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 رونمایی از تمبر 
جهان پهلوان تختی

روز گذشــته همزمان با ســالروز درگذشت 
جهان پهلوان تختي، طي مراســمي از تمبر اين 
پهلوان نیز رونمايي شــد. علیرضــا دبیر ريیس 
فدراسیون کشتی، در اين مراسم گفت:»دنبال 
اين بوديم که با توجه به وضعیت شــیوع کرونا، 
مراســم جهان پهلوان تختی با حضــور مردم بر 
ســر مزار آن مرحوم در ابن بابويه برگزار شود و 
قرار شد که اين مراســم بدون سخنران و فقط با 
ضرب و زنگ مرشد برگزار شــود. از شرکت ملی 
پســت تشــکر می کنم که به کمک ما آمد برای 
رونق دادن به کشــتی و اينکه جايگاه کشتی در 
بین مردم باال برود. شرکت پست قرار است تمبر 
يادبود قهرمانان المپیک ما را به صورت اختصاصی 
چاپ کند و اين می تواند انگیزه ای به کشتی گیران 
بدهد، ضمن اينکه ياد ايــن قهرمانان را در مردم 

زنده نگه دارد.« 
    

نصيرزاده در كشتي مي ماند
انتخابات فدراسیون پرورش اندام برگزار و 
عبدالمهدی نصیرزاده با کســب آرای بیشتر، 
برای چهار ســال ســکان دار اين فدراسیون 
شــد. وی قبل از اين نیز در سودای رياست بر 
کشــتی، کانديدای انتخابات اين فدراسیون 
شد اما نتوانســت با علیرضا دبیر رقابت کند و 
انتخابات اين رشته را »مهندسی شده« خواند. 
نصیرزاده بــا اينکه رقیب دبیــر در انتخابات 
فدراسیون کشتی بود، به عنوان ريیس سازمان 
لیگ کشــتی برگزيده شــد. او در اين مدت 
با حواشــی متعددی در فدراســیون دست و 
پنجه نرم کرد که هنوز خیلــی از آن ابهامات 
برطرف نشده اســت. از ثبت قرارداد بازيکن 
ســرباز تا اجحاف در حق تیم کردســتان که 
سبب حذف اين تیم شــد، لیگ پرحاشیه ای 
را رقم زد. حواشی برگزاری فینال و بی نظمی 
استقالل، گل سرسبد حواشی نصیرزاده بود. 
تیمی که با الطاف وی بسته شد و انتقاد ديگر 
تیم ها به خاطر جانبداری را به همراه داشــت. 
ريیس حال حاضر پرورش اندام چهار ســال 
پیش هم برای کســب صندلی اين فدراسیون 
تالش کرد اما نتوانســت نظر رای دهندگان را 
جلب کند و از رســیدن به اين جايگاه بازماند. 
در آن زمان هم حواشــی نصیــرزاده در زمان 
حضور در کمیته آموزش فدراســیون پرورش 
اندام برايش دردسرساز شد. نصیرزاده در دوره 
قبل هم انتخابات پرورش اندام شرکت کرد و 
از پورعلیفرد شکست خورده بود تا چهار سال 
در انتظار به دســت آوردن ايــن جايگاه تمام 
تالشــش را بکند. نصیرزاده با وجــود تکیه بر 
صندلی پرورش اندام، هنوز از ســمت خود در 
سازمان لیگ کشتی استعفا نکرده و مدعی شده 
می خواهد در اين سمت بماند و کمک کند. او 
قصد برگزاری مجدد جام باشــگاه های جهان 
را دارد که به احتمال خیلی زيــاد با مخالفت 
ســرمربیان تیم ملی روبه رو خواهد شد. البته 
دبیر درنهايت اعــالم کرد که نصیــرزاده در 

کشتي مي ماند.
    

نظریان، سكان دار اسكي شد
مجمع انتخاباتی فدراســیون اسکی ديروز 
)چهارشنبه( با رياست مهدی علی نژاد، معاون 
قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان در آکادمی 
ملی المپیک برگزار شــد که در پايان عباس 
نظريان بــا کســب ۲۳ رای از ۲۸ رای مجمع 
به عنوان ريیس اين فدراســیون انتخاب شد. 
جواد شــهاليی باقری، امیر غفرانی، احسان 
میرزاده و عباس نظريــان مادوانی نامزدهای 
واجد شرايط شــرکت در انتخابات فدراسیون 
اسکی بودند. احسان میرزاده در مجمع شرکت 
نکرد و از حضور در انتخابات انصراف داد. جواد 
شــهاليی و امیر غفرانی هم به ترتیب دو و سه 
رای کســب کردند. فضل ا... باقرزاده نماينده 
کمیته ملی المپیک بود. در پايان مجمع، جواد 
شــهاليی بار ديگر به روند انتخابات اعتراض 
کرد و گفت:»هیات ها را به گونه ای تحت فشار 
گذاشتند تا کسانی که قرار بود به من رای دهند 
و قول داده بودند، رای ندادند.« مهدی علی نژاد 
در واکنش به حرف های او گفت:»در شأن شما 
نیست که چنین صحبت هايی انجام بدهید.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

 امید عالیشاه و وحید امیری. 
پرســپولیس دیدار حساس این 
هفته با سپاهان را با این ترکیب در 
خط حمله اش آغاز کرد. حقیقت 
آن است که هیچ کدام از این نفرات، 
مهاجم تخصصی نیستند. تعجبی 
هم ندارد اگر پرسپولیس این هفته 
را بدون گل زده به پایان رســانده 
باشد. اوضاع برای خط حمله قرمزها 
اصال ایده آل به نظر نمی رسد. آنها 
در هفت بازی این فصل، فقط دو بار 
برنده بوده اند و با پنج تساوی، در 
میانه های جدول دیده می شوند. 
شکست نخوردن و آمادگی باالی 
دروازه بان و خــط دفاعی، نقاط 
قوت پرسپولیس به شمار می روند 

اما همه تالش هــای این تیم برای 
بهبود کیفیت خط حمله از شروع 
فصل گذشته تا امروز، به شکست 

انجامیده است.
    

جونیور براندائو
خريد او يک افتضاح تاريخی برای 
پرسپولیس به شمار می رفت. قرارداد 
ايــن بازيکن پس از چنــد هفته بدون 
حتی يک حرکت موثر در زمین فسخ 
شد و هوادارها اين فسخ قرارداد را جشن 
گرفتند. با اين حال باشگاه به خاطر اين 
خريد بنجل، با يک ضــرر مالی بزرگ 
روبه رو شد. براندائو پیراهن شماره هفت 
را به عنوان يکی از مهم ترين شماره ها در 
تاريخ باشگاه بر تن کرد اما عملکردش در 
پرسپولیس، فراتر از فاجعه بود. او ياد و 
خاطره بازيکــن هم وطنش يعنی دی 

کارمو را برای پرسپولیسی ها زنده کرد. 
بعید نیست جونیور هم در بازگشت به 
کشورش برزيل، مثل دی کارمو پرنده 

فروش شده باشد! 
امیر روستایی

امیر يکی از خريدهای لحظه آخری 
پرسپولیس قبل از شروع لیگ نوزدهم 
بود و فصل را به عنوان مهره ثابت باشگاه 
شــروع کرد. کالــدرون فرصت خوبی 
برای اثبات توانايی های روســتايی به 
اين بازيکن داد اما اين مهاجم نتوانست 
از اين فرصت به خوبی استفاده کند و تا 
پايان فصل به نیمکت تبعید شد. يحیی 
نیز به ندرت از او اســتفاده کرد و نهايتا 
چند بار اين بازيکن را در لحظات پايانی 
نبردهای مختلف به زمین فرســتاد. 
امیر که ديگر جايی در ترکیب قرمزها 
نداشت، سرانجام با يک قرارداد قرضی 

به پیکان برگشــت. جالب است بدانید 
که او در لیگ بیستم، دو ضربه پنالتی را از 
دست داده است. بعید است که هواداران 
پرسپولیس ناراحتی چندانی به خاطر 

جدايی اين بازيکن داشته باشند.
آنتونی استوکس

ايــن نســخه شــومی بــود که 
محمدحســن انصاری فــرد بــرای 
پرســپولیس پیچید. قبل از انجام اين 
انتقال، تراکتوری ها در مورد رفتارهای 
استوکس به پرسپولیسی ها هشدار دادند 
اما گوش انصاری فرد و رفقا بدهکار نبود. 
يحیی هم چند بار تاکید کرد که خیلی 
به بازيکنی مثل استوکس نیاز ندارد اما 
ظاهرا مديران پرسپولیس تصمیم شان 
را از قبل گرفته بودند. استوکس به جمع 
نفرات قرمزپوش اضافه شد، دالرهايش 
را گرفت و درست مثل همیشه از يکی از 

مرخصی هايش به ايران برنگشت. او کرونا 
را بهانه کرد و به همین سادگی قید حضور 
در جلسه های تمرينی پرسپولیس را زد. 
آنتونی حتی يک گل هــم با لباس اين 
باشگاه به ثمر نرساند. او با تراکتورسازی و 
چند باشگاه ديگر در دوران فوتبالش نیز 
چنین کاری کرده بود. امضای قرارداد با 
يک بازيکن بی تعهد و غیرمنضبط، يک 
افتضاح ديگر برای مديران باشــگاه به 

شمار می رفت.
کریستین اوساگونا

اگرچه او مثل اســتوکس »غیب« 
نشــد اما هــواداران باشــگاه ترجیح 
می دادند اين مهاجم هم به سرنوشت 
مهاجم اسکاتلندی دچار شود! اوساگونا 
که قبال روزهــای خوبی را با ذوب آهن 
در لیگ برتر تجربه کــرده بود، به يک 
کابوس بزرگ برای پرسپولیس تبديل 
شد. او که ســابقه زدن يک گل برای 
قرمزها و همچنین ارسال يک پاس گل 
در دربی را داشــت، در شهرآورد نیمه 
نهايی جام حذفی، عملکرد فاجعه باری 
را از خــودش به جا گذاشــت و عالوه 
بر نمايش بســیار بــد در زمین، يک 
ضربه پنالتی را به خنده دارترين شکل 
ممکن از دست داد تا بالفاصله نامش 
از فهرســت پرســپولیس برای لیگ 

قهرمانان آسیا خارج شود.
عیسی آل کثیر

بعد از خريد علی علیپور، اين بهترين 
خريد هجومی پرسپولیس در سال های 
گذشته بوده اما اين بازيکن هم در نهايت 
با يــک رفتار آماتور، به خــودش و تیم 
ضربه بزرگــی زد. در توانايی های فنی 
عیسی ترديدی وجود ندارد. او در لیگ 
قهرمانان، فوق العاده نشان داد و از داليل 
اصلی فینالیست شدن پرسپولیس به 
شــمار می رفت اما آن شــادی گل، در 
نهايت همه چیز را خراب کرد. عیسی 

تا چند ماه ديگر هم محروم خواهد بود تا 
به نوعی شانس آقای گلی لیگ بیستم را 

هم از دست بدهد.
آرمان رمضانی

باشگاه در روزهايی که می توانست به 
راحتی به سراغ محمد عباس زاده برود، 
آرمان رمضانی را جذب کرد. مهاجمی که 
به يک اوساگونای ديگر برای پرسپولیس 
تبديل شده اســت. آرمان در اين فصل 
فوق العاده گل نزن نشان داده و در زمان 
حضورش در زمیــن، معموال هیچ کار 
موثری برای پرسپولیس انجام نمی دهد.

علی شجاعی
شرايط سنی شجاعی، می تواند او را 
به يک خريد مطلوب برای پرسپولیس 
تبديل کند اما اين بازيکــن تا امروز 
به جز يــک پنالتی خــوب روبه روی 
النصر، کار مثبت ديگری برای باشگاه 
انجام نــداده اســت. علــی در چند 
پســت مختلف آزمايش شده و هنوز 
نمی توان او را يک مهره موثر برای تیم 

يحیی به حساب آورد. 

با وجود خرید هفت مهاجم در دو فصل

این تیم مهاجم ندارد! 

اتفاق روز

سوژه روز

آریا طاری

برخالف آن چه اين روزها در برخی رســانه ها 
گفته می شود، بعید به نظر می رسد که در ژانويه يک 
نقل و انتقال بزرگ در دنیای فوتبال صورت بگیرد و 
بمبی به مرحله انفجار برسد. با اين حال بدون هیچ 
شک و ترديدی در تابستان آينده، خبرهای مهمی 
در اين خصوص دنیای فوتبال را به لرزه درمی آورد. 
مرور فهرســت گرانقیمت ترين  ستاره های حال 
حاضر دنیا، يک حقیقت واضح را يادآوری می کند. 
اينکه ديگر نه مسی در اللیگا و نه حتی رونالدو در 
سری آ، گرانقیمت ترين ها نیستند. لئو در فهرست 
بیشترين ارزش گذاری تخمینی فوتبالیست ها 
در رده ۲4 قرار گرفته و کريس به رده شصت و سوم 
تبعید شده است. دنیای فوتبال، کمی عوض شده 
اما هنوز هم هیچ فوتبالیستی نتوانسته خودش را 
به استانداردهای روزهای اوج اين دو فوق ستاره 

برساند.
لیگ فرانسه؛ کیلیان امباپه )پی اس جی( 

ســتاره ۲۲ ســاله پی اس جــی نــه فقط 
گرانقیمت ترين فوتبالیست لیگ فرانسه، بلکه 
گرانقیمت ترين بازيکن حال حاضر دنیا به شمار 
می رود. برای اين بازيکن، برچسب قیمت 1۸0 

میلیون يوريی در نظر گرفته شده اما بعید است 
باشگاه فرانســوی با رقمی کم تر از ۲00 میلیون 
يورو، اين ستاره را به فروش برساند. پديده سابق 
موناکو، حاال به يک ســتاره تمام عیار در فوتبال 
دنیا تبديل شــده و يک قهرمانی جام جهانی را 
نیز در کارنامه دارد. او تا ۲۲ سالگی، موفقیت های 
چشمگیری داشته اما هنوز برنده لیگ قهرمانان 
اروپا نشده اســت. رئال مادريد يکی از مشتريان 
همیشگی کیلیان در اين ســال ها بوده اما گفته 
می شــود تعريف و تمجیدهای زيدان از بنزما و 
نام بردن از او به عنوان بهترين مهاجم فرانسوی 
تاريخ، امباپه را نسبت به اين انتقال کمی بدبین 
کرده است. ســتاره جوان فرانسوی، فوتبالیست 
فوق العاده ای به نظر می رسد و يکی از سريع ترين 
بازيکنان دنیا نیز به شمار می رود. جالب اينکه نفر 
دوم فهرســت گرانقیمت ترين فوتبالیست های 
دنیا، همبازی و دوست صمیمی امباپه است. نیمار 
با ارزش 1۲۸ میلیون يورويی، در اين فهرست در 

جايگاه دوم قرار دارد.
لیگ انگلیس؛ این چهار نفر!

در لیگ برتر چهــار بازيکن با ارزش تخمینی 
1۲0 میلیون يورويــی، گرانقیمت ترين مهره ها 
به شمار می روند. ســاديو مانه يکی از اين نفرات 

است. مهره ای که توانسته به يکی از کلیدی ترين 
ستاره های تیم يورگن کلوپ تبديل شود. همبازی 
او يعنی محمد صالح نیز شرايط کامال مشابهی 
دارد. برای او نیز رقم تخمینی 1۲0 میلیون يورو در 
نظر گرفته می شود. اين دو بازيکن ۲۸ ساله در کنار 
هم، نقش بسیار مهمی در قهرمان شدن لیورپول در 
لیگ برتر پس از سه دهه داشته اند. به اين فهرست، 
بايد گرانقیمت ترين بازيکن انگلیسی لیگ برتر را 
هم اضافه کرد. هری کین در حال حاضر آماده ترين 
و بهترين بازيکن انگلیسی دنیا نیز به شمار می رود. 
ورود مورينیو، هری را در نقطه اوج قرار داده است. 
وقتی از مهره های گرانقیمت لیگ انگلیس حرف 
می زنیم، نبايد پاسور فوق العاده سیتی را هم از ياد 
ببريم. برای کويــن دی بروينه نیز رقم تخمینی 
1۲0 میلیون يورو در نظر گرفته می شود. بازيکنی 
که حتی با چشم های بسته هم به هم تیمی ها پاس 

گل  می دهد! 
اللیگا؛ ژواوو فلیکس )اتلتیکومادرید(

نمايش فلیکس در مادريد، دقیقا همان چیزی 
نبوده که هواداران آتلتی انتظار داشته اند. با اين حال 
پتانسیل های اين ستاره، فوق العاده به نظر می رسد. 
تبديل شدن به گرانقیمت ترين مهره اللیگا در ۲1 
سالگی، يک دستاورد ويژه برای اين ستاره به شمار 
می رود. فلیکس با برچسب 100 میلیون يورويی، 
به يک مهره کلیدی برای تیم اسپانیايی تبديل 
شده است. تیمی که شانس خوبی برای قهرمانی 
اللیگا در  اين فصل دارد. ژواوو با هشت گل و چهار 
پاس گل در ۲0 مسابقه اين فصل، عملکرد خوبی 

از خودش به جا گذاشته اما هنوز همه انتظارات را 
به طور کامل برآورده نکرده است.

بوندس لیگا؛ جیدن سانچو و ارلینگ هالند 
)دورتموند(

از زمانی که ارلینگ هالند پیراهن باشــگاه 
دورتموند را بر تن کرد، تو جه ها از جیدن سانچو 
گرفته شدند. حتی شنیده می شود که سانچو 
ديگر گزينه جدی منچستريونايتد هم نیست 
و اين باشگاه نیز شرايط هالند را زير نظر گرفته 
است. هر دو بازيکن اين روزها با رقم تخمینی 
100 میلیــون يــورو، گرانقیمت ترين هــای 

بوندس لیگا هستند. 
اين دو بازيکن ۲0 ساله تا همین جا عملکرد 
درخشانی در دورتموند داشــته اند و احتماال 
تابســتان آينده اين باشــگاه را به مقصد يک 
تیم بزرگ تر ترک خواهند کــرد. هر دوی آنها 

با پیشــنهادهای بســیار خوبی در بازار نقل و 
انتقاالت روبه رو هستند.

سری آ؛ روملو لوکاکو )اینتر(
عملکرد ســتاره تنومند بلژيکی در ســری آ 
فوق العاده بوده اســت. کونته به خوبی توانسته از 
لوکاکو بازی بگیرد و او را به يک ستاره کلیدی در 
زمین فوتبال تبديل کند. زوج لوکاکو و مارتینز، 
حاال يکی از خطرناک ترين زوج های فوتبال ايتالیا 
به شــمار می روند. لوکاکو در چند سال گذشته 
نوسان زيادی داشته و فراز و نشیب های بزرگی را 
پشت سر گذاشته اما حاال ديگر به نظر می رسد که 
اين بازيکن ثبات موردنیازش را پیدا کرده و صاحب 
کیفیتی شده که همیشه در جست وجويش بوده 
است. لوکاکو با اين فرم، تنها با بردن کفش طالی 
فوتبال ايتالیا راضی خواهد شد. او در اين راه، رقبای 

بزرگ زيادی دارد.

همه می دانیم که وضعیت فوتبال مان چقدر بحرانی است. 
همه می دانیم که گرفتار چه دشــت وســیعی از بی فرهنگی 
شده ايم و شرايط چقدر اسفبار به نظر می رسد. می دانیم که اينجا 
هیچ کس از فوتبال لذت نمی برد و همه سرگرم اتهام زدن به هم 
هستند. می دانیم که همه به محض شکست خوردن دست به 
بیانیه می شوند تا شايد کمی از سنگینی شکست کم کنند و با زير 
سوال بردن موفقیت های هم، دل شان خنک شود. همه اين ها را 
می دانیم اما بد نیست به جای سرزنش همیشگی اهالی فوتبال، 

يک سوزن هم به خودمان بزنیم. بدون شک رسانه ها هم در رقم 
خوردن وضعیت فعلی برای فوتبال ايران، کامال مقصر هستند. 
بدون شک رسانه  ها هم ســهم عمده ای در به وجود آوردن اين 
جو مسموم داشته اند. بدون شک رسانه ها هم نتوانسته اند و يا 
نخواسته اند که روی اين جو، تاثیر مثبتی بگذارند. اينکه اساسا 
خوراک های خبری جنجالی در ايران مورد توجه قرار می گیرند و 
تا زمانی که جنجال در کار نباشد، »اليک« هم در کار نیست، حرف 
درستی به نظر می رسد اما رسانه ها هم می توانند سطح عاليق 
مخاطبان شان را کمی ارتقا بدهند. آنها می توانند عادت به تماشای 
جاروجنجال را از مردم بگیرند و چیزهای به مراتب مثبت تری را 
جايگزين کنند. تا امروز اما کوچک ترين تالشی در اين خصوص 
صورت نگرفته است. خیلی از خبرنگارهای ورزشی با نگاه کامال 
رنگی به فوتبال خیره می شوند. آنها گاهی حتی از متعصب ترين 

 هواداران يک باشــگاه هم »رگ گردنی تر« به نظر می رســند.
گناه تاريخی رسانه ها در ايران، نه »ديدن« و بازتاب  دادن شرايط 
موجود، بلکه »ناديده گرفتن« چیزهايی اســت که استحقاق 
بیشتری برای ديده شدن دارند. برای مثال در فوتبال، طرفدارانی 
که همیشه به رقبا بد و بیراه می گويند خیلی بیشتر از طرفدارانی 
که احترام و ادب را رعايت می کنند ديده می شوند. مربیانی هم 
که دائما مشغول اعتراض به داوری هستند، به مراتب بیشتر از 
مربیان آرام شانس ديده شــدن و مورد توجه قرار گرفتن دارند. 
خجالت آور اســت که چهره ای مثل امیرحسین صادقی با يک 
مشت کری سخیف، هر روز ديده می شود اما يک مربی منطقی 
مثل پیروز قربانی که به اين خوبی از تعصب رنگی عبور کرده تا 
از منطق فوتبال حرف بزند، تريبون کافی را به دست نمی آورد. 
درست همان طور که محرم نويدکیا با وجود تفاوت بزرگش با ساير 

مربیان، به اندازه کافی مورد تحسین قرار نمی گیرد. محرم از شروع 
فصل، حقیقتا يک استثنای بزرگ برای فوتبال ايران بوده است. 
او نه به داوری اعتراض می کنــد و نه تاکتیک بازی حريف را زير 
سوال می برد. با اين حال تیتر يک در اختیار مربیانی قرار می گیرد 
که معموال به زمین و زمان توهین می کنند، از دست های پشت 
پرده حرف می زنند و ديگران را مقصر می دانند. رسانه ها نبايد تنها 
»تماشاگر« باشند. پوشش خبرهای روز را يک ربات هم می تواند 
انجام بدهد. آنها بايد ذائقه اهالی فوتبال را عوض کنند. آنها بايد 
فرصت بیشتری برای ديده شــدن به چهره های مثبت بدهند. 
آن وقت ديگر هر کسی برای تريبون گرفتن، به کری های زشت 
روی نمی آورد. آن وقت ديگر هر کسی برای ديده شدن، زمین و 
زمان را به هم نمــی دوزد. آن وقت فوتبال، هوای تمیزتری پیدا 

می کند.

پنج لیگ؛ پنج ستاره گرانقیمت

پایان عصر مسينالدو!

نقش رسانه ها در فضای مسموم فوتبال

گناه تاریخی ما! 

در توانایی های فنی عیسی 
تردیدی وجود ندارد. او در 
لیگ قهرمانان، فوق العاده 

نشان داد و از دالیل 
اصلی فینالیست شدن 

پرسپولیس به شمار 
می رفت اما آن شادی گل، 

در نهایت همه چیز را خراب 
کرد. عیسی تا چند ماه 

دیگر هم محروم خواهد بود 
تا به نوعی شانس آقای گلی 
لیگ بیستم را هم از دست 

بدهد
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