
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

 رد خودي ها در ماجراي 
عكس جنجالي؟!

عكس يادگاري مسعود قاسمي، سرپرست 
تيم ملي بسكتبال به همراه رامين طباطبايي، 
رئيس فدراســيون با برج هاي دوحه در زمان 
برگزاري پنجره دوم انتخابي كاپ آسيا حسابي 
جنجالي شــد. چراكه گفته شــد دليل نبودن 
قاسمي روي نيمكت تيم ملي در بازي با سوريه 
شكســتن قرنطينه بود و مســئوالن برگزاري 
مسابقه با هدف دور نگه داشــتن او از بازيكنان 
اجازه حضورش روي نيمكت را ندادند. هرچند 
بعدا عنوان شــد كه قاســمي خودش به خاطر 
عاليم ســرماخوردگي روي نيمكت نرفته و آن 
عكس هم جلوي هتل گرفته شــده اســت! در 
هر حال مهران شاهين طبع سرمربي تيم ملي 
مدعي است كه رد پاي خودي ها در ماجراي اين 
عكس وجود دارد. او ابتدا درباره عملكرد تيمش 
در قطر گفت: »كار در تيــم ملی در هر مقطعی 
يک فرآيندی دارد. سه سالی است كه به عنوان 
سرمربی در تيم ملی كار می كنم. در بازی های 
آسيايی نايب قهرمان شديم كه نتيجه خوبی بود 
و اگر قهرمان می شديم عالی بود. به جام جهانی 
هم رسيديم و در جام جهانی هم المپيكی شديم. 
آخرين كاری كه قرار بود بــرای تيم ملی انجام 
دهيم، راهيابی به كاپ آسيا است. تا به حال سه 
برد داريم و هنوز سرگروه هستيم. به هرحال در 
برنامه ای كه انجام می دهيم هم برد وجود دارد، 
هم باخت، اما مهم نتيجه كار است. تا به حال هم 
با همه نوساناتی هم كه داشــتيم، نتايج خوبی 
گرفتيم.« او درباره بازي با عربســتان و سوريه 
افزود:»اين خنده دار است كه شما عربستان را 
برده ايد، اما بگويند چرا با 10 اختالف برده ايد و 
40 امتياز نشده است. اين كارها فقط برای فشار 
روی كادرفنی تيم ملی است. مدل بازی تيم ملی 
بسيار تغيير كرده اســت. چرا اشاره نكردند كه 
در اين هشت ماه بازی تداركاتی انجام نداديم. 
سال گذشته باشگاه های ما شكايت كردند كه 
نتوانستند خارجی بياورند، اما چرا نگفتند كه 
بازيكن خارجی سوريه در يک مسابقه 38 و در 
يک بازی ديگر 24 امتياز را آورد.« شاهين طبع 
درباره ماجراي عكس تصريح كــرد: »اين هم 
يک مســاله ای بود كه بزرگش كردند. رييس 
فدراسيون و مدير تيم های ملی عكسی گرفته 
بودند كه كامــال در كنار هتل بــود و در فضای 
مجازی منتشــرش كردند، اما نكته ای كه مهم 
است اينكه اين عكس را يک ايرانی به مسئوالن 
فدراسيون جهانی فرستاده بود و اين جنجال و 

محروميت كار خودی ها بود.« 
    

 آخرين تالش هاي واترپلو 
براي انتخابي

پس از لغو مسابقات انتخابی المپيک واترپلو 
در سال گذشته به دليل شــيوع اپيدمی كرونا، 
تاكنون تصميــم قطعی درباره اين مســابقات 
اتخاذ نشــده است. قرار اســت تكليف نماينده 
واترپلو آســيا در مســابقات المپيک در جلسه 
هيات رييســه فدراســيون جهانی مشــخص 
شود. فدراســيون ايران پيش از اين آمادگی و 
درخواست كتبی خود را برای برگزاری تورنمنت 
انتخابی و يا برگزاری يک تک مســابقه انتخابی 
بين تيم های برتر قاره آســيا ارائه داده است، اما 
به نظر می رسد شانس حضور واترپلوی ايران در 
المپيک به حداقل رسيده است. آن زمان حتي 
قرار به برگزاري يک مسابقه در كشور ثالث هم 
مطرح شد كه البته به سرانجام نرسيد. با اين حال 
در حاشيه نشست هيات بلند پايه ورزش قطر با 
مســئوالن كميته ملی المپيک و وزارت ورزش 
و جوانان، محســن رضوانی، رئيس فدراسيون 
شــناي ايران با خليل الجابر رئيس فدراسيون 
شــناي قطر و دبير فدراســيون جهانی ديدار 
داشت. با توجه به تعيين تكليف نماينده واترپلو 
آسيا در المپيک در جلسه هيات رئيسه فينا طی 
ماه آينده، رضوانی رايزنی های الزم را در خصوص 
جلب نظر خليل الجابر در اين باره انجام داد. به هر 
حال اگر واترپلوی ايران بدون برگزاری انتخابی 
شــانس حضور در المپيک را از دست بدهد كه 
احتمال وقوع اين اتفاق بســيار محتمل به نظر 
می رسد، فدراسيون بايد خيلی سريع وارد عمل 
شود تا قهرمانان ايران از نظر روحی دچار مشكل 
نشوند و بتوانند خود را برای ادامه مسير قهرمانی 

آماده كنند.

منهای فوتبال

آریا طاری

كم تر از دو روز بعــد از مصاحبه 
مطبوعاتی عليرضــا منصوريان كه 
در آن مربی تراكتورسازی جمالتش 
را به زبان تركی شــروع كرده بود، 
باشگاه عذر او را خواست و حتی بدون 
آن كه به سرمربی اش اطالع بدهد، 
با او قطع همكاری كــرد. خيلی ها 
از همان ابتدا به پــروژه منصوريان 
شک داشتند اما تصور اينكه او فقط 
پنج هفته روی نيمكت باشگاه دوام 
بياورد، حقيقتــا دور از ذهن به نظر 
می رسيد. حاال عليمنصور به اولين 
مربی اخراجی ليگ برتر تبديل شده 
و همه تالش هايش برای به دســت 
آوردن قلب تبريزی ها به بن بســت 
انجاميده اســت. نــه تمجيدهای 
اغراق آميز از تراكتورســازی برای 
اين مربی كارســاز بوده و نه تالش 
برای يــاد گرفتن زبــان تركی، او را 
نجات داده اســت. برای يک بار هم 
كه شــده، كاش عليرضا منصوريان 
متوجه شــود كه اين ژست ها هرگز 
مالک خوبی برای قضاوت در مورد 
يک مربی نيستند. برای يک بار هم 
كه شده، او بايد اين حقيقت را درک 
كند كه »نتيجه ها« در مورد مربيان 

مختلف تصميــم می گيرند و هيچ 
عامل ديگری نمی تواند به اوضاع يک 
سرمربی در يک باشگاه، سروسامان 

بدهد.
ايــن ســومين اخــراج متوالی 
منصوريان در قامت يک ســرمربی 
ليگ برتری به شمار می رود. سريال 
اخراج هــای او حاال ديگــر به يک 
مرحله كامال خطرناک رسيده است. 
منصوريان نفت تهــران را به عنوان 
يک مربی كامال موفــق ترک كرد و 
در اين باشــگاه، روزهای فوق العاده 
درخشانی را پشــت سر گذاشت اما 
از زمان ترک اين تيم، اوضاع او ديگر 
مثل گذشته نشده است. اين مربی با 
انگيزه های زيادی به استقالل ملحق 
شد و تصميم داشت يک تيم متفاوت 
برای اين باشگاه بسازد اما نتوانست 
زمان زيادی روی نيمكت محبوبش 
دوام بياورد. مدتی پس از بركناری 
از استقالل، اين مربی به ذوب رفت 
و شــروع بســيار خوبی هم در اين 
باشگاه داشت اما دردسرهای فصل 
دوم، اجازه ندادند كه او در اين تيم از 
حكم بركناری فرار كند. حاال هم اين 
مربی تنها پس از پنج هفته، چار ه ای 
به جز ترک نيمكت تراكتور نخواهد 
داشــت. در حقيقت او در وضعيت 

بسيار نامطلوبی قرار گرفته و بعيد به 
نظر می رسد ديگر هيچ باشگاهی در 
ليگ برتر، به اين مربی و پروژه هايش 
اعتماد كنــد. ماجــرا زمانی تلخ تر 
می شــود كه بــه يــاد بياوريم تا 

همين چند ســال قبل، همه 
عليرضــا منصوريــان را 
يكــی از مهم تريــن و 

بهترين استعدادهای 
مربيگری در فوتبال 
ايران می دانســتند. 
حاال امــا ديگر كم تر 

كسی روی اين مربی 
به عنوان يــک گزينه 

فوق العاده حساب 
باز خواهد كرد. آن 
هم در شرايطی 
كــه يكــی از 

جدی ترين رقبای او در شروع دوران 
مربيگری يعنی يحيی گل محمدی، 
فاصله چندانی با تبديل شــدن به 
مربی تيم قهرمان آســيا ندارد. به 
نظر می رســد انتخاب های اشتباه، 
منصوريان را در وضعيت بدی قرار 
داده اند. حاال فقط يک اتفاق می تواند 
او را همچنــان در ليگ برتر صاحب 
تيم كند و آن، قانون عجيب منع 
ورود مربيان خارجی جديد به 

فوتبال ايران است!
رفتار مديران باشــگاه 
تراكتور هــم البته در نوع 
خــودش عجيب اســت. 
آ ها اصال بــه فرصت دادن 
به مربيان مختلــف اعتقاد 
ندارنــد و تنها پنــج هفته زمان 
برای شــان كافی به نظر می رسد 
تا از اعتماد به يک مربی دســت 
بكشــند. اين تيــم از زمانی 
كــه محمدرضــا زنوزی 
مالكيتش را بــر عهده 
گرفته، دائمــا در حال 
عوض كردن ســرمربی 
بوده و هميــن عامل، 
آنها را از موفقيت های 
بزرگ دور نگه داشته 
است. جالب اينكه 
آنها برای جاشينی 
عليمنصور به ســراغ 
ساكت الهامی رفته اند. 
همــان شــخصی كه 
فصل گذشته تراكتور 
را قهرمان جام حذفی 
كرده بود. يعنی باشگاه 
چند ميليــارد هزينه 

كرده تا يک نفر را به جای الهامی روی 
نيمكت قرار بدهد و پس از ســپری 
شــدن تنها چند هفتــه، تصميم 
گرفته كه دوباره خود الهامی را روی 
نيمكت بنشــاند. اين مربی با حكم 
كميتــه انضباطی، حــدود 6 ماه از 
فعاليت های فوتبالی محروم شده و 
تازه نيمی از اين دوران را سپری كرده 
است. به نظر می رسد تراكتوری ها با 
علم به احتمال باالی بخشيده شدن 
الهامی پس از ســه ماه، او را انتخاب 
كرده اند و اين دوران چند هفته ای 
با منصوريان هــم، صرفا برای خالی 

نبودن نيمكت سپری شده است. 
به نظر می رســد ايــن انتخاب 
از همــان ابتدا برای هــر دو طرف، 
فوق العــاده اشــتباه بوده اســت. 
منصوريان به ســراغ تيمی رفت كه 
مقابــل مربيان مختلــف بی نهايت 
بی رحم نشــان می دهد و تراكتور 
هم گزينــه ای را انتخــاب كرد كه 
معموال به جز ژســت و تالش برای 
تاثيرگذاشــتن روی احساســات 
هوادارها، چيز زيادی در چنته ندارد.

بازنده در دادگاه تراکتورسازی

علیرضا محکومیان! 

اتفاق روز

چهره به چهره

مردی که روزگاری حتی از خودکار، جوهر و صندلی قرمز فراری بود، در باشگاه تراکتور خیلی زود به سراغ رنگ قرمز 
رفت و هرچه در توان داشت، صرف کرد تا با جمالت اغراق شده، دل هواداران این تیم را به دست بیاورد اما مالکان تراکتور، 

خیلی زود دست از اعتماد به منصوریان برداشتند. یک مساوی در هفته پنجم، کافی بود تا این مربی دیگر شانسی برای 
باقی ماندن روی نیمکت تیم تبریزی نداشته باشد. تیم او از شروع فصل فقط در یک بازی برنده شده و از نگاه مالکان تیم 

تبریزی، همین اتفاق برای برکناری یک مربی کافی به نظر می رسد! 

برای اولين بار پس از جدايی كريس رونالدو 
از فوتبال اســپانيا، او و مســی دوباره در يک 
استاديوم مشــترک ديده شــدند. اتفاقی كه 
هواداران فوتبال را به شــدت هيجان زده كرد. 
قبل از شــروع مسابقه، صدرنشــينی يووه در 
اين گروه كامال دور از ذهن به نظر می رسيد اما 
بارسای كومان اساســا به هيچ فاجعه ای پشت 
نمی كند. وقتی 20 دقيقه بعد از ســوت شروع 
داور، يووه با دو گل از حريف جلو بود اما حتی با 
اين نتيجه هم بارسا به عنوان صدرنشين راهی 
مرحله بعدی رقابت ها می شد. يووه در نيمه دوم 
به گل بعدی رسيد و حتی گل چهارم را هم زد 
اما داور گل بونوچی را مردود اعالم كرد تا بازی 
در نهايت با همان نتيجه ســنگين سه بر صفر 
به ســود بيانكونری به پايان برسد. رونالدو كه 

بخشی از بهترين گل های زندگی اش را به بارسا 
زده، حاال دوباره در نيوكمپ به پرواز درآمد. او 
در اين بازی دو بار پشت نقطه پنالتی قرار گرفت 
و هر دو بار، تراشتگن را به راحتی مغلوب كرد. 
جالب اينكه آمار فردی لئو مسی در اين نبرد، به 
مراتب بهتر از كريســتيانو به نظر می رسيد اما 
اين رونالدو و تيمش بودند كه توانســتند بازی 
را با يک پيروزی مقتدرانه بــه پايان ببرند. لئو 
در اين مسابقه، تالش زيادی انجام داد و هفت 
شــوت درون چارچوب داشــت. جالب اينكه 
در بارســا هيچ بازيكنی به جز مسی، نتوانست 
حتی يک شوت درون چارچوب به طرف دروازه 
يوونتوس بزند. لئو اين روزها بيشتر از هميشه 
احساس تنهايی می كند و اين موضوع در جدال 
با رونالدو، بيشــتر از قبل احساس شده است. 

تعجبی نــدارد كه او همچنان بــه دنبال ترک 
باشگاه بارسلونا باشد. با دوم شدن در اين گروه، 
بارســا بايد در انتظار يک قرعه وحشتناک در 
مرحله بعدی باشد. چراكه تيم هايی مثل بايرن 
و ليورپول در گروه شان صدرنشين شده اند. بعيد 
نيست با اين وضعيت، يک شكست تحقير آميز 
ديگر در انتظار بارسا باشــد و كاسه صبر مسی 

ديگر كامال لبريز شود.
برخورد كريــس و لئو در نيوكمپ، شــايد 
آخرين جدال مستقيم اين دو ستاره با هم باشد. 
دو ســتاره بزرگ كه فوتبال را بــه يک اثر ناب 
هنری تبديل كردند. دو ستاره كه بهترين های 
عصر خودشــان بودند و هنوز هم از رسيدن به 
موفقيت سير نشده اند. هيچ كدام از فوتبالی ها، 
دوست ندارند احتمال آخرين برخورد اين دو 
نفر با هم را باور كنند. به نظر می رسد هم مسی 
و هم رونالدو برای چند سال ديگر در سطح اول 
فوتبال اروپا بمانند و بعيد نيســت كه دســت 
تقدير، آنها را دوباره روبــه روی هم قرار بدهد. 
مسينالدو ديگر به پايان راه فوتبال شان نزديک 

هســتند اما هنوز هيچ كس از تماشای اين دو 
نابغه در زمين فوتبال سير نمی شود و هيچ كس 
نمی تواند ادعا كند كه ستاره ای در قواره های اين 
دو نفر، به دنيای فوتبال قدم گذاشته است. آنها 
هنوز يک سروگردن باالتر از همه هم نسل ها و 

حتی ستاره های نسل بعدی هستند و هنوز هم 
برای همه فوتباليست ها، كامال دست نيافتنی 
به نظر می رسند. دو نابغه كه فقط فوتبال بازی 
نكردند، بلكه فوتبال را برای هميشه به سبک و 

سياق خودشان تغيير دادند.

آریا رهنورد

تنها باشــگاهی كه فصل گذشــته با نيمه تمام ماندن 
مسابقه های ليگ برتر به خاطر ماجراهای مربوط به كرونا 
»مخالف« بود، حاال تنها باشــگاهی اســت كه اين روزها 
با مجوز فدراســيون فوتبال و اتفاقا به دليل خطر همين 
ويروس، به قرنطينه رفته است. هيچ اشــكالی ندارد كه 
تيمی مثل پرسپوليس در زمانی موافق ادامه بازی ها باشد 
و خطر اين ويروس را جدی تلقی نكنــد اما مخالفت اين 
روزهای آنها با حضور در ديدارهــای ليگ برتر، به وضوح 
نشــان می دهد كه تئوری قبلی اين باشگاه نيز تنها از سر 
»منفعت طلبی« شكل گرفته است. درست همان طور كه 
باشــگاه های ديگر نيز با انگيزه ای كامال مشابه، به دنبال 

تعطيل كردن مسابقه ها بودند.
پرسپوليســی ها باالخره به اين نتيجه رســيده اند كه 
ويروس كرونا می تواند »خطرناک« هم باشــد. آنها فصل 
گذشته دائما خطر اين ويروس را كوچک تلقی می كردند و 
تيم های ديگر را در معرض اتهام »بزرگنمايی« كرونا قرار 
می دادند اما در فاصله ای كوتاه با فينــال ليگ قهرمانان 

آسيا، به اين نتيجه رسيده اند كه كوويد 19 خيلی هم مهم 
است و احتمال دارد كه اين باشــگاه را به دردسر بيندازد. 
بخشــی از اين تغيير فلســفه در مورد ويروس، به قوانين 
سختگيرانه فدراسيون فوتبال آسيا نيز مربوط می شود. 
پرسپوليس نمی خواهد كه در جريان سفر به دوحه برای 
حضور در ديدار پايانی ليــگ قهرمانان، حتی يک بازيكن 
مبتال به كرونا داشته باشد. اگر اين اتفاق رخ بدهد، احتمال 
كنار گذاشته شدن كاروان پرسپوليس از ديدار نهايی و از 
دست رفتن شــانس قهرمانی برای اين تيم وجود خواهد 
داشت. پرسپوليس از همين حاال در ايران به قرنطينه رفته 
و حسابش را از ديدارهای ليگ جدا كرده است. مسابقه اين 
تيم با نساجی قائمشهر لغو شــده و بعيد نيست كه ديدار 
سرخ ها با ذوب آهن نيز برگزار نشود. پرسپوليس اين روزها 
درســت در نقطه مقابل فصل گذشــته قرار گرفته است. 
اواسط ليگ نوزدهم، آنها قويا معتقد بودند كه هيچ عاملی 
نبايد ديدارهای ليگ را متوقف كند اما حاال، خودشان را از 
بقيه تيم ها جدا كرده اند و نگران كوويد 19 هستند. به نظر 
می رسد نوع نگاه پرسپوليس به ماجراهايی شبيه به اين، 
از دريچه منفعت طلبی نشات گرفته است. آنها هر طور كه 
به صالح خودشان باشد و نفع خودشان را تامين كند، به 

اظهارنظر در مورد ويروس كرونا می پردازند.
داستان ويروس كرونا، داستان تازه ای نيست اما ظاهرا 
پرسپوليســی ها تازه به اين ماجرا عالقه مند شده اند كه 

برگزاری ديدارهای فوتبال تا چه حد ممكن است در چنين 
شرايطی خطرآفرين باشــد. همين افشين پيروانی كه تا 
چند روز قبل تيم های ديگر را به خاطر تالش برای تعطيل 
كردن مسابقات به باد تمســخر می گرفت، حاال با غرور و 
افتخار خاصی از رفتن تيمش به قرنطينه صحبت می كند. 
پرسپوليسی ها برای سپری كردن دوران قرنطينه، امكانات 
تيم ملی را نيز به طور كامــل در اختيار گرفتند و در كمپ 

تمرينی اين تيم مستقر هستند. 
هيچ اشكالی ندارد كه فدراســيون فوتبال از نماينده 
ايران در ليگ قهرمانان آســيا حمايت كنــد اما قرمزها 
حداقل ديگر نبايد اين ادعا را تكرار كنند كه مورد بی مهری 
همگانی قرار گرفته اند و فدراســيون قصــد دارد جلوی 
موفقيت شــان را بگيرد! آنها ديگر نمی توانند ادعا كنند 
كه همه اين مدت »تنها« بوده اند و حمايتی از اين باشگاه 
صورت نگرفته است. تغيير در برنامه ليگ برتر، به تعويق 
افتادن ديدار پرسپوليس با نساجی و استفاده پرسپوليس 
از امكانات تيم ملی، به وضوح نشــان می دهد كه قرمزها 
حداقل در اركان اصلی مديريت ورزش ايران مورد حمايت 
هستند. شايد طرفداران بعضی از تيم ها خواهان قهرمانی 
سرخپوشان نباشند اما در ســطوح باالی مديريتی، همه 
امكانات برای كمک به اين باشگاه بسيج شده است. پس 
آنها ديگر نمی تواننــد ادعا كنند كه در مســير قهرمانی 
در آســيا، با هيچ نوع حمايتی روبه رو نبوده اند. البته كه 

پرسپوليس روزهای سختی را پشت سر گذاشته اما حداقل 
اين اواخر به عنوان نماينده ايران، به همه خواســته های 

داخلی اش رسيده است. 
شروع تزريق واكسن كرونا در چند نقطه از دنيا، شرايط 
فوتبال را تغيير خواهد داد. خيلی زود بسياری از كشورها 
اين بحران را پشت ســر می گذارند و درها را به طور كامل 
روی تماشاگران مسابقات فوتبال باز می كنند. در ايران اما 
ماجرا هنوز به طور كامل روشــن نيست. به همين خاطر 
بعيد به نظر می رسد كه مشكالت ايجاد شده توسط ويروس 
كرونا در فوتبال، به همين زودی از بين بروند. بدون شک 
آن چه در مسير مبارزه با اين ويروس اتفاق می افتد، نقش 
بسيار مهمی در شرايط فوتبال كشور خواهد داشت. برای 
مثال اگر كشورهای آســيايی به واكسن دست پيدا كنند 
و بيماری را كنار بزنند، طبعا با حضور تيم های شــان در 
ايران به عنوان كشــوری كه هنوز با كرونا دســت و پنجه 
نرم می كنند موافق نخواهند بــود. در نتيجه امكان كنار 
گذاشتن نماينده های ايران از رقابت های فصل آينده ليگ 
قهرمانان هم وجود خواهد داشت. هيچ دليلی برای جدی 
نگرفتن اين بحران وجود ندارد. اگر ماجرای دســتيابی 
به واكســن هرچه زودتر اتفاق نيفتد، پرسپوليس و همه 
باشگاه ها با مشكالت بزرگی روبه رو می شوند. مشكالتی 
كه شايد فوتبال ايران را به اندازه چند سال عقب بيندازند 

و مسير پيشرفت اين فوتبال را مختل كنند.

جوالن رونالدو در خانه مسی

اين آخرين تقابل بود؟

 پرسپولیس باالخره از کرونا ترسید

هراس ديروقت!

کم تر از دو روز بعد از 
مصاحبه مطبوعاتی علیرضا 

منصوریان که در آن مربی 
تراکتورسازی جمالتش را به 
زبان ترکی شروع کرده بود، 

باشگاه عذر او را خواست 
و حتی بدون آن که به 

سرمربی اش اطالع بدهد، با 
او قطع همکاری کرد
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