
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

رستمی و چالش انتخابی المپیک

کیانوش رستمی که بعد از ناکامی در قهرمانی 
جهان اعالم کرد تنها کسی است که می تواند در 
المپیک مدال بگیرد، با یک چالش جدید مواجه 
شده اســت. طبق قوانین فدراسیون جهانی که 
جزئیات آن را برای فدراســیون ها ارسال کرده، 
اگر ورزشکار در مسابقه ای ورنه بزند و اوت شود 
آن مسابقه برای ورزشــکار محاسبه نمی شود و 
حتما باید رکورد مجموع به ثبت برساند. به این 
ترتیب مســابقات قهرمانی جهان که کیانوش 
در آن اوت کرد برایش حســاب نمی شود و برای 
اینکه بتواند به ســهمیه المپیک برسد تا پایان 
ماه اکتبر باید در یک رقابت گزینشــی شرکت 
کند. در همین راستا او برای حضور در مسابقات 
ایتالیا و سوییس درخواســت داد اما با توجه به 
اینکه مهلت ثبت نام به پایان رسیده، با حضور او 
موافقت نشد تا به این ترتیب فعال کیانوش راهی 
به سمت المپیک نداشته باشد. اوضاع برای سعید 
علی حســینی وزنه بردار دسته فوق سنگین هم 
مشابه اســت. او هم اگر تا پایان اکتبر در رقابت 
گزینشی وزنه نزند، شــانس رسیدن به المپیک 
را از دست می دهد. علی حسینی حتی جلسه ای 
هم با علی مرادی برگزار کــرد اما مهلت ثبت نام 
او را هم شامل می شــود. در همین راستا شنیده 
می شود کمیته ملی المپیک به دنبال این است 
که با رایزنی با کمیته بین المللی المپیک راهکاری 
برای حل این مشــکل پیدا کند. در شرایطی که 
رستمی و علی حسینی نگران المپیک هستند، 
سهراب مرادی که چند وقت اخیر مشغول درمان 
مصدومیتش بود، از هفته آینده تمرینات وزنه را 
آغاز می کند تا آماده انتخابی المپیک ســوییس 
شود. با این حال فدراسیون وزنه برداری با انتشار 
خبری در ســایت خود اعالم کرد که »با توجه به 
عدم ثبت امتیاز برای رستمی در مسابقات جهانی 
۲۰۱۹، وی در دو رقابت 6 ماه دوم برای حضور در 
المپیک حضور یافته و مشکلی در ادامه نخواهد 
داشت. با توجه به نتیجه رقم خورده، این قهرمان 
کشور دچار عقب ماندگی امتیازی جدی و زیادی 
با رقبایش شده است. این موضوع به معنای حذف 
از گردونه انتخابی المپیک نیست اما مسیر را برای 
رستمی دشوار و پرچالش ساخته است. فدراسیون 
وزنه بــرداری حمایــت و پشــتیبانی از تمامی 
قهرمانــان و افتخارآفرینــان، از جمله کیانوش 
رســتمی را وظیفه خود دانسته و در این مسیر از 
هیچ کوششی دریغ نکرده و نخواهد کرد.«حال 
باید منتظر و ماند و دید ســرانجام راه وزنه بردار 

مورد عالقه فدراسیون هموار می شود یا نه.
    

فتاحی سرپرست والیبال شد
باالخره حرف و حدیث ها درباره افشین داوری 
سرپرست ســابق فدراســیون والیبال که گفته 
می شد از فدراسیون رفته، به انتخاب سرپرست 
جدید از ســوی وزارت ورزش ختم شــد تا رنگ 

حقیقت بگیرد. 
در حکمی از سوی مســعود سلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانان، علی فتاحی به عنوان سرپرست 
فدراسیون والیبال منصوب شد. در زمان ثبت نام 
از کاندیداهای ریاست فدراسیون والیبال، شنیده 
می شــد با ثبت نام افشــین داوری در انتخابات 
علی فتاحی به عنوان سرپرســت کار را در دست 
می گیرد اما درنهایت داوری بــا ثبت نام داوری 
 موافقت نشد تا رفتنش از فدراسیون شکل دیگری 

داشته باشد.
    

آغاز والیبال با شکست
جام جهانی والیبال از روز گذشته برای تیم ملی 
کشورمان با مصاف برابر روسیه آغاز شد. تیمی که 
از جوانان خود استفاده کرد ولی با همین جوان ها 
توانســت یک بار دیگر شکســت را به شاگردان 
ایگور کوالکوویچ تحمیل کند. تیم ملی روسیه 
در مســابقات انتخابی المپیک در سومین بازی 
که جنگ سهمیه بود توانســت تیم ملی ایران را 
شکســت دهد تا کار ایران برای المپیکی شدن 
به انتخابی المپیک چین بکشد. به همین خاطر 
بسیاری منتظر بودند تا شاهد یک دیدار انتقامی 
در اولین گام جام جهانی باشند اما درنهایت این 
مسابقه سه بر یک به ســود روسیه تمام شد. تیم 
ملی در دومین بازی خود ســاعت 5:3۰ امروز به 
مصاف مصر رفت. ســومین مســابقه شاگردان 
کوالکوویچ ساعت 5:3۰جمعه برابر کانادا برگزار 

خواهد شد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

»این بازی تمام شد و رفت. ایرادی هم 
ندارد«. شاید باورتان نشود اما این جمله 
منطقی، از دهان مردی بیرون آمده که 
در جریان بازی تیمش با پرسپولیس، 
تا یک قدمی درگیــری فیزیکی با داور 
مسابقه پیش رفت. شاید اگر این مربی 
بعد از اعالم پنالتی به ضرر تیمش نیز به 
همین اندازه خونسرد و منطقی واکنش 

نشان می داد، ماشین سازی می توانست 
دقایق بیشتری برابر پرسپولیس دوام 
بیاورد. قرمزها در دقایق پایانی این نبرد، 
صاحب یک ضربه پنالتی بحث برانگیز 
شدند. به نظر می رسید کوپال ناظمی 
به اشــتباه برای تیم کالدرون پنالتی 
گرفته و سرنگونی علیپور درون محوطه 
جریمه، ارتباطی با برخورد به مدافع تیم 
میزبان نداشته اما موقعیت هایی شبیه 
به ایــن، بارها و بارهــا در فوتبال تکرار 

می شوند. دو هفته قبل، پرسپولیسی ها 
در دربی تهران در حالی به حریف پنالتی 
دادند که بعدها تصاویر آهسته مربوط 
به این صحنه، نشــان از اشــتباه بودن 
تصمیم داور داشت اما سرمربی این تیم 
به جای جنجال و تهدید گروه داوری، به 
دروازه بانش اعتماد کرد. همین صحنه 
در نهایت، به نقطه عطــف دربی برای 
پرسپولیس تبدیل شد. رسول خطیبی 
هم می توانست به استعدادهای حامد 

لک اعتماد کند و تمرکز تیمش را به هم 
نزند. شاید او به هدفش برای خراب شدن 
پنالتی رقیب رسید اما بعد از این صحنه، 
تیم تبریزی تا پایان مسابقه مربی و کمک 
مربی اش را از دســت داد. نظم این تیم 
آشــکارا به هم خورد و آنها سرانجام در 
جریان بازی مغلوب ضربه وحید امیری 
شدند. خطیبی برای چندمین بار، ثابت 
کرد کــه هنوز از قامت یک ســرمربی 
»آماتور« خارج نشــده است. او به هیچ 

وجه الگوی خوبی برای هواداران جوان و 
نوجوان فوتبال نیست و به جای آرامش 
و تمرکز در کنار زمیــن، دائما به جر و 
بحث با گروه داوری و تحریک ســکوها 
می پردازد. انتظار می رود رسول بعد از 
همه این ســال ها، کمی پخته تر عمل 
کند و به رفتارش مسلط باشد اما کاری 
که او در کنار  زمین انجام داد، به غایت 
کودکانه به نظر می رســید. او در لحظه 
خروج از زمین، داورها را به خدا و نتیجه 
را به پرسپولیس واگذار کرد! خطیبی و 
دستیارها به جای اشاره دائمی به آسمان، 
باید بدانند که اگر خدا قرار بود به کمک 
همه تیم های فوتبال بیاید، همه بازی ها 

با نتیجه مساوی به پایان می رسیدند!
رســول خطیبی نبــود کمک داور 
ویدئویــی را دلیــل اصلــی ایــن 
جاروجنجال ها در فوتبال ایران می داند 
اما به نظر می رسد حتی اگر وی.ای.آر 
نیز در لیگ برتر وجود داشته باشد، باز 
هم مربیانی مثــل او بهانه های دیگری 
برای اعتراض پیدا می کنند. آنها بخشی 
از هویت کاری شــان را اعتراض به داور 
می گیرند و همواره تصور می کنند اگر 
با صداهای بلند فریاد نکشند، حق شان 

تضییع می شود. 
این واکنش ها معموال نتیجه ضعف 
در ارائه کارهای فنی است. تیمی که همه 
تمرکزش را روی مسائل فنی بگذارد، 
طبیعتا زمانی برای پرداختن به حواشی 
نخواهد داشت. تیم رسول خطیبی در 
اولین هفته از این فصل لیگ، استقالل 
تهران را شکست داد اما در جریان بازی، 
عمال موقعیت خاصی نداشت و بازیکنان 
این تیم دائما روی زمین دیده می شدند. 
وقت کشی در مســابقه با پرسپولیس 
نیز در دســتور کار این تیم قرار داشت. 
آقای مربی معتقد است که قرمزها در 
این بازی هیچ موقعیتی نداشــتند اما 
پرســپولیس تنها در نیمه اول دو بار به 

وسیله کنعانی زادگان و یک بار توسط 
مهدی ترابی، در آستانه باز کردن دروازه 
حریف قرار گرفت و یک ضربه پنالتی را 
نیز از دست داد. خطیبی باید به دنبال 
راهی برای پایــان دادن به ضعف فنی 
تیمش باشــد. اگر تنها مسائل فنی در 
فوتبال ایران مالک بــود، بعید به نظر 
می رسد که او شانسی برای باقی ماندن 
در جمع ســرمربیان لیگ برتری پیدا 

می کرد.
از زمان اجرایی شــدن قانون جدید 
فیفا برای کارت گرفتن اعضای نیمکت 
از داور مسابقه، مربیان فوتبال در ایران 
حتی بیشــتر از بازیکنان درون زمین 
کارت قرمز دریافت کرده اند. ظاهرا اینجا 
مربی ها احساس می کنند که اگر بعد 
از گل خوردن، بر ســر داور و دستیارها 
هوار نکشند، امتیاز یک مرحله مهم را از 
دست داده اند. خطیبی و مربیانی شبیه 
به او، باید بدانند که تا امروز هیچ تیمی 
با هوچیگری و بزرگنمایی اشتباه های 
داور، به موفقیت های بزرگ نرســیده 
است. پذیرفتن چنین رفتارهایی حتی 
از یک هوادار و یا یک جیمی جامپ نیز 
دشوار اســت و باید به حال فوتبالی که 
مربی اش دیگران را کنار می زند تا داور را 

به باد کتک بگیرد، اشک ریخت!

درباره مردی که تیمش را به مسلخ برد

مربی باش، نه جیمی جامپ!

سوژه روز

اتفاق روز

همه مربی ها، کم و بیش زیر و بم فوتبال را می شناسند. آن چه بین یک مربی معمولی و یک مربی درجه یک تمایز 
ایجاد می کند، »واکنش« آنها به ماجراهای درون زمین است. اگر این واکنش ها مالک قرار بگیرند، رسول خطیبی را باید 

در دسته ناامیدکننده ترین مربیان فوتبال ایران قرار داد. چهره ای که به خاطر سابقه بازی و البته روابط خانوادگی، شانس 
مربیگری در لیگ برتر را به دست آورده اما معموال چیزی بجز شکست، عاید تیم هایش نشده است. جام حذفی برای 

رسول و تیمش، خیلی زود تمام شد و مقصر اصلی رقم خوردن این اتفاق، هیچ کس بجز خود آقای سرمربی نبود. مردی که با 
واکنش های جنجالی در کنار زمین عمال تیمش را به بیراهه کشاند.

پاس گل تماشــایی مارک آندره تراشتگن به لوئیس سوارز 
در زمین ختافه، به بارسا کمک کرد تا بحران بازی های خارج از 
خانه را پشت سر بگذارد اما آنها امشــب در خانه، روبه روی یک 
حریف به  شــدت آماده فوتبال بازی خواهند کرد. اینتر کونته 
همه دیدارهایش در سری آ را با پیروزی پشت سر گذاشته است. 
آنها البته در شروع فصل جدید لیگ قهرمانان، با اسالویاپراگ به 
تساوی رسیدند اما در لیگ داخلی، به هیچ حریفی رحم نکرده اند. 
تیم های کونته مثل همیشه منظم، دقیق و دفاعی فوتبال بازی 
می کنند و این موضوع، کار را برای بارســا دشــوار خواهد کرد. 

مشکالت بلوگرانا، فراتر از اینتر است اما شکست در این مسابقه 
خانگی، می تواند آنها را در خطر حذف از دور گروهی قرار بدهد. 
بارسا در شروع تورنمنت، نمایش بسیار بدی مقابل دورتموند 
داشت و تنها به لطف ســیوهای دروازه بانش، یک امتیاز از آن 
مسابقه دشت کرد. بارســلونا در یک دهه گذشته، هیچ وقت به 
اندازه این فصل چالش و دردسر نداشــته است. برای همه این 
اتفاق ها، تنها می توان دو پایان متصــور بود. والورده یا آرامش را 
به تیم برمی گرداند، با بارسا به موفقیت می رسد و صندلی اش 
را حفظ می کند و یا در اولین فرصت از ســوی مدیران باشگاه، 

اخراج می شود. بازیکنان بزرگ بارسا، خواهان ماندن و تقویت 
شدن والورده هستند اما مدیران تیم و البته هوادارها، به این مربی 
اعتماد ندارند. فاصله عمیقی که بین سرمربی تیم و طرفدارها به 
وجود آمده، یکی از چالش های این فصل آبی اناری ها به شــمار 
می رود. مشــکل بزرگ دوم، مصدومیت چند بازیکن مهم تیم 
است. لئو مسی از شروع فصل دائما درگیر آسیب دیدگی شده 
و هنوز نتوانسته در فرم مطلوب قرار بگیرد. لئو دیگر مثل دوران 
جوانی اش توقف ناپذیر نیست و دائما در معرض آسیب دیدگی 
قرار می گیرد. پدیده جوان تیم آنسو فاتی نیز آسیب دیده و در 
چند دیدار آینده نمی تواند تیمش را همراهی کند. در خط دفاع 
نیز اومتیتی دائما مصدوم می شود و لنگله نیز دیدار با اینتر را از 

دست داده است. 
مصدوم همیشگی تیم اما عثمان دمبله است. بازیکنی که از 
زمان پیوستن به بارسا هشت مصدومیت متفاوت را تجربه کرده 

و نزدیک به 5۰ بازی را به دلیل آسیب دیدگی از دست داده است. 
او به بارسا آمد تا جانشین نیمار باشد اما بیشتر از زمین، در کلینیک 
باشگاه دیده شد. زندگی دمبله هرگز یک زندگی حرفه ای نبوده 
و همین موضوع او را آســیب پذیر کرده است. آنتوان گریزمان 
نیز هنوز نتوانسته درخشــش چندانی در ترکیب تیم داشته 
باشد. مشکل بعدی باشگاه، شکایت نیمار است که شاید ضرر 
مالی بزرگی به تیم بزند. ســتاره پی اس جی از مدیران باشگاه 
درخواست کرد که برای پس گرفتن شکایتش، تضمین خرید 
او را برای تابســتان آینده بدهند اما حاال دیگر مدیران بارسا در 
خرید این بازیکن تردید کرده اند و به همین خاطر حاضر به دادن 
تضمین نشده اند تا نیمار نیز شکایتش را پس نگیرد و پرونده در 
جریان بماند. همه این مسائل ریز و درشت، بخشی از تمرکز تیم 
را می گیرند. با این حجم از دغدغه های مختلف، بعید است که 

باشگاه بتواند این فصل در مسیر موفقیت قرار بگیرد.

آریا طاری

جام حذفی، تب و تاب فوتبال را به شهرهای 
مختلف ایران برد تا باز هم ثابت شــود که فوتبال 
در ایران، تنهــا »لیگ برتر« نیســت. تیم های 
دسته پایینی شهرستانی با سکوهای پر از جمعیت 
و نمایش های جذاب، نشــان دادند کــه از چه 
انگیزه باالیی برای نبرد با تیم های قدرتمند لیگ 
برتری برخوردار هستند. حذف فوالد خوزستان، 
بزرگ ترین شگفتی این مرحله از جام حذفی بود. 
هرچند که چند تیم بزرگ و شناخته شده دیگر نیز 
تا لبه پرتگاه رفتند و سرانجام به سختی خودشان 

را نجات دادند.
اولین برد آندره آ استراماچونی در فوتبال ایران، 
سرانجام به دست آمد. مربی ایتالیایی نیز درست 
مثل شــفر، اولین پیــروزی را در »جام حذفی« 
جشن گرفت. در مســابقه عجیب و پرحاشیه با 
گل ریحان البرز، برق ورزشگاه برای دقایقی قطع 
شد و اســتادیوم انقالب در خاموشی مطلق فرو 
رفت. در شــرایطی که بازی با تساوی یک بر یک 
دنبال می شد، آبی ها بعد از شروع مجدد مسابقه 
یک ضربه پنالتی به دســت آوردنــد اما مرتضی 

تبریزی در ادامه روزهای ناامیدکننده اش با پیراهن 
استقالل، این فرصت را هم از دست داد تا بازی در 
نهایت به وقت های اضافه برود. سجاد آقایی جوان 
که در این مسابقه جانشین مرتصی تبریزی شده 
بود، گل دوم اســتقالل را وارد دروازه حریف کرد 
و تیر خالص نیز توسط فرشید اسماعیلی شلیک 
شد تا اســتقالل ســرانجام از این دیدار دشوار و 
نفس گیر با شاگردان محمد نصرتی عبور کند. کار 
پرسپولیس نیز به هیچ وجه ساده تر نبود. چراکه آنها 
نیز در زمین ماشین سازی، یک پنالتی جنجالی را 
از دست دادند. به نظر می رسد سرنوشت این بازی 
در وقت های اضافه تعیین شود اما وحید امیری 
تنها چند ثانیه قبل از ســوت پایان داور، حوالی 
دقیقه صدم مســابقه، با پاس دیدنی بشار رسن 
توپ را از خط دروازه حریف عبور داد. تیم کالدرون 
که این فصل یک بار در تبریز شکســت خورده 
بود، حاال انتقام تراکتور را از ماشین سازی گرفت. 
دیگر تیم تبریزی اما در جدول جام، ماندگار شد. 
تراکتورسازی در زمین پاس همدان به پیروزی دو 

بر یک رسید.
 آنها باالخــره در این فصــل گل خوردند اما 
این اتفاق در شــرایطی رخ داد که به جای رشید 

مظاهری، محمدرضا اخباری درون دروازه قرمزها 
ایستاده بود.

برخالف تراکتورســازی، دروازه ســپاهان 
همچنان در این فصل بسته ماند. تیم امیرقلعه نویی 
در زمین تیم خیبر خرم آباد به پیروزی سه بر صفر 
رسید. خیبر و هواداران پرشمارش، جو جذابی در 
استادیوم ایجاد کردند اما این روزها هیچ تیمی، 
حریف ارتش ژنرال نمی شود. منصوری، کیانی و 
قربانی، گل زنان طالیی ها در این جدال محسوب 
می شدند. یکی از دو فینالیست فصل گذشته جام 
حذفی، حاال خیلی زود از جدول فصل جدید این 
رقابت ها خارج شــد. داماش که فصل گذشته با 
بردن سایپا در نیمه نهایی فینالیست شده بود، این 
بار در زمین نارنجی ها شکست خورد و از تورنمنت 
کنار رفت. در این مرحله، استقالل ماهشهر از مس 
نوین کرمان عبور کرد، پیکان با چهار گل شهدای 
رزگان کرج را برد، نفت آبادان قشقایی را حذف کرد، 
مس کرمان در پنالتی ها از سد بادران گذشت و نود 
ارومیه نیروی زمینی را شکست داد. بزرگ ترین 
شگفتی این مرحله، با پیروزی فجر سپاسی برابر 
فوالد خوزســتان رقم خورد. تیم نکو، تنها تیم 
لیگ برتری بود که در این دور به دســت تیمی از 
رده های پایین تر، حذف شد. فجر که سال ها قبل 
»متخصص« جام حذفی بود، حاال در مسابقه ای با 
گل های دیدنی و فوق العاده، با فوالد به تساوی دو 
بر دو رسید و سرانجام در ضربات پنالتی، این تیم را 

حذف کرد. به جز فوالد خوزستان، چند تیم لیگ 
برتری دیگر نیز ناچار به وداع با جام حذفی شدند اما 
حذف همه آنها در نبرد با یک حریف  لیگ برتری 
دیگر رقم خورد. در کنار ماشین ســازی که برابر 
پرسپولیس حذف شد، نساجی در زمین خودش 
به شــهرخودرو باخت، گل گهر سیرجان تسلیم 
نفت مسجدسلیمان شد و پارس جنوبی نیز برابر 
ذوب زانو زد. صحنه درگیری منصوریان و کمالوند 
در این مسابقه، یکی از جنجالی ترین فریم های 
جام حذفی را ساخت. پرگل ترین بازی این مرحله 
نیز به دست شاهین بوشهر و خوشه طالیی ساوه 
رقم خورد. شــاهین که تا این هفته در لیگ هیچ 
مسابقه ای را با پیروزی پشــت سر نگذاشته و در 
آخرین رده جدول دیده می شود، با خوشه طالیی 

نیز به تساوی ســه بر سه دســت پیدا کرد اما در 
ضربه های پنالتی، توانست از سد حریف بگذرد.

مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی با ۱۱ 
تیم از لیگ برتر و پنج تیم از دســته های پایین تر 
برگزار خواهد شد. بدون تردید هنوز شگفتی های 
بیشــتری در این تورنمنت شکل خواهد گرفت. 
قرعه کشی این مرحله اواخر مهرماه برگزار می شود 
و تیم ها رقبای بعدی شان را می شناسند. یکی از دو 
فینالیست فصل قبل حاال دیگر بخشی از این جام 
نیست اما فینالیست دیگر، همچنان به مسیرش 
در جام حذفی ادامه می دهد. در دو سال گذشته، 
دو تیم از رده های پایین تر راهی دیدار نهایی جام 
حذفی شده اند و شاید این اتفاق در فصل جدید 

این تورنمنت نیز رخ بدهد.

از پرونده نیمار تا بحران دمبله

بارسا و  دردسرهای چندگانه!

16 تیم باقی مانده در جدول جام حذفی مشخص شدند

یک شگفتی و چند شلیک!

تیم رسول خطیبی در اولین 
هفته از این فصل لیگ، 

استقالل تهران را شکست 
داد اما در جریان بازی، عمال 

موقعیت خاصی نداشت 
و بازیکنان این تیم دائما 

روی زمین دیده می شدند. 
وقت کشی در مسابقه با 

پرسپولیس نیز در دستور 
کار این تیم قرار داشت
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