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نخستین سهمیه به نام خدمتی

نجمه خدمتی توانســت با قــرار گرفتن در 
جایگاه پنجم جهــان در رقابت های قهرمانی 
جهان چین، نخستین سهمیه المپیک 2020 
توکیو را بــرای ورزش ایران کســب کند. او در 
تفنگ بادی 10 متر بانــوان در خط آتش قرار 
گرفت و با 629/7 امتیاز ســوم شد تا به فینال 
راه پیدا کند. وی در این مرحلــه در رده پنجم 
قرار گرفت و از کسب مدال بازماند اما توانست 
ســهمیه المپیک 2020 را کســب کند. الهه 
احمدی در این ماده با 627/8 امتیاز دهم شد و 
آرمینا صادقیان با 625/3 امتیاز در رده بیست 
و ششــم قرار گرفت. در بخش تیمی ایران در 
رده ســوم قرار گرفت. اما خدمتی پس از کسب 
ســهمیه المپیک گفت:»تالش هایم را بیشتر 
خواهم کرد تا در المپیک 2020 توکیو بهترین 
نتیجه را کسب کنم. خیلی خوشحالم که با تالش 
و تمرینات مستمر توانستم به این موفقیت برسم. 
در همین جا از ریاســت فدراسیون تیراندازی، 
کادر فنی، مربیان و همه کسانی که در این راه به 

من کمک کردند تشکر می کنم.«
    

اعزام شخصی برای سهمیه 
گرنداسلم

سومین دوره مســابقات گرنداسلم انفرادی 
در چهــار وزن المپیکی، 26 آذر تــا یکم دی  در 
»ووشی« چین برگزار می شود، برهمین اساس 
مرحله اول مسابقات کسب سهمیه این رقابت ها، 
ششم تا هشتم اردیبهشــت  در »ووشی« چین 
برگزار می شــود. حســین لطفی در وزن 58- 
کیلوگرم و ســینا بهرامی در وزن 68- کیلوگرم 
دو نماینده تکواندو ایران در این رقابت ها هستند 
که به صورت شخصی برای حضور اقدام کرده  اند. 
سه نفر اول این رقابت ها جواز حضور در مسابقات 
گرنداسلم را کسب می کنند و در این مسابقات 
تنها یک مدال برنز اهدا می شــود، همچنین به 
مقام های اول تا چهارم به ترتیب 20، 12 و 20/7 
امتیاز در راســتای افزایش رنکینگ المپیکی و 
برای رتبه بندی گرنداســلم 120، 72، 2/43 و 

92/25 تعلق می گیرد.
    

دونده پرخرج مسابقه نداد
در ادامه رقابت هــای دوومیدانی قهرمانی 
آســیا، حســن تفتیان که به عنوان نفر هفتم 
دور مقدماتی  به فینــال دوی 100 متر صعود 
کرده بــود در مســابقه نهایی پا در پیســت 
نگذاشت. گفته می شود غیبت تفتیان به خاطر 
مصدومیت بوده است. این در حالی است که او 
شانس بسیار کمی برای کســب مدال در این 
دوره از رقابت ها داشت. تفتیان که در بازی های 
آسیایی هم با وجود هزینه های زیاد که برای وی 
شده بود ناکام بزرگ لقب گرفت، در قهرمانی 
آسیا هم دستش از رسیدن به مدال کوتاه ماند 
تا یک بار دیگر دالرهایــی که برای وی هزینه 
شــده بود ســودی برای دوومیدانی و ورزش 
ایران نداشته باشد. این دونده کشورمان پیش 
از این با هزینه هیات استان خراسان اردوی سه  

هفته ای را در کشور فرانسه برگزار کرده بود.
    

پیست تدارکاتی برای جهانی
پس از برگزاری جام جهانی شمشــیربازی 
در مجارســتان و کســب مدال برنز توســط 
مجتبی عابدینی، سابریســت های کشورمان 
خود را بــرای حضور در مســابقات گرندپری 
ســابر در ســئول کره جنوبی آماده می کنند. 
هفت اردیبهشت مرحله مقدماتی سابر مردان 
و هشــت اردیبهشــت مرحله حذفی برگزار 
خواهد شد. گرندپری ســئول تنها در بخش 
انفرادی برگزار می شــود. مجتبی عابدینی، 
علی پاکدامن و محمد رهبری نمایندگان در 
این مسابقات هســتند. پیمان فخری به دلیل 
کاهش هزینه هــا و با توجه به برگزار نشــدن 
مسابقات تیمی در گرندپری ســئول، تیم را 
همراهی نخواهد کرد. این مسابقات به منزله 
اردوی تدارکاتی برای سابریســت ها خواهد 
بود تا خود را برای حضور در مسابقات جهانی 
مادرید اسپانیا که خرداد برگزار می شود، آماده 
کنند. سابریست های کشــورمان در حاشیه 
مسابقات سئول اردوی مشترکی را با تیم های 

کره جنوبی و روسیه برگزار خواهند کرد.

اخبار

 آريا رهنورد

ماریو بودیمیر از زمان پیوســتن به 
پرسپولیس، بارها با انتقادهای زیادی 
روبه رو شده اما همچنان به نظر می رسد 
مهاجم کروات، بهتریــن گزینه برای 
قرار گرفتن در کنار علی علیپور در خط 
حمله سرخپوشان است. چراکه هیچ 
بازیکن دیگری در این باشگاه، توانایی 
الزم برای بازی در چنین پستی را ندارد. 
برانکو در اولین روزهای نیم فصل دوم 

امیدوار بود که از مهدی ترابی به عنوان 
یکی از مهاجم های مرکزی اســتفاده 
کند اما عملکرد خریــد جدید قرمزها 
در این بخش از زمین امیدوارکننده به 
نظر نمی رسید و او به عنوان یک وینگر، 
قابلیت های به مراتب بیشتری داشت. در 
دو بازی گذشته در فوالدشهر و امارات، 
»سیامک نعمتی« در خط حمله در کنار 
علی علیپور قرار گرفتــه و به هیچ وجه 
انتظارات را برآورده نکرده است. اصرار او 
به استفاده از ضربه های آکروباتیک برابر 

ذوب آهن برای پرسپولیس گران تمام 
شد و این بازیکن در بیشتر دقایق بازی 
برگشت با االهلی، تنها مشغول به هم 
زدن نظم تیمش بود. او البته یک شوت 
دیدنی به طرف دروازه حریف داشت اما 
این ضربه نیز در نهایت چیزی به جز یک 
کرنر، نصیب پرسپولیس نکرد. پسران 
پروفسور در خط هافبک نیز از خالقیت 
همیشگی شان دور بودند. ترکیب سه 
نفره سروش رفیعی، مهدی ترابی و بشار 
رسن در جدال پرسپولیس با سایپا، یکی 

از پرطراوت ترین پرسپولیس های این 
فصل را به نمایش گذاشت اما سروش 
درست به محض انجام بهترین بازی اش 
در لیگ هجدهم، دوبــاره به نیمکت 
دوخته شده و پس از غیبت در جدال با 
ذوب آهن، برابــر االهلی نیز در ترکیب 
اصلی قرار نگرفت. اصرار ایوانکوویچ برای 
استفاده از یک ترکیب ثابت، می تواند 
انگیزه گروهی از بازیکنان تیم را تحت 
 تاثیر قرار بدهد. واضح به نظر می رسد که 
مهره ای مثل بشار، توانایی بدنی حضور 

در همه دیدارها را ندارد اما سرمربی تیم 
ترجیح می دهد او را همواره به عنوان یکی 
ار نفرات ثابت، به زمین مسابقه بفرستد. 
»خستگی« شاید یکی از دالیل شکست 
پرسپولیس برابر االهلی باشد اما بدون 
تردید تنها دلیل رقم خوردن این اتفاق 
نیست. به نظر می رسد ستاره های تیم 
برانکو در ایــن بازی تا حــدود زیادی 
بی انگیزه بودند. علــی علیپور به هیچ 
وجه اشتیاق همیشــگی اش را نشان 
نداد و ساکن تر از همیشه فوتبال بازی 
کرد. او هفته گذشته در جدال حساس 
با تیم علیرضا منصوریان، سانتر دیدنی 
هم تیمی اش را با اشتباه محاسباتی به 
ســادگی خراب کرد و این بار نیز پاس 
طالیی شیری را به جای تبدیل کردن 
به گل، به جایی دور از دروازه فرســتاد. 
علیپور در این فصل موقعیت های طالیی 
زیادی را از دست داده است. او برابر السد 
قطر نیز از میانه های میدان با گلر حریف 
تک به تک شد اما نتوانست از موقعیت 
طالیی اش استفاده کند. اگر این توپ 
به گل تبدیل شده بود، پرسپولیس به 
جای شکست خوردن در زمین السد، 
می توانست از حریف قطری سه امتیاز 
شــیرین بگیرد. به جز علیپور که فصل 
چندان درخشانی را سپری نمی کند، 
مهدی ترابی نیز هنوز انتظارات هوادارها 
را برآورده نکرده است. او در چند بازی 
درخشان نشــان داده اما هنوز به ثبات 
الزم در ترکیب تیمش نرسیده است. اگر 
»خستگی« دلیل شکست پرسپولیس 
باشد، همه بازیکن ها باید این خستگی 
را احساس کنند. با این وجود چهره هایی 
مثل شــجاع خلیل زاده و سیدجالل 
حسینی، با تالش بسیار زیادی فوتبال 
بازی کردند و از هر چه داشتند در زمین 
مایه گذاشــتند اما مهره ای مثل کمال 
کامیابی نیا حتــی از دریبل خوردن در 
میانه میدان، مسیر توپ را دنبال نمی کرد 
و تنها مشغول تماشای اعالم خطا به سود 
االهلی و مهاجم زهردارش می شــد. 

پرسپولیس هنوز شانس صعود از این 
گروه را دارد اما برای صعود باید با انگیزه 
و اشتیاق به مراتب بیشــتری فوتبال 

بازی کند.
گل دیرهنگام شجاع برابر االهلی، 
پرسپولیس را صاحب امتیاز نکرد اما این 
تیم را در بازی رودررو مقابل این حریف، 
به برتری رساند. امتیازی که شاید در روز 
پایانی به کار تیم برانکو بیاید. فینالیست 
دوره قبلی لیگ قهرمانان حاال با چهار 
امتیاز در انتهای جــدول این گروه قرار 
دارد. السد با پیروزی برابر پاختاکور هفت 
امتیازی شده و صدرنشین این گروه به 
شمار می رود. االهلی با 6 و پاختاکور با 
پنج امتیاز نیز در رده های بعدی دیده 
می شوند. در واقع بین تیم آخر با تیم اول 
این گروه تنها سه امتیاز اختالف وجود 
دارد و هنوز هر چیــزی ممکن به نظر 
می رسد. راه صعود قرمزها از این گروه، 
رســیدن به دو پیروزی متوالی خواهد 
بود. در صورت شکست دادن پاختاکور 
در ازبکستان، این تیم می تواند با کنار 
زدن السد در ورزشــگاه آزادی، حتی 
برای صعود به عنوان تیم صدرنشــین 

نیز تالش کند.

فینالیست فصل گذشته آسیا، حاال در انتهای جدول گروه ديده می شود

پرسپولیس به پرسپولیس باخت!

سوژه روز

نکته به نکته

نمايش االهلی عربستان برابر تیم برانکو، تفاوت چندانی با مسابقه رفت دو تیم نداشت. با اين کیفیت، االهلی 
نمی توانست پرسپولیس را شکست دهد اما بدون شک پرسپولیس می توانست به االهلی ببازد. شاگردان پروفسور در 

بسیاری از دقايق بازی بهتر از حريف ظاهر شدند اما موقعیت های کلیدی را به سادگی از دست دادند. در رفتار چند ستاره 
پرسپولیس در اين بازی، نوعی بی انگیزگی ديده می شد که در نهايت، دومین شکست آسیايی فصل باشگاه را رقم زد.

 آريا طاري

تنها معمای بزرگ لیگ هجدهم در هفته های باقی مانده، 
سرنوشت قهرمانی لیگ نیست. در پایین جدول نیز دو تیم به 
سختی برای بقا مبارزه می کنند و امیدوارند ناچار به ترک لیگ 
برتر نشوند. سقوط استقالل خوزستان پس از کسر 6 امتیاز از این 
باشگاه، قطعی به نظر می رسید و حاال دیگر این تیم شانسی برای 
ماندن در لیگ ندارد. سپیدرود و نفت مسجدسلیمان اما شاید تا 
روز آخر برای فرار از سقوط به لیگ یک مبارزه کنند. این نبرد، میان 
مربیانی نام آشنا رخ می دهد. چهره هایی که معموال تنها در همین 

مقطع فصل، مورد استفاده قرار می گیرند!
تنها سه مربی در تاریخ فوتبال ایران، قهرمان جام باشگاه های 
آسیا شــده اند و فیروز کریمی یکی از همان سه مربی به شمار 
می رود. با چنین دستاوردی، فیروز طبیعتا باید در جایگاه یک 
مربی بزرگ قرار بگیرد و حتی تجربه هدایت تیم ملی را داشته 
باشد اما او هرگز به ســرمربیگری تیم ملی نزدیک نشده است. 

موفقیت تاریخی در پاس، اولین تجربه مربیگری کریمی محسوب 
می شد. او پس از این تجربه موفقیت آمیز، در باشگاه های زیادی 
مشغول به کار شد اما نام این مربی با استقالل اهواز بر سر زبان ها 
افتاد. تیم او در لیگ برتر پنجم در آستانه قهرمانی قرار گرفت و اگر 
آن اشتباه معروف داوری نبود، استقالل اهواز به جای سایپا در 
فاصله یک هفته به پایان لیگ صدرنشین می شد و احتماال جام را 
به خانه می برد. تا اینجا همه چیز برای فیروز خوب پیش رفته بود 
اما یک سال بعد، او هدایت یکی از بحران زده ترین استقالل های 
تاریخ لیگ برتر را بر عهده گرفت و نتوانست در این تیم به موفقیت 
دست پیدا کند. هیچ کس انتظار شکســت مربی بااستعداد در 
استقالل را نداشت اما این اتفاق رخ داد و فیروز به سرعت در مسیر 
جدایی از این باشگاه قرار گرفت. دوران افول کریمی درست از 
همین نقطه آغاز شد. او دیگر تجربه کار در تیم های بزرگ را به 
دست نیاورد و تنها در باشــگاه های کوچک تر دیده شد. از یک 
جایی به بعد این مربی عمال تنها در تیم هایی مورد استفاده قرار 
می گرفت که با احتمال سقوط دست و پنجه نرم می کردند. فیروز 

کریمی لیگ هجدهم را به عنوان سرمربی ماشین سازی شروع 
کرد اما تنها بعد از سپری شدن پنج هفته از کار برکنار شد. او برای 
مدتی در یک برنامه تلویزیونی به عنوان داور حاضر بود و سپس در 
فاصله پنج هفته به پایان لیگ، سرمربیگری نفت مسجدسلیمان 
را بر عهده گرفت. این ماموریت پیش از این در ملوان و چند باشگاه 
دیگر نیز به فیروز سپرده شده است. بدون تردید او یکی از بهترین 
مربی ها در نسل خودش بود. مثل فرهاد کاظمی که با قهرمان 
کردن سپاهان در لیگ برتر چهره شد اما هرگز به حق واقعی اش 
در فوتبال نرسید و حاال در لیگ های پایین تر حضور دارد. حتی 
نادر دست نشان نیز پس از رســاندن پگاه گیالن به فینال جام 
حذفی، به عنوان یک پدیده مربیگری مطرح شد اما حاال دیگر 
او هم مثل فیروز و فرهاد، تنها برای خلبانی هواپیماهای در حال 
سقوط انتخاب می شود. چهره هایی مثل فیروز، فرهاد و یا نادر 
دست نشان زمانی با توانایی فنی شان شناخته می شدند اما به 
نظر می رسد همه داشته های فنی این مربیان مربوط به چندین 
سال قبل است و آنها خودشان را به اندازه کافی »به روز« نکرده اند. 
بقا در لیگ در هفته های پایانی بیشتر از هر چیزی به جنبه های 
»روحی و روانی« نیاز دارد و این مربی ها، متخصص روحیه دادن 
به تیم و باال بردن اعتماد به نفس نفرات شان هستند. در واقع آنها 
اصال زمان الزم را برای تغییــر عادت های فنی تیم ندارند و تنها 

برای کار کردن روی جنبه  های ذهنــی برنامه ریزی می کنند. 
نحوه امضای قرارداد این مربی ها نیز تقریبا مشابه است. آنها مبلغ 
متوسطی را به عنوان قرارداد و مبلغ باالیی را به عنوان »پاداش« 
در صورت بقا در لیگ دریافت می کنند. اکبر میثاقیان نیز به همین 
دسته تعلق داشت. مردی که با صحبت از پرت کردن خودش از 
باالی برج میالد، راه آهن را در لیگ حفظ کرد و ماموریت موفق 
دیگری را در سیاه جامگان پشت سر گذاشت. این گروه از مربیان، 
دیگر دانش فنی قابل اعتنایی ندارند اما تجربه کار کردن در لیگ 
و توانایی تاثیرگذاشتن روی ذهن فوتبالیست ها، به آنها کمک 
می کند که از چرخه مربیگری، حذف نشوند. سپیدرود و نفت 
مسجدسلیمان، هفته های سختی را پیش رو دارند. آنها دو هفته 
بعد در جدالی فینال گونه روبه روی هم قرار می گیرند. این مسابقه 
در مسجدسلیمان، تا حدود زیادی تکلیف بقا یا سقوط یکی از این 
دو تیم را روشن می کند. از بین فیروز و نادر، یکی از آنها به عنوان 
چهره موفق در تیم باقی می ماند و دیگری از باشــگاهش جدا 
می شود تا در انتظار انتهای لیگ نوزدهم و پیوستن به یک باشگاه 
در حال سقوط دیگر باشد. فیروز کریمی و نادر دست نشان شبیه 
صیادانی هستند که تنها در پایان فصل مشغول صید می شوند. تا 
پایان دوران مربیگری آنها چیز زیادی باقی نمانده و این سال های 

پیش رو نیز با جنگ بر سر بقا و سقوط سپری خواهد شد.

پی اس جی با یک پیــروزی پرگل در خانه، 
قهرمانی لیگ فرانسه را از آن خودش کرد. در 
باشــگاه اما این موفقیت به تنهایی هیچ کس 
را راضی نمی کنــد. هدف بــزرگ این فصل 
توماس توخل و شــاگردها، رقــم زدن اولین 
قهرمانی تاریخ باشگاه در اروپا بود اما این تیم 
با وجود همه ســتاره ها، برابــر ترکیبی جوان 
از منچســتریونایتد زانو زد و با یک شکســت 
سنگین در خانه، تسلیم شد. پاری سن ژرمن 
برای خرید بازیکنــی در قواره هــای نیمار، 
هزینه ای نجومی و باورنکردنی پرداخته است. 
در بازاری که ادن هازارد به عنوان آماده ترین 

مهره شاغل در لیگ برتر برچسب قیمت 120 
میلیون یورویی دارد، پاریســی ها برای نیمار 
222 میلیون یورو پرداختند و امیدوار بودند 
با این ســتاره، همه جام های قهرمانی را درو 
کنند. باشگاه فرانســوی اما درست مثل همه 
سال های گذشته نتوانست از یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان رد شود. یک مرحله بعد از حذف 
تیم شیوخ قطری، تیم تحت حمایت اماراتی ها 
نیز به همین وضعیت دچار شد. حذف پاریس 
و من سیتی شــباهت های بسیار زیادی به هم 
داشت. چراکه تیم گواردیوال نیز برابر ترکیب 
ناقصی از تاتنهام کــه بهترین بازیکنش یعنی 

هری کین را نیز به دلیل مصدومیت در اختیار 
نداشت، زانو زد. حاال از همیشه واضح تر است 
که »پول« نمی تواند به تنهایی عامل موفقیت 
اروپایی یک باشگاه باشد. همین چند ماه قبل 
بود که گروه افشــاگر »فوتبــال لیکس« در 
نشــریه معتبر اشــپیگل آلمان از جلسه های 
محرمانه مدیران منچسترسیتی و پی اس جی 
با ســران فیفــا بــرای دور زدن فیرپلی مالی 
گزارش هایی منتشــر کردند. این دو باشگاه 
با پرداخت رشوه، عمال توانســته اند از حصار 
بازی جوانمردانه مالی نیز عبور کنند اما با این 
وجود، باز هم نتوانســته اند در فینال و یا حتی 

نیمه نهایی لیگ قهرمانان حاضر باشند. البته 
که همه باشگا ه های فوتبال در سطح اول اروپا 
»پولدار« هســتند و از منابع مالی کافی بهره 
می برند اما تیم هایی که با تزریق افراطی پول 
نفت از خاورمیانه اداره می شــوند و تیم هایی 
که »مدیریت« درســتی ندارنــد، همواره در 
اروپا به بن بســت می خورند. به جز ســیتی و 
پاریس، باشــگاه های دیگری نیــز با معضل 
ضعف مدیریتی روبه رو هســتند. باشــگاهی 
مثل منچســتریونایتد در چند فصل گذشته، 
هزینه های بسیار ســنگینی انجام داده. آنها 
دســتمزد فوق العاده ای به مورینیو پرداخت 
کردند و ســتاره هایی مثل پوگبا و الکسیس 
سانچز را با هزینه های گزاف به خدمت گرفتند 
اما در عمل با یک مقطع کامال بحرانی روبه رو 
شدند. چراکه مدیران باشــگاه توانایی اداره 

تیم به بهترین شکل ممکن را نداشتند و تنها 
در بازار پول خرج می کردند. همزمان با جای 
خالی پرهزینه ها در نیمه نهایی لیگ قهرمانان، 
تیمی خودســاخته مثل آژاکــس به کمک 
آکادمی اش به این مرحله رسیده و باشگاهی 
مثل تاتنهام نیز نشان داده که در فوتبال، پول 
همه چیز نیست. این اتفاق شاید درس بزرگی 
برای تیم های فوتبال در همه نقاط دنیا باشد. 
حتی در لیگ برتر ایران نیز تیم های ثروتمندتر 
و پرهزینه تــر معموال در منجالب حاشــیه و 
بحران فرو رفته انــد و عملکرد چندان موفقی 
نداشــته اند. البته که پول مهم است اما هزینه 
کردن به تنهایی هیچ باشگاهی را خوشبخت 
نمی کند. پرداخت رقم های ســنگین بدون 
مدیریت درست، می تواند یک باشگاه حرفه ای 

را از اهداف بزرگش دور کند.

درباره مربیان نام آشنای درگیر در جنگ بقا

ابزار شوک!

چرا پولدارها لیگ قهرمانان را به دست نمی آورند؟

نسخه ناکام نفت!

علی علیپور به هیچ وجه 
اشتیاق همیشگی اش را 
نشان نداد و ساکن تر از 

همیشه فوتبال بازی کرد. 
او هفته گذشته در جدال 

حساس با تیم علیرضا 
منصوريان، سانتر ديدنی 

هم تیمی اش را با اشتباه 
محاسباتی به سادگی 

خراب کرد و اين بار نیز 
پاس طاليی شیری را به 

جای تبديل کردن به گل، به 
جايی دور از دروازه فرستاد
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