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منهای فوتبال

ممنوعيت ورود تیمهای ورزشی
به ژاپن

دولت ژاپن ورود ورزشکاران و تیمهای ورزشی
به خاک این کشور را به خاطر موارد گزارش شده از
ویروس جدید به حالت تعلیق درآورد .این موضوع
حداقلبهمدتیکماهاجراییخواهدشد.براساس
گزارشکیودونیوز،ورزشکارانژاپنیوافرادیکهدر
اینکشوراقامتدارنددرصورتورودازکشورهایی
از جمله انگلیس ،فرانسه ،ایتالیا و آفریقای جنوبی
مجبورند ۱۴روزقرنطینهشوند.وروداتباعخارجی
از جمله ورزشــکاران ،به دلیل نگرانی در مورد نوع
جدید ویروس که تصور میشود  ۷۰درصد بیشتر
از سایر گونهها قابل انتقال اســت ،قبل از پایان ماه
آینده به ژاپن ممنوع شده است .در هفتههای اخیر
ترس از شیوع ویروس کرونا در ژاپن افزایش یافته
است .پایتخت این کشور هزار مورد جدید را برای
نخستین بار گزارش کرد .در شهر میزبان المپیک و
پارالمپیک روز پنجشنبه ۱۳۳۷مورد جدید مبتال
بهکروناگزارششدهاست.

آكادمي تخصصي دووميداني
در مشهد

در پی عقد تفاهمنامه فدراسیون دوومیدانی و
آستان قدس رضوی قرار اســت ورزشگاه امام رضا
(ع)درشهرمشهدمقدسکهپیشتربهعنوانپایگاه
آموزشدوومیدانیکشورهایاسالمیمعرفیشد،
با برپایی یک مرکز استعدادیابی و آموزشی تحت
عنوان آکادمی تخصصی پیشــرفته دوومیدانی،
نوجوانان و جوانان مستعد در ورزش پایه و پر مدال
(دوومیدانی) کشور به خصوص در مناطق محروم،
شناسایی و تحت آموزش قرار دهد .پس از حضور
دهالن الحمد رییس کنفدراسیون آسیا در آذرماه
ســال جاری در ایران و بحث و گفتوگو با هاشــم
صیامی رییس فدراسیون دوومیدانی کشورمان،
قرارشدالحمدبهزودی ودراولینفرصتازاستادیوم
مجهز و تخصصی امام رضــا(ع) بازدید نماید .این
مجموعهقراراستبهعنوانیکمرکزاستعدادیابی
و آموزش در ردههای سنی پایه ورزشکاران را مورد
پوشــش قرار داده و در عین حال با برگزاری اردوها
و مسابقات از ظرفیتهای بالقوه مجموعه امام رضا
(ع)بهبهتریننحوممکنبهرهبرداریشود.ازدیگر
دستاوردهای عقد تفاهمنامه میان فدراسیون دو و
میدانی و آستان قدس رضوی ،برگزاری رقابتهای
بینالمللــی دو و میدانی تحت عنــوان «جام امام
رضا(ع)» در این مجموعه ورزشی و حتی پیشنهاد
ثبتاینمسابقاتدرتقویمکنفدراسیوندوومیدانی
آسیا بود .همچنین ورزشگاه امام رضا(ع) در سال
آتی میزبان مسابقات قهرمانی کشور و رقابتهای
قهرمانی باشگاهای دوومیدانی کشور خواهد بود.
هدف از این کار ترویج فرهنــگ رضوی در جامعه
ورزشیکشوربهخصوصدوومیدانیاستتاباارتقاء
روحیه معنوی ورزشکاران منش پهلوانی در میان
قهرمانانایجادونهادینهشود.

شرط براي اعزام دختران وزنهبردار

اکبر خورشــیدی مشــاوره فنــی تیم ملی
وزنه بــرداری بانوان درباره حضــور دختران در
مســابقات وزنهبرداری قهرمانی جوانان جهان
بیان کرد«:علــی مرادی رییس فدراســیون و
خانم منظمــی نایب رییس بانوان فدراســیون
نظر مســاعدی برای اعزام بانوان دارند از این رو
ثبت نام اولیه نفرات انجام شد اما نتایج مسابقات
سال گذشــته را آنالیز میکنیم و نفراتی را اعزام
میکنیم کــه جزو  ۱۰نفر اول جهان باشــند».
خورشیدی در پاسخ به این پرسش که دختران
ایران با این شــرایط کار ســختی برای اعزام به
قهرمانی جهان دارند ،گفت«:شرایط بد نیست
و دختران رو به رشد هســتند .مطمئنا در سال
 ۱۴۰۰خبرهای خوشی از وزنهبرداری بانوان به
گوش میرسد ».مشاور فنی تیم ملی وزنهبرداری
بانوان در مــورد علــت برگزاری یــک اردوی
دیگر برای دختران در سیســتان و بلوچستان
گفت«:اردوی تیم ملی بانوان برای قهرمانی آسیا
در تهرانبرگزار میشود اما این اردو رابراینفراتی
که پشت تیم ملی هســتند ،گذاشتیم تا افرادی
که خوب هســتند را برای بازیهای کشورهای
اسالمی شناســایی کنیم .اتفاقا دو ،سه نفر هم
خوب هستند .از طرفی باید به فکر پشتوانه سازی
تیم هم باشیم .اردوی سیستان و بلوچستان هم
بسیار مطلوب در حال برگزاری است».

آدرنالین 7

سرنوشت چند جداییطلب پرسپولیس

آزاد نه ،مازاد شدید!

آریا رهنورد

آخرینتالشهایاینستاگرامی
رامین رضاییان برای بازگشــت
به پرســپولیس هم نتیجه نداد.
برخالف آنچه رامیــن در این
ویدئو به زبان آورد ،باشگاه ایرانی
اصال برای جذب او کوچکترین
اقدامی انجام نداده بود .مهمتر از
این ماجرا اما تماشای تقالی این
ستاره برای برگشتن به نقطهای
اســت که یک روز ترکش کرده
بــود .او اولین مهره جدا شــده
جنجالی پرسپولیس است که بعد
از چند وقت «پشیمان» میشود
اما راه بازگشت به خانه سابقش را
پیدانمیکند.

سوژه روز

رامینرضاییان
بدون تردید رامین یکی از بهترین
مدافعان راســت این سالهای فوتبال
ایران بوده است .او مزد تواناییهایش را
با یک دوره حضور ثابت در جام جهانی
گرفت و مرد مورد اعتماد کیروش برای
خط دفاعی تیم ملی محسوب میشد.
رضاییان در پرسپولیس هم یک ستاره
تمامعیار بــود اما به راحتــی با برانکو
و قوانینش کنار نیامد .یــک بار ترک
پرسپولیس برای پیوستن به ریزهاسپور
و ســپس درگیری با علــی علیپور در
تمرینها ،در نهایت نسخه این ستاره
را در پرسپولیس پیچید .او با رویاهای
بزرگی از پرسپولیس جدا شد و سقف
آرزوهای بلندی داشــت اما در فوتبال
اروپا کمفروغ نشــان داد و در نهایت به
لیگ قطر رفت .تا قبل از پیوســتن به

الدحیل ،اوضاع برای رضاییان در لیگ
قطر خوب پیش میرفــت اما تجربه
نشان داد که او هنوز برای بازی در یک
تیم پرستاره قطری آماده نیست .او حاال
با یک قرارداد قرضی از تیم جدا میشود
و احتماال در نیمفصل دوم برای السیلیه
قطر به میدان خواهد رفت .اگر عملکرد
رامین در این تیم درخشــان نباشــد،
الدحیل قراردادش را فسخ خواهد کرد.
محسنمسلمان
جدایی محســن از پرســپولیس،
تصمیم خودش نبود اما در حقیقت این
اتفاق به مجموعه رفتارهای خود این
بازیکن در تیم برمیگشت .مسلمان در
حالیازجمعقرمزهاجداشدکهبهترین
پاســور لیگ برتر بود امــا برانکو دیگر
نمیتوانست او را در تیمش تحمل کند.
آنکه در نهایت از این جدایی پشیمان

استقالل ،رشید و چند داستان دیگر

این صدرنشینی ،واقعی نیست!
آریا طاری

آنهایی که از «صدرنشــینی» ایــن روزهای
استقالل لذت نمیبرند ،معموال به دو دسته تعلق
دارند .یا استقاللی نیستند و یا به شدت استقاللی
هستند! چراکه فرم بازی این تیم اصال هواداران
واقعیباشگاهراراضینمیکند.کمیسادهانگارانه
است که اگر به صدرنشــینی هفته نهم لیگ دل
ببندیاماسادهلوحانهتراستاگراینصدرنشینی
راباصدرنشینیدوراناستراماچونیمقایسهکنی.
در هر دو حالت استقالل توانســت خودش را به
باالترینردهجدولبرساندامابهنظرمیرسدتیم
استراما به کمک یک نمایش تیمی درخشان به
ایننقطهرسیدواستقاللتنهابهکمکدستهای
دروازهبانش،اینکارراانجامدادهاست.
اگرفقطبهجدولنگاهکنیم،حالتیممحمود
فکری خیلی خوب به نظر میرسد .استقالل در
صدر جدول قرار گرفته و فعال بیشــتر از هر تیم
دیگری ،امتیاز جمع کرده اســت .با این حال اگر
درکنارجدولبه«جریان»بازیهاهمنگاهکنیم،
اوضاعکمیمتفاوتترخواهدشد.چراکهاینتیم
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صدرنشین،اصالدرخشانفوتبالبازینمیکند.
آنها برای تبدیل شــدن به یک تیــم فوقالعاده،
کارهای بسیار زیادی دارند .استقالل تا اینجا در
هشت مســابقه 15امتیاز جمع کرده و میانگین
امتیازی بســیار خوبی دارد اما حتما یک چیزی
درباشگاهایدهآلنیستکهفکریپسازشکست
دادن تیم امیر قلعهنویی به جای جشــن گرفتن
این برد در رختکن ،خطاب بــه هواداران تیمش
میگوید«:به بازیکنان کاری نداشــته باشید ،به
مناعتراضکنید!»شایداینطوربهنظربرسدکه
طرفدارانباشگاهآبیپایتختکمی«زیادهخواه»
شدهاند.شایداینطوربهنظربرسدکهآنهابیهوده
از سرمربی تیمشان ایراد میگیرند اما در حقیقت
استقاللدرفرم،هنوزتیممتوازنینیست«.نتیجه
گرفتن» در فوتبال ،بینهایت مهم اســت .برای
باشگاهی مثل استقالل که در هفت سال گذشته
قهرمانلیگبرترایراننشده،اهمیتاینموضوع
حتیبیشترهمهستامامسالهکلیدیاینجاست
کهتیمفکریممکناستبهزودیبااینروندبازی،
فرصت رسیدن به نتایج مطلوبش را هم از دست
بدهد.درحقیقتآبیهابیشترازهرچیزی،نگران
«آینده» تیمشان هستند .به باور بسیاری از آنها،

استقاللهنوزبایکتیمایدهآلفاصلهزیادیدارد
ونبایدبهراحتیفریبنتایجاخیرشرابخورد.اگر
آنهادربادهمیننتایجبمانندوتصورکنندکهدیگر
یک تیم کامل شــدهاند ،ممکن است یک بحران
بزرگانتظاراینباشگاهرابکشد.
یک تیم معمولی با یک سنگربان فوقالعاده
که به هر قیمتی مقابل ضربــات رقیب مقاومت
میکند .این جمله شــاید کاملترین خالصه در
مورد وضعیت باشگاه استقالل باشد .رشید فقط
مرد شماره یک دروازه این تیم نیست .او عمال به
بهترین ،کاملترین و مفیدترین مهره تیم فکری
تبدیل شده اســت .برای یک لحظه تصور کنید
استقالل حتی برای یک روز مظاهری را از دست
بدهد.آنوقتچهسرنوشتیدرانتظارتیمفکری
خواهد بود؟ آیا در چنین شــرایطی هم یک سیو
لحظه آخری ،تیم را نجات خواهد داد؟ سیوهای
رشید در سیرجان ،اســتقالل را از شکست دور
کردند اما با مجموعه اتفاقاتی که در جریان بازی
افتادند ،این تیم به راحتی میتوانست «بازنده»
همباشد.ایننهیکپیروزیمقتدرانهومستحکم،
بلکهنتیجهایکامالوابستهبهسیوهایرشیدبود.
البته که داشتن مظاهری هم ،یک امتیاز بزرگ و
یک برگ برنده تعیینکننده برای آبیها به شمار
میرود .همانطور کــه قرمزها هم در چند فصل
متوالی با واکنشهای شــاهکار علیرضا بیرانوند
در فوتبال ایران به موفقیت رسیدند .با این وجود
نباید فراموش کرد که پرسپولیس به مرور زمان

پرسپولیس از زمان بازگشت از فینال آسیا به نساجی و ذوب امتیاز داده است

این تیم بیتمرکز!

دوامتیازحساسبرایپرسپولیسدرآخرینثانیههایجدال
با ذوبآهن از دست رفت .در پروسه تبدیل این برد به مساوی اما
قرمزها خوششانس بودند که شکست نخوردند .پرسپولیس
به راحتی میتوانســت نتیجه را به حریفش واگذار کند و همه
امتیازهایاینمسابقهراازدستبدهد.چراکهنمایششاگردان
رحمانرضاییدرنیمهدوممسابقه،بهمراتببهترازتیمیحییبه
نظر میرسید .سرخها در خانه ،روبهروی تیمی که از شروع لیگ
برتر بیستم هرگز برنده نبوده ،یک نیمه کاری به جز دفاع کردن
نداشتند .پرسپولیس با وجود بازی خوب و امیدوارکنندهاش با

شد ،باشگاه پرسپولیس نبود .قرمزها
بدوناینهافبکهمنتایجفوقالعادهای
گرفتند اما او در ذوبآهن و ســپاهان
به نیمکت دوخته شــد و لیگ بیستم
را در ترکیب ســایپا آغــاز کرد .جالب
اینکه درســت همزمان با ابراز عالقه
رامین رضاییان برای حضــور دوباره
در پرســپولیس ،مســلمان هم رسما
تمایلش را برای بازگشــت به این تیم
نشان داده است .بعید نیست با توجه به
جدایی بشار ،قرمزها در نیمفصل سراغ
مهندس قدیمیشان بروند و او را دوباره
به پرسپولیس برگردانند.
مهدیترابی
پرســپولیس را در قامــت یــک
«سوپراستار» ترک کرد اما در ترکیب
العربی ،اصال شبیه یک ســتاره نبود.
مهدی ترابی در پایان لیگ برتر نوزدهم

پرس باال در نیمه اول ،در  45دقیقه دوم مسابقه عقب نشست و
اینطور به نظر میرسید که مهرههای تیم تنها منتظر شنیدن
صدایسوتپایانبازیهستند.سرخهادرنیمهدوم،عمالحرفی
برایگفتننداشتندودرستبههمینخاطرتماشایبازیبرای
بســیاری از هواداران این باشــگاه آزاردهنده به نظر میرسید.
قهرمانچهاردورهاخیرلیگبرترایرانحاالدر 6مسابقهفقط10
امتیاز جمع کرده و تنها دو بار برنده بوده است این در حالی است
کهآنهاهنوزبهمصافقدرتهایاصلیومدعیانجدیاینفصل
مثل ســپاهان ،تراکتور ،فوالد و استقالل نرفتهاند .پرسپولیس

قــراردادش را به صــورت یکطرفه با
سرخها فسخ کرد و به لیگ قطر رفت.
او حتی تا پایان ماجراجویی آســیایی
تیم یحیی هم صبر نکرد اما هر چقدر
که اوضاع برای باشگاه خوب پیش رفت،
شرایط برای خود ترابی اصال خوب نبود.
او یکی از ناکامترین مهرههای خارجی
این فصل لیگ قطر به شمار میرفت.
حتی در خود باشگاه العربی هم مهدی
کامال تحت تاثیر درخشــش مهرداد
محمدی قرار گرفته و حاال زمزمههای
خارج شدن نام این بازیکن از فهرست
باشــگاه نیز به گوش میرســد .بعید
نیســت در روزهای آینده العربی برای
جذب یک مهره خارجــی دیگر ،قید
ترابی را بزند.
شجاعخلیلزاده
به محــض پیوســتن شــجاع
به الریــان ،با بوســیدن لوگوی این
باشگاه به شدت خبرساز شد .او البته
اعالم کرد که این بوســه ،خواسته
مدیران باشگاه بوده اما از هیچکدام
از خریدهای دیگر الریــان ،چنین
تصویری منتشر نشد .شجاع درست
در نقطه اوج محبوبیت از پرسپولیس
جدا شد .ترک باشگاه در فاصله بین
فینالیست شدن در آسیا و برگزاری
مســابقه فینال ،این محبوبیت را به
شدت تحت تاثیر قرار داد .حاال دیگر
او جایگاه سابقش را در بین مهرههای
این باشگاه از دست داده است .شجاع
در الریان ،هنوز فرصت چندانی برای
عرض اندام نداشــته است .او یک بار
هم مصدوم شــده و همین موضوع
روند درخشــشاش را تحــت تاثیر
قرار داده است .الریان با هزینهای که
برای این بازیکن صرف کرده ،انتظار
درخشش به مراتب بیشتری از این
مدافع دارد.

یکساختاربینقصمقابلبیروقراردادواستقالل
همبایدبهتدریجچنینکاریرامدنظرداشتهباشد.
اگررشیدراازاینمجموعهحذفکنیم،تیمفکری
حتی کوچکترین تحول مثبتی نســبت به تیم
فرهادمجیدینداشتهاست.یابهعبارتدیگراگر
رشید را به تیم فرهاد اضافه کنیم ،شرایط آن تیم
 ۱۸۰درجهمتفاوتمیشود.استقاللدربسیاری
از هفتههای فصل گذشته ،چوب نامطمئن بودن
خط دروازهاش را خورد .این ضعف وحشتناک به
ویژه در هفتههای آخر فصل عیان شد و به شدت
بهتیمضربهزد.حاالاماهمهچیزکامالتغییرکرده
است .در جریان صدرنشینی این تیم ،مظاهری
حتیازمحمودفکرینیزبهمراتباثرگذارتربوده
است.اوباواکنشهایاستثناییاش،رویکیفیت

از زمان بازگشت از فینال لیگ قهرمانان آسیا به نساجی و ذوب
امتیازدادهواگربهاینهمینروندادامهبدهد،بایدقیدپنجمین
قهرمانی متوالی در فوتبــال ایران را بزند .به نظر میرســد که
بزرگترینمشکلاینروزهایپرسپولیس،بهذهنیتبازیکنان
اینتیمبرمیگردد.ظاهراآنها«تمرکز»الزمراندارندوبههمین
خاطر،آسیبپذیربهنظرمیرسند.قبلازشروعدیدارنهاییلیگ
قهرمانان آسیا،همه تمرکزباشگاهرویبخششعیسیآلکثیر
بود .حتی مدیران باشگاه هم همه مسائل دیگر را رها کرده بودند
تا مدام درباره این مهاجم و محرومیتش حرف بزنند .این اتفاق
در شــرایطی رخ داد که عمال شانسی برای بخشش این مهاجم
وجود نداشت .یک اشتباه استراتژیک بزرگ که در آستانه یک
دیدار حساس ،روحیه پرسپولیســیها را کمی به هم ریخت.
پس از شکست روبهروی اولسان هم مهرههای سرخپوش دائما
در حال «پاســخ دادن» به کریخوانی رقبا هستند .اگر آنها باور

بهمحضپیوستنشجاع
به الریان ،با بوسیدن
لوگوی این باشگاه به شدت
خبرساز شد .او البته اعالم
کرد که این بوسه ،خواسته
مدیران باشگاه بوده اما از
هیچکدام از خریدهای
دیگرالریان،چنین
تصویریمنتشرنشد.
شجاع درست در نقطه اوج
محبوبیتازپرسپولیس
جداشد

علیعلیپور
بهترین گلزن پرسپولیس در همه
ادوار لیگ برتر ،باالخره تصمیم گرفت
این تیم را به مقصد یــک تیم اروپایی
ترک کند .علی علیپور که این سالها
گلزناصلیقرمزهابود،هنوزنتوانسته
اولینگلشرابرایماریتیموبزند.شروع
اودرلیگپرتغال،ضعیفترازحدانتظار
بوده و حتی زمزمههای مازاد شدنش در
این تیم هم به گوش میرسد .اگر این
اتفاق رخ بدهد ،او با یک شکست بسیار
دردناک روبهرو شده است.
علیرضابیرانوند
از چند سال قبل به دنبال رفتن به
فوتبال اروپا بود و سرانجام با آنتورپ
بلژیک به این خواســته مهم رسید.
علیرضا این فصــل در لیگ بلژیک
فقط یک بازی انجــام داده و پس از
آن یک بازی ،با انتقاد وحشــتناک
سرمربی تیمش روبهرو شده است.
با این حال درخشــش او روبهروی
تاتنهام در لیگ اروپا ،ممکن اســت
آینــدهاش را در بلژیک به ســمت و
سوی مثبتتری ببرد.

نهچندان درخشان استقالل سرپوش گذاشته و
ضعفتیمشراپنهانکردهاست.
برنامه استقالل درهفتههای پایانینیمفصل،
فوقالعاده سخت خواهد بود .این تیم تا این هفته
هنوزباسپاهان،پرسپولیسوتراکتورسازیروبهرو
نشده است .آنها از بین تیمهای مدعی قهرمانی
فقط رودرروی فوالد قرار گرفتهاند و آن مسابقه را
نیزواگذارکردهاند.چندمسابقهباقیماندهتاپایان
نیمفصل اول ،عیار واقعی این تیم را نشان خواهد
داد .آنها تا این هفته فقط روی مهارت ویژه رشید
حساببازکردهاندامادرهمهبازیهاهمنمیتوانند
به این موضوع تکیه کننــد .یک دروازهبان خوب
میتوانداستقاللراصدرنشینکنداماحضوراوبه
تنهاییبرایقهرمانیلیگ،کافیبهنظرنمیرسد.

دارند که این کریها به هیچ دردی نمیخورند ،نباید به همین
راحتی بخشی از تمرکزشان را صرف جواب دادن کنند .به نظر
میرسد این تیم در دام رقبا افتاده و مهرههای پرسپولیس دیگر
آنآرامشهمیشگیشانراازدستدادهاند.پرسپولیسدرچند
فصل گذشته« ،متخصص پیروزی» در لیگ برتر بود .آنها حتی
وقتی خوب بازی نمیکردند ،به عنوان تیم برنده از زمین بیرون
میرفتند اما همین تیم ،حاال به راحتی به دو تیم پایین جدولی
امتیاز میدهد .هم روبهروی نســاجی و هم در جــدال با ذوب،
تیم یحیی به راحتی میتوانست بازنده باشد .آنها این دو تساوی
را چاشنی خوششانسی به دســت آوردند .با چنین کیفیتی،
پرسپولیسیها حق دارند که نگران تیمشان باشند .تیمی که به
نزدیکیقلهدلخواهاشرسیدهاماپسازآنسقوط،هنوزنتوانسته
خودشراجمعوجوروروحیهاشراحفظکند.تیمیکهاینروزها
روبهرویرقبایخیلیسادهترازاولسانهمکاریازپیشنمیبرد.

