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باقری صالحیتش را گرفت

پس از پایــان ثبت نام کاندیداهــای انتخابات 
فدراســیون وزنه برداری، کمیسیون تطبیق برای 
بررسی صالحیت مدیریتی کاندیداها برگزار شد و 
هشت نفر تایید شدند. در این میان کوروش باقری 
و حسین مقامی تایید نشده بودند که کوروش باقری 
بعد از اعتراضی که داشت، با تکمیل مدارک خود، در 
جلسه مجدد کمیسیون تطبیق صالحیتش تایید 
شد. این احتمال وجود دارد که طی روزهای آینده 
تایید صالحیت حســین مقامی هم اعالم شود. به 
این ترتیب 9 کاندیدا صالحیت شان را گرفته اند که 
عبارتند از محمدرضا آخوندی، سجاد انوشیروانی، 
کوروش باقــری، عبدالکریم پورکیان، حســین 
رضازاده، نصرت ا... عابدینی، شهرام عظیمی، فرشاد 
غزالیان و علی مرادی. بر این  اساس حاال تایید حراستی 
کاندیداها می ماند که بعد از آن دیگر مشکلی برای 
تعیین زمان برگزاری انتخابات وجود نخواهد داشت.

درباره انتخابــات این فدراســیون اما صحبت ها و 
شائبه های بسیاری به گوش می رسد. دوره چهار ساله 
ریاســت علی مرادی روز هفت اردیبهشت به پایان 
می رسد و باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این 

انتخابات که به نظر جنجالی می آید چه خواهد شد.
    

گالیه یزدانی از نبود حقوق
حســن یزدانی دارنده مدال طالی کشتی آزاد 
المپیک از شرایطی که این روزها دارند که پرداخت 
نشدن پاداش های شان شاملش می شود گالیه دارد. 
او می گوید:»بارها و بارها گفته ایم شــرایط به هیچ 
عنوان مناسب نیست؛ امروز هم دیدید که بچه ها در 
چه شرایطی تمرین می کنند. متاسفانه حمایت های 
الزم را از فدراسیون نداشته اند و با وجود اینکه یک سال 
از بازی های آسیایی گذشته هنوز پاداش قهرمانان 
پرداخت نشده اســت. مگر یک ورزشکار در طول 
سال چقدر درآمد دارد که بخواهند این پاداش ها را 
هم ندهند؟« او افزود:»کشــتی با وجود اینکه امید 
اول ایران در المپیک ها بوده و هست، آنطور که باید و 
شاید حمایت نمی شود.حدود دو سال است که هیچ 
حقوقی نداریم، فدراسیون هم نمی تواند با بودجه 
محدودی که دارد حقوق ها را پرداخت کند.« یزدانی 
درباره کری خوانی های تیلور حریف آمریکایی با توجه 
به پیروزی مقابل یزدانی در مسابقات جهانی عنوان 
داشت:»نمی خواهم وارد مسایل حاشیه ای شوم و 

تمام تمرکزم روی تمرینات خودم است.«
    

رئیس ناکام توپ را به زمین 
دیگری انداخت!

پس از حواشــی به وجود آمده بین فدراسیون 
دوچرخه ســواری و کمیته ملی المپیک در مورد 
کمک های مالی، کمیته ملی المپیک بیانیه ای علیه 
فدراسیون دوچرخه سواری صادر کرد و اسنادی را 
در مورد کمک های مالی به این فدراسیون منتشر 
کرد. پس از این بیانیه خسرو قمری رئیس فدراسیون 
دوچرخه سواری در گفتگو با سایت وزارت ورزش 
صحبت هایی را مطرح کرد و مشکل به وجود آمده 
را به دلیل کم تجربگی روابط عمومی این فدراسیون 
اعالم کرد. کاری که به نوعی توپ را به زمین دیگری 
انداختن بود چراکه کمیته المپیک صراحتا از سوء 
مدیریت این فدراســیون نیز صحبت کرده بود. در 
پی این اتفاق حامد قاســمی مدیر روابط عمومی 
فدراسیون دوچرخه ســواری پس از صحبت های 
قمری و به دلیل دلخوری هایی که به وجود آمده بود، 

از سمت خود استعفا کرد.
    

تساوی مدعیان قهرمانی 
بسکتبال

در دومین بازی مرحله  نیمه نهایی پلی آف لیگ 
برتر بسکتبال، تیم های پتروشیمی و نفت آبادان 
در ماهشــهر مقابل هم به میدان رفتند که جدال 
دو تیم با برتری 68 بر 58 آبادانی ها همراه بود. بازی 
اول دو تیم با برتری 75 بر 73 پتروشیمی به پایان 
رسیده بود. دو بازی آینده به میزبانی نفت در آبادان 
برگزار می شود. در دیگر بازی این مرحله هم تیم های 
شیمیدر و شــهرداری گرگان به مصاف هم رفتند. 
شیمیدر که بازی اول را با یک امتیاز اختالف باخته 
بود، در این بازی انتقام سختی از گرگانی ها گرفت و 
موفق شد 92 بر 68 به برتری برسد. شیمیدر در هر 
چهار کوارتر با نتایج 21 بر 14، 21 بر 18،  23 بر 19 و 
27 بر 17 به پیروزی رسید. با این نتیجه این دو تیم 
هم یک بر یک مساوی شــدند و دو دیدار بعدی در 

گرگان برگزار می       شود.

منهای فوتبال

آریا طاری

در ایران، دو خاطره فراموش نشدنی 
از »یورگن کلینزمن« وجود دارد. اولین 
خاطره به زلزله تلخ رودبار برمی گردد. 
جایــی که فوتبالیســت سرشــناس 
آلمانی نقش مهمی در ارســال کمک 
به زلزله زدگان رودبار داشت و با همین 
حرکت، محبوبیت فوق العاده ای در ایران 
به دست آورد. چند سال بعد اما شادی 
گل عجیب او پس از باز کــردن دروازه 
تیم ملی در جام جهانی 1998 فرانسه، 

بخشی از این محبوبیت را کاهش داد. 
کلینزمن بعد از به ثمر رساندن گل منجر 
به صعود آلمان و حذف ایران از مرحله 
گروهــی، درون دروازه عابدزاده رفت و 
در یک شادی عجیب و غیرمنتظره، تور 
دروازه را با دست به لرزه درآورد تا برای 
بعضی از مردم ایران دیگر شــباهتی به 
یک »قهرمان« نداشــته باشد. او یک 
فوتبالیست کم نظیر به شمار می رفت. 
ســتاره ای جذاب و خوش استیل که 
با گل هــای دیدنی و شــادی های گل 
جذابش برای ســال ها در خط حمله 

تیم ملی آلمان به میدان رفت. یورگن 
در اشتوتگارت کیکرز به دنیای فوتبال 
معرفی شــد و ســپس برای مدتی در 
باشگاه اشتوتگارت توپ زد. پس از پنج 
سال درخشش در ترکیب اشتوتگارت، 
او راهش را از بوندس لیگا جدا کرد و به 
باشگاه های اینتر، موناکو و تاتنهام ملحق 
شد. کلینزی هنوز هم در بین هواداران 
هر سه باشــگاه و به ویژه اینتری ها، به 
عنوان یک مهاجم بزرگ یاد می شود. 
بایرن مونیخ، سمپدوریا و اورنج کانتی 
آمریکا، آخرین مقصدهای دوران فوتبال 

یورگن بودند. ستاره ای که 11 سال نیز 
برای کشــورش توپ زد و در این مدت 
47 گل ملی نیز به ثمر رساند. او در عرصه 
باشــگاهی افتخارات زیادی به دست 
نیاورد و تنها یک بار قهرمان بوندس لیگا، 
یک بار قهرمان سوپرکاپ ایتالیا و دو بار 
قهرمان جام یوفا شــد. در رده ملی اما 
رسیدن به قهرمانی جام جهانی 1990 
با یک نســل طالیی از فوتبــال آلمان 
و قهرمانی در یورو 96 بــا همین تیم، 
موفقیت های بزرگی به شمار می رفتند. 
او حدود یک سال پس از دوران بازی در 

لیگ فوتبال آمریکا، به مربیگری روی 
آورد و کارش را در ســمت تازه، با یک 

مسئولیت بسیار سخت شروع کرد.
پروژه تحویل تیم ملی آلمان پس 
از ناکامی فاجعه بار تیــم رودی فولر 
در یــورو 2004 با یورگــن کلینزمن 
رقم خورد. ژرمن ها در مرحله گروهی 
یورو حذف شده بودند و شرایط خوبی 
نداشــتند. تنها دو ســال با برگزاری 
جام جهانــی در آلمــان فاصله وجود 
داشت و کلینزمن باید در همین مدت 
تیمش را برای رسیدن به یک تورنمنت 
بزرگ آماده می کرد. یورگن به عنوان 
سرمربی روحیه  تازه ای برای مانشافت 
به وجود آورد و به کمک شور و حرارت 
مثال زدنی اش، این تیم را به نیمه نهایی 

جام جهانی رساند. 
آنها در دیــدار نیمه نهایی مغلوب 
ایتالیا شدند و سرانجام روی سکوی 
ســوم جام قرار گرفتند. آقای مربی 
هنوز هم به خاطر انگیزه و اشتیاقی که 
در آن دوره به تیم ملی تزریق کرد مورد 
ستایش قرار می گیرد اما بسیاری از 
هواداران فوتبال در آلمان بر این باور 
هستند که همه نقشــه های فنی در 
تیم او توسط »یواخیم لوو« انتخاب 
شــده اند. پس از پایان جام جهانی، 
کلینزی نیمکت آلمــان را ترک کرد 
و یوگی لوو به عنوان سرمربی هدایت 
مانشافت را بر عهده گرفت. لوو در 13 
سال گذشته همواره مرد اول نیمکت 
تیم ملی آلمان بوده است. کلینزمن 
دو ســال بعد از جام جهانی، هدایت 
بایرن مونیخ را پذیرفت و در این تیم 
جانشین هیتزفیلد شد. او تاثیر زیادی 
روی آکادمی بایرن گذاشت و چیزهای 
زیادی را در این آکادمی تغییر داد اما 
نتایج خوبی با بایرن به دست نیاورد و 
پیش از پایان اولین فصل، از سمتش 
برکنار شد. بعدها فیلیپ الم در کتاب 

زندگی نامه اش به شــدت از ســطح 
فنی کلینزمن و دانــش تاکتیکی او 

انتقاد کرد. 
یورگن پس از شکســت در هدایت 
بایرن، برای زندگی به آمریکا رفت و در 
این کشور مشاور فنی باشگاه تورنتو شد. 
او پس از مدتی، سرمربیگری تیم ملی 
ایاالت متحده را بر عهده گرفت و پس 
از قهرمانی در جام ملت های آمریکای 
شمالی در ســال 2013، تیمش را به 
جمع 16 تیم برتر جام جهانی رســاند. 
آمریکا با هدایــت کلینزی تیم جذابی 
شــد و نتایج نســبتا خوبی گرفت اما 
ناکامی در مرحله مقدماتی جام جهانی 
2018 زمینه را بــرای اخراج این مربی 

فراهم کرد. 
از ســال 2006 تا امروز، کلینزمن 
تنها سرمربی سه تیم بوده و دو بار طعم 
اخراج را چشیده است. برخالف کارلوس 
کی روش، او یک مربی منعطف اســت 
و عالقــه چندانی بــه خودکامگی در 
مربیگری ندارد. هرچند که فدراسیون 
فوتبال از این هنر ویژه برخوردار است 
که پس از چند ســال، به لحاظ رفتاری 
از کلینزمن نیز یک کارلوس کی روش 

جدید بسازد!

بررسی تازه ترین گزینه هدایت تیم ملی فوتبال ایران

تور،هنوزمیلرزد!

سوژه روز

اتفاق روز

یورگن کلینزمن جدیدترین نامی است که این روزها حوالی نیمکت تیم ملی شنیده می شود. پس از جدایی کارلوس 
کی روش، هروه رنار در گمانه زنی ها اصلی ترین گزینه هدایت نیم ملی ایران به شمار می رفت اما به نظر می رسد فدراسیون 
فوتبال مذاکراتی را نیز با اسطوره فوتبال آلمان انجام داده است. کلینزمن به عنوان یک فوتبالیست فوق العاده و یک مربی 

نه چندان فوق العاده شناخته می شود. آیا او اولین سرمربی آلمانی تاریخ تیم ملی ایران خواهد شد؟

 آریا رهنورد

هفته بیســت و پنجم لیگ برتــر، هفته ای 
کابوس وار برای دو تیم مدعی به شمار می رفت. 
سپاهان و تراکتورسازی با شکست در رقابت های 
این هفته، در شرایط بسیار سختی قرار گرفتند. با 
این وجود لیگ هنوز تمام نشده و بازی تاج و تخت 
همچنان ادامه دارد. در پنج هفته پایانی، حساسیت 
مسابقه ها به اوج خواهد رسید. چراکه هر ضربه به 
توپ، هر پاس، هر شــوت و هر اتفاقی در زمین، 
می تواند سرنوشت را به سود یا ضرر یکی از تیم های 

مدعی تغییر بدهد.
پرسپولیس؛ پیچ اصفهانی

تیم برانکــو با پنج امتیاز اختالف نســبت به 
تراکتورســازی در صدر جدول رده بندی لیگ 
ایستاده است. در نگاه اول پنج امتیاز حاشیه امنیت 
مناسبی در پنج هفته پایانی به شمار می رود اما 
نباید فرامــوش کرد که این تیم به زودی با ســه 
مسابقه دشوار روبه رو خواهد شد. تیم برانکو باید 

در اصفهان با ذوب آهن، در تهران با سپاهان و در 
تبریز با تراکتورسازی روبه رو شود. دیدار خانگی 
با ماشین سازی و مســابقه بیرون از خانه با پارس 
جنوبی جم نیــز آخرین دیدارهــای فصل این 
تیم خواهند بود. به نظر می رســد سرنوشت تیم 
پروفسور به همین سه مسابقه بعدی دوخته شده 
است. آنها حتی در صورت رسیدن بهسه3 تساوی 
برابر تیم های منصوریان، قلعه نویی و لیکنز صدر 
جدول را حفظ می کنند و به عنوان تیم صدرنشین 
به دو بازی پایانی می رسند. سه پیروزی پیاپی نیز 
می تواند عمال قهرمانی این تیم را قطعی کند اما در 
صورت شکســت در یک یا دو بازی، صدرنشینی 
این تیم کامال به مخاطره خواهد افتاد. فشردگی 
بازی ها همچنان یک موضوع نگران کننده برای 
تیم پروفسور محسوب می شود. چراکه آنها بین این 
سه بازی حساس، باید دو بار نیز در لیگ قهرمانان 
آسیا به مصاف رقبای شان بروند. سایر مدعیان لیگ 
برتر، به شدت در انتظار لغزش پرسپولیس در دیدار 

روز چهارشنبه با ذوب آهن هستند.

تراکتورسازی؛ بحران دریبل می خورد؟
رســیدن به 49 امتیاز در 25 بازی، در شرایط 
عادی ایده آل به نظر می رسد اما تراکتور با همین 
وضعیت، پنج امتیاز کم تر از پرســپولیس دارد. 
قرمزها با هفت برد و تنها یک شکست، بهترین تیم 
نیم فصل دوم لیگ برتر هستند اما باخت این هفته 
در زمین سپیدرود با شاهکارهای محسن فروزان، 
شرایط باشگاه را تا حدودی تغییر داده است. تیم 
لیکنز در هفته بیست و ششم میزبان پیکان است 
و ســپس برای دیدار با ذوب آهن به اصفهان سفر 
خواهد کرد. آنها ســپس در یادگار امام به مصاف 
پرسپولیس می روند، در هفته بیست و نهم میزبان 
پارس جنوبی هستند و لیگ را در ورزشگاه فوالد 
آره نا در اهواز به پایان می رسانند. بازی های خانگی 
برای تبریزی ها اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر آنها 
در خانه پیکان، پرســپولیس و پارس را شکست 
بدهند، قدم بلندی به طرف قهرمانی برداشته اند. 
پشت سر گذاشتن ماجرای سپیدرود، می تواند 
نقش زیادی در رســیدن تیم تبریــزی به اولین 

قهرمانی اش در تاریخ لیگ برتر داشته باشد.
استقالل؛ اضطراب کشنده

دو پیروزی بزرگ در یــک هفته، تیم وینفرد 
شفر را احیا کرده است اما آنها هنوز از یک مشکل 
آشنا رنج می برند. استقالل زیر فشار و اضطراب، 

کیفیت همیشگی اش را از دست می دهد و از آن 
نمایش جذاب و شناور در زمین فاصله می گیرد. 
آنها در شــروع سال جدید با اســترس زیادی به 
مصاف پرسپولیس و سایپا رفتند و جایگاه شان را 
در کورس قهرمانی از دست دادند. وقتی با از دست 
دادن این دو بازی فشار روی بازی های بعدی کم تر 
شد، آنها دوباره به خودشــان آمدند و این بار با دو 
نمایش دیدنی الهالل عربستان و سپاهان اصفهان 
را ناکام گذاشتند. در بین تیم های مدعی، استقالل 
ساده ترین برنامه ممکن را برای ادامه فصل دارد. آنها 
در خانه با ماشین سازی روبه رو می شوند و سپس 
باید در مشــهد به مصاف پدیده بروند، سه بازی 
آخر آنها برابر اســتقالل خوزستان، نفت آبادان و 
سپیدرود رشت رقم می خورد. رسیدن به 9 امتیاز از 
این سه بازی، کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. 
این تیم هنوز برای جبران فاصله هفت امتیازی 
صاحب شانس اســت اما باید بتواند اضطرابش را 
در دیدارهای حساس کنترل کند. جدال با پدیده، 

عیار واقعی این تیم را نشان خواهد داد.
سپاهان؛ سکته در مسیر جام

شکست برابر اســتقالل هم برای سپاهان و 
هم برای امیرقلعه نویی، تلخی های بسیار زیادی 
داشــت. آنها در صورت پیروزی در این جدال به 
رده دوم می رســیدند اما شکست خوردند تا در 

چهار هفته گذشــته لیگ، تنها یک بار طعم برد 
را چشــیده باشند.  کیفیت ســپاهان در شروع 
ســال جدید کمی افت کرده و اوضاع برای این 
تیم نگران کننده به نظر می رســد. طالیی ها در 
یک برنامه ســخت تا پایان فصل، مهمان سایپا، 
پرســپولیس و پدیده و میزبان ماشین ســازی 
و استقالل خوزستان هســتند. به جز جدال با 
حریف جنوبی، ســایر دیدارهای روی کاغذ به 
شدت دشوار به نظر می رســند. با این وجود اگر 
آنها دوباره کیفیت نیم فصل اول شان را به دست 
بیاورند، شکست دادن هر حریفی برای شان در 

دسترس خواهد بود.
پدیده؛ مدعی خاموش

تیم یحیی هنوز از جمــع مدعیان قهرمانی 
لیگ کنار نرفته اما هشــت امتیاز فاصله با صدر، 
کار این تیم را برای بردن جام سخت می کند. آنها 
شگفتی ساز لیگ برتر هستند و حتی در صورت 
رسیدن به سهمیه آسیا نیز کار بسیار بزرگی انجام 
داده اند. پدیده در هفته هــای پایانی در دو دیدار 
خانگی از استقالل و ســپاهان میزبانی می کند و 
می تواند برای هر دو رقیب مستقیمش دردسرهایی 
به وجود بیاورد. آنها سه مسابقه دیگر را در زمین 
نساجی، سایپا و ماشین سازی پشت سر خواهند 

گذاشت.

سرنوشــت دو تیم حاضــر در مرحلــه نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان، امشــب در شــهرهای تورین و بارسلونا مشخص 
خواهد شــد. از دیدارهای سه شنبه شــب لیگ قهرمانان به 
عنوان »نبردهای زالتــان« نام برده می شــود، چراکه ایبرا 
برای هر چهار تیم یووه، آژاکس، بارســا و منچســتریونایتد 
توپ زده است. این هفته در رقابت های داخلی، بارسا و یووه 
به ترکیب اصلی شان استراحت دادند و با مهره های جوان به 
مصاف تیم های حریف رفتند. در هر دو تیم مهره هایی وجود 
داشتند که اولین بازی رسمی شان در ســری آ و یا اللیگا را 
سپری می کردند. خیال تیم های والورده و الگری از قهرمانی 
این فصل اللیگا کامال راحت است اما برای آژاکس و یونایتد، 

اوضاع متفاوت به نظر می رســد. آژاکس رقابتی فشرده را در 
صدر جدول لیگ هلند با آیندهوون پشــت ســر می گذارد 
و به همین خاطر با ترکیب اصلــی در رقابت های این هفته 
اردیویزی ظاهر شده است. مصدومیت فرانکی دی یانگ که 
بهترین بازیکن دیدار رفت با یووه محسوب می شد، تا حدودی 
هواداران آژاکس را نگران کرد اما ظاهرا این بازیکن مشکلی 
برای همراهی تیمش در دیدار امشب نخواهد داشت. اوله گنار 
سولسشر نیز روی نیمکت یونایتد به دلیل فشردگی جنگ 
سهمیه در لیگ برتر، نتوانســت به مهره های اصلی تیمش 
اســتراحت بدهد. یونایتد این هفته نمایش درخشانی برابر 
وستهم نداشت اما به کمک دو ضربه پنالتی توانست حریفش 

را از پیش رو بردارد و همچنان به گرفتن ســهمیه فصل بعد 
لیگ قهرمانان امیدوار بماند. بارســلونا در دور رفت، اولین 
پیروزی  تاریخش در ورزشــگاه اولدترافورد را با گل ســوارز 
جشن گرفت. مصدومیت شدید مسی از ناحیه صورت بعد از 
برخورد خشن کریس اسمالینگ، یکی از مهم ترین اتفاقات 

این نبرد به شمار می رفت. نتیجه آبی اناری ها در دور رفت 
درخشــان بوده اما نباید فراموش کرد که یونایتد در 
مرحله قبلی پس از شکست خانگی دو بر صفر برابر 
پاریس، این تیم را از لیگ قهرمانان کنار زد. بارسا در 
30 بازی اروپایی اخیرش در خانه شکست نخورده و 

در هیچ کدام از این مسابقه ها بیشتر از یک گل 
دریافت نکرده است. دمبله در بازگشت 

از مصدومیت، احتماال از ابتدا در این 
مســابقه به میدان خواهد رفت. در 
ســمت مقابل نیز الکسیس سانچز 
شرایط بازی برابر تیم سابقش را به 

دست آورده اما لوک شــاو به دلیل محرومیت شانس حضور 
در ترکیب را از دست داده اســت. در مسابقه همزمان، یووه 
و آژاکس دقایق جذابی را پشــت سر خواهند گذاشت. بازی 
رفت دو تیم با تســاوی به پایان رســیده و حاال تیم برنده در 
تورین معرفی خواهد شد. یووه در جام های اروپایی در خانه 
شکست ناپذیر نیست و درپنج بازی خانگی اروپایی اخیر، 
دو بار شکست خورده است. در نقطه مقابل آژاکس در 
هر دو دیدار خارج از خانه اخیرش در لیگ قهرمانان 
به پیروزی رســیده و حاال امیدوار است یوونتوس 
را نیز به سرنوشــت رئال مادرید دچار کند. کریس 
رونالدو اما اصلی ترین دلیل امیدواری تیم الگری به 
صعود خواهد بــود. بازیکنی که با هت تریک 
استثنایی اش برابر آتلتی، تیمش را زنده 
نگه داشت و پس از گل  زنی در دیدار رفت 
با آژاکس، تصمیــم دارد ضربه بزرگ 

دیگری به این تیم بزند.

نگاهی به معادله قهرمانی لیگ برتر هجدهم

کدام تیم؟ کدام هفته؟

نگاهی به دیدارهای سه شنبه شب لیگ قهرمانان اروپا

شب زالتان؛ قسمت دوم!

یورگن به عنوان سرمربی 
روحیه  تازه ای برای 

مانشافت به وجود آورد 
و به کمک شور و حرارت 

مثال زدنی اش، این تیم را 
به نیمه نهایی جام جهانی 

رساند. آنها در دیدار 
نیمه نهایی مغلوب ایتالیا 

شدند و سرانجام روی 
سکوی سوم جام قرار 

گرفتند
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