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 انتخابات والیبال، 
شاید وقتی دیگر

در حالی که قــرار بود روز گذشــته ثبت نام از 
کاندیداهای ریاست فدراسیون والیبال آغاز شود، 
بر اســاس ابالغ وزارت ورزش و جوانان، ثبت نام از 
داوطلبین احراز پست ریاست فدراسیون والیبال به 
بعد از مسابقات قهرمانی نوجوانان پسر جهان )30 
مرداد تا 8 شهریور( موکول شد. این در حالی است 
که با دست دست کردن وزارت ورزش در برگزاری 
انتخابات این فدراسیون عالمت سوال های بسیاری 
ایجاد شده اســت. به خصوص بعد از اینکه عنوان 
شد در اساسنامه جدید که البته هنوز تایید نشده، 
ریاست شغل نیســت! چراکه بسیاری معتقدند 
داورزنی خودش قصد بازگشــت به فدراسیون را 
دارد ولی بحث بازنشســته بودنش مانع بین او و 
فدراسیون اســت و او قصد دارد با تایید اساسنامه 
راهش را به ســمت والیبال هموار کند. همچنین 
اینکه چرا با وجود گذشــت 6 ماه از سرپرســتی 
افشــین داوری که تقریبا 50 روزی می شود که 
حضورش به عنوان سرپرســت غیرقانونی است، 
وزارت ورزش دســت به کار نمی شــود، عجیب 
اســت. به خصوص که داوری اعــالم کرده قصد 
دارد در مجمع شــرکت کند پس طبیعتا وزارت 
ورزش باید دنبال جایگزین باشد. نکته جالب این 
است که محمدرضا داورزنی در توجیه این تصمیم 
گفته:»قرار بود از امروز )دیروز(  ثبت نام ها شروع 
شود اما با توجه به اینکه نوجوانان در اردو هستند 
و خود را برای قهرمانی جهان آماده می کنند و تیم 
ملی بزرگساالن خودش را برای انتخابی المپیک 
آماده می کند، صحبت هایی شد مبنی بر اینکه اگر 
ثبت نام ها شروع شود حس بی ثباتی در فدراسیون 
ایجاد می کند. یعنی کادر فنی و بزرگساالن ممکن 
است احساس بی ثباتی داشته باشند. والیبال روند 
خوبی داشته و کار فدراسیون متوقف نشده است. 
برنامه های سرپرست هم انجام می شود. به همین 
دلیل هم گفتیم اشکال ندارد ثبت نام از نامزدها یک 
ماه عقب بیفتد تا هم انتخابی المپیک برگزار شود و 
هم مسابقات نوجوانان.« شاید یادآوری این موضوع 
بد نباشد که یک فدراسیون با حضور سرپرست آن 
هم سرپرستی که سودای ریاست دارد، بیشتر اسیر 
بی ثباتی است. درخواست تمامی خانواده والیبال 
برای هرچه زودتر مشخص شدن تکلیف فدراسیون 

هم موید این موضوع است.
    

قهرمانان در تیم بهداد
مسابقات لیگ برتر وزنه برداری قرار بود اواسط 
مرداد برگزار شود اما برگزاری لیگ به تعویق افتاده 
اســت. با این حال تیم بیمه رازی که از این پس با 
نام ایران مال فعالیت می کند، ترکیب تیم خود 
را مشخص کرده است. کیانوش رستمی، سعید 
علی حسینی، ایوب موســوی، مجید عسگری، 
یعقوب پشتونی، ســجاد بهروزی، رضا بیرالوند، 
محمد نیری، حسین ســلطانی، محمد زارعی، 
مســعود چترایی، علیرضا ســلیمانی و محسن 
بهرام زاده نفراتی هستند که در تیم ایران مال حضور 
دارند. سهراب مرادی با وجود اینکه ایران مال در 
نظر داشت با او قرارداد ببندد اما اعالم کرد با این تیم 
قرارداد نمی بندد. بهداد سلیمی با آوردن قهرمانان 
این رشته حتما به کسب قهرمانی در نخستین 

تجربه مربیگری اش در لیگ برتر فکر می کند.
    

عنوان تاریخی اما غیررسمی!
دور سیزدهم سوپرلیگ شــطرنج ترکیه در 
حالی برگزار شد که علیرضا فیروزجا برابر اسدلی 
از ارمنستان به برتری دست یافت. با این پیروزی، 
ریتینگ زنده علیرضا فیروزجا به 2700 رسید تا 
نخستین سوپراستاد بزرگ شطرنج ایران لقب 
گیرد. این برای نخستین بار در تاریخ شطرنج ایران 
است که ورزشکاری به ریتینگ 2700 دست پیدا 
می کند. علیرضا فیروزجا با رسیدن به ریتینگ 
2700 در سن 16 سال و یک  ماه، پس از وی ئی 
)و باالتر از مگنوس کارلسن( جوان ترین بازیکن 
تاریخ جهان شد که به عنوان سوپراستاد بزرگی 
دست پیدا می کند. در جهان شطرنج ورزشکاران 
معدودی هستند که تا به امروز موفق به عبور از 
ریتینگ 2700 شــده اند. این در حالی است که 
به گفته رییس فدراسیون شطرنج، »سوپراستاد 
بزرگی« در این رشــته عنوانی رســمی و مورد 
تایید فدراسیون جهانی نیست و به همین دلیل 
دستیابی علیرضا فیروزجا به این عنوان توسط 

این فدراسیون ثبت رسمی نمی شود.

منهای فوتبال

آریا طاری

ی  ا بــر پیش فصــل  وی  د ر ا
کهکشــانی ها، اصال مطابــق انتظار 
ســرمربی باشــگاه پیش نرفته است. 
ظاهرا ســتاره های رئال مادرید قصد 
ندارنــد از »عادت به باخــت« فاصله 
بگیرند و حتی در دیدارهای دوستانه، 
حریفان شــان را از دم تیــغ بگذرانند. 
چند ماه از بازگشت زیزو به نیمکت رئال 

گذشته اما این تیم هم در فصل گذشته 
و هم در اردوی تابستانی، شکست های 
متعددی را تجربه کرده اســت. آنها به 
باختن خو گرفته اند و هنوز نتوانسته اند 
چهره  تیم مخوف زیدان با سه قهرمانی 
متوالی در اروپا را بازسازی کنند. اولین 
مشکل بزرگ مرد فرانسوی در تابستان، 
چالشی بود که او با گرت بیل تجربه کرد. 
ادبیات این مربی در مورد ستاره ولزی 
تیمش، با انتقادهایی از سوی مدیران 

باشگاه و البته رســانه های اسپانیایی 
همراه شــد. گروهی از هواداران رئال 
مادرید، زیدان را به خاطر به کار بردن 
این جمله ها ســتایش می کردند اما 
فشــار روی این مربی آنقدر زیاد شــد 
که او در نهایــت تصمیم به تغییر لحن 
گرفت و جمله هایش در مورد ســتاره 
شماره 11 تیم را تغییر داد. ماجرا زمانی 
برای او نگران کننده تر شد که چینی ها 
سرانجام قید خرید گرت بیل را زدند و 

این بازیکن برخالف میل مربی، در تیم 
ماندگار شد. زیزو بارها تاکید کرده بود 
که تمایلی به حفظ بیل ندارد اما ظاهرا 
باشگاه نیز نمی تواند در شرایط فعلی این 
بازیکن را به فروش برساند. ناکامی در 
فروش مهره های مازاد، دردسر بزرگی 
برای زیزو رقم زده اســت. او تمایلی به 
باقی ماندن خامس رودریگس در تیم 
نیز نداشــت اما خامس نیز این روزها 
بــه اردوی رئال ملحق شــده و زمزمه 

پیوستنش به ناپولی به بن بست رسیده 
است. مصدومیت شــدید آسنسیو و 
دوری  10 ماهه بازیکن محبوب سرمربی 
رئال از میادین، بدشانسی بزرگ دیگری 
بود که در مسیر کهکشانی ها قرار گرفت. 
آنها چند روز بعد از ایــن اتفاق تلخ، در 
یک دیدار دوستانه هفت گل از آتلتی 
دریافت کردند. پس از پایان مســابقه، 
راموس با کنایه زدن به حریف از رفتار تیم 
سیمئونه انتقاد کرد اما روخی بالنکوس 
که در دو فینال اروپا مغلوب رئال شده اند، 
هرگز هیچ فرصتی را برای ضربه زدن به 
این حریف از دست نمی دهند. آنها سال 
گذشته نیز در سوپرجام اروپا چهار بار 
دروازه رئال را باز کردند تا خیلی زود تیم 
لوپتگی را در معرض یک چالش جدی 

قرار بدهند.
در فاصله ای کوتاه پس از شکست 
وحشــتناک مقابل همشــهری ها، 
هواداران رئال مادرید به محض روبه رو 
شــدن با فلورنتینو پرز نام »امباپه« را 
مقابل او فریاد زده اند. کیلیان شــاید 
امســال تنها مهــره غیرقابل فروش 
پی اس جی باشــد اما هنر پرز همیشه 
خرید چنیــن بازیکنانی بوده اســت. 
مهم ترین خروجی اردوی تابســتانی 
رئال مادرید تا امروز، واضح  شــدن نیاز 
تیم به انجام خریدهای جدید بوده است. 
برخالف تصور اولیه، رئال در شــرایط 
فعلی تیم کاملی نیست و به تغییرات 
بیشــتری نیاز دارد. هــازارد و یوویچ، 
خط حمله باشگاه را تقویت می کنند و 
مندی و میلیتائو، برای خط دفاعی مفید 
خواهند بود اما رئال نباید اهمیت خط 
هافبک را نادیده بگیــرد. لوکا مودریچ 
دیگــر از روزهای اوج فاصلــه گرفته و 
شرایط سنی اش مناسب بازی در همه 
دیدارها نیست. تونی کروس نیز دیگر 
شادابی گذشته را ندارد و باید در طول 
فصل زمانی برای استراحت داشته باشد. 

حاال که دیگر سبایوس نیز بخشی از تیم 
نیست، غیبت کاسیمیرو در هر مسابقه 
غیرقابل  جبران خواهد بود. رئال مادرید 
باید در همین پنجــره نقل و انتقاالت، 
حداقل دو هافبک را جذب کند اما در 
باشــگاه تحرکی برای این اتفاق دیده 

نمی شود.
زمان، کلیدی ترین مساله این فصل 
برای تیم زیدان خواهد بود. آنها به زمان 
نیاز دارند تا خریدهای جدید با مجموعه 
تیم هماهنگ شوند. زیدان مربی بدنساز 
تیمش را نیز تغییــر داده و کمی طول 
می کشد که مهره های تیم به روش های 
بدنســازی این مربی جدیــد عادت 
کنند. رسیدن به قهرمانی اللیگا شاید 
مهم ترین خواســته هواداران باشگاه 
از زیزو در این فصل باشــد. چراکه در 
هشت فصل گذشته، 6 بار بارسلونایی ها 
توانسته اند این عنوان را به دست بیاورند 
و حاال سلطه خودشان را در اللیگا رقم 
زده اند. زیدان به خوبی می داند که با یک 
شروع ضعیف، شانس قهرمانی اللیگا 
را از دســت خواهد داد. او باید تا زمان 
رسیدن اولین بازی فصل، تیمش را به 
اوج آمادگی و هماهنگی برساند. اتفاقی 
که با توجه به شرایط فعلی رئال مادرید، 

چندان ساده به نظر نمی رسد.

بحران رئال كماكان ادامه دارد

زمان علیه زیدان!

اتفاق روز

سوژه روز

سه سال قبل وقتی زیزو از تیم جوانان رئال مادرید به تیم بزرگساالن باشگاه منتقل شد، هنوز تردیدهای زیادی در 
مورد توانایی های مربیگری او وجود داشت. مرد فرانسوی در اولین دیدار حساس و بزرگ به عنوان سرمربی رئال، نتیجه را 
در برنابئو به اتلتیکو واگذار كرد اما از این تلنگر به موقع، برای ساختن تیمی استفاده كرد كه مدتی بعد شکست دادن بارسا 

در نیوكمپ را جشن گرفت و در پایان فصل، قهرمان اروپا شد. حاال در اردوی پیش فصل، رئال مادرید هفت گل از آتلتی 
دریافت كرده و زیزو امیدوار است این نتیجه نیز، تلنگری برای تشکیل دوباره یک تیم رویایی و شگفت انگیز باشد. كار 

زیزو در فصل جدید، به شدت سخت به نظر می رسد. چراكه انتظارها از او، بیشتر از گذشته هستند.

آریا رهنورد

بازی فدراسیون فوتبال با فصل جدید لیگ برتر، هنوز هم 
به پایان نرسیده اما اولین عقب نشینی مهدی تاج و همکارانش 
در مورد شرایط شروع لیگ نوزدهم، نشان می دهد که آنها رفته 
رفته آماده خاتمه دادن به این بازی هستند. فصل جدید لیگ 
برتر فوتبال ایران، کمی دیرتر از همیشــه در آخرین روزهای 
مردادمــاه کلید خواهد خــورد. چراکه مدیران فدراســیون 
نمی خواهند پای تیم ملی را نیز به ایــن »نمایش بزرگ« باز 

کنند.
دو هفته بعد از تاکید جدی فدراسیون در مورد برگزار نشدن 
لیگ برتر با شرایط فعلی، مهدی تاج از یکی از شرط های قبلی 
چشم پوشی کرده و اولین عقب نشینی را در مورد شروع فصل 
تازه انجام داده است. فدراسیون فوتبال حاال به جای چهار شرط 
برای شروع فصل جدید رقابت ها، تنها سه شرط دارد. مهدی 
تاج معتقد اســت که لیگ برتر بدون بلیت فروشی اینترنتی، 
نصب دوربین های مداربســته در همه اســتادیوم ها و البته 
شماره گذاری صندلی های هر استادیوم، ممکن نیست. با وجود 
اصرار رییس فدراسیون، بعید به نظر می رسد همه این موارد 

نیز در صورت عملی  شدن، بتوانند فضای استادیوم ها را تعدیل 
کنند. در دو فصل گذشته بلیت فروشی بسیاری از دیدارهای 
حساس ورزشگاه آزادی به صورت اینترنتی انجام شده اما این 
موضوع، سر و سامان گرفتن سکوها را به دنبال نداشته است. 
در همین فصل گذشته با وجود بلیت فروختن روی اینترنت، 
6 هزار بلیت اضافه بر ظرفیت ورزشگاه در اختیار تماشاگران 
مسابقه پرسپولیس و ســپاهان در آزادی قرار گرفت و فاجعه 
مصدومیت 300 هوادار در این استادیوم را رقم زد. تا زمانی که 
سازوکار دقیقی برای بلیت فروشی اینترنتی تعریف نشود، این 
اتفاق گرهی از مشکالت لیگ برتر باز نخواهد کرد. همان طور 
که نصب دوربین های متعدد در ورزشگاه ها هم راه حل نهایی 
در مورد مشــکالت برگزاری فوتبال نخواهد بود. همین حاال 
در بسیاری از کشورهای دنیا دوربین های مداربسته در همه 
قسمت های استادیوم دیده می شــوند اما درگیری ها در این 
ورزشگاه ها کامال از میان نرفته اند. حتی اگر دوربین ها به خوبی 
مورد استفاده قرار بگیرند، استادیوم های ایرانی امکان چندانی 
برای شناسایی چهره ها و ممنوع کردن ورود آنها به استادیوم در 
اختیار ندارند. باید بپذیریم که عامل اخالل در بازی های لیگ، 
تنها گروه خاصی از هوادارها نیستند. بلکه این هواداران عادی 

فوتبال هستند که در شرایط خاص، دست به چنین تحرکاتی 
می زنند. فدراسیون فوتبال اگر می خواهد فضای رقابت های 
لیگ را اصالح کند، بهتر است تغییرات را از درون خودش کلید 
بزند. آنها با وجود موجی از نارضایتی در بین همه باشگاه های 
لیگ، حاضر به تغییر مسئوالن سازمان لیگ نیستند. مسئوالنی 
که حضورشان در بازی های مختلف به جز هرج و مرج، حاصل 
دیگری نداشته و هرگز نتوانســته اند بازی های بزرگ را بدون 
دردسر برگزار کنند. در چند فصل گذشته بارها ثابت شده که 
کمیته های انضباطی و اخالق فدراسیون نیز در نظم بخشیدن 
به فوتبال، ناکام هســتند اما فدراسیون کوچک ترین تالشی 
برای ایجاد تغییر در این کمیته ها انجام نداده و تنها از دیگران 
انتظار »تغییر« دارد! شاید در نگاه اول، تاخیر رقابت های لیگ 
به سود مربیانی مثل گابریل کالدرون و آندره آ استراماچونی 
شده اســت. مربیانی که هنوز فرصت زیادی برای کار کردن با 
تیم های شان نداشته اند و به شناخت عمیقی از پرسپولیس و 
استقالل نرســیده اند. با این وجود حتی آنها هم نمی دانند که 
باید در هفته های اول لیگ به مصاف کدام رقبا بروند و فصل را 
در چه شرایطی به لحاظ اقلیمی آغاز کنند. همه مربیان بزرگ، 
به اهمیت برنامه ریزی تکیه می کنند و حاال دو مربی خارجی 
گرانقیمت فوتبال ایران، عمال نمی توانند در این فضا دست به 
برنامه ریزی برای اردوها و دیدارهای تدارکاتی تیم شان بزنند. 
حتی اگر این تاخیر در نهایت به نفع آنها تمام شود، بدون شک 
مربیان دیگری که فصل را به موقع شروع کرده اند ضرر می کنند 

و مفهوم عدالت در فصل جدید لیگ برتر زیر ســوال می رود. 
باشگاه هایی که خیلی زود فعالیت های نقل و انتقاالتی را به پایان 
رساندند و تمرین های پیش فصل را بدون حاشیه و هیاهو پشت 
سر گذاشتند، نباید قربانی نمایش فدراسیون فوتبال شوند. هر 
تاخیری در برنامه لیگ، به برنامه آماده ســازی تیم ملی برای 
مرحله مقدماتی جام جهانی قطر لطمه خواهد زد. شاید مارک 
ویلموتس به سبک کارلوس کی روش به دنبال جنجال سازی 
نباشد اما مرد بلژیکی به عنوان سرمربی تیم ملی، نیاز به یک 
برنامه جدی برای آماده سازی در مسیر سخت رسیدن به جام 
جهانی دارد و به تعویق افتادن دیدارهای باشگاهی، تهدیدی 

برای او و تیمش تلقی خواهد شد.
چهره هایی که تاج به عنوان مشــاور برای خودش در نظر 
گرفته، افراد تاریخ مصرف گذشته ای در فوتبال هستند که به 
جز ستایش آقای رییس و اشاره به انقالب بزرگ او در فوتبال، 
حرف دیگری برای گفتن ندارند. البته که تاج، انقالب بزرگی در 
فوتبال ایران به وجود آورده است. او اولین رییس فدراسیونی 
است که حتی نمی تواند لیگ برتر را ساده و بدون مشکل برگزار 
کند. اولین رییس فدراسیونی که در میان انبوهی از بحران های 
ریز و درشــت، لیگ برتر را به بازی می گیرد. تا همین چند ماه 
قبل، هواداران فوتبال ایران درخواست اجرای »وی.ای.آر« را از 
فدراسیون داشتند اما حاال همین که مهدی تاج و رفقا بتوانند 
مراسم قرعه کشی لیگ را انجام بدهند، برای هواداران فوتبال 

کافی به نظر می رسد!

تنها چند روز بعد از بســته شــدن پرونده 
پروپئیچ در فیفــا، علی خطیر از ســمتش در 
باشگاه استقالل اســتعفا کرد. به نظر می رسید 
چندمین اســتعفای معاون ورزشی باشگاه نیز 
با مخالفت مدیرعامل اســتقالل مواجه شود اما 
فتحی این بار مشکلی با استعفا نداشت و پایان 
دوران حضور خطیر در باشــگاه را رسما اعالم 
کرد. از نگاه امیرحســین فتحی، خطیر به دلیل 
»مسائل خانوادگی« استفالل را ترک کرده اما 
به نظر می رسد نقل و انتقاالت باشگاه در روزهای 
حضور این مدیر در ســوییس، عامل اصلی بوده 

اســت. مســئولیت نقل و انتقاالت باشگاه در 
تابســتان با علی خطیر بود امــا در روزهایی که 
این چهره در ایران حضور نداشــت، باشــگاه با 
علی کریمی تمدید کرد و عارف غالمی را نیز به 
خدمت گرفت. خطیر مخالف سرسخت تمدید 
قرارداد »یک ساله« با علی کریمی بود اما باشگاه 
عالوه بر پذیرفتن درخواســت هافبک میانی، 
به درخواســت مدیربرنامه های مشهور او برای 
جذب یک بازیکن دیگر نیز پاسخ مثبت داد. دالل 
شناخته  شده فوتبال ایران پس از حضور پررنگ 
در نقل و انتقاالت باشــگاه پرسپولیس، حاال به 

باشگاه استقالل نزدیک شده و توانسته بازیکن 
مدنظرش را به این تیم تحمیل کند. پس از این 
اتفاق، دیگر همه چیز میان استقالل و علی خطیر 

تمام شــده بود و این مدیر دیگر عالقه ای به 
ماندن در باشگاه نداشت. دوران حضور 
علی خطیر در استقالل، حواشی خاص 
خودش را داشــت. او گاهی قدم های 
مثبتی برای تیم برداشت و گاهی نیز 

با چند تصمیم اشــتباه، تیم را به 
دردســر انداخت. تسلط 
خطیر به زبان انگلیسی، 
رابطه اش بــا مهره ها و 
مربیــان خارجی تیم 
را ســاده تر کرد. با این 
وجود عادت او به انجام 
مصاحبه های جنجالی 

و افشای اسکرین شــات از مکالماتش با وینفرد 
شــفر و دیگران، دور از اصول حرفه ای مدیریت 
بود. همه می دانســتند که خطیر با شــفر کنار 
نمی آید و تا روز برکناری مربی آلمانی، دست از 
تحرک علیه او برنمی دارد. بخشی از هواداران 
اســتقالل، ماجرای بازی نکــردن اللهیار 
صیادمنش پس از توافق به فنرباغچه ترکیه 
را نیز از چشم خطیر می بینند و باور دارند که 
او این تصمیم را برای استقالل گرفته است. 
بعضی های دیگر نیز معتقدند که او به 
دنبال مدیرعاملی اســتقالل بود و 
پس از نرسیدن به این خواسته، تیم 
را ترک کرد. تردیدی وجود ندارد 
که خطیر به رسانه ها و محبوب 
شدن در بین هوادارها اهمیت 
زیــادی می داد. شــاید اگر او 

تصمیم می گرفت تنها یک مدیر خوب باشد و در 
نگاه هوادارها به »سوپرمن« تبدیل نشود، دوران 
کاری اش در اســتقالل موفقیت آمیزتر می شد. 
خطیر در این دوران پرونده چند شکایت را بست، 
به بحران پئیچ پایان داد و توانســت ماموریتش 
برای جذب اســتراماچونی را با موفقیت پشت 
ســر بگذارد. در کنار این اقدامــات مثبت، او با 
چند ســتاره تیم رابطه خوبی نداشــت. چراکه 
رقم مدنظرشان برای تمدید قرارداد را رسانه ای 
کرده بود. به نظر می رسد علی خطیر، چیزی بین 
تصویر پرافتخار ترسیم شده به دست موافقانش و 
تصویر شیطانی شکل گرفته به دست مخالفانش 
باشد. با وجود چند حرکت مثبت و امیدوارکننده، 
حاشیه های خاص این مدیر، تندی های او و البته 
نتایچ نه چندان خوب استقالل در این دوره، علیه 

این چهره بودند.

شروع عقب نشینی های فدراسیون در مورد لیگ برتر

نمایش تمام می شود!

نگاهی به دوران حضور علی خطیر در استقالل

نه فرشته، نه شیطان!

رئال نباید اهمیت خط 
هافبک را نادیده بگیرد. لوكا 

مودریچ دیگر از روزهای 
اوج فاصله گرفته و شرایط 
سنی اش مناسب بازی در 

همه دیدارها نیست. تونی 
كروس نیز دیگر شادابی 
گذشته را ندارد و باید در 

طول فصل زمانی برای 
استراحت داشته باشد
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