toseeir ani.ir

شماره / 710سهشنبه 23دی  28 / 1399جمادیاالول 12/ 1442ژانویه 2021

فوتبال
با نتیجه  2-2رقم خورد؛

دربی روی ریل مساوی

دربیپایتختبرایسومینبازیمتوالیبانتیجه
تساوی ۲-۲به پایان رســید تا نفتآبادان به نوعی
برندهمهمترینبازینیمفصلاولباشدوصدرنشین
باقی بماند .شهرآورد با بهترین اتفاق ممکن برای
استقاللیهاآغازشد؛جاییکهکمالکامیابینیایك
توپتقدیمارسالنمطهریکردتااودرهماندقیقه
دوم دروازه لک را باز کند .همانطور که پیشبینی
میشد ،استقالل پس از این گل عقب رفت و توپ و
میدان را به پرسپولیس داد؛ تا جایی که قرمزها در
نیمه اول مالکیت ۵۹درصدی روی توپ داشتند.
با این وجود پرســپولیس در نیمه اول نتوانســت
موقعیتهای چندانی روی دروازه استقالل خلق
کندودرنهایتشاگردانفکریبابرترییکبرصفر
به رختکن رفتند .در آغاز نیمه دوم پرســپولیس با
توپپربهزمینبرگشتوبرخالفنیمهاولصاحب
موقعیتهــای زیادی شــد .تعویضهای عجیب
فکریباعثشداستقاللدرنیمهمربیانتیمدست
و پا بستهای باشد تا جایی که آبیها۲گل خوردند و
۴گلهمنخوردند.گلهایعبدیوامیریباعثشد
پرسپولیس تا آستانه یکبرد شیرین پیش برود اما
مهدیقايدیدردقیقه۹۳کاررابهتساویکشاندتا
دربیباتساوی ۲-۲بهپایانبرسد.

منهای فوتبال

كلمبياوازبكستانفرصتطالييسهراب

ســهراب مرادی به عنوان قهرمان وزنهبرداری
جهان و المپیک ،نگاه ویژهای به حضور در المپیک
توکیو داشت تا اینکه سال گذشته ،مصدومیت و به
تبعآنعملجراحی،برنامههایآمادهسازیاورادچار
وقفه و مشکل کرد .به هر حال او در ادامه این مسیر از
تعویقیکسالهالمپیکبهدلیلکرونابهبهترینشکل
برای انجام روند درمانی خود استفاده کرد و حاال در
آستانهحضوردردومیدانبینالمللیوکسبامتیاز
الزم برای رسیدن به المپیک قرار دارد .بدین ترتیب
ســهراب ابتدا باید در رقابتهای گزینشی المپیک
در کلمبیا روی تخته برود و سپس در آخرین فرصت
تا المپیک در رقابتهای قهرمانی آسیا در ازبکستان
حضور یابد و به هر آنچه در نظر دارد ،برسد .در همین
راستا ســهراب مرادی وزنهبردار طالیی دسته ۹۶
کیلوگرمجهانوالمپیکباتاکیدبراینکهبرایحضور
در بازیهای المپیک باید با قدرت و آمادگی باال در
رقابتهای گزینشــی حضور یابد گفت«:قرار است
برای حضور در یکی از میادین گزینشــی به کشور
کلمبیااعزامشومکهاگرآنجارکوردخوبیثبتکنم،
ضمن پشت سر گذاشتن اســترس وزنه زدن بعد از
دورانمصدومیت،امتیازاتالزمراازاینمیدانکسب
خواهمکرد».ویافزود«:طبقبرنامهبعدازگزینشی
کلمبیاکهمیتواندمسیرالمپیکرابرایمهموارکند،
راهی مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان خواهم
شد.بدیهیاستدراینمسابقاتنیزبایدرکوردخوبی
بزنم تا بتوانم به المپیک برســم ».بدین ترتیب باید
امیدواربودسهرابمرادیبتوانددرفرصتباقیمانده
تاالمپیکبهشرایطایدهآلومطلوبدستیابدتابه
عنوانیکیازشانسهایکسبمدالطالیایراندر
المپیکتوکیورویتختهبرود.

مدعيهايبسكتبالمقابلهمديگر

رقابتهــای هفته هفتم لیگ برتر بســکتبال
امروز (سهشنبه) پیگیری میشود و در یکی دیگر
از دیدارهای حســاس این هفته مهــرام تهران و
شــیمیدر قم مقابل هم به میدان میروند .هر دو
تیم  6بازی قبلی خود را با برد پشت سرگذاشتهاند
و این دیدار حکم صدرنشینی گروه دوم مسابقات
را خواهد داشــت .از نکات جالب توجــه این بازی
رویارویی بازیکنان و مربیان با تیمهای سابق خود
است.هاشمیکهفصلقبلهدایتمهرامرابرعهده
داشتدراینفصلدرشیمیدرحضورداردوکامرانی
و ارســان کاظمی هم که فصل قبل در شیمیدر
و مهرام قرار داشــتند ،مقابل تیمهای سابق خود
قرار میگیرند .در دیگر بــازی امروز مس کرمان با
شهرداریبندرعباسروبهرومیشود.

آدرنالین 7

با وجود از سر گرفته شدن مجمعهاي انتخاباتي ،سه فدراسيون در بالتكليفي هستند

دوست نداشتنيها!

نگار رشيدي

در ســالهاي گذشــته بارهــا
فدراســيونهاي ورزشــي به داليل
مختلفي كه اغلب چندان هم منطقي
بهنظرنميرسند،درمسيربرگزارشدن
انتخابات خود با توقف بســيار زيادي
مواجه شدند .تا جايي كه حتي مهلت
قانوني حضور سرپرست در فدراسيون
هم تمام ميشد اما اتفاقي براي برگزار
شدنمجمعدرزمانمشخصنميافتاد.
شايد يكي از بهترين مثالها در اين باره
فدراسيونواليبالباشد.زمانيكهاحمد
ضياييازفدراسيونواليبالرفتنيشد،
افشين داوري به عنوان سرپرست امور
را در دســت گرفت .او حدود  10ماه به
عنوان سرپرست واليبال در فدراسيون
بود ولي مجمع اين فدراســيون برگزار
نشد.تااينكهسرانجامداوريهمباهدف
حضوردرانتخاباتازسمتخوداستعفا
داد تا علــي فتاحي به عنــوان دومين
سرپرست راهي واليبال شــود .به اين
ترتيبواليبالحدوديكسالبالتكليف
بودودراينمدتروزهايبسيارتلخيرا

هم سپري كرد .تا جايي كه ديگر حتي
كسبسهميهالمپيكهمبهخطرافتاده
بودوبسياريازكارشناساناينموضوع
را تحت تاثير از بالتكليفي فدراسيون
يدانستند.هرچندسرانجاممحمدرضا
م
داورزنــي از معاونــت وزارت ورزش به
فدراسيونبازگشتوتوانستخيليزود
كارهارادرمسيرقراربدهد.
در اين ميان ويروسي به نام كرونا هم
پيداشدتاتاخيردربرگزارشدنمجمعها
اينباردليليداشتهباشد.البتهدرهمان
ابتــدا مجمع فدراســيون دووميداني
برگزار شــد اما غيبت برخي روســاي
هياتها و البته حواشــي ديگر باعث
شد اين مجمع باطل شــود و درنهايت
حدود هفت ماه بعد و در مهر  99برگزار
شود .شايد همين موضوع باعث شد كه
وزارت ورزش براي برگــزاري مجمع
فدراســيونهاي ديگر عجله به خرج
ندهد .اما بعد از مدتي با برگزار شــدن
جلسات مختلف ،برپا نكردن انتخابات
فدراسيونهامنطقيبهنظرنميرسيد.
سهمرحلهبرگزاريمجمعاز
تابستانتازمستان
درنهايــت وزارت ورزش از خرداد
 99برگزاري انتخابات فدراســيونها

را در دســتور كار قرار داد .فدراسيون
تنيــس اولين فدراســيوني بــود كه
انتخاباتش برگزار شــد .بعد از تنيس،
فدراســيونهاي ووشــو ،ورزشهاي
همگانــي ،ورزشهاي دانشــگاهي و
دووميداني رييس خود را شــناختند.
مجمع فدراسيون دووميداني  20مهر
برگزار شــد تا از آن زمان تــا برگزاري
دوبارهانتخاباتفاصلهاي 80روزهبيفتد.
در تاريخ 10دي انتخابات فدراســيون
ورزشروستاييوبازيهايبوميمحلي
با انتخاب اميري خراساني ،در  13دي
انتخاباتفدراسيونبدنسازيوپرورش
اندام با انتخاب مهدي نصيرزاده و در17
ديانتخاباتفدراسيوناسكيباانتخاب
عباسنظريانبرگزارشدتاتنورمجامع
دوباره گرم شود .انتخابات فدراسيون
نجاتغريقهمقراراستهفتمبهمنبا
حضور 6كانديدابرگزارشودتااينرشته
هم رييس خود را بشناســد .اما در اين
ميان همچنان سه فدراسيون هستند
كه در بالتكليفيبه سر ميبرند و يكي از
آنهاحتيسرپرستهمندارد!
دوچرخهسرپرستهمندارد
ششمدي،آخرينروزرياستخسرو
قمري در فدراسيون دوچرخهسواري

بــود .كســي كه چنــد ماه پيــش از
المپيك لنــدن به عنوان سرپرســت
به اين فدراســيون آمد و پس از آن به
عنوان رييس فدراســيون دو دوره در
دوچرخهســواري ماند .اين در حالي
است كه با وجود گذشت چندين روز از
پاياندورهرياستقمري،وزارتورزش
و جوانــان هنوز سرپرســت را انتخاب
نكرده است تا اين رشته قدمي در مسير
انتخاباتبرنداشتهباشد.اماظاهرابهنظر
ميرسدبرايوزارتورزشدادنسمت
جديد به رييس سابق دوچرخه مهمتر
است .چراكه قمري به عنوان مدیرکل
دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت
ورزش انتخاب شده اســت .اين حكم
شايد نشــانهاي بر پايان كار قمري هم
باشد.هرچندخوداوتاكيدكردهكهقصد
شركتدرانتخاباتراندارد.
در هر حال دوچرخهســواري ايران
طي سالهاي گذشــته نتوانسته بود
عملكرد خوبي از خود چه در بازيهاي
آسيايي و چه در ميادين جهاني به جاي
بگذارد .با اين حال دوچرخهســواري
ايران يك سهميه جاده براي المپيك
توكيوداردوتعيينسرنوشتفدراسيون
ازاهميتباالييبرخورداراست.هرچند

كه دوچرخهســواري ايران در المپيك
ريو با ســه ركابزن در مسابقات حاضر
شــده بود ،ولي بايد بــراي همين تك
سهميه هم برنامهريزي كرد .جداي از
آن دوچرخهسواري ورزشكاران زيادي
دارد كه بايد به آنها رســيدگي شود .در
ابتدا بايد سرپرست فدراسيون معرفي
شــود و خيلي زود مقدمات برگزاري
انتخاباتفراهمشود.
قفلرويفرماناتومبيلراني
ششم بهمن ســال  1398محمود
صيدانلــو به پايــان دوره چهار ســال
رياستش در فدراسيون اتومبيلراني و
موتورسواري رسيد .درست فرداي آن
روزمراسممعارفهمازيارناظميكهپيش
ازاينبهعنوانمديرروابطعموميوزارت
ورزش مشــغول به كار بود ،برگزار شد.
سيدمحمدشروين اسبقيان مدیر کل
امور مشترک فدراسیونها در مراسم
معارفه ناظمي عنــوان كرد كه «تاکید
وزیر ورزش بر این اســت که بالفاصله
بعد از پایان دوره ریاست فدراسیونها،
سرپرستتعیینومراحلانتخاباتطی
شود».تاكيديكهالبتهبرايفدراسيون
دوچرخهسواري خيلي كاربرد نداشته
است.
در هر حال مازيار ناظمي در دوران
سرپرستي خود دســت به اقدامات و
كارهاييزدكهنشانازحضوربلندمدت
اودراينفدراسيونداشت.موضوعيكه
در عمل هم تحقق يافت و ناظمي بعد از
ثبتنامدرانتخاباتفدراسيوندرتاريخ
 23شــهريور از سمت سرپرستي خود
استعفاداد.اودرحاليبرايكسبمسند
رياستفدراسيوناقدامكردكهموضوع
حوال ه واردات موتورهاي ســنگين در
زمانسرپرستياورخدادوالبتهباوجود
ورود وزارت ورزش به ماجرا ،پروندهاش
همچنانبازاست.
اتومبيلراني حتــي تاريخ برگزاري
انتخاباتش هم مشخص نيست تا همه
چيزدربارهاينفدراسيوندرابهامباشد.
ناظمي در سفري كه مردادماه به تبريز
داشت ،اعالم كرده بود كه اواخر مهر يا
اوايل آبان انتخابات فدراسيون برگزار
ميشــود .اما نهتنها اين اتفاق نيفتاد
بلكهمهديعلينژاددرتاريخ 21آباندر
مجمع عمومي اين فدراسيون گفت كه
بهخاطرشيوعكرونافعالامكانبرگزاري
انتخاباتوجودندارد.ايندرحالياست
كه در دي ماه چند مجمع برگزار شده و
اينكه چرا شرايط كرونايي فقط شامل
حالاتومبيلرانيشده،موردسوالاست!

در سالهاي گذشته بارها
فدراسيونهاي ورزشي به
داليل مختلفي كه اغلب
چندان هم منطقي به
نظر نميرسند ،در مسير
برگزار شدن انتخابات
خود با توقف بسيار زيادي
مواجه شدند تا جايي كه
حتي مهلت قانوني حضور
سرپرست در فدراسيون
هم تمام ميشد ،اما اتفاقي
براي برگزار شدن مجمع در
زمان مشخص نميافتاد
كيشوماتانتخاباتشطرنج
از  27اســفند ســال  98كه فرهاد
نيكوخصــال بــه عنوان سرپرســت
فدراسيونشطرنجمعرفيشد،همچنان
خبريازبرگزاريمجمعاينفدراسيون
نيستتاانتخاباتاينرشتهكيشومات
شود.شطرنجچهدرزمانرياستمهرداد
پهلوانزاده و چه در دوران سرپرستي
نيكوخصال روزهاي پرحاشــيهاي را
داشت .شــايد برگزار شدن انتخابات و
مشخص شدن رييس جديد ،آبي روي
آتش حاشيهها باشــد ولي همچنان
با وجود از سر گرفته شــدن برگزاري
مجامع ،هنوز خبري از رسيدن نوبت به
شطرنج نيست .اين در حالي است كه
درخردادماهكارثبتنامازنامزدهاانجام
شــد و حتي تاريخ  6آبان  99هم براي
برگزاريمجمعدرنظرگرفتهشد.امابه
خاطر كرونا مجمع لغو شد تا سرنوشت
شطرنجدرابهامبماند.
طبق اعالم محســن ســمیعزاده
سرپرســت دبیری فدراســیون هنوز
هيچ نامهاي مبني بر اعالم تاريخ جديد
انتخاباتياثبتناممجددازكانديداهابه
فدراسيون ابالغ نشده است .سميعزاده
همچنين از آمادگي فدراســيون براي
برگزاري انتخابات در مهرماه خبر داد
كهبادستورستادمقابلهباكرونا،بهتاخير
افتاد .ســميعزاده از عالقه فدراسيون
و وزارت ورزش براي روشــن شــدن
تكليف شــطرنج هم صحبت كرد .اما
واقعا اگر عالقه بسيار زيادي به اين امر
وجود داشت ،حداقل تا االن يك تاريخ
احتمالــي براي برگزار شــدن مجمع
اعالم ميشــد .حال بايد ديد سرانجام
انتخابــات اين فدراســيون چه زماني
برگزارميشود.

چهره به چهره

چند ابهام در كميتههاي انتخابات فدراسيون فوتبال

همراه هیات رئیسه فعلی؟

با اتمام فرآیند ثبتنام از نامزدهای انتخابات فدراســیون
فوتبال ،مسئولیت کمیتههای بدوی و استیناف انتخابات این
فدراسیونآغازمیشود.ایندوکمیتهکهحاصلاصالحاتاخیر
اساسنامهفدراسیونفوتبالهستند،درمجمعاخیرودرآذرماهبا
معرفیهیاتريیسهورایگیریعجیبوغریبازاعضایمجمع
انتخاب شــدند .در واقع طبق اصالحاتی که از سوی فیفا به این
فدراسیونتکلیفشدهبود،قرارشدازاینپسکمیتههایبدوی
واستینافانتخاباتکهجزوارکانمستقلهستندوبایدتوسط
اعضای مجمع انتخاب شــوند ،عهدهدار برگزاری هر انتخاباتی
ظرفچهارسالآیندهشوند.
به همین دلیل ،فدراسیون فوتبال در هشتم آذر و در خالل
برگزاری مجمع مجازی این فدراسیون ،اعالم کرد پیش از این

اسامیکمیتههایانتخاباتیبهاعضامعرفیشدهوآنهاباحداکثر
رای موافق ،این نفرات را در این کمیته انتخاب کردند .این اتفاق
درشرایطیبهوقوعپیوستکهازفدراسیونانتظارمیرفتاین
فرآیند را به صورت شفافتری انجام دهد و برابر دیدگان اعضای
مجمعواهالیرسانهرایگیریانجامشوداماهمهچیزبهصرف
ادعای دبیرکل فدراسیون فوتبال مورد تایید قرار گرفت؛ آن هم
در شرایطی که هیچ ســند و مدرکی برای اثبات این موارد قرار
نداشــت .در نتیجه در حال حاضر گروهی برگزاری انتخابات
اعم از بررســی مدارک و صالحیت نامزدها را برعهده دارد که
حاصلانتخابوتصمیمهیاتريیسهفدراسیوناستوهمین
گروه که همگی در گذشته جزو همکاران این فدراسیون بودند،
حاال قرار است انتخابات فدراســیون را با حضور و کاندیداتوری

اعضای فعلی هیات ريیســه در همین رویــداد ،برگزار کنند.
نگاهیبهاسامیاینکمیتههاازموارددیگریاستکهبهابهامات
در زمینه جاری و ساری شــدن قوانین به صورت یکسان برای
همه افراد اضافه میکند؛ افرادی که در این پنج ســال به طرق
مختلف جزو منصوبان هیات ريیسه بودند و به نوعی وامدار این
اعضاهستند.
درکمیتهبدویانتخاباترییس:علیفالحتیشهابالدینی
(وکیل) ،معاون رییس :مهدی گردانی (مســئول بازرســی و
ارزیابیفدراسیونفوتبال)،عضو:غالمرضاشاهکرمی(مدیرکل
ورزشوزارتنفتوعضوکمیتهاستینافصدورمجوزحرفهای
فدراسیونفوتبال)،عضوعلیالبدل:حبیبا...حبیبی(وکیل)و
تقیسیاریامینی(مربیفوتبالودرگذشتهمربیتیمهایملی
پایه)؛ در کمیته استیناف انتخابات رییس :روزبه وثوق احمدی
(وکیلورییسپیشینکمیتهتعیینوضعیتفدراسیونفوتبال
وعضوکمیتهاخالقوحقوقیفدراسیونجهانیکشتی)،معاون:
مهدیپیروزرام(مدیرعاملسابقسایپاشمالومدیرعاملفعلی

دالورانقائمشهر)،عضو:احمدمومن(اطالعاتیموجودنیست)،
عضو علیالبدل :حســین تقیپور (اطالعاتی موجود نیست) و
فریدونصادقی(اطالعاتیموجودنیست)حضوردارند.فرآیند
نهچندان شفاف انتخابات اعضای این کمیتهها و حضور افرادی
که در گذشــته جزو منصوبان هیات ريیسه بودند و همینطور
برخی چهرههای نهچندان شناخته شــده و پذیرش این موارد
از سوی اعضای مجمع به علت وضعیت بغرنج فدراسیون ،این
ابهام را به وجود آورده که آنها در هنگام اجرای قوانین انتخاباتی،
بهعلتدوستیبااهالیاینفدراسیون،بافشارهاییدراینزمینه
مواجهشوند.
انتظار میرود کمیتههای انتخاباتی برای حفظ ســامت
انتخابات و از بین رفتن هر گونه شــک و شبهه ،قوانین داخلی
و بینالمللی را به طــور دقیق و بدون کم و کاســتی برای همه
نامزدهایانتخاباتیبهخصوصاعضایفعلیهیاترييسهاجرا
کنند تا جلوی هرگونه سودجویی برخی چهرهها گرفته شود و
آیندهبهتریبرایاینفدراسیوندرچهارسالآیندهرقمبخورد.

اتفاق روز
آمار شگفتانگيز طارمي در پورتو

هر  108دقيقه يكگل

مهدي طارمي مهاجم ايرانــي تيم فوتبال
پورتو روزهاي درخشاني را ليگ پرتغال پشت
سر ميگذارد .او كه متخصص گرفتن پنالتي هم
هســت و در محوطه جريمه بسيار خطرناك به
نظر ميرســد ،در گلزني هم موفق ظاهر شده
است .او در پرتو آمار شگفتانگيزي را ثبت كرده
و با بزرگان فوتبال پرتغال رقابت ميكند.
روزنامه « »ojogoپرتغال در گزارشــی به
بررسیعملکردمهدیطارمیمهاجمایرانیتیم
فوتبال پورتو و تاثیر او بر نتایج این تیم پرداخته
است« .طارمی در ترکیب ،طارمی روی نیمکت:
تفاوت و آمارهای تیم پورتو» عنوان این گزارش

اســت که در دل آن به روند رو به رشد پورتو از
زمانی که مهاجم ایرانی را به صورت ثابت بازی
داده ،اشاره شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است«:طارمی
بازیکنی است که کمترین زمان را برای گلزنی
دارد و در رقابت با وی ،فقط پــدرو گونکالوس
(اسپورتینگ لیسبون) و سِ ــفروویچ (بنفیکا)
بهتر عمل کردهاند .ســرجیو اولیویــرا او را به
عنــوان همتیمی او را تعقیــب میکند .حدود
یک ماه شده اســت که طارمی به صورت منظم
در  ۱۱مســابقه بازی میکنــد .مهاجم ایرانی
پیش از ایــن هم در ترکیب اصلی قرار داشــت

اما این اتفــاق فقط در مــاه دســامبر رخ داد.
پورتو در  ۹بازی کــه طارمی را در ترکیب اصلی
داشت به پیروزی رســید ،گلهای بیشتری زد
و گلهای کمتری دریافت کــرد .حقیقت این
اســت که به صورت اتفاقی یا غیراتفاقی ،پورتو
از آن زمان همیشــه برنده بوده است .اطالعات
و دادههای باال بســیار واضح اســت :عالوه بر
صددرصد پیروزی ،پورتو بــا حضور طارمی در
ترکیب اصلی ،گلهای بیشتری به ثمر رسانده
است».
در ادامه گــزارش روزنامــه پرتغالی آمده
اســت«:آمار طارمی بــه ســوارس نزدیک و
نزدیکتر میشــود؛ گلزن دهه گذشته که در
بدو ورودش به پورتو بیشترین تاثیر را داشت .این
بازیکن برزیلی در پایان بازی هفتم در ترکیب
اصلی توانست هشت گل به ثمر برساند .طارمی
اینکاررادرنهمینموقعیتانجامداد؛حتیبهتر

از جکسون مارتینز که به  ۱۰بازی برای رسیدن
به این آمار نیاز داشت.
اگر به آمار این فصل نگاه کنیم ،هشــت گل
در  ۸۶۵دقیقه به این معناست که اين مهاجم به
 ۱۰۸دقیقه برای هر گل نیاز دارد .هیچ بازیکنی

در تیم پورتو به این سرعت گل نزده است .در تیم
اسپورتینگ،فقطپدروگونکالوسبا ۱۰۰دقیقه
بهتر بوده است .در بنفیکا ،سفروویچ این کار را
با  ۱۰۳دقیقه انجام داده است ».طارمي با ادامه
اين روند ،ميتواند باز هم شگفتيآفرين باشد.

