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اطری المپیکی شد

مســابقات کشــتی آزاد قهرمانی جهان و 
گزینشــی المپیک در حالی آغاز شــد که در 
نخســتین روز از ایــن رقابت هــا نمایندگان 
کشــورمان در اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگــرم بــه 
مصاف حریفان خــود رفتند و یک ســهمیه 
المپیک برای ایران به دســت آمد. در وزن ۵۷ 
کیلوگرم رضا اطری پس از اســتراحت در دور 
نخست، با شکســت بالروس و کره شمالی به 
دیدار یک چهارم نهایی رسید. او در این مرحله 
نتیجه دو بر صفر مغلوب زائور اوگوئف، دارنده 
مدال طالی 2018 جهان از روســیه شد که 
با توجه به حضور حریفــش در فینال به گروه 
شــانس مجدد رفت. اطری با شکســت دادن 
کشتی گیر مغولســتان ضمن حضور در دیدار 
رده بندی جواز حضور در المپیک 2020 توکیو 
را کسب کرد. او دیشب در دیدار رده بندی برای 
کسب مدال برنز با کومار راوی از هند مسابقه 
داد. در وزن ۶۵ کیلوگرم اما امیرمحمد یزدانی 
با قبول شکســت در دومین مسابقه از گردونه 
رقابت ها حذف شد. در دومین روز از رقابت ها 
در ۷0 کیلوگرم یونس امامــی به نیمه نهایی 
رســید، در ۷4 کیلوگرم رضا افضلی از گردونه 
رقابت ها حذف شــد، در 92 کیلوگرم  علیرضا 
کریمی که در دور اول با قرعه استراحت مواجه 
شد در دور دوم مولداوی را شکست داد. کریمی 
در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف لوبومیر 
ساگالیوک از اوکراین رفت و با نتیجه 12 بر دو 
به پیروزی رســید و راهی نیمه نهایی شد. وی 
عصر دیروز در این مرحلــه به مصاف جبرئیل 
اف از روسیه رفت. در 12۵ کیلوگرم نیز یدا... 
محبی نخستین مسابقه اش را برابر مغولستان 
با پیروزی پشت سر گذاشت. او سپس حریف 
آمریکایی اش را شکست داد اما در یک چهارم 

نهایی برابر حریف اوکراینی شکست خورد.
    

صعود 5 پله ای بسکتبال
فدراســیون جهانــی بســکتبال آخرین 
رده بندی تیم های ملی دنیا را در ماه سپتامبر 
و پس از پایان جام جهانی بسکتبال اعالم کرد. 
بر این اســاس تیم ملی ایران با ۵ پله صعود و 
امتیاز 44۳.۷ در رده بیست و دوم جهان و دوم 
قاره  آسیا و اقیانوسیه ایستاد. در این رنکینگ 
تیم آمریکا با وجود کسب نتایج دور از انتظار در 
جام جهانی همچنان جایگاه نخست را به خود 
اختصاص داده است. اسپانیا قهرمان مسابقات 
جام جهانی در جایگاه دوم و استرالیا با هشت 
پله صعود در جایگاه سوم قرار گرفتند. تیم ملی 
بسکتبال ایران در مسابقات جام جهانی چین 
با کسب رتبه بیست و ســه به عنوان تیم برتر 

قاره آسیا به المپیک توکیو 2020 صعود کرد.
    

طلسم شکنی حافظ در جهانی
رقابت های وزنه بــرداری قهرمانی جهان 
در تایلند با برگزاری مســابقات دســته ۵۵ 
کیلو رســما برای وزنه برداری ایران آغاز شد. 
حافظ قشــقایی وزنه بردار جوان ۵۵ کیلوگرم 
نخستین نماینده ایران بود که روی تخته رفت 
و توانست با کسب مدال نقره به طلسم 42 ساله 
مدال آوری این وزن پایان بدهد. قشــقایی در 
یک ضرب وزنه  111 کیلویی را باالی ســر برد 
اما در حرکت دوم و ســوم نتوانست وزنه 11۶ 
کیلوگرم را مهار کند و با همان 111 کیلوگرم 
با ایستادن در رده نهم به کار خود خاتمه داد. 
قشــقایی در حرکت دوضرب وزنه 140 کیلو 
را با موفقیت باالی ســر برد و در حرکت دوم 
وزنه 149 کیلوگرم را مهــار کرد تا مدالش در 
دوضرب قطعی شود. قشقایی در حرکت سوم 
وزنه 1۵۵ کیلو را نتوانست باالی سر ببرد تا با 
همان 149 کیلوگــرم در دوضرب به کار خود 
پایان و مدال نقره اش نخســتین مدال دسته 
ســبک وزن ایران بعد از انقالب در رقابت های 
جهانی شد. حافظ با حدنصاب 2۶0 کیلوگرم 
در مجموع، در جایگاه هفتم ایستاد. همچنین 
پوپک بســامی اولین بانوی وزنه برداری ایران 
در رقابت های قهرمانی جهان که حضورش در 
سایت فدراسیون جهانی بازتاب فراوانی داشت، 
با شکستن دو رکورد ملی به کار خود پایان داد. 
او در یک ضرب دو کیلویی و در مجموع با ثبت 
رکورد 1۵8 کیلو، یک کیلو رکورد ملی را ارتقا 

داد شد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

پس از چندین سال، دربی پایتخت با 
مربیانی برگزار می شود که هر دوی شان 
اولین تجربه حضور در این مسابقه را 
پشت سر خواهند گذاشت. سرمربیان 
استقالل و پرســپولیس، پیش از این 
هرگز سابقه حضور در شهرآورد تهران را 
نداشته اند و حاال برای اولین بار، بخشی 
از این دوئل بزرگ خواهند بود. شاید 
این موضوع، به دربی جنبه ای خاص و 
متفاوت ببخشد. چراکه هیچ کدام از این 

دو مربی نمی خواهند دربی های شان در 
ایران را با شکست شروع کنند. برانکو 
ایوانکوویچ اولین شهرآوردش در لیگ 
برتر را با پیروزی پشت سر گذاشت و 
درست بعد از آن مسابقه، مورد اعتماد 
ســکوها و مدیران باشگاه قرار گرفت. 
وینفرد شــفر اما دربی ها را با شکست 
شروع کرد و از همان ابتدا، تردیدهایی 
در مورد خودش به وجود آورد. البته که 
برانکو و شفر بعدها نتایج متفاوتی را نیز 
تجربه کردند و در دربی ها خالف مسیر 
اولیه راه رفتند اما شاید اولین مسابقه 

با رقیب سنتی، تاثیر بسیار زیادی در 
روند کاری آنها گذاشت. این ماجرا برای 
دو ســرمربی جدید نیز صادق خواهد 
بود. سرمربی برنده می تواند با آرامش 
زیاد به استقبال مصاف های بعدی در 
لیگ برتر برود و بــرای مدت ها با هیچ 
فشاری روبه رو نشود. سرمربی بازنده 
اما مستقیما به آغوش بحران می رود و 
برای روبه رو شدن با انتقادهای کوبنده 
آماده می شود. هر دو مربی، پیش از این 
سابقه دربی های مختلفی را داشته اند. 
استراما در یکی از بزرگ ترین دوئل های 

همشهری ها در دنیای فوتبال حضور 
داشته و در دربی مادونینا، روی نیمکت 
اینتر، رقیب همشهری را شکست داده 
است. طبیعتا با چنین تجربه ای، فشار 
دربی برای این مربی چندان وحشتناک 
نخواهد بــود اما نتایج اســتقالل در 
هفته های گذشته، موجب شده مرد 
ایتالیایی زیر تیغ انتقادها باشد. آندره آ 
به خوبی می داند که اگر در بازی بزرگ 
هفته چهارم نیز ناکام شود، هواداران و 
حتی شاید بازیکن ها نیز اعتمادشان به 

او را از دست خواهند داد.

پرســپولیس کالــدرون حتی در 
صورت تجربه شکســت در مسابقه 
فردا، در جــدول باالتر از اســتقالل 
قرار خواهد داشــت اما این موضوع به 
هیچ وجه برای کنار آمدن طرفداران 
باشگاه با شکســت در دربی کافی به 
نظر نمی رسد. قرمزها فصل گذشته در 
دربی ها بدون شکست ماندند و در دو 
مسابقه، هیچ گلی نیز دریافت نکردند. 
نتایج ســرمربی آرژانتینی در شروع 
فصل، قابل دفاع بــوده اما تیم او هنوز 
فوتبال خوبی بازی نمی کند. مشکل 
گل زنی نیز، تیم را به شدت آزار می دهد. 
کالدرون هنوز ترکیــب دلخواهش 
را برای پرســپولیس پیــدا نکرده و 
مشــغول محک زدن نفرات مختلف 
است. محمدحسین کنعانی زادگان 
هفته گذشــته در ترکیب جانشین 
سیدجالل شد و عملکرد بسیار خوبی 
در زمین داشــت. محمد انصاری نیز 
پس از سه مســابقه نیمکت نشینی، 
ناگهان جای محمد نادری را در ترکیب 
گرفت. در مرکز زمین، کمال کامیابی نیا 
همچنان مصدوم است تا احمد نوراللهی 
دفاعی ترین مهره  خط هافبک باشد. به 
جز ترابی و علیپور که هر هفته به صورت 
ثابت به میــدان می روند، نفرات دیگر 
خط هافبک و حمله دائما در حال تغییر 
هستند. این چالش برای استراماچونی 
نیز به شکل ویژه ای وجود دارد. او هفته 
گذشــته برای اولین بار زوج سیاوش 
یزدانــی و محمد دانشــگر را در قلب 
دفاع امتحان کرد. پس از اضافه شدن 
میلیچ به ترکیب اصلی، تصور می شد 
که ترکیب 11 نفره این تیم برای دربی 
خیلی زود مشخص شده اما محرومیت 
فرشید اســماعیلی و غیبت دیاباته، 
چاره ای به جز اعتماد به علی دشتی و 
مرتضی تبریزی پیش روی این مربی 
قرار نخواهد داد. به نظر می رسد روی 
کاغذ کالدرون ابزار بهتری برای نتیجه 

گرفتن در این مسابقه در اختیار دارد 
اما تیم استراما نیز از انگیزه فراوانی برای 
عبور از بحران و گرفتن انتقام آخرین 

دربی برخوردار خواهد بود.
انتحار برای پیروزی یا احتیاط برای 
نباختن؛ کالدرون و استراماچونی فردا 
یکی از این دو روش را برای تیم شــان 
انتخاب خواهند کرد. به نظر می رسد 
برای هر دو مربی »نباختن« در اولین 
شهرآورد در اولویت قرار داشته باشد. 
چراکه آنها حتی با نتیجه تساوی نیز، 
تا حدودی از فشار وحشتناک انتقادها 
در امان خواهند بود. شاید آنها ترجیح 
می دهند در شــرایط فعلی دست به 
ریســک نزنند و آینده کارشــان در 
فوتبال ایران را به خاطر هجومی بازی 
کردن، به خطر نیندازند. تنها یک روز 
دیگر، به شروع این جدال جذاب باقی 
مانده و همه ســوال ها در زمین پاسخ 
داده خواهند شد. همه چیز برای یک 
مسابقه نفس گیر آماده به نظر می رسد. 
مسابقه ای که داستان استراماچونی 
و کالدرون با دربی های تهران را رسما 

آغاز می کند.

کالدرون و استراما؛ آماده برای اولین دوئل بزرگ

مهمانی تمام شد!

اتفاق روز

سوژه روز

مردان اول نیمکت استقالل و پرسپولیس، در فاصله یک روز به شهرآورد پایتخت تیم های شان را برای این جدال 
بزرگ و حساس آماده می کنند. همه نتایجی که آنها از اولین روز حضور در فوتبال ایران کسب کرده اند و همه کارهایی که 
تا امروز انجام داده اند، به اندازه 90 دقیقه مسابقه فردا مهم تلقی نخواهد شد. برای آنها، این مهم ترین بازی ممکن به شمار 

می رود و حاال دیگر وقت نمایش بزرگ از راه رسیده است. اگر هواداران دو باشگاه پیش از این با لغزش های تیم محبوب شان 
کنار می آمدند، حاال باختن در شهرآورد می تواند به یک کابوس بزرگ برای هر مربی تبدیل شود. کابوسی که کالدرون و 

استراماچونی، به دنبال فرار از آن هستند.

هفته اول لیگ قهرمانان، ماجراهای جذاب زیادی در خود 
داشت. ماجراهایی مثل درخشش خیره کننده مارک آندره 
تراشتگن در زمین دورتموند، شکست سنگین رئال مادرید 
در غیاب ستاره های هجومی پی اس جی و البته گل زنی سردار 
آزمون در اولین مسابقه تورنمنت. با این حال شاخص ترین 
چهره این هفته، ســتاره تیم ردبول سارلزبورگ اتریش بود. 
ارلینگ هالند در حالی که تنها 19 ســال دارد، موفق شد در 
اولین تجربه بازی اش در لیگ قهرمانــان هت تریک کند. او 
پیش از این اســتعداد خارق العاده اش را در رده های پایه به 
نمایش گذاشته بود و حاال به همه ثابت کرد که قصد دارد به 

یک فوروارد بزرگ در دنیای فوتبال تبدیل شود. هالند جوان 
محصول آکادمی باشگاه برین در فوتبال نروژ است. او تا سال 
201۷ برای این باشــگاه بازی کرد و سپس به باشگاه مولده 
منتقل شــد. بازی کردن زیر نظر مربی موقت باشگاه یعنی 
اوله گنار سولسشــر، کمک زیادی به پیشرفت این مهاجم 
جوان کرد. او ســال 2018 در 1۷ دقیقه از یک مسابقه چهار 
گل برای باشــگاهش به ثمر رســاند و همان روز مورد توجه 
استعدادیاب های باشگاه منچســتریونایتد قرار گرفت. اوله 
مهاجم تنومند و جــوان تیمش را با روملو لوکاکو مقایســه 
می کرد و همان روزها باشگاه مولده، پیشنهادهای زیادی را 

برای این ستاره رد کرده بود. پس از دو سال بازی برای مولده، 
باشگاه ردبول سارلزبورگ اتریش این مهاجم بااستعداد را به 
خدمت گرفت. او که تبحر عجیبی در هت تریک کردن دارد، 
تا امروز چهار بار برای این باشــگاه موفق به هت تریک شده 
است. او در هفت مســابقه از لیگ نروژ 11 گل به ثمر رسانده 
و در شروع لیگ قهرمانان نیز تیمش را صاحب یک پیروزی 
پرگل و سنگین کرده است. ارلینگ تا امروز در همه رده های 
سنی برای تیم ملی نروژ توپ زده و سابقه به ثمر رساندن 9 گل 
در یک مسابقه در تیم ملی زیر 20 سال کشورش را نیز دارد. 
او از همه شرایط الزم برای تبدیل شدن به یک ستاره بزرگ 
برخوردار اســت و خیلی زود برای باشگاه های بزرگ تری به 

میدان خواهد رفت.
»اگر به هت تریک نیاز داشــتید، با من تماس بگیرید!«. 
این واکنش هالند به درخشــش در لیگ قهرمانــان اروپا، 
خلق و خوی زالتانی این ســتاره را نشــان می دهد. او اصال 

شباهتی به 19 ســاله ها ندارد و همین حاال آماده درخشش 
در سطح اول اروپا شده است. خیلی ها تصور می کنند هالند 
به منچســتریونایتد خواهد رفت تا دوباره شاگرد سولسشر 
شود اما او خاطره چندان خوبی از این باشگاه انگلیسی ندارد. 
پدر این فوتبالیست یعنی الف هالند زمانی برای باشگاه های 
ناتینگهام، لیدز و منچسترسیتی توپ می زند و برخورد شدید 
او با »روی کین« در جریان مســابقه با یونایتد، مصدومیت 
سنگین و در نهایت دوری اش از فوتبال برای همیشه را رقم 
زد. شاید به همین خاطر باشد که او عالقه چندانی به بازی در 
یونایتد ندارد. هالند رویای بزرگ زندگی اش را بازی برای لیدز 
یونایتد و قهرمانی با این تیم در لیگ برتر می داند! پیش از او 
آخرین بازیکن 19 ساله ای که در یک رقابت اروپایی گل زنی 
کرد، ژاوو فلکیس بود. بازیکنی که مدتی بعد از هت تریک برای 
بنفیکا در یورولیگ، راهی اتلتیکومادرید شد. شاید در شروع 

فصل آینده، هالند نیز در یکی از غول های اروپایی توپ بزند.

آریا طاری

یوونتوس، تیم ملی فرانسه، منچستریونایتد 
و حتی تیم ملی قطــر. در روزهایی کــه زیدان از 
نیمکت رئال مادرید جدا شده بود، نام های زیادی 
در اطراف این مربی شنیده می شدند اما او در نهایت 
با یک تصمیم باورنکردنی، دوباره روی نیمکت رئال 
نشست. حاال همه در انتظار رقم خوردن یک دوران 
باشکوه دیگر برای باشــگاه بودند اما تیم دوم مرد 
فرانسوی ابدا شــباهتی به تیم قبلی او ندارد. رئال 
هنوز نتوانسته به زندگی بدون رونالدو عادت کنند، 
دو خرید بزرگ این تیم در این دو فصل یعنی کورتوآ 
و هازارد نیز هنوز درخشش در زمین بازی را شروع 
نکرده اند. ستاره های پرتجربه باشگاه با افتی فاحش 
روبه رو شده اند و رئال برای بازگشت به روزهای خوب 
گذشته، به یک انقالب بزرگ نیاز دارد. شاید زیزو 
همین حاال نیز از تصمیم برای بازگشت به باشگاهش 
پشیمان باشد. پیش از او مربیان زیادی این تصمیم 

را گرفته اند و با ماجراهای متفاوتی روبه رو شده اند.

ژوزه مورینیو
»جایی می روم که دوســتم داشته باشند«. 
این آخرین جمله ژوزه مورینیو در قامت سرمربی 
باشگاه رئال مادرید بود. او پس از ترک برنابئو، به 
لندن برگشت و دوباره سرمربی چلسی شد. آقای 
خاص در چلســی تجربه ۶0 بازی خانگی بدون 
شکست در لیگ برتر را پشــت سر گذاشته بود و 
موفق ترین مربی این تیــم در عصر آبراموویچ به 
شمار می رفت. مرد پرتغالی در بازگشت به چلسی 
دوباره قهرمان لیگ برتر شد و جام اتحادیه را نیز 
برای تیمش به دست آورد اما سندروم سال های 
سوم دوباره شــامل حال آقای خاص شد. پس از 
تجربه 9 شکســت در 1۶ بازی فصل 201۵-1۶ 
لیگ برتر، مورینیو از نیمکت چلسی برکنار شد و 
مدتی بعد به منچستریونایتد پیوست. پس از چند 
شادی جنجالی با یونایتد در استمفوردبریج، حاال 
دیگر هواداران چلسی به اندازه گذشته به این مربی 
عالقه مند نیستند. مردی که در بازگشت به چلسی، 
به اندازه دوره اول موفق و شکست ناپذیر نشان نداد.

یوپ هاینکس
بسیاری از هواداران رئال مادرید، امیدوار بودند 
که بازگشت زیزو درســت شبیه بازگشت یوپ 
هاینکس افسانه ای به بایرن مونیخ باشد. مردی 
که با این باشگاه سه گانه گرفت و درست در پایان 
همان فصل از فوتبال بازنشسته شد اما چند سال 
بعد وقتی مونیخی ها به بحران برخورد کردند، از 
راه رســید و این تیم را نجات داد. وقتی »صورت 
قرمز« پذیرفت که روی نیمکت بایرن حضور پیدا 
کند، دورتموند با اختالفی فاحش نسبت به این 
تیم در صدر جدول رده بندی بوندس لیگا دیده 
می شد. با این وجود یوپ همه چیز را تغییر داد 
و تیمش را به قهرمانی لیگ رســاند. او جانشین 
کارلو آنچلوتی شد و در کوتاه ترین زمان ممکن، 
همه چیز را در باشگاه اصالح کرد. هاینکس پس 
از دومین موفقیت، دوباره بازنشسته شد اما بعید 
نیست بایرنی ها بعد از روبه رو شدن با یک بحران 
بعدی، باز هم با این مربی تماس بگیرند و او را به 

تیم شان دعوت کنند.
فابیو کاپلو

سرمربی مشهور ایتالیایی، دو بار به فاصله 10 
سال روی نیمکت رئال مادرید نشست و در هر دو 
فصل، این تیم را قهرمان اللیگا کرد. فابیو کاپلو که 
در سال 199۶ نفراتی مثل روبرتو کارلوس و رائول 

گونزالس را به ترکیب اصلی 
باشــگاه آورده بود، درست 
یک دهــه بعد ســرمربی 
ستاره هایی مثل کاناوارو، 
بکام، فن نیستلروی و ... شد 
و باز هم توانست باشگاه 
را در یک رقابت ســخت 
و نزدیک با بارســلونای 
فرانک رایکارد، قهرمان 
لیگ اسپانیا کند. سبک 

بازی کاپلو و عالیق تدافعی 
او اما هرگز مــورد عالقه 
روســای باشــگاه قرار 
نداشت. او احتماال یکی 
از معدود مربی های تاریخ 

فوتبال است که دو بار بعد 
از قهرمانی لیگ، از هدایت 
یک باشگاه برکنار می شود!

کنی دالگلیش
بعد از فاجعه تلخ هیسل، 
کنــی دالگلیش بــه صورت 

همزمان نقش بازیکن و مربی را در 
باشگاه لیورپول بر عهده گرفت. او 
در فاصله سال های 198۵ تا 1991 

مرد اول نیمکت قرمزها بود و با این 
تیم نتایج بسیار خوبی به دست 
آورد. سال ها بعد لیورپولی ها 
تصمیم گرفتند دوباره از این 
چهره افسانه ای روی نیمکت 
استفاده کند. دالگلیش که 
حاال یک اســطوره بزرگ 
و تاریخی بــرای لیورپول به 
شمار می رفت، در سال 2011 
به عنوان سرمربی جدید باشگاه 
انتخاب شــد. قرارداد کنی ابتدا 
به عنوان مربی موقت امضا شد 
اما جانشــین روی هاجسون با 
یک شــروع درخشان، توانست 
این قــرارداد را دائمی کند. با این 
حال لیورپــول در اولین فصلی که از 
ابتدا تحت هدایت دالگلیش بود، در 
جدول لیگ برتر هشتم شد و همین 
موضوع شــرایط را برای برکناری مرد 
اسکاتلندی فراهم آورد. در همان فصل، 
قرمزها قهرمان جام اتحادیه شدند و به 
فینال جام حذفی نیز راه پیدا کردند. رفتار 
مدیران باشگاه با کنی، کمی بی رحمانه به 

نظر می رسید.

شاگرد سابق سولسشر و یک شروع توفانی در اروپا

زالتان اسکاندیناوی!

همه مربیان بزرگی که به تیم های قبلی شان برگشتند

زیزو؛ تعویض رویا با کابوس!

کالدرون هنوز ترکیب 
دلخواهش را برای 

پرسپولیس پیدا نکرده 
و مشغول محک زدن 

نفرات مختلف است. به 
نظر می رسد برای هر دو 

مربی »نباختن« در اولین 
شهرآورد در اولویت قرار 
داشته باشد. چراکه آنها 

حتی با نتیجه تساوی نیز، تا 
حدودی از فشار وحشتناک 

انتقادها در امان خواهند 
بود
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