
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

 صدرنشيني بسكتبال 
با شكست عربستان

دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و عربستان 
از پنجــره دوم رقابت هــای انتخابی کاپ آســیا 
شــنبه به میزبانی قطر برگزار شــد کــه طی آن 
ملی پوشان کشــورمان با نتیجه ۷۱ بر ۶۴ حریف 
خود را با شکست مواجه کردند. با کسب این برتری 
ملی پوشان کشورمان صدرنشینی خود در گروه 
E را تثبیت کردند. عربستاني ها که قصد نداشتند 
بازي را به راحتي به رقیب خود واگذار کنند، سعي 
کردند فاصله شان را با ایران کم کنند اما در نهایت 
این شاگردان شاهین طبع بودند که به عنوان تیم 
پیروز از میدان بیرون آمدند. آســمانخراش هاي 
ایران در دومین دیدار خود در این پنجره روز دوشنبه 
باید برابر سوریه حضور پیدا کنند. تیم ملي ایران دو 
دیدار خود در پنجره نخست انتخابی کاپ آسیا را 
اسفندماه سال گذشته در تهران و تاالر بسکتبال 
آزادی برگزار کرد که طی آن بــا نتیجه ۹۴ بر ۴۸ 
برابر سوریه به برتری دست یافت و دیدار با قطر را با 

برتری ۹۵ بر ۵۲ خود تمام کرد.
    

اول ليگ، بعد جام تختي
ویروس کرونا طي ۱0 ماه گذشــته مسابقات 
بســیاري را رو به تعطیلي برد و ابهام در برگزاري 
مسابقات مختلف در رشته هاي ورزشي همچنان 
وجود دارد. با این حال کشتي سعي مي کند که با 
برگزاري تورنمنت هاي مختلف، این رشــته را در 
روزهاي کرونایي زنده نگــه دارد. اتحادیه جهانی 
کشــتی چندی قبل در نامه ای از فدراسیون های 
ملی درخواست کرده بود که در خصوص برگزاری 
مسابقات بین المللی شــان اقدامات الزم را انجام 
بدهند. جام بین المللی تختــی در کنار جام های 
جهانی که اتحادیه جهانی میزبانی اش را به ایران 
داده، معتبرترین مســابقه بین المللی کشــتی 
است که در ســال های اخیر میزبانش بوده ایم. در 
شرایطی که پیش از این به نظر می رسید با توجه 
به محدودیت های کرونایی مربــوط به برگزاری 
مسابقه و همچنین فشردگی برنامه مسابقات در 
ماه های آینده به دلیل برگزاری مسابقات قهرمانی 
آسیا و همچنین گزینشــی المپیک، جام تختی 
امسال در تقویم فدراسیون کشــتی قرار نگیرد، 
احتمال برگزاری این تورنمنت بین المللی در سال 
جاری قوت گرفته است. در همین رابطه قرار است 
بعد از برگزاری دور برگشت لیگ برتر آزاد و فرنگی 
جلسه ای با حضور ســرمربیان تیم های ملی در 
فدراسیون کشتی برگزار شــود تا در مورد زمان و 
چگونگی برگزاری این جام بین المللی تصمیمات 
الزم اتخاد شود. کرمانشــاه در دی ماه ۹۸ میزبان 
مسابقات کشتی آزاد و شیراز نیز در اوایل بهمن ماه 
میزبان رقابت های کشتی فرنگی جام بین المللی 

تختی بودند.
    

6 راه براي مدال هاي تازه
بررسی مجدد نمونه های دوپینگ المپیک لندن 
خیلی از ورزشکاران را مجبور کرد تا مدال های خود 
را پس بدهند و در مقابل ورزشــکاران دیگری یا 
صاحب مدال المپیک شدند و یا رنگ مدال های شان 
تغییر کرد. یکي از پرتغییرترین رشته ها در این باره 
وزنه برداري بود که سه وزنه بردار از ایران جایگاه شان 
در المپیک تغییر کرد. در المپیک لندن ســعید 
محمد پور از رده پنجم به مدال طال رســید که او 
مدال خود را در حاشــیه مسابقات جهانی ۲0۱۸ 
که در عشق آباد ترکمنستان برگزار شد، دریافت 
کرد. نواب نصیرشالل و کیانوش رستمی نفراتی 
هستند که مدال آنها به ترتیب به طال و نقره تبدیل 
شده است. در کشــتی آزاد نیز مدال برنز کمیل 
قاســمی به طال تبدیل شــد. اکنون کمیته بین 
المللی المپیک ۶ راه را پیش روی ورزشکاران قرار 
داده تا بتوانند مدال جدید المپیک خود را دریافت 
کنند. البته ورزشکارانی که قبال مدال داشتند ابتدا 
باید مدال قبلی خود را پس بدهند تا بتوانند مدال 
جدید را دریافت کنند. بازی های المپیک بعدی،  
بازی های المپیک جوانان، حضور در مقر IOC یا 
موزه المپیک،  حضور در کمیته ملی المپیک کشور 
ورزشکار، در یکی از رویدادهای فدراسیون جهانی 
رشته ای که ورزشکار در آن مدال گرفته است و یک 
مراسم خصوصی ۶ راه پیشــنهادي IOC است. 
IOC در نظر دارد طي ۱۲ ماه مراسم های اهدای 
مدال المپیک ورزشکاران را برگزار کند مگر اینکه 
گزینه انتخابی ورزشکار گرفتن مدال در المپیک 

بعدی باشد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

پرسپولیس و مهدی رحمتی در دو 
دهه گذشته، بارها و بارها با هم روبه رو 
شده اند اما تقابل امروز آنها جنس کامال 
متفاوتی خواهد داشت. این گلر که زمانی 
در یک قدمي پیوستن به پرسپولیس 
هم قرار گرفته بــود و در نهایت به یکی 

از مهم ترین ســنگربان های استقالل 
در ادوار لیگ برتر بدل شــد، این بار به 
عنوان »ســرمربی« روبه روی یحیی و 
تیمش قرار می گیرد. برای رحمتی که 
به تازگی دوران مربیگری را کلید زده، 
چنین مسابقه هایی درست مثل سکوی 
پرتاب هستند. او با یک پیروزی در چنین 
نبردی، می تواند در مربیگری چند پله 

باالتر برود. وجه مشترک این روزهای 
رحمتی و یحیی، عصبانیت دائمی آنها 
در کنار زمین اســت. گل محمدی در 
این فصل یک کارت قرمز دریافت کرده 
و مجبور شــده دیدار قبلی تیمش را از 
روی سکو تماشا کند و رحمتی نیز در 
بازی با پیکان، به شدت عصبانی شده و تا 
مرز درگیری فیزیکی با اعضای کادر فنی 

حریف رفته است. آنها دو اسم خبرساز 
برای لیگ برتر هستند. چهره هایی که 
امروز اولین دوئل مستقیم شــان را به 
عنوان دو مربی روبه روی هم ســپری 
می کنند. پرسپولیس در حالی به جدال 
امروز می رسد که در این فصل هیچ گلی 
دریافت نکــرده و در جریان بازی، هیچ 
گلی به ثمر نرسانده است. شهرخودرو اما 

با چهار گل زده و دو گل خورده، شرایط 
کامال متفاوتی را تجربه کرده است. در 
نبرد امروز یحیی با تیم سابق و رحمتی 
با دشمن سابقش روبه رو می شود. او که 
تا پایان لیگ هجدهم مــرد اول دروازه 
آبی ها بود، حاال در یک سمت جدید به 
مصاف پرسپولیس می رود و امروز بیشتر 

از همیشه زیر ذره بین قرار می گیرد.
رویکــرد یحیــی برابــر نفــت 
مسجدسلیمان، استفاده از نفراتی بود که 
می توانند تیم را در فینال لیگ قهرمانان 
آســیا همراهی کنند. به همین خاطر 
وحید امیری و احسان پهلوان، مسابقه 
را از بیرون شروع کردند و در نهایت هم 
دو امتیاز برای قرمزها از دست رفت. حاال 
گل محمدی با یک دوراهی استراتژیک 
روبه رو شده است. اینکه او ترکیب تیمش 
را برای فینال لیگ قهرمانان محک بزند 
و شرایط مطلوب تری برای هماهنگی 
نفرات تیم به وجود بیاورد، تصمیم خوبی 
به نظر می رســد اما نتیجه نگرفتن در 
رقابت های لیگ، ممکن اســت تمرکز 
این تیم را به هم بریزد و حواشی خاصی 
در اطراف باشگاه به وجود بیاورد. حاال 
باید کمی صبر کرد و دید که این مربی 
برای نبرد با شهرخودرو، چه برنامه ای در 
ذهن دارد. برخی از هواداران پرسپولیس 
معتقدند که اهمیت ایــن دیدارهای 
لیگ برتر هرگز قابل مقایســه با لیگ 
قهرمانان نیست و قرمزها باید همه چیز 
را برای دیدار نهایــی مهیا کنند و همه 
تمرکزشان را روی آن مسابقه بگذارند. با 
این حال هر وقت که پرسپولیس در لیگ 
برتر امتیاز از دســت می دهد، انتقادها 
از این باشــگاه نیز به اوج می رســد. در 
مورد وضعیت این روزهای پرسپولیس، 
یک مســاله کلیدی دیگر را هم نباید 
فراموش کرد. اینکه همــه مهره های 
فعلی باشگاه، می خواهند به هر قیمتی 
از خطر مصدومیت در امان بمانند. برای 
این بازیکن ها اهمیــت زیادی دارد که 
دست به ریســک نزنند و تا حد امکان، 
خودشــان را در خطر آسیب دیدگی 

قرار ندهند. به نظر می  رسد تا زمانی که 
پرونده لیگ قهرمانان برای تیم یحیی 
بسته نشــود، لیگ برتر رسما برای این 
تیم کلید نخواهد خورد. آنها فقط زمانی 
می توانند با تمرکز به لیگ برگردند که 
دیدار نهایی را پشت سر گذاشته باشند. 
هرچند که نتیجه آن مسابقه هم تاثیر 
زیادی در روحیه این تیم در ادامه لیگ 

خواهد داشت.
آخرین برخــورد پرســپولیس و 
شهرخودرو در لیگ برتر، زمانی اتفاق 
افتاد که کرونا به تازگی به یک مشکل 
جــدی در کشــور تبدیل شــده بود. 
بازی های لیگ اما هنوز ادامه داشــت 
و خبــری از تعطیلی رقابت هــا نبود. 
پرسپولیس یحیی آن روز شهرخودرو را 
با هدایت سراسیایی از پیش رو برداشت 
و فاصله اش را با تیم های تعقیب کننده 
بیشتر کرد. پس از آن، لیگ به تعطیالت 
طوالنی مدت کرونا رفت و چندین ماه 
هیچ مســابقه فوتبالی در ایران برگزار 
نشــد. در پایان فصل گذشته، قرمزها 
فاتح لیگ شدند و شهرخودرو نتوانست 
به هدف مهمش برای کســب سهمیه 
آسیا دست پیدا کند. حاال اما یک فصل 
جدید برای هر دو باشــگاه شروع شده 
و قرمزهای تهران و مشهد، نقشه های 
تازه ای برای شروع این فصل در سر دارند. 
این مسابقه حساس، عیار واقعی دو تیم را 
تا حدودی نشان خواهد داد. تیم هایی که 
امروز به جز برنده  شدن به چیز دیگری 

فکر نمی کنند.

یحیی و تیم سابق، مهدی و دشمن سابق

شکارچی دوشنبه! 

اتفاق روز

چهره به چهره

اولین مسابقه هفته چهارم لیگ برتر، یک جدال جذاب و تماشایی بین تیم هایی است که مسابقه های شان همیشه 
پرماجرا بوده است. فصل گذشته، »یحیی« برنده هر دو جدال این دو تیم بود. او در مسابقه رفت، پرسپولیس را با 

شهرخودرو شکست داد و در دیدار برگشت، شهرخودرو را با پرسپولیس از پیش رو برداشت. گل محمدی حاال دوباره برای 
6 امتیاز این جدال با تیم سابقش برگشته اما برای بردن سه امتیاز جدال امروز، یک حریف سرسخت در پیش دارد. رحمتی 

در چند مسابقه گذشته نشان داده که مربیگری چقدر برایش جدی است و اهداف بلندمدتی در این زمینه در ذهن دارد.

بدون شــک اگر ویروس کرونا و ماجراهایش 
نبودند، مراســم وداع با دیگو آرماندو مارادونا به 
شلوغ ترین مراسم تشییع در تاریخ فوتبال تبدیل 
می شــد. در آرژانتین جمعیت زیادی در اطراف 
محل خاکسپاری دن دیگو حاضر بودند اما تنها 
خانواده و نزدیکان این چهره اساطیری توانستند 
در مراسم خاکسپاری او شــرکت کنند. یکی از 
اتفاق هایی که این ساعت ها در آرژانتین حسابی 
سروصدا کرده و موجب انزجار عمومی شده، انتشار 
تصاویری از لبخند زدن یک فرد در کنار جســد 
مارادونا بوده است. این فرد که ظاهرا به عنوان کارگر 
در یک شرکت خدمات کفن و دفن فعالیت داشته، 
این سلفی عجیب و زشت را با اسطوره فوتبال جهان 
گرفته و باعث عصبانیت مردم کشورش شده است. 

دیگو مولینا همان فردی اســت که این تصویر را 
منتشر کرده و بالفاصله پس از این کار، از شغلش 
اخراج شده است. او رسما اعالم کرده که به اشتباه 
بودن کارش پی برده و از این حرکت پشیمان است 
اما اولتراهای طرفدار بوکاجونیورز هرگز با چنین 
اعترافی آرام نمی شــوند. آنها تهدید کرده اند که 
برای کشتن مولینا کامال آماده هستند. به همین 
خاطر این کارگر ساده برای حفظ امنیت، این روزها 
تحت حفاظت کامل پلیس قرار گرفته است. وکیل 
مارادونا یکی از اولین افرادی بود که به شدت هرچه 
تمام تر علیه انتشار این تصاویر موضع گرفت و این 
کار را کامال غیراخالقی دانست. خانواده دن دیگو 
نیز از این اتفاق عصبانی به نظر می رسند و از اینکه 
چنین تصویری از این فــرد بزرگ به دنیا مخابره 

شده، مغموم هستند. ماجراهای مرگ دیگو درست 
در همین نقطه به پایان نمی رسد. وکیل این چهره 
در روزهای گذشته تیم پزشکی را در درگذشت او 
مقصر دانسته تا حاشیه بزرگ دیگری را در آرژانتین 
به وجود بیاورد. ظاهرا آمبوالنس در رسیدن به دیگو 
تاخیر داشته و همین مساله موجب شده است که 
دادستانی نیز به این پرونده ورود کند. ظاهرا افرادی 
که به محل اقامت مارادونا اعزام شده اند، متوجه 
نبوده اند که با چه موردی روبه رو هستند. به همین 
خاطر تالش مضاعفی از خودشان نشان نداده اند 
و در نهایت ۱3 دقیقه دیر به محل تعیین شــده 
رسیده اند. زمانی که می توانست برای احیای دیگو 

کلیدی باشد. 
ظاهــرا اینکه پزشــک در تمــاس تلفنی با 
آمبوالنس هیچ اشــاره ای به مارادونا بودن بیمار 
نکــرده، ممکن اســت در نهایت بــرای او کمی 
دردسرساز شود. به هر حال این پرونده همچنان باز 
است و هنوز خبرهای بیشتری در مورد آن منتشر 

خواهد شد اما برای دیگوی بزرگ، دیگر بازگشتی 
وجود ندارد. او در ۶0 سالگی چشم هایش را برای 
همیشه بســته و دنیای فوتبال را در یک شوک 
تاریخی فرو برده است. حاال در ورزشگاه خانگی 
یعنی بومبانرا هر شب یک چراغ را برای مارادونا 
روشــن نگه می دارند. این چراغ درست به همان 
جایگاهی مربوط است که او بازی های بوکا را در 

آن از نزدیک تماشا می کرد. سرآشپز معروف یعنی 
نصرت هم میز دیگو را برای همیشه در رستورانش 
خالی نگه داشت و در کنار عکس مارادونا عبارت 
»رزرو« را روی آن قرار داده است. داغ دیگو اما وقتی 
تازه تر می شود که جام جهانی بعدی از راه برسد. 
وقتی که آرژانتین دیگر در بخش وی.آی.پی یک 

»مهمان ویژه« ندارد! 

آریا طاری

اگر از فوتبال فقط »لیگ برتر ایران« را دیده باشــید، 
احتماال نمی دانید که در ســطح اول فوتبال دنیا چه خبر 
است. چراکه آن چه در ایران می گذرد با آن چه در باالترین 
ســطح فوتبال دنیا رواج دارد، کامال متفاوت است. شاید 
قوانین اولیه ثابت باشــند و شوت و ســانتر و کرنر هم در 
ایران دیده شوند اما حقیقت آن است که لیگ برتر ایران 
به ویژه این اواخر، ظاهر کامال متفاوتی با فوتبال حرفه ای 
پیدا کرده و هر روز هم فاصله اش با حرفه ای گری، بیشتر 

و بیشتر می شود.
گل؛ به تعداد معدود

اساسا آن چه موجب می شود هواداران فوتبال در همه 
جای دنیا به وجــد بیایند و لذت ببرند، رد و بدل شــدن 
گل در مسابقات فوتبال است. اگر مســابقات فوتبال در 
همه دنیا به اندازه لیگ برتر ایران گل داشتند، این رشته 
ورزشی از مدت ها قبل محبوبیتش را به طور کامل از دست 
می داد! اولین تفاوت بزرگ و کلیدی بین لیگ برتر ایران و 
لیگ های درجه یک دنیا، به تعداد گل ها مربوط می  شود. 

در بعضی از لیگ ها میانگین گل در هر مسابقه به راحتی از 
عدد سه هم عبور می کند اما در ایران این میانگین به زور به 
عدد یک می رسد. یعنی اگر یک مسابقه فوتبال را در ایران 
تماشا کنید که دو گل در آن رد و بدل شده، باید کاله تان 
را از خوشحالی به هوا بیندازید. اساسا احتمال صفر - صفر 
شدن هر مسابقه در لیگ برتر بسیار باال به نظر می رسد و 
به ندرت پیش می آید که یک بازی در این لیگ، گل های 
زیادی داشته باشــد. از آن بدتر اینکه بیشتر گل ها در این 
لیگ، یا پنالتی و ضربات شروع مجدد هستند و یا با شوت 
از راه دور به دست آمده اند. خیلی کم پیش می آید که در 
این لیگ، یک گل با حرکات خاص تیمی و پاسکاری هایی 

متعدد به ثمر برسد.
وی.ای.آر؛ احتماال هرگز!

کمک داور ویدئویی دیگر در تمام دنیا همه گیر شــده 
است. حتی در همین آسیا هم کشورهایی مثل ژاپن، کره، 
قطر، امارات، عربســتان و ... هم دیگر از فناوری استفاده 
می کنند. آن اوایل انتقاداتی به این سیستم وجود داشت 
اما حاال بســیاری از ایرادهای آن به خوبی رفع شده اند و 
دیگر مشکل چندانی در شکل اجرای وی.ای.آر به چشم 

نمی خورد. هواداران فوتبال در اروپــا هم آنقدر به ماجرا 
عادت کرده اند که دیگر نمی توانند مســابقات فوتبال را 
بدون کمک داور ویدئویی تصور کنند. با این حال معلوم 
نیست برای ورود کمک  داور ویدئویی به لیگ برتر ایران، 

باید چند سال صبر کنید. 
با یکی از این رقم هایی که معموال در اختالس ها به یغما 
می روند، به راحتی می توان این سیستم را در استادیوم های 
لیگ برتری پیاده کرد. آن وقت دیگر اعتراض ها به داوری 
در فوتبال ایران نیز به حداقل می رسد و داورها نفس راحتی 
می کشند. البته با شناختی که از اهالی فوتبال ایران داریم، 
وی.ای.آر هم در لیگ برتر با هجمه هــای زیادی روبه رو 
می شــود اما باز هم بدون هیچ تردیدی اوضاع از شرایط 

فعلی ایده آل تر خواهد بود.
کولینگ برک؛ در سرما خنک شوید

یکی دیگر از رسم های عجیبی که این اواخر در فوتبال 
ایران حاکم شــده »کولینگ برک« است. فیفا اساسا این 
وقت استراحت را در درجه اول برای جام ملت های آفریقا 
طراحی کرد تــا گرمای زیاد اســتادیوم موجب حمالت 
قلبی و یا افت فشار بازیکن ها نشــود. پس از آن هر وقت 
دمای یک ورزشگاه از عدد خاصی عبور می کرد، داورها به 
تشخیص خودشان مجاز به استفاده از این وقت استراحت 
کوتاه بودند. تا اینجا همه چیز عادی به نظر می رســد اما 
اینکه داوران لیگ برتر در ســرمای آذرمــاه به بازیکنان 
وقت استراحت می دهند، اصال عادی نیست و جریان یک 

مسابقه فوتبال را می کشــد. به ویژه برای تیمی که عقب 
افتاده و به گل نیاز دارد، این تایم سرد شدن واقعا آزاردهنده 
خواهد بود. این مد تازه از دوران شــیوع کرونا کلید خورد 
تا بازیکنانی که به خاطر فشــردگی رقابت ها تحت فشار 
هستند، در جریان بازی اســتراحت کنند اما جالب است 
بدانید که بجز لیگ برتر ایــران، در هیچ لیگ دیگری در 

حال حاضر از کولینگ برک استفاده نمی شود.
بیانیه؛ فراتر از مقدار الزم

شما به ندرت در فوتبال اروپا می بینید که یک باشگاه 
»بیانیه« صادر کند. بیانیه هــا فقط در موارد خاصی مثل 
اخراج سرمربی در یک باشگاه از راه می رسند. اینکه یک 
تیم در اعتراض به تصمیم داور بیانیــه بدهد یا موفقیت 
حریف را با یک بیانیه زیر سوال ببرد، تجربه ای است که به 

هیچ وجه در فوتبال اروپا رخ نمی دهد. 
آن طرفی هــا حتی در اوج دشــمنی، خیلی شــیک 
موفقیت ها را به هم تبریک می گویند و دستاوردهای هم 
را به هیچ قیمتی زیر ســوال نمی برند. خبری از دعواهای 
هفتگی، بیانیه های مداوم و کنایه های متعدد نیســت تا 
فوتبال به یک جنگ اعصاب تمام عیار در بین فوتبالی ها 
تبدیل نشــود. اینجا اما هر مدیری که از راه می رسد، هر 
چند روز یک بار دســت به بیانیه نویسی می برد و اعصاب 
بخشــی از مخاطبان فوتبال در ایران را بــه راحتی به هم 
می ریزد. این عادتی است که در فوتبال ایران ترک نشدنی 

به نظر می رسد.

مرگ مارادونا هم جنجال ساز شد

آخرین عكس دیگو!

چند تفاوت بزرگ بین لیگ ایران و لیگ های معتبر

حرفه ای ضربدر صفر! 

در نبرد امروز یحیی با تیم 
سابق و رحمتی با دشمن 
سابقش روبه رو می شود. 

او که تا پایان لیگ هجدهم 
مرد اول دروازه آبی ها بود، 

حاال در یک سمت جدید به 
مصاف پرسپولیس می رود و 
امروز بیشتر از همیشه زیر 

ذره بین قرار می گیرد
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