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برنامه ريزي براي كشتي بانوان

فاطمه درخشانی نايب ريیس بانوان فدراسیون 
کشتی گفت:»برنامه های مناسبی را برای کشتی 
بانوان در نظر داريم که برخی از آنها را اجرايی خواهیم 
کرد و برخــی ديگر نیز منوط به بهبود شــرايط به 
واسطه ويروس کرونا و گرفتن مجوزهای الزم است. 
در حال حاضر که شرايط انجام تمرينات و مسابقات 
در رشته های بانوان وجود ندارد، انجام برنامه های 
مجازی در دستور کار ما قرار دارد. به همین منظور 
به زودی وبینار دانش افزايــی برای مربیان آلیش و 
کالسیک بانوان برگزار می شود که موضوعات آن در 
مورد تغذيه، فیزيوتراپی، قوانین مسابقات و بازآموزی 
فنون است.« درخشانی با بیان اينکه اولويت اول ما 
برگزاری رقابت های قهرمانی کشــور است تصريح 
کرد:»بايد منتظر بمانیم تا شرايط کرونا بهبود پیدا 
کند و همچنین مجوزهای الزم را به منظور برگزاری 
مسابقات دريافت کنیم و پس از آن قطعا رقابت های 
قهرمانی کشور در رشــته های آلیش و کالسیک 
بانوان برگزار خواهد شد.« وی در پايان خاطرنشان 
کرد:»بــرای اينکه کشــتی گیران از تمرينات دور 
نمانند به دنبال کسب مجوز برای برگزاری اردوی تیم 
آلیش بانوان هستیم و در صورت فراهم شدن شرايط، 
اسامی نفرات دعوت شده به اردو اعالم خواهد شد.« 

    
هراز، صدرنشين ليگ واليبال

هفته بیســتم رقابت های لیگ برتر والیبال با 
برگزاری ۶ ديدار به میزبانی خانه والیبال و ســالن 
فدراسیون برگزار شد. در حساس ترين بازی هفته 
تیم های ســايپا و پیکان جدال خودروســازان را 
برگزار کردند و در نهايت تیم سايپا در حالی که بهزاد 
حیدرشــاهی و محمدجواد معنوی نژاد را در حین 
بازی از دست داد، توانست با نتیجه سه بر يک پیروز 
میدان شود. در ديگر بازی هفته تیم شهرداری ارومیه 
با تمام ستاره هايش مقابل بازيکنان جوان و بومی 
شهرداری گنبد با نتیجه سه بر يک مغلوب شدند. 
شاگردان پیمان اکبری در تیم شهرداری ارومیه با اين 
شکست به رده سوم جدول رده بندی سقوط کردند. 
تیم هراز آمل نیز در شبی که شهرداری ارومیه نتیجه 
را به حريف واگذار کرد، موفق شد با نتیجه سه بر يک 
از سد شهرداری قزوين عبور کند تا با اين پیروزی به 

صدر جدول رده بندی برسد.
    

اعتماد )IOC(  به تصميمات ژاپن 
در خصوص ميزبانی المپيک

بار ديگر اعتماد خــود را به میزبــان بازی های 
المپیک اعــالم و به تالش برای میزبانی مشــترک 
تاکید کرد. ديک پونــد عضو باســابقه IOC روز 
جمعه با مصاحبه با BBC  گفته بود ممکن اســت 
بازی های المپیک برگزار نشود. همچنین روز يکشنبه 
خبرگزاری کیودو در يک نظرسنجی اعالم کرد ۸۰ 
درصد مردم اين کشور خواهان لغو يا تعويق بازی های 
المپیک توکیو به خاطر شیوع ويروس کرونا هستند. 
سخنگوی IOC در پاسخ به اين سوال که آيا بازی های 
المپیک با تاخیر بیشتری روبه رو خواهد شد يا احتمال 
لغو بازی ها وجود دارد، گفت:»IOC  به مقامات ژاپنی 
و اقدامات آنها اطمینان کامل دارد. ما و شرکای ژاپنی 
خود به طور کامل کار را ادامه می دهیم. ما متمرکز 
و متعهد به تحويل ايمن و موفق بازی های المپیک 
و پارالمپیک توکیو در تابســتان هستیم.« به دنبال 
افزايش شــمار مبتاليان به ويروس کرونا در ژاپن، 
يوشیهیده سوگا نخست وزير اين کشور در توکیو و 

سه استان ديگر شرايط اضطراری اعالم کرده است.
    

ادامه تعويق مسابقات ژيمناستيک
شیوع ويروس کرونا در سراسر جهان باعث شد 
تا فدراسیون جهانی ژيمناســتیک هم تغییراتي 
در تقويم جهانی خــود در ســال ۲۰۲۱ بدهد. بر 
اســاس اعالم فدراســیون جهانی ژيمناستیک، 
مسابقات ژيمناستیک هنری آلمان و کاپ جهانی 
ترامپولین باکو لغو شد و چند مسابقه ديگر هم به 
تعويق افتاد. کاپ جهانی ژيمناستیک هنری قرار 
بود روزهای هفت تا ۱۰ اســفند برگزارشود. کاپ 
جهانی ترامپولین هم روزهــای ۲۵ و ۲۶ بهمن در 
باکو برنامه ريزی شــده بود که هر دو لغو شد. کاپ 
جهانی ژيمناستیک آکروباتیک در روسیه، پرتغال و 
بلژيک به تعويق افتاد که فقط زمان جديد مسابقات 
پرتغال اعالم شده که قرار است ۲۴ تا ۲۶ ارديبهشت 
برگزار شــود. بر اســاس اعالم فدراسیون جهانی 
ژيمناســتیک، کاپ جهانی مسابقات ايروبیک در 
توکیو هم به تعويق افتاده که زمان جديد آن هنوز 

اعالم نشده است.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

شکســت دادن رقیب ســنتی در 
شهرآورد، می توانست آبی روی آتش 
اين روزهای پرســپولیس باشد اما از 
دست دادن برد در دقیقه نودوسوم برای 
قرمزها، اصال تفاوتی با يک شکســت 
نداشت. چهره پرسپولیسی ها در پايان 
مسابقه، به وضوح نشان می داد که آنها 

چقدر از اين نتیجه ناراضی هســتند. 
چراکه سرخپوشان در اين دربی، اصال 
فاصله ای بــا بردن رقیب نداشــتند. 
پرسپولیس مســابقه را با يک شوک 
زودهنگام شروع کرد. حداقل يک نیمه 
طول کشید تا شاگردان يحیی از شوک 
گل خوردن در ثانیه ۶7 خارج شوند اما 
آنها در نیمه دوم به خودشان آمدند و 
نمايش برتری را نسبت به حريف ارائه 

کردند. شــايد در تاريــخ دربی، کم تر 
پیش آمده باشــد که پرسپولیس در 
يک نیمه از اين مســابقه تا اين اندازه 
موقعیت گل بسازد اما سهم اين تیم از 
اين بازی حاال فقط »يک امتیاز« بوده 
است. بدون ترديد هواداران باشگاه هم 
ترجیح می دهند تیم شان با يک نبرد 
کم موقعیت برنده دربی شود تا اينکه با 
خلق موقعیت های زياد، پیروزی را از 

دست بدهد. نجات استقالل برخالف 
آن چه يحیــی به زبان مــی آورد تنها 
نتیجه »نبوغ« ذاتــی مهدی قايدی 
نیست. البته که مهدی يک فوتبالیست 
درخشان به نظر می رسد اما اين خود 
پرسپولیسی ها بودند که با ناتوانی در 
حفظ توپ، اين فرصت را برای قايدی 
فراهم کردند. اگر بــه دربی برگرديم، 
حتی يک صحنه را هم به ياد نمی آوريم 

که سرخ ها در آن توپ را برای اتالف وقت 
به گوشــه های زمین برده باشند. تنها 
چند ثانیه قبــل از گل قايدی، توپ در 
اختیار مهره های پرسپولیس قرار داشت 
اما آنها با بی  دقتی محض و بدون توجه به 
لزوم حفظ توپ، به راحتی مالکیت را 
به حريف سپردند. حیرت آور است که 
يحیی در لحظات پايانی مسابقه، حتی 
دست به يک تعويض برای اتالف وقت 
هم نزد. حتی يک مربی در رقابت های 
لیگ يک هم به خوبی می داند که وقتی 
تیم تحت فشار قرار گرفته و حتی گل 
آفسايد دريافت کرده، بايد ريتم بازی 
را بکشــد و چند تعويض را صرفا برای 
اتالف وقت انجام بدهد. اشــتباه ديگر 
يحیی هم اســتفاده از احمد نوراللهی 
در يک نقش هجومی بود. هافبکی که 
کابوس وارتريــن روزهای ممکن را در 
پرسپولیس سپری می کند، از آمادگی 
روحی الزم برای قرار گرفتن در چنین 
موقعیتی برخوردار نبود و اين موضوع، 
برای قرمزها گران تمام شــد. جالب 
اينجاســت که يحیی حتی حاضر به 
تعويض احمد نشد و تا پايان مسابقه در 
مقابل به زمین فرستادن امید عالیشاه 

مقاومت کرد.
فهرست اشــتباه های فنی يحیی 
در شــهرآورد، کامال پرشــمار به نظر 
می رســد و اين اولین بار نیست که او 
در اين بازی بزرگ، دســت به چنین 
اشــتباه هايی می زند. تیم او در دربی 
فصل گذشــته جام حذفی هم در يک 
قدمی شکست دادن رقیب قرار داشت 
اما ظرف چند ثانیه، همه چیز را از دست 
داد و در نهايت شکســت خــورد. بعد 
از آن بازی، گل محمدی فهرســتی از 
»مقصران« آن نتیجه مهیا کرد و از داور 
تا وزير، به همه تاخت اما با واکنش منفی 
هواداران تیمش روبه رو شد. هوادارانی 
که انتظار داشتند آقای سرمربی، کمی 
مسئولیت پذيرتر نشان بدهد و اشتباه 
خودش را بپذيرد. اين تلنگر برای يحیی 
بسیار مفید بود. چراکه به او کمک کرد 
تا در رقابت های لیگ قهرمانان آســیا 

جديت بیشتری داشته باشــد اما به 
نظر می رســد حاال دوباره اين مربی به 
تنظیمات کارخانه برگشته است. او اين 
بار رسول پناه را مقصر ناکامی تیمش 
معرفی کرده و صحبت هايی که در مورد 
اين مدير به زبان آورده هم تا حد زيادی 
حقیقت دارند اما نبايد فراموش کرد اين 
خود يحیی بوده که امثال آرمان رمضانی 
را به پرسپولیس آورده است. شايد تیم 
او با جدايی چند بازيکن تضعیف شده 
باشــد اما خود اين مربی با چند خريد 
ناامیدکننده، فرصت تقويت تیم را از 

خودش گرفته است.
يک روز پس از شهرآورد، يحیی با 
يک استوری در اينســتاگرام از احمد 
نوراللهی حمايت کرده اســت. خیلی 
هم خوب است که مربی، پای بازيکنش 
بايســتد و از او حمايت کنــد اما اصال 
جالب توجه نیســت که مربی وظیفه 
تشــر زدن به مهره های تیــم را از ياد 
ببرد. احمد به خاطــر مجموعه ای از 
نمايش های افتضاح، بايد مورد سرزنش 
قرار بگیرد و به خودش بیايد. حمايت 
سرمربی در اين مورد، اصال کمکی به 
او نخواهد کرد. برای تغییر شرايط فعلی 
تیمی که در هشت مسابقه لیگ برتر ۶ 
تساوی داشته، »جديت« و حتی شايد 
»خشونت« بیشتری از سوی کادر فنی 

الزم است!  

درباره مردی که خودش را سرزنش نمی کند

تو»دربی باز« نیستی! 

اتفاق روز

چهره به چهره

یحیی گل محمدی چهارمین دربی اش در قامت سرمربی پرسپولیس را هم بدون برد پشت سر گذاشت. اینکه او 
چهار بار سرمربی سرخ ها در شهرآورد بوده و هرگز برنده این جدال حیاتی نشده، »تصادفی« به نظر نمی رسد. پس از این 

چهار نمایش، می توان نتیجه گرفت که او در زمره مربیان »دربی باز« قرار ندارد. چراکه تصمیم های لحظه آخری اش در 
این مسابقه بزرگ، کامال به ضرر پرسپولیس تمام می شوند. تیم یحیی در دو شهرآورد اخیر، پیروزی را درست در آخرین 

ثانیه ها از دست داده است. اتفاقی که در حقیقت خود این مربی بیشتر از هر کسی مقصر رقم خوردنش به نظر می رسد.

احســان حدادي که تنها مدال دوومیدانــي ايران را در 
المپیک به دست آورده، بعد از کسب سهمیه براي المپیک 
توکیو قصد دارد باز هم ايستادن روي سکوي اين مسابقات 
را تجربــه کند. او بعد از جراحي خارپاشــنه اش در مســیر 
برگزاري اردوها قرار گرفته اســت. همچنین حسن تفتیان 
ديگر المپیکي دوومیداني و مهدي پیرجهان که براي کسب 

سهمیه تالش مي کند، برنامه هاي خود را دارند. 
علیرضا رضايی سرپرست دبیری فدراسیون دوومیدانی 
در خصوص شرايط حدادی عنوان داشت:»حدادی حدود 
يک ماه در کیش اردو خواهد داشــت و ســپس به احتمال 

فراوان به آمريکا، ترکیه يا قطر مي رود. هرچند که اين مساله 
بستگی به برنامه ريزی مربی او دارد. اما ما سعی می کنیم اگر 
حدادی موافقت کند مربی اش به ايران بیايد. البته با توجه 
به سن و ســال باالی مک ويلکینز بعید به نظر می رسد او به 

ايران بیايد.«
وی ادامه داد:»از آنجايی که مک دارای شاگردان چینی 
و هندی است بايد شرايط را طوری مهیا کند تا دو شاگردش 
نیز بتوانند در اردو باشند. البته احتمال می دهیم حدادی به 
آمريکا برود زيرا دور ذهن است تا ورزشکاران چینی و هندی 
به ايران بیايند. طبق برنامه، مسابقات قهرمانی آسیا و در کنار 

آن اگر رقابت های دايموندلیگ به تعويق نیفتد در آنها حضور 
پیدا خواهد کرد. پس از آن هم چند مسابقه در آمريکا انجام 

خواهد شد که در آنها احسان دست به ديسک خواهد شد.«
سرپرست دبیری فدراسیون دوومیدانی درباره شرايط 
تفتیان و پیرجهان نیز گفت:»با توجه به اينکه مســابقات 
داخل سالن به صورت باشگاهی برگزار می شود، به احتمال 
بسیار زياد تفتیان در اين رقابت ها شرکت خواهد کرد تا بتواند 
به آمادگی بیشتری برسد. پیش از اين قرار بود پیرجهان به 
اردوی خارجی برود تا تمرينات آماده ســازی اش را در آنجا 
پشت سر بگذارد، اما با اعالم مربی اش با توجه به اينکه جزيره 
کیش امکانات خوبی دارد، تصمیم گرفتند در کیش اردوی 

خود را ادامه دهند.«
رضايی درخصوص شرايط حسین رسولی عنوان کرد:»اگر 
رسولی هم به رکوردهايی که مربی اش به فدراسیون اعالم 

کرده دست پیدا کند او به احتمال بسیار زياد به بالروس اعزام 
خواهد شد تا در آنجا به تمرين  بپردازد هر چند که اين موضوع 
منوط به اين است که يک رکورد قابل قبول از خودش بر جای 

بگذارد و ثبت کند.«
وی دربــاره امیر مــرادی افزود:»مرادی هــم به تازگی 
تمريناتش را شروع کرده است و در حال رايزنی با کمیته ملی 
المپیک و وزارت ورزش برای انتخاب مربی برای او هستیم، 
هر چند که رزومه مربی را که او مد نظر دارد پس از دريافت به 
وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک ارسال کرده ايم. اگر اين 
دو نهاد با اين موضوع موافقت کنند و در کنار آن هم بحث مالی 
حل شود، کمیته دوهای سرعت تشخیص دهند ممکن است 
اتفاقاتی رخ دهد، البته فعال چیزی قطعی نیســت. مباحث 
ارزی و ريالی مربی لهستانی که مدنظر ما قرار دارد از طريق 
منابع خارج از کشور تهیه و در اختیار او قرار خواهد گرفت.« 

آریا طاری

گل ديرهنگام مهدی قايــدی، فکری را با 
»لبخند« به ســالن کنفرانس خبری فرستاد. 
خود اين مربی به خوبی می دانست که گريختن 
از شکســت در آخرين ثانیه های دربی، چقدر 
اهمیت دارد و تا چه اندازه بــه لحاظ روحی به 
تیمش کمک می کند. با اين حال برآيند عملکرد 
آبی ها در اين مسابقه برای هواداران اين باشگاه 
اصال رضايتبخش به نظر نمی رسید. استقالل در 
بسیاری از دقايق اين بازی، سردرگم و پر از ايراد 
نشــان داد. آنها به لطف فرصت های گل زنی از 
دست رفته حريف، از اين مسابقه امتیاز گرفتند. 
جدالی که می توانست يک شکست تلخ را برای 

محمود فکری رقم بزند.
اســتقاللی ها عمال شــهرآورد را با يک گل 
بیشتر از حريف شروع کردند. درخشش ارسالن 
و ضربه عالی او، شرايطی را فراهم آورد که تیم 
حداقل در ۴۵ دقیقه اول، يک برتری ســنگین 
روحی نسبت به رقیب داشــته باشد. استقالل 
با يک اســتراتژی خوب جلو آمد و موفق شــد 
همه نقشه های پرسپولیس را به خوبی خنثی 
کند. واضح به نظر می رســید که آنها شناخت 

خوبی از پرســپولیس داشــتند و توانستند به 
خوبی نقاط قوت اين تیم را در نیمه اول، خنثی 
کنند. نتیجه اين نیمه البته بیشــتر از آن که به 
دلیل نمايش درخشــان استقالل شکل گرفته 
باشــد، حاصل بازی ضعیف پرسپولیس بود اما 
حضور پررنگ ارسالن مطهری و مهدی قايدی 
در خط اول پرس و دوندگی مثال زدنی آنها در 
زمین، اجازه بازيسازی را از سرخ ها گرفته بود. 
استقالل با همین روند، شانس خوبی برای بردن 
شهرآورد داشت. در حقیقت آنها از اين فرصت 
برخوردار بودند تا در نیمه دوم، از اضطراب باالی 
پرسپولیس به نفع خودشان استفاده کنند اما 
يک تغییر اشــتباه، همه چیز را به سود رقیب 
تغییر داد. حــرف زدن از »نیمه مربیان« ديگر 
در فوتبال امروز جايگاهــی ندارد. چراکه حاال 
ديگر همه دقايق بازی هــا به مربیان تعلق دارد 
و هیچ کس برای عوض کردن شــرايط تیمش، 
تا پايان نیمه صبر نمی کند. با اين حال تعويض 
شیخ دياباته توسط محمود فکری، نشان داد که 
او تحلیل درستی از شــرايط شهرآورد نداشته 
است. اين تعويض مهم ترين نقطه عطف بازی 
بود. تصمیمی که ســاختار اســتقالل را کمی 
تغییــر داد و کاری کرد که ديگــر خبری از آن 

پرس ســنگین در زمین پرســپولیس نباشد. 
حاال شــاگردان يحیی نفس راحتی کشیدند 
و توانســتند موقعیت های زيادی روی دروازه 
حريف خلق کنند. اگر احمــد نوراللهی دقت 
بیشــتری به خرج داده بود، استقالل حتی در 
خطر تجربه کردن يک شکســت سنگین قرار 
می گرفت. استقالل در دقايق پايانی، به خودش 
آمد و بازی را به تساوی کشاند اما آنها با طناب 
پوسیده يک تعويض بی موقع، فاصله ای با گیر 

افتادن در قعر چاه نداشتند.
اولین کار محمود فکری پس از دربی، بايد 
»فرامــوش کردن« گل مهدی قايدی باشــد. 
او بايد تصــور کند که تیمش در اين مســابقه 

شکست خورده اســت. چراکه اين استقالل 
هرگز با »خوش خیالی« درســت نخواهد 
شد. اشاره به رده تیم در جدول رده بندی 

هم، هیچ مشکلی از آبی ها حل نمی کند. 
چراکه ايــن تیم حتی اگــر قهرمان 

نیم فصل هم بشود، تضمینی برای 
بردن جام قهرمانی در پايان فصل 
دريافت نخواهد کــرد. فکری در 
درجه اول بايد به فکر سروسامان 
دادن بــه دفاع تیمش باشــد. 
تیمی که تا اين هفته هم بارها به 
لطف سیوهای درخشان رشید 

مظاهری نجات پیــدا کرده بود و 
در محک جدی شــهرآورد، نشان 

داد که اصال از دفاع مستحکمی برخوردار 

نیســت. بیرون کشــیدن احمد موســوی از 
زمین، نظم دفاعی اســتقالل را به هم ريخت 
و تکیه کردن به عارف غالمی و محمدحسین 
مرادمند، تصمیم درســتی به نظر نمی رسید. 
تصمیم عجیب بعدی مرد اول نیمکت آبی ها، 
بازی ندادن به هرويه میلیچ بود. ظاهرا میلیچ 
در فهرســت سیاه 
ر  ا قــر ی  فکــر
گرفته و به هیچ 

قیمتی ديگر جايی در ترکیــب نفرات مدنظر 
او ندارد. اين اتفاق در حالــی رخ داده که بدون 
ترديد محمــد نادری، يکــی از ضعیف ترين و 
ناامیدکننده ترين چهره هــای دربی 9۴ بوده 
اســت. نادری هم روی صحنه رقم خوردن گل 
اول مقصر بود و هم چند اشــتباه مهلک ديگر 
در خــط دفاعی داشــت تا تبديل يــه يکی از 
متزلزل ترين عناصر دفاعی تیم در اين مسابقه 
حساس شود. فکری با اصرار به عدم استفاده از 
میلیچ، جناح چپ تیمش را به شدت تضعیف 
کرد و چــوب اين اتفاق را هم خــورد. دربی به 
همه نشــان داد که آبی ها با وجود قرار گرفتن 
در رده های باالی جدول، به هیچ وجه يک تیم 
»کامل« نیستند و همچنان نقص های بزرگ 

زيادی دارند.
دريافــت چهار گل از فوالد و پرســپولیس 
در دو بازی بزرگ ايــن فصل، چهره واقعی تیم 
فکری را به نمايش می گــذارد. اين تیم تا اين 
لحظه روبه روی رقبای مدعی، اصال درخشان 
ظاهر نشــده اســت. آنها هنوز برای تغییر 
دادن اين روند فرصــت دارند و برای اين کار 
می توانند روی دو ديدار حســاس آينده با 
تراکتور و سپاهان حساب کنند. اين تیم از 
دربی »امتیاز« گرفت اما بدون شک امتیاز 
عملکرد کادر فنی اســتقالل در اين مسابقه 
حساس، اصال باال نبود. با اين نمايش، امیدوار 
بودن به سرنوشــت تیم فکری کمی دشوار به 

نظر می رسد.

آمریکا، قطر یا ترکیه گزینه هاي حدادي براي برگزاري اردو

احسان دوباره دست به ديسک مي شود

نمایشی ضعیف تر از حد انتظار

آن گل را فراموش كن! 

شکست دادن رقیب 
سنتی در شهرآورد، 

می توانست آبی روی آتش 
این روزهای پرسپولیس 

باشد اما از دست دادن برد 
در دقیقه نودوسوم برای 

قرمزها، اصال تفاوتی با یک 
شکست نداشت. چهره 
پرسپولیسی ها در پایان 
مسابقه، به وضوح نشان 

می داد که آنها چقدر از این 
نتیجه ناراضی هستند
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