
11 ورزش دوشنبه   9 اسفند 1400سال نوزدهم    شماره 4232

خبر فوتبال

تعلیق والدیمیر پوتین از سوی 
فدراسیون جهانی جودو

فدراســیون جهانــی جــودو، ریاســت افتخاری  �
رئیس جمهور روســیه بر این فدراسیون را در اعتراض 
به حمله روسیه به اوکراین، به حالت تعلیق درآورد. 
به گزارش ایســنا، در پی حمله روسیه به اوکراین که 
اعتراضات زیادی را در دنیای ورزش به دنبال داشته و 
محرومیت های گسترده ای را علیه روسیه ایجاد کرده 
اســت، فدراسیون جهانی جودو نیز در بیانیه ای اعالم 
کرد  ریاســت افتخاری والدیمیر پوتین بر فدراســیون 
جهانی جــودو را بــه حالت تعلیق درآورده اســت . 
جودو یکــی از ورزش های مورد عالقه والدیمیر پوتین 
است. او مســابقات زیادی را در سنت پترزبورگ برنده 
شده و یک نشان استادی جودو را دریافت کرده است. 
پوتیــن همچنین کتابی به زبان روســی به نام «جودو 
با والدیمیر پوتین» نوشــته اســت. رئیس فدراسیون 
جهانی جودو نیز که پیش از این رابطه بسیار نزدیکی 

با پوتین داشت، دان ۸ جودو را به او اهدا کرده بود.

شیمیدر به یک قدمی فینال لیگ 
بسکتبال زنان رسید

تیم شــیمیدر قــم به دومیــن پیــروزی در مرحله  �
نیمه نهایــی لیگ برتر بســکتبال زنان دســت پیدا کرد. 
به گزارش ایســنا، دومین دیــدار از نیمه نهایی لیگ برتر 
بسکتبال زنان بین تیم های پاالیش نفت آبادان و شیمیدر 
دیروز برگزار شــد که با پیروزی شــیمیدر به پایان رسید. 
شاگردان شایسته متشــرعی در شیمیدر موفق شدند با 
نتیجه ۷۹ بر ۶۱ نفت را شکست بدهند و به دومین برد 
خود در این مرحله دســت پیدا کننــد. تیم قم در اولین 
بازی نیمه نهایی نیز به پیروزی رسید و در صورت برد در 
بازی ســوم راهی فینال می شود. بازی سوم نیمه نهایی 
بین این دو تیم چهارشنبه، ۱۱ اسفند برگزار خواهد شد. 
پیش از این گروه بهمن تهران با کسب سه پیروزی پیاپی 

مقابل اکسون به فینال راه پیدا کرد.

درخواست ایران برای میزبانی 
مسابقات جهانی والیبال نشسته

پس از انصراف چین از میزبانی رقابت های والیبال  �
نشسته قهرمانی جهان، ایران برای کسب این میزبانی 
درخواست می دهد. محمدشــیروین اسبقیان، رئیس 
فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین به تسنیم، 
گفت: کشــور چین به دلیل شــرایط مربوط به کرونا و 
شیوع امیکرون از میزبانی رقابت های جهانی والیبال 
نشســته که قرار بود اردیبهشت ۱۴۰۱ در شهر هانگژو 
برگــزار شــود، انصراف داد. کشــور مــا ظرفیت ها و 
پتانسیل باالیی دارد و خوشبختانه حمایت های خوبی 
از سوی وزارت ورزش و کمیته ملی پارالمپیک صورت 
می گیــرد. من معتقدم ایران می توانــد میزبان خوبی 
برای این بازی ها باشــد. بر همین اســاس نیز شرایط 
را بررســی کرده ایــم و رایزنی های اولیــه را نیز انجام 
داده ایم و به زودی درخواســت کتبی میزبانی خود را 

ارائه خواهیم کرد.

AFC در اندیشه راه اندازی 
سوپرلیگ آسیا

به گزارش ایرنا؛ نشــریه «االتحاد» نوشــته است:  �
کنفدراسیون فوتبال آســیا در حال مطالعه پروژه های 
متعــددی برای توســعه مســابقات خود در ســطح 
باشــگاهی با هدف ارائه چشم اندازی جامع است که 
ارزش این مســابقات را از نظر فنی، تجاری و بازاریابی 
افزایش دهد. انتظار می رود که  رئیس کنفدراســیون 
فوتبال آســیا، نامزدی خود را بــرای انتخابات بعدی 
ریاســت AFC در اوایل ســال ۲۰۲۳ اعــالم کند، زیرا 
او از حمایــت زیادی از ســوی فدراســیون های عضو 
در ایــن قاره برخوردار اســت تا ریاســتش بر باالترین 
نهاد فوتبالی آســیا را که شــامل پروژه های توســعه 
متعددی بوده، تکمیل کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا 
پس از تصمیم گیــری برای افزایش تعــداد تیم های 
شــرکت کننده در لیگ قهرمانان آسیا و رساندن آن به 
۴۰ تیم، امکان سنجی برای تداوم برگزاری این رقابت ها 
به این شــکل را مورد ارزیابی قــرار می دهد و ممکن 
اســت در دوره آتی طرحی جایگزین با هدف توسعه 
این مســابقات ارائه کند کــه آن را تبدیل به قوی ترین 
تورنمنت باشــگاهی در تاریخ رقابت های باشــگاهی 
AFC می کنــد. افزایش تعداد بازیکنــان خارجی هر 
تیم به شــش بازیکن (پنج بازیکن غیرآســیایی و یک 
بازیکن آســیایی) و تنظیم تاریخ برگزاری مسابقات از 
تاریخ سپتامبر ۲۰۲۳ تا می  ۲۰۲۴ شروعی برای توسعه 
مســابقات اســت که نحوه کاهش تیم هــا در فرمت 
جدید در حال بررسی است؛ مسابقاتی که بیشتر شبیه 
یک ســوپرلیگ خواهد بود و شامل تیم های برجسته 
آســیا می شــود. تورنمنت مدنظر احتمــاال ۲۰ تا ۲۴ 
تیمی خواهد بود که شــامل قوی تریــن تیم های قاره 
خواهد بود. مکانیســم ارزیابی لیگ قهرمانان تا پیش 
از فصل ۲۵-۲۰۲۴ تغییر خواهد کرد و ممکن اســت 
بر اســاس «معیار فنی تجمعی» نباشد که به تنهایی 
توزیــع یا تعداد ســهمیه ها را برای هر کشــور کنترل 
می کند، به خصوص پس از ایده کاهش تعداد تیم های 
شــرکت کننده. ارزش مسابقات AFC کاپ نیز افزایش 
خواهــد یافت و احتمــاال اجازه حضور باشــگاه های 
حرفــه ای در آن نیز صــادر خواهد شــد. در روزهای 
آینده این احتمال آشکار می شود که آیا در آسیا شاهد 
برگزاری یک تورنمنت با فرمت «سوپرلیگ» خواهیم 
بود یا خیر، تورنمنتی که شامل باشگاه های قدرتمندی 
از لیگ های ایران، امارات، ژاپن، عربستان سعودی، کره 

جنوبی، استرالیا، چین، قطر و ازبکستان خواهد بود.

 خطر محرومیت
 باالی سر  یزدانی و مرادمند

به نظر می رسد سیاوش یزدانی و محمدحسین  �
مرادمند هیچ شانســی برای بازی در ادامه فصل 
بــرای اســتقالل نخواهنــد داشــت. بــه گزارش 
فوتبال ۳۶۰، ماجرای دو بازیکن ســرباز اســتقالل 
هــرروز پیچیده تر از قبل می شــود. پــس از اینکه 
ســازمان نظام وظیفه اعالم کرد ســیاوش یزدانی 
و محمدحســین مرادمنــد باید از اول اســفندماه 
راهی خدمت ســربازی بشــوند، این دو بازیکن در 
دیدار اســتقالل و فجر سپاســی شــرکت نکردند. 
اســتقاللی ها در روزهــای گذشــته بارهــا به این 
موضــوع اعتــراض کردند و تالش زیــادی انجام 
دادنــد تــا از جدایی موقــت دو بازیکــن کلیدی 
تیم شــان جلوگیری کنند. باشگاه استقالل امیدوار 
بود تالش ها و رایزنی هــا نتیجه بدهد و با نرمش 
ســازمان نظام وظیفه روبه رو شوند؛ اما اتفاقی که 
افتاد برعکس بــود و موضوع ســربازی مرادمند 
و یزدانــی به چالش بین نظام وظیفه و اســتقالل 

تبدیل شد.
حمله آجورلو به نظام وظیفه

مصطفی آجرلــو در آخرین اظهارنظــرش درباره 
سرباز شدن مرادمند و یزدانی شــدیدا به نظام وظیفه 
تاخــت. او تأکید کرد که در زمینه سرباز شــدن این دو 
بازیکن به استقالل ظلم شده است و قانون این اجازه 
را می داد که این دو فعال مشــمول نشوند. «می دانید 
چرا حق قانونی من را در سربازی نمی دهند؟ می گویند 
از فضای مجازی می ترســیم. فضای مجازی مگر یک 
لشکر دارد؟ شــما کجا هستید؟ من همیشه وحدت و 
آرامش را توصیه می کنم؛ اما چرا مســئوالنی که باید 
تصمیم قانونی بگیرنــد، می گویند که فضای مجازی 
را چه کار کنیم؟ اگر بلد نیســتید بــه خانه تان بروید. 
قانون را باید اجرا کنید. مرادمند سرباز است و از نیروی 
دریایی زنگ زده اند می گویند بیا سربازی. می گویم شما 
برای ســه میلیون و ۶۰۰ نفری که امروز غایب هستند، 
پیام می دهید بیا فالن جا خدمت کن؟ چرا می خواهید 
به اســتقالل آســیب بزنیــد؟ چــرا می خواهید مثل 
سال های گذشته استقالل قهرمان نشود؟». مشخص 
بود که این صحبت های تند مدیرعامل استقالل بدون 

جواب باقی نمی ماند.
غیبت و محرومیت برای یزدانی و مرادمند

حســن زاهدی، معــاون اجتماعی ســازمان نظام 
وظیفه، روز گذشــته در یک برنامه تلویزیونی آب پاکی 
را روی دستان اســتقاللی ها ریخت و گفت: «بر اساس 
نظر ستاد کل تربیت بدنی یکی از این نفرات (مرادمند) 
به نیروی دریایــی ارتش و دیگری (یزدانی) به ســپاه 
پاسداران باید اعزام می شــدند. در واقع این نفرات باید 
در حال انجام وظیفه باشــند. در حال حاضر هیچ گونه 
اعالم حضوری از طرف این عزیزان نشــده است. چون 
ایــن اتفاق نیفتاده، این نفرات غایب هســتند. برای این 
نفرات غیبت، اضافه خدمت، ادامه تحصیل و عدم ادامه 
فعایت ورزشی در نظر گرفته می شود. با توجه به اینکه 
آنها غایب هســتند، از ادامه فعالیت ورزشــی محروم 
هستند. ما خدمت باشگاه اســتقالل در آبان ماه اطالع 
دادیــم تا نیم فصل اجازه حضور در اســتقالل را دارند. 
به همین دلیل برای آنها اول اسفند را در نظر گرفتیم. به 
مدیرعامل باشگاه هم اطالع داده شد که اگر قرار است 
از نقل و انتقاالت استفاده کنند، در آینده به این فکر باشند 
تا دچار مشکل نشوند». سازمان نظام وظیفه همچنین 
با انتشــار یک بیانیه رسمی تأکید کرد که سرباز شدن دو 
بازیکن اســتقالل قانونی است. به این ترتیب باید پرونده 
بازی محمدحسین مرادمند و ســیاوش یزدانی در این 
فصل را بســت و فرهاد مجیدی بایــد بدون دو مدافع 

مهم تیمش به سمت قهرمانی حرکت کند.

بازگشت محرم نویدکیا به سپاهان
به گــزارش خبرنگار مهــر، محرم نویدکیــا پس از  �

تســاوی بدون گل ســپاهان مقابل ذوب آهــن در دربی 
برگشــت اصفهان تصمیم به اســتعفا از سرمربیگری 
ســپاهان گرفت که بــا مخالفت هیئت مدیره باشــگاه 
و مدیرعامل ســپاهان روبه رو شــد. با این حــال نویدکیا 
روی خواســته خود اصرار کرد و با ارسال نامه ای دیگر 
روی خواســته خود مبنی بر استعفا اصرار کرد. از این رو 
دستیاران او مانند علیرضا مرزبان و محمود کریمی نیز از 
ادامه همکاری با این تیم استعفا دادند. با این حال محرم 
نویدکیــا ظهر دیروز در فرودگاه بــه جمع بازیکنان تیم 
اضافه شد تا سپاهان را در دیدار با تراکتور تبریز همراهی 
کند. علی ناظمی، مدیر روابط عمومی باشگاه سپاهان، 
خبر حضور نویدکیا را تأییــد کرد. از قرار معلوم نویدکیا 
با توجه به شــرایط سپاهان راضی به بازگشت به جمع 
بازیکنان خود شده است؛ ولی همچنان روی استعفای 
خود اصرار دارد.  نویدکیا فعــال تصمیم دارد این تیم را 
برای بازی با تراکتور همراهی کند  اما مشخص نیست در 

آینده چه شرایطی برای این تیم رقم می خورد. 
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ســردار مصطفــی آجرلو 
ماهیتــی دوگانــه دارد؛ یک 
بــه  مربــوط  آن  از  بخــش 
رویکرد، شغل و تفکر نظامی 
اســت که پیش تر داشــته و 
خــودش بارهــا در مقاطــع 
مختلــف گریزی بــه آن زده 
اســت. بخش دیگــرش که 
بیشــتر هــدف ایــن مطلب 
اســت، مربــوط بــه ماهیت 
ورزشی اوست. سردار آجرلو 
یکی از مدیران ورزشی مطرح 
در حــوزه مدیریت فوتبال در 
ایران است. درست است که 
نظامی اش  تفکرات  گه گاهی 
را به حــوزه مدیریت فوتبال 
وارد کــرده ولــی آن قدر در 

مقاطــع مختلف و در تیم هــای متفاوت ایفای نقش 
کرده که بشــود نامش را در فهرست یکی از مدیران 
ورزشــی باتجربه در ایــن چهار دهه اخیــر گنجاند. 
مدیریــت او آن قــدر چشــم ها را گرفته که احســان 
حاج صفی، کاپیتان تیم ملی ایران را وادار  می کند بین 
انتخاب علی کریمی و ســردار آجرلــو، به گزینه دوم 
رأی داده و او را شایسته تر از علی کریمی برای تصدی 

پست ریاست فدراسیون فوتبال ایران بداند.
اصــال از مــوارد قدیمــی گذشــته، می تــوان به 
صدرنشــینی این روزهای اســتقالل در لیگ برتر ایران  
گریــزی زد و بیــش از ۹۰ درصدش را بــه پای همین 
ســردار آجرلــو نوشــت. او از روزی کــه مدیریت این 
باشگاه پرحاشــیه را به دست گرفته، آرامش را به این 
مجموعــه اضافه کرده و بهانه ای دســت کادر فنی و 
بازیکنان نداده اســت؛ حواشــی جمع  شده، حقوق ها 
پرداخت شده، زیرســاخت ها در حال بهبود است و از 
طرفی کارهــای خوبی برای تیم های پایه ای باشــگاه 
در نظر گرفته شده اســت. همچنین می توان اقدام او 
برای زنده کردن پول باشــگاه ها از تبلیغات محیطی را 
هم در زمره کارهای بی بدیل توصیف کرد. حال چگونه 
است که سردار آجرلو، با چنین رزومه ای در دو هیبت 

مختلف، به ناگاه به رنگ قرمز حساسیت نشان می دهد 
و بســان نوجوانی که هیجان بر او مســتولی شده، با 
حرکتی پوپولیســتی، با میکروفون یک خبرنگار خانم 
برخوردی عجیب می کند. ماجرا مربوط به دو روز پیش 
است که ســردار تصمیم می گیرد در جمع خبرنگاران 
از اتفاقــات رخ داده در باشــگاهش به ویــژه دربــاره 
موضوعاتی مانند سربازی رفتن بازیکنان استقالل حرف 
بزند و گالیه کند. پیش از شروع اما او لوگوی میکروفون 
یکی از خبرنگاران را به دلیل آنکه رنگش قرمز است، 
درمی آورد و به گوشه ای دیگر می گذارد! خبرنگار خانم 
هم بدون درنگ، تعجبش از رفتار سردار آجرلو را ابراز 
کرده و با یک جمله، کلیت کار مدیرعامل اســتقالل را 

زیر سؤال می برد: «این چه کار زشتی است، سردار؟».

حال می شــود همان ســؤال را دوباره تکرار کرد: 
واقعا این چه کار زشــتی اســت ســردار؟ مصطفی 
آجرلــو، مدیر یــک یــا دو روزه ورزش ایران نیســت 
که نتواند هیجانــش را کنترل کند ولــی چه اتفاقی 
افتــاده که مدیری مانند ســردار آجرلو رو به حرکات 
پوپولیســتی می آورد به این امید که خوشایند عده ای 
از هواداران استقالل شود؟ آیا او وارد چرخه اتفاقات 
فضای مجازی شــده و احساس می کند بعد از قریب 
به ۴۰ سال فعالیت در حوزه های مختلف، آن طور که 
باید و شــاید دیده نشده است؟ ســردار آجرلو آن قدر 
مخاطبان فوتبال را با این حرکت شــوکه کرده که به 
یقین بخشی از هواداران استقالل هم از چنین رفتاری 
ناخرسند باشند. هرچند  او برخالف دیگر مدیرانی که 

از کرده پشیمان نیستند، ابراز 
پشــیمانی کرده و بابت این 
حرکتــش عذرخواهی کرده 
اســت، از کنار چنین رفتاری 
به این ســادگی نمی شــود 
عبور کــرد. او همان مدیری 
اســت که علــی کریمی را 
در حاشــیه تمرین به دلیل 
از  روزه خــواری  بــه  تظاهر 
می کنــد  اخــراج  باشــگاه 
ولــی بعدهــا در حمایت از 
هــواداران  امروزی  حجاب 
اســتقالل  باشــگاه  زن 
صحبــت می کنــد و آنها را 
دختران خودش، شــبیه به 
دختران مســئولین توصیف 
می کند. ســردار نشان داده 
از مدیریت سخت گیر دیروزی عبور کرده و تا حدودی 
نــرم و امروزی تر شــده ولی در کنــار هیچ کدام از آن 
رفتارهایش، نشــانه ای از پوپولیست بودن دیده نشده 

است و عقایدش را بروز داده و بیان کرده است.
این همان نکته ای اســت که حرکــت اخیرش را 
برجســته و بحث برانگیــز جلوه می دهــد. آجرلو در 
شــرایطی به تازگی به رنگ قرمز حساسیت پیدا کرده 
کــه قریب به یــک ســال پیــش در کارزار انتخاباتی 
فدراسیون فوتبال، به عنوان کاندیدا حاضر شده بود و 
می خواست بر صندلی قدرت در این مجموعه بنشیند. 
با چنین تفکری که اخیرا نشــان داده شــده، آیا سردار 
آجرلو قرار بود همه چیز را در فوتبال ایران آبی ببیند؟ 
اصال مگر همین روزها شایعه درباره خداحافظی اش 
از اســتقالل در انتهای فصل و تالش برای نشستن بر 
روی صندلی ریاســت فدراســیون فوتبال که با عزل 
موقــت عزیزی خادم، دوباره در دســترس قرار گرفته، 
مطرح نشده اســت؟ چطور می شود که او با حرکتی 
پوپولیســتی آینده احتمالی اش در فدراسیون فوتبال 
ایران و تبدیل به مرد شــماره یک شدن را هم به خطر 
انداخته اســت؟ یک لوگوی قرمز، ارزشش را داشت، 

آقای سردار؟

شرق: شیما صفایی، چهره نوظهور تیم ملی پینگ پنگ 
بانــوان باز هم در رقابت با بازیکنان باســابقه تیم ملی 
بزرگســاالن درخشید. او که طی سال های اخیر توانسته 
در تورها و مســابقات داخلی قهرمان شــود و از ســد 
ملی پوشــان مطرحی چون ندا شهســواری و مهشــید 
اشــتری بگذرد، به تازگی نفر اول مسابقه انتخابی تیم 
ملی بزرگســاالن شــده اســت. صفایی روز گذشته در 
مرحله اول این رقابت ها، با کسب ۱۰ پیروزی و تنها یک 
شکست و مجموع ۲۱ امتیاز، به عنوان دومین عضو تیم 
ملی بزرگساالن برگزیده شد. پیش از او، ندا شهسواری، 
بانوی برتــر پینگ پنگ ایران که باالتریــن رنکینگ را در 
رده بندی جهانی دارد، بــا تصمیم کادر فنی به صورت 
انتصابــی به عضویت ایــن تیم در آمده بــود. برگزاری 
انتخابی تیم ملی پینگ پنگ زنان برای شــرکت در سه 
رویداد مســابقات قهرمانی جهان، بازی های آســیایی 
۲۰۲۲ هانگژو و بازی های کشــورهای اســالمی قونیه 
است که سال آینده برگزار می شود. رویدادهای مهمی 
که پدیده ۱۷ســاله پینگ پنگ زنان ایران برای اولین بار 
اســت که می خواهــد تجربه بازی کــردن در آنها را به 

دست آورد.
صفایی درباره عملکرد خــود در انتخابی دیروز به 
«شــرق» می گوید: «خیلی خوشحالم که توانستم برای 
چهارمین ســال پیاپی به عضویت تیم ملی بزرگساالن 
در بیایم. خوشــبختانه مســابقات انتخابــی تیم ملی 
خیلی خوب برگزار شــد و همه بهترین های کشــور در 
آن حضور داشــتند. در مجموع ۱۲ نفر بودیم که با هم 
مســابقه دادیم و من توانستم با کســب باالترین امتیاز 
نفر اول شــوم. دو نفر بعدی تیم هم در مراحل بعدی 
انتخابی مشخص می شوند. انتخابی آخر ۱۰ و ۱۱ اسفند 
در دو گــروه چهارتیمــی برگزار می شــود و در نهایت 
برترین ها ملی پوش می شــوند. خوشحالم که توانستم 
بعد از این همه روزهای ســختی کــه به خاطر کرونا و 
محدودیت هایش پشت ســر گذاشتیم، نتیجه زحماتم 
را بگیرم. به هر حال پینگ پنگ رشــته سختی است و تا 

بازی نکنی و حریف تمرینی نداشــته باشی نمی توانی 
هیچ پیشــرفتی در عملکردت ببینی. من و همه بچه ها 
در تمام این دو ســالی که کرونا بــود مجبور بودیم در 
خانه هایمان تمرین کنیم تا عقب نمانیم. هرچند که در 
ادامه با کم شــدن موج این ویروس، مسابقات لیگ هم 

برگزار شد و رفته رفته کار دستمان آمد».
پینگ پنگ زنان ایران به دلیل اختالف ســطح باالیی 
که با رقبای خود در این رشــته دارد، در شــرایط کنونی 
نمی تواند امیدوار به این باشــد که در میادین آسیایی و 
جهانی روی ســکو برود. مگر اینکه معجزه ای رخ دهد 
و با ظهور یک نابغه به این هدف مهم برســد. دختران 
پینگ پنگ بــاز ایرانــی اما این شــانس را دارنــد که در 
مسابقات کم اعتبارتر نظیر بازی های کشورهای اسالمی 
به مدال دســت پیدا کنند. نفر دوم دوبل پروتور جهانی 
پرتغال با تأیید این موضوع ادامه می دهد: «از بین ســه 

رویــدادی که پیش روی ماســت، بازی های آســیایی از 
اهمیت بیشــتری برای مسئوالن ورزش کشور برخوردار 
اســت. چراکه رتبه بندی کشورها مشخص می شود اما 
ما باید بپذیریم که در رشــته پینگ پنگ مدال گرفتن کار 
دشواری اســت. در بخش زنان که صراحتا باید بگویم 
کاری دور از دســترس اســت. قدرت هــای برتر دنیا در 
پینگ پنگ در آسیا هستند و شــرایط رقابت با تیم هایی 
مثل چین، ژاپن، کره، ســنگاپور و... را نداریم. هدف ما از 
حضور در بازی های آسیایی ۲۰۲۲ این است که بهترین 
عملکــرد را از خودمان نشــان بدهیــم. در رقابت های 
قهرمانی جهان هم که شــرایط به همین صورت است 
و نمی تــوان حرفی برای گفتن داشــت ولــی در مورد 
بازی های کشــورهای اسالمی خیلی خوش بین هستیم 
که مدال آور باشیم. به هر حال در دوره های گذشته این 
بازی هــا نماینده های ایران از جمله خانم شهســواری 

نمایش خوبی داشتند و مدال آور بودند. من امیدوارم که 
بتوانم در قونیه روی سکو بروم».

بانوان پینگ پنگ باز ایرانی با توجه به پیشــرفتی که 
طی سال های اخیر داشــتند، این امکان برایشان فراهم 
شد که به لیگ های خارجی از جمله سوپرلیگ اروپا راه 
پیدا کنند. ترک ها فصل گذشــته خواهان جذب صفایی 
شــدند اما او خواســته آنها را اجابت نکرد. او توضیح 
می دهد: «امسال خانم های زیادی از ایران در سوپرلیگ 
ترکیه بازی می کردند. این فرصت نصیب من هم شد که 
در این مســابقات بازی کنم اما چون شرایط به گونه ای 
بــود که بایــد خودم هزینــه رفت و آمدم بــه ترکیه را 
می دادم، این درخواست را قبول نکردم. به هر حال من 
منبع درآمدی ندارم و با وضع گرانی ارز تأمین هزینه ها 
برایم دشوار است. فعال سعی می کنم با حضور در لیگ 
داخلــی به تجربیاتم اضافه کنم. مــا در ایران هم لیگ 
خوب و باکیفیتی داریم. من چند ســال است که با تیم 
شــهرداری شــهر بابک قرارداد دارم و به احتمال زیاد 
امســال هم شانس اول قهرمانی است. امیدوارم که در 
آینده شرایطی پیش بیاید که با پیشنهادات بهتری تجربه 

شرکت در لیگ های خارجی را به دست آورم».
محدودیــت منابع مالی فدراســیون های ورزشــی 
به خاطر نوســانات ارز شــرایط را به گونــه ای کرده که 
ملی پوشان فقط برای شرکت در تورنمنت های خارجی، 
اعزام می شــوند. از آنجــا که پینگ پنگ هم رشــته ای 
است که فرد حتما باید حریف تمرینی داشته باشد تا با 
سبک های مختلف بازی آشنا شود، ملی پوشان مجبور 
هستند که تمرکزشان را روی اردوهای داخلی بگذارند. 
شــیما می گوید «شــرایط اردوهای تیم ملی بانوان در 
مقایســه با ســال های گذشــته خیلی بهتر شده و نگاه 
فدراســیون واقعا حمایتی اســت. به هر حال چاره ای 
نیســت و باید متناســب با اوضاع نامناسب اقتصادی 
حرکت کنیم. فدراســیون در این شــرایط تنها کاری که 
می تواند بکند این است که برایمان حریف تمرینی بیاورد 

تا اردوهای داخلی با کیفیت بهتری برگزار شود».

پوپولیست نباش
 آقای مدیرعامل

شیما صفایی، نفر اول انتخابی تیم ملی پینگ پنگ زنان:
در بازى هاى کشورهاى اسالمى مدال مى گیرم

هفته بیســتم رقابت هــای لیگ برتر امروز عصر برگزار می شــود و همه 
تیم هــا همین امروز بــه مصاف رقیب می روند تا تکلیــف این هفته حوالی 
ســاعت ۹ شب مشــخص شــود. اگر روال طبق فصول گذشته بود، می شد 
از تقابل تراکتور با ســپاهان به عنوان حســاس ترین بــازی روز یاد کرد؛ ولی 
ســپاهانی ها چند هفته ای می شود از فرم مد نظر خارج شــده اند و تراکتور 
هم، تیم مدعی فصول اخیر نیســت. باوجوداین امروز هم دو دیدار حساس 
قرار اســت برگزار شــود؛ اولی نســاجی با اســتقالل و دومی پرسپولیس با 
مس رفسنجان. اســتقالل تیم صدرنشین این روزهای لیگ برتر در حالی به 
مصاف رقیب شــمالی می رود که هر اتفاقی در این بازی رخ دهد، خیالش 
از صدرنشــینی راحت است. شاگردان فرهاد مجیدی در بازی های این فصل 
تاکنون ۴۷ امتیاز کسب کرده و با تیم دوم یعنی پرسپولیس پنج امتیاز فاصله 
دارند. این به آن معنی اســت که حتی در صورت شکست هم باز استقالل 

صدرنشین باقی خواهد ماند. هرچند که شکست خوردن استقالل از نساجی 
هم از آن دست اتفاقاتی است که تا به حال رخ نداده است. در هفت دیدار 
قبلی که این دو تیم در لیگ برتر به مصاف هم رفته اند، نساجی هرگز موفق 
به بردن نشــده و فقط سه بار از استقالل تســاوی گرفته است. ضمن اینکه 
تیم فرهاد مجیدی برخالف نساجی که پنج هفته ای می شود رنگ برد را به 
چشم ندیده، شش هفته اســت که مدام به پیروزی می رسد و این روزها در 
اوج اســت. استقالل عالوه بر اینکه با کسب شش برد متوالی بهترین نتیجه 
را از ایــن نظر گرفته، با ۴۷ امتیاز بعــد از ۱۹ بازی، بهترین آمار در تاریخ لیگ 
برتــر را تا این مقطع زمانی به نام خودش زده اســت. همین فاکتورها کافی 
است تا درصد شــانس کمی برای موفقیت نساجی در دیدار با استقالل در 
نظر گرفته شود. در سوی دیگر، جذاب ترین بازی هفته قرار است در ورزشگاه 
آزادی بین دو تیم مس رفســنجان و پرسپولیس برگزار شود. تیم های دوم و 

چهارم جدول رده بندی در شــرایطی رودرروی هم قرار می گیرند که هر دو، 
نیاز مبرم به کســب سه امتیاز دارند. پرســپولیس که با تساوی برابر گل گهر 
در هفته گذشــته فرصت نزدیک شدن به اســتقالل را از دست داده، در این 
بازی جایی برای اشــتباه نخواهد داشت؛ اما مس جذاب ترین تیم لیگ است 
و برابــر تیم های مدعی، زیبایی بازی اش دوچندان می شــود. این تیم همین 
حاال بهترین گل زن و بهترین پاســور لیگ برتر را در اختیار دارد. گادوین منشا، 
مهاجم ســابق همین پرســپولیس، این روزها در مس احیا شده و با ۱۱ گل، 
در صدر جدول برترین گل زنان لیگ برتر اســت. محســن آذرباد هم با دادن 
هفت پاس گل به هم تیمی هایش، در رده بندی پاسورها صدرنشین است. از 
این گذشته، باالنشینی مسی ها و اختالف یک امتیازی این تیم با سپاهان رده 
ســومی و نیاز به کسب سه امتیاز، دســت به دست هم می دهد تا این بازی 

جذاب ترین بازی روز لقب بگیرد.

هفته بیستم لیگ برتر
خیال راحت استقالل، نبرد تماشایى پرسپولیس
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