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یزدانی: سوت مسابقه ما را ۲۰ روز 
جلو می اندازد

حســن یزدانی، دارنــده مدال های طالی 
المپیک و جهان گفــت: »از اینکــه دوباره در 
خانه کشــتی و اردوهای تیم ملی حاضر شدم 
خوشــحالم.« وی ادامه داد: »به خاطر شــیوع 
ویروس کرونا، کشتی هفت ماه تعطیل بود و ما به 
صورت انفرادی تمرینات خود را انجام می دادیم، 
خوشبختانه در شرایط آمادگی جسمانی و فنی 
خوبی قرار دارم و امیــدوارم در این مدت کوتاه 
تا رقابت های جهانی نیز زیر نظــر کادر فنی به 
آمادگی کامل برسم.« یزدانی در مورد برگزاری 
رقابت های لیگ گفت: »لیــگ کمک خوبی به 
کشــتي گیران چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ 
آمادگی حضور در مســابقات کــرد و من نیز با 
برگزاری یک مسابقه شرایط خود را سنجیدم.« 
وی افزود: »ســوت مســابقه باعث می شود که 
کشتی گیر 20 روز جلو بیافتد و برگزاری مبارزه 
و سرشاخ شدن با حریفان، در آماده سازی یک 
کشتی گیر بســیار مؤثر اســت.« دارنده مدال 
طالی المپیک در مورد شــرایط برگزاری اردو 
تصریح کرد: »فدراسیون همه شرایط را برای ما 
مهیا کرده و ما با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
به صورت قرنطینه به تمرینات خود می پردازیم 
و هیچ کس حق خروج از اردو را ندارد.« آزادکار 
وزن 86 کیلوگرم خاطرنشان کرد:»هدفی جز 
قهرمانی در مسابقات پیش رو ندارم و تمام تالش 

خود را در این راه خواهم کرد.« 
    

روزبهانی هم مسابقه انتخابی داد
علیرضا استکی، سرمربي تیم ملي بوکس، 
در خصوص برگزاری اردوهای تیم ملی بوکس 
کشــورمان، گفت: »با رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی دو مرحله از اردوهــا را طبق برنامه 
و با نظم خاصی برگزار کردیــم. با اینکه در این 
دو مرحله، مسابقات انتخابی داشتیم ولی هیچ 
خللی در جهــت برگزاری تمرینــات به وجود 
نیامد. از مسئوالن ستاد مقابله با کرونا در ورزش 
و فدراسیون پزشکی ورزشی هم تشکر می کنم 
که تمام همکاری را با فدراسیون بوکس داشتند 
و برای اردونشینان خیلی زحمت می کشند.« 
وی درباره زمان و مکان اردوی بعدی تیم ملی 
هم گفت:»دومین مرحلــه اردوی دو هفته ای 
مان در روز پنجشنبه 24 مهر ماه خاتمه یافت. 
بچه ها یک هفتــه اســتراحت خواهند کرد و 
ســومین مرحله  هم از دوم آبان ماه در جزیره 
کیش آغاز می شود.« او در مورد دعوت دوره ای 
بوکسورها به اردوها، عنوان کرد:»برنامه تمرینی 
المپیکی ها و ســایر نفرات که بــه اردو اضافه 
شــدند هم طبق برنامه ریزی قبلی پیش رفت 
و یک ســری از بچه ها را باید شناسایی کنیم. 
در مراحل مختلف اردو، بوکســورها را وزن به 
وزن دعوت کردیــم و تمرینات و بازی های آنها 
دیدیم. در تمامی اوزان نفرات دعوت شــده به 
اردو با هم بازی می کنند تا یــک نفر در اردوی 
تیم ملی باقی بماند. در حال کامل شدن وزن ها 
هســتیم و البته هنوز انتخابی ما تمام نشــده 
اســت. در مرحله های بعدی نفرات دیگر را هم 
به اردوی تیم ملی دعــوت خواهیم کرد.« وی 
درباره مسابقه انتخابی هم یادآور شد: انتخاب 
بوکسور برتر بدین شکل است که اگر بازیکنی 
یک برد قاطع در مسابقه انتخابی داشته باشد در 
اردو تیم ملی باقی خواهد ماند. اگر برد با نتیجه 
نزدیک با حریفش داشته باشد باید دومین بازی 

را انجام دهد. 
روزبهانی هم به تمرینات تیم ملی دعوت شد 
و در وزن 91 کیلوگرم در مسابقه انتخابی حضور 
داشت و نظر کادر فنی را جلب کرد.« سرمربی 
تیم ملی بوکس در خصوص برگزاری اردوهای 
دو هفته ای نیز گفت:»برگــزاری اردوهای دو 
هفته ای به خاطر این اســت که اردونشینان در 
این اردوها خسته نمی شوند و از تمرینات سخت 
و نفس گیر زده نخواهند شــد و درنهایت از دل 
این اردوها بهترین نفرات انتخاب خواهند شد.« 
وی در مورد اعزام به آخرین مسابقات گزینشی 
بازی های المپیک توکیو خاطرنشان کرد: »هنوز 
قولی ندادیم که در هر شــش وزن به مسابقات 
اعزام شویم ولی همه تالش مان این است با یک 
تیم خوب به پیکارهای گزینشی المپیک برویم 

و نتیجه بگیریم.« 

منهای فوتبال

ترکیب نیمکت ها در لیگ برتر 
بیستم چند تفاوت بسیار بزرگ با 
گذشته دارد. اول اینکه هیچ تیمی 
با مربی خارجی قرارداد امضا نکرده 
و به لطف قانــون عجیب فوتبال 
ایران، لیگ برتر بــه طور کلی از 
مربیان خارجی خالی شده است. 
دوم هم اینکه از 16 سرمربی فصل 
جدید، 6 نفر برای اولین بار حضور 
در لیگ برتر را تجربه می کنند. در 
حقیقت ترکیب نیمکت ها بسیار 
کم ستاره تر و معمولی تر از گذشته 
است. با این تفاسیر، لیگ بیستم 
مثل فیلم هایی است که در گروه هنر 
و تجربه اکران می شوند. فیلم هایی 
که از بازیگران سرشناسی بهره 

نمی برند اما گاهی محصوالت خوبی 
از آب درمی آیند.

    
ژنرال و یک برچسِب نخواستنی

فصل گذشته برچسب »مسن ترین« 
مربی لیگ در اختیار مجید جاللی بود و 
در فصل تازه، ژنرال هم تیم جاللی و هم 
برچسب او را گرفته است. زمان خیلی 
زود می گذرد. آنقدر زود که مربی جوان 
دیروز اســتقالل، حاال کهنه کارترین، 
باتجربه ترین و البته موفق ترین مربی 
لیگ برتر بیســتم باشــد. هنــوز هم 
هیچکدام از مربیان در تاریخ لیگ برتر، 
به اندازه قلعه نویی جــام نگرفته اند اما 
نباید فراموش کرد که ژنرال از پایان لیگ 
دوازدهم به بعد، دیگر هرگز قهرمان لیگ 

نشده و بعید است که با چنین نیتی نیز به 
گل گهر رفته باشد. او دیگر مثل گذشته 
جوان نیست اما هنوز انگیزه های زیادی 
برای اثبات دوباره خــودش در فوتبال 

ایران دارد.
دوئِل تمام نشدنی

دوران مربیگری یحیی و علیمنصور، 
انگار به هم گره خورده اســت. آن ها در 
این سال ها همیشه یک کورس بسیار 
نزدیک داشــته اند و حاال این کورس، 
در لیگ بیســتم هم تکرار خواهد شد. 
در این چند فصل، یحیی سبقت قابل 
توجهی از منصوریان گرفته است. او در 
شهرخودرو دوران کامال موفقی داشته 
و در پرسپولیس، قهرمانی لیگ برتر را 
از آن خودش کرده است. گل محمدی با 

رساندن قرمزها به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا، به بهترین نقطه از دوران کاری اش 
رسیده و شرایط بسیار خوبی را سپری 
می کند. علیمنصور اما بعد از شکست 
پروژه اش در استقالل، دوران نه چندان 
خوبی را در ذوب پشــت سر گذاشته و 
حاال در تراکتور، به اثبات دوباره خودش 
فکر می کند. در این سال ها، بارها از این 
دو نفر به عنوان گزینه هایی برای آینده 
نیمکت تیم ملی یاد شده و حاال کورس 
دوباره آن ها در لیگ برتر بیستم، دیدن 

خواهد داشت.
جوان اول ها

در میــان انبــوه عادت هــای بد و 
ویژگی های منفی، فوتبــال ایران یک 
ویژگی خوب هم پیدا کــرده و آن، باال 

رفتن ســطح اعتماد به مربیان جوان 
در باشگاه های مختلف است. در لیگ 
بیســتم، چند مربی جوان برای اولین 
بار تجربه کار به عنوان سرمربی را پشت 
سر خواهند گذاشت. محرم نویدکیا و 
مهدی رحمتی، کارشان را در سپاهان 
و شــهرخودرو از لیگ قهرمانان آسیا 
شروع کرده اند و حاال برای یک چالش 
هیجان انگیز در لیگ برتر آماده می شوند. 
جواد نکونام را هم نباید به هیچ قیمتی از 
قلم انداخت. او یکی از مهم ترین مربیان 
حال حاضر فوتبال ایران به شمار می رود. 
نکو سابقه کار کردن در سه تیم مختلف 
را داشته و در اولین فصل کاری در لیگ 
برتر، توانسته فوالد را به لیگ قهرمانان 
برســاند. ابراهیم صادقی نیز این روزها 
برای دومین فصل سرمربیگری در سایپا 
مهیا می شود. نارنجی وفادار نه به عنوان 
بازیکن و نه در جایگاه مربی، هیچ تمایلی 
به جدا شدن از سایپا نشان نداده است. 
به فهرســت مربیان جوانی که آن ها را 
بیشتر با دوران بازی شان می شناسیم، 
باید رحمان رضایــی را نیز اضافه کرد. 
رحمان برای چند سال، تجربه دستیاری 
در تیم های مختلف را داشــته و حاال 
سرمربی باشگاه ذوب آهن شده است. 
وقتی تیم ملی به جــام جهانی 2006 
رفت، بسیاری از همین اسم ها برای آن 
تیم بازی می کردند و حاال همه آن ها به 
دوره سرمربیگری رسیده اند. یکی دیگر 
از این اسم ها، رسول خطیبی بود که لیگ 
بیستم را روی نیمکت آلومینیوم اراک 
کلید خواهد زد. مــردی که حاال دیگر 
رفته رفته در حال تبدیل شدن به یک 

سرمربی باتجربه در لیگ برتر است.
عبداهلل و دستیار قدیمی

موفقیت در ماموریت نجات پیکان 

از ســقوط، این فرصت را برای عبداهلل 
ویسی فراهم آورده تا در فصل جدید نیز 
روی یکــی از نیمکت های لیگ برتری 
دیده شود. دستیار سابق او در روزهای 
حضور در استقالل خوزستان نیز، حاال 
ســرمربی نفت آبادان است. سیروس 
پورموســوی در فصل گذشته موفق به 
حفظ پارس جنوبی در لیگ برتر نشد 
اما به هر حال، نیمکت نفت آبادان را به 
دست آورد. بخشــی از مربیان فعال در 
لیگ برتر، چهره هایی هستند که زمانی 
»دستیار« بوده اند. درست مثل مجتبی 
حسینی که سال ها به عنوان دستیار با 
یحیی کار کرده و حاال مرد اول نیمکت 
نفت مسجدسلیمان به شمار می رود. 
حسینی البته با لیگ برتر غریبه نیست 
و قبال سابقه سرمربیگری در ذوب آهن 
را داشته است. در بین دستیارهایی که 
حاال سرمربی شــده اند، باید به وحید 
فاضلی نیز اشاره کرد که فصل گذشته، 
دستیار فکری در نســاجی بوده و حاال 

جانشین فکری در این باشگاه است.
تازه واردها

برای اولین بــار در تاریخ لیگ برتر، 
محمود فکری یک فصــل را به عنوان 
ســرمربی در این لیگ آغاز می کند. او 
فصل گذشته در میانه های راه، سرمربی 
نساجی شد و پس از چند ماه، نیمکت 
اســتقالل را از آن خودش کرد. فکری، 
پله های ترقی را در دوران مربیگری به 
تدریجی ترین حالت ممکن طی کرده 
و حاال به تیم محبــوب دوران بازی اش 
برگشته است. لیگ برتر در فصل جدید، 
چند سرمربی دیگر با سابقه موفقیت در 
لیگ یک خواهد داشت. از وحید بیاتلو که 
حاال هدایت ماشین را بر عهده گرفته تا 
ربیعی که مس را لیگ برتری کرده است.

نگاهی به وضعیت نیمکت ها در لیگ برتر بیستم

هنر و تجربه!

چهره به چهره

به موازات نام های نه چندان شناخته شده ای 
که روی نیمکت چند تیم در لیگ برتر بیستم دیده 
می شوند، چند چهره سرشناس هم وجود دارند که 
فعال از فضای لیگ برتر فاصله گرفته اند و مشغول 
مربیگری در هیچ تیمی نیستند. آن ها فعال از این 
قافله جا مانده اند اما فصل تغییر و تحول ها، خیلی 
زود از راه می رسد و این مربی ها نیز، دیر یا زود جای 
خودشان را در لیگ برتر پس می گیرند. بعضی از 
آن ها از همین حاال، در انتظار روزی هســتند که 
دوباره فرصت کار کردن در لیگ برتر را به دست 

بیاورند.
علی دایی

برای دومین ســال متوالی، خبری از حرص و 
جوش خوردن های شهریار در کنار زمین نخواهد 
بود. این اواخر شایعه هایی درباره ممنوعیت کار 
کردن او از ســوی وزارت ورزش به خاطر مطرح 
کردن برخی انتقادها منتشــر شده اما حقیقت 
آن اســت که دایی به جز تهران، در شهر دیگری 
کار نمی کند و همین موضــوع، گزینه های او را 
محدود کرده اســت. دایی همیــن مدت از چند 
باشگاه مختلف پیشــنهاد دریافت کرده و حتی 
یکی از گزینه های جدی هدایت تیم ملی بوده اما 
همچنان ترجیح می دهد در لیگ برتر کار نکند و 

تمام تمرکزش را روی فعالیت های تجاری بگذارد. 
ظاهرا پرسپولیس و تیم ملی، تنها تیم هایی هستند 
که می توانند شهریار را برای بازگشت به فوتبال 
ترغیب کنند و بعید است که روی نیمکت این دو 
تیم هم به این زودی تحولی صورت بگیرد. دایی 
در دوران دوری از فوتبال، خیلی هم خوش اخالق 
شده و حتی به دیگران توصیه کرده است که قید 
دعوا و اختالف نظر را بزننــد. اگر فاصله گرفتن از 
فوتبال تا این اندازه روی تغییر عادت ها تاثیر دارد، 
بد نیست شهریار در همین نقطه بماند و دیگر به 
ســمت دعواها و جنجال های همیشگی اش در 

فضای فوتبال ایران برنگردد!
علی کریمی

ظاهرا پس از یک عمر اختالف نظر با علی دایی، 
جادوگر در مورد کار نکــردن در فوتبال ایران با 
شهریار هم نظر است. کریمی پس از پایان دوران 
فوتبال اش، انگیزه زیادی برای مربیگری نشــان 
داد. انتخاب های او اما به هیچ وجه جالب نبودند. 
پس از یک دوره همکاری پرحاشیه با نفت تهران 
و سپس خرید مالکیت باشــگاه سپیدرود رشت 
که آن هم حواشی گســترده ای داشت، کریمی 
از فوتبال دور شــده و فعال قصد نــدارد به عنوان 
سرمربی به هیچ تیمی ملحق شــود. او این اواخر 

گزینه هدایت تراکتور هم بود اما به این پیشنهاد 
جذاب پاسخ منفی داد تا ثابت شود که تصمیم اش 
برای جدا ماندن از فوتبال، خیلی جدی اســت. 
درست مثل سال های بازی، کریمی هنوز هم کامال 
غیرقابل پیش بینی به نظر می رســد. هیچگس 
نمی داند او در ادامه راه، چه تصمیمی برای خودش 
می گیرد و چطور مســیرش را انتخاب می کند. 
فعال از شواهد این طور پیداست که او قصد ادامه 
مربیگری در فوتبال ایران را ندارد اما ممکن است 

فردا، تصمیم دیگری در انتظار علی باشد.
مهدی تارتار

شــاید فقط در فوتبال ایران یک مربی پس از 
یک پروژه کامال موفق، ناگهان بدون تیم می ماند. 
مهدی تارتار در نفت مسجدسلیمان، به معنای 
واقعی کلمه »عالی« کار کرد. تیم او یکی از نبازترین 
تیم های لیگ برتر به شــمار می رفت و نسبت به 
امکانات و ابزاری که در اختیار داشت، فوق العاده 
نتیجه گرفت. نفت با تارتار به یک تیم میانه جدولی 
تبدیل شد و در جام حذفی تا مرحله نیمه نهایی 
پیش رفت. سرانجام این مربی در اعتراض به مسائل 
مالی، نیمکت این باشــگاه را ترک کرد و به شکل 
عجیبی، هیچ تیمی با او قرارداد نبست. سرمربی 
موفق لیگ نوزدهم، حاال تنها نظاره گر لیگ بیستم 
خواهد بود. با این حال نباید فراموش کرد که تارتار 
در مسجدســلیمان، رزومه خوبی برای خودش 
ساخته و دیر یا زود، دوباره به لیگ برتر برمی گردد.

مجید جاللی
در همان اولین ســال های مربیگری، از پاس 

تهران یک قهرمان برای فوتبال ایران ساخت اما 
در همه سال های بعدی هر چه تالش کرد، به در 
بسته خورد و نتوانست آن موفقیت بزرگ را تکرار 
کند. جاللی اگر چه در حفظ گل گهر در لیگ برتر 
موفق نشــان داد اما مالکان این باشگاه، رویاهای 
بزرگ تری داشتند و در نتیجه تصمیم گرفتند به 
سراغ قلعه نویی بروند. حاال کامپیوتر فوتبال ایران 
درست مثل روزهای شــروع لیگ برتر نوزدهم، 

بدون تیم مانده است.
فرهاد مجیدی

کارنامــه مربیگری فرهــاد تا امــروز، به 
پروژه هــای کوتاه مــدت زیادی گــره خورده 
است. هنوز زمان زیادی از شروع دوران کاری 
او نمی گــذرد اما مجیدی دو بار در اســتقالل 
و یک بار در تیم ملی امید کار کــرده و فعال به 

استراحت می پردازد. شــاید اگر مجیدی صبر 
بیشــتری به خرج داده بود و جنجال استعفا را 
به راه نمی انداخت، امروز با جدایی سعادتمند 
می توانست بدون دردســر به کار در استقالل 
ادامه بدهد اما حاال دیگر او جایی روی نیمکت 
این تیم ندارد و فکری، سرمربی آبی ها در لیگ 

بیستم خواهد بود.
رضا مهاجری

او که فصل گذشته نیمکت ماشین سازی را 
رها کرد تا هدایت گل گهر را به دست بیاورد، در 
فرودگاه سیرجان متوجه شد که مدیران باشگاه 
برای ادامه همــکاری با مجیــد جاللی توافق 
کرده اند. با این شوک بزرگ، مهاجری از اینجا 
رانده و از آن جا مانده شد و ســرانجام در همه 

ماه های بعدی، بدون تیم باقی ماند.

شش سرمربی سرشناس که روی نیمکت های لیگ برتر جایی ندارند

منتظران!

وقتی توپ هندرسون به تور دروازه پیکفورد رسید، اوضاع برای 
لیورپولی ها کامال مطلوب بود. آن ها در حال شکست دادن رقیب 
سنتی شان بودند و با این نتیجه، به صدر جدول لیگ برتر رسیدند. 
واکنش های کلوپ در کنار زمین هم، نشان از رضایت او از نحوه 
بازی شاگردان اش داشــت. قرمزها روی زمین با پاسکاری های 
دقیق و اصرار به ارائه فوتبال موردعالقه مرد آلمانی، توانسته بودند 
همه امتیازهای بازی را به دست بیاورند. ظرف چند ثانیه اما همه 
چیز عوض شد. صحنه ای که در نگاه اول هیچ مشکلی نداشت، برای 
بازبینی به وی.ای.آر سپرده شد و نتیجه نهایی این بازبینی، اصال 
باب میل هواداران لیورپول نبود. با اعالم کمک داور ویدئویی، گل 
حیاتی هندرسون مردود اعالم شد. آن هم به خاطر آفسایدی که 

اصال شباهتی به یک آفساید نداشت. حتی تصاویر بازسازی شده 
کامپیوتری از صحنه آفساید مانه، اصال قانع کننده نبودند اما به هر 
حال داور تصمیم کمک داور ویدئویی اش را تایید کرد تا فرصت 
یک پیروزی بزرگ از لیورپول گرفته شود. دقایقی پس از پایان 
مسابقه نیز، شوک بزرگ و وحشتناک تری به لیورپول وارد شد. 
بر اساس آزمایش های اولیه، مشخص شده بود که رباط صلیبی 
ویرجیل فن دایک پاره شده و این بازیکن چیزی در حدود هشت 
ماه دور از میادین خواهد بود. بدون تردید کلوپ حاضر بود در زمین 
مسابقه با اورتون هشت گل دریافت کند اما با چنین خبری روبرو 
نشود. همه از میزان تاثیرات ستاره هلندی در لیورپول خبر دارند. 
همه می دانند که جذب او، نقطه کلیدی تحول قرمزها بوده است. 

همه می دانند که ویرجیل، رهبر خط دفاعی این باشگاه است و در 
غیاب او، زوج ماتیپ و گومز هرگز نمی توانند آمار رویایی فصل 
گذشته لیورپول در لیگ برتر را تکرار کنند. از شروع این فصل، نه 
منچسترسیتی در قواره های یک تیم مدعی جدی برای قهرمانی 
نشان داده و نه چلسی با وجود همه خریدهای سنگین، انسجام 
کافی را داشته اســت. لیورپول تا قبل از مصدومیت فن دایک، 
شانس اول قهرمانی بوده اما این اتفاق می تواند آن ها را به سرعت 

به یک تیم معمولی تبدیل کند. برخورد بین فن دایک و پیکفورد، 
بدون هیچ شک و تردیدی یک خطای خشن بود. در شرایط عادی، 
انتظار می رفت داور به سود قرمزها پنالتی بگیرد و حتی گلر حریف 
را از زمین اخراج کند اما پس از بررسی با وی.ای.آر، مشخص شد 
که این صحنه در آفساید اتفاق افتاده است. همین موضوع کافی بود 
تا دیگر نه خبری از پنالتی باشد و جریمه شخصی برای گلر حریف 
در نظر گرفته اســت. از همان لحظه به بعد، این بحث در محافل 
فوتبالی انگلیس به راه افتاده که این قانون، باید تغییر کند. چرا که 
یک خطای خشن حتی در صورت رقم خوردن در منطقه آفساید، 
باز هم یک خطای خشن است و باید جریمه سختی داشته باشد. 
اینکه یک بازیکن تکل وحشتناکی روی پای ستاره رقیب بزند 
و به خاطر آفساید اعالم شــدن صحنه از جریمه فرار کند، اصال 
پذیرفتنی به نظر نمی رسد. شاید همین صحنه در نهایت منجر 
به تغییر یک قانون مهم در فوتبال شود. صحنه ای که مهم ترین 

بازیکن لیورپول را در ادامه فصل، از این باشگاه گرفته است.

وقتی کلوپ همه چیز را از دست داد

کابوِس پایاِن سرخپوست!

اتفاق روز
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