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مصاف تاریخی دختران 
هندبالیست براي برنز

ملی پوشان هندبال ایران در آخرین دیدارشان 
از مسابقات قهرمانی زنان آسیا باید امروز شنبه سوم 
مهر ساعت ۱۸:۳۰ برای کسب مدال برنز به مصاف 
تیم ملی قزاقستان بروند. تیم ملی هندبال ایران در 
دور مقدماتی این مســابقات مقابل ژاپن شکست 
خورده و برابر اردن، فلســطین، سوریه و کویت به 
برتری دســت یافته بود. ملی  پوشان هندبال ایران 
در مرحله نیمه نهایی نیز مقابل کره جنوبی شکست 
خوردند تا در دیدار رده بندی مقابل قزاقســتان به 
میدان بروند. فینال این رقابت ها نیز میان تیم های 
کره و ژاپن خواهد بود که این دیدار از ساعت ۲۰:۳۰ 
انجام خواهد شد.در این مسابقات پنج سهمیه جهانی 
توزیع می شود که تیم ملی ایران برای اولین بار در 
تاریخ هندبال ایران عــاوه بر صعود به نیمه نهایی 
جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را نیز کسب 

کرد تا حضورش در این رقابت ها تاریخ ساز شود. 
    

ثریا آقایي دوباره ورزشكار برتر شد
فریبا مــددي نایب رییس بانوان فدراســیون 
بدمینتــون از انتخــاب ثریــا آقایــی ملی پوش 
المپیکی کشورمان به عنوان ورزشکار برتر کمیته 
توسعه کنفدراسیون آســیا خبر داد. او در این باره 
گفت:»نامه ای از کمیته توســعه کنفدراســیون 
آسیا دریافت کردیم که ثریا آقایی مجددا به عنوان 
ورزشکار برتر انتخاب شده است. برای او مسابقات و 
برنامه هایی را در نظر گرفته اند و قرار است برنامه های 
آسیا برای ما ارسال شود.« وی درباره به تاثیر حضور 
این ملي پوش کشورمان در بازي هاي المپیك ۲۰۲۰ 
توکیو پرداخت:»حضور ثریا آقایی در المپیك ۲۰۲۰ 
توکیو باعث شد هم انگیزه بیشتری بین بازیکنان به 
وجود آید و امید بیشتری به آینده داشته باشند و هم 
اسپانسرهای بیشــتری از بانوان حمایت کنند، اما 
امسال با توجه به مسائل کرونا بیشتر از پنج تیم در 
لیگ برتر شرکت نکردند. با این حال بدمینتون بانوان 
توسط اسپانسرها حمایت می شود و سعی می کنیم 
مسابقات را بهتر از سال گذشته و با نظم خیلی خوبی 

برگزار کنیم.« 
    

 بازي خداحافظي 
براي ستاره هاي والیبال

در سال ۱4۰۰ ستاره هاي بســیاري از نسل 
طایي والیبال از جمله ســعید معروف تصمیم 
گرفتند که با تیم ملــي خداحافظي کنند و حاال 
رییس فدراســیون اعام آمادگي کرده اســت 
که براي این نفــرات بــازي خداحافظي ترتیب 
دهد. هرچند با وجود این خداحافظي ها، برخي 
احتمال بازگشت آنها از جمله معروف، سیدمحمد 
موســوي و امیر غفور را هم مي دهند. موضوعي 
که محمدرضا داورزنــي این چنین به آن واکنش 
نشان داد:»از سال ۲۰۱۱ از ترکیب های مختلفی 
در تیم ملی والیبال ایران اســتفاده شده ولی پای 
ثابت اکثریت ترکیب ها، همین بازیکنان بودند. 
آنها از والیبال خداحافظی نمی کنند و هستند ولی 
االن باید در تیم ملی به جوان ها فرصت داد. سید 
)موسوی( االن در ترکیه است. سعید هم در آمریکا 
است. ســایر بچه ها کار باشــگاهی خود را دنبال 
می کنند. مناسب تر برای سعید معروف این است 
که بعد از دوران بازیگری، مربی بسیار موفقی در 
دنیا باشد که دارد این کار را کم کم شروع می کند. 
او هم بازی می کند و هم وارد مربیگری می شود.« 
داورزنی خاطرنشان کرد:»در حال حاضر متوسط 
سنی تیم ملی والیبال ایران ۲4 سال است. بهترین 
متوسط سنی در المپیك بین ۲۶-۲۷ سال است. 
تا المپیك بعد متوسط ســن تیم ملی به این عدد 
می رسد. همه چیز به آینده بر می گردد و به شرایط 
مسابقاتی که در لیگ ملت ها در پیش داریم. فکر 
می کنم فرصتی که در سه سال آینده داریم باید 
به جوان ها بدهیم تا صاحب تجربه شــوند.« وی 
در خصوص خداحافظی ســعید معــروف از تیم 
ملی با دلخوری تاکید کرد:»دلخوری ســعید از 
فدراسیون نبود. همه دوست داشتیم در المپیك 
نتیجه بهتری بگیریم. سعید هم دوست داشت با 
نتیجه بهتری از والیبال در سطح ملی خداحافظی 
کند. دلخوری او از شرایط حاکم بر مسابقات بود.« 
داورزني در واکنش به اینکه آیا بازی خداحافظی 
براي ســعید معروف و دیگر بازیکنان سابق تیم 
 ملی برگزار مي شــود، با گفتن کلمــه »حتما«

 اعام آمادگی کرد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

شکست دادن بنگادش آن هم با پنج 
گل، نشان داد که تیم ملی بانوان ایران چه 
انگیزه فوق العاده ای برای تاریخ سازی 
دارد. این تیم در همان دقایق ابتدایی با 
دو کرنر، دو بــار دروازه حریف را باز کرد 
و در ادامه مســابقه هم سه گل دیگر به 
ثمر رساند تا یك برد بسیار دلچسب را 
در مسیر رسیدن به جام ملت ها جشن 

بگیرد. اگر آنها شکســت سنگین تری 
را به حریف تحمیــل می کردند، حتی 
تســاوی با اردن هم برای صعودشان به 
جام ملت ها کافی بــود اما با این نتیجه، 
حاال ایران باید در مســابقه امروز حتما 
رقیبش را شکســت بدهد. با این وجود 
همه می دانند که تیم مریم ایراندوست، 
چه قابلیت های فوق العاده ای دارد. تیمی 
که ستاره هایش اصا ناشناخته نیستند 
و برخی از آنها حتی در لیگ های خارجی 

توپ می زنند. امــروز می تواند یك روز 
تاریخی برای فوتبال زنان در ایران باشد 
اما حتی اگر نتیجه دلخواه به دست نیاید، 
باز هم نمی توان پیشرفت این تیم را در 
هیچ سطحی انکار کرد. تیمی که به مرور 
زمان، سدهای زیادی را از مسیرش کنار 

خواهد زد.
»ما حرف نزدیــم، ما عمل کردیم«. 
این جمله سرمربی تیم ملی بانوان ایران، 
به تنهایی همه چیز را در مورد این تیم 

نشــان می دهد. تیمی که از شعارهای 
دست نیافتنی فاصله گرفته و به زمین 
رفته تا بــا تمام وجود، بــرای باورهای 
بزرگــش بجنگد. آن چــه در مورد این 
تیم بیشــتر از هر چیز دیگری به چشم 
می  آیــد، روحیه مثال زدنــی تك تك 
مهره هایش است. نفراتی که نه قرار است 
از فوتبال به اندازه مردها پول دربیاورند، 
نه بازی های  شــان از رسانه ملی پخش 
می شود و نه حتی با »کســر مالیات« 

رقم مناسبی برای پاداش در اختیارشان 
قرار می گیرد اما بــا این حال، خاصیت 
مشترک شان عشق و عاقه وصف نشدنی 
به فوتبال اســت. آنها بنــگادش را با 
یك نتیجه سنگین شکســت دادند اما 
ســرمربی تیم ملی از همه شاگردانش 
خواست که بعد از ۲4 ساعت، همه چیز 
را فراموش کنند و مهیــای نبرد بعدی 
با تیم ملی اردن باشــند. مسابقه ای که 
برای تیم ملــی بانوان ایران به شــدت 
تعیین کننده به نظر می رسد. مسابقه 
امروز در مرحلــه مقدماتی جام ملت ها 
برای تیم ملی بانوان ایران بسیار حیاتی 
خواهد بود. اگر تیم ملــی بتواند رقیب 
سرسختش را شکســت بدهد، اولین 
صعود تاریخش به جام ملت ها را جشن 
خواهد گرفــت. با هر نتیجــه دیگری 
اما این اردنی ها هســتند که می توانند 
خودشان را به جام ملت ها برسانند. البته 
که مهم است آنها چه نتیجه ای به دست 
می آورند. البته که مهم است آنها چقدر 
به هدف اصلی شــان نزدیك می شوند. 
البته که همه می خواهند آنها را »برنده« 
ببینند اما کاری که این تیم انجام داده، تا 
همین حاال هم فراتر از برد و باخت به نظر 
می رسد. این تیم دوباره نام ایران را بعد از 
ماه ها به جدول بازی های فیفا برگردانده 
اســت. این تیم بین فوتبال بانوان ایران 
و »نابــودی« فاصلــه انداخته و همین 
اتفاق، دستاورد کمی برای آنها نیست. 
این ستاره ها نه الزاما علیه حریف، بلکه 
علیه فاجعه ای به نام سکون و ناامیدی 
مبارزه می کنند و ایــن، بی نهایت قابل 
تحسین به نظر می رسد. امروز، یك روز 
بسیار مهم و تاریخی برای فوتبال دخترها 
در ایران اســت اما با هــر نتیجه ای که 
روبه روی اردن اتفاق بیافتد، این ستاره ها 
حامیان پرشمارشان را در ایران از دست 
نمی دهنــد. آنها شــروع کننده راهی 

هستند که بعدها به اتفاقات فوق العاده ای 
برای زنان ایرانی تبدیل خواهد شد. آنها 
آغازگر مسیری هســتند که در آینده 
چشم ها را خیره خواهد کرد. نگاه ها به 
فوتبال زنان در ایران در مقطع فعلی، قابل 
مقایسه با ۱۰ سال قبل نیست. هرچقدر 
زمان سپری شده، مخالفت های عمومی 
با این پدیده کاهش پیدا کرده اند و اعتبار 
بیشتری سهم این دختران و زنان همیشه 
امیدوار شده است. حتی در رشته هایي 
مثل فوتسال، موفقیت های بزرگی برای 
این دخترها به دســت آمد و به تدریج، 
نوبت فوتبال هم می شود که سقف های 
جدیدی برای رویاهای بزرگش بسازد. 
با این حال نمی توان چنین تاشــی را 
فقط و فقط در مساله ای به نام »نتیجه« 
خاصه کــرد. همه شــاگردان مریم 
ایراندوست هم بیشتر از هر نتیجه ای، 
به دنبال لذت بردن از مفهومی هستند 
که دیگر مثل گذشته »ممنوعه« به نظر 
نمی رسد. بدون تردید در ۱۰ سال بعدی، 
سرعت پیشرفت فوتبال بانوان در ایران به 
مراتب بیشتر هم خواهد شد. هیچ کس 
انتظار ندارد آنها یك شبه معجزه کنند 
و همه رقبا را در قاره آسیا شکست بدهند 
اما بازگشــت این تیم بــه زندگی هم، 

دست کمی از یك معجزه بزرگ ندارد.

در انتظار تاریخ سازی تیم ملی بانوان

سرسخت تر از صخره

اتفاق روز

چهره به چهره

همه نگاه های اهالی فوتبال، امروز به دیدار حساس تیم ملی بانوان با اردن دوخته خواهد شد. حتی اگر رسانه »ملی« 
توجهی به پوشش این مسابقه نداشته باشد، همه قلب ها امروز برای تیم مریم ایراندوست خواهد تپید. همزمان با موفقیت 

تاریخی هندبالیست های دختر، حاال تاریخ سازی دختران فوتبالیست ایران هم اصال دور از انتظار نیست. با این حال 
نمی توان همه تالش های جذاب این تیم را فقط در نتیجه مسابقه امروز خالصه کرد. فوتبال بانوان در ایران، هنوز جای رشد 

زیادی دارد و این تیم، بدون شک الهام بخش یک اتفاق تاریخی خواهد شد.

آریا طاری

فلسفه وجود کمیته ای به نام »اخاق« در فدراسیون فوتبال 
هر چه بوده باشد، تا امروز اصا مفید نبوده است. این کمیته هرگز 
نمی تواند ادعا کند که از زمان تشــکیل شدن، توانسته شرایط 
اخاقی فوتبال ایران را حتی ذره ای بهبود ببخشد. این کمیته 
عما به ابزار »معامله« اخاق در فوتبال ایران تبدیل شده است. 
با روندی که این کمیته در پیش گرفته، اصا مهم نیست که شما 
به عنوان یك چهره فوتبالی چه رفتاری انجام داده اید، همین که 
یك رقم سنگین پرداخت کنید، از زیر بار هر محرومیتی فاصله 
خواهید گرفت. نکته عجیب تر این جاست که آرای این روزهای 
کمیته اخاق، به نوعی رمزگشایی نیاز دارند. چراکه عما حاوی 

هیچ دلیل شفافی نیستند.
جرایم مالی حداکثری با ارائــه دالیل حداقلی، به تازه ترین 
سیاست کاری کمیته اخاق فدراسیون فوتبال تبدیل شده است. 
کمیته ای که در ماه های گذشته جرایم سرسام آوری برای امیر 

قلعه نویی و چند چهره شاخص دیگر فوتبال ایران در نظر گرفته 
و حاال ظرف دو روز، دو حکم بسیار سنگین برای کنعانی زادگان و 
فرهاد مجیدی صادر کرده است. همزمانی با این جرایم سنگین و 
مشکات مالی عدیده فدراسیون فوتبال، چندان »تصادفی« به 
نظر نمی رسد. به هر حال تجربه ثابت کرده چنین جرایمی به هیچ 
وجه نمی تواند بی اخاقی های رایج در فوتبال ایران را کاهش دهد. 
راه مقابله با چنین پدیده ای، اساسا از برخوردهای قهری نمی گذرد 
اما ظاهرا کمیته اخاق هم دوســت ندارد چنین روشی را کنار 
بگذارد. روشی که اگر فایده  خاصی برای فوتبال ایران نداشته باشد، 
حداقل یك راه جذاب برای درآمدزایی فدراسیون به شمار می رود. 
احکام جدید کمیته اخاق عاوه بر سنگین  بودن به لحاظ مالی، به 
شدت »مبهم« نیز به حساب می آیند. جالب اینجاست که کمیته 
اخاق این روزها دائما علیه چهره های مختلف فوتبال ایران حکم 
صادر می کند و جرایم قابل توجهی برای آنها در نظر می گیرد. 
جرایمی که ظاهرا ظرف ماه های آینده حساب فدراسیون فوتبال 
را پر خواهند کرد. با این حال عجیب اســت که این نهاد حتی 
خودش را ملزم به ارائه دالیل محرومیت چهره های سرشناس 
فوتبالی نمی کند. آنها فقط حکم محکومیت را در اختیار رسانه ها 
قرار می دهند و این حقیقت مهم را نادیده می گیرند که انتشار 
محرومیت بدون ذکر حتی یك دلیل کوتاه، در فضای همیشه 
ملتهب فوتبال ایران، چه جوی علیــه یك مربی یا یك بازیکن 

خواهد ساخت. در اولین ساعت های انتشار خبر محرومیت فرهاد 
مجیدی هم، گمانه زنی های بســیار زیادی علیه فرهاد مطرح 
شد که برخی از آنها وحشــتناک به نظر می رسیدند. این وسط 
چند رسانه زرد هم دست به کار شدند و مسائلی را علیه سرمربی 
استقال مطرح کردند که بیشتر برگرفته از تصورات ذهنی شان 
بود. برخاف آن چه در اولین ساعت های انتشار این خبر در فوتبال 
ایران زمزمه می شــد، این حکم هیچ ارتباطی به اردوی دوبی و 
مسائل این اردو نداشت و تنها مربوط به انتقاد تند و تیز فرهاد از 
باشگاه رقیب و وزیر سابق ارتباطات بود. آن  طور که از متن کمیته 
اخاق هم برمی آمد، داستانی به نام »محرومیت دائمی« وجود 
نداشت و این حکم تنها تا زمان پرداخت رقم جریمه کمیته اخاق 
الزم االجرا خواهد بود. در واقع درست مثل همه حکم های دیگر 
کمیته اخاق، چون بازه زمانی خاصی برای این محرومیت در نظر 
گرفته نشده، نمی توان آن را به عنوان یك محرومیت جدی در نظر 
گرفت. آن چه درباره فرهاد مجیدی اتفاق افتاد، موجی از شیطنت 
رسانه ها بود که برای جلب توجه بیشتر، تاش کردند تا این حکم 
را سنگین تر از آن چه که هست نشان بدهند. البته که جریمه مالی 
سرمربی استقال سنگین به نظر می رسد اما ماجرای محرومیت 
او از فوتبال چندان جدی نیست. با این حال فرهاد باید خودش 
را برای چنین مسائلی آماده کند. چراکه سرمربیگری باشگاهی 
مثل استقال حتی با بازی برای این تیم هم قابل مقایسه نیست و 

مربی ها در یك باشگاه بزرگ، همواره زیر ذره بین قرار می گیرند. 
حتی واکنش فرهاد به این ماجرا هم نشان می دهد که او نسبت به 
گذشته کمی پخته تر شده است. مجیدی به جای مصاحبه های 
جنجالی، فریاد کشــیدن روی دوربین ها، رفتن به استودیوی 
برنامه های تلویزیونی و یا حتی انتشار استورهای مناقشه آمیز، 
تنها یك پست بسیار کوتاه در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده 
و از هواداران باشگاه خواســته به جای اخبار قابی، روی مساله 
مهمی مثل نشستن گابریل پین روی نیمکت استقال توجه 
کنند. به نظر می رسد مجیدی بیشــتر از هر کس دیگری، این 
انتخاب را برای آینده استقال مفید می داند. او حتی بیشتر از 
تاش برای خرید ستاره ها به هر قیمتی، به دنبال باال بردن سطح 
دانش فنی نیمکت تیمش بوده است. اتفاقی که معموال عموم 
مربیان ایرانی به آن توجه نشان نمی دهند. مجیدی می خواهد 
از تجربه های پین استفاده کند و تیمش را در مسیر موفقیت قرار 
بدهد. او به خوبی می داند که زیبا بازی کردن، جام گرفتن و موفق 
شدن در استقال، تنها پاسخی اســت که می تواند به حواشی 
روزهای گذشته بدهد. کمیته اخاق و کمیته های شبیه به این، 
نمی توانند مشروعیت فنی سرمربی استقال را زیر سوال ببرند. 
مهم ترین معیار قضاوت در مورد فرهاد، نتایج استقال در فصل 
پیش رو خواهد بود. نتایجی که به مراتب مهم تر از آرای کمیته های 

مختلف فدراسیون علیه این مربی هستند. 

تــرک بهترین لیــگ دنیای فوتبــال برای 
پیوســتن به لیگ ســتارگان قطر آن هم برای 
فوتبالیســتی که تا همین چند ســال قبل به 
عنوان یکی از بهترین هافبك های دنیا شناخته 
می شــد، بی نهایت تلخ به نظر می رسد. معلوم 
نیســت چه اتفاقی در مســیر زندگی »خامس 
رودریگز« رقــم خورد کــه او این چنین درگیر 
یك سقوط همه جانبه شد. هفت سال قبل بود 
که ستاره بی بدیل فوتبال کلمبیا، کفش طای 
رقابت های جام جهانی را به دست آورد. او یکی 
از بهترین گل های این جام را به ثمر رساند و در 
تیم منتخب مسابقات هم قرار گرفت. خامس که 
آن روزها برای موناکو بازی می کرد، با این نمایش 
استثنایی مورد توجه رئال مادرید قرار گرفت و 
به این تیم ملحق شــد. او آنقدر زود در ترکیب 

رئال جا افتاد که انگار برای بازی در این باشــگاه 
متولد شده است. انجام 4۶ بازی در اولین فصل 
پیوستن به کهکشانی ها، نشان می داد که او چه 
هافبك درخشانی اســت اما رودریگز به تدریج 
دچار افت شد و آن درخشش خیره کننده اولیه 
را از دست داد. هواداران رئال، هنوز عاقه زیادی 
به این فوتبالیست داشتند اما زین الدین زیدان 
از طرفداران ســبك بازی خامس نبود و ترجیح 
می داد خط هافبك سه نفره کاسمیرو، مودریچ 
و کروس را به زمین مســابقه بفرستد. خامس 
به تدریج در ســایه قرار گرفت و در یك تصمیم 
غیرمنتظره به بایرن قرض داده شــد تا دوباره با 
کارلو آنچلوتی کار کند. با این حال جدایی کارلتو 
از مونیخ، شــرایط این هافبك را هم تغییر داد. 
نیمکت نشــین مطلق باواریایی ها، در فهرست 

خروج این باشــگاه قرار گرفت و مونیخی ها بند 
خرید او را فعال نکردند. ستاره کلمبیایی به برنابئو 
برگشت تا دوباره آخرین شانسش را امتحان کند 
اما این بار هم شرایط مطابق میل خامس پیش 
نرفت. مهره نه چندان محبــوب زیزو دوباره نزد 
مربی موردعاقه اش برگشت و این بار در اورتون، 

شاگرد کارلتو شد. 
با این حال سرنوشت او انگار به جدایی های 
ناگهانی آنچلوتی از تیم های مختلف گره خورده 
بود. ســتاره ای که تا همین چند ســال قبل در 
برنابئو می درخشید، حاال در فهرست مازاد رافا 
بنیتز قرار گرفت تا قبل از کامل شدن ۳۰ سالگی، 
پیوســتن به تیمی در لیگ قطر را برای خودش 
انتخاب کند و همبازی شجاع  خلیل زاده شود. 
او حاال در لیگی آفتابی می شــود که هیچ کس 
توقع نداشت حداقل تا قبل از ۳5 سالگی در آن به 
میدان برود. دوران طایی خامس در فوتبال اروپا 
دیگر تمام شده و او خیلی زود در سراشیبی قرار 
گرفته است. جالب اینکه او مدعی شده که برای 
»پیشرفت« به الریان پیوسته اما همه می دانند 

که این ادعا، هیچ نسبتی با حقیقت ندارد. خامس 
به الریان پیوسته چون هیچ خواهان بزرگی در 
فوتبال اروپا نداشته است. بعد از دوران ناموفق 
اورتون، کم تر باشــگاهی عاقه بــه جذب این 
هافبك داشته و اگر هم پای پیشنهاد اروپایی در 
میان بوده، تنها تیم های متوسط با دستمزدهای 

معمولی به دنبال این ستاره بوده اند. رودریگز لیگ 
قطر را انتخاب کرده تا هم فشار را از روی خودش 
بردارد و هم پول هنگفتی به جیب بزند. در سال 
منتهی به جام جهانی، بازی در اســتادیوم های 
قطر شاید او را برای رقابت در این تورنمنت آماده 

نگه دارد.

درباره احکام جدید کمیته اخالق فوتبال ایران

پول بده، بخشیده شو

داستان یک ستاره، از رئال تا ریان

سقوط یک فرشته

مسابقه امروز در مرحله 
مقدماتی جام ملت ها 

برای تیم ملی بانوان ایران 
بسیار حیاتی خواهد بود. 
اگر تیم ملی بتواند رقیب 

سرسختش را شکست 
بدهد، اولین صعود 

تاریخش به جام ملت ها را 
جشن خواهد گرفت
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