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 حكيمي فرد تابعيتش 
را تكذيب كرد

غزل حکیمی فرد بانوی شــطرنج بــاز ایرانی و 
اســتاد بزرگ بانوان که خبرهایی مبنی بر تغییر 
تابعیتش در رســانه های داخلی و خارجی منتشر 
شد، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود این اخبار 
را تکذیب کرد. متن منتشر شده در صفحه شخصی 
غزل حکیمی فرد به این شــرح اســت:»اینجانب 
غزل حکیمی فرد اســتاد بزرگ شــطرنج بانوان و 
فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی در رشته 
مهندسی کامپیوتر می باشم. به مدت سه سال جهت 
ادامه تحصیل در دانشگاه پلی تکنیک )ETH( در 
کشور ســوئیس اقامت دارم و موفق به اخذ مدرک 
فوق لیســانس از این دانشگاه شــده ام و در حال 
حاضر به عنوان Research Assistant در این 
دانشگاه مشغول به  کار می باشم. اینجانب در طی 
ســالیان متمادی بدون هرگونه حاشیه ای افتخار 
عضویت در تیم  ملی شطرنج کشورمان در تمامی 
رده های سنی از نونهاالن تا بزرگساالن را داشته ام 
و افتخاراتی در سطح آســیا و جهان برای کشورم  
کسب کرده ام. متاسفانه ادامه تحصیل من در کشور 
سوئیس با آیین نامه های قهرمانی کشور مغایرت 
داشته و بازیکنانی که در خارج از کشور اقامت دارند 
امکان حضور در تیم  ملی را ندارند. من استاد بزرگ 
و بازیکن حرفه ای شطرنج هســتم و در این مدت 
امکان  حضور در تیم ملی کشورم را نداشته ام. تغییر 
پرچم در فدراسیون جهانی شطرنج به منزله تغییر 
تابعیت نیســت بلکه امکانی برای حضور حرفه ای 
من در مسابقات شــطرنج اروپا است. لذا اینجانب 
تاکید می کنم که تابعیت ایرانی داشــته و هرگونه 
اظهار نظر در مورد تغییر تابعیت خویش به دالیل 
سیاسی و غیره را تکذیب می نمایم.« به دنبال این 
موضوع فدراسیون شطرنج ایران هم طی اطالعیه ای 
اعالم کرد که قرار است استفاده از توانمندی های 
شطرنج بازان خارج از کشور را مورد بررسی قرار دهد.

    
يزداني، برنده رقابت مجازي

صفحه اینســتاگرام اتحادیه جهانی کشــتی 
در روزهای گذشته با انتشــار عکس های دونفره 
قهرمانان شاخص کشــورها اقدام به نظرسنجی از 
بین مخاطبانش برای اطــالع از میزان محبوبیت 
آنها در سراسر دنیا کرد. در مرحله نیمه نهایی رقابت 
بین حسن یزدانی قهرمان کشــتی آزاد المپیک و 
جهان از کشورمان و عبدالرشید سعدا... یف دارنده 
مدال های طالی کشــتی آزاد المپیــک و جهان  
برگزار شد که کشتی گیر ارزشــمند کشورمان با 
کسب آرای بیشتر موفق به صعود به مرحله فینال 
شد. بر این اساس رقابت حســن یزدانی در مرحله 
پایانی با حاجی علی اف آزادکار مطرح از جمهوری 
آذربایجان خواهد بود و هر کشــتی گیری که آرای 
بیشــتر را به خود اختصاص دهد، پیروز و قهرمان 
این مبارزه مجازی خواهد بود. برای شرکت در این 
www.instagram.com/ نظرسنجی به آدرس
unitedworldwrestling  در اینســتاگرام 
مراجعه کنید و در بخش »استوری« به ملی پوش پر 

افتخار کشورمان رای بدهید.
    

ليگ واليبال هنوز قطعي نيست
میالد تقوی سرپرست دبیری فدراسیون والیبال 
در واکنش به این موضوع که چرا تاکنون خبری از 
انجام تست های پزشکی میان باشگاه های والیبال 
کشور نیست؟ گفت:»بعد از موج دوم شیوع ویروس 
کرونا در کشــور، باز هم در حال بررسی تاریخ های 
اعالم شده برای مســابقات داخل کشور هستیم. 
حتی تاریخی هم که برای مسابقات لیگ اعالم شده 
پیشنهادی است و باید ببینیم که مورد تایید ستاد 
ملی مبارزه با ویروس کرونا قرار می گیرد یا خیر. با 
این وجود امیدواریم که از نیمه شهریورماه لیگ را 
آغاز کنیم.« او همچنین درباره اینکه فدراســیون 
باید نظارت جدي تري بر تست هاي باشگاه ها داشته 
باشــد، افزود:»در مورد اصول بهداشتی الزم برای 
برگزاری تمرینات تیم ها، ابالغیه ای از طرف معاون 
ورزش قهرمانی وزارت ورزش به فدراسیون ارسال 
شد که فدراسیون آن ابالغیه را در اختیار هیات های 
استانی و باشــگاه ها قرار داد. با این وجود قطعا این 
پیشــنهاد را در نظر گرفته و نظارت کافی را برای 
اجرای درست این موضوع انجام می دهیم. برخی 
تیم ها قصد دارند تمرینات خود را آغاز کنند که آنها 
باید پروتکل های اعالم شده از سوی وزارت بهداشت 
و ورزش را رعایت کنند، اما در حال حاضر هیچ چیز 
درباره لیگ برتر والیبال قطعی نیست که فدراسیون 

بتواند به این موضوع ورود کند.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

ظاهرا هر کســی که در وضعیت 
این سال های استقالل سهیم بوده، به 
نوعی تالش می کند تا بار مسئولیت 
را از روی شــانه های خودش بردارد 
و دیگران را مقصر نشــان بدهد. این 
ماجرا، شامل حال ســرمربی آلمانی  
سابق آبی ها نیز شــده است. شفر که 
پس از ترک ایران مصاحبه های زیادی 
انجام داده، اخیرا از یک سناریو علیه 
خــودش و تیمش در فوتبــال ایران 
صحبت کرده اســت. اگــر واقعا مرد 
آلمانی همانقدر کــه می گوید مربی 
خوبی اســت، باید از او ســوال کنیم 
که چرا نتوانســته حتی یک فصل در 
باشگاهی مثل بنی یاس امارات دوام 

بیاورد؟
پس از چندین ماه، وینفرد شــفر 

باالخره دلیل ناکامــی اش در فوتبال 
ایران را کشــف کــرده اســت. او از 
»سناریوی شرم آور« رییس باشگاه و 
دیگران علیه خودش در دوران حضور 
در استقالل حرف می زند و این موضوع 
را عاملی برای شکســت پروژه اش در 
تهران می داند. شــاید مدیران وقت 
اســتقالل، چهره های موفقی نبودند 
و نتوانســتند گره از مشکالت تیم باز 
کنند. شــاید مدیران وقت استقالل، 
در پولسازی موفق نبودند و به لحاظ 
اقتصادی، دوران خوبی را در باشگاه 
رقم نزدند اما تصــور اینکه آنها تعمدا 
به دنبال ضربه زدن به شــفر بودند، 
کامــال دور از ذهن به نظر می رســد. 
چراکه شکست خوردن مربی آلمانی، 
آنها را نیز بــه لبه پرتــگاه نزدیک تر 
کرد. البته که در باشــگاه چهره هایی 
مثل علی خطیر، گاهی مشــکالتی 

برای تیم به وجــود آوردند اما مقصر 
اصلــی آن ناکامــی، هیچ کس به جز 
خود شــفر نبود. مردی که نتوانست 
روحیه و انرژی مثبــت اولین فصل را 
به دومین فصل نشستن رویی نیمکت 
استقالل تزریق کند. وینفرد شفر به 
این باور رســیده که اگر در استقالل 
حفظ می شد، می توانســت این تیم 
را به قهرمانی آســیا برساند اما به نظر 
می رســد با کیفیتی که هواداران این 
باشگاه از تیم اســتراماچونی و حتی 
فرهاد مجیدی دیده اند، دیگر جنس 
تصورات در مورد شــفر کامال تغییر 
کرده اســت. پس از او، دو مربی دیگر 
روی نیمکت استقالل نشسته اند و هر 
دو نیز توانسته اند نمایش های جذاب 
و نتایج خوبی را پشت ســر بگذارند. 
وجه اشــتراک این دو نفر را می توان 
در جوانی، انگیزه و تحرک  فکری شان 

جســت وجو کرد. ویژگی هایی که در 
شفر تا این اندازه ملموس نبودند. البته 
که او نیز نســبت به شرایط سنی اش، 
همیشه ســرحال و به لحاظ ظاهری، 
همیشــه پرانرژی نشان می داد اما در 
نهایت برای رساندن استقالل به اوج، 
جسارت کافی را از خودش نشان نداد.

در اولیــن فصــل جانشــینی 
منصوریان، عملکرد وینفرد شــفر به 
شــدت قابل دفاع به نظر می رسید. 
آبی ها با این مربی، به همه اهداف شان 
دســت پیدا کردند. آنها پرسپولیس 
را در دربی برگشــت همــان فصل از 
پیش رو برداشــتند، به قهرمانی جام 
حذفی رســیدند، در لیگ ســهمیه 
لیــگ قهرمانان را جشــن گرفتند و 
در لیگ قهرمانان نیز از اولین مرحله 
حذفی عبور کردند. با این حال به نظر 
می رسد احتماال هر مربی دیگری نیز 

می توانســت با آن ترکیب رویایی و 
استثنایی، همان نتایج را تجربه کند. 
اســتقالل در آن فصل در همه نقاط 
زمین، ســتاره های زیادی در اختیار 
داشت و شــرایط برای نتیجه گرفتن 
این تیم کامال مهیا به نظر می رسید. 
خط دفاعی مســتحکم، خط هافبک 
جنگنده و البته خط حمله درخشان 
این تیم با حضور تیام، نفس هر حریفی 
را می گرفتند اما زمانی که مسئولیت 
بستن تیم به خود شــفر واگذار شد، 
اوضاع اصال امیدوارکننده پیش نرفت. 
این مربی بارها جدایی تیام و جباروف 
را عامل ناکامــی اش معرفی کرده اما 
برخی از مدیران ســابق باشگاه، فاش 
کرده اند که سرمربی آلمانی استقالل 
مشــکل چندانی با جدایی این دو نفر 
نداشــت. آینده تیم شــفر درست از 
روزی تباه شــد که او تصمیم گرفت 
پای گرو و نویمایر را به فوتبال ایران باز 
کند. بازیکنانی که هرگز در قواره کار 
کردن در باشگاه استقالل نبودند. این 
دو خرید فاجعه بــار، همه برنامه های 

تیم را به هم ریختند. 
جدا از ایــن دو خریــد ناموفق با 
تصمیم مســتقیم شــفر، بخشی از 
تمرکــز این مربی نیز از دســت رفته 
بود و او دیگر اشتیاق ســابق را برای 
کار کردن از خودش نشــان نمی داد. 
تعویض های ناامیدکننــده وینفرد، 
آبی ها را از مســیر موفقیت دور کرد. 
آنها هنوز شــانس خوبی برای بردن 
جام داشــتند اما ماجراهــای دربی 
برگشت لیگ هجدهم، اجازه نداد که 
استقالل نفس بکشد. شفر می توانست 
با دخالت در لحظه رقــم خوردن آن 
پنالتی سرنوشت ســاز، جلوی دچار 
شدن تیمش به آن وضعیت را بگیرد 
اما در آن لحظات خاص، او تنها یکی 
از تماشاچیان ورزشــگاه آزادی بود. 

چند هفتــه بعد نیز ترکیب سراســر 
اشتباه دیدار با پدیده مشهد، شیشه 
عمر این مربی در فوتبال ایران را نابود 
کرد. البته که جلوگیری از حضور او در 
تمرین، تصمیم چندان دلچسبی نبود 
اما دیگر حتی بازیکنان باشــگاه نیز 

ادامه چنین روندی را نمی خواستند.
شفر در استقالل از جلسه  تمرینی 
باشگاه منع شد و در بنی یاس امارات، 
خیلی زود شــغلش را از دســت داد. 
شــاید وقتش رســیده که این مربی 
در 70 ســالگی، آرام آرام بــه دنبال 
بازنشســتگی از دنیای فوتبال باشد. 
آنوقت او وقــت زیادی هــم خواهد 
داشــت تا هر روز درباره توطئه هایی 
صحبت کند کــه ظاهرا فقط در ذهن 
این مربی وجود خارجی داشــته اند. 
شــفر در فوتبال ایران، روی موجی 
از امیدواری ها سوار شــد اما پیرمرد 
آلمانــی آن »شــیری« نبــود کــه 
طرفداران استقالل تصور می کردند. 
او قدرت رهبــری تیــم در روزهای 
نفس گیر را نداشت و برای »ساختن« 
یک استقالل رویایی، به اندازه کافی 

آماده نبود.

اپیدمی مسئولیت گریزی در استقالل

شیر نبودی  پیرمرد!

اتفاق روز

سوژه روز

یک روز پس از صعود یــووه به دیدار نهایی 
رقابت های کوپا ایتالیا، دومین فینالیست این 
رقابت ها نیز مشخص شــد. حاال دیگر معلوم 
شده است که هیچ کدام از تیم های شهر میالن، 
شانسی برای بردن این جام نخواهند داشت. 
میالنی ها، ناکام مطلق دیدارهای نیمه نهایی 
کوپا ایتالیا بودنــد. آن هم در شــرایطی که 
هیچ کدام از این دو تیم در دیدارهای برگشت، 
طعم شکســت را نچشــیدند. پس از تساوی 
میالن با یــووه، اینتر هم روبــه روی ناپولی با 
تساوی متوقف شــد اما همین نتیجه، برای از 
دســت رفتن این جام کافی به نظر می رسید. 
جدال با ناپولی برای اینتر، به بهترین شــکل 
ممکن آغاز شــد. آنها به شکلی عجیب از روی 
ضربه کرنر کریس اریکســن به گل اول بازی 

دســت پیدا کردند. این ضربه کرنر از ســوی 
هافبک سابق تاتنهام، مستقیما وارد دروازه تیم 
ناپولی شد. از آن جایی که ناپولی دیدار رفت را 
با پیروزی یک بر صفر پشت سر گذاشته بود، 
این نتیجه دیدار را به ضربات پنالتی می کشاند 
اما در همان نیمه، دریس مرتنس پاســخ گل 
اریکســن را داد و بازی را به تســاوی کشاند. 
ضربات اریکسن و مرتنس، تنها گل های این 
نبرد را رقم زدند و سرانجام این ناپولی بود که 
توانســت به دیدار نهایی راه پیدا کند. گل زنی 
در این بازی، معنایی فراتر از رســاندن ناپولی 
به فینال برای مرتنس داشت. ستاره 33 ساله 
بلژیکــی ناپولی، گل شــماره 122 را با لباس 
باشگاه ایتالیایی به ثمر رساند تا بهترین گل زن 
تاریخ این باشگاه لقب بگیرد. او پیش از این از 

رکورد 115 گل دیگو مارادونا عبور کرده بود و 
حاال توانست از عدد 121 گل مارک همشیک 
در این باشگاه نیز رد شــود. قبل از ماجراهای 
کرونا، مرتنس در آستانه جدایی از این باشگاه 
قرار داشــت اما حاال گفته می شــود که او به 

تمدید قرارداد با ناپولی نزدیک شده است.
کنــار زدن اینتر، بــرای جنارو گتوســو 
فوق العاده خوشــایند به نظر می رسد. چراکه 
او فصل گذشــته روی نیمکت میالن، جنگ 
سهمیه لیگ قهرمانان را به همین اینتر باخت و 
از کارش برکنار شد. او حاال روی نیمکت ناپولی، 
انتقام ســختی از نراتزوری گرفت و این تیم را 
از رقابت های کوپا ایتالیا کنــار زد. این نتیجه 
برای آنتونیو کونته، بســیار تلخ و گزنده به نظر 
می رســید. چراکه به نظر می رسد این آخرین 
شــانس آنها برای بردن یک جام داخلی در این 
فصل بود. حاال نگرانی ها در مورد سرنوشــت 
تیم کونته، به اوج رســیده اند. اینتر تا چند ماه 
قبل، صدرنشین ســری آ و مدعی اصلی کوپا 

ایتالیا بوده اما حاال هم صدر جدول رقابت های 
لیگ فوتبال ایتالیا را از دست داده و هم از جام 
حذفی کنار رفته است. آنها البته هنوز می توانند 
این فصل شان را با درخشش در لیگ اروپا نجات 
بدهند. بدون جام ماندن در پایان این فصل، به 
هیچ وجه برای هواداران نراتزوری خوشایند به 

نظر  نمی رسد. آنها ستاره های بسیار زیادی را 
به خدمت گرفته اند و ترکیبی گرانقیمت را در 
اختیار دارند اما هنوز نتوانسته اند یک موفقیت 
بزرگ را تجربه کنند. با ایــن هزینه ها، انتظار 
بیشتری از تیم کونته وجود دارد. تیمی که حاال 

در کوپا، روبه روی ناپولی گتوسو زانو زده است.

آریا رهنورد

انتظارها سرانجام به پایان رســیده اند و فوتبال در خیلی از 
کشورها، دوباره آغاز شده است. جالب اینجاست که در بعضی  از 
کشورها حتی مجوز حضور تماشاگرها نیز صادر شده و بعضی های 
دیگر نیز چنین نقشه ای را برای ماه های بعدی در سر دارند. حاال 
سوال بزرگ اینجاست که فوتبال ایران، چه سهمی از این هیجان 
دارد؟ البته که تاریخ بازگشت لیگ برتر هم رسما اعالم شده اما 
خیلی از ستاره های این فوتبال به جز غر زدن و بیانیه نوشتن، هنر 

دیگری را بروز نمی دهند.
بازگشت فوتبال در کشور اسپانیا، به شکل منحصر به فردی 
اتفاق افتاده است. رییس اللیگا از همان ابتدای دوران قرنطینه، 
در جست وجوی راه هایی بود تا جای خالی تماشاگرها را کم رنگ 
و کم رنگ تر کند. اللیــگا باالخره برگشــت و فوتبال، حضور 
باشکوهی در شهرهای مختلف داشت. البته که ویروس کرونا 
در این کشور هنوز به هیچ وجه مهار نشــده و نبرد برای از میان 
برداشــتن آن، همچنان ادامه دارد اما فوتبال نه تنها تهدیدی 

برای سالمتی جامعه به شمار نمی رود، بلکه دلیلی برای افزایش 
شور و نشاط و انگیزه اجتماعی محسوب می شود. خاوی تباس 
برای بازگشت مطلوب تر فوتبال، با افراد مختلفی مشورت کرد 
و سرانجام تصمیم های خودش را در این مورد گرفت. در درجه 
اول، استادیوم ها به طرح های موزائیکی مزین شدند. طرح هایی 
که برای قدردانی از حضور همیشــگی تماشاگرها، ستایش و 
تشکر از کادر درمان و همچنین روحیه دادن به جامعه و از بین 
بردن زشتی سکو های خالی در نظر گرفته شدند. تصمیم مهم و 
کلیدی دیگر، استفاده از آمبیانس مصنوعی محیط در بازی های 
اللیگا بود. همه بیننده های تلویزیونی که به نبرد دو تیم سویا و 
بتیس زل زده بودند، ناگهان متوجه پخش صدای تماشاگرها در 
استادیوم شدند. البته که این صدا، هرگز به اندازه صدای لحظه ای 
خود تماشاگرها و فریادهای زنده آنها طبیعی نیست اما به هر حال 
اســتفاده از جلوه های ویژه، جلوی از دست رفتن بخش مهمی 
از جذابیت رقابت های لیگ برتر را گرفته است. الگویی که حاال 
هواداران تیم های آلمانی انتظار دارند در هفته های باقی مانده 
مورد توجه بوندس لیگا نیز قرار بگیرد. چراکه شنیدن این صداها 
در جریان نبردهای فوتبالی، فوق العاده جذاب به نظر می رسد و 
اجازه نمی دهد که حس و حال نبردهای این رشته ورزشی، به 
سادگی از دست برود. جالب اینجاست که در اللیگا، بازیکنان 
پس از گل زنی شادی شان را با سکوها تقسیم می کنند و اینگونه، 

به قدردانی از هوادارانی می پردازند که حاال از ورود به استادیوم ها 
منع شده اند. مدیران اللیگا تصمیم دارند پیش از پایان رقابت های 
همین فصل، مجوز حضور بخشی از تماشاگرها به استادیوم های 
مختلف را صادر کنند. این تماشاگرها احتماال با رعایت فاصله ها و 
پروتکل ها، می توانند خودشان را به ورزشگاه های فوتبال برسانند.

آلمانی ها، پیشگام بازگشت رقابت های فوتبال بودند. آنها 
تالش بسیار زیادی انجام دادند تا فوتبال، هر طور که شده از سر 
گرفته شود. بدون شک این تالش ستودنی آنها برای انگیزه دادن 
به همه کشورها با فوتبال، هرگز از یادها نخواهد رفت. ایتالیایی ها 
نیز پیشگام مبارزه فوتبالی با ویروس کرونا بودند. در هیچ کدام 
از کشورهای صاحب فوتبال اروپا، فوتبالیست ها تا این اندازه به 
کویید 19 مبتال نشدند اما در ایتالیا هیچ بازیکنی وحشت نکرد و 
به جای ضبط ویدئوهای سفارشی، همه در کنار هم ایستادند و با 
هم علیه این ویروس جنگیدند. حاال همه آن مهره های مبتال نیز 
به زمین برگشته اند و مشغول به نمایش گذاشتن آمادگی شان 
هستند. اسپانیا نیز پیشگام استفاده از تکنولوژی در رقابت های 
فوتبال باشگاهی در عصر پساکرونا بوده و شاید اللیگا در آینده ای 
نزدیک در بین لیگ های معتبر، اولین لیگی باشد که با حضور 
جدی تماشاگرها برگزار می شــود. حاال وقت خوبی است که 
ما به خودمان نگاه کنیم و از خودمان بپرســیم که چه کارهایی 
برای نشان دادن اهمیت فوتبال انجام داده ایم؟ ما کجای جریان 

شیفتگی به فوتبال هستیم؟ نمی شود وقتی که پای قراردادهای 
میلیاردی وسط است، خودمان را برسانیم و به »دالر« دستمزد 
بگیریم اما وقتی صحبت از برگزاری بازی ها در شــرایط سخت 
می شود، کنار بکشــیم و دیگر حرفی از عالقه به فوتبال نزنیم. 
نمی شــود ادعا کنیم که عالقه مند به مردم هستیم و به خاطر 
آنها فوتبال بازی می کنیم اما درست وقتی همان مردم هر روز 
خودشان را به موقعیت شغلی شــان می رسانند، کنار بکشیم و 
خودمان را جدا از جامعه بدانیم. فوتبال در ایتالیا، آلمان و اسپانیا 
پس از کرونا، ارج و قرب بیشــتری پیدا کرد اما شاید در ایران، 
درست متضاد این اتفاق به وقوع پیوســت و فوتبال، بخشی از 

اعتبارش را از دست داد.
کاش ماجرای کرونا، فرصتی برای اصالح نگاه های همیشگی 
در فوتبال ایــران بود. فرصتی برای رد شــدن از منفعت طلبی 
رقت انگیزی که در این فوتبال وجود دارد. کاش ماجرای کرونا، 
رفتارها را عوض می کرد و یک تلنگر جدی به فوتبال ایران می زد. 
در این دوره خاص، چهره حقیقی این فوتبال از همیشه نمایان تر 
شد. فوتبالی که ستاره هایش نه تنها مظهر شجاعت نیستند، بلکه 
به اسوه های ترس شباهت دارند. فوتبالی که مالکانش به دنبال 
»تعطیلی ســودآور« می روند و معتقدند اگر مسابقه ای برگزار 
نشود، اوضاع ایده آل تر خواهد بود. ما جایی بیرون از زمین فوتبال، 

به خودمان باخته ایم. بدجوری هم باخته ایم.

کرنر سحرآمیز، پسران ناپل را نکشت

انتقام شجاع دل!

سهم فوتبال ایران؛ از هیجان پساکرونا چیست؟

ما هيچ، ما نفرت!

شفر که پس از ترک ایران 
مصاحبه های زیادی انجام 
داده، اخیرا از یک سناریو 
علیه خودش و تیمش در 

فوتبال ایران صحبت کرده 
است. اگر واقعا مرد آلمانی 
همانقدر که می گوید مربی 
خوبی است، باید از او سوال 
کنیم که چرا نتوانسته حتی 

یک فصل در باشگاهی 
مثل بنی یاس امارات دوام 

بیاورد؟
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