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منهای فوتبال

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
روبهرو هستيم ،فدراسيون كشتي به دنبال كسب
مجوزبرايشروعتمريناتاست.ايندرحالياست
كه اخيرا حسين نوري مليپوش كشتي فرنگي نيز
به كرونا مبتال شده و در بيمارستان بستري است.
درجلسهايكهصبحروزگذشتهبينکادرهایفنی
تیمهایملیکشتیفرنگیوآزادبزرگساالنبانایب
ريیس فدراسیون کشتی برگزار شد ،یکی از موارد
مهم مطرح شده کســب مجوز از ستاد ملی مبارزه
با کرونا و همچنین مشخص شــدن زمان قطعی
برگزاری مسابقات از سوی اتحادیه جهانی کشتی
برایبرنامهریزیجهتشروعتمریناتبود.ازدیگر
موارد عنوان شــده فرصت کم لحاظ شده تا شروع
مسابقاتجهانیوعدمامکاناجرایچرخهانتخابی
بود و پیشنهاد شد که مبنای انتخاب کشتیگیران
طبق ضوابط ســال گذشته باشــد .بر این اساس
برآیند نتایج این جلســه به صورت مکتوب جهت
تصمیمگیریبهريیسفدراسیونارائهخواهدشدتا
بابررسیهاوتمهیداتالزم،نسبتبهاتخاذتصمیم
نهاییاقدامشود.

آدرنالین 7

فدراسیونی که با حیثیت لیگ برتر بازی میکند

این فوتبال است یا سیرک؟
بعدازظهریکشنبه،لیگنوزدهمبالحظههایخاصوعجیبیروبهروشد.جاییکهدوتیمبهخاطرقرنطینهشدن
دربحرانکرونا،قیدسفربهشهرهایمیزبانرازدندامادوتیمرقیب،بااصرارزیادیبهزمینرفتندتاخودشانرابرای
هیچوپوچآمادهکنند.همهاینتصاویرتلخوزشت،حاصلیکمدیریتغلطدرفوتبالهستند.دستپختمدیرانیکه
نهبرایبرگزاریرقابتهانقشهایدارندونهزیربارتعطیلیمسابقاتمیروند.مدیرانیکهسفتومحکمبهصندلیشان
چسبیدهاندواگرهمهاینفوتبال-بهجزخودشان-راآبببرد،برایلحظهایچشمهایشانرابازنمیکنند.

 16تيم آماده ليگ بسكتبال

يازدهم تیرماه آخرین مهلــت اعالم آمادگی
تیمهای برای حضور در لیگ برتر بســکتبال بود و
طبقاعالمفدراسیونتاکنون 16خواهانحضوردر
لیگهستند11.تیملیگبرتریفصلگذشتهوپنج
تیم از دسته اول با ارسال نامه به فدراسیون آمادگي
حضورشان را به فدراسیون ارسال کردهاند .در این
بینخبریازشهرداریگرگانوپتروشیمیبندرامام
نیست.گرگانیهابرموضعخودمبنیبرقهرمانیدر
فصلگذشتهبودندوبهدنبالتضمینازفدراسیون
هستند و مسئوالن پتروشیمی هم دیگر عالقهای
به تیمداری در لیگ ندارند .فدراسیون بسکتبال به
دنبالایناستکهلیگ فصلآیندهرااز شهریورماه
آغاز کند که با توجه به وضع موجود در مورد کرونا،
بعیدبهنظرمیرسدایناتفاقبیفتد.

باور ژاپنيها
به برگزار نشدن المپيك

نظرســنجیهای اخیر در ژاپن نشان میدهد
 77درصد شهروندان این کشور بر این باور هستند
بازیهای المپیــک و پارالمپیک توکیو نمیتواند
سال آینده برگزارشود .این نظرسنجی که توسط
شبکه خبری ژاپن انجام شــده حاکی از این است
که  17درصد مردم اعتقــاد دارند المپیک تعویق
افتادهدرسال 2021برگزارمیشود.اینبازیهاقرار
بود مردادماه امسال برگزار شود که به دلیل شیوع
ویروسکرونابهمدتیکسالبهتعویقافتاد.کمیته
بینالمللی المپیک و کمیتــه برگزاری بازیهای
توکیو بر این موضوع تاکید دارند که بازیهای سال
آینده به دلیل نگرانیهای مالی باید به صورت ساده
برگزار شــود .این نگرانی هم وجود دارد که تا زمان
برگزاری بازیها بحران کرونا فروکش نکند .برخی
نیزبراینباورهستندبرایحضوردربازیهاواکسن
الزماستتابتوانمسابقاترابااطمینانبرگزارکرد.
یک نظرسنجی نیز ماه گذشته انجام شد که در آن
شهروندان ژاپنی تاکید داشتند بازیهای المپیک
نباید برگزار شود .در چند روز اخیر شمار مبتالیان
به ویروس کووید 19در ژاپن افزایش یافته اســت.
 977نفر به خاطر کرونا در این کشــور جان خود را
ازدستدادهاند.

تيراندازان المپيكي در اردو

تمرینات مجدد تیراندازان با رعایت پروتکلها
از سر گرفته شده اســت .تمرینات تیم ملی تفنگ
زیر نظر الهام هاشــمی در حال پیگیری است که
ورزشــکاران المپیکی غیر از فاطمه کــرمزاده در
فدراســیون حضور دارند .این بانــوی ملیپوش
کشــورمان به دلیل امتحانات در تمرینات حضور
نداشته اســت .عالوه بر ورزشــکارانی که سهمیه
المپیک توکیو گرفتهاند ،امیرمحمد نکونام هم در
تمریناتحضوردارد.هانیهرستمیانوجوادفروغی
دوملیپوشتپانچهکشورمانهمروزهاییکشنبه
و سهشــنبه تمرینات خود را پیگیــری میکنند.
تيم ملي تيراندازي ايران موفق به كسب  6سهميه
المپيك توكيو شده است و اميدهاي زيادي به اين
تورنمنتدارد.

آریا طاری

برای یک لحظه هم که شده ،به همه
قابهای به جا مانده از فوتبال ایران در
عصر کرونا نگاه کنید .از همان روز اول،
که هواداران ســپاهان جلوی حرکت
اتوبوس باشــگاه را گرفتنــد و این تیم
مشغولتمریندرراهروهاینقشجهان
بود ،تا همین هفته که بازیکنان نساجی

چهره به چهره

و پــارس جنوبی جم با علم بــه برگزار
نشدن مسابقه ،وارد اســتادیوم شدند
تا شاید فردا رای کمیته انضباطی را به
سود خودشان تغییر بدهند .آیا بین این
فوتبال و فوتبال روز دنیا ،کوچکترین
شــباهتی میبینید؟ آیا حتی ذرهای از
این فوتبال پرتنش و سراسر دعوا ،لذت
میبرید؟ قرار گرفتن این قابها پشت
سر هم ،باورنکردنی است اما با مدیریت

حیدر بهاروند ،علی کفاشــیان و سایر
همکارها ،باید هر چیزی را باور کرد .آنها
حقیقتا هنرمند هستند .هنرشان هم
این است که دست روی دست بگذارند
تا روزها پشت سر هم سپری شوند .این
وسط اگر تیمها و مدیرانشان یکدیگر
راتکهوپارهکنندهمفدراسیونفوتبال،
واکنشی نشان نمیدهد .فدراسیونیها
اساســا آنقدر ریلکس هستند که انگار

عصای دست امروز ،عامل نگرانی بزرگ فردا

مهدی؛ ستاره بیجانشین
آریا رهنورد

وقتی بیرانوند رسما اولین قرارداد اروپایی در
زندگی ورزشیاش را امضا کرد تا آخرین ماههای
حضوردرپرسپولیسراپشتسربگذارد،هواداران
باشگاهچندانشوکهنشدندواعضایکادرفنینیز،
نگرانیبزرگیراتجربهنکردند.بیرودرپرسپولیس،
یکجانشینآمادهداشتکهدرطولهمینفصل،
فوقالعادهظاهرشدهبود.درموردمهدیترابیاما
اینموضوعبههیچوجهصدقنمیکند.جداییاو
برایپیوستنبهیکتیماروپاییدرپایانفصل،از
همین حاال بزرگترین دغدغه هواداران باشگاه
اســت .مهدی با گلهای کلیــدیاش در لیگ
نوزدهم ،بیجانشینترین ســتاره پرسپولیس
محسوبمیشود.
«ترابی گل میزند و پرسپولیس میبرد» .این
گزاره را در طول فصل ،بارها و بارها شــنیدهایم.
اتفاقی که دائما تکرار میشــود تا قرمزها فاصله
بیشتری از نزدیکترین تعقیبکنندهها بگیرند.
حتی تعطیالت طوالنیمدت لیگ برتر به خاطر
شــیوع کرونا نیز ،تاثیری در کیفیت بازی ترابی
نداشــته اســت .او که پس از تعطیالت در اولین
مســابقه روبهروی پیکان نیز محــروم بود ،این

هفته روبهروی شاهین بوشهر خوش درخشید
و توانست از تنها موقعیت گل جدی سرخها ،یک
گل حساس بیرون بکشــد .شاید این ،مهمترین
ویژگیترابیدرپرسپولیسلیگنوزدهمباشد.او
در این تیم به یک مهره فرصتطلب تبدیل شده
کهبازیهاینزدیکرابافاصلهمیلیمتریبیندو
تیم ،به نفع قرمزها تغییر میدهد .این هنر خاص
مهدیترابیاست.مهدیقبلازامضایقراردادبا
سرخپوشان،بیشتربهخاطرتکنیکودریبلهای
تماشاییاش در ترکیب سایپا شناخته میشد .او
یکبازیکنخالقوبسیارموثربودکهدرتیمملی
نیز مورد توجه کارلوس کیروش قرار داشت اما
پس از برداشتن قدم بعدی در دنیای بازی ،ترابی
توانســت یک تغییر بزرگ در مدل بازیاش نیز
به وجود بیاورد .او اساســا بازیکن گلزنی نبود و
کمتر درون محوطه جریمه دیده میشد .بیشتر
گلهایاینبازیکندرلباسسایپانیزباشوتهای
پشتمحوطهجریمهرقممیخوردند.حتیفصل
گذشته نیز ،او موفق نشــد گلهای زیادی برای
پرسپولیس بزند و پاس گل قهرمانی و شوت از راه
دوربهدروازهالسد،مهمترینکارهایاودرآخرین
فصل برانکو بودند اما در لیگ نوزدهم ،همه چیز
تغییر کرد و ترابی ،به یک گلزن تمامعیار تبدیل

شــد .بازیکنی که حاال دیگر بختهای ایدهآل
گلزنیراازدستنمیدهدوحتیازمعمولیترین
توپها بــرای تیمش ،گلهای سرنوشتســاز
میسازد.
مهدی ترابی و گلهای سه امتیازی او ،در این
فصل راه موفقیت را به پرسپولیس نشان دادهاند.
او متخصص زدن گلهایی اســت کــه گره کور
مسابقههای مختلف را برای سرخها باز میکنند.
اگر این ستاره نبود ،تیم گابریل کالدرون احتماال
فصل را با یک تساوی بدون گل آغاز میکرد .او در
همان دیدار هفته اول فصل با پارس جنوبی جم،
به زیبایی دروازه حریف را باز کرد تا روی نمایش
نهچندان دلچسب پرسپولیســیها ،سرپوش
بگذارد.دراینفصلپرسپولیسبارهادرونزمین
درخشان ظاهر نشده اما به لطف گلزنی مهدی
ترابی،زمینرابهعنوانتیمبرندهترککردهاست.
برای مثال میتوان به دیــدار هفته دهم با فوالد
خوزستان اشــاره کرد .درست قبل از آن مسابقه
حساس ،تساوی جنجالی پرسپولیس روبهروی
ماشینسازی رقم خورده بود و هواداران باشگاه
به شــدت علیه بازیکنان خودی موضع داشتند
اما ترابی با یک پنالتــی دقیق ،تیمش را برنده آن
بازی کرد تا گابریل کالدرون از زیر بار فشار خارج
شــود .مرد آرژانتینی در فوتبال ایــران ،بارها به
انتقاد از عملکرد شــاگردان خودی پرداخت اما
هیچوقت مهدی ترابی را ســرزنش نکرد .چراکه
میدانست ستاره شماره  ،9بهترین و آمادهترین

اتفاق روز
جیمی ماجراجو در باشگاه صدتاییهای لیگ برتر

واردی وارد میشود!

دبل دیدنی جیمی واردی در مسابقه این هفته با کریستال
پاالس ،ستاره انگلیسی را وارد باشگاه صدتاییهای لیگ برتر
کرد .او حاال به فهرست مهاجمانی تعلق دارد که توانستهاند
در لیگ برتر 100 ،گل یا بیشتر به ثمر برسانند .واردی مرد
کلیدی لسترسیتی در جریان قهرمانی شگفتانگیز این تیم
در فوتبال انگلیس بود .بازیکنی که انتظار میرفت خیلی زود
باشگاه لستر را ترک کند .او حتی از آرسنال پیشنهاد رسمی
دریافت کرد و در یک قدمی ترک باشــگاه بود اما سرانجام
تصمیم گرفت تا پایان دوران فوتبال ،پیراهن آبیها را بر تن
داشته باشــد .واردی در این چند فصل ،همواره یک مهاجم

کرونا هرگز وارد ایران نشــده است .آنها
در سرنوشتسازترین روزهای فوتبال
ایران،هرچندماهیکمصاحبهمیکنندو
دوبارهبهمحاقمیروند.آنهارانمیشود
بیدارکرد.درستمثلهمهدیگرانیکه
خودشانرابهخوابزدهاند.
جای دیگری دنبال مقصر نگردید.
همه این بلبشــو که فوتبال ایران را به
چنین آشفتهبازاری تبدیل کرده ،فقط

کامال مطمئن برای روباهها بوده اســت .بازیکنی که پس از
درخشش در لستر ،به پیراهن تیم ملی هم رسید و البته مدتی
بعد تصمیم گرفت برای همیشه از بازیهای ملی خداحافظی
کند .پس از آغاز رســمی فرمت جدید رقابتهای لیگ برتر
در سال  ،1992تنها  28بازیکن توانست ه بودند تعداد گلهای
خودشان را در این لیگ سه رقمی کنند و حاال جیمی واردی،
نفر بیست و نهم این فهرست خواهد بود .این موفقیت برای
جیمی زمانی بزرگتر میشــود که به یاد بیاوریم او در 25
ســالگی ،اولین بازیاش را در ســطح دوم فوتبال انگلیس
انجام داد و تا قبل از  27ســالگی ،حتی یک بار نیز در لیگ

یک «مقصر» دارد .برای یافتن مقصر،
بهجایدیگریبهجزفدراسیونفوتبال
نگاه نکنید .فدراســیونی که با ضعف و
ناتوانیاش ،اینچنیــن آدمها را به جان
هممیاندازدواینچنین،زندگیدیگران
راتهدیدمیکند.فدراسیونیکهظاهرابا
هر ایدهای برای «آینده» مخالف است و
هیچکسصدايشرانمیشنود.مسئول
سازمان لیگ ،تصور میکند تنها اعالم
«برنامه» بازیها برای روی روال افتادن
لیگ برتر کافی است .مگر شما مسئول
«برگزاری» بازیها نیســتید؟ چطور
در حالی که یک تیم اصال به شهر محل
بازیاش ســفر نکرده ،به تیــم مقابل
اجازه میدهید که وارد ورزشــگاه شود
و ژســت آمادگی برای مسابقه بگیرد؟
مگر نمیدانید که همین موضوع ،فردا
آغازگــر جنجال تازهای بــرای فوتبال
ایران خواهد شــد؟ مگر نمیدانید که
همین فردا تیم میزبان درخواست «سه
برصفر»شدنبازیاشراباشمادرمیان
خواهد گذاشــت؟ یعنی باید باور کنیم
که دستگاه عریض و طویل فدراسیون
فوتبال با همه این تشــکیالت ،حتی از
قدرتالزمبرایاعالم«لغو»یکمسابقه
فوتبال برخوردار نیســت؟ یعنی باید
باور کنیم که این همه انفعال و ناتوانی،
«تعمدی»نیستندوقصدنابودکردناین
فوتبالبهوحشتناکترینشکلممکنرا
ندارند؟ فوتبال ایران ،این روزها به اندازه
آدمکهای هواداری استادیومها زشت
است و به اندازه میزان هیجان بازیها،
ناامیدکننده.مسئولاصلیاینناامیدی
عمومینیزهیچنهادیبهجزفدراسیون
فوتبالنیست.اینجماعتدیگربایدچه
بالییبرسرفوتبالبیاورندکهباورکنیم
گزینه مناسبی برای قرار گرفتن در این
جایگاه نیســتند؟ قرارداد ویلموتس و
فاجعه قرض دو میلیون دالری از شستا
کافینبود؟اثباتدروغگوییکافینبود؟
ضعف در تایید گرفتن برای اساسنامه
کافینبود؟چطوربعدازاینهمهرسوایی
بزرگ ،فدراسیون فوتبال حتی ذرهای
تغییرنکردهاست؟
مدیرانفوتبالایران،عمالمسئولیت

مهرهاینفصلپرسپولیساست.دیدنیترینگل
اینفصلمهدی،درهفتهچهاردهمروبهرویگل
گهرسیرجانبهثمررسید.یکشلیکاستثنایی
که تــوپ را از الیههای دفاعی پرشــمار حریف
عبور داد .شــاید اگر آن گل به ثمر نمیرســید،
ســرخها قادر به شکســت تیم مجید جاللی در
آزادی نبودند .ترابی در دیدار برگشــت با پارس
جنوبی نیز ،یک گل ســه امتیــازی دیگر برای
تیمش به ثمر رســاند و این هفته نیز ،نشان داد
که هنوز به گلهای تعیینکننــده کامال وفادار
است .شاید مهمترین نکته در مورد این بازیکن،
تنوع راههایی اســت که او برای گلزنی انتخاب
میکند .ضرب ه چیپ ،شــوت از راه دور ،پنالتی،
شوت از زاویه بسته و بغلپاهای دقیق .ترابی راه
دروازه رقبا را خیلی خوب بلد است و هر بار شیوه

برتر به میدان نرفته بود .او اساسا خیلی دیر چهره شد و اگر
کشف اســتعدادش کمی زودتر اتفاق میافتاد ،میتوانست
رکوردهای به مراتب بزرگتری را نیز زیر پا بگذارد .با وجود
روند کند پیشرفت ،واردی دست از تالش برنداشت و باالخره
به آرزوهای بزرگش رسید .او با قهرمانی لیگ ،تجربهای را به
دست آورد که برای خیلی از ستارههای شاغل در لیگ برتر،
درست شــبیه یک رویای بزرگ است .او حاال با اضافه شدن
به باشگاه صدتاییهای لیگ برتر ،یکی دیگر از چالشهای
دوران حرفهایاش را نیز با موفقیت پشت سر گذاشته است.
وین رونی در زمان به ثمر رســاندن اولین گلش در لیگ
برتر  16ساله بود ،مایکل اوون در  17سالگی اولین گلش را
در لیگ برتر زد و سرخیو آگرو  23ساله بود وقتی اولین گل
لیگ برتریاش را جشن گرفت اما جیمی واردی این تجربه
را در  27ســالگی به دســت آورد .همه این نفرات به باشگاه

همهاینبلبشوکه
فوتبال ایران را به چنین
آشفتهبازاری تبدیل کرده،
فقط یک «مقصر» دارد.
براییافتنمقصر،بهجای
دیگری به جز فدراسیون
فوتبالنگاهنکنید.
فدراسیونی کهبا ضعف و
ناتوانیاش ،اینچنین آدمها
را به جان هم میاندازد و
اینچنین ،زندگی دیگران را
تهدیدمیکند
اصلیشانرارهاکردهاند.یکنفربایدآنها
را از این خــواب طوالنی بیدار کند .یک
نفر باید به آنها بفهماند که این جماعت،
متولی «سیرک» نیستند که جماعتی
را به جان هم بیندازند و خودشان از دور
تماشاکنندولذتببرند.درحساسترین
و ســختترین روزهای فوتبال ایران،
از سنگ صدا میشــنویم و از مرد اول
فدراسیون فوتبال نه .فدراسیونی که به
دست یک مشت بازنشسته و متخلف با
محرومیتهای پنج ساله اداره میشود،
سرنوشتیبهترازاینهمنخواهدداشت.
فدراســیونی که هرگز برای مشکالت
راه حل ندارد و اصال خــودش ،یکی از
بزرگترینمشکالتفوتبالایراناست.
اگر آقایان مدیــر واقعا نمیتوانند هیچ
قدمیدرراهکمکبهفوتبالبردارند،چرا
همینامروزصندلیشانرارهانمیکنند
وبهخانهنمیروند؟آنهاهرگزبابودنشان
خیری به این فوتبال نرساندهاند .کاش
حداقل با نبودنشــان این بار را از روی
شانههای نحیف فوتبال ایران بردارند.
اصال فرق آنها با «تماشــاگران» عادی
فوتبالچیستوقتیهیچموضعخاصی
در مورد سرنوشــت لیگ برتر ندارند؟
اصال آنها با چه لیاقتی به جایگاهی تکیه
زدهاند که کوچکترین برنامهای برای
مدیریتش در ذهــن ندارند؟ این دوران
شومبرایفوتبالایرانباالخرهکیتمام
خواهدشد؟

تازهای برای عبور از مدافعان روبهرو پیدا میکند.
شــاید اگر محرومیت از نقل و انتقــاالت در کار
نبود و ترابی یک نیمفصل زودتر به پرســپولیس
ملحق میشــد ،قرمزها در فینال آسیا شرایط به
مراتب بهتری را تجربه میکردند .او در تابستان با
سرخپوشان قرارداد بست و 6ماه منتظر ماند تا به
تیمجدیدشملحقشود.
ترابی با این حجم از استعداد ،شاید خیلی زود
راهی فوتبال اروپا شود .پرسپولیسیها میتوانند
با هزینههای دریافتــی از این انتقال ،درآمد قابل
توجهی به دســت بیاورند اما شــاید پیدا کردن
ستارهای در حد و اندازه ترابی برای این باشگاه در
بازار فوتبال ایران ،یک ماموریت غیرممکن باشد.
تماشای درخشش این روزهای مهدی ،نگرانیها
ازجداییاورابیشتروبیشترمیکنند.

صدتاییهای لیگ برتر تعلق دارند اما شرایط جیمی با آنها
کمی متفاوت است .چراکه او زمان کمتری برای رسیدن به
این تعداد گل داشته است .در بین بازیکنان  100گله لیگ
برتر ،تنها ایان رایت در زمان به ثمر رساندن اولین گل لیگ
برتری ،مســنتر از جیمی واردی بوده اســت .واردی برای
رسیدن به باشگاه صدتاییهای لیگ برتر 206 ،بازی انجام
داده است .آن هم در شــرایطی که دیدیه دروگبا برای صد
تایی شــدن به  220بازی و وین رونی برای انجام این کار به
 247بازی نیاز داشته اســت .او در هر  166دقیقه ،یک گل
در لیگ برتر به ثمر رســانده و بدون تردید به عنوان یکی از
بهترین مهاجمان این عصر از فوتبال انگلیس ،به یاد آورده
خواهد شد .رکورد گلزنی در لیگ برتر اما هنوز به آلن شیرر
تعلق دارد .مردی با رکورد دستنیافتنی  260گل در فوتبال
باشگاهی انگلستان.

