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رقابت استعفا در ليگ واليبال

سه اســتعفا و يك اخراجي در فاصله زماني 
بيشــتر از دو هفته، اتفاقي است كه تنها در ايران 
مي تواند رخ بدهد. اين ماجرا در ليگ واليبال كه 
امسال سي و چهارمين فصل از رقابت هاي خود 
را طي مي كند، اتفاق افتاده و به نظر مي رســد به 
يك رقابت بين سرمربي ها و باشــگاه ها تبديل 
شده است. اولين تغيير سرمربي در فصل جاري 
در هفته يازدهم رقم خورد. جايي كه مســئوالن 
پيكان بعد از شكســت ســه بر صفر برابر سايپا 
تصميم به اخــراج محمد تركاشــوند گرفتند تا 
اولين تغيير روي نيمكت باشــگاه ها رقم بخورد. 
بعد از اين بركناري كه بســيار هم پرحاشيه بود، 
عليرضا طلوع كيــان هدايت پيــكان را برعهده 
گرفت. دومين تغيير ســرمربي، اولين استعفاي 
ليگ بود. فرهــاد نفرزاده كه از نيم فصل ســال 
گذشــته روي نيمكت خاتم اردكان نشسته بود، 
بعد از هفته سيزدهم از سمتش كناره گيري كرد. 
او مشكالتي كه به خاطر كرونا برايش پيش آمده 
و همين طور نياز خانواده اش را دليل استعفايش 
دانســت اما مدتي بعد كه او جايگزين ساســان 
خداپرست در تيم آذرباتري اروميه شد، اعالم كرد 
اختالفات درون تيمي باعث شد كه از كار در خاتم 
اردكان اســتعفا بدهد. همان طور كه اشاره شد، 
نفرزاده در تيم آذرباتري جايگزين خداپرســت 
شد. چراكه سرمربي سابق تيم دوم اروميه، درست 
چهار روز بعد از استعفاي نفرزاده در خاتم اردكان، 
از هدايت آذرباتري كناره گيــري كرده بود. اين 
جدايي هم ابتدا در صلــح و آرامش بود، اما چند 
روز بعد حاشيه ها خودش را نشان داد. خداپرست 
كه ابتدا در نامه اي از مديرعامل باشــگاه تشكر 
كرده بود، مدتي بعد از دخالت هاي مديرعامل در 
جذب و حذف بازيكنان صحبت كرده و همچنين 
گفته بود بازيكنان شرط بندي مي كنند كه روي 
نتايج تيم اثرگذار بوده اســت. هرچند مســعود 
وحدت طلب مديرعامل باشــگاه اين موارد را رد 
كرد و پاســخگويي درباره شرط بندي را بر عهده 
كسي گذاشــت كه اين ادعا را مطرح كرده است. 
در هر حال آذرباتري در تالش است تا با نفرزاده 
از قعر جدول جدا شــود و پيروزي هاي بيشتري 
را به تك برد اين تيم طــي 13 هفته اضافه كند. 
آخرين استعفا اما مربوط به مصطفي كارخانه از 
هدايت نارنجي پوشــان تيم سايپاست. كارخانه 
كه فصل گذشــته به دليل مشكالت جسماني از 
شهرداري اروميه جدا شــد، امسال هم به همين 
دليل از هدايت ســايپايي ها اســتعفا داد. سايپا 
تيمي بود كه براي قهرماني بســته شده بود اما با 
آغاز رقابت ها با مشكالتي مواجه شد كه آخريِن 
آن به رفتن سيدمحمد موســوي از تيم و حضور 
در تيم پياچنــزاي ايتاليا برمي گردد. موردي كه 
همچنان پرونده اش در فدراســيون واليبال باز 
است چراكه مسئوالن سايپا معتقدند اين انتقال 
بدون رضايتنامه باشگاه انجام شده است. در هر 
حال سايپا با انتخاب سرمربي جديد باز هم براي 
قهرماني تالش مي كند. حــال بايد ديد اين روند 
استعفا همين جا متوقف مي شود يا باز هم شاهد 

رفت و آمد مربي ها خواهيم بود. 
    

 ليگ شمشيربازي 
باالخره برگزار مي شود

ليگ برتر شمشــيربازی سال گذشته به علت 
شــيوع ويروس كرونا پس از برگزاری يك هفته 
تعطيل شد. برای ســال 13۹۹ نيز، شمشيربازان 
تمايل زيادی به برگزاری ليگ برتر داشتند و بارها 
در اين مورد صحبت كردند در نهايت برگزاری ليگ 
نيز در دستور كار فدراسيون قرار گرفت و حدود يك 
ماه ديگر ليگ برتر شمشيربازی  برگزار می شود. 
فضل اهلل باقرزاده، رئيس فدراسيون شمشيربازي، 
در اين باره گفــت: »ليگ برتر شمشــيربازی از 
هفته چهارم دی در دو بخش مــردان و بانوان در 
هر سه اسلحه ســابر، اپه و فلوره برگزار می شود. 
البته در هر اســلحه پنج تيم حضور دارند كه اين 
تيم ها قوی هستند و مطمئن باشيد ليگ خوبی 
خواهيم داشــت. تاكنون حضور تيم هايی چون 
اترک خراســان، فوالد مباركه سپاهان، دانشگاه 
آزاد قطعی شده است. برخی تيم ها چون الماس 
كوير يزد، نماينده های آذربايجان شرقی، اردبيل 
و همدان در يكی از اســلحه ها تيم می دهند. قرار 
اســت با مديرعامل باشگاه ســايپا هم جلسه ای 
داشته باشم تا اين باشگاه هم در ليگ شمشيربازی 

تيمداری كند.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

استقالل در حالی آماده رويارويی 
با شهرخودرو می شود كه غيبت چند 
بازيكن شــاخص، نگرانی های بزرگی 
برای محمود فكری به وجود آورده است. 
شيخ دياباته همچنان در مصدوميت به 
ســر می برد و از شروع فصل حتی يك 
تجربه حضور ثابت در تركيب استقالل 

را ندارد. وريا غفوری نيز در هفته های 
گذشته آسيب ديده و به همراه تيمش 
به مشهد سفر نكرده است. مشكل وريا 
جدی به نظر نمی رسد اما به هر حال او 
برای دومين مسابقه متوالی، در اردوی 
استقالل ديده نمی شود. مهدی قايدی 
نيز مصدوم شده و با وجود اينكه می تواند 
در همين مســابقه نيز بــازی كند اما 
برای حفظ سالمتی، احتماال روبه روی 

شهرخودرو به ميدان نخواهد رفت. به 
فهرســت مهره های غايب استقالل، 
بايد فرشيد اســماعيلی را نيز اضافه 
كرد. بازيكنی كه به دليل مشــكالت 
انضباطی و داستان  های قرارداد، فعال 
در اختيار باشگاه قرار گرفته است. در 
غياب همه اين نفــرات اثرگذار در فاز 
هجومی، ارسالن مطهری اصلی ترين 
اميد گل زنی استقالل در مشهد خواهد 

بود. استقالل روبه روی پيكان، موفق به 
باز كردن دروازه رقيب نشد و در جدال 
با نفت آبادان هم با وجود داشتن چند 
موقعيت نســبتا خوب، تنها يك بار به 
گل رسيد. اگر آن چهار امتياز به راحتی 
از دســت نمی رفت، حاال تيم فكری 
در صدر جدول ليگ برتر قرار داشــت 
اما آنها هنوز هم فاصلــه زيادی با تيم 
صدرنشــين ندارند و هنوز می توانند 

مسيرشــان را به طرف رده اول، هموار 
كنند. جالب اينكه در چنين شرايطی 
كه تيم به شــدت به مهاجم نياز دارد، 
مرتضی تبريزی با وجود بهبودی كامل 
همچنان در جلسه های تمرينی تيم 
فكری ديده نمی شود. حريف امروز تيم 
استقالل، تيمی است كه در فاز دفاعی 
با پنج گل خورده آمار ضعيفی داشته 
اما در خط حمله بــا 6 گل زده، بهتر از 
آبی ها نشان داده است. شهرخودرو در 
هفته های اول و پنجم ليگ برنده شده 
و در سه جدال بين اين دو بازی، دو بار 
شكست خورده است. امين قاسمی نژاد 
با چهار گل زده، كليدی ترين و بهترين 
مهره اين روزهای تيم مشهدی به شمار 
می رود. تيمی كه با داشتن مهره هايی 
مثل ســيف اللهی و الجبوری، سرعت 
زيادی دارد و همواره به خلق ضدحمله 

در زمين حريف فكر می كند.
رشــيد مظاهــری، اصلی ترين 
دليل برای اميدواری به سرنوشــت 
آبی ها در اين فصل به شــمار می رود. 
او در جدال هفته گذشته با نفت آبادان 
نيز به كمك دو ســيو درخشان، راه 
تيمش را از شكست جدا كرد. برخالف 
آن چه ايــن روزها مطرح می شــود، 
استقالل فكری هنوز در خط دفاعی 
تيم بی نقصی نيســت اما داشتن يك 
گلر خوب، روی اين ضعف ســرپوش 
می گذارد. به نظر می رسد قبل از ديدار 
امروز با شهرخودرو، فكری بايد روی 
آسيب پذيری تيمش مقابل ضربات 
ايستگاهی برنامه جدی داشته باشد. 
استقالل برابر فوالد روی يكی از همين 
ضربه ها تسليم شد و مقابل نفت آبادان 
هم روی كرنرها و توپ های ارســالی، 
استحكام الزم را به نمايش نگذاشت. 
اين همان مشــكلی اســت كه شايد 
در طــول فصل، آبی ها را به دردســر 
بيندازد. مســاله مهم بعدی در مورد 
آبی ها، حواشی زياد اين باشگاه است. 
تقريبا روزی نيست كه يك خبر مهم 
از حوالی باشگاه به گوش نرسد و يك 
حاشــيه بزرگ در اطراف تيم ساخته 

نشــود. اين موضوع، بخشی از تمركز 
فكری و شاگردها را زير سوال خواهد 
برد. فكری، دستيارها و بازيكنانش در 
استقالل، بايد قيد مصاحبه های تند و 
آتشين را بزنند. آنها بايد »تيترهای« 
درســت را به مقصــد »رتبه« خوب 
در جدول ترک كننــد. هر چقدر كه 
ميزان اين حواشی كم تر شود، شانس 
اســتقالل هم برای موفقيت در يك 
فصل سخت و فشــرده، افزايش پيدا 

خواهد كرد.
روبه رو شدن با مهدی رحمتی، يك 
تجربه جذاب برای آبی ها خواهد بود. 
اين اولين بار است كه رحمتی در قامت 
يك ســرمربی، روبه روی تيم سابقش 
می ايســتد. او تا پايان ليگ هجدهم، 
مرد شــماره يك دروازه استقالل بود 
و دو فصل بعد، در يــك جايگاه كامال 
متفاوت بايد به مصــاف اين تيم برود. 
پايان كار رحمتی در استقالل، چندان 
دوســتانه نبود و اين فوتباليســت، با 
شرايط ناخوشايندی از باشگاه جدا شد. 
حاال او حرف هــای زيادی برای گفتن 
برابر اين رقيب خواهد داشت. رحمتی 
در برخورد با پرسپوليس در اين فصل، 
اصال موفق نبود و يك شكست دردناک 
را تجربه كرد. اتفاقی كه او به هيچ قيمتی 
خواهان تكرارش در مسابقه حساس و 

نزديك امروز نيست.

زمانی برای پایان لغزش ها

بیدار شو استقالل! 

اتفاق روز

چهره به چهره

برای تیمی که دو دیدار گذشته  لیگ برتری اش را در تهران بدون پیروزی به پایان رسانده، برخورد با شهرخودرو 
در مشهد اصال تجربه ساده ای به شمار نمی رود اما فکری و تیمش، آماده پایان دادن به روند نتایج نه چندان درخشان 

هستند. استقالل در هر دو جدال با پیکان و نفت، شانس خوبی برای برنده شدن داشت اما نتوانست به خوبی از جزئیات 
برای رسیدن به این هدف استفاده کند. حاال فکری و تیمش در مشهد، در جست وجوی اولین برد خارج از خانه این فصل 

هستند. استقالل در ششمین هفته لیگ برتر، هدفی به جز دورقمی کردن امتیازهایش در این فصل ندارد.

قرار گرفتن بايرن در صدر جدول بوندس ليگا اصال عجيب 
و غيرمنتظره به نظر نمی رســد اما ايســتادن يك نام آشنا در 
پايين ترين رده جدول برای خيلی از هواداران فوتبال غم انگيز 
است. شالكه كه زمانی يكی از قدرت های كليدی بوندس ليگا به 
شمار می رفت و در تورنمنت های اروپايی نيز خوش می درخشيد، 
در 10 هفته از رقابت های اين فصل بوندس ليگا حتی يك برد هم 
به دست نياورده است. آنها با سه تساوی، هفت شكست و تنها سه 
امتياز، تيم آخر بوندس ليگا هستند و با اين روند بايد خودشان 

را برای حضور در دسته پايين تر آماده كنند. آمار شالكه در اين 
فصل، فراتر از نااميدكننده به نظر می رسد. آنها در 10 مسابقه 
بوندس ليگا، با 6 گل زده صاحــب ضعيف ترين خط حمله و با 
31 گل خورده، صاحب ضعيف ترين خط دفاع هستند. آبی های 
سلطنتی حتی در فصل گذشته هم مشكالت بزرگی داشتند. 
آنها از ماه ژانويه، برنده هيچ مسابقه ای در بوندس ليگا نشده اند و 
سال 2020 برای اين تيم تا امروز كابوس وارترين سال ممكن بوده 
است. به پايان رساندن يك سال كامل بدون حتی يك پيروزی 
برای تيمی كه ســابقه هفت قهرمانی بوندس ليگا را در كارنامه 
دارد، فاجعه بار به نظر می رسد. نتايج نااميدكننده، تنش ها را در 
اردوی شالكه به اوج رسانده اند و باشگاه اخيرا سه بازيكن مهم را 
تا اطالع ثانوی از تمرين ها كنار گذاشته است. با اين حال چنين 
تصميم هايی نيز نتوانســته اند وضعيت مطلوب تری برای اين 

باشگاه به وجود بياورند. تيمی كه بدترين فصل ممكن را سپری 
می كند و فاصله چندانی با فروپاشی كامل ندارد.

ريشه اصلی مشكالت بزرگ شالكه را بايد در مسائل اقتصادی 
جست وجو كرد. باشگاه همين حاال رقمی در حدود 200 ميليون 
يورو بدهكار است. همين بدهی ها موجب شده آنها استعدادهای 
ويژه ای مثل وستون مك كنی را به راحتی به فروش برسانند. اين 
باشــگاه همچنين در تمديد قرارداد ستاره هايش نيز شديدا با 
مشكل روبه رو شده و همين ماجرا جدايی »رايگان« ستاره هايی 
مثل جونجو كنی و الكساندر نوبل را به همراه داشته است. بايرن 
برای خريد نوبل از شــالكه، هيچ رقمی به اين باشگاه پرداخت 
نكرد. در كنار همه اين مشكالت ريز و درشت، بايد به اين موضوع 
اشــاره كرد كه بحران مصدوميت هم گريبان شالكه را گرفته و 
اين تيم را به شدت آزار داده است. در حقيقت همه چيز عليه اين 

باشگاه به نظر می رسد و هيچ نقطه روشنی برای بازگشت شالكه 
به روزهای خوب گذشته وجود ندارد. شالكه پيش از بحران كرونا 
هم با مشكالت مالی زيادی روبه رو بود اما پاندمی اين ويروس، 
عمال ضربه بسيار بزرگی به باشگاه زد. تيم آلمانی در وضعيتی قرار 
نداشت كه به هر شكل، بتواند به اين ويروس غلبه كند و اين اوضاع 
دشوار را پشت سر بگذارد. جدايی كلمان تنيس از كادر مديريتی 
باشگاه، يك لطمه مهم ديگر برای شالكه به شمار می رفت. اين 
مدير از سال 2001 همواره در باشگاه حضور داشت و مهم ترين 
تصميم ها را برای شالكه گرفته بود. همه چيز از جايی شروع شد 
كه همين فرد، جمالتی را عليه آفريقايی ها به زبان آورد و بالفاصله 
موجی از سرزنش ها، او را وادار به استعفا از موقعيتش كرد. پس از 
جدايی تنيس، اوضاع مالی شالكه به مراتب بدتر شده و اين روزها 

در گلزن كرشن، هيچ كس رنگ پيروزی را نمی بيند.

آریا رهنورد

مدت ها صبر برای رسيدن به تركيب اصلی 
تيم آنتــورپ، ارزش اش را داشــت. بيرو مدت 
زيادی پشت خط ماند و ديدارهای تيم جديدش 
را از روی نيمكت تماشــا كرد امــا در بهترين 
موقعيــت ممكن، باالخره فرصــت بازی برای 
تيم را به دست آورد. ســرمربی باشگاه بلژيكی 
تصميم گرفــت اولين بازی گلــر ايرانی اش را 
برابر تاتنهام در لندن رقــم بزند. عليرضا برای 
اولين بار در اين مسابقه، طعم بازی در فوتبال 
اروپا را چشــيد و با وجود شكست تيمش، ۹0 
دقيقه فراموش نشدنی و دلچسبی را پشت سر 

گذاشت.
هشت سيو در يك مسابقه. اين خالصه شب 
درخشــان عليرضا بيرانونــد در زمين تاتنهام 
است. پروسه انتقال اين گلر به فوتبال بلژيك، 
آنقدر پيچيده و طوالنی بود كه باشگاه به سراغ 
خريد يك ســنگربان ديگر هــم رفت. همين 
ماجرا موجب شــد كه بيرو مدت زيادی بيرون 
گود بماند و سنگربان شــماره دو تيمش باشد 
اما باالخره سرمربی تيم تصميم گرفت در يك 
بازی مهم، عليرضا را به زمين بفرســتد. صعود 
آنتورپ حتی قبل از سفر به لندن قطعی شده 

بود اما اين بازی به هيچ وجه شــباهتی به يك 
نبرد تشريفاتی برای باشگاه نداشت. چراكه آنها 
فقط در صورت شكست نخوردن می توانستند 
صدرنشــينی گروه را حفظ كننــد. تيم آماده 
مورينيو در زمين خودش، نمايش بسيار خوبی 
داشــت و موقعيت های ايده آلی به وجود آورد 
اما هر بار بيرانوند با يك ســيو تماشايی، مانع 
گل زنی تاتنهامی ها شــد. او در نيمه اول با دو 
مهار فوق العاده، دروازه تيم را بسته نگه داشت 
و آنتورپ را به عنوان تيم صدرنشين به رختكن 
فرستاد. اين مقاومت اما سرانجام در نيمه دوم، 
شكسته شــد. بيرانوند روی ضربه ايستگاهی 
اســتثنايی گرت بيل، واكنش خوبی داشت اما 
مدافعان آنتورپ نتوانستند توپ را جمع كنند 
و كارلوس وينيســيوس با يك ريباند به موقع، 
توپ را از خــط دروازه تيم بلژيكــی عبور داد. 
گل دوم نيز پس از ورود هــری كين به زمين و 
با پاس درخشــان او برای جيووانی لو سلسو به 
ثمر رســيد. با وجود دريافت دو گل، بيرانوند 
شــب فوق العاده ای را در لندن سپری كرد. او 
به هيچ وجه روی گل هــای خورده مقصر نبود 
و در حقيقت، جلوی يك فاجعه بزرگ را برای 
آنتورپ گرفت. اســپرز كه ظاهرا به شــدت از 
نتيجه ديدار رفت با اين حريف عصبانی به نظر 

می رســيد، انگيزه های زيادی بــرای تحميل 
يك برد پرگل به آنتورپ داشــت اما درخشش 
عليرضا، مانع از رقم خوردن يك نتيجه بسيار 

سنگين و يك طرفه شد.
درخشــش عليرضا در زمين تاتنهام، تنها 
به تعداد ســيوهای او مربوط نمی شــود. همه 
جزئيات در مــورد بيرو در اين جــدال، عالی 
به نظر می رســيدند. او چند بار با دريبل های 
بســيار خوب و دقيق، اعتماد به نفســش را به 
رخ مهره های حريف كشــيد. هيچ كس انتظار 
نداشــت عليرضا در اولين تجربــه بازی برای 
آنتورپ، تا اين اندازه اعتماد به نفس داشــته 
باشــد و بدون هراس، به ســراغ دريبل زدن 
مهره های حريف بــرود. او بــه خاطر همين 
اعتمــادی كه به خــودش داشــت، در پايان 
مســابقه مورد تمجيد ســرمربی تيمش هم 
قرار گرفت. اين اوليــن تجربه اروپايی عليرضا 
بود كه با بازتاب های بسيار خوبی روبه رو شد. 
يكی ديگر از داليل پرداختن به اين سنگربان 
از ســوی كاربران شــبكه های اجتماعی در 
كشــورهای مختلف، پرتاب های دست دقيق 
او بود. بيرانوند برای اوليــن پرتاب بلند، زمان 
را هدر نداد و در همان دقايــق ابتدايی بازی، 
يكی از آن پرتاب های 50 متری اعجاب آور را به 
نمايش گذاشت. او در طول بازی هم پرتاب های 
بسيار خوبی داشــت و تقريبا هميشه توانست 
پرتاب های بلندش را در نقطه درســت فرود 
بياورد. عليرضا در اين نبرد يك ستاره بود و ثابت 
كرد كه شايستگی زيادی برای بازی در تركيب 

اصلی آنتورپ دارد. شــايد در ديدار بعدی در 
ليگ بلژيك، اين بازيكن روی نيمكت باشد اما 
بدون شك حاال ديگر فاصله بين او و خط دروازه 

تيم، اصال زياد به نظر نمی رسد.
قرار گرفتن در تيم منتخب اين هفته ليگ 
اروپا در وبســايت های معتبر آمار فوتبال، يك 
موفقيت بزرگ برای ســتاره ايرانی به شــمار 
می رود. او اين هفته بيشتر از هر گلر ديگری در 
اين تورنمنت، سيو موفق داشت و بيشتر از هر 
دروازه بان ديگری، در كانون توجه قرار گرفت. 
شــايد اگر بيرو از اين فرصت به خوبی استفاده 
نمی كرد، بايــد برای نيمكت نشــينی تا پايان 
فصل آماده می شد اما او روبه روی تاتنهام آنقدر 
خوب بود كه ديگر جای هيچ حريف و حديثی 

را باقی نگذاشــت. اين جادوی فوتبال است كه 
اســتعداديي مثل بيــرو را از خرم آباد به لندن 
می رساند. پسری كه زمانی در كارواش مشغول 
كار بود و شــب ها را به عنوان كارگر شهرداری 
روی چمن می خوابيد، حاال روی يكی از بهترين 
چمن های دنيا به ميدان می رود. بدون شك قلب 
همه ايرانی ها برای او می تپد. در همه سال های 
گذشــته، به ندرت دروازه بانی داشته ايم كه در 
فوتبال ايران چهره شود و راهش را به طرف اروپا 
هموار كند. بيرو اما مسير جذابی را برای خودش 
انتخاب كرده و در اين مســير، متوقف نشدنی 
به نظر می رســد. او هنوز هم عادت دارد با تمام 
سرعت از هر تجربه موفق به طرف تجربه موفق 

بعدي حركت كند.

قدرت دیروز، کیسه بوکس امروز

افسوس آبی! 

درباره شب باشکوه پسری از خرم آباد

از اینجا تا لندن؛ سيو! 

برخالف آن چه این روزها 
مطرح می شود، استقالل 

فکری هنوز در خط دفاعی 
تیم بی نقصی نیست اما 
داشتن یک گلر خوب، 

روی این ضعف سرپوش 
می گذارد. به نظر می رسد 

قبل از دیدار امروز با 
شهرخودرو، فکری باید 

روی آسیب پذیری تیمش 
مقابل ضربات ایستگاهی 
برنامه جدی داشته باشد
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