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 عضويت موسوي 
AFC در كميته زنان

بر اســاس اعالم کنفدراســیون فوتبال آسیا، 
سیده شهره موسوی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال 
به عنوان عضو کمیته زنان ایــن نهاد بین المللی 
انتخاب شد. داتو ویندزور جان، دبیرکل AFC با 
ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال ایران نوشت: 
»بر اساس تصمیمات جلسه مورخ ۱۴ اردیبهشت 
۱۳۹۹ کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا 
خوشحال می شوم که انتخاب خانم سیده شهره 
موســوی را به عنوان عضو کمیته زنان AFC در 
دوره زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ اعالم کنم. همان طور 
که مستحضرید براساس مواد ۴۱ و ۴۷ آیین نامه 
وضعیت )ویرایــش AFC ۲۰۲۰(، کمیته زنان 
این کنفدراســیون یک کمیته دائمی محسوب 
می شود، بنابراین اعضای این کمیته باید مطابق 
با این آیین نامه و کلیه مقررات مربوطه نسبت به 
انجام امور فوتبال زنان اقدام کنند. ما یقین داریم 
که با تجربه، تخصص و سوابق خانم موسوی کلیه 
وظایف و فعالیت های ایــن کمیته به خوبی انجام 

خواهد گرفت.« 
    

مصدوميت بدموقع حدادي 
احسان حدادي پرتابگر دیسک ایران که یكي 
از دو ســهمیه دوومیداني در المپیک توکیو را به 
دســت آورده، در حالي که کم تر از سه ماه تا آغاز 
این بازي ها مانده، با چالش بسیار سختي مواجه 
شده است. چالشــي که حتي ممكن است مانع 
حضور او در المپیک شــود. احسان حدادي براي 
پیگیري تمرینات خود جهت حضوري موفق در 
بازي هاي المپیک از بهمن ۹۹ راهي آمریكا شد تا 
زیر نظر مک ویلكینز کار خود را دنبال کند. در این 
مدت خبرهاي زیادي هم از نحوه تمرینات و روند 
آماده ســازي او نبود تا اینكه روز گذشته موضوع 
مصدومیت سنگین این پرتابگر دیسک رسانه اي 
شد. گویا حدادي در جریان تمرینات با مصدومیت 
کمر مواجه شده و درواقع دیسک کمر او بیرون زده 
است. این شرایط، وضعیت سختي را براي او ایجاد 
کرده و ممكن اســت که باعث شــود نامي از او در 
المپیک توکیو نباشد. نكته قابل تامین اما اینجاست 
که نه فدراسیون دوومیداني و نه خود حدادي، این 
اتفاق را اطالع رســاني نكردند! در هر حال اقدام 
سریع درباره درمان حدادي بسیار ضروري به نظر 
مي رسد. چراکه المپیک نزدیک است و باید زودتر 
مشخص شود که حدادي به این رویداد مي رسد یا 
نه، روند درمانش چطور خواهد بود و درنهایت در 
صورت رسیدنش به المپیک آیا باید سطح انتظارات 
از او پایین بیاید؟ در همین راستا دکتر اردیبهشت 
مسئول کمیته پزشكي فدراسیون دوومیداني و 
دبیر فدراسیون پزشكي ورزشي اعالم کرده است 
که وضعیت حدادي در حال بررسي است. اما از آن 
جایي که تنها یک MRI موجود است، نمي توان 
اظهار نظري درستي داشــت و فعال در انتظار نظر 
پزشک آمریكایي حدادي و مدارك بیشتر هستند. 
دکتر اردیبهشت همچنین عنوان کرد که اگر بشود 
درمان حدادي در آمریكا سپري خواهد شد ولي از 
سوي دیگر آمادگي کامل براي کمک به حدادي در 
کشور نیز وجود دارد. در نهایت باید منتظر و ماند 
دید که این چهره سرشــناس دوومیداني ایران و 
جهان مي تواند به خواســته خود در المپیک که 
کسب دومین مدال این رقابت هاست، جامه عمل 

بپوشاند یا نه.  
    

اپه و فلوره در پيست جنجال
طی روزهای اخیر به واسطه مطرح شدن برخی 
صحبت ها از طرف اهالی شمشیربازی در دو رشته 
فلوره و اپه مبنی بر نابرابر بودن شرایط آنها نسبت 
به اسلحه سابر، این رشــته را در آستانه المپیک با 
حواشی زیادی مواجه کرد. در همین زمینه فضل ا... 
باقرزاده رییس فدراسیون شمشیربازی برخورد 
جدی با افرادی که بدون ســند و به قصد تشویش 
اذهان عمومی اقدام به مطرح کردن برخی مسائل 
می کنند را در دستور کار قرار داده است. باقرزاده 
گفت:»از این پس هر کســی به منظور تشویش 
اذهان عمومی مصاحبه ای کند یا برای گفته های 
خود سندی نداشته باشد قطعا با او برخورد جدی 
خواهد شد، اگر تشــویش اذهان عمومی صورت 
بگیرد حتما به مراجع قضایی شــكایت می کنیم. 
سندی هم برای گفته های خود داشته باشند باید 

توضیح دهند.« 

خبر ورزشی

آریا طاری

ستاره سیتی در مسیر رسیدن 
به فینال لیگ قهرمانــان اروپا، 
بدون تردید ریــاض ماهرز بود. 
فوتبالیســت درجه یکی که در 
جریان دو دیدار رفت و برگشت، 
توانست سه گل از چهار گل تیمش 
را وارد دروازه حریف فرانســوی 
کند. مرد درخشــان الجزایری 
سیتی برای رسیدن به این جایگاه، 
مســیر فوق العاده سختی را طی 
کرده اســت. او قدم به قدم بهتر و 
آماده تر شده تا امروز یکی از بهترین 
بازیکنان فوتبال اروپا لقب بگیرد. 
پپ گواردیوال پس از نمایش های 
اخیــر ماهــرز، او را »بازیکن 

بازی های بزرگ« دانســته است. 
فوتبالیستی که همیشه بهترین 
 بــازی اش را در بهترین موقعیت 

به نمایش می گذارد.
    

 2009؛ اولین قرارداد 
در دسته چهارم! 

ریاض در ۱8 ســالگی به اسكاتلند 
رفت و برای مدتی در جلسه های تمرینی 
باشگاه سن میرن شرکت کرد. او امیدوار 
بود که بتواند اولین قرارداد حرفه ای اش 
را امضا کند اما باشگاه برای مدت زیادی 
این بازیكن را بی جواب گذاشت. او که 
دیگر ناامید شده بود، راهی فرانسه شد 
و با باشگاه دســته چهارمی کوئیمپر 
قرارداد بست. یک باشگاه نیمه حرفه ای 
که حتی از طراحی لباسش هم معلوم 

بود فوتبال را چندان جدی نمی گیرد. 
همین باشگاه اما دروازه ورود ماهرز به 

دنیای فوتبال شد.
2010؛ بازی با ذخیره ها

نها یک سال پس از حضور در باشگاه 
کوئیمپر، ریاض مورد توجه باشــگاه 
لو هارو در فرانســه قرار گرفت و به این 
تیم ملحق شــد. او البته در ابتدا، با تیم 
ذخیره ها تمرین می کرد و در دیدارهای 
اصلی این تیم جایی نداشت. یک سال 
بعد امــا باالخره ســرمربی تیم اصلی 
باشــگاه، این بازیكن را پذیرفت و او را 
وارد فهرست نفرات  تیمش کرد تا ماهرز 
فرصت بیشــتری برای دیده شدن به 

دست بیاورد.
2014؛ توفان به پا می شود

بــدون تردید یكــی از مهم ترین 

اتفاق ها در زندگی ماهرز، سال ۲۰۱۴ 
به وقوع پیوســت. وقتی که باشــگاه 
انگلیسی لسترســیتی، استعداد او را 
مورد شناسایی قرار داد و این بازیكن 
را از لو هارو جدا کــرد. او دیگر به یک 
مهره کامال ثابت برای تیم فرانســوی 
تبدیل شده بود و توانسته بود در دنیای 
فوتبال خودی نشان بدهد اما لستر، 
فرصت بــازی در انگلیس را برای این 
ستاره فراهم کرد. رقم قرارداد ماهرز 
هم در نوع خودش جالب توجه به نظر 
می رسد. روباه ها تنها و تنها 5۰۰ هزار 
یورو بــرای ماهرز پرداخــت کردند. 
هیچ کس تصورش را هــم نمی کرد 
که این خرید نیم میلیون دالری، قرار 
است به یكی از مهره های مهم تاریخ 

باشگاه تبدیل شود.

2014؛ صعود تاریخی به لیگ برتر
لســتر که در زمان امضای قرارداد 
زمســتانی با ماهرز در کورس صعود به 
رقابت های لیگ برتر قرار داشــت، در 
پایان همان فصل موفق شد به سطح اول 
فوتبال انگلیس صعود کند. آنها از یک 
مسیر بسیار سخت، صعودشان به لیگ 
برتر را قطعی کردند تا ریاض ماهرز، در 

آستانه یک تجربه تاریخی قرار بگیرد.
2015، فرار بزرگ

در اولیــن فصــل صعود بــه لیگ 
برتــر، لسترســیتی عمــال فاصله ای 
با سقوط نداشــت. آنها فصل را بسیار 
بد و ناامیدکننده شــروع کردند و یكی 
از کاندیداهای جدی ســقوط بودند. 
درخشش ماهرز اما این وضعیت را عوض 
کرد. ریاض و هم تیمی ها برای ماندن در 
لیگ در پایان فصل به یک معجزه بزرگ 
نیاز داشتند. آنها موفق شدند در هفت 
بــازی از ۹ بازی آخرشــان در لیگ به 
پیروزی دست پیدا کنند و این معجزه 
را رقم بزنند. لســتر به کمک این هفت 

پیروزی، در لیگ برتر ماندگار شد. 
2016؛ معجزه قرن

همان تیمــی که فصــل قبلی به 
زحمــت در لیگ برتر ماندگار شــده 
بود، دست به یک معجزه باورنكردنی 
زد و یک ســال  بعد، روی سكوی اول 
فوتبال انگلیس قرار گرفت. هنوز هم 
این یكی از بزرگ ترین شگفتی های 
تاریخ فوتبال به شــمار مــی رود. آن 
فصل در لستر، همه شاگردان رانیری 
درخشــان بودند اما ماهرز و واردی، 
بیشــتر از دیگران به چشــم آمدند. 
جیمی واردی تصمیــم گرفت بقیه 
ســال های فوتبالش را در همین تیم 
پشت سر بگذارد اما ماهرز، آرزوهای 
به مراتب بزرگ تری در ســر داشت. 

در فصل منجر بــه قهرمانی روباه ها، 
واردی ۱۷ گل زد و ۱۰ پاس گل داد.

2018؛ ماهرز شکار می شود
بــا وجــود قهرمانــی در لســتر و 
پیشنهادهای متعدد، ماهرز یک فصل 
بعد هم در این باشــگاه ماند اما پس از 
آن تصمیم گرفت به پیشــنهاد سیتی 
پاسخ مثبت بدهد. همان بازیكنی که 
با 5۰۰ هزار دالر راهی لســتر شده بود، 
با رقم سنگین 6۷ و نیم میلیون یورو به 
سیتی پیوست و به مرور زمان، به یكی 

از مهم ترین مهره های این تیم بدل شد.
2021، اولین فینال تاریخ سیتی

سیتی برای اولین بار، با درخشش 
خیره کننــده ریاض به فینــال لیگ 
قهرمانان اروپا رســیده اســت. تاثیر 
این ســتاره در این موفقیت تاریخی، 
انكارنشــدنی بــه نظر می رســد. او از 
سخت ترین مسیر ممكن، خودش را به 
سطح اول فوتبال اروپا رسانده و هر روز، 
پیشرفت می کند. ماهرز با این کیفیت، 
حتی می تواند به یكــی از بهترین های 
دنیای فوتبال تبدیل شود. حاال هدف 
بزرگ او، رساندن آبی های منچستر به 
اولین قهرمانی تاریخ شان در رقابت های 

لیگ قهرمانان اروپا خواهد بود.

تایم الین یک ستاره جذاب

زندگی به سبک ریاض! 

اتفاق روز

چهره به چهره

هواداران فوتبال ایران نمی خواهند دست از این »بچه بازی« 
تكراری شان بردارند. این رفتار کودکانه، واقعا تحمل ناپذیر به 
نظر می رسد. یک روز استقاللی ها، شادی گل عیسی آل کثیر را 
بهانه می کنند تا رقیب سنتی شان را توی هچل بیندازند و یک 
روز هم نوبت پرسپولیسی ها می شود که به بهانه فسخ قرارداد 
هرویه میلیچ با باشگاه استقالل، به کس و ناکس پیام بدهند 
و خواهان محرومیت آبی ها باشند. واقعا این همه اصرار برای 
ضربه زدن به رقیب، در هیچ نقطه دیگری از دنیا اتفاق نمی افتد. 
برای یک لحظه، دو باشگاه رئال مادرید و بارسلونا را تصور کنید. 

دشمنی آنها فراتر از یک تفاوت رنگی است و اساسا بر مبنای یک 
ایدئولوژی متفاوت سیاسی-جغرافیایی شكل گرفته اما حتی 
آنها هم به محض موفقیت رقیب، اولین باشگاهی هستند که 
قهرمانی را به این تیم تبریک می گویند. این دو باشگاه حتی در 
مساله مهمی مثل سوپرلیگ اروپا، کنار هم می ایستند و به توافق 
دست پیدا می کنند. با این وجود دو تیم پرسپولیس و استقالل، 
اساسا هیچ نقطه نظر مشــترکی با هم ندارند و هواداران شان، 
هر روز دعوای زرگری به راه می اندازند. این اواخر، مد شــده 
است که طرفداران دو تیم همدیگر را به »حكومتی« بودن هم 
متهم کنند. ایراد این نوع اعتراض این است که وقتی دیگری را 
با حسرت »تیم محبوب دولت« می دانید، یعنی خودتان هم 
دوست دارید مورد حمایت مستقیم دولتی قرار بگیرید! اصال به 
فرض که این حجم از دشمنی، قابل درك باشد اما حتی با این 

فرض هم نمی توان پذیرفت که این دعــوا را به بیرون از مرزها 
بكشــانیم. اینكه به تیم های »عربی« پیام بدهیم و خواهان 
محرومیت تیم های »ایرانی« باشیم، واقعا خجالت آور است. 
ایران همین حاال هم با انبوهی از رای ها و تصمیم های ناعادالنه 
در کنفدراسیون فوتبال آسیا روبه رو شده است. همین حاال هم 
نمی توانیم میزبانی یک مسابقه ساده را به دست بیاوریم. همین 
حاال هم نمی توانیم در یک پرونده برنده باشــیم. آن وقت یک 
عده به بهانه واهی »رقابت« تیشه برداشته اند و به ریشه نحیف 
این فوتبال می زننــد. عده ای که نمی دانند اگر حریف شــان 
»نابود« شــود، نه دیگر رقابتی وجود دارد و نه فوتبال، معانی 

همیشگی اش را پیدا خواهد کرد.
فرهنگ برساخته »هواداری« در فوتبال ایران، هرچه زودتر 
باید تغییر کند. این درســت که بازی های ملی »باشگاهی« 

نیستند و قرار نیســت هوادار یک تیم، برای موفقیت آسیایی 
یک تیم دیگر هورا بكشد اما خروجی این میزان از نفرت پراکنی 
در فوتبال، فقط یک چیز اســت. اینكه فوتبال ایران هرگز در 
لیگ قهرمانان آسیا روی سكوی اول نمی رود. فوتبال ایران در 
این سال ها، حقیقتا به یک موفقیت بین المللی نیاز دارد. چندین 
سال اســت که نه در جام ملت ها نتیجه گرفته ایم و نه در لیگ 
قهرمانان آسیا موفق بوده ایم. اصال خیال کنیم که شما قلب تان 
برای فوتبال ملی نمی تپد. حتی اگر این طور باشد هم شكست 
و مشكالت حقوقی تیم رقیب، هیچ چیزی به تیم شما اضافه 
نخواهد کرد. این اتفاق، در نهایت باشــگاه شما را هم تضعیف 
می کند. این اتفاق، در نهایت سهمیه  ایران در لیگ قهرمانان 
آسیا را کاهش می دهد. کاش، دست از سوراخ کردن کشتی ای 

که همه مان سوارش هستیم، برداریم! 

آریا رهنورد

شجاع خلیل زاده باید هم هوس بازگشت به 
پرسپولیس را در سر داشــته باشد. او یک سال 
برای باشــگاه الریان در لیگ قطر بازی کرده و 
این باشگاه حتی نتوانسته امتیازهایش در لیگ 
قهرمانان را به عدد »دو« برســاند! او یک سال 
برای باشگاه الریان بازی کرده و در لیگ داخلی، 
موفقیتی به دست نیاورده است. شجاع باید هم 
در جست وجوی بازگشت به تیم سابقش باشد. 
تیمی که همین حاال مدعی قهرمانی آســیا به 
شمار می رود. سوال بزرگ اما اینجاست که آیا 
اساسا قرمزها باید اجازه چنین بازگشتی را صادر 
کنند؟ آیا بازیكنی که در حساس ترین وضعیت 
ممكن قراردادش را »پاره« می کند، شایســته 

بازگشت به این تیم هست؟
»سال بعد، بازیكن خودتان هستم!« ظاهرا 
این جمله را شجاع خلیل زاده پس از پایان دور 
گروهی لیگ قهرمانان به مربیان پرســپولیس 
گفته است. با نمایشــی که این بازیكن در آسیا 
داشت، خیلی بعید به نظر می رسد که الریانی ها 
حتی به تمدید قــرارداد با او فكــر کنند. با این 
نمایش، به همه ثابت شد که داشتن یک مدافع 

خوب، هرگز برای موفقیــت در یک تورنمنت 
سخت و نزدیک، کافی نیست. شجاع در الریان، 
به بن بست رسیده و حاال خیلی دوست دارد در 
این مقطع از زندگی ورزشی اش به سراغ »دنده 
عقب« برود اما بعید اســت که حداقل در بین 
هواداران پرســپولیس، هیچ کس رغبتی برای 
بازگشت این فوتبالیست داشته باشد. آنها آنقدر 
فراموشكار نیستند که رفتارهای زشت خلیل زاده 
را از یاد ببرند. آنها آنقدر فراموشكار نیستند که 
بازیكنی را که درست قبل از فینال لیگ قهرمانان 
آسیا قراردادش را یک طرفه فسخ کرده و باشگاه 
را تنها گذاشته، شایســته حضور دوباره در این 
تیم بدانند. او نباید از چنین شــانس مجددی 

برخوردار باشد.
در تاریــخ لیگ برتــر انگلیــس، لحظه ای 
فراموش نشدنی هست که گری نویل در لباس 
منچستریونایتد با پیتر اشمایكل در لباس سیتی 
روبه رو می شود. اشمایكل یكی از اسطوره های 
باشگاه منچستر و یكی از بزرگ ترین ستاره های 
برنده سه گانه معروف ســال ۹۲ در این باشگاه 
بود اما وقتــی تصمیم گرفت ایــن تیم را ترك 
کند و برای ســیتی به میدان برود، حمایتش 
را در بیــن یونایتدی ها از دســت داد. نویل در 

رختكن ورزشــگاه اولدترافــورد، حتی حاضر 
نشد با هم تیمی ســابقش »دست« بدهد و او را 
با بی محلی مواجه کرد. این اتفاق، در باشــگاه 
بزرگی رخ می دهد که در درجــه اول، برای نام 
و اعتبارش ارزش قائل است. در فوتبال ایران اما 
هرگز از این خبرها نیست. باشگاه پرسپولیس، 
اتفاقا یكی از تیم هایی محســوب می شود که 
همیشــه در را برای »بازگشــت« روی رفقای 
نیمه راه باز گذاشته اســت. آنها با آن فضاحت 
عجیب و غریب، رامین رضاییان و مهدی طارمی 
را برگرداندند. اولی دیگر برای پرسپولیس بازیكن 

نشــد و در پایان همان فصل به دلیل ایجاد 
درگیری، با تصمیم ســرمربی از تیم کنار 
رفت و دومی هم آن محرومیت وحشتناك 
را برای پرســپولیس رقــم زد. مدتی بعد، 
فرشــاد احمدزاده هم که تیم را در میانه راه 
رها کرده بود تا به خیال دعوت به تیم ملی 
راهی فوتبال اروپا شود، به تیم برگشت اما 
خود قرمزها خیلی زود از امضای قرارداد 
دوباره پشیمان شــدند. این وسط شاید 
چند استثنا هم وجود داشته باشد. مثال 

سیدجالل حســینی که قبل از شروع لیگ 
چهاردهم از پرســپولیس جدا شد یا وحید 
امیری که این تیم را در روزهای محرومیت 
از نقل و انتقاالت ترك کرد. با این حال جنس 
این ستاره ها با جنس شجاع متفاوت است. 
آنها نه شــعار تعصب و عشق ســر دادند، نه 
جلوی دوربین ها ژســت نمایشی گرفتند و 

نه قول دادند که »به عشق شش تایی ها، 6 ساله 
تمدید می کنند!« حتی ســیدجالل هم با آن 
توانایی های فنی حیرت آور، پس از بازگشت از 
فوتبال قطر یک سال را دور از پرسپولیس گذراند 

و اجازه پیدا نكرد که به این تیم ملحق شود. حاال 
در چنین شرایطی حرف زدن از بازگشت شجاع، 

واقعا عجیب و غیرمنطقی به نظر می رسد.
نمی شــود هر وقت بوی دالر از راه رســید، 
تیم را در حســاس ترین مقطع ممكن رها کنی 
و بروی، آن وقت از تیمی که تنها با یک امتیاز از 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا حذف شده 
و دو بار روبه روی پرســپولیس طعم تحقیر را 
چشیده و احتماال قصد تمدید قراردادت را هم 
ندارد، برگردی و برای همان تیم قبلی بازی کنی! 
شیشه های ترك خورده، دیگر به همان سادگی 
به وضعیت اول برنمی گردند. قلب های شكسته 
هم به راحتی و با چند مصاحبه ترمیم نمی شوند. 
کاری که شجاع خلیل زاده با »پرسپولیس« انجام 
داد، نه بخشش پذیر است و نه جبران شدنی. او 
دیگر نباید جایی در بین ستاره های پرسپولیس 
داشته باشــد. اگر شــجاع امروز بخشیده شود 
و با یک قرارداد ســنگین دیگر به تیم برگردد، 
ستاره های فعلی تیم هم ترغیب خواهند شد 
که دیر یا زود، همین راه را بروند. پرسپولیس 
همین حاال، محمدحسین کنعانی زادگان، 
سیدجالل حســینی و فرشــاد فرجی را در 
قلب دفاع در اختیــار دارد و با همین نفرات، به 
بهترین تیم غرب آســیا تبدیل شده است. این 
تیم، جای مهره هایی نیســت که خودشان را با 
دالر سوزانده اند. ســتاره های سر به هوایی که 
خوشبختی را فقط در بستن یک قرارداد سنگین 

جست وجو می کنند.

فرش »قرمز« برای ویرانی

خون بله، لبخند نه! 

به »پرسپولیس« برنگرد آقای خلیل زاده

اينجا كسی »دلتنگ« نيست! 

در اولین فصل صعود به 
لیگ برتر، لسترسیتی عمال 
فاصله ای با سقوط نداشت. 

آنها فصل را بسیار بد و 
ناامیدکننده شروع کردند 

و یکی از کاندیداهای جدی 
سقوط بودند. درخشش 
ماهرز   اما   این وضعیت را 

عوض کرد
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