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منهای فوتبال

مهدیزاده در جمع
 10مبارزه برتر

امیر مهدیزاده ،دارنده دو مدال طال و یک برنز
انفرادی كاراته جهان درخصوص اینکه با انتخاب
فدراســیون جهانی کاراته ،مبارزهاش در فینال
وزن  -۶۰کیلوگرم رقابتهای قهرمانی جهان در
سال ۲۰۱۲بهعنوان یکی از برترین و جذابترین
رقابت یک دهه اخیر برگزيده شده ،عنوان داشت:
«مسابقات جهانی سال  ۲۰۱۲نخستین تجربه
من در مسابقات جهانی کاراته بود که با لطف خدا،
راهنمایی مربیان و تالش خودم توانستم عنوان
قهرمانی را رقابتها را به دست آورم .در فینال این
مسابقاتبهمصافحریفیازبرزیلرفتمکهدرآن
زمان دارنده یک طال و یک برنز جهانی بود و برای
دفاع از عنوان قهرمانیاش روی تاتامی آمده بود .با
تماماینتفاسیرمبارزهخوبیدردیدارفینالداشتم
و به مدال با ارزش طال دســت یافتم .خدا را شکر
میکنم که با انتخاب مسابقه من به عنوان یکی از
بهترینمسابقاتدر ۱۰سالاخیرکاراتهجهان،بار
دیگرقدرتکاراتهایراندرجهانبهاثباترسید».

دختران موجسوار بيرون دايره اعزام

فدراســیون انجمنهای ورزشی مدعی است
که برای حضور دو ورزشکار در رشته موجسواری
بانوانبرایبازیهایآسیاییساحلیتماماقدامات
را به موقع انجام داده اســت اما گویا نام دختران
موجســوار در لیست ورزشــکاران اعزامی ثبت
نشده است .به گفته نایب رئیس بانوان فدراسیون
انجمنهای ورزشــی هنوز کمیته ملی المپیک
حتی پاسخ درســتی در خصوص این اقدام نداده
است.لیالمحمدیانمیگویدکهبایدکمیتهملی
المپیک پاسخی برای این اقدام ارائه دهد تا بتوان
ورزشکاران و رســانهها را قانع کرد .او درباره اين
ماجرا گفت« :تقریبا یک ماه قبل رئیس انجمن به
مناینموضوعرااطالعداد.منازروابطبینالملل
فدراســیون ســوال کردم ،تمامی نامهنگاریها
و اقدامات الزم از ســوی فدراســیون درست و به
موقع بوده است و مشکلی وجود نداشته است اما
متاســفانه کمیته ملی المپیک جواب درستی
به ما نمیدهد ».نایب رئیس بانوان فدراســیون
انجمنهای ورزشــی گفت« :رئیس انجمن موج
سواریرابهکمیتهملیالمپیکفرستادمتاجواب
بگیرد.مابایدجوابورزشکاررابدهیم،ورزشکاردر
حال تمرین است ،مدال قهرمانی آسیا دارد .باید
بداندچرابهمسابقهاعزامنمیشود.بایدیکجواب
قانعکنندهبدهند».

يزداني همكنار تشك
هم در ميدان

رضایزدانی،سرمربیتیمکشتیآزاداستقالل،
قرارداد خود را با این تیم به عنوان کشتیگیر امضا
کرد تا عالوه بر سرمربیگری ،به عنوان کشتیگیر
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
جهانبختورزشگاهشیرودیدنبالمیکند.اوروز
گذشتهتمرینوزنهخودرابههمراهکادرمربیگری
استقالل برگزار کرد و میزان آمادگی خود را برای
بازگشت به میادین نشان داد .پيش از اين زماني
كه يزداني هدايت اســتقالل را در ليگ كشــتي
آزاد پذيرفت ،صحبتهايي مطرح شــد مبني بر
اينكه اين كشتيگير با اين كار با ورزش قهرماني
خداحافظي ميكند .اما حاال به نظر ميرسد بايد
منتظرتصميماتجديداوباشيم.

لیگ تکواندو متمرکز برگزار میشود

محسنتمجید،سرپرستسازمانلیگتکواندو
ازبرگزاريمتمركزاينرقابتهاخبرداد«:باتوجه
به برگزاری جلسات متعدد با ستاد ملی مقابله با
کرونا ،فدراسیون پزشکی ورزشی و تعهدی که از
سویفدراسیونتکواندوبهمسئولینذیربطاعالم
شده،مقرراستلیگهایتکواندوباتعدادتیمهای
محدود در مقایسه با ســنوات گذشته ،به صورت
متمرکز و در تعداد روزهای کمتری برگزار شود».
ویهمچنينبااشارهبهاینکهبهامیدخداطیچند
روز آینده مجوز رسمی برگزاری مسابقات لیگ
تکواندو را دریافت خواهیم کرد ،گفت«:امیدوارم
با بهبود شرایط ،مســابقات لیگ در هر دو بخش
کیوروگی و پومســه آبانماه آغاز و دوباره شور و
هیجانبهسالنمسابقاتبازگردد».

آدرنالین 7

چند دلیل برای درخشش آسیایی قرمزها

یحیی ،عیسی و یک تیم سرپا!

آریا رهنورد

اگرچه به لطف خط قرمزهای
باورنکردنــی تلویزیون ،لحظه
گلزنی عیسی آلکثیر به السد را
از دست دادیم اما ثانیههایی بعد،
هواداران پرسپولیس بین زمین و
هوا ،مشغول شادی به خاطر گلی
بودندکهباشگاهرادوبارهازچنگال
تیمپرستارهالسدعبورداد.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
خواهدشد.پرسپوليسچهارشنبه
بايد با پاختاكــوري بازي كند كه
استقالل را حذف كرد ه است .این
موفقیت هرگز تصادفی به دست
نیامده است .آنها دقیقا میدانند
که چه میخواهند و میدانند که
برای رسیدن به اهدافشان ،باید
چهکارهاییانجامبدهند.
یحییوتجربههایی
برایدرسگرفتن
در اســتانداردهای فوتبــال ایران،
یحیی گلمحمدی یکــی از بهترین
مربیها به شــمار میرود .چهرهای که
ســالها در ســطح باال در این فوتبال

توپ زده و دانش مربیگریاش را هم به
صورتمداومبهروزکردهاست.اگرتصور
میکنید که کار کردن در باشــگاهی
مثل پرســپولیس به عنوان یک مربی
«ساده» است ،کافی است به یاد بیاورید
همین چند هفته قبل و پس از شکست
در دربی در ضربات پنالتی ،چه فشــار
وحشتناکی به گلمحمدی وارد شد و
چه انتقادهایی علیه او در بین هواداران
باشگاه به راه افتاد .فوتبال بیرحمتر از
آن چیزی اســت که در نگاه اول به نظر
میرسد .یحیی در اوج فشارها ،یک بار
هم از هدایت پرسپولیس استعفا داد و
کمی هم در زمین اینستاگرام توپ زد
اماانگارهمهآنتجربههایناخوشایند،
در نهایت به ســود او تمام شدند .آنقدر

که حاال نهتنهــا تعویضهایش به ضرر
تیم تمام نمیشوند ،بلکه حتی بازیکن
تعویضــیاش در آخرین لحظات بازی
پاس گل میدهد .یحیی از تجربههای
قبلی درس گرفته و حاال پرســپولیس
را در اوج تمرکز هدایت میکند .دیگر
نه اینستاگرام موجب حواسپرتیاش
میشــود و نه در آخرین لحظات بازی،
غافلگیری روبــهروی حریف را تجربه
میکند .روی کاغذ ،فوقالعاده دشــوار
به نظر میرســد اما او میخواهد کاری
راانجامبدهدکهحتیبرانکوایوانکوویچ
همموفقبهانجامشنشدهبود.قهرمانی
آسیا ،قدمی برای رسیدن به جاودانگی
در تاریخ باشگاه خواهد بود .آنهایی که
معتقدندپرسپولیسهیچشانسیبرای

این کار ندارد ،همانهایی هســتند که
معتقدبودنداینتیمهرگزازسدحریف
قطریاشعبورنخواهدکرد.
شمارهیکباپیراهن81
هیــچ تیمی بــدون داشــتن یک
دروازهبان ششدانگ ،موفق نمیشود و
حامدلک،توانستههمهنگرانیهادرباره
خط دروازه پرسپولیس را ناپدید کند.
پسازجداییبیرو،قرمزهادراینبخش
از زمین دچار لغزش شــدند .برخالف
انتظارهــا ،رادو عملکرد چندان خوبی
نداشتودرچندمسابقهسرنوشتساز،
انتظارها را برآورده نکــرد .حاال نوبت
یک مهره تــازهوارد بود تــا روی خط
دروازه محک بخورد .حامد لک با چهار
کلینشیت در پنج مسابقه آنقدر آماده
نشــان داده که انگار ســالهای سال
در پرســپولیس عضویت داشته است.
نه حساســیت رقابتها و نه سنگینی
بازیها ،اعتماد به نفس این سنگربان
را تحت تاثیر قرار ندادهانــد .او با وجود
انتخاب شــماره  ،81مرد شماره یک
دروازه پرسپولیس است .ستارهای که
اگر در دیدارهای بعدی کار پرسپولیس
بهضرباتپنالتیبکشدنیزمیتواندروی
اینضربههاخودینشانبدهد.
مردانآهنیندردفاع
برایبردنتورنمنت،بایدخوبدفاع
کنید و این ،شاید مهمترین برگ برنده
پرسپولیس به شــمار میرود .قرمزها
از زمان شــروع دوباره رقابتهای لیگ
قهرمانان ،حتی یک گل هم در «جریان
بــازی» دریافت نکردهانــد .چه با زوج
شجاع و کنعانی ،چه با زوج سیدجالل و
کنعانی و چه با زوج سیدجالل و شجاع،
اینتیمبهسادگیتسلیمهیچمهاجمی
نمیشــود .پرســپولیس اگر گل اول
بازیهارابهثمربرساند،تقریبادرجایگاه
یکتیمتسلیمناپذیرقرارمیگیرد.
نیمکتیکهخالینیست
شایدبزرگترینمشکلاستقاللدر
دیدار با پاختاکور ،خالی بودن نیمکت
باشــگاه بود اما پرســپولیس در آسیا
با چنیــن معضلی دســت و پنجه نرم

قهرمانیآسیا،قدمی
برای رسیدن به جاودانگی
در تاریخ باشگاه خواهد
بود.آنهاییکهمعتقدند
پرسپولیسهیچشانسی
برای این کار ندارد،
همانهاییهستندکه
معتقدبودنداینتیمهرگز
از سد حریف قطریاش
عبورنخواهدکرد
نمیکند .آنها در همین نبرد حســاس
با الســد قطر ،چهرههایی مثل کمال
کامیابینیاوامیدعالیشاهراروینیمکت
داشتند.مردانباتجربهایکهمیتوانند
جریانبازیرابه سود تیم تغییربدهند.
این تیم نفرات ارزشــمند دیگری مثل
سیدجالل حســینی ،مهدی عبدی،
آرمان رمضانی یا علی شجاعی را نیز به
عنوان مهره نیمکتنشــین در اختیار
دارد .در حقیقــت دســت یحیی روی
نیمکت برای ایجاد تغییرات در جریان
بازی،بازبهنظرمیرسد.
تیمیبدونترس
ترس ستارههای پرســپولیس از
نبردهای آســیایی ریخته و این برای
باشگاه ،بســیار مهم و کلیدی به نظر
میرســد .آنها بدون هراس به راهشان
ادامــه میدهنــد و اعتمــاد به نفس
فوقالعادهای در ساقهایشــان دیده
میشــود .حتی چهرههای متوسطی
مثل ســیامک نعمتی یا سعید آقایی،
بینقص نشــان میدهنــد و در اوج
آمادگی فوتبال بازی میکنند .روحیه،
همیشــه یک فاکتور حیاتــی برای
تیمهای فوتبال است و پرسپولیس به
لحاظروحی،دروضعیتبسیارمطلوبی
قرار دارد .اعتماد به نفس آنها موجب
میشود که حتی در برخورد با رقبای
پرآوازه و پرستاره نیز ،پا پس نکشند و
خودشان را نبازند .این تیم برای بردن
ساخته شده است.

چهره به چهره
ای.اف.سی در آزمون بیطرفی

سیامک مثل بنعطیه

صحنه اخراج ســیامک نعمتــی در جدال
پرسپولیس و الســد ،تاحدود زیادی عجیب به
نظر میرسید .شاید اگر پرسپولیسیها تنها چند
دقیقه پس از این اخراج ،مسابقه را با برد به پایان
نرسانده بودند ،این صحنه به یک جنجال بسیار
بزرگمنجرمیشد.پیروزیپرسپولیس،رویاین
ماجراسرپوشگذاشتاماباشگاهبالفاصلهپساز
پایانبازی،بهاینتصمیمداوراعتراضکرد.بهنظر
میرسید این برخورد ،به هیچ وجه سزاوار روبهرو
شدنباکارتقرمزمستقیمداورنبودهاست.بهویژه
باتوجهبهاینکهدرجریانهمینبازی،گروهداوری
چشمشان را روی خطاهای شــدید بدون توپ
عبدالکریمحسنبستهبودند.حتیدرصحنههای
آهستهنیز،ایناخراجتوجیهپذیربهنظرنمیرسید.
با اعتراض رسمی باشگاه به کنفدراسیون فوتبال

آسیا،حاالهمهدرانتظارتصمیمجدیدای.اف.سی
هستند .این نهاد همین چند روز قبل ،مهدی بن
عطیهرادرستقبلازبازیالدحیلوپرسپولیس
بخشید و کارت قرمز داور مسابقه به این بازیکن را
پسگرفت.باشناختیکهازکنفدراسیونفوتبال
آسیا و تصمیمهای خاص این نهاد داریم ،بعید به
نظرمیرسدبرایسیامکنعمتی،بخششیوجود
داشتهباشد.چراکهقطریها،همیشهنفوذزیادی
رویایننهادداشتهاندوازآنجاییکهدیدارهادر
این کشور نیز برگزار میشود ،این نفوذ از همیشه
بیشترشدهاست.بخشیدهنشدننعمتی،ترکیب
پرسپولیسراعوضمیکندامابیعدالتیای.اف.
سیرانیزبیشترازهمیشهدرمعرضدیدهمگان
قرارمیدهد.جالباینکهبااینمیزانازنفوذروی
کنفدراسیونآسیا،فوتبالباشگاهیقطرحتییک

نمایندهدربینهشتتیمبرترلیگقهرمانانآسیا
ندارد .ایران با یکنماینده،عربستانبا دو نماینده
و ازبکســتان هم با یک نماینده ،تنها کشورهای
باقیماندهدرمنطقهغربآسیادرادامهرقابتهای
لیگقهرمانان 2020بهشمارمیروند.
پرســپولیس در مرحله بعــدی در حالی با
پاختاکور روبهرو خواهد شد که سیامک نعمتی،
تنها مهره محروم این تیم در این مسابقه به شمار
میرود .مهدی شیری که به تازگی خودش را به
اردویتیمدرقطررسانده،دراینمسابقهدرسمت
راست خط دفاعی برای تیمش به میدان خواهد
رفت .هرچند که سیامک در این تورنمنت ،یکی
از بهترینهای پرسپولیس بوده و نمایشی فراتر از
حدانتظارداشتهاست.
قرمزها در یکچهارم نهایــی ،باید برای نبرد
با تیمی آماده شــوند که در مرحله قبلی ،با یک
نمایش بسیار منظم و دقیق ،اســتقالل را از این
جام کنار زده است .تیمی که یک روز هم بیشتر
از پرسپولیس اســتراحت کرده و به لحاظ بدنی،
وضعیت مطلوبتری از قرمزها دارد .با این حال

پرسپولیسحتیبااشتباههایداوری،نامهربانی
تیر دروازه و تصمیمهای ناعادالنه ای.اف.ســی،
هنوز به راهش در لیــگ قهرمانان ادامه میدهد.
آنها در صورت شکست دادن حریف ازبکستانی،
به جمع چهار تیم برتر مسابقهها میرسند و فقط
یک بازی ،با فینال لیگ قهرمانان فاصله خواهند

داشت.اینتیمحریفترسناکیبرایهمهرقبای
آسیاییبهشمارمیرودوبرایانجامدادنکارهای
بزرگ،بهشدتآمادهبهنظرمیرسد.قبالهمبارها
ثابت شده است که مصدومیت و محرومیت هیچ
بازیکنی ،نمیتواند نظم و جاهطلبی پرسپولیس
راازبینببرد.

اتفاق روز
تحوالت گسترده مدیریتی ،کلید نجات استقالل

با شما «سعادتمند» نمیشویم!
آریا طاری

دراستقالل«ایده»مشخصیبرایآیندهوجودندارد.هنوزنه
تصمیمیدرموردنیمکتتیمگرفتهشدهونهسرنوشتچندمهره
کلیدی تیم روشن به نظر میرسد .مدیران باشگاه همه چیز را به
پایانلیگقهرمانانموکولکردهبودندوحاالکهفصلرسمابرای
استقالل به پایان رسیده ،به نظر میرسد بهترین روش برای قرار
گرفتنتیمدرمسیردرست،استعفایدستهجمعیهمینمدیران
است.پروژهسعادتمندوهمکارهاکهازجلسهگذاشتنبابازیگران
سریالهای درجه چندم طنز آغاز شده بود ،حاال چیزی شبیه به
یکتراژدیبرایاستقاللاست.تاآنهاهستند،بعیدبهنظرمیرسد
کهباشگاهرنگموفقیتهایبزرگراببیند.وعدههایساختگیو
عملکردناامیدکننده.اینکاملترینودقیقترینخالصهازدوران
حضورسعادتمندرویصندلیمدیریتباشگاهاستقاللاست.او
که شــبانهروز در حال مصاحبه کردن دیده میشود ،حتی یکی
از آن وعدههای روزهــای اول دوران کاریاش را نیز عملی نکرده
است .استقاللیها در شروع فصل از حضور استراماچونی راضی
بودندامامدتیبعدبهفرهادمجیدیهمراضیشدند.سپسنوبت

دستیار فرهاد رسید تا نیمکت را در دست بگیرد و بعید نیست در
آیندهاینزدیک،دستیاردستیارمجیدیسرمربیاستقاللشود!
این ،روایتی از یک سقوط آزاد همه جانبه در باشگاه است .همین
حاالهیچکسنمیداندچهسرنوشتیدرانتظارنیمکتاستقالل
خواهدبود.مذاکرهبااستراماچونینهتنهابهشکستانجامید،بلکه
فرهاد مجیدی را هم از استقالل گرفت .مذاکره با الکس نوری هم
تا امروز موفقیت خاصی نداشته و بعید نیست آبیها برای شروع
فصل جدید ،به همین وضعیت فعلــی ادامه بدهند .محک لیگ
قهرمانان،نشاندادنامجومطلقمردیبراینبردهایبزرگنیست
وباشگاهبایدهرچهسریعتر،تصمیممتفاوتیبگیرد.فراریدادن
فرهاد،یکضربهبزرگبرایاستقاللبود.یکاشتباهاستراتژیک
کهبرخالفتصورسعادتمندوهمکارها،موجبافزایشمحبوبیت
آنهادربینهوادارانباشگاهنشد.اگرقراراستاستقاللهمچنانبا
یکمربیایرانیبهکارادامهبدهد،بازگشتمجیدیورفتنگروه
مدیریتفعلی،تصمیمایدهآلیبرایاینمجموعهبهنظرمیرسد.
اینتنهاتغییراتمداوممربیاننبودکهبهاستقالللطمهزد.آنهابا
وجودحفظنفراتکلیدیدرترکیب،همچنانذخیرههایخوبی
برای رویارویی با رقبای قدرتمند آسیایی نداشتند .یعنی درست

وقتی مسابقه به جایی میرســید که مهرههای نیمکتنشین
نقشیتعیینکنندهدرزمینایفامیکردند،اوضاعبرایاستقالل
ناخوشایندمیشد.اینموضوعبیشترازهرنبرددیگریدرجدال
باپاختاکورازبکستانبهچشمآمد.استقاللدرهمینپنجرهنقل
وانتقاالت،چندمهرهجدیدرابهخدمتگرفتهکهمیتوانستنددر
آسیا مهرههای 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 بدهیها کمی وقتشــناستر بودند،
استقاللباترکیبمتفاوتیبهلیگقهرمانانمیرفت.آنهاحداقل
روی خط دروازه ،رشــید مظاهری را در اختیار داشتند و ناچار به
تحمل نمایشهای ضعیف سیدحسین حسینی نبودند .همین
جابهجایی به تنهایی ،بخش مهمی از مشکالت استقالل را حل
میکردو شــرایط متفاوتیبرایاین تیمبهوجــود میآورد.اگر
پرسپولیسیها هم با پنجره بســته نقل و انتقاالت به سراغ لیگ
قهرمانانآسیامیرفتند،هرگزنمیتوانستندنتیجهایدهآلشان
را در این تورنمنت به دست بیاورند .درست در همان روزهایی که
استقالل غرق در بدهیهای مختلف بود ،مدیران باشگاه به جای
رضایتگرفتنازوینفردشفرودیگرطلبکارها،سرگرممذاکرههای
نمایشیوبینتیجهباآندرهآاستراماچونیبودند.مدیرانیکهحتی
سادهتریناولویتهایادارهباشگاهرادرکنمیکنند،بانبودنشان

کمکبهمراتببزرگتریبهاستقاللخواهندکرد.علیکریمی
در یکی از تاریخیترین شبهای برنامه 90رو در روی محمدرضا
ساکت،جملهایبهکاربردکهحاالمیتوانآنرابدونکموکاست
برایمدیرانفعلیباشگاهاستقاللاستفادهکرد«:تاشماهستید،
مارنگخوشیرانخواهیمدید».سعادتمندوهمکارانشتاامروز،
در چند موقعیت حساس محک خوردهاند و نشان دادهاند که در
قوارههایاینجایگاهنیستند.آنهاچندفرصتکلیدیداشتندتابه
جامگرفتناستقاللدراینفصلکمککننداماهربارهمهچیزرابه
سمتناامیدیسوقدادند.آنهاکهدرشعارهایشانقراربوددلیل
موفقیتهایبزرگباشگاهباشند،عمالبهاصلیتریندلیلبرای
دورشدنتیمازموفقیتتبدیلشدند.رفتناینجماعت،اولینو
بهترینتصمیمیاستکهمیتواندرموردباشگاهاستقاللگرفت
امابهشرطیکهمطابقروندمنحوساینسالها،مدیران«بدتر»،
جانشینمدیرانبدقبلینشوند.همینسعادتمندرویکارآمدتا
اشتباههایفتحیراپاککنداماخودشرویاینصفحهنهچندان
سفید،خطخوردگیهایبهمراتببزرگتریکشید.اگرقراراست
وزارت ورزش دوباره یک تصمیم فاجعهبار برای استقالل بگیرد و
دوبارهازافرادنادرستدرپستمدیریتیاستفادهکند،بهتراست
همینگروهبهکارشانادامهبدهندومسیرقهقرارادنبالکننداما
اگردروزارتکوچکترینعزمیبرایتغییرشرایطباشگاهوجود
داشته باشد ،مدیرانی از این دست دیگر نباید در اطراف استقالل
دیدهشوند.

