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گام محکم به سمت توکیو

تیم ملی والیبال ایران در نخســتین مسابقه 
خود در رقابت های انتخابی المپیک قاره آسیا به 
میزبانی جیانگمِن چین مقابــل چین تایپه قرار 
گرفت که در نهایت این مسابقه با نتیجه سه بر صفر 
به سود شــاگردان کوالکوویچ خاتمه پیدا کرد تا 
بلندقامتان ایران گام محکمی به سمت المپیک 
بردارند.  هرچند از ابتدا هم مشخص بود نتیجه این 
دیدار چه خواهد بود و به همین خاطر کادر فنی تیم 
ملی از دو دیدار نخست تیم ملی به عنوان دیدارهای 
تدارکاتی نیز یاد کرده بودنــد. ایگور کوالکوویچ 
برای این مســابقه از ترکیب سعید معروف، پوریا 
یلی، میالد عبادی پور، پوریا فیاضی، سیدمحمد 
موسوی، علی شــفیعی و محمدرضا حضرت پور 
استفاده کرد. تیم ملی والیبال ایران شروع خوبی 
در این دیدار داشت و توانست از همان ابتدا قدرتش 
را به حریف دیکته کند، اما چین تایپه هم دست از 
تالش برنداشت. این ست در نهایت با نتیجه 25 بر 
16 به سود ایران تمام شد. برتری در ست دوم هم با 
ایران بود. شاگردان کوالکوویچ برای پیروزی در ست 
دوم هم کار سختی نداشتند و این ست را با نتیجه 
25 بر 17 به پایان بردند. در ست سوم میرزاجانپور 
از ایتدا در ترکیب قرار گرفــت و جایگزین میالد 
عبادی پور شد. برتری در ست سوم هم با ایران بود 
و چین تایپه حرفی برای گفتن نداشت. برانیسالو 
مورو، سرمربی چین تایپه بارها تالش کرد تا تیمش 
را به بازی برگرداند، اما موفق نشد. ست سوم هم با 
نتیجه 25 بر 14 به سود ایران تمام شد. پیش از این 
مسابقه تیم ملی استرالیا توانست با نتیجه سه بر دو 
کره جنوبی را شکست دهد. قطر هم با نتیجه سه 
بر صفر از سد هند گذشت. تیم ملی والیبال ایران 
امروز در دومین مسابقه خود باید از ساعت 11:30 

به مصاف قزاقستان برود.
    

 سالگرد تختی 
با یاد سردار سلیمانی

مراسم گرامیداشــت پنجاه و دومین سالگرد 
درگذشــت جهان پهلوان غالمرضا تختی با یک 
روز تاخیر به دلیل همزمانی با مراسم تشییع سردار 
شهید سلیمانی، روز گذشته مانند سال های گذشته 
با حضور چهره های سیاسی و ورزشی و پیشکسوتان 
رشته های ورزشی بر ســر مزار وی در ابن بابویه 
شهرری برگزار شد. سیدرضا صالحی امیری رییس 
کمیته ملی المپیک، رضا گل محمدی مدیرکل 
ورزش و جوانان استان تهران، بهنام ابوالقاسم پور 
پیشکســوت فوتبال، حســن رنگرز سخنگوی 
فدراسیون کشــتی، محمد محمودی، شروین 
اسبقیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها، 
علی اکبر حیدری پیشکســوت کشــتی، حمید 
سوریان نایب رییس فدراسیون کشتی، ابراهیم 
جوادی و محمدرضا طالقانی از پیشکسوتان کشتی، 
حمید سجادی معاون سابق ورزش قهرمانی وزارت 
ورزش، محمد عباسی وزیر سابق ورزش و جوانان، 
مجتبی جوهری رییس فدراســیون ورزش های 

زورخانه ای و ... در مراسم حضور داشتند.
    

 سه تیم خارجی 
در جام تختی کشتی

در حالی که کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد بارها 
و بارها تاکید کرده که همه کشتی گیرانی که ادعای 
پوشیدن دوبنده تیم ملی را دارند باید در جام تختی 
کشتی بگیرند و هر آزادکاری که در این رقابت ها 
غایب باشد به کل شانس حضور در مسابقات پیش 
رو را از دست خواهد داد، مشخصا رقابت اصلی در 
این میدان که از سال گذشته نیز از سیستم رنکینگ 
اتحادیه جهانی خارج شــد، بین کشتی گیران و 
مدعیان داخلی خواهد بود. ضمن اینکه با توجه به 
وضعیت موجود و همچنین تعطیالت کریسمس، 
قرار است تنها ســه تیم خارجی در این رقابت ها 
شرکت کنند. تیم کشتی آزاد ارمنستان که وارد 
ایران شده، همچنین گفته شده که روسیه نیز در 
رقابت ها شرکت خواهد کرد، ضمن اینکه کرواسی، 
تیم ســومی اســت که به احتمال فراوان در این 
رقابت ها حضور پیدا می کند. البته باز هم باید منتظر 
آغاز رقابت ها ماند و دید از بین مدعیان داخلی که 
نام شان در فهرست کادر فنی از سهمیه داران جام 
تختی عنوان شده و همچنین سه تیم خارجی مورد 
نظر، کدام یک در کرمانشــاه حاضر خواهند شد. 
چهلمین دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد 
جام تختی به میزبانی کرمانشــاه از امروز آغاز و تا 

جمعه ادامه خواهد داشت.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

ذوب چندمین باشــگاهی بود که 
در این فصل، نیمکتش را به علی دایی 
تعارف زد اما با وجود دور ماندن از دنیای 
فوتبال از اواخر فصل گذشته، شهریار به 
این پیشنهاد نیز پاســخ منفی داد. این 
فصل چند باشگاه دیگر نیز در مقاطع 
مختلف، به سراغ این مربی رفته بودند. 
شاهین بوشــهر و گل گهر سیرجان در 
هفته های ابتدایی فصل و پس از برکناری 

سرمربی های شــان، به دایی پیشنهاد 
دادند. تراکتورسازی نیز در مقطعی با این 
سرمربی مذاکره کرد اما ویژگی مشترک 
همه این تیم ها، دوری آنها از پایتخت 
بود. موضوعی که ظاهرا شــهریار آن را 
تحمل نمی کند. این مربی از شــروع 
دوران کاری اش همواره در تهران حضور 
داشته و ظاهرا تنها به تیم های تهرانی 
لیگ، پاسخ مثبت می دهد. با این روند 
بعید نیست که او تا پایان این فصل نیز 
از فوتبــال دور بمانــد. از بین تیم های 

تهرانی فوتبال ایران، طبیعتا استقالل 
هرگز به ســراغ این مربی نخواهد آمد. 
پس از چالش ها و درگیری های عجیب 
فصل گذشته، طبیعتا مالکان سایپا نیز 
هرگز دوباره نیمکت شان را به این مربی 
پیشــنهاد نمی دهند. پیکان به عنوان 
یکی از تنهاتریــن گزینه های موجود، 
باشــگاه چندان جذاب و جاه طلبی به 
نظر نمی رسد و هر فصل با هدف ماندن 
در میانه های جــدول، وارد لیگ برتر 
می شود. مربیان سابق این باشگاه نیز در 

سال های گذشته پیشرفت چندانی را 
تجربه نکرده اند. نگاه ویژه علی دایی البته 
به پرسپولیس و تیم ملی است. او دوست 
دارد دوباره در یکی از این تیم ها مشغول 
به کار شود اما با توجه به سابقه اش در این 
دو تیم، بعید به نظر می رسد که هواداران 
پرسپولیس و تیم ملی، عالقه چندانی به 
این اتفاق داشته باشند. نیمکت قرمزها 
در اختیار کالدرون است و اگر این مربی 
به هر دلیلی به تهران نیاید، جانشین او 
اصال مورد استقبال طرفداران باشگاه قرار 

نخواهد گرفت. کار کردن در تیم ملی نیز 
برای مردی که یک بار به سختی در این 
جایگاه شکست خورده و شانس صعود به 
جام جهانی را از این تیم گرفته، چندان 
محتمل به نظر نمی رسد. تا زمانی که 
شهریار از تجربه های جدید در شهرهای 
دیگر واهمه داشته باشد، نمی توان او را 

یک مربی »کامل« و تمام عیار دانست.
سال ها قبل در ســایپا، علی دایی 
شــمایل یک مربی جوان و جســور را 
به نمایش گذاشــت. تیم او خیلی زود 
قهرمان لیگ برتر شــد و شاید همین 
موضوع، در نهایت به این مربی کم تجربه 
لطمه زد. او کــه خیلی زود بــه اولین 
موفقیتش در فوتبال ایران رسیده بود، 
برای برداشتن قدم بعدی عجله کرد و 
هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت. تسویه 
حســاب او با برخی از ستاره های سابق 
تیم ملی از یک سو و مشکالت تاکتیکی 
تیم، در نهایت موجب شد ایران در خانه 
شکســتی طعنه آمیز را برابر عربستان 
تجربه کند. شکستی که به معنای پایان 
دوران کاری این مربی در تیم ملی بود. 
دایی سه فصل را نیز به عنوان سرمربی 
در پرســپولیس گذرانده و با وجود دو 
قهرمانی در جام حذفی، در بین هواداران 
مربی موفقی به شمار نمی رود. به جز تیم 
ملی و پرســپولیس، او در تیم هایی کار 
کرده که تعداد تماشاگران شان به ندرت 
به تعداد انگشــتان دو دست می رسد. 
راه آهن، صبا، نفت و ســایپا دورنمای 
چندان جذابی بــرای یک مربی ندارند 
اما از آن جایی که جلسه های تمرینی هر 
روزه را در پایتخت پشت سر می گذارند، 
به انتخاب های علی دایی تبدیل شدند. او 
از »37 سالگی« سرمربیگری را شروع 
کرده اما حــاال در »50 ســالگی« چه 
جایگاهی را به عنوان یک مربی به دست 
آورده است؟ آیا دایی توانسته به اندازه 

»13 سال« تجربه و موفقیت به دست 
بیاورد؟ امــروز از یحیی گل محمدی 
به عنوان یکی از گزینه های جدی کار 
در تیم ملی نام برده می شــود. مردی 
که دائما برای کار به شهرهای مختلف 
رفته و فرصت رســیدن به تجربه های 
جدید را از دست نداده است. از قائمشهر 
تا اصفهان و مشــهد، یحیی با انگیزه و 
اشتیاق به فرصت های کاری نگاه کرده 
و حاال پاداش همیشه در سفر بودن را با 
تبدیل شدن به یک مربی تثبیت شده 
در فوتبال ایران گرفته است. علی دایی با 
جاه طلبی باورنکردنی اش علی دایی شد. 
او همیشه چیز بیشتری می خواست و از 
جایگاهش راضی نبود. به کمک همین 
ویژگی فوق العاده، شهریار از اردبیل به 
بایرن مونیخ رسید و برای یکی از بهترین 
تیم های فوتبال دنیا بازی کرد. رد پای 
این جاه طلبی امــا در تصمیم های او به 
عنوان یک مربی دیده نمی شود. دایی 
مثل یــک تاجر با مربیگــری برخورد 
می کند و تا زمانی که این نگاه را تغییر 
ندهد، اعتمــاد هــواداران فوتبال را به 

عنوان یک مربی به دست نخواهد آورد.

علی دایی؛ مردی که پایتخت را ترک نمی کند

دور از تهران؛ هرگز!

اتفاق روز

سوژه روز

علی دایی پیشنهاد باشگاه ذوب آهن برای نشستن روی نیمکت این تیم را رد کرده است. از شواهد این طور پیداست که 
این پیشنهاد، رقمی قابل توجه بوده اما پول نمی تواند انگیزه قدرتمندی برای شهریار تلقی شود. ذوبی ها اصلی ترین شرط 

دایی را برای پذیرفتن یک پیشنهاد کاری نداشته اند. بدون تردید اگر ذوب بازی هایش را در تهران برگزار می کرد، دایی مشکل 
چندانی برای کار کردن در این باشگاه نداشت. ظاهرا این شغل برای دایی آنقدر جدی نیست که او را از خانه اش دور کند.

در روزهای گذشته تصویری از علیرضا جهانبخش در کنار 
یک خودروی پورش پانامرا دائما در فضای مجازی دست به دست 
می شود. شاید این خودرو با ریال ایرانی، یک خودروی گرانقیمت 
به نظر برسد اما مبلغ آن نسبت به دستمزد خود علیرضا در فوتبال 
انگلیس، چندان گزاف نیست. با این وجود در ارزشمند بودن هدیه 
یکی از اسپانسرهای باشگاه برایتون به جهانبخش تردیدی وجود 
ندارد. برخالف آنچه در روزهای گذشته مطرح شده است، علیرضا 
جایزه »بهترین بازیکن ماه« برایتون را به دست نیاورده و اساسا 
در این باشــگاه، چنین جایزه ای وجود ندارد. او جایزه »نمایش 

برتر ماه« را به خاطر بازی خوبش برابر بورنموث تصاحب کرده و 
با رای 65 درصدی هواداران باشگاه، برنده این جایزه شده است. 
جالب اینکه او در پایان دیدار با بورنموث، به عنوان بازیکن برتر 
زمین معرفی نشده بود! روزهای رویایی علی جهان در برایتون 
همچنان ادامه دارند. او که مدت ها به سکوهای ورزشگاه امکس 
دوخته شده بود، با قدرت به ترکیب برایتون برگشت و با اولین گل 
در اولین حضور فیکس، جایزه پرفورمنس برتر ماه را ازآن خودش 
کرد. او برابر چلسی نیز با یک قیچی تماشایی موفق به گل زنی 
برای تیمش شــد و برای اولین بار از زمان پیوستن به برایتون، 

در یک مسابقه »بهترین بازیکن زمین« لقب گرفت. با این روند 
انتظار می رود به زودی جایــزه بهترین نمایش ماه ژانویه نیز به 
خاطر درخشش علیرضا برابر چلسی، به این بازیکن تعلق بگیرد 
و او یک پورش دیگر را نیز به دست بیاورد. جهانبخش همچنان 
بدون شک مدعی اصلی بردن جایزه بهترین گل لیگ جزیره در 
ماه ژانویه خواهد شد. حداقل تا این لحظه، گل او بهترین گل لیگ 
برتر انگلیس در سال 2020 بوده است. او حاال از ناشناختگی فاصله 
گرفته و به یک مهره مهم برای هواداران برایتون تبدیل شده اما 
هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دارد و هنوز باید ثابت کند که 
دو گل پیاپی اش برای این باشگاه، با اتفاق و حادثه رقم نخورده اند.

این روزها همه چیز مطابق میل علیرضا پیش می رود اما او 
نباید در همین نقطه متوقف شود و به همین عناوین و جایزه ها دل 
ببندد. جهان راه بسیار درازی برای تبدیل شدن به یکی از بهترین 
لژیونرهای آسیایی فوتبال انگلیس دارد. همین حاال سون هیونگ 

مین، مهره ثابت تاتنهام است و یکی از موردعالقه ترین شاگردان 
ژوزه مورینیو به شــمار می رود. مینامینو نیز بــه تازگی اولین 
بازی اش را در لیورپول انجام داده و خیلی زود توانسته چشم ها 
را خیره کند. آنها قدم های زیادی جلوتر از جهانبخش هستند 
اما باقی ماندن علیرضا در مسیر درخشش و جلب توجه، شاید او 
را به یک تیم بزرگ تر برساند. برایتون در این سال ها همیشه یک 
تیم تدافعی بوده و کم تر برای مهره های هجومی، جایی داشته 
است. شــاید انتقال به یک تیم هجومی، فرصت بیشتری برای 
درخشش و گل زنی در اختیار ستاره ایرانی قرار بدهد. هیچ کس 
در اســتعدادهای علیرضا جهانبخش تردید نــدارد اما میزان 
جاه طلبی و سختکوشی او، آینده اش را مشخص خواهد کرد. اگر 
او به ماندن در همین نقطه قانع شود، دیگر پیشرفت بیشتری را 
تجربه نمی کند اما با انگیزه و اشتیاق بیشتر، او می تواند خودش را 

به سون و مینامینو نزدیک کند.

آریا طاری

مراسم معارفه فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی 
جدید باشــگاه اســتقالل، چند روز بعد از قطع 
همکاری باشگاه با آندره آ استراماچونی برگزار شد. 
هوادارانی که در جریان پیروزی خانگی تیم شان 
برابر شهرخودرو روی ســکوهای آزادی حضور 
داشتند، هرگز تصور نمی کردند این آخرین بازی و 
آخرین شادی گل استراماچونی در استقالل باشد. 
این مدت، ماجراهایی عجیــب و باورنکردنی در 
باشگاه رخ داد و سرانجام فرهاد به جای استراما روی 
نیمکت نشست. ماموریت این مربی هم اما درست 
مثل مرد ایتالیایی، به قهرمانی در این فصل از لیگ 

برتر گره خورده است.
همه چیز از هفدهم آذرماه شروع شد. صبح آن 
روز استراماچونی در کنفرانس خبری قبل از دیدار 
تیمش با پیکان غیبت کرد. باشگاه باید این نشانه را 
جدی  می گرفت اما مدیران استقالل توجهی به این 
مساله مهم از خودشان نشان ندادند. عصر همان روز 
بود که استرا در جلسه تمرینی تیمش هم غیبت 
کرد. ماجرا دیگر اصال عادی به نظر نمی رســید. 
بالفاصله یک رسانه نسبتا معتبر ایتالیایی از »فسخ 

یک طرفه« قرارداد این مربی با باشــگاه استقالل 
خبر داد اما مدیران باشگاه فعالیتی به جز تکذیب 
این خبر از خودشان نشان ندادند. بامداد روز بعد، 
خبر خروج ناگهانی مرد ایتالیایی از تهران، هواداران 
استقالل را شــوکه کرد. آنها امیدوار بودند چنین 
خبری صحت نداشته باشد اما خبر در نهایت تایید 
شد و استقالل درست در روز مســابقه با پیکان، 
سرمربی اش را به شــکل غیرمنتظره ای از دست 
داد. ساعاتی پس از خروج استراما از ایران، هواداران 
استقالل مقابل ساختمان باشگاه تجمع کردند. آنها 
خواهان استعفای »همه« اعضای کادر مدیریتی 
باشگاه و البته بازگشت سرمربی تیم شان بودند. 
جواد زرینچه اعالم کرد که »بزرگ تر های« تیم، 
استقالل را مقابل پیکان ارنج می کنند. نتیجه این 
ارنج، تساوی در ثانیه های پایانی مسابقه و از دست 
رفتن دو امتیاز حســاس بود. استقالل در شرایط 
ملتهب، به پیکان امتیاز داد و همزمان با این نتیجه 
ناخوشایند، رییس هیات مدیره باشگاه در مصاحبه 
با شبکه خبر تلویزیون اعالم کرد که همه هواداران، 
»جانشین« استراماچونی را دوست خواهند داشت! 
اگر دوباره به آن مصاحبه برگردیم، متوجه خواهیم 
شد که تصمیم برای سرمربیگری فرهاد مجیدی 

از همان ابتدا گرفته شــده بود و تعقیب و گریز با 
استراماچونی، چیزی فراتر از یک »نمایش« بزرگ 
نبود. مدیران اســتقالل فرهاد را می خواستند و 
سرانجام هم او را به دست آوردند. دو روز پس از ترک 
ایران، استراماچونی هنوز چمدان هایش را باز نکرده 
بود اما به نظر می رسید که با شرایط موجود، دیگر 
عالقه ای به بازگشت ندارد. او همچنین در یکی از 
مصاحبه های پرشماری که انجام داد، اعالم کرد که 
تا آن روز هرگز »خلیل زاده« را در یکی از تمرین های 
اســتقالل ندیده اســت. نوزدهم آذرماه، کامران 
منزوی در یک مصاحبه تلویزیونی رسما گفت که 
اســتراماچونی نهایتا تا »دو روز« آینده در تهران 
اســت اما این دو روز آینده، هرگز در واقعیت از راه 
نرسید. همان روز، فتحی باالخره از مدیریت باشگاه 
استعفا داد و این استعفا، با موافقت وزارت ورزش نیز 
همراه شد تا دوران مدیریت او دیگر به پایان برسد. 
استقالل با هدایت استراماچونی از طریق ساعت 
هوشمند از راه دور، شاهین بوشهر را شکست داد 
و روحیه از دست رفته را دوباره پس گرفت. تصور 
می شد همه چیز برای بازگشت سرمربی مهیا باشد 
اما برخالف وعده های اولیه، دستمزد استرا در آن 
تاریخ پرداخت نشد. بازگشت علی فتح ا...زاده به 
باشگاه، پیچ داستانی دیگری بود که بازگشت مرد 
ایتالیایی را سخت تر کرد. فتح ا... که تصور می کرد 
هنوز محبوبیت زیادی در بین هوادارها دارد، برای 
مدیرعاملی وارد کار شد اما وزارت ورزش و حتی 
هواداران باشــگاه با این اتفاق موافق نبودند. او که 

متوجه شد قرار نیست مدیرعامل باشد، از سمتش 
اســتعفا داد اما در نهایت به عنوان یکی از اعضای 
هیات مدیره به کار برگشت. بیست و هشتم آذرماه، 
استراماچونی با سفیر ایران در ایتالیا دیدار کرد تا 
تنش ها میان او و استقالل به حداقل برسند. تنها 
یک روز بعد اما، استقالل بعد از مدت زیادی طعم 
شکست در یک مسابقه را چشــید. آبی ها دوباره 
با هدایت اســتراما از راه دور به میدان رفتند و این 
بار نتیجه را به تیم رسول خطیبی واگذار کردند تا 
صدر جدول و شانس قهرمانی نیم فصل را از دست 
بدهند. پس از مسابقه نیز درگیری های عجیبی در 
رختکن اتفاق افتاد تا مشخص شود که استقالل با 

یک بحران جدی دست و پنجه نرم می کند.
بخشی از طلب استراماچونی، سی ام آذرماه به 
این مربی پرداخت شــد. شاید انتظار می رفت که 

او پس از این اتفاق به تهران برگردد اما این مربی، 
شرط های جدید و ســختی را پیش روی باشگاه 
گذاشت. پنج روز بعد، اســتقالل اعالم کرد که به 
صورت رسمی به همکاری با این مربی پایان داده 
اما فرهاد مجیدی نیز حاضر نشــد روی نیمکت 
بنشیند. باشگاه این بار با حضور خطیر، مذاکره های 
جدید را در دوحه آغاز کرد اما باز هم خبری از یک 
توافق نهایی نبود. جالب اینکه این مذاکره ها توسط 
خود استراما تکذیب شدند. استقالل دوباره به فرهاد 
برگشت و او این بار با تغییر موضع، حاضر به هدایت 
باشگاه شد. شاید امیرحسین فتحی از باشگاه رفته 
باشد، اما هیات مدیره هنوز همان هیات مدیره سابق 
است و تیمی که این مدت همه این دروغ های بزرگ 
را تحمل کرده، ســخت می تواند دوباره به مسیر 

خوشبختی برگردد.

وضعیت متفاوت این روزهاي جهانبخش

زندگی شیرین می شود

تایم الین همه ماجراهای عجیب نیمکت استقالل

غروب استرا، طلوع فرهاد!

کار کردن در تیم ملی نیز 
برای مردی که یک بار به 

سختی در این جایگاه 
شکست خورده و شانس 

صعود به جام جهانی را از این 
تیم گرفته، چندان محتمل 

به نظر نمی رسد. تا زمانی که 
شهریار از تجربه های جدید 

در شهرهای دیگر واهمه 
داشته باشد، نمی توان 

او را یک مربی »کامل« و 
تمام عیار دانست
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