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 مربي خارجي، 
روي نيمكت واليبال

جلســه کمیته فنی انتخاب سرمربی تیم ملی 
والیبال در حالي روز گذشته در فدراسیون والیبال 
برگزار شد که کمیته فنی فدراســیون والیبال در 
نهایت تصویب کرد که مربی »تــراز اول« خارجی 
هدایتگر تیم ملی در المپیک و لیگ ملت های ۲۰۲۱ 
باشد. این خبر در حالی از سوی فدراسیون والیبال 
منتشر شد که پیش از جلســه کمیته فنی، میالد 
تقوی دبیرکل فدراسیون والیبال، خبر از تصویب 
طرح هیات رییسه برای سپردن هدایت تیم ملی به 
مربی تراز اول جهانی داده بود. طرحي که درنهایت 

کمیته فني هم آن را تایید کرد. 
    

كشتي بدون اردو مي ماند!
در جلســه فنی که با حضور حمید ســوریان 
نایب رییس فدراسیون کشــتی به منظور بررسی 
برنامه های تیم هــای ملی کشــتی آزاد و فرنگی 
بزرگساالن برگزار شد، موضوع برگزاری اردوهای 
مقطعی و هدفمند تیم های ملی بر اساس برنامه های 
اتحادیه جهانی کشتی مطرح شد که با توجه به تماس 
تلفنی رییس فدراسیون با اللوویچ رییس اتحادیه 
جهانی کشتی صورت گرفت. در این تماس تلفنی 
تاکید اللوویچ بر این موضوع که در روز ۱۰ مهرماه 
به صورت قطعی برگزاری یا عدم برگزاری مسابقات 
جهانی در سال ۲۰۲۰ اعالم می شود، مقرر شد به رغم 
نظر مساعد فدراسیون نسبت به انجام اردوهای چهار 
روزه که قرار بود با هدف همدلی، همفکری، ارزیابی 
وضعیت جســمانی، روحی و روانی کشتی گیران 
برگزار شود، به درخواست و با نظر سرمربیان تیم های 
ملی این اردوها تا اعالم نظر قطعی اتحادیه جهانی، 
برگزار نخواهد شــد. همچنین با توجه به در پیش 
بودن مسابقات گزینشی و بازی های المپیک و تأکید 
کادر فنی برای برگــزاری اردوهای هدفمند مقرر 
شد بالفاصله پس از تصمیم گیری نهایی اتحادیه 
جهانی )۱۰ مهرماه(، بالفاصله جلسه فنی با حضور 
نایب رئیس فدراسیون و کادرهای فنی در این مورد 

تشکیل شود.
    

هوگوپوشان استارت زدند
ســرانجام پس از ماه ها انتظار اردوی تیم های 
ملی تکوانــدو و پاراتکواندو کشــورمان با حضور 
۶ هوگوپوش از صبح روز گذشــته )شــنبه - ۱۵ 
شهریورماه( در مرکز جهانی تکواندو آغاز شد. اردوی 
تیم ملی تکواندو در گروه مــردان با حضور آرمین 
هادی پور و میرهاشم حسینی دو المپین تکواندو 
کشورمان و سجاد مردانی و امیرمحمد بخشی شروع 
شد. در بخش پاراتکواندو نیز مهدی پوررهنما و اصغر 
عزیزی پارالمپین های تکواندو کشورمان تمرینات 
خود را آغاز کردند. همچنین بر اساس تصمیم کادر 
فنی تیم ملی بانوان، اردوی آماده سازی این تیم برای 
حضور در رقابت های کسب سهمیه المپیک از ابتدای 
مهرماه آغاز خواهد شد. اردوی تیم های ملی تکواندو 
از اسفندماه سال گذشته با شیوع ویروس کرونا در 
کشور تعطیل شد و حاال پس از گذشت نزدیک به ۶ 
ماه ملی پوشان تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی آغاز 
کرده اند. در این مدت هوگوپوشان المپیکي ایران 
انتقاد بسیاري به شرایط شان داشتند و بارها تقاضا 
کردند دوران کرونا را در اردوي تیم ملي پشت سر 
بگذارند. اتفاقي که سرانجام با قطعي شدن المپیک 

رخ داد و آنها به خواسته شان رسیدند. 
    

انصراف افتخاري از انتخابات اسكي
ثبت نام از مجمع انتخاباتی فدراســیون اسکی 
چند روز پیش به پایان رسید و ۹ کاندیدا برای شرکت 
در این انتخابات نام نویســی کردند. در این بین نام 
سیدعبدی افتخاری رییس سابق فدراسیون اسکی 
نیز دیده می شد. افتخاری در حالی برای حضور در 
انتخابات اسکی ثبت نام کرده بود که شنیده می شد 
با مشکل بازنشســتگی مواجه است، موضوعی که 
ژاله فرامرزیان معاون وزیر ورزش و جوانان نیز چند 
روز پیش به صراحــت از آن صحبت کرده بود. پس 
از بررسی صالحیت مدیریتی کاندیداها سرانجام 
افتخاری صبح روز گذشــته با پیامی از حضور در 
انتخابات انصراف داد. همانطور که با رد صالحیت 
شــدن مجید کیهاني موجي از خوشحالي در بین 
اهالي دوومیداني شــکل گرفت، احتماال انصراف 
افتخاري از انتخابات اســکي باعث خوشــحالي 
اسکي بازهاي بسیاري مي شود. افتخاري طي چهار 
سال ریاست خود بر این فدراسیون منتقدان زیادي 

پیدا کرده بود.

منهای فوتبال

آریا طاری

هیچ کدام از سه تجربه سرمربیگری 
فرهاد مجیــدی، پایان خوشــایند و 
مطلوبی نداشــته اند. همیشه اوضاع 
آن طور که فرهاد می خواســته شروع 
شــده اما آن طور که باب میل او بوده، 
به پایان نرسیده اســت. مرد محبوب 
آبی ها اواخر فصل گذشــته به عنوان 
سرمربی جدید اســتقالل جایگزین 
وینفرد شــفر شــد. او تا پایان فصل 
هیچ شکســتی را تجربه نکرد و نتایج 

خوبی به دســت آورد اما باشــگاه به 
سراغ آندره آ استراماچونی رفت و این 
مربی را به جای مجیــدی به خدمت 
گرفت. بسیار عجیب به نظر می رسد 
اما این اتفاق، حاال دوباره در حال تکرار 
شدن است. اســتقاللی ها فرهاد را در 
اختیار دارند و نتایج این فصل استقالل، 
نشان می دهد که آنها می توانند برای 
آینده روی مجیدی حساب باز کنند 
اما عمال پروژه عبور از این مربی را کلید 
زده اند تا باز هم با هیجانی زایدالوصف، 
سراغ اســتراماچونی را بگیرند. بین 

این دو تجربه، مجیــدی برای مدتی 
هم ســرمربی تیم ملی امید شد اما در 
این تیم، چاره ای بجز استعفا نداشت. 
چراکه حجم دخالت ها در تیم دیگر از 
حد تحمل او خارج شده بود. داستان 
فرهاد و مربیگری، داستان عجیبی به 
نظر می رسد. او نشان داده که مایه هایی 
از تبدیل شدن به یک مربی درجه یک را 
دارد. مجیدی به خوبی جو رختکن را 
در دست می گیرد و در بین مهره های 
خودی، شخصیتی مقبول دارد. سابقه 
درخشان فوتبال، به این مربی کمک 

می کند تا روی سکوها پذیرفته شود و 
درک درستی از شرایط و فشارها برای 
مهره های تیمش داشــته باشد. با این 
حال، گاهی مزاحمت هایی از ســوی 
دیگران و گاهی رفتارهایی از سوی خود 
مجیدی، سد راه این مربی می شوند. 
فرهاد به لحاظ فنی، قابلیت های زیادی 
دارد اما از لحاظ رفتــاری، هنوز آماده 
پشت سر گذاشتن بزرگ ترین پروژه ها 
نیســت. با این حال او دیر یا زود دوباره 
به نیمکت استقالل و تیم های بزرگ 
دیگر برمی گردد. قبل از این اتفاق اما 

فرهاد باید تغییراتی در خودش به وجود 
بیاورد. تغییراتی کــه او را برای تبدیل 
شدن به یک مربی بزرگ تر، آماده کنند.

واکنش های احساسی، بزرگ ترین 
مشــکل این روزهای فرهاد اســت. 
مشکلی که در سال های بازی نیز همراه 
این بازیکن بود. برای تبدیل شدن به یک 
مربی بزرگ، این واکنش های انتحاری، 
کامال زهرآلود به نظر می رسند. چراکه 
تمرکز و آمادگی یــک مربی را به طور 
کامل زیر ســوال می برند. موفق ترین 
نتایج این فصل مجیــدی نیز، زمانی 
به دســت آمدند که او ترجیح داده بود 
سکوت کند و در جنجال های رسانه ای 
سهمی نداشــته باشــد. تا زمانی که 
سکوت، اصلی ترین اولویت مجیدی 
بود، اوضاع خیلی خــوب پیش رفت 
اما وقتی که »هیس« نشــان دادن به 
دوربین ها، استوری های جنجالی در 
اینستاگرام و البته واکنش های لحظه ای 
به تحوالت باشگاه در دستور کار فرهاد 
قرار گرفتند، اوضاع به شــکل عجیب 
و ناخوشــایندی تغییر کرد. مجیدی 
دیگر به اندازه گذشــته قابل اعتماد به 
نظر نمی رسید و جایگاه او در باشگاه، 
دیگر چندان مســتحکم نبود. فرهاد 
در این فصل، دســتاوردهایی داشت 
که انکارشان ساده به نظر نمی رسد. او 
برای مدتی با سیستم استراماچونی به 
کار ادامه داد و پس از مدتی، تغییرات 
دلخواه خودش را در تیــم پیاده کرد. 
مجیدی از سیستم سه دفاعه استقالل 
فاصله گرفت و بــا چهــار مدافع، به 
ماجراجویی در این فصل ادامه داد. او 
کارهای زیادی را پشت سر گذاشت تا 
نتایج دلخواهش را به دست بیاورد اما در 
نهایت، اوضاع آن طور که مد نظر او بود، 
رقم نخورد. بردن یک جام، همه چیزی 
بود که می توانســت در دومین حضور 
روی نیمکت استقالل به فرهاد اعتبار 
فوق العاده ای ببخشد اما این اتفاق در 

نهایت رخ داد. مجیــدی، اصلی ترین 
مقصر این ناکامی نبود. چراکه مدیران 
باشگاه تیم را به طرف بن بست هدایت 
کردند اما خود سرمربی استقالل هم 
می توانست وضعیت مطلوب تری برای 
تیمش به وجود بیاورد و اســتقالل را 

روبه روی حواشی، مصون کند.
اولیــن کاری کــه فرهــاد برای 
آینده شــغلی اش به آن نیــاز دارد، 
فاصله گرفتن از اینســتاگرام است. 
وقت گذراندن در ایــن فضا، تا امروز 
چیزی بجــز لطمه بــرای این مربی 
نداشته اســت. او باید تمرکز کافی 
را به دســت بیاورد و با فاصله گرفتن 
از هر چیزی که ایــن تمرکز را از بین 
می بــرد، در مســیر متفاوتــی قرار 
بگیرد. شــاید مجیدی همین حاال 
هم پیشنهادهایی در لیگ برتر داشته 
باشــد. او می تواند خودش را در یک 
باشگاه کم هیاهوتر از استقالل اثبات 
کند و دوباره به این تیم برگردد. همه 
از انگیزه های مجیــدی خبر دارند و 
همه می دانند که پــروژه او به عنوان 
یک سرمربی، در همین نقطه به پایان 
نمی رسد. حتی داستان این مربی و 
اســتقالل هم برای همیشه به پایان 
نرسیده اســت. این بازگشت اما باید 
زمانی رقــم بخورد کــه او پخته تر، 
دقیق تر و جاه طلب تر از گذشته باشد.

دورنمای مربیگری فرهاد مجیدی

همهچیزبجزاینستاگرام!

اتفاق روز

چهره به چهره

راه فرهاد و استقالل، دوباره از هم جدا شده است. او که قبل از دیدار فینال جام حذفی عمال از موقعیتش در این باشگاه 
کنار کشیده بود، پس از شکست در این مسابقه از همه نفرات تیمش خداحافظی کرد و رسما از اردوی آبی ها خارج شد. 

حاال استقالل بدون سرمربی به کارش ادامه می دهد و با نیمکتی بالتکلیف، آماده حضور در لیگ قهرمانان آسیا می شود. 
فرهاد مجیدی هم از این پس، در معرض انتخاب های تازه ای قرار می گیرد. انتخاب هایی که آینده او به عنوان یک مربی 

جوان و جاه طلب را تعیین خواهند کرد.

حضور باشگاه استقالل در لیگ کشــتي آزاد درست چند 
روز پیش از برگزاري مراســم قرعه کشــي این رقابت ها، یکي 
از اتفاقات مهم و جالب توجه این رشــته محســوب مي شــد. 
اینکه استقالل با توجه به مشــکالتي که در تیم فوتبالش دارد 
و همچنیــن پرونده هاي مالي عظیمش چطور مي خواســت 
در کشــتي هم تیمداري کند و البته به قول احمد سعادتمند 
مدیرعامل این باشــگاه با تیــم قدرتمندي هم روي تشــک 
برود، برخي نگراني ها را ایجاد کرده بــود. با این حال خیلي زود 
رضا یزداني به عنوان ســرمربي تیم اســتقالل تهران معرفي 

 شــد تا نگاه ها به ســمت این تیم زاویه اي جدیــد پیدا کند. 
تیم اســتقالل اما خیلي زود پایش به حواشي باز شد و اخباري 
درباره تخلف این تیم در امضاي قرارداد با دو کشتي گیر به گوش 
رســید. ماجرا از این قرار اســت که پس از انصراف تیم دریاچه 
ارومیه از حضور در رقابت های لیگ کشتی آزاد، اعالم شد قرارداد 
کشتی گیران این تیم از ارومیه به تیم استقالل منتقل شد. اما گویا 
مسئوالن تیم هیات کشتي قائمشهر این اتفاق را قانوني نمي دانند 
و به قرارداد دو آزادکار تیم شــان با اســتقالل اعتراض دارند. 
محمد صادق زاده مربی تیم هیات کشتی قائمشهر در این باره 
گفت:»پس از انصراف تیم دریاچه ارومیه از حضور در رقابت های 
لیگ، تمامی کشــتی گیران این تیم به عنوان کشتی گیر آزاد، 
می توانستند به تیم های دیگر بروند که ما هم با عباس فروتن و نادر 
حاج آقانیا به عنوان دو آزادکار مازنی به طور رسمی قرارداد بستیم. 

البته قرارداد ما داخلی نبود و به طور رسمی با حضور در دفتر کمیته 
لیگ در فدراسیون کشتی منعقد و ثبت شد. با این وجود به یکباره 
نام تیم استقالل مطرح شد و به کشتی گیران گفتند قرارداد آنها به 
همراه امتیاز حضور در لیگ تیم دریاچه ارومیه به استقالل منتقل 
شده که این موضوع اصال قانونی نیست. ضمن اینکه ما شنیدیم 
این دو کشتی گیر با وجود اینکه با ما قرارداد رسمی داشتند در 

کمال تعجب با تیم استقالل هم قرارداد بستند!« 
صادق زاده افزود:»به زودی قرار اســت این مشکل با حضور 
مسئوالن تیم ما در فدراسیون کشتی بررســی و حل شود اما 
مطمئن باشــید اگر این موضوع به طور قانونی پیگیری نشود، 
هیات کشتی استان مازندران به عنوان هیات استان متبوع این 
دو کشتی گیر، هیچ رضایتنامه ای برای آنها جهت حضور در لیگ 
صادر نخواهد کرد.« پاسخ اینکه چطور چنین اتفاقي افتاده و دو 

کشتي گیر با دو تیم قرارداد امضا کردند را باید از دل کمیته لیگ 
فدراسیون که مهدي نصیرزاده مســئولیت آن را برعهده دارد، 
پیدا کرد. تا به حال انتقادات بسیاري متوجه نصیرزاده شده است 
و حال باید دید او چه توضیحي درباره این تخلف صورت گرفته، 

دارد. 
همچنین رضا یزداني سرمربي تیم استقالل که صحبت هایي 
درباره پایان حضورش در ورزش قهرماني هم مطرح مي شد، به 
این مسائل واکنش نشــان داد. یزداني که قصد داشت خودش 
را براي حضور در المپیک آماده کند، تمام شــایعات پیرامون 
خداحافظي اش از تیم ملي را رد کرد و قبول کردن هدایت تیم 
اســتقالل را به خاطر تعطیلي ورزش در دوران کرونا دانست. او 
منتظر است با روشن شدن تکلیف المپیک، درباره آینده ورزشي 

خود تصمیم بگیرد. 

آریا رهنورد

بزرگ ترین کابوس هواداران بارسا، سرانجام 
رنگ حقیقت نگرفت و لئو مسی رسما اعالم کرد 
که در این تابســتان، از کاتاالن ها جدا نخواهد 
شد. به نظر می رســید همه چیز برای جدایی 
فوق ستاره آرژانتینی مهیا شده اما او در نهایت 
در یک مصاحبه تلویزیونی، احتمال جدایی در 
این تابستان را رد کرد. با این حال لحن مسی و 
جمله های او، نشانی از عالقه به ماندن نداشت. 
اگر اوضاع در باشگاه تغییر نکند و اگر یک انقالب 
بزرگ در کار نباشد، او تابستان سال آینده از تیم 
جدا خواهد شد. قرارداد لئو سال آینده رسما به 
پایان می رسد و این احتمال وجود دارد که بارسا 
بدون دریافت هیچ مبلغی، بهترین بازیکن تمام 

تاریخش را از دست بدهد.
لئو مسی جایی نمی رود. این واضح ترین پیام 
ویدئوی تازه نابغه آرژانتینی اســت. این نرفتن 
اما بیشتر از آن که نشانه رضایت از پروژه بارسا 
باشد، به دلیل قراردادی است که نمی توان آن را 

نقض کرد. مسی به گفته خودش فصل گذشته 
از بارتومئو قول گرفته بود که در پایان این فصل 
به عنوان بازیکــن آزاد از بلوگرانا جدا شــود. 
رییس باشگاه اما زیر این قول زد و به مرد شماره 
۱۰ تیمش اجازه جدایی نــداد. الپولگا تنها در 
صورتی قادر به ترک باشــگاه بود که حق فسخ 
7۰۰ میلیون یورویی را پرداخت کند و در این 
شرایط اقتصادی در عصر کرونا، چنین احتمالی 
عمال وجود نداشت. در حقیقت هیچ باشگاهی 
نمی توانست این هزینه را برای لئو بپردازد و او 
را به خدمت بگیرد. ماندن مســی حداقل برای 
یک ســال دیگر، بهترین خبر برای خانواده او 
به شمار می رود. چراکه لیونل در مصاحبه اش 
تاکید کرده کــه اعضای خانــواده، تمایلی به 
ترک بارسلونا نداشــتند و نمی خواستند محل 
زندگی شان را تغییر بدهند. با این حال به نظر 
می رسد که او، تصمیم جدی اش را برای جدایی 
گرفته بود. تصمیمی که نه فقط پس از شکست 
وحشتناک برابر بایرن، بلکه حتی قبل از آن نیز 
گرفته شــده بود. لئو در یکی از جمله هایش در 

مصاحبه تــازه، انگیزه جدایــی را »جوان تر« 
شدن بارســا اعالم کرده اســت. جمله ای که 
ظاهرا هرگز برای نفراتی مثل پیکه و بوسکتس، 
محلی از اعراب نداشته اســت. مرد شماره ۱۰ 
بارسا، این بار واضح تر و آشکارتر از همیشه علیه 
مدیران باشگاه موضع گرفته و مدیریت آنها را 
»فاجعه« خوانده است. بارتومئو که همین چند 
روز پیش به اطرافیانش اعالم کرده بود که حاضر 
اســت برای ماندن مسی اســتعفا بدهد، برای 
ساختن آینده این ستاره در این باشگاه، هنوز از 
سمتش کنار نرفته و بعید است چنین کاری را 

نیز انجام بدهد.
پایان خوش مسی و بارسا، بدون »لبخند« 
رقم خورد. در مصاحبه لیونل، هیچ نشانی از 
رضایت و خوشحالی دیده نمی شد و به نظر 

می رســید او به اجبار، ناچار به ماندن در 
این باشگاه شده اســت. با این حال 

بهترین بازیکن تاریخ بارسا 
به هــواداران تیمش 

تاکیــد کــرد که 
نگران انگیزه های 
او نباشند. چراکه 
او تــا آخریــن 
روز بازی برای 
باشگاه، با تمام 

توان به میدان می رود و هرچه دارد را برای این 
تیم در زمین مســابقه خرج می کند. خیلی ها 
باور دارند داشتن »مســی ناراضی« مثل امید 
بستن به »مسی مصدوم« اســت اما خود لئو 
این طور فکر نمی کند و آماده اســت تا باز هم 
برای موفقیت در بارســا بجنگد. شاید مدیران 
بارسا، ســزاوار داشــتن چنین فوق ستاره ای 
نباشند اما بدون شک هواداران باشگاه، سزاوار 
این مدل از خداحافظی نبودند. اگر قرار باشــد 
لئو مسی بدرقه شــود، این کار حداقل باید در 
یک اســتادیوم پر صورت بگیرد. اگر قرار باشد 
لئو مسی بدرقه شود، این کار باید با بنرهای 
بزرگ در قدردانی از یک فوتبالیست 
بزرگ در نیوکمپ انجام گیرد. 
لیونــل در بارســا می ماند، 
چراکه نمی خواهد تنها 
تیم حرفه ای دوران 
فوتبالــش را بــه 
»دادگاه« بکشاند. 
او به گفته خودش، 
هرگز حاضر نیست که 
در یک پرونده قضایــی، روبه روی 
تیم موردعالقه اش بایستد و علیه بلوگرانا 
موضع بگیرد. بزرگ ترین مشکل مسی، از 
دست دادن »خوشــحالی« اش در بارسلونا 

بوده اســت. او یک ســال دیگر بــه تیم زمان 
می دهد تا این خوشــحالی را به این فوق ستاره 
هدیه کنند. اگر این اتفاق رخ ندهد، باید منتظر 
یک تابســتان دیوانه وار در سال ۲۰۲۱ باشیم. 
تابستانی که در آن همه باشگاه ها برای امضای 
قرارداد رایــگان با یکــی از بهترین های تاریخ 
فوتبال صف می کشــند و برای جذب او رقابت 
می کنند. بارســا برای حفظ مســی، اصال کار 
ساده ای ندارد اما شــاید چند نتیجه خوب در 

زمین، همه چیز را تغییر بدهد.
عصر کومــان در بارســا، بــا بزرگ ترین 
کشــمکش های ممکن آغاز شــده است. لئو 
مسی، سرانجام ماندگار شــده اما باشگاه هنوز 
جایگزینی برای راکیتیچ، ویدال و ســوارز در 
نظر نگرفته است. عملکرد بارسا در فصل نقل و 
انتقاالت، هنوز امیدوارکننده به نظر نمی رسد 
و بارسا فاصله زیادی با یک تیم کهکشانی دارد. 
کومان باید چیزهای زیادی را در باشگاه تغییر 
بدهد. بیشتر از هر چیزی، او باید ساختار دفاعی 
تیمش را عوض کنــد تا از نتایــج تحقیرآمیز 
گذشته فاصله بگیرد. یک فصل ایده آل می تواند 
مسی را مجاب به ماندن کند. بودن مسی، همه 
معادله ها را ســاده تر خواهد کرد اما سرمربی 
هلندی بارســا، در معرض یک چالش بزرگ و 

تاریخی قرار گرفته است.

تخلف تیم کشتي استقالل در جذب دو آزادکار

امضا روي امضا!

لئو در بارسا می ماند؛ اما...

پایان خوش؛ بدون لبخند!

فرهاد به لحاظ فنی، 
قابلیت های زیادی دارد 

اما از لحاظ رفتاری، هنوز 
آماده پشت سر گذاشتن 

بزرگ ترین پروژه ها نیست. 
با این حال او دیر یا زود 

دوباره به نیمکت استقالل 
و تیم های بزرگ دیگر 

برمی گردد
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