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اردوی آخر آزاد با یزدانی
غالمرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی 
آزاد شاگردانش را به آخرین اردوی تیم ملی برای 
حضور در رقابت های جهانی و گزینشی المپیک 
فراخواند. این اردو از 15 تا 26 شــهریور در خانه 
کشــتی عبدا... موحد برگزار می شــود. نفرات 
دعوت شده به اردو در 57 کیلوگرم رضا اطری، 
نادر حاج آقانیا و علیرضا سرلک، در 61 کیلوگرم 
بهنام احســان پور و محمدباقر یخکشی، در 65 
کیلوگرم امیرمحمد یزدانی و مهران شــیخی، 
در 70 کیلوگرم یونس امامــی، در 74 کیلوگرم 
رضا افضلی، در 79 کیلوگــرم بهمن تیموری و 
علی سوادکوهی، در86 کیلوگرم حسن یزدانی، 
کامران قاسم پور و احمد بذری، در 92 کیلوگرم 
علیرضا کریمی، در 97 کیلوگــرم رضا یزدانی، 
علی شعبانی و محمدحسین محمدیان، در 125 
کیلوگرم یدا... محبی، امیرحسین زارع و علیرضا 
گرزبر هستند. نکته جالب این لیست اما دعوت 
از رضا یزدانی است که به خاطر مصدومیت قید 
حضور در رقابت های جهانــی را زد. رقابت های 
جهانــی روزهای 28 تا 31 شــهریور در شــهر 
نورسلطان قزاقستان برگزار می شود. طبق اعالم 
اتحادیه جهانی کشتی در مجموع حدود 1000 
کشتی گیر از 100 کشور جهان در کشتی آزاد و 
فرنگی مردان و کشتی زنان برای حضور در این 

رقابت ها ثبت نام نهایی شده اند.
    

 حدادی امروز 
در فینال دایموندلیگ

احســان حدادی پرتابگر دیسک ایران که با 
حضور در دو مرحلــه دایموندلیگ به فینال این 
رقابت ها رسید، امشب باید به همراه هشت پرتابگر 
دیگر در فینال با هم مسابقه بدهند. حدادی در 
مسابقات دایموندلیگ قطر با رکورد 66.78 متر 
به مقام سومی رسید و در رقابت های دایموندلیگ 
استکهلم نیز با پرتابی به طول 65.34 متر به عنوان 
پنجمی دست یافت. در مرحله نهایی امشب در 
ماده پرتاب دیسک، قهرمانی چون دانیل استال 
از ســوئد حضور دارد. این پرتابگر در ماه اخیر در 
رقابت های داخلی کشور سوئد با پرتابی به طول 
71.86 متر موفق شد ضمن کسب عنوان نخست، 
رکورد ملی پرتاب دیسک کشورش را بشکند. در 
تعقیب استال سوئدی، فدریک دیکرز از جامائیکا 
با بهترین رکورد فصل 70.78 متر دیگر مدعی 
کسب عنوان قهرمانی این رقابت ها است. لوکاس 
ویس شــیدینگر از اتریش با رکورد 68.14 متر، 
اوال استونس از نروژ با رکورد 67.78 متر، پیوتر 
ماالچوفسکی از لهستان با 67.23 متر در جدول 
پرتابگران دیسک مسابقات دایموندلیگ، پیش 
از احسان حدادی هستند. قهرمان پرتاب دیسک 
آسیا در فینال باید به مصاف حریفانی از جامائیکا، 
آلمان، لهستان، بلژیک، سوئد، نروژ و اتریش برود. 
حدادی در استارت لیست و بر اساس رکوردهایی 
که به ثبت رسیده، نفر سوم است و امید زیادی به 

کسب مدال و ایستادن روی سکو دارد.
    

سعادتمند دنبال ریاست والیبال
احمد ســعادتمند، مدیرکل استعدادیابی 
وزارت ورزش و جوانان روز گذشته برای ثبت نام 
در انتخابات فدراسیون  والیبال وارد فدراسیون 
شد و فرم های مربوط به پروسه ثبت نام را پر کرد. 
وی ســابقه مدیرکلی ورزش وجوانان مازندران، 
سرپرستی فدراسیون پینگ پنگ، مدیرعاملی 
باشگاه بانک سرمایه و ریاست هیأت مدیره باشگاه 
استقالل را در کارنامه دارد. سعادتمند پیش از این 
سرپرست فدراســیون های اسکی، تنیس روی 
میز و... بوده و بارها برای ریاست یک فدراسیون 
اقدام کرده، اما تاکنون موفق نشده است. این در 
حالی است که وی چند ماهی رییس هیات مدیره 
استقالل بود و  به دلیل برخی از مسائل چند ماه 
قبل از این سمت استعفا داده بود که مورد موافقت 
وزیر قرار نگرفت اما ســرانجام بعــد از چند ماه، 

استعفای وی مورد پذیرش واقع شد.  
    

چهار نقره جهانی کوراش
رقابت های کوراش قهرمانی جهان که در شهر 
»چونگ جو« کره جنوبی با حضور 184 کوراش کار 
از 42 کشــور به پایان رســید. در روز پایانی این 
مسابقات، حامد رشیدی در وزن 100- کیلوگرم و 
جعفر پهلوانی در وزن 100+ کیلوگرم به مدال نقره 
دست یافتند. پیش از این نیز الیاس علی اکبری و 
امید تزتک در اوزان 81- و 90- به مدال نقره رسیده 
بودند. با این اوصاف تیم پنج نفره کوراش کشورمان 
با چهار مدال نقره به کار خود پایان داد و به عنوان 
سومی رسید. تیم های ازبکســتان و ژاپن نیز در 
بخش مردان اول و دوم شــدند. تیم ایران در دوره 
گذشته این مســابقات با تعداد نفرات باال به یک 

مدال نقره و سه برنز رسیده بود.

منهای فوتبال

آریا طاری

پرسپولیس و استقالل تا امروز، تنها 
یک میزبانی را در لیــگ برتر نوزدهم 
پشت سر گذاشته اند. سرخ ها در هفته 
اول میزبان پــارس جنوبی جم بودند و 
آبی ها در دومین هفتــه فصل، از فوالد 
خوزســتان پذیرایی کردند. در هر دو 
مســابقه، مشــکالت عدیده ای برای 
بلیت فروشی وجود داشت. در حالی که 
سکوهای طبقه دوم استادیوم عمال در 

دســترس نبودند و تنها 26 هزار بلیت 
برای فروش روی اینترنت گذاشته شده 
بود، باز هم سامانه فروش بلیت از پس 
این کار برنیامد و دردســرهای بزرگی 
برای هوادارها ساخت. قبل از برگزاری 
هر دو مسابقه، برای لحظاتی اعالم شد 
که تماشــای این دیدار رایگان است و 
در نهایت گروه زیادی از تماشــاگرها، 
بدون پرداخت وجه بلیت از گیت های 
الکترونیک گذشــتند و خودشان را به 
استادیوم رساندند. فروش بلیت سینماها 

و کنسرت ها به صورت اینترنتی از سال ها 
قبل در ایران بدون هیچ مشکل خاصی 
انجام می شود اما در زمینه فروش بلیت 
بازی های فوتبال، هنوز اشکاالت اساسی 
وجــود دارد. فــروش بلیت های دربی 
به صورت اینترنتی با همان ســهمیه 
همیشــگی ســکوها، به اندازه کافی 
دشوار خواهد بود. در این شرایط وقتی 
سازمان لیگ از تقســیم جدید آزادی 
برای برگزاری این بازی حرف می زند، 
طبیعتا نگرانی ها به اوج می رسند. در همه 

سال های گذشته، دربی با سپردن نیمی 
از سکوها به هواداران هر دو تیم برگزار 
شده و بدون تردید تغییر این روش، اصال 
ساده نخواهد بود. مشــکلی که امروز 
درباره دربی وجود دارد، همان مشکل 
همیشگی ســازمان لیگ و فدراسیون 
فوتبال اســت. آنهــا پیــش از آن که 
ســازوکارهای الزم و زیرساخت های 
کافی را برای یک تغییــر بزرگ فراهم 
کنند، آن تغییر را انجام می دهند و همه 
چیز را به هم می ریزند. سازمان لیگی که 

حتی نمی تواند هواداران کم تعداد تیمی 
مثل داماش را در فینــال جام حذفی 
مدیریت کند و آن را به روی سکوها ببرد، 
چطور می تواند دربی 90 به 10 را پشت 
سر بگذارد؟ آیا حق نداریم به خاطر اتخاذ 

چنین تصمیمی، نگران باشیم؟
کم تــر شــهرآوردی در دنیا وجود 
دارد که هر دو تیــم حاضر در آن، از یک 
استادیوم مشترک استفاده کنند. نمونه 
بارز چنین اتفاقــی، در دربی میالن رخ 
می دهد. حتی در این مسابقه خاص و 
پرطرفدار هم، خبری از تقدیم 90 درصد 
سکوها به تیم میزبان نیست. هر تیمی 
که میزبان بازی باشد، حدود 65 درصد 
سکوهای سن سیرو را در اختیار خواهد 
داشت. در واقع اهدای 90 درصد سکوها 
به تیم میزبان در دربی، تصمیمی افراطی 
به نظر می رســد که حتی ایتالیایی ها 
نیز آن را انجام نمی دهند. تصمیمی که 
می تواند شکل و شــمایل دربی را برای 
همیشه تغییر بدهد. فارغ از خوب یا بد 
بودن این تصمیم، به نظر می رسد فوتبال 
ایران در شرایط فعلی اساسا توانایی انجام 
چنین کاری را نــدارد. چراکه امکانات 
الزم برای این کار اصال فراهم نیست. در 
درجه اول بر اساس برنامه سازمان لیگ، 
این بازی قرار است در یک روز غیرتعطیل 
برگزار شود. به همین دلیل، استقاللی ها 
به عنوان تیم میزبان مخالفت شــان را 
اعالم کرده اند و دســت روی این نکته 
گذاشــته اند که دربی برگشــت نیز 
برای برقراری عدالت بایــد در یک روز 
غیرتعطیل برگزار شــود. آیا هواداران 
تیم میزبــان در دو روز غیرتعطیل در 
دو دربی رفت و برگشت، می توانند 90 
درصد سکوها را پر کنند؟ آیا این طرح 
به خالی ماندن بخشی از سکوها ختم 
نمی شود؟ آیا سازمان لیگ و فدراسیون 
فوتبال می توانند امنیت گروه کوچک 
هواداران تیم مهمان را در اســتادیوم 

تامین کنند و مراقب آنها باشند؟ فراتر 
از همه این ها، یک ســوال بزرگ تر هم 
وجود دارد. چه تضمینی مطرح است که 
هواداران پرسپولیس مهمان، بلیت های 
استقاللی های میزبان را نخرند و جایگاه 
این تیم را پر نکنند؟ ســازمان لیگ در 
زمان فــروش بلیت ها، تیــم محبوب 
خریداران این بلیت ها را چطور شناسایی 

می کند؟
پروسه فروش بلیت های فوتبال به 
صورت آنالین در ایران، فاصله بســیار 
زیادی با نمونه های موفق جهانی دارد. 
در همه دنیا، باشگاه ها از طریق وبسایت 
رسمی خودشــان، بلیت می فروشند. 
آنها همان ابتدای فصل با فروختن پکیج 
همه بلیت های آن فصل، درآمد زیادی 
به دست می آورند و قبل از هر بازی، تنها 
تعداد کمی از بلیت های باقی مانده را به 
هواداران شناسایی شده می فروشند. اگر 
چنین طرحی در فوتبال ایران نیز پیاده 
شود، برگزاری دربی با تقسیم متفاوت 
سکوها امکان پذیر خواهد بود. در غیر این 
صورت، شهرآورد پایتخت به ملغمه ای از 
آشفتگی و بی نظمی تبدیل خواهد شد. 
تقسیم جدید سکوها بدون فراهم کردن 
امکانات الزم، می توانــد دربی را با یک 

جنجال بزرگ و تاریخی روبه رو کند.

تقسیم 90 - 10 سکوها در دربی؛ نزدیک به غیرممکن

سنگ بزرگ، عالمت نزدن!

سوژه روز

اتفاق روز

فصل گذشته، سازمان لیگ از عملی  شدن نقشه تقسیم سکوها به صورت 90-10 در دربی پایتخت خبر داده بود اما تنها 
چند روز قبل از این مسابقه در جلسه شورای تامین مشخص شد که هنوز چنین توانایی ای در فوتبال ایران وجود ندارد. 

حاال سازمان لیگ دوباره اصرار به انجام چنین کاری دارد اما مشکالت بسیار زیادی در مسیر این اتفاق دیده می شوند. به 
احتمال بسیار زیاد، این طرح به همان سرنوشت فصل گذشته دچار خواهد شد. تقسیم جدید سکوها در شهرآورد، سنگ 

بزرگی به نظر می رسد که ظاهرا سازمان لیگ آن را برای »نزدن« در دست گرفته است!

تصور می شد جدایی مهدی رحمتی، حواشی 
درونی استقالل را به حداقل برساند اما ظاهرا ماجرا 
فراتر از یک یا دو بازیکن بوده است. حاشیه های 
این روزهای باشــگاه، هر روز جدی تر و پررنگ تر 
می شوند. از یک ســو مدیران جدا شــده از این 
مجموعه، دائما با مصاحبه های تازه تیم را دچار 
دردســر می کنند. از ســوی دیگر مدیرانی که 
خواهان کار در اســتقالل هستند، از اینستاگرام 
جدا نمی شوند. از یک طرف مربی تیم هنوز ناراضی 
به نظر می رسد و گاتزتا نیز دست از سر استقالل 
برنمی دارد. از طــرف دیگر نیز بعضی از بازیکنان 
تیم، به باندبازی شــان در باشگاه ادامه می دهند. 
استراماچونی از زمان شروع کار در فوتبال ایران، 
بارها با بازیکنان حاشیه ساز در جلسه های تمرینی 

برخورد کرده اســت. او چند بازیکن را به خاطر 
درگیــری در تمرین، اخراج کرد امــا ظاهرا این 
مساله در استقالل هنوز ریشه کن نشده است. چند 
بازیکن خاص که هنوز باندشــان را در تیم حفظ 
کرده اند، هر روز مشغول ساختن حاشیه ای جدید 
برای تیم هستند. مهره هایی که در زمین کارایی 
چندانی ندارند اما بیرون از زمین به شــدت فعال 
هستند. درگیری تازه در تمرین استقالل، ماجرایی 
باورنکردنی دارد. پس از درگیری دو خرید جدید 
باشگاه، یکی از بازیکنان که چندمین فصل حضور 
در تیم را سپری می کند، با یکی از تازه واردها درگیر 
شده. این درگیری به رختکن هم کشیده و اعضای 
یک باند خاص، به دفاع از هم باندی شان بازیکن 
تازه وارد را کتک زده اند. باور کنید این سناریوی 

یک فیلم بالیوودی یا یک داســتان مافیایی در 
سیسیل ایتالیا نیست. این روایت فوتبالیست هایی 
است که ادای »بزرگ آقا« را درمی آورند اما در زمین 
فوتبال »اصغری« هم نیستند! فوتبالیست هایی 
که حتی از پس زدن یک ضربه پنالتی برنمی آیند، 
فوتبالیســت هایی که دائما مصدوم هستند و در 
زمین مسابقه توپ لو می دهند، فوتبالیست هایی 

که تا امروز جز ضرر چیزی برای تیم شان نداشته اند، 
فوتبالیست هایی که در یک ناکامی ادامه دار سهیم 
هستند، بهتر است راه دیگری را برای عرض اندام 
پیدا کنند. باندبازی، درست همان چیزی است که 
این روزها به استقالل لطمه می زند. باشگاه برای 
نتیجه گرفتن به اتحاد و همدلــی نیاز دارد اما در 
عمل، تیم به چند تکه تقسیم شده و خبری از اتحاد 

در بین مهره های استقالل نیست. هنوز خبری از 
برخورد باشگاه با عوامل درگیری تازه در تیم نشده 
اما این اتفاق باید هرچه زودتر رخ بدهد. بازیکنانی 
که هنوز باندشان را از تیم مهم تر می دانند، باید به 
سختی جریمه شــوند تا دیگر چنین رفتارهایی 
را تکرار نکنند. حتی استراماچونی نیز می تواند با 
نیمکت نشین کردن این نفرات، پاسخ قاطعی به آنها 
بدهد. آبی ها در دو هفته اول لیگ برتر، بدشانس 
بوده اند و ساده انگارانه است اگر همه نتایج بد این 
تیم در این سال ها را به بدشانسی ربط بدهیم. این 
تیم چیزی را گم کرده که همه تیم های قهرمان به 
آن نیاز دارند. استقالل روح تیمی اش را از دست 
داده و دلیل اصلی این اتفاق، بازیکنانی هستند که 
در این باشگاه حکومت می کنند و نفس تازه واردها 
را می گیرند. بازیکنان کوچکی که این رفتارهای 
زشــت، بزرگ شــان نمی کند. بازیکنانی که هر 
لحظه حاشیه دیگری برای استقالل می سازند و 
اجازه نمی دهند که تیم شان رنگ آرامش را ببیند.

آریا رهنورد

تا همین چند روز قبل، نام »سعید آذری« در اطراف باشگاه 
پرسپولیس شنیده می شد اما پس از معرفی مدیرعامل جدید 
این باشــگاه، حاال آذری اصــرار دارد که در میــان گزینه های 
مدیریت باشگاه استقالل باشد. در واقع برای او تفاوتی نمی کند 
که در چه تیمی حضور داشته باشد و تنها نکته مهم، مدیریت در 
یک باشگاه پرطرفدار است. البته که آذری در باشگاه ذوب آهن، 
موفقیت هایی در جایگاه یک مدیر داشته اما آیا حضور او می تواند 
به معنای برطرف شــدن همه بحران های این باشگاه باشد؟ آیا 
اساسا تغییر دائمی مدیریت، روش مناســبی برای اداره این دو 

باشگاه از سوی وزارت ورزش است؟
ســعید آذری که این روزها در اینســتاگرام فعالیت قابل 
توجهی دارد، به گفته خــودش »قــدم اول« را برای مدیریت 
باشگاه استقالل برداشته اســت. منظور او از این قدم اول، حتی 
مذاکره با وزارت ورزش نیســت. همین که بخشی از هواداران 
باشگاه خواهان به خدمت گرفتن این مدیر شده اند، از نگاه او به 

معنای پشت سر گذاشتن قدم اول است. وزیر ورزش در روزهای 
گذشته تاکید کرده که قصد تغییر دادن کادر مدیریتی باشگاه 
استقالل را ندارد اما آذری همچنان امیدوار است از استوری های 
اینستاگرام به صندلی مدیریت این تیم راه پیدا کند. او به سهم 
خودش در ذوب آهن، یک مدیر موفق بوده اســت. آذری یکی 
از اولین چهره های فوتبال ایران بود که مســاله »حق رشد« را 
برای بازیکنان به صورت جدی دنبال کــرد. او برای رضایتنامه 
بازیکنانش نیز مبالع قابل توجهی گرفت اما آیا همین اتفاق ها، 
همه حقیقت را در مورد دوران مدیریت او در باشــگاه اصفهانی 
عنوان می کنند؟ حقیقت آن است که سعید آذری هرگز نتوانسته 
با یک مربی، به صورت مــداوم کار کند. یحیی گل محمدی در 
ذوب، فوق العاده نتیجه گرفت و این باشگاه را در دو فصل متوالی، 
قهرمان جام حذفی کرد اما آذری نتوانست با او کنار بیاید و این 
مربی را برای مدت طوالنی تری حفظ کند. این اتفاق برای امیر 
قلعه نویی نیز افتاد و این مربی پس از کســب نتایج درخشــان 
در ذوب، از این باشگاه جدا شد و به تیم همشهری رفت. چطور 
می توان مطمئن شد که اگر آذری به عنوان مدیر باشگاه استقالل 
منصوب شود، یک مربی در حد و اندازه های امید نمازی را به جان 
این تیم نمی اندازد؟ او امروز از ماجرای انتقال مرتضی تبریزی، به 
عنوان یک دستاورد بزرگ برای خودش و تیمش یاد می کند اما 
آیا ذوب بدون بهترین مهاجمش، همان تیم گذشته بود؟ آیا این 

تیم با جدایی تبریزی، وارد یک دوره بحرانی نشد؟ آذری عالقه 
زیادی به جاروجنجال دارد. او برای مطرح تر شدن، حتی از کنایه 
 زدن به مجری تلویزیون نیز دست نکشیده اما کار کردن در باشگاه 
بزرگ و پرهیاهویی مثل استقالل، با مدیریت در تیم بدون هوادار 
ذوب آهن به شدت متفاوت خواهد بود. در ذوب، هواداری وجود 
ندارد که دائما مدیران باشگاه را تحت فشار بگذارد. در استقالل اما 
یک شکست کافی است تا هواداران اساسا همه چیز را زیر سوال 
ببرند. آذری هرگز تجربه کار کردن در یک باشــگاه پرهوادار را 
نداشته و این موضوع، اصال نکته جالبی برای رسیدن او به صندلی 

مدیریتی استقالل به شمار نمی رود.
هواداران فوتبال ایران، غالبا شــیوه مدیریتی مدیرانی مثل 
آذری را می پسندند. چراکه آنها دائما پشت تریبون هستند، دائما 
تیم شان را در طرف »مظلوم« ماجرا قرار می دهند و دائما درباره 
»نابرابری« مصاحبه می کنند. پشت این سروصدا اما مکانیسم 
درست و اصولی مدیریتی قرار نگرفته است. شاید اگر ایرج عرب 
هم اهل درست کردن چنین سروصداهایی بود، امروز شغلش 
را از دست نمی داد. البته که او سنخیتی با مدیریت یک باشگاه 
بزرگ نداشت اما مدیران قبلی پرسپولیس نیز بدون پاسخ دادن 
به سوال های زیادی در مورد چگونگی هزینه پاداش  دو میلیون 
دالری و البته مبالغ دریافتی از اسپانســر، »محبوب« ماندند. 
چراکه رابطه بسیار خوبی با رسانه ها داشتند و اهل مصاحبه های 

هوادارانه بودند. همین حاال انصاری فرد برای دنبال کردن روش 
آنها، اولین بازی خارج از خانه تیمش را روی ســکوها در کنار 
هوادارها تماشا کرده است. آیا مشکالت پرسپولیس، با همین 
تصمیم حل می شود؟ قرمزها مدیری نمی خواهند که کنار هوادار 
بنشیند، لبخند بزند، شعار بدهد و با هر توپ باال و پایین بپرد. آنها 
مدیری می خواهند که شــبانه روز کار کند، دائما توی دفترش 
باشد، مشکالت را به حداقل برساند و بدون راه انداختن هیاهوی 
رسانه ای، کارش را به بهترین شکل ممکن انجام بدهد. با این حال 
انصاری فرد به خاطر همین حرکت ساده که هر مدیر دیگری نیز 
می تواند انجام بدهد، مورد ستایش قرار می گیرد. این ستایش 
یک »آدرس غلط« برای همه مدیران فوتبال ایران است. وزارت 
ورزش استقالل و پرسپولیس را به محلی برای آزمون و خطای 
مدیران مختلف تبدیل کرده اســت. درست در روزهایی که دو 
باشگاه با خطر جدی حذف از لیگ قهرمانان آسیا روبه رو شده اند، 
دغدغه های مدیریتی آنها حیرت انگیز به نظر می رسد. وزارت 
ورزش باید به دنبال راهی برای ثبات بخشیدن به دو باشگاه باشد. 
تا وقتی که مدیران در استقالل و پرسپولیس به این نتیجه نرسند 
که می توانند برای دورانی طوالنی در این دو باشگاه حضور داشته 
باشند، تا وقتی که مدیران به جای امروز، کمی و فقط کمی هم به 
فردا فکر نکنند و آینده نگری را به تصمیم های شان راه ندهند، 

سرخابی ها همچنان آماتور و آسیب پذیر باقی خواهند ماند.

درباره حواشی تمام نشدنی این فصل استقالل

پنالتی های شل، باندهای سفت!

مدیریت سرخابی ها، مساله اصلی و مساله های فرعی

قدم اول را پس بگیر!

در همه سال های گذشته، 
دربی با سپردن نیمی از 

سکوها به هواداران هر دو 
تیم برگزار شده و بدون 

تردید تغییر این روش، اصال 
ساده نخواهد بود. مشکلی 

که امروز درباره دربی 
وجود دارد، همان مشکل 
همیشگی سازمان لیگ و 

فدراسیون فوتبال است
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