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خداحافظ المپیک!

کیانوش رستمی و ســعید علی حسینی به 
دنبال حضور در مســابقات گزینشی المپیک 
سوییس بودند اما به این دلیل که مهلت ثبت نام 
به پایان رسیده بود امکان حضور این دو وزنه بردار 
در مسابقات سوییس وجود نداشت. کمیته ملی 
المپیک با ارســال نامه ای به فدراسیون جهانی 
وزنه برداری خواســتار حضور علی حســینی  و 
رستمی در مسابقات گزینشی المپیک سوئییس 
شــد که تاماش آیان پاســخ ایران را داد و البته 
درخواســت ایران را نپذیرفت. آیان اعالم کرده 
است فرصت ثبت نام در مسابقات به پایان رسیده 
است و ورزشکاران کشورهای دیگری هم هستند 
که خواستار حضور در این مسابقات بوده اند و اگر 
فدراســیون جهانی با درخواست ایران موافقت 
کند، باید پاسخگوی ورزشکاران دیگر هم که این 
تقاضا را داشته اند، باشد. البته کیانوش رستمی 
می تواند در  مسابقات پرو شــرکت کند.البته او 
با توجه به اینکه امتیازهای زیادی را از دســت 
داده کار بسیار سختی برای رسیدن به المپیک 
۲۰۲۰ دارد. به این ترتیب ســعید علی حسینی 
حضور در المپیک ۲۰۲۰ را از دست داد چراکه 
او در دوره دوم مســابقات گزینشی المپیک در 
هیچ مسابقه ای شــرکت نکرده و طبق قوانین 
فدراسیون جهانی شــانس حضور در المپیک را 

از دست داد.
    

بازگشت به جام با حریف آمریکایی
مرحله دوم مســابقات جام جهانی والیبال از 
امروز آغاز می شود. جایی که تیم ملی کشورمان 
در ششمین مسابقه خود در شهر هیروشیما به 
مصاف آمریکا می رود. تیم ملــی والیبال ایران 
در مرحله نخســت رقابت ها از ۵ بازی خود  با دو 
پیروزی، سه شکست و ۶ امتیاز در جایگاه هشتم 
جدول رده بندی قرار گرفت. ملی پوشــان ایران 
امروز )چهارشنبه( از ساعت ۱۲:۳۰ مقابل تیم 
ملی آمریــکا صف آرایی خواهند کــرد. آمریکا 
از پنج بازی خود با کســب چهــار پیروزی، یک 
شکســت و ۱۳ امتیاز پس از برزیل در رده دوم 
جدول قــرار دارد. ایگور کوالکوویچ ســرمربی 
ایران پس از شکســت تیم ملی در دومین بازی 
مقابل مصر، در ســومین دیدار جام جهانی تیم 
ملی را با ترکیب جوان متحول کرد که نتیجه داد 
و دو پیروزی مقابل تیم های کانادا و استرالیا برای 
ایران به دست آمد. ملی پوشان جوان در بازی برابر 
تیم بدون شکست و صدرنشین برزیل نیز عملکرد 
قابل قبولی داشتند و درصورت بروز اشتباهات 
کم تر امکان غلبه بر برزیل هم وجود داشت. حال 
باید در بازی با آمریکا دید آیا سرمربی تیم ملی باز 
هم به جوانان اعتماد و آنها را روانه میدان خواهد 
کرد یا خیر. تیم ملی ایران در این مسابقات با ۱۳ 
بازیکن اعزام شد که فرهاد قائمی در بازی مقابل 
کانادا دچار آسیب دیدگی شــد و جام جهانی را 
از دست داد. کاپیتان ســعید معروف نیز دچار 
اسپاسم عضالنی شده است تا کوالکوویچ با ۱۱ 
بازیکن مســابقات را ادامه دهد. در این رقابت ها 
رده بندی تیم ها ابتدا بر اساس بردها و باخت ها، 
سپس امتیازات و پس از آن با توجه به ست های 

برده و باخته مشخص می شود.
    

 شکایت فدراسیون جودو 
CAS به دادگاه

فدراسیون جودو باالخره پس از تعلیق شدن 
توسط فدراسیون جهانی جودو پیرامون اتفاقات 
ســعید مالیی بعد از قهرمانی جهان که از ژاپن 
به آلمان رفت و تصمیم به حضــور در المپیک 
زیر پرچم کمیته بین المللی المپیک گرفت، به 
دادگاه CAS شکایت کرد. آرش میراسماعیلی 
رییس فدراســیون جودوی ایــران در این باره 
گفت:»فدراسیون جهانی جودو ۲۱ روز مهلت 
اعتراض به این تعلیق موقت را برای جودوی ایران 
در نظر گرفته بود. با هماهنگی کمیسیون حقوقی 
کمیته ملی المپیک آقای دکتر امیر ساعدوکیل از 
وکالی مجرب و عضو هیات علمی دانشگاه تهران 
و عضو کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک که 
از سوی فدراسیون انتخاب شده بود ما را در طول 
بررسی به این پرونده یاری کند. پس از برگزاری 
چند جلســه تخصصی الیحه  اولیه با هماهنگی 
مســئولین ورزش آماده و در تاریخ ۷ اکتبر این 
الیحه اعتراضــی به رای تعلیق پیشــگیرانه به 

دادگاه حکمیت ورزش) CAS(  ارسال شد.«

منهای فوتبال

آریا طاری

تیــم مــارک ویلموتــس آخرین 
جلسه های تمرینی برای نبرد خانگی 
با کامبــوج در مرحلــه مقدماتی جام 
جهانی ۲۰۲۲ را پشــت سر می گذارد. 
ایران، این رقابت ها را با پیروزی در زمین 
هنگ کنگ آغــاز کرده و حــاال در دو 
دیدار متوالی با کامبوج و بحرین روبه رو 
خواهد شد. ایران در این اردو، ستاره های 
زیادی را در اختیــار دارد اما مهره های 
درجه  یک زیادی نیز به دالیل مختلف 
فعال در فهرســت تیم ویلموتس دیده 
نمی شوند. ستاره های خالق و درخشانی 
که بدون تردید در آینده، دوباره به اردوها 

برمی گردند تا به تیم ملی کمک کنند.

سیدحسین حسینی
رکــورد تاریخــی کلین شــیت 
سیدحسین در لیگ برتر، حاال در آستانه 
شکسته شدن به دســت پیام نیازمند 
است. جایگاه او در تیم ملی نیز، به خاطر 
درخشش نیازمند و رشید مظاهری در 
این فصل از دست رفته است. حسینی 
هنوز هم یکی از بهترین گلرهای فوتبال 
ایران به شمار می رود اما فعال جایی در 
میان سه گزینه اصلی خط دروازه تیم 
ندارد. او در این فصل هنوز نتوانسته حتی 
در یک مسابقه دروازه اش را بسته نگه 
دارد. درســت برخالف رشید و پیام که 
از شروع فصل حتی یک گل نیز دریافت 

نکرده اند.

وریا غفوری
کاپیتان اســتقالل با روزهای اوج 
دوران فوتبالــش فاصلــه دارد و در 
این فصــل، هنوز نتوانســته خودی 
نشــان بدهد. او اوایل فصل گذشته 
در نقش هجومــی، فوق العاده ترین 
مهره آبی ها به شــمار می رفت اما این 
فصل در بازگشــت به ســمت راست 
 خط دفاعی، هنوز نتوانســته وریای 

همیشگی باشد. 
در ترافیک همیشگی دفاع راست 
تیم ملی، غفوری کار دشــواری برای 
بازگشــت دارد اما اگــر او در بهترین 
فرم قرار بگیرد، بدون شک به این تیم 

دعوت خواهد شد.

شجاع خلیل زاده
ظاهرا قانون نانوشــته ای در تیم 
ملی وجود دارد که ســرمربیان این 
تیم، نباید شــجاع را به اردوها دعوت 
کنند! مدافع میانی سرخپوشان یکی 
از اصلی ترین دالیل صعود این باشگاه 
به فینال لیگ قهرمانان آســیا بود اما 
در لیست ســیاه کارلوس کی روش 
قرار داشــت و مرد پرتغالــی، حاضر 
به نام بــردن او در فهرســت هایش 
نمی شد. همه انتظار داشتند با جدایی 
کی روش و روی کار آمدن ویلموتس، 
این رویه تغییــر کند امــا هنوز هم 
هیچ خبــری از شــجاع در اردوها و 

فهرست های تیم ملی نیست.

ایمان سلیمی
همه کلین شــیت های این فصل 
تراکتور، تنها به خاطــر واکنش های 
رشید مظاهری به دســت نیامده اند. 
ایمان ســلیمی در قلب دفاع، نمایش 
فوق العاده ای برای تبریزی ها داشــته 
و همانند فصل قبل، یکــی از بهترین 
مهره های این تیم بوده است. سلیمی 
نسبت به بعضی از مدافعان میانی فعلی 
تیم ملی، آمادگی بیشتری از خودش 
نشــان داده و اگر این کیفیت را حفظ 
کند، دیر یا زود در اطراف این تیم آفتابی 

خواهد شد.
صادق محرمی

او اساسا یک مدافع راست است اما 
توانایی بازی در سمت چپ خط دفاعی را 
نیز دارد. محرمی یک استعداد درخشان 
در فوتبال ایران به شمار می رود که در 
فوتبال کرواســی به اندازه کافی دیده 
نمی شود. او به اروپا رفت تا مورد توجه 
سرمربی تیم ملی قرار بگیرد اما کی روش 
هرگز صادق را در فهرست های نهایی 
برای تورنمنت های مختلف قرار نداد. 
صادق با نفوذها و نمایش های خوبش، 
می تواند به تدریج نظر مثبت ویلموتس 

را جلب کند.
سعید عزت اللهی

ســتاره محبوب کی روش، اگر به 
فوتبال باشــگاهی اش ثبات بیشتری 
ببخشد، در تیم ملی نیز موفق تر خواهد 
بود. او روزهای درخشانی را در ترکیب 
تیم ملی سپری کرده و برای مدت ها، یک 
وزنه سنگین در میانه میدان بوده است. 
تصور این سال های تیم ملی بدون سعید 
ممکن به نظر نمی رسد. بدون شک او 
دوباره برمی گردد و جایگاهش را در این 

تیم پس می گیرد.
مهدی ترابی

در دوران کی روش به تیم ملی دعوت 
شد و در اولین بازی ملی اش نیز، گل زنی 
کرد. ترابی اگرچه یــک بازیکن دائما 

فیکس در این تیم نبود اما بارها با لباس 
ایران، به میدان رفت. تنزل مهدی در این 
فصل، شرایط او در تیم ملی را تغییر داده 
است. با این حال، مهدی این شانس را 
دارد که در پرسپولیس به خوبی دیده 
شود و در صورت ارائه اولین نمایش های 

خوب، دوباره به تیم ملی برگردد.
علیرضا جهانبخش

اگر جای مهدی ترابی در سمت چپ 
خط هافبک تیم ملی خالی است، بدون 
شک جای علیرضا جهانبخش در سمت 
راست خالی خواهد بود. ستاره برایتون 
برای مدت ها پای ثابت اردوهای تیم ملی 
بوده اما حاال به این تیم ملحق نخواهد شد 
تا تمرکز بیشتری را به تیم باشگاهی اش 
اختصاص بدهد. این فصــل تا اینجا، 
بدترین فصل از دوران فوتبال علیرضا 

بوده است.
سامان قدوس

به نظر می رسد بسیاری از هواداران 
تیم ملی، سامان قدوس را از یاد برده اند. 
بازیکنی که با هیاهوی زیاد به این تیم 
اضافه شد و پس از مدتی، به لیگ فرانسه 
نیز رفت اما با رای فیفا، چهار ماه از حضور 
تیمش محروم شــد. شــاید کارلوس 
کی روش، در شرایط فعلی نیز قدوس 
را فرامی خواند تا به آمادگی او در روزهای 
محرومیت کمک کنــد اما ویلموتس، 
تنها مهره های آماده را به تیم ملی دعوت 

می کند.
اللهیار صیادمنش

پدیده این روزهای فوتبال ایران، در 
کوتاه ترین زمان ممکن به تیم ویلموتس 
دعوت شد و بخشی از اولین فهرست مرد 
بلژیکی بود. انتقــال او به فنرباغچه، به 
شدت هیجان انگیز به نظر می رسید اما 
اوضاع در ادامه راه، برای او چندان خوب 
پیش نرفت و فنرباغچه تمایلی به حفظ 
اللهیار در تیم اصلی نشان نداد. حاال او نه 
در لیگ ترکیه می درخشد و نه در تیم 

ملی دیده می شود.
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خالق های پشت خط!

اتفاق روز

سوژه روز

»پرسپولیســی ها جام قهرمانــی را تحویل 
نگیرند. چون خیلی زود بایــد آن را پس بدهند. 
این اتفاق »قطعا« با شــکایت ما به دادگاه عالی 
ورزش رخ خواهد داد«. همه این کلمات، بخشی از 
مصاحبه سال گذشته خطیر با یکی از روزنامه های 
ورزشی بوده اند. مدیر ســابق باشگاه استقالل، 
با قطعیت از پیروزی باشــگاهش در این پرونده 
صحبت می کرد اما رای دادگاه عالی ورزش پس از 
مدت ها باالخره صادر شد و قهرمانی پرسپولیس 
در سوپرجام دو سال قبل، مورد تایید قرار گرفت. 
در روزهای گذشــته حرف و حدیث های زیادی 
در مورد این رای به گوش می رسید اما سرانجام 

رای این دادگاه، با همان رای اعالم شده از سوی 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران تطابق 
داشت و اوضاع برای استقالل، تغییر نکرد. جنجال 
سوپرجام، دو سال قبل بعد از قهرمانی همزمان 
پرسپولیس در لیگ برتر و قهرمانی استقالل در 
جام حذفی شــکل گرفت. قرار بود دو تیم دیدار 
ســوپرجام را برگزار کنند اما آبی ها که به زمان 
برگزاری جدال اعتراض داشــتند، راهی اردوی 
ترکیه شدند و این بازی نیز در نهایت برگزار نشد. 
کمیته انضباطی نتیجه بازی را سه بر صفر به سود 
پرسپولیس اعالم کرد و استقاللی ها با شکایت به 
دادگاه عالی ورزش، تالش زیادی به خرج دادند تا 

مسیر این پرونده را عوض کنند. حاال که رای نهایی 
صادر شده، امیرحسین فتحی با زیرکی از زیر بار 
مسئولیت شانه خالی کرده و همه چیز را مربوط 
به مدیریت قبلی دانسته اما حقیقت آن است که 
داستان این شکایت، اتفاقا در زمان مدیریت خود 

او و با اصرار علی خطیر، به وجود آمد. 
چند ماه از جدایی خطیر از باشگاه استقالل 
می گذرد اما ظاهرا ضــرر و زیان های مربوط 
به دوران کاری این مدیر، هنوز تمام شــدنی 
نیســتند. پس از انبوهــی از مصاحبه های 

جنجال ساز، حاال شکست آبی ها در این 
پرونده یک شکست بزرگ در 

کارنامه مدیری خواهد 
بود که هــواداران 

ا  ر ه  شــگا با
بی جهت به 

تغییر ماجرای ســوپرجام امیدوار کرد. موضوع 
فقــط از دســت دادن قهرمانی 
رقابت هــای ســوپرجام 
نیســت. بلکه باشگاه 
استقالل باید جریمه 
ســنگینی را نیز به 
عنوان مبلغ دادرسی 
این پرونده پرداخت 
کند. گفته می شــود 
در جریان این شکایت، 
اســتقالل به پرداخت 8۰ 
درصد مبلغ دادرسی محکوم 
شده است. در واقع آنها باید 
رقمی بیــش از ۷۰۰ 
میلیون را برای این 
اتفاق بپردازند که 

در شرایط فعلی، برای باشگاه سنگین خواهد بود. 
داستان شکایت به دادگاه عالی ورزش نه تنها به 
سود آبی ها تمام نشــد، بلکه موجبات یک ضرر 
بزرگ را برای آنها فراهم کرد. این شکایت، تصمیم 
مدیری بود که در دوران حضور در باشگاه بیشتر از 
هر چیزی به »نمایش« و بزرگنمایی باور داشت. 
حاال استقالل هم ســوپرجام را واگذار کرده، هم 
باید جریمه مالی پرداخــت کند و هم امیدواری 
هوادارانش به بازگرداندن جام را از بین برده است. 
شــاید بهتر بود آنها از همان ابتدا، درگیر چنین 
موضوعی نمی شدند و به سراغ شکایت به دادگاه 
عالی ورزش نمی رفتند. اصرار خطیر به بازی کردن 
نقش یک »قهرمان« اما باشگاه را به چنین درسری 
انداخت. البته که او کارهــای مثبتی را نیز برای 
استقالل انجام داده اما ضربه هایی که به باشگاه 

زده، به مراتب بزرگ تر بوده است.

آریا رهنورد

ادعاهای فرهــاد مجیــدی روی آنتن تلویزیــون درباره 
ماجراهایش در تیم ملی امید »تکان دهنده« بودند. بدون شک 
اگر فدراسیون به »سالمت« فوتبال اهمیت می داد، صبح روز بعد 
از این مصاحبه، همه اعضای کمیته فنی را از کار برکنار می کرد 
اما از آن جایی که ظاهرا این کمیته نیز تصمیم های فدراسیون 
را به مربیان تحمیل می کند، اعضای آن در هر شرایطی مورد 
حمایت مدیران فدراسیون فوتبال قرار می گیرند. با این روند، 
اصال نباید به آینده تیم ملی امید امیدوار باشــیم. تیمی که در 
ســیطره انتخاب های نادرســت و کمیته های اشتباهی قرار 
گرفته است. ماجرای انتخاب دستیارهای فرهاد مجیدی در 
تیم ملی امید، یکی از حیرت آورترین داســتان های مربوط به 
فوتبالفارسی بوده است. سرمربی سابق امیدها به گفته خودش، 
ابتدا با دو مربی رده های پایه باشــگاه اسپانیول با حقوق هفت 
هزار یورو در ماه به توافق رســید و پس از روبه رو شدن با پاسخ 
منفی اعضای کمیته فنی، به سراغ یک مربی صرب با سابقه کار 

کردن در رده های پایه رئــال مادرید رفت. با این وجود اعضای 
کمیته فنی حاضر نشدند این مربی ها را در تیم بپذیرند. ماجرا 
زمانی جالب تر می شود که بدانیم اعضای این کمیته، به دنبال 
تحمیل خودشان به نیمکت تیم ملی امید بودند. در واقع حضور 
در کمیته فنی، برای آنها کافی به نظر نمی رســد و همه آنها به 
دنبال راهی برای رســیدن به نیمکت هستند. به گفته فرهاد 
مجیدی، مرتضی محصص در جلســه با این مربی »فریدون 
معینی« را به او پیشــنهاد داده و اکبر محمدی در یک جلسه 
خصوصی دیگر، انتخاب »محصص« به عنوان دستیار را تنها 
راه صعود به رقابت های المپیک دانسته است. ظاهرا در کمیته 
فنی، رقابت عجیبی برای نشستن روی نیمکت امیدها وجود 
داشته است. جالب اینکه حتی محمدرضا ساکت نیز امامی فر 
را برای دستیاری به فرهاد مجیدی معرفی کرده بود. در واقع 
هر کدام از اعضای فدراسیون، به سهم خودشان برای نشستن 
یک نفر کنار فرهاد روی نیمکت تالش کردند اما وقتی همه این 
تالش ها به بن بست رسید و مجیدی »توصیه پذیر« نشان نداد، 
زمان برای عبور از این مربی جوان از راه رسید. فرهاد شاید مربی 
پرتجربه ای نباشد اما او یکی از مهم ترین سرمایه های فوتبال 
ایران به شمار می رود و حاال در اولین تجربه رسمی کار به عنوان 
سرمربی، با حجم انبوهی از فشارهای روحی روبه رو شده است. 
اگر مدیران ارشد فدراسیون به انتخاب فرهاد باور داشتند، باید 
فضا را برای او مهیا می کردند و اجازه نمی دادند اعضای کمیته 

فنی به همین سادگی در کارهای این مربی دخالت کنند. اگر 
هم چنین باور و اعتمادی وجود نداشت، بهتر بود از همان ابتدا 
»استیلی« به عنوان سرمربی انتخاب می شد و فرهاد در معرض 

یک نقشه از پیش تعیین شده قرار نمی گرفت.
مصاحبه تازه فرهاد، از داســتان هایی شوکه کننده در تیم 
ملی امید پرده برداشــته اســت. از دلخوری »مدیر تیم« به 
خاطر مشورت نشدن با او برای چیدن ترکیب اصلی تا حضور 
اســتیلی در جلســه های تمرینی به عنوان تمرین دهنده. از 
برگزاری جلسه آنالیز توسط حمید استیلی تا گرفتن ویزا برای 
بازیکنان بر اساس فهرست های تعیین شده توسط این مربی؛ 
همه چیز بیش از حد »جهان  سومی« بوده است. دلیل ناکامی 
طوالنی مدت برای صعود به المپیک نه مربیان و بازیکنان، بلکه 
چهره هایی هستند که همواره با تالش برای »سهم خواهی« از 
نیمکت، فضا را ملتهب و متشنج می کنند. زمانی تصور می شد 
دخالت های کمیته ملی المپیک در سرنوشت تیم ملی امید و 
ناهماهنگی این کمیته با فدراسیون فوتبال، مشکالت بزرگی 
برای امیدها ایجاد کرده اما حاال که مدیریت این تیم به صورت 
تمام و کمال به فدراسیونی ها سپرده شــده، اوضاع به مراتب 
بدتر نیز شده است. اعضای فعلی کمیته فنی فدراسیون بدون 
هیچ رزومه قابل توجهی، ســال ها با پیشوند »مدرس ای.اف.

سی« و ... در اطراف فوتبال دیده شده اند اما به لحاظ فنی، عمال 
هیچ دستاوردی نداشته اند. آنها حتی بازیکنان بزرگ دنیای 

فوتبال را نمی شناسند و تلفظ صحیح نام آنها را نمی دانند اما به 
شکل خجالت آوری، منشا تصمیم های بزرگ فوتبالی شده اند 
و قرار است سرنوشت یک نســل از فوتبالیست های جوان را با 
تصمیم های شان، تعیین کنند. ادعاهای فرهاد یک »رسوایی« 
بزرگ برای فوتبال ایران به شــمار می رود اما درســت مثل 
همیشه، فدراسیون واکنشی به این ماجراها نشان نخواهد داد. 
چراکه اگر داستان هایی از این دست موجب استعفا و یا برکناری 
مدیران متخلف شوند، بعید به نظر می رسد که دیگر حتی یک 

مدیر نیز در فدراسیون فوتبال باقی بماند!
تنهایی فرهاد مجیدی مقابل کمیتــه فنی و توصیه های 
غیرفنی اش، تلخی قابل توجهی برای این مربی جوان داشته 
است. شاید بهتر بود او همه این مدت سکوت نمی کرد و کمی 
زودتر، عطای کار در رده امید را به لقایش می بخشید و همه این 
افشاگری ها را کمی زودتر انجام می داد. با این وجود او باالخره 
چهره واقعی بسیاری از اعضای کمیته فنی را آشکار کرد و به همه 
فهماند که توصیه های آنها، چقدر غیرمسئوالنه و برای رسیدن 
به امیال شخصی بوده است. از قبل هم به چنین کمیته هایی در 
فوتبال ایران، اعتبار نبود اما حاال دیگر ته مانده اعتبار آنها نیز، 
مخدوش شده است. حاال آنها به گزینه مطلوب شان رسیده اند 
و با مربیگری اســتیلی، می توانند تا جایی که می خواهند در 
کارهای تیم دخالت کنند. با این وجود تیمی که این چهره ها 

را در کنارش دارد، حتی با یک معجزه نیز المپیکی نمی  شود.

یک شکست بزرگ دیگر در کارنامه خطیر و رفقا

و سرانجام...سوپرجام!

دردسر بزرگی به نام کمیته فنی

تشت رسوایی!
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