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 کمک کمیته المپیک 
به وزنه برداری

صبح روز گذشته ســیدرضا صالحی امیری، 
رییس کمیته ملی المپیک و اعضای هیات اجرایی 
کمیته ملی المپیک از فدراســیون وزنه برداری 
بازدید کردند. در این بازدید صالحي امیري اعالم 
کرد که هزینه خرید پنج ست به ارزش 25 هزار 
دالر را تقبل خواهد کرد. واردات این تجهیزات با 
فدراســیون خواهد بود و هر زمان که فدراسیون 
اعالم کنــد هزینه خرید ظرف یــک هفته به هر 
کجا که فدراسیون اعالم کند، واریز خواهد شد. 
همچنین کمیته ملی المپیک متعهد شد هزینه 
اعزام تیم وزنه برداری به کلمبیا و ازبکســتان به 
صورت کامل پرداخت شــود. وزنه برداري براي 
المپیک توکیو تنها مي تواند دو نماینده داشــته 
باشد که البته هنوز این دو سهمیه به دست نیامده 
است. علي مرادي رییس فدراسیون وزنه برداري 
همچنین با اشاره به نمونه های اخذ شده دوپینگ، 
یادآور شد:»۳۰ نمونه تست دوپینگ گرفته ایم و 
به ما گفته اند به کلن ارسال شــده است. یکی از 
کلیدی ترین نکته همین اســت و مشکلی ایجاد 
شود المپیک را از دست می دهیم. به ما گفته اند 
همه نمونه ها منفی اســت. قرار است آخر ماه در 
فینال لیــگ وزنه برداری هــم ۱5 نمونه گرفته 
شــود. این را می گویم تا وزنه برداری مرغ شادی 

و عزا نشود.« 
    

خط قرمز روي سه رکابزن
مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری اعالم کرد 
نفراتی که بدون اطالع به اردوی تیم ملی نیامدند 
برای قهرمانی آسیا 2۰2۱ دیگر دعوت نمی شوند. 
علیرضا احمــدی در این بــاره گفت:»ما اردوهای 
تیم های ملی استقامت و سرعت را در دو بخش بانوان 
و مردان برگزار کردیم. از میان نفرات دعوت شــده 
امیرحسین جمشــیدیان، محمد دانشور و ماندانا 
دهقان بدون اینکه اطالع بدهنــد به اردو نیامدند. 
هرشخصی که به تیم ملی دعوت شود اما نیاید، دیگر 
در خدمت شان نخواهیم بود.« او افزود:»لباس تیم 
ملی مقدس اســت بنابراین هر کسی به این لباس 
احترام بگذارد، در تیم ملی حضور خواهد داشــت. 
آقای داوری سرپرست فدراسیون هم از این مساله 
حمایت می کند. هر کسی  به تیم ملی دعوت شد و 
آمد در خدمتش هستیم اما کسی که نیامد برای آن 
مسابقه از او استفاده  نمی کنیم چون تمام کسانی که 
به اردو می آیند نیز مشغله های خاص خود را دارند اما 
با این حال در اردوی تیم ملی حاضر شدند، بنابراین 
برایشان ارزش قائل هستیم.« احمدی در پاسخ به 
این پرسش که چه کسی جایگزین دانشور در اردوی 
تیم ملی شــده، گفت:»از جوانان دعوت کردیم و 

خواستیم فرصت را به نفرات جوان بدهیم.«
    

 وظیفه فدراسیون 
براي حمايت از کشتي

حمید سوریان، نایب رئیس فدراسیون کشتی 
در مورد اینکه با توجه به شــیوع کرونای جهش 
یافته آیا کشــتی نباید بیش از پیش در محافظت 
از ســرمایه هایش توجه کند، تصریــح کرد:»به 
هرشکل شرایط هرگونه که باشــد، کل جامعه را 
درگیر می کند و این وضعیت بــرای همه جامعه 
اســت. همه باید هرچه بیشــتر رعایت کنیم تا 
ان شــاءا... این بیماری کم شــود.« دارنده هفت 
مدال طالی جهان و المپیــک درباره تصمیمات 
اخیر کادر فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی 
برای اعزام به تورنمنت های بین المللی خاطرنشان 
کرد:»تصمیم گیری در این خصوص با کادرفنی 
تیم های ملی است، ما وظیفه مان حمایت و نظارت 
هست. مشخصا تصمیمی که گرفته شده، به این 
دلیل است که کشتی گیران مدت ها از فضای اردو 
و مسابقات رسمی دور بوده اند و نظر سرمربیان این 
بود که ابتدا چند مرحله اردو را پشت سر بگذاریم و 
سپس اعزام بین المللی داشته باشیم. کشتی فرنگی 
می خواهد با تیم کامل به اوکراین برود و آزاد هم یک 
تیم به اوکراین و یک تیم هم به ایتالیا می فرستد.« 
ســوریان در خاتمه گفت:»هدف از این اعزام ها و 
اردوها، کسب سهمیه المپیک و مسابقات قهرمانی 
آسیاست و پس از آن نیز بازی های المپیک که سال 
آینده آن را پیش رو داریم. این مســیری است که 
برای ما ترسیم شده و امیدواریم حضوری هرچه 
بهتر در اولین رقابت مهم پیش رو که گزینشــی 

المپیک است، داشته باشیم.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

حتی به فرض اینکه تساوی 
در زمین نفت مسجدسلیمان 
نتیجه بــدی باشــد، اوضاع 
استقالل در جدول هنوز خوب 
به نظر می رسد اما حتما دلیلی 
وجود دارد که قاطبه هواداران 
این باشــگاه هنوز نمی توانند 
به محمود فکری اعتماد کنند. 
استقالل زیر نظر این مربی یک 
تیم »مدرن« نیست و نوسانش 
در نتیجه گیــری، اوضاع را در 
چند هفته گذشته پیچیده کرده 
است. به چند دلیل خاص، فکری 
هنوز نتوانســته در  بین آبی ها 
یک مربی محبوب باشد. آن هم 
در حالی که همه یک پیش زمینه 
مثبــت از او در دوران بازی  اش 
داشته اند. او سال ها به عنوان 
کاپیتان در استقالل درخشیده 
اما در قامت یک مربی، همچنان 
نتوانســته برادری اش را ثابت 

کند.
    

 از میلیچ تا رشید، 
مهره های نامطمئن

یکی از دالیل کلیــدی کاهش 
اعتماد هوادارهــا به محمود فکری، 
باال آمدن دیــوار بی اعتمادی بین 
او و برخــی از مهره های اســتقالل 
اســت. هرویه میلیچ اولین کســی 
بود که عمال علیه فکری طغیان کرد 
و حتی این طغیان را در اینستاگرام 
با طرفداران باشــگاه به اشــتراک 
گذاشــت. مشــکل میلیچ تنها در 

نیمکت نشینی خالصه نمی شود. این 
بازیکن هم در دوران استراماچونی و 
هم زیر نظر فرهاد، ســابقه نشستن 
روی نیمکت را داشــته اما تا امروز 
هرگز اندیشــه های مربیانش را زیر 
ســوال نبرده بود. در این دوران اما 
او با فکــری کنار نیامــده و حتی به 
انتقاد علنی از روش بازی مدنظر این 
مربی پرداخته است. موضوع فقط به 
میلیچ هم خالصه نمی شــود. شیخ 
دیاباته از شــروع فصل با سرمربی 
آبی ها مشکل داشته و به جز دیدار با 
تراکتورسازی در تبریز، در هیچ نبرد 
دیگری درخشان نبوده است. شیخ 
فاصله  بسیار زیادی با استانداردهای 
فصل گذشته اش در اردوی استقالل 
دارد. حــاال باید به این فهرســت، 
رشــید مظاهری را هم اضافه کرد. 
بازیکنی که ظاهرا قبــل از دیدار با 
نفت مسجدسلیمان، دست به انتقاد 
از کادر فنی زده و بــه همین خاطر 
نیمکت نشین شــده است. حاصل 
این اتفاق هــم، اشــتباه فاجعه بار 
سیدحســین حســینی بود. اینکه 
یک مربی حتــی نمی تواند اعتماد 
مهره های ثابت تیمش را هم به دست 
بیاورد، کامــال نگران کننده به نظر 
می رسد. فکری باید بداند که بدون 
کمک ســتاره های تیمــش، هیچ 
شانسی برای موفقیت در استقالل 

نخواهد داشت.
داور و فدراسیون، بهانه های 

همیشگی
دومین دلیل مهم درباره پشــت 
کردن بخشــی از اســتقاللی ها به 
فکری، »بهانه های« همیشگی این 

مربی هستند. او دائما به مشکالت 
اســتقالل اشــاره می کند اما 

راهکاری برای کمرنگ کردن 
این مشکالت ندارد. فکری 
اخیرا حتی از »مسئوالن 
نظام« خواســته که به 
کمک ایــن باشــگاه 
بیایند. اگــر واقعا قرار 
است مســئوالن نظام 
شرایط اســتقالل را 
عوض کنند، پس این 
تیم دیگر به ســرمربی 
نیازی نــدارد! فکری با 
شور و اشــتیاق زیادی 

سرمربی اســتقالل شد 
و همه انتظار داشــتند در 

این دوران، با تمــام توان برای 
تیــم کار کند و آبی هــا را رو به 
جلو ببرد اما تا این جا کلکسیونی 
از بهانه هــای مختلف از ســوی 
این مربی شــنیده شده است. بد 
نیســت از فکری بپرسیم که اگر 
واقعا اســتقالل تا این حد درگیر 
مشکل و آشفتگی بود، چرا عالقه 
داشت برای پیوســتن به نیمکت 
همین باشــگاه، حتی خانه اش را 

هم بفروشد!
تعویض ها؛ بد و بدتر

ورود بابک مرادی بــه جریان 
مســابقه با نفت مسجدســلیمان، 
یک تصمیم خوب از ســوی فکری 
به شــمار می رفت امــا در مجموع 
تعویض های او از شروع فصل، اصال 
تعریفی نداشته اند. او به عنوان یک 
ســرمربی تا امروز در بازی خوانی 
خوب و دقیق عمل نکرده و نتوانسته 

انتظارات را برآورده کند. همه توقع 
دارند فکری تصمیم های بهتر و 
پیچیده تری بگیرد اما درصد 
بسیار زیادی از تعویض های 
او در این فصل به بن بست 
رسیده اند. مشــهورترین 
تصمیم بد او در استقالل 
لیگ بیســتم هم، بین دو 
نیمه دربی پایتخت اتفاق 
افتاد. تصمیمــی که در 
نهایت به شــدت به ضرر 

استقاللی ها تمام شد.
 سبک بازی؛ این تیم 
»بین المللی« نیست

می  گویند عبور از فکری 
در شرایطی که حتی جذب 
مربــی خارجــی امکان پذیر 
نیست، یک نوع آرمانگرایی افراطی 
به نظر می رسد اما حقیقت آن است 
که استقالل با این شــیوه و سبک 
بازی، شانس چندانی برای موفقیت 
در تورنمنتی مثــل لیگ قهرمانان 
آسیا ندارد. این تیم حتی اگر دست 
و پا شکسته قهرمان لیگ برتر شود، 
فکری یک مربی موفق بــوده اما با 
فرم بازی این چند هفته، بعید است 
که آنها بتواننــد قهرمانی لیگ را به 
دست بیاورند. تیمی که برابر سایپا 
شکست می خورد و روبه روی نفت 
مسجدســلیمان این چنین درگیر 
تزلزل می شــود، طبیعتا روبه روی 
رقبای پرســتاره آسیایی به مشکل 

خواهد خورد.
 دستیارها؛ چند انتخاب بد

 برای نیمکت
اولین اشتباه استراتژیک فکری 

در اســتقالل، انتخاب اعضای کادر 
فنی این باشگاه بود. 

او تصور می کــرد اگر چهره های 
محبوبــی مثل حنیــف، مرفاوی و 
برهانــی را روی نیمکت بنشــاند 
 مــورد حمایــت هوادارهــا قــرار 

خواهد گرفت. 
غافل از اینکه هواداران باشــگاه 
به جای سوابق گذشــته بازیکنان، 
کارایــی آنهــا را می ســنجد و بر 
مبنای همین کارایی، قضاوت شان 

می کنند. 
این افراد تا امــروز اصال کارایی 
خوبی در اســتقالل نداشــته اند و 
همین موضوع محمود فکری را نیز به 
دردسر انداخته است. با چند دستیار 
و تمرین دهنــده خوب، اســتقالل 
امروز می توانســت در لیــگ برتر 
شــرایط به مراتــب متفاوت تری را 

تجربه کند.

استقالل، فکری و مساله بی اعتمادی

دیوارآبی!

اتفاق روز

چهره به چهره

آریا رهنورد

مهرداد میناوند یکــی از بهترین های تیم 
ملی در یکی از دوست داشــتنی ترین مقاطع 
تاریخ این تیم بود. این گــزاره هیچ ارتباطی 
به خبر درگذشت این ســتاره ندارد. او واقعا 
یک فوتبالیســت شــاخص بود. یک ستاره 
از نسلی که پس از 2۰ ســال، ایران را به جام 
جهانی بردنــد. تجربه بــازی در جام جهانی 
فرانســه، برای همه این نفرات فوق العاده بود 
اما میناوند همیشه از یک صحنه خاص در آن 
رقابت، به عنوان یک حسرت بزرگ یاد می کرد. 
شلیک سنگین او به طرف دروازه یوگسالوی، 
می توانســت ایران را صاحب یــک پیروزی 
تاریخی کند اما در نهایت، این میهایلوویچ بود 
که آن روز، سرنوشــت بازی را به سود تیمش 

رقم زد.
بیست و چهارم خرداد سال 77. استادیوم 
ژوفرا گیشــار در فرانسه. مســابقه حساس 
و فراموش نشــدنی تیم ملی با یوگســالوی. 
نبردی که در آن احمدرضــا عابدزاده از ابتدا 
روی نیمکــت نشســت و نیما نکیســا روی 
خــط دروازه تیم ملی قرار گرفــت. »مهرداد 

مینانونــد« آن روز یکی از ســتاره های ثابت 
تیم ملی بود. فوتبالیســتی که 9۰ دقیقه در 
جناح چپ به میدان رفت و با شماره 2۱، روز 
نسبتا خوبی را پشــت سر گذاشت. به جز یک 
صحنه خــاص از مســابقه، آن روز همه چیز 
برای مینانوند خوب پیش رفت. در نیمه اول 
مسابقه، مهرداد یک فرار عالی را با توپ تجربه 
کرد. مثل همیشه به قلب دفاع زد و ضربه اش 
هم بی نقص به نظر می رسید اما توپ درنهایت 
وارد دروازه نشد. آن روز نام میناوند فاصله ای 
با اضافه کــردن نامش به فهرســت گل زنان 
ایرانی تاریخ جام جهانی نداشت. شاید اگر آن 
توپ به تور دروازه چسبیده بود، ایران هم در 
نهایت از مرحله گروهی رد می شد و خودش 
را به دور حذفی می رساند اما مهرداد میناوند 
دست به کمر به طرف زمین خودی برگشت 
تا برای سال ها از آن لحظه، مثل یک حسرت 
بزرگ یاد کند. نمایش تیم جالل طالبی در آن 
نبرد، فراتر از حد انتظار به نظر می رسید. ایران 
می توانست بازنده نشــود و حتی می توانست 
مسابقه را با پیروزی تمام کند. آن تیم به هیچ 
وجه مستحق شکست نبود و بازی هم تا دقیقه 
هفتادوسوم با تساوی ادامه داشت اما یک ضربه 

ایســتگاهی دقیق از متخصص این ضربات، 
اوضاع را به ســود حریف تغییر داد. سینیشا 
میهایلوویــچ باز هم هنــرش را روی ضربات 
آزاد به نمایش گذاشت و در حالی که فقط ۱7 
دقیقه به پایان بــازی مانده بود، تیر خالص را 
به مهرداد و هم تیمی ها زد. زندگی سینیشا و 
میناوند اما بعد از آن، بارها به فراز و نشیب های 
زیادی گره خورد. هر دوی آنها هم در مقطعی 
از زندگی شــان، با بیماری های بسیار سخت 

روبه رو شدند .
سینیشا میهایلوویچ در پایان دوران بازی، 
مربیگــری را در تیم های مختلفــی تجربه 
کرد. حاال دیگر ایتالیا کشــور دوم این ستاره 
صربســتانی بود و او ترجیح می داد مربیگری 
را در همین کشــور دنبال کنــد. پس از چند 
تجربه متفاوت، میها مــرد اول نیمکت بلونیا 
شد و با چند نتیجه خوب، توانست این تیم را 
در رقابت های سری آ ماندگار کند. با این حال 
خبر ابتالی او به یک نوع بدخیم و پیشــرفته 
از ســرطان، همه هواداران فوتبال در سراسر 
جهان را به شدت تحت تاثیر قرار داد. با وجود 
این اتفاق، باشگاه بلونیا اعالم کرد که حاضر به 
قطع همکاری با این مربی نیست. او سه دوره 
مختلف از شیمی درمانی را پشت سر گذاشت 
و توانست سرطان را شکست بدهد. یک اتفاق 
الهام بخش برای همه دوســتداران این مربی 
و همه افرادی که با بیماری ســرطان دست و 
پنجه نرم می کنند. سینیشــا حاال بدون هیچ 

مشــکلی به نیمکت بلونیا برگشته و توانسته 
این تیم را در میانه های جــدول حفظ کند. 
آنها دیگر یکی از نامزدهای ســقوط نیستند 
و رفتار خود میهایلوویچ نیز با دیگران نسبت 
به روزهای قبل از ابتال به سرطان کامال عوض 
شده است. او حاال فلسفه متفاوتی برای زندگی 
کردن دارد. مهرداد میناوند پس از پایان دوران 
فوتبالش، هرگز مربی نشد اما هیچ وقت هم از 
فوتبال فاصله نگرفت. او چندین ســال با یک 
بیماری خودایمنی دســت و پنجه نرم کرد 
اما توانســت این بیماری را پشت سر بگذارد. 
با این حال ابتال به کرونــا، نقطه پایان زندگی 
کوتاه این ستاره بود. انگار ماجرای بازی سال 
98 دوباره تکرار شــده بود. میهایلوویچ برنده 
شد و لبخند زد و میناوند، شکست خورد و یک 

حسرت بزرگ را تجربه کرد. سینیشا از همه 
نگرانی ها رد شد اما مهرداد، در یک سایه شوم 
گیر افتاد.  از دست دادن مهرداد، نه فقط جامعه 
ورزش، که تمام کشور را تحت تاثیر قرار داد. 
اینکه در یک نقطه دیگر دنیا به ســخت ترین 
بیماری ها غلبه می کنند اما اینجا کرونا باعث 
مرگ یک چهره شــاخص ورزشی می شود، 
حقیقتا نگران کننده است. ماسک و دستکش و 
الکل، به تنهایی نمی توانند در این مبارزه کار را 
دربیاورند. حتی منع تردد بعد از ساعت 9 شب 
هم برای جلوگیری از این موج کافی نیســت. 
مردم دیگر از این مبارزه خسته شده اند و امید 
بیشــتری می خواهند. مردم می خواهند باور 
کنند که تصمیم ســازان، هوای شان را دارند 

و جان آنها را با هیچ چیز معامله نمی کنند.

اگر تا قبل از مسابقه با نفت مسجدسلیمان کسی تردید 
داشت که دوران سیدحسین حسینی در استقالل به پایان 
رســیده، حاال دیگر همه تردیدها در ایــن مورد برطرف 
شده اند. او پس از مدت ها این شانس را داشت که خودش 
را درون دروازه استقالل ثابت کند اما با یک گل به خودی 

حیرت انگیز، آبی ها را حسابی به دردسر انداخت. 
سید خوش شــانس بود که اســتقالل در این مسابقه 
شکســت نخورد اما به نظر می رســد این اشــتباه، دیگر 
آخرین تجربه بازی او برای تیــم فکری در این فصل بوده 
است. معلوم نیست چه بالیی سر این دروازه بان آمده که 
چنین تنزلی برای او اتفاق افتاده است. گلری که در دوران 

کی روش بارهــا در اردوهای تیم ملی آفتابی شــده بود و 
خیلی ها می گفتند حتی شانس جدی جانشینی بیرانوند 
به شــمار می رود، حاال حتی به عنوان گلر ذخیره هم در 
استقالل به کار نمی آید. سنگربانی که توانسته بود مهدی 
رحمتی را به نیمکت بدوزد، حاال به محض بلندشــدن از 
نیمکت، تن و بدن تیمش را می لرزاند. سیدحســین در 
حقیقت قربانی نگاه کودکانه اش نســبت به فوتبال شد. 
قربانی همه جاروجنجال هایی کــه به راه انداخت تا دیده 
شود. وقتی با اولین حاشیه در باشگاه همه مهره های تیم 
را آنفالو می کنی، باید در انتظار چنین اتفاق هایی باشی. 
وقتی با اولین مشــکل، زیر همه چیز می زنی و برای تیم 

شرط های آن چنانی می گذاری، باید هم در انتظار چنین 
روزهایی باشــی. وقتی به جای تمرین کــردن و متمرکز 
شــدن، در مورد ویروس کرونا ویدئو درســت می کنی و 
خواهان تعطیلــی رقابت های لیگ برتر می  شــوی، باید 
هم به چنین سرنوشتی دچار شــوی. وقتی باد به غبغب 
می اندازي و خودت را »بزرگ تر« استقالل می دانی، باید 

هم به این روز بیفتی. 
آن روز، روز مرگ باشگاهی مثل استقالل خواهد بود 
که بزرگ ترش تا این اندازه ناشیانه توپ را به درون دروازه 
خودی بفرستد. آن روز، روز مرگ باشگاه استقالل خواهد 
بود که بزرگ ترش، رفتاری شبیه یک پسر نوجوان داشته 
باشد. معلوم نیست محمود فکری روی چه حساب و کتابی، 
تا امروز قید فروش این گلر را زده است. حسینی به لحاظ 
اســتانداردهای فعلی، فاصله بسیار زیادی با رشید دارد و 
حاال دیگر ثابت شده اســت که حتی به عنوان دروازه بان 
ذخیره، تیم را به دردسر می اندازد. حضور او هیچ کمکی 

به اســتقالل نمی کند و فقط یک بار اضافــه روی دوش 
تیم است. حضور او به جز حاشــیه و تشنج، هیچ حاصل 
دیگری برای اســتقالل ندارد. آبی ها بایــد هرچه زودتر، 
عذر این بازیکن را بخواهند. چراکه او با ایســتادن درون 
چارچوب دروازه این تیــم، فقط اضطراب هواداران تیم را 

باالتر می برد. 
حســینی در همه هفته های فصل گذشــته فرصت 
داشت تا خودش را نشان بدهد و هیچ رقیبی هم نداشت 
اما به سختی شکســت خورد و کامال ناامیدکننده ظاهر 
شد. باشــگاه به درســتی به ســراغ جذب یک گلر بهتر 
رفت و رشــید را به خدمت گرفت اما معلوم نیست به چه 
دلیلی، راه خروج را به گلر قبلی اش نشــان نداد. شــاید 
تصور کنید این فقط یک اشــتباه معمولی بــوده اما اگر 
در پایان همین فصل اســتقالل قهرمانــی را به خاطر دو 
 امتیاز کم تر از دســت بدهد، حســینی متهم ردیف اول 

این اتفاق خواهد بود.

سینیشا و مهرداد؛ یک داستان و دو پایان

آن که برگشت، آن که برنگشت

میثاق معمارزاده، از نوع آبی اش

بی خیال شو آقای بزرگ تر! 

دومین دلیل مهم درباره 
پشت کردن بخشی از 
استقاللی ها به فکری، 

»بهانه های« همیشگی این 
مربی هستند. او دائما به 

مشکالت استقالل اشاره 
می کند اما راهکاری برای 

کمرنگ کردن این مشکالت 
ندارد. فکری اخیرا حتی از 
»مسئوالن نظام« خواسته 

که به کمک این باشگاه 
بیایند

 شماره   724 / یکشنبه 12 بهمن   1399  /   17 جمادی الثانی 1442  / 31  ژانویه   2021


