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 دبير كيهاني، 
رئيس جديد دووميداني

مجمع انتخاباتی فدراسیون دوومیدانی روز 
گذشته به ریاست مهدی علی نژاد در آکادمی 
ملی المپیک برگزار شــد که در پایان هاشــم 
صیامی در دور دوم با ۲۴ رای به عنوان رئیس 
چهار ســال آینده این فدراسیون انتخاب شد. 
این انتخابات به دور دوم کشیده شد که در دور 
نخست هاشم صیامی ۱۶ رای، ایوب بهتاج ۱۳ 
رای، افشــین داوری ۱۲ رای و حسین جاللی 
دو رای داشتند که صیامی و بهتاج به دور دوم 
رفتند. مریــم منظمی هم رایی نداشــت. در 
دور دوم نیز صیامــی ۲۴ رای و بهتاج ۱۷ رای 
داشتند و دو رای هم سفید بود. داوری پس از 
اینکه با اختالف یک رای از حضور در دور دوم 
بازماند بالفاصله مجمع را ترک کرد و حاضر به 
گفت وگو با خبرنگاران نشد. مجمع دوومیداني 
در حالي برگزار شد که ابتدا خبرنگاران به سالن 
راه داده نشدند و پس از گذشت ۴0 دقیقه اي 
آنها در حالي که جایگاهي براي شــان در نظر 
گرفته نشــده بود، به مجمــع راه پیدا کردند. 
همچنین یکي از حواشــي مهم این انتخابات، 
قطع شدن برق زمان شمارش آراي دور اول و 
راي گیري دور دوم بود. علی نژاد اعالم کرد که 
برق منطقه قطع شده است. صیامي در حالي 
به عنوان رئیس جدید دوومیداني انتخاب شد 
که او در زمان ریاســت مجید کیهاني دبیري 
فدراســیون را برعهده داشــت. این دو رابطه 
بســیار خوبي با هم داشــتند و حال باید دید 
که آیا صیامي هم مدیریت پرانتقاد کیهاني را 
ادامه خواهد داد یا نه. صیامی پس از انتخابش 
به عنوان رئیس جدید فدراسیون دوومیدانی 
گفت: »رقابت بسیار سختی بود چون نامزدهای 
توانمندی بودند. در نهایت به دو دوم کشــیده 
شــد که نظر اکثریت با بنده بود. در چهار سال 
گذشته عملکرد نســبتا خوبی در فدراسیون 
داشتیم و برای دور بعد شرایط را بهتر خواهیم 
کرد.« وی در خصوص اینکه حواشی را چگونه 
مدیریت خواهید کرد، گفت: »در دوره ای که 
دبیر بودم، در بحث ارتباط با هیات و ورزشکاران 
خوب کار کرده ام. در این بین پیشکســوتان و 
قهرمانان نقش ویژه ای دارند و باید منافع ملی 
را به شخصی ترجیح دهیم.« رئیس فدراسیون 
دوومیدانی تاکید کرد: »باید دســت به دست 
هم دهیم و قدم های بلند و محکمی را برداریم. 
نقاط قوت که حتما داشتیم و ان شاءا... بتوانم 
آن را کاهش داده یا به صفر برسانم.« صیامی 
در مورد اینکه از کیهانی استفاده خواهید کرد، 
عنوان کرد: »هرکســی که بتواند برابر ضوابط 
و قانون مشکلی نداشته باشــد و کمک کند، 
اســتفاده خواهیم کرد. از نامزدهای دیگر هم 
می خواهم اگر دلســوز دوومیدانی هســتند، 
به من کمــک کنند چون صیامــی به تنهایی 

نمی تواند کار کند.« 
    

چراغ سبز كشتي ايران براي جهاني
فدراسیون کشتی ایران به اتحادیه جهانی 
اعالم کــرد، در صورت برگــزاری رقابت های 
قهرمانی جهان، تیم های کشتی آزاد و فرنگی 
ایران را به ایــن رقابت ها اعــزام خواهد کرد. 
محمــد ابراهیم امامــی درباره علــت تاخیر 
اتحادیه جهانی کشــتی در تعییــن تکلیف 
برگزاری یا برگزار نکردن رقابت های کشــتی 
آزاد و فرنگی قهرمانی جهان که قرار است اواخر 
آذر در صربســتان برگزار شــود، گفت:»قبال 
اتحادیه جهانی اعالم کرده بــود دو ماه مانده 
به شــروع مســابقات که اواخر آذرماه است، 
رای نهایی را اعالم کند که روز دوشــنبه هفته 
جاری دقیقا دو ماه مانده به مسابقه می شود و 
اگر در این تاریخ در مورد برگزاری یا برگزاری 
نشدن مســابقات اطالع رسانی شود، اتحادیه 
جهانی به قولش عمل کرده است.«  سخنگوی 
فدراسیون کشتی در پاسخ به این سوال که آیا 
در صورت برگزاری رقابت های قهرمانی جهان، 
ایران نیز در این رویداد شرکت می کند یا خیر؟ 
خاطرنشان کرد:»اخیرا اتحادیه جهانی کشتی 
به فدراســیون های عضو نامه فرســتاد و نظر 
آن ها را درباره حضور یا حضور نداشتن در این 
رقابت ها جویا شد که فدراسیون کشتی ایران 
نیز اعالم کرد اگر مسابقات برگزار شود در آن 

شرکت خواهد کرد.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

رسیدن به 33 گل ملی در 25 
سالگی، نشــان از تبدیل شدن 
سردار آزمون به مهم ترین عنصر 
هجومی این ســال های تیم ملی 
دارد. داســتانی که سردار از جام 
ملت های 2015 آغاز کرده، برای 
چندین ســال در این تیم ادامه 
خواهد داشت. اگر بازی های تیم 
ملی دوباره به تعطیلی کشــیده 
نشوند، اگر درخشش او ادامه داشته 
باشد و دیگر قهرهای کودکانه هم در 
کار نباشند، او برای قرار گرفتن در 
فهرست گل زنان سه رقمی فوتبال 
ملی در تاریخ تالش خواهد کرد. 
تا امروز فقط علی دایی و کریس 
رونالدو موفق به انجام چنین کار 

بزرگی شده اند.
    

شروع به رنگ جنجال
اولین گل ملی سردار آزمون، حدود 
پنج سال و نیم قبل به ثمر رسید. او که به 
تازگی به عنوان مهاجم در تیم کارلوس 
کی روش به میدان می رفت، توانســت 
دروازه کره جنوبــی را باز کند. گلی که 
اتفاقا، رنگ و بوی جنجال هم داشــت. 
چراکه کره ای ها باور داشــتند توپ، به 
طور کامل از خط دروازه رد نشده است. 
روابــط تیم های ملی ایــران و کره، آن 
روزها حسابی تیره  و تار بود. کی روش، 
متخصص شکســت دادن کره جنوبی 

به شــمار می رفت و معموال تیم ملی، 
دروازه اش را روبه روی این تیم بسته نگه 
می داشت. کره با اولی اشتیلیکه، دست به 
هر کاری می زد تا به روند ناامیدکننده اش 
روبه روی تیم ملی پایان بدهد اما سردار 
با سماجت مثال زدنی و یک ضربه سر 
هوشمندانه، تنها گل مسابقه را به ثمر 
رساند. درگیری های آخر بازی، نشان 
می داد که این مسابقه هرگز »دوستانه« 
نبوده است. هر دو تیم، انگیزه های زیادی 
برای شکســت دادن رقیب داشتند و 
سرانجام این سردار بود که با گل زدن به 
رقیب، محبوبیت خاصی در اندیشه های 
کارلوس کی روش به دســت آورد. این 
اولین گل آزمون با لباس تیم ملی بود. 
خیلی ها اما مطمئن به نظر می رسیدند 
که این ستاره قرار است گل های زیادی 

برای این تیم بزند.
دنیس برگکمپ ایرانی! 

اولین گل ســردار برای تیم ملی در 
دیدارهای »رسمی« که در واقع سومین 
گل ملی این ســتاره به شمار می رفت، 
ســروصدای زیادی در تمام دنیا به راه 
انداخت. این یک گل شگفت انگیز بود 
که با مهــارت فــردی خارق العاده این 
ستاره به دســت آمد. او روبه روی تیم 
ملی قطر، با یک چرخش خیره کننده 
مدافعان حریف را غافلگیر کرد و سپس 
با یک ضربه دقیق، توپ را از خط دروازه 
قطری ها عبور داد. این، تنها گل مسابقه 
بود و یک پیروزی دلچسب و هیجان انگیز 
را برای تیم ملی رقم زد. هشت روز بعد، 

سردار موفق شد دومین گلش را در جام 
ملت های ۲0۱5 به ثمر برساند. این بار او 
با یک ضربه سر تماشایی، دروازه عراق 
را باز کرد اما تیم ملــی در نهایت در آن 
مسابقه، شکســت خورد. با این وجود 
لحظه گل زنی به قطر، مهم ترین لحظه 
این بازیکن در این جام به شمار می رفت. 
حرکت او، شباهت جالب توجهی به گل 
معروف دنیس برگکمپ داشــت. گل 
آزمون خیلی زود در صفحات اینترنتی و 
فضای مجازی دست به دست شد و شاید 
تماشایی ترین گل آن دوره از جام ملت ها 

به شمار می رفت.
اولین دبل

اواخر ســال ۲0۱5 بود که اولین 
مرحلــه مقدماتــی جــام جهانــی 
۲0۱8 برای تیم ملی ایران آغاز شد. 
رقابت هایی که ســردار در آن، خیلی 
زود خودی نشــان داد و بــه انتخاب 
شماره یک کی روش برای خط حمله 
تیم ملی تبدیل شــد. او که در دیدار 
اول تیم ملی در ایــن مرحله دروازه 
ترکمنستان را باز کرده بود، در مسابقه 
با گوام برای اولین بار موفق شــد در 
یک نبــرد، دو گل برای تیــم ملی به 
ثمر برساند. این اولین دبل آزمون در 
روزهای بازی برای تیم ملی بود. نبرد 
با گوام، با پیــروزی ۶ بر صفر تیم  ملی 
به پایان رسید. سردار در آن مسابقه، 
گل های سوم و چهارم ایران را به ثمر 
رســاند. با این حال، این تازه شــروع 
درخشــش او در این مرحله به شمار 

می رفت. آمادگی فوق العاده آزمون، 
تاثیر قابل توجهی در صعود تیم ملی 

به جام جهانی روسیه داشت.
هت تریک شماره یک

دیدار دوســتانه با تیــم مقدونیه 
شمالی در سال ۲0۱۶، از چند جهت 
برای سردار آزمون به یک مسابقه خاص 
تبدیل شد. او در این نبرد، برای اولین 
بار دروازه یک رقیب »غیرآســیایی« 
تیم ملی را باز کرد و همچنین توانست 
اولین هت تریک بــا پیراهن تیم ملی 
را نیز پشت ســر بگذارد. سردار که در 
این جدال همــکاری فوق العاده ای با 
ســعید عزت اللهی داشت، هر سه گل 
مسابقه را وارد دروازه حریف کرد تا تیم 
کی روش، نبرد را با پیروزی سه بر یک به 
پایان ببرد. این درخشش خیره کننده 
برای باال رفتن اعتماد به نفس آزمون، 
فوق العاده به نظر می رسید. او حاال دیگر 
یک مهره قابل اتکا برای تیم ملی بود و 

سهم بســیار زیادی از دقایق بازی این 
تیم داشت.

سردار؛ کابوِس کره
خاطره بد کره ای ها از مهاجم جوان 
فوتبال ایــران، در مرحلــه مقدماتی 
جام جهانی ۲0۱8 تکمیل شد. جایی که 
آزمون در آزادی با یک ضربه بسیار دقیق 
و دیدنی، به بهترین شکل ممکن از پاس 
رامین رضاییان استفاده کرد و توانست 
دروازه کره جنوبی را باز کند. این گل سه 
امتیازی در مســیر صعود و سرگروهی 
ایران برای رسیدن به جام جهانی روسیه، 
اهمیت فوق العاده ای داشت. ایران تقریبا 
در تمام دقایق آن مســابقه که در شب 
تاسوعا برگزار  شد، برتر از حریف نشان 
داد و از همان دقایق ابتدایی، نبض بازی 
را به صورت تمام و کمال در دست گرفت. 
تیم ملی با این کیفیــت، روی مهاجم 
تمام کننده اش برای صعود حساب کرده 
بود و سردار نیز با یک گل دیدنی، کابوس 

دوباره ای برای کره جنوبی ساخت.
ستاره شب صعود

برخالف صعودهــای قبلی به جام 
جهانی، رســیدن بــه رقابت های جام 
جهانــی ۲0۱8 برای ایران به شــکلی 
دراماتیک اتفاق نیفتاد. در واقع این بار 
خبری از یک بازی نفس گیر و یک گل 
لحظه آخری نبود و تیم ملی توانست با 
اقتدار خودش را به این مرحله از رقابت ها 
برساند. در شــب قطعی شدن صعود 
روبه روی ازبکستان، سردار باز هم یک 
ستاره تمام عیار بود. بازیکنی که اولین 
گل تیم را وارد دروازه ازبک ها کرد. تیم 
کی روش در نهایت آن مسابقه را با برتری 
دو بر صفر به پایان رســاند تا یک بازی 
قبل از پایان دور مقدماتی، جشن صعود 

را برپا کند.
قاتلی که می شناسیم

سردار آزمون، ستاره بی چون و چرای 
دیدارهای دوستانه قبل از جام جهانی 
بود. در یکی از این مســابقه ها، او مقابل 
روسیه قرار گرفت و در کازان آره نا، دروازه 
این تیم را باز کرد. تســاوی ایران با یک 
نمایش برتر مقابل میزبان جام جهانی، 
در خود روسیه هم بازتاب های زیادی 
داشت. سردار در آن نبرد هم درخشان 
نشان داد و با توجه به عالقه ویژه کارلوس 
کی روش به این بازیکن، برای این مربی 
هیچ گزینه  دیگری به جز اســتفاده از 
ســردار در نوک حمله وجود نداشت. 
با این حال ســردار موفق به گل زنی در 
جام جهانی نشد و تورنمنت درخشانی 
را در روسیه سپری نکرد. درست همان 

روزها بود که ایــن بازیکن، تصمیم به 
خداحافظی از تیم ملــی گرفت اما در 
نهایت همان طور که انتظار می رفت، از 

این تصمیم صرف نظر کرد.
جام ملت ها؛ نسخه دوم

ســردار آزمون که دوباره برای یک 
تورنمنت مهم به تیم ملی برگشته بود، 
به جمع بازیکنانی پیوست که در دو جام 
ملت های متوالی موفق به گل زنی برای 
ایران شــده اند. در جام ملت های قطر، 
آزمون برابر یمن، ویتنام و چین گل زنی 
کرد و در بازی حســاس و بزرگ با ژاپن 
نیز، یک موقعیت ویژه را از دســت داد. 
گل زنی در دو دوره پیاپی از جام ملت ها، 
یک دســتاورد جذاب برای سردار بود. 
مهره ای که البته هنوز طعم حضور در 

فینال این رقابت ها را نچشیده است.
کامبوج؛ یک روز تاریخی

در روزی کــه تیــم ملــی یکی از 
پرگل ترین بردهای تاریخش را به دست 
آورد، طبیعی به نظر می رسید که اسم 
سردار هم در بین گل زنان تیم ملی دیده 
شود. در جریان پیروزی ۱۴ گله روبه رو 
کامبوج، ســردار گل های دوم، پنجم و 
هفتم را وارد دروازه حریف کرد. جالب 
اینکه دقیقا یک سال طول کشید تا گل 
ملی بعدی او به ثمر برسد. چراکه کرونا، 
تیم ملی را برای مدت هــا به تعطیلی 

کشاند.
گل سی و سوم

از مهرماه 98 تا مهرماه 99، ســردار 
دیگر نتوانست گلی برای تیم ملی به ثمر 
برساند. تیم ملی برای مدت های مدیدی 
در تعطیلی به ســر می برد اما در اولین 
مسابقه دوران اسکوچیچ، آزمون با یک 
گل دیدنی دوباره خودش را نشان داد. 
این سی و سومین گل ملی بازیکنی بود 
که از درخشیدن در خط حمله تیم ملی، 

دست برنمی دارد.

سردار؛ مرد بی رحم خط حمله تیم ملی

سی و سه گل! 

چهره به چهره

آریا رهنورد

دوران دراگان اســکوچیچ با حضور پیام 
نیازمند روی خط دروازه تیم ملی آغاز شــد. 
تردیــدی وجود ندارد که هنــوز هم علیرضا 
بیرانوند، مرد شماره یک دروازه تیم ملی است. 
دستاوردهای بیرو و کیفیت او، انکارنشدنی به 
نظر می رسند اما ظاهرا اگر قرار است رقیبی 
برای ستاره سابق پرســپولیس وجود داشته 
باشــد، آن رقیب امیر عابــدزاده خواهد بود. 
نمایش نیازمند روبه روی ازبکستان در ادامه 
مسیر چند ماه گذشــته او، چندان درخشان 
نبوده و حاال که بیرانوند هم در اردوی تیم ملی 
حضور ندارد، بهترین زمان برای اعتماد کردن 
به امیر از راه رســیده است. پسری که بخشی 
از قابلیت هایش را در لیگ پرتغال، به بهترین 

وجه نشان داده است.
کارلوس کی روش، اولین ســرمربی تیم 
ملی بود که امیر عابــدزاده را به اردوهای تیم 
دعوت کرد. البته با توجه به شــرایط سنی، 
این احتمال که او زودتــر از دوران کی روش 
به تیم ملی بزرگساالن دعوت شود هم عمال 
وجود نداشت. با این حال میزان اعتقاد عمیق 
مرد پرتغالی به گلر جوان ایرانی زمانی مورد 

توجه قرار گرفت که امیر به عنوان یکی از سه 
گلر نهایی فوتبال ایران به جام جهانی ۲0۱8 
روســیه رفت. در بین همه ســنگربان هایی 
که در لیــگ برتر و لیگ هــای خارجی فعال 
بودند، امیر عابدزاده یکی از سه گزینه نهایی 
برای حضور در جام جهانــی بود. البته واضح 
به نظر می رســید که او به عنوان ســنگربان 
اصلی به روســیه نمی رود و این تورنمنت به 
جای فرصت بازی، زمانی برای کسب تجربه 
عابدزاده خواهد بود. حاال اســکوچیچ هم در 
اولین فهرست، عالقه اش را به استعدادهای 
امیر نشان داده است. او روی عابدزاده حساب 
باز می کند و بعید نیســت در دیدار دوستانه 
بعدی تیم ملی، از ابتدا این سنگربان را روی 
خط دروازه قرار بدهد. عابدزاده در کنار رشید 
و پیام، گزینه های جدی این روزهای دروازه 
ایران به شمار می روند. رشــید و پیام، هر دو 
شروع شــگفت انگیزی در دیدارهای فصل 
گذشــته داشــتند و لیگ برتر نوزدهم را به 
ایده آل ترین شــکل ممکن کلید زدند اما در 
ادامه راه، آن درخشش ابتدایی را بروز ندادند 
و مثل گذشــته، دژهای نفوذناپذیری درون 
چارچــوب نبودند. به این گــروه، باید حامد 
لک را هم اضافه کرد کــه در لیگ قهرمانان 

آســیا، فراتر از حد انتظار ظاهر شــد و بدون 
شــک یکی از بهترین گلرهای این تورنمنت 
به شمار می رفت. همه این نفرات، همچنان 
در سایه بیرو هستند اما امیر با توجه به حضور 
در فوتبال اروپا و روزهــای فوق العاده ای که 
در ماریتیمو پشت ســر می گذارد، شاید فعال 
نزدیک ترین گزینه به بیرانوند باشد. در واقع او 
در شرایط فعلی، مرد شماره دو دروازه تیم ملی 
است و اگر نیمکت نشــینی و آسیب دیدگی 
علیرضا در فوتبال بلژیک ادامه پیدا کند، امیر 
شانس زیادی برای تبدیل شدن به مرد شماره 

یک دروازه این تیم خواهد داشت.
در فوتبال باشــگاهی ایران، هیچ وقت به 
امیر عابدزاده به اندازه کافی بها داده نشد. در 
پرســپولیس و راه آهن، این بدبینی عمومی 
درباره این پسر وجود داشت که به خاطر نام 
پدرش فوتبال بازی می کند و آمادگی تبدیل 
شدن به گلر اول یک باشگاه را ندارد. پیوستن 
به باشگاه باریرنسه در فوتبال پرتغال اما یک 
تغییر بزرگ و بســیار مثبت بــرای عابدزاده 
بود. او در این باشــگاه هم همیشه به میدان 
نمی رفت اما حداقل توانســت به همه ثابت 
کند که در فوتبال باشــگاهی اروپا بیشتر از 
ایران به این ســنگربان بهــا می دهند. قدم 
بســیار مهم بعدی برای امیر، امضای قرارداد 
با باشــگاه ماریتیمو در لیگ پرتغال بود. یک 
قرارداد بسیار مهم برای پیوستن به تیمی که 
در فوتبال پرتغال، کامال شناخته شده است. 
از همان اولین روزهای بازی برای ماریتیمو تا 

گرفتن پنالتی ستاره بزرگی مثل الکس تلس 
در آخرین دیدارهای فوتبال قبل از فیفادی، 
همه چیز برای امیر در این باشگاه بسیار خوب 
پیش رفته اســت. برای باور اینکه عابدزاده 
چقدر برای باشگاهی مثل ماریتیمو اهمیت 
دارد، کافی اســت بدانیم او در سه هفته این 
فصل لیگ پرتغال روی هم ۱5 ســیو داشته 
اســت. آماری که از هر گلر دیگــری در این 
لیگ بهتر به نظر می رســد. ماریتیمو پس از 
درخشش امیر، به ســراغ جذب یک ستاره 
ایرانی دیگر رفته و علی علیپور را نیز به خدمت 
گرفته اســت. با این کیفیت، بعید نیست که 
عابــدزاده بتواند در اروپا برای باشــگاه های 
بزرگ تری هم به میدان برود. در تاریخ فوتبال 
ایران، به ندرت گلری توانســته به عنوان یک 
لژیونر بدرخشــد اما حاال امیر عابدزاده، این 

ماموریت غیرممکن را بــه خوبی انجام داده 
است.

پســر پروین، پســر حجــازی و خیلی از 
»آقازاده« های سرشــناس فوتبــال ایران، 
هرگز ستاره نشــدند و جایی در تیم ملی به 
دست نیاوردند اما ماجرای پســر عابدزاده، 
کمی متفاوت است. او تا همین جا هم نشان 
داده که پتانسیل تبدیل شدن به یک ستاره 
بزرگ برای فوتبال ایران را دارد و می تواند در 
تیم ملی هم، کارهای بزرگی انجام بدهد. این 
یک احتمال بســیار جذاب برای دروازه تیم 
اســکوچیچ خواهد بود. حاال دیگر نمی توان 
از بیرو به عنوان یک مهره بدون جانشین در 
این تیم نام برد. چراکــه رقبای زیادی آماده 
هستند تا خودشان را در یک جایگاه جدید، 

اثبات کنند.

یک احتمال جذاب برای دروازه تیم ملی

نوبت عابدزاده دوم! 

دیدار دوستانه با تیم 
مقدونیه شمالی در سال 
2016، از چند جهت برای 

سردار آزمون به یک مسابقه 
خاص تبدیل شد. او در این 
نبرد، برای اولین بار دروازه 
یک رقیب »غیرآسیایی« 

تیم ملی را باز کرد و 
همچنین توانست اولین 
هت تریک با پیراهن تیم 

ملی را نیز پشت سر بگذارد

  اولین گل سردار برای تیم 
ملی در دیدارهای »رسمی« 
که در واقع سومین گل ملی 

این ستاره به شمار می رفت، 
سروصدای زیادی در تمام 

دنیا به راه انداخت. این یک 
گل شگفت انگیز بود که با 
مهارت فردی خارق العاده 

این ستاره به دست آمد
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