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ورزش بانوان

سوپرگلي كه وايرال شد

آبیهاییکه انتظارها را برآورده نکردهاند

این پنج متهم!
آریا طاری

درجرياندومينهفتهازمرحلهنهاييليگبرتر
فوتبالزنانشهرداريسيرجانبايكپيروزيپرگل
تيم سپاهان اصفهان كه مدعي قهرماني رقابتها
است را در هم كوبيد .در اين ديدار سپاهان اصفهان
درصفائیهمیزبانشهرداریسیرجانبودودرنهايت
با نتيجه  6بر دو مغلوب مهمان خود شد .شاگردان
مریم جهان نجاتی در پایــان این دیدار دومین برد
خود را هم در مرحله نهایی کسب کردند تا یک گام
دیگر به سوی قهرمانی بردارند .جداي از اين نتيجه
پرگل ،آنچه از اين مســابقه به جا ماند ،ســوپرگل
تماشاييزهراعليزادهمهاجم 20سالهسيرجانيها
بود.عليزادهجوانپسازدريافتپاسهمتيمياش
ازآنسويزمين،سهبازيكنرقيبرادريبلزدودر
ضربهچهارمتوپرابهتوردروازهسپاهانيهادوخت.
ويديوي اين سوپرگل خيلي زود در فضاي مجازي
وايرالشدونشاندادكهفوتبالبانوانچقدرميتواند
جذاب و تماشايي باشد .خيليها در فضاي مجازي
گلعليزادهرابابازيكنانيچونمسيومارادوناتشبيه
كردند .حال سيرجان كه به صدر جدول چسبيده
اميد دارد با ادامه درخشش بازيكنان خود از جمله
عليزاده،جامقهرمانيرابااليسرببرد.

ضدونقيض لباس
دختران ژيمناست

در حالي كه به تازگي خبري منتشــر شــد كه
دخترانژيمناستيكباتاييدشدنلباسشانمجوز
حضور در مســابقات جهاني را به دست آوردهاند،
حاال صحبتهاي ديگري به گوش ميرســد .در
خبرهاي قبلي عنوان شــده كه مهين فرهاديزاد
معاون توسعه ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان،
طينامهايبهزهرااينچهدرگاهيرييسفدراسيون
ژيمناســتيك مجوز حضور بانوان در مســابقات
بينالمللي آكروباتيك را اعالم كرده است .اما حاال
خود فرهــاديزاد عنوان ميكند كــه «به لباس
آکروباتیک ژیمناســتیک اصال مجوز داده نشده
است»! هرچند خبر اين مجوز پس از چند ساعت از
كانالوزارتورزشوسايتفدراسيونژيمناستيك
حذفشدتاشائبههادراينبارهازهمانزمانشكل
بگيرد .فرهاديزاد در اين باره گفت«:ژیمناستیک
حرکات متفاوتی دارد که نمیتوانیم لباس واحدی
راتاییدکنیموهرمسابقهسناریووداستانمتفاوتی
دارد ،بنابراین قرار شد چند ماه قبل از هر مسابقه،
سناریو آن را تعریف و ما بر اساس آن در مورد لباس
نظر بدهیم .از آنجایــی که خانم درگاهی عالقمند
است و برای ژیمناســتیک تالش میکند ،شاید
روابطعمومیاینحسراداشتهکهتاییدشدهاست.
آکروژیم با ژیمناستیک برای همه متفاوت است.
آکروژیم در واقع آکروباتیک ژیمناســتیک است و
اصالمجوزدادهنشدهاست».

منهای فوتبال

واكنش آلكنو به سرمربيگري ايران

يك رســانه ايتاليايي كه به موضوع انتخاب
آلكنو به عنوان ســرمربي تيم ملي واليبال ايران
پرداخته است ،نوشت«:والدیمیر آلکنو سرمربی
جدید والیبال ایران که به تازگی هدایت تیم ملی
بزرگســاالن را برعهده گرفته است با حضور در
چهارمین دوره بازیهای المپیک ،به عنوان مربی
فصل پایانی کارش را دنبال میکند ،چراکه او با
تیم زنیت کازان و تیم ملی روسیه تقریبا هر آنچه
که یک مربی میتواند کســب کند را به دســت
آورده است.
آلکنو دربــاره انتخاب تیم ملــی ایران برای
سرمربیگری در المپیک گفت«:ایده شرکت در
چهارمین المپیک حرفهای برای من هیجانانگیز
اســت .المپیک نهتنها برای همه بازیکنان ،بلکه
برای هر مربی رویای پایانی است چراکه بازیها
در المپیک جو بسیار خاصی دارد .اگر بگویم که
عامل اقتصادی اصال مهم نبوده ،دروغ میگویم
چراکه این موضوع هم برای من مهم بوده است.
پیشنهاد خوبی از سوی ایران ارائه شد که من آن را
پذیرفتم ».او در واكنش به اظهار نظر جان اسپرو
مربي تيم ملي آمريكا كه گفته بود آلکنو و سیستم
روسی بهترین گزینه برای ایران نیست ،گفت«:به
مربی آمریکا توصیــه میکنم که تمرکزش روی
تیم خودش باشــد .من متوجه خواهم شــد که
چگونه میتوان به تیم ملی ایــران کمک کنم و
کمک شخص خاصی را نیاز نمیبینم».

آدرنالین 7

نیمفصل دوم لیــگ برتر
به زودی برای اســتقالل آغاز
خواهد شد .آن هم در شرایطی
که برخالف ابتدای فصل ،اوضاع
در اواخر نیمفصل اول برای تیم
فکری اصال خوب پیش نرفته
و انتظارها از این تیم برآورده
نشده اســت .در ترکیب تیم
فکــری ،نفراتی هســتند که
در نیمفصــل اول ،ضعیفتر از
انتظارات اولیه هوادارها ظاهر
شدهاند .ستارههایی که بدون
تردید در نیمفصل دوم بیشتر از
مهرههای دیگر زیر ذرهبین قرار
میگیرند و اگر به همین روند
ادامه بدهند ،بعید نیست دیر
یا زود به طرف درهای خروجی
باشگاه استقالل هدایت شوند.
شیخ دیاباته
مهاجم اســتقالل حقیقتا فصل
عجیب و غریبی را در این باشــگاه
پشــت سر گذاشــت ه اســت .او در
شــروع فصل مصدوم شد ،سپس
با محمود فکری به مشــکل خورد
و چند مســابقه را به همین خاطر از
دست داد .وقتی هم که این مشکل
به پایان رسید ،مشــکالت مالی او
با باشگاه شروع شــد و همه چیز را
پیچیده کــرد .جالب اینکه شــیخ
در ایــن فصل فقط در یــادگار امام
تبریز موفق به گلزنی شــده است.
در حقیقت مهاجمــی که در فصل
گذشته با  15گل با اقتدار آقای گل

فوتبال ایران شده بود ،این فصل در
 14هفته از  15هفته لیگ برتر نامش
را به فهرســت گلزنان اســتقالل
اضافه نکرده است .تنزل شیخ ،یکی
از بزرگترین دردسرهای این فصل
استقالل به شــمار میرود .چراکه
این ســتاره فصل گذشــته سهمی
انکارنشــدنی در گلهای استقالل
داشــت .یکی از ناامیدکنندهترین
دقایق بازی این مهاجم در این فصل
هم به دربی تهران برمیگردد .وقتی
که ورود او به جریان بازی ،همه چیز
را به شــدت برای تیم پیچیده کرد
و در نهایت پیروزی را از تیم فکری
گرفت .همه امیدوار بودند شیخ ،گره
کار اســتقالل را باز کند و همچنان
در خــط حمله این تیم بدرخشــد
امــا ماجراهایی کــه در طول فصل
برای این بازیکن به وجود آمده،
عمال این بازیکن را از آبیها
گرفته و تنها شبحی از او
را در ترکیب تیم
باقی گذاشته

چهره به چهره
مربیان لیگ برتری و گمشدهای به اسم تعهد

فراموشکاران!
آریا رهنورد

اینکه یک مربی مقصد متفاوتی را برای خودش در نظر
بگیرد و از تیم قبلی جدا شود ،اصال اتفاق غیرمنتظرهای
نیســت .همه جای دنیا هم مربیها تیمشــان را عوض
میکنند و به ســراغ پیشــنهادهای بهتر و موقعیتهای
جاهطلبانهتر میروند .با این حال اینکه یک مربی به محض
دریافت یک پیشنهاد مالی بهتر ،قید تیم فعلیاش را بزند
و به تیم متمولتری منتقل شود ،نشان از فقدان «تعهد»
در تصمیمهای او دارد .عالوه بر این ،باید به یک مســاله
کلیدی دیگر هم اشاره کرد .اینکه قراردادهای باشگاهها
با مربیان مختلف عمال ذرهای «اعتبار» قانونی ندارد و هر
مربی میتواند در چشم بر هم زدنی ،تیمش را به سادگی
هرچه تمامتر ترک کند.
رسول؛ داستانی که تکرار شد
ظاهرا رسول خطیبی تنها تا «نیمفصل» به باشگاههایی
که در آنها کار میکند وفادار اســت .او درست در نیمه راه
لیگ نوزدهم ،ناگهان تصمیم گرفت ماشینســازی را به

اســت .شــبحی که هیچ هواداری
دوست ندارد از یک ستاره تمامعیار
تماشــا کند .با این حــال او هنوز
فرصــت دارد کــه این شــرایط را
تغییر بدهد و ایــن نیمفصل تلخ و
کابوسوار را به فراموشی بسپارد.
عارف غالمی
در اوج جوانــی بــه
اســتقالل ملحق شد و
آنقدر خو ششــانس
بود که زیــر نظر یک
مربی در قوارههای
ا ســتر ا ما چو نی ،
پیشرفت کند .عارف
که سابقه بازی در تیم
ملــی امید را

مقصد آلومینیوم اراک ترک کند .جدا شدن از یک تیم لیگ
برتری برای پیوستن به یک تیم لیگ یکی در نوع خودش
تصمیم عجیبی بود .این تصمیم هم درســت وقتی اتفاق
افتاد که ماشین با هدایت رسول توانسته بود استقالل را در
آزادی شکست بدهد .خطیبی ماشین را به حال خودش
رها کرد تا به آلومینیوم اراک بپیوندد .او موفق شد آرزوی
دیرینه اراکیها را برآورده کند و آلومینیوم را به لیگ برتر
بیاورد.
خطیبی در لیگ برتر بیستم هم شروع خوبی با این تیم
تازهوارد داشــت و نتایجی فراتر از حد انتظار با این تیم به
دست آورد ،با این حال دوباره نیمفصل از راه رسید و او این
بار در جهت معکوس فصل گذشته ،تصمیم گرفت اراک را
به مقصد تبریز ترک کند .هیچ تضمینی وجود ندارد که او
حتی در صورت کسب نتایج خوب هم برای مدت زیادی
در فوتبال تبریز باقی بماند .بعید نیســت سال آینده در
چنین مواقعی ،یک پیشنهاد دیگر از لیگ یک از راه برسد و
خطیبی را از نیمکت تیتیها جدا کند .البته اگر تا قبل از
آن موقع ،حکم برکناری او از سوی مالکان باشگاه رسانهای
نشده باشد.
مجتبی حسینی؛ پروژه نیمهکاره
تالش مجتبی حســینی برای رساندن مس کرمان به
لیگ برتر در فصل گذشــته نتیجه نداشــت .همه انتظار
داشتند این مربی بماند و دوباره تالش کند تا مس را به لیگ

اتفاق روز
آ.ث ميالن دوباره اسير ناكامي شده

مرگ تدریجی یک رویا!

ناکامی ،ناکامی و دوباره ناکامی .این حال
و روز هواداران میالن است .تیمی که تا همین
چند هفته قبل ،مدعی شماره یک قهرمانی
سری آ محســوب میشــد اما حاال در دام
شکستهای متوالی گرفتار شده است .آنها
هفته گذشته با یک نمایش فوقالعاده ضعیف،
برابر اسپتزیا تسلیم شدند .تیم استفانو پیولی
در آن نبرد حتی یک موقعیت گل جدی هم
ایجاد نکــرد و با نتیجه دو بر صفر شکســت
خورد .تنها چند روز بعد ،روسونری در لیگ
اروپا تا یک قدمی شکست رفت و به سختی
در زمین حریف گمنامش به تساوی رسید.
بدترین اتفاق ممکن اما شکســت سنگین
برابر اینتر بود .در یکی از مهمترین دربیهای
دالمادونینا در  10سال گذشته ،میالن عمال
هیچ حرفی برای گفتن نداشت .آنها در همان

دقایق ابتدایی بازی ،تسلیم الوتارو مارتینز
شدند و در نیمه دوم الوتارو و لوکاکو تیرهای
خالص را به ایــن تیم زدند تــا اوضاع برای
میالن کامال به هم بریزد .اگر این تنها لغزش
فصل میالنیها بود ،اشــکل چندانی وجود
نداشــت اما نباید از یاد برد کــه همین تیم،
در حســاسترین دیدارهای اخیر روبهروی
آتاالنتا و یوونتوس باخت و به دســت اینتر از
کوپاایتالیا هم حذف شد .در حقیقت آنها این
اواخر در همه دیدارهای کلیدیشــان ناکام
شدهاند و این موضوع اصال انکارشدنی به نظر
نمیرســد .تیمی که یکی از امیدهای جدی
بردن سری آ به شــمار میرفت ،حاال چهار
امتیاز با اینتر صدرنشین فاصله دارد .وضعیت
میالن هنوز نسبت به رم و آتاالنتا بهتر به نظر
میرسد اما اگر یووه در هر دو دیدار معوقهاش

داشت با درخشش در استقالل حتی
به تیم ملی هم دعوت شد و خودش
را به عنوان یک مدافع میانی مستعد
تثبیت کرد .با این وجود اوضاع در این
فصل برای او اصال خوب پیش نرفته
است .عارف در دربی به لطف اغماض
داور از اخراج قطعی گریخت اما باز هم
به ندرت میتوان در این فصل
لحظاتــی امیدوارکننده
از بــازی او پیــدا کرد.
غالمــی اشــتباههای
فردی زیادی داشــته
و نشــان داده که هنوز
راه درازی برای تبدیل
شدن به یک مدافع کامال
مطمئن دارد .او با این مدل
بازی ،اعتماد بخشی
از هواداران

استقالل را از دســت داده و امیدوار
اســت کــه در نیمفصــل دوم ،این
وضعیت را تغییر بدهد.
سیاوش یزدانی
لیگ نوزدهــم ،برای ســیاوش
یزدانی اصال درخشــان نبود اما همه
امید داشتند او در لیگ بیستم خودی
نشان بدهد .ســیاوش به عنوان یک
مدافع از استایل بدنی خوبی برخوردار
است اما هنوز نتوانسته قابلیتهای
خاصی را در معرض نمایش هواداران
و اعضای کادر فنی تیمش قرار بدهد.
حتی از گوشه و کنار شنیده میشود
که قرار است نام او در فهرست مازاد
مهرههای تیــم قرار بگیــرد و بعید
نیســت این بازیکــن در نیمفصل
ناچار به ترک باشگاه استقالل شود.
یزدانی از پتانسیلهای زیادی برای
تبدیل شدن به یک بازیکن شاخص
برخوردار بــود اما پرداختــن زیاد
به حواشی ،مســیر او را دستخوش
تحول کرد.
محمد نادری
در چنــد ســال گذشــته ،هیچ
خریدی به اندازه انتقال محمد نادری
به استقالل سروصدا به راه نینداخته
است .نادری مستقیما از پرسپولیس
به استقالل ملحق شد و آبیها برای
جذب او ،هزینههای سرســامآوری
انجام دادهاند .عملکرد این بازیکن اما
به گونهای بوده که طرفداران باشگاه
از همین حاال دلتنگ هرویه میلیچ
هستند .ســتارهای که در میانههای
راه از تیم جدا شــد و حــاال زمزمه
بازگشتش به گوش میرسد .نادری
در استقالل ،آنقدر دور از انتظار بوده

برتر برساند اما او تصمیم گرفت جدا از مس ،خودش را به
لیگ برتر برگرداند .حسینی در شروع فصل ،سرمربی نفت
مسجدسلیمان شد .تیمی که با وجود داشتن منابع محدود
و ترکیبی کامال معمولی ،نتایج خوبی به دست آورد و در
لیگ برتر عملکرد قابل قبولی داشت اما درست در میانه راه،
حسینی از این تیم فاصله گرفت تا دوباره به نیمکت باشگاه
ذوبآهن برگردد .او قبلتر هم یک دوران کوتاه و نهچندان
موفق را به عنوان سرمربی ذوب سپری کرده بود و حاال از
شروع نیمفصل دوم لیگ برتر ،این مربی دوباره در فوتبال
اصفهان دیده خواهد شد.
جالب اینکه ذوب با هدایت رحمان رضایی در نیمفصل
اول ،عمال به یکی از گزینههای جدی سقوط تبدیل شده
و در ردههای پایین جدول ردهبندی لیگ به سر میبرد.
یحیی گلمحمدی؛ تیم آسیایی «تنها» شد
همه میدانســتند که یحیی چقدر برای بازگشــت
به پرســپولیس انتظار میکشــد .هیچ مربی عاقلی هم
پیشنهاد تیمی مثل پرسپولیس را رد نمیکند اما یحیی،
زمان و شیوه درستی را برای این کار در نظر نگرفت .البته
که او با پرســپولیس قهرمان لیگ برتر شد ،تا فینال آسیا
هم رسید و به لحاظ «شــخصی» فوقالعاده عمل کرد اما
نمیتوان بالیی که با این تصمیم بر ســر باشگاه مشهدی
آمد را نادیده گرفت .فوتبال مشهد برای اولین بار در تمام
تاریخش ،صاحب یک تیم آســیایی شــده بود و اوضاع

برنده باشد ،با  48امتیاز درست در یک قدمی
میالن قرار میگیــرد .در حقیقت حاال دیگر
قرمز و مشــکیها در جدول هیــچ برتری
محسوسی نسبت به یوونتوس ندارند و حتی
ممکن است دیر یا زود جایگاه دومشان را هم
از دست بدهند .قهرمانی میالن در سری آ از
همان ابتدا هم شبیه یک رویای بزرگ و دور
از دسترس به نظر میرسید اما هوادارانی که
این رویا را باور کرده بودند ،حاال با ضربه تلخ
و سنگینی از سوی سرنوشت روبهرو شدهاند.
درست برخالف هوادارانی که از روز اول هم
میدانستند نباید به این تیم بیش از حد فشار
آورد .میالن تا همین حاال هم کارهای جذابی
انجــام داده و فصل خوبی را ســپری کرده
اما اتکای بیش از حد بــه زالتان ،تصمیمی
اســت که هیچ ارتباطی به «آینده» باشگاه
ندارد .آنها در زمان حال تیم بدی نیســتند
اما تیم فعلی نمیتوانــد قدم بلندی به طرف
آینده بردارد .برای انجــام چنین کاری ،آنها
به چند تغییر گسترده و البته جوانتر شدن
ترکیب نیاز دارند .البته که هنوز هم نمیتوان

همه امیدوار بودند شیخ،
گره کار استقالل را باز
کند و همچنان در خط
حمله این تیم بدرخشد
اما ماجراهایی که در طول
فصل برای این بازیکن
به وجود آمده ،عمال این
بازیکن را از آبیها گرفته
و تنها شبحی از او را در
ترکیب تیم باقی گذاشته
است

که بعید به نظر میرسد دیگر جایی
در فهرست تیم ملی هم داشته باشد.
آرش رضاوند
علی کریمی در آستانه جدایی از
استقالل ،به طرفداران باشگاه وعده
داد که «آرش رضاوند» جانشــین
خوبی برایش خواهد شــد .او اصرار
داشــت که طرفداران تیــم هنوز
قابلیتهــای آرش را ندیدهانــد اما
حاال که یک نیمفصــل از جدایی او
سپری شــده ،طرفداران استقالل
همچنــان نتوانســتهاند قابلیتی از
رضاوند ببینند .قرار بــود او در این
فصل به یکی از ســتارههای کلیدی
تیم فکری تبدیل شود اما عملکردش
اصال انتظارات را برآورده نکرده است.
آرش لحظات کــم و بیش خوبی در
این فصل داشــته اما بــرای تبدیل
شــدن به یک ســتاره ،باید به این
لحظات تداوم ببخشــد .شــاید در
نیمفصل دوم لیگ ،این اتفاق برای
او رخ بدهد.

برای شــهرخودرو مطلوب به نظر میرســید اما جدایی
گلمحمدی ،تیم را به شــدت تحــت تاثیر قــرار داد تا
شهرخودرو بدون گل و بدون امتیاز ،از لیگ قهرمانان آسیا
کنار برود .یحیی حق داشت تیم جدیدش را انتخاب کند و
یک قدم بلندتر بردارد اما این همه عجله او برای ترک تیم،
نشان داد که او هیچ تعهدی به پروژهاش در فوتبال مشهد
نداشته است.
محمود فکری؛ خانهای که فروخته شد
نساجی اولین باشگاهی بود که به محمود فکری فرصت
کار کردن در لیگ برتر را داد و به ســکوی پرتاب مهمی
برای این مربی تبدیل شــد .فکری اولین ماههای حضور
در قائمشهر را به بهترین شــکل ممکن سپری کرده بود
اما به محض دریافت پیشــنهاد از استقالل ،طوری رفتار
کرد که انگار در «زندان» گرفتار شده باشد .هیچ مشکلی
در پیوستن او به تیم سابقش نبود اما «رفتار» فکری و نوع
برخوردش با نساجی ،به شدت انتقادآمیز به نظر میرسید.
او برخالف ادعایی که کرده بود ،خانهاش را برای پیوستن
به استقالل نفروخت اما خانهای که در قلب نساجیچیها
برای خودش ســاخته بود را به حراج گذاشت .او با نتایج
خوبی که در قائمشهر گرفته بود ،میتوانست مدت زیادی
روی سکوهای اســتادیوم وطنی محبوب بماند اما به آب
و آتش زدن فکری برای رفتن به اســتقالل ،همه چیز را
تغییر داد.

امیدهای میالن را کامال نابودشده دانست اما
در شرایط فعلی ،بعید به نظر میرسد که آنها
شانسي برای قهرمانی این فصل فوتبال ایتالیا
داشته باشند .میالن تا همینجا هم عملکرد
قابل قبولــی را در این فصل به جا گذاشــته
اما آنها برای فتح کردن اســکودتو ،چیزهای

بیشتری میخواهند .ســتارههای بزرگتر،
بودجه بیشــتر و نیمکت قویتر میتوانند
امیدواریهای بزرگتری برای روســونری
به وجود بیاورند .تیمی کــه این بار مدتی در
صدر جدول بود اما نتوانســت در این جایگاه
دوام بیاورد.

