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آلكنوديرترميآيد

با آغــاز اردوی تیم ملی والیبــال، تمامی 
دوستداران این رشته منتظر حضور والدیمیر 
آلکنو در ایران هستند. پیش از این فدراسیون 
والیبــال اعالم کرده بــود که این ســرمربی 
نام آشنای روسی که در حال حاضر هدایت تیم 
زنیت کازان روسیه را برعهده دارد، قرار است 
با پایان لیگ روســیه و روز ۲۲ فروردین وارد 
تهران شود، اما در تازه ترین اخبار تغییری در 
ورود وی به ایران اتفاق افتاده است. طبق برنامه 
قرار است والدیمیر آلکنو روز ۲۵ فروردین ماه 
و ســه روز دیرتر از موعد قبلی اعالم شده وارد 
ایران شود، اما توماس توتولو، دستیار ایتالیایی 
و یار همیشــگی  آلکنو، در همان تاریخ قبلی 
یعنی بیســت و دوم فروردین در تهران حضور 
خواهد داشت. امیر خوش خبر سرپرست تیم 
ملی والیبال با تایید این خبــر گفت:»توتولو 
و آلکنو روز هــای ۲۲ و ۲۵ فروردین در تهران 
حاضر می شــوند تا از نزدیک اردو هــا را زیر 
نظر بگیرند. ایــن تاریخ ها قطعی هســتند و 
 حتی بلیت هواپیمای این دو مربی نیز گرفته 

شده است.« 
    

اميدبنابهستارههايفرنگي
کشتی فرنگی ایران موفق شد در رقابت های 
جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان سه ســهمیه المپیک 
را توســط علیرضا نجاتی، محمدعلــی گرایی و 
امیر قاســمی منجزی در اوزان ۶۰، ۷۷ و ۱۳۰ 
کیلوگرم کسب کند. با این وجود هنوز سه سهمیه 
دیگر باقی مانده تا شاگردان محمد بنا با ترکیبی 
کامل )۶ ملی پوش( راهی المپیک شوند. شیوع 
ویروس کرونا و تعطیلي مسابقات طي یک سال 
گذشــته باعث شــد که تحقق این کار به تعویق 
بیفتد. در هر حال با مشخص شدن تقویم جدید 
تمرینات کشتي فرنگي آغاز شد و حاال شاگردان 
محمد بنا بامــداد روز ۱۷ فروردین برای حضور 
در رقابت های گزینشــی المپیک راهی کشــور 
قزاقســتان می شــوند تا طبق برنامه از ظهر روز 
جمعه ۲۰ فروردین به میــدان بروند. محمد بنا 
ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی در واپسین 
روزهــای اردوی آماده ســازی نفــرات اعزامی 
به قزاقســتان در تشــریح وضعیت ملی پوشان 
گفت:»باید پذیرفت که نسل کشتی گیران عوض 
شده و هم اکنون به غیر از چند کشتی گیر قدیمی 
و باتجربه از نسل قدیم، بیشتر بچه های اردو جوان 
هستند. در واقع میانگین سنی مدعیان کنونی، 
زیر ۲۳ سال است و همین موضوع ما را به آینده 
امیدوارتر می کند.« وی در خصوص پیش بینی از 
نتایج رقابت های گزینشی و کسب سهمیه های 
باقیمانده المپیک گفت:»نه می توانم بگویم که 
کار ما بسیار سخت است و نه می توان آن  را آسان 
و ساده خواند. به هر حال با توجه به قابلیت بچه ها 
در میادین آسیایی و نتایج خوبی که در این سال ها 
در سطح این قاره کسب کرده اند، می توان گفت 
کشتی گیران انتخاب شده از بهترین های ما برای 

حضور در گزینشی المپیک هستند.« 
    

رنكينگتكواندوبهروزشد
فدراســیون جهانی تکواندو با توجه به شیوع 
ویروس کرونــا و برگزار نشــدن رقابت ها، از ۲۰ 
مرداد ۱۳۹۹اعالم کرد کــه امتیازات رنکینگ 
از ژانویه تا دســامبر ۲۰۲۰ ثابــت مانده و هیچ 
امتیازی از ورزشکاران کســر نمی شود. حاال و با 
برگزاری رویدادهای بین المللــی دارای امتیاز، 
احتســاب امتیازات رنکینگ آغاز شــده است. 
مــردان ملی پوشــان تکواندو ایران بعــد از ۱4 
ماه در تورنمنــت صوفیه شــرکت کردند و تیم 
ملی تکواندو زنــان نیز بعد یک ســال دوری از 
شــیاپچانگ، در تورنمنت ترکیه به مصاف رقبا 
رفت که با احتســاب امتیازات این دو مســابقه، 
مدال آوران توانستند جایگاه خود در رنکینگ را 
ارتقا دهند. در رده بندی اعالم شده در وزن ۵8- 
کیلوگرم آرمین هادی پور در رده پنجم و حسین 
لطفی در رده پنجــاه و پنجم قــرار گرفتند، در 
۶8- کیلوگرم میرهاشم حسینی هفتم، سروش 
احمدی سیزدهم و امیرمحمد بخشی هجدهم 
هســتند، در وزن 8۰- کیلوگــرم محمدعلــی 
خسروی در رده سی و ســوم و علی اشکوریان در 
رده سی و چهارم هستند، در 8۰+ کیلوگرم سجاد 
مردانی جایگاه ششمی را به خود اختصاص داده و 

سعید رجبی رده ۳۰ را در اختیار دارد.

منهای فوتبال

آریا طاری

در سومین تجربه سرمربیگری فرهاد 
مجیدی در استقالل، نشانه هایی وجود 
دارند که ثابت می کننــد او از دو تجربه 
قبلی، نکته های مهمی آموخته و آماده 
است تا در سومین تجربه، همه این نکته ها 
را به کار بگیــرد. کنفرانس های خبری 
سرمربی جوان استقالل، کامال متفاوت تر 
از همیشه هستند. او از زمان بازگشت به 
جمع آبی ها، به ندرت مصاحبه کرده و 

اجازه نداده تا تمرکز تیم به راحتی به هم 
بخورد. فرهاد قید دشمن تراشی برای 
خودش را هم زده و تا اینجا نشــان داده 
که فقط به نتیجه گرفتن و موفقیت در 
استقالل فکر می کند. او هنوز راه درازی 
در پیش دارد و همچنــان به دیوارهای 
بزرگ و موانع سخت برخورد نکرده اما 
روحیه ای که در همین مدت به نمایش 
گذاشته، استقالل را صاحب یک مربی 
جدی و متفاوت کرده است. یک مربی 
که نمی خواهد دائما در مورد مســائل 

بیرون از زمین صحبت کند و با چنین 
صحبت هایی، آرامــش را از خودش و 

تیم بگیرد. 
برای پی بردن به یک »تفاوت« عمیق 
در دو نیم فصل اســتقالل، کافی است 
واکنش مربیان این تیــم به توقف برابر 
پیکان را با هم مقایســه کنیم. محمود 
فکری و تیمــش در نیم فصــل اول در 
زمین پیکان با تساوی بدون گل متوقف 
شــدند. در روزهای پس از برگزاری آن 
مســابقه، فکری به شــدت به انتقاد از 

رسانه ها پرداخت و آنها را عامل تضعیف 
تیمش دانست. ماجرا از این قرار بود که 
در لحظه ای از دیــدار با پیکان، حنیف 
عمــران زاده یک دســتور تاکتیکی را 
به زمین انتقــال داد و صمد مرفاوی به 
شدت علیه این دســتور موضع گرفت. 
دوربین های روشــن کنــار زمین هم 
تصویری از این تنش و تضاد روی نیمکت 
استقالل را به نمایش گذاشتند. محمود 
فکری که خودش به خاطر محرومیت 
روی سکو نشسته بود اما به جای از بین 

بردن این مشکل بزرگ، به سراغ صورت 
مســاله رفت و دوربین های کنار زمین 
را عامل ناکامی تیمــش معرفی کرد. او 
در روزهای بعد از جــدال با تیم مهدی 
تارتار، چند مصاحبــه جنجالی دیگر 
هم انجام داد و بــه کلیدواژه هایی مثل 
»اتاق فکر« پرداخت. قرار دادن چنین 
صحبت هایی در کنار نمایش فنی ضعیف 
اســتقالل و تعویض های ناامیدکننده 
فکری، هواداران این تیم را خیلی زود از 
سرنوشت تیم محبوب شان با این مربی 
ناامید کرد. حاال اما جنس صحبت های 
فرهاد پس از تکرار یک نتیجه مشــابه، 
کامال فرق می کند. او نه از اتاق فکر حرف 
می زند و نه صحبتی درباره دشــمنان 
استقالل به زبان می آورد. نه بازی حریف 
را به صورت تمام و کمال زیر سوال می برد 
و نه کلمــه ای در خصوص مربی حریف 
به زبان می آورد. مجیدی این بار کارش 
را از همیشه جدی تر گرفته است. آنقدر 
جدی که حتی پس از دیدار با پیکان به 
جای پرداختن به حواشــی، خودش را 
سرگرم برنامه ریزی برای لیگ قهرمانان 
آسیا می کند. او برای مصاحبه های تند و 
تیترهای درشت وقت ندارد. چراکه این 
بار تصمیم گرفته استقالل را به بهترین 
شکل ممکن به سمت مقصد دلخواهش 

هدایت کند.
در اینکه استقالل هنوز ضعف های 
بزرگی دارد، تردیدی نیست. در اینکه 
فرهاد مجیــدی هنوز بایــد تکه های 
گمشــده پازل تیمش بــرای تبدیل 
شــدن به یک مدعی جــدی قهرمانی 
را پیدا کند هم شــکی وجود ندارد اما 
نمی توان انکار کرد که با حضور این مربی، 
استقالل حداقل نسبت به نیم فصل اول 
»آرامش« بیشــتری گرفته و با خیال 
راحت تری فوتبال بــازی می کند. این 
روزها در استقالل دیگر خبری از »دشمن 
فرضی« نیست و آبی ها بیشتر از هر چیز 

دیگری روی فوتبــال تمرکز کرده اند. 
توقف روبه روی حریفــی مثل پیکان و 
حفظ فاصله چهار امتیازی با پرسپولیس 
در نوع خود کمــی نگران کننده به نظر 
می رســد اما در فوتبــال »واکنش« به 
نتیجه هــای مختلف، گاهــی از خود 
نتیجه ها مهم تر اســت و فرهاد واکنش 
نسبتا مناســبی به این توقف بدهنگام 
داشته است. او به جای چوب برداشتن 
برای زدن دیگران و به جای چسباندن 
برچسب اتهام به اتاق های فکر، مسئولیت 
این نتیجــه را پذیرفته و به مشــکالت 
تیمش اعتراف کرده است. برای مجیدی، 
این یک شــروع خوب به شمار می رود. 
چراکه چنین روحیه ای می تواند در لیگ 
برتر از استقالل یک تیم ایده آل بسازد. 
آنها هنوز فرصت زیادی دارند تا در طول 
فصل، به طرف صدر جدول هجوم ببرند. 
قبل از آن اما، اســتقالل باید خودش را 
آماده چنین موقعیتی کند. چراکه حفظ 
صدرنشینی به مراتب سخت تر از خود 

صدرنشینی خواهد بود.

فرهاد، فکری و یک تفاوت بنیادین

با خودت نجنگ! 

اتفاق روز

چهره به چهره

استقالل فرهاد هنوز به یک تیم ایده آل و درجه یک تبدیل نشده اما این طور به نظر می رسد که آنها در جهت درستی 
قرار دارند و مسیر موفقیت آمیزی را برای حرکت انتخاب کرده اند. مهم ترین نکته در مورد استقالل در نیم فصل دوم لیگ 

بیستم، جنس صحبت های فرهاد مجیدی است. او هیچ عالقه ای به تنش نشان نمی دهد و به هیچ قیمتی نمی خواهد نتایج 
تیمش را به یک جور اراده بیرونی ربط بدهد. او کارش را با جدیت زیادی دنبال می کند و دست به هر کاری می زند تا از مسیر 

ردپاهای اشتباهی محمود فکری رد نشود.

برای اولین بار از سال ۱۹8۷ به بعد، رئال سوسیه داد موفق 
به بردن یک جام مهم شد. آنها این هفته در فینال کوپا دل ری 
که در شــرایط عادی باید اواخر فصل گذشته برگزار می شد، 
اتلتیک بیلبائو را شکســت دادند. کنفرانــس خبری پس از 
این مسابقه، اصال شــباهتی به کنفرانس های خبری عادی 
نداشت. چراکه ســرمربی تیم برنده در آن تصمیم گرفت به 
جای پاسخ دادن به خبرنگارها، شال گردن تیم محبوبش را 
به حرکت دربیاورد و سرود همیشــگی تیم را برای هوادارها 

زمزمه کند. ایمانول همیشه »طرفدار« سوسیه داد بوده و این 
بار هم تصمیم گرفته موفقیتش را به جای یک مربی، در قامت 
یک هوادار جشن بگیرد. ویدئوی شعار دادن او برای طرفداران 
باشگاه با صدای گرفته، نه فقط در اسپانیا بلکه در سراسر دنیا 
سروصدای زیادی به پا کرده اســت. او همه تعارفات مرسوم 
را کنار گذاشته و عشــق و عالقه اش را به هواداران تیم نشان 
داده است. سوســیه داد برای اولین بار در ۳4 سال گذشته، با 
این مربی به یک قهرمانی دســت پیدا کرده و حاال طرفداران 
این باشگاه سر از پا نمی شناسند. آلگوالسیل در دوران بازی، 

محصول آکادمی سوسیه داد بود. 
او به مدت یک دهه برای این باشگاه به میدان رفت و سپس 
برای پنج سال پیراهن باشگاه های دیگر را پوشید و سرانجام 
بازنشسته شد. باشــگاه سوســیه داد اما این مربی را به حال 

خودش رها نکرد. آنها سرمایه گذاری روی او را از سال ۲۰۱۱ 
کلید زدند. ایمانول در همان سال، سرمربی تیم جوانان باشگاه 
شد. این مربی پس از دو سال، به تیم دوم باشگاه رفت و نقش 
دســتیار را در این تیم بر عهده گرفت. او سپس به مدت چهار 
سال به صورت رسمی سرمربی تیم دوم باشگاه شد. این مربی 
که برای چند بازی به عنوان سرمربی موقت در تیم اصلی هم 
کار کرده بود، سرانجام در سال ۲۰۱8 مرد اول نیمکت باشگاه 
لقب گرفت و توانست پس از چند سال، یک قهرمانی ارزشمند 

و فراموش نشدنی برای سوسیه داد به دست بیاورد. 
باشگاه حدود یک دهه مشغول ساختن این چهره به عنوان 
یک مربی بود و حاال به بهترین شــکل ممکن از نتیجه مثبت 
این تصمیم برخوردار شــد. آنها نه فقــط در کادر مربیگری، 
بلکه در بــازار نقل و انتقاالت هم سیاســت های جذابی را در 

پیش گرفتند. جذب داوید ســیلوا از منچسترسیتی با یک 
قرارداد آزاد، سوســیه داد را صاحب یــک هافبک فوق العاده 
کرد. کارلوس فرناندز هم از ســویا به این باشگاه ملحق شد، 
جان باتیستا، مهره مهم دیگری بود که در تابستان به این تیم 
اضافه شد تا سوسیه داد فصل را با یک تیم جذاب و قدرتمند 
شروع کند. حاال در اسپانیا همه از آلگوالسیل و تیمش حرف 
می زنند. از مردی که می گویند روبه روی هر حریفی، به استایل 
و سبک موردعالقه بازی اش وفادار می ماند. خیلی ها او را یک 
گزینه مطلوب برای آینده نیمکت تیم ملی اسپانیا می دانند اما 
خودش می گوید که تا زمان اخراج نشدن از سوسیه داد، به هیچ 
وجه حاضر به ترک این باشگاه نیست. او به بزرگ ترین آرزوی 
زندگی اش رســیده و حاال می خواهد از همه لحظاتش روی 

نیمکت سوسیه داد به بهترین شکل لذت ببرد.

آریا رهنورد

لیگ قهرمانان اروپا از امشب رسما وارد مرحله 
یک چهارم نهایی می شود. هیجان فوتبال امشب 
از ورزشگاه اتحاد در شــهر منچستر تا ورزشگاه 
آلفردو دی اســتفانو در پایتخت اسپانیا به تمام 
دنیا خواهد رسید. فصل گذشته از همین مرحله 
لیگ قهرمانان به بعد، مسابقات به صورت متمرکز 
برگزار شد اما حاال لیگ قهرمانان با همان فرمت 
همیشگی به صورت رفت و برگشــت و البته در 
غیاب تماشاگرها دنبال می شود. رویارویی پپ 
گواردیوال و ارلینگ هالند و البته تقابل مو صالح و 
رئال مادرید، می تواند یک شب فوق العاده را برای 
همه طرفداران مهم ترین تورنمنت باشــگاهی 

دنیای فوتبال بسازد.
اپیزود اول: می خواهم زنده بمانم! 

هیچ تیمی، مطلقا هیچ تیمــی در قاره اروپا 
از قرعه ای به نام »سیتی« اســتقبال نمی کرد. 
چراکه پپ و تیمش این فصل فوق العاده بی رحم 
و شگفت انگیز نشان داده اند. این تیم در ۳۱ بازی 
از این فصل لیگ برتر، ۲۳ بار برنده شــده و فقط 
سه بار شکست خورده است. آنها با نزدیک ترین 

تعقیب کننده در جدول یعنی منچستریونایتد 
۱4 امتیــاز فاصلــه دارند و از همیــن حاال باید 
قهرمانی شــان در رقابت های لیگ برتر را کامال 
قطعی ارزیابی کرد. سیتی با زدن ۶۶ گل، صاحب 
بهترین خط حمله و با دریافت ۲۱ گل، صاحب 
بهترین خط دفاعی لیگ برتر نیز بوده است. حریف 
امشب آبی ها اما وضعیت کامال متفاوتی را در لیگ 
داخلی سپری می کند. دورتموند با ۱۳ برد و ۱۰ 
شکست در ۲۷ بازی، تیم پنجم جدول بوندس لیگا 
به شمار می رود و عمال شانســی برای قهرمانی 
ندارد. زردها ممکن است حتی فرصت رسیدن 
به رقابت های فصل آینده لیــگ قهرمانان را از 
دست بدهند. تیم آلمانی البته ستاره های مستعد 
زیادی را در اختیار دارد. مهره هایی که می توانند 
جریان نبردهای سخت را به سود تیم شان تغییر 
بدهند. محوری ترین ســتاره دورتموند، کسی 
به جز ارلینگ هالند نیســت. ستاره ای که گفته 
می شود آخرین روزهای حضورش در لباس این 
باشگاه را سپری می کند و اتفاقا سیتی هم یکی 
از مشتریان جدی او به شــمار می رود. کنار زدن 
سیتیزن ها، تنها راه دورتموند برای عوض کردن 
مسیر یک فصل ناامیدکننده است اما پپ و تیمش 

در این فصل با هیچ نتیجه ای به جز قهرمانی در 
اروپا راضی نمی شــوند. گواردیوال از زمان ترک 
بارســا، هرگز قهرمان اروپا نشــده و حاال به هر 
قیمتی می خواهد به این طلسم بزرگ پایان بدهد. 
آخرین تقابل این دو تیم به فصل ۱۳-۲۰۱۲ لیگ 
قهرمانان برمی گردد. جایی که در مرحله گروهی، 
دیدار رفت با تساوی به پایان رسید و دورتموند در 
زمین خودش، ســیتی را شکست داد. سیتی در 
حالی آماده رقابت با دورتموند می شــود که در 
۱۰ جدال از ۱۱ نبرد اخیر با رقبای آلمانی برنده 
بوده اســت. دورتموندی ها نیز در حالی به اتحاد 
قدم می گذارند که در هفت مســابقه اخیرشان 
در لیگ قهرمانان نتیجه را به هیچ حریفی واگذار 
نکرده اند. سیتی در هر ســه فصل گذشته از این 
مرحله لیگ قهرمانان کنار رفته و دورتموند بعد از 
سه سال دوباره به این مرحله وارد شده است. در 
اتحاد، همه چیز برای یک نمایش جذاب و پرگل 

آماده می شود.
اپیزود دوم: مشِت صالح

درســت از همان زمان پایان قرعه کشی این 
مرحله لیگ قهرمانان، دائما تصاویری از آخرین 
نبرد بین لیورپول و رئال مادرید بین هواداران دو 
باشگاه رد و بدل شده اســت. تصاویری که برای 
مادریدی ها به مراتب خوشــایندتر از هواداران 
رقیب بــه نظر می رســد. آخرین نبــرد رئال و 
لیورپول، در فینال لیگ قهرمانــان اتفاق افتاد. 
جایی که مادریدی ها به لطف اشتباه های فاحش 

و وحشتناک کاریوس، حریف را شکست دادند و 
البته سرخیو راموس به شکل زیرکانه ای محمد 
صالح را مصدوم کرد. خیلی ها دوســت داشتند 
دوباره نبرد این دو ستاره را تماشا کنند اما راموس 
به دلیل مصدومیت، این نبرد را از دســت داده 
است. از زمان شکســت دادن لیورپول در دیدار 
فینال، رئالی ها دیگر طعم حضور در فینال اروپا 
را نچشیده اند. آنها در دو فصل گذشته خیلی زود 
از این تورنمنت کنار رفته اند. لیورپول اما با هدایت 
یورگن کلوپ، توانسته یک بار دیگر به فینال برسد 
و قهرمانی اروپا را به دست بیاورد. لیورپول با یک 
آمار نگران کننده به اســتقبال نبرد امشــب در 
اسپانیا می رود. آنها در هر سه دیدار گذشته مقابل 
رئال مادرید شکست خورده اند و اگر نتیجه دیدار 
امشب را نیز واگذار کنند، رئال به دومین حریف 

اروپایی در تاریخ باشگاه لیورپول تبدیل می شود 
که این تیم را در چهار مسابقه متوالی از پیش رو 
برداشته است. تیم زیزو این هفته در اللیگا ایبار 
را شکست داد و فاصله اش را با آتلتی کم تر کرد. 
آنها یک مدعی جدی برای قهرمانی لیگ اسپانیا 
هستند اما لیورپول در این فصل فقط برای بردن 
سهمیه اروپا مبارزه می کند. جالب اینکه رئال در ۹ 
تجربه اخیر دیدار رفت یک چهارم نهایی، هشت 
بار برنده بوده و فقط فصل گذشته در دیدار رفت 
این مرحله به سیتی باخته است. با این حال نباید 
فراموش کرد که یورگن کلوپ در پنج تجربه اخیر 
حضور در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان، 
همواره برنده بوده و تحت هیچ شــرایطی حذف 
نشده اســت. برخورد کلوپو و زیزو، جدالی بین 

ذهن های زیبا خواهد بود.

پرسه در ذهن جذاب ایمانول آلگوالسیل

اينجامبرایشما!

در انتظار یک شب اروپایی فوق العاده  

انتظارپپ،انتقامصالح!

در اینکه استقالل هنوز 
ضعف های بزرگی دارد، 

تردیدی نیست. در اینکه 
فرهاد مجیدی هنوز باید 

تکه های گمشده پازل 
تیمش برای تبدیل شدن به 
یک مدعی جدی قهرمانی 
را پیدا کند هم شکی وجود 

ندارد اما نمی توان انکار 
کرد که با حضور این مربی، 

استقالل حداقل نسبت 
به نیم فصل اول »آرامش« 
بیشتری گرفته و با خیال 
راحت تری فوتبال بازی 

می کند
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