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جلسهبدونسرمربیها

شــورای فنی ســازمان لیگ کشــتی قرار 
است صبح امروز با حضور رییس و نایب رییس 
فدراســیون کشــتی، دو تن از روســای سابق 
کمیته لیگ، رییس جدید سازمان لیگ، مدیر 
فنی تیم های ملی کشــتی آزاد و مســئوالن 
دو کمیته روابــط بین الملــل و روابط عمومی 
به منظور تصمیم گیری در خصــوص بودن یا 
نبودن کشتی گیران امید و جوانان و همچنین 
سقف ملی پوش و کشتی گیر خارجی تشکیل 
جلســه دهد. با توجه به اینکه تیم های منتخب 
آزاد و فرنگی اکنون در جام گرجســتان به سر 
می برند، 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 می گوید:»بــرای تصمیم گیری در 
خصوص لیگ جلسه ای گذاشته اند که سرمربیان 
تیم ملی در آن حضور ندارند و ایــن کار معنا و 
مفهومی نــدارد. مهم ترین آدم هایی که با بحث 
لیگ و کشتی گیرانی که قرار است در این رقابت ها 
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 
جلســه ای نبودم و حاال که تیم در گرجستان 
است، جلسه گذاشته اند. باید از سرمربیان راهکار 
می خواستند چون آنها به صورت مستقیم با بحث 

لیگ و وضعیت کشتی گیران در ارتباطند.«
    

زمزمهجراحیسهراب!
چند روزی است که ســهراب مرادی برای 
پیگیری درمانــش با مســاعدت کمیته ملی 
المپیک و فدراسیون وزنه برداری راهی آلمان 
شده اســت. دکتر داوود باقری، رییس کمیته 
پزشکی فدراســیون وزنه برداری 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 
وزنه بــرداری ایران مطلع اســت. او بعد از خبر 
اینکه ســهراب در انتظار تزریقی بــا آمپولی از 
آمریکا اســت، زمزمه ای از عمــل جراحی که 
به نظر منتفی می رسید، داشــت. دکتر باقری 
می گوید:»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 بزرگ تر و مهم تر رساند. در حال 
حاضر که درمانش رضایت بخش 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 40 روزه برای او صادر 
شده اســت که اگر نیاز به تمدید باشد این کار 

انجام می شود و هیچ محدودیتی وجود ندارد.«
    

بازگشتکیمیاباگرنداسلم
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 می توانستم 
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 مفید  و یک شــروع خوب برای 
بازگشت رسمی اش به میادین خواهد بود. ضمن 
اینکه با توجه به تصمیم برای اعزام او به مسابقات 
انفرادی گرنداسلم، می تواند با جو این رقابت ها 
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.«

منهای فوتبال

نگار رشيدي

بعد از درخشش در لیگ ملت های 
والیبال، انتظارهــا برای دیدن عملکرد 
بلندقامتان در نخستین مرحله انتخابی 
المپیک آغاز شد. انتظارهایی که البته دو 
گروه را تشکیل داده بود. عده ای معتقد 
بودند با توجه به میزبانی روسیه، خبری 
از سهمیه نخواهد بود و عده ای دیگر بر 
این اصل سوار بودند که نمی شود شانسی 
را برای شــاگردان کوالکوویچ در نظر 
نگرفت. در هر حال تیم ملی کارش را از 
جمعه برابر کوبا آغاز کرد. کوبایی که همه 
تالش هایش برای پیروزی به در بسته 

خورد و در نهایت مقابل تیم ایران تسلیم 
شد. این مســابقه با نتیجه سه بر دو و با 
امتیازهای 23 - 25، 26 - 28، 25 - 17، 
25 - 16 و 15 بر 10 به سود ایران خاتمه 
پیدا کرد و این نشــان می دهد که کوبا 
چقدر تشنه پیروزی بوده و چقدر کار را 
برای برد ایران سخت کرده است. تا جایی 
که علی شفیعی که در پایان این دیدار 
امتیازآورترین بازیکن میدان شناخته 
شد، گفت:»مردیم تا بردیم!« در هر حال 
تیم کوالکوویچ هرچقدر لرزان، گام اول 

را با برد برداشت.
شــاگردان کوالکوویچ در دومین 
دیدار خــود دیروز بــه مصاف مکزیک 
رفتند. تیمی که روسیه آن را مقتدرانه 
سه بر صفر شکست داد تا به عنوان مدعی 

اصلی کسب سهمیه، میخ خود را محکم 
بکوبد. ایران، امشب در دیدار آخر خود 
رودرروی میزبان قرار می گیرد که برای 
قطعی کردن سهمیه اش تا دندان مسلح 
شده است. این مسابقه به میزبانی سالن 
سیبور آره نا شهر سن پترزبورگ برگزار 
خواهد شد. روسیه چند وقتی است که 
در روزهای اوج خود به سر می برد. تزارها 
یکی از تیم هایی بودند که در لیگ ملت ها 
از نفرات دوم خود استفاده کردند تا مهر 
المپیک را در انتخابی، پای مســابقات 
بزنند. آنها با وجود بهره بردن از تیم دوم و 
نداشتن ستاره های شان، قهرمانی لیگ 
ملت ها را در مصاف با آمریکا در خاک این 
کشور به دست آوردند تا با قهرمانی در 
آخرین تورنمنت رسمی به میزبانی شان 

در مرحله نخســت انتخابــی المپیک 
مشغول شوند. تیم والیبال روسیه در رده 
پنجم رنکینگ فدراسیون جهانی قرار 
دارند و طبیعی است که از هیچ تالشی 
برای تمام کردن کار در سن پترز بورگ 

دریغ نکنند.
بازگشت ستاره های روسیه به تیم 
ملی چهره قدرتمندی به رقیب امشب 
ایران داده است. ستاره هایی مثل ماکسیم 
میخائیلوف و موزرسکی و ... که در لیگ 
ملت ها غایب بودند تا تمرکزشان را روی 
المپیکی شدن بگذارند. روسیه برخالف 
ایران که بدون هیچ بازی تدارکاتی راهی 
سن پترزبورگ شد، دو دیدار تدارکاتی با 
استرالیا هم برگزار کرد که در هر دو دیدار 
توانست این حریف را شکست دهد. دیدار 

امشب ایران و روسیه به عنوان آخرین 
مسابقه این رقابت ها می تواند حکم فینال 
را نیز داشته باشد. چراکه انتظار می رود 
هر دو تیم بازی های 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 می شود. ناگفته 
نماند روس ها چهار مدال طالی المپیک 
را در کارنامه دارند و از االن به عنوانی یکی 
از شانس های قهرمانی در المپیک 2020 

نیز به شمار می روند.
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 
سه بر صفر روسیه مقابل شاگردان خولیو 
والسکو سرمربی تیم ملی والیبال ایران به 
پایان رسید. در آخرین رویارویی هم تیم 
ایران در لیگ ملت های 2019 توانست با 
نتیجه سه بر صفر روسیه را در ارومیه از 
پیش رو بردارد. حال باید دید امشب کدام 
پیش بینی درست از آب درمی آید؟در  
جنگ بلندقامتان ایران با تزارها سهمیه 
به کدام تیم می رســد؟ در اینکه تمام 
جامعه می خواهند ایران در روسیه جشن 
المپیکی شدن بگیرد، هیچ شکی نیست 
اما شاید بهتر باشد کمی نگاه معتدل و 
منطقی هم چاشنی خواسته های مان 
کنیم. ایران برای بردن کوبا کار سختی 
داشت. سرمربی از دادن دو ست به کوبا 
ناراحت بود و کاپیتان سعید معروف هم از 
غافلگیری شان در این دیدار خبر داد. در 
هر صورت اگر بازی دیروز برابر مکزیک با 

برد ایران همراه شده باشد، باید در دیدار 
دشوار با میزبان نگاهی واقع بینانه داشته 
باشیم و به فرصت دوم المپیکی شدن فکر 
کنیم. هرچند والیبال ایران بارها نشان 
داده در شــرایط سخت چقدر می تواند 

قوی باشد و شگفتی خلق کند.
مســابقات انتخابی المپیک 2020 
توکیو در رشــته والیبال، در دو مرحله 
برگــزار می شــود. ابتــدا 24 تیم برتر 
رده بنــدی فدراســیون بین المللی در 
انتخابی جهانی به میدان می روند. این 
24 تیم در 6 گروه چهار تیمی، مسابقه 
می دهند و در نهایت تیم برتر هر گروه 
راهی المپیک می شود. تیم ملی والیبال 
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 
سن پترزبورگ، بلیت توکیو را به دست 
آورد، بایــد در مســابقات انتخابی قاره 
آسیا دوباره شانس خود را امتحان کند. 
مسابقات انتخابی المپیک در آسیا از 16 
تا 22 دی با حضور هشت تیم برتر قاره 

برگزار می شود.

ایران و روسيه، آخرین دیدار مرحله نخست انتخابی المپيک واليبال

جنگ سهمیه با تزارها؟!

سوژه روز

پرســپولیس کــه دو هفته پیــش در دو 
روز پیاپــي دو بازي تدارکاتــي برابر پیکان و 
نفت مسجدســلیمان انجام داده بود، هفته 
گذشــته هم طي دو روز متوالــي به مصاف 
فوالد و نســاجي رفت. جالب اینکه سرمربي 
سرخپوشان با آگاهي از این شرایط، خودش 
از باشگاه خواســته تا مســابقات دوستانه را 
به این شــکل برگزار کند. اما در شرایطي که 
سرخپوشان مي توانند بازي هاي دوستانه را 
با فاصله بیشتري برنامه ریزي کنند و با نفرات 

اصلي خود در همه بازي ها حاضر شوند، چرا 
کالدرون براي انجام این بازي ها به این شکل 
برنامه ریزي کرده اســت؟ شنیده ها حاکي از 
این است که سرمربي آرژانتیني سرخپوشان 
با توجه به نفراتي که در اختیار دارد به دنبال 
این اســت تا بــه نوعــي روش گواردیوال در 
منچسترسیتي را در پرســپولیس اجرا کند. 
کالدرون به کادر فني خود اعالم کرده با تکیه 
بر بازیکناني که در اختیار دارد یک تیم اصلي 
خواهد داشــت که در بازي هاي مهم لیگ و 

همچنین لیگ قهرمانان به بازي گرفته خواهد 
شد و تیم دوم در بازي هاي معمولي و همچنین 
جام حذفي بازي خواهد کــرد. به این ترتیب 
انرژي بازیکنان اصلي هم ذخیره مي شــود و 
آنها در لیگ قهرمانان هــم مي توانند با تمام 
قدرت بازي کنند. از طرفي با این برنامه ریزي 
تمام نفرات پرسپولیس بازي مي کنند و تنها 
چند بازیکن اصلي به تیم دوم کمک خواهند 
کرد. نکته مهم اینجاست که تیم دوم مد نظر 
کالــدرون حداقل در دو بازي  گذشــته برابر 
سایپا و نفت به نظر عملکرد بهتري نسبت به 
تیم اصلي داشته است. البته تصمیم کالدرون 
یک چالش بزرگ براي او رقم خواهد زد، چراکه 
در صورت عــدم نتیجه گیــري در بازي هاي 

معمولي این تیم از کورس قهرماني دور خواهد 
شد. اتفاقي که بعد از ســه قهرماني پیاپي با 

برانکو اصال به کام هواداران پرسپولیس خوش 
نخواهد آمد.

سرمربي جدید قرمز ها براي ليگ نوزدهم دو تيم خواهد ساخت

پرسپولیسهايکالدرون!

در اینکه تمام جامعه 
می خواهند ایران در روسيه 

جشن المپيکی شدن 
بگيرد، هيچ شکی نيست اما 

شاید بهتر باشد کمی نگاه 
معتدل و منطقی هم چاشنی 

خواسته های مان کنيم. 
ایران برای بردن کوبا کار 

سختی داشت

اتفاقي که در قرعه کشي براي پرســپولیس رقم خورده 
فقط مختص این تیم نیست. مسیر چرخش تیم ها در لیگ 
نوزدهم نشان مي دهد همه تیم ها باید در پنج هفته متوالي به 
ترتیب با تراکتور، نفت آبادان، استقالل، سپاهان و پدیده بازي 
کنند. این تقدیري است که یقه تیم هاي نفت مسجدسلیمان، 
ذوب آهن و گل گهر سیرجان را هم مثل پرسپولیس در همان 
هفته هاي ابتدایي گرفته اســت. بقیه تیم ها هــم به مرور و 

در هفته هاي بعدي به این گردنه ســخت و خطرناک لیگ 
مي رسند. در واقع همه تیم هاي لیگ به استثناي نساجي باید 
این چرخه 15 تیمي را بچرخند و به ترتیب با تیم هاي مختلف 
بازي کنند. هر هفته یکي از این 15 تیم به نام خودش مي رسد 
که در آن هفته به جاي خودش )!( با نساجي بازي خواهد کرد. 
به این ترتیب نساجي تنها تیمي است که این پیچ سخت را 
به شــکل دیگري مي پیچد و یک هفته در میان با تیم هاي 

قدرتمند این پیچ روبه رو مي شــود. مثال همه تیم ها در سه 
هفته متوالي با استقالل، سپاهان و پدیده )سه تیم آسیایي( 
بازي مي کنند اما نســاجي به ترتیب در هفته هاي یازدهم، 
سیزدهم و پانزدهم با این تیم ها روبه رو مي شود. تیم محبوب 
قائمشهري ها در شروع لیگ هم قرعه خوبي نصیبش شده 
و تنها تیمي است که طي 6 هفته اول با هیچ یک از بزرگان و 
مدعیان لیگ روبه رو نمي شود. در مقابل نفت مسجدسلیمان 
با سرمربي جدیدش مهدي تارتار سخت ترین شروع ممکن را 
در پنج هفته ابتدایي دارد. این تیم لیگ را دقیقا از پیچ سخت 
و خطرناکش آغاز مي کنــد و در پنج هفته ابتدایي به ترتیب 
با تراکتور، نفت آبادان، استقالل، ســپاهان و پدیده روبه رو 

مي شود. تیم تارتار در سه بازي از این پنج بازي میزبان است. 
ماشین سازي هم با رسول خطیبي در سه هفته اول وضعیت 
بغرنجي دارد و باید لیگ را با استقالل، سپاهان و پدیده آغاز 
کند. شاهین بوشهر، تیم تازه بازگشته به لیگ  برتر در دو هفته 
اول باید به مصاف سپاهان و پدیده برود اما در ادامه وضعیت 
بهتري پیدا مي کند. دیگر تیم تازه وارد یعني گل گهر در سه 
هفته ابتدایي قرعه خوبي دارد )نساجي، سایپا، پارس جنوبي( 
اما در هفته چهارم به تراکتور مي رســد و وارد تونل وحشت 
مي شــود. فوالد و ذوب آهن هم دیگر تیم هایي هستند که 
شروع ســختي در لیگ نوزدهم دارند و لیگ را از گردنه اش 

شروع مي کنند.

نگاهي به قرعه هاي عجيب ليگ نوزدهم

سختوآسان
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قرعه کشي لیگ نوزدهم باالخره برگزار شد و بالفاصله بعد از پایان مراسم، اولین 
نکته اي که توجه همه را جلب کرد قرعه بسیار سخت پرسپولیس در هفته هاي 
ابتدایي بود. اما این تنها نکته جالب توجه قرعه ها نیســت، نه براي لیگ و نه براي 
پرســپولیس. تیم کالدرون اگرچه در 6 هفته ابتدایي باید با چهار حریف اصلي و 
مدعي اش بازي کند، اما الاقل این شانس را آورده که در این گردنه سخت، بیشتر 
بازي ها را میزبان است و در پنج هفته ابتدایي فقط یک بار از تهران خارج مي شود. 
سرخپوشــان قبل و بعد از دربي تهران به ترتیب میزبان نفت آبادان و ســپاهان 
هستند. اگر قرعه میزبان و مهمان براي پرسپولیس برعکس رقم مي خورد آنها 
باید قبل و بعد از دربي به آبادان و اصفهان سفر مي کردند که کار این تیم و مربي 
تازه واردش را ســخت تر از اینها مي کرد. اما حاال این اتفاق در دور برگشت براي 
پرسپولیس رقم مي خورد، یعني زماني که تیم به یک ثباتي رسیده و شاید راحت تر 

بتواند از این مهلکه عبور کند.

فوتبالي ها براي ارزیابي قرعه هاي خوب و بد در لیگ  برتر یک مالک ویژه دارند 
و آن زمان سفر به گرماي جنوب و سرماي تبریز است. از این لحاظ به نظر مي رسد 
پرسپولیس کامال خوش شانس بوده و سپاهان شرایط نســبتا سخت تري دارد. 
پرسپولیس در تابستان به جنوب نمي رود و در عوض در همین هفته دوم به مهماني 
تراکتور مي رود تا این کار سخت را به زمستان نیندازد. در عوض سپاهاني ها باید طي 
همین چهار هفته ابتدایي دو سفر سخت به بوشهر و اهواز داشته باشند که در گرماي 
این روزها کار نفس گیري است. براي تیم هاي مدعي قهرماني، ترتیب بازي ها در 
روزهاي پایاني لیگ هم نکته مهمي است و آنها ترجیح مي دهند لیگ را با تیم هاي 
ساده تري تمام کنند. از این منظر هم پرسپولیس -اگر از تونل وحشت ابتداي لیگ 
به سالمت گذشته باشــد- در روزهاي آخر اوضاع بهتري دارد. تنها حریف سخت 
پرسپولیس در هفته هاي پایاني ذوب آهن است. اما در نقطه مقابل، تیم هاي پدیده و 

استقالل و سپاهان باید در پنج هفته پایاني روبه روي هم قرار بگیرند.

از بین مدعیان فصل گذشــته )بیگ فایو( پدیده تنها تیمي است که در پنج 
هفته اول با هیچ یک از رقباي اصلي روبه رو نمي شود و به ترتیب با پیکان، شاهین، 
ماشین سازي، فوالد و نفت مسجدسلیمان بازي مي کند. اگرچه در بین این تیم ها 
فوالد حریف آساني به نظر نمي رســد اما باز هم مي توان گفت در جمع بیگ  فایو 
تیم پدیده بهترین قرعه را در شــروع لیگ دارد. به خصوص که تیم یحیي در این 
پنج هفته بازي با دو تیم جنوبي شاهین و فوالد را در مشهد میزباني مي کند و از 
گرماي جنوب در این فصل هم راحت است. در جمع چهار مدعي دیگر، وضعیت 
پرسپولیس که مشخص است و سه تیم دیگر هم شرایط نسبتا مشابهي دارند. قرعه 
تراکتور، استقالل و سپاهان در هفته هاي ابتدایي تقریبا شبیه است. هر سه تیم در 
6 هفته ابتدایي باید با دوگانه پرسپولیس و ذوب آهن در دو هفته متوالي بازي کنند 
و به  جز این دو بازي حریف قدرتمند دیگري ندارند. در این شرایط باید دید پدیده 

از این قرعه رویایي استفاده مي کند تا بار دیگر چهره مدعي به خود بگیرد یا خیر.
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