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كشتي دنبال مجوز تمرين! 

در حالي كه هر روز به واسطه افزايش آمار كرونا 
و شكسته شــدن مرگ و مير به خاطر اين ويروس، 
با تمهيدات جديدي از جمله اجباري شدن ماسك 
روبه رو هستيم، فدراسيون كشتي به دنبال كسب 
مجوز براي شروع تمرينات است. اين در حالي است 
كه اخيرا حسين نوري ملي پوش كشتي فرنگي نيز 
به كرونا مبتال شده و در بيمارستان بستري است. 
در جلسه اي كه صبح روز گذشته بين كادرهای فنی 
تيم های ملی كشتی فرنگی و آزاد بزرگساالن با نايب 
رييس فدراسيون كشتی برگزار شد، يكی از موارد 
مهم مطرح شده كســب مجوز از ستاد ملی مبارزه 
با كرونا و همچنين مشخص شــدن زمان قطعی 
برگزاری مسابقات از سوی اتحاديه جهانی كشتی 
برای برنامه ريزی جهت شروع تمرينات بود. از ديگر 
موارد عنوان شــده فرصت كم لحاظ شده تا شروع 
مسابقات جهانی و عدم امكان اجرای چرخه انتخابی 
بود و پيشنهاد شد كه مبنای انتخاب كشتی گيران 
طبق ضوابط ســال گذشته باشــد. بر اين اساس 
برآيند نتايج اين جلســه به صورت مكتوب جهت 
تصميم گيری به رييس فدراسيون ارائه خواهد شد تا 
با بررسی ها و تمهيدات الزم، نسبت به اتخاذ تصميم 

نهايی اقدام شود. 
    

16 تيم آماده ليگ بسكتبال
يازدهم تيرماه آخرين مهلــت اعالم آمادگی 
تيم های برای حضور در ليگ برتر بســكتبال بود و 
طبق اعالم فدراسيون تاكنون 16 خواهان حضور در 
ليگ هستند. 11 تيم ليگ برتری فصل گذشته و پنج 
تيم از دسته اول با ارسال نامه به فدراسيون آمادگي 
حضورشان را به فدراسيون ارسال كرده اند. در اين 
بين خبری از شهرداری گرگان و پتروشيمی بندر امام 
نيست. گرگانی ها بر موضع خود مبنی بر قهرمانی در 
فصل گذشته بودند و به دنبال تضمين از فدراسيون 
هستند و مسئوالن پتروشيمی هم ديگر عالقه ای 
به تيمداری در ليگ ندارند. فدراسيون بسكتبال به 
دنبال اين است كه ليگ فصل آينده را از شهريورماه 
آغاز كند كه با توجه به وضع موجود در مورد كرونا، 

بعيد به نظر می رسد اين اتفاق بيفتد.
    

 باور ژاپني ها 
به برگزار نشدن المپيك

 نظرســنجی های اخير در ژاپن نشان می دهد 
77 درصد شهروندان اين كشور بر اين باور هستند 
بازی های المپيــك و پارالمپيك توكيو نمی تواند 
سال آينده برگزار  شود. اين نظرسنجی كه توسط 
شبكه خبری ژاپن انجام شــده حاكی از اين است 
كه 17 درصد مردم اعتقــاد دارند المپيك تعويق 
افتاده در سال 2021 برگزار می شود. اين بازی ها قرار 
بود مردادماه امسال برگزار شود كه به دليل شيوع 
ويروس كرونا به مدت يك سال به تعويق افتاد. كميته 
بين المللی المپيك و كميتــه برگزاری بازی های 
توكيو بر اين موضوع تاكيد دارند كه بازی های سال 
آينده به دليل نگرانی های مالی بايد به صورت ساده 
برگزار شــود. اين نگرانی هم وجود دارد كه تا زمان 
برگزاری بازی ها بحران كرونا فروكش نكند. برخی 
نيز براين باور هستند برای حضور در بازی ها واكسن 
الزم است تا بتوان مسابقات را با اطمينان برگزار كرد. 
يك نظرسنجی نيز ماه گذشته انجام شد كه در آن 
شهروندان ژاپنی تاكيد داشتند بازی های المپيك 
نبايد برگزار شود. در چند روز اخير شمار مبتاليان 
به ويروس كوويد 19 در ژاپن افزايش يافته اســت. 
977 نفر به خاطر كرونا در اين كشــور جان خود را 

از دست داده اند.
    

تيراندازان المپيكي در اردو
تمرينات مجدد تيراندازان با رعايت پروتكل ها 
از سر گرفته شده اســت. تمرينات تيم ملی تفنگ 
زير نظر الهام هاشــمی در حال پيگيری است كه 
ورزشــكاران المپيكی غير از فاطمه كــرم زاده در 
فدراســيون حضور دارند. اين بانــوی ملی پوش 
كشــورمان به دليل امتحانات در تمرينات حضور 
نداشته اســت. عالوه بر ورزشــكارانی كه سهميه 
المپيك توكيو گرفته اند، اميرمحمد نكونام هم در 
تمرينات حضور دارد. هانيه رستميان و جواد فروغی 
دو ملی پوش تپانچه كشورمان هم روزهای يكشنبه 
و سه شــنبه تمرينات خود را پيگيــری می كنند. 
تيم ملي تيراندازي ايران موفق به كسب 6 سهميه 
المپيك توكيو شده است و اميدهاي زيادي به اين 

تورنمنت دارد. 

منهای فوتبال

آریا طاری

برای يك لحظه هم كه شده، به همه 
قاب های به جا مانده از فوتبال ايران در 
عصر كرونا نگاه كنيد. از همان روز اول، 
كه هواداران ســپاهان جلوی حركت 
اتوبوس باشــگاه را گرفتنــد و اين تيم 
مشغول تمرين در راهروهای نقش جهان 
بود، تا همين هفته كه بازيكنان نساجی 

و پــارس جنوبی جم با علم بــه برگزار 
نشدن مسابقه، وارد اســتاديوم شدند 
تا شايد فردا رای كميته انضباطی را به 
سود خودشان تغيير بدهند. آيا بين اين 
فوتبال و فوتبال روز دنيا، كوچك ترين 
شــباهتی می بينيد؟ آيا حتی ذره ای از 
اين فوتبال پرتنش و سراسر دعوا، لذت 
می بريد؟ قرار گرفتن اين قاب ها پشت 
سر هم، باورنكردنی است اما با مديريت 

حيدر بهاروند، علی كفاشــيان و ساير 
همكارها، بايد هر چيزی را باور كرد. آنها 
حقيقتا هنرمند هستند. هنرشان هم 
اين است كه دست روی دست بگذارند 
تا روزها پشت سر هم سپری شوند. اين 
وسط اگر تيم ها و مديران شان يكديگر 
را تكه و پاره كنند هم فدراسيون فوتبال، 
واكنشی نشان نمی دهد. فدراسيونی ها 
اساســا آنقدر ريلكس هستند كه انگار 

كرونا هرگز وارد ايران نشــده است. آنها 
در سرنوشت سازترين روزهای فوتبال 
ايران، هر چند ماه يك مصاحبه می كنند و 
دوباره به محاق می روند. آنها را نمی شود 
بيدار كرد. درست مثل همه ديگرانی كه 

خودشان را به خواب زده اند.
جای ديگری دنبال مقصر نگرديد. 
همه اين بلبشــو كه فوتبال ايران را به 
چنين آشفته بازاری تبديل كرده، فقط 

يك »مقصر« دارد. برای يافتن مقصر، 
به جای ديگری به جز فدراسيون فوتبال 
نگاه نكنيد. فدراســيونی كه با ضعف و 
ناتوانی  اش، اينچنيــن آدم ها را به جان 
هم می اندازد و اينچنين، زندگی ديگران 
را تهديد می كند. فدراسيونی كه ظاهرا با 
هر ايده ای برای »آينده« مخالف است و 
هيچ كس صدايش را نمی شنود. مسئول 
سازمان ليگ، تصور می كند تنها اعالم 
»برنامه« بازی ها برای روی روال افتادن 
ليگ برتر كافی است. مگر شما مسئول 
»برگزاری« بازی ها نيســتيد؟ چطور 
در حالی كه يك تيم اصال به شهر محل 
بازی اش ســفر نكرده، به تيــم مقابل 
اجازه می دهيد كه وارد ورزشــگاه شود 
و ژســت آمادگی برای مسابقه بگيرد؟ 
مگر نمی دانيد كه همين موضوع، فردا 
آغازگــر جنجال تازه ای بــرای فوتبال 
ايران خواهد شــد؟ مگر نمی دانيد كه 
همين فردا تيم ميزبان درخواست »سه 
بر صفر« شدن بازی اش را با شما در ميان 
خواهد گذاشــت؟ يعنی بايد باور كنيم 
كه دستگاه عريض و طويل فدراسيون 
فوتبال با همه اين تشــكيالت، حتی از 
قدرت الزم برای اعالم »لغو« يك مسابقه 
فوتبال برخوردار نيســت؟ يعنی بايد 
باور كنيم كه اين همه انفعال و ناتوانی، 
»تعمدی« نيستند و قصد نابود كردن اين 
فوتبال به وحشتناک ترين شكل ممكن را 
ندارند؟ فوتبال ايران، اين روزها به اندازه 
آدمك های هواداری استاديوم ها زشت 
است و به اندازه ميزان هيجان بازی ها، 
نااميدكننده. مسئول اصلی اين نااميدی 
عمومی نيز هيچ نهادی به جز فدراسيون 
فوتبال نيست. اين جماعت ديگر بايد چه 
باليی بر سر فوتبال بياورند كه باور كنيم 
گزينه مناسبی برای قرار گرفتن در اين 
جايگاه نيســتند؟ قرارداد ويلموتس و 
فاجعه قرض دو ميليون دالری از شستا 
كافی نبود؟ اثبات دروغگويی كافی نبود؟ 
ضعف در تاييد گرفتن برای اساسنامه 
كافی نبود؟ چطور بعد از اين همه رسوايی 
بزرگ، فدراسيون فوتبال حتی ذره ای 

تغيير نكرده است؟
مديران فوتبال ايران، عمال مسئوليت 

اصلی شان را رها كرده اند. يك نفر بايد آنها 
را از اين خــواب طوالنی بيدار كند. يك 
نفر بايد به آنها بفهماند كه اين جماعت، 
متولی »سيرک« نيستند كه جماعتی 
را به جان هم بيندازند و خودشان از دور 
تماشا كنند و لذت ببرند. در حساس ترين 
و ســخت ترين روزهای فوتبال ايران، 
از سنگ صدا می شــنويم و از مرد اول 
فدراسيون فوتبال نه. فدراسيونی كه به 
دست يك مشت بازنشسته و متخلف با 
محروميت های پنج ساله اداره می شود، 
سرنوشتی بهتر از اين هم نخواهد داشت. 
فدراســيونی كه هرگز برای مشكالت 
راه حل ندارد و اصال خــودش، يكی از 
بزرگ ترين مشكالت فوتبال ايران است. 
اگر آقايان مديــر واقعا نمی توانند هيچ 
قدمی در راه كمك به فوتبال بردارند، چرا 
همين امروز صندلی شان را رها نمی كنند 
و به خانه نمی روند؟ آنها هرگز با بودن شان 
خيری به اين فوتبال نرسانده اند. كاش 
حداقل با نبودن شــان اين بار را از روی 
شانه های نحيف فوتبال ايران بردارند. 
اصال فرق آنها با »تماشــاگران« عادی 
فوتبال چيست وقتی هيچ موضع خاصی 
در مورد سرنوشــت ليگ برتر ندارند؟ 
اصال آنها با چه لياقتی به جايگاهی تكيه 
زده اند كه كوچك ترين برنامه ای برای 
مديريتش در ذهــن ندارند؟ اين دوران 
شوم برای فوتبال ايران باالخره كی تمام 

خواهد شد؟

فدراسیونی که با حیثیت لیگ برتر بازی می کند

این فوتبال است یا سیرک؟

اتفاق روز

چهره به چهره

بعدازظهر یکشنبه، لیگ نوزدهم با لحظه های خاص و عجیبی روبه رو شد. جایی که دو تیم به خاطر قرنطینه  شدن 
در بحران کرونا، قید سفر به شهرهای میزبان را زدند اما دو تیم رقیب، با اصرار زیادی به زمین رفتند تا خودشان را برای 

هیچ و پوچ آماده کنند. همه این تصاویر تلخ و زشت، حاصل یک مدیریت غلط در فوتبال هستند. دستپخت مدیرانی که 
نه برای برگزاری رقابت ها نقشه ای دارند و نه زیر بار تعطیلی مسابقات می روند. مدیرانی که سفت و محکم به صندلی شان 

چسبیده اند و اگر همه این فوتبال - به جز خودشان- را آب ببرد، برای لحظه ای چشم های شان را باز نمی کنند.

دبل ديدنی جيمی واردی در مسابقه اين هفته با كريستال 
پاالس، ستاره انگليسی را وارد باشگاه صدتايی های ليگ برتر 
كرد. او حاال به فهرست مهاجمانی تعلق دارد كه توانسته اند 
در ليگ برتر، 100 گل يا بيشتر به ثمر برسانند. واردی مرد 
كليدی لسترسيتی در جريان قهرمانی شگفت انگيز اين تيم 
در فوتبال انگليس بود. بازيكنی كه انتظار می رفت خيلی زود 
باشگاه لستر را ترک كند. او حتی از آرسنال پيشنهاد رسمی 
دريافت كرد و در يك قدمی ترک باشــگاه بود اما سرانجام 
تصميم گرفت تا پايان دوران فوتبال، پيراهن آبی ها را بر تن 
داشته باشــد. واردی در اين چند فصل، همواره يك مهاجم 

كامال مطمئن برای روباه ها بوده اســت. بازيكنی كه پس از 
درخشش در لستر، به پيراهن تيم ملی هم رسيد و البته مدتی 
بعد تصميم گرفت برای هميشه از بازی های ملی خداحافظی 
كند. پس از آغاز رســمی فرمت جديد رقابت های ليگ برتر 
در سال 1992، تنها 28 بازيكن توانسته  بودند تعداد گل های 
خودشان را در اين ليگ سه رقمی كنند و حاال جيمی واردی، 
نفر بيست و نهم اين فهرست خواهد بود. اين موفقيت برای 
جيمی زمانی بزرگ تر می شــود كه به ياد بياوريم او در 25 
ســالگی، اولين بازی اش را در ســطح دوم فوتبال انگليس 
انجام داد و تا قبل از 27 ســالگی، حتی يك بار نيز در ليگ 

برتر به ميدان نرفته بود. او اساسا خيلی دير چهره شد و اگر 
كشف اســتعدادش كمی زودتر اتفاق می افتاد، می توانست 
ركوردهای به مراتب بزرگ تری را نيز زير پا بگذارد. با وجود 
روند كند پيشرفت، واردی دست از تالش برنداشت و باالخره 
به آرزوهای بزرگش رسيد. او با قهرمانی ليگ، تجربه ای را به 
دست آورد كه برای خيلی از ستاره های شاغل در ليگ برتر، 
درست شــبيه يك رويای بزرگ است. او حاال با اضافه شدن 
به باشگاه صدتايی های ليگ برتر، يكی ديگر از چالش های 
دوران حرفه ای اش را نيز با موفقيت پشت سر گذاشته است.

وين رونی در زمان به ثمر رســاندن اولين گلش در ليگ 
برتر 16 ساله بود، مايكل اوون در 17 سالگی اولين گلش را 
در ليگ برتر زد و سرخيو آگرو 23 ساله بود وقتی اولين گل 
ليگ برتری اش را جشن گرفت اما جيمی واردی اين تجربه 
را در 27 ســالگی به دســت آورد. همه اين نفرات به باشگاه 

صدتايی های ليگ برتر تعلق دارند اما شرايط جيمی با آنها 
كمی متفاوت است. چراكه او زمان كم تری برای رسيدن به 
اين تعداد گل داشته است. در بين بازيكنان 100 گله ليگ 
برتر، تنها ايان رايت در زمان به ثمر رساندن اولين گل ليگ 
برتری، مســن تر از جيمی واردی بوده اســت. واردی برای 
رسيدن به باشگاه صدتايی های ليگ برتر، 206 بازی انجام 
داده است. آن هم در شــرايطی كه ديديه دروگبا برای صد 
تايی شــدن به 220 بازی و وين رونی برای انجام اين كار به 
247 بازی نياز داشته اســت. او در هر 166 دقيقه، يك گل 
در ليگ برتر به ثمر رســانده و بدون ترديد به عنوان يكی از 
بهترين مهاجمان اين عصر از فوتبال انگليس، به ياد آورده 
خواهد شد. ركورد گل زنی در ليگ برتر اما هنوز به آلن شيرر 
تعلق دارد. مردی با ركورد دست نيافتنی 260 گل در فوتبال 

باشگاهی انگلستان.

آریا رهنورد

وقتی بيرانوند رسما اولين قرارداد اروپايی در 
زندگی ورزشی اش را امضا كرد تا آخرين ماه های 
حضور در پرسپوليس را پشت سر بگذارد، هواداران 
باشگاه چندان شوكه نشدند و اعضای كادر فنی نيز، 
نگرانی بزرگی را تجربه نكردند. بيرو در پرسپوليس، 
يك جانشين آماده داشت كه در طول همين فصل، 
فوق العاده ظاهر شده بود. در مورد مهدی ترابی اما 
اين موضوع به هيچ وجه صدق نمی كند. جدايی او 
برای پيوستن به يك تيم اروپايی در پايان فصل، از 
همين حاال بزرگ ترين دغدغه هواداران باشگاه 
اســت. مهدی با گل های كليــدی اش در ليگ 
نوزدهم، بی جانشين ترين ســتاره پرسپوليس 

محسوب می شود.
»ترابی گل می زند و پرسپوليس می برد«. اين 
گزاره را در طول فصل، بارها و بارها شــنيده ايم. 
اتفاقی كه دائما تكرار می شــود تا قرمزها فاصله 
بيشتری از نزديك ترين تعقيب كننده ها بگيرند. 
حتی تعطيالت طوالنی مدت ليگ برتر به خاطر 
شــيوع كرونا نيز، تاثيری در كيفيت بازی ترابی 
نداشــته اســت. او كه پس از تعطيالت در اولين 
مســابقه روبه روی پيكان نيز محــروم بود، اين 

هفته روبه روی شاهين بوشهر خوش درخشيد 
و توانست از تنها موقعيت گل جدی سرخ ها، يك 
گل حساس بيرون بكشــد. شايد اين، مهم ترين 
ويژگی ترابی در پرسپوليس ليگ نوزدهم باشد. او 
در اين تيم به يك مهره فرصت طلب تبديل شده 
كه بازی های نزديك را با فاصله ميلی متری بين دو 
تيم، به نفع قرمزها تغيير می دهد. اين هنر خاص 
مهدی ترابی است. مهدی قبل از امضای قرارداد با 
سرخپوشان، بيشتر به خاطر تكنيك و دريبل های 
تماشايی اش در تركيب سايپا شناخته می شد. او 
يك بازيكن خالق و بسيار موثر بود كه در تيم ملی 
نيز مورد توجه كارلوس كی روش قرار داشت اما 
پس از برداشتن قدم بعدی در دنيای بازی، ترابی 
توانســت يك تغيير بزرگ در مدل بازی اش نيز 
به وجود بياورد. او اساســا بازيكن گل زنی نبود و 
كم تر درون محوطه جريمه ديده می شد. بيشتر 
گل های اين بازيكن در لباس سايپا نيز با شوت های 
پشت محوطه جريمه رقم می خوردند. حتی فصل 
گذشته نيز، او موفق نشــد گل های زيادی برای 
پرسپوليس بزند و پاس گل قهرمانی و شوت از راه 
دور به دروازه السد، مهم ترين كارهای او در آخرين 
فصل برانكو بودند اما در ليگ نوزدهم، همه چيز 
تغيير كرد و ترابی، به يك گل زن تمام عيار تبديل 

شــد. بازيكنی كه حاال ديگر بخت های ايده آل 
گل زنی را از دست نمی دهد و حتی از معمولی ترين 
توپ ها بــرای تيمش، گل های سرنوشت ســاز 

می سازد.
مهدی ترابی و گل های سه امتيازی او، در اين 
فصل راه موفقيت را به پرسپوليس نشان داده اند. 
او متخصص زدن گل هايی اســت كــه گره كور 
مسابقه های مختلف را برای سرخ ها باز می كنند. 
اگر اين ستاره نبود، تيم گابريل كالدرون احتماال 
فصل را با يك تساوی بدون گل آغاز می كرد. او در 
همان ديدار هفته اول فصل با پارس جنوبی جم، 
به زيبايی دروازه حريف را باز كرد تا روی نمايش 
نه چندان دلچسب پرسپوليســی ها، سرپوش 
بگذارد. در اين فصل پرسپوليس بارها درون زمين 
درخشان ظاهر نشده اما به لطف گل زنی مهدی 
ترابی، زمين را به عنوان تيم برنده ترک كرده است. 
برای مثال می توان به ديــدار هفته دهم با فوالد 
خوزستان اشــاره كرد. درست قبل از آن مسابقه 
حساس، تساوی جنجالی پرسپوليس روبه روی 
ماشين سازی رقم خورده بود و هواداران باشگاه 
به شــدت عليه بازيكنان خودی موضع داشتند 
اما ترابی با يك پنالتــی دقيق، تيمش را برنده آن 
بازی كرد تا گابريل كالدرون از زير بار فشار خارج 
شــود. مرد آرژانتينی در فوتبال ايــران، بارها به 
انتقاد از عملكرد شــاگردان خودی پرداخت اما 
هيچ وقت مهدی ترابی را ســرزنش نكرد. چراكه 
می دانست ستاره شماره 9، بهترين و آماده ترين 

مهره اين فصل پرسپوليس است. ديدنی ترين گل 
اين فصل مهدی، در هفته چهاردهم روبه روی گل 
گهر سيرجان به ثمر رسيد. يك شليك استثنايی 
كه تــوپ را از اليه های دفاعی پرشــمار حريف 
عبور داد. شــايد اگر آن گل به ثمر نمی رســيد، 
ســرخ ها قادر به شكســت تيم مجيد جاللی در 
آزادی نبودند. ترابی در ديدار برگشــت با پارس 
جنوبی نيز، يك گل ســه امتيــازی ديگر برای 
تيمش به ثمر رســاند و اين هفته نيز، نشان داد 
كه هنوز به گل های تعيين كننــده كامال وفادار 
است. شايد مهم ترين نكته در مورد اين بازيكن، 
تنوع راه هايی اســت كه او برای گل زنی انتخاب 
می كند. ضربه  چيپ، شــوت از راه دور، پنالتی، 
شوت از زاويه بسته و بغل پاهای دقيق. ترابی راه 
دروازه رقبا را خيلی خوب بلد است و هر بار شيوه 

 تازه ای برای عبور از مدافعان روبه رو پيدا می كند. 
شــايد اگر محروميت از نقل و انتقــاالت در كار 
نبود و ترابی يك نيم فصل زودتر به پرســپوليس 
ملحق می شــد، قرمزها در فينال آسيا شرايط به 
مراتب بهتری را تجربه می كردند. او در تابستان با 
سرخپوشان قرارداد بست و 6 ماه منتظر ماند تا به 

تيم جديدش ملحق شود. 
ترابی با اين حجم از استعداد، شايد خيلی زود 
راهی فوتبال اروپا شود. پرسپوليسی ها می توانند 
با هزينه های دريافتــی از اين انتقال، درآمد قابل 
توجهی به دســت بياورند اما شــايد پيدا كردن 
ستاره ای در حد و اندازه ترابی برای اين باشگاه در 
بازار فوتبال ايران، يك ماموريت غيرممكن باشد. 
تماشای درخشش اين روزهای مهدی، نگرانی ها 

از جدايی او را بيشتر و بيشتر می كنند.

جیمی ماجراجو در باشگاه صدتایی های لیگ برتر

واردی وارد می شود!

عصای دست امروز، عامل نگرانی بزرگ فردا

مهدی؛ ستاره بی جانشين

همه این بلبشو که 
فوتبال ایران را به چنین 

آشفته بازاری تبدیل کرده، 
فقط یک »مقصر« دارد. 

برای یافتن مقصر، به جای 
دیگری به جز فدراسیون 

فوتبال نگاه نکنید. 
فدراسیونی که با ضعف و 

ناتوانی  اش، اینچنین آدم ها 
را به جان هم می اندازد و 

اینچنین، زندگی دیگران را 
تهدید می کند
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