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برنامه المپيك اعالم شد

صــد و ســی و ششــمین نشســت کمیته 
بین المللی المپیک در حالي بــه صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شــد که در این نشســت 42 
ســالن بازی های المپیک که قرار است با تاخیر 
سال آینده برگزار شــود مود تایید قرار گرفت و 
برنامه رقابت ها هم تقریبا مشابه برنامه ای است 
که امسال مورد استفاده قرار می گرفت. دهکده 
ورزشــکاران و مرکز رســانه ای اصلی نیز برای 
سال 2021 ردیف شده است. این پیامی بود که 
روز جمعه توسط یوشــیرو موری رییس کمیته 
سازماندهی توکیو به اعضای IOC ارسال شد. 
برآوردها نشــان می دهد که این تاخیر المپیک 
دو تا 6 میلیارد دالر هزینه خواهد داشت. مراسم 
افتتاحیه بازی های المپیــک 2۳ جوالی برابر 
با اول مرداد 1400 برگزار می شــود. مسابقات 
سافتبال از ســاعت ۹ صبح 21 )۳0 تیر 1400( 
و فوتبال مــردان از 22 )۳1 تیر 1400( جوالی 
شروع خواهد شد. طبق برنامه جدید مسابقات 
روئینگ و تیراندازی با کمــان 2۳ جوالی آغاز 
می شود. نخســتین مدال هم 24 جوالی )دوم 
مرداد 1400( در رشته تفنگ بادی زنان توزیع 
خواهد شد. این برنامه ها در حالي اعالم شده است 
که شمار مبتالیان به ویروس کرونا در توکیو رو 
به افزایش است و همین موضوع نگرانی هایی را 
برای برگزاری المپیک به وجود آورده است. اخیرا 
2۹۳ مورد جدید مبتال به کووید 1۹ در شــهر 
توکیو گزارش شد که میانگین شمار مبتالیان در 
طول یک هفته به بیش از 200 مورد رسیده است. 
شرایط اضطراری در چند شــهر ژاپن از جمله 
توکیو 11 خرداد برداشته شــد. یوریکو کویکه 
فرماندار توکیو اعالم کرد از 1۹ ژوئن )۳0 خرداد( 
مشــاغل مختلف با محدودیت هــای کمتری 
می توانند فعالیت خود را شــروع کنند اما از آن 
زمان شمار مبتالیان به کرونا 800 درصد افزایش 
یافته است. با این حال فرماندار توکیو تاکید دارد 
افزایش مبتالیان به خاطر افزایش نمونه هاست. 
در حال حاضر بیش از چهار هــزار نمونه در هر 
روز گرفته می شود. از ســوي دیگر شهروندان 
ژاپني مدتي پیش در یک نظرسنجي به برگزار 
نشدن المپیک راي داده بودند. حال باید دید این 
تورنمنت درنهایت چه سرنوشتي خواهد داشت.

     
چرخش موسوي به سمت 

پالس ليگا
یک سایت لهستانی مدعی شد که سیدمحمد 
موسوی، ستاره تیم ملی والیبال ایران در آستانه 
فســخ قرارداد با باشگاه ســایپا و حضور در تیم 

چارنی رادوم این لهستان است.
 سایت przegladsportowy نوشت:»در 
روزهای گذشــته مســئوالن تیم چارنی رادوم 
اعالم کردند که با یک مدافع سطح باال به توافق 
رسیده اند. محمد موسوی هم در اظهارات خود با 
رسانه های ایرانی اعتراف کرد که سرمربی این تیم 
با وی تماس گرفته اســت. سید در صحبت های 
خود تعیین تکلیف را بــه روزهای آینده موکول 
کرد.« این سایت لهستانی در ادامه نوشت:»سید 
فصل گذشته در تیم اولیشــتن عملکرد بسیار 
درخشــانی داشــت، اما برای فصل پیش رو با 
باشگاه ســایپا در ایران به توافق رسیده است. با 
وجود تورمی که در ایران موجود اســت و اینکه 
درصدی از قرارداد بازیکنان سایپا یک شبه کسر 
شد، به نظر می رسد سید در آستانه فسخ قرارداد 
با این باشگاه و حضور در چارنی رادوم قرار دارد.« 
این در حالي است که مصطفي کارخانه سرمربي 
سایپا اعالم کرده موسوي مشکلي براي حضور در 

تمرینات ندارد!
     

مس و شاملي در آسيا
دو تیم هندبال مس کرمان و شهید شاملی 
قهرمان و نایب قهرمان لیــگ برتر فصل ۹8 با  
نامه کتبی، حضور خود در جام باشــگاه های 
آســیا را قطعی کرده اند. لیگ برتر هندبال ۹8 
با شــیوع کرونا در هفته چهاردهم متوقف شد 
و فدراســیون تیم ها را بر اساس آخرین نتیجه 
رده بندی و ســه تیم برتر را معرفی کرد. بر این 
اساس شهید شــاملی و صنعت مس کرمان دو 
نماینده هندبال مردان ایران در جام باشگاه های 
آسیا هستند که طبق تقویم فدراسیون هندبال 
در آبان برگزار می شود. مسابقات هندبال جام 
باشــگاه های آســیا بانوان نیز در آبان برگزار 
خواهد شــد اما ایران هیچ نماینــده ای در آن 

مسابقات نخواهد داشت.

منهای فوتبال

آریا طاری

پیروزی در لیــگ برتر پس از 155 
روز، شــیرینی خاص خودش را برای 
استقاللی ها داشــت. از زمان پیوستن 
فرهاد مجیدی به این تیــم به عنوان 
ســرمربی، این دومین بار اســت که 
استقالل موفق به بســته نگه داشتن 
دروازه اش در لیگ برتر می شود. جالب 
اینجاســت که هر دو کلین شیت لیگ 
برتری آبی ها با فرهــاد، در همین دو 
مســابقه اخیر اتفاق افتاده اند. به نظر 
می رسد تیم مجیدی، نظم دفاعی اش 
را پیدا کرده و این هفته ها، دیگر کم تر 
به سراغ تکرار اشتباه های قبلی می رود. 
البته که پیروزی برابــر نفت آبادان به 
تنهایی برای قضاوت این تیم کافی به 
نظر نمی رســد اما گل نخوردن در دو 
مسابقه متوالی روبه روی دو تیم که اتفاقا 
خط حمله های بسیار خوبی داشته اند، 
یک نشانه امیدوارکننده است. همین 
نفت در یک مســابقه از همین فصل، 
چهار گل به سپاهان زده و اولین تیمی 
بوده که روند کلین شــیت های پیاپی 
تراکتــور را قطع کرده اســت. به نظر 
می رســد آن چه تیم مجیدی را در فاز 
دفاعی متحول کرده، »تغییر سیستم« 

این تیم بوده اســت. آنهــا برای مدت 
زیادی با سه مدافع به میدان می رفتند 
اما در این نبرد، چهار دفاعه بازی کردند. 
درست همان سیســتمی که در نیمه 
دوم جدال هفته گذشته با تراکتور نیز 
انتخاب شده بود. به نظر می رسد فرهاد 
به این نتیجه رسیده که با سیستم چهار 
دفاعه، هماهنگی نفرات ســاده تر رقم 
خواهد خورد. این هفته، روزبه چشمی 
و محمد دانشگر زوج خط دفاعی آبی ها 
بودنــد و داجلیری و زکی پــور نیز در 

دو ســمت خط دفاعی بــرای تیم به 
میدان رفتند. نتیجه این تغییر سیستم، 
فعال برای اســتقاللی ها بسیار مثبت و 
امیدبخش به نظر می رســد. اگر روند 
این گل نخوردن ها ادامه داشته باشد، 
آنهــا می توانند به نقشــه های مهمی 
که در ادامه فصل در ســر دارند، دست 

پیدا کنند.
اســتقالل مجیدی در این فصل، 
بارها از رقبا پیش افتاده اما قدرت حفظ 
نتیجه و بسته نگه داشتن دروازه اش را 
نداشته است. این اتفاق بارها به آبی ها 
لطمه زده و پیروزی هــای مهمی را از 
این تیم گرفته اســت. آنها در مسابقه 
معوقه با فوالد که پس از پایان تعطیالت 
انجام شد، ابتدا توسط روزبه چشمی 
به گل رســیدند. همه چیــز آماده به 
نظر می رسید تا این تیم یک پیروزی 
حساس خارج از خانه به دست بیاورد 
اما مجیدی و پســرها این پیروزی را 
با  شکســت عوض کردند. این تیم در 
مسابقه دربی با سرخپوشان نیز دو بار از 
حریف جلو افتاد اما نتوانست این برتری 
را حفظ کند. کلین شیت در شهرآورد، 
استقالل را به لحاظ روحی در بهترین 
وضعیــت ممکن قرار مــی داد اما این 
فرصت بزرگ و ایده آل با چند اشتباه 

فردی ساده از دست رفت. همان طور 
که چند ماه بعد، یــک گل به خودی 
اجازه نداد برتری ایــن تیم روبه روی 
سایپا حفظ شود. این معضل در ابتدای 
فصل نیز همراه استقاللی ها بود. آنها در 
هفته دوم تا آخرین ثانیه ها از فوالد جلو 
بودند اما این سه امتیاز را با یک امتیاز 
عوض کردند. این تیم در هفته ســوم 
روبه روی نفت مسجدسلیمان نیز در 
آستانه پیروزی قرار داشت اما نتوانست 
تا آخر بازی از برتری یک گله اش دفاع 
کند. این مشــکل برای استراماچونی 
به شــدت آزاردهنده به نظر می رسید 
اما او به تدریج توانست راه حل عبور از 
این بحران را پیدا کند. استراما سیستم 
خودش را پیدا کرد و تیمی ساخت که 

دروازه اش را روبــه روی رقبایی مثل 
ســایپا، پارس جنوبی، صنعت نفت و 
حتی شهرخودرو بسته نگه داشت. این 
کلین شیت ها، نقش مهمی در رسیدن 
باشگاه به صدر جدول ایفا کردند اما این 
عادت، پس از جدایی مــرد ایتالیایی 
ترک شد. حاال هفته های زیادی از آن 
جدایی گذشته و استقالل دوباره دارد 
به تیمی تبدیل می شود که کلین شیت 
کردن را بلد است. آبی ها برای موفقیت، 
به ادامه این روند نیاز مبرمی دارند. اگر 
آنها می خواهند در جام حذفی نتیجه 
بگیرند و در لیگ برتر نیز سهمیه آسیا 
را کسب کنند، باید در هفته های آتی 
نیز با همین صالبت، بــه دفاع کردن 

ادامه بدهند.

ظاهرا فرهاد مجیــدی، باالخره 
تصمیم گرفته از سایه استراماچونی 
خــارج شــود. او پایــش را از کفش 
سرمربی ســابق باشــگاه درآورده و 
از »ادامه دادن« همان نقشــه های 
قبلی، دست کشــیده است. سیستم 
جدید تا اینجا برای مجیدی و تیمش، 
خوشایند بوده است. آنها حاال در دفاع 
به مراتب منظم تر از گذشــته به نظر 
می رســند و تا زمانی که گل نخورند، 
دالیل بسیار کمی برای نگرانی دارند. 
اســتقالل در تمام فصل بــه لحاظ 
هجومی تیم قدرتمندی بوده اما این 
دســتاوردها با ضعف دفاعی از دست 
رفته اند. ضعفی که ظاهــرا دیگر در 

مسیر محو شدن قرار دارد.

استقالل و کلین شیت های آرامش بخش

هنر گل نخوردن

اتفاق روز

سوژه روز

پس از چندین هفته دوری از فرم ایده آل، ستاره های هجومی استقالل دوباره خودی 
نشان دادند و در آبادان، موفق به گل زنی برای تیم شان شدند. حتی در هفته های غیبت 

این نفرات هم آبی ها معموال حداقل برای به ثمر رساندن یک گل در هر فصل، مشکل 
چندانی نداشته اند. آن چه استقالل را بارها و بارها در لیگ نوزدهم به دردسر انداخته، 

ضعف در بسته نگه داشتن دروازه است. فرهاد و تیمش حاال در دو هفته گذشته، هیچ گلی 
دریافت نکرده اند تا با گرفتن چهار امتیاز از دو تیم باالنشین در جدول، شانس زیادی برای 

کسب سهمیه فصل آینده لیگ قهرمانان به دست بیاورند.

بارسلونا اولین باشگاه اســپانیایی بود که قهرماني رئال 
مادرید در اللیگا را رســما از طریق توئیتر تبریک گفت. این 
اولین بار نیست که بارسلونا دست به چنین کاری می زند اما 
خیلی ها انتظار داشتند که با توجه به مسائل هفته های گذشته 
بین این دو تیم، دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد. کاتاالن ها پیش 
از تعطیالت طوالنی مدت به خاطر ویروس کرونا، صدرنشین 
رقابت های لیگ برتر بودند. آنها در بازگشت مسابقه ها شانس 
اول بردن جام به نظر می رســیدند اما چند تساوی بدموقع با 
سویا، سلتا و آتلتی مقابل پیروزی های متوالی رئال مادرید، 
موجب شــد کهکشــانی ها یک هفته زودتر از پایان رسمی 

رقابت های لیگ جشــن قهرمانی شــان را برگزار کنند. این 
هفته های اللیگا یک جنجال بزرگ و تمام نشدنی نیز داشتند. 
تقریبا همه تصمیم های کلیــدی کمک داورهای ویدئویی، 
به سود رئال و به ضرر بارسا گرفته شــد. سفیدها تقریبا هر 
هفته، صاحب یک ضربه پنالتی شدند و در بسیاری از موارد، 
تصمیم های وی.ای.آر به حفظ روند پیروزی این تیم کمک 
بزرگی کرد. این موضــوع با اعتراض آرتــورو ویدال، پیکه و 
حتی روسای باشگاه بارسا نیز روبه رو شد. آنها اعتقاد داشتد 
که وی.ای.آر در اســپانیا، تحت تاثیر فلورنتینو پرز اســت و 
تصمیم های کامال جهت داری می گیرد. با این وجود پس از 
پایان رسمی جنگ قهرمانی، بارسا رسما به سراغ آتش بس 
رفت و به این دعوا پایان داد. آنها نــه قهرمانی رئال مادرید را 
زیر سوال بردند، نه از »جام اسنپی« حرف زدند، نه با کنایه و 
تحقیر در مورد تیم رقیب صحبت کردند و نه وزارتخانه های 

مختلف اســپانیا را در معرض اتهام هواداری از رئال مادرید 
قرار دادند. واکنش باشگاه بارسا به قهرمانی پرحرف و حدیث 
رقیب، خودش به تنهایی یک کالس درس بود. آبی اناری ها 
اگر در سطح کالن اعتراضی به این وضعیت داشته باشند نیز، 
چنین اعتراضی را در رسانه ها مطرح نمی کنند. آنها برای رفع 
مسئولیت از خودشان، به سراغ جنجال آفرینی نمی روند و با 
یک تبریک ساده، نشان می دهند که به اصل رقابت در فوتبال 

احترام می گذارند.
بارسا به خوبی می داند که اگر امروز قهرمانی رئال مادرید و 
موفقیت این تیم را زیر سوال ببرد، فردا موفقیت های خودش 
نیز با چنین وضعیتی روبه رو خواهد شد. بارسا خوب می داند 
که اگر این قهرمانی را نپذیرد، فردا قهرمانی های خودش هم 
پذیرفته نخواهد شد. شــاید آنها رقیب و بزرگ ترین دشمن 
رئال باشند اما شخصیت دشمنی را هم حفظ می کنند. آنها 

به جای بهانه های کودکانه، به خودشــان خیره می شوند و 
ضعف های خودشــان را بررســی می کنند. در کنار تبریک 
رسمی باشگاه بارسا به رئال، کافی است به مصاحبه  لئو مسی 
پس از این اتفاق نگاه کنید. نابغه آرژانتینی می توانست پس 
از شکست روبه روی اوساسونا و مسجل  شدن قهرمانی رئال، 
ارکان باشگاه رقیب را زیر سوال ببرد و مصاحبه ای تند علیه 
مقامات سیاسی اســپانیا انجام بدهد اما او تنها به مشکالت 
بارسا اشاره کرد و حتی به اعتراف در مورد ضعف تیم پرداخت. 
به همین خاطر است که حتی در اوج مشکالت داوری، اعتبار 
اللیگا زیر سوال نمی رود. اشــتباه های داوری گاهی به سود 
بارسا و گاهی به سود مادرید هستند اما هر دو باشگاه، از این 
موضوع به عنوان دســتاویزی برای زیر سوال بردن یکدیگر 
اســتفاده نمی کنند. چراکه می دانند نوبت خودشــان هم 

خواهد رسید.

آریا رهنورد

ماجراهای عجیب داوری در نبرد ذوب آهن و 
ماشین سازی، بار دیگر بحث کمک داور ویدئویی 
را در فوتبال ایران داغ کرده اســت. تا زمانی که 
داوری فوتبال ایران به »سی.ســی.یو« رفته، 
»وی.ای.آر« نمی تواند آن را احیا کند. کمک داور 
ویدئویی حتی در کشورهایی مثل اسپانیا و ایتالیا 
نیز چندان مثبت نبوده و بعید است در فوتبال 
ایران نیز تحول بزرگی به وجود بیاورد. ما قبل 
از این تکنولوژی، به چنــد تغییر بنیادی تر در 
داوری لیگ برتر نیاز داریم. اگر بحران های بزرگ 

در قضاوت بازی ها رفع نمی شــوند، کمک داور 
ویدئویی نیز این وضعیت را اصالح نخواهد کرد.

 تجربه ای که از دست دادیم
بهترین داورهای فوتبال ایران در سال های 
گذشته، با نارضایتی و دلخوری از فوتبال جدا 
شده اند. محســن ترکی که اولین داور ایرانی 
دربی پس از ســال ها حضور داوران خارجی در 
این رقابت  بود، با حالتی ناخوشــایند از فوتبال 
رفت. ســعید مظفری زاده که هنــوز جوان به 
نظر می رسید و می توانست سال های بیشتری 
داوری کند، تصمیم گرفت قید این جو مسموم 
را بزند. علیرضا فغانی که عمال بهترین داور نسل 

خودش و یکی از موفق ترین داوران تاریخ ایران 
بود، کشور را به مقصد استرالیا ترک کرد. فغانی تا 
آخرین روز در جام جهانی حضور داشت و همواره 
در سطح بین المللی مورد ستایش قرار می گرفت 
اما در ایران با لقب هایی مثل »قلدر« با این داور 
برخورد می شد. او آنقدر تحت فشار قرار گرفت 
که در نهایت این فوتبــال را رها کرد و به جایی 
رفت که بتواند با تمرکز بیشتر داوری کند. ما همه 
این نام های بزرگ را به سادگی از دست دادیم. 
این افراد می توانســتند به عنوان سرمایه های 
داوری حفظ شــوند. این افراد می توانستند به 
نســل های جدید آموزش بدهند و مسئولیت 
کشف استعدادهای تازه را بر عهده داشته باشند 
اما ما به راحتی آنها را از دست دادیم و به این جای 

خالی بزرگ، هیچ توجهی نکردیم.
 آموزش نادرست

بخش بســیار مهمــی از معضــالت امروز 
داوری، به فقدان آموزش کافــی برمی گردد. 
حاال که قیمت دالر هم ســر به فلک کشیده، 
دیگر عمال امــکان حضــور داوران وطنی در 
دوره هــای آموزشــی خارجی وجــود ندارد. 
فدراسیون هم به ندرت از چهره های سرشناس 
خارجی برای گذاشــتن دوره هــای مختلف 
دعوت می کند. واضح است که داوران تازه وارد 
در لیگ برتر، مشــکل آموزش دارنــد. آنها در 
برخی از مســائل، از پایه لنــگ می زنند و این 
موضوع در متن داوری شــان کامال پیداست. 
داورانی که کامال از صحنه دور هستند، راه های 
اصولی ارتباط گرفتن با دستیارها را نمی دانند و 

نمی توانند اعتراض های درون زمین را مدیریت 
کنند، باید ریشه این مشکل را در آموزش هایی 
بیابند که به شکل کافی و دقیق، مسائل داوری 

را برای شان موشکافی نکرده است.
 دستمزد خجالت آور

رقمی که برای قضاوت در هر مسابقه لیگ 
برتر در نظر گرفته می شــود، فاجعه بار است. 
یک عدد خجالت آور که موجب می شود حتی 
تدارکات باشــگاه ها نیز در یک ســال، بیشتر 
از داوران درآمد کســب کنند. ماجــرا زمانی 
افتضاح تر می شــود که بدانیم همین دستمزد 
ناچیز نیــز از مدت ها قبل بــه داورها پرداخت 
نشده است. در چنین شرایطی، طبیعی به نظر 
می رسد که یک داور باید حتما یک شغل دیگر 
هم داشته باشد. داوری که در طول هفته دائما 
باید در آتش نشانی، شهرداری و یا نهادهای دیگر 
کار کند، طبیعتا تمرکز الزم را برای سوت زدن در 
لیگ برتر نخواهد داشت. البته در خیلی از نقاط 
دنیا، داوران کارهای دیگری نیز انجام می دهند 
اما این موضوع بیشتر از آن که به »اجبار« صورت 
بگیرد، به عالقه شخصی خود آنها برمی گردد. در 
ایران اما داورها در این شرایط سخت اقتصادی، 
هیچ چاره ای به جز کار کردن پیش روی خود 

نمی بینند.
امکانات ناکافی

همه چیز را نمی توان تنهــا در کمک داور 
ویدئویی جست وجو کرد. همین حاال هم داوران 
فوتبال ایران، امکانات اولیه قضاوت یک بازی 
را ندارند. سیســتم های ارتباط رادیویی برای 

بســیاری از داوران با مشــکل روبه رو هستند. 
عالوه بر این، داوران فوتبال ایران حتی امکانات 
تمرینی الزم را نیز در اختیــار ندارند. داور در 
جریان یک بازی فوتبال، از همه بازیکنان بیشتر 
می دود. او باید دائما طــول زمین را طی کند و 
با جاگیری مناسب، به صحنه ها نزدیک باشد. 
رســیدن به چنین شــرایطی، به یک آمادگی 
فوق العاده نیاز دارد و رســیدن به این آمادگی، 
تمرین های خاصی می طلبد. بسیاری از داوران 
فوتبال ایران بدون تجهیــزات و تنها به کمک 
دویدن، تمرین می کنند. این موضوع در پسرفت 

آنها بسیار موثر است.
دفاع و حمله بی جا

مســئوالن پیشــین دپارتمان داوری تا 
می توانستند از عملکرد داورها دفاع می کردند 
و حتی اشــتباه آنها را نیــز نمی پذیرفتند. 
مسئوالن فعلی هم درســت راه معکوس را 
انتخاب کرده اند و دائمــا داورها را مورد نقد 
قرار می دهند. نه آن دفاع کورکورانه به درد 
داورها خورد و نه این حملــه همه جانبه، به 
ســود آنها خواهد بود. اینکه تصمیم سازان 
داوری روی آنتــن زنده تلویزیون اشــتباه 
داورشــان را انکار کنند، فقط باعث افزایش 
فشــارها می شــود و از ســوی دیگر اینکه 
فدراسیون شبانه برای نقد قضاوت یک داور 
جلسه فوری بگذارد نیز، شائبه های زیادی را 
به وجود می آورد. اساسا این نوع برخوردها، 
خودشــان داورها را در معرض انواع و اقسام 

فشارها قرار می دهند.

درباره تبریک قهرمانی بارسلونا به رئال مادرید

شخصيت دشمنی!

5 دلیل مهم برای بحران داوری در لیگ برتر

فراتر از وی.ای.آر!

استقالل دوباره دارد به 
تیمی تبدیل می شود که 
کلین شیت کردن را بلد 

است. آبی ها برای موفقیت، 
به ادامه این روند نیاز مبرمی 

دارند. اگر آنها می خواهند 
در جام حذفی نتیجه 

بگیرند و در لیگ برتر نیز 
سهمیه آسیا را کسب کنند، 

باید در هفته های آتی نیز 
با همین صالبت، به دفاع 

کردن ادامه بدهند
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