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ژن خوب در کمیته ملی المپیک!

پس از گذشــت چنــد روز از انتشــار این 
خبر که روسای بازنشســته فدراسیون ها باید 
صندلی های شان را ترک کنند، خبر رسید که 
برخی افراد در وزارت ورزش می خواهند بستر 
حضور سیاسی ها در فدراسیون ها را به عنوان 
سرپرســت آماده کنند. حتی در این باره گفته 
شــد هدف از این اقدام تقویت جناح سیاسی 
خاص برای انتخابات دوره آینده است. هرچند 
یقینا با توجه به نزدیک بودن بازی های المپیک 
2020 وزارت ورزش بــا آوردن مدیرانــی که 
چیزی از ورزش نمی دانند ریسک نخواهد کرد 
تا زمان را بسوزاند. از طرف دیگر اما کمیته ملی 
المپیک خیلی زودتر از وزارت ورزش دست به 
کار شد و ریاست یکی از کمیسیون های نوپای 
خود را به نام آقازاده سیاسی ای کرد که همه او 
را به عنوان »ژن خوب« می شناسند. حمیدرضا 
عارف، پســر محمدرضا عارف که برای توجیه 
حضــورش در معامــالت کالن اقتصادی پای 
داشــتن ژن خوبش را به میان کشید و تا ماه ها 
شــاهد هشــتگ ژن خوب در فضای مجازی 
بودیم، با حکم سیدرضا صالحی امیری به عنوان 
مشاور رئیس و مسئول کمیسیون صلح و ورزش 
در کمیته ملی المپیک منصوب شــده است. 
کمیسیون صلح و ورزش یکی از ۱۵ کمیسیون 
کمیته ملــی المپیک و جزو کمیســیون های 
تازه شکل گرفته در این کمیته است و در واقع 
حمیدرضــا عارف اولین مســئول بــرای این 
کمیسیون نوپا به حســاب می آید. قرار است 
این کمیســیون با ترکیبی ۱0 نفره متشکل از 
چهره های ورزشی و هنری و به نوعی قهرمانان 

و سلبریتی ها آغاز به کار کند. 
اما همانطور که انتظار می رفت انتقادات به 
این انتخاب خیلی زود آغاز شد. پسر نماینده 
مجلس شورای اسالمی هم به همان سرعت از 
انتخاب شدنش دفاع کرد و با به میان کشیدن 
مدرک دکترای روابط بین المللش از استفاده 
از تخصصش در ســاختمان ســئول صحبت 
کرد. از نظر عارف داشتن شــناخت از ورزش 
برای کسب کرسی در یک نهاد ورزشی کافی 
است. به خصوص که او از پنج سالگی هم ورزش 
حرفه ای را دنبال می کرده و حتی در دانشگاه 
شــریف هم عضو تیم شنا و بســکتبال بوده! 
جالب ترین بخش صحبت هــای عضو جدید 
کمیته ملی المپیک را هــم بخوانید:»آقازاده 
بودن به این معنی نیست که خودش تخصصی 
ندارد.وقتی کسی توانمندی دارد و می تواند از 
توانمندی اش اســتفاده کند حتما باید برای 

مملکت و سربلندی آن این کار را بکند.«
    

حدادی دست پدر را بوسید نه 
کیهانی را

احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران 
در بازی های آســیایی در حضور پدرش روی 
سکوی قهرمانی ایســتاد. او حتی می خواست 
مدالش را به پدر تقدیم کند که شــرایط مهیا 
نشد. اخیرا درباره حدادی شــنیده شد که او 
پس از مدال آوری دست مجید کیهانی رییس 
فدراسیون را بوسیده و حاال پس از گذشت یک 
ماه، او انتقاداتش از فدراسیون را از سر گرفته 
اســت. حدادی هم در واکنش به این موضوع، 
مستند نشــان می دهد که او دست پدرش را 
بوسیده است. او گفت:»دو عکس در بازی های 
آسیایی موجود اســت که نشان می دهد فقط 
دست پدرم را بوسیدم آن هم به این دلیل که او 
اولین  بار بود مسابقات من را از نزدیک مشاهده 
می کرد و چون می دانســت طال می گیرم آمد 
و من هم پس از مســابقه دستش را بوسیدم و 
حتی پایش را هم می بوســم اما آنکه گفته اند 
دست رئیس فدراسیون را بوسیدم اصال درست 
نیست و من این موضوع را پیگیری خواهم کرد 

که چطور این موضوع را مطرح کرده اند.«
او در ادامه دلیل دیگری هم آورد که بسیار 
جالب توجه است:»حتی شنیده بودم کیهانی 
گفته بود من نمی خواهم احسان حدادی مدال 
بگیرد! هــر جا من مدال  آورده ام فدراســیون 
که بیشــتر پزش را داده ، 20 هزار دالر هزینه 
می کنند اما 200 هزار یورو پز می دهند. بعد از 
بازی های آسیایی کیهانی حتی به من تبریک 
هم نگفت آن وقت چطــور می توانم و چرا باید 

دست او را ببوسم؟«

منهای فوتبال
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 آريا   رهنورد

لئو مســی، مائورو ایــکاردی و 
روبرت لواندوفسکی برای آقای گلی 
ساخته شده اند و شــاید وقتی این 
فصل از رقابت های اللیگا، ســری آ 
و بوندس لیگا به پایان برسد، کفش 
طال به این ســه بازیکن برسد اما در 
شــرایط فعلی هواداران فوتبال در 
اســپانیا، ایتالیا و آلمــان، مجذوب 
درخشش مهاجمانی شــده اند که 
به نظر نمی رسید فصل را این چنین 
رویایی آغاز کنند. ســه فوتبالیست 
نه چندان سرشــناس، در شــرایط 
فعلی آقای گل ســه لیــگ معتبر 
اروپایی هستند. این پدیده ها شاید 
تا پایان فصل نتوانند صدرنشــینی 
جدول گل زنان را برای خودشــان 
حفظ کنند اما شــاید به واســطه 

همین آغاز درخشان، فصل بعد در 
باشگاه های بزرگ تری توپ بزنند.

قاتلی از لهستان
مهاجــم 23 ســاله جنــوا بــا 
درخشــش خیره کننــده برابــر 
فروزینونه و دو گلــی که مقابل این 
تیم به ثمر رساند، آمار باورنکردنی 
این فصلــش را به هشــت گل در 6 
مسابقه رساند. برای باور بزرگی کار 
»کریشــتوف پیاتک« کافی است 
بدانید آخرین بازیکنــی که در بدو 
ورود به فوتبال ایتالیا چنین آماری به 
ثبت رسانده، کارل هانسن در سال 
۱9۵0 میالدی بوده اســت! پیاتک 
در همه جام های این فصل ۱2 گل 
برای تیمش زده و در مسیر خلق یک 
رکورد حیرت آور قرار گرفته است. او 
که تا همین تابستان در لیگ فوتبال 
لهســتان توپ می زد، تنها به ازای 

چهار میلیون یورو به باشــگاه جنوا 
ملحق شد. جنوا به لطف درخشش 
فوق العاده پیاتک حاال در بین 6 تیم 
باالی جدول سری آ دیده می شود. 
جالب اینکه همه بازیکنان دیگر این 
باشگاه مجموعا در این فصل تنها سه 
گل به ثمر رسانده اند. برای قضاوت 
در مورد ســطح توانایی های پیاتک 
هنوز کمی زود به نظر می رسد اما او 
می تواند روبرت لواندوفسکی جدید 
فوتبال لهستان و اروپا باشد. همین 
حاال از یوونتوس، لیورپول، تاتنهام 
و بارسلونا به عنوان مشتریان جدی 
این بازیکن نام برده می شود. قیمت 
این بازیکن در بازار نسبت به انتقال 
قبلی او، حداقــل ۱0 برابر افزایش 
پیــدا خواهد کــرد. تردیدی وجود 
ندارد که پیاتک، برای مدتی طوالتی 

در جنوا نخواهد ماند.

شرقی درخشان
هرتابرلیــن اولین تیمــی بود 
که در این فصل موفق به شکســت 
دادن بایرن مونیخ شــد. این نتیجه 
غافلگیرکننده، با کمک درخشش 
»اونــدری دودا« بــه دســت آمد. 
ســتاره ای که در برلین، تیر خالص 
را به تیم نیکو کواچ شــلیک کرد و 
با پنج گل، در صدر جدول گل زنان 
بوندسلیگا قرار گرفت. دودا تا سال 
20۱6 در عضویــت باشــگاه لژیا 
ورشو قرار داشــت و در همین سال 
با قراردادی پنج ساله به هرتابرلین 

پیوست. 
او که بازیکــن ثابــت تیم ملی 
اسلواکی نیز به شمار می رود، حاال به 
چهره محبوب هواداران هرتا تبدیل 
شــده اســت. »دیدینیو« به لحاظ 
ســرعت و تکنیک با آنخل دی ماریا 

مقایسه می شــود اما اساسا بازیکن 
پست ۱0 اســت و به عنوان هافبک 
دفاعــی، نمایش هــای جذاب تری 

ارائه می کند. 
دودا در اولیــن فصل حضورش 
در برلین به شدت مصدوم شد و در 
تمام فصل تنهــا 69 دقیقه پیراهن 
آبی و ســفید را بر تن کــرد اما او به 
تدریج موفق شد که این مصدومیت 
را پشت سر بگذارد و به اوج برگردد. 
این بازیکن یک »مهاجم« نیست و 
همین موضوع، حفظ کفش طالی 
بوندس لیگا را برای او دشوار خواهد 

کرد. 
انتظــار مــی رود ارزش دودا در 
بازار تابســتانی فصل آینده حتی به 
۵0 میلیون یورو نیز برسد. مثل همه 
استعدادهای خاص دیگر بوندسلیگا، 
بایرن مونیخ مشــتری دست به نقد 

ستاره اسلواک خواهد بود.
آندره؛ پسر طاليی

کاری که سویایی ها با به خدمت 
گرفتن آندره ســیلوا انجام داده اند، 
درســت مثل کشــف طال از میان 
سنگریزه اســت. او یک فصل کامال 
ناامیدکننــده را در میالن ســپری 
کــرد و در فوتبال ایتالیــا آنقدر بد 
بود که تصور می شد هیچ باشگاهی 
عالقه مند به امضای قــرارداد با این 
مهاجم نباشد. سویا اما به سرعت این 

فوتبالیست را احیا کرد. 
آندره که در فصل گذشته سری آ 
مجموعا دو گل برای روسونری زده 
بود، در این فصــل تنها در یک بازی 
با پیراهن باشــگاه جدیدش دو بار 
دروازه رئال مادریــد را باز کرد. این 
مهاجم 22 ساله با قراردادی قرضی 
از سن ســیرو به ســانچز پیزخوان 
آمد و شــروعی رویایی در اســپانیا 
داشــت. تعداد گل های ســیلوا از 
تعداد گل های کریســتیانو رونالدو 

در اولین هفته های انتقال به اللیگا 
از منچســتریونایتد نیز بیشتر بوده 
اســت. او باالتر از یاگو آسپاس و لئو 
مسی در صدر جدول گل زنان فوتبال 
اسپانیا قرار گرفت و البته برای باقی 
ماندن در این جایگاه با وجود رقیبی 
مثل مسی، به یک معجزه نیاز دارد. 
خط هافبک جذاب باشــگاه سویا، 
مجال خوبی برای به ثمر رســاندن 
گل های بیشــتر در اختیار فوروارد 
پرتغالی این تیم قرار می دهد. آندره 
آرزوهای بزرگی در سر دارد و امیدوار 
اســت در همه جام ها بــا پیراهن 

آندلسی ها بدرخشد. 
هم رئال و هم بارسا در این فصل 
فرم خوبی نداشته اند و تا حدودی با 
بحران درگیر هســتند. سویا فاصله 
بسیار کمی با صدر جدول دارد و به 
رویای جاه طلبانه قهرمانی دل بسته 
است. بعد از درخشش غافلگیرکننده 
ســیلوا در پیزخوان، جنارو گتوسو 
به خاطر از دســت دادن این بازیکن 
به شدت مورد سرزنش رسانه های 
ایتالیایی قرار گرفته اســت. گتوسو 
البته بعد از دیــدار این هفته تیمش 
در ســری آ، اعالم کرده که به دنبال 
حفظ سیلوا بوده و خود این بازیکن 
خواهــان خــروج از ترکیب میالن 

شده است.

نگاهی به سه آقای گل ناآشنا در سه لیگ معتبر اروپايی

سه تفنگدار ناشناس!

سوژه روز

پیونــد بایرن مونیــخ بــا صــدر جدول 
بوندسلیگا شاید مســتحکم و تکراری باشد 
اما بدون تردید »قطع  نشــدنی« نیســت. 
این پیامی اســت که پسران لوســین فاوره 
در دورتموند برای مخابــره کردنش به تمام 
آلمان تالش می کنند. بعد از توقف هفته دوم 
دورتموند در جدال با هانوفر، به نظر می رسید 
یک تلخ کامی بزرگ دیگر در انتظار دیوار زرد 
باشد اما این باشگاه در پایان هفته ششم، حاال 
تنها تیمی به شمار می رود که طعم شکست 
در فصل جدید بوندسلیگا را نچشیده است. 
پس از شکســت این هفته بایرن، دورتموند 
برای رســیدن به صــدر جدول بایــد به هر 
قیمتی در زمین لورکوزن به پیروزی دست 
پیدا می کرد. تیم میزبان در همان نیمه اول، 
موفق به زدن دو گل شد تا زنبورها دوباره در 
معرض یک ناامیدی ویران کننده قرار بگیرند 

اما از لحظه ورود »جیدن سانچو« به زمین، 
یک بازگشت بزرگ در حال رقم خوردن بود. 
سانچو تنها یک دقیقه بعد از اضافه شدن به 
ترکیب تیمش، به مارکو رویس پاس گل داد و 
در ثانیه های پایانی نیز پاکو آلکاسر را صاحب 
موقعیتی طالیی برای گل زنی کرد. زنبورها 
با دو پاس گل تماشــایی جیــدن، لورکوزن 
را با نتیجــه چهار بر دو شکســت دادند و در 
جدول باالتر از مونیخی ها قــرار گرفتند. با 
ســتاره های جوانی مثل پولیشــیچ، اشرف 
حکیمی و البته ســانچو، باید بــه دورتموند 
بیشــتر از همیشــه اعتماد کرد. این تیم در 
دو بازی گذشــته ۱۱ گل به ثمر رســانده و 
فراتر از حد انتظار ظاهر شــده است. جیدن 
سانچو، پدیده اصلی این روزهای دورتموند 
محسوب می شــود. بازیکنی که در تابستان 
از آکادمی منچسترسیتی به خدمت گرفته 

شد. این بازیکن تنها ۱23 دقیقه در این فصل 
بوندسلیگا به میدان رفته اما با پنج پاس گل، 
بهترین پاســور فصل آلمان و بهترین پاسور 
فعلی اروپا لقب گرفته است. تعویض طالیی 
فاوره، دوســت ندارد که روی نیمکت باقی 
بمانــد و آمادگی اش را برای فیکس  شــدن 
به وضوح نشان داده اســت. قرار گرفتن در 
باالترین نقطــه جدول بوندس لیــگا، برای 
هــواداران دورتموند امیدوارکننده اســت 
اما نمی تواند نشــانه ای بــرای قهرمانی این 
باشگاه باشد. فصل گذشته نیز قبل از اخراج 
کارلتو، این تیم پنج امتیاز بیشــتر از بایرن 
مونیخ داشــت اما بعد از روی کار آمدن یوپ 
هاینکس، این فاصله به ســرعت جبران شد 
و باواریایی ها از دســترس دورتموند خارج 
شدند. فاوره و تیمش کار بسیار سختی برای 
کنار زدن بایرن مونیخ تا پایان فصل خواهند 

داشت. اگر مارکو رویس مثل همیشه مصدوم 
نشود، اگر ستاره های دفاعی استحکام شان را 
حفظ کنند و اگر پولیشیچ و سانچو دست از 
درخشیدن برندارند، این باشگاه می تواند در 

ادامه فصل دست به کارهای بزرگی بزند. 
فــاوره متخصــص کار کــردن بــا 
فوتبالیست های جوان است. او پیش تر مارکو 
رویس و مارک آندره تراشتگن را به سطح اول 
فوتبال آلمان معرفی کــرده و در دورتموند 

نیز همین پروژه را دنبــال می کند. او حتی 
در نیس فرانسه نیز به خوبی ماریو بالوتلی را 
کنترل کرد و نشان داد که در هیچ شرایطی 
جو رختکن را از دست نمی دهد. واکنش های 
فاوره در کنار زمین، شباهتی به یورگن کلوپ 
ندارد. سبک بازی تیم این مربی نیز به جذابی 
کلوپو نیست اما شاید او بعد از سال ها، دوباره 
دورتموند را به همان مســیر موفقیت آمیز 

دوران یورگن کلوپ برگرداند.

آيا عصر طاليی تازه ای در باشگاه دورتموند آغاز شده است؟

نیش زنبور

جنوا به لطف درخشش 
فوق العاده پیاتک حاال 

در بین 6 تیم باالی جدول 
سری آ ديده می شود. جالب 

اينکه همه بازيکنان ديگر 
اين باشگاه مجموعا در اين 

فصل تنها سه گل به ثمر 
رسانده اند

عصر دوشنبه خبر محرومیت یک  جلسه اي مسعود 
شجاعي رســانه اي شــد و ســروصداي فراواني به راه 
انداخت. کاپیتان تیم ملي به دلیل درگیري با داور دیدار 
تراکتورســازي و نفت آبادان پس از اخراج از زمین، یک  
جلسه محروم شــده و حق همراهي قرمزپوشان تبریز 
در بازي آینده را ندارد. همین داســتان باعث شــده تا 
شجاعي حسابي از کوره در برود و با پست اینستاگرامي 
از خجالت خیلي ها در بیاید، از جمله بیژن حیدري، داور 
دیدار تیم هاي تراکتورسازي و نفت آبادان در جام حذفي. 
شجاعي در اینستاگرامش نوشته است:»سالم خدمت 
هموطنان عزیز. هنگام بازگشت به لیگ ایران بعد از ۱3 

سال، تنها چیزی که نگرانم می کرد مسائل حاشیه ای بود. 
برای فوتبال و موفقیت آمده ام و هرگز نمی خواهم وارد 
حاشیه شوم اما برای شفاف سازی درباره محرومیتم الزم 
است مطالبی را به عرض برسانم.  کمیته های انضباطی و 
اخالق، چه دردی از فوتبال ایران دوا کرده اند؟ نسبت به 
۱3 سال قبل که در لیگ بودم، هم حاشیه ها بیشتر شده 
و هم بی اخالقی ها. طوری که االن حاشــیه فوتبال ما از 
متن آن بیشتر است. آیا وجود این کمیته ها بر مشکالت 
اضافه کرده یا خیر؟ آیا کمیته اخالق و انضباطی درباره 
افشاگری ها و مستندات فراوان فسادهای مالی گسترده، 
همچنین تجاوزها و هتک حرمت ها در مدارس فوتبال 

و تیم های پایــه، کاری کرده اند که رضایــت و اعتماد 
عالقه مندان به فوتبال جلب شود یا فقط شعار و نمایش 
دادند. درخصوص رای من، مگر چه ابهامی وجود داشته 
که حدود سه هفته طول کشــیده که رای صادر کنند؟ 
هوادار حق دارد شک کند! حاال که تیم روی دور موفقیت 
افتاده، ناگهان رای به محرومیت می دهند؟ محرومیت 
جام حذفی چه ارتباطی به لیگ برتر دارد؟ سوال بعدی 
من این است که آیا ناظر بر عملکرد داور هم نظارت دارد یا 
فقط توجیه کننده تمام رفتارها و تصمیمات داور است؟ 

در این سیستم چه کسی از حق بازیکن دفاع می کند؟«
شــجاعي که خیلي کم مصاحبه مي کنــد و کاري با 
حاشیه ندارد، در ادامه پست اینســتاگرامي اش آورده 
اســت:»من صادقانه تمام وقایــع رخ داده که منجر به 
اخراجم شد را شرح مي دهم تا همه بدانند! داور مسابقه از 
وقتی که بازی سه بر یک به سود ما در جریان بود، احساس 

کردم که مالحظه تیم میزبــان را می کند. در ادامه یک 
صحنه روی بازیکن ما خطا شد، آوانتاژ داد و من به عنوان 
کاپیتان برای دفاع از حق تیمم گفتم وقتی توپ به زمین 
ما برگشته چرا آوانتاژ دادی و یک موقعیت مناسب برای 
ایجاد حمله را از ما سلب کردی؟ اما داور که شاید به دلیل 
فشار مسابقه و گرمای هوا شــرایط مساعدی نداشت، 
حرفی به مــن زد که باور و هضمش برایم ســخت بود و 
گفت: می کوبم تو پیشونیت و از زمین می کنمت بیرون! 
تا به حال نه در ایران و نه اروپا ندیده بودم داور به خودش 
اجازه توهین بدهد. من هم در جوابش گفتم شما چقدر 
بی شعور هســتید و این چه طرز صحبت کردِن!!. ایشان 
بالفاصله کارت قرمز را به من نشان داد و این تمام ماجرا 
بود. باید می گفتم و می نوشــتم تا مردم عزیزمان بدانند 
و فکر نکنند که من فحاشــی کردم که هرگز تحت هیچ 

شرایطی این کار را نکرده و نخواهم کرد.«

كاپیتان تیم ملي از كوره در رفت

واکنش به سبک شجاعي


