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بازجویی در آمریکا

تیم ملی والیبال کشورمان به همراه تیم های 
فرانسه، روسیه، آمریکا، لهستان و برزیل 6 تیمی 
هستند که از روز جمعه وارد مرحله نهایی لیگ 
ملت های والیبال می شــوند. مرحله ای که به 
میزبانی شــیکاگو برگزار می شود. درست مثل 
سال گذشــته که ملی پوشان والیبال به محض 
ورود به خاک آمریکا مورد بازجویی FBI قرار 
گرفتند، ظاهرا این بار نیز با برخورد ناشایست 
 FBI از ســوی آمریکایی ها مواجه شــده اند و
چند ساعتی را به بازجویی از تیم ملی کشورمان 
پرداخته اســت. گویا رایزنی هــا و تالش های 
مســئوالن ورزش ایران برای بهتر شدن روابط 
دیپلماتیک ورزشی بی اثر بوده است. باید دید 
واکنش مسئوالن فدراسیون ایران نسبت به این 

معطلی چیست؟
    

 ترفند بسکتبال برای 
پاداش جهانی

فدراسیون بسکتبال همچون دیگر کشورها 
و به واسطه سهمیه ای که تیم ملی برای حضور 
در جام جهانی ۲۰۱۹ کســب کرده، مستحق 
دریافت پاداش ۲۰ هزار یورویی از فدراســیون 
جهانی این رشته )فیبا( است. سهمیه بسکتبال 
ایران برای جام جهانی اسفند سال گذشته قطعی 
شد با این حال پاداش ورود به این بازی ها به ایران 
پرداخت نشده است. فدراســیون بسکتبال در 
نظر دارد ســفر به محل برگزاری جام جهانی و 
هزینه بلیت هواپیمــا را از طریق فیبا انجام دهد 
تا در واقع از پاداش مورد نظر استفاده کند البته 
مبلغی از این پاداش به خاطر بدهی تیم ایران کسر 
می شود. جام جهانی بسکتبال شهریور با حضور 
۳۲ تیم به میزبانی چین برگزار می شود. ایران در 
گروه سوم مسابقات با اسپانیا، پورتوریکو و تونس 
همگروه است. در همین راستا چهارمین هفته 
تمرین تیم ملی بسکتبال ایران برای آماده سازی 
جهت حضور در بازی هــای جام جهانی ۲۰۱۹ 
چین به میزبانی خانه بسکتبال و زیر نظر مهران 
شاهین طبع سرمربی تیم ملی در جریان است. 
روز یکشنبه اما دست محمد جمشیدی گارد تیم 
ملی ایران زمانی که قصد نفوذ به زیر سبد و کسب 
امتیاز را داشت به چشــم آرمان زنگنه خورد که 
باعث مصدومیت جزئی این بازیکن شد تا مهران 

شاهین طبع به او اجازه استراحت دهد.
    

مرادی و چالش هایش
علی مرادی در حالی بار دیگر به عنوان رییس 
فدراسیون وزنه برداری شناخته شد که مجمع 
انتخاباتی با یک رای بیشتر او را از رفتن انتخابات 
به دور دوم نجات داد. اگر مرادی زیر ۲۱ رای می 
گرفت شاید سرنوشت چهار سال آینده این رشته 
در دور دوم به نحو دیگری رقم می خورد. شاید هم 
اگر یکی از روسای هیات ها بدون تاخیر به تهران 
می رسید رای او مسیر دیگری به انتخابات می داد. 
در هر حال مرادی با مخالفــت نیمی از اعضای 
مجمع به ریاست رسید و او برای اینکه خودش را 
به آنها ثابت کند کار سختی خواهد داشت.  او باید 
به فکر تشکیل کمیته فنی قوی نه خنثی باشد و 
بحث کیانوش رستمی و ورزشکارساالری را یک 
بار برای همیشــه حل کند. پایان دادن به وضع 
آشفته تیم های ملی پایه، ورود وزنه برداری بانوان 
و ورود به عرصه حرفه ای گری و شفاف سازی در 
داستان اجاره سالن مســابقه وزنه برداری دیگر 
موارد پیش روی مرادی است. همچنین نباید از 
پایان منیت خواهی در انتخابات آسیایی و جهانی، 
بازسازی لیگ بی کیفت و بی روح وزنه برداری و 
توجه به هیات های استانی هم غافل شد. مرادی 
آخرین دوره ریاســتش بر پوالدمردان را تجربه 
خواهد کرد و طبیعتا نمی خواهد یک خداحافظی 

نافرجام با دوره های ریاستش داشته باشد. 
 در حال حاضر تخته رقابت های جهانی در مهر 
نخستین سنگ محک جدی برای عملکرد مرادی 
در دوره تازه ریاستش به حساب می آید. باید دید 
او می تواند نظر مثبت مخالفینش را به دســت 
بیاورد؟ مرادی بعد از انتخاب شدنش اعالم کرد 
درها به روی همه باز هستند، چیزی که تا پیش 
از این خیلی ها به آن انتقاد داشتند و معتقد بودند 
مرادی دیوار بلندی بین فدراسیون و اهالی این 
رشته کشیده است. حال باید دید این بار درهای 

فدراسیون واقعا باز می شوند؟

منهای فوتبال

آریا طاری

پرسپوليس مدل آرژانتيني
پرســپولیس بعــد از مذاکــرات 
طوالني بــا گزینه هــاي خارجي اش 
باالخره گابریل کالــدرون را انتخاب 
کرد. کالــدرون با کاراکتــر برونگرا و 
پرانرژي اش خیلي زود بــا بازیکنان و 
دســتیار و آنالیزور ایراني اش جوش 
خورد. همبازي سابق مارادونا در همان 
اولین مصاحبه هایش هم دائما درباره 
قهرماني چهارم حرف زد و تاکید کرد 
با وجود سخت تر شدن قهرماني، هرگز 
در این رقابت کوتــاه نمي آید. مردي 
که ســابقه قهرماني با تیم هاي بزرگ 
عربســتان را دارد اصال ســراغ جمله 
کلیشــه اي »نمي توان قول قهرماني 
داد« نرفت و با این ترفند انرژي مثبت 
را به هواداران ناامید شده پرسپولیس 
برگرداند. این البته کوچک ترین اتفاق 
مثبتي بود که در پرسپولیس رخ داد. 
ماندن تمام ســتاره هاي تیم از جمله 
بیرانوند، علیپور، ترابي، نادري و... که 
خبر جدایي شــان پیچیده بود، باعث 

شد اسکلت اصلي تیم قهرمان تمام  و 
کمال حفظ شــود. تمرینات با حضور 
این ستاره ها و کالدرون شکل  و شمایلي 
جدي به خود گرفت. روز شــنبه هم 
وقتي براي اولین بار درهاي ورزشگاه 
روي تماشــاگران باز شد همه چیز در 
وضعیت گل  و بلبل بــود و هیچ نقطه 
تاریکي به چشم نمي خورد. هواداران به 
خوبي از تیم و کادر جدیدش استقبال 
کردند، بازیکنان به ســمت هواداران 
گل پرتــاب کردند و دیگــر خبري از 
شعار علیه مدیران باشــگاه هم نبود. 
حتي فرشاد احمدزاده که هواداران با 
او قهر کرده بودند با وساطت کاپیتان 
و ســرمربي با طرفداران آشــتي کرد 
و تشــویق شــد. حاال تیم در بهترین 
شــرایط روحي و رواني براي پیگیري 
تمرینات آماده سازي است. تمریناتي 
که اگرچه دیرتر از سایر رقبا آغاز شده اما 
خیلي زود سر و شکل پیدا کرده و روند 
خوبي دارد. فراموش نکنیم پرسپولیس 
ســتون هاي اصلي اش را حفظ کرده و 
پس از گرفتن کنعانــي زادگان، حتي 
صحبــت از جذب وحیــد امیري هم 

هســت که هواداران حتي بدون اینها 
هم راضي اند. پرســپولیس حاال فقط 
یک مهاجم شش دانگ مي خواهد که 
رد شدن مهاجم ازبک توسط کالدرون 
نشان مي دهد او قرار است این پست را 

با وسواس زیادي پر کند.
استقالل مدل ایتاليایي

در نقطــه مقابل اتفاقــات مثبتي 
که در پرســپولیس رخ داده به شرایط 
اســتقالل دقــت کنید. ســرمربي 
ایتالیایــي آبي ها تقریبــا یک هفته 
زودتــر از همتاي پرسپولیســي اش 
به ایــران آمده اما هنــوز ارتباطي که 
کالدرون با هواداران و رســانه ها دارد 
را ایجاد نکرده اســت. تمرینات آبي ها 
یک روز براي هــواداران باز شــد اما 
به خاطر بي نظمي ها و آشفتگي هایي 
کــه رخ داد درهاي ورزشــگاه دوباره 
بسته شد و معلوم نیســت دوباره چه 
زماني باز شــود. از بیرون باشگاه هم 
دائما فشارها و حاشیه هایي براي تیم 
ایجاد مي شود. پژمان منتظري از تیم 
خداحافظي کرده امــا هنوز مصاحبه 
مي کنــد و صحبت هایش علیه فردي 

که در کارهاي تیــم دخالت مي کرد 
کلي خبرساز شد. از آن طرف محمود 
بابایي در مقام پاسخگویي به حاشیه ها 
برآمد و حرف هایش یکــي،دو روزي 
همه اتفاقات تیم را تحت الشعاع خود 
قرار داد. رحمتي رفته اما هر روز شایعه 
بازگشت او تن مخالفانش در باشگاه را 
مي لرزاند. سه بازیکن تیم بعد از اولین 
بازي دوســتانه اخراج شدند و تالش 
بزرگ ترها بــراي بازگرداندن یکي از 
آنها ادامه دارد. سرمربي جوان تیم هیچ 
قولي براي موفقیــت نمي دهد و هیچ 
شور و هیجاني در تیم و هواداران ایجاد 

نکرده است. در زمینه نقل  و انتقاالتي 
هم مسئوالن باشــگاه بیشتر از لحاظ 
کمي موفق بوده اند تا کیفي. استقالل 
خریدهاي زیادي کرده اما کدام یک از 
آنها بازیکن شــاخصي است که بتواند 
از چهره هــاي سرنوشت ســاز لیگ 
باشد؟استقاللي ها ســیاوش یزدانی، 
علی دشــتی، محمد بلبلی، مسعود 
ریگی، آرش رضاوند، رضا اسدي و میالد 
باقری را خریده انــد. به هیچ یک از این 
اسامي نمي آید که ستاره تیم قهرمان 
لیگ در فصل آتي باشــد. از آن طرف 
آبي ها دقیقا موثرترین ستاره هاي خود 
را یا از دست داده اند و یا در مرز از دست 
دادن آنها هستند. مهدي رحمتي رفته، 
علي کریمي و پاتوســي هم بالتکلیف 
هستند. حتي خوشبین ترین هواداران 
استقالل هم قبول دارند که بدون این 
چهره ها اســتقالل یک تیم معمولي 
و کم ستاره اســت که مدعي قهرماني 
نیســت و در بهترین حالت مقام سال 

گذشته اش را تکرار خواهد کرد.
تراكتور مدل تركيه اي

تراکتور امسال برخالف سال هاي 
گذشته سرمربي اش را به موقع انتخاب 
کرد و با مصطفي دنیزلي تمرینات خود 
را در موعد مقرر آغاز کرد. سرخپوشان 
آذربایجان از روز سه شنبه ۲8 خرداد 
تمرینات خود را زیر نظر دنیزلي آغاز 
کردند اما چند بازیکن سرشناس این 
تیم یــا بالتکلیف بودنــد و یا به خاطر 
حضور در اردوي تیم ملي تا پنج تیرماه 
مرخصي داشــتند. تراکتور علیرضا 
نقــي زاده و محمد طیبــي را قطعا از 
دســت داده و در عوض سعید مهری، 
رشــید مظاهری، محمد مسلمی پور، 
محمدرضا خانزاده، مســیح زاهدی 
و مهدی تیکدری را تــا این لحظه به 
خدمت گرفته اســت. گفته مي شود 
دژاگه و شجاعي قصد جدایي از این تیم 
را دارند اما مدیران تراکتور اصرار دارند 
این دو نفر بازیکن تراکتور هستند و در 
مرخصي به ســر مي برند. در مجموع 
تراکتورسازان با توجه به آغاز به موقع 
تمرینات و استخدام یک سرمربي آشنا 
به لیگ ایران شرایط نسبتا خوبي دارند.

پدیده مدل داخلي
مدیران شــهرخودرو، یحیي گل 
محمدي مربي موفق فصل گذشته خود 
را با چنگ  و دنــدان حفظ کردند و این 
شاید بزرگ ترین موفقیت آنها در نقل  و 
انتقاالت بود. مهدي رحمتي هم ستاره 
جذابي بود که به همراه علیرضا علیزاده، 
فرشــاد محمدی مهر و فرشاد فرجی 
به پدیده پیوست. از آن طرف مسعود 

ریگی، یوسف بهزادی، عبدا... حسینی، 
مرتضی منصوری، محمد قاسمی نژاد و 
میالد فراهانی از مشهد رفتند که از این 
جمع ریگي، حسیني و قاسمي نژاد از 
بازیکنان تاثیرگذار تیم شگفتي ســاز 
فصل قبل بودند. یحیي از روز شنبه اول 
تیرماه به شکل منظم تمرینات تیمش 
را اســتارت زد و مهدي رحمتي هم از 
همان اولین جلســه در تمرین حضور 
داشت. تیم یحیي تغییرات نسبتا زیادي 
در ترکیب اصلي اش خواهد داشت اما از 
این جهت که تمرینات را به موقع آغاز 
کرده و تمامي بازیکنانش از همان اولین 
جلســه در تمرینات حاضــر بوده اند 
شرایط خوبي نسبت به سایر رقبا دارد.

سپاهان مدل ژنرالي
در جمع پنج مدعي، ســپاهان به 
همراه پدیده تنها تیم هایي هســتند 
که ســرمربي خود را تغییر نداده اند و 
اتفاقا همین دو تیم بهترین شرایط را در 
حال حاضر دارند. زردپوشان اصفهان 
ســیاوش یزدانی، محمد ابراهیمی، 
جالل  الدیــن علی محمــدی، محمد 
مســلمی پور، بختیار رحمانی، میالد 
ســرلک و احتماال حســن جعفری و 
خالد شفیعی را از دســت داده اند که 
از این جمــع فقط ســیاوش یزداني 
بازیکن اصلي بود. در عوض آنها با جذب 
محمدرضا حسیني، جورج وولسیانی، 
رضا میرزایی، علیرضا نقی زاده، محمد 
زینالــی، محمــد محبــی و مرتضي 
منصوری خریدهاي بســیار خوبي از 
بازار نقل وانتقاالت داشته اند. تمرینات 
این تیم نیز از روز شنبه اول تیرماه در 
اصفهان آغاز شده و به  زودي در اردوي 
کردان ادامه خواهد یافت. تنها مشکل 
ســپاهان در حال حاضــر بالتکلیفي 
کي روش اســتنلي و والدیمیر کومان 
اســت که هنوز براي تمدیــد قرارداد 
به توافق نرســیده اند. البته قلعه نویي 
مدعي شده اگر ســپاهان نتواند آقاي 
گلش را حفظ کند براي او جانشــین 

مناسبي در نظر دارد.

نگاهي به آخرین شرایط تيم هایي كه در ليگ نوزدهم شانس قهرماني دارند

مدعيانزيرذرهبين

سوژه روز

ليگ نوزدهم قرار است از تاریخ دهم مردادماه استارت بخورد، ليگي كه هنوز تاریخ مراسم قرعه كشي اش مشخص نشده 
و شایعه به تعویق افتادنش به سوژه اي داغ براي رسانه ها تبدیل شده است. با این وجود تيم هاي ليگ برتري طبق برنامه قبلي 

پيش مي روند تا آماده حضور در فصل جدید شوند. در این شرایط شاید بد نباشد نگاهي به آخرین شرایط تيم هاي مدعي 
ليگ نوزدهم داشته باشيم، تيم هایي كه سال گذشته هم جزو باالنشين ها بودند و انگيزه هاي خاصي براي فصل جدید دارند. 
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد پدیده و سپاهان بهترین شرایط را دارند و شانس موفقيت شان در فصل جدید باالست. 

اوضاع تراكتور بد نيست اما بستگي زیادي به ماندن یا رفتن ستاره هاي این تيم و سه سرباز ذوب آهن دارد.

 نگار رشيدي

به نظر می رســد مهمانی هــای نامزدهای 
انتخابات فدراسیون های ورزشی به یک اپیدمی 
در ورزش کشور تبدیل شده است. میزبان هایی 
که با یک ناهار یا شــام می خواهند نظر مثبت 
رای دهندگان را جلب کنند و با توجه به سابقه ای 
که در ورزش دیده می شود، با وعده و وعیدهای 
همیشگی وارد دوره ریاستی بشوند که هر چهار 
سال یک بار یاد روسای هیات ها می افتند. اخیرا 
بعد از رفتارهای دور از شأنی که در وزنه برداری 
برای جمع کردن رای شاهدش بودیم که آن هم 
شامل دادن کارت هدیه به روسای هیات ها و راه 
انداختن مهمانی ناهار در کن بود، حاال این راه به 
کشتی هم باز شده است. شنیده می شود یکی از 
نامزدهای ریاست فدراسیون کشتی با این توهم 
که وزیر ورزش او را به عنوان رییس آینده کشتی 
می شناسد، مهمانی شــامی را ترتیب داده و با 
دعوت پیامکی از رسانه ها و خبرنگاران خواسته 
یک نشست مطبوعاتی داشته باشد و در جمع 

خودمانی نظر مثبت رسانه ها را برای خود بگیرد!  
در متن پیامک دعوت این کاندیدا آمده است:»با 
ســالم و تحیت؛ با کمال افتخار از حضرتعالی 
دعوت می گردد در نشست صمیمی دکتر »...« 
کاندیدای ریاست فدراسیون کشتی با اصحاب 
رسانه حضور به عمل رســانید/ زمان: سه شنبه 
ساعت ۲۰:۳۰/ مکان: زعفرانیه، خیابان آصف 
و .../ با کمال مهــر و ادب.« این کاندیدا در حالی 
دست به این اقدام زده است که حتی اگر بخواهیم 
تنها نام نامزدهای انتخابات را در نظر بگیریم، او 
کم ترین شانسی هم برای نشستن روی صندلی 

ریاست ندارد.
 روسای هيات ها، 

بازوی كمکی یا سکوی پرتاب؟!
جدای از ایــن، بایــد به موضوعی اشــاره 
کرد که جای تاســف دارد. روســای هیات ها 
اصلی ترین رای دهندگان و در واقع اصلی ترین 
تصمیم گیرنده درباره یک فدراسیون و آینده اش 
هستند. اما در عمل به جای اینکه آنها یک بازوی 
کمکی برای فدراسیون باشــند، حکم سکوی 
پرتابی را دارند که هر چهار سال یک بار یادشان 
می افتند. در اغلب رشــته های ورزشــی فریاد 

بیشتر هیات های استانی از نداشتن امکانات و 
بی توجهی فدراسیون ها بلند است اما در آستانه 
انتخابات همه چیز رنگ و بوی دیگری می گیرد. 
در وزنه برداری کاندیدای ریاست با کارت هدیه 
قصد خرید رای ها را دارد، در دوومیدانی رییس 
فدراسیون به جای اعزام مربی و ماساژور روسای 
هیات ها را نوبتی به سفرهای برون مرزی می برد 
تا رای های آنها را ذخیره کند، در کشتی یکی از 
کاندیداها با استفاده از موقعیت شغلی اش راهی 
سفرهای استانی شد تا نظر روسا را جلب کند و ... 
. با دیدن این اتفاقات چاره ای جز تاسف خوردن 
برای ورزش باقی نمی ماند. ناگفته نماند که این 
انتقاد به خود روســای هیات ها هم وارد است 
که چرا مقابل این موضوع نمی ایستند و مسیر 
انتخابات را طبق روال پیــش نمی روند. با تمام 
این اوصاف جنگ ریاســت در کشتی همچنان 
به صورت جدی برقرار اســت. جنگی که قرار 
است ۲6 تیر با برگزار شدن مجمع به پایان برسد. 
مجمعی که البته هنوز درگیر تایید صالحیت 
شــدن چند تن از مهم ترین نامزدهایش است. 
گفته می شود همچنان علیرضا دبیر، امیررضا 
خادم و عباس جدیدی در انتظار محرز شــدن 
صالحیت شان هستند و این در حالی است که 
زمان زیادی تا روز مجمع باقی نمانده اســت. 
همچنین شنیده می شود در صورت اینکه این 
ســه گزینه که از نامداران کشتی هستند تایید 
صالحیت نشــوند، حمید بنی تمیم شــانس 

اول ریاســت فدراسیون اســت. بنی تمیم بعد 
از استعفای رســول خادم مدت نسبتا طوالنی 
سرپرست فدراسیون بود اما بعد از به وجود آمدن 
حواشی  بسیار نعمتی جای او را گرفت تا شرایط 

برگزاری مجمع را فراهم کند.
كشتی در انتظار انتخابات سالم

کشــتی در حالی انتظار برگــزاری مجمع 
را می کشد که بیش از هشــت ماه از استعفای 
رسول خادم می گذرد. در این مدت تیم های ملی 
کشتی و آزاد کارشــان را دنبال کرده اند و حتی 
در مســابقاتی که حضور داشتند، درخشیدند 
ولی کش دار شــدن این روند قطعا برای ورزش 
اول کشور بی  ضرر نخواهد بود. ورزشی که تحت 
هر شرایطی امید اول مدال آوری کاروان ایران 
در بازی های المپیک اســت و در سال منتهی 

به المپیک ۲۰۲۰ مسیر سختی پیش رو دارد. 
کشــتی و والیبال تنها فدراسیون های مهمی 
هســتند که هنوز تکلیف رییس شان مشخص 
نیست. اما جدای از این، نگرانی های مهندسی 
شدن انتخابات به اندازه بالتکلیفی شان در بین 
اهالی این دو رشــته وجود دارد. حتی با وجود 
اینکه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بارها 
اعالم کرده اند دخالتی در انتخابات فدراسیون ها 
ندارند، ولی این نگرانی کماکان وجود دارد. حتی 
در انتخابات وزنه برداری که به تازگی برگزار شد 
با وجود اینکه خیلی ها به ســالم برگزار شدنش 
اذعان کردنــد، نامزدهای نــاکام نظر دیگری 
داشتند و گفتند از قبل همه چیز مشخص بود. 
در هر حــال خانواده کشــتی منتظرند ۲6 تیر 
هستند تا این رشته رییس جدیدش را بشناسد.

شروع فعاليت های بودار برای انتخابات 26 تير كشتی

این بار شام  در  زعفرانیه!

كالدرون با كاراكتر برونگرا 
و پرانرژي اش خيلي زود 

با بازیکنان و دستيار و 
آناليزور ایراني اش جوش 

خورد. همبازي سابق 
مارادونا در همان اولين 

مصاحبه هایش هم دائما 
درباره قهرماني چهارم 

حرف زد

سرمربي جوان استقالل 
هيچ قولي براي موفقيت 

نمي دهد و هيچ شور و 
هيجاني در تيم و هواداران 

ایجاد نکرده است. در زمينه 
نقل  و انتقاالتي هم مسئوالن 
باشگاه بيشتر از لحاظ كمي 

موفق بوده اند تا كيفي
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