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بنا هم قهر كرده؟!

درحالی که در چند روز گذشــته اختالف نظر 
غالمرضا محمدي ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
با ريیس فدراســیون درخصوص چگونگی اجرای 
چرخه انتخابی تیم ملی رسانه ای شد، از سرمربی 
تیم ملی کشتی فرنگی شاهد هیچ گونه واکنشی 
در اين خصــوص نبوديم. ضمن اينکــه او اصال در 
جلسات بحث و بررســی چرخه انتخابی تیم ملی 
حاضر نبوده اســت. با توجه به روحیاتی که محمد 
بنا دارد، اين سکوت و غیبت در جلسات معنادار به 
نظر می رسد. هر چند در اين میان شايعاتی مبنی بر 
استعفای سرمربی تیم ملی هم شنیده می شود. دبیر 
اعالم کرده اگر سرمربي ها با انتخابي مخالف هستند 
پیشنهادات شان را ارائه کنند و اين يعني احتماال به 
زودي تصمیم در اين باره مشخص مي شود. طبیعتا 
بعد از اعالم تصمیم اتخاذ شــده، شاهد واکنش بنا 
و همینطور محمدي خواهیم بود. با توجه به اينکه 
محمد بنا و غالمرضا محمدي انتخابي را تنها مالك 
تعیین ترکیب تیم قرار نمي دهند، نگراني عالقمندان 
به کشتي جدا شدن اين دو سرمربي از تیم هاي تحت 
هدايت شان است. تیم هاي ملي کشتي آزاد و فرنگي 
هنوز موفق به کســب کامل سهمیه هاي المپیك 
نشده اند و آنها بايد با از سرگیري مسابقات انتخابي 
المپیك ايــن کار نیمه تمام را به پايان برســانند. 
کشتي گیران در دوران قرنطینه در فضاي مجازي 
تحت کنترل کادر فني بودند و حاال اين نگراني جديد 
مقابل شان قرار گرفته است. حال بايد منتظر و ماند و 

ديد که سرانجام کار چه مي شود. 
    

 جعل امضا 
در فدراسيون بولينگ

اتفاقات ماه های اخیر در فدراســیون بولینگ، 
بیلیارد و بولس باعث شــده حواشــی اين رشته 
پررنگ تــر از متن باشــد. 27 اســفند 98 بود که 
محمدرضا مقصودلو به عنوان سرپرست فدراسیون 
بولینگ، بیلیارد و بولس منصوب شد تا دوره رياست 
هاشــم اســکندری پس از 17 ماه به پايان برسد. 
انتصابي که حرف و حديث هاي بسیاري پیرامونش 
به وجود آمد اما هیچ پاسخي از سوي مسئوالن ورزش 
اعالم نشد تا همه چیز مبهم بماند. آخرين حرف و 
حديثی که در اين فدراسیون مطرح شده، توسط 
يکی از ورزشکاران پاکت بیلیارد بوده است. چند روز 
قبل کامران شهال، سرمربی تیم های   ملی از طريق 
فضای مجازی با علی مقصود، قهرمان چندين دوره 
پاکت بیلیارد ارتباط مستقیم برقرار کرد تا با کمك 
اين ورزشکار بتواند به سواالت فنی کاربران پاسخ 
بدهد، اما پیش از پاســخگويی مقصود به سواالت، 
او مطالبی را درباره جعل امضايش در سال 97 برای 
پرداخت پول مطرح کرد و گفت که هنوز هم دستش 
به اين پول نرسیده است. اين مساله، چیزی نیست که 
بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. بهتر است يك 
شفاف سازی اساسی و کامل درباره اتفاقات پیرامون 
اين فدراسیون صورت بگیرد. بايد مشخص شود که 
چنین مواردی درست بوده يا نه که اگر درست باشد 

بايد به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.
    

 هوگوپوشان از 17 خرداد 
در اردو

فريبرز عســکری ســرمربی تیم ملی تکواندو 
دربــاره برنامه ريزی های انجام شــده بــرای آغاز 
تمرينات تیم ملی تکواندو، عنوان کرد:»به دنبال 
شیوع کرونا تمرينات تیم های ملی تکواندو طبق 
دســتورالعمل های داده شــده و برای حفاظت از 
سالمت بازيکنان تعطیل شــد و تکواندوکاران با 
برنامه  و نظارت کادر فنی تمرينات خود را در خانه 
يا باشگاه به صورت انفرادی دنبال می کنند.« وي 
افزود:»تا اين لحظه هنوز اتفاق خاصی درباره تغییر 
اين شرايط صورت نگرفته و اتحاديه تکواندوی آسیا 
و فدراسیون جهانی برنامه های خود را درخصوص 
زمان برگزاری مسابقات اعالم نکرده اند. با اين وجود 
طبق برنامه ريزی های انجام شده اردوی تیم های 
ملی  از 17 خرداد آغاز خواهد شــد و تمرينات مان 
را برای حفظ و ارتقای آمادگی بدنی بازيکنان آغاز 
خواهیم کرد.« عســکری در پايــان گفت:»اگر تا 
هفدهم خرداد برنامه مسابقات از سوی فدراسیون 
جهانی و اتحاديه تکواندوی آســیا اعالم شد طبق 
آن جلو می رويم، در غیر اين صورت تمرينات مان 
را شــروع می کنیم تا به محض اعــالم برنامه ها با 
زمان بندی دقیق به سوی اهدافی که داريم حرکت 

کنیم.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

هنوز معلوم نیســت که چه 
سرنوشــتی در انتظار لیگ برتر 
نوزدهم خواهد بود. بدون تردید 
با هر سرنوشتی، برای همیشه این 
فصل را به عنوان عجیب ترین فصل 
فوتبال ایران به یاد می آوریم. این 
اولین دوره در همه ادوار لیگ برتر 
است که مســابقاتش این چنین 
ناتمام مانده اند و هنوز هیچ کس 
نمی داند که با چه ســناریویی، 
فصل به پایان خواهد رسید. اگر 
قرار به اعــام تیم قهرمان بدون 
برگزاری بازی  باشــد، اوضاع به 
سود پرسپولیس است. این تیم 
از بازگشــت لیگ نیز استقبال 

می کند. چراکــه در این صورت 
نیز شانس زیادی برای قهرمانی 
خواهد داشــت. اما چه اتفاقی 
افتاد که پرسپولیس، پس از سه 
قهرمانی متوالی، دوباره مدعی 
شماره یک بردن جام شد. به نظر 
می رسد چند مســابقه خاص، 
نقش بسیار مهمی در این ارتباط 

داشتند.
    

شاهین بوشهر )هفته هشتم(
پرسپولیس در حالی برای مسابقه 
با شاهین راهی بوشــهر شد که در سه 
هفته متوالی، دو بار شکســت خورده 
بود. خیلی ها به کالدرون شــك کرده 
بودند و اوضاع کامــال نگران کننده به 
نظر می رسید. تیمی که آشکارا مشکل 

گل زنی داشت اما در اين مسابقه، يك 
روز شگفت انگیز را پشت سر گذاشت. 
آنها پنج بار دروازه شاهین را باز کردند 
تا به لحاظ روحــی، در وضعیت خوبی 
قرار بگیرند. اگرچه شــاهین اصال تیم 
قدرتمندی نبود اما اين برد پرگل، قابل 
توجه به نظر می رســید. مهم تر از هر 
اتفاق ديگری در اين بازی، باز شدن پای 
علی علیپور به گل زنی بود. بازيکنی که 
دائما مورد انتقاد کالدرون قرار داشت اما 
در اين مســابقه، هت تريك کرد و يك 

روز رويايی را پشت سر گذاشت.
فوالد خوزستان )هفته دهم(

کنار زدن نکو و تیمــش در اهواز، 
يــك دســتاورد فوق العــاده بــرای 
پرسپولیســی ها بود. چراکــه فوالد 
عملکرد دفاعی فوق العــاده ای در اين 

فصل داشــت و در خانه، خیلی سخت 
شکست می خورد. پنالتی مهدی ترابی، 
تنها گل اين مسابقه را رقم زد اما اين دو 
برد از دو جهت، بسیار حائز اهمیت بود. 
اول اينکه ستاره های تیم کالدرون در 
دفاع استثنايی نشان دادند و مرتکب 
هیچ اشــتباهی نشــدند و دوم اينکه 
آنها بارها بــا ضدحمله های خطرناك 
و تاکتیکی، دروازه حريــف را تهديد 
کردند. اين يکی از بهترين نمايش های 
فصل پرسپولیس بود و اگر مهاجمان 
تیم کمی بیشتر دقت به خرج می دادند، 
برد به مراتب سنگین تری برای اين تیم 
رقم می خورد. پیش از اين مســابقه، 
پرسپولیس برای 33 ماه نتوانسته بود 
در اهواز فوالد خوزســتان را شکست 
بدهد. تنها باخت فصل گذشته برانکو 

نیز در همین شهر رقم خورده بود. در 
نتیجه، ترديدی وجود نــدارد که اين 
بازی، يکی از مهم تريــن بردهای اين 

فصل پرسپولیس به شمار می رفت.
تراکتورسازی )هفته هفدهم(

يکی از مشکالت بزرگ پرسپولیس 
در نیم فصل اول، رويارويی با تیم های 
بزرگ بود. آنها به چند تیم مدعی باخته 
بودند اما در نیم فصــل دوم، پیروزی 
برابر تراکتور را جشــن گرفتند. يك 
گل تماشايی از علی علیپور و يك گل 
انفرادی فوق العــاده از وحید امیری، 
پرسپولیس را برابر تراکتور برنده کرد. 
با اين شکست، تبريزی ها تا حدودی 
در کورس رقابت بر سر جام قهرمانی از 
رقبا عقب افتادند. اين برد اهمیت بسیار 
زيادی برای پسران يحیی گل محمدی 

داشت.
نفت آبادان )هفته هجدهم(

آن چه در سرنوشت همه تیم های 
قهرمان مشــترك به نظر می رســد، 
زدن گل در آخريــن ثانیه هــای 
مســابقه های گره خورده است. کاری 
که پرسپولیسی ها در زمین نفت آبادان 
به خوبی از پس آن برآمدند. تیم يحیی 
در اين بازی صاحب يك ضربه پنالتی 
شد اما داور در مشورت با داورهای پشت 
دروازه، تصمیمش را پس گرفت. اين 
موضوع می توانست روحیه قرمزها را 
خراب کند اما با اين وجود آنها خودشان 
را در بازی حفظ کردند و ســرانجام در 
آخرين لحظات، تــوپ را به تور دروازه 

نفت رساندند.
سپاهان )هفته بیستم(

سه بر صفر. اين نتیجه مقابل بازی 
پرسپولیس و سپاهان به ثبت رسیده 
اما اين بازی هرگز انجام نشــده است. 
اتفاق های آن روز ورزشگاه نقش جهان، 

يك قدم بلند به طرف صدرنشــینی 
مقتدرانه پرسپولیس در لیگ برتر بود. 
سپاهانی ها با فشار هوادارها، حاضر به 
انجام بازی نشدند و زمان بسیار زيادی 
را برای ورود به ورزشگاه هدر دادند. اين 
تیم که چند بازيکن کلیدی اش را در 
اختیار نداشت، ترجیح می داد در زمان 
ديگری با پرســپولیس روبه رو شود و 
حداقل در استاديوم خالی بازی نکند اما 
غیبت آنها در آن بازی، برای شان بسیار 
گران تمام شد. پرسپولیس با اين نتیجه 
بسیار ارزشمند، فاصله بسیار زيادی با 

همه تعقیب کننده ها ايجاد کرد.
شهرخودرو )هفته بیست و یکم(

بازی روبه روی تیم سابق، اهمیت 
بســیار زيادی برای يحیــی و تیمش 
داشت. آنها با وجود شــیوع کرونا در 
يك اســتاديوم کامال خالی، روبه روی 
شهرخودرو قرار گرفتند و سه بار دروازه 
اين تیم را بــاز کردند. اين نتیجه عمال 
شــهرخودرو را از فهرســت تیم های 
مدعی خــارج کــرد. با ايــن نتیجه، 
پرســپولیس توانســت فاصله ای دو 
رقمی با ساير تیم های مدعی ايجاد کند. 
فاصله ای که جبرانش اصال ساده به نظر 
نمی رسد و رقبا را به اين فکر انداخته که 
قید ادامه رقابت ها را بزنند و درخواست 

تعطیلی لیگ را مطرح کنند.

لحظه های کلیدی که از پرسپولیس، مدعی شماره یک ساختند

6 سکانس برای صدرنشینی مقتدرانه! 

اتفاق روز

چهره به چهره 

مجید جاللی پس از سال ها سکوت درباره يك بازی خاص، 
اخیرا در يك گفت وگوی اينستاگرامی نکات عجیبی را در مورد 
اين مسابقه به زبان آورده است. ماجرا به چنین روزهايی در 11 
سال قبل برمی گردد. جايی که استقالل و ذوب آهن در واپسین 
هفته از لیگ برتر هشتم، رقابت سنگینی را برای قهرمانی پشت 
سر گذاشــته بودند. در آخرين هفته از لیگ هشتم، تنها اين دو 
تیم روی کاغذ هنوز از شــانس قهرمانی برخوردار بودند. تنها 
يك سناريو وجود داشت که جام از دستان ذوب خارج شود و به 
استقالل برسد. آن سناريو، شکست ذوبی ها در اهواز و پیروزی 

استقاللی ها در مشهد بود. با هر احتمال ديگری، اين اصفهانی ها 
بودند که فاتح آن فصل از رقابت های لیگ برتر می شدند و برای 
اولین بار، چنین افتخاری را تجربه می کردند. شــانس پسران 
منصور ابراهیم زاده برای قهرمانی آن فصل، بســیار باال به نظر 
می رســید. کار استقالل در مشــهد گره خورد و آرش برهانی، 
يك ضربه پنالتی را نیز از دســت داد. با اين وجود آنها با تنها گل 
فابیو جانواريو، موفق به شکست دادن حريف شدند. به صورت 
همزمان، ذوب گل مساوی را به فوالد زد. با اين گل، ذوبی ها در 
آستانه قهرمانی لیگ بودند اما در 15 دقیقه پايانی، ورق کامال 

برگشت و فوالد جاللی، سه بار دروازه حريف را باز کرد. در جشن 
قهرمانی دراماتیك و تا حدودی غیرمنتظره آبی ها، امیرقلعه نويی 
جمله معروف »مجید جاللــی خیلی مرده« را بــه زبان آورد. 
جمله ای که بعدها به يکی از خاص ترين خاطره های همه ادوار 

لیگ برتر تبديل شد.
مجید جاللی حاال تلويحا اعالم کرده که دلیل برکناری اش از 
فوالد پس از آن مسابقه، شکست دادن ذوب بوده است. آن روزها 
شايعه بزرگی در فوتبال ايران وجود داشت که مديران دو کارخانه 
ذوب و فوالد اهواز، با يکديگر هماهنگ کرده اند تا ذوب به قهرمانی 
لیگ دســت پیدا کند و فوالد در بازی نیمه نهايی جام حذفی با 
عبور از ذوب آهن، فینالیست شود. بازيکنان فوالد در نهايت از اين 
آزمون سربلند بیرون آمدند و در يك نمايش جوانمردانه، شکست 
سنگینی را به حريف تحمیل کردند اما شايد همان نتیجه، موجب 
شد جاللی شانس حضور دوباره روی نیمکت خوزستانی ها را 

از دست بدهد. البته درباره آن نبرد خاص، حرف و حديث های 
ديگری نیز وجود داشت. بعضی ها می گفتند يك بازيکن ذوب، 
با آبی ها ارتباط برقرار کرده و قصد دارد کار را برای آنها دربیاورد. 
حتی منصور ابراهیم زاده نیز به همین خاطر، ترکیب اصلی اش را 
کمی عوض کرد اما بعدها انگشت اتهام به طرف عیسی اندوی 
نشانه گرفته شد. بازيکنی که به دلیل قانون منع جذب گلرهای 
خارجی، ديگر نمی توانســت در فوتبال ايران بازی کند و اين، 
آخرين بازی اش محسوب می شد. او در جريان بازی آماده نشان 
نداد اما چنین اتهامی هرگز ثابت نشد. به نظر می رسد هنوز هم 
حرف های ناگفته زيادی در مورد اين بازی وجود دارد. اگر همه 
افرادی که سکوت کرده اند مثل جاللی سکوت شان را بشکنند، 
رازهای بزرگی برمال خواهد شــد. چراکه نه در فوتبال و نه هیچ 
جای ديگری، ماه برای  همیشه پشت ابر نمی ماند و حقايق برای 

همیشه، پنهان نمی شوند.

آریا طاری

باشگاه فنرباغچه ترکیه، رسما قرارداد اللهیار 
صیادمنش را فسخ کرد. اللهیار که با امیدواری های 
زيادی راهی فوتبال اروپا شده بود، خیلی زود يك 
قرارداد قرضی را در سطح دوم لیگ ترکیه سپری 
کرد و در بازگشــت به فنر نیز نتوانست انتظارات 
را برآورده کند. اشاره باشــگاه ترکیه ای به »عدم 
شناخت از فوتبال حرفه ای« نشان می دهد که آنها 
به هیچ وجه از ستاره جوان تیم شان راضی نیستند. 
بازيکنی که حاال ديگر بايد آماده حضور دوباره در 
فوتبال ايران باشد. اللهیار اولین فوتبالیستی نیست 
که در اين چند سال، در اروپا دوام نمی آورد و خیلی 
زود ديپورت شدن را تجربه می کند. اين اتفاق در 
همین سال ها برای چند فوتبالیست بااستعداد 

ديگر نیز رخ داده است.
رضا شکاری

پرونده انتقــال او از ذوب آهن به روبین  کازان، 
سروصدای زيادی به پا کرد و آذری، بارها مساله حق 
رشد اين بازيکن را به عنوان موضوع يك شکايت در 
رســانه ها به زبان آورد. رضا شکاری که همبازی 
سردار در روبین کازان شده بود، در فوتبال روسیه 
اصال موفق نبود و فرصت چندانی برای بازی در اين 
لیگ به دست نیاورد. او که با آرزوهای فراوانی راهی 

اين لیگ شده بود، در نهايت يك بازگشت جنجالی 
به فوتبال ايران را تجربه کرد. شکاری با پرسپولیس 
به توافق اولیه رسید و در نهايت به تراکتورسازی 
پیوســت. پس از آن با صــدور رای نهايی پرونده 
شــکايت ذوب، اين بازيکن چند ماه محروم شد. 
شکاری در بازگشت به فوتبال، روزهای درخشانی 

را در تراکتور پشت سر نگذاشته است.
علی کریمی

انتقال بــه تیمی مثل ديناموزاگــرب در 22 
ســالگی، فرصتی فوق العاده برای پیشرفت علی 
کريمی در اروپا بود اما او در تیم جديدش، درست 
داستانی شبیه اللهیار صیادمنش داشت. کريمی 
نیز يك قرارداد پنج ســاله را با دينامو امضا کرد، 
پس از مدت کوتاهی به تیم های ديگر قرض داده 
شد و در بازگشت به اين تیم نیز در فهرست فروش 
قرار گرفت. او در لیگ کرواسی، در حد و اندازه های 
همیشگی  ظاهر نشد و حتی پیراهن تیم ملی را 
نیز از دســت داد. اين هافبك بااستعداد دوباره به 
سپاهان برگشت و پس از مدت کوتاهی بازی برای 
تیم سابقش، راهی استقالل شد و پیراهن آبی های 

پايتخت را به تن کرد.
امید نورافکن

در سال هايی که باشــگاه های بلژيکی عالقه 
زيادی به جذب فوتبالیســت های ايرانی نشان 

داده اند، امید نورافکن نیز پیراهن باشگاه شارلروا 
بلژيك را پوشید. با اين وجود او هرگز در بین نفرات 
اين تیم به عنوان يك ســتاره ثابــت و يك مهره 
کلیدی پذيرفته نشد. امید انگیزه های زيادی برای 
درخشش در فوتبال اروپا داشت اما نتوانست در 
ترکیب شارلروا جايی برای خودش دست و پیدا 
کند. امید ابتدا با يك قرارداد قرضی به استقالل 
برگشت و سپس، با يك قرارداد قرضی ديگر راهی 
سپاهان شد. او هنوز در عضويت رسمی شارلروا 
قرار دارد اما احتماال سپاهانی ها قرارداد قرضی اين 

بازيکن را دائمی خواهند کرد.
محمد نادری

اين مدافع کناری که در تراکتورسازی چهره 
شده بود، خیلی زود فرصت بازی در فوتبال بلژيك 
را به دست آورد. نادری بدون آن که در فوتبال ايران 
به شهرت زيادی رسیده باشــد، پیراهن باشگاه 
کوتريك بلژيك را از آن خود کرد اما پس از مدتی 
کوتاه، مورد توجه پرسپولیســی ها قرار گرفت و 
دوباره به فوتبال ايران برگشــت. تجربه اروپايی 
نادری، موفقیت آمیز نبود اما او در بازگشــت به 
پرسپولیس، دوباره خودی نشــان داد و با چند 

نمايش ايده آل، به لباس تیم ملی نیز رسید.
فرشاد احمدزاده

لهستان، انتخابی غیرمنتظره و غیرمعمولی 
برای فرشــاد احمدزاده بود. بازيکن شماره 10 
پرسپولیس و مهره محبوب تیم برانکو، در روزهايی 
به اروپا رفت که خیلی ها تصــور می کردند بازی 
در لیگ های خارجی، تضمینــی برای دعوت به 

فهرست کارلوس کی روش خواهد بود. فرشاد اما در 
لهستان، به هیچ کدام از اهدافش دست پیدا نکرد. 
او نه ستاره شد و نه پیراهن تیم ملی را تصاحب کرد. 
تنها پس از يك فصل، احمدزاده دوباره به لیگ برتر 
برگشت و با پرسپولیس قرارداد بست. هرچند که 
اين بار پس از يك فصل، او در فهرســت مازاد تیم 

قرار گرفت.
وحید امیری

ستاره ايران در جام جهانی روسیه، با پیشنهاد 
باشگاه ترابوزان اسپور پرسپولیس را ترك کرد اما 
تنها يك فصل در اين باشــگاه دوام آورد. امیری 
برخالف انتظارها در ترکیه درخشان نبود و دوباره 
پیراهن پرسپولیس را پوشید. وحید در بازگشت به 

ايران، دوباره در اوج آمادگی قرار گرفت.
علی قربانی

مهاجمی که در فهرست مازاد وينفرد شفر 
قرار داشت، لیگ برتر را به مقصد لیگ اسلواکی 

ترك کرد. او بــا وجود گل زنــی در لیگ اروپا 
روبه روی ديناموزاگرب و چند نمايش خوب در 
لیگ اسلواکی، نتوانست در ترکیب اين باشگاه 
فیکس شود. دوران حضور قربانی در اروپا، تنها 
چند ماه طول کشید و او که تنها يك نیم فصل را 
در اسلواکی سپری کرده بود، اين بار به باشگاه 

سپاهان ملحق شد.
سجاد شهباززاده

سجاد در استقالل، به هدف هايی که در سر 
داشت دست پیدا نکرد و تصمیم گرفت به آالنیا 
اســپور در لیگ ترکیه بپیوندد. سجاد در لیگ 
ترکیه، هرگز فرصتی برای فیکس شدن به دست 
نیاورد و پس از يك فصل ناموفق، با اســتقالل 
به توافق رســید. جالب اينکه هم اســتقالل و 
هم تراکتور که مشــتری اين بازيکن بودند، با 
محرومیت از نقل و انتقاالت روبه رو شــدند و 

سجاد به نفت تهران رفت.

بازخوانی حرف و حدیث ها درباره یک پرونده تاریخی

دست های آلوده!

فوتبالیست هایی که خیلی زود از اروپا برگشتند

رانده شدگان!

این اولین دوره در همه 
ادوار لیگ برتر است که 

مسابقاتش این چنین 
ناتمام مانده اند و هنوز 

هیچ کس نمی داند که با چه 
سناریویی، فصل به پایان 

خواهد رسید
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