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 خوشحالي ارسالن 
براي جهاني شدن

ارسالن کاظمی بسکتبالیست کشورمان در مورد 
انتخاب دانک او به عنوان برترین دانک جهان در یک 
دهه اخیر عنوان داشت:»احساس خیلی خوبی دارم 
و خوشحالم. به خاطر اینکه هم کار تازه ای بود و هم 
افتخار بزرگی برای ایران محسوب می شود.« وی در 
پاسخ به این سوال که فکر می کردی تا این مرحله باال 
بیایی، گفت:»راستش را بخواهید خیر. در ابتدا که 
این چالش شروع شد، به دلیل اینکه مردم اطالعات 
کافی از رای دادن نداشتند، سخت بود اما رفته رفته 
با پیگیری هایی که دوســتان داشتند، این قضیه 
پررنگ تر شد. حامد حدادی هم در فضای مجازی 
خیلی کمک کرد.«  بسکتبالیست کشورمان ادامه 
داد:»وقتی حرکت من در آسیا اول شد گفتم تا همین 
جا هم خوب است اما با لطف خدا و با کمک همه مردم 
اول شدم. در این بین دوستان فوتبالی مانند شجاع 
خلیل زاده، سروش رفیعی و علیرضا فغانی هم در 

فضای مجازی تبلیغ کردند.«
    

 بالتكليفي حدادي 
براي جايزه  بزرگ

مســابقه جایزه بزرگ دوومیدانــی در حالی 
روزهای 26 و 27 تیرماه برگزار می شود که فدراسیون 
از احسان حدادی، قهرمان پرتاب دیسک آسیا هم 
دعوت به عمل آورده است، اما هنوز مشخص نیست 
که او شرکت کند یا خیر. حدادی در این خصوص 
عنوان داشت:»فعال در این مورد تصمیم نگرفته ام و 
باید با فدراسیون صحبت کنم.« وی در مورد اینکه 
جوایز این رقابت ها ناچیز است، گفت:»بحث جایزه 
نیست و مهم خود مسابقه است که باید دید آیا در 
این شرایط به دردم می خورد یا خیر. چون من که 
ورزشکار آماتور نیستم و شــاید به درد ورزشکاران 

دیگر بخورد.« 
    

لژيونر جديد هندبال در روماني
امین یوسف نژاد که سابقه پوشیدن پیراهن تیم 
ملی هندبال ایران را دارد با عقــد قراردادی به تیم 
هندبال کاالراشی رومانی پیوست. باشگاه کاالراشی 
در صفحه رســمی خود از جذب این هندبالیست 
ایرانی خبر داده است. تیم کاالراشی در فصل قبل در 
رده هفتم لیگ رومانی قرار گرفت. یوسف نژاد فصل 
قبل در سیه نا ایتالیا بازی می کرد. شاهو نصرتی دیگر 
لژیونر ایرانی سابقه حضور در تیم کاالراشی رومانی 
را دارد. محســن باباصفری، ا...کرم استکی، شاهو 
نصرتی، سیدعلیرضا موسوی و سعید حیدری راد 

دیگر ملی پوشان ایران در لیگ رومانی هستند.
    

ادامه پيگيري براي مدال كميل
کمیته ملی المپیک اعالم کــرد تاکنون با نامه 
نگاری های متعدد خود پیگیــر تغییر رنگ مدال 
کمیل قاسمی در بازی های المپیک لندن بوده است. 
در بخشي از مطلب سایت کمیته ملي المپیک آمده 
است:»متاســفانه طی چند روز گذشته ابهاماتی 
مبنی بر عدم توجه الزم از سوی فدراسیون کشتی 
و یا کمیته ملی المپیک مبنی بر تغییر رنگ مدال 
کمیل قاسمی قهرمان با اخالق ایران در بازی های 
المپیک مطرح شــد که جهت تنویر اذهان جامعه 
کشــتی اعالم می دارد همانگونه که کارشناسان 
امر می دانند پیگیری مسائل مربوط به رقابت های 
آسیایی و جهانی در هر رشته ای همچون کشتی در 
حیطه اختیارات کنفدراسیون آسیایی و فدراسیون 
جهانی و فدراســیون ملی رشته مربوطه می باشد 
ولی موارد مربوط به بازی های آســیایی و المپیک 
و پیگیری های مســائل آن بر عهــده کمیته ملی 
المپیک، شورای المپیک آســیا و IOC است. لذا 
با توجه به اتفاق پیش آمــده در بازی های المپیک 
2۰۱2 لندن مبنی بر دوپینگی بودن دارنده مدال 
طال و نقره کشتی آزاد وزن ۱2۵ کیلوگرم و تغییر 
رنگ مدال کمیل قاســمی از برنز به طال؛ بالطبع 
پیگیری های مربوط به آن برعهــده کمیته ملی 
المپیک بــوده و در این باره تاکنــون دو بار مکاتبه 
رسمی با کمیته بین المللی المپیک صورت پذیرفته 
است. کمیته ملی المپیک مدال طالی کشتی آزاد 
وزن ۱2۵ کیلوگرم  المپیک 2۰۱2 را نه فقط حق 
کمیل قاسمی بلکه حق مسلم ورزش  ایران می داند و 
به مکاتبات و پیگیری های قانونی  خود در این زمینه 
تا دستیابی به حصول نتیجه پیگیری کرده و خواهد 
کرد تا پس از دســتیابی به نتیجه طی مراســمی 
مابه التفاوت پاداش مدال طالی پای ســکوی این 

قهرمان ارزنده را نیز به او اهدا کند.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

»حذفی را می بریم، در لیگ سهمیه 
می گیریم و در آسیا از گروه مان صعود 
می کنیم!« باورش سخت است اما این 
جمالت، از زبان ســرمربی استقالل 
مطرح شده اند. فرهاد به همین سادگی، 
چنین وعده های بزرگــی به هواداران 
باشــگاه داده و بدون تردیــد در پایان 

فصل، با همین قول هــای دور و دراز 
قضاوت خواهد شد. او حین کنایه  زدن 
به جواد نکونام در مصاحبه با وبسایت 
رسمی باشــگاه، وعده هایی داده که 
عملی کردن شان به صورت همزمان 
و در پایــان همین فصل، یــک پروژه 
نفس گیر به نظر می رسد. شاید تصور 
کنید که مجیدی با این صحبت ها، قصد 
داشته روحیه و اعتماد به نفس تیم را 

باال ببرد اما جای چنین صحبت هایی 
در اردوی استقالل است و بدون تردید 
تریبون رسمی باشگاه، جایگاه مناسبی 
برای مطرح کردن این صحبت ها نیست. 
چراکه از حاال به بعد، فشار زیادی روی 
شانه های تک تک مهره های تیم قرار 
خواهد گرفت. شاید رسیدن به سهمیه 
آسیا در لیگ، کامال شــدنی باشد اما 
بردن جام حذفی، بسیار چالش برانگیز 

خواهد بود. چراکه استقالل در این جام، 
ابتدا باید با سپاهان روبه رو شود و پس از 
آن نیز در نیمه نهایی و فینال، با رقبای 
سرسختی مثل تراکتور و پرسپولیس 
برخورد کند. اوضاع در لیگ قهرمانان 
آسیا، حتی دشوارتر هم هست. چراکه 
اســتقالل این بازی هــا را اصال خوب 
شروع نکرده و ادامه این رقابت ها نیز در 
کشوری به جز ایران برگزار خواهند شد.

مرد اول نیمکت اســتقالل، باید 
کمی باهوش تر عمل کند. او باید کمی 
»سیاســت« از خودش نشان بدهد و 
حرف هایی بر زبان نیاورد که در نهایت 
علیه خودش استفاده شــوند. شاید 
بهترین نمونه از رفتار سیاستمدارانه و 
هوشمندانه در استقالل، امیرقلعه نویی 
بود. مردی که پس از انتخاب شــدن 
به عنوان ســرمربی آبی هــا در اولین 
مقطع، به جای دادن وعده های بزرگ 
و رویافروشی به هوادارها، از یک »برنامه 
سه ســاله« برای این باشگاه صحبت 
کرد. امیر به کمک همین برنامه، برای 
خودش زمان خرید و از دســت دادن 
قهرمانی در دو سال اول را از سر گذراند. 
تیم او باالخره در گــذر زمان، کیفیت 
فوق العاده ای به دست آورد و قهرمان 
فوتبال ایران لقب گرفت. استقالل در 
این سال ها مربیان دیگری هم داشته 
که روش های متفــاوت با قلعه نویی را 
در نظر گرفته اند. فیــروز کریمی که 
با امیدواری زیادی از ســوی سکوها 
سرمربی این باشگاه شده بود، در همان 
روزهای اول اعالم کرد که اگر تیمش 
2۰ جلسه تمرین داشته باشد، حتی 
منچستریونایتد هم قادر به شکست 
آبی ها نیست. علیرضا منصوریان نیز 
در زمان تصدی پســت سرمربیگری 
در اســتقالل، چندین بار از ساختن 
یک تیم بین المللی برای این باشــگاه 
خبر داد. نتیجــه کار برای هر دو مربی 
امــا فاجعه بار بــود. آنها به انــدازه ای 
انتظارها را از خودشان باال برده بودند که 
تماشاگران استقالل دیگر شکست های 
این دو مربی را تحمل نمی کردند. آنها 
با طناب پوسیده خودشان به قعر چاه 
رفتند. حاال دیگر این فرهاد مجیدی 
است که باید سرنوشتش را انتخاب کند. 
او باید تصمیم بگیــرد که می خواهد 
شــبیه کدام یک از مربی ها باشد. آ نها 
که به خاطر وعده های بزرگ به راحتی 
قضاوت شدند و شکست خوردند و یا 
آنهایی که با هوشمندی، برای خودشان 

زمان خریدند و شاهکار کردند.

فرهاد و ســعادتمند از نظر سابقه 
تاریخی در استقالل، کامال با هم متفاوت 
هستند. مجیدی سال ها پیراهن باشگاه 
را بــر تن کــرده و در عصــر خودش، 
محبوب ترین مهره تیم بوده اســت. 
مجیدی چهار بار دروازه رقیب سنتی را 
باز کرده و بارها در حساس ترین لحظات 
به کمک تیــم آمده اســت. مجیدی 
استقالل را به ســکوی اول لیگ برتر 
رسانده و در خط حمله این تیم آقایی 
کرده اســت اما هواداران باشگاه آبی 
پایتخت، نام ســعادتمند را به تازگی 
شنیده اند. با این حجم از تفاوت، عجیب 
به نظر می رسد که عملکرد هر دو نفر 
آنها در زمینه وعده دادن به هوادارها با 
هم یکسان است. سعادتمند اگر از پفک 
حرف می زند و گاهی وعده های ماورایی 
در مورد مســائل مالی بــه طرفداران 
استقالل می دهد، برای این کار دلیل 
خاص خــودش را دارد. او بدون چنین 
وعده هایی، نمی توانــد صندلی اش را 
حفظ کند و اعتماد هواداران استقالل 
را به دســت بیاورد. چراکه طرفداران 
استقالل به او از دریچه همین قول ها 
نگاه می کنند. فرهاد مجیدی اما هرگز 
نباید چنین کاری انجام بدهد. او برای 
جلب اعتماد طرفداران تیمش، هرگز 
نیازی به این قول های بــزرگ ندارد. 
استقاللی ها آماده هســتند تا در یک 
دوره چند ساله، به مجیدی تکیه کنند 
و او را به عنوان نفر اول نیمکت بپذیرند 
اما افسوس که آقای ســرمربی با این 
قول ها، کار را برای خودش دشــوار و 

دشوارتر می کند.

کار عجیبی که فرهاد مجیدی با خودش کرد

قمار با وعده های کشنده!

اتفاق روز

چهره به چهره

ظاهرا وعده دادن در استقالل، به عادت تکراری همه اعضای باشگاه تبدیل شده است. پس از قول های بزرگ و فعال 
بی سرانجام مدیرعامل باشگاه، حاال فرهاد مجیدی در یک مصاحبه عجیب، وعده سه موفقیت بزرگ را در پایان این فصل 

به تماشاگران آبی داده است. بدون تردید اگر هر کدام از این قول ها به حقیقت تبدیل نشوند، اوضاع روی نیمکت برای مربی 
جوان این تیم اصال خوب پیش نخواهد رفت. فرهاد با این حرف ها، دست به یک قمار بزرگ زده است. او به همین سادگی 

روی آینده اش در باشگاه قمار کرده و ممکن است به خاطر همین مصاحبه، در پایان فصل کارش را از دست بدهد.

وقتی گراهام پاتر به عنوان سرمربی جدید باشگاه برایتون 
معرفی شد، خیلی ها انتظار داشتند که علیرضا جهانبخش نقش 
مهمی در دیدارهای این تیم به دست بیاورد. چراکه پاتر قبال در 
فوتبال سوئد، سرمربی سامان قدوس بود و سابقه کار کردن با 
ستاره های ایرانی را داشت. با این حال چنین پیش بینی هایي 
هرگز به حقیقت تبدیل نشدند. علیرضا حاال در سومین مسابقه 
متوالی برایتون پس از پایان تعطیالت نیز، بخشی از فهرست 
اولیه تیمش نبوده اســت. در شــرایطی که تعداد مهره های 

نیمکت نشــین افزایش پیدا کرده و تعداد تعویضی ها نیز در 
دنیای فوتبال از سه به پنج رسیده است، باز هم علیرضا جایی 
در فهرست نفرات برایتون ندارد. جهانبخش مدت زیادی در 
این مورد سکوت کرده و به تازگی با انتشار چند پست در فضای 
مجازی، نشان داده که از شرایطش در باشگاه انگلیسی به هیچ 
وجه راضی نیست. به نظر می رسد دوران حضور او در برایتون 
دیگر به پایان رسیده و این بازیکن باید برای آینده اش تصمیم 
متفاوتی بگیرد. از بین ستاره ایرانی باشگاه برایتون و سرمربی 
این تیم، تنها یک نفر فصل آینده در این باشــگاه خواهد بود. 
چراکه به نظر می رسد مشکل میان آنها به هیچ وجه یک مساله 
»فنی« نباشد. علیرضا تنها در صورتی فصل آینده برای برایتون 
بازی می کند که پاتر دیگر روی نیمکت این تیم دیده نشــود 
و اگر این مربی به هر دلیلــی از هدایت تیم کنار برود، احتمال 

ماندن جهانبخش نیز افزایش پیدا خواهد کرد. به احتمال بسیار 
زیاد باشگاه برایتون حداقل یک سال دیگر به همکاری با پاتر 
ادامه می دهد و این به معنای جدایی جهانبخش خواهد بود. 
پیش بینی می شود علیرضا با یک قرارداد قرضی دوباره به لیگ 
فوتبال هلند برگردد. از آژاکس و فاینورد به عنوان مشــتریان 
جدی این ستاره نام برده می شود. حاال که حکیم زیاش آژاکس 
را به مقصد چلسی ترک کرده، این باشــگاه می تواند جایگاه 
مناسبی  برای درخشش علی جهان باشد. او برای مدت زیادی 
از زمین فوتبال دور بوده و به تیمی نیاز دارد که شانس حضور 

ثابت را برایش فراهم کند.
جهانبخش در معدود فرصت های این فصل، یکی از بهترین 
مهره های برایتون بوده اســت. او تنها سه دقیقه پس از شروع 
اولین نمایش ثابت فصل روبه روی بورنموث، موفق به گل زنی 

شد و پس از آن در دیدار با چلســی، یکی از زیباترین گل های 
این فصل از لیگ برتر را با یک قیچی اســتثنایی به ثمر رساند. 
همه چیز فوق العاده به نظر می رســد و جهانبخش چند هفته 
بعد دوباره پاس گل داد اما رقابت های لیگ برتر به خاطر کرونا 
تعطیل شد و پس از آن، علیرضا دوباره به لیست سیاه باشگاه 
برگشت. اگر مشکل فنی بود، جهانبخش حداقل روی نیمکت 
تیم می نشست اما به نظر می رسد پاتر به طور کلی، هیچ عالقه ای 
به ستاره  ایرانی تیمش ندارد و به هیچ وجه روی او حساب باز 
نمی کند. بعید به نظر می رســد که نمایش ضعیف و شکست 
سنگین روبه روی یونایتد نیز، موجب شود که او از این تصمیم 
صرف نظر کند و به علی جهان، فرصت دوباره ای بدهد. او همه 
درها را به روی فوتبالیســت ایرانی تیمش بسته و نمی خواهد 

هیچ فرصتی را در اختیار او بگذارد.

آریا طاری

باشــگاه آنتورپ در یک درخواست بسیار 
عجیب، از بیرو خواسته تا دیگر در تمرین های 
پرســپولیس آفتابی نشــود. درخواستی که با 
توجه به قوانین اعالم شده از سوی فیفا، قاعدتا 
نباید ضمانت اجرایی داشته باشد. برای باشگاه 
بدون مدیرعامل پرسپولیس اما، این روزها همه 
چیز ممکن است. قرمزها که بخشی از پول این 
قرارداد را نیز پیش خــور کرده اند، نمی توانند 
حرفی علیه خواسته های باشگاه آنتورپ بزنند. 
به نظر می رسد حتی طرفداران پرسپولیس نیز 
مشکلی با خروج بیرانوند از تمرین های گروهی 
ندارند اما اگر این سنگربان برای مدتی از شرایط 
مســابقه دور بماند، این احتمال وجود دارد که 
حضــور او در دیدارهای حســاس تیم ملی در 

پاییز، تحت تاثیر قرار بگیرد.
معامله پرسپولیس و باشگاه آنتورپ بلژیک 
بر سر علیرضا بیرانوند، هر روز ابعاد پیچیده تری 
به خودش می گیرد. به نظر می رسد این انتقال 
حتی به یک بن بست بزرگ نزدیک شده و بعید 
نیست همه توافق ها میان دو باشگاه، به زودی 
لغو شود. مســاله مهم اینجاســت که آنتورپ 
بخشــی از رقم قرارداد را نیز به پرسپولیسی ها 

پرداخت کرده و باشگاه ایرانی اصال دوست ندارد 
که ناچار به پس دادن این رقم به بلژیکی ها شود. 
قاعدتا بیرو باید اجازه داشته باشد تا پایان فصل، 
برای پرسپولیس بازی کند. با این حال باشگاه 
آنتورپ رســما به این دروازه بــان اعالم کرده 
که دیگر نباید در تمرین های گروهی باشــگاه 
پرســپولیس حاضر شــود. بیرو دو بار تصمیم 
به ســفر به بلژیک گرفت اما هر دو بار به دلیل 
مشکالت ویزا و همچنین پرواز، شانس این سفر 
را از دست داد. او در بازگشــت به پرسپولیس، 
حتی در ترکیب ثابت این باشگاه نیز به میدان 
رفت اما به شــکل واضحی نشان داد که تمرکز 
گذشــته اش را نــدارد. علیرضا بــه راحتی به 
حریف پنالتــی داد و با چند خروج اشــتباه، 
میزان ناآمادگی اش را به نمایش گذاشت. با این 
فرم، بعید به نظر می رسد او در ادامه این فصل 
بتواند کمک بزرگی به پرسپولیس کند. به نظر 
می رسد ذهن این دروازه بان، دیگر به قرمزهای 

پایتخت تعلق ندارد.
باشگاه پرسپولیس در این پرونده، »دست 
پایین« را دارد. چراکه از همان ابتدا، اقســاط 
باشــگاه بلژیکی را دریافت کرده و به ســرعت 
نیز، این اقســاط را به زخم هــای مالی اش زده 
است. بر اساس قوانین فیفا، قراردادهای فعلی 

تا پایان فصل معتبر هستند. در نتیجه باشگاه 
آنتورپ نمی تواند به بهانه پایــان قرارداد بیرو 
با پرســپولیس، این ســنگربان را از حضور در 
جلسه های تمرینی منع کند. اگر این پروند به 
فیفا برود هم بدون تردید فدراسیون بین المللی 
فوتبال، حکم را به سود پرسپولیس خواهد داد 
اما از آن جایی که باشــگاه بخشــی از این رقم 
قرارداد را از قبل دریافت کرده، پرسپولیسی ها 
ترجیح می دهند در این مورد از هر تنشی پرهیز 
کنند و شــرایطی را به وجود نیاورند که بعدها 
وادار به پس دادن این پول به آنتورپ شــوند! 
اگر پرسپولیسی ها این پول را از مدیران باشگاه 
بلژیکی دریافت نمی کردند، حاال مجبور به راه 
آمدن با شــرایط این تیم نبودند. بیرو حتی در 
لیگ بلژیک نیز، از باشگاه های دیگر پیشنهاد 
داشت و می توانســت به تیم های دیگری نیز 
ملحق شود. پرسپولیسی ها می توانستند کمی 
صبر کنند تا قیمت دالر باالتــر برود و فروش 
ســودمندتری برای شــان رقم بخورد اما این 
عجله همیشگی در دریافت پول، همواره برای 
باشگاه های ایرانی گران تمام می شود. این بار 
نیز نوبت پرســپولیس بوده که چنین مشکل 

بزرگی را تجربه کند.
هواداران پرســپولیس به دو دلیل، جدایی 
علیرضا بیرانوند را در هر مقطعی یک »فاجعه« 
بزرگ نمی دانند. اول اینکه آنها روی نیمکت، 
بوژیدار رادوشــوویچ را در اختیار دارند. گلری 
که حداقل در لیگ نوزدهم، آماده تر از بیرانوند 
نشان داده است. البته که نام بیرو به عنوان یکی 

از بهترین گلرهای تاریخ باشگاه و مرد کلیدی 
ترکیب این تیم در مســیر رســیدن به چهار 
قهرمانی متوالی در لیگ برتر، به یادگار خواهد 
ماند و تا امروز، دســتاوردهای او قابل مقایسه 
با گلر کروات پرســپولیس نبوده اما طرفداران 
باشگاه تصور می کنند که دوران علیرضا دیگر 
به پایان رســیده و حــاال باید بــه رادو فرصت 
عرض اندام داده شود. ســنگربانی که مدت ها 
نیمکت نشــینی را تحمل کرده و نشــانه ای از 
اعتراض در رفتارش پیدا نشده است. سنگربانی 
که حتی در روزهای شــیوع کرونا، قید سفر به 
ایران را نــزده و با وجود بدقولی های باشــگاه، 
هرگز از اردوی پرســپولیس جدا نشده است. 
شــاید هیچ دروازه بان دیگری این همه مدت 
نیمکت نشینی را در یک باشگاه تحمل نمی کرد 

اما رادو به عنوان یک چهره صبور، پای این تیم 
ایســتاد تا باالخره در آستانه فیکس شدن قرار 
بگیرد. دلیل دوم طرفداران پرســپولیس برای 
کنار آمدن با جدایی مرد شــماره یک دروازه 
تیم شان در هر مقطعی نیز، فاصله قابل توجه این 
تیم با رقبا در جدول لیگ برتر است. پرسپولیس 
به اندازه ای فاصله ایجاد کــرده که حاال دیگر 
نگرانی چندانی برای بردن جام ندارد و حتی اگر 
رادو در یک بازی محروم شود و کار به استفاده 
از گلر سوم بکشــد، باز هم اوضاع برای این تیم 
چندان سخت و نفس گیر نخواهد شد. این فاصله 
مطمئن، موجب شده که جدایی هیچ بازیکنی 
یک تهدید بزرگ برای تیم نباشد. حتی اگر آن 
بازیکن در همه این سال ها، به عنوان مهره ثابت 

روی خط دروازه به میدان رفته باشد.

 علیرضا – پاتر؛ داستان یک بن بست

يكی از ميان ما

معادله چندمجهولی بیرو و پرسپولیس

طالق عاطفی! 

فرهاد مجیدي حین کنایه  
زدن به جواد نکونام در 

مصاحبه با وبسایت رسمی 
باشگاه، وعده هایی داده که 
عملی کردن شان به صورت 

همزمان و در پایان همین 
فصل، یک پروژه نفس گیر 

به نظر می رسد
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