
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

علی نژاد جایگزین داورزنی

مســعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان 
در حکمــی مهدی علی نژاد رییس فدراســیون 
ووشــوی ایران را به عنوان سرپرســت معاونت 
توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای منصوب کرد تا 
باالخره جایگزین داورزنی معرفی شود. این حکم 
در حالی برای علی نژاد صادر شده که طی یک ماه 
گذشته معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
بدون مســئول بود. علی نژاد پــس از انتخابش 
گفت:»اولویت ورزش کشور حضور قدرتمند در 
المپیک است. خوشــبختانه روابط میان کمیته 
المپیک و وزارت ورزش در باالترین سطح است و 
همکاری نزدیکی وجود دارد. من هم گوشه ای از کار 
را به دست خواهم گرفت و با هماهنگی همه ارکان 
ورزش کشور سعی می کنیم کاروان قدرتمندی را 
اعزام کنیم. حکم من در این معاونت سرپرستی 
است و همچنان به مسئولیتم در فدراسیون ووشو 

ادامه خواهم داد.«
     

 تسلیم صدرنشین بسکتبال 
در گرگان

رقابت های هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال 
باشگاه های ایران، با برگزاری هفت دیدار پیگیری 
شد که در حساس ترین بازی ها، تیم های شهرداری 
گرگان و شیمیدر قم مقابل رقبای مدعی خود به 
پیروزی دست یافتند. در نخستین بازی حساس 
این هفته، نفت آبادان مدافع عنوان قهرمانی میزبان 
تیم مدعی شیمیدر قم بود که با نتیجه ۶۶ - ۷۲ 
مقابل مهمان خود تن به شکست داد تا سومین 
شکســت خود در لیگ را تجربه کند. شاگردان 
حماد سامری در نیمه نخست این بازی از حریف 
پیش بودند، اما در نیمه دوم نتیجه را به شاگردان 
محمدرضا اسالمی واگذار کردند. حساس ترین 
دیدار هفته اما در گرگان و میان دو تیم شهرداری 
گرگان و پتروشیمی بندر امام برگزار شد. در این 
دیدار که به لحاظ تقابل مربیان ملی و دو تیمی که 
عنوان بهترین خط دفاع و حمله را در اختیار دارند 
از اهمیت باالیی برخودار بود، شــاگردان مهران 
شاهین طبع در تیم شهرداری گرگان موفق شدند 
مهمان خود را شکست دهند. این دیدار با نتیجه ۶۶ 
بر 4۷ به سود گرگانی ها به پایان رسید. همچنین 
در دیگر دیدارهای این هفته اکسون تهران 8۷ بر 
۶5 ذوب آهن اصفهان را شکست داد، شهرداری 
بندر عباس 8۱ بر ۹۰ بابر توفارقان آذرشهر تسلیم 
شد، رعد شهرکرد ۷۹  بر ۷5 از سد شورا و شهرداری 
قزوین گذشــت، نیروی زمینی تهران برابر مس 
کرمان با نتیجه 8۰ بر ۷۶ مغلوب شد و درنهایت 
مهرام تهران با نتیجه 8۱ بــر ۷۱ از آویژه صنعت 

مشهد عبور کرد.
     

مالیی روی ریل ناکامی
سعید مالیی در نخستین مبارزه خود با پرچم 
مغولستان در همان مبارزه نخست باخت و از دور 
رقابت های »مســترز« چین حذف شد. مالیی 
جودوکاری که بعــد از رقابت های جهانی توکیو، 
تصمیم گرفت به ایــران بازنگــردد، در دومین 
مبارزه خود بعد خود بعد از خروج از ایران، توفیقی 
نداشت و خیلی زود حذف شد. وی که دوم آذرماه 
در رقابتهای گرنداسلم »اوزاکا« و با نام فدراسیون 
جهانی با دو شکســت برابر »فوجی وارا« و »دی 
ولت« جودوکاران ژاپن و هلند از دور رقابت ها کنار 
رفته بود، در این مسابقات با پرچم مغولستان به 
میدان رفت و بعد از یک دور استراحت، در نخستین 
مبارزه خود برابر »کریستین پارالتی« جودوکار ۲۱ 

ساله ایتالیا با رنکینگ ۲8 دنیا باخت و حذف شد.
     

 اردوی کشتی آزاد 
بعد از جام تختی

در حالی  که پیش از این اعالم شده بود اردوی 
اول تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در رقابت های 
گزینشی المپیک ۲۰۲۰ توکیو بعد از مسابقات 
باشگاه های جهان برگزار می شود، به نظر می رسد 
در فاصله اتمام این رقابت هــا در بجنورد تا جام 
بین المللی تختی در کرمانشــاه، اردوی تیم ملی 
برگزار نخواهد شد. کادرفنی تیم ملی تاکید کرده 
که جام تختی یکی از مراحل مهم و تعیین کننده 
در انتخاب ملی پوشان محسوب می شود، به همین 
خاطر برای اینکه شــائبه ای در خصوص میزان 
آمادگی کشتی گیران و نقش کادر فنی تیم ملی 
در برد و باخت های جام تختی ایجاد نشود، اردوی 
ملی پوشان آزاد بعد از جام تختی شروع خواهد شد.

منهای فوتبال

آریا طاری

 ترک ناگهانی تهران بــا پروازی به 
مقصد ترکیه، »قمار« بــزرگ آندره آ 
اســتراماچونی بود. آنقــدر بزرگ که 
می توانســت دوران موفق حضور او در 
باشگاه اســتقالل را خیلی زود به پایان 
برساند. این ماجرا را تنها نباید در »پول« 
خالصه کرد. به نظر می رسد سرمربی 
آبی هــا، وارد جنگ قدرت بــا مدیران 
باشگاه شد و سرانجام توانست این نبرد 

را با پیروزی به پایان برســاند. او پس از 
چند شکست سریالی در کارنامه اش، 
حاال در استقالل بیشــتر از همیشه به 
موفقیت نزدیک شده بود. با این وجود، 
مرد ایتالیایی دست به یک ریسک بزرگ 
زد و پــروژه ترمیم کارنامــه  کاری اش 
را نیز به خطر انداخت. این ریســک اما 
برای او جــواب داد. اتفاقی که پیش  از 
این چندین بار برای کارلوس کی روش 
نیز در فوتبال ایــران رخ داده بود. مرد 
پرتغالی هر بار که با مدیران فدراسیون 

به توافق نمی رسید، از رسانه های جمعی 
برای »خداحافظی« با هوادارها استفاده 
می کرد. همان هوادارها بالفاصله دست 
به کار می شــدند و به صفحات مجازی 
وزیر ورزش هجوم می بردند. فشــار در 
عرض چند روز به حدی می رســید که 
دیگر هیچ کس نمی توانســت مقابل 
خواست عمومی برای حفظ سرمربی 
تیم ملی مقاومت کند. این فرمول کم 
و بیش برای استراما نیز تکرار شد. او به 
خوبی می دانست که برنده زورآزمایی 

با مدیران باشگاه است و می دانست که 
استقالل، نمی تواند به همین سادگی 
قید ادامه همکاری با او را بزند. او به خوبی 
می دانست که استقالل فصل های خوبی 
را سپری نکرده و در چند فصل گذشته، 
همه جســت وجو های باشــگاه برای 
رسیدن به ثبات به شکست انجامیده اند. 
حتی نهادهای سیاسی نیز وارد ماجرا 
شدند تا بازگشت این مربی اتفاق بیفتد 
اما باید پذیرفت که بخشی از مقبولیت 
صددرصدی آقای مربی در فوتبال ایران، 

حاال دیگر از میان رفته است. استراما همه 
محبوبیتش را خرج کرد تا برنده این بازی 
باشد و به هدفش هم رسید اما حاال او باید 
همه چیز را از نو شروع کند. اگر استقالل 
در ادامه فصل خوب نتیجه نگیرد، اگر تیم 
به آغوش بحران برود، اگر صدرنشینی 
از آبی ها گرفته شود و اگر اوضاع بر وفق 
مراد هوادارها نباشد، همه استقاللی ها 
ســرمربی تیم و طغیان ناگهانی اش را 
مقصر وضع موجود خواهند دانست. یک 
شکست دیگر در کارنامه نه چندان پربار 
مرد ایتالیایی، شاید برای همیشه فرصت 

ادامه دادن این شغل را از او بگیرد.
حــاال دیگــر همــه می دانند که 
اســتراماچونی از پایگاه قدرتمندی در 
بین هواداران استقالل برخوردار است. 
بازیکنان تیم هم بیشــتر از گذشته از 
سرمربی شان حســاب خواهند برد اما 
»اعتماد« کردن به آندره آ برای آینده، 
کمی دشــوار به نظر می رسد. چراکه 
او ممکن اســت باز هم دست به چنین 
شورش هایی بزند و نیمه شب، باشگاه را 
به مقصد دیگری ترک کند. عالوه بر این، 
اصرار او برای کوتاه شدن مدت قرارداد، 
فقط می تواند یک پیام داشــته باشد. 
اینکه سرمربی آبی ها در صورت رسیدن 
به نتایج مطلوب در این فصل، قصد دارد 
به دنبال یک پیشنهاد بهتر و جذاب تر 
برود. او نباید فراموش کند که کوتاه  شدن 
زمان قرارداد، دست باشگاه را نیز برای 
پرداخت غرامت باز می گذارد. موضوعی 
که خودش به تنهایی بــرای آینده این 
مربی در اســتقالل خطرنــاک به نظر 
می رسد. یک نکته مهم را نیز نباید نادیده 
گرفت. با وجود جدایی امیرحســین 
فتحی از ســمت مدیرعاملی باشگاه، 
ســایر اعضای کادر مدیریتی هنوز سر 
جای شان هستند و بعد از بلوای اخیر، دل 
خوشی هم از سرمربی تیم شان ندارند. 
شــاید آنها به خاطر فشارهای مردمی، 
برای بازگرداندن استراما تالش کنند 

اما در عمل، حتی سرمربی بعدی تیم  را 
از همین حاال زیر نظر دارند. خلیل زاده 
و همکارها، دوستان وفادار و نزدیکی با 
سرمربی تیم شان نخواهند بود. در واقع 
به نظر می رسد ماجراهایی که این اواخر 
اتفاق افتاده، حتی اگر استراماچونی را در 
زمان حال از باشگاه نگیرد، آینده میان او 

و استقالل را تیره و تار کرده است.
استقالل امروز در آزادی با شاهین 
روبه رو می شود و در لحظه نگارش این 
گزارش، اســتراماچونی هنوز به تهران 
سفر نکرده است. در شرایط عادی، آبی ها 
می توانســتند بدون هیچ دردســری 
۶ امتیاز از دو دیدار با پیکان و شــاهین 
بگیرند اما حواشــی اخیــر، احتمال 
قهرمانی این تیم در نیم فصل را به خطر 
انداخته اســت. یک پیروزی، می تواند 
آبی ها را از کابوس های مکرر این روزها 
عبور بدهد اما تیم میشــو، این هفته ها 
خوب دفاع می کند و در تساوی گرفتن 
از رقبا، متبحر شده است. در استقالل، 
همچنان حواشی از متن مهم تر هستند. 
این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد داشت 
که سرمربی ایتالیایی برگردد و دوباره 

تمرکز را به تیمش هدیه بدهد.

استراماچونی برمی گردد، اما...

روزگارتازهآقایمربی!

سوژه روز

اتفاق روز

تالش ها برای بازگرداندن استراماچونی به ایران، همچنان ادامه دارند و شواهد این طور نشان می دهند که مرد 
ایتالیایی به احتمال زیاد پیش از دیدار با شاهین خودش را به اردوی استقالل خواهد رساند. دوران غیبت استراما، دوران 

پرخبری برای باشگاه بود. در همین مدت، مدیرعامل آبی ها تغییر کرد و تیم دو امتیاز حساس دیدار با پیکان را از دست 
داد. آندره آ به تهران برمی گردد اما اوضاع برای او پس از این مانور قدرت، دیگر مثل گذشته نخواهد بود. آقای مربی باید 

در انتظار یک روزگار تازه و متفاوت برای خودش باشد. او حاال بیشتر از گذشته زیر ذره بین می رود و با فشارهای به مراتب 
بیشتری دست و پنجه نرم می کند.

درســت در روزهایی که همه باشــگاه های بزرگ اروپایی 
استعدادیاب های شان را برای تماشای نمایش های ارلینگ هالند 
در ترکیب تیم سارلزبورگ به اتریش می فرستند و پیشنهادها 
یکی پس از دیگری به طرف این ستاره ارسال می شوند، باشگاه 
لیورپول با یک اقدام هوشمندانه به سراغ بازیکن دیگری از این 
تیم رفته است. روند گل زنی هالند استثنایی به نظر می رسد اما او 
هرگز نمی توانست بدون موقعیت سازی های مینامینو، این تعداد 
گل را به ثمر برساند. یورگن کلوپ به جای خرید مهره گرانقیمت 
باشگاه اتریشی، به سراغ ستاره ارزان تر این تیم رفته است. بازیکنی 

که بند فسخ هفت میلیون پوندی دارد و در واقع حتی چند میلیون  
ارزان تر از علیرضا جهانبخش است! این ستاره ژاپنی با باشگاه 
لیورپول به توافق شخصی دســت پیدا کرده و قرمزها نیز آماده 
هستند تا به زودی، بند فسخ قرارداد او با باشگاه را پرداخت کنند. 
او البته نه در این فصل، بلکه در شروع فصل آینده به آنفیلد منتقل 
می شود. تاکومی مینامینو حاال در ۲4 سالگی شانس بازی برای 
یکی از غول های اروپایی را به دست خواهد آورد. او اولین بازیکن 
آسیایی تاریخ لیورپول نیز به شمار می رود. او محصول آکادمی 
باشگاه سرزو اوزاکا در ژاپن است. او دو سال برای تیم بزرگساالن 

این باشگاه بازی کرد و باشگاه رد بول سارلزبورگ اتریش به مدت 
یک سال و نیم، روند پیشرفت این ستاره را زیر نظر داشت. او از 
ســال ۲۰۱5 در فوتبال اتریش حضور دارد و پس از چهار سال، 
حاال پختگــی الزم را برای بازی در یک باشــگاه بزرگ تر و یک 
لیگ مطرح تر، تصاحب کرده است. او در همه رده های سنی نیز 
برای تیم ملی ژاپن به میدان رفته و با این تیم در المپیک و جام 
ملت ها توپ زده است. مینامینو زننده تنها گل سامورایی ها در 
دیدار پایانی جام ملت های ۲۰۱۹ بود اما ژاپن آن مســابقه را با 
نتیجه سه بر یک به حریف واگذار کرد. او تا امروز ۱۹۲ بازی برای 
باشگاهش انجام داده و توانسته ۶۲ گل با پیراهن این تیم به ثمر 
برساند. مینامینو در ۲۲ بازی ملی نیز ۱۱ بار برای سامورایی ها 
گل زنی کرده است. بخشی از بهترین خاطره های او در لباس ژاپن 
به تیم ملی ایران مربوط می شود. چراکه او اولین بازی ملی اش 

را در یک جدال دوســتانه با ایران انجام داده و یکی از مهم ترین 
پاس  گل های زندگی اش را نیز در یک دیدار رســمی با ایران به 

هم تیمی ها رسانده است.
مینامینو همان بازیکنی است که در جریان دیدار تیم ملی 
ژاپن با ایران در جام ملت ها، تا آخرین لحظه دست از تعقیب توپ 
برنداشت و سرانجام پاس اولین گل بازی را داد. رفتن او به لیورپول، 
شاید یک پیام مهم در دل خودش داشته باشد. اینکه اگر تا آخرین 
لحظه توپ را تعقیب کنی، باالخره خوشبخت خواهی شد اما اگر 
دائما مشغول اعتراض و توقف باشید، رسانه ها تنها اخبار خیالی 
انتقال تان به لیورپول را مرور خواهند کرد! در روزهای درخشش 
ســون در تاتنهام، حاال لیگ برتر یک آسیایی دیگر نیز خواهد 
داشــت. مینامینو با جاه طلبی زیادی در یکی از پرستاره ترین 

تیم های حال حاضر فوتبال دنیا به میدان خواهد رفت.

آریا رهنورد

 در روزهای شلوغ و پرهیاهوی باشگاه استقالل، 
تیم رقیب بدون ســروصدا مشغول جمع کردن 
امتیاز از دیدارهای لیگ برتر است. آنها دو مسابقه 
قبلی شان را با پیروزی پشت سر گذاشتند و در دو 
جدال باقی مانده از نیم فصل نیــز از تهران خارج 
نمی شوند. با این روند، سرخپوشان شانس زیادی 
برای قهرمانی نیم فصل خواهند داشت. میانگین 
امتیاز آنها تقریبا نزدیک دو امتیاز برای هر جدال 
است اما این تیم قصد دارد تا پایان هفته پانزدهم، 
از مرز 3۰ امتیاز عبور کند. اتفاقی که در یک دهه 
گذشته به ندرت در یک نیم فصل و »فقط سه بار« 

برای این باشگاه رخ داده است.
پرسپولیس امروز در شرایطی با سایپا روبه رو 
می شــود که با تصاحب ۲5 امتیاز در ۱3 هفته، 
شرایط قابل قبولی را تجربه می کند. آنها در هفته 
پایانی نیم فصل روبه روی تیم ابراهیم صادقی قرار 
می گیرند و در تعطیالت نیم فصل، مسابقه معوقه با 
نساجی قائمشهر را برگزار می کنند. به نظر می رسد 
قرمزها توان رسیدن به پیروزی در هر دو مسابقه 
را دارند. چراکه هر دو بازی نیز در پایتخت برگزار 

می شود. رسیدن به ۶ امتیاز از دو دیدار باقی مانده، 
آنها را به هدف مهم شان برای عبور از میانگین دو 
امتیاز در هر بازی می رساند. پرسپولیس همین 
حاال نیز خوب امتیاز جمع کرده و با این دو برد، قطعا 
هیچ تیمی در جدول پایانی نیم فصل بیشتر از این 
تیم امتیاز نخواهد داشت. شاید تعداد باخت های 
فصل این تیم نسبت به چند فصل گذشته کمی 
زیاد به نظر برســد اما از طرفی آنها مساوی های 
چندانی نداشــته اند و پیروزی های زیادی نیز به 
دست آورده اند. در یک دهه گذشته، پرسپولیس 
فقط ســه بار در نیم فصل اول لیگ برتر بیشتر از 
3۰ امتیاز جمــع کرده و امســال می تواند برای 
سومین بار در ۱۰ سال، دست به چنین کاری بزند. 
پرسپولیس در این فصل نمی تواند بهترین نیم فصل 
این یک دهه را تجربه کند اما حداقل می تواند با 
این دو پیروزی در هفته هــای باقی مانده، یکی از 
موفق ترین نیم فصل هایش را پشت سر بگذارد. 
حاال همه چیز به این دو دیدار با ســایپا و نساجی 

بستگی خواهد داشت.
پرسپولیس در ۱۰ سال اخیر، تنها سه نیم فصل 
اول را با امتیاز بیشتر از 3۰ به پایان رسانده و هر سه 
نیم فصل اول نیز در دوران برانکو اتفاق افتاده اند. 

تیم پروفسور فصل گذشته، نیم فصل را با هشت 
پیروزی و هفت تساوی ســپری کرد و در پایان 
هفته پانزدهم لیگ برتر 3۱ امتیازی شد. بهترین 
نیم فصل اول باشگاه در این یک دهه اما مربوط به 
لیگ برتر هفدهم است. جایی که تیم پروفسور با ۱۱ 
برد، سه تساوی و تنها یک شکست، نیم فصل را با 
اختالف زیاد نسبت به رقبا و رسیدن به 3۶ امتیاز به 
پایان برد. در لیگ شانزدهم نیز این تیم ۹ پیروزی، 
چهار تساوی و یک باخت را تجربه کرد و 3۲ امتیاز 
به دست آورد. در واقع می توان به این نتیجه رسید 
که هر وقت سرخپوشــان در نیم فصل اول لیگ 
بیشتر از 3۰ امتیاز به دست آورده اند و از میانگین 
دو امتیاز به ازای هر بازی عبور کرده اند، در نهایت 
قهرمان لیگ برتر شده اند. حتی خود برانکو هم در 
اولین فصل هدایت کامل سرخپوشان، نتوانست در 
نیم فصل اول چنین عملکردی را به جا بگذارد. تیم 
پروفسور در نیم فصل اول لیگ برتر پانزدهم، هفت 
پیروزی، چهار شکســت و چهار تساوی را تجربه 
کرد و ۲5 امتیاز به دست آورد. حاال کالدرون این 
شانس را دارد که حتی در صورت رسیدن به یک 
امتیاز از دو دیدار با نساجی و سایپا، شروعی بهتر 
از برانکو در اولین فصل رقم بزند. هرچند که فقط 

»شروع« به تنهایی اهمیتی نخواهد داشت.
پرســپولیس نیم فصل اول لیگ چهاردهم، 
محصول مشــترک علی دایی و حمید درخشان 
بود. تیمی که در ۱5 بازی، ۶ برد پنج تساوی و چهار 

باخت را پشت سر گذاشت و نیم فصل را با ۲3 امتیاز 
به پایان برد. در لیگ سیزدهم اما اوضاع متفاوت به 
نظر می رسید. تیم شهریار که جوان و جذاب شده 
بود، با هشت برد، چهار تساوی و سه شکست در 
نیم فصل، از ۱5 بازی به ۲8 امتیاز رسید. پیش از 
این دوره، رقابت های لیگ با حضور ۱8 تیم برگزار 
می شــد و نیم فصل ۱۷ هفته ای بود. با این وجود 
باز هم پرســپولیس نتوانست در لیگ های دهم، 
یازدهم و دوازدهم، در زمان رســیدن تعطیالت 
نیم فصل 3۰ امتیاز بگیرد. در لیگ دهم قرمزها 
در پایان هفته هفدهم، تنها ۲۷ امتیاز در کارنامه 
داشتند. در لیگ برتر یازدهم نیز پرسپولیس با پنج 
برد، پنج شکست و هفت تساوی در ۱۷ هفته، ۲۲ 
امتیازی بود. ضعیف ترین عملکرد پرسپولیس در 

یک نیم فصل در ۱۰ سال گذشته به لیگ دوازدهم 
برمی گردد. جایی که تیم مانوئل ژوزه در ۱۷ بازی، 
تنها و تنها ۲۱ امتیاز به چنــگ آورد. آن تیم در 
نیم فصل اول لیگ، پنج پیروزی، ۶ تســاوی و ۶ 
شکست را پشت سر گذاشت. با وجود لغزش های 
هفته های ابتدایی، پرسپولیس هنوز در کورس 
دوام آورده و به رقابــت ادامه می دهد. این تیم در 
جدال با چهار تیم مدعی قهرمانی این فصل فقط 
ســه امتیاز گرفته اما تنها نتایج این دیدارها مهم 
نیستند و رقابت با تیم های کم ستار ه تری مثل سایپا 
نیز سه امتیاز دارند. شــاگردان کالدرون اهمیت 
مسابقه امروز را درک می کنند. جدالی که می تواند 
به آنها برای باالتر ایستادن از رقیب سنتی در پایان 

نیم فصل کمک کند.

پاسور به جای گل زن

کابوس تیم ملی در لیورپول!

تالش کالدرون برای عبور از میانگین دو  امتیاز در هر مسابقه

هدف؛ سی و یک!

با وجود جدایی امیرحسین 
فتحی از سمت مدیرعاملی 

باشگاه، سایر اعضای 
کادر مدیریتی هنوز سر 
جای شان هستند و بعد 

از بلوای اخیر، دل خوشی 
هم از سرمربی تیم شان 

ندارند. شاید آنها به خاطر 
فشارهای مردمی، برای 

بازگرداندن استراما تالش 
کنند اما در عمل، حتی 
سرمربی بعدی تیم  را از 

همین حاال زیر نظر دارند
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