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 سرپرست دوچرخه 
در فكر رياست شطرنج

24 دی مــاه بود کــه افشــین داوری ريیس 
ســابق فدراســیون دوومیدانی، سرپرست سابق 
فدراسیون های بوکس و والیبال به عنوان سرپرست 
فدراسیون دوچرخه سواری انتخاب شد تا در مدت 
6 ماه مقدمات برگزاری انتخابات اين فدراســیون 
را فراهم کنــد. در حالی که اين رشــته وضعیت 
خوبی نداشته و با مشــکالت زيادی مواجه است، 
سرپرســت فدراســیون در اقدامی عجیب برای 
انتخابات فدراسیون شطرنج ثبت نام کرد و سودای 
رسیدن به صندلی اين فدراسیون را در سر دارد. او که 
در رسیدن دوباره به رياست فدراسیون دوومیدانی 
ناکام بود، مشخص نیست چطور می خواهد وقت 
خود را برای دوچرخه سواری بگذارد، در صورتی که 
برای انتخابات شطرنج نیز بايد فعالیت و تبلیغ کند. 
داوری مهرماه سال جاری بود که در انتخابات رشته 
تخصصی خودش يعنی دوومیدانی مات شد و حاال 
هرطور شــده می خواهد رياست يک فدراسیون را 
برعهده بگیرد، اما در اين میــان تکلیف دوچرخه 
سواری چه می شود؟ آيا وضع رکابزنان بدتر از االن 
خواهد شــد؟ آيا وزارت ورزش از اين شــرايط و 
اقداماتی که کارمندانش انجام می دهند، اطالع 
دارد؟ ساختمان نیمه کاره فدراسیون و پیست در 
حال ساخت رشته بی ام ايکس و اعزام ملی پوشان 
به مسابقات قهرمانی آســیا در حال حاضر روی 
دست فدراسیون است و برهمین اساس جامعه 
دوچرخــه ســواری انتظــار دارد انتخابات اين 
فدراســیون هرچه زودتر برگزار شده و تکلیفش 
مشخص شود، چراکه هرچه می گذرد، وضعیت 
بدتر از گذشــته شــده و رکابزنان با اين شرايط 

انگیزه خود را از دست می دهند. 
    

محروميت كرونايي ها از المپيك
به ســتاره های تیم انگلیس گفته شده آنها در 
صورت مثبت بودن تســت کرونــا نمی توانند در 
بازی های المپیک توکیو شرکت کنند و ممکن است 
مجبور به قرنطینه با تايیديه دولت شوند. با توجه 
به انتشار پروتکل های بهداشــتی از سوی کمیته 
برگزاری بازی های توکیو اين موضوع نشان می دهد 
ورزشکارانی که مبتال به ويروس کرونا باشند شانس 
دومی برای رقابت نخواهند داشت. اين پروتکل ها 
می گويد در صورتی که ورزشکار در طول بازی های 
المپیک به ويروس کوويد ۱۹ مبتال شود اجازه رقابت 
نخواهد داشت. همچنین براساس اين پروتکل ها 
ورزشــکار در صورت مثبت بودن تست کرونا بايد 
جدا شده و در قرنطینه قرار بگیرد. اکثر ورزشکاران 
انگلیسی در اردوهای آماده سازی پیش از بازی های 
المپیک در ژاپن شرکت می کنند و بايد قبل از سفر 
به اين کشور و سپس سه روز قبل از ورود به دهکده 
المپیک، مورد آزمايش قــرار بگیرند.همچنین به 
ورزشکاران گفته شده که با روش های دست دادن، در 
آغوش گرفتن و ممنوعیت تماس فیزيکی با ديگران، 
راه های ديگری برای جشن گرفتن پیدا کنند. اين 
سند اضافه می کند شــما به عنوان ورزشکاران و 

مسئوالن تیم استاندارد را تعیین خواهید کرد. 
    

 اردوي دختران بسكتبال 
براي المپيكي شدن

تیم ملی بسکتبال سه نفره زنان دو مسابقه مهم 
انتخابی المپیک پیش رو دارد و بايد شانس خود را 
برای کسب ســهمیه المپیک توکیو امتحان کند. 
اولین رويــداد پنج تا ۹ خــرداد ۱4۰۰ به میزبانی 
اتريش برگزار می شود که 4۰ تیم )2۰ تیم زنان و 2۰ 
تیم مردان( از ۳6 کشور حضور دارند و سه سهمیه 
)در هر بخش مردان و زنان( توزيع می شــود. ايران 
در گروه B با ژاپن، اوکراين، ترکمنستان و استرالیا 
هم گروه است. دومین مســابقه هم ژوئن 2۰2۱ 
)خرداد ۱4۰۰( با حضور 6 تیم به میزبانی بوداپست 
مجارستان برگزار و يک سهمیه توزيع می شود. تیم 
ايران در اين مسابقه نسبت به مسابقات اتريش شانس 
بیشتری برای کسب سهمیه دارد. فريده شجاعی در 
مورد زمان آغاز اردوهای تیم ملی برای حضور در اين 
دو انتخابی گفت:»بازيکنان از نظر تمرينی و آمادگی 
جسمانی، اکنون درگیر بدنسازی و تمرين هستند. 
نمی توانیم آنها را از لیگ بیرون بکشیم و اردوی تیم 
ملی را برگزار کنیم چــون در اين صورت فقط تیم 
ملی و لیگ را به هم می ريزيــم، بنابراين به محض 
اينکه مسابقات لیگ تمام شود اردو را تا زمان اعزام 

برگزار می کنیم.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

پیروزی در لحظــات پایانی 
روبه روی نســاجی، استقالل را 
در صدر جــدول رده بندی لیگ 
برتر حفظ کــرد اما مصاحبه های 
ســتاره های این تیم پس از این 
مسابقه، کوچک ترین شباهتی 
به یک تیم صدرنشــین نداشت. 
همه هوادارانی که با گل دیرهنگام 
فرشید اسماعیلی امیدوار شده 
بودند نیز با خواندن این جمله ها، 
دوباره به نقطه اوج نگرانی رسیدند. 
اســتقالل به لحــاظ مدیریتی، 
شرایط بدی را ســپری می کند و 
حاال ظاهرا همه مهره های این تیم 
به وضعیت موجود اعتراض دارند. 
باید منتظر پس لرزه های احتمالی 

در این باشگاه باشیم. چراکه ادامه 
این روند تقریبا غیرممکن به نظر 

می رسد.
    

گوشت دوست نداریم! 
ی  حبه هــا مصا يــن  عجیب تر
بعد از مسابقه، همیشــه به »داريوش 
شــجاعیان« تعلق دارند. او که يک بار 
در میکســدزون با جملــه »ما خیلی 
بدبختیم« حماسه آفريده بود، اين بار 
به يک دلیل عجیب برای اعتراض علیه 
مديران باشگاه متوســل شد. داريوش 
پذيرايی در هتــل محل اقامت اين تیم 
را زير ســوال برد و مدعی شد که برای 
اين تیم تنها يک وعده خاص غذايی در 
نظر گرفته شده و امکان انتخاب غذای 
ديگری وجود نداشته است. شجاعیان 
در حالی که مظلومیــت خاصی توی 

صدايش موج می زد، دســت روی اين 
نکته گذاشــت که شــايد يک بازيکن 
»گوشت« دوست نداشته باشد. البته 
که حرف اين بازيکن، کامال درست به 
نظر می رســد. همه باشگاه های بزرگ 
دنیا هم يک برنامه متنوع غذايی برای 
ستاره های تیم شان دارند و آنها را وادار 
به خوردن يک غذای خاص نمی کنند 
اما اين همه جاروجنجال به خاطر اين 
اتفاق هم حقیقتا کمی زياده روی است. 
شايد خواندن اين جمالت از يک نفر مثل 
مجتبی جباری که به لحاظ فنی يکی از 
بهترين های قاره آسیا بود، پذيرفتنی به 
نظر برسد اما داريوش که بیشتر دوران 
حضورش در استقالل را در کلینیک اين 
باشگاه سپری کرده و تعداد گل هايش 
برای آبی ها هنوز به تعداد انگشتان دو 
دست نرســیده، بايد تمرکزش را روی 

مســائل ديگری بگذارد. اگر هم اوضاع 
آنقدر سخت بوده و شرايط تا اين اندازه 
به داريوش فشــار آورده، او می توانسته 
به راحتی يک غذای ديگر برای خودش 
سفارش بدهد. ماجرا آنقدر هم که اين 
هافبک خالق تصور می کند، عجیب و 

پیچیده نیست.
تفکر حاج محمود، غلط است!

رشــید مظاهــری کــه يکــی از 
اصلی ترين نقاط قوت اين فصل استقالل 
بوده، حاال به اپوزيسیون جدی محمود 
فکری تبديل شده است. او در مصاحبه 
بعد از ديدار با نســاجی، نه گذاشته و نه 
برداشته و صاف و مستقیم مدعی شده 
که تفکرات اين مربی  گلرها را »اذيت« 
می کند و برای آنها آزاردهنده اســت. 
احتماال منظور رشید، حفظ همزمان دو 
گلر مدعی پوشیدن پیراهن شماره يک 

در استقالل باشد. به هر حال اينکه يک 
بازيکن به همین سادگی بتواند سرمربی 
تیم را زير سوال ببرد و از انديشه های او 
انتقاد کند، در نوع خودش عجیب به نظر 
می رسد. رشید بايد بداند که به هر حال 
در چارچوب يک تیم مورد قضاوت قرار 
می گیرد و اگر به همین راحتی پشــت 
سرمربی را خالی کند، اعتماد فکری و 

ديگران را از دست خواهد داد.
ما رها شده ایم، خارجی ها را 

چسبیده اند! 
چند بازيکن ديگر استقالل پس از 
ديدار با نســاجی، به شکل مشترکی از 
توجه باشگاه به مهره های خارجی انتقاد 
کرده اند. آنها اصــرار دارند که تیم فقط 
به مهره های »خارجی« توجه دارد و به 
وعده هايش در مورد مهره های داخلی 
تیم عمل نمی کند. جالب اينجاســت 
که به صورت همزمان، نفرات خارجی 
اســتقالل هم کامال ناراضی هستند و 
وضعیت فعلی را به شــدت زير سوال 
می برند. هرويه میلیچ از مدت ها قبل از 
باشگاه طلبکار است و به همین خاطر 
به ايران سفر نمی کند. شیخ دياباته هم 
به خاطر عدم دريافت مطالباتش، عمال 
از باشگاه فاصله گرفته است. در نتیجه 
معلوم نیست چرا ستاره های آبی دائما از 
توجه بیش از حد استقالل به مهره های 

خارجی حرف می زنند.
 فکری را نمی خواهید، 

رسما اعالم کنید
برخالف برخــی نفــرات تیم که 
محمود فکری را آشــکار و پنهان زير 
سوال می برند، فرشید اسماعیلی پشت 
اين مربی درآمــده و او را مورد حمايت 
قرار داده است. فرشید حتی به مديران 
باشگاه نهیب زده و به آنها هشدار داده که 
اگر فکری را نمی خواهند، هرچه سريع تر 
اعالم کنند و دست از اين بازی تکراری 

بردارند. ماجرای فرشید نشان می دهد 
که فکری هنوز در بین برخی از نفرات 

تیم، از محبوبیت برخوردار است.
وریا و یک جنجال باورنکردنی

بزرگ ترين جنجــال اين روزهای 
اســتقالل، بــه ماجراهــای عجیب و 
دنباله دار وريا غفوری مربوط می شود. 
شايد حتی در يک باشــگاه آماتور هم 
اتفاق نیفتد که يک بازيکن در اعتراض به 
»نرسیدن توپ« درخواست تعويضش 
را با مربــی در میان بگــذارد و آن وقت 
در حالی که به تابلوهای تبلیغاتی لگد 
می زند، زمین را ترک کند. جنجال وريا 
فقط در همین ماجرا خالصه نمی شود. 
باشــگاه اخیرا قرارداد ۱4 میلیاردی او 
برای دو فصل را با رســانه ها به اشتراک 
گذاشته تا اين بازيکن را به شدت تحت 

فشار قرار بدهد. 
اينکه قــرارداد دو میلیــاردی وريا 
چگونه چنین رشد حیرت آوری داشته، 
در نوع خودش عجیب به نظر می رسد اما 
موضوع عجیب تر اين است که چرا يک 
باشگاه بايد اين چنین کاپیتانش را سوژه 
تیترهای درشت کند. اين اتفاق؛ آينده 
يکی از بهترين ستاره های لیگ در اين 

باشگاه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

چند پرده از شب باورنکردنی استقاللی ها

غذای پرسی، قرارداد جنجالی!

اتفاق روز

چهره به چهره

آریا رهنورد

خیلی از تیم های لیگ برتر با هدف »گل نخوردن« در زمین 
مسابقه حاضر می شوند اما استانداردهای حرفه ای خوب »دفاع 
کردن« با تعريفی که در فوتبال ايران از اين پديده وجود دارد، کامال 
متفاوت است. خیلی از تیم های لیگ برتری برای گل نخوردن، 
دست به اتالف وقت يا پارک کردن اتوبوس جلوی دروازه می زنند 
اما يک دفاع ايده آل فنی، دفاعی است که همه بازيکنان از مهاجم 
تا دروازه بان در آن سهیم باشند. تقريبا در هیچ تیمی از لیگ برتر 
بیستم، اصول حرفه ای و پیچیده دفاعی مورد توجه قرار نمی گیرد. 
مقايسه آمار خطوط دفاعی برتر فصل گذشته با اين فصل هم، 
نشان می دهد که از نقطه نظر خوب دفاع کردن، اين فصل اصال 

فصل جالب توجهی برای فوتبال ايران نیست.
فوالد خوزستان

يکی از بزرگ ترين تحول های دفاعی ممکن نسبت به فصل 
گذشته، در فوالد اتفاق افتاده است. تیمی که فصل قبل با زوج 
کولی بالی و ايوب والی در دفاع بی نقص ظاهر می شد، اين فصل 
انتظارات را برآورده نکرده است. اگر می خواهید بدانید که چرا 

فوالد ديگر يک تیم مدعی برای قهرمانی لیگ نیســت، بايد به 
کیفیت دفاعی اين تیم نگاه کنید. آنها فصل قبل در پايان هفته 
چهاردهم، فقط 6 گل خورده بودند و حاال ۱۰ گل دريافت کرده اند. 
فوالد اين فصل به لحاظ کلین شیت نیز به هیچ وجه تیم موفقی 

نشان نداده است.
نفت مسجدسلیمان 

نفت مسجدسلیمان فصل گذشته با مهدی تارتار در فاز دفاعی 
يک تیم درخشان به نظر می رسید. تیمی که همیشه آماده بود تا 
به بهترين شکل جلوی رقبا دفاع کند و دروازه اش را بسته نگه 
دارد. آنها هم درست مثل فوالد در لیگ برتر نوزدهم تا پايان هفته 
چهاردهم، فقط 6 گل خورده در کارنامه داشتند اما حاال ۱۰ گل 
دريافت کرده اند. در حقیقت میانگین گل های خورده اين تیم در 
فصل جديد نسبت به فصل پیشین تقريبا دو برابر شده است. در 
غیاب مهدی تارتار و با حضور مجتبی حسینی، نفتی ها به اندازه 
فصل گذشته در فاز دفاعی عالی ظاهر نشده اند و ديگر آن تیم 

شکست ناپذير سابق نیستند.
پرسپولیس تهران

ضعف در دفاع، حتی گريبان پرسپولیس را هم گرفته است. 
اين تیم در فصل گذشته پس از سپری شدن ۱2 مسابقه، تنها 6 
گل خورده بود اما حاال در پايان بازی دوازدهم، هشت گل دريافت 
کرده است. پرسپولیس لیگ برتر بیستم را هم به لحاظ دفاعی، 
در فوق العاده ترين وضعیت ممکن کلید زد و در چهار مسابقه اول، 

حتی يک گل هم نخورد اما جدايی شجاع خلیل زاده، موجب شده 
که اين تیم در هشت مسابقه بعدی، تنها »يک بار« موفق به ثبت 
کلین شیت شود. در حقیقت در هفت بازی از هشت بازی اخیر 
لیگ برتر، دروازه سرخ ها حداقل يک بار باز شده است. به جدايی 
شجاع، بايد مصدومیت کنعانی را نیز اضافه کرد تا به داليل کاملی 

از ضعف دفاعی اين تیم رسید.
سپاهان اصفهان

حضور محرم نويدکیا از جهات مختلفی موجب رشد و ارتقای 
سپاهان شده اما در زمینه دفاعی، اين تیم اصال تیم فوق العاده ای 
نیســت. تیم امیر قلعه نويی فصل گذشــته لیــگ را با هفت 
کلین شیت پیاپی و شکستن رکورد دقايق متوالی گل نخوردن 
در لیگ برتر شروع کرد. اين تیم در پايان هفته چهاردهم لیگ 
برتر نوزدهم نیز تنها ۱۰ گل خورده داشت اما آنها در ۱4 مسابقه 
اين فصل تا امروز ۱8 گل دريافت کرده اند. در جدول لیگ برتر، 
فقط ماشین سازی قعرنشــین آماری بدتر از سپاهان در زمینه 
گل های خورده دارد. اين آمار برای يک تیم مدعی قهرمانی، بسیار 

نگران کننده به نظر می رسد.
شهرخودرو مشهد

سروسامان دادن به دفاع برای مربیان جوان بسیار سخت به 
نظر می رسد. مهدی رحمتی هم با مشکلی مشابه مساله محرم 
روبه رو شــده و چند بار در اين فصل از دفاع ضربه خورده است. 
شهرخودرو که فصل گذشــته در انتهای هفته چهاردهم فقط 

شاهد عبور ۹ توپ از خط دروازه اش بود، حاال در اين فصل ۱7 گل 
خورده دارد. در واقع آمار گل های دريافتی اين تیم از يک گل به 

ازای هر مسابقه نیز بیشتر شده است.
تراکتورسازی تبریز

تراکتور يکی از معدود تیم های بزرگ لیگ به شمار می رود 
که آمار دفاعی اش نسبت به همین مقطع در فصل گذشته بهتر 
شــده و از عدد ۱۳ به عدد ۱2 رسیده است. البته نبايد فراموش 
کرد که آنها در شروع فصل قبل به لحاظ دفاعی استثنايی بودند و 
ظرف چند هفته در دفاع به مرحله فروپاشی رسیدند. شايد آمار 
تراکتور بهتر از فصل گذشته شده باشد اما اين آمار هنوز هم برای 
يک تیم مطرح که ســودای قهرمانی در سر دارد، پذيرفتنی به 

نظر نمی رسد.
استقالل تهران 

آمار دفاعی اســتقالل نســبت به فصل گذشته، پیشرفت 
محسوسی داشته است. اين تیم فصل گذشته درست در همین 
مقطه ۱4 گل خورده داشت و حاال تنها ۹ گل دريافت کرده است. 
به لطف عملکرد خوب چند مدافع و درخشــش خاص رشید 
مظاهری، آنها تنها تیم مطرحی هستند که توانسته اند به لحاظ 
دفاعی به شکل قابل توجهی بهتری از لیگ برتر نوزدهم ظاهر 
شوند. اين يک امتیاز بزرگ برتی تیم فکری به شمار می رود. تیمی 
که البته همچنان پشت سر پرسپولیس دومین خط دفاعی برتر 

لیگ را در اختیار دارد. 

همان طور که در روزهای گذشته پیش بینی 
می شــد، مهــدی ترابی ســرانجام قــرارداد 
رسمی اش را برای بازگشت به پرسپولیس امضا 
کرد. دوران لژيونر شــدن اين هافبک، خیلی 
زود به پايان رســید و او پــس از يک نیم فصل 
ناموفق در لیگ ســتارگان قطر، دوباره به تیم 
سابقش بازگشت. تصمیم انتحاری برای ترک 
پرسپولیس با فسخ يک طرفه قرارداد نه تنها به 
سود ترابی تمام نشد، بلکه يک حسرت بزرگ 

برای اين بازيکن به همراه داشت. 
او بــه ســادگی هرچــه تمام تر، شــانس 
درخشــیدن در لیگ قهرمانان آسیا و حضور 
در ديدار نهايــی اين جام را از دســت داد و در 
عین حال در فوتبال قطر نیــز، هرگز به عنوان 

يک ستاره شناخته نشــد. درست در حالی که 
پرسپولیســی ها به خاطر محرومیت احسان 
پهلوان در ســمت چپ خط هافبک شــان در 
ديدار نهايی لیگ قهرمانان با مشکالت بزرگی 
روبه رو بودند، ترابی در قامــت بازيکن العربی 
اين مســابقه را تماشــا می کرد. مهدی با يک 
قرارداد بســیار خوب به فوتبــال قطر رفت اما 
هرگز در اين لیگ به موقعیت دوران حضورش 
در پرســپولیس نزديک هم نشــد. او در لیگ 
نوزدهم، يکی از بهترين و موثرترين بازيکنان 
ايرانی بود اما در العربی آنقــدر از فرم مطلوب 
دور شد که احتمال داشت حتی شانس حضور 
در اردوهای تیم ملی را نیز از دست بدهد. پس 
از جدايی بشار رسن، باشــگاه به مهره ای مثل 

ترابی بیشتر از همیشه نیاز دارد. اين اولین بار 
نیست که پرسپولیس به يک مهره جدا 
شــده، چنین فرصتی برای بازگشت 
می دهد. قبل از اين، نفرات ديگری هم 
همین مسیر را طی کرده بودند. بدون 
ترديد اين به خود ترابی بستگی دارد 

که سرنوشتش شبیه کدام يک از آنها 

باشد. مهره ای مثل فرشاد احمدزاده بعد از 
بازگشت، خیلی زود از پرسپولیس 
طرد شــد اما جنگجويــی مثل 
وحیــد امیــری کاری کــرد که 
همــه ماجرايــی جدايی اش از 
اين باشــگاه را فراموش کنند. 
ترابی همیشه يک چهره محبوب 
برای هواداران پرســپولیس بوده اما 
حاال اين نگرانی در موردش 
وجود خواهد داشت که در 
بزنگاه مهم بعدی هم 
قراردادش را با اين 
تیم فسخ کند. اين 
بار باشگاه بايد طور 
ديگری با او قرارداد 
ببندد و اجازه ندهد 
که ايــن بازيکن به 
ســادگی راهش را 
از تیم جــدا کند. در 

بازگشت مهدی، احتماال ســیامک نعمتی به 
ســمت راســت خط دفاعی برمی گردد تا اين 
بازيکن در کنار احســان پهلــوان، گزينه های 
کناری تیم يحیی در خط میانی تلقی شــوند. 
شــم گل زنی فوق العاده او، پاس های دقیق و 
شــوت های عالی اش می توانند گره بازی های 
بزرگی را برای پرســپولیس بــاز کنند. ترابی 
يک فوتبالیست فوق العاده بااستعداد به شمار 
می رود اما تا امروز مطابق اين استعداد، حرکت 
نکرده است. او قبال از فوتبال اروپا هم پیشنهاد 
داشــته اما حاال پس از يک حضــور نه چندان 
درخشان در قطر، به نقطه اول برگشته تا دوباره 

همه چیز را از نو شروع کند. 
او اين بار ديگر نبايد هدف بزرگ زندگی اش 
را به حضور در لیگ های عربی گره بزند. مهدی 
هنوز می تواند راهش را به طرف يک تیم خوب 
اروپايی هموار کند و سقف آرزوهای بلندتری 
داشته باشــد. قبل از اين اما، او بايد دوباره در 

پرسپولیس خودی نشان بدهد.

خطوط دفاعی جذابی که به هم ریختند 

ليگ بی دفاع!

ترابی برگشت... اما کمی دیر! 

اين بار فسخ نكن..

عجیب ترین مصاحبه های 
بعد از مسابقه، همیشه 

به »داریوش شجاعیان« 
تعلق دارند. او که یک بار 

در میکسدزون با جمله »ما 
خیلی بدبختیم« حماسه 
آفریده بود، این بار به یک 

دلیل عجیب برای اعتراض 
علیه مدیران باشگاه 

متوسل شد
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