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دختران واليبال در پخش 
تلويزيوني

پخش تلویزیونی یکــی از چالش های اصلی 
ورزش زنان است که در آشــنایی مردم، جذب 
اسپانسر و به طور کلی پیشرفت این بخش تاثیر 
زیادی دارد. در همین راســتا زنان ورزشکار در 
رشته های مختلف بارها خواستار پخش رسانه ای 
مسابقات خود شــده اند و معتقدند زمانی که با 
حجاب کامل در میدان رقابت حاضر می شــوند 
نباید مانعي سر این خواسته وجود داشته باشد. 
به مرور بســتر اینترنت و شــبکه های مجازی 
فضایی را به زنان ورزشــکار داد تــا از آن جهت 
انتشار اخبار خود اســتفاده کنند و تا حد امکان 
تصاویر و فیلم هایی از مسابقات شان را به اشتراک 
بگذارند. عالوه بر این الیوهای اینســتاگرامی به 
عنوان ابزاری کارآمد در این زمینه عمل کرد. به 
تازگی و در اتفاقی تاریخی اما فینال والیبال زنان 
تهران در رده سنی امید ۱۵ دقیقه از طریق شبکه 
ورزش و به صورت زنده پخش شــد. البته پیش 
از این دیدار تیم های شهیدشــاملی و تاسیسات 
دریایی از سری مســابقات لیگ هندبال زنان در 
فصل گذشته از طریق شبکه بین المللی جام جم 
با تاخیر پخش شــد اما این بار پای زنان از طریق 
شــبکه ورزش و به صورت زنده به تلویزیون باز 
شد. پخش زنده تلویزیونی ورزش زنان می تواند 
مشکل همیشگی کمبود اسپانسر در این بخش 
را تا حد زیادی حل کند. از طرفی دیگر در انگیزه 
ورزشــکاران تاثیر زیادی دارد چراکه می دانند 
تالش آنها دیده و مردم با آنها آشــنا می شــوند. 
ضمن اینکه هر چه رشــته ای در ســطح جامعه 
شناخته شود افراد بیشــتری به سمت آن سوق 
پیدا می کنند و این به معنی ورود اســتعدادهای 
جدیدی است که می توانند توانایی زنان ایران را 
بیش از پیش در عرصه های بین المللی به نمایش 
بگذارند. پخش رسانه ای ورزش زنان که نیمی از 
جامعه را تشــکیل می دهند، می تواند موجی از 
شوق و انگیزه برای این بخش فراهم  و پیوند آنها 

را با ورزش بیشتر کند.
    

برنز بهمنيار در استانبول
اولین مرحله لیگ جهانی کاراته وان استانبول 
در حالي آغاز شــد که ســارا بهمنیــار در وزن 
۵0- کیلوگرم بانوان با مدال برنز به کار خود پایان 
داد. او در دور اول استراحت خورد، در دور دوم و 
سوم با حریفانی از کشورهای روسیه و ترکیه به 
پیروزی رســید اما در مرحله نیمه نهایی مقابل 
ســراب اوزچلیک نفر اول رنکینــگ المپیک و 
نایب قهرمان جهان در سال 20۱8 با نتیجه پنج 
بر دو شکست خورد تا برای کسب مدال برنز روی 
تاتامی برود. بهمنیار در رده بندی مسابقات مقابل 
کاترینا کریوا از اکراین دارنــده طالی قهرمانی 
اروپا 20۱7 و چهار نقره و 6 برنز لیگ های جهانی 
کاراته وان با نتیجه چهار بر صفر به پیروزی رسید 
و صاحــب مدال برنــز لیگ جهانــی کاراته وان 

استانبول شد.
    

 »ستارگان ايران زمين« 
نام رسمي كاروان

ستارگان ایران زمین به طور رسمی به عنوان 
نام کاروان ایران در المپیک توکیو انتخاب شــد. 
امین عارف نیا، مسئول ســتاد فرهنگی کاروان 
اعزامی بــه المپیک توکیــو در این بــاره بیان 
کرد:»تمام کشورها روی هویت ملی خود حساس 
هســتند. در همین چارچوب گروه کارشناسی 
زبده ای دعوت به کار شدند و بررسی روی نماد، 
نام، شعار و لباس کاروان انجام شد و پیشنهادات 
به ستاد عالی بازی ها منتقل شــد. درنهایت نام 
کاروان ســتارگان ایران زمین، نماد جام ارجان، 
شعار همه برای ایران انتخاب شدند.« او در مورد 
انتخاب طرح لباس کاروان نیــز گفت:»۱200 
طرح به کارگروه مد و لباس ارســال شــد که در 
چند مرحله غربالگری انجام گرفت. در نهایت ۱۱ 
طرح انتخاب شدند که از سه برند معتبر طراحی 
لباس هستند. با نظر رییس کمیته ملی المپیک 
مقرر شد که لباس تیم های ورزشی از جمله لباس 
کاروان برای حضور در المپیک توکیو از این ۱۱ 
طرح  انتخاب شوند. تصمیم گیری در مورد طرح 
نهایی لباس کاروان در فروردین انجام می شود و 
رونمایی از آن نیز در مراسمی بعد از ماه رمضان در 

اردیبهشت انجام می شود.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

تکراری ترین خبر این دو فصل اخیر 
در باشگاه استقالل، کنار گذاشتن محمد 
دانشگر بوده اســت. بازیکنی که ظاهرا 
هر چند هفته یک بار هوس استراحت 
به سرش می زند و کاری می کند که از 
حضور در جلسه های تمرینی تیم منع 

شود. اینکه چه دلیلی برای کنار گذاشتن 
این بازیکن وجود دارد، کامال قابل درک 
اســت اما اینکه چرا همــه مربی ها در 
نهایت مقابل او کوتاه می آیند و دوباره 
مجوز حضورش در ترکیب تیم را صادر 
می کنند، هنوز دلیل روشــنی ندارد. 
البته که محمد به لحــاظ فنی، یکی از 
بهترین مدافعان حاضر در لیگ برتر به 

شمار می رود اما سازهای ناکوک او هم به 
توانایی های خودش لطمه می زنند و هم 
جو تیم را به هم می ریزند. البته که او هم 
در کارهای دفاعی ماهر نشان می دهد و 
هم یک مدافع گل زن محسوب می شود 
اما کنترل رفتار برای ستاره های فوتبال 
اهمیت زیادی دارد و این درست همان 
کاری است که دانشگر اصال توانایی انجام 

دادنش را ندارد. او در یک لیگ حرفه ای 
فوتبال بازی می کند، دستمزد حرفه ای 
می گیرد و به اندازه یک بازیکن حرفه ای 
مورد توجه قرار دارد اما در همین فضای 
حرفه ای، رفتارهــای کامال آماتوری از 
خودش نشان می دهد. رفتارهایی که 
اصال سنخیتی با یک فوتبالیست مطرح 
ندارنــد. اگر چنیــن رفتارهایی وجود 

نداشت، دانشــگر تا امروز پیشرفت به 
مراتب بیشــتری را تجربه کرده بود اما 
درجــا زدن او در فوتبال، نتیجه همین 
عملکرد دلسردکننده اش در برخورد با 
هم تیمی ها و مربیان استقالل است. اگر 
این بازیکن کمی و فقط کمی از عصبانیت 
فاصله می گرفــت و در زمان عصبانیت 
چشمانش را روی همه چیز نمی بست، 
شاید به دست آوردن پیراهن تیم ملی 
هم برایش در دسترس بود اما ظاهرا او با 
خودش عهد کرده که راه خودش را سد 
کند و برای استعدادهایش، دردسر به 
وجود بیاورد. عهدی که انگار قرار نیست 

هرگز شکسته شود.
درگیری با فرشــید اسماعیلی در 
جریان مسابقه با پیکان، »پنجمین« 
اخراج دانشگر از اســتقالل طی سه 
فصل اخیر را رقم زده اســت. عددی 
کــه حقیقتــا می تواند یــک رکورد 
شگفت انگیز در ســطح فوتبال دنیا 
تلقی شــود. اولیــن بار ایــن فرهاد 
مجیدی بود کــه روی نام این بازیکن 
قلم قرمز کشــید. حضور دیرهنگام 
او در اردوی تیــم در آخرین روزهای 
لیگ هجدهم، بهانه ای بود تا فرهاد نام 
محمد دانشگر را از فهرست استقالل 
خارج کنــد. همه تصــور می کردند 
دانشگر در همان پنجره نقل و انتقاالت 
از باشــگاه می رود اما بین این دو نفر، 
این فرهاد بود که در نهایت از استقالل 
جدا شد. اخراج دوم او با نظر مستقیم 
استراماچونی صورت گرفت. درگیری 
با یکــی از نفرات تیــم در یک دیدار 
دوستانه، مرد ایتالیایی را مجاب کرد 
تا از نام دانشــگر برای چند مســابقه 

حساس عبور کند. 
هرچند کــه »بومرنــگ« دفاعی 
آبی ها دوباره به ترکیب تیم برگشت و 
برای اســتقالل به میدان رفت. پس از 
پایان دوران اســتراما، فرهاد مجیدی 
در بازگشــت به نیمکت استقالل، باز 
هم این بازیکن را کنار گذاشت و باز هم 
تصمیمش را پس گرفت. این بار دانشگر 
با انتشار یک استوری بحث برانگیز، برخی 

هواداران استقالل را خطاب قرار داد و به 
نظر می رسید که همه پل های پشت سر 
او و باشگاه دیگر خراب شده باشد اما این 
فوتبالیست باز هم در استقالل دیده شد 
و این بار با یک گل فوق العاده حساس، 
تیمش را در دربی کلیدی جام حذفی 
نگه داشت. محمد یکی از نفراتی بود که 
پس از بازگشت تیم از آسیا، در فرودگاه 
درگیری هایی به راه انداختند. هرچند 
که او هم در نهایت مثل همه نفرات دیگر 
توانست از زیر بار هر محرومیتی بگریزد و 
با جریمه ای از سوی باشگاه روبه رو نشود. 
پــس از چهار اخراج و بازگشــت، حاال 
محمد دانشگر دوباره در همان موقعیت 
همیشــگی قرار گرفته و معلوم نیست 
باشگاه این بار چه تصمیمی در مورد او 

اتخاذ خواهد کرد.
امضای قرارداد بــا آرمان رمضانی، 
این روزها فرهاد را به شدت تحت فشار 
برخی هواداران استقالل قرار داده است. 
در چنین روزهای پرفشاری، خیلی ها 
منتظر تماشــای برخورد مجیدی با 
دانشگر هســتند. اگر او باز هم دست 
به عقب نشــینی بزند و باز هم تسلیم 
شود، بخشی از جبهه هواداری اش را در 
باشگاه از دست خواهد داد. استقاللی ها 
امیدوارند مربی جوان تیم شان، رفتاری 
متفاوت با گذشــته را از خودش نشان 
بدهد و به همین راحتی مجوز بازگشت 
دانشــگر را صادر نکند. چراکه حضور 
چنین فوتبالیستی، می تواند جو تیم را 

تا حدود زیادی به هم بریزد.

مورد عجیب یک مدافع

اتوبان دانشگر!

اتفاق روز

چهره به چهره

مدافع میانی استقالل در حال شکستن یک رکورد تاریخی در دنیای فوتبال است. شاید هیچ بازیکنی در تاریخ وجود 
ندارد که به اندازه دانشگر در یک مدت کوتاه از یک تیم فوتبال کنار گذاشته شده باشد. قرار دادن این مدافع در اختیار 
باشگاه، عادت تکراری مربیان این سال های استقالل بوده اما معلوم نیست که چرا با وجود همه بی نظمی ها و رفتارهای 

ناخوشایند، این بازیکن دوباره از کادرهای فنی مختلف چراغ سبز دریافت می کند و به ترکیب استقالل برمی گردد. حاال 
فرهاد مجیدی دوباره این بازیکن را کنار گذاشته و این بار همه هوادارها انتظار دارند که سرمربی تیم، از موضع اش در مقابل 

محمد دانشگر عقب نشینی نکند.

درست در روزهایی که باشگاه پی اس جی 
با شکســت دادن بارســا و البته زمزمه های 
جذب یک نفر از بیــن مســی و رونالدو در 
تابستان آینده سروصدای زیادی در فوتبال 
اروپا به پا کرده، یکی از مهم ترین محصوالت 
آکادمی این باشــگاه بدون سروصدا در حال 
ترک تیم اســت. کولیبالی شــاید بهترین 
ستاره این روزهای آکادمی پی اس جی باشد 
اما او ترجیح می دهد به جای رسیدن به تیم 
اصلی باشــگاه، پیراهن تیم دیگری را بر تن 
کند. این اتفاق در گذر زمان به یک دردســر 
بزرگ برای باشگاه فرانســوی تبدیل شده 
اســت. چراکه کولیبالی جوان و بااستعداد، 
اولیــن بازیکنی نیســت که با وجود رشــد 
کردن در آکادمی فوتبال پاری ســن ژرمن، 
کوچک ترین عالقــه ای برای ادامــه راه در 
این تیم از خودش نشــان نمی دهد. ســال 

20۱7 بود که »اکســل زاگادو« ترجیح داد 
به جای صبر کردن در رده های پایه باشــگاه 
پاریسی، با دورتموند قرارداد حرفه ای امضا 
کنــد. دورتموندی ها امیدوارنــد زاگادو در 
آینده به یکــی از بهترین های دنیای فوتبال 
تبدیل شود. سال 20۱4 نیز »متئو گندوزی« 
آکادمی پی اس جی را به مقصد باشگاه لوریان 
فرانســه ترک کرد. ســتاره ای که بعدها در 
لیگ برتر چهره شــد و با پوشــیدن لباس 
آرسنال، شهرت زیادی به دست آورد. همه 
هواداران پی اس جی هم »کینگزلی کومان« 
را خیلی خوب می شناســند. فوتبالیســتی 
که فصل گذشــته در فینال لیگ قهرمانان 
اروپا، گل پیروزی بایــرن را وارد دروازه تیم 
توماس توخــل کرد. در حقیقــت در اولین 
تجربه حضــور پاری ســن ژرمن در فینال 
لیگ قهرمانان، آنها بــا گل بازیکنی مغلوب 

شــده اند که در آکادمی خودشــان تربیت 
شــده بود. کومان در این سال ها برای تیمی 
مثل یووه هم به میدان رفتــه و حاال یکی از 
ستاره های اصلی باشگاه بایرن مونیخ به شمار 
می رود. به فهرســت محصوالت درجه یک 
آکادمی فوتبال پی اس جی کــه تصمیم به 
ترک ایــن تیم گرفته اند، می تــوان نام های 
متعدد دیگری را هم اضافه کرد. از »موســی 
دیابی« که راهی لورکوزن شــد تا »اودسان 
ادوارد« که پیراهن باشگاه سلتیک در لیگ 
اســکاتلند را برای خودش در نظر گرفت. از 
»بوبکر سوماره« که به باشــگاه لیل فرانسه 
ملحق شد تا »تانگی کواســی« که حاال در 
باشگاه بایرن مونیخ عضویت دارد و از ستاره 
مستعد به اســم »عادل اوچیچ« که در سال 
2020 با ترک آکادمی پاریس رســما جذب 
باشگاه سن اتین شد تا »کریستفر انکونکو« 
که حاال یکی از ســتاره های بی چون و چرای 
الیپزیک محسوب می شــود. پاریسی ها به 
لحاظ مالی یکی از غنی ترین باشــگاه های 
اروپایی هســتند. آنها می توانند ســتاره ای 

در قواره های نیمــار را بخرند و مهره ای مثل 
امباپــه را از موناکــو به خدمــت بگیرند اما 
نمی توانند ریشــه ها و اصالت شــان را هم با 
پول عوض کنند. پی اس جــی تیم محبوب 
پسربچه ها در دنیای فوتبال نیست و به همین 
خاطر، حتی استعدادهای نابی که در همین 
باشگاه فوتبال را یاد می گیرند، به سادگی به 

این تیم پشــت می کنند و راهی باشگاه های 
دیگری می شــوند. مدیران پی اس جی باید 
بپذیرند که هر چقدر هم پــول خرج کنند، 
باز هم در بین فوتبالیست های جوان دوست 
داشته نخواهند شد. حقیقتی که حاال دیگر 
 به هیچ قیمتــی نمی تــوان آن را انکار کرد 

و نادیده اش گرفت.

آریا رهنورد

»تیمی به نام شهرخودرو وجود خارجی ندارد!« این جمله 
رئیس هیات فوتبال خراسان را در شرایطی می شنویم که اتفاقا تا 
همین چند روز قبل، تیمی با همین اسم در رقابت های لیگ برتر 
حاضر بوده و هنوز هم نام این باشگاه در همه جداول لیگ دیده 
می شود. قاعدتا نباید تیم های فوتبال یک شبه دود شوند و به هوا 
بروند اما در فوتبال ایران نام شهرخودرو دوباره به »پدیده« تغییر 
پیدا کرده است. جالب اینکه رییس هیات فوتبال استان، تغییر نام 
این تیم به شهرخودرو در سال های گذشته را غیرقانونی دانسته 
اما سوال اینجاست که اگر این تغییر قانونی نبوده، چرا همه مراجع 
رسمی برگزاری فوتبال در ایران، از اسم شهرخودرو برای این تیم 

استفاده می کردند؟
از شــروع این فصل، کامال قابل پیش بینی به نظر می رسید 
که دوران مالکیت خصوصی نماینده مشهد در لیگ برتر رو به 
پایان است. مجموعه تصمیم هایی که حمیداوی این اواخر برای 

باشــگاه گرفته، تصمیم هایی در جهت »توسعه« نیستند. این 
تیم حتی مشکلی با فروش بهترین نفراتش ندارد و حاضر است 
در میانه فصل برای دریافت پول رضایتنامه، ترکیب اصلی اش را 
خالی کند. فرشاد فرجی در آستانه پیوستن به پرسپولیس قرار 
گرفته و استقاللی ها به دنبال امین قاسمی نژاد هستند. اگر این 
دو بازیکن از باشگاه جدا شوند، کامال بعید به نظر می رسد که این 
تیم بتواند مهره های جانشین قابل قبولی در بازار برای شان پیدا 
کند. اوضاع شهرخودرو تا جایی پیچیده شد که حتی رحمتی 
تصمیم گرفت خودش دوباره در ترکیب اصلی تیم قرار بگیرد و به 
خط دروازه برگردد اما مسائل مالکیتی، فعال جلوی رقم خوردن 
این اتفاق را گرفته اند. تیمی که زمانی مدعی قهرمانی لیگ برتر 
به شمار می رفت، حاال در جدول شرایط ناامیدکننده ای دارد و در 
رده های پایین گرفتار شده است. آنها خیلی زود از جام حذفی 
نیز کنار رفته اند تا شرایط نامطلوبی را در این فصل تجربه کنند. 
بدون شک، سردرگمی مالکیتی و مسائل مختلف مالی، ذهنیت 
مهره های این تیم را به هم ریخته اند. باشگاهی که همزمان با »دو 
اسم« اداره می شود و هر کدام از طرفین دعوا نیز اسم خودشان را 
درست می دانند. شهرخودرو یا پدیده، این روزها نه مالک قطعی 
دارد و نه از مدیر مقتدری برخوردار اســت که به وضعیت تیم 
سروسامان بدهد. اساسا وقتی چنین کشمکش هایی در اطراف 
یک تیم فوتبال شکل می گیرد، تنزل آن تیم حتمی خواهد بود و 

تیم مشهدی هم در معرض همین تنزل بزرگ قرار گرفته است. 
تیمی که با وعده های نجومی فروخته شد اما به مرور زمان، در 

مسیر بن بست قرار گرفت.
خصوصی سازی در فوتبال ایران، قبل از این هم نتایج مثبتی 
به همراه نیاورده بود. تقریبا همه تیم های خصوصی یک راه کامال 
مشابه را طی کرده اند. راهی که با هیاهو، سروصدا و هزینه های 
نجومی شروع می شود و با یک بحران تمام عیار به پایان می رسد. 
مدیرانی که با انگیزه رسیدن به شهرت و محبوبیت وارد این کارزار 
می شوند، به تدریج انرژی شان را از دست می دهند و کار را به حال 
خودش رها می کنند. البته نباید تنها از این زاویه به ماجرا نگاه کرد. 
حقیقت آن است که پروسه ورود به فوتبال برای مدیران متمول، 
به شکل کامال طبیعی خسته کننده خواهد شد. چراکه این یک 
فعالیت با باالنس مناسب اقتصادی نیست و هرگز نمی تواند در 
کوتاه مدت یا حتی درازمدت، ســود مالی برای شان به ارمغان 
بیاورد. در حقیقت این یک فعالیت اقتصادی نیست و به همین 
خاطر به مرور زمان دیگر چندان جذاب نخواهد بود. اگر تلویزیون 
زیر بار می رفت تا حق پخش قانونی تیم های فوتبال را پرداخت 
کند و باشگاه ها از این توان برخوردار بودند که حق و حقوق شان 
به همین راحتی پایمال نشــود، اگر فدراسیون فوتبال هزینه 
تبلیغات محیطی را بدون درگیر کردن هزاران واسطه در اختیار 
باشگاه ها قرار می داد و اگر قوانین کپی رایت در کشور کمی رعایت 

می شدند و باشگاه ها از محل نام تجاری یا فروش پیراهن درآمد 
واقعی کسب می کردند، هر روز افراد بیشتری برای خرید تیم های 
مختلف صف می کشیدند. در شرایط فعلی اما خرید یک باشگاه 
هرگز »توجیه اقتصادی« ندارد. در واقع افرادی که برای خرید 
تیم ها در این شرایط پیش قدم می شوند، آنهایی هستند که صرفا 
شهرت یا اعتبار را جست وجو می کنند و زمانی که به این شهرت و 
اعتبار برسند، ترجیح می دهند آرام آرام بساط شان را جمع کنند 
و مقصد متفاوتی را نسبت به فوتبال برای خودشان در نظر بگیرند.

در اینکه مساله خصوصی ســازی استقالل و پرسپولیس 
تنها یک »نمایش« تکراری اســت، شــکی وجود ندارد اما 
حتی اگر این اتفاق از مرحله »نمایش« عبور کند و به واقعیت 
تبدیل شود، باز هم یک پایان اسفبار در انتظار این دو باشگاه 
خواهد بود. شاید آنها برای مدتی با سرمایه های جدید تزریق 
شــده، جان بگیرند و خودشــان را با خریدهای گرانقیمت 
سرگرم کنند اما یک سقوط بزرگ انتظارشان را خواهد کشید. 
در همه این ســال ها هر وقت افراد متمول در کادر مدیریتی 
این دو تیم همه کاره شــده اند، بحران بزرگی از راه رســیده 
اســت. تا زمانی که همه ســازوکارها در فوتبال ایران آماده 
»خصوصی شدن« نباشند و راه برای درآمدزایی حرفه ای باز 
نشود، خصوصی سازی مثل یک قالب کوچک پنیر روی یک 

تله موش بزرگ خواهد بود.

کولیبالي در سکوت در حال ترك پي اس جي

تو را دوست ندارند!

یک شکست بزرگ دیگر برای خصوصی سازی

شهر گمشده!

درگیری با فرشید 
 اسماعیلی در جریان 

مسابقه با پیکان، »پنجمین« 
اخراج دانشگر از استقالل 

طی سه فصل اخیر را 
رقم زده است. عددی که 

حقیقتا می تواند یک رکورد 
شگفت انگیز در سطح 
فوتبال دنیا تلقی شود
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