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خبر ورزشی

فوتبال بانوان در نقطه استارت

تيممليفوتبالبانوانباالخرهكارشرابابرپايي
اردوهايتمرينيآغازكرد.تيميكهبهتازگينيمكت
خودراشناختهوآمادهميشودكهدرجامملتهاي
آسيا به مصاف رقبايش برود .عزيزيخادم رييس
فدراسيون فوتبال در جلسهاي كه با سرمربيهاي
بانوان داشت ،قولهاي حمايتي زيادي داد و اميد
ميرود كه آن قولها 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 مليپوشان باز كرده اســت .اين اتفاق به
درخواست مریم ایراندوســت ،سرمربی تیم ملی
فوتبالبانوانبودهكهباموافقتعزيزيخادممواجه
شده اســت .او در اين باره گفت«:این درخواست با
موافقت عزیزیخادم همراه شــد و قرار است تیم
ملی فوتبال زنان دیدار دوستانهای با تیم شارلوای
بلژیک در ورزشــگاه آزادی برگزار کند .البته هنوز
زمان این دیدار مشــخص نیست ».اينكه تيم ملي
فوتبال بانــوان ميتواند از زمين ورزشــگاه آزادي
استفادهكند،اتفاقخوبياست.طبيعتااگرامكانات
و شرايط بيشتر و بهتري هم در اختيار اين دختران
قرار بگيرد ،ميتوان انتظار نتايج و عملكرد خوبي از
اينتيمداشت.دخترانورزشكارايرانچهدرفوتبال
و چه رشتههاي ديگر نشــان دادهاند كه ميتوان با
برنامهريزيوسرمايهگذاري،رويشانحسابكرد.
حاال هم شاگردان ايراندوست در تالش هستند كه
نشاندهنداليقحمايتهايبيشترهستند.

سهراب وزنه المپيك را مهار نكرد

سهرابمرادیوزنهبردارايرانكهبراياستفادهاز
آخرينفرصتكسبسهميهالمپيكراهيكلمبيا
شده بود ،با از دســت دادن امتيازات اين گزينشي،
المپيك را از دســت داد .ســهراب به دنبال كسب
سهميه از طريق عنوان برترين وزنهبردار قاره آسيا
بود.اودراينمسيربايدحداقلركورد 388كيلوگرم
مجموع را ثبت ميكرد كه باالتر از رقيب قرقيز قرار
بگيرد و راهي توكيو شود .سهراب در اولين حركت
يكضرب وزنه  170كيلوگرمي را باالي سر برد اما
داورانمهارویراخطاتشخیصدادند.اودرحركت
دوماينوزنهرابااليسربردوچراغسفيدهمگرفت
امابالفاصلهدرمچدستشاحساسدردشديدكرد.
مصدوميت او تا حدي جدي بود كه دست از ادامه
رقابت كشيد و نه براي حركت سوم يكضرب روي
تختهآمدونهحركتهايدوضرب.بهاينترتيباو
باازدستدادنامتيازاتاينمسابقه،المپيكراهم
ازدستداد.
با حذف مرادی و انصراف رســتمی از مسابقات
تیمایراندردسته ۹۶کیلوگرمنمایندهایدرتوکیو
نخواهد داشت .اما اگر نامه درخواستی فدراسیون
به فدراسیون جهاني با واکنش مثبت مواجه شود
کیانوش در جمع برترینها قرار خواهد گرفت و به
همراه کاروان ایران به توکیــو خواهد رفت .در غير
اين صورت توفیق اجباری نصیب علی هاشــمی
خواهد شــد تا به عنوان نماینده ایران در توکیو در
دســته  ۱۰۹کیلوگرم روی تخته برود .هرچند با
حضور نمايندگان قدرتمندي از چین ،ازبکستان و
ارمنستان شانس هاشمی برای رسیدن به سکو در
پایینترینسطحاست.

قلم قرمز آلكنو اينبارروي اكبري

والدمير آلكنو ســرمربي تيم ملــي واليبال
سرانجام تكليف ليســت بازيكنان و همراهانش
در كادر فني را مشــخص كرد .طبق اعالم آلكنو
میالد عبادیپور ،رضا عابدینی ،ســعید معروف،
سیدمحمد موســوی ،پوریا فیاضی ،محمدرضا
حضرتپور ،مســعود غالمی ،امیر غفــور ،صابر
کاظمی ،محمدجــواد معنوینــژاد ،علیاصغر
مجرد ،علی شفیعی ،میثم صالحی ،محمدطاهر
وادی ،آرمان صالحی ،امیرحســین اســفندیار و
بردیا سعادت در لیگ ملتها حضور خواهند یافت.
همچنین توماس توتولو (دستیار اول) ،محمدرضا
تندروان (دستیار دوم) ،سیامک افروزی (پزشک و
تراپیست) ،نوید مشجری (آنالیزور) ،مهدی خباز
(بدنساز) و مانلی کسرایی (مترجم) در كادر فني
حضور دارند .نكته مهم اين ليســت خط كشيدن
آلكنو روي نام پيمان اكبري است .كسي كه سالها
بهعنوانمربيتيممليروينيمكتنشستهامااين
بار بيرون از ليست سرمربي بود.
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آقایانگلمحمدی و مجیدی؛ اجازه بدهید قانع نشویم...

شما مظلوم نیستید!

آنچهدرایندربیبیشترازهرچیزیبهچشمآمد،اصراربیشازحدیحییگلمحمدیوفرهادمجیدیبه«مظلوم»
واقعشدنخودشانوتیمهایشانبود.حتیاگراینمربیانحقداشتندودرستمیگفتند،بازهمغروروافتخاریدر
مظلومیتوجودنداشتاماحقیقتآناستکهچنینژستهاییاصالبهیحییوفرهادنمیآيد.اگرواقعاقرارباشدفوتبال
ایرانرابراساسمظلومواقعشدنتیمهایمختلفتقسیمبندیکنیم،بدونشکایندومربیهرگزدرصدرفهرست
مظلومهاقرارنمیگیرند.پسبهتراستهرچهزودتر،چنینژستهاییراترککنند.

آریا رهنورد

در روزهــای منتهی بــه برگزاری
دربی ،همــه تالش و تمرکــز مربیان
دو تیم ،روی یک مفهوم اســتوار شده
بود .اینکه ثابت کنند تیم خودشــان
تنهاســت و تیم حریف ،حمایتهای
زیادی دارد .هر چقــدر که کنفرانس
مطبوعاتی یحیی و فرهاد را گشــتیم،
هیچ نشانی از صحبتهای جذاب فنی
یا حداقــل کریهای شــنیدنی برای

حریف پیدا نکردیم .همه حرف این دو
مربی در این موضوع خالصه میشــد
که باشگاهشان ،مورد ستم واقع شده و
از هیچ حمایتی برخوردار نبوده است.
یحییگلمحمدی،درکنفرانسخبری
قبلازشهرآوردبهجایهمهحرفهای
مهمواثرگذاریکهمیتوانستدرمورد
اینمسابقهبزرگبهزبانبیاورد،بهسراغ
این موضوع رفت که مجریان تلویزیون،
«استقاللی» هستند! برای یک لحظه
تصور کنید پپ گواردیوال قبل از دربی

شــهر منچســتر ،عالقه رنگی «گری
نویل» را به عنوان بهترین کارشــناس
تلویزیونی در این کشور زیر سوال ببرد.
درفوتبالایراناماظاهراحواشی،خیلی
مهمترازمتنشدهاند.یحییدرشرایطی
اینحرفرابهزبانمیآوردکهدرهمین
چند ســال اخیر بســیاری از مجریان
تلویزیونی در ایران به خاطر کریهای
تندوحتیگاهیبیادبانهعلیهاستقالل
ومربیانش،رویآنتنازهوادارانفوتبال
عذرخواهــی کردهاند .اصــا به فرض

که حرف یحیی صحت داشــت و همه
مجریان رســانه ملی هوادار سرسخت
باشگاه اســتقالل بودند .حتی در این
صورتهمنمیشدایننکتهرایکنکته
مهموکلیدیبرشمرد.اصالچهاهمیتی
دارد که مجری فالن برنامه صبحگاهی
درفالنشبکهدلباختهکدامتیمفوتبال
است.اینموضوعنمیتواندهیچتاثیری
درشرایطتیمیمثلپرسپولیسداشته
باشــد .یحیی عالوه بر این موضوع ،به
برنامهریزی سازمان لیگ هم معترض

است.جالباینکهدرنیمفصلاولوقتی
اســتقاللیها و محمود فکری چنین
اعتراضی را مطرح کــرده بودند ،خود
گلمحمدیاینصحبتهارابیاساس
میدانســت اما همین حاال ،خود این
مربی در مسیری قرار گرفته که روزی
منتقدآنبهشمارمیرفت.
موقعیت فرهــاد مجیدی هم اصال
متفاوت نیســت .او در یک اظهارنظر
باورنکردنــی ،به «ایفمــارک» حمله
کرده و آنهــا را در مظــان اتهام تالش
برای کمک به پرســپولیس قرار داده
و با لحنی حق به جانب ،مدعی شــده
که یحیی و پرسپولیســیها به چنین
کارهایینیازندارند!اینکهبینمجیدی
و ایفمارک دقیقا چه چیزی گذشــته،
مربوطبهخودشاناست.اینکهایفمارک
تاکید دارد که پزشــک معرفیشده از
سوی فرهاد برای آبیها دارای مدرک
تخصصــی نیســت و اساســا مدرک
دندانپزشــکی دارد ،موضوع دیگری
ن هم باید در مجامع قانونی
اســت که آ 
مورد بررســی قرار بگیرد .آنچه مهم به
نظر میرسد ،این است که اساسا چنین
موضوع کماهمیتی نبایــد در چنین
جلســه مهمی به زبان آورده شود .اگر
واقعا باور داریم که دربی مسابقه مهم و
تاثیرگذاری است ،نباید دامن این بازی
رابهچنینحرفهاییآلودهکنیم.عالوه
براین،فرهادتاکیدداردکهبهجزانتخاب
«سرپرست»همهاعضایدیگرنیمکت
باید با تصمیم شخص او انتخاب شوند.
این اولین بار اســت که یک مربی حتی
انتخابپزشکباشگاهرانیزراسابرعهده
میگیرد .اینکه فرهاد روی کار خودش
حساساستوبهکسیهماجازهدخالت
نمیدهد ،اتفاق مثبتی به نظر میرسد
اما معلوم نیست که چرا یک مربی باید
با وجود همه دغدغهها و مشــغلههای
بزرگیکهدرذهندارد،وقتشراباتالش

هرچقدرکهکنفرانس
مطبوعاتییحییوفرهاد
راگشتیم،هیچنشانیاز
صحبتهایجذابفنییا
حداقلکریهایشنیدنی
برای حریف پیدا نکردیم.
همه حرف این دو مربی در
این موضوع خالصه میشد
که باشگاهشان ،مورد ستم
واقع شده و از هیچ حمایتی
برخوردار نبوده است
برای انتخاب اعضای باشگاه پشت سر
بگذارد .او نهایتا باید اعضای کادر فنی را
انتخاب کند اما ظاهرا تصمیم دارد همه
چهرههایحاضرروینیمکتتیمراتنها
با تصمیم خودش کنــار هم قرار بدهد.
روندی که ممکن است بخشی از زمان
و تمرکز الزم برای پیشرفت دادن تیم
را از این مربی بگیرد .ساختن استقالل
در زمین ،باید اولویت اول فرهاد باشــد
اما ظاهرا انتخاب افــراد مختلف برای
پستهایمختلفدرباشگاه،بهدغدغه
مهمتریبرایاوتبدیلشدهاست.
اگر چنین صحبتهایی را از مربیان
سنتی در فوتبال ایران میشنیدیم ،تا
این اندازه ناامید نمیشدیم اما شنیدن
این حرفها از دو مربی جــوان و به روز
که مدعی علمگرایی هم هستند ،واقعا
ناراحتکنندهبهنظرمیرسد.تاسفبار
اســت که در این فوتبال ،هنوز ژست
مظلومیت خریدار دارد و هنوز ،افرادی
بر سر «بدبختتر» بودن با هم مسابقه
میگذارند!کاشمربیانمختلف،دست
ازچنینرفتارهاییبردارندوفقطکمی
بهخودفوتبالبرگردند.همهاینمسائل
بیرونی،تاثیریبهجزلطمهزدنبهخود
فوتبالندارند.

چهره به چهره
جعل قرارداد ،دستاويزي براي محكوم كردن بازيكن

این «تراکتور» راه نمیرود!
آریا طاری

پیروزشدنرضاشکاریدرپروندهشکایتازباشگاهتراکتور،
خبرعجیبینبود.چراکهباشگاهپیشازایننیزدرمعرضچنین
شکایتهاوپروندههاییقرارگرفتهبود.آنچهاینماجراراکمی
ل شدن جعل قرارداد تراکتوریها در این
حادتر میکند ،مسج 
پروندهاست.اتفاقیکههرگزنبایددریکباشگاهحرفهایفوتبال
رخ بدهد .به صورت همزمان با این اتفاق ،مســعود شجاعی هم
اعالمکردهکهبهزودیباشگاهراترکخواهدکرد.بهنظرمیرسد
یکدوراندیگردرتراکتوربدونرسیدنبهموفقیتیفوقالعاده،
خیلیزودبهپایانخواهدرسید.
نه پیوستن رضا شکاری به تراکتور و نه نحوه جدایی او از این
باشگاه ،نسبتی با رویههای «اســتاندارد» یک انتقال فوتبالی
نداشتند .شکاری در حالی که با جار و جنجال از فوتبال روسیه
جدا شده بود و هنوز پروندهای باز در باشگاه ذوبآهن اصفهان
داشت،موردتوجهپرسپولیسقرارگرفتودریکقدمیپیوستن
بهاینباشگاهبودامادرستوقتیهمهمنتظراولینتصویرازاین

اتفاق روز

بازیکنبالباسقرمزهایتهرانبودند،اوسرازتراکتوردرآوردوبا
قرمزهایتبریزقراردادامضاکرد.تراکتوریهابهخیالخودشان،
یک«شکاربزرگ»انجامدادهبودنداماهمینصیددلخواه،مدتی
بعدقراردادشرابهصورتیکطرفهبااینتیمفسخکرد.مدیران
باشگاهباورداشتندکهحرکتشکاریغیرقانونیبودهوبههمین
خاطرتوانستندجلویانتقالاوبهتیمهایبعدیرابگیرنداماحاال
درراینهاییپرونده،مشخصشدهکهتصمیماینبازیکنکامال
قانونیبودهاست.
جالباستبدانیدکهتراکتوریهابرایمحکومکردنبازیکن
سابقشان رسما در قرارداد او دست بردهاند .اگر تصور میکنید
این نخستین بار است که چنین اتفاقی در تراکتور رخ میدهد،
حتماماجرایرشیدمظاهریراازیادبردهاید.مدیرانتیمتبریزی
در ماجرای رشید هم دســت به چنین کاری زدند و حاال پس از
مدتی ،ثابت کردند که این به نوعی تاکتیک نقل و انتقاالتی در
تیمشانتبدیلشدهاست.جالباینکهتراکتورتاامروزباوجوددو
بارجعلآشکاردرقراردادبازیکنانش،هیچمحرومیتسنگینی
راتحملنکردهاست.اگرچنینپروندهایبهفیفاوکنفدراسیون

سروصداي نقل و انتقاالتي پيرامون فوتباليست دورگه

هیجانزده نشوید!

خبر ســفر «رایــان تفضلی» بــه ایران،
ســروصداهای نقل و انتقاالتی زیــادی به راه
انداخته است .بعضیها او را در آستانه انتقال
به پرسپولیس میدانند و بعضیها از احتمال
دعوت رایان به تیــم ملی حرف میزنند اما در
شرایط فعلی ،این خبر چندان هیجانانگیز به
نظر نمیرسد .بعید است که دراگان اسکوچیچ
در اردوی جدید تیم ملی ،به سراغ یک بازیکن
جدید و تا حدودی ناشناخته برای فوتبال ایران
برود .عالوه بر این ،تا امروز برای مسائل ویزا و
پاسپورت ،فدراسیون از فوتبالیستهای زیادی
مدرک گرفته و صحبتی از اضافه شدن تفضلی
به تیم ملی نبوده است .اگر هم هدف او پیوستن
به پرسپولیس باشد ،هنوز زمان زیادی تا پایان

این فصل فوتبال ایران باقی مانده اســت .یک
سوم پایانی لیگ برتر تازه آغاز شده و طبیعتا
در چنین شرایطی باشــگاهها نمیتوانند به
ســراغ فعالیتهای نقل و انتقاالتــی بروند.
تفضلی هیچ توضیحی درباره این ســفر نداده
اما چندان عجیب هم نیست که او در پایان
این فصل رقابتهای چمپیونشــیپ به
ســرزمین پدریاش برگــردد و مدتی
را برای اســتراحت در ایران ســپری
کند .این بازیکن ،محصــول آکادمی
باشگاه ساوتهمپتون است .باشگاهی
که یکــی از بهترین سیســتمهای
استعدادیابی را در فوتبال انگلیس
دارد .رایان در ســال  ،2005به

فوتبالآسیاکشیدهشود،حتیممکناستمسائلینظیرسقوط
بهدستهپایینتردرانتظارتراکتورباشدامادرفدراسیونفوتبال،
هیچبرخوردیبااینتیمنمیشود.چنینمصونیتیهمیشهبرای
زنوزی وجود داشته است .همین که او زمانی توانسته به صورت
همزمانبادوتیمتحتمالکیتخودشدرلیگبرترحاضرشود،
نشان میدهد که این مالک از مصونیتی آهنین در فوتبال ایران
برخورداراست.
نکته عجیب و دور از انتظار ،تداوم حمایتهای بخشــی از
هواداران باشــگاه از روند فعلی تراکتور است .البته که زنوزی و
همراهان ،دیگر آن محبوبیت سابق را از دست دادهاند اما به نظر
میرسدطرفداراناینتیم،بایدحساسیتبیشتریازخودشان
بهخرجبدهند.اینکهباشگاهباوجودهمهاینهزینههاهنوزهم
نتوانستهبرایاولینبارقهرمانیدررقابتهایلیگبرترراجشن
بگیرد،انتقادبرانگیزبهنظرمیرسداماحقیقتامسائلیمانندجعل
قرارداد بیشــتر از هر نتیجهای ،اعتبار تیم را زیر سوال میبرند.
باشگاهی که دیگر به جعل قرارداد «مشهور» شده ،برای ترمیم
وجهه و اعتبار از دست رفتهاش باید سالهای سال تالش کند.
جالب اینکه هر زمان انتقادی از زنوزی مطرح میشود ،او مساله
«انحالل» باشگاه را به زبان میآورد .در حقیقت به نظر میرسد
فوتبالایرانبهجایخصوصیسازی،بهسراغپدیدهقلدرپروری
رفته و زور هیچکــس هم به این چهرههای خاص نمیرســد.
همین حاال در شهر منچســتر ،هواداران منچستریونایتد هر

آکادمی ساوتهمپتون ملحق شد و بعد از مدتی
بازوبند کاپیتانی تیم زیر  18ســال باشگاه را
نیز به دست آورد با این
حال باشــگاه پس از
مدتی این بازیکن را
به تیم سالسبری در

روز علیه مالکان باشــگاه اعتصاب به راه میاندازند و تظاهرات
میکنند .جالب اینکه همین تیم به فینال این فصل لیگ اروپا
رسیده و در لیگ انگلیس هم شــرایط بدی ندارد اما هوادارها
تنها به نتیجه نگاه نمیکنند و به شــیوه مدیریت تیم معترض
هستند.همینحساسیتموجبمیشودباشگاهیمثلیونایتد
حتی در بهترین شرایط هم اصولش را از دست ندهد و دست به
رفتارهایی غیرحرفهای نزند .اینجا اما بخشی از هوادارها هنوز
برایافرادیهورامیکشندکهبرایبردنیکپرونده،ازهیچنوع
رفتار غیرقانونی پرهیز ندارند .در چنین شرایطی ،اصال نباید به
آیندهتراکتورامیدواربود.باشگاهیکهدرآن،تصمیمهابهشکل
ناامیدکنندهایعلیهذاتوماهیتفوتبالهستندوبیشترازهر
چیزی،اخالقحرفهایرازیرسوالمیبرند.
دربازگشتازآسیاودرشرایطیکهتیمخستهتراکتوربیشتر
از همیشه به همه ستارههایش نیاز داشت ،اشکان و مسعود تیم
را برابر پیکان همراهی نکردند .کار به جایی رســیده که حتی
مهرههای تیم هم علیه مالکیت استوری گذاشتهاند و یک فایل
صوتی از شجاعی ،به وضوح نشان داده که او به دنبال ترک تیم
است.بازیکنیکهتاهمینچندوقتقبلباتصمیمزنوزیهمه
کاره تراکتور شده هم دیگر به این مالک اعتماد نکرد .در چنین
شرایط پرتنشی ،یک شانس دیگر برای موفقیت باشگاه در این
فصل به راحتی از دســت میرود .چرخهای این تراکتور را اما از
مدتهاقبلپنچرکردهاند.

ردههای پایینتر فوتبال انگلســتان فرستاد.
او در اولیــن بازی در لباس ایــن تیم از زمین
اخراج شد تا بدترین شــروع ممکن را تجربه
کند .او پس از مدتی دوباره به ســاوتهمپتون
برگشت اما از آنجایی که نتوانسته بود جایی
در ترکیب اصلی تیم پیدا کند ،دوباره پیراهن
سالسبری را بر تن کرد .در سال  2011باشگاه
ساوتهمپتون رســما قرارداد تفضلی را فسخ
کرد تا این مدافع به تیم کنکورد در یک لیگ
محلی در انگلســتان ملحق شود.
رایان در ســال  2012به باشگاه
منسفیلد ملحق شــد و در این
باشــگاه ،کمی پیشرفت کرد.
او چهار ســال در عضویت این
تیم بود و دوران نســبتا خوبی را
در منسفیلد پشت سر گذاشت .تفضلی
در سال  2016به سطح سوم فوتبال انگلیس
پیوســت تا برای باشــگاه پیتربورو به میدان

برود .او در اولین فصل بازی برای این باشگاه،
بهترین مدافع فصل شد و سپس عنوان بهترین
بازیکن فصل را نیز از آن خــودش کرد .اتفاق
بزرگ زندگی این بازیکن ،با امضای قرارداد با
باشگاه هال سیتی رقم خورد .تیمی که شانس
بازی در رقابتهای چمپیونشیپ را برای این
بازیکن فراهم کرد .پس از سقوط هال سیتی،
رایان راهی باشگاه وایکومب وندرز شد ،با این
حال این باشــگاه نیز در پایان این فصل از این
دسته سقوط کرد.
نام رایــان تفضلــی اولین بــار در دوران
کیروش در اطراف تیم ملی شنیده شد .با این
حال در نهایت چنین اتفاقی رقم نخورد و او به
فوتبال ایران اضافه نشد .حاال دیگر بعید است
که چنین اتفاقی رخ بدهد .چراکه او روزهای
خوبی را نیز در فوتبال انگلیس پشــت ســر
نگذاشــته و تیمهایش نیز پشت سر هم ،طعم
سقوط را چشیدهاند.

