
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

 آمادگي شهسواري 
براي المپيكي شدن

ندا شهسواری، ملی پوش تنیس روی میز بانوان 
کشورمان در آستانه حضور در مسابقات گزینشی 
المپیک از آمادگي  اش براي کسب سهمیه خبر داد: 
»دقیقا یک سال و سه ماه از تمام میادین و مسابقات 
دور بودیم. به همین دلیل حضور در اردو و تمریناتی 
که داشتیم، شرایط جدید و متفاوتی برای مان رقم 
زد. از هر نظر شرایط خوبی دارم. شرایطم به گونه ای 
است که از خودم راضی هستم. حتی نسبت به چهار 
ســال پیش که برای المپیک ریو کســب سهمیه 
کردم از آمادگی بهتری برخوردارم و همین مساله 
من را امیدوارتر می کند.« او با اشــاره به مسابقات 
گزینشی المپیک که در دو سطح جهانی و آسیایی 
برگزار می شو، افزود:»از رقابت های گزینشی جهانی 
چهار نفر صاحب سهمیه المپیک می شوند. البته 
احتمال اینکه تنیس روی میز ایــران بتواند از این 
رقابت ها صاحب سهمیه شود، خیلی کم است. به 
هر حال سطح مسابقات خیلی باالست و بازیکنانی 
از کشورهای مطرح هم شرکت دارند. در مسابقات 
گزینشی آسیا هم شرایط برای ایرانی ها بهتر است.« 

    
بازگشت نقره اي كريمي

مسابقات کشــتی آزاد رقابت های بین المللی 
جام متئو پلیکونه ایتالیا در حالي در شهر رم ایتالیا 
آغاز شد که در رقابت هاي وزن 97 کیلوگرم علیرضا 
کریمي صاحب مدال نقره شد. علیرضا کریمی در 
دور اول با نتیجه 6 بر ســه هایدن زیلمر از آمریکا را 
مغلوب کرد. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی 
با نتیجه 10 بر صفر ابراهیــم جیتفجی از ترکیه را 
مغلوب کرد و راهی دیدار فینال شــد. کریمی در 
این دیدار به مقابل کولین مور دارنده مدال نقره زیر 
23 سال جهان از آمریکا با نتیجه سه بر سه مغلوب 
و صاحب مدال نقره شــد. کریمي در حالي در این 
رقابت ها روي ســکوي نایب قهرماني ایستاد که او 
حدود یک سال و نیم اســت که در هیچ تورنمنتي 
شرکت نکرده است. کریمي اوایل فروردین با تعویق 
افتادن المپیک زانوي مصدوم خود را جراحي کرد و 
مدت طوالني مشغول درمان و گذران دوره نقاهت 
بود. حاال او با بازگشت به میادین آماده است تا دوباره 

در مسیر قهرماني قرار بگیرد. 
    

 بيماري هوگوپوش المپيكي 
در بلغارستان

سرمربی تیم ملی تکواندو از غیبت چهره المپیکی 
ایران در تورنمنت بلغارستان به دلیل تب و لرز خبر 
داد. فریبرز عسکری در این باره گفت:»میرهاشم 
حسینی به دلیل سرماخوردگی و داشتن تب و لرز 
امکان حضور در این تورنمنت یــک روزه را ندارد و 
کادر فنی تیم ملی صالح ندید وی با این شــرایط 
به مصاف رقبا برود. خوشــبختانه تســت کرونای 
میرهاشــم و همه اعضای تیم منفی اعالم شــد و 
مشــکلی از این بابت وجود ندارد. مشکل حسینی 
فقط سرماخوردگی و تب و لرز ناشی از آن است.« 
عسکری درباره سطح مســابقات نیز خاطرنشان 
کرد:»خدا را شکر بچه ها حال شــان خوب است. 
خیلی از المپیکی ها در این مسابقات شرکت کرده اند 
و مسابقات از حالت تورنمنت خارج شده و تبدیل به 
گرندپری شده است. در دو وزن سروش احمدی و 
مهران برخورداری قرعه سختی داریم و مسابقات 

در یک روز برگزار می شود.«
    

تكذيب پناهندگي بريمانلو
محمد محمدی بریمانلو ملی پوش جودو در مورد 
انتشار برخی اخبار در مورد پناهنده شدنش عنوان 
داشت:»برای مسافرت چند روزه به کشور ازبکستان 
آمدم تا از این فرصت استفاده و مسابقات گرنداسلم 
تاشــکند را از نزدیک تماشــا کنم. خوشبختانه 
مسابقات هم مانند گذشته در شرایط خیلی خوبی 
برگزار می شود. هر خبری که در مورد پناهندگی 
من منتشر شده کذب است، چون ویزای توریستی 
و یک هفته ای داشــتم. می خواستم از این فرصت 
استفاده کنم تا مسابقات را از نزدیک تماشا کنم.« 
بریمانلو در حالي پناهندگي اش را تکذیب کرد و حتي 
پیامي ویدیویي هم منتشر کرد که با توجه به تعداد 
زیاد پناهندگان ورزش کشور به خصوص در رشته 
جودو، نگراني هایي از این بابت وجود دارد. در جودو 
تاکنون سعید مالیی، آرش آقایی، محمد رشنونژاد، 
وحید سرلک و احسان رجبی به کشورهاي دیگر 

پناهنده شده اند. 

منهای فوتبال

آریا طاری

برای سومین بار متوالی، فرهاد 
مجیدي کارش را به عنوان سرمربی 
استقالل با »برد« شــروع کرد. این 
پیروزی بــرای او و تیمش اهمیت 
فزاینــده ای داشــت. چراکه آنها 
توانســتند به نوعی از جواد نکونام 
انتقام بگیرند و پس از دو شکســت 
متوالی روبــه روی فــوالد، نکو و 
شاگردانش را از پیش رو بردارند. البته 
که مجیدی هنوز زمان زیادی برای 
تزریق ایده هایش به تیم نداشته اما به 
نظر می رسد برای رقم زدن یک آینده 
درخشــان روی نیمکت استقالل، 
او با هفت ماموریت بســیار مهم و 

تعیین کننده روبه رو خواهد بود.

    
ماموریت اول؛ ترکیب ات را بساز

استقالل از شروع لیگ برتر بیستم، 
به نوعی درگیر سردرگمی و آشفتگی 
در ترکیب اصلی اش شده است. محمود 
فکری بارها ترکیب اولیه تیم را عوض 
کرده و این موضــوع در مجموع نتیجه 
دلچســبی برای اســتقالل به همراه 
نیاورده است. یکی از مهم ترین قدم های 
فرهاد در استقالل، باید شناختن یک 
ترکیب اصلی باشــد. البته که در یک 
لیگ فشرده و فرسایشی، این تغییرات 
کمی اجتناب ناپذیر به نظر می رســند 
اما بسیار مهم است که آبی ها، ترکیب 
اولیه شان را شناســایی کنند و سپس 
تنها به سراغ تغییرات جزیی بروند. اولین 
ترکیب فرهاد در این فصل، بخشــی از 

ایده های او در استقالل را عیان می کند. 
در تیم او رشــید مظاهــری گلر اصلی 
و بدون جانشــین تیــم خواهد. احمد 
موسوی در ســمت راست خط دفاعی 
به میدان مــی رود و وریا کمی جلوتر از 
او بازی می کند. فرهاد در میانه میدان 
از نفراتی مثل ریگی و رضاوند استفاده 
می کند و همانند فصل گذشته، شیخ 
دیاباته و مهدی قایدی را به عنوان زوج 
خط حمله در نظر گرفته است. در تیم او 
احتماال ارسالن مطهری به عنوان مهره 
نیمکت نشین و یک ذخیره طالیی توپ 

خواهد زد.
ماموریت دوم؛ اتحاد تیمی

از شروع لیگ بیستم تا امروز، بسیاری 
از بازیکنان ساز خودشان را در استقالل 
کوک کرده اند. یک نفر علیه کادر فنی 

مصاحبه می کند، یک نفر وسط بازی 
قهر می کند و مــی رود و یک نفر دیگر 
هم هرچــه دوســت دارد علیه بعضی 
هم تیمی ها به زبان می آورد. مجیدی 
برای موفقیت در اســتقالل، باید یک 
تیم متحد برای این باشگاه بسازد. تیمی 
که در آن تک تک نفرات تنها برای یک 
هدف مشــخص مبارزه می کنند و چه 
روی نیمکت و چــه در ترکیب اصلی، 
هیچ هدفی جز رســیدن به قهرمانی 

لیگ ندارند.
ماموریت سوم؛ خودت را نباز

کار مهم دیگری که فرهاد مجیدی 
باید انجام بدهد، کنتــرل رفتارش در 
جریان شکســت های استقالل است. 
طبیعی به نظر می رسد که این تیم هم 
مثل هر تیم دیگری شکست بخورد اما 

مجیدی نباید پــس از باخت ها، همان 
راهی را برود که خودش و محمود فکری، 
قبال طی کرده اند. اعتراض بیش از حد به 
داورها یا واکنش افراطی به حریف برای 
زیر سوال بردن نتیجه، هرگز نمی تواند 
چیزی به اعتبار مربیان باشــگاه اضافه 
کند. پذیرفتن شکست ها و تالش برای 
ساختن آینده، می تواند تیم فرهاد را در 

مسیر درستی قرار بدهد.
 ماموریت چهارم؛ 

اتاق فکر را فراموش کن
توجیه هر ناکامی با »دســت های 
پشــت پرده« کاری نیست که مربیان 
مدرن دنیای فوتبال انجام بدهند. این 
درســت همان اتفاقی بود که محمود 
فکری را در استقالل به دردسر انداخت. 
چراکه او به جای نگاه کــردن به جلو، 
همواره به پشت ســرش نگاه می کرد و 
نگران »اتاق فکر« بود. فرهاد باید چنین 
موضوعی را به فراموشی بسپارد. دیگر 
وقت بهانه های همیشگی سپری شده 
و رفتار فرهاد حاال بیشــتر از همیشه 
زیر ذره بین قرار خواهد گرفت. او برای 
موفقیت در باشگاه، باید ذهنیت نفرات 
تیمش را تغییر بدهد و شرایط متفاوتی 

در باشگاه به وجود بیاورد.
ماموریت پنجم؛ تنش را دور بریز

یکی از دالیل مهمی که پروژه فصل 
گذشــته فرهاد مجیدی در استقالل 
به بن بست رسید، تنش شکل گرفته 
بین او و مدیران باشگاه بود. شاید اگر 
او کمی طمانینه بیشــتری به خرج 
می داد و با آرامش بیشــتری برخورد 
می کرد، اوضاع در فینال جام حذفی 
برای فرهاد و تیمش طور دیگری رقم 
می خورد. فرهاد در ســومین تجربه 
سرمربیگری استقالل، نباید بیش از 
حد برای کنار کشیدن و استعفا دادن 
عجله به خرج بدهد. بدون تردید اگر 

او همین تجربه  را هم از مقاطع قبلی 
آموخته باشد، مربی بسیار مفیدتری 

برای تیم خواهد شد.
ماموریت ششم؛ بر مدار منطق

فصل گذشته فرهاد پس از انتخاب 
شــدن به عنوان ســرمربی استقالل، 
وعده های بسیار بزرگی به هواداران تیم 
داد که عمل کردن به بخشی از آنها عمال 
امکان پذیر به نظر نمی رسید. مجیدی 
این بار باید بیشتر مراقب وعده هایی که 
به آبی ها می دهد باشد و توقع را بی جهت 
از خودش باال نبرد. به هر حال او تا امروز 
سه بار سرمربی استقالل بوده اما هرگز 
این تیم را از ابتــدای یک فصل تحویل 

نگرفته است.
 ماموریت هفتم؛ 

استراتژی نقل و انتقاالتی
اینکه در فصل نقل و انتقاالت چه 
اتفاقی برای تیم رخ می دهد، مستقیما 
باید با نظر فرهاد در ارتباط باشد. او از 
همین حاال باید یک استراتژی روشن 
برای تیمش در نظر بگیرد تا از یک سو 
اســتقالل را بیش از حد شلوغ نکند 
و از ســوی دیگر بتواند ابــزار بهتری 
برای رســیدن به موفقیت در اختیار 

داشته باشد.

کلیدی ترین تصمیم های مجیدی برای آینده استقالل

هفت ماموریت برای شماره هفت!

اتفاق روز

چهره به چهره

آریا رهنورد

سپاهانی ها این هفته، یکی از غافلگیرکننده ترین تیم های این 
فصل فوتبال ایران را به خاکستر تبدیل کردند. تیم محرم نویدکیا 
با زدن 6 گل به آلومینیوم، تا این هفته بهترین برد فصل را به دست 
آورده است. جالب است بدانید که آنها در دو فصل گذشته نیز در 
بهترین بردهای لیگ برتر سهم داشتند. نکته جالب توجه دیگر 
در مورد سنگین ترین پیروزی هر فصل از لیگ برتر، نقش پررنگ 
تیم های جنوبی به عنوان »بازنده« در این رقابت ها بوده است. تا 
اینجا تیم محرم، بهترین برد لیگ بیســتم را به دست آورده اما 
هنوز 13 هفته به پایان لیگ باقی مانده و ممکن است این رکورد 

در ادامه فصل به تیم دیگری تعلق بگیرد.
لیگ نوزدهم؛ پنج تایی ها

استقالل، سپاهان و پرسپولیس، مقتدرانه ترین پیروزی های 
فصل گذشته لیگ برتر را به دست آوردند. جالب اینکه رقیب هر 
سه تیم در جریان این بردها، تیم های جنوبی لیگ برتر بودند. 
استقالل با هدایت استراماچونی در استادیوم آزادی، پنج بار دروازه 

صنعت نفت آبادان را باز کرد. این بازی یکی از بهترین نمایش های 
استقالل با مرد ایتالیایی به شمار می رود. یک ماه و یک هفته بعد، 
سپاهان در نقش جهان روبه روی شاهین قرار گرفت و توانست این 
تیم را گلباران کند. تیمی که حاال با محرم بهترین برد لیگ بیستم 
را به دســت آورده، با قلعه نویی نیز یکی از بهترین پیروزی های 
لیگ نوزدهم را جشن گرفته بود. آنها برای رسیدن به این برد، 
پنج بار دروازه شاهین بوشهر را باز کردند. شاهین همین تجربه 
را روبه روی پرسپولیس هم پشت سر گذاشت. آنها در لیگ برتر 
نوزدهم، پنج گل هم از پرسپولیس دریافت کردند و نتوانستند 
دروازه این تیم را باز کنند. علی علیپور در این بازی به تنهایی سه بار 

توپ را از خط دروازه شاهین بوشهر عبور داد.
لیگ هجدهم؛ کوالک به سبک تراکتور

بهترین پیروزی لیگ برتر هجدهم، در هفته هشتم آن فصل 
اتفاق افتاد. در این مسابقه که در استادیوم یادگار امام تبریز برگزار 
 شــد، تراکتوری ها 6 بار دروازه استقالل خوزستان را باز کردند. 
ستاره بی چون و چرای آن نبرد، آنتونی استوکس بود. ستاره ای 
که موفق شد پوکر کند و چهار گل به استقالل خوزستان بزند. 
گل های دیگر قرمزهای تبریز روبه روی آبی های اهواز در آن جدال 
را علی عبدا...زاده و اشکان دژاگه به ثمر رساندند. قبل و بعد از آن 
مسابقه در لیگ برتر هجدهم، هیچ تیمی موفق نشد چنین برد 
سنگینی را با اختالف 6 گل به دست بیاورد. دومین برد مقتدرانه 

آن فصل متعلق به سپاهان بود که سپیدرود رشت را با نتیجه 6 بر 
یک از پیش رو برداشت.

لیگ هفدهم؛ یک قربانی آشنا
در هفدهمین فصل از لیگ برتر هم، این استقالل خوزستان 
بود که متحمل سنگین ترین شکست فصل شد. تیمی که فقط 
دو سال از قهرمانی عجیبش در لیگ برتر می گذشت، شکست 
وحشتناکی را روبه روی ذوب آهن اصفهان پشت سر گذاشت. 
شاید امروز باور نکنید اما در جریان قاطعانه ترین برد لیگ هفدهم، 
مرتضی تبریزی به تنهایی چهار بار موفق به گل زنی شد. بازیکنی 
که در چند فصل گذشــته لیگ برتر روی هم چهار گل به ثمر 
نرسانده است! در جریان آن مسابقه که با پیروزی 6 بر صفر ذوب 
روبه روی استقالل خوزستان به پایان رسید، محمدرضا حسینی 
هم دو گل برای ذوبی ها زد. بازیکنی که این روزها پیراهن باشگاه 

سپاهان را در لیگ برتر بر تن دارد.
لیگ شانزدهم؛ تحقیر تشریفاتی

بهترین پیروزی لیگ برتر شــانزدهم در یک مسابقه کامال 
تشریفاتی به دست آمد. پرسپولیسی ها قبل از دیدار خانگی با 
پدیده، قهرمانی شان را در لیگ برتر مسجل کرده بودند و آماده 
می شدند تا مراســم اهدای جام را برگزار کنند. بازی با حریف 
مشهدی در جدول حساسیتی برای پرســپولیس نداشت اما 
قرمزها با همه وجود روبه روی این حریف حاضر شدند و توانستند 

چهار بار توپ را از خــط دروازه پدیده عبور بدهند. این پیروزی 
دلچسب کمک کرد تا جشــن قهرمانی هم با هیجان و شکوه 

بیشتری برگزار شود.
لیگ پانزدهم؛ محصول مشترک

در پانزدهمین فصل از لیگ برتر، استقالل اهواز فاجعه بارترین 
شرایط ممکن را سپری می کرد. همین تیم در نهایت شرایطی را به 
وجود آورد که راه آهن و تراکتورسازی، پرگل ترین و سنگین ترین 
بردهای فصل را به دست بیاورند. تراکتوری ها در ورزشگاه یادگار امام 
تبریز موفق شدند پنج گل به آبی ها بزنند و حدود چهار ماه بعد، نوبت 
به راه آهن رسید که همین بال را سر استقالل اهواز بیاورد. در پایان 
آن فصل استقالل اهواز اولین تیمی بود که راهی رقابت های دسته 
یک شد اما جالب است بدانید که راه آهن که پنج گل به این تیم زده 

بود هم چاره ای به جز ترک لیگ برتر به مقصد لیگ یک نداشت! 
لیگ برتر چهاردهم؛ قاتلی با لباس نارنجی

9 هفته بعد از شروع لیگ برتر چهاردهم، سنگین ترین پیروزی 
آن فصل در جدال سایپا و پدیده به دست آمد. تیم مجید جاللی 
در این نبرد، برد فوق العاده ای را روبه روی تیم علیرضا مرزبان به 
دست آورد. میالد میداوودی در این مسابقه دو بار موفق به گل زنی 
شد و علی زینالی و حامد شیری هم گل های بعدی تیم شان را 
به ثمر رساندند تا سایپا یک پیروزی جذاب را روبه روی حریف 

مشهدی  اش تجربه کند.

وقتی پرونده شکایت ماریو بودیمیر از باشگاه 
پرسپولیس سرانجام بسته شد، هواداران باشگاه 
در انتظار رونمایی از مهــدی ترابی در ترکیب 
تیم شان روبه روی صنعت نفت آبادان بودند اما 
خیلی زود مشخص شد که به دلیل شکایت های 
دیگر، خرید جدید قرمزها نمی تواند تیمش را در 
این مسابقه دشوار همراهی کند. بر اساس احکام 
جدید کمیته تعیین وضعیت، پرسپولیس هنوز 
باید یک رقم نجومــی از بدهی های مربوط به 
گذشته را برای باز شدن پنجره اش تسویه کند. 
حتی نام گلرهای نامطمئن و دردسرسازی مثل 
سوشا مکانی و میثاثق معمارزاده در فهرست 
مهره های طلبکار از باشگاه پرسپولیس دیده 
می شود. فهرســتی که در آن پرسپولیسی ها 
حتی به هیات فوتبال تهران و باشــگاه ملوان 

بندرانزلی نیز بدهکار هستند. به تعویق افتادن 
اســتفاده از مهدی ترابی، بدون شک در یک 
رقابت نزدیک و فشرده با سپاهان و استقالل به 
ضرر پرسپولیسی ها خواهد بود. چراکه این تیم 
همچنان عیسی آل کثیر را هم در اختیار ندارد و 
تا زمانی که پنجره نقل و انتقاالتی اش باز نشود، 
نمی تواند از خریدهای بعدی هم رونمایی کند. 
دو هفته از نیم فصل دوم لیگ برتر سپری شده 
و تنها 13 مسابقه تا پایان فصل باقی مانده اما 
ســرخ ها همچنان باید با همان نفرات قبلی به 
کارشان در لیگ برتر ادامه بدهند. این موضوع 
به ویــژه در فاز هجومی به تیــم لطمه خواهد 
زد. چراکه زوج عالیشــاه و امیری در حقیقت 
هافبک هستند و هرگز نمی توانند به مهاجمانی 

مهارنشدنی در لیگ برتر تبدیل شوند.

در قیاس بــا دو رقیب جــدی، خط حمله 
پرسپولیس بدجوری لنگ می زند. سپاهان تا 
این هفته از لیگ برتر با اختالف صاحب بهترین 
خط حمله لیگ برتر بوده و با درخشــش قابل 
توجه سجاد شهباززاده، گل های بسیار زیادی 
به ثمر رسانده است. استقاللی ها نیز سه مهاجم 
سرحال و آماده را در اختیار دارند و با نفراتی 
مثل شیخ دیاباته، مهدی قایدی و ارسالن 

مطهری، همیشــه می تواننــد برای هر 
مدافعی دردسر درست کنند. برتری 

پرسپولیس نسبت به این رقبا اما 
در فاز دفاعی شکل می گیرد. 

جایی که این تیم به ثبات 
خیره کننده ای رسیده 

و به سادگی مقابل 
هر رقیبی تسلیم 
می شود. جنگ 
بر سر قهرمانی در 

لیگ برتر بیستم، 
جنگ خطوط حمله استقالل و سپاهان با خط 

دفاعی پرســپولیس خواهد بود. هر تیمی که 
بتواند تعادل بیشتری 

به دست بیاورد و نقاط ضعفش را بهتر تقویت 
کند، شانس بیشــتری برای موفقیت در این 
فصل خواهد داشت. بخش مهمی از پروژه تحول 
هجومی پرسپولیس، به خرید بازیکن بستگی 
دارد و تا زمانی که پنجره نقل و انتقاالت این تیم 
بسته باشد، صدرنشــینی شاگردان یحیی در 

لیگ برتر چندان دوام نخواهد داشت. 
سرخ ها روزهای نگران کننده ای را پشت 
سر می گذارند و امیدوارند مجوز ثبت نهایی 
قرارداد مهره های جدیدشــان هرچه زودتر 
صادر شــود. نفراتی  مثل ترابــی و مغانلو، از 
این قابلیت برخوردار هستند که یک تغییر 
قابل توجه در این تیم به وجود بیاورند. در 
چنین شرایطی پرسپولیس می تواند به 
کسب پنجمین قهرمانی متوالی امیدوار 
باشد اما اگر این اتفاق رخ ندهد یا به هر 
دلیلی به تعویق بیفتد، شرایط برای این 
تیم در لیگ کامال پیچیده خواهد شد 
و معلوم نیست چه سرنوشتی انتظار 

این تیم را می کشد.

نگاهی به بهترین بردهای چند فصل اخیر لیگ برتر

فستيوال گل! 

پرسپولیس هنوز نمي تواند از ترابي استفاده کند

گذشته عليه آينده!

فرهاد در سومین تجربه 
سرمربیگری استقالل، 

نباید بیش از حد برای کنار 
کشیدن و استعفا دادن 

عجله به خرج بدهد. بدون 
تردید اگر او همین تجربه  

را هم از مقاطع قبلی 
آموخته باشد، مربی بسیار 
مفیدتری برای تیم خواهد 

شد
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