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بالتکلیفی 11 ماهه والیبال

یازده ماه پس از کنار گذاشتن احمد ضیایی 
رییس اسبق فدراســیون والیبال، هنوز رییس 
جدید این فدراسیون معرفی نشده و پست های 
گوناگون نظیر نایب رییس، دبیر، سازمان ساحلی 
و کمیته داوران و ... بدون مسئول و در بالتکلیفی 
به سر می برند. بعد از ضیایی، افشین داوری نیز به 
عنوان سرپرست فدراسیون و جایگزین موقت او 
معرفی شد. پس از این موضوع در حالی که بیشتر 
کارشناسان و اهالی این رشته انتظار داشتند با 
توجه به سال پرترافیک والیبال هرچه سریع تر 
انتخابات برای معرفی رییس جدید فدراسیون 
برگزار شود، اما این اتفاق رخ نداد. داوری حدود 
10 ماه بر مسند سرپرستی نشست تا اینکه او پس 
از چند روز از مخالفت وزارت ورزش برای ورودش 
به انتخابات فدراســیون از کار استعفا داد تا علی 
فتاحی دبیر فدراسیون جایش را بگیرد. اکنون 
نزدیک به دو ماه اســت که ثبت نام از نامزدهای 
انتخابات فدراسیون والیبال نیز صورت گرفته، 
اما همچنان خبری از تایید صالحیت ها، مشخص 
شدن کاندیداها و زمان برگزاری انتخابات نیست 
تا همچنان شاهد بی ثباتی در فدراسیون والیبال 
به دلیل نبود رییس باشیم. از سوی دیگر با توجه به 
ثبت نام داورزنی، بسیاری از کارشناسان معتقدند 
که اگر قرار است عدالت و صداقت در مجمع والیبال 
اجرا شود، داورزنی باید از سمتش در وزارت ورزش 
استعفا کند. تصمیمی که تا به این لحظه از سوی 
معاون توسعه ورزش قهرمانی وزیر ورزش گرفته 

نشده تا با انتقادات جدی تری همراه شود.
    

مالیی پناهنده آلمان شد
زمانی که سعید مالیی بعد از قهرمانی جهان 
جودو از ژاپن عازم آلمان شد، اعالم کرد تنها برای 
اســتراحت و دوری از حواشی به این کشور سفر 
کرده و قصد درخواست پناهندگی ندارد و فقط 
می خواهد زیر پرچم کمیته بین المللی المپیک 
حضور داشته باشد. اما سرانجام خبر پذیرفته شدن 
درخواست پناهندگی سعید مالیی منتشر شد. 
فدراسیون جهانی جودو اعالم کرد اداره مهاجرت 
آلمان تقاضای پناهندگی سعید مالیی جودوکار 
ایران که راهی این کشور شده را پذیرفته است و 
البته بابت این اتفاق از دولت آلمان قدردانی کرد. 
به این ترتیب به نظر می رسد مالیی در المپیک 
۲0۲0 برای آلمان مبــارزه کند. هرچند طبق 
اعالم فدراسیون جهانی جودو، مراحل اداری تایید 
پناهندگی مالیی هنوز کامل نشده است و او باید 
مدارک الزم جهت سفر و شرکت در رویدادهای 
بعدی فدراســیون جهانی جودو را اخذ کند. اما 
ســعید مالیی که ابتدای حضــورش در آلمان 
هرگونه تصمیم بر پناهندگــی را رد کرد، پس از 
اعالم پناهندگــی اش در آلمان در گفت وگویی 
با سایت فدراسیون جهانی جودو گفت:»خیلی 
خوشحال هستم و می خواهم از تمام کسانی که در 
این دوران سخت به من کمک کردند از صمیم قلبم 
تشکر کنم. حاال می توانم روی جودو تمرکز کنم 

تا برای رویدادهای بعدی و المپیک آماده شوم.«
    

ادعای عجیب درباره 
علی اکبری

پس از اینکه شنیده شــد امیر علی اکبری به 
خاطر تحریم ها و نبودن راهی برای انتقال پول به 
ایران با سازمان UFC یه پایان دوره همکاری اش 
رسیده است، اکنون »آروند برونستتر«گزارشگر 
سازمان UFC آمریکا، در توییتر درباره خروج 
علی اکبری از این سازمان نوشت:»جف نوویتزکی 
رییس ضد دوپینگ سازمان UFC اعالم کرده 
امیر علی اکبری دیگر در سازمان UFC فعالیت 
نخواهد داشت. بعد از اینکه با علی اکبری قرارداد 
بستیم متوجه شدیم او در گذشــته )در رشته 
کشتی( به دلیل دوپینگ محروم شده، به همین 

دلیل نیز قرارداد او را فسخ کردیم.« 
وی در ادامه تاکید کرده است که »آژانس ضد 
دوپینگ آمریکا از علی اکبری برای امضای قرارداد 
تست دوپینگ گرفته و هیچ محرومیتی از سوی 
این آژانس متوجه علی اکبری نشــده اســت.« 
ادعای جدید مطرح شده درباره  قطع همکاری 
علی اکبری در حالی است که برای سازمان بزرگ 
و معتبری مثل UFC عجیب به نظر می رسد که 
بدون بررسی سوابق یک ورزشــکار با او قرارداد 
همکاری امضا کند و پس از عقد قرارداد به بررسی 

سابقه فرد بپردازد.

منهای فوتبال

آریا طاری

پر شدن سکوهای ورزشگاه یادگار 
برای بازی تراکتورســازی و استقالل 
در فصلی کــه هنوز ورزشــگاه آزادی 
در آن حتی یــک بار هم پر نشــده، به 
خودی خود اتفاق مثبت و جالب توجهی 
به نظر می رســد. با این وجود اگر قرار 
باشــد هواداران تیم تبریــزی، هرچه 
دل شان خواســت به زبان بیاورند و هر 
شعاری که تمامیت ارضی کشور را زیر 
سوال می برد سر بدهند، همان بهتر که 

ســکوهای یادگار در جریان بازی های 
خانگی این تیم خالی بماند. تراکتوری ها 
فصل گذشته به کاپیتان تیم ملی سیلی 
زدند اما عمال هیچ اتفاقی برای محروم 
کردن شان رخ نداد. آنها این فصل نیز از 
یک بازی خانگی محروم بودند اما این 
حکم »ناگهان« در ساعت های منتهی 
به بازی نقض شد. شاید اگر پرسپولیس و 
استقالل نیز آتا »زنوزی« داشتند، اصال 
مجبور نبودند یکــی از دیدارهای این 
فصل شان را »بدون تماشاگر« برگزار 
کنند. ظاهرا در شــرایط فعلی، خون 

تراکتور از خون همــه تیم های دیگر 
حاضر در لیگ برتر برای فدراسیونی ها 
رنگین تر است و بیشتر میزبانی های این 
تیم در روز »جمعه« اتفاق می افتد. آن  
هم در حالی که پرسپولیس و استقالل 
این فصل مجموعا پنج بار روز جمعه در 
آزادی میزبانی خواهند کرد. تراکتور از 
چنان قدرتی برخوردار است که می تواند 
به صورت همزمان دو تیم در لیگ برتر 
داشته باشــد. کاری که قبال سپاهان و 
فوالد خوزستان از آن منع شده بودند. 
سپاهان نوین و فوالد نوین، چاره ای جز 

تبعید به لیگ یک نداشتند اما »تراکتور 
نوین« با نام مســتعار ماشین سازی در 
لیگ برتر بازی می کند. هیچ مشــکل 
قانونی ای نیســت که با پرداخت پول 
حل نشــود!  تا زمانی که تراکتور برابر 
قانون »برابرتر« از دیگران باشد، نباید 
انتظار داشــت جو دیدارهای خانگی 
این تیم نیز اصالح شود. هنوز هم روی 
سکوهای یادگار شعارهایی علیه تمامیت 
ارضی ایران ســر داده می شود. بعضی 
از کشــورهای بیگانه تشویق می شوند 
و پرچم و بنرهایی به شــدت زشت، در 

استادیوم خودنمایی می کنند. کمیته 
انضباطی نه تنها مشــکلی با این ماجرا 
ندارد، بلکه حتی از هــواداران تبریزی 
تقدیر به عمل می آورد. سعید فتاحی 
آنها را به عنوان الگــو معرفی می کند 
و زنوزی برای شــان نامه فدایت شوم 
می نویســد. همان فدراسیونی که روز 
تعطیل علیه هواداران پرسپولیس بیانیه 
صــادر می کند، چشــم هایش را روی 
ماجراهای زشــت تبریز کامال بســته 
است. ماجراهایی که حتی به رسانه های 

خارجی نیز کشیده شده اند.
شــرم آور اســت که چند رســانه 
ترکیه ای، بهانه ای به دست بیاورند و با 
شعار »چند هوادار« بزرگنمایی کنند. 
شرم آورتر اما این است که کوچک ترین 
برخوردی با این هوادارها صورت نگیرد 
و آنها هر طور که دل شــان خواســت، 
علیه کشورشان شعار بدهند. شهدایی 
که امروز زنوزی و خطیبی دائما از آنها 
به عنوان دســتاویز استفاده می کنند، 
همه جوانــی، زندگی و جان شــان را 
در راه نجات همین کشــور گذاشتند. 
در راه حفظ خلیج همیشــه فارس که 
حاال بعضی از سکونشینان یادگار یک 
اســم جعلی رویش گذاشته اند. شهدا 
اگر می دانستند که نام کشور قرار است 
بازیچه یک مسابقه فوتبال شود، هرگز 
زنوزی و دوســتانش را نمی بخشیدند. 
خصوصی سازی خوب اســت. تزریق 
سرمایه خصوصی به فوتبال خوب است. 
خرید »دالری« بازیکــن ایرانی هم بد 
نیست اما یک نفر باید توضیح بدهد که 
چرا سرمربی ماشین سازی روی آنتن 
زنــده تلویزیون به عنوان کارشــناس 
بازی تراکتور انتخاب می شــود و از این 
تیم با لفــظ »تیم ما« یــاد می کند. در 
یک لیگ حساس و ســخت و فشرده 
که تک امتیازهــا در آن تعیین کننده 
هســتند، ماشین ســازی به راحتی 6 
امتیاز بــه حریفش تقدیــم می کند و 

آن وقت با همه وجود و تمــام توان، به 
مصاف تیم های مدعــی دیگر می رود. 
این کار، عمال ســالمت لیگ برتر را زیر 
سوال می برد. این کار عمال نقض قانون 
به نفع ثروت و قدرت است. این کار، نشان 
می دهد که فدراسیون بجز مهدی تاج، 
یک رئیس و یــک تصمیم گیرنده نیز 
دارد. مردی که همزمان مالک دو باشگاه 
لیگ برتری است و هیچ چیز نمی تواند 

متوقفش کند.
با این روند، بعید نیست زنوزی دیر 
یا زود در لیگ برتر »ســه تیمی« شود. 
بعید نیســت او یک تیم دیگر را هم به 
لیگ اضافــه کند و تعــداد امتیازهای 
مســلم تراکتور در هر فصل را به عدد 
1۲ برساند. بدون شــک هیچ کس در 
فدراسیون مانع او نخواهد شد. همان طور 
که هیچ کس تا امروز مانعش نشده است. 
همان طور که هیچ کس تا امروز، جرات 
برخورد با شعارهای ناخوشایند یادگار 
را نداشته اســت. »قانون« روی زنوزی 
تاثیری ندارد. چراکه هیچ کس دوست 
ندارد »لبخنــد« را از چهره یک مولتی 
میلیاردر بگیرد. قانــون برای تیم های 
دیگر است. تیم هایی که مالک شان هر 

فصل ۲00میلیارد هزینه نمی کند!

یک رئیس پنهان در فدراسیون فوتبال

فدراسیون  زنوزی!

سوژه روز

اتفاق روز

تصور کنید تلویزیون را روشن کرده اید و منتظر تماشای یکی از بازی های رئال مادرید هستید. آن وقت در استودیوی 
تلویزیون اسپانیا، سرمربی تیم ختافه را ببینید که برای کارشناسی بازی رئال دعوت شده و برای تیمش آرزوی موفقیت 

می کند! شاید این اتفاق شبیه یک شوخی بزرگ به نظر می رسد اما این ماجرا در جریان کارشناسی دیدار استقالل و 
تراکتور در شبکه جام جم رخ داد تا بیشتر از گذشته ثابت شود که ماشین سازی تنها شعبه  کوچکی از تراکتور است و 

فدراسیون، هیچ برنامه ای برای مقابله  با این بی قانونی ندارد.

در اولین ســاعت های بامداد یکشنبه، رئال 
مادرید در زمین خودش برابر رئال بتیس متوقف 
شد. به نظر می رســید آنها در خانه مشکلی برای 
کنار زدن تیم چهاردهم جدول ندارند اما تنها گل 
سفیدها در این بازی، توسط وی.ای.آر مردود شد و 
بهترین موقعیت های تیم زیدان نیز، مقابل مندی 
و وینیسیوس قرار گرفتند. پس از تساوی بدون گل 
در برنابئو، مندی به شــدت مورد انتقاد هواداران 
رئال قرار گرفته بود. او عمال شانس صدرنشینی 
را از تیمش گرفت. شگفتی بزرگ تر اللیگا اما چند 
ساعت قبل رخ داده بود. جایی که ارنستو والورده 
و تیمش طعم یک شکست دیگر را نیز چشیدند. 
بارسا در نیمه اول با پنالتی مســی از لوانته جلو 

افتاده بود. در همین نیمه، لوئیس سوارز به دلیل 
مصدومیت ناچار به ترک زمین بازی شده بود. در 
نیمه دوم و تنها ظرف 9 دقیقه، دروازه کاتاالن ها 

سه بار باز شد. 
به نظر می رسید این تیم با گل دوم مسی به بازی 
برگردد اما این بار کمک داور ویدئویی، گل را مردود 

دانست تا آخرین شانس بارسا برای بازگشت نیز از 
بین برود. همزمان با کام بک دوباره برای والورده و 
تیمش، لیورپولی ها نیز در آخرین ثانیه های دیدار 
با استون ویال، کامبک زدند و تساوی را به پیروزی 
تبدیل کردند. لیورپول تــا دقیق پایانی از حریف 
عقب افتاده بود. درست مثل منچسترسیتی که 

با درخشــش کایل واکر و سرخیو آگرو، شکست 
برابر ســاوتهمپتون را به پیــروزی تبدیل کرد. 
بوندس لیگا نیز، روز حیرت آوری را پشــت ســر 
گذاشــت. بایرن مونیخ در زمین فرانکفورت در 
مســابقه ای که به صورت رایگان روی تلویزیون 
آلمان پخش می  شد، با اخراج زودهنگام بوآتنگ 
به دردسر افتاد و در نهایت پنج گل دریافت کرد. 
از آخرین شکست پنج گله آنها در بوندس لیگا قبل 
از این مسابقه، 10 سال ســپری شده بود. به نظر 
می رسد با این باخت، کار کواچ دیگر تمام است و 
بایرنی ها باید هرچه زودتر تلفن را بردارند و شماره 
یوپ هاینکس را بگیرند! اتفاق عجیب دیگر این 
روز، پیروزی هشت گله الیپزیش برابر ماینتس 
بود. الیپزیش با درخشش ستاره هایی مثل ورنر 
و پولســن، در یک مســابقه تقریبا به اندازه یک 
هفته از لیگ برتر ایران گل زنی کرد. اگر شکست 
جمعه شــب پی اس جی برابر دیژون را نیز به این 

فهرست اضافه کنیم، باید بپذیریم که فوتبال اروپا 
هفته بسیار عجیبی را می گذراند. ممکن است در 
ادامه این هفته، نتایج عجیب و شگفت انگیز دیگری 
نیز از راه برسند و همه هواداران فوتبال را به شدت 

غافلگیر کنند.
فوتبال اروپا رفته رفته به روزهای حســاس 
نزدیک می شود اما در اســتادیوم های خارجی، 
همچنان خبری از توهین به خانــواده مربی ها، 
شعار حیا کن رها کن برای بازیکن ها و انتقاد از وزرا 
نیست! آنها می دانند که چطور غرق در لذت شوند، 
از پاس ها، شوت  ها و گل ها لذت ببرند و منطق را با 
تعصب افراطی، به تعطیلی نکشانند. آنها می دانند 
که فوتبال، چقدر مهم است و چقدر باید مراقب 
این پدیده باشــند. در فوتبال ایران اما همچنان، 
همه شمشــیرها را برای هم از رو بسته اند. همه 
»اعتراض« دارند. همه بیانیه می نویسند و در واقع، 

هیچکس از خود فوتبال لذت نمی برد.

آریا رهنورد

9 بازی و 16 امتیاز. فوالد و پرسپولیس با عملکردی مشابه تا 
این هفته از لیگ برتر، حاال به مصاف هم خواهند رفت. شباهت 
دیگر هر دو تیم این است که با تساوی بدون گل، به هفته دهم قدم 
خواهند گذاشت. با این وجود تساوی بدون گل هفته گذشته تیم 
کالدرون، به مراتب خبرسازتر و پرحاشیه تر از تساوی فوالد در 
زمین نفت مسجدسلیمان بوده اســت. پرسپولیس تا امروز در 
چهار جدال با 6 تیم باالی جدول لیگ، سه بار شکست خورده و 
تنها یک پیروزی به دست آورده است. آنها امیدوارند در پنجمین 
مســابقه با حاضران فعلی 6 رتبه اول جدول، دومین پیروزی را 

جشن بگیرند.
شیرینی پیروزی پرگل و سنگین برابر شاهین بوشهر، خیلی 
زود به کام پرسپولیسی ها تلخ شد. به نظر می رسد قرمزها از آن 
نتیجه درخشــان، برای بردهای بعدی استفاده می کنند اما در 
جدال با ماشین سازی، اوضاع برای این تیم اصال امیدوارکننده 

پیش نرفت. تیم کالــدرون نمایش جذابی نداشــت و باز هم 
هوادارانش را راضی نکرد. با این حال شــاید اگر صحنه پنالتی 
اتفاق نمی افتاد، تماشاگران این تیم حداقل با عصبانیت کم تری 
ورزشگاه را ترک می کردند. قرمزها در آخرین دقایق بازی، صاحب 
یک فرصت ایده آل شدند تا با تصاحب سه امتیاز این دیدار خانگی، 
خودشان را به صدر جدول برسانند اما این فرصت با سهل انگاری 
باورنکردنی علی علیپور و ضربه چیپ او از دست رفت. از لحظه 
نواخته شدن آن ضربه تا همین امروز، پرسپولیس با موج جدیدی 
از بحران دست و پنجه نرم کرده و بازی در اهواز، می تواند به عمر 
این بحران بیفزاید. تنها راه آنها برای پایان دادن به انتقادها، پیروزی 
برابر تیم جواد نکونام است. پرســپولیس هفته گذشته، اولین 
تساوی اش در این فصل را تجربه کرد. آنها در 9 مسابقه، چهار بار 
برنده شده اند و سه بار نیز طعم شکست را چشیده اند. پرسپولیس 
این فصل تنها یک بار بیرون از ورزشگاه آزادی برنده شده و آن برد 
در زمین شاهین بوشهر به دست آمده است. آنها در دو دیدار خارج 
از خانه با تیم های قدرتمند تراکتورسازی و شهرخودرو، بازنده 
از زمین خارج شده اند و به هیچ قیمتی قصد ندارند در دهمین 
هفته، برای چهارمین بار شکست بخورند. سرخ ها این فصل در 9 
بازی 10 گل به ثمر رسانده اند اما بخش زیادی از این گل ها، تنها 
در یک مسابقه وارد دروازه حریف شده است. فوالدخوزستان نیز 
صاحب خط حمله قدرتمندی نیست و در 9 بازی گذشته، تنها 

هفت بار توپ را از خط دروازه رقبا عبور داده است. نقطه قوت هر دو 
تیم اما تا حدود زیادی به کیفیت خط دفاعی برمی گردد. جواد که 
همیشه شیفته فوتبال تدافعی بوده، در 9 بازی گذشته تنها چهار 
گل را پذیرفته و دروازه پرسپولیس نیز تنها پنج بار باز شده است. 
تفاوت بزرگ فوالد و پرسپولیس، بازی های خارج از خانه است. 
برخالف تیم کالدرون، تیم نکو بیرون از خانه بهتر عمل کرده و بهتر 
نتیجه گرفته. آنها در هفته هشتم برای اولین بار در فوالد آره نا گل 
زدند و برای اولین بار در لیگ نوزدهم، این ورزشگاه را به عنوان 

تیم برنده ترک کردند.
در آخرین تقابل پرســپولیس و فوالد، هنوز افشین قطبی 
روی نیمکت اهوازی ها حضور داشــت و هنوز ورزشگاه غدیر، 
میزبان دیدارهای این تیم بود. تیم قطبی با تحمیل شکست 
به تیم برانکو، اولین و آخرین باخت لیگ برتری این تیم را رقم 
زد. جواد نکونام نیز فصل گذشته، در جایگاه سرمربی نساجی 
روبه روی پرسپولیس قرار گرفت و در یک بازی حساس و نزدیک 
در استادیوم آزادی بازنده شد. حاال جدال امروز پرسپولیس و 
فوالد در شرایطی برگزار می شــود که هر دو سرمربی و حتی 
استادیوم میزبان بازی نیز تغییر کرده اند. دوئل امروز، برخورد 
دو مربی از دو نســل متفاوت اســت. دو مربی کــه این فصل 
مسئولیت های نســبتا متفاوتی را بر عهده دارد. کالدرون این 
روزها به خاطر تغییر مداوم ترکیب به ویژه در خط دفاعی، مورد 

سرزنش قرار می گیرد. او هنوز نتوانسته 11 بازیکن اصلی اش 
را انتخاب کند و هر هفته به ترکیب تیمش دست می زند. بازی 
دادن به شجاع در سمت راست خط دفاعی، تصمیمی بود که 
هفته گذشته با انتقادهای زیادی همراه شد. در نقطه مقابل، 
جواد نکونام به لحاظ گرفتن امتیاز، فوالدی ها را به اهداف شان 
رسانده اما تیم او اساسا فوتبال چندان جذابی بازی نمی کند و 
این موضوع در اهواز، همواره اهمیت بسیار زیادی داشته است. 
امروز کالدرون برای پیروزی و نکو برای رقم زدن یک نمایش 
جذاب، مســابقه را آغاز خواهند کرد. مردان 16 امتیازی این 

فصل لیگ برتر، همچنان تحت فشار هستند.
تنها تجربه بازی کردن پرسپولیس در فوالد  آره نا، تا امروز برای 
این باشگاه خوشــایند بوده است. آنها فصل گذشته فینال جام 
حذفی را در این استادیوم پشت سر گذاشتند و دوگانه قهرمانی 
را جشن گرفتند. علی علیپور، ستاره آن مسابقه بود. مهاجمی 
که این روزها با تندترین حمله های ممکن روبه رو شده و شرایط 
بسیار سختی را تجربه می کند. با این وجود هنوز هیچ جایگزینی 
برای این بازیکن وجود ندارد و او همچنان در ترکیب ثابت تیم قرار 
خواهد گرفت. در مقابل فوالدی ها نیز امیدوارند با مثلث آتشین 
بیت سعید، لوسیانو و قاسمی نژاد در خط حمله، هم مشکالت 
گل زنی شان در استادیوم خانگی را برطرف کنند و هم دومین برد 

پیاپی شان برابر پرسپولیس در اهواز را جشن بگیرند.

شنبه باورنکردنی در فوتبال اروپا

روز حیرت!

نکو-کالدرون؛ درجه حرارت به اوج می رسد

قرمز و  قرمزتر!

تراکتور از چنان قدرتی 
برخوردار است که می تواند 

به صورت همزمان دو تیم 
در لیگ برتر داشته باشد. 

کاری که قبال سپاهان و 
فوالد خوزستان از آن منع 
شده بودند. سپاهان نوین 
و فوالد نوین، چاره ای جز 

تبعید به لیگ یک نداشتند 
اما »تراکتور نوین« با نام 

مستعار ماشین سازی در 
لیگ برتر بازی می کند
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