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فیروزجا نایب قهرمان جهان شد

علیرضا فیروزجا نابغه شطرنج ایران که تصمیم 
گرفت زیر پرچم فدراسیون جهانی در مسابقات 
سریع و برق آسای جهان به میزبانی روسیه شرکت 
کند، در ایــن رقابت ها به عنــوان نایب قهرمانی 
رســید. او در این مسابقات ســرگئی کاریاکین، 
سوپراستاد بزرگ روسیه، و نایب قهرمان جهان 
در سال ۲۰۱۶ که قهرمان سابق شطرنح برق آسای 
دنیاست را شکست داد. دیگر پیروزی ارزشمند او 
در دور پایانی مقابل شهریار ممدیاروف از جمهوری 
آذربایجان )نفر هفتم حال حاضر جهان( رقم خورد. 
فیروزجا با درخشش در روز پایانی پس از ماگنوس 
کارلسن از نروژ در رده دوم مسابقات سریع شطرنج 
قهرمانی جهان ایســتاد. فیروزجا بایــد در این 
رقابت ها ۵۰ هزار دالر جایزه می گرفت که به خاطر 
هم امتیازی اش با نفرات سوم و چهارم 4۰ هزار دالر 
نصیبش شد. نکته مهم درباره او اما این است که در 
پایان رقابت ها فیروزجا تصمیمش به تغییر تابعیت 
را تایید کرد. او گفت:»مشکالتی بر سر راهم قرار 
داشت اما قدردان زحماتی هستم که در ایران برایم 
کشیده شد.« اولین سوپر استاد بزرگ ایران درباره 
اینکه کدام کشور را برای ادامه فعالیت شطرنج خود 
انتخاب کرده، عنوان کرد:»احتماال برای فرانسه 
بازی خواهم کرد زیرا اکنون آنجا زندگی می کنم.« 
فیروزجا درباره نایب  قهرمانی اش نیز گفت:»در روز 
دوم خیلی بد بازی کردم و نیاز داشتم که روز سوم 
خیلی خوب بازی کنم. خوشحالم که توانستم این 
کار را انجام دهم. این با ارزش ترین موفقیتی است 

که به دست آورده ام.«
    

 کریمی و احتمال 
نرسیدن به المپیک

علیرضا کریمــی آزادکار ایران که از امیدهای 
مــدال آوری در المپیک ۲۰۲۰ توکیــو بود، در 
مسابقات جام باشــگاه های جهان مصدوم شد و 
حاال رسیدنش به المپیک در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. پس از معاینات گفته شــد بخشی از رباط 
کریمی پاره شــده و در صورت جراحی المپیک 
را قطعا از دســت می دهد به همین خاطر درمان 
PRP را برایــش انتخاب کردند. امــا با این حال 
دکتر سهراب کیهانی می گوید سه،چهار ماه دیگر 
مشخص می شــود کریمی به المپیک می رسد 
یا نه:»تزریق داخل زانو انجام شــده و از دو هفته 
دیگر نیز تمرینات بدنسازی اش آغاز می شود. قرار 
است او در المپیک یک وزن باالتر کشتی بگیرد و 
قطعا در جام تختی حضور نخواهد داشت. ۶ هفته 
دیگر درباره اینکه در چه ســطحی تمریناتش را 
آغاز کند تصمیم گیری می کنیم و سه تا چهار ماه 
دیگر مشخص می شود که علیرضا امکان حضور 
در المپیک را خواهد داشت یا خیر.« همچنین با 
توجه به اینکه کریمی به تورنمنت ایتالیا نمی رسد، 
تصمیم گرفته شد که در صورت فراهم شدن شرایط 
و اخذ روادید، محمدحسین محمدیان جایگزین 
وی در تورنمنت کشتی ایتالیا خواهد شد و در وزن 
97 کیلوگرم روی تشک خواهد رفت. تورنمنت 
ایتالیا به عنوان یکی از مسابقات رنکینگ المپیک 
که امتیازات آن در جــدول و گروه بندی المپیک 
تاثیرگذار است، روزهای ۲۵ تا ۲7 دی در شهر رم 
ایتالیا برگزار می شود. محمدیان در حالی به جای 
کریمی انتخاب شده که برای تورنمنت های بعدی، 

این وزن مدعی های زیادی دارد.
    

امروز، رونمایی از ترکیب والیبال
تیم ملی والیبــال ایران خــود را برای حضور 
در رقابت های انتخابی المپیــک آماده می کند. 
هر روز که می گذرد ترکیــب تیم ملی به ترکیب 
نهایی نزدیک تر می شــود. با وجــود اینکه امروز 
ایگور کوالکوویچ باید اسامی نهایی و ۱4 نفره تیم 
ملی والیبال را اعالم کند، اما هنوز به جمع بندی 
نرسیده است. روز گذشــته رضا عابدینی، مدافع 
تیم ملی والیبال از اردوی تیم ملی کنار گذاشته 
شد تا ترکیب مدافعان تیم ملی مشخص شود. به 
این ترتیب سیدمحمد موسوی، علی اصغر مجرد، 
علی شفیعی و مسعود غالمی مدافعان تیم ایران در 
رقابت های انتخابی المپیک خواهند بود. حاال ایگور 
کوالکوویچ در پست دریافت کننده باید روی نام دو 
بازیکن خط قرمز بکشد؛ جایی که میالد عبادی پور، 
پوریا فیاضی، مجتبی میرزاجانپور، امیرحسین 
اسفندیار، محمدجواد معنوی نژاد و مرتضی شریفی 

در اردوی تیم ملی حضور دارند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

برای اولین بــار در این فصل از لیگ 
برتر، »علیرضا جهانبخش« در ترکیب 
ثابت یکی از مسابقه های برایتون قرار 
گرفت. گراهام پاتر که مدت ها علیرضا 
را روی ســکو و نیمکت دور از ترکیب 
۱۱ نفره نگه داشته بود، باالخره حاضر 
شد به ستاره ایرانی تیمش اعتماد کند 
و علیرضا به بهترین شــکل، پاسخ این 
اعتماد را داد. او بازگشت به ترکیب اصلی 

پس از چندین و چند ماه را به یک شلیک 
باشکوه گره زد. تنها سه دقیقه از شروع 
مسابقه گذشــته بود که ضربه زمینی 
جهانبخش، به تــور دروازه بورنموث 
رسید. آن چه بیشتر از این گل، تماشایی 
به نظر می رسید، واکنش برایتونی ها و 
البته خود علیرضا به این اتفاق ویژه بود. 
تک تک بازیکنان تیم از نوک حمله تا 
خط دروازه، به شادی جهانبخش ملحق 
شدند. آنها به خوبی می دانستند که این 
گل چه معنایی برای فوتبالیست ایرانی 

دارد. علیرضا بعد از شادی به خاطر زدن 
اولین گلش در تاریــخ لیگ برتر، برای 
چند ثانیه روی زمین نشست و نتوانست 
جلوی اشک هایش را بگیرد. مرد شماره 
۱۶ برایتون، این مدت فشار وحشتناکی 
را تحمل کرده بود. سکونشــینی برای 
بازیکنی که برچسب گرانقیمت ترین 
خرید تاریخ یک باشگاه را یدک می کشد، 
اصال اتفاق ســاده ای نیست. پاتر حتی 
حاضر نمی شد برای چند دقیقه، علیرضا 
را مورد آزمایش قرار بدهد اما در دیدار با 

بورنموث، شاید همان اتفاقی رخ داد که 
در دوران حضور توماس دال در باشگاه 
هامبورگ، برای مهدی مهدوی کیا رقم 
خورده بود. موشک در ماه های متوالی، 
در فهرست سیاه دال قرار داشت و حتی 
یک دقیقه برای تیمش بازی نمی کرد 
اما با تالش و اراده ای مثال زدنی، باالخره 
توانســت قابلیت هایش را به این مربی 
ثابت کند. حاال در برایتون، همه متوجه 
استعداد علیرضا هستند. بازیکنی که 
فصل گذشته با بدشانسی، به آمار صفر 

گل و صفر پاس گل رضایت داد. جهان 
خیلی زود مهره فیکس برایتون شد اما 
تیر دروازه و چند واکنش خوب از گلرها، 
اجازه نــداد او به اولیــن گل در فوتبال 
جزیره برسد. همین موضوع، استرس 
زیادی برای این بازیکن به وجود آورد. 
او به محض بازگشــت به فرم ایده آل، 
ناچار شد تیمش را برای شرکت در جام 
ملت های آسیا ترک کند و پس از آن نیز 

با آسیب دیدگی دست و پنجه نرم کرد.
شــکی نیســت که علیرضا، مدت 
زیادی در انتظار این لحظه مانده بود. 
از حاال به بعد، دیگر همه چیز به خود او 
بستگی خواهد داشت. بدون تردید پاتر 
دیگر نمی تواند از این بازیکن صرف نظر 
کند و باز هم او را از فهرســت ۱8 نفره 
بیرون بگــذارد. حاال دیگــر هواداران 
برایتون، حامی سرسخت ستاره ایرانی 
تیم شان هستند. حاال نوبت اوست که 
ثابت کند این گل، تنها یک اتفاق نبوده 
و این روند، ادامه خواهد داشت. پیش از 
نبرد با بورنموث، برایتون در دو دیدار 
متوالی شکست خورده بود و در چهار 
مسابقه پیاپی، شانسی برای رسیدن به 
پیروزی نداشت. این تیم باید خودش 
را بــرای دو جدال حســاس بعدی با 
چلســی و اورتون در لیگ برتر آماده 
کند و بعید نیست علی جهان، بخشی از 
ترکیب تیم برای آن دو مسابقه نیز باشد. 
همین چند هفته قبل، وقتی این بازیکن 
تاکید کرد که از شرایط ش در برایتون 
رضایت دارد و نمی خواهد این باشگاه 
را ترک کند، خیلی هــا به او خندیدند 
اما علی ثابت کرد که شایســتگی یک 
فرصت دوباره را داشــته است. او حاال 
دوبــاره اعتماد به نفــس الزم را برای 
درخشیدن در یک لیگ اروپایی پیدا 
کرده است. به نظر می رسد هدف پاتر 
از بازی دادن بــه علیرضا در این هفته، 
تالش برای فروختن ایــن بازیکن در 

پنجره نقل و انتقاالت بوده اما حاال که 
از گل زنی جهانبخش به عنوان معجزه 
کریسمس باشــگاه یاد می شود، بعید 
است هوادارها عالقه ای به جدایی این 
وینگر بااستعداد داشته باشند. داستان 
جهانبخش و لیگ برتر، تازه شروع شده 

و به این زودی ها تمام نخواهد شد.
بعد از آنــدو تیموریان و اشــکان 
دژاگه، علیرضا جهانبخش ســومین 
گل زن ایرانی تاریخ لیگ برتر انگلیس 
به شــمار می رود. دوران بازی آندو و 
اشــه در لیگ برتر، چنــدان طوالنی 
نشــد. چراکه هر دو نفــر به محض 
روبه رو شدن با اولین بدشانسی های 
بزرگ، دیگر نتوانســتند سرنوشت را 
تغییر بدهند و اوضاع را عوض کنند. 
علیرضا اما از یــک بحران واقعی عبور 
کرده است. او در آخرین ساعت های 
ســال ۲۰۱9، تبدیــل بــه قهرمان 
غیرمنتظره هواداران برایتون شــد. 
شاید در ســال ۲۰۲۰ از این بازیکن 
چیزهای به مراتب بیشتری بشنویم. 
از او که حتــی اردوی تیم ملی را نیز با 
بی رحمی سرمربی از دســت داد اما 
هیچ  کس نمی توانســت قابلیت های 

فوق العاده اش را انکار کند.

علیرضا؛ معجزه کریسمس برایتون

بابانوئل ریش قرمز!

اتفاق روز

سوژه روز

یک فرار سریع در زمین بورنموث، یک پاس زمینی دقیق، یک شلیک محکم و مهارنشدنی به گوشه دروازه و انفجار 
سکوهای ورزشگاه خانگی برایتون. بدون تردید هواداران پرشمار علیرضا جهانبش از روز گذشته، این صحنه را بارها و بارها 
تماشا کرده اند. مهم تر از »اولین« گل ستاره ایرانی در لیگ برتر، شادی بعد از گل او با »همه« هم تیمی ها بود که ثابت می کرد او 

در این مدت با چه فشاری روبه رو بوده است. علیرضا حاال دوباره برگشته و با زدن سریع ترین گل تاریخ باشگاه برایتون در لیگ 
برتر، می خواهد همه فرصت های از دست رفته را تالفی کند. او هدیه سال نوی گراهام پاتر به هواداران برایتون بوده است.

نفت آباداِن لیگ نوزدهم، از آن دست تیم هایی 
است که نمی توان چشم از آنها برداشت. تیمی که 
هم فوق العاده بازی می کند و هم فوق العاده نتیجه 
می گیرد. نفت در ۱۶ هفته از لیگ برتر، هشت بار 
برنده شده و فقط دو بار شکست خورده است. آنها 
با 3۰ امتیاز تنها به خاطر تفاضل گل، پشت سر 
تراکتورسازی در رده چهارم جدول ایستاده اند 
تا بهترین نیم فصل تاریخ شــان را سپری کرده 
باشند. برزیلی های لیگ برتر، این هفته تیمی را 
بردند که در تمام فصل، حتی یک بار نیز شکست 
نخورده بود و چهار بار دروازه تیمی را باز کردند که 
در ۱۵ بازی گذشته لیگ برتری، مجموعا ۶ گل 
خورده بود. پیروزی تماشایی در جدال با سپاهان، 
پایانی برای یک نیم فصل شکوهمند در آبادان 
بود. حتی امیرقلعه نویی نیز در کنفرانس خبری 

بعد از مسابقه، روی قدرت حریف صحه گذاشت 
و به مردم آبادان برای داشــتن این تیم رویایی، 
تبریک گفت. جالب اینجاست که پیروزی »چهار 
گله« برابر قلعه نویی، پیــش از این نیز در دوران 
مربیگری دراگان اســکوچیچ رخ داده بود. او در 
روزهای هدایت ملوان، روبه روی ترکیبی پرستاره 
از اســتقالل قرار گرفت و این تیم را در ورزشگاه 
تختی انزلی، با چهار گل شکســت داد. دراگان 
یکی از جذاب ترین ملوان ها در تمام ادوار لیگ 
برتر را ساخت اما باشگاه قادر به حفظ این مربی 
نبود. او بعدها برای مدتی در فوالد خوزســتان 
مشغول به کار شد و در این تیم نتایج دلچسبی 
به دست نیاورد اما نفت، دوباره استعدادهای او 
را به عنوان یک مربی جذاب و جسور عیان کرد. 
نتایجی که دراگان روی نیمکت نفت به دســت 

آورده، باورنکردنی به نظر می رســد. تیم او تنها 
چهار امتیاز با صدر جدول فاصله دارد و با این روند 
حیرت انگیز، می تواند یکی از مدعیان رسیدن به 
کسب سهمیه آسیایی نیز باشــد. تنها مشکل 
بزرگ تیم دراگان، بازی در ورزشگاه آزادی بوده و 
آنها دیگر مجبور نیستند که در ادامه فصل، در این 
استادیوم به میدان بروند. نفت این فصل تنها دو 
بار در لیگ و یک بار در جام حذفی شکست خورده 
و جالب اینجاست که هر سه شکست فصل این 
تیم نیز در آزادی رقم خورده اند. تلخ ترین باخت 
این فصل نفت، مقابل اســتقالل استراماچونی 
شکل گرفت اما اسکوچیچ واکنش جالبی به این 
نتیجه داشت:»وقتی تراکتورســازی را بردیم، 
فکر نکردیم که رئال مادرید هستیم و وقتی هم 
که می بازیم، حس نمی کنیم که نابود شده ایم.«

نفت آبادان، همیشه پتانســیل های بسیار 
زیادی داشــته اما تنها در مــواردی معدود به 
لطف درخشش بازیکنان خارجی، در لیگ برتر 

درخشیده است. 

این فصل امــا آنها به کمک اســتعدادهای 
داخلی در ترکیب شان و البته یک مربی جاه طلب 
و پرانگیزه، دست به یک شاهکار بزرگ زده اند. 
حاال جدی تریــن نگرانی نفتی هــا، به جدایی 
قریب الوقــوع دراگان از باشــگاه در واکنش به 
مشکالت مالی، مربوط می شــود. بعید نیست 

اســکوچیچ نیز دیر یا زود نیمکت نفت را برای 
پیوستن به یک باشگاه بزرگ تر ترک کند. چراکه 
پروژه های جدی تر او در فوتبال ایران، تازه شروع 
شده اند. با این وجود شاید ماجراجویی در آبادان 
برای این مربی آنقدر جذاب به نظر می رسد که او، 
حداقل تا پایان فصل در برزیِل ایران ماندگار شود.

آریا طاری

پرونده نیم فصل اول لیگ برتر با پیروزی درخشان نفت آبادان 
برابر سپاهان رسما بسته شد. آخرین نبرد از هفته شانزدهم لیگ، 
با پیروزی بزرگ تیم دراگان اسکوچیچ همراه شد تا سپاهانی ها 
صدر جدول، قهرمانی نیم فصل و البته عنوان بهترین خط دفاعی 
فصل را یک جا از دست بدهند. ضربه بزرگ دیگری که این مسابقه 
به تیم ژنرال زد، پایان روند بی شکستی این تیم در لیگ برتر بود. 
تیم کالدون یک روز بعد از کنار زدن نساجی، قهرمانی نیم فصل 
لیگ برتر را از آن خــود کرد. آنها در جدال هــای رودررو هم به 
سپاهان هم به تراکتور و هم به شهرخودرو باختند اما در مجموع، 

نیم فصل را به ایده آل ترین شکل ممکن به پایان رساندند.
توقف سپاهان روی امتیاز 3۱، پایان کار این تیم در نیم فصل 
اول لیگ برتر بــود. آنها در صورت شکســت دادن نفت آبادان، 
می توانستند قهرمانی نیم فصل را به دست بیاورند اما نتیجه بازی، 
اصال دلخواه ژنرال و تیمش نبود. طالیی ها در یکی از جذاب ترین 
جدال های این فصل لیگ برتر، نیمه اول را به عنوان تیم برنده به 

پایان رساندند اما در نیمه دوم، تسلیم کام بک استثنایی نفتی ها 
شدند. تیم اسکوچیچ حاال با روند باورنکردنی هشت پیروزی در 
۱۶ مسابقه، بهترین نیم فصل تاریخش در همه ادوار لیگ را پشت 
سر گذاشته است. اتفاق مهم دیگری که برای این تیم افتاده، مواجه 
شدن با تنها دو شکست در این فصل است. در واقع این تیم دو بار 
کم تر از صدرنشین لیگ برتر باخته و حاال یکی از گزینه های جدی 
جنگیدن بر سر سهمیه لیگ قهرمانان آسیا به شمار می رود. کار 
بزرگ نفتی ها، فرصت قهرمانی نیم فصل را از ســپاهان گرفت. 
تیمی که در ۱۵ هفته گذشــته در هیچ مسابقه ای نباخته بود، 
باالخره تسلیم شد و سرانجام، صدرنشینی در جدول لیگ را به 
پرسپولیس تقدیم کرد. آنها هنوز هم در تفاضل گل، بهتر از تیم 
کالدرون هستند اما حاال سه امتیاز کم تر از این رقیب دارند. این 
پنجمین قهرمانی تاریخ باشگاه پرسپولیس در نیم  فصل های لیگ 
برتر بود. هرچند نباید این جمله کلیشه ای را از یاد برد که در فوتبال 
به قهرمان نیم فصل جام نمی دهند! سپاهانی ها امیدوارند درست 
مثل فصل گذشته، قهرمان نیم فصل لیگ برتر، فصل را به عنوان 
تیم »قهرمان« به پایان نرساند. در لیگ برتر هجدهم، شاگردان 

قلعه نویی با 3۱ امتیاز قهرمان نیم فصل شدند اما در نهایت در پایان 
فصل، در رده دوم پشت سر پرسپولیس قرار گرفتند. در لیگ برتر 
هفدهم اما تیم قهرمان نیم فصل، در نهایت قهرمانی لیگ را نیز 
از آن خود کرد. تیم برانکو که با اختالفی قابل توجه و رسیدن به 
3۶ امتیاز تیم اول نیم فصل شده بود، در پایان لیگ نیز قهرمانی 
را جشن گرفت. در لیگ برتر شانزدهم نیز چنین اتفاقی رخ داده 
بود. در آن فصل نیز تیم پروفسور با 3۲ امتیاز قهرمانی نیم فصل 
را از آن خود کرد و ســرانجام در پایان فصل نیز روی سکوی اول 
ایستاد. در پانزدهمین فصل از لیگ برتر نیز قهرمان نیم فصل، 
جام را در نهایت به دست آورد. در آن فصل، استقالل خوزستان 
عبدا... ویسی هم در نیمه راه و هم در پایان راه، قهرمان شد. در لیگ 
چهاردهم اما چنین اتفاقی رخ نداد. در آن فصل، تراکتورسازی 
قهرمان نیم فصل شد اما در پایان فصل، این سپاهان اصفهان بود 
که به شکلی دراماتیک، قهرمان ایران لقب گرفت. در دو فصل قبل 
از آن نیز، تیم های قهرمان نیم فصل نتوانستند در پایان فصل روی 
سکوی اول بروند. در لیگ سیزدهم، پرسپولیس دایی قهرمان 
نیم فصل شد و در پایان فصل جام قهرمانی را به فوالد واگذار کرد. 
در لیگ دوازدهم نیز، سپاهانی ها روی سکوی اول نیم فصل رفتند 
اما جام در پایان لیگ، سهم استقالل امیرقلعه نویی شد. به طور 
کلی در ۱8 دوره گذشته لیگ برتر، 9 بار قهرمان های نیم فصل 
در پایان فصل جام قهرمانی را باالی سر برده اند و 9 بار نیز تیم ها 

با وجود قهرمانی نیم فصل، شانس بردن جام در پایان فصل را از 
دست داده اند. در واقع در تاریخ لیگ برتر از هر دو قهرمان نیم فصل، 
یک تیم قهرمان لیگ برتر شده است. با این حساب، پرسپولیس 
۵۰ درصد راه قهرمانی را طی کرده و هنوز نیمی دیگر از راه را در 
پیش دارد تا به یکی از قهرمان هایی تبدیل شود که در نیم فصل نیز 

در باالترین رده جدول دیده می شدند.
پنجمین قهرمانی نیم فصل پرسپولیس در تاریخ لیگ برتر، 
آنها را در این زمینه صاحب رکورد کرده است. سپاهان با چهار 
قهرمانی نیم فصل، نزدیک ترین تعقیب کننده این تیم به شمار 
می رود. در پنج تجربه قبلی قهرمانی نیم فصل، سرخپوشــان 
سه بار در پایان فصل نیز قهرمان شــدند. دو قهرمانی دیگر این 
تیم در شرایطی به دست آمد که تیم دیگری در پایان نیم فصل 
در باالترین رده جدول لیــگ برتر قرار گرفته بــود. در یکی از 
شــلوغ ترین کورس های قهرمانی لیگ برتر، تیم کالدرون کار 
دشــواری برای انتقال قهرمانی  نیم فصل به آخر فصل خواهد 
داشت. تراکتور دوباره به کورس برگشته و استقالل و سپاهان در 
کنار شهرخودرو، نیم فصل دوم را به عنوان تیم های زخم خورده 
آغاز خواهند کرد. حتی از نفت هم نبایــد به عنوان یک مدعی 
چراغ خاموش به سادگی عبور کرد. قرمزها فعال با صدرنشینی 
به استقبال تعطیالت رفته اند و نیم فصل دوم را با روحیه بسیار 

خوبی آغاز خواهند کرد.

درباره مردی که دو بار ژنرال را چهار تایی کرده است

هیوالی دراگان!

پرسپولیس رکورددار قهرمانی نیم فصل در تاریخ لیگ برتر

پروفسور کالدرون!

حاال در برایتون، همه متوجه 
استعداد علیرضا هستند. 
بازیکنی که فصل گذشته 
با بدشانسی، به آمار صفر 

گل و صفر پاس گل رضایت 
داد. جهان خیلی زود مهره 
فیکس برایتون شد اما تیر 

دروازه و چند واکنش خوب 
از گلرها، اجازه نداد او به 

اولین گل در فوتبال جزیره 
برسد
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