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در مجمع كميته المپيك چه گذشت؟
 از پاداش المپيكي ها 

تا زنده شدن زمين 5 هزار متري
چهل و هشــتمين مجمع عمومي كميته ملي 
المپيك در حالي روز گذشــته به صورت حضوري 
برگزار شد كه با توجه به ادامه شيوع كرونا، مي شد 
اين جلسه نيز مانند ساير جلسات به صورت وبينار 
برگزار شــود. در هر حال اين مجمع به رياســت 
سيدرضا صالحی اميری رييس كميته ملی المپيك 
و با حضور مسعود سلطانی فر وزير ورزش، مهدی 
علی نژاد معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، 
اعضای هيات رييسه و اجرايی كميته ملی المپيك 
و ديگر اعضای مجمع برپا شد. زهرا نعمتی نماينده 
ورزشــکاران، مجيد كيهانی عضو هيات اجرايی، 
افشــين مواليی رييــس فدراســيون همگانی و 
محمدرضا پوريا رييس فدراسيون بدمينتون افرادی 

بودند كه به صورت وبينار در مجمع حاضر شدند.
بخشی از مجمع به بررسی شاخص های توزيع 
بودجه در سال ۱۴۰۰ اختصاص داشت. گزارش اين 
بخش توسط عبدی افتخاری عضو هيات اجرايی 
ارائه شــد. طبق گفته وی پنج ضريب مثبت برای 
تخصيص اعتبارات مدنظر قرار دارد كه عبارتند از 
ضريب مدال آوری در المپيك، بازی های آسيايی 
و... ضريب تراكم در مسابقات برون مرزی، ضريب 
نفرات اعزامی، ضريب مديريت و شرايط خاص مانند 
ميزبانی مسابقات، ضريب ورزش های پايه و مدال آور. 
ضرايب منفی هم مثل دوپينگ وجود دارد كه مالک 

قرار می گيرد.
همچنيــن صالحي اميري تاكيد كــرد كه اگر 
بودجــه ۲۰۰ ميلياردی كميته ملــی المپيك به 
تصويب مجلس برسد بين ۲۰ تا ۲۰۰ درصد افزايش 
بودجه در فدراسيون ها خواهيم داشت و ميانگين 
رشــد ۵۰ درصد خواهد بود. البته برخي روساي 
فدراسيون ها از جمله عزيزي رييس فدراسيون گلف 
به برابر نبودن بودجه اعتراض داشــتند. همچنين 
حسابرس كميته ملی المپيك از احيا شدن زمين 
خيابان اشرفی اصفهانی به متراژ پنج هزار متر خبر 
داد و اينکه كاربری فرهنگی، مسکونی و ورزشی برای 
آن گرفته شد. صالحی اميری در اين باره گفت:»اين 
زمين از سال ۹۰ رها شده بود و شهرداری آن را فضای 
سبز اعالم و تصاحب كرد. ما با كمك مسئوالن آن 
را برگردانيم و ســند تك برگ آن نيز موجود است. 
قيمت اين زميــن در حال حاضــر ۲۰۰ ميليارد 
تومان است و اگر اجازه داده شود، سالی ۵۰ ميليارد 

سودآوری دارد. «

حضور دو عضو جديد در مجمع ديگر تصميمي 
بود كه روز گذشــته گرفته شــد. دو فدراســيون 
ورزش هاي ناشــنوايان و بيماري هــاي خاص در 
حالي با راي موافق اعضاي مجمع عضو مجمع شدند 
كه اين دو فدراسيون المپيکي نيستند. در اين باره 
صالحي اميري قرار است حضور اين دو عضو جديد 
را به خاطر غيرالمپيکي بودن با كميته بين المللي 

المپيك در ميان بگذارد تا مشکل ساز نشود. 
موضوع مهم ديگر بحث المپيك بود كه در اين 
باره نصرا... سجادي سرپرست كاروان ايران تاكيد 
كرد در تماس هايي كه با توماس باخ رييس كميته 
ملي المپيك و برگزاركنندگان بازي هاي المپيك 
داشته اند، عنوان شده كه المپيك توكيو قطعا برگزار 
مي شود. او همچنين درباره بحث واكسيناسيون 
ورزشکاران حاضر در المپيك اعالم كرد كه IOC اين 
كار را به دولت ها سپرده اما در صورت لزوم با همکاری 
سازمان  بهداشت جهانی اين كار انجام می شود و در 
دو نوبت هزينه واكسن را به كميته ها ارسال می كند. 
سجادي تاكيد كرد با شــرايط كمي حادتر كرونا، 

المپيك را خواهيم داشت. 
اما در بحث المپيك، شايد مهم ترين موضوع 
براي ورزشــکاران، پاداش باشــد. موضوعي كه 
مســعود ســلطاني فر وزيــر ورزش و جوانان به 
آن اشاره كرد و گفت:»در گذشــته پاداش ها بر 
اساس ســکه پرداخت می شــد يعنی زمانی كه 
قيمت سکه نوسان نداشت اما به خاطر تحريم ها 
و ايجاد نوسان در قيمت سکه، چگونگی پرداخت 
پاداش ها بر اساس تغيير در آيين نامه متفاوت از 
هميشه شــد طوری كه امتيازها مالک است.« 
معاون رييس جمهور در امور ورزش با بيان اينکه 
وزارت ورزش در تالش بــرای پرداخت پاداش 
مدال آوران سال ۹٨ است، در مورد مدال آوران 
المپيك گفت:»برای ورزشــکارانی كه در توكيو 
صاحب مدال طال شــوند پاداش ويژه ای در نظر 
خواهيم گرفت. البته برای مدال آوران نقره و برنز 

هم پاداش مناسبی در نظر داريم.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

پرســپوليس و آلومينيوم ميانه 
چندانی با شکســت خوردن ندارند. 
تيــم يحيی از شــروع فصــل هرگز 
بازنده نبوده و تيــم خطيبی در ۱۰ 
مســابقه اخيرش در ليگ برتر، تنها 
يك بار به عنوان تيــم بازنده از زمين 
خارج شــده اســت. ميزبــان امروز 
پرســپوليس، فصل را بــه بدترين 
شــکل ممکن آغاز كرد اما پس از آن 
روند بهتری را پشت سر گذاشت. آنها 
در اين فصل نفت آبــادان را به عنوان 
يکــی از تيم های باالنشــين جدول 
ليگ شکســت داده اند و توانسته اند 
از تيم هايی مثل شهرخودرو و فوالد 
امتياز بگيرند. در جــدول رده بندی 
ليگ آلومينيوم با دو بازی بيشــتر از 
پرسپوليس، ســه امتياز كم تر از اين 
تيم به دست آورده است. آمار گل های 
زده و خورده ســرخ ها نيــز با وجود 
انجام دو بازی كم تــر، بهتر از حريف 
به نظر می رســد. بزرگ ترين نگرانی 
پرسپوليسی ها اما برای اين جدال، به 

خط دفاعی مربوط می شود. جايی كه 
محمدحسين كنعانی زادگان تا پايان 
نيم فصل اول، فرصت همراهی تيمش 
را از دست داده و وضعيت سيدجالل 
نيز نگران كننده اســت. مصدوميت 
همزمان دو مدافع كليدی باشــگاه، 
يحيی را با شرايط دشــواری روبه رو 
كرده اســت. در روزهای گذشــته 
زمزمه هايی در مورد احتمال رسيدن 
ســيدجالل به نبرد امــروز به گوش 
می رسد اما معلوم نيست چه بازيکنی 
زوج دفاعی ســيدجالل خواهد بود. 
محمد انصاری، احســان حسينی و 
ميالد ســرلك، گزينه هايی هستند 
كه شــايد در اين جدال بــه عنوان 
مدافع ميانــی به ميــدان بروند. اگر 
سيد به اين مســابقه نرسد، دو نفر از 
اين ســه نفر گزينه بازی در پست او 
خواهند بود. دفاع مطمئن مهم ترين 
ويژگی پرسپوليسی ها در چند سال 
گذشته بوده و اگر اين ويژگی از دست 
برود، ايــن تيم با مشــکالت بزرگی 
روبه رو خواهد شد. يحيی به هيچ وجه 
نمی خواهد لغزش خط دفاعی تيمش 

را به عنوان يــك حقيقت برای ليگ 
بيستم بپذيرد.

يحيی و خطيبی در قامت بازيکن، 
عضو تيمی بودنــد كه به جام جهانی 
۲۰۰6 صعود كرد. هــر دو نفر هم در 
آن تورنمنت برای تيم ملی به ميدان 
رفتند. گل محمــدی در آن تيم يك 
مهره ثابت و خطيبی يــك بازيکن 
ذخيره به حســاب می آمــد. آنها در 
دوران مربيگــری تا امــروز پنج بار 
روبه روی هــم قــرار گرفته اند. در 
اين نبرد ســهم يحيــی دو پيروزی 
و ســهم رســول يك برد بوده است. 
جنجالی ترين نبرد آنهــا در انتهای 
ليگ هجدهم رقم خــورد. جايی كه 
گل محمدی روی نيمکت شهرخودرو 
حضور داشت و خطيبی روی نيمکت 
ماشين سازی نشســته بود. در پايان 
آن دو مســابقه، دو مربی به شــدت 
با هم درگير شــدند. رســول اعتقاد 
داشــت كه داور يك ضربه پنالتی را 
برای تيمش اعالم نکــرده و يحيی 
بازيکن حريف را بــه دايو زدن متهم 
می كــرد. برخورد بــا خطيبی برای 

پرسپوليسی ها هم خاطره های زيادی 
را زنده می كند. همين فصل قبل بود 

كه علی عليپور ضربه پنالتی اش 
را بــه عجيب تريــن شــکل 

ممکن روبــه روی تيم اين 
مربی از دست داد. آن روز 
خطيبی پس از اعالم شدن 

پنالتی به ضرر تيمش، دقايق 
زيادی را با اعتراض 

وحشتناک به گروه داوری سپری كرد 
و جو آزادی را تحت تاثير 
قرار داد. جالب اينکه 
ديگر نه تماشاگری 
در ورزشــگاه های 
فوتبــال حضور 
دارد، نــه علــی 
عليپور در عضويت 
پرسپوليس است و نه 
حامد لك كــه آن روز 
روبــه روی عليپور 
ايســتاده بود، 
حــاال بــرای 

خطيبــی 
بــه ميــدان 
می رود. حامد 
ايــن روزها مرد 
شماره يك دروازه 
قرمزها محســوب 
می شود و حاال قرار 
اســت روبه روی يکی 
از مربيان ســابقش 
در فوتبال ايران قرار 
بگيرد. »پرسپوليس 
واقعی را از اين هفته 
ببينيــد«. حميــد 
هفتــه  مطهــری 
گذشــته و قبل از 
جــدال بــا فوالد 
خوزستان به سراغ 
اين جمله كليشه ای 
در فوتبــال ايــران 
رفت و به هواداران 
تيمش وعده داد كه 

از اين به بعد، پرســپوليس را در فرم 
به مراتب بهتری خواهنــد ديد. اين 
وعده حداقل در اولين قدم به حقيقت 
تبديل شد. چراكه پرسپوليس برابر 
فوالد، نســبت به هفته هــای قبلی 
سرحال تر نشــان داد و پس از چند 
تســاوی، باالخــره يك پيــروزی 
را جشــن گرفت. اين بــرد اما زمانی 
اهميت بيشــتری پيدا می كند كه به 

پيروزی های بعدی نيز متصل شود. 
اگر ســرخ ها جــدال امــروز با 
آلومينيوم را با پيروزی پشــت ســر 
بگذارنــد، قبل از دو نبــرد متوالی با 
ماشين ســازی و تراكتور، شــرايط 
ايده آلی در جدول به دست خواهند 
آورد اما ناكامی در ايــن نبرد، آنها را 
دوباره بــه نقطــه اول برمی گرداند. 
شــايد آلومينيوم حريــف چندان 
پرســتاره ای نباشــد اما برنده شدن 
در اين مســابقه برای پرســپوليس، 
از اهميت فوق العــاده ای برخوردار 

خواهد بود.

رسول و یحيی؛ حساسيت به اوج می رسد

در جست وجوی شماره چهار!

اتفاق روز

چهره به چهره

شکست دادن فوالد به روند چهار تساوی پياپی در ليگ برتر برای پرسپوليس 
پایان داد. حاال تيم یحيی پس از سه برد در این فصل، به دنبال تصاحب چهارمين برد 

برابر آلومينيوم خواهد بود. این مسابقه به لحاظ جدولی، اهميت بسيار زیادی برای 
پرسپوليسی ها خواهد داشت. شکست دادن آلومينيوم، این تيم را به رده های باالیی 
جدول می رساند و شکست خوردن در این بازی، سقوط آزاد تيم یحيی در جدول را 
رقم می زند. غيبت احتمالی هر دو مدافع مركزی پرسپوليس در این مسابقه، شرایط را 

برای این تيم به شدت دشوار خواهد كرد.

پنجمين شکســت كانر مك گرگور در رينگ يو.اف.
ســی، اولين باخت با »ناک اوت« در دوران حرفه ای اين 
ستاره به شــمار می رفت. او در همه ۲6 بازی قبلی حتی 
يك بار هم ناک اوت نشــده بود اما حاال نبرد حســاس با 
داستين پويرير را تنها پس از ۲:3۲ ثانيه واگذار كرد. كانر 
كه در سال های گذشته چند بار بازنشسته شده و دوباره 
به ميادين برگشــته، از ســال ۲۰۱٨ تنها در سه مسابقه 
رســمی حاضر بوده و در دو بازی از اين سه نبرد شکست 
خورده اســت. اين اولين مبارزه اين دو نفر با هم نبود اما 
به نظر می رسد شاگرد حســابی از استاد ياد گرفته است. 

مبارزه قبلی كانر و داســتين در ســال ۲۰۱۴ انجام شده 
بود. آن مبارزه فقط يك دقيقــه و ۴6 ثانيه ادامه پيدا كرد 
و با پيروزی كانر به پايان رســيد اما حاال وضعيت ستاره 
ايرلندی كامال متفاوت به نظر می رســد. او از دوران اوج 
فاصله گرفته و به نظر می رسد كه بايد هرچه زودتر به فکر 
خداحافظی باشــد اما كانر در عمل، همچنان برای رقبا 
كری می خواند و ظاهرا به هيچ قيمتی حاضر به كنار رفتن 
نيست. پس از شکست سنگين مك گرگور، دشمن قديمی 
او يعنی خبيب نورماگمدوف يکی از اولين افرادی بود كه 
در توئيتر اين ســتاره را كنايه باران كرد:»وقتی تيمت را 

تغيير می دهی تا به جای افرادی كه تو را قهرمان كرده اند 
با چند بچه به مبارزه بيايی، اين اتفاق رخ می دهد!« كانر 
هم بالفاصله با نام بردن از خبيب به عنوان ورزشکاری كه 
هميشه پشت ماسك قايم می شود، او را به مبارزه دعوت 
كرده اســت. حاال همه در انتظار برخــورد دوباره اين دو 
ستاره رشته ام.ام.ای هســتند. خبيب البته بدون حتی 
يك شکست از دنيای حرفه ای خداحافظی كرده اما همه 
می دانند كه خداحافظی ها در يو.اف.سی معموال نمايشی 
هستند و برای باالتر بردن سطح هيجان اتفاق می افتند. 
در تجربه قبلی مبارزه اين دو چهره، خبيب به راحتی كانر 
را شکست داد اما دشــمنی بين آنها حتی برای لحظه ای 
نيز متوقف نشــد. قهرمان ايرلندی، دوری از فعاليت های 
هميشگی اش را دليل اين شکست تلخ عنوان كرده است. او 
اعالم كرده كه در اين مبارزه مثل هميشه راحت نبوده و به 

خاطر مشکالتی كه در حركات پا داشته، نتوانسته رقيب را 
شکست بدهد. كانر قرنطينه های طوالنی مدت و تعطيلی 
طوالنی رقابت ها را تصميمی سرزنش آميز دانسته اما رابطه 
او با پويرير حتی برای لحظه ای خراب نشده است. حتی با 
وجود شکستن پای مك گرگور در اين رقابت، اين دو نفر 
همچنان به دوستی شان ادامه می دهند و بيرون از رينگ، 
رفتار بسيار دوستانه  و احترام آميزی با هم دارند. هر دو نفر 
برای روزهای مهم آينده آماده می شوند. بعيد نيست بين 
آنها مسابقه سومی هم شکل بگيرد. چراكه تا اينجا هر دو 
نفر صاحب يك پيروزی شده اند و شايد يك فينال انتقامی 
بين آنها ترتيب داده شود. كانر ديگر شکوه گذشته اش را از 
دست داده و اين موضوع، شانس پويرير را برای بردن نبرد 
سوم بين آنها افزايش خواهد داد. نبردی كه شايد در يك 

سال آينده برنامه ريزی و انجام شود.

آریا طاری

ده هفته بعد از شکست خوردن در زمين 
فوالد، آبی هــا دومين شکســت فصل را در 
استاديوم آزادی پشت ســر گذاشتند. اين 
اولين باخــت خانگی اســتقالل در دوران 
حضور محمود فکری روی نيمکت باشــگاه 
به شــمار می رفت. اين بار ديگــر خبری از 
يــك گل نجات بخش نبود تا صدرنشــينی 
اســتقالل در معرض خطر قرار بگيرد. حاال 
سپاهان، صنعت نفت و پرسپوليس تيم هايی 
هســتند كه هنوز می توانند با كامل كردن 
بازی های شــان، در جدول باالتر از استقالل 
قرار بگيرند. باختن به سايپا، يك تئوری مهم 
را عليه تيم فکری به اثبات رســانده اســت. 
اينکه اين تيم اگر در نيمــه اول موفق به باز 
كردن دروازه رقبا نشــود، نمی تواند نتيجه 

مطلوبش را به دست بياورد.
با سه مهاجم درجه يك در تركيب اصلی، 
استقالل هميشه »دســت باال« را برای گل 
زدن به تيم های رقيب دارد اما اين مســاله 
گاهی مثل يك شمشير دولبه عمل می كند. 
در حقيقت به همان نســبت كه استقالل با 
داشــتن اين مهره ها برای گل زنی آماده به 
نظر می رســد، شــرايط اين تيم در صورت 
ناكامــی در گل زنی در همــان نيمه اول، در 

ادامه مســابقه به شــدت پيچيده می شود. 
طبيعی بــه نظر می رســد كه وقتــی توان 
جسمی مهاجمان استقالل تحليل می رود، 
آنها كار سخت تری برای تغيير دادن شرايط 
مســابقه دارند. چراكه وقتی همه اين نفرات 
به صورت همزمان در تركيب قرار می گيرند، 
جايگزين خوبی برای خط حمله اســتقالل 
روی نيمکت اين باشــگاه وجــود نخواهد 
داشــت. در واقع تيم فکری روی نيمکت از 
يك »ذخيره طاليی« برای وارد كردن شوک 
به دفاع حريف برخوردار نيست. ماجرا فقط 

به نداشتن ذخيره طاليی خالصه نمی شود. 
تيم فکری به لحــاظ تاكتيکی نيز روبه روی 
تيم هايی با دفاع فشرده به مشکل می خورد. 
در واقع به نظر می رســد اين مربی يك جور 
نقشــه ثانويه برای تقابل با ايــن تيم ها و باز 
كردن خطوط دفاعی شــان در ذهن ندارد. 
هيچ كس نمی تواند كيفيــت تركيب اصلی 
استقالل را زير سوال ببرد. آنها با اين تركيب، 
قادر هســتند هر حريفی در فوتبال ايران را 
شکست بدهند اما وقتی شرايط مسابقه كمی 
گره می خورد، اين تيم از راهکار مناسبی برای 

عوض كردن اوضاع برخودار نيست. اين ايراد 
در درجه اول به كادر فنی استقالل وارد است 
كه وقتی تيمی با رويکــرد دفاعی روبه روی 
اين تيم قرار می گيرد، آنها در گل زنی موفق 
نشــان نمی دهند. باز كردن دروازه يك تيم 
كامال هجومی مثل تراكتور شايد كار سختی 
نباشــد اما روبه روی تيم ابراهيم صادقی كه 
چند اليه دفاعی دارد، با يك نقشــه ثابت و 
بدون انعطاف تاكتيکی، نمی توان به پيروزی 

دست پيدا كرد.
مــرور ديدارهای گذشــته ايــن فصل 
اســتقالل، نشــان می دهد »گل نزدن« در 
نيمه هــای اول اين تيم را كامال به دردســر 
می اندازد و نظم بازی اين تيم را به هم می زند. 
تيم فکری وقتی »برنده« به رختکن نمی رود، 
به سختی می تواند در نيمه دوم گليم اش را از 
آب بيرون بکشد. آنها در مسابقه هفته دوم با 
فوالد خوزستان در نيمه اول گل نزدند و در 
نهايت شکست خوردند. در ادامه فصل، تيم 
فکری در ۴۵ دقيقــه اول موفق به باز كردن 
دروازه پيکان و صنعت نفت نشــد و شانس 
پيروزی در هر دو مسابقه را نيز از دست داد. 
روبه روی ذوب آهن هــم همين تجربه برای 
آبی ها تکرار شد. باز هم آنها در نيمه اول گل 
نزدند و همين موضوع موجب شد با استرس 
زياد به سراغ نيمه دوم بروند و در نهايت در آن 
جدال هم طعم پيروزی را نچشند. اين تجربه 
حاال دوبــاره در برخورد با ســايپا هم اتفاق 
افتاده اســت. در حقيقت وقتی استقالل در 
همان نيمه نخست مسابقه شرايط ايده آلش 
را به دست نمی آورد و نمی تواند بازی اش را به 

رقيب تحميل كند، احتمال ناكامی اين تيم 
در نيمه دوم به مراتب بيشتر از امکان رسيدن 
آبی ها به پيروزی اســت. تيم های رقيب هم 
به مرور زمان، راه ضربه زدن به اســتقالل را 
به خوبی ياد گرفته انــد. اينکه در نيمه اول با 
اين تيم مدارا كنند، راه های نفوذ مهره های 
هجومی استقالل را در ۴۵ دقيقه ببندند و با 
دفاع فشرده، جلوی به ثمر رسيدن گل های 

زودهنگام اين تيم را بگيرند. 
در اين صورت احتمال پيروزی تيم فکری 
در زمين مســابقه، بســيار كم خواهد شد. 
ابراهيم صادقی با همين نقشــه، استقالل را 
شکست داد. او نه تيم پرستاره تری را نسبت 
به آبی ها در اختيار داشــت و نه با فشــاری 
برای بردن اين بازی روبه رو بود اما توانســت 
كارش را به خوبــی انجام بدهــد و يك برد 
فراموش نشدنی را در استاديوم آزادی جشن 

بگيرد.
نمی توان برخی تاثيــرات مثبت محمود 
فکری را در اســتقالل انکار كرد اما در عين 
حال، نبايد هم فراموش كرد كه او تا امروز در 
زمينه مديريت اضطراب تيمش موفق نشان 
نداده است. فکری در كنار زمين، همواره يك 
مربی ناآرام و مضطرب بوده و بدون ترديد اين 
استرس به درون زمين هم منتقل می شود. به 
همين خاطر است كه استقالل در بسياری از 
بازی ها در دقايق پايانی آســيب پذير به نظر 
می رسد. فکری برای نگه داشتن تيمش در 
باالی جدول، بايد آرامش بيشتری از خودش 
نشــان بدهد. اين همان حقيقتی است كه 

می تواند شرايط استقالل را عوض كند.

یك اتفاق تاریخی در رینگ

اولين ناک اوت کانر! 

نقطه ضعف كليدی تيم محمود فکری

سندروم نيمه های اول!

پرسپوليس و آلومينيوم 
ميانه چندانی با شکست 

خوردن ندارند. تيم یحيی 
از شروع فصل هرگز بازنده 

نبوده و تيم خطيبی در 10 
مسابقه اخيرش در ليگ 

برتر، تنها یك بار به عنوان 
تيم بازنده از زمين خارج 

شده است
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