5

جهانورزش

دوشنبه  20 /دی  / 1400شماره 5008

www.ebtekarnews.com

خبر

از ناطق نوری و میرسلیم تا پوالدگر

مدیرعامل سابق باشگاه استقالل:

مدیرعامل سابق باشگاه استقالل در خصوص
عدم صدور مجوز حرفهای سازی نیز تصریح
کرد :علل و عوامل حذف سرخابی ها از آسیا
مشخص هستند و به مجیدی توصیه میکنم
در مورد کاری که تخصص در آن ندارد اظهار
نظر نکند .در این فرصت یکبار دیگر برای تنویر
افکار عمومی و هواداران فهیم استقالل عرض می
کنم ،در سال  ۹۹و در حالی که پیش از ورود
بنده هیچ کاری برای حرفهای سازی نشده بود،
ظرف یک هفته کار شبانه روزی و با پرداخت
بیش از  ۵۰میلیارد تومان بدهی ریالی و ارزی
و بارگذاری صدها صفحه مستندات و فرم
های مربوطه ،توانستیم مجوز حرفه ای سازی
را از کنفدراسیون فوتبال آسیا اخذ کنیم و اگر
مجیدی با استقالل در مرحله گروهی مسابقات
لیگ قهرمانان آسیای سال گذشته در عربستان
صدرنشین شدند و از گروه مرگ صعود کردند،
به دلیل همان چند روز کار شبانه روزی برای
اخذ مجوز حرفه ای بود.
مددی بیان کرد :در سال جاری نیز با توجه به
تجربه گذشته ،تمامی اقدامات خواسته شده از
سوی کمیته حرفه ای سازی مستقر در سازمان
لیگ فدراسیون را انجام دادیم و حتی همه بدهی
های ارزی و ریالی را پرداخت کردیم .حتی اخیرا
هم برای اصالح صورت های مالی با درخواست
مصطفی آجورلو به استقالل کمک کردیم .در پایان
صراحتا می گویم؛ برای کسانی که به هرقیمتی
دنبال محبوبیت هستند و حرفهای غلط و بی مبنا
از ذهن شان به بیرون میآید ،متاسفم و به آنان
توصیه می کنم مراقب حرفهای خود باشند.

دست فرانسویها به سردار ایرانی
نمیرسد

پایان سلطنت فدراسیوننشینها

مجیدی وقتی نتیجه نمیگیرد،
زبانش بند میآید

مدیرعامل سابق باشگاه استقالل گفت :فرهاد
مجیدی را به رعایت اخالق و راستگویی دعوت
میکنم .او عادت زشتی دارد و وقتی استقالل
میبرد ،عقدهگشایی میکند و وقتی که نتیجه
نمیگیرد ،زبانش بند میآید.
به گزارش ایرنا« ،احمد مددی» با تبریک
صدرنشینی استقالل به هواداران و پیشکسوتان
اظهار داشت :در ابتدا فرهاد مجیدی را به رعایت
اخالق و راستگویی دعوت میکنم .او عادت زشتی
دارد و وقتی استقالل میبرد ،عقدهگشایی میکند
و وقتی که نتیجه نمیگیرد ،زبانش بند میآید.
وی در خصوص موضوع جذب شیمبا بیان
کرد :با این وجود که به خاطر کرونا در بیمارستان
بستری بودم ،اما تمام اقدامات برای جذب شیمبا
انجام شده بود اما خود مجیدی هم به خوبی
میدانست شیمبا قصدی برای آمدن به استقالل
ندارد وگرنه همان موقع قرارداد امضا میکرد .برای
جذب شیمبا جدی بودیم و حتی آماده بودیم برای
او بلیت مستقیم به دوبی بگیریم اما او دیگر پاسخ
ما را نداد .ما زودتر از موعد نیز قرارداد اصلی را
آماده و برای شیمبا ارسال کردیم اما موضوع این
است که بعد از توافق او با استقالل ،باشگاه فوالد با
توجه به بسته بودن پنجرهاش ،می خواست به هر
قیمتی بازیکنانش را حفظ کند و پیشنهاد بهتری
به او داد .شیمبا نیز بعد از دیدن پیشنهاد فوالد
تصمیم گرفت دیگر جواب ما را ندهد تا مدت زمان
یک هفتهای بگذرد و بعد از آن هم با فوالد قرارداد
امضا کرد.
مددی ادامه داد :تا زمانی که در استقالل بودم،
موفق شدیم تمام بازیکنانی سرمربی را جذب کنیم.
بازیکنانی چون امیرحسین حسین زاده ،زبیر نیک
نفس ،عارف آغاسی ،رضایی و امین قاسمی نژاد.
هواداران یادشان نرفته که مجیدی به خاطر جذب
بازیکنانش از مدیریت تشکر کرد اما چند روز بعد
و در حالی که در بیمارستان بستری بودم ،دوباره
انتقاداتش را شروع کرد .معنی این رفتارهای دوگانه
مجیدی چیست؟ مجیدی یادش نرفته که بر خالف
عرف و با هزینههای گزاف  ۸روز زودتر تیم را به
دوبی اعزام کردیم که او بهانه ای برای نتیجه نگرفتن
نداشته باشد ،اما او باید توضیح دهد آن هشت
روز در دوبی و به ویژه در هتل محل اقامت تیم
چه گذشت؟
وی ادامه داد :گزارش نهادهای مربوطه مستند
است و حتی وزیر ورزش نیز از آن اتفاقات اعالم
انزجار کرد .من که در آن روزها بیمار بودم و با
م می کردم اما اگر آن اتفاقات
کرونا دست و پنجه نر 
زشت و افتضاحات اردوی دوبی رخ نمی داد و او
استقالل را دوست داشت ،شاید الهالل را شکست
می دادیم.

اخبار

به گزارش خبر آنالین ،فدراسیون های ورزشی بیش
از آن که موفقیت های جهانی و افتخارات پایدار بین
المللی داشته باشند؛ بیشتر روسایی را به خود دیدند
که توانستند بیش از دو یا سه دوره برمسند ریاست
بنشینند و به نوعی امپراتوری در مدیریت رشته مورد
نظر ایجاد کنند.
در ادامه به تعداد از روسای فدراسیون که سال های
زیادی روی صندلی تکیه زده بودن اشاره می کنیم:
ناطق نوری و حکومت بر بوکس!
احمد ناطق نوری از جمله روسای فدراسیونی بود که
سالها روی صندلی ریاست بوکس نشست و قانون
هم با او پیش رفت تا سرانجام خودش خسته شد و
رفت!
ناطق نوری که در  ۸۰سالگی از فدراسیون بوکس
رفت با بیان اینکه خسته شده و فرصت اداره این رشته
را ندارد؛ گفت :وزیر به من لطف داشت و خواست
کنار بوکس بمانم تا نیروهای جدید را هدایت کنم.
او جزو رکوردداران حضور ممتد در یک فدراسیون
ورزشی قبل و بعد از انقالب بود که با وجود قانون
منع به کارگیری بازنشستگان بازهم در فدراسیون ماند.
در دوره  ۲۸ساله ریاست ناطق بر فدراسیون بوکسی
نه مدالی به دست آمد و نه موفقیتی حاصل شد.
ناطق نوری با حسن غفوریفرد ،مصطفی
هاشمیطبا ،محسن مهرعلیزاده ،محمد علیآبادی،
علی سعیدلو ،محمد عباسی ،محمود گودرزی و
سلطانیفز به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی و
وزیر ورزش کار کرد.
محمد مایلی کهن اظهارنظر عجیبی درباره او داشت
و گفت :سلطنت ناطق نوری بر بوکس ایران بیشتر از
سلطنت محمدرضا پهلوی است!
البته ناطق هم پاسخ او را داد و گفت : :وقتی من
بوکس کار میکردم او حتی در گهواره هم نبود!
ناطق نوری در دوره ریاستش درگیری های زیادی
داشت که از آن می توان به مشاجره با احسان
روزبهانی اشاره کرد که در نهایت احضاریه ای به خاطر
“تهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی” برای
ملی پوش آمد!
ناطق سال  ۹۶از فدراسیون بوکس رفت بدون آن که
نام نیکی از خود به جای گذاشته باشد!

مرحوم داودی که رکوردش شکست
مصطفی داودی از سال  ۶۲تا اردیبهشت  ۸۹به
عنوان رئیس فدراسیون ناشنوایان حاضر بود که مدت
ها رکورد بیشترین دوره ریاست را در اختیار داشت اما
جای خود را به ناطق داد!
او سال  ۹۴در سن  ۷۶سالگی درگذشت.
داودی هم ریاست سازمان تربیت بدنی و کمیته
ملی المپیک را برعهده داشت.
اسکی در قبضه شمشکیها!
عیسی ساوه شمشکی که  ۴سال قهرمان اسکی
مدارس بود د وبار روی صندلی ریاست این فدراسیون
نشست .او نخستین بار به مدت  ۷سال و از سال ۶۱
تا  ۶۸نفر اول فدراسیون بود .بعد از غیبت  ۸ساله
ساوه شمشکی سال  ۷۴او دوباره به فدراسیون آمد و
رئیس شد.
دوران ریاست بیش از  ۲دهه او چنگی به دل نزد و
تمام فدراسیون به نام شمشکی ها سند خورده بود!
بهرام ساوهشمشکی پسر بزرگ او ،مدیر کمیته
روابط بین الملل و نماینده ایران در فدراسیون جهانی،
مرتضی ساوه شمشکی برادرش رئیس کمیته آموزش و
رئیس هیأت اسکی استان تهران ،مهین ساوهشمشکی
همسر برادرش مربی تیم ملی زنان ،برادر مهین
ساوهشمشکی یعنی علیداد ساوهشمشکی مربی تیم
ملی مردان و حامد ساوهشمشکی پسر دیگر رئیس،
ملی پوش بودند تا این چنین فدراسیون اسکی در
انحصار ساوه شمشکی ها باشد!
در دوره مدیریت عیسی ساوه شمشکی موفقیتی
برای ایران حاصل نشد و اسکی بازان یا آخر می شدند

در تاریخ ورزش ایران روسای فدراسیونی بودند که بیش از دو دوره رئیس بودند و بعضی نیز توانستند با حدود سه دهه ریاست ،رکورد بزنند!

نهای
فدراسیو 
ورزشی بیش
از آن که
موفقیتهای
جهانی و
افتخاراتپایدار
بین المللی داشته
باشند؛بیشتر
روسایی را به
خود دیدند که
توانستندبیش
از دو یا سه دوره
برمسندریاست
بنشینند
یا اصال به خط پایان نمی رسیدند.
او به خاطر قانون منع به کارگیری بازنشستگان
از فدراسیون رفت اما در کمال تعحب رئیس کمیته
پارااسکی شد!
میرسلیم تنها رئیس نجات!
سید مصطفی میرسلیم دیگر رکورددار ریاست
بر یک فدراسیون است .او سال  ۶۸به عنوان ریس
فدراسیون غریق نجات انتخاب شد و سال  ۹۶صندلی
را تحویل داد؛ یعنی  ۲۸سال! این رشته از زمان شروع
فعالیت خود رئیسی جز میرسلیم به خود ندیده بود .او
قبل از برگزاری انتخابات از سوی رئیس سازمان تربیت
بدنی در سمتش ابقا شد و بعد از آن هم در سه دوره
متوالی رای آورد اما برای چهارمین بار ناکام ماند.
فدراسیون نجات غریق در اواخر دوره او گرفتار
حواشی شد و با انتقادهای زیادی نسبت به پیگیری
حقوق این صنف مواجه بود .انتقادهای ناجیان بویژه
در مناطق ساحلی ایران با واکنش و پیگیری جدی
از سوی مسئوالن همراه نشد تا همه چیز به ضرر
میرسلیم شود و او فدراسیون را ترک کند.
پوالدگر با شکست مطلق رفت
محمدرضا پوالدگر آخرین رئیسی است که بعد از
دو دهه صندلی خود را تحویل داد .او از سال ۷۹
روی صندلی ریاست تکواندو نشست و تا  ۱۴۰۰هم به
حکومتش در تکواندو ادامه داد.
س شد
در پایان رایگیری ،ساعی  ۲۹رای آورد و ریی 
و پوالدگر هم  ۲۷رای آورد.
تکواندو در سال های قبل به خاطر مدال های
المپیکی اش که البته هیچ گاه پرتعداد نبود ،مورد
انتقاد قرار نگرفته بود اما عملکرد نزدیک به فاجعه در
المپیک ریو و توکیو و تعداد زیاد مهاجران کار دست
پوالدگر داد .با وجود اینکه پوالدگر قافیه را به قهرمان
المپیک باخت اما هم چنان پیگیر بازگشت به تکواندو
است!
بسکتبال ایران به نام محمود مشحون
تا سال ها بسکتبال ایران معنای مشحون می داد و
نام محمود به توپ و تور ایران گره خورده بود .او دیگر
رئیسی بود که به خاطر منع به کارگیری بازنشستگان
رفت؛ او برخالف بسیاری بدون مقاومت فدراسیون را
تحویل داد و رفت.
او  ۱۶سال رئیس بود و در پایان دومین سال از
سومین دوره چهارساله خود با بسکتبال خداحافظی
کرد.
مشحون چند ماه بعد از انقالب سال  ۵۷ایران برای

اولین بار رئیس فدراسیون شد اما در سال  ۵۹و حدود
یک سال بعد جای خود را مقدسیان داد .مشحون در
سال  ۷۳و بعد از حدود  ۱۴سال باردیگر روی صندلی
ریاست نشست و این با سه برابر دفعه قبل رئیس
ماند!
بعد از  ۵سال او برای سومین به عنوان رئیس به
فدراسیون بسکتبال بازگشت و از سال  ۸۱تا  ۹۶رئیس
فدراسیون باقی ماند.
با وجود اینکه مشحون استعفا داد اما باید گفت که
او چاره ای جز این کار نداشت چرا که وزارت از ترس
تعلیق اجازه فشار آوردن به مشحون برای کناره گیری
را نداشت و محمودخان نیز همکاری کرد و رفت.
حضور در المپیک ،کسب سهمیه دو جام جهانی و
اولین عنوان قهرمانی آسیا در دوره ریاست مشحون
به دست آمد.
او سال  ۸۶اسکار بسکتبال جهانی را دریافت کرد.
اواخر دوره کار او بسکتبال ایران شرایط خوبی
نداشت و نه تنها در تیم ملی بلکه تیم های باشگاهی
نیز مشکالت زیادی وجود داشت.
ریاست  ۱۷ساله یزدانی خرم بر والیبال
محمدرضا یزدانی خرم از سیاسیون ورزشی ایران
که هم سابقه ریاست فداسیون والیبال را دارد و هم
کشتی جزو کسانی است که دوره ریاست طوالنی دارد
اما معتقد است که در ایران قحط الرجال نیست.
او از سال  ۶۸تا  ۸۵به مدت  ۱۷سال رئیس
فدراسیون والیبال بود و بسیاری عملکرد خوب والیبال
ایران در دهه  ۹۰را به لطف برنامه ریزی های او می
دانند ،نه فقط داورزنی.
فدراسیون او در سالهای  ۷۸و  ۷۹و  ۸۱بهترین
فدراسیون ورزشی ایران شد.
محمدرضا یزدانی خرم از سال  ۸۵تا  ۹۰نیز رئیس
فدراسیون کشتی بود.
داورزنی رفت؛ اراده کرد و برگشت!
محمدرضا داورزنی که تمام موفقیت های والیبال
به نام او ثبت شده است برای اولین بار در سال ۸۵
سکاندار والیبال و جانشین یزدانی خرم شد .او تا سال
 ۹۶رئیس فدراسیون بود و در مجامع هم کسی حریف
قدرت او نشد! داورزنی یک سال اول حضورش در
فدراسیون سرپرست بود.
رئیس موفق والیبال برای حضور در پست معاونت
وزیر بی خیال این رشته شد و به سئول رفت .داورزنی
می دانست که هربار بخواهد می تواند به آسانی به
والیبال برگردد .او سال  ۹۸بعد از خروج از وزارت به

صندلی خود برگشت؛ صندلی که مدتی به ضیایی
داده بود و آن را پس گرفت!
ضیایی به خاطر بازنشستگی رفت تا داورزنی برای
چهارمین بار رئیس فدراسیون شود.

ترک ووشو به خاطر معاونت وزیر!
مهدی علی نژاد رئیس فدراسیون ووشو که رشته
غیرالمپیکی است هم بیش از یک دهه رئیس
فدراسیون بود .او  ۱۳سال رئیس بود و وسوسه
معاونت وزارت ورزش او را هممسیر داورزنی کرد! علی
نژاد اواخر سال  ۹۸به خاطر حضور در پست معاونت
وزیر ورزش از ووشو رفت.
به نظر می رسد با توجه به قدرت او در این رشته او
هرزمان که بخواهد به مانند داورزنی به صندلی اش
بر می گردد!
خداحافظی با روسایی که باختند!
یکی از نکاتی که در فدراسیون های در قبضه یک
رئیس به چشم می خورد ناکامی مدیران در سال
های پایانی است .در واقع این روسا به واسطه اینکه
سال ها بدون رقیب بودند هیچ تالشی برای بهبود
اوضاع مدیریت خود نکرده و در فکر تقویت شرایط
هم نیفتادند .پوالدگر ،مشحون و ناطق نوری از جمله
روسایی بود در سال های پایانی مورد انتقاد قرار گرفتند
و به هیچ وجه به روزهای ابتدایی دوره مدیریت خود
شبیه نبودند .درگیری با رسانه ها ،باخت های پیاپی
و البته از دست دادن حامیان ،نقاط مشترک روسای
چند ساله فدراسیون های ایران است.
محمدرضا یزدانی خرم در گفت وگو با خبرآنالین؛
درباره علت اصرار بعضی روسا برای ماندن بر مسند
ریاست گفت :این قضیه کمال بی انصافی است که
کسی مسائل ورزش و حقوق مردم را فدای امیال
خودش و ریاست کند .اشکال شرعی و عرفی دارد.من
 ۱۷سال رئیس فدراسیون والیبال بودم ،روسای همه
کشورهای آسیایی همدوره با من ،هنوز هم رئیس
هستند ،اما اروپایی ها نه ،عوض شده اند .آنهایی
که مانده اند و کار می کنند معتقدند اگر فردی حتی
 ۹۰،۹۵ساله باشند به شرط سالم بودن بماند و کار
کند ،چرا که تجربیاتش ارزشمند است .ولی درصدی
از روسای قدیمی فدراسیونها هم وقتی می مانند
کارهایشان تکراری می شود ،مگر اینکه راهکارهای
جدید ارائه بدهد یا مشاوران خالقی داشته باشد و اگر
کنار برود هم معاونانش با همان همکارانش کار کنند.
کناره گیری روسایی که کار جدیدی ندارند هیچ ایرادی
ندارد ولی این قضیه آئین نامه می خواهد.

فنرباغچه رقم فروش صیادمنش را اعالم کرد
با اعالم باشگاه فنرباغچه هر تیمی که خواهان به خدمت گرفتن
الله یار صیادمنش است باید  ۵.۵میلیون یورو به این تیم پرداخت
کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورتال ،الله یار صیادمنش فصل
جاری در تیم زوریا اوکراین درخشید و توانست  ۷گل برای تیم در
لیگ به ثمر برساند .با این حال مدت قرارداد قرضی او به پایان رسید
و او به تیم فنرباغچه برگشت .برای نقل و انتقاالت زمستانی تیم هال
سیتی انگلیس به شدت به دنبال جذب این بازیکن ایرانی است و
مذاکراتی با تیم فنرباغچه داشته است.
سران تیم ترکیه ای نیز  ۵.۵میلیون یورو روی بازیکن جوان خود
قیمت گذاشتند و اعالم کردند هر تیمی که خواستار به خدمت
گرفتن این بازیکن است ،باید این مقدار را به تیم ترکیهای پرداخت
کند .نقل و انتقاالت زمستانی فوتبال اروپا شروع شده است و تیمها
در این مدت برای تقویت برای ادامه فصل بازیکنان جدیدی را به

طارمی در یک قدمی جایزه بزرگ پوشکاش
مهدی طارمی یک گام تا رسیدن به جایزه پوشکاش فاصله دارد.
به گزارش ایسنا ،جایزه پوشکاش از تاریخ  ۲۰اکتبر  ۲۰۰۹به زننده زیباترین گل سال اهدا میشود .نام این جایزه به افتخار فرانس
پوشکاش بازیکن تیم شکست ناپذیر مجارستان دهه  ۱۹۵۰و رئال مادرید دهه  ۱۹۶۰انتخاب شد ه است .تا کنون هیچ بازیکنی
موفق به دریافت جایزه پوشکاش بیش از یکبار نشده است و البته تا کنون هیچ فوتبالیست زنی موفق به دریافت جایزه پوشکاش
نشده است.
امسال مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران شانس دریافت این جایزه را دارد و در بین  ۳بازیکن نهایی است.
تا سال  ،۲۰۱۸برنده کامال ًبر اساس رای طرفداران در وب سایت رسمی فیفا تعیین می شد .با این حال ،پس از یک جنجال
در جایزه  ،۲۰۱۸فیفا رویه را تغییر داد .در حال حاضر ،این جایزه توسط کارشناسان منتخب فیفا تعیین می شود ،که برنده را
بر اساس رای مردم انتخاب می کنند.
گل مهدی طارمی به چلسی ،در جمع سه گل برتر سال  ۲۰۲۱فیفا قرار گرفت و برای کسب جایزه پوشکاش با اریک المال و پاتریک

شیک رقابت میکند.
او سال گذشته در دیدار برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا دروازه چلسی را به صورت قیچی برگردان باز کرد و از سوی فیفا به عنوان زننده
یکی از بهترین گلهای سال گذشته میالدی نام گرفت.
طارمی اکنون با پاتریک شیک (مهاجم اهل جمهوری چک و باشگاه لورکوزن آلمان) و اریک المال (مهاجم اهل آرژانتین و باشگاه سویا اسپانیا) رقابت خواهد کرد.
* تمام برندگان جایزه پوشکاش
 :۲۰۰۹کریستیانو رونالدو :۲۰۱۰ -حمیت آلتینتاپ  :۲۰۱۱ -نیمار  :۲۰۱۲ -میروسالو ستاچ  :۲۰۱۳ -زالتان ابراهیموویچ  :۲۰۱۴ -خامس رودریگز  :۲۰۱۵ -وندل لیرا
  :۲۰۱۶مهد فائز سوبری  :۲۰۱۷ -اولیور ژیرو  :۲۰۱۸ -محمد صالح  :۲۰۱۹ -دنیل زوری  :۲۰۲۰سون هیونگ مینهمچنین لیونل مسی ،روبرت لواندوفسکی و محمد صالح از سوی فیفا بهعنوان سه نامزد نهایی کسب جایزه بازیکن برتر سال  ۲۰۲۱معرفی شدند .لیونل مسی
که چندی پیش جایزه توپ طال را به دست آورد حاال برای کسب عنوان بهترین بازیکن سال فیفا باید با روبرت لواندوفسی مهاجم بایرن مونیخ و محمد صالح
مهاجم مصری لیورپول رقابت کند.
همچنین روبرتو مانچینی ،توماس توخل و پپ گواردیوال نیز  ۳نامزد نهایی برترین مربی سال هستند.
طبق اعالم فیفا ،مراسم اهدای جوایز بهترین های این نهاد در سال  ۲۰۲۱در تاریخ  ۱۷ژانویه ( ۲۸دی) برگزار میشود.

پیشنهاد لیون فرانسه برای جذب آزمون بار
دیگر از سوی باشگاه زنیت رد شد .در حالی که
اخبار متنوعی درباره نقل و انتقاالت زمستانی
سردار آزمون به گوش میرسد ،آینده این مهاجم
ملی پوش که اکنون در باشگاه زنیت توپ
میزند ،در الیهای از ابهام است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،سایت
« »eurostavkaروسیه در آخرین اخبار خود
نوشت :لیون فرانسه با تیم زنیت برای جذب
سردار آزمون به توافق نهایی نرسید و انتقال
آزمون به لیون در زمستان منتفی شد .باشگاه
فرانسوی سال گذشته نیز برای جذب آمون
اقدام کرده بود اما توفیقی با او یار نبود .این تیم
فرانسوی در ابتدا پیشنهاد  ۳میلیون یورویی
خود را مطرح و زنیت بالفاصله پیشنهادش را
رد کرد و لیون حتی با افزایش پیشنهادش به
مبلغ  ۴میلیون یورو نیز نتوانست رضابت زنیت
را جلب کند.

خدمت میگیرند.
هواداران تیم ترکیهای که از عملکرد مهاجمان خودشان در این
فصل راضی نیستند ،خواستار بازگشت مهاجم ایرانی شدند و به
نظر میرسد این بازیکن در تیم ترکیهای بماند .در صورتی که هیچ
پیشنهادی برای صیادمنش با رقم  ۵.۵میلیون یورو وجود نداشته
باشد ،مهاجم جوان ایرانی در تیم فنرباغچه خواهد ماند و ادامه
فصل را در لیگ ترکیه سپری خواهد کرد.
در حال حاضر سید مجید حسینی و علی کریمی در تیم کایسری
اسپور و محمد نادری در تیم آلتایاسپور تنها ایرانیان حاضر در لیگ
ترکیه هستند و باید دید صیادمنش چه آیندهای در پنجره نقل و
انتقاالت زمستانی خواهد داشت.
الله یار که در تاریخ  ۱۰تیر  ۱۳۹۸با مبلغ  ۷۵۳هزار یورو از تیم
استقالل ایران به فنرباغچه منتقل شد ،در این فصل در تمامی
رقابتها  ۲۴بازی با زوریا انجام داد و  ۹گل و  ۴پاس گل ثبت کرد.

جدایی مرادی از استقالل

رضایتنامه هافبک ناراضی صادر
میشود

«بابک مرادی» ب ه صورت رسمی از استقالل
جدا خواهد شد تا آیند ه فوتبالیاش را در تیم
دیگری جستوجو کند.
به گزارش ایرنا ،فصل تلخ و پرحاشیه بابک
مرادی در استقالل به پایان رسید و او با حضور
در محل تمرین استقالل با فرهاد مجیدی و هم
تیمیهایش وداع کرد .بابک مرادی در این فصل
یا نیمکت نشین بود یا در فهرست استقالل جایی
نداشت .برخی مواقع هم از حضور در تمرینات
استقالل منع میشد .او که از شرایط خود در این
تیم رضایت نداشت تصمیم نهاییاش را گرفت و
به تیم دیگری خواهد رفت .مرادی دیروز به محل
تمرین استقالل رفت و پس از دقایقی گفتوگو
با فرهاد مجیدی ،از او ،مربیان و بازیکنان
استقالل خداحافظی کرد .مقصد بعدی مرادی
به احتمال زیاد آلومینیوم اراک خواهد بود.

برگزاری سوپرجام فوتبال کشور به
نام شهدای چوار
به یاد شهدای چوار ایالم سوپرجام فوتبال
ایران در فصل  ۱۳۹۹-۱۴۰۰برگزار می شود.
مسابقه سوپرجام فوتبال ایران بین تیم های
پرسپولیس و فوالد خوزستان به یاد شهدای چوار
ایالم برگزار می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،در ۲۳
بهمن ماه سال  ،۱۳۶۵هواپیماهای رژیم بعثی
عراق مسابقه فوتبال بین تیمهای «منتخب
چوار» و «منتخب جوانان ایالم» را بمباران کردند
که در این فاجعه دردناک؛  ۹بازیکن فوتبال ،یک
داور و پنج تماشاگر به شهادت رسیده و دهها
نفر به درجه جانبازی نائل آمدند.
واقعه مذکور به عنوان یک حادثه تلخ و جنایتی
مشابه آن در جهان وجود ندارد ،مورد تاکید رهبر
معظم انقالب نیز قرار گرفت و ایشان در مراسم
اولین کنگره شهدای استان ایالم ،بر جهانی شدن
واقعه چوار و مطرح کردن آن در نهادهای حقوق
بشری تاکید کردند .بازی سوپرجام بین تیم
های پرسپولیس و فوالد خوزستان که با سی و
پنجمین سالروز فاجعه بمباران مسابقه فوتبال
چوار ایالم مصادف شده است ،روز  ۱۸بهمن
ماه سال جاری برگزار خواهد شد که فدراسیون
فوتبال و سازمان لیگ با همکاری معاونت
فرهنگی وزارت ورزش و جوانان ،بنیاد شهید و
امور ایثارگران ،هیات فوتبال استان ایالم ،باشگاه
شهدای چوار و سایر نهادهای مرتبط ویژه برنامه
هایی را به همین مناسبت در نظر گرفته است.

آموزش به داوران فوتبال ایران با کمک فیفا و قطر
فدراسیون فوتبال با کمک فیفا و قطر ،در تالش برای دور زدن تحریمهای بینالمللی و حضور داوران در کالسهای آموزش استفاده از
 VARو اخذ مجوز برای حضور قشر داوری در مسابقات بینالمللی است.
به گزارش ایسنا ،با گذشت  ۵سال از ورود سیستم کمک داور ویدیویی به دنیای فوتبال و رونمایی از این سیستم در جام
کنفدراسیونهای  ۲۰۱۷روسیه و در ادامه عمومی شدن استفاده از این سیستم در اکثر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته ،هنوز
سیستم مذکور وارد ایران نشده است.
محدودیتهای مربوط به اجاره یا خریداری این سیستم در سالیان گذشته ،باعث عقب ماندن داوران ایرانی به منظور
یادگیری نحوه کار با  VARو قضاوت در رویدادهای بین المللی شده؛ به طوری که به جز علیرضا فغانی  -که در همان ماههای
نخست جزو اولین گروهایهای داوری بود که از سوی فیفا برای حضور در جام جهانی آموزش دیده بود  -هیچ داور دیگری از
ایران موفق به گرفتن مجوز کار با سیستم  VARنشده است.
این اتفاق باعث شده به جز فغانی ،هیچ یک از داوران ایرانی از موعود بنیادیفر تا سایر داوران آقا و خانم ایرانی نتوانند مسابقات
بینالمللی در حد قاره آسیا  -از لیگ قهرمانان تا جام ملتهای آسیا  -را قضاوت کنند و از چرخه فوتبال بینالمللی خارج شوند.
چند ماه قبل فدراسیون فوتبال قصد داشت با اجاره یک نسخه از سیستم کمک داور ویدیویی ،روند آموزش داوران ایرانی را آغاز کند اما این موضوع با برگشتن
خوردن این سیستم از ایران و شایعه ارتباط شرکت طرف قرارداد با برخی اتباع رژیم صهیونیستی ،این فرآیند به سرانجام نرسید.
در نهایت و با توجه به طوالنی شدن این محدودیت برای داوران ایرانی که جلوی حضور آنها در عرصههای بینالمللی را گرفته و حتی میتواند چرخه استفاده
از  VARدر لیگ برتر را(در صورت تهیه و خریده شدن) کوتاهتر کند ،فدراسیون فوتبال به توافقهایی در این زمینه دست یافته است.
به گفته شهاب الدین عزیزی خادم ،رییس فیفا قول داده گروهی را برای آموزش داوران به ایران بفرستد و از طرفی بعد از توافق انجام شده میان ایران و قطر،
داوران ایرانی میتوانند با اعزام به قطر ،دورههای مربوط به مجوز کار با  VARرا اخذ کنند.
عزیزی خادم درمورد آخرین وضعیت استفاده از سیستم  VARدر فوتبال ایران گفته است :در همین راستا توافقی با فیفا داشتیم .اوایل بهمن تیمی برای
آموزش داوران ما و جا نماندن آنها ،به تهران سفر کرده و برخی آموزشهای تئوریک را انجام میدهند .با فدراسیون قطر هم توافقاتی داشتیم .قرار است تیمی
از داوران ما به دوحه بروند و در آنجا آموزش ببینند .در کنار این صحبتهایی با رییس فیفا داشته و اقداماتی را انجام دادیم اما اجازه بدهید جلو برویم.
رئیس فدراسیون فوتبال به جز مسئله عمومی استفاده از این سیستم و آموزش داوران ،رایزنیهایی هم با فیفا برای استفاده از این سیتسم در دو بازی آتی تیم
ملی ایران مقابل عراق و امارات در تهران داشته که هنوز مشخص نیست چه تصمیمی در این ارتباط گرفته خواهد شد.

