
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

 توفان دختر تكواندو 
با كسب سهميه المپيك

مسابقات تكواندو انتخابي المپيك در قاره 
آســيا طي دو روز به ميزباني اردن برگزار شد و 
خروجي اين رقابت ها اضافه شدن يك سهميه، 
به سهميه هاي كاروان ايران در المپيك توكيو 
بود. جايي كه ناهيد كياني در وزن 57- كيلوگرم 
توانســت در گروهي ســخت از حريفان خود 
عبور كند و با رســيدن به فينال، جواز حضور 
در المپيك را به دســت بياورد. كيانی در حالي 
كارش را در اردن آغاز كرد كه در مسابقات روز 
قبلش مهال مومــن زاده در فاصله يك قدمي تا 
سهميه، نتوانست جواز حضور در اين مسابقات 
را به دست بياورد. اما كياني كه براي المپيكي 
شدن بسيار باانگيزه بود از همان ابتدا كارش را 
محكم شــروع كرد. او در دور نخست به مصاف 
»الئوسين« از هنگ كنگ رفت و در حالی كه در 
راند دوم ۱۴ بر صفر پيش بود، به دليل انصراف 
رقيب، پيروز و راهی دور دوم شد. مسابقه دوم 
كياني، مهم ترين و ســخت ترين مبارزه او بود. 
چراكه او بايد با »هارنسوجين« تايلندي روبه رو 
مي شد كه در سال 20۱9 قهرمان جهان شده 
بود و نقره آسيا را هم در 20۱8 به دست آورده 
بود. اين مبارزه نزديك و ديدنــي درنهايت با 
نتيجه ۱8 بر ۱6 به ســود كياني تمام شد تا راه 
براي صعود او به نيمه نهايي باز شود. با اين نتيجه 
او فقط يك گام تا رســيدن به ســهميه فاصله 
داشت. در اين مســابقات ديدار فينال برگزار 
نمي شــد و براي المپيكي شــدن، كافي بود تا 
نام او در بين فيناليســت ها قرار بگيرد. حريف 
كيانــي در نيمه نهايي »ناتالــي حامايدي« از 
اردن، ميزبان مسابقات بود. او در اين مبارزه در 
راندهای اول و دوم برابر حريف به تساوی يك 
بر يك رســيد اما در راند سوم چهار بر دو پيروز 
شد و به فينال و سهميه المپيك رسيد. به اين 
ترتيب تكواندوي ايران با سه نماينده در توكيو 
حاضر خواهد شد. پيش از اين آرمين هادي پور 
و ميرهاشم حسيني توانســته بودند از طريق 
رنكينگ المپيكي شــوند. كياني كه شــصت 
و يكمين ســهميه كاروان را به دســت آورده، 
همچنين چهارمين دختــر تكواندوكار ايراني 
است كه راهش به سمت المپيك باز شده است. 
پيش از اين سارا خوش جمال فكري در المپيك 
2008 پكن، سوســن حاجي پور در المپيك 
20۱2 لندن و كيميا عليزاده در المپيك 20۱6 
ريو حضور داشته اند. حال بايد منتظر ماند و ديد 
كه كياني مي تواند دومين مــدال بانوان ايران 
در المپيك را بار ديگر به نام تكواندو بزند يا نه. 
نخستين مدال المپيك را در ريو كيميا عليزاده 

گرفته بود. 
    

اتفاق عجیبی که به شکست شطرنج باز 
ایرانی انجامید

قطع برق وسط مسابقه آسيايي آنالين!
مسابقات شــطرنج قهرمانی آسيا با حضور 
79 شــطرنج باز از ۱6 كشــور برگزار می شود 
كه 20 نفر از آنها اســتاد بزرگ هستند. استاد 
بزرگ پرهام مقصودلو به واســطه ريتينگ نفر 
اول در ميان شــركت كنندگان اين مسابقات 
اســت. اين مســابقات از روز 30 ارديبهشت تا 
۱0 خرداد به صورت هيبريد برگزار می شــود. 
به اين ترتيب كه بازيكنان در محل فدراسيون 
شطرنج كشورشان حاضر شده و در حضور يك 
داور و يك مسئول فنی و تحت نظارت چندين 
دوربين به صورت آنالين به رقابت می پردازند. 
شركت كنندگان حق استفاده از صفحه و مهره 
معمولی را نيز در اين مســابقات دارا هستند. 
كنترل زمان اين بازی ها بــرای هر بازيكن 90 
دقيقه برای ۴0 حركت اول به همراه نيم ساعت 
برای اتمام بــازی و30 ثانيه پــاداش برای هر 
حركت است، اما روز شــنبه اتفاق عجيبی در 
جريان اين رقابت ها رخ داد. پرهام مقصودلو نفر 
اول شطرنج ايران، با قطع ناگهانی برق در تهران، 
از حريف مغولستانی شكست خورد. اين اتفاق 
در يكي از مهم ترين مسابقات سال شطرنج رقم 
خورد. مسابقه اي كه شطرنج بازان از طريق آن 
بايد سهميه جهاني را به دست بياورند. شادی 
پريدر به عنوان برگزاركننــده اين رقابت ها در 
صفحه رسمي خود به اين اتفاق واكنش نشان 
داد و خواستار قطع نشدن برق فدراسيون طي 

۱0 روز آينده شد. 

منهای فوتبال

آریا طاری

بازگشت به آبادان، خاطرات خوشی 
را برای فرهاد مجيدي تداعی نمی كند. 
دو ســال قبل، او و تيمــش در صورت 
پيروزی برابر صنعت نفت، مدعی جدی 
قهرمانی ليگ برتر می شدند اما پرچم 
اشتباه كمك داور، همه چيز را به ضرر 
اين تيم تغيير داد. حريف امروز استقالل، 
باز هم فصل را خوب شــروع كرد اما در 
ادامه راه، به بن بســت رسيد. تيمی كه 

در ۱۱ هفته اول ليگ برتر 6 پيروزی و 
سه تساوی داشت، تحت تاثير مشكالت 
شديد مالی، تمركزش را از دست داده 
اســت. حاال همان تيم در ۱۱ مسابقه 
بعدی اش، حتی يك برد هم به دســت 
نياورده و همچنان در حســرت اولين 
پيروزی در نيم فصــل دوم ليگ برتر به 
سر می برد. نفت برای مســابقه امروز، 
چهار غايب كليدی دارد. حسين ساكی، 
رحيم زهيوی، مهدی زبيدی و حسن 
بيت سعيد نمی توانند تيم شان را در اين 

مسابقه همراهی كنند. به نظر می رسد 
سيروس پورموســوی در اين نبرد، به 
مهره های جوان تيمــش بازی بدهد و 
تركيبی تقريبا ناشــناخته را به زمين 
مسابقه بفرســتد. تركيبی كه برخی 
نفراتش هرگز در يك بازی ليگ برتری 

از ابتدا به ميدان نرفته اند.
شايد ليگ ديگر از دست رفته باشد 
اما اين هرگز به معنای كنار كشــيدن 
استقاللی ها از رقابت در اين فصل نيست. 
آنها هنوز بايد برای اهداف بزرگی مثل 

سهميه ليگ قهرمانان مبارزه كنند. به 
همين خاطر است كه وريا غفوری حتی 
با وجود مصدوميت جزئی، تيمش را در 
ديدار با نفت آبادان همراهی خواهد كرد. 
اگر اســتقالل در دو ديدار معوقه اش به 
پيروزی دســت پيدا كند، ۴0 امتيازی 
می شود و با اختالف در رده سوم جدول 
قرار می گيرد. در حقيقت به نظر می رسد 
كه مسير آسيايی  شــدن تيم فرهاد، 
كامال هموار است. آنها حتی می توانند 
تهديدهايی برای پرسپوليس و سپاهان 

به وجود بياورند. هرچند كه فاصله شان 
با جدی ترين مدعيان قهرمانی، كمی 
زياد شده اســت. احمد موسوی هم در 
جريان نبرد امروز اســتقالل در آبادان، 
غايب خواهد بود. غيبت احمد، احتمال 
بازگشت محمد دانشگر به تركيب اصلی 
را تقويت می كند. بازيكنــی كه مورد 
بخشش فرهاد قرار گرفته اما همچنان 
جايــی در تركيب ثابت آبی هــا ندارد. 
صنعت نفت از ليگ برتر هفدهم به بعد، 
هرگز موفق نشده استقالل را با شكست 
روبه رو كند. در شــروع ليگ هفدهم، 
نفتی ها با گل كرار جاسم تيم عليرضا 
منصوريان را شكســت دادند و يك برد 
مهم را جشن گرفتند اما اين اتفاق پس 
از آن، هرگز تكرار نشــده است. آبی ها 
فصل گذشــته، همه 6 امتياز ممكن را 
از حريف نفتی شــان گرفتند اما نكته 
جالب اينجاست كه اســتقالل در سه 
ديدار اخيرش با صنعت نفت، سه مربی 
مختلف داشته است. استراماچونی يك 
پيروزی سنگين را در آزادی روبه روی 
اين حريف پشت ســر گذاشت، فرهاد 
و تيمش در آبادان با درخشش شيخ و 
ارســالن به پيروزی رسيدند و محمود 
فكری نتوانست نفت را شكست بدهد و 
در ورزشگاه خانگی، روبه روی اين حريف 
متوقف شد. در اين ديدارها نفت هم دو 
مربی مختلف داشته است. در نيم فصل 
اول فصل گذشــته، دراگان اسكوچيچ 
سرمربی اين تيم بود و سپس سيروس 

پورموسوی جايگزين او شد.
غيبت شــيخ دياباته، حاال ديگر به 
يك اتفاق كامال تكراری در اســتقالل 
تبديل شده است. فرهاد بايد به چينش 
تركيب تيمش بدون اين مهاجم، عادت 
كند. بعيد به نظر می رسد با روند فعلی، 
شــيخ فصل آينده هم در استقالل به 
ميدان برود. او حتی در دربی هم با وجود 
دوری از مصدوميت، نيمكت نشين بود 

و در نيمه دوم به زمين مسابقه آمد. در 
غياب شــيخ، فرهاد تيمش را با حضور 
ارســالن مطهری و مهــدی قايدی به 
زمين می فرســتد. با در اختيار داشتن 
اين دو مهاجم آماده، استقالل همچنان 
صاحب يك خط حمله قدرتمند خواهد 
بود اما مشــكل از جايی شروع می شود 
كه در اين صورت، آنهــا فقط »آرمان 
رمضانی« را برای عوض كردن تركيب 
خط حمله روی نيمكت در اختيار دارند. 
اينجاســت كه تاثيرات منفی خريدی 
مثل اين، خودش را نشان می دهد. شايد 
رويای قهرمانی ليــگ در اين فصل، از 
دست رفته باشد اما فرهاد از همين حاال 
بايد به خريد يك مهاجم تمام عيار برای 
فصل آينده فكر كند. او بايد از ايده اوليه 
استفاده از بازيكنی مثل آرمان رمضانی 
كوتاه بيايد و به سراغ مهره هايی برود كه 
حقيقتا می توانند گرهی از كار استقالل 
باز كنند. خريد يك مهاجم درجه يك، 
شايد مهم ترين اولويت نقل و انتقاالتی 
مجيدی باشــد. اگر مهدی قايدی هم 
در تابستان ترنسفر شود، ليست خريد 
آبی ها برای فصل جديد در خط حمله، 

به شدت پروپيمان تر خواهد شد.

بازگشت فرهاد به آبادان برای برد

بازی تمام نشده! 

اتفاق روز

چهره به چهره

بعد از دو شکست متوالی در لیگ برتر، شکست دادن ذوب آهن در جام حذفی آرامش را به اردوی استقالل برگردانده 
است. حاال آنها به هدف بزرگ بعدی شان یعنی سهمیه آسیا فکر می کنند و نمی خواهند هیچ امتیازی را روبه روی نفت 

از دست بدهند. حریف امروز استقالل، مشکالت زیادی دارد اما نباید فراموش کرد که همین تیم در نیم فصل اول، برای 
آبی ها در آزادی دردسر درست کرده بود. نفت در شرایطی کامال بحرانی هم، هرگز حریفی دست و پا بسته به نظر نمی رسد و 

استقاللی ها برای گرفتن سه امتیاز، باید این حریف را به شدت جدی بگیرند.

استوری تازه »آدام همتی« در اينستاگرام، 
نشــان می دهد كه او ديگر از فوتبال جدا شده و 
حاال مشغول خريد و فروش ملك در كشور كانادا 
است. او دوباره به جايی برگشته كه قبل از حضور 
در پرســپوليس نيز در آن اقامت داشت. حضور 
آدام در موقعيتــی به جز زميــن فوتبال، بدون 
شك انتخاب مناسب تری برای اين فوتباليست 
سابق به شمار می رود. چراكه او در زمين، هرگز 
استعداد ويژه ای از خودش نشان نداده بود. گذر 
زمان انگار قرار است به شــكل همه جانبه اش 

»حقانيت« گابريل كالدرون را در فوتبال ايران به 
اثبات برساند. اين مربی در دوران كوتاه حضورش 
در ليگ برتر، پرسپوليس را قهرمان نيم فصل كرد 
اما بين پرسپوليســی ها »دشمن« كم نداشت. 
يكی از منتقدان سفت و سخت اين مربی »سعيد 
راد« بود كه تا فرصت گير می آورد و تا ميكروفن 
می ديد، جمالتی را عليه ســرمربی آرژانتينی 

پرسپوليسی ها به زبان می آورد.
 مشكل سعيد راد با كالدرون از جايی شروع 
شــد كه اين مربی تصميم گرفت نــوه او را در 

فهرست فروش باشگاه قرار بدهد. گابريل اساسا 
سبك بازی همتی را نپسنديد و تصميم گرفت 
روی نام او قلم قرمز بكشد. بالفاصله، سعيد راد 
دست به كار شد و موجی از حمالت را عليه اين 
مربی به راه انداخت. كاش حاال كه معلوم شــده 
حضور آدام در فوتبال از همان ابتدا هم اشــتباه 
بود، سعيد راد روی غرور سينمايی اش پا بگذارد و 
از هواداران پرسپوليس »عذرخواهی« كند. بايد 
بپذيريم همتی اگر نوه اين چهره مشهور طرفدار 
پرسپوليس نبود، هرگز نمی توانست راهی به تيم 
اصلی باشگاه پيدا كند. حقيقتا امضای قرارداد با 
او، يكی از بزرگ ترين گاف ها در دوران درخشان 
و اســتثنايی برانكو ايوانكوويچ در پرسپوليس 
بوده است. برانكو قدم های مثبت زيادی برداشت 

و تصميم های جــذاب زيادی گرفــت اما اين 
تصميم، واقعا هيچ سنخيتی با فوتبال نداشت. 
در سخت ترين روزهای باشگاه و در شرايطی كه 
پرسپوليس با پنجره بسته نقل و انتقاالت دست 
و پنجه نرم می كرد، نام آدام بی جهت فهرســت 
باشگاه را پر كرده بود. جای او می توانست با يك 
ستاره آينده دار و با استعداد پر شود. نه يك »ژن 
خوب« كه قرار بود چند ســال بعد كت و شلوار 
بپوشد و به سراغ فعاليت های ملكی برود! دست 
تقدير، همتی را حتــی در فينال ليگ قهرمانان 
آســيا هم فيكس كرد امــا او، هرگــز در قواره 
درخشيدن در چنين مسابقه هايی نبود. برانكو 
حتی چند بار پست بازی اين بازيكن را عوض كرد 
اما هيچ درخششی از او نديد. او در همه سال های 

حضور در اين باشگاه، فقط يك گل به ثمر رساند 
و مدتی را هم در تيم نفت مسجدسليمان سپری 
كرد اما همه می دانســتند كه اين بازيكن بدون 
رانت پدربزرگ، در هيچ باشگاهی دوام نمی آورد. 
ماجرای او، به همه نشان داد كه چه كسانی واقعا 
شيفته پرسپوليس هستند و چه كسانی اين تيم 
را برای امتيازهای »ويــژه« می خواهند. بودند 
چهره هايی كه يك عمر به خودشــان برچسب 
»هواداری« از پرســپوليس زدند اما همين كه 
نورچشم شان به »درســتی« از تيم خط خورد، 
خودشان را كنار كشــيدند و برای سرمربی تيم 
چاه درست كردند. اين وسط، گابريل كالدرون 
چقدر تنها بود كه به خاطر هر تصميم درست هم، 

مورد سرزنش قرار می گرفت.

آریا رهنورد

يكی از رقابتی ترين فصل های تاريخ الليگا هم ســرانجام 
به پايان راه رسيد و جام قهرمانی به ديگو سيمئونه و پسرانش 
تعلق گرفت. بارسلونا يك هفته قبل، از كورس قهرمانی خارج 
شده بود اما هر دو تيم مادريدی تا آخرين ثانيه ها برای قهرمانی 
شانس داشتند. سوت پايان داور در ورزشگاه خانگی ويارئال، 
يازدهمين قهرمانی روخی بالنكوس در تاريخ الليگا را رقم زد. 
اين دومين بار است كه چولو سيمئونه، فاتح اين جام ارزشمند 
می شود. جامی كه به لطف مصدوميت های متوالی در اردوی 

رئال و لغزش هميشگی در اردوی بارسا اتفاق افتاد. 
یک خرید، یک جام

سرنوشت اين فصل الليگا در هفته پايانی »تعيين« نشد. 
اين سرنوشت، خيلی زودتر مشخص شــده بود. قهرمان اين 
فصل فوتبال اسپانيا، وقتی تعيين شد كه جوزپ ماريا بارتومئو 
در يك اقدام باورنكردنی، »لوئيس سوارز« را به صورت رايگان 
به اتلتيكومادريد داد. همان بازيكنی كه با »اشــك« از اردوی 
بارسلونا خارج شده بود، حاال با 2۱ گل زده، تيمش را قهرمان 
فوتبال اســپانيا كرد. نكته تلخ ماجرا برای بارسلونايی ها اين 
است كه هر دو گل حســاس و سرنوشت ساز تيم سيمئونه در 
دو مسابقه آخر فصل توســط همين بازيكن شماره 9 به ثمر 

رسيد. آن هم در شرايطی كه شماره او در بارسا به فوتباليست 
شاهكارهايي مثل مارتين برايتويت تعلق گرفته بود! اگر بارسا 
می خواست به هر قيمتی از شر سوارز خالص شود، می توانست 
حداقل او را به تيمی در يك ليگ ديگر بدهد اما ســپردن اين 
بازيكن به رقيب مستقيم، يك خودكشی بزرگ بود. سوارز بعد 
از بردن جام و در حالی كه احساساتی شده بود، مستقيما به تيم 
سابقش طعنه زدن:»بارسا به من بی احترامی كرد و ارزشی برای 
من قائل نشد اما اتلتيكو درها را روی من باز كرد. از آنها ممنونم 
كه به من اعتماد داشتند.« آتلتی در مقطعی از فصل، لغزش های 
بدی را تجربه كرد و فاصله  زيادی كه با رئال و بارسا ايجاد كرده 
بود را از دست داد اما داشتن گل زن درجه يكی مثل سوارز، در 
هفته های پايانی به سود آنها تمام شد. حذف زودهنگام از ليگ 
قهرمانان هم به اين باشگاه كمك كرد تا بيشتر و بيشتر، روی  

بردن الليگا تمركز كند.
کام بک بی اثر

رئالی ها در پايان نيمه اول از آخرين بازی فصل، شكست 
خوردند اما در نيمه دوم با همان روحيه مثال زدنی هميشگی 
به زمين برگشــتند و صاحب يك پيروزی جذاب شدند. با 
اين وجود گل های بنزما و مودريچ برای رســيدن اين تيم 
به قهرمانی الليگا كافی نبود. اگــر آتلتی در بازی همزمان 
مســاوی می كرد، رئال قهرمان می شد اما تيمی كه در اين 
فصل از چهار مسابقه با دو رقيب اصلی اش ۱0 امتياز گرفته 
بود، فصل را در رده دوم به پايان رســاند. برخالف بارسا و 
اتلتيكو كه اين فصل را حداقل با يك جام جشــن گرفتند، 
تيم زيدان اين فصل را بدون بردن حتی يك جام ســپری 
كرد. حاال همه طرفداران رئــال مادريد، در انتظار تصميم 

كليدی زيزو هستند. او رسما اعالم كرده كه در صحبت های 
مستقيم با باشگاه، سرنوشــت آينده اش را روشن خواهد 
كرد. سرنوشتی كه شايد به جدايی از تيم در همين تابستان 

ختم شود.
بی فایده ترین برد تاریخ

بارسلونا اين اواخر هر وقت بيشــتر به پيروزی نياز داشت، 
بدتر بازی می كــرد. آنها در مقطعی از فصل می توانســتند با 
بردن هر 6 مسابقه باقی مانده، قهرمان الليگا شوند اما شكست 
روبه روی گرانادا و تساوی روبه روی تيم سيمئونه، اميد اين تيم 
را به باد داد. پيروزی هفته آخر روبه روی ايبار هم، نتوانســت 
زخم های اين تيم را التيام بدهد. شايد اين، آخرين بازی رونالد 
كومان در بارسلونا بوده باشد. هرچند كه خود اين مربی، اصال 
اين طور فكر نمی كند. به احتمال زياد، ماندن لئو مسی در بارسا 
نيز قطعی شده و دوست صميمی او سرخيو آگرو به زودی در 

اين باشگاه به لئو ملحق خواهد شد.
زیردریایی های غرق شده

شكســت روبــه روی رئال مادريد، شــانس رســيدن به 
رقابت های فصل آينده يوروليــگ را از ويارئال گرفت. اگر آنها 
گل نيمه اول شان را حفظ می كردند، باالتر از بتيس به يوروليگ 
می رسيدند اما اين اتفاق برای باشگاه رخ نداد. سوسيه داد و رئال 
بتيس با پيروزی های حساس اين هفته، راهی ديدارهای فصل 
آينده يوروليگ شدند. برای ويارئال البته يك احتمال جذاب 
ديگر هم وجود دارد. اگر آنها در فينال ليگ اروپا من يونايتد را 
شكست بدهند، فصل آينده سهميه مستقيم ليگ قهرمانان 
اروپا را تصاحب خواهند كرد. تورنمنتی بــه مراتب مهم تر از 
يوروليگ كه تيم های بتيس و سوسيه داد در آن حاضر هستند.

فرار بزرگ
بزرگ ترين فرار ممكن در آخرين هفته الليگا، سهم الچه 
شد. تيمی كه به لطف يك پيروزی حساس درست در آخرين 
لحظه ها توانست از منطقه سقوط نجات پيدا كند. تساوی در 
روز آخر »هوئسكا« را به دســته دوم فوتبال اسپانيا فرستاد. 
سقوط »ايبار« نيز از قبل كامال قطعی شده بود. ديگر تيم سقوط 
كننده از الليگا، »وايادوليد« بود. تيم تحت مالكيت رونالدوی 
برزيلی، با شكست هفته پايانی روبه روی اتلتيكومادريد، يك 
ســقوط دردناک را تجربه كرد. تيمی كه در پنج بازی آخرش 
در رقابت های اين فصل الليگا، فقط يك امتياز به دست آورد.  

 فوتبالیستی که فوتبالیست نبود

حق با تو بود پيرمرد!

رونالدو سقوط کرد، ال پیستولرو گریست

اين جام برای تو! 

شاید لیگ دیگر از دست 
رفته باشد اما این هرگز 
به معنای کنار کشیدن 

استقاللی ها از رقابت در 
این فصل نیست. آنها هنوز 

باید برای اهداف بزرگی 
مثل سهمیه لیگ قهرمانان 
مبارزه کنند. به همین خاطر 

است که وریا غفوری حتی 
با وجود مصدومیت جزئی، 

تیمش را در دیدار با نفت 
آبادان همراهی خواهد کرد
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