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کشتیبانوانتعطیلنمیشود

علیرضــا دبیر رییس فدراســیون کشــتی 
در حاشــیه مراســم معارفه اش در فدراسیون 
گفت:»فرقی که با رسول خادم دارم این است که 
وارد ریز کارها می شوم. دوستانی که با من صادقانه 
کار کنند در خدمت شان هستم. از غیبت کردن 
اصال خوشــم نمی آید و واقعا ناراحت می شــوم. 
خواهش می کنم دوستان پشت دیگران پیش من 
حرف نزنند. دوره گذشته تمام شد و فقط باید کار 
کنیم.«  وی افزود:»خیلی از دوستان ۱۴ یا ۱۵ سال 
در فدراسیون هستند و حاال افراد دیگری آمدند، 
خب شــما بروید یا اصال بمانید. این من ها کار را 
خراب می کند. خیلی حرف ها زده شد که دبیر آمده 
کشتی بانوان را تعطیل کند یا این و آن را بردارد اما 
همه دوستان حتی در کشتی بانوان با قدرت کار 
کنند؛ کسی کار نکند با من به مشکل می خورد. بعد 
از انتخابم سه نفر از روسای هیات ها استعفا دادند، 
اما زنگ زدم و گفتم که استعفای شما را پاره کردم، 
صدای آن را می شنوید؟ همه چیز تمام شده است و 
باید با هم کار کنیم.« او ادامه داد:»از افرادی که کار 
کنند حمایت می کنم؛ برای حذف کردن نیامدم. 
شنیدم که گفتند دبیر باید نیروهای فدراسیون 
را بیرون کند یا کشتی بانوان را تعطیل کند، اما این 
اخبار درست نیست و نمی دانم منشا آن کجاست.«

    
توقفتاریخسازی

درمجارستان
در ادامه رقابت های مســابقات شمشیربازی 
قهرمانی جهان در مجارســتان تیم ملی ســابر 
کشــورمان پس از شکســت مقابل مجارستان 
بــه دیدارهــای پنجمی تــا هشــتمی رفت. 
سابریست های کشــورمان در دیدار اول خود در 
این مرحله مقابل گرجستان ۴۵ بر ۴2 به برتری 
رســیدند، اما در دیدار دوم که برای کسب مقام 
پنجم بود ۴۵ بر 33 مغلوب روســیه شدند و در 
نهایت به رتبه ششم رسیدند. همچنین کره جنوبی 
و مجارســتان به دیدار فینال رســیدند. کاروان 
شمشیربازی ایران در این رقابت ها برای نخستین 
بار در تاریخ توسط مجتبی عابدینی صاحب مدالی 
به رنگ برنز شد اما این تاریخ سازی در بخش تیمی 
ادامه پیدا نکرد. البته پیمان فخری و شاگردانش به 
دنبال کسب سهمیه تیمی در المپیک هستند تا 
یک اتفاق تازه دیگر را رقم بزنند. حال باید دید آنها 

در رسیدن به این هدف موفق خواهند بود؟
    

قهرمانیپاسخعباسعلی
بهمنتقدها

تیم کاراته ایران با کســب پنج مــدال طال، 
دو نقره و چهار برنز نایب قهرمان شــانزدهمین 
دوره رقابت هاي قهرماني آســیا شــد تا سومین 
قهرمانی اش در قاره کهن را جشن بگیرد. در میان 
طالیی های ایران نام حمیده عباسعلی هم وجود 
دارد. کسی که مدت ها نقدهای زیادی به او می شد. 
مثل حضور نداشتن در اردوی تیم ملی و گذراندن 
زندگی در کانادا. اما او حاال با کسب عنوان قهرمانی 
پاسخ محکمی به منتقدهایش داد. عباسعلی پس 
از کسب مدال طالی مســابقات قهرمانی آسیا 
گفت:»پنجمین مدال قهرمانی آسیایی  را کسب 
کردم و به این مدال ها بســنده نمی کنم باز هم به 
دنبال کسب مدال های بیشتر هستم. همچنین این 
سومین باری است که ما در آسیا روی سکو می رویم 

و اتفاق خوشایندی برای کاراته بانوان است.«
    

سهراببهآلمانمیرود
در حالی که پیش از این قرار بود سهراب مرادی 
ملی پوش وزنه برداری ایران اوایل هفته جاری و 
در حقیقت در اسرع وقت با پیگیری های کمیته 
ملی المپیک  برای درمان کتف آسیب دیده اش 
به آلمان سفر کند اما حاال با هماهنگی های انجام 
شده زمان این سفر تغییر کرده و او یکشنبه هفته 
آینده به این کشور خواهد رفت. به نظر می رسد در 
این بین با وجود اینکه او خیلی زود به وقت سفارت 
رسید تعللی شکل گرفته است. غالمرضا نوروزی، 
رییس فدراسیون پزشکی ورزشی هم در این سفر 
سهراب مرادی را همراهی خواهد کرد. سهراب 
امیدوار است تا بدون جراحی بهبود پیدا کند که 
در این صورت زمان کم تری صرف گذراندن دوران 
نقاهت خواهد کرد. او یک بــار پیش از این برای 
درمان کمر آسیب دیده اش راهی آلمان شده بود 

و اتفاقا جواب خوبی گرفت.

منهای فوتبال

آریا طاری

جمالت زیــدان پس از شکســت 
در دیدار دوســتانه پیش فصل مقابل 
بایرن مونیخ، بسیاری از هواداران فوتبال 
را شوکه کرد. همه می دانستند که مرد 
فرانســوی دیگر تحمل گــرت بیل را 
در تیمش نــدارد. او در یکی از آخرین 
دیدارهای فصل گذشــته، این نکته را 
به زبان آورده بود که حتــی اگر چهار 

تعویض داشته باشد، بیل را به ترکیب 
تیمش نمی فرســتد. با این وجود حاال 
لحن زیدان به مراتب تندتر از گذشته 
به نظر می رسید. مرد اول نیمکت رئال 
مادرید تاکید کرد که بهتر است ستاره 
ولزی باشگاه، به ســرعت تیم را ترک 
کند و قید بازی در رئال مادرید را بزند. 
حاال دیگر به نظر می رســد راهی برای 
خروج از این بن بســت وجــود ندارد و 
گرت باید آینــده اش را در تیم دیگری 

جست وجو کند. او دستمزد سنگینی 
از رئال مادرید دریافت می کند و حاضر 
نیست برای پیوســتن به یک باشگاه 
دیگر، این دســتمزد را کاهش بدهد. 
باشگاه های بزرگ دنیا نیز با توجه به فرم 
نامطلوب این ستاره، حاضر به پرداخت 
چنین دستمزد سنگینی برای او نیستند. 
تاتنهام یکی از مشتریان جدی بیل به 
شــمار می رود اما بعید به نظر می رسد 
پیشنهاد مالی تیم سابق مرد شماره ۱۱ 

رئال مادرید، مورد توجه باشگاه و البته 
این بازیکن قــرار بگیرد. در نتیجه تنها 
یک گزینه برای انتقال او وجود دارد و این 
گزینه، پیوستن به تیمی از سوپرلیگ 
چین است. باشــگاه های چینی البته 
حاضر نیستند هزینه زیادی برای خرید 
بیل بپردازند اما می خواهند بیشترین 
دستمزد در تاریخ فوتبال چین را برای 
او در نظر بگیرند. حاال دیگر همه چیز به 
تصمیم رئال و ستاره اش بستگی خواهد 

داشت. اگر او با کاهش حقوقش موافقت 
کند، شاید در فوتبال اروپا حفظ شود و 
اگر باشگاه از ســود بردن در این انتقال 
صرف نظر کند، بیل راهی فوتبال چین 
خواهد شد. گرت بیل در زمان پیوستن 
به رئال مادرید، گرانقیمت ترین خرید 
تاریخ باشگاه به شمار می رود. پس از او نیز 
رئال مادرید تنها یک بازیکن صد میلیون 
یورویی به خدمت گرفته است. درست 
در روزهایی که بارســا با خرید نیمار به 
رقیب سنتی اش ضربه زد، آنها با جذب 
بهترین بازیکن فصل لیگ برتر انگلستان 
که در تاتنهام به میدان می رفت، انفجار 
بزرگی در بازار نقل و انتقاالت به وجود 
آوردند. تصور می شد گرت در پیراهن 
تیم جدید، یکی از برندگان بالقوه »توپ 
طال« خواهد بــود اما ظاهــرا این رویا 
برای او هرگز به حقیقت تبدیل نخواهد 
شد. بیل با ستایش از کریستیانو راهی 
برنابئو شد و در اولین روزها رابطه بسیار 
خوبی با سوپراســتار پرتغالی داشت. 
این رابطه اما به مرور زمــان با دخالت 
مدیربرنامه های دو ستاره، تیره و تار شد. 
مصاحبه های تند و تیز مدیربرنامه های 
گرت بیل جاناتان بارنت علیه سی آر سون 
حاشیه های بســیار زیادی در رئال به 
وجود آورد و هواداران این باشــگاه را به 
شدت عصبانی کرد. بیل در طول پنج 
سال، هنوز نتوانسته اسپانیایی یاد بگیرد 
و یکی از دالیل ناقص ماندن رابطه اش با 
طرفداران رئال در همین نکته خالصه 
می شود. او با بسیاری از هم تیمی هایش 
نیز رابطه ای صمیمی ندارد و هرگز در 
رختکن به عنوان یک »رهبر« پذیرفته 
نشده است. به نظر می رسید با جدایی 
رونالدو، ستاره محبوب فلورنتینو پرز 
مرد اول خط حمله رئال خواهد بود اما 
بیل در غیاب کریس، ناامیدکننده ترین 
فصل ممکن را پشت سر گذاشت. کارلو 
آنچلوتی در زمان نشستن روی نیمکت 

رئال، باور داشت که »خودخواهی« بیل 
هم خودش و هم تیــم را آزار می دهد و 
ظاهرا حاال زیدان نیز به همین نتیجه 
رسیده است. در رختکن کهکشانی ها، 
دیگر جایــی برای گرت وجــود ندارد 
و آخرین فرصت او برای بازگشــت به 

ترکیب نیز از دست رفته است.
»ولزی پرنده« با رئال مادرید همه 
جام هــای ممکن را فتح کــرد. او برای 
مدتی در تیم درخشید و در فینال هایی 
حساس برای تیمش گل زنی کرد. آمار 
او در باشــگاه با وجود مصدومیت های 
پرشمارش، قابل دفاع به نظر می رسید 
اما رفتار ســرد این بازیکن با هوادارها و 
هم تیمی ها، روی محبوب او تاثیر منفی 
زیادی گذاشته اســت. با این حال او به 
خاطر همه فرارهای دیدنی، استارت های 
درخشان، گل های حساس و بازی های 
خوبش در ترکیب رئال، شایسته احترام 
بیشتری است. رفتار زیدان و باشگاه با 
این بازیکن، کمی ناامیدکننده به نظر 
می رسد اما نباید فراموش کرد که خود 
گرت نیز با اصرار برای ماندن در تیمی 
که دیگر او را نمی خواهد، شــخصیت 
حرفه ای خودش را بیشتر از همیشه زیر 

سوال برده است.

درباره رابطه شکراب شده زیزو  و  گرت بیل

پسر ناتنی!

اتفاق روز

سوژه روز

گرت بیل با تعداد بازی های کم تر، دو برابر زین الدین زیدان برای رئال مادرید گل زده و تنها یک پاس گل کم تر از زیزو 
داده است. اگر زیدان یک فینال لیگ قهرمانان درخشان داشته، بیل در دو فینال لیگ قهرمانان فوق العاده بازی کرده 

و گل های زیبایی به ثمر رسانده است. با این وجود زیزو در جایگاه یک بازیکن برای مادریدی ها »پرستیدنی« است و بیل 
همواره با برچسب »ناکام« شناخته می شود. این تناقض بزرگ شاید به دلیل رفتارهای این دو ستاره شکل گرفته است. 

زیدان در دوران بازی همواره یک فوتبالیست محبوب و متواضع بود اما گرت بیل هیچ وقت رابطه خوبی با هواداران باشگاه 
برقرار نکرد و از سردی همیشگی اش فاصله نگرفت. زیدان ستاره مردم بود و بیل، تنها برای خودش فوتبال بازی می کرد.

پس از پایان رقابت های لیگ ملت های والیبال در شیکاگو، 
سعید معروف و یکی از مربیان تیم تصمیم گرفتند برای چند 
روز در آمریکا بمانند و تعطیالت شــان را در این کشور سپری 
کنند. شاید این موضوع از نگاه عموم مردم یک موضوع کامال 
عادی و معمولی تلقی شود اما ظاهرا سوژه های تمام  شده یک 
بخش خبری در تلویزیون، شرایطی را به وجود آورد که آنها برای 
تخریب کاپیتان تیم ملی والیبال دست به تمسخر این تعطیالت 
و البته نتایج تیم ملی بزنند. مجری بی اطالع این گزارش، تالش 
می کرد با استفاده از عبارت »حذف از جام ملت ها« دستاورد تیم 
ملی را زیر سوال ببرد اما در دنیای والیبال تورنمنتی به نام جام 
ملت ها وجود ندارد. این رقابت ها با نام لیگ ملت های والیبال با 
حضور بهترین تیم های والیبال جهان برگزار می شود و یکی از 

مهم ترین تورنمنت های دنیا به شمار می رود. ایران در همین 
رقابت های دشوار، با نتایج درخشان مرحله گروهی پشت سر 
برزیل به عنوان تیم دوم راهی مرحله حذفی شد و در این مرحله 
نیز تنها به اندازه چند امتیاز با صعود به نیمه نهایی فاصله داشت. 
حتی با وجود شکست در جدال با برزیل، همه هواداران تیم ملی 
از عملکرد ستاره های تیم رضایت داشتند و جنگجویی آنها را 
مورد ستایش قرار می دادند. کاپیتان سعید معروف نیز یکی از 
بهترین تورنمنت های زندگی ورزشی اش را پشت سر گذاشت. 
او برای مدتی با اختالف بهترین پاسور جام به شمار می رفت و 
اگر ایران می توانست به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کند، سعید 
شــانس زیادی برای بردن جایزه بهترین پاسور لیگ ملت ها 
داشت. ستاره خستگی ناپذیر تیم ملی به درخشش برای این 

تیم ادامه می دهد و حاشیه سازها نمی توانند درخشش او را زیر 
سوال ببرند. این اولین بار نیست که چنین حمالت عجیبی از 
طریق برنامه »خارج از گود« مطرح می شود. برنامه ای که بهتر 

است سازندگانش برای همیشه خارج از گود بمانند.
البته که انتقادهایی به سعید معروف وارد است. عصبانیت 
او در دیدار آخر با برزیل، به ضرر تیم ملی تمام شــد. سعید در 
زمین همیشه به ســرعت خشمگین می شــود و این رفتار را 
پیش تر در رقابت های داخلی نیز به نمایش گذاشــته است. او 

در هر جایگاهی که باشد، می تواند با سوال و انتقاد روبه رو شود 
اما جنس انتقاد بخش خبری شبکه دوم، ابدا ربطی به مسائل 
فنی و غیرفنی ندارد. واکنش های مردمی به این گزارش، نشان 
می دهد چه کســی در میان مردم محبوب است و چه کسی 
زندگی اش را از راه طعنه  زدن به آدم های محبوب می گذراند. 
این بخش خبری پیش از این نیز رفتارهای عجیب و غریبی در 
قبال ورزش ایران داشته است. رفتارهایی مثل حساس  شدن 
روی اردوهای خارجی استقالل و پرسپولیس تا جوسازی علیه 
محبوب تریــن چهره های ورزش ایران و تــالش برای خراب 
کردن آنها در باور مردم. این تالش اما تا امروز هرگز نتیجه نداده 
است. چراکه هواداران ورزش در ایران آنقدر باهوش هستند که 
تفاوت تسویه حساب های شخصی با انتقاد منصفانه را درک 
کنند. پخش چنین گزارش هایی حتی موجب محبوب تر شدن 
ورزشــکارهای مغضوب تلویزیون نیز شده است. بدون تردید 
نتیجه پخش گزارش علیه کاپیتان تیم ملی والیبال نیز همین 
خواهد بود. او حاال جای ویژه تری در قلب مردم دارد و هیچ کس 

تعطیالتش در آمریکا را یک گناه بزرگ نمی شمارد!

آریا رهنورد

فدراسیون فوتبال همچنان از برگزاری مراسم 
قرعه کشی لیگ برتر نوزدهم طفره می رود و هنوز 
هم باشگاه ها نمی دانند قرار است فصل را در چه 
تاریخی، در چه شــهری، در چه ورزشــگاهی و 
روبه روی چه تیمی آغاز کنند. با توجه به سابقه 
فدراسیون، واضح به نظر می رسد که تهدید برگزار 
نشدن فصل جدید لیگ برتر هرگز عملی نخواهد 
بود. »مانور ســکوت« تنها به این خاطر شــکل 
گرفته که بعدها به عنوان توجیه برای بی نظمی ها 

و حواشی احتمالی فصل به کار برود.
مراسم قرعه کشــی لیگ برتر فوتبال ایران، 
پیش از شروع هر فصل با آب و تاب خاصی برگزار 
می شد. فدراسیون هزینه های زیادی برای این 
مراسم انجام می داد تا آن را به بهترین شکل ممکن 
برگزار کند. با این وجود شکل انجام این مراسم 
همیشه انتقادهای زیادی را به همراه داشت. در 

چند سال گذشــته عالوه بر مراسم قرعه کشی، 
بهترین های فصل قبلی لیگ نیــز جوایزی را از 
فدراسیون دریافت کرده اند. مدیران فدراسیون 
فوتبال مراسم شــان را در حد و انــدازه بهترین 
مراسم های دنیای فوتبال می دانستند اما در این 
فصل خبری از قرعه کشی لیگ برتر نیست. پیش 
از این »مرداد« به عنوان زمان شروع فصل جدید 
فوتبال ایران در نظر گرفته شده بود اما در آخرین 
روز از تیرماه، هنوز زمانی برای قرعه کشی فصل 
جدید اعالم نشده است. فدراسیون نه تنها برای 
برگزاری مراســم برنامه ریزی نکرده، بلکه حتی 
برنامه ای برای انجام یک قرعه کشی بی سروصدا 
و بی هیاهو بــا حضور نمایندگان باشــگاه های 
مختلف ندارد. به نظر می رسد باشگاه ها قرار است 
نقش »قربانی« را در این »بازی« رسانه ای داشته 
باشند. طبیعتا همه مربی ها نیاز دارند همین حاال 
برنامه شــروع فصل جدید را بدانند و برای اولین 
دیدارهای فصل با توجه به شــرایط آب و هوایی 

شهرهای میزبان برنامه ریزی کنند. آنها باید اولین 
حریفان شان در فصل جدید را آنالیز کنند و در اوج 
آمادگی به استقبال فصل تازه بروند اما در عمل 
چنین فرصتی در اختیار آنها قرار داده نمی شود. در 
همه اروپا با وجود فاصله نسبتا زیاد با شروع فصل 
جدید، برنامه های کامل فصل با جزئیات منتشر 
شده اما ظاهرا فدراسیون فوتبال دیگر حتی زیر بار 
عمل کردن به ساده ترین و بدیهی ترین وظایفش 
در فوتبال ایران نیز نمی رود. درســت به همان 
نسبت که تعطیالت ســازمان لیگ طوالنی تر 
شود، فصل جدید نیز دیرتر شروع خواهد شد و 
این موضوع، هرج و مرج زیــادی در برنامه ریزی 
فصل آینده به وجود خواهد آورد. فراموش نکنیم 
که تیم ملی نیز در طول این فصل، باید دیدارهای 
مقدماتی جام جهانی 2022 را پشت سر بگذارد 
و طبیعتا شــروع هرچه زودتر رقابت های لیگ، 

ضروری خواهد بود.
رقابت  های فصل گذشــته لیــگ برتر، یک 
»شکست« بزرگ برای فدراسیون فوتبال بود. 
نهادی که با وجود در اختیار داشتن امکانات الزم، 
هرگز نتوانست آرامش و نظم را در استادیوم ها 
برقرار کند. در بســیاری از بازی ها بی نظمی به 
اوج رسید و درگیری های زیادی بین هواداران 

تیم های مختلف شکل گرفت. به نظر می رسد 
فدراسیون از تکرار چنین ماجراهایی هراس دارد 
اما به جای تالش برای برطرف  کردن مشکالت، 
به دنبال پاک کردن صورت مســاله است. آنها 
تهدید کرده اند که فصل جدیــد را با وجود این 
مشکالت برگزار نمی کنند اما معلوم نیست که 
طرف مقابل این تهدید، دقیقا چه کسی ایستاده 
است. خود فدراسیون، متولی برگزاری رقابت های 
لیگ است و اگر اشکالی هم وجود داشته باشد، 
قبل از همه متوجه خود این نهاد می شود. آنها در 
حالی شروع فصل جدید را به تعویق انداخته اند که 
در این بازه زمانی، هیچ قدم مثبتی برای اصالح 
مشکالت استادیوم ها برداشته نخواهد شد. اگر 
تعویق لیگ برتر فرصتی الزامی برای بررســی 
مشکالت و نارسایی ها بود، این تصمیم قابل درک 
به نظر می رسید اما تعویقی که هیچ تاثیری در 
حل شدن مشکالت ندارد، چیزی به جز اتالف 
وقت نیست. در همین تابستان، باشگاه ناتینگهام 
فارست که اتفاقا پیشوند »فرهنگی-ورزشی« را 
ندارد، به همــه دارندگان بلیت های کامل فصل 
بروشــوری برای آرامش اعصــاب داده و حتی 
مشاوره های رایگانی را نیز برای آنها در نظر گرفته 
تا در استادیوم شاهد شورش و رفتارهای ناهنجار 

نباشد. هیچ کدام از باشگاه های ایرانی اما چنین 
موقعیتی را در اختیار هواداران شان نمی گذارند. 
واضح اســت که حتی اگر لیگ به جای تابستان 
در زمســتان آغاز شــود نیز، همه مشکالت به 
قوت خودشان باقی هستند و کابوس های فصل 

گذشته دوباره تکرار می شوند.
تنها به یک دلیل، فدراســیون از قرعه کشی 
فصل جدید لیــگ برتر ســر باز می زنــد. آنها 
می خواهند بعدها پس از رخ دادن یک بی نظمی 
بزرگ، به »هشدار« ابتدای فصل شان برگردند و 
به این موضوع اشاره کنند که تنها به خاطر فشار 
هوادارها و باشگاه ها حاضر به برگزاری رقابت های 
لیگ برتر شــده اند. با این وجود اگر این مدیران 
قدرت برگزاری بی حاشــیه لیگ را در خودشان 
نمی بینند، بهتر اســت کنار بروند و فضا را برای 
مدیران تازه نفس تری فراهم کنند. آنها در عین این 
ناتوانی، محکم به صندلی های شان چسبیده اند و 
حتی برابر قانون منع به کارگیری بازنشستگان، 
تســلیم نشــده اند. ظاهرا مزیت های حضور در 
فدراسیون آنقدر زیاد است که هیچ کس به هیچ 
قیمتی نمی خواهد صندلی اش را از دست بدهد. 
حتی اگر خروجی این حضور، نابسامانی مطلق در 

فضای فوتبال ایران باشد.

درباره گزارش عجیب یک بخش خبری علیه کاپیتان تیم ملی والیبال

گناهبزرگاستراحت!

نگاهی به »مانور سکوت« فدراسیون فوتبال در تابستان

اگرنمیتوانید،کناربروید!

بیل در طول پنج سال، 
هنوز نتوانسته اسپانیایی 
یاد بگیرد و یکی از دالیل 
ناقص ماندن رابطه اش با 

طرفداران رئال در همین 
نکته خالصه می شود. او با 
بسیاری از هم تیمی هایش 
نیز رابطه ای صمیمی ندارد 

و هرگز در رختکن به عنوان 
یک »رهبر« پذیرفته نشده 

است
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