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دور برگشت واليبال نونوار است

مرحلــه برگشــت ســی و پنجمیــن دوره 
رقابت های لیگ برتر والیبــال از امروز به صورت 
متمركز و بــه میزباني تهران آغاز خواهد شــد. 
رقابت ها در حالی شــروع به كار خواهد كرد كه 
برخی از تیم ها در نیم فصل دستخوش تغییرات 
بسیاری شــدند تا شــاهد چهره جدیدی از آنها 
باشیم. امروز تیم صدرنشین فوالد سیرجان بدون 
تغییر به مصاف تیم شــهداب یزد خواهد رفت. 
دو تیم سایپا تهران و شــهرداری ارومیه نیز در 
حالی حساس ترین بازی هفته را برگزار خواهند 
كرد كه تیم ســایپا تغییرات زیادی در بدنه خود 
داشت. یک هفته پیش از پایان نیم فصل مصطفی 
كارخانه از هدایت نارنجی پوشــان استعفا داد و 
ناصر شهنازی ســرمربی فصل گذشته این تیم 
در راس قرار گرفت. با آمدن شهنازی، بازیکنانی 
مانند امیر حســینی، امیر فالحت خــواه، رضا 
صفایی و قاســم كارخانه و كامبیز یعقوبی مربی 
مطرح تیم جدا شدند. همچنین اختالفاتی برای 
جدایی امین اسماعیل نژاد در تیم شکل گرفت 
كه در نهایت این پشــت خط زن حفظ شد. تیم 
شهرداری ارومیه نیز قاسم كارخانه را جذب كرد و 
مرتضی شریفی را از دست داد. تیم پیکان تهران 
كه پرافتخارترین تیم مسابقات به شمار می رود 
پس از كسب نتایج ضعیف در نیم فصل با جذب 
امیر حسینی پاسور كهنه كار و با تجربه والیبال 
ایران و رضا صفایی، پشت خط زن گذشته سایپا 
به تقویت تیــم خود پرداخت. امیر حســینی به 
عنوان مربی و بازیکن قرار اســت برای پیکانی ها 
كار كند و در نخستین گام روز چهارشنبه مقابل 
تیم راه یاب ملل مریوان قرار خواهد گرفت. دو تیم 
هورسان رامسر و هراز آمل نیز در شرایطی مقابل 
هم قرار خواهند گرفت كه فرهاد قائمی، ملی پوش 
والیبال ایران پس از جدایی از تیم الریان قطر به 
تیم هراز پیوست. تیم شهرداری ورامین، مدافع 
عنوان قهرمان كه نتایج قابل قبولی در نیم فصل 
نخست رقابت ها كسب نکرد تصیم گرفت كارش 
را با مجید تابش نژاد ادامه دهد. ورامین در بازی 
نخست خود مقابل شهرداری گنبد قرار خواهد 
گرفت. دو تیم آذرباتــری ارومیه و خاتم اردكان 
نیز دیگر دیدارهاي امروز را برگزار مي كنند. در 
هفته شانزدهم تیم های فوالد مباركه سپاهان و 

شهرداری قزوین استراحت دارند.
    

 پایان اردوي كشتي 
تا هفته آینده

اردوهــای تیم ملــی كشــتی آزاد و فرنگی 
ایران برای حضور در رقابت های قهرمانی آســیا 
و مسابقات گزینشــی المپیک در حالی از اوایل 
ماه جاری آغاز شــد كه كشــتی ایران همچنان 
باید به دنبال كسب سه ســهمیه كشتی فرنگی 
و سه سهمیه در كشتی آزاد باشد. محمدابراهیم 
امامی سخنگوی فدراسیون كشتی در خصوص 
زمان پایــان اردوی اول تیم هــای آزاد و فرنگی 
گفت:»اردوی تیم ملی كشتی فرنگی تا روز ۱۲ 
دی پیگیری می شود و اردوی تیم كشتی آزاد هم 
تا ۱۴ دی ادامه خواهد داشــت. طبق اعالم كادر 
فنی تیم های ملی با توجه به تاریخ و تقویم جدید 
اتحادیه جهانی كه طی آن مسابقات گزینشی و 
بزرگساالن آســیا در فروردین در آلماتی برگزار 
می شــود، برنامه اردوها به صورت مقطعی تا آن 
زمان دنبال خواهد شد.« كشــتی آزاد ایران در 
پیکارهای جهانی سال ۲۰۱۹ قزاقستان در اوزان 
۵۷ كیلوگرم توســط رضا اطــری، ۸۶ كیلوگرم 
توسط حسن یزدانی و ۱۲۵ كیلوگرم توسط یدا... 
محبی صاحب سهمیه المپیک شد و حاال باید در 
رقابت های گزینشــی برای كسب سهمیه اوزان 
۶۵، ۷۴ و ۹۷ كیلوگــرم تالش كند. در كشــتی 
فرنگی هــم علیرضا نجاتــی، محمدعلی گرایی 
و امیر قاسمی منجزی توانســتند سهمیه های 
المپیــک را در اوزان ۶۰، ۷۷ و ۱۳۰ كیلوگرم در 
رقابت های جهانی قزاقســتان به دســت آورند. 
با این حســاب نمایندگان كشــورمان باید در 
رقابت های پیش رو برای كســب ســهمیه های 
اوزان ۶۷، ۸۷ و ۹۷ كیلوگــرم بــه میدان بروند. 
طبق تقویم اتحادیه جهانی كشــتی، رقابتهای 
گزینشی المپیک در قاره آسیا طی روزهای ۲۰ تا 
۲۲ فروردین و بالفاصله رقابت های قهرمانی آسیا 
در روزهای ۲۳ تا ۲۸ فروردین سال آینده در شهر 

آلماتی قزاقستان برگزار می شود.

منهای فوتبال

آریا طاری

بین امیر قلعه نویی و محمود فکری، 
انبوهی از خاطرات خــوب مربوط به 
گذشته و البته انبوهی از جاه طلبی برای 
آینده وجود دارد. اگر استقالل لیگ برتر 
چهارم را نقطه ای طالیی در شکل گیری 
دوران مربیگری امیر قلعه نویی بدانیم، 

محمود فکــری در میانــه میدان آن 
تیم بازیکن فوق العــاده مهمی بود و 
بازوبند كاپیتانی تیم را بر بازو داشت. 
استقالل در پایان آن فصل برای اولین 
بار فاتح لیگ برتر شد و فکری به عنوان 
كاپیتان، جام قهرمانی را باالی سر برد. 
رابطه نزدیک ایــن دو نفر با هم، بعدها 
بیشتر و بیشــتر خودش را نشان داد. 

وقتی ژنرال به نیمکت تیم ملی رسید، 
فکری را هــم به آن تیــم دعوت كرد. 
اتفاقی كه معمــوال در دوران مربیان 
قبلی تیم ملی، رخ نمــی داد. فکری با 
وجود سابقه كم در رده ملی، حتی در 
دوران قلعه نویی با »بازی خداحافظی« 
هم روبه رو شد. آن هم در شرایطی كه 
بسیاری از ستاره های بزرگ تاریخ تیم 

ملی، هرگز چنین موقعیتی را تجربه 
نکرده اند. ســابقه رفاقت بین این دو 
چهره اســتقاللی، بعدها با دستیاری 
فکری در تیم قلعه نویی تقویت شد. این 
دو برای مدتی در كنار هم روی نیمکت 
باشگاه نشستند. هرچند كه در نهایت 
فکری تصمیم گرفت كار مربیگری را 
به صورت مســتقل ادامه بدهد و دیگر 

قید دستیاری را بزند. ســال ها بعد از 
تجربه های درخشــان در استقالل به 
عنوان بازیکن و مربــی، حاال محمود 
فکری و امیرقلعه نویی در شرایطی به 
دیدار هم می روند كه اولی مرد اصلی 
نیمکت استقالل است و دومی در گل 
گهر سیرجان فعالیت می كند. فکری 
با همه وجود می جنگد تــا ثابت كند 
كه گزینه ای ایده آل برای اســتقالل 
اســت و باالخره اعتمــاد حداكثری 
هواداران باشــگاه را به دست بیاورد. 
امیرقلعه نویی هم همچنان به بازگشت 
به اســتقالل فکر می كند و به خوبی 
می داند كه تجربه یک فصل فوق العاده 
در سیرجان، او را به این خواسته بزرگ 

نزدیک خواهد كرد.
مســابقه امروز، اولین بار نیست كه 
فکری و قلعه نویی به عنوان ســرمربی 
روبه روی هم قرار می گیرند. اولین دوئل 
آنها اواخر فصل گذشته رقم خورد. جایی 
كه فکری روی نیمکت نساجی حضور 
داشت و امیر سرمربی سپاهان بود. آن 
مسابقه با اشتباه هولناک مدافع سپاهان، 
با پیروزی نســاجی به پایان رسید. این 
شکست غیرمنتظره، آخرین بارقه های 
امید تیم قلعه نویی برای قهرمانی لیگ 
را هم از بین برد و این مربی را به درهای 
خروجی باشگاه نزدیک كرد. در مقابل، 
فکری با آن پیروزی اعتبار بیشــتری 
در قامت یک ســرمربی به دست آورد 
و روزهای درخشــانش در نســاجی را 
درخشان تر كرد. ژنرال نه تنها از تقابل 
با فکری، بلکه حتی از روبه رو شــدن با 
استقالل در فصل گذشته خاطره خوشی 
ندارد. او در دو دیدار متوالی لیگ و جام 
حذفی فصل گذشته در تهران نتیجه را 
به استقالل واگذار كرد و با واكنش های 
كنایه آمیز فرهاد مجیــدی هم روبه رو 
شد. در حقیقت ســه شکست كلیدی 
فصل گذشته این مربی، مقابل فکری و 
مجیدی رقم خوردند و همین باخت ها 
بودند كه او را از ســپاهان جدا كردند. 
حکایت این فصل اما بــرای این مربی 
كامال متفاوت به نظر می رسد. او و تیمش 
حاال در صدر جدول رده بندی لیگ برتر 
دیده می شوند. گل گهر در هشت هفته 

گذشته لیگ برتر ۱۴ امتیاز جمع كرده و 
دومین فصل حضورش در لیگ برتر را 
به شکل خارق العاده ای كلید زده است. 
اســتقالل فکری هم البته تا همین جا 
در هفت بازی به ۱۲ امتیاز رسیده و در 
صورت شکست دادن حریف در مسابقه 
امروز، با یک بازی كم تر باالتر از این تیم 
قرار می گیرد. بین این دو تیم، گل گهر 
تیــم هجومی تری به نظر می رســد و 
استقالل در فاز دفاعی، بهتر نشان داده 
است. گل گهر در دیدارهای گذشته ۱۳ 
گل به ثمر رسانده اما مهره های استقالل 
مجموعا هفت گل زده اند. در نقطه مقابل 
اما تیم سیرجانی در این فصل هشت گل 
خورده و سهم اســتقالل تنها سه گل 

خورده بوده است.
این نبرد تنهــا در تقابل قلعه نویی و 
محمود فکری خالصه نمی شود. جدال 
اســتقالل و گل گهر، می تواند یکی از 
تماشــایی ترین دوئل ها بین بهترین 
گل زن و یکــی از آماده ترین گلرهای 
لیگ برتر باشد. گادوین منشا تا امروز در 
لیگ فوق العاده نشان داده و با ۹ گل زده 
به تنهایی در صدر جدول گل زنان دیده 
می شود. رشید هم از زمان شروع بازی 
برای استقالل، درخشان ظاهر شده و 
توانسته نمایش  های بی نقصی را به نام 
خودش ثبت كند. روبه رو شدن این دو 
نفر با هم، بخشی از جذابیت های مهم 
این نبرد خواهد بود. جدالی كه به لیگ 

هیجان بیشتری می بخشد.

استاد و شاگرد به هم رسیدند

نبرد تماما آبی!

اتفاق روز

چهره به چهره

شاید خیلی ها از شروع فصل، در انتظار این جدال بودند. مسابقه ای که یک طرفش استقالل با محمود فکری ایستاده 
و در سمت دیگرش، موفق ترین مربی استقالل در همه ادوار لیگ برتر قرار گرفته است. این دو نفر زمانی به عنوان مربی و 

کاپیتان و بعدها به عنوان دستیار در کنار هم بودند و حاال به عنوان دو سرمربی، روبه روی هم می ایستند. این دومین تقابل 
فکری و قلعه نویی در لیگ برتر به شمار می رود اما نخستین بار است که در این تقابل، نام استقالل به گوش می رسد.

خبرنگار معروفــی كه اخیــرا برای یک 
مصاحبه اختصاصی به منزل لئو مسی رفته 
بود، با یک شــیطنت جالب دو كتاب درباره 
شرایط زندگی در »منچســتر« و »پاریس« 
برای لئو هدیه برد. ستاره آرژانتینی بارسلونا 
اما هدیه را باز نکرده پس فرستاد و اعالم كرد 
كه فعال به این كتاب ها نیازی ندارد. برخالف 
زمزمه هایی كه در مورد جدایی احتمالی مسی 
در ژانویه به گوش می رسید، این بازیکن رسما 
اعالم كرد كه حداقل تا پایان فصل باشگاه را 
ترک نمی كند. حاال كه بارتومئو دیگر رییس 
بارسا نیست، لئو هم اشــتیاق كم تری برای 

جدایی از باشــگاه از خودش نشان می دهد. 
او تاكیــد كرده كه در انتظــار معرفی رییس 
جدید بارسا و شنیدن پروژه جدید این رییس 
است تا تصمیمش را در این مورد بگیرد. نکته 
كلیدی اینجاست كه در پایان این فصل، دیگر 
باشــگاه نمی تواند مثل فصل گذشــته برای 
مســی تصمیم بگیرد و مانع جدایی او شود. 
قرارداد این فوق ســتاره در تابستان آینده به 
پایان می رســد و او مجاز خواهد بود تا با یک 
قرارداد آزاد، مقصد بعدی اش را انتخاب كند. 
با این حال هواداران بارسا هنوز به ماندن لیونل 
در تیم شان امید دارند و معتقدند رییس جدید 

باشگاه، شرایط را برای مســی تغییر خواهد 
داد. مســی در مصاحبه تازه اش از دو چهره 
خاص نیز تمجید كرده اســت. اول از همه 
رونالد كومان با توصیــف كامال مثبتی از 
سوی مرد شماره ۱۰ تیمش روبه رو شده و 

بالفاصله هم به این توصیف واكنش 
نشــان داده اســت. لئو در مورد 
همبازی اش آنتــوان گریزمان 
نیــز حرف های خوبــی زده و 
ظاهرا در بلوگرانــا همه چیز 
خیلی خوب به نظر می رسد. 
بــا ایــن حــال او البه الی 
صحبت هایش به یک موضوع 
جذاب دیگر هم اشاره كرده 
است. اینکه همیشه دوست 
داشــته در »آمریکا« فوتبال 

بازی كند و مدتی برای زندگی 

به این كشــور بــرود. این راهی اســت كه 
ستاره هایی مثل زالتان، جرارد، پیرلو 
و ... هم قبــل از او رفته انــد. به نظر 
می رســد باید ماجرای انتقال مسی 
به ســیتی و پی اس جی را فراموش 
كنیم. او احتماال بــرای مدتی 
در بارسا می ماند و سپس 
راهی ام.ال.اس می شود 
تا به خواســته اش برای 
بازی و زندگی در آمریکا 
هم برسد. حتی شنیده 
می شــود كه باشگاه 
میامــی از همیــن 
حــاال مذاكره برای 
جذب این ســتاره 
را به صورت پنهانی 
بــا خــود او آغاز 

كرده است. مالک این باشــگاه یعنی دیوید 
بکام، رابطه بســیار خوبی با لئــو دارد و این 
اتفاق، می تواند كلید این انتقال باشــد. حتی 
گفته می شود لوئیس ســوارز هم به باشگاه 
اینترمیامــی می پیوندد تا دوبــاره در كنار 
لئو مســی توپ بزند. با این اوصاف باشــگاه 
میامی با مثلث بکام، مسی و سوارز به یکی از 
خبرسازترین باشگاه های دنیا تبدیل خواهد 
شــد. كریس رونالدو نیز قبال اعالم كرده كه 
دوســت دارد زمانی در ام.ال.اس توپ بزند. 
بعید نیست او و مسی چند سال بعد از رقابت 
نزدیک در اللیگا و لیــگ قهرمانان، رقابتی 
جدید را در یک فضای متفاوت شروع كنند. 
هواداران فوتبال در كشور آمریکا، بی صبرانه 
منتظر چنین اتفاق بــزرگ و هیجان انگیزی 
هستند. اتفاقی كه می تواند شهرت ام.ال.اس 

را چندین برابر كند.

آریا رهنورد

نبردهای تراكتور و شهرخودرو در این چند سال، همیشه 
لبریز از هیجان و حساسیت بوده اند اما این بار ماجرا از همیشه 
جذاب تر به نظر می رسد. چراكه روی نیمکت دو باشگاه، دو 
چهره كامال آشنا قرار دارند. دو ستاره كه اولین فصل مربیگری 
در لیگ برتر را ســپری می كنند و هنوز هم به صورت رسمی 
از دنیای بازی فاصله نگرفته اند. مهدی رحمتی و مســعود 
شجاعی زمانی در تیم ملی در كنار هم دیده می شدند و حاال 
در جایگاه دو مربی جوان، برای اولیــن بار روبه روی هم قرار 

می گیرند.
برخورد امروز شجاعی و رحمتی در حالی شکل گرفته كه 
ورود هر دو نفر به عرصه مربیگــری، فوق العاده ناگهانی بوده 
اســت. اواخر فصل گذشته، ســهراب بختیاری زاده، مهدی 
رحمتی را در اختیار باشــگاه قرار داد و اعالم كرد كه به این 
بازیکن نیازی ندارد. باشــگاه هم در جواب سهراب ناگهان 
اعالم كرد كه نیازی به خود این مربی ندارد! در پایان این روند 
عجیب، بختیاری زاده از شــهرخودرو رفت و مهدی رحمتی 

به عنوان ســرمربی جدید باشگاه معرفی شــد. او در اولین 
تجربه های كاری، تیمش را در لیگ قهرمانان آســیا هدایت 
كرد و البته روزهای خوبی را در قطر پشــت ســر نگذاشت. 
شهرخودرو خیلی زود از قطر برگشت و سید مشغول بستن 
تیمش برای فصل تازه شد. ورود مسعود شجاعی هم به عرصه 
مربیگری، به همین اندازه غیرمنتظره اتفاق افتاد. باشــگاه 
تراكتور پس از بركناری علیرضا منصوریان، به دنبال جذب 
یک مربی خارجی بود اما قوانین جدید فوتبال ایران این اجازه 
را به آنها نمی داد. در نتیجه باشــگاه »مسعود شجاعی« را به 
عنوان مربی موقت روی نیمکت نشاند. دو پیروزی در دو جدال 
اول به عنوان ســرمربی تراكتوری ها موجب شد كه حمایت 
مالکان این تیم از شجاعی قاطع تر شود و او حتی برادرش را 
هم به كادر فنی باشگاه اضافه كند. از لحظه انتخاب مسعود به 
عنوان سرمربی جدید تراكتورسازی، او دیگر حتی به اندازه 
یک دقیقه هم برای تیمش بازی نکرده است. مهدی رحمتی 
هم درست چنین شرایطی دارد و پس از اعالم نامش به عنوان 
ســرمربی جدید تیم، دیگر درون دروازه شهرخودرو دیده 
نشده. با این حال هر دو نفر تاكید دارند كه هنوز از دنیای بازی 

فاصله نگرفته اند و هر آن ممکن است دوباره به زمین مسابقه 
برگردند. رحمتی و شجاعی هنوز هم از فوتبال خداحافظی 
نکرده اند و بعید نیســت در یکی از همین هفته ها، خودشان 
را تعویض كنند و دوباره به زمین برگردند!  در جدال حساس 
امروز بین این دو مربی جوان، فقط جای سرمربی سابق تیم 
ملی خالی است. كی روش اگر هم در ایران حضور داشت، به 
تماشای مسابقه های لیگ برتر نمی رفت اما شاید حداقل این 
مسابقه را از تلویزیون تماشا می كرد. مربیان امروز تراكتور و 
شهرخودرو، دقیقا دو سر پاره خط »عالقه« كارلوس كی روش 
بودند. مرد پرتغالی از یکی از آنها دل خوشی نداشت و با تمام 
وجود، طرفدار دیگری به نظر می رســید. كی روش، مهدی 
رحمتی را از تیم ملی كنار گذاشــت و دیگر به هیچ قیمتی 
حاضر به دعوت از این سنگربان نشد. اگر این اتفاق رخ نداده 
بود، رحمتــی حداقل در یک جام جهانی بــرای تیم ملی به 
میدان می رفت. در نقطه مقابل، مسعود شجاعی سابقه حضور 
در سه دوره جام جهانی را دارد و این سابقه را تا حدود زیادی به 
لطف كی روش به دست آورده است. سرمربی سابق تیم ملی، 
شیفته بازی شجاعی بود و او را تحت هر شرایطی به تیم دعوت 
می كرد. مسعود حتی در زمان مصدومیت هم عضو همیشگی 
اردوهای تیم ملی به شمار می رفت. این دو نفر چندین سال 
در عضویت تیم ملی قرار داشتند اما پایان خوشی را در این تیم 
تجربه نکردند. رحمتی پس از ماجراهای دیدار با ازبکستان 
و آن خداحافظی موقت، »طرد« شــد و مســعود هم پس از 

كارت قرمز مســابقه با تیم ملی عراق، دیگر آخرین ذره های 
محبوبیتش را در بین هواداران تیم ملی از دست داد. حاال آنها 
به دنبال این هستند كه در مربیگری، تصویر باشکوه تری برای 

خودشان بسازند.
موقعیــت هــر دو مربی در شــرایط فعلــی، صددرصد 
»مستحکم« نیســت. رحمتی این فصل با شهرخودرو نتایج 
خوبی به دست نیاورده و تیمش در رده سیزدهم جدول دیده 
می شود. تیم مشهدی تا اینجای فصل فقط در دو جدال برنده 
بوده و با منطقه سقوط جدول رده بندی فقط سه امتیاز فاصله 
دارد. برای تیمی كه در چند فصل گذشته به یکی از مدعیان 
لیگ برتر تبدیل شــده و همیشــه در نزدیکی صدر جدول 
حضور داشته، چنین رده ای اصال پذیرفتنی به نظر نمی رسد. 
در سمت مقابل هم مسعود شجاعی سرمربی تیمی است كه 
در آن اساسا به مربی ها رحم نمی كنند. باشگاهی كه تنها پس 
از پنج هفته، سرمربی اش را عوض كرده و در هشت هفته اول 
لیگ، سه مدیرعامل مختلف داشته است. جالب اینکه خود 
نصیرزاده هم به عنوان مدافع سرســخت زنوزی از مدیریت 
باشگاه استعفا كرده تا چهارمین مدیرعامل تراكتور در آستانه 
معرفی شدن قرار بگیرد. كار كردن در چنین باشگاهی با این 
میزان بی تفاوتی نسبت به ثبات، اصال كار راحتی نخواهد بود. 
جدال امروز، دوئل چهره هایی است كه انگار برای مربیگری 
»عجله« داشتند. آنقدر كه حتی وقت نکرده اند استوک ها را 

آویزان كنند!

درباره مثلثی که در میامی شکل خواهد گرفت

مسی و بکام؛ پيوند احتمالی! 

مسعود-مهدی؛ تقابلی برای دیدن

فقط جای »كی روش« خالی است!

مسابقه امروز، اولین بار 
نیست که فکری و قلعه نویی 
به عنوان سرمربی روبه روی 

هم قرار می گیرند. اولین 
دوئل آنها اواخر فصل 

گذشته رقم خورد. جایی 
که فکری روی نیمکت 

نساجی حضور داشت و امیر 
سرمربی سپاهان بود. آن 
مسابقه با اشتباه هولناک 

مدافع سپاهان، با پیروزی 
نساجی به پایان رسید
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