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طالي آسيا به داد كيانوش نرسيد
مسابقات وزنه برداري قهرماني آسيا در حالي 
به ميزباني تاشكند ازبكستان آغاز شده كه اين 
تورنمنت براي وزنه برداراني كــه به امتياز اين 
مسابقات براي رســيدن به المپيك نياز مبرمي 
دارند بســيار حائز اهميت اســت. از جمله اين 
افراد مي توان به كيانوش رســتمي اشاره كرد. 
وزنه برداري كه سال هاســت بــا تك روي هاي 
خودخواسته اش به شدت از مسير طاليي كه در 
آن قرار داشت، دور مانده است. كيانوش كه يكي 
از ستاره هاي كاروان ايران در المپيك ريو بود و با 
كسب مدال طالي اين رقابت ها خوش درخشيد، 
ساز تنهايي تمرين كردنش كه پيش از ريو مي زد 
را دوباره كوك كرد. اما كيانوش از آن زمان به بعد 
نتوانست عملكرد خوبي داشته باشد و بارها در 
مسابقات مختلف از جهاني گرفته تا بازي هاي 

آسيايي وزنه هايش را اوت كرد. 
با اين وجود او از هدف كسب سهميه المپيك 
دست نكشــيد و در قهرماني آســيا هم با اينكه 
در اردو حضور نيافت، در ليســت تيم ملي قرار 
گرفت. كيانوش كه وزنش را بــه 89 كيلوگرم 
تغيير داده، در قهرماني آســيا به مــدال نقره 
يك ضرب، مدال نقره دوضرب و طالی مجموع 
رسيد. رستمی در حركت اول يك ضرب، ۱۶۷ 
كيلوگرم را مهار كــرد. در حركت دوم به عنوان 
آخرين وزنه بردار پشت وزنه ۱۷۶ كيلوگرم قرار 
گرفت كه با از دســت دادن وزنه سه چراغ قرمز 
دريافت كرد. او در حركت ســوم، دوباره پشت 
وزنه ۱۷۶ كيلوگرم ايســتاد اما دوبــاره وزنه را 
انداخت و به نقره يك ضرب رســيد. رستمی در 
اولين حركت دوضــرب ۲۰۶ كيلوگرم را باالی 
سر برد و داوران به او چراغ سفيد دادند اما هيات 
ژوری وزنه را قبول نكرد و به رستمی چراغ قرمز 
داد. او در دوميــن حركت دوضــرب وزنه ۲۰۶ 
كيلوگرم را به درســتی مهار كرد. رســتمی در 
آخرين حركت نيز بــرای جابه جايی ركورد به 
وزنه ۲۱۶ كيلوگرم حمله كرد امــا اين وزنه را 
انداخت. او برای اينكه حداقل به نرســيدن رقبا 
به ركوردهای مدنظر و كســب سهميه المپيك 
اميدوار باشد، بايد مجموع 395 كيلوگرم را ثبت 
می كرد كه با آن ركورد ۲۲ كيلوگرم فاصله دارد! 
البته كيانوش مي تواند در مســابقات گزينشي 
كلمبيا كه چند هفته ديگر برگزار مي شــود، با 
ثبت ركورد بيشــتر از 395 كيلوگرم ســهميه 
المپيك را از آن خود كند. كاري كه بسيار دشوار 

به نظر مي رسد.

بعد از تمام شــدن كار كيانوش در آســيا، 
ويديويي از او منتشر شــد كه باز هم حاشيه را 
پيرامون او بو وجود آورد. او كه هميشه گاليه هاي 
بسياري دارد، اين بار گفت:»چه فايده دارد وقتی 
بايد اســترس زيادی را تحمل كنيم. استرس 
زيادی داشتم و نتوانســتم خوب نتيجه بگيرم. 
من در مسابقات سوييس شركت كرده ام، تست 
دوپينگ هم داده ام اما نتوانســته ام امتياز الزم 
برای حضور در المپيك را كســب كنم. به دليل 
استرس زياد نتوانستم نتيجه دلخواهم را بگيرم. 
۶ ماه مسابقه ای نبود و بدن من افت كرد. ۶ ماه 
هيچ امتيازی نگرفتم. من برای سهميه المپيك 
وزنم را كم كردم اما اين مســير خوبی برای من 

نيست...«
 همچنيــن علی ميــری ديگــر ملی پوش 
كشورمان در اين دسته بود كه با ركورد ۱۶5 يك 
ضرب، ۱98 دوضــرب و مجموع 3۶3 كيلوگرم 
در رده پنجم آســيا قرار گرفت. سهراب مرادي 
نيز روز گذشــته در دســته 9۶ كيلوگرم روي 

تخته رفت. 
    

لژيونري دختر واليبال در پرتغال
نگين شيرتری بازيكن تيم ملی واليبال زنان 
ايران اعالم كرد كه به تيم CD AVES پرتغال 
پيوسته است. آن گونه كه شيرتری عنوان كرده 
اين تيم در سوپر ليگ پرتغال حضور دارد و برای 
اولين بار اســت كه يك زن واليباليست ايران به 
ليگ اين كشور راه پيدا كرده است. اين بازيكن 
در فصل پيش همــراه با تيم پيــكان در ليگ 
برتر واليبال زنان ايران حضور داشــت. پيش از 
اين بازيكنانی چون مائده برهانی، زينب گيوه، 
مهسا كدخدا، مهسا صابری و مونا آشفته سابقه 
حضور در تيم های خارجی را داشته اند و در حال 
حاضر نيز برهانی نيز در ليگ تركيه مشــغول 

فعاليت است.

منهای فوتبال

آریا طاری

اين جمله كليشه ای را شايد هزاران 
بار شنيده باشــيم كه »با حمله خوب، 
بازی ها را می بريد و با دفاع خوب، جام ها 
را!« اين جمله حتی اگر به شدت تكراری 
شده باشد، باز هم كامال »درست« به نظر 
می رسد. هيچ تيمی نمی تواند بدون در 
اختيار داشتن يك خط دفاعی بی نقص، 
جام های قهرمانی را به دســت بياورد. 
اگر اين حقيقت را بــاور نداريد، كافی 
است به اصلی ترين دليل موفقيت های 

اين چند فصل پرسپوليس نگاه كنيد. 
تيمی كه در ليگ برتر پانزدهم با وجود 
ارائه نمايش های هجومی و شورانگيز، 
به جام نرسيد اما درست از همان وقتی 
كه به سراغ سيدجالل حسينی رفت و 
خط دفاعی اش را ترميم كرد، شــرايط 
كامال متفاوتی را پشــت سر گذاشت. 
پرسپوليس اين سال ها در ليگ و آسيا 
تيم موفقی بوده، چون دفاع خوبی داشته 
و اين دفاع، فقط به كيفيت سه يا چهار 
مدافع تيم برنمی گردد. برای داشتن يك 
دفاع خوب، تك تك نفرات درون زمين از 

مهاجم نوك تا دروازه بان، بايد به خوبی 
در دفاع تيمی شركت كنند. اتفاقی كه 
در نبرد با الدحيل برای اســتقاللی ها 
رخ نداد. زدن پنج گل بــه االهلی، يك 
تجربه درخشــان و جذاب بود. درست 
همان طور كه شكســت دادن الشرطه 
با يك نتيجه دلچسب، هواداران آبی را 
دلگرم كرد. با اين حال نتيجه مســابقه 
ســوم، دقيقا همانی نبود كه هوادارها 
می خواستند تماشا كنند. استقالل در 
اين بازی، حقيقتا »زيبا« بازی كرد اما 
بعد از همه اين سال های بدون جام، ديگر 

هيچ هواداری بــه دنبال زيبايی محض 
نيست. ديگر هيچ هواداری نمی خواهد 
با نمايش های استقالل »سرگرم« شود. 
آنها می خواهند پيروزی های سريالی 
تيم محبوب شــان را ببينند. حتی اگر 
رقيب شان تيم درجه يكی مثل الدحيل 
با انبوهی از ســتاره های بزرگ باشــد. 
كاری كه الدحيل روبه روی اســتقالل 
انجام داد، يك نمايــش خارق العاده و 
يك بازی پيچيده نبود. آنها فقط كمی 
صبر كردند و منتظر اشــتباه های خط 
دفاعی استقالل ماندند. آنها فقط به اندازه 

كافی فرصت طلب بودند و به ســادگی 
توانستند سه امتياز مسابقه را به دست 
بياورند. استقالل برای ماندن در كورس 
صدرنشــينی، اين بار بايــد قيد تكرار 
همه اشتباه های قبلی را روبه روی اين 

حريف بزند.
تغييراتی كه فرهاد پيش از مسابقه 
قبلی با الدحيل در تركيب اصلی تيم 
به وجود آورد، نتيجه دلخواه اين مربی 
را رقم نزدنــد. نيمكت نشــينی وريا 
غفوری، اتفاقی بود كه به نظر می رسد 
نبايد در مسابقه امشــب تكرار شود. 
با وجود اصرار فرهاد به بازی ســازی 
تيمش از عقب زمين، مســعود ريگی 
نتوانست اين مسئوليت را به درستی 
انجام بدهــد. او حتی با يك اشــتباه 
مهلك، زمينه ســاز دريافت گل دوم 
حريف در اين نبرد شد. البته كه اشتباه 
فردی، هميشــه در كمين بازيكنان 
است اما ريگی با وجود تاثيرگذاری در 
فاز دفاعی، نمی تواند بازی ساز خوبی 
برای عقب زمين تيم باشد. تقريبا همه 
گل های الدحيل در ايــن نبرد، روی 
ضعف يا اشــتباه فردی و محاسباتی 
نفراتی شكل گرفتند كه در حقيقت فاز 
دفاعی تيم مجيدی را شكل داده اند. 
اين باخــت در موقعيــت خوبی رقم 
خورده است. چرا كه به فرهاد ذهنيت 
خوبی بــرای عوض كردن شــرايط 
می دهد. برای جبران اين شكست هم 
اصال دير نشده است. چراكه استقالل 
اگر همين امشب حريف قرمزپوش را 
از پيش رو بردارد، 9 امتيازی می شود 
و در جدول باالتر از اين تيم می ايستد. 
ماجرای مهــم برای آبی هــا اما فقط 
عبور از مرحله گروهی نيست. آنها در 
صورت عبور از اين مرحله، با رقبای به 
مراتب سرسخت تری برخورد خواهند 
كرد. حريفانی كه به راحتی می توانند از 
ضعف دفاعی اين تيم برای لطمه زدن 
به آبی ها اســتفاده كنند. استقالل در 

كارهای دفاعی، بايد كمی متمركزتر 
نشــان بدهد. حقيقت آن اســت كه 
رشــيد مظاهری هم هنوز نتوانسته 
قابليت هــای واقعــی اش را در ليگ 
قهرمانان آسيا به نمايش بگذارد. شروع 
رشيد در اين تيم، شاهكار بوده اما اين 
دروازه بان هنوز نتوانسته به سطحی كه 
در اولين روزهای بازی برای استقالل 

به نمايش گذاشته بود، برگردد.
در سومين تجربه هدايت استقالل، 
انتظارها از فرهاد مجيدی نيز بيشتر از 
هميشه شــده اند. حاال ديگر هيچ كس 
توقع ندارد او همچنــان در كنار زمين 
مشغول اعتراض به داور باشد و به سادگی 
خودش را از ديدار حســاس برگشت با 
الدحيل محروم كنــد. بدون ترديد اين 
اتفاق هم، يك نقطــه منفی در كارنامه 
مربيگری او به شــمار می رود. مســاله 
فقدان تمركز كافی در حقيقت از نيمكت 
به تركيــب اصلی تيم می رســد. هنوز 
هم مجمــوع نــكات اميدواركننده در 
مورد اســتقالل، خيلی بيشتر از نكات 
نگران كننده هســتند اما به شرطی كه 
تجربه ديدار رفت بــا حريف قطری، در 

مسابقه امشب تكرار نشود. 

بازگشت استقالل به تنظیمات کارخانه

راه دروازه را ببند! 

اتفاق روز

چهره به چهره

جدال امشب با الدحیل برای استقاللی ها، از چند جهت اهمیت فوق العاده ای دارد. اول اینکه آنها می خواهند انتقام 
مسابقه رفت را از حریف قطری بگیرند و دوم اینکه آ ها برای امیدوار شدن به صعود، باید به هر قیمتی برنده این جدال 
باشند. پسران فرهاد مجیدی حتما به خوبی می دانند که تنها تیم های اول به صورت »حتمی« از مرحله گروهی صعود 

می کنند. آنها برای فاصله گرفتن از »اما و اگر«های آزاردهنده، باید از کابوس مسابقه قبلی با این حریف دور شوند و تصویر 
متفاوتی از خودشان به نمایش بگذارند.

تك گل تماشايی احسان حاج صفی، سپاهان را به سالمت از 
مسابقه سخت با نساجی عبور داد. جدال سنگين و پيچيده ای 
كه ســپاهان در آن يك بازيكن اخراجی هم داشت. نژادمهدی 
بازيكنی بود كه در اين مسابقه با كارت قرمز داور از زمين مسابقه 
بيرون رفت. اولين گل احسان در بازگشت به فوتبال اصفهان، 
ســپاهان را دوباره به تنهايی در صدر جدول قرار داد. البته كه 
پرسپوليسی ها يك بازی كم تر از اين تيم انجام داده اند و در صورت 
پيروزی در مسابقه معوقه حتی با يك اختالف گل، صدر جدول 
را پس خواهند گرفت. اســتقالل هم دو بازی كم تر از سپاهان 

انجام داده و اگر اين بازی ها را با برد پشت سر بگذارد، به تيم محرم 
نزديك خواهد شد. تا اين هفته از ليگ برتر، سپاهان و پرسپوليس 
تنها تيم هايی به شمار می روند كه توانسته اند به ميانگين بيشتر از 
دو امتياز در هر بازی دست پيدا كنند. ميانگينی كه در پايان تمام 
فصل های ليگ برتر برای قهرمانی يك تيم كافی بوده است. گل 
نزدن سجاد شهباززاده در ســومين بازی متوالی، برای اين تيم 
كمی نگران كننده به نظر می رسد اما اين تيم در هفت مسابقه 
از هشت بازی اخير به برتری رســيده و در حقيقت از ۲4 امتياز 
ممكن در اين بازی ها توانسته به ۲۲ امتياز برسد. سپاهان از هفته 

سيزدهم ليگ برتر به بعد، ديگر شكست نخورده و فقط دو امتياز 
از دست داده است. آنها در جدال با نساجی، نشان دادند كه توانايی 
عبور از مخمصه های بزرگ را دارند. حتی ديدارهای دشــواری 
شبيه به اين، نمی توانند اين تيم را زمين بزنند. جالب اينكه محرم 
و اعضای كادر فنی باشگاه به جای اعتراض بيش از حد به اخراج 
بازيكن خودی و به راه انداختن جنجال، روی برنده شدن در هر 
شــرايطی تمركز مي كنند.  بزرگ ترين تفاوت سپاهان با ساير 
تيم های مدعی قهرمانی در ليگ برتر امــا، به برنامه بازی های 
اين تيم مربوط می شــود. درســت در روزهايی كه استقالل و 
پرسپوليس سرگرم مسابقات سخت و نفس گير آسيايی هستند، 
سپاهان فرصت بسيار خوبی برای استراحت در فوتبال ايران دارد. 
همين اواخر سرخابی ها بين سه تا چهار بازی سخت آسيايی را 
پشت سر گذاشته اند و ســپاهان فقط يك مسابقه در ليگ برتر 

انجام داده است. بدون شك، شاگردان فرهاد و يحيی در بازگشت 
به ليگ برتر، به شدت خسته خواهند بود. چراكه سفر به عربستان 
و هندوستان و انجام ۶ بازی در اين كشورها، آنها را كمی فرسوده 
خواهد كرد. با اين وجود سپاهان در ايران به خوبی فرصت داشته 
تا طراوت بيشتری به دست بياورد. فصل گذشته، تصور می شد از 
دست دادن سهميه آسيا يك فاجعه بزرگ برای سپاهان است 
اما حاال همين اتفاق به ظاهر تلخ، تبديل به يك ويژگی مثبت 
و حتی برگ برنده آنها برای بردن ليگ برتر شده است. سپاهان 
با اســتراحت بيشــتر، مصدوميت های كم تر و آمادگی باالتر، 
فعال شانس اول قهرمانی در ليگ برتر به شمار می رود. اگر آنها 
اين فرصت ايده آل را هم از دست بدهند، بعدها حسرت بزرگی 
برای شان شكل خواهد گرفت. سپاهان آماده به نظر می رسد تا 

سكوی اول ليگ برتر را در هر شرايطی به دست بياورد. 

آریا رهنورد

ســوپرليگ اروپا با همان سرعتی كه صفحه 
اول خبرها در تمام دنيــا را به خودش اختصاص 
داده بود، به طرف نابودی حركت كرد. يك نقشه 
بزرگ كه انگار در شديدترين حالت ممكن، به ديوار 
خورده و به بن بست رسيده است. تصور اينكه همه 
چيز تمام شــده و رويای فلورنتينو برای هميشه 
به پايان رسيده، تصور چندان درستی نيست اما 
همان طور كه آندره آنيلی گفته، فعال برای مدتی 
نمی توان حرفی از اين رقابت به زبان آورد. چراكه 
هواداران فوتبال با همه وجود مقابل اجرای چنين 
طرح تبعيض آميزی، ايستاده اند. جنگ بزرگ ۱۲ 
باشگاه فوتبال با اتحاديه فوتبال اروپا، برتری معنادار 
يوفا را به همراه داشت. تا همين چند روز قبل، يوفا 
در موضع ضعف به نظر می رســيد و رييس اين 
اتحاديه، از جمالت زشت و عجيبی برای روسای 
باشگاه های حاضر در سوپرليگ اروپا استفاده كرده 
بود اما ظرف چند روز و حتی چند ساعت، همه چيز 
تغيير كرد و حاال اين فلورنتينو بود كه در موضع 
ضعف قرار گرفت. كليد ايــن تغيير، در انگليس 

كشف كشد. جايی كه هر ۶ باشگاه انگليسی حاضر 
در سوپرليگ اروپا، تصميم شــان را برای حضور 
در اين رقابت پس گرفتند. منچسترسيتی اولين 
باشگاهی بود كه رسما از حضور در اين تورنمنت 
كنار كشــيد. گفته می شــود آنها حتی در زمان 
امضای قرارداد بــا پرز برای حضــور در اين جام 
هم ترديدهای زيادی داشــتند و سرانجام ساير 
باشــگاه ها را نيز مجاب كردند كه اين رقابت ها 
را ترك كنند. چلســی هم خيلی زود به سيتی 
ملحق شــد و رومن آبراموويچ رسما به هواداران 
باشگاه اعالم كرد كه هيچ قدمی برخالف خواسته 
واقعی آنها برنمی دارد. اوضاع زمانی جالب تر شد كه 
مالك باشگاه ليورپول به صورت رسمی از »يورگن 
كلوپ« و ستاره های تيمش به خاطر ملحق شدن 
به اين جام »عذرخواهی« كرد. بازيكنان ليورپول 
پيش از اين با نوشتن بيانيه ای، مخالفت جدی شان 
را با اين طرح نشان داده بودند. به صورت همزمان، 
۱4 باشگاه ديگر حاضر در ليگ برتر نيز اتحادی 
را تشــكيل داده بودند تا باشــگاه های حاضر در 
سوپرليگ اروپا را تحريم كنند. تحريمی كه البته 
حاال ديگر كامال متوقف شده است. در انگليس، 

حتی پای نخســت وزير هم به اين ماجرا باز شد. 
بوريس جانسون رسما اعالم كرد كه چنين  طرحی 
را نمی پذيرد. چراكه معتقد است فوتبال به همه 
اقشار، طبقه ها و طرفداران همه تيم ها اختصاص 
دارد. پس از كنار كشــيدن انگليسی ها، نوبت به 
ايتاليايی ها رســيد كه اين رقابت را ترك كنند. 
حاال ديگر عمال موضوعی به عنوان سوپرليگ اروپا 
وجود نداشت. چراكه فقط چند باشگاه هنوز به اين 
طرح وفادار مانده بودند. »سياست خيلی سخت تر 
از جنگ است. در جنگ شما نهايتا يك بار كشته 
می شويد اما در سياست، اين سرنوشت بارها در 
انتظار شــما خواهد بود!« اين جمله وينستون 
چرچيل را حتما اين روزها رييس باشــگاه رئال 
مادريد به خوبــی درك می كند. مــردی كه با 
بزرگ ترين شكست در كارنامه كاری اش روبه رو 
شده است. پرز هميشه مرد مورد اعتماد هواداران 
رئال مادريد بوده اما او به هر دليلی نتوانست اين 
اعتماد را برای هواداران تيم های ديگر نيز ايجاد 
كند. ابهام هــای بزرگی كه در ايــن طرح وجود 
داشت، موجب شد كه در نهايت هواداران فوتبال 
به آن پشت كنند و ســوپرليگ را تهديدی برای 
سالمت و رقابت برابر در فوتبال بدانند. بازنده بزرگ 
بعدی اين نقشه، آندره آ آنيلی بود كه جايگاهش را 
در اتحاديه فوتبال اروپا از دست داد. جايگاهی كه 
حاال در اختيار رييس باشگاه پی اس جی قرار گرفته 
اســت. پی اس جی و بايرن را می توان برنده های 

بزرگ اين طرح برشــمرد. تيم هايی كه از همان 
ابتدا با تيم های حاضر در اين جام فاصله گرفتند 
و همين موضوع، پرستيژ ويژه ای در فوتبال اروپا 
به آنها بخشــيد. يوفا هم حاال به عنوان برنده اين 
زورآزمايی بزرگ شــناخته می شود. حاال ديگر 
به همه ثابت شده كه آنها رقابت را به باشگاه های 
خصوصی نمی بازند. با اين حال نمی توان كتمان 
كرد كه به نوعی زنگ خطر برای اين اتحاديه به صدا 
درآمده است. چراكه پس از لغو اين نقشه بسيار 
پول ساز، همه انتظار دارند يوفا در تقسيم منابع 
مالی بين باشگاه های مختلف، عدالت بيشتری به 
خرج بدهد و جلوی كسب درآمد بيشتر باشگاه ها 
در تورنمنت های اروپايی را نگيرد. يوفا بايد هرچه 
زودتر در مسير تغيير قدم بردارد. در غير اين صورت، 

ممكن است در تجربه بعدی، به سختی شكست 
بخورد. اگر تصور می كنيد تك تك تيم های حاضر 
در سوپرليگ اروپا رسما تسليم شده اند، سخت 
در اشتباه هستيد. رئال مادريد هرگز از اين طرح 
خارج نمی شود و بارسا نيز به شكل عجيبی، دوش 
به دوش بزرگ ترين دشمنش ايســتاده است. 
بعضی ها البته به شوخی معتقد هستند كه بارسا 
برای پرداخت نكردن جريمه تــرك اين رقابت، 
حاضر به كنار كشيدن نيست! به هر حال مشكالت 
مالی بارسا، باشگاه را در شرايط نااميدكننده ای قرار 
داده است. سوپرليگ اروپا، فعال آتش زير خاكستر 
است اما بعيد نيست كه اين آتش دوباره روزی از زير 
خاكستر خارج شود و فوتبال اروپا را حتی بيشتر از 

اين تحت تاثير حواشی و ماجراهايش قرار بدهد.

سپاهان؛ مدعی شماره یک قهرمانی لیگ برتر

پرواز بدون وزنه آسيايی!

سوپرلیگ اروپا؛ تورنمنتی که یک شبه نابود شد

آتش... و حاال خاكستر! 

این باخت در موقعیت خوبی 
رقم خورده است. چرا که 

به فرهاد ذهنیت خوبی 
برای عوض کردن شرایط 
می دهد. برای جبران این 

شکست هم اصال دیر نشده 
است. چراکه استقالل 

اگر همین امشب حریف 
قرمزپوش را از پیش رو 

بردارد، 9 امتیازی می شود 
و در جدول باالتر از این تیم 

می ایستد
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