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 كاپ آسياي بسكتبال 
بدون ستاره ها

ترکیب تیم ملی بســکتبال برای حضور در 
پنجره دوم رقابت های انتخابی کاپ آسیا و حتی 
ترکیب اردونشینان این تیم هنوز معرفی نشده اما 
آنچه مسلم است حامد حدادی ستاره بسکتبال 
کشورمان جزو بازیکنان دعوت شده خواهد بود. 
اتفاقا مسئوالن فدراسیون بســکتبال برای در 
اختیار داشــتن این بازیکن مکاتبات الزم را هم 
با مسئوالن تیم باشگاهی اش انجام داده اند با این 
حال حضور حدادی در اردو و همراهی اش با تیم 
ملی قطعی نیست. حدادي این روزها در ترکیب 
تیم سیچوان خوش مي درخشد و با آمادگي که 
دارد مي تواند حسابي براي تیم ملي در قطر موثر 
باشــد. طبق قانون حدادي مي تواند ۴۸ تا ۷۲ 
ساعت پیش از دیدار تیم ملی بسکتبال به ترکیب 
این تیم اضافه شود اما این همراهِی ملی مستلزم 
خروج حدادی از کشــور چین است و بازگشت 
دوباره ای که به دلیــل محدودیت های کرونایی 
دردسرساز خواهد شــد. چراکه اگر حدادي به 
کاپ آسیا بیاید، زمان برگشــت به چین طبق 
قانون باید دو هفته در قرنطینه باشد. موضوعي که 
احتمال همراهي حدادي با تیم ملي را کم مي کند. 
همچنین صمد نیکخواه بهرامي دیگر ستاره غایب 
کاپ آسیا خواهد بود. کاپیتان صمد به خاطر ابتال 
به کرونا، کاپ آسیا را احتماال از دست مي دهد. 
فدراسیون بسکتبال مکاتبات الزم براي در اختیار 
داشــتن بهنام یخچالي که در لیگ آلمان بازي 
مي کند را نیز انجام داده و این امید وجود دارد که 
یخچالي 10 روز بتواند همراه تیم ملي باشد. این 
امیدواری نسبت به آرون گرامی پور سنتر ایرانی 
- بریتانیایی بسکتبال کشورمان که در انگلیس 
حضور دارد هــم وجود دارد. مایک رســتم پور 
دیگر بازیکن دورگه کشــورمان هم چهارشنبه 
از آمریکا به ایران سفر می کند تا از روز جمعه در 
جمع اردونشــینان قرار بگیرد. طبق اعالم فیبا 
آسیا و به دلیل شیوع و گستردگی ویروس کرونا، 
دیدارهای پنجره دوم رقابت های انتخابی کاپ 
آسیا به صورت متمرکز برگزار می شود. دیدارهای 
این پنجره در گروه E که ایران هم در آن قرار دارد 
به میزبانی قطر برگزار خواهد شد. در این پنجره از 
مسابقات، ملی پوشان بسکتبال ایران هشتم آذر 
به مصاف عربستان می روند و 10 آذر هم با سوریه 
دیدار خواهند داشت. تیم ملی چهار روز پیش از 

دیدار اول راهی قطر خواهد شد.
    

قرارداد رئيس ناموفق براي مشاوره!
فدراسیون شطرنج قریب به یک سال است با 
سرپرست اداره می شود و هنوز تاریخ برگزاری 
مجمع آن مشخص نیســت اما اتفاقاتی بی سر 
و صدا زیر پوســت این فدراســیون در جریان 
اســت که منطقی به نظر نمی رســد. به عنوان 
مثال فرهاد نیکوخصال سرپرست فدراسیون 
شــطرنج در ادامه تغییرات گسترده اي که رخ 
داده، محمدرضا پشوتن، مدیر روابط عمومی این 
فدراسیون را به بهانه تعدیل نیرو و کمبود منابع 
مالی از ســمت خود برکنار کرد. نکته عجیب 
اینجاست که نیکوخصال بالفاصله فرد دیگری 
را به عنــوان مدیر روابط عمومی فدراســیون 
انتخاب کرد. در روزهای گذشته تعدادی دیگر 
از کارمندان فدراسیون بنا به دالیل نامشخص 
اخراج شــده بودند. در حالی که وظیفه اصلی 
سرپرستان فدراسیون باید برگزاری انتخابات 
باشد، اما نیکوخصال در یک اقدام عجیب به جای 
رتق و فتق امور جاری و پیگیری برای برگزاری 
انتخابات، دست به تغییراتی زده که هیچ دلیل 
متقنی برای آنهــا وجود ندارد. در شــرایطی 
که سرپرست فدراســیون دم از کمبود بودجه 
می زند، اسنادی به دست »فارس« رسیده که 
مهرداد پهلوان زاده، رئیس سابق این فدراسیون 
هم اکنون با قراردادی هفت میلیونی به عنوان 
مشاور در این فدراسیون مشــغول به فعالیت 
است. پهلوان زاده یکی از روســایی بود که در 
دوران ریاست او، شطرنج بیشترین حاشیه ها را 
به خود دید. حاال مشخص نیست نیکوخصال که 
خود برای بازگشت آرامش و برگزاری انتخابات 
به این فدراســیون آمده، چگونه با بازگشــت 
پهلوان زاده به فدراســیون موافقت کرده است. 
ضمن اینکه چــرا به بهانه کمبــود منابع مالی 
کارمندان را برکنار می کنــد و قراردادی هفت 

میلیونی با مشاور خود امضا می کند؟

منهای فوتبال

آریا طاری

فوتبال ایران برای سال ها، در انتظار 
داوری بود کــه در حــد و اندازه های 
دعوت برای قضــاوت در جام جهانی 
باشد. مســعود مرادی در چند مقطع 
به این اتفاق نزدیک شــد اما در نهایت 
نتوانســت چنین کاری انجام بدهد. 
علیرضا فغانی اما عمال استانداردهای 
داوری در فوتبال ایــران را عوض کرد. 
او نه فقط در سطح فوتبال ایران، بلکه 

در سطح بین المللی به یک داور بزرگ 
تبدیل شــد. داوری که در فینال جام 
ملت ها قضاوت کرد و تــا آخرین روز 
در جام جهانی حضور داشت. فغانی به 
لحاظ فنی، بدون تردید یکی از بهترین 
داوران فوتبال ایران است. البته در مورد 
قضاوت های داخلی او همیشه حرف 
و حدیث هایی وجود داشــته اما شکی 
نیست که او یک سرمایه تمام عیار برای 
فوتبال ایران به شــمار می رود. فغانی 
حتی پس از پایان دوران رسمی داوری 

هم می تواند یک سفیر فوق العاده برای 
این فوتبال باشد اما حاال خبر حذف او از 
فهرست داوران بین المللی عمال امکان 
اســتفاده از این داور در آینده را هم از 
بین می برد. فغانی بــا رزومه ای که در 
این سال ها برای خودش ساخته است، 
حتی این توانایی را دارد که یک کرسی 
مدیریتی در نهادهــای بزرگ داوری 
دنیا کســب کند اما این برخوردهای 
زننده با او، رابطه فوتبال ایران را با این 
داور به شــدت تخریــب خواهد کرد. 

برخالف چیزی که کمیته داوران این 
روزها مطرح می کنــد، هیچ نوع دلیل 
قانونی برای حذف فغانی از این فهرست 
وجود نداشته است. بر اساس قانون، اگر 
داوری حتی در یک سال گذشته هم در 
کشور خودش داوری نکرده باشد، باز 
هم می تواند در فهرست بین المللی قرار 
بگیرد. پس هیچ جای توجیهی برای 

این تصمیم وجود نداشته است.
مهاجــرت علیرضا فغانــی، قصه 
امروز و دیــروز نیســت. او از مدت ها 

قبل ایران را ترک کرده و هیچ دلیلی 
ندارد که پس از این همه وقت، چنین 
برخوردی با ایــن داور صورت بگیرد. 
اگر فدراسیونی ها با رفتن این بازیکن 
به استرالیا مشکل داشتند، طبعا بهتر 
بود همان ابتدا به ایــن اتفاق واکنش 
نشــان بدهند. واکنش فعلی آنها به 
این داور، بیــش از حد ناامیدکننده به 
نظر می رســد. اینکه او ایران را ترک 
کــرده، اصال دلیل خوبی بــرای کنار 
گذاشتنش از فهرست نیست. چراکه 
فغانی هنــوز می توانســت نماینده 
کامال شایســته ای برای فوتبال ایران 
در مجامع بین المللی باشد. حتی این 
احتمال وجود دارد کــه تیم ملی در 
جام جهانی قطر حاضر نشود و نتواند 
به این تورنمنت صعود کند. در چنین 
صورتی فغانی می توانست تنها نماینده 
ایران در این تورنمنت باشد اما حاال این 
فرصت به سادگی از دست رفته است. 
بدون تردید این اتفاق بیشــتر از خود 
فغانی، به فوتبــال ایران لطمه خواهد 
زد. بدون شــک این اتفاق بیشــتر به 
ضرر آنهایی خواهد بود که به پیشرفت 
داوری با استفاده از امثال فغانی اعتماد 
داشــتند. اگر این افراد واقعا به داوری 
فکر می کردند، هرگز فغانی را به طرف 
مهاجرت سوق نمی دادند. اگر این افراد 
واقعا نگران پیشــرفت داوری بودند، 
وقتی فغانــی بی رحمانه مورد هجوم 
مربیان لیگ برتری قــرار گرفته بود، 
حمایت شان را از او نشان می دادند. با 
این حال داور بزرگی مثل فغانی هرگز 
مورد حمایت قرار نگرفت و به همین 
خاطر تصمیــم گرفــت کارش را در 
کشور دیگری دنبال کند. با این حال 
او همچنان ترجیح می داد با اسم ایران 
در مسابقات مختلف ظاهر شود و حاال 

این فرصت را هم از او دریغ کرده اند.
همه شواهد این طور نشان می دهند 

کــه داوری فوتبال ایــران در یکی از 
بدترین و ناامیدکننده ترین دوره های 
زمانی تمــام تاریخش قــرار گرفته 
است. در حالی که همه دنیا مشکالت 
داوری را بــا اســتفاده از وی.ای.آر به 
حداقل رسانده اند، در ایران همچنان 
بحران های داوری شــدید و شدیدتر 
می شوند. در همین هفته اول لیگ برتر، 
مشکالت بزرگ کم نداشته ایم و حاال 
که اسم ایران را هم از مقابل نام فغانی 
برداشته ایم، وجهه بین المللی مان هم 
به شدت آسیب خواهد دید. مدیرانی که 
چنین تصمیمی برای فوتبال گرفته اند، 
هرگــز بــرای داوری کاری نکرده اند. 
هرگز نتوانسته اند باری از روی دوش 
داوری بردارند و مشکلی را حل کنند. 
آنها فقط بار بیشــتری روی شانه های 
قاضیان لیگ گذاشته اند و ظاهرا قرار 
نیست از این عادت قدیمی شان دست 
بردارند. آنها دائما از این شاکی هستند 
که چرا اســتعدادهای جدید داوری از 
راه نمی رسند. طبیعتا وقتی شما با یک 
داور بزرگ چنین برخوردی می کنید، 
هیچ کس دیگر عالقه ای برای رفتن به 
سراغ داوری نشان نخواهد داد. طبیعتا 
وقتی عاقبت یک داور موفق در فوتبال 
 ایران این باشــد، همه از این شــغل

 فراری می شوند.

حذف فغانی، چیزی شبیه یک خیانت است

خودزنی!

اتفاق روز

چهره به چهره

خبر حذف علیرضا فغانی از فهرست داوران بین المللی ایران، یک شوک بزرگ نه فقط برای فوتبال ایران، بلکه برای 
ورزش کشور بود. سال ها طول کشید تا فوتبال ایران صاحب چنین داور بزرگ و اثرگذاری شود اما حاال درست قبل از 

دومین حضور متوالی این داور در جام جهانی، با یک تصمیم حیرت انگیز او را از فهرست داوران بین المللی کنار گذاشته اند 
تا عمال شانس حضورش در جام جهانی قطر از دست برود. این کار یک خودزنی وحشتناک از سوی مدیران فوتبال ایران 

محسوب می شود. مدیرانی که به همین راحتی روبه روی یک استعداد واقعی ایستاده اند.

محمود یاوری، یکــی از خاطره انگیزترین 
مربیان همه این سال ها از فوتبال ایران رخت 
بربســت. محمود خان در چند دهه مختلف، 
هدایت تیم   های متفاوتی را بر عهده داشــت 
و در این تیم ها، نفرات جدیــدی را به فوتبال 
ایران معرفی کــرد. او به نــدرت در تیم های 
مدعی مشغول به کار بود و معموال انگیزه های 
بیشتری برای کار کردن در تیم های متوسط و 
ساختن پروژه های جدید در شهرهای مختلف 
داشــت. دوران فوتبال محمود یاوری در دهه 
۴0 آغاز شــد و تا دهه 50 ادامه پیدا کرد. او در 
دوران خودش، فوتبالیســتی استثنایی نبود 
اما در قامت یک مربی، خیلی زود به یک چهره 

شــاخص در فوتبال ایران تبدیل شد. یاوری 
برای مدتی هدایت تیم ملی ایران را نیز برعهده 
گرفت و رکورد عجیب و غریب »صددرصد« 
پیروزی را با ایــن تیم به دســت آورد. او در 6 
مسابقه مرد اول نیمکت تیم ملی بود و تک تک 
این بازی ها را با پیروزی پشت سر گذاشت. بدون 
تردید اگر در آن دوره خــاص تغییر و تحولی 
در فدراســیون فوتبال ایجاد نمی شد، یاوری 
به کارش در تیم ملی ادامــه می داد اما رییس 
جدید فدراسیون با این مربی هماهنگ به نظر 
نمی رسید. یاوری در رده ملی، تجربه کار کردن 
در تیم های جوانان و امیــد را هم دارد. دوران 
ســرمربیگری او در رده باشگاهی نیز نزدیک 

به نیم قرن قبل با هدایت باشــگاه ذوب آهن 
اصفهان آغاز شــد. او در همه این 

سال ها در تیم های مختلفی 
مشغول به کار بود و همیشه 
در اوج جدیت دیده می شد. 

کم تر کسی لبخندهای 

سرهنگ یاوری را در کنار زمین به خاطر دارد. 
چراکه او یک مربی بســیار جدی بود و اعتقاد 
ویژه ای هم به نظم در کارش داشت. یاوری در 
دوره های فوتبال باشــگاهی ایران، یک مربی 
غیرقابل انکار به شــمار می رفت و تقریبا همه 
زندگــی اش را هم با فوتبال ســپری کرد. در 
تاریخ فوتبال ایران، کم تر کسی توانسته حتی 
پس از عبور از ۷0 سالگی هم به مربیگری 
ادامه بدهد اما محمود خان یاوری حتی 
در ۷5 سالگی نیز مشغول مربیگری 
بود و فجرسپاســی به آخرین تیم 
از دوران کاری او تبدیل شــد. 
مردی که پس از تحمل یک 
دوره سخت بیماری در ۸1 
سالگی درگذشت. ۴۴ سال 
مربیگری در تیم های فوتبال 
ایران و هدایت 19 تیم مختلف 

در ۲6 مقطع متفــاوت، اهمیت یاوری را برای 
فوتبــال ایران به اثبــات می رســاند. یاوری 
سرمربی چند نسل مختلف از فوتبالیست های 
ایرانی بوده و پس از انتشار خبر تلخ درگذشت 
این مربی، خیلی از این نفرات به او و دستاوردها 
و تاثیراتش ادای احترام کرده اند. یاوری حتی 
تا آخرین روزهای زندگی اش هــم فوتبال را 
به صورت جدی دنبــال می کند و هیچوقت از 
فوتبال جدا نشــد. آخرین اظهارنظرهای این 
مربی هم نشــان می دهد که فوتبال همیشه 
برایش از هر چیز دیگری جدی تر بوده است. 
بدون هیچ تردیدی یــاوری یکی از نمادهای 
فراموش نشــدنی مربیگری در فوتبال ایران 
اســت. وقتی اطالعات و امکانات امروز وجود 
نداشت، او این شــغل را برای خودش در نظر 
گرفت و نزدیک به 50 سال، از این عالقه دیرینه 

جدا نشد.

آریا رهنورد

هر چقدر که دربــاره عجیب بودن سرنوشــت فوتبالی 
عیسی آل کثیر حرف بزنیم، باز هم حق مطلب ادا نمی شود. 
فوتبالیستی که سال ها طول کشــید تا چهره شود. سال ها 
منتظر ماند تا زمان درخشش اش از راه برسد و درست وقتی 
در ایده آل ترین وضعیت ممکن قرار داشت، با یک شادی گل 
همه چیز را از دست داد. ناکامی خط حمله قرمزها در گل زنی 
در اولین مسابقه فصل، باشــگاه را جدی تر از همیشه به فکر 
جذب یک مهاجم انداخته اســت. اگر مذاکره های باشگاه با 
قوچان نژاد جدی شود، بعید نیست آل کثیر دیگر جایگاهی 

در باشگاه پرسپولیس نداشته باشد.
رضا قوچان نژاد اصلی ترین گزینه پرسپولیسی ها برای پر 
کردن جای خالی عیسی آل کثیر به شمار می رود. تالش های 
باشگاه برای بخشیده  شدن این ستاره تا امروز جواب نداده 
و به نظر می رســد با این روند، شانسی برای رقم خوردن این 
اتفاق وجود ندارد. تا قبل از شــروع لیگ برتر بیستم، تصور 
می شــد زوج مهدی عبدی و وحید امیری برای این باشگاه 

کافی خواهند بود اما ناکامی آنها در گل زنی و جواب ندادن 
آرمان رمضانی در خــط حمله، حاال یحیــی را برای خرید 
مهاجم مصمم کرده اســت. در چند فصل گذشته همیشه 
صحبت از انتقال گوچی به فوتبال ایران بوده و باشگاه هایی 
مثل تراکتور و اســتقالل مذاکراتی با این مهاجم درجه یک 
داشته اند اما همیشه در آخرین قدم ها همه چیز متوقف شده 
اســت. خیلی ها باور دارند بازیکن »فشن« سال لیگ هلند، 
نمی خواهد در ایران زندگی کند و اساسا خانواده اش با چنین 
چیزی موافق نیستند اما از طرفی تصور می شود که او پس از 
تجربه کامال موفق دوران ملی، همیشه دوست داشته حداقل 
به اندازه یک فصل در فوتبال ایران بــه میدان برود. گوچی 
از کالس فوق العاده ای برخوردار اســت و به لحاظ فنی، یک 
سروگردن باالتر از استانداردهای همیشگی فوتبال ایران به 
نظر می رسد. او در دوران حضور در تیم ملی هم بی نقص بود 
و همیشه در حساس ترین لحظات به کمک این تیم می آمد. 
امضای قرارداد با او می تواند یک خبر هیجان انگیز برای فوتبال 
ایران تلقی شود اما پرسپولیس گزینه های دیگری هم برای 
خط حمله دارد. آنها این روزها رضا شکاری، مرتضی تبریزی 

و یونس دلفی را نیز زیر نظر گرفته اند اما حقیقت این اســت 
که هیچ کدام از این نفرات، در سطح گوچی نیستند و شاید 
خریدشان، به هیچ وجه پرسپولیس را متحول نکند. اتفاق 
محتمل دیگری که شاید در روزهای بعدی رخ بدهد، خروج 
عیسی آل کثیر از فهرست باشگاه خواهد بود. در حقیقت این 
ستاره در بهترین فرم دوران فوتبالش، باید حداقل تا نیم فصل 
بیرون بنشیند و اگر انتقال گوچی قطعی شود، بعید نیست او 

در ادامه راه نیمکت نشین این ستاره باشد.
ســبک فوتبال رضــا قوچان نــژاد و عیســی آل کثیر 
شــباهت های زیادی به هم دارد. هــر دو بازیکن، تنومند 
هستند و از فیزیک شان به خوبی برای به دست آوردن توپ 
بهره می برند. هر دو بازیکن روی هوا عالی کار می کنند و روی 
زمین بسیار چارچوب شناس نشان می دهند. با این وجود در 
رزومه آنها تفاوت های بسیار بزرگی دیده می شود. قوچان نژاد 
در یکی از بهترین لیگ های اروپایی توپ زده و سال ها سابقه 
بازی در لیگ های مختلف را دارد امــا آل کثیر همه دوران 
فوتبالش را در ایران ســپری کرده است. قوچان نژاد بخشی 
از حســاس ترین گل های این چند فصل تیم ملی را زده اما 
آل کثیر تا امروز در تیم ملی به میدان نرفته است. با توجه به 
شباهت سبک بازی این دو نفر، نهایتا یک نفر از آنها در ترکیب 
قرار می گیرد و بدون شک آن انتخاب، از برند گوچی خواهد 
بود. اگر عیسی آن شادی گل خاص را انجام نداده بود، اوضاع 
کامال طور دیگری رقم می خورد. او حاال بازیکن فیکس باشگاه 

بود و نیازی نداشت که تا نیم فصل برای قرار گرفتن در ترکیب 
تیم صبر کند. پرسپولیس هم وادار نمی شد رقمی بیشتر از 
10 میلیارد تومان را برای خرید یک مهاجم دیگر هزینه کند و 
وارد مذاکره های جدی با رضا قوچان نژاد شود. آن چشم های 
تنگ اما حسابی به پرسپولیس لطمه زده اند. مهم نیست که 
عیسی این کار را با چه نیتی انجام داده و مهم نیست که شخص 
گزارش دهنده این اتفاق به ای.اف.سی چه کسی بوده است. 
این حرکت با چارچوب های قانونی کنفدراسیون فوتبال آسیا 
منافات داشته و به همین خاطر قابل پذیرش نبوده است. این 
حرکت نسبتی با فوتبال حرفه ای نداشته و به همین خاطر با 

چنین جریمه بزرگی روبه رو شده است.
پرسپولیس همین چند ماه قبل، مهاجم دلخواهش را پیدا 
کرده بود و دیگر نیازی به خرید مهاجم در بازار نداشت اما یک 
شادی گل، آنها را دوباره به بازار برگرداند. حتی اگر عیسی در 
لیگ قهرمانان آسیا فوق العاده بوده باشد، حتی اگر هواداران 
خیلی زود او را پذیرفته باشند و محبوبیت این بازیکن در بین 
آنها به اوج رسیده باشد، فوتبال بی رحم تر از آن است که برای 
هیچ ستاره ای صبر کند. آل کثیر حتما بی رحمی فوتبال را 
دیگر خیلی خوب شناخته است اما به نظر می رسد این ماجرا 
بیشتر شبیه بی رحمی او نسبت به خودش باشد. این ستاره 
با دست های خودش، به اســتقبال یک پرتگاه بزرگ رفته و 
هیچ کس نمی داند که با چه وضعیتــی از این پرتگاه خارج 

خواهد شد.

سرهنگ یاوری، چهره ای که فراموش نمی شود

مرد هزار شهر! 

آل کثیر، گوچی و یک معادله غیرمنتظره

چشم تنگ ميلياردی! 

این احتمال وجود دارد که 
تیم ملی در جام جهانی 

قطر حاضر نشود و نتواند به 
این تورنمنت صعود کند. 
در چنین صورتی فغانی 

می توانست تنها نماینده 
ایران در این تورنمنت 

باشد اما حاال این فرصت به 
سادگی از دست رفته است
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