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كرونا ليگ ملت هاي واليبال را 
لغو كرد

فدراســیون جهانــی والیبال به دلیــل تداوم 
همه گیری ویروس کرونا، رقابت های لیگ ملت های 
والیبال 2020 را لغو کرد. ایــن رقابت ها در بخش 
بانوان از 30 اردیبهشــت و در بخــش مردان دوم 
خرداد زمانبندی شده بود. فدراسیون جهانی اعالم 
کرده با طرف های قرارداد خود، در ارتباط نزدیک 
خواهد بود تا برنامه این مسابقات در سال 2021 را 
زمان بندی کند. دکتر آری گراسا، رییس فدراسیون 
جهانی والیبال، در این باره گفت:»این مسابقات با 
حضور بازیکنان و به ویژه تماشاگران در سراسر دنیا  
لذت بخش می شود. اما این موضوع خطر افزایش 
بیماری را به همراه خواهد داشت. بنابراین، نابخردانه 
و حتی وظیفه نشناسی خواهد بود اگر بخواهیم این 
مســابقات را پیش ببریم، در حالی که نمی توانیم 
ایمنی بازیکنان و سهامداران را تامین کنیم. ضمن 
اینکه رقابت ها نمی تواند برای همه در سطحی باال 

در دسترس باشد.«
    

استعفاي بنا تكذيب شد
بحث بررسی و تدوین چرخه انتخابی تیم های 
ملی مدتی اســت به یکی از دغدغه هــای اصلی 
فدراسیون کشتی تبدیل شده و حواشی مختلفی را 
به وجود آورده است. تا جایي که علیرضا دبیر رییس 
فدراسیون کشتي صبح روز گذشته نشست دیگري 
را با حضور عباس جدیدی و علیرضا رضایی قهرمانان 
المپیک و جهان در محل فدراسیون کشتی برگزار 
کرد. علیرضا حیدري دیگر قهرماني بود که به این 
نشست دعوت شد که به خاطر مشغله ها نتوانست 
در جلسه حاضر شود اما نظرات مکتوب خود را بیان 
کرد. اما فارغ از اختالف نظرهای غالمرضا محمدی 
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با کلیات مفاد چرخه 
انتخابی که این روزها به طور علنی مطرح شــده، 
سکوت محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
هم شــائبه اســتعفای احتمالی او را بر سر زبان ها 
انداخته است. در همین راستا محمدابراهیم امامی 
سخنگوی فدراسیون کشــتی در خصوص شائبه 
استعفای محمدبنا گفت:»به هیچ عنوان این خبر 
را تایید نمی کنم، چراکه این موضوع اصال صحت 
ندارد. محمد بنا جزو سرمایه های ملی و همچنان 
در خدمت تیم ملی و کشتی گیران است. اگر چنانچه 
محمد بنا در ارتباط با چرخه انتخابی انتقادی دارد، 
باید بگویم که این چرخه هنوز نهایی نشده و ما باید 
صحبت هــا و نظرات محمد بنا را هم در جلســات 

کارشناسی جویا شویم.«
    

 عابديني و پاكدامن قطعا 
در المپيك

پیمان فخری ســرمربی تیم ملی سابر در مورد 
اینکه آیا امکان آغاز تمرینات تیم ملی شمشیربازی 
از خرداد وجود دارد یا خیر، گفت:»مطمئنا این اتفاق 
که بخواهیم تمرینات مان را از ماه آینده شروع کنیم 
امکان پذیر نیســت و به احتمال فراوان از تیرماه، 
آن هم با ابالغ مسئوالن ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
تمرینات بدنسازی را شروع خواهیم کرد. از آنجایی 
که سهمیه المپیک ما قطعی شده به دنبال ارتقای 
جایگاه خودمان نیســتم و تنها می خواهیم روند 
آمادگی بچه ها را حفظ کنیم.« او پیرامون شرایط 
ملی پوشان برای حضور در المپیک گفت:»از وضعیت 
آنها خبر دارم، اما از بین نفرات فقط حضور عابدینی و 
پاکدامن در المپیک مسجل است و سایر نفرات باید 
تالش کنند تا خودشان را نشــان دهند که مسافر 
توکیو شوند؛ هر کسی بهتر باشد قطعا به المپیک 

خواهد رفت.« 
    

رقابت خادم الشريعه در برق آسا 
مسابقه شــطرنج برق آســای آنالین فیده با 
عنوان یادبود ویلهلم اشتیاینیس برگزار می شود. 
این رویداد از 26 لغایت 28 اردیبهشت به میزبانی 
سایت چس 24 با حضور 20 بازیکن مطرح جهان 
در دو بخــش آزاد و بانوان برگزار خواهد شــد. این 
مســابقه با کنترل زمان 3 دقیقه به عالوه 2 ثانیه 
طی 18 دور خواهد بود. حضور مگنوس کارلسن، 
الکساندر گریشوک، لی کوانگ لیم، پیتر اسویدلر، 
شهریار ممدیارف، سارا خادم الشریعه، کاترینا الگنو، 
الکساندرا کاستنیوک، آنتوانتا استفانوا و شونگیی 
تان در این مسابقه قطعی شده است. مجموع جوایز 
30 هزار یــورو خواهد بود که 18 هــزار یوروی آن 
به بخش آزاد و 12 هزار یــوروی آن به بخش بانوان 

اختصاص داده شده است.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

خارجی های تازه وارد، دیگر جایی 
در اســتقالل و پرســپولیس ندارند. 
وزارت ورزشــی ها تصــور می کنند با 
چنین طرحی، دســت به یک نوآوری 
بزرگ در دنیای فوتبــال زده اند و همه 
مشکالت مالی دو تیم بزرگ پایتخت 
را حــل کرده اند. وزارت اگر دســت از 
»نگرانی« بیــش از حد بــرای این دو 
تیم بردارد، آنها را به حال خودشــان 
رها کند و مجوز »آزادی« اســتقالل و 

پرســپولیس را بدهد، به جای چنین 
طرح های اعورانه ای، پول به طرف هر دو 
باشگاه سرازیر خواهد شد. از تلخی های 
روزگار، همین بس کــه وزارت ورزش 
نه به دو باشگاه پول می دهد و نه اجازه 
می دهد که آنها »مســتقل« باشــند. 
نه حمایت می کند و نه حاضر اســت 
مالکیت ایــن دو تیم را واگــذار کند. 
نتیجه این رفتار کج دار و مریز، همین 
سردرگمی امروز استقالل و پرسپولیس 
است. یک باشگاه در اوج موفقیت های 
بزرگ، دائما مدیرعامل عوض می کند و 

هنوز هم یک مدیرعامل مشخص ندارد 
و باشگاه دیگر آنقدر در باتالق مدیران 
وزارتی غرق شــده که اصال نمی تواند 
نفس بکشــد و به موفقیت برســد. در 
چنیــن شــرایطی، ممنوعیت جذب 
بازیکن و مربی خارجی، بیشتر از آن که 
چاره ساز باشد، خنده دار به نظر می رسد. 
مگر پرسپولیس با یک مربی خارجی، 
بهترین دوران حضورش در تاریخ لیگ 
برتر را تجربه نکرده است؟ مگر استقالل 
زیر نظر یک مربــی خارجی، این اواخر 
مدرن ترین سبک فوتبال را ارائه نداده 

است؟ اصال اگر مربی خارجی انقدر بد 
است، چرا همین وزارت ورزش در به در 
به دنبال حفظ استراماچونی بود؟ کدام 
کارشناسان چنین تصمیمی گرفته اند 
و چگونه به این نتیجه رســیده اند؟ در 
این فوتبال، از این طرح های گلخانه ای 
کم نداشته ایم. یک روز ورود گلرهای 
خارجی را ممنــوع کردیم تا خودمان 
گلرهای جــوان را تربیت کنیم اما یک 
شــبه، قرارداد دروازه بان های متوسط 
چند میلیاردی شــد و آخرش کار به 
جایی رســید که مجبور شدیم خیلی 

زود این طرح را پــس بگیریم. یک روز 
کار کردن مربیان مسن را ممنوع کردیم 
اما این کار هم نتیجه ای به جز شکست 
نداشت. حاال نیز این طرح، نه تنها کمکی 
به استقالل و پرسپولیس نمی کند، بلکه 

تنها به این دو باشگاه لطمه خواهد زد.
وزارت ورزش »مالک« دو باشــگاه 
پرطرفدار پایتخت اســت. کدام مالک 
دلســوز، یک »حــق قانونــی« را از 
مجموعه تحت مالکیتــش می گیرد 
و عمال دندان های ایــن مجموعه را در 
مقابل رقبای دیگر، از جا در می آورد؟ 
کدام مالک دلســوز، اسلحه فرد تحت 
حمایتــش را خالــی می کنــد و از او 
می خواهد که به دل جنــگ بزند؟ به 
فرض که پرســپولیس و استقالل هم 
بازیکــن خارجی نگرفتنــد، آن وقت 
تکلیف تیم های دیگر چه می شــود؟ 
آیا ســپاهان و تراکتورسازی نیز مهره 
خارجی جذب نمی کنند؟ آیا آنها نیز 
برای یک »رقابت ســالم« قید چنین 
اتفاقــی را می زنند؟ یــا اینکه فوتبال 
دوباره بــه ســال هایی برمی گردد که 
تیم های شهرستانی به سبب رانت های 
اقتصادی، هر فصل جام قهرمانی را به 
چنگ می آوردنــد؟ وزارت ورزش به 
جای آن که »درســت قرارداد بستن« 
را با مدیــران باشــگاه ها تمرین کند، 
می خواهد به طور کامل صورت مساله 
را به فراموشی بسپارد. در باشگاهی مثل 
پرسپولیس، »بشار رســن« ارزان تر از 
همه ستاره های تیم است. چرا باشگاه 
نباید بازیکنــی با کیفیت بشــار را به 
خدمت بگیرد و به جای آن، باید به سراغ 
مهره های گرانقیمــت و کم اثر داخلی 
برود؟ آیا وزارتی هــا اصال می دانند که 
همین حاال قیمت فوتبالیســت های 
ایرانی چقدر افزایش پیدا کرده است؟ 
آیا آنها می دانند که دیوار کشیدن جلوی 
مهره های خارجی، تنها قیمت خرید 

بازیکنان ایرانــی را باال و باالتر می برد؟ 
اگر آنها چنین چیزهایی را می دانند و 
باز هم اصرار به اجرای این حکم دارند، 
پس واضح است که وزارت ورزش هرگز 
دلسوز پرسپولیس و استقالل نیست و 
حتی مشکلی با نابودی این دو باشگاه 
ندارد. وگرنه چرا باشگاهی مثل استقالل 
نباید قادر به خرید بازیکنی مثل دیاباته 
باشد و مجبور شــود میلیاردها تومان 
برای یــک نفر مثل مرتضــی تبریزی 

پول بدهد؟
بزرگ ترین کاری که وزارت ورزش 
می تواند در حق پرسپولیس و استقالل 
انجام بدهد، این اســت کــه همانند 
گذشــته هیچ کاری انجام ندهد! این 
نهاد اگر نمی تواند حق این دو باشگاه را 
بگیرد، همان بهتر که خودش را از مسیر 
آنها خارج کند. کاش دولتی ها برای یک 
بار هم که شده، دســت از سر مدیریت 
این دو تیم بردارند. آن وقت می شود با 
مدیران خصوصی، بر سر مطالبات واقعی 
سرخابی ها از تلویزیون و سایر سازمان ها 
صحبت کرد. تا زمانی که این دو باشگاه 
در ید اختیارات وزارت ورزش هستند و 
مدیران ناآشــنایی مثل سلطانی فر در 
این مورد تصمیم می گیرند، سرخابی ها 

نیز هرگز رنگ ثبات را نخواهند دید.

یک تصمیم گلخانه ای دیگر برای فوتبال ایران

مرثیهسرخابیکشی!

اتفاق روز

چهره به چهره

معاون وزارت ورزش در یک اظهارنظر حیرت انگیز، رسما اعالم کرده که از این پس جذب بازیکن و مربی خارجی برای 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس »ممنوع« خواهد بود. این از آن دست خبرهایی است که معموال تنها در فوتبال ایران با آنها 

مواجه می شویم. چنین طرحی همانند همه طرح های مشابه قبلی، سرانجامی به جز شکست ندارد و به جز ضعیف تر کردن دو 
تیمی که »در ظاهر« تحت حمایت وزارت ورزش هستند، هیچ تغییر دیگری در فضای فوتبال ایران به وجود نخواهد آورد.

زمانی مربیان ایتالیایی بیشــتر از مربیان همه نقاط دیگر 
دنیا توی بورس بودند. در واقع تیمی که مربی ایتالیایی داشت، 
یک قدم از تیم هــای دیگر جلوتر به نظر می رســید. مربیان 
ایتالیایی آنقدر محبوب شده بودند که در همه کشورها، از این 
تئوریسین ها استفاده می شد. حاال اما ایتالیایی ها دیگر مثل 
سابق محبوب نیســتند. دوره تازه ای در فوتبال آغاز شده که 
دوره »مربیان آلمانی« اســت. حاال یورگن کلوپ با لیورپول 
پس از ســال ها صدرنشــین بی رقیب لیگ برتر است. کلوپو 
همچنان توانسته این تیم را قهرمان لیگ قهرمانان اروپا کند. 

یوگی لوو که روی نیمکت تیم ملی آلمان حضور دارد، همواره 
از بزرگ ترین تیم های باشــگاهی در اروپا پیشنهاد دریافت 
کرده و همین حاال یولیان ناگلزمــان به عنوان بهترین مربی 
جوان در دنیای فوتبال شناخته می شود. مردی که در همین 
فصل الیپزیک را به جمع هشــت تیم برتر قاره اروپا رسانده 
اســت. میالنی ها نیز برای عبور از بحرانی  که در این سال ها 
گرفتار آن شده اند، به دنبال یک مربی آلمانی هستند. وقتی 
تیمی از فوتبال ایتالیا به سراغ مربی اهل آلمان می رود، دیگر 
واضح به نظر می رسد که مربیان آلمانی چقدر چشم تمام دنیا را 
گرفته اند. میالن در پایان فصل گذشته با یک تصمیم عجیب، 
گتوسو را از روی نیمکت اخراج کرد. آنها فصل را با جامپائولو 
آغاز کردند اما پروژه این مربی نیز در نهایت به شکست انجامید. 
اســتفانو پیولی در میانه راه، روی نیمکت میالن نشست اما 
عملکرد این مربی نیز تا امروز اصال امیدوارکننده نبوده است. 

حاال از »رالف رانگنیک« به عنوان جدی ترین گزینه نشستن 
روی نیمکت روسونری نام برده می شود. مربی جاه طلبی که از 
این پیشنهاد استقبال کرده و آماده رقم زدن یک انقالب تمام 

عیار در این باشگاه است.
رالف رانگنیک، »آرشیتکت« اصلی موفقیت های باشگاه 
الیپزیک بوده است. او در فاصله سال های 2012 تا 2019، در 
دو مقطع ســرمربی این تیم بوده و نقش مدیر ورزشی را نیز 
بر عهده داشته است. رانگنیک 61 ســاله که در باشگاه های 
زیادی در فوتبال آلمان کار کرده، بیشــتر به خاطر نقشی که 
در پیشرفت خارق العاده باشــگاه الیپزیک داشته، شناخته 
می شود. او اصلی ترین مهره  باشگاه در مسیر رسیدن از سطح 
چهارم فوتبال آلمان به لیگ قهرمانان اروپا بوده است. یکی از 
توانایی های مهم و کلیدی این مربی، کشف استعدادهای جوان 
است. از او به عنوان کاشف اصلی تیمو ورنر نام می برند. ستاره ای 

که حاال به یک چهره جهانی تبدیل شــده اســت. او فلسفه 
فوتبالی خودش را دارد و در همین فلسفه، همواره معتقد است 
که »ساختن« ستاره ها از خریدن آنها مهم تر است. وقتی نام 
میالن به عنوان مشتری این مربی مطرح شد، اولین نشانه های 
قرار گرفتن در مسیر درست برای این باشگاه پیدا بود. میالن 
در چند فصل گذشــته، هرگز فلسفه مشخصی برای انتخاب 
مربی نداشــته اما حاال دیگر زمان تغییر از راه رســیده است. 
روسونری در این سال ها بخشی از هویتش را از دست داده و این 
تخصص اصلی رانگنیک است که به باشگاه برای پس گرفتن 
این هویت کمک کند. او می خواهد نقشی فراتر از یک مربی 
در میالن داشته باشد و در کنار مربیگری، مدیریت مهم ترین 
تصمیم های باشــگاه را نیز بر عهده بگیرد. شاید میالن با این 
مربی، فورا به یک تیم قهرمان تبدیل نشود اما بدون تردید این 
باشگاه، در مسیر ارزش های گذشته اش قدم برخواهد داشت.

آریا طاری

در روزهایی که بازار اعتراف به اشتباه داوران 
لیگ برتر حســابی داغ اســت، یک اظهارنظر 
از داور مسابقه فصل گذشــته استقالل و نفت 
آبادان حســابی جنجال به پا کرده و خبرســاز 
شده اســت. یکی از دالیل مهم جنجالی  شدن 
چنین اعتراف هایی در فوتبال ایران، این اســت 
که مسئوالن داوری هیچ وقت در زمان مناسب، 
زیر بار اشــتباه بودن تصمیم یک داور نمی روند 
و اعتراض تیم هــا را وارد نمی داننــد. البته که 
اســتقاللی ها روی آن صحنه از داوری متضرر 
شده اند اما حتی با این وجود هم اینکه یک مربی 
مشغول تسویه حساب اینستاگرامی با داور باشد، 

اصال خوشایند و حرفه ای به نظر نمی رسد.
چندین ماه بعد از صحنه جنجالی نبرد نفت 
آبادان و اســتقالل در ورزشــگاه تختی آبادان، 
محمدرضا اکبریان اعتراف کرده که در آن صحنه، 
مرتکب یک اشتباه شده اســت. البته این، تنها 
اشــتباه او نبوده و طبیعتا کمک داور نیز در بروز 
چنین اتفاقی سهیم بوده است. همان روزها نیز 

در تصاویر تلویزیونی، معلوم بود که تصمیم گروه 
داور در مردود اعالم کردن گل استقالل، درست 
نبوده اما رییس کمیته داوران، آن روزها به شدت 
سرگرم بحث و جدل با استقالل و هوادارانش بود. 
حاال مشخص شده که آن تصمیم اشتباه بوده و 
استقاللی ها نیز به سرعت به این نتیجه رسیده اند 
که همان اشتباه، جام را از تیم محبوب شان گرفته 
است. اگر این صحبت تنها از سوی هواداران مطرح 
می شد، چندان مهم نبود اما وقتی فرهاد مجیدی 
در جایگاه سرمربی استقالل از عبارت هایی مثل 
»ماموریت« برای عملکرد داور استفاده می کند، 
دیگر نمی توان اوضاع را نادیده گرفت. سوال اول 
اینجاســت که آیا واقعا آن صحنه، قهرمانی لیگ 
را از اســتقالل گرفته است؟ اگر همین حاال همه 
سه امتیاز آن بازی را به حســاب استقالل واریز 
کنند، آبی ها قهرمان لیگ برتر هجدهم خواهند 
شــد؟ اگر آن صحنه، »تنها« اشتباه داوری لیگ 
هجدهم باشد، حق با آبی هاست اما حقیقت آن 
اســت که در همان فصل نیز بارها داورها به سود 
استقالل سوت زدند. نمونه اش دربی رفت که به 
گواه کارشناس ها در آن، یک ضربه پنالتی به سود 

پرسپولیس اعالم نشد. طبیعی به نظر می رسد که 
لیگ، با مجموعه ای از اشــتباه های در هم تنیده 
داوری شکل بگیرد. همه تیم ها نیز چنین وضعیتی 
را تجربه کرده اند و به هیچ وجه نمی توان تنها یک 
تصمیم را در عوض شدن سرنوشت لیگ برتر موثر 
دانست. حاال که فرهاد تا این اندازه به احتماالت 
عالقه مند است، بد نیست از او بپرسیم که اگر داور 
روی آن صحنه اوت نمی گرفت و گل اســتقالل 
پذیرفته می شد، آیا این احتمال وجود نداشت که 
نفتی ها در ادامه بازی گل تساوی را به ثمر برسانند؟ 
اصال اگر اوضاع استقالل تا این اندازه خوب بود و 
تنها داورها جلوی قهرمانی تیم را گرفتند، چرا چند 

هفته قبل از آن بازی، وینفرد شفر از هدایت 
باشگاه برکنار شده بود؟

فرهاد مجیدی تا امــروز با دو چهره 
کامال متفاوت به فوتبال ایران شناسانده 

شده است. یکی فرهاد مربی که دائما در حال 
پیشرفت است. یک مربی جوان و خوش فکري 
که همواره قدم های مثبتی برمــی دارد و رو به 
جلو حرکت می کنــد. او در قامــت یک مربی 
کامال امیدوارکننده ظاهر شــده و به همه ثابت 
کرده که کاراکتر الزم را برای هدایت تیمی مثل 
استقالل دارد. آن هم در شرایطی که بسیاری از 
هم نسل های فرهاد، حرف چنداني برای گفتن 
در عرصه مربیگری نداشــته اند. شخصیت دوم 
اما »فرهاد اینستاگرام« است. فردی که همیشه 

شتاب زده عمل می کند و همواره برای واکنش  
نشان دادن به مســائل مختلف عجله به خرج 
می دهد. فردی که وقتی از سوی پلیس جریمه 
می شود، مخفیانه از مامور راهنمایی و رانندگی 
فیلــم می گیرد و خیلــی زود ناچــار به حذف 
فیلم ها می شــود. فردی که به ســادگی هرچه 
تمام تر موفقیت حریف را بــه ماموریت داورها 
نســبت می دهد. حقیقت آن اســت که چنین 
اظهارنظرهایی در فوتبال ایران، به یک اپیدمی 
ترســناک تبدیل شــده اند و کمیته انضباطی 

نیز، هرگز برخورد قاطعی با این زمزمه ها نشان 
نمی دهد. شاید اگر حتی یک نفر به خاطر مطرح 
کردن اتهام بدون ســند محروم می شد، دیگر 
شــاهد چنین صحبت هایی در فضای فوتبال 
نبودیم. خیلی دوست داریم باور کنیم که صفحه 
اینستاگرام سرمربی استقالل، یک ادمین نوجوان 
و کم ســن و ســال دارد که با هیجان درباره هر 
مساله ای اظهارنظر می کند اما متاسفانه شواهد 
این طور نشان می دهد که او خودش تنها مدیر 
این صفحه است و هر پستی که در این فضا منتشر 

می شود، از فیلتر فرهاد عبور می کند.
واکنش های اینستاگرامی یا تمرکز روی کار 
حساسی مثل مربیگری، آینده فرهاد با انتخاب 
از میان دو این تعیین می شــود. مجیدی حتما 
خوب می داند که چهره هایی مثل پپ گواردیوال 
و یورگن کلوپ، هرگز حتی برای یک ثانیه به راه 
انداختن صفحه اینستاگرام فکر نکرده اند. چراکه 
آنها با تمام وجود بــه تمرکز برای مربیگری نیاز 
دارند. مجیدی تا امروز طور دیگری فکر کرده 
و بخشــی از تمرکزش را از خودش گرفته اما 
بدون تردید روزی کــه او قید فضای مجازی 
را بزند، سرعت پیشرفتش به عنوان یک مربی 
چندین برابر خواهد شــد. تا امروز برای فرهاد، 
هر پست اینستاگرامی حکم یک گل به خودی 
را داشــته اند. او برای تبدیل شدن به یک مربی 

بزرگ، باید دست از گل به خودی زدن بردارد.

یک آلمانی، میالن را نجات می دهد

رالف؛ آماده انقالب!

اینستاگرام یا موفقیت؛ مجیدی انتخاب می کند

گل به خودی آقای مربی!

بزرگ ترین کاری که وزارت 
ورزش می تواند در حق 
پرسپولیس و استقالل 
انجام بدهد، این است 

که همانند گذشته هیچ 
کاری انجام ندهد! این نهاد 

اگر نمی تواند حق این دو 
باشگاه را بگیرد، همان بهتر 

که خودش را از مسیر آنها 
خارج کند

 شماره   513   /  یکشنبه 21  اردیبهشت   1399  /  16 رمضان 1441  /  10  مه   2020


