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 مراسم تجلیلی 
که تجلیل نداشت!

مــدال آوران و قهرمانان عصر شــنبه مهمان 
رییس جمهور و مقامــات وزارت ورزش بودند اما از 
تنها چیزی که در این مراســم صحبت نشد، مبلغ 
پاداش قهرمانــان و اهدای آن بــود. در نهایت هم 
مســئوالن وزارت ورزش به روسای فدراسیون ها 
اعالم کردند، ظهر یکشــنبه در وزارتخانه حضور 
داشته باشند و در دیدار با فرامرزیان موضوع پاداش ها 
را پیگیری کننــد. مقامــات وزارت ورزش در این 
خصوص نه به قهرمانان و نه روسای فدراسیون ها 
پاسخی درباره مبلغ پاداش به قهرمانان نداده اند و 
تا دیروز کسی به طور دقیق از مبلغ پاداش ها خبر 
نداشت! مقامات وزارت ورزش در مصاحبه های خود 
از ورزشکاران خواسته بودند شرایط اقتصادی کشور 
را درک کنند اما اگر فقط کمی خود را جای ورزشکار 
بگذارند، می بینند حقوقی که قهرمانان برای باال بردن 
پرچم ایران در میادین بین المللی در زمان تمرین 
می گیرند به قدری ناچیز است که دل شان را به این 
پاداش ها خوش نمی کنند. اگر وزارت ورزش می بیند 
نمی تواند به تعهداتش در قبال قهرمانان و مدال آوران 
عمل کند، بهتر است در آیین نامه پرداخت پاداش 
به آنها تغییراتی اعمال کند. موضوع پاداش بحثی 
است که همه کشورهای دنیا برای باال بردن انگیزه 
قهرمانان مبلغی را برای مدال آوران در نظر می گیرند 
اما عمل به تعهدات بحثی اســت که وزارت ورزش 
باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد. ضمن اینکه در 
حالی که ورزشکاران مدال آور بازی های آسیایی و 
پاراآسیایی انتظار داشتند مراسم تجلیل از قهرمانان 
اواخر سال 97 برگزار شود، این اتفاق به دلیل تامین 
نشدن منابع و افزایش ناگهانی قیمت سکه رخ نداد 
و حاال هم مراسمی که گفته می شد مراسم تجلیل 
است بدون هیچ تجلیلی برگزار شد تا مدا ل آوران و 
قهرمانان دوباره دست خالی بمانند! شایعاتی هم 
مطرح بود مبنی بر اینکه قرار است به ازای هر سکه ای 
که وزارت ورزش قول پاداش داده یک امتیاز در نظر 
گرفته شود و هر امتیاز دو و نیم تا سه میلیون تومان 
پیش بینی شده اســت. همچنین وزارت ورزش و 
جوانان بخشی از پاداش های قهرمانان و مدال آوران 
را به حساب فدراسیون ها واریز کرده و از آنها خواسته 

به این مبالغ دست نزنند!
    

سعیدی فعال می ماند
کیکاووس سعیدی در حالی سرپرستی دبیرکلی 
کمیته ملی المپیک را برعهــده گرفته که به نظر 
می رسد این سرپرســتی چندین ماه ادامه داشته 
باشــد. با توجه به اینکه مهلت سرپرستی سه ماه 
اســت و می تواند به 6 ماه افزایش پیدا کند، رییس 
کمیته ملی المپیک در نظر دارد در فرصت مناسب 
گزینه های خود را به هیات اجرایی معرفی کند. البته 
صالحی امیری در انتخاب دبیرکل از نظر مســعود 
سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان غافل نخواهد شد. 
به نظر می رسد تا تایید اساســنامه از سوی دولت، 
صالحی امیری برنامه ای برای انتخاب دبیرکل ندارد. 
سعیدی از مدت ها پیش کارهای مربوط به دبیرکل را 
در کمیته انجام داده و به نظر می رسد مشکلی در این 
خصوص وجود ندارد. پیش از این گزینه های زیادی 
برای دبیرکلی مطرح شدند اما هیچ کدام انتخاب 
صالحی امیری نبودند. باید منتظر ماند تا مشخص 
شود چه کسی قرار است صندلی شاهرخ شهنازی 

را اشغال کند.
    

 شکایت دبیر 
از دو صفحه اینستاگرامی

وکیل علیرضا دبیر با حضــور در دفتر قضایی، 
شــکایت این نامزد انتخابات فدراسیون کشتی را 
علیه گردانندگان دو صفحه اینســتاگرامی ثبت 
کرد تا با پیگیری قوه قضاییه و پلیس امنیت فضای 
مجازی گردانندگان این صفحات مشخص و اهدف 
آنها برای نشــر مطالبی علیه این قهرمان پیشین 
المپیک مشخص شود. وکیل دبیر گفت:»در آستانه 
انتخابات فدراسیون کشتی، دو صفحه اینستاگرامی 
اخباری را به دروغ علیه موکل بنده منتشر کردند که 
تصمیم گرفتیم از آنها شکایت کنیم. ایراد تهمت و 
افترا، نشر اکاذیب و به نیت تشویش افکار عمومی در 
آستانه انتخابات فدراسیون کشتی علیه گردانندگان 
این دو صفحه، عناوین مجرمانه ای است که بر اساس 
آنها شکایت مان را مطرح کرده ایم. این روزها رقابت 
بر سر انتخابات این فدراسیون جدی شده و اینکه 
برای خارج کردن رقیب از میدان دســت به چنین 
رفتار ناشایستی زده شود، اصال دور از انتظار نیست.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

پس از معجزه اســتانبول در سال 
2005، لیورپولی ها دو بار به فینال اروپا 
رسیدند و هر دو بار نتیجه را به حریف 
واگذار کردند. از آخرین قهرمانی قرمزها 
در لیگ قهرمانان، 14 سال سپری شده 
بود و آنها باالخره توانســتند به انتظار 
هواداران شــان برای بــردن این جام 
پایان بدهند. لیورپول در این سال ها 

ستاره های زیادی را از دست داد اما به 
مرور زمان، به ثبات دست پیدا کرد و 
توانست جای خالی نفراتی مثل سوارز و 
کوتینیو را به خوبی پر کند. آنها ابتدا در 
خط حمله به فرم فوق العاده ای رسیدند 
و سپس با خرید فن دایک، در دفاع نیز 
صالبت کافی را به دست آوردند. آن چه 
فصل گذشــته در دیدار فینال لیگ 
قهرمانان اتفاق افتاد، برای فروپاشی 
هر باشــگاهی کافی به نظر می رسید 

اما کلوپ روحیه تیمش را حفظ کرد 
و شاگردانش را برای یک فصل موفق 
دیگر در کنار هم قرار داد. رویای بزرگ 
این فصل لیورپولی ها، قهرمانی لیگ 
برتر بود. محمد صــالح پیش از نبرد 
با بایرن مونیخ، تاکیــد کرد که حاضر 
است رویای قهرمانی در اروپا را قربانی 
رویای بزرگ مردم شهر لیورپول برای 
قهرمانی لیگ برتر کند. پس از سه دهه، 
همه چیز آماده به نظر می رسید تا تیم 

یوگی جام قهرمانی را به دست بیاورد اما 
با وجود همه نتایج استثنایی این تیم، 
منچسترسیتی فرصت طلب تر نشان 
داد و در نهایت روی ســکوی اول قرار 
گرفت. بعد از پایان این فصل لیگ برتر، 
لیورپولی ها تنها به این فکر می کردند 
که زخم به جا مانده از نبردهای داخلی 
را با قهرمانی در اروپا بپوشانند. تیمی 
که در 13 ســال گذشته به جز یک بار 
قهرمانی در جــام اتحادیه، هیچ جام 

مهم دیگری به دست نیاورده بود، حاال 
برای دومین فصل پیاپی به فینال اروپا 
رسید و جشن قهرمانی اش را در مادرید 

برگزار کرد.
آن چه لیورپول را به قهرمانی این 
فصل اروپا رســاند، یک »درام« تمام 
عیار بود. یک داســتان باورنکردنی. 
آنها در گروه مرگ رقابت ها با ناپولی و 
پی اس جی همگروه شدند و کار ساده ای 
برای عبور از این مرحله نداشتند. تیم 
کلوپو در آخرین ثانیه ها از اولین نبرد 
با حریف فرانسوی، صاحب یک ضربه 
پنالتی شد و توانست همه امتیازهای 
این مسابقه را به دســت بیاورد. با این 
وجود آنها در دومین بــازی در زمین 
ناپولی شکست خوردند. بالفاصله پس 
از پایان این جدال، یورگن کلوپ همه 
مسئولیت های شکســت را بر عهده 
گرفت و به جای توجیه  کردن و بهانه  
آوردن، از تالش بــرای عوض کردن 
شــرایط حرف زد. لیورپول دور رفت 
مرحله گروهی را بــا زدن چهار گل به 
ستاره ســرخ بلگراد به پایان رساند اما 
در بازی برگشــت با همین حریف، با 
یک کابوس حیرت آور روبه رو شد. آنها 
در بلگراد دو بر صفر شکست خوردند و 
پس از باختن به پاری سن ژرمن در بازی 
پنجم، عمال در یک قدمی حذف از این 
مرحله قرار گرفتند. به نظر می رسید کار 
تیم کلوپ در این فصل از لیگ قهرمانان 
دیگر تمام شــده اما آنهــا در آخرین 
مسابقه ناپولی را از پیش رو برداشتند 
و به لطف واکنش درخشان ثانیه های 
پایانی آلیسون، تنها به خاطر »گل  زده  
بیشــتر« از جدول مرحله گروهی رد 
شدند. عبور از پورتو و بایرن، برای این 
تیم چندان دشوار نبود اما قرمزها با یک 
کام بک اســتثنایی در جدال با بارسا، 
شایسته حضور در فینال نشان دادند. 
لیورپول در حالی به دیدار نهایی لیگ 

قهرمانان رســید که در همین فصل، 
مقابــل چهار تیم مختلف شکســت 
خورده بود. آنها با یک شکست در 38 
هفته، قهرمانی لیگ برتر را از دســت 
دادند امــا با چهار باخــت، فاتح لیگ 

قهرمانان شدند.
دیدار نهایی در وندا متروپولیتانو، 
اضطراب چندانی برای لیورپولی ها به 
دنبال نداشت. آنها با تصمیم اسکومینا، 
در اولین ثانیه های بازی صاحب یک 
ضربه پنالتی شدند و دومین گل سریع 
تاریخ فینال های لیگ قهرمانان را به ثمر 
رساندند. گلی که عمال روحیه حریف را 
از بین برد و تاکتیک های پوچتینو را 
کم اثر کرد. اسپرز در نیمه دوم، صاحب 
چند بخت خوب برای گل زنی شد اما 
آلیسون هرگز اجازه نداد که آنها بازی 
را به تساوی بکشــانند. تیر خالص با 
ضربه دیووک اوریگی از راه رسید و دیگر 
آخرین امیدهای تیم سفیدپوش برای 
بازگشت به بازی از بین رفت. لیورپول 
تقریبا در همه دقایق بازی، سزاوارتر از 
حریف نشان داد و جام را با شایستگی 
به دست آورد. این فصل پرفراز و نشیب 
برای آنها، به بهترین شکل ممکن به 
پایان رسید اما کار کلوپ و تیمش هنوز 
تمام نشده است. آنها از شروع فصل بعد، 
برای رویای قدیمــی مبارزه خواهند 
کرد. رویای قهرمانی در لیگ برتر که 
برای این تیم رویایــی،  چندان دور از 

دسترس نخواهد بود.

کلوپو و لیورپول؛ طلسمی که سرانجام شکسته شد

و سرانجام... جام!

اتفاق روز

چهره به چهره

»اگر امسال هم با لیورپول جام نگیرم، باید برای مربیگری به سوییس بروم!« پس از سپری کردن سه فصل بدون جام، 
یورگن کلوپ با این جمله در شروع فصل، انگیزه هایش را به هواداران لیورپول نشان داد. طلسم شکست های همیشگی 

مرد آلمانی در فینال ها باالخره شکسته شد و در آخرین بازی فصل فوتبال اروپا، قرمزها مراسم باشکوه قهرمانی لیگ 
قهرمانان اروپا را در مادرید برگزار کردند. در نقطه مقابل این پیروزی بزرگ، حسرت مائوریتسیو پوچتینو قرار گرفته است. 

مرد آرژانتینی با وجود همه نمایش های درخشان اسپرز، هنوز نتوانسته هیچ جامی با این باشگاه به دست بیاورد و حاال، 
فرصت بزرگ قهرمانی اروپا را از دست داده است.

ســاعاتی قبــل از برگزاری فینــال لیگ 
قهرمانان اروپا، هــواداران فوتبال با یک خبر 
غم انگیز و شــوکه کننده روبه رو شدند. خوزه 
آنتونیو ریس در یک سانحه رانندگی در کنار 
دو نفر از اقوامش کشته شد و زندگی اش خیلی 
زود در 35 سالگی به پایان رسید. فینال لیگ 
قهرمانان به احترام ستاره فقید اسپانیایی، با 
یک دقیقه سکوت آغاز شد و آلبرتو مورنو نیز در 
جشن قهرمانی لیورپول از لباسی استفاده کرد 
که روی آن عبارت »دوستت دارم برادر« برای 
ریس دیده می شــد. خوزه آنتونیو یک ستاره 
بااستعداد بود که شاید در سایه جابه جایی های 
متعدد، هیچ وقت به یکی از بهترین های دنیا 

تبدیل نشد. ریس زندگی خانوادگی موفقی 
داشت و حاال ســه فرزند کوچک او، در سوگ 
پدرشان هستند. همین چند ماه قبل بود که 
ویدئوی او در بازگشت از چین برای غافلگیری 
فرزندانش، سوژه رسانه ها شــد و حاال دیگر 
فرزندان ریس، هیچ وقت پدرشان را نخواهند 

دید.
پســر خجالتی و خوش اخــالق فوتبال 
اسپانیا، محصول باشگاه ســویا بود. او از 11 
سالگی در این باشگاه حضور داشت و سرانجام 
به تیم های دوم و اصلی سویا نیز راه پیدا کرد. 
او پس از پنج فصل بازی برای تیم بزرگساالن 
سویا و سه فصل متوالی درخشش در اللیگا، با 

پیشنهاد آرسن ونگر مواجه شد و به آرسنال 
پیوست. ریس که به سرعت در بین هواداران 
توپچی ها محبوب شــده بود، در همان اولین 
فصل حضور در این باشگاه بخشی از تنها تیم 
قهرمان »بدون شکســت« تاریخ لیگ برتر 
شد و جام تماما »طالیی« را به دست آورد. 

آنتونیو در دو فصل بعدی نیز همواره 
یکی از مهره های ثابت باشگاه 

به شــمار می رفــت اما با 
وجود انتقال خانواده اش 

به لنــدن، هیچ وقت 
به زندگی در این 
شــهر عالقه مند 
نشد. یک سال قبل 

از جدایی از آرسنال، 
یــن  کمد یــک 

اسپانیایی خودش را 
در نقش یکی از مدیران 

رئال مادرید جا زد و بــا آنتونیو تماس تلفنی 
گرفت. محتوای این تماس طنز آمیز نشــان 
می داد این فوتبالیســت عالقه زیادی 
به ترک آرسنال دارد. خیلی زود 
همه چیز رنگ واقعیت گرفت و 
ریس آرسنال را به مقصد رئال 
مادرید ترک کرد. قرارداد این 
بازیکن با کهکشــانی ها 
قرضی بــود. او در 
همان فصل، گل 
قهرمانــی رئال 
مادریــد کاپلــو 
را وارد دروازه 
مایــورکا کــرد 
امــا مســئوالن 
ر  د ل  ســنا ر آ
تابستان این بازیکن 
را بــه اتلتیکومادرید 

فروختند. هواداران آتلتی نیز به دلیل سابقه 
حضور ریس در رئال، به او عالقه ای نداشتند اما 
به تدریج این بازیکن را پذیرفتند. خوزه آنتونیو 
بعد از آتلتی در بنفیکا نیز بازی کرد و ســپس 
دوباره به باشگاه سویا برگشــت و پنج فصل 
برای تیم سابقش به میدان رفت. اسپانیول و 
کوردوبا، مقصدهای بعدی فوتبالیستی بودند 
که مدتی در لیگ چین بازی کرد و در این فصل، 
مشغول بازی در دســته دوم فوتبال اسپانیا 
بود. در جریان هر ســه قهرمانی سویا در لیگ 
اروپا، ریس بازیکن این تیم بود. او دو بار نیز با 
آتلتی این جام را فتح کرد تا در مجموع یکی از 
رکوردداران قهرمانی در این جام باشد. ریس 
برای مدت کوتاهی نیــز در عضویت تیم ملی 
کشورش بود. خبر درگذشت مرد اسپانیایی، 
شوک بزرگی برای فوتبال به شمار می رفت. 
زندگی پرماجرای این ســتاره، خیلی زود به 

پایان رسید.

 آریا طاري

»بالتکلیفی« قصه تکراری اســتقالل در تابســتان این 
سال ها به شــمار می رود. فصل گذشته مدت ها انتظار برای 
بازگشــت تیام و جپاروف بی نتیجه ماند و سرانجام آبی ها با 
تیمی که نسبت به فصل قبلی شلوغ تر اما ضعیف تر شده بود، 
لیگ را آغاز کردند. این فصل نیز اوضاع تغییر چندانی نداشته 
است. مدیران باشــگاه از یک طرف در حال مذاکره طوالنی 
با استراماچیونی هستند و از ســوی دیگر شنیده می شود 
که فرهاد مجیدی فهرست بازیکنان مدنظرش را به فتحی 
تحویل داده است. استقالل هنوز برای بستن تیم خود و شروع 
به موقع تمرین ها زمان دارد اما اگر روند فعلی همچنان ادامه 
داشته باشد، همان داستان فصل گذشته برای این تیم تکرار 

می شود.
آن چه در باشگاه استقالل برای »اللهیار صیادمنش« اتفاق 
افتاد، درست همان روندی است که باید در باشگاه های ایرانی 

جدی گرفته شود. اللهیار به عنوان یک مهره کم سن وسال و 
بااستعداد جذب شد، باشگاه فرصت کافی برای دیده شدن و 
پیشرفت کردن را در اختیار این مهاجم قرار داد، با پذیرفتن 
پیشنهاد خارجی به پیشرفت بیشتر او کمک کرد و البته درآمد 
قابل توجهی را نیز به دست آورد. تیم های باشگاهی در ایران، 
عمال هیچ فرصتی برای کسب درآمد ندارند و اگر درآمد فروش 
بازیکنان را نیز از دســت بدهند، با مشکالت بزرگی روبه رو 
خواهند شد. با این وجود بعید به نظر می رسد به جز اللهیار، 
استقالل این فصل ترانسفر ســودمند دیگری داشته باشد. 
چراکه قرارداد بسیاری از ستاره ها با باشگاه به پایان رسیده و 
مدیران باشگاه فعال توجهی به تمدید قراردادها از خودشان 
نشان نداده اند. به نظر می رسد تابستان امسال، مقطع پررفت 
و آمدی در باشگاه استقالل باشد. چراکه فصل گذشته با پدیده 
»پندارتایم« آبی ها نفرات بسیار زیادی جذب کردند اما بیشتر 
این نفرات، برای تیم مفید نبودند. گرو و نویمایر خیلی زود در 
مسیر جدایی قرار گرفتند. چرا که نمی توانستند به استقالل 

کمک کنند. به نظر می رسد سرنوشت این دو بازیکن خارجی، 
در انتظار چند مهره دیگر نیز باشــد. به جز اللهیار که فصل 
جدید را در سوپرلیگ ترکیه آغاز خواهد کرد، خسرو حیدری 
رسما بازنشسته شده و استوک ها را آویزان کرده است، روزبه 
چشمی نیز راهی لیگ قطر شــده و در باشگاه االهلی توپ 
خواهد زد. در واقع تا همین جا، جدایی سه بازیکن از استقالل 
قطعی شده و فهرست مازاد فرهاد مجیدی نیز جدایی چند 

بازیکن دیگر را در پی خواهد داشت.
پس از یک نیم فصل حضور در اســتقالل، »ایسما« نیز 
قراردادش را با این باشگاه فسخ کرده است. او عملکرد چندان 
بدی در جمع آبی ها نداشــت و بازی های خوب زیادی برای 
تیمش انجام داد. ایسما برای مدتی در سمت چپ خط حمله 
قرار گرفت و سپس به نوک حمله منتقل شد. او در شرایطی 
به استقالل رسید که به لحاظ بدنی، کامال از وضعیت ایده آل 
دور بود اما به تدریج در فوتبال ایران آمادگی اش را به دست 
آورد. مهاجم 27 ساله آفریقایی، در 17 مسابقه لیگ و آسیا 
با پیراهن استقالل، سه گل به ثمر رساند و یک پاس گل داد. 
آماری که بــرای او چندان قابل قبول به نظر نمی رســد. به 
احتمال بسیار زیاد، »منشــا« هم به همین سرنوشت دچار 
خواهد شد. او که با یک قرارداد جنجالی راهی استقالل شده 
بود، در این تیم کیفیت چندانی از خودش به نمایش نگذاشت 

و فرهاد مجیدی نیز از همان ابتــدا، عالقه ای به این مهاجم 
نیجریه ای نداشت. گادوین به جز فوالد، به هیچ تیم دیگری 
گل نزد و جالب اینجاست که در طول این فصل، با پرسپولیس 
نیز تنها دروازه فوالد را باز کرده بود. با جدایی این بازیکن، به 
نظر می رسد مرتضی تبریزی حداقل برای یک فصل دیگر در 
استقالل حفظ شود. چراکه مجیدی به بازی این مهاجم اعتقاد 
نسبتا زیادی دارد. داستان روح ا... باقری اما کمی پیچیده به 
نظر می رسد. او ناگهان به ســکوها تبعید شد و مدت زیادی 
دور از تیم بود اما در بازگشت به ترکیب، ارزش هایش را ثابت 
کرد. با این وجود مرتضی آقاخان پس از سپری کردن دوران 
طوالنی مصدومیت، دوباره آماده بازی برای استقالل شده و 
به نظر می رسد بازگشت مرتضی، به معنای جدایی باقری از 
این مجموعه باشد. »پژمان منتظری« دیگر مهره سرشناسی 
است که در آستانه جدایی از استقالل قرار گرفته و با انتشار یک 
پست در اینستاگرام، از بی میلی باشگاه به تمدید قراردادش 
صحبت کرده است. فرشاد محمدی مهر و میثم تیموری نیز 
نتوانستند در این فصل برای استقالل موثر باشند و این دو نفر 
نیز احتماال قربانی تغییرات خواهند شد. درباره طارق همام 
نیز حدس و گمان های زیادی وجود دارد و بعید نیســت که 
او نیز پس از مشــکالتی که با فرهاد داشته، به طرف درهای 

خروجی هدایت شود.

تراژدی ریس؛ ستاره محبوب آرسنال، سویا و رئال مادرید

وداع با پسر خجالتی

نگاهی به مازادهای احتمالی استقالل در تابستان

مسافران!

عبور از پورتو و بایرن، برای 
این تیم چندان دشوار نبود 

اما قرمزها با یک کام بک 
استثنایی در جدال با بارسا، 

شایسته حضور در فینال 
نشان دادند
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