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ادامه ليگ واليبال در سيل كرونا

هفته هفتــم مســابقات والیبــال قهرمانی 
باشــگاه های برتر مردان در حالي امــروز برگزار 
مي شود كه تعداد زياد مبتاليان به كرونا در تیم هاي 
مختلف نگراني هايي را ايجاد كرده است. در هر حال 
در اين هفته تیم های ســايپا و شهرداری ورامین 
كه از مدعیان قهرمانی اين رقابت ها هستند و در 
هفته ششم با شکست برابر حريفان خود روبه رو 
شــدند، اين هفته در تهران و در ســالن سايپا به 
مصاف يکديگر می روند. شرايط ورامینی ها از نظر 
كرونا اصال مساعد نیست و به گفته مسئوالن اين 
تیم تنها چهار،پنج بازيکن به كرونا مبتال نشده اند 
و ساير نفرات شــرايط خوبی ندارند. بايد ديد كه 
فدراســیون والیبال فکری به حــال اين موضوع 
می كند يا ديدار حســاس اين دو تیم بدون مانع 
برگزار می شــود. همچنین تیم فوالد ســیرجان 
صدرنشین مهمان آذرباتري ارومیه است. به نظر 
نمی رسد كه شاگردان تندروان برای حفظ سکوی 
نخست جدول در اين مسابقه كار سختی پیش رو 
داشته باشند. فوالد مباركه سپاهان نیز اين هفته به 
قزوين مي رود تا روبه روي شهرداري اين شهر قرار 
بگیرد. غلبه بر ســپاهان كه با شکست شهرداری 
ورامین در هفته ششم، انگیزه مضاعف برای تکرار 
پیروزی دارد، كار آسانی برای میزبان نخواهد بود. 
اعضاي تیم سپاهان در حالي به قزوين رفته اند كه 
با وجود ديدار با شهرداري ورامین كه با تعداد زياد 
مبتال به كرونا مواجه شــده، تست كرونا نداده اند. 
پیکان، ديگر تیم خودروساز لیگ برتر هم در اين 
هفته بايد مقابل شهداب قرار بگیرد. خاتم اردكان 
نیز مقابل لبنیات هراز آمل قرار مي گیرد و تیم هاي 
هورسان رامسر و شهرداري گنبد ديگر ديدارهاي 

اين هفته را برگزار مي كنند. 
    

فيال منتظر تصميم فدراسيون ها
در حالی كه اتحاديه جهانی كشتی ابتدا دهم 
مهر و ســپس چهاردهم اين مــاه را برای اعالم 
خبر قطعی برگزاری يا عدم برگزاری مســابقات 
قهرماني جهان مشــخص كرده بــود اما به نظر 
می رســد تغییرات مداوم در میزان همه گیری 
ويروس كرونا در سراســر جهان و عدم اطمینان 
قطعی بســیاری از كشــورها از امکان حضور در 
رقابت های جهانی، اتحاديه جهانی كشــتی را 
نیز در تصمیم گیری نهايی دچــار ترديد كرده 
است. اتحاديه جهانی كشتی تا تاريخ ۱۷ مهرماه 
به تمامی فدراســیون های عضــو فرصت داده 
تا صراحتــا اعالم كنند كه در صــورت برگزاری 
رقابت های جهانی در تاريخ های از پیش تعیین 
شده، در اين رقابت ها شركت خواهند كرد يا خیر. 
به نظر مي رسد اين كار در تصمیم گیري درباره لغو 
يا برگزاري رقابت ها كمك بسیاري خواهد كرد. 
هرچند بسیاري از كارشناسان معتقد هستند كه 
به دلیل ادامه شیوع كرونا، درنهايت خبري از اين 

تورنمنت نخواهد بود. 
    

اردوي تكواندو 11 روز تعطيل شد
با در خواست ســازمان تیم های ملی تکواندو 
جلســه ای برگــزار شــد كــه در آن مجوزها، 
محدوديت ها و پروتکل های بهداشتی مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفت كه در نهايت تاريخ جديد از 
سرگیری تمرينات تیم ملی تکواندو و پاراتکواندو 
مشخص و قرار شد اردوی تیم ملی تکواندو بانوان 
نیز كه پیش از اين قرار بود از ۲۰ مهرماه آغاز شود، 
به ۲۷ مهرماه موكول شود. طبق اين برنامه اردوی 
تیم های ملی تکواندو و پاراتکواندو كشــورمان 
روز ۱۶ مهرماه به منظور استراحتی چند روزه به 
پايان می رســد و از ۲۷ مهرماه همزمان با اردوی 
تیم ملی تکواندو بانوان در مركز جهانی تکواندو 
آغاز می شود. تیم ملی تکواندو مردان با تركیب 
آرمین هادی پور و میرهاشم حسینی دو المپین 
تکواندو كشورمان و سجاد مردانی و امیرمحمد 
بخشی تمرينات خود را سپری می كند. در بخش 
پاراتکواندو نیز مهــدی پوررهنما و اصغر عزيزی 
پارالمپین هــای تکواندو كشــورمان تمرينات 
خود را پیگیری می كنند. مهال مومن زاده و غزل 
سلطانی در وزن اول المپیکی )۴۹- كیلوگرم( و 
ناهید كیانی و يلدا ولی نژاد در وزن دوم المپیکی 
)۵۷- كیلوگرم( نیز در گــروه زنان به اردوی تیم 
ملی دعوت شده اند. نکته مهم در مورد اين خبر 
اينکه اردوی تیم ملی تکوانــدو بانوان كه بايد در 
رقابت های انتخابی المپیك شركت كنند برای 

دومین بار به تعويق افتاد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

اولین اردوی تیم ملی، این روزها 
زیرنظر دراگان اسکوچیچ برگزار 
می شود. او با اولین فهرستش، نشان 
داده که به لیگ برتر توجه زیادی 
داشته است. موضوع مهم دیگری 
که در لیست اسکو دیده می شود، 
ایده های جدید این مربی برای تیم 
ملی اســت. برخالف ویلموتس، 
دراگان به هیــچ وجه نمی خواهد 
همان لیست های قبلی را ادامه بدهد 
و تا همین جا نیز پای چند بازیکن را 
برای اولین بار به تیم ملی باز کرده 
است. اولین لیســت تیم ملی در 
دوران مرد کروات، نکته های قابل 

توجه زیادی دارند. نکته هایی که از 
آغاز یک عصر جدید برای این تیم 

حکایت می کنند.
    

مسعود و اشکان؛ وقت خداحافظی
اولین و شــايد مهم تريــن نکته در 
مورد فهرســت جديد تیم ملی، غیبت 
دو كاپیتان اول اين تیم اســت. اشکان 
دژاگه و مسعود شــجاعی، ديگر جايی 
در تیم ملی نخواهند داشــت. مسعود 
پس از اخراج روبه روی عراق، با موجی از 
انتقادهای بزرگ روبه رو شد و اشکان هم 
اين اواخر، ديگر كارايی الزم را نداشت. 
انتظار می رفت اين دو نفر در پايان جام 
ملت های گذشــته از تیم ملی فاصله 
بگیرند و از  ديدارهای ملی خداحافظی 

كنند اما آنقدر برابر ايــن ايده مقاومت 
كردند كه سرانجام نام شان از فهرست 
تیم ملی خارج شــد. حاال در غیاب اشه 
و شجاعی، احســان حاج صفی كه در 
تراكتورســازی همبازی اين دو ستاره 
اســت، كاپیتان اول تیم ملی به شمار 
می رود و در ديدارهای حساس بعدی، 
بازوبنــد كاپیتانی تیم ملــی را به بازو 

می بندد.
سرانجام؛ شجاع

كارلوس كی روش چندين ســال 
روبه روی ايده دعوت از شجاع خلیل زاده 
به تیم ملی ايستاد و حاضر به دعوت از اين 
مدافع نشد. مرد محبوب قرمزها هم در 
لیگ برتر و هم در لیگ قهرمانان آســیا 
استثنايی بود اما سهمی از اردوهای تیم 

ملی به دســت نمی آورد. حاال با حضور 
اسکوچیچ، شجاع باالخره در فهرست 
تیم ملی قرار گرفته است. اتفاقی كه در 
دوران ويلموتس نیز برای اين مدافع رخ 
نداده است. شجاع اگر كمی كم تر كارت 
بگیرد و كمــی كم تر از قبل بــه داورها 
اعتراض كند، می تواند برای چند سال به 
صورت ثابت در تركیب تیم ملی به میدان 
برود. او در رده باشگاهی تقريبا به همه 
چیز رسیده و حاال در رده ملی، سرشار از 

انگیزه به نظر می رسد.
اردو اولی ها! 

در بین نفراتی كه نام شان در فهرست 
اسکوچیچ ديده می شــود، بازيکنانی 
وجود دارند كه برای اولین بار پیراهن تیم 
ملی را بر تن كرده اند. مجتبی نجاريان، 

بزرگ ترين غافلگیری اردوی تیم ملی 
به شمار می رود. فوتبالیست جوانی كه در 
فوالد خوزستان چهره شده و خیلی زود 
توانسته خودش را به اردو برساند. سیامك 
نعمتی از پرسپولیس نیز برای اولین بار 
به اردوی تیم ملی راه پیدا كرده اســت. 
بازيکنی كه در يك پست غیرتخصصی 
در لیگ قهرمانان خودش درخشیده و 
در همین پست، توانسته شانس حضور 
در تیم ملی را به دست بیاورد. تیم ملی، 
دو اردو اولی ديگر هم دارد. عارف غالمی 
پس از يك فصل بازی برای استقالل و 
البته با ســابقه حضور در تیم ملی امید، 
حاال در رده بزرگســاالن برای دراگان 
اسکوچیچ توپ خواهد زد. مهدی قايدی 
نیز پس از سپری كردن يك فصل رويايی 
در لیگ برتر، حاال بخشی از اردوی تیم 
به شمار می رود. به لحاظ آماری، مهدی 
موثرترين بازيکن لیــگ نوزدهم بوده 
و پاداش اين درخشــش قابل توجه را با 
اولین حضور در فهرست تیم ملی گرفته 
است. اگر او با كیفیت همین فصل در اردو 
ظاهر شد، در ديدارهای حساس بعدی 
يك عضو فوق العاده مفید برای تیم ملی 

خواهد بود.
غیبت موقت

بــر اســاس آن چــه فدراســیون 
فوتبال اعالم كرده، ســه لژيونر به دلیل 
»مصدومیت« در اردوی تیم ملی حاضر 
نیســتند. علیرضا بیرانوند يکی از اين 
نفرات اســت كه در بدو ورود به فوتبال 
بلژيك، با آسیب ديدگی دست و پنجه 
نرم می كند. علیرضــا جهانبخش در 
ديدار جام اتحاديه با منچســتريونايتد 
آسب ديد تا فعال به استراحت بپردازد و 
در اطراف اردوهای تیم ملی ديده نشود. 
علیرضا فصل بسیار خوبی را در انگلیس 
شروع كرده و بدون شك، جايگاه بسیار 
مهمی در برنامه های اسکوچیچ خواهد 
داشــت. مرتضی پورعلی گنجی نیز به 
دلیل مشابه، در اردو نیست و اسکو برای 
آينده تیم ملی او روی او حساب ويژه ای 
باز می كند. چهارمین فوتبالیستی كه به 

خاطر مصدومیت به اردو راه پیدا نکرده، 
محمد محبی است. بازيکنی كه زير نظر 
ويلموتس، مهره فیکس تیم ملی شد و 
ظاهرا اسکوچیچ نیز سبك بازی اش را 

می پسندد.
غایبین سرشناس

اردوی جديــد تیم ملــی، غايبین 
شناخته شده زيادی هم دارد كه ظاهرا 
»فعال« اســکوچیچ روی آنها حساب 
باز نمی كند. خیلی ها تصور می كردند 
پس از درخشش خیره كننده در لیگ 
قهرمانان، حامد لك به تیم ملی دعوت 
شود اما فعال خبری از اين گلر در اردوهای 
تیم نیست. در خط دفاع نیز وريا غفوری، 
پشت خط تیم ملی باقی مانده و رامین 
رضايیان هم به داليــل نامعلوم، به اردو 

دعوت نشده است. 
روزبه چشمی نیز يکی ديگر از غايبین 
سرشــناس تیم ملی در خــط دفاع به 
شــمار می رود. كمی جلوتر و در خط 
هافبك، بايد به غیبــت همزمان زوج 
سعید عزت اللهی و امید ابراهیمی اشاره 
كرد. چهره هايی كه جاماندگان اولین 
فهرســت مربی كروات هستند. اسکو 
با خط زدن كريــم انصاری فرد نیز، يك 
تصمیم مهم ديگر گرفته است اما همه 
اين نفرات، ممکن است دير يا زود، دوباره 

در اردوهای تیم ملی آفتابی شوند. 

بررسی اولین فهرست تیم ملی در دوران تازه

پایان مسعود، آغاز مهدی!

اتفاق روز

چهره به چهره

ناامیدكننده ترين خصلت فوتبال ايران، اين اســت كه 
آدم ها در آن هر چقدر هم كه بزرگ و معتبر باشــند، ذره ای 
از »قدردانی« بــو نبرده اند. همین علــی پروين كه يکی از 
چهره های اساطیری باشگاه پرسپولیس به شمار می رود، 
به محض استقبال از تیم محبوبش در فرودگاه امام، از اين 
موضوع صحبت كرد كه پیش بینی همیشــگی اش درباره 
توانايی »مربی ايرانــی« با اين موفقیت به اثبات رســیده 
است. بد نیست از سلطان قرمزها بپرسیم چطور آن روز كه 
برای تماشای فینال لیگ قهرمانان آسیا به استاديوم آزادی 
رفتید، حرفی از مربی ايرانی وسط نبود؟ اصال مگر يك مربی 
خارجی نبود كه موجب شد شــما برای اولین بار در آزادی 

حداقل برای چند دقیقه جام قهرمانی تورنمنتی مثل لیگ 
قهرمانان را لمس كنید؟ يحیــی گل محمدی و تیمش در 
آسیا، شگفت انگیز ظاهر شده اند. يحیی تصمیم های خوب 
زيادی در جريان برگزاری اين جام گرفته و اعتبار موفقیت در 
اين رقابت ها، بدون شك و ترديد برای اين مربی است اما اين 
دلیل خوبی برای زير سوال بردن عملکرد مربیان خارجی و 
اعتبار دادن به همه مربیان داخلی نیست. طبیعتا اين دلیل 
خوبی برای توجیه يك قانون غلط هم نخواهد بود. نه يحیی 
نماينده تام و تمام مربیان ايرانی به شــمار می رود و نه همه 
مربیان وطنی شــاغل در لیگ برتر، از چنین توانايی هايی 
برخوردار هســتند. البته كه اين موفقیت، موجب می شود 

كمی بیشتر به مهره های داخلی اعتماد كنیم و خوشبختی 
را همیشه در جای ديگری نبینیم اما هنوز هم تعداد مربیان 
داخلی كه می توانند در يك رقابت بین المللی نتیجه بگیرند، 

بسیار بسیار كم است.
قانون منع ورود مربیان خارجی جديد به فوتبال ايران، 
يك اشتباه مهلك بود. با اين حال نبايد انتظار داشته باشیم 
كه اثرات مخرب چنین قانونی، همین حاال مشخص شود. به 
طور معمول چند سال طول می كشد تا يك تصمیم اشتباه، 
خودش را نشان بدهد و اثرات يك قانون بد، نمايان شود. در 
اين مورد نیز زمان، همه چیز را روشــن می كند. فعال بايد 
به اين مســاله فکر كرد كه چنین قانونی، هیچ ارتباطی با 
موفقیت آسیايی پرســپولیس نداشته است. چراكه جذب 
يحیی، قبل از ممنوعیت عقد قرارداد با خارجی ها رقم خورده 
بود. سرنوشت تیم های ديگر اما ممکن است به زودی، تحت 
تاثیر چنین تصمیمی قرار بگیرد. تیم هايی كه می توانستند 

به كمك مربی خارجی، در سطح به مراتب باالتری فوتبال 
بازی كنند. ما در حالی از مربیان ايرانی افســانه می سازيم 
كه در چهار فصل اخیر لیگ برتر، قهرمان ســه فصل مربی 
خارجی داشته است. تیم ملی هم به لطف يك مربی خارجی، 
نمايش هايی آبرومندانه در سطح جهانی ارائه كرده و در جام 
جهانی، فراتر از حد انتظار بوده است. البته كه در فوتبال ايران 
هم استعدادهايی برای مربیگری داريم اما بسیاری از مربیان 
داخلی اين فوتبال، افرادی هســتند كه حتی با ساده ترين 
اصول تاكتیکی هم آشنايی چندانی ندارند. شعار دادن كار 
سختی نیست. همه می توانند شعار بدهند و از برتری مربی 
داخلی به خارجی حرف بزنند اما زمانی كه »رقابت« واقعی 
از بین برود و انحصار جايگزين آن شود، ديگر اوضاع عادالنه 
نخواهد بود. اين حرف ها را بارها در مورد برتری كاالی ايرانی 
بر كاالی خارجی در بازار هم گفته اند اما مصرف كنندگان، 

همیشه نظر متفاوتی با تئوری غالب دارند!

آریا طاری

به نظر می رســد كابوس شروع فصل بدون 
مربی، گريبان گیر آبی ها نخواهد شد. آنها هنوز 
قرارداد نهايی برای نیمکت را امضا نکرده اند اما 
انتخاب محمود فکری، با موجی از خوش بینی 
در بین طرفداران باشگاه روبه رو شده است. آنها 
امیدوارند كاپیتان سال های دور استقالل، كلید 
گمشده موفقیت در اين باشگاه را دوباره پیدا 
كند. آنها امیدوارند محمود فکری، همان مردی 
باشد كه در شرايط سخت نه چمدان می بندد 
و با اولین پرواز می رود و نه در اينســتا، بلوا به 
راه می اندازد. او سال ها برای همین باشگاه به 
میدان رفته، مدت زيادی ســرگرم پروژه های 
مختلف مربیگری بوده و در يك زمان درست، 
برای يك پســت تازه در تیــم محبوبش از راه 

رسیده است.
پس از يــك دوره رفت و آمــد مربی ها در 
باشگاه استقالل، به نظر می رسد آبی ها باالخره 
گزينه مطلوب شان را برای يك پروژه چند ساله 
پیدا كرده اند. در سه سال گذشته، اين باشگاه 
پنج سرمربی مختلف داشته و به داليلی، دوران 
حضور هیچ كدام از آنها در اســتقالل طوالنی 
نشده اســت. محمود فکری اما نه يك انتخاب 

هیجــان زده، بلکه تصمیمی از ســر منطق به 
نظر می رســد. او بین بوقچی های اســتقالل، 
»آدم« نداشته، روی سکوها برايش روزشمار 
نزده انــد، به بازديــد از ورزشــگاه نیوكمپ و 
باشــگاه اســپانیول هم نرفته و سرمربی يك 
تیم بزرگ خارجی نبوده اما چیزی كه قاطبه 
هواداران باشــگاه را به اين انتخــاب امیدوار 
می كند، سابقه طوالنی او در لباس آبی است. 
فکری يك انتخــاب »خانوادگی« به شــمار 
می رود و هويت فوتبالی اش به نام اســتقالل 
گره خورده اســت. او هرگز تــالش نکرده تا 
اين هويت را با فــرار از صندلی قرمز يا انتخاب 
كاله آبی نشان بدهد. او به نســلی تعلق دارد 
كه اين نمايش هــای اينســتاگرامی را به راه 
نمی انداختند. محمود فکری، مسیر مربیگری 
را به تدريجی ترين شــکل ممکــن طی كرده 
اســت. در رده های پايین تر، خودی نشــان 
داده و پس از ســال ها، هدايــت يك تیم لیگ 
برتری را بر عهــده گرفته اســت. او در اولین 
مســئولیت لیگ برتری با نساجی، فراتر از حد 
انتظار ظاهر شــده و در انتهای پله های ترقی، 
حاال دوباره به تیم محبوبش بازگشــته است. 
او به باالی ســر بردن جام با لباس اســتقالل 
عــادت دارد و حــاال می خواهد در كســوت 

 مربیگری، اين فرصت خاص را به دست بیاورد.
فرامــوش نکنیم كه اســتقالل در همین يك 
سال اخیر، بدترين رفتار ممکن را با مربیانش 
داشته اســت. اندره آ اســتراماچونی با وجود 
آن شروع خوب، با موجی از بدقولی ها روبه رو 
شــد و در نهايت با بی توجهی محض مديران 
وقت اســتقالل، به طرف اســتعفا رفت. شايد 
اگر حتی يــك مدير كاربلــد در اين مجموعه 
وجود داشــت، موانعی برای اســتعفای اين 
مربی به وجود می آمد و بــرای حفظ او تالش 
می شد اما همه نفراتی كه مسئولیت همکاری 
با ســرمربی باشــگاه را داشــتند، جا زدند و 
هرگز به انــدازه كافی تــالش نکردند. فرهاد 
مجیدی هم با تصمیم های نادرســت و رفتار 
غیرحرفه ای باشــگاه روبه رو شــد. او در شبی 
كه تیمش را به فینال جام حذفی رسانده بود، 
آشکارا از تصمیم مديران باشــگاه برای ادامه 
مذاكره ها بــا اســتراماچونی عصبانی به نظر 
می رسید. در روزهای ســخت لیگ قهرمانان 
آسیا كه استقالل با استعفای مجیدی روبه رو 
شــده بود، نامجومطلق پای اين مســئولیت 
ايســتاد و هدايت آبی ها را با همه مشقت ها بر 
عهده گرفت. نامجو تیــم را از مرحله گروهی 
تورنمنت نیز عبــور داد اما باشــگاه در زمان 
مذاكره با ســرمربی بعدی، حتی يك تشــکر 
خشــك و خالی هم از نامجومطلق نکرد. اين 
باشگاهی است كه كار كردن در آن، بی نهايت 
سخت به نظر می رســد. محمود فکری در اين 

 مجموعه، بايــد برای هر اتفاقی آماده باشــد.
نشــانه های زيــادی از دوران فوتبال محمود 
فکری، برای يادآوری باقی مانده اند. از آن تالش 
خســتگی ناپذير در خط هافبك تــا ارائه يك 
بازی ســاده و غیرنمايشی كه تماما در خدمت 
استراتژی تیم بود. فکری ركورددار بازی برای 
استقالل در لیگ است اما در اين مدت، هرگز 
دست به خودنمايی نزده و بیش از حد عطش 
ديده شدن نداشته است. او در سال های بازی، 
همیشه برای استقالل از خودش گذشت و حاال 
نیز بايد دوباره چنین كاری انجام بدهد. نشانه 
بعدی برای ياد كردن از فکری فوتبالیســت، 
شــوت های فوق العاده ای بودند كه اتفاقا چند 
بار در دربی ها نیز به نمايش در آمدند. محمود 
خان، آرپی جی زن محبوب سکوهای آبی بود 
و حاال همه انتظار دارند با آرپی جی، به نیمکت 

اســتقالل برگردد. او بايد با توپ پر و مهمات 
كافی اين مســئولیت را آغاز كند. چراكه طی 
كردن اين مسیر، يك تجربه نفس گیر خواهد 
بود. فکری بايد تركیب اصلی استقالل را حفظ 
كند اما بسیار مهم است كه در نوع تعامل های 
خاص باشگاه، يك تفاوت قابل توجه به وجود 
بیاورد. او يکی از معــدود آدم های اين فوتبال 
بود كه در روزهای تعطیلی لیگ برتر به خاطر 
كرونا، از شايستگی پرسپولیس برای بردن جام 
حرف زد و اتفاقا مورد هجوم كامنتی افراطی ها 
هم قرار گرفت. او اهل نشان دادن عدد با انگشت 
و كری خوانــدن در فیلم های اينســتاگرامی 
نیست. او اهل غوغاساالری در فضای مجازی 
و افشاگری وقت و بی وقت هم نیست. فکری، 
فقط زبان فوتبال را می شناسد و شايد با همین 

زبان، يك استقالل تازه و درخشان بسازد.

قانون بد با یک نتیجه خوب توجیه نمی شود

همه مربی ها »یحيی« نيستند

فکری؛ یک مربی از جنس استقالل

با آرپی جی بيا!

اولین و شاید مهم ترین 
نکته در مورد فهرست 

جدید تیم ملی، غیبت دو 
کاپیتان اول این تیم است. 

اشکان دژاگه و مسعود 
شجاعی، دیگر جایی در 

تیم ملی نخواهند داشت. 
مسعود پس از اخراج 

روبه روی عراق، با موجی 
از انتقادهای بزرگ روبه رو 
شد و اشکان هم این اواخر، 
دیگر کارایی الزم را نداشت
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