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اردوي بسكتبال براي مسابقات قطر

با تصمیم فدراســیون و کادر فنــی تیم ملی 
بسکتبال ایران، ملی پوشان برای حضور در پنجره 
دوم  مسابقات انتخابی کاپ آسیا ۲۰۲۱ از تاریخ ۲۳ 
آبان وارد اردو خواهند شد تا تمرینات آماده سازی 
را بــرای دو بازی پیش رو آغاز کننــد. پنجره دوم 
مسابقات انتخابی کاپ آســیا به صورت متمرکز 
به میزبانی کشــور قطر برگزار خواهد شد که تیم 
ملی ایران در تاریخ های هشت و ۱۰ آذر به ترتیب 
با تیم های عربستان و ســوریه دیدار خواهد کرد. 
طبق اعالم مسعود قاســمي سرپرست تیم ملي، 
آسمانخراش ها بدون بازي تدارکاتي خود را براي 
این دو بازي آماده مي کنند. با توجه به اینکه لیگ 
بسکتبال از ۱۵ آبان شــروع می شود، ملی پوشان 
باید بالفاصله یک هفته پس از شروع لیگ خود را 
به اردوی تیم ملی برسانند. ملی پوشان بسکتبال 
ایران طبق تاکید فیبا آســیا و بــه منظور رعایت 
پروتکل های بهداشتی باید حداقل چهار روز زودتر 
عازم محل برگزاری دیدارهای شان شوند. بدین 
ترتیب آنها چهارم آذرماه تهران را به مقصد دوحه 
ترک می کنند. تیم ملی کشورمان در پنجره نخست 
انتخابی کاپ آسیا که اسفندماه سال گذشته برگزار 
شد، تیم های سوریه و قطر را در تهران با شکست 

مواجه کرد.
    

كريمي غايب بزرگ جهاني
علیرضا کریمی آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم ایران 
پس جراحی زانوی مصدوم خود در اواخر فروردین 
ســال جاری، هنوز قادر به انجام تمرینات کشتی 
روی تشک نیست و به همین دلیل شانسی برای 
همراهی تیم ملی در رقابت های جهانی صربستان 
نخواهد داشت. کریمی این روزها در اردوی تیم ملی 
کشتی آزاد حضور دارد و با این اوصاف باید منتظر 
طلسم شکنی برای محمدجواد ابراهیمی و حضور 
او در رقابت های قهرمانی جهان باشیم. رقابت های 
جهانی صربستان از ۲۲ تا ۳۰ آذرماه در بلگراد برگزار 
می شود. هرچند به تازگي خبرهاي جدیدي منتشر 
شده مبني بر اینکه به دنبال ادامه شیوع ویروس 
کرونا، مســابقات جهاني لغو خواهد شد اما با این 
حال دو تیم کشتي فرنگي و آزاد ایران تمرینات را 
پرقدرت دنبال خواهند کرد تا در صورت برگزاري، 

با دست پر از مسابقات برگردند.
    

وزنه برداران در اردو قرنطينه مي شوند
فدراسیون وزنه برداری در نظر دارد اردوی تیم 
ملی را از ۹ آبان برای حضور در مسابقات قهرمانی 
آسیا آغاز کند. با توجه به شدت یافتن شیوع ویروس 
کرونا، فدراســیون وزنه برداری درخواســتی به 
فدراسیون پزشکی ورزشــی ارسال کرده است تا 
باز هم نظر خود را در مورد برگــزاری اردو عنوان 
کند اما تاکنون مجوز برگزاری اردوی وزنه برداری 
لغو نشده است. در صورتی که برگزاری اردو پا برجا 
باشد نفراتی که به این اردو دعوت می شوند قرنطینه 
کامل خواهند بود و وزنه برداران تا پایان اردو امکان 
خروج ندارند و افراد غیرورزشــکار هم اجازه ورود 
نخواهند داشت. مسابقات وزنه برداری قهرمانی 
آسیا در فروردین ۱۴۰۰ برگزار می شود و از امتیاز 
باالیی برای کسب سهمیه المپیک برخوردار است.

    
 بيگي، روي شياپ چانگ 

ليگ ايران؟
در حالی که هنوز زمان دقیق برگزاری رقابت های 
لیگ برتر تکواندو باشــگاه های کشــور مشخص 
نشده، ولی تیم ها به دنبال تکمیل بازیکنان خود 
برای حضور در این رقابت ها هستند. میالد بیگی 
ملی پــوش عنــوان دار ایرانی تیم ملــی تکواندو 
آذربایجان یکی از تکواندوکارانی است که از چند 
تیم لیگ برتری پیشــنهاد دارد و تاکنون با هیچ 
تیمی به توافق نرسیده است. پیشنهادات ارائه شده 
به این تکواندوکار تفاوت زیادی با مبالغ پیشنهادی 
به ملی پوشان ایرانی دارد. بیگی ۳۰ ساله، نفر دوم 
رنکینگ جهانی، دارنده مدال برنز المپیک، دو طالی 
جهان، یک طالی اروپا و مدال های متعدد گرندپری 
یکی از بهترین های وزن ششم حال حاضر دنیا است 
که می تواند با حضور در لیــگ برتر، تکواندوکاران 
ایرانی را به چالش جذابی دعوت کند. این تکواندوکار 
مدتی است که به دلیل شیوع کرونا در ایران به سر 
می برد و باید منتظر ماند و دید آیا تیم های ایرانی 
می توانند نظر این تکواندوکار شاخص را برای مبارزه 

روی »شیاپ چانگ« لیگ جلب کنند یا خیر. 

منهای فوتبال

آریا طاری

آندره آ اســتراماچونی، یک تفاوت 
بزرگ با بســیاری از مربیان شــاغل 
در فوتبــال ایران داشــت. او به راحتی 
»راضی« نمی شــد و ســطح خودش 
را تا حد و اندازه های مدیران باشــگاه 
پایین نمی آورد. او یک مربی حرفه ای 
بود که انتظار شــرایط حرفه ای را هم 

داشت و این را از همان جدال هفته اول 
با ماشین سازی با صدای بلند نشان داد. 
استراماچونی برای »سازش« به فوتبال 
ایران نیامده بود و بر سر جزئیات کوچک، 
ابدا کوتاه نمی آمد. همین ویژگی موجب 
شد او قادر به ادامه همکاری با مدیران 
باشگاه نباشــد و با وجود صدرنشینی 
تیمش در لیگ برتر، تصمیم به جدایی از 
این مجموعه بگیرد. برای استراماچونی، 

یک حقیقت انکارنشدنی وجود داشت. 
اینکه با این روش و ســبک از مدیریت، 
صدرنشــینی تیم زمان زیــادی طول 
نمی کشد و آسمان استقالل، خیلی زود 
ابری می شود. اینکه او حتی در صورت 
بردن یک جام بزرگ در باشــگاه، برای 
گرفتن دستمزدش به مشکل می خورد و 
باید به اندازه چند سال، در انتظار دریافت 
طلبش از این مجموعه باشد. سرمربی 

ایتالیایی استقالل در یک دوران فشرده، 
به همه این نکته ها پی برد. روشی که او در 
نهایت انتخاب کرد، اصال برای طرفداران 
باشگاه مطلوب به نظر نمی رسید اما بدون 
شک برای خود او، بهترین انتخاب ممکن 
بود. استرا روی اصولش ماند، محبوبیتش 
در تهران را هم حفظ کرد و به هیچ وجه 
به مدیران وقت استقالل باج نداد. فرهاد 
مجیدی هم کم و بیــش، همین راه را 

رفت. شــاید فرهاد به لحاظ فنی، قابل 
مقایسه با سرمربی قبل از خودش نباشد 
اما رفتارهای او در این مدت و برخوردش 
با ســعادتمند و مدیرانی از این دست، 
قابل دفاع به نظر می رسد. مدیرانی که به 
خاطر دریافت عدم پیام تبریک از سوی 
سرمربی تیم، علیه او یک اتحاد تشکیل 
داده بودند. فرهاد می توانســت دعوت 
ناهار سعادتمند را بپذیرد، می توانست 
با او عکس یادگاری بگیرد و لبخند بزند 
تا حداقل یک فصل دیگر هم سرمربی 
استقالل باشــد. او می توانست شوی 
دروغین مذاکره با استراماچونی را تحمل 
کند و دم نزند تا مانور قدرت سعادتمند 
ادامه پیدا کند اما مجیدی هیچ کدام از 
این اتفاق ها را تحمل نکرد. حاال مساله 
مهم این است که فکری، چه رویکردی 
را در پیش می گیــرد. اولین جمله ها و 
مصاحبه های او، نشان می دهد که این 
مربی روش متفاوتی را انتخاب کرده و 
قصد دارد تحت هر شرایطی، با مدیران 

باشگاه راه بیاید.
وقت روبه رو شدن با مصاحبه های 
محمود فکری در قامت سرمربی آبی ها، 
این تصور به وجود می آید که در باشگاه 
همه چیز سر جای خودش قرار دارد و 
اوضاع کامال به خوبــی پیش می رود. او 
حتی قبل از پیوستن به تیم هم، از فروش 
خانه اش برای پرداخت مبلغ رضایتنامه 
نســاجی حرف زده بــود. مبلغی که 
پرداختش قاعدتا باید از سوی مدیران 

باشگاه استقالل صورت بگیرد. 
چنین صحبت هایی شــاید از یک 
کاپیتان متعصب پذیرفتنی باشند اما 
مربیگری، دنیای متفاوتی اســت و در 
آن توجه به تک تک جزئیات، کلیدی 
به نظر می رسد. فکری در همین چند 
روز مدعی شده که هیچ توجیهی برای 
نتیجه نگرفتن ندارد و تیم او حتی روی 
»سنگ« هم به خوبی تمرین می کند. 
شنیدن این جمله از ســوی سرمربی 
تیمی که در تمام طول فصل گذشــته 
مشــکل جدی زمین تمرین داشته، 
حقیقتا نگران کننده است. در حقیقت 

با چنین ادعاهایی، مدیران اســتقالل 
می توانند همه چیز را به فکری بسپارند 
و با خیال راحت به خواب زمستانی فرو 
بروند. دیگر هیچ کس هم نیســت که 
روی آنها فشار بگذارد، هیچ کس نیست 
که به وضعیت استقالل اعتراض کند و 
از مدیرها بخواهد که سرعت بیشتری 
در رفع و رجوع بحران های تیم داشته 
باشند. فکری باید دست از باج دادن به 
این مدیرها بردارد. چراکه در این صورت، 
آنها بــه مراتب منفعل تــر و بی اثرتر از 
گذشــته خواهند شــد و این موضوع 
برای اســتقالل، اصــال امیدوارکننده 

نخواهد بود.
محمود فکــری، آمده  اســت تا در 
استقالل بماند. او به هر قیمتی با مدیران 
باشــگاه راه می آید و علیــه آنها هیچ 
موضعی نمی گیرد. غافــل از اینکه این 
مدیران باشگاه نیســتند که در نهایت 
درباره او تصمیــم خواهند گرفت. این 
نتایج استقالل هستند که همه چیز را 
در مورد این مربی روشن می کنند و اگر 
امکانات تمرینی و اردویی کافی نباشد، 
اگر مهره های مهم تیم تمدید نکنند و 
اگر استقالل نظم بیشتری در پرداخت ها 
به دست نیاورد، بعید به نظر می رسد که 
نتایج تیم به سمت مثبت  شدن بروند. 
باج دادن فکری به مدیران اســتقالل، 
می تواند سرنوشــتی تلخ برای این تیم 

پرامید بسازد.

برشی از یک تفاوت بزرگ بین فکری و استراماچونی

باج در تاج!

اتفاق روز

چهره به چهره

هر چقدر در جمالت محمود فکری از زمان انتخاب شدن به عنوان سرمربی استقالل جست وجو کنید، نشانه ای 
از نارضایتی از وضع موجود نخواهید دید. آن هم در شرایطی که وضعیت فعلی استقالل، چندان راضی کننده به نظر 

نمی رسد و تکلیف چند ستاره کلیدی هنوز روشن نشده است. این ویژگی خاص، دو وجه متفاوت دارد. اینکه محمود فکری 
روی کارش متمرکز شده و دائما غر نمی زند، یک ویژگی بسیار مثبت است اما از طرفی این نگرانی در بین هواداران باشگاه 

شکل گرفته که این مربی به مدیران فعلی تیم باج می دهد و روی خواسته هایش از آنها پافشاری نمی کند.

پس از ارسال نامه سازمان پزشــکی ورزشی برای تعویق 
رقابت های لیگ برتر، سازمان لیگ تصمیم گرفت شانزدهم آبان 
را به جای دهم این ماه، به عنوان زمان جدید شروع لیگ برتر 
اعالم کند. اینکه در این چند روز چه اتفاقی برای کرونا می افتد 
و این تاخیر چه تاثیری در مقابله با این ویروس دارد، ســوالی 
است که نهادهای مربوط باید به آن پاسخ بدهند. همچنین این 
موضوع که با هر نوعی از تاخیر، برنامه لیگ فشرده و فشرده تر 
می شود هم انکارنشدنی به نظر می رسد. با این حال جالب ترین 
نکته اینجاست که هیچ کدام از باشگاه ها کوچک ترین اعتراضی 
به شــروع دوباره فوتبال در عصر کووید ۱۹ نداشته اند. یعنی 

شما اگر به همه ۱6 باشــگاه حاضر در رقابت های لیگ بیستم 
نگاه کنید، یک تیم را هم پیدا نخواهید کرد که به شروع بازی ها 
اعتراض کند و معتقد باشد که این کار، تهدیدی برای سالمتی 

عمومی است. 
انگار نه انــگار همین مدیرهــا چند ماه قبــل، برگزاری 
دیدارهای فوتبال در چنین شرایطی را چیزی شبیه خودکشی 
می دانستند. انگار نه انگار همین بازیکن ها با اکراه در جلسه های 
تمرینی حاضر می شــدند و هر روز با یک مصاحبــه تازه، به 
استقبال نیمه تمام ماندن فوتبال می رفتند. اگر شرایط کرونا 
در کشور بهتر شده بود، این موضوع قابل درک به نظر می رسید 

اما با علم به اینکه این اواخر تعداد کشــته های این ویروس در 
کشــور از مرز ۳۰۰ نفر عبور کرده و شرایط حتی از اسفندماه 
سال گذشته بدتر شده، بیشتر از همیشه متوجه می شویم که 
هر اعتراضی در فوتبال ایران اساسا ماهیتی دروغین دارد و در 
درجه اول، به حساب و کتاب های چرتکه وابسته است. همان 
فوتبالیست هایی که معتقد بودند اگر کرونا بگیرند فوتبال شان 
تمام می شود و دیگر شغلی هم ندارند که با آن به زندگی ادامه 
بدهند، این روزها از ترس نیمکت نشین شدن در باشگاه هر روز 
با شوق به تمرین می روند و دم نمی زنند. اگر واقعا نگرانی این 
جماعت به خاطر ویروس کرونا بود، همه آنها باید خانه نشین 
می شــدند اما ظاهرا این ویروس فقط با لیگ نوزدهم مشکل 
داشت و قرار نیست به لیگ بیستم سرایت کند! ما در فوتبال 
ایران با ستاره هایی طرف هستیم که حتی ذره ای »صداقت« 
در تصمیم ها و رفتارشان به خرج نمی دهند. آنها نه با هواداران 

فوتبال و نه حتی با خودشان روراست نیستند. یک روز کرونا را 
علم می کنند تا جایگاه بد تیم شــان در جدول رده بندی لیگ 
برتر را زیر ســوال ببرند و یک روز که نوبت امضــای قرارداد و 
دریافت دستمزد می شــود، خودشــان را بدون رعایت هیچ 
پروتکلی به ساختمان باشگاه می رســانند و با ماسک، عکس 
یادگاری می گیرند. این بازیکن ها، متناسب با آن مدیرهایی 
هستند که تا دیروز باور داشتند برگزاری لیگ برتر، سود مالی 
و توجیه منطقی ندارد اما حاال هر روز خودشان به جلسه  های 
تمرینی تیم می روند و با تمام اعضای باشگاه روبوسی می کنند! 
خوشبختانه دیگر در فوتبال ایران نه کسی کرونا می گیرد و نه 
نتیجه هیچ تستی مثبت می شــود. با این حال این آخر ماجرا 
نخواهد بود. همین که چند هفته سپری شود و چند تیم نتایج 
خوبی به دســت نیاورند، زمزمه نیمه کاره ماندن لیگ با تمام 

قدرت از راه خواهد رسید!

آریا رهنورد

در پرسپولیس، شما با تیمی طرف هستید 
که به مهم ترین مسابقه باشگاهی فوتبال آسیا 
رســیده اما بازیکنانش به جای آن که قدردان 
چنین موقعیتی باشند، از آن برای وارد کردن 
فشار بیشتر به تیم اســتفاده می کنند. کار به 
جایی رســیده که حتی محمد نــادری هم به 
ســراغ ناز کردن می رود و به صــورت موازی 
با پرســپولیس، پای میز مذاکره با اســتقالل 
می نشیند. این برخورد تاجرانه با فوتبال و این 
سطح از پول پرستی در بین ستاره ها، بیش از حد 
تلخ به نظر می رسد. ظاهرا فوتبال ایران به لحاظ 
اخالقی، در یک بن بست تمام عیار قرار گرفته 
و در دل طوفان هــای اقتصــادی این روزهای 
جامعه، هر بازیکن فقط به دنبال یک قایق نجات 

برای خودش می گردد.
اینکه یــک بازیکن به صــورت همزمان با 
استقالل و پرسپولیس مذاکره کند، خیلی هم 
چیز عجیبی نیســت. همین حاال هم خیلی از 
مهره های این فصل سرخابی ها با هر دو باشگاه 
مذاکره کرده اند و ســرانجام به نــدای قلب یا 
جیب شان گوش داده اند. حتی در فوتبال اروپا 
هم ممکن است یک بازیکن به صورت همزمان با 

یونایتد و لیورپول مذاکره کند و بهترین تصمیم 
را برای خودش بگیرد امــا اینکه آن بازیکن در 
یکی از این دو باشگاه عضویت داشته باشد و به 
راحتی پای میز مذاکره بــا رقیب برود، در نوع 
خودش بســیار عجیب به نظر می رسد. یعنی 
اگر یکی از ستاره های بارسا پس از پایان قرارداد 
هم مشــغول مذاکره با آبی اناری ها شود و هم 
با رئال مادرید مذاکره کند، هواداران باشــگاه 
دنیا را روی ســرش خراب خواهنــد کرد. این 
مذاکره تنها یک پیام مشــخص دارد. اینکه آن 
فوتبالیست خودش را به تیم متعهد نمی داند و 
از هر نقطه ای صدای یک پیشنهاد بهتر به گوش 
برســد، او هم به همان طرف کشیده می شود. 
کاری که محمد نادری این روزها انجام می دهد 
اگر چند دهــه قبل انجام می شــد، این مدافع 
حتی نمی توانست از خانه اش بیرون بیاید. برای 
هواداران فوتبال ایران امــا ظاهرا در عصر تازه، 
همه این مسائل به سادگی حل شده اند. جالب 
اینجاست که تماشــاگران پرسپولیس نه تنها 
علیه رفتارهای محمد نادری موضع نمی گیرند، 
بلکه به باشگاه فشــار می آورند تا به هر قیمتی 
این بازیکن را حفظ کند و جلــوی انتقال او به 

استقالل را بگیرد!
فشــار هوادارها به باشــگاه در فصل نقل و 

انتقاالت، درســت همان اتفاقی است که همه 
معادله های صحیح و اصولــی امضای قرارداد 
با بازیکن ها را بــه هم می ریزد. پرســپولیس 
همین حاال سعید آقایی را در سمت چپ خط 
دفاعی در اختیار دارد و می تواند با حفظ محمد 
انصاری، رقابت را نیــز در این بخش از زمین به 
بهترین شکل داشته باشد اما هواداران باشگاه 
با ســروصدای زیادی خواهان حفظ شــدن 
بازیکنی هستند که در نشستن پای میز مذاکره 
با رقیب مستقیم پرسپولیس، لحظه ای درنگ 
نمی کند. همین رفتار هواداران باشگاه است که 
اجازه می دهد فوتبالیست ها این چنین جوالن 
بدهند و هر روز یک ساز تازه بزنند. همین رفتار 
است که موجب می شــود فالن ستاره، ژست 
تعصب بگیرد و دائما لوگوی باشــگاه را ببوسد 
اما تابستان به تابســتان قراردادش را به خاطر 
دریافت یک رقم بهتر، فسخ کند. ظاهرا در این 
شــرایط خاص اقتصادی، فوتبالیست ها به هر 
قیمتی می خواهند خودشان را نجات بدهند. 
آنها به ریال تمرین می کنند، بــه تومان بازی 
می کنند و به دالر حقــوق می گیرند. هوادارها 
هم به جای آن که مشغول مواخذه این جماعت 
باشــند، به آنها بال و پر بیشــتری می دهند و 
اطوارشان را تایید می کنند. در چنین فوتبالی 
اگر به اخالق تکیه بدهی و برای باشــگاه شرط 
نگذاری، کالهت پس معرکه است و یک قرارداد 
ناچیز به دســت می آوری. در چنین فوتبالی 
اگر همرنگ جماعت نشــوی، چیــزی به جز 

 رســوایی و تنهایی در انتظــارت نخواهد بود.
برای محمد نادری و فوتبالیســت هایی شبیه 
به او، فوتبال چیزی جز »تجارت« نیســت. او 
هیچ انتخابی را با قلبش انجام نمی دهد و فقط 
با عدد و ارقام ســر و کار دارد. اتفاقا او با اصول 
بیزنس هم بیگانه نیست و حتما تا امروز اسمش 
را در بین صاحبان یک واحد از یک فروشــگاه 
زنجیره ای بزرگ تماشــا کرده ایــد. او همین 
حاال هم مشــغول باال و پایین کردن بازار است 
تا در بین پیشنهادها، بهترین پیشنهاد را برای 
خودش در نظر بگیــرد و پیراهن فصل تازه اش 
را با باالترین رقم ممکن به دســت بیاورد. تلخ 
و تاسفبار اینجاست که باشــگاه پرسپولیس، 
فوتبالیســت محترمی مثل محمد انصاری با 
قابلیت بازی در چند پســت را در آب نمک نگه 

داشته تا سرنوشت محمد نادری مشخص شود. 
آن هم در شــرایطی که فصل نقل و انتقاالت به 
زودی به پایان می رسد و ممکن است انصاری 
دیگر نتواند تیمی را برای خودش انتخاب کند. 
شاید توانایی های فنی نادری، بیشتر از انصاری 
باشد اما زوم کردن روی این توانایی ها بدون در 
نظر گرفتن ویژگی های اخالقی این فوتبالیست، 
درست همان چیزی است که موجب می شود 
بازیکن ها هر طور که می خواهند با باشگاه رفتار 
کنند و در پایان ماجــرا، در انتظار فرش قرمز 
مدیران تیم باشــند. آنها تاجرانی هستند که 
حاال فصل اوج تجارت شــان از راه رسیده است 
و در چنین فصلی، انتخاب رنگ پیراهن شــان 
بجز تعداد اسکناس ها، به چیز دیگری بستگی 

نخواهد داشت.

کرونایی های لیگ برتر؛ ناگهان غیب شدند

كشف واكسن كرونا در فوتبال!

پرسپولیس؛ معطل ستاره های بازاری

فوتبال به افق تجارت!

فکری در همین چند 
روز مدعی شده که هیچ 

توجیهی برای نتیجه 
نگرفتن ندارد و تیم او حتی 
روی »سنگ« هم به خوبی 

تمرین می کند. شنیدن 
این جمله از سوی سرمربی 
تیمی که در تمام طول فصل 
گذشته مشکل جدی زمین 

تمرین داشته، حقیقتا 
نگران کننده است
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