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نعمتي هم كرونا گرفت

زهرا نعمتي كماندار ايران كه به خاطر شرايط 
خاص بدني اش بسيار نگران بود به ويروس كرونا 
مبتال نشــود، درنهايت به اين بيماري مبتال شد. 
او درباره ابتاليش بــه كرونا گفت:»وضعيتم رو به 
بهبودی اســت و هم اكنون هم تحت نظر پزشک 
هستم. تقريبا به آخر دوره نزديک شده و اصال جای 
نگرانی نيست. بايد در خانه بمانم تا كامال به وضعيت 
عادی برسم و فقط درگير يک استراحت اجباری 
شــدم.« وی افزود:»نه تنها كرونا، بلکه مشکالت 
بزرگ تر از آن هم نخواهند توانست جلوی موفقيت 
و پيشرفت كار من را بگيرد.« عضو تيم تيروكمان 
دانشگاه آزاد اسالمی خاطر نشان كرد:»برای تمام 
هموطنان عزيزم آرزوی سالمتی دارم. بيائيد در 
سخت ترين شرايط زندگی هم اميدمان را از دست 
ندهيم.« همچنين كميته پارالمپيک و فدراسيون 
تيراندازی با كمان در راستای حضور هرچه بهتر 
زهرا نعمتی در پارالمپيک توكيو تصميم گرفتند 
كه مربی اختصاصی بــرای وی درنظر بگيرند. در 
همين راستا، اســامی پنج مربی برتر اين رشته از 
طرف فدراسيون به ستاد بازی ها و كميته پارالمپيک 
معرفی شد كه بعد از بررسی و كار كارشناسی در 
نهايت با اعالم و ابالغ كميتــه پارالمپيک، بهزاد 
پاكزاد بــه عنوان مربی اختصاصــی زهرا نعمتی 
برای حضــور در پارالمپيک توكيو انتخاب شــد. 
نعمتي زمان زيادي را منتظر مشخص شدن مربي  

اختصاصي اش بود كه درنهايت اين اتفاق افتاد. 
    

اردوي سابر باالخره برگزار شد
اعضای تيم ملی شمشيربازی اسلحه سابر ۲۴ 
آبان گذشته در محل اردوی آماده سازی خود در 
تهران حاضر شدند تا بعد از ماه ها وقفه تمرينات شان 
را برای المپيک توكيو از سر بگيرند اما تست كرونا و 
نتيجه مثبت آن برای علی پاكدامن، محمد رهبری، 
محمد فتوحی و فرزاد باهرارسباران مانع از انجام 
اين مهم شد. بعد از حدود دو هفته اعمال شرايط 
قرنطينه - به صورت خانگی يــا حضور در محل 
اردو- برای اين شمشــيربازان، سه شــنبه هفته 
گذشــته مجدد از آنها تســت PCRگرفته شد. 
نتيجه اين تست و منفی بودن آن حکايت از بهبودی 
كامل و رفع خطر از سالمتی شمشيربازان داشت. 
بر همين اســاس برنامه ريزی برای برپايی اردوی 
آماده سازی مجدد در دستور كار فدراسيون قرار 
گرفته است. فدراسيون شمشــيربازی با لحاظ 
كردن پروتکل های بازگشت به تمرينات و اعمال 
زمان يک هفته ای از زمان منفی شدن تست مجدد، 
در نظر دارد از سه شنبه پيش رو اردوی آماده سازی 
المپين های خود را آغــاز كند. مجتبی عابدينی، 
علی پاكدامن، محمد رهبــری و محمد فتوحی 
شمشيربازانی هستند كه سال گذشته از حضور 
در ميادين انتخابی برای المپيک توكيو و در بخش 
تيمی كسب سهميه كردند. اين شمشيربازان در 
كنار نفراتی مانند فرزاد باهر ارسباران و نيما زاهدی 

برگزاركننده اردوی آماده سازی خواهند بود.
    

 ماسك اجباري 
در دهكده المپيك

از شــركت كنندگان در بازی های المپيک 
و پارالمپيک توكيو خواســته شــده به منظور 
جلوگيــری از شــيوع ويروس كرونــا در زمان 
بازی ها حتًم از ماسک استفاده كرده و در جريان 
تمرين فاصله اجتماعی را رعايت كنند. كيودو 
نيوز در اين باره گزارش كرد كه از ورزشــکاران 
و كارمندان خواســته شــده در زمان مسابقه و 
همين طور وعده های غذايی از ماسک استفاده 
كنند. براساس اعالم كميته برگزاری بازی های 
توكيو، مکان های داخلی هــر ۳۰ دقيقه تهويه 
می شــود، از طرفی افراد در دهکده ورزشکاران 
فقــط می توانند به مدت ۳۰ دقيقــه صبحانه و 
يک ســاعت ناهار و شــام در كافه تريا بمانند. 
ورزشکاران برای جلوگيری از ازدحام منوها را 
روی تلفن های خود دريافت می كنند. اقدامات 
مقابله با ويروس كرونا توســط توكيو به كميته 
بين المللی المپيک )IOC( و كميته بين المللی 
پارالمپيک در يک بررسی پروژه مشترک اوايل 
 IOC ماه جاری ارائه شد. جان كوتز نايب رييس
هم تاكيد كرد ورزشــکاران تا جايی كه ممکن 
است اقامت خود را در دهکده ورزشکاران محدود 
كنند. همچنين از ورزشکاران خواسته شده در 
زمان بازی ها در محل اقامت خــود بمانند و از 

گشت و گذار خودداری كنند.

منهای فوتبال

آریا طاری

كمی قبل از شــروع فصــل، وقتی 
رشيد مظاهری و سيدحسين حسينی 
در جلسه تمرينی اســتقالل روبه روی 
دوربين عکاس ها كنار هم ايســتادند، 
دست هم را گرفتند و لبخند زدند، قابل 
پيش بينی به نظر می رسيد كه اين صلح 
ميان دو گلر، كامال »موقتی« خواهد بود. 

اولين هفته ليگ برتر در حالی به پايان 
رسيد كه رشــيد هنوز قراردادش را به 
صورت رسمی ثبت نکرده بود و به لحاظ 
قانونی نمی توانست برای تيمش به ميدان 
برود. تا قبــل از دومين هفته، مظاهری 
برنده جدال حقوقی با تراكتور شد، پنجره 
نقل و انتقاالتی باشگاه نيز دوباره باز شد 
اما فکری تصميم گرفت سيدحسين را 
در دومين مسابقه هم روی خط دروازه 

قرار بدهد. تصميمی كه به نظر می رسيد 
يک استراتژی اشتباه از سوی سرمربی 
آبی ها بود. همان طــور كه پيش بينی 
می شد، مظاهری از هفته سوم روی خط 
دروازه قرار گرفت تا سيدحســين پس 
از حدود 55 بازی متوالی در ليگ برتر، 
ليگ قهرمانان آسيا و جام حذفی، دوباره 
به نقطه ای برگردد كه اصال به آن عالقه 
ندارد. بين اولين بازی رشــيد و اولين 

كلين شيت او با نخســتين جرقه های 
درگيری لفظی دو سنگربان استقالل، 
فقط به انــدازه چنــد روز فاصله وجود 
داشت. در حقيقت مظاهری به محض 
فيکس  شــدن، با واكنش سيدحسين 
روبه رو شد و همين اتفاق كافی بود تا يک 
حاشيه بزرگ ديگر، برای باشگاه ساخته 
شود. حتی هواداران استقالل هم مطمئن 
بودند كه دير يا زود چنين روزی برای تيم 

از راه خواهد رسيد. نه سيدحسين گلری 
است كه نيمکت نشينی را تاب بياورد و 
هيچ اعتراضی از خودش نشان ندهد و 
نه مظاهری آنقدر آرام است كه چنين 
مســائلی را ناديده بگيرد. هر دو نفر در 
گذشته، سوابق انضباطی خاص خودشان 
را داشــته اند و با توجه به اين تجربيات 
قبلی، هنوز هم نســبتا در فــاز آرامش 
هستند. اين وضعيت می تواند در ادامه 
فصل به مراتب جدی تر و دردسرسازتر 

هم باشد.
متهم رديف اول اين حاشيه جديد در 
استقالل، گلرهای اين باشگاه نيستند. 
مقصر اين اتفاق را بايد در درجه اول كادر 
فنی استقالل بدانيم. چراكه آنها به طور 
كلی به احتمال درگيری اين دو نفر در 
طول فصل پشــت كردند و دو گلر را با 
شرايط نسبتا مشابه، به صورت همزمان 
در تيم نگه داشتند. تقريبا همه بين رشيد 
و سيدحسين، اولی را انتخاب می كنند 
اما خود حســينی چنين باوری ندارد و 
می خواهد كه در هر مسابقه به صورت 
ثابت به ميدان برود. مقاومت جدی در 
مورد فروش اين سنگربان به يک باشگاه 
ديگر، تصميمی بود كه شــايد در ادامه 
مسابقه ها برای استقاللی ها كامال گران 
تمام شود. استفاده از سيستم چرخشی 
برای گلرها در همه دنيا منســوخ شده 
و ديگر چنين اتفاقــی در فوتبال جهان 
رخ نمی دهد. مشکالتی كه حاال خيلی 
زود بين اين دو نفر نمايان شده، فقط با 
فروش حسينی قابل حل به نظر می رسد 
اما اين موضوع حداقل تا باز شدن پنجره 
نقل و انتقاالت نيم فصــل، امکان پذير 
نخواهد بود. چراكه باشگاه استقالل، زمان 
ايده آل برای فروش اين گلر را به سادگی 
از دست داده اســت. حتی بزرگ ترين 
باشــگاه های اروپايی هم اين روزها از 
داشــتن دو دروازه بان با سطح نزديک 
پرهيز می كنند تا وارد چنين حاشيه هايی 
نشوند اما استقالل كه خودش سال ها به 
خاطر همين داستان زجر كشيده، هيچ 
توجهی به ماجرا نــدارد. وقتی محمود 

فکری هنوز با بازوبند كاپيتانی استقالل 
به ميدان می رفت، مهــدی رحمتی و 
وحيد طالب لو چنين مشــکالتی با هم 
داشتند و بارها برای تيم دردسر درست 
كرده بودند. ظاهرا اما آن روزها حواس 
فکری به دروازه اســتقالل نبوده كه باز 
هم تيم را در چنين مســيری قرار داده 
است. بدون ترديد اين اولين بار نيست 
كه خبری از درگيری و ســپس آشتی 
رشيد و سيدحسين در اردوی استقالل 
می شــنويم. اين اتفاق قرار است تقريبا 
هر چنــد هفته يک بار در اين باشــگاه 

تکرار شود!
هنوز زمان زيادی از حواشی حضور 
اســتقالل در اهواز برای نبــرد با فوالد 
نگذشته بود كه باشــگاه با يک مشکل 
جديد دست و پنجه نرم كرد. تيم فکری، 
تركيب فوق العــاده ای در اختيار دارد و 
به لحاظ فنی، قادر است كارهای زيادی 
انجام بدهد اما اين حواشی، روند مثبت 
حركت تيم را به سادگی مختل می كنند. 
باشگاه بايد خيلی زودتر از اين ها، چالش 
احتمالی بين دو دروازه بانش را شناسايی 
می كرد و ســد راه اين اتفاق می شد اما 
حفظ حسينی با وجود خريد مظاهری، 
تصميمی بود كه بعيد نيســت تيم در 
ادامه فصل، تاوانش را به بدترين شکل 

ممکن بدهد.

دعوایی که همه منتظرش بودیم

آتش؛ روی خاکستر! 

اتفاق روز

چهره به چهره

الزم نبود سیمپسون ها پیش بینی کنند که گلرهای استقالل خیلی زود با هم درگیر می شوند. همه می دانستند که این 
اتفاق خیلی زود رخ خواهد داد. سابقه رفتاری سیدحسین حسینی و رشید مظاهری، نشان می داد حفظ کردن هر دو نفر 
آنها در باشگاه استقالل، یک اشتباه وحشتناک بوده اما کادر فنی باشگاه به این اشتباه اصرار داشت و حاال شعله های این 

آتش فقط به اندازه سه هفته زیر خاکستر ماندند. از حاال به بعد، حواشی مربوط به این دو نفر بخش مهمی از فصل استقالل را 
تشکیل خواهد داد. حتی اگر قرار باشد آنها خیلی زود روبه روی دوربین ها به هم لبخند بزنند و آشتی کنند.

در بين همــه تورنمنت های ملی قاره هــای مختلف، يورو 
هميشه پرتماشاگرترين جام بوده است. تورنمنتی كه همواره در 
استاديوم های شيک اروپايی با ظرفيت كامل سکوها برگزار شده 
و معموال همه بليت های آن مدت ها قبل از شروع رقابت ها به طور 
كامل به فروش می رسند. با اين حال رقابت های يورو ۲۰۲۰ جدا 
از اينکه در سال ۲۰۲1 برگزار می شود، احتماال كم تماشاگرترين 
دوره يورو خواهد بود. اگر تا قبل از شروع اين تورنمنت واكسن 
كرونا به توليد انبوه برسد، نگرانی ها در مورد برگزاری جام كم تر 
می شود اما به طور كلی بعيد است كه اين واكسن تا تابستان آينده، 
چنين فازی از توليد انبوه را تجربه كند. اتحاديه فوتبال اروپا فعال 

چهار ســناريو برای برگزاری يورو در نظر گرفته و هنوز معلوم 
نيست كه كدام يک از آنها در نهايت به مرحله اجرا خواهند رسيد. 
اولين سناريو برای برگزاری اين رقابت، استفاده از ظرفيت كامل 
ورزشگاه ها با اجباری شدن ماسک برای هر تماشاگر خواهد بود. 
شايد هواداران فوتبال اين انتخاب را بپسندند اما اگر وضعيت كرونا 
درست مثل همين حاال باشد، عمال امکان چنين اتفاقی وجود 
ندارد. سناريوی دوم يوفا، فراهم كردن امکان حضور تماشاگران 
به صورت حداكثری تنها در صورت پشــت سر گذاشتن تست 
كوويد 19 اســت. در اين طرح طرفدارانی كه در شــهر ميزبان 
هر مسابقه ساكن هستند، شانس بهتری برای خريد بليت هر 

مسابقه خواهند داشت. سناريوی سوم يوفا نيز برگزاری بازی 
با حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفيت هر ورزشگاه خواهد بود. در اين 
طرح، تماشاگرها بايد با فاصله نسبت به هم بنشينند و همچنين 
زدن ماسک در استاديوم هم اجباری خواهد بود. آخرين گزينه 
يوفا كه بسيار هم ترسناک به نظر می رســد، برگزاری يورو در 

استاديوم های خالی و استفاده از افکت های صوتی است. 
هيچ كس دوســت ندارد جام ملت ها را در چنين شرايطی 
تماشــا كند. به نظر می رســد اين تصميم تا حدود زيادی به 
وضعيت كرونا بستگی خواهد داشت. در حقيقت اينکه ويروس 
در روزهای منتهی به شروع اين رقابت در چه وضعيتی باشد، 
بســيار تعيين كننده اســت. اگر اوضاع فقط كمی بهتر شود، 
حداقل راه گروهی از هوادارها به استاديوم هموار خواهد شد 
اما در غير اين صورت، بعيد به نظر می رســد كه شانسی برای 
استفاده حداكثری از ظرفيت استاديوم ها وجود داشته باشد. 

به نظر می رسد همه بايد خودشــان را برای كم تماشاگرترين 
دوره تاريخ يورو آماده كنند. عالوه بــر اين، چنين تورنمنتی 
ديگر نشانه های سابقش را نخواهد داشت. تجمع های بزرگ 
هواداری، جشــن های بزرگ خيابانی و مسائلی از اين دست، 
ديگر در جام ملت ها ديده نمی شــوند. چهره هر هوادار هم در 
استاديوم، پشت ماسک پنهان می شود تا اين رقابت جذاب و 
ديدنی، عمال با شرايطی به مراتب متفاوت تر از هميشه انجام 
بگيرد. اين روند بدون هيچ شک و ترديدی، جذابيت رقابت های 
يورو را به شــدت تحت تاثير قرار می دهد و شرايطی را فراهم 
می كند كه جام، هيجان هميشگی اش را نداشته باشد. با اين 
وضعيت، نبايد اميد زيادی به رقابت های جام ملت های اروپا 
در سال ۲۰۲1 داشته باشيم. تورنمنتی كه تا همين حاال هم به 
خاطر ماجراهای ويروس كرونا يک سال به تاخير افتاده و حاال 

ديگر حتی نامش با زمان برگزاری اش همخوانی ندارد.

آریا رهنورد

گل نزدن در ليگ بيســتم، تنها مشــکل 
پرسپوليس نيســت. خيلی از تيم ها با چنين 
مشکل بزرگی روبه رو هســتند و بازی های 
كم گل، عمــال به ويژگی مهــم فوتبال ايران 
تبديل شده اند. جالب است بدانيد كه اولين 
بازی هفته اول بوندس ليــگا به تنهايی فقط 
يک گل كم تر از همه ديدارهای هفته اول ليگ 
برتر ايران داشته است. يعنی همه گل هايی كه 
معموال در يک مسابقه اروپايی ديده می شوند 
روی هم، لحظه های حساس يک هفته كامل 
از ليگ برتر ايران را می سازند. با اين آمار، حق 
داريم اگر نگران كيفيت نازل اين ليگ باشيم.

آمار گل های رد و بدل شــده در سومين 
هفته ليگ برتر، يک فاجعه را در فوتبال ايران 
روايت می كنند. اين هفته در ليگ برتر ايران، 
فقط 9 گل رد و بدل شــده است. در حقيقت 
به ازای هر 9۰ دقيقه، تقريبــا فقط يک گل 
در ليگ داشــته ايم و اين موضــوع، حقيقتا 
نااميدكننده به نظر می رسد. از 16 تيم حاضر 
در ليگ برتر، هفت تيــم اين هفته حتی يک 
گل هم به ثمر نرسانده اند و بين 9 باشگاه ديگر 
نيز، هيچ تيمی موفق نشده بيشتر از يک گل 

به ثمر برساند. جالب اينکه در دومين هفته از 
ليگ برتر نيز، تنها باشــگاه فوالد خوزستان 
موفق شــده بود در جريان 9۰ دقيقه بازی، 
بيشتر از يک بار دروازه رقيبش را باز كند. در 
حقيقت در 16 بازی گذشته ليگ برتر، فقط 
در يک مسابقه تيمی حضور داشته كه توانسته 
بيشتر از يک گل بزند. اين آمار و ارقام، سطح 
كيفی ليگ بيستم را به وضوح نشان می دهند. 
حاال كه تماشاگرها هم جايی در استاديوم ها 
ندارند، تماشای ليگ برتر واقعا به يک تجربه 
كسل كننده تبديل شده است. جنگ و دعواها 
هنوز در اوج هستند و عنصر جذابيت به طور 
كلی از ليگ برتر حذف شده و جايش را به يک 

مشت اعتراض و درگيری داده است.
عوامل زيادی در »فقر گل« ليگ برتر موثر 
هســتند. اولين عامل مهم، شايد »ذهنيت« 
مربی ها باشد. بسياری از مربيان ليگ برتری، 
تيم شــان را به اميد كسب تســاوی به زمين 
می فرســتند و نهايتا نيم نگاهــی به ضربات 
شــروع مجدد برای كســب پيروزی دارند. 
اين مربی ها معموال بــه محض جلو افتادن از 
رقيب، از شاگردان شان درخواست می كنند 
كه كامال عقب بکشــند، فضاها را ببندند و به 
جای زدن گل های بعدی، همين برتری يک 

گله را حفظ كند. البته اين موضوع نيز ريشه 
در جای ديگری دارد. در فوتبال ايران اساسا 
امنيت شــغلی زيادی برای يک مربی وجود 
ندارد و هر مديرعامل فقط با چند نتيجه بد، 
تصميم به بركناری مرد اول نيمکت تيمش 
می گيرد. در نتيجه طبيعی به نظر می رســد 
كه مربی ها نيز به جــای ارائه فوتبال جذاب و 
هجومی، صرفا به دنبال نتيجه باشند. حاصل 
اين نتيجه گرايی محض، مسابقه هايی است 
كه در آنها به ندرت می توانيم شاهد رد و بدل 
شدن گل باشــيم. مســاله مهم ديگر، عدم 
آموزش جــدی مهاجم ها در فوتبــال ايران 
اســت. برخالف تيم های اروپايی كه در كادر 
فنی يک پست مجزا به عنوان مربی مهاجم ها 
تعريف كرده اند، در فوتبال ايران چنين پستی 
وجود ندارد و به همين خاطر مهاجم ها معموال 
به لحاظ فنی، از مشــکالت زيادی برخوردار 
هســتند. اين موضوع را هم فراموش نکنيد 
كه تحليــل و آناليز در اين فوتبــال، به دقت 
صورت نمی گيرد و ايــن اتفاق كار مهاجم ها 
را برای گل زدن كمی دشوار می كند. چراكه 
آنها معموال نقاط ضعف حريــف را به خوبی 
نمی شناسند. بخشــی از مشکالت مربوط به 
ديدارهای كم گل ليگ برتر نيز، سخت افزاری 
هســتند. چراكه چمن بيشــتر استاديوم ها 
اصال برای فوتبال مناســب به نظر نمی رسد. 
طبعا روی چنين چمنی، گردش توپ دشوار 
می شود و در نهايت، بازی كيفيتش را از دست 
می دهد. كيفيت تمرين هــا نيز در ليگ برتر 

ايران، اصــال قابل دفاع نيســت. در حقيقت 
اگر در اروپا يک مهاجم به بهترين شــکل با 
ســپری كردن تمرين ها آماده شــروع يک 
فصل می شود و به لحاظ بدنی در بهترين فرم 
قرار می گيرد، در فوتبــال ايران بازيکن های 
هجومی به حال خودشــان رها می شــوند و 
تمرين های اســتانداردی ندارنــد. همه اين 
عوامل در كنار هــم، شــرايطی را به وجود 
 می آورند كــه ليگ برتر فوق العــاده كم گل 

و كسالت بار باشد.
آن چه اوضاع گل زنی در ليگ بيســتم را 
حتی نسبت به گذشته نااميدكننده تر كرده، 
قانون منــع ورود خارجی های جديد به ليگ 
برتر اســت. چراكه هم در پست هافبک و هم 
در خط حمله، ظرفيــت داخلی فوتبال ايران 

پاســخگوی همه نيازهای ليگ برتر نيست. 
در دو فصل گذشته، آقای گل های ليگ برتر 
خارجی بوده اند و البته آن نفرات هنوز هم در 
فوتبال ايران هستند اما واضح به نظر می رسد 
كه خطــوط حمله باشــگاه های مختلف، به 
تزريق خون تازه نياز دارنــد. همين حاال اگر 
لوســيانو را از فوالد، دياباته را از اســتقالل 
و كــی روش را از ســپاهان بگيريــم، اوضاع 
گل زنی در ليگ اسفبارتر هم خواهد شد. در 
حقيقت اين قانون مــن درآوردی، اوضاع را 
كمی سخت تر كرده است. اين عادت مديران 
تصميم ساز فوتبال ايران اســت كه به جای 
بهبود شرايط و ساده سازی اوضاع، فقط كار 
را سخت تر كنند و فقط شرايط را به دشواری 

بيشتری برسانند.

به استقبال کم تماشاگرترین جام ملت های تاریخ

چهار سناریو  برای  یورو

لیگ برتر کویری

لطفا گل بزنيد!

الزم نبود سیمپسون ها 
پیش بینی کنند که گلرهای 

استقالل خیلی زود با هم 
درگیر می شوند. همه 

می دانستند که این اتفاق 
خیلی زود رخ خواهد داد. 

سابقه رفتاری سیدحسین 
حسینی و رشید مظاهری، 

نشان می داد حفظ کردن 
هر دو نفر آنها در باشگاه 

استقالل، یک اشتباه 
وحشتناک بود
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