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سومی کاراته و صعود در رنکینگ

در پایان اولین مرحله لیــگ برتر کاراته وان 
۲۰۲۰ که به مدت ســه روز بــه میزبانی پاریس 
فرانسه برگزار شد، سه نماینده شایسته کشورمان 
موفق به کسب دو مدال طال و یک برنز شدند تا تیم 
ایران پس از تیم های ترکیه و اســپانیا در جایگاه 
سوم بایســتد. حمیده عباســعلی در وزن ۶۸+ 
کیلوگرم و بهمن عسگری در وزن ۷۵- کیلوگرم 
به مدال طال رســیدند. صالح اباذری کاراته کای 
وزن ۸۴+ کیلوگرم نیز صاحب مدال برنز شــد. با 
پایان این رقابت ها فدراســیون جهانی اقدام به 
انتشــار رنکینگ کاراته کاها کرد که براساس آن 
حمیده عباســعلی با طالیش در پاریس موفق 
شد بر حریفان پیشــی بگیرد و با چهار پله صعود 
به رتبه دوم راه یابد. بهمن عسگری دیگر طالیی 
مسابقات پاریس نیز با صدرنشــینی وزن ۷۵- 
کیلوگرم، فاصله امتیازی اش با رقبا را بیشتر کرد. 
ســجاد گنج زاده و ذبیح ا... پورشیب نیز با وجود 
آنکه نتوانســتند به مدال برسند اما همچنان در 
رده های دوم و ســوم قراردارند. در این رده بندی 
صالح اباذری به رده هشتم آمد و نگین باقری ۲۲ 
پله و فاطمه صادقی نیز یک پلــه صعود کردند. 
همچنین ســارا بهمنیار در رده پنجم باقی ماند، 
رزیتا علیپور به رده هفتم و طراوت خاکســار هم 

به رده هشتم آمد.
    

دعوت شطرنج از فیروزجا!
فدراسیون شــطرنج ایران در اقدامی عجیب 
نام ســارا خادم الشــریعه و علیرضا فیروزجا که 
با اقدامات اخیرشــان به نوعــی پایان همکاری 
با این فدراســیون را اعالم کردند، در فهرســت 
جام ســتارگان قرار داده اســت! قرار است این 
دوره از رقابت های جام ســتارگان شطرنج ۱۰ تا 
۱۷ اسفندماه در تهران برگزار شود. ۱۴ بازیکن 
ترکیب شــرکت کنندگان در این مســابقات را 
تشــکیل می دهند که ۷ نفرشان ایرانی هستند. 
دعوتنامه حضور در جام ســتارگان شطرنج به 
عنوان یکی از بازیکنان ایرانی شرکت کننده برای 
علیرضا فیروزجا تنها سوپر استاد بزرگ شطرنج 
کشورمان در حالی ارسال شده که چند هفته ای 
است او رقابت های خود را زیر پرچمی غیر از ایران 
برگزار می کند. اگرچه تمام بازیکنان ایرانی دعوت 
شده به جام ستارگان شــطرنج در بخش مردان 
هستند با این حال فدراســیون می خواهد سارا 
خادم الشریعه هم در این رقابت ها شرکت داشته 
باشد. از طرف این فدراسیون رایزنی هایی با پدر 
خادم الشریعه انجام شــده تا اینگونه موافقت او 
برای شرکت در رقابت ها جلب شود.مهرداد پهلوان 
زاده رییس فدراسیون شــطرنج امیدوار است از 
رایزنی هایی که داشــته نتیجه بگیرد:»مسابقه 
فیروزجا در هلند تازه تمام شده است. امیدواریم 
او بررســی کاملی روی دعوتنامه داشــته باشد. 
خادم الشــریعه هم در مورد اســتعفایش هیچ 
صحبتی با فدراسیون نداشته است. امیدواریم آنها 

در این رقابت ها شرکت کنند.«
    

درس عبرت از اشتباه سوئیس
وزنه برداری ایران به دنبال گرفتن دو سهمیه 
در المپیک ۲۰۲۰ است و در نظر دارد یکی از این 
دو سهمیه در دسته ۹۶ کیلوگرم باشد. سهراب 
مرادی و کیانوش رستمی دو گزینه اصلی برای 
رسیدن به این یک سهمیه هستند که البته کار 
بسیار مشــکلی را پیش رو دارند چراکه این دو 
نفر باید یا جزو هشت نفر اول رنکینگ دسته ۹۶ 
کیلوگرم قرار بگیرند و یا اینکه بهترین وزنه بردار 
آسیا باشند. مرادی قرار اســت بعد از جام فجر 
به اردوی تیم ملی اضافه شود و برای مسابقات 
غرب آسیا و سپس قهرمانی آسیا آماده شود.اما 
فدراسیون برای مسابقات گزینشی المپیک در 
کلمبیا  هم ثبت نام و نام دو،سه وزنه بردار را رد 
کرده اما این رویداد به اصطالح حالت ذخیره را 
دارد تا مثال اگر مرادی در غرب آسیا نتیجه خوبی 
نگرفت شانس دیگری داشته باشد.  با ثبت نام 
در مسابقات کلمبیا، دیگر اشــتباه مسابقات 
گزینشی سوئیس تکرار نمی شود که به از دست 
رفتن المپیک برای سعید علی حسینی و مشکل 
امتیازی کیانوش رستمی منجر شد. کیانوش هم 
در جام فجر، غرب آسیا و قهرمانی آسیا شرکت 
می کند و به نظر می رسد نام او نیز برای کلمبیا 

رده شده باشد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

بیست و ششم ژانویه، برای همیشه 
در تاریخ ورزش دنیــا به عنوان یک روز 
سیاه به یاد آورده خواهد شد. در این روز 
سانحه سقوط هلی کوپتر، یکی از بهترین 
بسکتبالیست ها و یکی از حرفه ای ترین 
ورزشــکارهای تمام تاریخ را به همراه 

دختر ۱3 ساله اش به کام مرگ کشاند. 
کوبی که همیشه دوست داشتنی ترین 
چهره بســکتبال ان.بی.ای بود و هرگز 
زندگی اش را با جنجال و حاشیه ترکیب 
نکرد، در ۴۱ سالگی چشــم ها را برای 
همیشه بست. مرگ این ستاره ابدی، نه 
فقط برای هواداران لس آنجلس لیکرز، 
بلکه برای همه دوستداران بسکتبال در 

سراسر دنیا یک بهت بزرگ بود. ساعاتی 
بعد از این اتفاق، دوربین ها لبران جیمز 
را در حال اشــک ریختن شکار کردند. 
اتفاقی که هرگز قبال مقابل یک دوربین 
برای لبران رخ نداده بود. »تری یانگ« 
که همیشه از کوبی به عنوان یک الگوی 
بزرگ یــاد کرده، این هفته با شــماره 
قدیمی برایانت یعنی شــماره هشت 

به زمین رفت. نیمــی از بازی های این 
هفته بسکتبال آمریکا، به زمان دیگری 
موکول شــد و در نیمی دیگر از بازی ها 
نیز، تیم ها توافق کردنــد تا به محض 
شروع مســابقه، توپ را ۲۴ ثانیه بدون 
هیچ حرکتی حفظ کننــد و به احترام 
کوبی، بازی را از جریان بیندازند. کوبی نه 
فقط یک بازیکن بزرگ، بلکه یک الگوی 

تمام عیار بود. او انگیزه بسکتبالیســت 
 شــدن را برای افراد زیادی ایجاد کرد و 
یک طرفدار پروپاقرص فوتبال هم بود. 
برایانت در فاصله ســال های ۲۰۰۰ تا 
۲۰۰۲، قهرمان بی رقیــب ان.بی.ای 
شــد و این افتخار بــزرگ را بعدها در 
سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ نیز تکرار کرد. 
کارنامه ورزشی او، پر از افتخارات بزرگ 
و وصف ناپذیر است. به جز پنج قهرمانی 
در ان.بی.ای، او مدال طالی المپیک را 

نیز در کارنامه دارد.
شکیل اونیل درگذشــت کوبی را 
درست شــبیه »مرگ برادر« توصیف 
کرده و از ناتوانــی اش در تحمل این غم 
گفته است اما این تنها ستاره های دنیای 
بسکتبال نیستند که از شنیدن این خبر، 
مغموم شــده اند. »هری کین« ستاره 
انگلیسی باشگاه تاتنهام، در کنار انتشار 
پیامی برای درگذشــت کوبی، از این 
نوشته که او همیشه دیگران را به طرف 
پیشرفت سوق داده و انگیزه را برای بهتر 
شدن در دیگران به وجود آورده است. 
لوئیس همیلتون قهرمان سرشــناس 
فرمول یک نیز از دســت دادن کوبی را 
از دســت دادن یک چهره الهام بخش و 
فراموش نشدنی در دنیای ورزش دانسته 
است. حقیقت این است که مرد بزرگ 
دنیای بسکتبال، همیشه عالقه داشته 
تا در سفرها از هلی کوپتر شخصی اش 
اســتفاده کند و این عالقه، ســرانجام 

کار دست او داده است. مرگ اما پایانی 
برای این افسانه نخواهد بود. قهرمان ها 
می آیند و می روند اما اسطوره ها، همیشه 
جاودانه هســتند و کوبی، بدون تردید 
یک اســطوره بزرگ بــود. او بارها در 
مصاحبه هایش به »کوتاه  بودن  زندگی« 
اشاره کرده بود و زندگی اش هم، خیلی 
زود تمام شد اما او از فرصتش به خوبی 
استفاده کرد و خاطره اش را برای همیشه 
در دنیای ورزش باقی گذاشــت. کوبی 
یک بسکتبالیست خوب، یک دوست 
خوب، یک پدر خوب و یک انسان خوب 
بود. فردی که تا آخرین روز از زندگی، تا 
می توانست به همه انرژی مثبت داد تا 
تمام دنیا امروز، ســوگوار یک ابرستاره 

باشند.

این افسانه تمام نمی شود، اما....

بدرود  افعی  سیاه

اتفاق روز

سوژه روز

پرســپولیس یحیی، انتقام پرســپولیس 
کالدرون را از تراکتورسازی گرفت. تیمی که در 
نیم فصل اول نتیجه را به حریف تبریزی واگذار 
کرده بود، این هفته مســابقه با این تیم را با همه 
امتیازهای ممکن ترک کرد. در روز درخشان و 
بی نظیر وحید امیری با یک گل و یک پاس گل، 
شروع یحیی در پرسپولیس امیدوارکننده به نظر 
می رســید. این تیم حاال با پنج امتیاز اختالف 
نسبت به تیم دوم در صدر جدول دیده می شود 
و دیدارهای حســاس بعدی را با آرامش زیادی 

پشت سر خواهد گذاشت.
چهار دو دو دو!

یحیی هم درست هم مثل کالدرون، از چهار 
مدافع و دو مهاجم مرکزی در تیمش اســتفاده 
می کند. با این وجود بین سیســتم مدنظر این 
مربی با روش بازی مربی آرژانتینی سابق باشگاه، 
تفاوت هایــی وجود دارد. کالدرون مقابل ســه 
دفاع، از محسن ربیع خواه اســتفاده می کرد و 
احمد نوراللهی را متمایل به جناح راســت بازی 
می داد. مهدی ترابی در ســمت چپ به میدان 
می رفت و بشار رسن، هافبک هجومی تیم بود. در 
چینش موردعالقه کالدرون، علی علیپور و وحید 
امیری دو مهاجم مرکزی تیم به شمار می رفتند. 

یحیی اما جلوتر از دفاع، از زوج نوراللهی و کمال 
اســتفاده می کند تا کمربند میانی مستحکمی 
داشته باشــد. ترابی در راســت و وحید امیری 
در چپ به میدان می روند و علیپور و اوســاگونا، 
مهاجمان نوک تیم هســتند. با این روش بازی، 
ســخت می توان جایگاهی برای بشار رسن در 
ترکیب پیدا کرد. مگر اینکه فوتبالیست عراقی به 
کناره های خط منتقل شود. حتی در آن صورت 
هم جانشینی ترابی و یا امیری برای بشار بسیار 

دشوار خواهد بود.
کمال؛ مرد کلیدی

ستاره شــماره ۱۱ پرســپولیس، زیر نظر 
کالدرون هرگز به یک مهره ثابت تبدیل نشــد. 
کمال در شروع فصل کتفش را به تیغ جراحان 
ســپرد و برای مدت ها از میادین دور بود. حتی 
پس از بازگشــت او نیز کالــدرون همچنان از 
محسن ربیع خواه اســتفاده می کرد. حاال اما به 
نظر می رسد کامیابی نیا دوباره جایگاهش را در 
پرسپولیس به دست آورده است. او یکی از نفرات 
کلیدی دیدار با تراکتورسازی بود و نقش مهمی 
در جلوگیری از خلق موقعیت های حریف داشت. 
بازگشت به ترکیب، انگیزه زیادی به کامیابی نیا 
داد و بدون تردید او یکی از بهترین مهره های تیم 

در این مسابقه به شمار می رفت. به نظر می رسد 
با ورود یحیی، کمال یک بازیکن کامال ثابت در 
پرسپولیس باشد و محسن ربیع خواه برای مدتی 

طوالنی به نیمکت برگردد.
ناآماده مثل اوساگونا

پرســپولیس حداقل در این چند هفته، 
نمی تواند حساب ویژه ای روی خرید خارجی 
جدیدش باز کند. اوســاگونا برابــر تراکتور، 
نمایشی ناامیدکننده داشت و به شدت ناآماده 
و کم تحرک نشــان داد. او وظیفه داشــت در 
جریان بازی، در فضای بین هافبک های تیم و 
علی علیپور حرکت کند و برای مهاجم شماره 
۷۰ تیم موقعیت بسازد. مهاجم نیجریه ای اما 
بارها و بارها توپ را لو داد و نتوانســت در خط 
حمله بازیکــن موثری برای این تیم باشــد. 
کریستین به شکل واضحی در نیمه دوم بازی، 
خسته و کم رمق به نظر  می رسید. اگر کیفیت 
این بازیکن تغییر نکند، یحیی خیلی زود او را 
نیمکت نشین خواهد کرد. چراکه گل محمدی 
همواره به فوتبالیست های دونده و پرتحرک 
عالقه داشته است. به نظر می رسد استوکس 
نیز درون زمین، تحــرک چندانی از خودش 
نشــان ندهد. پرســپولیس تا زمان رسیدن 
حداقل یکی از دو مهاجم جدید به اوج آمادگی، 
در خط حمله با مشکالتی روبه رو خواهد بود. 
هرچند که به نظر می رسد ورود یحیی، روحیه 
بهتری به علیپور بخشیده و او را در فرم ایده آلی 

قرار داده است.

فشرده و موقعیت شناس
دوربین های تلویزیونی بارها در جریان بازی 
نشــان دادند که یحیی به شــاگردانش توصیه 
می کند که جمــع بازی کنند و بــه هم نزدیک 
شوند. خطوط مختلف پرسپولیس در این جدال، 
نزدیک به هم بازی می کردند. در دوره کالدرون، 
سرخ ها بیشتر روی ضدحمله های سریع صاحب 
فرصت گل زنی می شدند اما به نظر می رسد حاال 
ارائه فوتبال مالکانه در دستور کار تیم قرار گرفته 
است. آنها قصد دارند با پاس های کوتاه به دروازه 
حریف نزدیک شوند و با استفاده از نفوذ مهره های 
کناری و همچنین فرار مهاجمان مرکزی از عمق 
دفاع حریف، موقعیت گل بسازند. پرسپولیس 
یحیی تالش خواهد کرد تا بازی اش را به تیم های 
رقیب تحمیل کند. نکته مهم دیگر در مورد این 
تیم، »موقعیت شناس« بودن مهره های آن است. 

تیم یحیی در بازی اول، نرخ تبدیل موقعیت به 
گل بسیار خوبی داشته و ادامه این روند، برای آنها 

فوق العاده خواهد بود.
هنوز زود است

سرمربی جدید پرســپولیس، هنوز به زمان 
بیشتری نیاز دارد تا ایده های فنی را در تیم پیاده 
کند. برای قضاوت در مورد او و تیمش نیز هنوز 
زود به نظر می رسد. آنها با یکی از پرستاره ترین 
تیم های لیگ روبه رو شدند اما تصمیم های ساکت 
الهامی در جریان بازی، نشان داد که او حتی در 
قواره های یک مربی متوسط هم نیست. در واقع 
کادر فنی تراکتور، راه را برای پیروزی پرسپولیس 
باز کرد و شــاید این اتفاق در جریان دیدارهای 
بعدی برای سرخپوشــان رخ ندهد. یحیی باید 
به زودی جدال هایی دشواری با رقبای بزرگ و 

پرمهره داشته باشد.

آریا طاری

سرنوشت آخرین تیم های راه یافته به مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا، امروز مشخص خواهد شد. در دور نهایی پلی آف، 
امروز هشت تیم دیگر به دور گروهی مناطق شرق و غرب لیگ 
قهرمانان آسیا می رسند. نبردهای امروز، یک تقابل مستقیم 
میان فوتبال ایران و قطر محسوب می شود. تا اینجا هر دو کشور 
دو نماینده در مرحله گروهی دارند و میزان دقیقه سهمیه آنها، 
با نتایج دو بازی حساس و سرنوشت ساز امروز مشخص خواهد 
شد. این آخرین مانع استقالل و شهرخودرو، برای رسیدن به 

جمع 3۲ تیم نهایی این فصل لیگ قهرمانان به شمار می رود.
با وجود همه مشــکالت بزرگ و کارشکنی های گسترده، 
ســرانجام هر دو تیم ایرانی از مرحله اول پلی آف عبور کردند. 
اســتقالل و شــهرخودرو تنها چند روز پس از شکل گیری 
زمزمه های مربوط به استعفا از آسیا، به امارات سفر کردند تا در 
دوبی به مصاف رقبا بروند. تیم فرهاد مجیدی در یک نمایش 
کامال برتر، الکویت را در هم کوبید و تیم مجتبی سراســیابی 
نیز در مسابقه ای که هیچ دوربینی برای پخش زنده آن وجود 

نداشت، از رقیب بحرینی عبور کرد. آبی های تهران روحیه بسیار 
خوبی برای نبرد امروز دارند. این تیم در بازی قبلی اش نشان داد 
که بدون حضور استراماچونی نیز، می تواند تیم فوق العاده ای 
باشد. شیخ دیاباته مثل همیشــه در خط حمله آبی ها زهردار 
ظاهر شد، وریا مثل همیشه یک کاپیتان واقعی برای تیم بود 
و سیدحسین حسینی نیز بارها با واکنش های تماشایی اش، 
مانع گل خوردن این تیم شد. فرهاد در این بازی برای دقایقی 
نیز از ارسالن مطهری تازه وارد استفاده کرد تا دیاباته لحظاتی 
را با استراحت پشت سر بگذارد. استقالل در حالی این پیروزی را 
جشن گرفت که در روزهای منتهی به برگزاری بازی، با مشکل 
زمین تمرین روبه رو بود و به درستی تمرین نمی کرد. در مقابل 
اوضاع برای شهرخودرو نیز اصال ساده به نظر نمی رسید. آنها 
در آستانه رقابت های لیگ قهرمانان، سرمربی و همه اعضای 
کادر فنی را ناگهان از دســت دادند و برای یــک تغییر کامال 
اجباری، آماده شدند. این تیم به شدت تغییر کرد اما در نهایت 
با درخشــش یکی از مهره های تازه وارد یعنی خلعتبری، یک 
پیروزی دلچسب آســیایی را جشن گرفت. ســفر به امارات، 
بازگشت به ایران و رفتن به قطر، خستگی را در بدن ستاره های 

هر دو تیم به اوج رســانده اما امروز، روز مهمی برای هر دو تیم 
است و آنها برای رسیدن به آسیا، نباید کوچک ترین لغزشی را 

تجربه کنند.
کار امروز استقالل در قطر، کمی دشوارتر از شهرخودرو به 
نظر می رسد. آبی ها در زمین تیم دوم جدول لیگ ستارگان قطر 
قرار می گیرند. تیمی که در ۱3 بازی این فصل لیگ قطر، هشت 
بار برنده بوده و یک پله باالتر از شاگردان ژاوی در جدول دیده 
می شود. الریان با 3۰ گل زده، خط حمله ای حتی قدرتمندتر 
از تیم صدرنشــین الدحیل دارد. دیگو آگیری اروگوئه ای به 
احتمال زیاد تیمش را با یک ترکیب هجومی و استفاده همزمان 
از سه مهاجم، روبه روی استقالل به میدان می فرستد. گابریل 
مرکادو ملی پوش سرشــناس آرژانتینی و لــی جا، دو مدافع 
میانی الریان به شمار می روند. رودریگو تاباتا نیز همچنان در 
این باشگاه قطری توپ می زند و یوهان بولی اهل ساحل عاج، 
در نوک خط حمله این تیم دیده می شود. کلیدی ترین ستاره 
الریان اما یاسین براهیمی است. وینگر سرشناس سابق پورتو 
که می تواند با فرارهایش، استقالل را به دردسر بیندازد. نقش 
وریا برای مهار سرعت این بازیکن، بسیار مهم خواهد بود. الریان، 
سباستین سوریا را نیز روی نیمکت دارد. بازیکنی که می تواند 
با ورود به زمین، جریان مسابقه را به سود تیمش تغییر بدهد. 
حریف امروز شهرخودرو در جدول لیگ قطر، چهار پله پایین تر 
از الریان دیده می شود. السیلیه در ۱3 بازی این فصل تنها ۱۷ 

امتیاز دشت کرده و روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارد. در 
ترکیب این تیم، یک فوتبالیست ایرانی نیز دیده می شود. کریم 
انصاری فرد در جدال امروز برای السیلیه به میدان خواهد رفت. 
این تیم همچنان کارا امبوجی را در خط دفاع، ونگر رنان را در 
خط هافبک و همچنین ژرژ کواسی را نیز به عنوان یک ستاره 
در اختیار دارد. السیلیه در قیاس با الریان، تیمی مهارنشدنی به 
شمار نمی رود. آنها همین فصل در زمین خودشان، دو گل از 
الریان دریافت کرده اند اما توانسته اند تیم پرستاره ای مثل السد 
را شکست بدهند. بازیکنان شــهرخودرو باید صبر و حوصله 
زیادی برای این نبرد داشــته باشــند و برای رسیدن به گل 

پیروزی، بیش از حد عجله به خرج ندهند.
اســتقالل دو بار قهرمان لیگ قهرمانان آســیا شــده و 
شــهرخودرو، هنوز در مرحله گروهی این تورنمنت به میدان 
نرفته است. با این وجود هدف این دو تیم در جدال های امروز، 
کامال یکسان خواهد بود. آنها به صعود از آخرین مسابقه پلی آف 
می اندیشند و امیدوارند همه دشواری های این اواخر را با یک 
پیروزی دلچســب، پشت ســر بگذارند. آنها نسبت به رقبای 
قطری، دردســرهای بیشــتری را برای حضور در این مرحله 
تحمل کرده اند و حاال وقتش رسیده که آخرین ضربه را محکم تر 
بزنند و خودشان را به دور گروهی رقابت ها برسانند. هر دو تیم 
شایستگی رســیدن به دور نهایی لیگ قهرمانان را دارند. آنها 

امروز روبه روی رقبایی پرستاره، برای ایران می جنگند.

5 درسی که از پیروزی اول یحیی گرفتیم

دو-هیچ در جواب یک -هیچ!

به استقبال یکی از حساس ترین روزهای فوتبال ایران

در آسیا بمانید!

بیست و ششم ژانویه، برای 
همیشه در تاریخ ورزش 

دنیا به عنوان یک روز سیاه 
به یاد آورده خواهد شد. 

در این روز سانحه سقوط 
هلی کوپتر، کوبی یکی از 
بهترین بسکتبالیست ها 

و یکی از حرفه ای ترین 
ورزشکارهای تمام تاریخ را 
به همراه دختر 13 ساله اش 

به کام مرگ کشاند

 شماره   444   /     سه شنبه 8 بهمن   1398  /   2  جمادی الثانی 1441  /   28  ژانویه   2020


