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منهای فوتبال

توفان دخترتكواندو
با كسبسهميه المپيك

مسابقات تكواندو انتخابي المپيك در قاره
آســيا طي دو روز به ميزباني اردن برگزار شد و
خروجي اين رقابتها اضافه شدن يك سهميه،
به سهميههاي كاروان ايران در المپيك توكيو
بود .جايي كه ناهيد كياني در وزن  -57كيلوگرم
توانســت در گروهي ســخت از حريفان خود
عبور كند و با رســيدن به فينال ،جواز حضور
در المپيك را به دســت بياورد .کیانی در حالي
كارش را در اردن آغاز كرد كه در مسابقات روز
قبلش مهال مومــنزاده 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
«الئوسین» از هنگکنگ رفت و در حالی که در
راند دوم  ۱۴بر صفر پیش بود ،به دلیل انصراف
رقیب ،پیروز و راهی دور دوم شد .مسابقه دوم
كياني ،مهمترين و ســختترين مبارزه او بود.
چراكه او بايد با «هارنسوجین» تايلندي روبهرو
ميشد كه در سال  2019قهرمان جهان شده
بود و نقره آسيا را هم در  2018به دست آورده
بود .اين مبارزه نزديك و ديدنــي درنهايت با
نتيجه  18بر  16به ســود كياني تمام شد تا راه
براي صعود او به نيمهنهايي باز شود .با اين نتيجه
او فقط يك گام تا رســيدن به ســهميه فاصله
داشت .در اين مســابقات ديدار فينال برگزار
نميشــد و براي المپيكي شــدن ،كافي بود تا
نام او در بين فيناليســتها قرار بگيرد .حريف
كيانــي در نيمهنهايي «ناتالــي حامايدي» از
اردن ،ميزبان مسابقات بود .او در این مبارزه در
راندهای اول و دوم برابر حریف به تساوی یک
بر یک رســید اما در راند سوم چهار بر دو پیروز
شد و به فینال و سهمیه المپیک رسید .به اين
ترتيب تكواندوي ايران با سه نماينده در توكيو
حاضر خواهد شد .پيش از اين آرمين هاديپور
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 خوشجمال فكري در المپيك
 2008پكن ،سوســن حاجيپور در المپيك
 2012لندن و كيميا عليزاده در المپيك 2016
ريو حضور داشتهاند .حال بايد منتظر ماند و ديد
كه كياني ميتواند 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 شطرنجباز
ایرانی انجامید

قطعبرق وسطمسابقه آسيايي آنالين!

مسابقات شــطرنج قهرمانی آسیا با حضور
 79شــطرنج باز از  16کشــور برگزار میشود
که  20نفر از آنها اســتاد بزرگ هستند .استاد
بزرگ پرهام مقصودلو به واســطه ریتینگ نفر
اول در میان شــرکتکنندگان این مسابقات
اســت .این مســابقات از روز  30اردیبهشت تا
 10خرداد به صورت هیبرید برگزار میشــود.
به این ترتیب که بازیکنان در محل فدراسیون
شطرنج کشورشان حاضر شده و در حضور یک
داور و یک مسئول فنی و تحت نظارت چندین
دوربین به صورت آنالین به رقابت میپردازند.
شرکتکنندگان حق استفاده از صفحه و مهره
معمولی را نیز در این مســابقات دارا هستند.
کنترل زمان این بازیها بــرای هر بازیکن 90
دقیقه برای  40حرکت اول به همراه نیم ساعت
برای اتمام بــازی و 30ثانیه پــاداش برای هر
حرکت است ،اما روز شــنبه اتفاق عجیبی در
جریان این رقابتها رخ داد .پرهام مقصودلو نفر
اول شطرنج ایران ،با قطع ناگهانی برق در تهران،
از حریف مغولستانی شکست خورد .اين اتفاق
در يكي از مهمترين مسابقات سال شطرنج رقم
خورد .مسابقهاي كه شطرنجبازان از طريق آن
بايد سهميه جهاني را به دست بياورند .شادی
پریدر به عنوان برگزارکننــده این رقابتها در
صفحه رسمي خود به اين اتفاق واكنش نشان
داد و خواستار قطع نشدن برق فدراسيون طي
 10روز آينده شد.
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بازگشت فرهاد به آبادان برای برد

بازی تمام نشده!
بعد از دو شکست متوالی در لیگ برتر ،شکست دادن ذوب آهن در جام حذفی آرامش را به اردوی استقالل برگردانده
است.حاالآنهابههدفبزرگبعدیشانیعنیسهمیهآسیافکرمیکنندونمیخواهندهیچامتیازیراروبهروینفت
ازدستبدهند.حریفامروزاستقالل،مشکالتزیادیداردامانبایدفراموشکردکههمینتیمدرنیمفصلاول،برای
آبیهادرآزادیدردسردرستکردهبود.نفتدرشرایطیکامالبحرانیهم،هرگزحریفیدستوپابستهبهنظرنمیرسدو
استقاللیهابرایگرفتنسهامتیاز،بایداینحریفرابهشدتجدیبگیرند.

آریا طاری

بازگشت به آبادان ،خاطرات خوشی
را برای فرهاد مجيدي تداعی نمیکند.
دو ســال قبل ،او و تیمــش در صورت
پیروزیبرابرصنعتنفت،مدعیجدی
قهرمانی لیگ برتر میشدند اما پرچم
اشتباه کمک داور ،همه چیز را به ضرر
اینتیمتغییرداد.حریفامروزاستقالل،
باز هم فصل را خوب شــروع کرد اما در
ادامه راه ،به بنبســت رسید .تیمی که

در  11هفته اول لیگ برتر  6پیروزی و
سهتساویداشت،تحتتاثیرمشکالت
شدید مالی ،تمرکزش را از دست داده
اســت .حاال همان تیم در  11مسابقه
بعدیاش ،حتی یک برد هم به دســت
نیاورده و همچنان در حســرت اولین
پیروزی در نیمفصــل دوم لیگ برتر به
سر میبرد .نفت برای مســابقه امروز،
چهارغایبکلیدیدارد.حسینساکی،
رحیم زهیوی ،مهدی زبیدی و حسن
بیتسعیدنمیتوانندتیمشانرادراین

چهره به چهره
رونالدو سقوط کرد ،الپیستولرو گریست

اینجام برای تو!
آریا رهنورد

یکی از رقابتیترین فصلهای تاریخ اللیگا هم ســرانجام
به پایان راه رسید و جام قهرمانی به دیگو سیمئونه و پسرانش
تعلق گرفت .بارسلونا یک هفته قبل ،از کورس قهرمانی خارج
شده بود اما هر دو تیم مادریدی تا آخرین ثانیهها برای قهرمانی
شانس داشتند .سوت پایان داور در ورزشگاه خانگی ویارئال،
یازدهمین قهرمانی روخی بالنکوس در تاریخ اللیگا را رقم زد.
این دومین بار است که چولو سیمئونه ،فاتح این جام ارزشمند
میشود .جامی که به لطف مصدومیتهای متوالی در اردوی
رئال و لغزش همیشگی در اردوی بارسا اتفاق افتاد.
یک خرید ،یک جام
سرنوشت این فصل اللیگا در هفته پایانی «تعیین» نشد.
این سرنوشت ،خیلی زودتر مشخص شــده بود .قهرمان این
فصل فوتبال اسپانیا ،وقتی تعیین شد که جوزپ ماریا بارتومئو
در یک اقدام باورنکردنی« ،لوئیس سوارز» را به صورت رایگان
به اتلتیکومادرید داد .همان بازیکنی که با «اشــک» از اردوی
بارسلونا خارج شده بود ،حاال با  21گل زده ،تیمش را قهرمان
فوتبال اســپانیا کرد .نکته تلخ ماجرا برای بارسلوناییها این
است که هر دو گل حســاس و سرنوشتساز تیم سیمئونه در
دو مسابقه آخر فصل توســط همین بازیکن شماره  9به ثمر

اتفاق روز

مسابقه همراهی کنند .به نظر میرسد
سیروس پورموســوی در این نبرد ،به
مهرههای جوان تیمــش بازی بدهد و
ترکیبی تقریبا ناشــناخته را به زمین
مسابقه بفرســتد .ترکیبی که برخی
نفراتش هرگز در یک بازی لیگ برتری
ازابتدابهمیداننرفتهاند.
شاید لیگ دیگر از دست رفته باشد
اما این هرگز به معنای کنار کشــیدن
استقاللیهاازرقابتدراینفصلنیست.
آنها هنوز باید برای اهداف بزرگی مثل

رسید .آن هم در شرایطی که شماره او در بارسا به فوتبالیست
شاهکارهايي مثل مارتین برایتویت تعلق گرفته بود! اگر بارسا
میخواست به هر قیمتی از شر سوارز خالص شود ،میتوانست
حداقل او را به تیمی در یک لیگ دیگر بدهد اما ســپردن این
بازیکن به رقیب مستقیم ،یک خودکشی بزرگ بود .سوارز بعد
از بردن جام و در حالی که احساساتی شده بود ،مستقیما به تیم
سابقشطعنهزدن«:بارسابهمنبیاحترامیکردوارزشیبرای
من قائل نشد اما اتلتیکو درها را روی من باز کرد .از آنها ممنونم
کهبهمناعتمادداشتند».آتلتیدرمقطعیازفصل،لغزشهای
بدی را تجربه کرد و فاصل ه زیادی که با رئال و بارسا ایجاد کرده
بود را از دست داد اما داشتن گلزن درجه یکی مثل سوارز ،در
هفتههای پایانی به سود آنها تمام شد .حذف زودهنگام از لیگ
قهرمانان هم به این باشگاه کمک کرد تا بیشتر و بیشتر ،روی
بردن اللیگا تمرکز کند.
کامبکبیاثر
رئالیها در پایان نیمه اول از آخرین بازی فصل ،شکست
خوردند اما در نیمه دوم با همان روحیه مثالزدنی همیشگی
به زمین برگشــتند و صاحب یک پیروزی جذاب شدند .با
این وجود گلهای بنزما و مودریچ برای رســیدن این تیم
به قهرمانی اللیگا کافی نبود .اگــر آتلتی در بازی همزمان
مســاوی میکرد ،رئال قهرمان میشد اما تیمی که در این
فصل از چهار مسابقه با دو رقیب اصلیاش  10امتیاز گرفته
بود ،فصل را در رده دوم به پایان رســاند .برخالف بارسا و
اتلتیکو که این فصل را حداقل با یک جام جشــن گرفتند،
تیم زیدان این فصل را بدون بردن حتی یک جام ســپری
کرد .حاال همه طرفداران رئــال مادرید ،در انتظار تصمیم

فوتبالیستی که فوتبالیست نبود

حق با تو بود پیرمرد!
استوری تازه «آدام همتی» در اینستاگرام،
نشــان میدهد که او دیگر از فوتبال جدا شده و
حاال مشغول خرید و فروش ملک در کشور کانادا
است .او دوباره به جایی برگشته که قبل از حضور
در پرســپولیس نیز در آن اقامت داشت .حضور
آدام در موقعیتــی به جز زمیــن فوتبال ،بدون
شک انتخاب مناسبتری برای این فوتبالیست
سابق به شمار میرود .چراکه او در زمین ،هرگز
استعداد ویژهای از خودش نشان نداده بود .گذر
زمان انگار قرار است به شــکل همه جانبهاش

«حقانیت» گابریل کالدرون را در فوتبال ایران به
اثبات برساند .این مربی در دوران کوتاه حضورش
درلیگبرتر،پرسپولیسراقهرماننیمفصلکرد
اما بین پرسپولیســیها «دشمن» کم نداشت.
یکی از منتقدان سفت و سخت این مربی «سعید
راد» بود که تا فرصت گیر میآورد و تا میکروفن
میدید ،جمالتی را علیه ســرمربی آرژانتینی
پرسپولیسیها به زبان میآورد.
مشکل سعید راد با کالدرون از جایی شروع
شــد که این مربی تصمیم گرفت نــوه او را در

سهمیه لیگ قهرمانان مبارزه کنند .به
همینخاطراستکهوریاغفوریحتی
با وجود مصدومیت جزئی ،تیمش را در
دیداربانفتآبادانهمراهیخواهدکرد.
اگر اســتقالل در دو دیدار معوقهاش به
پیروزی دســت پیدا کند 40،امتیازی
میشود و با اختالف در رده سوم جدول
قرارمیگیرد.درحقیقتبهنظرمیرسد
که مسیر آسیاییشــدن تیم فرهاد،
کامال هموار است .آنها حتی میتوانند
تهدیدهاییبرایپرسپولیسوسپاهان

به وجود بیاورند .هرچند که فاصلهشان
با جدیترین مدعیان قهرمانی ،کمی
زیاد شده اســت .احمد موسوی هم در
جریان نبرد امروز اســتقالل در آبادان،
غایب خواهد بود .غیبت احمد ،احتمال
بازگشتمحمددانشگربهترکیباصلی
را تقویت میکند .بازیکنــی که مورد
بخشش فرهاد قرار گرفته اما همچنان
جایــی در ترکیب ثابت آبیهــا ندارد.
صنعت نفت از لیگ برتر هفدهم به بعد،
هرگزموفقنشدهاستقاللراباشکست
روبهرو کند .در شــروع لیگ هفدهم،
نفتیها با گل کرار جاسم تیم علیرضا
منصوریان را شکســت دادند و یک برد
مهم را جشن گرفتند اما این اتفاق پس
از آن ،هرگز تکرار نشــده است .آبیها
فصل گذشــته ،همه 6امتیاز ممکن را
از حریف نفتیشــان گرفتند اما نکته
جالب اینجاست که اســتقالل در سه
دیدار اخیرش با صنعت نفت ،سه مربی
مختلفداشتهاست.استراماچونییک
پیروزی سنگین را در آزادی روبهروی
این حریف پشت ســر گذاشت ،فرهاد
و تیمش در آبادان با درخشش شیخ و
ارســان به پیروزی رسیدند و محمود
فکری نتوانست نفت را شکست بدهد و
درورزشگاهخانگی،روبهرویاینحریف
متوقف شد .در این دیدارها نفت هم دو
مربی مختلف داشته است .در نیمفصل
اول فصل گذشــته ،دراگان اسکوچیچ
سرمربی این تیم بود و سپس سیروس
پورموسویجایگزیناوشد.
غیبت شــیخ دیاباته ،حاال دیگر به
یک اتفاق کامال تکراری در اســتقالل
تبدیل شده است .فرهاد باید به چینش
ترکیبتیمشبدوناینمهاجم،عادت
کند .بعید به نظر میرسد با روند فعلی،
شــیخ فصل آینده هم در استقالل به
میدانبرود.اوحتیدردربیهمباوجود
دوری از مصدومیت ،نیمکتنشین بود

کلیدی زیزو هستند .او رسما اعالم کرده که در صحبتهای
مستقیم با باشگاه ،سرنوشــت آیندهاش را روشن خواهد
کرد .سرنوشتی که شاید به جدایی از تیم در همین تابستان
ختم شود.
بیفایدهترینبردتاریخ
بارسلونا این اواخر هر وقت بیشــتر به پیروزی نیاز داشت،
بدتر بازی میکــرد .آنها در مقطعی از فصل میتوانســتند با
بردن هر  6مسابقه باقی مانده ،قهرمان اللیگا شوند اما شکست
روبهروی گرانادا و تساوی روبهروی تیم سیمئونه ،امید این تیم
را به باد داد .پیروزی هفته آخر روبهروی ایبار هم ،نتوانســت
زخمهای این تیم را التیام بدهد .شاید این ،آخرین بازی رونالد
کومان در بارسلونا بوده باشد .هرچند که خود این مربی ،اصال
اینطور فکر نمیکند .به احتمال زیاد ،ماندن لئو مسی در بارسا
نیز قطعی شده و دوست صمیمی او سرخیو آگرو به زودی در
این باشگاه به لئو ملحق خواهد شد.
زیردریاییهای غرق شده
شکســت روبــهروی رئال مادرید ،شــانس رســیدن به
رقابتهای فصل آینده یورولیــگ را از ویارئال گرفت .اگر آنها
گلنیمهاولشانراحفظمیکردند،باالترازبتیسبهیورولیگ
میرسیدند اما این اتفاق برای باشگاه رخ نداد .سوسیهداد و رئال
بتیس با پیروزیهای حساس این هفته ،راهی دیدارهای فصل
آینده یورولیگ شدند .برای ویارئال البته یک احتمال جذاب
دیگر هم وجود دارد .اگر آنها در فینال لیگ اروپا من یونایتد را
شکست بدهند ،فصل آینده سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان
اروپا را تصاحب خواهند کرد .تورنمنتی بــه مراتب مهمتر از
یورولیگ که تیمهای بتیس و سوسیهداد در آن حاضر هستند.

فهرست فروش باشگاه قرار بدهد .گابریل اساسا
سبک بازی همتی را نپسندید و تصمیم گرفت
روی نام او قلم قرمز بکشد .بالفاصله ،سعید راد
دست به کار شد و موجی از حمالت را علیه این
مربی به راه انداخت .کاش حاال که معلوم شــده
حضور آدام در فوتبال از همان ابتدا هم اشــتباه
بود ،سعید راد روی غرور سینماییاش پا بگذارد و
از هواداران پرسپولیس «عذرخواهی» کند .باید
بپذیریم همتی اگر نوه این چهره مشهور طرفدار
پرسپولیس نبود ،هرگز نمیتوانست راهی به تیم
اصلی باشگاه پیدا کند .حقیقتا امضای قرارداد با
او ،یکی از بزرگترین گافها در دوران درخشان
و اســتثنایی برانکو ایوانکوویچ در پرسپولیس
بوده است .برانکو قدمهای مثبت زیادی برداشت

شاید لیگ دیگر از دست
رفته باشد اما این هرگز
بهمعنایکنارکشیدن
استقاللیها از رقابت در
اینفصلنیست.آنهاهنوز
باید برای اهداف بزرگی
مثلسهمیهلیگقهرمانان
مبارزهکنند.بههمینخاطر
است که وریا غفوری حتی
با وجودمصدومیت جزئی،
تیمش را در دیدار با نفت
آبادان همراهی خواهد کرد
و در نیمه دوم به زمین مسابقه آمد .در
غیاب شــیخ ،فرهاد تیمش را با حضور
ارســان مطهری و مهــدی قایدی به
زمین میفرســتد .با در اختیار داشتن
ایندومهاجمآماده،استقاللهمچنان
صاحبیکخطحملهقدرتمندخواهد
بود اما مشــکل از جایی شروع میشود
که در این صورت ،آنهــا فقط «آرمان
رمضانی» را برای عوض کردن ترکیب
خطحملهروینیمکتدراختیاردارند.
اینجاســت که تاثیرات منفی خریدی
مثلاین،خودشرانشانمیدهد.شاید
رویای قهرمانی لیــگ در این فصل ،از
دسترفتهباشداما فرهادازهمینحاال
باید به خرید یک مهاجم تمامعیار برای
فصل آینده فکر کند .او باید از ایده اولیه
استفاده از بازیکنی مثل آرمان رمضانی
کوتاهبیایدوبهسراغمهرههاییبرودکه
حقیقتامیتوانندگرهیازکاراستقالل
باز کنند .خرید یک مهاجم درجه یک،
شاید مهمترین اولویت نقل و انتقاالتی
مجیدی باشــد .اگر مهدی قایدی هم
در تابستان ترنسفر شود ،لیست خرید
آبیها برای فصل جدید در خط حمله،
بهشدتپروپیمانترخواهدشد.

فرار بزرگ
بزرگترین فرار ممکن در آخرین هفته اللیگا ،سهم الچه
شد .تیمی که به لطف یک پیروزی حساس درست در آخرین
لحظهها توانست از منطقه سقوط نجات پیدا کند .تساوی در
روز آخر «هوئسکا» را به دســته دوم فوتبال اسپانیا فرستاد.
سقوط«ایبار»نیزازقبلکامالقطعیشدهبود.دیگرتیمسقوط
کننده از اللیگا« ،وایادولید» بود .تیم تحت مالکیت رونالدوی
برزیلی ،با شکست هفته پایانی روبهروی اتلتیکومادرید ،یک
ســقوط دردناک را تجربه کرد .تیمی که در پنج بازی آخرش
در رقابتهای این فصل اللیگا ،فقط یک امتیاز به دست آورد.

و تصمیمهای جــذاب زیادی گرفــت اما این
تصمیم ،واقعا هیچ سنخیتی با فوتبال نداشت.
در سختترین روزهای باشگاه و در شرایطی که
پرسپولیس با پنجره بسته نقل و انتقاالت دست
و پنجه نرم میکرد ،نام آدام بیجهت فهرســت
باشگاه را پر کرده بود .جای او میتوانست با یک
ستاره آیندهدار و با استعداد پر شود .نه یک «ژن
خوب» که قرار بود چند ســال بعد کت و شلوار
بپوشد و به سراغ فعالیتهای ملکی برود! دست
تقدیر ،همتی را حتــی در فینال لیگ قهرمانان
آســیا هم فیکس کرد امــا او ،هرگــز در قواره
درخشیدن در چنین مسابقههایی نبود .برانکو
حتی چند بار پست بازی این بازیکن را عوض کرد
اما هیچ درخششی از او ندید .او در همه سالهای

حضور در این باشگاه ،فقط یک گل به ثمر رساند
و مدتی را هم در تیم نفت مسجدسلیمان سپری
کرد اما همه میدانســتند که این بازیکن بدون
رانت پدربزرگ ،در هیچ باشگاهی دوام نمیآورد.
ماجرای او ،به همه نشان داد که چه کسانی واقعا
شیفته پرسپولیس هستند و چه کسانی این تیم
را برای امتیازهای «ویــژه» میخواهند .بودند
چهرههایی که یک عمر به خودشــان برچسب
«هواداری» از پرســپولیس زدند اما همین که
نورچشمشان به «درســتی» از تیم خط خورد،
خودشان را کنار کشــیدند و برای سرمربی تیم
چاه درست کردند .این وسط ،گابریل کالدرون
چقدرتنهابودکهبهخاطرهرتصمیمدرستهم،
مورد سرزنش قرار میگرفت.

