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فدراسيون وزنه برداري بدون 
نايب رئيس بانوان!

وزنه برداری زنان ایران به طور رسمی از سال 
۹۶ و در زمان ریاست علی مرادی آغاز به کار کرد 
و از آن زمان تاکنون سه نایب رییس بانوان داشته 
اســت. آخرین نفر، مریم منظمی بود که قبل از 
المپیک توکیو اســتعفا کرد و از آن زمان تاکنون 
این فدراســیون نایب رییس بانوان ندارد. اولین 
نایب رییس بانــوان، ریحانه طریقــت بود که با 
راه اندازی وزنه برداری زنان کارش را شروع کرد 
و در ســال ۹۷ بی ســر و صدا از فدراسیون رفت 
و فدراســیون در بهمن ۹۷ نایب رییس جدید را 
معرفی کــرد. بهار بهرامی دومیــن نایب رییس 
بانوان فدراســیون بود که او نیز پس از یک سال 
و چهار ماه فعالیت، در خرداد ســال ۹۹ از سمت 
خود اســتعفا کرد. مریم منظمی سومین نایب 
رییس بانوان فدراسیون در تیر ۹۹ منصوب شد 
و یک سال بعد یعنی در تیر ۱۴۰۰ از سمت خود 
کناره گیــری کرد. از ۱۹ تیر که به طور رســمی 
اســتعفای منظمی رسانه ای شــد، فدراسیون 
وزنه بــرداری نایب رییس بانوان نــدارد. این در 
حالی اســت که وزنه برداری زنان اعزام هایی را 
پیش رو دارد و قرار اســت مهرماه در  مسابقات 
نوجوانان جهان و آذرماه در  بزرگســاالن جهان 
شــرکت کند. هنوز گزینه جدی هــم برای این 
سمت مطرح نشــده و باید دید علی مرادی چه 
زمان تصمیم می گیرد چهارمیــن نایب رییس 
بانوان خود را منصوب کنــد. مرادي در حالي در 
انتخاب نایب رییس تعلــل مي کند که دختران 
این رشــته با وجود شــرایط ســخت و امكانات 
حداقلي توانسته اند دست به افتخارآفریني هاي 

بزرگي بزنند. 
    

پينگ پنگ دنبال تاريخ سازي
تیم ملی تنیس روی میز مــردان ایران امروز 
اولین رقابت خود را در مســابقات قهرمانی آسیا 
برگزار می کند و اگر بتواند هند را شكست دهد و 
به نیمه نهایی صعود کند، اولین مدال تیمی خود 
را در قهرمانی آســیا می گیرد و یک تاریخ سازی 
بزرگ انجــام می دهد. تیم ایران کــه در مرحله 
گروهی حضور ندارد و به جمع هشــت تیم برتر 
مسابقات راه یافته است، از ساعت ۱۷ و ۱۵ دقیقه 
به وقت ایران در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف 
تیم هند می رود. این دو تیم در حالی با هم رقابت 
می کنند که هندی ها سه بازیكن در رنكینگ زیر 
۱۰۰ جهان دارند و و برای ایران نوشــاد عالمیان 
تنها بازیكن زیر ۱۰۰ جهان است. با توجه به اینكه 
بازیكنان ایران در لیگ های فرانسه، مجارستان 
و اتریش به رقابت پرداخته اند، باید دید تجربه ای 
که به دست آورده اند، می تواند کمک کند تا ایران 

پیروز این دیدار حساس و سرنوشت ساز باشد.  
    

اول جهاني، بعد ليگ
در حالی که قرار اســت رقابت های لیگ برتر 
کشــتی آزاد و فرنگی امســال بالفاصله بعد از 
مســابقات جهانی و از اواخر مهرماه آغاز شــود، 
تیم های شــرکت کننده در این میــدان داخلی 
مشــغول مذاکره با نفرات مورد خود هســتند. 
هرچنــد تاکنون برخــی از چهره هــای ملی و 
عنوان دار جذب تیم های مورد نظرشان شده اند 
اما بسیاری از اردونشینان تیم ملی کشتی آزاد و 
فرنگی نیز همه چیز را به بعد از رقابت های جهانی 
موکول کرده اند. از سوی دیگر شنیده شده اعضای 
تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی که باید به زودی در 
رقابت های جهانی ۲۰۲۱ نروژ به میدان بروند، با 
نظر کادر فنی تمام تمرکز خــود را معطوف این 
میدان بین المللی کرده اند تا ذهن شــان در این 
روزهای حساس، درگیر مســائل مالی و قرارداد 
با تیم های لیگ برتری نشود. طبق اعالم سازمان 
لیگ کشتی مراسم قرعه کشی رقابت های لیگ 
برتر کشــتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور در 
ســال ۱۴۰۰ با حضور ۱۲ تیم در کشــتی آزاد 
و ۱۲ تیم در کشــتی فرنگــی روز هفتم مهرماه 
برگزار می شود. در همین راستا با توجه به زمان 
آغاز رقابت های کشتی قهرمانی جهان، تیم ملی 
کشتی آزاد ایران برای حضور در این پیكارها امروز 
)چهارشنبه( راهی کشور نروژ محل برگزاری این 
مسابقات خواهد شد. روز جمعه قرعه کشي تمام 

اوزان دهگانه کشتي آزاد برگزار مي شود. 

منهای فوتبال

آریا طاری

مسابقه های هفته دوم مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان، امشــب 
تکمیل خواهند شد. نبردهایی 
که در چهار گــروه مختلف و با 
حساسیت بســیار زیادی دنبال 
می شوند. بازگشت دوباره وارث 
پیراهن مســی به ترکیب بارسا، 
اولین تجربــه اروپایی خانگی 
یونایتد از زمان بازگشت رونالدو، 
اولین تقابل تاریخ وولسفبورگ و 
سویا، نبرد فوق العاده مهیج یووه 
و چلســی و البته دیدار خانگی 
ســردار آزمــون و هم تیمی ها 
روبه روی مالمــو، جذابیت های 

کلیدی دیدارهای امشــب لیگ 
قهرمانان به شمار می روند.

    
آنسو در نقش ناجی

تنها چند روز بعد از یــک پیروزی 
دلگرم کننده در اللیگا، بارســا در لیگ 
قهرمانان اروپا در زمین بنفیكا به میدان 
خواهــد رفت. نكته مهــم در خصوص 
پیروزی در جدال اول هفته برای بارسا، 
بازگشت آنسو فاتی به میادین بود. وارث 
پیراهن شماره ۱۰ لئو مسی، بعد از هشت 
ماه مصدومیت و چهار عمل جراحی، به 
زمین برگشــت و تنها ۱۰ دقیقه زمان 
نیاز داشت تا دوباره برای بارسا گل بزند 
و حتی بهترین بازیكن زمین مســابقه 
هم لقب بگیرد. بارسا در شروع این فصل 

لیگ قهرمانان اروپا در خانه تحقیر شده 
اما حــاال روبه روی تیمی قــرار خواهد 
گرفت که در ۶ مسابقه رسمی اخیرش 
با بلوگرانا، هیچ وقت برنده نبوده است. 
جالب اینكه بارســا در تمام تاریخش 
فقط و فقط یک بار لیــگ قهرمانان را با 
»دو شكست« متوالی آغاز کرده است. 
این اتفاق آخرین بار در سال ۷۲ میالدی 
رخ داده و دیگر هم تكرار نشده است. نكته 
هراس  آور مســابقه قبلی بارسا در لیگ 
قهرمانان، این بود کــه آنها حتی »یک 
شــوت« درون چارچوب هم نداشتند 
اما بازگشــت فاتی به ترکیب، می تواند 
چیزهای زیــادی را برای این تیم تغییر 
بدهد. بایرن و دیناموکیف، مسابقه دیگر 
این گروه را برگزار خواهند کرد. در سه 

فصل گذشته لیگ قهرمانان، هیچ تیمی 
به اندازه بایرن برنده نشده و هیچ تیمی به 
اندازه بایرن موفق به گل زنی نشده است. 
جالب اینجاست که آنها در ۱۴ مسابقه 
از ۲۲ جدال اروپایی اخیرشان، حداقل 
سه گل به ثمر رســانده اند و همچنان 

مهارنشدنی نشان می دهند.
کریس انتقام یونایتد را می گیرد

فینال فصل گذشــته لیگ اروپا هم 
امشب در اولدترافورد بازسازی خواهد 
شــد. ویارئال که در آن مســابقه برنده 
پنالتی ها شــده بود، حاال باید روبه روی 
شیاطین سرخ قرار بگیرد. تیم اوله این 
روزها اصال در فرم خوبی نیست. آنها در 
دو مسابقه گذشته جام اتحادیه و لیگ 
برتر، دو بار شكست خورده اند و هیچ گلی 

هم به ثمر نرســانده اند. بعد از شكست 
ناباورانه مســابقه هفتــه اول روبه روی 
یانگ بویز سوئیس، جدال امشب اولین 
مسابقه خانگی یونایتد در لیگ قهرمانان 
از زمان بازگشت رونالدو خواهد بود. برای 
قرمزها این یک مسابقه کامال انتقامی به 
شمار می رود و آنها به دنبال این هستند 
که زیردریایی های زرد را شكست بدهند. 
آتاالنتا هم میزبان مسابقه دیگر این گروه 
با تیم شگفتی ساز یانگ بویز خواهد بود. 
این اولین تقابل تاریخ آتاالنتا با یک حریف 
سوئیسی در لیگ قهرمانان خواهد بود. 
تیم ایتالیایی در ۱۰ مســابقه اخیرش 
در دور گروهی لیگ قهرمانان، تنها یک 
بار بازنده شده است. با این حال آنها در 
هر دو مسابقه خانگی اخیرشان در این 

تورنمنت شكست خورده اند.
یک گروه پیچیده

دو بــازی و دو تســاوی کــم گل، 
سرنوشــت این گروه لیگ قهرمانان را 
کامال پیچیده کرده اســت. گروهی که 
به نظر می رسد همه تیم ها در آن شانس 
صعود به مرحله بعدی را دارند. امشــب 
در آلمان، وولفســبورگ میزبان سویا 
خواهد بود. این اولیــن تقابل تاریخ دو 
باشگاه به شمار می رود. به نظر می رسد 
این جدال، مســابقه جذاب و پرگلی از 
کار دربیاید. چراکه در ۶ نبرد اخیر این 
تیم آلمانی با رقبای اسپانیایی ۲۲ گل 
رد و بدل شده است. سویا هم در ۶ تقابل 
اخیرش روبه روی آلمانی ها برنده نشده 
است. از سال ۲۰۰۹ به بعد، سویا دیگر 
نتوانســته یک برد اروپایی را در آلمان 
جشن بگیرد. اتفاقی که شاگردان لوپتگی 
امشــب به دنبال رقم زدن آن هستند. 
دیدار همزمان این گروه هم بین لیل و 
سارلزبورگ انجام خواهد شد. لیل تنها 
در یكی از ۱۴ مسابقه اروپایی اخیرش 
برنده بوده است. ســارلزبورگ هم تنها 

یكی از ۹ مســابقه خانگــی آخرش در 
این تورنمنت را برده اســت. با این روند، 
تساوی قابل  پیش بینی ترین نتیجه این 

نبرد خواهد بود.
بیانکونری گل زن ندارد

با رســیدن بــه دو بــرد متوالی در 
سری آ، شرایط یوونتوس کمی بهتر از 
شروع فصل شده اســت. با این حال دو 
مصدومیت مهم برای این تیم درست قبل 
از مسابقه بسیار حساس با مدافع عنوان 
قهرمانی، دو گل زن مهمش را در اختیار 
ندارد و باید بدون دیباال و موراتا به مصاف 
چلســی برود. برخالف یووه، چلســی 
هفته خوبی را در انگلیس سپری نكرده 
و با شكست روبه روی سیتی به استقبال 
این مسابقه خواهد آمد. دو بازنده دور اول 
رقابت ها هم امشب در روسیه به مصاف 
هم خواهند رفت. زنیت که در نبرد اول 
در استمفوردبریج بسیار عالی نشان داد 
و به زحمت هم شكست خورد، امشب 
روبه روی مالمو قرار می گیرد. جدالی که 
می تواند دوباره فرصت رسیدن به یک 
گل اروپایی را در اختیار ســردار آزمون 

قرار بدهد.

به استقبال یک شب دلچسب در لیگ قهرمانان اروپا

قاتالن ماه کامل

اتفاق روز

چهره به چهره

اگر برنامه فدراسیون فوتبال باز هم تغییر نكند، لیگ برتر 
بیست و هفتم مهرماه شروع خواهد شد. این دیرهنگام ترین 
شروع تاریخ رقابت های لیگ برتر در همه ادوار این مسابقات به 
شمار می رود. این در حالی است که لیگ های معتبر اروپایی، 
به حوالی هفته هشتم رسیده اند و حدود ۶ هفته از فصل جدید 
لیگ عربستان و چهار هفته از شــروع لیگ ستارگان قطری 
سپری شده است. معلوم نیست فدراسیون فوتبال به چه دلیلی 
برای شروع فصل جدید تا این حد تعلل به خرج داده است. یكی 

از دالیل این اتفاق، ظاهرا دیدارهای نمایندگان ایران در لیگ 
قهرمانان آسیا بوده اما بین دو دیدار پرسپولیس در این تورنمنت 
بیشتر از یک ماه فاصله وجود داشته است. شاید اگر لیگ برتر 
شروع می شد و پرســپولیس در جریان بازی قرار می گرفت، 
شرایط حتی برای این تیم بهتر هم می شد. در واقع این تعطیلی 
نه تنها کمكی به تیم یحیی نمی کند، بلكه حتی به ضرر این تیم 
هم تمام می شود. از طرفی گفته می شود که دیدار سوپرجام 
فوتبال ایران به درخواست ســرمربی تیم ملی لغو شده و قرار 
است در زمان دیگری برگزار شود. جالب است که جنس رابطه 
اسكوچیچ و فدراســیون کامال تغییر کرده و حاال دیگر حرف 
سرمربی کروات بین عزیزی خادم و همكارها، حسابی خریدار 
دارد اما او نباید احساس کند که می تواند تک تک دیدارهای 
مهم فوتبال ایران را به خاطــر تیم ملی تعطیل کند. اصال مگر 

پرسپولیس و فوالد روی هم چند درصد از ترکیب اصلی تیم را 
تشكیل می دهند که چنین مسابقه ای نباید به خاطر دیدارهای 
تیم ملی انجام شــود. این کار در نهایت موجب خواهد شد که 
لیگ برتر و جام های دیگر در اوج فشردگی برگزار شوند و همین 
اتفاق، احتمال مصدومیت ستاره های داخلی در سال منتهی 
به جام جهانی را به اوج خواهد رســاند. پس چنین تصمیمی 
در درازمدت هم اصال به ســود فوتبال ایران و به خصوص تیم 

ملی نیست.
فدراسیون عزیزی خادم در انتخاب تاریخ شروع لیگ برتر، 
مرتكب همان اشتباه مهلكی شده که در دوران مهدی تاج هم 
اتفاق افتاده بود. تاج تصمیم گرفت قبل از شروع لیگ نوزدهم، 
این لیگ را به بهانه بهبود مشكالت ساختاری استادیوم ها به 
تعویق بیندازد. زمان شروع لیگ به تعویق افتاد و کوچک ترین 

پیشرفتی در استادیوم ها هم حاصل نشد. نتیجه این اتفاق هم 
این بود که مدتی بعد و در همه گیــری کرونا، فوتبال ایران به 
تعطیلی کشیده شــد و بحران  زمان بندی اوج گرفت. اگر تاج 
و رفقا آن فصل را کمی زودتر شــروع می کردنــد، این بحران 
زمان بندی در فوتبال ایران اتفــاق نمی افتاد. حاال هم عزیزی 
خادم در حال تكرار همین اشــتباه بزرگ اســت. ما بهترین 
روزهای تابســتان را برای شــروع لیگ برتر از دست دادیم. 
روزهایی که شرایط کرونا هم در بســیاری از استان ها تعدیل 
شــده بود. با این حال اصال معلوم نیســت در پاییز و زمستان 
شرایط به همین منوال باشد و پیک دیگری از کرونا خودش را 
نشان ندهد. دود این تاخیر بزرگ بدون هیچ تردیدی به چشم 
فوتبال ایران خواهد رفت. تصمیمی که اصال حرفه ای و منطقی 

به نظر نمی رسد. 

آریا رهنورد

شروع تیم ملی برابر قزاقستان در یک چهارم 
نهایی جام جهانی فوتســال فوق العاده به نظر 
می رسید. ایران در ۱۵ دقیقه اول مسابقه به تیمی 
دو گل زد که در چهار مسابقه قبلی اش مجموعا 
فقط دو گل خورده بود. با این حال همان اتفاق 
تكراری دوباره برای این تیــم رخ داد و کیفیت 
بازی تیم ملی در نیمه دوم به شــدت افت کرد. 
چنین اتفاقی اساســا تصادفی به نظر نمی رسد. 
نمی توان منكر کیفیت باالی قزاقستان و بازیكنان 
برزیلی اش شد اما روند تیم ملی در این تورنمنت، 

کامال انتقادبرانگیز به نظر می رسد.
رسیدن به جمع هشت تیم برتر دنیا به طور 
کلی دستاورد قابل قبولی به نظر می رسد اما اگر به 
یاد بیاوریم که همین تیم در دوره قبلی رقابت ها به 
نیمه نهایی رسیده بود، دیگر نمی توانیم ادعا کنیم 
که چیزی از ارزش های فوتسال ایران در لیتوانی 
کم نشده است. ایران نسبت به دوره قبلی، یک 
گام بلند رو به عقب برداشت. درست همان طور که 
کشوری مثل قزاقستان به لطف سرمایه گذاری، 
برنامه ریزی و جذب نفــرات خارجی در لیگ، 
پیشرفت قابل توجهی را تجربه کرد. در حقیقت 

مسیر درست در دنیای فوتسال، همان مسیری 
است که تیمی مثل قزاقستان طی می کند. تیمی 
که ابتدا به جام جهانی صعود کرد و در دور گروهی 
حذف شد، ســپس در دوره قبلی تا یک هشتم 
نهایی پیش رفت و حاال توانســته خودش را به 
جمع چهار تیم برتر نهایی جام جهانی برساند. 
نمی توان این شكست را تنها به مهره های برزیلی 
قزاق ها ربط داد. البته که آنها تیم بسیار باکیفیتی 
نشان دادند اما نباید فراموش کرد که همین تیم 
در نیمه اول کامال اسیر بازی تیم ملی ایران شده 
بود. با این حال تفاوت نیمكت هــا در نیمه دوم 
خودش را نشــان داد تا تیم ملی با شكســت به 
خانه برگردد. حقیقت آن اســت که نمایش تیم 
ملی ایران در سراسر مسابقات جام جهانی، اصال 
مقتدرانه به نظر نمی رسید. این تیم صربستان را 
به سختی شكست داد، روبه روی آمریكا که یكی 
از ضعیف ترین تیم های جام به شمار می رفت هم 
چندان درخشان بازی نكرد. تیم ناظم الشریعه با 
شكست در سومین مسابقه، فرصت سرگروهی 
را از دســت داد اما خوشــحال بود که در مسیر 
ساده تری قرار گرفته است. شاید همین روحیه در 
نهایت به حذف تیم ملی منجر شد. ایران در اولین 
مسابقه حذفی روبه روی ازبكستانی که حتی یک 

بار هم قهرمان آسیا نشد، بارها لغزید و سرانجام 
در آخرین ثانیه ها صعود کرد. مقابل قزاقستان 
هم، نمایش نیمه دوم ایران اصال امیدوارکننده به 
نظر نمی رسید و با توجه به موقعیت های دو تیم، 

پیروزی حریف عادالنه تر بود.
ایران در جام جهانی فوتســال، یک مشكل 
کلیدی داشت. اول از همه »میانگین سنی« تیم 
بود که به شدت باال به نظر می رسید. جوان ترین 
بازیكن تیم ملی فوتسال در جام جهانی ۲۶ سال 
ســن داشــت. غیبت چند مهره جوان در اردو، 
موجب شد که تیم ملی همیشــه در نیمه های 
دوم با مشكل تنفسی روبه رو باشد. کیفیت بازی 
نیمه های اول و دوم تیم ملی اصال قابل مقایسه 
به نظر نمی رســید. این تیم همواره عالی شروع 
می کرد اما نمی توانست عالی ادامه بدهد. بدون 
تردید اگر در لیتوانی تیمــی جوان تر و دونده تر 
داشتیم، صعود به نیمه نهایی کامال در دسترس 
بود. آن هم از مسیری که هیچ کدام از غول های 
دنیای فوتسال حداقل در دور حذفی اش حضور 
نداشــتند. مشــكل کلیدی دوم تیم، نداشتن 
»سوپراستار« های تعیین کننده بود. نفراتی که 
بتوانند سرنوشت مسابقات را در حساس ترین 
لحظات به ســود تیم ملی ایــران تغییر بدهند. 
مصدومیت شدید حســین طیبی قبل از شروع 
مسابقات، تیر خالص به پیكر فوتسال ایران بود. 
طیبی بدون شک در ترکیب اصلی قرار می گرفت 
و می توانســت گل های مهمی بــرای ایران در 
لیتوانی به ثمر برســاند. این تیم با یک مشكل 

انكارنشــدنی دیگر هم روبه رو بــود. کادر فنی 
»ایرانی« نمی توانست در لحظات حساس، گرهی 
از کار تیم باز کند. از واکنش های ناظم الشریعه 
در کنار زمین و توصیه های فنی بسیار ساده او، 
این طور برمی آمد که او اصال شناخت دقیقی از 
رقبا به دست نیاورده و برای هر لحظه از مسابقه 
برنامه ندارد. در دقایق ابتدایی نیمه دوم مسابقه 
با قزاقســتان، تیم ملی به شدت تحت فشار قرار 
داشت و سرمربی می توانست با گرفتن تایم اوت، 
فشــار را از روی تیمش بردارد اما ناظم الشریعه 
تنها در نقش »تماشاگر« قرار گرفت و در نهایت 
گل اول حریف به ثمر رســید تا آنها به مسابقه 
برگردند. اتفاقی که نشان می داد ناظم الشریعه 

 برای چنین سطحی از فوتســال آماده نیست.
آن چه در لیتوانی اتفــاق افتاد، یک تلنگر جدی 
برای  فوتسال ایران بود. برای تیمی که مشخصا 
باید پوســت بیندازد و کامال جوان شــود. این 
آخرین جام جهانی بســیاری از نفرات تیم ملی 
بوده اســت. تیمی که به خون تازه، هوای تازه و 
از آن مهم تر، ایده های تازه نیــاز دارد تا در دوره 
بعدی جام جهانی، به مراتب مقتدرتر از این نشان 
بدهد. شاید آن روز دیگر برای فرار از قرعه های 
سخت، در مسابقات شكست نخوریم. تصمیمی 
که نتیجه اش، باختن روبه روی رقبای نسبتا ساده 
بوده اســت. این تیم، خیلی زود باید یک تغییر 

جدی را تجربه کند.

فدراسیون عزیزی خادم در مسیر فدراسیون مهدی تاج

يک اشتباه تاريخی

یک نتیجه معمولی برای یک تیم معمولی

پيرمردها نمی برند

در سه فصل گذشته لیگ 
قهرمانان، هیچ تیمی به 

اندازه بایرن برنده نشده و 
هیچ تیمی به اندازه بایرن 

موفق به گل زنی نشده 
است. جالب اینجاست که 

آنها در 14 مسابقه از 22 
جدال اروپایی اخیرشان، 

حداقل سه گل به ثمر 
رسانده اند و همچنان 

مهارنشدنی نشان می دهند
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