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خبر فوتبال

نامه علیرضا دبیر به طرف آمریکایی
علیرضا دبیر به عنوان رئیس فدراسیون کشتی  �

ایــران از آمریکا برای حضــور در رقابت های جام 
تختی دعوت کرده است. به گزارش فرارو، داستان 
علیرضــا دبیــر و آمریکا در یکی، دو ماه گذشــته 
ســروصدای زیادی به پا کرده اســت. درواقع این 
سروصدا از جایی شروع شد که فدراسیون کشتی 
آمریــکا از تیم ملی کشــتی آزاد ایران دعوت کرد 
برای دیداری دوســتانه به این کشــور ســفر کند. 
بعد از رسمی شدن این خبر، رسانه های آمریکایی 
بخشــی از صحبت های تصویــری علیرضا دبیر، 
رئیس فدراســیون کشــتی ایران را کــه گفته بود 
شعار کافی نیست و در عمل باید مرگ بر آمریکا را 
نشــان دهیم، پخش کرده و از مسئوالن آمریکایی 
خواستند ویزای علیرضا دبیر برای ورود به آمریکا 
صادر نشــود. آنهــا همچنین به این مورد اشــاره 
کرده بودند که دبیر پیش تــر از گرین کارت آمریکا 
اســتفاده کرده و چرا چنین فردی باید آزادانه به 
آمریکا سفر کند. بعد از این اتفاقات، آمریکا ویزای 
علیرضــا دبیر به همراه پنج نفــر دیگر از اعضای 
کشــتی را صادر نکرد تا فدراســیون ایران هم به 
نشانه اعتراض، از اعزام بقیه اعضا انصراف دهد. 
حاال بعــد از آن اتفاقات، علیرضــا دبیر، نامه ای 
به رئیس فدراســیون کشــتی آمریکا نوشــته و از 
آنهــا برای حضــور در جام تختی که قرار اســت 
اردیبهشــت ماه برگزار شــود، دعوت کرده است. 
اینکــه آمریکایی هــا چه تصمیمــی بگیرند هنوز 

مشخص نیست.

مدال آسیایی تیم هندبال جوانان 
دختران قطعی شد

تیم ملــی هندبــال جوانان دختــران ایران با  �
پیروزی برابر ازبکســتان مدال خود در مســابقات 
قهرمانــی آســیا را قطعی کرد. به گــزارش مهر، 
تیــم نماینــده کشــورمان در آخرین دیــدار خود 
در مســابقات قهرمانی جوانان آســیا ظهر دیروز 
یکشــنبه برابر ازبکستان به میدان رفت و با نتیجه 
۲۵ بر ۲۱ حریف خود را شکست داد تا مدال خود 
در این دوره از بازی ها را قطعی کند. ملی پوشــان 
دختر کشــورمان برای تعیین جایــگاه خود روی 
ســکو و کســب ســهمیه حضور در جام جهانی 
بایــد منتظر دیدارهای امروز باشــند. تیم ایران در 
این بازی ها ســه پیروزی کسب کرد و در یک دیدار 
هم شکست را پذیرفت. تیم های هند و قزاقستان 
هم با یک شکست تقریبا شرایط مشابهی با ایران 
دارنــد و باید منتظــر دیدارهای پیش رو باشــند. 
سیده لیال حسینی، هدیه ویسی، معصومه قنبری، 
هانیه کریمی، غزل عادلی، مرضیه قاراخانی، مبینا 
حســن نژاد، مهربان بدوی، نگار زنده بودی، مائده 
شهبازی، سارا موســی زاده، هستی دوخایی، الناز 
یارمحمدی توســکی، آرزو بهمئی، فاطمه مریخ 
و شــهرزاد نصوحی ۱۶ بازیکــن تیم ملی هندبال 
دختــران ایران را تشــکیل می دهنــد. غالمعلی 
اکبرآبــادی، مهســا معتمدی، زهــرا احمدی نیا، 
آزاده گیالنی و ندا اســدی نیــز به عنوان کادر تیم 
ملــی هندبــال جوانان ایــران در ایــن رقابت ها 
حضور دارند. شانزدهمین دوره مسابقات هندبال 
قهرمانی دختران آســیا از ۱۶ تا ۲۳ اســفندماه به 
میزبانی قزاقستان برگزار خواهد شد و دو تیم برتر 
این رقابت هــا جواز حضور در رقابت های هندبال 
قهرمانی جهــان ۲۰۲۲ به میزبانی اســلوونی را 

کسب می کنند.
برنامه مســابقات در روز پایانی، دوشــنبه ۲۳ 

اسفند، به این ترتیب است:
* هند - تایلند، ساعت ۱۲:۳۰

* ازبکستان - قزاقستان، ساعت ۱۴:۳۰

نبرد دوم شهداب و پیکان در فینال 
دوم لیگ والیبال

تیم مقاومت شهداب یزد با پیروزی در نخستین  �
بازی فینال لیــگ برتر والیبال مردان، حاال یک گام 
تا فتح ســکوی قهرمانی فاصله دارد. به گزارش 
سایت فدراســیون والیبال، فینال مسابقات والیبال 
قهرمانی باشگاه های برتر مردان ایران جام «سردار 
دل ها» از ۲۱ تا ۲۵ اســفند با حضور دو تیم پیکان 
تهــران و مقاومت شــهداب یزد پیگیــری خواهد 
شد. بازی نخســت فینال، شــنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ 
در سالن فدراســیون انجام شد و تیم شهداب یزد 
که نخســتین حضور خــود در فینال لیــگ برتر را 
تجربــه می کند، با نتیجه ۳ بر صفر از ســد پیکان 
تهــران، پرافتخارترین تیم این رقابت ها گذشــت و 
یک گام به قهرمانی نزدیک شــد. بازی دوم فینال 
لیگ برتر ۱۴۰۰ امروز دوشــنبه ۲۳ اســفند برگزار 
خواهد شــد و مقاومت شــهداب یــزد در صورت 
کسب دومین پیروزی، قهرمان سی وپنجمین دوره 
لیــگ برتر مردان خواهد شــد. در غیر این  صورت، 
بازی سوم دو تیم که در روز چهارشنبه ۲۵ اسفند 
برگزار خواهد شــد، سرنوشــت قهرمان این فصل 
از رقابت هــا را مشــخص می کند. ســازمان لیگ 
فدراسیون والیبال اســامی داوران و ناظران دیدار 
دور برگشــت فینال لیگ برتر مــردان را اعالم کرد 
که مســعود یزدان پناه و محمد شاهمیری ناظران 
فنــی و داوری این مســابقه خواهند بود. قضاوت 
این مســابقه را که از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز می شود، 
مرتضــی اکرمــی، علیرضا قریب و قــادر صادقی 
بــه ترتیــب به عنــوان داور اول، داور دوم و داور 

ویدئوچک بر عهده دارند.

دربی با اختالف ۶ امتیاز
آیا این فاصله رأی به پیروزی 

می دهد؟
دربی دور برگشت در شرایطی برگزار می شود  �

که اختالف امتیاز دو تیم شــش امتیاز است. به 
گزارش فوتبال ۳۶۰، اســتقالل و پرسپولیس در 
هفتــه قبــل از دربی به پیروزی دســت یافتند تا 
اختالف شــش امتیازی دو تیــم در صدر جدول 
حفظ شــود. این اولین بار از لیگ پانزدهم است 
که در دربی برگشت استقالل امتیاز بیشتری دارد. 
اختالف شش امتیازی یا بیشتر در ۴۱ دربی قبلی 
لیگ برتری، ۱۶ بار اتفاق افتاده و باید دید که این 

بازی ها چه سرنوشتی داشته است.
اختالف امتیاز باالی استقالل پس از ۶ فصل

در ۱۶ دیداری که دو تیم شش امتیاز یا بیشتر 
فاصله داشتند، در ۱۰ بازی استقالل امتیاز بیشتر 
داشته و در شــش دربی پرســپولیس امتیازش 
نســبت به حریف برتری داشته است. در فصول 
اخیر پرسپولیس بیشتر این تجربه را داشته که با 
اختــالف امتیاز زیاد پا به دربی بگذارد و در چهار 
بار آخر این پرســپولیس بوده که فاصله حداقل 
شــش امتیازی با رقیب خود داشته است. این بار 
ولی این اســتقالل است که با درخشش غیرقابل 
تصور در این فصل شــش امتیــاز از رقیب خود 
بیشــتر دارد. آخرین بار اســتقالل در دربی رفت 
لیگ پانزدهم بــا اختالف امتیاز زیاد نســبت به 
حریف به اســتقبال دربی رفت. بیشترین فاصله 
قبــل از دربی، به شــهرآورد دور برگشــت لیگ 
هفدهم مربوط می شود که پرسپولیس ۱۹ امتیاز 

بیشتر از حریف داشت.
باز هم تساوی پرتکرارترین نتیجه

جدال پرســپولیس و اســتقالل در لیگ برتر، 
۲۲ بار با نتیجه مســاوی به پایان رســیده و هیچ 
تقابلی در ادوار مســابقات به این تعداد مساوی 
نشده اســت. این روند در بازی هایی که اختالف 
دو تیــم زیاد بوده نیز حفظ شــده اســت. در ۱۶ 
دیداری که اختالف امتیاز حداقل شش بوده، در 
۹ مسابقه بازی با نتیجه تساوی به پایان رسیده و 
در چهار بازی تیم با امتیاز بیشتر برنده شده و در 
سه دربی هم تیم با امتیاز کمتر پیروز شده است. 
از ۱۰ دربی ای که استقالل فاصله امتیازی حداقل 
شش امتیاز داشــته در شش بازی دربی مساوی 
شــده و دو برد ســهم پرســپولیس و دو پیروزی 

سهم استقالل بوده است.

رحمتی
سرمربی آلومینیوم اراک شد

مهدی رحمتــی هدایت تیم فوتبال آلومینیوم  �
اراک را بــر عهده گرفــت. جلســه هیئت مدیره 
باشــگاه آلومینیوم اراک برای انتخاب ســرمربی 
جدیــد تیــم فوتبــال آلومینیوم، از صبــح دیروز 
یکشــنبه با حضور تمام اعضا برگــزار و در پایان 
ســکان هدایت این تیم به ســید مهدی رحمتی 
سپرده شد. اعضای هیئت مدیره باشگاه آلومینیوم 
اراک پس از بررسی گزینه های مدنظر و مذاکرات 
چند ســاعته ای کــه انجــام دادنــد، در نهایــت 
ســید مهدی رحمتی را به عنوان ســرمربی جدید 
تیم فوتبال آلومینیوم انتخاب کردند. پیش از این، 
رســول خطیبی ســرمربی تیم فوتبال آلومینیوم 

اراک بود.

خرید جدید پرسپولیس
 از گل گهر می آید؟

پرســپولیس از همیــن حاال به فکــر تقویت  �
تیم برای فصل آینده اســت. به گــزارش فرارو، 
پرســپولیس در ایــن فصل روز هــای عجیبی را 
ســپری کرد. بعد از آنکه پنجــره نقل و انتقاالتی 
این تیم در ابتدای فصل به دلیل شــکایت گابریل 
کالدرون بسته شد، یحیی گل محمدی خریدی را 
که می خواست، نتوانست انجام دهد. بعد ها در 
طول فصل او دو گزینه ارزان قیمت تاجیکستانی 
خرید، ولی هیچ کدام از آنها آنچه می خواســت 
نبود. یحیی برای پرسپولیس از روز اول به دنبال 
خریدن مهاجم و هافبک هجومی بود. با این حال، 
بی پولی از یک ســو و البته پنجره بسته از سوی 
دیگر، دســت ســرمربی پرســپولیس را بســت. 
نهایتا کار به جایی کشــید که مهلت پرسپولیس 
تمام شــد و این تیم در نیم فصل هم فقط احمد 
گوهــری و رامین رضاییان را جــذب کرد. بعد ها 
گزینه دیگری به اســم شــرزود تمیروف هم به 
فهرســت یحیی اضافه شــد که این یکی خیلی 
سریع جذب باشــگاه پرسپولیس شــد. حاال اما 
یحیی بــرای اینکه مانع از تکــرار اتفاقات فصل 
جاری شــود از همین حاال دســت به  کار شده و 
گزینه های مدنظرش را آشکار کرده است. بعد از 
اینکه عنوان شد چند بازیکن قدیمی پرسپولیس 
قرار اســت به این باشــگاه برگردند، حاال عنوان 
می شــود سعید صادقی، پدیده این فصل گل گهر 
و لیگ برتر در فهرســت خرید یحیی گل محمدی 
برای پرســپولیس قرار گرفته اســت. صادقی در 
ایــن فصل بــا گل و پاس گل هایی کــه زده و به 
هم تیمی هایــش داده، یکــی از بهترین بازیکنان 
لیگ برتــر بوده اســت. او البتــه در نیم فصل و 
همچنین در ابتدای فصل هم در فهرســت خرید 
پرســپولیس قرار داشــت که به دلیل مشکالت 

به وجودآمده، این انتقال نهایی نشد.

ایران اگرچه  وضعیت فدراســیون فوتبال 
به ظاهر بعــد از «عزل موقت» شــهاب الدین 
عزیزی خــادم به ثبات رســیده، ولی همچون 
آتــش زیــر خاکســتر اســت و می توانــد هر 
لحظه تبدیل به فاجعه ای ناخواســته شــود. 
هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال بعد از قریب 
به ۱۰ ماه از فعالیت شهاب الدین عزیزی خادم 
به عنــوان رئیس جدید فدراســیون، او را عزل 
موقت کــرد. این اعضــا ادعا کردنــد کارهای 
عزیزی خــادم در فدراســیون فوتبــال چندان 
شــفاف نبوده و از لحاظ مدیریتی و مالی دچار 
ایرادات زیادی بوده اســت. ایراد دیگری که از 
رئیس معزول گرفته شد، این بود که مشاوران 
و همراهــان خــودش را داشــته و حاضر به 
بازی دادن اعضای هیئت رئیســه نبوده است. 
در نهایت در جلســه ای که با مشارکت رئیس 
فدراسیون و مخالفان او برگزار شد، رأی به عزل 
موقت رئیس داده شــد تا او «فعال» و تا زمان 

برگزاری مجمع فدراسیون از کار برکنار شود.
نقش فردي از یك دستگاه امنیتي

در برکناری عزیزی خادم؟
پیــش از ایــن بارها گفته شــد اعضای هیئت رئیســه 
فدراســیون فوتبال «احتماال» با مشاوره و تحریک بیرونی 
تصمیــم به چنیــن کار مهمــی گرفته اند. تا پیــش از این 
به نظر می رســید مشــاوره های یکی، دو نفر از نمایندگان 
مجلــس که در زمره مخالفان عزیزی خــادم بوده اند کلید 
اصلی ماجراســت، ولی صحبت های یکــی، دو روز پیش 
داریوش مصطفــوی، در برنامه زنده تلویزیونی از شــبکه 
پنج، به شــایعه های موجود دامن بیشتری زد. او نه تنها از 
نقش دو نفــر از نمایندگان مجلــس در این پرونده گفت، 
بلکه اشــاره ای هم به یکی از اعضای اطالعات سپاه کرد 
که به زعم خودش در این پرونده دســت داشــته اســت. 
مصطفــوی گفت: «رئیس فدراســیون را با یــک برنامه از 
پیش تعیین شــده کنار گذاشــته اند. من همین جا می گویم 
که فیفا مــا را به خاطر این اقدامــات تعلیق خواهد کرد. 
ســه ماه قبل آقای قاضی زاده (نماینده مجلس) مصاحبه 
کرده و گفته قرار بود ما ســه مــاه پیش آقای عزیزی خادم 
را بگذاریم کنــار، صبر کردیم تا مســابقات مقدماتی جام  
جهانی تمام شــود. من می خواهم بدانم آقای قاضی زاده 
در اینجا چه نقشــی دارد؟! بدون اینکــه تذکر و نامه ای از 
هیئت رئیســه به عزیزی خادم داده شــود، او برکنار شــده 
اســت. عزیزی خادم دزدی کرده؟ هیزی کرده؟ پسر خاله و 
پسر دایی اش را به فدراســیون آورده؟ باید با مدرک و سند 
بگوییــد. در یک مجمعی او و هیئت رئیســه رأی آورده اند 
و بــا هم باید کار را پیش ببرنــد. من که نمی دانم و دادگاه 

باید تشــخیص دهد، امــا فرض کنیم شــوهر نایب رئیس 
ایشــان خالفی کرده، گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشــتر 
زدند گردن مســگری! آیا نامه ای داده اند که این فرد دیگر 
به فدراسیون نیاید؟ برای برکناری عزیزی خادم باید مجمع 
تشــکیل شود و بعد با سند و مدرک اثبات کنند که اتهامی 
متوجه اوســت. آدم های معتبری در ورزش این مملکت 
مثــل امیر عابدینی، علی فتح اهللا زاده، علی پروین، حســن 
روشن و... گفته اند ایشان می تواند فوتبال ما را حرکت دهد. 
خب مخالفان عزیزی خادم بگوینــد او چه جرمی کرده؟! 
من برای شــما می نویســم که با این برنامه هایی که برای 
برکنــاری عزیزی خادم پیاده کردنــد و  مصاحبه های آقای 
قاضی زاده هاشــمی و شــنیده ام که همین روزها هم قرار 
است عزیزی خادم دستگیر شــود. اگر فیفا فوتبال ایران را 
تعلیــق نکرد، بگویید هر چه گفتم کذب اســت؛ فیفا و مّر 
قانون تأکید دارد که سیاست نباید در فوتبال مداخله کند. 
رئیس فدراســیون را که چهار سال قرار است باشد، سر ۱۰ 
ماه نباید توطئه کنند و کنارش بگذارند. من به این آقایی که 
از اطالعات ســپاه آمده دنبال این کار می گویم، ما دیگر آب 
از سرمان گذشته است، فدراسیون فیلمی را در اختیار دارد 
که در آن خواهید دید همه دارند می گویند با زور از ما برای 

برکناری عزیزی خادم امضا گرفتند».
صحبت های داریوش مصطفوی در حالی در یک برنامه 
زنده تلویزیونی مطرح شــده که به شــایعات قبلی عمق 
بیشتری داده است؛ شــایعاتی که می گفتند فقط اعضای 

هیئت رئیسه درباره عزل موقت عزیزی خادم تصمیم گیرنده 
نبوده اند. البته فیلمی که او ادعا کرده اعضای هیئت رئیسه 
به اجبار علیه عزیزی خادم وادار به امضا شده اند هم یکی 
دیگر از سرنخ هایی اســت که می تواند گره کور این ماجرا 
را بــاز کند. اگر چنین باشــد یا نه، انتظار می رود حراســت 
فدراســیون فوتبال فیلم مورد بحث را منتشر کند تا ادعای 

جدید داریوش مصطفوی مورد ارزیابی قرار بگیرد.
نامه جنجالی در راه است؟

حاال در کنار این مــوارد نزدیکان عزیزی خادم به تازگی 
ادعــای دیگری کرده و می گویند در ۲۰ یا ۲۵ روز آینده قرار 
اســت نامه تعلیق فدراسیون فوتبال به ایران از طرف فیفا 
ارســال شــود. این خبر از آن جهت نگران کننده است که 
فیفــا به تازگی کمیته صدور مجوز حرفه ای فدراســیون را 
هم تعلیق کرده است. با این  حال، ادعای جدید موضوعات 
دیگــری را شــامل می شــود؛ آن طــور که عنوان شــده، 
صحبت های دو نماینده مجلس کــه درباره عزیزی خادم 
و احتمال برکناری اش حرف زده اند، دقیق ترجمه شــده و 
در اختیار فیفا قرار گرفته اســت. از طرفی، فیفا هم ظاهرا 
نسبت به اقدام ضربتی هیئت رئیســه، آن هم بدون اینکه 
مکاتباتی با این نهاد داشــته باشــند، حساس شده و نهایتا 
به این نتیجه رسیده که دخالتی بیرون از فدراسیون در این 
زمینه رخ داده است. آن طور که ادعا شده، ارسال این نامه 
قطعی است و زیر یک ماه آینده به فدراسیون فوتبال ایران 
ارسال می شود. اگر این ادعا درست از آب دربیاید، آن وقت 

آن نگرانی بزرگ که از روز نخســت تا به حال 
دربــاره آن صحبت می شــد، رخ می دهد و در 
فاصله چند ماه به شروع جام جهانی، دودش 
به چشــم تیم ملی می رود که از مدت ها قبل 
توانســته مجوز حضور در جــام جهانی را به 

دست بیاورد.
تعویق  بــه  را  مجمع  زمــان  هیئت رئیســه 

انداخت؟
در کنــار مباحث مطروحــه که بحث های 
زیــادی را با وجود خیال راحت اعضای کنونی 
بــه همراه داشــته اتفاق جدیدتــری هم قرار 
اســت رخ دهد که مربوط به جابه جایی زمان 
برگزاری مجمع فدراســیون فوتبال است. این 
مجمــع پیش از این قرار شــده بود با دســتور 
جلســه بررســی عزل یا ابقای شــهاب الدین 
عزیزی خادم برگزار شــود. با این حــال به نظر 
می رسد اعضای هیئت رئیسه در پی به تعویق 
انداختن این مجمع تا تاریخ ۱۰ خرداد هستند. 
در این مجمع باید درباره عزیزی خادم تصمیم 
نهایی گرفته شود. اگر دو سوم اعضای مجمع 
رأی به عزل عزیزی خادم دهند؛ آن وقت رئیس 
فدراسیون برای همیشه از کار برکنار می شود، ولی اگر این 
تعداد به حدنصاب نرســد، آن وقت عزیزی خــادم دوباره 
به عنــوان رئیس به کارش ادامــه می دهد. در این بین هم 
اتفاقات جالبی رخ داده و هر دو طرف خود را برنده مجمع 
می داننــد. مخالفان عزیزی خادم می گویند اعضای مجمع 
همگی به عزل عزیزی خادم رأی می دهند، ولی همراهان 
عزیزی خــادم می گویند اقــدام اعضای هیئت رئیســه، از 
طرف مجمع توهین تلقی شــده و آنها با حمایت دوباره از 
عزیزی خــادم، درس مهمی به مخالفان خواهند داد. آنها 
حتی با خیال راحت از بازگشت شهاب به فدراسیون فوتبال 

از تاریخ ۱۰ خرداد می گویند.
هشدار را جدی بگیرید

اینکه درست در زمانی که فوتبال ایران یکی از بهترین 
نتایج را گرفته و بدون دغدغه به جام جهانی رفته، ناگهان 
رأی به عزل موقت رئیس فدراســیون داده می شــود، به 
اندازه کافی شبهه برانگیز اســت، ولی اگر داستان دخالت 
بیرونی در امور فدراســیون از نهادهــای امنیتی و دولتی 
جدی باشــد و فیفا به یقین برسد که چنین دخالتی وجود 
داشــته، آن وقت نه تنها فدراسیون فوتبال بلکه مجموعه 
فوتبال در ایران روزهای ســخت و عــذاب آوری را تجربه 
خواهند کرد. حال پسندیده است قبل از آن اتفاق هولناک، 
اگر قرار بر نشست و جلسات پیش و پشت پرده است، این 
جلسات برگزار شود تا خطر تعلیق از سر فدراسیون فوتبال 

ایران، چه شایعه و چه جدی برداشته شود.

امیر ســرخوش، عضو باســابقه تیم ملی اســنوکر 
ایران به افتخاری تازه رســیده اســت. خبــر مربوط به 
نایب قهرمانــی او در رقابت هــای جهانــی ۲۰۲۲ قطر 
اســت؛ رقابت هــای معتبری که هرســاله بــا حضور 
برترین های این رشــته برگزار می شــود. ســرخوش که 
سابقه زیادی از شرکت در این آوردگاه جهانی دارد، دو 
روز پیش در فینال، مقابل حریفی از پاکستان قرار گرفت 
و یکــی از بازی های خوب خود را به نمایش گذاشــت. 
او در دیــداری جذاب که بیش از پنج ســاعت به طول 
انجامید، بازی پایاپایی با احســان رمضان داشت؛ اما در 
نهایت این اســنوکرباز پاکســتانی بود که با نتیجه ۶ بر 
۵ پیروز میدان شد. ســرخوش در خصوص عملکردش 
در این رقابت ها به «شرق» می گوید: «من قبال در رشته 
شــش توپ قهرمان جهان شــده بودم، اما در ۱۵ توپ 
نه. این بــرای دومین بار بود که من در رشــته ۱۵ توپ 
به فینال مسابقات جهانی می رسیدم. پیش از این سال 
۲۰۱۷ هم فینالیســت شــدم که آنجا هم نایب قهرمان 
شدم. این بار رفته بودم تا نتیجه ام را بهتر کنم و قهرمان 
شــوم، اما متأسفانه نشــد. به رغم اینکه از حریفم جلو 
بودم، اما اواخر بازی انگار کار از دستم دررفت. خستگی 
و استرس مســابقه، ذهنم را به هم ریخت و نتوانستم 
خودم باشــم. این طور شــد کــه رمضــان از موقعیت 
به وجود آمده اســتفاده و نتیجه بازی را عوض کرد. فکر 
می کنم قدری او را دســت کم گرفتم. رمضان ۱۷ ســال 
بیشــتر نداشــت و تازه به این مســابقات آمده بود. من 
خیلی شــناختی روی بازی او نداشتم. او هفته پیش در 
رقابت های زیر ۲۱ ساله های جهان هم به نوعی همه را 
غافلگیر کرده بود و باالترین امتیاز بریک مسابقات را زده 
بود. هنوز شوکه هستم. واقعا حیف شد این قهرمانی را 
به راحتی از دســت دادم. می دانم که اگر ۱۰ بار دیگر با 

این پاکستانی بازی کنم، می برمش».

ســرخوش با وجــود اینکــه چندیــن دوره عناوین 
قهرمانی انفرادی و تیمی، آسیا و جهان را دارد، اما هنوز 
نتوانسته وارد رقابت های اسنوکر حرفه ای جهان شود. 
جایی که باالترین سطح مســابقات اسنوکر دنیا برگزار 
می شــود. او ادامه می دهد: «قبال قوانین فدراســیون 
جهانی اســنوکر به این صورت بود که سهمیه ورود به 
تور حرفه ای ها را بر اســاس نتایج مســابقات قهرمانی 
جهان تقسیم می کرد؛ یعنی مسابقات قهرمانی جهان، 
یک نوع انتخابی برای ما بود. در حال حاضر اما شــرایط 
فرق کــرده و رقابت های جداگانــه ای را برای ورود به 
تور حرفه ای تعیین کرده اند. بنابراین کار قدری ســخت 
شــده است. امسال این مســابقات در انگلستان برگزار 
می شود. تمام تالشم این است که بتوانم در رقابت های 
مقدماتی شرکت کنم و روزی وارد تور حرفه ای ها شوم. 

مســابقات مقدماتی یا انتخابی تور حرفه ای ســه ماه 
دیگر برگزار می شــود. من هم در تالشــم که بتوانم با 

آمادگی کامل راهی این میدان شوم».
اســنوکر جزء آن دســته از رشــته هایی اســت که 
به خاطــر المپیکی نبودنش هیچ وقــت به طور جدی 
مورد حمایت مســئوالن ورزش کشــور قرار نگرفته و 
در مقایســه با سایر رشــته ها، امکانات محدودی دارد. 
ســرخوش در خصوص امکانات پیــش روی تیم ملی 
اســنوکر مردان توضیــح می دهد: «ما بــرای اعزام به 
مســابقات جهانی یک مــاه در اســتادیوم آزادی اردو 
داشتیم. فدراســیون بولینگ و بیلیارد تا آنجا که بتواند 
بــرای اعزام های بین المللی هزینــه می کند و تدارکات 
الزم را در نظــر می گیرد؛ اما هر جا کــم بیاورد بچه ها 
باید خودشــان مشارکت کنند و شــخصا هزینه کنند یا 

اینکه اسپانســر بگیرند. درباره نفراتی هم که بخواهند 
وارد تور حرفه ای ها شوند، وزارت ورزش اصال حمایتی 
نمی کند و همه هزینه ها بر عهده خود شخص است».

ســرخوش امسال جدای از شــرکت در رقابت های 
مقدماتی تــور حرفه ای ها، ســال شــلوغی را خواهد 
داشــت. او بازی های هنرهای رزمی و بازی های داخل 
ســالن آســیا را هم پیش رو دارد. امیر ادامه می دهد: 
«بازی  هــای هنرهای رزمی که بــه آن کامبت گیمز هم 
می گویند، هر چهار ســال یک بار برای رشــته هایی که 
در فهرســت بازی های المپیک نیستند و عموما رزمی 
هســتند، برگزار می شود. در این دوره از بازی ها که قرار 
اســت در آمریکا برگزار شود، اسنوکر هم گنجانده شده 
است.  درست اســت که این مسابقات اعتبار بازی های 
المپیــک را ندارد، اما از آن جهت حائز اهمیت اســت 
که مدال آوران آخرین دوره مسابقات جهانی و قاره ای 
هر رشــته از سوی فدراســیون های جهانی مربوطه به 
این رقابت ها دعوت می شــوند. خوشــبختانه من هم 
بر اســاس عملکرد خوبی که داشــتم بــه این بازی ها 
دعوت شدم. این رقابت ها تیر ماه ۱۴۰۱ در آمریکا برگزار 
می شود. بعد از آن هم باید برای بازی های داخل سالن 
آماده شــوم. بازی های داخل ســالن قرار بود اســفند 
برگزار شــود که بــه تعویق افتاده و به آبــان در تایلند 

موکول شده است».
مســابقات اســنوکر انفرادی قهرمانــی جهان ۱۵ 
تــا ۲۰ اســفند در قطر برگزار شــد و امیر ســرخوش، 
ســیاوش مزینی و علی روشــنی کیا نمایندگان ایران در 
این مسابقات بودند. اســنوکربازان کشورمان همچنان 
در قطــر حضور دارند تــا این بار در بخش آســیایی با 
حریفان رقابت کنند. تیم ملی اســنوکر ایران شــانس 
زیادی برای کسب ســکو در رقابت های قهرمانی آسیا 

خواهد داشت.

نامه ای جنجالی در راه است؟

امیر سرخوش، نایب قهرمان اسنوکر جهان:
از باختى که به حریف پاکستانى ام دادم، شوکه هستم

ممنوعیت سؤال برانگیز حضور مربیان مرد در تمرینات دوومیدانى کاران زن
شــرق: ممنوعیت حضور مربیان مرد در کنــار دوومیدانی کاران زن چند 
روزی است که فضای این رشته را ملتهب کرده است. دوومیدانی بانوان 
ایران در حالی تا پیش از این طبق موازین و بدون هیچ مشــکلی زیر نظر 
ناظــران فنی مرد برنامه هایــش را پیش می برد که حــاال با این تصمیم 
ناگهانی روبه رو شده اســت؛ تصمیمی که فدراسیون دوومیدانی مجری 
آن است و سفت و محکم پشتش ایستاده تا عملی اش کند. علی رضایی، 
دبیر فدراســیون دوومیدانی، دیروز در واکنش به این موضوع به رسانه ها 
گفت: «بر ما تکلیف شــده و تکلیف خود می دانیم کــه این کار را انجام 
دهیم. قوانین و شــئونات اســالمی به ما اجازه نمی دهد تمرین مختلط 
داشته باشــیم. یک سال است که به ما دســتور داده شده این وضعیت 
تمرینی جمع شــود». رضایی در شرایطی تأکید می کند که این ممنوعیت 

به خاطر دســتوری است که از باال به آنها داده شده که در مقابل وزارت 
ورزش و جوانان واکنشی به این موضوع نشان نداده است. مهم  تر از همه 
اینکه در سایر تیم های ملی ورزشی این ممنوعیت دیده نمی شود و بانوان 
با رعایــت پروتکل ها زیر نظر مربیان یا ناظران فنــی مرد تمرین می کنند 
یا به مســابقات بین المللی اعزام می شــوند. نمونه بــارز این موضوع را 
می توان در تیم ملی هندبال جوانان دید که در حال حاضر در رقابت های 
قهرمانی آســیایی قزاقســتان به ســر می برند و ناظر فنی مرد در ترکیب 
ایــن تیم حضور دارد. در یک هفته ای که فدراســیون دوومیدانی مانع از 
تمرین دادن مربیان مرد به دوومیدانی کاران زن شــده است، این دختران 
کــه عمدتا تهرانی هســتند، مجبورند با گرفتن برنامــه از مربیان خود به 
تنهایی در مجموعه ورزشــی آفتاب انقالب تمرین کنند. هر چند برخی از 

ورزشکاران هم برای اینکه از شرایط آمادگی خود دور نشوند، ناچارند به 
همراه مربیان خود به فضای پارک ها و ارتفاعات شــهر بروند تا به سیاق 
قبل تمریناتشان را انجام دهند. مهسا میرزاطبیبی، رکورددار پرش با نیزه 
زنــان که یکی از پدیده های نوظهور این رشــته بــوده، چند روز پیش در 
صفحه شخصی خود فیلمی را منتشر کرده بود که نشان می داد خارج از 
ورزشگاه در حال تمرین است. انتشار این فیلم با بازتاب زیادی در فضای 
مجازی همراه بود و کاربران این حرکت میرزاطبیبی را نوعی اعتراض به 
تصمیم شتاب زده مسئوالن فدراسیون دوومیدانی تلقی کردند. شنیده ها 
حاکی از آن است که فدراسیون دوومیدانی به بانوان دوومیدانی کار تأکید 
کرده در باره اتفاقات اخیر گفت وگویی با رســانه ها نداشــته باشند؛ البته 

برخی از ورزشکاران این تأکید را تهدید هم تعبیر می کنند.


