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کشتی فراموش شده بانوان
فصل چهارم و پایانی کشــتی کالســیک 
بانوان با قهرمانی نماینــده مازندران به پایان 
رسید تا پرونده اولین دوره لیگ کشتی بانوان 

بسته شود. 
دختران کشــتی گیر پــس از چهار فصل 
مســابقه در لیگ با تمام نکات مثبت و منفی 
اکنون چشم انتظار برگزاری مسابقات انتخابی 
تیم ملی هستند تا بتوانند شانس خود را برای 
حضور در تیم ملی امتحان کنند. این در حالی 
اســت که از زمان قهرمانی ایران در مسابقات 
بین المللی کشتی لبنان که مهر به دست آمد، 
تیم ملی ایران نیز تعطیل شده و هیچ برنامه و 

اردویی نداشته است. 
تکلیف ســرمربی تیم ایران نیــز با رفتن 
آنا واســلینکو از ایران هنوز مشخص نیست. 
مسابقات قهرمانی کشــور ۱۲ بهمن به پایان 
رســید. آخرین فصل لیگ هم ســوم اسفند 
برگزار شد اما هنوز خبری از سرمربی تیم ملی 
و اردوهای این تیم نیست. چندی پیش با اعالم 
این خبر که قرار است دختران کشتی گیر ایران 
اردوی مشــترکی با عراقی ها داشــته باشند، 
امیدی در دل ملی پوشان روشن شد اما این اردو 
لغو شد و هنوز هیچ خبری از برنامه جایگزین 
نشده است. به نظر می رسد فدراسیون که هنوز 
با سرپرســت اداره می شود و معلوم نیست چه 
زمانی قرار است انتخاباتش برگزار شود، تمام 
تمرکز خود را روی تیم های مردان گذاشــته 
و تیم بانوان به دســت فراموشی سپرده شده 

است.
    

سهراب به هانوفر می رود
ســهراب مــرادی مدتــی پیــش دچار 
مصدومیت شدیدی شد که حتی رسیدنش به 

المپیک ریو را تحت الشعاع قرار داد.
او پس از چند بار معاینــه در ایران به گفته 
محمدحســین برخــواه ســرمربی تیم ملی 
وزنه برداری قرار اســت به هانوفر اعزام شود. 
برخواه در این بــاره گفت:»تــا جایی که من 
اطــالع دارم مــرادی حداقل تا اردیبهشــت 
نمی توانــد تمرینــی داشــته باشــد و در 
 بهتریــن شــرایط می تواند تمریناتــش را از 

اردیبهشت  آغاز کند.  
پیگیر اعــزام مرادی به هانوفــر آلمان هم 
هســتیم که اگر شرایط فراهم شــود در آنجا 
تصمیم گیری نهایــی را انجــام خواهد داد. 
پزشکان تالش می کنند برای بهبود به سهراب 
مرادی زمان بدهند تا اگر نیاز نبود عمل جراحی 
انجام نشــود، اما آن طور که شنیده ام اگر نیاز 
به عمل جراحی باشــد عمل، عمل سنگینی 
نخواهد بود.« با این حال سهراب پل ها را خراب 
نمی کند و با ثبت نام در جــام فجر نامش را در 
لیست مســابقات قرار داد تا اگر شانسی برای 
المپیکی شدن داشت، فرصت را در مسابقات 

گزینشی پیش رو از دست ندهد.
    

پاقدم خوب حدادی
پاقدم حامد حدادی ستاره بسکتبال ایران 
برای تیم شــانفیل لبنان خوب بوده است. در 
ادامــه رقابت های لیگ بســکتبال لبنان تیم 
شانفیل که به تازگی حامد حدادی را به خدمت 
گرفته است مقابل هوپس به برتری ۹۶ بر ۵۰ 

دست یافت. 
در این بــازی حامد حدادی نخســتین  بار 
برای شانفیل به میدان رفت و هشت امتیاز، ۱۸ 
ریباند، چهار پاس منجر به گل و یک بالک شات 
داشت. شانفیل در حال حاضر در صدر جدول 
لیگ لبنان قرار دارد و فادی الخطیب ســتاره 
بســکتبال لبنان هم در این تیم کنار حدادی 
حضور دارد. بازیکن ارزشمند بسکتبال ایران 
برای نخستین بار در این کشور دست به توپ 
شده است و چند ســالی در لیگ چین حضور 

داشت.
    

دو بازنشسته  در خیال بازگشت!
بیشــتر از ســه ماه از اجرای قانون منع به 
کارگیری بازنشســته ها می گذرد اما هنوز دو 
رییس بازنشسته دنبال دریافت رای بازگشت 
به کار هســتند. ژاله فرامرزیان معاون توسعه 
منابع وزارت ورزش در مــورد احمد ضیایی و 
محمدصادق فرجی که پیگیر شکایت شــان 
به دیوان عدالت اداری برای اســتفاده از ماده 
۶۰ قانون خدمات کشوری جهت بازگشت به 
کار هســتند، می گوید:»هنوز در مورد این دو 
نفر و استعالم انجام شده برای آنها پاسخی به 
وزارت ورزش اعالم نشده است.« او همچنین 
محاسبات سنی و کاری محمدرضا داورزنی را 
هم بیان و اعالم کرد او منعی برای کار ندارد و 

بازنشسته نیست.

منهای فوتبال

آريا رهنورد

ادبیات رئیــس کمیته انضباطی 
به عنوان یک فرد »مســئول« که به 
تخلفات تماشاگران، مدیران، مربیان 
و بازیکنان می پــردازد، باید الگویی 
برای همه افــراد مرتبط بــا فوتبال 
باشــد اما مصاحبه ای که به تازگی از 
حسن زاده منتشر شده، حاوی نکاتی 
است که شنیدن شان قلب بسیاری از 
فوتبالی ها در ایران را به درد می آورد. 
جناب حسن زاده در درجه اول باید 
به ســوال های متعددی در خصوص 
عملکردش در کمیته انضباطی پاسخ 

بدهد. آیا عملکرد این کمیته در همه 
ســال های گذشــته قابل دفاع بوده 
اســت؟ آیا برخوردهــای قهری که 
در بســیاری از موارد با تماشاگران 
تیم هــای مختلــف شــده، فضای 
اســتادیوم ها را اصالح کرده است؟ 
آیا مربیانــی که به دالیــل مختلف 
جریمه شــده اند، دست از رفتارهای 
سابق شــان برداشــته اند؟ احــکام 
کمیته انضباطی چقدر موثرند وقتی 
ماجراهای »اهواز« از شــروع فصل 
هرگز قطع نشده اند و این اواخر پرتاب 
سنگ در ورزشگاه غدیر، زندگی یک 
نوجوان را به مخاطره نینداخته است؟ 

احکام کمیته انضباطی چقدر موثرند 
وقتی پرونده تبانی و شرط بندی در 
سطوح پایین تر فوتبال ایران هنوز باز 
است و هر روز خبرهای هولناک تری 
در این مــورد به گوش می رســد؟ 
کمیته انضباطی تا امــروز چقدر به 
دنبال »آسیب شناســی« مشکالت 
انضباطی بزرگ فوتبــال ایران برای 
برداشــتن قدمی در جهت کاهش 
ایــن آســیب ها و ناهنجاری ها بوده 
اســت؟ برای مصاحبه  کردن با رادیو 
و به زبــان آوردن جمالتی نه  چندان 
مهربانانه، الزم نیست »رئیس کمیته 
انضباطی« باشــید. اما وقتی چنین 

سمتی به اسم تان متصل شده، انتظار 
می رود ادبیات بهتری را برای صحبت 
درباره چهره های »محبوب« مردم 

انتخاب کنید.
»متاســفانه جوانی کــه دو روز 
مشــهور شــده و به تهران آمده، به 
خودش اجازه می دهد از وزیر، مدیر 
باشگاه، صداوسیما و رئیس جمهور 
انتقاد کند«. این جمالت، بخشــی 
از مصاحبه رئیــس کمیته انضباطی 
با رادیو هســتند. به نظر می رســد 
از نــگاه جناب حســن زاده، جوانان 
»شهرســتانی« حق انتقــاد از هیچ 
چیز را ندارند اما سوال اینجاست که 

خود آقای رئیس، چند ســال است 
که به تهران ســفر کرده و »تهرانی« 
شده است؟ تقســیم کردن جوانان 
این مرز و بوم به دو دسته »تهرانی« 
و »شهرستانی« از آن دست اتفاقات 
تفرقه بر انگیزی است که ابدا عاقبت 
خوشی نخواهد داشت. رئیس جمهور 
روحانــی بارهــا در گفت وگوهای 
مختلــف، از جوانان خواســته او و 
دولتــش را »نقد« کننــد اما ظاهرا 
برخالف رئیس دولت، رئیس کمیته 
انضباطی فدراسیون فوتبال انتقاد از 
دولت را برنمی تابد. ســتاره ای مثل 
وریا غفوری که از نگاه رئیس کمیته 
انضباطی »دو روز« اســت به تهران 
آمده و نباید از وزرای مملکت انتقاد 
کند، به مراتب بیشــتر از بسیاری از 
همین وزیرها، به کشــورش خدمت 
کرده است. او پیراهن تیم ملی را در 
میادین حســاس و بزرگی پوشیده، 
برای ســربلندی مــردم جنگیده و 
اگر هم در مــواردی ناجوانمردانه از 
تیم ملی خــط خورده، پــای انتقاد 
»شخصی« را به بحث ملی باز نکرده 
اســت. نه فقط وریا، که همه جوانان 
شهرستانی، حتی آنهایی که تریبون 
ندارند و شناخته شده نیستند، حق 
دارند انتقاد داشته باشند و این انتقاد 
را به هر نحوی در میــان بگذارند. نه 
شهرســتانی بودن »گناه« اســت و 
نه جوان بودن، ســزاوار سرزنش به 
نظر می رسد. »وریا بودن« که حتی 
افتخار هم هســت. رئیــس کمیته 
انضباطی  بودن اما در چنین شرایطی 
با ایســتادن در طرف مردم، منافات 
دارد. رئیس محترم کمیته انضباطی 
می تواند نگاهی به اینترنت بیندازد 
و واکنش مــردم بــه صحبت های 
اخیرش را تماشــا کند. حسن زاده 
می تواند حتی یک نظرسنجی مردمی 
برگزار کند و نظر »مردم« را در مورد 
موضع گیری های اخیر جویا شــود. 

البته که شعارهای استادیومی برای 
امثال وریا غفــوری، عقیده اکثریت 

مردم را به اثبات می رسانند.
رئیس کمیتــه انضباطی اعتقاد 
دارد ســیدمهدی رحمتــی از او 
»خوشش نمی آید« و به همین خاطر 
لب به انتقاد باز می کند. حقیقت آن 
اســت که رحمتی نه شخص رئیس 
کمیته انضباطی، کــه عملکرد این 
کمیته را نقد کــرده و درباره میزان 
تاثیر آن بر فوتبال ایران، سوال هایی 
پرسیده است. مشکل اصلی کمیته 
انضباطی با ورود حســن زاده ایجاد 
شــده و نه با خروج او، از بین خواهد 
رفت. این مشــکل، به نحوه اجرای 
قوانین در فوتبال ایران و ســلیقه ای 
شــدن برخوردها برمی گــردد. اگر 
همه ایــن نواقص بــا مصاحبه های 
تنــد علیه ســتاره های تیــم ملی و 
باشگاه های مختلف نیز روبه رو شود، 
عمال وضعیت غیرقابل تحمل خواهد 
بود. در ساعت های گذشته بسیاری از 
ستاره های فوتبال و حتی چهره های 
غیرفوتبالــی بــا راه انداختن کارزار 
اینترنتی »با افتخار شهرستانی ام« به 
صحبت های رئیس کمیته انضباطی 
فدراســیون فوتبال واکنش نشــان 
داده اند. خاصیت مهم این صحبت ها، 
اتحادی اســت که حــاال در فوتبال 
ایران بین چهره ها، تیم ها و رنگ های 

مختلف وجود دارد.

مرور صحبت های باورنکردنی رئیس کمیته انضباطی در واکنش به ستاره های منتقد

انتقاد ممنوع!

سوژه روز

اتفاق روز

شايد در فوتبال ايران اختالف نظرهای زيادی میان افراد مختلف وجود داشته باشد اما اگر تقريبا همه اهالی فوتبال 
بر سر يک موضوع به تفاهم برسند، آن موضوع بدون ترديد انتقاد از عملکرد کمیته اخالق و کمیته انضباطی فدراسیون 

است. سوال اينجاست که آيا اين کمیته ها تا امروز خروجی مثبتی داشته اند؟ و آيا حضور اين کمیته ها در متن حواشی 
پررنگ، موجب »اخالقی »تر شدن و »انضباطی »تر شدن فضای فوتبال شده است؟

آريا طاري

توافق دو باشگاه تراکتورسازی و ماشین سازی 
تبریز  برای برگزاری دربی این شهر در ورزشگاه 
یادگار امام به جای اســتادیوم »بنیان دیزل«، 
می تواند یک خبر کامال »معمولی« برای فوتبال 
ایران تلقی شود اما اتفاقاتی که از ابتدای فصل بین 
این دو باشگاه رقم خورده، به این خبر معنای کامال 
متفاوتی می بخشد. دیگر همه می دانند که هر دو 
باشگاه تبریزی به »یک نفر« تعلق دارند. ظاهرا تنها 
کسانی که از ماجرا بی خبرند یا ترجیح می دهند 
خودشان را به بی خبری بزنند، مسئوالن سازمان 

لیگ و فدراسیون فوتبال هستند.
دربی این هفته فوتبال تبریز به جای استادیوم 
اختصاصی باشگاه ماشین ســازی در استادیوم 
یادگار امام برگزار خواهد شد. این اولین بار نیست 
که چنین تصمیمی گرفته می شود و با توجه به 
ازدحام جمعیت در روز برگزاری مســابقه، این 
تصمیم چندان عجیب نیست اما وقتی صحبت 

از »توافق« میان دو باشگاه برای انتخاب استادیوم 
محل برگزاری بازی به میان می آید، اهالی فوتبال 
ایران حق دارند متعجب شــوند و خودشان را در 
معرض یک بازی فریبکارانه و یا شاید یک کمدی 
درجه یک ببینند. اگر باشــگاه ماشین ســازی 
همان ماشین سازی »گذشــته« بود، می شد به 
چنین توافقی لبخند نزد اما حقیقت آن است که 
ماشین سازی در تمام تاریخش هرگز ورزشگاهی 
اختصاصی به نام »بنیان دیزل« نداشــته و این 
استادیوم متعلق به باشگاه گسترش فوالد تبریز 
بوده که با تغییر نام- و نه تغییر مالکیت- به حضور 
در لیگ برتر ادامه داده اســت. حدود یک سال 
قبل بود که نامه معروف شــهردار رشت از طرف 
خودش برای خودش و در نهایت توافق و امضای 
خودش برای اختصاص یک واحد مســکونی از 
سوی شهرداری به خودش، سوژه همه رسانه های 
ایرانی و خارجی شــد. حاال در فوتبال ایران نیز 
چنین ماجرای حیرت آوری تکرار شده است. در 
واقع زنوزی به عنوان مالک باشگاه تراکتورسازی با 

خودش به عنوان مالک باشگاه ماشین سازی دیدار 
کرده و بر اساس توافقی که در این دیدار صورت 
گرفته، این مدیر با پیشنهاد خودش برای انتقال 
دربی تبریز از بنیان دیزل بــه یادگار موافق بوده 
است! جالب اینکه هوشنگ نصیرزاده در جایگاه 
مدیرعامل باشگاه ماشین سازی، از پرداخت پاداش 
ویژه به بازیکنان در صورت شکست دادن تراکتور 
صحبت به میان آورده است. حاال سوال اینجاست 
که این پاداش قرار است از سوی چه کسی پرداخت 
شود؟ آیا زنوزی به بازیکنان تیم وسط جدولی اش 
برای شکست دادن تیم دیگرش در جریان رقابت 
حســاس صدر جدول، پاداش پرداخت خواهد 
کرد؟ آیا اگر این بازی یک مســابقه »معمولی« 
و »بی حرف وحدیث« در لیگ برتــر بود، باز هم 

صحبت از »پاداش ویژه« به میان می آمد؟
اگر در شــروع فصل عده زیادی از هواداران 
فوتبال »نگران« حضور مشترک دو تیم با یک 
مالک در لیگ برتر بودند، برای پرهیز از چنین 
اتفاقاتی بود. باید پذیرفت که در »سالمت« دربی 

تبریز، تردیدهایی مطرح شــده و این تردیدها 
نه برای فوتبال تبریز و نه برای مردم این شــهر، 
خوشــایند نخواهند بود. در لیگــی که رقابت 
قهرمانی اش داغ تر از همیشــه دنبال می شود و 
شاید تنها یک امتیاز سرنوشت قهرمان را در پایان 
فصل تغییر بدهد، تراکتور در بازی رفت بدون 
هیچ دردسری ماشین سازی را شکست داده و 
به احتمال قریب به یقین، این نتیجه را در دیدار 
برگشت تکرار خواهد کرد. آیا سایر باشگاه های 
مدعی حق ندارند درباره »اصالت« این ۶ امتیاز 
سوالی در ذهن داشته باشــند؟ آیا روندی که 
بین دو تیم تبریزی در جریان اســت، نسبتی 
با قانون دارد؟ زنوزی هــر هفته به عنوان مالک 
باشگاه تراکتور برای این تیم تصمیم های تازه ای 
می گیرد و این تصمیم ها را با هواداران باشگاه در 
میان می گذارد. او در عین حــال حاضر به جدا 
شدن از باشگاه سابقش نیســت و در بازی های 
حساس ماشین سازی با استقالل و پرسپولیس، 
خودش را به استادیوم می رساند و به هیچ وجه 
از چشــم دوربین ها مخفی نمی شــود. مبادله 
بازیکنان نیز به ساده ترین شکل میان هر دو تیم 
در جریان است. اگر مالکیت همزمان دو باشگاه 
در لیگ برتر ایران یک موضوع کامال قانونی است، 
چرا پیش از این تیم هایی مثل ســپاهان نوین 

اصفهان و فوالد نوین اهواز از حضور در لیگ منع 
شده اند؟ چرا دو باشگاه سپاهان و فوالد پس از 
ســرمایه گذاری روی تیم های دوم شان، اجازه 
شرکت دادن آنها در لیگ را پیدا نکرده اند؟ با این 
فرمول ساده، بارسلونا و رئال مادرید نیز می توانند 
با تزریق سرمایه به تیم های دوم شان، آنها را به 
لیگ بیاورند و هر فصل ۶ امتیاز راحت را از آنها 
بگیرند. در هیچ نقطــه ای از دنیا اما قانون اجازه 
نمی دهد که یک مالک بــا دو تیم در یک لیگ 

شرکت کند.
ســازمان لیگ از اولین روزهــای لیگ برتر 
هجدهم، هنوز نتوانسته بحران مالکیت مشترک 
دو تیم لیگ برتری را حل کند. به نظر می رسد در 
مواجهه با چهره های متمول، نباید روی فدراسیون 
فوتبال حســاب ویژه ای باز کرد. چرا فدراسیون 
فوتبال ایران، در ایــن پرونده به این اندازه انفعال 
به خرج داده است؟ آیا این نهاد به دالیلی خاص 
نمی تواند و یا نمی خواهد به پرونده زنوزی ورود 
کند؟ آیا آن چه در پرونده حسین هدایتی در مورد 
پرداخت حقوق کارلوس کی روش و اهدای پاداش 
به تیم ملی وجود دارد، در مورد زنوزی نیز مطرح 
خواهد شد؟ اگر در آینده زنوزی در جایگاه امروز 
هدایتی قرار بگیرد، آیا دوباره صحبت از فدراسیون 

فوتبال ایران به میان خواهد آمد؟

پس از شکست سنگین در دربی پایتخت ایتالیا، اوضاع در رم 
برای اوزه بیو دی فرانچسکو کامال دشوار شده است. وضعیت این 
روزهای او شباهت زیادی به وضعیت سانتیاگو سوالری در رئال 
مادرید دارد. مدیران جالوروسی رسما اعالم کرده اند که مسابقه 
با پورتو، آخرین فرصت سرمربی این تیم برای حفظ جایگاهش 
روی نیمکت است و هر نتیجه ای به جز صعود گرگ ها به مرحله 
بعدی، پایان دوران اوزه بیو در رم را قطعــی خواهد کرد. رم در 
مسابقه رفت با درخشش فوق العاده زانیولو در آستانه رسیدن به 
یک پیروزی اطمینان بخش قرار داشت. توفان زانیولو در دقیقه 

7۰ آغاز شــد و ۶ دقیقه بعد، او دومین گلش را وارد دروازه پورتو 
کرد اما عمر اختالف دو گله رم با حریفش در این جدال تنها سه 
دقیقه بود. دقیقه 7۹ مسابقه، درست همان اتفاقی رخ داد که در 
این فصل بارها از رم دیده شده بود. دفاع آشفته، اشتباهات بزرگ 
و البته ساده  گل خوردن. تیمی که فصل قبل با حضور آلیسون بکر 
روی خط دروازه به سادگی مقابل هیچ مهاجمی تسلیم نمی شد، 
با خوردن این گل صعودش را در خطر دید. حاال پورتو با زدن تنها 
یک گل و رسیدن به پیروزی یک بر صفر می تواند خودش را به 
جمع هشت تیم برتر لیگ قهرمانان برساند. این اولین بار نیست 

که دی فرانچسکو روی نیمکت رم اولتیماتیوم جدی برای اخراج 
دریافت می کند. پیش از این نیز او چند بار در معرض این اتفاق قرار 
گرفته و هر بار شاگردان  این مربی، در نهایت او را نجات داده اند. این 
بار هم نام سوسا به عنوان جانشین احتمالی او مطرح شده و ماجرا 
جدی تر از همیشه به نظر می رسد. رمی ها در جدول سری آ از چهار 
رده اول فاصله گرفته اند و با این روند، فصل آینده در لیگ قهرمانان 
حاضر نخواهند بود. پورتو نیز این هفته با شکست مقابل بنفیکا، 
صدر جدول لیگ پرتغال را به این حریف واگــذار کرد. در واقع 
بازی امشب، جدال تیم هایی است که اول این هفته دیدارهایی 
حساس و حیثیتی را با شکست پشت ســر گذاشته اند و حاال با 
زخم خوردگی، به میادین برمی گردند. دومین مسابقه امشب 
لیگ قهرمانان، در پارک دو پرنس پاریس برگزار می شود. پاریس 
پس از پیروزی بی دردسر دو بر صفر در اولدترافورد، حاال فرصت 

خوبی برای رسیدن به یک چهارم نهایی دارد. آنخل دی ماریا ستاره 
بی چون و چرای بازی رفت دو تیم بود که هواداران تیم سابقش 
را به شدت عصبانی کرد. شکست مقابل پی اس جی، تنها باخت 
سولسشر روی نیمکت منچستریونایتد به شمار می رود. او رکورد 
خیره کننده پیروزی در هشــت دیدار متوالی خارج از خانه در 
جام های مختلف را به نام خودش ثبت کرده و قصد دارد در زمین 
تیم توخل، این عدد را به ۹ برساند. با این وجود مصدومان زیاد و 
اضافه شدن الکسیس سانچز به فهرست بازیکنان غایب، امیدواری 
اوله برای درخشیدن در نبرد امشب را به حداقل می رساند. نیمار 
همچنان دور از میادین است اما کاوانی برخالف بازی رفت، دوباره 
شرایط بازی را به دست آورده و برای تیمش توپ خواهد زد. صعود 
پی اس جی کامال محتمل به نظر می رسد اما این تیم خاطره خوبی 

از کام بک خوردن در لیگ قهرمانان ندارد!

داستان توافق يک مالک باشگاه با خودش!

زنوزی با درخواست زنوزی موافقت کرد

لیگ  قهرمانان  امشب  با  دو  بازی  تماشايی  ادامه   پیدا   می کند

اوزه بیو؛ فرار  از  شام  آخر

رئیس جمهور روحانی بارها 
در گفت وگوهای مختلف، از 
جوانان خواسته او و دولتش 

را »نقد« کنند اما ظاهرا 
برخالف رئیس دولت، 

رئیس کمیته انضباطی 
فدراسیون فوتبال انتقاد از 

دولت را برنمی تابد
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