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 المپيك، تنها آوردگاه 
براي كنار هم بودن

توماس باخ رییس کمیته بین المللی المپیک 
در پیام خود به مناسبت روز جهانی صلح ادعا کرد 
کرد بازی های المپیک تنها رویداد در جهان است 
که همه جهان را کنار هم جمع می کند. او در پیام 
ویدیویی خود گفت:»ورزش با متحد کردن مردم 
به صلح کمک می کند. امــروز بازی های المپیک 
تنها رویدادی در جهان است که واقعا می تواند مردم 
جهان را کنار هم جمع کند.  ورزشکاران با احترام به 
قوانین یکسان، در شرایط برابر و بدون هیچ گونه 
تبعیضی به بازی های المپیک می آیند.« باخ ادامه 
داد:»تعویق بازی های المپیک و پارالمپیک توکیو 
که به دلیل شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاد به عنوان 
نماد امید مورد استفاده قرار می گیرد و جهان بعد 
از ویروس کرونا متفاوت از آنچه خواهد بود که قبال 
زندگی می کردیم. بازی های المپیک و پارالمپیک 
در ســال ۲۰۲۱ پیام صلح، امید و وحدت را برای 
بشریت دارد. من امیدوارم که همه ما از این بحران 
یاد گرفته باشیم که جوامع به همبستگی نیاز دارند 
چراکه فقط با همکاری و کمک به یکدیگر می توانیم 
بر این بحران غلبه کنیم و از به وجود آمدن بحران 

جدید جلوگیری کنیم.« 
    

بازگشت پتروشيمي به ليگ بسكتبال
رییس هیات بسکتبال خوزستان از حضور تیم 
پتروشیمی بندرامام در فصل پیش روی لیگ برتر 
کشور خبر داد. مجتبی پیرعباسی با ابراز امیدواری 
نسبت به تیم داری پتروشیمی بندر امام در لیگ برتر 
که پیش از این اعالم شده بود این باشگاه در فصل 
جدید لیگ برتر حضور پیدا نمی کند، گفت:»طی 
هفته های گذشته جلسات خوبی با مسئوالن باشگاه 
پتروشیمی و آقای معاوی مدیرعامل این باشگاه 
برگزار کردیم که خود این مسئوالن نیز بسیار راغب 
هستند که پتروشیمی در لیگ برتر شرکت کند و 
تالش های بسیاری نیز در این زمینه داشته اند. البته 
این باشگاه به دلیل بحث هایی چون خصوصی سازی 
و بخشنامه هایی از سوی وزارت نفت با مشکالتی 
مواجه شده بود که البته بخشی از مشکالت مرتفع 
شده است. تقریبا تمام مراحل برای حضور این تیم در 
لیگ برتر انجام شده و تنها کارهای اداری باقی مانده 
است. هرچند زمان را از دست داده ایم اما به حضور 

پتروشیمی در لیگ برتر کشور امیدوار هستیم.« 
    

قهرماني جهان پاركوركار ايراني
یاسین همتی نژاد، پارکورکار جوان ایران توانست 
در رقابت های جهانی پارکور که به صورت مجازی 
برگزار شــد به عنوان باارزش قهرمانی دست پیدا 
کند. این رقابت ها با حضور 7۰ پارکورکار برتر جهان 
برگزار شد که در نهایت داوران هشت نفر را انتخاب 
کردند که همتی نــژاد در آرای داوران جایگاه اول 
را به خود اختصاص داد. ایــن پارکورکار در بخش 
آرای مردمی هم چهارم شد تا در مجموع به عنوان 
قهرمان جهان انتخاب شــود و به مدال طالی این 
رقابت ها دست پیدا کند. این مدال اولین مدال ایران 
در رقابت های جهانی پارکور محســوب می شود. 
همتی نژاد عالوه بر کسب عنوان قهرمانی توانست 
عنوان پدیده مســابقات را هم به دست بیاورد. این 
رقابت ها زیر نظر فدراسیون جهانی ژیمناستیک 

برگزار شد.
    

هزينه جراحي حدادي واريز شد
فدراسیون پزشکی ورزشی در راستای تعهدی که 
بابت جراحی احسان حدادی در آلمان متقبل شده، 
هزینه الزم برای این عمل را در اختیار فدراســیون 
دوومیدانی قــرار داد تا اقدامات الزم بــرای اعزام 
حدادی به آلمان و انجام جراحی مورد نظر از طریق 
این فدراسیون پیگیری شود. هشت هزار یورو برآورد 
هزینه ای اســت که برای جراحی »خارپاشــنه« 
چپ احسان حدادی در کشــور آلمان شده است. 
فدراسیون پزشــکی ورزشــی در حالی تامین و 
پرداخت هزینه های الزم برای جراحی خارپاشنه 
احســان حدادی در خارج از ایــران را پذیرفت که 
پیش از این هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با این 
درخواست مخالفت کرده بود. احسان حدادی یکی 
از المپین های ایران برای المپیک توکیو است. وی 
در لیگ جهانی ۲۰۱۹ الماس )قطر( در ماده پرتاب 
دیسک صاحب سهمیه المپیک شد. حدادی نایب 
قهرمانی المپیک لندن را هم در کارنامه دارد اما در 

المپیک ریو کاری از پیش نبرد.  

منهای فوتبال

آریا طاری

فرار از شکســت در اولیــن تجربه 
آســیایی عصر اپیدمی، استقاللی ها را 
در مرز امیدواری و ناامیدی نگه داشته 
است. آنها شروع خوبی روبه روی حریف 
عراقی شــان نداشــتند و در نیمه اول، 
دوری شان از فرم مســابقه را به شدت 
به نمایش گذاشــتند. با ایــن حال در 
45 دقیقه دوم اوضاع کمی بهتر شــد و 

استقالل، شمایل یک تیم آماده را برای 
دقایقی از بازی به نمایش گذاشت. تبحر 
الشرطه روی ضربات کرنر که پیش از این 
در دو مسابقه با االهلی به اثبات رسیده 
بود، این بار هم دروازه استقالل را باز کرد 
و چند خطر جدی دیگر روی دروازه این 
تیم ساخت اما شاگردان نامجومطلق 
اگر در نیمه دوم دقت بیشتری به خرج 
می دادند و از فرصت ها بهتر اســتفاده 
می کردند، می توانستند برنده این جدال 

هم باشند. فعال همه چیز برای استقالل 
به بازی بعدی بستگی دارد و آنها برای 
صعود کردن، دیگر نباید مثل نیمه اول 

نبرد با الشرطه نشان بدهند.
درباره عملکرد فــردی مهره های 
استقالل در این نبرد نیز، چیزهای زیادی 
به چشم آمد. اول اینکه شیخ دیاباته این 
روزها از فرم ایده آل فاصله دارد و دیگر آن 
بازیکن زهرداری نیست که در بیشتر 
مقاطع فصل دیده بودیم. البته که هیچ 

مهاجمی، نمی تواند همیشه نامش را در 
فهرست گل زنان قرار بدهد اما شیخ نه در 
دربی جام حذفی درخشان ظاهر شد، نه 
فینال خوبی را در آن تورنمنت پشت سر 
گذاشت و نه در نبرد با الشرطه، یک ستاره 
تمام عیار بود. باید بــه این موضوع هم 
توجه کرد که معموال در بین مهره های 
هجومی استقالل، دیاباته بیشتر از همه 
زیر ذره بین خط دفاعی حریف است و 
این کار را برای گل زنی مهره هایی مثل 

قائدی یا ارسالن راحت تر می کند. با این 
حال دور بودن شــیخ از شرایط تمرین 
نیز در وضعیت این روزهای او بی تاثیر 
نیست. اگر آبی ها در پرداخت مطالبات 
این بازیکن کمی خوش قول تر باشند و 
او را در تمرین ها نگه دارند، اوضاع برای 
تیم به مراتب بهتر خواهد شــد. شاید 
در بین نفرات استقالل، مسعود ریگی 
یکی از بهترین و جنگنده ترین نفرات 
این تیم بود. هافبکی که اســمش را در 
فصل نقل و انتقاالت زیاد نمی شنویم 
اما حقیقتا یک مهره موثر برای باشگاه 
محسوب می شــود. از علی کریمی نیز 
نباید به سادگی عبور کرد. بازیکنی که 
با ورودش به زمیــن، یک تحول بزرگ 
در شیوه بازی اســتقالل به وجود آورد. 
علی هنوز هم در باشگاه هیچ جانشینی 
ندارد و بعید به نظر می رسد که در صورت 
جدایی او، آبی ها بتوانند بازیکنی در این 
قواره ها در فوتبال ایران پیدا کنند. حفظ 
نفرات کلیدی تا اینجــا یک موفقیت 
بزرگ برای اســتقالل بوده اما جدایی 
علی کریمی به تنهایــی می تواند این 
موفقیت را زیر ســوال ببرد. پس از این 
مسابقه، اهمیت هافبک شماره 6 بیشتر 
از همیشه برای این تیم مشخص شده 
است. سیدحسین حسینی نیز با وجود 
نمایش های فاجعه بار ماه های گذشته، 
این بار خیلی ناامیدکننده نشان نداد. به 
نظر می رسد پیوستن رشید مظاهری به 
استقالل حتی با وجود غیبت گلر جدید 
در اردوی قطر، انگیزه های حسینی را 
چندبرابر کرده است. آبی ها با این نفرات، 
هنوز می توانند در آسیا حرف هایی برای 
گفتن داشته باشند اما قبل از هر چیزی، 
آنها باید مسابقه بعدی شان را ببرند و از 

مرحله گروهی، عبور کنند.
اســتقالل در مرحله گروهی این 
فصــل از لیگ قهرمانــان، هنوز طعم 
پیروزی را نچشــیده امــا اولین برد، 
می تواند همه چیز را برای این باشگاه 
عوض کند. دو تساوی و یک شکست در 
سه مسابقه، هنوز کارنامه قابل قبولی 
برای این باشــگاه به شمار نمی رود اما 
نباید فراموش کرد که اســتقالل، چه 

مشکالت بزرگی را پشت سر گذاشته 
است. آنها حضور در مرحله گروهی را 
در شــرایطی آغاز کردند که به خاطر 
دو دیدار پلی آف در قطــر و امارات، تا 
حدود زیادی تحت فشــار بدنی قرار 
داشتند و بخش مهمی از ترکیب شان 
را نیز به خاطر مصدومیت از دست داده 
بودند. از دســت رفتن شانس میزبانی 
پلی آف، اولین ضربه برای تیمی بود که 
با دو نمایش بسیار خوب و دو پیروزی 
دلچســب، خودش را بــه دور نهایی 
رقابت ها رساند. در فاصله دیدار دوم و 
سوم نیز، تغییرات بسیار بزرگی در این 

مجموعه رخ داد. 
درست قبل از شروع لیگ قهرمانان 
متمرکز، سرمربی استقالل استعفا داد 
و تیم ناچار شد با یک سرمربی جدید 
خودش را برای این رقابت ها آماده کند. 
به صورت همزمان، حواشــی مربوط 
به استراماچونی بخشی از تمرکز تیم 
را گرفت و بســته بودن پنجره نقل و 
انتقاالت، اجازه نداد که اســتقالل از 
خریدهای جدیدش در آسیا استفاده 
کند. با وجــود همه این مشــکالت، 
استقالل هنوز زنده است و هنوز برای 
هدفش می جنگد. آنها به اندازه یک برد 
با رسیدن به مرحله بعدی فاصله دارند 
و رسیدن به این برد، برای آبی ها اصال 

غیرممکن نخواهد بود.

استقالل در مرز امیدواری و ناامیدی

با یک گل، بهار نشد! 

اتفاق روز

چهره به چهره

تساوی برابر الشرطه، سرنوشت استقالل برای عبور از این گروه را به دیدار پایانی گره زده است. آبی ها در نبرد با 
الشرطه گل اول مسابقه را دریافت کردند و فاصله زیادی با حذف از لیگ قهرمانان نداشتند اما با وجود اضطراب و فشار 

زیادی که وجود داشت، به بازی برگشتند و پیروزی را از حریف گرفتند. با این حال گل ارسالن به تنهایی، برای عوض 
شدن شرایط کافی نبود و آنها هنوز باید یک 90 دقیقه دشوار و نزدیک دیگر را پشت سر بگذارند تا شاید راه شان را به طرف 

مرحله حذفی هموار کنند.

هنوز زمان زیادی از شب توفانی بایرن مونیخ 
روبه روی بارسلونا سپری نشــده است. شاید هر 
باشــگاهی در این موقعیت، برای مدت ها روی 
چنین بردی متوقف شود و درباره زدن هشت گل 
در یک مسابقه مانور بدهد اما فراموشی گذشته 
برای رفتن به اســتقبال آینده، ایده همیشگی 
مونیخی ها بوده است. آنها فصل جدید بوندس لیگا 
را با زدن هشــت گل به شــالکه آغاز کردند. یک 
شروع وحشتناک که نشان می دهد بردن سه گانه 
رویایی فصل گذشته، هنوز فلیک و پسرها را راضی 
نکرده است. در شروع فصل جدید، بایرن باز هم 
کامال بی رحم نشــان داده اســت. پاس رابونای 
لواندوفسکی، درخشش دوباره گنبری، عملکرد 
خیره کننده لئون گورتســکا، ثبات مولر و البته 

گل زنی یکی از مهره های جوان تازه وارد تیم، نشان 
می دهد که جنس باواریایی ها برای موفقیت در 
این فصل هم کامال جور است. نکته جالب توجه 
در مورد بایرن مونیخ، وضعیت عضالنی ستاره های 
این تیم است. آنها به لحاظ بدنسازی، در سطحی 
بسیار متفاوت از ســایر تیم های اروپایی به سر 
می برند. این موضوع را می شود حتی با یک نگاه 
ساده هم کشف کرد که آمادگی بدنی نفراتی مثل 
لوا یا گورتسکا، چقدر زیاد است. حتی کوتینیو که 
فقط برای مدتی کوتاه در عضویت باشگاه بایرن 
مونیخ قرار داشت، در زمان ترک این تیم بدن بسیار 
عضالنی تری پیدا کرده بود. زمانی تصور می شد که 
فوتبالیست ها نباید هیکلی عضالنی داشته باشند. 
به نظر می رسید ساختن عضله ها، سرعت و شتاب 
آنها را در زمین کاهش می دهد اما علم روز، چنین 
فرضیه ای را رد می کند. موفقیت مونیخی ها را هرگز 
نمی توان به مسائل فنی محدود کرد. آنها به لحاظ 
بدنی، یک تیم خارق العاده در اختیار دارند. به نظر 

می رسد که این باشگاه، فرمول رسیدن به موفقیت 
را شناسایی کرده و با تمام سرعت به سراغ بردن 
جام های بیشــتر می روند. در شروع دوباره فصل 
جدید فوتبال، بایرن ترســناک ترین تیم اروپا به 
شمار می رود. البته که تیم هایی مثل رئال مادرید، 
یوونتوس یا لیورپول هم حرف های زیادی برای 
گفتن دارند اما باید پذیرفت که بایرن مونیخ، فعال 

یک سروگردن از همه آنها باالتر است.
درســت مثل فصــل گذشــته، دورتموند 
جدی ترین رقیــب بایرن بــرای قهرمانی در 
بوندس لیگا به شــمار می رود. تیــم فاوره هم 
فصل را خیلی خوب شــروع کــرده و در اولین 
مسابقه، چهار گل به ثمر رســانده است. دبل 
دیدنی ارلینگ هالنــد و تاثیری که او به عنوان 
یک سوپراســتار جوان در رختکــن تیم دارد، 
دورتموندی ها را به آینــده امیدوار می کند اما 
حقیقت آن اســت که در چند فصل گذشــته، 
آنها همواره از یک جایــی به بعد، قدرت رقابت 

تنه به تنه با بایرن مونیخ را نداشته اند. زردها در 
مقطعی از فصل قبل با فاصله زیاد صدرنشــین 
بودند اما فشار بایرن، اجازه نفس کشیدن به آنها 
نداد. دورتموند با درخشش هالند، حفظ سانچو، 
آمادگی جیو رینا و البته امیدواری به درخشش 
جوئل بلینگام جوان، بــرای یک فصل جذاب 

آماده می شــود اما رقابت با بایرن مونیخ، اصال 
کار ساده ای نخواهد بود. اگر آنها در این کورس 
بایرن را کنــار بزنند، یــک کار تاریخی انجام 
داده اند اما تقریبا همه پیش بینی ها، حکایت از 
قهرمانی پسران فلیک در این فصل دارند. تیمی 

که هنوز هم کامال مهارنشدنی به نظر می رسد.

فوتبال ایران به وضعیتی دچار شده که تیم های باشگاهی 
در آن، دیگر هیچ نگاهی به »آینــده« ندارند. همین که یک 
تیم همین حاال از پس خرج و مخارجش بربیاید و ساده ترین 
نبردها را با پیروزی پشت سر بگذارد، برای این فوتبال کافی به 
نظر می رسد. باشگاه ها نه به دنبال ساختن ورزشگاه هستند و 
نه می خواهند یک نسل تازه داشته باشــند. همه چیز در این 
فوتبال با تمام ســرعت به طرف فرســودگی می رود و معلوم 
نیســت اوضاع، چه زمانی تغییر خواهد کرد. وضعیت فوتبال 
ایران، واقعا نگران کننده نیســت. فوتبالی که سقف آرزوها در 
آن عبور از مرحله گروهی لیگ قهرمانان باشد، حداقل به این 

زودی ها درست بشو نیست.
همه محاســبه ها، همه باال و پایین ها و اضطراب ها و همه 
مصاحبه ها و کری ها، تنها برای رد شدن از مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان هســتند. اگر حواس مان را به این موضوع معطوف 
کنیم، متوجه می شــویم که در یکی از منحط ترین دوره های 
تاریخ فوتبال باشگاهی ایران به ســر می بریم. دوره ای که در 
آن، نمود بیرونی این فوتبال بی نهایت بدقواره به نظر می رسد. 

شاید در رده ملی، اوضاع کمی بهتر باشــد. ما استعدادها را به 
لیگ های خارجی می فرستیم و در آستانه هر تورنمنت، آنها را 
در اوج آمادگی تحویل می گیریم اما در رده باشگاهی زمانی که 
صحبت از قدرت مدیریت می شود، دیگر کوچک ترین حرفی 
برای گفتن نداریم. تیمی مثل شهرخودرو که برای اولین بار در 
تمام تاریخش به لیگ قهرمانان آسیا رسیده، عمال طوری با این 
جام برخورد می کند که انگار برای »تفریح« به آسیا آماده است. 
به نظر می رسد آنها به جای گل زدن و بردن، ترجیح می دهند 
هرچه زودتر به خانه برگردند و به کارهای دیگرشان بپردازند. 
وقتی یک باشگاه چنین برخوردی با یک موقعیت تاریخی دارد، 

دیگر نباید از فوتبال ایران انتظار زیادی داشته باشیم.
ما راه را اشــتباه رفته ایم. بدجوری هم اشــتباه رفته ایم. 
ما کاری کرده ایم کــه برای نتیجه گرفتن در آســیا، نیازمند 
بزرگ ترین »معجزه ها« باشیم. اگر هم یک تیم ایرانی به فینال 
لیگ قهرمانان برسد، همه می دانیم که این حاصل »مدیریت« 
درســت و اصولی نبوده و تنها با تالش بازیکنان و کادر فنی به 
دست آمده است. خجالت آور اســت که فوتبالی با این سطح 

از استعدادهای فردی، به چنین روزی در آسیا بیفتد. فوتبالی 
که هر فصل پدیده های تازه ای دارد و توانسته این تعداد بازیکن 
خوب را به لیگ های اروپایی بفرســتد، قاعدتا نباید با چنین 
مشکالتی دست و پنجه نرم کند اما ما، چوب »آماتور« بودن 
شــیوه اداره فوتبال را می خوریم. چــوب وزارتخانه هایی که 
مسئولیت شان هیچ وقت با تخصص شــان همخوانی نداشته 
است. چند سال طول می کشد تا یک وزیر، کمی با قوانین ساده 
فوتبال آشنا شود و پس از آن، نوبت آزمون و خطا با وزیر بعدی 
و چند تصمیم ناامیدکننده دیگر اســت. در ایران، افرادی به 
مدیریت بزرگ ترین باشگاه ها می رسند که باور کنید توانایی 
اداره یک تیم محلی را هم ندارند. افرادی که نه از درآمدزایی سر 
درمی آورند، نه اصول تجارت را می فهمند و نه حتی می توانند 
قراردادهای خوبی را با مهره های تیم خودی امضا کنند. وقتی 
با چنین مدیرهایی به استقبال یک تورنمنت آسیایی می رویم، 
انگار دســت و پای خودمان را در جدال با گرگ ها بســته ایم. 
ما شکســت می خوریم. اگر یک معجزه عجیب اتفاق نیفتد 
شکســت می خوریم. باید هم ببازیم. چراکه راه دیگری پیش 

روی خودمان نگذاشته ایم.
برای یک لحظه هم که شده به الهالل نگاه کنید. تیمی که 
درصد بســیار زیادی از نفراتش درگیر ویروس کرونا هستند 
و در شــرایط عادی، اصال نباید شانســی برای ماندن در لیگ 
قهرمانان داشته باشد. اگر یک باشگاه ایرانی چنین وضعیتی 

داشت، هرگز حاضر به ادامه رقابت ها نمی شد. حتما به خاطر 
دارید که خیلی از تیم های لیــگ برتری، چطور برای تعطیل 
کردن مســابقه های لیگ و ناتمام گذاشــتن رقابت ها اصرار 
داشتند و چطور ویروس کرونا را بهانه ای برای پایان فوتبال یک 
بازیکن عنوان می کردند. حاال الهالل با وجود آن که مشکالت 
فوق العاده سختی را به خاطر شــیوع این ویروس در اردویش 
تحمل می کند، اصرار دارد که به هــر قیمتی در جام بماند و از 
این رقابت دست نکشد. آنها به جای کوتاه آمدن و ترک کردن 
قطر، با اجازه ای.اف.ســی دو بازیکن جوان به تیم اصلی شان 
اضافه کرده اند و همچنین با یکی از مهره های بازنشسته تماس 
گرفته اند که به فوتبال برگردد و برای چند بازی دیگر، پیراهن 
الهالل عربســتان را بر تن کند. البته که آنها پول دارند، ستاره 
دارند و مدیریت یک تیم فوتبالی را هم خیلی خوب بلد هستند 
اما رمز موفقیت مدافع عنوان قهرمانی بازی ها، فقط در همین 
چیزها خالصه نمی شود. آنها سراسر اشتیاق و انگیزه هستند و 
سقف آرزوهای شان تنها با قهرمانی های بیشتر و بیشتر ساخته 
می شود. ســقف آرزوهای نمایندگان ایران اما عبور از مرحله 
گروهی است. اگر زمانی در حســرت قهرمان نشدن در آسیا 
بودیم، اگر زمانی نگران باخت تیم های ایرانی در فینال آســیا 
بودیم، حاال باید دست به دعا برداریم و امیدوار به رد شدن از دور 
گروهی باشیم. تیم های مان طوری با غرور و آرزو درباره رسیدن 
به دور حذفی حرف می زنند که انگار قهرمان مسابقات شده اند!

بایرن مونیخ؛ کوهی از عضله و امتیاز

مردان آهنين! 

وقتی عبور از مرحله گروهی لیگ قهرمانان، رویا می شود

سقف حقير آرزوهای ما!

استقالل در مرحله گروهی 
این فصل از لیگ قهرمانان، 

هنوز طعم پیروزی را 
نچشیده اما اولین برد، 

می تواند همه چیز را برای 
این باشگاه عوض کند. دو 
تساوی و یک شکست در 
سه مسابقه، هنوز کارنامه 

قابل قبولی برای این باشگاه 
به شمار نمی رود اما نباید 

فراموش کرد که استقالل، 
چه مشکالت بزرگی را 
پشت سر گذاشته است
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