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 تنگي نفس، يادگار كرونا 
براي حدادي

حســین توکلــی، قهرمــان وزنه بــرداری 
المپیک سیدنی و مربی بدنساز احسان حدادی 
نایب قهرمان پرتاب دیســک المپیک لندن به 
شــرایط بدنی احســان حدادی بعــد از ابتال به 
بیماری کرونا اشــاره کرد و گفت:»این موضوع 
یکی از اتفاقات بد بود و احســان را دچار مشکل 
کرد. هرچند اکنون شــرایطش خوب است اما 
هنوز برخی از عوارض بیمــاری باقی مانده و اگر 
بیش از حد به خودش فشــار بیاورد، تنگی نفس 
می گیرد. به هر حال کرونا بیماری سختی است 
که دنیا با آن دست و پنجه نرم می کند و احسان 
با اینکه از سختی کار گذشته اما برای برگشتن به 
شــرایط قبل به کمی زمان نیاز دارد. قطعا خطر 
رفع شده اما یکســری عوارض باقی مانده است 
که باید با تمرین و گذر زمان آنهــا را حل کنیم. 
گاهی به مشــکل برمی خورد اما موضوع جدی 
نیست و امیدوارم زودتر به شرایط قبل برگردد.« 
او در مورد این احتمال که توکیو آخرین المپیک 
حدادی است، گفت:»اصال نمی توان گفت آخرین 
المپیک است چون شــرایط زندگی و شخصی 
ورزشکار و تمریناتی که  انجام می دهد، خیلی فرق 
می کند اما در پرتاب دیسک ورزشکاران زیادی با 
ســن باال کار می کنند. حتی شاید برای المپیک 
بعد هم بتوان تا حدودی روی او حســاب کرد اما 
کسی آینده را ندیده است. گاهی ورزشکارانی تا 
سن و سال باال توان شــرکت در المپیک را دارند 
اما موضوع  مدال آوری در این بازی ها مهم است. 
نمی دانم شرایط احسان در آینده چگونه می شود 

اما تا المپیک بعد خدا کریم است.«
     

برخورداري از اسپانيا مي رود؟
اوایل ســال گذشــته ســعید برخورداری، 
ســنگربان ملی پوش هندبال ایران راهی لیگ 
اسپانیا شد و به عضویت تیم گواداالخارا درآمد. 
وی که پیش از این در لیــگ عراق بازی می کرد، 
خیلی زود توانست جای خود را در تیم جدیدش 
پیدا کند. قرارداد برخورداری با این تیم اسپانیایی 
سه ســاله بود، اما حاال و بعد از گذشت یک سال 
وی با پیشنهادهایی از تیم هایی در آلمان و قطر 
روبه رو شده است. طرفین در حال مذاکره هستند 
تا در صورت پرداخت مبلغ بند فسخ برخورداری 
فصل آینده به یکــی از این تیم ها برود. ســعید 
برخورداری، دروازه بان 30 ساله تیم ملی هندبال 
کشورمان اولین خرید تابستانی تیم گواداالخارا 
لقب گرفت و در مــدت حضــورش در این تیم 
عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشــت. وی  
از ســال 2009 در تیم ملی بزرگســاالن حضور 
داشته و به همراه نسل طالیی موفق به حضور در 
جام جهانی در هر ســه مقطع نوجوانان، جوانان 
و بزرگساالن شده اســت. در کارنامه افتخارات 
برخورداری مدال نقره بازی های آسیایی 2010 
گوانجو و همچنین حضور در جام جهانی 2015 

قطر را هم موجود است.
     

پرونده ليگ كاراته هم بسته شد
جلسه هیات رییسه سازمان لیگ و مسابقات 
جهت تعیین تکلیف تیم های حاضر در لیگ های 
کاراته ایران، با حضور سیدحسن طباطبایی رییس 
فدراسیون و دیگر مسئوالن فدراسیون و سازمان 
لیگ در محل فدراسیون برگزار شد و تیم های برتر از 
سوی سازمان لیگ و مسابقات معرفی شدند. به این 
ترتیب در سوپر لیگ آقایان کنترلی تیم  دانشگاه 
آزاد اسالمی عنوان نخست را به دست آورد، در سوپر 
لیگ بانوان کنترلی دانشگاه آزاد اسالمی به مقام 
قهرماني رسید، در سوپر لیگ آقایان سبک های 
آزاد نیروی زمینی ارتش اول شــد، در سوپر لیگ 
بانوان ســبک های آزاد پارس آمــود باالتر از رقبا 
ایستاد و مقاومت تیم اول لیگ برتر بانوان کنترلی 
شد. پایدار رییس سازمان لیگ و مسابقات کاراته 
در پایان جلسه هیات رییســه این سازمان عنوان 
کرد:»با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و ضرورت 
حفظ سالمتی مربیان و ورزشکاران، سازمان لیگ با 
معرفی تیم های برتر، پایان مسابقات کاراته را اعالم 
کرد. مبنا و معیار سازمان لیگ برای معرفی تیم های 
برتر نیز وحدت رویه در تصمیم گیری برای انتخاب 
تیم های قهرمان در کلیه لیگ ها، انتخاب تیم های 
قهرمان با اولویت امتیازات تیمی، انفرادی و تکنیک 
کســب شــده و همچنین انتخاب تنها یک تیم 

قهرمان هر لیگ بود.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

دراگان اسکوچیچ به لحاظ رفتاری 
نه به کارلوس کی روش شباهت دارد و نه 
شبیه مارک ویلموتس به نظر می رسد. 
او هرگز یک چهره جنجالــی نبوده و 
بدون تردید در دوران هدایت تیم ملی، 
با ارکان فدراســیون، رسانه ها و برخی 
بازیکن هــا وارد درگیری هــای بزرگ 

نخواهد شد. از طرف دیگر، او هیچ وقت 
یک مربی بی خیال نبوده و تیم ملی را 
در هیچ مقطعی به حــال خودش رها 
نخواهد کرد. سفر به ایران در شرایطی که 
ویروس کرونا هنوز جان آدم های زیادی 
را می گیرد، به وضوح نشان می دهد که 
این مربی خــودش را برای چالش های 
بزرگ پیش رو آماده کرده است. او با همه 
وجود به این شغل اهمیت می دهد و به 

هیچ قیمتی نمی خواهد که در این پروژه 
خاص، شکست بخورد. دراگان به ایران 
سفر کرده تا دوباره لیگ برتر را زیر نظر 
قرار بدهد. او برخالف مربیان قبلی، توجه 
ویژه ای به لیگ برتر دارد. چراکه خودش 
هم از دل همین لیگ، سرمربی تیم ملی 
شده است. اسکو به مدت یک نیم فصل، 
در لیگ نوزدهم سرمربی نفت آبادان بوده 
و طبعا همه بازیکنان و تیم ها را به خوبی 

آنالیز کرده است. او برخالف دو سرمربی 
قبلی تیم ملی، در ورزشــگاه ها حاضر 
می شود و دیدارهای مختلف را از نزدیک 
زیر نظر می گیرد. حضور اســکوچیچ 
می تواند منجر به باال رفتن کیفیت لیگ 
برتر بشــود. چراکه حاال همه بازیکنان 
می دانند که با چند نمایش خوب، شانس 
حضور در ترکیب تیم ملی را به دســت 
خواهند آورد. این مربی در استودیوی 

تلویزیون، تاکید کرده که بین لژیونرها 
و مهره های داخلی فــرق نمی گذارد و 
بازی در اروپــا برایش مهم ترین مالک 
دعوت بازیکنان به تیم ملی نیست. او تا 
امروز تنها از امید نورافکن به عنوان یکی 
از شــاگردان آینده اش در تیم ملی نام 
برده است. موضوعی که نشان می دهد 
اسکو برای بستن تیم، نگاهی عمیق به 

فوتبالیست های جوان تر دارد.
حریف دراگان اســکوچیچ برای 
رســاندن تیم ملی بــه مرحله بعدی 
مقدماتی جام جهانــی، تنها بحرین 
و عراق نیســتند. او برای رسیدن به 
این خواسته بزرگ، باید موانع بسیار 
زیادی را پشت سر بگذارد. اول از همه 
اینکه فعال قرار است رقابت های لیگ 
به صورت فشرده برگزار شود و خبری 
از برگزاری اردوهای تیم ملی نخواهد 
بود. پس از آن نیز باشگاه های ایرانی 
شاغل در لیگ قهرمانان، برای انجام 
یک تورنمنت متمرکز آماده می شوند. 
مســاله بزرگ و حســاس بعدی، به 
دیدارهای تدارکاتــی مربوط خواهد 
شد. حقیقت آن است که فوتبال ایران، 
همیشــه برای برگــزاری دیدارهای 
تدارکاتی با تیم های متوسط و خوب، 
مشکل داشته و حاال که پای ویروس 
نیز در میان اســت، اوضاع به مراتب 
پیچیده تر بــه نظر می رســد. بعید 
اســت که تیم های ملی تــا چند ماه 
دیگر به ایران ســفر کننــد و به نظر 
می رســد اردوهای تیم اســکوچیچ 
باید در کشــورهای دیگــری برگزار 
شــود. در حقیقت روند آماده سازی 
این تیم بسیار کند خواهد بود. چراکه 
شــرایط دنیای فوتبــال کامال تحت 
تاثیر این ویروس قرار گرفته اســت. 
ضربه بزرگ بعدی به ایران، از دســت 
دادن تماشــاگرها در چهار دیدار از 
دور برگشــت رقابت های مرحله اول 
مقدماتی جام جهانــی خواهد بود. به 
جرات می توان گفت که اگر تماشاگرها 
در دوره هــای قبلــی نیز بخشــی از 
دیدارهای مقدماتــی نبودند، ایران 

هرگز شانس صعود به جام جهانی را به 
دست نمی آورد. ما برای کنار زدن دو 
حریف سرسخت مثل بحرین و عراق، 
روی تماشاگرها حســاب ویژه ای باز 
کرده بودیم. همانطور که این دو تیم 
نیز با حضور هواداران شــان موفق به 
شکست تیم ملی شدند. با این وجود 
وقتی دیدارهای دور برگشــت از راه 
می رسند، بازی ها در استادیوم خالی 
انجام خواهند شــد. این یکی دیگر از 
دغدغه های مهم دراگان اســکوچیچ 
روی نیمکت تیم ملی به شمار می رود. 
با این روند، یکی از سخت ترین و شاید 
عجیب ترین مقاطع زمانی تاریخ تیم 

ملی، در انتظار این مربی خواهد بود.
دراگان می تواند به این شرایط دشوار، 
به شــکل دیگری هم نگاه کند. درست 
است که کار برای او بسیار سخت شده 
اما همین ســختی، می تواند موقعیت 
برجسته ای برای موفقیت را در دسترس 
این مربی قرار بدهد. اگــر او از همه این 
موانع عبــور کند، در فوتبــال ایران به 
عنوان یک قهرمان پذیرفته خواهد شد. 
این دوره، می تواند ســکوی پرتاب مرد 
اول نیمکت تیم ملی باشد. او هنوز هم 
در بین برخی از هواداران تیم، پذیرفته 
نشده اما اگر از این بحران رد شود، دیگر 
اعتماد تک تک طرفداران فوتبال ایران 

را به دست خواهد آورد.

دراگان و چالش های بزرگ پیش رو

امیدواروبیهوادار

اتفاق روز

سوژه روز

شاید خیلی از مربی های خارجی، از سفر به ایران در دوران کرونا سر باز می  زدند و هدایت تیم ملی در این دوره را رد 
می کردند. شاید مربیانی مثل ویلموتس، حتی به چند فرسخی ایران هم نمی رسیدند اما دراگان اسکوچیچ در همین دوره 
سخت، دو بار به ایران سفر کرده است. وقتی امیدها به حداقل می رسند و مشکالت روز به روز بیشتر می شوند، تنها انگیزه 

و اشتیاق می تواند تیم ها را نجات بدهد. اسکو انگیزه و اشتیاق فوق العاده ای برای کار کردن در تیم ملی دارد. حتی اگر 
رزومه اش در حد و اندازه های قرار گرفتن در این موقعیت خاص نباشد.

درخشش مهدی طارمی از زمان بازگشت 
دوباره رقابت های فوتبال، تمام نشــدنی به 
نظر می رســد. مهدی آماده ترین لژیونر این 
روزهای فوتبال ایران است و دائما، در ترکیب 
ریو آوه دست به کارهای بزرگ می زند. مهدی 
این هفته نیز دوباره موفق شــد برای تیمش 
پنالتی بگیرد و این بــار، ضربه پنالتی را به تو 
دروازه حریف چسباند. او در پرسپولیس، اصال 
پنالتی زن خوبی نبود و بارها ضربات حساس 
را از دست داد اما بازی در فوتبال اروپا، ذهنیت 
مهدی را متفاوت کرده و حرکات نمایشــی 
قبلی را از او گرفته اســت. طارمی این هفته 
هم پنالتــی اش را کامــال آرام و دقیق وارد 
دروازه حریف کرد تا گل حســاس دیگری را 
برای باشگاه پرتغالی به ثمر برساند. او حاال در 
این فصل از لیگ پرتغال 11 گل زده و بدون 

تردید فصل آینده برای تیم مهم تری به میدان 
خواهد رفت. بــا این تبحــر خیره کننده در 
پنالتی گرفتن، به نظر می رسد مهدی خرید 
خوبی برای باشگاه یوونتوس خواهد بود! پس 
از درخشــش این هفته طارمــی، موجی در 
شبکه های اجتماعی به راه افتاده که طارمی 
را به باشگاه یووه پیشنهاد می دهد. چراکه به 
نظر می رسد تیم مائوریستیو ساری بیشتر از 
هر تیم دیگری، برای گل زدن به ضربه های 
پنالتی نیاز دارد. کریس رونالدو در این فصل، 
درخشــش خیره کننده ای نداشته و تنها در 
ضربه های پنالتی خودی نشان می دهد. تبحر 
در پنالتی گرفتن طارمــی و تبحر در پنالتی 
زدن بــرای رونالدو، می توانــد یک ترکیب 

ایده آل برای یوونتوس بسازد.
شاید حرف و حدیث های مربوط به مهدی 

و تورین، تنها یک شوخی باشند اما این ستاره 
باید ســقف آرزوهایش را بلند و بلندتر کند. 
خود او باید قبل از همه متوجه شــود که یک 
ستاره تمام عیار است. خود او باید قبل از همه 
متوجه شــود که چه پتانسیل های محشری 
دارد. حــد و اندازه های این اســتعداد، تنها 

باشگاهی مثل ریو آوه نیست. 
او این شانس را دارد که پیشرفتی فراتر از 
رسیدن به پورتو و بنفیکا را تجربه کند. او این 
شانس را دارد که در یکی از بهترین لیگ های 
دنیا به میــدان برود. مهدی بایــد راهش را 
از لژیونرهای پرحاشــیه ای که با ماشــین و 
تردمیل سرگرم هســتند، جدا کند. او باید 
راهش را از افرادی که هر روز مشــغول پرواز 
به یک نقطه دنیا هســتند، جدا کند. مهدی 
اگر با همین سرعت به پیشرفت ادامه بدهد، 
فاصله ای تا رسیدن به بزرگ ترین رویاهای 
ممکن نخواهد داشت. شمارش معکوس برای 
انتقال این بازیکن آغاز شده و حاال همه منتظر 
برداشتن قدم بعدی از سوی او هستند. زمانی 

در فوتبال ایران، پخش یک آیتم تلویزیونی 
این فوتبالیست را به دردسر انداخت و کاری 
کرد کــه داورها دیگــر برای پرســپولیس 
پنالتــی اعالم نکننــد. در فوتبــال اروپا اما 
هیچ کس به طارمی، اتهام شیرجه نمی زند. 
هر فوتبالیست، مهارت خاص خودش را دارد. 
بعضی ها تکنیکی  و بعضی ها گل زن هستند. 

بعضی ها جنگویانه بازی می کنند و بعضی ها 
خوب تکل می زنند. مهارت خاص طارمی تا 
امروز کم تر در فوتبال ایران دیده شده است. 
او با زیرکی و تیزهوشــی خاصــی از حریف 
پنالتی می گیرد. مهارتــی که تا امروز چه در 
فوتبال ایران و چه در اروپــا، برگ برنده این 

ستاره بوده است.

آریا رهنورد

ماجرای لو رفتن تصاویر و همچنین مراوده های خصوصی 
رامین رضاییان در فضای مجازی، ممکن است برای آینده او 
در تیم ملی دردسرساز شود. رامین حاال جدیدترین قربانی 
لو رفتن اطالعــات خصوصی روی اینترنت اســت و تقریبا 
هیچ کس هم برای این بازیکن دل نمی سوزاند. شاید دلیل 
همراه  نشدن جامعه با رامین در این ماجرای خاص را باید در 
رفتار خود این ستاره جست وجو کرد. او بارها نشان داده که 
حریم خصوصی اهمیت خاصی برایش ندارد و به اندازه یک 
فوتبالیست حرفه ای، مراقب رفتارهایی که انجام می دهد، 

نیست.
رامین رضاییان همیشــه فوتبالیســت خوبی بوده اما 
استارت های او در زمین فوتبال، همیشه از حرفه ای  گری این 
بازیکن جلوتر بوده اند. کدام فوتبالیســت را می شناسید که 
موقع تماشای یک سریال، در حال گریه  کردن از خودش فیلم 
بگیرد و این فیلم را روی اینترنت به اشتراک بگذارد؟ رامین از 
سوژه بودن و قرار گرفتن در کانون توجه لذت می برد. شاید 

این موضوع گاهی برای او خوشــایند باشد اما بدون تردید، 
همیشه هم قرار نیســت در روی یک پاشنه بچرخد و سوژه 
بودن در فضای مجازی، برای این فوتبالیســت خوشــایند 
باشــد. این بار موضوع کامال فرق می کند. تصاویر خصوصی 
مدافع راست تیم ملی به همراه مکالمه های کامال خصوصی 
این بازیکن، لو رفته اند و این موضوع ممکن اســت در آینده 
رامین در تیم ملی تاثیر چشمگیری داشته باشد. او سال ها 
تالش کرد تا از باشگاهی به راه آهن، به پیراهن تیم ملی برسد. 
رضاییان تا همین چند سال قبل، یک فوتبالیست ناشناخته 
بود و پس از آن با حضور در تیم ملی و پیوســتن به باشــگاه 
پرسپولیس، به یکی از ستاره های مهم فوتبال ایران تبدیل 
شد. بازیکنی که توانست در اروپا نیز به میدان برود و حاال نیز 
در فوتبال قطر، حضور پررنگ و موثــری دارد. رامین بدون 
تردید یک ستاره است. بازیکنی که حضور ثابت در یک دوره از 
جام جهانی را نیز پشت سر گذاشته اما به طور کلی رفتارهای 
او بیرون از زمین، کوچک ترین شباهتی به یک ستاره ندارد. 
حدود یک سال قبل بود که اقامت او در یک هتل با یک مدل 
معروف، به شدت خبرساز شده بود و حاال نیز نوبت به افشای 
اطالعات آنالین این بازیکن رسیده است. اگر رامین کمی و 
فقط کمی بیشتر از خودش مراقبت می کرد، اگر رامین این 
حواشی را از خودش دور می کرد و به جای سوژه شدن روی 
اینترنت تنها در زمین فوتبال می درخشــید، دستاوردهای 

او به مراتب بیشــتر از جایگاه فعلی اش بــود. او کمی پس از 
پیوستن به پرسپولیس، صفحه اینســتاگرامش را بست تا 
روی فوتبال تمرکز کند. بهترین دوران فوتبال رضاییان نیز 
در همان مقطع رقم خورد. پس از باز شدن دوباره صفحه اما، 

او دوباره همان عادت های همیشگی را از سر گرفت.
هنوز حکمی برای رامین رضاییان صادر نشــده است. 
ماجرای محرومیت او از تیم ملی نیز، در حد حدس و گمان 
است و شــاید چنین اتفاقی، هرگز رخ ندهد. با این حال او 
بخشــی از اعتبارش را در فوتبال ایران به همین سادگی از 
دست داده و تا مدت مدیدی، به خاطر لو رفتن این اطالعات 
سرزنش خواهد شد. او در دوران فوتبالش هم تصمیم های 
اشتباه زیادی گرفته است. ماجرای فسخ یکطرفه قرارداد با 
پرسپولیس، حضور ناگهانی در ریزه اسپور ترکیه و بازگشت 
دوبــاره رضاییان به جمــع قرمزها، یکــی از عجیب ترین 
رفتارهای ممکن از ســوی رضاییان بود. او در بازگشــت 
به تیم برانکو نیز نتوانســت ماندگار شــود و خیلی زود در 
فهرست خروجی باشگاه قرار گرفت. البته که منتشر کردن 
مراوده های کامال خصوصی، یک عمل مجرمانه اســت و به 
هیچ وجه قابل تایید به نظر نمی رســد اما رامین وقتی وارد 
چنین تجربه ها و روابطی می شود، باید چنین ریسک هایی را 
نیز در نظر داشته باشد. البته که رفتار طرف مقابل او، بسیار 
زشت و ناشایست بوده اما عملکرد رامین نیز هیچ تناسبی 

با یک فوتبالیســت حرفه ای ندارد. او اصــال مراقب حریم 
خصوصی اش نبوده و ظاهرا این موضوع برایش هیچ اهمیتی 
نداشته است. او دست به رفتاری زده که یک فوتبالیست در 
سطح باال، هرگز نباید انجامش بدهد. در سال های گذشته 
انتقاد از این فوتبالیســت، همواره با ســپر دفاعی برخی از 
هواداران تیم ملی روبه رو شده اســت. هوادارانی که شاید 
به خاطر دفاع افراطی شــان از این فوتبالیست، مقصر رقم 
خوردن چنین وضعیتی هستند. وقتی همه راه ها برای انتقاد 
بسته شــود، طبیعتا بازیکن هم احســاس می کند که باید 
هر کاری که دوســت دارد را انجام بدهد و دیگر نگران هیچ 

مساله ای نباشد.
فوتبالیست ها و چهره های مشهور، در »اتاق شیشه ای« 
زندگی می کنند. این همان نکته ای اســت که ظاهرا از یاد 
رامین و تعداد دیگری از ســتاره های این فوتبال رفته است. 
آنها همیشه دیده می شوند، همیشــه زیر ذره بین هستند و 
همیشه با قضاوت هایی تند و شدید روبه رو خواهند بود. اینکه 
خودشان هم راه بیفتند و ســوژه قضاوت به دست دیگران 
بدهند، بیش از حد آماتور به نظر می رسد. هیچ کس انتظار 
ندارد که ستاره ای مثل رضاییان، شبیه به یک راهب زندگی 
کند اما بدون تردید، اینترنت بستری امن برای انجام چنین 
مکالمه هایی نیست. مکالمه هایی که حاال مثل پتک روی سر 

رامین فرود آمده اند.

روزهاي خوب طارمي ادامه دارد

طارمی را به يوونتوس ببريد!

رامین رضاییان و داستان یک غفلت بزرگ

اتاق شيشه ای!

اسکو به مدت یک نیم فصل، 
در لیگ نوزدهم سرمربی 

نفت آبادان بوده و طبعا 
همه بازیکنان و تیم ها را به 
خوبی آنالیز کرده است. او 
برخالف دو سرمربی قبلی 

تیم ملی، در ورزشگاه ها 
حاضر می شود و دیدارهای 
مختلف را از نزدیک زیر نظر 
می گیرد. حضور اسکوچیچ 
می تواند منجر به باال رفتن 

کیفیت لیگ برتر بشود
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