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یزدانی انصراف داد!
کادرفنی تیم ملی کشتی آزاد و مدیر تیم های 
ملی کشــتی در روزهای اخیر به شــدت تاکید 
داشتند که نیاز است مدعی وزن 97 کیلوگرم تیم 
ملی آزاد، پیش از حضور در جهانی در یک تورنمنت 
بین المللی دیگر محک بخورد. بر این  اساس نام 
رضا یزدانی ابتدا در بین نفــرات اعزامی به جام 
زیلکوفسکی و پس از لغو این تورنمنت، در لیست 
مسافران جام جایزه بزرگ گرجستان قرار گرفت اما 
از همان وقت زمزمه هایی مبنی بر عدم حضورش 
در این تورنمنت شنیده می شد. این آخرین میدانی 
است که کادرفنی دو تیم آزاد و فرنگی می توانند 
نفرات شان را پیش از جهانی در آن محک بزنند و با 
توجه به اینکه یزدانی رسما در نامه ای به فدراسیون 
اعالم کرده نمی تواند در این جام روی تشک برود، 
باید دید کادرفنی تیم ملی چه تصمیمی در مورد 
او خواهد گرفت. گفته می شود او در نامه خود به 
فدراسیون، دلیل این تصمیم را آسیب دیدگی از 
ناحیه گوش و تجمع آب درون گوش اعالم کرده. 
قطعا در مورد آسیب دیدگی او کمیسیون پزشکی 
تشکیل جلسه خواهد داد. یزدانی در حالی قید این 
تورنمنت را زده که چندی پیش توانست با اقتدار 
قهرمان مرحله نهایی رقابت های انتخابی برای 
مسابقات جهانی شود. حال باید منتظر تصمیم 
درباره او بود. آیا او مســابقات جهانی را از دست 

می دهد؟
    

مشکل مالیات در سال المپیک
اردیبهشــت امســال بود که در جلسه وزیر 
ورزش با روسای فدراســیون ها ژاله فرامرزیان 
معاون توسعه منابع انسانی و مالی وزارت ورزش 
در خصوص بدهــی مالیاتی فدراســیون های 
ورزشــی صحبت هایی را مطرح کرد. با توجه به 
اینکه فدراسیون ها ســال ها اظهارنامه مالیاتی 
پر نکرده اند، درآمدهــای آنها حتی کمک های 
وزارت ورزش به این فدراسیون ها شامل مالیات 
شــده اســت. معاونان وزارت ورزش با سازمان 
امور مالیاتی چندین جلســه را برگــزار کردند 
اما هنوز به نظر می رســد راهــکاری برای حل 
مشکل فدراســیون ها پیدا نشــده است. عالوه 
بر ایــن در ســال المپیک خبرهایــی مبنی بر 
مسدود شدن حساب های برخی فدراسیون ها 
مثل تکوانــدو به گوش می رســد.  بعد از بدهی 
9 میلیاردی فدراســیون تیراندازی به سازمان 
امور مالیاتی، فدراســیون اسکواش هم به دلیل 
پر نکردن اظهارنامــه مالیاتــی 7۵۰ میلیون 
تومان بدهــی دارد. البته رییس فدراســیون 
اسکواش قرار است به صورت قسطی این بدهی 
را پرداخت کند. همچنین سازمان امور مالیاتی 
از ســال 91 تا 9۵ حدود ۵.3۵ میلیارد مالیات 
برای فدراسیون تنیس تعیین کرده است. بدهی 
مالیاتی فدراسیون های ورزشی را با چالش جدی 
روبه رو کرده است به طوری که برخی از روسای 
فدراســیون ها به همین دلیل ممنوع الخروج و 
ممنوع المعامله شده اند. به گفته داورزنی مسئوالن 
وزارت ورزش با وزارت اقتصــاد و امور دارایی نیز 
جلساتی را برگزار کرده و از آنها خواسته اند به اداره 
مالیات اعالم کنند تا محدودیت های قانونی برای 

روسای فدراسیون های ورزشی برطرف شود.
    

سیاه شدن حدادی در تمرین
وزیــر ورزش و همراهانش پــس از بازدید از 
تمرینات تیم ملی کاراته، ســری هم به احســان 
حدادی زدند که تمرینات بدنســازی خود را در 
آکادمی المپیک پیگیری می کــرد. حدادی در 
این دیدار ضمن خوشــامدگویی و تشکر از وزیر 
ورزش گفت:»قول می دهم در مسابقات جهانی 
بهترین نتیجه را بگیرم و سپس در 3۵ سالگی برای 
مدال المپیک تالش کنم.«  سلطانی فر خطاب به او 
گفت:»با این انگیزه ای که از شما می بینم، مطمئنم 
بهترین نتیجه را در المپیک می گیرید. مدالت که 
قطعی است و این امید را داریم که حتی به مدال طال 
برسید.« وی سپس به شوخی خطاب به حدادی 
گفت:»دوربین ها و خبرنــگاران هم اینجا حضور 
دارند و صحبت های تو را ثبت می کنند.« حدادی 
نیز به شــوخی گفت:»آقای دکتر سخت تمرین 
می کنم. اگر می بینید سیاه شده ام بخاطر سوالریوم 

نیست بلکه به خاطر تمرین زیر آفتاب است!«
    

مدارک خادم گم شد!
در اتفاقی کم سابقه و عجیب، تمامی مدارک، 
کتاب های تالیفی، مقاالت و احکام نامزد انتخابات 
فدراسیون کشتی در وزارت ورزش گم شد. این 
وسایل که در هفت،هشت کارتن جمع آوری شده 
بود، قرار بود بعد از انتخابات فدراسیون کشتی، 
خادم آنها را با خود به محل کار جدیدش ببرد اما 
این وسایل گم شده و پیگیری ها برای دستیابی به 
آنها همچنان بی نتیجه مانده و مشخص نیست چه 

بالیی سر آنها آمده است!

منهای فوتبال

آریا طاری

بــه نظــر می رســد در باشــگاه 
پرســپولیس، آب از آب برای فرشــاد 
احمــدزاده تــکان نخورده اســت. 
این بازیکن در یکی از ســخت ترین و 
حســاس ترین مقاطع تاریخ باشگاه، 
پرسپولیس را به حال خودش رها کرد 
و به لیگ لهســتان رفت. او به شــکل 
ناامیدکننده ای از باشگاه جدا شد و در 
هفته های پایانی ابدا برخورد دوستانه ای 
با هواداران پرســپولیس نداشت اما در 
بازگشت به فوتبال ایران، مدیران باشگاه 

بالفاصله او را با یک قرارداد سنگین به 
خدمت گرفتند و »پاداش بی وفایی« 
را به فرشاد تقدیم کردند. این قرارداد، 
تنها پاداش برای احمدزاده نبود. او که 
در بازگشــت به جمع قرمزها شماره 
77 را بــر تن می کرد، حاال قرار اســت 
فصل را با پیراهن قبلی خودش، یعنی 
پیراهن شــماره 1۰ شــروع کند. این 
پیراهن در اولین مقطع حضور فرشاد 
در پرســپولیس هم تناســبی با این 
فوتبالیست نداشت و حاال این بی ربطی، 
کامل تر نیز خواهد شــد. بســیاری از 
هواداران باشــگاه، مخالف بازگشــت 

بازیکنــی بودند که تیم را در شــرایط 
دشوار محرومیت نقل و انتقاالتی ترک 
کرده است. در پرســپولیس اما برای 
این بازیکن فرش قرمــز پهن کرده اند 
و دوباره پیراهنی را که در گذشــته در 
اختیار برخی از بزرگ ترین اسطوره های 
باشگاه بوده است را به فرشاد سپردند. 
احمــدزاده تنهــا در بی وفایــی و 
قدرنشناسی یک »شماره 1۰« واقعی 
است و در هیچ زمینه دیگری، شایستگی 
پوشیدن این پیراهن را ندارد. اوضاع در 
استقالل هم درست به همین اندازه تلخ 
و گزنده به نظر می رسد. آبی ها در آغاز 

فصل تازه، پیراهن شماره 1۰ را به مهدی 
قائدی سپرده اند. بازیکنی که در دو فصل 
گذشته به جز حاشیه و بحران، خروجی 
دیگری در استقالل نداشته است. مهدی 
قبل از به ثمر رســاندن اولین گل و یا 
رساندن اولین پاس گل به هم تیمی ها 
در لباس اســتقالل، با یــک تصادف 
وحشتناک در نیمه های شب، دردسر 
بزرگی برای خودش و استقالل ساخت. 
او در ســاعتی نامتعارف و در وضعیتی 
نامتعارف تصادف کرد اما باشگاه به جای 
پیچاندن گوش این فوتبالیست جوان، 
تنها به دفاع مطلق از قائدی پرداخت. 

مهدی فصل گذشته کمی پیشرفت کرد 
اما نه در حد و اندازه ای که به مرد شماره 
1۰ باشگاه تبدیل شود. او تا امروز تنها 
در حاشیه سازی قدرتمند نشان داده و 
در هیچ زمینه دیگری، الیق پوشیدن 
چنین شماره ای نیســت. او نسبت به 
زمان امضای قرارداد با استقالل، چقدر 
پیشــرفت کرده که شایستگی الزم را 
برای شماره 1۰ بودن داشته باشد؟ او در 
این دو سال، چه حرکت مثبت و موثری 
در استقالل انجام داده که سزاوار چنین 

ترفیعی باشد؟
مهدی و فرشــاد، تنها مثال های 
ساده ای از فقدان »شایسته ساالری« 
در فوتبــال ایران هســتند و پیراهن 
شماره 1۰ اســتقالل و پرسپولیس، 
بهانه ای اســت تا به یاد بیاوریم اینجا 
ویژگی هــای فنی در کنــار اخالق، از 
اهمیت زیادی برای قــدر دیدن یک 
ستاره در یک باشگاه برخوردار نیستند. 
باشگاه های وطنی دائما چشم های شان 
را با روی کج رفتاری فوتبالیســت ها 
می بندند اما کاش بزرگ ترین مشکل، 
تنها همین بود. آنها نه تنها مشکالت 
اخالقــی و فنی را نادیــده می گیرند، 
بلکه متوســط ترین بازیکن هــا را در 
باالترین جایگاه ها قــرار می دهند. در 
پرسپولیس و اســتقالل، مهره های 
شایسته زیادی برای پوشیدن پیراهن 
شماره 1۰ وجود دارند. مهره هایی که 
برای رسیدن به شرایط امروز، به اندازه 
کافی عرق ریخته اند و زیر فشــار راه 
»فرار« را انتخاب نکرده اند. با این حال 
ظاهرا هر دو باشــگاه اصرار دارند که 
مسابقه عجیبی در رساندن شماره 1۰ به 
معمولی ترین و خطاکارترین بازیکن ها 
دارند. فصل گذشته استقاللی ها روح ا... 
باقری را در حالی که از لیگ یک به این 
تیم منتقل شده بود، به شماره 1۰ مزین 
کردند. شاید همین موضوع بود که در 
نهایت افت روح ا... را به همراه داشــت. 
پرسپولیس نیز این شماره را به شریفی 

تازه وارد ســپرد. بازیکنی که در دوران 
حضور در تیم برانکو، حتی نتوانســت 
یک گل به ثمر برساند. پیش از فرشاد 
احمدزاده، شــماره 1۰ پرسپولیس 
در اختیار نفراتی مثــل رضا نوروزی، 
غالمرضا رضایی و حتی میثم بائو بود 
که هیچ کدام دوران درخشانی در این 
باشگاه نداشتند. استقاللی ها نیز این 
شماره ارزشمند را به نفراتی مثل سجاد 
شهباززاده و ســیاوش اکبرپور تقدیم 
کرده بودند. شاید اگر سرخابی ها نیز 
به سبک باشــگاه های اروپایی آماری 
رسمی در مورد فروش پیراهن داشتند، 
در این سال ها پیراهن شماره 1۰ این دو 
تیم با کم ترین میزان استقبال از سوی 

هواداران دو باشگاه روبه رو می شد.
اعتباری که یک باشــگاه به دست 
می آورد، تا حدود زیادی ناشی از رفتار 
خود این باشگاه در شرایط خاص است. 
باشگاهی که شماره مهمش را به همین 
ســادگی به حراج می گذارد، در درجه 
اول اعتبار خودش را به بازی می گیرد. 
یک بازیکن برای رســیدن به چنین 
شماره ای، باید چندین سال تالش کند 
اما وقتی سرخابی ها پیراهن شماره 1۰ 
را بدون زحمت در اختیار مهره های شان 
می گذارند، انگیزه تالش این بازیکن ها 

را نیز از بین می برند.

سرنوشت شوم شماره های خاص سرخابی ها

شمارههایبیگناه!

سوژه  روز

اتفاق روز

شماره های پیراهن در باشگاه های اروپایی، هویت خاص خودشان را یدک می کشند. یک باشگاه به جز در موارد بسیار 
خاص، شماره مهمی را به یک جوان بازیکن تازه وارد و یا یک فوتبالیست پراشتباه نمی سپارند. در فوتبال ایران اما ظاهرا 

هر چقدر بازیکن ها پرحاشیه تر، دردسرسازتر و خودسرتر عمل کنند، شانس بیشتری برای پوشیدن شماره های مهم 
دارند. همین حاال نگاهی کوتاه به صاحبان شماره مهم 10 در استقالل و پرسپولیس، نشان می دهد که این دو باشگاه چقدر 

در حفظ اهمیت و سنگینی شماره های شان قصور به خرج داده اند.

آریا رهنورد

خرید یک بازیکن از بارسلونا که اتفاقا فصل 
گذشته توانسته در ال کالسیکو نیز یک گل به 
ثمر برساند، می توانست یک موفقیت تاریخی 
و فراموش نشدنی برای باشــگاه زنیت روسیه 
باشد اما تنها چند روز بعد از جذب 4۰ میلیون 
پوندی مالکوم از بارســا، خبر حیرت انگیزی 
در مورد این ستاره منتشــر شده است. ظاهرا 
مدیران باشگاه زنیت، گزینه فروش مالکوم در 
زمستان را در دستور کار دارند. چراکه هواداران 
این باشگاه استقبال خوبی از خرید جدیدشان 
به عمل نیاورده اند و خواهان فروش سریع مرد 

برزیلی هستند.
مالکوم و جنجال، ظاهرا قرار است در همه 
تابستان ها با هم برخورد کنند. او فصل گذشته 
در آخرین لحظه های قبل از ســفر به رم، قید 
پیوســتن به باشــگاه ایتالیایی را زد و راهی 
بارسلون شد تا با تیم ارنستو والورده قرارداد امضا 
کند. مالکوم در این تابستان در فهرست فروش 
بلوگرانا قرار گرفت و با وجود پیشــنهادهای 

نسبتا خوبی که از لیگ برتر انگلستان داشت، 
به پیشنهاد زنیت سن پتزربورگ پاسخ مثبت 
داد. پروژه ملحق  شــدن مالکــوم اولیویرا به 
قهرمان فصل گذشته روسیه به سرعت عملی 
شد و این بازیکن قرارداد رسمی اش را با زنیت 
امضا کرد. انتظار می رفت خرید بازیکنی در این 
سطح، برای هواداران تیم روسی هیجان انگیز 
باشد و آنها را به وجد بیاورد اما ظاهرا »فوتبال« 
تنها مساله این هوادارها به شمار نمی رود. آنها 
به جای اســتقبال از خرید جدیــد تیم، علیه 
ستاره  تازه وارد موضع گرفته اند و خرید او را یک 
اشتباه نابخشودنی از سوی باشگاه دانسته اند. 
مدیران زنیت انتظار داشــتند بــا خرید این 
بازیکن، در نقش »قهرمــان« قرار بگیرند اما با 
موجی از ســرزنش روبه رو شدند و حاال به فکر 
فروش مالکوم در اولین پنجره نقل و انتقاالت 
بعدی افتاده اند. در فوتبال اروپا امضای قرارداد 
همزمان با دو باشــگاه در یک پنجره برای یک 
فوتبالیست ممنوع اســت. اگر این ممنوعیت 
وجود نداشت، شاید زنیت همین حاال مالکوم را 
در فهرست بازیکنان خروجی قرار می داد. بدون 

تردید این ماجرا، یک ضرر بزرگ برای مدافع 
عنوان قهرمانی لیگ برتر روســیه خواهد بود. 
چراکه حاال باشگاه های دیگر با دانستن آن چه 
در روسیه برای ستاره برزیلی اتفاق افتاده، رقم 
پیشنهادی شــان برای او را به حداقل خواهند 
رساند. به نظر می رســد ماجرای مالکوم، نوع 
پیچیده  و مدرنی از »نژادپرستی« باشد. البته 
که هواداران باشگاه زیر بار این موضوع نمی روند 
و این برچسب را برای خودشان نمی پذیرند اما 
در حقیقت، تردیدی در نگاه نژادپرستانه آنها به 

فوتبال وجود ندارد.
»ما نژادپرست نیستیم. نخریدن بازیکنان 
سیاه پوست تنها یک سنت قدیمی و مهم برای 
ما به شــمار می رود و هیچ چیزی بیشتر از این 
نیســت.« این جمالت، بخشی از بیانیه جدید 
هواداران زنیت در مورد مالکوم اولیویرا هستند. 
در واقع به نظر می رســد هواداران زنیت قصد 

پنهان کردن نژادپرستی شــان را دارند اما در 
عمل، رفتار آنها و تفاوت گذاشتن شــان میان 
صاحبان رنگ پوســت های مختلف، درست 
خود نژادپرستی اســت. هواداران زنیت اصرار 
دارند که تیم شان باید به سراغ بازیکنانی برود 
که به لحــاظ روحی به زنیت متصل باشــند. 
مالکوم یکی از گرانقیمت ترین خریدهای تاریخ 
فوتبال روسیه محسوب می شود اما حاال دیگر 
هیجانی در باشگاه در مورد این بازیکن وجود 
ندارد. او اولین بازیکنی نیســت که در فوتبال 
روسیه، قربانی چنین مسائل تلخ و تاسفباری 
می شود. ساموئل اتوئو چندین سال قبل با یک 
دستمزد نجومی به باشــگاه آنژی ماخاچکاال 
پیوست اما در استادیوم های مختلف روسیه، 
همواره بــا توهین های نژادپرســتانه روبه رو 
شد. روبرتو کارلوس نیز در زمان کار کردن در 
فوتبال روسیه، بارها با پرتاب موز مورد استقبال 
هواداران تیم های مختلف قرار گرفت. شــاید 
این یکــی از دالیل مهمی کندی پیشــرفت 
باشگاه های روسی باشــد. آنها حتی اگر پول 
زیادی در اختیار داشــته باشــند، نمی توانند 
خودشــان را به صورت تمام و کمال با فوتبال 
روز اروپا هماهنگ کنند. به نظر می رسد در این 
کشور، عزمی جدی برای برخورد با پدیده شوم 
و تلخ نژادپرســتی وجود ندارد. این موضوع در 
ویترینی مثل فوتبال بیشتر از هر جای دیگری 

نمایان می شود. باور کردنی نیست که طرفداران 
یک باشگاه اروپایی، به خاطر مساله ای مثل رنگ 
پوست، خواهان جدی ستاره سابق بارسلونا از 
تیم شان هستند. بازیکنی که حتی یک بار نیز 
با پیراهن زنیت به میدان نرفته و این پتانسیل 
را دارد که این تیم را بــه موفقیت های بزرگی 

برساند. 
تاسفبار است که در سال 2۰19، جهان هنوز 
با »نابرابری نژادی« دست و پنجه نرم می کند. 
این موضوع تنها مختص فوتبال روسیه نیست و 
همین امسال در کشورهایی مثل ایتالیا و حتی 
آلمان، نشــانه هایی از آن در فوتبال ظاهر شده 
است. یوفا در چند مقطع، هواداران باشگاه های 
مختلف را به دلیل نژادپرستی با محرومیت هایی 
سنگین روبه رو کرده اما در حقیقت این موضوعی 
نیســت که با محرومیت هواداران ریشــه کن 
شــود. ماجرای مالکوم، تنها یــک تلنگر تازه 
است اما اتفاقاتی شــبیه به این در گذشته رخ 
داده اند و باز هــم رخ خواهنــد داد. حتی اگر 
زنیت سن پتزبورگ در این فصل قهرمان لیگ 
قهرمانان اروپا هم شــود، نمی تواند لطمه ای را 
که از طریق ماجرای مالکوم به تصویر عمومی 
فوتبال روسیه زده جبران کند. تا زمانی که رنگ 
پوست بازیکن ها مالک و معیار قضاوت شان در 
زمین فوتبال باشد، حرف زدن از برابری در دنیا 

تنها یک شوخی بزرگ خواهد بود.

شروع ذوب آهن در دیدار حســاس و سخت با االتحاد با 
زعبیل امارات، فراتر از حد انتظار بود. مهم ترین تغییر ترکیب 
اصلی این تیم نســبت به دیدارهای قبلی در لیگ قهرمانان 
آســیا، روی خط دروازه رقم خورد. حاال که رشید مظاهری 
دیگر در عضویت این باشــگاه قرار ندارد، محمدباقر صادقی 
که در این سال ها »نفر دوم« دروازه ذوب بوده، در دیدارهای 
حساس روی خط دروازه دیده می شود. ذوب در حالی مسابقه 

با االتحاد را آغاز کرد که هیچ کدام از مهره های خارجی این 
باشگاه جایی در ترکیب اصلی نداشتند. دانیال اسماعیلی فر 
اما از تراکتورسازی به ذوب برگشت تا در ترکیب اصلی قرار 
بگیرد و احسان پهلوان نیز برای دقایقی در جدال با االتحاد 
به بازی گرفته شد. در ترکیب تیم عربستانی اما چهار بازیکن 

خارجی حضور داشتند. 
ویالنووا، وکیــو، لوئیز خیمنز و رومارینیو چهار ســتاره 

خارجی باشــگاه االتحاد برای این جدال بودند. تنها هفت 
دقیقه بعد از شروع مســابقه، هافبک تمام نشدنی ذوبی ها 
خوش درخشید و با یک ضربه ایستگاهی مهارنشدنی توپ را 
از خط دروازه رقیب عبور داد. قاسم حدادی فر اولین موقعیت 
نصفه و نیمه تیمش برای رسیدن به گل را به بهترین شکل 
مورد استفاده قرار داد و به کمک پای چپ جادویی اش، خیلی 
زود تیم علیمنصور را پیش انداخت. این برتری اما تنها به اندازه 
سه دقیقه دوام آورد. روی اشتباه و آشفتگی خط دفاعی تیم 
اصفهانی، توپ دو بار به تیر دروازه ذوب آهن برخورد کرد و 
در نهایت این لوئیز خیمنز بود که با سادگی توانست دروازه 
ذوب را باز کند. ســبزها در دقیقه هفت به گل اول رسیدند 
اما بازی در دقیقه 1۰ به تســاوی کشیده شد. در ادامه نیمه 

اول، االتحاد تسلط بیشتری روی جریان بازی داشت و چند 
موقعیت خطرناک دیگر نیز خلق کرد اما بازی در این نیمه با 
تساوی یک - یک به پایان رســید. در شرایطی که نیمه دوم 
تا حدودی سرد و کســل کننده دنبال می شد، زیاد المولد با 
ضربه سر گل دوم االتحاد را به ثمر رساند تا این باشگاه به اولین 

پیروزی  تاریخش برابر ذوب دست پیدا کند.
شکســت دو بر یک در زمین حریف، نتیجه نسبتا خوبی 
برای ذوب به شمار می رود. البته در شرایط بازی در کشور سوم 
شاید موضوعی به نام زمین حریف دیگر اهمیت همیشگی اش 
را نداشته باشد اما همین حاال ذوبی ها در صورت شکست دادن 
االتحاد در دوحه با نتیجه یک بر صفر، راهی مرحله یک چهارم 

نهایی تورنمنت خواهند شد. 

پرونده مالکوم؛ رسوایی بزرگ برای هواداران باشگاه زنیت

چهره سیاه فوتبال روسیه!

ذوب آهن؛ شکست خورده اما امیدوار

کام بک بعدی لطفا!

احمدزاده تنها در بی وفایی 
و قدرنشناسی یک »شماره 

10« واقعی است و در هیچ 
زمینه دیگری، شایستگی 

پوشیدن این پیراهن را 
ندارد. اوضاع در استقالل 
هم درست به همین اندازه 

تلخ و گزنده به نظر می رسد. 
آبی ها در آغاز فصل تازه، 

پیراهن شماره 10 را به 
مهدی قائدی سپرده اند
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