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معاون وزیر ورزش:
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مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس:

اینچه درگاهی باید پاسخگو
باشد

معاونت فرهنگی و توسـعه ورزش همگانی در واکنش
بـه حضـور دبیـر فدراسـیون ژیمناسـتیک در کالس
مربیگـری بـا حضـور نماینـده رژیـم صهیونیسـتی،
گفـت :فدراسـیون ژیمناسـتیک خط قرمزهـای نظام
را رعایـت نکرده و بر این اسـاس رییس فدراسـیون
باید نسـبت بـه اقدام پاسـخگو باشـد.
عبدالحمیـد احمـدی در گفتوگـو با ایسـنا ،در رابطه
با حضور دبیر فدراسـیون ژیمناسـتیک در دوره کالس
آموزشـی کـه بـا حضـور نمایندگانـی از کشـورهای
اوکرایـن ،آذربایجـان و رژیـم صهیونیسـتی در باکـو
آذربایجـان برگـزار شـد ،اظهـار کـرد :فدراسـیون
بایـد در بـاره ایـن اتفاقات پاسـخگو باشـد .چون از
جزئیـات آن اطالعـی نـدارم ،نمیتوانـم نسـبت بـه
ایـن موضـوع اظهـار نظـری کنـم و منتظریـم ببینـم
شـرایط چگونـه بوده اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد :موضوع اسـرائیل خـط قرمز
ً
کاملا سیاسـت ورزش کشـور در
ورزش اسـت.
مواجهـه بـا رژیـم صهیونیسـتی مشـخص اسـت.
بنابرایـن اصـل کلـی بـر ایـن اسـت کـه همـه
فدراسـیونها در همـه شـرایط ایـن مهـم را رعایت
کننـد .ایـن در واقـع موضعی اسـت که مـا در وزارت
ورزش و جوانـان داریـم.
احمـدی تاکیـد کـرد :در خصوص شـرایط خاص این
اتفاقـی کـه رخ داده چـون از جزئیـات از آن اطالعی
نـدارم اظهار نظـر بیشـتری در حال حاضـر نمیکنم.
ایـن مسـاله را از طریـق فدراسـیون ژیمناسـتیک
پیگیـری خواهـم کـرد تـا ببینم شـرایط چگونـه بوده
ا ست .
معاونـت فرهنگی و توسـعه ورزش همگانی در پاسـخ
بـه اینکه آیـا این سـهلانگاری آشـکار خانـم اینچه
درگاهـی به عنـوان رئیـس فدراسـیون ژیمناسـتیک
تبعـات مدیریتـی نخواهـد داشـت؟ گفـت :مـن
پیگیـری میکنـم و بعـدا ً در بـاره آن صحبـت خواهم
کرد.
وی در پایـان در پاسـخ بـه اینکـه کـه آیـا شـورای
بـرون مـرزی در جریـان ایـن اعـزام بـوده اسـت
یـا خیـر؟ گفـت :همـه اعزامهـا در واقـع از طریـق
فدراسـیونها بـه وزارت ورزش و جوانـان اعلام
میشـود و در شـورای بـرون مرزی مصوب میشـود
و بـر اسـاس مصوبه شـورای بـرون اقدام میشـود.
ایـن کـه در رویـدادی کـه قـرار اسـت برگزار شـود
چـه اتفاقاتـی رخ میدهـد طبعـاً باید فدراسـیون آن
را مدیریـت کنـد و نسـبت به ایـن موضوع پاسـخگو
با شد .
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مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان فارس:

مراسم تجلیل از قهرمانان ورزش کارگری
برگزار می    شود
مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان فــارس از
برگــزاری مراســم تجلیــل از قهرمانــان ورزش
کارگــری خبــرداد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی    و پایــگاه خبــری و
اطــاع رســانی اداره کل ورزش و جوانــان فــارس
حیدرعلــی کامیــاب کــه بعــد از ظهــر دیــروز در

افــزاری چشــمگیر ورزش فــارس در چنــد ســال
اخیــر گفــت :در نــگاه ابتدایــی ایــن تحــول تنهــا
در حــوزه ورزش بــه وقــوغ پیوســته در حالی کــه
ورزش و توســعه آن در اســتان عامــل ایجــاد
مشــاغل فــراوان و رونــق اقتصــادی بخش  هــای
مرتبــط تولیــدی بــوده اســت.

دیــدار بــا مدیــرکل تعــاون ،کار ورفــاه اجتماعــی
اســتان فــارس ســخن می    گفــت بــا اشــاره بــه
اهمیــت ورزش کارگــری افزود:ســامت روح و
جســم کارگــران باعــث ایجــاد بهــره وری در
ســازمان  ها و واحد  هــای تولیــدی اســتان خواهــد
شــد.
وی کارگــران را محــور اقتصــاد  ،کار و اشــتغال
کشــور دانســت و بــا اشــاره بــه توســعه ســخت

مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان فــارس در ادامــه
ایــن دیــدار کــه هیــات امنــای مجموعــه ورزشــی
تفریحــی کارگــران اســتان نیــز حضــور داشــتند
گفــت :اســتراتژی کشــور ایــن اســت کــه بایــد
در بخــش اقتصــاد مقاومــت کنیــم در غیــر ایــن
صــورت بــه ریاضــت اقتصــادی مبتــا خواهیــم
شــد.
کامیــاب افزود:بــر اســاس همیــن اســتراتژی برنامــه

سکوت عجیب قطریها در باره گل آفساید بونجاح
رســانههای قطــری و بازیکنــان الســد بــا
وجــود گل آفســایدی کــه بونجــاح بــه ثمــر
رســاند بــه انتقــاد از داور کــرهای پرداختنــد.
بــه گــزارش ایســنا ،الســد در یکــی از
حســاسترین دیدارهــای هفتــه دوم
مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا بــه
مصــاف تیــم فوتبــال پرســپولیس رفــت.
ایــن بــازی در آخریــن دقیقــه بــا تســاوی

بــدون گل دنبــال میشــد تــا ایــن کــه
بغــداد بونجــاح موفــق شــد کــه گل پیروزی
را بــه ثمــر برســاند .تصاویــر آهســته بــه
خوبــی نشــان داد کــه مهاجــم الســد در
شــرایط آفســاید ایــن گل را بــه ثمــر
رســانده اســت.
بعــد از بــازی رســانههای قطــری و
بازیکنــان و مربیــان الســد از ضعــف داوری

رشد شاخص  های ورزش کارگری درچندسال
اخیرچشمگیر بوده است

اداره کل ورزش و جوانــان توســعه ورزش اســتان بــا
تکیــه بــر تولیــدات داخلــی و بــا هــدف در حرکــت
مانــدن چــرخ تولیــد بــا اولویــت تولیــدات درون
اســتانی بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه وجــود پروژه  هــای مختلــف
ورزشــی کارگــری در شــهر  های مختلــف اســتان
افزود:عقــل ســلیم حکــم می    کنــد در شــهری
کــه وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی در حــال
ســاخت مجموعــه ای بــزرگ اســت ،وزارت ورزش
مجموعــه ای مــوازی احــداث نکنــد.
کامیــاب دربخــش دیگــری از صحبت  هایــش بــا
تاکیــد مجــدد بــر اهمیــت ورزش کاگــری و تاثیــر
آن بــر افزایــش بهــره وری در واحد  هــای مختلــف
تولیــدی و خدماتــی افــزود :ایــن ارتبــاط مســتقیم
باعــث می    شــود تــا کارفرمــا بــا رغبــت بیشــتری
امکانــات ورزشــی را بــرای کارگــر فراهــم کنــد.
دبیــر شــورای عالــی ورزش اســتان از برگــزاری
ایــن شــورا بــا موضــوع ورزش کارگــری بــه ریاســت
اســتاندار فــارس در آینــده ای نزدیــک خبــرداد و
افــزود :اوقــات فراغــت در انســان مــدرن امــروزی
روز بــه روز بــزرگ تــر می    شــود و بــه تعبیــری
می    تــوان گفــت یــک ســوم زمــان طــول روز هــر
فــرد را بــه خــود اختصــاص می    دهــد.از طرفــی
اقتصــاد اوقــات فراغــت بــه خصــوص در بحــث
ورزش روز بــه روز در حــال افزایــش و بــزرگ شــدن
اســت .بــه همیــن دلیــل مــا احســاس می    کنیــم
در جامعــه کارگــری کشــور کــه جامعــه مهــم و
تاثیــر گــذاری هــم هســت ،بایــد توجــه ویــژه ای
بــه اوقــات فراغــت و بــه خصــوص فراغــت ورزشــی
داشــته باشــیم.

ســخن بــه میــان آوردنــد .آنهــا بــرای بــاور
هســتند کــه داور دو ضربــه پنالتــی بــه
ســود الســد نگرفــت و گل بونجــاح هــم در
نیمــه نخســت بــه اشــتباه مــردود اعــام
شــد امــا جالــب ایــن کــه اصــ ً
ا در بــاره
گل آفســاید و پیــروزی بخــش ایــن تیــم در
دقایــق پایانــی ســخن بــه میــان نیاوردنــد.
گل مهاجــم الجزایــری الســد بــه تیــم
فوتبــال پرســپولیس در شــرایط آفســاید
بــه ثمــر رســید امــا رســانههای قطــری در
بــاره ایــن موضــوع ســکوت کردهانــد.

مدیـرکل تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان
فـارس گفـت :رشـد شـاخص  های ورزش
کارگـری در چنـد سـال اخیـر چشـمگیر بـوده
اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایـگاه خبری و
اطلاع رسـانی اداره کل ورزش و جوانان فارس
سـهراب مختـاری کـه بعـد از ظهـر دیـروز در
دیـدار بـا مدیـر کل ورزش و جوانـان اسـتان
فـارس سـخن می    گفت،بـا بیان اینکـه جمعیت
بیـش از  700هـزار نفـری کارگـران اسـتان
افزود:بـا برنامـه ریزی  هـای انجـام شـده وحکمیت  هـای اداره کل ورزش و جوانـان ،امـروز ورزش کارگـری
اسـتان روی پـای خـود ایسـتاده اسـت.
وی در ایـن دیـدار کـه هیات امنـای مجموعه ورزشـی تفریحی کارگران اسـتان نیز حضور داشـتند،از به بهره
بـرداری رسـیدن  8پـروژه ورزشـی کارگـری در دولت تدبیر و امید در اسـتان فـارس خبـرداد و افزود22:پروژه
ورزشـی دیگـر نیـز در سـطح اسـتان در حـال انجام اسـت کـه امیدواریـم در تعامـل بـا اداره ورزش و جوانان
اسـتان عملیات احداث آنها تسـریع شـود.
مدیـرکل تعـاون ،کار ورفاه اجتماعی اسـتان فارس از الـزام عمرانی این اداره برای در نظرگرفتن اسـتاندارهای
مـورد تاییـد اداره ورزش و جوانـان در مراحـل مختلـف طراحی ،اجرا و بهـره برداری از اماکـن ورزش خبر داد
و افـزود کـدر شـهرهایی نظیـر مرودشـت و صـدرا مجموعه  هـای ورزشـی کارگـران می    توانند بخـش عمده
ای از نیاز شـهروندان را مرتفع سـازند.
مختـاری دربخـش پیگـری از سـخنانش بـه عملکـرد هیـات ورزش  هـای کارگـری اسـتان نیز اشـاره کرد و
افزود:ایـن هیـات در زمـان مدیریـت کنونـی ورزش اسـتان جهـش قابـل مالحظه ای داشـته اسـت.
وی  28اعـزام تیم  هـای کارگـری اسـتان بـه مسـابقات کشـوری ،برگـزاری حـدود 40رویـداد ورزشـی در
استان،کسـب یـک مـدال طلا و دو نقره از مسـابقات بین المللی فرانسـه و توسـعه ورزش کارگری در بخش
بانـوان را تنهـا بخشـی از عملکـرد ایـن هیات در سـال  97عنوان کـرد و افـزود:در حال حاضر ایـن هیات در
قالـب  26انجمن ورزشـی در  23شهرسـتان اسـتان فعال اسـت.

با رای اعضای مجمع انتخاباتی هیات اسکی استان فارس

محمد یزدان پناه در سمت خود باقی ماند

بـا حضـور رئیـس فدراسـیون و رای اعضـای مجمـع انتخاباتی محمد
یـزدان پنـاه در مسـوولیت خـود ابقاء و بـرای چهار سـال دیگر رئیس
هیات اسـکی اسـتان شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی    و پایـگاه خبـری و اطلاع رسـانی اداره
کل ورزش و جوانـان اسـتان فـارس  ،مجمـع انتخاباتی هیات اسـکی
اسـتان فـارس صبـح دیـروز بـا حضور سـید عبـدی افتخـاری رئیس
فدراسـیو اسـکی جمهـوری اسلامی    ایران  ،محسـن سـاالری معاون
توسـعه امـور ورزش  ،فریبـا خالـدی معـاون امـور ورزش بانـوان
اسـتان  ،مدیـران واحدهـای سـتادی اداره کل حراسـت  ،بازرسـی ،
روابـط عمومـی     ،رئیـس گـروه ورزش قهرمانـی  ،کارشناسـان ورزش  ،و نماینـدگان شهرسـتانها  ،باشـگاهها
 ،ورزشـکاران  ،مربیـان و داوران در محـل سـالن اجتماعـات اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان برگـزار
شد.
در ایـن جلسـه پـس از سـخنان رئیـس فدراسـیون و معـاون توسـعه امـور ورزش اسـتان و ارایـه برنامه  های
چهـار سـاله آینـده هیات اسـکی اسـتان توسـط تنهـا کاندیدای احراز پسـت ریاسـت ایـن هیـات رای گیری
انجـام شـد و در نتیجـه محمـد یـزدان پناه با کسـب اکثریـت قاطـع آراء (16رای ) بـا دیگر به عنـوان رییس
هیـات اسـکی اسـتان فـارس برای مـدت چهار سـال انتخاب شـد.
گفتنی است در این مجمع برخی پیشکسوتان ورزش اسکی استان نیز حضور داشتند.

تحلیل فنی دیدار استقالل و العین از دیگاه نوازی

آن سو
گواردیوال:

دوست دارم در مرحله یک چهارم نهایی
با بایرن روبرو شویم

ســرمربی منچسترســیتی اعــام کــرد:
دوســت دارد در مرحلــه یــک چهــارم
نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپــا بــا
بایــرن مونیــخ بــازی کنــد.
بــه گــزارش ایســناوبــه نقــل از آس،
منچسترســیتی سهشــنبه شــب در
دیــدار برگشــت مرحلــه یــک هشــتم
نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپــا بــا
هفــت گل شــالکه را شکســت داد و بــا
قطعیــت بــه دور بعــد صعــود کــرد.
پــپ گواردیــوال پــس از ایــن بــازی
گفــت :مــا فوقالعــاده بودیــم .ســریع بــازی کردیــم و در انتقالهــا خــوب بودیــم .در مجمــوع
توانســتیم هفــت گل بــه ثمــر برســانیم.
 VARدر ایــن بــازی نقــش داشــت و در دو صحنــه در بــازی تأثیرگــذار بــود .ســرمربی منچسترســیتی
در بــاره ایــن فنــاوری اظهــار کــرد :بایــد تصمیمــات را کمی    ســریعتر بگیرنــد امــا ایــن فنــاوری
عادالنــه اســت .در آلمــان دو پنالتــی بــرای مــا اعــام کردنــد ولــی ایــن فنــاوری باعــث میشــود هــر
تیــم بــه هــدف خــود برســد .امیــدوارم در فصــل آینــده لیــگ برتــر اســتفاده شــود .از بــودن VAR
خشــنود هســتم و امیــدوارم در آینــده کمی    ســریعتر در تصمیمــات عمــل کنیــم.
ســرمربی اســپانیایی در پایــان اظهــار کــرد :دوســت دارم در مرحلــه بعــد بــا بایــرن مونیــخ روبــرو شــوم.
مــن بخشــی از ایــن باشــگاه هســتم .مونیــخ را دوســت دارم ،بایــرن را نیــز دوســت دارم و دوســتان
زیــادی در آنجــا دارم.

ترس بازیکنان چلسی از رفتن  هازارد

امرســون پالمــری اعتــراف کــرد
بازیکنــان ایــن تیــم از رفتــن ادن  هــازارد
از تیــم واهمــه دارنــد و دوســت دارنــد
ایــن بازیکــن در چلســی بمانــد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از
متــرو ،بــه نظــر میرســد ادن  هــازارد
ماههــای آخــر حضــورش را در چلســی
ســپری میکنــد .ایــن بازیکــن مــورد
توجــه رئــال مادریــد قــرار دارد و بــه
نظــر میرســد ناکامی    چلســی در راه
کســب ســهمیه لیــگ قهرمانــان باعــث شــود تا  هــازارد راه مادریــد را در پیــش بگیــرد.
امرســون پالمری  هافبــک تیــم چلســی در بــاره مانــدن ادن  هــازارد در ایــن تیــم گفــت :همــه بازیکنــان
تیــم دوســت دارنــد که  هــازارد بــرای فصــل بعــد اینجــا بمانــد .او بازیکــن ویــژه و بزرگــی اینجــا
محســوب میشــود و طبیعــی اســت همــه دوســت دارنــد چنیــن بازیکنــی را در تیــم داشــته باشــیم.
مــا از رفتن  هــازارد از تیــم واهمــه داریــم.
قــرارداد فعلــی ادن  هــازارد بــا چلســی تــا ســال  ۲۰۲۰اعتبــار دارد ولــی او از وضعیــت تیمــش راضــی
نیســت و از طرفــی بازگشــت زیــن الدیــن زیــدان بــه رئــال مادریــد باعــث شــده او بــرای رفتــن بــه
ایــن تیــم ترغیــب شــود چــرا که  هــازارد بارهــا زیــدان را بــه عنــوان الگــوی خــود معرفــی کــرده
اســت.
تیــم فوتبــال چلســی بایــد پنجشــنبه شــب در دیــدار برگشــت خــود در مرحلــه یــک هشــتم نهایــی
لیــگ قهرمانــان بــه دیــدار دیناموکی یــف خواهــد رفــت .دیــدار رفــت دو تیــم در لنــدن بــا برتــری ۳
گلــه آبیهــای لنــدن بــه پایــان رســیده اســت.

استقالل دیگر جای اشتباه ندارد
کلید قهرمانی آبیها در داربی است

پیشکســوت اســتقالل معتقــد اســت تیمــش در
صــورت پیــروزی در داربــی می    توانــد قهرمــان
لیــگ برتــر شــود.
محمــد نــوازی پیشکســوت باشــگاه اســتقالل در

مهاجمــان و اشــتباه در خــط دفاعــی باعــث شــد تــا
پیــروزی بــه راحتــی از دســت اســتقالل بــرود.
وی ادامــه داد :بــا ایــن تســاوی کار اســتقالل و
ســخت شــد و حــاال بایــد بــا تــاش بیشــتر در

گفــتو گــو بــا ایســنا ،در بــاره دیــدار اســتقالل و
العیــن اظهــار کــرد :اســتقالل بــازی بــدی را ارائــه
نــداد و از حریفــش ســرتر بــود امــا بــاز هــم بیدقتــی

بازیهــای بعــدی خــود در آســیا حاضــر شــود تــا
بتوانــد نتیجــه بگیــرد .اســتقالل جــای اشــتباه کردن
نــدارد و بایــد بــه توانــد از کوچکتریــن فرصتهــای

خــود در بازیهــای بعــدی اســتفاده کنــد.
نــوازی اضافــه کــرد :باقــری از بازیکنــان مؤثــر
اســتقالل بــود و وقتــی در حمــات بــه خــط
جلــو اضافــه میشــد ،اســتقالل زهردارتــر عمــل
میکــرد .خــط حملــه اســتقالل بــه خوبــی در ایــن
بــازی موقعیــت ایجــاد کــرد و روی دروازه العیــن
خطرآفریــن شــد امــا بیدقتــی در زدن ضربــه
آخــر ،دو امتیــاز را از جیــب اســتقالل پــر داد .در
خــط دفاعــی هنــوز اشــتباهاتی وجــود دارد کــه
بایــد زودتــر برطــرف شــود زیــرا در صــورت تکــرار
ایــن اشــتباهات در هــر کــدام از بازیهــای لیــگ
برتــر یــا لیــگ قهرمانــان آســیا ،میتوانــد فرصــت
قهرمانــی یــا صعــود از گــروه را از شــاگردان شــفر
بگیــرد.
هافبــک پیشــین اســتقالل در بــاره داربــی پایتخــت
کــه قــرار اســت  ۱۰فرودیــن  ۹۸برگــزار شــود گفت:
اســتقالل ابتــدا بایــد بــازی بــا نســاجی را بــا پیروزی
پشــت ســر بگــذارد تــا بــا خیالــی راحــت وارد زمیــن
شــود امــا شــرایط ایــن دیــدار فــرق میکنــد و شــفر
بایــد بــا تاکتیــک ویــژهای راهــی این مســابقه شــود.
اگــر اســتقالل در ایــن بــازی بــه برتــری برســد ،بــه
احتمــال زیــاد میتوانــد بــه قهرمانــی برســد.

پنجعلی:

پرسپولیس هنوز شانس صعود دارد
یــک پیشکســوت تیــم فوتبــال پرســپولیس
میگویــد ایــن تیــم بــرای صعــود از گــروه خــود
در آســیا هنــوز شــانس دارد.
محمــد پنجعلــی در گفتوگــو بــا ایســنا در بــاره
شکســت پرســپولیس برابــر الســد قطــر اظهــار
کــرد :بایــد بپذیریــم الســد تیــم بســیار قدرتمنــدی
اســت .پرســپولیس مقابــل تیمی    بــازی میکــرد
کــه ســرمایه گــذاری زیــادی انجــام داده اســت
و بازیکنــان گــران قیمــت را بــه خدمــت گرفتــه
اســت .بــا ایــن حــال بازیکنــان واقعــ ًا عالــی کار
کردنــد و روی چنــد فرصــت هــم میتوانســتند
دروازه حریــف را بــاز کننــد کــه ایــن اتفــاق
رخ نداد.
وی افــزود :در طــول بــازی بارهــا محمــد نــادری
حــرکات خوبــی را از ســمت چــپ انجــام داد و
جنگندگــی خوبــی در ســمت چــپ پرســپولیس
داشــت .واقعــ ًا او یکــی از بهتریــن بازیکنــان

زمیــن بــود .در بخش  هافبــک هــم تیــم واقعــ ًا
عملکــرد خوبــی داشــت .بــه خاطــر فشــاری کــه
یــاران الســد ایجــاد میکردند  هافبکهــا مجبــور
بودنــد کمی    عقبتــر بــازی کننــد و بــه مدافعــان
کمــک کننــد و بــه همیــن خاطــر کمتــر در بخــش
هجومی    میتوانســتند بــه تیــم کمــک کننــد .بــا
ایــن حــال بــاز هــم چنــد فرصــت خــوب گلزنــی
ایجــاد شــد کــه اگــر از آنهــا بــه خوبــی اســتفاده
میکردنــد ،تیــم پیــروز از زمیــن خارجــی میشــد.

پنجعلــی در بخــش دیگــری از صحبتهایــش
در بــاره شــانس صعــود پرســپولیس از گــروه هــم
گفــت :کار ســخت اســت .البتــه مــا ناامیــد نیســتیم.
اگــر بخواهیــم واقعــی نــگاه کنیــم االن پرســپولیس
بــا یــک امتیــاز در انتهــای جــدول اســت و بــرای
صعــود کارش دشــوار خواهــد بــود .بــا ایــن حــال
مطمئنــ ًا برانکــو بــه خوبــی میدانــد بــرای آینــده
چطــور تیمــش را چیدمــان کنــد تــا بهتریــن نتیجــه
را بــه بگیــرد .امیــدوارم در بازیهــای آینــده تیــم
بتوانــد بــا عملکــرد بهتــری شــرایط صعــود را بــرای
خــود رقــم بزنــد.
ایــن پیشکســوت تیــم فوتبــال پرســپولیس در
ادامــه در بــاره بهتریــن بازیکــن زمیــن در ایــن
دیــدار گفــت :علیرضــا بیرانونــد بهتریــن بازیکــن
زمیــن بــود .او فرصتهــای زیــادی را از حریــف
گرفــت .بایــد بپذیریــم او بهتریــن دروازهبــان
آسیاست.

بوی استبداد از جامعه داوری
فوتبال به مشام میرسد
کمیتـه داوران فدراسـیون فوتبال ،جلسـهای را با اعضای
بلندمرتبـه ایـن کمیتـه برگـزار کـرد کـه مصوبـات این
جلسـه به صورتی اسـت کـه به نظر میرسـد بـه زودی
داوران مـا حـق ندارنـد کاری بـه جـز قضـاوت انجـام
دهنـد و ناظـران داوری هم فقـط باید زبان بـه تعریف و
تمجیـد از فدراسـیون بـاز کنند.
بـه گـزارش ایسـنا و بـه نقـل از فدراسـیون فوتبـال،
نشسـتی بـا حضـور علیرضـا سـهرابی ،داود رفعتـی،
فریـدون اصفهانیـان ،رضـا غیاثـی ،محمدرضـا فلاح،
زاهـد بحرینـی و طاهـره کشـتیرانی روز سهشـنبه ۲۱
اسـفندماه در مرکـز ملـی فوتبال برگـزار و مـوارد زیر به
تصویـب اعضـا رسـید:
 داوران و ناظـران (مـرد) در طـول سـال  ۳مرتبـه وداوران و ناظـران (خانـم)  ۵مرتبـه مجاز هسـتند همانند
کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا از انجام مأموریـت (قضاوت
و نظـارت) انصـراف دهنـد و در غیـر ایـن صـورت برای
فصـل کنـار گذاشـته خواهند شـد.
 ناظـران داوری کـه با کمیتـه داوران همـکاری میکنندبـدون مجوز دپارتمـان و کمیتـه اجازه حضور بـه عنوان
کارشـناس در برنامههـای تلویزیونـی ،شـبکه اجتماعی،
کانالهـای مجـاز و غیرمجـاز را ندارنـد و نمیتواننـد
علیـه کمیتـه داوران و فدراسـیون موضعگیـری کنند.
 داوران فعـال اسـتانها بدون مجوز کمیتـه و دپارتماننمیتواننـد در مسـابقات اسـتانهای دیگـر قضـاوت
کنند .
 داوران فعـال مجـوز تدریـس در کالس توجیهـی درسـایر اسـتانها را ندارنـد.
بـه گـزارش ایسـنا ،به نظـر میرسـد فضایـی در کمیته
داوران و دپارتمـان داوری بـه وجـود آمـده کـه داوران
فوتبـال ایـران روز بـه روز محدودتر شـوند؛ محدودیتی
کـه تنهـا به نظـر میرسـد فشـار روی داوران را بیشـتر
میکنـد و فرصت دفـاع از حـق را از آنها میگیـرد .نکته
مهـم جلسـه ایـن اسـت کـه در آن هیـچ نماینـدهای از
داوران و ناظـران داوری حضـور نداشـت و گرفتـن ایـن
تصمیمهـا بـدون مشـورت با آنهـا بوده اسـت.
در حالـی بـه محدودیتهـای داوری در ایـران اضافـه
میشـود کـه اختلاف دسـتمزد داوران ایرانـی بـا
همتایانشـان در پنـج لیگ معتبـر اروپایی نجومی    اسـت
(اینجـا) ولـی انتظـاری  ۱۰برابـر آنهـا از داوران وجـود
دارد .مصوبـه روز سه شـنبه کمیتـه داوران بـه نوعـی
گرفتـن آزادی داوران بـود کـه بـه نظـر میرسـد ایـن
خلاف فوتبـال حرفـهای باشـد.
فیفـا و یوفـا هـم محدودیتهـای مختلفـی بـرای
داوران ایجـاد میکننـد تـا آنهـا از حواشـی مختلـف دور
باشـند امـا منعـی بـرای صحبـت کـردن در زمانهـای
غیـر از مسـابقات رسـمی    مهم بـرای آنهـا وجـود
نـدارد .همچنیـن فیفـا در عضویـت داوران مختلـف در
کانالهـا و شـبکههای مختلـف مجـازی دخالـت نـدارد
و بـه نظـر میرسـد کـه تنهـا در ایـران چنیـن اتفاقاتی
میافتد.
نکتـه مهم دیگر در بررسـی مصوبات کمیتـه داوران این
اسـت کـه در آن تاکید شـده ،ناظـران داوری حق ندارند
علیـه فدراسـیون فوتبـال و کمیتـه داوران موضعگیـری
کننـد .ایـن یعنـی اگـر یـک ناظـر داوری  -که سـالها
قضاوت کـرده و تجربیـات فراوانی دارد  -نقدی نسـبت
بـه بخشـی از کار کمیتـه داوران یـا فدراسـیون فوتبـال
داشـته باشـد ،حـق نـدارد آن را بیـان کند و در بـاره آن
بـا رسـانهها گفتوگـو کنـد .ایـن مصوبـه آزادی بیان را
از ناظـران داوری کـه قرار اسـت بـر کار داوران ،داوری
کننـد و بایـد در مسـیر حـق و عدالـت گام بردارنـد،
میگیـرد و بـه نوعـی فضـای داوری فوتبـال را آلـوده
اسـتبداد میکنـد.

