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يزداني در جست وجوي 
جاودانگی

کانال المپیک در گزارشی به شرایط حال حاضر 
حسن یزدانی آزادکار مطرح کشتی دنیا پرداخت. 
در این گزارش که روی ســایت اتحادیه جهانی نیز 
بازتاب داشته، آمده است:»حسن یزدانی با داشتن 
یک مدال طالی المپیک، دو مدال طالی جهانی و 
بیش از 500 هزار دنبال کننده در پیج اینستاگرام، 
یک قهرمان ایرانی است. کشتی ورزش ملی ایران 
است، بنابراین وقتی حسن یزدانی در المپیک ریو 
در وزن 74 کیلوگرم صاحب مدال طال شــد، فورا 
به عنوان یک قهرمان ملی شناخته شد. او در وزن 
86 کیلوگرم حضور یافت تا بهتر بتواند رشــد کند 
و توانســت دو مدال طالی جهان را از آن خود کند. 
یزدانی با 500 هزار دنبال کننده پیج شخصی خود در 
اینستاگرام به عنوان یک کشتی گیر بی باک و بزرگ 
در بین مردم شناخته می شود. یزدانی گفته است: 
حقیقت این است که امیدوارم لیاقت این عناوین را 
داشته باشم. هرکدام از عناوین برای من ارزشمند 
است و امیدوارم متناســب با این نام های مستعار و 
انتظارات طرفداران بزرگم بتوانم زندگی کنم. من 
همیشه می خواهم امید آنها را حفظ کنم و امیدوارم 

که بتوانم این کار را انجام دهم.«
     

رفتار ناجوانمردانه كرونا
پیمان فخری، رئیــس مرکز نظارت بر تیم های 
ملی کمیته ملی المپیک و عضو ســتاد بازی های 
المپیک و آسیایی درمورد آخرین شرایط رشته های 
المپیکی عنوان داشت:»ما 52 فدراسیون داریم که 
32 فدراسیون المپیکی هستند و زیر نظر ما فعالیت 
می کنند. تاکنون 52 ســهمیه از 11 رشته ورزشی 
کســب کرده ایم و به نوعی ارزیابی های ما تاکنون 
محقق شده است. برای رشته ای همچون بسکتبال 
کمتر تصور می کردیم که بتوانیم ســهمیه کسب 
کنیم، چون چینی ها میلیارد هــا دالر هزینه کرده 
بودند، اما خوشبختانه این اتفاق صورت گرفت.« وی 
با بیان اینکه در تالش هستیم تا قهرمانان رشته های 
مختلف در دوران کرونا از نظر روحی شرایط خوبی 
داشته باشند، خاطرنشان کرد:»زمانی که کرونا شروع 
شد همه منتظر بودند که خیلی زود همه چیز به روال 
عادی بازگردد، چون کسی توقع نداشت که با این همه 
سرمایه، قدرت و ثروت اوضاع اینگونه شود. کمیته 
بین المللی المپیک هم توقــع دارد که قهرمانان در 
این مدت از نظر روحی در شرایط خوبی قرار بگیرند.« 
فخري گفت:»رفتار ویروس کرونا ناجوانمردانه است. 
کرونا ضربات جبران ناپذیری به بدن افراد مخصوصا 
ریه ها وارد می کند. ریه یک ورزشکار بسیار اهمیت 
دارد و مشخص نیست که اگر آسیب ببیند می تواند به 
شرایط عادی بازگردد یا خیر. ما جز اولین ارگان هایی 

بودیم که مراقبت ها را شروع کردیم.«
     

 ارسالن فيناليست برترين 
دانک جهان

در ادامه رقابت مجازی بــرای انتخاب برترین 
حرکت اسلم دانک جهان در یک دهه اخیر، ارسالن 
کاظمی ستاره بسکتبال کشورمان توانست با پشت 
سرگذاشتن حریف برزیلی خود راهی فینال شود. در 
این رقابت که به صورت رای گیری از عالقمندان به 
بسکتبال است و توسط فدراسیون جهانی راه اندازی 
شــده، ارســالن کاظمی در فینال باید با کارلوس 
مورایس روبه رو شود. او پیش از این حریفانی از لبنان، 

ژاپن و فیلیپین را شکست داده بود.
     

 »آذرباتری« 
تيم دوم واليبال اروميه

محمد حضرت پــور، رییس هیــات والیبال 
آذربایجان غربی اعالم کرد که ســهمیه دوم لیگ 
برتری این شــهر حفظ و بــا نــام »آذرباتری« در 
رقابت های فصل 99 حضور خواهد یافت. شهرداری 
جوان ارومیه، عنوان تیم دسته یک باشگاه شهرداری 
در فصل گذشته موفق شده بود با پیروزی در تمام 
بازی های خود، جواز حضور در لیگ برتر را کسب کند 
و مقرر شد تیم دوم شهر ارومیه با نام آذرباتری در لیگ 
برتر حاضر شود. همچنین بازیکنان و کادر فنی تیم 
والیبال شهرداری ارومیه ظهر روز شنبه، هفتم تیرماه 
خود را به سرپرست تیم معرفی خواهند کرد و عصر 
همان روز طی برنامه هایی که به منظور پیش آمادگی 
فصل جاری تدارک دیده شده کار آغاز خواهد شد. 
تیم والیبال شهرداری ارومیه فصل پیش رو با هدایت 
پیمان اکبری در رقابت های لیگ برتر باشگاه های 

کشور حضور پیدا خواهد کرد. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

همــه می دانســتند کــه ایــن 
اتفاق باالخــره رخ خواهــد داد. همه 
می دانســتند که این تیم دیــر یا زود 
قهرمان ایــن فصل می شــود. همه 
می دانستند که این تیم، جام را باالی 
سر می برد اما باز هم طرفداران قرمزها، 
نمی تواننــد در این لحظات سرشــار 
از شــادی و غرور نباشــند. اما باز هم 

بازیکنان این تیم نمی توانند در کنار هم 
جشن نگیرند و به خوشحالی نپردازند. 
پیروزی فرانک لمپــارد روبه روی پپ 
گواردیــوال، قهرمانــی لیورپولی ها را 
خیلــی زود قطعی کرد. ایــن عادت 
همیشگی باشگاه چلســی است که 
قهرمانی را به باشگاه های مختلف هدیه 
کند. آنها چند فصل قبل با متوقف کردن 
تاتنهام، قهرمانی لستر را در لیگ قطعی 
کردند و حاال توانستند با شکست دادن 

ســیتی، جام را به دست های لیورپول 
برسانند. البته که حتی بدون این نتیجه 
نیز، لیورپول قهرمان لیگ می شد اما 
پســران کلوپ عالقه زیادی داشتند 
تا هرچه زودتر، این عنوان را به دست 
بیاورند. آنها منچسترسیتی را به عنوان 
یکی از رویایی تریــن و پرمهره ترین 
تیم های تاریخ لیگ برتر، با اختالف قابل 
توجهی کنار زدند. آنها پس از دو فصل، 
از ســایه سیتی خارج شــدند و کاری 

کردند که تیم پپ، تیمی »متوسط« 
به نظر برسد. این تنها قرمزهای آنفیلد 
بودند که می توانستند دست به چنین 
کاری بزنند. این تنها یورگن و شاگردها 
بودند که می توانســتند این بال را سر 
سیتیزن ها بیاورند. آنها بخش مهمی 
از هیجان این فصــل رقابت های لیگ 
برتر را از بین بردنــد. آنها کاری کردند 
که کورس قهرمانــی رقابت های این 
فصل لیگ برتــر، دیگر هیجان انگیز و 

نفس گیر به نظر نرســد. آنها دست به 
کاری زدند که سرنوشــت این فصل از 
فوتبال انگلیس، به شکل وحشتناکی 
قابل پیش بینی به نظر برســد. آنها با 
تیمی که در طول چند فصل ساختند، 
سزاوار چنین سرنوشتی بودند. تیمی که 
چند ستاره مهم مثل کوتینیو را از دست 
داد اما کوتاه نیامد. تیمی که خریدهایی 
نجومی و عجیب نداشت اما به ترکیبی 

هماهنگ و فوق العاده دست پیدا کرد.
بدون تردید مــرد اول این پیروزی 
بزرگ، هیچ کس به جز یورگن کلوپ 
نبود. در این ســه دهه، مربیان زیادی 
روی نیمکت قرمزهای آنفیلد نشستند 
اما هیچ کدام شان، چنین تیم مقتدر 
و خارق العاده ای نســاختند. هواداران 
لیورپول، دیگر طعم قهرمانی لیگ را از 
یاد برده بودند. بسیاری از آنها، در طول 
زندگی شــان تجربه تماشای مراسم 
قهرمانی این باشــگاه را نداشتند اما 
حاال دیگر اوضــاع کامال فرق می کند. 
کلوپ تیمــش را بــه تدریجی ترین 
شــکل ممکن ســاخت. تیمی که در 
اولین قدم ها، مشــکالت دفاعی قابل 
توجهی داشــت امــا به مــرور زمان، 
صاحب ســاختاری بی نقص شــد. 
تیمی که حســاس ترین دیدارها را با 
لغزش پشت سر می گذاشت اما در این 
فصل، دیگر اشــتباه های گذشته اش 
را تکرار نکرد. وقتی کلوپ لیورپول را 
برای ســرمربیگری انتخاب کرد و به 
پیشنهاد این باشگاه پاسخ مثبت داد، 
پیشــنهادهای زیادی از باشگاه های 
مختلف به این مربی رســیده بود. این 
انتخاب برای خیلی ها تعجب برانگیز 
به نظر می رســید. چراکه آقای مربی 
مشــتریان ثروتمندتــر و آماده تری 
هم داشــت. لیورپول در زمان جذب 
کلوپ، آماده رسیدن به یک موفقیت 
بزرگ نبود اما به مرور زمان، شــرایط 
برای یک درخشــش بــزرگ فراهم 
شد. آنها مرد درســتی را روی نیمکت 
داشتند و همین موضوع، برای تجربه 
یکی از بهترین مقاطع تاریخ باشگاه، 
کافی به نظر می رســید. مقطعی که 
خیلی از بچه های کم ســن و ســال را 

هوادار باشــگاه لیورپول کرد. قرمزها 
در این سه ســال، دو بار به فینال لیگ 
قهرمانان رسیده اند و یک بار نیز لیگ 
برتر را فتح کرده اند. تجربه هایی که در 
خوش بینانه ترین رویاهای طرفداران 
این تیم نیز نمی گنجیدند. کلوپ پایانی 
باشکوه برای سه دهه انتظار لیورپولی ها 
ساخت. اما هرگز نباید تصور کرد که او 
در همین نقطه متوقف می شود. هرگز 
نباید تصور کرد که او دست از تعقیب 

رویاهای جدید برمی دارد.
خیلی هــا تصــور می کردنــد 
قهرمانی دوباره لیورپــول پس از 30 
سال، روبه روی قاب های هیجان انگیز 
سکوهای آنفیلد رقم بخورد اما این جام 
در وضعیتی به دست آمد که از مدت ها 
قبل، هیچ تماشاگری به استادیوم های 
فوتبال وارد نشده است. جشن قهرمانی 
این فصل لیورپول هم در اســتادیوم 
خالی انجام می گیرد اما نمی شود انتظار 
داشت که طرفداران این باشگاه بیرون 
از استادیوم، یک جشن قهرمانی بزرگ 
برپا نکنند. البته که فاصله اجتماعی مهم 
است اما مهم تر از آن، به پایان رسیدن 
فاصله لیورپولی ها با جام قهرمانی لیگ 
برتر است. اتفاقی که پس از 30 سال، 

باالخره رقم خورده است.

پایانی باشکوه بر سه دهه انتظار

و رنگ ها همگان قرمز...

اتفاق روز

سوژه روز

تمام شد. همه آن انتظارها، همه آن اشتباه ها، همه آن لیز خوردن ها، همه آن لغزش های دقیقه نودی. همه آن سال های 
گیر افتادن در میانه های جدول لیگ برتر، برای لیورپولی ها به پایان رسیدند. همه آن سال های زل زدن به قهرمانی رقبا 
در اوج حسرت، برای لیورپولی ها به پایان رسیدند. »در پایان توفان، یک آسمان طالیی در انتظار توست. تو هرگز تنها 

قدم نمی زنی«. این بخشی از شعر معروف طرفداران در آنفیلد است که حاال بیشتر از همیشه به حقیقت شباهت دارد. در 
همه تاریخ لیگ برتر، هیچ تیمی نتوانسته به این زودی قهرمانی اش را قطعی کند. آنها یک تیم رویایی هستند. یک تیم 

درخشان که تا سال های سال به یاد آورده خواهد شد.

اولین سکانس ها از بازگشت دوباره فوتبال 
در ایران، رابطه مســتقیمی با امیــدواری به 
سرنوشــت لیگ نوزدهم نداشته است. چراکه 
به نظر می رســد باشــگاه های وطنی نه فقط 
در رعایــت پروتکل ها، بلکــه در زمینه رعایت 
اصول حرفه ای اولیه بــرای دیدارهای فوتبال 
نیز با مشکل مواجه هستند. در واقع همه دست 
اندرکاران فوتبال و رسانه در ایران، نمی توانند 
یک »محصول« جذاب به هواداران این رشته 
ورزشــی ارائه کنند. در نبرد استقالل و فوالد، 

کیفیت تصویربــرداری به شــدت توی ذوق 
می زد. در همه نقاط دنیا پس از بی تماشــاگر 
شــدن بازی ها، زاویه های دوربین حتی بهتر 
نیز شده است اما کیفیت تصویربرداری در یکی 
از مدرن تریــن ورزشــگاه های ایرانی، حتی از 
کیفیت تصویر دوربین ســاده ترین تلفن های 
همراه نیز ضعیف تر به نظر می رسد. این موضوع 
در کنار ضعف مفرط گزارشــگر بازی که حتی 
نمی توانســت گل زن فوالدی ها را تشــخیص 
بدهد و همچنین زیرنویس های عجیب کمپین 
»صاحبخانه خوب« برای تکدی گری محبت، 
این جدال را به یک مســابقه آزاردهنده برای 
فوتبالی ها تبدیل کردند. جدالی که می توانست 
سرشــار از جذابیت و هیجان باشــد و اهمیت 

لیگ برتر را برجســته تر کند، بــه یک جنگ 
اعصاب واقعی بدل شد و در عمل، یک افتضاح 

تمام عیار بود.
برگزارکننــدگان لیــگ برتــر و همچنین 
ســتاره های دو تیم نیز در رقم خــوردن چنین 
وضعیتی به شدت مقصر به نظر می رسند. سازمان 
لیگ اصرار قابل توجهی به برگزاری بازی ها دارد 
اما از فراهم کردن ساده ترین شرایط ممکن برای 
انجام دیدارها، عاجز است. تصاویری که در روزهای 
گذشته از پرواز آبی ها به سمت اهواز منتشر شده، 
از یک خطر بزرگ حکایت دارد. جالب اینجاست 
که شرکت های هواپیمایی در هر شرایطی تنها 
به فروش بلیت بیشــتر فکر می کنند و سالمتی 
مردم اهمیت زیادی برای آنها ندارد. در تمام دنیا 

شرکت های هوایی بلیت های صندلی ها را در ایام 
کرونا با فاصله نســبت به هم می فروشند و حتی 
مسافران را نیز با فاصله سوار می کنند. باشگاه های 
فوتبال هم دائما با پروازهای اختصاصی جابه جا 
می شوند اما در ایران، اســتقاللی ها باید درست 
وسط یک جمعیت گسترده، خودشان را به شهر 

محل میزبانی تیم شان برسانند.
درباره کیفیت فنی اولین مسابقه لیگ در دوران 
کرونا، نمی توان حرف چندانی زد. چراکه این بازی، 
کامال تحت تاثیر حواشی جنجالی خاص خودش 
قرار گرفت. داور مسابقه عالقه ای به »مدیریت« 
کردن جریان بازی نداشــت و تصمیم داشــت 
»قهرمان بازی« دربیاورد. ستاره های باتجربه دو 
تیم نیز در هر شرایطی دست به اعتراض می زدند 

و بیشتر از فوتبال، برای جنگ به زمین رفته بودند. 
همه این عوامل در کنار هم، اولین شکست فوتبال 
ایران را در بازگشــت از بحران کرونا رقم زد. شاید 
تعطیلی لیگ، بهترین راهکار ممکن نباشــد اما 
بدون تردید با این روند نیز نمی توان بازی ها را ادامه 
داد. وقتی مسائل بیرونی دائما از ماجراهای درون 
زمین مهم تر می شوند، وقتی تمرکز بازیکنان در 
جریان تاختن به داور و سرزنش تصمیم های او از 
دست می رود، وقتی همه اصول بهداشتی شعاری 
هســتند و رنگ حقیقت نمی گیرند، نباید از این 
فوتبال انتظار زیادی داشته باشیم. در ایران، فوتبال 
نه سرگرم کننده است و نه حتی دلگرم کننده. در 
ایران، فوتبال بازی می کنیم تا بهانه تازه ای برای 

جنگیدن علیه هم داشته باشیم.

آریا طاری

اخراج فرهاد مجیدی در یک اســتادیوم خالی، او را تنها به 
اندازه چند متر از نیمکت تیمش دور کرد اما شوک روحی ناشی 
از این اخراج شاید از هر دو کارت قرمز دیگر آبی ها شدیدتر بود. 
چراکه ستاره های تیم، در آن لحظه خاص از مسابقه احساس 
کردند که به جای کمک گرفتن از سرمربی تیم، باید سرگرم آرام 
کردن او در کنار زمین باشند. حاال دیگر مجیدی نمی تواند از 
عصبانیت، آرنج ها و اعتراض های مداوم شاگردانش در استقالل 
شاکی باشد، چراکه خود او نیز، هرگز در کنار زمین عصبانیتش 

را کنترل نکرده است.
شــروع اســتقاللی ها در بازگشــت دوباره فوتبال، کامال 
امیدوارکننــده به نظر می رســید. آنها در غیــاب چند مهره 
مهم، موقعیت های زیادی روی دروازه فوالد به وجود آوردند 
و ســرانجام موفق به باز کردن دروازه این تیم شدند. حتی گل 
تساوی تیم میزبان، نمی توانست خدشه بزرگی به عملکرد آنها 
در این جدال وارد کند اما آبی ها ظرف چند دقیقه، همه چیز را 
از دست دادند. برخورد علی کریمی با هافبک رقیب، موجبات 
اخراج او از زمین را فراهم کرد و ثانیه هایی بعد، فرهاد مجیدی 
نیز از کنار زمین اخراج شــد. همین چند اتفاق برای شکست 
خوردن کافی به نظر می رسید. این بازی، یک نبرد فوق العاده 

کلیدی برای استقاللی ها بود اما به نظر می رسد که سرمربی تیم 
قبل از همه، متوجه اهمیت این جدال نبود. اگر استقالل زمین 
را به عنوان تیم برنده ترک می کرد، فاصله اش را با پرسپولیس 
به هشت امتیاز می رساند و رسما به کورس قهرمانی برمی گشت 
اما حاال این تیم 11 امتیاز با صدرنشین جدول رده بندی لیگ 
برتر فاصله دارد و به نوعی، شانس قهرمانی را در 9 هفته پایانی 
از دست داده است. این باخت زمانی تلخ تر به نظر می رسد که به 
یاد بیاوریم فوالدی ها به هیچ وجه نمایش فوق العاده  و بی نقصی 
نداشتند و از ضعف اعصاب اســتقاللی ها برای بردن این بازی 
بهره گرفتند. آن چه تفاوت دو تیم را در این جدال رقم زد، رفتار 
متفاوت مربیان بود. آرامش نکو در کنار ناآرامی دائمی فرهاد 
مجیدی، شرایطی را فراهم کرد که قرمزهای جنوب و آبی های 

تهران، در جدول هم امتیاز شوند.
البته که از دست دادن علی کریمی، یک ضربه بزرگ برای 
اســتقالل بود. آنها ناچار بودند بدون هافبک میانی مهم شان 
به بازی ادامه بدهند اما ناچار نبودند که بدون سرمربی، بازی 
کنند. اگر فرهاد مجیدی آرامشــش را حفظ می کرد و کمی 
خویشتن دارتر نشان می داد، شاید اوضاع برای تیم به مراتب 
بهتر رقم می خورد. دومین بازیکن اخراجی استقاللی ها نیز به 
خاطر اعتراض به داور، وادار به ترک زمین بازی شد. روحیه ای 
که فرهاد در کنار زمین به وجود آورده بود، به نوعی به مهره های 
تیم نیز سرایت کرد و آنها نیز آرامش شــان را از دست دادند. 
این اولین بار نیست که مجیدی روی نیمکت آبی ها، دست به 
چنین رفتارهایی می زند. او در دو مقطع هدایت استقالل را بر 
عهده داشــته و هر دو بار، از هر فرصت کوچکی برای اعتراض 

به گروه داوری اســتفاده کرده اســت. به نظر می رسد حتی 
هواداران اســتقالل نیز دیگر از چنین واکنش هایی در کنار 
زمین، حمایت نمی کنند. این عکس های »رگ گردنی« که 
زمانی نماد تعصب به باشگاه در صفحه های هواداری بود، حاال 
با انتقاد تند و تیز طرفداران باشگاه نیز روبه رو می شود. چراکه 
همه می دانند استقالل بیشتر از همه این ژست ها، به ثبات و 

آرامش نیاز دارد. دوران جست وجوی مقصر در 
این باشگاه، دیگر باید به پایان برسد. دوران 
انتقاد همیشــگی از داوران در این باشگاه، 
دیگر باید به پایان برســد. فرهاد به عنوان 
یک مربی باهوش، باید کاتالیزور یک تغییر 
بزرگ باشد اما او به شکل نگران کننده ای، 

خودش به بخشی از این جو تبدیل 
شده است. این تنها توانایی فنی 
نیســت که می تواند از فرهاد، 
یک مربی درجه یک بســازد. 
او باید قابلیت بیشــتری برای 
»مدیریت« جریان بازی های 
حساس داشته باشد. او باید 

به جای فروپاشــی به محض 
اولین تصمیم ناخوشایند داور، به 

تکیه گاهی برای ستاره های تیمش 
تبدیل شود. مجیدی می تواند یکی 
از پدیده های نسل جدید مربیگری 
در فوتبال ایران باشد اما روندی که او 

برای خودش انتخاب کرده، این مربی را از رسیدن به اهدافش 
دور خواهد کرد. فرهاد در بین استقاللی ها، یک چهره مقبول 
است و در بین بازیکنان نیز شخصیت پذیرفته شده ای دارد اما 
این ناآرامی همیشگی در کنار زمین، اجازه نمی دهد او تمرکز 

کاملی روی کار مهمی که انجام می دهد، داشته باشد.
عجیب به نظر می رســد که در نقد عصبانیت 
فرهاد مجیدی، آندره آ استراماچونی را مثال 
می زنند. مردی که اتفاقــا خودش در کنار 
زمیــن، دائما عصبانی به نظر می رســید و 
حتی شدیدتر و مداوم تر از فرهاد، به عملکرد 
داورها اعتراض می کرد. ظاهرا مجیدی در 
این زمینه از اســتراما الگو گرفته اما 
از آن جایی که داوران ایرانی مربیان 
خارجی را سخت تر اخراج می کنند، 
نمــود این اتفاق بــرای مجیدی 
متفاوت بوده اســت. فرهاد به 
جای تالش برای شبیه بودن به 
دیگران، بایــد امضای خودش 
را پیدا کند. او باید تیمی بسازد 
که هیچ داوری نتواند به همین 
سادگی نفسش را بگیرد. برای فرهاد 
و اســتقالل، هنوز دیر نشــده اما در 
فوتبال، گاهی از دســت دادن یک 
فرصت ســاده نیز مقدمه ای برای 
رفتن به استقبال پرتگاه خواهد بود.

اولین تجربه، اولین شکست

فرياد آره نا!

درباره مردی که طرفدار آرامش نیست

عصبانی هستم!

وقتی کلوپ لیورپول را 
برای سرمربیگری انتخاب 

کرد و به پیشنهاد این 
باشگاه پاسخ مثبت داد، 
پیشنهادهای زیادی از 

باشگاه های مختلف به این 
مربی رسیده بود. این انتخاب 
برای خیلی ها تعجب برانگیز 
به نظر می رسید. چراکه آقای 
مربی مشتریان ثروتمندتر و 

آماده تری هم داشت. لیورپول 
در زمان جذب کلوپ، آماده 

رسیدن به یک موفقیت 
بزرگ نبود اما به مرور زمان، 
شرایط برای یک درخشش 

بزرگ فراهم شد
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