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صديقی ريیس ووشو شد

روز گذشــته مجمــع انتخاباتی فدراســیون 
ووشو در هتل اســتقالل با حضور مهدی علی نژاد 
معاون توســعه ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت 
ورزش و جوانان، علیرضا خســروی مدیرکل امور 
مشترک فدراسیون های ورزشی،  فضل ا... باقرزاده 
نایب رییس کمیته ملــی المپیک و بــا حضور 6 
کاندیدا و 43 عضو رای دهنده، برگزار شــد. از بین 
این 6 کاندیدا امیرعباس لشگری قبل از سخنرانی 
کاندیداها، انصرافش را به رییس مجمع اعالم کرد 
و در جایگاه نماینده ورزش دانشگاهی قرار گرفت. 
همچنین حسین اوجاقي سرمربي تیم ملي ووشو، 
محمود رشیدي و علي اصغر شیباني نیز پس از بیان 
صحبت هاي شان از انتخابات انصراف دادند تا رقابت 
بین محمود متدین و امیر صدیقي برگزار شود. در 
نهایت امیر صدیقی با کسب 34 رای و برای چهار سال 
به ریاست فدراسیون ووشو رسید. در پایان این مجمع 
فضل ا... باقرزاده نایب رییس کمیته ملی المپیک، 
هدایای سیدرضا صالحی امیری رییس کمیته ملی 
المپیک را به مهدی علی نژاد معاون وزارت ورزش که 
13 سال ریاست ووشو را بر عهده داشت و این رشته 
را به موفقیت هاي بزرگي رساند، اهدا کرد. حال باید 
دید ووشو با رییس جدیدش در مسیر قبلي مي ماند؟

    
نوري در مراقبت هاي ويژه

پس از ابتالی حســین نوری دارنده مدال برنز 
کشــتی فرنگی جهان و قهرمان بازی های آسیایی 
به ویروس کرونــا و با توجه به وضعیــت وخیم این 
کشتی گیر گرانقدر کشــورمان، فدراسیون کشتی 
پیگیر روند درمانی وی شــد. با همکاری ویژه دکتر 
والیتی رییس بیمارستان مســیح دانشوری، این 
قهرمان کشتی کشورمان به بخش مراقبت های ویژه 
این بیمارستان منتقل شد. نوری هم اکنون زیر دستگاه 
تنفس قــرار دارد و داروهای مخصــوص ریه به این 
کشتی گیر تزریق و تحت درمان ویژه قرار گرفته است. 

    
 ادامه دعواي 

گرگاني ها سر قهرماني
دعوای مسئوالن شهرداری گرگان با فدراسیون 
بسکتبال برای احقاق حقی که قانونی نیست، ادامه 
دارد و طی هفته گذشته صحبت هایی صورت گرفته 
که نمی تواند راهگشای کار باشد. همیشه صحبت از 
عدم تیمداری ساده ترین کار برای اعتراض است و 
مسئوالن گرگانی نیز همین را در پیش گرفته اند. 
اینکه لیگ برتر به دلیل شیوع ویروس کرونا بدون 
معرفی قهرمان به پایان رســیده، کاری بوده کامال 
قانونی و با رویکردی عدالت گونه و بارها نیز در بین 
اهالی بسکتبال روی این موضوع تاکید شده است. 
شــهردار گرگان پس از حضور طباطبایی رییس 
فدراسیون در گرگان، در صحبت های تامل برانگیز 
خود از تضمین حرف زده و گفته است:»با توجه به 
شرایطی که داریم تصمیم ما همان تصمیم قبلی 
یعنی عدم شــرکت در  لیگ بسکتبال است؛ چون 
به هر حال تضمینی وجود نــدارد در فصل جاری 
هم تیم ما بتواند به حق و حقوق خودش برسد و این 
موضوع را به وزارت ورزش هم اعالم کرده ایم.« سوال 
اینجاست که فدراسیون دقیقا چه چیزی را باید به 
آنها یا تیم های دیگر تضمین دهد؟ قهرمان شدن 
را؟ یا تضمین بدهد براي اتمام مســابقات، کرونا را 
ریشه کن خواهد کرد؟ به نظر مي رسد دلیل اصلي 
این اختالف را باید در جاي دیگري جست وجو کرد. 

    
 سرمربي والیبال سر وقت 

معرفي مي شود
محمدرضا داورزنی درباره اینکه سرمربی تیم 
ملی چه زمانی معرفی خواهد شد، عنوان کرد:»این 
موضوع در دستور کار است اما تامل می کنیم وضعیت 
کرونا مشخص شــود چون باید منابع را مدیریت 
و در زمان مناســب از مربی خوب استفاده کنیم.« 
رییس فدراســیون والیبال همچنین در خصوص 
شــرایط مالی، تصریح کرد:»بحــث مالی دغدغه 
جدی همه فدراسیون هاست. خوشبختانه شرایط 
را فراهم کردیم تا پول دغدغه اصلی نباشد. با وجود 
هزینه های چند برابر تالش کردیم بتوانیم برنامه ها را 
انجام دهیم. هدف این است والیبال در المپیک آینده 
جزو چهار تیم برتر باشد. کار سختی است و شاید 
برخی بگویند هدف بزرگی است اما ظرفیت والیبال 
همین است. اینکه با چه مربی کار را دنبال می کنیم 
در دســتور کار اســت.« داورزنی درباره گزینه ها 
گفت:»گزینه داخلی و خارجی داریم اما مدیریت 
می کنیم در زمان خاص خودش کار را انجام دهیم.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

فرصت طلبــی، مهم ترین ویژگی 
مهدی ترابی است. یک خاصیت کلیدی 
که در این فصــل، بارها و بارها به کمک 
پرسپولیس آمده و ورق بازی ها را به نفع 
این تیم برگردانده است. ترابی در جریان 
هر بازی، بارها در موقعیت گل زنی قرار 
نمی گیرد. فرصت خاصــی را هم هدر 

نمی دهد. او به اندازه کافی صبر می کند 
تا یک فرصت ایده آل به دســت بیاورد 
و سپس به بهترین شکل ممکن، از آن 
فرصت برای گل زنی بهره می برد. این 
درست همان کاری بود که او در جدال با 
شاهین بوشهر نیز انجام داد. ترابی منتظر 
ماند تا صاحب یک بخت گل زنی مطلوب 
شود و سپس به خوبی از اشتباه مدافع 
شاهین استفاده کرد تا تیمش را به یک 

پیروزی حساس برساند. البته که او، تنها 
بازیکن موثر در زمینه رقم خوردن این 
پیروزی نبود. واکنش پرسپولیسی ها 
به اخراج کمال کامیابی نیا از زمین در 
انتهای نیمه اول، همان اتفاقی بود که 

آنها را روبه روی شاهین برنده کرد. 
پرسپولیس هافبک میانی اش را از 
دست داد و تصمیم داور نیز بیش از حد 
سختگیرانه به نظر می رسید اما اعضای 

کادر فنی به جای جنجال درست کردن 
و بیرون کشیدن تیم و یا رفتن به درون 
زمین، به آرامی اعتــراض کردند و در 
همان لحظات، بازیکنان شان را به حفظ 
انگیزه برای دوندگی بیشتر فراخواندند. 
ســتاره های تیم هم به نوعی جور 
هافبــک میانی شــان را کشــیدند و 
غیبت کمال را تا حدود زیادی جبران 
کردند. شــاید هر تیم دیگــری پس از 

یک اخراج جنجالی و البته پس گرفته  
شدن پنالتی اش توسط داور، از لحاظ 
روحی به مرحله فروپاشی می رسید اما 
پرسپولیس با وجود همه این اتفاق ها، 
شانس رسیدن به هفدهمین پیروزی 
فصل را از دســت نداد. این تیم از زمان 
پایان تعطیالت، از دو بازی با دو حریف 
پایین جدولی 6 امتیاز گرفته و با تمام 
سرعت به طرف فتح جام پیش می رود. 
آنها این هفته هم لغزشــی نداشتند و 

اجازه نزدیک تر شدن رقبا را ندادند.
پس گرفته  شدن پنالتی توسط داور 
و پیروزی با تــک گل مهدی ترابی. این 
تصویر برای پرسپولیسی ها بیش از حد 
آشنا به نظر می رسد. مشابه همین اتفاق 
در زمین پارس جنوبی جم نیز رخ داده 
بود. جایی کــه داور پنالتی را از این تیم 
پس گرفت اما مهدی ترابی در آخرین 
ثانیه ها، گل پیروزی بخش مسابقه را به 
ثمر رساند. پرسپولیس در اولین هفته 
از لیگ برتر نوزدهم نیز، پارس جنوبی را 
در یک نبرد بسیار نزدیک و گره خورده، 

با ضربه دیدنی ترابی شکست داد. 
همین نتیجه در دیدار هفته ســوم 
با صنعت نفت، این بار به کمک شــوت 
دیدنی کنعانی زادگان تکرار شد. تنها 
یک هفته بعد، پرســپولیس این بار با 
تک گل مهدی عبدی، اســتقالل را در 
دربی پایتخت یک بر صفر شکســت 
داد و یک پیروزی بسیار روحیه بخش 
به دســت آورد. در هفته دهم روبه روی 
فوالد، کار پرسپولیسی ها بسیار سخت 
به نظر می رســید. آنها در فوالد آره نا با 
این حریف مســابقه می دادند و این بار 
هم با تنها گل ترابــی، از پس تیم آماده 
و منظم جواد نکونــام برآمدند. همین 
تیم در هفته دوازدهم، نســاجی را نیز 
با نتیجه مشــابه یک بر صفر از پیش رو 
برداشــت. جالب اینکه در آن مسابقه، 
پرسپولیس با اخراج محسن ربیع خواه 
از دقیقه 58 بازي 10 نفره شــده بود. 
تکرار پیروزی های 10 نفره، این اعتماد 
به نفس را به پرسپولیســی ها داده که 

حتی پس از اخراج بازیکنان شان، دست 
از جســت وجوی برد برندارند. پیش از 
مسابقه این هفته با شاهین، آخرین برد 
یک بر صفر پرسپولیس روبه روی صنعت 
نفت آبادان با تــک گل احمد نوراللهی 
رقم خورده بود. آنها پس از زدن 11 گل 
در چهار هفته متوالی، دوباره به نتیجه 
محبوب شان برگشتند و یک پیروزی 
دیگر را نیز به پیروزی های قبلی شــان 
اضافه کردند. یک برد دیگر که نشــان 
می داد این تیم خیال کنار کشــیدن از 
مسیر رســیدن به چهارمین قهرمانی 

متوالی را ندارد.
در بیــن 17 پیــروزی ایــن فصل 
پرسپولیس، »هشــت« نتیجه یک بر 
صفر دیده می شــود. فرق پرسپولیس 
با سایر رقبا نیز شاید در همین موضوع 
خالصه شــود. آنها حتی وقتی برتری 
محسوســی به رقیب ندارند نیز برنده 
می شــوند. آنها حتی زمین بازی های 
بســیار نزدیک و نفس گیر را نیز با برد 

ترک می کنند. 
در بســیاری از ایــن بازی ها، نقش 
محوری مهدی ترابی انکارنشدنی به نظر 
می رسد. بازیکنی که انگار برای عوض 
کردن تســاوی های صفر - صفر متولد 
شده است. پرسپولیس در لیگ نوزدهم، 
زیباترین پرسپولیسی که دیده ایم نبود. 
آنها چندان شورانگیز و میخکوب کننده 
بازی نمی کردند اما برنده می شدند. حتی 
وقتی هافبک میانی و ضربه پنالتی در 

یک بازی از آنها گرفته می شد.

عادتی که پرسپولیس را به اوج رسانده است

یکه تازی با یک -هیچ! 

اتفاق روز

چهره به چهره

برای قهرمان  شدن الزم نیست همیشه خوب بازی کنید. برای قهرمان  شدن الزم نیست همیشه سرگرم کننده باشید. برای 
قهرمان  شدن، الزم نیست همیشه خوش شانس باشید و برای قهرمان  شدن، الزم نیست همه تصمیم های داوری به نفع شما رقم 

بخورند. پرسپولیسی ها بیشتر از هر تیم دیگری، با این اصول آشنا هستند. آنها این هفته نیز روبه روی شاهین بوشهر، به هیچ وجه 
شمایل یک تیم استثنایی را نداشتند اما »برنده  شدن« در دیدارهای نزدیک و حتی با یک اخراجی، دیگر به مهارت آنها در فوتبال 

ایران تبدیل شده  است. قرمزها در این فصل، تقریبا نیمی از پیروزی های شان را با نتیجه یک بر صفر تصاحب کرده اند.

آریا طاری

استقاللی ها که خودشان تست های کروناي مثبت اعالم 
شده در باشگاه فوالد را »مشــکوک« ارزیابی می کردند، 
ناگهان با ســونامی تســت های مثبت روبه رو شدند. حاال 
نوبت باشــگاه پارس جنوبی است که به این موضوع، شک 
و شــبهه وارد کند و ادعای آبی ها را زیر سوال ببرد. تصور 
کنید درست وسط این بیماری و همه این مشکالت، باید 
»سوءظن « ها را نیز مد نظر قرار بدهیم. تصور کنید وسط 
این همه بحران بزرگ، باید نگران شک تیم ها به هم باشیم. 
در این فوتبال، فقط پروتکل های بهداشتی زیر پا گذاشته 
نمی شــوند. بلکه صداقت و اعتماد هم در ایــن فوتبال از 

مدت ها قبل از بین رفته اند.
گاهی تنها یک سکانس، برای پی بردن به همه حقیقت 
یک داستان طوالنی کافی اســت. فوتبال ایران هم همین 
هفته، یک سکانس طالیی داشته است. تست های کرونا، 
وضعیت اســتقالل را »قرمز« کردند. این باشگاه به دلیل 
انبوه مهره های مبتال، قید سفر به جم را زد و به سازمان لیگ 
اعالم کرد که فعال قابلیت رفتن به زمین را ندارد. بازیکنان 
مبتال به خانه فرســتاده شــدند اما در انبوه این خبرهای 
نگران کننده، فرهاد مجیدی بدون ماســک و دستکش به 

ساختمان باشگاه رفت و از آن خارج شد. همین قاب ساده 
به اندازه کافی، تاســفبار به نظر می رسد. دیگر چه اتفاقی 
باید رخ بدهد که یک مربی در سطح لیگ برتر، حداقل به 
ماسک زدن روی بیاورد؟ چطور باید مردم عادی را توجیه 
کرد که ماسک زدن الزامی و ضروری است وقتی سرمربی 
یک باشگاه مطرح فوتبال نیز، چنین کاری انجام نمی دهد؟ 
به نظر می رسد فوتبال ایران حتی پس از همه این ماجراها، 
هنوز تعارف با ویروس کرونا را کنار نگذاشته است. هنوز باور 
داریم که »نمی گیریم« و اگر هم بگیریم، مشکلی نخواهیم 
داشــت. هنوز باور داریم که باید طبق برنامه به مهمانی، 
باشگاه، عروسی و تولد برویم و حتی در سالن بدنسازی با 
هم کشتی بگیریم. هنوز حتی یک محل مشخص و واحد 
برای تست های کرونا در همه باشگاه ها اعالم نشده است. 
برگزاری لیگ در چنین شــرایطی، حقیقتا چه ارزشــی 

خواهد داشت؟
مشــکل بزرگ تر فوتبال مــا در شــرایط فعلی، خود 
»فدراسیون« است. فدراسیون و تمام اجزایش که هرگز 
نمی توانند یک تصمیم خوب و منطقی برای فوتبال بگیرند. 
آنها یک بار به صورت رسمی اعالم کردند که می خواهند 
رقابت های لیگ برتر را برگزار کننــد اما به جز »ترجمه« 
پروتکل های بهداشتی در لیگ های خارجی، کار دیگری 

انجام ندادند. آن هم در شــرایطی که برای باشــگاه های 
فوتبال در ایران، ســفر با پرواز چارتر و همچنین اتاق های 
مجزا در هتل امکان پذیر به نظر نمی رســید. آنها یک بار با 
صدایی متزلزل و اشاراتی نامطمئن از برگزاری لیگ گفتند 
اما در همه هفته هــای بعدی روبه روی انتقادها ســاکت 

ماندند و حرفی نزدند.
 فدراسیون آنقدر به سکوتش ادامه داد تا سرانجام زمان 
برگزاری بازی ها از راه رسید. آن روزها خبری از پیک کرونا 
نبود اما حاال که این ویروس با تمام قدرت برگشــته و هر 
روز قربانیان تازه ای می گیرد، فدراســیون باز هم ساکت 
است و حرفی نمی زند. این همه سکوت، بس نیست؟ این 
همه انفعال، کافی نیست؟ این همه منتظر دیگران ماندن، 
خجالت آور نیســت؟ چقدر تلخ که فوتبال ایران، به دست 
چنین تشــکیالتی اداره می شــود. چقدر تلخ که فوتبال 
ایران، به دســت مدیرانی افتاده که حتی نمی توانند تایید 
اساسنامه فدراســیون را از فیفا بگیرند. کاش فدراسیون 
توضیح بدهد که چه برنامه ای بــرای برون رفت از بحران 
فعلی دارد؟ اگر قرار اســت دیدارهای دو تیم اســتقالل و 
فوالد حداقل به مدت 10 روز برگزار نشوند، سرنوشت این 
بازی ها در یک برنامه فشرده چه خواهد شد؟ اگر یک تیم هر 
سه دروازه بانش را از دست بدهد اما در عین حال فهرست 
بازیکنان کرونایی اش به 25 درصد نرســد، چطور باید به 
زمین برود و مســابقه اش را برگزار کند؟ اصال چه کســی 
باید در این مورد تصمیم نهایی را بگیرد؟ فدراســیونی ها 
مدام به ستاد ملی کرونا پاس می دهند و ستاد ملی مبارزه 

با کرونا نیز خود فدراســیون را مســئول می داند. وسط 
این پاســکاری ها، باشــگاه های فوتبال ایران از همیشه 

سردرگم تر شده اند.
یک بار برای همیشه باید این تعارف مضحک با ویروس 
کرونا را کنــار بگذاریم. اگر واقعا معتقدیــم که می توانیم 
بازی های لیگ را در چنین شــرایطی هــم برگزار کنیم، 
دیگر نباید تصاویری مثل سفر کاروان استقالل به اهواز را 
ببینیم. تصاویری که همه پروتکل های بهداشتی را نقض 
می کردند و نشان از یک بی توجهی آشکار داشتند. اگر واقعا 
معتقدیم که می توانیم بازی های لیگ را در چنین شرایطی 
هم برگزار کنیم، دیگر نباید بازیکنان آزاد باشند تا به تولد، 
مهمانی، باشگاه بدنســازی و موقعیت هایی شبیه به اینها 
بروند. بازیکن ها نباید مجاز باشند که در آغوش هم، عکس 
یادگاری بگیرند و به همین سادگی به همه پروتکل ها پشت 
کنند. اگر واقعا معتقدیم که قدرت برگزاری لیگ را داریم، 
باید هزینه بیشتری انجام بدهیم و هر طور که شده، اصول 
بهداشــتی را به صورت کامال جدی مد نظر داشته باشیم. 
اگر هم به این باور رسیده ایم که دیگر نمی توانیم لیگ را در 
چنین شرایطی دنبال کنیم، نباید از اعالم عمومی هراسی 
داشته باشیم. در چنین صورتی، باید به راحتی اعالم کنیم 
که قادر به برگزاری لیگ نیســتیم و بهتر اســت تیم ها و 
بازیکنان را هم به استراحت بفرستیم تا حداقل این فضا، از 
این نگران کننده تر نشود. این تعارف مضحک با کووید 19، 
هیچ اعتباری به لیگ نوزدهم نداده و فقط میزان بالتکلیفی 

آن را گسترده تر کرده است.

»با این پیروزی، مغرور نمی شویم!« این جمله، 
از سوی زین الدین زیدان مطرح نشده است. این 
جمله، به سرمربی پرسپولیس پس از هفدهمین 
برد فصل هــم تعلق ندارد. این جمله، از ســوی 
عبدا... ویسی مطرح شده است. مردی که پس از 
نزدیک به دو سال، باالخره توانسته در یک بازی 
لیگ برتر به پیروزی دست پیدا کند. آقای مربی از 
شروع این فصل سرمربی شاهین بوشهر بود و پس 
از برکناری از هدایت این باشــگاه، روی نیمکت 
پیکان نشســت. او در شــاهین هرگز »برنده« 
نبود و در پیکان نیز پــس از چند هفته، باالخره 
یک پیروزی را روبه روی ذوب آهن لوکا بوناچیچ 
تصاحب کرد. تیم ویسی حتی پس از کسب این 
نتیجه، هنوز هم در منطقه سقوط است اما او به 
بازیکنانش توصیه می کند که »مغرور« نشوند! 

پس از قهرمانی تاریخی در لیگ برتر با استقالل 
خوزستان، عبدا... ویسی شکست های زیادی را 
در کارنامه اش تجربه کرده است. او برای مدتی 
به سپاهان رفت و نشان داد که در قواره های کار 
کردن در یک باشگاه بزرگ نیست. عبدا... در دو 
تجربه اخیر لیگ برتری با نفت مسجدسلیمان و 
شــاهین در لیگ برتر بدون برد مانده بود و حاال 
باالخره توانست یک پیروزی را پس از چند سال 
به کارنامه لیگ برتری اش اضافه کند. اینکه در 
چنین وضعیتی، او چطور خودش را در موقعیت 
مغرور شدن می بیند، در نوع خودش حیرت انگیز 

به نظر می رسد.
عبدا... ویسی به خاطر یک شباهت ظاهری 
به پپ گواردیوال، در جایــگاه یک مربی چهره 
شــد. آنها که دائما روی این شــباهت تاکید 

داشتند، ناخواسته مســیر مربیگری این مربی 
جوان را نابود کردند. چراکه او دوســت داشت 
مثل گواردیوال لباس بخرد و کنار زمین شبیه 
او به نظر برسد اما ظاهرا کوچک ترین عالقه ای 
نداشــت که به لحاظ فنی هم، دانسته های پپ 
را تعقیب کند. او البته یک موفقیت بزرگ هم 
با استقالل خوزســتان در لیگ برتر دارد اما آن 
نتیجه به تنهایی برای قضاوت او به عنوان یک 
مربی خوب، کافی نیست. در فوتبالی که همواره 
راه را بر اســتعدادهای جدید می بندد، امثال 
عبدا... ویسی برای سال ها توی گود می مانند. 
مدیرانی که به سراغ این مربی می روند، به این 
موضوع توجه نمی کنند که او در پروژه های قبلی 
چه سرنوشتی داشته است. حتی اگر پپ وطنی 
با پیکان نیز ســقوط کند، احتماال دوباره یک 
تیم از لیگ برتر به ســراغ او خواهد آمد. چراکه 
همه دوست دارند نسخه بدلی گواردیوال را روی 
نیمکت تیم شان داشــته باشند! سال ها قبل از 

این که مدل ها با شباهت به مسی برای خودشان 
شهرت، ثروت و اعتبار به دست بیاورند، ویسی به 
لطف شباهت به یک مربی بزرگ، زندگی تازه ای 
برای خودش ساخت. او آنقدر از مسیر پیروزی 
روی نیمکت دور بوده که حــاال برای یک برد 
معمولی، جمالت قصار ردیف می کند. او حتما 

باید به شدت مغرور باشد. چون دست به یک کار 
تاریخی زده و پس از مدت ها، از یک بازی لیگ 
برتری سه امتیاز به دست آورده است. او حتما 
باید در باد این پیــروزی بخوابد. چراکه بعید به 
نظر می رسد تا چند سال بعدی، بتواند هیچ برد 

دیگری را در لیگ برتر جشن بگیرد!

لیگ برتر و این بالتکلیفی تمام نشدنی

با کرونا تعارف داريم! 

شما يکی مغرور شو! 

پرسپولیسي ها این هفته نیز 
روبه روی شاهین بوشهر، به 

هیچ وجه شمایل یک تیم 
استثنایی را نداشتند اما 

»برنده  شدن« در دیدارهای 
نزدیک و حتی با یک 

اخراجی، دیگر به مهارت 
آنها در فوتبال ایران تبدیل 

شده  است
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