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 آرزوي رييس جمهور شدن 
براي وزير ورزش!

مراسم رونمایی از تندیس های سید علی اکبر 
حیدری )کشتی آزاد(، رحیم علی آبادی )کشتی 
فرنگی(، ابراهیم جوادی )کشــتی آزاد(، زنده یاد 
سیامند رحمان)وزنه برداری جانبازان و معلولین( و 
شهید ابراهیم هادی )کشتی گیر و باستانی کار( روز 
گذشته در محل کمیته ملي المپیك برگزار شد. در 
این مراسم محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و 
رییس برنامه و بودجه، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش 
و جوانان و سیدرضا صالحی امیری رییس کمیته ملی 
المپیك حضور داشتند. همچنین معاونان وزارت 
ورزش، دبیر کل کمیته و رییــس مرکز نظارت بر 
تیم های ملی، نبی دبیر کل فدراســیون فوتبال، 
اعضای هیات اجرایی کمیته، علیرضا دبیر رییس 
فدراسیون کشتی و ... دیگر نفراتي بودند که در مراسم 
شرکت کردند. یكي از نكات قابل توجه این مراسم 
صحبت هاي علي اکبر حیدري بود. او گفت:»این 
کار کمیته بــه ما روحیه داد. ما خیلــی وقت بود از 
هم خبر نداشتیم و امروز کنار هم هستیم. تندیس 
قهرمانان برای موزه مشاهیر ورزش ساخته شده که 
این خیلی مهم است. امیدواریم سال آینده ببینیم 
آقای صالحی امیری وزیر شود، سلطانی فر رییس 
جمهور و نوبخت وزیر بودجه تا بتواند به ورزش کمك 
کند!« همچنین علیرضا دبیر در نشستي با نوبخت 
به تبدیل پاداش ها از سكه به وجه دو میلیوني انتقاد 
کرد و گفت:»جایزه سال ۹۷ قهرمانان پرداخت شده 
اما قیمت سكه چند است؟ ۱۵ میلیون تومان، جایزه 
قهرمانان چقدر بوده؟ به ازای هر ســكه دو میلیون 
تومان! من چقدر جلوی بچه ها را بگیرم که پســت 
نگذارند؟ وزارت ورزش هم مشكل دارد ما می دانیم 
اما ورزش با اقتصاد رابطه صددرصدی دارد و نباید 
کمك ها به شب المپیك منتهی شود و باید بدانیم ۱۰ 
ماه مانده و حداقل چهار،پنج رشته را ویژه ببینید.« 
نوبخت نیز بر حمایت از ورزش ایران از نظر مالی در 

سال جاری و سال آینده تاکید کرد.
    

 قايق بادبانی ايران 
در ليگ ستارگان جهان 

مسئوالن اتحادیه »لیگ ستاره های بادبانی« 
رسما از ایران دعوت کرده اند تا در رقابت های سال 
۲۰۲۲ حضور داشته باشد. احمد احمدی ملی پوش 
بادبانی کشورمان کاپیتان این قایق است و پس از 
مشخص شدن ترکیب نهایی، تیم ملی تمریناتش 
را برای حضور در این رویداد مهم آغاز خواهد کرد. 
 Stars Sailors حضور در رقابت های زیر نظــر
League یك اتفاق تاریخی برای قایقرانی ایران 
به حســاب می آید و برای اولین بار اتفاق می افتد 
که می تواند زمینه ساز رشد و توســعه بادبانی در 
کشورمان باشد و نماینده های ایران نیز می توانند 
پتانسیل خود در این رشــته را به نمایش بگذارند. 
اتحادیه SSL، در دنیای بادبانی به عنوان یك نهاد 
بزرگ جهانی شناخته می شود و رقابت های مختلفی 
برگزار می کند که قرار است قایق ایران در مسابقه 
کاپ طالیی در ســال ۲۰۲۲ به میزبانی سوئیس 
حضور داشته باشــد. اهالی این رشته اهمیت این 
رویداد در بادبانی را همانند جام جهانی برای فوتبال 

توصیف می کنند. 
    

تغيير جدول واليبال با حذف اراك
کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات فدراسیون 
والیبال، روز جمعه تیم شهروند اراک را به دلیل عمل 
نكردن به تعهداتش از لیگ برتر سال ۹۹ حذف کرد. 
این اقدام به درخواســت مدیرکل ورزش و جوانان 
استان مرکزی انجام شــد که اعالم کرد این اداره 
کل نمی تواند هزینه های تیم شهروند را تامین و به 
تعهدات این تیم عمل کند، زیرا در استان برای این 
موضوع همكاری الزم وجود ندارد. به این ترتیب روز 
گذشته تیم شهروند اراک از برنامه مسابقات حذف و 
جدول لیگ برتر والیبال مردان ایران به روزرسانی 
شد که چند تغییر در جایگاه تیم ها به وجود آمد. بر 
این اساس، تیم های شهرداری ارومیه، شهرداری 
قزوین، شــهرداری گنبد و پیــكان تهران یك پله 
صعود در جدول داشتند. از سوی دیگر، تیم  لبنیات 
هراز آمل دو پله سقوط و تیم های هورسان رامسر و 
راه یاب ملل کردستان نیز یك پله سقوط در جدول را 
تجربه کردند. هفته ششم مسابقات والیبال قهرمانی 
باشــگاه های برتر مردان ایران امروز )یكشنبه( با 6 
دیدار در شهرهای مریوان، تهران، آمل، سیرجان، 

ورامین و ارومیه برگزار خواهد شد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

سن درخشش در زمین فوتبال، 
دیگر تغییر کرده و حاال هیچ کس 
برای اوج گیری یک ســتاره، در 
انتظار 28 سالگی او نمی ماند. حاال 
پســرها در همان سن و سال کم، 
ستاره می شوند و چشم ها را خیره 
می کنند. فصل جدید فوتبال اروپا 
که به تازگی آغاز شده، ستاره های 
جــوان زیادی خواهد داشــت. 
مهره هایی که هنوز از 20 سالگی 
هم عبور نکرده  انــد اما در میدان 
مسابقه، آماده انجام دادن کارهای 

بزرگ هستند.
    

آنسو فاتی
در دو مسابقه اول این فصل اللیگا، 
سه گل به ثمر رســانده است. برای باور 
اهمیت این اتفاق، کافی است بدانید لئو 
مسی در این دو بازی روی هم، توانسته 
فقط یك گل بزند. فاتی در شــروع این 
فصل، کاری کــرده که دیگر هیچ کس 
اسم سوارز را به زبان نیاورد. او در فصل 
گذشته هم یك پدیده استثنایی در بارسا 
بود و حاال خیلی ها باور دارند که این پسر 
یك روز، به سطح مسی و رونالدو خواهد 
رسید. جالب است بدانید که او در هر دو 
بازی این فصل بارســا به لحاظ آماری، 
بهترین بازیكن زمین مســابقه بود اما 
این عنوان را به بازیكن دیگری تحویل 
دادند. چراکه اسپانســر جایزه بهترین 
بازیكن زمین در اللیگا یك شرکت تولید 
نوشیدنی های الكلی است و با توجه به 

اینكه آنسو فقط ۱۷ سال دارد، به سن 
قانونی برای عكس گرفتن با این برند و 
دریافت جایزه آن نرسیده است! سن و 
ســال کم در زمین فوتبال، به هر حال 

دردسرهایی نیز خواهد داشت.
تاکه فوسا کوبو

اضافه شدن ســتاره جوان ژاپنی به 
ویارئال، خوش بینی زیادی در اطراف 
این باشــگاه به وجود آورده است. کوبو 
هنوز هم در عضویت باشگاه رئال مادرید 
قرار دارد و حــاال به صورت قرضی برای 
تیم اونای امری به میدان خواهد رفت. 
جالب است بدانید که این فوتبالیست 
درخشــان، محصول آکادمی بارسلونا 
بوده و پس از ماجرای محرومیت باشگاه 
به دلیل استفاده غیرقانونی از مهره های 
جــوان خارجی در آکادمــی، تصمیم 
گرفت به رئال مادرید ملحق شود. کوبو 
آینده فوتبال آسیاست و به نظر می رسد 
یك روز در ترکیــب تیم اصلی رئال نیز 

دیده خواهد شد.
میسون گرینوود

دالیل زیادی بــرای ناامید بودن از 
وضعیت منچســتریونایتد وجود دارد 
اما میسون گرینوود، یك دلیل محكم 
برای امیدوار ماندن به تیم اوله اســت. 
بازیكنی که در کنار رشفورد و مارسیال، 
توانسته یك مثلث هجومی قدرتمند 
برای شیاطین سرخ بسازد. گرینوود هنوز 
بسیار جوان است اما اگر پروسه پیوستن 
سانچو به یونایتد متوقف شود و دمبله هم 
به این باشگاه نرود، نقش او در تیم بسیار 
پررنگ خواهد ماند. خیلی ها باور دارند 
که میسون، می تواند رفته رفته فضا را 

برای ساخته شدن یك دوران جدید در 
یونایتد فراهم کند.

جود بلینگام
وقتی باشــگاه بیرمنگام شــماره 
پیراهن این بازیكن ۱۷ ســاله را برای 
همیشه بازنشسته کرد، خیلی ها نگاهی 
ســرزنش آمیز به این ماجرا داشــتند 
و معتقد بودند که باشــگاه، دســت به 
یك حرکت اغراق آمیز زده اما مدیران 
بیرمنگام باور داشتند که جود، زمانی 
یكــی از بهترین های دنیا می شــود. 
شروع این ستاره در تیم جدیدش یعنی 
دورتموند، فراتر از حــد انتظار بوده و او 
همین حاال، به همه نشان داده است که 
چه قابلیت های فوق العاده ای دارد. جود با 
این کیفیت، به زودی یكی از نفرات ثابت 

تیم لوسیون فاوره خواهد شد.
بوکایا ساکا

میــكل آرتتا در آرســنال، فرصت 
خوبی برای بازی به چند مهره جوان داده 
است. ساکا، یكی از همین نفرات به شمار 
می رود. وینگر ۱8 ساله توپچی ها، یك 
استعداد هیجان انگیز به شمار می رود. 
بازیكنی که می تواند بــه عنوان دفاع 
چپ، هافبك چپ و حتی وینگر راست 
نیز برای آرسنال توپ بزند. ساکا شانس 
خوبی دارد که در همین فصل، به ترکیب 
ثابت قرمزها برسد. خیلی ها معتقدند که 
او می تواند در آینده، یكی از جذاب ترین 

چهره های لیگ برتر انگلیس باشد.
طارق لمپتی

همبازی علی جهانبخش در ترکیب 
برایتون، فصل گذشته در عضویت باشگاه 
چلسی قرار داشت. چلسی در زمستان 

این بازیكن را با یك انتقــال دائمی به 
برایتون فروخت. گراهام پاتر عالقه بسیار 
زیادی به این مدافع راســت ریزنقش 
دارد و از همین حــاال، جای ثابتی برای 
او در ترکیب در نظر گرفته است. جالب 
اینكه درخشش لمپتی در رده های پایه 
تیم ملی انگلیس، موجب شده است که 
باشــگاه بایرن مونیخ به دنبال امضای 
قرارداد با او باشــد. پیوستن به قهرمان 
فصل گذشته اروپا، یك قدم خارق العاده 

در مسیر پیشرفت لمپتی خواهد بود.
فیل فودن

پپ گواردیوال، بارها از لذت کار کردن 
با این بازیكن گفته است. هافبك باهوشی 
که می تواند جای خالی داوید ســیلوا 
در سیتی را به بهترین شكل ممكن پر 
کند. فودن یك استعداد خالص است. 
بازیكنی که البته در اردوی آخر ســه 

شیرها کمی حاشیه ســاز شده و برای 
تبدیل شدن به یك ســتاره، باید از این 

حواشی فاصله بگیرد.
رایان سسنون

کار کــردن بــا مورینیــو بــرای 
فوتبالیســت های جوان، یك موهبت 
خاص به شــمار می رود. سسنون هم 
نمی خواهد این فرصــت را به راحتی از 
دست بدهد. او در اسپرز فرصت زیادی 
برای بازی کردن ندارد اما تا امروز هر وقت 
که به زمین فرستاده شده، وظایفش را 
به درســتی انجام داده است. رایان یك 
پســر آرام و یك فوتبالیست بااستعداد 
است. مهره ای که اگر با سرعت بیشتری 
پیشــرفت کند، می تواند سروصدای 
مهیبی در فوتبال انگلیس به راه بیندازد.

هوگو گیامون
فروش همزمــان نفراتی مثل دنی 
پارخو، کوکلن، رودریگو و فران تورس، 
یك تابستان وحشتناک را برای والنسیا 
رقم زده است. مشــكالت مالی شدید، 
گریبانگیر این باشگاه شــده و اوضاع 
در مســتایا، اصال امیدوارکننده به نظر 
نمی رسد. استفاده از نفرات جوان، تنها 
امید آنها برای ادامه مسیر سخت اللیگا 
خواهد بود. هواداران والنسیا برای این 
فصل، امید زیادی به گیامــون دارند. 
بازیكنی که به تازگی قراردادش را تا سال 
۲۰۲3 با باشگاه تمدید کرده است. او که 
در فصل قبل نیز چند بار برای خفاش ها 
به زمین رفت، احتماال در فصل جدید 
فرصت بسیار زیادی برای نشان دادن 

استعدادهایش به دست می آورد.
جیو رینا

در روزهایــی که فوتبــال آمریكا 
صاحب چند مهره بسیار خوب در فوتبال 
اروپا شده، جیو رینا همان بازیكنی است 
که ارلینگ هالند »رویای آمریكایی« 
صدایش می زند. جیو در ۱۷ ســالگی 
راهش را به طــرف بوندس لیگا هموار 
کرده و حــاال به یك مهــره مهم برای 
زنبورها تبدیل شده است. او یك پاسور 
ذاتی است که در سخت ترین موقعیت ها 
هم همیشه بهترین گزینه ها را انتخاب 
می کند. رینا می تواند در همین فصل، 
یكی از بهترین های فوتبال آلمان لقب 

بگیرد.
پائولینیو

با این نام، مهره های فراوانی در دنیای 
فوتبال داشته ایم اما این پائولینیو، برای 
لورکوزن توپ می زند. مرد جوان برزیلی 
از باشــگاه واســكودوگاما جذب شده 
است. او در هفت بازی اول برای لورکوزن 
با چهار گل و سه پاس گل، نشان داد که 
چه توانایی هایــی دارد. او حاال پیراهن 

شماره هفت باشگاه آلمانی را می پوشد 
و در همین سن و سال کم، کلیدی ترین 

مهره این باشگاه به شمار می رود.
سرجینیو دست

مدافع راســت باشــگاه آژاکس تا 
همین چند هفته قبل با بایرن مونیخ به 
توافق شخصی رسیده بود اما به محض 
توافق با بارسا، مسیرش را عوض کرد و 
راهی فوتبال اسپانیا شد. او مدافع راست 
جدید تیم کومان به شمار می رود و مرد 
هلندی آماده است تا از این فوتبالیست 
آمریكایی به جای ســرخی روبرتو در 
سمت راست خط دفاعی استفاده کند. 
دست تنها یك فصل در تیم قبلی اش 
توپ زد اما همین زمان کوتاه کافی بود 
تا دنیای فوتبال، متوجــه ظهور یك 

استعداد جدید شود.
دیان کولوسوسکی

برکناری ساری با وجود قهرمانی 
یــووه در ســری آ، به وضوح نشــان 
می دهد کــه در ایــن باشــگاه چه 
انتظاراتی از یك مربی وجود دارد. حاال 
پیرلو سكان هدایت یووه را در دست 
گرفته و در اولین قدم، برای جوان تر 
کردن تیم تالش کرده اســت. یكی از 
مهره های مورد عالقه سرمربی فعلی 
بیانكونری، دیان کولوسوسكی بوده 
اســت. بازیكنی که فصل گذشته به 
صورت قرضی در پارما توپ زد و این 
فصل با یك قرارداد قطعی، خریداری 
شــد. او در 36 بازی با لباس پارما در 
فصل گذشــته، ۱۰ گل زده و ۹ پاس 
گل داده اســت. دیان خیلی زود در 
یووه نیز مورد اســتفاده قرار گرفته و 
ثابت کرده که می تواند در تیم پیرلو، 
نقش بسیار مهمی را بر عهده بگیرد. به 
نظر می رسد داشتن این ستاره جوان، 
اصلی ترین دلیل برای موافقت باشگاه 

با فروش هیگواین بوده است.

جوان اول های فصل جدید لیگ قهرمانان زیر ذره بین

پسربچههایشگفتانگیز

اتفاق روز

آریا طاری

پایان دوران کاری سعادتمند در استقالل، 
شكســت در پروژه بازگرداندن استراماچونی 
و عدم توافق نهایی با الكــس نوری برای حضور 
روی نیمكت باشگاه، فقط یك معنی دارد و آن، 
نزدیك شدن دوباره فرهاد مجیدی به حضور در 
استقالل است. فرهاد پیش از این در دو مقطع 
مختلف سرمربی آبی ها بوده و هر دو بار خیلی 
زود از این باشگاه جدا شده است. اگر قرار است 
مجیدی دوباره مرد اول نیمكت استقالل شود، 
باید راه و روش کامال متفاوتی را در پیش بگیرد تا 
این بار دوباره همان سرنوشت ناخوشایند قبلی 

را تجربه نكند.
مجیدی و اســتقالل انگار برای هم ساخته 
شده اند. پس از هر بار جدایی این مربی، دوباره 
زمزمه های بازگشت او به راه می افتند و در نهایت 
هم عملی می شوند. حضور دوباره این مربی روی 
نیمكت اســتقالل، موافقان و مخالفان خاص 
خودش را دارد اما به نظر می رســد در شرایط 
فعلی، تعداد افراد موافق رقم خوردن این اتفاق 
کمی بیشتر باشــد. اولین تجربه سرمربیگری 

مجیدی در این باشگاه، پس از برکناری وینفرد 
شــفر اتفاق افتاد. وقتی سرمربی آلمانی پس از 
شكست در مشــهد از حضور در تمرین تیمش 
منع شد، مدیران وقت باشگاه مجیدی را به عنوان 
سرمربی جدید تیم در نظر گرفتند. او با برچسب 
»موقت« روی نیمكت نشســت و نتایج نسبتا 
خوبی هم به دست آورد اما در پایان فصل باشگاه 
به سراغ استراماچونی رفت و ترکیب جدیدی را 
برای نیمكتش در نظر گرفت. دوران حضور استرا 
در استقالل اما حتی به یك نیم فصل هم نرسید 
و جدایی خودخواسته این مربی، فرهاد را دوباره 
صاحب عنوان سرمربی در باشگاه کرد. عنوانی که 
این بار دیگر موقتی تلقی نمی شد و با یك قرارداد 
دائمی به دست آمده بود. مجیدی در این دوران 
تازه، عملكرد قابل دفاعی داشت. او استقالل را از 
مرحه پلی آف لیگ قهرمانان آسیا عبور داد و این 
تیم را به فینال جام حذفی نیز برد. استقالل در 
لیگ برتر نیز سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را برای 
فصل بعد به دست آورد. این نتایج »فوق العاده« 
نبودند اما امیدوارکننده به نظر می رسیدند. خود 
فرهاد هم بیشتر از گذشته روی رفتارش کنترل 
داشــت و تصمیم گرفته بود با سكوت و تمرکز، 

تیمش را به طرف جلو هدایت کند. مشكل اما 
دقیقا از جایی آغاز شد که این سكوت شكست و 
این تمرکز، جایش را به جنجال های اینستاگرامی 
داد. فرهاد مجیدی دوباره احساساتی شد، دوباره 
کلید اختیار را به واکنش های لحظه ای سپرد و 
در نهایت، تصمیم به استعفا از نیمكت استقالل 
گرفت. در این پرونده، سعادتمند و رفقا به مراتب 
مقصرتر از فرهاد بودند اما نحوه جدایی او نیز، اصال 

مطلوب و حرفه ای به نظر نمی رسید.
در لیگی که در تســخیر مربیان استقاللی 

قرار گرفته، طبیعتا گزینه های زیادی برای 
هدایت این باشــگاه وجود دارند. با 

این حــال امیرقلعه نویی با گل 
گهر ســیرجان قرارداد امضا 

کرده، جواد نكونام به پروژه 
فــوالد متعهد شــده و 

عجله ای بــرای حضور 
در اســتقالل ندارد، 

علیرضا منصوریان 
کــه یك عمــر از 
رنگ قرمز دوری 

می کرد، حاال 

مرد اول نیمكت تراکتورسازی است و سیدمهدی 
رحمتی نیز هدایت شهرخودرو را بر عهده دارد. به 
نظر می رسد هنوز هم فرهاد، ایده آل ترین گزینه 
برای نیمكت استقالل در فصل جدید باشد اما 
به شرطی که گذشته را بار دیگر تكرار نكند. او 
کارهای ناتمام زیادی در استقالل 
دارد و همچنان می تواند یك 
چهره قابل اتكا، روی نیمكت 
این تیم تلقی شــود. برای 
یك بازگشت موفقیت آمیز به 
استقالل، فرهاد در درجه اول 
باید کنترل دقیقی روی 
رفتارش داشته باشد. 
راهكار این کنترل 
هــم، فــرار از 
کنفرانس های 
مطبوعاتــی یا 
سكوت نشان دادن 
به دوربین ها نیست. او برای 
خودش اصولی داشــته و به 
همین خاطر، نتوانســته با یك 
مدیر افتضاح مثل ســعادتمند 
کار کند امــا کنار کشــیدن در 
ســخت ترین زمان ممكن، گاهی 
خودش یك اتفاق کامال غیراصولی 
اســت. مجیدی در درجه اول، 
باید در اوج فشارها آرام بماند 

و تا جایی کــه می تواند هم از درگیر شــدن با 
شبكه های اجتماعی فاصله بگیرد. او در یك سال 
گذشته نشان داده که کنترل خوبی روی رختكن 
استقالل دارد و در برخورد با مهره های بی انضباط 
نیز تا حدود بسیار زیادی مصمم است. اگر قرار 
است مجیدی به عنوان سرمربی جدید باشگاه 
در نظر گرفته شود، باید از تساهل و تسامح با کادر 
مدیریتی باشگاه دست بردارد. او در تجربه های 
قبلی، هرگز خودش استقالل را نبسته و همیشه 
تیم دیگران را تحویل گرفته اســت. او هرگز از 
شروع یك فصل، سرمربی این تیم نبوده و شاید 

این بار، متفاوت تر از همیشه نشان بدهد.
جدا شدن راه فرهاد از سعادتمند، شرایطی را 
به وجود آورد که در پایان دوران ناموفق این مدیر، 
مربی جوان آبی ها همچنان شــانس نشستن 
روی نیمكت باشگاه را داشته باشد. با این حال در 
صورت بازگشت دوباره به این مجموعه، مجیدی 
باید ذهنیت همیشگی در مورد خودش را اصالح 
کند. خیلی ها باور دارند کــه او، مرد پروژه های 
ناتمام و استاد رها کردن کار در شرایط بحرانی 
است. فرهاد یك بار به عنوان بازیكن و یك بار در 
قامت مربی، تیم را در چنین شرایطی ترک کرده 
و اگر تجربه سومی هم در کار باشد و باز هم چنین 
پایانی اتفاق بیفتد، دیگر برای همیشــه همه 
اعتمادها از این مربی سلب خواهد شد. مجیدی 
این بار باید بماند، بجنگد و در هیچ شرایطی، تیم 

را به حال خودش رها نكند.

برای فرهاد و یک تصمیم کلیدی دیگر

اين بار بازيچه نشو! 

وقتی باشگاه بیرمنگام 
شماره پیراهن این بازیکن 

17 ساله را برای همیشه 
بازنشسته کرد، خیلی ها 

نگاهی سرزنش آمیز به 
این ماجرا داشتند و معتقد 

بودند که باشگاه، دست 
به یک حرکت اغراق آمیز 
زده اما مدیران بیرمنگام 

باور داشتند که جود، زمانی 
یکی از بهترین های دنیا 

می شود

میکل آرتتا در آرسنال، 
فرصت خوبی برای بازی 
به چند مهره جوان داده 

است. ساکا، یکی از همین 
نفرات به شمار می رود. 

وینگر 18 ساله توپچی ها، 
یک استعداد هیجان انگیز 

به شمار می رود. بازیکنی 
که می تواند به عنوان دفاع 

چپ، هافبک چپ و حتی 
وینگر راست نیز برای 

آرسنال توپ بزند
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