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اردوي آليش قبل از نوروز

پس از برگزاری مســابقات قهرمانی کشــور 
آلیش زنان و معرفی نفرات برتر، اردوی تیم ملی 
طی روزهای ۱۶ تا ۲۳ اســفند در سالن توفیق 
جهانبخت برگزار می  شود. در این اردو دو نفر برتر 
اوزان مختلف مســابقات قهرمانی کشور حضور 
دارند. به این ترتیب در ۵۵ کیلوگرم یگانه غریب 
گشته و ســپیده بابایی،  در ۶۰ کیلوگرم فاطمه 
فتاحی و ثریا حاجــت، در ۶۵ کیلوگرم محدثه 
حسینی و زهرا ابراهیمی،  در ۷۰ کیلوگرم ریحانه 
گیالنی و نگیــن نظــری،  در ۷۵ کیلوگرم مریم 
احمدی و ســارا علیپور و در ۷۵+ کیلوگرم هانیه 
عاشــوری و نیلوفر امینی در این اردو به تمرین 
مي پردازند. آنا براتی ســرمربی تیم ملی، هدی 
نقیبی، هانیه قدرتی و یک مربی به معرفی هیات 
کشتی استان تهران به عنوان مربیان، تکتم بیدل 
مربی بدنســاز و مونا میرزایی سرپرست در این 

اردو حضور دارند.
    

دختران وزنه سهم بيشتر مي خواهند
اکبر خورشــیدی مشــاور فنی تیــم ملی 
وزنه برداری بانوان درباره ارسال اسامی دختران 
وزنه بردار برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا 
ازبکستان گفت:»ما اسامی را ارسال کرده ایم اما 
با توجه به شرایط متناسبی که دختران وزنه بردار 
دارند، امیدوارم بتوانیم بیشــتر از ســه نفر را به 
مسابقات اعزام کنیم. رییس و نایب رییس بانوان 
همیشه از دختران وزنه بردار حمایت کرده اند و 
امیدوارم چراغ سبزی نشان دهند تا تعداد نفرات 
بیشتری به قهرمانی آسیا اعزام شوند.« او در مورد 
وضعیت رکوردی دختران وزنه بردار گفت:»در 
رده بزرگساالن در ســه وزن جزو ۶ نفر اول آسیا 
هستیم که بعدا این وزن ها را اعالم می کنیم اما در 
رده های نوجوانان و جوانان، از لحاظ رکوردی ۱۰ 
درصد با مدال جهانی و آسیایی فاصله داریم. من 
مطمئنم در همین سال ۱۴۰۰ خبرهای خوشی 
از وزنه برداری بانوان خواهید شنید.« خورشیدی 
در پاسخ به این پرسش که الهام حسینی پس از 
عمل جراحی که روی زانو انجام داد به قهرمانی 
آسیا بزرگساالن می رسد یا خیر، تاکید کرد:»بله. 
قطعا می رسد. او اردوی بعدی که نیمه دوم اسفند 
آغاز می شــود به جمع ملی پوشان اضافه خواهد 
شد. این مرحله از اردو نیز متصل به اعزام )اواخر 
فروردین ۱۴۰۰( است و دیگر تعطیلی نداریم.« 

    
حضور 12 روزه آلكنو در ايران

نخســتین مرحله اردوهای تیم ملي والیبال 
از هفتم فروردین ســال ۱۴۰۰ آغاز می شــود 
و ســرمربی تیم ملی از ۲۲ فروردیــن به همراه 
»توتولو« به جمع ملی پوشــان ملحق می شود. 
»آلکنو« پس از حضور ۱۲ روزه در اردوی داخلی 
به همراه ملی پوشــان به کازان خواهند رفت تا 
ســایر اردوها و دیدارهای تدارکاتی را در روسیه 
برگزار کنند. قرار اســت از فاصلــه هفتم تا ۲۲ 
فروردین که آلکنو مي آید، ســرمربیان تیم های 
باشگاهی بازیکنان برگزیده خود را به فدراسیون 
معرفی کنند تا پس از بررســی از ســوی کادر 
فنی و فدراســیون در صورت توانایی به مرحله 
نخست اردوهای ملی راه یابند. هر ۱۴ سرمربی 
حاضر در مســابقات لیگ برتر می توانند لیست 
بازیکنان برگزیده خود را به فدراســیون ارسال 
کنند. بنابراین فرصت عالی برای تمام بازیکنان 
داخلی فراهم شده است تا با اعتماد مربیان خود 
به اردوهای ملی معرفی شــوند و برای پوشیدن 
پیراهن تیــم ملی در لیگ ملت هــا توانایی های 
خود را اثبات کنند. تیــم ملی والیبال ایران برای 
دومین بار جواز حضور در المپیک را به دســت 
آورده اســت و برای حضوری قدرتمند و با هدف 
کسب سکو آماده می شــود. ملی پوشان پیش از 
آغاز بازی های المپیک، رقابت های لیگ ملت ها 
را باید پشت سر بگذارند و به همین دلیل پس از 
اردوهای داخلی چند دیدار تدارکاتی و اردو نیز 
در کازان روســیه برگزار می کنند. از سوي دیگر 
شیوع ویروس کرونا برای نخستین بار بزرگ ترین 
رویداد ورزشــی جهان را به تعویق انداخت و این 
احتمال وجود دارد که برگزاری مســابقات لغو 
شود. در همین راستا فدراسیون والیبال با در نظر 
گرفتن احتمال لغو المپیک پیش بینی های الزم 
را در قرارداد سرمربی تیم ملی لحاظ کرده است و 
در صورت لغو المپیک »آلکنو« مبلغی بابت این 

بازی ها از ایران دریافت نخواهد کرد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

مدتی کوتاه پس از پایان انتخابات 
فدراسیون فوتبال ایران، حاال به 
ویژه در شــبکه های اجتماعی 
زمزمه های زیادی در مورد انتخاب 
رییس جدید فدراسیون شنیده 
می شود. اگرچه روند و نتیجه این 
انتخابات چندان غافلگیرکننده 
نبوده اما چند ماجــرای خاص، 
موجب واکنش هواداران فوتبال در 
شبکه های اجتماعی شده است. 
نکته جالب ماجرا اینجاســت که 
عالوه بر روسای هیات فوتبال در 
نقاط مختلف ایــران، چهره های 

فوتبالی حاضــر در انتخابات هم 
نام علی کریمی را روی برگه های 

رای شان ننوشته اند.
    

این لحظه فراموش نمی شود
بــدون تردیــد عجیب تریــن و 
باورنکردنی تریــن لحظــه انتخابات 
فدراســیون فوتبال، وقتی بود که افراد 
رای دهنده به محض خروج علی کریمی 
از سالن، او را به شدت مورد تشویق قرار 
دادند. این ماجرا بیشتر به یک سریال طنز 
شباهت دارد! یعنی درست همان افرادی 
که به کریمی پشت کردند و حاضر نشدند 
او را برای رای شــان انتخاب کنند، بلند 
شدند و برای تشــویق او خودشان را به 

هر دری زدند. از همان ابتدا هم واضح به 
نظر می رســید که درصد زیادی از افراد 
حاضر در مجمع فدراســیون، خواهان 
»تغییر« وضعیت فعلی نیســتند. در 
چند استان، انتخابات هیات فوتبال به 
عجوالنه ترین شکل ممکن برگزار شد 
و البی ها بــرای رد و بدل شــدن رای، با 
تمام سرعت در جریان بود. علی کریمی 
هم اصال عالقه ای نداشــت تا با البی و 
روابط پشــت پرده، کرسی ریاست را به 
دســت بیاورد. به هر حال برای سال ها 
چهره های فوتبالی در ایران به این دلیل 
مورد نقد قرار می گرفتند که به مربیگری 
چسبیده اند و جسارت الزم برای کار در 
قامت یک مدیر را ندارند اما حاال معلوم 

شــد که حتی اگر آنها جسارت به خرج 
بدهند و به سراغ مدیریت بیایند هم در 
فوتبال ایران هیچ دروازه ای به روی شان 
باز نمی شــود. اینکه سرنوشت فوتبال 
ایران به دست برخی روسای هیات های 
فوتبال استانی تعیین شود، اصال چیز 

خوشایندی به نظر نمی رسد.
تیم ملی به جادوگر پشت کرد

در اینکه علی کریمی تعداد رای های 
الزم برای ریاســت فدراسیون فوتبال 
را نداشت تردیدی نیســت اما در اینکه 
انتظار می رفت تعــداد آرای او به مراتب 
بیشتر باشد هم شکی وجود ندارد. تنها 
9 رای بــرای جادوگر، حقیقتا عجیب و 
حتی باورنکردنی به نظر می رسد. ماجرا 

زمانی جالب تر می شود که بدانیم حتی 
کاپیتان تیم ملی هم به گزینه دیگری 
رای داده است. احســان حاج صفی در 
نگاه اول باید اولین کســی باشد که به 
کریمی برای ریاست فدراسیون فوتبال 
رای می دهد اما تصاویر منتشرشــده از 
رای او نشان می دهد که احسان، سردار 
آجورلو را برای ایــن کار انتخاب کرده 
است. شاید عقیده شخصی او، ریاست 
آجورلو بود اما حاج صفــی نه به عنوان 
یک فوتبالیست، بلکه به عنوان نماینده 
بدنه تیم ملی در این انتخابات حاضر بود 
و حقیقتا دلیلی نداشــت که به همین 
سادگی به کاپیتان و ســتاره سابق این 
تیم پشت کند. خیلی دیگر از چهره های 
فوتبالی هم تصمیم گرفتند به جادوگر 
رای ندهند. در حقیقت اگر کریمی رای 
همه نماینده های فوتبالی این انتخابات 
را داشت، شانس خوبی به دست می آورد 
و حداقل به دور دوم می رفت اما به قول 
علیرضا منصوریان، اتفاقــی که در این 
مراسم رخ داد، یک شکست بزرگ برای 
فوتبال ایران بود. در واقعیت این کریمی 
نبود که شکســت خورد، ایــن فوتبال 
ایران بود که یک روز ناامیدکننده و یک 
شکست بزرگ را تجربه کرد. این کریمی 
نبود که کرسی ریاســت را از دست داد، 
این فوتبال ایران بود که به همین سادگی 
خودش را از یک تغییــر جذاب محروم 
کرد. به هر حال در عصر ارتباطات، دیگر 
نمی توان همه چیز را به سادگی پنهان 
کرد. احسان حاج صفی هم می تواند به هر 
گزینه ای رای بدهد اما اینکه پای پست 
انتقادی سیدجالل حسینی از مجمع 
کامنت بگــذارد و آن وقــت خودش به 
گزینه دیگری رای بدهد، اسمی به جز 

»فریبکاری« ندارد.
نکو در کانون حواشی

بالفاصله پس از برگزاری انتخابات، 
این باور عمومی در توئیتر ایجاد شــده 
که جواد نکونام از هاشمیان، حاج صفی 
و چند چهره فوتبالی دیگر خواســته تا 

به علی کریمی رای ندهند. معلوم نیست 
ریشه این صحبت ها کجاست و اصال این 
شایعه چطور ایجاد شده اما به هر حال 
بسیاری از کاربران توئیتر به این نتیجه 
قطعی رسیده اند که بین انتخاب نشدن 
جادوگر و جواد نکونام، رابطه مستقیمی 

وجود داشته است.
دومین پیش بینی اشتباه!

بایــد بپذیریم کــه رای احســان 
حاج صفی، تنها پیش بینی اشــتباه در 
مورد انتخابات فدراسیون فوتبال نبود. 
دومین پیش بینی اشتباه وقتی اتفاق افتاد 
که معلوم شد جعفر سمیعی، نام جادوگر 
را به درون صنــدوق انتخابات انداخته 
است. انتظار می رفت مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس به گزینه مدنظر وزارت ورزش 
رای بدهد اما سمیعی تصمیم گرفت از 
علی کریمی حمایت کند و او را به عنوان 
نامزد مدنظرش در انتخابات در نظر بگیرد. 
این اتفاق با واکنش های بسیار مثبتی 
از سوی پرسپولیســی ها روبه رو شده و 
سمیعی را به سرعت در بین آنها محبوب 
کرده است. چراکه خیلی ها توقع داشتند 
این مدیر که برآمده از سیســتم وزارت 
ورزش اســت، انتخاب متفاوتی انجام 
بدهد و از اســطوره باشگاه پرسپولیس 

حمایتی نداشته باشد.

حواشی »پساانتخابات« فوتبال ایران

دست زدند، رای ندادند! 

اتفاق روز

چهره به چهره

ســفید و ســیاه؛ در چند فصل اخیر این 
همواره »رنگ ســال« فوتبــال ایتالیا بوده 
است. از ســال ۲۰۱۲ به بعد، هیچ تیمی به 
جز یوونتوس نتوانســته قهرمانــی فوتبال 
ایتالیا را به دست بیاورد. یووه در 9 فصل اخیر، 
همواره قهرمان ایتالیا شده و پیش از شروع 
این دوره نیز، میالن آخریــن تیمی بود که 

توانست روی سکوی اول سری آ قرار بگیرد. 
از آخرین قهرمانی اینتر در این لیگ بیش از 
یک دهه سپری شده است اما آبی و مشکی ها 
حاال دوباره در جســت وجوی بردن این جام 
هســتند. نراتزوری پس از فصل درخشان و 
طالیی ژوزه مورینیو، دیگر هرگز شــباهتی 
به یک تیم قهرمان نداشته اما پس از سال ها، 

دوباره تیــم متفاوتی به نظر می رســد. آنها 
تا امروز درســت به اندازه رقیب سنتی شان 
میالن ۱8 بار قهرمان ســری آ شدند و حاال 
می توانند در تعداد قهرمانــی از این حریف 
فاصله بگیرند. یووه درســت دو برابر این دو 
تیم قهرمان ایتالیا شده و از این حیث فاصله 
چشــمگیری با این رقیــب دارد. در جدول 
فعلی ســری آ، اینتر با ۱۷ بــرد در ۲۴ بازی 
قاطعانه صدرنشین اســت. آنها تا امروز ۵۶ 
امتیاز در این لیگ به دست آورده اند. میالن 
با ۵۲ امتیاز در رده دوم جدول دیده می شود 

و یووه با یک بازی کم تر، فقــط ۴۶ امتیاز به 
دست آورده اســت. با این روند بعید نیست 
 که اینتر بتواند پس از ســال ها اســکودتو را 

فتح کند.
اینتر با کونته در اروپا تیم درخشــانی 
نبوده امــا نمی توان انکار کــرد که آنها در 
ایتالیــا تیم محشــری بوده انــد. اینتر به 
لحاظ تاکتیکی با آنتونیو  متحول شــده و 
قابلیت های زیادی از خودش نشــان داده 
اســت. با این رونــد به نظر می رســد آنها 
می توانند دست به ســاختن تاریخ بزنند. 

هنــوز نمی توان  آنها را قهرمــان این فصل 
دانست، شــاید میالن کمی تضعیف شده 
باشد اما یووه را اصال نباید دست کم گرفت. 
چراکــه آنها همیشــه آماده بازگشــت به 
زمین و قدرت نمایی در رقابت هستند . یووه 
همیشــه تیم خطرناکی به نظر می رســد. 
ســتاره اصلی افعی ها در مســیر رسیدن 
به صدر جدول، روملو  لوکاکو  بوده  اســت. 
فوتبالیســتی که حــاال درخشــان ترین 
روزهــای دوران فوتبالش را پشــت ســر 

می گذارد.

نگار رشیدي

انتخابات فدراسیون فوتبال در حالي با انتخاب عزیزي 
خادم به پایان رسید که چه قبل از آغاز مجمع و چه بعد از 
مشخص شدن آرا، علي کریمي حامیان زیادي در بین 
ورزشکاران منهاي فوتبالي پیدا کرد. یکي از کساني 
که حمایت خود را از جادوگر علنا اعالم کرد ســهیال 
منصوریان ووشوکار ایران است. کسي که البته به خاطر 
عکسي که همراه با مهدي عبدي مهاجم پرسپولیس به 
اشتراك گذاشت، با چالش هاي جدیدي هم روبه رو شده 
بود. از طرفي نباید از موضوع مهم منصوریان که درباره 

بازگشتش به چین است هم غافل شد. 
    

 در ابتدا کمي درباره شرایطت در این روزها توضیح 
مي دهي؟

همان طور که مي داني شــرایط کرونا روي زندگي و ورزش 
ما تاثیر گذاشته است. البته تمرین مان قطع نشده ولي نبودن 
مسابقه ما را اذیت مي کند و باعث مي شود یک مقدار بي انگیزه 
شویم. همچنین از آن جایي که مسابقات چین مدتي است شروع 
شده، باشگاه چیني ام دارد کارهاي من را انجام مي دهد که به این 
کشور برگردم. متاسفانه چون ویزاي من باطل شده، باید تمام 

روند اداري  دوباره طي شود تا بتوانم ویزا بگیرم. 
 مشخص شده چه زماني به چین مي روي؟

به احتمال خیلي زیاد شاید هم کمي بیشتر تا یک ماه دیگر 
عازم چین مي شوم. در حال حاضر به هیچ عنوان به ایراني ها به 
خاطر شرایط سخت کرونایي که در کشورمان برقرار است، ویزاي 
کار نمي دهند. البته چین براي تمام کشورها سختگیري دارد. 

من هم منتظر ویزایم هستم. به محض اینکه ویزایم برسد، عازم 
مي شوم. یعني اگر فردا هم ویزایم بیاید، از خدایم است بروم و دو 

تا مسابقه بیشتر داشته باشم. 
 تو مدتي پیش رســما وارد MMA شــدي. از 

تمریناتت در این رشته چه خبر؟
تمرینات MMA را در کنار ورزش مان داریم و با مربي هاي 
خیلي حرفه اي در ایران کار مي کنیم. بــه چین که بروم اولین 
مسابقه اي که در پیش دارم، MMA است. البته ما قصد داشتیم 
براي تمرین و مسابقه به چند کشور برویم که متاسفانه باز هم با 
مشکل ویزا مواجه شدیم. اما به چین که بروم با ویزاي کاري که 

دارم، از چین راحت تر مي توانم به کشورهاي دیگر سفر کنم. 
 به تازگي پســتي که همراه با مهدي عبدي که با 

پیراهنش عکس گرفتید، جنجالي شده. ماجرا چه بود؟
من چه به خاطر خودم و چه به خاطر شــرکت با بســیاري 
از ورزشــکارها و هنرمندها در ارتباط هســتم. در روز با بیشتر 
هنرمندها به خاطر کارهاي تبلیغاتي ام در تماس هستم. وقتي 
زلزله سي سخت اتفاق افتاد من خیلي ناراحت بودم. سعي کردیم 
در اینســتاگرام تا جایي که مي توانیم از مردم کمک بگیریم تا 
از مردم سي ســخت حمایتي صورت بگیرد. همان طور که در 
فیلم هایي که منتشر شــده، خانه هاي مردم این منطقه بسیار 
آسیب دیده. مردم سي سخت شــاید توان مالي نداشته باشند 
که خانه هاي شان را دوباره بســازند و باید کمک شان کنیم. در 
همین راستا در صحبت تلفني که با آقاي عبدي داشتم، گفتم 
بیایید براي مردم سي سخت کاري کنیم. حتي اگر بتوانیم یک 
کودك را خوشحال کنیم، کار قشــنگي است. درنهایت به این 
تصمیم رسیدیم که پیراهن امضا شده آقاي عبدي را براي فروش 
بگذاریم و از پولي که به دست مي آید براي این مردم هزینه کنیم. 
در جلسه اي هم که داشتیم تمام پروتکل هاي بهداشتي رعایت 
شده بود. ما فقط زماني که مي خواستیم با پیراهن عکس بگیریم 

ماسک نزدیم. قرار بود شب گذشته پیراهن را براي فروش بگذاریم. 
شنبه شب بود که یکسري پیام براي من آمد که به خاطر شما و 
پروتکل هاي بهداشتي آقاي عبدي ۲۰ میلیون جریمه شدند. 
من فکر کردم این یک شوخي است. حتي گفتم اگر چنین اتفاقي 
افتاده بود، آقاي عبدي به من مي گفت. بعد دیدم که تمام رسانه ها 
این خبر را منتشر کرده اند. در صورتي که پروتکل هاي بهداشتي 
کامال رعایت شده بود. من خودم بازیکن ملي پوش هستم و چند 
وقت پیش مسابقه هم داشتم. من تست PCR داده بودم و آقاي 
عبدي هم به خاطر مســابقات باید مدام تست PCR بدهند و 
مي دانستم نه من نه ایشان کرونا نداریم. حتي قبل از اینکه موضوع 
عکس را بگویم، به شوخي نوشتم که سهیال منصوریان با قراردادي 
دو ساله به پرسپولیس پیوست و شکلک خنده هم گذاشتم تا 
مردم درباره این عکس یک پیش زمینه داشته باشند. که اتفاقا 
حمله هاي زیادي هم به من شد. از طرفدارهاي استقالل تا سپاهان 
به من انتقاد کردند ولي هیچ کدام شان از اینکه آقاي عبدي چه کار 

بزرگي انجام مي دهد، خبر نداشتند. 
 گفته بودي خودت جریمه را پرداخت مي کني. 

من وقتي با آقاي عبدي صحبت کردم و متوجه شدم واقعا او 
را ۲۰ میلیون تومان جریمه کردند، گفتم به جاي اینکه باشگاه 
پرسپولیس از این اقدام ایشــان حمایت کند او را جریمه کرده 
است، واقعا ناراحت شدم. حتي به ایشان گفتم شما براي کمک 
آمدید و خودتان جریمه شدید. من حاضرم این جریمه را پرداخت 
کنم که  آقاي عبدي قبول نکردند. ولي من علنا اعالم مي کنم که 
جریمه را خودم پرداخت مي کنم و هیچ مشکلي هم نیست. ولي 
دوست دارم باشگاه پرسپولیس در این تصمیم تجدید نظر کند 
و اتفاقا باید از کار آقاي عبدي خوشــحال باشند و حمایت هم 
بکنند. بقیه تیم ها هم همین کار را انجام بدهند. همه بازیکنان 
پرسپولیس، استقالل، سپاهان، ملي پوشان و تیم هاي دیگر به 
جاي هجوم به صفحه من، این حرکت زیبا را انجام بدهند. اگر 
همه مردم یکدست شوند، مي توانیم کل روستاي سي سخت 

را آباد کنیم. 
 البته نمي توان به باشگاه پرسپولیس هم در این باره 

حق نداد.

صددرصد همین طور است و من هم به آنها حق مي دهم. 
ولي قبل از اینکه آن جریمه را لحــاظ کنند و راي ناگهاني را 
صادر کنند، از بازیکن بپرسند که چرا آنجا بودي و چه اتفاقي 
افتاد که این عکس یادگاري را گرفتي. ما براي این دیدار از قبل 
برنامه ریزي کرده بودیم و پروتکل ها رعایت شده بود. مي شد 

قبل از جریمه از او سوال بپرسند. 
 تو یکي از حامیان علي کریمي بودي که در انتخابات 

راي نیاورد. دلیل حمایتت چه بود؟
به نظر من کســي باید در راس یک فدراسیون قرار بگیرد 
که خودش سختي کشیده آن رشته باشد و یکسري چیزها را 
تجربه کرده باشد. من فکر مي کنم علي کریمي بهترین گزینه 
براي ریاست فدراســیون فوتبال بود. من جزو طرفدارهاي 
پر و پا قرص علي کریمي هستم و اینســتاگرام او را به دقت 
دنبال مي کنم. باید بگویم امیدوارم که این انتخابات از پیش 

تعیین شده نبوده باشد. 
ما هیچ بازیکني بــه خوبي علي کریمي نداشــتیم. او در 
بهترین باشگاه هاي دنیا توپ زده و سختي هاي زیادي در این 
رشته کشیده. افرادي مثل علي کریمي و علي دایي که جزو 
بهترین ها هستند، مي توانند بهترین گزینه ها براي ریاست 

فدراسیون باشند. 

صدرنشیني مقتدرانه اینتر با 17 برد در 24 بازی 

رنگ سال، عوض می شود! 

سهیال منصوریان در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

ويزايم برسد، فوري به چين برمي گردم

برای سال ها چهره های 
فوتبالی در ایران به این دلیل 

مورد نقد قرار می گرفتند 
که به مربیگری چسبیده اند 
و جسارت الزم برای کار در 

قامت یک مدیر را ندارند اما 
حاال معلوم شد که حتی اگر 

آنها جسارت به خرج بدهند 
و به سراغ مدیریت بیایند 
هم در فوتبال ایران هیچ 
دروازه ای به روی شان باز 

نمی شود
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