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◾

◾پیروزی فرشآرا درمشهد
هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال عصر دیروز برگزار شد
که فرش آرا موفق شد در مشهد مقابل میهمانش ملی
حفاری به پـیــروزی 5بــر 4برسد و خــود را به رتبه ششم
برساند .چیپس کامل نیز با نتیجه 7بریک مغلوب زندی
بتن کالردشت در مشهد شد .در مهمترین بازی دیروز اما
کراپ 6بر 4گیتیپسند صدرنشین را مغلوب کرد تا در روز
شکست مس مقابل مقاومت البرز به رده دوم صعود کند.

ستا
رگان ورزش
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سال سی و پنجم

◾

شماره 9724

◾انصراف خاکپور از مدیریت در پرسپولیس
پس از شایعه پیشنهاد پست قائم مقامی باشگاه
پرسپولیس از ســوی رضــا دروی ــش مدیرعامل این
باشگاه به محمد خاکپور ،مدافع سابق تیم ملی،
وی بــا اعـ ــام ان ــص ــراف از قــبــول ای ــن پــســت گفت:
مدیریت یک امــر کامال ً تخصصی و قابلیتی است
که اینجانب خود را در این زمینه به اندازه کافی قابل
نمیدانم.

پائولو دیباال

گاتزتا مدعی است تاتنهام شانس
زیادی برای جذب دیباال ،مهاجم
یوونتوس در تابستان  ۲۰۲۲دارد.
این بازیکنً در پایان قرارداد در ماه
ژوئن ،باشگاه تورینی را ترک میکند.

◾

◾طارمی دومین مهاجم برتر نیم فصل پرتغال
سایت گل پوینت از  33بازیکن برتر نیم فصل اول
لیگ پرتغال پرده برداشت .این رسانه از هر  11پست،
سه بازیکن را به ترتیب مشخص کــرد و رتبه اول تا
سوم را به آنها داد مهدی طارمی از سوی این رسانه
آم ــاری نــمــره  6.78را کسب کــرد تــا پــس از داروی ــن،
مهاجم بنفیکا دومین مهاجم نــوک برتر نیم فصل
نام گیرد.

مکس آلگری

◾

◾رضاییان از السیلیه جدا شد
مدیران باشگاه السیلیه رامین رضاییان را در لیست
خروج گذاشتند و این بازیکن با توافق با باشگاه الدحیل
قطر می تواند به هر تیمی برود.
ب ــاش ــگ ــاه پــرســپــولــیــس خـ ــواهـ ــان ج ـ ــذب بــازیــکــن
ســابــقــش اسـ ــت ولـ ــی بــایــد دیـ ــد بــاشــگــاه الــدحــیــل
رقـ ــمـ ــی بـ ـ ـ ـرای ل ــغ ــو ق ـ ـ ـ ـ ـ ـراردادش مـ ــی خـ ــواهـ ــد یــا
خیر.

آنتونی مارسیال

سرمربی یوونتوس از روش جالبی
برای هشدار دادن به آدرین رابیو
استفاده کرده و در بازی با یووه به
او گفته«ریسک نکن ،اگر توپ را از
یکُشم».
دست دادی ،تو را م 

ستاره فرانسوی منچستریونایتد پاسخ
اتهامات سرمربی تیم را داد«:هیچ وقت از
بازی برای منچستر سر باز نزدهام .هفت
سال است که اینجا هستم و هرگز به این
تیم بی احترامی نکردهام».

خرم که آرام از میان ما رفت
برای یزدانی ّ

معمار گوش شکسته والیبال ایران

جواد رستمزاده «روزگاری آرزویمان گرفتن
یــک ســت از تیمهای کــره و ژاپــن در والیبال
بود».این جمله معروف البته متعلق به دوران
پیش از مدیریت مرحوم یزدانی خرم است.
تاریخ والیبال ایران را میتوان به دوران پیش
از مدیریت یــزدانــی خــرم و پــس از مدیریت
او تقسیم کــرد .پیرمرد در سالهایی که کشور پس از روزهــای
دفاع مقدس برای ارائه مدل و الگوی مدیریت ایرانی – اسالمی
در ورزش ســردرگــم بــود ،بــا یــک برنامهریزی ســاده و مدیریت
هوشمندانه ،در والیبال انقالبی به پا کرد که هنوز که هنوز است
نان آن را میخوریم.او ورزش را از نوجوانی در باشگاه آقا تختی
با کشتی شروع و با ریاست بر فدراسیون کشتی تمام کرد اما
ردپایش در والیبال ایــران جاودانه ماند .نخستین بار در زمان
ریاست محمد حسن غفوری فرد بر سازمان تربیت بدنی بود
که پای این سیاستمدار اقتصادی به ورزش باز شد .غفوریفرد
قصد داشــت ورزش ای ــران ِ پــس از جنگ را از حالت آمــاتــوری
خارج و حرفهای کند .پس سراغ یزدانی خرم و گروهی از مدیران
صنعتی کشور رفت تا با تزریق پول روح حرفه ای گری را در کالبد
ورزش بدمند .همزمان با پیرمرد مؤتلفه چی ،مدیران سیاسی و
اقتصادی دیگری هم پا به عرصه مدیریت ورزش گذاشتند،
اما هیچ کدامشان بهسان یزدانی خرم کامیاب و سربلند
نشدند .او عالوه بر پول هنر استفاده از استعدادهای دیده
نشده ورزش ایــران را هم رو کــرد تا والیبال کشورمان سرآمد
والیبال قارهای شود که سالیان سال حرف اول را در دنیا میزد.
خودش در مصاحبهای در خصوص هدف ورود مدیران صنعتی به
ورزش ،گفته بود« :تا قبل از حضور ما در فدراسیونهای مختلف
میگفتند ورزشکاران ایرانی فقط در رشتههای انفرادی مدالآور
هستند و نمیتوانند در رشتههای جمعی مقامی بدست
بیاورند .ما آمده بودیم این تابو را در ورزش ایران و این باور را در
ورزش دنیا بشکنیم».

فدراسیون والیبال را بر عهده داشت با برگزاری لیگهای منظم،
آوردن مربیان خارجی برای تیم ملی جوانان و نوجوانان و گرفتن
بودجه و تجهیزات بــرای فدراسیون والیبال توانست پیشرفت
پایهای را متوجه والیبال ایران سازد .در دوره ریاست وی ،فدراسیون
والیبال در ســالهــای  ۱۳۷۸و  ۱۳۷۹و  ۱۳۸۱بــه عــنــوان بهترین
فدراسیون ورزشــی ایــران انتخاب شــد.او البته در کنفدراسیون
والیبال آسیا هم پست گرفت تا ضریب نفوذمان در جوامع
بینالمللی هم افزایش یابد.

◾

◾ از فدراسیون قدبلندها به فدراسیون گوش شکستهها
حاال توفان والیبال ایــران با وجود وی قاره کهن را در مینوردید و
به دروازههــای جهانی نزدیک میشد .با این حال علی آبادی در
زمــان ریاست جمهوری احمدی نــژاد در سیاستی عجیب این
روبان موفقیت را به بهانه بلند کردن کشتی کشور از خاک ناکامی
قیچی کرد و یزدانی خرم را از فدراسیون قدبلندها به فدراسیون
گوششکستهها مأمور کرد .او با اکراه این مأموریت را قبول کرد

تا شاید به جای یک مدال والیبال ،ورزش کشور بتواند  14مدال
کشتی در میادین بینالمللی کسب کند .اتفاقا ًآنجا هم یزدانی
خرم در حالی کارنامه موفقی داشت که کفگیر کشتی به ته دیگ
خورده بود.او بنا را به کشتی فرنگی به عنوان سرمربی برگرداند تا
در المپیک لندن کشتی ما کوالک کند .شاید اگر حاجی یزدانی
در فدراسیون کشتی با دولتیها بر سر احتمال تعلیق فدراسیون
توسط فیال سرشاخ نمیشد ،کارنامه درخشانتری در حد والیبال
هم از خود به جای میگذاشت.

◾

◾ خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی
پیرمرد سیاستمدار البته همیشه در خط مقدم مبارزه با رژیم
صهیونیستی در ورزش بــود و قــویــا ًاعــتــقــاد داش ــت مــبــارزه با
نمایندگان اشغالگران خط قرمز ورزشکاران ماست و باید به اصول
انقالب و آرمانهای امام(ره) در حمایت از مردم مظلوم فلسطین
پایبند بمانیم .در زمــان مدیریت وی بهخصوص در فدراسیون
کشتی همه گاه بر این اصل پافشاری شد .یزدانی خرم را البته
یک مصاحبه انتقادی در نقد انحصارگرایی دولت در ورزش زمان
احمدی نژاد از مدیریت جدا و از ورزش خارج کرد .بهانه عزل او دو
شغله بودن عنوان شد.مدل مدیریت پیرمرد سیاستمدار البته
بعدها در چند فدراسیون امتحان و اجرا شد که با موفقیتهایی
همراه گردید تا نام یزدانیخرم به عنوان معمار والیبال ایــران تا
همیشه در یاد و خاطرهها بماند.

◾

◾

تصویرگر :مصطفی شفیعی کدکنی  -قدس

◾ورود علم و پول
محمدرضا یزدانی خرم در نخستین قدم با ایوان
بوگانیکف صحبت و کار را به صورت کامال ًعلمی
آغاز کرد .او با استعدادیابی از سطح مدارس
و پــرورش این استعدادها بازیکنان قدبلند
بسیاری را جذب والیبال کشور کــرد .در
ادام ــه حــضــور مــربــی بــدنــســاز ،مربی
تکنیک ،مربی تاکتیک و سایر عوامل
کــادر فنی در تمرینات تیمهای بزرگ
الزامی شد .نتیجه این الزامات
و دقتها را در نتایج تیم ملی در
رقابتهای آسیایی و جهانی
بــه چــشــم دیــدیــم و بــه خــود
بالیدیم.
یــزدانــی خــرم که از ســال ۱۳۶۸
تــا ســال  ۱۳۸۵سکان هدایت

◾حرف طالیی
در اولین و آخرین همصحبتی که با مرد کارکشته
ورزش ای ــران داشــتــم در ســالــن شهید بهشتی
مشهد در حالی که برای نماز وضو گرفته بود
گفت« :ورزش ایران پر از جواهر است .اگر
مــدیــران فقط بــه فکر خــودشــان نباشند و
پــول سفرهای بیهوده شــان را خرج
استعدادیابی کنند ،ایــن بچهها
خــودشــان خــودکــار روی سکو
م ـ ـیرونـ ــد» .مــدیــر متولد
توپخانه تــهــران دی ــروز در
حالی در ســن  75سالگی
به دلیل بیماری عروقی و
کهولت سن در منزلش
دارفانی را وداع گفت
که همچنان رئیس
ک ـ ــارگ ـ ــروه ورزش
حزب مؤتلفه بود
و بـ ــرای کمیته
مــلــی المپیک
ب ـ ـ ــه م ــن ــظ ــور
مــوفــقــیــت در
پــاریــس نسخه
میپیچید.

م ـ ــدی ـ ــران ب ــاش ــگ ــاه
سینا حسینی
شهرخودرو که چندی پیش با حکم کمیته
تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال محکوم
بــه پــرداخــت حــدود  2/5میلیارد تــومــان به
سرمربی سابق این تیم شدند ،برای فرار رو به
جلو در این پرونده و اعتراض به حکم صادره
از ســوی کمیته تعیین وضعیت ادعــا کردند
هیئت فوتبال باید اسناد و مــدارک مالی را
در اختیار ما قــرار دهــد تا متوجه شویم چه
مبالغی در غیاب ما به رحمتی پرداخت شده
است.
البته مدیران این باشگاه از روزهــای نخست
بازگشت دوبــاره خود این ادعا را مطرح کرده
بــودنــد کــه هیئت فوتبال اســنــاد مــالــی را در
اختیارشان قــرار نمیدهد ،به همین دلیل
مشکالتی برایشان به وجود آمده است ،در
حالی که هیئت فوتبال تا به امروز بارها اعالم
کرده رونوشت تمام سندهای مالی را به آنها
ارائه کردیم ،اما اصل سندها را به دلیل دستور
قضایی قادر نیستیم به مدیران این باشگاه
ارائه دهیم.
با ایــن حــال مــدیــران شهرخودرو ادعــا دارنــد
به دلیل عــدم دسترسی به اسناد و مــدارک
نمی تــوانــنــد بــه ص ــورت روش ــن در خصوص
رأی صــادره کمیته تعیین وضعیت تجدید
نــظــرخــواهــی داشــتــه بــاشــنــد ،ای ــن ادعـ ــا در
شرایطی مطرح شــده اســت کــه بنا بــه گفته

مهدی رحمتی وی به جز مبلغ  30میلیون
تــومــان هیچ دریافتی از هیئت فوتبال
نداشته است و اسناد و مدارک این
اتفاق هم موجود است.
ام ــا بــه نــظــر م ـیآیــد م ــدی ــران ایــن
باشگاه بــرای خرید زمــان بیشتر
برای خود در عدم پرداخت جریمه
اعمال شده ،این بازی رسانه ای را
راه انــداخــتـهانــد ،در حالی
ک ــه آنهـ ــا ب ــه خــوبــی
مـ ـیدان ــن ــد مــاجــرا
از چــه ق ــرار است
و پ ــرداخ ــتــیه ــا
در غ ـ ــی ـ ــاب
آنهـ ــا بــه چه
ترتیبی بــوده
است .
ن ــک ــت ــه مــهــم
دیــگــر ایــنــکــه
بــرابــر اســنــاد
و م ـ ـ ـ ــدارک
م ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــود
م ـ ـ ـ ــدی ـ ـ ـ ــران
شــهــرخــودرو
در بــدو ورود
دوب ـ ـ ــاره خــود
بــه بــاشــگــاه با

علم بر اینکه نیمی از بازیکنان طبق مفاد
ق ــرارداد میتوانند ق ــرارداد خــود را به دلیل
عدم پرداخت مطالبات فسخ کنند،
بــافــاصــلــه ب ــه آنه ـ ــا پــرداخــتــی
داشتند تا بند فسخ قرارداد فعال
نشود.
از سویی دیگر قرارداد سید مهدی
رحمتی در دوره حضور حمیداوی به
عــنــوان مدیرعامل و مالک
صورت گرفته ،به همین
دلیل مالک باشگاه
ش ـ ــه ـ ــرخ ـ ــودرو بــه
خــوبــی در جــریــان
ری ـ ــز ات ــف ــاق ــات
قـ ـ ـ ــرار دارد،
امـ ـ ــا حـ ـ ــاال بــا
ای ـ ـ ــن شـ ــرایـ ــط
مــدعــی شــدنــد
بـ ــایـ ــد اس ــن ــاد
پـ ـ ــرداخـ ـ ــتـ ـ ــی از
س ــوی هــیــئــت فــوتــبــال
در اخ ــت ــی ــار م ــا ق ــرار
گ ــی ــرد ،در غــیــر ایــن
صــورت نمیتوانند
رون ـ ـ ـ ـ ــد اج ـ ـ ـ ــرای
حکم را پیگیری
کنند.

زیر ذرهبین
«درویش» و بهانه قدیمی بدهیهای قبل

مدیرعاملپرسپولیس
راه فرار را باز کرد

سینا سپهر مدیرعامل پرسپولیس صبح
دیروز در گفتوگو با رسانه های خبری مدعی
شد من وارث یک دنیا بدهی هستم و بدون شک
کــار آسانی نخواهم داشــت ،پس باید با درک
صحیح از شرایط ،از من توقع داشته باشید.
درویــش همانند تمام مدیران پیشین باشگاه
پرسپولیس از یک تاکتیک نخ نما شــده بهره
گرفت تا اگر نیاز به بهانه تراشی برای پوشش
ناکامی هایش شد ،بتواند موضوع بدهیهای
سنگین ایــن باشگاه را به عنوان راه فــرار خود
انــتــخــاب کــنــد ،در حــالــی کــه ه ـ ــواداران باشگاه
پرسپولیس با ایــن ترفند کامال ًآشنایی دارنــد
و به خوبی به خاطر دارنــد تا به امــروز موضوع
بدهیهای باشگاه پرسپولیس روشی برای مخفی
کردن ناتوانی مدیران وقت این باشگاه بوده است.
دقیقا ًجمالتیکهامروزرضادرویشبهآنمتوسل
شده را پیش از این صدری ،سمیعی،رسول پناه،
انصاری فرد ،طاهری ،عرب و حبیب کاشانی نیز
بیان کرده بودند و به نوعی توانستند زیر سایه
این اتفاق عملکرد پر حرف و حدیث خود را پنهان
کنند و از طرفی بر حجم این بدهیها بیفزایند و
بدون تأمین منابع مالی از این باشگاه خارج شوند.
اما یک پرسش ساده و مهم برای عالقهمندان به
فوتبال و هــواداران باشگاه پرسپولیس به وجود
آمده که آیا مدیران باشگاه پرسپولیس که قبل از
انتخاب برای سمت مدیرعاملی به هزاران روش
متوسل مــی شــونــد ،متوجه مــیــزان بدهی این
مجموعه نشدند که بالفاصله پس از انتخاب از
آن به عنوان یک میراث شوم نام می برند؟
و مهمتر از آن آیــا بــرای وزیــر ورزش و اعضای
هیئت مدیره ،بررسی توانمندیهای مدیرعامل
دارای اهمیت نیست که هر فــردی به عنوان
متولی و مدیرعامل این مجموعه انتخاب می
شود از حجم بدهیها و مطالبات معوقه گالیه
میکند؟ اگر قــرار به انتخاب یک فرد معمولی
بــرای مدیریت باشگاه پرسپولیس باشد که
قطعا ًاز رضا درویــش و امثال او هــزاران و شاید
میلیونها نفر توانمندتر وجــود دارد ،پس چه
ضرورتی به انتخاب آنهاست؟
درویــش یا می تواند یا نمی تواند ،اما حقیقت
تلخ اینجاست که انتخاب چنین گزینه ای نشان
میدهد آقــای وزیــر با انتخابی دم دستی صرفا ً
تالش کرد هــواداران پرسپولیس را از سر خود باز
کند تا شاید میزان انتقادها به وی و دستگاه ورزش
کاهش یابد.

ضدحمله
مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی
امروز برگزار میشود

رحمتی؛ سرمربیای با تنها  30میلیون دریافتی

وقتکشی به سبک مدیران شهرخودرو

خبر
روز

◾

◾فقط  30میلیون

نکته مبهم دیگر اینکه براساس شنیدهها در
دورانی که مالکان باشگاه توان پرداخت پول را
نداشته اند ،رحمتی با پرداختی که به امثال
قاسمی نژاد و صادقی و بازیکنان جوان داشته
مانع خروج و خالی شدن تیم از ستاره ها شده
است .این موضوع را دبیر هیئت فوتبال هم
تأیید کرده و میگوید ما به جز  30میلیون هیچ
پرداختی به رحمتی نداشتهایم و او هرگاه
دنبال پول آمده برای پرداخت به بازیکنان و
راضی نگهداشتن ستارههای تیم بوده است.
حیدری میافزاید :رحمتی چیزی برای خودش
نمیخواست و فقط دنبال پول بازیکنان بود
که پرداخت ما هم به بازیکنان کامال ًشفاف و
دارای سند است.

◾

◾تجمع هواداران

همزمان با این اتفاقات اما دیــروز در مشهد
هواداران باشگاه شهرخودرومقابل ساختمان
اداره کل ورزش و جوانان ایــن استان تجمع
کردند و خواستار ورود دستگاههای ذی ربط به
پرونده این باشگاه شدند تا شاید تنها نماینده
استان خــراســان رضــوی در رقابتهای لیگ
برتر باقی بماند ،تعدادی از هواداران باشگاه با
حضور در این تجمع علیه مالک باشگاه شعار
دادنــد و خواستار ورود دستگاه های نظارتی
به نحوه عملکرد مدیران این باشگاه شدند.

نصف جهان
میزبانپرسپولیس

مسابقات مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی
یشــود و
امـ ــروز بــا ان ـجــام چـهــار مسابقه آغ ــاز م ـ 
یهــا فــردا بــرگــزار خواهد شــد .در یکی از
بقیه بــاز 
حساسترین مسابقات این مرحله پرسپولیس
از ساعت  15:30در اصفهان به مصاف ذوب آهن
میرود .این مسابقه به نوعی دیدار تکراری هفته
یازدهم لیگ برتر است زمانی که ذوب آهن در تهران
باوجودانجامیکبازینسبتا ًخوببادوگلمغلوب
پرسپولیس شد .سرخپوشان تهرانی نسبت به
آن مسابقه تغییراتی داشته اند که مهمترین آن
مصدومیت شدید عیسی آل کثیر است و حضور
رضا درویــش مدیرعامل جدید باشگاه که ظاهرا ً
برخی بازیکنان رابطه صمیمی با این مدیر جدید
ندارند.حتیگلمحمدیگفتهمدیرعاملازشنیدن
مشکالتباشگاهمتعجبشدهاست.پرسپولیس
در نیم فصل اول اگــر چــه بــه گفته گلمحمدی
مشکالت زیادی مثل نداشتن زمین تمرین داشته
اما توانسته سایه به سایه استقالل را تعقیب کند
و پشت سر آبــی پوشان صدرنشین قــرار بگیرد.
سرخپوشان قهرمان پنج دوره لیگ برتر از جام
حذفی خاطرات خوشی ندارند! باید دید این مرتبه
قرمزپوشان پایتخت سنت شکنی خواهند کرد یا
بازهم از جام حذفی کنار میروند.
برنامه مسابقات  /دوشنبه ۲۷دی
آلومینیوم اراک  -فوالد مبارکه سپاهان
خیبر خرمآباد  -صنعت نفت آبادان
مس کرمان  -فوالد خوزستان
ذوب آهن اصفهان  -پرسپولیس

حسین
ساوه شمشکی
المپیکی شد

حسین
ساوه شمشکی
سهمیه المپیک
زمستانی پکن را
بدست آورد.
المپیک زمستانی
 ۲۰۲۲پکن از ۱۵
بهمن ماه سال جاری
آغاز خواهد شد.
حسین
ساوه شمشکی
که پیش از این نیز
تجربه حضور در
المپیک را دارد،
سهمیه المپیک
زمستانی  ۲۰۲۲را
کسب کرد.
پیش از این سید
ستار صید در
صحرانوردی و
عاطفه احمدی
در آلپاین سهمیه
بازیهای پکن را
بدست آوردهاند.
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ممنوعیت
اردوی خارجی
برای
لیگبرتریها
رقابتهای لیگ
برتر فوتبال ایران
در شرایطی پس از
برگزاری مسابقات
هفته شانزدهم تعطیل
میشود و حدود ۲۰
روز به دلیل برگزاری
بازیهای ملی دچار
وقفه خواهد شد که
برخی تیمها قصد
برپایی اردوی خارجی
داشتند،اما فدراسیون
فوتبال اعالم کرده هیچ
تیمی اجازه برگزاری
اردوی خارجی را ندارد.
به همین منظور،
تیمهای لیگ برتری که
قصد داشتند اردوی
خارجی برگزار کنند،
برنامههای خود را لغو
کردند.

