toseeir ani.ir

شماره / 446یکشنبه 13بهمن  7 / 1398جمادیالثانی 2 / 1441فوریه 2020

منهای فوتبال

والیبال در ایستگاه آخر نیمفصل

در پایان دور رفت رقابتهــای لیگ برتر والیبال
امروز (یکشنبه) ۶دیدار برگزار میشود .در این هفته
تیمشهرداریورامینکهقهرمانینیمفصلراجشن
گرفت استراحت میکند .در بازی مهم هفته دو تیم
پیکان و سپاهان که به ترتیب در جایگاه دوم و سوم
جدولردهبندیقراردارندرودررویهمقرارخواهند
گرفت .تیم سایپا تهران نیز در اردکان مهمان خاتم
است .خاتم اردکان که با یک پیروزی در قعر جدول
ردهبندی قرار دارد ،تالش میکند تا در پایان مرحله
رفتدرخانهبهدومینپیروزیخوددســتیابدکه
البتهمقابلتیمپرمهرهسایپاکارسختیدرپیشدارد.
دردیگربازیحساسهفته،دوتیمشهرداریارومیه
و کاله در تالش هستند تا با شکست یکدیگر جایگاه
خودراارتقادهند.همچنیندراینهفتهپیاممشهد
با شهروند اراک دیدار میکند ،راهیاب ملل مریوان
به مصاف شهرداری گنبد میرود و شهداب یزد برابر
فوالدسیرجانبهمیدانمیرود.

آدرنالین 7

ژنرال در آستانه یک تصمیم کلیدی

ایستاده در قمار!
بهنظرمیرسددرستهمانچیزیکهامیرقلعهنوییرابهتیمملینزدیککرده،ممکناستایننیمکتراازاوبگیرد.
قلعهنوییبهکمکدورانموفقیتآمیزسپاهان،دوبارهبهروزهایخوببرگشتهامانکتهاینجاستکهسپاهانیهاحاضر
نیستندبهسادگیاوراازدستبدهندوحتیباطرحعجیبسرمربیگریهمزمانامیردرتیمملیوسپاهانکناربیایند.از
شواهداینطورپیداستکهفدراسیونتصمیمشراگرفتهوامیررابهعنوانسرمربیبعدیانتخابکردهوازحاالبهبعد،
همهچیزبهاینمربیوالبتهباشگاهسپاهانبستگیخواهدداشت.

شهریار در هاکی

وزارت ورزش چند انتصاب در فدراسیونهای
ورزشی انجام داد که مهمترینش حضور علی دایی
در هیات رییسه هاکی است! بنا به پیشنهاد بهرام
قدیمی و موافقت وزیر ورزش و جوانان ،علی دایی
شــهریار فوتبال ایران و علیاصغر پورمحمدی به
عضویت هیات رییسه فدراسیون هاکی درآمدند.
همچنینباموافقتمسعودسلطانیفر،اکبرترکان
عضوهیاترییسهفدراسیونورزشبیمارانخاص
وپیونداعضاشد.کیکاووسسعیدینیزباحکموزیر
ورزشوجوانانبهعضویتهیاترییسهفدراسیون
کاراتهایراندرآمد.

هوگوپوشان المپیکی در آسیا

بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا
تکوانــدودربخشکیوروگیاز 14تا 16اســفندبه
میزبانیبیروتلبنانبرگزارمیشود.درهمینراستا
کادر فنی تیم ملی ترکیب ایران برای این مسابقات
را انتخاب و اعالم کرد کــه دو تکواندوکار المپیکی
ایران نیز در آن حضور دارند .بــه این ترتیب در-58
کیلوگرم آرمین هادیپور ،در -63کیلوگرم سروش
احمدی ،در  -68کیلوگرم میرهاشــم حسینی ،در
 -74کیلوگرم امیرمحمد بخشی ،در  -80کیلوگرم
مهران برخورداری و در +87کیلوگرم سجاد مردانی
قراراستدربیروتمبارزهکنند.رقابتهایقهرمانی
آسیا G4استوبهنفراتاولتاسومبهترتیب24،40
و 14.4امتیازدرراستایافزایشرنکینگالمپیکبه
ورزشکارانتعلقمیگیرد.

 2فرنگیکار در جمع بهترینها

در جدیدترین ردهبنــدی برترین فرنگیکاران
جهان در  ۶وزن المپیکی ،از میان فرنگیکاران ایران
تنهاعلیرضانجاتیدر۶۰کیلوگرمومحمدعلیگرایی
در  ۷۷کیلوگرم در رده سوم اوزان خود قرار گرفتند و
ایراندراوزان ۹۷،۸۷،۶۷و ۱۳۰کیلوگرمنمایندهای
در چهار نفر نخســت رنکینگ نــدارد .در اوزان غیر
المپیکینیزسعیدعبدولیباحضوردرردهچهارموزن
 ۸۲کیلوگرم ،بهترین جایگاه را در میان فرنگیکاران
ایران دارد .در وزن ۶۳کیلوگرم میثم دلخانی در رده
ششــم قرار دارد ،در  97کیلوگرم نیز محمدهادی
ساروی جایگاه هشتم را به خود اختصاص داده و در
 130کیلوگرم امیر قاسمیمنجزی نیز هشتم است.
تیم ملی کشتی فرنگی در تورنمنت ایتالیا که دارای
رنکینگبود،شرکتنکرد.

 7وزنهبردار در جام فجر

پنجمین دوره مســابقات بینالمللی جام فجر
وزنهبرداری در رشت برگزار میشود .این رقابتها
گزینشــی المپیک توکیو اســت و ایران میزبان
این رقابتها با هفت وزنهبردار در این مســابقات
شرکت میکند .کشــورهای خارجی میتوانند با
پنج وزنهبردار در جام فجر حضور داشــته باشند.
حافظ قشــقایی در ۶۱کیلوگرم ،حسین سلطانی
در  ۸۱کیلوگرم ،کیانوش رستمی و رضا دهدار در
 96کیلوگرم ،امیر حقوقی و علی هاشمی در ۱۰۹
کیلوگرم و علی داوودی در +109کیلوگرم ترکیب
ایران در جام فجر هستند .این رقابتها از دوازدهم
تاشانزدهمبهمنبرگزارمیشود.براساسسیستم
امتیازدهی سینکلر نیز  ۶وزنهبردار برتر مسابقات
جوایز نقدی دریافت میکنند که به سه نفر اول به
ترتیب،6پنجوچهارهزاردالرجایزهتعلقمیگیرد.

آریا طاری

تا همین چند ماه قبل ،افکار عمومی
به هیچ وجه با نشستن یک مربی ایرانی
روی نیمکت تیم ملی کنار نمیآمدند
اما شرایط خاص کشــور و بحرانهای
مربوط به مربیان خارجی پرسپولیس
و اســتقالل ،حاال تا حدودی شــرایط
را تغییر داده اســت .تغییر اجباری در
ساختارفدراسیون،موجبشدکهپرونده

جذب مربی خارجی برای جانشــینی
ویلموتس بسته شود .با پیوستن یحیی
به پرســپولیس ،یکــی از کاندیداهای
احتمالی کار در تیم ملی نیز از فهرست
گزینهها خارج شــد تا انتخاب نهایی
میان دایی و قلعهنویی صورت بگیرد .به
نظر میرسد تجربه بیشتر ژنرال نسبت
به شهریار و ســابقه موفقیتهای او در
لیگ برتر ،موجب شده که این مربی در
وضعیــت بهتری برای نشســتن روی

نیمکت قرار بگیرد .با این حال ،برخالف
علی دایی ،امیر یک مربی آزاد نیســت
ق شــدن به تیــم ملی باید
و برای ملح 
رضایت باشگاه سپاهان را دریافت کند.
شاید در یک شرایط عادی ،این فرصت
نصیبمرداولنیمکتسپاهاننمیشد.
چراکه او از لیگ دوازدهم به بعد ،هرگز
جامی را به دســت نیاورده است .با این
وجود عملکرد او در سپاهان ،قابل دفاع
بهنظرمیرسدوبههمینخاطراستکه

باشگاه ،نمیخواهد این مربی را به هیچ
قیمتیازدستبدهد.حاالقلعهنوییدر
آستانهیکیازمهمترینقمارهایدوران
مربیگریاشقراردارد.اودرسپاهانیک
پروژه مطمئن با احتمال باالی رسیدن
به موفقیــت دارد .تیم او در زمســتان
نیز تقویت شــده و با یک ترکیب کامال
پرستاره ،نیمفصل دوم لیگ برتر را آغاز
کرده است .ترک سپاهان به مقصد تیم
ملی،درستمثلرفتنازیکشهرآرامبه

شهریاستکهجنگدرآنجریاندارد.
ایران در مرحلــه پیشمقدماتی ،نتایج
ناامیدکنندهای را پشــت سر گذاشته و
ممکن است حتی شانس صعود به دور
نهایی مرحله مقدماتــی جام جهانی را
نیز از دســت بدهد .اگر چنین اتفاقی
برایامیررخبدهد،اودیگربرایهمیشه
شانس درخشــیدن روی نیمکت تیم
ملی را سوزانده است .شرایط تیم ملی،
کامال دشوار به نظر میرسد اما وسوسه
بازگشت برای جبران شکست ،2007
همیشههمراهاینمربیبودهاست.
در طول تاریخ ،مربیــان دیگری هم
بودهاندکهتوانستهاندبیشترازیکمقطع
را روی نیمکت تیم ملی ســپری کنند.
حسینفکریاولینمردیبودکهچنین
موقعیتی را تجربه کرد امــا دوران دوم
حضــور او در تیم ملی ،به شــدت کوتاه
شــد و تنها به اندازه دو مسابقه به طول
انجامید .دومین نفر ،پرویز دهداری بود.
اوباتیم،بهقهرمانیمسابقاتبینالمللی
کوروش رســید اما خیلی زود از این تیم
جدا شــد .او پس از یک دهه دوباره روی
نیمکت تیم ملی نشست و این بار تیم را
به رده ســوم رقابتهای جام ملتهای
آســیا رســاند« .جالل طالبی» که به
عنوان سرمربی تیم ملی در جام جهانی
 1998حاضر شــده بود ،جایــش را به
منصور پورحیدری داد اما پس از مدتی
دوباره برگشت و با ایران به جام ملتهای
 2000لبنانرفتودرمرحلهیکچهارم
نهایی ،از آن تورنمنت کنار رفت .برانکو
ایوانکوویچ نیز در روزهــای کار در تیم
ملی ،برای مدتی فوتبــال ایران را ترک
کرد و نیمکــت به همایون شــاهرخی
رسید اما دوباره به نیمکت برگشت و این
بار طعم صعود به جام جهانی را چشید.
عجیبترین بازگشت تاریخ اما متعلق به
محمدمایلیکهنبود.چهرهایکهپساز

ترکسپاهانبهمقصد
تیمملی،درستمثل
رفتن از یک شهر آرام به
شهری است که جنگ در
آن جریان دارد .ایران در
مرحلهپیشمقدماتی،
نتایجناامیدکنندهایرا
پشتسرگذاشتهوممکن
استحتیشانسصعودبه
دورنهاییمرحلهمقدماتی
جام جهانی را نیز از دست
بدهد

بازگشتبهتیمملی،فقطچندروزهدایت
این تیم را بــر عهده داشــت و به خاطر
جنجالهایی که ایجاد کرده بود ،قبل از
برگزاریاولیناردوازکاربرکنارشد.همه
مربیهاچنینفرصتیبرایحضوردوباره
در تیم ملی پیدا نمیکنند و بدون تردید
این یک موهبت بزرگ ،برای قلعهنویی
خواهد بود .پاســخ نرم امیرقلعهنویی به
اظهاراتتندجوادنکونام،بهوضوحنشان
میدهد که این مربــی نمیخواهد در
چنینروزهایییکتنشبزرگراتجربه
کند.اوراهمایلیکهنرانمیرودوبهخوبی
از شــانس حضور دوبارهاش در تیم ملی
محافظت میکند .در  12سال گذشته،
این مربــی روزهای پرفراز و نشــیبی را
ســپری کرده و حاال دوباره قصد دارد به
جایگاهی برگردد که خیلی زود آن را از
دست داده بود .او میخواهد به تیم ملی
برگرددوهمهچیزرااصالحکندامادراین
شرایط دشوار ،گرفتن چنین تصمیمی
اصال ســاده نخواهد بود .چراکه ناکامی
بعدی روی نیمکت این تیم ،دیگر برای
همیشه بین این مربی و تیم ملی فاصله
خواهدانداخت.

اتفاق روز
آشنایی با خرید جدید آبیها برای خط دفاعی

سرزن بلغاری!

تیم آندرهآ استراماچونی در مقاطعی از فصل،
عملکرد فوقالعــادهای در خط دفاعی داشــت
اما در هفتههای پایانــی نیمفصل اول ،واضح بود
که این تیم در فاز دفاعی نیــز به تقویت نیاز دارد.
چراکه مدافعان آبی با وجود ســپری کردن یک
فصل خوب ،هنوز در حساسترین و بزرگترین
بازیها ،لغزشهایــی را تجربه میکردند .فرهاد
مجیدی در غیاب سیاوش یزدانی و عارف غالمی
مصدوم،ازروزبهچشمی،محمددانشگروشاهین
طاهرخانیجواندرقلبدفاعاستفادهکردهاست.
هرسهمدافعمیانیاستقاللدراینبازیها،فراتر
ازحدانتظارظاهرشدهاندامامجیدیبرایترکیب
ســه نفره خط دفاعی تیمش هنوز به مهرههای
بیشتری نیاز دارد .او حاال یک مهره خارجی را به

جمع نفرات تیمش اضافه کرده است .نیکوالی
بودروف،خریدجدیداستقاللبرایلیگنوزدهم
است .بازیکنی که در  33ســالگی ،شاید شرایط
سنی ایدهآلی نداشته باشد اما بدون تردید ،یک
فوتبالیست پرتجربه به شــمار میرود .نیکوالی
فوتبال را در کشورش بلغارستان آغاز کرد .پس از
پنج سال بازی برای باشگاه پرین بالگووگراد ،این
مدافعبهباشگاه لووچ ملحق شد.اوپنج سالرانیز
در این تیم گذراند و سپس پیشنهادی از فوتبال
انگلستان دریافت کرد .بودروف با قراردادی سه
ساله به باشگاه فوالم پیوســت و بالفاصله نیز به
اردوی پیشفصل این تیم اضافه شد .این مدافع
تنهایکفصلدرسطحدومفوتبالانگلیسحضور
داشت و سپس با توافقی دوجانبه از باشگاه فوالم

رفت .میتلند در لیگ دانمارک ،مقصد بعدی این
فوتبالیستبود.اودراینتیمنیزموفقیتچندانی
نداشتودوبارهبهلیگبلغارستانبرگشتتابرای
لفسکیصوفیهتوپبزند.نیکوالیدربازگشتبه
کشورش احیا شد و سه فصل موفقیتآمیز را در
فوتبال بلغارستان ســپری کرد .این بازیکن یک
متر و 80ســانتیمتری در یک دهه گذشته50،
بازی نیز برای تیم ملی کشورش انجام داده است.
تجربهاینمدافعبرایفرهادوتیمش،بسیارمفید
خواهد بود .چراکه این تیم باید در ادامه فصل ،در
جامهای مختلفی به میدان بــرود و آزمونهای
سخت و دشواری را پشــت سر بگذارد .با توجه به
تجرب ه حرفهای این بازیکن ،به نظر میرسد نام او
خیلی زود در فهرست 18نفره باشگاه قرار بگیرد.
هرچندکهشایدفرهادمجیدیبرایاستفادهازاو
درترکیب،بیشازحدعجلهبهخرجندهد.
جایگاه روزبه چشمی و محمد دانشگر در خط
دفاعیاستقالل،کامالمستحکمبهنظرمیرسداما
رقابتبرسرجایگاهسوم،بسیارجذابوتماشایی

خواهد بود .سیاوش یزدانی در شروع فصل ،مهره
ثابتباشگاهبودودستبههرکاریمیزندتادوباره
اینجایگاهراپسبگیرد.
عارف غالمی فصل موفقی را در باشگاه سپری
کردهوازآمادگیمطلوبیبرخورداربودهوشاهین
طاهرخانی جوان نیــز آمادگی قابــل قبولی از

خودشنشاندادهاست.حاالیکبازیکنخارجی
نیز به فهرســت مدافعان این فصل باشگاه اضافه
میشــود تا فرهاد ،گزینههای متعــددی برای
چینشترکیبدفاعیتیمشداشتهباشد.تیمی
که همین روزها باید برای دربی حساس پایتخت
آمادهشود.

سوژه روز
هشتسکانسمهمازددالیننقلوانتقاالتفوتبالاروپا

...و سرانجام یونایتد!
آریا رهنورد

بســیاری از نقل و انتقاالت جذابی که هواداران فوتبال اروپا
در انتظارشان بودند ،در این پنجره به وقوع نپیوستند .ادینسون
کاوانیبرخالفحرفوحدیثها،ازپیاسجیجداشدتاداستان
اینبازیکنوباشگاهفرانسوینیزشباهتزیادیبهماجراینیمار
پیدا کند .بارسلونا نیز جانشــینی برای لوئیس سوارز نخرید و
داستانبازگشتبیلبهتاتنهام،بهواقعیتتبدیلنشد.مهمترین
اتفاقروزپایانینقلوانتقاالتبدونتردیدپیوستنیکبازیکن
درخشانبهیونایتدبود.باشگاهیکهایناواخر،خریدهایخوب
زیادینداشتهاست.
برونودراولدترافورد
خرید بازیکن خالقی مثــل برونو فرنانــدس ،یک تجربه
هیجانانگیز برای یونایتد خواهد بود .تا آخرین ثانیههای فصل
نقلوانتقاالت،هنوزتردیدهایزیادیدرمورداینانتقالوجود
داشت اما برونو سرانجام پیراهن شیاطین ســرخ را بر تن کرد.
ستاره 25ساله لیگ پرتغال به محض پیوستن به تیم سولسشر

اعالم کرد که از سالها قبل ،طرفدار سرسخت این باشگاه بوده
است .به جز این اتفاق ،اتفاق خوب دیگری که در این پنجره نقل
و انتقاالت برای هواداران باشگاه یونایتد افتاد ،جدایی مارکوس
روخوازاینتیمبود.مارکوسدرادامهفصلبهکشورشبرگشته
وبرایباشگاهاستودیانتسآرژانتینبهمیدانخواهدرفت.
بازگشتیانیک
ستارهسابقاتلتیکومادریدکهاینتیمرابهمقصدلیگچین
ترککردهبود،پسازمدتیدوبارهبهآتلتیبرگشت.سیمئونهدر
دوران پس از جدایی کاراسکو ،هرگز نتوانست جانشین خوبی
برای او پیدا کند .آتلتی در این چند سال ،گزینههای زیادی را به
خدمت گرفت و هیچکدام آنها ،به خوبی کاراسکو نشان ندادند.
یانیک که به خاطر مسائل مالی ،لیگ چین را انتخاب کرده بود،
حاالدوبارهبهفوتبالاروپاوباشگاهآتلتیبازمیگردد.
سدریکقرمزمیپوشد
این تنها منچستریها نبودند که در آخرین ثانیههای نقل و
انتقاالت،بهسراغجذبیکبازیکنپرتغالیرفتند.میکلآرتتانیز
در ددالین ،یک مدافع پرتغالی را برای تیمش به خدمت گرفت.
سدریک سوارز در روز پایانی نقل و انتقاالت از ساوتهمپتون به
آرسنال ملحق شد .این بازیکن 28ساله حاال فرصت بازی برای
یکیازبزرگترینباشگاههایاروپاییرابهدستآوردهاست.
پایانیبرایرز
هم ژوزه مورینیو و هم دنی رز ،همین چند روز قبل شــایعه

درگیریشان را تکذیب کردند اما جدایی ناگهانی رز از اسپرز،
نشــان داد که ماجرا کامال جدی بوده است .رز که سالهاست
در تاتنهام حضور دارد ،حاال تا پایان فصل به نیوکاســل یونایتد
رفتهاست.اینقراردادالبتهبهصورتقرضیامضاشدهامابهنظر
میرسدتازمانیکهژوزهدرتاتنهامحضوردارد،رزدیگرشانسی
برایبازگشتبهاینباشگاهنداشتهباشد.
پایانپاکودرآلمان
پاکوآلکاسرشروعفوقالعادهایدردورتموندداشتوبهیکی
ازمهمترینمهرههایاینتیمتبدیلشدامالوسینفاورهدراین
فصل ،اعتقاد چندانی به پاکو نداشت .گلزن محبوب هواداران
دورتموند،نیمکتنشینشدوپسازورودهالندنیز،دیگرعمال
شانسی برای بازی کردن او وجود نداشت .ستاره سابق والنسیا و
بارسا،حاالبهاللیگابرگشتهتادرادامهفصلبرایباشگاهویارئال
بهمیدانبرود.اوبهخوبیمیداندکهدرخششدراللیگا،میتواند
مقدماتبازگشتشبهتیمملیرانیزفراهمکند.
چالشجدیدفلورنزی
پس از هشت فصل حضور متوالی در باشــگاه رم ،الساندور
فلورنزی از این تیم جدا شد و تا پایان فصل به صورت قرضی به
باشگاه والنسیا پیوست .فلورنزی در حالی راهی اللیگا شد که
بازوبندکاپیتانیباشگاهرمرابربازوداشتامافرصتچندانیبرای
بازیدرترکیباصلیجالوروسیبهدستنمیآورد.فلوهنوزهم
بهصورترسمیدرعضویتباشگاهرمقراردارد.

امرهدرجستوجویخوشبختی
جدایی از لیورپول ،برای امره جان چندان خوشیمن نبود.
ساری تصمیم گرفت نام این بازیکن را در فهرست تیمش برای
لیگقهرمانانقرارندهدواینبازیکننیزتصمیمبهترکباشگاه
گرفت .جان که با یک قرارداد آزاد به یووه رفته بود ،با قرارداد26
میلیونیوروییراهیدورتموندشد.جالباستبدانیدکهجان،
محصولآکادمیباشگاهبایرنمونیخاست.
دوخریدانحرافیبرایبارسا!
درست در شرایطی که همه انتظار داشتند بارسا در پنجره
نقل و انتقاالت مهره جانشین لوئیس سوارز را به خدمت بگیرد،
این باشگاه با دو فوتبالیســت جوان قرارداد بست .فرانسیسکو
تریکائو ،اولین خرید بارسا در ددالین بود .بازیکنی که از براگای
پرتغال جذب شد .بر اساس قرارداد بارسا با براگا برای جذب این
بازیکن ،او تا پایان فصل در براگا باقی میماند و ســپس به بارسا
ملحق میشود .از فرانسیسکو به عنوان کریس رونالدوی بعدی
دنیای فوتبالیادمیکنند.پدیدهجواندیگریکهبارسادراین
پنجرهنقلوانتقاالتبهخدمتگرفته،متئوسفرناندزاست.این
بازیکن جوان برزیلی تا پایان فصل در وایادولید توپ خواهد زد و
سپسبهبارساملحقخواهدشد.هردومهرهتازهواردبارسا،نفرات
بااستعدادیهستنداماخریدایننفراتبرای«آینده»آنهمدر
شرایطیکهتیمهمینحاالدرخطحملهمشکالتبزرگیدارد،
نمیتواندهوادارانباشگاهرابهوجدبیاورد.

