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جوانانی که ستاره شدند
بــه جز برهــه ای کوتاه، 
تیم هــای ملی جوانان ایران 
بازیکنان  ادوار گذشــته  در 
کمــی را در حد پوشــیدن 
پیراهــن تیم ملــی امید و 
ایران  فوتبال  به  بزرگساالن 
معرفــی کــرده و بــه نظر 
می رسد چرخه استعدادیابی 

آنطور که باید، صورت نگرفته است.
به گزارش ایســنا، تیم های ملی فوتبال پایه شــامل تیم های نوجوانان، 
جوانان و امید، پلی برای پرروش بازیکنان جوان و آماده سازی این بازیکنان 
برای حضور در رده سنی بزرگساالن در تمام کشورها در نظر گرفته می شود. 
اگر چه حضور بازیکنان در این رده ســنی تضمین کننده موفقیت آن ها در 
رده ســنی بزرگساالن نیســت اما هر ســاله و در هنگام برگزاری مسابقات 
قهرمانی قاره و جهان، اســتعدادیاب های بزرگ بــرای پیدا کردن بازیکنان 

مستعد به این مسابقات می روند.
بسیاری از بازیکنان آسیایی و شاغل در قاره های آفریقا و آمریکا هر ساله 
از همیــن طریق به تیم های خوبی مانند آژاکس، پورتو، بنفیکا و تیم هایی با 
آکادمی های قدرتمند مانند چلسی، بایرن مونیخ و بارسلونا منتقل می شوند.

هر چند بازیکنان زیادی بعد از رده سنی جوانان استعداد خود را پرورش 
می دهند اما در همین رده ســنی هم می توان فوتبالیست هایی را پیدا کرد 
که نسبت به همسن و سال های خود از توان بسیار زیادی برخوردار هستند. 
مارادونا، پله، مسی و ستاره های زیادی از رده سنی جوانان توانستند استعداد 

خود را نشان دهند و راه موفقیت را از این رده سنی طی کنند. 
در ایــران هم بازیکنان مختلفی از رده پایه نامی برای خود دســت و پا 

کردند.
در ســال های اخیر امید نورافکن، مهدی قایدی و قبل تر از آن ســردار 
آزمون، کاوه رضایی، محســن مسلمان، پیام صادقیان، علیرضا جهانبخش و 
سعید عزت اللهی توانستند با درخشش در تیم های ملی نوجوانان و جوانان، 

در تیم های بزرگساالن هم بازی کنند.
با این حال، نکته ای که بیش از هر چیزی به چشــم می آید این است که 
اکثر بازیکنان شاغل در تیم های پایه در ایران نمی توانند در رده بزرگساالن 

هم موفقیت خود را تکرار کنند. 
شاید این مسئله ناشــی از تالش کمتر این بازیکنان برای یادگیری و یا 
اســتعدادیابی ناقص باشــد که خیلی از بازیکنان در سنین ۲۴، ۲۵ سالگی 

دیده می شوند و به تیم های بزرگ راه پیدا می کنند. 
در این گزارش، نگاهی به ادوار مختلف تیم ملی جوانان خواهیم داشــت 
و موفقیت بازیکنان این تیم را در رده بزرگســاالن بررسی خواهیم کرد که 
کدام بازیکنان توانســتند پا را فراتر گذاشته و حتی در رده باشگاهی و ملی 

بدرخشند.
این گزارش از آغاز قرن بیست و یکم میالدی شروع می شود که تیم ملی 
جوانــان ایران با هدایت حمید درخشــان در تهران به رتبه چهارم قهرمانی 
آسیا دست یافت و راهی جام جهانی شد اما در ادامه ماجرای تخلف و وجود 
بازیکنان صغر ســنی در تیم ملی اثبات شد که حمید درخشان از تیم ملی 

کنار گذاشته شد و در ادامه ایران از حضور در سال ۲۰۰۲ محروم شد.
تیم ملی جوانان در سال ۲۰۰۰

سعید لطفی، جواد کاظمیان، مهرزاد معدنچی و ایمان مبعلی
تیم ملی جوانان در سال ۲۰۰۲

محروم )به علت استفاده از بازیکنان صغر سنی در دوره گذشته(
تیم ملی جوانان در سال ۲۰۰۴

عادل کاله کج، میالد می داودی، مهرداد اوالدی، امیرحسین فشنگچی
تیم ملی جوانان در سال ۲۰۰۶

کمال کامیابی نیا، شهرام گودرزی
تیم ملی جوانان در سال ۲۰۰۸

شجاع خلیل زاده، کریم انصاری فرد، جالل الدین علی محمدی ، محسن 
مسلمان، علی حمودی، کمال کامیابی نیا و بختیار رحمانی

تیم ملی جوانان در سال ۲۰۱۰
ایمان صادقی، امید عالیشــاه، مرتضی پورعلی گنجی، کاوه رضایی، پیام 
صادقیــان، علیرضا بیرانونــد، یعقوب کریمی، محمدرضــا خانزاده، علیرضا 

جهانبخش، هادی محمدی، اکبر ایمانی
تیم ملی جوانان در سال ۲۰۱۲

روزبه چشمی، محمدحســین کنعانی زادگان، احمد عبداهلل زاده، فرشید 
اســماعیلی، علیرضا جهانبخش، بهنام برزای، ســردار آزمون، محمدحسین 

مرادمند، محمد دانشگر، احسان پهلوان
تیم ملی جوانان در سال ۲۰۱۴

پیام نیازمند، احمد گوهری، مجید حســینی، آرمین ســهرابیان، میالد 
سرلک، صادق محرمی، سعید عزت اللهی، علی  قلی زاده، سعید آقایی

تیم ملی جوانان در سال ۲۰۱۶
علی شــجاعی، عارف غالمی، رضا شــکاری، مهــدی محمدخانی، امید 

نورافکن، عارف آقاسی، ابوالفضل رزاق پور، مهدی قایدی
تیم ملی جوانان در سال ۲۰۱۸

امیرمهدی جانملکی، محمد خدابنده لو، محمدرضا آزادی، علیرضا رضایی
تیم ملی جوانان در سال ۲۰۲۰

یاسین سلمانی
بازیکنــان دو، ســه دوره اخیر تیم ملی جوانان هنــوز در تیم ملی امید 
حضور دارند و احتماال طی ســال های آینده بازیکنان بیشــتری از این تیم 
راهی تیم های باشــگاهی بزرگتر شــوند و حتی لباس تیم ملی بزرگساالن 

را به تن کنند.

سردار آجورلو، غفوری را مثل خطیبی ببیند!
شهرام اصغری

فراموش نکرده ایم ســردار آجرلو زمانی که مدیرعامل باشگاه پاس تهران 
بــود چه حمایت هایی از رســول خطیبی بازیکن جوان و ســر به هوای آن 
روزهای فوتبال ایران از خود نشــان می داد و اجازه نمی داد برخی عذر او را 

از باشگاهی که منتسب به نیروی انتظامی بود، بخواهند.
 در آن مقطع خیلی ها معتقد بودند که خطیبی جوان و پرحاشــیه باید 
از تیمی چون پاس تهران جدا شــود، اما یادمان نرفته که سردار آجورلو به 
شــدت از این بازیکن جوان حمایت و او را در پاس تهران حفظ کرد که در 
ادامه به تیم ملی هم رســید و همگان دیدیم این سرمایه فوتبالی تا سطوح 
مربیگری نیز پیش رفت و اکنون نیز بدون حاشیه در کشور زندگی می کند 

و در وطن مانده است.
درخصوص مســائل حاشــیه ای به وجود آمده برای وریــا غفوری، انتظار 
می رفت ســردار آجرلو همچنان از بازیکن خــودش حمایت کند و اگر هم 
خطایی از او ســر زده با او مدارا کند و او را بر سر راه بیاورد و نه اینکه با او 

برخورد قهری و حذفی از خود نشان دهد. 
واقعاً این برخورد و این رفتار از ســردار آجرلویی که گفته می شود حتی 
شایســتگی ریاست فدراسیون فوتبال را نیز دارد! بعید بود و توقع می رود او 

در این خصوص از خود خویشتن داری نشان دهد.
برای یک مدیر حرفه ای همه بازیکنان باید یکسان باشند و نگاه یکسانی 
به آنها داشته باشد و میان آنها تفاوت و تمایز قائل نباشد اما به نظر می رسد 
که فشــارهای جانبی و بیرونی به ســردار آجرلو باعث شــده او از بازیکن 
محبوب استقالل، حمایتی از خود نشان ندهد که این موضوع با خصوصیات 

ذاتی و مدیریتی آجورلو سازگار نیست!
او از همین حاال باید در اســتقالل نشــان دهد از اســتقالل کامل برای 
مدیریــت و تصمیم گیری برخوردار اســت و تحت تأثیــر برخی گروه ها یا 

جناح های بیرونی قرار نمی گیرد!
حــاال که هواداران نیز در حمایت از غفوری تجمعاتی داشــته اند، باز هم 
فرصت هســت که سردار آجرلو در تصمیمات خود تجدیدنظری نشان دهد 
و با عقد قراردادی قوی هم دل هواداران را به دســت آورد و هم جلوی ورود 

وریا به حواشی غیرفوتبالی را محدود کند.
این کار از دســت ســردار آجرلو ساخته اســت و او می تواند و باید اراده 
کند تا از همین حاال حواشــی اســتقالل را کنترل کند و آبی پوشان پس از 
قهرمانی در فصل گذشــته این بار به قله های موفقیت در آســیا بیندیشند و 

بدون حاشیه پیش بتازند.

نگاه

یادداشت

کمک های مالی یک هوادار به پرسپولیســی ها بیشتر از 
آنکه کمک حال سرخ پوشــان باشــد می تواند آنها را دچار 

دردسر کند.
به گزارش فارس، باشــگاه پرســپولیس برخالف سایر 
باشگاه ها شروع قدرتمندانه ای در فصل نقل و انتقاالت داشت 
و موفق شد چندین بازیکن ملی پوش، مطرح و نامدار را جذب 
کند. علیرضا بیرانوند، دانیال اسماعیلی فر، گئورگی ولسیانی، 
سروش رفیعی، ســعید صادقی، مرتضی پورعلی گنجی و ... 
از جمله بازیکنانی هســتند که باشگاه پرسپولیس در فصل 
و نقــل و انتقاالت آنها را جذب کرده اســت. این در حالی 
است که به نظر می رسد فعالیت سرخ پوشان در فصل نقل و 
انتقاالت به پایان نرسیده و آنها به دنبال جذب ۲-3 بازیکن 

دیگر هستند که احتماالً دو نفر دیگر خارجی باشند.
با این همه جذب بازیکنان نامدار و مطرح باعث شــد تا 
باشگاه پرسپولیس هزینه ای برای حضور پرقدرت در فصل 
نقــل و انتقاالت بپردازد. وضعیت قــرارداد بازیکنان جدید 
پرسپولیس همانند سایر باشــگاه ها رقم زیادی شده و این 
مسئله احتماالً در طی فصل سرخ پوشان را دچار تنش هایی 
خواهد کرد. جالب اینجاست که هنوز تمرینات شروع نشده 
بازیکنان قدیمی پرسپولیس نسبت به این شرایط گله دارند 
و از این موضوع ناراحت هستند. این موضوع در شرایط فعلی 

هم کار را برای پرسپولیسی ها سخت کرده است. 
کمک هوادار متمول به پرسپولیس 

گویا باشگاه پرسپولیس برای جذب بازیکنان جدید عالوه 
بر هزینه هایی که خود پرداخت کرده، مبالغی هم از ســوی 
یک هوادار به برخی از بازیکنان پرداخت شــده است. یک 
هوادار متمول پرســپولیس که در خارج از کشــور زندگی 
می کند در ســال های اخیر همواره کمک  های مالی نسبتا 
چشم گیری را به بازیکنان پرسپولیس داشته است و جالب 
اینجا اســت برخالف خیلی از افــرادی که کمک های مالی 
می کنند عالقه ای هم به حضور در رســانه ها و مطرح شدن 
نــدارد. این هوادار در ســال های اخیر البته نقش زیادی در 

تحوالت پرسپولیس داشــته و برخی از بازیکنان به واسطه  
کمک های مالی این فرد راضی به قرارداد با پرســپولیس و 
پوشیدن پیراهن این باشگاه شــده اند. این هوادار در فصل 
نقل و انتقاالت اخیر هــم نقش پررنگی در جذب بازیکنان 
داشته و حتی گفته می شود که مبلغی به صورت جداگانه به 
بازیکنان جدید پرداخته اســت تا آنها حاضر به عقد قرارداد 

با سرخ پوشان شوند. 
تفرقه و دو دستگی در پرسپولیس!

این هــوادار که احتماالً با نیت کمــک به تیم محبوب 

خود پول هایی به بازیکنان پرداخت می کند ناخواسته چند 
دستگی را در بین بازیکنان پرسپولیس به وجود آورده است. 
او نه تنها در فصل نقل و انتقاالت اخیر بلکه در سال های قبل 
هم پاداش هایی به بازیکنان می داد که در این بین برخی از 
بازیکنان از پاداش هــای این هوادار محروم بوده اند. حاال اما 
کمک های مالی این فرد باعث شــده تا چند دســتگی بین 
بازیکنان به وجود بیاید چرا که برخی از بازیکنان سال های 
اخیر پرســپولیس از این پاداش ها بی بهره  بوده اند و از طرف 
دیگر برخی از بازیکنان جدید این پاداش ها را دریافت کردند 

و همیــن موضوع تا اینجا باعث دو دســتگی بین برخی از 
بازیکنان شــده و بیم آن می رود کــه این موضوع در فصل 

پیش رو باعث ایجاد حواشی در پرسپولیس گردد.
 واکنش باشگاه پرسپولیس به کمک های یک هوادار

کمک های مالی این هوادار پرسپولیســی که احتماالً  به 
نیت کمک به تیم محبوب خود انجام می شــود واکنشــی 
از ســوی باشگاه پرســپولیس به همراه نداشته و چه بسا از 
این کمک ها هم اســتقبال کنند چرا که با این کار نه تنها 
سقف قرارداد خود را زیر پا نمی گذارند بلکه بخشی از هزینه 
پاداش ها و قرارداد بازیکنان از جایی خارج از باشگاه  تأمین 
می  شــود. نکته عجیب اینجا است که چرا به جای پرداخت 
این کمک های مالی به باشــگاه و تقســیم عادالنه آن بین 
بازیکنان، این پول ها به دســت خــود بازیکنان مدنظر این 
هوادار می رســد تا بین بازیکنان دو دستگی به وجود بیاید؟ 
جالب اینجا است که رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس هم 
که در اواخر لیگ برتر بیست و یکم در سفری که در سکوت 
خبــری به دوبی رفت با این هوادار متمول دیدار داشــت و 
حتی قول هایی از ســوی این فرد به مدیرعامل پرسپولیس 
انجام شــد تا پاداش هایی به بازیکنان که در راه تالش برای 
قهرمان شود بودند پرداخت شود. پیش از بازی پرسپولیس 
مقابل ذوب آهن در اصفهان رضا درویش  در آخرین تمرین 
سرخ پوشان پیش از سفر به اصفهان حاضر شد و به بازیکنان 
وعده داد که در صورت برد در این بازی ۵۰۰ میلیون تومان 
به اعضای تیم به عنوان پاداش پرداخت شود. درویش حتی 
وعده داد که یک منبع مالی فراهم شده و در صورت برد در 

بازی های بعدی مبلغ پاداش بیشتر هم می شود!
با این همه باید دید که باشگاه پرسپولیس در قبال چنین 
کمک هایی چه سیاست هایی را در پیش خواهد گرفت چرا 
که این موضوع شاید در کوتاه مدت به داد سرخ پوشان برسد 
اما بدون شک در بلندمدت این موضوع برای پرسپولیسی ها 
تبدیل به یک دردسر عجیب خواهد شد که احتماالً عوارض 

آن در جریان لیگ برتر به چشم خواهد آمد.

رسانه های اروگوئه از توافق ایران و این کشور برای انجام 
بازی تدارکاتی خبر داده اند؛ خبری که به تایید مســئوالن 
فدراســیون فوتبال ایران رسیده اما هنوز هیچ توافق نامه ای 
میان طرفین به امضا نرسیده است. به گزارش ایسنا، بعد از 
برگزار نشدن بازی ایران و اروگوئه در پنجره بازی های ملی 
خرداد به علت مخالفت دراگان اسکوچیچ با سفر به آمریکای 
جنوبی برای جلوگیری از خستگی بازیکنان ایران، دو کشور 
مجددا مذاکراتی را برای برگزاری این دیدار در مهر ماه و این 

بار در اروپا انجام داده اند.
یک خبرنگار مطرح اروگوئــه ای اعالم کرد که تیم ملی 
اروگوئه روز ۲3 سپتامبر )یکم مهر( به مصاف تیم ملی ایران 
خواهــد رفت و چهار روز بعد هم با قطر میزبان جام جهانی 
۲۰۲۲ دیدار خواهد کرد. مســئوالن فدراسیون فوتبال در 
واکنش به این مطلب، می گویند مذاکرات خوبی انجام شده 

اما هنوز توافقنامه میان دو کشور نوشته نشده است.
حسن کامرانی فر، دبیر کل فدراسیون فوتبال در واکنش 
به مطرح شدن دوباره بازی ایران و اروگوئه گفت: »منبع این 
خبر رسانه های خارجی هستند. در مورد هیچ تیمی اظهار 
نظــر نمی کنم. 3، ۴ گزینه داریم اما تا زمان قطعی شــدن 

اســامی تیم ها را اعالم نمی کنیم. با اتریش هم نمی توانیم 
بازی کنیم اما برای محل اردو 3 گزینه اروپایی داریم که هر 

کدام بهتر بود، آن را انتخاب خواهیم کرد.«
در واقع فدراسیون فوتبال برای جلوگیری از اتفاقات بازی 
با کانادا، ابتدا به دنبال انجام رایزنی های خود با کشــورهای 
اروپایی برای صدور ویزا و همینطور اجاره ورزشــگاه محل 
مسابقه است؛ مواردی که در اردوی این تیم در خرداد بروز 
کرد و کانادا به دالیل سیاسی از برگزاری بازی با ایران امتناع 

کرد.
فیفادی پیش رو قرار اســت از ۱۹ تا ۲۷ سپتامبر برگزار 
شود و مسئوالن فدراسیون فوتبال از جمله میرشاد ماجدی 
عنوان کرده اند در حال انجام مذاکرات برای برگزاری دو بازی 
تدارکاتی خوب هستند تا تیم ملی آخرین پنجره بازی های 

ملی قبل از جام جهانی را از دست ندهد.
تیــم ملی ایران در صورتی که بازی با اروگوئه را در یکم 
مهر هماهنگ کند، باید ی بازی دیگر را هم در همین پنجره 
انجام دهد. پیش از این از اتریش نام برده می شد که این تیم 
در لیگ ملت های اروپا بازی دارد و به نظر می رســد دومین 

حریف تیم ملی هم آمریکایی یا آفریقایی خواهد بود.

دو فدراسیونی که با آشفتگی و بی ثباتی تا آستانه تعلیق 
توسط فدراسیون های جهانی هم پیش رفته بودند، با اقدام 
به موقــع وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک بزودی 
شاهد برگزاری انتخابات شان خواهند بود. به گزارش  مهر، 
طی چهار ســالی که از ریاســت صالحی امیری در کمیته 
ملی المپیک می گــذرد او در مقاطع مختلف دیدارهایی با 
 )IOC( توماس باخ« رئیس کمیتــه بین المللی المپیک«
و مســئوالن فدراســیون های جهانی رشــته های ورزشی 
داشــته است. پیش از این هم روســای قبلی کمیته ملی 
المپیک مشابه چنین دیدارهایی را کم و بیش داشتند اما 
مالقات های اخیری که میان مسئوالن ورزش کشور با نفر 
اول ورزش جهان و مدیران دو فدراســیون جهانی برگزار 
شــد، از مثبت ترین و شاید هم نتیجه بخش ترین آنها در 

سال های اخیر بوده است!
سماجت در سفر به لوزان

برای جلوگیری از یک فاجعه
به منظور انجــام این مالقات ها وزیــر ورزش و رئیس 
کمیته ملی المپیک عازم لوزان سوئیس شدند تا با »توماس 
باخ« دیدار و گفتگو کنند. این نخستین سفر مشترک سید 
حمید سجادی و سیدرضا صالحی امیری بود که به نتیجه 
مورد نظر رســید، آنها بهمن ماه ســال گذشته همزمان با 
برگزاری بازی های المپیک زمستانی و به بهانه همین دیدار 
ســفری به چین داشــتند اما به دلیل بی برنامگی و عدم 
هماهنگی الزم در سطح بین المللی، برگزاری نشست لغو 
و مدیران ورزش بدون انجام آن به کشــور بازگشتند. این 
بار اما ســفر مقامات ورزش ایران به محل مقر کمیته بین 
المللی المپیک در شــرایطی انجام شد که نه لوزان میزبان 
رویدادی ورزشــی بود و نــه IOC برگزارکننده اجالس و 
همایشــی؛ در واقع این مدیران ورزش ایران - البته بیشتر 
از طرف کمیته ملی المپیک- بودنــد که بدون بهانه های 

اینچنینی بر انجام این دیدار سماجت داشتند تا بتوانند از 
تکرار فاجعه جودو جلوگیری کنند.

چراغ سبز جهانی به انجام انتخابات داخلی
»توماس باخ« رئیس و »جروم پویوی« مدیر روابط بین 
الملل کمیته بین المللی المپیک، خانم »امینا مانیا« مدیر 
کل و »پاتریک ویلسون« رئیس کمیته حقوقی فدراسیون 
جهانی دوچرخه ســواری و همچنین دبیر کل فدراسیون 
جهانی ژیمناســتیک مقدماتی بودند سید حمید سجادی 
و ســید رضا صالحی امیری در سفر سه روزه خود به لوزان 
با آنها دیدار داشــتند. محور تمام این نشســت ها تشریح 
وضعیت داخلی ورزش و در راس آنها رشته های مورد نظر 
)دوچرخه سواری و ژیمناستیک(؛ رشته هایی که ماه هاست 
به دلیل اتفاقات کم ســابقه محل چالش و حاشــیه های 
جدید در ورزش شده اند آنگونه که برگزاری انتخابات شان 
در عمل شــدنی نبود و دقیقا همین مسئله این دو رشته 
را در آستانه تصمیمات حاکمیتی از سوی مقامات جهانی 
قــرار داده بود که حتی ممکن بود دود آن به چشــم کل 
ورزش کشور برود. در جریان نشست های لوزان سوئیس اما 
با توجه به گزارش وقایع یک ســال اخیر دوچرخه سواری 
و ژیمناســتیک که گزارش آن توسط مقامات ایرانی ارائه 
شد. فدراســیون های جهانی مربوطه بر برگزاری انتخابات 
آنها در اولین فرصت ممکن تاکید کردند خود این موضوع 
مطــرح کننده این ابهام این که چطــور آنها راضی به این 

امر شده اند؟
برگزاری انتخابات ژیمناستیک و دوچرخه 

سواری با چه بها و معامله ای؟!
اتفاقاتی که ســد راه اعضــای مجمع دو فدراســیون 
ژیمناســتیک و دوچرخه سواری برای انجام انتخابات شان 
شده در تاریخ این دو رشته و حتی ورزش ایران بی سابقه 
است تا آنجا که مقامات جهانی را هم نسبت به آن حساس 

کرده بود. در رابطه با ژیمناســتیک آغاز وقایع به ثبت نام 
کاندیداهــا )خردادماه ۱۴۰۰( باز می گــردد و اینکه زهرا 
اینچه درگاهی رئیس وقت فدراسیون تایید صالحیت نشد، 
این مسئله آغازگر لج و لجبازی فدراسیون با وزارت ورزش 
شد و شکایت اینچه درگاهی از علی نژاد معاون وقت وزارت 
ورزش شد، در این گیر و دار اساسنامه فدراسیون که در آن 
منافع رئیس برای ماندن و ادامه ریاست بیش از هر مسئله 
ای بولد شده بود به فدراسیون جهانی ارسال و تاییدیه الزم 
هم گرفته شــد. اینگونه اینچه درگاهی که دوره ریاستش 
۱۹ تیرماه ۱۴۰۰ تمام شــده بود تا دی ماه سال گذشته 
صندلی ریاست را واگذار نکرد اما در نهایت برخی فشارهای 
داخلی به کنار رفتنش منجر شد البته آنهم در شرایطی که 

نایب رئیسش سرپرست فدراسیون شد.
این جابه جایی مربوط به دی ماه سال گذشته می شود 
امــا تا به امروز قدمی برای آغاز روند انتخابات این رشــته 
برداشته نشــد. معضالت دوچرخه ســواری هم از مجمع 
خردادمــاه ۱۴۰۰ و رایی کــه در آن از طرف معاون وقت 
وزیر ورزش )علی نژاد( به صندوق انداخته شــد، آغاز و تا 

امروز ادامه داشته است. 
محمود رشــیدی برنــده آن مجمع انتخاباتــی بود اما 
اعتراض دیگر کاندیداها نسبت به رای معاون وزیر و اینکه 
طبق اساسنامه او حق رای نداشته است باعث شد رشیدی 
چهارماه پس از تصدی ریاســت فدراســیون اعالم استعفا 
کند و اینگونه از مهرماه ۱۴۰۰ این فدراســیون با حضور 
رسول هاشم کندی وارد دوره سرپرستی شد. دقیقا همین 
جابه جایی و اجبار به اســتعفای رئیس جدید، حساسیت 
مقامات جهانی را نســبت به مداخلــه دولت ایران در امور 

ورزش برانگیخت. 
در هــر صورت حــاال ۱۰ ماه از آغاز دوره سرپرســتی 
در فدراســیون دوچرخه ســواری می گذرد با این حال نه 

برای برگزاری انتخابات برنامه ریزی شــده و نه رسیدگی 
به وضعیت سرپرســت کــه دوره ۶ ماهه اش تمام شــده 
است. وضعیت نامشخص اساسنامه و عدم تاییدیه از سوی 
فدراســیون جهانی بهانه عدم برگزاری انتخابات دوچرخه 
ســواری بود در حالیکه طی همین مدت باز شدن پرونده 
دوپینگ دوچرخه ســواری ایران با رد پای خســرو قمری 
رئیس پیشین فدراسیون، حساســیت های جهانی نسبت 
به وضعیت دوچرخه ســواری ایران را تشدید کرد. با همه 
اینها خروجِی ســفر دو سه روزه به سوئیس و نشست های 
چندساعته، تاکید مقامات جهانی مربوطه در این دو رشته 
بر انجام ســریع انتخابات بود. افرادی که پالس های خوبی 
بابت پیگیری های شان به ایران نمی دادند و حتی گرایش 

به تهدید و اعمال قدرت هم داشتند.
خطری که از بیخ گوش ورزش ایران رد شد

اتفاقات و حاشــیه هایی که ژیمناســتیک و دوچرخه 
ســواری را طی یک ســال اخیر درگیر خــود کرد این دو 
رشته را در مرداب بالتکلیفی داخلی و تهدید خارجی برای 
تعلیق فرو برد تا آنجا که تعلیق بیخ گوش این دو رشــته 

حس می شد. 
ورود هوشــیارانه مقامات ورزش ایــران اما مانع علنی 
شدن این تهدید شــد. شاید هم جودو و تعلیق این رشته 
درســی شد برای اینکه موانع به موقع و پای میز مذاکرات 
برداشته شود. چه بسا اگر این مذاکرات انجام نمی شد، کمر 

ورزش ایران با دو تعلیق دیگر می شکست.

وقتی یک هوادار پرسپولیس را دچار حاشیه کرد!

گزارشیازنقلوانتقاالتسرخها

بازی ایران و اروگوئه؛ این بار در اروپا؟

خطری که از بیخ گوش ورزش ایران گذشت

رســانه برزیلی مدعی شده که استقالل یک بار دیگر به 
سراغ ژان کارلوس رفته است. هافبک برزیلی که در زمستان 

گذشته هدف اصلی نقل و انتقاالتی فرهاد مجیدی بود.
به گــزارش »ورزش ســه«، فرهاد مجیــدی در نقل و 
انتقاالت زمســتانی ســخت به دنبال تقویــت تیم خود به 

خصــوص در بخش تهاجمی بود. به همیــن دلیل از میان 
بازیکنانی که به سرمربی استقالل معرفی شدند، او خواستار 
جذب ژان کارلوس هافبک تهاجمی تیم نائوچیکو برزیل بود 
که در سری بی این کشور عنوان بهترین هافبک فصل را از 
آن خود کرده بود. این بازیکن که قراردادش را تا سال ۲۰۲۴ 

با نائوچیکو تمدید کرده بود، به شدت مورد توجه استقالل 
قرار گرفت و مذاکرات جدی بین طرفین نیز انجام شد اما در 
نهایت رقم درخواستی تیم برزیلی برای صدور رضایت نامه 
ژان کارلوس چیزی نزدیک به ۷۰۰ هزار دالر بود و به همین 
دلیل آبی پوشان از جذب این بازیکن منصرف شدند. اما حاال 
و در روزهایی که اســتقالل در بازار نقل و انتقاالت عملکرد 
خوبی نداشته است، مدیران باشگاه در نظر دارند با یک خرید 
خــوب خارجی، عقب افتادن در بــازار را جبران کنند. ژان 
کارلوس همان گزینه ای است که جذب او می تواند یک بار 
دیگر محبوبیت مصطفی آجورلو را نزد هواداران افزایش دهد.
وب ســایت ge.globo در خبر تازه ای به قلم ژائو دی 
آندراده نتو مدعی شــده که آبی ها یک بار دیگر به ســراغ 
هافبــک برزیلی رفته انــد. او برای مطلب خــود تیتر »ژان 
کارلوس پیشــنهادی جدیــد از ایران دریافــت می کند و 
نائوچیکو مذاکرات را بررسی می کند« انتخاب کرده و نوشته 
است که این هافبک مجددا پیشــنهاد ۶۰۰ هزار دالری از 
اســتقالل دریافت کرده و هیئت مدیــره نائوچیکو در حال 
بررسی این موضوع است. در ادامه این خبر آمده است: دوران 
ژان کارلوس در نائوچیکو ممکن اســت به پایان برسد. پنج 
شنبه گذشته این هافبک 3۰ ساله و یکی از بازیکنان اصلی 
باشگاه پرنامبوکو )لقب نائوچیکو( در سه فصل اخیر، مجدداً 
از سوی ایران و باشگاه استقالل پیشنهادی دریافت کرد که 
در ابتدای ســال میالدی نیز به کارلوس عالقه نشــان داده 
بود. به هر حال، پیشــنهاد اولیه همان پیشنهاد قبلی است: 
۶۰۰ هزار دالر )حدود 3.۱ میلیون رئال برزیل( برای حقوق 
اقتصادی بازیکن. به گزارش ge.globo، هیئت مدیره نیز 
در حال تهیه یک پیشنهاد متقابل است. استقالل چند روز 

پیش اقدام به جذب ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی کرد 
که در ســال ۲۰۲۰ هدایت واسکودوگاما را برعهده داشت. 
این مربی قصد دارد یک یا دو بازیکن برزیلی را برای این تیم 
به خدمت بگیرد. پیشنهاد دستمزد باشگاه ایرانی بیش از دو 
برابر مبلغی است که ژان کارلوس در حال حاضر در نائوچیکو 
دریافت می کند. دیویدسون اندروز، مدیربرنامه این هافبک 
در تماس با ge.globo، از اظهار نظر درباره پیشنهاد جدید 
اســتقالل خودداری کرد. در ماه آوریل و در آســتانه بسته 
شدن اولین پنجره نقل و انتقاالت فوتبال ملی برزیل، باشگاه 
اسپورت رسیفه که در سری بی برزیل حضور دارد، خواهان 
جذب ژان کارلوس بود و به این بازیکن رقمی بین 3 تا 3.۵ 
میلیون رئال برزیل پیشــنهاد کرد که این پیشنهاد توسط 

هیئت مدیره نائوچیکو رد شد. 
اگر توافق بین نائوچیکو و استقالل انجام شود، بازی روز 
 ،B شنبه مقابل گرمیو نووریزونتینو، در هفته شانزدهم سری
می تواند نشــانه خداحافظی ژان کارلوس از نائوچیکو باشد. 
این بازیکن که در ســال ۲۰۱۹ به خدمت گرفته شــد، در 
مجمــوع ۱3۵ بازی برای نائوچیکو انجــام داد و 3۵ گل به 
ثمر رساند. عالوه بر این، او ۲۲ پاس گل نیز داد. این هافبک 
امســال با هفت گل بهترین گلــزن نائوچیکو در این فصل 
اســت. ژان کارلوس در ســال ۲۰۱۹ به همراه نائوچیکو به 
عنوان قهرمانی سری C دست یافت و دو بار نیز در سال های 
۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ عنوان قهرمانی جام ایالتی پرنامبوکانو را به 
دســت آورد. او امسال و پس از اخراج در دیدار برابر ریترو با 
داور مســابقه خانم دبورا سسیلیا درگیر شد که این مسئله 
منجر به محرومیت ۱۰ جلسه ای او از حضور در جام ایالتی 

پرنامبوکانو سال بعد شد.

اولین خارجی مدنظر ساپینتو؛ باز هم ژان کارلوس!


