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IOC 16 سال  دور از

صد و سی و ششــمین نشست ساالنه کمیته 
بین المللی المپیــک )IOC( عصر روز جمعه به 
صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این نشست 
پنج عضو جدید معرفی شــدند کــه در بین آنها 
دو نماینده از آســیا حضور دارند که از عربستان 
و مغولســتان هســتند. نگاهی کوتاه به اعضای 
IOC خاطره سال های دور را به یاد ما می آورد؛ 
زمانی که ایران هم نماینده داشــت و مصطفی 
هاشــمی طبا عضو ایرانی کمیتــه بین المللی 
المپیک بود. یک کرســی مهم که با بدسلیقگی 
از دست رفت و بعد از گذشــت 16 سال، هنوز به 
دست نیامده است. هاشمي طبا که در سال های 
65 تا 67 و 75 تا 83 ریاست کمیته ملی المپیک 
را برعهده داشت، در ســال 79 تا 83 به عضویت 
کمیته بین المللی المپیک درآمــد. با روی کار 
آمدن محسن مهرعلیزاده به عنوان رییس جدید 
ســازمان تربیت بدنی، اختالفات بین کمیته و 
ســازمان تربیت بدنی روز به روز بیشــتر شد. به 
نظر می رسید هاشمی طبا در دولت جدید جایی 
ندارد؛ تا جایی که در سال 83، سازمان تربیت بدنی 
به استقبال انتخابات کمیته ملی المپیک رفت. 
تغییــر 9 رییس فدراســیون و چینش مهره ها، 
فضا را برای برکناری هاشــمی طبا و ورود رییس 
بعدی آماده کرد و با وجود اینکه مشــخص بود با 
عدم انتخاب وی، کرسی بین المللی هم از دست 
خواهد رفت اما از ریاســت کمیته برکنار و رضا 
قراخانلو جایگزین شد. به همین راحتی جایگاه 
بین المللی از دست رفت تا قراخانلو بعدها از این 
اتفاق به عنوان بزرگ ترین اشتباه ورزشی اش نام 
ببرد. هاشمی طبا درباره این کرسی و اتفاقات آن 
سال ها، گفت:»در سال 67-68 هم می توانستیم 
این کرسی را بگیریم و عضویت نزدیک بود اما به 
خاطر برخی دوستان داخلی فعالیت هایی صورت 

گرفت که نتوانستیم.«
     

 تالش براي 
بازگشت هيجان به واليبال

با شیوع کرونا در تیم هاي والیبال، نگراني هایي 
درباره برگزاري لیگ این رشــته وجــود دارد. با 
این حال محمدرضا داورزنــي موافق برگزاري 
لیگ والیبال اســت. او در این باره گفت:»برخی 
از باشگاه ها دلواپس این هستند که لیگ برگزار 
می شــود یا نه، شــرایط کرونا با توجــه به موج 
 دوم  نگران کننده اســت و باشــگاه ها هم نگران 
هزینه هایی هستند که انجام می دهند. پیکان و 
سایپا هم قراردادهای خود با بازیکنان مد نظرشان 
را بســته اند، اما منتظر این بودند که لیگ تعیین 
تکلیف شود.« وي افزود:»همه تالش ما این است 
که آن شــور و هیجان مد نظر وارد والیبال و لیگ 
شود، چون توقف مسابقات به ضرر تیم ملی است. 
اگر می خواهیم در المپیک موفق باشــیم، باید 
بازیکنان خود را در جریان لیگ قرار دهیم زیرا عدم 
برگزاری مسابقات به آماده سازی بازیکنان لطمه 
می زند. امیدوار هستیم شرایط به نحوی باشد که 

مسابقات شروع و بازیکنان آماده تر شوند.«
     

هشدار به سقوط دووميداني
محمدرضا کاظمی آشــتیانی رییس سابق 
فدراســیون در مورد وضعیت دوومیدانی کشور 
هشدار داد. او گفت:»وضعیت دوومیدانی آنقدر بد 
شده که باید بگویید کجای آن مشکل ندارد. یک 
عده فکر می کنند مشکل این رشته نداشتن رییس 
است، اما اگر رییس هم بیاید باز هم حل نمی شود، 
چون این مشکالت سال هاست که در هم تنیده اند 
و احتیاج به رســیدگی خاص می خواهد. برای 
اینکه بدانیم مشکالت چیست باید به یک سطحی 
از آگاهی برسیم و با پشتیبانی منابع مالی و انسانی 
بتوانیم نقاط مثبت را بهبود ببخشیم و نقاط منفی 
را برطــرف کنیــم.« وي افزود:»دوومیدانی در 
سقوط سختی قرار دارد که جمع کردن آن بسیار 
مشکل است. به همه این مشکالت باید انتخابات 
فدراسیون را هم اضافه کنیم. موضوعی که وجود 
دارد این است که مشخص نیست چه کسی برای 
دوومیدانی ایران تصمیم می گیرد. زمانی که در 
فدراسیون بودم شــنیدم که نماینده ای از هند 
برای بازدید از آفتاب انقالب می خواهد به ایران 
بیاید در حالی که من به عنوان رییس خبر نداشتم. 
بعد از متوجه شدن نامه ای به کنفدراسیون آسیا 
فرستادم و گفتم او نیاید، اما در نهایت آمد و بازدید 

هم کرد!«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

درخشش سیامک نعمتی در نبرد 
با فوالد، معنای واضح و مشخصی دارد. 
اینکه درست وقتی احساس می کنید در 
یک باشگاه به بن بست رسیده اید، به جای 
کنار آمدن با واقعیت ها یا تسلیم  شدن، 
باید یک کار بزرگ بــرای انجام دادن 
پیدا کنید. سیامک در همه هفته های 

لیگ نوزدهم، موفق بــه گل زنی برای 
پرسپولیس نشده بود. یک فصل بدون 
گل زده برای بازیکنی با نقش هجومی در 
زمین، می توانست یک فاجعه تمام عیار 
باشــد اما نعمتی بهترین زمان ممکن 
را برای گل زدن انتخاب کرد. او دروازه 
تیمی را گشود که در ظاهر، دفاع بسیار 
بی نقصی داشــت. همه چیز آماده به 
نظر می رسید تا پرسپولیس پس از پنج 

پیروزی متوالی، متوقف شــود اما این 
اتفاق هرگز رخ نداد. سرخ ها در شرایطی 
که حتی مهدی ترابی را به عنوان گل زن 
همیشــگی گل های ســه امتیازی در 
اختیار نداشــتند، باز هم یک گل سه 
امتیازی به ثمر رســاندند و فوالد را نیز 
کنار زدند تــا در این فصل، حداقل یک 
برد را روبه روی همه تیم های مدعی به 
دست آورده باشــند. این برد حساس با 

گل بازیکنی به دســت آمد که از شروع 
فصل، در انتظار باز کردن دروازه رقبا بود. 
بازیکنی که خیلی ها تصور می کردند 
دوران درخشش او در پرسپولیس دیگر 
تمام شده است. دوران حضور سیامک در 
جمع قرمزها، همیشه به شدت سخت و 
پیچیده بوده است. او در شرایطی به این 
تیم اضافه می شــد که هیچ کس تصور 
نمی کرد در انبوه ستاره های تیم برانکو، 

مجالی برای بازی به دســت بیاورد. او 
همان روزها با ایده ترک تیم نیز روبه رو 
شد اما تصمیم گرفت به جنگیدن ادامه 
بدهد. همان بازیکن نیمکت نشــین، 
در نهایت در بخشــی از حساس ترین 
بازی های تاریخ باشــگاه پرسپولیس 
به میدان رفت و اولین بازیکنی شد که 
برای این تیم، گل صعود به فینال لیگ 

قهرمانان را می زند.
ترکیب فوالد برابر پرســپولیس، 
یک چهره آشــنا برای هــواداران تیم 
صدرنشــین لیگ برتر داشت. فرشاد 
احمدزاده بازیکنی بود که به ســرعت 
در پرسپولیس جا افتاد و اعتماد برانکو 
را جلب کرد. او با پیراهن شــماره 10، 
بازی های زیادی برای سرخپوشــان 
انجام داد و در دو جشن قهرمانی متوالی 
هم شرکت کرد اما همین که با اولین 
زمزمه هــای انتقادی بــه خاطر چند 
نمایش ضعیف روبه رو شد، گوش هایش 
را روبــه روی هوادارها گرفت و دائما به 
آنها کنایه زد. فرشاد به تصور خودش 
با رفتن به اروپا، به همه چیز می رسید 
اما جدا از یک ضرر بزرگ مالی به خاطر 
قرارداد ناچیز با باشــگاه لهستانی، به 
لحاظ فوتبالی هم فقط پسرفت کرد. او با 
خواهش به پرسپولیس برگشت اما این 
باشگاه دیگر با هیچ کس تعارف نداشت 
و یحیی، خیلی زود نــام این بازیکن را 
از فهرســت تیم خارج کرد. این تاوان 
بازیکنی بود که برای جدایی، حداقل 
تا زمان باز شدن پنجره نقل و انتقاالت 
صبر نکــرد. در همان پنجــره، وحید 
امیری هم از پرسپولیس رفت اما خیلی 
زود متوجه شد که اشتباه کرده است. 
وحید فقط یک فصل در ترابوزان دوام 
آورد و خیلی زود، دوبــاره به خانه اش 
برگشت. چراکه خوشبختی مدنظر او 
نیز درست مثل فرشاد، در پرسپولیس 
پیدا بود. در این چنــد فصل نه آنهایی 
که با تصمیم خودشان از پرسپولیس 
رفتند به همه چیز رسیدند و نه آنها که 
ناچار به ترک تیم شــدند. ستاره هایی 
مثل مسلمان و شایان مصلح، در حال 

تبدیل شدن به مهره های فراموش شده 
هستند. همان طور که سروش رفیعی 
نیز با فرم ایده آلش فاصله بسیار زیادی 
دارد. شاید اگر آنها کمی سختکوش تر 
بودند و به هر قیمتی در پرســپولیس 
می ماندند، امروز اوضاع برای شان طور 
دیگری رقم می خورد. پرســپولیس 
از جدایی آنها متضرر نشــده و هنوز به 
همان مسیر همیشگی ادامه می دهد. 
این نفرات اما بدون پرسپولیس، دیگر 
در جشن های قهرمانی پایان لیگ برتر، 
جایی ندارند و باید قهرمان ها را از دور 

نگاه کنند.
با 15 امتیاز فاصلــه و پنج بازی تا 
پایان فصل، پرسپولیســی ها شــاید 
حتی قبل از نبــرد هفته آینده با نفت 
مسجدســلیمان قهرمانــی لیگ را 
به دســت آورده باشــند. یک اتفاق 
حســرت بار برای همه آنهایی که در 
این چند فصل، از قطار باشــگاه پیاده 
شدند. آنها که نتوانستند در چهارمین 
قهرمانی متوالی این تیم در لیگ برتر، 
سهمی داشته باشند. ماندن، جنگیدن 
و برنده  شــدن، هدفی است که همه 
بازیکنان پرسپولیس انتخاب کرده اند. 
فرقی نمی کند چه کســی به عنوان 
ســرمربی روی نیمکت باشد، فرقی 
نمی کند ترکیب اصلــی تیم چطور 
بسته شود، فرقی نمی کند تیم حریف 
چطور خــودش را به زمین مســابقه 
برســاند، آنها تحت هیچ شــرایطی 

میدان نبرد را رها نمی کنند.

ستاره هایی که ترک پرسپولیس به ضررشان تمام شد

بمان، بجنگ و ببر!

اتفاق روز

سوژه روز

با شکست دادن فوالد در آزادی، ماموریت قهرمانی لیگ برای پرسپولیسی ها را دیگر باید تمام شده تلقی کرد. 
فاصله این تیم با رقبا آنقدر زیاد است که شاید حتی یک معجزه هم، قهرمانی را از این باشگاه نگیرد. با این حال فصل برای 

پرسپولیس هنوز رسما تمام نشده است. آنها هنوز باید در جام حذفی و لیگ قهرمانان با رقبا مسابقه بدهند. نزدیک  شدن 
به پایان فصل، بار دیگر شائبه جدایی ستاره های سرخپوش را بر سر زبان ها می اندازد. با این حال تجربه نشان می دهد 
مهره هایی که در چند فصل گذشته این باشگاه را ترک کرده اند، فاصله زیادی با نقطه ایده آل دوران فوتبال شان دارند.

ستاره ســابق تیم ملی آلمان، باالخره تصمیم کلیدی اش 
را گرفت و در 29 ســالگی، با دنیای فوتبال وداع کرد. جدایی از 
مستطیل ســبز در این سن و ســال، بیش از حد سخت به نظر 
می رسد اما برای آندره، ادامه دادن این شرایط نیز دیگر ممکن 
نبود. شورله تا پایان سال آینده، با باشگاه دورتموند قرارداد داشت 
اما به دلیل ادامه ناآمادگی این بازیکن، باشگاه قرارداد او را یک سال 
زودتر فسخ کرد. شورله پس از رسمی کردن خداحافظی اش از 
فوتبال، اعتراف کرد که از مدت ها قبل چنین تصمیمی را مدنظر 

داشته است. چراکه با تداوم مصدومیت ها دیگر از بودن در زمین 
فوتبال لذت نمی برد. وینگر یک متر و 84 سانتی متری دورتموند، 
فوتبال حرفه ای را در باشگاه ماینتس آغاز کرد. او 11 سال قبل 
اولین بازی اش را در رقابت هــای بوندس لیگا انجام داد و پس از 
سپری کردن دو فصل و زدن 20 گل در این باشگاه، با قراردادی 
هشت میلیون یورویی به بایر لورکوزن پیوست. دو فصل بازی 
برای تیم جدید، از شورله یک استعداد انکارنشدنی در فوتبال 
آلمان ساخت. او تقریبا در همه بازی ها برای لورکوزن به میدان 
می رفت. این بازیکن که همیشه در خدمت تیم بود، در طول دو 
فصل موفق شد 23 گل برای لورکوزن به ثمر برساند. شورله در 
تابستان 2013، بوندس لیگا را به مقصد لیگ برتر ترک کرد. او به 
چلسی پیوست و با وجود موفقیت نسبی در اولین فصل، در فصل 

دوم نتوانست خودی نشان بدهد. به ثمر رساندن تنها پنج گل در 
دومین فصل بازی برای شیرهای لندن، موجب شد که باشگاه در 
نیم فصل او را به بوندس لیگا برگرداند. یوگی لوو، شورله را برای 
بازگشت به فوتبال آلمان ترغیب کرد. این تصمیم، تا حدودی به 
سود این بازیکن تمام شد. چراکه او دوباره توانست خودی نشان 
بدهد و از وولفسبورگ، به دورتموند برود. با این حال حضور در تیم 
جدید، برای این بازیکن اصال موفقیت آمیز نبود. او برای مدتی 
به فوالم و سپس اسپارتاک مســکو قرض داده شد اما به دلیل 
مصدومیت ها، نتوانست بازی های چندانی برای این دو تیم انجام 
بدهد. مهم ترین هایالیت از دوران فوتبال شورله بدون تردید، 
به پوشیدن پیراهن آلمان در جام جهانی 2014 برمی گردد. او 
در آن جام، یکی از بهترین های مانشافت بود و نقش مهمی در 

رسیدن تیمش به قهرمانی جهان داشت. 29 سالگی برای خیلی 
از فوتبالیست ها، زمانی برای رسیدن به نقطه اوج تلقی می شود اما 
شورله در همین سن و سال، دیگر در زمین فوتبال دیده نخواهد 
شد. او هنوز تصمیمي برای آینده اش نگرفته اما بعید نیست که 
در قامت یک سرمربی جوان، خیلی زود به بوندس لیگا برگردد. 
آندره بیشتر از هر تصویری، با پاس گل قهرمانی ماریو گوتزه به 
آرژانتین در فینال جام جهانی به یاد آورده خواهد شد. هر دو خالق 
آن صحنه فراموش  نشدنی، سرنوشت خوبی در دنیای فوتبال 
نداشتند و قرارداد هر دو نفر از سوی باشگاه دورتموند فسخ شد. با 
این حال همه ماجراهایی که بعد از آن اتفاق افتاد، حتی ذره ای از 
لذت آن گل و آن پاس گل را از بین نمی برد. صحنه ای که بدون 

شک مهم ترین لحظه از زندگی فوتبالی هر دو بازیکن بود.

آریا طاری

قهرمانی در سوپرجام اسپانیا و سپس بردن 
اللیگا در سال 2020، رئالی ها را از هراس سپری 
کردن دومین فصل متوالی بدون جام نجات داد. 
آنها در شروع این فصل، به قهرمانی اللیگا بیشتر 
از هر چیز دیگری اهمیت می دادند. چراکه در 
یک دهه گذشته، فقط دو بار این جام را تصاحب 
کرده بودند. سلطه بارســا بر لیگ اسپانیا اما در 
این فصل باالخره به پایان رسید و مادریدی ها 
یک هفته زودتر از پایان اللیگا، جشن قهرمانی 
گرفتنــد. ایــن قهرمانــی، بار دیگــر حرف و 
حدیث های مربوط به ســرمربیگری زیدان را 
به اوج رسانده اند. در مورد این مربی، هنوز هم 
اعتقادات دوگانه ای وجــود دارد. بعضی ها او را 
بهترین مربی دنیا می دانند و بعضی های دیگر، 
از او به عنوان مردی نــام می برند که در جایگاه 

یک سرمربی بسیار خوش شانس بوده است.
واقعی ترین توصیف از این فصل باشــگاه 
رئال مادرید چیســت؟ تیمی که خریدهای 
موفقیت آمیزی نداشــت، شــانس قهرمانی 
جام حذفی را از دســت داد، در لیگ قهرمانان 
در خانه خودش مغلوب سیتی شد و در اللیگا 
نمایش های متوسطی داشــت؟ یا تیمی که 
همه رقبا را قدرتمندانه کنار زد تا پس از چند 
سال، بر بام فوتبال اســپانیا قرار بگیرد؟ شاید 

دقیق ترین و واقعی ترین تصویر، درست چیزی 
بین این دو باشد. از یک ســو باید پذیرفت که 
رئال در بسیاری از هفته های این فصل، عملکرد 
فوق العاده ای نداشته است. آنها در کوپادل ری 
خوب عمل نکردنــد، در لیگ قهرمانان نیز در 
قواره های یک مدعی جدی نبودند. در اللیگا 
نیز مسائل زیادی برای این باشگاه اتفاق افتاد. 
رئال تا قبل از تعطیالت طوالنی مدت به خاطر 
کرونا، صدر جدول را به بارسا داده بود اما پس از 
آن با بردهای سریالی، قهرمانی را از آن خودش 
کرد. با این وجود نقش مســائل داوری در این 
بردها، اصال کم رنگ به نظر نمی رســد. بدون 
تردید آنها در طول فصل، کیفیت بیشــتری 
از بارســلونا داشــته اند اما اگر آبــی اناری ها 
نیز همــواره در سرنوشت ســازترین دقایق 
بازی ها صاحب ضربه های پنالتی مشــکوک 
می شدند، شاید سرنوشت اللیگا طور دیگری 
رقم می خورد. حقیقت آن اســت که عملکرد 
سیســتم کمک داور ویدئویی، کامال به سود 
رئال مادرید بود و حتی مسئوالن لیگ اسپانیا، 
چنین چیزی را رد نکردند. هرچند که از نگاه 
آنها همه چیز به ســهوی ترین شــکل ممکن 
اتفاق افتاده بود. به این موضوع هم باید توجه 
کرد که بارسا در یکی از بدترین فصول یک دهه 
اخیرش قرار داشــته و به هیچ وجه یک رقیب 
سرســخت برای رئال نبوده است. همان طور 

که آتلتی ســیمئونه نیز در رقابت های لیگ، 
به هیچ وجه در قامــت یک مدعی جدی برای 
قهرمانی ظاهر نشد. از ســوی دیگر، باید این 
موضوع را نیز پذیرفت که رئال مادرید در این 
فصل، بهترین باشــگاه اللیگا بوده است. آنها 
به لحاظ کیفیت، ســزاوار این قهرمانی به نظر 
می رسیدند. حتی اگر در ســطح فوق العاده و 
شگفت انگیزی نیز نبوده باشند. این تیم حتی 
بدون حضور هوادارانش و حتی خارج از برنابئو، 
»برنده« بود و این در فوتبال امروز، از هر چیز 

دیگری مهم تر است.
پــس از قهرمانی رئال در اللیــگا، خیلی ها 
از زیدان بــه عنوان »بهترین مربــی دنیا« یاد 
می کنند. اطمینان به چنین گزاره ای اما هنوز 
کمی ســخت به نظر می رســد. ایــن موضوع 
حقیقت دارد کــه زیرو بدون »سوپراســتار« 
از رئــال مادرید یک قهرمان ســاخته اســت. 
تیم او نه کریس رونالــدو را در اختیار دارد، نه 
می تواند روی بیل حساب کند و نه در بسیاری 
از هفته های ایــن فصل، به ادن هــازارد تکیه 
کرده اســت. تیم او به بازیکن خاصی وابســته 
نیست و در این فصل، 21 گل زن مختلف داشته 
اســت. عددی که برای یک باشگاه با انبوهی از 
بازیکنان جوان، شگفت انگیز به نظر می رسد. با 
این حال هنوز هم در گوشه و کنار، انتقادهایی 
از زیدان به گوش می رســد. اینکه او نتوانسته 
هازارد را به سطح خوبی برســاند، اینکه تیم او 
درون زمین چشم نواز فوتبال بازی نمی کند و 
اینکه ارسال های بلند و ضربات پنالتی، بهترین 
راه برای به گل رســیدن این باشــگاه هستند. 

ســه قهرمانی پیاپی در اروپا، یک دســتاورد 
حیرت انگیز اســت امــا تیم زیــزو در دومین 
مقطع حضور این مربی، هنوز به آن سطح قبلی 
برنگشته و در فرم متوســط تری فوتبال بازی 
می کند. اگر آنها فریب جمــالت اغراق آمیز و 
ســتایش های غیرواقعی را بخورند، شــاید در 
آینده نزدیــک با لطمه  بزرگی روبه رو شــوند. 
چراکه این قهرمانی بیشــتر از شایستگی های 
کهکشــانی ها، حاصل ضعف مفرط رقبای آنها 

بوده است.
زیدان در دوران بازی، یک افسانه تمام عیار 
بود اما در دوران مربیگری، هنوز به آن ســطح 
نرسیده است. شــاید دیدار بازگشت با سیتی 

در لیگ قهرمانان، بخــش مهمی از حقیقت ها 
در مورد فرم این فصل رئــال مادرید را نمایان 
کند. آنها روبه روی تیــم دوم این فصل فوتبال 
انگلیس، نشان می دهند که چقدر آماده هستند 
و عبارت هایی که این روزها در ستایش شــان 
به کار می رود، چقدر با واقعیت ســر و کار دارد. 
رئال مادرید هنوز باید تغییر کند. آنها برخالف 
تصور خودشان، در نوک قله نیستند و به ویژه در 
خط هافبک، کارهای زیادی برای انجام دادن 
دارند. با این حال آنها در هر فرمی که باشــند، 
شخصیت بردن را از زیزو می گیرند. این همان 
کاری است که زیدان در انجام دادنش، مهارت 

حیرت آوری دارد.

خداحافظی در 29 سالگی

بدرود آندره!

بیم و امیدهایی درباره آینده مربیگری زیزو

افسانه زنده یا قهرمان دست یافتنی؟

درخشش سیامک نعمتی 
در نبرد با فوالد، معنای 
واضح و مشخصی دارد. 

اینکه درست وقتی احساس 
می کنید در یک باشگاه به 

بن بست رسیده اید، به جای 
کنار آمدن با واقعیت ها یا 

تسلیم  شدن، باید یک کار 
بزرگ برای انجام دادن پیدا 

کنید
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