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وقتي مسئوالن خودشان را به 
خواب مي زنند

جعفر مرادی دونده نیمه ماراتن ایران در خصوص 
شرایط خود عنوان داشت:»پس از بهبود مصدومیتم 
و باز شدن اماکن ورزشی چند روزی است تمریناتم 
را بدون مربی شــروع کرده ام و توقعی هم نیست که 
مربی در کنار من باشد زیرا مسئوالن به فکر برخی 
ورزشکاران نیستند.« وی افزود:»مسئوالن وزارت 
ورزش و کمیته ملی المپیک هیــچ اهمیتی برایم 
قائل نیستند. با این وضعیت واقعا تنها به دلیل عشق 
و عالقه خودم است که در دوومیدانی حضور دارم.« 
دونده نیمه ماراتن ایران گفت:»امیدوارم بازی های 
المپیک توکیو لغو نشود. به نظرم ورزشکاری که به 
دنبال المپیک است باید در کنارش رکورد یا عملکرد 
خوب در مسابقات مختلف داشته باشد. لذت ثبت 
رکوردهای بزرگ شــاید از یــک المپیک ناموفق 
بیشتر باشد. مســئوالن فدراســیون  باید قدر این 
فرصت طالیی را بدانند و حتی اگر مسابقه ای نیست 
به آمادگی ورزشکاران خود اهمیت بدهند و آنها را به 
امان خدا رها نکنند.« مرادی در مورد اینکه آیا تمرین با 
هزینه شخصی سخت نیست؟ پاسخ داد:»احساسم بر 
این است ورزش اکنون به شغل دوم ورزشکاران تبدیل 
شده است و دیگر مثل گذشته نیست که ورزشکاران با 
عشق و عالقه در این رشته فعالیت کنند. یک ورزشکار 
حرفه ای باید درآمدش از طریق ورزش باشد اما این 

شرایط در دوومیدانی دیگر مشاهده نمی شود.«
    

اولويت هاي مهم واليبال!
پنج مــاه از پایان همــکاری متین زبردســت 
)سرپرست نایب رییسی بانوان والیبال( با فدراسیون 
والیبال می گذرد اما هنوز گزینه ای برای تصدی پست 
نایب رییسی بانوان تعیین نشده و مشخص نیست 
که فداسیون چه زمانی در این مورد تصمیم گیری 
می کند. میالد تقوی، سرپرست دبیری فدراسیون 
والیبال در این مورد گفت:»نایب رییس جزو ارکان 
فدراسیون است و قطعا تکلیفش مشخص می  شود اما 
اکنون اولویت های جدی تری داریم. با این حال خانم 
شاددل به عنوان مشاور امور بانوان به خوبی کارهای 
این بخش را پیگیری می کند، حتی روز سه شنبه هم 
در مورد لیگ بانوان جلسه ای برگزار شد و کارها پیش 
می رود. با توجه به شرایط موجود اولویت های بسیار 
مهم تری مثل تیم ملی بزرگساالن، تیم ملی نوجوانان 
و کمیته استعدادیابی داریم و با توجه به اینکه کمبودی 
در بخش بانوان حس نمی شود، این اولویت ها جدی تر 
هستند. از طرفی هر موضوعی برای اجرایی شدن در 
فدراسیون، نیاز به یکسری پیگیری ها و جلسات دارد 
اما اکنون برای برگزاری برخی جلســات مشورتی و 

کارشناسی در معذوریت قرار داریم.«
    

15 تير تاريخ انتخابات ووشو
با اعالم معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوانان، مجمع انتخاباتی فدراسیون 
ووشو صبح روز یکشنبه ۱۵ تیرماه در هتل استقالل 
برگزار می شــود. علی اصغر شــعبانی، امیرعباس 
لشگری، محمود متدین، حســین اوجاقی، امیر 
صدیقی و محمود رشیدی احمدی برای انتخابات 
ووشو ثبت نام کرده اند. مهدي علي نژاد رییس موفق 
فدراسیون ووشو بود که این رشته غیرالمپیکي تحت 
ریاست او به درجات باالیي رســید. علي نژاد پس 
از سال ها ریاســت بر فدراسیون ووشو راهي وزارت 
ورزش شد تا به جاي محمدرضا داورزني به سمت 
معاونت وزیر ورزش مشغول به کار شود. حال باید 
منتظر ماند و دید چه کسي سکان هدایت ووشو را 

به دست مي گیرد. 
    

 قهرماني كشور واليبال فعال 
برگزار نمي شود

فدراسیون ولیبال در نامه ای به هیات های استانی 
از لغو مسابقات قهرمانی کشور سالنی و ساحلی تا 
اطالع ثانوی خبــر داد. در نامه محمدرضا داورزنی 
رییس فدراســیون والیبال به روســا و سرپرستان 
هیات های والیبال استان ها آمده است:»با عنایت به 
شیوع موج دوم ویروس کرونا در کشور و نیاز به کنترل 
هرچه بیشتر آن و اهمیت وافر به لحاظ حفظ سالمت 
ورزشکاران و تمامی عوامل، کلیه مسابقات قهرمانی 
کشور والیبال سالنی و ســاحلی در بخش مردان و 
بانوان تا اطالع ثانوی لغو می گردد.« شیوع ویروس 
کرونا از دی ماه سال ۹۸ از شهر ووهان چین آغاز شد 
و تاکنون بیش از هشت میلیون نفر در جهان به این 
ویروس مبتال شدند. همچنین آمار جانباختگان این 

بیماری، بیش از ۴۳۰ هزار نفر در جهان شده است.

منهای فوتبال

آریا طاری

مرتضی تبریزی، یکی از چهره های 
امیدوارکننــده اســتقالل در اردوی 
تدارکاتی روزهای گذشــته بــود. او با 
گل زنی در دیدارهای دوستانه، نشان داد 
که دوباره به آمادگی برگشته و می تواند 
در ادامه فصل به اســتقالل کمک کند. 
تبریزی البته در دو فصل عضویت در این 
باشگاه، هرگز یک مهره کلیدی در جمع 
آبی ها نبوده اســت. او به لحاظ گل زنی، 
آمار فاجعه باری داشــته و حاال نیز پس 

از شیخ، قائدی و امیرارسالن مطهری، 
به نوعی مهاجم چهارم تیم محســوب 
می شود. با این حال بدون شک استقالل 
در دیدارهای حســاس و بسیار فشرده 
پیش رو، به همه بازیکنانش نیاز دارد و 
مصدومیت شدید هر مهره، یک لطمه 
بزرگ به تیم فرهاد خواهد زد. در همین 
فصل سه بازیکن دیگر از استقالل نیز به 
همین مشکل دچار شــده اند. داریوش 
شجاعیان روبه روی ذوب رباط پاره کرد و 
برای ماه ها از فهرست باشگاه بیرون رفت، 
محســن کریمی نیز با چنین مشکلی 

روبه رو شــد و پس از او این سرنوشــت 
برای رضا آذری جوان و با اســتعداد نیز 
اتفاق افتاد. این مهره هــا یک به یک از 
فهرست بازیکنان در دسترس به لیست 
بازیکنان غیرقابل دسترس اضافه شدند. 
فرهاد مثل همیشه، پشت کادر فنی اش 
درآمده و این اواخر با یک استوری دیگر، 
از بدنساز استقالل حمایت کرده است. او 
حاضر نیست رابطه  بین مصدومیت ها 
و بدنســازی آبی ها را بپذیرد. آن هم در 
شرایطی که جلسه های تمرینی رسمی 
باشگاه از مدت ها قبل به خاطر داستان 

کرونا تعطیل بوده اند. در همین فصل، 
استقالل مصدومان پرشمار دیگری هم 
داشته که دیدارهایی کلیدی را برای این 
باشگاه از دست داده اند. فرهاد باید هر طور 
که شده، با این وضعیت سازگار شود و فرم 
تیمش را در وضعیت مطلوب نگه دارد 
اما تنها مشکل استقالل، تنها به مساله 
بازیکنان مربوط نمی شود. اظهارنظرهای 
سعادتمند در روزهای گذشته، نه تنها 
دردسرهای بزرگ این تیم را حل نکرده، 
بلکه حواشی تازه ای برای آبی ها به وجود 

آورده است.

مرد اول کادر مدیریتی اســتقالل، 
اخیرا با حضور در یک برنامه تلویزیونی 
مدعی شده که اجازه جدایی به مهدی 
قائدی نمی دهــد. او حتــی از رد یک 
پیشــنهاد »دو میلیون دالری« برای 
پسر بااستعداد تیم صحبت کرده است. 
اگر چنین خبری صحت داشته باشد، 
بدون تردید یک فاجعــه مدیریتی در 
استقالل رقم خورده است. استقاللی ها 
می توانســتند با درآمد حاصــل از این 
انتقال، بسیاری از مشکالت مالی شان را 
پوشش بدهند. این رقم، چیزی نزدیک 
به ۳۸ میلیارد تومان در اختیار باشگاه 
قرار می داد و به راحتی می شد با استفاده 
از آن، همه پرونده های رسمی شکایت 
از باشگاه در فیفا و ای.اف.سی را بست. 
همچنین رفتن به فوتبــال اروپا برای 
خود قائدی نیز در این سن و سال، یک 
موفقیت بزرگ بود. این بازیکن باالخره 
از استقالل جدا می شــود و قرارداد او با 
باشــگاه نیز باالخره به پایان می رسد. 
آن روز امــا احتماال آبی هــا دیگر هیچ 
سودی از جدایی بازیکن جوان تیم شان 
به دســت نخواهنــد آورد. کمی قبل، 
نیکبخت و بســیاری از مهره های دیگر 
فوتبال ایران از تاثیر رد پیشنهاد اروپایی 
بر تنزل شــان گفته اند و حاال قائدی با 
تصمیم عجیب باشگاه، به همین سادگی 
فرصت رفتن به اروپا را از دست داده است. 
ســعادتمند به گفته خودش قائدی را 
تنها با پیشــنهاد پنج میلیــون دالری 
می فروشد اما همه می دانند که چنین 
پیشــنهادی، هرگز برای یک بازیکن 
شــاغل در لیگ برتر ایران از راه نخواهد 
رســید. بدون تردید هواداران تیم آبی 
پایتخت، این رقم را به خاطر می سپارند 
و او را با درآمد جدایی قائدی از استقالل 
مقایسه می کنند. سعادتمند همچنین 
از تمدید قــرارداد مرتضــی تبریزی با 
باشگاه خبر داده است. البته که حمایت 

از بازیکن مصدوم، تصمیم درستی است 
اما نباید از یاد برد که تبریزی در همین 
دو فصل تقریبا 6 میلیــارد تومان خرج 
روی دست آبی ها گذاشــته و حداقل 
در صورت تمدید، دیگــر نباید یکی از 
بهترین دستمزدها را در بین نفرات تیم 
بگیرد. چراکه عملکرد او به هیچ وجه با 
رقم قراردادش سنخیت ندارد. وسط همه 
این ماجراهای ریز و درشت که آرامش را از 
هواداران استقالل گرفته اند، سعادتمند 
از فرستادن »پفک آبی« به بازار صحبت 
می کند. معلوم نیست که او شوخی دارد 
یا واقعا می خواهد چنین حرکتی را انجام 
بدهد. قبل از این مدیر هم افرادی در این 
فوتبال، نوشابه انرژی زا با برند باشگاه های 
مختلف تولید کردند و به ســخت ترین 
شکل ممکن، شکست خوردند. جناب 
مدیرعامل، هنوز مشکلش را با کارگزار 
باشگاه حل نکرده اما دغدغه اش به تولید 
پفک آبی رنگ برمی گردد. این درست 
همان نقطه ای است که همه چیز در آن به 
طرف بن بست هدایت می شوند. استقالل 
هنوز به شفر، استراما، بویان و یک لشکر 
دیگر بدهکار است اما مدیرعامل باشگاه 
به هوادارها وعده می دهد که »تیک آبی« 
اینستاگرام را بگیرد. اگر باور نمی کنید، 
کافی اســت به یاد بیاورید که با فوتبال 

ایران طرف هستید! 

دردسرهای ناتمام استقالل

رباط نا کریم!

اتفاق روز

چهره به چهره

در استقالل به دو چیز نمی توان اعتماد کرد. اول رباط صلیبی بازیکنان و دوم، وعده های مدیران باشگاه. آبی ها این روزها 
به سختی برای شروع دوباره بازی ها آماده می شوند اما در عین حال، بیرون از زمین نیز باید از موانع مختلفی عبور کنند. 

مصدومیت مرتضی تبریزی و ادعاهای عجیب و غریب سعادتمند در یک برنامه تلویزیونی، به هواداران باشگاه نشان می دهند 
که امیدواری به آینده، دشوارتر از همیشه خواهد بود. آینده ای که مدیرعامل باشگاه، رویایش را به استقاللی ها می فروشد.

برای باور اینکه شکست یووه در جدال با ناپولی در فینال 
جام حذفی ایتالیا یک اتفاق تاریخی بوده است، کافی است 
بدانیم یــووه در تمام تاریخش هرگــز در دو فینال متوالی 
داخلی شکســت نخورده و حــاال زیر نظر ســاری پس از 
ســوپرکاپ فوتبال ایتالیا، جام حذفی را نیز از دست داده 
اســت. عالوه بر این، روزنامه های ورزشی کشور ایتالیا پس 
از گذشت چند روز، همچنان در حال نوشتن از آن مسابقه 
هستند. جدالی که گفته می شود شاید رونالدو و ساری را در 

تورین، به یک بن بست مشترک برساند.
از زمان آغاز دوباره رقابت های فوتبال در ایتالیا، یوونتوس 
۱۸۰ دقیقه بازی کرده و هنوز نتوانســته هیچ گلی به ثمر 
برساند. وقتی تیمی مثل یووه گل نمی زند، طبیعتا کریستیانو 
در جایگاه متهم ردیف اول قرار می گیرد. بازیکنی که اتفاقا 
یک ضربه پنالتی را روبه روی میالن از دست داد و در جدال 
با ناپولی نیز، اصال به استانداردهای همیشگی اش نزدیک 
نبود. یوونتوس در وقت قانونی بازی، حتی نتوانســت یک 
خطر کامال جدی روی دروازه حریف ایجاد کند. در سمت 
مقابل ناپلی ها در آخرین ثانیه هــا، در یک قدمی باز کردن 

دروازه جی جی بوفون بودند. رینو گتوسو و شاگردها، مزد 
بازی هدفمندشان را با برتری در ضربه های پنالتی گرفتند. 
این اولین جــام قهرمانی در دوران مربیگری گتوســو بود. 
مردی که دوران حضورش در ناپولی بسیار کوتاه بوده اما در 
همین مدت، توانسته یک قهرمانی ارزشمند برای باشگاه به 
دست بیاورد. حریف او در این جدال، مردی بود که در طول 
چند فصل حضور در ناپولی، هرگز نتوانســت این باشگاه را 
به یک عنوان قهرمانی برساند. ســاری، قافیه را به گتوسو 
باخت تا یووه برای دومین ســال متوالی، شانس قهرمانی 
جام حذفی را از دست بدهد. جالب اینجاست که این باشگاه 
قبل از خرید کریســتیانو، هر دو جام داخلی را فتح می کرد 
اما حاال برای دومین ســال پیاپی، نمی تواند دوگانه داخلی 
را به دســت بیاورد. اوضاع یووه به شــدت خطرناک به نظر 
می رســد. بانوی پیر در دیدار رفت مرحله یک هشتم لیگ 
قهرمانان نیز، روبه روی لیون شکســت خورده و در سری آ 
نیز، رقیبی سرســخت مثل التزیو برای فتح جام دارد. حاال 
دیگر همه چیز به جنگ بر ســر اســکودتو بستگی خواهد 
داشت. اگر یووه بازنده آن نبرد باشــد، ساری و کریس باید 

 در فصل آینده، تیم دیگری برای خودشان دست و پا کنند. 
»چالش« حرفه ای رونالدو پس از ترک مادرید، حاال خودش 
به چالش کشیده شده است. انتقادها از کریس به این دلیل 
اوج گرفته اند که او حاضر نشد روبه روی ناپولی برای تیمش 
پنالتی بزند. سی آر سون همواره ترجیح می دهد پنالتی آخر 
تیم را روانه دروازه حریف کند تــا به نوعی اعتبار پیروزی را 
برای خودش رقم بزند اما این عادت گاهی نیز به شدت برای 
ستاره پرتغالی دردسرساز می شود. او روبه روی اسپانیا در 
جام ملت ها، روبه روی شیلی در جام کنفدراسیون ها و حاال 
روبه روی ناپولی در جام حذفی ایتالیا، در حالی تصمیم به 
زدن پنالتی پنجم گرفت که این فرصت، هرگز به او نرسید. 
شــاید اگر کریس یکی از پنالتی های اول یا دوم تیمش را 
می زد، یوونتوس شرایط به مراتب بهتری را تجربه می کرد 
اما تصمیم شخصی این ستاره، برای باشــگاه دردسرساز 
شد. شکست در این مسابقه، شانس رسیدن رونالدو به سی 
و دومین جام حرفه ای دوران فوتبــال این بازیکن را فعال از 
بین برده است. او در روزهای گذشــته با فشارهای زیادی 
روبه رو شــده اما رونالدو بودن، به نوعی تجربه هم زیستی با 
چنین فشارهایی را به او یاد داده اســت. تا امروز هر بار که 
کریســتیانو با چنین انتقادهایی برخورد کرده، خیلی زود 
اوج گرفته تا منتقدانش را پشیمان کند. هواداران بیانکونری 
امیدوارند این بار هم، اوضاع مثل سابق باشد و کریس، پاسخ 

کوبنده ای به انتقادها بدهد. با توجه به دیدارهای باقی مانده از 
این فصل، سی آر سون هنوز شانس خوبی برای بردن کفش 
طالی فوتبال اروپا دارد. پیش از دیدار حساس فینال کوپا 
ایتالیا، هرگز سابقه نداشته که رونالدو در دو فینال متوالی 
زندگی اش طعم شکســت را بچشــد اما حاال دیگر شرایط 
برای این ابرستاره، کمی متفاوت شده است. کنار کشیدن او 
از ضربه های پنالتی اول، موجب شده که برخی از هواداران 
افراطی یووه نوعی بدبینی نسبت به این بازیکن پیدا کنند. او تا 
پایان فصل برای از بین بردن این بدبینی ها فرصت دارد. بدون 
تردید کریس یکی از بهترین های تمام تاریخ است اما شاید 

در این مقطع، نتواند از یووه یک تیم بهتر بسازد.
»مربــی لجباز«. ایــن مهم ترین کلمه بــرای توصیف 
مائوریتسیو ساری اســت. او خیلی زود عصبانی می شود و 
معموال ایده های فنی اش را خیلی دیر عوض می کند. تجربه 
استفاده از کریس به عنوان مهاجم مرکزی در این دو بازی، 
اصال جواب نداده و اگر او این روش را تغییر ندهد، بعید نیست 
یوونتوس جدال بر سر قهرمانی را نیز واگذار کند. یوونتوس 
در سال های گذشته،  قهرمان بی چون و چرای فوتبال ایتالیا 
بوده است. آنها در اوج موفقیت، آلگری را برکنار کردند تا با 
یک مربی جدید و یک فوق ستاره، قهرمان فوتبال اروپا شوند 
اما از آن هدف دور به نظر می رســند و حاال، قهرمانی های 

داخلی را نیز یکی پس از دیگری از دست می دهند.

آریا رهنورد

بعضی از فوتبالیســت ها، حتی نمی توانند 
مسیر روزمره زندگی خودشان را عوض کنند اما 
کسی که یک تنه مسیر تصمیم جنجالی دولت 
انگلیس را عوض کرده، اتفاقا یک فوتبالیســت 
بوده است. ستاره ای که سال ها قبل در آکادمی 
باشگاهش، یاد گرفته که انســان بودن نه فقط 
در شــعارها، بلکه در واقعیت هم از فوتبالیست 
 بودن مهم تر اســت. او یاد گرفته که »مجسمه« 
نیست، از جنس سنگ و چوب نیست، می تواند 
حرف بزند، تغییر مثبت ایجاد کند و روی زندگی 
دیگران، تاثیر داشته باشد. او یاد گرفته که فقط 

نگران خودش و پول هایش نباشد، از کرونا نترسد 
و به جای این ترس، در سخت ترین شرایط کنار 
مردم کشورش بایســتد. انگلیسی ها حق دارند 
که مارکوس رشفورد را دوســت داشته باشند. 
درست به همان اندازه که ما هم در فوتبال ایران، 
حق داریم فوتبالیست های نان به نرخ روز خوری 
که جز منفعت خودشان به هیچ چیز دیگری فکر 

نمی کنند را نقد کنیم و به آنها معترض باشیم.
مارکوس رشفورد تنها 22 ساله است اما بجز 
فوتبال، دغدغه های دیگری هم در ذهن دارد. او 
به خوبی می داند که باید کارهای دیگری هم انجام 
بدهد و مسئولیت های اجتماعی خودش را نیز به 
بهترین نحو بپذیرد. او به محض آن که از تصمیم 

دولت انگلیس برای قطع وعده های غذایی مردم 
نیازمند در دوران کرونا مطلع شد، یک جنبش 

توئیتری را آغاز کرد تا نگاه افکار عمومی را 
به ســمت این تغییر بزرگ جلب کند. 
رشفورد از گرسنگی 2۰۰ هزار کودک 
در کشور انگلستان خبر داد و مطالبی 

را در مورد نیاز روزمره آنها به 
حمایت دولتی، به اشتراک 
گذاشت. کمپین مدنظر 

این ستاره، خیلی زود 
اوج گرفــت و حتی 
بــه ســوژه ای در 
پارلمان انگلستان 
یــل  تبد نیــز 
شــد. بوریس 
جانســون هم 
دیگر پــس از 

ین  مشــاهده ا

مطالبه عمومی، چاره ای بجز موافقت با ستاره 
شیاطین سرخ نداشت و طرح وعده های غذایی 
روزانه به افراد نیازمند را بار دیگر تمدید کرد. 
بالفاصله موجی از ســتایش ها در مورد 
رشــفورد به راه افتاد و خیلی ها او را یک 
»قهرمان« واقعی خطــاب کردند. او تا 
امروز هرگز قهرمان لیگ برتر نشــده 
اما با این حرکت، حــاال قهرمان بزرگ 
فرزندان کوچک به شــمار می رود. 
مقایسه فوتبالیست های 
داخلــی خودمــان 
بــا بازیکنــی مثل 
رشــفورد، نتایجی 
خوشــایند نخواهد 
داشت. چراکه این جا، 
همــه نگــران جیب 
خودشان هستند و پای 
منفعت طلبی که وســط 

باشد، حتی ســرباز دیگران در جنگ تعطیلی 
لیگ برتر می شوند. کدام یک از این ستاره های 
میلیاردی، می دانند که هر شب در ایران چند نفر 

گرسنه می خوابند؟ 
کدام یک از ســتاره های میلیاردی می دانند 
که طرح های حمایتی دولــت از این کودکان، 
در چه مرحلــه ای قــرار دارد؟ در ظاهر، برای 
فوتبالیست های ما فقط برنده  شدن، جام گرفتن، 
سوژه تحسین بودن، شعارهای مثبت شنیدن و 
به دست آوردن فالوئر میلیونی اهمیت دارد. چقدر 
بد که بعضی از هوادارها در فوتبال ایران باید نام 
مهاجم تیم شان را پای صفحه های قرعه کشی 
دروغین در اینســتاگرام پیدا کنند و در همان 
شرایط، یونایتدی ها با چنین احساس غروری به 
حرکت رشفورد خیره می شوند. این تفاوت های 
بزرگ، تنها برای نگاه کردن و رد شدن نیستند. 
این تفاوت های بزرگ، باید تلنگری به حال این 

فوتبال بزنند.

رونالدو و ساری؛ آخرین تالش ها برای »بازنده« نبودن

استيضاح سفيد و سياه! 

درباره حرکت تحسین برانگیز مارکوس رشفورد

هنر انسان بودن! 

تبریزی البته در دو فصل 
عضویت در این باشگاه، 

هرگز یک مهره کلیدی در 
جمع آبی ها نبوده است. 
او به لحاظ گل زنی، آمار 

فاجعه باری داشته و حاال 
نیز پس از شیخ، قائدی و 
امیرارسالن مطهری، به 

نوعی مهاجم چهارم تیم 
محسوب می شود
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