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منهای فوتبال

تالش دخترانتكواندو
براي سهميه

مســابقات کســب ســهمیه المپیک در قاره
آســیا با حضور  ۲۱۷تکواندوکار طی روزهای ۳۱
اردیبهشــت و یکم خردادماه به میزبانی اردن در
سالن «کمپینسکی» شــهر امان برگزار میشود.
مهالمومنزادهدروزن-۴۹کیلوگرموناهیدکیانی
در وزن  -۵۷کیلوگرم دو تکواندوکار کشــورمان
هستند که برای کسب سهمیه المپیک توکیو در
این رقابتها به مصاف حریفان خــود میروند .بر
همیناساسملیپوشانتکواندوکشورمانساعت
 ۸:۳۵صبح روز دوشــنبه  ۲۷ -اردیبهشت تهران
را به مقصد استانبول ترک میکنند و سپس راهی
امان اردن میشوند .تکواندوکارانی که به فینال این
دورهازرقابتهاراهپیداکنند،میتوانندجوازحضور
در بازیهای المپیک توکیو را به دست آورند .طبق
برنامه اعالم شده ،در روز نخست رقابتها (جمعه،
 31ارديبهشــت) مومنزاده به ميدان ميرود و در
مسابقات روز دوم (شنبه ،يكم خرداد) ناهيد كياني
با رقبايش ديدار ميكند .هدایت این نفرات برعهده
مهروکمرانیبهعنوانسرمربیوفاطمهصفرپوربه
عنوان مربی است .تكواندوي ايران در بخش مردان
توســط آرمين هاديپور و ميرهاشم حسيني به
سهميه المپيك رسيده است و حاال در تالش است
با كسب سهميه در بخش بانوان با نفرات بيشتري
راهيتوكيوشود.

جامتختي ،ميدان انتخابيكشتي

چهل و یکمین دوره رقابتهــای بینالمللی
کشــتی فرنگی و آزاد جام تختی ،به عنوان یکی از
مراحل اصلی انتخاب ملیپوشــان برای مسابقات
جهانی  ۲۰۲۱نروژ به ترتیب روزهای چهارشنبه
و پنجشنبه هفته جاری در ســالن  ۱۲هزار نفری
آزادی تهران برگزار میشــود .بر اســاس تصمیم
کادر فنی و با توجه به اینکه الزم اســت در هر وزن
از رقابتهای جــام تختی حد اقــل دو «منتخب
حقیقی» شناسایی شوند ،در تمامی اوزان دهگانه،
با توجه به قانون اتحادیه جهانی ( ۲۰دقیقه) ،پس
از مشخص شدن نفرات اول تا سوم مشترک ،میان
دارندگان مدالهای نقره و یکــی از برندگان مدال
برنز(کشتیگیریکهمغلوبدارندهمدالطالشده
است)،تککشتیبرگزارخواهدشدتادرکناردارنده
مدالطال،دومینمدعیهروزننیزمشخصشود.
همچنينفدراسیونکشتیبادرخواستازماموران
ضددوپینگبرایحضوردراینمسابقات،عزمخود
را برای پیشــگیری از معضل دوپینگ جزم کرده و
قصد دارد این آزمایشــات را در مقیاس باالتری در
این رقابتها به انجام رســاند .ناگفته نماند با توجه
به بخشنامه مسابقات ،براي كنترل و جلوگيري از
خطرات كرونا ،کشتیگیران در زمان پذیرش ملزم
به ارائه تست  PCRکرونا هستند .از طرفي ليست
فرنگيكاران حاضر در اين رقابتها در حالي اعالم
شده كه باز هم خبري از نام سعيد عبدولي نيست.
كشــتيگيري كه به نظر ميرسد چالشهايش با
كادرفنيهنوزادامهدارد.

اردوي بسكتبال
با غيبت چهار ستاره

اردوی تی م ملی بسکتبال ایران در حالی از امروز
(یکشنبه) آغاز خواهد شد که طبق اخبار موجود،
سه ســتاره ایران در آغاز اردوها با سایر ملیپوشان
تمرینات را از همان روز نخست آغاز نمیکنند .به
این ترتیب صمد نیکخواهبهرامی کاپیتان تی م ملی
ایرانوارسالنكاظميكهدرآمريكابهسرميبرندو
مایکرستمپوربازیکنپستچهاروآرونگرامیپور
سنتر تی م ملی بسکتبال ایران با غیبتی چند روزه
به تمرینات اضافه خواهند شد .سایر ملیپوشان از
امروز در تمرینات حاضر هستند .طبق هماهنگی
قراراستاینچهاربازیکنباچندروزتاخیربهاردوی
تیمملیدرتهرانملحقشوندتابتواننداینتیمرادر
دیدارهای پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا همراهی
کنند .برای برگزاری ایــن دیدارها حامد حدادی
نیز وضعیت نامشــخصی دارد .ایــن بازیکن جزو
اردونشینان تیم ملی است اما به خاطر مصدومیت
و لزوم پیگیری اختصاصی تمرینات ،برای حضور
در اردو و ترکیــب اعزامی به مســابقات وضعیت
نامشخصی دارد .تیم ملی بسکتبال برای برگزاری
دو دیدار خود در پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا۱۹
خرداد عازم اردن میشود .این تیم  ۲۲خردادماه با
قطرو ۲۴خردادباعربستاندیدارخواهدداشت.
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نگاه به دربی از زاویه پرسپولیس

زیبانباش ،اما برنده باش!
طلسمتساویهایدو-دوشهرآوردباالخرهشکستهشدواینقرمزهابودندکهتوانستندحداکثرامتیازهایایننبرد
رابهدستبیاورند.پرسپولیسبعدازمسابقهرفتفصلگذشته،درسهشهرآوردمتوالیبهپیروزیدستپیدانکردهبود
وسرانجامموفقشدرقیبسنتیاشراشکستبدهد.ایناولینبردیحییبهعنوانسرمربیدرتاریخدربیهاهمبود.
نتیجهایکهبرایاینمربی،اهمیتفوقالعادهایداشت.پرسپولیسیهابرندهایننبردشدندوحاالچندانمهمهمنیست
کهفرمبازیشانچطور بود.مهمایناستکهنقشههایآنهابرایرسیدنبهگنج،کامالجوابداد.

آریا رهنورد

اگر به سراســر دقایق دربــی نود و
پنجم نگاه کنیم ،به ندرت لحظههایی
را مییابیم کــه پرســپولیس در آنها
«شگفتانگیز»ویافوقالعادهظاهرشده
باشد .حقیقت آن است که پرسپولیس
دراینجدال،یکتیمرویاییودرخشان
نبود امــا ســرانجام توانســت با همه
امتیازهای مسابقه ،زمین را ترک کند.
برای تیم یحیی ،این تعیینکنندهترین

لحظه فصل به شمار میرفت .اگر برنده
میشدند ،صدر را از ســپاهان تحویل
میگرفتند و اگر شکست میخوردند،
تهدید بســیار جدی استقالل را پشت
سرشان احساس میکردند .اگر برنده
میشــدند ،تا مدتها با آرامش دست
و پنجــه نرم میکردند و اگر شکســت
میخوردند ،با یک بحــران تازه روبهرو
میشدند.درچنیندوراهیویژهای،هیچ
چیز به جز «برنده شدن» برای پسران
گلمحمدی اهمیت نداشت .تیمی که

مسابقه را اصال خوب شــروع نکرد ،در
بســیاری از دقایق نیمه اول تحت تاثیر
بازیحریفقرارگرفتامادرشروعنیمه
دومبرایچندلحظه،سوارمسابقهشدو
بهبهترینشکلازتنهافرصتجدیاش
برای رسیدن به پیروزی بهره برد .برای
باور اینکه سرخها چه کار قابل توجهی
را در این نبرد انجام دادهاند ،کافی است
بدانیم همان تیمی کــه در طول فصل
به خراب کــردن موقعیتهای گلزنی
مشهور بوده ،حاال در دربی بیشتر از هر

چهره به چهره
نگاه به دربی از زاویه استقالل

خوب بودنکافینیست!
آریا طاری

در یک مقایسه کامال ساده ،استقالل در دربی
نمایش بهتری از پرسپولیس داشته است .آنها
بختهای گلزنی بیشــتری به وجود آوردند،
پاسهای بیشتری دادند و در دقایق بیشتری از
زمان بازی ،مالکیت توپ را در اختیار داشتند .با
این وجود درست همانطور که فرهاد مجیدی
درپایانبازیگفت،برتریپرسپولیسیهادراین
نبرد ،ناشی از «تمرکز» بیشتر این تیم بود .تیمی
کهاینهفتهدرشهرآوردشکستخوردنسبتبه
تیمی که در نیمفصل اول به «تساوی» با سرخها
رسید ،پیشــرفت قابل توجهی داشــته اما این
پیشرفت ،هنوز کافی نیست و فرهاد ،همچنان
باید به رقم زدن تغییرات در استقالل ادامه بدهد.
در شــروع شــهرآورد نودوپنجــم ،آبیها
برای رســیدن به پیــروزی «مصممتر» به نظر
میرســیدند .این اتفاق تا حدود زیادی طبیعی
بود .چراکه شرایط جدول ،آنها را بیشتر از رقیب
تحتفشارقرارمیداد.فرهادحتیقبلازمسابقه
هم اعتراف کــرده بود که اگر آنهــا بازنده دربی
باشند ،دیگر بعید است در کورس قهرمانی لیگ

اتفاق روز

برتر باقی بمانند .همین موضــوع هم به آبیها
کمککردهبودکهباانگیزهبیشتربهسراغحریف
بروند.بااینحالچنینذهنیتیدرنهایتبهضرر
اســتقالل بود .چراکه هر چه زمان بیشتری از
مسابقهسپریمیشد،آنهابااضطرابشدیدتری
روبهرو میشدند و نگرانی بزرگتری را احساس
میکردند .اگر در فوتبال وی.ای.آر وجود داشت،
اســتقالل خیلی زود صاحب یک ضربه پنالتی
میشد .خطای وحید امیری روی مهدی قایدی،
بدون هیچ شــک و تردیدی «پنالتی» بود و این
موقعیت ،میتوانست در این مسابقه ،یک شروع
درخشان را برای تیم فرهاد رقم بزند .با این وجود
این صحنه از چشم گروه داوری دور ماند و نبود
کمک داور ویدئویی هم ،به ضرر آبیها تمام شد.
با این وجود استقالل تا پایان نیمه اول ،تیم برتر
زمین مســابقه بود و کامال امیدوارکننده ظاهر
شد .نقشه فرهاد برای مهار یحیی ،ایدهآل به نظر
میرسید .او تصمیم گرفته بود قید پرس از باالی
زمین را بزند و به سراغ میدبالک یا پرس از میانه
میدان برود .روشی که در بسیاری از دیدارهای
این فصل ،تاکتیک موردعالقه رقبای سرسخت
پرسپولیس بوده است .تا پایان نیمه اول ،عملکرد

نگاه به دربی از زاویه مخاطب

یکدقیقه داد نزن!

تماشای دربی تهران در بسیاری از مواقع ،از آن تجربههای
سخت و روی اعصاب است .وقت تماشــای این مسابقه ،باید
حسابی به اعصابتان مسلط باشــید و تا حد امکان از کنترل
تلویزیون فاصلــه بگیرید .چراکه در هر لحظــه ،امکان پرت
کردن کنترل یا عوض کردن شبکه وجود خواهد داشت! اول
از همه ،سکوهای آزادی در روز برگزاری شهرآورد فوقالعاده
زشت به نظر میرســیدند .این طرحهای تبلیغاتی واقعا در
زشتترین و بیسلیقهترین حالت ممکن انتخاب میشوند و
حتیذرهایزیباییبصریندارند.باتوجهبهخستگیمفرطدو

ب نشــان داده
زمان دیگری فرصتطل 
است .تیمی که بارها بهترین فرصتها
را به سادگی خراب کرده ،این بار از تنها
موقعیــت جدیاش برای رســیدن به
پیروزی به خوبی اســتفاده کرده است.
یکریباند،کلیدرسیدنیحییوتیمش
به خوشبختی بود .به نظر میرسد آنها
در تحلیل اولیه مسابقه ،حتی از تساوی
ناراضینبودندامادرنهایت،بادستهای
پراززمینمسابقهجداشدند.
اگر تعویضهای دیرهنگام مسابقه

پرســپولیس در میانه میدان کامال مختل شده
بود و مهاجمان این تیم ،اصال شانسی برای خلق
موقعیت نداشتند .در نیمه دوم مسابقه اما یحیی
به شکل هوشمندانهای از این فشار خارج شد و
با پرس سنگین از باال ،فشار زیادی به استقالل
آورد .حداقل برای چند بار در این نیمه ،رشــید
مظاهری تحت فشار شــدید ،توپ را به اجبار به
بیرون فرستاد و مالکیت توپ را به حریف سپرد.
این تنها «نتیجه»ها نیســتند که واقعیت را
به تیمها نشــان میدهند .اگر بخواهیم تنها به
نتیجهها نگاه کنیم ،باید بپذیریم که تیم فکری با
«تساوی» در دربی از تیم فرهاد با «شکست» در
این مسابقه تیم بهتری بوده اما حقیقت آن است
کهتیمفرهاد،پیشرفتقابلتوجهیداشتهواصال
قابل مقایسه با آن تیم آشفته نیمفصل اول به نظر
نمیرسد .مجیدی توانسته یک تحول مثبت در
تیم به وجود بیاورد .تحولی که اول در فاز روحی
و روانی و ســپس در شیوه نمایش تاکتیکی تیم
رقم خورده اســت .با این حال خود مجیدی هم
پس از دربی به شــکل صادقانهای اعتراف کرده
که هنوز به دنبال «مشکل تیم» میگردد .قطعا
استقالل با وجود همه ویژگیهای مثبت ،هنوز
مشکالتی دارد .حتی در روزی که مسعود ریگی
یکی از بهترین نمایشهــای دوران فوتبالش را
پشت سر گذاشــته ،تیم همچنان در فاز انتقال
بازی ضعیف عمل میکند .بخش مهم دیگری از
مشکل تیم هم ،اتفاقا به خود نیمکت برمیگردد.

تیم ،تصور میشد که این مسابقه سطح چندان خوبی نداشته
باشدامابیشترازپایینبودنسطحبازی،رفتاربازیکناندوتیم
آزاردهنده به نظر میرسید .سیاوش یزدانی و شهریار مغانلو از
همان ثانیههای اول به پر و پای هم پیچیده بودند و بارها با هم
درگیر شدند .تجربه کم داور مســابقه هم ،به شدت علیه این
بازی عمل کرد .اکبریان استرس بسیار زیادی داشت و مدام
بازی را با هر برخورد ساده از جریان میانداخت .اشتباه دوم او،
مقاومت در استفاده از کارتهای زرد بود .اگر او در همان دقایق
ابتدایی به یکی از ستارههای معترض اخطار میداد ،مجبور
نبود تا پایان بازی ایــن اعتراضها را تحمل کند .بازیکنان دو
تیم بارها وقت بازی را به خاطر اعتراض گرفتند.
موضوعی که قبال چه در رده ملی و چه در باشگاهی ،بارها
به ضرر فوتبال ایران شــده اما ظاهرا ارادهای برای پایان دادن

با ســپاهان ،دلیل اصلی از دست رفتن
پیــروزی قرمزها بودند ،حــاال یحیی
نشان داد که به خوبی از آن تجربه درس
گرفته است .دو تعویض این مربی بین
دو نیمه ،تا حدود زیادی شــرایط را به
سود پرسپولیس تغییر داد .اول از همه،
ســیامک نعمتی بعد از مصدومیت در
دیدار قبلی ،اصال آماده نبود و در جریان
بازی ،به شدت تحت فشار قرار گرفت.
ورود فرجــی ،تا حدود زیــادی قدرت
دفاعی سرخها را احیا کرد .کمال هم با
وجود آمادگی نســبی ،در انتقال بازی
موفق نشــان نداد و ســرلک در انجام
این کار بســیار موفقتر از او بود .حتی
سومین تعویض ســرمربی سرخها هم
موفقیتآمیز از کار درآمــد .جایی که
علی شجاعی خطرناکترین موقعیت
گل بازی را درســت از روی خط دروازه
ســرخها بیرون کشــید .بدون تردید،
یحیی برنــده بزرگ این مســابقه بود.
حتی بدون اینکه تیمش ،یک نمایش
خیرهکننده را ارائه کرده باشد .البته که
پرسپولیسیها ،کمی هم خوششانس
بودند اما همانطور که فرهاد مجیدی
در پایان مسابقه اشاره کرد ،برتری تیم
گلمحمدی در حقیقت بیشــتر از هر
چیزی به خاطر «تمرکز» باالی این تیم
به دست آمد .آنها عجله نداشتند ،به در و
دیوار نکوبیدند ،سر به هوا فوتبال بازی
نکردندوبرایسرنوشتسازترینلحظه،
به انــدازه کافی صبر داشــتند .همین
صبر در زمان مناسب ،پرسپولیس را در
موقعیت تصاحب یک برتری حساس و
کلیدیقرارداد.
به چهره یحیی پس از نواخته شدن
صدای سوت داور دقت کنید .این حجم
از خوشــحالی و برونگرایی آقای مربی
را حتی بعد از رفتن به فینال آســیا هم
ندیدهاید .شاید یحیی هرگز این چنین
جدیدرحالجشنگرفتنیکپیروزی

این درست همان رفتاری بود که در تیم فکری
هم دیده میشد .اینکه بخش مهمی از هوش و
حواسکادرفنیبهداوریدوختهشدهوآنهامدام
درحالاعتراضهستند،اصالنشانهخوبینیست.
درونزمینهمنفراتیمثلسیاوشیزدانی،اصال
تمرکز نداشــتند و دائما مشغول به راه انداختن
جنگ با ستارههای حریف بودند .استقالل برای
بردن این بازی ،به آرامش بیشتری نیاز داشت.
آرامشیکهتاحدودیدرتیمحریفدیدهمیشد
اما مجیدی نتوانسته بود آن را به اردوی تیمش
ببرد.استقاللباکمیخوششانسی،میتوانست
«بازنده» نباشد اما نمیتوان این ماجرا را فقط به
شانس تقلیل داد.
آنچه از جدول فعلــی لیگ برمیآید ،دیگر
برای استقاللیها خوشــایند نیست .این تیم با

به آن وجود ندارد .کیفیت گزارش بازی هم که مثل خیلی از
اوقات بسیار ضعیف بود .تصور کنید گزارشگر مسابقه حدود
پنج دقیقه خارج از موضوع مسابقه صحبت میکند تا به انتقاد
از صحبت کردن بازیکنان بپردازد! اگر انجام کارهای اضافی بد
است ،خودت هم که داری کار اضافه انجام میدهی بزرگوار.
البته نباید از گزارشــگری که در جریان یک بازی حســاس،
تبلیغ ســریال بوتیمار را میکند ،توقع زیادی داشته باشیم!
اگر از دعواهای آخر بازی عبور کنیم ،مســاله وزیر ارتباطات
هم حسابی تنشآفرین شده اســت .البته که همه جای دنیا
چهرههای سیاسی بدون ترس به حمایت از تیم محبوبشان
میپردازند اما اصرار وزیر به فرو رفتن در نقش یک تیفوسی و
ادبیات مدنظر او برای کری خواندن علیه استقالل ،به شدت
ناامیدکننده هستند .هرچند که این موضوع نباید توجیهی

اگر به سراسر دقایق دربی
نودوپنجمنگاهکنیم،
به ندرت لحظههایی را
مییابیمکهپرسپولیس
در آنها «شگفتانگیز» و
یا فوقالعاده ظاهر شده
باشد .حقیقت آن است که
پرسپولیس در این جدال،
یک تیم رویایی و درخشان
نبود اماسرانجامتوانست
باهمهامتیازهایمسابقه،
زمین را ترک کند
و نمایش خوشحالیاش برابر دوربینها
نبوده اســت .همین تصویر به تنهایی
نشان میدهد که این بازی ،چقدر برای
او اهمیت داشته اســت .گلمحمدی
تا امروز در قامت ســرمربی هرگز برنده
شهرآورد نشــده بود و میخواست به
هر قیمتی از این طلسم عبور کند .او به
خوبیمیدانستکهاینموضوعبرایش
بهیکچالشبزرگتبدیلشدهومسیر
قضاوتهادرموردشراتغییردادهاست.
این شادی در روزی خلق شد که قرمزها
اســتثنایی نبودند 10 ،از  10نبودند و
بینقص بازی نکردند اما توانســتند به
مهمترین هدفشان در این نبرد دست
پیداکنندوصدرجدولراهمازسپاهان
پسبگیرند.حاالتیمیحییدوبارهمدعی
شماره یک قهرمانی محسوب میشود
و میتواند تا مدتها از امتیاز روحی این
بردبرخوردارباشد.حاالهمهچیزبهکام
سرخپوشان است .حتی اگر آنها در تک
تکلحظاتاینبازی،فراترازحدانتظار
ظاهر نشده باشند .آنها برندهاند و فعال،
این موضوع از هر چیز دیگری مهمتر به
نظرمیرسد.

یک بازی کمتر نسبت به پرسپولیس و سپاهان،
 11امتیاز با این دو رقیب فاصله دارد .آنها حتی
در صورت پیروزی در دیدار معوقه ،هشت امتیاز
عقبترازایندوحریفخواهندبود.بایدپذیرفت
که آنها کورس قهرمانی را واگــذار کردهاند اما
هنوز برای ناامیدشــدن از سرنوشت این فصل
باشگاه کمی زود است .استقاللیها هنوز بخشی
از جــدول جام حذفی هســتند و هنوز در لیگ
قهرمانان آسیا حضور دارند .آنها در لیگ هم باید
برای بردن ســهمیه تالش کنند .مهمتر از همه
اینها اما اعتماد به پروژه فرهاد اســت .او هنوز
نتوانسته سرمربی اســتقاللی باشد که آن را در
شروع فصل خودش بسته است .اگر این اتفاق رخ
بدهد ،استقالل دیگر به سادگی بازنده شهرآورد
نخواهد بود.

براي فرهاد و تیمش در راســتای پنهان کردن این شکست
باشــد .در مجموع نمیتوان نمره زیادی را برای این مسابقه
در نظر گرفت.
بازیازجهتهایمختلف،بازیبسیارضعیفیبودورضایت
مخاطبها را هم به همراه نیاورد .شاید پرسپولیسیها حاال از
این پیروزی خوشحال باشند و این ،حق آنهاست اما در مورد
این بازی ،هنوز نقاط تلخ و نگرانکننده زیادی وجود دارد .اگر
دربی ویترین فوتبال ماست ،باید به این ویترین دست بزنیم و
آنراکمیتغییربدهیم.اگردربی،مهمترینبازیفوتبالایران
بهشمارمیرود،بایدازتکراراینرفتارهادرآنخودداریکنیم.
این بازی فقط میتواند افکتهای صوتی ورزشگاه را به وجد
بیاورد .اگر تماشاگرها هم روی سکو بودند ،از تماشای چنین
مسابقهای کامال ناامید میشدند.

