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منهای فوتبال

شكستشيميدر مقابلميزبانمدعي

گ برتر بسکتبال
رقابتهای هفته ششــم لی 
باشگاههایکشوربابرگزاریپنجدیدارپیگیریشد
که در حساسترین بازی ،تیم شیمیدر قم ،مدعی
کســب عنوان قهرمانی ،با حساب ۷۳- ۵۸نتیجه
ی خود یعنی شــهرداری گرگان
را به میزبا ن مدع 
یگرگا نپنجمین
واگذارکرد.بهاینترتیبشهردار 
پیروزیخودراکسبکردوتیمشیمیدرنیزسومین
شکستخوددرفصلجاریرامتحملشد.شاگردان
محمدرضااسالمیپیشازایننیزبرابردوتیممدعی
پتروشیمی بندر امام و مهرام تهران نتیجه را واگذار
کرده بودند .در سایر دیدارها نیز رعد پدافند هوایی
شهرکرد با نتيجه  101بر  77از سد نیروی زمینی
تهرانگذشت.شهرداریبندرعباس 74بر 60ذوب
آهن اصفهان را شکست داد ،پتروشیمی بندرامام
 86بر 78مقابل اکسون تهران پیروز شد و توفارقان
آذرشهرنیز 8387برابرشوراوشهرداریقزوینتن
بهشکستداد.همچنيندیدارتیمهایمسکرمان
با مهرام تهران و دیدار تیمهای نفت آبادان با آویژه
صنعتمشهدنیزباتصمیممسئوالنفدراسیونلغو
وبهزماندیگریموکولشد.

آدرنالین 7

ستارههایی که نمیخواهند از تیم ملی بروند

وقتنشناسها!

پسازشکستتیمملیبرابرعراق،مسعودشجاعیپیامعذرخواهیاشرامنتشرکرد؛ اماهمههوادارانتیمملیدر
انتظارپیام«خداحافظی»اینبازیکنبودند.ظاهراشجاعیهنوزهمحاضربهترکتیمملینیستوقصددارددراینتیم
باقیبماند.پیشازمسعودنیزمهرههایزیادیآنقدرازتیمملیخداحافظینکردندکهسرانجامبابیاحترامیناچاربه
ترکتیمشدند.مهرههاییکهبااصراربرایماندندرردهملی،بخشیازپرستیژفوتبالیشانراازدستدادند.

صدرنشینی پیکان در هفته خلوت

هفتههفتممسابقاتليگبرترواليبالبابرگزاری
سهدیدارپیگیریشدکهدرنخستینبازیاینهفته
تیم پیکا ن توانســت مقابل تیم شهرداریگنبد به
پیروزی برسد .در این دیدار ک ه نخستین بازی تیم
پیکان در فصل جاری لیگ ب ه میزبانی سالن ساپکو
بود ،شاگردان محمد ترکاشوند سه بر يك مهمان
خودراشكستدادند.همچنينسايپايتهرانسهبر
يكپيامخراسانراشكستدادوشهرداريورامين
سهبردوبرخاتماردكانغلبهكرد.دیدارتیمهایکاله
مازندران و فوالد سیرجان ایرانیان ،فوالد سپاهان
اصفهانوشهرداریارومیهوشهرونداراکـراهیاب
ملل مریوان نيز لغو شد .تیم شهداب یزد هم در این
هفتهاستراحتداشت.

تیر کمانداران در قهرمانی آسیا

بیســت و یکمین دوره رقابتهای تیراندازی با
کمان قهرمانی آســیا از امروز با برگزاری مسابقات
مقدماتیآغازمیشود.درایندورهازمسابقاتکهبه
میزبانی تایلند با حضور  29کشور قاره کهن برگزار
میشــود 253،کماندار به رقابت میپردازند که از
این تعداد 136ورزشــکار مرد و 117ورزشکار زن
هستند.باپایانمسابقاتتیراندازیباکمانقهرمانی
آســیا ،رقابتهای قارهای کسب سهمیه المپیک
 2020توکیو آغاز خواهد شد .در این مسابقات 43
ورزشکاراز 17کشوردرریکرومردانو 45ورزشکار
از 18کشــور در بخش زنان برای کســب سهمیه
به رقابت میپردازند .تیم ملــی ایران نیز در بخش
ریکروبا ترکیبامینپیرعلی ،میالدوزیری،صادق
اشرفی ،رضا شــبانی ،زهرا نعمتی ،نیلوفر علیپور،
پارمیدا قاســمی و شیوا شــجاعیمهر و در بخش
کامپوندباترکیبدانیالحیدرزاده،نیمامحبوبیو
محمدصالحپالیزبان،ویداحلیمیان،راحلهفارسیو
آرزوطاهریاندرقهرمانیآسیاحضوردارد.

لغو اعزام به خاطر اسبابکشی!

تیمملیژیمناستیکایرانباترکیبسعیدرضا
کیخا و عبدا ...جامعی در رشــته خــرک و مهدی
احمدکهنیدررشتهدارحلقهبههمراهرضاخیرخواه
ســرمربی تیم قرار بود در مسابقات کسب سهمیه
المپیکدرآلمانحضورپیداکنند،امابهدلیلصادر
نشدنویزانتوانستبهآلمانسفرکندوبدینترتیب
یکمرحلهازمسابقاتکسبسهمیهراازدستداد.
ظاهرا سفارتخانه آلمان که سالهاست در چهارراه
استانبولمستقراست،دریکماهاخیرازساختمان
قدیمی خود به ساختمانی تازه تاسیس در خیابان
بخارست تهران منتقل شــده و همین جابهجایی
سبب شد تا صدور ویزای ژیمناستکاران با تاخیر
روبهرو شــود .فدراسیون ژیمناستیک حتی بلیت
ملیپوشان را رزرو کرده بود اما در نهایت این سفر
کنسلشد.باازدستدادناینرقابتها،دومسابقه
انتخابی المپیک دیگر باقی مانده که در استرالیا و
قطر برگزار خواهد شد .حضور ژیمناستکاران در
مسابقاتانتخابیدرقطرکهفروردینبرگزارخواهد
شد ،قطعی است و فدراسیون تیم را به این مسابقه
اعزامخواهدکرد.مسابقاتانتخابیاسترالیانیزقریب
به دو ماه دیگر برگزار میشــود و فدراسیون تالش
میکنددرصورتامکانسفراسترالیارانیزدربرنامه
قراردهدتاغیبتدرانتخابیآلمانجبرانشود.

آریا رهنورد

زمان درســت برای خداحافظی
مسعود شــجاعی از تیم ملی ،مدتها
قبل از راه رســیده بود .او میتوانست
پس از جــام جهانــی 2018و تجربه
سومین جام جهانی زندگی ورزشی،
تیمملیرادراوجاحترامترککند.حتی
همان روزها نیــز ،واکنشهای منفی
زیادی به نمایش فاجعهبار این بازیکن
برابر مراکش به گوش میرسید و پس
از آن ،کارلوس کــیروش دیگر هرگز

به این هافبک اعتماد نکرد .با این حال
خداحافظی در آن مقطع ،میتوانست
یک تصمیم ایدهآل از سوی شجاعی
باشد و احترام او را حفظ کند .عالوه بر
این ،او باید مسئولیتپذیری بیشتری
از خودش نشان میداد و جایش را در
تیمملیبهمهرههایجوانترمیسپرد.
ماندن در تیم ملی در چنین شرایطی،
یک جور «خودخواهی» بود و مسعود
از این خودخواهی فاصله نگرفت .او تا
آخرین روز حضور کارلوس کیروش
در فوتبال ایران ،عضــوی از تیم ملی

بود و حاال که مــارک ویلموتس نیز از
راه رســیده ،همچنان بــرای این تیم
به میدان میرود .شــجاعی این اواخر
بیشــتر به عنوان نیمکتنشــین و یا
تماشاچیدرتیمملیحضورداشتاما
پس از آسیبدیدگی اشکان و احسان
حاجصفی ،سرمربی بلژیکی تیم ملی
تصمیمگرفتاینبازیکنرادرترکیب
مسابقه حســاس با عراق قرار بدهد.
همان مســابقه ،به تنهایی کافی بود
تا همه متوجه شــوند که شجاعی ،تا
چه اندازه از فرم مطلــوب فاصله دارد.

سوژه روز
درباره بحران بزرگ تصمیمگیری در الروخا

مربی لحظه آخری!
آریا طاری

اســپانیا برای مدتی ،قدرت اول فوتبال دنیا
بود .آنها در فاصله ســالهای  2008تا ،2012
دو بار فاتح یورو و یک بــار قهرمان جام جهانی
شدند و خودشان را از زمین جدا کردند .این تیم
فضایی اما از جام جهانی  2014به بعد ،دوباره به
سطح زمین برگشت و دیگر هرگز نتوانست اوج
بگیرد .خیلیها دلیل این اتفاق را تصمیمهای
ناگهانی رییس فدراســیون فوتبال این کشور
روبیالس میدانند .مردی که حاال دوباره با یک
تصمیم تازه ،لوئیس انریکه را به نیمکت تیمش
برگردانده است.
بازگشــت لوئیس انریکه به نیمکت الروخا،
ماجراهای عجیبی به دنبال داشــت .این مربی
که برای مدتی به دلیل بیمــاری حاد دخترش
اردوهای تیم را از دست داده بود ،سرانجام پس
از درگذشت فرزندش به صورت رسمی از هدایت
تیم ملی اســپانیا کنارهگیری کرد .او چند ماه
قبل این تصمیم را گرفت که بیشتر وقتش را در
کنار خانواده بگذراند و برای کنار آمدن با این غم

بزرگ ،تالش کند .از همان روز اما رابطه رییس
فدراسیون فوتبال اســپانیا با انریکه برقرار بود
و روبیالس در جلســههای مداومی که در خانه
لوئیس برگزار میشــد ،برای بازگرداندن او به
تیم ملی تالش میکرد .لوچو باالخره سکوتش
را شکست و اعالم کرد که قصد بازگشت به دنیای
مربیگری را دارد .چراکه ایــن کار ،بزرگترین
تسکینبرایاووخانوادهاشمحسوبمیشود.او
البته از تیم مدنظرش چیزی نگفت و هنوز معلوم
نبود که میان فوتبال ملی و باشگاهی ،کدامیک را
انتخاب خواهد کرد .روبیالس ،توانست این مربی
را برای «بازگشت» به نیمکت قرمزها مجاب کند
اما هر دوی آنها ،ماجرا را برای مدتی پنهان نگه
داشتند .چراکه مدیر فنی تیم ملی اسپانیا باور
داشت که برای احترام به سرمربی فعلی ،او باید
تا پایان دور گروهی رقابتهــای انتخابی یورو
 2020به کارش در ایــن تیم ادامه بدهد .آنچه
توجهها را به طرف تیم ملی اســپانیا جلب کرد،
اتفاقهایی بود که بعد از دیدار پایانی این تیم با
رومانی در مرحله انتخابی یــورو رخ داد .رابرت
مورنو حاضر به شرکت کردن در نشست خبری

مسعود جدا از خشونت غیرضروری و
آسیبزننده به تیم ملی ،به لحاظ فنی
نیزهیچچیزیدرچنتهنداشتومتهم
ردیفاولشکستبرابرعراقشد.شاید
اگر او آن کارت زردهــای کودکانه را از
داور دریافت نمیکرد ،ایران برابر عراق
شکست نمیخورد و امروز این حجم از
نگرانیدرموردسرنوشتصعودبهجام
جهانی وجود نداشت .طناب پوسیده
مسعود ،ویلموتس را نیز به انتهای چاه
نزدیککردامااینتنهاشجاعینیست
که خداحافظیاش با تیم ملی از زمان

پس از این مســابقه نشــد .چراکه از طریق یک
خبرنگار ،متوجه شده بود که این آخرین بازی او
به عنوان مرد شماره یک نیمکت اسپانیا خواهد
بود .حتی با وجود تماسهای مکرر فدراسیون،
مورنو خودش را به نشســت خبری نرساند و به
گفته نزدیکانش با چشمانی اشکبار ،در رختکن
از بازیکنانش خداحافظی کــرد .حاال تیم ملی
اسپانیا در معرض یک جنجال تازه قرار داشت و
ستارههای پرتجربه تیم نیز ،تصمیم گرفتند در
مورد همه این ماجراها تنها سکوت کنند.
ماجرای مورنو و انریکه ،یکی از عجیبترین
داســتانهای دنیای فوتبال است .آنها چندین
ســال در کنار هــم کار کردند .رابــرت در رم و
سلتاویگو ،دســتیار و مرد مورد اعتماد لوئیس
انریکه بود و در بارســلونا نیز به دستیار دوم این
مربی تبدیل شد .همه چیز میان آنها فوقالعاده
پیش میرفت تا اینکه انریکــه به دلیل بیماری
دخترش ،قید ادامه حضور در تیم ملی را زد .از این
لحظه ،مورنو به عنوان جانشین او در نظر گرفته
شد و نتایج خوبی را نیز با تیمش به دست آورد.
شاگرد از آن روز به بعد ،استاد را به طور کامل از
یاد برد و ارتباطش با انریکه را به «صفر» رساند.
او نگران بود که جایگاهش را به عنوان یک مربی
مستقل از دســت بدهد و به همین خاطر حاضر
نشد دوســتیاش را با لوئیس انریکه حفظ کند.
این رابطه طوالنی ،از هم پاشــید و مورنو به کار

«منطقی» عبور کرده اســت .پیش از
او نیز فوتبالیستهای زیادی با اصرار
بیش از حد به باقی ماندن در تیم ملی،
واکنشهای منفی زیــادی را به جان
خریدند و بخشی از محبوبیتشان را
ازدستدادند.
به نظر میرسد مسعود شجاعی ،از
سرنوشت علی دایی در رده ملی درس
نگرفته است .دایی یک اسطوره برای
فوتبال ایران به شــمار میرود و هنوز
همرکوردگلزنیدرسطحملیفوتبال
دنیــا را در اختیــار دارد .او برای مدت
زیادی ،دل هواداران تیم ملی را قرص
میکرد و در بازیهای مهم و کلیدی
خوش میدرخشید .شرایط فیزیکی
شهریار اما اواخر دوران فوتبالش کمی
تغییر کرد و او دیگر چابکی ســابق را
نداشت .بهترین تصمیم ممکن در آن
مقطع ،خداحافظی باشکوه از تیم ملی
و حفظ محبوبیت بــود اما دایی تا جام
جهانی  2006در تیم باقی ماند و با این
اصرار زیاد ،از چشم هواداران فوتبال در
ایرانافتاد.
اوسرانجامدرفهرستامیرقلعهنویی
در تیم ملی قرار نگرفت و دیگر چارهای
به جــز خداحافظی نداشــت .دایی و
کریمی ،اختالفهای زیــادی با هم
داشتندامادرموردانتخابزماناشتباه
برای خداحافظی ،تقریبا یکسان عمل
کردند.جادوگرنیززماندرستیرابرای
ترک تیم ملی در نظــر نگرفت و کار به
جاییرسیدکهکارلوسکیروشدیگر
این بازیکن را در فهرست ملیپوشها
قرار نداد .حتی ســیدجالل حسینی
نیز پیشنهاد سرمربی تیم ملی را برای
خداحافظی نپذیرفــت و زمانی با تیم
ملیوداعکردکهدیگردیرشدهبود.این
موضوع اواخر فوتبال جواد نکونام نیز
رخ داد اما کاپیتان آن روزهای تیم ملی
با انتخاب یک زمان درست ،تفاوتش را

روی نیمکت الروخا ادامه داد اما بازگشت انریکه،
عمال به معنــای اخــراج او از کادر فنی بود .این
دوســتی ،حاال دیگر به دشمنی تبدیل شد و دو
مربی دیگر برخورد مســتقیمی با هم نداشتند.
حاال دیگر رابرت مورنو ،یک مربی مستقل است
اما نباید امیدوار باشــد که خیلی زود ،تیمهای
بزرگ به جذب او عالقه نشــان بدهند .تیم ملی
اســپانیا نیز در یک اتفاق تکراری و آشنا ،دوباره
درگیر جنجال شده و بعید نیست این ماجراهای
عجیب ،در یورو  2020تاثیرشــان را روی این
تیم بگذارند .داستان برکناری لوپتگی درست
قبل از شــروع جام جهانی  ،2018هنوز از ذهن
هواداران فوتبال اســپانیا پاک نشده است .یک
نسل درخشان از الروخا با یک اشتباه سهگانه از

دایی و کریمی ،اختالفهای
زیادی با هم داشتند اما
در مورد انتخاب زمان
اشتباهبرای خداحافظی،
تقریبایکسانعملکردند.
جادوگر نیز زمان درستی را
برای ترک تیم ملی در نظر
نگرفت و کار به جایی رسید
که کارلوس کیروش دیگر
این بازیکن را در فهرست
ملیپوشها قرار نداد

با دیگران عیان کرد .در تاریخ فوتبال
ایران به نــدرت برای ســتارهها بازی
خداحافظی برگزار شده است .یکی از
دالیل این ماجرا میتواند وقتنشناس
بودنخوداینستارههاهمباشد!
همه نشانهها و شــواهد ،حکایت
از آن دارند که مســعود شجاعی دیگر
بایــد از تیم ملی جدا شــود .حضور او
نهتنها دیگر موثر نیســت ،بلکه حتی
میتواند رویای صعود به جام جهانی
را به خطر بیندازد .اگر ســتاره سابق
اوساسونا کمی زودتر تیم ملی را ترک
میکرد ،همه خاطرههــای خوب او را
به ذهن میســپردند اما حاال بیشتر از
هر چیزی ،اخراج در مسابقه حیثیتی
با عراق در یادها مانده اســت .شجاعی
فرصت رقم زدن یک «پایان خوش»
را در تیــم ملی از خــودش گرفته و به
همان نسبت که اصرار به ماندن داشته
باشــد ،با هجمههای بیشتری روبهرو
خواهد شد .بازوبند کاپیتانی تیم ملی،
باید در اختیار مهرههای پرتحرکتر و
مســئولیتپذیرتری قرار بگیرد و این
جایگاه نیز باید به فوتبالیســتهای
جوانتریسپردهشودکهپشتدرهای
تیمملیماندهاند.

سویفلورنتینوپرز،روبیالسوالبتهخودلوپتگی،
تباه شد .این تیم ناگهان در اختیار فرناندو هیهرو
قرار گرفت و جام جهانــی فوقالعاده ضعیفی را
تجربه کرد .آنها حتــی ممکن بود با خطر حذف
از مرحله گروهی جام جهانی روبهرو شوند .حاال
روبیالس دوباره یک تصمیم مهم و بزرگ برای
تیمش گرفته و امیدوار اســت این تصمیم ،به
بدی تصمیم قبلی او برای این تیم نباشد .اسپانیا
ستارههای زیادی را در اختیار دارد اما تا زمانی که
ثبات و آرامش قبلیاش را به دست نیاورد ،نتایج
دلچسبگذشتهاشرانیزتکرارنخواهدکرد.آنها
برای تبدیل شدن به همان ابرقدرت قبلی ،باید
از تغییر مداوم کادر فنی فاصله بگیرند و از عصر
جنجال و حاشیه ،عبور کنند.

اتفاق روز
نگاهي به پيشنهادهای سرمربي اخراجي تاتنهام

همه هواخواهان پوچ

چند روز از برکنــاری ناگهانی مائوریتســیو پوچتینو از
سرمربیگری باشگاه تاتنهام میگذرد و بحث درباره آینده این
مربی آرژانتینی ،همچنان داغ است .یک شروع ناامیدکننده
روی نیمکت ســفیدهای لندن ،کافی بود تا باشگاه قید ادامه
همکاری با این مربی را بزند .جالب اینکه این اتفاق در جریان
فیفادی رخ داد و بســیاری از بازیکنان اسپرز تا ساعاتی بعد از
انتشار خبر ،هنوز از آن مطلع نبودند .پس از تعطیلی چند روزه
تمرینات باشگاه ،پوچتینو جلسهای با مدیران تاتنهام برگزار
کرد و با وجود اصرار آنها ،حاضر به «اســتعفا» از نیمکت نشد.

مدیران باشگاه نیز تصمیم گرفتند حکم اخراج سرمربیشان را
صادرکنندوهمههزینههای الزمبرایچنینکاریرابپردازند.
برایدنیللوی،هموارهصعودبهلیگقهرمانانازاهمیتبسیار
زیادی برخوردار بوده و با این روند ،بعید به نظر میرسید تاتنهام
بتواندراهشرابهطرفلیگقهرمانانپیداکند.جالباینکهمرد
آرژانتینی نیمکت اسپرز ،توسط یکی از مربیانی جایگزین شد
که یک بار شانس رسیدن او و تیمش به قهرمانی را از بین برده
بود .پوچ و ژوزه مورینیو چند سال قبل در فینال جام اتحادیه با
هم روبهرو شدند و آن مسابقه با پیروزی چلسی به پایان رسید.
پس از شادیهای عجیب و غریب و حرکات خاص آن روز ژوزه،
هیچکس تصور نمیکرد این مربی یک روز سرمربی سفیدهای
لندن شود .پوچتینو یک ساختار مستحکم در باشگاه به وجود
آورد و یکی از بهترین تاتنهامهای تاریخ را ساخت .باشگاه برای

اولین بار در تمام تاریخش ،زیر نظــر این مربی به فینال لیگ
قهرمانان هم راه پیدا کرد اما این دوره در نهایت بدون دســت
یافتن به هیچ جامی تمام شــد .طلســمی که مالکان باشگاه
امیدوارند در دوران آقای خاص ،باالخره شکسته شود.
سرنوشــت این فصل پوچتینــو به شکســت انجامید اما
هیچکسنمیتواندقابلیتهایفوقالعادهاوبهعنوانیکمربی
بااستعداد را انکار کند .پوچ دیر یا زود راهی یک باشگاه بزرگتر
از تاتنهام خواهد شد .او مشتریان بسیار زیادی در سراسر اروپا
دارد .در انگلیس ،منچستریونایتد همواره به جذب این مربی
عالقهمند بوده اســت .اگر اوله نتواند انتظار مالکان باشگاه را
برآورده کند ،مائوریتســیو جدیترین گزینه باشگاه به شمار
میرود .در صورت برکناری زینالدیــن زیدان از رئال مادرید
نیز ،سرمربی اسبق اسپانیول شانس زیادی برای هدایت این

باشگاه خواهد داشت .او بارها تاکید کرده که حاضر به هدایت
بارسا نیست و این یک پالس مثبت برای رئال مادرید به شمار
میرود .پوچتینو در دوران بازی برای پاریسنژرمن به میدان
رفتهوهموارهازعالقهاشبرایمربیگریدراینباشگاهصحبت
کرده است .به نظر میرسد پاریسیها حداقل تا پایان این فصل
به توماس توخل اعتماد کنند اما اگر او نتایج الزم را به دســت
نیاورد ،پوچ مدنظر این باشــگاه خواهد بود .از بایرنمونیخ نیز
نباید به سادگی عبور کرد .آنها سرمربی موقتشان را تا پایان
فصل حفظ میکنند اما در کنار اریک تن هاگ ،پوچتینو را نیز
زیر نظر دارند .به نظر میرسد به زودی یک جنگ بزرگ ،برای
جذبمرداخراجیاسپرزشکلخواهدگرفتوهرباشگاهیکه
بتواند این مربی مستعد را به دست بیاورد ،یک دوران تازه را در
تاریخش شروع خواهد کرد.

