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معرفي تركيب روئينگ دختران

مســابقات قایقرانی روئینگ انتخابی المپیک 
۵ تا ۷ می )۱۵ تا ۱۷ اردیبهشــت( به میزبانی ژاپن 
برگزار می شود. پیش از این اعالم شده بود که بهمن 
نصیری و نازنین مالیی در روئینگ تک نفره مردان 
و زنان به رقابت می پردازند. اکنون ترکیب روئینگ 
دونفره زنان هم مشخص شد و کیمیا زارعی و زینب 
نوروزی نمایندگان ایران در قایق دو نفره هستند. 
سولماز عباسی ســرمربی روئینگ بانوان در مورد 
تعیین ترکیب این تیم گفت:»ما تست های متعددی 
گرفتیم و در نهایت رکورد زمانی و هماهنگی زینب 
نوروزی و کیمیا زارعی بهتر بــود.« او درباره اینكه 
رکورد قایــق دو نفره ایران چقدر شــانس گرفتن 
سهمیه را دارد، تاکید کرد:»سال گذشته مسابقه ای 
برگزار نشــد بنابراین اطالعی از رکوردهای بقیه 
حریفان نداریم اما برایم مسجل است که ژاپن قطعا با 
آمادگی زیادی شرکت می کند چون میزبان المپیک 
است. بقیه کشورها هم اردوهای شان پا برجا بوده و 
تمام رقیبان ما جدی هســتند.« او افزود:»رکورد 
قایق دو نفره هم نسبت به قهرمانی آسیا بهبود پیدا 
کرده است اما تجربه ثابت کرده در انتخابی المپیک 
رکوردها بهتر هم خواهد بود. زارعی و نوروزی سه 
هفته طالیی را پیش رو دارند که به آمادگی بهتری 

برسند.« 
    

شهرداری گرگان فيناليست شد
دیدار سوم تیم های شهرداری گرگان و شیمیدر 
قم در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسكتبال برگزار 
شد و در این دیدار شاگردان مهران شاهین طبع در 
تیم شهرداری گرگان حریف خود را با نتیجه ٨٣ بر 
۷٦ شكست دادند. این سومین پیروزی شهرداری 
گرگان مقابل شیمیدر در مرحله نیمه نهایی لیگ 
برتر بسكتبال بود. این تیم در دیدارهای اول و دوم 
این مرحله که دوشنبه و چهارشنبه گذشته برگزار 
شد نیز صاحب برتری شده بود. مرحله نیمه نهایی 
لیگ برتر بســكتبال به صورت ســه از پنج برگزار 
می شود. بدین ترتیب شــهرداری گرگان با کسب 
برتری در سه دیدار ابتدایی مجوز حضور در فینال را 
به دست آورد. دیگر فینالیست لیگ برتر بسكتبال از 
میان دو تیم نفت آبادان و تیم مهرام انتخاب می شود. 
این دو تیم هر کدام با یک برد روز گذشته سومین 

دیدارشان را برگزار کردند. 
    

گزارش سايت فيال از درخشش گرايي
محمدرضا گرایی ملی پوش کشــتی فرنگی 
کشــورمان در وزن ٦۷ کیلوگرم موفق شــد در 
مسابقات کسب ســهمیه المپیک که به میزبانی 
قزاقستان برگزار شــد جواز حضور در بازی های 
توکیو را به دســت آورد. در همین راستا اتحادیه 
جهانی کشتی با بازتاب این موضوع نوشت:»گرایی 
در فینال عملكرد فوق العاده ای مقابل نماینده کره 
داشت و توانســت با نتیجه ۹ بر صفر پیروز شود. 
گرایی بعد از این مسابقه گفت: روز خوبی بود. من 
همه مسابقات را بدون دادن حتی یک امتیاز پیروز 
شدم. افتخار می کنم که از یک خانواده کشتی گیر 
هستم، برادرم همیشــه از من حمایت می کند و 
من را به جلو هل می دهد. بدن من برای مسابقات 
آماده بود و من دقیقا همان چیزی را که برنامه ریزی 
کرده بودم انجام دادم. در آلماتی به سطح دیگری 
از عملكردم دست پیدا کردم. افتخار می کنم که با 
برادرم به المپیک بروم. امیــدوارم او بتواند به من 
کمک کند تا به هدف خود برای کسب مدال طالی 
المپیک برسم. داشــتن او در آنجا به عنوان یک 

پشتیبان و معلم عالی است.« 
    

بازنشستگي داور بين المللي واليبال
فدراسیون جهانی والیبال )FIVB(، فرهاد 
)محمد( شــاهمیری داور بین المللی کشورمان 
را به صورت رسمی بازنشســته کرد. طبق اعالم 
روابط عمومی فدراســیون والیبال، فدراسیون 
جهانی والیبال پیش از این تاریخ بازنشســتگی 
این داور بین المللی کشورمان را یک سال تمدید 
کرده بود، امــا با توجه به منــع قانونی قضاوت و 
حضور در کمیته داوران کنفدراســیون والیبال 
آسیا، شاهمیری رسما بازنشسته شد. شاهمیری 
که دارای کتگوری A است، قبال برای قضاوت در 
بازی های المپیک توکیو نیز دعوت شده بود، اما 
دیگر این دعوت لغو شده است. وی سابقه قضاوت 
در بازی های المپیک ۲۰۰٨ پكن و ۲۰۱٦ ریو را 

در پرونده کاری خود دارد.

منهای فوتبال

آریا طاری

اواخر ســال گذشــته بود که خبر 
حضور احتمالی علی دایی در باشــگاه 
اورتون شنیده شــد. این خبر در ابتدا 
شبیه یک شایعه بزرگ به نظر می رسید 
اما هم خود شهریار و هم باشگاه اورتون 
تایید کردند که چنین پیشــنهادی 
صحت دارد. با این وجود تا همین چند 

روز قبل، جزئیات دقیقــی از این خبر 
وجود نداشت. تصور می شد علی دایی 
به عنوان مربــی در کادر فنی اصلی یا 
کادر فنی تیم های پایه باشگاه عضویت 
خواهد داشــت اما حاال به گفته خود 
شهریار، مشخص شده که این پیشنهاد 
برای »مدیریت« در این باشــگاه بوده 
است. روایت شهریار از این اتفاق، یک 
»حسرت« بزرگ و تاریخی برای فوتبال 

ایران به وجــود آورده اســت. چراکه 
»مالک ایرانی« این باشگاه می توانست 
این فرصت را به خوبی در اختیار کاپیتان 
سابق تیم ملی قرار بدهد. دایی به کمک 
این اتفاق می توانست صاحب فرصتی 
شود که برای بسیاری از اهالی فوتبال 
در دنیا، چیزی شبیه یک رویای بزرگ 
به نظر می رسید. با این حال او نپذیرفت 
که به انگلیس برود و در یكی از مهم ترین 

باشگاه های فوتبال این کشور کار کند. 
اورتون با هدایت کارلتو، حاال به یک تیم 
مهم تبدیل شده و با جذب ستاره هایی 
مثل خامس رودریگز، حســابی جلب 
توجه کــرده اما علی دایــی به همین 
سادگی به این فرصت ایده آل پشت پا 
زده است. او البته قبال هم نشان داد که 
برای حضور در هیچ پروژه ای، راه دور و 
درازی طی نمی کند. اینكه دایی حاضر 

نشده برای کار به یک کشور دیگر برود، 
اصال غیرمنتظره نیســت. چراکه او در 
ایران حتی حاضر نشده برای کار کردن 
»تهران« را به مقصد یک شــهر دیگر 
ترک کند. دایی ظاهــرا فقط در تهران 
به فعالیت می پردازد تا در کنار فوتبال، 
به فعالیت های اقتصادی اش نیز نظارت 
کافی داشته باشــد. با این روند، بعید 
نیست که او به پیشنهاد ممتازی مثل 

پیشنهاد باشگاه اورتون پشت پا بزند.
تصمیمی که علــی دایی گرفت نه 
فقط ظلم در حق کارنامه کاری خودش، 
بلكه یک ظلم بزرگ علیه فوتبال ایران 
بود. چراکه او با این پســت مدیریتی، 
می توانست دروازه های جدیدی روی 
این فوتبال باز کند. بدون شک تجربه 
گرانبهای کار در لیگ برتر، از دایی یک 
چهره ویژه برای مدیریــت در فوتبال 
ایران می ساخت. آن وقت این چهره به 
سادگی می توانســت خودش را آماده 
کار کردن در ســطوح باالی مدیریتی 

فوتبال دنیا کند. 
اگر دایی این تجربه را سپری می کرد، 
می توانســت پس از مدتی کاندیدای 
یک پســت مهم در ای.اف.سی باشد و 
حتی پای خودش را به فیفا باز کند. اگر 
این اتفاق رخ می داد، دیگر سیل آرای 
ظالمانه علیه فوتبال ایران هم متوقف 
می شد و باشگاه های ایرانی ناچار نبودند 
با یک طرفه ترین راي ممكن از ســوی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا روبه رو شوند. 
علی دایی در دوران بازی، یک اسطوره 
تمام عیار بود و دستاوردهای درخشانی 
برای فوتبال ایران داشت اما پس از پایان 
آن دوران، نمی تــوان از انتخاب های او 

دفاع کرد. 
جایگاه علی دایی، باالتر از آن است 
که هدایت تیم های کم طرفدار تهرانی 
مثل راه آهن یا نفت را بر عهده بگیرد اما 
ظاهرا خود او با همین تجربه ها راضی تر 
بوده است. او در دو فصل گذشته عمال 
از جریان لیگ برتر جدا شــده و حتی 
مربیگری هم نكرده تا کامال در سایه قرار 
بگیرد. با این روند، بعید نیست او به مرور 

زمان در قامت یک مربی هم فراموش 
شود و تنها با اظهارنظرها و مصاحبه ها او 
را به یاد بیاوریم. فاصله گرفتن از فوتبال، 
کار بازگشــت به این رشــته را سخت 
می کند و شــهریار با این فاصله، دیگر 
خیلی سخت می تواند مهیای بازگشت 

دوباره به دنیای فوتبال شود.
»حوصله مدیریت نداشتم، پیشنهاد 
اورتون را رد کــردم!« این جمله علی 
دایی، اتفاقا شــباهت زیادی به فلسفه 
فوتبالی علی کریمی دارد. جادوگر یكی 
از بهترین فوتبالیست های تاریخ قاره 
آســیا بود اما هیچ وقت حال و حوصله 
تمرین زیاد و رنج کشــیدن را نداشت. 
اتفاقا خود دایی هم بارها پیدا و پنهان، 
این روحیه را مورد ســرزنش قرار داده 
و مدعی شــده که اگــر کریمی کمی 
بیشتر تالش می کرد، یكی از بهترین 
فوتبالیســت های دنیا می شــد. حاال 
عجیب اســت که خود دایی در دوران 
پس از فوتبال، چنیــن روحیه ای پیدا 
کرده است. آن بازیكن جنگجو و گل زنی 
که یک عمــر همه را با سختكوشــی 
مثال زدنی اش تحت تاثیر قرار داده بود، 
حاال به همین راحتی به خاطر »حوصله 
 نداشتن« قید یک پیشــنهاد ایده آل 

را زده است.

با رد پيشنهاد مدیریتي در اورتون

به فوتبال ظلم کردید آقای شهریار! 

اتفاق روز

چهره به چهره

از بين همه صحبت های علی دایی در مصاحبه اینترنتی تازه اش، آن بخش مربوط به رابطه با علی کریمی و البته ماجرای 
هواداری از باشگاه استقالل در جوانی مورد توجه قرار گرفته است. عجيب هم نيست که مثل هميشه مباحث زرد از 

محبوبيت بيشتری در بين هواداران فوتبال برخوردار هستند اما البه الی صحبت های شهریار، یک نکته بسيار مهم دیگر 
هم دیده می شود. اینکه او »رسما« و برای اولين بار از رد پيشنهاد باشگاه اورتون خبر داده است. پيشنهادی که بر اساس 

گمانه زنی ها برای اضافه شدن دایی به ترکيب کادر فنی بود اما حاال به گفته کاپيتان سابق تيم ملی، این پيشنهاد برای 
حضور در سطوح مدیریتی باشگاه اورتون بوده است.

مسابقه ماشین سازی و آلومینیوم، قاعدتا باید یک مسابقه 
کامال معمولی در لیگ برتر باشد اما این مسابقه برای هواداران 
استقالل، معنای خاص خودش را دارد. چراکه دو نفر از بهترین 
مهره های این تیــم در دهه ۷۰، در این مســابقه به عنوان دو 
ســرمربی با هم روبه رو می شــوند. علیرضا اکبرپور و علیرضا 
منصوریان، این دوئل جذاب را امروز پشت سر خواهند گذاشت. 
یک  طرف ماجرا، مردی ایستاده که پنجمین مربی فصل باشگاه 
ماشین به شمار می رود و طرف دیگر، دومین مربی فصل باشگاه 
آلومینیوم دیده می شــود. یک طرف ماجرا، یكی از مهاجمان 

همیشه آماده و سرعتی استقالل دیده می شود و طرف دیگر، 
هافبكی که توانسته بود از لباس استقالل به پیراهن تیم ملی 
برسد. تماشای چنین دوئل هایی در این فصل، اصال هم عجیب 
و غیرمنتظره نیست. چراکه لیگ برتر بیستم، مربیان استقاللی 
پرشماری دارد. معروف ترین و پرافتخارترین مربی استقاللی 
حال حاضر لیگ برتر، امیر قلعه نویی اســت. مردی که هم با 
استقالل و هم با ســپاهان قهرمان لیگ برتر شده و حاال روی 
نیمكت گل گهر سیرجان دیده می شود. هدایت باشگاه استقالل 
نیز به یكی از چهره های محبوب همین تیم سپرده شده است. 
»فرهاد مجیدی« حاال برای ســومین بار سكان هدایت تیم 
موردعالقه اش را در دست گرفته است. فرهاد در دوران بازی، با 
نفراتی مثل »جواد نكونام« و »سیدمهدی رحمتی« هم تیمی 
بود. نفراتی که حاال خودشان هم تبدیل به مربیانی در باالترین 

سطح فوتبال ایران شده اند. نكو هدایت فوالد را بر عهده گرفته 
و تیمش را به لیگ قهرمانان آسیا رســانده است. اولین فصل 
حضور نكو در باشگاه اهوازی، فراتر از حد انتظار بوده و او حاال در 
دومین فصل نیز عملكرد قابل قبولی در این تیم داشته است. 
همه این نفرات، تجربه کاپیتانی استقالل را داشته اند. درست 
مثل محمود فكری که برای سال ها کاپیتان آبی های پایتخت 

به شمار می رفت. 
فكری البته دوران موفقیت آمیزی را به عنوان یک مربی در 
این باشگاه پشت سر نگذاشت و حاال مدتی پس از ترک این تیم، 
هدایت نفت مسجدسلیمان را پذیرفته است. تیمی که اتفاقا 
چند سال قبل توســط همین مربی راهی لیگ برتر شده بود. 
در حقیقت در بین ۱٦ مربی لیگ برتری، هفت نفر سابقه قابل 
توجهی در باشگاه استقالل دارند. به این فهرست می توان دو نفر 

دیگر را هم اضافه کرد. از ساکت الهامی که مدتی روی نیمكت 
استقالل نشسته تا رســول خطیبی که یار کمكی این تیم در 
رقابت های آسیایی بوده است. در واقع ۹ مربی از ۱٦ تیم لیگ 
برتر به طور مستقیم با استقالل در ارتباط بوده اند و این موضوع 
نشان می دهد که نیمكت های لیگ کامال در تسخیر مربیان آبی 
قرار گرفته  است. بسیاری از این مربیان، در اندیشه نشستن روی 
نیمكت استقالل نیز هستند و این موضوع، کار را برای فرهاد 
مجیدی از همیشه دشــوارتر خواهد کرد. به نظر می رسد در 
ترکیب نسل جدید مربیان ایرانی، استقاللی ها پرکارتر و فعال تر 
از پرسپولیسی ها ظاهر شده اند. با این روند، به نظر می رسد فعال 
زور آنها به همكاران پرسپولیسی شان چربیده تا درصد بسیار 
زیاد و معناداری از مدیران ایرانی، این مربیان را برای نیمكت 

تیم های تحت مدیریت شان انتخاب کنند.

آریا رهنورد

یحیی گل محمدی با شكست دادن نساجی، 
به یک رکورد جالب توجه روی نیمكت قرمزها 
رســیده اســت. او حاال چهارمین مربی تاریخ 
باشــگاه به شــمار می رود که توانسته »صد 
امتیاز« با این تیم به دســت بیاورد. کاری که 
قبل از این تنها از ســوی برانكو، علی پروین و 
علی دایی در لیگ برتر انجام شــده بود. جالب 
اینكه یحیی توانســته این رکــورد را زودتر از 
همه مربیان دیگر تصاحب کند. در حقیقت در 
دوران لیگ برتر، او رکــورددار زودترین »صد 
امتیاز« یک مربی در باشــگاه پرسپولیس به 
شمار می رود. به همین بهانه، بد نیست مروری 
به صد امتیــاز یحیی با قرمزهــا در لیگ برتر 

داشته باشیم.
اولين امتياز

اولیــن امتیــاز قرمزها با هدایــت یحیی، 

مدت کوتاهی پس از جدایــی مانوئل ژوزه از 
نیمكت باشگاه به دســت آمد. پرسپولیس که 
با ورود مربی جوانش در جام حذفی درخشید 
و توانســت یک شكست ســنگین را به ملوان 
تحمیل کند، در لیگ برتر روبه روی نفت آبادان 
قرار گرفت و خیلی زود، دو بار دروازه این تیم را 
باز کرد. با وجود این شروع رویایی و درخشان، 
عملكرد پرسپولیس در ســایر دقایق مسابقه 
چندان مطلوب نبود و این تیم با دریافت دو گل 
از نفت، برتری اش را از دست داد. این بازی در 
نهایت با تساوی دو-دو به پایان رسید و اولین 
امتیاز یحیی با قرمزها در لیگ برتر به دست آمد. 
هرچند که نتیجه آن نبرد، برای قرمزها چندان 

خوشایند نبود.
اولين برد

پنج روز بعد از اولین پیروزی در لیگ برتر، 
گل محمدی و تیمش در هفته نوزدهم روبه روی 
فجر سپاسی قرار گرفتند و موفق شدند حریف 

را با نتیجه دو بر صفر شكست بدهند. این اولین 
برد یحیی در لیــگ برتر در قامت ســرمربی 
پرسپولیسی ها بود. در این مسابقه که با حضور 
۲۰ هزار تماشاگر در استادیوم حافظیه برگزار 
می شد، غالمرضا رضایی در همان دقیقه یک 
برای سرخ ها گل زنی کرد و یكی از سریع ترین 
گل های تاریخ لیگ را به ثمر رساند. در دقیقه 

۲٦ بازی هم کریم انصاری فرد گل دوم را 
زد تا قرمزها در مسیر کسب یک برد بدون 

دردسر قرار بگیرند.
اولين شکست

از زمــان پذیرفتن هدایت پرســپولیس، 
یحیی در ۹ مسابقه لیگ برتر شكست نخورد و 
روند ایده آلی را در تیمش ایجاد کرد اما این روند 
سرانجام با شكست برابر راه آهن قطع شد. این 
بازی در استادیوم دســتگردی اکباتان برگزار 
می شد و حدود سه هزار تماشاگر داشت. بازی 
تا اواسط نیمه دوم با تســاوی بدون گل دنبال 
می شد اما علیرضا عظیمی تنها گل راه آهن را 
به ثمر رساند. جالب است بدانید امید عالیشاه 
که آن روز در ترکیب راه آهن حضور داشــت، 
حاال یكی از کاپیتان های پرســپولیس یحیی 

گل محمدی است.

بازگشت دلچسب
پس از کنار گذاشته شدن از پرسپولیس 

در اولیــن مقطــع، یحیــی مدت 
زیــادی را دور از این باشــگاه 
ســپری کــرد اما ســرانجام 
فصل گذشــته دوباره به جمع 

قرمزها برگشت تا جانشین 

گابریــل کالدرون در 
این باشــگاه شود. 
یحیی شروع دوباره 
ی  ده ا لعــا فوق ا
در پرســپولیس 
داشت و در اولین 

مسابقه، توانست تراکتورسازی 
را با شكســت بدرقه کند. در این 

بازی قرمزها کامــال برتر از حریف 
نشــان دادند و دو بار توانســتند 
تــوپ را از خــط دروازه تراکتور 
عبور بدهند. علی علیپور و وحید 

امیری، گل زنان سرخپوشــان در آن نبرد به 
شمار می رفتند.

بهترین روز
بدون هیچ شــک و تردیــدی، بهترین روز 
یحیی در جریان کســب این صــد امتیاز، در 
مسجدســلیمان رقــم 
خــورده اســت. جایی 
که ایــن مربــی موفق 
شد تیمش را به قهرمانی 
رقابت های لیگ برتر برساند. 
گل محمــدی با تیم هــای دیگر به 
موفقیت هایــی در لیــگ برتر 
رسیده بود اما هرگز نتوانسته 
بود در قامــت یک مربی، 
قهرمانی لیگ را به دست 
بیاورد و این اتفاق باالخره 
در باشگاه پرسپولیس برای او رخ داد. 
قرمزها پس از ســه قهرمانی پیاپی با تیم 
برانكو، چهارمین قهرمانی متوالی لیگ را 
با گل محمدی جشن گرفتند. شكست دادن 
نفت در مسجدســلیمان در هفته بیست و 
ششم، پرســپولیس را چهار هفته زودتر 
به قهرمانی رقابت های لیگ برتر رساند. 

ليگ برتر؛ همچنان در تسخير استقاللی ها

فکرهای آبی!

نگاهی به کارنامه صدامتيازی یحيی با پرسپوليس

آقای سه رقمی! 

تصميمی که علی دایی 
گرفت نه فقط ظلم در حق 

کارنامه کاری خودش، 
بلکه یک ظلم بزرگ عليه 
فوتبال ایران بود. چراکه 
او با این پست مدیریتی، 
می توانست دروازه های 

جدیدی روی این فوتبال 
باز کند. بدون شک تجربه 

گرانبهای کار در ليگ برتر، 
از دایی یک چهره ویژه برای 

مدیریت در فوتبال ایران 
می ساخت
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