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 دو فرصت كشتي 
براي سهميه المپيك

اتحادیه جهانی کشتی پس از برگزاری جلسه 
مجازی، تاریخ جدید رقابت هــای بین المللی در 
سال ۲۰۲۱ را اعالم کرد. رقابت های مهم گزینشی 
المپیک در قاره آسیا از ۲۰ تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ در 
آلماتی قزاقستان برگزار می شود و بالفاصله پس از 
آن رقابت های قهرمانی آسیا از ۲۳ تا ۲۸ فروردین 
باز هم بــه میزبانی آلماتی برگزار خواهد شــد. اما 
رقابت های جهانی گزینشــی المپیــک به عنوان 
آخرین فرصت برای کســب سهمیه های المپیک 
نیز از ۱۶ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ در صوفیه پایتخت 
بلغارستان برگزار می شود. تیم های ملی کشتی آزاد 
و فرنگی ایران هر کدام موفق به کسب سه سهمیه 
المپیک توکیو شــده اند و برای کســب نیم دیگر 
سهمیه ها ابتدا در رقابت های گزینشی المپیک در 
قاره آسیا به میدان می روند و آخرین فرصت برای 
کسب سهمیه های باقیمانده نیز رقابت های جهانی 

کسب سهمیه المپیک در بلغارستان خواهد بود.
    

نبرد دو ايراني در مراكش
برنامه رقابت های لیگ جهانی کاراته از سوی 
فدراســیون جهانی کاراته اعالم شــد که طبق 
برنامه قرار است به ترتیب در کشورهای پرتغال، 
آذربایجان، مراکش، ازبکســتان و روسیه برگزار 
شــود. در این میان تنها امتیــاز رقابت های لیگ 
جهانی مراکش در کسب سهمیه المپیک و قطعی 
شدن حضور تکواندوکاران در رقابت های المپیک 
از طریق رنکینگ تاثیرگذار است. سجاد گنج زاده 
و ذبیح ا... پورشیب دو کاراته کای تیم ملی که برای 
رسیدن به سهمیه المپیک توکیو رقیب یکدیگر 
محسوب می شوند باید برای قطعی کردن حضور 
در المپیک به رقابت های لیــگ جهانی مراکش 
اعزام شوند تا چهره یکی دیگر از نمایندگان ایران 
در المپیک توکیو مشخص شود. هرچند عملکرد 
گنج زاده و پورشــیب در گام پایانی مهم است اما 
نتایج کاراته کاهای کشورهایی مثل ترکیه و آلمان 
در رقابت های قهرمانی اروپا که اردیبهشت برگزار 
می شــود نیز برای دو نماینده ایران اهمیت دارد. 
همچنین امیر مهدی زاده نیز که امکان کســب 
سهمیه از طریق رنکینگ را نداشت باید برای کسب 
سهمیه المپیک در مسابقات پاریس که خردادماه 
برگزار می شود، به عنوان فرصت پایانی به میدان 
برود. تیم ملی کاراته بانــوان ایران نیز که تاکنون 
توسط حمیده عباسعلی موفق به کسب سهمیه 
المپیک شده، به دنبال کســب دو سهمیه دیگر 
در رقابت های مراکش خواهد بود و پس از آن نیز 
رقابت های کسب ســهمیه پاریس در پیش است 
که می تواند یک نماینــده دارای رنکینگ زیر ۵۰ 
را اعزام کند. تاکنون بهمن عسگری نماینده وزن 
۷۵- کیلوگرم ایران در بخش مــردان و حمیده 
عباســعلی در بخش زنان موفق به کسب سهمیه 
المپیک شــده اند. در بخش کومیته مردان و زنان 
هر کدام سه وزن در المپیک توکیو برگزار می شود.

    
بازگشت شريفي به تركيه

 تیم والیبال بلدیه اسپور ترکیه که در این فصل 
دریافت کننده خود را از دست داده است، در نظر 
دارد مرتضی شریفی ستاره و ملی پوش جوان تیم 
ملی والیبال ایران را به خدمت بگیرد. شریفی در 
نیم فصل اول برای تیم شهرداری ارومیه ای بازی 
می کرد که هدایت آن را پیمــان اکبری بر عهده 
دارد. او پیش از این در تیم بورســا اســپور بازی 
می کرد که االن امیر غفور را در اختیار دارد. پیمان 
اکبری، درباره تصمیم نهایی برای جدایی مرتضی 
شــریفی از این تیم گفت:»مرتضی شریفی یکی 
از بازیکنان خوب و ســرمایه شهر عشاق والیبال 
است. او در تیم ملی هم حاضر است اما با توجه به 
تمایل و اصرار شریفی به لژیونر شدن و حضور در 
باشــگاه های خارجی برای ادامه بازی مخصوصا 
لیگ ترکیه شرایط طوری شد که مجبور شدیم 
نســبت به جدایی مرتضی رضایت دهیم. برای 
اینکه شــریفی در آرامش فکری و روحی باشد و 
با خیال راحت نســبت به بازی اش ادامه دهد ما 
و باشگاه تصمیم گرفتیم رضایتنامه وی را صادر 
کنیم.« وي افزود:»چنانچه مرتضی بخواهد در 
تیمی ایرانی بازی کند قطعا در این شــرایط آن 
تیم، تیم زادگاهش شهرداری ارومیه است چراکه 
مدیریت باشــگاه تا به امروز به تمامی تعهداتش 

نسبت به این بازیکن عمل کرده است.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

قبل از فینال لیگ قهرمانان آســیا، 
نســاجی یکی از آخرین رقبای داخلی 
پرسپولیس به شمار می رفت اما دیدار 
بین این دو تیم، سرانجام لغو شد. باشگاه 
پرسپولیس حاضر نبود برای برگزاری 
این جدال به قائمشهر ســفر کند و در 
خطر کرونا قرار بگیرد و باشگاه نساجی 
هم با طرح تعویــض میزبانی دو تیم در 
دو نیم فصل موافقت نکرد تا مسابقه در 
نهایت لغو شــد. این دیدار معوقه فردا 

در ورزشــگاه وطنی برگزار می شــود. 
اســتادیومی که کیفیــت بد چمنش 
حســابی در این فصل صدای اعتراض 
بازیکنان را درآورده اســت. مصنوعی 
بودن چمن این ورزشگاه به خودی خود 
مساله ای نگران کننده برای بازیکنان به 
شمار می رود اما حتی در بین چمن های 
مصنوعی هم، چمن وطنی در ســطح 
بسیار پایینی قرار می گیرد. در حقیقت 
حتی تالش نشده یک چمن مصنوعی 
باکیفیت برای این اســتادیوم انتخاب 
شــود. این اتفاق به شدت روی کیفیت 

بازی های نســاجی اثر گذاشته است. 
نماینده مازندران در لیگ برتر در حالی 
آماده میزبانی از پرســپولیس می شود 
که در هر دو دیدار اخیرش شکســت 
خورده است. نمایش های این تیم این 
اواخر با انتقاد گسترده ای روبه رو شده اند 
و بعید نیست در صورت سومین ناکامی 
پیاپی، تغییراتی در کادر فنی نساجی 
صورت بگیرد. قرمزهای قائمشــهر در 
۶ مسابقه این فصل، ســه بار شکست 
خورده اند و فقط دو بار طعم پیروزی را 
چشیده اند. آنها در این ۶ بازی فقط هفت 

امتیاز گرفته اند و با منطقه سقوط فقط به 
اندازه دو امتیاز فاصله دارند. پرسپولیس 
یحیی در این فصل بــا دو بازی کم تر از 
نساجی، یک امتیاز بیشتر از این حریف 
به دست آورده اســت. پرسپولیس در 
چهار مســابقه اش در ایــن فصل، دو 
بار برنده شــده و هنوز هیچ شکستی 
نداشته است. در بین ۱۶ تیم حاضر در 
رقابت های لیگ برتر، پرسپولیس تنها 
تیمی به شــمار می رود که هنوز هیچ 
گلی دریافت نکــرده و عدد صفر مقابل 
تعداد گل های خورده اش دیده می شود. 

قرمزها هنوز هم با حامد لک در جریان 
بازی تسلیم نشده اند. هرچند که ضربات 
پنالتی همین چند روز قبل، بدجوری 

برای تیم گران تمام شده اند.
مسابقه فردای پرسپولیس در حالی 
برگزار می شود که آثار روحی شکست 
در فینال آســیا، قطعا همراه ســرخ ها 
خواهد بود. آنها برای دومین بار در یک 
قدمی فتح جام قرار داشــتند اما باز هم 
موفق نشــدند این کار را انجام بدهند. 
ضربه چنین اتفاقی برای باشگاهی مثل 
پرسپولیس که در تمام تاریخش هرگز 
روی سکوی اول آســیا نرفته، بیش از 
حد سنگین به نظر می رسد. آنها قطعا 
خستگی ســفر و یک مسابقه سنگین 
را در ساق های شان احساس می کنند 
اما بیشتر از ریکاوری جسمی، نیازمند 
ریکاوری روحی هستند. بدون تردید از 
این هفته، وحید امیری و احسان پهلوان 
به ترکیب ثابت تیم یحیی برمی گردند. 
آنها در این فصل نیمکت نشین بوده اند تا 
گل محمدی ترکیب نهایی تیمش برای 
فینال آسیا را محک بزند. خیلی ها دوست 
دارند بدانند که سرنوشت مهدی شیری 
در ترکیب پرسپولیس چه خواهد بود. 
بعد از آن اشتباه مهلک در فینال آسیا، 
بعید نیست این بازیکن به نیمکت منتقل 
شود و سیامک نعمتی در سمت راست 
خط دفاعی تیم قــرار بگیرد. این اولین 
بازی لیگ برتری سرخ ها پس از جدایی 
بشار رسن به شمار می رود. بدون تردید 
این موضوع روی خلق موقعیت تیم تاثیر 
قابل توجهی خواهد گذاشــت. مهدی 
عبدی هم پس از درخشــش در فینال 
لیگ قهرمانان دوباره به استان زادگاهش 
برمی گردد تا برابر نساجی مهاجم ثابت 
تیم یحیی باشد. پرسپولیس هیچ زمانی 
برای باقی ماندن در پیله شکست ندارد. 
آنها برای بازگشت به روزهای درخشان، 
باید خیلی زود ایــن غم بزرگ را به یک 
کار بزرگ تبدیل کننــد. نمایش این 

هفته روبه روی نساجی، نشان خواهد 
داد که این تیم به لحــاظ انگیزه در چه 
شرایطی قرار گرفته است. حریف این 
هفته پرســپولیس، اصال تیم ساده ای 
نیســت. چراکه به خاطر نتایج اخیر، با 
فشــار قابل توجهی روبه رو شده و نیاز 

مبرمی به بردن دارد.
»برمی گردیم برای قهرمانی پنجم«. 
زمان ثابت می کند که این نوشته سیامک 
نعمتی، چقدر می تواند درســت باشد. 
بردن بازی های لیگ، تنها راهی است 
که می تواند به آنها کمک کند تا ماجرای 
دیدار فینال را به فراموشی بسپارند. آنها 
این اواخر با انبوهی از کری روبه رو شده اند 
و برای اثبات این حقیقــت که هنوز از 
رقبای داخلی شان بهتر هستند، به زمین 
مسابقه قدم می گذارند. آنها باید دیدار با 
نساجی را درست به اندازه فینال آسیا 
جدی بگیرند. این همان مسابقه ای است 
که می تواند دوباره یک تصویر درخشان 
از این تیم در فوتبال ایران بسازد و مسیر 
پرسپولیس به طرف صدرنشینی دوباره 

را هموار کند.

پرسپولیس به ارتفاع لیگ برمی گردد

فینال را فراموش کن! 

اتفاق روز

چهره به چهره

»در فوتبال، سال ها طول می کشد که یک تیم اعتماد به نفس به دست بیاورد اما این اعتماد به نفس، ممکن است گاهی 
تنها ظرف چند ثانیه از بین برود«. این جمله معروف شاید بهترین جمله در توصیف این روزهای پرسپولیس باشد. تیمی 

که تا همین چند روز قبل در اوج امیدواری فینالیست آسیا بود و حاال به عنوان »بازنده« آن مسابقه به لیگ برمی گردد. 
به جز جدایی بشار، حفظ »انگیزه« نفرات تیم برای ادامه فصل پس از شکست روبه روی اولسان، بزرگ ترین چالش این 

روزهای یحیی به شمار می رود.

خیلی از مربیان جــوان این فصل فوتبال ایــران، عملکرد 
امیدوارکننده ای در لیگ برتر نداشتند. وحید بیاتلو که به عنوان 
جوان ترین مربی تاریخ این لیگ فعالیــت می کرد، خیلی زود 
از سمتش برکنار شــد و در این چند هفته به جز چند مصاحبه 
تند، کار خاص دیگری انجام نداد. سیدمهدی رحمتی هم اصال 
شروع خوبی با شهرخودرو نداشته و در تک تک دیدارهای مهم 
و کلیدی، شکست خورده است. اگر روند نتایج سید تغییر نکند، 
دوران حضور او نیز روی نیمکت شهرخودرو طوالنی نمی شود. 
محرم نویدکیا اما در مسیر کامال درستی قرار گرفته است. تیم 

او این هفته موفق به شکســت دادن مس رفســنجان شد تا با 
۱۳ امتیاز از هفت بازی در جدول وضعیت بسیار خوبی داشته 
باشد. سپاهان فاصله زیادی با میانگین دو امتیاز در هر مسابقه 
ندارد و از شــانس خوبی برای بردن جام در این فصل برخوردار 
است. طالیی ها تا این هفته از لیگ برتر بیستم، چهار پیروزی، 
یک تساوی و دو شکست را پشت سر گذاشته اند. به نظر می رسد 
این تیم به خوبی راهش را به طرف موفقیت پیدا کرده و محرم هم 
توانسته کارش را در این باشگاه به درستی پیش ببرد. سپاهان در 
چند سال اخیر، هزینه های زیادی برای کادر فنی اش انجام داده 

است. آنها با یک قرارداد سنگین، کرانچار را به خدمت گرفتند و 
سپس با قراردادی به ارزش حدودی ۱۰ میلیارد تومان به سراغ 
امیرقلعه نویی رفتند اما حتی یک جام حذفی را هم فتح نکردند. 
سپاهان با وجود همه هزینه های نجومی برای جذب بازیکن، فصل 
گذشته حتی نتوانست سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را به دست 
بیاورد. آنها برای تغییر دادن این روند، به سراغ یک چهره آشنا 
رفتند. به سراغ فردی که به خانواده باشگاه تعلق داشت و سال ها 
برای سپاهان افتخار آفریده بود. حاال سپاهان دوباره با محرم تیم 
ترسناکی به نظر می رســد. آن هم بدون اینکه در صدر جدول 

حواشی قرار داشته باشد.
محرم چند تفاوت کلیدی با دیگر ســرمربیان جوان لیگ 
برتر دارد. اول اینکه به هیچ وجــه تحت تاثیر کری خوانی های 
جنجالی قرار نمی گیرد. او در همین فصل به جای زیر سوال بردن 
دستاوردهای پرسپولیس برای این تیم در آسیا آرزوی موفقیت 

کرده است. در هیچ کدام از نبردهای لیگ برتری سپاهان هم، 
حتی یک صحنه وجود ندارد که محــرم در حال صحبت علیه 
بازیکنان یا مربیان رقیب دیده شود. او تا امروز حتی یک بار هم 
به داوری اعتراض نکرده و جو کنفرانس های مطبوعاتی را به هم 
نریخته است. برای سال ها این باور در فوتبال ایران وجود داشته 
که لیگ برتر، تنها جای مربیان پرسروصداست و چهره های آرام 
نمی توانند در این لیگ گلیم شان را از آب بیرون بکشند. محرم اما 
می تواند در لیگ برتر بیستم، یک مثال نقض برای این ادعا باشد. 
او تا امروز کارش را به درستی انجام داده و البته اعتماد و اطمینان 
مدیران باشگاه نیز در این راه به او کمک می کند. مدیران سپاهان 
به اندازه کافی برای موفقیت به نویدکیا فرصت خواهند داد. شاید 
این تفاوت مهم او با مربیان جوان دیگر شاغل در لیگ برتر باشد. 
اینکه می داند نیمکتی که این روزها رویش نشسته، خیلی لغزان 

نیست.

آریا طاری

درست هر وقت طرفداران استقالل آرام آرام 
در حال فراموش کردن استراماچونی هستند، او 
خودش را به صدر اخبار این باشگاه برمی گرداند. 
این بار تبریک تولد بهزاد غالمپور و آرزوی »دیدار 
مجدد در ایران« از سوی این مربی، خبرساز شده 
است. به نظر می رسد استراماچونی به هیچ قیمتی 
دست بردار نیست و نمی خواهد محبوبیتش را در 
بین استقاللی ها از دست بدهد. او کار و زندگی اش 
را رها کرده و همچنان در حال ابراز احساســات 
مجازی با هواداران تیم ســابقش دیده می شود. 
شاید اگر شــما هم از یک نفر ۴۰ میلیارد تومان 
طلب داشته باشید، شب و روز را با ابراز احساسات 

به او بگذرانید.
هواداران منچستریونایتد باالخره با جدایی 
ســرالکس فرگوســن کنار آمدند اما هواداران 
استقالل نمی توانند با جدایی آندره آ استراماچونی 
کنار بیایند. اولی بیش از دو دهه سرمربی باشگاه 
بود و تمــام موفقیت های ریز و درشــت را با تیم 
تجربه کرد و دومــی حتی یک نیم فصل هم روی 

نیمکت استقالل دوام نیاورد. هر کس از بیرون به 
پیوند عمیق آبی ها با سرمربی ایتالیایی نگاه کند، 
حتما تصور خواهد کرد کــه او موفق ترین مربی 
تاریخ استقالل به شمار می رود و هر دو قهرمانی 
این باشگاه در آسیا را رقم زده اما در واقعیت تنها 
دستاورد اســتراماچونی در استقالل، فقط یک 
»صدرنشینی موقت« بوده است. اگر صدرنشینی 
موقت برای قدیس شدن روی سکوها کافی باشد، 
محمود فکری هم توانسته در همین چند هفته 
این عنوان را به دست بیاورد. ظاهرا هواداران آبی 
از یاد برده اند که تیم شان زمانی مشغول سلطنت 
در لیگ برتر بود. همین تیم تا امروز در لیگ های 
چهارم، هشــتم و دوازدهم قهرمان شده است. 
هر ســه قهرمانی را هم امیرقلعه نویی برای این 
باشگاه به ارمغان آورده اما عجیب است که در بین 
هواداران تیم، هیچ کس خاطره های گذشته ژنرال 
را مورد ستایش قرار نمی دهد و همچنان همه از 
استراماچونی حرف می زنند. استرا اصال دوست 
ندارد که در ایران فراموش شود. برای این کار، او 
حتی تولد تک تک دستیاران سابقش را هم تبریک 
می گوید. استوری های وقت و بی وقت او نیز طوری 
منتشر می شوند که انگار این مربی به اندازه نیم قرن 

در ایران زندگی کرده و حاال دارد از غم فراغ 
این کشور می سوزد! اســتراماچونی 
مربی خوبی اســت اما به همان اندازه 

که از تاکتیک سر درمی آورد، بازی با احساسات 
را هم خوب بلد است. اگر او واقعا شیفته استقالل 
شده، بهتر اســت این تیم را به حال خودش رها 
کند. این کار خیلی بیشتر از استوری ها، پست ها و 

اظهارنظرهای او به تیم کمک خواهد کرد. 
هر چقدر که واکنش های اســتراماچونی 
به اســتقاللی ها ادامه پیدا می کننــد، دلیل 
جدایی او واضح تر از قبل می شــود. این مربی 
در حالی وارد فوتبال ایران شــد کــه کارنامه 
کاری اش پــر از شکســت های ریز و درشــت 
بود. او در همــه تجربه های قبلی از ســمتش 

اخراج شده بود و هیچ وقت نتوانسته 
بــود تیمی را با موفقیت به ســوی 
یــک مقصد بزرگ تر تــرک کند. 
اگــر اســتراماچونی در نقطه اوج 
موفقیت قرار داشت، هرگز حاضر 

نمی شــد به ایران بیاید اما 
او در شــرایطی به 

فوتبال ایران ملحق شــد که در طول دو سال، 
عمال هیچ پیشنهاد مهمی نداشت. اگر تجربه 
این مربی در ایران هم به شکست می انجامید، 
دوران مربیگری او عمال به پایان رسیده بود اما او 
قبل از آن که با یک چالش بزرگ و واقعی روبه رو 
شود، ایران را ترک کرد و توانست ژست موفقیت 
را برای خودش نگه دارد. استراماچونی منتظر 
ماند تا استقالل حتی به صورت موقت به صدر 
جدول برسد، آن وقت به شکل شوکه کننده ای 
از تیم جدا شد و دیگر به هیچ قیمتی هم خواهان 
بازگشت به استقالل نبود. خبر تجمع هواداران 
برای بازگشت او هم در کشورهای عربی و هم 
در خود ایتالیا، بازتاب های زیادی داشــت. 
حاال دیگر  همه برچسب یک مربی محبوب 
را روی استراما می گذاشتند و برایش هورا 
می کشــیدند. او بــه همین ســادگی نوع 
نگاه ها به خودش را عوض کرد تا احتماال در 
آینده ای نزدیک، یک پیشــنهاد 

خــوب کاری دریافت کند. مــرد ایتالیایی در 
حالی از ایران رفت که در اولین و آخرین تجربه 
دربی اش شکســت خورده بــود، حتی در یک 
مسابقه آســیایی روی نیمکت استقالل نبود و 
به جز چند »نمایش« خوب در زمین مسابقه، 
عمال هیچ آورده دیگری برای این تیم نداشت. 
او حتی به اندازه پایان یک نیم فصل به استقالل 
فرصت نداد و به محض صدرنشینی، چمدان ها 
را بست. پس از آن هم اما تالش این مربی برای 

دل بردن از آبی ها، هرگز متوقف نشده است.
در دوران پس از استراماچونی، فرهاد مجیدی 
قدم های جذابی برای باشــگاه برداشــت و تیم 
هیجان انگیزی ساخت اما مقایسه ها هرگز به او 
امان ندادند و مدیران باشگاه هم با شوی محبوبیت، 
به دنبال بازگرداندن اســتراماچونی بودند. حاال 
فکری هم به همین سرنوشت دچار شده است. نه 
اینکه مربی فوق العاده ای باشد و نه اینکه استقالل 
از شروع فصل، خیلی خوب در زمین ظاهر شده 
باشد اما مادامی که برای انتقاد از کادرهای فنی 
استقالل دائما از استراماچونی اسم ببرند و 
مدام خواهان بازگشــت او باشند، این تیم 
آرامش را تجربه نمی کند. بازگشــت 
استراماچونی از هر طرف، غیرممکن 
است. هواداران استقالل اما نمی خواهند 

که این حقیقت واضح را بپذیرند.

شروع امیدوارکننده یک مربی جوان

يك محرم و چند تفاوت

استراماچونی  بی خیال نمی شود

مرد چسبناک!

مسابقه فردای پرسپولیس 
در حالی برگزار می شود 

که آثار روحی شکست در 
فینال آسیا، قطعا همراه 
سرخ ها خواهد بود. آنها 
برای دومین بار در یک 

قدمی فتح جام قرار داشتند 
اما باز هم موفق نشدند این 

کار را انجام بدهند. ضربه 
چنین اتفاقی برای باشگاهی 
مثل پرسپولیس که در تمام 
تاریخش هرگز روی سکوی 
اول آسیا نرفته، بیش از حد 

سنگین به نظر می رسد
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