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 امیدواری بهمنیار 
به برگزاری المپیک

ســارا بهمنیار کاراته کای المپیکی ایران در 
خصوص تمریــن در روزهــای قرنطینه، عنوان 
داشت:»من هم این روزها مثل بقیه ورزشکاران 
تمریناتم را در خانه انجام می دهم تا از آمادگی به 
دور نباشم. هر روز از خوش قدم سرمربی تیم ملی 
برنامه می گیرم. تمرین کــردن در خانه با تمرین 
در باشــگاه فرق دارد و واقعا خیلی خسته کننده 
اســت.« ملی پوش وزن 50- کیلوگــرم کاراته 
کشــورمان، افزود:»امیدوارم حاال کــه با وجود 
ویروس کرونا داریم این همــه تالش می کنیم و 
در خانه تمرین می کنیــم، المپیک توکیو برگزار 
شود. متاسفانه آنطور که می گویند انگار وضعیت 
ژاپن به عنوان میزبان بازی ها به خاطر کرونا خوب 
نیست. مســئوالن برگزاری المپیک توکیو این 
احتمال را داده اند که ممکن است، المپیک سال 
آینده هم برگزار نشود. اگر این اتفاق بیفتد برای 
ما کاراته کاها خیلی بد می شود. چراکه کاراته تنها 
قرار است در این دوره از بازی های المپیک حضور 
داشته باشد.« دارنده مدال طالی رقابت های لیگ 
جهانی کاراته وان 2019 ژاپن خاطرنشان کرد:»ما 
روزهای پرفشاری را پشت سر گذاشتیم که به اینجا 
رسیدیم. دو سال تمام در لیگ های جهانی مختلف 
شرکت کردیم تا بتوانیم ســهمیه این بازی ها را 
بگیریم. ان شاءا... که این بازی ها سال آینده برگزار 
شود و ما هم به آرزوهایی که داشتیم برسیم. هدف 
ما این است که بتوانیم به جمع مدال های کاروان 

ورزش ایران در بازی های المپیک اضافه کنیم.«
    

دو گزینشی المپیک برای کشتی
با تعویق المپیک 2020 توکیو به سال 2021، 
کمیته بین المللی المپیک نیز برگزاری رقابت های 
گزینشی این مسابقات را در سال آینده تایید کرد. 
بر این اساس کشــتی گیران قاره آسیا می توانند 
در دو رقابت گزینشی که در قاره آسیا به میزبانی 
شهر شــیان چین )فروردین 1400( و در سطح 
جهانی به میزبانی صوفیه بلغارستان )اردیبهشت 
1400( برگزار می شود شرکت کنند. البته فقط 
کشــورهایی که در رقابت های قهرمانی آســیا 
سال 2020 حضور داشــته اند، )تعداد اوزانی که 
در هر رشته حضور داشــته اند( اجازه شرکت در 
رقابت های گزینشی قاره آســیا در کشور چین 
را دارند اما سه کشــور کره شمالی، ترکمنستان 
و چین نیــز که به دلیل شــیوع ویــروس کرونا 
نتوانســتند در هند حضور یابند نیز این امکان را 
دارند که در رقابت های گزینشی قاره کهن حضور 

داشته باشند.
    

 CAS هشدار برای نتیجه
آرش میراسماعیلی رییس فدراسیون جودو 
گفت:»بعد از اتفاقات شهریورماه گذشته و مسائل 
پیرامون آنکه به تعلیق جودو انجامید، طی چند روز 
اخیر مواردی مطرح شد که به خوبی بیانگر آن بود 
که این سناریو از داخل طراحی و اجرا شده است 
و خانواده بزرگ جودو و ورزش در جریان آن قرار 
گرفتند.« وی ادامه داد:»به دلیل آنکه تعلیق جودو 
ایران ناعادالنه بود. از همان ابتدا پس از هماهنگی 
با وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک پرونده ای باز 
و شکایتی در دادگاه بین المللی حکمیت ورزش 
مطرح کردیم.« میراسماعیلی افزود:»فدراسیون 
جهانی شرطی برای رفع تعلیق قرار داده که خط 
قرمز نظام است و اجازه چنین کاری ندارند، چراکه 
تعلیق جودو ایران به  واسطه ادعای کذب ورزشکار 
بوده و حمایت هایی که فدراسیون جهانی از وی 
داشت. بر همین اساس اســت که ما دو پرونده باز 
کردیم یکی علیه رای موقت و یکی هم رای صادر 
شــده که در نهایت این دو پرونده تجمیع شد.« 
رییس فدراســیون جودو در پایــان گفت:»در 
دادگاه CAS کار بســیار سختی پیش رو داریم، 
فدراسیون جهانی با تمام قوا وارد شده، 15 شاهد 
معرفی کرده که متاسفانه ســه ایرانی هم در بین 
آنها حضور دارند. تــا هفته گذشــته موضوع را 
ورزشی قلمداد می کردم، اما با ارسال لوایح جدید 
مشخص شد وکالی فدراسیون جهانی در مسائل 
داخلی کشور ما دخالت می کنند. اجازه ندارم وارد 
جزئیات شوم ولی وقتی به مســائل آبان ماه و یا 
مواردی از این دســت در 40 سال اخیر کشور که 
ربطی به این پرونده ندارد در لوایح ارسالی اشاره 
می شود بیانگر آن اســت که به طور حتم فقط به 

دنبال جودو نیستند.«

منهای فوتبال

آریا طاری

اگر بیماری کوویــد 19 در کار 
نبود، لیگ حــاال فاصله ای با خط 
پایان نداشت. شــاید این روزها، 
برخی از چهره های مسن لیگ نیز 
آماده می شدند تا در پایان فصل، 
از میادین خداحافظی کنند. کش 
آمدن این فصــل، زمان وداع این 
نفرات را به تاخیر انداخته است. 
اگر لیگ نوزدهــم نیمه کاره رها 
شــود، این احتمال وجود خواهد 
داشت که بعضی از این بازیکنان، 
خداحافظی شان را به پایان لیگ 
برتر بیستم موکول کنند. حرف و 
حدیث های مربوط به خداحافظی 
قریب الوقوع این چند ستاره، هنوز 

مورد تایید خودشان قرار نگرفته 
است. 

    
سیدجالل حسینی 

چند ماه قبل، سیدجالل زمزمه های 
خداحافظی اش از فوتبال را تکذیب کرد 
اما اگر فوتبال برگردد و پرســپولیس 
بتواند به قهرمانی لیگ نوزدهم برسد، 
بعید نیســت ســیدجالل تصمیم به 
خداحافظی از دنیای فوتبال بگیرد و در 
اوج، از فوتبال جدا شود. حسینی همین 
حاال نیــز پرافتخارترین بازیکن تاریخ 
لیگ برتر به شمار می رود و تصاحب یک 
جام دیگر، او را دســت نیافتنی خواهد 
کرد. کاپیتان پرسپولیس این فصل برای 
مدتی با مصدومیت و نیمکت نشینی 
روبه رو شده است. ســیدجالل با 38 

سال سن، مسن ترین بازیکن لیگ برتر 
است. هرچند که پرسپولیسی ها دوست 
دارند تا 40 ســالگی هم او را در ترکیب 

تیم شان ببینند. 
محمد نوری

دوران حضــور محمد نــوری در 
تیم های بــزرگ، چند ســال قبل به 
پایان رسید اما او هنوز هم در تیم های 
کوچک تر به بازی ادامــه می دهد. این 
هافبک هجومی هنــوز هم پنالتی زن 
اول پارس جنوبی است اما شاید در 37 
سالگی، تصمیم به ترک فوتبال بگیرد. 
نوری در دوران اوج، سال های خوبی را 
با تیم ملی و پرســپولیس تجربه کرد. 
هرچند که به ندرت در تیم ملی فیکس 
شــد و موفقیت های بزرگ قرمزها نیز 

پس از جدایی او از راه رسیدند. 

مرتضی غالمعلی تبار 
مدافع میانی باشگاه شاهین، یکی از 
مهره های موثر نساجی در مسیر صعود 
تاریخی به لیگ برتر بــود. این بازیکن 
بابلی در تابستان وارد 37 سالگی می شود 
و این احتمال وجود دارد که تصمیم به 
خداحافظی از فوتبال بگیرد. این سن 
و ســال برای بازیکنی در پست او کمی 
باال به نظر می رسد. اصرار غالمعلی تبار 
به ماندن در فوتبال، ممکن اســت این 
بازیکن را دوباره بــه بازی در لیگ های 

پایین تر بکشاند.
قاسم حدادی فر 

تردیدی وجود ندارد کــه او یکی از 
بهترین هافبک های همــه ادوار لیگ 
برتر بوده اســت. بازیکنی که در دوران 
کی روش نیــز عضو تیم ملــی بود اما 

در نهایت تصمیم گرفــت از تیم ملی 
جدا شود. قاســم یکی از اسطوره های 
باشگاه ذوب آهن اســت. ستاره ای که 
در همه این سال ها پیشنهادهای بسیار 
زیادی داشــت اما تنها برای ســپری 
کردن دوران سربازی، از ذوب جدا شد 
و به تراکتور پیوســت. او در این سال ها 
با چند مصدومیت جدی روبه رو شــد. 
مصدومیت هایی که تا حدودی مسیر 
پیشرفت حدادی فر را سد کردند .با این 
وجود پاس های بی نقص و نمایش های 
فوق العاده او برای ذوب، فراموش نشدنی 
به نظر می رســد. حدادی فر هنوز هم 
برای ذوب به میدان می رود اما شــاید 
36 سالگی، نقطه پایانی این بازیکن در 
دنیای فوتبال باشــد. او احتماال پس از 
پایان دوران بازی، با یک پســت فنی یا 

مدیریتی در باشگاه ذوب باقی می ماند.
رسول نویدکیا 

چند سال بعد از خداحافظی محرم از 
دنیای فوتبال، رسول نیز فاصله زیادی با 
آویختن استوک ها ندارد. او این اواخر در 
سپاهان به نیمکت دوخته شده و دیگر در 
این تیم به بازی گرفته نمی شود. رسول 
یکی از مسن ترین مهره های لیگ برتر 
به شــمار می رود. برادر او تا 34 سالگی 
فوتبال بازی کرد و رسول تا همین جا، 
از این رکورد رد شــده است. به احتمال 
زیاد در پایان این فصل، او چهار گوشه 
زمین را می بوسد تا به دوران فوتبالش 

پایان بدهد. 
مهدی مومنی 

تابستان امســال، مومنی وارد سی 
و ششــمین ســال زندگی اش خواهد 
شد. این هافبک، همیشــه یک مهره 
بااستعداد بود اما نتوانست همه حقش 
را از فوتبال ایران بگیــرد. این بازیکن 
ســرعتی، کارش را در نساجی شروع 

کرد و در باشگاه فوالد چهره شد. پس از 
درخشیدن در صبا، استقالل خوزستان 
و نفت تهران، مومنی به استقالل تهران 
پیوست و باالخره شانس بازی در یکی 
از بزرگ ترین باشگاه های فوتبال ایران 
را به دست آورد اما در جمع آبی ها، اوضاع 
برای او چندان خوب پیش نرفت. او پس 
از استقالل، دوباره به استقالل خوزستان 
برگشت، مدتی در عضویت پیکان بود 
و سپس به صنعت نفت ملحق شد. این 
شرایط ســنی، تاثیر چشمگیری روی 
سرعت مومنی داشته و بعید نیست او 

در پایان این فصل، از فوتبال جدا شود. 
محمد ایرانپوریان

35 سالگی برای بازیکنی که در پست 
دفاع راست دائما باید نفوذ کند و برگردد، 
چندان ایده آل به نظر نمی رسد. شاید 
همین موضوع محمد ایرانپوریان را در 
پایان فصل به فکر خداحافظی از فوتبال 
بیندازد. ستاره ســابق فجرسپاسی، 
چهره محبوب هواداران تراکتور بود و 
حتی بازوبند کاپیتانی این تیم را بر بازو 
داشت. پس از حضور امیرقلعه نویی در 
سپاهان، این بازیکن به اصفهان رفت. او 
حاال در دومین فصل حضور در اصفهان، 
به یک مهره نیمکت نشین تبدیل شده 
 اســت و فرصت خاصی بــرای بازی 

به دست نمی آورد.

پایان راه لیگ نوزدهم، پایان دوران کدام ستاره ها خواهد بود

درآستانه خداحافظی! 

سوژه روز

اتفاق روز

درست 15 ســال قبل در چنین روزهایی، لئو مسی به 
عالقه مندان فوتبال در سراســر دنیا شناســانده شد. او که 
در عضویت تیم دوم باشگاه بارسا قرار داشت، برای دقایقی 
فرصت پیدا کرد تا مقابل آلباسته به میدان برود. لئو که آن 
روزها پیراهن شماره 30 آبی اناری ها را بر تن داشت، به دنبال 
فرصتی بود تا اولین گلش با لباس بارســا را به ثمر برساند. 
او روی پاس محشــر رونالدینیو، چنین کاری انجام داد اما 
پرچم کمک داور باال رفت. در مرور صحنه آهسته، مشخص 
شــد که کمک داور مرتکب یک اشــتباه بزرگ شده است. 
جمعیت حاضر در نیوکمپ از این تصمیم عصبانی شــدند 
اما مســی و رونی دوباره به صحنه برگشتند. استاد برزیلی 
دوباره پاس داد و شاگرد آرژانتینی دوباره گل زد. خیلی ها 
معتقدند که آن روز، مهم ترین روز در تاریخ معاصر باشگاه 
بارسا بود. چراکه اگر آن گل به ثمر نمی رسید، شاید مسی 
به باشگاه دیگری قرض داده می شد و در مسیر امروزش قرار 

نمی گرفت. اتفاقی که آن روز رخ داد، شــبیه دو برداشت از 
یک ســکانس معرکه بود. در برداشت اول، همه چیز خوب 
پیش می رود اما کمک داور، به »اشتباه« کات می دهد. دو 
ستاره برمی گردند. در همان موقعیت قرار می گیرند. وقت را 
تلف نمی کنند و کار را در می آورند. بدون آن که دیگر کاتی در 
کار باشد. این دو برداشت فراموش نشدنی به نظر می رسند. 
یک گل تاریخی و یک آفساید، که درست به اندازه خود گل 
دیده شده اســت. اتصال تجربه به انگیزه. اتصال ظرافت به 
ظرافت. برای مسی؛ اولین گل از 627 گل با پیراهن بارسلونا. 
برای رونالدینیو، نشان دادن جانشینش در نیوکمپ به دنیا.

درست 15 سال بعد از شبی که اســم لئو مسی را برای 
اولین بار به موتورهای جست وجو کشــاند؛ لحظه دویدن 
رونالدینیو به سمت همدســت جوانش در بارسلونا؛ بیشتر 
از هر چیزی جلب توجه می کند. با حالتی شــبیه در میان 
گذاشتن یک کشــف بزرگ با جمعیت تماشــاگر. شبیه 

کســی که می داند این چند ثانیه، سرنوشت یک باشگاه را 
عوض خواهد کرد. آن نگاه تحسین آمیز در اولین شادی گل 
مشترک؛ خیره کننده است، مثل نگاه سختگیرانه استاد به 
پسر جوان و سمج فیلم »ویپلش« در آخرین پالن، یا آن نگاه 
خاص بانوی قرمز به آریا استارک در شب نبرد بزرگ، نگاهی 
که یک اتفاق بزرگ را پیش بینی کرده. که از آینده خبر دارد. 
که می داند شــاگرد، حتی از خود او هم بهتر خواهد شــد. 
بهترین معلم ها؛ همین طور هســتند. دوست داری لحظه 
به لحظه تعقیب شان کنی. دوست داری رفتارشان را تقلید 

کنی. معمولی نیستند. 
راه راست همیشگی را نمی روند. به راست نگاه می کنند 
و به چپ پاس می دهند. از آن باال به تو خیره نمی شوند و در 
ارتفاع خودت با تو حرف می زنند. سرت را با گذشته به درد 
نمی آورند و تو را آماده دویدن می کنند. دوست داری قاطی 
بازی شان شوی، دوست داری آن نگاه تحسین آمیز را به هر 
قیمتی از آنها بگیری. رونالدینیو را کنار همه آن نمایش های 
درخشان؛ با تاثیری که روی سرعت پیشرفت مسی داشت 
به یاد می آوریم. معلم بودن؛ تنها با یک توپ فوتبال. بهترین 

معلم بودن؛ تنها با دو پاس دقیق.

آریا رهنورد

بیانیه نوشتن، عادتی اســت که هرگز از سر 
مدیران تراکتورسازی نمی افتد. تنها این موضوع 
بیانیه نویسی است که دائما عوض می شود. یک 
روز آنها روی داوری زوم می کنند، یک روز اسم 
باشــگاه رقیب را به چالش می کشند و یک روز 
هم روی گزارش گزارشگر صدا و سیما حساس 
می شوند. این باشگاه در جدیدترین بیانیه مثل 
همیشــه با لحنی تند، خواهان پایان زودرس 
رقابت های لیگ برتر »بدون معرفی تیم قهرمان« 
شده است. موضوعی که از یک تراژدی تمام عیار 
در این باشگاه خبر می دهد. تیمی که میلیاردها 
تومان هزینه کرده تا در چنین مقطعی، دســت 
به دامان سازمان لیگ برای لغو کردن نتایج این 

فصل شود! 
»فوتبال، فدای سالمت«. این شعار تبلیغاتی 
تراکتوری ها در مسیر درخواست تعطیلی ادامه 
رقابت های این فصل لیگ برتر است. در فوتبال 

اروپا تیم هایی که برای سال ها جام نمی گیرند، به 
شکل کنایه آمیزی به برگزاری بازی های فوتبال 
با هدف »ســالمتی« معروف می شــوند. حاال 
تراکتوری ها با دست خودشان، چنین برچسبی 
را می پذیرنــد و حتی به آن افتخــار می کنند. 
تراکتورسازی از بدو تاسیس اش، هرگز قهرمان 
فوتبال باشگاهی ایران نشــده اما جام نگرفتن 
آنها در چنین مقطعی، بســیار طعنه آمیزتر به 
نظر می رسد. چراکه باشگاه هرگز به اندازه امروز، 
ولخرج و پرهزینه نبوده است. گرانقیمت ترین و 
پرهزینه ترین تراکتور تاریخ، خواهان تعطیلی 
رقابت های لیگ برتر است. اگر هدف آنها از مطرح 
کردن چنین خواســته ای تنها حفظ سالمتی 
باشد، در نتیجه این باشگاه نباید به اعالم کردن 
نام پرســپولیس به عنوان تیم قهرمان اعتراض 
کند. با این وجود آنها به هیچ وجه با ایده  قهرمانی 
زودهنگام پرسپولیس کنار نمی آیند. باید از زنوزی 
و همکارانش در باشگاه تراکتورسازی، سوال کنیم 
که اگر تیم شان صدرنشین جدول لیگ برتر بود، 

باز هم چنین خواسته ای را مطرح می کردند؟ آیا 
در آن صورت هم مبارزه با کرونا از همه چیز مهم تر 
بود؟ آیا در آن صورت هم ســالمتی در اولویت 
تصمیم های باشگاه قرار می  گرفت؟ اگر هدف آنها 
تنها سالمتی ورزشکارها و به طور کلی جامعه بود، 
در انتهای بیانیه شان به طرز خنده داری توصیه 
نمی کردند تا عبارت »سالمت« روبه روی نام تیم 
قهرمان لیگ نوشته شود. اصال به فرض که لیگ 
برتر همین حاال تعطیل شد، آیا تا شروع تابستان 
و رسیدن فصل بعدی، کرونا ریشه کن می شود؟ 
آیا آن روز که همه امتیازهــا در جدول دوباره به 
عدد صفر برگشــت نیز تراکتوری ها با برگزاری 
مسابقات مخالفت خواهند کرد؟ خیلی دوست 
داریم ژســت بازیکن دوستی و سالمت محوری 
باشگاه تراکتور را جدی بگیریم اما وقتی به رتبه 
این تیم در جدول نگاه می کنیم، سخت می توانیم 
بپذیریم که چنین خواسته ای به خاطر سالمت 
جامعه باشــد. شــاید بعضی از کارشناس ها، با 
دالیلی از لزوم تعطیلی مسابقات بگویند اما نظر 
باشگاه تراکتور، ابدا یک نظر بی طرفانه نیست.  
نوشــتن این بیانیه، میخ آخر به تابوت رویاهای 
زنوزی در تبریز است. در سال های گذشته، دائما 
گفته می شــد که تراکتور با فوتبال خصوصی، 

جان دوباره می گیرد و احیا می شــود اما اینطور 
به نظر می رســد که دوران خصوصی ســازی، 
عمال به ضرر باشــگاه تمام شده است. تیمی که 
در دوران مالکیت های قبلــی حداقل یک جام 
حذفی برده بود، زیر نظر آتا زنوزی به جایی رسید 
که تماشاگران روی تپه ها را مهم تر از »جام های 
فلزی« بداند. تیمی که همــه رکوردهای نقل و 
انتقاالت را شکســت، گرانقیمت ترین ترکیب 
ممکن را چید، سه کاپیتان تیم ملی را با قرارداد 
»دالری« به خدمت گرفــت و در نهایت، فصل 
گذشته حتی به سهمیه آســیا نیز دست پیدا 
نکرد. آنها فصل گذشــته در یک قدمی رسیدن 
به موفقیــت بودند اما ناتوانی زنــوزی در جمع 
کردن حاشــیه های مربوط به محسن فروزان، 
تیم را به بن بست مطلق کشاند. آیا پس از تبرئه 
فروزان، زنوزی در این مورد توضیحی به هواداران 
تیمش داد؟ آیا او به خاطر اشتباه محاسباتی که 
تیم را نابود کرده بــود، عذرخواهی کرد؟ چنین 
اتفاق هایی هرگز رخ نداده اند و رخ نخواهند داد. 
چراکه جنس مدیریت زنوزی به »پاسخگویی« 
و »شفافیت« گره نخورده است. تراکتورسازی 
خواهان تعطیلی لیگ است اما 10 امتیاز با صدر 
جدول فاصله دارد. آنها 9 هفته زمان دارند تا این 

فاصله را جبران کنند اما به جای مبارزه، به دنبال 
بهانه جویی هستند. آن چه در تراکتور می گذرد، 
آینه عبرت خوبی برای پرسپولیس و استقالل 
است. تجربه ای که ثابت می کند خصوصی سازی، 
موجب خوشبختی یک باشگاه فوتبال نخواهد 
شــد. اوضاع تراکتور این روزها، نسبت به دوران 
ماقبل  خصوصی شدن، بســیار ناامیدکننده تر 
است. حتی اگر کاپیتان های تیم ملی با رقم هایی 
گزاف به این تیم ملحق شده باشند.  شاید فصل 
»نیمه کاره« رها شود اما این اتفاق، روی ناکامی 
دوباره تراکتور سرپوش نمی گذارد. شاید فصل 
نیمه کاره رها شــود اما این موضوع روی پرونده 
حیرت انگیز کنستانت و ضرر مالی وحشتناک 
تراکتور به خاطر ناتوانی در امضای یک قرارداد 
ساده سرپوش نمی گذارد. شاید فصل نیمه کاره 
رها شود اما این ماجرا، باعث نخواهد شد که از یاد 
ببریم تراکتور در این دو فصل، دائما در حال عوض 
کردن مربی بوده است. تراکتوری ها در متن بیانیه 
تازه، از مشکالت درآمدزایی در فوتبال ایران هم 
نوشته اند. این فوتبال شاید درآمد نداشته باشد 
اما توانسته خیلی ها را به شهرت و محبوبیتی فراتر 
از حد انتظار برساند. افرادی که از نردبان فوتبال، 

باال رفته اند تا به ردیف چهره های مشهور برسند.

مرور اولین گل خاطره انگیز لئو مسی برای بارسا 

استاد برزیلی، شاگرد آرژانتینی! 

تراکتورسازی؛ آنچه می خواستم، آنچه شد 

مرثیه ای برای یک رویا! 

نوری در دوران اوج، 
سال های خوبی را با تیم 

ملی و پرسپولیس تجربه 
کرد. هرچند که به ندرت 
در تیم ملی فیکس شد و 

موفقیت های بزرگ قرمزها 
نیز پس از جدایی او از راه 

رسیدند
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