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آخرین شانس کاپیتان

ســومین دوره مسابقات گرنداســلم انفرادی 
تکواندو از 27 تا 29 آذرماه در »ووشی« چین برگزار 
می شود. در همین راستا سجاد مردانی تکواندوکار 
سنگین وزن کشــورمان به منظور کسب سومین 
سهمیه تکواندو در المپیک 2020 ساعت 21:10 
روز جمعه 22 آذرماه راهی ووشی می شود. همچنین 
سینا بهرامی، کوثر اساسه و یلدا ولی نژاد نیز به صورت 
شخصی برای حضور در این رویداد اقدام کرده اند و 
آنها نیز جمعه به چین می روند. یک سهمیه المپیک 
توکیو 2020 به نفرات اول اوزان المپیکی با در نظر 
گرفتن جمع امتیازات آنها در مسابقات گرنداسلم 
تا ژانویه 2020 اهدا خواهد شــد که سجاد مردانی 
تا پایان ماه نوامبر 2019 با کسب 930 امتیاز در رده 
دوم سنگین وزن های جهان قرار دارد و حاال تا کسب 
سهمیه المپیک یک گام فاصله دارد. »کیو دون« از 
کره جنوبی با 950 امتیاز صدرنشین است و مهم ترین 
رقیب او محسوب می شــود. این نفرات با هدایت 
فریبرز عسکری و مهرو کمرانی به عنوان سرمربیان 

در این رقابت ها حضور پیدا می کنند.
    

پاداش 200 میلیونی برای پینگ پنگ
فدراسیون تنیس روی میز اعالم کرد در صورتی 
که تیم ملی در مســابقات انتخابی المپیک بتواند 
ســهمیه المپیک تیمی را بگیــرد، جایزه نقدی 
دریافت می کند. بهنام حبیب زاده مومن سرپرست 
فدراسیون گفت:»در صورت کسب سهمیه تیمی 
در مسابقات انتخابی المپیک که بهمن در پرتغال 
برگزار خواهد شد، دو میلیارد ریال به عنوان پاداش 
به اعضا و کادر فنی تیم ملی بزرگساالن کشورمان 
پرداخت می شود.« وی افزود:»با توجه به اهمیت 
مســابقات انتخابی المپیک در جهت تقویت کادر 
فنی و ضرورت آنالیز تیم های شــرکت کننده در 
مســابقات انتخابی المپیک ضمــن هماهنگی با 
سرمربی تصمیم گرفته شــده که سرمربی نسبت 
به معرفی کمک مربی و استفاده از روانشناس اقدام 
کند. تمام برنامه ریزی ها این است با حمایت مادی 
و معنوی بیشــتر، تیم ملی با حداکثر توان در این 

آوردگاه حضور یابد.«
    

جام تختی آزادکاران بدون تغییر
مسابقات انتخابی کشــتی آزاد جام تختی در 
حالی به پایان رسید که رقابت های بین المللی این 
جام روزهای 25 تا 27 دی به میزبانی کرمانشــاه 
برگزار خواهد شد. با توجه به اهمیت این تورنمنت 
به عنوان یکی از مراحل اصلی انتخابی تیم ملی به 
منظور حضور در المپیک 2020 توکیو، کادر فنی 
در نظر داشت با تغییر زمان برگزاری این مسابقات 
زمینه را برای حضور کشتی گیران مطرح خارجی نیز 
فراهم کند که اتحادیه جهانی کشتی با درخواست 
ایران مبنی بر تغییر زمان جام تختی مخالفت کرد. 
همچنین رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام 
تختی روزهای 2 تا 4 بهمن در شــهر شیراز برگزار 
می شود. در همین راستا رقابت های انتخابی برای 
این تورنمنت روزهای 20 تا 22 آذرماه در ســالن 

شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.
    

سال سخت میرهاشم
میرهاشم حسینی تکواندوکار المپیکی ایران 
درباره کســب ســهمیه المپیک 2020 توکیو در 
آخرین مرحله رقابت های گرندپــری تکواندو در 
مســکو، عنوان کرد:»1۶ نفر برتر رنکینگ در این 
مسابقات حاضر بودند و واقعا سطح کیفی رقابت ها 
بســیار باال بود. گرفتن مدال در جمع برترین های 
جهان کار بســیار سختی اســت اما خدا را شکر به 
هدفم که کسب ســهمیه المپیک بود رسیدم.« او 
درباره کار بزرگ خود در کسب سهمیه المپیک با 
وجود عدم صدور ویزا بــرای حضور در رقابت های 
جهانی انگلستان و از دست دادن امتیاز حضور در 
این رقابت ها، خاطرنشان کرد:»واقعا در این یک سال 
خیلی اذیت شدم و بار روانی سنگینی روی دوشم 
بود. حضور در مسابقات متعدد و اتفاقاتی که برایم 
رخ داد باعث شده بود واقعا از نظر روحی و بدنی داغون 
شوم.«حسینی با تاکید بر اینکه، کارش برای رسیدن 
به موفقیت پس از کسب ســهمیه تازه آغاز شده، 
گفت:»حتما در المپیک جبران می کنم. قطعا به 
المپیک نمی روم که زنگ تفریح باشم. من نیامده ام 
که فقط سهمیه بگیرم و بعد به المپیک بروم و حذف 
شــوم. با تمام توان تمرین می کنــم و از جان مایه 

می گذارم تا در المپیک به بزرگترین افتخار برسم.«

منهای فوتبال

آریا طاری

واکنش مدیران باشگاه استقالل به 
جدایی ناگهان آندره آ اســتراماچونی، 
نشان می دهد که آنها اصال از این ماجرا 
بی اطالع نبودنــد. فتحی، خلیل زاده و 
دیگران، می دانستند که دیر یا زود این 
اتفاق رخ خواهد داد و عمال هیچ تالشی 
نکردند تا جلوی رفتن اســتراماچونی 
از ایران را بگیرند. آن چه در این باشگاه 
اتفاق افتاده، چیزی شبیه یک »کودتا« 
بوده است. سرمربی تیم در اعتراض به 

وضعیت مالی تیمش، مدیران استقالل 
را تهدید به جدایی کرده و آنها نیز از این 
تهدید، استقبال کرده اند و راه جدایی را 
برای او باز گذاشته اند. به نظر می رسد این 
مدیران، ترجیح می دهند از دردسرهای 
مربی خارجی فاصله بگیرند و یک مربی 
ایرانی را روی نیمکت بنشانند. آنها تصور 
می کنند تیم شان ابزارهای کافی را برای 
قهرمانی لیگ در اختیــار دارد و با یک 
مربی ارزان تر هم می تواند به موفقیت 
برســد. پازل این کودتا اما فقط وقتی 
کامل می شود که یک »چهره محبوب« 

و مقبول در بین هوادارها، پیشــنهاد 
جانشینی استراماچونی را بپذیرد. همه 
می داننــد آن چهره محبــوب، فرهاد 
مجیدی است.  از نگاه مدیران باشگاه، 
حضور فرهــاد می تواند جــو فعلی را 
آرام کند و آنها را نجات بدهد. شــاید 
هم این محاسبه درســت باشد و واقعا 
چنین اتفاقی رخ بدهد امــا آیا چهره 
اسطوره ای باشگاه اســتقالل، حاضر 
است بخشی از بازی  آنها برای آرام کردن 
جو باشــد؟ بازیکن ها در این فصل، به 
سطح فنی استراماچونی و سلیقه بازی 

او خو گرفته اند و بعید است هیچ چهره 
دیگری را برای تیم بپذیرند. هوادارها 
هم می دانند یک مربی ایرانی، نبوغ مرد 
ایتالیایی را نخواهد داشت. شاید همه آنها 
برای مدتی، حول محور فرهاد به توافق 
برسند اما اولین شکست، اوضاع را کامال 
به هم خواهد ریخت. وزارت ورزش از یک 
طرف، حمایت مالی اش را از سرخابی ها 
قطع کرده و از ســوی دیگــر، معموال 
بدترین انتخاب های ممکن را برای هیات 
مدیره این دو باشگاه انجام می دهد. از 
طنزهای تلخ روزگار، شاید همین کافی 

باشد که مدیران باشــگاه استقالل به 
فرهاد مجیدی اعتماد نمی کنند و او را 
از کادر فنی کنار می گذارند تا به سراغ 
یک مربی گرانقیمــت خارجی بروند 
اما بعد از رسیدن به نتایج مطلوب با آن 
مربی و صدرنشینی در جدول لیگ برتر، 
ناگهان تصمیم می گیرند به گزینه قبلی 
برگردند و دوباره فرهاد را انتخاب کنند! 
حیرت آور نیست که این مدیرها، هنوز 
هم سر کارشان هستند؟ حیرت انگیز 
نیست که آنها برای معامله دیگری به 
سود خودشــان و به ضرر باشگاه آماده 

می شوند؟
فرهاد همین امسال، مرتکب یک 
اشتباه بزرگ در انتخاب تیمش شد و 
چوب این اشتباه را هم خیلی زود خورد. 
او به فدراسیون مهدی تاج پاسخ مثبت 
داد و هدایت تیم ملــی امید را بر عهده 
گرفت اما تنها پس از چند ماه، با موجی از 
دخالت در کارش روبه رو شد و چاره ای به 
جز ترک نیمکت تیم پیش روی خودش 
ندید و سرانجام با بغض و ناراحتی، از این 
تیم جدا شد. از این اشتباه، هنوز زمان 
زیادی نگذشته و او به هیچ قیمتی نباید 
مرتکب یک خطای محاسباتی دیگر 
شود. البته که کار کردن در استقالل به 
عنوان سرمربی، همیشه یکی از عالیق 
جدی فرهاد بوده اما وسط این التهاب و 
هیاهو، اصال نمی توان از شروع یک پروژه 
جدی حرف زد. فرهاد به سختی تالش 
کرد تا در استقالل به یک چهره محبوب 
تبدیل شود. این دستاورد برای او اصال 
ساده به دســت نیامده اما شاید خیلی 

ساده از دست برود. 
فرهاد اهل »فوتبال« است و هرگز 
نمی تواند از جنس مدیرانی مثل فتحی 
و خلیل زاده باشد. فرهاد فوتبال را درک 
می کند و حتما می داند که جانشینی 
یک مربی محبوب و صدرنشــین در 
چنین شــرایطی، ممکن اســت چه 
دردســرهایی برای او به وجود بیاورد. 

فرهاد از خانواده استقالل است و نباید 
در این مقطع، به هدف مهم بخشــی از 
این خانواده پشت کند. مدیران باشگاه 
امیدوارند با پنهان شدن پشت مجیدی، 
از انتقاد در امان بماننــد اما اولین قدم 
برای فاصله گرفتن باشــگاه از بحران و 
کابوس، »رفتن« همــه اعضای کادر 
مدیریتی استقالل است. آنها باید تیم 
را ترک کنند تا آینده باشگاه، در مسیر 

درست تری قرار بگیرد.
فرهاد باالخره یک روز ســرمربی 
استقالل خواهد شــد. همه می دانند 
که آن روز از راه می رســد اما »امروز« 
زمان درستی برای ملحق شدن به این 
باشگاه نیست. او هنوز تجربه زیادی در 
مربیگری ندارد و بدون شک در صورت 
پذیرفتن پیشنهاد آبی ها، از همان روز 
اول با استراماچونی مقایسه خواهد شد. 
این بازی، یک قربانی دیگر می خواهد 
و فرهاد مجیدی نباید چنین نقشــی 
را بر عهده بگیرد. پاســخ مثبت دادن 
به این کادر مدیریتی، هرگز سرانجام 
خوشــایندی برای یک مربی نخواهد 

داشت.

برای فرهاد مجیدی و تصمیم حیاتی اش

شریک کودتا نباش!

اتفاق روز

سوژه روز

هر چقدر زمان سپری می شود، احتمال بازگشت استراماچونی به ترکیب استقالل کم و کم تر به نظر می رسد. مدیران 
باشگاه حتی با »جانشین« او نیز مذاکره کرده اند و این گزینه، اصال برای هواداران استقالل غریبه نیست. فتحی و همکارها 

امیدوارند با انتخاب یک چهره محبوب برای آبی ها، اعتراض ها را علیه خودشان به پایان برسانند. چهره ای که اگر وارد بازی 
آنها شود، دست به یک قمار تاریخی خواهد زد. او باید بیشتر از دیگران مراقب چیزی که در همه این سال ها برای خودش 

ساخته، باشد. دستاوردهایی که ممکن است با یک انتخاب اشتباه، به سادگی از دست بروند.

مراسم قرعه کشــی لیگ قهرمانان 2020 آسیا برگزار شد 
و نمایندگان ایران حریفان شــان را در ایــن مرحله از رقابت ها 
شناختند. در منطقه غرب آسیا، بیشترین سهمیه در این فصل 
به نمایندگان امارات اختصاص داده شده است. آنها سه نماینده 
در مرحله گروهی و یک نماینده در پلی آف نهایی خواهند داشت. 
رده دوم به عربستانی ها اختصاص دارد که سه نماینده در مرحله 
گروهی و یک نماینده در پلی آف مقدماتی دارد. قطری ها با دو 
نماینده در مرحله گروهی و دو نماینده در پلی آف نهایی، کشور 
سوم منطقه غرب هستند و ایران با دو نماینده در مرحله گروهی 

و دو نماینده در پلی آف مقدماتی، در منطقه غرب در رده چهارم 
دیده می شــوند. از لیگ ایران، پرسپولیس و سپاهان به صورت 
مستقیم وارد دور گروهی می شوند و استقالل و شهرخودرو باید 
دو مسابقه پلی آف را برای رســیدن به این مرحله تجربه کنند. 
استقاللی ها باید ابتدا در ورزشگاه آزادی، با برنده الفیصلی اردن و 
الکویت کویت به میدان بروند و در صورت پیروزی، باید با الریان در 
دوحه قطر مسابقه بدهد. شهرخودرو نیز در اولین دیدار پلی آف 
در مشهد، میزبان برنده چنای سیتی هند و الرفاع بحرین خواهند 
بود. شاگردان یحیی در صورت رد شدن از این بازی، به قطر سفر 
می کنند تا به مصاف کریم انصاری فرد و شاگردانش در باشگاه 
السیلیه بروند. فصل گذشته، اصال فصل خوبی برای نمایندگان 
ایران در آسیا نبود. از بین همه تیم های ایرانی، تنها ذوب آهن از 
دور گروهی رد شد و آن تیم هم خیلی زود، طعم حذف از مسابقات 

را چشید. در نهایت این عربستانی ها بودند که با درخشش باشگاه 
الهالل، جام قهرمانی را از آن خودشان کردند. حاال الهالل با سه 
قهرمانی و چهار نایب قهرمانی، پرافتخارترین تیم قاره آســیا 

محسوب می شوند.
سخت ترین قرعه در بین نمایندگانی ایرانی لیگ قهرمانان، 
نصیب سپاهان شــده اســت. طالیی ها در دور گروهی باید با 
تیم های پرستاره النصر عربستان، السد قطر و یک تیم از پلی آف 
العین امارات، الزورا عراق و بنیادکار ازبکستان همگروه خواهد 
شد. تیمی که به احتمال زیاد العین خواهد بود تا سپاهان عمال در 
گروه مرگ رقابت ها قرار گرفته باشد. شهرخودرو نیز در صورت 
عبور از پلی آف، یک قرعه بسیار دشوار خواهد داشت. این تیم باید 
با قهرمان دوره گذشته رقابت ها یعنی الهالل عربستان، الشباب 
امارات و پاختاکور در یک گروه مشترک قرار بگیرد. در گروه اول 

رقابت ها، استقالل با الوحده امارات و الشرطه عراق همگروه شد و 
یک برنده پلی آف از تیم های عربستان، تاجیکستان و ازبکستان 
نیز به این گروه راه پیدا خواهد کرد. گروه پرسپولیس هم درست 
مثل گروه استقالل، کامال مناســب به نظر می رسد. قرمزها با 
الدحیل قطر، التعاون عربستان و شارجه امارات همگروه هستند 
و شانس بسیار زیادی برای رد شــدن از دور گروهی دارند. لیگ 
قهرمانان، چالش جدیدی را برای نمایندگان ایران آغاز خواهد 
کرد. سال هاســت که در فوتبال ایران، به هیچ موفقیتی در این 
تورنمنت نرسیده ایم و شاید این طلسم، باالخره امسال شکسته 
شود. فعال اولین ماموریت تیم های ایرانی، رسیدن به دور گروهی 
و سپس رد شدن از این مرحله اســت. در لیگ قهرمانان با این 
فشردگی و این ســطح نزدیک از تیم ها، عبور از دور گروهی به 

خودی خود یک دستاورد مهم به شمار می رود.

آریا رهنورد

چهره سیدحسین حسینی درست بعد از به ثمر 
رسیدن دومین گل پیکان، حال و روز همه هواداران 
استقالل بود. مغموم، نگران و کم امید. آنها هنوز هم 
صدرنشین لیگ هستند اما حال و روزشان اصال 
شباهتی به تیم های صدرنشین ندارد. ستاره های 
آبی همچنان امیدوار به بازگشت مربی  تیم شان 
هستند اما مدیران باشگاه تحرکات شان را برای 
انتخاب جانشین استراماچونی آغاز کرده اند. به نظر 
می رسد یکی از پرامیدترین فصل های استقالل، به 
واسطه ضعف مدیریتی در حال تبدیل شدن به یک 
تباهی بزرگ برای باشگاه است. در مسابقه این تیم با 
پیکان، هیچ چیز »عادی« به نظر نمی رسید. آبی ها 
نه برابر پیکان، بلکه به دســت مدیران خودشان 

متوقف شدند! 
وقتی مهدی قائدی با یک ضربه چیپ تماشایی 
توپ را از خط دروازه پیکان عبور داد، جای خالی 
آندره آ استراماچونی در آزادی بیشتر و بیشتر به 
چشم آمد. استقالل زود به گل رسید اما خبری از 
مرد ایتالیایی و شادی های جذابش در کنار زمین 
نبود. در استقالل حتی بهزاد غالمپور نیز تمایلی به 

انجام جشن های معروفش برای هر گل نداشت. 
استقالل مقابل پیکان، بی نظم تر از همیشه فوتبال 
بازی کرد و بیشتر از همه دیدارهای دیگر، توپ لو 
داد. کم تر از یک هفته قبل، آنها با حضور همزمان 
شیخ دیاباته و آندره آ استراماچونی، یکی از مدعیان 
قهرمانی لیگ برتر را شکست دادند. همه چیز در 
استقالل »عالی« به نظر می رسید و آنها به لحاظ 
کیفیت، »بهترین« تیم لیگ محسوب می شدند 
اما ظرف چند روز، همه چیز به بدترین شکل ممکن 
تغییر کرد. استقالل در حالی به نبرد با پیکان رسید 
که دیاباته را به دلیل محرومیت در اختیار نداشت 
و سرمربی ایتالیایی اش را نیز به خاطر مسائل مالی 
از دست داده بود. استراما با یک تصمیم انتحاری، 
ایران را ترک کــرد و پس از جابه جایی میان چند 
کشور، سرانجام به ایتالیا رسید. شاید اگر او تصمیم 
»بازگشت« داشت، حداقل برای چند روز در ترکیه 
اقامت می کرد اما سفر او به ایتالیا، نشان از عزم این 
مربی برای ترک همیشگی فوتبال ایران دارد. او 
البته در پیامی، تاکید کرده که اگر مشــکالتش 
حل شود، همین امروز و فردا به تهران برمی گردد 
اما به نظر می رســد تا زمانی که مدیران فعلی در 
باشگاه هستند و تا زمانی که سازوکارهای مالی 

فوتبال ایران با اروپا رفع نشده، هیچ اتفاق مثبتی 
رخ نخواهد داد. استقاللی ها در غیاب سرمربی و 
بهترین مهاجم شان، چندان منظم نبودند. آنها در 
همان نیمه اول گل تساوی را دریافت کردند و یک 
پنالتی هم به حریف دادند. شهریار مغانلو نتوانست 
از این پنالتی استفاده کند و بازی با نتیجه تساوی 
در نیمه اول به پایان رسید. در نیمه دوم، شلیک 
مهارنشدنی وریا آبی ها را صاحب گل برتری کرد 
امــا در آخرین ثانیه ها روی ایســتگاهی دیدنی 
جالل الدین علی محمدی، حســین پورامینی 
ضربه سختی به حریف زد. این پیکانی ها نبودند 
که استقالل را غافلگیر کردند، استقالل به دست 
»خودش« و مدیرانش غافلگیر شــد و دو امتیاز 
حساس این مسابقه را به سادگی از دست داد. البته 
که باشگاه این روزها، چیزهایی بیشتر از »امتیاز« 
از دست داده است. چند هفته بعد از شروع لیگ 
نوزدهم، خیلی ها تصور می کردند اســتراما در 
مســیر برکناری قرار داد و جاشــین او به زودی 
معرفی می شود اما مرد ایتالیایی قصد نداشت از 
این جنگ بزرگ پا پس بکشد. او در مدتی کوتاه، 
تاثیر ویژه ای روی استقالل گذاشت و به سرعت نیز 
در میان سکوها محبوب شد. شاید اگر این تصمیم 
چند ماه قبل گرفته شده بود، همه هوادارها از آن 
حمایت می کردند اما حاال جدایی استراماچونی، 
یک کابوس باورنکردنی برای این باشگاه به شمار 
می رود. او نه تنها روی استقالل، بلکه حتی روی 

لیگ برتر نیز تاثیر گذاشــت و چند تیم با الهام از 
شیوه بازی او و تیمش، سیستم سه دفاعه را برای 
خودشان انتخاب کردند. خواسته مهم هواداران 
باشگاه، بازگشت این مربی است اما درست مثل 
همیشه »نیشکسوت ها« دور تیم جمع شده اند 
و حاال دائما علیه این مربی صحبت می کنند. این 
صحبت ها از سوی چهره هایی مطرح می شود که 
در دوران بازی اگر دستمزدشان فقط چند ماه عقب 
می افتاد، زمین و زمان را به هم می زدند. چهره های 
قدیمی اســتقالل می خواهند که از نیمکت این 
تیم سهم داشته باشند و از همین حاال خودشان 
را برای نشستن روی نیمکت گرم کرده اند. باشگاه 
هم برای پایان دادن بــه اعتراض ها، می خواهد 
یک چهره محبــوب را روی نیمکت بنشــاند. با 
این حال بعید به نظر می رســد آینده تیم بدون 

استراما، آینده روشنی باشد. دیگر باید بپذیریم 
که فوتبال، وارد دوران »انزوا« شده است. ما دیگر 
قدرت حفظ مربیان خارجی را نداریم. ویلموتس 
و اســتراماچونی تنها به خاطر »پول« نرفتند. در 
واقع خوِد پول مهم ترین مساله محسوب نمی شد. 
مساله کلیدی »انتقال« این پول بود که موجب شد 
استراما در ایتالیا به پولشویی و دور زدن تحریم ها 
متهم شــود. باید برای دورانی آماده باشیم که در 
آن همه مربیان فوتبال ایران، »داخلی« هستند و 
حتی بازیکنان خارجی نیز دیگر عالقه ای به حضور 
در این فوتبال ندارند. تصویب  نشدن لوایح مبارزه 
با پولشویی و بازگشت تحریم ها، تاثیرشان را روی 
فوتبال گذاشته اند. فوتبالی که از همیشه بی پناه تر 
شده و حاال چهره های سرشناسش را یکی پس از 

دیگری از دست می دهد.

قرعه نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا

ژنرال در گروه مرگ!

روایت هایی از تلخ ترین بازی فصل استقالل

زجرنشینی! 

بازیکن ها در این فصل، به 
سطح فنی استراماچونی و 

سلیقه بازی او خو گرفته اند 
و بعید است هیچ چهره 

دیگری را برای تیم بپذیرند. 
هوادارها هم می دانند یک 

مربی ایرانی، نبوغ مرد 
ایتالیایی را نخواهد داشت. 
شاید همه آنها برای مدتی، 
حول محور فرهاد به توافق 
برسند اما اولین شکست، 

 اوضاع را کامال به هم 
خواهد ریخت
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