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 تبریک  فیال   در   زادروز
 غالمرضا تختی

اتحادیه جهانی کشــتی در صفحه رســمی 
اینستاگرام خود تولد جهان پهلوان غالمرضا تختی 
را تبریک گفت. در پیام تبریــک اتحادیه جهانی 
کشتی که به دو زبان فارسی و انگلیسی و با تصاویر 
جهان پهلوان تختی درج شده، آمده است:»امروز 
هشتاد و نهمین سالروز تولد اسطوره ایران، جهان 
پهلوان غالمرضا تختی اســت. ایرانیان این روز را 
در تقویم رســمی خود روز ملی کشتی نامیده اند. 
تختی با ســه مدال المپیک، بهترین کشتی گیر 
تاریخ ایــران در بازی های المپیک اســت. جهان 
پهلوان تولدت مبارک.« یک مدال طال و دو مدال 
نقره المپیک، و دو مدال طال و دو مدال نقره جهان 
در رشته کشتی آزاد برترین عناوین جهان پهلوان 
تختی در دوران قهرمانــی اش بود. تختی عالوه بر 
این سه دوره متوالی صاحب بازوبند پهلوانی ایران 
شد. تختی دارنده مدال های نقره المپیک ۱۹۵۲ 
هلســینکی، طالی المپیک ۱۹۵۶ ملبورن، نقره 
المپیک ۱۹۶۰ رم، عنوان چهارمی المپیک ۱۹۶۴ 
توکیو، نقره قهرمانی جهان ۱۹۵۱ هلسینکی، نفر 
پنجم قهرمانی جهان ۱۹۵۴ توکیو، طالی قهرمانی 
جهان ۱۹۶۱ یوکوهاما، نقره قهرمانی جهان ۱۹۶۲ 
تولیدو و طالی بازی های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو است. 
تختی اولین کشتی گیر ایرانی است که موفق شد در 
سه وزن مختلف صاحب مدال های جهانی و المپیک 
شود؛ جهانی ۵۱ و المپیک ۵۲ )در ۷۹ کیلوگرم(، 
المپیک ۵۶، ۶۰، جهانی تهران و یوکوهاما )در ۸۷ 

کیلو( و جهانی ۶۲ تولیدو در ۹۷ کیلو.
    

داورزنی استعفایش را رد کرد
شنیده ها حاکی از آن اســت که محمدرضا 
داورزنی، معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت 
ورزش و جوانان از مسئولیت خود در وزارت ورزش 
و جوانان استعفا داده است. طی هفته های گذشته 
داورزنی در جمع خبرنگاران درباره استعفای خود 
از وزارت ورزش و جوانــان و ثبت نام در انتخابات 
فدراسیون والیبال مدعی شده بود:»هنوز تصمیم 
جدی  برای ثبت نام در انتخابات فدراسیون والیبال 
نگرفته  و به جمع بندی نهایی نرسیده ام.« هرچند 
او بعد از این خیر اعالم کرد که استعفا نداده و این 
خبر حتی یک درصد هم صحت ندارد، اما بحث 
بازگشت داورزنی به والیبال از مدت ها پیش مطرح 
شده بود و حال باید دید او هم مثل امیررضا خادم 
که وزارت ورزش را به مقصد کشــتی ترک کرد، 
دوباره در والیبال دیده می شود. هرچند خادم در 
نهایت تایید صالحیت نشد و حتی پایش به مجمع 
انتخابات هم نرسید ولی صحبت ها درباره داورزنی 
رنگ دیگری دارد و حتی گفته می شود تاخیرهای 
پیش آمــده در برگزاری مجمــع والیبال برای 
فراهم شدن شرایط بازگشت داورزنی به صندلی 

ریاستش در این فدراسیون است.
    

 رفع تهدید کشتی 
از محرومیت در جهانی

علیرضا دبیر و حمید سوریان طی روزهای اخیر 
به روسیه سفر کردند و جلسات مثبتی با مسئوالن 
فدراسیون کشتی این کشور داشتند. بعد از اینکه 
اللوویچ در حاشیه مسابقات قهرمانی جوانان جهان 
رسما کشتی ایران را به خاطر داشتن بدهی سنگین 
تهدید کرده بود که در صــورت عدم پرداخت این 
پول نمی تواند در مســابقات جهانی بزرگساالن 
شــرکت کند، رییس فدراســیون کشتی نقشه 
هوشــمندانه ای را برای حل این مشکل به صورت 
موقت در نظر گرفت. علیرضا دبیر به همراه سوریان 
که پرافتخارترین کشــتی گیر ایرانی به حســاب 
می آید، به روسیه سفر کرد و با میخاییل مامیاشویلی 
دیدار کرد که عالوه بر ریاســت فدراسیون کشتی 
روســیه جزو افراد بانفوذ در هیات رییسه اتحادیه 
جهانی به حساب می آید. گویا در این جلسات عالوه 
بر صحبت درباره همکاری های فدراسیون کشتی 
ایران و روسیه، مامیاشویلی به دبیر قول داده ایران 
برای حضور در مســابقات جهانی ۲۰۱۹ تهدید 
نمی شود. مسجدی، دبیر فدراسیون کشتی با تایید 
این خبر گفت:»یکی از اتفاقات خوب جلسات حل 
شدن بحث تهدید به عدم حضور ایران در مسابقات 
جهانی قزاقســتان بود. البته این موضوع مقطعی 
اســت و باید راهکاری برای پرداخت بدهی های 
سنگین فدراســیون کشــتی به اتحادیه جهانی 
اندیشیده شود. هیچ بخششــی از سوی اتحادیه 
جهانی در کار نیســت و این بدهی ســنگین باید 

پرداخت شود که کار بسیار سختی است.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

سابقه کم ایرج عرب در جایگاه های 
مدیریتــی و البته »ورزشــی« نبودن 
این مدیــر، یکــی از دالیلی بــود که 
پرسپولیســی ها هیچ وقت با انتخاب 
او کنــار نیامدنــد و همــواره خواهان 
پایان هرچــه ســریع تر دوران حضور 
عرب در پســت مدیرعاملی بودند. این 
اتفــاق ســرانجام رخ داد و مدیرعامل 
جدید باشگاه با سابقه ای کامال متفاوت 
نسبت به مدیر پیشــین معرفی شد. 

محمدحســن انصاری فــرد یکــی از 
ستاره های قدیمی باشگاه پرسپولیس 
به شــمار می رود و در دهــه ۶۰، هفت 
سال برای این تیم به میدان رفته است. 
این چهره شــناخته  شــده، مدتی نیز 
مدیرعامل باشــگاه بود و حــاال بعد از 
۱3 سال، دوباره این جایگاه را تصاحب 
کرده است. آقای مدیرعامل در دوران 
کار کردن در پرسپولیس، دستاوردهای 
نســبتا قابل توجهی داشت. کشاندن 
همه ستاره های بایرن مونیخ به تهران 
بــرای برگزاری بــازی بزرگداشــت 

احمدرضا عابدزاده، هنوز هم به عنوان 
یکــی از دســتاوردهای انصاری فرد 
در پرسپولیس شــناخته می شود. او 
همچنیــن در یک انتقــال جنجالی، 
موفق شــد علیرضا نیکبخت واحدی 
را از باشــگاه اســتقالل جذب کند و 
بازار نقــل و انتقاالت را بــا این حرکت 
جنجال برانگیز، به هــم بریزد. اصرار به 
استفاده از مربیان خارجی، یکی دیگر 
از ویژگی های خاص انصاری فرد به شمار 
می رفت. او پــای مصطفی دنیزلی را به 
پرسپولیس باز کرد. با وجود ناکامی در 

بردن جام، در آن دوره زمانی پرسپولیس 
به خاطر نمایش های چشم نوازش در 
زمین از حمایت حداکثری هوادارانش 
برخوردار بود. انصاری فــرد در زمینه 
جذب اسپانسرها نیز نسبتا خوب عمل 
کرد اما شرایط مالی امروز سرخابی ها 
تفاوت های بسیار بزرگی با شرایط آن 

روزهای دو باشگاه دارد.
اگر تصور کنیم که در دوران مدیریت 
محمدحسن انصاری فرد همه چیز به 
بهترین شکل ممکن در باشگاه سپری 
شده بود، بخشــی از حقیقت را نادیده 

گرفته ایم. این دوران سایه روشن های 
خاص خودش را داشت و در کنار نکات 
مثبت، گاهــی اتفاق هــای نه چندان 
امیدوارکننده ای نیز در این باشــگاه به 
وقوع پیوست. ماجرای امضای قرارداد 
با هپاتیتی ها، در همین بخش از تاریخ 
پرسپولیس اتفاق افتاد. طبیعتا در هر 
باشگاهی از کره زمین، یک بازیکن قبل از 
سپری کردن تست های پزشکی قرارداد 
رســمی امضا نمی کند اما این اشتباه 
بــزرگ در دوران مدیریت انصاری فرد 
رخ داد و پرســپولیس را با یک چالش 
بزرگ مواجه کرد. ماجرای کسر ۶ امتیاز 
از پرســپولیس نیز در واقع مربوط به 
همین دوران بــود. انصاری فرد پس از 
جدایی بازیکن خارجی از باشــگاه، با او 
تسویه حســاب نکرد تا کار به شکایت 
بکشد. حتی بعد از رسیدن این شکایت 
نیز، تحرک چندانی از ســوی باشگاه 
دیده نشد. کسر ۶ امتیاز البته در نهایت 
در دوران مدیریت حبیب کاشانی اعمال 
شد و همان جا بود که هر دو مدیر همدیگر 
را مقصر اصلی رقم خوردن این وضعیت 
می دانســتند. در واقع هم انصاری فرد 
و هم کاشانی به سهم خودشان در این 
ماجرای تلخ سهیم بودند. پرسپولیس 
در دوران مدیریــت محمدحســن 
انصاری فرد، موفقیت خاصی نداشت و 
هیچ جامی به دست نیاورد. پس از ترک 
باشگاه پرسپولیس نیز، این مدیر دیگر 
توفیق چندانی به دست نیاورد. او برای 
مدتی مدیرعامل باشــگاه راه آهن بود 
و پس از آن دیگر هرگــز در هیچ کدام 
از تیم های لیگ برتری مشغول به کار 
نشــد. او بعد از راه آهن مدیرعامل هیچ 
تیم دیگری نبود و از چندین سال قبل، 
دیگر در جایگاه مدیریت مورد آزمایش 
قــرار نگرفته اســت. انصاری فرد برای 
مدتی در کمیته فوتسال نیز مسئولیت 
داشــت اما با مصاحبه هایــی تند، این 
مســئولیت را واگذار کــرد. رابطه این 
مدیر با فدراســیون فوتبال، در شرایط 

فعلی چندان مثبت به نظر نمی رســد. 
تجربه نشــان می دهد کــه راضی نگه  
داشــتن هوادارها برای محمدحسن 
انصاری فرد، کار چندان دشواری نخواهد 
بود. چراکه حتی طاهری و گرشاسبی 
با وجــود همه ضعف ها تنهــا به خاطر 
تزریق آرامش به تیم و دوری از حواشی، 
چهره های محبوبی برای سکوهای سرخ 
به شمار می رفتند. ایرج عرب در ماه های 
گذشته، ســطح انتظارها از مدیرعامل 
پرسپولیس را به شدت پایین آورده است. 
او به جز انداختن مدال گردن بازیکن ها، 
فعالیت خاص دیگری نداشــته است. 
مذاکره های عجیب و غریب او در هتل 
حیات استانبول با گزینه های مدیریتی 
پرسپولیس، کامال لو رفتند و عمال به یک 

افتضاح مدیریتی تبدیل شدند. 
تصور تماشــاگران پرسپولیس این 
است که همه جلسه های کادر مدیریتی 
پرسپولیس، تنها با خوردن »موز« سپری 
شده و حاال عرب با خوردن آخرین موز، 
تیم را ترک کرده است. ســابقه بازی و 
مدیریتی انصاری فرد در پرســپولیس، 
از همین حاال کار را برای او راحت کرده 
است. حاال تنها مسئولیت این مدیر، در 
پاک کردن خاطره عرب از ذهن هواداران 

باشگاه خالصه خواهد شد.

بازگشت انصاری فرد به صندلی مدیریتی پرسپولیس

آخرین موز آقای مدیر! 

اتفاق روز

سوژه روز

با وجود همه تکذیب ها در روزهای گذشته، سرانجام ایرج عرب از مدیریت باشگاه پرسپولیس کنار رفت و محمدحسن 
انصاری فرد، جایگزین او شد. عرب هرگز مقبولیت چندانی برای کار کردن در پرسپولیس به دست نیاورد و هیچ وقت 

نتوانست هواداران باشگاه را مجاب که گزینه ایده آلی برای این تیم به شمار می رود. انصاری فرد برای رسیدن به صندلی 
مدیریت باشگاه، یک رقیب جدی به نام سعید آذری داشت اما سابقه نه چندان خوب رابطه آذری با پرسپولیسی ها، ورق 
را به طرف یکی از مدیران اسبق این باشگاه برگرداند. هواداران قرمزها از این انتخاب استقبال کرده اند اما دوران حضور 

انصاری فرد در باشگاه، فراز و نشیب های قابل توجهی داشته است.

پایان تلخ، به عادت تکراری ســتاره جوان فوتبال فرانسه در 
باشگاه های مختلف تبدیل شده اســت. عثمان دمبله در بین 
هواداران باشگاه دورتموند از محبوبیت زیادی برخوردار بود اما 
به محض رسیدن اولین پیشنهاد از بارسلونا، همه چیز تغییرکرد. 
او دیگر حاضر به تمرین با باشــگاه دورتموند نشد و سرانجام در 
حالی قراردادش را با این تیم فسخ کرد که هوادارها به شدت از 
او عصبانی به نظر می رسیدند. دمبله با قراردادش به ارزش ۱۰۵ 
میلیون پوند، خودش ر ا به آغوش بارسا انداخت تا جایگزینی برای 
نیمار باشد اما این موضوع، هرگز به واقعیت تبدیل نشد. اولین 

مشکل بزرگ دمبوز، مشــکل بازی در پست وینگ چپ بود. او 
همیشه در سمت راست خط حمله به میدان رفته بود و آمادگی 
چندانی برای بازی در ســمت چپ نداشت. دمبله در بارسلونا، 
خیلی زود مصدوم شد و بخش زیادی از اولین فصل حضورش 
در این تیم را از دست داد. در دومین فصل نیز اوضاع چندان برای 
او ایده آل پیش نرفت. همین حاال اگر هواداران بارسا بخواهند 
یک تصویر از فصل گذشته او را به یاد بیاورند، بدون شک به سراغ 
تصویری از موقعیت خراب  شده اش در جریان دیدار با لیورپول 
می روند. مسابقه ای که می توانست با ضربه عثمان چهار بر صفر 

شود اما این مهاجم در شرایط تک به تک، بخت ایده آل گل زنی 
را از دست داد. فصل گذشته اتفاق عجیب دیگری نیز برای او رخ 
داد. دمبله که معموال تا حوالی صبح مشغول بازی  پلی استیشن با 
دوستانش است، یک بار در تمرین صبح بارسا غایب بود و دلیل این 
اتفاق را، بیماری عنوان کرد اما آزمایش های پزشکی نشان دادند 
که این فوتبالیست، کامال سالم است و هیچ مشکلی را احساس 
نمی کند. فاش شدن دروغ دمبله، جریمه سنگینی را برایش به 
دنبال داشــت. با این وجود او در اردوی پیش فصل، زودتر از هر 
بازیکنی به جلسه های تمرینی رسید و امیدوار بود که فصل جدید 
را با انگیزه های جدید شروع کند اما یک اتفاق ناخوشایند دیگر، 
همه چیز را خراب کرد. او در جریان بازی با بیلبائو مصدوم شد اما 
دو روز به مرخصی رفت و این مصدومیت را دیر به باشگاه خبر داد. 

موضوعی که مدیران بارسلونا را به شدت عصبانی کرده است.

بارسا تا همین چند روز قبل، به شــدت با گنجاندن دمبله 
در قرارداد نیمار مخالــف بود و این بازیکن جوان را بخشــی از 
آینده خودش می دانســت. با این وجود حاال دیگر در بارسلونا، 
هیچ کس عثمان را دوســت ندارد و همه آماده فرســتادن این 
فوتبالیست به پاریس هستند. حذف نام بارسلونا از اینستاگرام 
دمبله، شائبه های مربوط به خروج او را جدی تر نشان می دهد. او 
استعداد فوق العاده ای دارد اما تا زمانی که نتواند حرفه ای زندگی 
کند و هدف مشــخصی برای خودش در نظر بگیرد، پیشرفت 
چندانی نخواهد کرد. به نظر می رسد دوران دمبله در بارسا دیگر 
به پایان رسیده است. آیا او یک فرصت دیگر برای اصالح شدن در 
این تیم به دست خواهد آورد؟ احتمال این اتفاق چندان زیاد به 
نظر نمی رسد. تنها شانس عثمان برای ماندن در بلوگرانا، منتفی 

شدن پروژه پیوستن نیمار به این تیم است.

آریا طاری

هواداران استقالل لحظه شماری می کردند تا 
فصل گذشته به پایان برسد و گروهی از بازیکن ها 
از تیم جدا شــوند. حاال اما همان مهره های جدا 
شــده در هفته اول لیگ برتر کوالک کرده اند و 
توانایی های شان را در معرض دید همه قرار داده اند. 
آیا چنین سرنوشــتی در انتظار مهره های فعلی 
باشگاه نیز خواهد بود؟ آیا زمان آن از راه نرسیده که 
استقاللی ها حداقل به یک گروه از بازیکنان شان 
در هر فصل بــه اندازه کافی فرصــت بدهند و به 
سرعت قید آنها را نزنند؟ تماشای پیروزی پدیده 
در اولین هفته از لیگ برتر نوزدهم، برای بسیاری 
از اســتقاللی ها زجرآور به نظر می رسید. چراکه 
مهره های فصل گذشــته این باشگاه در ترکیب 
تیم مشهدی، نمایشی فراتر از حد انتظار داشتند. 
ســیدمهدی رحمتی با چند واکنش درخشان، 
اولین کلین شیت فصل را به نام خودش ثبت کرد. 
او با چند حرکت تماشایی، مانع گل خوردن تیمش 
شــد و دروازه پدیده را در اولین مسابقه در زمین 
پیکان بسته نگه داشت. فرشاد محمدی مهر که 

در تمام فصل گذشــته تنها یک پاس گل برای 
هم تیمی ها صادر کرده بود، حاال در نخســتین 
بازی اش در زمین پدیده توانســت یک پاس گل 
به نام خودش ثبت کند. فرشــاد فصل گذشته را 
به عنوان بازیکن ثابت استقالل شروع کرد اما به 
تدریج به حاشیه رانده شد و دیگر هیچ فرصتی برای 
درخشیدن در این باشگاه به دست نیاورد. به جز این 
دو بازیکن، نمایش روح ا... باقری هم در اولین بازی 
در لباس پدیده، فوق العاده به نظر می رسد. روح ا... 
گل دوم تیمش را زد و چند پاس کلیدی نیز برای 
هم تیمی ها فرستاد. هیچ کس نفهمید چرا او فصل 
قبل ناگهان از ترکیب اصلی به سکو منتقل شد و 
چرا با وجود درخشش در بازگشت دوباره به ترکیب 
در هفته های پایانی، باز هم در فهرست مازاد باشگاه 
استقالل قرار گرفت. استقاللی های لیگ هجدهم، 
تنها مشغول درخشش در باشگاه پدیده نیستند. 
میثم تیموری در اولین جدال فصل تراکتورسازی، 
مدافع چپ ثابت این تیم بود و نظر مثبت دنیزلی 
را نیز جلب کرد. در این تیم، قرار نیســت احسان 
حاج صفی مدافع چپ باشــد و این مسئولیت به 
میثم تیموری سپرده خواهد شد. امید نورافکن که 

آبی ها می توانستند با یک رقم ناچیز قراردادش را 
تمدید کنند نیز، به سپاهان ملحق شد و در اولین 
بازی اش برای این باشــگاه پاس گل داد. این پنج 
بازیکن، می توانستند بخشی از ترکیب فصل جدید 
استقالل باشند. محمدی مهر به یک ذخیره خوب 
برای وریا غفوری تبدیل می شد، تیموری جلوتر 
از زکی پور، نگرانی ها را در مورد سمت چپ خط 
دفاعی برطرف می کردند، رحمتی و باقری در کنار 
نورافکن نیز، حتی در صورت نیمکت نشینی در 
طول فصل برای استقالل مفید بودند. با این حال 
باشگاه همه آنها را در یک چشم به هم زدن از دست 
داد و در بازار تابستانی، کوچک ترین تالشی برای 

حفظ این نفرات نداشت.
چرا مهره های جوان و با استعداد که به عنوان 
پدیده های لیگ راهی استقالل می شوند، در این 

تیم درخششی ندارند؟ پاسخ این سوال را باید در 
خود باشگاه جست وجو کرد. استقالل باید به این 
نفرات »فرصت« بدهد. استقالل باید به این نفرات 
اجازه بدهد که به مرور زمان خودشان را پیدا کنند 
و با شــرایط بازی در یک تیم بزرگ کنار بیایند. 
استقالل باید به جای فشــار گذاشتن روی این 
نفرات، بستر آرامی را برای رشد و پیشرفت آنها به 
وجود بیاورد. در عمل اما اتفاق دیگری رخ می دهد. 
باشگاه هر سال بخشی از بهترین جوان های شاغل 
در لیگ برتر را جذب می کند، آنها را در کوتاه ترین 
زمان ممکن در ترکیب اصلی قرار می دهد، با اولین 
اشتباه و اولین انتقادها، این مهره ها را در معرض 
تبعید به نیمکت و سکو قرار می دهد و تا پایان فصل، 
به تدریج محوشان می کند. در استقالل خبری از 
خروج قرضی بازیکن های مستعد نیست و همه 

آنها با سرعت نور فروخته می شوند. بد نیست که 
باشگاه حداقل از آن چه برای نفرات جدا شده فصل 
گذشــته رخ داده، کمی درس بگیرد و به سرعت 
روی نام هر بازیکنی قلم قرمز نکشد. همین حاال 
آبی ها در چند نقطه از زمین، با مشکالتی روبه رو 
هستند و ممکن است در بازار نتوانند گزینه هایی 
در حد و اندازه »مازاد »ها پیدا کنند. باورنکردنی 
نیست اما هوادارها از همین حاال دلتنگ بعضی از 
مهره های مازاد تیم شان شده اند. همین حاال درباره 
سرنوشت محمد بلبلی، نگرانی های زیادی وجود 
دارد. گفته می شود که این بازیکن به دلیل امضای 
قرارداد با دو باشگاه در یک پنجره نقل و انتقاالت، 
۶ ماه از همراهی تیمش محروم شــده است. این 
اتفاق می تواند آینده فوتبال این بازیکن جوان را با 
تهدیدی جدی و بزرگ روبه رو کند. عالوه بر این، 
ممکن است استقالل نیز با خطر محرومیت از دو 
پنجره نقل و انتقاالت مواجه شود. آنهایی که چنین 
قرارداد اشــتباهی را با بلبلی امضا کردند، امروز 
دیگر در باشگاه نیستند تا به جای ژست گرفتن 
درباره حرفه ای گری، درباره این اتهام بزرگ پاسخ 
بدهند. شــاید بلبلی نیز در جمع بازیکنانی قرار 
بگیرد که هرگز فرصت کافی را برای نشان دادن 
پتانسیل شان در ترکیب استقالل پیدا نکرده اند. 
شاید او هم مثل بسیاری از بازیکنان جدا شده دیگر، 

درست بعد از ترک استقالل شکوفا شود.

داستان دمبله و بارسا؛ حوالی خط پایان

هیچ کس تو را  دوست ندارد!

کوالک مهره های سابق استقالل در هفته اول لیگ برتر

دلتنگی برای مازادها!

ماجرای امضای قرارداد 
با هپاتیتی ها، در همین 

بخش از تاریخ پرسپولیس 
اتفاق افتاد. طبیعتا در هر 

باشگاهی از کره زمین، یک 
بازیکن قبل از سپری کردن 
تست های پزشکی قرارداد 

رسمی امضا نمی کند اما 
این اشتباه بزرگ در دوران 

مدیریت انصاری فرد رخ 
داد و پرسپولیس را با یک 

چالش بزرگ مواجه کرد
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