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نگاه
جودو ،نیازمند تغییرات اساسی
| رضاافضلی| رزمینویس|
در بی��ن رش��تههای ورزش��ی کش��ورمان ک��ه
کارنامههایی متفاوت از «خیل��ی خوب تا پایینتر از
حد متوسط» در بازیهای آس��یایی گرفتند ،جودو
در کنار فوتبال همانن��د دانشآموز ضعیفی بود که
از پس امتحانات آخ ر سال نتوانست موفق و سربلند
بیرو ن آید و کارنام��ه مردودی گرفت؛ ب��ا این حال
نباید دست رد به س��ین ه این دانشآموز مردودشده
زد و آن را طردش��ده به حس��اب آورد و از جمع سایر
دانشآموزان ج��دا ک��رد .حکایت ج��ودوی امروز
کش��ورمان ،حکایت دانشآموزی است که به خاطر
فقر ،نداریها ،کمبودها و مش��کالت نتوانسته است
سر کالسهای درس به موقع حاضر شود و به خوبی
امتحان پس دهد .جودو مشکالت بسیاری دارد .فقر
تکنیکی و تاکتیکی ،ضعف مدیریت و برنامهریزی،
نبود مربیان آشنا به علم روز جودو ،حضور نیافتن در
رقابتهای مهم بینالمللی ،کمبود بودجه و اعتبار و
نیزکمتوجهییابیتوجهیبهاینورزش،همهوهمه
مشکالتوموانعمختلفیاستکهچونسنگبزرگ
پیشپایجودویامروزایرانقرارگرفتهوزمینههای
شکست سنگین این ورزش با اصل و نسب را فراهم
ساخته است .اکنون انتظار این است با توجه به نتایج
ضعیفی که جودو در بازیهای آسیایی گرفت ،برای
تغییرات اساسی در بخش مدیریت و عوامل اجرایی
این فدراس��یون اقدام الزم از س��وی وزارت ورزش و
جوانان صورت گیرد .ضعفهای فنی مربیان هم در
همه استانها ،ریش��های و ساختاری است و به نحوه
آموزش و فراگیری آنها از ورزش جودو در س��الهای
گذش��ته بازمیگردد .وقتی که فدراسیون جودو در
س��الهای اخیر فقط به دو یا س��ه مربی ارزش و بها
میدهد ،وضع مربیان از این بهتر نمیشود .جودوی
ای��ران را با جودوی جه��ان مقایس��ه نمیکنیم اما
بهعنوان یک کشور آسیایی ،حداقل میتوانیم سطح
فنی دانش مربیان وطنی را با مربیان سایر کشورهای
آسیاموردمقایسهقراردهیم.ازمربیانژاپنیوکرهای
هم صرف نظر کرده و به آنها هیچ اشارهای نمیکنیم
اما حقیقت امر این است آیا مربیان ما میتوانند امروز
از نظر فنی و تکنیکی و همچنین مسائل تاکتیکی با
مربیان سایر کشورهای شرق آسیا و منطقه آسیای
مرکزی همتراز و یکسان باشند؟ در خاتمه همچنان
یادآور میش��ویم جودوی کش��ورمان امروز بیش از
همیش��ه نیازمند توجه مس��ئوالن وزارت ورزش و
جوانان و کمیته ملی المپیک است و باید برای رهایی
ازاینوضعبهجمعبندیدرموردشرسید.

ورزش جهان
ماتزاری رفت ،مانچو میآید
برخالف وعدههای قبلی مبن��ی بر ابقای ماتزاری
روی نیمک��ت اینتر تا دربی هفته آین��ده میالن ،در
تصمیمی ناگهانی س��رمربی نرآتزوری اخراج شد.
اریکتوهیر،مالکاینترپسازاتخاذچنینتصمیمی
اعالم کرده با قراردادی 2و نیم ساله ،روبرتو مانچینی
را به نیمکت آبی ومشکیها بازمیگرداند .مانچو قبل
از3گانهمورینیوبااینتر،سرمربیآبیومشکیهابود.

ش�هروند| از قبل هم پیشبینی میشد که در
دسته  85کیلوگرم مسابقات قهرمانی وزنهبرداری
جهان باید ش��اهد حضور کیانوش رس��تمی روی
یکی از س��کوهای قهرمانی باش��یم اما ب��ا توجه به
اتفاقات غیرمنتظرهای که برای او در بازیهای آسیایی
اینچئون رخ داد و این وزنهبردار قدرتمند مدال طال را
از دست داد ،نگرانی در چهره او در آلماتی قزاقستان
دیده میش��د .پیش از او نیز رس��ول تقی��ان ،دیگر
وزنهبردار ایران در این دسته با مقام بیست و سومی
به کار خود پایان داده بود.
البتهکیانوشرستمیکارشراباقدرترویتخته
مسابقاتجهانیآغازکردودرحرکتیکضرب 3بار
قدرتمندانه وزنه را باالی سر برد تا اینکه با وزنه178
کیلوگرمی به کار خود پایان ده��د و در این حرکت
به مدال نقره دس��ت پیدا کند .رس��تمی همچنین

خداحافظی دروگبا
دیدیه دروگبا ،اسطوره ساحل عاجی چلسی اعالم
کرد در پایان فصل جاری رقابتهای باشگاهی اروپا
برای همیشه از فوتبال خداحافظی میکند .هدف
بعدی او ،مربیگری در تیمهای پایه چلس��ی عنوان
شده است« .دروگ» هر چقدر در رده ملی بابت عدم
حضور در یکهش��تم نهایی جامجهانی در  3دوره
حضورش حس��رت خورد ،روزهای درخشانی را در
چلسیسپریکرد.

مارادونا :بالتر نمیخواهد مربی بمانم
دیگو مارادونا ،اس��طوره فوتبال آرژانتین ،بالتر را
مانع بزرگ خود خواند .او در جدیدترین اظهاراتش،
حرفهای جالبی بر زبان آورد« :بالتر نمیخواس��ت
من جامجهانی را تماش��ا کنم چراکه من ماسک او
را برداشته بودم و شخصیت واقعیاش را نشان داده
بودم .چند تن از روس��ای فوتب��ال در امارات به من
گفتند بالتر از آنها خواس��ته مرا بهعنوان سرمربی
انتخابنکنند.ایناتفاقاتخیلیخندهداراست!»

پلیس اینترپل به دنبال پوالدی؟

نظاموظیفه :بیخبریم!

شهروند| مهرداد پوالدی ،عجیبترین نمونه در
پروندهکارتهایمعافیتجعلیفوتبالیستهاست.
ملیپوش ایرانی حاضر در جامجهانی 2014پس از
اینکه از سوی نظام وظیفه کارت معافیتش باطل
شد ،بیتوجه به این موضوع با تیم قطری الشحانیه
قرارداد بس��ت و اکنون با پیراهن این تیم در لیگ
ستارگان قطر به میدان میرود .او به اخطارهایی که
مسئوالن سازمان نظام وظیفه مبنی بر حضورش
در ای��ران دادهاند توجهی نمیکن��د ،حتی اگر این
مس��أله به قیمت خط خوردن��ش از تیمملی تمام
شود .در این راس��تا شنیده میشود به محض ورود
پوالدی به ایران او دستگیر خواهد شد اما تازهترین
خبر حاكی از پیگیری پلیس اینترپل با درخواست
مس��ئوالن ایرانی برای دس��تگیری این بازیکن در
قطر دارد .هرچند چنین مس��الهای از سوی سردار
حمیدرضا صدرالس��ادات ،رئیس س��ازمان نظام
وظیفه تأیید نمیشود .او دراینباره میگوید« :بنده
دراینباره اطالعی ندارم و نمیدان��م این اتفاق رخ
داده یا نه .باید دراینباره از کسی که از وی شکایت
کرده سوال کرد که آیا برای دستگیریاش چنین
اقدامی صورت داده یا نه ».رئیس حوزه نظام وظیفه
درباره دس��تگیری پوالدی به محض ورود به ایران
تأکید میکند« :به هر حال او باید برای ارایه پارهای
توضیحات به حوزه نظام وظیفه بیاید و درباره وضع
خدمتشتعیینتکلیفشود».

امیدوارم مایلیکهن درس عبرت گرفته باشد
دوست نداشتیم کار به زندان بکشد

اطرافیان وزیر ورزش ،آتش بیار معرکه شدهاند

شهروند|برادرآقایگلفوتبالدنیادرمصاحبههایی
که مایلیکهن علیه علی دای��ی انجام میداد و درنهایت
نیز منجر به زندانی شدنش ش��د ،نیز از طعنههای مرد
جنجالی فوتبال ایران در ام��ان نمیماند اما او بر خالف
برادرشاصالموافقزندانیشدنمایلیکهننبودهاست.
حتیبهگفتهمحمددایی،اونقشزیادیدرراضیکردن
برادرش برای انصراف از شکایتش علیه مربی سابق خود
داشته و امیدوار است این ماجرا درس عبرتی هم برای او
و هم برای دیگران که اینگونه صحبت میکنند ،باشد .در
ادامهگفتوگویمحمدداییرابا«شهروند»میخوانید:

پش��یمان ش��وند تا رضایت دهد .حاال هم این تصمیم
را گرف��ت زی��را روح ورزش با زندان س��ازگار نیس��ت.

ازاینبحثبگذریم،ازماجرایشکایتوزیرورزش
ازعلیداییصحبتکنید.انگارماجراجدیاست!

مشکلی وجود ندارد و دوستان میتوانند شکایتشان
را پیگی��ری کنند اما عل��ی دایی نیز به ص��ورت قانونی
پاسخش��ان را میدهد .نماینده همین آق��ای وزیر در
برنامه پر بیننده نود صحبتهایی را انجام داد که از اصل
اشتباهبودامامنواکنشینشانندادم.بهنظرمبهتراست
که اخالق در دس��تور کار ش��خص اول ورزش کشور و
اطرافیانشکهآتشبیارمعرکهشدهاند،قراربگیرد.

علیدایی در بیانیهای ک�ه برای آزادی مایلیکهن
منتشرکرد،اعالمکردهبودکهباخانوادهاشمشورت
کردهاست.شماهمدراینتصمیمنقشیداشتید؟

حاشیه
دعوای اهوازیها و عدم نظارت سازمان لیگ

لیگ یک؛ فوتبال یا بوکس؟

شهروند| لیگ دس��ته اول فوتبال درحالی هفته
پنجم خود را پشت س��ر گذاشته که به نظر میرسد
هیچ نظارتی روی اتفاقاتی که در دیدارهایی که میان
تیمهای حاضر برگزار میشود ،نیست .در دربی اهواز
میان تیمهای فوالد نوین و استقالل از هفته چهارم
این رقابتها با وجود اینکه بازی یک بر صفر به سود
فوالدیها به پایان رسیده بود ،درگیریهای شدیدی
میان بازیکنان و مسئوالن  2تیم رخ داد .این پرونده
در کمیته انضباطی درحال پیگیری است و آنطور
که ش��نیده میش��ود ،نتیجه این دیدار  3بر صفر به
استقاللیها برگشت میخورد .این درحالی است که
مس��ئوالن فوالد نوین اعتقاد دارند که شروعکننده
این درگیریها استقاللیها بودهاند و مستنداتی را به
کمیتهانضباطینیزارایهدادهاند.
ماجرایایندیدارهمبااعالمآرایکمیتهانضباطی
پای��ان مییابد اما عدم نظارت روی لیگ دس��ته اول
کامال مشهود است .عدم توجه به اتفاقات این دیدار از
سوی فدراسیون بعد از گذشت  15روز همین مسأله
را نش��ان میدهد و همین تیمهاسال آینده با صعود
بهلیگبرترمشکالتجدیدیرابهوجودمیآورند.

پس ش�ما معتقدید که اظهارات نماین�ده وزارت
ورزش مبنی بر اینکه شما 500میلیون و علی دایی
2/1میلیارد از پرسپولیس به خاطر  7بازی دریافت
کردهاید،کذباست؟

ازابتدانبایدمسألهبهاینجاکشیدهمیشدومتأسفانه
آقایان کاری کردند که اتفاقات بدی رخ دهد .من پیش از
این هم با زندانی شدن مایلیکهن مخالف بودم اما برادرم
چون به خانوادهاش توهین ش��ده بود ،نتوانس��ت کوتاه
بیاید .بعد از زندانی شدن مایلیکهن نیز طی مشورتی
که با هم داشتیم ،تصمیم گرفت رضایت دهد تا صحنه
ورزشدیگرشاهداینبیاخالقیهانباشد.

فریادشیران :حاجی امروز آزاد میشود

اهالی فوتبال ،به دنبال آشتی مایلیکهن و دایی

مایلیکه�ن در صحبتهایش علی�ه علی دایی،
شما را هم بینصیب نمیگذاشت و اتهاماتی به شما
میزد؟

ش�هروند| ماجرای علی دایی و محمد مایلیکهن وارد فاز جدیدی شده است .پس از اینکه
سرمربی سابق پرسپولیس شکایتش را از محمد مایلیکهن پس گرفت ،احتماال او امروز از زندان
اوین آزاد میش��ود .در چنین ش��رایطی اهالی فوتبال به دنبال آن هستند با برگزاری مراسمی
مایلیکهن و دایی را آش��تی دهند تا اختالفات این دو نفر ش��اید برای همیش��ه پایان یابد .نادر
فریادشیراندراینبارهمیگوید«:روزپنجشنبهبامایلیکهنمالقاتداشتم.اوبایددرزندانبماند
تا رضایتنامه علی دایی صبح شنبه به دادسرا برود و پس از حکم دادسرا و ابالغ به زندان احتماال
عصر روز شنبه مایلیکهن آزاد شود .پیشنهادم به دایی این است که از مایلیکهن دلجویی کند تا
یک بار برای همیشه این اختالفات تمام شود ».از سوی دیگر ،علیاکبر محمدزاده ،رئیس کمیته
اخالق هم برای آشتیکنان این دو نفر پاپیش گذاشته« :قرار است با برخی پیشکسوتان ،مربیان،
ورزشکاران و مسئوالن فدراسیون جمع شده و تدارک مراسمی را ببینیم .خواسته جامعه فوتبال
آشتیکنانمایلیکهنوداییاستوانشاءاهللاینمسألهصورتمیپذیرد».

دیگرنمیخواهموارداتفاقاتگذشتهشوماماامیدوارم
سرنوش��ت این آقا درس عبرتی برای خ��ودش و بقیه
شود .اصال ش��اید او را اطرافیانش تحریک میکردند که
چنین صحبتهایی را انجام دهد زیرا من که هیچوقت
خصومتی با مایلیکهن نداشتم .همانطور که گفتم ،نه
من و نه علی دوست نداشتیم ،کار به اینجا کشیده شود
اما با لجبازی و اصرار بر حرفهای نادرس��تی که مطرح
کردند،باعثشدندکهکاربهدادگاهوزندانبرسد.
فش�ار رسانهها و پیشکس�وتان در تصمیم دایی
برایرضایتدادنتأثیرگذاربود؟

پشتیبان فردی شدهاند که قانونا ثابت شده ،کار اشتباهی
انجام داده اس��ت .این صحبتها تأثی��ری در تصمیم ما

همینپیشکسوتانزمانیکهبهخانوادهمنوعلیدایی
توهینمیشد،هیچحمایتیازمانمیکردنداماحاالهمه

نداشت .همانطور که گفتم قلبا علی هم نمیخواست او
به زندان بیفتد و تا روز آخر نیز انتظار داش��ت که آقایان

در مورد علی دای��ی نمیتوان صحبت کن��م زیرا در
جریان مبالغی که دریافت کرده ،نیستم اما درباره خودم
باید بگویم که اظهارات وزارت ورزش کامال کذب است.
من بعد از جدایی از پرسپولیس حدود 80 ،70میلیون
از قرارداد ای��ن فصلم را دریافت ک��ردم و بقیهاش را نیز
بخشیدم .چطور میگویند من 500میلیون گرفتهام؟
نمیدانم این ارقام و اع��داد را از کجا درآوردهاند و چطور
اینقدرراحتدروغمیگویند.
بهعن�وان س�وال پایانی وضع پرس�پولیس را در
آستانهدربیچطورمیبینید؟

مامثلبرخیازآقایاننیستیمکهوقتیبیرونهستند،
دائما انتقاد میکنند و وقتی خودشان سمتی میگیرند،
تقصیررابرگردندیگرانمیاندازند.برایاینتیمآرزوی
موفقیت میکنم زیرا با بازیکن��ان این تیم مدت زیادی
زندگی کردهام و میدانم که پتانسیلشان بیشتر از این
است.امیدوارمبازیهایزیباییراببینیمکهازهمهچیز
برای تماشاگران مهمتر اس��ت .البته وضع پرسپولیس
نس��بت به گذش��ته تغییری نکرده و جایگاه خوبی در
جدول ندارد ،با توج��ه به اینکه بازیهای اخیر این تیم
باتیمهایضعیفتربودهاست.

تیتر بازی

گزارش «شهروند» از دورگههای جدیدی که دل کیروش را ربودهاند

علی منوچهری

لسال
فیفا،فهرستاولیهکاندیداهایزیباترینگ 
 2014فوتبال دنیا را اعالم کرد .بر این اس��اس10 ،
گل ازجمله گل فن پرسی به اسپانیا ،گل تیم کیهیل
استرالیاییبههلندوگلجیم زرودریگسکلمبیایی
به اروگوئ��ه (زیباترین گل جامجهان��ی  )2014در
جامجهانی گذش��ته و البته گل تکواندویی زالتان
(برنده زیباترین گلسال گذشته) به باستیا در فصل
گذشتهلیگفرانسهگلچینشدهاند.

رکورد یکضرب دسته  85کیلوگرم ایران را به میزان
 2کیلوگرم ارتقا داد .در حرکت دوضرب اما رستمی
مثل بازیهای آس��یایی به مش��کل برخورد و  2بار
وزنههای 211و 212کیلوگرمی را به زمین انداخت،
اگرچه در حرکت نخست خودش اعتقاد داشت که
خطایی انجام نداده و به درس��تی وزنه را باالی س��ر
خود برده اس��ت .انتخاب وزنه  213کیلوگرمی یک
ریسک محسوب میش��د که در صورت باالی بردن
آن رستمی به مدال طال میرسید .درنهایت کیانوش
موفق شد در حرکت س��وم  213کیلوگرم را باال سر
ببرد تا عالوه بر کس��ب طالی مسابقات جهانی که
نخس��تین مدال ایران در این مس��ابقات محسوب

میشد،رکوردمجموعایرانکهقبالدراختیار
شاهین نصیری نیا بود را نیز یک کیلوگرم
افزایشدهد.
کیانوش رس��تمی پ��س از رفتن روی
سکوی قهرمانی میگوید« :پس از اینکه
داوران به ناح��ق در حرکت دو
ضرب حرکت اول��م را خطا
تشخیص دادند ،باعث شد
تا روحیهام به ه��م بریزد
اما خدا را شکر توانستم با
تمرکز باال طالی دو ضرب
و مجم��وع جه��ان را به

خود اختصاص دهم .میخواس��تم رکورد جهان را
بزنم که متاسفانه با اشتباه داوران در حرکت اول این
فرصت برایم از دست رفت .یک انتقاد هم از
صداوسیما کنم که با وجود قهرمانی من
در جهان مسابقهام را از طریق تلویزیون
پخشنکردند».
با مدال طالیی که رستمی کسب کرد،
امیدهابرایکسبیکرتبهآبرومنددر
بخش تیمی نیز زنده شد ،با توجه
بهاینکهفردانیزبهدادسلیمی
میتوان��د یک ط�لای دیگر
برای کش��ورمان به ارمغان
بیاورد ،اگر چه به نظر هدف
اصلی او رکوردشکنی در
اینمسابقاتاست.

ش�هروند| قسمت جدید س��ریال عالقه کارلوس
ک��یروش ب��ه دورگهه��ا و ت��رک وط��ن کردهه��ا با
س��کانسهای ویژهتری روی پرده میرود .چهره ویژه
احتماال «لوتز فانش��تیل» خواهد بود .ای��ن دروازهبان
41سالهآلمانیکهبازنشستهشده،هرچنددرهیچیک
از باش��گاههای بزرگ دنیا بازی نکرده اما با پوش��یدن
لباس  25تیم از  6قاره جهان ،نمونه منحصر به فردی
محسوبمیشود.دلیلعالقهاوبهفوتبالایران،داشتن
مادری ایرانیاالصل و البته این جمالت است« :خیلی
دوست دارم در ایران بازی کنم .مردم ایران برای فوتبال
زندگیمیکنندوبهخاطرآنمیمیرند».
اعتمادبهاعتمادی
عقیل اعتمادی اخی��را به خاطر آن مهارهای کمنظیر
در بازی اخیر تیمش ،آلمره سیتی مقابل آیندهوون در
لیگ هلند ،نظر کارلوس کیروش را جلب کرده اس��ت.

گنجیابی به سبک پرتغالی

دروازهبان 27س��اله در تهران به دنیا آمده و پدر و مادری
ایرانی دارد .پسر متولد پنجشنبه سوم اردیبهشت1366
با وجود ک��وچ به هلند در روزه��ای کودکی ،بنا به گفته
اطرافیان��ش میتواند به زبان فارس��ی هم صحبت کند.
عقیل پس از اینکه در 18سالگی ،دوران حرفهای خود
را در تیم دوم هیرنوین شرکت کرد ،خیلی زود به تیم اول
پیوست و 3سال را بدون انجام حتی یک بازی پشت سر
گذاشت .انجام 12بازی در فصل 2009-2010بهعنوان
بازیکن قرضی«امن» اولین خاطره هلندیها از دروازهبان
ایرانی را رقم زد .او در س��ال  2012به ه��وای حضور در
وطن ،لباس تراکتورس��ازی را به تن کرد تا بلکه خاطره
دیپورت شدن از اس��تیلآذین بدون انجام یک بازی در
س��ال  2009را از خاطرات پاک کند .پس از یک فصل،
قرارداد قرض��ی او با تیم تبریزی قطعی ش��د اما فرصت
زیادی برای درخشش به دس��ت نیاورد و با انجام تنها 7
بازی ،سهشنبه  14خرداد  1392از سوی تراکتورسازان
بازیکنآزاداعالمشد.چندیبعدبا«آلمرهسیتی»قرارداد
بس��ت و از ابتدای فصل  ،2012-2013عض��وی از این

تیم شد .حاال پس از درخشش در بازی با آیندهوون که
تحسین رس��انههای گروهی هلند را در پی داشت ،نظر
خیلیهاازجملهکیروشبهاوجلبشدهاست.
باعشقازبروکسل
قطعا تابهحال نامی از نیکو ال هاتفیمفرد نشنیدهاید.
پسری که 23سال و  10ماه و  6روز پیش در چهارشنبه
روزی به تاریخ 9ژانویه  19( 1991دی  )1369در یوسل
بلژیک به دنیا آمد ،پ��دری ایرانی و مادری بلژیکی دارد و
هرچند عضو تیمملی زیر 19س��ال بلژیک محس��وب
میشودامابارهااعالمکردهبهخاطرملیتپدرشترجیح
میدهد به جای ماندن طوالنیمدت زیر س��ایه کورتوآ و
مینیوله در اردوی تیم بزرگس��االن ای��ران برای پیراهن
شمارهیکتیمملیایرانبارقبایشبجنگد.ایندروازهبان
یک متر و 83سانتیمتری هرگز مدت زیادی از بروکسل،
پایتختبلژیکخارجنشدهوپسازشروعدورانحرفهای
در فصل  2007-2008با تیم جوانان «افسی بروکسل»
در «شارلوآ» و «استاندارد لیژ» هم بازی کرد و سپس در تیم
بزرگساالن شارلوا حضور یافت .او پس از اینکه مدتی از

عقیل اعتمادی

زالتان ،باز هم در لیست گلهای زیبا

رستمی :داوران نگذاشتند رکوردشکنیکنم

ذرهبین

محمد دایی در گفتوگو با «شهروند» از حاشیههای اخیر برادرش میگوید

ترخیص پله از بیمارستان
ادسون آرانتس دوناس��یمنتو ملقب به پله پس از
احساسناراحتیمعده،روزچهارشنبهبهبیمارستانی
در سائوپائولو منتقل ش��د و خوشبختانه به سالمت
به خانه بازگشت .پزشک پله که پس از یک بستری
24س��اعته حکم ترخیص او را صادر ک��رد از وضع
جس��مانی یکی از برجس��تهترین ش��خصیتهای
تاریخ ورزش ابراز رضایت کرد اما از ستاره سیهچرده
خواستبهقصداستراحتبیشتر،سفرتبلیغاتیاخیر
خودراکنسلکند.

نایب قهرمان آسیا ،مدال طالی جهان را به گردن آویخت

س��ال  2012را در «یو آر» گذراند از 2س��ال پیش در تیم
«بیایکسبروکسل»حضورداردوتابهحال 30بازیبرای
اینتیمانجامدادهاست.
نامعجیب،شوتقدرتمند
«علی مانوئل منوچهری مقدم کاشان البوس» پدری
ایرانی و مادری ش��یلیایی دارد و چند س��الی بعد از تولد
در روز  2آگوس��ت  1986در وین ،فوتبال حرفهای خود
را شروع کرد .در پرونده او بازی در تیمهای یونیدو ،لوانته
وآنتوفاگاستا(قرضی)،سانتیاگو،نوبلنسهوکونسپکیون
دیده میش��ود .او ح��اال در یکی از ایس��تگاههای دوران
حرفهای به یونیدو ،تیم دس��ته دومی ش��یلی پیوسته و
سابقه بازی در تیم زیر 23سال شیلی را هم دارد .درباره
علی منوچهری چنین توصیفاتی به کار رفته است« :قوی
درهوا،چندمنظوره،سریعاالنتقالوبادقتدرشوتهای
از راه دور».

روی خط فوتبال دنیا
ش�هروند| از آن روزی که نام روس��یه و قطر از پاکت جادویی بالتر
بیرونآمد،چندسالمیگذرداماهنوزهمهبادیدهتردیدبهبرتریاین2
کشورومخصوصاقطرمینگرند.آنکهبنزینرویآتشاینابهامقدیمی
ریخت،کمیتهاخالقفیفابودکهنهتنهابهنقلازمایکلگارسیا،مسئول
رسیدگی به پرونده میزبانی ،قطر را از هرگونه رشوهخواری در میزبانی
تبرئهکردبلکهانگلیس(قربانیظاهریماجرا)رابهدلیلتخلفدراعالم
کاندیداتوریمحکومدانست.
دلیلتخلفانگلیسیها
ظاهراانگلیسیهابرایبهدستآوردنمیزبانیجامجهانی2018گروه
تحتکنترلجکوارنر،رئیسپیشیناتحادیهفوتبالترینیدادوتوباگوو
عضو پیشین کمیته اجرایی فیفا را تحت فشار قرار دادند .اتفاقاتی شامل
کنفرانس مطبوعاتی وارن��ر در س��الهای  2009و  2010و وعده تیم
ارایهکننده پیش��نهاد میزبانی انگلیس به یکی از افراد منسوب به وارنر
برای به دست آوردن شغلی پارهوقت در بریتانیا نشان میدهد مقامات
ارشد فوتبال انگلیس نهتنها با ارایه وعده فرصتهای شغلی پای منافع

فیفا ،قطر و روسیه را تبرئه کرد

کار انگلیسیها بود!
شخصی را به میان کشیدهاند بلکه وارنر را هم در جریان تالشهای خود
برای تحقق این وعدهها گذاشتند؛ چرا که آنها به حمایت او از پیشنهاد
میزبانیشان از جامجهانی نیاز داشتند .در گزارش کمیته اخالقی فیفا
از تیمهای ارایهکننده پیشنهاد میزبانی روسیه و استرالیا از جامجهانی
 2018نیز انتقاداتی شده است .دلیل انتقاد فیفا از روسها ،ممانعت آنها
ازورودمایکلگارسیا،مسئولآمریکاییرسیدگیبهپروندهفساداعطای
میزبانیجامهایجهانی 2018و 2022بهخاکاینکشوربودهاست.
بیانیهدارایمشکل
در این ش��رایط ،گارس��یا ادعا کرده بیانیه پاک بودن میزبانی قطر از
جانب او صادر نش��ده .این مقام مسئول گفته تحقیقات صورتگرفته
دراینبارهبسیارسطحیوناقصاستواوپیگیریاینپروندهرابهکمیته

استیناففیفاارجاعمیدهد.واکنشاتحادیهفوتبالانگلیسهمدرنوع
خود جالب توجه بود .سران این اتحادیه ادعا کردند پیش از انتشار این
بیانی ههیچگونهاخطاریمبنیبرارتکابتخلفدرپروسهارایهپیشنهاد
میزبانیدریافتنکردهبودندوبههمیندلیلهیچگونهانتقادیرادرباره
تمامیت پیشنهاد میزبانی انگلیس یا نمایندگان این کشور که مسئول
ارایه این پیش��نهاد بودهاند ،نمیپذیرند .آنها ادعا میکنند پیش��نهاد
میزبانی انگلیس از جامجهانی 2018یک پیشنهاد کام ً
ال شفاف و واضح
بود و در گزارش کمیته اخالق فیفا به این موضوع اش��اره شده که تیم
ارایهکننده پیشنهاد میزبانی انگلیس همکاری کامل و ارزشمندی را با
مسئوالن رسیدگیکننده به پرونده میزبانی این رقابتها داشته است.
به هرحال فیفا با اعالم پاکی روسیه و قطر ،پروندهای را ک ه سال گذشته
با اتهامزنی رسانههای انگلیسی درباره شائبه تبانی در میزبانی  2کشور
مفتوح شده بود با محکوم کردن اتهامزنندهها مختومه اعالم کرد؛ بدون
اینکه حقایق و سوالهای ش��کلگرفته پیرامون تبرئه شدن  2کشور
روشنشود.
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با برگزاری مراسم افتتاحیه ،بازیهای ساحلی آسیا
در پوکت تایلند آغاز شد و تا 3روز ادامه خواهد داشت.
در هفت��ه دوم لی��گ برت��ر بس��کتبال تیمهای
پتروشیمی ،نفت آبادان ،مهرام و دانشگاه آزاد مقابل
حریفانبهبرتریرسیدند.
سهراببختياريزادهمدافعسابقتيممليايرانکه
برای آخرین بار با پیراهن استقالل خوزستان در لیگ
سیزدهمبهمیدانرفت،ازفوتبالخداحافظيکرد.
کنفدراسیون فوتبال آفریقا به دلیل شیوع بیماری
ابوالدرمراکش،گینهاستواییرابهعنوانجایگزیناین
کشوربرایمیزبانیجامملتهای 2015معرفیکرد.
مجله فرانس فوتبال فرانس��ه ب��ا تمجید از نیمار
عنوان کرد این بازیکن با روندی که در پیش گرفته،
رکوردگلزنیداییدرردهملیرامیشکند.
مذاکره کاشانی ،مدیر تیم فوتبال امید با کرانچار
برایهدایتاینتیمدرقطرادامهپیداکرد.همچنین
مجتبیجباریدراردویامیدهاحضوریافت.
اینزاگی :دوس��ت دارم مثل س��رآلکس فرگوسن
منچستریونایتد،درمیالنماندگارشوم
قلعهنوع�ی :برخی از طریق رس��انه مل��ی کاری
کردهاند۸هزارنفربهورزشگاهبیایند
فتح اهللزاده :در مسابقات فوتسال علی کریمی را
کش��ف کردم /درودگر او را از چنگ م��ا در آورد و به
پرسپولیسبرد
کی روش :دایی ،مجی��دی و رحمتی را هم دعوت
کنم،بازهممیگوییدکافینیست
خدی�را :دلیلی برای ت��رک رئالمادرید نمیبینم/
کادرفنیوباشگاهرویمنحساببازکردهاند

اینستاگرام
قرار شام

اسطورهباشگاهلیورپولشامرابههمراهخانواده
صرف کرده است .استیون جرارد با قراردادن این
عکس در صفحه اینستاگرامش نوشت« :قرار شام
بادودختربزرگم».

