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دووميداني در خط پايان 
بالتكليفي

طبق اعالم وزارت ورزش و جوانان امروز قرار 
است مجمع انتخاباتی فدراسیون دوومیدانی در 
آکادمی ملی المپیک با حضور هفت کاندیدا برگزار 
شــود. از میان ایوب بهتاج، سیدحسین جاللی، 
حامد جوالیی، افشــین داوری، هاشم صیامی، 
محمدرضا محققی و مریم منظمی یک نفر امروز 
ریاســت فدراسیون را در دســت خواهد گرفت. 
فدراسیون دوومیدانی با وجود اهمیت باالیی که 
به خاطر گستردگی رشــته های تحت نظر خود 
دارد و یکی از رشــته های المپیکــی ایران هم به 
حساب می آید، در یک سال اخیر با سرپرست اداره 
شــده و اتفاقات عجیبی را هم به خود دیده است. 
24 مهرماه سال گذشته با پایان دوره چهار ساله 
ریاست مجید کیهانی، وزارت ورزش ایرج عرب 
را به عنوان سرپرست این فدراسیون برگزید. قرار 
بود در اسفندماه انتخابات ریاست این فدراسیون 
برپا شود که برگزاری این انتخابات با روزهای اوج 
شیوع کرونا یکی شد و شرایط عجیبی را به وجود 
آورد. برخی از روسای هیات ها که اکثرا از طرفداران 
کیهانی، رییس سابق فدراسیون بودند در مجمع 
حاضر نشدند و افشــین داوری در انتخاباتی که 
کمتر از 30 نفر رای دادند، به عنوان رییس معرفی 
شد. چند روز بعد اما وزارت ورزش انتخابات را به 
دلیل کمبود افراد رای دهنده باطل اعالم کرد تا 
بالتکلیفی فدراسیون دوومیدانی هفت ماه دیگر 
ادامه داشته باشد. برای انتخابات دوره جدید مجید 
کیهانی بازهم پا پیش گذاشــت، امــا در اقدامی 
عجیب وزارت ورزش او را رد صالحیت کرد!   حاال 
به نظر می رسد بازهم افشین داوری که هفت ماه 
قبل نیز به عنوان رییس معرفی شده بود، بار دیگر 
با توجه به پستی که در وزارت ورزش داشته، بتواند 
ریاست فدراسیون دوومیدانی را در دست بگیرد. 
البته او قبال هم یک بار ســابقه ریاســت در این 

فدراسیون را داراست.
    

 كرونا واليبال را 
به تعطيالت فرستاد

طی هفته های اخیر تعــداد زیادی از بازیکنان 
و مربیان در لیگ برتر والیبال با تست مثبت کرونا 
مواجه شــدند و این موضوع نگرانی زیادی را برای 
تیم ها به وجود آورده است. حتی کار به جایی رسید 
که با مثبت شدن تســت 25 عضو تیم شهرداری 
ورامین بازی این تیم با سایپا به تعویق افتاد. حاال 
فدراسیون تصمیم گرفته به دلیل شرایط بحرانی 
کرونا فعال مسابقات را برای دو هفته تعطیل کند. 
شهرام عظیمی، رییس سازمان لیگ والیبال با تاکید 
بر تالش فدراسیون برای قطع زنجیره شیوع ویروس 
کووید ۱۹ گفت:»به منظور قطع زنجیره شــیوع 
کرونا و این  که تیم ها بتوانند با آرامش خاطر بیشتر 
و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به تمرینات 
و رقابت های خود ادامه دهنــد، کمیته برگزاری 
رویدادها و مســابقات فدراسیون والیبال تصمیم 
گرفت که لیگ برتر مــردان را به مدت دو هفته به 
تعویق بیندازد. در همین راستا، تیم ها مجاز هستند 
درصورت تمایل، تمرینات خود را با رعایت کامل 
شیوه نامه های بهداشتی ادامه دهند.« او در خصوص 
دیدارهایی که به تعویق می افتد، عنوان کرد:»طبق 
این تصمیم، مسابقات هفته های هشتم، نهم، دهم 
و یازدهم لیگ برتر در تاریخ های 20، 23، 2۷ و 30 
مهرماه برگزار نخواهد شد. تاریخ از سرگیری مجدد 

لیگ برتر،   متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.«
    

ليگ فرنگي ادامه دارد
در حالي که تا به حال رشــته هاي مختلفي به 
خصوص والیبال درگیر کرونا شده اند، در کشتي 
هنوز آماري اعالم نشده است و به دنبال آن لیگ 
برتر کشتی فرنگی جام یادگار امام )ره(، روزهای 
چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری در سالن ۱2 
هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود. در گروه 
ب این رقابت ها تیم های بازار بزرگ ایران، صبانور 
کردستان، دانشگاه آزاد اسالمی، احتشام گستر 
کارون )که بعد از اعالم انصراف از حضور در لیگ به 
مسابقات بازگشت( و شهدای مقاومت قم به مصاف 
یکدیگــر می روند. همچنیــن در دور رفت گروه 
الف به ترتیب تیم هاي فوالد اکسین خوزستان،  
ســیناصنعت ایذه، رعد پدافند ارتش، آریو برزن 
بهبهان و هیات کشتی سیرجان در رده هاي اول 

تا پنجم قرار گرفتند.

منهای فوتبال

آریا طاری

برای آن که موقعیــت امروز فرهاد 
مجیدی را بهتر درک کنیم، باید زمان 
را به اندازه هفت ســال عقب ببریم. آن 
روزها یحیی گل محمدی ســرمربی 
پرسپولیس بود و در قامت یک »بازنده« 
چاره ای بجز ترک این باشگاه نداشت. 
بین وضعیت امروز فرهاد و شرایط آن 
روزهای یحیی، شباهت فوق العاده ای 
وجود دارد. یحیی به عنوان سرمربی، 

تیمش را به فینال جام حذفی رسانده 
بود. کاری که مجیدی هم در این فصل 
با اســتقالل موفق به انجامش شد. تا 
اینجا همه چیز خوب به نظر می رسید 
و هیچ کس تصور نمی کــرد جدایی از 
باشــگاه، در تقدیر فصل بعد دو مربی 
قرار بگیرد اما شکســت در فینال جام 
حذفی، بار سنگینی روی دوش هر دو 
نفر گذاشت. یحیی مسابقه نهایی را در 
استادیوم آزادی، به سپاهان واگذار کرد 
تا جامی که همه پرسپولیسی ها برایش 

نقشه کشیده بودند، مقابل چشم های 
هزاران نفر روی دســت ســتاره های 
سپاهان باال برود. فرهاد نیز با یک شروع 
فاجعه بار در فینال حذفــی، جام را به 
حریف تقدیم کرد و نمایش نیمه دوم 
آبی ها هم با وجود همــه ویژگی های 
مثبتش، برای پس گرفتن جام قهرمانی 
کافی نبود. نکتــه جالب اینکه با وجود 
تاثیر آن شکست در پایان همکاری این 
دو مربی با سرخابی ها، یک مساله مهم 
دیگر هم برای هر دوی آنها وجود داشت 

که روند خروج را تســهیل کرد. برای 
گل محمدی، این مساله مهم در واقع 
ماجرای برخوردش با مهدی مهدوی کیا 
بود. ماجرایی که موجب شــد برخی 
هواداران پرســپولیس با شدت هرچه 
تمام تر علیه ســرمربی وقت تیم شان 
موضع بگیرند و خواهــان برکناری او 
باشند. برای فرهاد مجیدی هم، مساله 
مهم به واکنش های اینســتاگرامی، 
اختالف جــدی با مدیرعامــل و البته 
پیام اســتعفایی بود که از ســوی این 

مربی منتشر شــد. در حقیقت اگرچه 
»نتیجه« اصلی ترین دلیل طرد شدن 
این دو چهــره به شــمار می رفت، اما 
داستان های دیگری هم وجود داشت که 
موجب شد آنها دیگر جایی روی نیمکت 

پرسپولیس و استقالل نداشته باشند.
در این هفت سال، یحیی با زیرکی 
و سختکوشــی، خودش را از دل این 
»آتش« عبور داد. شاید این داستان ها، 
می توانســتند دوران کاری او را برای 
همیشــه تمام کنند اما گل محمدی 
مصمم تر از آن بود که به همین سادگی 
پا پس بکشد و به خاطر اتفاقات آن روز 
حسرت بخورد. آن چه از این جا به بعد 
برای این مربی اتفــاق افتاد، ماجرایی 
است که باید بیشــتر از همیشه مورد 
توجه فرهاد قرار بگیــرد. چراکه این 
سرنوشت برای خود او نیز قابل تکرار به 
نظر می رسد. یحیی گل محمدی پس 
از ترک اجباری پرسپولیس، هدایت 
نفت تهران را بر عهده گرفت. رسیدن 
از پرســپولیس به نفت، طبیعتا یک 
»پیشرفت« برای این مربی محسوب 
نمی شــد اما گاهی الزم اســت برای 
برداشتن یک قدم بلند رو به جلو، یک 
قدم کوتاه رو به عقــب بردارید. پس از 
یک فصل حضــور روی نیمکت نفت 
تهران، گل محمدی شانس حضور در 
باشگاه ذوب آهن را به دست آورد. او با 
ذوب دو بار قهرمان جام حذفی شد و 
سال های فوق العاده ای در این باشگاه 
سپری کرد. پیوستن به اکسین پس 
از ترک ذوبی ها، در نوع خودش کمی 
عجیب بــه نظر می رســید اما یحیی 
در ادامه مســیرش، به تراکتورسازی 
رفت و سپس در شهرخودرو مشغول 
به کار شد. او در این ســال ها چند بار 
به پرسپولیس لینک شده بود اما برای 
برگشتن به این نقطه، عجله چندانی 
نداشــت. این اتفاق باالخره رخ داد و 
گل محمدی با قرمزها، تجربه شیرین 

قهرمانی لیگ برتر و رسیدن به فینال 
لیگ قهرمانان آســیا را نیز پشت سر 
گذاشت. حاال او می تواند اولین مربی 
قهرمان پرسپولیســی در تاریخ لیگ 
قهرمانان آسیا لقب بگیرد و در ادامه این 
مسیر منطقی، به نیمکت تیم ملی هم 
نگاه کند. فرهاد نیز می تواند با سپری 
کردن چند فصل درخشان در تیم های 
دیگر، آمادگی الزم را برای حضور در 
استقالل به دســت بیاورد و زمانی به 
این تیم برگردد که نسبت به امروز، به 

مراتب باتجربه تر شده است.
اگر مجیدی تنها خواهــان کار در 
باشگاه استقالل باشد و تنها موقعیتش 
در این تیم را به رسمیت بشناسد، بعید 
به نظر می رسد که آبی ها دوباره روزی 
به او برای نیمکت شان اعتماد کنند اما 
اگر این مربی خودش را در باشگاه های 
دیگری به اثبات برساند، حتما دوباره 
روزی به استقالل برمی گردد. همه چیز 
به انتخاب او بســتگی خواهد داشت. 
جنگیدن برای ثابــت کردن توانایی ها 
یا ایستادن، منتظر ماندن و درجا زدن. 
آینده مجیدی مربی، بــا این انتخاب 

ساخته می شود.

فرهاد مجیدی در یک موقعیت کامال آشنا

گاهی به یحیی نگاه کن! 

چهره به چهره

جایگاه امروز فرهاد مجیدی، قطعا »آخر دنیا« نیست. شاید او فعال فرصت کار کردن در تیم محبوبش را از دست 
داده باشد اما فرهاد اگر واقعا شیفته مربیگری  است، نباید پایش را پس بکشد و مثل همیشه در چنین مقطعی تصمیم 

به ترک ایران بگیرد. مجیدی باید بماند و خودش را اثبات کند و چند سال بعد با داشته های فنی بیشتر و تجربه های 
مطلوب تر، دوباره به استقالل برگردد. شاید این، مهم ترین بزنگاه دوران مربیگری فرهاد باشد. او در این مسیر، یک 

الگوی بسیار خوب هم دارد. مردی که چندین سال قبل، درست در موقعیت امروز مجیدی ایستاده بود اما حاال همه او را 
به عنوان سرمربی تیم فینالیست آسیا می شناسند.

آریا رهنورد

بخش مهمی از ماجراهای نقــل و انتقاالت 
فوتبال اروپا، همیشه در روز پایانی اتفاق می افتند. 
»ددالین دی« البته همیشه در فصل تابستان رقم 
می خورد اما این بار به خاطر پایان دیرهنگام فصل 
گذشــته، این روز ویژه به پاییز موکول شده بود. 
برخالف بعضی از نقل و انتقال ها که در سرانجام در 
ساعت های پایانی قطعی شدند، ۱0 انتقال خاص 
هم بودند که برخالف انتظارها و پیش بینی های 
اولیه به وقوع نپیوستند. هنوز اما این احتمال وجود 
دارد که برخی از این نفرات در آینده ای نزدیک، با 
باشگاه های مدنظر قرارداد امضا کنند و از تیم های 

فعلی شان جدا شوند.
ممفیس دیپای به بارسلونا

حضور رونالد کومــان روی نیمکت تیم ملی 
آلمان، بیشتر از هر بازیکنی روی ممفیس دیپای 
تاثیر گذاشــت. او که خیلی ها می گفتند دیگر 
توانایی نمایش استعدادهای بیشتری را ندارد، زیر 
نظر کومان پیراهن شماره ۱0 الله های نارنجی را 
بر عهده گرفت و به یکی از بهترین و گل زن ترین 
ستاره های هلند تبدیل شد. دیپای در پست مهاجم 
مرکزی، فوق العاده نشان داد و رابطه بسیار خوبی 
نیز با کومان داشــت. به همین خاطر بود که مرد 
هلندی، او را در فهرست مهره های مورد نیازش در 
باشگاه بارسا قرار داد اما با وجود همه تالش هایی که 
صورت گرفت، خرید این بازیکن برای تیم ممکن 
نشد. فروش ستاره هایی مثل سوارز و انتقال رافینیا 
به پی اس جی که اتفاقا در آخرین روز جابه جایی 
بازیکن ها رخ داد، در راستای خرید ممفیس بودند 
اما مشکالت مالی بارسلونا در کنار سقف حقوق ها 
در فوتبال اسپانیا و قانون جدیدی که برای هزینه ها 
و درآمدها وضع شــده بود، در نهایت جلوی این 
انتقال را گرفتند. این موضوع برای کومان بسیار 
عصبانی کننده به نظر می رسید. ممفیس این فصل 
هم در عضویت باشگاه لیون خواهد بود اما خود این 

بازیکن در واکنش به این موضوع، جمله ای به زبان 
آورده که نشان می دهد هنوز امیدواری اش برای 
پیوستن به آبی اناری ها را از دست نداده است:»اگر 
خوب کار کنم، حتما عالقه بارســا به من حفظ 

خواهد شد.« 
جیدن سانچو به منچستریونایتد

یک الیو اینستاگرامی از جیدن سانچو وجود 
دارد کــه در آن یــک هوادار منچســتر برایش 
می نویسد:»اگر دوست داری به منچستر بیایی، 
کمی آب بخور«. بالفاصله هم جیدن دســت به 
کار می شــود و کمی آب می نوشد. این استعداد 
فوق العاده انگلیسی که زمانی در باشگاه سیتی 
عضویت داشــته اســت، هرگــز تمایلش برای 
امضای قرارداد با یونایتد را پنهــان نکرده اما اد 
وودوارد و رفقا، هنوز موفق به جذب او نشده اند. 
سانچو دوســت دارد به لیگ برتر برگردد و برای 
قرمزها بازی کند و باشگاه دورتموند نیز، همیشه 
یک باشگاه فروشــنده بوده اما مبلغ پیشنهادي 
منچستریونایتد، نتوانسته مدیران این باشگاه را 
راضی کند. به نظر می رسد سانچو حداقل برای 
یک فصل دیگر، به بازی در باشــگاه دورتموند 
ادامــه خواهد داد. مگــر آن که ایــن بازیکن در 
نیم فصل به اولدترافورد منتقل شــود. او تا امروز 
برای منچستری ها صبر کرده و مدتی دیگر هم 
به این صبــر ادامه می دهد اما اگــر یونایتدی ها 
کمی جدی تر نشوند، بعید نیست این ستاره راه 
باشگاه دیگری را در پیش بگیرد. تصور می شد او 
در شروع فصل جدید، پیراهن شماره هفت باشگاه 
منچستر را به دست می آورد اما این پیراهن به یک 
مهره تازه وارد یعنی ادینسون کاوانی سپرده شده 
است. در واقع به نظر می رسد باشگاه، »حال« را به 
»آینده« ترجیح داده و به سراغ خریدی رفته که 
تنها در کوتاه مدت، می تواند کارهای مهمی برای 

تیم انجام بدهد.
عثمان دمبله به منچستریونایتد

یکی از بازیکنان دیگری که همین روزها در 

آستانه انتقال به یونایتد قرار داشت، عثمان دمبله 
بود. منچستر به صورت موازی با ماجرای سانچو، 
ستاره فرانسوی آبی اناری ها را نیز زیر نظر گرفت 
و به دنبال انتقال قرضی او بود. بارسا برای خرید 
دیپای، قصد داشت دمبله را به صورت قطعی به 
فروش برســاند اما مدیران یونایتد اعالم کردند 
که فقط به دنبال انتقــال قرضی این مهره جوان 
هستند. همین ماجرا موجب شــد توافقی بین 
آنها شکل نگیرد و دمبله همچنان در بارسا باقی 
بماند. این بازیکن در دو مسابقه اخیر تیم کومان 
در اللیگا، حتی یک دقیقه نیز برای بارسا به میدان 
نرفته و فعال سرمربی هلندی تیم از وضعیتش در 

باشگاه رضایت چندانی ندارد.
دله آلی پاری سن ژرمن

ژوزه مورینیو از همان روز اول حضور در اسپرز، 
رابطه خوبی بــا دله آلی نداشــت. آقای خاص، 
شیفته بازیکنانی است که در جلسه های تمرینی 
به ســختی تالش می کنند و آلی، هرگز عالقه 
زیادی به نمایش سختکوشی در تمرین ها ندارد. 
به هر حال رابطه این دو، دچار نوسان هایی شد و 
سرانجام در شــروع فصل جدید، ژوزه برای چند 
مسابقه نام این بازیکن را از فهرست نفرات تاتنهام 
خارج کرد. تصور می شد هافبک جوان انگلیسی، 
باشگاه را ترک می کند و حتی صحبت از انتقال او 
به پی اس جی مطرح بود اما این انتقال، سرانجام 
در آخرین ثانیه ها متوقف شد تا دله همچنان در 

لندن باقی بماند.
ویلفرد زاها به اورتون

پس از یک دوره حضور ناموفق در یونایتد، زاها 
به کریستال پاالس رفت و در این تیم، قابلیت های 
فوق العاده ای از خودش بروز داد. زاها، سال های 
درخشانی را در پاالس سپری کرده و همچنان در 
انتظار یک انتقال بزرگ به سر می برد. زاها چند بار 
به باشگاه آرسنال لینک شده بود و این روزها نیز 
مورد توجه کارلتو و اورتون قرار داشت اما در نهایت 
در پروژه پاالس باقی ماند و این تیم را ترک نکرد. 
اورتون فعال با یک شروع استثنایی، صدرنشین 

جدول رده بندی لیگ برتر به شمار می رود.
حسام اعوار به یوونتوس

پس از صعــود لیون و حذف یــووه در جدال 
مستقیم فصل گذشته لیگ قهرمانان، عملکرد 

حسام اعوار حســابی توجه مدیران یوونتوس را 
به خودش جلب کرد. آنها تــالش زیادی انجام 
دادند تا برای شــروع فصل جدید، این هافبک را 
به خدمت بگیرند. اعوار فاصله چندانی با پیوستن 
به بیانکونری نداشت اما سرانجام نظرش را در این 
مورد تغییر داد. خیلی ها معتقدند تمجید زیدان از 
این هافبک، تصمیم او را عوض کرده است. چراکه 
اعوار حاال امیدوار اســت که برای فصل آینده، به 
رئال مادرید ملحق شود و زیر نظر زیدان فوتبال 

بازی کند.
مسوت اوزیل به فنرباغچه

داستان اوزیل و آرسنال هم دیگر رفته رفته 
به یک داستان خسته کننده تبدیل شده است. 
توپچی ها هر سال می خواهند که به این همکاری 
پایان بدهند و مسوت، هر سال این احتمال را رد 
می کند. او معموال در بخش مهمی از دیدارهای 
هر فصل هم مصدوم می شود و بیشترین کاری 
که در آرسنال انجام می دهد، »حقوق گرفتن« 
است. مسوت در این ددالین، در آستانه پیوستن 
به فنرباغچه بود اما همان طور که انتظار می رفت، 
این انتقال هم سر نگرفت. باشگاه آرسنال نیز در 
واکنش به این اتفاق، نام اوزیل را از فهرســتش 
در رقابت های این فصــل یورولیگ خارج کرد تا 
مســوت تنها در دیدارهای داخلی، امکان بازی 

برای این باشگاه را داشته باشد.
هادسون اودوی به بایرن مونیخ

این دومین شکســت پیاپی بایرن مونیخ در 
مســیر امضای قرارداد با پدیده جوان باشــگاه 
چلسی اســت. آنها فصل گذشــته برای خرید 

اودوی اقدام کردند و با مخالفت جدی باشــگاه 
چلسی روبه رو شدند. این بار به نظر می رسید که 
شرایط کمی فرق کرده و قرارداد رو به امضا شدن 
است اما فرانک لمپارد، باز هم سد راه این انتقال 
شد و هادسون اودوی باز هم به آلیانز آره نا نرفت. 
ظاهرا این جابه جایی، با یک طلسم بزرگ روبه رو 

شده است.
آنتونیو رودیگر به تاتنهام

یکی دیگر از مهره های چلسی که همه تصور 
می کردند در آخرین روز نقل و انتقاالت باشگاه را 
ترک خواهد کرد، آنتونیو رودیگر بود. این مدافع 
آلمانی، به تازگی در تیم لمپارد نیمکت نشــین 
شده است. او که ســابقه بازی در تیم ملی آلمان 
را نیز دارد، با تصمیم باشگاه در آستانه پیوستن 
به تاتنهام بود اما خودش این احتمال را رد کرد و 
تصمیم گرفت برای جایگاهش در ترکیب چلسی 

مبارزه کند.
اریک گارسیا به بارسلونا

یکی دیگر از انتقال های به سرانجام نرسیده 
بارســا در روز پایانــی، به خرید اریک گارســیا 
مربوط می شد. مدافعی که ســال ها در الماسیا 
به میدان رفته و کاپیتان تیم جوانان بارســا نیز 
بوده اســت. اریک با کاتاالن ها برای بازگشت به 
توافق شخصی رسیده بود اما این اتفاق در نهایت 
رخ نداد. چراکه سیتی با رقم کم تر از 20 میلیون 
یورو حاضر به فروش او نبود. جالب اینجاست که 
قرارداد گارسیا در فصل آینده به پایان می رسد و 
این مدافع می تواند با یک قرارداد رایگان، به بارسا 

ملحق شود.

10 ترنسفر که در آخرین ساعت ها ناتمام ماندند

ضربدِر قرمز!  

برای آن که موقعیت امروز 
فرهاد مجیدی را بهتر 

درک کنیم، باید زمان را 
به اندازه هفت سال عقب 

ببریم. آن روزها یحیی 
گل محمدی سرمربی 

پرسپولیس بود و در قامت 
یک »بازنده« چاره ای بجز 
ترک این باشگاه نداشت. 

بین وضعیت امروز فرهاد و 
شرایط آن روزهای یحیی، 

 شباهت فوق العاده ای 
وجود دارد
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