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 تور انتخابات دوومیدانی 
داغ شد

دیــروز و در آخریــن روز ثبت نــام انتخابات 
دوومیدانی، تنور رقابت ریاســت بــر دوومیدانی 
حسابی داغ شد. روز گذشته هفت نفر دیگر برای 
انتخابات فدراسیون دوومیدانی ثبت نام کردند تا 
شمار مدعیان انتخابات این فدراسیون به ۱۵ نفر 
برسد. از این ۱۵ نفر اما چند نام بسیار جالب توجه 
است. نام هایی که از دل وزارت ورزش بیرون آمده اند 
تا مثل انتخابات بیشتر فدراسیون ها وزارتی ها نقش 
پررنگی داشته باشــند. محمدشروین اسبقیان و 
افشین داوری دو کارمند ارشد وزارت ورزش هستند 
که برای چندمین بار برای انتخابات یک فدراسیون 
ثبت نام می کنند. این دو در حالی وارد گود رقابت 
شدند که اســبقیان پیش از این عنوان کرده بود 
که قصد شرکت در انتخابات را ندارد. ناگفته نماند 
در آخرین روزهای ریاست مجید کیهانی بارها از 
اسبقیان به عنوان سرپرست جدید و حتی گزینه 
ریاست آینده دوومیدانی نام برده شد. داوری هم 
که اخیرا در مجمع والیبال شــرکت نکرد تا حاال 
حضورش در انتخابات فدراسیون ها را در دوومیدانی 
دنبــال کند. احســان مهاجرشــجاعی، مهدی 
مستجاب الدعوه، جعفر باباخانی، حسین جاللی، 
حمید فردین پور، محمدرضا کاظمی آشــتیانی، 
فرشاد سپهر، مهدی مبینی، مجید کیهانی، حامد 
جوالیی،  محققی، بابایی و روح ا... عســگری دیگر 
کسانی هستند که برای انتخابات ثبت نام کرده اند.

    
بنا اردو را تعطیل کرد

در حالی که اردونشــینان تیم ملی کشــتی 
فرنگی قرار بود دو اردوی ویــژه را برای حضور در 
رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی تهران برگزار 
کنند، محمد بنا تصمیم گرفت با توجه به لغو جام 
جهانی تهران، صبح دیروز اردوی تیم ملی را هم با 
مرخص کردن اردونشینان تعطیل کند. دومین 
اردوی تیم ملی کشــتی فرنگی از روز ۲۵ آبان در 
خانه کشتی تهران آغاز شد و قرار بود تا زمان حضور 
در جام جهانی تهران ادامه داشته باشد. جام جهانی 
کشتی فرنگی قرار بود هفت و هشت آذرماه با حضور 
هشت تیم برتر رقابت های جهانی در ورزشگاه آزادی 
تهران برگزار شود که اتحادیه جهانی کشتی اعالم 
کرد میزبانی این رقابت ها در ایران لغو شده است. 
همچنین به تعویق افتادن میزبانی ایران به دلیل 
اتفاقات اخیر کشور، پای وزیر امور خارجه ایران را 
نیز به ماجرا باز کرد. مازیار ناظمی مدیر کل اطالع 
رســانی وزارت ورزش اعالم کرد:»برای برگزاری 
جام جهانی کشتی فرنگی آقای سلطانی فر با دکتر 
ظریف صحبت کرده است و تقاضا کردیم از مسیر 
وزارت خارجه با سفرای کشورهای ژاپن، روسیه 
و گرجســتان در ایران مذاکره شود و شرایط امن 
ایران به مسئولین سیاســی ورزشی کشورهای 
متبوع منعکس شود.« وی در پایان گفت:»وزیر 
گفته ایران کشوری بزرگ، مقتدر و فرهنگی است 
و تیم های کشتی فرنگی در جام جهانی تهران با 

آسودگی خاطر شرکت نمایند.«
    

 روند کند انتخاب 
جایگزین داورزنی!

اگرچه بــا برگــزاری انتخابــات ۲۹ آبان ماه 
فدراســیون والیبال و نتیجه به دســت آمده در 
آن، پرونده محمدرضا داورزنی و این فدراســیون 
-حداقل به صورت مقطعی- بســته شد اما نتایج 
هرج و مرجی که به واسطه بازگشت وی به دنیای 
توپ و تور ایجاد شد، همچنان ادامه دارد. در حالی 
که بعد از استعفای دیرهنگام داورزنی از معاونت 
ورزش قهرمانی وزارت ورزش، نام های زیادی برای 
جایگزینی او مطرح شد اما هنوز با وجود اینکه چند 
روز از آغاز دوره جدید ریاست داورزنی می گذرد، 
خبری از معرفی معاون جدید وزیر نیســت. این 
در حالی است که پس از انتخابات والیبال، مازیار 
ناظمی اعالم کرد به زودی جایگزین داورزنی معرفی 
می شود. به نظر می رسد هنوز مسعود سلطانی فر 
تصمیم قاطعی در رابطه با معاونت توسعه ورزش 
قهرمانی و حرفه ای خود نگرفته، شاید به این دلیل 
که هنوز در مورد گزینه ای موجه به نتیجه قطعی 
نرســیده اســت. داورزنی همان زمان که شایعه 
حضورش در انتخابات والیبال شــنیده می شد، 
اصلی ترین شانس ریاســت این فدراسیون بود، 
بنابراین سلطانی فر می توانست یش بینی الزم و 
مذاکرات را انجام داده تا با استعفای داورزنی، معاون 

جدید انتخاب شود و کارها روی زمین نماند.

منهای فوتبال

آریا طاری

شــروع بد، کابوس تکــراری این 
سال های استقالل بود. آنها همیشه فصل 
را بد شــروع می کردند و تا به خودشان 
می آمدند، دیگر برای جنگیدن بر سر 
قهرمانی دیر شــده بود. منصوریان و 
شــفر، تالش زیادی به خــرج دادند تا 
همه امتیازهای از دست رفته را جبران 
کنند اما این اتفاق هرگز رخ نداد. آندره آ 
استراماچونی هم، بد شروع کرد. تیم او 

برای هفته ها در جست وجوی پیروزی 
بود و دستش به سه امتیاز هیچ مسابقه ای 
نمی رسید. استقالل ایتالیایی اما آرام آرام 
متولد شد. تیمی که در آغاز فصل بردها 
را یکی پس از دیگری از دست می داد، 
حاال پیروزی را با هیچ چیز دیگری عوض 
نمی کند. آنها در لیــگ و جام حذفی، 
هشت برد متوالی به دســت آورده اند. 
رســیدن به این آمار فوق العاده، هرگز 
نمی تواند »تصادفی« باشد. استقالل در 
آغاز فصل، تیم خوبی نبود و بازی هایش 

را هم نمی  برد، کمی بعد باز هم تیم خوبی 
نبود اما برنده می شد. حاال اما آبی ها هم 
تیم خوبی هستند، هم تماشاگران شان 
را سرگرم می کنند، هم اعتماد به نفس 
الزم را به دســت آورده انــد و هم برنده 
می شــوند. البته که استقالل، صاحب 
بهترین ترکیب این فصــل لیگ برتر 
نیســت. البته که آنها، پرستاره ترین 
تیم لیگ نوزدهم به شــمار نمی روند. 
با این حال اســتراما به بهترین شکل 
از داشته هایش اســتفاده کرده و یک 

ترکیب کامل برای تیمش ساخته است. 
او همچنان روی نظــم و انضباط تاکید 
دارد و حتی بازیکن مهمی مثل دانشگر 
را با وجود گل زنی در بازی قبلی، به دلیل 
بی نظمی در اردو در فهرست مسابقه تیم 
قرار نمی دهد. هنوز نمی توان با قطعیت 
از قهرمانی استقالل حرف زد. آنها راه دراز 
و رقبای سرسختی در پیش دارند. حتی 
پرسپولیس و تراکتور که حاال در جدول 
پشت سر این تیم هستند، ممکن است 
دوباره برگردند و قدرتنمایی کنند. با این 

حال در یک مورد تردیدی وجود ندارد 
و آن مورد، این است که استراما راهش 
را در استقالل پیدا کرده است. اگر این 
مربی و این تیم حفظ شوند، در کنار هم 

دست به کارهای بزرگی خواهند زد.
استقالل متوقف نشدنی این هفته ها، 
با فرمول های خاص مرد ایتالیایی ساخته 
شده است. در درجه اول، سیستم دفاع 
سه نفره کامال با شرایط تیم سازگاری 
دارد و به بهترین نمایش های باشــگاه 
منجر شده است. اســتراماچونی مثل 
کونته در چلسی، با این تغییر سیستم 
ناگهانی رقبا را غافلگیر کرده و حاال دیگر 
تیمش را کامال به ثبات رســانده است. 
از شــرایط بدنی خوب استقاللی ها نیز 
نباید به ســادگی عبور کرد. بارها ثابت 
شــده که قهرمان های لیگ برتر ایران، 
تیم هایی با بهترین شــرایط جسمی 
هستند. ستاره های استقالل این هفته ها 
دوندگی فوق العاده ای دارند و تا آخرین 
ثانیه های بازی دست از جنب و جوش 
برنمی دارند. این تیــم در پرس از جلو، 
بهترین تیــم این روزهــای لیگ برتر 
محسوب می شــود و در دزدیدن توپ 
مهره هــای رقیب، فوق العاده نشــان 
می دهد. آبی ها به محض از دست دادن 
توپ، بــه طرف بازیکــن صاحب توپ 
می روند و تالش همه جانبه ای را برای 
بازپس گیری مالکیت انجام می دهند. 
موضوع دیگری که به استقالل کمک 
کرده، تبحر در اســتفاده از ضربه های 
ایستگاهی اســت. آنها تقریبا هر هفته 
یک بار از روی این ضربه ها، موفق به باز 
کردن دروازه تیم های رقیب می شوند. 
قفل بازی در زمین نســاجی نیز، روی 
یکی از همین شروع های مجدد باز شد. 
در استقالل باید به دو زوج هم اشاره کرد. 
اول علی کریمی و مسعود ریگی که در 
میانه زمین درخشان هســتند و دوم، 

شــیخ دیاباته و مهدی قائدی که کامال 
با هم جور شــده اند. این دو زوج، تاثیر 
مهمی در حرکت رو به جلوی استقالل 
دارند. کریمی توپ را از خط دفاع به فاز 
هجومی تیم منتقل می کند، ریگی در 
درگیری های تن به تن حاضر می شود، 
شیخ دیاباته هم در حفظ توپ و هم در 
گل.زنی درجه یک است و مهدی قائدی، 
باالخره به همه نشان داده که می تواند در 
حد و اندازه های پوشیدن پیراهن شماره 

۱0 استقالل باشد.
دو بازی بعدی اســتقالل در لیگ، 
فرصت های طالیی برای تبدیل شدن 
این تیم به مدعی شماره یک قهرمانی 

هستند. 
آبی ها در این دو جدال باید با سپاهان 
و شهرخودرو روبه رو شوند. دو نبرد که 
هم می توانند تعــداد بردهای این تیم 
را دورقمی کنند و هــم می توانند تیم 
اســتراما را به صدر جدول برسانند. تا 
اینجا همه چیز برای اســتقالل خوب 
پیش رفته اما بعد از »تحول«، مســاله 
»ثبات« نیز اهمیت زیادی دارد. استراما 
در اینتر نیز یک تحول بزرگ را رقم زد 
اما نتوانست آن وضعیت را ماندگار کند. 
او در استقالل، به دنبال حفظ این فرم 

ایده آل تا پایان فصل خواهد بود.

درباره استقالل مهارنشدنی آندره آ استراماچونی

جذاب، جاه طلب، جنگجو!

سوژه روز

اتفاق روز

 پیروزی استقالل، حاال به تکراری ترین اتفاق این روزها تبدیل شده است. آنها در هشت مسابقه گذشته همواره برنده 
بوده اند و مقابل هیچ رقیبی، لغزیدن را تجربه نکرده اند. بازی در زمین نساجی برای تیم استراما کامال دشوار بود. وقفه 

اردوهای ملی نیز، کار را برای آنها سخت کرد اما آبی ها از این مهلکه نیز جان سالم به در بردند و اجازه ندادند خدشه ای در 
روند پیروزی های متوالی شان ایجاد شود. این تیم حاال در جدول باالتر از پرسپولیس قرار دارد. هرچند که این موضوع 

برای سرمربی باشگاه چندان هم هیجان انگیز به نظر نمی رسد. او خواب های بزرگ تری برای تیمش دیده است.

آریا رهنورد

برخالف ســرمربی پیشــین تیم ملی، مــارک ویلموتس 
اصال عالقه ای به مصاحبه کردن با رســانه ها نــدارد. او پس از 
مدت ها سکوتش را باالخره در »توئیتر« شکسته و با دو توئیت 
خشمگینانه، به »نقض قرارداد« از سوی فدراسیون فوتبال ایران 
اشاره کرده است. با این توئیت ها به نظر می رسد احتمال ادامه 
همکاری بین این مربی و فدراسیون دیگر وجود ندارد. هرچند که 

پروسه قطع همکاری، اصال »ساده« به نظر نمی رسد.
لبخنــد زدن در روز درختــکاری با مدیران فدراســیون 
فوتبال، موجب شده بود مارک ویلموتس لقب »نجیب ترین« 
و »بااخالق ترین« ســرمربی خارجی تاریخ تیم ملــی را از آنها 
دریافت کند اما طولی نکشید که همه چیز تغییر کرد. حاال که 
ویلموتس علیه فدراسیون توئیت می زند و مدیرانش را به نقض 
آشــکار در قراردادش متهم می کند، مطابق انتظار مهدی تاج 
در دسترس نیست و سخنگوی فدراسیون فوتبال نیز بر حسب 
وظیفه سازمانی، دائما از مجاهدت های فدراسیون برای پرداخت 

دستمزد ویلموتس می گوید و طرف مقابل را متهم به کم کاری 
می کند. نجابت و اخالق، ویژگی های مهمی هستند اما سرمربی 
بلژیکی تیم ملی در درجه اول، یک مربی »حرفه ای« است که 
کارش را انجام می دهد و پولش را می گیرد. اگر تا امروز نتوانسته ایم 
شرایط الزم را برای کار کردن او فراهم کنیم، طبیعتا این خودمان 
هستیم که اخالق را زیر سوال برده ایم. برخالف آن چه در میان 
هواداران تیم ملی مطرح شده، ویلموتس هیچ اشاره ای به »جو« 
ایران و شرایط زندگی در این کشور نکرده است. او اساسا در این 
توئیت ها به موضوعی به جز فوتبال و فدراسیون اشاره نکرده و 
عالوه بر تکذیب ادعاهای رســانه های ایرانی در مورد خودش، 
تاکید کرده که نقض قراردادش از سوی فدراسیون را به صورت 
قانونی و از طریق وکالیش پیگیــری خواهد کرد. وقتی امکان 
گفت وگو میان دو طرف از دست برود و کار به دخالت وکال بکشد، 
بیشتر از همیشه مشخص می شود که مارک ویلموتس دیگر روی 
نیمکت تیم ملی دیده نخواهد شد. درست از همان روزهایی که 
بعد از شکست مقابل عراق، اردوی تیم ملی تعطیل شد و اعضای 
کادر فنی به بلژیک برگشتند، واضح به نظر می رسید که دیگر 

آینده ای برای این کادر روی نیمکت وجود ندارد. با این حال مقصر 
دانستن ویلموتس و دستیارها، بر مبنای قضاوتی ناقص شکل 
می گیرد. چراکه همه شواهد در این قضاوت، لحاظ نشده اند. به 
نظر می رسد سرمربی بلژیکی دیگر اشتیاقی برای کار کردن در 
فوتبال ایران ندارد اما نباید قصور افرادی که این اشتیاق را در او 
کشته اند را نیز نادیده گرفت. چند هفته قبل از جدال حساس تیم 
ملی با عراق، مهدی تاج روی آنتن زنده تلویزیون از حل مشکل 
پرداخت دستمزد ویلموتس »تا دو روز آینده« خبر داد اما این 
وعده هم مثل همه وعده های پیشین حقیقت نداشت. بدون شک 
اگر مرد بلژیکی خواهان دریافت حقوقش نمی شد و مساله فسخ 
را مطرح نمی کرد، فدراسیون باز هم کوچک ترین تحرکی برای 
پرداخت دستمزد او و همکارانش نشان نمی داد. تاج و همکارها از 
این موضوع شاکی هستند که سرمربی تیم ملی، خواهان دریافت 
مطالبات قانونی اش شده و هیچ توضیحی برای کم کاری شان 
در پرداخت این رقم ندارند. با این وجود به نظر می رســد مساله 
مهم تری نیز میان آنها وجود دارد. به گفته مدیران فدراسیون، 
ویلموتس حقوق چند ماه بعدی اش را نیز دریافت کرده و از این 
حیث، بدقولی های قبلی فدراسیون جبران شده اما سرمربی تیم 
ملی همچنان به »شکایت« از فدراسیون اصرار دارد. چالش اصلی 
بین دو طرف این قرارداد، به موضوع »اقامت« مارک ویلموتس در 
ایران برمی گردد. مدیران فدراسیون از این مربی خواسته اند که تا 
پایان خردادماه آینده در ایران بماند اما او زیر بار این مساله نرفته 

است. در این مورد، دو سناریوی احتمالی وجود دارد. اگر موضوع 
اقامت در قرارداد مرد بلژیکی گنجانده شده باشد، طبیعتا او حقی 
برای شکایت به خاطر این درخواســت ندارد و این فدراسیون 
فوتبال است که باید از این مربی شکایت کند. اما اگر این موضوع 
در قرارداد وجود نداشــته باشــد، ویلموتس می تواند به خاطر 
درخواست تازه فدراسیون، دست به شکایت بزند و آنها را به نقض 
قرارداد متهم کند. قرارداد مرد بلژیکی، در »گنجه« پنهان شده و 
هیچ کس توضیح شفافی در مورد آن نمی دهد. فدراسیون بارها از 
»درس گرفتن« از قرارداد کی روش صحبت کرده اما ظاهرا دوباره 
ترکمانچای دیگری را به امضا رسانده است. فدراسیون همچنان 
با شفافیت بیگانه است و بعید نیست در ماجرای ویلموتس، در 

نهایت به پرداخت یک غرامت سنگین متهم شود.
در شرایط تحریم، پرداخت پول به ســرمربیان خارجی با 
دردسرهای زیادی همراه است اما فدراسیون همچنان قصد دارد 
یک مربی خارجی را به خدمت بگیرد. با این روند به نظر می رسد 
همه مربی ها تنها برای مدتی به فوتبال ایران می آیند و سرانجام با 
شکایت از فدراسیون، تیم ملی را ترک می کنند. شاید اگر شرایط 
سال ۲0۱۱ هم مثل امروز بود، کارلوس کی روش انگیزه ای برای 
حضور در فوتبال ایران نداشت. فدراسیون نه پول کافی دارد و نه از 
قدرت الزم برای امضای قراردادهای درست و منطقی برخوردار 
است. تنها کاری که آنها در آن متبحر هستند، پنهانکاری و زدن 

برچسب »محرمانه« روی همه قراردادها محسوب می شود!

»بــرای این مــدت ممنونم. حــاال بروید و 
بیس بال تان را تماشــا کنید!« این بخشــی از 
خداحافظی »زالتانی« زالتان با تیم سابقش در 
ام.ال.اس بود. او مثل بسیاری از ستاره های دیگر 
دنیای فوتبال، تصمیم گرفــت یکی از آخرین 
قدم هــای دوران فوتبالــش را در لیگ آمریکا 
سپری کند. ایبرا گل های فوق العاده ای برای لس 
آنجلس گلکسی زد و نمایش های درجه یکی در 
این باشگاه داشت اما نتوانست لس آنجلس را به 
قهرمانی در رقابت های ام.ال.اس برساند. کیفیت 
فردی او هم همواره در سایه درخشش کارلوس 
وال قرار گرفت. مقایسه ای که زالتان هرگز به آن 
عالقه مند نبود. به نظر می رسید ایبرا در آمریکا 
بماند و برای باشگاه فوتبال دیوید بکام بازی کند 

اما او تصمیم گرفت دوباره به اروپا برگردد. در این 
مدت، نام های زیادی به عنوان مشتریان جدی او 
مطرح شدند. بلونیا یکی از باشگاه هایی بود که 
قصد داشت با این مهاجم قرارداد ببندد. بحران 
خط حمله منچســتریونایتد، نام این بازیکن را 
دوباره در بین هواداران باشگاه جاری کرده بود. 
میالنی ها که آخرین روزهای طالیی شــان را با 
این مهاجم سپری کرده بودند نیز عالقه داشتند 
تا زالتان دوباره در لباس قرمز و مشکی به میدان 
برود اما مرد ســوئدی به هیچ کدام از این تیم ها 
ملحق نشد. او حاال از پیراهن باشگاه بعدی اش 
در شــبکه های اجتماعی رونمایی کرده است. 
پیراهنی که بــه خاطر نام او، بــه زودی فروش 

ویژه ای را در تمام دنیا تجربه خواهد کرد.

تصمیم شوکه کننده ستاره 38 ساله، بازگشت 
به لیگ فوتبال سوئد بوده است. ایبراهیموویچ 
فوتبالش را در باشــگاه هاماربی ســوئد ادامه 
خواهــد داد. او همچنان به بازنشســتگی فکر 
نمی کند و قصد دارد تا جایی که می تواند در زمین 
فوتبال دیده شود. هاماربی یکی از قدیمی ترین 
باشگاه های فوتبال سوئد با پیشینه ای بیشتر از 
صد سال است اما اساسا یکی از تیم های پرافتخار 
این کشور به شمار نمی رود و تنها در بردن جام 
حذفی موفق بوده اســت. ایبرا در شروع دوران 
بازی، مدتی برای باشگاه مالمو در سوئد به میدان 
رفت. او در این تیم و به ویژه در میان هم تیمی ها، 
اصال محبوب نبود. چراکه خیلی ها باور داشتند 
این بازیکن برای خودش فوتبال بازی می کند و به 
مجموعه تیم اهمیتی نمی دهد. زالتان خیلی زود 
از فوتبال سوئد جدا شد و در آژاکس، توانایی های 
فوق العاده اش را به همه نشــان داد. او چندین 
سال در سری آ نیز به میدان رفت و با باشگاه های 
یوونتوس، اینتر و میالن به افتخــارات زیادی 

دســت پیدا کرد. زالتان مدتی را نیز در باشگاه 
بارســلونا گذراند و چند فصل نیز برای باشگاه 
فرانسوی پی اس جی به میدان رفت. او چند بار 
تاکید کرده که سوئد را روی نقشه به همه مردم 
دنیا شناسانده اســت. این ستاره حاال البد قصد 
دارد باشگاه هاماربی را در دنیا به شهرت برساند. 
او هیچ وقت از چالش های تازه خسته نمی شود و 

حاال در بازگشت به کشورش، به جست وجوی 
یک چالش دیگر رفته اســت. از ایبــرا به عنوان 
بهترین بازیکن تاریخ فوتبال سوئد یاد می کنند و 
طبیعتا بازگشت او به لیگ این کشور، حساسیت 
و هیجان زیادی به رقابت های این فصل خواهد 
بخشید. هاماربی، دومین باشگاه سوئدی کارنامه 

فوتبال زالتان خواهد بود.

آخرین گمانه زنی ها از اختالف فدراسیون و ویلموتس

مساله »پول« نیست!

پیراهن هایی که به زودی شهرت جهانی پیدا می کنند

به خانه برمی گردم!

هنوز نمی توان با قطعیت 
از قهرمانی استقالل حرف 

زد. آنها راه دراز و رقبای 
سرسختی در پیش دارند. 

حتی پرسپولیس و تراکتور 
که حاال در جدول پشت سر 

این تیم هستند، ممکن 
است دوباره برگردند و 

قدرتنمایی کنند
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