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خداحافظی اجباری بریمانلو

رقابت های جــودوی قهرمانــی جهان در 
حالی از فردا به میزبانی ژاپن برگزار می شــود 
که قرار بود از ايران تیم دو نفره سعید ماليي و 
محمد محمدي بريمانلو در اين رقابت ها حضور 
داشته باشند. اتفاقی که نیفتاد و در لحظه آخر 
اين ماليی بــود که به همراه مجیــد زارعیان 
سرمربی تیم ملی راهی ژاپن شد تا بريمانلو به 
دلیل آنچه فدراسیون اعالم کرد مبنی بر صادر 
نشدن رواديدش از اين تورنمنت خط بخورد. 
اين اتفاق در حالی رخ داد که شنیده می شود 
حضور نماينده رژيم صهیونیستی باعث شده 
فدراســیون روی نام بريمانلو قلم قرمز بکشد 
و او را در آستانه اين مسابقات که امتیاز خوبی 
برای کسب ســهمیه المپیک داشــت، اعزام 
نکند. جودو همیشه درگیر حضور نمايندگان 
رژيم صهیونیستی بوده و تقريبا می شود گفت 
هیچ وقت راهکار مناسبی برای حل اين مشکل 
اتخاذ نشده است. اما اين بار کار برای بريمانلو 
به جايی ختم شد که او در پستی اينستاگرامی 
به نوعی شفاف ســازی کرد و نرفتنش به ژاپن 
را نه به خاطــر رواديد بلکه بــه دلیل تصمیم 
مسئوالن باالمقام فدراســیون دانست. او در 
انتهــای پیامــش از دنیــای ورزش قهرمانی 
هم خداحافظی کرد تا اين ماجرا حســابی به 
تلخی بزند. حال بايد ديد فدراسیون جودو چه 
واکنشی به اين خداحافظی خواهد داشت. آيا 
جودوکار جوان ايران به تاتامی برمی گردد يا به 
ورزشکاری تبديل می شود که در اوج جوانی از 

عرصه ورزش دور می ماند.
    

بنا، نامدارها را نخواست
بعد از کش و قوس های فراوان و حواشی به 
وجود آمده پیرامون انتخاب تیم ملی کشــتی 
فرنگی بــرای حضــور در مســابقات جهانی 
قزاقستان سرانجام ترکیب شاگردان بنا برای 
حضور در مسابقات گزينشــی نورسلطان در 
قزاقستان مشــخص شــد. به اين ترتیب در 
55 کیلوگرم پويا ناصرپــور،  در 60 کیلوگرم 
علیرضا نجاتی،  در 63 کیلوگرم میثم دلخانی،  
در 67 کیلوگرم حامد تــاب،  در 72 کیلوگرم 
امین کاويانی نژاد،  در 77 کیلوگرم محمدعلی 
گرايــی،  در 82 کیلوگرم ســعید عبدولی،  در 
87 کیلوگرم رامین طاهری، در 97 کیلوگرم 
محمدهادی ساروی و در 130 کیلوگرم امیر 
قاسمی منجزی قرار است در رقابت هاي جهاني 
روي تشک حاضر شوند. اين ترکیب در حالی 
اعالم شده که خبری از نامدارها نیست ولی بنا 
معتقد اســت اين جوانگرايی به خاطر توجیه 
شکســت احتمالی در قهرمانی جهان نبوده 
است. رقابت های جهانی کشــتی و گزينشی 
المپیک روزهای 23 تا 31 شــهريور در شهر 

نورسلطان کشور قزاقستان برگزار می شود.
    

 هادی امروز 
در کمیسیون پزشکی

پرويز هادی که مدتی است با مصدومیت کمر 
مواجه شده، امروز در فدراسیون پزشکی حاضر 
خواهد شد تا وضعیتش در آســتانه مسابقات 
جهانی مورد بررســی قرار گیــرد. او که يکی از 
امیدهای کســب مدال و ســهمیه المپیک در 
مســابقات جهانی 2019 قزاقستان محسوب 
می شود، اين روزها برای پیگیری تمريناتش با 
مشکل جدی مواجه شده است. به گفته محسن 
کاوه مدير تیم های ملی، هــادی اصرار دارد که 
حتما در قزاقستان کشــتی بگیرد اما با توجه به 
اينکه يک ســال ديگر المپیک توکیو در پیش 
اســت، وضعیت او بايد مورد بررسی قرار گیرد. 
با توجه به خداحافظی کمیل قاســمی و حاال 
مصدومیت هادی نگرانی هايــی در وزن 125 
کیلوگرم ايجاد شده است. حال بايد منتظر نظر 
کمیسیون پزشکی ماند تا ديد چه سرنوشتی در 

انتظار اين وزن است. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

قضاوت دقیق گابريــل کالدرون 
و تیمش پــس از تنها يک مســابقه 
رســمی، امکان پذير به نظر نمی رسد 
اما با تماشــای همین بازی، می شود 
به يک حقیقت ساده پی برد. سرمربی 
آرژانتینی قصد دارد راه برانکو را ادامه 
بدهد اما نمی خواهــد دقیقا از همان 
شــیوه های فنی اســتفاده کند. او در 
پرسپولیس با کفش های خودش راه 
خواهد رفــت و به جای اصــرار برای 
تقلید از مرد کروات، تنها به دنبال تکرار 
نتايج ايــن مربی خواهد بــود. يکی از 

ويژگی های مثبت پرسپولیس نسبت 
به بســیاری از رقبا در فصــل جديد، 
تغییرات حداقلی ترکیب اين تیم در 
تابستان اســت. از 11 بازيکنی که در 
اولین ترکیب اصلی فصل باشگاه قرار 
گرفتند، 9 نفر فصل گذشــته نیز در 
همین تیم توپ می زدند. وحید امیری 
و امیر روســتايی، تنها تازه واردهای 
ترکیب تیم بودنــد و از بین اين دو نفر 
نیز، امیری ســابقه بازی در باشــگاه 
را داشته اســت. تغییرات محدود در 
تابستان، پرسپولیســی ها را امیدوار 
می کند که هرچه زودتر به هماهنگی 
کامل برسند و دوباره در زمین همديگر 

را با چشم بسته هم پیدا کنند. بسیاری 
از مهره های سرخپوش، درک متقابلی 
از هم دارند و پس از چند ســال بازی 
در کنــار هم، خصوصیــات همديگر 
را به خوبی شــناخته اند. ســرخ ها در 
تابستان هیچ بازيکن مهمی را از دست 
نداده اند و جدايی، تنها برای مهره های 
نیمکت نشین اين باشگاه اتفاق افتاده 
است. دومین ويژگی مثبت اين تیم را 
بايد در اعتماد به نفس بازيکن ها خالصه 
کرد. آنها پــس از چند فصل موفقیت 
پیاپی در فوتبال ايران، با روحیه و انگیزه 
باال به اســتقبال هر مسابقه می روند و 
در لحظات کلیدی، به بهترين شــکل 

از موقعیت ها برای رسیدن به گل زنی 
اســتفاده می کنند. پرســپولیس در 
جدال با پارس جنوبی، موقعیت های 
زيادی برای گل زنی نداشت اما در هیچ 
دقیقه ای از بازی آرامشش را از دست 
نداد و منتظر لحظه ای برای ضربه  زدن 
به حريف ماند. لحظه ای که با سماجت 
علیپور و ظرافت مهدی ترابی، باالخره 
از راه رسید. قلب دفاعی مطمئن، يکی 
ديگر از ويژگی های مثبت پرسپولیس 
لیگ نوزدهم به شــمار می رود. زوج 
شجاع و سیدجالل، همچنان پرتجربه 
و بی نقص فوتبال بازی می کنند و اجازه 
عرض اندام به تیم های رقیب نمی دهند. 

برخالف فصل گذشــته، سرخ ها حاال 
در مرکز خط دفاع، بازيکن جانشــین 
هم دارند. حســین کنعانی زادگان در 
اولین هفته فصل ذخیره سیدجالل و 
شجاع بود. بدون ترديد اين بازيکن در 
طول فصل فرصت بازی خواهد داشت 
تا مدافعان میانی ثابت تیم نیز گاهی 
استراحت کنند. پرسپولیس بدون بشار 
رســن و کمال کامیابی نیا در فهرست 
18 نفره به مصاف پارس جنوبی رفت. 
موضوعی که ثابت می کند نیمکت تیم 
حاال از همیشه پربارتر است و کالدرون 
عمال بهترين مجموعــه بازيکنان اين 
فصل فوتبال ايران را برای رســیدن به 

موفقیت در اختیار دارد.
به نظر می رســد تیــم کالدرون، 
هجومی تر از تیم دو فصل گذشته برانکو 
ايوانکوويچ فوتبــال بازی خواهد کرد. 
تیم پروفســور در لیگ برتر پانزدهم، 
يک تیم کامال هجومی و شورانگیز بود 
اما ضعف دفاعی، اجازه بلندپروازی و 
قهرمانی را به اين تیم نداد. اگر فلسفه 
هجومی مرد آرژانتینــی در تیم پیاده 
شود، دفاع پرســپولیس قدرت چند 
فصل اخیــر را نخواهد داشــت و اين 
موضوع، دردسری برای قرمزها خواهد 
بود.  در اولین بازی فصــل، کالدرون 
تیمش را با سیســتمی شبیه 4-3-3 
به زمین فرستاد. احمد نوراللهی تنها 
هافبک دفاعی تیم به شــمار می رفت 
و وحید امیری و امید عالیشــاه، کمی 
جلوتر از او در زمین بازی می کردند. امیر 
روستايی و مهدی ترابی نیز در دو سمت 
علی علیپور قرار داشتند. رو به جلو بازی 
کردن، می تواند نظم دفاعی پرسپولیس 
را هدف قرار بدهد. در مسابقه با پارس نیز 
حريف در يکی از اولین موقعیت ها، تیر 
دروازه تیم کالدرون را به لرزه درآورد. 
مشکل جدی تر تیم اما به گل زنی مربوط 
می شود. علی علیپور همچنان با فرم 

ايده آل فاصله دارد و حتی اگر آماده هم 
باشد، به تنهايی نمی تواند بار خط حمله 
تیم را به دوش بکشــد. امیر روستايی 
در ديــدار افتتاحیــه ضعیف تر از حد 
انتظار ظاهر شده و جونیور براندائو هنوز 
اولین بازی اش برای تیم را انجام نداده 
اســت. با اين روند، شــايد امید اصلی 
سرمربی باشگاه، مشارکت هرچه بیشتر 

هافبک ها در گل زنی باشد.
کراوات قرمز مرد اول نیمکت باشگاه، 
فعال برای پیروزی محکم شده اما اين 
تیم در هفته های پیش رو، کار بســیار 
سختی خواهد داشــت. آنها تا هفته 
ششــم با همه رقبای مستقیم شــان 
برای قهرمانی لیگ بــازی می کنند. 
چگونگی عبور از اين تونل وحشــت، 
شايد سرنوشت فصل را برای کالدرون 
و تیمش تعیین کنــد. انتظارها از اين 
باشگاه، بســیار باال به نظر می رسند. 
سرمربی پرســپولیس تیمش را برای 
انجام نمايــش زيبا در زمیــن آماده 
می کند اما اين مربی به خوبی می داند 
که زيبا بودن، به تنهايی کافی نیست. 
به ويژه برای تیمی کــه در چند فصل 

گذشته، همه چیز را برده است.

سایه روشن هایی از پرسپولیس کالدرون

اولیِنبردکراواتقرمز!

اتفاق روز

سوژه روز

آخرین نتیجه تیم برانکو در اولین مسابقه تیم گابریل کالدرون تکرار شد. مهدی ترابی که فصل گذشته نقش سازنده 
را در گل قهرمانی روبه روی پارس جنوبی بر عهده داشت، این بار در نقش گل زن قرار گرفت و با یک چیپ تماشایی، اولین 

گل فصل پرسپولیس را وارد دروازه حریف جنوبی کرد. قرمزها ثابت کردند که حتی با وجود تغییرات نیمکت، همچنان راه 
و رسم بردن در لیگ برتر را به خوبی بلد هستند. نمایش این تیم در هفته اول، امیدوارکننده به نظر می رسید اما این نمایش، 

چیزی از دشواری راه آنها در هفته های آینده کم نخواهد کرد.

آریا طاری

آل اشــپورت دوباره به فوتبال ايران برگشت. 
تا پیش از رونمايــی از لباس های جديد تیم های 
حاضر در لیــگ برتر نوزدهم، هنــوز معنای اين 
جمله کامال »واضح« نبود اما حاال ديگر همه درک 
می کنند که بازگشت پرقدرت اين برند به لیگ، 
می تواند چه معنايی داشته باشد. کیت های جديد 
باشــگاه ها يکی از يکی ناامیدکننده تر هستند. 
طرح ها از باشگاه های بزرگ اروپايی کپی شده اند و 
حتی می توانند موجبات استهزای فوتبال ايران در 
سطح دنیا را فراهم بیاورند. درست در روزهايی که 
نارضايتی از لباس های جديد در بین هواداران موج 
می زند، آل اشپورت همه چیز را تکذيب می کند. با 
وجود همه اين تکذيب ها، بحران سلیقه و زيبايی 
در لیگ برتر فوتبال ايران، يک بحران بزرگ و حل 

 نشدنی به نظر می رسد.
کمپانی آل اشــپورت از مدت ها قبل حضور 
پررنگ و جــدی اش را در فصــل جديد فوتبال 
ايران اعالم کرده بود. آنها از هواداران باشگاه های 

مختلف خواسته بودند که طرح پیشنهادی شان 
را برای کیت  های تازه ارسال کنند اما همان طور 
که انتظار می رفت، توجهی به طرح های هواداری 
نشد و آل اشپورت به جای استفاده از اين طرح های 
پیشنهادی، به سراغ پیراهن های فصل گذشته 
باشــگاه های مطرح اروپايی رفت. طرح کمپانی 
نايکی برای باشگاه تاتنهام به شکلی حیرت انگیز 
و البته بــا رنگی متفاوت، به عنــوان طرح جديد 
کیت های باشگاه پرسپولیس مورداستفاده قرار 
گرفت. جالب اينجاست که برای قرمزها نه خبری 
از مراسم رونمايی از لباس های تازه بود و نه اولین 
تصاوير منتشر شده از اين لباس ها، استاندارد به 
نظر می رسیدند. اوضاع برای استقالل نیز تفاوت 
چندانی نداشت. درست مثل گذشته که لی نینگ 
طراح مشترک لباس سرخابی ها بود، در لیگ برتر 
نوزدهم نیز چنین اتفاقی رخ داد تا باشــگاه های 
رقیبی که مالک و حامی مالی مشــترکی دارند، 
بار ديگر در طراحی لباس ها نیز مشترک باشند. 
آل اشپورت برای استقالل به سراغ منچستريونايتد 
رفت و طرح اصلی لباس های فصل گذشته اين تیم 

را با رنگ متفاوت برای آبی ها به کار برد اما آيا يک 
نفر در مجموعه استقالل به اين موضوع معترض 
شــد؟ آيا يک نفر در مجموعه پرسپولیس از اين 
وضعیت شکايت کرد؟ هر دو باشگاه »به درستی« 
از وضعیت برگزاری لیگ ناراضی هستند اما چطور 
به نارضايتی هواداران خودی از اين لباس ها پاسخ 
می دهند؟ در باشگاه های ديگر نیز در روی همین 
پاشــنه می چرخد. طرح جديد لباس های فوالد 
عجیب و کودکانه به نظر می رســد. پديده ای ها 
در مراسم رونمايی، لباســی را به هواداران شان 
معرفی کردند که بیشتر به لباس تمرينی شباهت 
داشت و فاقد هرگونه طرح و حتی لوگوی باشگاه 
بود. جالب تر اينکه از ســه کیت اين فصل پديده، 
دو کیت قرمزرنگ هستند. اتفاق خیره کننده ای 
که طبیعتــا در هیچ نقطه ديگــری از دنیا اتفاق 
نمی افتد! در طراحی لباس های پارس جنوبی جم 
نیز از يکی از المان های قبلی لباس رئال مادريد در 
پشت پیراهن ها استفاده شده است. در واقع برای 
آل اشپورت، تفاوتی بین نايکی و آديداس وجود 
ندارد. آنها با قدرت هرچه تمام تر به »کپی-پیست« 
مشغول هستند و می دانند که اين ماجرا، در فوتبال 
ايران هیچ عقوبتی را برای شان به همراه نخواهد 
داشت. اين داستان فقط به برند آل اشپورت هم 
مربوط نمی شود. نساجی که به سراغ يک برند ديگر 

رفته، لباسی درست شبه کیت اين فصل چلسی را 
تحويل گرفته است. تراکتوری ها هم اگرچه از اسم 
آديداس راضی به نظر می رسند اما اين کیت ها، 
همان کیت های تمرينی آديداس هستند که سابقا 
در اختیار تیم ملی نیز قرار داشت. اين مشکل در 
درجه اول، مشکل فوتبال ايران است که به سلیقه 

و هويت، هیچ اهمیتی نمی دهد.
در فوتبال روز دنیا، هر لباس »مفهوم« خاصی 
را نمايندگی می کند. در واقع کیت هر تیم بخشی 
از »هويت« آن باشگاه به شــمار می رود. اگر در 
طراحی لباس منچستريونايتد از نماد ريل های 
راه آهن استفاده شده، دلیل آن کارکنان راه آهنی 
بودند که برای اولین بار اين باشــگاه را بنا کردند. 
در طراحی لباس ســوم فصل گذشــته باشگاه 
اسپرز از بخشی از نقشه شهر لندن استفاده شد. 
بارسلونايی ها در لباس های دوم شان به سراغ پرچم 
کاتالونیا می روند و يوونتوسی ها رنگ صورتی را 
از تاريخ شــان بیرون می آورند و آن را روی لباس 
اصلی شان مورد استفاده قرار می دهند. در لیگ 
برتر ايران اما کیت های باشگاهی، فرصتی برای 
عرض اندام برندهای بی کیفیت هستند. اينجا نه 
به »کپی رايت« توجه می شود و نه جزئیات برای 
يک باشگاه مهم هستند. همین نقض کپی رايت، 
مهم ترين دلیلی اســت که برندهای معتبر را از 

حضور در فوتبال ايران فراری می دهد. اگر سازوکار 
درستی برای فروش پیراهن ها در کشور تعیین 
می شد، شايد شاهد حضور گسترده نام های بزرگ 
در زمینه تولید لباس های باشگاهی بوديم. در همه 
نقاط دنیا، بخش مهمی از درآمد باشگاه ها از طريق 
امضای قرارداد با تولیدکنندگان لباس به دست 
می آيد. اينجا اما باشگاه ها برای تولید لباس های 

بی کیفیت، هزينه هم پرداخت می کنند.
بازگشــت برند خاص آلمانی به فوتبال ايران 
نمی تواند »تصادفی« باشــد. فدراسیون فوتبال 
بايد توضیح بدهد که آل اشــپورت بر چه مبنايی 
دوباره به عنوان تولیدکننده لباس های تیم ملی 
و چند باشگاه بزرگ داخلی انتخاب شده است؟ 
چه کسانی دوباره پای اين برند را به شکل گسترده 
به فوتبال ايران باز کردند؟ موج انتقاد هماهنگ از 
توپ قبلی لیگ برتر، از کجا آغاز و چگونه هدايت 
شد؟ شــايد اين قرارداد برای بعضی ها سود قابل 
توجهی به همراه داشــته باشــد اما بدون شک 
تاوان آن را باشگاه های ايرانی خواهند داد و البته 
هوادارانی که رغبتی بــرای خريد اين لباس های 
نازيبا ندارند. شايد تصور کنید در فوتبال بايد به 
مسائل به مراتب مهم تری پرداخته شود اما تا زمانی 
که جزئیات درست سر جای خودشان قرار نگیرند، 

انتظار بهبود شرايط فوتبال بی معنی خواهد بود.

مديران فدراسیون فوتبال و ســازمان لیگ، برگزاری فصل 
جديد لیگ برتر را مدت زمان زيادی به تعويق انداختند تا سازوکار 
بلیت فروشــی اينترنتی در استاديوم ها فراهم شــود اما ماجرا 
نه تنها بهتر از فصل گذشته نشد، بلکه حتی ناامیدکننده تر هم 
از کار درآمد. فصل گذشته بلیت فروشی بسیاری از ديدارهای 
استاديوم آزادی به صورت اينترنتی بود و تماشاگرها نیز بدون 
مشــکل خاصی راهی ورزشگاه می شــدند اما اين بار از سامانه 
فروش بلیت تا گیت های آزادی، همه چیز با مشکل روبه رو بود 
و در نهايت نیز هوادارها بدون نشان دادن بلیت، از گیت ها عبور 
کردند و باشگاه اولین فرصت برای درآمدزايی در اين فصل را از 
دست داد. در واقع سازمان لیگ يک قدم بزرگ رو به عقب برداشت 
و حاال همه بايد تالش کنند تا اوضاع درست مثل فصل گذشته 

شــود! اگر قرار بود در اين چند ماه تعطیلی هیچ آزمايشی روی 
سامانه فروش بلیت و گیت های الکترونیکی صورت نگیرد، چرا 
لیگ همان ماه قبل برگزار نشد؟ اولین هفته لیگ برتر نوزدهم، 
هیچ شباهتی به هفته افتتاحیه يک لیگ پرهیجان نداشت. در 
سال های گذشته حداقل يک مراسم افتتاحیه ساده در ورزشگاه 
آزادی برگزار می شد اما مسئوالن فدراسیون، حتی قید اين مراسم 
را هم زدند تا همه چیز در ساده ترين شکل ممکن اتفاق بیفتد. در 
همین هفته، يک مسابقه يک روز به تعويق افتاده و بی نظمی های 
زيادی در ديدارهای ديگر نیز مشاهده شده است. با چنین روندی، 
حق داريم اگر به جای لذت بردن از فصــل جديد، نگران همه 
ماجراهای پیش رو باشیم. نگران استاديوم هايی که با تکنولوژی 
کنار نمی آيند و شیوه نادرست اســتفاده از تکنولوژی در آنها، 

دردسرساز خواهد بود. نگران تیم هايی که از بديهی ترين امکانات 
يک باشگاه معمولی فوتبال برخوردار نیستند. نگران هوادارهايی 
که در کانال های تلگرامی هواداری از نفرت پر می شوند و نگران 
مربی هايی که نمی توانند در اين شــرايط، همه خواسته های 

فنی شان را در زمین به اجرا دربیاورند.
بخش مهمی از هیجان اين فصل فوتبــال ايران، به مربیان 
خارجی مربوط می شود. کالدرون در پرسپولیس، استراماچونی 

در استقالل، دنیزلی در تراکتورسازی و ويلموتس در تیم ملی، 
هرکدام با دستمزدی سنگین و اهدافی بزرگ به کار گرفته شده اند 
اما تا زمانی که ملزومات اولیه برای برگزاری يک مسابقه فوتبال 
فراهم نشود، آنها چطور می توانند به اندازه دستمزدشان کار کنند 
و فعالیت مثبت داشته باشند؟ در لیگی که بازی افتتاحیه اش، با 
بسته بودن نیمی از سکوهای ورزشگاه کلید می خورد، حرف زدن 

از پیشرفت کمی گزاف به نظر می رسد. 
بايد بپذيريم که فاصله لیگ ايران حتی با لیگ های عربی حوزه 
خلیج فارس ديگر بیش از حد زياد شده و در حالی که آنها دائما در 
حال برداشتن قدم های مثبت برای رفتن به سمت آينده هستند، 
فوتبال ايران مدام با بديهیات دست و پنجه نرم می کند و دائما رو 
به عقب می رود. در چنین شرايطی به نظر می رسد ديگر حتی يک 
معجزه نیز نخواهد توانست باشگاه های ايرانی را به قهرمانی لیگ 
قهرمانان آسیا برساند. اصال شايد همین که تیم های مان به دلیل 
بدهی از آسیا حذف نشوند، به خودی خود يک موفقیت بزرگ و 

کلیدی در فوتبال ايران به شمار برود!

درباره رسوایی کپی-پیست در کیت های جدید لیگ برتری

کپی می کنم، پس هستم!

در فوتبال ایران، نگرانی جای لذت را گرفته است

لیگ، بدون افتتاحیه!

وحید امیری و امیر 
روستایی، تنها تازه واردهای 

ترکیب تیم بودند و از بین 
این دو نفر نیز، امیری سابقه 

بازی در باشگاه را داشته 
است. تغییرات محدود در 
تابستان، پرسپولیسی ها 

را امیدوار می کند که هرچه 
زودتر به هماهنگی کامل 
برسند و دوباره در زمین 

همدیگر را با چشم بسته هم 
پیدا کنند
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