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صالحي اميري: 
براي موسوي سوءتفاهم شده

رضا صالحي اميري، رييس كميته ملي المپيك 
در نخســتين نشســت خبري خود كه با توجه به 
شرايط كرونا به صورت آنالين برگزار شد، بار ديگر 
به بحث واكسينه شدن كاروان المپيك پرداخت. او 
البته در ابتداي صحبتش به موضوع پست جنجالي 
سيدمحمد موسوي واليباليســت تيم ملي كه به 
پاداش هاي مدال آوران المپيك كنايــه زده بود و 
ابراز خوشحالي كرده بود كه با اين وضعيت پاداش 
مدال نمي گيرد، پرداخت. موسوي همچنين گفته 
بود اگر مدال هم بگيرند همين مبلغ را روي پاداش 
مي گــذارد و برمي گرداند تا دينــي روي گردنش 
نباشــد. صالحي اميري در اين بــاره گفت:»همه 
قهرمانان واليبال در تمام رده های ســنی شايسته 
حمايت حداكثری هســتند. به نظرم برای آقای 
موسوی بازيکن ارزشمند واليبال سوءتفاهم ايجاد 
شده اســت. برداشــت او اين بوده كه كل پاداش 
همين مبالــغ ۱۰، ۵ و ۳.۵۰۰ دالر اســت. پاداش 
پای سکو مستقل از پاداش وزارت ورزش است. فکر 
می كنم با توضيح من و توضيحات آقای سجادی اين 
ابهامات برای اين بازيکن برطرف شود.« او در مورد 
واكسيناسيون ورزشکاران و مسائل مطرح شده در 
رابطه با حضور افراد غيرمترقبه در فهرست المپين ها 
نيز گفت:»مســئوليت واكسيناســيون به عهده 
فدراسيون پزشکی ورزشــی است. كاری كه دكتر 
سجادی انجام داد اين بود كه فهرست كاروان اعزامی 
را به طور رسمی به وزارت ورزش اعالم كرد. وزارت 
ورزش هم فهرست را به فدراسيون پزشکی ورزشی 
ابالغ كرد و واكسيناسيون طبق آن انجام شد. خارج 
از اين ليست هم هيچ فردی واكسيناسيون نشد. هر 
موضوعی در اين زمينه را تکذيب می كنم. انتشار 
ليست واكسينه شده ها منوط به تصويب ستاد عالی 
بازی ها است چون تمام كارهای المپيك در ستاد 
عالی بازی ها تصميم گيری می شود. پيشنهاد انتشار 
ليست را در جلســه مطرح می كنيم و اگر موافقت 
شود، ليست را منتشر می كنيم. ما به عنوان كميته 

ملی المپيك منعی برای انتشار ليست نمی بينيم.«
    

 بازگشت پينگ پنگ 
به ميزباني بين المللي

فدراســيون تنيس روي ميز به دنبال اين است 
كه با فراهم كردن شرايط الزم و جلب موافقت های 
داخلی و خارجی، دوبــاره رقابت های بين المللی 
در اين رشته را به ميزبانی كشــورمان برگزار كند. 
اين موضوع در نشست آنالين هفته گذشته ميان 
مسئوالن ايران و نماينده فدراسيون جهانی تنيس 
روی ميز  مطرح شد. فدراسيون ايران در واقع قصد 
دارد ميزبانی های بين المللی را با برگزاری تورنمنت 
جام فجر از سر بگيرد. رويدادی كه در دوره رياست 
شاهرخ شهنازی و محمد زارع پور به صورت متوالی 
برگزار شد اما قوانين جهانی و الزام به رعايت آنها كه 
ناقض برخی تاكيدات داخلی بود به مرور باعث سلب 
امتياز برگزاری اين رقابت ها از ايران شد. طوری كه 
از سال ۹۳ كه آخرين دوره جام فجر در تهران برگزار 
شــد تا به امروز رويدادی با اين عنوان و در كل هيچ 
رويداد بين المللی ديگری به ميزبانی تنيس روی 
ميز كشورمان برگزار نشده است. به دنبال تالش هاي 
فدراسيون و رايزني ها، فدراسيون جهاني با برگزاري 
تورنمنت جــام فجر موافقت كرد. قرار اســت اين 
رقابت ها آبان برگزار شود و بدين ترتيب نام ايران هم 
بعد از هفت سال به عنوان يکی از برگزاركنندگان 

مسابقات در تقويم ITTF ثبت شود.
    

 شكست خادم الشريعه 
مقابل كارلسن

مگنوس كارلسن نفر اول شطرنج جهان تصميم 
گرفت كه چالش مسابقات برق آسا را برگزار كند. 
در اين رقابت عالوه بر ســتاره شــطرنج جهان ۲۲ 
بازيکن ديگر شركت كرده بودند. يکي از نفراتي كه 
در اين مسابقات آنالين دست به مهره شد، سارا خادم 
الشريعه بانوی شــطرنج يك ايران بود كه به عنوان 
نماينده كشورمان در اين رقابت ها حضور داشت. 
خادم الشريعه در اين رقابت به مرد شماره يك جهان 
باخت. اين شکست برای بانوی ملی پوش شطرنج 
ايران در حالی به دســت آمد كه او دارای ريتينگ 
۲۴۹۴ بوده و كارلســن دارای ريتينگ ۲۸۴۷. در 
اين رقابت تنها دو شطرنج باز موفق شدند كارلسن را 
شکست دهند و يك شطرنج باز هم از مرد قدرتمند 

شطرنج جهان تساوی گرفت.

منهای فوتبال

آریا طاری

ليد: دور رفت مرحله گروهی 
ليگ قهرمانان، امشب رسما برای 
اســتقاللی ها به پایان می رسد. 
حریف امشب آنها، تيم سرسخت 
الدحيل قطر خواهد بود. تيمی که 
فعال در رده دوم جدول گروه دیده 
می شود. اســتقالل برای نزدیک 
و نزدیک تر شــدن به صعود، باید 
حریف قطری را هــم مثل رقبای 
عربستانی و عراقی کنار بزند. در دو 
مسابقه گذشته تيم فرهاد در آسيا، 
عملکرد فردی 6 بازیکن فوق العاده 
بوده است. مهره هایی که همه آنها 
یک ویژگی مشترک دارند. اینکه 

روزهای سختی را سپری کرده اند 
و حتی زمانــی موجب قطع اميد 
هواداران استقالل شده اند اما حاال 
دوباره دارند بــه روزهای رویایی 

برمی گردند.
    

محمد؛ ماشين نادر گل زنی
بدون شك ويژه ترين چهره استقالل 
در رقابت های اين فصل از ليگ قهرمانان 
آسيا تا امروز، محمد نادری بوده است. 
بازيکنی كه قبل از پيوستن به آبی ها، 
گلی در كارنامه چند ساله اش با قرمزها 
ديده نمی شد اما حاال در فاصله تنها چند 
روز، دو بار با پيراهن اســتقالل گل زنی 
كرده است. شروع نادری در استقالل، 
چندان درخشان نبود و اين نگرانی را به 

وجود آورد كه چنين خريدی، اساسا يك 
خريد فنی نبوده اما محمد به همه نشان 
داد كه از چه قابليت هايی برخوردار است. 
اين بازيکن حاال يکــی از كليدی ترين 
مردان تيم مجيدی به شــمار می رود. 
ستاره ای كه دائما در حمله ديده می شود 
و با مهدی قايدی نيز به هماهنگی بسيار 
خوبی رسيده است. مشــاركت فعال 
نادری در حمالت استقالل، از اين مهره 
دونده يك ســتاره زهردار برای آبی ها 
ساخته اســت. ســتاره ای كه باالخره 
توانسته اعتماد به نفسش در لباس تيم 

جديد را به دست بياورد.
سياوش؛ عبور از آتش

در اين دو فصل كه سياوش يزدانی 
در عضويت استقالل اســت، ماجرای 

عجيبی نبوده كه برای او رخ نداده باشد. 
سياوش هم مصدوميت را تجربه كرده، 
هم با كرونا درگير شده، هم برای مدت 
كوتاهی از تيم كنار گذاشته شده و هم به 
يك مهره سکونشين تبديل شده است. 
درست اما وقتی همه تصور می كردند 
كار اين بازيکن با آبی ها تمام اســت و او 
بايد كوله بارش را برای جدايی از اين تيم 
ببندد، روزهای درخشان برای او از راه 
رسيده اند. يزدانی در قلب دفاع استقالل، 
شروع به شدت اميدواركننده ای در ليگ 
قهرمانان آسيا داشته است. او توانسته 
از آتش عبور كند و دوبــاره خودش را 
به عنوان يك مهــره ثابت در اين تيم به 
تثبيت برساند. زوج يزدانی و مرادمند 
فعال در خط دفاع آبی هــا جواب داده و 

بعيد اســت فرهاد به تركيب تيم برنده 
دست بزند. از آن مهم تر اينکه سياوش 
يزدانی عالوه بر عملکرد خوب در دفاع، 
مشاركت قابل توجهی هم در حمله های 
تيم داشته و به ويژه روی ضربات شروع 
مجدد، آمادگــی و اشــتياق زيادی از 

خودش نشان داده است.
 آرش؛ همان که 

علی کریمی می گفت
علی كريمی وقت جدايی از استقالل، 
به هواداران تيم توصيه كرد تا به حمايت 
از آرش رضاونــد بپردازند. بازيکنی كه 
فصل گذشته نتوانسته بود در اين باشگاه 
خودی نشان بدهد اما به نظر می رسد 
حاال فضا برای درخشــش او مهيا شده 
است. آرش در نبرد با الشرطه، سيمای 
يك هافبك ايده آل را در معرض نمايش 
قرار داد. بازيکنی كه هم در توپ گيری، 
هم در جنگندگی، هم در تقسيم توپ 
و هم در خلق موقعيت عملکردی فراتر 
از حد انتظار داشــت. آرش حتی تا يك 
قدمی گل زنــی هم رفت امــا برخورد 
ضربه اش به تيــر دروازه، اجازه نداد كه 
نامش در فهرســت گل زنان آسيايی 
استقالل قرار بگيرد. رضاوند با حفظ اين 
سطح از آمادگی، می تواند علی كريمی 

بعدی خط هافبك استقالل باشد.
فرشيد؛ زندگی دوباره

تا همين چند روز قبل، فرشــيد 
اسماعيلی هنوز هم با آن پنالتی چيپ 
نفرينی در دربی به ياد آورده می شد 
اما حــاال همه جمــالت در مورد اين 
هافبك، به عملکردش در رقابت های 
ليگ قهرمانان آسيا می رسند. چراكه 
او توانســته در اين دو بــازی، به يك 
ســتاره تمام عيار تبديل شود. شايد 
حداقل در دو فصــل اخير، هيچ كس 
اسماعيلی را تا اين اندازه آماده نديده 
بود. ظاهرا فرهاد به خوبی توانســته 
روی روحيــه اين ســتاره كار كند و 
شــرايطی را به وجود بياورد كه او در 

اوج آمادگی در تركيب استقالل قرار 
بگيرد. با در اختيار داشــتن فرشيد، 
همه حمله های اســتقالل اين روزها 

بوی گل می دهند.
مهدی؛ پاس های استادانه

هواداران استقالل باور نمی كنند اين 
ستاره بی نظير، همان پسرک كوچك 
و خجالتی ديروز است كه وقت تعويض 
شدن و رفتن به زمين، سرشار از اضطراب 
بود. مهدی قايدی حاال به يك فرمانده 
كوچك در تركيب استقالل بدل شده 
است. يك ستاره با پاس هايی كه از سطح 
فوتبال ايران هم فراتر به نظر می رسند. او 
آنقدر خالقانه، هوشمندانه و مطمئن 
فوتبال بازی می كند كه حتی می تواند 
در تركيب ثابت تيم ملــی ايران هم به 

ميدان برود.
شيخ؛ پنجه ای که برگشت

برابر الشرطه، شــيخ پس از ۹۰ روز 
موفق به گل زنی در جريان بازی شد. گلی 
كه او به ثمر رساند هم درست منطبق با 
ويژگی هميشگی اش يعنی قدرت بدنی 
و تمام كنندگی بود. اين گل درســت 
همان چيزی است كه آبی ها از دياباته 
انتظار دارند. بازيکنی كه امروز روبه روی 
الدحيل، مسئوليت بسيار سنگينی بر 

عهده خواهد داشت.

6 مرد کليدی استقالل در آسيا

همه فرمانده های آبی! 

اتفاق روز

آریا رهنورد

فوتبال اروپا همچنان به شدت هرچه تمام تر، 
تحت تاثير پس لرزه های خبر راه افتادن رقابت های 
»سوپرليگ اروپا« قرار دارد. همه چيز به سرعت 
اتفاق افتاده و حتی چند تيم، به صورت رسمی از 
اتحاديه اروپا كناره گيری كرده اند. پس از چند روز 
سکوت در اين مورد، فلورنتينو پرز باالخره روبه روی 
دوربين ها ظاهر شــده و توضيحاتی در مورد اين 
تورنمنت خاص ارائه كرده است. توضيحاتی كه 
با وجود شــفافيت در ظاهر، هنوز ابهام برانگيز به 
نظر می رسند. به صورت همزمان، جنبش های 
اعتراضی عليه برگزاری اين رقابت نيز همچنان به 

كار خود ادامه می دهند.
فلورنتينو: به دنبال نجات فوتبال هستيم! 

طــراح و تئوريســين اصلــی رقابت هــای 
»سوپرليگ اروپا« باالخره ســکوتش را در مورد 
برگزاری اين جام شکســته اســت. او با اشاره به 
ضرر »چهارصد ميليونی« تيم هــای بزرگ در 
دوران كرونا، برگزاری ســوپرليگ را راهی برای 
نجات تيم ها از ورشکســتگی دانست. پرز تاكيد 
كرده كه ۴۰ درصــد از جوان ترها ديگر به فوتبال 
عالقه ای ندارند اما برگزاری اين تورنمنت می تواند 
نگاه ها به اين رشته ورزشی را تغيير بدهد و شرايط 
ايده آل تری برای باشگاه های بزرگ به وجود بياورد. 
رييس باشگاه رئال مادريد همچنين اعالم كرده 
كه اصال نگران حذف شــدن از ادامه رقابت های 
اين فصل ليگ قهرمانان اروپا نيســت. چراكه به 
اعتقاد او، يوفا هرگز دست به چنين كاری نمی زند 
و يك تورنمنت بزرگ را نيمه كاره رها نمی كند. 
او همچنين اصرار دارد كه يوفــا و فيفا به لحاظ 
قانونی، قادر به محروم كردن بازيکنان شاغل در 
رقابت های سوپرليگ اروپا نخواهند بود. برخالف 
گمانه زنی های اوليه، پرز باور دارد كه اين تورنمنت 
رقابت های ليگ داخلی را به هيچ وجه تحت تاثير 
قرار نمی دهد. در حقيقت آن رقابت ها قرار است 

سر جای خودشان باشــند و به جای ديدارهای 
ليگ قهرمانان، بازی های ســوپرليگ قرار است 
اواسط هر هفته برگزار شود. پرز همچنين به شدت 
عليه يوفا موضع گرفته و »انحصار طلبی« اين نهاد 
را بزرگ ترين مشکل اين روزهای فوتبال دانسته 
است. او حتی از مشورت با خوان الپورتا صحبت 
كرده و از رضايت رييس باشــگاه بارسلونا از اين 
طرح خبر داده است. ظاهرا ســود ۳.۵ ميليارد 
يورويی برای تيم ها در گام اول، همه آنها را مجاب 
كرده تا به اين طرح ملحق شــوند. ماجرا زمانی 
جالب تر می شود كه بدانيم قراردادی بلندمدت با 
باشگاه های مختلف بسته شده و آنها به هيچ قيمتی 
توان انصراف دادن از اين رقابــت را ندارند. با اين 
وجود هنوز همه چيز كامال پيچيده به نظر می رسد. 
از گوشه و كنار، مخالفت های زيادی با اين طرح 
صورت گرفته اما ظاهرا فلورنتينو مصمم است تا 
به هر قيمتی اين طرح را راه بيندازد تا فوتبال اروپا، 

صاحب يك فرزند جديد و البته ناخوانده شود!
چهار انتقاد بزرگ

در مورد سوپرليگ اروپا، چهار انتقاد بزرگ و 
اساسی وجود دارد كه اين روزها سروصدای زيادی 
به پا كرده اند. هنوز هيچ كس نمی داند سرنوشت 
اين طرح چه چيزی خواهد بــود اما حقيقت آن 
است كه تا زمان رفع نشــدن ابهام ها، بعيد است 
اين تورنمنت به جريان بيفتد. اولين انتقاد به نقش 
»پرز« به عنوان رييس اصلی مســابقات است. او 
به عنوان رييس باشگاه رئال مادريد، در حقيقت 
مرد اول يکی از باشگاه های ذی نفع در اين جام به 
شمار می رود و به همين خاطر سالمت قرعه كشی، 
برنامه ريزی و حتی داوری در اين تورنمنت مورد 
بحث قرار خواهد گرفت. جالب اينکه پرز مدعی 
شده برای اين جام از يك نوع متفاوت وی.ای.آر 
استفاده خواهد كرد. موضوعی كه به خودی خود 

چالش برانگيز است.
انتقاد بزرگ دوم، فاصله ای است كه با اين طرح 
بين تيم های متوسط و كوچك با تيم های بزرگ 

ايجاد می شود. در حقيقت با اجرای سوپرليگ اروپا، 
حتی اگر ليگ های داخلی از بين نروند و تيم ها از 
ليگ های داخلی حذف نشوند، عمال چيزی به نام 
»رقابت برابر« در آنها وجود نخواهد داشت. برای 
يك لحظه تصور كنيد كه 6 تيم بزرگ جدول ليگ 
برتر ساالنه حداقل ۵۰۰ ميليون يورو درآمد از اين 
راه به دست بياورند. آن وقت ديگر تيم های خارج از 
اين دايره، هرگز نمی توانند برای قهرمانی در ليگ 
مبارزه كنند. واضح اســت كه در ايتاليا هم ديگر 
هيچ تيمی به جز اينتر، ميالن و يووه برای موفقيت 

شانسی نخواهد داشت.

انتقاد بزرگ ديگر، به تقسيم ناعادالنه قدرت 
بين تيم های مختلف در قــاره برمی گردد. برای 
مثال اگر آژاكس قهرمان ليگ هلند هم بشــود، 
نمی تواند از ســود حاصل از حضــور در بهترين 
تورنمنت فوتبالی قاره اروپا استفاده كند. همين 
حاال حق پخش رقابت های ليگ قهرمانان اروپا دو 
ميليارد دالر است كه بخشی از آن به همه تيم های 
حاضر در جام می رسد اما ســوپرليگ اروپا حق 
پخش چهار ميليــارد دالری را فقط بين ۱۲ تيم 
تقســيم می كند. در واقع يکی از روش های مهم 
درآمدزايی برای باشــگاه های متوسط به همين 
سادگی از بين می رود و اين تيم ها در آستانه نابودی 

قرار می گيرند.
انتقاد آخر هم به »ثابت« بــودن اعضای اين 

رقابت برمی گردد. اينکه هيچ ســقوطی در كار 
نيست و تيم ها با هر نتيجه ای در جدول داخلی، 
می توانند دوباره خودشان را به سوپرليگ برسانند. 
موضوعی كه عمال رقابت در ليگ های داخلی را 
نيز كامال سرد خواهد كرد. همين حاال تيم های 
بايرن، دورتموند و پی اس جی قرار نيست بخشی 
از اين جام باشند. همين موضوع به تنهايی اعتبار 
مسابقات را زير سوال می برد. چراكه ليگ قهرمانان 
هميشه جامی برای بهترين تيم های اروپايی بوده و 
غيبت چند تيم شاخص در سوپرليگ اروپا، اعتبار 

آن را تا حدودی مخدوش خواهد كرد.

یوفا؛ مار در آستين
اتحاديه فوتبال اروپا واكنشــی بسيار تند به 
ماجرای تاسيس سوپرليگ اروپا نشان داده است. 
رييس اين اتحاديه از آندره آنيلی كه در حقيقت 
يکی از تئوريسين های اين جام به شمار می رود، 
به عنوان يك »مار بزرگ در آســتين« ياد كرده 
است. توهين بی ســابقه ای كه در فضای فوتبال 
اروپا، بازتاب های زيادی داشــته و واكنش های 
مثبت و منفی زيادی به همراه آورده است. چفرين 
همچنان دست روی اين نکته گذاشته كه تحت 
هيچ شرايطی، اجازه برگزاری چنين تورنمنتی 
را نخواهد داد. هنوز خبر رســمی در مورد جرايم 
احتمالی تيم ها به گوش نرســيده اما حتی بعيد 
نيست پی اس جی همين حاال به عنوان قهرمان 

اين فصل از ليگ قهرمانان اروپا انتخاب شود. رييس 
يوفا از همه باشگاه ها درخواست كرده تا دوباره به 
اين طرح فکر كنند و جلوی اجرايی شدن اين كار 
را بگيرند. او در اين مسير از فيفا نيز كمك خواسته 
و جيووانی اينفانتينو، حمايت  همه جانبه اش از 
يوفا را نشان داده اســت. ترديدی وجود ندارد كه 
فوتبال، وارد يك دوران متفاوت و يك جنگ بسيار 
بزرگ شده است. جنگی كه هنوز معلوم نيست چه 
نتيجه ای به همراه خواهد داشت. جالب اينکه يوفا 
صدای تغيير را شنيده و تصميم گرفته فرمت ليگ 
قهرمانان را در سال ۲۰۲۴ عوض كند اما باشگاه ها 
مخالف صبر كردن هستند و همين موضوع، آتش 

را شعله ورتر از قبل خواهد كرد.
مثبت و منفی

در بين فوتباليســت ها، تونی كروس اولين 
بازيکنی بوده كه موافقتش را با اين طرح نشــان 
داده است. البته چندان هم عجيب نيست كه يکی 
از ســتاره های رئال مادريد، طرح رييس باشگاه 
رئال مادريد را تاييد كند. بــا اين وجود آندر هررا 
ستاره پی اس جی، اين تورنمنت را به شدت مورد 
انتقاد قرار داده و برونو فرناندس ستاره خط ميانی 
منچستريونايتد با گفتن جمله »روياها خريدنی 
نيســتند« به صف طوالنی مخالفان طرح اضافه 
شده است. صفی كه سر الکس فرگوسن و آرسن 
ونگر هم در آن ديده می شوند. يورگن كلوپ هم به 
تازگی دست به كار شــده و مصاحبه ای عليه اين 
تورنمنت انجام داده است. با اين وجود او اعالم كرده 
كه قرار نيست به اين خاطر از مربيگری  ليورپول 
استعفا بدهد. چهره هايی مثل توخل، سولسشر، 
كومان و زيدان هم فعال تصميم گرفته اند در اين 
خصوص سکوت كنند و منتظر آينده بمانند. از 
نگاه آنها هر اظهارنظری در اين مورد، ريسك بااليی 
خواهد داشت. چراكه هنوز همه جزئيات اين جام 
به طور كلی فاش نشده اند. با اين وجود بدون هيچ 
شکی، اين يکی از بزرگ ترين شوک های خبری 
در تاريخ تاســيس اتحاديه فوتبال اروپا به شمار 
می رود. شــوكی كه جامعه فوتبال را كامال تحت 
تاثير قرار داده و مردم را در سراسر دنيا نگران كرده 
است. با اجرايی شدن اين طرح، به نظر می رسد يك 
شکاف عميق بين چند باشگاه و تيم های ديگر در  

فوتبال اروپا ايجاد خواهد شد.

همه واکنش ها به سوپرليگ اروپا

مار در آستين، توپ در گاوصندوق! 

بدون شک ویژه ترین چهره 
استقالل در رقابت های 

این فصل از ليگ قهرمانان 
آسيا تا امروز، محمد نادری 
بوده است. بازیکنی که قبل 

از پيوستن به آبی ها، گلی 
در کارنامه چند ساله اش 
با قرمزها دیده نمی شد 

اما حاال در فاصله تنها 
چند روز، دو بار با پيراهن 

استقالل گل زنی کرده است
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