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منهای فوتبال

فیبا جیب بسکتبال را پر کرد

بسکتبالبرایسومینباربهجامجهانیصعود
کرد و شنیده میشود برای نخستین بار در تاریخ،
فدراسیون جهانی بسکتبال (فیبا) درآمد خود از
برگزاری مسابقات انتخابی جام جهانی از طرف
حامیان مالیاش را بین تیمهای شرکت کننده
تقســیم کرده و حتی پاداش قابل توجهی بعد از
بازیهای اســفند و قرار گرفتن ایران در لیست
قطعی مسافران جام جهانی از نظر فیبا در انتظار
فدراسیون ایران اســت .همواره نداشتن حامی
مالی نقطه ضعف فدراسیون بسکتبال بوده اما با
تخصیص درآمد فیبا دیگر بهانهای برای رامین
طباطبایی جهت سر و سامان دادن به اردوهای
ملی و تدارکات با کیفیت در راه جام جهانی باقی
نمیماند .تیم ملی بسکتبال با حداقلها خودش
رابهجامجهانیرساندهوبیشترینآسیبوضربه
را از جنجال کمبودهای داخل اردوهای تیم ملی
خورده ،بنابراین این بار بهانهای دست فدراسیون
برایتامینآنچهدرشأناینرشتهاست،نمیماند.
ضمن اینکه فدراسیون بسکتبال در طول مدت
ریاســت طباطبایی که نزدیک به یک سال از آن
سپریشده،هیچگاهکنفرانسمطبوعاتیبرگزار
نکردهتاشایدمقابلهجمهانتقادهاقرارنگیرداما
وقت آن رســیده که فدراسیون با موضوع صعود
به جام جهانی اعتماد به نفســش را بــاال ببرد و
پاسخگویرسانههاباشد.

پستهایی برای دو نفر!

دوومیدانی در میان حواشی ریز و درشتی که
همیشه از خودش نشــان میدهد ،این بار هم با
یکاتفاقجالبتوجهبهاخبارآمد.مجیدکیهانی
رئیس فدراســیون دوومیدانی در مدتی که روی
صندلی ریاست نشست ،نشان داده که به راحتی
با هر کســی کنار نمیآید و بارها شنیده شده که
او به تنهایی تصمیم میگیــرد .همین هم باعث
شد شاهد انتصابها و استعفاهای زیادی در این
مجموعهباشیم.اماماجراوقتیجالبمیشودکه
دو همزبان و همشهری کیهانی که رابطه خیلی
خوبی هم با او دارند ،مسئولیت بیشتر پستهای
فدراسیونرابرعهدهدارند.حمیدرضافردینپورکه
اصالتیکرمانشاهیدارد،نایبرئیس فدراسیون،
کارشــناس خبره ورزشــی و عضو هیاترئیسه
فدراسیون ،عضو سازمان تیمهای ملی ،مسئول
کمیته آموزش فدراســیون و سرپرستی هیات
تهران را بر عهده دارد .او ســال گذشته نیز رئیس
هیات دوومیدانی کرمانشــاه بود که جای خود
را به فــرد دیگری داد .همچنیــن عباس فتحی
ریاست هیات دوومیدانی ایالم ،مسئول کمیته
مسابقاتفدراسیونومسئولیتانجمندوومیدانی
آموزشگاههایکشوررابرعهدهدارد.اینکهچطوردو
نفردرفدراسیوناینهمهسمتدارنددرنوعخود
جالباستونکتهقابلتوجهتراینکهچطوربههمه
اینپستهامیتوانندرسیدگیکنند!

افشاگری نایبرییس سابق

جدا شدن ریحانه طریقت نایبرییس بانوان
فدراسیون وزنهبرداری از مجموعه علی مرادی ،با
افشاگریهایاوهمراهشد.صحبتهایطریقت
یکجورهایی نشان میدهد کسانی که معتقد
بودنــد راه انداختن وزنهبرداری بانوان شــوآفی
بیش نبوده ،به حقیقت نزدیک اســت .طریقت
میگوید«:منمیخواستمدرهمهاعزامهابانوان
باشند چون باید میدان ببینند ،کسی هم انتظار
نداشــت ما برویم و قهرمان جهان شویم اما نظر
رئیسفدراسیوناینبودکهبانواناعزامنشوند.به
این دلیل که سطح مردان ما باالست و االن بانوان
نمیتوانند در همان سطح ظاهر شوند .هدف ما از
حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان
آســیا دو چیز بود ،یکی اعالم حضور بینالمللی
و دیگری محک برای تصویــب لباسمان .االن
ما دو سهمیه بانوان برای المپیک داریم اما هنوز
برنامهایبرایآنریختهنشدهاست».اوهمچنین
در صحبتهایش اشــاره کرد که روحش هم از
دعوتنامه آمریکا برای حضور در کمپ مربیگری
خبرنداشتهواینمهرتاییددیگریمیزندبراینکه
فدراسیونوزنهبرداریقصدکاررویبخشبانوان
نداردوگرنهچرابایدموقعیتیبهاینمهمیازبانوان
وزنهبرداردریغشود؟طریقتحرفمرادیمبنی
بر اینکه وزنهبرداری بانوان درجا زده است را قبول
دارد چون میگوید بعد از مسابقات مشهد هیچ
چیزیبهاوارجاعنشدهاست!

آدرنالین 11

پرسپولیس به کمک پیروزیهای خفیف ،همچنان مدعی جدی قهرمانی است

اقتصاد برانکو!

پسازشکستدادنذوبآهندرتهران،فاصلهپرسپولیسباصدرجدولردهبندیتنهابهدوامتیازرسیدهاست.
آنها دو دیدار سخت را تا پایان نیمفصل اول در پیش دارند و در صورت شکست دادن سپاهان در نقش جهان ،شانس
خوبیبرایقهرمانینیمفصلبهدستخواهندآورد.پرسپولیسبرانکودراینفصلکمترازهمیشهگلمیزندوبه
بردهایکامالاقتصادیتکیهدارد.شایدآنهاچندانزیبابازینکنندامابهنظرمیرسدخستگیمهرههاومصدومیت
ستارهها،راهدومیبرایاینتیمباقینگذاشتهاست.قرمزهابایددردوبازیباقیماندهنیزباهمینسبکادامهبدهندتا
باالخرهبامنظرهدلچسبآنسویپنجرهنقلوانتقاالتروبهروشوند.

آريا رهنورد

تنهاتفاوتنمایشپرسپولیسبرابر
ذوبآهن با مسابقه هفته گذشته این
تیم مقابل ماشینسازی تبریز ،زمان به
گل رسیدن این تیم بود .سرخپوشان
درست مثل هفته گذشته ،با یک ضربه
ســر دروازه حریف را بــاز کردند .آنها
همانند دیدار با ماشینســازی ،به در
اختیار گرفتن مالکیت توپ در بیشتر

دقایقبازیبیاعتنابودندامابااینوجود
چند موقعیت جدی خلق کردند و تنها
توانستند از یکی از موقعیتهایشان
برای عبور دادن توپ از خط دروازه بهره
ببرند .پرسپولیس در شــرایط فعلی،
دیگــر نمیتواند تیمــی «کوبنده» و
هجومی باشد .آنها زیرکانهتر از همیشه
فوتبال بازی میکنند و به پیروزیهای
خفیــف برای حفــظ باالنشــینی در
جدول ردهبندی خــو گرفتهاند .برانکو

این هفتهها مدافعان کنــاری اصلی و
حتی ذخیــرهاش را در اختیــار ندارد
و ناچار اســت آدام همتی و محســن
ربیعخواه را در کنارههای دفاع امتحان
کند .هر دو بازیکن البتــه فراتر از حد
انتظار ظاهر شدهاند اما باز هم نمیتوان
آنها را مدافعانی کامــا مطمئن برای
پرسپولیس دانست .در فاز هجومی نیز
چهرههاییمثلمنشاوعلیپور،بهشدت
خسته به نظر میرسند اما مرد کروات

همچنانراهکاریبهجزاستفادهثابتاز
ایندونفردرخطحملهدراختیارندارد.
حتی در همین شرایط ،به ثمر رساندن
یک گل برای برندهشدن این تیم کافی
به نظر میرسد .چراکه خیال پروفسور
بهطورکاملازمرکزخطدفاعیتیمش
راحتاست.مدافعانمیانیپرسپولیس
نهتنهادردفاعمرتکباشتباهنمیشوند،
بلکه حتی در ضربههای شروع مجدد
نیز جور مهاجمان تیم را میکشــند و

امتیازهاراپشت سرهمجمع میکنند.
آنهاعمالهیچموقعیتیبرایگلزنیبه
ذوبآهن ندادنــد و خیلی زود این تیم
را با باز کردن دروازه رشــید مظاهری،
غافلگیرکردند.
نبرد با ذوبآهــن ،دومین پیروزی
متوالی یک بر صفر تیم برانکو در لیگ
برتر را رقــم زد .آنها در همین فصل نود
ارومیه را در جام حذفی با همین نتیجه
شکستدادهاندوبرابرپدیدهوسپیدرود
نیز نتایج مشــابهی گرفتهاند .قرمزها
پیکان و نساجی را نیز با حداقل اختالف
از پیش رو برداشتهاند و این فصل به جز
فوالدخوزستان،هیچتیمیرابااختالف
بیشتر از یک گل شکست ندادهاند .در
واقع به نظر میرسد فرمول موفقیت در
باشگاه بر اساس داشتههای تیم تغییر
کرده و پرسپولیس تصمیم دارد همین
فلسفه را تا پایان نیمفصل برای خودش
حفظکند.قرمزهادر 13بازیاینفصل
 13گل به ثمر رســاندهاند و همچنان
میانگین یک گل در هر بــازی را برای
خودشان حفظ کردهاند .آنها به کمک
خط دفاعی نفوذ ناپذیرشان ،تنها چهار
گلخوردهاندوصاحبایدهآلترینآمار
دفاعی فصل هستند .تیم پروفسور در
 30مسابقه لیگ برتر هفدهم 48 ،گل
به ثمر رســاند و در لیگ برتر شانزدهم
توانستدر 30نبرد 46گلبزند.بهترین
آمار این تیم با مرد کروات اما متعلق به
لیگپانزدهماستکهدرآنپرسپولیس
 50بار دروازه تیمهای رقیب را باز کرد.
میانگین گلزنی این تیم از 1/66گل به
ازای هر بازی در لیگ برتر پانزدهم حاال
به یک گل در هر مســابقه رسیده و این
موضوع نشان از کاهش قدرت هجومی
تیموتغییرمدلبازیپسرانبرانکودارد
اما فصل هنوز تمام نشده و قرمزها هنوز
میتواننداینآماررابهبودببخشند.
به دست آوردن  10امتیاز در چهار

مدافعانمیانیپرسپولیس
نهتنهادردفاعمرتکب
اشتباهنمیشوند،بلکه
حتی در ضربههای شروع
مجددنیزجورمهاجمان
تیم را میکشند و امتیازها را
پشتسرهمجمعمیکنند.
آنهاعمالهیچموقعیتی
برای گلزنی به ذوبآهن
ندادند
مسابقه بعد از شکست در فینال لیگ
قهرمانان آسیا ،به وضوح نشان میدهد
که در پرسپولیس بحرانی وجود ندارد.
حتی تماشای رســیدن جام قهرمانی
آســیا به حریف ژاپنی مقابل صد هزار
تماشــاگر خودی ،موجب شکستن
روحیه این تیم نشده است .با این وجود
قرمزهاحاالسختترازهمیشهبهبرتری
دســت پیدا میکنند و در هر جدال،
بیشتر از جدال قبلی تحلیل میروند.
این تیم به هر قیمتی خــودش را زنده
نگه داشــته و همچنان باالنشینیاش
را در جدول حفظ کرده اســت .در دو
جدال باقیمانــده از نیمفصل اول نیز،
هیچکــس انتظار ارائــه نمایشهای
هجومی و پرریســک از پرسپولیس را
ندارد .یک تســاوی در اصفهان و یک
پیروزیخفیفدیگردرجدالخانگیبا
پارسجنوبیجم،برایهوادارانباشگاه
کامال امیدوارکننده خواهــد بود .در
نیمفصلدوماماباورود مهرههاییمثل
ترابی و سروش ،انتظارها از پرسپولیس
دوبارهاوجمیگیرندوهمهتوقعخواهند
داشــت که این تیم ،از نتایج اقتصادی
فاصلهبگیردوبا شوروحرارتبیشتری
فوتبالبازیکند.

چهره روز
شجاع اين روزها به داد پرسپوليس رسيده است

شهامت واقعی!

شجاع خلیلزاده ،این روزها بهترین مقصد
برای ســانترهای ارســالی همبازیهایش در
پرسپولیس است .او به کمک پرشهای دیدنی
و ضربههای سر مهار نشدنی ،موفق شده امید
عالیشاه را به بهترین پاسور این فصل لیگ برتر
فوتبال ایران تبدیل کند .یــک هفته قبل و در
شرایطی که تصور میشــد جدال پرسپولیس
و ماشینســازی با تســاوی به پایــان خواهد
رسید ،شــجاع در نقش یک ناجی ظاهر شد و
گل برتــری تیمش را در آخریــن ثانیهها وارد
دروازه حریف کرد .خلیلزاده این بار هواداران
پرسپولیس را منتظر نگذاشت و در همان نیمه
اول ،با یک ضربه سر تماشایی دیگر این بار رشید
مظاهری را ناکام گذاشت تا در دو بازی متوالی،
 6امتیاز برای تیمش جمع کرده باشــد .حاال
که ســیدجالل به پایان دوران فوتبال نزدیک

میشود ،شجاع در آستانه تبدیل شدن به رهبر
بزرگ خط دفاعی پرسپولیس است .ستارهای
که هم در دفاع شــگفتانگیز عمل میکند و
هم در زمانی که تیم در حمله بــه او نیاز دارد،
خودش را میرســاند و به خوبی از موقعیتها
برای رساندن پرسپولیس به ســه امتیاز بهره
میبرد .پیش از مسابقه با ماشینسازی ،گفته
میشد شجاع با مصدومیت دست و پنجه نرم
میکند اما این بازی به هر قیمتی خودش را به
مسابقه رساند و در آخرین لحظات ناجی قرمزها
شــد .او حتی همین حاال نیز به گفته پزشک
باشــگاه با درد به میدان مــیرود اما همچنان
ســتاره اصلی این روزهای پرسپولیس است.
در شــرایطی که گادوین منشــا و علی علیپور
به ســادگی موقعیتهای گلزنی را از دســت
میدهند،خلیلزادهبافرصتطلبیشانسهای

قهرمانی پرسپولیس را زنده نگه داشته است .او
برای جشــن گرفتن هر گل ،ژستهای خاص
خودش را دارد و بوسیدن لوگوی باشگاه ،از این
مدافع یک چهره کامال محبوب در بین هواداران
ساخته است .در روزهای سخت پرسپولیس،
مدافع شماره سه یکی از موثرترین بازیکنان تیم
برای ایستادن در نقطهای دور نسبت به بحران
و ناکامی بود.
تا همین چند ماه قبــل ،انتقادهای زیادی
علیه شجاع خلیلزاده مطرح میشد .البته که
این بازیکن ،همیشــه پرشهای فوقالعادهای
داشــت و روی هوا کمنظیر به نظر میرســید
اما در زمان دفاع کردن روی زمین ،به شــدت
پراشتباه نشان میداد و با عصبانیت و پرخاش
همیشگیاش علیه داور و ســتارههای رقیب،
جو بازی را به هم میریخت .در همین چند ماه

اما شجاع خلیل زاده تقریبا همه ضعفهایش
را برطرف کرده اســت .او زیر فشــار سنگین،
«پخته» شده و حاال اهمیت مسئولیتپذیری را
به خوبی درک میکند .اشتباههای این بازیکن
به حداقل رسیدهاند و او درون زمین ،دیگر آن
مدافع سهلانگار سابق نیســت .حاال از شجاع
به عنوان ســختگیرترین مدافع فوتبال ایران
نام برده میشود .ستارهای که بعد از یک فصل
درخشان در لیگ قهرمانان ،با نظم و دیسیپلین

قابل توجهی فوتبال بازی میکند .درخشــش
خلیلزاده روی ضربههای سر ،حتی شرایطی
را به وجود آورده که امید عالیشاه نیز در جایگاه
بهترین پاسور فصل قرار بگیرد .جای این مدافع
در ترکیب تیم ملی نیز خالی به نظر میرسد اما
شاید با تغییر کادر فنی این تیم ،شجاع در تیم
ملینیزبهیکستارهبزرگوتغییرناپذیرتبدیل
شود .او حاال در اوج دوران فوتبالش قرار دارد و در
سطحی باالتر از همیشه بازی میکند.

چهره به چهره

تغيير شرايط
لیگ برتر در دو فصل گذشته ،کامال قابل پیشبینی
بوده اســت .در هر دو فصل ،پرســپولیس با اختالف
بهترین تیم لیگ بود و برای تصاحب قهرمانی ،نیاز به
تجربه یک چالش بزرگ نداشت.
حاال اما اوضاع کامال متفاوت شده است .بدون تردید
جذابترین ســتارههای این فصــل ،روی نیمکتها
نشســتهاند .مربیانی که با هر تصمیــم و هر تعویض،
حرارت لیگ را به اوج میرسانند.
شــاید جمالت افشــین قطبی در مورد قهرمانی
آسیا با فوالد خوزســتان و تبدیل شدن این باشگاه به
تیم محبوب همه اهالی فوتبــال در ایران ،بیش از حد
اغراقآمیز باشند اما تردیدی وجود ندارد که انگیزههای
همیشــگی او برای برندهشــدن و نفرت این مربی از

شکســت ،رقابتهای لیگ برتر را جذابتر از گذشته
خواهند کرد .همواره کمی شــعار ،با عبارات فوتبالی
امپراتور مخلوط میشــود اما هیچکــس نمیتواند
جاهطلبی این سرمربی را نادیده بگیرد.
رویارویی افشین با بسیاری از تیمها و مربیان فوتبال
ایران ،دوئلهای دلچســبی برای لیــگ برتر خواهد
ساخت و حاال فوالد خوزســتان نیز به مراتب بیشتر از
گذشته در صفحه اول اخبار و تیترهای درشت ،مورد
توجه خواهد بود .قطبی تنها یکی از مربیان هیجانانگیز
لیگی اســت که نیمکتهایش به دستهایی مطمئن
ســپرده شــدهاند .لیگی که با هجوم ذهنهای خالق
مواجه شــده و تا آخرین هفته ،غافلگیریهای زیادی
در آستین خواهد داشت .به نظر میرسد حاال مدیران
باشــگاههای مختلف ،به اهمیت انتخــاب یک مربی
خوب پی بردهاند و به جاي خريد ستاره ،سراغ مربيان
اسمي رفتهاند.

مربيان ملي
پیش از آنکه نیمکت تیم ملی به کارلوس کیروش
سپرده شود ،افشین قطبی سرمربی تیم ملی بود .او حاال
در شرایطی به لیگ برتر برگشته که عبارت «سرمربی
سابق تیم ملی» حداقل برای سه مربی دیگر نیز صدق
میکند.
علی دایی که پیش از قطبی مرد اول نیمکت ایران
بود ،حاال هدایت سایپا را بر عهده دارد ،امیر قلعهنویی
که پیش از شهریار به نیمکت تیم ملی تکیه داشت ،این
روزها با ســپاهان در صدر جدول ردهبندی لیگ برتر
دیده میشــود و برانكو هم روي نيمكت پرسپوليس
نشسته است .آ
رزوی مشــترک این چنــد نفر نیز ،بــدون تردید
بازگشت به نیمکت تیم ملی است .یحیی و علیمنصور،

همچنــان بــا نقشــههای تاکتیکــی و تصمیمهای
جسورانه ،در لیگ برتر مشغول به کار هستند و برانکو
ایوانکوویــچ و وینفرد شــفر ،تواناییهایشــان را به
هواداران پرسپولیس و اســتقالل ثابت کردهاند .نسل
تازهای از مربیگری با جواد نکونام و علی کریمی شروع
شده و محمد تقوی نیز پس از ســالها دوری از ایران،
حاال دانســتههای فراوانی برای انتقــال به مهرههای
تراکتورسازی دارد.
تجمع این نامهای بزرگ در کنار هم ،شــاید یکی
از جذابترین فصلهای تاریخ لیــگ برتر را رقم بزند
و رقابت هفتگی این مربیها ،حساســیتهای فراوانی
به همــراه خواهد داشــت .فراموش نكنيــم پدیده با
یحیی اوج گرفته ،ســپاهان در همین هفتهها با امیر
قلعهنویی به اندازه همه دیدارهای فصل گذشته امتیاز
به دست آورده و استقالل و تراکتور همچنان در کمین
صدرنشینها هستند.

