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المپيكيهاواكسينهميشوند

در حالــی که فقــط 6 ماه تا آغــاز بازی های 
المپیــک توکیو باقــی مانده به نظر می رســد 
بیماری همه گیر کرونا امیدهــا را از این رویداد 
برای ایجاد روحیه شــادی آور در پایتخت ژاپن 
ســرکوب کرده است. نظرســنجی های صورت 
گرفته از مردم ژاپن نشــان می دهــد آنها از این 
نمایش به راه افتــاده و از افزایش هزینه ها بیش 
از شــیوع ویروس و دیگر مسائل خسته هستند. 
رقابت های آزمایشــی المپیک قرار است در ماه 
مارس )اسفند و فروردین( برگزار شود و مشعل 
المپیک هم از فروردین ماه روشــن خواهد شد 
اما مقامات برگزاری از مردم خواســته اند در این 
زمان به دلیل بحران کرونا فاصلــه اجتماعی را 
رعایت کنند. در این میــان گه گداري خبرهایي 
از لغو شــدن این تورنمنت نیز به گوش مي رسد 
اما کمیته بین المللی المپیک با ارســال نامه ای 
به کشورها این اطمینان را داد که المپیک توکیو 
امسال برگزار می شود. رضا صالحي امیري رییس 
کمیته ملي المپیک نیز در این باره گفت:»هفته 
گذشته جلسه ای با ســفیر ژاپن در ایران داشتم. 
تا روز پنجشنبه مجموعه ارتباط ما حاکی از این 
است المپیک برگزار می شــود. سه فرضیه برای 
برگزاری بازی های توکیو مطرح شــده؛ فرضیه 
اول این بود که وضعیت قرمز باشد بنابراین فرض 
این بود دو هفته ورزشکاران در قرنطینه باشند و 
مسابقات هم بدون تماشاگر باشد. وضعیت دوم 
نارنجی بود که المپیک با تماشــاگران محدود و 
ورزشکاران با قرنطینه در بازی ها شرکت کنند. 
سوم واکسیناسیون ورزشــکاران و حضور آنها 
بدون دغدغه بود. االن در وضعیت سوم هستیم و 
کمیته بین المللی المپیک هم تعهد داده به همه 

۲۰6 کشور واکسن را بدهد.« 
    

ورودپليسفتا
بهشرطبنديواليبال

بحث شــرط بندی در والیبــال کم کم از حد 
شــایعه می گذرد و جنبه عینی پیدا کرده است. 
در همین راستا چندی پیش در جریان مسابقات 
دور برگشت لیگ دســته یک کشور با هوشیاری 
ســرمربی تیم ملوان بندرانزلی، یک شرط بند  که 
روی سکو نشسته بود و  پاســور تیم ملوان توسط 
نیروی انتطامی دستگیر شدند. ناخدا مهری با اشاره 
به اینکه ارتباط پاسور تیم و فرد سکو نشین اثبات 
شده است، گفت:»فیلم رفتار این فرد به فدراسیون 
والیبال ارسال شد و این دو فرد یاد شده در اختیار 
ارگان های مربوطه قرار داده شده اند و تحقیقات 
درمورد آنها ادامه دارد.« در همین راستا سرهنگ 
رامین پاشایی، درمورد پدیده شوم شرط بندی در 
ورزش ایران گفت:»شرط بندی و  قمار یک پدیده 
پیچیده است. ممکن است در یک بازی این پدیده 
اتفاق بیفتد و هیچ کس هم متوجه نشود. متاسفانه 
در کشــور ما پدیده شوم شــرط بندی و قمار در 
بازی ها وجود دارد. فقط بازی فوتبال هم نیست، ما 
در لیگ های دیگرمان همچون والیبال و بسکتبال 
مواردی را داشته ایم و متخلفین را به مراجع قضایی 
معرفی کرده ایم.« وي افزود:»در صورتی که برای 
پلیس فتا محرز شود چه اتفاقی در حال رخ دادن 
است، مطمئن باشید ورود می کنیم. پرونده هایی 
که در حوزه شــرط بندی و قمار به صورت آنالین 
دریافت می کنیم و متهمیــن پرونده در بازجویی 
ها اســم بازیکن را می آورند، ما بالفاصله افراد را 
به مراجع قانونــی و وزارت ورزش اعالم می کنیم. 
پلیس فتا، مرجع محتــرم قضایی و بانک مرکزی 
روی این حوزه کار می کنند و مطمئن باشید آثار 

خوب آن را خواهید دید.« 
    

شروعدوبارهتفتيانباقهرماني
حسن تفتیان، سریع ترین مرد ایران که به تازگي 
راهي فرانسه شده تا کارش را زیر نظر اونتانن گاي 
ادامه دهد، کارش در این کشور و اردوي جدید را با 
قهرماني آغاز کرد. دونده سرعت المپیکي ایران در 
اولین مسابقه داخل سالن خود به میزبانی فرانسه 
موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. او رکورد 6.6۸ 
ثانیه را ثبت کرد و در جایگاه نخست ایستاد. تفتیان 
که به خاطر شرایط کرونا مدت زیادي را در ایران و به 
صورت انفرادي تمرین کرد، در حالي راهي فرانسه 
شده است که تمریناتش را با هدف قهرماني آسیا 
و همین طور المپیک دنبال مي کند. او امیدوار است 

در توکیو نتیجه اي بهتر از المپیک ریو را رقم بزند. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

وقتی اولین حرف و حدیث ها در مورد 
پیشنهاد »رسمی« مالک اورتون به علی 
دایی برای حضور در این باشگاه به گوش 
رسید، تصور می شد شهریار تمایلی برای 
پذیرفتن این پیشنهاد ندارد. او در دوران 

کاری اش به عنــوان یک مربی، هرگز از 
تهران بیرون نرفته بود و به نظر می رسید 
شرایط زندگی او به گونه ای است که اجازه 
حضورش در یک موقعیــت راه دور را 
فراهم نمی آورد. برخالف گمانه زنی های 
اولیه اما ظاهرا پاسخ کاپیتان سابق تیم 
ملی فوتبال و بهتریــن گل زن فوتبال 

ملی در تاریخ به این پیشنهاد مثبت بوده 
اســت. هرچند که هیچ کدام از طرفین 
این ماجرا، هنوز هیــچ جزئیاتی در این 
خصوص منتشر نکرده اند. معلوم نیست 
شهریار قرار است چه نقشی در این باشگاه 
داشته باشد. ممکن است این پیشنهاد 
برای کار کردن در رده پایه صورت گرفته 

باشد و از طرفی احتمال حضور دایی در 
تیم دوم اورتون به عنوان مربی نیز وجود 
دارد. عالوه بر این، ممکن است شهریار 
به عنوان یکی از دستیارهای آنچلوتی 
به نیمکت اورتون ملحق شود. هرچند 
که این مورد کمــی دور از ذهن به نظر 
می رســد. چراکه مربیان بزرگی مثل 

کارلتو معموال یک گــروه کاری ثابت 
دارند و به ندرت افراد تــازه ای را به این 
دایره وارد می کنند. به هر حال این یک 
فرصت خیره کننده برای فوتبال ایران 
خواهد بود. دایــی بارها تاکید کرده که 
به فعالیت های مدیریتی بی عالقه است 
و دوست دارد به ماجراجویی به عنوان 
یک مربی ادامه بدهد. اگــر این تجربه 
برای او مثبت و اثربخش باشد، شاید راه 
ورود مربیان ایرانی دیگر به فوتبال اروپا 
نیز باز شود. بدون شک ایرانی بودن مالک 
باشگاه اورتون، تاثیر قابل توجهی روی 
این اتفاق گذاشته است. از همان روزی 
که فرهاد مشیری سهام عمده این باشگاه 
را خریداری کــرد، حرف و حدیث های 
زیادی در مورد انتقال ستاره های ایرانی 
به اورتون شنیده می شــد اما مشیری 
حاال به ســراغ جذب یک مربی ایرانی 
برای تیمش رفته است. دایی یک چهره 
احترام آمیز در فوتبال ایران، آسیا و حتی 
جهان محسوب می شود. دستاوردهای 
او در دوران بــازی فوق العــاده به نظر 
می رسند اما باید پذیرفت که عملکرد او 
در قامت یک مربی، تا امروز چندان قابل 

دفاع نبوده است. 
او در مجموع نتایج خوبی را به عنوان 
یک مربی به دست نیاورده و در یک سال و 
نیم اخیر هم بدون تیم مانده است. اورتون 
اما فضای متفاوتی را در اختیار شهریار 
قرار خواهد داد. ایــن فضا می تواند یک 
خالء بزرگ را بــرای دایی جبران کند. 

او در پایان دوران بــازی اش، هیچ وقت 
فرصت یادگیری مربیگری را به صورت 
حرفه ای نداشت و در سریع ترین زمان 
ممکن، مربیگری را شروع کرد. این عجله 
بیش از حد بعدها برای این چهره کمی 
دردسرساز شــد. چراکه فرصت فراهم 
آوردن همــه مقدمــات الزم را از دایی 
گرفت. حاال اما در گودیسون پارک، این 
مربی می تواند دانــش مربیگری اش را 
کامل کند و در بازگشت دوباره به فوتبال 
ایران، حرف های به مراتب بیشــتری 
برای گفتن داشته باشد. این یک فرصت 
استثنایی است که نباید به هیچ قیمتی از 
دست برود. یک فرصت خوب برای از نو 

ساخته شدن دایی در قامت یک مربی.

دایي كه در مربيگري از تهران خارج نمي شد، راهي اروپا مي شود 

شهریار در گودیسون پارك! 

چهره به چهره

اتفاق روز 

آریا رهنورد

زالتان ایبراهیموویچ، الگوی موفقیت را به میالنی ها داده 
است. حاال دیگر آنها به جای اصرار به استفاده از مهره های جوان 
یا ستاره های گرانقیمت، به دنبال نفرات پرتجربه ارزان قیمت 
هستند. باشگاه حاال در پنجره نقل و انتقاالت به سراغ مهاجم 
سابق الدحیل قطر یعنی ماریو مانژوکیچ رفته است. زالتان هم 
به شدت از خرید این مهاجم کروات استقبال کرده و در اولین 
اظهارنظر در این خصوص گفته است:»حاال دو نفر از ما مدافعان 
حریف را می ترســانند«. مانژو حاال صاحب پیراهن شماره 9 
باشگاه میالن خواهد بود. شماره ای که پس از اینزاگی به هیچ 

وجه برای مهاجمان میالن خوش یمن نبوده است.
الکس پاتو

پاتو یکی از آن فوتبالیســت های برزیلی بود که خیلی زود 
اوج گرفتند و خیلی زود هم محو شدند. داستان نفرین پیراهن 
شماره 9 میالن با این بازیکن شروع شد. او در سال ۲۰1۲ لباس 
همیشگی شــماره هفت را تغییر داد تا لباس پیپو اینزاگی را 
بر تن کند. با این حال پاتو در لباس شماره 9 مصدومیت های 
دردناکی را تجربه کرد. او با این شماره در میالن فقط چهار بازی 

انجام داد و هیچ گلی به ثمر نرســاند و سپس در پایان فصل از 
روسونری جدا شد.

الساندرو ماتری
پس از جدایی پاتو، پیراهن شــماره 9 میالن به الساندرو 
ماتری رسید. یک مهاجم سرشناس که در سری آ نامی برای 
خودش دست و پا کرده بود. تصور می شد ماتری همان گمشده 
میالن باشد اما او با لباس شماره 9 تنها 15 بازی برای روسونری 
انجام داد و فقط یک گل برای این باشگاه به ثمر رساند. یک روند 
ناامیدکننده که موجب شد این بازیکن هم به درهای خروجی 

باشگاه بزرگ میالن نزدیک شود.
فرناندو تورس

در فصل ۲۰15-۲۰14 این طلسم شامل حال دو بازیکن 
شد. اولین بازیکن فرناندو تورس بود، ســتاره ای که روزهای 
فاجعه باری را با پیراهن شــماره 9 میالن سپری کرد. تورس 
در یک نیم فصل با این لباس، 1۰ بــازی انجام داد و فقط یک 
بار موفق به گلزنی برای میالن شد. آماری که موجب شد این 

بازیکن در ژانویه راهی به جز ترک میالن نداشته باشد.
ماتيا دسترو

پس از جدایی فرناندو تورس، این ماتیا دسترو بود که لباس 
شماره 9 روسونری را تحویل گرفت. او تا پایان فصل 15 بازی 
برای قرمز و مشکی ها انجام داد و تنها سه گل به ثمر رساند. این 
عملکرد برای یک مهاجم اصال قابل قبول به نظر نمی رسید و 

موجب شد باشگاه میالن از دسترو هم به سادگی عبور کند.
لوئيز آدریانو

شماره 9 بعدی میالن، مهاجم گل زن شاختار دونتسک بود. 
بازیکنی که البته انگار قبل از پیوستن به میالن، همه توانایی 
گل زنی اش را همان شــاختار جا گذاشته بود. لوئیز آدریانو در 
طول یک فصل ۲6 بار پیراهن میالن را پوشید و با لباس شماره 
9، فقط چهار گل به ثمر رساند. از نظر میانگین گل زنی، آدریانو 
یکی از ضعیف ترین و ناامیدکننده ترین مهاجمان تاریخ میالن 
به شمار می رود. او به ازای هر بازی در این باشگاه فقط 15 صدم 

گل به ثمر رسانده است! 
الپادوال

پس از پیپو اینزاگی، هیچ بازیکنی نتوانســته در پیراهن 
شماره 9 میالن به اندازه الپادوال گل زنی کند. با این حال تقریبا 
همه گل های او هم در همان هفته های اول به ثمر رســیدند و 
سپس چشــمه گل زنی این بازیکن به طور کامل خشکید. او 
در یک فصل ۲7 بــازی برای میالن انجام داد و هشــت گل را 
هم برای این تیم جشن گرفت اما در نهایت از سوی میالن به 

فروش رسید.
سيلوا

سال ۲۰17 میالن یک خرید کامال هیجان انگیز برای خط 
حمله انجام داد. آندره سیلوا که حسابی در فوتبال اروپا چهره 
شده بود به این باشگاه پیوست و پیراهن شماره 9 میالن را بر تن 

کرد. آن روزها از آندره به عنوان یکی از مهم ترین استعدادهای 
فوتبال اروپا نام برده می شد اما او هم خیلی زود در سن سیرو به 
بن بست رسید. سیلوا که در ۲4 بازی با لباس این تیم فقط دو 
گل زده بود، با این آمار فاجعه بار از باشــگاه جدا شد و در اولین 

بازی اش با لباس سویا به همین اندازه گل زنی کرد!
گونزالو هيگواین

میالنی ها سرانجام تغییر سیاســت دادند و به جای جذب 
مهره های کم تجربه، به سراغ مهاجمی رفتند که تجربه بازی 
در سری آ را داشته باشند. هیگواین چندین سال در ناپولی به 
میدان رفته بود و سپس نیز برای چند فصل با یووه قهرمان سری 
آ شده بود. هواداران میالن با این خرید شدیدا به وجد آمدند اما 
مهاجم آرژانتینی در فرم بدی به این باشگاه رسید و در 15 بازی 
فقط 6 گل برای میالن زد. هیگواین هــم روزهای تلخی را با 

لباس شماره 9 میالن پشت سر گذاشت.
كریستوف پيونتک

وقتی لباس شماره 19 میالن را بر تن داشت، یک سوپراستار 
بود که هر هفتــه برای میالنی ها گل مــی  زد. خیلی ها به این 
مهاجم توصیه کردند که با همان پیراهن شماره 19 ادامه بدهد 
و قید لباس شماره 9 را بزند اما او نپذیرفت و اعالم کرد که هیچ 
اعتقادی به خرافات ندارد. یک ســال بعد پیونتک در حالی از 
میالن رفت که در 1۸ بازی برای این تیم با شماره جدید، فقط 

چهار گل زده بود!

آریا طاری

مهرداد میناوند، ســاعت های سختی را در 
بیمارستان پشت سر می گذارد. او به کرونای حاد 
مبتال شده و این ویروس ۸۰ درصد ریه های او را 
درگیر کرده است. اوضاع ستاره سابق تیم ملی 
کامال نگران کننده بوده و بسیاری از اهالی فوتبال 
پیگیر وضعیت سالمتی اش در بیمارستان الله 
شده اند. برخالف شایعه ها، میناوند به کما نرفته 
اما وضعیت تنفسی اش بســیار پیچیده است. با 
این حال متخصصان ابراز امیدواری کرده اند که 
او هرچه زودتر این شــرایط بحرانی را پشت سر 

بگذارد و سالمتی اش را به دست بیاورد.
خبر ابتالی مهــرداد میناوند بــه بیماری 
کووید 19 در نگاه اول اصال نگران کننده به نظر 
نمی رسید. چراکه بســیاری از ستاره ها و اهالی 
فوتبال در ماه های گذشته به این ویروس دچار 
شده و آن را به راحتی پشت سر گذاشته اند. برای 
مهرداد میناوند اما اوضاع کمی پیچیده تر بوده 
است. چراکه او نوع حاد این بیماری را تجربه کرده 
و ریه هایش کامال با کرونا درگیر شده اند. اشتباه 

بزرگ مهرداد این بوده که به محض روبه رو شدن 
با عالئم حاد کرونا، به بیمارستان مراجعه نکرده 
و در خانه مانده تا اوضاع برایش بدتر شود. اگر او از 
همان ابتدا به بیمارستان مراجعه می کرد، حاال 
وضعیت مطلوب تری داشت اما ساده انگاری در 
مواجهه با این ویروس شوم، نگرانی ها در مورد 
وضعیت این ســتاره را به اوج رســانده است. از 
همان اولین ساعت های بستری  شدن میناوند 
در بیمارستان، جامعه فوتبال کنار او ایستاده اند. 
بسیاری از دوستان و همبازیان سابق میناوند، 
پیگیر وضعیت  اش بوده اند و تالش کرده اند تا در 
بیمارستان بهترین امکانات برای میناوند فراهم 
شود. از این مهم تر، همدردی همه جامعه فوتبال 
با این چهره است. نه فقط طرفداران پرسپولیس، 
بلکه حتی هواداران استقالل، تراکتور و سپاهان 
هم پیام های محبت آمیزی برای این فوتبالیست 
متعلق به نسل 9۸ نوشته اند. همه آنها امیدوارند 
مهرداد هرچه زودتر ســالمتی اش را به دست 
بیاورد و دوباره با همان شوخ طبعی همیشگی 
و لبخندهای قطع نشــدنی، در کنــار فوتبال 
دیده شود. برای یک بار هم که شده، فوتبالی ها 

خط کش های همیشــگی را کنار گذاشته اند 
و حداقل در یــک زمینه با هم متحد شــده اند 
و آن آرزوی ســالمتی برای یکــی از مهره های 
قدیمی تیم ملی ایران اســت. این اتحاد در نوع 
خودش جالب توجه به نظر می رســد. چراکه 
به یادمان می آورد همیشــه داستان هایی مثل 
مرگ و زندگی، از پدیده ای مثل فوتبال مهم تر 
هســتند. چراکه به یادمان می آورد ســالمتی 
 آدم ها همیشه نســبت به کری خوانی فوتبالی 

در اولویت قرار می گیرد.
اما این ماجرا، یک وجه تلــخ هم دارد. اینکه 
حتما باید کســی روی تخت بیمارستان باشد 
که اهالی  فوتبال کمی از آن جنگ و دعواهای 
همیشگی دست بردارند. اینکه حتما باید کسی 
کارش به »دعا« بکشــد که همه با هم همدل 

شوند و برای چند ســاعت هم که شده جنگ و 
دعوا را کنار بگذارند. حتی خود مهرداد میناوند 
هم در چنین جوی سهم داشته است. او گاهی 

از اســتانداردهای اولیــه کری خواندن 
عبور کرده و با برخی عبارت های 

ناخوشــایند، کار را به جنگ و 
دعوا کشانده اســت. شاید 

پس از سپری کردن این 
ماجرای ســخت و پشت 
ســر گذاشــتن ایــن 

بیماری شوم، رفتار 

خود مهرداد هم عوض شود. شــاید او با دیدن 
همه این پیام های محبت آمیز، به یاد بیاورد که 
سال ها بازیکن »تیم ملی« بوده و فارغ از رنگ ها 
برای این پرچم جنگیده است. مهرداد به عنوان 
یکی از ستاره های نسل 9۸، هرگز نباید خودش را 
محدود به یک رنگ بداند. مردم در ایران نسبت به 
آن نسل همیشه حس خاصی داشته اند و مهرداد 
هم می توانــد به چنین جایگاهی برســد. هیچ 
اشکالی هم ندارد اگر او به عنوان 
یک پرسپولیسی قدیمی، 
از این تیــم طرفداری 
کند اما بد نیست اگر 
او کمــی از غلظت 
دشمنی بکاهد 
و به ســراغ ابزار 
محترمانه تــری 
برای کری 

خواندن برود.آن چه برای مهرداد میناوند اتفاق 
افتاده، می تواند یک تلنگر مهــم برای فوتبال 
ایران باشد. این اتفاق می تواند به همه ثابت کند 
که آن چه در زمین فوتبال اتفاق می افتد، نباید 
پای مرگ و زندگی را وسط بکشد. فوتبال ایران 
به لحاظ اخالقی، در یکــی از بدترین برهه های 
همه تاریخش قرار گرفته است. هجوم اتفاق های 
تلخ در این فوتبال، بیش از حد زیاد شده اما هنوز 
می توان جهت این اتفاق هــای تلخ را تغییر داد. 
هنوز می توان شرایطی را فراهم کرد که در آن، 
فوتبال فقط بازیچه جنگ ها و دعواها نباشــد. 
هنوز می توان فوتبالی ســاخت که در آن به جز 

کری، »تولیدات دیگری« هم دیده شود. 
این دعواهای فرسایشــی نه تنها کمکی به 
فوتبال نمی کنند، بلکه فوتبال را با تمام سرعت 
به عقب می رانند. شرایط تلخ مهرداد میناوند، 
جامعه فوتبال را متحد کرده و هیچ دلیلی وجود 
ندارد که این اتحاد ادامه پیدا نکند. شاید از این 
به بعد در لیــگ برتر به جای زیر ســوال بردن 
موفقیت تیم ها و اتهام هــای متوالی، کمی هم 
درباره »متن« فوتبال صحبت شــود. شاید در 
لیگ برتر از این به بعد به جای اتهام زدن و زیر 
سوال بردن دســتاوردها، اتفاق های مثبت 
زیادی به وقوع بپیوندند. شــاید تلخی های 
همین اتفاق، موجب شــود که فوتبال ایران 

فضای امن تر و آرام تری پیدا کند.

داستان تلخ ستاره های شماره 9 در ميالن

مانژوعليهیکكابوس!

ساعت های سخت ستاره سابق تيم ملی

بلندشومهرداد!

 تصور می شد شهریار 
تمایلی برای پذیرفتن 

پيشنهاد »رسمی« مالک 
اورتون برای حضور در 

این باشگاه ندارد و شرایط 
زندگی او به گونه ای است 

كه اجازه حضورش در یک 
موقعيت راه دور را فراهم 

نمی آورد؛ اما برخالف 
گمانه زنی های اوليه، ظاهرا 

پاسخ كاپيتان سابق تيم 
ملی فوتبال به این پيشنهاد 

مثبت بوده است
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