دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال ایران با آرژانتین لغو شد
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دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتسال کشورمان با آرژانتین که قرار بود فروردینماه سال  99برگزار شود ،لغو شد .تیم ملی فوتسال
ایران قرار بود در دیداری تدارکاتی فروردینماه سال آینده در تهران به مصاف تیم ملی فوتسال آرژانتین برود اما این بازی به دلیل
امتناع تیم آرژانتین از حضور در ایران لغو شد.

ورزشی

اخبار

عمر السوما به بازی برابر استقالل
میرسد

بررسی غافلگیر شدن پرسپولیس در همان دقایق اولیه مقابل الدحیل

تکرار قصه
جام ملت ها

طبق اعالم پایگاه الریاضیه عربستان ،مهاجم سوری االهلی
مشکلی برای بازی مقابل اس��تقالل ندارد .پایگاه الریاضیه
عربستان از حضور عمر السوما ،مهاجم سوری االهلی در دیدار
حساساینتیمبرابراستقاللخبرداد.طبقاعالمبرخیمنابع،
مهاجم سوری االهلی آمادگی حضور در مسابقه برابر استقالل
ایران در هفته دوم لیگ قهرمانان آس��یا را خواهد داش��ت؛
مسابقهای که سهشنبه هفته آینده در کویت برگزار میشود.
السوما مراحل درمانیاش را پس از مصدومیت سپری کرده
و حاال برای حضور در تمرینات گروهی تیمش آماده میشود.

پایان سرپرستی علینژاد
و ابالغ حکم معاونت

قرار است بزودی حکم معاونت مهدی علینژاد در وزارت
ورزش ابالغ شود .به گزارش فارس ،با رفتن محمدرضا داورزنی
ی علینژاد به
به فدراس��یون والیبال 21 ،آذرماه امسال مهد 
عنوان سرپرست معاونت حرفهای و قهرمانی معرفی شد .بیش
از  3ماه از فعالیت وی در وزارت ورزش میگذرد و حاال شنیده
شده قرار است بزودی حکم معاونت وی ابالغ شود .با توجه
به در پیش بودن بازیهای المپیک توکیو و اهمیت معاونت
ورزش قهرمانی ،وزیر ورزش و جوانان تصمیم گرفته در این
سمت علینژاد به شکل تمام وقت و با تمرکز کامل کار کند
و از همین رو ظاهرا قرار اس��ت بزودی حکم وی ابالغ شود.
براین اساس با ابالغ معاونت ،وی از فدراسیون ووشو رفتنی
خواهد شد و حتی شنیده شده علیرضا خسروی به عنوان
سرپرست این فدراسیون معرفی خواهد شد .خسروی مدتها
سرپرستی فدراسیون وزنهبرداری را برعهده داشت.

تغییر وزن رقیب آمریکایی
علیرضا کریمی

جیدن کاکس ،آزادکار وزن  ۹۲کیلوگرم آمریکا و دارنده
 ۲مدال طال و یک برنز جهان و برنز المپیک برای اینکه بتواند
در المپیک  ۲۰۲۰مبارزه کند ،مانند علیرضا کریمی به وزن
 ۹۷کیلوگرم رفت .به گزارش ایسنا ،رقابتهای کشتی آزاد
المپیک از  ۱۰وزن این رشته ،در  ۶وزن ،۸۶ ،۷۴ ،۶۵ ،۵۷
 ۹۷و  ۱۲۵کیلوگرم برگزار میشود و به همین دلیل بسیاری
از کشتیگیران در سراسر جهان برای اینکه بتوانند در این
روی��داد بزرگ به می��دان بروند تصمیم به تغییر اوزان خود
میگیرند .جی دنکاکس چهره مطرح کشتی جهان از آمریکا
و دارنده  ۲مدال طال و یک برنز جهان و برنز المپیک ۲۰۱۶
ریو که پس از کسب مدال طال در رقابتهای جهانی ۲۰۱۷
پاریس در وزن  ۸۶کیلوگرم ،به وزن  ۹۲کیلوگرم آمده بود،
اینبار نیز تصمیم به تغییر وزن خود گرفته تا بتواند شانس
حضور در المپیک  ۲۰۲۰توکیو را به دس��ت آورد .کاکس
پس از بررسیهای انجام شده و مشاوره با مربیان تیم ملی
آمریکا و مس��ؤوالن فدراسیون کشتی این کشور از میان 2
وزن المپیک��ی  ۸۶و  ۹۷کیلوگرم در نهایت تصمیم گرفت
در یک وزن باالتر و در وزن  ۹۷کیلوگرم کشتی بگیرد .این
آزادکار پرقدرت و تنومند آمریکایی تاکنون جدیترین سد
در برابر علیرضا کریمی ،نماینده وزن  ۹۲کیلوگرم ایران در
رویدادهای بینالمللی بود تا جاییکه کریمی هیچگاه نتوانست
مقابل وی به برتری برسد.

 4گزینهجانشینیکلینزمندرهرتابرلین

یک نش��ریه آلمان��ی گزینههای جانش��ینی یورگن
کلینزمن را برای هدایت هرتابرلین معرفی کرد .کلینزمن
که برای یاریرساندن به این تیم بحرانزده برلینی اواخر
سال گذشته زمام امور را در اختیار گرفته بود ،از مقامش
کنارهگی��ری کرد .با کن��ار رفتن وی ،الکس��اندر نوری،
دس��تیار ایرانیاش به طور موقت زمام امور را در دس��ت
گرفت .اما چالش انتخاب جانشین برای هدایت تیم آغاز
ش��د .روزنامه بیلد در اینباره اعالم کرد  4مربی مدنظر
مدیران تصمیمگیرنده باشگاه هستند .این نفرات شامل
روگر اش��میت ،برونو البادیا و مارک فان بومل میشوند.
همچنین نیکو کواچ ،س��رمربی کروات اسبق بایرن نیز
مورد توجه است.

مهدی طاهرخانی

دبیر گروه ورزشی

توجه به جزئیات ،این بزرگترین «تحولی» بود که برانکو
در پرس��پولیس ایجاد کرد و به واسطه همین جزئیات شاید
به ظاهر بیاهمیت بود که درخشانترین دوره تاریخ را برای
ه��واداران این تیم رقم زد .با این وجود آنچه برانکو به میراث
گذاشته با توجه به حفظ همه بازیکنان چند فصل اخیر ،بعید
است به این زودیها متالشی و نابود شود .کالدرون هوشمندانه
همان مس��یر را دنبال ک��رد ،بیآنکه بخواهد تحول عظیمی
ایجاد کند .یحیی هم در همان چند بازی ابتدایی نش��ان داد
قص��د ایجاد تغییرات را ندارد اما آنچه او بیش از پیش به آن
توجه دارد ،نوع بازی قرمزها در نیمه زمین حریف اس��ت .به
هیچوجه فوتبال مس��تقیم را نمیپسندد ،از ارسالهای بلند
دوری میکند و میگوید با صبر و حوصله میشود دروازه هر
رقیب��ی را باز کرد .آنها داربی را نباختند و  2بار متوالی بازی
عقب افتاده را مساوی کردند .این مانیفست یحیی است و با
توجه به پیش��ینه پرسپولیس با برانکو بهراحتی میشود این
متد را پیش برد .اما یک تفاوت بس��یار بزرگ بین این تیم و
تیم فصل قبل وجود دارد؛ برانکو و تیمش اهل غافلگیر شدن
نبودند .نه اینکه بازنده مصافی نباشند اما آخرینبار که شوکه
شدند و نتوانستند توان حریف را درست پیشبینی کنند به
باخت عجیب  4بر صفر مقابل الهالل مربوط میشد .در طول
چند فصل گذشته آنها فقط یک بار آنگونه با تفاضل گل زیاد
باختند و غافلگیر ش��دند اما همان باخت باعث شد در فصل
بعد ،قرمزها تا فینال لیگ قهرمانان صعود کنند .نه السد و نه
الدحیل ،هیچ کدام با ستارههای بزرگ خود دیگر قادر به خلق
ش��گفتی برابر پرسپولیس نشدند .برانکو برابر الدحیل یک بر
صفر بازی رفت را واگذار کرد اما نه در آن بازی و نه بازیهای
دیگر ،بازیکنان مهم حریف نتوانستند طبق پیشبینیها باعث
غافلگیری پرسپولیس شوند.
■■راهی برای مهار ستارههای حریف نیست؟

اما حاال در  2بازی متوالی شاهد این هستیم که ستارههای
استقالل و الدحیل همان کاری را میکنند که پیش از این نسبت
به آن پیشبینیهایی میشد .گویا همه تخصص و حواس یحیی

به  50متر زمین حریف است و مرتب راه پرس بر آنها را مرور
میکند و توجهی به ستارههای حریف و راه مهار آنها ندارد .در
دارب��ی قائدی  4بار متوالی به قلب دروازه پرس��پولیس زد که
ماحصلش  2گل بود و  2خطر بسیار جدی .در بازی با الدحیل
هم همه نگران مانژوکیچ و معز علی بودند و متاسفانه این دو در
ابتدای بازی همان کاری را کردند که احتمالش میرفت .جزئیات
چیست و چه اهمیتی دارد؟ اگر حواس یک تیم صفر تا صد به
کوچکترین مسائل و جزئیات باشد ،دیگر غافلگیری معنا ندارد
اما همان اشتباه مضحک دفاع تیم ملی برابر تیم ملی فوتبال
ژاپن این بار به شکل دیگری توسط دفاع پرسپولیس تکرار شد.
شجاع که عاشق هجوم به داور است ،قبل از آنکه مطمئن شود
آن توپ لعنتی بیرون رفته یا نه ،استارتش را به سمت داور زد
و همه دیدند معز علی چگونه توپ را از لب خط برگرداند و با
پاس عالی ،گل سرنوشتساز بازی را ساخت.
■■درس عبرت نداریم

این فوتبال ایران است که از هیچ اتفاقی نمیخواهد درس
عبرت بگیرد .عاشق گزیده شدن از سوراخهای قدیمی و تکراری

غافلگیری از نوع تیم ملی

■■چه امیدی به شیری است؟

بیرون کشیدن انصاری و کمال کامیابینیا از ترکیب اصلی
درسی بود که یحیی از داربی گرفت اما یکی از مشکالت بزرگ
پرس��پولیس اینک به بازی ضعیف و سردرگم مهدی شیری
مربوط میشود .او در یک سال گذشته حتی به اندازه انگشتان
یک دست هم موفق به خلق موقعیت گل برای تیمش نشده
و ش��اید بهتر باشد با توجه به فشردگی بازیها ،یحیی برای
چند بازی از س��یامک نعمتی در آن پست استفاده کند .اگر
چه نعمتی بهواسطه مصدومیت و دوری از ترکیب ،از آمادگی
سال قبل برخوردار نیست اما آنچه شیری ارائه داده پایینتر
از سطح معمولی بوده و اگر قرار باشد گلمحمدی دیگر تاوان
بیتوجهی به جزئیات را ندهد ،شاید یکی از بهترین تصمیمات،
عبور از مدافع راس��تی است که برخالف دیگر مدافعان لیگ
هرگز سازنده گلی برای تیمش نیست .جزئیات مهم است و
یکی از مهمترین آنها دل کندن از بازیکنانی اس��ت که هیچ
پیشرفتی در فوتبالشان دیده نمیشود.

سانتر جونیور از سمت چپ ،روی سر مانژوکیچ فرود آمد .مهاجم سابق
یووه در صحنهای مشکوک به خطا ،با فشار روی نادری توانست سر اول را
بزند .توپ مانژو در چارچوب نبود و دقیقا مشکل از همین جا شروع شد.
شجاع خلیلزاده و محمد نادری با تصور اینکه توپ به اوت میرود ،بازی را
رها کردند و برای اعتراض به سمت داور رفتند .معز علی هم سریع خودش
را به توپ رساند و از فرصت استفاده کرد .سانتر او به مانژوکیچ که رها شده
بود رسید و او براحتی قبل از اینکه شجاع و نادری مانعش شوند ،گل اول
بازی را زد .فارغ از اینکه داور در این صحنه اشتباه کرده یا نه ،اگر اعتراض
بازیکنان پرسپولیس نبود ،الدحیل بسادگی در این صحنه به گل نمیرسید.
بعد از گلی که ژاپن در جام ملتهای آسیا به ایران زد و به قیمت حذف تیم
ملی تمام شد ،به نظر میرسید این تاوان سخت ،تغییری در رفتار بازیکنان
ایرانی به وجود آورد؛ اتفاقی که نیفتاد و دقیقا یک سال بعد ،پرسپولیس
چنین گلی در لیگ قهرمانان خورد؛ صحنهای که اگر شجاع خلیلزاده و
نادری بازی را رها نمیکردند ،احتماال به گل منجر نمیشد.

براساسنامهسازمانبازرسیبهفدراسیونفوتبال

جایی برای بازنشستهها نیست
انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال و اعضای هیاترئیسه
 25اس��فند در تهران برگزار میش��ود و یکی از کسانی که
برای نشستن روی صندلی ریاست ساختمان سئول ثبتنام
کرده حیدر بهاروند ،سرپرس��ت فعلی فدراس��یون فوتبال
اس��ت .ای��ن ثبتنام بدی��ن معنی
اس��ت که بازنشستهها منعی برای
حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال
ندارند ،همانطور که در اساسنامه
فدراسیون فوتبال به این نکته اشاره
نشده که بازنشستهها برای حضور در
انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال
منع قانونی دارند و این یک قانون محلی است .با این حال از
فدراسیون فوتبال خبر میرسد سازمان بازرسی کل کشور در
نامهای به این فدراسیون عنوان کرده بازنشستهها باید از احراز
 3سمت خودداری کنند؛ رئیس ،دبیرکل و خزانهدار ،چرا که این
 3جایگاه شغل محسوب میشود .در صورت اجرای این قانون
در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال ،حیدر بهاروند یکی از
گزینههایی که برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون
فوتبال ثبتنام کرده ردصالحیت خواهد ش��د .جالب اینکه
بهاروند از س��وی خیلی از نامزدها به عنوان نایبرئیس اول
و دوم معرفی ش��ده و در صورتی که رد صالحیت ش��ود به
احتمال قوی به عنوان یکی از نواب انتخاب و در تشکیالت
مدیریتی فدراسیون فوتبال باقی خواهد ماند .در بحثهای

هستیم .چون یک بار از آن گزیده شدیم تصور میکنیم همانند
واکسن اس��ت و دیگر سراغمان نمیآید .پرسپولیس بازی را
باخت چون گل اول در زمین حریف ،کلیدیترین نکته بازی
ب��ود .آنها همچنان مالک توپ و میدان بودند که چند دقیقه
بعد با یک اشتباه بزرگ دیگر ،این بار از ترابی و آفسایدگیری
اشتباه کنعانیزادگان و بدتر از همه واکنش عجیب بیرانوند،
گل دوم هم از راه رسید .بازی برای پرسپولیس بعد از همان
گل دوم تمام شد چون بخش اعظم قدرت الدحیل به فوتبال
ضدحملهمحور این تیم خالصه میشود .وقتی در خانه چنین
تیمی  2گل عقب باش��ی دیگر سخت است جبران کار .آنها
الیههای تدافعی خود را استادانه چیدند و مالکیت توپ و میدان
را به پرسپولیس بخشیدند .شاگردان یحیی همه آمار بازی را به
سود خود تمام کردند جز مهمترین مؤلفه که نتیجه است؛ از
مالکیت توپ گرفته تا شوت در چارچوب و خلق موقعیت .اما
هیچکدام اینها نتوانست مانع از شکست قرمزها شود.
برانکو راز صعود از گروه و کال کلید موفقیت در آس��یا را
 2سال متوالی به پرسپولیس نشان داد .آنها منهای فصل قبل

صورت گرفته در ساختمان سئول این نکته مطرح شده که
اجرای این قانون هم در تضاد با منع حضور بازنشستهها در
فدراس��یون فوتبال اس��ت .به این خاطر که یکی از اعضای
هیاترئیسه باید رئیس سازمان لیگ برتر شود و یکی رئیس
کمیت��ه داوران که این جایگاهها بر
اساس تصمیم قبل قانونگذار ،شغل
محس��وب میشود ،چرا که افرادی
که عهدهدار این س��مت میشوند
هر روز باید در فدراس��یون فوتبال
حاضر ش��ده و موظف به پر کردن
ساعت کاری در روز و هفته هستند.
اجرای قانون بازنشس��تهها در فدراسیون فوتبال از دیرباز با
حاش��یههایی همراه بوده اس��ت .برخی بازنشستهها به این
بهانه از تشکیالت مدیریتی فدراسیون فوتبال کنار گذاشته
شدند و برخی با دریافت مجوزهای قانونی در جایگاه خود
باقی ماندهاند .در اساسنامه فدراسیون فوتبال اشاره به این
نکته شده که فدراسیون فوتبال یک نهاد غیر دولتی مستقل
به شمار میرود اما قانونگذار میگوید فدراسیون فوتبال به
عنوان یک نهاد مستقل مردمی باید از قوانین محلی تبعیت
کند و قانون منع حضور بازنشستهها باید در فدراسیون فوتبال
هم اجرایی شود .به هر صورت سازمان بازرسی در نامهای به
فدراسیون فوتبال اذعان کرده بازنشستهها از احراز  3سمت
محروم هستند؛ رئیس ،دبیرکل و خزانهدار.

که در دور گروهی حذف شدند ،در  2سال قبل به جمع  4تیم
برتر آسیا صعود کردند .آن موفقیتها به هیچ عنوان اتفاقی و
شانسگونه نبود .پرسپولیس در خانه رقبا نه به دنبال مالکیت
بود و نه فوتبال مالکانه .آنها درس��ت  180درجه متفاوت از
تیم سهش��نبه شب یحیی بازی میکردند .در خانه رقبا همه
منافذ را میبستند ،حتی یک شانس نصفه و نیمه را به رقبا
نمیدادند و در ضد حمالت زهر خود را میریختند .اگر چه
در آن فوتبال شکس��ت و ناکامی هم وجود داشت اما درصد
باالیش برتری و صعود بود.
پرس��پولیس میتواند به فوتبال برترش در زمین الدحیل
و فوتبال��ی که بع��د از دریافت  2گل و حتی پیش از آن ارائه
داد ،افتخار کند .تیمی که قادر است آنگونه در زمین حریف با
اقتدار مالکیت را در دست بگیرد ،بدون شک در بازی برگشت
و دیگر بازیهای گروه شانس بسیار زیادی برای جبران نتیجه
دارد اما مس��أله مهم این اس��ت که چرا بازیکنان تاثیرگذار و
سرنوشتس��از حریف آنگونه آزادانه قادر به ارائه نمایش خود
هستند؟ پرسپولیس یک بار در داربی موفق شد اشتباهش را
جبران کند اما وقتی کار به زمین الدحیل کشید متوجه شدند
با آن فوتبال نمیشود همیشه جبران کرد.

برنامهفشردهاستقاللمهمتریندغدغهکادرفنی

استراحت به جای تمرین

فشردگی برنامههای استقالل باعث شده کادرفنی این تیم ،از
خیر تمرینات فشرده بگذرد و استراحت بیشتری برای بازیکنان
در نظر بگیرد .استقالل در هفتههای اخیر بیوقفه سفر کرده و
عالوه بر  3بازی خارج از خانه در لیگ قهرمانان ،در  2بازی لیگ
هم حاضر شده است .این فشاری که
اس��تقالل در این مدت تحمل کرده،
بیشباهت به «باکسینگ دی» لیگ
برتر انگلیس نیست که گاهی تیمها
مجبور میشوند به فاصله  48ساعت
بازی کنند .استقالل برای راهیابی به
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ،از
 5بهمن که در دوبی ،اولین بازی مرحله پلیآف لیگ قهرمانان
را مقابل الکویت برگزار کرد تا روز  21بهمن که در شهر اربیل
روبهروی الشرطه ایستاد ،در یک بازه زمانی  16روزه در  5مسابقه
رسمی و حساس شرکت کرده است!
این فشردگی وحشتناک و تقریبا هر  3روز یک بار مسابقه
دادن ،عمال به کادر فنی این تیم فرصتی نمیدهد که جلسات
تمرینی منظمی داشته باشند و استقالل در این مدت ،یا سوار
هواپیما بوده ،یا در زمین مسابقه یا مشغول ریکاوری بعد از بازی.
نتیجه این برنامه شلوغ و پرترافیک ،مصدومانی است که بعد از هر
بازی به لیست مشتریان کلینیک باشگاه اضافه میشوند و تیمی
که با زوج قائدی -دیاباته و مهرههایی نظیر فرشید اسماعیلی پشت
این  2نفر ،صاحب بهترین خط حمله این فصل فوتبال ایران بود،

در بازی مقابل االهلی عربستان ،احتماال هیچ کدام از آنها را در
اختیار نخواهد داشت .در چنین شرایطی ،فرهاد مجیدی برای
اینکه مصدومیتها بیشتر از این به استقالل لطمه نزند ،ترجیح
داده بازیکنانش استراحت بیشتری داشته باشند تا کمی از فشار
بازیهای پیاپی رها ش��وند .استقالل
سهش��نبه به ایران بازگشت و قاعدتا
باید چهارشنبه یک جلسه تمرینی با
حضور همه بازیکنانش برگزار میشد
اما مربیان این تی��م ترجیح دادند به
مهرههای اصلی که در دیدار با الشرطه
حضور داشتند ،استراحت بدهند.
برنامه فشرده استقالل الاقل تا پایان سال  98ادامه دارد.
استقالل از روز  28بهمن که در کویت مقابل االهلی عربستان
توچهارم لیگ
قرار میگیرد ،تا روز  28اسفند که در هفته بیس 
میزبان تراکتور است ،باز هم باید در یک بازه زمانی یکماهه،
در  7بازی آسیایی و لیگ شرکت کند! یعنی باز هم استقالل
در این مدت تقریبا هر  4روز یک بار ،مسابقه در پیش خواهد
داش��ت و عالوه بر  2بازی خارج از خانه در آس��یا ،باید برای
رویاروی��ی با گلگهر و پارسجنوبی هم به س��یرجان و جم
سفر کند .در این وضعیت ،مهمترین دغدغه فرهاد مجیدی،
بازگشت الاقل نیمی از مصدومان تیم و استراحت دورهای به
بازیکنان کلیدی است تا در ادامه فصل ،همچنان بتواند روند
تیمش را حفظ کند.

