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 خوش بين به نتايج بانوان 
در المپيك

در ادامه سلسله نشست های وزارت ورزش که 
برگزاری آن به مناســبت چهل و دومین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی در دســتور کار است، روز 
گذشته نشســت خبری مهین فرهادی زاد معاون 
توسعه ورزش بانوان برگزار شــد. وی در آغاز این 
نشست خبری با تبریک میالد حضرت فاطمه )س( 
گفت:»در یک سال گذشته فعالیت های زیادی در 
بخش بانوان و در حوزه های مختلف انجام شد که 
عدالت جنســیتی یکی از آنها بود. در بحث عدالت 
جنسیتی، تقسیم عادالنه اعتبارات را در تفاهم نامه 
مورد توجه قــرار دادیم. ســاختار ورزش بانوان در 
استان ها هم طی این مدت مورد توجه قرار گرفت.« 
این مقام مســئول در وزارت ورزش همچنین در 
رابطه با کرسی های بین المللی در ورزش بانوان به 
برخی کرسی های در اختیار ایرانی ها اشاره کرد و 
گفت:»عضویت در فدراسیون های جهانی اهمیت 
زیادی دارد. وقتی بانوان خــارج از کمیته بانوان در 
سایر بخش ها و کمیته های فعال آسیایی و جهانی 
هم متصدی پست و مسئولیت می شوند حکایت 
از جایگاه و تاثیرگذاری و توانایی آنها دارد. در حال 
حاضر ورزش زنان ایران ٨٨ کرسی بین المللی در 
اختیار دارد.« فرهادی زاد درباره پیش بیني اش از 
عملکرد بانوان در المپیک توکیو عنوان داشت:»ما ۶ 
سهمیه در المپیک و ۱۰ سهمیه در پارالمپیک داریم 
اما هنوز فرصت برای افزایش سهمیه است. من کامال 
به المپیک خوشبین هستم. از نظر من مقامی که الهه 
احمدی در المپیک داشت اهمیت دارد و حضور او در 
فینال بسیار مهم است. او در حال فعالیت است اما 
ما ورزشکاران دیگری هم داریم. در پارالمپیک هم 
ساره جوانمردی، شهال بهروزی راد، زهرا نعمتی و... 
ورزشکارانی هستند که می توانند روی سکو بروند.« 
معاون وزیر ورزش در امور بانوان همچنین در مورد 
آخرین وضعیت فدراسیون بین المللی ورزش زنان 
این طور توضیح داد:»چند ســالی این فدراسیون 
فعالیت نداشت، باید مجوز الزم صادر می شد که زمان 
زیادی دارد. کارها رو به پایان است و می دانم کمیته 
ملی المپیک هم پیگیر ارتباط با کشورهای اسالمی 

است تا نظرات آنها را هم جویا شود.« 
    

ژاپن ميزبان گزينشي روئينگ
مسابقات قایقرانی روئینگ انتخابی المپیک که 
قرار بود در کره جنوبی برگزار شود که کره با افزایش 
شیوع ویروس کرونا انصراف داد، حاال تاریخ جدیدي 
دارد. روئینگ سواران در این مدت در حالی مشغول 
تمرین بودند که از زمان و مکان برگزاری مسابقات 
اطالعی نداشتند اما در نهایت این رقابت ها تعیین 
تکلیف شد. توکیو ژاپن پیشنهاد برگزاری مسابقات 
را داد و فدراسیون جهانی هم پذیرفت و در نهایت قرار 
شد، مسابقات انتخابی المپیک روئینگ در منطقه 
آسیا و اقیانوسیه در توکیو ژاپن برگزار شود. طبق 
برنامه ریزی سوم و چهارم می )۱۳ و ۱۴ اردیبهشت 
۱۴۰۰( تمرین رسمی تیم ها است. پنجم تا هفتم می 
)۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰( نیز مسابقه انتخابی 
المپیک برگزار می شــود. تیم روئینگ ایران نیز به 
دنبال کسب ســهمیه المپیک در دو بخش زنان و 

مردان است.
    

سه داوطلب ميزباني جام تختي
در حالی که مسابقات کشتی آزاد و فرنگی جام 
تختی به عنوان یکــی از تورنمنت های بین المللی 
در اواخر هر ســال در کشــورمان برگزار می شد، 
برپایی این مسابقات در سال جاری به دلیل شرایط 
و محدودیت های کرونایی در هالــه ای از ابهام قرار 
گرفت. به هر حال تکلیف این تورنمنت بین المللی 
داخلی هم بعد از نشســت نایب رییس فدراسیون 
کشتی با اعضای کادر فنی تیم های ملی کشتی آزاد و 
فرنگی مشخص و مقرر شد این پیکارها به سال آینده 
موکول شــود. دلیل اصلی این تصمیم نیز اهمیت 
پیکارهای گزینشی المپیک و رویدادهای پیش روی 
تیم های ملی خوانده شده است. بر این اساس گفته 
می شود قرار است مسابقات کشتی آزاد جام تختی 
اواخر اردیبهشت ســال آینده و پیکارهای کشتی 
فرنگی این جام بین المللی اوایل خرداد سال آینده 
برگزار شود. در همین راستا سه استان کردستان، 
گیالن و سیستان و بلوچســتان نیز برای میزبانی 
جام تختی اعــالم آمادگی کرده انــد. رقابت های 
کشتی گزینشی قاره آسیا ۲۰ تا ۲۲ فروردین سال 
۱۴۰۰ و رقابت های قهرمانی آســیا روزهای ۲۳ تا 
۲٨ فروردین سال ۱۴۰۰ در شهر آلماتی قزاقستان 

برگزار خواهد شد.

منهای فوتبال

آریا طاری

سرمربی استقالل این روزها 
رکورددار مصاحبه در فوتبال ایران 
به شمار می رود. فکری تقریبا به 
هیچ پیشنهاد مصاحبه ای پاسخ 
منفی نمی دهد و معموال در همه 
گفت وگوها نیز چند جمله خاص 
را تکرار می کند. مصاحبه های این 
مربی حاال تقریبا قابل پیش بینی 

هستند. 
چراکه او تاکیــد زیادی روی 
چند جمله ثابــت دارد و در هر 
شرایطی این جمالت را به زبان 
می آورد. جمالتی که هواداران 
استقالل کامال به شنیدن شان خو 

گرفته اند و دیگر از روبه رو شدن با 
این جمالت، به هیچ وجه غافلگیر 

نمی شوند.
    

»یک اتاق فکر علیه ما وجود دارد«
همین چند وقت پیش بود که امیر 
قلعه نویی از فعالیت یــک »اتاق فکر« 
علیه خودش خبر داد و از همان روز به 
بعد، محمود فکری بدون چون و چرا از 
این عبارت استفاده کرده است. او بدون 
اینکه کوچک تریــن توضیحی بدهد، 
دائما به این موضوع اشــاره می کند که 
یک اتاق فکر مشــغول زیر سوال بردن 
دستاوردهایش در اســتقالل است. از 
این حیث، فکری شباهت بسیار زیادی 
به امیر قلعه نویی دارد. چراکه این مربی 

هم همواره یک مشــت دشمن فرضی 
برای خودش می سازد و آنها را به اخالل 
در کار تیمش متهم می کند. سرمربی 
فعلی آبی ها حتی یک نشانه کوچک از 
افراد حاضر در این اتاق فکر با هواداران 
باشگاه در میان نگذاشته اما انتظار دارد 

آنها حرفش را بی چون و چرا باور کنند.
»ابزارش را نداریم!«

فکری از زمان پیوستن به استقالل، 
بارها و بارها روی نداشتن ابزار کافی در 
این باشــگاه تاکید کرده است. آن هم 
در حالی که این تیم بــرای اولین بار در 
چند سال گذشته، توانسته تقریبا همه 
نفرات کلیدی اش را در تابستان حفظ 
کند. استقالل روی خط دروازه، یکی از 
بهترین گلرهای این سال های فوتبال 

ایران را به خدمت گرفته، در خط دفاعی 
با مرادمنــد و نــادری خریدهای قابل 
توجهی انجام داده و در خط حمله نیز، 
هر سه ستاره کلیدی اش را حفظ کرده 
اســت. در تاریخ لیگ برتر تیم های به 
مراتب کم ستاره تری از استقالل فعلی، 
توانسته اند قهرمانی را به دست بیاورند. 
پس این توجیه برای طرفداران باشگاه 

چندان پذیرفتنی نخواهد بود.
»راه ما کامال درست است!«

این جمله سرمربی آبی ها که اتفاقا 
از شروع فصل بارها و بارها تکرار شده، 
یادآور جمالت برخی نمایندگان مجلس 
اســت. فکری اعتقاد دارد که انتقادها 
نشان از »درست بودن« مسیر او دارند. 
چراکه هیچ کس به قطار ایستاده، سنگ 

نمی زند. برخالف آن چه آقای مربی تصور 
می کند، ایراد گرفتن از یک تیم تالشی 
در جهت بهتر شــدن همان تیم است. 
افرادی هم که از فکری انتقاد می کنند نه 
طرفدار تیم های دیگر، بلکه در درجه اول 
طرفدار سفت و سخت باشگاه استقالل 

هستند. 
 »همه دارند تیکی تاکا 

بازی می کنند؟«
هضم این جمله هم برای هواداران 
آبی، فوق العاده سخت و سنگین به نظر 
می رســد. اینکه تیم های دیگر در این 
فصل چه کیفیتی از خودشــان نشان 
داده اند، به هیچ وجه نباید دلیل خوبی 
برای تعیین کردن فرم بازی استقالل 
باشــد. اگر تیم های دیگر به هر دلیلی 
خوب بازی نمی کنند، اســتقالل برای 
بردن لیگ باید از همه آنها بهتر باشد. نه 
اینکه درست شبیه آنها فوتبال بازی کند 
و با توجیه بد بودن آنها، نتایج دلخواهش 

را به دست نیاورد.
 »وقت ندارم ایرادها را 

برطرف کنم«
البته که فکری هنــوز زمان زیادی 
برای کار کردن در اســتقالل نداشته و 
اساسا پروژه یک مربی برای کامل شدن، 
وابسته به زمان اســت اما اینکه فکری 
دائما به کم بودن فاصله »پنج روز« بین 
دو بازی اشاره می کند، چندان پذیرفتنی 
نیست. این فاصله بین دو مسابقه، تنها به 
این فصل مربوط نمی شود. قبل از این 
در برخی از فصل ها حتی برنامه ریزی 
لیگ فشرده تر نیز بوده است. حتی در 
بسیاری از لیگ های اروپایی باشگاه ها 
در یک هفته دو مسابقه انجام می دهند 
و مربیان برای انجام همه کارها هم وقت 
پیدا می کنند. مساله کلیدی اینجاست 
که بخش مهمی از کارها باید به دست 
اعضــای کادر فنی صــورت بگیرد اما 
کادر اســتقالل که اتفاقا از نگاه فکری 
بهترین کادر فنی ایران هستند، تا امروز 
کوچک ترین باری را از روی دوش این 

مربی برنداشته اند.

»استقاللی ها باهوش باشند«
فکــری بارهــا و بارها از هــواداران 
باشگاهش خواسته که باهوش باشند و 
فریب بازی هواداران باشگاه های دیگر را 
نخورند. با این حال خود استقاللی ها هر 
چقدر بیشتر هوش به خرج می دهند و 
روی مسائل تیم موردعالقه زوم می کنند، 
نگرانی شان در مورد عملکرد کادر فنی 

تیم بیشتر و محسوس تر می شود.
»نمی خواهند قهرمان شویم«

فکری اولین مربی استقالل نیست 
که در چند سال اخیر این جمله را به زبان 
می آورد. اگر مربیان قبلی توانسته باشند 
از این جمله نتیجه بگیرند و سنگ بنای 
موفقیت شان را روی همین عبارت قرار 
بدهند، حتما فکری هم می تواند دست 

به چنین کاری بزند!
»بگذارید    دیمی قرمان شویم!«

این جمله برخالف جمالت قبلی، 
بارها تکرار نشــده و عبــارت تازه تری 
محسوب می شود اما همه چیز در مورد 
آن فوق العاده نگران کننده اســت. در 
حقیقت محمود فکری به جای اینکه 
قول بهتر شــدن تیمــش را به لحاظ 
تاکتیکی بــه هوادارها بدهــد، از آنها 
می خواهد که مشکلی با قهرمان شدن 

تیم به صورت »دیمی« نداشته باشند! 

نگاهی به کلیدواژه های همیشگی فکری

محمود و بهانه هایش! 

اتفاق روز

چهره به چهره

فوتبال ایران بدون هیچ شــک و تردیدی 
در یکی از تلخ ترین مقاطــع همه تاریخش 
قرار گرفته اســت. باورمان نمی شــود فقط 
چند روز از مرگ دردناک مهــرداد میناوند 
گذشــته و همزمان با ســوگواری برای این 
چهره جوانمرگ، با همه وجود نگران شنیدن 
خبری مشابه درباره علی انصاریان هستیم. 
فوتبال ایران، یکــی از بمب های روحیه اش 
را از دست داده و حاال ستاره محبوب بعدی با 
مرگ و زندگی دست و پنجه نرم می کند. در 
چند روز گذشته، خبرهای مثبتی از وضعیت 
علی به گوش رسیده بود. حتی شنیده می شد 
که او خودش غذا می خورد و شرایطش کمی 
عادی شده. منتظر بودیم تا خبر رهایی اش 
از این ویروس شــوم را بشــنویم اما ناگهان 
همه چیز تغییر کرد. ظرفیت تنفســی علی 
انصاریان کم شد و ضربان قلب او باال رفت تا 

اوضاع برای او، فوق العاده نگران کننده به نظر 
برســد. نه فقط همه پرسپولیسی ها، نه فقط 
همه فوتبالی ها، بلکه تک تــک مردم ایران 
نگران وضعیت سالمتی علی هستند. نگران 
ستاره هایی که در این روزهای سخت بیشتر 
از همیشه به خنده های مسری اش نیاز داریم. 
علی، تازه یک راه متفــاوت را در زندگی اش 
شــروع کرده بود. تازه در سینما مطرح شده 
بود و با دو فیلم در جشنواره فجر امسال، یک 
چهره پرکار به نظر می رســید. علی تازه به 
همه ثابت کرده بود که استعدادهای تبدیل 
شدن به یک بازیگر شاخص را دارد و می تواند 
مثل پژمان جمشیدی، مورد توجه منتقدها 
هم قرار بگیرد. انصاریان در دوران بازی اش، 
همیشــه یک چهره فوق العاده محبوب بود. 
پرسپولیسی ها شــیفته این بازیکن بودند. 
چراکه او هرگز از قرار دادن ســرش جلوی 
توپ نمی هراسید. چراکه او پیوندی دیرینه 
با بخیه خــوردن در زمین فوتبال داشــت 
و درون زمین بــه هیچ چیز به جــز نتیجه 
بازی اهمیت نمی داد. او شــاید یکی از تنها 

فوتبالیست های تاریخ ایران باشد که پیراهن 
رقیب دیرینه تیمش را بــر تن می کند اما به 
جای فحش خوردن در دربی، مورد تشویق 
قرار می گیرد. انصاریان بارها اعالم کرده که 
رفتنش به استقالل یک تصمیم اشتباه بوده 
اما هواداران تیم آبــی پایتخت هرگز علیه او 
موضع نگرفته اند. همــه منتظر یک معجزه 
هستیم. اگر قرار باشــد معجزه ای رخ بدهد، 

زمانش همین حاالست. 
علی باید برگردد. به خاطر دل مادرش که 
پشــت درهای اتاق او در بیمارستان، چشم 
به راهش نشســته. به خاطر دل مادرش که 
ســزاوار این تنهایی تلخ نیســت. به خاطر 
همه آنهایی که دوســتش دارند و با تماشای 
بازی های او، جنگندگی را یاد گرفته اند. علی 
باید برگردد. کاش برگردد و دوباره به سراغ 
همان خنده های بلند و قطع نشــدنی برود. 
کاش برگردد و فیلم هایش را در جشــنواره 
ببیند. کاش برگردد، یک کات بدهد و بگوید 
که همه چیز فقط یک فیلم بوده است. کاش 
برگردد و همان قدر خونسرد که پشت ضربات 

پنالتی قرار می گرفت، روبه روی کرونا بایستد. 
هیچ کس این نما را دوســت ندارد. همه این 
مردم نیازمند شنیدن یک خبر خوب هستند. 
خبر بازگشت علی انصاریان و برطرف شدن 
این خطر بــزرگ. هیچ کس برای شــنیدن 

خبر دیگری آماده نیســت. فوتبال، همین 
حاال هم داغدار شــده. فوتبــال همین حاال 
هم رخت سیاه پوشــیده است. کاش فاجعه 
 دیگری هــم از راه نرســد. کاش علی انصار، 

دوام بیاورد. 

آریا رهنورد

تا این هفتــه از لیگ برتر، یــک بازیکن توانســته تعداد 
گل هایش را در این لیگ دورقمی کند و دو مدعی اصلی آقای 
گلی روی هم ۲۰ گل به ثمر رسانده اند که آمار قابل توجهی به 
نظر می رسد اما در جدول پاسورهای لیگ، اوضاع چندان جالب 
توجه به نظر نمی رسد. ۱۳ هفته بعد از شروع لیگ برتر، فقط 
یک بازیکن توانسته بیشتر از سه پاس گل به هم تیمی ها بدهد. 
یکی از کلیدی ترین ویژگی های لیگ بیستم، فقدان پاسورهای 
درخشان و بازیسازهای فوق العاده در این لیگ به شمار می رود. 
کریم اسالمی با چهار پاس گل، صدرنشین جدول پاسورها 
در لیگ برتر بیستم است. در حقیقت بهترین پاسور این فصل، 
حتی نتوانســته آمارش را به یک پاس گل در هر ۲۷۰ دقیقه 
برساند. این آمار نشــان می دهد که فوتبال ایران به لحاظ در 
اختیار داشتن مهره های بازیســاز و خالق در میانه میدان، با 
مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کند. پایین تر از اسالمی 
در این جدول، هشــت مهره دیگر دیده می شوند. نکته جالب 

اینجاست که ۱۳ هفته از لیگ برتری ســپرده شده اما هنوز 
تعداد بازیکن  هایی با حداقل سه پاس گل، دورقمی نشده است. 
مهرداد رضایی از مس رفسنجان، یکی از مهره های لیگ با سه 
پاس گل در این فصل اســت. در گل گهر سیرجان هم بهنام 
برزای به عنوان مدافع ســمت راست و احمد زنده روح در خط 
میانی توانسته اند سه پاس گل برای هم تیمی ها صادر کنند. 
علی دشتی از ذوب، مسعود شجاهی از تراکتورسازی، مصطفی 
احمدی از آلومینیوم، مهدی محبی از نفت مسجدســلیمان 
و البته سروش رفیعی از ســپاهان، نفرات دیگری هستند که 
نام شان در فهرســت مهره هایی با سه پاس گل دیده می شود. 
یکی از دالیل کاهش جذابیت جنگ پاســورها، جدایی چند 
ستاره کلیدی از لیگ برتر در این فصل بوده است. برای مثال 
فصل گذشته در پرسپولیس، علی علیپور و مهدی ترابی روی 
هم ۱۱ پاس گل برای هم تیمی ها ارســال کرده بودند اما حاال 
هر دو نفر، از فوتبال ایران جدا شــده اند. علی به لیگ پرتغال 
رفته تا برای تیم ماریتیمو تــوپ بزند و مهدی ترابی هم راهی 
لیگ ستارگان قطر شده و البته این روزها در آستانه جدایی از 

العربی قرار دارد. استقاللی ها نیز علی کریمی را از دست داده اند. 
فوتبالیستی که فصل گذشته چهار پاس گل برای بازیکنان تیم 
فرستاده بود و سهم بسیار مهمی در طراحی حمالت تیم داشت. 
طبیعی به نظر می رسد که جدایی این ستاره ها، بخش مهمی از 
کیفیت لیگ را تحت تاثیر قرار بدهد. وقتی این مهره های بدون 
جانشین از تیم های شان جدا می شوند، سطح فنی لیگ برتر 

ایران نیز با تزلزل روبه رو خواهد شد.
معموال هافبک های میانی، اصلی ترین گزینه ها برای تبدیل 
شدن به بهترین پاسورها هستند اما فوتبال ایران در این پست، به 
ندرت به سراغ جذب مهره های خوب خارجی رفته است. در لیگ 
برتر بیستم، ورود مهره های تازه وارد خارجی ممنوع است و نفراتی 
که از قبل در لیگ برتر مانده اند، معموال پاسورهای درخشانی به 
نظر نمی رسند. آیاندا پاتوسی یکی از معدود ستاره های خارجی 
این سال های فوتبال ایران به شمار می رود که معموال تبحر خوبی 
در پاس گل و بازیسازی دارد. اولین تجربه های حضور پاتوسی در 
فوتبال ایران برای خیلی از عالقه مندان به فوتبال، غیرمنتظره 
به نظر می رسید. چراکه آنها کم تر یک پاسور درخشان خارجی 
را در لیگ برتر دیده بودند. از این موضوع مهم هم نباید غافل شد 
که بسیاری از تیم های حاضر در لیگ برتر بیستم روی استفاده 
از ضربات ایستگاهی از خودشان ضعف نشان می دهند. اگر این 
تیم ها برنامه های متفاوت و متنوعی برای استفاده از این ضربات 
داشتند، حتما تعداد پاس گل های برخی از بازیکن ها به مراتب 

باالتر می رفت. بسیاری از ســتاره های فوتبال ایران اساسا در 
سال های کودکی برای تبدیل شــدن به یک پاسور فوق العاده 
تربیت نشــده اند. این نکته را هم نباید فراموش کرد که اساسا 
تعریف پست بازیســاز در فوتبال امروز با گذشته متفاوت شده 
است. در گذشته هر تیم باید یک بازیکن بازیساز را در میانه میدان 
قرار می داد اما حاال این وظیفه به همــه نفرات یک تیم فوتبال 
سپرده می شود. در یک تیم مدرن فوتبال، حتی گلرها بخشی 
از پروسه بازیسازی هستند و در این کار نقش دارند. آخرین دلیل 
مهم را هم نباید از یاد برد. اینکه بعضی از پاسورهای درجه یک 
فصل گذشته لیگ برتر، حاال شرایط متفاوتی را تجربه می کنند. 
میالد جهانی تیمش را تغییر داده و هنوز به شرایط جدید عادت 
نکرده، محسن مسلمان در مصدومیت به سر می برد و مسعود 
شــجاعی نیز حاال دیگر فقط یک بازیکن نیست و در کنار بازی 

به عنوان مربی نیز در تراکتورسازی مشغول به کار شده است.
غیبــت فانتزی بازها در میانه زمیــن، روی جذابیت لیگ 
برتر تاثیر منفی زیادی دارد. برای چندین سال این بازیکن ها 
در دوران کی روش شانسی برای پوشــیدن پیراهن تیم ملی 
نداشتند و حاال دست اسکوچیچ برای استفاده از این نفرات در 
ترکیب تیمش خالی به نظر می رسد. جدول پاسورها تا پایان 
هفته سیزدهم، همه چیز را در این باره مشخص می کند. اینکه 
وضعیت پاسورها در فوتبال ایران، وضعیت چندان مطلوب و 

دلچسبی نیست.

کوتاه بيا مرد!

فقدان بازی سازهای بزرگ در لیگ برتر

اين ليگ، پاسور ندارد! 

همین چند وقت پیش بود 
که امیر قلعه نویی از فعالیت 

یک »اتاق فکر« علیه 
خودش خبر داد و از همان 
روز به بعد، محمود فکری 

بدون چون و چرا از این 
عبارت استفاده کرده است. 
او بدون اینکه کوچک ترین 
توضیحی بدهد، دائما به این 

موضوع اشاره می کند که 
یک اتاق فکر مشغول زیر 

سوال بردن دستاوردهایش 
در استقالل است
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