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منهای فوتبال

طلوعكيان،
جديدترين جدا شده واليبال

علیرضاطلوعکیانکهبهتازگیبراساستصمیم
کمیته فنی و مصوبه هیات مدیره باشــگاه پیکان
جایگزین محمــد ترکاشــوند در راس کادر فنی
تیم والیبال این باشگاه شــده بود ،از جمع اعضای
کادر فنی پیکان جدا شد .از سوابق وی میتوان به
پاســور نوجوانان پیکان ،تجربه 16سال حضور در
لیگ برتر صنام ،پیکان ،کالــه آمل ،متین ورامین،
چهار طال و یــک برنز لیگ برتر به همــراه پیکان،
چهار طالی باشگاههای آسیا به همراه پیکان ،برنز
باشگاههایجهانبههمراهتیمپیکان،برنزالمپیک
ناشنوایان ،طالی آســیا و طال و برنز جهان در رده
ملی نوجوانان و جوانان ،بیش از  14سال حضور در
تیم ملی ،کارشــناس تربیت بدنی ،مدرس درس
آنالیزوالیبالدرمنطقهآسیا-اروپااشارهکرد.گفته
میشــود وی برای ادامه همکاری با مسئوالن تیم
والیبال پیکان به توافق نرسید و مدیرعامل هم نامه
عدمنیازویراابالغکرد.حاالبایدمنتظرماندودید
کهخودروسازانازکداممربیبرایادامهرقابتهای
لیگ برتر باشگاههای کشور استفاده خواهند کرد.
طلوعکیاندرموردجدایياشازتیموالیبالپیکان
گفت«:صحبتهایی با مدیرعامل باشگاه داشتم،
اما برای ادامه همکاری نتوانســتیم با هم به توافق
برسیم.مدیرعاملباشگاهازمنقولحضوردرفینال
رقابتهایلیگبرترراخواست،امامنچنینقولی
بهویندادم».

ووشو مجوز ليگ گرفت

پسازبرگزاریجلساتومذاکراتمتعددمیان
ستادمبارزهباکرونادرورزشومسئوالنفدراسیون
ووشووبهدنبالآن،انجامهماهنگیهایالزمدراین
فدراسیون،مجوزبرگزاریلیگهایاینرشتهدردو
بخشمردانوبانوانصادرشد.براساسبرنامهریزی
انجام شده ،لیگهای برتر ووشو در دو بخش مردان
و زنان از هفت تا ۲۱بهمنماه در آکادمی ملی ووشو
برگزار خواهد شد .با توجه به شرایط ویژه کرونا در
کشور و قطعی شدن تعداد تیمهای شرکت کننده
در این دوره از مســابقات لیگ برتر ووشــو ،امکان
جابهجاییزمانیوهمچنینتعدادتیمهایشرکت
کننده در هر دو بخش مردان و زنان نیز وجود دارد.
الزم به یادآوری است با وجود اعالم قطعی برگزاری
لیگهای ووشو ،شرایط کشــور به لحاظ بیماری
کرونــا در زمانهای اعالم شــده از اهمیت باالیی
برخورداراست.

حذف وفايي از گرندپري

حسینوفایی،نمایندهکشورمانپسازصعود
بهمرحلهیکچهارمپایانیوقرارگرفتنبینهشت
بازیکنبرتررقابتهایاسنوکرگرندپریعلیرغم
شایستگی و تالشهایش بازی را با نتیجه پنج بر
سهبهمارکسلبیمردشمارهسهرنکینگساالنه
اسنوکرحرفهایهایجهانوحریفقدرتمندیاز
کشور انگلستان واگذار کرد و از دور این مسابقات
کنار رفت .وی جایزه 12هزار و 500پوندی رانیزبا
خود به خانه برد .حسین وفایی نماینده کشورمان
در تور حرفــهای ها با قرار گرفتــن در جایگاه۲۵
رنکینگساالنهجوازحضوردرمسابقاتگرندپری
را کسب کرده بود .رقابتهای اسنوکر گرند پری از
 ۲۴آذردرمیلتونکینزانگلستانآغازشدهوامروز
بهپايانميرسد.

بيخبري عابديني از ليگ شمشير

مجتبيعابدينيکاپیتانتیمملیشمشیربازی
اسلحه سابر که به دلیل مصدومیت در دور نخست
اردوی آمادهســازی این تیم برای المپیک غایب
بود ،از هفته آینده و بعد از  ۱۰مــاه تمریناتش را با
همتیمیهایش پیگیری میکند .این شمشیرباز
المپیکیدربارهشرايطشگفت«:همچنانازناحیه
آسیبدیده دستم احساس درد دارم اما در مجموع
وضعیتم نسبت به گذشــته بهبودی محسوسی
داشتهاست؛بهطوریکهمجوزبازگشتبهتمرینات
را گرفتــهام .بنابرایــن در دور دوم اردوی تیم ملی
که احتماال از شــنبه آغاز میشود ،شرکت خواهم
کرد».اوکهپیشازاینبابتبرگزارنشدنمسابقات
باشگاهی و لیگ در رشته شمشیربازی انتقاد کرده
بود از وعده ريیس فدراســیون شمشیربازی برای
برگزاریلیگ ۹۹باحضورپنجتیماظهاربیاطالعی
کردوگفت«:هیچاطالعیازبرنامهفدراسیونبرای
برگزاریلیگومسابقاتداخلیندارم».

پرسپوليس فينال آسيا را به اولسان باخت ،اما كماكان غيرمعموليترين تيم ايران است

وزیر،کمک یا مانع؟

شنبهبرایپرسپولیس،یکروزتاریخیبود.روزیکهآنهابرایدومینباردرهمهتاریخشاندرفیناللیگقهرمانان
آسیاحاضرشدند.آنهابازيرابانتيجه 2بريكوبا2پنالتيبهاولسانكرهجنوبيباختندامادوحضوردرفیناللیگ
قهرمانانطیسهسال،براییکباشگاه«معمولی»اتفاقنمیافتد.حاالسوالبزرگاینجاستکهچهچیزیازپرسپولیس
یکتیم«غیرمعمولی»ساختهاست؟آیاهمانطورکهمیگویندوزیرعاملاصلیموفقیتهایاینتیمبودهاست؟آیادستی
توجایگاهیدستپیداکنند؟
ازبیرون،پرسپولیسرابهاینمرحلهرساندهیااینکهخودآنهاتوانستهاندبهچنینموفقی 

آریا رهنورد

هیچ موفقیتی در فوتبال ،یک شبه
ساختهنمیشود.پستصوراینکهرسیدن
قرمزها به دیدار نهایــی لیگ قهرمانان
حاصل فعالیتهای همیــن چند ماه
اخیر بوده ،یک تصور کامل اشتباه است.
برای پی بردن به اولیــن راز از مجموعه
رازهاییکهپرسپولیسرادراینموقعیت

آدرنالین 7

قرار دادهاند ،باید به لیگ برتر سیزدهم
برگردیم .این درســت همان جایی بود
که یک «تغییر» در باشگاه پرسپولیس
کلید خورد .باشگاه در آن فصل به جای
جــذب پرســروصداترین و گرانترین
ســتارههای بازار ،به ســراغ چهرههای
جوانتررفت.درهمیننقطهبودکهیک
نسل از استعدادهای جوان رفته رفته به
طرف باشگاه جذب شــدند .از بین همه

آن نفرات ،امید عالیشــاه تنها بازیکنی
اســت که هنوز برای تیم بازی میکند.
پرسپولیسدرآنفصلمهرهبااستعدادی
مثلپیامصادقیانوپدیدهایمثلمحمد
عباسزاده را هم داشــت که به تدریج
از دوران اوج فاصلــه گرفتند اما روحیه
اســتفاده از نفرات جوان و تالش برای
میدان دادن به آنها ،همچنان در باشگاه
باقیبماند.یکسالبعد،احمدنوراللهی

و مهدی طارمی به پرســپولیس ملحق
شــدند تا این تیم را در لیگ چهاردهم
همراهی کنند .مهدی برای چند فصل
بهترین گلزن پرسپولیس بود و احمد
حاال به یکی از وزنههای این تیم در میانه
میدان تبدیل شــده اســت .بسیاری از
مهرههایدرخشاناینسالهایقرمزها
با همین فرمول جذب شــدند .از صادق
محرمی تا علی علیپور و از مهدی عبدی

تا ســیامک نعمتی ،خیلی از مهرههای
مهم این سالهای پرسپولیس در لحظه
اولین ورود به ســاختمان باشگاه برای
امضای قرارداد« ،ستاره» نبودند .وقتی
مهرههاییمثلکمالکامیابینیایامحمد
انصاری به پرسپولیس اضافه میشدند،
هیچکس فکر نمیکرد آنها قادر به انجام
چه کارهای بزرگیهستند .پرسپولیس
دراینسالهابارهاوبارهاباتغییرمدیریت
روبهرو شــده اما «هنر خرید کردن» و
خوب خرید کردن ،همیشه در این تیم
وجود داشته است .این موضوع موجب
میشــود جدایی نفرات کلیدی ،تیم را
نابود نکند .پرسپولیس در همین پنجره
نقل و انتقاالت ،یک مشت مهره مهم را
از دســت داد اما خریدهای خوبی مثل
حامد لک ،عیســی آلکثیر ،سرلک و
ســعید آقایی ،تیم را زنده نگه داشتند.
مساله فقط «پول خرج کردن» نیست.
رقبایی مثل تراکتور و ســپاهان در این
سالهابهمراتبپرهزینهترازپرسپولیس
بودهاندامانتوانستهاندبهموفقیتبزرگی
دست پیدا کنند .مساله در واقع «گران
خریدن»نیست،بلکهجذبنفراتیاست
که بیشتر از دیگران به کار تیم میآیند و
برایباشگاهمفیدواقعمیشوند.
دومین مسالهای که برای اوج گرفتن
به پرســپولیس کمک کرده ،انتخاب
«درست»مربیبرایسپردنپروژههای
بزرگ به او بوده است .این انتخاب الزاما
«برآیند»هوشمدیریتیپرسپولیسیها
نیســت .بلکه گاهــی میتواند نتیجه
خوششانســی آنها هم باشــد .آنها در
زمان انتخاب برانکو ،گزینههای بسیار
بد و متوسطی داشتند اما در نهایت مرد
کرواتراجذبکردندواومعماریکعصر
طالییدرپرسپولیسشد.پسازبرانکو،
باشگاه به ســراغ گابریل کالدرون رفت.
مردیکهبهنظمودیسیپلینباورداشت
و در دوران گذار از پروفسور ،فوقالعاده
کارآمد نشــان داد .بعد هم که نوبت به
جذب یک مربی داخلی از راه رسید؛ آنها
به ســراغ بهترین گزینه ممکن رفتند.
گزینهای که میتوانست این را به دوش
بکشد.گزینهایکهآمادهبودپرسپولیس
را حتی به سطحی باالتر از قبل برساند.

دومین مسالهای که برای
اوجگرفتنبهپرسپولیس
کمک کرده ،انتخاب
«درست» مربی برای
سپردن پروژههای بزرگ
به او بوده است .این انتخاب
الزاما «برآیند» هوش
مدیریتیپرسپولیسیها
نیست.بلکهگاهیمیتواند
نتیجهخوششانسیآنها
همباشد
پرسپولیسبرایموفقشدن،یکعامل
مهم دیگر هم داشــت .هوادارهایی که
حتی برای یک لحظه ،دست از حمایت
تیمشان برنداشــتند .جماعتی که در
استادیوم آزادی ،برای تیم «بازنده» در
مســیر قهرمانی لیگ پانزدهم ایستاده
دست زدند و تیمشان را پس از شکست
خانگی در فینال آســیا تشویق کردند.
هوادارانی که وقتی یحیی پس از باختن
به استقالل به سراغ بهانههای مختلف
رفت ،او را شماتت کردند و اجازه ندادند
تیمشانباشکستخوردنوبهانهآوردن
خو بگیرد .آنها همیشه کنار پرسپولیس
بودند .به ویژه در روزهایی که باشــگاه
بیشترالزمشانداشت.
مدیریت سلطانیفر تا امروز نهتنها
عاملی بــرای موفقیت قرمزهــا نبوده،
بلکه روزهای دشواری برای این باشگاه
ساخته است .از انتخاب مدیرعاملهای
حیرتآوری مثل ســعادتمند گرفته
تــا فجایعــی کــه در دوران مدیریت
انصاریفــرد رقم خورد و از مشــکالت
مالی همیشگی باشگاهی که این اواخر
چهار میلیــون دالر فقط از محل صعود
به فینال آســیا درآمد داشته تا جدایی
ستارههایاصلیتیممثلشجاعوترابی،
دیگر اتفاق بدی نمانده که در این دوره
برای این باشــگاه رخ نداده باشد .با این
حالآنهارویپایخودشانایستادهاندو
کنارنکشیدهاند.حتیاینشیوهافتضاح
مدیریت ،نتوانسته مانعی به بلندای عزم
وارادهاینتیمبسازد.

چهره به چهره
قطریها با گرفتن میزبانی لیگ قهرمانان آسیا در هر دو منطقه شرق و غرب ،با یک تیر دو نشان زدهاند

شاهکار قطری!

قبلوبعدازفیناللیگقهرمانانآسیا،سرمربیپرسپولیس
بارها از فدراســیون فوتبال قطر برای میزبانی لیگ قهرمانان
تشکر کرده اســت .یحیی گلمحمدی وادار به انجام چنین
کاری نبوده اما مراتب قدرشناســیاش را اینطور نشان داده
است .مســاله فقط به برگزاری عالی و امکانات کافی مربوط
نمیشود ،حقیقت آن اســت که قطریها با برگزاری بازیها
به صورت متمرکز ،لیگ قهرمانان  2020را زنده نگه داشتند.
شــاید اگر این کشــور برای میزبانی پیشقدم نمیشــد،
دیدارهایاینفصللیگقهرمانانناتماممیماندوپرسپولیس
نمیتوانست فینالیست آسیا باشد .تقریبا هیچ کشور دیگری

اتفاق روز

آمادگی انجام این میزبانی را نداشــت .کار به جایی رسید که
حتی تیمهای شرق آســیا نیز در نهایت به قطر سفر کردند تا
دیدارهای آسیاییشان را در این کشور پشت سر بگذارند .در
حالی که خیلی از کشــورها برای برگزاری دیدارهای فوتبال
با مشــکل روبهرو بودند ،قطریها پروتکلهای بهداشتی را
به طور فوقالعادهای اجرا کردند و توانستند میزبان بینقص
دیدارهای این فصل لیگ قهرمانان باشند .قطریها به لحاظ
ســختافزار ،در حال فاصله گرفتن از قاره آســیا هستند و
حضورشان در دیدارهای مقدماتی جام جهانی منطقه اروپا
به عنوان حریف تدارکاتی و همچنین قرار گرفتنشــان در

صدرنشینی استقالل در لیگ برتر ،تنها یک هفته دوام آورد

یک رشید و دیگر هیچ!
آریا طاری

درست وقتی هواداران استقالل به تیمشــان امیدوار میشوند و تصور میکنند
که دوران خوب باشــگاه دوباره کلید خورده ،یک نمایش ناامیدکننده دیگر از راه
میرســد .تیم محمود فکری هنوز با «ثبات» خو نگرفته و همچنان درگیر نوسان
به نظر میرسد .آنها پس از یک نمایش درخشــان روبهروی شهرخودرو و رسیدن
به صدر جدول ،این بار در زمین ذوبآهن متوقف شــدند .جالب اینجاست که تیم
رحمان رضایی تا پیش از دیدار این هفته با استقالل ،در لیگ بیستم هرگز نتوانسته
بود کلینشیت کند .در حقیقت تیم فکری این هفته به رقیبی گل نزد که هیچکدام
از جدالهای قبلیاش را با دروازه بسته ترک نکرده بود!
صدرنشینی استقالل در لیگ برتر ،تنها یک هفته دوام آورد .آنها هفته گذشته تیم
مهدی رحمتی را شکست دادند و به باالترین رده جدول رسیدند اما نتوانستند این
جایگاه را برای مدت بیشتری حفظ کنند .درخشش گادوین منشا و پیروزی گلگهر
کافی بود تا استقالل پس از توقف در زمین ذوب ،شانســی برای ماندن در رده اول
نداشته باشد .تیم محمود فکری حاال از هفت بازی به  12امتیاز رسیده و اگرچه کامال
شرایط «ناامیدکننده»ای را تجربه نمیکند اما هنوز در قوارههای یک تیم قهرمان
هم به نظر نمیرسد .آنها تا هفته هفتم لیگ برتر ،سه بازی بیشتر از پرسپولیس انجام
دادهاند و با این وجود تنها چهار امتیاز بیشتر از رقیب سنتی دارند .در واقع اگر تیم
یحیی با سه برد متوالی از آســیا به لیگ برگردد ،استقالل قبل از دربی پنج امتیاز از
این تیم کمتر خواهد داشت .در چنین شرایطی اضطراب شهرآورد نیز برای پسران
محمود فکری چند برابر خواهد شد .از طرف دیگر ،آنها به شکل جدی خطر تراکتور

فهرست تیمهای حاضر در جام ملتهای آمریکای جنوبی،
به وضوح نشان میدهد که سطح فوتبال در این کشور چقدر
پیشــرفت کرده اســت .در ایران حتی بهترین باشگاهها هم
یک زمین تمرین اســتاندارد ندارند اما در قطر برای چندین
و چند تیم امکانات خاص هتل و زمین تمرین فراهم اســت
و به صورت همزمان با اســکان تیمهای آســیایی ،تیمهای
باشگاهی قطری هم بدون هیچ مشکلی دیدارهای داخلی را
برگزار میکنند .با این وضعیت ،قطر احتماال به زودی یکی از
دستنیافتنیترین قدرتهای قاره آسیا خواهد شد .تیمی که
شکست دادنش دیگر برای هیچ تیمی ساده نخواهد بود .آنها
با سرعت خارقالعادهای پیشرفت کردهاند و اگر به همین روند
ادامه بدهند ،کشورهایی مثل ایران را به سادگی جا میگذارند
و رسیدن به آنها از هر بعدی دیگر کامال محال خواهد بود.
قطریها با گرفتن میزبانی لیگ قهرمانان آســیا در هر دو
منطقه شرق و غرب ،با یک تیر دو نشان زدهاند .از یک سو این

را نیز احساس خواهند کرد .تیمی که دو مســابقه اخیرش را برده و حاال درست به
اندازه استقالل در جدول امتیاز دارد .اولین مشکل بزرگ استقالل برابر ذوبآهن،
مســاله کلیدی خلق موقعیت بود .آبیها در این بازی شانس چندانی برای ساختن
فرصت گلزنی به دست نیاوردند .با حضور ارسالن مطهری و سبحان خاقانی ،خط
حمله این باشگاه چندان ترسناک به نظر نمیرسد .این همان تیمی است که فصل
گذشــته با زوج قایدی و دیاباته ،صاحب بهترین و آمادهترین خط حمله لیگ برتر
بود .قرار دادن قایدی روی نیمکت برای تیمی که دیاباته را هم ندارد ،یک اشــتباه
بزرگ به نظر میرسد .سبحان شاید مهره بااستعدادی باشد اما از آمادگی الزم برای
درخشیدن در ترکیب اصلی تیم برخوردار نیســت .با این حال نباید تنها مهاجمها
را در روند گل نزدن استقالل سرزنش کرد .چراکه هافبکهای این تیم هم در خلق
نشدن موقعیتهای گلزنی برای این تیم کامال مقصر به نظر میرسند.
این اولین بار در لیگ بیســتم نیســت که آبیها عملکرد داور مسابقه را عامل
ناکامیشان میدانند .جالب اینکه در همین مسابقه نیز ذوبیها به یک صحنه دیگر
معترض هستند و معتقدند داور باید برایشان پنالتی اعالم میکرده است .استقالل
در بازی دو هفته قبل با نفت آبادان هم به داوری اعتراض داشــت اما مشخص شد
که در آن مسابقه داور گل سالم تیم آبادانی را به اشتباه مردود کرده است .البته که
گاهی تصمیمهای داوری علیه تیم فکــری بودهاند اما اینکه بخش مهمی از تمرکز
تیم روی این مسائل استوار شده ،به استقالل لطمه میزند .از همان لحظه خطا روی
ارسالن مطهری تا پایان بازی ،محمود فکری دائما مشغول اعتراض به داور بازی بود.
این همان اتفاقی است که اجازه نمیدهد یک تیم هوش و حواسش را کامال صرف
رسیدن به پیروزی کند.
اتفاق تلخ دیگر در اســتقالل که برای دومین بار در این فصل تکرار شده ،چند
دقیقه « ۱۰نفره» بازی کردن تیم اســت .چنین اتفاقی اصال و ابدا در یک باشــگاه
حرفهای فوتبال ،پذیرفتنی به نظر نمیرســد .اولین بار در دیدار با فوالد ،این اتفاق
رخ داد و استقالل حدود  ۱۰دقیقه ،یک بازیکن کمتر داشت .این بار حدود سه دقیقه
طول کشید تا مهدی قایدی ،جانشین سبحان خاقانی شود .نیمکت استقالل کامال

کار موجب شده که اعتبار و اهمیت آنها برای قاره آسیا بیشتر و
بیشتربهچشمبیایدوازسویدیگرایناتفاقموجبشدهاست
که آنها یک تمرین کامال جدی را بــرای میزبانی جام جهانی
پشت ســر بگذارند .به نظر میرسد این کشــور در همه ابعاد
آماده میزبانی این رقابتها باشد .شاید در کشورهای اروپایی،
تبلیغهای منفی زیادی علیه میزبانی قطریها و نحوه برخورد
با کارگرها شنیده شود اما حقیقت این است که قطر با این روند
میتواند یکی از بهترین میزبانهــای تاریخ جام جهانی لقب
بگیرد .حاال که ورود تماشاگرها به استادیومهای آسیایی هنوز
آزاد نشده ،بعید نیســت میزبانی دیدارهای فصل آینده لیگ
قهرمانان آســیا نیز به صورت متمرکز به قطر واگذار شود .هم
ای.اف.سی از این تجربه رضایت کامل داشته و هم باشگاههای
مختلف از این اتفاق راضی به نظر میرسد .همین موضوع کافی
خواهد تا قطر تنها شــانس میزبانی دیدارهای لیگ قهرمانان
 2021به صورت متمرکز باشد.

شلوغ به نظر میرسد و چهرههای متعددی در آن حضور دارند اما فعالیت سادهای
مثل تعویض کردن هم در این تیم به درستی انجام نمیشود .اینکه یک باشگاه با این
همه گزینه روی نیمکت همین یک کار را هم به درستی انجام ندهد ،واقعا تاسفبار
به نظر میرسد.
تیم فکری ،فقط یک تفاوت با تیم فرهاد مجیدی دارد و آن تفاوت ،به خط دروازه
این تیــم برمیگردد .برای یک لحظــه ،تصور کنید در همــه دیدارهای این فصل
سیدحسین حسینی درون دروازه این تیم ایستاده بود .آن وقت احتماال آبیها در
حوالی پایین جدول جا خوش کرده بودند .همانطور که اگر فرهاد و تیمش رشید
مظاهری را داشتند ،احتماال در فصل گذشته پایان بسیار خوبی را تجربه میکردند.
استقالل تیمی است که عقب زمین ،یک گلر فوقالعاده دارد اما در همه نقاط دیگر
زمین ،با مشکالت بزرگی دســت و پنجه نرم میکند .با این روند ،نمیتوان به تیم
امیدوار بود .اگر استقالل  10رشید مظاهری دیگر داشت ،آنوقت میشد رویاهای
بزرگ این تیم را باور کرد.

