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اوضاع تحت کنترل مربیان بارسا و منچستر نیست

فانوس سرخ در دستان والورده و آقای خاص

این رویه مورینیو بیشـــک شـــغل خود را در منچســـتر از

نمیتوانـــم راهحلی تصور کنـــم .از ابتدا تـــا پایان بازی

ســـرخ ،بگیرد .منچستریونایتد روز گذشته مقابل وستهام با نتیجه  3بر

مترجم

تیمـــی بیجان ،بیامیـــد در میدان حضور داشـــت که

بدتریـــن چیز در فوتبال اســـپانیا این اســـت که بتوانی

تیـــم را جمع کند.

نیســـت در شـــرایطی کـــه میتوانی با اختـــاف زیاد در

نتیجـــه  3بر یـــک مغلوب شـــد .ایـــن بدترین شـــروع

کند بـــازی میکرد .به نظر نمیرســـد خـــوزه بتواند این

بهترین باشـــی و بدتریـــن خودت بشـــوی! قابل تحمل
باالی جدول باشـــی ،صـــدر جدول را دو دســـتی تقدیم

رقیب کنی ،فاجعه اســـت اگر بـــدون هیچدلیل منطقی

تن به تســـاوی بدهد ،آن هم تســـاویای که با بیچارگی

خواهیـــم گرفت».

و ســـختی به دســـت آمده باشـــد .تیم والـــورده در هفته

تحـــت کنتـــرل رسانههاســـت و او هـــر وقـــت که دلش
بخواهـــد نمیتوانـــد اوضاع را تحت کنتـــرل خود بگیرد.

عجیـــب مســـی میگویـــد« :من بـــه مصلحت تیـــم فکر

والـــورده میگوید« :توجه داشـــته باشـــید کـــه در 10

مورینیو باید پاســـخگوی خریدهای اشـــتباهش باشـــد،

یکی در میان از داور بازی شـــاکی اســـت و این در شـــأن

تلقیای داشـــته باشد ،مهم کل تیم اســـت و البته نتیجه

ســـرمربی بارسا باشـــد مربیان ســـایر تیمهای اللیگایی

با نظر او پا به منچســـتریونایتد گذاشـــتند اما چندان به

بارســـلونا ،ســـه بـــازی متوالی اســـت کـــه نمیتواند به

کامـــل بود و اگر نتیجه نگرفته این کل تیم اســـت که زیربار

بـــه بریتانیـــا برویـــم ،جایـــی که یـــک ابرمربـــی دیگر

به دســـت شـــده و مرز باریـــک ابقا و اخـــراج را پیش پای

هســـتند و باور ندارنـــد تیمی که معمـــوال در ثبت تاریخ

بین شکســـت و تساوی تفاوت بســـیار زیادی وجود دارد!»

خوبـــی نگرفته اســـت .ژوزه مورینیو که هنـــوز و همچنان

باشـــگاههای بزرگ دنیا رویکرد ســـعودی یـــا اماراتی به

چندانی وجود ندارد و والـــورده چه بخواهد و چه نخواهد

شـــدید رســـانهای در فوتبال جزیره قرار دارد.

هفتـــم همچنان دســـت به دامن ماجرای  VARاســـت و
نام بارســـلونا نیست.

پیروزی دســـت پیدا کند ،هواداران بارســـا خشـــمگین
قهرمانی در لیگ ،رکوردشـــکنی میکنـــد و معموال  7یا

 8هفتـــه مانده به پایان لیگ ،جشـــن قهرمانی میگیرد،
اکنون به فـــرار از بحـــران فکر میکند.

والورده در توجیه نتیجه کســـب شـــده و نیمکتنشـــینی

میکنـــم .رای مـــن مهم نیســـت کـــه یـــک بازیکن چه

به دســـت آمده ارتباطی به نبودن مســـی نـــدارد ،تیم من
این مســـئولیت خواهد رفت .ایـــن را هم فراموش نکنید که

البتـــه کـــه در کاتالونیا بین شکســـت و تســـاوی تفاوت
بایـــد این واقعیـــت را بپذیـــرد و با آن مواجه شـــود .این

جمالت از ســـرمربی تیمی مثل بارســـلونا بعید اســـت،

توخل :دیماریا یک هدیه است

باید چـــه بگویند؟

تحتفشار بســـیار شدیدی اســـت و تیمش اصال نتیجه
آقای خاص اســـت و بهطور خاص این روزها تحتفشـــار

آلن شیرر ،کاپیتان اســـبق تیم ملی انگلیس و کارشناس

لیـــگ برتر جزیـــره درباره وضعیت مورینیـــو میگوید« :با

گریزمان پاسخ راموس را نداد

ویکتور لیندلوف ،اریک بایـــی ،پل پوگبا و لوکاکو همگی
ســـود این تیم عمل نکردند ،او هم مثـــل والورده فانوس
خودش تماشـــا میکند.

مربیـــان فوتبال ندارند اما مجبورند پاســـخگوی هواداران
خـــود باشـــند ،هوادارانـــی که هـــرگاه با تیم خـــود قهر
کردهانـــد ســـنگینترین ضربـــات را بر پیکـــره تیم وارد
کـــرده و میکنند.

کمی خوشبختی برای اوزیل

توماس توخل ،سرمربی آلمانی «پیاسجی» با آنخل دیماریا ستاره آرژانتینی

آنتوان گریزمان ،ستاره اتلتیکو مادرید ،بهرغم صحبتهای اخیر سرخیو راموس،

مسوت اوزیل ،ستاره آلمانی آرسنال با شگرد مورد عالقه خود و بغلپا یک گل

توخل درباره ستاره آرژانتینی تیمش که در کنار نیمار و امباپه خط تهاجمی

گریزمان در مورد بردن توپ طال و قرار داشتن با لیونل مسی و کریس رونالدو در

حریف را جشن بگیرد .اوزیل که در هفتههای گذشته درگیر مسائل حاشیهای و

دارم .او فوقالعاده با استعداد است .زمانی که در رئال مادرید بازی میکرد

خواست تا به ستاره تیمش بعضی «ارزش ها» را یاد بدهد.

تیمش را یک موهبت دانست.

ســـهنفره «پیاسجی» را تشکیل داده بود ،گفت« :دیماریا را خیلی دوست

بازیهایش را با لذت تماشا میکردم و آن موقع حتی فکرش را هم نمیکردم

کـــه یک روز مربیاششـــوم .او حاال بازیکن من اســـت .دیماریا برای من
واقعا یک موهبت اســـت .البته مربی او بودن خیلی ساده است چون آنخل

همیشه اولین کسی اســـت که سر تمرین حاضر میشود .دیماریا تکنیک
بینظیری دارد و در عین حال همیشـــه برای تیم بازی میکند .او واقعا یک
موهبت است».

اعالم کرد که احترام زیادی برای کاپیتان رئال مادرید قائل اســـت .پس از اینکه

یک سطح صحبت کرد ،کاپیتان رئال از دیگو سیمئونه ،سرمربی اتلتیکو مادرید،

دیدنی را وارد دروازه واتفورد قدرتمند و ســـختکوش کرد تا آرســـنال برد مقابل
مسائل مربوط به تیم آلمان بوده است ،بعد از نیمه اول خوب ،دقایقی در بازی

محو بود اما باز هم به میدان برگشت تا با همکاری با الکازت ،گل دوم تیمش

ایـــن دو بازیکن در دربی مادرید مقابل هم قرار گرفتند و گریزمان در پایان دیدار

را وارد دروازه واتفورد کند؛ گلی که با یک بغلپا و یورش ســـریع او به نقطه کور

احترام زیادی برای او قائل هستم .او یک مدافع میانی فوقالعاده و یک الگو برای

رســـاند .آرسنال که بعد از شروع نهچندان خوب فصل حاال هفتههاست روی

در پاســـخ به ســـوالی در مورد راموس ،گفت« :او دوست کوچک من است .من

کودکان اســـت .به نظر من ،این یک بازی است و من دوست دارم با همتیمیها

و با بازیکنان ســـایر تیمها خوش بگذرانم .گاهی اوقات من آنها را اذیت میکنم
و گاهی هم آنها من را».

ســـرمربی و تیم انجام خواهد شد .اصول اولیه انجام نشده و چیزی باید

و البتـــه آفســـاید بـــود و در نهایت این نتیجـــه که فکرش

بعید اســـت که مورینیو نداند ،اوضـــاع در فوتبال جزیره

روز بایـــد چهـــار بـــازی انجام دهیـــم!» اگر ایـــن بهانه

خبرنگاران گفت« :در سطوح باالی مدیران ،صحبتهایی در مورد آینده

مورینیو و کادر فنیاش در ســـمت دیگر .اگر این شرایط ادامه پیدا کند،

قهرمانی ،شکوه ،جشـــن و باالنشینی ،هیچ چیز دیگری

در نیوکمـــپ برابر بیلبائوی بحرانزده و تقریبا بیســـتاره

مدیـــران یونایتد برای تصمیمگیـــری نباید بیش از این تعلل کنند .او به

آقـــای خـــاص در کنفرانس خبـــری خود گفـــت« :هنوز

را نمیکـــردم بـــه دســـت آمد .اوضـــاع را تحـــت کنترل

حاضر دنیـــای فوتبال و صدالبته مســـی را دارد چرا باید

با پل پوگبا درگیری لفظی پیدا کرد .اکنون شـــایعاتی در مورد اخراج این

گفته شود .نباید اجازه داد چنین شرایطی در تمام طول فصل ادامه پیدا

اصـــوال ســـرمربی تیـــم فوتبال باشـــگاه بارســـلونا فقط

پذیرفتنی نیســـت و تیمی که والورده ،ابرســـتارگان حال

با شکست مقابل دربیکانتی ،از دور رقابتها کنار رفتند .از سوی دیگر،

منچســـتریونایتد پس از گذشـــت هفت هفتـــه در تاریخ

دقیقـــه پنج بازی نشـــده بود که یـــک گل دریافت کردیم

بـــرای یک چیـــز مجبور اســـت ،آن هم پیروزی اســـت.

کند .این شکست چند روز بعد از آن اتفاق افتاد که آنها در جام اتحادیه

مربی پرتغالی از منچســـتریونایتد شنیده میشود و فردیناند اعتقاد دارد

یعنـــی یـــک فاجعـــه تمامعیار و ســـیاه و تلخ.

ســـخت برابر تاتنهام و والنســـیا داریم.

یک شکست خورد تا بدترین شروع در تاریخ رقابتهای لیگ برتر را تجربه

منچســـتریونایتد در لنـــدن میهمان وســـتهام بـــود و با

ســـه شکســـت و یک تســـاوی ،این برای منچستریونایتد

نگاهـــداری و در آخر بگویی مجبور بـــودم! چون دو بازی

باید تصمیمات بزرگی در مورد آینده ژوزه مورینیو ،ســـرمربی شـــیاطین

رابطه مورینیو با تعدادی از بازیکنان تیمش تیره شده و حتی در تمرینات

لیـــگ برتر انگلیس محســـوب میشـــود .ســـه پیروزی،

و هوادارپســـند ،لیونل مســـی را یک نیمـــه روی نیمکت

فردیناند :در مورد مورینیو
باید تصمیم بگیرند!

ریو فردیناند ،کاپیتان ســـابق منچستریونایتد ،معتقد است این باشگاه

دســـت خواهد داد .بـــرای خروج مورینیـــو از این بحران

بابک سرانیآذر

فوتبال اروپا

خط دفاعی حریف به دســـت آمد و شاگردان اونای امری را به برد در این بازی

نوار برد حرکت میکند ،با پنجمین برد پیاپی  15امتیازی شده و در رده پنجم

جـــدول قرار گرفت .اوزیل به اونای امری قول داده مســـائل تیم ملی آلمان را
فراموش کرده و فقط به آرسنال فکر کند.

کند؛ دعوا در رســـانهها ،درز کردن اخبار ،بازیکنان در ســـمت رختکن و

این یکی از بدترین فصول تاریخ باشگاه خواهد بود».

سوارز و انتقاد
از وابستگی بارسا به مسی

بارسا به لطف پاسگل مسی و گلزنی مونیر از یک شکست خانگی تلخ فرار

کرد .بارسلونا میزبانی از بیلبائو را برعهده داشت و تا دقیقه  84با یک گل
از این تیم عقب افتاده بود که مسی با پاس گل خود مونیر را در موقعیت

خوبی قرار داد تا کار به تساوی کشیده شود .نکته قابل توجه اینکه مسی

نیمه دوم و از دقیقه  55وارد زمین شـــد .لوییز سوارز که
در این بازی هرچه تالش کرد ،نتوانست گلزنی کند
به خبرنگاران گفت« :برای پیروزی هر کاری که نیاز

بود انجام دادیم ولی شـــانس نداشتیم .بیلبائو از

یک موقعیت خودش به گل رسید و این تساوی
ناعادالنه است .ما موقعیتهای زیادی را

از دســـت دادیم ».او در مورد مسی هم

گفت« :او بهترین بازیکن دنیاست ولی
نباید این همه به مسی وابسته باشیم.

نباید منتظر بمانیم او وارد زمین شود
تا روند بازی را عوض کند .خیلی از

بازیکنان بارســـا ،بازیکنان شایسته

این پیراهن هســـتند .نباید تا به این

اندازه به مسی و همچنین بوسکتس

وابسته باشیم».

ورزش دانشگاه

درخشش دانشگاه آزاد اسالمی
در لیگ ووشو بانوان

 FIVBهم مشکل ضیایی را حل نکرد

احضارمدیربازنشستهایکهقصدرفتنندارد!

مدرک فوقلیســـانس  35ســـال کار کنـــم .در کل دنیا و

حتـــی در ایران قانون عطف بهماســـبق نمیشـــود .اگر
قانونی وضع میشـــود برای فردا و فرداهاســـت ،نه برای

بهاره محمدی

گذشـــته؛ من انتخاب شـــدم و انتصابی روی کار نیامدم.

روزنامهنگار

ماننـــد این اســـت که بگویند بـــرای انتخابـــات مجلس

«تماس فدراســـیون والیبال ایران با فدراســـیون جهانی

حداقل مدرک تحصیلی دیپلم اســـت و فـــردی انتخاب

دو روز اخیر در رســـانههای مختلف منتشـــر شده و حاال

لیســـانس شـــده اســـت؛ آیا باید تمام آنهایی که روی کار

شـــود و بعـــد از آن بگوینـــد حداقـــل مـــدرک تحصیلی

درخصـــوص دخالت دولت» خبری اســـت کـــه در یکی

آمدهانـــد را برکنار کننـــد؟ افراد آبروی خود را از ســـر راه

احمـــد ضیایی ،رئیس فدراســـیون را بـــا چالش جدیدی

مواجه کرده اســـت .ضیایـــی که بعد از انتشـــار اخباری

نیاوردهانـــد و برنامهریـــزی کردهاند .ما ســـرباز جمهوری

حـــاال به خاطر موضوع بازنشســـتگیاش مدتهاســـت

کســـی انتخاب شـــود قطعا مملکتم اســـت اما این دلیل

اســـامی هســـتیم و اگر قرار باشـــد بین من و کشـــورم

درباره مدرک تحصیلیاش مدتی ســـوژه رســـانهها بود،

نمیشـــود از حقی که دارم دفـــاع نکنم».

نقل محافل شـــده و رفتن او از فدراســـیون والیبال بارها
مطرح شده است.

لزوم احترام به قانون ملی

ضیایـــی بعد از رفتن داورزنی بـــه وزارت ورزش 7 ،دیماه

ســـال  96بهعنوان رئیس فدراســـیون والیبـــال انتخاب

شـــد؛ ریاســـتی کـــه از همان آغاز حاشـــیه داشـــت و تا
امروز هـــم ادامه دارد.

موضـــوع کنـــار رفتـــن روســـای فدراســـیونها یکی از
در ایـــن باره صحبـــت کردهایم».

بـــا صحبتهایی کـــه مســـئوالن کمیته ملـــی المپیک

بـــود بهطوری که فدراســـیونها را با تعلیـــق روبهرو کرد.

در عرصههـــای مدیریتـــی ،مســـئوالن  IOCاز این قانون

ازجملـــه قایقرانـــی و تیرانـــدازی با کمان برکنار شـــدند

بـــه دنبـــال مصوبه مجلـــس و تاییـــد شـــورای نگهبان

وی ادامه میدهد« :ضیایی میخواســـت تا اساســـنامه

کشـــورمان داشـــتند مبنیبر جوانگرایی و فعالیت بانوان

احمد ضیایی هم در فدراســـیون والیبـــال به خطر افتاد.

اساســـنامه به صـــورت جدید تنظیم شـــده و باید ببینیم

جدیـــد ایـــران اســـتقبال کـــرده و از آنها خواســـتند در

درخصوص منـــع بهکارگیـــری بازنشســـتهها ،موقعیت
ضیایی کـــه با قانون ایثارگری توانســـته بود در انتخابات

شـــرکت کنـــد ،با قانـــون جدیـــد مجلس که از ســـوی
دولـــت ابالغ شـــده باید پســـت خـــود را برای همیشـــه

تـــرک کند امـــا اتفاقی کـــه در این بیـــن رخ داده جالب
به نظر میرســـد.

تماس فدراسیون با مقاماتجهانی

فدراســـیون جهانـــی والیبال را دریافت کنـــد چراکه این
چه مواردی به آن اضافه شـــده اســـت تا براســـاس قانون

فردی از فدراســـیون بـــرود یا بماند».

توضیح کمیته ملی المپیک

و فقـــط به صورت تلفنـــی با فدراســـیون جهانی والیبال

اساسنامه مشـــترک را در دســـتور کار قرار دهد ،هرچند

مشـــخص شـــد انتهای این ماجرا به کجا کشـــیده شـــد

والیبال( )FIVBبه ســـرعت شـــکایت خـــود را به کمیته

«فرهیختـــگان» کســـب کـــرده ،احمد ضیایـــی نیز روز

مـــیداد بـــه اختیـــار خود عزل و نصب داشـــته باشـــد.

توســـط فدراســـیون والیبال ایران ،فدراســـیون جهانی

اینکه ضیایی بـــا دخالت دولت برکنار میشـــود ،خبری

باره گفته بود« :ما شـــکایتی را به  FIVBارســـال نکردهایم

ضیایی احضار شد!

تعلیـــق شـــدند و از حضـــور در میادیـــن بازماندند .این

موضـــوع باعث شـــد تـــا وزارت ورزش و جوانان نوشـــتن

بعـــد از اعـــام خبـــر برکنـــاری ضیایی از ســـوی دولت

ایـــران شـــد .البته کمیته ملـــی المپیک ماجرا را شـــرح

امیرحســـین منظمـــی ،دبیر فدراســـیون والیبال در این

را پیگیـــری کنند.

که با دخالـــت مجامـــع بینالمللی ،این  2فدراســـیون

کمیتـــه ملی المپیـــک نیز قرار اســـت در یکـــی دو روز

ماجـــرا از این قرار اســـت که از فدراســـیون والیبال ایران

کـــه کمیته ملـــی المپیک را هـــم به دردســـر انداخت.

تماس با فدراســـیون جهانی والیبال ،موضوع شـــکایت

در زمان محمد عباســـی تعدادی از روسای فدراسیونها

اما چیـــزی که وزارت ورزش در نوشـــتن این اساســـنامه

بینالمللی المپیـــک( )IOCمطرح کرد و همین موضوع

خبـــری به گـــوش فدراســـیون جهانی رســـیده مبنیبر

چالشهـــای وزارت ورزش و جوانان در چند ســـال اخیر

باعـــث تماس نماینـــدگان  IOCبا کمیتـــه ملی المپیک
داد و اعـــام کـــرد بحـــث دخالت دولت مطرح نیســـت

و ضیایـــی طبـــق قانون پارلمـــان ملی ایران باید پســـت

خود را تـــرک کند .این قانون برای  14رئیس بازنشســـته

فدراســـیونها اعمال خواهد شـــد.

آینـــده این موضـــوع را پیگیری کند .طبـــق اخباری که

دوشـــنبه با حضـــور در کمیته ملی المپیـــک توضیحات

خود را بـــه رئیس کمیته ملی المپیـــک ارائه خواهد کرد.

توضیحات عجیب آقای رئیس

تاکید داشـــت ،برداشـــتن ماده  10بود که به وزیر اجازه

رفتن بازنشســـتهها موضوعی اســـت که به وزارت ورزش
ارتباطـــی پیـــدا نمیکند و روســـای فدراســـیونها هم

نمیتواننـــد مدعـــی دخالـــت دولت شـــوند چراکه منع
بهکارگیـــری بازنشســـتهها قانون ملی اســـت و در همه

ضیایـــی دیروز در گفتوگویی رادیویـــی در این خصوص

شـــغلها اجرا خواهد شـــد و به همین دلیـــل از ضیایی

را بازنشســـته کردم ،درحالی که میتوانســـتم حداقل با

از ایـــن قانـــون تمکین کنند.

توجیهات عجیبی داشـــت؛ «با  28ســـال خدمت ،خودم

و ســـایر مدیران بازنشسته فدراســـیونها انتظار میرود

دور جدید لیگ برتر ووشـــو بانوان بـــا حضور  ۱۱تیم حرفهای و پر قدرت
آغاز شد.

در این مســـابقات تیم دانشـــگاه آزاد اسالمی که امسال با جوانگرایی و
انتخاب بازیکنانی که در نخستین حضور در رده سنی بزرگساالن ،اولین

حضور در لیگ بزرگساالن را نیز تجربه میکنند ،مقابل تیمهایی بدرخشد
که مدعی به حســـاب میآیند .تیمهایی مانند تیم سپاهان با بازیکنانی

همچـــون خواهران منصوریان و زهرا کیانی ،تیمهای هیات کرمانشـــاه
والبرز و تیم شبستر و دیگر تیمهای حاضر در لیگ که همه این تیمها در

سال جاری توانستند اکثر قهرمانها وملیپوشها را جذب تیم خودشان
کنند و حرفهایتر از سال پیش در لیگ این دوره حضور بههم رسانند.

تیم ووشـــو دانشگاه آزاد اسالمی با بازیکنان جوان خود شروعی توفانی

داشـــت .دو بازی خود را با  ۱۲بر صفر در مقابل هر دو تیم حریف برد و
قدرت خود را در شـــروع کار به همگان ثابت کرد .تیم ووشو دانشگاه آزاد
اسالمی در مقابل حریف قدیمی خود هیات ووشو استان تهران  ۱۲امتیاز

انفرادی و ســـه امتیاز تیمی کسب کرد .از آنجایی که سرمربی تیم ووشو
دانشگاه خانم الهام صادقی در سالهای گذشته سرمربی تیم هیات تهران

در لیگ برتر بود و این تیم سکوهای قهرمانی را با این مربی نامآور کسب
کرده بود ،هیجان این مسابقات را دوچندان کرده بود .همچنین تیم ساندا

به مربیگری خانم طهماسبی که خود از قهرمانان جهان و سابقه چندین

دوره مربیگری در تیم ملی را در کارنامه درخشان خود دارند ،توانست در

بخش مبارزه تمام حریفان را با امتیازهای بسیار باال و سه ناکاوتی بازی
را برده و لرزه بر تن رقبا بیندازد و همچنان با کســـب  6امتیاز صدرنشین
هفته اول و دوم دوره رفت لیگ برتر ووشو بانوان باشد.

ووشو بانوان دانشگاه آزاد اسالمی در ادامه دور رفت این رقابتها در ۱۹

مهرماه به مصاف تیمهای هیات مشهد و تیم شبستر میرود .تیم دانشگاه
آزاد اســـامی با وجود مربیان برتر خانمها صادقی و طهماسبی همچون

گذشته با درایت و مدیریت صحیح و انتخاب تاکتیکهای بجا در هر بازی
و جایگزینی درســـت بازیکنان برای اجرای فرم و مبارزه همچون خانمها

سوگند گلشنی ،فاطمه جزینی ،هانیه الهینژاد ،فاطمه ویسی ،شقایق
پاشایی ،سپیده شاکریان و مابقی بازیکنان که همه آنها مقامهای جهانی

و آسیایی دوره جوانان و نوجوان را در کارنامه ورزشی خود دارند؛ پر قدرت

مسیر خود را تا رسیدن به قهرمانی ادامه میدهد.

