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در پایان دور رفت رقابت هــای لیگ برتر والیبال 
امروز )یکشنبه( ۶ دیدار برگزار می شود. در این هفته 
تیم شهرداری ورامین که قهرمانی نیم فصل را جشن 
گرفت استراحت می کند. در بازی مهم هفته دو تیم 
پیکان و سپاهان که به ترتیب در جایگاه دوم و سوم 
جدول رده بندی قرار دارند رودرروی هم قرار خواهند 
گرفت. تیم سایپا تهران نیز در اردکان مهمان خاتم 
است. خاتم اردکان که با یک پیروزی در قعر جدول 
رده بندی قرار دارد، تالش می کند تا در پایان مرحله 
رفت در خانه به دومین پیروزی خود دســت یابد که 
البته مقابل تیم پرمهره سایپا کار سختی در پیش دارد. 
در دیگر بازی حساس هفته، دو تیم شهرداری ارومیه 
و کاله در تالش هستند تا با شکست یکدیگر جایگاه 
خود را ارتقا دهند. همچنین در این هفته پیام مشهد 
با شهروند اراک دیدار می کند، راهیاب ملل مریوان 
به مصاف شهرداری گنبد می رود و شهداب یزد برابر 

فوالد سیرجان به میدان می رود.
     

شهریاردرهاکی
وزارت ورزش چند انتصاب در فدراسیون های 
ورزشی انجام داد که مهم ترینش 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 علی اصغر پورمحمدی به 
عضویت هیات رییسه فدراسیون هاکی درآمدند. 
همچنین با موافقت مسعود سلطانی فر، اکبر ترکان 
عضو هیات رییسه فدراسیون ورزش بیماران خاص 
و پیوند اعضا شد. کیکاووس سعیدی نیز با حکم وزیر 
ورزش و جوانان به عضویت هیات رییسه فدراسیون 

کاراته ایران درآمد.
     

هوگوپوشانالمپیکیدرآسیا
بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا 
تکوانــدو در بخش کیوروگی از 14 تا 1۶ اســفند به 
میزبانی بیروت لبنان برگزار می شود. در همین راستا 
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 هادی پور، در ۶3- کیلوگرم سروش 
احمدی، در ۶8- کیلوگرم میرهاشــم حسینی، در 
74- کیلوگرم امیرمحمد بخشی،  در 80- کیلوگرم 
مهران برخورداری و در 87+ کیلوگرم سجاد مردانی 
قرار است در بیروت مبارزه کنند. رقابت های قهرمانی 
آسیا G4 است و به نفرات اول تا سوم به ترتیب 40،  24 
و 14.4 امتیاز در راستای افزایش رنکینگ المپیک به 

ورزشکاران تعلق می گیرد.
     

2فرنگیکاردرجمعبهترینها
در جدیدترین رده بنــدی برترین فرنگی کاران 
جهان در ۶ وزن المپیکی، از میان فرنگی کاران ایران 
تنها علیرضا نجاتی در ۶0 کیلوگرم و محمدعلی گرایی 
در 77 کیلوگرم در رده سوم اوزان خود قرار گرفتند و 
ایران در اوزان ۶7، 87، ۹7 و 130 کیلوگرم نماینده ای 
در چهار نفر نخســت رنکینگ نــدارد. در اوزان غیر 
المپیکی نیز سعید عبدولی با حضور در رده چهارم وزن 
82 کیلوگرم، بهترین جایگاه را در میان فرنگی کاران 
ایران دارد. در وزن۶3 کیلوگرم میثم دلخانی در رده 
ششــم قرار دارد، در ۹7 کیلوگرم نیز محمدهادی 
ساروی جایگاه هشتم را به خود اختصاص داده و در 
130 کیلوگرم امیر قاسمی منجزی نیز هشتم است. 
تیم ملی کشتی فرنگی در تورنمنت ایتالیا که دارای 

رنکینگ بود، شرکت نکرد.
     

7وزنهبرداردرجامفجر
پنجمین دوره مســابقات بین المللی جام فجر 
وزنه برداری در رشت برگزار می شود. این رقابت ها 
گزینشــی المپیک توکیو اســت و ایران میزبان 
این رقابت ها با هفت وزنه بردار در این مســابقات 
شرکت می کند. کشــورهای خارجی می توانند با 
پنج وزنه بردار در جام فجر حضور داشــته باشند. 
حافظ قشــقایی در ۶1 کیلوگرم،  حسین سلطانی 
در 81 کیلوگرم، کیانوش رستمی و رضا دهدار در 
۹۶ کیلوگرم، امیر حقوقی و علی هاشمی در 10۹ 
کیلوگرم و علی داوودی در 10۹+ کیلوگرم ترکیب 
ایران در جام فجر هستند. این رقابت ها از دوازدهم 
تا شانزدهم بهمن برگزار می شود. بر اساس سیستم 
امتیازدهی سینکلر نیز ۶ وزنه بردار برتر مسابقات 
جوایز نقدی دریافت می کنند که به سه نفر اول به 
ترتیب ۶، پنج و چهار هزار دالر جایزه تعلق می گیرد.

منهای فوتبال

آریا طاری

تا همین چند ماه قبل، افکار عمومی 
به هیچ وجه با نشستن یک مربی ایرانی 
روی نیمکت تیم ملی کنار نمی آمدند 
اما شرایط خاص کشــور و بحران های 
مربوط به مربیان خارجی پرسپولیس 
و اســتقالل، حاال تا حدودی شــرایط 
را تغییر داده اســت. تغییر اجباری در 
ساختار فدراسیون، موجب شد که پرونده 

جذب مربی خارجی برای جانشــینی 
ویلموتس بسته شود. با پیوستن یحیی 
به پرســپولیس، یکــی از کاندیداهای 
احتمالی کار در تیم ملی نیز از فهرست 
گزینه ها خارج شــد تا انتخاب نهایی 
میان دایی و قلعه نویی صورت بگیرد. به 
نظر می رسد تجربه بیشتر ژنرال نسبت 
به شهریار و ســابقه موفقیت های 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 
و برای ملحق  شــدن به تیــم ملی باید 
رضایت باشگاه سپاهان را دریافت کند. 
شاید در یک شرایط عادی، این فرصت 
نصیب مرد اول نیمکت سپاهان نمی شد. 
چراکه او از لیگ دوازدهم به بعد، هرگز 
جامی را به دســت نیاورده است. با این 
وجود عملکرد او در سپاهان، قابل دفاع 
به نظر می رسد و به همین خاطر است که 

باشگاه، نمی خواهد این مربی  را به هیچ 
قیمتی از دست بدهد. حاال قلعه نویی در 
آستانه یکی از مهم ترین قمارهای دوران 
مربیگری اش قرار دارد. او در سپاهان یک 
پروژه مطمئن با احتمال باالی رسیدن 
به موفقیــت دارد. تیم او در زمســتان 
نیز تقویت شــده و با یک ترکیب کامال 
پرستاره، نیم فصل دوم لیگ برتر را آغاز 
کرده است. ترک سپاهان به مقصد تیم 
ملی، درست مثل رفتن از یک شهر آرام به 

شهری است که جنگ در آن جریان دارد. 
ایران در مرحلــه پیش مقدماتی، نتایج 
ناامیدکننده ای 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 
برای امیر رخ بدهد، او دیگر برای همیشه 
شانس درخشــیدن روی نیمکت تیم 
ملی را سوزانده است. شرایط تیم ملی، 
کامال دشوار به نظر می رسد اما وسوسه 
بازگشت برای جبران شکست 2007، 

همیشه همراه این مربی بوده است.
در طول تاریخ، مربیــان دیگری هم 
بوده اند که توانسته اند بیشتر از یک مقطع 
را روی نیمکت تیم ملی ســپری کنند. 
حسین فکری اولین مردی بود که چنین 
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. 
او با تیم، به قهرمانی مسابقات بین المللی 
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 رقابت های جام ملت های 
آســیا رســاند. »جالل طالبی« که به 
عنوان سرمربی تیم ملی در جام جهانی 
1۹۹8 حاضر شــده بود، جایــش را به 
منصور پورحیدری داد اما پس از مدتی 
دوباره برگشت و با ایران به جام ملت های 
2000 لبنان رفت و در مرحله یک چهارم 
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. 
عجیب ترین بازگشت تاریخ اما متعلق به 
محمد مایلی کهن بود. چهره ای که پس از 

بازگشت به تیم ملی، فقط چند روز هدایت 
این تیم را بــر عهده داشــت و به خاطر 
جنجال هایی که ایجاد کرده بود، قبل از 
برگزاری اولین اردو از کار برکنار شد. همه 
مربی ها چنین فرصتی برای حضور دوباره 
در تیم ملی پیدا نمی کنند و بدون تردید 
این یک موهبت بزرگ، برای قلعه نویی 
خواهد بود. پاســخ نرم امیرقلعه نویی به 
اظهارات تند جواد نکونام، به وضوح نشان 
می دهد که این مربــی نمی خواهد در 
چنین روزهایی یک تنش بزرگ را تجربه 
کند. او راه مایلی کهن را نمی رود و به خوبی 
از شــانس حضور دوباره اش در تیم ملی 
محافظت می کند. در 12 سال 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 می خواهد به تیم ملی 
برگردد و همه چیز را اصالح کند اما در این 
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 

خواهد انداخت.

ژنرال در آستانه یک تصمیم کلیدی

ایستاده در قمار!

سوژه روز

اتفاق روز

به نظر می رسد درست همان چیزی که امیر قلعه نویی را به تیم ملی نزدیک کرده، ممکن است این نیمکت را از او بگیرد. 
قلعه نویی به کمک دوران موفقیت آمیز سپاهان، دوباره به روزهای خوب برگشته اما نکته اینجاست که سپاهانی ها حاضر 

نیستند به سادگی او را از دست بدهند و حتی با طرح عجیب سرمربیگری همزمان امیر در تیم ملی و سپاهان کنار بیایند. از 
شواهد این طور پیداست که فدراسیون تصمیمش را گرفته و امیر را به عنوان سرمربی بعدی انتخاب کرده و از حاال به بعد، 

همه چیز به این مربی و البته باشگاه سپاهان بستگی خواهد داشت. 

آریا رهنورد

بســیاری از نقل و انتقاالت جذابی که هواداران فوتبال اروپا 
در انتظارشان بودند، در این پنجره به وقوع نپیوستند. ادینسون 
کاوانی برخالف حرف و حدیث ها، از پی اس جی جدا شد تا داستان 
این بازیکن و باشگاه فرانسوی نیز شباهت زیادی به ماجرای نیمار 
پیدا کند. بارسلونا نیز جانشــینی برای لوئیس سوارز نخرید و 
داستان بازگشت بیل به تاتنهام، به واقعیت تبدیل نشد. مهم ترین 
اتفاق روز پایانی نقل و انتقاالت بدون تردید پیوستن یک بازیکن 
درخشان به یونایتد بود. باشگاهی که این اواخر، خریدهای خوب 

زیادی نداشته است.
برونو در اولدترافورد

خرید بازیکن خالقی مثــل برونو فرنانــدس، یک تجربه 
هیجان انگیز برای یونایتد خواهد بود. تا آخرین ثانیه های فصل 
نقل و انتقاالت، هنوز تردیدهای زیادی در مورد این انتقال وجود 
داشت اما برونو سرانجام پیراهن شیاطین ســرخ را بر تن کرد. 
ستاره 25 ساله لیگ پرتغال به محض پیوستن به تیم سولسشر 

اعالم کرد که از سال ها 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 
روخو از این تیم بود. مارکوس در ادامه فصل به کشورش برگشته 

و برای باشگاه استودیانتس آرژانتین به میدان خواهد رفت.
بازگشت یانیک

ستاره سابق اتلتیکومادرید که این تیم را به مقصد لیگ چین 
ترک کرده بود، پس از مدتی دوباره به آتلتی برگشت. سیمئونه در 
دوران پس از جدایی کاراسکو، هرگز نتوانست جانشین خوبی 
برای او پیدا کند. آتلتی در این چند سال، گزینه های زیادی را به 
خدمت گرفت و هیچ کدام آنها، به خوبی کاراسکو نشان ندادند. 
یانیک که به خاطر مسائل مالی، لیگ چین را انتخاب کرده بود، 

حاال دوباره به فوتبال اروپا و باشگاه آتلتی بازمی گردد.
سدریک قرمز می پوشد

این تنها منچستری ها نبودند که در آخرین ثانیه های نقل و 
انتقاالت، به سراغ جذب یک بازیکن پرتغالی رفتند. میکل آرتتا نیز 
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 28 ساله حاال فرصت بازی برای 

یکی از بزرگ ترین باشگاه های اروپایی را به دست آورده است.
پایانی برای رز

هم ژوزه مورینیو و هم دنی رز، همین چند روز قبل شــایعه 

درگیری شان را تکذیب کردند اما جدایی ناگهانی رز از اسپرز، 
نشــان داد که ماجرا کامال جدی بوده است. رز که سال هاست 
در تاتنهام حضور دارد، حاال تا پایان فصل به نیوکاســل یونایتد 
رفته است. این قرارداد البته به صورت قرضی امضا شده اما به نظر 
می رسد تا زمانی که ژوزه در تاتنهام حضور دارد، رز دیگر شانسی 

برای بازگشت به این باشگاه نداشته باشد.
پایان پاکو در آلمان

پاکو آلکاسر شروع فوق العاده ای در دورتموند داشت و به یکی 
از مهم ترین مهره های این تیم تبدیل شد اما لوسین فاوره در این 
فصل، اعتقاد چندانی به پاکو نداشت. گل زن محبوب هواداران 
دورتموند، نیمکت نشین شد و پس از ورود هالند نیز، دیگر عمال 
شانسی برای بازی کردن او وجود نداشت. ستاره سابق والنسیا و 
بارسا، حاال به اللیگا برگشته تا در ادامه فصل برای باشگاه ویارئال 
به میدان برود. او به خوبی می داند که درخشش در اللیگا، می تواند 

مقدمات بازگشتش به تیم ملی را نیز فراهم کند.
چالش جدید فلورنزی

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 
بازوبند کاپیتانی باشگاه رم را بر بازو داشت اما فرصت چندانی برای 
بازی در ترکیب اصلی جالوروسی به دست نمی آورد. فلو هنوز هم 

به صورت رسمی در عضویت باشگاه رم قرار دارد.

امره در جست وجوی خوشبختی
جدایی از لیورپول، برای امره جان چندان خوش یمن نبود. 
ساری تصمیم گرفت نام این بازیکن را در فهرست تیمش برای 
لیگ قهرمانان قرار ندهد و این بازیکن نیز تصمیم به ترک باشگاه 
گرفت. جان که با یک قرارداد آزاد به یووه رفته بود، با قرارداد 2۶ 
میلیون یورویی راهی دورتموند شد. جالب است بدانید که جان، 

محصول آکادمی باشگاه بایرن مونیخ است.
دو خرید انحرافی برای بارسا!

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 می ماند و ســپس به بارسا 
ملحق می شود. از فرانسیسکو به عنوان کریس رونالدوی بعدی 
دنیای فوتبال یاد می کنند. پدیده جوان دیگری که بارسا در این 
پنجره نقل و انتقاالت به خدمت گرفته، متئوس فرناندز است. این 
بازیکن جوان برزیلی تا پایان فصل در وایادولید توپ خواهد زد و 
سپس به بارسا ملحق خواهد شد. هر دو مهره تازه وارد بارسا، نفرات 
بااستعدادی هستند اما خرید این نفرات برای »آینده« آن هم در 
شرایطی که تیم همین حاال در خط حمله مشکالت بزرگی دارد، 

نمی تواند هواداران باشگاه را به وجد بیاورد.

تیم آندره آ استراماچونی در مقاطعی از فصل، 
عملکرد فوق العــاده ای در خط دفاعی داشــت 
اما در هفته های پایانــی نیم فصل 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 حساس ترین و بزرگ ترین 
بازی ها، لغزش هایــی را تجربه می کردند. فرهاد 
مجیدی در غیاب سیاوش یزدانی و عارف غالمی 
مصدوم، از روزبه چشمی، محمد دانشگر و شاهین 
طاهرخانی جوان در قلب دفاع استفاده کرده است. 
هر سه مدافع میانی استقالل در این بازی ها، فراتر 
از حد انتظار ظاهر شده  اند اما مجیدی برای ترکیب 
ســه نفره خط دفاعی تیمش هنوز به مهره های 
بیشتری نیاز دارد. او حاال یک مهره خارجی را به 

جمع نفرات تیمش اضافه کرده است. نیکوالی 
بودروف، خرید جدید استقالل برای لیگ نوزدهم 
است. بازیکنی که در 33 ســالگی، شاید شرایط 
سنی ایده آلی نداشته باشد اما بدون تردید، یک 
فوتبالیست پرتجربه به شــمار می رود. نیکوالی 
فوتبال را در کشورش بلغارستان آغاز کرد. پس از 
پنج سال بازی برای باشگاه پرین بالگووگراد، این 
مدافع به باشگاه لووچ ملحق شد. او پنج سال را نیز 
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 پیش فصل این تیم اضافه شد. این مدافع 
تنها یک فصل در سطح دوم فوتبال انگلیس حضور 
داشت و سپس با توافقی دوجانبه از باشگاه فوالم 

رفت. میتلند در لیگ دانمارک، مقصد بعدی این 
فوتبالیست بود. او در این تیم نیز موفقیت چندانی 
نداشت و دوباره به لیگ بلغارستان برگشت تا برای 
لفسکی صوفیه توپ بزند. نیکوالی در بازگشت به 
کشورش احیا شد و سه فصل موفقیت آمیز را در 
فوتبال بلغارستان ســپری کرد. این بازیکن یک 
متر و 80 ســانتی متری در یک دهه گذشته، 50 
بازی نیز برای تیم ملی کشورش انجام داده است. 
تجربه این مدافع برای فرهاد و تیمش، بسیار مفید 
خواهد بود. چراکه این تیم باید در ادامه فصل، در 
جام های مختلفی به میدان بــرود و آزمون های 
سخت و دشواری را پشــت سر بگذارد. با توجه به 
تجربه  حرفه ای این بازیکن، به نظر می رسد نام او 
خیلی زود در فهرست 18 نفره باشگاه قرار بگیرد. 
هر چند که شاید فرهاد مجیدی برای استفاده از او 

در ترکیب، بیش از حد عجله به خرج ندهد.
جایگاه روزبه چشمی و محمد دانشگر در خط 
دفاعی استقالل، کامال مستحکم به نظر می رسد اما 
رقابت بر سر جایگاه سوم، بسیار جذاب و تماشایی 

خواهد بود. سیاوش یزدانی در شروع فصل، مهره 
ثابت باشگاه بود و دست به هر کاری می زند تا دوباره 

این جایگاه را پس بگیرد. 
عارف غالمی فصل موفقی را در باشگاه سپری 
کرده و از آمادگی مطلوبی برخوردار بوده و شاهین 
طاهرخانی جوان نیــز آمادگی قابــل  قبولی از 

خودش نشان داده است. حاال یک بازیکن خارجی 
نیز به فهرســت مدافعان این فصل باشگاه اضافه 
می شــود تا فرهاد، گزینه های متعــددی برای 
چینش ترکیب دفاعی تیمش داشته باشد. تیمی 
که همین روزها باید برای دربی حساس پایتخت 

آماده شود.

هشت سکانس مهم از ددالین نقل و انتقاالت فوتبال اروپا

...وسرانجامیونایتد!

آشنایی با خرید جدید آبی ها برای خط دفاعی

سرزنبلغاری!

ترک سپاهان به مقصد 
تیم ملی، درست مثل 

رفتن از یک شهر آرام به 
شهری است که جنگ در 
آن جریان دارد. ایران در 

مرحله پیش مقدماتی، 
نتایج ناامیدکننده ای را 

پشت سر گذاشته و ممکن 
است حتی شانس صعود به 
دور نهایی مرحله مقدماتی 

جام جهانی را نیز از دست 
بدهد
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