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سعیدی رسما دبیرکل شد

بعد از اســتعفای شاهرخ شــهنازی از پست 
دبیرکلی کمیته ملی المپیک، خرداد ماه ســال 
جاری بود که کیکاووس سعیدی طی حکمی به 
عنوان سرپرست دبیرکلی معرفی شد. حاال و پس 
از گذراندن 6 ماه از دوره سرپرستی، وی با اعالم 
صالحی امیری به صورت رسمی به عنوان دبیرکل 
این کمیته معرفی شد. سعیدی همچنین پیش 
از این دو سال خزانه دار و ذی حساب بوده است. 
رییس کمیته ملی المپیک درباره معرفی دبیر 
کل کمیته، عنوان داشت:»سعیدی خیلی وقت 
است که انتخاب شده، اما اعالم رسمی نکردیم. 
منتظر صدور حکم خزانه دار هســتیم. دو نفر را 
معرفی کردیم و حکم هر کدام آمد حکم سعیدی 

را می زنیم. او دبیر کل است.«
    

پایان طالیی کاراته
با پایان رقابت های لیگ جهانی کاراته وان در 
سال ۲۰۱۹، تیم ملی کاراته ایران با کسب هفت 
طال، ۱۰ نقره ، ۱۳ برنز و مجموع ۳۰ مدال بهترین 
عملکرد را در میان تمام تیم های جهان داشت. 
تیم ملی کومیته مردان با کسب دو طال و یک برنز 
به کار خود پایان داد. دو طالیی که توسط سجاد 
گنج زاده و امیر مهدی زاده به دست آمد تا سجاد 
یک پایان طالیی داشته باشد و مهدی زاده یک 
بازگشت باشــکوه. صالح اباذری و عباسعلی نیز 
به مدال برنز رسیدند. نگاهی به عملکرد کومیته 
مردان ایران در 6 دوره گذشــته نشان می دهد 
که این بهترین عملکرد ورزشــکاران کشورمان 
در رقابت های لیگ جهانی ۲۰۱۹ بوده اســت. 
به ایــن ترتیب تیــم کومیته مردان بــه عنوان 
نایب قهرمانی رســید و در مجموع نیز تیم ایران 
چهارم شــد. نکته جالب این جاست که ژاپن به 
عنوان مهد کاراته جهان با ۱۷ کاراته کا در بخش 
مردان به مادرید ســفر کرده بود، اما در نهایت با 
یک برنز به کار خود پایان داد. طالی مهدی زاده او 
را 44 پله در رنکینگ باال برد تا در رده ۳۹ بایستد. 
بهمن عســگری هم با وجود حذف زودهنگام 
در مادرید، صدرنشین وزن ۷5- کیلوگرم باقی 
ماند. در وزن ۷5+ کیلوگرم نیز سجاد گنج زاده که 
عنوان گرندوینر را نیز به دست آورد در رده دوم 
باقی ماند اما ذبیح ا... پورشیب که موفق به کسب 
مدال نشد، در پله سوم ایستاد. حمیده عباسعلی 
و ســارا بهمنیار نیز در رده های هفت و پنج خود 

ثابت ماندند.
    

مالیی تبعه مغولستان شد!
پس از آن که سعید مالیی جودوکار سابق ایران 
آلمان شد و چندی پیش اعالم شد اداره مهاجرت 
آلمان با اعطــای پناهندگی به ایــن جودوکار 
موافقت کرده، حاال خبر تبعیت او در مغولستان به 
گوش می رسد. مالیی اخیرا در گرنداسلم ژاپن با 
پرچم فدراسیون جهانی مبارزه کرد و حاال گفته 
می شود در دیدار رســمی او و خاتماگین باتولگا 
رییس جمهور مغولســتان به عنوان شــهروند 
مغولستان پذیرفته شده و گذرنامه این کشور را 
دریافت کرده و قرار است در رقابت های جودوی 
مسترز چین هم با پرچم فدراسیون جهانی و هم 
در قالب تیم مغولستان شــرکت کند. از آنجا که 
تغییر کشور باعث حذف امتیازات یک ورزشکار 
برای کسب سهمیه المپیک می شود، خاتماگین 
به دنبال حل این مشکل است تا مالیی برای این 

کشور در المپیک توکیو مبارزه کند.
    

اردوی فرنگی تعطیل شد
روند تمرینات تیم ملی کشــتی فرنگی برای 
حضور در جام جهانی ۲۰۱۹ تهران طبق برنامه 
در حال پیگیری بود تا اینکه لغو جام جهانی باعث 
شد محمد بنا هم اردو را تعطیل و فرنگی کاران را 
مرخص کند. با توجه بــه برنامه های پیش روی 
فرنگی کاران از جمله رقابت های جام باشگاه های 
جهان، مسابقات انتخابی جام تختی و همچنین 
پیکارهای جام تختی، این کشــتی گیران فعال 
هیچ اردویی را در پیش ندارند. گفته می شــود 
اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی با توجه به این 
وقفه طوالنی، بعد از جام تختی و از دهه اول بهمن 
آغاز خواهد شد. این در حالی است که شاگردان 
محمد بنا رویدادهای مهم و سرنوشت سازی از 
جمله رقابت های گزینشــی المپیک را پیش رو 
دارند و باید سه سهمیه باقیمانده المپیک را هم 

کسب کنند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

»متخصص زاویه بسته« اولین لقبی 
بود که روی جونیور براندائو گذاشــتند 
اما طولی نکشید که همه متوجه شدند 
او متخصص بــاز کــردن دروازه خالی 
هم نیست. تصور می شــد مشکل این 
بازیکن، هماهنگی با ســایر مهره ها و 
تطبیق یافتن با فضــای فوتبال ایران 
باشد اما معلوم شد مشــکل اصلی این 
مهاجم، خود »فوتبال« است. خرید او 

عمال یک ضربه بزرگ برای پرسپولیس 
بود. با جذب این بازیکن، فرصت باشگاه 
برای تقویت خط حمله کامال از دست 
رفت. مشکل گل زنی در همه هفته های 
گذشته بر تیم کالدرون سایه انداخت و 
حاال حداقل تا نیم فصل دوم، خبری از 
امضای قرارداد با یک مهاجم جدید در 
تیم نخواهد بود. براندائو در چند مسابقه 
مهم برای پرسپولیس به میدان رفت. او 
حتی در دربی نیز بــازی کرد اما هر چه 
موقعیت به دســت آورد را به سادگی از 

دست داد. این بازیکن برزیلی نما، حتی 
با »لمس توپ« هم مشــکل داشت و 
وقتی در زمین نبــود، قرمزها به مراتب 
بهتر نتیجه می گرفتنــد. بعد از آخرین 
نمایش افتضاح او، گابریل کالدرون دیگر 
جونیور را در فهرســت ۱۱ نفره تیمش 
قرار نداد. مربی پرسپولیس اصرار داشت 
که این مهاجم انتخاب نهمش برای تیم 
بوده اما مرور مصاحبه هــای او در زمان 
پیوستن براندائو به پرسپولیس، چنین 
چیزی را نشان نمی دهد. خرید براندائو، 

به پرسپولیس لطمه زد و هیچ تضمینی 
وجود ندارد که این لطمه، دوباره تکرار 
نشود. بدون تردید اگر در همین فصل 
قرمزها به ســراغ دیاباتــه رفته بودند و 
آبی ها براندائو را به خدمت می گرفتند، 
حاال شرایط دو تیم در جدول لیگ کامال 
متفاوت بود. براندائو نه تنها هیچ کمکی به 
پرسپولیس نکرد، بلکه حتی جلوی رشد 
و پیشرفت این تیم را گرفت. او خیلی زود 
به فهرست بدترین خارجی های تاریخ 
پرسپولیس اضافه شد و باشگاه تصمیم 

گرفت در اولین فرصت، این فوتبالیست 
را در فهرست مازاد قرار بدهد.

این اولین بار نیست که پرسپولیس 
با طناب پوسیده یک مهاجم خارجی، 
به انتهــای چاه می رود. چندین ســال 
قبل، رســوایی بزرگ »دی کارمو« در 
این باشــگاه رقم خورد. افشین قطبی 
با آماری »غیرواقعی« ایــن بازیکن را 
جذب کرد. هواداران پرســپولیس که 
شیفته سرمربی شان بودند، مشکلی با 
آمار دروغین او نداشتند اما نمایش های 
دی کارمو و ناکامی او مقابل دروازه های 
خالی، ثابت می کرد که او آشنایی چندانی 
با فوتبال ندارد. دی کارمو روی حادثه و 
اتفاق، موفق به گل زنی برای پرسپولیس 
نیز شد اما نامش برای همیشه، به عنوان 
نمادی از بازیکنان بی کیفیت خارجی 
فوتبال ایران به دل تاریــخ رفت. بعد از 
مدتی، حتی شنیده می شد که او در برزیل 
»پرنده فروش« اســت و اصال نسبتی با 
فوتبال ندارد. اگر افشین قطبی با خرید 
دی کارمو، آینده تیمــش را تباه کرد، 
حمید درخشان هم یک »کشتی گیر« 
را به پرسپولیس آورد. تادئو در حالی به 
اولین تمرین سرخپوشان آمد که بیش 
از صد کیلو وزن داشــت. اضافه وزن او تا 
آخرین روزهای فوتبال ایران، بدجوری 
توی ذوق مــی زد. او هم بــرای فوتبال 
ساخته نشــده بود و اصال برای فوتبال، 
به تهران نیامده بود. تادئو هم مثل سایر 
خارجی های ناموفق پرســپولیس، به 
فوتبال ایران آمد و با دریافت پول، راضی 
به ترک باشگاه شد. والدیمیر پریموف، 
یکی دیگر از مهاجمانی بود که هیچ کس 
نفهمید با کدام معیار فنی به پرسپولیس 
اضافه شده اســت. مهاجمی که بعد از 
اردوی اوکراین ناگهان با پرســپولیس 
قرارداد بست و سرانجام پس از یک فصل، 
چاره ای به جز ترک باشگاه نداشت. از ۱۳ 
بازیکن خارجی اخیر پرســپولیس ۱۰ 

بازیکن تنها بعد از یک سال تیم را ترک 
کرده اند و تنها سه بازیکن، بیشتر از یک 
فصل در این تیم دوام آورده اند. این آمار 
یک معنای مشخص دارد. اینکه باشگاه 
باید سیاست های نقل و انتقاالتی اش را 
در مورد مهره های خارجی تغییر بدهد و 
روند دیگری را برای جذب این بازیکن ها 

در نظر بگیرد.
جونیور براندائو پرسپولیس را ترک 
کرد اما همه آنهایی که پای این بازیکن 
را به فوتبال ایران باز کردند، هنوز ســر 
جای شان هستند. داللی که قیمت این 
فوتبالیست را چند برابر کرد تا خودش از 
این انتقال سود کالنی به دست بیاورد، 
هنوز با باشگاه پرسپولیس ارتباط دارد. 
روزنامه نگارهایی که به باشگاه بازیکن 
»تجویز« می کنند و اسمش را مشاوره 
می گذارند، هنوز در کنار تیم هستند و 
مدیری که حاضر به امضای چنین قرارداد 
ننگینی شــده، هنوز هم در حوزه های 
دیگری پست های کلیدی دارد و حتی 
در جلسه های هیات مدیره پرسپولیس 
حاضر می شــود. این اتفاق دیــر یا زود 
دوباره در این تیم تکرار خواهد شد. چراکه 
عوامل ثبت این قرارداد، همچنان دست 

از سر باشگاه برنداشته اند.

پرسپولیس جانشین بی کیفیت مهاجم برزیلی اش را پیدا می کند

جونیور  رفت، جونیورها هستند!

اتفاق روز

سوژه روز

جدایی جونیور براندائو از پرسپولیس، اصال جای خوشحالی ندارد. چراکه دیر یا زود دوباره بازیکنی در قواره های 
او به باشگاه اضافه می شود. جدایی جونیور براندائو از پرسپولیس، اصال خوشحالی ندارد. چراکه باشگاه به خاطر 

همین فوتبالیست فاجعه بار با آمار درخشان »صفر« گل زده، هزاران دالر هزینه کرده است. جدایی جونیور براندائو از 
پرسپولیس، اصال خوشحالی ندارد. چراکه همه مسببان این انتقال هنوز هم با قرمزها در ارتباط هستند. همه آنهایی که از 

خبر جدایی این فوتبالیست شادمان شده اند، هنوز خبرهای هولناک بعدی را نشنیده اند!

مراسم انتخاب برترین های سال قاره آسیا، ظهر دیروز به 
میزبانی کشور هنگ کنگ برگزار شد. مراسمی که نمایندگان 
ایران در آن هیچ جایزه ای به دست نیاوردند. مهم ترین نماینده 
ایران در این مراسم، علیرضا بیرانوند بود. گلری که برای عنوان 
بهترین بازیکن سال، با عفیف و ماکینو رقابت می کرد. تصور 
می شد علیرضا شــانس زیادی برای بردن این جایزه داشته 
باشد اما باز هم این قطری ها بودند که برای دومین سال متوالی، 
این جایزه را تصاحب کردند. البتــه که عفیف با قهرمانی جام 
ملت ها، سال درخشانی را پشت سر گذاشت و ۱۰ پاس گل در 
آن تورنمنت داد. با این وجود شکی نیست که البی قطری ها در 

ای.اف.سی در اهدای چنین جوایزی کامال موثر است.
فدراســیون فوتبال هنگ کنگ جایزه پیشرفت و توسعه 
فوتبال آســیا در ســال ۲۰۱۹ را به دســت آورد. در بخش 

فدراســیون ها، جایزه فدراســیون »الهام بخش« سال نیز به 
ژاپنی ها رســید. آنها در جام ملت ها موفــق نبودند اما همین 
امسال، قدم های بلند مهمی برای آینده فوتبال در کشورشان 
برداشتند. جایزه دیگر در بخش توسعه زیرساخت های فوتبال 
نیز نصیب فدراسیون فوتبال سنگاپور شد. در بخش بهترین 
مربیان ســال فوتبال زنان که کتایون خســرویار نیز یکی از 
کاندیداهایش محسوب می شد، جایزه به آساکو از فوتبال ژاپن 
رسید. خسرویار اولین بانوی ایرانی است که توانسته باالترین 
مدرک مربیگری فیفا را دریافت کنــد. جالب اینکه برنده این 
جایزه در سالن حضور نداشت و دبیرکل فدراسیون فوتبال ژاپن 
جایزه را به نمایندگــی از او دریافت کرد. عنوان بهترین مربی 
سال در فوتبال مردان از سوی ای.اف.سی به سرمربی تیم زیر 
۲۰ ساله های کره جنوبی چانگ جونگ یونگ رسید. این مربی 

و تیمش امسال به نایب قهرمانی جام جهانی زیر ۲۰ساله های 
دنیا رسیدند و یک ماجراجویی فوق العاده را تجربه 

کردند. یکی از نماینــدگان دیگر ایران در 
این مراســم، »مهدوی جاوید« بود که به 
عنوان یکی از بهترین  فوتسالیست های 

سال انتخاب شده بود. در پنج سال گذشته، 
همواره یک نماینده از ایران این جایزه را از 

آن خودش کرده بود اما این بار به جای مهدی 
جاوید، جایزه به توموکی یوشــیکاوا از 

ژاپن رســید. توکومی در تیم ناگویا، 
در فینال لیگ قهرمانان فوتســال 
آسیا در ســال ۲۰۱۹ مهدی جاوید 
و مس ســونگون را شکســت داده 
بود. جایزه توموکی توســط مهدی 
تاج به او اهدا شــد. فوتبــال ایران 
یک نماینده نیــز در بخش بهترین 
بازیکن آسیایی شاغل در لیگ های 

بین المللی داشت. همان طور که از ابتدا نیز پیش بینی می شد، 
این جایزه در دستان سون هیونگ مین، ستاره کره ای باشگاه 
فوتبال تاتنهام هاتســپرز انگلیس قرار گرفت. سون به دلیل 
همراهی تیم باشــگاهی اش نمی توانســت در مراسم حضور 
داشته باشد و نماینده فدراســیون فوتبال کره این جایزه را به 
جای این ستاره دریافت کرد. جایزه بهترین بازیکن زن جوان 
آسیا نیز به ساکو کوماگای از ژاپن رسید تا شرقی ها انبوهی از 
جوایز مهم را دریافت کرده باشند. در این مراسم 
همچنین جایزه بهترین بازیکن زن ســال 
آسیا نیز به یک ژاپنی رسید. کوماگای به 
عنوان عضوی از باشگاه لیون، این عنوان را 
تصاحب کرد. مراسم انتخاب برترین های 
سال آسیا، به هیچ وجه برای فوتبال ایران 
خوشایند نبود. به نظر می رسد تا زمانی که 
البی قدرتمندتری در کنفدراسیون فوتبال 
آسیا نداشته باشیم، جوایز مهمی نیز در این 

مراسم به دست نخواهیم آورد.

آریا طاری

جدی ترین رقیب لیورپول برای قهرمانی این 
فصل فوتبال جزیره، »منچسترسیتی« نیست. 
حاال در جدول رده بندی لیگ برتر، لسترسیتی 
بیشــتر از هر تیم دیگری بــه لیورپول نزدیک 
شده و برای رقم زدن یک شگفتی بزرگ دیگر، 
آماده می شود. برندان راجرز زمانی روی نیمکت 
لیورپول، در یک قدمی قهرمانی لیگ قرار داشت 
اما سر خوردن استیون جرارد، سرنوشت را برای او 
تغییر داد. حاال این مربی تالش می کند تا قهرمانی 
دیگری را از لیورپول بگیرد. قهرمانی لسترسیتی 
در انگلیس، شــبیه خواب و رویا به نظر می رسد 
اما همه می دانند کــه آنها متخصص به واقعیت 

درآوردن خواب ها هستند!
»درست مثل همیشه«. این عبارت معروف 
شهر لستر است. عبارتی که در بخشی از ساختمان 
شهرداری این منطقه از انگلستان نیز نوشته شده 

و مردم لستر، عمیقا به آن معتقد هستند. با این 
وجود همین چند ســال قبل، تیم فوتبال شان 
»درســت مثل همیشــه« نبود و یک داستان 
حیرت انگیز را خلق کرد. یــک تیم معمولی، با 
بودجه ای کامال معمولی و ستاره هایی که اصال 
شناخته شــده نبودند، »قهرمــان« لیگ برتر 
شد. باالتر از آرسنال، تاتنهام، چلسی، یونایتد، 
سیتی، لیورپول و همه تیم های مدعی قهرمانی. 
آنها دســت به کاری زدند که بعد از فرگوســن 
برای یونایتد غیرممکن بوده اســت. کاری که 
آرسنالی ها در دهه های گذشته، هرگز نتوانسته اند 
انجامش بدهند. کمی بعد از برگزاری جشــن 
قهرمانی در خانه »جیمی واردی«، خیلی ها تصور 
می کردند لسترسیتی رو به نابودی خواهد رفت. 
به نظر می رسید این باشگاه هم مثل همه تیم های 
شگفتی ساز دیگر، آرام آرام در مسیر محو شدن 
قرار می گیرد اما آنها سمج تر از آن بودند که با همان 
اتفاق بزرگ، راضی شــوند. لستر به لحاظ مالی، 

شرایط متفاوتی پیدا کرد. سود حاصل از قهرمان 
لیگ جزیــره، آنها را تغییر داد و اسپانســرهای 
مختلف، به همکاری با این باشــگاه عالقه پیدا 
کردند. این تیم به لیگ قهرمانان اروپا هم رفت و 
حتی از مرحله گروهی نیز رد شد. یک اتفاق بزرگ 
که باز هم ترازهای مالی تیم را تغییر داد. بخشی 
از ستاره ها مثل ریاض محرز، لســتر را به قصد 
تیم های بزرگ تر ترک کردند اما جیمی واردی 
با وجود دریافت پیشنهاد از غول های جزیره، در 
تیمش باقی ماند و به نماد وفاداری در لستر تبدیل 
شــد. واردی در چند فصل گذشته، بیشتر از هر 
بازیکن دیگری توانسته دروازه 6 تیم بزرگ فوتبال 
انگلیس را باز کند. او در گل زنی روبه روی تیم های 
بزرگ، تبحر دارد و همچنان دوست ندارد از باشگاه 
محبوبش جدا شود. لسترسیتی در این سال ها، با 
یک حادثه مهم دیگر دست و پنجه نرم کرده است. 
آنها مالک شان را در حادثه تلخ سقوط هلی کوپتر 
از دســت دادند. همین اتفاق برای فروپاشی هر 
باشگاهی کافی به نظر می رسد اما لستر همچنان 
قرص و محکم باقی ماند و از درخشــیدن دست 
نکشید. حاال برای اهالی شهر لستر، هیچ جمله ای 
مهم تر از شعار معروف تیم نیست:»بدون ترس«. 
تیمی که نمی ترسد. می درخشد و همچنان در 

فوتبال انگلستان می تازد. لسترسیتی این هفته 
تا حوالی دقیقه ۷۰ نتیجه بازی را به اورتون واگذار 
کرده بود اما جیمی واردی، باز هم دست به کار شد 
و گل تساوی را به ثمر رساند. در آخرین ثانیه های 
مســابقه هم، نوبت به کلچی ایهیناچو رسید تا 
گل برتری را وارد دروازه حریف کند. لستر برای 
ششمین هفته متوالی، یک مسابقه لیگ برتری 
را با پیروزی ترک کرد. آنهــا در همین 6 هفته، 
کارهای بزرگ زیادی انجام داده اند. کارهایی مثل 
برتری ۹ گله در زمین ساوتهمپتون یا شکست 
دادن آرسنال و کریســتال پاالس. روباه ها دیگر 
یک تیم »معمولی« نیستند و اگر به همین روند 
ادامه بدهند، فصل آینده دوباره به لیگ قهرمانان 

برمی گردند. 
دوران رانیه ری در این باشــگاه، خیلی زود 
به پایان رسید. جانشــین های بعدی این مربی 
هم فوق العاده نبودند اما باشــگاه با یک انتخاب 
هوشــمندانه به ســراغ »برندان راجرز« رفت. 
هیچ کس فکر نمی کرد راجرز قهرمانی در لیگ 
اسکاتلند با سلتیک را رها کند و خودش را به یک 
باشگاه متوسط انگلیسی برســاند اما او به پروژه 
لستر پیوست. پروژه ای که حاال به شدت جذاب 
به نظر می رسد. لستر در ۱4 هفته گذشته، ۳۲ 

امتیاز به دست آورده و این بهترین شروع تاریخ 
باشگاه در لیگ برتر است. حتی بهتر از شروعی 
که به قهرمانی این تیم در لیگ منجر شد. آنها سه 
امتیاز بیشتر از سیتی، 6 امتیاز بیشتر از چلسی، 
۱۲ امتیاز بیشــتر از تاتنهام، ۱۳ امتیاز بیشتر از 
آرسنال و ۱4 امتیاز بیشتر از یونایتد جمع کرده اند. 
جالب تر از همه اینکه تعداد گل های زده این تیم، 
حتی از لیورپول با خط حمله آتشینش بیشتر 
است. حاال شــاید تنها یک خطر، در کمین این 
باشگاه است. یونایتد و آرسنال نیم نگاهی به جذب 
برندان راجرز دارند و اگر این مربی باشگاه را ترک 

کند، شاید فرم لستر نیز دستخوش تغییر شود.
همه ستاره های جداشده این سال های لستر، 
با مهره های آماده تری جایگزین شده اند و این، 
»هنر« بزرگ باشگاه به شمار می رود. آبی ها در 
همین فصل، هری مگوایر را با یک قرارداد سنگین 
به یونایتد فروختند امــا حاال تنها تیم این فصل 
لیگ هستند که تعداد گل های خورده شان هنوز 
دورقمی نشده است. یونایتد با مگوایر هشت گل 
بیشتر از لســتر دریافت کرده است. با ۱۰ برد در 
۱4 بازی، لســتر آماده خلق یک شگفتی دیگر 
است. شاید آنها این بار »قهرمان« نشوند اما باز هم 

چشم ها را خیره خواهند کرد.

بیرو، کتایون، جاوید، سردار و تاج دست خالی ماندند

ما هیچ، ما نگاه!

روباه ها همچنان در جست وجوی شگفتی

لسترسیتی؛ موج دوم!

خرید براندائو، به 
پرسپولیس لطمه زد و هیچ 

تضمینی وجود ندارد که 
این لطمه، دوباره تکرار 
نشود. بدون تردید اگر 

در همین فصل قرمزها به 
سراغ دیاباته رفته بودند و 
آبی ها براندائو را به خدمت 
می گرفتند، حاال شرایط دو 

تیم در جدول لیگ کامال 
متفاوت بود
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