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 آلكنو نمي آيد، 
واليباليست ها مي روند

تیم ملی والیبال ایران ســهمیه المپیک توکیو 
را با هدایت ایگور کوالکوویچ کسب کرد اما پس از 
مدتي فدراسیون با این مربي قطع همكاري کرد و 
پس از گذشــت چند ماه والدیمیر آلكنو به عنوان 
سرمربي جدید تیم ملي انتخاب و معرفي شد. حاال 
تیم ملی ایران با هدایت آلكنو باید خود را برای حضور 
در رقابت های لیگ ملت ها و المپیک توکیو آماده 
کند. شنیده می شود برخالف ادعای صورت گرفته، 
این مربی تصمیمی برای حضــور در ایران ندارد و 
ملی پوشان قرار است اردوهای آماده سازی خود را در 
روسیه آغاز کنند. پیش از این گفته مي شد از آنجایي 
که آلكنو در لیگ روســیه درگیر مسابقات است، 
نمي تواند به ایران بیاید و فروردین ماه که مسابقات 
باشگاهي این کشور تمام شود، کارش را در تیم ملي 
آغاز مي کند. اما حاال ظاهرا قرار است ملی پوشان در 
سال آینده راهی روسیه شوند و پس از یک ماه کار 
خود را در رقابت های لیگ ملت ها اســتارت بزنند. 
لیگ ملت ها از تاریخ 24 اردیبهشــت 1400 آغاز 
خواهد شد و در هفته چهارم )14 تا 16 خرداد 1400( 
تیم ملی کشورمان میزبان تیم های برزیل، استرالیا و 

اسلوونی خواهد بود. 
    

تقويم كاراته دوباره تغيير كرد
فدراســیون جهانــی کاراته به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا در کشــور جمهــوری آذربایجان 
و محدودیت های اعمال شــده، میزبانــی باکو از 
رقابت های مرحله نخست لیگ جهانی را لغو کرد و 
قرار است این رقابت ها از 22 تا 24 اسفند در استانبول 
ترکیه برگزار شود. وزیر ورزش جمهوری آذربایجان 
دستور به لغو برگزاری رقابت های لیگ جهانی کاراته 
در این کشــور را صادر کرد. دوره داوری فدراسیون 
جهانی کاراته نیز که قرار بود در باکو برگزار شود، در 
حاشیه این رقابت ها و در استانبول برگزار خواهد شد. 
همچنین سومین مرحله لیگ جهانی کاراته که قرار 
است بعد از ترکیه و مراکش در لیسبون پرتغال برگزار 
شود، به دلیل شیوع کرونا تا سی ام آوریل 2021 به 

تاخیر افتاد.
    

علي حسيني به هيات اردبيل 
مي رود؟

سعید علی حسینی قهرمان سابق وزنه برداری 
جهان که به تازگي هدایت تیم ملي جوانان را نیز رسما 
عهده دار شد، قصد دارد به هیات وزنه برداري استان 
اردبیل نیز ورود کن. او در این باره گفت:»وزنه برداری 
استان اردبیل با توجه به مدال های المپیک و جهانی 
و ظرفیت و پتانســیلی که دارد قطعــا باید یكی از 
قطب های وزنه برداری ایران باشد. من هم وظیفه 
دارم در رشــته ورزشــی که در آن بزرگ شدم در 
حد توانم کمک کنم. اکنون نیز امیدوارم با کمک 
مسئوالن بتوانم در وزنه برداری استان اردبیل مثمر 
ثمر باشم.« وي افزود:»من یكی از کسانی هستم که 
در رده نوجوانان و جوانان خیلی خوب راهنمایی و 
مدیریت نشدم و االن این وظیفه را دارم به جوانان و 
نوجوانانی که دارند تمرین می کنند، کمک کنم تا در 

مسیر درست هدایت شوند.« 
    

فيروزجا مجبور به مساوي شد
در رقابت های حضوری شــطرنج تاتا اســتیل 
علیرضا فیروزجا نابغه جوان شطرنج جهان مقابل 
آرین طــاری قرار گرفت. فیروزجــا که با ریتینگ 
2۷4۹ در این مســابقات حضور دارد، مقابل آرین 
طاری با ریتینگ 262۵ متوقف شد. این تساوی در 
حالی به دست آمد که فیروزجا بازهم در تنگی زمان 
مجبور شد با پیشنهاد تساوی طاری موافقت کند. با 
این نتیجه، نابغه جوان شطرنج جهان دو امتیازی 
شد. او تاکنون در این دوره از مسابقات به دو تساوی، 
یک پیروزی و یک شكست دســت یافته است. در 
دیگر دیدارهای شب چهارم این رقابت ها، مگنوس 
کارلسن نفر اول شطرنج جهان و فابیو کاروانا مقابل 
حریفان شان به تساوی رضایت دادند. فیروزجا در 
دور پنجم این رقابت ها به مصاف شطرنج باز هلندی 
خواهد رفت. دور پنجم ایــن رقابت ها از امروز آغاز 
خواهد شد. با توجه به شیوع کرونا، بیشتر رقابت های 
حضوری شطرنج لغو و به زمان دیگری موکول شد 
که در این دوران شطرنج بازان برای حفظ آمادگی 
خود در رقابت های آنالین شــرکت کردند. البته 
در بعضی از کشــورها هم به دلیل آمــار کم کرونا، 
رقابت های شطرنج به صورت حضوری پیگیری شد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

پرسپولیسی ها از مدتی قبل، باید 
آمادگی روبه رو شــدن با یک حقیقت 
عریــان را در خودشــان احســاس 
می کردند. روبه رو شدن با این حقیقت 
که دیگر تنها با یک یا حتی چند تیم به 
عنوان »رقیب« روبه رو نیستند و باید 
با فضایی مبارزه کننــد که در آن اصال 
از قهرمانی این تیم استقبال نمی شود. 
خیلی از رقبای پرســپولیس حاضرند 

خودشــان هم جام قهرمانی به دست 
نیاورند اما در عوض، پرســپولیس هم 
دوباره قهرمان لیگ برتر نشود. حمالت 
همه جانبه به قرمزها هم در حقیقت از 
همین نوع نگاه ناشی می شود. تیم های 
رقیب، روش برخورد کلیــدواژه ای با 
پرســپولیس را مدنظر قرار داده اند. در 
لیگ بیســتم، عبــارت »تیم خاص« 
بارها و بارها از ســوی تیم های رقیب 
سرخپوشان برای این تیم مورد استفاده 
قرار گرفته است. مخالفان معتقدند که 

وزارت ورزش، نوعی نابرابری را نسبت 
به باشــگاه های مختلف در لیگ رواج 
داده و به پرســپولیس با چشم دیگری 
نگاه می کند. خود پرسپولیســی ها اما 
در عین حال به شدت از عملكرد وزارت 
در انتخاب مدیری مثل رســول پناه و 
جدایی ستاره هایي مثل شجاع و بشار 
انتقاد دارند. مخالفان، برنامه ریزی لیگ 
برتر را به سود پرســپولیس می دانند 
و طرفداران این باشــگاه هنوز هم باور 
دارند که لغو دیدار این تیم با ذوب آهن 

به جریان آماده سازی شاگردان یحیی 
قبل از فینال آســیا لطمه زده  اســت. 
مخالفان، عملكرد داوران را تالشی برای 
قهرمانی دوباره پرسپولیس می دانند 
اما عالقه مندان به این باشــگاه، اخراج 
نشدن عارف غالمی در دربی و پنالتی 
عجیب اعالم شــده به ســود فوالد در 
مسابقه این هفته را نشانه بی میلی داورها 
به قهرمانی دوباره پرسپولیس ارزیابی 
می کنند. در این مورد آب آنقدر گل آلود 
اســت که هر کس فقط به صید ماهی 

خودش فكر می کند. فوالدی ها با وجود 
یک »پنالتی بــادآورده« باز هم بازنده 
شــده اند اما همچنان کوتاه نمی آیند. 
آنها در توجیه این شكست حتی از رنگ 
لباس سرمربی حریف در کنار زمین و 
سن و سال گزارشگر مسابقه هم حرف 
زده اند. اساسا نمی توان باور داشت که 
چنین ادعایی از دل یک نگاه فنی نسبت 

به فوتبال بیرون بیاید.
مهدی هاشمی نسب، سوژه اصلی 
جنجال های این هفته در اســتادیوم 
آزادی بود. او در حالی این بلوا را به راه 
انداخته که خودش همه شهرتش را در 
دنیای فوتبال مدیون همین »باشگاه 
خاص« است. اگر همین پرسپولیس 
نبود، مهدی هرگز نمی توانست اولین 
قرارداد صد میلیونی تاریخ فوتبال ایران 
را به دست بیاورد. اگر همین تیم خاص 
نبود، او هرگز نمی توانســت به یكی از 
گرانقیمت ترین مهره های فوتبال ایران 
تبدیل شود. مهدی امروز می توانست 
در ردیــف اســطوره های باشــگاه 
پرسپولیس بایستد. می توانست کنار 
یحیی و کریــم، روی نیمكت قرمزها 
بنشــیند و ارج و قرب زیادی در بین 
طرفداران این تیم داشته باشد اما حاال 
نه در پرســپولیس پذیرفته می شود 
و نه در بین آبی ها محبوب اســت. در 
لیگ برتر هم به »شــلوغ کاری« روی 
نیمكت به سود فوالد متهم شده است. 
این حرفی است که حتی استقاللی ها 
در مورد هاشمی نسب می زنند. یعنی 
او که خودش یكی از شــاخص ترین 
ســتاره های فوتبال ایران محسوب 
می شد، حاال شغلش را به واسطه فریاد 
زدن برای اعتراض به داور و مصاحبه 
کردن برای خوشــامد جواد نكونام به 
دست آورده است. یک سرنوشت تلخ 
برای ســتاره ای که ظاهرا به دورهای 
باطل، خو گرفته است. اصال به فرض 

که همــه ادعاها علیه پرســپولیس، 
مو به مو درست باشــند اما بد نیست 
هاشمی نســب از خودش بپرسد که 
چرا باید به همین راحتی به ضرر »یک 
تیم حكومتی« آن هم در اســتادیوم 
خانگی اش در یک دقیقه حســاس از 
بازی پنالتی اشــتباه اعالم شود؟ اگر 
این صحنه به صــورت معكوس اتفاق 
می افتاد و داور به ســود پرسپولیس 
پنالتی اعالم می کــرد، واکنش فوالد 

و نیمكت نشینان شلوغش چه بود؟
درست وقتی همه از »متصل بودن« 
پرســپولیس حرف می زنند، دغدغه 
هواداران این تیم نداشــتن یک مدافع 
مطمئن اســت. این چه تیم حكومتی 
عجیبی است که باید مهاجم نوکش را در 
قلب دفاع به زمین بفرستد؟ این چه تیم 
متصلی است که به فینال آسیا رسیده 
اما به جای پرستاره تر شدن، نفر به نفر 
مهره های کلیدی اش را از دســت داده 
است؟ این توجیه های عجیب تا امروز 
نه تنها پرســپولیس را  زمین نزده اند، 
بلكه این تیم را برای رسیدن به موفقیت 
مصمم تر کرده اند. پرسپولیس به کمک 
انگیزه ای که از همین زمزمه ها گرفته، از 
رسیدن به قهرمانی و جام اشباع نشده 
اســت. در حقیقت رقبا بــدون آن که 
بدانند، بزرگ تریــن لطف ممكن را در 

حق این تیم کرده اند.

داستان عجیب پرسپولیس و مخالفانش

تیم حکومتی بی دفاع! 

اتفاق روز

چهره به چهره

داستان پرسپولیس و مخالفان پرشمارش در این فصل هم در نوع خودش داستان عجیبی است. از یک طرف هواداران این 
باشگاه نگران نداشتن یک مدافع میانی کامال تخصصی برای هفته های پیش رو هستند و از سوی دیگر، مخالفان پرسپولیس 

این تیم را به »حکومتی« بودن متهم می کنند! ظاهرا این کشمکش قرار است تا پایان فصل همچنان ادامه داشته باشد. اتهام ها 
علیه پرسپولیس به خودی خود نه اثبات شدنی هستند و نه می توان آنها را به طور کلی رد کرد اما شنیدن این حرف ها از زبان 
کسی مثل مهدی هاشمی نسب آن هم بعد از اعالم شدن یک پنالتی اشتباه به سود تیمش، اصال پذیرفتنی به نظر نمی رسد.

صدر جدول لیگ برتر در این فصل، بارها و بارها دســت به 
دست شــده اما یک تیم مدعی، حرکت خزنده ای را به طرف 
صدرنشینی آغاز کرده است. برای مدتی در این فصل، اورتون در 
باالترین نقطه جدول دیده می شد. بعد نوبت به لیورپول رسید 
که قدرتنمایی کرده و رده اول را در دست بگیرد. پس از این دو 
تیم، منچستریونایتد خودی نشــان داد و بعد از آن هم نوبت 
لسترسیتی بود که با تعداد بازی های بیشتر، خودش را به صورت 

موقت به صدر جدول برساند. در این فصل حتی تاتنهام با ژوزه 
مورینیو تجربه صدرنشینی را داشته اما سیتی پپ گواردیوال، 
هرگز در باالترین رده جدول لیگ نبوده است. به نظر می رسد 
که سیتیزن ها به آرامی در حال نزدیک شدن به رده دلخواه شان 
در جدول هستند. ســیتی در 1۷ هفته این فصل 3۵ امتیاز به 
دست آورده و اگر برنده دیدارهای معوقه اش باشد، باالتر از همه 
تیم های دیگر قرار خواهد گرفت. عملكرد تیم پپ در شــروع 
فصل چندان جالب توجه به نظر نمی رسید اما حاال اوضاع برای 
آبی ها کامال تغییر کرده است. من سیتی در پنج هفته ابتدایی 
لیگ جزیره، فقط دو بار طعم پیروزی را چشید اما حاال همین 
تیم از پنج دیدار اخیرش در این لیگ، همه 1۵ امتیاز را دشت 
کرده و شرایط بسیار مطلوبی را تجربه می کند. این تیم به لحاظ 

دفاعی هم یک رنسانس کامل را تجربه کرده و توانسته در این 
پنج هفته، چهار بار کلین شیت کند. سیتی در این پنج مسابقه، 
11 گل هم به ثمر رسانده تا فرم خوبش را به بهترین شكل در 
معرض نمایش تیم های دیگر قرار بدهد. به نظر می رسد سال 
2021 برای سیتی فوق العاده آغاز شده است. آنها در شروع سال 
به فینال جام اتحادیه هم راه پیدا کرده اند. تورنمنتی که برنده 
شدن در آن، اهمیت زیادی برای پپ دارد. چراکه ژوزه مورینیو 
به عنوان اصلی ترین منتقد و دشمن او، پای دیگر آن مسابقه 
است. آقای خاص برای شكســت دادن پپ دست به هر کاری 
می زند و گواردیوال نیز تالش خواهد کرد که شانس بردن جام را 
از مورینیو بگیرد. هدف بزرگ تر پپ اما همچنان بردن لیگ برتر 
است. پپ اولین مربی اسپانیایی تاریخ بوده که توانسته این لیگ 

را فتح کند و پس از دو قهرمانی، حاال به دنبال سومین قهرمانی 
در فوتبال انگلیس است. اگر او دست به چنین کاری بزند، به 
رکورد ژوزه مورینیو و آرسن ونگر خواهد رسید. آن هم در حالی 
که در سال های به مراتب کوتاه تری نسبت به این دو مربی در 
لیگ برتر فعالیت کرده است. جالب اینجاست که پس از جدایی 
سر الكس فرگوسن از یونایتد، یک مربی بریتانیایی دیگر هرگز 
نتوانسته فاتح لیگ برتر شود. پپ با نفرات جدیدی که در این 
فصل جذب کرده، به دنبال بردن همه جام هاست. او هم در اروپا 
یک مدعی به شمار می رود و هم در لیگ برتر، به دنبال بردن جام 
است. سیتی با وجود شروع آرام در ابتدای فصل، حاال اوج گرفته 
و لشكرکشی اش را آغاز کرده است. آنها این روزها دوباره به یک 

تیم بی رحم و شگفت انگیز در فوتبال انگلیس تبدیل شده اند.

اعــالم پنالتی به ســود فوالد در جــدال با 
پرسپولیس، سروصدای فوق العاده زیادی به پا 
کرد. تصاویر آهســته به وضوح نشان می دادند 
که داور در ایــن تصمیم، مرتكب یک اشــتباه 
بزرگ شده اســت. این اولین بار نیست که این 
داور سرشناس در یک بازی حساس و مهم، علیه 
پرسپولیس و استقالل تصمیم می گیرد. در سه 
سال گذشــته، او در جدال با تیم های صنعتی، 
پنج اشتباه بزرگ و نابخشودنی علیه سرخابی ها 
داشته اســت. احتماال بعد از این، پرسپولیس 
و استقالل حساسیت بســیار زیادی نسبت به 

قضاوت این داور خواهند داشت.
آفساید علی کریمی

وقتی تیم شــفر برای برگــزاری یک دیدار 
حســاس به نقش جهان رفــت، خیلی ها تصور 
نمی کردند این تیم شانس زیادی برای بردن آن 
مسابقه داشته باشد. با این وجود نمایش آبی ها در 
لیگ هجدهم روبه روی سپاهان واقعا درخشان به 
نظر می رسید. آنها روی یک توپ ارسالی با ضربه 
علی کریمی به گل هم رســیدند اما زاهدی فر 
و کادر داوری بــا یک تصمیــم عجیب، این گل 
کامال سالم را مردود کردند. این صحنه، پتانسیل 
تبدیل شدن به یک جنجال بسیار بزرگ را داشت 

اما به یک دلیل، بعدها کم تر در مورد آن صحبت 
شد. آن دلیل، بردن استقالل در لحظات پایانی 
مسابقه بود. آیاندا پاتوســی در لحظات پایانی 
آن جدال، گل برتری تیم شــفر را به ثمر رساند 
تا بعدها کم تر در مورد آن اشتباه بزرگ صحبت 
شود. با این حال اشتباه بزرگ گروه داوری در آن 

نبرد، فراموش نشدنی به نظر می رسید.
پنالتی ارواح

اشــتباه ناامیدکننده دیگری که در جریان 
قضاوت های سه فصل گذشــته پرسپولیس و 
استقالل با رقبای دیگر رقم خورده، اعالم پنالتی 
به سود ذوب در دیدار با پرسپولیس بوده است. 
این صحنه با یک اشــتباه عجیب و باورنكردنی 
همراه شــد. در حالی که عمال برخورد خاصی 
درون محوطه جریمه پرسپولیس رخ نداده بود، 
زاهدی فر برای ذوبی ها پنالتی گرفت. صحنه ای 
که اعتراض شدید پرسپولیسی ها را نیز به همراه 
داشت. حتی در ســاده ترین تصاویر آهسته هم 
واضح به نظر می رسید که این صحنه تحت هیچ 
شرایطی پنالتی نبوده اســت. زاهدی فر در این 
لحظه خاص از مسابقه، مرتكب یک اشتباه بزرگ 
دیگر علیه سرخپوشان شد. این اشتباه در نهایت 
هیچ امتیازی از سرخپوشان کم نكرد اما آنها را 

در لحظات حساس مسابقه در معرض اضطراب 
زیادی قرار داد. این شــاید یكی از عجیب ترین 
پنالتی هایی بوده که در لیگ برتر به ضرر یک تیم 

اعالم شده است.
این داور خوش شانس! 

اشتباه بعدی محمدحسین زاهدی فر علیه 
سرخابی ها، در نیمه نهایی جام حذفی دو سال 
قبل رقم خورد. بازی در وقت های اضافه بود که 
داور یک ضربه پنالتی به ســود سپاهان اعالم 
کرد. کارشناس های داوری اما اعالم کردند که 
این صحنه به هیچ وجه پنالتی نبوده است. اگر 
این توپ به گل تبدیل می شد، گروه داوری در 
آستانه یک حاشیه وحشتناک قرار می گرفتند 
اما این ضربه حساس به بیرون رفت و در نهایت 
این پرســپولیس بود که برد را جشن گرفت. 
جالب اینكه در جریان بیشــتر اشــتباه های 
داوری زاهدی فر علیه پرسپولیس و استقالل، 
این دو تیم بازنده نبوده اند و نتیجه را به رقیب 

واگذار نكرده اند.
پنالتی گمشده

بدون هیچ تردیدی بحث برانگیزترین تصمیم 
داوری زاهدی فر در این چند ســال، در مسابقه 
سپاهان و استقالل گرفته شده است. او در دیدار 
رفت فصل گذشته این دو تیم، خطای هند واضح 
کی روش استنلی را درون محوطه جریمه سپاهان 
ندید و علیه این تیم پنالتی اعالم نكرد. صحنه ای 
که عصبانیت شدید استراماچونی و سایر اعضای 
کادر فنی استقالل را به همراه داشت. آن نبرد در 

نهایت با تساوی دو - دو به پایان رسید اما تصمیم 
عجیب زاهدی فر تا مدت ها به سوژه اصلی اخبار 

تبدیل شده بود. 
حاال از آن اشــتباه به عنــوان بزرگ ترین و 
مهم ترین اشتباه داوری لیگ نوزدهم یاد می شود. 
جالب اینكه نه داور وسط بازی، نه کمک داورها 
و نه داورهای پشت دروازه روی این صحنه هند 
را تشخیص ندادند تا زاهدی فر برای پنج هفته 
از قضــاوت در لیگ برتر محروم شــود. اینكه او 
در چند فصل گذشــته تصمیم های مهمی به 
سود ســپاهان گرفته و اشــتباه های عجیبی 
به نفع این باشــگاه انجام داده، حساســیت را 
روی این داور چندبرابر می کنــد. او به ویژه در 
نبردهای اســتقالل و پرســپولیس بــا رقبای 
 صنعتــی، بیشــتر از همه زیــر ذره بیــن قرار 

خواهد گرفت.

به جان مادرم، نبود!
اگرچه کریم باقری همــه تالش اش را به کار 
بســت تا صدای اعتراض کنعانــی زادگان را تا 
حد امكان آرام کنــد اما تک تک جمالت مدافع 
پرســپولیس پس از تصمیم داور، واضح به نظر 
می رســیدند. او به زمین و زمان قسم می خورد 
که مرتكــب خطای هند نشــده و تصمیم داور 
کامال اشتباه بوده است. با این حال گروه داوری 
مصر بودند که این تصمیم در زمین مسابقه اجرا 
شود. زاهدی فر یک روز پس از این نبرد، از باشگاه 
پرسپولیس عذرخواهی کرد اما تعدد اشتباه های 
او علیه سرخابی ها، این داور را در یک موضع خاص 
قرار خواهد داد. در فوتبال ایران، همیشــه بازار 
حرف و حدیث ها و اتهام ها داغ هستند و از حاال به 
بعد، دوران داوری زاهدی فر کامال تحت تاثیر این 

زمزمه ها قرار خواهد گرفت.

پپ و یک لشکرکشی ناگهانی

اژدها بيدار می شود! 

پنج تصمیم جنجالی زاهدی فر علیه سرخابی ها

سوت صنعتی! 

مهدی هاشمی نسب، سوژه 
اصلی جنجال های این هفته 

در استادیوم آزادی بود. 
او در حالی این بلوا را به راه 

انداخته که خودش همه 
شهرتش را در دنیای فوتبال 

مدیون همین »باشگاه 
خاص« است
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