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حذف با برنامه كرسي آسيا!

در اردیبهشت سال 1396 بود که محمدرضا 
داورزنی از ســوی هیات رئیســه کنفدراسیون 
والیبال آسیا رسما به عنوان نایب رئیس و رئیس 
منطقه آسیای مرکزی انتخاب و معرفی شد. وی از 
آن زمان در این سمت فعالیت کرد تا اینکه اجالس 
مناطق کنفدراسیون آسیا، هفته گذشته به صورت 
آنالین برگزار شد. در این جلسه رای گیری برای 
انتخاب ســه نماینده منطقه آسیای مرکزی در 
هیات رئیسه کنفدراسیون آسیا انجام شد و رئیس 
فدراسیون ایران با کســب اکثریت آرا به عنوان 
نماینده نخســت این منطقه، عضو هیات رئیسه 
AVC شد. یرمک از قزاقستان و عتیق االسالم از 
بنگالدش، دیگر افرادی هستند که با کسب آرا به 
عنوان نماینده آسیای مرکزی عضو هیات رئیسه 
شــدند. در حال حاضر محمد لطیف از مالدیو به 
عنوان رئیس منطقه آسیای مرکزی انتخاب شده 
است. همچنین بیست و سومین مجمع عمومی 
و سالیانه کنفدراسیون آسیا )AVC( به منظور 
انتخاب رئیــس و اعضای هیات رئیســه برگزار 
شد. برای ریاست کنفدراســیون آسیا،  تنها ریتا 
ســوبوو معاون اجرایی فعلی AVC نامزد شده 
بود و با کسب اکثریت آرا و موافقت صددرصدی 
اعضا، برای چهار ســال آینده مســئولیت این 
کنفدراسیون را برعهده گرفت. داورزنی که پیش 
از این به عنوان رئیس منطقه آســیای مرکزی و 
نایب رئیس کنفدراسیون آسیا فعالیت می کرد، 
با از دست دادن کرسی خود به یک عضو معمولی 
تنزل پیدا کرد و جایگاهش در نایب رئیسی آسیا 
هم از دست رفت. او در توجیه کرسی های از دست 
رفته ایران در کنفدراسیون آسیا، گفت:»وقتی 
خانم ریتا برای ریاست ثبت نام کرد، کشورهای 
دیگر از جمله ایران، امارات و کویت ترجیح دادند 
تا میدان را برای ریتا باز بگذارند. به همین دلیل 
از کاندیداتوری ریاست انصراف دادم.« داورزني 
درمورد از دســت دادن جایگاهش در ریاســت 
منطقه آسیای مرکزی هم خاطرنشان کرد:»من 
نه برای ریاست آســیا مرکزی کاندیدا بودم و نه 
برای پست دیگری؛ بلکه هدف ما این بود که عضو 
هیات رئیسه کنفدراسیون آسیا باشیم و بتوانیم 
اقدامات خوبی برای ایران رقم بزنیم. تمام اتفاقاتی 
که رخ داد هماهنگ شــده و با برنامه بود. عنوان 
ریاست آســیای مرکزی برای ما ارزشی نداشت. 
 برای ما مهم است در هیات رئیسه آسیا و جهان

 قرار بگیریم.« 
موضوع تمدید قرار داد سرمربی تیم ملی تفنگ 
با فدراسیون با مشکالت زیادی مواجه شد تا جایی 
که حتی پای کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش 
برای پادرمیانی به این موضوع باز شد. برای رفع 
این مشکل جلسات متعددی با حضور مسئوالن 
وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و علی دادگر 
رییس فدراسیون و الهام هاشمی سرمربی تفنگ 
برگزار شد و دیروز هم قرار بود آخرین جلسه در 
این مورد با حضور سجادی رییس کاروان ورزشی 
برگزار شــود که این جلسه هم برگزار نشد. هنوز 
علت برگزار نشدن این جلسه مشخص نیست و 
باید دید درنهایت تکلیف این موضوع چه مي شود. 

    
اردوي كمانداران در آزادي

ســومین اردوی آمادگــی کمانــداران از 
روز شــنبه 1۰ آبــان در ســایت تیروکمان 
برگزار می شــود. در این اردو بانــوان کماندار 
در رشته های ریکرو و کامپوند به دلیل مرتفع 
شدن مشکل خوابگاه با نفرات کامل در اردوی 
آزادی حضور خواهند داشت و در بخش مردان 
تنها نفراتی که ســاکن اســتان تهران و البرز 
هستند در اردو شــرکت خواهند کرد. جهت 
حضور کمانداران در اردوی آمادگی، توســط 
فدراسیون از ورزشکاران تست کرونا گرفته شد 
و پس از اعالم نتیجه تســت، به صورت رسمی 
اردوی تیم ملی تیروکمان از روز شنبه در سایت 
آزادی برپا می شــود. محمدصالــح پالیزبان، 
آرمین پاکزاد، کیارش فرزان، آرزو طاهریان، 
شــیرین ریحانی، گیســا بایبوردی و فاطمه 
عزیزی نفرات دعوت شــده به اردوی کامپوند 
هســتند. هدایت این تیم را اسماعیل عبادی 
بر عهده دارد. همچنین پارمیدا قاسمی، رویا 
نوریان، شیوا شجاع مهر، ســوگند رحمانی، 
میالد وزیری و محمــد صادق کبودانی نفرات 
دعوت شده به تیم ریکرو هســتند که مجید 

میررحیمی سرمربیگری تیم را بر عهده دارد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

در اینکه تصمیم شجاع خلیل زاده 
برای جدایی، حق او بوده تردیدی وجود 
ندارد اما در عین حال، شکی هم نیست 
که او بدترین زمان و زشت ترین شیوه 
ممکن را برای این جدایی در نظر گرفت. 
باز هم اگر این کار از یک فوتبالیســت 
معمولی سر می زد، واکنش چندانی به 
همراه نداشت اما وقتی بازیکنی که هر 

هفته لوگوی پرسپولیس را می بوسید 
در حال بوســیدن لوگوی الریان دیده 
شد، ابرها از جلوی خورشید کنار رفتند 
و یک تصویر واضح، توی ذوق هواداران 
پرسپولیس زد. آنفالو کردن این مدافع 
در اینستاگرام از ســوی یک جمعیت 
ســیصد هزار نفری )بیش از سه برابر 
ظرفیت کامل استادیوم آزادی( قبل از 
هر چیز به دلیل تعارض بزرگی اســت 
که بین رفتار و عملکرد شــجاع دیده 

می شود. او در قامت یکی از اسطوره های 
باشگاه قرار گرفته و تبدیل به بت برخی 
از طرفداران پرسپولیس شده بود اما این 
بت به دست خودش شکسته شد و همه 
آن ابهت به خاطر امضــای یک قرارداد 
جدید، فرو ریخت. خلیل زاده آنقدر تحت 
تاثیر تیم تازه اش بود که حتی مثل رامین 
رضاییان در روز امضــای قرارداد با تیم 
بعدی، پیراهن پرسپولیس را به تن نکرد 
و نتوانست تنش ها از سوی طرفداران 

سابقش را مهار کند. او حاال کامنت های 
پست آخرش در اینستاگرام را بسته و نظر 
دادن روی سایر پست ها را نیز محدود 
به افرادی کرده که خــودش آنها را فالو 
می کند. در واقع شجاع خلیل زاده دیگر 
دوست ندارد پیام های واقعی هواداران 
پرسپولیس را ببیند و جمله های آن را 
بشنود. او البته مدعی شده که بوسیدن 
لوگوی الریان، به درخواست مدیر باشگاه 
بوده اما جالب اینجاست که هیچ کدام از 

خریدهای جدید دیگر این تیم، چنین 
تصویری از خودشان منتشر نکرده اند. 
فعال همه چیز کامال علیه شجاع به نظر 
می رســد و دیگر از محبوبیت سابق او 
در فوتبال ایران خبری نیســت. همه 
این اتفاق ها هم درست بعد از دعوت به 
تیم ملی گرفته شده و بعید نیست این 
بازیکن به خاطر این انتخاب جنجالی 
و جدا شــدن از تیمی که چندین سال 
در آن عضویت داشــته، فرصت حضور 
در اردوهای تیم ملی را نیز به راحتی از 

دست بدهد.
پیش بینــی آن چه برای شــجاع 
خلیل زاده اتفاق خواهــد افتاد، خیلی 
هم سخت نیســت. او این فصل برای 
الریان تــوپ می زنــد و احتماال فصل 
گذشته دوباره در نقش یک قهرمان، به 
پرسپولیس برمی گردد. آن روز دوباره 
همه برایش هورا می کشــند و او را یک 
ستاره متعصب می دانند. موج فالو کردن 
شجاع در اینســتاگرام هم دوباره به راه 
می افتد و این مدافــع، همه رکوردها را 
در فضای مجازی جابه جا می کند. قبل 
از شجاع هم ستاره های زیادی همین 
مسیر را در پیش گرفتند و با اقیانوسی از 
فراموشکاری روبه رو شدند. سیدجالل 
حســینی قبل از شــروع لیــگ برتر 
چهاردهم، تصمیم به ترک پرسپولیس 
گرفت و پس از بازگشت، دوباره همان 
محبوبیت همیشگی را در بین طرفداران 
باشگاه به دست آورد. شاید این موضوع 
در مورد ستاره بزرگی مثل سیدجالل 
قابل هضم باشد اما حتی رامین رضاییان 
و مهدی طارمی بــا وجود ترک عجیب 
باشــگاه و امضای قرارداد با ریزه اسپور 
ترکیه، به محض بازگشــت به فوتبال 
ایران دوباره مــورد حمایت طرفداران 
باشــگاه قرار گرفتند و با کوچک ترین 
سرزنشی برخورد نکردند. شاید اگر برای 
یک بار هم که شده اهالی فوتبال حافظه 
بهتری از خودشان نشان می دادند، شاید 
اگر برای یک بار هم که شده آنها در قبال 
بی تعهدی فوتبالیست ها واکنشی دائمی 
داشتند و به همین سادگی مقابل این 
ستاره ها کوتاه نمی آمدند، بازیکن ها هم 

به خودشان اجازه نمی دادند به همین 
راحتی تصمیم به تــرک تیم بگیرند و 
حتی پایان  نامــه خداحافظی اش را باز 
بگذارند. اگر باشگاهی مثل پرسپولیس 
به پرســتیژش بــه عنوان یــک تیم 
پرطرفدار ادامه  دهــد، بازیکنی مثل 
شجاع خلیل زاده دیگر هرگز نباید جایی 
در این مجموعه داشته باشد اما می دانید 
و می دانیم که این اتفاق دیر یا زود دوباره 
رخ می دهد و فریادهای زنده باد شجاع، 

در راهروهای آزادی می پیچد.
اگر زنده باد ها و مرده بادها در فوتبال 
طول عمر بیشتری داشتند، اگر تا این 
اندازه فراموشکار نبودیم و اگر به همین 
راحتی اجازه نمی دادیم تا یک مشــت 
فوتبالیست، به احساسات میلیون ها نفر 
پشت کنند و دوباره پیراهن همان تیم ها 
را بپوشــند، حتما فوتبال ایران فضای 
ایده آل تری پیدا می کرد. مساله، فقط 
شــجاع خلیل زاده و نحوه جدایی اش 
نیست. مساله، فقط انتخاب بین دالر و 

فینال آسیا نیست. 
مســاله اصلی، روحیه ای است که 
در ایــن عصر بین بازیکن هــا به وجود 
آمده و پول را بــه مهم ترین اولویت آنها 
تبدیل کرده است. مساله این است که 
برای یاد گرفتن کمــی اخالق و تعهد 
در این فوتبال، فقــط می توانیم به یک 
فوتبالیست خارجی مثل شیخ دیاباته 

نگاه کنیم.

درباره شجاع و اپیدمی تکراری فوتبال ایران

فراموشمیکنیم!

اتفاق روز

چهره به چهره

در بین افرادی که طی روزهای گذشته شجاع خلیل زاده را در اینستاگرام آنفالو کرده اند، نام های چند هم باشگاهی 
سرشناس سابق این ستاره نیز دیده می شود. این کمپین ظرف همین چند روز به 300 هزار آنفالو رسیده است. در مقیاس 

اینستاگرام، این یک عدد بسیار قابل توجه است و حتی می تواند یک رکورد تازه برای فوتبالیست ها در همه نقاط دنیا باشد. 
با این حال تردیدی وجود ندارد که درست مثل همیشه، این رفاقت نیمه راه هم فراموش می شود و شجاع در اولین فرصت با 

موجی از استقبال ها، دوباره به پرسپولیس برمی گردد.

مقاومت طوالنی جوزپ ماریا بارتومئو برابر استعفا هم باالخره 
شکسته شد و او به همراه همه مدیران باشگاه بارسا، از سمتش 
کنار رفت. در یک سال گذشته، بارها زمزمه هایی در خصوص 
کناره گیری این مدیر به گوش رسیده اما هیچ نتیجه ای در زمین 
مسابقه موجب نشده بود که او قید ادامه کار کردن در بارسا را بزند. 
پس از شکست فاجعه بار در لیسبون روبه روی بایرن مونیخ، خیلی 
از هواداران باشگاه خواهان کناره گیری بارتومئو بودند اما او اعالم 
کرد که تا پایان مهلت قانونی دوران ریاستش یعنی ماه دسامبر، 

رییس بارســا خواهد ماند. با این وجود کمپین رای گیری عدم 
اعتماد در نهایت کار خودش را کرد و رسیدن امضاهای مربوط به 
بی کفایتی رییس باشگاه به 2۰ هزار امضا، در نهایت موجب شد که 
جایگاه بارتو در بارسلونا سست و سست تر شود. او که ظاهرا عالقه 
زیادی داشت تا به هیچ قیمتی استعفا ندهد، کرونا را بهانه کرد تا 
رای گیری جدید را به تعویق بیندازد اما با پاسخ منفی فدراسیون 
فوتبال و دولت اسپانیا، در نهایت چاره ای به جز استعفا مقابل این 
مدیر باقی نماند. رییس منفور باشگاه بارسا در کنفرانس خبری 
تازه اش اعالم کرد که برای تصمیم استعفا، با همه مدیران باشگاه 
مشورت کرده و این تصمیم را در آرامش کامل گرفته است. پس 
از پایان دوران بارتومئو، انتخابات جدید باشگاه بارسا نهایتا تا 9۰ 
روز دیگر برگزار خواهد شــد. در این سه ماه، باشگاه با یک گروه 

موقت مدیریتی به کارش ادامه می دهد و باشگاه در ژانویه، رییس 
جدیدش را می شناسد. ویکتور فونت، جوردی فره و خوان الپورتا، 
سه گزینه اصلی جانشینی رییس بارسا به شمار می روند. در بین 
این نفرات، الپورتا سابقه کار کردن در بارسا به عنوان رییس را 

داشته است.
پایان کار جوزپ ماریا بارتومئو در بارسا، به معنای پایان یک 
دوره نه چندان موفق در این تیم است. شاید این موضوع، لئو مسی 
را نیز به ماندن در این مجموعه مجاب کند. همه می دانند که لئو، 
منتقد شماره یک این مدیر بوده و هرگز با او کنار نیامده است. این 
تنها الزام قانونی قرارداد بود که مسی را فصل گذشته در بارسلونا 
حفظ کرد. اگر اوضاع به همان ســبک و سیاق همیشگی پیش 
می رفت، بدون شک لئو در تابستان بعدی از بارسا جدا می شد 

اما حاال احتمال ماندن این ابرســتاره در تیم باال رفته است. از 
طرفی سرنوشت کومان هم در بارسا نامشخص به نظر می رسد. 
او انتخاب مدیر فعلی باشگاه بوده و اگر تا پایان این فصل نتایج 
خوبی به دست نیاورد، احتمال برکناری اش از تیم وجود خواهد 
داشت. جالب اینکه بازگرداندن ژاوی به بارسا، یکی از برنامه های 
جدی همه گزینه های ریاست بارسا به شمار می رود. فعال همه 
چیز در بارسا کامال پیچیده به نظر می رسد اما در بین هوادارها و 
بازیکنان، هیچ کس خوشحالی اش را از رفتن آقای رییس پنهان 
نمی کند. تصمیم های غلط این مدیر، بخشی از بهترین سال های 
بارســا را هدر داد و حاال تیم زمان زیادی برای بازسازی خودش 
نخواهد داشت. شاید این تغییرات بارسا را دوباره به ریل موفقیت 

برگردانند و این تیم را از کابوس های تکراری دور کنند.

آریا طاری

از آرایش آبی هــا در دیدارهــای تدارکاتی 
پیش فصل، این طور پیداست که محمود فکری 
قصد دارد تیمش را در لیگ بیستم با آرایش 5-2-
3 به زمین بفرستد. ظاهرا این مربی تصمیمش را 
گرفته و نحوه چینش نفرات تیم را انتخاب کرده 
است. به جز چند پست خاص در زمین، ترکیب 
اصلی آبی ها شباهت بسیار زیادی به ترکیب اصلی 
فصل گذشته این تیم خواهد داشت. با این تفاوت 
که آنها حاال صاحب یک نیمکت بهتر هستند و 
دست سرمربی تیم برای ایجاد تغییرات در جریان 

بازی ها، کامال بازتر از گذشته به نظر می رسد.
خط دروازه؛ رشید وارد می شود

حضور همزمــان دو گلر مدعی پوشــیدن 
پیراهن شماره یک، نقشه ای است که هیچ وقت 
در استقالل به خوبی جواب نداده و معموال عواقب 
خوبی برای این تیم به وجود نیاورده است. با این 
حال آبی ها در پنجره نقل و انتقاالت، قید فروش 
سیدحسین حسینی را زدند و رشید مظاهری را 
به خدمت گرفتند. بدون هیچ تردیدی، رشید گلر 
اصلی تیم فکری در شــروع فصل جدید خواهد 
بود. او همان گزینه ای است که می تواند پس از 

چند فصل، خیال اســتقاللی ها را از خط دروازه 
راحت کند. استفاده از یک گلر بهتر و مطمئن تر، 
آرامش بیشتری برای تیم فکری به وجود می آورد. 
آنها در بسیاری از دیدارهای فصل گذشته، قربانی 
گاف های بزرگ و نابخشودنی گلرشان شدند و 
حاال وقت آن از راه رسیده است که این ضعف را 
برای مدتی برطرف کنند. اگر عملکرد مظاهری 
درســت مثل هفته های اول لیگ بیستم باشد، 
استقالل یک شــروع ایده آل را در فصل جدید 

پشت سر خواهد گذاشت.
خط دفاع؛ جای روزبه خالی نیست!  

جدایی روزبه از استقالل و پیوستن این مدافع 
به ام صالل قطر، برای هواداران این باشگاه اصال 
شــبیه یک فاجعه بزرگ نبود. چراکه استقالل 
در این بخش از زمین، مهره هــای زیادی دارد 
و جای خالی چشــمی در ترکیــب تیم فکری 
احساس نخواهد شد. اگر سرمربی جدید آبی ها 
به سراغ آرایش ســه دفاعه برود، احتماال عارف 
غالمی، محمدحسین مرادمند و محمد دانشگر 
گزینه های اصلــی او برای این بخــش از زمین 
خواهند بود. مرادمند قبال در ترکیب شهرخودرو، 
توانایی هایش را اثبات کــرده و عارف غالمی و 
دانشگر در مجموع فصل خوبی را در ترکیب این 

باشگاه پشت سر گذاشــته اند. سیاوش یزدانی 
و سیداحمد موســوی، دیگر نفراتی هستند که 
می توانند در این بخش از زمین برای استقالل به 
میدان بروند. موسوی البته به صورت تخصصی 
یک مدافع راست به شمار می رود اما توانایی بازی 
در قلب دفاع را نیز دارد. در بین نفرات خط دفاعی 
استقالل، نباید از شاهین طاهرخانی جوان هم 
غافل شویم. بازیکنی که نشان داد پتانسیل های 
بسیار خوبی برای پیشرفت در این باشگاه دارد. 
با این حال به نظر می رســد دانشــگر، عارف و 
مرادمند، گزینه های فکری برای قرار گرفتن در 

ترکیب 11 نفره استقالل باشند.
خط هافبک؛ کاپیتان و یاغی

با حضور محمود فکری، انتظار می رود که وریا 
غفوری نقشی هجومی در استقالل داشته باشد. 
کاپیتان باشگاه احتماال در لیگ بیستم در سمت 
راست خط هافبک توپ خواهد زد. همین پست 
در سمت چپ، به محمد نادری سپرده می شود. 
بازیکنی که توانایی اضافه شدن به حمله های تیم 
را دارد و معموال در فاز هجومی، بهتر از فاز دفاعی 
نشان می دهد. نادری البته برای قرار گرفتن در 
ترکیب اصلی آبی ها، باید با میلیچ و زکی پور رقابت 
کند. با این حال به نظر می رسد او شانس بیشتری 
برای فیکس شدن در استقالل داشته باشد. البته 
به شرطی که مدیران باشگاه بتوانند پنجره نقل 
و انتقاالت را باز کنند و رضایت باشگاه کوتریک 
بلژیک را به دست بیاورند. در میانه زمین، جای 
مسعود ریگی در ترکیب آبی ها کامال تثبیت شده 

به نظر می رسد. مسعود در اولین فصل پوشیدن 
پیراهن آبی، بسیار قابل اعتماد نشان داد و حاال 
انتظار می رود که او در این فصل هم مهره فیکس 
باشگاه باشد. اگر ماجرای علی کریمی یک پایان 
خوش داشته باشد، بدون تردید او هم یک مهره 
ثابت در ترکیب تیم خواهد بود. احتماال نفر سوم 
استقالل در این مثلث میانی، فرشید اسماعیلی 
خواهد بود. در حقیقت خط هافبک تیم فکری با 
غفوری، نادری، ریگی، علی کریمی و اسماعیلی 
ساخته می شود. اگر به هر دلیلی علی کریمی در 
تیم فیکس نباشد، به احتمال بسیار زیاد آرش 
رضاوند جــای او را در ترکیــب خواهد گرفت. 
بازیکنی که این روزهــا در دیدارهای تدارکاتی 

نیز، عملکرد قابل قبولی داشته است.

خط حمله؛ فیل و فنجان
ماندگار شــدن مهدی قایدی و بازگشــت 
شــیخ دیاباته، بهترین اتفاق های ممکن برای 
محمود فکری بوده اند. حاال این مربی می تواند 
با خیال راحت، ایــن دو بازیکن را در خط حمله 
تیمش قرار بدهد. تجربه آسیایی فصل گذشته 
استقالل، نشــان داد حضور همزمان مطهری با 
این دو بازیکن در ترکیب نتیجه بخش نیســت. 
در نتیجه انتظار مــی رود خط حمله تیم فکری 
با حضور »مهدیاباته« شــکل بگیرد و ارسالن 
مسابقه ها را از روی نیمکت شروع کند. مهدی و 
شیخ، بهترین زوج هجومی لیگ نوزدهم بودند 
و در کنار هم، استقالل را صاحب قدرتمندترین 

خط حمله لیگ برتر کردند.

پایان یک عصر در باشگاه بارسلونا

برو و  برنگرد بارتو!

نگاهی به ترکیب احتمالی استقالل در لیگ نوزدهم

دروازه جدید، خط آتش قدیم! 

اگر زنده باد ها و مرده بادها 
در فوتبال طول عمر 

بیشتری داشتند، اگر تا این 
اندازه فراموشکار نبودیم و 
اگر به همین راحتی اجازه 

نمی دادیم تا یک مشت 
فوتبالیست، به احساسات 
میلیون ها نفر پشت کنند و 
دوباره پیراهن همان تیم ها 

را بپوشند، حتما فوتبال 
ایران فضای ایده آل تری 

پیدا می کرد
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