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 مهدی زاده در جمع 
10 مبارزه برتر

امیر مهدی زاده، دارنده دو مدال طال و یک برنز 
انفرادی كاراته جهان درخصوص اینکه با انتخاب 
فدراســیون جهانی كاراته، مبارزه اش در فینال 
وزن ۶۰- كیلوگرم رقابت های قهرمانی جهان در 
سال ۲۰۱۲ به  عنوان یکی از برترین و جذاب ترین 
رقابت یک دهه اخیر برگزیده شده، عنوان داشت: 
»مسابقات جهانی سال ۲۰۱۲ نخستین تجربه 
من در مسابقات جهانی كاراته بود كه با لطف خدا، 
راهنمایی مربیان و تالش خودم توانستم عنوان 
قهرمانی را رقابت ها را به دست آورم. در فینال این 
مسابقات به مصاف حریفی از برزیل رفتم كه در آن 
زمان دارنده یک طال و یک برنز جهانی بود و برای 
دفاع از عنوان قهرمانی اش روی تاتامی آمده بود. با 
تمام این تفاسیر مبارزه خوبی در دیدار فینال داشتم 
و به مدال با ارزش طال دســت یافتم. خدا را شکر 
می كنم كه با انتخاب مسابقه من به عنوان یکی از 
بهترین مسابقات در ۱۰ سال اخیر كاراته جهان، بار 
دیگر قدرت كاراته ایران در جهان به اثبات رسید.« 

    
دختران موج سوار بيرون دايره اعزام

فدراســیون انجمن های ورزشی مدعی است 
كه برای حضور دو ورزشکار در رشته موج سواری 
بانوان برای بازی های آسیایی ساحلی تمام اقدامات 
را به موقع انجام داده اســت اما گویا نام دختران 
موج ســوار در لیست ورزشــکاران اعزامی ثبت 
نشده است. به گفته نایب رئیس بانوان فدراسیون 
انجمن های ورزشــی هنوز كمیته ملی المپیک 
حتی پاسخ درســتی در خصوص این اقدام نداده 
است. لیال محمدیان می گوید كه باید كمیته ملی 
المپیک پاسخی برای این اقدام ارائه دهد تا بتوان 
ورزشکاران و رســانه ها را قانع كرد. او درباره این 
ماجرا گفت: »تقریبا یک ماه قبل رئیس انجمن به 
من این موضوع را اطالع داد. من از روابط بین الملل 
فدراســیون ســوال كردم، تمامی نامه نگاری ها 
و اقدامات الزم از ســوی فدراســیون درست و به 
موقع بوده است و مشکلی وجود نداشته است اما 
متاســفانه كمیته ملی المپیک جواب درستی 
به ما نمی دهد.« نایب رئیس بانوان فدراســیون 
انجمن های ورزشــی گفت: »رئیس انجمن موج 
سواری را به كمیته ملی المپیک فرستادم تا جواب 
بگیرد. ما باید جواب ورزشکار را بدهیم، ورزشکار در 
حال تمرین است، مدال قهرمانی آسیا دارد. باید 
بداند چرا به مسابقه اعزام نمی شود. باید یک جواب 

قانع كننده بدهند.« 
    

 يزداني هم كنار تشك 
هم در ميدان

رضا یزدانی، سرمربی تیم كشتی آزاد استقالل، 
قرارداد خود را با این تیم به عنوان كشتی گیر امضا 
كرد تا عالوه بر سرمربیگری، به عنوان كشتی گیر 
نیز در لیگ به میدان برود. یزدانــی كه دو مدال 
طالی جهان را در كارنامه دوران ورزشــي خود 
دارد، با انگیزه باال تمرینات خود را در سالن توفیق 
جهانبخت ورزشگاه شیرودی دنبال می كند. او روز 
گذشته تمرین وزنه خود را به همراه كادر مربیگری 
استقالل برگزار كرد و میزان آمادگی خود را برای 
بازگشت به میادین نشان داد. پیش از این زماني 
كه یزداني هدایت اســتقالل را در لیگ كشــتي 
آزاد پذیرفت، صحبت هایي مطرح شــد مبني بر 
اینکه این كشتي گیر با این كار با ورزش قهرماني 
خداحافظي مي كند. اما حاال به نظر مي رسد باید 

منتظر تصمیمات جدید او باشیم. 
    

ليگ تکواندو متمركز برگزار می شود
محسن تمجید، سرپرست سازمان لیگ تکواندو 
از برگزاري متمركز این رقابت ها خبر داد: »با توجه 
به برگزاری جلسات متعدد با ستاد ملی مقابله با 
كرونا، فدراسیون پزشکی ورزشی و تعهدی كه از 
سوی فدراسیون تکواندو به مسئولین ذی ربط اعالم 
شده، مقرر است لیگ های تکواندو با تعداد تیم های 
محدود در مقایسه با ســنوات گذشته، به صورت 
متمركز و در تعداد روزهای كمتری برگزار شود.« 
وی همچنین با اشاره به اینکه به امید خدا طی چند 
روز آینده مجوز رسمی برگزاری مسابقات لیگ 
تکواندو را دریافت خواهیم كرد، گفت:»امیدوارم 
با بهبود شرایط، مســابقات لیگ در هر دو بخش 
كیوروگی و پومســه آبان ماه آغاز و دوباره شور و 

هیجان به سالن مسابقات بازگردد.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

اگرچه به لطف خط قرمزهای 
باورنکردنــی تلویزیون، لحظه 
گل زنی عیسی آل کثیر به السد را 
از دست دادیم اما ثانیه هایی بعد، 
هواداران پرسپولیس بین زمین و 
هوا، مشغول شادی به خاطر گلی 
بودند که باشگاه را دوباره از چنگال 
تیم پرستاره السد عبور داد. ظاهرا 
ژاوی تا زمانی که در آسیا فعالیت 
کند، باید به شکســت خوردن 
مقابل پرسپولیس خو بگیرد. تیم 
یحیی از زمان شــروع دوباره در 
لیگ قهرمانان در پنج بازی چهار 
بار برنده بوده و حاال در بین چهار 

تیم نهایی منطقه غرب آسیا دیده 
خواهد شد. پرسپولیس چهارشنبه 
باید با پاختاکــوري بازي کند که 
استقالل را حذف کرده  است. این 
موفقیت هرگز تصادفی به دست 
نیامده است. آنها دقیقا می دانند 
که چه می خواهند و می دانند که 
برای رسیدن به اهداف شان، باید 

چه کارهایی انجام بدهند.
    

 یحیی و تجربه هایی 
برای درس گرفتن

در اســتانداردهای فوتبــال ایران، 
یحیی گل محمدی یکــی از بهترین 
مربی ها به شــمار می رود. چهره ای كه 
ســال ها در ســطح باال در این فوتبال 

توپ زده و دانش مربیگری اش را هم به 
صورت مداوم به روز كرده است. اگر تصور 
می كنید كه كار كردن در باشــگاهی 
مثل پرســپولیس به عنوان یک مربی 
»ساده« است، كافی است به یاد بیاورید 
همین چند هفته قبل و پس از شکست 
در دربی در ضربات پنالتی، چه فشــار 
وحشتناكی به گل محمدی وارد شد و 
چه انتقادهایی علیه او در بین هواداران 
باشگاه به راه افتاد. فوتبال بی رحم تر از 
آن چیزی اســت كه در نگاه اول به نظر 
می رسد. یحیی در اوج فشارها، یک بار 
هم از هدایت پرسپولیس استعفا داد و 
كمی هم در زمین اینستاگرام توپ زد 
اما انگار همه آن تجربه های ناخوشایند، 
در نهایت به ســود او تمام شدند. آنقدر 

كه حاال نه تنهــا تعویض هایش به ضرر 
تیم تمام نمی شوند، بلکه حتی بازیکن 
تعویضــی اش در آخرین لحظات بازی 
پاس گل می دهد. یحیی از تجربه های 
قبلی درس گرفته و حاال پرســپولیس 
را در اوج تمركز هدایت می كند. دیگر 
نه اینستاگرام موجب حواس پرتی اش 
می شــود و نه در آخرین لحظات بازی، 
غافلگیری روبــه روی حریف را تجربه 
می كند. روی كاغذ، فوق العاده دشــوار 
به نظر می رســد اما او می خواهد كاری 
را انجام بدهد كه حتی برانکو ایوانکوویچ 
هم موفق به انجامش نشده بود. قهرمانی 
آسیا، قدمی برای رسیدن به جاودانگی 
در تاریخ باشگاه خواهد بود. آنهایی كه 
معتقدند پرسپولیس هیچ شانسی برای 

این كار ندارد، همان هایی هســتند كه 
معتقد بودند این تیم هرگز از سد حریف 

قطری اش عبور نخواهد كرد.
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هیــچ تیمی بــدون داشــتن یک 
دروازه بان ششدانگ، موفق نمی شود و 
حامد لک، توانسته همه نگرانی ها درباره 
خط دروازه پرسپولیس را ناپدید كند. 
پس از جدایی بیرو، قرمزها در این بخش 
از زمین دچار لغزش شــدند. برخالف 
انتظارهــا، رادو عملکرد چندان خوبی 
نداشت و در چند مسابقه سرنوشت ساز، 
انتظارها را برآورده نکــرد. حاال نوبت 
یک مهره تــازه وارد بود تــا روی خط 
دروازه محک بخورد. حامد لک با چهار 
كلین شیت در پنج مسابقه آنقدر آماده 
نشــان داده كه انگار ســال های سال 
در پرســپولیس عضویت داشته است. 
نه حساســیت رقابت ها و نه سنگینی 
بازی ها، اعتماد به نفس این سنگربان 
را تحت تاثیر قرار نداده انــد. او با وجود 
انتخاب شــماره 8۱، مرد شماره یک 
دروازه پرسپولیس است. ستاره ای كه 
اگر در دیدارهای بعدی كار پرسپولیس 
به ضربات پنالتی بکشد نیز می تواند روی 

این ضربه ها خودی نشان بدهد.
مردان آهنین در دفاع

برای بردن تورنمنت، باید خوب دفاع 
كنید و این، شاید مهم ترین برگ برنده 
پرسپولیس به شــمار می رود. قرمزها 
از زمان شــروع دوباره رقابت های لیگ 
قهرمانان، حتی یک گل هم در »جریان 
بــازی« دریافت نکرده انــد. چه با زوج 
شجاع و كنعانی، چه با زوج سیدجالل و 
كنعانی و چه با زوج سیدجالل و شجاع، 
این تیم به سادگی تسلیم هیچ مهاجمی 
نمی شــود. پرســپولیس اگر گل اول 
بازی ها را به ثمر برساند، تقریبا در جایگاه 

یک تیم تسلیم ناپذیر قرار می گیرد.
نیمکتی که خالی نیست

شاید بزرگ ترین مشکل استقالل در 
دیدار با پاختاكور، خالی بودن نیمکت 
باشــگاه بود اما پرســپولیس در آسیا 
با چنیــن معضلی دســت و پنجه نرم 

نمی كند. آنها در همین نبرد حســاس 
با الســد قطر، چهره هایی مثل كمال 
كامیابی نیا و امید عالیشاه را روی نیمکت 
داشتند. مردان باتجربه ای كه می توانند 
جریان بازی را به سود تیم تغییر بدهند. 
این تیم نفرات ارزشــمند دیگری مثل 
سیدجالل حســینی، مهدی عبدی، 
آرمان رمضانی یا علی شجاعی را نیز به 
عنوان مهره نیمکت نشــین در اختیار 
دارد. در حقیقــت دســت یحیی روی 
نیمکت برای ایجاد تغییرات در جریان 

بازی، باز به نظر می رسد.
تیمی بدون ترس

ترس ستاره های پرســپولیس از 
نبردهای آســیایی ریخته و این برای 
باشگاه، بســیار مهم و كلیدی به نظر 
می رســد. آنها بدون هراس به راه شان 
ادامــه می دهنــد و اعتمــاد به نفس 
فوق العاده ای در ساق های شــان دیده 
می شــود. حتی چهره های متوسطی 
مثل ســیامک نعمتی یا سعید آقایی، 
بی نقص نشــان می دهنــد و در اوج 
آمادگی فوتبال بازی می كنند. روحیه، 
همیشــه یک فاكتور حیاتــی برای 
تیم های فوتبال است و پرسپولیس به 
لحاظ روحی، در وضعیت بسیار مطلوبی 
قرار دارد. اعتماد به نفس آنها موجب 
می شود كه حتی در برخورد با رقبای 
پرآوازه و پرستاره نیز، پا پس نکشند و 
خودشان را نبازند. این تیم برای بردن 

ساخته شده است.

چند دلیل برای درخشش آسیایی قرمزها

یحیی، عیسی و یک تیم سرپا!

اتفاق روز

چهره به چهره

آریا طاری

در استقالل »ایده« مشخصی برای آینده وجود ندارد. هنوز نه 
تصمیمی در مورد نیمکت تیم گرفته شده و نه سرنوشت چند مهره 
كلیدی تیم روشن به نظر می رسد. مدیران باشگاه همه چیز را به 
پایان لیگ قهرمانان موكول كرده  بودند و حاال كه فصل رسما برای 
استقالل به پایان رسیده، به نظر می رسد بهترین روش برای قرار 
گرفتن تیم در مسیر درست، استعفای دسته جمعی همین مدیران 
است. پروژه سعادتمند و همکارها كه از جلسه گذاشتن با بازیگران 
سریال های درجه چندم طنز آغاز شده بود، حاال چیزی شبیه به 
یک تراژدی برای استقالل است. تا آنها هستند، بعید به نظر می رسد 
كه باشگاه رنگ موفقیت های بزرگ را ببیند. وعده های ساختگی و 
عملکرد ناامیدكننده. این كامل ترین و دقیق ترین خالصه از دوران 
حضور سعادتمند روی صندلی مدیریت باشگاه استقالل است. او 
كه شــبانه روز در حال مصاحبه كردن دیده می شود، حتی یکی 
از آن وعده های روزهــای اول دوران كاری اش را نیز عملی نکرده 
است. استقاللی ها در شروع فصل از حضور استراماچونی راضی 
بودند اما مدتی بعد به فرهاد مجیدی هم راضی شدند. سپس نوبت 

دستیار فرهاد رسید تا نیمکت را در دست بگیرد و بعید نیست در 
آینده ای نزدیک، دستیار دستیار مجیدی سرمربی استقالل شود! 
این، روایتی از یک سقوط آزاد همه جانبه در باشگاه است. همین 
حاال هیچ كس نمی داند چه سرنوشتی در انتظار نیمکت استقالل 
خواهد بود. مذاكره با استراماچونی نه تنها به شکست انجامید، بلکه 
فرهاد مجیدی را هم از استقالل گرفت. مذاكره با الکس نوری هم 
تا امروز موفقیت خاصی نداشته و بعید نیست آبی ها برای شروع 
فصل جدید، به همین وضعیت فعلــی ادامه بدهند. محک لیگ 
قهرمانان، نشان داد نامجومطلق مردی برای نبردهای بزرگ نیست 
و باشگاه باید هرچه سریع تر، تصمیم متفاوتی بگیرد. فراری دادن 
فرهاد، یک ضربه بزرگ برای استقالل بود. یک اشتباه استراتژیک 
كه برخالف تصور سعادتمند و همکارها، موجب افزایش محبوبیت 
آنها در بین هواداران باشگاه نشد. اگر قرار است استقالل همچنان با 
یک مربی ایرانی به كار ادامه بدهد، بازگشت مجیدی و رفتن گروه 
مدیریت فعلی، تصمیم ایده آلی برای این مجموعه به نظر می رسد. 
این تنها تغییرات مداوم مربیان نبود كه به استقالل لطمه زد. آنها با 
وجود حفظ نفرات كلیدی در تركیب، همچنان ذخیره های خوبی 
برای رویارویی با رقبای قدرتمند آسیایی نداشتند. یعنی درست 

وقتی مسابقه به جایی می رســید كه مهره های نیمکت نشین 
نقشی تعیین كننده در زمین ایفا می كردند، اوضاع برای استقالل 
ناخوشایند می شد. این موضوع بیشتر از هر نبرد دیگری در جدال 
با پاختاكور ازبکستان به چشم آمد. استقالل در همین پنجره نقل 
و انتقاالت، چند مهره جدید را به خدمت گرفته كه می توانستند در 
آسیا مهره های مفیدی برای باشگاه باشند اما بسته شدن پنجره 
نقل و انتقاالت، اجازه استفاده از آنها را به تیم نداد. حتی داریوش 
شجاعیان نیز به خاطر بسته بودن این پنجره، نتوانست به اندازه 
یک دقیقه هم در آســیا برای تیم به میدان برود. اگر سعادتمند 
و همکارانش در پرداخت بدهی ها كمی وقت شــناس تر بودند، 
استقالل با تركیب متفاوتی به لیگ قهرمانان می رفت. آنها حداقل 
روی خط دروازه، رشــید مظاهری را در اختیار داشتند و ناچار به 
تحمل نمایش های ضعیف سیدحسین حسینی نبودند. همین 
جابه جایی به تنهایی، بخش مهمی از مشکالت استقالل را حل 
می كرد و شــرایط متفاوتی برای این تیم به وجــود می آورد. اگر 
پرسپولیسی ها هم با پنجره بســته نقل و انتقاالت به سراغ لیگ 
قهرمانان آسیا می رفتند، هرگز نمی توانستند نتیجه ایده آل شان 
را در این تورنمنت به دست بیاورند. درست در همان روزهایی كه 
استقالل غرق در بدهی های مختلف بود، مدیران باشگاه به جای 
رضایت گرفتن از وینفرد شفر و دیگر طلبکارها، سرگرم مذاكره های 
نمایشی و بی نتیجه با آندره آ استراماچونی بودند. مدیرانی كه حتی 
ساده ترین اولویت های اداره باشگاه را درک نمی كنند، با نبودن شان 

كمک به مراتب بزرگ تری به استقالل خواهند كرد. علی كریمی 
در یکی از تاریخی ترین شب های برنامه 9۰ رو در روی محمدرضا 
ساكت، جمله ای به كار برد كه حاال می توان آن را بدون كم و كاست 
برای مدیران فعلی باشگاه استقالل استفاده كرد: »تا شما هستید، 
ما رنگ خوشی را نخواهیم دید«. سعادتمند و همکارانش تا امروز، 
در چند موقعیت حساس محک خورده اند و نشان داده اند كه در 
قواره های این جایگاه نیستند. آنها چند فرصت كلیدی داشتند تا به 
جام گرفتن استقالل در این فصل كمک كنند اما هر بار همه چیز را به 
سمت ناامیدی سوق دادند. آنها كه در شعارهای شان قرار بود دلیل 
موفقیت های بزرگ باشگاه باشند، عمال به اصلی ترین دلیل برای 
دور شدن تیم از موفقیت تبدیل شدند. رفتن این جماعت، اولین و 
بهترین تصمیمی است كه می توان در مورد باشگاه استقالل گرفت 
اما به شرطی كه مطابق روند منحوس این سال ها، مدیران »بدتر«، 
جانشین مدیران بد قبلی نشوند. همین سعادتمند روی كار آمد تا 
اشتباه های فتحی را پاک كند اما خودش روی این صفحه نه چندان 
سفید، خط خوردگی های به مراتب بزرگ تری كشید. اگر قرار است 
وزارت ورزش دوباره یک تصمیم فاجعه بار برای استقالل بگیرد و 
دوباره از افراد نادرست در پست مدیریتی استفاده كند، بهتر است 
همین گروه به كارشان ادامه بدهند و مسیر قهقرا را دنبال كنند اما 
اگر در وزارت كوچک ترین عزمی برای تغییر شرایط باشگاه وجود 
داشته باشد، مدیرانی از این دست دیگر نباید در اطراف استقالل 

دیده شوند.

صحنه اخراج ســیامک نعمتــی در جدال 
پرسپولیس و الســد، تاحدود زیادی عجیب به 
نظر می رسید. شاید اگر پرسپولیسی ها تنها چند 
دقیقه پس از این اخراج، مسابقه را با برد به پایان 
نرسانده بودند، این صحنه به یک جنجال بسیار 
بزرگ منجر می شد. پیروزی پرسپولیس، روی این 
ماجرا سرپوش گذاشت اما باشگاه بالفاصله پس از 
پایان بازی، به این تصمیم داور اعتراض كرد. به نظر 
می رسید این برخورد، به هیچ وجه سزاوار روبه رو 
شدن با كارت قرمز مستقیم داور نبوده است. به ویژه 
با توجه به اینکه در جریان همین بازی، گروه داوری 
چشم شان را روی خطاهای شــدید بدون توپ 
عبدالکریم حسن بسته بودند. حتی در صحنه های 
آهسته نیز، این اخراج توجیه پذیر به نظر نمی رسید. 
با اعتراض رسمی باشگاه به كنفدراسیون فوتبال 

آسیا، حاال همه در انتظار تصمیم جدید ای.اف.سی 
هستند. این نهاد همین چند روز قبل، مهدی بن 
عطیه را درست قبل از بازی الدحیل و پرسپولیس 
بخشید و كارت قرمز داور مسابقه به این بازیکن را 
پس گرفت. با شناختی كه از كنفدراسیون فوتبال 
آسیا و تصمیم های خاص این نهاد داریم، بعید به 
نظر می رسد برای سیامک نعمتی، بخششی وجود 
داشته باشد. چراكه قطری ها، همیشه نفوذ زیادی 
روی این نهاد داشته اند و از آن جایی كه دیدارها در 
این كشور نیز برگزار می شود، این نفوذ از همیشه 
بیشتر شده است. بخشیده نشدن نعمتی، تركیب 
پرسپولیس را عوض می كند اما بی عدالتی ای.اف.

سی را نیز بیشتر از همیشه در معرض دید همگان 
قرار می دهد. جالب اینکه با این میزان از نفوذ روی 
كنفدراسیون آسیا، فوتبال باشگاهی قطر حتی یک 

نماینده در بین هشت تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا 
ندارد. ایران با یک نماینده، عربستان با دو نماینده 
و ازبکســتان هم با یک نماینده، تنها كشورهای 
باقی مانده در منطقه غرب آسیا در ادامه رقابت های 

لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ به شمار می روند.
پرســپولیس در مرحله بعــدی در حالی با 
پاختاكور روبه رو خواهد شد كه سیامک نعمتی، 
تنها مهره محروم این تیم در این مسابقه به شمار 
می رود. مهدی شیری كه به تازگی خودش را به 
اردوی تیم در قطر رسانده، در این مسابقه در سمت 
راست خط دفاعی برای تیمش به میدان خواهد 
رفت. هرچند كه سیامک در این تورنمنت، یکی 
از بهترین های پرسپولیس بوده و نمایشی فراتر از 

حد انتظار داشته است.
 قرمزها در یک چهارم نهایــی، باید برای نبرد 
با تیمی آماده شــوند كه در مرحله قبلی، با یک 
نمایش بسیار منظم و دقیق، اســتقالل را از این 
جام كنار زده است. تیمی كه یک روز هم بیشتر 
از پرسپولیس اســتراحت كرده و به لحاظ بدنی، 
وضعیت مطلوب تری از قرمزها دارد. با این حال 

پرسپولیس حتی با اشتباه های داوری، نامهربانی 
تیر دروازه و تصمیم های ناعادالنه ای.اف.ســی، 
هنوز به راهش در لیــگ قهرمانان ادامه می دهد. 
آنها در صورت شکست دادن حریف ازبکستانی، 
به جمع چهار تیم برتر مسابقه ها می رسند و فقط 
یک بازی، با فینال لیگ قهرمانان فاصله خواهند 

داشت. این تیم حریف ترسناكی برای همه رقبای 
آسیایی به شمار می رود و برای انجام دادن كارهای 
بزرگ، به شدت آماده به نظر می رسد. قبال هم بارها 
ثابت شده است كه مصدومیت و محرومیت هیچ 
بازیکنی، نمی تواند نظم و جاه طلبی پرسپولیس 

را از بین ببرد.

تحوالت گسترده مدیریتی، کلید نجات استقالل

با شما »سعادتمند« نمی شويم! 

ای.اف.سی در آزمون بی طرفی

سيامك مثل بن عطيه

قهرمانی آسیا، قدمی 
برای رسیدن به جاودانگی 

در تاریخ باشگاه خواهد 
بود. آنهایی که معتقدند 

پرسپولیس هیچ شانسی 
برای این کار ندارد، 

همان هایی هستند که 
معتقد بودند این تیم هرگز 

از سد حریف قطری اش 
عبور نخواهد کرد
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