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مشکلهمیشگیبلیتفروشی
طبق معمول شیوه بلیت فروشی اینترنتی در 
گام نخست در کشورمان به مشکل خورد. قرار بود 
بلیت فروشی اینترنتی بازی های هفته سوم لیگ 
ملت های والیبال ۲۰۱۹ از ساعت ۱۷ یکشنبه 
۱۹ خرداد در دو سایت رسمی باشگاه شهرداری 
ارومیه و پرتال شهرداری ارومیه آغاز شود، اما با 
رسیدن به ساعت ۱۷ این زمان یک ساعت دیگر 
تمدید و سپس سایت ها از دسترس خارج شد! در 
همین راستا افشین داوری سرپرست فدراسیون 
والیبال توپ را به زمین مسئوالن ارومیه انداخت 
و گفت:»ما پیش بینی این اتفــاق را می کردیم 
چون ما از شرکت های محلی استفاده کرده ایم 
و این اتفاقات طبیعی اســت. اگر می خواستیم 
از تهران شــرکت معرفی کنیم، می توانســتیم 
همان مجموعه ای که بلیت بازی های استقالل 
و پرسپولیس را می فروشد به عنوان متصدی امر 
بلیت فروشی در هفته سوم لیگ ملت ها معرفی 
کنیم. یکسری موارد را به مسئوالن محلی واگذار 

کردیم که اقدامات را انجام دهند.«
    

24میلیاردبدهیکشتی!
در هفته ها و ماه های اخیر بحث های زیادی 
پیرامون موضوعات مالی و بدهی های فدراسیون 
کشتی مطرح شده اســت. نامه رییس اتحادیه 
جهانی که به بدهی های ســنگین فدراســیون 
ایران اشاره داشــت هم به این مساله دامن زد و 
حتی خطر محرومیت ایران از مسابقات جهانی 
را مطرح کرد. عبدالمهدی نصیــرزاده، یکی از 
کاندیداهای فدراسیون کشتی است که بیشتر 
تمرکز خــود را روی مســائل مالی گذاشــته و 
اطالعات خوبی از بدهی های فدراسیون دارد. او 
در این باره گفت:»فدراسیون کشتی با محدودیت 
منابع مالی و بدهی های سنگین حقیقی، حقوقی 
و ارزی مواجه اســت. من با خزانه دار فدراسیون 
هم صحبت کردم، اما متوجه شدم که اطالعات 
دقیقی هم در دست نیست. چیزی که مشخص 
شده، فدراسیون کشتی تقریبا ۲۳،۲۴ میلیارد 
بدهکار است. بخشی از این بدهی ها طرف حساب 
شخصی دارند. برخی هم حقوقی هستند که مثال 
بدهکاری به شرکت توسعه و تجهیز است. برخی 
هم بدهی های ارزی هســتند که بیشتر از همه 

نگران کننده به حساب می آیند.«
    

امروز،اعالملیستبسکتبال
اردوی تیم ملی بســکتبال بــرای حضور در 
رقابت های جام جهانی چین ۲۰۱۹ از روز شنبه ۲۵ 
خرداد آغاز می شود و کادر فنی تیم ملی قصد دارد تا 
امروز لیست بازیکنان دعوت شده به تیم ملی را برای 
حضور در مسابقات پیش رو اعالم کند. ملی پوشان 
بسکتبال ایران در مسیر آمادگی خود برای حضور 
در جام جهانی چین باید برای شــرکت در چند 
تورنمنت به کشور های روسیه، پرتغال و یونان سفر 
کنند. جام  جهانی بسکتبال چین شهریور برگزار 
می شــود و تیم ملی ایران در گروه C با تیم های 
اسپانیا، تونس و پورتوریکو همگروه است. اما نکته 
مهم در کنار اعالم لیست تیم ملی این است که کادر 
فنی تیم ملی با دعوت بازیکنان به حواشی چند 
ماه اخیر باالخره پایان می دهد یا دوباره با حذف 
برخی ها آتش حواشــی را روشن می کند؟ البته 
گفته می شود به احتمال زیاد حامد حدادی دعوت 
می شود اما چون فدراسیون و کادرفنی طبق توافق 
در کمیته المپیک پیش نرفتند، او شرایط را برای 
حضور در تیم ملی مهیا نمی بیند! همچنین بحث 
دعوت از ارسالن کاظمی که خاطر انتقادهایش از 

تیم دور ماند هم مطرح است.
    

پستاینستاگرام
باعثحذفازتیمملی؟!

مرضیــه قنبــری که بــه همراه تیــم ملی 
وزنه برداری بانوان در مســابقات قهرمانی آسیا 
۲۰۱۹ وزنه زد، تنها کسی بود که از این تیم به اردو 
دعوت نشد و گفته شــد دلیل این دعوت نشدن 
پســت انتقادی بود که این وزنه بردار در صفحه 
شخصی خود منتشر کرد. او در صفحه اجتماعی 
خود انتقادهایی را نسبت به نداشتن امکانات برای 
تمرین در شهرش منتشر کرد و افرادی را در زیر 
این پست تگ کرد اما بعدا این پست را حذف کرد. 
این وزنه بردار پیش از اعالم نفرات دعوت شده به 
اردوی تیم ملی بانوان، دوباره پستی را منتشر کرد 
و در آن اعالم کرد که بــه اردوی تیم ملی دعوت 
نمی شود و به او گفته اند چرا در آستانه انتخابات 
برخی افراد را زیر پست قبلی خود تگ کرده است. 
البته قنبری این پست دوم خود را نیز از صفحه 
شخصی خود پاک کرد اما با اعالم نفرات دعوت 
شــده به اردوی تیم ملی بانوان، خبری از اســم 
مرضیه قنبری نبود. اما سرمربی تیم دلیل دعوت 

نکردن او را مسائل فنی عنوان کرد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

همه چیز از یک کارت قرمز شــروع 
شــد. هفت ســال قبل، تیم کارلوس 
کی روش در ورزشگاه آزادی روبه روی 
کــره جنوبی قــرار گرفت تــا یکی از 
حســاس ترین دیدارهایش در مرحله 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل را 
پشت سر بگذارد. اوایل نیمه دوم، مسعود 
شجاعی با کارت قرمز داور روبه رو شد 

و در شرایطی که به نظر می رسید ایران 
محکوم به از دست دادن امتیاز در این 
مسابقه اســت، ناگهان جواد نکونام با 
یک شــلیک دقیق و مرگبار، حریف را 
مبهوت کرد. تیم کی روش با وجود ۱۰ 
نفره بودن، ضربه ســختی به کره زد و 
انتقام شکست های متوالی ایران از این 
رقیب را گرفت. حتی بــا وجود این برد 
بزرگ، هنوز کار تیم ملی برای رسیدن 
به جام جهانی بســیار سخت بود. بازی 

برگشت سرنوشت ساز دو تیم، در اولسان 
برگزار شد و تیم ملی با فرار تماشایی و 
فرصت طلبی گوچی، برای دومین بار در 
این گروه کره جنوبی را شکست داد تا به 
عنوان صدرنشین به جام جهانی راه پیدا 
کند. انگیزه ســتاره های تیم ملی برای 
بردن این بازی، تنها به جام جهانی مربوط 
نمی شد. بازیکنان ایران تصمیم داشتند 
با دبل کردن کره، پاســخ مصاحبه تند 
سرمربی حریف علیه میزبانی ایران در 

مسابقه رفت را بدهند. پس از سوت پایان 
داور، مشت کی روش روبه روی نیمکت 
حریف استوار شد تا عمق دشمنی میان 
دو تیم، از همیشه واضح تر به نظر برسد. 
ایران و کره چند ماه بعد در یک مسابقه 
دوستانه در ورزشــگاه آزادی به مصاف 
هم رفتند و این بار هــم درگیری های 
بسیار زیادی بین بازیکنان و نیمکت ها 
رخ داد. ســردار آزمون، تنهــا گل این 
مســابقه تدارکاتی جنجالــی را وارد 

دروازه حریف کرد. وقتی کره جنوبی در 
مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱8 نیز 
با ایران همگروه شد، کی روش و تیمش 
خودشــان را خیلی زود در جام جهانی 
تصور کردند. چراکه شکست دادن کره 
هرگز یک ماموریــت غیرممکن برای 
تیم ملی محسوب نمی شــد. ایران در 
مسابقه رفت، حریف را کامال تحت تاثیر 
قرار داد و با گل سردار، پیروزی  را جشن 
گرفت. بازی برگشت نیز با تساوی بدون 
گل تمام شد تا روند بی شکستی اش در 
جدال با چشم بادامی ها همچنان ادامه 

داشته باشد. 
چهار پیروزی و یک تساوی و البته 
پنج کلین شیت در پنج مسابقه، نشان 
می دهد که کره در هشت سال گذشته 
همواره در مشــت تیم ملی ایران بوده 
اســت. آنها در همه این ســال ها، در 
حسرت رسیدن به حتی یک پیروزی 
مقابل ایران بوده اند و همواره با دیوار بلند 
دفاعی تیم ملی مواجه شده اند. کره از 
سال ۲۰۱۱ به بعد، هرگز طعم باز کردن 
دروازه تیم ملی را نچشــیده و امیدوار 
است در بازی امروز به این روند خاتمه 
بدهد. تیم پائولو بنتو این اواخر انتقامش 
را از کی روش گرفته و مرد پرتغالی را روی 
نیمکت کلمبیا شکست داده است. آنها 
قصد دارند پس از  کی روش، از تیم ملی 
ایران نیز انتقام بگیرند. بنتو برای مسابقه 
با ایران، ستاره هایی مثل سون هیونگ 
مین، لی جائه ســونگ، لی سونگ وو و 
پایک ســئونگ هو را به تیمش دعوت 
کــرده و البته لی چونــگ یونگ، کیم 
جونگ مین و لی کانگ این را در اختیار 
ندارد. در مقابل، ایران نیز بدون سردار 
آزمون، ســامان قدوس، ســیدمجید 
حسینی و اشکان دژاگه به مصاف حریف 

خواهد رفت.

دومیــن بــازی دوران مربیگری 
ویلموتس در تیم ملی، سی و یکمین 
نبرد تاریخ ایران و کره جنوبی خواهد 
بود. کره هرگز در تهــران به پیروزی 
دســت پیدا نکرده اما تیم ملی ایران 
سه بار در زمین کره جنوبی برنده بوده 
است. در مجموع بازی ها ایران ۱۳ بار 
و کره ۹ بار به عنوان تیم پیروز از زمین 
خارج شده اند. جواد نکونام نیز با ۱۲ 
بازی، رکورددار حضور در این مسابقه 
به شــمار می رود. کــره جنوبی جام 
ملت های ناامیدکننده ای را پشت سر 
گذاشت و در یک چهارم نهایی، تسلیم 

قطر میزبان شد. 
با این وجود آنها در هر ســه دیدار 
تدارکاتی بعد از جــام ملت ها برنده 
بوده انــد و در اوج آمادگی بــا ایران 
مســابقه خواهند داد. تیــم ملی اما 
فیفادی های قبلی را از دســت داده 
و تنها یک دیدار دوســتانه با سوریه 
برگزار خواهــد کرد. بــدون تردید 
مسابقه امروز برای هر دو تیم، به مراتب 
مهم تر از یک دیدار تدارکاتی خواهد 
بود. کره با همه قدرتش برای عبور از 
طلســم ایران به زمین وارد می شود و 
ویلموتس، تالش خواهد کرد تا دیوار 
دفاعی و آمار درخشــان ایران را برابر 

این رقیب آشنا حفظ کند.

کره امروز با بزرگ ترین کابوس این سال هایش روبه رو می شود

نگهبانان دیوار

اتفاق روز

سوژه روز

در بین همه حریفان آسیایی، کره جنوبی همیشه یکی از سرسخت ترین رقبا برای ایران بوده است. قرمزها، تیم ملی را 
در سه دوره جام ملت ها از مراحل حذفی کنار زده اند. ایران با جالل طالبی در جام ملت های 2000، با امیر قلعه نویی در جام 

ملت های 2007 و با افشین قطبی در جام ملت های 2011 به دست کره جنوبی حذف شد. با این وجود در سال های گذشته تیم 
ملی، بزرگ ترین کابوس کره جنوبی بوده است. کی روش تنها چند روز بعد از ترک فوتبال ایران، در یک بازی دوستانه نتیجه 

را به کره واگذار کرد اما تیم ملی، قصد دارد با سرمربی جدید به روند بی شکستی اش روبه روی این حریف تداوم ببخشد.

در اولین روزهــای لیگ ملت های اروپــا، واکنش های 
منفی زیادی در مورد این تورنمنت وجود داشت. بسیاری از 
هواداران فوتبال بر این باور بودند که این جام، تنها در راستای 
»تجاری سازی فوتبال« برگزار شده و کاری خواهد کرد که 
حتی زمان برگزاری دیدارهای دوستانه برای تیم های ملی، 
به زمان انجام دیدارهای حساس تبدیل شود. عالوه بر این، 
تصور می شــد چنین رقابت هایی به صورت مــوازی با جام 
ملت ها، رابطه فوتبال اروپا را با کشورهای دیگر دنیا کمرنگ 
خواهد کرد. لیگ ملت ها در میان انبوهــی از واکنش های 
منفی، راهش را پیدا کرد و هر روز توجه بیشــتری به دست 
آورد. برگزاری مختصر و مفید این جام، در نهایت برای اعتبار 
آن مفید بود و دیدارهای نیمه نهایی و فینال، به شدت مورد 
توجه قرار گرفتند. تیم ها و هوادارها به مرور زمان از این ایده 
استقبال کردند و حاال انتظار می رود دوره بعدی این رقابت ها، 
با حساســیت و جذابیت به مراتب بیشــتری دنبال شود. 

سقوط آلمان و کرواسی 
از ســطح اول لیــگ 

ملت ها، مهم ترین اتفاق 
دور گروهی این رقابت ها 

بود. رقابت هایی که سراسر 
اروپا را بــرای مدتی درگیر کرد 

و حتی به تیم های کوچک تر اجازه 
داد که در سطح پایین تر برای پیشرفت 
و رسیدن به لیگ های باالتر مبارزه کنند. 

هلند، پرتغال، انگلستان و سوئیس 
به عنوان صدرنشین چهار گروه 

در ســطح اول لیگ ملت ها، 
راهی مرحلــه نیمه نهایی 
شــدند. تورنمنتی که در 
سال ۲۰۱8 آغاز شده بود، 

در سال ۲۰۱۹ به پایان رسید. پرتغال به عنوان میزبان دور 
نهایی انتخاب شد و با عبور از سوئیس در نیمه نهایی 
راهش را به طرف فینال هموار کرد. در ســمت 
دیگر نیمه نهایی نیز انگلســتان و هلند یکی 
از تماشــایی ترین نبردهای ملی چند سال 
اخیرشــان را رقم زدند. جایی که الله های 
نارنجی پــس از چندین ســال ناکامی و 
دوری از باالترین سطح فوتبال، توانستند 

خودشان را با رسیدن به فینال لیگ ملت ها احیا کنند. برنده 
این جام اما پرتغال بود. تیمی که سه سال بعد از قهرمانی اروپا، 
لیگ ملت ها را نیز تصاحب کرد تا یک جام ملی دیگر به کارنامه 
کریستیانو رونالدو اضافه شود. ویرجیل فن دایک که امیدوار 
بود با بردن این جام پس از قهرمانی در لیگ قهرمانان یک قدم 
دیگر به توپ طال نزدیک شــود، با این شکست تا حدودی از 

هدفش دور شد.
لیگ ملت های اروپا با انتقادهای زیادی روبه رو شد اما به 
تدریج خودش را به هــواداران فوتبال تحمیل کرد و در بین 
آنها محبوب شد. شاید در شروع، قهرمانی در این جام برای 
بسیاری از تیم ها اهمیت زیادی نداشت اما بدون شک از دوره 
بعدی، همه کشورها با تمام توان شان در این رقابت ها حاضر 
خواهند شد. جدا کردن ۱۲ تیم برتر اروپا و قرار دادن آنها در 
باالترین سطح در کنار هم، شرایط را برای انجام دوئل های 
تماشــایی میان تیم های بزرگ فراهم می کند. ۵۵ کشور 
مختلف، درگیر برگزاری این جام بوده اند و دوره بعدی این 
رقابت ها، دو سال بعد برگزار خواهد شد. پرتغال با قهرمانی 
در لیگ ملت ها، مستقیما به دوره بعدی جام ملت ها راه پیدا 
کرده و تیم های دانمارک، بوسنی، اوکراین و سوئد توانسته اند 

برای دوره بعدی به سطح اول این جام صعود کنند.

 آریا طاري

چند ماه پس از پایان دوران وینفرد شــفر در 
استقالل، داســتان مرد آلمانی و باشگاه هنوز به 
انتها نرسیده است. معاون ورزشی باشگاه اخیرا 
دست به افشاگری های تازه ای زده و اعالم کرده 
که سندهای »داللی« سرمربی سابق استقالل را 
افشا خواهد کرد. شاید علی خطیر خودش را در 
لباس یک قهرمان تصور کند اما حقیقت آن است 
که حتی اگر تمام ادعاهای او صحت داشته باشد، 
سکوت او در ماه های گذشته خیانت بزرگی در حق 
استقالل بوده است. حاال که دیگر خبری از شفر و 
مهره های خارجی باشگاه نیست، این غوغاساالری 

و افشاگری، چه دردی از باشگاه درمان می کند؟
وقتی درهای باشگاه اســتقالل روی وینفرد 
شفر و پسرش بســته شد و مســئوالن باشگاه 
حتی اجازه حضور مرد آلمانی در جلسه تمرینی 

تیم شــان را ندادند، »برنده تریــن« عضو هیات 
مدیره آبی هــا »علی خطیر« بود. مــردی که از 
مدت ها قبل با سرمربی تیم اختالف نظر داشت 
و عمال هیچ تالشی برای پنهان کردن این اختالف 
نشان نمی داد. حاال که شفر فوتبال ایران را ترک 
کرده، خطیر در کنار هواداران باشگاه می ایستد، 
لبخندی به پهنای صورت می زند و از »افشاگری« 
علیه سرمربی آلمانی حرف می زند. آن چه خطیر 
اخیرا در مورد رابطه استقالل و وینفرد شفر به زبان 
آورده، حیرت انگیز به نظر می رسد. شاید این مدیر 
تصور کند که با مطرح کردن چنین صحبت هایی، 
محبوبیت زیادی در بین هوادارها به دست خواهد 
آورد اما او بدون آن کــه بداند، در درجه اول اعتبار 
خودش را نشانه رفته است. خطیر به عنوان یکی 
از مدیران باشگاه، می توانسته از مدت ها قبل مقابل 
رفتارهای شفر بایستد اما با سکوت، به ادامه پیدا 
کردن این روند کمک کرده است. اگر همه ادعاهای 

او در مورد سرمربی پیشین استقالل صحت دارد، 
چرا آقای مدیر تا امروز زبان در کام گرفته و تیمش را 
زودتر از چنگ شفر نجات نداده است؟ اگر سرمربی 
آلمانی تنها یک ســاعت در روز تیمش را تمرین 
می داد، اگر سرمربی آلمانی 8۰ هزار دالر از ۱۰۰ 
هزار دالر تهیه شده توسط باشگاه برای پرداخت 
به جپاروف و تیــام را تــوی جیب های خودش 
گذاشت و عمال زمینه را برای جدایی آنها فراهم 
کرد تا بازیکنان خودش یعنی گرو و نویمایر را به 
استقالل بیاورد، اگر این مربی به جای تمرکز روی 
استقالل در شروع تمرین های پیش فصل راهی 
کشور سوئیس شد تا جام جهانی را تحلیل کند، 
مدیران باشگاه در جریان همه چیز بودند و تنها 
سکوت کردند. خطیر و همکارها به صحنه کشته  
شدن رویای میلیون ها هوادار چشم دوختند اما 
به نفع شان نبود که حرفی بزنند. حاال آنها در زمانی 
لب به حرف زدن باز کرده اند که موضوع قتل، دیگر 

برای هیچ کس جذاب نیست!
نقش علی خطیر در باشگاه استقالل بی شباهت 
به نقش سعید فتاحی در سازمان لیگ فوتبال ایران 
نیست. هر دو نفر شیفته مصاحبه کردن و دیده 
شدن هستند و عادت دارند در حوالی دوربین ها 

زندگی کنند. جالب اینجاست که خطیر اصرار دارد 
تنها به خاطر هوادارها در ایران باقی مانده اما دقیقا 
کدام هوادار از این مدیر خواســته تا صندلی اش 
را با چنین جدیتی حفظ کند؟ او در همین فصل 
با علیرضا حقیقی درگیر شــده و با گلر ســابق 
پرسپولیس، کتک کاری کرده است. یک ویدئوی 
حیرت آور دیگر نیز از رفتار این مدیر با الحاجی گرو 
و حبس این مهاجم در دفتر او روی اینترنت منتشر 
شده است. عالوه بر این، او درست در روزهای توافق 
نهایی با اســتراماچونی برای نیمکت استقالل، 
عمال همه موفقیت های ســرمربی سابق باشگاه 
را زیر ســوال برده و دست روی این نکته گذاشته 
که وینفرد شفر هر سال به دروغ به هوادارها قول 
قهرمانی داده اســت. این ادعــا در حالی مطرح 
می شود که تنها یک ســال و نیم از زمان امضای 
قرارداد این سرمربی می گذرد و در همین مدت، او 
توانسته تیمش را قهرمان جام حذفی کند. البته که 
شفر اشتباه های بزرگی داشته اما مدیران باشگاه 
نمی توانند خودشان را پشت این اشتباه ها پنهان 
کنند. اگر قرار است آنها هیچ برخوردی با رفتارهای 
خارج از عرف سرمربی شان نداشته باشند، پس 

اصال چه تفاوتی با »تماشاگرها« دارند؟

علی خطیر هنوز هم باور دارد که اســتقالل 
بدون اشتباه داوری دیدار با صنعت نفت، قهرمان 
این فصل لیگ برتر بود. این در حالی اســت که 
اگر به جای یک امتیاز، سه امتیاز آن مسابقه نیز 
به آبی ها تعلق بگیرد، آنها شانسی برای قهرمانی 
لیگ نخواهند داشت. البته که ادعا کردن، ساده 
به نظر می رسد اما حافظه هواداران فوتبال ایران 
به انــدازه ای که خطیر تصــور می کند، افتضاح 
نیست. اگر قرار است سرمربی ایتالیایی در باشگاه 
به موفقیت برسد، رفتارهای حاشیه پردازانه خطیر 
باید در کم ترین سطح ممکن دنبال شوند. اصال در 
باشگاه چه کسی به او مسئولیت داده تا در تجمع 
هوادارها شــرکت کند و روبه روی دوربین های 
موبایل، دســت به افشــای اطالعات خصوصی 
استقالل بزند؟ حتی با فرض حقیقی بودن همه این 
ادعاها، افشاگری خطیر در شرایط فعلی که دیگر 
شفر و سایر مهره های خارجی در استقالل حضور 
ندارند، چه ســودی برای باشگاه خواهد داشت؟ 
مدیریت درست با دانستن زمان دقیق سکوت و 
واکنش پیوند خورده اما خطیر، آن جا که باید حرف 
بزند سکوت می کند و آن جا که باید سکوت کند، 

حرف می زند!

نگاهی به اولین دوره لیگ ملت های اروپا

جامیکهناگهانعزیزشد!

علی خطیر؛ از سکوت بدموقع تا افشاگری بی اثر

خیانتکردیدآقایمدیر!

تیم پائولو بنتو این اواخر 
انتقامش را از کی روش 

گرفته و مرد پرتغالی را روی 
نیمکت کلمبیا شکست 

داده است. آنها قصد دارند 
پس از  کی روش، از تیم ملی 

ایران نیز انتقام بگیرند
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