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 بنی تمیم و تردیدهایش 
برای رقبا

حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون کشتی 
در جدیدترین احکامش سرمربیان تیم های ملی 
کشــتی آزاد نوجوانان و جوانان را به ترتیب احمد 
توکلیان و محمد طالیی منصــوب کرد، اما آیا در 
فضای کنونی صــدور این احــکام الزم بود؟ او در 
نخستین گام اقدام به انتصاب غالمرضا محمدی 
و محمد بنا بــه عنوان ســرمربیان تیم های ملی 
کشــتی آزاد و فرنگی بزرگســاالن کــرد. اینکه 
بنی تمیم به عنوان سرپرست فدراسیون کشتی 
با چه پشــتوانه ای اینقدر اصرار و عجله به صدور 
حکم های پی در پی دارد، جای بحث است. ظاهرا یا 
بنی تمیم آنقدر از انتخابش به عنوان رییس بعدی 
فدراسیون مطمئن است که دست به این انتصابات 
زده است و یا اینکه از سوی دیگر با این فضاسازی 
قصد دارد چنین مطلبی را به جامعه کشتی و فضای 
ورزش کشور تلقین کند تا سایر رقبا برای حضور در 

انتخابات و رقابت با وی دچار تردید شوند. 
    

کمیته انضباطی بسکتبال
دیدار تیم های بسکتبال پتروشیمی و شیمیدر 
در هفته پنجم لیگ برتر هفته گذشــته در حالی 
در ماهشهر برگزار شد که درگیری ای بین بهنام 
یخچالی، ملی پوش پتروشیمی و هادی عامری، 
سرپرست شــیمیدر به وجود آمد. این دو هم در 
جریان بازی و هــم در پایان مســابقه با یکدیگر 
درگیری لفظی داشتند و درگیری فیزیکی هم در 
حال رخ دادن بود که اطرافیان مانع آن شدند. گفته 
می شود گویا عامری در ابتدا کنار زمین حرف هایی 
به یخچالی زده که با واکنش ملی پوش پتروشیمی 
مواجه شده است. بر همین اساس قرار است کمیته 
انضباطی فدراسیون به این اتفاق رسیدگی کند. 
این جلسه یکشنبه هفته آینده با حضور عامری و 
یخچالی برگزار خواهد شد. این بازی 88 بر 85 به 

سود پتروشیمی به پایان رسید.
    

رضایتنامه محضری برای مسابقه!
رقابت های کشتی کالســیک بانوان قهرمانی 
کشور روز ۱۲ بهمن در محل خانه کشتی مجموعه 
ورزشــی آزادی تهران برگزار می شود تا باالخره 
خبری از دختران کشتی شود. مسابقات در اوزان 
5۰، 55، ۶۰، ۶5، ۷۰ و ۷5 کیلوگــرم بدون ارفاق 
وزن برگزار و کشتی گیران ۱8 تا ۲5 سال مجاز به 
شرکت در این مسابقات هستند. این کشتی گیران 
با رضایتنامــه محضری ولی و گواهی پزشــکی 
می توانند در این مســابقات شــرکت کنند که 
رضایت محضری هم در نوع خــود جالب و البته 
عجیب است. طبق اعالم فدراسیون کشتی نفرات 
برتر این مسابقات، صرفا مجاز به فعالیت در رشته 
کشتی کالسیک بوده و در صورت فعالیت در سایر 
رشته های ورزشــی به صورت حرفه ای، از دعوت 
آنها به اردوها و اعــزام به مســابقات بین المللی 

جلوگیری خواهد شد.
    

توجیه برای برکناری ضیایی؟
افشین داوری سرپرست فدراسیون والیبال 
در اقدامی جالب و البته عجیب ساعاتی پیش از 
مجمع ساالنه فدراسیون، در  نشستی صمیمانه 
با حضور روسای کمیته های فدراسیون میزبان 
روسای هیات های مختلف استانی بود. در این 
جلسه سرپرست فدراســیون ضمن گفت وگو 
با روســای هیات ها، شــنونده نقطــه نظرات 
میهمانان خود شــد. مجمع ساالنه فدراسیون 
والیبال ظهر دیروز برگزار شــد. احمد ضیایی، 
رئیس فدراسیون والیبال درحالی که از سمت 
خود استعفا نداده و به دنبال رای دیوان عدالت 
اداری برای بازگشت به کار است، از سوی وزیر 
ورزش و جوانان برکنار شد و افشین داوری به 
عنوان سرپرست فدراســیون والیبال معرفی 
شد. در همین راستا شــنیده ها حکایت از آن 
دارد که برگزاری سریع مجمع برای برکناری 
رســمی احمد ضیایی از ریاست والیبال است 
و برگزاری نشســت صمیمانه افشین داوری با 
روسای هیات های اســتانی پیش از برگزاری 
مجمع ســاالنه گمانه زنی ها را تقویت می کند. 
رای عصر دیروز اعضــای مجمع تعیین کننده 
آینده بی دردســر  والیبال یا روزهای پرچالش 
بود که به نظر نمی رسید اعضای مجمع خالف 
نظــر وزارت ورزش حرکت کننــد و ضیایی را 

قانونی بدرقه می کنند.

منهای فوتبال

رقابت های جذاب و تماشایی، بخشی از حقیقت های لیگ هجدهم بودند اما 
این لیگ ماجراهای زشت و ناامیدکننده ای را نیز در خود داشت. پرتاب سنگ در 
نبرد استقالل خوزستان و پرسپولیس، لحظات زشتی را در ورزشگاه غدیر اهواز 
رقم زد. جالب اینجاست که گزارشگر تلویزیونی بازی نیز تاکید داشت که اوضاع 
به شدت »عادی« است و هیچ سنگی از طرف سکوها پرتاب نمی شود. مدتی بعد 
نیز مسابقه نفت آبادان با پیکان به دلیل پرتاب اشیا به درون زمین، نیمه تمام ماند. 
اواخر فصل هم برخی از هواداران سپاهان استقبال خوبی از اتوبوس پرسپولیس 
نداشتند. هیجان و جذابیت، یک طرف سکه لیگ برتر هجدهم بود. روی دیگر سکه، 
به ماجراهای تفرقه آمیزی اختصاص داشت که با نزدیک  شدن به نیم فصل، شکل 
جدی تری به خودشان گرفتند. بعد از شکست تیم برانکو در فینال آسیا روبه روی 
یک تیم ژاپنی، پرچم ژاپن هم به مد روز برخی از ورزشگاه های وطنی تبدیل شد 

و حواشي فراواني را رقم زد.

خداداد عزیزی اولین مربی لیگ برتر هجدهم بود که شغلش را از دست داد. 
پس از شکست سنگین مقابل سپاهان، هواداران باشگاه سپیدرود دیگر عالقه ای 
به حفظ این مربی نداشــتند. اوضاع تیم رشتی با وجود تغییر هفتگی مالکیت، 
کامال به کمدی شبیه شده بود. ســرانجام خداداد از تیم جدا شد و نیمکت را به 
علی کریمی سپرد. تصور می شد جان توشاک در فوتبال ایران حتی از کی روش، 
برانکو و شــفر نیز بزرگ تر می شود اما سرمربی اســبق رئال مادرید نیز پس از 
چند درگیری با بازیکنان تیم، در مســیر اخراج قرار گرفــت. فیروز کریمی از 
ماشین سازی برکنار شد، فوالدی ها سیروس پورموسوی و ایل استان را اخراج 
کردند، نفت مسجدســلیمان روی نام عبدا... ویسی قلم قرمز کشید و داریوش 
یزدی، امید نمازی و این اواخر مجید جاللی نیز قربانی نتایج ضعیف شان شدند. 
بازگشت قطبی و منصوریان، لیگ برتر را جذاب تر کرده است. این دو مربی البته 

شروع کامال متفاوتی با هم داشته اند.

بحران بزرگ لیگ برتــر هجدهم، بحران داوری اســت. در هفته های پایانی 
نیم فصل ســوت های پرحرف و حدیث زیادی زده شــد و جنجال های بزرگی 
پیرامون داوری شکل گرفت. شــاید بعدها از این دوره لیگ به عنوان فصلی یاد 
شود که موجبات ورود تکنولوژی به داوری لیگ برتر را فراهم آورد. چراکه عمال 
همه باشــگاه ها به عملکرد قاضیان لیگ معترض هســتند و خودشان را قربانی 
تصمیم های داوری می دانند. نیم فصل اول لیگ دو جنجال بزرگ داوری داشت. 
اولی در دیدار پرسپولیس و ســپاهان در نقش جهان با اعالم پنالتی به سود تیم 
مهمان شکل گرفت و دومی در جدال استقالل و پدیده در آزادی با مردود اعالم 
شدن گل سالم اللهیار صیادمنش به تیم مشهدی. گفته می شود این تصمیم ممکن 
است خداحافظی محمدحسین زاهدی فرد از داوری لیگ را به همراه داشته باشد. 
واضح است که چنین وضعی دیگر نمی تواند ادامه پیدا کند و داورها باید به دنبال 

یک تحول بزرگ باشند.

بحران داوري کمدي لیگ یك روي سکه

نکته به نکته

آريا رهنورد 

جام جهانی 2014
چهار ســال و نیم قبل، رســانه ها 
تصور می کردند کــه نام همه اعضای 
تیم ملی در جــام جهانــی برزیل را 
می دانند و پیش بینی دقیقی از حذف  
شــده های آخرین اردوی این تیم در 
ذهن دارند. اوضاع اما بــه هیچ وجه 
مطابــق پیش بینی هــای اولیه جلو 
نرفــت. تیم ملی به تازگــی از اردوی 
اروپا برگشــته بود و همه بازیکنان در 

انتظار روشــن شــدن وضعیت شان 
در فهرســت مــرد پرتغالــی بودند. 
»محمدرضا خلعتبری« اولین قربانی 
بــزرگ آن تیم به شــمار می رفت. او 
که در مرحلــه مقدماتی جام جهانی 
۲۰۱4 نمایش های بسیار خوبی ارائه 
کرده و توانســته بود گل سه امتیازی 
تیم ملی را وارد دروازه ازبکستان کند، 
ناگهان فرصت حضور در جام جهانی را 
از دست داد. خلعت برای مدت ها یکی 
از شاگردان مورد عالقه کی روش بود 
و همواره در جلسه های تمرینی تیم 

ملی، در حال شوخی کردن با این مربی 
دیده می شد. هیچ کس انتظار نداشت 
تیم کارلوس بدون این بازیکن راهی 
برزیل شود اما محمدرضا خلعتبری 
که نقش مهمــی در صعــود به جام 
جهانی داشت، ناچار بود این تورنمنت 
را از تلویزیون تماشــا کند. »مهدی 
شــریفی« پس از فصل فوق العاده ای 
که در سپاهان پشت سر گذاشته بود، 
با قلم قرمز آقای سرمربی مواجه شد و 
»سردار آزمون« با وجود استعدادهایی 
که به نمایش گذاشته بود، نتوانست 

اولین جام جهانی زندگــی اش را در 
برزیل سپری کند. سوشا مکانی دیگر 
بازیکنی بود که در فهرست اولیه حضور 
داشت و در لیست نهایی قرار نگرفت. 
خط خوردن سوشا البته برخالف چند 
بازیکن دیگر، چندان تعجب برانگیز به 
نظر نمی رســید. بخشی از مهره های 
تیمی که در نهایت راهی برزیل شدند، 
حتی یک دقیقه نیــز برای این تیم به 
میدان نرفتند اما باز ماندن خلعت از 
فهرست مسافران برزیل، به تلخ ترین 

تجربه این فوتبالیست تبدیل شد.

جام ملت های 2015 استرالیا
فاصله کوتاه برگزاری جام جهانی 
تا جام ملت ها، این تصــور را به وجود 
می آورد که کارلوس کی روش با همان 
نفرات جام جهانی راهی استرالیا خواهد 
شد اما او باز هم رســانه ها و هواداران 
فوتبال در ایران را شــگفت زده کرد. 
خط زدن رحمان احمدی، اولین اقدام 
غافگیرکننده کــی روش بود. رحمان 
البته در جام جهانی نیز روی نیمکت 
قرار داشــت اما در مسیر صعود به این 
تورنمنت، تاثیر زیادی گذاشته بود. در 
حالی که نام این گلر در گمانه زنی های 
رسانه ای به چشم می خورد، او فرصت 
ســفر به جام ملت ها را از دست داد و 
کارلوس تصمیم گرفت محسن فروزان 
را با خــودش به اردو ببــرد. »محمد 
نوری« نیز در اردوی آفریقای جنوبی 
حاضر بود اما کی روش تصمیم گرفت 
این بازیکن را با خودش به جام ملت ها 
نبرد. این ســرآغاز جدایــی کاپیتان 
پرسپولیس از تیم ملی بود و نوری دیگر 
هرگز در یکی از اردوهای این تیم حاضر 
نشد. تصور می شــد مهدی شریفی و 
مسعود حسن زاده پس از درخشش در 
سپاهان و ذوب آهن برای جام ملت ها 
به استرالیا خواهند رفت. هر دو مهاجم 
نیز به اردوی آفریقای جنوبی دعوت 
شدند اما نام آنها در فهرست پایانی قرار 
نگرفت. سورپرایز بزرگ مرد پرتغالی، 
گنجاندن نام رامین رضاییان و وحید 
امیری در بین ۲3 نفر پایانی بود. رامین 
آن روزها هنوز بازیکن شناخته  شده ای 
نبود و در تیم ته جدولی راه آهن توپ 
می زد. او در نهایت در جام ملت ها نیز به 
نیمکت دوخته شد. وحید امیری اما به 
شکل غیرمنتظره ای اعتماد کارلوس 
کی روش را به دســت آورد و حتی در 

ترکیب ثابت تیم نیز قرار گرفت.
جام جهانی 2018

درست وقتی همه در انتظار خط 
خوردن مهره هایــی مثل محمدرضا 
خانزاده و مجید حسینی از فهرست 

تیم ملــی برای جام جهانی روســیه 
بودنــد، ســرمربی تیــم ملــی در 
یــک تصمیم انتحــاری، بــا یکی از 
کاپیتان هایش وداع کرد و سیدجالل 
حسینی را در »فهرست استندبای« 
قــرار داد. این تصمیم بــدون تردید 
بزرگ تریــن شــوک دوران کاری 
کی روش در فوتبال ایران بوده است. 
سیدحسین حســینی با وجود فصل 
درخشانی که در اســتقالل داشت، 
از فهرست اســتندبای فراتر نرفت و 
کاوه رضایی نیز در همین لیست قرار 
گرفت. کی روش حتی حاضر نشــد 
»وریا غفوری« را با خــودش به جام 
جهانی ببرد. مهره ای که بدون تردید 
بهترین بازیکن تیم وینفرد شــفر به 
شــمار می رفت. همان طور که تصور 
می شد این فهرست ثانویه چهار نفره، 
هرگز در تیم ملی مورد استفاده قرار 
نگرفت. کم تر کسی توقع داشت مجید 
حسینی بعد از سپری کردن یک فصل 
متوسط در استقالل، راهی روسیه شود 
اما این بازیکن به پدیده تیم ملی تبدیل 
شــد و پس از جام جهانی، پیشنهاد 
خارجی نیز دریافت کرد. با این وجود 
قرار گرفتن خانزاده در این فهرست از 
همان ابتدا نیز شبیه یک سوءتفاهم به 
نظر می رسید. چند ماه بعد از انتشار 
این فهرست پرسروصدا، آیا کارلوس 
کی روش دوباره هواداران فوتبال در 
ایران را با یک لیست جدید میخکوب 

خواهد کرد؟

آيا کی روش باز هم در آستانه يک تورنمنت بزرگ، هواداران تیم ملی را غافلگیر می کند؟

کارلوس و شوک چهارم!

اتفاق روز

تنها چند روز بعد از انتشار فهرست 35 نفره تیم ملی، کارلوس کی روش با 21 بازيکن به اردوی قطر رفت و اعالم کرد که 
9 لژيونر اروپايی نیز به اين فهرست اضافه می شوند تا بر سر 23 جايگاه نهايی با هم مبارزه کنند. در واقع به نظر می رسد 
بعضی از نام ها تنها برای »تزئین« در لیست 35 نفره قرار گرفتند و از همان ابتدا نیز قرار نبود حتی يک جلسه با تیم ملی 

تمرين کنند. حدس  زدن مهره های نهايی مرد پرتغالی در جام ملت ها، چندان دشوار به نظر نمی رسد اما نبايد فراموش کرد 
که او همواره قبل از هر تورنمنت بزرگی، با فهرست هايش هواداران تیم ملی را شگفت زده کرده است. آيا اين بار هم يک 

غافلگیری بزرگ در راه خواهد بود؟

»برای رســیدن بــه رده پنجــم تالش 
می کنیم«. شــنیدن این عبارت از سرمربی 
تیمی که برای ســال ها بهتریــن تیم فوتبال 
انگلیس بوده، چندان ساده به نظر نمی رسید. 
ژوزه مورینیو تنها چنــد روز بعد از کنفرانس 
خبری مسابقه با لیورپول، شغلش را از دست 
داد تــا پس از اخراج توســط رئــال مادرید و 
چلسی، این بار اخراج در من یونایتد را تجربه 
کند. در اولین ثانیه های بعد از شکست مقابل 
لیورپول، چهره الکس فرگوسن روی سکوها 
کامال عصبانی و برافروخته به نظر می رسید. او 
روی سکوهای آنفیلد مشغول گفت وگو با دیوید 
جیل بود و محتوای این مکالمه، نمی توانست 
در هیچ شرایطی به ســود مورینیو باشد. تنها 
دو روز قبل از این مســابقه، سر الکس در یکی 
از رستوران های شــهر منچستر با ستاره های 

کالس 9۲ شیاطین ســرخ دیدار کرده بود و 
ظاهرا این مالقات مرموز، بی ارتباط به موضوع 
آینده باشگاه نبود. خشم اد وودوارد در آنفیلد 
و رســیدن فاصله با تیم چهارم جدول به ۱۱ 
امتیاز، دیگر امیدی برای آقــای خاص باقی 
نگذاشــته بود. البته که تیم او در طول همین 
فصل نیز لحظات خوب خاص خودش را داشت 
اما قرمزها در مجموع نه خــوب فوتبال بازی 
می کردند و نه خوب نتیجه می گرفتند. مورینیو 
با این ماموریت راهی اولدترافورد شد تا تیمش 
را قهرمان لیگ برتر کند اما چنین اتفاقی هرگز 
رخ نداد و این تیم حتی به قهرمانی نزدیک هم 
نشد. شکست سنگین برابر تیم آماده کلوپ، 
آخرین تجربه نشستن آقای خاص روی نیمکت 
قرمزها به شمار می رفت. یونایتد بعد از فرگی، 
هرگز رنــگ آرامش را ندیده اســت. از مهلت 

قرارداد اولیه دیوید مویس با این باشگاه، هنوز 
۶ ماه باقی مانده اما باشگاه در همین بازه زمانی، 

فان خال و مورینیو را نیز برکنار کرده است.
دوران حضور مرد پرتغالــی روی نیمکت 
یونایتد، بعد از 895 روز به پایان رســید. او در 
این فصل، ضعیف ترین شروع شیاطین سرخ 
در تمــام ادوار لیــگ برتر را رقم زد. باشــگاه 
در بیانیه هــای محترمانه، از زحمــات ژوزه 
قدردانی و بــرای این مربــی در آینده آرزوی 
موفقیت کرد. بالفاصله پوگبا پستی در توئیتر 
و اینســتاگرامش قرار داد اما انبوه واکنش ها 
منجر به حذف کردن این پست از سوی هافبک 
ناراضی منچســتر و بزرگ ترین دشمن ژوزه 
مورینیو شــد. بالفاصله گری  نویل به انتقاد از 
پوگبا پرداخت و مدافع راست منچسترسیتی 
کایل واکر، به پاک شــدن توئیت هافبک تیم 

رقیب واکنش نشان داد. تقریبا همه هواداران 
منچستریونایتد از این تصمیم باشگاه راضی به 
نظر می رسند. شاید قهرمانی و حتی رسیدن 
به جمع چهار تیم باالی جدول برای حضور در 
فصل آینده لیگ قهرمانــان اروپا، دیگر محال 
شده باشد اما این تیم هنوز می تواند با یک شوک 
مثبت روی نیمکت، آینــده بهتری را در لیگ 
قهرمانان برای خودش رقم بزند. مایکل کریک 
به عنوان سرمربی موقت باشگاه انتخاب شده اما 

قرار نیست زمان زیادی را روی نیمکت سپری 
کند. از لورن بالن، کونته، زیدان و پوچتینو به 
عنوان گزینه های اصلی جانشینی مو نام برده 
می شود. ژوزه که زمانی پیوستن پیگرینی از 
رئال به ماالگا را به ســخره می گرفت، ممکن 
است بعد از یونایتد در باشــگاه کوچک تری 
مشــغول به کار شــود. البته به شــرطی که 
فلورنتینو پرز دوباره ایــن مربی را برای کار در 

مادرید انتخاب نکند.

دوران ژوزه مورينیو در يونايتد، سرانجام به پايان رسید

اخراج خاص!

خط زدن رحمان احمدی، 
اولین اقدام غافگیرکننده 

کی روش بود. رحمان 
البته در جام جهانی نیز 

روی نیمکت قرار داشت 
اما در مسیر صعود به اين 

تورنمنت، تاثیر زيادی 
گذاشته بود
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