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 ليگ واليبال در تهران 
با ويدئوچك

دور رفت مرحله مقدماتــی ليگ برتر واليبال با 
صدرنشينی فوالد ســيرجان به پایان رسيد و حاال 
قرار است از نهم دي  دور برگشت رقابت ها در دو سالن 
خانه واليبال و فدراسيون آغاز شود. کميته برگزاری 
رویدادها و مسابقات فدراسيون واليبال، برای دور 
برگشت مرحله مقدماتی ليگ سه تصميم مهم گرفته 
است. اولين تصميم درباره ميزباني این رقابت هاست 
که به درخواست بيشتر باشــگاه ها باز هم تهران به 
صورت متمرکز ميزبان ليگ خواهد بود. همچنين 
پيش از این قرار بود دور برگشت مرحله مقدماتی به 
صورت متمرکز و به روش ليگ ملت ها در پنج هفته 
برگزار شود، اما بسياری از باشگاه ها پس از پایان دور 
رفت، درخواست ادامه مسابقات به شيوه دور رفت 
را به فدراســيون دادند که این مورد نيز با موافقت 
فدراسيون مواجه شد. مهم ترین تصميم اما درباره 
استفاده از ویدیوچك در مسابقات است که با توجه 
به حساسيت مســابقات در دور برگشت، مي تواند 
تاثير بسياري در کاهش اشتباهات انساني داشته 
باشد. نکته مهم در برگزاری مسابقات دور برگشت به 
شيوه متمرکز در دو سالن خانه واليبال و فدراسيون 
این سوال را ایجاد می کند که با توجه به حضور 14 تيم 
در رقابت ها و برگزاری هفت دیدار، مسابقات چگونه 
برنامه ریزی خواهد شد تا فشــاری در زمان بندی 
برگزاری مســابقات ایجاد نشــود، چراکه با توجه 
به حذف اراک و 14 تيمی شــدن ليگ، هر هفته از 
بازی ها باید طبق روال عادی با هفت بازی دنبال شود 
و این در حالی است که با دو سالن و محدودیت های 
تردد در تهران فقط می توان 6 بازی برگزار کرد. حال 
باید دید که سرانجام چه برنامه ریزي براي مسابقات 

صورت مي گيرد. 
    

 آرزوي مربي، 
انگيزه مدال المپيك

ميرهاشم حسينی المپين تکواندوی کشورمان در 
خصوص برگزاری ليگ تکواندوی باشگاه های کشور، 
عنوان داشت:»شرایطی که به خاطر بيماری کرونا به 
وجود آمده است، مسئوالن فدراسيون تکواندو صالح 
دانستند که با پروتکل های بهداشتی ستاد مقابله با 
کرونا در ورزش ليگ را برگزار کنند. امسال بازیکنان 
خوبی همچون سجاد مردانی و مهدی خدابخشی 
به ليگ بازگشــته اند و با حضور این تکواندوکاران، 
مســابقات ليگ هم پرهيجان تر از سال های قبل 
برگزار می شــود. همچنين مالک اصلی حضور در 
تيم ملی درخشش در رقابت های ليگ خواهد بود. 
هر بازیکنی که ســعی دارد به تيم ملی تکواندو راه 
پيدا کند باید شایستگی های خودش را در مسابقات 
ليگ به اثبات برساند.« تکواندوکار ميانه ای تيم ملی 
قصد دارد تا در بازی های المپيك توکيو آرزوی اولين 
مربی اش را برآورده کند:»اولين مربی ام در شــهر 
ميانه استاد فالحی راد بود. شاگردان او توانسته اند 
تمامی مدال های رده های سنی مختلف در مسابقات 
بين المللی را کســب کنند. فقط مدال المپيك در 
کلکســيون او وجود ندارد و من تــالش می کنم تا 
آرزوی استادم را برآورده کنم و دل مردم ایران هم با 
مدال آوری ام در بازی های المپيك توکيو شاد شود.« 

    
مرزهاي ميزبان المپيك بسته شد

با اینکه بارها تاکيد شده المپيك تحت شرایطي 
در سال 2021 برگزار مي شود اما نگراني هایي درباره 
قطعيت این رقابت ها کماکان وجود دارد. ژاپن که 
سال آینده ميزبانی بازی های المپيك و پارالمپيك 
2020 را برعهده دارد بعد از شناســایی پنج مورد 
جدید ابتال به ویروس انگليسی، از امروز مرزهای خود 
را روی مسافران خارجی مي بندد. این ویروس جدید 
زنگ هشدار را برای کشورها به صدا درآورده است. 
این شرایط باعث شده تا اکثر کشورها مرزهای خود 
را ببندند. در این مرحله ژاپن فروش بليت برای جام 
امپراتوری که اول ژانویه )12 دی( برگزار می شود را 
متوقف کرده است. این رویداد برای جنبش المپيك 
بسيار مهم بوده چراکه این یك رویداد رسمی تست 
فوتبال برای بازی های آینده المپيك است. بعد از 
جام امپراتوری، ژاپن برگزاری رویدادهای آزمایشی 
از جمله بوچيا، ورزش های صعودی و شنای هنری 
را در دســتور کار دارد. ژاپن بــه دليل همجواری 
جغرافيایی خود با چين که در آنجا نخستين مورد 
مبتال به ویروس کرونا دیده شــد، مرزهای خود را 
بســت و اقدامات ســختگيرانه ای برای آزمایش و 

کنترل ویروس به اجرا گذاشت.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

ربط دادن درگذشــت یك هوادار 
پرسپوليس به اشــتباه مهدی شيری 
در فينال آســيا، بيش از حــد ظالمانه 
به نظر می رسد. اساســا از وضعيت این 

هوادار اطالع چندانی در دست نيست 
و احتماال هيجــان یا اضطــراب زیاد 
موجب درگذشــت تلخ او شده است. 
اینکه پرسپوليسی ها به سراغ خانواده 
این هوادار رفته اند و یحيی گل محمدی 
مــدال نایب قهرمانی اش را به پســر او 

تقدیم کرده، فوق العاده تحسين برانگيز 
اســت اما افرادی که تالش می کنند تا 
پنالتی مهدی شيری را عامل درگذشت 
این طرفدار پرسپوليس معرفی کنند، 
بدجوری در اشتباه هســتند. فوتبال، 
مجموعه ای از تصميم های درســت و 

اشتباه اســت و هر کدام از این لحظه ها 
ممکن است برای یك فوتباليست اتفاق 
بيفتند. شــاید ندانيد اما هر سال افراد 
زیادی در سراسر دنيا به دليل فشار بيش 
از حد ناشی از تماشای دیدار حساس، 
جان شان را از دست می دهند. این افراد 
معموال دچار بيماری های مختلف قلبی 
هستند و گاهی خودشــان هم از این 
بيماری ها خبر ندارند. آنها معموال نباید 
در معرض فشار و استرس قرار بگيرند و 
به همين خاطر نباید دیدارهای حساس 
فوتبال را به صورت زنده تماشــا کنند. 
این دیگر گناه فوتباليست ها نيست که 
حساسيت بازی ها گاهی ممکن است 
عواقبی برای برخی از افــراد به دنبال 
بياورد. مهدی شيری در آن لحظه خاص 
از مسابقه، مرتکب یك اشتباه بزرگ شده 
و به خاطر این حرکت ناشــيانه، سزاوار 
برخوردهای فنی است اما توهين به او در 
صفحه اینستاگرام یا مقصر دانستن این 
بازیکن برای مرگ یك هوادار، خارج از 
همه معادله های فوتبالی به نظر می رسد. 
یحيی گل محمدی حتما حال مدافع 

تيمش را به خوبی درک می کند. 
سال ها قبل این بازیکن در لباس 
تيم ملی، به اشتباه دروازه خودی را در 
جدال با تيم ملی قطر باز کرد و همين 
اتفاق کافی بود تا یك هوادار تيم ملی 
از شــدت اضطراب جانش را از دست 
بدهد. آن روز هــم خيلی ها به یحيی 
خرده گرفتند اما حقيقت آن است که 
در فوتبال، چنين اشتباه هایی هميشه 

ممکن است رخ بدهند.

مدافع پرسپوليس به سهم خودش 
مرتکب یك اشتباه بزرگ شده اما این 
اشــتباه باید در قواعــد فوتبال مورد 
بررســی قرار بگيرد. او نــه یك قاتل 
است و نه زندگی کسی را تهدید کرده. 
فقط دستش را به اشتباه باال آورده و 
در لحظه ای که نبایــد، توپ را لمس 
کرده است. شاید شيری بزرگ ترین 
مقصر شکست در فينال باشد اما بدون 
تردید شکستن تمام کاسه و کوزه ها 
بر ســر او، چيزی به جز گم کردن رد 
حقيقت نخواهد بود. افراد زیادی در 
این شکســت مقصر بودند که به نوبه 
خودشان باید پاسخگو باشند. احسان 
پهلوان که بــا یك حرکت ناشــيانه 
روبه روی النصر از زمين مسابقه اخراج 
شد و ترکيب پرســپوليس در ميانه 
زمين را خالی کــرد، یکی از مقصران 
رقم خوردن این شکســت بود. وحيد 
اميری که در بدترین موقعيت ممکن 
اخطار گرفت و نتوانست تيمش را در 
فينال همراهی کنــد هم، یکی دیگر 
از مقصران رقم خوردن این باخت به 
شمار می رفت. شــجاع خليل زاده که 
به ســرعت برق و باد قراردادش را با 
پرسپوليس فسخ کرد و منتظر نماند 
تا حداقل فينال آســيا سپری شود، 
یك مقصر بزرگ دیگــر بود. مهدی 
شــيری نهایتا یك فوتباليست کامال 

متوسط است. 
او برای نقشی که در آن قرار گرفته 
اصال آماده نبوده امــا فراموش نکنيد 
که پرسپوليس عمال بازیکن دیگری 
برای این جایگاه نداشته است. مهدی 
تنها گزینــه تيم برای ایســتادن در 
سمت راست خط دفاعی بوده و شاید 
انتظارها از او بيهوده زیاد شــده اند. 
جالب اینکه صحنه هند واضح شيری 
به راحتی از چشم گروه داوری پنهان 
ماند. یعنی اگر وی.ای.آر وجود نداشت 
این صحنه برای قرمزها دردسرســاز 

نمی شــد. یا به عبارت بهتــر اگر در 
فوتبال ایران هم کمك داور ویدئویی 
وجود داشت، بازیکنان پرسپوليس 
تجربه بيشــتری از خودشان نشان 
می دادند و به مراتب بيشــتر از این، 
مراقــب اتفاقــات درون محوطــه 
جریمه بودند. این تنها مهدی شيری 
نيســت که با بازیکنی مثل جونيور 
نگرائو فاصله دارد. فوتبال ایران هم 
نسبت به فوتبال کره جنوبی و حتی 
کشورهای غرب آسيا، فاصله گرفته 
و این فاصله گاهی به بدترین شکل 

ممکن عيان می شود.
ما شکست خوردیم چون به اندازه 
کافی برای این موقعيت آماده نبودیم. 
ما شکســت خوردیم چون تك تك 
بازیکن های مان نمی توانستند از پس 
این چالش بــزرگ بربيایند. این فقط 
گناه مهدی شــيری نيست. هرچند 
که شــاید او در کلوزآپ مربوط متهم 
ردیف اول قرار گرفته باشــد اما باور 
کنيد شيری هيچ کس را نکشته است. 
او فقط یــك بازیکن معمولی اســت 
و درســت ترین تصميم در موردش، 
این اســت که دیگر در پرسپوليس به 

ميدان نرود.

ربط دادن درگذشت یک هوادار به اشتباه شیری در فینال، بیش از حد ظالمانه به نظر می رسد

لطفا اوج نگیرید!

اتفاق روز

چهره به چهره

مهدی شیری در فینال لیگ قهرمانان آسیا، دست به یک اشتباه فردی بزرگ زد. اشتباهی که در گذر زمان هم 
فراموش نمی شود. اشتباهی آنقدر بزرگ که عبور از آن به راحتی برای پرسپولیسی ها ممکن نیست. با این حال بیش از 

حد واکنش نشان دادن به اتفاقی که در زمین فوتبال رخ داده هم چندان منطقی به نظر نمی رسد. بعضی ها حتی پا را فراتر 
از انتقاد گذاشته اند و شیری را »مقصر« مرگ یک هوادار پرسپولیس معرفی کرده اند. این نگاه ها حقیقتا هیچ ارتباطی به 

فوتبال ندارند و در حقیقت، نوعی نگاه علیه ماهیت این رشته ورزشی هستند.

بازی با چلسی به معنای واقعی کلمه، آخرین 
شــانس ميکل آرتتا برای پایان دادن به بحران 
بزرگ آرســنال بود. اگر این مربی باز هم زمين 
را به عنوان بازنده ترک می کــرد، بعيد نبود که 
بيانيه اخراجش روی خروجی وبسایت آرسنال 
قرار بگيــرد. توپچی ها روزهــای فاجعه باری را 
سپری کردند اما درســت در بازی ماقبل پایانی 
سال 2020، نشانه هایی از پيشــرفت را مقابل 
چشم دیگران قرار دادند. شکست دادن چلسی 
آماده فرانك لمپارد آن هم با ســه گل، ضربان 
قلب آرسنال را دوباره به جریان انداخت. چلسی 
در این فصل بــه راحتی روبــه روی هيچ تيمی 
شکســت نخورده اما توپچی ها از همان دقایق 
ابتدایی مسابقه، کامال مصمم نشان دادند و ثابت 

کردند که حاضرند برای سرمربی شان، دست به 
هر کاری بزنند. این بازی یك پيام مهم برای همه 
داشــت. اینکه مهره های آرسنال نمی خواهند 
پشت آرتتا را خالی کنند. اینکه آنها نمی خواهند 
سرمربی جوان تيم شــان را از دست بدهند. در 
روزهای گذشــته توماس توخل و مکس الگری 
برای جانشينی آرتتا دورخيز کرده اند اما شاید 
همين دیدار با چلسی، یك نقطه عطف برای مرد 
جوان اسپانيایی باشد. آرسنال در حالی چلسی را 
شکست داد که در چهار دیدار اخيرش در ليگ 
برتر سه بار شکســت خورده بود. آنها در چهار 
هفته متوالــی فقط یك امتياز به دســت آورده 
بودند و آخرین پيروزی شان در ليگ برتر به اولين 
روز از مــاه نوامبر و کنار زدن منچســتریونایتد 

برمی گشت. در حقيقت آرسنال از ابتدای نوامبر 
تا آخر دسامبر، حتی نتوانست یك پيروزی ليگ 
برتری را جشــن بگيرد. آنها از جام اتحادیه هم 

حذف شدند تا شــانس یك قهرمانی را هم 
از دست بدهند. بعيد به نظر می رسد تيم 
آرتتا در چنين شــرایطی، هيچ شانسی 
برای بردن ليگ برتر داشته باشد. این تيم 

در 15 بازی گذشــته فقط 17 امتياز 
کســب کــرده و در رده چهاردهم 
جدول ليگ دیده می شــود. آنها با 
صدر جدول 14 امتياز فاصله دارند و 
طبيعتا در ليگی مثل  ليگ برتر، این 

فاصله کامال جبران نشدنی خواهد بود. 
شاید مثل هميشــه جام حذفی، فصل 
آرسنال را نجات بدهد و شاید قهرمانی 
در یوروليگ، باالخره اولين جام اروپایی 
تاریخ باشــگاه را رقم بزند اما برای اميد 

بستن به این آرســنال، هنوز بيش از حد 

زود به نظر می رســد. آنها فردا شــب روبه روی 
برایتون قرار می گيرند تا آخرین 

نبردشان در سال 2020 را تجربه کنند. خيلی 
زود مشخص می شود که آیا برد چلسی فقط یك 
جرقه بوده یا اینکه نشان از تغيير یك روند شوم 

در باشگاه آرسنال داشته است.
مالکان آرســنال هنوز هم بــه آرتتا اعتقاد 
دارند. آنها معتقدند که در این انتخاب دست به 
یك اشــتباه نزده اند و ميکل همچنان می تواند 
اوضاع را تغيير بدهد. در آرسنال هنوز نشانه ای 
از پشيمانی دیده نمی شود اما نباید انکار کرد 
که اوضاع اصال اميدوارکنده نيست. شاید 
آرتتا یك انتخاب خوب برای درازمدت بوده 
اما توپچی ها در کوتاه مدت هم به یك گزینه 
مطلوب برای شــرایط بحرانی نياز داشتند. 
سال های بسيار زیادی از آخرین قهرمانی ليگ 
برتر گذشته و هيچ چيز به جز بردن این جام، 
طرفداران باشــگاه را راضی نمی کند. شاید 
برای بردن ليگ، آنها به یك مربی بزرگ تر 

و چند ستاره شاخص تر نياز داشته باشند.

آریا طاری

شــاید حواس خيلی ها به جدول گل زنان ليگ برتر دوخته 
شده باشد اما فقط تمام کننده ها نيستند که باید مورد توجه قرار 
بگيرند. همين حاال صدر جدول پاس گل های ليگ برتر بيستم، 
در اختيار دو چهره آشنا قرار دارد. دو مهره که زمانی در استقالل 
و پرســپوليس به ميدان رفته اند و حاال کمی دورتر از تيم های 
محبوب، روزهای خوبی را سپری می کنند. بهنام برزای و سروش 
رفيعی، از دالیل مهم درخشــش این فصل گل گهر سيرجان و 
سپاهان اصفهان هستند. حتی اگر نام شــان به اندازه گادوین 
منشا یا سجاد شهباززاده در حاشيه بردهای این فصل دو باشگاه 

شنيده نشده باشد.
با سه پاس گل تا این هفته از ليگ برتر، سروش رفيعی و بهنام 
برزای تا اینجا بهترین پاسورهای فصل به شمار می روند. به نظر 
می رسد که آنها مردان »در سایه« موفقيت گل گهر و سپاهان 
هســتند. وقتی صحبت از تيم امير قلعه نویی می شود همه از 

درخشش گادوین منشا حرف می زنند و در سپاهان همه مشغول 
ستایش شهباززاده هستند اما نباید به هيچ قيمتی نقش سروش 
و بهنام را در کيفيت این روزهای دو تيم نادیده گرفت. پيروزی 
مهم سپاهان در زمين مس رفسنجان این هفته در شرایطی به 
دست آمد که سروش رفيعی روی هر دو گل تيمش کامال موثر 
بود. او پاس گل دوم را به محمدرضا حسينی داد و روی صحنه رقم 
خوردن گل اول، فضا را برای سجاد شهباززاده مهيا کرد. سروش 
پس از ترک پرســپوليس، هرگز به این اندازه اماده نبود و حتی 
پيش بينی می شد در پایان فصل گذشته در فهرست خروج باشگاه 
سپاهان قرار بگيرد. خيلی ها تصور می کردند سرنوشت محسن 
مسلمان در انتظار رفيعی هم باشد اما محرم تصميم گرفت که این 
بازیکن را حفظ کند. سرمربی جوان طالیی پوشان حاال بدون هيچ 
شك و تردیدی از این تصميم راضی خواهد بود. چراکه سروش 
در این فصل یکی از بهترین های باشگاه بوده است. بزرگ ترین 
مشکل این هافبك اما شاید کارت های متعددی باشد که در این 
فصل دریافت کرده است. رفيعی تا اینجا در ليگ بيستم چهار بار 

اخطار گرفته که برای یك هافبك تهاجمی، بيش از حد زیاد به نظر 
می رسد. اگر او روی این موضوع بيشتر کار کند و همه تمرکزش 
را در زمين برای طراحی حمالت سپاهان بگذارد، بعيد نيست که 
دعوت دوباره به تيم ملی نيز در انتظارش باشد. کارلوس کی روش 
به سروش اعتقادی نداشت و معموال هميشه قيد دعوت کردن او 
به تيم ملی را می زد. پس از مدتی، کيفيت این بازیکن فانتزی هم 
دیگر در حدی نبود که زمزمه ها در مورد حضور دوباره اش در تيم 
ملی اوج بگيرند اما بعيد نيست در این فصل چنين اتفاقی دوباره 
رخ بدهد. چراکه دراگان اسکوچيچ هم از طرفداران هميشگی 
سبك فوتبال این ستاره بوده است. دومين پاسور برتر این فصل 
که درست مثل سروش ســه پاس گل مستقيم به هم تيمی ها 
داده، برای گل گهر ســيرجان به ميدان می رود. بازیکنی که با 
یك تغيير پست، یکی از بهترین سال های فوتبالش را پشت سر 
می گذارد. بهنام فصل گذشته به عنوان یك مهاجم برای گل گهر 
به ميدان می رود اما امير قلعه نویی به محض ورود به این باشگاه، 
تصميم گرفت او را در سمت راست خط دفاعی به زمين بفرستد. 
این تغيير برای برزای نتيجه فوق العاده ای به همراه داشت. حاال 
این بازیکن آماده ترین مدافع راست این فصل بوده و تا این جا سه 
پاس گل به گادوین منشا داده است. در حقيقت یك سوم گل های 
این فصل منشا مســتقيما با پاس برزای به ثمر رسيده اند. او در 
این پست، قابليت های جدیدی از خودش نشان داده و حتی اگر 

اسمش در بين گل زنان گل گهر دیده نشود، حضورش در صدر 
جدول بهترین پاسورهای فصل معنای خاص خودش را خواهد 
داشت. البته که سه پاس گل در هشت بازی، آمار خارق العاده ای 
هم نيست اما نسبت به استانداردهای هميشگی فوتبال ایران، 
عدد قابل قبولی به نظر می رسد. سروش و بهنام، مسير فوتبالی 
پرفراز و نشيبی داشته اند. هر دو زمانی برای سرخابی ها به ميدان 
می رفتند، سپس از این دو باشــگاه جدا شدند و در ادامه یك بار 
دیگر برگشتند اما نتوانستند رضایت کادر فنی را جلب کنند. 
رفيعی که در دوران برانکو پرسپوليس را به مقصد ليگ قطر ترک 
کرده بود، دوباره به جمع قرمزها برگشت اما این بار پس از مدتی با 
نظر کالدرون در فهرست مازاد قرار گرفت و ناچار به ترک باشگاه 
پرسپوليس شد. بهنام برزای هم که یك بار از استقالل رفته بود 
با نظر فرهاد مجيدی به تيم برگشت اما عملکردش چندان قابل 
قبول به نظر نمی رســيد و در نهایت باشگاه نامش را از فهرست 
نفرات مدنظرش خارج کرد. هر دو بازیکن، روزهای ســختی را 
پشت سر گذاشتد و با موجی از قضاوت های تند و تيز روبه رو شدند 
اما گذر زمان ثابت کرد که آنها هنوز هم می توانند حرف های زیادی 
برای گفتن داشته باشند و کارهای بزرگی انجام بدهند. اگر منشا 
و سجاد در کورس آقای گلی مشغول رقابت هستند، سروش و 
بهنام هم یك رقابت جذاب را در کورس بهترین پاسور فصل آغاز 

کرده اند. آنها تا اینجا شانه به شانه هم پيش رفته اند.

قلب آرسنال؛ دوباره تپید

هنوز پشيمان نيستيم!

سروش رفیعی و بهنام برزای تا اینجا بهترین پاسورهای فصل به شمار می روند

پاس کليدی، پالس مثبت!

اینکه پرسپولیسی ها به 
سراغ خانواده این هوادار 

رفته اند و یحیی گل محمدی 
مدال نایب قهرمانی اش 

را به پسر او تقدیم کرده، 
فوق العاده تحسین برانگیز 

است اما افرادی که تالش 
می کنند تا پنالتی مهدی 
شیری را عامل درگذشت 

این طرفدار پرسپولیس 
معرفی کنند، بدجوری در 

اشتباه هستند
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