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سايه خطر باالي سر المپيك

جان کوتس، ريیس کمیســیون هماهنگی 
توکیو ۲۰۲۰ فــاش کرد که اکتبــر )مرداد( به 
عنوان ماه اصلــی در برنامه های اصلی بازی های 
المپیــک ۲۰۲۰ توکیو در نظر گرفته شــده که 
طی آن  محدوديت های ممکن برای تماشاگران 
به طور بالقوه ضروری اســت. کوتس همچنین 
هشدار داده که در صورت عدم وجود عالئم از بین 
رفتن کوويد 19 در پنج ماه آينده، آماده ســازی 
برای بازی های المپیک »بسیار متفاوت« خواهد 
بود. در همین راستا او گفت که حتی اگر واکسن 
قبل از بازی های المپیک آينده تولید شود، ممکن 
است برای نجات بازی ها کافی نباشد. کوتس گفت 
که يکی از مهم ترين چالش ها ورود ورزشکاران از 
سراســر دنیا به ژاپن است آن هم در شرايطی که 
کشــورهای مختلف برای کاهــش اين ويروس 
مشــکل داشــتند. کوتس گفت:»ما مشکالت 
واقعی داريم زيرا ما بايد از ۲۰۶ کشــور مختلف 
میزبانی کنیم. ما 11 هزار ورزشکار داريم که پنج 
هزار نفر از مسئوالن فنی و مربیان و ۲۰ هزار نفر 
از اصحاب رسانه هستند. همچنین چهار هزار نفر 
در کمیته برگزارکننده و داوطلب به ژاپن خواهند 
آمد و اين نگران کننده است.« او با تاکید بر اينکه 
بازی ها فقــط می توانند در ســال ۲۰۲1 اتفاق 
بیفتنــد، ادامه داد:»ما دوبــاره نمی توانیم آن را 
به تعويق بیندازيم و بايد فرض کنیم که واکسنی 
وجود نخواهد داشت يا اگر واکسنی وجود داشته 
باشــد، برای اشــتراک گذاری در سراسر جهان 
کافی نخواهد بــود. کوتس در پايــان گفت که 
برگزار کنندگان امسال مجموعه ای از سناريوها 
را بررسی می کنند اما اعتراف کردند که اين بازی 
ها می تواند »بسیار متفاوت« با آنچه مردم عادت 

کرده اند، باشد.
    

كشتي منتظر مجوز فعاليت
هفته گذشــته بود که ســتاد مقابله با کرونا با 
توجه به ابالغیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی آخرين تصمیمات در خصوص از سرگیری 
فعالیت های ورزشی را اعالم کرد. طبق اين اطالعیه 
آغاز فعالیت های ورزشــی در مناطق سفید، زرد و 
قرمز کشور تشريح و در نهايت مقرر شد رشته هايي 
مثل فوتبال، والیبال، هندبــال و... با رعايت کامل 
پروتکل های بهداشــتی، فعالیت خود را استارت 
بزنند. اما رشــته های ديگری مثل کشتی، جودو، 
بوکس، تکواندو، ووشــو و کاراته با توجه به میزان 
برخورد بسیار باال، فعال بايد در صف انتظار باشند تا 
ستاد مقابله با کرونا، زمان آغاز فعالیت اين رشته ها 
را هم اعالم کند. در اين میان اهالی کشتی همچنان 
ثانیه شماری می کنند تا با آغاز اردوهای تیم ملی، 
دوباره زير يک ســقف جمع شــوند و برنامه های 
آماده سازی خود را استارت بزنند. فدراسیون کشتی 
نیز بارها در اين مدت آمادگی خود را برای برگزاری 
اردوهای تیم ملی در شــرايطی کامال بهداشتی و 
قرنطینه اعالم کرده، اما طبق ضوابط و تصمیمات 
کالن بهداشتی کشــور، فعال چنین مجوزی برای 
آغاز فعالیت های کشتی صادر نشده است. البته گفته 
می شود شايد مجوز آغاز فعالیت های محدود و تحت 
پروتکل های بهداشتی در کشتی هم از اواخر خرداد 
صادر شود که اين موضوع بستگی به کاهش شیوع 
ويروس کرونا در سطح کشــور دارد. از سوئی ديگر 
اتحاديه جهانی کشتی هم تمامی رويدادهای خود 
را تا روز 11 تیرماه امسال به تعويق انداخته، اما اين 
احتمال مي رود برخی از کشورها مثل ايران بتوانند 
با فروکش کردن موج ابتدايی ويروس کرونا، زودتر از 

اين زمان، برنامه های خود را آغاز کنند.
    

 حدادی به مجارستان 
دعوت شد

احسان حدادی نايب قهرمان پرتاب ديسک 
المپیک ۲۰1۲ لندن که به بیماری کرونا مبتال 
شده بود پس از پشت سرگذاشتن دوران نقاهت 
تمريناتش را آغاز کرده و قرار اســت اردويی دو 
هفته ای در جزيره کیش داشته باشد. برنامه بعدی 
حدادی برای رســیدن به مرز آمادگی حضور در 
يک مسابقه برون مرزی و بین المللی است. طبق 
هماهنگی هايی که مدير برنامه های روس حدادی 
انجام داده، قرار است وی در مسابقات مجارستان 
که اواخر مرداد به میزبانی شهر بوداپست برگزار 
می شــود به میدان برود. اين نخســتین حضور 
حدادی در يک مسابقه رســمی پس از چند ماه 

خواهد بود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

در هفته های گذشته بارها و بارها 
شنیده شده که بازگشــت بازی های 

فوتبال در موقعیت فعلی، ســالمتی 
اهالی فوتبــال را به خطــر می اندازد. 
جالب اســت کــه بعضــی از همین 
چهره های فوتبال، مبتال به اين ويروس 

بوده اند و خبری از اين اتفاق نداشته اند. 
اولین تغییر مثبتی کــه فوتبال ايجاد 
کرده، آزمايش شــدن همــه اعضای 
باشــگاه های مختلف اســت. در واقع 

اين آزمايش ها روی گــروه زيادی از 
اهالی فوتبال صورت گرفته و وضعیت 
سالمتی آنها را مشخص کرده است. اين 
کار کمک می کند تا مبتاليان به کوويد 
19 در فوتبال ايران، به قرنطینه بروند و 
حداقل ديگران را مبتال نکنند. اگر ايده 
بازگشت فوتبال مطرح نبود، شايد اين 
افراد هرگز متوجه نمی شدند که به اين 
بیماری دچار هستند و به همین خاطر 
ممکن بود آنها به سادگی هرچه تمام تر، 
ديگران را نیز درگیر کنند. پس حداقل 
تا اين مرحله فوتبــال نه تنها به ضرر 
جامعه عمل نکرده، بلکه يک قدم بسیار 
مثبت برای جامعه برداشته است. دو 
هفته پس از بازگشــت بوندس لیگا، 
هیچ گزارشی از تاثیر فوتبال بر افزايش 
تعداد مبتاليان کرونا در آلمان منتشر 
نشده است. البته که شرايط کشوری 
مثل آلمان و امکانات باشگاه ها و رفتار 
حرفه ای بازيکن هــا در آن لیگ، اصال 
شباهتی به فوتبال ايران ندارد اما اگر 
هم اين »تفاوت« تــوی ذوق می زند، 
اين فوتبال نیست که بايد حذف شود. 
اين تشــکیالت فوتبال ايران است که 
به جای میلیاردها تومان هزينه برای 
مربی بی کیفیتی مثل ويلموتس، بايد 
زيرساخت هايش را قوی تر کند. همین 
حاال که در فوتبال ايران مديران مختلف 
به هر دری می زنند تــا فصل زودتر به 
پايان برسد و هزينه های جاری باشگاه 

کاهش پیدا کند، در فوتبال اروپا بحث 
روز، موضــوع نحوه های مختلف ورود 
تماشــاگرها به ورزشگاه های مختلف 
اســت. برای اينکه چنیــن تفاوتی را 
بهتر درک کنیم، کافی اســت بدانیم 
يک ســنگربان لیگ برتری در فوتبال 
ايران، روبه روی دوربین خبرنگارها با 
عصبانیت از پايان دوران فوتبالش در 
صورت ابتال به کرونا حرف می زند اما در 
فوتبال دانمارک، قصد دارند به کمک 
تکنولــوژی تماشــاگرها را به صورت 
آنالين به استاديوم بیاورند و همان زاويه 
ديد ورزشگاه را به آنها بدهند. اين تفاوت 
بزرگ، گناه »فوتبال« نیست. بلکه گناه 
و قصور کسانی است که فوتبال ايران را 

اداره می کنند.
گل گهر سیرجان، باشگاهی است 
که بیشــترين آمار ابتال به کرونا در آن 
ديده می شــود. تیمی که حاال با اتهام 
تمرين کــردن در روزهــای کرونايی 
روبه رو شده اســت. اگر چنین ادعايی 
صحت داشته باشد، قاعدتا آنها نبايد به 
هیچ وجه خواهان تعطیلی رقابت های 
لیگ برتر باشــند. اين اتفاق در حالی 
رخ داده که در بیشــتر باشگاه ها حتی 
يک مورد ابتال به کوويد 19 نیز وجود 
ندارد. اگر ايــن آزمايش  ها به صورت 
مداوم انجام شوند، وضعیت سالمتی 
فوتبال ايران به شــکل مطلوب تری 
زير ذره بیــن خواهد بــود. موضوعی 
که نه تنهــا يک بحران بــرای جامعه 
نمی سازد، بلکه حتی جلوی برخی از 
بحران های احتمالی را نیز می گیرد. اين 
وسط اما يک نکته کلیدی وجود دارد. 
اينکه تیم های مختلف لیگ برتری از 
کیت های آزمايش يکســان استفاده 
نمی کنند. در واقع حساسیت بعضی از 
اين کیت ها کمی باالتر است و به همین 
خاطر ممکن اســت نتايج آزمايش ها 
نیز متفاوت باشــد. طبیعتــا اگر قرار 
بود همه در يک شرايط کامال يکسان 
اين آزمايش ها را پشــت سر بگذارند، 
نتايج نهايی اين اتفــاق نیز مطلوب تر 
به نظر می رســید. بر اســاس قوانین 

موجود در پروتکل های توصیه شــده 
از ســوی فیفا، باشــگاه ها نبايد هیچ 
بازيکنــی را در چنین شــرايطی »به 
اجبار« به زمین برگردانند. تصمیم در 
اين مورد به خود بازيکن ها بســتگی 
دارد. اين ديگر مسئولیت باشگاه است 
که روی ستاره ها اثر بگذارد و آنها را به 
اختیار خودشان به فوتبال برگرداند. 
اگر باشــگاهی مثل تراکتورسازی با 
وجود همه هزينه هــای نجومی، قادر 
به بازگرداندن ســتاره هايش به محل 
تمرين نیســت، اين مشــکل در واقع 
به خود باشــگاه برمی گردد. اين يک 
ضعف بزرگ در باشــگاهی است که 
دائما برای ستاره ها هزينه می کند اما 
در سخت ترين روزها، اعتماد آنها را به 

دست نمی آورد.
نوع برخورد با کرونا در بین برخی 
از اهالی فوتبال ايران، کمی عجیب به 
نظر می رسد. برای مثال می توان به اين 
موضوع اشاره کرد که سازمان پزشکی 
ورزشی تا امروز هويت بازيکنان مبتال 
به اين بیماری را مخفی کرده اســت. 
مگر اين بازيکنــان کار خطايی انجام 
داده اند که هويت آنها نبايد شناسايی 
شود؟ مگر بازيکنانی که در فوتبال اروپا 
کوويد 19 گرفتند و نام شــان همه جا 
اعالم شد، مقبولیت شان را بین مردم 

از دست دادند؟ 
اين فقط يک بیماری است و نبايد 
در برخــورد با آن، بیــش از حد اغراق 
شود. برای بازگشت فوتبال، همه چیز 
به باشــگاه ها بســتگی دارد. آنها بايد 
بدانند که با ســاز مخالــف، هیچ چیز 
درست نمی شود و فصل بعدی هم در 
کار نخواهد بود. برای بازگشت فوتبال، 
بدون ترديد نخواستن، نتوانستن است!

لیگ و کرونا؛ از ساز مخالف تا پنهانکاری

نخواستن، نتوانستن است!

اتفاق روز

چهره به چهره

تا امروز دو هفته از رقابت های بوندس لیگا در عصر کرونا برگزار شده و حتی مهره های مبتال به این ویروس، تاثیری در 
انجام این رقابت ها نداشته اند. در فوتبال ایران اما چند هفته قبل از بازگشت رسمی بازی ها، همچنان همه چیز روی مدار 

لجبازی و جنجال پیش می رود. خیلی ها معتقدند که انجام مسابقه های فوتبال وضعیت کرونا را بدتر می کند اما تا همین جا 
و با این تعداد از تست ها، فوتبال عمال شناخت دقیق تری از این ویروس در بین بازیکنان و مربی ها به وجود آورده است. اگر 

هرکس تنها منافع خودش را در نظر نگیرد، بازگشت فوتبال حتی می تواند برای جنگیدن با کووید 19 مفید هم باشد.

در شروع همین فصل بود که آرتیز آدوريز با يک ضربه 
قیچی استثنايی، دروازه بارســلونا را در آخرين ثانیه های 
مسابقه باز کرد. او اگرچه مثل گذشته مهره فیکس بیلبائو 
نبود اما باز هم به کار همیشــگی اش برای کشتن بارسلونا 
ادامه می داد. آدوريز تصمیم داشت در پايان اين فصل، از 
دنیای فوتبال خداحافظی کند اما او حاال تبديل به اولین 
بازيکنی شد که تحت تاثیر کرونا، زودتر از فوتبال می رود. 
خبر وداع او بیش از همه برای باشــگاه بارسلونا خوشايند 
به نظر می رسد. باشگاهی که مدت بسیار زيادی با گل های 

ستاره همیشگی ســن مامس، زجر کشید. مهاجم متولد 
سن سباســتین، بهترين گل زن تاريخ باشــگاه بیلبائو در 
رقابت های اللیگا به شــمار می رود. اين بازيکن 39 ساله 
اولین بار در ســال ۲۰۰۶ به تیم اصلی باشــگاه بیلبائو راه 
پیدا کرد. او زمانی سابقه بازی در تیم دوم اين باشگاه را نیز 
داشت. پس از سپری کردن دو فصل فوق العاده در بیلبائو، 
باشگاه به خاطر مشــکالت مالی اين بازيکن را به مايورکا 
فروخت. آريتز مدتی نیز در والنســیا بازی کرد اما در سال 
۲۰1۲ به خانه اش برگشــت و اين بار هشت سال متوالی 
برای ســفید و قرمزها به میدان رفت. او که زمانی شیفته 
موج ســواری و کوهنوردی بود، با وجود قــد و قامت بلند 
تسلط ويژه ای روی توپ داشت. آرتیز از سال ۲۰1۲ به بعد 
33۰ بازی برای بیلبائو انجام داده و توانسته 149 گل برای 

اين باشگاه به ثمر برساند. جالب اينجاست که او تا قبل از 
۲9 سالگی، هرگز شانس پوشیدن پیراهن تیم ملی اسپانیا 
را به دســت نیاورده بود اما اين اتفاق ســرانجام برای اين 
ستاره رخ داد. او در ديدارهای مقدماتی يورو ۲۰1۲ برای 
تیم ملی کشورش بازی کرد اما به اين تورنمنت راه نیافت. 
۶ سال بعد، اين بار نوبت به ويسنته دل بوسکه رسید که اين 
بازيکن را به تیم ملی دعوت کند. آدوريز اين بار نظر مثبت 
مربی اش را جلب کرد تا نامش در فهرست نهايی يورو ۲۰1۶ 
قرار بگیرد. او در حوالی 3۶ سالگی برای تیم ملی کشورش 

گل زنی کرده تا پیرترين گل زن تاريخ الروخا لقب بگیرد.
آريتز آدوريز به نوعی بنجامین باتن فوتبال اســپانیا به 
شمار می رود. خیلی از بازيکن ها پس از عبور از 3۰ سالگی 
ديگر درخشش شان را از دســت می دهند اما آدو در اين 

سن و ســال، تازه به مرحله شکوفايی رســید. او بهترين 
دوران فوتبالش را بعد از 3۰ سالگی سپری کرد و در فاصله 
31 تا 39 سالگی، ستاره بی چون و چرای بیلبائو بود. مرد 
محبوب باســکی ها دو بار بهترين گل زن اسپانیايی اللیگا 
شده است. او در دو فصل نیز بهترين گل زن لیگ اروپا لقب 
گرفته است. با اين وجود تنها افتخار تیمی دوران فوتبال 
او، بردن سوپرکاپ اسپانیا بوده است. آريتز اگرچه در اين 
دوران جام های زيادی به دست نیاورده اما در بین هواداران 
بیلبائــو، به عنوان يک مهره فراموش نشــدنی شــناخته 
می شود. بازيکنی که سال ها در حساس ترين بازی ها برای 
اين تیم درخشید و با انرژی تمام نشدنی اش در سن مامس 
به میدان رفت. او يک بازيکن خوش اخالق بود که شــايد 

روزی به عنوان مربی به باشگاه محبوبش برگردد.

آریا طاری

زمزمه های پیوســتن مهــدی طارمی به 
باشــگاه بنفیکا، هر روز جدی تر می شــوند. 
پوشــش گســترده اخبــار اين انتقــال در 
رســانه های معتبر کشــور پرتغال، نشــان 
می دهــد چنین خبــری به هیــچ وجه دور 
از واقعیــت نیســت و برخالف خبــر انتقال 
بعضی از لژيونرهای خاص به تیم های بزرگ، 
»ساختگی« به نظر نمی  رسد. مهدی يکی از 
آماده ترين ستاره های فوتبال ايران به شمار 
می رود و حاال در ۲8 سالگی، فرصت پیوستن 
به يک باشــگاه بزرگ تر را خواهد داشت. اگر 
طارمی می خواهــد در آينده بــرای يکی از 
غول های اروپايی به میدان برود، ديگر نبايد 

هیچ فرصتی را از دست بدهد.
برخالف مهره هايی مثل ســردار آزمون و 
علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی در اولین 
ســال های جوانی فرصت لژيونر شدن پیدا 
نکرد. درست در همان سن و سالی که اين دو 
ستاره مشــغول مرور پیشنهادهای خارجی 
بودنــد، طارمــی در پادگان بوشــهر دوران 
سربازی را مثل همه سربازهای معمولی ديگر 
پشت سر می گذاشــت. حقیقت آن است که 

او خیلــی دير به دنیای فوتبال معرفی شــد. 
اگر تنها به ۶ ســال قبل برگرديــم، طارمی 
يک بازيکن ناشــناخته در فوتبال ايران بود. 
بازيکنی که در لیگ يک برای ايران جوان توپ 
می زند و هواداران تیم های بزرگ، هنوز نام او 
را هم نشنیده اند. يک ســال بعد، اين بازيکن 
به شــکل غیرمنتظره ای راهی پرسپولیس 
می شود. تالش مديربرنامه های مهدی و البته 
رضايت علی دايــی از کیفیت فنی طارمی، او 
را با يک قرارداد ارزان قیمت به جمع قرمزها 
می رساند. خیلی ها تصور می کنند اين يکی 
از همان انتقال های شکســت خورده دوران 
شــهريار خواهد بود اما مهدی از همان ابتدا، 
شروع فوق العاده ای داشت و خیلی زود جای 
خودش را در قلب هواداران باشگاه پیدا کرد. 
در پرسپولیس بحرانی لیگ چهاردهم، طارمی 
يک استثنا بود. بازيکنی که در دربی رفت به 
تعويض طاليی حمید درخشان تبديل شد و 
با ورودش به زمین، سرنوشت مسابقه را برای 
پرسپولیســی ها عوض کرد. يک سال بعد، او 
به همه فهماند که چه استعداد فوق العاده ای 
دارد. اگر چه پرســپولیس برانکو در پايان آن 
فصل قهرمان نشد اما طارمی همان سال هم 
آقای گلی لیگ برتر و هم پیراهن تیم ملی را 

به دست آورد. او به عنوان يک مهاجم آماده در 
فوتبال ايران تثبیت شــد و يک ماجراجويی 
بزرگ را آغاز کرد. يک ماجراجويی جذاب که 
حاال او را در آستانه انتقال به يکی از بزرگ ترين 

باشگاه های فوتبال پرتغال قرار داده است.
تمرين کردن زير نظــر برانکو و کارلوس 
کی روش، از مهدی طارمی فوتبالیســت به 
مراتب بهتری ساخت. او اگرچه همیشه از يک 
استعداد خیره کننده برخوردار بود اما زير نظر 
اين دو مربی، تکامل پیدا کرد. هر دو نفر آنها 
عالقه ويژه اي به طارمی داشتند اما در زمین 
کارايی  متفاوتی از او می خواســتند. برانکو، 
مهدی را به عنوان يــک مهاجم هدف در نظر 
می گرفت که اصلی ترين وظیفه اش گل زنی 
اســت و کی روش او را به عنوان يک بازيکن 
دونده کمی دور از دروازه بــازی می داد. او با 
پرسپولیس قهرمان لیگ برتر شد و با تیم ملی 
تجربه بازی در جام جهانی را به دســت آورد. 
همه اين مسیر جذاب ۶ ســاله اما برای اين 
مهاجم، با تصمیم های درســت سپری نشد. 
او قبل از شــروع لیگ شانزدهم، پرسپولیس 
را به مقصد ريزه اسپور ترک کرد اما در نهايت 
تصمیم گرفت به تهران برگردد و دوباره برای 
قرمزها توپ بزند. موضوعــی که محرومیت 
سنگینی را برای باشگاه ايرانی رقم زد و آنها را 
از دو پنجره نقل و انتقاالت محروم کرد. شايد 
اگر آن تصمیم بد نبود، طارمی می توانســت 
خیلی زودتر راه پیوستن به تیم های بزرگ تر 
را پیدا کند. او از فوتبال اروپا نیز پیشنهادهايی 

داشت اما در نهايت تصمیم گرفت به الغرافه 
در لیگ قطر بــرود. موضوعی که باز هم روند 
پیشــرفت فوتبالی او را به تاخیــر انداخت. 
رفتن به ريو آوه اما از طارمی، فوتبالیســتی 
با موقعیت بین المللی ســاخت. او در همین 
نیم فصل، در آســتانه پیوســتن به تیم های 
ديگری از لیگ پرتغال قرار داشت اما باشگاه 
اجازه جدايی اش را صادر نکرد. مهدی حاال اما 
در يک قدمی پیوستن به بنفیکا با 1۰ میلیون 

دالر قرار دارد. 
رقمی که می تواند او را به دومین بازيکن 
گرانقیمت تاريخ فوتبال ايــران تبديل کند. 
او با بنفیکا هم برای قهرمانــی لیگ پرتغال 
می جنگــد و هــم می توانــد در رقابت های 
لیگ قهرمانان اروپا به میــدان برود. فرصت 
فوق العــاده ای کــه شــايد او را در معرض 

پیشــنهادهای بهتری نیز قرار بدهد. مهدی 
تا همین جا نیز با وجود شروع ديرهنگامش، 
فوق العاده کار کرده و به جايگاه بسیار خوبی 
رســیده اما قابلیت های او، بیشتر از آن است 

که فوتبالش در لیگ پرتغال به پايان برسد.
از پیراهن قرمز پرسپولیس تا پیراهن قرمز 
بنفیکا، مهدی طارمی راه درازی را طی کرده 
اســت. او هنوز هم جا برای پیشرفت بیشتر 
دارد اما بايــد بداند که باشــگاه های بزرگ 
اروپايی، کم تر به ســراغ بازيکنانی می روند 
که بیشتر از ۲8 سال سن دارند. مهدی برای 
رسیدن به ترکیب يکی از غول های قاره سبز، 
به يک فصــل رويايی در بنفیــکا نیاز خواهد 
داشــت. اين تیم می تواند ســکوی پرتاب او 
برای رســیدن به يکی از بهتريــن تیم های 

دنیای فوتبال باشد.

خداحافظی با »بنجامین باتن« فوتبال اسپانیا

 بدرود آرتيز!

6 سال با طارمی روی دور تند

بدو مهدی بدو! 

اگر هرکس تنها منافع 
خودش را در نظر نگیرد، 

بازگشت فوتبال حتی 
می تواند برای جنگیدن با 

کووید 19 مفید هم باشد
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