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اعزام با مسئوليت كمانداران

با وجود ادامه بحران کرونا و محدودیت هایی 
که کماکان بــرای فعالیت و اجــرای برنامه در 
برخی رشته های ورزشی وجود دارد، مسئوالن 
تیروکمان ترکیــه قصد دارنــد برگزارکننده 
تورنمنت بین المللی باشند و موافقت فدراسیون 
جهانی را هم در این زمینه گرفته اند. قرار است 
این تورنمنت بین المللی مهرماه برگزار شــود. 
این نخستین رویداد تیروکمان است که بعد از 
شیوع و گسترش کرونا در سطح جهانی برگزار 
می شود و از این حیث با اســتقبال کمانداران 
خیلی از کشــورها و از جمله ایران همراه بوده؛ 
طوری که قرار است یک تیم باشگاهی از کشور 
در این رویداد شرکت داشته باشد. ترکیب این 
تیم متشــکل از کماندارانی است که بعضا جزو 
ملی پوشان هســتند. میالد وزیری که سهمیه 
المپیک توکیو را در رشــته ریکرو کسب کرده 
همراه با زهرا نعمتی از جمله کماندارانی هستند 
که حضور در مسابقات ترکیه را در برنامه خود قرار 
داده اند. البته با تاکید دبیر فدراسیون تیروکمان و 
با توجه به ادامه بحران کرونا مسئولیت صفر تا صد 

این اعزام با خود کمانداران است.
    

اردوي تكواندو با چهار 
هوگوپوش

هادی ساعی، مدیر فنی تیم ملی تکواندو از 
آغاز اردوهاي تیم ملي در آینده نزدیک خبر داد. 
او گفت:»بعد از مدت ها تعطیلی اردوها، نیاز بود 
که ملی پوشــان در کنار هم و زیر نظر کادر فنی 
تمرینات آماده ســازی را آغاز کنند و به همین 
دلیل پس از تدوین پروتکل های بهداشــتی از 
سوی فدراسیون و ارسال به وزارت ورزش، ستاد 
کرونا موضوع را بررســی و در نهایت این مجوز 
صادر شد. در شرایطی که اغلب کشورها تمرینات 
خود را آغاز کرده و برنامه های آماده سازی حضور 
در بازی های المپیک را از ســر گرفته اند، صدور 
این مجوز برای تیم ملی تکواندو خیلی اهمیت 
داشت. پس از صدور این مجوز، به زودی و با فراهم 
آوردن شرایط مناسب تمرینات تیم ملی را آغاز 
خواهیم کرد.« او در خصوص نفرات دعوت شده 
به اردو هم گفت:»حداقل نفرات را به اردو دعوت 
خواهیم کرد. در کنار میرهاشم حسینی و آرمین 
هادی پور، دو نفر دیگر دعوت می شوند که تاکنون 
حضور سجاد مردانی قطعی شده و در مورد نفر 
دیگر هم به زودی تصمیم گیری خواهیم کرد. 
سروش احمدي به دلیل برخی مشکالت شخصی 
در این اردو حضور نخواهد داشت. البته سعی ما بر 
این است که نفرات دعوت شده در هر دوره تغییر 
کنند و فرصت را به در اختیار سایر تکواندوکاران 
با آتیه نیز قرار دهیم. امیدوارم که هرچه زودتر 
شاهد از بین رفتن ویروس کرونا باشیم که کل 
دنیا را تحت تأثیر قرار داده است و ما هم بتوانیم 
کار خود را برای حضوری موفــق در بازی های 

المپیک از سر بگیریم.«
    

MMA آماتور فعال مي شود؟
فدراسیون انجمن هاي ورزش های رزمي در 
تالش اســت تا مجوز فعالیت رشته های رزمی 
ترکیبــی را از وزارت ورزش و جوانان اخذ کند. 
یوســف بهتری در این خصوص گفت:»با توجه 
به نیاز روز جامعه و از آنجا که ورزش های رزمی 
ترکیبی )MMA( طرفــداران زیادی را از بین 
جوانان و ورزشکاران ایرانی به خود جذب کرده، 
ضروری اســت که رشــته »ورزش های رزمی 
ترکیبی« یا همان MMA در ایران اسالمی با 
رعایت کامل شرایط و قوانین موجود در ورزش 
کشور و با اخذ مجوز رســمی از وزارت ورزش و 
جوانان شروع به کار نماید.« رئیس فدراسیون 
انجمن های ورزش های رزمی عنوان داشت:»این 
فدراســیون به عنوان باالترین مرجع مدیریت 
ورزش های رزمی در کشور، چندین بار از وزارت 
ورزش و جوانان خواسته است تا موافقت خود را 
با آغاز فعالیت رشته ورزش های رزمی ترکیبی 
در ایران اعــالم نماینــد.« وی در بخش پایانی 
صحبت هایش تاکید کرد:»مسلم است که رشته 
»ورزش های رزمی ترکیبی« MMA در ایران 
هنوز به صورت آماتور اســت و در صورت صدور 
مجوز وزارت ورزش و جوانان برای آغاز به کار این 
رشته در کشــور، هر گونه فعالیت در این زمینه 

باید در حوزه ورزش آماتور باشد.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

اســتراتژی یحیــی برای عبــور از 
اســتقالل در مرحله نیمه نهایی جام 
حذفی، اصال جــواب نــداد. او که این 
روزها از نمایش کمال کامیابی نیا راضی 
نیست، این بازیکن را از فهرست نفرات 
ثابتش کنار گذاشــت و احمد نوراللهی 
را به عنوان تنها هافبک دفاعی تیمش 
به زمین فرســتاد. عالوه بر این، شجاع 

خلیل زاده نیز در پست تخصصی دفاع 
چپ به میدان رفت. طولی نکشــید که 
سرمربی پرسپولیس، به اشتباه مهلکش 
در چینش ترکیب ابتدایی پی برد. قرمزها 
مرکز زمین را بی چون و چرا به استقالل 
واگذار کردند و حداقــل در 30 دقیقه 
اول مســابقه، هیچ حرفی برای گفتن 
نداشــتند. دریافت یک گل زودهنگام، 
روحیه تیم را به هــم ریخت و در چنین 
شرایطی بازی با یک روش جدید، اصال 

مطلوب به نظر نمی رسید. گل محمدی 
برای عوض کردن شرایط بازی، تا پایان 
نیمه اول هم صبر نکرد. او اواسط همین 
نیمه، کمال را به زمین فرستاد تا تعادل 
را دوباره در تیم احیــا کند. تصمیمی 
که مهدی شــیری را به اولیــن قربانی 
شــهرآورد تبدیل کرد. دومین تعویض 
گل محمدی، بیــن دو نیمه رقم خورد. 
جایی که سیدجالل حسینی از زمین 
مسابقه خارج شــد و محمد نادری در 

ســمت چپ خط دفاعی قــرار گرفت. 
پرسپولیس با این ترکیب، فرم مطلوبش 
را به دست آورد و گل تساوی را وارد دروازه 
حریف کرد. شاید اگر آنها از ابتدا با همین 
نفرات به میدان می رفتند، اوضاع کامال 
متفاوت به نظر می رسید. تصمیم عجیب 
دیگری که یحیی را به محکمه هواداران 
پرسپولیس فرستاد، بیرون کشیدن دو 
بازیکن پنالتی زن در آخرین دقیقه از وقت 
اضافه دوم بــود. گل محمدی به همین 

سادگی با تعویض علیپور و رسن، شانس 
پیروزی تیمش در پنالتی ها را به حداقل 
رســاند. او دقایقی بعد از پایان مسابقه، 
اعالم کرد که قرار بوده مهدی ترابی اولین 
پنالتی تیم را بزند. اینکه ســرمربی تیم 
یک نقشه در ذهن خودش داشته باشد 
و ذهن بازیکنان با نقشه ای دیگر پر شود، 
اصال اتفاق مطلوبی برای یک تیم به نظر 

نمی رسد.
مجموعه رفتارهای یک مربی، تنها 
به مســائل فنی درون زمیــن محدود 
نمی شوند. بســیاری از مربیان بزرگ 
دنیای فوتبال درســت به همان اندازه 
که در استراتژی های تاکتیکی خبره و 
زبردست هستند، در رفتارهای بیرون 
از زمین نیز فوق العاده ظاهر می شوند. 
شکست یحیی در کنفرانس مطبوعاتی 
دربی اما از شکست او در زمین بزرگ تر و 
جدی تر به نظر می رسید. تیم او نهایتا در 
پنالتی ها شکست خورده بود و تا دقیقه 
93، در حال قدم زدن روی ابرها بود. این 
باخت هم با وجود همه اشتباه های فردی 
سرمربی پرسپولیس، پذیرفتنی به نظر 
می رسید اما توجیه های بعدی یحیی، 
فقط کار را خراب تر کرد. اشاره به اینکه 
عده ای برد پرسپولیس را نمی خواهند 
و به دنبال قهرمان کردن رقیب هستند، 
توجیهی بود که اصال به مذاق هواداران 
پرسپولیس خوش نیامد. حتی برانکو 
ایوانکوویچ با همه دستاوردهای شاهکار و 
تاریخی اش، گاهی با فشار انتقادها روبه رو 
می شد اما هرگز بحث را به سمت خیابان 
سئول و ساختمان وزارت ورزش نمی برد. 
صحبت هایی شبیه به این، تنها مقدمه ای 
برای عادت به شکســت های جدی تر 
هستند. گل محمدی در این موقعیت 
خاص، به تمرکز و کار بیشتر روی تیمش 
نیاز دارد. او ســرمربی تیمی شده که به 
خاطر موفقیت های تکراری، انتظارها 
از آن نسبت به همیشــه بیشتر است. 
طبعا در چنین باشگاهی، نمی توان روی 
جمالت محبوب مربیان و تیم های بازنده 
مانور داد و از آنها به عنوان دســتاویزی 
برای فرار از پذیرفتن مسئولیت شکست 
اســتفاده کرد. درســت قبل از نبرد با 

اســتقالل در مرحله نیمه نهایی جام 
حذفی، شائبه های مذاکره گل محمدی 
با باشگاه سپاهان به گوش رسید. خود این 
مربی البته همه چیز را به شدت تکذیب 
کرده اما اگر چنین صحبت هایی واقعیت 
داشته باشند، یحیی بزرگ ترین مقصر 
بر هم خوردن تمرکز خودش و تیمش 
خواهد بود. این مربی مدتی قبل از پایان 
نیم فصل اول، برای جانشینی کالدرون 
با پرســپولیس مذاکره کرد و حاال بعید 
نیست که با تکرار همین عادت، از قرمزها 

نیز جدا شود.
اولیــن مقطــع حضــور یحیی در 
پرســپولیس، با شکســت در ضربات 
پنالتی به پایان رسید و بعید نیست این 
اتفــاق دوباره برای او تکرار شــود. پس 
از ماجراهــای دیــدار نیمه نهایی جام 
حذفی، هــواداران پرســپولیس دیگر 
جدایی یحیی را یک فاجعه بزرگ قلمداد 
نمی کنند. او سال ها تالش کرد تا دوباره 
به جایگاه فعلی اش برگردد و سرمربی 
تیم موردعالقه دوران بازی اش شود اما 
بحران مالی پرسپولیس و نقل و انتقاالت 
بالتکلیف باشگاه، اوضاع را برای این مربی 
پیچیده کرده اند. شــاید اگر یحیی این 
بار تصمیم به ترک باشگاه بگیرد، دیگر 
تجربه ســومی برای او در پرسپولیس 

هرگز به وجود نیاید.

پنالتی؛ کابوس تکراری یحیی گل محمدی

دو شکست در یک روز!

اتفاق روز

سوژه روز

از اولین لحظه های شکست در دربی تا امروز، زمزمه های منفی درباره یحیی و پرسپولیس متوقف نشده اند. 
گل محمدی در دوران بازی هم، دل خوشی از ضربه های پنالتی نداشت و ظاهرا قرار است این کابوس در عصر مربیگری نیز 

همراه او باشد. مشکل یحیی روبه روی آبی ها، تنها ضربه های پنالتی نبود. او هم در چینش نفرات و هم در تعویض ها، مرتکب 
اشتباه هایی شد که در نهایت برای تیم قهرمان لیگ، گران تمام شدند. اشتباه هایی که قبل، حین و بعد از مسابقه اتفاق 

افتادند تا جایگاه گل محمدی را به عنوان سرمربی پرسپولیس، کمی متزلزل کنند.

آریا طاری

اوضاع در اســتقالل آنقدر پیچیــده به نظر 
می رسد که در باشــگاه، هیچ کس نمی تواند با 
اطمینان از آینده خودش حرف بزند. شاید ظرف 
چند ماه، از بین فرهاد و مدیرعامل فعلی باشگاه 
یک نفر جدا شود و اصال شاید در نهایت هر دو نفر، 
در مسیر خروج از استقالل قرار بگیرند. پیروزی در 
دربی، قاعدتا باید اوضاع را در این باشگاه آرام کند 
اما چندین سال اســت که هیچ کس، دو روز آرام 
متوالی را در این باشــگاه به یاد نمی آورد. این بار 
هم درست پس از پیروزی در شهرآورد و رسیدن 
به فینال حذفی، باشگاه در وضعیت ناخوشایندی 

قرار گرفته است.
وقتی پرسپولیس دومین گل دربی را به ثمر 
رساند، دوربین ها فرهاد مجیدی را در حال نگاه 
کردن به ساعتش شکار کردند. در این قاب، پیدا 
بود که او هنوز به بازگشت ایمان دارد و هنوز برای 
پیروزی در این مسابقه دشــوار، مصمم به نظر 
می رسد. این بازگشت اتفاق افتاد و آبی ها سرانجام 
پس از چند ســال راهی دیدار نهایی جام حذفی 
شدند. فینالی که از یک مسیر سخت و با شکست 
دادن دو مدعی جدی قهرمانی بــرای آبی ها به 
دست آمده است. این پیروزی با همه اهمیتش، 

یک مســکن قوی برای دردهای استقالل نبود. 
چراکه خیلی زود، زخم های دیگری سر باز کردند 
و خودشان را نشــان دادند. اختالف بین فرهاد و 
مدیران باشــگاه، این بار از همیشه علنی تر شد و 
مجیدی در یک پست اینســتاگرامی، از هدایت 
تیم کنار کشید. سعادتمند نیز در یک گفت وگوی 
تلویزیونی، ادعاهای مجیدی را غیرواقعی دانست 
و علیه چنین صحبت هایی، شدیدا موضع گرفت. 
دلخوری سرمربی استقالل بیشــتر از هر چیز 
دیگری، به سفر ناگهانی ســعادتمند به ایتالیا 
مربوط می شد. اینکه درست در روزهایی که کادر 
فنی تیم به حمایت جدی نیاز داشتند، مدیران 
باشگاه سرگرم مذاکره با سرمربی سابق باشگاه 
بودند، برای فرهاد و همکارانش در استقالل اصال 
پذیرفتنی به نظر نمی رسد. استعفای فرهاد در این 
مقطع خاص، واکنشــی برابر رفتارهای مدیران 
مجموعه اســتقالل بود. همه می دانستند که او 
به ســرعت برمی گردد و در همان اینستاگرام، 
تمایلش را برای ادامه همکاری در معرض نمایش 
قرار می دهد اما هیچ کس نمی داند پس از فینال 
جام حذفی، چه سرنوشتی در انتظار فرهاد خواهد 
بود. استعفای او، با واکنش های دو گانه ای همراه 
شده است. بعضی ها به مجیدی حق می دهند که 
روبه روی رفتارهای ناخوشایند مدیریت بایستد 

اما برخی دیگر از استقاللی ها، معتقدند که او در 
چنین شرایطی، نباید باشــگاه را به هم بریزد و 
استقالل را در معرض یک چالش جدی قرار بدهد.
بخشی از قضاوت ها علیه فرهاد، تاوان تصمیم 
جنجالی او در دوران بازی برای استقالل هستند. 
جدا شــدن از جمع آبی ها در میانه های فصل، 
تصمیمی بود که نمی توان آن را از کارنامه دوران 
بازی فرهاد پاک کرد. شــاید اگــر پای چنین 
خاطره ای وســط نبود، هواداران استقالل حاال 
خیلی راحت تر به پــروژه مجیدی امیدوار بودند 
اما این تصور کــه فرهاد آدم ماندن و ســاختن 
نیســت، حاال تردیدهایی در مورد این مربی به 
وجود آورده اســت. بعضی ها تصــور می کنند 
که او باز هم در روزهای سرنوشت ســاز باشگاه، 
تیم را به حال خودش رهــا می کند و این عادت 
برای مجیدی، ترک نشــدنی به نظر می رسد. در 
واقع فرهاد مجیدی، هنوز هم تاوان آن تصمیم 
بحث برانگیز را می دهد و همچنان به خاطر ترک 
اســتقالل و پیوســتن به الغرافه قطر، سرزنش 
می شــود. با این وجود حتی اگر فرهاد مجیدی 
رفیق نیمه راه استقالل باشد، باز هم رفتار مدیران 
تیــم باورنکردنی به نظر می رســد. آنها به گفته 
خودشان تنها برای مسائل مالی با استراماچونی 
مذاکره می کنند اما در عمل، مانور عالقه مندی به 
بازگرداندن این مربی را نیز به نمایش می گذارند. 
آنها از یک ســو با ایده برگرداندن استراما برای 
خودشــان محبوبیت می خرند و از سوی دیگر 
امیدوار هســتند تا مورد حمایت کادر فنی قرار 

بگیرند. طبیعتا این دو اتفاق با هم رخ نمی دهد. 
سعادتمند و همکارانش در استقالل، باید انتخاب 
کلیدی شــان را انجام بدهند. اگر آنها به فرهاد 
و دســتیارها اعتماد کامل دارنــد، همه حرف و 
حدیث ها در مورد بازگشت مربی ایتالیایی باید 
به فراموشی سپرده شــود و اگر اعتمادی در کار 
نیســت، این همکاری باید همین جــا به پایان 
برسد. به نظر می رسد آنها بیشتر از هر چیزی، در 
جست وجوی شکست خوردن مجیدی هستند 
تا بهانه بهتری برای برکناری او داشــته باشند. 
تمایلی که شرایط استقالل را بیش از حد پیچیده 

کرده است.
از زمانی که اســتراماچونی تصمیم به ترک 
استقالل گرفت تا امروز، ســاختار این باشگاه، 
مشکالت تحریم و شــرایط فوتبال ایران تقریبا 
هیچ تغییری نکرده اند. طبیعتا در چنین شرایطی، 

بعید است که استراما واقعا به فوتبال ایران برگردد 
و متعهدانه کارش را در باشگاه از سر بگیرد. او تیم را 
با صدرنشینی موقت رها کرد و رفت و جانشینش 
این تیم را به نایب قهرمانی لیگ و فینال جام حذفی 
رساند. حاال صحبت از این است که همان مربی، 
دوباره به استقالل برگردد و جانشین جانشینش 
در این تیم شود! فروختن امروز باشگاه به فردای 
احتمالی، رویایی اســت که در ذهــن هواداران 
باشگاه ساخته شده است. فرهاد هم با قمار بزرگ  
استعفای اینستاگرامی، آینده اش در این تیم را 
کامال تحت تاثیر قرار داده است. شاید حاال همه 
چیز به فینال جام حذفی بستگی دارد. اگر فرهاد 
بازنده این نبرد باشــد، مقصر اصلی بر هم زدن 
تمرکز تیم خواهد بود و اگر بتواند برنده از این نبرد 
خارج شود، در مذاکره های بعدی با استقاللی ها 

دست باال را خواهد داشت.

وقتی علیرضا بیرانوند از پرســپولیس جدا شد، هواداران 
باشــگاه اصال دلواپس این جدایی نبودند. دل هیچ کس برای 
دروازه پرسپولیس شور نمی زد و تقریبا هیچ هواداری نبود که 
نگران ادامه این فصل باشد. علیرضا از جمع قرمزها جدا شد و 
پرسپولیسی ها حتی کوچک ترین تالشی برای متقاعد کردن 
باشگاه بلژیکی انجام ندادند تا حداقل این بازیکن را برای ادامه 
فصل در جمع خودشان نگه دارند. همه خیال می کردند یک 
دوره جدید برای دروازه پرسپولیس از راه رسیده و وقت اعتماد 
کردن به بوژیدار رادوشوویچ است. همه فکر می کردند دوران 

رادو حتی از دوران بیرو هم طالیی تر خواهد شد اما در این چند 
هفته، همه چیز کامال تغییر کرده اســت. اشتباه های فردی 
متعدد و متوالی گلر کروات، درست بعد از خروج بیرانوند شروع 
شده و این سریال، تمام نشدنی به نظر می رسد. از آن جایی که 
قهرمانی پرسپولیس در لیگ از قبل مسجل شده بود، حتی این 
اشتباه ها فشاری روی رادو نمی آورد. برای یک لحظه تصور کنید 
اگر دیدار تشریفاتی با ذوب آهن یک مسابقه مهم و حساس بود، 
آن خروج مهلک چه بالیی سر پرسپولیس می آورد. به هر حال 
قرمزها لیگ را در پایان بردند امــا در جام حذفی، دیگر راهی 
برای فرار رادو وجود نداشــت. او روی هر دو گل، کمی مقصر 
به نظر می رســید. رادوشــوویچ که قبل از این با شیرجه های 
فوق العاده اش شناخته می شد، این روزها اعتماد به نفسش را 
کامال از دست داده است. شاید بخشی از این موضوع به باشگاه 

نیز مربوط باشد. حرف و حدیث ها در مورد اضافه شدن یک گلر 
به پرسپولیس در فصل آینده در این مقطع حساس، روی بوژیدار 
فشار وارد کرده اما به هر حال از یک گلر حرفه ای در این سطح، 
انتظار کامال متفاوتی وجود دارد. او باید توانایی تحمل فشار را 
داشته باشد. همان طور که علیرضا بیرانوند همواره مقابل چنین 

انتقادهایی دوام می آورد.
علیرضا، مرد دربی ها بود و اولین شهرآورد در غیاب این گلر، 
اصال برای پرسپولیس خوب پیش نرفت. آنها در جریان بازی 
دو گل از حریف دریافت کردند و در ضربه های پنالتی، بوژیدار 
حتی قادر به مهار یک ضربه نیز نشد. حتی هرویه میلیچ نیز با 
وجود سر خوردن در لحظه زدن ضربه پنالتی، باز هم مشکلی 
برای باز کردن دروازه بوژیدار نداشــت. هواداران پرسپولیس 
حتما به یاد دارند کــه در همین فصل، بیرو یــک پنالتی را از 

استقالل گرفت و پایه گذار پیروزی مهم تیمش در دربی رفت 
بود. بیرانوند در همین چند ســال، به یکی از بهترین گلرهای 
تاریخ باشگاه پرسپولیس تبدیل شد. او گاهی هم اشتباه هایی 
داشــت اما در نهایت، عملکرد فوق العاده مثبتی را در این تیم 
سپری کرد. ارزش این دست ها و دستکش ها حاال زمانی بیشتر 
مشخص شده که بیرانوند دیگر در این تیم بازی نمی کند. او برای 
چند سال، نگرانی از خط دروازه را که یک مشکل همیشگی در 
پرسپولیس بود، از ذهن هواداران باشــگاه پاک کرد. حاال اگر 
قرمزها در پنجره نقل و انتقاالت موفق به جذب یک سنگربان 
مطمئن نشوند، دوباره همان دغدغه های شوم قدیمی در مورد 
دروازه تیم را تجربه خواهند کرد. باشگاه در معرض یک انتخاب 
کلیدی قرار گرفته و برخالف چیزی که تا همین چند ماه قبل 

تصور می شد، باید در بازار به دنبال یک »گلر اول« برود.  

استراما جانشین جانشینش می شود؟

قمار بزرگ فرهاد

بیرو؛ حاال فهمیدیم چه کسی رفته است

ارزش یک دستكش!

حتی برانکو ایوانکوویچ با 
همه دستاوردهای شاهکار 
و تاریخی اش، گاهی با فشار 

انتقادها روبه رو می شد 
اما هرگز بحث را به سمت 

خیابان سئول و ساختمان 
وزارت ورزش نمی برد. 

صحبت هایی شبیه به این، 
تنها مقدمه ای برای عادت 

به شکست های جدی تر 
هستند. گل محمدی در این 

موقعیت خاص، به تمرکز و 
کار بیشتر روی تیمش نیاز 

دارد
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