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سابر ایران پنجم جهان ماند

تیم ملی شمشیربازی سابر کشورمان برای 
کســب مقام پنجم جام جهانی مادرید اسپانیا 
در نخســتین بازی خود به مصاف آمریکا رفت 
که در این مســابقه 45 بر 38 به پیروزی رسید. 
ملی پوشان کشورمان با این برد و برای کسب مقام 
پنجم رقابت ها باید به مصاف فرانسه می رفتند که 
با نتیجه 45 بر 4۰ به برتری رسیدند و پنجم شدند. 
ایران در بخش تیمی ابتدا مقابل گرجســتان به 
برتری رسید، اما مقابل روسیه شکست خورد و از 
صعود به نیمه نهایی بازماند. با این حساب پنجمی 
تیمی کمی التیام بخش نتایج ضعیف انفرادی بود. 
اما پس از جام جهانی، رنکینگ جدید سابریست ها 
اعالم شد که بر اساس آن همچنان علی پاکدامن 
بهترین جایگاه در میان ایرانی ها را دارد و هفدهم 
اســت. مجتبی عابدینی در رده بیستم و محمد 
رهبری نیز در جایگاه شــصت و هفتم قرار دارد. 
فرزاد باهر نود و دوم و محمــد فتوحی نیز نود و 
ششم اســت. تیم ایران هم در رنکینگ بخش 
تیمی پنجم جهان است. تیم ایران در جام جهانی 
اسپانیا 3۲ امتیاز کسب کرد که این اولین رقابت 
برای کسب سهمیه تیمی المپیک ۲۰۲۰ بود. 
تیم های کره جنوبی، ایتالیا، مجارستان و روسیه 
به ترتیب اول تا چهارم هســتند. پیمان فخری 
بعد از این رقابت ها اعــالم کرد با توجه به اولویت 
داشتن سهمیه تیمی، نتایج انفرادی فعال اهمیت 

چندانی ندارد.
    

تجمع معترضان برای پاداش  
جاکارتا

تعدادی از مدال آوران بازی های آســیایی و 
پاراآســیایی جاکارتا صبح دیروز مقابل وزارت 
ورزش به خاطر پرداخت نشدن پاداش ها تجمعی 
اعتراض آمیز برگزار کردنــد. در حالی که طبق 
اعالم مسئوالن وزارت ورزش قرار بود پاداش های 
قهرمانان جاکارتا با قیمت روز و به صورت سکه 
پرداخت شود، اما گفته می شــود وزارت ورزش 
پیشــنهاد داده به ازای هر ســکه حدود ۲ تا ۲ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حواله به هر ورزشکار 
بدهند که باعث اعتراضات شده است. بعد از این 
تجمع محمدشروین اسبقیان رییس دفتر امور 
مشترک فدراسیون ها به نمایندگی از مسئوالن 
وزارت ورزش در بیــن معترضان حاضر شــد و 
درخواست کرد چهار نفر به نمایندگی از سایرین 
برای مذاکره وارد ساختمان وزارتخانه شوند که با 
مخالفت روبه رو شد و حاضرین عنوان کردند همه 
با هم آمده ایم و با هم می رویم. مظلومی، رییس 
فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان در 
بین معترضان حضور داشــت. مرتضی مهرزاد، 
قهرمان والیبال نشسته و عشــرت کردستانی 
پرچم دار ایران در بازی های پاراآســیایی نیز از 

جمله حاضرین در این تجمع بودند.
    

داوری به فکر ریاست والیبال؟!
افشین داوری سرپرست فدراسیون والیبال در 
پاسخ به اینکه آیا این جریان رسانه ای و پیگیری 
برای وصول طلــب فدراســیون می تواند یک 
وعده انتخاباتی از طرف تان باشد یا خیر، تصریح 
کرد:»نمی خواهم خودم را بــه جامعه والیبال 
تحمیل کنم. مطالبه ای شده و آمده ام و دوستان 
در این مدت لطف زیادی به من داشته  اند. وصول 
طلب 11 میلیاردی وعده انتخاباتی نیست و حق 
والیبال اســت. ما موظف هستیم تا این حق را به 
دست اهالی  آن برسانیم. شاید مدیران قبلی هم 
بسیار تالش کردند و موفق نبودند و شاید ما هم 
به نتیجه نرســیم. تمام دغدغه من این است که 
تمام طلب های فدراسیون را تبدیل به وجه نقد 
کنم تا وارد حساب فدراسیون شــود.« داوری 
در حالی پاسخ روشــنی به کاندیداتوری اش در 
انتخابات فدراســیون نداد که او می توانست در 
صورت نداشــتن هیچ تصمیمی برای ورود به 
انتخابات صریحا موضع خود را اعالم کند. اما آنطور 
که پیداســت باید داوری را یکی از کاندیداهای 
انتخاباتی بدانیم که وزارت ورزش به بهانه لیگ 
ملت های والیبال آن را به تعویق انداخته است. 
ناگفته نماند زمــان انتخــاب داوری به عنوان 
سرپرســت والیبال، داورزنی به او وعده صندلی 
ریاست در صورت ثبت یک عملکرد خوب را داده 
بود. شاید دســت نگه داشتن برای انتخابات هم 
بی ربط به همین موضوع نباشد تا تکلیف تیم ملی 

در این رقابت ها روشن شود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

سومین مسابقه فرهاد مجیدی در 
قامت سرمربی اســتقالل نیز سپری 
شــده اما به جای آن که دستاوردهای 
فنی او مورد توجه هوادارها قرار گرفته 
باشد، حواشی مربوط به این مربی به 
سوژه رسانه ها و هوادارها تبدیل شده 
است. فرهاد حاال دیگر مرد اول نیمکت 
استقالل به شمار می رود اما هنوز شبیه 
یک »دستیار« رفتار می کند و پختگی 
الزم را در کنار زمین از خودش نشان 
نمی دهد. او پس از تساوی در آبادان، 
بحث »فوتبال کثیف« را مطرح کرد 

اما توضیح نداد کــه چرا تیمش به جز 
صحنه منجر به گل مردود شده روح ا... 
باقری، دیگر نتوانسته فشار چندانی به 
دروازه تیمی مثل نفت آبادان وارد کند. 
مجیدی در دو مســابقه لیگ برتری 
سرمربی استقالل بوده است. آبی ها با 
وجود در اختیار داشتن بهترین خط 
دفاعی فصل، در اولین بازی دو گل از 
تیم سقوط کرده استقالل خوزستان 
دریافت کردند و این هفته نیز در آبادان، 
نمایشی غیرقابل  قبول داشتند. حاال 
این تصور برای گروهــی از هواداران 
باشگاه به وجود آمده که شاید اگر شفر 
روی نیمکت باقی مانــده بود، آبی ها 

موفق به پیروزی در جدال با نفت آبادان 
می شدند و در فاصله یک هفته به پایان 
فصل، تنها دو امتیاز با تیم صدرنشین 
فاصله داشتند. تیم فرهاد در آسیا نیز 
به گل اول مسابقه با الدحیل دست پیدا 
کرد اما درســت وقتی سرمربی جوان 
مشغول جشن و پایکوبی در کنار زمین 
بود، حریف گل مساوی را به ثمر رساند 
تا در نهایت آبی ها از لیگ قهرمانان کنار 
بروند. شاید اگر مجیدی کمی و فقط 
کمی پخته تر و باتجربه تر عمل می کرد 
و از رفتارهای شتاب زده و پرهیجان دور 
می شد، مدیران باشگاه می توانستند 
برای آینده روی این مربی حساب کنند 

و همه چیز را به او گره بزنند اما فرهاد 
مجیدی انگار با هر تصمیم تازه، تنها 
یک پیام را به مدیران استقالل رسانده 
است. اینکه او هنوز نمی تواند در جایگاه 
یک سرمربی قابل اعتماد باشد و آبی ها 
به مربی به مراتب بزرگ تری نیاز دارند.

آن چه پس از مســابقه با صنعت 
نفت اتفــاق افتاده، اولیــن جنجال 
اینستاگرامی فرهاد مجیدی نیست. 
زندگــی مــوازی او در شــبکه های 
اجتماعی، عمال به کارنامه فوتبالش 
لطمه خواهد زد. شــاید به عنوان یک 
بازیکن یا یک دستیار، حضور در چنین 
فضایی بی اشکال باشد اما دغدغه های 

ذهنی یک مربی آنقدر زیاد هســتند 
که جایی برای فعالیت در شبکه های 
اجتماعی برای آنها باقــی نمی ماند. 
کدام مربی بزرگ دنیا را می شناسید 
که در چنین فضاهایی فعالیت کند و 
یک کاربر فعال شبکه های اجتماعی 
باشد؟ تصور کنید پپ گواردیوال فیلمی 
از درگیری لفظی اش با مامور راهنمایی 
و رانندگی را روی اینترنت قرار بدهد و 
از پلیس توقع عذرخواهی داشته باشد، 
یا یورگن کلوپ با انتشار نوشته ای علیه 
وزیر ورزش انگلســتان موضع بگیرد 
و در نهایــت از حمایت معــاون وزیر 
امور خارجه کشــور از یک تیم خاص 
در شــرایط حساس و ســخت لیگ، 
انتقاد کند! تصور کنید پوچتینو بعد از 
گل زنی تیمش در یک دیدار حساس، 
با بازیکن ها جشن بگیرد و توجهی به 
دقایق ملتهب بعد از گل نداشته باشد یا 
زین الدین زیدان، برای اعتراض به یک 
تصمیم تا روبه روی پیشانی کمک داور 
یک مسابقه بدود. مربیان بزرگ دنیا، 
چنین رفتارهایی انجــام نمی دهند. 
چراکه اوال به خوبــی می دانند که به 
واسطه شهرت شــان تا چه اندازه زیر 
ذره بین هســتند و دوما از »تمرکز« 
به عنوان مهم ترین ابزار کار اســتفاده 
می کنند. اینترنت، الیک و شبکه های 
اجتماعی، بزرگ ترین قاتالن تمرکز 

یک مربی به شمار می روند.
فرهاد مجیدی برای سرمربیگری 
اســتقالل بیش از حد هیجان زده به 
نظر می رسد. شــاید مربیان جوانی 
مثل استیون جرارد و فرانک لمپارد، 
از حرفه ای گــری الزم بــرای کنترل 

هیجان برخوردار باشــند و به محض 
پایــان دوران بازی، ســرمربیگری را 
آغاز کنند اما به نظر می رســد فرهاد 
به ســپری کردن یک دوره گذار برای 
تبدیل شدن به سرمربی نیاز دارد. او باید 
روی فوتبال متمرکز شــود، با تیمش 
زندگی کند و دســت از ژست گرفتن 
برای شــبکه های اجتماعی بردارد. 
مربیگری یکی از سخت ترین شغل ها 
در تمام دنیا محسوب می شود و تنها 
افرادی در این جایگاه موفق هســتند 
که در سخت ترین فشارها »محکم« 
و »مسلط« باشــند. مجیدی هنوز از 
دوران فوتبال، فاصله چندانی نگرفته 
است. آن روزها، تســت دوپینگ او را 
عصبانی می کرد و حاال، باال رفتن پرچم 
کمک داور، خشم این ستاره را به دنبال 
دارد. به نظر می رســد طبیعی ترین 
اتفاق ها در فوتبال، می توانند فرهاد را 
به مرز انفجار برسانند و این برای یک 

مربی، فاجعه بار است.

فرهاد مجیدی و هیجان افراطی اش روی نیمکت استقالل

سرمربی اینستاگرامی!

سوژه روز

نکته به نکته

شــاید هواداران پرســپولیس در چنین 
روزهایی از نمایش تیم شــان راضی نباشند 
اما آنها به هیچ وجــه نباید از یــاد ببرند که 
وقتی لیگ هجدهم آغاز شــد، ابدا در انتظار 
سومین قهرمانی متوالی در لیگ برتر نبودند. 
پرسپولیس فصل جدید را در حالی آغاز کرد 
که هنوز از خریــد بازیکــن در پنجره نقل و 
انتقاالتی محــروم بود. به صــورت موازی با 
دیدارهای لیــگ، این تیم بایــد در مراحل 
حذفی لیگ قهرمانان آسیا نیز حاضر می شد. 
قهرمانی در آسیا، اولویت به مراتب مهم تری 
برای هوادارها به شمار می رفت و پرسپولیس 
که با مشــکل تعداد بازیکن روبه رو بود، کار 
بسیار دشواری برای خوب نتیجه گرفتن در 
هر دو جام پیش رو داشت. قرمزها برای اولین 
بار در تاریخ باشگاه، به فینال لیگ قهرمانان 
آسیا رســیدند اما در نیم فصل اول، بهترین 

نتایج ممکن را پشت سر نگذاشتند. این تیم 
در پنج هفته اول، به استقالل خوزستان، نفت 
مسجدســلیمان و صنعت نفت آبادان امتیاز 
داد. آنهــا در بســیاری از دیدارهای خارج از 
خانه »برنده« نشــدند اما دو پیروزی پایانی 
نیم فصل برابر ماشین سازی و پارس جنوبی 
جم، کمک کرد تا این تیم از صدرنشین  جدول 
رده بندی فاصله چندانی پیدا نکند. این تیم 
هنوز به بازگشــت امیدوار بود و در نیم فصل، 
خریدهــای تازه نیز باالخره از راه رســیدند. 
جذب مهره های جدید، یک مشــکل تازه در 
پرسپولیس ساخت. تیمی که بعد از مدت ها 
به اوج هماهنگی رســیده بــود، حاال دوباره 
باید به نفرات تازه خــو می گرفت و این اتفاق 
نمی توانست به ســرعت در تیم رقم بخورد. 
نقطه اوج پرسپولیس، سرانجام در نیم فصل 
دوم از راه رسید. آنها در چهار دیدار متوالی، 

سپیدرود، استقالل، پیکان و سایپا را شکست 
دادند و به همه ثابت کردند که به هیچ قیمتی 
قصد ندارند از رقابت بر سر جام قهرمانی دست 
بکشند. پیروزی در دربی، اعتماد به نفس تیم 
برانکو را به اوج رساند و لغزش رقبا، به این تیم 
برای حفظ صدرنشــینی اش کمک کرد. آنها 
در این فصل تنها »یک« شکســت را تجربه 
کرده اند و حاال در آستانه »اولین« هت تریک 

قهرمانی در تاریخ فوتبال ایران هستند.
پــس از پیروزی دشــوار و حســاس برابر 
ســایپا، اســتراتژی برانکو کامال تغییر کرد. 
او از ریسک دســت کشــید و تصمیم گرفت 
تیمش را برای گرفتن نتایج مطمئن به زمین 
بفرستد. تیم پروفسور در فوالدشهر یک امتیاز 
از ذوب گرفت و نوار بی شکســتی اش را حفظ 
کرد. این مربی به خوبی به یاد داشــت که در 
دو لیگ گذشــته با وجود قهرمانی، هر بار در 

فوالدشــهر نتیجه را به ذوب واگذار کرده بود. 
این سیاست مقابل سپاهان، تراکتورسازی و 
حتی ماشین سازی نیز تداوم داشت. البته که 
شکست دادن ماشــین، می توانست قهرمانی 
این تیم در لیگ را قطعی کند اما اگر بازیکنان 
سرخپوش مرتکب یک اشتباه بزرگ می شدند 
و در بازی مقابل نیز سپاهان به گل می رسید، 
صدر جدول همین هفته از دست می رفت. این 
تساوی ها شاید برای هواداران باشگاه جذاب 

نباشــد اما پرســپولیس را در پایان یک سال 
سخت و پرماجرا به موفقیت نزدیک می کند. 
حاال این تیم برای جشــن گرفتــن قهرمانی، 
تنها به یکی دیگر از همین نتایج مســاوی نیاز 
دارد. این بار در جم و در جدال با پارس جنوبی. 
فاصله آنها و ســومین قهرمانی شان در لیگ، 
تنها و تنها یک امتیاز است. موضوعی که نشان 
می دهد اســتراتژی برانکــو، کامال ثمربخش 

بوده است.

 آریا رهنورد

آخرین حرکت موفقیت آمیز در شطرنج یورگن کلوپ 
و پپ گواردیوال، از ســوی مرد اســپانیایی شکل گرفت. 
لیورپول عصر یکشنبه برای 19 دقیقه قهرمان لیگ برتر 
بود اما منچسترسیتی با قدرت به بازی با برایتون برگشت 
و با یک نمایش درخشان و سطح باال، نشان داد که حتی به 
اندازه یک امتیاز، »کامل ترین« تیم فوتبال انگلیس است. 
تیم گواردیوال فصل گذشته با سه رقمی کردن امتیازها، 
پرامتیازترین تیم تاریخ لیگ برتر لقب گرفت. حاال تیم این 
فصل پپ با 98 امتیاز در رده دوم تیم های پرامتیاز تاریخ 
فوتبال لیگ برتر ایستاده است. رده سوم این فهرست به 
شــکل کنایه آمیزی به تیم این فصل یورگن کلوپ تعلق 
دارد. تیمی که با وجود رسیدن به رکورد خارق العاده 97 
امتیاز، نتوانست جام قهرمانی را به دست بیاورد. این بار در 
لیورپول، هیچ کس لیز نخورد و هیچ توپی به حریف تقدیم 
نشد. این بار در لیورپول، همه کارشان را به درستی انجام 
دادند اما فوتبال انگلیس، تیم درســت تر و بزرگ تری هم 

داشت. تیمی که با 14 پیروزی پیاپی، حتی برای لحظه ای 
به فکر تسلیم  شدن نبود. تیمی که با شکست دادن لیورپول 
در دیدار برگشت دو تیم، درصد زیادی از راه قهرمانی را طی 
کرد. فصل برای این دو تیم هنوز تمام نشده است. لیورپول 
برای فینال لیگ قهرمانان آماده می شــود و سیتیزن ها، 
آماده اند تا با فتح جام حذفی »ســه گانه داخلی«شان را 
کامل کنند. شاید برای سال ها از این رقابت، به عنوان یک 
جنگ جنون آمیز در فوتبال انگلیس یاد شود. جنگی که 
برنده اش، پیراهن آبی به تن داشته است. این تنها ششمین 
قهرمانی ســیتی در تاریخ فوتبال باشگاهی در انگلستان 
محسوب می شود. آنها شاید تاریخچه پرافتخاری نداشته 
باشند اما بدون تردید حاال یک سر و گردن از همه رقبا باالتر 
هستند. جذب پپ گواردیوال، یک موفقیت بزرگ برای این 
باشگاه بوده اما نباید فراموش کرد که آنها با به وجود آوردن 
یک ساختار بی نقص و جذب مدیران موفقی مثل چیکی 
بگریستین، توانستند زودتر از هر حریفی پپ گواردیوال را 

برای امضای قرارداد با خودشان مجاب کنند.
همسایه پرسروصدا، تیم روستایی، تازه به دوران رسیده 

و ... . رقبا در سال های گذشته، نام های مختلفی برای سیتی 
انتخاب کرده اند. درست در شــرایطی که تیم های دیگر 
مشغول لقب گذاشتن برای این تیم هستند، سیتیزن ها 
به بردن جام های مختلف ادامه می دهند. برخالف آن چه 
تصور می شــود، این باشــگاه هرگز در انگلستان »بدون 
هوادار« نبوده اســت. البته که آنها در سال های گذشته 
ثروتمند شــده اند و به سطح باالتری نســبت به گذشته 
رسیده اند اما سیتی همیشــه هواداران خاص خودش را 
در شهر منچستر داشته است. سال ها قبل فیلمی با عنوان 
»تنها یک جیمی گریمبل وجود دارد« در انگلستان روی 
پرده ســینماها رفت و به تدریج در همه کشورها پخش 
شــد. این فیلم، داستان پســربچه ای بود که به پیشنهاد 
منچستریونایتد پشت کرد تا یک روز بتواند برای باشگاه 
محبوبش »من ســیتی« بازی کند. شــاید در روزهای 
ساخته شدن آن فیلم، هواداران ســیتی تنها محدود به 
شهر منچســتر بودند اما این دلیل خوبی برای پذیرفتن 
این موضوع نیست که آنها پیش از تزریق دالرهای عربی به 
تیم شان، »اصالت« نداشته اند. خیلی ها در مورد وضعیت 
مالی منچسترسیتی صحبت می کنند اما آیا لیورپول تیم 
کم هزینه تری بوده است؟ آیا قرمزهای آنفیلد برای خرید 
بازیکنی مثل فن دایک، 75 میلیون یورو هزینه نکردند؟ 
منچسترسیتی در پنجره تابستانی نقل و انتقاالت، تنها 6۰ 

میلیون یورو برای ماهرز هزینه کرد و هیچ بازیکن بزرگ 
دیگری را به خدمت نگرفت. بدون تردید آنها پرمهره ترین 
تیم فوتبال انگلستان هســتند اما به جای قرار گرفتن در 
مسیری مشابه پی اس جی، راه تیم های بزرگ را در پیش 
گرفته اند. راهی که به بردن افتخارات بیشتر در سال های 

پیش رو منجر خواهد شد.
دوری لیورپول از قهرمانی »نوزدهم«، برای هواداران 
منچستریونایتد دلچسب بوده اســت. چراکه آنها هنوز 
هم بدون رقیب، پرافتخارترین تیم تاریخ انگلســتان به 
شمار می روند. هواداران یونایتد از قهرمانی سیتی، راضی 
هستند اما نباید فراموش کنند که در چند سال گذشته، 
کامال زیر سایه تیم هم شــهری قرار گرفته اند. اگر شرایط 
یونایتد اصالح نشود و سیتی با همین سرعت به پیشرفت 
ادامه بدهد، باالخره روزی از راه خواهد رســید که در آن 
قهرمانی های آبی ها از قهرمانی های قرمزهای منچســتر 
بیشتر شده است. من ســیتی، چیزی فراتر از یک باشگاه 
»پولدار« است. آنها در چند فصل گذشته فوتبالیست های 
جوان زیــادی تربیت کرده اند و حاال دیگر همه شــرایط 
را برای معرفی شدن به عنوان یک باشــگاه بزرگ دارند. 
سیتی اولین باشگاه در 1۰ سال گذشته لیگ برتر است که 
از قهرمانی اش دفاع می کند. آخرین بار یونایتد فرگوسن 

موفق به انجام چنین کاری شده است.

محافظه کاری برانکو، پرسپولیس را در آستانه قهرمانی لیگ قرار داده است

برانکو یک امتیازوویچ!

روایتی از قهرمانی سیتی در فصل حیرت انگیز لیگ برتر

تنها یک »جیمی گریمبل« وجود دارد!

 شاید مربیان جوانی مثل 
استیون جرارد و فرانک 
لمپارد، از حرفه ای گری 

الزم برای کنترل هیجان 
برخوردار باشند و به 

محض پایان دوران بازی، 
سرمربیگری را آغاز کنند 

اما به نظر می رسد فرهاد 
به سپری کردن یک دوره 
گذار برای تبدیل شدن به 

سرمربی نیاز دارد
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