارزش است .اکنون نام علیرضا جهانبخش ،دیگر بازیکن ایرانی عضو باشگاه آلکمار هلند
روی میز باشگاه التزیو قرار گرفته است .ستارهای دیگر از تیم ملی ایران که می تواند در مسابقات جام جهانی  2018روسیه خوش بدرخشد و در تابستان پیش رو فرصت خوب برای ترانسفر
پیدا کند .جهانبخش و آزمون از هرچیز که بگذریم دوستان بسیار نزدیکی هستند.

پرسپولیس مقابل مشکیپوشان در دقایق پایانی پیروز شد

اختالف دو رقمی با تیم دوم

پرسپولیس موفق شد روی یک فرصت طلبی در دقیقه
پایانی بازی ،سه امتیاز شیرین را به نام خود کند.
به گزارش ورزش سه ،در شرایطی که سیاه جامگان در دفاع
صرف خود پرسپولیس را با دردسر بزرگی برای دستیابی به امتیاز
بازی دچار کرده بود ،این سیامک نعمتی بود که با سماجت
خود توانست از توپ سرگردان سه امتیاز ارزشمند برای برانکو
و شاگردانش به ارمغان بیاورد .نعمتی با سماجت خود توپ را در
آستانه خروج از زمین در اختیار وحید امیری قرار داد تا این بازیکن
با ارسال دیدنی خود علیپور را در موقعیت گلزنی قرار داده و سه
امتیاز ارزشمند نصیب پرسپولیس شود.
سیاه جامگان که طی هفتههای اخیر با ارائه این شیوه بازی به
امتیاز دست یافته بود ،اینبار اسیر تجربه باالی شاگردان برانکو که
همواره در جستجوی شانس برتری هستند ،شدند و با باخت به
انتهای جدول سنجاق شدند.
شرح بازی:
برانکو بدون هافبک های بازیسازش و همچنین غیبت شجاع
خلیل زاده با تغییراتی نسبت به بازیهای گذشته تیمش را روانه
زمین کرد که این مساله باعث شد آنها علیرغم ایجاد فرصتهای
مناسب در مالکیت میانه زمین با مشکل مواجه شوند و نتوانند مثل
گذشته مالکیت توپ را در اختیار داشته باشند.
در این میان اما صادق محرمی که بعد از مدتها غیبت در
ترکیب اصلی حاضر شده بود از ضعف سیاه جامگان در سمت چپ
دفاعیاش با جدایی رضا شربتی سود برد و بارها توانست تیمش را
با حرکات سرعتی و تکنیکی به فرصت گل برساند.
با این حال فرصتهای مناسبی که علیپور ،منشا و احمدزاده به
دست آمده بود یکی پس از دیگری از دست رفت تا سفیدپوشان
برای دستیابی به گل به مشکل بخورند و نیمه اول را دست خالی
راهی رختکن شوند.

سیاه جامگان ته جدولی نیز که امید زیادی به این جدال خانگی
داشت بارها روی ضد حمالتی که بادامکی پایه آن را تشکیل میداد و
هدف خود را یونس شاکری قرار داده بود به فرصتهایی دست یافت
که این موقعیتها برای به خطر انداختن دروازه بیرانوند کافی نبود.
در نیمه دوم نیز سیاه جامگان با همان نمایش نیمه اول به
دنبال تک امتیاز این بازی بود و با ارائه یک بازی تاخیری و دفاع
الیهای اهداف خود را پیش میبردند .مسالهای که باعث شد آنها با
پرس شدید خود مانع از گردش توپ مناسب توسط سفیدپوشان
تهرانی در این بازی شوند .پرسپولیس اما قصد داشت در غیاب
بازیسازهای خود با سود بردن از کنارههای زمین خال مسلمان و
بشار رسن را جبران کند و ضعف حریف نیز در این نقطه آنها را به
کسب نتیجه امیدوار میکرد .در نهایت در شرایطی که هواداران دو
تیم به تساوی رضایت داشتند این سیامک نعمتی تازه نفس بود
که با سود بردن از انگیزه باالی خود از یک توپ مرده یک فرصت
ایده آل گلزنی ساخت و تیمش را به سه امتیاز ارزشمند رساند.
شرح گل
سیاه جامگان صفر پرسپولیس یک ( :دقیقه  ،90علی علیپور):
روی حرکت فوق العاده سیامک نعمتی و در نهایت ارسال وحید
امیری ،علی علیپور دروازه خالی را گشود تا پرسپولیس به بهترین
شکل به برتری در این بازی امیدوار شود.
لحظاتحساس
دقیقه  :1ارسال ایستگاهی امرایی با خروج بیرانوند همراه شد که
تنها مصدومیت فرشاد احمدزاده را به همراه داشت و داور بازی را
به دلیل حرکت در آفساید عمران زاده به سود پرسپولیس قطع
کرد.
دقیقه  :18ارسال کرنر فرشاد احمدزاده با ضربه سر علی علیپور
با کمترین فاصله از کنار تیرک دروازه سیاه جامگان راهی اوت شد.
دقیقه  :21فرار یونس شاکری پشت دفاع پرسپولیس با ضربه

استقالل یک  -سایپا یک

هم سایپا می توانست ببرد هم استقالل!

این بازیکن و برخورد توپ به تیرک دروازه بیرانوند همراه بود که
داور با اعالم آفساید بازی را به سود پرسپولیس به جریان انداخت.
دقیقه  :26ارسال وحید امیری از سمت چپ با ضربه سر فرشاد
احمدزاده در اختیار عین افشار قرار گرفت.
دقیقه  :29فرار علی علیپور در مصاف تک به تک با عین افشار
با خروج به موقع این دروازهبان همراه شد که در نهایت مهاجم
پرسپولیس نتوانست کنترل مناسبی روی توپ داشته باشد و در
حالی که دروازه سیاه جامگان را باز کرده بود ،کمک داور با اعالم
اوت پیش از ضربه این بازیکن ،آن را نپذیرفت.
دقیقه  :36ارسال صادق محرمی اینبار از سمت راست با ضربه
سر محکم علی علیپور همراه شد که توپ با اختالف راهی اوت شد.
دقیقه  :38ارسال احمدزاده برای امیری در یک رفت و برگشت،
روی خط محوطه جریمه روی پای او نشست که ضربه این بازیکن
راهی به دروازه نیافت و با اختالف کم راهی اوت شد.
دقیقه  :40پاس فوق العاده علی علیپور برای گادوین منشا
روی شش قدم و در آستانه دروازه خالی با بدترین ضربه ممکن از
مهاجم نیجریهای همراه شد تا آنها در دستیابی به گل ناکام بمانند.
دقیقه  :64فرار دیدنی فرشاد احمدزاده و پاس زمینی او درون
شش قدم برای علیپور با ضربه بد این بازیکن راهی به دروازه نیافت
تا یکی از بهترین فرصتهای پرسپولیس از دست برود.
دقیقه  :67فرار یونس شاکری و ضربه محکم او در ورود به هجده
قدم با مهار علیرضا بیرانوند همراه شد.
دقیقه  :77سیامک نعمتی در اولین حرکت خود بعد از حضور
در زمین در موقعیت شوتزنی قرار گرفت که ضربهاش بعد از
برخورد به مدافع سیاه جامگان در اختیار عین افشار قرار گرفت.
دقیقه  :90+1فرار دیدنی امیری و ارسال او برای کامیابی نیا با
پاس این بازیکن برای فرشاد احمدزاده در شش قدم همراه بود که
ضربه این بازیکن با اختالف زیاد راهی اوت شد.

دیدار حساس دو تیم استقالل و سایپا با تساوی یک ـ
یک به اتمام رسید تا استقالل بعد از بردهای متوالی باز
هم نتواند از تیم علی دایی  3امتیاز بگیرد.
در این بازی ابتدا استقالل توسط داریوش شجاعیان به گل
رسید اما نمایش خوب سایپا در نیمه دوم با گلزنی اسدی با ضربه
سر امتیازات بازی را تقسیم کرد.
شرح بازی
سایپا بازی را بهتر از استقالل آغاز کرد اما در استفاده از
ضربات نهایی ضعف داشت و نتوانست دروازه حسینی را باز کند.
آبی پوشان در اواسط نیمه دوم توپ و میدان را در اختیار گرفتند
و در نهایت موفق شدند دروازه حریف را باز کنند .در ادامه باز
هم سایپا تیم برتر زمین مسابقه بود اما این دیدار در نیمه اول
با موقعیت سوزی های سایپا با برتری استقالل به اتمام رسید.
سایپا نیمه دوم را هم بهتر از استقالل آغاز کرد و موقعیت های
زیادی برای گلزنی داشت اما تیرک دروازه و حسینی در چند
مرحله مانع از فروپاشی دروازه آبی ها شدند .در نهایت رضا اسدی
با یک ضربه زیبای سر توانست دروازه استقالل را باز کند و بعد
از این گل نیز تالش های استقالل برای گلزنی فایده نداشت تا
آبی ها به تساوی دست پیدا کنند.
شرح گلها
استقالل یک  -سایپا صفر(دقیقه  23داریوش شجاعیان):
سانتر خوب باقری در مرکز زمین با ضربه سر شجاعیان همراه
شد اما فالح زاده توپ را مهار کرد .در برگشت شجاعیان توانست
دروازه سایپا را باز کند.
استقالل یک  -سایپا یک(دقیقه  85رضا اسدی) :کرنر ارسالی
بازیکنان سایپا را اسدی تبدیل به گل اول سایپا کرد.
اتفاق ویژه
حسین حسینی در جریان دیدار با سایپا تمامی رکوردها را
پشت سر گذاشت و توانست  873دقیقه دروازه خود را بسته نگه
دارد .دروازه بان جوان آبی ها حاال رکورد دار فوتبال ایران است
و تمامی رکوردها را به نام خود تغییر داده است.

مهدی طارمی با الغرافه یک سال و نیمه بست

 ۵بازیکن از رئال مادرید در تیم منتخب سال  ۲۰۱۷یوفا حضوردارند

مهدی طارمی مهاجم ملیپوش پرسپولیس با عقد قراردادی یک سال و نیمه به عضویت تیم الغرافه قطر درآمد.
به گزارش ورزش سه ،طارمی که از اواسط هفته گذشته در قطر به سر میبرد با انجام تست پزشکی و قبولی در آن روزجمعه با این
باشگاه قطری به توافق نهایی رسید .الغرافه به طارمی قراردادی  2و نیم میلیون دالری پیشنهاد داده و این بازیکن مبلغی در حدود
 2و نیم میلیارد تومان بابت رضایتنامه به پرسپولیس خواهد داد .البته طارمی هنوز بازیکن پرسپولیس است و در صورت دریافت
رضایتنامه الغرافهای میشود .الغرافه که در فصل گذشته لیگ قطر نمایش نسبتا خوبی داشته و جزو تیمهای صعودکننده به پلی
آف لیگ قهرمانان آسیاست ،با وسلی اسنایدر و مهدی طارمی امیدوار است نیم فصل خوبی را تجربه کند و به ردههای باالی جدول
بازگردد .این تیم در مرحله پلیآف با پاختاکور ازبکستان بازی میکند .الغرافهایها از یک مربی ترک به نام بولنت بهره میبرند که سابقه
طوالنی کار در لیگ ستارگان را دارد .پیش از طارمی بازیکنانی مثل محمدرضا خلعتبری ،فرهاد مجیدی و مسعود شجاعی پیراهن این
باشگاه قطری را به تن کردهاند .با جدایی رسمی طارمی این بازیکن از هفته آینده در میادین فوتبال آفتابی خواهد شد در حالی که
پرسپولیس نیز بعد از  4فصل به نبود او در ترکیب خود عادت کرده است .او امیدوار است با برگشتن به شرایط فنی و بدنی مناسب
یکی از مسافرین و بازیکنان ایران در جامجهانی باشد تا در تابستان آینده به تیم بزرگتری نقل مکان کند.

تیم رئال مادرید بیشترین نماینده را در ترکیب منتخب سال  ۲۰۱۷یوفا به خود اختصاص داده که با رأی کاربران
وبسایت یوفا از  ۲۲نوامبر تا  ۱۰ژانویه انتخاب شده اند.
به گزارش وب سایت رسمی برنامه نود ،هواداران فوتبال می توانستند از بین  ۵۰بازیکنی که در  UEFA.comقرار داده شده بود،
ترکیب منتخب خود را انتخاب کنند ( ۵دروازه بان ۱۵ ،مدافع ۱۵ ،هافبک و  ۱۵مهاجم) .سرخیو راموس ،مارسلو ،کروس ،کریستیانو
رونالدو و لوکا مودریچ نماینده های رئال مادرید در این ترکیب هستند؛ در حالیکه لیونل مسی تنها نماینده بارسلونا در این تیم است.
ادن هازارد و کوین دی بروین از لیگ برتر انگلیس ،جیانلوئیجی بوفون و جورجیو کیه لینی از سری آ و دنی آلوز به عنوان تنها نماینده
لیگ فرانسه در این تیم حضور دارند.
تیم های منتخب  ۵سال گذشته :۲۰۱۶ :بوفون؛ بواتنگ ،پیکه ،راموس ،بونوچی؛ مودریچ ،کروس ،اینیستا؛ مسی ،رونالدو ،گریزمن
  :۲۰۱۵نویر؛ آلوز ،پیکه ،راموس ،آالبا؛ پوگبا ،اینیستا ،خامس؛ مسی ،نیمار ،رونالدو :۲۰۱۴ -نویر؛ الم ،گودین ،راموس ،آالبا؛ کروس،روبن ،دی ماریا؛ مسی ،ایبراهیموویچ ،رونالدو  :۲۰۱۳ -نویر؛ الم ،تیاگو سیلوا ،راموس ،آالبا؛ رویس ،اوزیل ،بیل ،ریبری؛ ایبراهیموویچ،
رونالدو  :۲۰۱۲ -کاسیاس؛ راموس ،پیکه ،تیاگو سیلوا ،الم؛ اینیستا ،ژاوی ،پیرلو ،اوزیل؛ مسی ،رونالدو

انتخابات فدراسیون بسکتبال امروز برگزار میشود

مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال ساعت  ۱۰صبح امروز
بیست و سوم دی برگزار میشود و اهالی این رشته منتظر
هستند تا رئیس جدید خود را بشناسند.
به گزارش ایسنا ،امروز انتخابات فدراسیون بسکتبال برگزار
میشود و مدعیان اصلی رسیدن به صندلی ریاست دنیای توپ
و تور که تعدادشان به اندازه انگشتهای یک دست هم نیست
باید رای مجمع فدراسیون را بگیرند و در این رقابت پیروز شوند.
بسکتبال آخرین فدراسیونی است که قبل از انتخابات کمیته ملی
المپیک رئیسش را میشناسد و سر و سامان میگیرد .بعد از دو
سال که مجمع انتخاباتی بازهم به محمود مشحون رای داد و او را
به عنوان رئیس انتخاب کرد حاال مرد پیر بسکتبال بازنشست شده
و دیگر خودش در مجمع نیست و باید دید خانواده صاحب رای
بسکتبال برای فصلهای بدون مشحون چه تصمیمی خواهد کرد.
 ۲۴نفر برای حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال ثبت
نام کردند که از میان آنها  ۱۵نفر صالحیتشان برای حضور در
مجمع فردا تایید شد .رضا مهندسی ،جواد داوری ،بهروز منتقمی،
سید مهرداد هاشمی ،رمضانعلی دولو ،مهرداد آگین ،مازیار ناظمی،
سید حسن طباطبایی ،کرم اهلل علیمرادی ،رضا درویش ،رامین
طباطبایی ،حسن میرزا آقابیک ،داریوش سلیمی و محمد رضاعلی
نفرات تایید شده هستند و جز علیپور که اعالم انصراف کرده باقی
در مجمع انتخاباتی شرکت خواهند کرد.
از میان این  ۱۴نفر اما همه مدعی نیستند و خیلیها نیز قرار
است انصراف بدهند .آنطور که پیشبینی میشود رقابت بین سه یا
چهار نامزد خواهد بود و باقی به نفع دیگری یا بدون نام آوردن از
کسی کنار خواهند کشید اما رقابت بین مدعیان زیاد است و باید
دید در نهایت صاحبان رای مجمع باالخره چه تصمیمی میگیرند.
آیا به رشد و توسعه و آیندهای درخشان رای میدهند یا دوباره مثل
دو سال قبل تصمیمی میگیرند که ضررش تنها به خودشان برسد
و بعد از مدتی دوباره سر در گریبان پشیمان باشند.
همه علیه مشحونیسم دوباره
محمود مشحون دو سال قبل توانست با  ۲۳رای رئیس بسکتبال
شود اما به دلیل بازنشستگی دوران ریاستش کامل نشد و اعالم

روز سرنوشتساز «توپ و سبد»

کرد که به طور کامل از ورزش میرود اما نرفت و همچنان دوست
دارد که باشد .در این چند روزه صحبت از حمایتهای او از نامزدی
خاص مطرح شده و دیده شده که او و رضا مشحون در برخی
مراسمها به همراه نامزد مورد حمایت خود بودهاند .بسکتبال در دهه
اخیر روندی کامال مشخص داشته اما در سالهای اخیر با سرعتی
باال در مسیر سرازیری بود و هیاتها نیز از وضعیت بسکتبال دل
ش آمده که دو سال زودتر به
خوشی نداشتند .حاال این فرصت پی 
تغییر برای رشد و توسعه رای بدهند و آینده خود را بسازند .امروز
انتخابات فدراسیون بسکتبال است و آنچه که اهالی این خانواده از
صاحبان رای انتظار دارد مقابله با مشحونیسم دوباره است.
منفعت طلبان را بشناسید
دو سال قبل در روزهای نزدیک به انتخابات اتفاقهایی افتاد که
در چند ماه گذشته دلیلش مشخص شد .آنان که به دنبال منافع
خود بودند و منفعت خود را دیدند و با بسکتبال برای رسیدن به
آنچه میخواهند معامله کردند کامال شناخته شد ه هستند .اکنون
همین افراد بازهم در تالش هستند .جامعه بسکتبال آنها را شناخته

و میدانند فعالیتهای دو سال قبل که نتیجهاش ویرانی کنونی
است حاصل تالش چه افرادی است .افرادی که امروز هم به دنبال
حفظ جایگاه خود هستند و می خواهند همچنان نام خود را بر
سر زبانها بیندازند بدون توجه به نابودی بسکتبال درتالشند تا
دوباره اعضای مجمع را گمراه کنند .حاال این انتظار وجود دارد که
صاحبان رای نیز که دو سال قبل شاید تحت تاثیر این افراد قرار
گرفتند اینبار هوشیار باشند و با چشمانی باز پیش بروند.
چهرههای واقعی مشخص شده اند
در این روزها آنان که خطر را احساس کردهاند و میدانند که
دستشان برای صاحبان رای رو شده رو به تخریب رقبا آوردهاند.
بدعت نامناسبی که از زمان انتخابات فدراسیون هندبال در جامعه
ورزش ایجاد شد اکنون به ورزش دانشگاهی و فرهیخته بسکتبال
نیز رسوخ کرده و برخی افراد که موقعیتشان در خطر است با
استفاده از این فضا به دنبال تخریب دیگران هستند .تخریبی که
نشان از ترس آنها است و اینکه شکست را قبول کردهاند و جز
خراب کردن رقیب دیگر راهی پیشروی خود نمیبینند .این راه

نیز نتیجهای ندارد و بیش از همیشه دستشان برای همه رو میشود.
البته پشت پرده این فعالیتهای تخریبی مشخص شده و ضررش
باز هم برای همین منفعت طلبانی است که رسیدن به جایگاههای
مختلف باشگاهی و ملی را به رشد بسکتبال ترجیح میدهند.
حقالناس را رعایت کنید
شنبه بیست و سوم دی ماه  ۱۳۹۶روزی تاریخی و البته بزنگاه
بسکتبال ایران است .در تاریخ ثبت خواهد شد که اهالی این
رشته و آنها که صاحب رای بودند برای آینده خود چه تصمیمی
گرفتند .آیا آنها رای به آینده دادند یا به خود .امروز روزی است
که باید منافع بسکتبال بر منافع شخصی سایه بیندازد و آنچه
که بهترین است اتفاق بیفتد .همه میدانند که امروز بسکتبال به
مدیری توانمند و مشرف به این رشته نیاز دارد که بتواند مشکالت
مختلف از جمله مشکالت اقتصادی دنیای توپ و تور را حل کند.
صاحبان رای نماینده اهالی بسکتبال هستند و باید بدانند رایی
که به درون صندوق میاندازند حکم حقالناس را دارد .خدا ازحق
خود میگذرد اما از حقالناس نه و حاال اعضای مجمع انتخاباتی
فدراسیون به عنوان نماینده جامعه بسکتبال باید تصمیم درست را
بگیرند و به فکر آینده باشند .آنچه هیاتها باید بدانند این است که
اگر به مدیری توانمند اعتماد کنند بسکتبال ساخته خواهد شد و
ساخته شدن بسکتبال یعنی ساخته شدن هیاتها و رشد و توسعه
سراسری این رشته.
رقابت وزارتیها با بسکتبالیها
آنطورکه پیشبینی میشود رقابت بین تعداد کمی از نامزدهای
انتخاباتی خواهد بود که در نهایت تقابل بین مدیران وزارتی و
مدیران بسکتبالی است .در میان تایید صالحیت شدهها اکثرا نام
مدیران وزارتی دیده میشود اما حسن میرزا آقابیک ،رضا مهندسی،
جواد داوری و کمی هم مهرداد آگین و داریوش سلیمی بسکتبالی
هستند و باقی مدیران وزارت ورزشاند که وارد میدان رقابت
شدهاند .در میان آنها اما برخی مدعیتر هستند و به نظر میرسد
رقابت اصلی بین آنها است .یک نفر خود را گزینه وزارت معرفی
کرده ،یک نفر با حمایت فردی دیگر آمده تا مقابل گزینه وزارت
قرار بگیرد و دیگری بسکتبالی است.

