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روز سرنوشت براي ليگ واليبال

لیگ برتر والیبال چند هفته ای اســت که به 
خاطر ابتالی بسیاری از بازیکنان و مربیان تیم های 
حاضر به کرونا متوقف شده و فدراسیون هم در این 
میان برنامه هایی برای ادامه مسابقات ارائه داده 
که با مخالفت هایی از سوی باشگاه ها مواجه شده 
است. فدراسیون هم وقتی با مخالفت باشگاه ها 
مواجه شد، از برگزاری نشســت هم اندیشی در 
روز دوشــنبه )امروز( خبر داد. به نظر می رســد 
فدراســیون والیبال در این نشست باالخره برابر 
خواسته باشگاه ها تسلیم خواهد شد و برخالف 
اعالم قبلی که حداقل قصد داشت نیم فصل اول را 
به صورت رفت و برگشتی برگزار کند، رقابت ها به 
صورت متمرکز ادامه پیدا خواهد کرد. جدی ترین 
گزینه میزبانی هم برای مسابقات متمرکز تهران به 
حساب می آید، اما باید دید درباره شکل برگزاری 
مسابقات در نهایت باشگاه ها با فدراسیون به چه 
توافقی دست پیدا خواهند کرد. پیش از این تاریخ 
هفتم آبان براي از سرگیري رقابت ها اعالم شده 
بود. در این میان برخي کارشــناس ها و مربي ها 
نیز صحبت هایي مطرح مي کنند مبني بر اینکه 
این احتمال هم وجود دارد که مثل سال گذشته، 
رقابت هاي امسال به خاطر کرونا نیمه تمام بماند. 
موضوعي که بسیاري از والیبالیست حتي از فکر 
کردن به آن نیز واهمه دارند و مي خواهند هر طور 
که شده امســال، لیگ به نقطه پایان برسد. حال 
باید دید که سرانجام چه تصمیمي براي ادامه این 

رقابت ها اتخاذ خواهد شد. 
    

 تالش سجادي 
براي رضايت هاشمي

قصه ناراحتی های الهام هاشمی سرمربی تیم 
ملی تفنگ از فدراسیون تیراندازی سر دراز دارد 
و هنوز به پایان نرسیده است. با وجود اینکه الهام 
هاشــمی با مصاحبه های مختلف و همین طور 
انتشار یک دل نوشته درخواســت های خود را 
مطرح کرد اما هیچ کدام از آنها از سوی فدراسیون 
عملی نشد تا پای کمیته ملی المپیک و وزارت 
ورزش هم برای حل مشــکالت به این ماجرا باز 
شود. در همین راستا نصرا... سجادی سرپرست 
کاروان ایران در المپیک توکیو هفته گذشــته 
نشستی را با الهام هاشــمی و علی دادگر رییس 
فدراسیون تیراندازی برگزار کرد و قرار براین شد 
تا چهارشنبه هفته گذشته نشست دیگری برای 
بررسی مشکالت تیراندازی برگزار شود که این 
جلسه لغو و به روز دیگری موکول شد. هاشمی 
که سال ها در سنگاپور هدایت تیم ملی این کشور 
را برعهده داشت، تقریبا از دو سال پیش هدایت 
ملی پوشان کشورمان را برعهده گرفت. قرارداد 
وی تا اواسط مردادماه امســال بود اما با تعویق 
المپیک توکیو، قرارداد جدیدی به امضا نرسید تا 
وضعیت سرمربی ایران همچنان بالتکلیف باقی 
بماند. قرار است سجادی در خصوص مشکالت 
تیراندازی امروز جلسه ای را با الهام هاشمی برگزار 
کند و باید دید آیا این نشست منجر به بازگشت 

هاشمی به اردوها خواهد شد یا خیر.
    

 تاريخ جديد فيال 
براي تصميم گيري

در حالی که اتحادیه جهانی کشــتی اعالم 
کرده بود، رقابت های کشــتی قهرمانی جهان 
در ســال ۲۰۲۰ طی روزهای ۲۲ تا ۳۰ آذر در 
شهر بلگراد کشور صربســتان برگزار می شود 
ولی این رقابت ها به دنبال شیوع کرونا همچنان 
با »اما و اگر« همراه است. همچنین انصراف تیم 
مدعی و پرستاره آمریکا از حضور در رقابت های 
جهانی امسال هم مزید بر علت شده و هیچ بعید 
نیست دیگر کشورهای مدعی را هم تشویق به 
انصراف کند. ضمن اینکه روس ها نیز که تا همین 
چندی بیش اصرار فراوانی بر برگزاری مسابقات 
داشتند، غیرمستقیم از لغو احتمالی این دوره از 
رقابت ها خبر دادند. به هر حال اتحادیه جهانی 
کشتی برای چندمین بار در سال جاری میالدی 
بر سر دوراهی قرار گرفته و با وجود اعالم قطعی 
بودن برگزاری این مســابقات در همان تاریخ 
قبلی، دوباره به صرافت اتخاذ تصمیم جدیدی 
افتاده اســت. بر همین اســاس گفته می شود 
اتحادیه جهانی کشتی قرار است رای نهایی خود 
در خصوص برگزاری یــا لغو رقابت های جهانی 

امسال را روز ۱۵ آبان اعالم کند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

هر کسی که حتی به اندازه یک جمله 
با رسول پناه صحبت کرده باشد، متوجه 
می شــود که او هرگز در قواره های کار 
در باشــگاه بــزرگ و پرهیاهویی مثل 
پرسپولیس نیست. رســول پناه قبل 
از تبدیل شــدن به چهــره اصلی کادر 
مدیریتی باشگاه، ســروصدای زیادی 
نداشت و هیچ کس هم متوجه اش نبود 

اما وقتی به سرپرست پرسپولیس تبدیل 
شــد و روبه روی تریبون ها قرار گرفت، 
ناگهان همه چیز تغییر کرد. او در همان 
اولین حضور در اســتودیوی تلویزیون 
با جمالت عجیب و حیرت آوری که به 
زبان آورد، نشان داد که هرگز نمی تواند 
مردی قابل اتکا در پرســپولیس باشد. 
او نه دورانی جــدی را بــه عنوان یک 
مدیر ورزشی پشت ســر گذاشته بود و 
نه به لحاظ اقتصــادی، قابلیت متحول 

 کردن پرسپولیس را داشت. شاید تنها 
سلطانی فر می توانست چنین انتخاب 
ناامیدکننده ای برای پرسپولیس انجام 
بدهد و این چنین فرصت رشد و پیشرفت 
را از این باشگاه بگیرد. آقای دندانپزشک 
در چند بزنگاه خاص و کلیدی، ثابت کرد 
که این کاره نیســت و نمی تواند از پس 
این مسئولیت بربیاید اما کوچک ترین 
عزمی در وزارت برای تغییر این گزینه 
وجود نداشــت. ظاهرا پشیمانی اساسا 

در حیطه تصمیم های ایــن وزارتخانه 
جایی ندارد و آنها به هیچ قیمتی حاضر 
به اعتراف به اشــتباه های بزرگ شان 
نیســتند. اگر جدایی رسول پناه کمی 
زودتر اتفاق می افتاد، شاید شأن و آبروی 
خود او هم حفظ می شد اما این مدیر با 
بی آبرویی مطلق از پرســپولیس رفت. 
از یک طرف ماجرای اشتباه هولناک او 
در فســخ قرارداد ترابی توی چشم آمد 
و از طــرف دیگر درگیری بــا بیرانوند، 

باختن به اســتقالل در کورس امضای 
قــرارداد با نــادری و همچنین جدایی 
شــجاع خلیل زاده، مثل آوار روی سر 
این مدیر فرود آمدند. ماجرا زمانی بدتر 
شــد که موجی از ویدئوها و فایل های 
صوتی افشــاگرانه علیه او بــه مرحله 
انتشار درآمدند. یعنی فردی که از نگاه 
وزیر ورزش صالحیت کار در باشــگاه 
پرســپولیس را به عنوان نفر اول کادر 
مدیریتی داشــت، حتی نمی دانست 
که گفت وگوهای عادی اش با هوادارها 
ممکن است به راحتی ثبت و ضبط شوند. 
او با مجموعه ای از بزرگ ترین گاف های 
ممکن از پرسپولیس رفت. تجربه ای که 
شاید تا این اندازه برای هیچ مدیری رقم 

نخورده بود.
این فقط باشگاه پرسپولیس نیست 
که با چنین ماجراهای تلخی دســت و 
پنجه نرم می کند. استقاللی ها با وجود 
جذب یک ستاره مثل نادری برای سمت 
چپ خط دفاعی، همچنان درگیر پنجره  
بسته نقل و انتقاالت هستند. یعنی آنها 
در حالی با ســتاره یاغی رقیب قرارداد 
بسته اند و با او عکس یادگاری گرفته اند 
که هنوز نمی توانند از او در مسابقه های 
مختلف استفاده کنند. به این مشکالت 
استقالل، باید افشــاگری های متقابل 
سعادتمند و خلیل زاده را نیز اضافه کرد. 
دو مدیر ناکام و ناموفــق که حتی پای 
اتهام هایی مثل »تهدیــد به قتل« را در 
بیانیه های جدیدشان باز کرده اند. اگر 
حتی بخش بسیار کوچکی از این اتهام ها 
حقیقت داشته باشند، استقالل با یکی از 
بزرگ ترین فاجعه های تاریخش روبه رو 
شده و به خاطر لجبازی افراطی دو مدیر، 
فرصت های موفقیت را به سادگی از دست 
داده است. جالب اینکه سعادتمند پس 
از شکست همه استراتژی ها، همچنان 
از طرح به ســرانجام نرسیده پفک آبی 
حرف می زند و هنوز هم معتقد است که 
اگر این طرح به مرحله اجرا رسیده بود، 
تک تک مشــکالت استقالل به راحتی 
حل می شد و این باشگاه پس از پرداخت 
همه بدهی ها، به درآمدزایی ویژه ای هم 
دست پیدا می کرد. استقاللی ها در یک 

سال اخیر با ســه مربی مختلف قرارداد 
بسته اند و هیچ جامی به دست نیاورده اند. 
باشگاه هنوز بدهی های شفر را پرداخت 
نکرده و به زودی با یک پرونده پروپیمان 
در مورد استراماچونی نیز روبه رو خواهد 
شد. خرید محمد نادری، جذابیت های 
خاص خودش را دارد اما تا زمانی که این 
مشکالت به قوت خودشان باقی باشند، 
امیدواری زیادی به سرنوشت این باشگاه 
وجود نخواهد داشت.  جدایی رسول پناه، 
کلید حل مشکالت بزرگ پرسپولیس 
نیســت. درســت همان طور که رفتن 
سعادتمند هم نتوانســته استقالل را از 
برزخ بیرون بیاورد. البته که سرخابی ها 
بدون این مدیر، شرایط بهتری دارند و 
تیم های امیدوارکننده تری هستند اما 
همواره این هراس وجود دارد که وزارت 
ورزش در ادامه انتخاب های فاجعه بارش 
برای این تیم ها، دو مدیر افتضاح تر را برای 
هدایت قرمزها و آبی هــا در نظر بگیرد. 
درســت همان طور که انصاری فرد در 
پرسپولیس جایش را به رسول پناه داد 
و در استقالل هم سعادتمند، جانشین 
فتحی شد. تا زمانی که شــیوه اداره دو 
باشــگاه عوض نشــود و تا وقتی وزیر 
ورزش دست از انتخاب دوستانش برای 
مدیریت سرخابی ها برندارد، این تاریکی 

جایش را به روشنایی نخواهد داد.

شوخی وزارتی با فوتبال دولتی

دستةدلقکها!

اتفاق روز

چهره به چهره

حتی اگر سیروس مقدم و گروهش جمع شوند و چند فصل سریال بسازند، حتی اگر پیمان قاسم خانی و مهران مدیری 
هرچه طنز در چنته دارند رو کنند و چند مجموعه تلویزیونی بسازند، حتی اگر رضا عطاران دوباره به عصر سریال سازی 

برگردد و کاراکترهای قدیمی اش را دور هم جمع کند، باز هم نمی توانند فضایی عجیب تر، خنده دارتر و طنزآمیزتر از فضای 
مدیریتی استقالل و پرسپولیس به وجود بیاورند. برای باور این ماجرا، کافی است به مسائل همین چند روز اخیر سرخابی ها 

نگاه کنید. فضایی که به شدت عجیب و باورنکردنی به نظر می رسد و در عین حال، کامال پایان ناپذیر است.

»انفجار کومان«. این تیتری است که مهم ترین نشریه حامی 
بارسلونا در اسپانیا در واکنش به صحبت های سرمربی هلندی پس 
از کالسیکو انتخاب کرده است. کومان این بار آشکارتر از همیشه 
علیه داوری اللیگا موضع گرفته و نحوه اســتفاده از کمک داور 
ویدئویی در این رقابت ها را زیر سوال برده است. بارسا در شروع 
نیمه دوم کالسیکو، عملکرد بهتری نســبت به رقیب داشت و 
موقعیت های بیشتری هم خلق کرد اما یک تصمیم بحث برانگیز 
برای اعالم پنالتی به ســود رئال مادرید، همه چیز را تغییر داد. 
سرخیو راموس با زیرکی هرچه تمام تر از حریف پنالتی گرفت و 

خودش این ضربه را به گل تبدیل کرد. تالش بارسا برای بازگشت 
به بازی هم بی نتیجه ماند و تعویض های همزمان کومان که خیلی 
هم دیر انجام شده بودند، شرایط مسابقه را عوض نکردند. اولین 
تفاوت بزرگ این روزهای بارسا و رئال را می توان در کاپیتان های 
دو تیم جست وجو کرد. هر دو باشگاه، اوضاع خوبی ندارند و هر دو 
، فصل نقل و انتقاالت خوبی را سپری نکرده اند اما رئال همچنان 
می تواند به سرخیو راموس تکیه کند و از یک رهبر واقعی بهره 
ببرد. لئو مسی اما این روزها دیگر نقش رهبر را به خوبی در بارسا 
ایفا نمی کند. او پس از ماجراهای فصل گذشــته، هنوز از بارسا 

ناراحت است و به قول خودش، شادی واقعی را در این باشگاه پیدا 
نمی کند. مسی از شروع فصل، هیچ شباهتی به آن ستاره قبلی 
نداشته و نامش در فهرست گل زنان برتر اللیگا نیز دیده نمی شود. 
بلوگرانا به جز بحران شخصیتی شدیدی که با آن روبه رو شده، این 
روزها از داوری هم به شدت ناراضی است. از اواسط فصل گذشته 
تا امروز، به نظر می رسد که مجموعه تصمیم های داوری کامال به 
سود رئال مادرید هستند و این موضوع برای هواداران بارسا، به 
شدت نگران کننده به نظر می رسد. پس از اعالم پنالتی به سود 
رئال با وجود تفاوت جهت کشیده  شدن پیراهن راموس با جهت 
روی زمین افتادن او، نگرانی های هواداران بارســا به شدت اوج 
گرفته و معلوم نیست این ترس از عملکرد کمک داور ویدئویی 
چه زمانی به پایان خواهد رسید.در الیه ای سیاه از حسرت این 
شکست، نکات امیدوارکننده کمی هم برای بارسا وجود دارند. 

اول اینکه سرجینیو در سمت راست خط دفاعی فوق العاده ظاهر 
شد و پس از مدت ها، خیال هواداران باشگاه را از این نقطه زمین 
راحت کرد. جالب اینجاست که او تنها گزینه مدنظر کومان است 
که در تابستان به بارسا اضافه شده و چهره های دیگری مثل دیپای 
و واینالدوم با وجود اصرار کومان، جذب نشــدند. شاید اگر این 
فهرست کامل شده بود، امروز بارسا شرایط کامال متفاوتی داشت. 
آنسو فاتی هم به عنوان یک ستاره جوان، حاال کم سن وسال ترین 
گل زن تاریخ کالسیکو به شمار می رود و برای آینده باشگاه، یک 
الماس واقعی است. با این حال تا زمانی که تکلیف جانشین برای 
پیکه و بوسکتس روشن نشود، بارسا هرگز یک ترکیب درخشان 
در اختیار نخواهد داشت. تیم کومان شروع ناامیدکننده ای در 
این فصل داشته و با این روند، بعید نیست دومین فصل بدون جام 

باشگاه نیز به تلخ ترین شکل ممکن برای آنها رقم بخورد.

آریا طاری

پــس از انتقال فوق العــاده جنجالی علیرضا 
نیکبخت از استقالل به پرسپولیس، قرمزها دیگر 
هیچ بازیکني را به صورت مســتقیم از آبی های 
پایتخت به خدمت نگرفته اند اما اســتقاللی ها با 
جذب نادری در همین پنجره نقــل و انتقاالت، 
همجنان مشغول گرفتن انتقام نیکبخت از رقیب 
سنتی شان هستند. حاال نادری، تازه ترین یاغی 
فوتبال ایران به شمار می رود. هرچند که نه چهره و 
نه رفتارش، قرابتی با ستاره های یاغی ندارد و قطعا 
واکنش ها نسبت به او مثل گذشته تند و افراطی 
نخواهند بود. حاال دیگر فضای فوتبال ایران هم 
تغییر کرده و هوادارها به این انتقال ها به چشم یک 

»قتل عمد« نگاه نمی کنند! 
علی انصاریان؛ داستان یک پشیمانی

در همان فصلی که علیرضا نیکبخت در یکی از 
جنجالی ترین انتقال های تاریخ فوتبال ایران راهی 
باشگاه پرسپولیس شــد، استقاللی ها نیز ستاره 
محبوب رقیب یعنی علی انصاریان را به خدمت 
گرفتند. فوتبالیستی که در بین پرسپولیسی ها، 
به عنوان نماد تعصب و عالقه به باشگاه جا افتاده 
بود. برخالف آبی ها، هواداران پرسپولیس واکنش 
چندان تندی به این انتقال نشــان ندادند و علی 

انصاریان حتی در اولیــن دربی اش روبه روی تیم 
سابق، مورد تشویق ســکوها قرار گرفت. همین 
اســتقبال موجب شــد که علی خیلی زود قید 
همکاری طوالنی با استقالل را بزند. او همین حاال 
هم از این تجربه کامال پشیمان است و این تصمیم 
را بزرگ ترین اشتباه زندگی  ورزشی اش می داند. 
درست مثل نیکبخت که خودش را دوباره در جمع 
استقاللی ها قرار داده، انصاریان هم حاال به عنوان 

یک چهره کامال پرسپولیسی شناخته می شود.
علی علیزاده؛ دست بنده خدا

مــرد پرتاب های دســت بلنــد نه تنها از 
پرسپولیس به استقالل ملحق شد، بلکه حتی 
در دربی هم دروازه این تیم را باز کرد. سیاوش 
اکبرپور البته هنوز هم اعتقاد دارد که آن گل 
را خودش به ثمر رســانده اســت. شاید کمی 
عجیب باشــد اما گل زنی در دربی، مهم ترین 
هایالیت دوران فوتبال علی علیزاده نیســت. 
او را بیشــتر به خاطر خطای هند فاجعه باری 
می شناسند که در آخرین ثانیه های شهرآورد 
پایتخت، فرصت پیروزی را از استقالل گرفت 
و حرف و حدیث های زیادی در مورد سالمت 
این مسابقه بر سر زبان ها انداخت. علی بدون 
تردید یکی از بزرگ ترین اشــتباه های فردی 
تاریخ این رقابت را انجام داده و به همین خاطر 

با وجود ترک پرسپولیس برای رفتن به جمع 
آبی ها، هرگز در بین قرمزها یک چهره منفور 

به شمار نمی رود. 
هوار مال محمد؛ غایب همیشگی

ستاره عراقی در دربی های پایتخت، سابقه یک 
پاس گل به کریم باقری را داشت و روی سکوهای 
پرسپولیسی، چهره ای محبوب به شمار می رفت. با 
این حال او به لحاظ انضباطی هرگز یک مهره قابل 
اعتماد نبود و به همین خاطر، در نهایت از سوی 
باشگاه طرد شد. او به محض جدایی از پرسپولیس، 
تصمیم گرفت فوتبالش را در باشگاه استقالل ادامه 
بدهد. تصمیمی که در روزهای اول کمی جنجالی 
شد اما بعد همه خیلی زود آن را فراموش کردند. 
اساسا در مورد هوار بیشتر از یاغی بودن یا هر ویژگی 
دیگری، بی نظم بودن به چشم می آمد و تاخیرهای 
زیاد و غیبت های همیشــگی، اجازه نمی داد که 
او هرگز به یک چهره بســیار مهم و کلیدی برای 
فوتبال ایران تبدیل شود. درست همان طور که 
پیش بینی می شد، هوار خیلی زود هم از استقالل 
جدا شد و در این باشگاه ماندگاری زیادی نداشت.

محمد قاضی؛ یاغی یک ساله
اســتقاللی ها که ظاهرا هنوز هــم ماجرای 
نیکبخت را فراموش نکرده بودند، محمد قاضی 
را هم چندین سال بعد به عنوان یک فوتبالیست 
یاغی به خدمت گرفتند. هرچند که شــخصیت 
قاضی، چندان شبیه یاغی ها نبود اما پیوستن او 
به استقالل، ســروصدای زیادی به راه انداخت و 
موجب ساختن شعارهای زیادی روی سکوهای 

آبی شد. این خرید رویانیان برای پرسپولیس، به 
بمب نقل و انتقاالتی آبی ها تبدیل شد و شروع بسیار 
خوبی در این باشگاه داشت اما در مجموع هرگز یک 
سوپراستار برای استقاللی ها به شمار نمی رفت و 
یک خرید استثنایی برای این باشگاه نبود. قاضی 
تنها یک فصل برای آبی ها توپ زد و سپس راهی 
باشگاه فوالد خوزستان شد. این مهاجم معموال هر 

فصل، تیمش را در لیگ برتر تغییر می دهد.
گادوین منشا؛ حسرت آن پنالتی

صبح روز بعد از باز شدن پنجره نقل و انتقاالت 
باشگاه پرسپولیس، برانکو در یک اقدام غیرمنتظره 
نام منشا را در فهرست مازاد باشگاه قرار داد. به نظر 
می رســید این ماجرا، واکنشی به حواشی منشا 
در زندگی خصوصی اش بود. پروفسور، گادوین 
را رد کرد و استقاللی ها به ســرعت به سراغ این 
فوتبالیست رفتند تا او در کنار ایسما و پاتوسی،  یک 
مثلث هجومی خارجی در این باشگاه بسازد. شاید 

اگر او به جای فرشید اسماعیلی در دربی پنالتی 
می زد، سرنوشــت خودش و باشگاه با هم عوض 
می شد اما منشــا پس از یک نیم فصل ناموفق، از 
استقالل رفت و نتوانست روزهای خوبی را در این 

تیم سپری کند.
محمد نادری؛ کامنت های بسته

نادری، احتماال آخرین فوتبالیســتی بود که 
کسی یاغی بودنش را حدس می زد. بازیکنی که 
مثل یک پسربچه خجالتی به پرسپولیس رفت 
و با یک قرارداد جنجالی از این تیم جدا شد. شاید 
با تماشــای وضعیت این روزهای نادری، مهدی 
هاشمی نسب بیشتر از همه حسرت بخورد. چراکه 
واکنش ها نسبت به این دو تصمیم پس از چند دهه، 
فوق العاده متفاوت بودند. هاشمی نسب برای فرار از 
عواقب این انتقال در انظار عمومی حاضر نمی شد 
و نادری با بستن کامنت های اینستا، از مشکالت 

احتمالی فاصله گرفته است! 

تیره روزی های بلوگرانا تمام شدنی نیستند

رهبر گمشده، کابوس وار

نیکبخت، نادری و انتقامی که تمام نمی شود

ياغی مدرن!

آقای دندانپزشک در چند 
بزنگاه خاص و کلیدی، 
ثابت کرد که این کاره 

نیست و نمی تواند از پس 
این مسئولیت بربیاید 
اما کوچک ترین عزمی 

در وزارت برای تغییر این 
گزینه وجود نداشت. ظاهرا 

پشیمانی اساسا در حیطه 
تصمیم های این وزارتخانه 

جایی ندارد و آنها به هیچ 
قیمتی حاضر به اعتراف 

به اشتباه های بزرگ شان 
نیستند
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