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 دیدار با وزیر 
خروجی شایعات پناهندگی

خروجی شایعات پناهندگی علیرضا فیروزجا 
در فرانسه به دیدار او با مسعود سطالنی فر به همراه 
مهرداد پهلوان زاده رییس فدراسیون شطرنج در 
وزارت ورزش و جوانان ختم شد تا به این ترتیب 
آبی بر آتش شایعات ریخته شــود. در این دیدار 
ســلطانی فر از تالش وزارت ورزش برای فراهم 
کردن تمام امکانات برای فیروزجــا خبر داد. از 
جمله جــذب یک مربی با دانش تا ســطح فنی 
فیروزجا روز به روز باالتر برود. پهلوان زاده گفته بود 
فیروزجا به دنبال اقامت است و پدرش گفته بود 
تنها برای لژیونری به فرانسه می رود. سلطانی فر از 
لژیونر شدن او ابراز خوشحالی کرد تا به این ترتیب 

پرونده این شایعات بسته شود.
    

فرزان در راه گرندپری

دومین مرحله مسابقات گرندپری تکواندو در 
سال 2019، 22 تا 24 شــهریور به میزبانی چیبا 
ژاپن برگزار می شود. مردان ملی پوش تکواندوی 
کشورمان که از 13 مردادماه تمرینات خود را برای 
حضور در این رویداد آغاز کرده اند با ترکیبی 6 نفره 
به مصاف رقبای خود می رونــد. آرمین هادی پور، 
فرزان عاشورزاده،  میرهاشــم حسینی، سروش 
احمدی، ســجاد مردانی و سعید رجبی شاگردان 
فریبرز عسکری در این تورنمنت هستند و با هدف 
جمع آوری امتیاز و نزدیک شدن به سهمیه المپیک 
وارد شیاپ چانگ می شوند. این رقابت ها G4 است 
و به نفرات اول تا سوم به ترتیب 40، 24 و 14.4 امتیاز 
در راستای افزایش رنکینگ المپیک و همچنین 

پنج، سه و هزار دالر جایزه نقدی تعلق می گیرد.
    

حذف سرپرست کشتی 
تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی ایران در 
حالی آخرین مراحل آماده سازی برای حضور 
در رقابت های جهانی را پشــت سر می گذارند 
که گفته شده دیگر نیازی به سرپرست ندارند. 
حذف سرپرست از جمع کادر تیم ملی کشتی 
آزاد از زمانی به طور غیرمستقیم صورت گرفت 
که نام هادی حبیبــی از جمع کادر فنی اردوی 
کنونی حذف شــد و دلیل موجهی هم برایش 
اعالم نشــد. هرچند این اتفــاق در اردوی تیم 
ملی کشــتی فرنگی رخ نداد و نام سرپرســت 
همچنان در جمع کادر فنی وجود داشت، اما انگار 
حسام الدین جعفری هم به عنوان سرپرست تیم 
ملی در رقابت های جهانی حضور نخواهد داشت. 
حذف سرپرست از جمع کادر فنی تیم های ملی 
کشتی در میادینی مثل رقابت های جهانی، اتفاق 
بی سابقه ای است. اتفاقی که در ظاهر گفته شد به 
دلیل کاهش هزینه های سنگین اعزام تیم های 
ملی اتخاذ شــده، اما برخی از اهالی کشتی نظر 
متفاوتی دارند که گویا حذف سرپرست از چارت 
تیم های ملی دالیل دیگری دارد که فعال با توجه 
به عدم اثبات این دالیل نمی توان اشاره شفافی 

به آن کرد.
    

لغو اعزام به خاطر مشکل بلیت

امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال 
در خصوص اینکه چرا سفر تیم ملی جهت بازی 
دوستانه با مونته نگرو لغو شد، گفت:»دلیل اصلی 
لغو سفر، مشکل بلیت بود. تاریخ بلیت برای سوم 
ســپتامبر بود و ما مجبور بودیم در چند گروه به 
مونته نگرو برویم. به همین خاطر این سفر را لغو 
کردیم. ما دو بازی دوستانه در تهران با استرالیا 
خواهیم داشت و مشــکلی برای بازی دوستانه 
نداریم.« او درباره اینکه چه نیازی اســت سعید 
رضایی با پای شکســته در کنار تیم ملی باشد، 
گفت:»االن ما از رضایی استفاده نمی کنیم. قرار 
است فعال وی دوران نقاهت خود را بگذراند. اگر 
تا رقابت های جهانی ژاپن رضایی بهبود پیدا کرد 
همراه تیم خواهد بود، در غیر این صورت مربی 

دیگری جایگزین او می شود.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

انتقادها از وضعیت فعلی مدیریت 
فوتبال در هفته های گذشــته، به اوج 
رســیده اند. موجــی از نارضایتی در 
بین اهالی فوتبال و حتــی هواداران 
باشگاه های مختلف شــکل گرفته و 
حاال فدراسیون، اولین واکنش جدی 
را به این انتقادها نشــان داده اســت. 
بســیاری از ســتاره های لیگ برتر، از 
کیفیت توپ های مســابقات ناراضی 
هستند و این نارضایتی را در شبکه های 
اجتماعی نیز به نمایش گذاشــته اند. 
بخشــی از کنفرانس هــای خبری و 
مصاحبه هــای مطبوعاتــی در اولین 
هفته از فصل جدید، به انتقاد از شرایط 
فوتبال اختصاص داشــت. بالفاصله 
همه چهره هایی که امکانات و وضعیت 
برگزاری لیگ را زیر سوال برده بودند، 
به کمیتــه انضباطی احضار شــدند. 
فدراسیون فوتبال اما به همین اتفاق 
نیز بسنده نکرد و قوانین تازه ای را برای 
خبرنگارهای ورزشــی به زبان آورد. 
تقریبا همه می دانند که یک خبرنگار 
موظف است در سالن  کنفرانس خبری 
مربیان مختلف، درباره »فوتبال« سوال 
کند و به سراغ مسائل نامربوط نرود. این 
موضوع حتــی در آئین نامه های فیفا 
و ای.اف.ســی نیز قید شده اما بعید به 
نظر می رســد که مقصود فدراسیون، 

تنها حاشــیه های شــکل گرفته در 
کنفرانس های خبری باشد. در واقع اگر 
خبرنگاری از کیفیت توپ یا لباس ها 
و یا نحــوه برنامه ریزی مســابقه های 
لیگ برتر ســوال کند، احتماال از دید 
فدراسیون یک ســوال »غیرمرتبط« 
پرسیده است. اصال چه کسی قرار است 
صالحیت هر پرسش در کنفرانس های 
خبری را تایید کند؟ چه کســی قرار 
است در مورد نحوه ســوال ها و نحوه 
برخورد با سوال ها تصمیم بگیرد؟ آیا 
با این روش، عمال فضای هر کنفرانس 
به ســمتی نخواهد رفت که مربی ها از 
پاســخ دادن به هر سوال طفره بروند و 
برای برخورد با خبرنگار منتقدشــان، 
او را در مظان اتهام قرار بدهند؟ حتی 
اگر چنین قانونی نیز برای لیگ برتر در 
نظر گرفته شده، مسئولیت رسانه ای 
کردن آن با رییس فدراسیون فوتبال 
نیست. فدراسیون مدیر روابط عمومی 
دارد و به زبان آوردن چنین مســائلی، 
در حیطه اختیــارات رییس این نهاد 
نیســت. مهدی تاج با این صحبت ها، 
تنها رابطه فدراســیون با رســانه ها را 

تیر ه تر خواهد کرد.
فدراســیون در ماه های گذشته با 
انبوهی از انتقاد روبه رو شــده اســت. 
انتقادهایی که نتیجه مستقیم عملکرد 
خود این فدراسیون هستند. در شرایط 
عادی آنها باید به دنبــال راهی برای 

راضی کردن منتقدها با کمرنگ کردن 
نقاط ضعف باشند اما ظاهرا سیاست 
فدراسیون در خاموش کردن صدای 
منتقد خالصه می شود. احضار مربیان و 
ستاره های شاغل در لیگ برتر به خاطر 
در میان گذاشــتن نظر شخصی شان 
در مورد کیفیت توپ مسابقات لیگ، 
تصمیم عجیب و حتی توهین آمیزی 

اســت کــه خفقــان را در 
فضای فوتبال حاکم 

می کنــد. اگــر در 
این فوتبــال هیچ 
مربی یــا بازیکنی 
حــق اظهارنظــر 
نداشــته باشــند، 
هرگز پیشــرفتی 
نیز اتفاق نخواهد 
افتاد. همین حاال 
در لیگ های معتبر 
اروپایی، چهره های 
ز  ا س  شــنا سر

کیفیــت داوری ها، 
نحوه برگــزاری و البته 

کمک داور ویدئویی ناراضی 
هستند اما هراسی از انتقاد 
ندارند و در کنفرانس ها به 
سادگی حرف شــان را با 
هوادارها و رســانه ها در 
میــان می گذارند. بدون 
تردید لیــگ نوزدهم تا 

امروز، یکی از ضعیف ترین دوره های 
لیــگ برتر از نظــر نظــم و موقعیت 
لجستیکی بوده اســت. فصل بدون 
هیچ دلیل موجهی مدت ها به تاخیر 
افتاد و  دیرتر از همیشــه آغاز شــد. 
این اتفاق در حالــی رخ داد که برنامه 
عجیب و فشرده فصل گذشته، عمال 
نفس تیم های ایرانــی حاضر در لیگ 
قهرمانان آســیا را برید و آنهــا را در 
معرض نابودی قرار داد. فدراســیون 
فوتبال بــا وجود همــه درآمدها، در 
پرداخت دســتمزد مارک ویلموتس 
موفق عمل نکرده، به صورت همزمان 
پرسپولیس و استقالل در خطر حذف 
از لیگ قهرمانان آسیا هستند، مساله 
ورود بانوان به ورزشگاه ها معلق باقی 
مانــده و کار ســاده ای مثل 
بلیت فروشی اینترنتی، به 
یک بحــران بزرگ تبدیل 
شده است. باور نکنید اگر 
همه بازیکنان، مربیان، 
مدیــران باشــگاهی، 
خبرنگاران و هوادارها 
نیز تا پایــان فصل 
روزه ســکوت 
بگیرنــد، ایــن 
مشــکالت حل 

نخواهند شد.
تیــز  تیــغ 
احکام فدراسیون 
ظاهرا تنها شــامل 
 » ی هــا د خو غیر «
می شود. مدیران سازمان 
لیــگ بعــد از افتضــاح 
تاریخی و فراموش نشدنی 
فینال جام حذفی، با حکم 
»نمایشی« کمیته انضباطی 

روبه رو شدند اما همان طور که از قبل 
پیش بینی می شــد، بهاروند و فتحی 
با قدرت برگشتند تا دوباره لیگ را در 
اوج بی نظمی و هیاهــو برگزار کنند. 
فدراســیون اشــتباه های خودش را 
نمی پذیــرد و در مقابل، بــه تاراندان 
منتقدانش فکر می کند. در شرایطی 
که حاال دیگر سوال پرسیدن نیز ممکن 
اســت خبرنگارها را با دردســرهای 
بزرگی روبــه رو کند، فاصلــه فوتبال 
ایران با فوتبال روز دنیا و حتی فوتبال 
کشورهای حوزه خلیج فارس، روز به 
روز بیشتر می شــود. طلسم المپیک، 
طلسم قهرمانی جام ملت ها و طلسم 
همیشــگی لیــگ قهرمانان آســیا، 
همچنــان به قــوت خودشــان باقی 
هستند اما همچنان هیچ کس نباید در 
کنفرانس های خبری، سوالی بپرسد 
که مدیران فدراسیون دوست نداشته 

باشند!

موضع گیری حیرت انگیز فدراسیون فوتبال مقابل رسانه ها

سوال بپرسید و محروم شوید!

سوژه روز

چهره روز

»از این به بعد خبرنگارهایی که در کنفرانس های مطبوعاتی سوال غیرمرتبط بپرسند، تا سقف چهار سال محروم 
خواهند شد!« این بخش تازه ای از جمالت رییس فدراسیون فوتبال ایران است. مرد اول فدراسیون به جای برطرف کردن 

همه ضعف های بزرگ موجود در ساختار فوتبال، ظاهرا تصمیم گرفته راه را برای برقراری هرگونه دیالوگی ببندد. چنین 
لحن و چنین تهدیدی برای اداره کردن فوتبال، اصال خوشایند به نظر نمی رسد. بدون تردید قلع و قمع رسانه ها، نه تنها 

هیچ کمکی به فوتبال نمی کند، بلکه اوضاع را ناامیدکننده تر نیز خواهد کرد.

اگر در این چند سال تنها یک بازیکن برای امیدوار 
بودن به سرنوشت اینتر وجود داشت، اگر در این 

چند سال تنها یک بازیکن اینتر را در دربی های 
میالن برنده می کرد، اگر در این چند ســال 
تنها یــک بازیکن از ســوی هوادارها در حد و 

اندازه های واقعی بازی برای باشگاهی مثل اینتر در این تیم 
دیده می شد، اگر در این چند سال تنها یک بازیکن، باشگاه را 
به صعود به لیگ قهرمانان اروپا امیدوار می کرد، بدون شک 
آن بازیکن »مائورو ایکاردی« بود. مهاجم آرژانتینی اینتر، 
حاال روزهای عجیبی را پشت سر می گذارد و دیگر اعتماد 
باشگاه را از دست داده است. ایکاردی روزهای خوبی را در 
اینتر پشت سر گذاشت و خیلی زود در مسیر تبدیل شدن به 
یکی از اسطوره های نراتزوری قرار گرفت. او با اختالف قابل 
توجه، بهترین بازیکن آبی و مشکی ها در این چند فصل به 

شمار می رفت و بارها در حســاس ترین لحظات، به کمک 
تیمش آمده بود. اولین تنش ها میان این ستاره و باشگاه 
ایتالیایی، بــا ماجرای کتاب زندگی نامــه او اتفاق افتاد. 
مائورو در بخش هایی از این کتاب، جمالت ناخوشایندی 
را در مورد بعضــی از هواداران اینتر نوشــته بود و همین 
موضوع، دردسرهای زیادی برای این ستاره درست کرد. 
او حتی تهدید به از دست دادن بازوبند کاپیتانی شد اما 
در آن مقطع، باشگاه به حمایت از ایکاردی پرداخت و 
او را در جایگاه کاپیتانی باقی گذاشــت. اواسط فصل 
گذشته، ماجرای تازه ای میان این بازیکن و باشگاه ایتالیایی 
رقم خورد. او با وجود اصــرار مدیران اینتر، حاضر به تمدید 

قراردادش با این باشگاه نشد.
 به همین خاطر، اســپالتی تصمیم گرفت او را از ترکیب 
خارج کند. مالکان اینتر نیز به سرمربی باشگاه دستور دادند 
که بازوبند کاپیتانی را از مائورو بگیرد. با خروج اســپالتی و 
ورود کونته، اوضاع برای این بازیکن به مراتب بدتر نیز شد. 
سرمربی جدید اینتر رســما اعالم کرد که تمایلی به حفظ 
ایکاردی نــدارد و او را در برنامه های آینــده اش نمی بیند. 
اینتر با تصمیم کونته، لوکاکو را به خدمت گرفت و پیراهن 

شماره 9 مائورو را به او سپرد. پسر آرژانتینی حتی از حضور در 
جلسه های تمرینی تیمش نیز منع شد. با این وجود ناکامی 
نراتزوری در خرید یک مهاجم دیگر، موجب شد این باشگاه 
دوباره به ایکاردی اجازه حضور در جلســه های تمرینی را 
بدهد. او حاال با شــماره جدید هفت بــه تمرین های اینتر 
برگشــته اما قراردادش با این باشگاه، در انتهای سال آینده 
 تمام می شــود و اینتر حاضر نیســت او را به صورت رایگان 

از دست بدهد.
مائورو، بازیکن محبوب آنتونیو کونته نیســت اما هنوز 
می تواند خودش را به این مربی ثابت کند و به ترکیب ثابت 
باشگاه برگردد. مشکل او اما بزرگ تر به نظر می رسد. ایکاردی 
به خاطر شغل همسر و شــرایط خانوادگی، نمی تواند شهر 
میالن را ترک کند و همین موضوع موجب شــده او در هر 
شرایطی در اینتر بماند. زندگی پرحاشیه خانوادگی با همسر 
ســابق مکســی لوپز، تاثیر منفی قابل توجهی روی دوران 
حرفه ای مائورو گذاشته است. او بدون این حواشی بزرگ، 
می توانست برای ســال ها در ترکیب تیم ملی بازی کند و 
در فوتبال اروپا نیز بدرخشــد اما حاال یک استعداد بزرگ و 

انکارنشدنی، با خطر تباهی روبه رو شده است.

آریا طاری

احمدرضا احمدونــد، هنوز تجربــه انجام 
یک بازی در لیــگ برتر را نیز نــدارد اما به اندازه 
فوتبالیست های 40 ساله، حاشیه و حرف و حدیث 
در اطراف این بازیکن شــکل گرفته است. یاغی 
تازه فوتبال ایران، پس از پیوستن به پرسپولیس 
و بوسیدن لوگوی باشگاه، با اســتقبال ویژه ای 
در شــبکه های اجتماعی روبه رو شــد اما همه 
الیک هایی که پای پست های او گذاشته شدند، 
مستعد فراموشی زودهنگام این بازیکن هستند. 
چراکه او در یک اتفاق تلخ، آینده اش در باشــگاه 

پرسپولیس را کامال نابود کرده است.
در میان همه بازیکنانی که در تابســتان به 
باشگاه پرســپولیس ملحق شــدند، هیچ کس 
به اندازه احمدرضــا احمدوند خبرســاز نبود. 
فوتبالیست جوانی که در 21 سالگی، ناگهان مورد 
توجه این باشگاه قرار گرفت. نکته کلیدی در مورد 
این بازیکن نسبتا ناشناخته، سابقه حضورش در 

باشگاه اســتقالل تهران بود. او سابقه حضور در 
تیم جوانان استقالل را در کارنامه داشت و پس 
از مدتی حضور در آکادمی های ســایپا، نیروی 
زمینی و مقاومت تهران، به پرسپولیس پیوست. 
رفتارهــای او در اولین روزهــای تمرین برای 
پرسپولیس، کمی عجیب و دور از انتظار به نظر 
می رسید. احمدرضا طوری به لوگوی باشگاه بوسه 
می زد که انگار سال ها برای پرسپولیس بازی کرده 
و حاال یکی از اسطوره های متعصب این باشگاه 
است. ظاهرا موجی که در شبکه های اجتماعی 
از سوی قرمزها و آبی ها برای این بازیکن درست 
شد، او را دچار تصور اشــتباهی از خودش کرده 
بود. تاسفبار اســت که یاغی عصر جدید فوتبال 
ایران، چنین بازیکنی باشد. یاغی ها در گذشته 
ستاره هایی مثل مهدی هاشمی نسب بودند که 
برای تیم شــان از تمام وجود مایه می گذاشتند 
و پس از اثبات توانایی ها و محبوب  شــدن روی 
سکوها، رانده می شدند تا برای تیم رقیب فوتبال 
بازی کنند. یاغی های محبوب و منفور دهه های 

گذشته،غالبا ستاره های فوق العاده ای بودند که 
هر تیمی آرزوی داشتن شان را در سر می پروراند 
اما فضای امروز فوتبال ایــران، عمال این اجازه را 
به هر بازیکنی می دهد که روی موج احساسات 
طرفداران کم سن و سال باشــگاه ها، سوار شود 
و برای خــودش محبوبیت دروغیــن بخرد. در 
فضایی که هدایتش را کانال هــای تلگرامی بر 
عهده گرفته اند، در فضایی که وزیر مقصر شکست 
تیم ها شناخته می شود و توهم توطئه در آن بیداد 
می کند، در فضایی که نمایش نفرت و دشمنی 
را مترادف »ارزش« و تعصــب می داند، چنین 

ماجراهایی دیگر دور از انتظار نخواهند بود.
بین پرسپولیس و احمدرضا احمدوند، دیگر 
هیچ چیز وجود ندارد. پسر بی تجربه و پرحاشیه 
قرمزها، به دلیل نتایج تست های پزشکی اش، در 
نهایت اجازه امضای قرارداد رسمی با این باشگاه را 
پیدا نکرد. در آزمایش او در ایفمارک، ماده مخدر 
»متادون« کشف شــد. همین بهانه کافی بود تا 
پرسپولیس قید امضای قرارداد با او را بزند و چنین 
ریسکی را نپذیرد. در آزمایش دوم احمدوند البته 
دیگر خبری از متادون نبود اما نباید فراموش کرد 
که این ماده مخدر اساسا پس از چند روز از بدن 
خارج می شود. آن چه برای مرد جوان پرسپولیس 

اتفاق افتاده، مرثیه ای برای یک اســتعداد است. 
البته که او اولین استعدادی نیست که در چنین 
مســیری قرار می گیرد و پیش از احمدوند نیز 
بازیکنان زیادی فرصت های بزرگ پیشرفت را 
تباه کرده اند. با این وجود امیدواری های زیادی 
در مورد آینده این فوتبالیست وجود داشت و حاال 
دیگر بعید به نظر می رسد هیچ باشگاهی به دنبال 
امضای قرارداد با او باشد. برچسب متادون برای 
یک بازیکن کم سن و سال، برچسب سنگینی به 
نظر می رسد و پاک کردن این موضوع از پیشانی 
او، مدت بســیار زیادی زمان خواهد برد. بدون 
تردید مقصر اصلی این ماجــرا، خود احمدرضا 
احمدوند است. در این سانحه تلخ، فرمان دست 
خود او بوده و این بازیکن نتوانســته خودش را از 
حواشی بزرگ دور نگه دارد. با این وجود نباید نقش 
شبکه های اجتماعی را نیز در ماجراهایی شبیه به 
این نادیده گرفت. استقاللی ها و پرسپولیسی ها 
با واکنش های عجیــب و کری خوانی برای یک 
فوتبالیست جوان، او را بیش از حد باد کردند و اجازه 
ندادند که این فوتبالیست، مسیر طبیعی شهرت را 
طی کند. البته که شبکه های اجتماعی، تنها ابزار 
هستند و روش استفاده از آنها می تواند در شرایط 
مختلف، متفاوت باشد. با این وجود تکیه بیش از 

حد بازیکنان جوان به شهرتی که در این فضاها 
به دست می آید، تیشه ای است که آنها به ریشه 

استعداد خودشان می زنند.
چندین ســال قبل یکی از مهره های جوان و 
مستعد پرسپولیس در یک مصاحبه، بزرگ ترین 
آرزویش را به جای بازی برای تیم های اروپایی و یا 
درخشیدن در لباس تیم ملی، خرید یک خودروی 
میلیاردی و ویــراژ دادن بــا آن در خیابان های 
پایتخت عنوان کرده بود. آن فوتبالیست باالخره 
ماشین محبوبش را خرید اما از پرسپولیس طرد 
شد و به تدریج در مسیر فراموشی قرار گرفت. حتی 
شهرت در شــبکه های اجتماعی، موجب نشد 
که او دوباره به تیم محبوبش برگردد. احمدرضا 
احمدوند نیز حاال یکی از همین طردشــده های 
روزگار است. فوتبال ایران در سال های گذشته 
ستاره هایی مثل علیرضا جهانبخش داشته که 
حتی قبل از گرفتن اولین الیک در اینستاگرام، 
لژیونر شدند و رویاهای بزرگ شان را تعقیب کردند. 
اعتیاد به شــبکه های اجتماعی، اعتیاد کشنده 
فوتبالیست های کم سن و سال است. آنهایی که 
دائما در این فضا بــرای بازیکن ها غش و ضعف 
می کنند، نمی دانند چه تله بزرگی برای استعداد 

آنها ساخته اند.

مرور داستان عجیب مائورو و نراتزوری

دو پله سقوط!

شبکه های اجتماعی، اعتیاد تازه و مرگبار فوتبالیست های جوان

یاغی های قدیم، یاغی های جدید!

فدراسیون اشتباه های 
خودش را نمی پذیرد 

و در مقابل، به تاراندان 
منتقدانش فکر می کند. 

در شرایطی که حاال دیگر 
سوال پرسیدن نیز ممکن 

است خبرنگارها را با 
دردسرهای بزرگی روبه رو 

کند، فاصله فوتبال ایران 
با فوتبال روز دنیا و حتی 
فوتبال کشورهای حوزه 
خلیج فارس، روز به روز 

بیشتر می شود
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