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حدادی جزو بهترین های 
40سال اخیر

سایت فاکس اســپورت در گزارشی به بررسی 
برترین بازیکنان بین المللی قاره آسیا در 40 سال 
اخیر پرداخته که حامد حدادی از ایران هم در میان 
آنها قرار دارد. در این گزارش به پنج ســال حضور 
حدادی در لیــگ NBA و تیم ممفیس گریزلیز 
اشاره اســت. حدادی در ســال 2007 و زمانی که 
22 ساله بود نخســتین قهرمانی را با تیم ملی در 
آسیا تجربه کرد و سال 2008 نیز در المپیک پکن 
در جمــع برترین ریباندرها بــود و همین موضوع 
زمینه ساز حضور او در NBA شد. او همچنین دو بار 
با تیم های ایرانی قهرمان باشگاه های آسیا شده است. 
در این لیست نام بازیکنانی همچون یائو مینگ چینی 
و فادی الخطیب لبنانی هم وجود دارد. حامد حدادی 
ستاره بسکتبال ایران در فصل جاری در لیگ چین 
به میدان می رفت که بعد از شیوع ویروس کشنده 

کرونا به ایران آمد.
    

نبرد همسایه های صدرنشین
هفته پایانی دور مقدماتی لیگ برتر بسکتبال 
امروز دوشنبه برگزار می شــود و در حساس ترین 
مسابقه نفت آبادان تیم دوم جدول میزبان شهرداری 
گرگان صدرنشین اســت. هر دو تیم در هفته قبل 
بازی های خارج از خانه خود را بردند و حاال رودرروی 
یکدیگر قرار می گیرنــد. این مســابقه از هر نظر 
حساس اســت. گرگانی ها که بازی رفت را در خانه 
باخته اند، به دنبال جبران هســتند و می خواهند 
روند پیروزی های شان ادامه دار باشد. در سوی دیگر 
نفتی ها که در میان مدعیان تنها تیم بدون خارجی 
هستند به دنبال پیروزی خانگی هستند. همچنین 
شیمیدر که شکست های خانگی اش مقابل مدعیان 
تداوم داشته، در قم میزبان اکسون تهرانی است که 
برای پلی آف تالش می کند. مهرام نیز که شکست 
خانگی مقابل آویژه صنعت را تجربه کرد،  این هفته 
باید در شهرکرد به مصاف رعد پدافند هوایی برود. 
پتروشیمی هم که در این فصل با وجود ملی پوشان 
زیادی که در اختیار دارد، نتایج قابل قبولی کسب 
نکرده، امروز به مصاف شهرداری بندرعباس خواهد 
رفت. در دو دیدار دیگر ایــن هفته نیز ذوب آهن به 
مصاف شــورا و شــهرداری قزوین می رود و آویژه 

صنعت پارسا با مس کرمان دیدار می کند.
    

ابهام در دو وزن کشتی فرنگی
مسابقات کشــتی فرنگی قهرمانی آسیا از 29 
بهمن تا اول اسفند در هندوســتان برگزار خواهد 
شد،  مســابقه ای که نه گزینشی المپیک است و نه 
رنکینگ اتحادیه جهانی. تا دیروز حضور پویا ناصرپور 
در 55 کیلوگرم، مهدی محسن نژاد در 60 کیلوگرم، 
میثم دلخانی در 63 کیلوگرم، حسین اسدی در 67 
کیلوگرم، امین کاویانی نژاد در 72 کیلوگرم، پژمان 
پشتام در 77 کیلوگرم، محمدهادی ساروی در 97 
کیلوگرم و امین میرزازاده )نفر ســوم جام تختی( 
در 130 کیلوگرم این رقابت ها قطعــی بود. اما در 
دو وزن هنوز انتخاب قطعی از بین دو کشــتی گیر 
صورت نگرفته است. در وزن 82 کیلوگرم محمد بنا 
از بین سعید عبدولی و مهدی ابراهیمی و در وزن 87 
کیلوگرم از بین بهروز هدایت و مهدی فالح انتخاب 
خواهد کرد. این در حالی اســت که پویا ناصرپور، 
مهدی محسن نژاد، میثم دلخانی، حسین اسدی، 
امین کاویانی نژاد، پژمان پشتام، مهدی ابراهیمی، 
بهروز هدایــت، محمدهادی ســاروی و علی اکبر 

یوسفی نفرات اول کشتی فرنگی جام تختی شدند.
    

علی حسینی مربی شد
رقابت هــای وزنه برداری نوجوانــان و جوانان 
قهرمانی آسیا 2020، 24 تا 30 بهمن  به میزبانی 
ازبکســتان برگزار خواهد شــد. در همین راستا 
آخرین مرحله از اردوی تیم های ملی وزنه برداری 
پایه در کمپ تیم هــای ملی در حــال برگزاری 
است. روز گذشته ســعید علی حسینی قهرمان 
وزنه برداری جهان به عنــوان مربی در این مرحله 
اردوی تیم های ملی نوجوانان و جوانان حضور یافت 
و تمرینات وزنه برداران جــوان را زیر نظر گرفت. 
سعید علی حسینی وزنه بردار فوق سنگین ایران 
پس از اینکه حضور در المپیک 2020 را از دست داد، 
به صورت رسمی با دنیای قهرمانی خداحافظی کرد 
و حاال در کسوت مربی به دنیای وزنه برداری بازگشته 
است و تجربیات خود را در اختیار نوجوانان و جوانان 

وزنه برداری می گذارد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

به نظر می رســد بیشــتر از عراق و 
بحرین، تیم ملــی ایران بایــد مراقب 
داخلی ها باشــد. مراقب افــرادی که 
اگر ســهمی در تیم ملی نداشته باشد، 
»تخریــب« را بــا تمام قدرت شــروع 
می کنند. آنهایی که انتظار داشتند یک 
ایرانی روی نیمکت تیم ملی بنشیند و 
حاال ظاهرا از انتخاب یک مربی خارجی، 
ناراضی هســتند. کاش این جماعت، 
حداقل »حفــظ ظاهــر« می کردند و 

ناراحتی شــان را تا این اندازه در معرض 
دید دیگران قــرار نمی دادند. کاش این 
جماعت، حداقل کمی ریا می کردند و 
به محض انتخاب اسکوچیچ، این حجم 
از انرژی منفی را برای او نمی فرستادند. 
علیرضــا منصوریان حتی اجــازه نداد 
یک روز از انتخــاب دراگان بگذرد. او در 
همان روز اول، از آنتــن زنده تلویزیون 
»سوءاســتفاده« کرد و حرف هایی را 
علیه سرمربی تیم ملی به زبان آورد که 
حتی می توانند پیگرد قانونی داشــته 
باشند. ادعاهای علیمنصور نه »انتقاد« 

که رســما »اتهام« علیه ایــن مربی و 
روابطش بود. یک مشت اتهام اثبات نشده 
که از زبــان یک مربی فوتبــال جاری 
شدند. توجه کنید که صحبت، از علیرضا 
منصوریان اســت. مردی که به عنوان 
سرمربی تیم ملی امید با رسوایی استفاده 
از بازیکن دواخطــاره، المپیک را از یک 
نســل از فوتبال ایران گرفت. مردی که 
در استقالل، به سختی شکست خورد 
و جایش را به یک مربــی خارجی داد. 
مردی که حتی نتوانست روی نیمکت 
باشگاهی مثل ذوب آهن دوام بیاورد. او 

چطور خودش را در جایگاهی می بیند 
که برای فوتبال ایران تصمیم بگیرد؟ اصال 
او با این حجم از شکست در کارنامه اش، 
چطور می تواند در مورد سرمربیگری تیم 
ملی صحبت کند؟ این ســوال ها را باید 
از علی دایی هم بپرســیم. از شهریار که 
به دنبال »پاسخگویی« در فدراسیون 
فوتبال می گردد. شهریار می پرسد که 
اگر تیم ملی به جــام جهانی نرفت، چه 
کســی پاســخگو خواهد بود؟ از دایی 
می پرسیم که وقتی تیم ملی با آن همه 
ستاره به جام جهانی 2010 نرفت، چه 

کسی پاسخ داد؟ چرا وقتی خبرنگارها 
از او می پرســیدند که تیم ملی چطور 
در خانه برابر عربســتان تحقیر شده، 
جوابی جز توهین و ناسزا نمی شنیدند؟ 
صحبت از »مجید جاللی« هم هست. 
منتقد ازلی و ابدی خارجی ها که زمانی 
برای زدن زیرآب این مربی ها، حتی به 
رییس جمهور نامه نوشته بود. در کشوری 
که مربی مثــال »علم گرا«یــش برای 
برکناری خارجی هــا به رییس جمهور 
نامه می نویســد، فاتحه علم و فوتبال را 
بخوانید. اینجــا تنها چیزی که اهمیت 
ندارد، خود فوتبال است و آدم ها تا وقتی 
تیم ملی را دوست دارند که پای خودشان 

هم در هدایت تیم وسط باشد! 
دراگان اســکوچیچ رزومــه قابل 
توجهی ندارد. این ادعا کامال درســت 
است اما مگر سرمربیان قبلی تیم ملی، 
چه رزومه ای داشــتند؟ خود برانکو در 
سال 2002، چطور سرمربی تیم ملی 
فوتبال ایران شد؟ او چه رزومه ای برای 
نشستن روی نیمکت تیم ملی داشت؟ 
او به جز دســتیاری بالژ، دیگر چه کار 
مهمی انجام داده بود؟ جالل طالبی، با 
چه رزومه ای تیم ملی را در جام جهانی 
98 فرانسه هدایت کرد؟ امیر قلعه نویی با 
چه رزومه ای تیم ملی را به جام ملت های 
2007 آســیا برد؟ خود علی دایی که 
امروز رزومه برایش مهم شــده، به جز 
یک قهرمانی به عنوان مربی-بازیکن با 
سایپا، چه کاری انجام داده بود که ناگهان 
سرمربی تیم ملی شد؟ بعضی ها طوری 
از رزومه حرف می زنند که انگار نیمکت 
تیم ملی، نیمکت رئال مادرید و بارسلونا 
است. نه رفقا. »کی روش« یک اتفاق بود. 
یک اتفاق که دیگر هم تکرار نمی شود. 
برای چند لحظه چشــم ها را باز کنید و 
ببینید که ایران در چه شرایطی قرار دارد. 
در فوتبالی که مربیــان درجه چندمی 
مثل اســتراماچونی و کالــدرون هم 
ترکش می کنند، با چه منطقی از جذب 

مربی بزرگ خارجی حــرف می زنید؟ 
اسکوچیچ ناگهان »بزرگ« نشده. این 
نیمکت تیم ملی اســت که این روزها از 
همیشه کوچک تر شده است. چه باور 
کنید و چه باور نکنید، اسکوچیچ نسبت 
به مربیان داخلی، مقبولیت بیشتری از 
ســوی هواداران تیم ملی داشته است. 
حداقــل او، یک بــار روی این نیمکت 
شکست نخورده است. حداقل او، در خانه 

به عربستان نباخته است.
کانون مربیان امروز نگــران از بین 
رفتن دســتاوردهای تیم ملی اســت. 
کدام دستاوردها؟ همان دستاوردهایی 
که مربیان همین کانون فخیمه، آن را 
به باد لعن و نفریــن می گرفتند؟ مگر 
همین کانون نبود که پس از بازگشــت 
تیم کی روش از جام جهانی 2014 بیانیه 
صادر کرد و انواع و اقسام اتهام های فنی 
و غیرفنی را به ریش سرمربی پرتغالی 
بست؟ مگر همین کانون نبود که با لحنی 
ملتسمانه از فدراسیون، خواهان اخراج 
زودهنگام کی روش شــد؟ اگر به حرف 
چنین کمیته هایی گــوش می دادیم، 
امروز حتی تجربه جام جهانی 2018 را 
نداشتیم. باز هم به آنها گوش نمی دهیم. 
چراکه تاریخ مصرف باورها و ایده های 

آنها، از مدت ها قبل گذشته است!

درباره برخورد کینه توزانه سرمربیان داخلی با اسکوچیچ

زنده باد خودمان!

سوژه روز

اتفاق روز

هیچ کس ادعا نمی کند که دراگان اسکوچیچ، یک مربی »بزرگ« است. هیچ کس ادعا نمی کند که رسیدن از کی روش 
به ویلموتس و از ویلموتس به اسکوچیچ، یک »پیشرفت« محسوب می شود. هیچ کس ادعا نمی کند که تیم ملی، شانس 

زیادی برای رسیدن به جام  جهانی دارد و هیچ کس ادعا نمی کند که دراگان در یک مسیر منطقی به نیمکت  تیم  ملی رسیده 
اما این حجم از کینه توزی و مخالف خوانی با مربیان »خارجی« از سوی مربیان ایرانی هم حیرت انگیز به نظر می رسد. ظاهرا 

آنها دوست ندارند هیچ کس را به جز خودشان و دوستان خودشان، روی این نیمکت تماشا کنند.

وقتی نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر به پایان رسید، 
همه مطمئن بودند که تکلیف تیم های سقوط کننده از لیگ، 
روشن است. هیچ کس تردیدی نداشت که شاهین و گل گهر، 
با لیگ وداع می کنند و آینده ای در ســطح اول فوتبال ایران 
ندارند اما هر دو تیم، با شــرایطی کامال متفاوت به نیم فصل 
دوم لیگ قدم گذاشته اند. حاال جنگ انتهای جدول، دوباره 
جان گرفته و تیم های زیادی خطر سقوط به دسته پایین تر 
را احساس می کنند. شاهین نیم فصل دوم را با چند شاهکار 

متوالی آغاز کرده است. سفیدها در سه هفته گذشته، هفت 
امتیاز به دست آورده اند. جالب است بدانید که این تیم در 16 
هفته قبلی، روی هم تنها 6 امتیــاز تصاحب کرده بود و حاال 
تنها در سه بازی، از این آمار عبور کرده است. شاهینی ها هفته 
گذشته، اولین پیروزی خارج از خانه فصل را روبه روی پیکان 
جشن گرفتند و این هفته برای اولین بار در بوشهر، به برتری 
دست پیدا کردند. این برد برابر نساجی در شرایطی به دست 
آمد که شاهین، خیلی زود گل اول بازی را از حریف دریافت 
کرده بود. شاگردان میشو حاال با 13 امتیاز، آماده جدا شدن از 
آخرین رده جدول هستند. این تیم البته هنوز در قعر جدول 
دیده می شود اما حاال دیگر با منطقه امن، فاصله زیادی ندارد. 
گل گهر ســیرجان به عنوان یکی دیگر از تیم های فانوس به 
دســت لیگ، در نیم فصل دوم هیچ شکستی را تجربه نکرده 

است. آنها در ســه دیدار متوالی به سه تســاوی رسیده اند و 
همچنان نوار بی شکستی را حفظ کرده اند. تیم مجید جاللی 
این هفته نفس تراکتورسازی را گرفت و تا آخرین دقیقه های 
بازی، از حریف پیش بود. منشــا در ترکیب این تیم، خوش 
درخشید و خیلی زود موفق به گل زنی برای سیرجانی ها شد. 
آنها در خط حمله با زوج منشــا و یونس شاکری حرف های 
زیادی برای گفتن دارند و در خط هافبک نیز، روی خریدهای 
جدیدشــان یعنی احمد زنده روح و میالد کمندانی، حساب 
ویژه ای باز می کننــد. حاال فاصله این دو تیــم با پیکان رده 

چهاردهمی، تنها یک امتیاز است.
به جز پیکان که حاال خطر جدی ســقوط را احســاس 
می کند، پارس جنوبی نیز با هومن افاضلی در سراشیبی قرار 
گرفته اســت. تیمی که با 16 امتیاز، یکی دیگر از گزینه های 

رفتن به لیگ یک به شمار می رود. حتی نساجی و سایپا نیز با 
19 امتیاز در خطر هستند. سایپا البته در نیم فصل دوم کمی 
بهتر شده اما نساجی، اصال حال و روز خوشی ندارد. حتی ذوب 
و ماشین اگر نجنبند نیز، ممکن اســت راهی لیگ پایین تر 
شــوند. در واقع در جدول 16 تیمی لیگ برتر، هشت تیم با 
سایه سنگین سقوط به کار ادامه می دهند. برخالف چیزی 
که مدتی قبل تصور می شد، پرونده سقوط از لیگ همچنان باز 
به نظر می رسد. در همه هفته های باقی مانده به موازات نبرد 
قهرمانی، جدال سقوط نیز با هیجان زیادی برگزار خواهد شد. 
جدال تیم هایی که می خواهند زنده بمانند و به زندگی در لیگ 
برتر ادامه بدهند اما هر آن این احتمال وجود دارد که پای شان 
بلغزد و راهی رقابت های دسته پایین تر شوند. تیم هایی که 11 

هفته دشوار را برای بقا، پشت سر خواهند گذاشت.

آریا طاری

پیش از اولین ماجراجویی آسیایی این فصل 
آبی ها، کم تر کســی تصور می کــرد آنها بتوانند 
خودشــان را به مرحله گروهی لیــگ قهرمانان 
برسانند. استقالل اما با قدرت از مرحله پلی آف عبور 
کرد تا همه تردیدها در مورد خودش از بین برود. 
حاال در استقالل، با تیمی روبه رو هستیم که خوب 
گل  می زند، خوب فوتبال بازی می کند، هوادارها را 
سرگرم می کند و عالی نتیجه می گیرد. تیمی که به 
هیچ قیمتی قصد ندارد از لیگ قهرمانان آسیا کنار 
برود. مرحله گروهی برای فرهاد و پسرها، از همین 
امروز آغاز می شــود. آنها بدون هــراس، با رقبای 

آسیایی شان روبه رو خواهند شد.
ســفرهای مارکوپلووار تیم فرهاد مجیدی، 
همچنان ادامه دارد. آبی ها در اولین مسابقه رسمی 
با این مربی، به دوبی سفر کردند تا شکست سنگینی 
را به الکویت تحمیل کنند. این تیم چند روز به بعد 
به قطر رفت و این بار الریان را در ورزشگاه خانگی 
خودش، تحقیر کرد. آنها به تهران برگشتند و پس 
از شکست دادن نفت مسجدسلیمان، یک نمایش 

قابل قبول در دربی داشتند و حاال دوباره به عراق 
رفته اند تا در اولین بــازی از مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا، در یک تقویم فشــرده روبه روی 
الشرطه قرار بگیرند. در چهار بازی قبلی با فرهاد 
مجیدی، اســتقالل 12 گل به ثمر رسانده و تنها 
سه گل دریافت کرده اســت. اوضاع این تیم از هر 
جهت، کامال مطلوب و ایده آل به نظر می رسد. با 
احتساب فصل گذشته، این دهمین بازی فرهاد 
روی نیمکت اســتقالل خواهد بود. او در 9 بازی 
گذشته، هیچ شکستی را تجربه نکرده و از این حیث، 
شروعی رویایی در این باشگاه داشته است. استقالل 
در لیگ قهرمانان آسیا، هرگز با الشرطه عراق روبه رو 
نشده اما نزدیک به 50 سال قبل، آنها در بازی های 
باشگاهی قهرمانی آسیا با این تیم روبه رو شدند و دو 
بار نتیجه را به الشرطه واگذار کردند. اولین باخت 
در مرحله گروهی و دومین شکست، در نیمه نهایی 
اتفاق افتاد. برطرف  شدن مصدومیت عارف غالمی، 
خبر خوبی برای استقاللی ها خواهد بود اما سیاوش 
یزدانی هنوز نمی تواند برای این تیم به میدان برود. 
این احتمال وجود دارد که فرهاد در این جدال از 
بودروف نیز در قلب دفاعی تیمش استفاده کند. 

بازیکنی که در دربی نیز در فهرست 18 نفره آبی ها 
قرار داشــت. فرشید اســماعیلی نیز همچنان با 
مصدومیت دست و پنجه نرم می کند و شیخ دیاباته، 
با تیم به عراق نرفته است. در غیاب شیخ، ارسالن و 
مهدی قائدی زوج خط حمله تیم شان را می سازند. 
بازیکنانی که در شهرآورد، فوق العاده ظاهر شدند. 
فرهاد امید زیادی بــه زوج هجومی تیمش دارد. 
اگرچه غیبت شیخ برای تیم حریف امیدوارکننده 
به نظر می رسد اما مجیدی و شاگردها، به خوبی 
از پتانسیل های دو مهاجم با انگیزه استقالل آگاه 
هستند. حریف امروز اســتقالل، قهرمان فصل 
گذشته لیگ فوتبال عراق است. آنها پس از الزورا، 
نیروی هوایی و الطلبه، چهارمین باشگاه پرافتخار 
لیگ عراق هســتند. الشــرطه همچنین یکی از 
قدیمی ترین باشگاه های فوتبال در قاره آسیا نیز 
به شمار می رود و گذشته ای بسیار طوالنی دارد. 
جاسم کرار به عنوان یکی از مهم ترین مهره های 
این تیم، مصدوم شــده و به جدال با تیم سابقش 
اســتقالل نخواهد رسید. الشــرطه اما همچنان 
مهره های تاثیرگذاری دارد. عال عبدالزهرا که یک 
دوره بسیار کوتاه در فوتبال ایران توپ زده، یکی از 
نفرات شناخته شده این تیم به شمار می رود. مهاجم 
کلمبیایی آنها کالدرون نیز به تازگی به ترکیب تیم 
قطری اضافه شده است. آنها یک مهاجم کنگویی به 
نام جونیور ماپوکو را نیز در اختیار دارند. علی فائز نیز، 
ستاره سرشناس دیگر این تیم به شمار می رود. لیگ 

فوتبال عراق در دو ماه گذشته تعطیل بوده و این 
موضوع، به سطح آمادگی مهره های الشرطه لطمه 
خواهد زد. با این وجود آنها همیشه آماده درخشیدن 
مقابل تیم های ایرانی هستند. هنوز چند ماه بیشتر 
از پیروزی تیم ملی عراق مقابل ایران سپری نشده 
و آبی ها باید با روحیه ای انتقامــی برای این نبرد 
آماده شــوند. بدون تردید الشرطه جو سنگینی 
برای استقالل خواهد ساخت اما بازیکنان این تیم 
نیز، آنقدر باتجربه هستند که تسلیم چنین جو و 
شرایطی نشوند. الشرطه در جدول لیگ برتر عراق 

پس از سه هفته، در رده یازدهم قرار گرفته است.
روی کاغذ، استقالل تیم به مراتب آماده تری 
از حریف عراقی اش نشــان می دهد و ستاره های 
پرشمارتری را نیز در اختیار دارد. با این وجود شاید 

»خستگی« سفرهای مداوم، جدی ترین مشکل 
تیم فرهاد مجیدی باشد. این سفرها تا همین حاال 
نیز، چند مصدوم روی دست استقالل گذاشته و 
ممکن است خیلی زود، بازیکنان دیگر تیم را نیز در 
خطر آسیب دیدگی قرار بدهد. یک شروع درخشان 
در آسیا، همه آن چیزی است که آبی ها امشب به آن 
نیاز دارند. الشرطه، سرسخت ترین تیم این گروه 
نیست و اســتقالل می تواند با شکست دادن این 
تیم، برای دیدارهای ســخت تر و بزرگ تر در این 
مرحله آماده شود. اگر آنها به خوبی چند مسابقه 
قبل باشند، قدرت و توان شکست دادن الشرطه در 
زمین حریف را دارند. طبیعتا قبل از شروع مسابقه، 
این حریف عراقی اســت که باید نگران برخورد با 

استقالل و کیفیت باالی تیم فرهاد مجیدی باشد.

درباره جنگ جذاب قعر جدول لیگ برتر

ما هنوز زنده ایم!

سومین ماجراجویی آسیایی فصل استقالل

آژیر آبی!

خود علی دایی که امروز 
رزومه برایش مهم شده، به 
جز یک قهرمانی به عنوان 

مربی-بازیکن با سایپا، 
چه کاری انجام داده بود 
که ناگهان سرمربی تیم 

ملی شد؟ بعضی ها طوری 
از رزومه حرف می زنند 

که انگار نیمکت تیم ملی، 
نیمکت رئال مادرید و 
بارسلونا است. نه رفقا
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