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شاهرخی:

مقایسه  ۴مربی استقالل
در  ۱۱بازی اول لیگ

 ۱۳کماندار از استان فارس
در پیکارهای مجازی جهانی شرکت دارند

نمره مدیران فوتبال کمتر از صفر است

محمود فکری

باالتر از مجیدی ،شفر و استراماچونی!

بررسی آماری نشان داده است ،محمود فکری در  ۱۱بازی
اول خود در رقابتهای لیگ برتر ،عملکرد بهتری نســبت به
 ۳سرمربی پیشین آبیها داشته است.
به گزارش ایسنا ،روز دوشنبه تیم فوتبال استقالل در جریان
هفته یازدهم رقابتهای لیــگ برتر به مصاف تراکتور رفت و
در این بازی موفق شــد  ۳بر یک پیروز میدان شود .شاگردان
محمود فکری با این پیروزی توانستند با  ۲۲امتیاز ،برتر از سایر
رقبا به صدر جدول رقابتهای لیگ بازگردند.
این مساله باعث شــد تا عملکرد  ۴سرمربی اخیر استقالل
یعنی محمــود فکری ،آندرهآ اســتراماچونی ،فرهاد مجیدی و
وینفرد شــفر را در  ۱۱بازی اول رقابتهای لیگ برتر بررسی
کنیم و طبق بررسیهای انجام شــده ،محمود فکری بهترین
عملکرد را میان این  ۴سرمربی داشته است.
وینفرد شــفر؛  ۳پیــروزی ۲ ،باخت ۶ ،تســاوی
(رتبه ششم)
در میان این  ۴سرمربی ،شفر بدترین عملکرد را در  ۱۱بازی
اخیر داشــته است ،تیم شفر مقابل پارس جنوبی جم و سپاهان
تن به شکســت داد و برابر تیمهای سایپا ،نفت مسجد سلیمان
و تراکتور به پیروزی رسید .شفر در مقایسه با  ۳سرمربی دیگر،
بیشترین آمار تساوی را داشته است.
آندرهآ اســتراماچونی؛  ۲باخت ۳ ،تســاوی و ۶
پیروزی (رتبه سوم)
ســرمربی ایتالیایی و محبوب تیم فوتبال استقالل کار خود
را با شکســت مقابل ماشینســازی تبریز آغاز کرد و در ادامه
 ۲تساوی مقابل فوالد و نفت مسجد سلیمان به دست آورد و در
داربی پایتخت مقابل پرسپولیس شکست خورد .استقالل پس از
تســاوی مقابل ذوبآهن در هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر،
نوار پیروزیهای خود را آغاز کرد و با  ۶پیروزی پیاپی ،به رتبه
سوم جدول لیگ رسید.
فرهاد مجیدی؛  ۲باخت ۵ ،پیروزی و  ۴تســاوی
(رتبه دوم)
مجیدی که بعد از هیاهویهای رفتن استراماچونی هدایت
آبیپوشــان پایتخــت را بر عهده گرفــت ،در اولین بازی خود
مقابل فوالد تن به شکست داد .آبیپوشان تحت هدایت فرهاد
مجیدی روزهای پر فراز و نشــیبی داشــتند و یکی در میان،
مقابل حریفان خود پیروز یا متوقف شدند .دیگر شکست یاران
فرهاد مجیــدی  ۱۱بازی اول ،مقابل گلگهــر رقم خورد که
استقالل در آن بازی یک بر صفر از حریف خود باخت.
محمود فکری؛  ۶پیروزی ۱ ،باخت ۴ ،تســاوی
(رتبه اول)
محمود فکری در میان  ۳سرمربی اخیر تیم فوتبال استقالل
بهترین عملکرد را رقم زده اســت و موفق شد در  ۱۱بازی اول
خود ،صدرنشــین رقابتهای لیگ شــود .یاران فکری لیگ را
با پیروزی مقابل مس رفسنجان شروع کردند اما در ادامه مقابل
فوالد  ۲بر یک شکست خوردند .آبیها در ادامه روند پیروزی و
تساوی متوالی داشتند و با پیروزی در هفته نهم ،دهم و یازدهم
لیگ به صدر جدول این مسابقات رسیدند.
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ایرنا :رییس هیات تیر و کمان استان فارس گفت :هم اینک  ۱۳کماندار این استان در رقابتهای
جهانی که به صورت مجازی و آنالین (برخط) برگزار میشود ،شرکت دارند.
علی روزیطلب ،ســه شــنبه در گفت و گو با با ایرنا بیان داشت :زهرا مرادیان ،زهرا حمیدی پور،
مهدیه کاظمی ،راضیه بنایی ،آســیا یگانه فر ،فاطمه بنایی ،فریده شمســی ،امیر علی هنری ،میالد
حق پناه جهرمی ،محمد حســین بناکار ،علی قلیچ خانی ،علی شعبانی جهرمی و علی اصغر جوینده،
از استان فارس در این رقابتهای جهانی حضور دارند.
وی افزود :این رقابتها در چهار مرحله برگزار میشود که تاکنون سه مرحله آن را در زمان شیوع
کرونا پشت سرگذاشتهایم.
روزیطلب اضافه کرد :ورزشــکاران پس از ثبت نام در ســایت فدراسیون جهانیُ ،کد مخصوص
شــرکت در مســابقهها را دریافت میکنند و سپس در تاریخ مشخص ،ورزشــکار در باشگاه و یا در
هر مکان دیگری در مســافت  ۱۸متــر اقدام به پرتاب  ۶۰تیر به هدف که مــورد تایید کمیته این
رقابتهاست ،میکند.
رییس هیات تیر و کمان اســتان فارس گفت :امتیاز کسب شده در هدف توسط  ۲داور رسمی در
فرم ویژه داوری ثبت و سپس برای فدراسیون جهانی ارسال میشود.
روزیطلب ادامه داد :ورزشــکاران فارس زیر نظر زهره مردادیان به عنوان مربی مشــغول رقابت
هستند و در زمان شیوع کرونا و محدودیتهای ناشی از این بیماری ،برگزاری این مسابقهها میتواند
موجب ایجاد انگیزه در بین کمانداران شود ضمن اینکه آنها در یک رقابت جهانی با قوانین و مقررات
جدید این رشته ورزشی هم آشنا میشوند.

فدراسیون مثل آدم ورشکسته است
پیشکسوت فوتبال ایران وضعیت فدراسیون
فوتبال را به انسانی ورشکسته تشبیه کرد که
ابتدا پولش را از دست میدهد و بعد نوبت به
خانه و اتومبیلش میرسد.
همایون شــاهرخی در گفتوگو با ایســنا،
درباره انتخابات فدراسیون فوتبال و نامنویسی
پنج نفر برای ریاســت این فدراسیون گفت:
کمابیش اخبار فدراســیون را دنبال میکنم.
تعجب نمیکنم چرا فوتبال ما به این حال و روز
افتاده است .چه کســی میتواند افتضاحی را
که در پرونده ویلموتــس رخ داد ،جمع کند؟
چه کســی میتوانــد این حجــم از بدهی را
جبران کند؟
او با بیان اینکه فوتبال ایران درآمدی ندارد
که توان پرداخت این مقدار بدهی را داشــته
باشــد ،ادامه داد :وقتی درآمدی نیست از کجا
باید این پول را بدهیم؟ آیا چهار تا تبلیغ کنار
زمین جوابگوی بدهیهای فدراسیون است؟
ایــن پولها از جیب ما مــیرود و قانونی هم
وجود ندارد که به عملکرد مدیران ورود کند.
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال در واکنش
به اینکه مهدی تاج چندی قبل گفته بود مگر
هزینه قراردادهای قبلی از حســاب شخصی
مدیران ســابق پرداخت شــده کــه آنا هم
موظف بــه پرداخت غرامت قرارداد ویلموتس
باشــند ،اظهار کرد :این رفتار بــه بیقانونی
برمیگــردد .قانــون در مــورد ورزش اصال
رعایت نمیشــود .قانون اخیر در اساســنامه
مبنی بر ورود فوتبالیهــا به عرصه مدیریت
هم من در آوردی است .اگر این قانون خوب
بود ،چرا ســالها جلــوی آن را گرفته بودند؟
یک نفر باید پاســخ بدهد علت این همه سال
مخالفت با ورود فوتبالی ها چه بود؟
شاهرخی ورود فوتبالیها به عرصه مدیریت
را حاصل "سیاســت بازی" دانست و افزود:
متاســفانه فوتبال درگیر سیاسی بازی شده و
تا وقتی وضع به همین منوال است ،وضعیت
ما هــم همین آش و همین کاســه اســت.
ایــن پیشکســوت فوتبــال در واکنش به
اینکه به نظر میرســد به بهبود شــرایط بعد
از برگــزاری انتخابات امیدوار نیســت ،تاکید
کرد :به هر حال من حاصل  ۶۰ســال تجربه
هستم .روز به روز دریغ از دیروز! نمی خواهم

پرسپولیس در رده  ۱۳۱جهان در سال ۲۰۲۰
بایرن مونیخ قاطعانه در صدر

پرســپولیس به عنوان هشــتمین تیم آســیا و  ۱۳۱جهان در رده بندی برترین تیمهای
باشگاهی جهان قرار گرفت.
به گزارش ایســنا ،فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار برترین تیم های باشگاهی جهان در
ســال  ۲۰۲۰میالدی را اعالم کرد و بر این اساس ،پرســپولیس ،قهرمان لیگ برتر ایران و
نایب قهرمان لیگ قهرمانان آســیا با  ۸۶.۵امتیاز در رده  ۱۳۱جهان و هشتم آسیا قرار گرفت
که بهترین عملکرد بین تیم های ایرانی محسوب می شود.
در ایــن رده بندی ،بایرن مونیخ آلمان ،قهرمان لیگ قهرمانان اروپا در رده نخســت قرار
گرفت و پالمیراس برزیل و پاری سن ژرمن فرانسه در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
در بین تیمهای ایرانی پرسپولیس در رده  ۱۳۱جهان و استقالل در رده  ۱۸۶جای گرفتند و تنها
تیم های ایرانی حاضر در رده بندی باشگاهی جهان در سال  ۲۰۲۰میالدی محسوب میشوند.
برترین تیمهای آسیا در رده بندی جهانی (عدد داخل پرانتز رتبه در جهان است)
 -۱اولسان هیوندای کره جنوبی ()۳۳
 -۲چونبوک موتورز کره جنوبی ()۷۵
 -۳النصر عربستان ()۸۲
 -۴پاختاکور ازبکستان ()۸۵
 -۵الهالل عربستان ()۱۰۹
 -۶بیجینگ گوان چین ()۱۱۹
 -۷السد قطر ()۱۳۰
 -۸پرسپولیس ایران ()۱۳۱
 -۹اف سی توکیو ژاپن ()۱۴۶
 -۱۰االهلی عربستان ()۱۶۹
همچنین
 ۱۰تیم برتر جهان در رده بندی باشگاهی نیز به شرح زیر است:
 -۱بایرن مونیخ آلمان
 -۲پالمیراس برزیل
 -۳پاری سن ژرمن فرانسه
 -۴اینتر ایتالیا
 -۵منچسترسیتی انگلیس
 -۶میالن ایتالیا
 -۷یوونتوس ایتالیا
 -۸سویا اسپانیا
 -۹منچستریونایتد انگلیس
 -۱۰آرسنال انگلیس

برایتون منتظر پیشنهاد مناسب برای جهانبخش

برایتون برای انتقال علیرضا جهانبخش منتظر یک پیشنهاد خوب برای او است.
به گزارش ایســنا به نقل از ســایت ایندیپندنت ،بعد از آنکــه علیرضا جهانبخش هافبک
ایرانی اعالم کرد در تابستان چندین پیشنهاد را رد کرده است تا در برایتون بماند ولی در این
تیم زمان کافی برای بازی به او داده نمی شــود ،مشخص شد او از وضعیت خود در این تیم
راضی نیست .البته گراهام پاتر ســرمربی تیم فوتبال برایتون تصریح کرد مشکلی با علیرضا
جهانبخش ندارد.
جهانبخــش اکنون به دلیــل مصدومیت از ناحیه مچ پا جایــی در ترکیب تیم خود ندارد.
با این حال تیم انگلیســی اعالم کرده اســت برای انتقال علیرضا جهانبخش در زمان نقل و
انتقاالت زمستانی به دنبال پیشنهاد خوبی برای او است و در صورتی که پیشنهاد خوبی برای
جهانبخش برسد با انتقال قرضی او به تیم دیگر موافقت خواهد کرد.
گفته میشود علیرضا جهانبخش از چند تیم هلندی پیشنهاد بازی دارد.
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معرفی نفرات برتر مسابقات مجازی کشتی الرستان

از کســی اســم ببرم اما در جریان انتخابات
اتفاقاتی میافتد که ما از آن بیخبر هســتیم.
من در دورانی که در پروســه انتخابات حضور
داشتم ،میدیدم چطور افراد برای رای گرفتن
کار میکننــد .قبال مجمع فوتبال  ۳۰نفر بود.
حاال  ۹۰نفر شده است .نتیجه این کار افزایش
هزینههای رئیس بعدی است.
وی در پاســخ به این سوال که فدراسیونی
بــا  ۵۰۰میلیارد تومان بدهکاری چه جذابیتی
دارد کــه همچنان برخی مدیــران فعلی این
فدراسیون باعث و بانی این اوضاع هستند ،پا
پیش گذاشــتهاند گفت :فدراسیون طالب دارد
اما قانونی ندارد .کســانی بودند که روزگاری
التماس میکردند در این فدراسیون یک اتاق
داشــته باشــند اما حاال برای انتخابات پیش
آمدهانــد .آدمهای کوچک حاال خودشــان را
بزرگ میبینند .اینها دنبال این هســتند که
امروز را فردا کنند .آدمی که زحمت کشــیده،
در مدیریت فوتبال نیســت .من چشــمم آب
نمیخورد.
شــاهرخی در پاســخ به این سوال که بعد
از گذشــت پنج ســال از انتخابات فدراسیون
در ســال  ،۹۵چه نمرهای بــه اعضای هیات
رئیســه میدهد تاکید کرد :اگر نمرهای کمتر
از صفر باشــد ،آن را میدهم .این افراد فقط
فدراسیون را به تاراج بردند .فدراسیون فوتبال
از جام جهانی  ۲۰۰۶و بعد از تغییر و تحوالت،

دیگر کمر راســت نکرد .همه این اتفاقات هم
بر اساس سیاست بازی بود و تا همین لحظه
هم ادامه دارد .مدیران فعلی چه تحویل گرفته
بودند و چه تحویل دادند؟ دست آخر قراردادی
مثل ویلموتس را به میراث گذاشتند .حاال هم
میگوینــد مگر از دیگران پولــی گرفتند که
آنها هم دســتمزد ویلموتــس را بدهند .اگر
قوانینی باشــد ،مدیران دســت بــه عصا راه
میروند.
او دربــاره اتفاقــات مربوط بــه توقیف و
حراج ســاختمان فدراسیون فوتبال گفت :من
به خاطر دارم این ســاختمان با چه سیاســت
و هنری توســط آقای دکتر دادگان تهیه شد.
من نمیخواســتم اســم ببرم اما االن مجبور
شــدم .این مدیران همه چیز را تاراج کردند.
فدراســیون فوتبال مثل آدمی ورشکسته شده
کــه اول پولش را میگیرند و بعد ماشــین و
خانهاش را از دستش در میآورند.
شــاهرخی با بیــان اینکه "اگــر آدمهای
کوچک کارهای بزرگ را در دســت بگیرند،
نتیجه خراب میشود" گفت :هر کسی را بهر
کاری ســاختند .مدیریت چیزی نیست که هر
کســی بتواند از پس آن برآیــد .در دنیا مدل
مشــخصی بــرای مدیریت وجــود دارد .من
نمیخواهــم درباره شــخص خاصی صحبت
کنم اما در این هفت ،هشــت سال کار دست
کاردان نبود.

ایســنا :اولین دوره رقابتهای مجازی کشتی شهرستان الرســتان ،یادواره شهیدان سلیمانی و
فخریزاده ،با مشخص شدن و معرفی نفرات برتر ،به کار خود پایان داد.
مســئول هیأت کشتی شهرستان الرستان سه شــنبه  ۳۰دی به خبرنگاران گفت :نخستین دوره
مســابقات مجازی کشتی در این شهرستان به صورت تک حذفی و با مشارکت عالقهمندان به این
ورزش و کشتیگیران و ورزشکاران ،برگزار شد.
داود عسکرپور گفت :در این دوره از مسابقات حسین عسکرپور از باشگاه شهید ابراهیم هادی الر
عنوان نخســت را از آن خود کرد .فرزاد جلیلی از هیأت کشــتی شهرستان اوز دوم شد و امیرعباس
امین  پور دیگر کشتی گیر باشگاه شهید ابراهیم هادی الر مدال برنز را بر گردن آویخت.
او توضیح داد :در این رقابت ها ،پس از قرعه کشــی ،عکس دو کشتی گیر به مدت  ۲۴ساعت در
استوری اینستاگرام هیأت کشتی الرستان به نمایش گذاشته شد و هر کشتی گیری که در نظرسنجی
رای بیشتری را کسب کرد به عنوان نفر برتر همان مسابقه معرفی شد.
این قهرمان پیشین کشتی آزاد آسیا ایجاد انگیزه دوباره و شور و هیجان پس از یک سال تعطیلی
باشــگاه های کشتی بین کشتی گیران و معرفی هر چه بیشــتر این ورزش ملی کشورمان در میان
مــردم جنوب فارس را مهمترین هدف برگزاری این رقابت ها بیان و اضافه کرد :هر رقابت مجازی
هیأت کشــتی الرســتان نزدیک به دو هزار بازدید کننده داشت و در هر مسابقه بیش از  ۱۳۰۰رای
ثبت شد.
عســکرپور با اشــاره به اینکه  ۶۱رقابت مجازی در مدت یک ماه برگزار شد ،خاطرنشان کرد :در
همایش تجلیل از قهرمانان ،مربیان و اعضای هیأت کشــتی الرستان که بهمن ماه امسال با حضور
رئیس و دبیر هیأت کشتی استان فارس و مسئوالن شهرستان برگزار می شود به نفرات اول تا سوم
این مســابقات مجازی به ترتیب سه ،دو و یک میلیون ریال همراه با مدال و تندیس یادبود از سوی
هیأت کشتی الرستان اهدا خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه این ســبک مســابقات مجازی برای اولین بار در استان فارس توسط هیأت
کشتی الرستان برگزار شد ،افزود :در این رقابت مجازی  ۶۱کشتی گیر از سه باشگاه شهید ابراهیم
هادی الر ،امام حســین (ع) الر ،زنده یاد آذرم الر و همچنین بخش جویم الرستان و شهرستان اوز
حضور داشتند.
مســئول هیأت کشتی شهرستان الرستان گفت :هیأت کشتی الرستان در نظر دارد طی روزهای
آینده محبوب ترین کشــتی گیر شهرســتان را نیز براساس نظرسنجی در فضای مجازی اینستاگرام
انتخاب کند.

جام ملتهای فوتبال آسیا و دغدغه زنانی بدون رنکینگ!
در حالــی نام تیــم ملی فوتبال زنــان ایران در
لیست تیمهای حاضر در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۲
به چشــم میخورد که به تازگــی از رنکینگ فیفا
خــارج شــده و برای حضــور در ایــن رقابتها با
چالشهای زیادی روبرو است.
به گزاش ایسنا ،به تازگی خبری در مورد حضور
تیم ملی فوتبال زنان ایران در جام ملتهای آســیا
 ۲۰۲۲در خروجی فدراسیون فوتبال قرار گرفته است
و در آن ذکر شده که "دبیرکل کنفدراسیون فوتبال
آســیا با ارســال نامه به دبیران کل فدراسیونها از
اعالم آمادگی تیم  های شــرکت کننده در مسابقات
جام ملتهای فوتبال زنان آســیا  ۲۰۲۲به میزبانی
هند خبر داده اســت " که نام ایران هم در بین این
 ۳۲تیم وجود دارد.
بررسی کلی وضعیت تیم ملی فوتبال زنان ایران
میتواند تصویر درستی از شرایط موجود این تیم و
کار ســخت ایران در زمان باقی مانده برای حضور
در جــام ملتها ارائه بدهد؛ تصویری که دربردارنده
حقایقــی تلخ مثــل خروج تیم ملی زنــان ایران از
رنکینگ فیفا است.
فوتبال زنان ایران بدون جایگاه
مهمتریــن موضوعی کــه در هفتههــای اخیر
برای فوتبال زنان ایران به وجود آمده اســت ،خبر
ناراحت کننده خروج از رنکینگ فیفا بود .از آنجایی
کــه تیم ملی ایــران از تاریــخ  ۲۰فروردین  ۹۸و
به دنبال حذف از مرحله دوم انتخابی المپیک تعطیل
شــد و تاکنون اردو و مسابقهای نداشته ،از رنکینگ
فیفا خارج شــد؛ موضوعی کــه واکنش بازیکنان و
مربیــان فوتبال را به همراه داشــت و برخی از آنها
این موضوع را نشانهای آشکار از اهمیت کم فوتبال
زنان برای مسئوالن فدراسیون دانستند.
در این راســتا مرضیه جعفری یکی از سرمربیان
موفق ایرانی که بارها همراه با تیم شــهرداری بم
قهرمانی در لیگ برتر زنان را تجربه کرده اســت،
گفت" :در این ماجرا مســئوالن فدراســیون مقصر
هستند که تا االن نشستهاند و هیچ اردو و مسابقهای
نداشــتیم تا از رنکینگ خارج شدیم در صورتی که
لیگی پویا داریم و میتوانســتیم بازیکنان آمادهای
را به تیم ملــی بدهیم" ،بنابرایــن اکنون با تیمی
روبرو هستیم که باید در وهله اول به رنکینگ فیفا
برگــردد و اعتبار خود را به دســت بیاورد ،نه اینکه
اجازه بدهیم تا یک ســال دیگر و تا زمان برگزاری
جام ملتها همچنان خارج از رنکینگ باشد.
ضرورت تعیین کادر فنی
تیــم ملی فوتبال زنان ایران به صورت رســمی
ســرمربی ندارد ،چرا که قــرارداد کادر فنی پس از
انتخابی المپیک به پایان رسید .البته به صورت اسمی

مریم آزمون همچنان ســرمربی تیم اســت و حتی
در مجامع بینالمللی مثل مراســم The bes t
به عنوان ســرمربی ایران حق رای داشــت .با این
حال آزمون نمیداند که باز هم شانس سرمربیگری
تیم ملی را دارد یا نه و بر این اســاس دســتش در
برنامهریزی و انتخاب بازیکن هم بسته است.
جدای از اینکه مریم آزمــون میتواند در قامت
یک سرمربی به تیم ملی زنان ایران کمک کند یا نه،
فوتبال زنان امســال یکــی از بهترین دوران لیگ
خود را ســپری میکند و برخــی از بازیکنان جوان
در تیمهــای مختلف عملکرد خوبی از خود به جای
گذاشتهاند .لیگ جایی است که سرمربی و کادر فنی
باید با دقــت روند آن را دنبال کنند ،مســابقات را
ببیننــد و بازیکنانی که توانایی کمک به تیم ملی را
دارند ،شناسایی کنند اما این امکان برای تیم ایران
وجود ندارد چرا که نه تیم ملی داریم و نه کادر فنی!
تب ریاست
مســئوالن فدراسیون فوتبال نشــان دادهاند که
در ماههــای آخر حضورشــان در فدراســیون هیچ
اهمیتی برای فوتبال و فوتســال زنان قائل نیستند.
لیال صوفی زاده بــه عنوان مدیر اصلی بخش زنان
در دسترس نیســت و به نظر نمیرسد که به خاطر
خروج از رنکینگ فیفا و نابسامانی تیم ملی ناراحت
هم شــده باشــد .او نشــان داده که مدیر مناسبی
برای فوتبال زنان نیســت و جسارت الزم برای حل
مشــکالت و احقاق حق آنها ندارد .با این حال میز
مدیریت را دوست دارد وگرنه خیلی زودتر و قبل از
دیدن این روزها از سمت خود استعفا میداد تا شاید
فرد دیگری میتوانســت تا حد ممکن گامهایی را
برای بخش زنان بردارد.
تجربه مدیران فعلی فدراســیون نشان داده که
نمیتوانیــم در چند ماه باقیمانــده امیدی به تغییر

شــرایط داشــته باشــیم .البته حتی اگر اقدامی در
راستای تعیین تکلیف فوتبال زنان صورت بگیرد باز
هم بیفایده و نمایشــی خواهد بود و هیچ امتیازی
برای مســئوالن فدراســیون محســوب نمیشود،
بنابرایــن باید امیدوار باشــیم که دهم اســفند ماه
فردی به ریاســت فدراسیون انتخاب شود که برای
رو به راه کردن اوضاع نابسامان بخش زنان برنامه
بلند مدت و درست داشته باشد.
ویرانه؛ آنچــه رئیس آینــده تحویل
میگیرد
فوتبال زنان با مشــکالت زیادی دست و پنجه
نرم میکند و کسی که در آینده مسئولیت فدراسیون
را برعهــده میگیرد کار ســختی پیــش رو دارد.
برنامههای مقطعی و بیفایده هیچ وقت راهگشــا
نخواهد بود و به معنی تداوم مشــکالت این بخش
اســت .تیم ملی بدون رنکینگ و ضعیف ،امکانات
محدود فوتبال و فوتسال زنان ،عدم پشتوانه سازی
و استعدادیابی درســت و فاصله زیاد با قدرتهای
برتر آسیا تنها بخشی از مشکالتی است که نیازمند
توجه هستند .با این حال جام ملتهای آسیا میتواند
یک فرصت خوب تلقی شــود؛ فرصتی برای آنکه
فوتبال زنان پس از چهار ســال مدیریت نه چندان
خوب ،حرکت رو به جلوی خود را آغاز کند.
کسانی که تا چند ماه آینده ریاست فدراسیون را
برعهده میگیرند یک سال زمان دارند تا با توجه و
برنامه ریزی درســت تیمی را راهی جام ملتهای
آســیا کننــد که نویدبخــش روزهــای بهتر برای
فوتبال زنان باشــد .تیمی که هر چند نمیتواند به
برترینهای آسیا برســد و تا معرفی خود به عنوان
یک مدعی ،فاصله زیــادی دارد اما میتواند گامی
فراتر از روزهای تلخ گذشــته بردارد و ثابت کند که
پتانسیل بهتر شدن را دارد.

پیروزی علیرضا فیروزجا
در شب توقف کارلسن

علیرضــا فیروزجــا در مقابــل نایــب قهرمان اســبق اروپا
به پیروزی ارزشمند دست یافت.
به گزارش ایسنا ،دوشنبه شــب علیرضا فیروزجا نابغه جوان
شطرنج جهان در دور سوم مسابقات تاتا استیل به مصاف شطرج
بازی از اســپانیا رفت .علیرضا با مهره ســفید توانست قهرمان
حال حاضر اســپانیا و نایب قهرمان اســبق اروپا را با یک بازی
زیبا شکســت دهد .حریف اسپانیایی فیروزجا در حالی پا به دور
ســوم این رقابت ها گذاشته بود که او در دور دوم این رقابتها از
مگنوس کارلســن نفر اول شطرنج جهان تساوی گرفته بود .این
حریف اسپانیایی که عالقه زیادی به دفاع کردن داشت نتوانست
علیرضا را متوقف کند.
در دیگر دیدارهای مهم دور ســوم ،آرین طاری با مهره سیاه
به مصاف کارلسن غول شطرنج جهان رفت و توانست از نفر اول
شطرنج جهان یک تساوی ارزشمند بگیرد.
با این نتایج تا پایان دور سوم علیرضا فیروزجا با  ۱.۵امتیاز و
پوئن شکنی در رده نهم قرار دارد .علیرضا فیروزجا در دور چهارم
این رقابت ها به مصاف آرین طاری خواهد رفت.
به گزارش ایســنا ،باتوجه به شــیوع کرونا بیشتر رقابتهای
حضوری شــطرنج لغو و به زمان دیگری موکول شد که در این
دوران شــطرنج بــازان برای حفظ آمادگی خــود در رقابتهای
آنالین شرکت کردند .البته در بعضی از کشور ها هم به دلیل آمار
کم کرونا ،رقابت   های شطرنج به صورت حضوری پیگیری شد.
در جدیدترین مســابقات  ۱۴شــطرنج باز برتــر جهان در
ســوپرتورنمت تاتا اســتیل با یکدیگر به رقابت میپردازند .این
مسابقات به صورت حضوری در شهر ویکآنزی هلند کار خود
را آغاز کرده است .در این مسابقات چهرههای برتر شطرنج جهان
دست به مهره شــدند .مگنوس کارلسن نفر اول شطرنج حهان،
فابیو کاروانا ،آنیش گیری ،ماکســیم واشیه الگرا ،یان کریشتف
دودا ،آرین طاری و علیرضا فیروزجا دو نابغه جوان ایرانی شطرنج
در این رقابتها حضور دارند.

توزیع واکسن شرط برگزاری المپیک
توکیو نیست

ســخنگوی ارشــد دولت ژاپن اعالم کرد که توزیع گسترده
واکسن شرط برگزاری المپیک نیست .به گزارش ایسنا و به نقل
از  ،Kyodo newsسخنگوی ارشد دولت ژاپن در کنفرانس
مطبوعاتی که دیروز (ســه شــنبه) داشــت در مــورد برگزاری
بازی  های المپیک توکیو اعالم کرد :توزیع گسترده واکسن کرونا
شــرط برگزاری بازی  های المپیک توکیو نیســت و ما به دنبال
بررســی اقدامات الزم برای برگزاری بازی های ایمن هستیم و
توزیع واکسن شرط برگزاری بازی ها نیست .این صحبت ها در
حالی مطرح شد که مردم ژاپن در یک نظر سنجی که اخیرا انجام
شــد  80درصد آنها خواســتار برنامه ریزی دوباره برای برگزاری
بــازی های المپیک یا لغو آن شــدند .با توجه بــه افزایش آمار
مبتالیان به کرونا در ژاپن ،یوشــیهیده سوگا نخست وزیر ژاپن
هم اعالم کرد که واکسیناســیون مردم ژاپن از اواخر ماه فوریه
آغاز می شود و افراد سالمند در اولویت قرار دارند.

