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قرارداد علی اکبری 
غیرقانونی است؟!

در حالی که چند روز قبــل امیر علی اکبری در 
نشســتی خبری از عقد قرارداد رسمی با سازمان 
UFC  آمریکا خبر داد، روز گذشته رییس سازمان 
روسی که پیش از این با علی اکبری تحت قرارداد بود، 
ادعای عجیب و جنجالی را مطرح کرده است. با اینکه 
علی اکبری از پایان قراردادش با این ســازمان خبر 
داده بود، الکسی یاتسنکو رییس سازمان ACA در 
بیانیه ای به نشست خبری چند روز قبل علی اکبری 
واکنش نشان داده است. در بخشــی از این بیانیه 
آمده است:»علی اکبری فراموش کرده که قرارداد 
معتبری با ACA دارد. ما به این ورزشکار تعهداتش 
را یادآوری کرده ایم و همچنین برای نایب رییس و 
مچ میکر UFC شان شلبی و مایک ماینارد مدارک 
و مستندات را ارســال کرده ایم.« در بخش پایانی 
بیانیه آمده:»ما منتظریم تا توضیحات فایتر ایرانی و 
سازمان UFC را بدانیم، اما حق خود را برای پیگیری 
قانونی محفوظ می دانیم.« باید دید واکنش سازمان 
UFC و علی اکبری به این ادعا چه خواهد بود. آیا 
ممکن است قرارداد فایتر ایرانی با سازمان آمریکایی 

زیر سوال برود یا خیر.
    

بیرانوند نه سیخ را سوزاند
 نه کباب را!

تست های دوپینگ پرتعداد در ماه های اخیر و 
حضور ماموران آژانس جهانی ضددوپینگ در اردوی 
تیم ملی وزنه برداری شایعاتی را به وجود آورده که 
برخی از داخل برای حضور ماموران وادا گرا می دهند. 
محسن بیراوند دبیر فدراسیون وزنه برداری در این 
باره گفت:»من نمی توانم بگویم که کسی از داخل 
گرا می دهد یــا نه. اگر بگویم ایــن اتفاق می افتد و 
نتوانم بگویم چه کسی این کار را می کند که درست 
نیست. ما این نظارت دقیق را به حساب فدراسیون 
جهانی می گذاریم. به هر حال فدراســیون جهانی 
روی کشــورهای پرقدرت جهان زوم کرده و ما هم 
که در سال های اخیر روی سکوی جهانی همه رده 
های ســنی بودیم، زیر ذره بین آنها هستیم.« وی 
افزود:»کشورهایی چون قزاقستان، چین، روسیه، 
ازبکستان و... در سال های اخیر به خاطر تست های 
مثبت با جریمه های سنگینی روبه رو شدند، اما ما 
در چهار سال اخیر فقط یک تست مثبت داشتیم. 
وزنه برداران ما پاک و آماده اند. ماموران وادا هر زمان 
که می خواهند بیایند و تست بگیرند. اصال بیایند یک 

شعبه در ورزشگاه آزادی بزنند!«
    

حذف دوباره میرزاجانپور
 از اردو

مجتبــی میرزاجانپــور بــا تصمیــم ایگور 
کوالکوویچ ســرمربی تیم ملی والیبال از اردوی 
تیم ملی کنار رفت. سرمربی تیم ملی اعالم کرد 
که این بازیکن در اردوی آماده ســازی تیم ملی 
برای مســابقات لیگ ملت های والیبال در کنار 
سایر بازیکنان حضور نخواهد داشت. این موضوع 
در راستای محدود کردن ارتباط رسانه ها با تیم 
ملی والیبال بدون ذکر دالیل تصمیم کوالکوویچ 
مبهم مانــد و توضیح بیشــتری در خصوص آن 
منتشر نشد. میرزاجانپور طی قرارداد یک ساله ای 
به تیم کاستالنا گروته در سری A ایتالیا رفته بود 
و عملکرد چندان بدی نداشــت. حاال مشخص 

نیست خط خوردن او فنی بوده یا انضباطی؟! 
    

پاداش برای همه 
جز مربی حدادی

فدراســیون دوومیدانی در راســتای حمایت 
از قهرمانان و مربیــان داخلی، پــاداش مربیان و 
مدال آوران مســابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا 
2019 که اخیرا به میزبانی دوحه برگزار شد را اعالم 
کرد. برابر مصوبه سازمان تیم های ملی فدراسیون 
دوومیدانی، پاداش مربیان صرفا برای مربیان داخلی 
در نظر گرفته شده و در اقدامی عجیب مک ویلکینز 
مربی حدادی پاداشی نمی گیرد! که این داستان هم 
در راستای توجه ویژه و تعامل فدراسیون با مهم ترین 
ورزشکارش است که المپیکی هم شده. اما بر اساس 
اعالم فدراسیون احســان حدادی به خاطر مدال 
طالی پرتاب دیســک  500 میلیون ریال، بهنام 
شیری برای مدال نقره پرتاب دیسک 300 میلیون 
ریال و هادی ســپهرزاد مربی بهنام شیری  200 
میلیون ریال دریافت می کنند. تیم ملی دوومیدانی 

ایران در قهرمانی آسیا تنها صاحب دو مدال شد.

منهای فوتبال

آريا رهنورد

»تساوی«، نتیجه موردعالقه برانکو 
ایوانکوویچ در جدال های حساس این 
هفته های لیگ برتر بوده اســت. تیم او 
پس از رســیدن به یک امتیاز در دیدار 
خارج از با ذوب آهن، نتیجه مشابهی را 
در مقابل ســپاهان پشت سر گذاشت و 
سپس در برابر تراکتورسازی تبریز نیز با 
یک امتیازاز  زمین خارج شد. شاید برتری 
در یکی از این دیدارها، فاصله قرمزها با 

جام را کوتاه تر می کرد اما سرخ ها دلیل 
محکمی برای ریسک کردن نداشتند 
و ترجیح دادند مســیر کم خطر تری را 
برای رسیدن به قهرمانی انتخاب کنند. 
آن ها در این ســه جدال حساس، بدون 
شکســت ماندند تا در فاصله دو هفته 
به پایــان این فصــل رقابت های لیگ 
برتــر، 3 امتیاز بیشــتر از نزدیک ترین 
تعقیب کننده داشته باشند. کم تر کسی 
انتظار داشت این محافظه کاری، از لیگ 
برتر به لیگ قهرمانان آسیا نیز سرایت 

کند. چرا که قرمزها در لیگ صدرنشین 
هستند و طبیعی به نظر می رسد که به 
آب و آتش نزنند اما تیمی که در آسیا در 
پایین ترین رده جدول گروه قرار گرفته، 
طبیعتا نباید دلیلی برای ارائه یک نمایش 
محافظه کارانه داشته باشد. پرسپولیس 
از شروع این فصل لیگ قهرمانان آسیا، 
هرگز در حد و اندازه های واقعی اش ظاهر 
نشد. آن ها در مسابقه رفت با پاختاکور، با 
حریف مدارا کردند و حاضر نشدند برای 
رســیدن به پیروزی، ریسک شکست 

احتمالی را بپذیرند و از چپ و راســت 
توپ ها را روی دروازه حریف بریزند. این 
تیم در برابر السد نیز برای تساوی به زمین 
رفت و تنها ثانیه هایی پیش از سوت پایان 
داور از حریف گل خــورد. تنها نمایش 
دلچســب آن ها در دیدار رفت با االهلی 
عربستان به پیروزی منجر شد اما به نظر 
می رسید این تیم دیدار برگشت با حریف 
عربســتانی را چندان جدی نگرفته و 
پیروزی در این نبرد را چیزی شبیه مرگ 
و زندگی نمی داند. آن ها در یک نمایش 

سهل انگارانه، به ســادگی سه امتیاز را 
تقدیم حریف کردند تــا برای ماندن در 
آسیا، کار بسیار دشواری داشته باشند. 
تصور می  شــد این تیم از همان دقایق 
ابتدایی دیدار با پاختاکور، حمله را آغاز 
خواهد کرد اما چینش و ترکیب ابتدایی، 
روایت دیگری برای تعریف کردن داشت.

برنده شــدن، مهم تریــن اولویت 
پرســپولیس در تاشــکند به شــمار 
نمی رفت. اگر قرمزها نیــاز مبرمی به 
پیروزی احساس می کردند، مرد کروات 
مهدی ترابی و بشار رسن را به عنوان دو 
هافبک خالق و کلیــدی روی نیمکت 
قرار نمی داد تا از نفراتی مثل ســیامک 
نعمتی و امید عالیشــاه استفاده کند. 
حتی ماریو بودیمیر نیز با وجود بازگشت 
به جلسه های تمرینی، نیمکت نشین 
شد تا علی علیپور تنها مهاجم تخصصی 
در ترکیب پرسپولیس باشد. سرخ ها در 
نیمه اول تحت فشار حریف قرار گرفتند 
و مکث زیاد علیرضا بیرانوند برای شروع 
دوباره بازی روی هر صحنه، نشان می داد 
که آن ها با تساوی کامال راضی خواهند 
شد. پرســپولیس در پنج دقیقه پایانی 
نیمه اول، باالخره بخشی از قدرت اش 
را به حریف نشان داد اما این موقعیت ها 
برای باز کردن دروازه تیم میزبان کافی 
نبودند. شاید اگر قرمزها همین ریتم را 
حفظ می کردند و با همین فشار وارد نیمه 
دوم می شــدند، خط دفاعی پاختاکور 
باالخره دست به اشتباه  می زد و در برابر 
تیم پرفسور تسلیم می شود اما پسران 
برانکو در شروع نیمه دوم دوباره همان 
نمایش احتیاط آمیز را در پیش گرفتند و 
کمی دیر به خودشان آمدند. تعویض های 
برانکو، چهره پرسپولیس را هجومی تر 
کرد اما نتوانست به هدف اش برسد. او در 
سومین تعویض به جای استفاده از همه 
مهاجمان تخصصی روی نیمکت، شایان 
مصلح را برای استفاده از توپ های هوایی 

به ترکیب فرستاد و این نقشه نیز مثل 
همه نقشه های قبلی، با شکست روبرو 
شد. شمشیر دو لبه محافظه کاری، این 
بار دست پرسپولیس را برید. آن ها برای 
تساوی به زمین رفتند و تنها چیزی که 
نصیب شان شد، شکست و حذف از لیگ 

قهرمانان آسیا بود.
برانکو و تیمش دو سال قبل به نیمه 
نهایی آســیا رسیدند و ســال گذشته 
با عبور از نیمه نهایی، مسیرشــان رابه 
طرف فینال هموار کردنــد و در نهایت 
در آن مسابقه شکســت خوردند. آن ها 
امیدوار بودند در یک روند صعودی، در 
لیگ قهرمانــان 2019 دوباره به فینال 
برســند و این بار در دیدار نهایی نیز به 
پیروزی دست پیدا کنند اما تورنمنت 
برای آن ها زودتر از آن چه تصور می شد، 
به پایان رســید. این تیم دوباره در سال 
آینده به لیگ قهرمان برمی گردد و تالش 
دوباره ای را آغــاز می کند. قرمزها برای 
رسیدن به نتایج مطلوب، باید شجاعت 
از دست رفته را دوباره به دست بیاورند. 
شجاعتی که دلیل اصلی موفقیت های 
بزرگ این تیم بود و حــاال جایش را به 

محافظه کاری افراطی داده است.

داستان پرسپولیس و آسیا با يک نمايش ضعیف در ازبکستان به پايان رسید 

حذِفآقایمحافظهکار!

نکته به نکته

اتفاق روز

پرسپولیس با يک تساوی در زمین پاختاکور، امیدش برای صعود به مرحله بعد را حذف می کرد، اما هواداران باشگاه 
انتظار داشتند اين تیم پس از شکست در مسابقه قبلی با االهلی، با تمام قوا به مصاف حريف ازبکستانی اش برود و برای 

رسیدن به  همه امتیازهای اين ديدار تالش کند. نتیجه نهايی اين مسابقه، نه تساوی بود و نه به پیروزی قرمزها انجامید. 
آن ها در دقايق پايانی شکست خوردند تا يک هفته قبل از پايان مرحله گروهی، با لیگ قهرمانان 2019 آسیا وداع کنند. 

فینالیست دوره گذشته، حاال ديگر جايی در لیگ قهرمانان نخواهد داشت.

جنجالی ترین صحنه این فصــل از لیگ برتر 
برای فرهاد مجیــدی، به شــادی اش بعد از گل 
آیاندا پاتوسی به ســپاهان برمی گردد. جایی که 
فرهاد در آخرین ثانیه های بازی با دویدن از کنار 
امیر قلعه نویی، خــودش را به جمع بازیکنان تیم 
می رساند تا درســت مثل یک فوتبالیست، گل 
حساس تیم را جشــن بگیرد. درباره این حرکت 
مجیدی، حساسیت چندانی شکل نگرفت. چرا 
که او »ســرمربی« تیم نبود و مسئولیت فنی، بر 
عهده وینفرد شفر قرار داشت. عالوه بر این، در آن 
مســابقه دیگر زمانی برای جبران سپاهان باقی  
نمانده بود. پس از چند هفته اما، شفر از نیمکت جدا 
شد و حاال وظیفه سرمربیگری روی دوش فرهاد 
مجیدی قرار داشــت. او این بار به عنوان نفر اول 

نیمکت باشگاه، در تب و تاب گل روزبه چشمی به 
الدحیل قرار گرفت تا به همه نشان بدهد که هنوز 
برای سرمربیگری اش در استقالل، کمی زود است. 
بعد از گل روزبه، دوربین ها فرهاد مجیدی را در حال 
دویدن کنار زمین شــکار کردند. البته که جشن 
گرفتن و شادی کردن به خودی خود اشکالی ندارد 
و حتی مربیان بزرگی مثل کلوپ و گواردیوال، دست 
به چنین کاری می زنند اما این شادی تنها چند ثانیه 
طول می کشد و آن ها بالفاصله برای توصیه های 
فنی به کنار زمین برمی گردند. در واقع دور شدن 
از نیمکت در شرایط حساس برای آن ها معنایی 
ندارد. فرهاد مجیدی به جای فریاد کشیدن بر سر 
شاگردان اش پس از دریافت گل تساوی زودهنگام، 
باید کنار آن ها می ماند و پس از گل چشمی از آن ها 

درخواســت می کرد که برای دقایقی بازی را آرام 
کنند و جلوی  فشار حریف را بگیرند. این اتفاق اما 
رخ نداد و استقالل تنها ثانیه هایی پس از گلزنی به 
الدحیل، گل تساوی را از حریف دریافت کرد تا رویا 
را به سرعت با کابوس عوض کند و در نهایت از  لیگ 
قهرمانان آســیا کنار برود. جدال با الدحیل، یک 
درس بزرگ برای فرهاد مجیدی داشت. او بیشتر 
از همیشه متوجه شد که جایگاه سرمربی، جایگاه 
ژســت های جذاب برای عکس هــا و فیلم های 
تماشایی نیســت. او به تدریج، همه این تجربه ها 
را به دســت خواهد آورد و به یک مربی کارکشته 
تبدیل خواهد شد. استقالل اما باشگاهی نیست 
که بتواند فرصت آزمون و خطا را به یک مربی جوان 
بدهد. فرهاد باید در یک باشگاه کوچک تر ساخته 

شود و یا اینکه با صبر بیشتر، به عنوان دستیار در 
استقالل کار کند. او چهره محبوب هواداران باشگاه 
به شمار می رود و در بین بازیکنان نیز از مقبولیت 
قابل توجهی برخوردار است. این فاکتورها برای او 
مفید به نظر می رسند اما کافی نیستند. او تمرکز 
باالتر، دانش فنی بیشتر و تجربه لحظات سخت نیاز 

دارد تا خودش را به حد و اندازه های مربیگری در 
باشگاه بزرگ و پرهیاهویی مثل استقالل برساند. 
بدون تردید فرهاد روزی به عنوان سرمربی دائم 
روی نیمکت این تیم خواهد نشست اما اگر او برای 
رســیدن آن روز بیش از حد عجله به خرج بدهد، 

شاید دوران مربیگری اش کوتاه شود. 

آريا طاري

به فاصله چند ساعت، لیگ قهرمانان 2019 آسیا در مرحله 
گروهی برای پرسپولیس و استقالل به پایان رسید. هر دو تیم 
هنوز یک مسابقه دیگر در پیش دارند اما آن جدال کامال تشریفاتی 
خواهد بود. پرسپولیس با شکست در زمین پاختاکور و استقالل 
با تساوی خانگی در برابر الدحیل، فرصت صعود به مرحله بعد را از 
دست دادند. فوتبال ایران البته هنوز ذوب آهن را در آسیا دارد اما 

فرصت برای رویاپردازی های سرخابی ها، دیگر تمام شده است.
تالش ایران برای تغییر تقویم بازی های لیگ قهرمانان آسیا، 
از سال ها قبل به یک وعده بی سرانجام تبدیل شده است. هر وقت 
تورم »منفی« شد و کنکور در مسیر »حذف « شدن قرار گرفت، 
فوتبال ایران نیز موفق می شود تقویم رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا را عوض کند. این برنامه، اساسا منطبق با لیگ های شرق 
آسیا نوشته شده و نفوذ این کشــورها روی ای.اف.سی، اجازه 
عوض شدن تقویم را نمی دهد. در واقع هر فصل از لیگ قهرمانان 
مدتی پس از شــروع لیگ های کره، ژاپن و چین آغاز می شود و 

همزمان با پایان این لیگ ها در هر سال میالدی، به پایان می رسد. 
این تقویم عمال باشگاه های غرب آسیا را به دردسر انداخته است. 
مرحله گروهی هر فصل لیگ قهرمانان، اواخر هر فصل فوتبال 
ایران برگزار می شود. به محض پایان فصل و در شرایطی که تیم ها 
و بازیکنان به استراحت نیاز دارند، بازی های یک هشتم نهایی از 
راه می رسند و سپس تیم هایی که در پنجره نقل و انتقاالت عوض 
شده اند، به مراحل بعدی می روند. در واقع یک تیم برای سه فصل 
باید در بهترین کیفیت باشد تا ابتدا مجوز حضور در این جام را به 
دست بیاورد، در ســال بعدی از مرحله گروهی و اولین مسابقه 
حذفی رد شود و در سال سوم برای رسیدن به فینال تالش کند. 
درست مثل پرســپولیس برانکو که در پایان شانزدهم سهمیه 
گرفت، در لیگ برتر هفدهم تا جمع 8 تیم برتر رفت و در شروع 
لیگ برتر هجدهم، فینالیست شد. این تقویم بیمار، کار را برای 
قهرمانی تیم های ایرانی در آسیا دشوار می سازد اما نباید فراموش 
کنیم که تیم های ایرانی اساسا تا فینال به حریفان شرقی برخورد 
نمی کنند و همه کشــورهای دیگر غرب آسیا، شرایطی مشابه 
نمایندگان ایران دارند. تفاوت بزرگ میان ایران و کشورهایی مثل 

قطر، امارات و عربستان، در اهمیت قائل شدن فدراسیون فوتبال 
برای باشگاه های حاضر در لیگ قهرمانان خالصه می شود. در 
چنین کشورهایی از حداکثر ظرفیت  برای کمک به این تیم ها 
استفاده می شود اما در فوتبال ایران، سازمان لیگ تنها به دنبال 
تمام کردن مسابقات است. برنامه ریزی این فصل سازمان لیگ 
و انجام یک بازی در هر 4 روز، عمال نمایندگان ایران را به مسلخ 
کشاند. طبیعی است که در چنین شرایطی تنها ذوب آهن بتواند با 
فشردگی برنامه کنار بیاید. چرا که دیدارهای لیگ اهمیت زیادی 
برای این تیم نداشــته اند. اگر در کشوری مثل هلند، بازی های 
لیگ در حســاس ترین شــرایط ممکن به خاطر آژاکس یک 
هفته به تعویق می افتند، در ایران اوضاع برای تیم های حاضر در 
تورنمنت های بین المللی مدام سخت و سخت تر می شود. ظاهرا 
فدراسیون نشــین ها با حذف نمایندگان ایران از آسیا، مشکل 

چندانی ندارند.
داوری، مشکل بزرگ دیگری اســت که این فصل گریبان 
ایرانی ها را در لیگ قهرمانان آسیا گرفت. پرسپولیس در جدال 
رفت با پاختاکور در شرایط آفساید گل خورد و در جدال برگشت 
نیز گروه داوری پنالتی واضح روی مهدی ترابی را اعالم نکرد. 
اگر وی.ای.آر وجود داشت و پرسپولیس هر دو بازی را با پیروزی 
پشت سر می گذاشت، می توانست همین حاال در صدر جدول 
گروه قرار بگیرد. استقاللی ها نیز باور دارند که گل  حساس شان 
در ثانیه های پایانی دیدار با العین، در شرایط کامال سالم به ثمر 

رسیده است. هضم چنین اشتباهی وقتی سخت تر می شود که 
هواداران فوتبال در آسیا، قضاوت های لیگ قهرمانان آسیا را 
تماشا می کنند. با این وجود ای.اف.سی اصرار دارد که همچنان 
عقب ماندگی اش را فریاد بزند و حداقــل در مرحله گروهی از 
کمک داور ویدئویی استفاده نکند. تفاوت عجیب کنفدراسیون 
فوتبال آســیا با اتحادیه فوتبال اروپا، در شــیوه سیدبندی و 
گروه بندی رقابت ها نیز آشــکار به نظر می رسد. حیرت انگیز 
است که پرسپولیس به عنوان قهرمان لیگ و استقالل به عنوان 
قهرمان جام حذفی فوتبال ایران، در گروه به مراتب دشوارتری 
از ذوب آهن قرار می گیرند. البته یک تیم برای قهرمانی باید همه 
قدرت ها را پشت ســر بگذارد اما در یک گروه بهتر، حذف این 

تیم ها حداقل تا مدتی به تاخیر می افتاد.
سال هاست که هیچ باشگاهی از ایران، نتوانسته قهرمانی آسیا 
را به دست بیاورد. مشــکالت و موانع زیادی مسیر باشگاه های 
وطنی برای موفقیت در این تورنمنت وجود دارد. عالوه بر همه 
این مشکالت، واضح است که باشــگاه های عربی حوزه خلیج 
فارس با جذب مربیان بزرگ و خرید ستاره های درجه یک، به 
سطح متفاوتی رسیده اند. شاید هر چند سال یک بار جرقه ای 
شکل بگیرد و یک تیم ایرانی راهی فینال آسیا شود اما تا زمانی 
که تیم های ایرانی خودشــان را به سطح رقبای عربی نرسانند 
و کیفیت باالیی پیدا نکنند، این اتفــاق هرگز به یک روند ثابت 

تبدیل نخواهد شد.

چرا سرمربیگری استقالل برای فرهاد مجیدی زود است؟ 

ذوب در شادی! 

درباره خداحافظی سرخابی ها از لیگ قهرمانان 

 قهِر آسیایی!

تعويض های برانکو، چهره 
پرسپولیس را هجومی تر 

کرد اما نتوانست به هدف اش 
برسد. او در سومین تعويض 

به جای استفاده از همه 
مهاجمان تخصصی روی 
نیمکت، شايان مصلح را 

برای استفاده از توپ های 
هوايی به ترکیب فرستاد 
و اين نقشه نیز مثل همه 

نقشه های قبلی، با شکست 
روبرو شد
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