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منهای فوتبال

جلسه بدون سرمربیها

شــورای فنی ســازمان لیگ کشــتی قرار
است صبح امروز با حضور رییس و نایبرییس
فدراســیون کشــتی ،دو تن از روســای سابق
کمیته لیگ ،رییس جدید سازمان لیگ ،مدیر
فنی تیمهای ملی کشــتی آزاد و مســئوالن
دو کمیته روابــط بینالملــل و روابط عمومی
به منظور تصمیمگیری در خصــوص بودن یا
نبودن کشتیگیران امید و جوانان و همچنین
سقف ملیپوش و کشتیگیر خارجی تشکیل
جلســه دهد .با توجه به اینکه تیمهای منتخب
آزاد و فرنگی اکنون در جام گرجســتان به سر
میبرند ،این جلسه در غیاب محمد بنا و غالمرضا
محمدی برگزار خواهد شد که این موضوع باعث
ناراحتی سرمربی تیم ملی آزاد شده است .غالم
محمــدی میگوید«:بــرای تصمیمگیری در
خصوصلیگجلسهایگذاشتهاندکهسرمربیان
تیم ملی در آن حضور ندارند و ایــن کار معنا و
مفهومی نــدارد .مهمترین آدمهایی که با بحث
لیگوکشتیگیرانیکهقراراستدراینرقابتها
روی تشک بروند ،درگیر هستند ،سرمربیان تیم
ملی هستند که آنها در این جلسه به این مهمی
حضور ندارند .من اصال در جریان برگزاری چنین
جلســهای نبودم و حاال که تیم در گرجستان
است ،جلسه گذاشتهاند .باید از سرمربیان راهکار
میخواستندچونآنهابهصورتمستقیمبابحث
لیگ و وضعیت کشتیگیران در ارتباطند».

زمزمه جراحی سهراب!

چند روزی است که ســهراب مرادی برای
پیگیری درمانــش با مســاعدت کمیته ملی
المپیک و فدراسیون وزنهبرداری راهی آلمان
شده اســت .دکتر داوود باقری ،رییس کمیته
پزشکی فدراســیون وزنهبرداری گرچه در این
سفر همراه سهراب مرادی نیســت ،اما کامال
با دکتر امینــی در هانوفر در ارتباط اســت و از
ریز اقدامات انجام شــده روی شــانه قهرمان
وزنهبــرداری ایران مطلع اســت .او بعد از خبر
اینکه ســهراب در انتظار تزریقی بــا آمپولی از
آمریکا اســت ،زمزمهای از عمــل جراحی که
به نظر منتفی میرسید ،داشــت .دکتر باقری
میگوید«:امیدواری از سوی دکتر امینی بسیار
زیاد است که ســهراب مرادی حتی به مسابقه
گزینشــی اخیر (جهانی تایلند) برسد و بعد از
آن وضعیتش ارزیابی شود .اگر وضعیت خوب
پیش رفته بــود که نیازی به جراحی نیســت،
اما اگر پیشــرفت خوبی نداشتیم ،ممکن است
جراحی کوچکی در راه باشــد تا بتوان سهراب
را به مسابقات بزرگتر و مهمتر رساند .در حال
حاضر که درمانش رضایتبخش است و به آینده
امیدواری زیادی داریم ،امــا در مورد اینکه به
المپیک خواهد رسید یا نه ،نیاز به زمان بیشتری
برای بررسی داریم .ویزای  40روزه برای او صادر
شده اســت که اگر نیاز به تمدید باشد این کار
انجام میشود و هیچ محدودیتی وجود ندارد».

بازگشت کیمیا با گرنداسلم

مهرو کمرانی ،ســرمربی تیم ملی تکواندو
بانوان دربــاره دلیل غیبت کیمیــا علیزاده در
مسابقات قهرمانی کشور با توجه به ابراز تمایل
این بازیکــن برای حضور در مســابقات عنوان
کرد«:کیمیا دانشجوی دانشــگاه آزاد است و
حتی برای مســابقات دانشــجویان جهان نیز
دانشگاه خواستار حضور این بازیکن بود که من
به دلیل اینکه هنوز به آمادگی مناســب دست
نیافته بود ،موافقت نکردم .من تمایل داشــتم
ابتدا کیمیا علیــزاده در مســابقات پنج نفره
تیمی حضور داشته باشد ،چراکه میتوانستم
سریع او را تعویض کنم که فشار بیش از حدی
را متحمل نشود .البته در مسابقات میکس نیز
بازیکن چند ثانیه بیشتر در زمین حضور ندارد
و استاد خلیفه اعالم کرد که مشکلی برای او به
وجود نخواهد آمد و در فواصل کوتاه تعویضش
خواهد کرد ».وی افزود«:حضور در مســابقات
میکس برای او مفی د و یک شــروع خوب برای
بازگشترسمیاشبهمیادینخواهدبود.ضمن
اینکه با توجه به تصمیم برای اعزام او به مسابقات
انفرادی گرنداسلم ،میتواند با جو این رقابتها
نیز آشنا شود .قصد داریم بعد از گرنداسلم او را به
لبنان و یک یا دو تورنمنت دیگر نیز اعزام کنیم تا
رنکینگ خود را نیز بهبود ببخشد».
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ایران و روسیه ،آخرین دیدار مرحله نخست انتخابی المپیک والیبال

جنگ سهمیه با تزارها؟!

نگار رشيدي

بعد از درخشش در لیگ ملتهای
والیبال ،انتظارهــا برای دیدن عملکرد
بلندقامتاندرنخستینمرحلهانتخابی
المپیکآغازشد.انتظارهاییکهالبتهدو
گروه را تشکیل داده بود .عدهای معتقد
بودند با توجه به میزبانی روسیه ،خبری
از سهمیه نخواهد بود و عدهای دیگر بر
ایناصلسواربودندکهنمیشودشانسی
را برای شــاگردان کوالکوویچ در نظر
نگرفت .در هر حال تیم ملی کارش را از
جمعهبرابرکوباآغازکرد.کوباییکههمه
تالشهایش برای پیروزی به در بسته

خوردودرنهایتمقابلتیمایرانتسلیم
شد .این مســابقه با نتیجه سه بر دو و با
امتیازهای،17- 25،28- 26،25- 23
 16- 25و 15بر 10به سود ایران خاتمه
پیدا کرد و این نشــان میدهد که کوبا
چقدر تشنه پیروزی بوده و چقدر کار را
برایبردایرانسختکردهاست.تاجایی
که علی شفیعی که در پایان این دیدار
امتیازآورترین بازیکن میدان شناخته
شد،گفت«:مردیمتابردیم!»درهرحال
تیم کوالکوویچ هرچقدر لرزان ،گام اول
رابابردبرداشت.
شــاگردان کوالکوویچ در دومین
دیدار خــود دیروز بــه مصاف مکزیک
رفتند .تیمی که روسیه آن را مقتدرانه
سهبرصفرشکستدادتابهعنوانمدعی

اصلیکسبسهمیه،میخخودرامحکم
بکوبد .ایران ،امشب در دیدار آخر خود
رودرروی میزبان قرار میگیرد که برای
قطعیکردنسهمیهاشتادندانمسلح
شده است .این مسابقه به میزبانی سالن
سیبور آرهنا شهر سنپترزبورگ برگزار
خواهد شد .روسیه چند وقتی است که
درروزهایاوجخودبهسرمیبرد.تزارها
یکیازتیمهاییبودندکهدرلیگملتها
از نفرات دوم خود استفاده کردند تا مهر
المپیک را در انتخابی ،پای مســابقات
بزنند.آنهاباوجودبهرهبردنازتیمدومو
نداشتن ستارههایشان ،قهرمانی لیگ
ملتهارادرمصافباآمریکادرخاکاین
کشور به دست آوردند تا با قهرمانی در
آخرینتورنمنترسمیبهمیزبانیشان

در مرحله نخســت انتخابــی المپیک
مشغولشوند.تیموالیبالروسیهدررده
پنجم رنکینگ فدراسیون جهانی قرار
دارند و طبیعی است که از هیچ تالشی
برای تمام کردن کار در سنپترزبورگ
دریغنکنند.
بازگشت ستارههای روسیه به تیم
ملی چهره قدرتمندی به رقیب امشب
ایراندادهاست.ستارههاییمثلماکسیم
میخائیلوف و موزرسکی و  ...که در لیگ
ملتهاغایببودندتا تمرکزشانراروی
المپیکیشدنبگذارند.روسیهبرخالف
ایرانکهبدونهیچبازیتدارکاتیراهی
سنپترزبورگشد،دودیدارتدارکاتیبا
استرالیاهمبرگزارکردکهدرهردودیدار
توانستاینحریفراشکستدهد.دیدار

امشب ایران و روسیه به عنوان آخرین
مسابقهاینرقابتهامیتواندحکمفینال
را نیز داشته باشد .چراکه انتظار میرود
هر دو تیم بازیهای اول و دوم خود برابر
کوبا و مکزیک را با برد پشت سر بگذارند
که این اتفاق در دیدارهای نخست برای
روسیه و ایران رخ داده است .در صورت
رخ دادن این اتفاق ،برنده نبرد امشــب
مستقیم راهی المپیک میشود .ناگفته
نماندروسهاچهارمدالطالیالمپیک
رادرکارنامهدارندوازاالنبهعنوانییکی
ازشانسهایقهرمانیدرالمپیک2020
نیزبهشمارمیروند.
با توجه به اینکه گروهی اعتقاد دارند
ایران برابر روسیه بدون شانس نیست،
شاید بد نباشد نگاهی داشته باشیم به
دیدارهای سابق ایران و روسیه .این دو
تیم نخستین بار در جام جهانی 2011
به مصاف هم رفتند که آن بازی با برتری
سهبرصفرروسیهمقابلشاگردانخولیو
والسکوسرمربیتیمملیوالیبالایرانبه
پایانرسید.درآخرینرویاروییهمتیم
ایراندرلیگملتهای 2019توانستبا
نتیجه سه بر صفر روسیه را در ارومیه از
پیشروبردارد.حالبایددیدامشبکدام
پیشبینی درست از آب درمیآید؟در
جنگبلندقامتانایرانباتزارهاسهمیه
به کدام تیم میرســد؟ در اینکه تمام
جامعهمیخواهندایراندرروسیهجشن
المپیکیشدنبگیرد،هیچشکینیست
اما شاید بهتر باشد کمی نگاه معتدل و
منطقی هم چاشنی خواستههایمان
کنیم .ایران برای بردن کوبا کار سختی
داشت .سرمربی از دادن دو ست به کوبا
ناراحتبودوکاپیتانسعیدمعروفهماز
غافلگیریشان در این دیدار خبر داد .در
هرصورتاگربازیدیروزبرابرمکزیکبا

دراینکهتمامجامعه
میخواهند ایران در روسیه
جشنالمپیکیشدن
بگیرد،هیچشکینیستاما
شایدبهترباشدکمینگاه
معتدلومنطقیهمچاشنی
خواستههایمانکنیم.
ایران برای بردن کوبا کار
سختیداشت
برد ایران همراه شده باشد ،باید در دیدار
دشواربامیزباننگاهیواقعبینانهداشته
باشیموبهفرصتدومالمپیکیشدنفکر
کنیم .هرچند والیبال ایران بارها نشان
داده در شــرایط سخت چقدر میتواند
قویباشدوشگفتیخلقکند.
مســابقات انتخابی المپیک2020
توکیو در رشــته والیبال ،در دو مرحله
برگــزار میشــود .ابتــدا 24تیم برتر
ردهبنــدی فدراســیون بینالمللی در
انتخابی جهانی به میدان میروند .این
 24تیم در  6گروه چهار تیمی ،مسابقه
میدهند و در نهایت تیم برتر هر گروه
راهی المپیکمیشود .تیمملیوالیبال
ایران در این مرحله از مســابقات کوبا را
از پیش رو برداشــت و دیروز بعد از ظهر
برابر مکزیک به میدان رفت .روسیه هم
آخرین حریف شــاگردان ایگور است.
در صورتی که ایران نتواند در مسابقات
سنپترزبورگ ،بلیت توکیو را به دست
آورد ،بایــد در مســابقات انتخابی قاره
آسیا دوباره شانس خود را امتحان کند.
مسابقاتانتخابیالمپیکدرآسیااز16
تا  22دی با حضور هشت تیم برتر قاره
برگزارمیشود.

نکته به نکته

شانس كالدرون

شرايط بد جوي براي قلعه!

مدعي خوششانس

قرعهكشيليگنوزدهمباالخرهبرگزارشدوبالفاصلهبعدازپايانمراسم،اولين
نكتهاي كه توجه همه را جلب كرد قرعه بسيار سخت پرسپوليس در هفتههاي
ابتدايي بود .اما اين تنها نكته جالبتوجه قرعهها نيســت ،نه براي ليگ و نه براي
پرســپوليس .تيم كالدرون اگرچه در  6هفته ابتدايي بايد با چهار حريف اصلي و
مدعياش بازي كند ،اما الاقل اين شانس را آورده كه در اين گردنه سخت ،بيشتر
بازيها را ميزبان است و در پنج هفته ابتدايي فقط يك بار از تهران خارج ميشود.
سرخپوشــان قبل و بعد از دربي تهران به ترتيب ميزبان نفت آبادان و ســپاهان
هستند .اگر قرعه ميزبان و مهمان براي پرسپوليس برعكس رقم ميخورد آنها
بايد قبل و بعد از دربي به آبادان و اصفهان سفر ميكردند كه كار اين تيم و مربي
تازهواردش را ســختتر از اينها ميكرد .اما حاال اين اتفاق در دور برگشت براي
پرسپوليسرقمميخورد،يعنيزمانيكهتيمبهيكثباتيرسيدهوشايدراحتتر
بتواند از اين مهلكه عبور كند.

فوتباليها براي ارزيابي قرعههاي خوب و بد در ليگبرتر يك مالك ويژه دارند
و آن زمان سفر به گرماي جنوب و سرماي تبريز است .از اين لحاظ به نظر ميرسد
پرسپوليس كامال خوششانس بوده و سپاهان شرايط نســبتا سختتري دارد.
پرسپوليسدرتابستانبهجنوبنميرودودرعوضدرهمينهفتهدومبهمهماني
تراكتورميرودتااينكارسخترابهزمستاننيندازد.درعوضسپاهانيهابايدطي
همينچهارهفتهابتداييدوسفرسختبهبوشهرواهوازداشتهباشندكهدرگرماي
اين روزها كار نفسگيري است .براي تيمهاي مدعي قهرماني ،ترتيب بازيها در
روزهاي پاياني ليگ هم نكته مهمي است و آنها ترجيح ميدهند ليگ را با تيمهاي
سادهتري تمام كنند .از اين منظر هم پرسپوليس -اگر از تونل وحشت ابتداي ليگ
به سالمت گذشته باشــد -در روزهاي آخر اوضاع بهتري دارد .تنها حريف سخت
پرسپوليسدرهفتههايپايانيذوبآهناست.امادرنقطهمقابل،تيمهايپديدهو
استقاللوسپاهانبايددرپنجهفتهپايانيروبهرويهمقراربگيرند.

از بين مدعيان فصل گذشــته (بيگ فايو) پديده تنها تيمي است كه در پنج
هفته اول با هيچيك از رقباي اصلي روبهرو نميشود و به ترتيب با پيكان ،شاهين،
ماشينسازي ،فوالد و نفت مسجدسليمان بازي ميكند .اگرچه در بين اين تيمها
فوالد حريف آساني به نظر نميرســد اما باز هم ميتوان گفت در جمع بيگفايو
تيم پديده بهترين قرعه را در شــروع ليگ دارد .بهخصوص كه تيم يحيي در اين
پنج هفته بازي با دو تيم جنوبي شاهين و فوالد را در مشهد ميزباني ميكند و از
گرماي جنوب در اين فصل هم راحت است .در جمع چهار مدعي ديگر ،وضعيت
پرسپوليسكهمشخصاستوسهتيمديگرهمشرايطنسبتامشابهيدارند.قرعه
تراكتور ،استقالل و سپاهان در هفتههاي ابتدايي تقريبا شبيه است .هر سه تيم در
 6هفتهابتداييبايدبادوگانهپرسپوليسوذوبآهندردوهفتهمتواليبازيكنند
و ب ه جز اين دو بازي حريف قدرتمند ديگري ندارند .در اين شرايط بايد ديد پديده
از اين قرعه رويايي استفاده ميكند تا بار ديگر چهره مدعي به خود بگيرد يا خير.

نگاهي به قرعههاي عجيب ليگ نوزدهم

سخت و آسان

اتفاقي كه در قرعهكشي براي پرســپوليس رقم خورده
فقط مختص اين تيم نيست .مسير چرخش تيمها در ليگ
نوزدهم نشان ميدهد همه تيمها بايد در پنج هفته متوالي به
ترتيب با تراكتور ،نفت آبادان ،استقالل ،سپاهان و پديده بازي
كنند.اينتقديرياستكهيقهتيمهاينفتمسجدسليمان،
ذوبآهن و گلگهر سيرجان را هم مثل پرسپوليس در همان
هفتههاي ابتدايي گرفته اســت .بقيه تيمها هــم به مرور و

در هفتههاي بعدي به اين گردنه ســخت و خطرناك ليگ
ميرسند .در واقع همه تيمهاي ليگ بهاستثناي نساجي بايد
اينچرخه 15تيميرابچرخندوبهترتيبباتيمهايمختلف
بازي كنند .هر هفته يكي از اين 15تيم به نام خودش ميرسد
كه در آن هفته بهجاي خودش (!) با نساجي بازي خواهد كرد.
به اين ترتيب نساجي تنها تيمي است که اين پيچ سخت را
به شــكل ديگري ميپيچد و يك هفته در ميان با تيمهاي

قدرتمند اين پيچ روبهرو ميشــود .مثال همه تيمها در سه
هفته متوالي با استقالل ،سپاهان و پديده (سه تيم آسيايي)
بازي ميكنند اما نســاجي بهترتيب در هفتههاي يازدهم،
سيزدهم و پانزدهم با اين تيمها روبهرو ميشود .تيم محبوب
قائمشهريها در شروع ليگ هم قرعه خوبي نصيبش شده
و تنها تيمي است كه طي  6هفته اول با هيچيك از بزرگان و
مدعيان ليگ روبهرو نميشود .در مقابل نفت مسجدسليمان
با سرمربي جديدش مهدي تارتار سختترين شروع ممكن را
در پنج هفته ابتدايي دارد .اين تيم ليگ را دقيقا از پيچ سخت
و خطرناكش آغاز ميكنــد و در پنج هفته ابتدايي به ترتيب
با تراكتور ،نفت آبادان ،استقالل ،ســپاهان و پديده روبهرو

ميشود .تيم تارتار در سه بازي از اين پنج بازي ميزبان است.
ماشينسازي هم با رسول خطيبي در سه هفته اول وضعيت
بغرنجي دارد و بايد ليگ را با استقالل ،سپاهان و پديده آغاز
گ برتر در دو هفته
كند .شاهين بوشهر ،تيم تازهبازگشته به لي 
اول بايد به مصاف سپاهان و پديده برود اما در ادامه وضعيت
بهتري پيدا ميكند .ديگر تيم تازهوارد يعني گلگهر در سه
هفتهابتداييقرعهخوبيدارد(نساجي،سايپا،پارسجنوبي)
اما در هفته چهارم به تراكتور ميرســد و وارد تونل وحشت
ميشــود .فوالد و ذوبآهن هم ديگر تيمهايي هستند كه
شروع ســختي در ليگ نوزدهم دارند و ليگ را از گردنهاش
شروع ميكنند.

سوژه روز
سرمربي جديد قرمزها براي ليگ نوزدهم دو تيم خواهد ساخت

پرسپوليسهاي كالدرون!

پرســپوليس كــه دو هفته پيــش در دو
روز پياپــي دو بازي تداركاتــي برابر پيكان و
نفت مسجدســليمان انجام داده بود ،هفته
گذشــته هم طي دو روز متوالــي به مصاف
فوالد و نســاجي رفت .جالب اينكه سرمربي
سرخپوشان با آگاهي از اين شرايط ،خودش
از باشگاه خواســته تا مســابقات دوستانه را
به اين شــكل برگزار كند .اما در شرايطي كه
سرخپوشان ميتوانند بازيهاي دوستانه را
با فاصله بيشتري برنامهريزي كنند و با نفرات

اصلي خود در همه بازيها حاضر شوند ،چرا
كالدرون براي انجام اين بازيها به اين شكل
برنامهريزي كرده اســت؟ شنيدهها حاكي از
اين است كه سرمربي آرژانتيني سرخپوشان
با توجه به نفراتي كه در اختيار دارد به دنبال
اين اســت تا بــه نوعــي روش گوارديوال در
منچسترسيتي را در پرســپوليس اجرا كند.
كالدرون به كادر فني خود اعالم كرده با تكيه
بر بازيكناني كه در اختيار دارد يك تيم اصلي
خواهد داشــت كه در بازيهاي مهم ليگ و

همچنين ليگ قهرمانان به بازي گرفته خواهد
شد و تيم دوم در بازيهاي معمولي و همچنين
جام حذفي بازي خواهد كــرد .به اين ترتيب
انرژي بازيكنان اصلي هم ذخيره ميشــود و
آنها در ليگ قهرمانان هــم ميتوانند با تمام
قدرت بازي كنند .از طرفي با اين برنامهريزي
تمام نفرات پرسپوليس بازي ميكنند و تنها
چند بازيكن اصلي به تيم دوم كمك خواهند
كرد .نكته مهم اينجاست كه تيم دوم مد نظر
ي گذشــته برابر
كالــدرون حداقل در دو باز 
سايپا و نفت به نظر عملكرد بهتري نسبت به
تيم اصلي داشته است .البته تصميم كالدرون
يك چالش بزرگ براي او رقم خواهد زد ،چراكه
در صورت عــدم نتيجهگيــري در بازيهاي

معمولي اين تيم از كورس قهرماني دور خواهد
شد .اتفاقي كه بعد از ســه قهرماني پياپي با

برانكو اصال به كام هواداران پرسپوليس خوش
نخواهد آمد.

