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با نتیجه 2-2 رقم خورد؛
دربی روی ریل مساوی

دربی پایتخت برای سومین بازی متوالی با نتیجه 
تساوی ۲-۲ به پایان رســید تا نفت آبادان به نوعی 
برنده مهم ترین بازی نیم فصل اول باشد و صدرنشین 
باقی بماند. شهرآورد با بهترین اتفاق ممکن برای 
استقاللی ها آغاز شد؛ جایی که کمال کامیابی نیا یك 
توپ تقدیم ارسالن مطهری کرد تا او در همان دقیقه 
دوم دروازه لك را باز کند. همان طور که پیش بینی 
می شد، 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 
موقعیت های چندانی روی دروازه استقالل خلق 
کند و در نهایت شاگردان فکری با برتری یك بر صفر 
به رختکن رفتند. در آغاز نیمه دوم پرســپولیس با 
توپ پر به زمین برگشت و برخالف نیمه اول صاحب 
موقعیت هــای زیادی شــد. تعویض های عجیب 
فکری باعث شد استقالل در نیمه مربیان تیم دست 
و پا بسته ای باشد تا جایی که آبی ها ۲گل خوردند و 
۴گل هم نخوردند. گل های عبدی و امیری باعث شد 
پرسپولیس تا آستانه یك  برد شیرین پیش برود اما 
مهدی قایدی در دقیقه ۹۳کار را به تساوی کشاند تا 

دربی با تساوی ۲-۲ به پایان برسد.

كلمبيا و ازبكستان فرصت طالیي سهراب

ســهراب مرادی به عنوان قهرمان وزنه برداری 
جهان و المپیك، نگاه ویژه ای به حضور در المپیك 
توکیو داشت تا اینکه سال گذشته، مصدومیت و به 
تبع آن عمل جراحی، برنامه های آماده سازی او را دچار 
وقفه و مشکل کرد. به هر حال او در ادامه این مسیر از 
تعویق یك ساله المپیك به دلیل کرونا به بهترین شکل 
برای انجام روند درمانی خود استفاده کرد و حاال در 
آستانه حضور در دو میدان بین المللی و کسب امتیاز 
الزم برای رسیدن به المپیك قرار دارد. بدین ترتیب 
ســهراب ابتدا باید در رقابت های گزینشی المپیك 
در کلمبیا روی تخته برود و سپس در آخرین فرصت 
تا المپیك در رقابت های قهرمانی آسیا در ازبکستان 
حضور یابد و به هر آنچه در نظر دارد، برسد. در همین 
راستا ســهراب مرادی وزنه بردار طالیی دسته ۹۶ 
کیلوگرم جهان و المپیك با تاکید بر اینکه برای حضور 
در بازی های المپیك باید با قدرت و آمادگی باال در 
رقابت های گزینشــی حضور یابد گفت:»قرار است 
برای حضور در یکی از میادین گزینشــی به کشور 
کلمبیا اعزام شوم که اگر آنجا رکورد خوبی ثبت کنم، 
ضمن پشت سر گذاشتن اســترس وزنه زدن بعد از 
دوران مصدومیت، امتیازات الزم را از این میدان کسب 
خواهم کرد.« وی افزود: »طبق برنامه بعد از گزینشی 
کلمبیا که می تواند مسیر المپیك را برایم هموار کند، 
راهی مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان خواهم 
شد. بدیهی است در این مسابقات نیز باید رکورد خوبی 
بزنم تا بتوانم به المپیك برســم.« بدین ترتیب باید 
امیدوار بود سهراب مرادی بتواند در فرصت باقیمانده 
تا المپیك به شرایط ایده آل و مطلوب دست یابد تا به 
عنوان یکی از شانس های کسب مدال طالی ایران در 

المپیك توکیو روی تخته برود.
    

مدعي هاي بسكتبال مقابل همدیگر 
رقابت هــای هفته هفتم لیگ برتر بســکتبال 
امروز )سه شنبه( پیگیری می شود و در یکی دیگر 
از دیدارهای حســاس این هفته مهــرام تهران و 
شــیمیدر قم مقابل هم به میدان می روند. هر دو 
تیم ۶ بازی قبلی خود را با برد پشت سرگذاشته اند 
و این دیدار حکم صدرنشینی گروه دوم مسابقات 
را خواهد داشــت. از نکات جالب توجــه این بازی 
رویارویی بازیکنان و مربیان با تیم های سابق خود 
است. هاشمی که فصل قبل هدایت مهرام را برعهده 
داشت در این فصل در شیمیدر حضور دارد و کامرانی 
و ارســالن کاظمی هم که فصل قبل در شیمیدر 
و مهرام قرار داشــتند، مقابل تیم های سابق خود 
قرار می گیرند. در دیگر بــازی امروز مس کرمان با 

شهرداری بندرعباس روبه رو می شود.

فوتبال

منهای فوتبال

نگار رشیدي

در ســال هاي گذشــته بارهــا 
فدراســیون هاي ورزشــي به دالیل 
مختلفي که اغلب چندان هم منطقي 
به نظر نمي رسند، در مسیر برگزار شدن 
انتخابات خود با توقف بســیار زیادي 
مواجه شدند. تا جایي که حتي مهلت 
قانوني حضور سرپرست در فدراسیون 
هم تمام مي شد اما اتفاقي براي برگزار 
شدن مجمع در زمان مشخص نمي افتاد. 
شاید یکي از بهترین مثال ها در این باره 
فدراسیون والیبال باشد. زماني که احمد 
ضیایي از فدراسیون والیبال رفتني شد، 
افشین داوري به عنوان سرپرست امور 
را در دســت گرفت. او حدود 10 ماه به 
عنوان سرپرست والیبال در فدراسیون 
بود ولي مجمع این فدراســیون برگزار 
نشد. تا اینکه سرانجام داوري هم با هدف 
حضور در انتخابات از سمت خود استعفا 
داد تا علــي فتاحي به عنــوان دومین 
سرپرست راهي والیبال شــود. به این 
ترتیب والیبال حدود یك سال بالتکلیف 
بود و در این مدت روزهاي بسیار تلخي را 

هم سپري کرد. تا جایي که دیگر حتي 
کسب سهمیه المپیك هم به خطر افتاده 
بود و بسیاري از کارشناسان این موضوع 
را تحت تاثیر از بالتکلیفي فدراسیون 
مي دانستند. هرچند سرانجام محمدرضا 
داورزنــي از معاونــت وزارت ورزش به 
فدراسیون بازگشت و توانست خیلي زود 

کارها را در مسیر قرار بدهد. 
در این میان ویروسي به نام کرونا هم 
پیدا شد تا تاخیر در برگزار شدن مجمع ها 
این بار دلیلي داشته باشد. البته در همان 
ابتــدا مجمع فدراســیون دوومیداني 
برگزار شــد اما غیبت برخي روســاي 
هیات ها و البته حواشــي دیگر باعث 
شد این مجمع باطل شــود و درنهایت 
حدود هفت ماه بعد و در مهر ۹۹ برگزار 
شود. شاید همین موضوع باعث شد که 
وزارت ورزش براي برگــزاري مجمع 
فدراســیون هاي دیگر عجله به خرج 
ندهد. اما بعد از مدتي با برگزار شــدن 
جلسات مختلف، برپا نکردن انتخابات 
فدراسیون ها منطقي به نظر نمي رسید. 

سه مرحله برگزاري مجمع از 
تابستان تا زمستان

درنهایــت وزارت ورزش از خرداد 
۹۹ برگزاري انتخابات فدراســیون ها 

را در دســتور کار قرار داد. فدراسیون 
تنیــس اولین فدراســیوني بــود که 
انتخاباتش برگزار شــد. بعد از تنیس، 
فدراســیون هاي ووشــو، ورزش هاي 
همگانــي، ورزش هاي دانشــگاهي و 
دوومیداني رییس خود را شــناختند. 
مجمع فدراسیون دوومیداني ۲0 مهر 
برگزار شــد تا از آن زمان تــا برگزاري 
دوباره انتخابات فاصله اي 80 روزه بیفتد. 
در تاریخ 10 دي انتخابات فدراســیون 
ورزش روستایي و بازي هاي بومي محلي 
با انتخاب امیري خراساني، در  1۳ دي 
انتخابات فدراسیون بدنسازي و پرورش 
اندام با انتخاب مهدي نصیرزاده و در 17 
دي انتخابات فدراسیون اسکي با انتخاب 
عباس نظریان برگزار شد تا تنور مجامع 
دوباره گرم شود. انتخابات فدراسیون 
نجات غریق هم قرار است هفتم بهمن با 
حضور ۶ کاندیدا برگزار شود تا این رشته 
هم رییس خود را بشناســد. اما در این 
میان همچنان سه فدراسیون هستند 
که در بالتکلیفي به سر مي برند و یکي از 

آنها حتي سرپرست هم ندارد!
دوچرخه سرپرست هم ندارد

ششم دي، آخرین روز ریاست خسرو 
قمري در فدراسیون دوچرخه سواري 

بــود. کســي که چنــد ماه پیــش از 
المپیك لنــدن به عنوان سرپرســت 
به این فدراســیون آمد و پس از آن به 
عنوان رییس فدراســیون دو دوره در 
دوچرخه ســواري ماند. این در حالي 
است که با وجود گذشت چندین روز از 
پایان دوره ریاست قمري، وزارت ورزش 
و جوانــان هنوز سرپرســت را انتخاب 
نکرده است تا این رشته قدمي در مسیر 
انتخابات برنداشته باشد. اما ظاهرا به نظر 
مي رسد براي وزارت ورزش دادن سمت 
جدید به رییس سابق دوچرخه مهم تر 
است. چراکه قمري به عنوان مدیرکل 
دفتر هماهنگی امور استان های وزارت 
ورزش انتخاب شده اســت. این حکم 
شاید نشــانه اي بر پایان کار قمري هم 
باشد. هرچند خود او تاکید کرده که قصد 

شرکت در انتخابات را ندارد. 
در هر حال دوچرخه ســواري ایران 
طي سال هاي گذشــته نتوانسته بود 
عملکرد خوبي از خود چه در بازي هاي 
آسیایي و چه در میادین جهاني به جاي 
بگذارد. با این حال دوچرخه ســواري 
ایران یك سهمیه جاده براي المپیك 
توکیو دارد و تعیین سرنوشت فدراسیون 
از اهمیت باالیي برخوردار است. هرچند 

که دوچرخه ســواري ایران در المپیك 
ریو با ســه رکابزن در مسابقات حاضر 
شــده بود، ولي باید بــراي همین تك 
سهمیه هم برنامه ریزي کرد. جداي از 
آن دوچرخه سواري ورزشکاران زیادي 
دارد که باید به آنها رســیدگي شود. در 
ابتدا باید سرپرست فدراسیون معرفي 
شــود و خیلي زود مقدمات برگزاري 

انتخابات فراهم شود.
قفل روي فرمان اتومبیلراني 

ششم بهمن ســال 1۳۹8 محمود 
صیدانلــو به پایــان دوره چهار ســال 
ریاستش در فدراسیون اتومبیلراني و 
موتورسواري رسید. درست فرداي آن 
روز مراسم معارفه مازیار ناظمي که پیش 
از این به عنوان مدیر روابط عمومي وزارت 
ورزش مشــغول به کار بود، برگزار شد. 
سیدمحمدشروین اسبقیان مدیر کل 
امور مشترک فدراسیون ها در مراسم 
معارفه ناظمي عنــوان کرد که »تاکید 
وزیر ورزش بر این اســت که بالفاصله 
بعد از پایان دوره ریاست فدراسیون ها، 
سرپرست تعیین و مراحل انتخابات طی 
شود.« تاکیدي که البته براي فدراسیون 
دوچرخه سواري خیلي کاربرد نداشته 

است.
در هر حال مازیار ناظمي در دوران 
سرپرستي خود دســت به اقدامات و 
کارهایي زد که نشان از حضور بلندمدت 
او در این فدراسیون داشت. موضوعي که 
در عمل هم تحقق یافت و ناظمي بعد از 
ثبت نام در انتخابات فدراسیون در تاریخ 
۲۳ شــهریور از سمت سرپرستي خود 
استعفا داد. او در حالي براي کسب مسند 
ریاست فدراسیون اقدام کرد که موضوع 
حواله  واردات موتورهاي ســنگین در 
زمان سرپرستي او رخ داد و البته با وجود 
ورود وزارت ورزش به ماجرا، پرونده اش 

همچنان باز است. 
اتومبیلراني حتــي تاریخ برگزاري 
انتخاباتش هم مشخص نیست تا همه 
چیز درباره این فدراسیون در ابهام باشد. 
ناظمي در سفري که مردادماه به تبریز 
داشت، اعالم کرده بود که اواخر مهر یا 
اوایل آبان انتخابات فدراسیون برگزار 
مي شــود. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد 
بلکه مهدي علي نژاد در تاریخ ۲1 آبان در 
مجمع عمومي این فدراسیون گفت که 
به خاطر شیوع کرونا فعال امکان برگزاري 
انتخابات وجود ندارد. این در حالي است 
که در دي ماه چند مجمع برگزار شده و 
اینکه چرا شرایط کرونایي فقط شامل 
حال اتومبیلراني شده، مورد سوال است!

كیش و مات انتخابات شطرنج
از ۲7 اســفند ســال ۹8 که فرهاد 
نیکوخصــال بــه عنوان سرپرســت 
فدراسیون شطرنج معرفي شد، همچنان 
خبري از برگزاري مجمع این فدراسیون 
نیست تا انتخابات این رشته کیش و مات 
شود. شطرنج چه در زمان ریاست مهرداد 
پهلوان زاده و چه در دوران سرپرستي 
نیکوخصال روزهاي پرحاشــیه اي را 
داشت. شــاید برگزار شدن انتخابات و 
مشخص شدن رییس جدید، آبي روي 
آتش حاشیه ها باشــد ولي همچنان 
با وجود از سر گرفته شــدن برگزاري 
مجامع، هنوز خبري از رسیدن نوبت به 
شطرنج نیست. این در حالي است که 
در خردادماه کار ثبت نام از نامزدها انجام 
شــد و حتي تاریخ ۶ آبان ۹۹ هم براي 
برگزاري مجمع در نظر گرفته شد. اما به 
خاطر کرونا مجمع لغو شد تا سرنوشت 

شطرنج در ابهام بماند. 
طبق اعالم محســن ســمیع زاده 
سرپرســت دبیری فدراســیون هنوز 
هیچ نامه اي مبني بر اعالم تاریخ جدید 
انتخابات یا ثبت نام مجدد از کاندیداها به 
فدراسیون ابالغ نشده است. سمیع زاده 
همچنین از آمادگي فدراســیون براي 
برگزاري انتخابات در مهرماه خبر داد 
که با دستور ستاد مقابله با کرونا، به تاخیر 
افتاد. ســمیع زاده از عالقه فدراسیون 
و وزارت ورزش براي روشــن شــدن 
تکلیف شــطرنج هم صحبت کرد. اما 
واقعا اگر عالقه بسیار زیادي به این امر 
وجود داشت، حداقل تا االن یك تاریخ 
احتمالــي براي برگزار شــدن مجمع 
اعالم مي شــد. حال باید دید سرانجام 
انتخابــات این فدراســیون چه زماني 

برگزار مي شود. 

با وجود از سر گرفته شدن مجمع هاي انتخاباتي، سه فدراسیون در بالتكلیفي هستند

دوستنداشتنيها!

اتفاق روز

چهره به چهره

مهدي طارمي مهاجم ایرانــي تیم فوتبال 
پورتو روزهاي درخشاني را لیگ پرتغال پشت 
سر مي گذارد. او که متخصص گرفتن پنالتي هم 
هســت و در محوطه جریمه بسیار خطرناک به 
نظر مي رســد، در گل زني هم موفق ظاهر شده 
است. او در پرتو آمار شگفت انگیزي را ثبت کرده 

و با بزرگان فوتبال پرتغال رقابت مي کند.
روزنامه »ojogo« پرتغال در گزارشــی به 
بررسی عملکرد مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم 
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 کم ترین زمان را برای گل زنی 
دارد و در رقابت با وی، فقط پــدرو گونکالوس 
)اسپورتینگ لیسبون( و ِســفروویچ )بنفیکا( 
بهتر عمل کرده اند. ســرجیو اولیویــرا او را به 
عنــوان هم تیمی او را تعقیــب می کند. حدود 
یك ماه شده اســت که طارمی به صورت منظم 
در 11 مســابقه بازی می کنــد. مهاجم ایرانی 
پیش از ایــن هم در ترکیب اصلی قرار داشــت 

 اما این اتفــاق فقط در مــاه دســامبر رخ داد.
پورتو در ۹ بازی کــه طارمی را در ترکیب اصلی 
داشت به پیروزی رســید، گل های بیشتری زد 
و گل های کمتری دریافت کــرد. حقیقت این 
اســت که به صورت اتفاقی یا غیراتفاقی، پورتو 
از آن زمان همیشــه برنده بوده است. اطالعات 
و داده های باال بســیار واضح اســت: عالوه بر 
صددرصد پیروزی، پورتو بــا حضور طارمی در 
ترکیب اصلی، گل های بیشتری به ثمر رسانده 

است.« 
در ادامه گــزارش روزنامــه پرتغالی آمده 
اســت:»آمار طارمی بــه ســوارس نزدیك و 
نزدیك تر می شــود؛ گل زن 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 
این کار را در نهمین موقعیت انجام داد؛ حتی بهتر 

از جکسون مارتینز که به 10 بازی برای رسیدن 
به این آمار نیاز داشت.

اگر به آمار این فصل نگاه کنیم، هشــت گل 
در 8۶۵ دقیقه به این معناست که این مهاجم به 
108 دقیقه برای هر گل نیاز دارد. هیچ بازیکنی 

در تیم پورتو به این سرعت گل نزده است. در تیم 
اسپورتینگ، فقط پدرو گونکالوس با 100 دقیقه 
بهتر بوده است. در بنفیکا، سفروویچ این کار را 
با 10۳ دقیقه انجام داده است.« طارمي با ادامه 

این روند، مي تواند باز هم شگفتي آفرین باشد.

با اتمام فرآیند ثبت نام از نامزدهای انتخابات فدراســیون 
فوتبال، مسئولیت کمیته های بدوی و استیناف انتخابات این 
فدراسیون آغاز می شود. این دو کمیته که حاصل اصالحات اخیر 
اساسنامه فدراسیون فوتبال هستند، در مجمع اخیر و در آذرماه با 
معرفی هیات رییسه و رای گیری عجیب و غریب از اعضای مجمع 
انتخاب شــدند. در واقع طبق اصالحاتی که از سوی فیفا به این 
فدراسیون تکلیف شده بود، قرار شد از این پس کمیته های بدوی 
و استیناف انتخابات که جزو ارکان مستقل هستند و باید توسط 
اعضای مجمع انتخاب شــوند، عهده دار برگزاری هر انتخاباتی 

ظرف چهار سال آینده شوند.
به همین دلیل، فدراسیون فوتبال در هشتم آذر و در خالل 
برگزاری مجمع مجازی این فدراسیون، اعالم کرد پیش از این 

اسامی کمیته های انتخاباتی به اعضا معرفی شده و آنها با حداکثر 
رای موافق، این نفرات را در این کمیته انتخاب کردند. این اتفاق 
در شرایطی به وقوع پیوست که از فدراسیون انتظار می رفت این 
فرآیند را به صورت شفاف تری انجام دهد و برابر دیدگان اعضای 
مجمع و اهالی رسانه رای گیری انجام شود اما همه چیز به صرف 
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 
حاصل انتخاب و تصمیم هیات رییسه فدراسیون است و همین 
گروه که همگی در گذشته جزو همکاران این فدراسیون بودند، 
حاال قرار است انتخابات فدراســیون را با حضور و کاندیداتوری 

 اعضای فعلی هیات رییســه در همین رویــداد، برگزار کنند.
نگاهی به اسامی این کمیته ها از موارد دیگری است که به ابهامات 
در زمینه جاری و ساری شــدن قوانین به صورت یکسان برای 
همه افراد اضافه می کند؛ افرادی که در این پنج ســال به طرق 
مختلف جزو منصوبان هیات رییسه بودند و به نوعی وام دار این 

اعضا هستند.
در کمیته بدوی انتخابات رییس: علی فالحتی شهاب الدینی 
)وکیل(،  معاون رییس: مهدی گردانی )مســئول بازرســی و 
ارزیابی فدراسیون فوتبال(، عضو: غالمرضا شاه کرمی )مدیرکل 
ورزش وزارت نفت و عضو کمیته استیناف صدور مجوز حرفه ای 
فدراسیون فوتبال(، عضو علی البدل: حبیب ا... حبیبی )وکیل( و 
تقی سیاری امینی )مربی فوتبال و در گذشته مربی تیم های ملی 
پایه(؛ در کمیته استیناف انتخابات رییس: روزبه وثوق احمدی 
)وکیل و رییس پیشین کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال 
و عضو کمیته اخالق و حقوقی فدراسیون جهانی کشتی(، معاون: 
مهدی پیروزرام )مدیرعامل سابق سایپا شمال و مدیرعامل فعلی 

دالوران قائمشهر(، عضو: احمد مومن )اطالعاتی موجود نیست(، 
عضو علی البدل: حســین تقی پور )اطالعاتی موجود نیست( و 
فریدون صادقی )اطالعاتی موجود نیست( حضور دارند. فرآیند 
نه چندان شفاف انتخابات اعضای این کمیته ها و حضور افرادی 
که در گذشــته جزو منصوبان هیات رییسه بودند و همین طور 
برخی چهره های نه چندان 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، 
به علت دوستی با اهالی این فدراسیون، با فشارهایی در این زمینه 

مواجه شوند.
انتظار می رود کمیته های انتخاباتی برای حفظ ســالمت 
انتخابات و از بین رفتن هر گونه شــك و شبهه، قوانین داخلی 
و بین المللی را به طــور دقیق و بدون کم و کاســتی برای همه 
نامزدهای انتخاباتی به خصوص اعضای فعلی هیات رییسه اجرا 
کنند تا جلوی هرگونه سودجویی برخی چهره ها گرفته شود و 
آینده بهتری برای این فدراسیون در چهار سال آینده رقم بخورد.

آمار شگفت انگیز طارمي در پورتو

هر 108 دقيقه یك گل

چند ابهام در كمیته هاي انتخابات فدراسیون فوتبال

همراه هيات رئيسه فعلی؟

در سال هاي گذشته بارها 
فدراسیون هاي ورزشي به 

داليل مختلفي كه اغلب 
چندان هم منطقي به 

نظر نمي رسند، در مسیر 
برگزار شدن انتخابات 

خود با توقف بسیار زيادي 
مواجه شدند تا جايي كه 

حتي مهلت قانوني حضور 
سرپرست در فدراسیون 

هم تمام مي شد، اما اتفاقي 
براي برگزار شدن مجمع در 

زمان مشخص نمي افتاد
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