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فوتبال بانوان در نقطه استارت

تيم ملي فوتبال بانوان باالخره كارش را با برپايي 
اردوهاي تمريني آغاز كرد. تيمي كه به تازگي نيمكت 
خود را شناخته و آماده مي شود كه در جام ملت هاي 
آسيا به مصاف رقبايش برود. عزيزي خادم رييس 
فدراسيون فوتبال در جلسه اي كه با سرمربي هاي 
بانوان داشت، قول هاي حمايتي زيادي داد و اميد 
مي رود كه آن قول ها به نوبت رخت عمل بپوشند. 
در همين راستا يكي از اتفاقات خوبي كه قرار است 
براي فوتبال بانوان رقم بخورد، برگزاري نخستين 
ديدار تداركاتي اين تيم در ورزشــگاه آزادي است. 
ورزشــگاهي كه هنوز تابلوي ورود ممنوعش روي 
بانوان تماشــاچي قرار دارد اما راه را بــراي ديدار 
دوستانه ملي پوشان باز كرده اســت. اين اتفاق به 
درخواست مريم ايراندوســت، سرمربی تيم ملی 
فوتبال بانوان بوده كه با موافقت عزيزي خادم مواجه 
شده اســت. او در اين باره گفت:»اين درخواست با 
موافقت عزيزی خادم همراه شــد و قرار است تيم 
ملی فوتبال زنان ديدار دوستانه ای با تيم شارلوای 
بلژيک در ورزشــگاه آزادی برگزار كند. البته هنوز 
زمان اين ديدار مشــخص نيست.« اينكه تيم ملي 
فوتبال بانــوان مي تواند از زمين ورزشــگاه آزادي 
استفاده كند، اتفاق خوبي است. طبيعتا اگر امكانات 
و شرايط بيشتر و بهتري هم در اختيار اين دختران 
قرار بگيرد، مي توان انتظار نتايج و عملكرد خوبي از 
اين تيم داشت. دختران ورزشكار ايران چه در فوتبال 
و چه رشته هاي ديگر نشــان داده اند كه مي توان با 
برنامه ريزي و سرمايه گذاري، روي شان حساب كرد. 
حاال هم شاگردان ايراندوست در تالش هستند كه 

نشان دهند اليق حمايت هاي بيشتر هستند. 
    

سهراب وزنه المپيك را مهار نكرد
سهراب مرادی وزنه بردار ايران كه براي استفاده از 
آخرين فرصت كسب سهميه المپيک راهي كلمبيا 
شده بود، با از دســت دادن امتيازات اين گزينشي، 
المپيک را از دســت داد. ســهراب به دنبال كسب 
سهميه از طريق عنوان برترين وزنه بردار قاره آسيا 
بود. او در اين مسير بايد حداقل ركورد 388 كيلوگرم 
مجموع را ثبت مي كرد كه باالتر از رقيب قرقيز قرار 
بگيرد و راهي توكيو شود. سهراب در اولين حركت 
يک ضرب وزنه 170 كيلوگرمي را باالي سر برد اما 
داوران مهار وی را خطا تشخيص دادند. او در حركت 
دوم اين وزنه را باالي سر برد و چراغ سفيد هم گرفت 
اما بالفاصله در مچ دستش احساس درد شديد كرد. 
مصدوميت او تا حدي جدي بود كه دست از ادامه 
رقابت كشيد و نه براي حركت سوم يک ضرب روي 
تخته آمد و نه حركت هاي دو ضرب. به اين ترتيب او 
با از دست دادن امتيازات اين مسابقه، المپيک را هم 

از دست داد. 
با حذف مرادی و انصراف رســتمی از مسابقات 
تيم ايران در دسته ۹۶ كيلوگرم نماينده ای در توكيو 
نخواهد داشت. اما اگر نامه درخواستی فدراسيون 
به فدراسيون جهاني با واكنش مثبت مواجه شود 
كيانوش در جمع برترين ها قرار خواهد گرفت و به 
همراه كاروان ايران به توكيــو خواهد رفت. در غير 
اين صورت توفيق اجباری نصيب علی هاشــمی 
خواهد شــد تا به عنوان نماينده ايران در توكيو در 
دســته 10۹ كيلوگرم روی تخته برود. هرچند با 
حضور نمايندگان قدرتمندي از چين، ازبكستان و 
ارمنستان شانس هاشمی برای رسيدن به سكو در 

پايين ترين سطح است.
    

قلم قرمز آلكنو اين بار روي اكبري
والدمير آلكنو ســرمربي تيم ملــي واليبال 
سرانجام تكليف ليســت بازيكنان و همراهانش 
در كادر فني را مشــخص كرد. طبق اعالم آلكنو 
ميالد عبادی پور، رضا عابدينی، ســعيد معروف، 
سيدمحمد موســوی، پوريا فياضی، محمدرضا 
حضرت پور، مســعود غالمی، امير غفــور، صابر 
كاظمی، محمدجــواد معنوی نــژاد، علی اصغر 
مجرد، علی شفيعی، ميثم صالحی، محمدطاهر 
وادی، آرمان صالحی، اميرحســين اســفنديار و 
برديا سعادت در ليگ ملت ها حضور خواهند يافت. 
همچنين توماس توتولو )دستيار اول(، محمدرضا 
تندروان )دستيار دوم(، سيامک افروزی )پزشک و 
تراپيست(، نويد مشجری )آناليزور(، مهدی خباز 
)بدنساز( و مانلی كسرايی )مترجم( در كادر فني 
حضور دارند. نكته مهم اين ليســت خط كشيدن 
آلكنو روي نام پيمان اكبري است. كسي كه سال ها 
به عنوان مربي تيم ملي روي نيمكت نشسته اما اين 

بار بيرون از ليست سرمربي بود. 

خبر ورزشی

آریا رهنورد

در روزهــای منتهی بــه برگزاری 
دربی، همــه تالش و تمركــز مربيان 
دو تيم، روی يک مفهوم اســتوار شده 
بود. اينكه ثابت كنند تيم خودشــان 
تنهاســت و تيم حريف، حمايت های 
زيادی دارد. هر چقــدر كه كنفرانس 
مطبوعاتی يحيی و فرهاد را گشــتيم، 
هيچ نشانی از صحبت های جذاب فنی 
يا حداقــل كری های شــنيدنی برای 

حريف پيدا نكرديم. همه حرف اين دو 
مربی در اين موضوع خالصه می شــد 
كه باشگاه شان، مورد ستم واقع شده و 
از هيچ حمايتی برخوردار نبوده است. 
يحيی گل محمدی، در كنفرانس خبری 
قبل از شهرآورد به جای همه حرف  های 
مهم و اثرگذاری كه می توانست در مورد 
اين مسابقه بزرگ به زبان بياورد، به سراغ 
اين موضوع رفت كه مجريان تلويزيون، 
»استقاللی« هستند! برای يک لحظه 
تصور كنيد پپ گوارديوال قبل از دربی 

شــهر منچســتر، عالقه رنگی »گری 
نويل« را به عنوان بهترين كارشــناس 
تلويزيونی در اين كشور زير سوال ببرد. 
در فوتبال ايران اما ظاهرا حواشی، خيلی 
مهم تر از متن شده اند. يحيی در شرايطی 
اين حرف را به زبان می آورد كه در همين 
چند ســال اخير بســياری از مجريان 
تلويزيونی در ايران به خاطر كری های 
تند و حتی گاهی بی ادبانه عليه استقالل 
و مربيانش، روی آنتن از هواداران فوتبال 
عذرخواهــی كرده اند. اصــال به فرض 

كه حرف يحيی صحت داشــت و همه 
مجريان رســانه ملی هوادار سرسخت 
باشگاه اســتقالل بودند. حتی در اين 
صورت هم نمی شد اين نكته را يک نكته 
مهم و كليدی برشمرد. اصال چه اهميتی 
دارد كه مجری فالن برنامه صبحگاهی 
در فالن شبكه دلباخته كدام تيم فوتبال 
است. اين موضوع نمی تواند هيچ تاثيری 
در شرايط تيمی مثل پرسپوليس داشته 
باشــد. يحيی عالوه بر اين موضوع، به 
برنامه ريزی سازمان ليگ هم معترض 

است. جالب اينكه در نيم فصل اول وقتی 
اســتقاللی ها و محمود فكری چنين 
اعتراضی را مطرح كــرده بودند، خود 
گل محمدی اين صحبت ها را بی اساس 
می دانســت اما همين حاال، خود اين 
مربی در مسيری قرار گرفته كه روزی 

منتقد آن به شمار می رفت.
موقعيت فرهــاد مجيدی هم اصال 
متفاوت نيســت. او در يک اظهارنظر 
باورنكردنــی، به »ايفمــارک« حمله 
كرده و آنهــا را در مظــان اتهام تالش 
برای كمک به پرســپوليس قرار داده 
و با لحنی حق به جانب، مدعی شــده 
كه يحيی و پرسپوليســی ها به چنين 
كارهايی نياز ندارند! اينكه بين مجيدی 
و ايفمارک دقيقا چه چيزی گذشــته، 
مربوط به خودشان است. اينكه ايفمارک 
تاكيد دارد كه پزشــک معرفی شده از 
سوی فرهاد برای آبی ها دارای مدرک 
تخصصــی نيســت و اساســا مدرک 
دندانپزشــكی دارد، موضوع ديگری 
اســت كه آن  هم بايد در مجامع قانونی 
مورد بررســی قرار بگيرد. آنچه مهم به 
نظر می رسد، اين است كه اساسا چنين 
موضوع كم اهميتی نبايــد در چنين 
جلســه مهمی به زبان آورده شود. اگر 
واقعا باور داريم كه دربی مسابقه مهم و 
تاثيرگذاری است، نبايد دامن اين بازی 
را به چنين حرف هايی آلوده كنيم. عالوه 
بر اين، فرهاد تاكيد دارد كه به جز انتخاب 
»سرپرست« همه اعضای ديگر نيمكت 
بايد با تصميم شخص او انتخاب شوند. 
اين اولين بار اســت كه يک مربی حتی 
انتخاب پزشک باشگاه را نيز راسا بر عهده 
می گيرد. اينكه فرهاد روی كار خودش 
حساس است و به كسی هم اجازه دخالت 
نمی دهد، اتفاق مثبتی به نظر می رسد 
اما معلوم نيست كه چرا يک مربی بايد 
با وجود همه دغدغه ها و مشــغله های 
بزرگی كه در ذهن دارد، وقتش را با تالش 

برای انتخاب اعضای باشگاه پشت سر 
بگذارد. او نهايتا بايد اعضای كادر فنی را 
انتخاب كند اما ظاهرا تصميم دارد همه 
چهره های حاضر روی نيمكت تيم را تنها 
با تصميم خودش كنــار هم قرار بدهد. 
روندی كه ممكن است بخشی از زمان 
و تمركز الزم برای پيشرفت دادن تيم 
را از اين مربی بگيرد. ساختن استقالل 
در زمين، بايد اولويت اول فرهاد باشــد 
اما ظاهرا انتخاب افــراد مختلف برای 
پست های مختلف در باشگاه، به دغدغه 

مهم تری برای او تبديل شده است.
اگر چنين صحبت هايی را از مربيان 
سنتی در فوتبال ايران می شنيديم، تا 
اين اندازه نااميد نمی شديم اما شنيدن 
اين حرف ها از دو مربی جــوان و به روز 
كه مدعی علم گرايی هم هستند، واقعا 
ناراحت كننده به نظر می رسد. تاسف بار 
اســت كه در اين فوتبال، هنوز ژست 
مظلوميت خريدار دارد و هنوز، افرادی 
بر سر »بدبخت تر« بودن با هم مسابقه 
می گذارند! كاش مربيان مختلف، دست 
از چنين رفتارهايی بردارند و فقط كمی 
به خود فوتبال برگردند. همه اين مسائل 
بيرونی، تاثيری به جز لطمه زدن به خود 

فوتبال ندارند. 

آقایان گل محمدی و مجیدی؛ اجازه بدهید قانع نشویم...

شما مظلوم نیستید! 

اتفاق روز

چهره به  چهره

آن چه در این دربی بیشتر از هر چیزی به چشم آمد، اصرار بیش از حد یحیی گل محمدی و فرهاد مجیدی به »مظلوم« 
واقع  شدن خودشان و تیم های  شان بود. حتی اگر این مربیان حق داشتند و درست می گفتند، باز هم غرور و افتخاری در 

مظلومیت وجود نداشت اما حقیقت آن است که چنین ژست هایی اصال به یحیی و فرهاد نمی آید. اگر واقعا قرار باشد فوتبال 
ایران را بر اساس مظلوم واقع شدن تیم های مختلف تقسیم بندی کنیم، بدون شک این دو مربی هرگز در صدر فهرست 

مظلوم ها قرار نمی گیرند. پس بهتر است هرچه زودتر، چنین ژست هایی را ترک کنند. 

خبر ســفر »رايــان تفضلی« بــه ايران، 
ســروصداهای نقل و انتقاالتی زيــادی به راه 
انداخته است. بعضی ها او را در آستانه انتقال 
به پرسپوليس می دانند و بعضی ها از احتمال 
دعوت رايان به تيــم ملی حرف می زنند اما در 
شرايط فعلی، اين خبر چندان هيجان انگيز به 
نظر نمی رسد. بعيد است كه دراگان اسكوچيچ 
در اردوی جديد تيم ملی، به سراغ يک بازيكن 
جديد و تا حدودی ناشناخته برای فوتبال ايران 
برود. عالوه بر اين، تا امروز برای مسائل ويزا و 
پاسپورت، فدراسيون از فوتباليست های زيادی 
مدرک گرفته و صحبتی از اضافه شدن تفضلی 
به تيم ملی نبوده است. اگر هم هدف او پيوستن 
به پرسپوليس باشد، هنوز زمان زيادی تا پايان 

اين فصل فوتبال ايران باقی مانده اســت. يک 
سوم پايانی ليگ برتر تازه آغاز شده و طبيعتا 
در چنين شرايطی باشــگاه ها نمی توانند به 
ســراغ فعاليت های نقل و انتقاالتــی بروند. 
تفضلی هيچ توضيحی درباره اين ســفر نداده 

اما چندان عجيب هم نيست كه او در پايان 
اين فصل رقابت های چمپيون شــيپ به 
ســرزمين پدری اش برگــردد و مدتی 
را برای اســتراحت در ايران ســپری 
كند. اين بازيكن، محصــول آكادمی 
باشگاه ساوتهمپتون است. باشگاهی 

كه يكــی از بهترين سيســتم های 
استعداديابی را در فوتبال انگليس 
دارد. رايان در ســال 2005، به 

آكادمی ساوتهمپتون ملحق شد و بعد از مدتی 
بازوبند كاپيتانی تيم زير 18 ســال باشگاه را 
نيز به دست آورد با اين 
حال باشــگاه پس از 
مدتی اين بازيكن را 
به تيم سالسبری در 

رده های پايين تر فوتبال انگلســتان فرستاد. 
او در اوليــن بازی در لباس ايــن تيم از زمين 
اخراج شد تا بدترين شــروع ممكن را تجربه 
كند. او پس از مدتی دوباره به ســاوتهمپتون 
برگشت اما از آن جايی كه نتوانسته بود جايی 
در تركيب اصلی تيم پيدا كند، دوباره پيراهن 
سالسبری را بر تن كرد. در سال 2011 باشگاه 
ساوتهمپتون رســما قرارداد تفضلی را فسخ 
كرد تا اين مدافع به تيم كنكورد در يک ليگ 
محلی در انگلســتان ملحق شود. 
رايان در ســال 2012 به باشگاه 
منسفيلد ملحق شــد و در اين 
باشــگاه، كمی پيشرفت كرد. 
او چهار ســال در عضويت اين 
تيم بود و دوران نســبتا خوبی را 
در منسفيلد پشت سر گذاشت. تفضلی 
در سال 201۶ به سطح سوم فوتبال انگليس 
پيوســت تا برای باشــگاه پيتربورو به ميدان 

برود. او در اولين فصل بازی برای اين باشگاه، 
بهترين مدافع فصل شد و سپس عنوان بهترين 
بازيكن فصل را نيز از آن خــودش كرد. اتفاق 
بزرگ زندگی اين بازيكن، با امضای قرارداد با 
باشگاه هال سيتی رقم خورد. تيمی كه شانس 
بازی در رقابت های چمپيون شيپ را برای اين 
بازيكن فراهم كرد. پس از سقوط هال سيتی، 
رايان راهی باشگاه وايكومب وندرز شد، با اين 
حال اين باشــگاه نيز در پايان اين فصل از اين 

دسته سقوط كرد.
نام رايــان تفضلــی اولين بــار در دوران 
كی روش در اطراف تيم ملی شنيده شد. با اين 
حال در نهايت چنين اتفاقی رقم نخورد و او به 
فوتبال ايران اضافه نشد. حاال ديگر بعيد است 
كه چنين اتفاقی رخ بدهد. چراكه او روزهای 
خوبی را نيز در فوتبال انگليس پشــت ســر 
نگذاشــته و تيم هايش نيز پشت سر هم، طعم 

سقوط را چشيده اند.  

آریا طاری

پيروز شدن رضا شكاری در پرونده شكايت از باشگاه تراكتور، 
خبر عجيبی نبود. چراكه باشگاه پيش از اين نيز در معرض چنين 
شكايت ها و پرونده هايی قرار گرفته بود. آن چه اين ماجرا را كمی 
حادتر می كند، مسجل  شدن جعل قرارداد تراكتوری ها در اين 
پرونده است. اتفاقی كه هرگز نبايد در يک باشگاه حرفه ای فوتبال 
رخ بدهد. به صورت همزمان با اين اتفاق، مســعود شجاعی هم 
اعالم كرده كه به زودی باشگاه را ترک خواهد كرد. به نظر می رسد 
يک دوران ديگر در تراكتور بدون رسيدن به موفقيتی فوق العاده، 

خيلی زود به پايان خواهد رسيد.
نه پيوستن رضا شكاری به تراكتور و نه نحوه جدايی او از اين 
باشگاه، نسبتی با رويه های »اســتاندارد« يک انتقال فوتبالی 
نداشتند. شكاری در حالی كه با جار و جنجال از فوتبال روسيه 
جدا شده بود و هنوز پرونده ای باز در باشگاه ذوب آهن اصفهان 
داشت، مورد توجه پرسپوليس قرار گرفت و در يک قدمی پيوستن 
به اين باشگاه بود اما درست وقتی همه منتظر اولين تصوير از اين 

بازيكن با لباس قرمزهای تهران بودند، او سر از تراكتور درآورد و با 
قرمزهای تبريز قرارداد امضا كرد. تراكتوری ها به خيال خودشان، 
يک »شكار بزرگ« انجام داده بودند اما همين صيد دلخواه، مدتی 
بعد قراردادش را به صورت يک طرفه با اين تيم فسخ كرد. مديران 
باشگاه باور داشتند كه حركت شكاری غيرقانونی بوده و به همين 
خاطر توانستند جلوی انتقال او به تيم های بعدی را بگيرند اما حاال 
در رای نهايی پرونده، مشخص شده كه تصميم اين بازيكن كامال 

قانونی بوده است. 
جالب است بدانيد كه تراكتوری ها برای محكوم كردن بازيكن 
سابق شان رسما در قرارداد او دست برده اند. اگر تصور می كنيد 
اين نخستين بار است كه چنين اتفاقی در تراكتور رخ می دهد، 
حتما ماجرای رشيد مظاهری را از ياد برده ايد. مديران تيم تبريزی 
در ماجرای رشيد هم دســت به چنين كاری زدند و حاال پس از 
مدتی، ثابت كردند كه اين به نوعی تاكتيک نقل و انتقاالتی در 
تيم شان تبديل شده است. جالب اينكه تراكتور تا امروز با وجود دو 
بار جعل آشكار در قرارداد بازيكنانش، هيچ محروميت سنگينی 
را تحمل نكرده است. اگر چنين پرونده ای به فيفا و كنفدراسيون 

فوتبال آسيا كشيده شود، حتی ممكن است مسائلی نظير سقوط 
به دسته پايين تر در انتظار تراكتور باشد اما در فدراسيون فوتبال، 
هيچ برخوردی با اين تيم نمی شود. چنين مصونيتی هميشه برای 
زنوزی وجود داشته است. همين كه او زمانی توانسته به صورت 
همزمان با دو تيم تحت مالكيت خودش در ليگ برتر حاضر شود، 
نشان می دهد كه اين مالک از مصونيتی آهنين در فوتبال ايران 

برخوردار است.
نكته عجيب و دور از انتظار، تداوم حمايت های بخشــی از 
هواداران باشــگاه از روند فعلی تراكتور است. البته كه زنوزی و 
همراهان، ديگر آن محبوبيت سابق را از دست داده اند اما به نظر 
می رسد طرفداران اين تيم، بايد حساسيت بيشتری از خودشان 
به خرج بدهند. اينكه باشگاه با وجود همه اين هزينه ها هنوز هم 
نتوانسته برای اولين بار قهرمانی در رقابت های ليگ برتر را جشن 
بگيرد، انتقادبرانگيز به نظر می رسد اما حقيقتا مسائلی مانند جعل 
قرارداد بيشــتر از هر نتيجه ای، اعتبار تيم را زير سوال می برند. 
باشگاهی كه ديگر به جعل قرارداد »مشهور« شده، برای ترميم 
وجهه و اعتبار از دست رفته اش بايد سال های سال تالش كند. 
جالب اينكه هر زمان انتقادی از زنوزی مطرح می شود، او مساله 
»انحالل« باشگاه را به زبان می آورد. در حقيقت به نظر می رسد 
فوتبال ايران به جای خصوصی سازی، به سراغ پديده قلدرپروری 
رفته و زور هيچ كــس هم به اين چهره های خاص نمی رســد. 
همين حاال در شهر منچســتر، هواداران منچستريونايتد هر 

روز عليه مالكان باشــگاه اعتصاب به راه می اندازند و تظاهرات 
می كنند. جالب اينكه همين تيم به فينال اين فصل ليگ اروپا 
رسيده و در ليگ انگليس هم شــرايط بدی ندارد اما هوادارها 
تنها به نتيجه نگاه نمی كنند و به شــيوه مديريت تيم معترض 
هستند. همين حساسيت موجب می شود باشگاهی مثل يونايتد 
حتی در بهترين شرايط هم اصولش را از دست ندهد و دست به 
رفتارهايی غيرحرفه ای نزند. اينجا اما بخشی از هوادارها هنوز 
برای افرادی هورا می كشند كه برای بردن يک پرونده، از هيچ نوع 
رفتار غيرقانونی پرهيز ندارند. در چنين شرايطی، اصال نبايد به 
آينده تراكتور اميدوار بود. باشگاهی كه در آن، تصميم ها به شكل 
نااميدكننده ای عليه ذات و ماهيت فوتبال هستند و بيشتر از هر 

چيزی، اخالق حرفه ای را زير سوال می برند.
در بازگشت از آسيا و در شرايطی كه تيم خسته تراكتور بيشتر 
از هميشه به همه ستاره هايش نياز داشت، اشكان و مسعود تيم 
را برابر پيكان همراهی نكردند. كار به جايی رســيده كه حتی 
مهره های تيم هم عليه مالكيت استوری گذاشته اند و يک فايل 
صوتی از شجاعی، به وضوح نشان داده كه او به دنبال ترک تيم 
است. بازيكنی كه تا همين چند وقت قبل با تصميم زنوزی همه 
كاره تراكتور شده هم ديگر به اين مالک اعتماد نكرد. در چنين 
شرايط پرتنشی، يک شانس ديگر برای موفقيت باشگاه در اين 
فصل به راحتی از دســت می رود. چرخ های اين تراكتور را اما از 

مدت ها قبل پنچر كرده اند.

سروصداي نقل و انتقاالتي پیرامون فوتبالیست دورگه

هيجان زده نشويد! 

جعل قرارداد، دستاویزي براي محكوم کردن بازیكن

اين »تراكتور« راه نمی رود! 

هر چقدر که کنفرانس 
مطبوعاتی یحیی و فرهاد 
را گشتیم، هیچ نشانی از 

صحبت های جذاب فنی یا 
حداقل کری های شنیدنی 
برای حریف پیدا نكردیم. 
همه حرف این دو مربی در 

این موضوع خالصه می شد 
که باشگاه شان، مورد ستم 
واقع شده و از هیچ حمایتی 

برخوردار نبوده است
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