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استخدام مرد نقره ای پارالمپیک  
صادق بیت ســیاح دارنده 
نیزه  پرتــاب  نقــره  نشــان 
پارالمپیک توکیو در شــرکت 
فوالد خوزستان استخدام شد. 
صدا  خبرگــزاری  گزارش  به 
و ســیما؛ صادق بیت ســیاح 
از  در یک برنامــه تلویزیونی 
مســئوالن برای رفع مشکل 
اشتغال خود درخواســت کمک کرده بود که امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت 
فوالد خوزســتان با ارســال پیامی ضمن اعالم لبیک نسبت به پیام رهبر معظم 
انقالب از صادق بیت ســیاح دعوت کرد تا وی در حوزه تربیت بدنی و ورزش و 
در زیر مجموعه شــرکت فوالد خوزستان مشغول به کار شود.  هاشمیه متقیان 
دارنده مدال طالی پارالمپیک توکیو پیش از این با حمایت مدیرعامل شــرکت 

ملی حفاری ایران در این شرکت استخدام شده بود.

۲ ماه است که منتظر رئیس جدید کمیته 
فوتسال هستیم

سرمربی اســبق تیم ملی 
فوتسال ایران گفت: امیدوارم 
زودتر رئیس کمیته فوتســال 
مشخص شــده و به وضعیت 
کند.   رسیدگی  ملی  تیم های 
پیشکسوت  شــمس  حسین 
و کارشــناس فوتســال ایران 
در گفت گو با ایســنا در مورد 
وضعیت این رشته پس از جام جهانی فوتسال گفت: یکی دو ماه است که منتظر 
رئیس جدید کمیته فوتســال هســتیم و اینطور که شنیدم این هفته قرار است 
رئیس جدید معرفی شود و پس از آن باید دید ناظم الشریعه در تیم ملی می ماند 
یا اینکه در کادر فنی تیم ملی دست به تغییرات می زنند. وی با تمجید از حضور 
ناظم الشریعه در بازی های لیگ برتر گفت: این کار پسندیده است چرا که او هنوز 
سرمربی تیم ملی است و نمی خواهد از برنامه ریزی ها عقب بیفتد. شمس ادامه 
داد: امیدوارم کســی برای کمیته بیاید که در فوتسال سابقه داشته باشد و آن را 

بشناسد و از این وضعیت خارجش کند.

مودریچ: بنزما شایسته توپ طال است
هافبک کروات رئال مادرید 
به حمایــت از هم تیمی خود 
پرداخت و او را شایسته کسب 
توپ طــال دانســت.  به نقل 
از مارکا، کریــم بنزما یکی از 
توپ  کسب  اصلی  شانس های 
طال در ســال 2021 اســت. 
باشگاه رئال مادرید امید زیادی 
دارد که این بازیکن بتواند توپ طال را به دست آورد. مودریچ نخستین بازیکن رئال 
بعد از جدایی رونالدو است که توپ طال را به دست آورد. او امیدوار است که بنزما 
هم به این جایزه دست پیدا کند. این هافبک کروات گفت: گزینه های زیادی برای 
رسیدن به توپ طال در فصل جاری وجود دارند و بنزما یکی از آنها است. به نظرم 
بنزما باتوجه به عملکرد بســیار خوبی که داشته شایسته کسب این جایزه بزرگ 
است. او همواره در بهترین سطح بازی می کند و با تیم ملی فرانسه هم قهرمانی در 
لیگ ملت های اروپا را تجربه کرد. امیدوارم که او این جایزه را کسب کند چرا که 
شایسته آن است. مودریچ درباره برگزاری جام جهانی هر دو سال یک بار گفت: به 
نظر من این کامال بی معنی و بی اساس است و اصال چنین فکری را دوست ندارم.

معموال از بازیکنان و مربیان در مورد چنین مســائلی سوال نمی شود. باید دید که 
سرانجام این ایده چه می شود. من که نمی دانم در نهایت چه خواهد شد.

تایید صالحیت ۳۶۳ ورزشکار
 برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران 

کمیته ملی المپیک ۳۶۳ ورزشکار از 
رشــته های مختلف را واجد شرایط برای 
عضویت در کمیســیون ورزشکاران این 
کمیتــه معرفی کرده اســت. به گزارش 
برگــزاری دومین دوره  خبرنگار مهــر، 
انتخابات کمیســیون ورزشکاران کمیته 
ملی المپیک در دســتور کار این کمیته قرار گرفته است. بر همین اساس ستاد 
برگزاری انتخابات این کمیســیون تشکیل شده تا مقدمات برگزاری انتخابات را 
مهیا کند. این ســتا در اولین گام اقدام به مکاتبه با فدراســیون ها جهت معرفی 
ورزشکاران شان کرد که طبق آئین نامه انتخابات واجد شرایط برای عضویت در 
کمیسیون و رای گیری هستند.  اسامی دریافتی از فدراسیون ها جهت استعالم 
به فدراســیون پزشکی ورزشی ارسال شد تا از حیث پاک بودن و نداشتن تخلف 
دوپینگ اطمینان الزم حاصل شد. جمع بندی اینکه ۳۶۳ ورزشکار جهت احراز و 
عضویت در کمیسیون ورزشکاران تایید صالحیت شدند. ۴۵۵ ورزشکار هم دارای 

صالحیت الزم برای حضور در انتخابات و رای گیری معرفی شده اند.

اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی 
وزنه برداری بانوان

برداری  وزنه  فدراســیون 
بــرای آخرین مرحلــه آماده 
ســازی تیم ملی بانــوان در 
قهرمانی  رقابت های  آســتانه 
میزبانی  به  جهان  بزرگساالن 
ازبکســتان، ده نفــر را بــه 
اردو دعــوت کرد. بــه نقل از 
فدراســیون وزنه برداری، اردوی تیم ملی بزرگســاالن بانوان از یک آبان تا 1۸ 
آذرماه در کمپ تمرین آزادی برگزار خواهد شد و عدم حضور هر یک از افراد در 

محل اردو و انجام تست PCR به منزله انصراف ایشان خواهد بود.
ملی پوشان دعوت شده به شرح زیر است:

ســیده الهام حسینی از لرســتان- الناز باجالنی از کردستان- شینا امانی از 
کردســتان- یکتا جمالی از اصفهان- فاطمه کشاور از فارس- فاطمه یوسفی از 
فارس-الهه رزاقی از زنجان- عســل کدخدایی از همدان- زینب شــیخ ارباب از 

البرز - ابریشم ارجمندخواه از تهران

برگزاری هفته چهارم لیگ برتر بدمینتون 
باشگاه های کشور  

هفته چهارم لیگ برتر بدمینتون 
ایران در حالی آغاز خواهد شــد که 
تیم توس مسیر مشــهد از دانشگاه 
یزد پذیرایی می کند و شــهید فخار 
میهمان پروتئیــن ۹۹ البرز خواهد 
بود. برگــزاری هفته چهــارم لیگ 
برتر بدمینتون باشــگاه های کشوربه 
گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و ســیما؛ تیم های مردان و زنان توس مســیر 
و شــهید فخار مشــهد در چهارچوب هفته چهارم لیگ برتــر بدمینتون ایران، 
پنجشنبه به مصاف حریفانشان خواهند رفت. تیم دختران شهید فخار در هفته 
سوم مسابقات مقابل تیم نویان تهران با نتیجه ۴ بر 1 مغلوب شد و اکنون بدون 
امتیاز در انتهای جدول رده بندی بانوان قرار دارد. شــاگردان لیال اقبال به دنبال 
نخستین پیروزی تیمی شــان در کرج هستند و باید دید پروتئین ۹۹ البرز چه 
عملکردی خواهد داشت. تیم پسران توس مسیر مشهد که از بازی های اخیرش 
با یک برد و 2 شکســت تیمی در رده ششــم جدول مردان ایران ایستاده است، 
این هفته میزبان تیم رده هفتمی دانشــگاه یزد خواهد بود. پسران مشهد هفته 
گذشته مقابل رعد پدافند قم، قهرمان فصل گذشته این رقابت ها، نتیجه ای بهتر 
از شکست ۴ بر 1 به دست نیاوردند و قم را دست خالی ترک کردند. اکنون باید 
دید این هفته می توانند به دومین برد تیمی شــان دست یابند یا اینکه متحمل 

دومین شکست پیاپی تیمی خواهند شد.

اخبار کوتاه

استقالل برای اولین بار با سرمربیگری فرهاد 
مجیدی، لیگ برتر را شروع خواهد کرد.

به گزارش گروه ورزشــی مردم ســاالری، 
مجیدی طی دو فصل گذشــته، استقالل را از 
آندره آ اســتراماچونی و محمود فکری تحویل 
گرفتــه و به قول معروف، تیمــش را خودش 
نبســته بود اما حاال برای اولین بار، استقالل را 
با تفکرات خودش بســته و در هفته اول مقابل 
تیمی قــرار خواهد گرفت که امســال اولین 

حضورش در لیگ برتر را تجربه خواهد کرد.
آغــازماموریت6هفتــهای: مجیدی 
که دیشــب به صورت رســمی قــراردادش با 
اســتقالل را تمدید کرد، در هفته های ابتدایی 
لیگ ماموریت بســیار مهمی دارد. چند هفته 
قبــل بود که مصطفی آجورلو در دیدار اعضای 
هیات مدیره با کادر فنی و بازیکنان اســتقالل 
اعالم کرد تیم باید در پنج، شش هفته اول به 
همه نشــان دهد مدعی قهرمانی است. دیشب 
هم پرویز مظلومی در پاسخ به سوال خبرنگار 
فوتبالی، مدعی شــد که استقالل از هفته اول 
نشــان خواهد داد که مدعی قهرمانی اســت 
و حــاال مجیدی و تیمش، بایــد از هفته اول، 

پرقدرت وارد مسابقات شوند.
آمارخوبجلویتازهواردها: استقالل تا 
امــروز، ۵ بار در هفته اول با تیمهای تازه لیگ 
برتری روبرو شده که در هر ۵ بازی پیروز شده 
و امیدوار اســت جلوی هوادار هم این اتفاق را 

تکرار کند.
چهرهویژه: می توان از رضــا عنایتی نام 
برد که خاطــرات خوبی از دوران حضورش در 
استقالل داشته و حاال به عنوان سرمربی هوادار 
باید روبروی استقالل قرار بگیرد. تقابل تفکرات 
او و مجیدی، یکی از اتفاق های جذاب این بازی 

خواهد بود.
چهارشنبه 2۸ مهر
هفته اول لیگ برتر

استقالل – هوادار ساعت 1۸
تیم داوری: کوپال ناظمی – علیرضا ایلدرم 

– علی اکبر نوری – امیر سامان سلطانی
استقاللدرافتتاحیههایلیگبرتر؛

بدونباختدرخانه
تا سوت آغاز لیگ شانزدهم، استقالل تنها 
تیــم تاریخ لیگ برتر بود کــه هرگز در هفته 
اول شکســت نخورده بود؛ یک رکورد تاریخی 
و منحصربه فــرد. ولی وقتی داور در ســوتش 
به نشانه پایان بازی اســتقالل و صنعت نفت 
در آبــادان دمید، منصوریــان تبدیل به اولین 
سرمربی استقالل شد که لیگ را با باخت و گل 

نزدن شروع کرده است.
تیمــی کــه در 1۵ دوره ابتدایی لیگ برتر 
هرگز در بازی اول فصل شکســت نخورده بود، 
حــاال فقط یک برد در ۵ دوره اخیر دارد، در ۳ 
دوره از ۴ دوره آخر گل نزده و 2 بار هم باخته 
است. استارت نبردن های استقالل در هفته اول 
با منصوریان خورد؛ مساوی در لیگ شانزدهم و 
شکست در لیگ هفدهم. شفر در لیگ هجدهم 
نتوانســت اســتقالل را به ریل برد برگرداند و 
مســاوی کرد و ســپس نوبت به استراماچونی 

رســید تا با کپی از دست منصوریان، با باخت 
اســتارت بزند. این طلسم اما با حضور محمود 
فکری شکست و استقالل بعد از ۴ فصل، هفته 

اول را برد.
استقالل یک رکورد دیگر هم در هفته های 
اول دارد؛ آنها هرگز به عنوان میزبان و در خانه، 
فصل را با باخت شــروع نکرده  و صاحب ۸ برد 
و ۴ مساوی شــده اند. هر 2 شکست آبی ها در 
افتتاحیه بیرون از تهران بوده: صنعت نفت در 

آبادان و ماشین سازی در تبریز.
اســتقالل در لیــگ بیســت ویکم، بــرای 
ششــمین بار فصل را در رویارویی با یک تیم 
تازه لیگ برتری شده شــروع می کند. آنها در 
هر ۵ مرتبه قبلی برنده شــده  و هر بار که این 
بازی در تهران بوده، موفق به ثبت کلین شیت 
شده اند. اســتقالل در ۶ فصل آخری که لیگ 
را با یک بازی خانگی اســتارت زده، تنها یک 
بار دروازه اش باز شده است: برابر نفت و توسط 

ارسالن مطهری.
لیگ اول: برق شیراز یک - استقالل یک

لیگ دوم: استقالل ۳ - پاس یک
لیگ سوم: پاس 2- استقالل 2

لیگ چهارم: استقالل یک - استقالل اهواز 
یک

لیگ پنجم: استقالل ۴ - صبا یک
لیگ ششم: استقالل 2 - ذوب آهن یک

لیگ هفتم: استقالل ۳ -  استقالل اهواز 2
لیگ هشتم: استقالل 2 - ابومسلم صفر
لیگ نهم: استقالل یک - سپاهان صفر

لیگ دهم: شهرداری تبریز  2- استقالل ۳
لیگ یازدهم: سپاهان یک - استقالل یک

لیگ دوازدهم: اســتقالل یک – آلومینیوم 
هرمزگان صفر

لیگ ســیزدهم: گســترش فــوالد یک - 
استقالل 2

لیگ چهاردهم: راه آهن یک - استقالل 2
لیگ پانزدهم: سیاه جامگان یک - استقالل 

2
لیگ شانزدهم: استقالل یک - نفت یک

لیگ هفدهم: صنعت نفت یک - اســتقالل 
صفر

لیگ هجدهم: استقالل صفر- پیکان صفر
لیگ نوزدهم: ماشین سازی یک - استقالل 

صفر
لیگ بیســتم: استقالل 2 - مس رفسنجان 

صفر
مجیدی:درموردفصلگذشتهدوست

ندارمصحبتکنم،امیدوارمبایک
نمایشخوب3امتیازرابهدستبیاوریم

سرمربی تیم فوتبال استقالل گفت: از آجرلو 
تشــکر می کنم که در یک مقطع زمانی کوتاه 

مشکالت را به حداقل رساند.
فرهاد مجیدی در نشســت خبری پیش از 
اولین دیدار لیگ بیســت و یکم مقابل هوادار 
در پاسخ به این سوال که استقالل فصل پیش 
پرتنش بود و اکنــون وضعیت این تیم چطور 
اســت و چه زمانــی بازیکن خارجــی اضافه 
می شــود، اظهار داشت: در مورد فصل گذشته 
دوســت ندارم صحبت کنم و به آن فکر کنم.  
بــا توجه به تغییراتی که داشــتیم برای فصل 
جدید تیم خــوب و جوانی داریم. به امید خدا 
بازی هایی ارائه بدهیم که هواداران خوشــحال 
بشوند. در مورد بازیکن خارجی هم باید بگویم 
هر قراردادی قطعی شود از طریق رسانه باشگاه 

اعالم خواهد شد.
وی در مورد مصدومیت مهدی پور و جاللی 

و اینکه آیا یاماگا و چشــمی شرایط حضور در 
بازی فردا را دارند، گفت: دو بازیکن ما مصدوم 
هستند، اما بازیکنان دیگر اگر شرایطشان مهیا 

باشد از آنها استفاده می کنیم.
مجیدی در پاســخ به این سوال که با توجه 
به اینکه امسال تیم را خودش بسته و هواداران 
به دنبال قهرمانی هستند، این قول را می دهد، 
عنــوان کرد: فصل قبل هم این ســوال از من 
پرســیده شد و جواب من این است؛ تنها قولی 
که می توانم به هواداران بدهم این است که ما 
تمام تالشمان را برای موفقیت استقالل به کار 

می گیریم.
سرمربی تیم فوتبال استقالل در مورد بازی 
فردا مقابــل تیم هوادار اظهار داشــت: هوادار 
تازه به لیــگ برتر آمده و شــناخت زیادی از 
آن نداریم، امــا این تیم انگیزه الزم برای بازی 
با اســتقالل را دارد. کارمان ســخت است، به 
بازیکنانم هم گفتم باید هوشیار باشیم و بازی را 
کنترل کنیم. بازی سختی داریم اما امیدوارم با 
یک نمایش خوب ۳ امتیاز را به دست بیاوریم. 
وی در مورد تاثیر حضــور مصطفی آجرلو 
در رأس مدیریت باشــگاه اســتقالل گفت: از 
یک مدیر فوتبالــی قابل پیش بینی بود چون 
حضورش مشــکالت ما را کم کنــد، از آجرلو 
تشــکر می کنم که در یک مقطع زمانی کوتاه 
مشکالت را به حداقل رساند. حداقل می دانیم 
تمرین فردا کجا اســت و بازیکنان تا 12 شب 
در گروه واتســاپی منتظر اعالم محل تمرینی 
نیستند. از لحاظ پرداختی هم آنها درصدشان را 
گرفته اند. آجرلو در کوتاه ترین زمان مشکالت را 
به حداقل رساند. مطمئنم او می تواند مشکالت 
استقالل را برطرف کند. امیدوارم با حمایت های 
مدیرعامل از تیم بتوانیم تیمی در خور شأن نام 

استقالل و هواداران بسازیم. 
ســرمربی تیم فوتبال اســتقالل در پاسخ 
به این ســوال که آیا فرزاد مجیدی به کارش 
در کادر فنی تیــم ادامه می دهد، گفت: بله، او 
کسالتی داشت و از او خواستیم که در تمرینات 
حضور نداشته باشد. متین کریم زاده هم همین 
طور اســت. تست او منفی شده اما چون سرما 
خورده بود، از او خواستیم در تمرینات نباشد. 
عنایتی:قرارگرفتنمقابلاستقالل

برایمنهمیشهدشواربودهاست،امسال
حرفهایزیادیبرایگفتنداریم

سرمربی تیم فوتبال هوادار گفت:چه موقعی 
که مقابل استقالل بازی کردم چه االن که برای 
اولیــن بار مقابل این تیم قــرار می گیرم برایم 

خیلی دشوار بوده است و خواهد بود.
رضا عنایتی در نشست خبری پیش از دیدار 
هفته اول لیگ بیســت و یکم مقابل استقالل 
اظهار داشــت: چه موقعی که مقابل استقالل 
بازی کردم چــه االن که برای اولین بار مقابل 
این تیم قرار می گیرم برایم خیلی دشــوار بوده 
است و خواهد بود. می دانم با تیمی بازی داریم 
که ســختکوش و جنگجگو هســتند. تالش 
می کنیم بازی خوبی به نمایش بگداریم. با توجه 
به تلفیق بازیکنان جــوان و باتجربه امیدواریم 
فردا بازی خوبی باشد و تماشاگران بازی خوبی 

را تماشا کنند.
وی در مــورد اینکه تیم های دیگر معتقدند 
هوادار تیمی ناشــناخته است، گفت: بازی های 
اول لیگ خیلی ســخت است، چون باید بدون 
شــناخت بازی کنید. ما نســبت به گذشــته 
تغییرات زیادی داشــتیم، اما امسال حرف های 
زیادی برای گفتن داریم. این بچه ها می خواهند 
با تمــام توان بــازی کنند و نتیجــه بگیرند. 

امیدوارم فردا بازی خوبی از آب دربیاید.
نایتــی در مورد تغییر مالکیت در باشــگاه 
هوادار عنــوان کرد: ســریال های زیادی بابت 
انتقال تیم داشتیم، خودم در بیش از ۹ جلسه 
شــرکت کردم. اواخر با دوستی برخورد کردم 
که خیلی به ما کمک کرد. از علیرضا معصومی 
تشکر می کنم که دستم را باز گذاشت. ما اوایل 
راهکاری نداشیم اما او با تمام وجود به ما کمک 
کرد. ان شــاءاهلل بتوانم در جــای دیگر برای او 

جبران کنم.
وی تصریــح کرد: با اینکه مالک شــده بود 
مصاحبه ای نکرد، اما دوســتان دیگری بودند 
که به واســطه مالکیــت از خرید تیم صحبت 
می کردند. اتفاقــات عجیب و غریبی برای من 
افتاد. نمی توانســتم از لحاظ مالی شــرایط را 
مهیــا کنم، اما االن اتفــاق خوبی افتاده و تیم 
بسیار خوبی به رأس کار آمده، علیرضا اسدی 
مدیرعامل باشگاه اســت، و ان شاءاهلل در مورد 

اخبار باشگاه پاسخگو خواهد بود. 
عنایتــی در مورد تغییر نام هوادار به دیهیم 
گفت: این اتفاق هنوز نیفتاده اما وقتی مالکیت 
عوض می شود، ممکن است تغییراتی به وجود 
بیاید، دوســتان در رأس کار ایــن تصمیم را 
گرفته انــد، هنــوز صد درصد نیســت اما فکر 

می کنم این اتفاق بیفتد.

اقدامات غیرشفاف و پرابهام فدراسیون فوتبال در ارتباط 
با مسائلی مانند سیســتم کمک داور ویدیویی، ممنوعیت 
حضور تماشــاگران مقابل کره جنوبی، اتمام مهلت قانونی 
سرپرســت ها و همینطور اصالح اساسنامه صدای اعضای 

هیات رئیسه را هم در آورده است. 
به گزارش ایسنا، رئیس فدراســیون فوتبال این روزها 
از شــفافیتی که ماه ها قبل از آن دم می زد، فاصله گرفته و 
حاال ابهامات زیادی درباره مشکالت و مسائل پیرامون این 
فدراسیون وجود دارد. در حالی که مدیران این فدراسیون 
خــود را با برگزاری نشســت های فراســازمانی مشــغول 
کرده اند، سواالت زیادی نسبت به عملکرد غیر شفاف این 
مجموعه در ارتباط با مســائلی مانند کمک داور ویدیویی، 
ادامه غیبت تماشاگران، وضعیت آشفته فوتسال، اساسنامه 
و ... وجود دارد اما هنوز هیچ توضیح شفاف و قانع کننده ای 

ارائه نشده است.
این مسائل در حالی اســت که از آخرین جلسه هیات 
رئیسه فدراسیون فوتبال حدود دو ماه سپری شده و حتی 
در مواقعی اعضای هیات رئیسه هم هیچ اطالعی از اقدامات 
و دالیــل برخــی از اتفاقات ندارند و همــه چیز را به یک 
نفر ارجاع می دهند؛ آن هم کســی نیست جز شهاب الدین 
عزیزی خادم که از زمان ریاســت در فدراســیون فوتبال 
هیچ گاه نشســت خبری نداشته و حتی بعد از پیروزی در 
انتخابات هم اجازه پرسش و پاسخ داده نشد و او به سرعت 

نور سالن را ترک کرد!
در هشــت ماهی که از روی کار آمــدن عزیزی خادم 
گذشــته او انتصاب ها و اقداماتی داشته که با پرسش های 
زیادی همراه است اما هیچگاه برای چند دقیقه پشت سر 
هم به ســواالت موجود پاســخ نداده و همیشه خودش را 
بــه حضور در برنامه های تلویزیونی و ســوال های از پیش 

طراحی شده موظف دانسته است.
AFCتامخالفVARازخریدپرابهام

همچنان کــه عزیزی خادم از همدلی، هم افزایی، اتحاد 
و این قبیل شــعارهای بعضا عوام فریبانه به زبان می آورد، 
ســواالت زیادی درباره نحوه خریداری سیستم کمک داور 

ویدیویی )VAR( وجود دارد که بدون پاســخ باقی مانده 
است.

تنهــا سیســتم VAR وجــود در ایران در شــرایطی 
خریداری شد که قرار بود با وعده های عزیزی خادم مبنی 
بر یک اقدام تاریخی، در دیدار با کره جنوبی به اجرا درآید 
اما فوتبال دوستان مانند غیبت تماشاگران، شاهد رونمایی 
فرمایشی از این سیســتم بودند؛ در حالی که یک پنالتی 
تیم ملی در نبود همین سیستم سوخت و کک فدراسیون 

فوتبال هم نگزید!
در واقع این همه پروپاگاندای رســانه ای و »نمایش« با 
این سیســتم در حالی بود که به گفتــه کامرانی فر »عدم 
هماهنگی با AFC مانع استفاده از این سیستم شد.« اگر 
این سیستم مشکلی نداشت، چرا باید کنفدراسیون فوتبال 
 VAR آســیا آن را رد می کرد و به برگزاری مسابقه بدون
رضایــت می داد؟ مگــر فیفا و کنفدراســیون های قاره ای 
خواهان توسعه فوتبال با اســتفاده از تکنولوژی نیستند؟ 
آیا منطقی نبود که فدراسیون فوتبال برای استفاده از این 
سیســتم، ابتدا با کنفدراســیون فوتبال آسیا مذاکره کند 
و اطالعات مربوطه را کســب کند؟ چــه اقداماتی در این 
فرآیند انجام شــده که هیچ پاسخ شفافی به رسانه ها گفته 

نمی شود؟
غیبتتماشاگرانمقابلکرهجنوبی

درباره این موضوع بارها گفته شــده اما هیچگاه عزیزی 
خادم که برای نخستین بار وعده حضور تماشاگران را داده 
بود و حتی تا ســه، چهار روز قبل از مســابقه آن را قطعی 
می دانست و از نهایی شدن تعداد آن ها هم سخن می گفت، 

حاضر به پاسخگویی نشده است.
حضور تماشاگران موضوعی بود که فدراسیون فوتبال از 
مدت ها قبل روی آن مانور تبلیغاتی می داد اما دو روز مانده 
به بازی، حضور یار دوازدهم تیم ملی رســما منتفی شــد. 
حسن کامرانی فر، سرپرســت دبیرکلی فدراسیون فوتبال 
در رابطه با حضور نداشــتن تماشاگران ایرانی در ورزشگاه 
آزادی برای تماشــای دیدار با کره جنوبی، گفته بود: »این 
بازی و نبود تماشــاگر هیچ ارتباطی با بحث خارجی ندارد 

و مــا در داخل با توجه به پروتکل های بهداشــتی و بحث 
واکسیناسیون و مســائل زیرساختی تصمیم گرفتیم بازی 
بدون تماشاگر باشد. همین االن که یک تماشاگر بخواهد 
وارد ورزشگاه شود اگر بحث تست پی سی آر او مطرح بشود، 
هزینه زیادی برای تماشــاگران در پی دارد. بحث سالمت 
تماشــاگران باید راستی آزمایی شــود. در نهایت ما به این 

نتیجه رسیدیم که این بازی بدون تماشاگر باشد.«
آغازلیگبرتربدونتماشاگران

ســوت آغاز لیگ بیست و یکم در حالی نواخته خواهد 
شــد که همچنان بعــد از 20 ماه خبری از تماشــاگران 
نیست. در واقع این یک رکورد برای فوتبال ایران محسوب 
می شود که همچنان نتوانســته شرایط حضور تماشاگران 
فوتبــال حتی به اندازه 1000 نفــر را هم فراهم کند؛ آن 
هم در محیط هایی با گنجایــش ۳0 تا ۷0 هزار نفری که 
هر تماشــاگری می تواند با فاصله گذاری مناسب مسابقات 

را تماشا کند.
با روند آهسته و پرابهام و بعضا مبتدیانه این فدراسیون 
در انجــام هماهنگی های الزم ماننــد ماجرای کمک داور 
ویدیویــی، نمی توان به حضور تماشــاگران حداقل در این 

فصل هم امیدوار ماند.
در فدراسیونی که همه از داخل تا خارج کشور مقصرند 
و اشتباه می کنند جز مدیران آن، هیچ چیزی بعید نیست 
و باید به نظاره نشســت و دید باالخره چه زمانی تکانی به 
خود خواهند داد و اقــدام قابل توجهی برای بهبود اوضاع 

فوتبال انجام می دهند.
نابهسامانیدرخانوادهفوتسال

انتقادها به عملکرد فدراســیون فوتبال و سواالت اهالی 
رســانه از مدیران این مجموعه بــه خصوص عزیزی خادم 
به وضعیت کمیته فوتســال هم مربوط می شود. کمیته ای 
که ظرف چند ماه بعد از شــروع فعالیت با مدیریت جدید، 

اسیر حاشیه شد.
ابتدا ســراجی، عضو هیات رئیســه و رئیس کمیته با 
عزیزی خادم بر ســر برخی تصمیمات به مشکل خورد که 
در نتیجه رئیس فدراسیون برنده این مناقشه بود و خودش 
بدون وجود رئیس کمیته کارها را در مسیر جام جهانی بر 

عهده گرفت.
سپس نوبت به نتایج ضعیف تیم ملی فوتسال رسید که 
با بازی های عجیب، در یک چهارم نهایی مســابقات حذف 
شد و حتی نتوانســت حضور در نیمه نهایی را هم تجربه 
کند. از زمان بازگشــت به ایران هم، هیچ گونه رسیدگی و 

جلسه ای در ارتباط با نتایج این تیم صورت نگرفته است.
چندماهتاضرباالجلفیفابرایاصالحاساسنامه

اگرچه اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال سال گذشته 
به تصویب رســید اما هنوز موضوع مربوط به ماهیت این 

فدراسیون و بند یک اساسنامه به قوت خود باقی است.
از فرصت یک ســاله فیفا برای اصــالح قوانین داخلی 
کــه در منافات بــا قوانین بی المللی اســت، حدود دو ماه 
باقی مانده است اما فدراســیون فوتبال توضیح شفافی از 
اقداماتــش برای رفع دغدغه های افکار عمومی و همینطور 
فیفا ارائه نکرده اســت تا در نهایت اینفانتینو در جلســه 
اخیر با عزیزی خادم در قطر، نســبت به اصالح این بند از 

اساسنامه تذکر دهد.
ادامهفعالیتسرپرستهادرفدراسیونفوتبال

از زمــان روی کار آمدن عزیزی خادم، تمام کمیته ها و 
دپارتمان های این فدراســیون با سرپرست اداره می شوند 
و از فرصت ســه  ماهه برخی نفرات هم گذشــته است. در 
حالی که این اتفاق در مغایرت با اساسنامه این فدراسیون 
است، عزیزی خادم هیچ زحمتی به خود برای رعایت قانون 

نداده است.
حتی چهره های بازنشســته مانند حیدر بهاروند که از 
ســوی نهادهای قانون گذار مجوز حضور در انتخابات این 
فدراســیون را هم به دســت نیاورده بودنــد، همچنان به 
عنوان سرپرست در سازمان لیگ و سمت نایب رئیس دوم 

فدراسیون فوتبال فعالیت می کنند!
نامشخصبودنزمانبرگزاریمجمع

وتعیینتکلیفهیاترئیسه
در حال حاضر فدراســیون فوتبال نیازمند تعیین نایب 
رئیس اول و دوم و رای گیری برای نامزدهای تعیین شده 
در مجمع عمومی این فدراسیون است اما به علت برگزاری 
نشــدن جلسه هیات رئیســه که حدود دو ماه قبل برگزار 
شده، مشخص نیست این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد.

طبــق قانون سرپرســت ها فقط می توانند ســه ماه به 
فعالیــت خود ادامــه دهند اما ظاهرا عزیــزی خادم برای 
خود اســتثناء هایی قائل شده و در این زمینه خود را باالتر 
از قانون می دادند و به اعضای هیات رئیســه هم پاسخگو 

نیست! اتفاقی که در دوره گذشته هم رخ داده بود.
سایهحواشیخصوصینایبرئیسبانوان

رویسرفوتبال
در مــدت زمــان اخیــر، اخبــار و حواشــی پیرامون 
فعالیت های خصوصی و مالی شــهره موسوی، نایب رئیس 
فدراســیون فوتبال بر ســر فوتبال زنان هم سایه افکنده 
است و او این مسائل را به خاطر موفقیتش در بحث بانوان 

قلمداد کرده است!
در واقع عزیزی خادم برای پیشــبرد امور فوتبال زنان 
فعالیت خود را با چهره ای شروع کرده و ادامه می دهد که 
بیش از تمرکز روی امور مربوط به فوتبال زنان و توســعه 
بخش های عقب مانده این قشــر از فوتبال کشور، حواشی 
اقدامات شخصی او در زمینه مالی، دامن گیر فوتبال شده 
اســت و چه بسا روند رو به رشد فوتبال زنان را هم متوقف 

کند!
فعال فدراســیون فوتبال و تیــم مدیریتی این مجموعه 
مشغول انجام ســفرهای پرتعداد به شهرهای و کشورهای 
مختلف بوده که حساسیت نهادهای بازرسی و دولتی را هم 
به دنبال داشــته و هشدارهایی را هم به سفرهای بی قاعده 
و قانون به این مجموعه داده اســت تا عزیزی خادم خود را 

موظف به اجرای قانون بداند.
در شــرایطی کــه رئیس فدراســیون خــودش را از 
پاسخگویی به رســانه های جمعی و افکار عمومی مسئول 
نمی داند، مطمئنا دامنه این قبیل موضوعات غیر شــفاف 
گســترده تر خواهد شد و بیشترین آســیب را هم فوتبال 
کشور می خورد که در اختیار این تیم مدیریتی قرار گرفته 

است.

استقالل برای اولین بار لیگ را با سرمربیگری مجیدی آغاز می کند

 آغاز ماموریت 6 هفته ای فرهاد

وعده شفافیت در فدراسیون فوتبال؛ »شهابی« بود و بگذشت


