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باخت مصلحتی مالیی

نخستین دوره از مسابقات گرنداسلم پاریس در 
سال ۲۰۱۹ با حضور ۵۷۳ جودوکار از ۹۷ کشور 
برگزار شد. ســعید مالیی نفر اول رنکینگ دنیا 
در وزن 8۱- کیلوگــرم در وزنی که ۶۳ جودوکار 
حضور داشتند، در نخستین دور با قرعه استراحت 
روبه رو شد و سپس به مصاف نماینده ژاپن رفت. 
مالیی در یک دقیقه و ۲۲ ثانیه کیانوکوهارا از ژاپن 
ایپون کرد. وی در ادامه ویسزاک از آلمان را در ۲۹ 
ثانیه ایپون کرد و به مرحله بعدی راه یافت. او برای 
صعود به نیمه نهایی به مصاف رسالن موسایف با 
رنکینگ ۲۰۹ دنیا از قزاقستان رفت و مقابل این 
جودوکار ایپون شد. مالیی برای اینکه در مرحله 
بعدی با رژیم اشغالگر قدس مبارزه نکند، دست به 
باخت مصلحتی زد و برای کسب مدال برنز در گروه 
شانس مجدد ابتدا به مصاف ماتیا از بلژیک رفت و او 
را شکست داد و پس از آن با غلبه بر جودوکار روسی 

به مدال برنز رسید.
    

کیانوش پشت رکورد سهراب
کیانوش رستمی در نخستین میدان گزینشی 
و کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توانست در وزن 
جدیدش عنوان قهرمانی را به دســت بیاورد. او 
در حالی بــا هدایت برادرش راهــی رقابت های 
بین المللی وزنه برداری جام پادشــاهی تایلند 
شد که در دســته ۹۶ کیلوگرم روی تخته رفت. 
رستمی با رکورد ۱۶۰ کیلوگرم یک ضرب )نقره(، 
۲۱۱ کیلوگرم دوضرب )طــال( و مجموع ۳۷۱ 
کیلوگرم )طال( قهرمان این مســابقات شــد اما 
نتوانست به هدفش که شکستن رکورد جهان در 
حرکت یک ضرب که در دست سهراب مرادی بود، 
برسد. او در حرکت یک ضرب تالش کرد رکورد 
۱8۶ کیلوگرم را یک کیلوگرم بشکند، اما ناموفق 
بود تا سهراب مرادی کماکان پیشتاز وزن خودش 

در جهان باشد.
    

بازگشایی عجیب شمشک
چند روز پیش بعد از کش و قوس فراوان پیست 
شمشک بازگشایی شد. این در حالی است که این 
پیست بدون داشــتن مجوز از فدراسیون اسکی 
و سازمان استانداردسازی باز شد؛ موضوعی که 
این بازگشــایی را خطرناک می کند اما این است 
که شنیده شده این پیست ۹ مورد بحرانی دارد و 
کارشناسان مجوزی برای باز شدن آن نداده اند. 
پیست شمشک زیر نظر شرکت توسعه و نگهداری 
اماکن ورزشی است اما مشــخص نیست با چه 
مجوزی و چگونه به شــهرداری شمشک واگذار 
شده و قســمت جالب ماجرا اینجاست که این 
پیست توسط شــهرداری به یک شرکت تعاونی 
بدون برگزاری مزایده واگذار شده است. در این بین 
این سوال به وجود می آید که چگونه اموال دولتی 
بدون برگزاری مزایده واگذار می شــوند؟ بدتر از 
آن اینکه چطور محل مورد اجاره توسط مستاجر 
دوباره به شخص سومی اجاره داده می شود و چرا 
شرکت توسعه در باز شدن غیرقانونی شمشک 

ورود نمی کند؟
    

اعتراض به باندبازی در قایقرانی
تغییرات در لیست اعضای مجمع انتخاباتی 
فدراســیون قایقرانی کــه شــائباتی را درباره 
مهندسی شدن انتخابات ایجاد کرده بود، صدای 
اعتراض دو نماینده ورزشکاران که افراد دیگری 
را جای خود دیدند، درآورد. آرزو حکیمی و عادل 
مجللی قرار بود به عنوان نماینده ورزشکاران در 
مجمع حاضر شوند ولی با خط خوردن نام شان 
مواجه شــدند. حکیمی این اقدام را زیر سوال 
بردن شــخصیتش عنوان کرد و مجللی هم این 
اقدام را باندبازی دانســت. مجللی در این باره و 
اینکه به نظر می رسد از این اتفاق ناراحت شده، 
عنوان کرد:»ناراحت شــدن یک بحث است و 
باندبازی و جناح بندی یک بحث دیگر. من نه با 
کسی مشکل دارم و نه از کسی می ترسم. رزومه 
و کار من مشخص است و تا امروز، بهترین نتایج 
قایقرانی را گرفته ام. از طرفی فکر می کنم وقتی 
مجمع برگزار می شود نســبت به رزومه، افراد 
اصلح به عنوان نمایندگان ورزشکاران، مربیان 
و باشگاه ها انتخاب شــوند. اگر شما کسی را در 
قایقرانی ســراغ دارید که رزومه اش از من باالتر 
است حرف همه آقایان را به چشم می گذارم اما 
اگر کسی وجود ندارد یک دلیل بیاورند چرا اسم 

من نیست.«

منهای فوتبال

 آريا رهنورد

در همــه ماه هــای محرومیــت 
از نقــل و انتقاالت، پرســپولیس یک 
تیــم »هماهنگ« به شــمار می رفت. 
برانکو معموال ۱۱ مهره همیشگی برای 
فرســتادن به زمین داشــت و این ۱۱ 
نفر آنقدر بدون تغییر در کنار هم بازی 
کرده بودند که حتی می توانســتند با 
چشم های بســته، جای هم را در زمین 
مسابقه پیدا کنند. پرسپولیس در شروع 
لیگ هجدهم، با اختالف زیاد نســبت 
به رقبا هماهنگ ترین تیم لیگ بود و از 
همین موضوع به خوبی اســتفاده کرد 
تا نیم فصل موفقیت آمیزی را پشــت 
ســر بگذارد. در نیم فصل دوم اما اوضاع 
برای تیم پروفسور کمی متفاوت شده 

اســت. این تیم در نقاط مختلف زمین 
بازیکنان جدیدی بــه خدمت گرفته و 
این مهره های تازه وارد برای خو گرفتن 
با شــرایط بازی در پرسپولیس به زمان 
بیشــتری نیاز دارند. در یک سال و نیم 

گذشته، ایوانکوویچ با ویژگی های فنی 
و روحی تک تک نفــرات تیمش کامال 
آشنا بود اما این مربی حاال اولین روزهای 
رسیدن به شناخت از خریدهای جدید 
تیمش را ســپری می کند. حدس زدن 

ترکیب ۱۱ نفره پرســپولیس، شــاید 
برای رقبا دشوارتر از گذشته شده باشد 
اما به نظر می رسد سرمربی کروات این 
تیم نیز هنوز نتوانســته ترکیب ثابتش 
را در ترکیب نفــرات جدید و مهره های 

سابق تیمش پیدا کند و هنوز به ترکیب 
ایده آل برای پرسپولیس نرسیده است. 
شکســت مقابل فوالد، نشان می دهد 
پرستاره تر شدن پرســپولیس الزاما به 
معنای ساده تر شدن کار برانکو نیست. 
او که بــرای مدت ها دغدغــه ای به نام 
انتخاب نفرات ثابت و نیمکت نشــین 
نداشــت و تنها از داشــته های باشگاه 
استفاده می کرد، حاال باید همه چیز را 
با تصمیم های خودش بسازد و برای هر 
تصمیم نیز، زیر ذره بین قرار بگیرد. در 
جدال با فوالد، شجاع خلیل زاده محروم 
بود و نمی توانست برای پرسپولیس به 
میدان برود. محمد نادری به جای این 
مدافــع در ترکیب اصلــی قرمزها قرار 
گرفت و روز امیدوارکننده ای را سپری 
نکرد. نادری که به تازگی به پرسپولیس 
اضافه شده، روی چند صحنه عملکرد 
خوبی داشت اما در مجموع رضایت کادر 
فنی و هواداران باشگاه را برآورده نکرد 
و چند اشتباه بزرگ در ترکیب تیمش 
داشت. مهدی شیری نیز در سمت راست 
خط دفاعی قرار گرفت و در حمله و دفاع، 
چندان موفق ظاهر نشد. انتظارها از این 
بازیکن برای پر کردن خالء سمت راست 
خط دفاعی، به مراتب باالتر اســت. در 
میانه میدان، ســروش رفیعی هنوز به 
یک ســتاره بی نقص برای پرسپولیس 
تبدیل نشده است. او پیش از ترک این 
باشگاه برای پیوســتن به لیگ قطر، در 
بســیاری از نبردهای پرسپولیس یک 
مهره موثر به شمار می رفت اما از آخرین 
بازی درخشانش در فوتبال ایران، زمان 
بسیار زیادی سپری شده است. مهدی 
ترابی نیز به تازگی اولین بازی اش را برای 
پرســپولیس انجام داده و در این بازی 
چندان فوق العاده نبوده است. ترابی در 
سایپا یک ســتاره همه کاره بود که هم 
در گل زنی و هم در خلق موقعیت های 
گل عالی ظاهر می شــد. او بازی برای 
پرسپولیس را در خط حمله آغاز کرد اما 
در اولین جدال، شمایل یک سوپراستار را 
نداشت. مهدی شریفی نیز با وجود ماه ها 
انتظار برای بازی در ترکیب پرسپولیس، 
هنوز آماده نشــان نداده است. به نظر 
می رســد دوران دوری از فوتبال، این 

بازیکن را از شرایط مطلوب دور کرده و 
موجب شده او دیگر مثل دوران بازی برای 
سپاهان، شبیه یک مهاجم زهردار نباشد. 
ناامیدکننده ترین مهره جدید قرمزها اما 
فوروارد کروات این تیم است. باشگاه عذر 
گادوین منشا را خواست تا یک بازیکن 
گل زن جذب کند اما بودیمیر در شروع 
کار در پرســپولیس گل زن نشان نداده 
است. مهاجم نیجریه ای حداقل در زمین 
تحرک داشت و برای هم تیمی ها موقعیت 
خلق می کرد امــا بودیمیر یک مهاجم 
سنگین و ساکن است و اگر قرار باشد از 
موقعیت ها نیز استفاده نکند، خریدش 
هیچ سودی برای پرسپولیس نخواهد 
داشــت. در پایان تعطیالت زمستانی، 
نمایش پرســپولیس مقابل سپیدرود 
چندان متقاعدکننده نبود. این تیم به 
سختی در آخرین ثانیه ها سپیدرود رشت 
را شکست داد و از این مسابقه سخت در 
جام حذفی، جان ســالم به در برد. آنها 
برابر پدیده، متفاوت نشان دادند و یکی 
از مدعیان قهرمانی را به صلیب کشیدند 
اما ستاره های اصلی پرسپولیس برای 
پیروزی در این مســابقه، علی علیپور و 
ســیامک نعمتی بودند که پیش از این 
نیز در باشگاه عضویت داشتند. در اهواز، 
بار پیــروزی روی دوش تازه واردها قرار 
گرفت و این مهره ها نتوانستند برانکو را 
به هدف بزرگش برســانند. ایوانکوویچ 
برای کشف بهترین ترکیب در تیمش، 
باید چند آزمون و خطا را پشــت ســر 
بگذارد. آزمون هایی که ممکن است به 
شکست منجر شوند اما به مرد کروات در 
راه شناخت بهتر تیمش کمک می کنند.

دردسر تازه واردها برای برانکو ايوانکوويچ

ناهماهنگها!

چهره به چهره

سوژه روز

 ماجراهای بیرون از زمین فوتبال، تاثیر زيادی روی نمايش پرسپولیس در اهواز داشتند اما اولین شکست فصل 
تیم برانکو، تنها به دلیل قطع شدن برق ورزشگاه و زمزمه های لغو بازی و حتی تصمیم های جنجال  برانگیز داور 

اتفاق نیفتاد. به نظر می رسد پروفسور پس از اضافه  شدن ستاره های جديد، هنوز ترکیب اصلی تیمش را نشناخته 
و همچنان نتوانسته بهترين بازی ممکن را از تازه واردهای پرسپولیس بگیرد. مهره های تازه باشگاه برای هماهنگ 

شدن با ساير نفرات، به زمان بیشتری نیاز دارند.

مقایسه گزارش های خارجی جام ملت های 
آســیا با آن چه در تلویزیون ایران اتفاق افتاد، 
نشان می داد رسانه ملی در این زمینه چندین و 
چند سال از شبکه های بین المللی عقب افتاده 
است. اگر در رســانه های عربی گزارشگرها با 
روایت هر گل غوغا به پــا می کردند، در ایران 
میکروفن به ســیانکی ســپرده می شــد که 
حتی تفاوت علی خســیف و خالد عیســی را 
نمی دانســت و حدود ۵۵ دقیقه به تشخیص 
خودش نام دروازه بان نیمکت نشین امارات را 
به عنوان سنگربان ثابت این تیم به زبان آورد. 

سیانکی بعد از گاف های فاجعه بار در این گزارش 
و نمایش بی اطالعی اش در مورد جام ملت ها، از 
سوی تلویزیون محروم شد اما به سرعت ترفیع 
گرفــت و فرصت گزارش دیدار ال کالســیکو 
را به دســت آورد. ظاهرا صداوســیما تمایلی 
به شایسته ســاالری ندارد و در این رسانه هر 
چقدر که اشتباه های بزرگ تری انجام بدهید، 
فرصت های بزرگ تری برای دیده  شدن و شنیده 
  شدن خواهید داشــت. گزارشگر محروم جام 
ملت ها، ناگهان به عنوان گزارشگر حساس ترین 
دیدار سال بین رئال و بارسا برگزیده شد و مثل 

همیشــه با بیان نکته هایی که تنهــا خود او از 
وجودشان آگاه است، فاجعه آفرید.

محمد ســیانکی در جریان گزارش دیدار 
حساس بارســا و رئال در نیوکمپ، بارها نکات 
عجییی را بر زبــان آورد که بســیاری از آنها 
هیچ نسبتی با واقعیت نداشــتند. او در زمان 
رفتن دوربین روی مســی نیمکت نشین، در 
اظهارنظری باورنکردنی مدعی شد که مسی بعد 
از حذف کامل »گوشت قرمز« از برنامه غذایی، 
وزن زیادی کــم کرده و دوباره بــه اوج دوران 
فوتبال برگشته است. مطرح کردن این ادعا در 

روزهایی که گوشت قرمز به موضوعی جنجالی 
در کشمکش دولت و مردم تبدیل شده و قیمت 
گوشت افزایش چشــمگیری داشته، حواشی 
خاص خودش را برای سیانکی به همراه داشت 
و او را سوژه شبکه های اجتماعی کرد. در دنیای 
امروز گزارشــگران فوتبال از نفس کشــیدن 
فوتبالیست ها نیز مطلع می شــوند اما ظاهرا 
سیانکی حتی از آن چه در اینستاگرام بازیکنان 
بزرگ می گذرد نیز بی اطالع است. همین چند 
هفته قبل بود که مســی به همراه پل پوگبا در 
یکی از رستوران های مطرح صرف گوشت جهان 
حاضر شد و ویدئوهای زیادی از این روز خاص 
منتشر کرد. خبر این اتفاق بازتاب های بسیار 
زیادی در شبکه های اجتماعی نیز داشت. پس 
طبیعتا مسی مصرف گوشت قرمز را ترک نکرده 

و اساسا چنین اتفاقی برای یک ستاره فوتبال 
خوشایند نخواهد بود. مسی مدت ها قبل )و نه 
این اواخر( پس از مشاوره با یک متخصص تغذیه 
جدید، رژیم غذایی اش را تغییر داد. او که عادت 
داشت قبل از شروع هر مسابقه پیتزا بخورد، از 
این عادت دست کشید و به کمک عوض کردن 
رژیم غذایی، دوباره درخشیدن در زمین را آغاز 
کرد. اتفاقی که در گزارش فوتبال، هرگز برای 
سیانکی رخ نداده است. صدای او، نوع گزارشش 
و البته نکات خالقانه  ای)!( که بر زبان می آورد، 
بهانه های قدرتمندی برای عوض کردن شبکه 
هستند. پخش ال کالسیکو همیشه یک فرصت 
بزرگ برای رسانه ملی بوده اما انتخاب سیانکی 
به عنوان گزارشگر، چنین فرصتی را به تهدید 

تبدیل می کند!

برگزاری جدال میان شاگردان برانکو و قطبی 
در ورزشــگاه غدیر، نگرانی های خاص خودش 
را برای تیم صدرنشین لیگ برتر داشت. چراکه 
آنها خاطرات چندان خوبی از این استادیوم در 
ذهن ندارند. بازی کردن در هیچ شهری در ایران 
به اندازه اهواز برای پرسپولیسی ها دشوار به نظر 
نمی رسد. شــاید خیلي ها دوست داشته باشند 
بدانند این بار چرا بازي پرســپولیس در اهواز به 
جنجال کشیده شــد و با حواشي فراواني همراه 
بود. مروري بر صحبت هاي سعید فتاحي که با 
پست مسئول برگزاري بازي هاي لیگ بیشتر از 
رئیس فدراسیون در چشم است، خیلي چیزها 

را روشن مي کند.

شب قبل از بازي
شــورای تامین به خاطر مشــکالتی که در 
اهواز وجود داشــت، قبل از بازی به ما اعالم کرد 
در صورت ممکن بازی فوالد و پرســپولیس روز 
دوشنبه برگزار شــود. من با عرب تماس گرفتم 
و به او گفتم حاضرید با فوالد روز دوشنبه بازی 
کنید که او مخالفت کرد و خواست چون تیمش 
در اهواز اســت بازی در همان زمان از قبل اعالم 
شده، برگزار شود. ما هم اعالم کردیم زمان بازی 

تغییر نخواهد کرد.
روز بازي

ظهر یکشنبه نه برق ورزشگاه بلکه برق کل 
منطقه مشکل داشت. به خاطر همین مسئله، 

رختکن هــا تاریک بــود و من از آقــای برانکو 
خواهش کردم بازیکنان تیمــش چند دقیقه 
روی نیمکت بنشینند تا برق وصل شود که این 
اتفاق هم رخ داد. در حین اینکه برق ورزشگاه 
مشکل داشــت به برانکو گفتم اگر شما راضی 
هســتید بازی را لغو و در یک فرصت مناسب 
برگــزار کنیم اما چون برنامــه  بازی های لیگ 
فشرده است ممکن است در آینده برگزاری این 
بازی کار شما را سخت تر و برنامه  بازی های تان را 
فشرده تر کند. او هم گفت مشکل ندارد و ما بازی 
می کنیم اما خواست بازی با چند دقیقه تاخیر 
آغاز شــود تا بازیکنان تیمــش بتوانند خود را 
آماده بازی کنند که ما هم ۱۵ دقیقه دیرتر بازی 

را آغاز کردیم. برانکو، دستیارانش و قنبرپور به 
اضافه خبرنگاران شاهد ماجرا بودند و می توانند 

حرف های من را تایید کنند.
فوتبال و برد و باختش

خوب نیســت با یکســری صحبت ها من را 
جلوی هواداران محترم پرسپولیس قرار دهند. 

ما فقط می خواستیم قانون را اجرا کنیم. در هر 
صورت بازی برگزار شــده و نتیجه اش شکست 
پرسپولیس بوده که این را نباید به حساب مسائل 
حاشیه ای گذاشــت. فوتبال برد و باخت دارد و 
برخی مســائل از جمله قطعی برق را هم باید به 

حساب اتفاقات گذاشت.

درباره گزارشگری که گاف داد و ترفیع گرفت

 گوشت قرمز نه، صدای اضافه را حذف کنید!

چرا بازي پرسپولیس و فوالد به حاشیه رفت

جنجال برقي!

ترابی در سايپا يک ستاره 
همه کاره بود که هم در 

گل زنی و هم در خلق 
موقعیت های گل عالی 

ظاهر می شد. او بازی برای 
پرسپولیس را در خط حمله 
آغاز کرد اما در اولین جدال، 

شمايل يک سوپراستار را 
نداشت
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برانکو از مدافع وسط تیمش مي گويد

وقتي جاي شجاع خالي بود
انتظار مي رفت برانکو پس از باخت به فوالد با توپ پر به رختکن برود و از خجالت داور و مسئوالن فدراسیون در بیاید 
اما او خیلي منطقي با اولین شکست فصلش برخورد کرد و به نوعي غیبت خلیل زاده را دلیل باخت تیمش عنوان کرد. 
او در این خصوص گفته است:»این اولین شکست ما در فصل جاری است، اما این شکست آن طور نخواهد بود که ما را 
از رسیدن به اهداف مان متزلزل کند. اگرچه ما باختیم، اما هفت،هشت موقعیت را در نیمه دوم از دست دادیم. با این 
حال فقط به تیم میزبان بابت کسب این برد تبریک می گویم. شجاع دفاع وسط استاندارد ماست. بازیکنی که در حد 
تیم ملی است و طبیعی است در چنین مسابقه ای جای او برای ما خیلی خالی بود. این اولین بازی نادري بود، آن هم در 
زمینی بسیار سخت. از کار او راضی هستم. درباره پنالتی هم نمی خواهم نظری بدهم و بعدا باید ببینیم پنالتی بود یا نه.«


