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علی نژاد رسما معاون وزیر شد

بعد از گذشــت دو ماه از سرپرســتی مهدی 
علی نــژاد در معاونت توســعه ورزش قهرمانی و 
حرفه ای وزارت ورزش، وی معاونت این بخش را 
عهده دار شد. مسعود سلطانی فر وزیر ورزش روز 
گذشته حکم علی نژاد را به عنوان معاون توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای صادر کرد. پیش از این 
محمدرضا داورزنی عهده دار این مسئولیت بود. بعد 
از ورود وی به انتخابات فدراسیون والیبال و استعفا 
از این معاونت، مهدی علی نژاد به عنوان سرپرست 
منصوب شد. علی نژاد که سال ها ریاست فدراسیون 
ووشو را بر عهده داشته و به موفقیت های بسیاری 
در این ورزش غیرالمپیکی رسیده است، با صادر 
شدن حکمش باید میز ریاستش در این فدراسیون 
را ترک کند. موضوعی که باعث نگرانی  بسیاری 
شده است که مبادا با رفتن علی نژاد به ساختمان 
وزارت ورزش اتفاقات والیبال که با رفتن داورزنی به 
مشکالت و حواشی بسیاری بر خورد، تکرار نشود.

    
تقابل شهرداری چی های 

ورامین و گنبد
هفته هجدهم رقابت هــای لیگ برتر والیبال 
امروز، چهارشنبه با برگزاری پنج دیدار از ساعت 
۱۶ پیگیری خواهد شد. دیدار دو تیم پیام مشهد 
و کاله مازندران لغو شد چراکه تیم پیام در مهلت 
داده شده از ســوی فدراسیون بدهی های خود را 
پرداخت نکرده اســت و به همین خاطر از جدول 
مسابقات حذف شد. در دیدار حساس هفته، تیم 
فوالد سیرجان که از زمان ورود محمدرضا تندروان 
از پنج بازی خود چهار پیروزی کسب کرده است، 
امروز در خانــه پذیرای تیم رده ســومی پیکان 
خواهد بود. تیم سیرجان در تالش است تا در جمع 
تیم های پلی آف حضور داشته باشد به همین دلیل 
به پیروزی در این بازی نیاز دارد. تیم صدرنشین 
شهرداری ورامین نیز که در چند بازی اخیر خود به 
سختی و در ست های پنجم توانسته رقبا را شکست 
دهد تا همچنان با تک شکست مقابل سایپا به کار 
خود ادامه دهد، امروز مهمان تیم شهرداری گنبد 
اســت حال باید دید در دیدار شهرداری چی ها، 
تیم گنبدی ترمز صدرنشــین لیگ را می کشد؟ 
نارنجی پوشــان ســایپا نیز که پس از کســب ۹ 
پیروزی متوالــی، باالخره روز یکشــنبه مقابل 
سپاهان مغلوب شدند، امروز در خانه میزبان تیم 
رده دوازدهمی شهروند اراک خواهند بود. در دو 
دیدار دیگر این هفته و در روز استراحت شهرداری 
ارومیه نیز تیم های راهیاب ملل مریوان با شهداب 
یزد و خاتم اردکان با فوالد سپاهان دیدار می کنند.

    
سهراب به غرب آسیا نمی رود؟

در شرایطی که رقابت های وزنه برداری غرب 
آسیا، انتخابی المپیک توکیو محسوب می شود 
و قرار است تیم ایران با ترکیب چهار نفره در این 
مسابقات شرکت کند اما به نظر می رسد سهراب 
مرادی تمایل چندانی به حضور در این مسابقات 
ندارد. ســهراب که به دلیل مصدومیت از ناحیه 
کتف زمان زیادی را برای درمان از دســت داده، 
اکنون باید تــالش کند در دو رویداد گزینشــی 
شرکت کند تا بتواند با ثبت باالترین امتیاز جواز 
حضور در المپیک را کســب کند. مرادی که در 
مسابقات جام فجر به دلیل عدم آمادگی شرکت 
نکرد، تصمیم دارد در مســابقات غرب آسیا هم 
شــرکت نکند. او اگر در دوبی وزنــه نزند باید در 
انتخابی المپیک کلمبیا و قهرمانی آسیا شانسش 

را برای المپیکی شدن امتحان کند.
    

تدارک پینگ پنگ برای جهانی
تیم  ملی تنیس روی میز ایران اوایل فروردین 
سال آینده باید در رقابت های مهم قهرمانی جهان 
در کشور کره جنوبی حاضر شود. بر همین اساس 
و طبق برنامه ریزی کادر فنی، ملی پوشان پیش از 
اعزام به کره جنوبــی در دو رویداد بین المللی در 
قطر و عمان حاضر خواهند شــد. برادان عالمیان 
ابتدا در تــور پالتینیوم قطر به میــدان خواهند 
رفت و پس از آن به همراه امیرحســین هدایی و 
امین احمدیان در تور چلنج پالس عمان شرکت 
می کنند. ملی پوشــان پس از بازگشت از عمان 
روز 28 اســفندماه راهی کره جنوبی می شوند. 
پینگ پنگ بازان ایران در حالی به قهرمانی جهان 
می روند که حضور در تورنمنت های مختلف حکم 

اردو را هم برای شان دارد.

منهای فوتبال

آریا طاری

بین نمایش اســتقالل در جدال با 
االهلــی و نتیجه ای که آبی هــا در این 
مسابقه پشت سر گذاشتند، هیچ تناسبی 
وجود نداشت. تیم فرهاد در بیشتر دقایق 
مســابقه، تیم برتر زمین بود و توانست 
موقعیت های گل متعددی را نیز روی 
دروازه حریف خلق کنــد اما در نهایت 
این االهلی عربســتان بود که به کمک 
فرصت طلبی بازیکنانــش، به دو گل 
رسید و بازی را به ســود خودش تمام 

کرد. آنها در طول بــازی، یک موقعیت 
گل جدی داشتند که به گل تبدیل شد و 
گل دیگرشان نیز از روی نقطه پنالتی به 
ثمر رسید. اولین مشکل بزرگ استقالل 
در این بازی، غیبت نفرات کلیدی این 
تیم بود. عارف غالمی که یکی از بهترین 
مدافعان نیم فصل اول استقالل به شمار 
می رفت، همچنان با مصدومیت دست و 
پنجه نرم می کند، علی کریمی که وظیفه 
تنظیم بازی استقالل در میانه میدان را 
بر عهده دارد نیز در این جدال غایب بود. 
حتی میلیچ نیز به این مسابقه نرسید و 

مصدومیت فرشید اسماعیلی هافبک 
طراح و خالق این تیم هم همچنان ادامه 
پیدا کرد. با وجود درخشش امیرارسالن 
مطهری، اســتقالل هنــوز زوجی در 
قواره های او بــرای پر کردن جای خالی 
شیخ و مهدی قائدی ندارد. ارسالن در 
خمله استقالل تنها به نظر می رسد اما 
با این وجود، هــر روز آماده تر از روز قبل 
فوتبال بازی می کند. در شایستگی آبی ها 
تردیدی وجود ندارد، در تالش بازیکنان 
این تیم تردیدی وجود ندارد اما در نهایت، 
این نتیجه ها هستند که تیم را قضاوت 

می کنند. خســتگی بازیکنان، دومین 
معضل بزرگ فرهاد و تیمش به شــمار 
می رود. مهره هایی که سفرهای طوالنی، 
نفس شان را بریده است. استقالل برابر 
االهلی روی نیمکت، تنها دو بازیکن نسبتا 
شناخته شده داشت. البته نباید فراموش 
کرد که ســرمربی االهلی نیز، از نفرات 
خارجی تیمش استفاده نکرد و همه آنها 
را بیرون از ترکیب اصلی گذاشت. حتی 
اگر همه مشکالت استقالل هم به مرور 
زمان برطرف شوند، داوری رقابت های 
لیگ قهرمانان همواره به ضرر نمایندگان 

فوتبال ایران است. تصمیم های خاص 
داوری در این مســابقه هم به شدت به 

ضرر آبی ها تمام شدند.
از نقش اشــتباه های فــردی در 
شکست اســتقالل، نباید به سادگی 
عبور کرد. سیدحســین حســینی 
که ایــن روزها ســرگرم کری خوانی 
اینســتاگرامی بــوده، روی گل دوم 
حریف خروج ناامیدکننده ای داشت 
و زمان دقیق ارسال توپ را تشخیص 
نداد. جالب اینجاست که او و رحمتی 
پس از دعوای شان در فضای مجازی، 
در یک روز پنج گل آســیایی دریافت 
کردند و حاال شــاید متوجه شــدند 
که چرا دیگران، دائمــا از لزوم تمرکز 
داشــتن آنها برای روزهای حســاس 
آســیایی حــرف می زدنــد. محمد 
دانشــگر، یکی از ناامیدکننده ترین 
روزهای ممکــن را در ترکیب آبی ها 
پشت سر گذاشــت و در اشتباه های 
فردی، هت تریک کــرد. وریا غفوری 
در حســاس ترین لحظه بازی، ضربه 
پنالتی اش را از دست داد تا استقالل، 
همچنان تیــم پنالتی نزن ها باشــد. 
وریا به عنوان کاپیتان تیم، در چنین 
لحظه ای باید دقت بیشــتری به خرج 
می داد.  سرنوشــت صعود، هنوز هم 
در دست استقالل است اما آنها با این 
سطح از اشــتباه، هرگز نمی توانند در  
مرحله های حذفی این تورنمنت حرف 
زیادی برای گفتن داشته باشند. این 
تیم بــه ویژه در دفاع، بایــد به مراتب 
هوشمندانه تر بازی کند و اجازه ندهد 
که حریف به همین ســادگی با چند 
پاس ســاده، عمق دفاعی اش را فتح 
کند. شــاید اولین باخت فرهاد، یک 

تلنگر بزرگ برای او و تیمش باشد.
استقالل باید تیم انعطاف پذیرتری 
باشد. تیم اگر مجبور شد در غیاب یکی 
از هافبک های کلیدی روزبه را به خط 

هافبک بفرستد و به اندازه کافی دفاع 
آماده نداشت، باید این قابلیت را داشته 
باشد که به جای سه دفاع مرکزی، از دو 
مدافع مرکزی و خط دفاعی چهار نفره 
بهره ببرد. تیم اگر در دقایق پایانی نیاز 
مبرمی به گل داشت، باید این قابلیت 
را داشته باشد که از خط حمله دو نفره 
به سیستم خط حمله سه نفره سوئیچ 
کند. تیم باید اشــکال بازی متفاوتی 
داشته باشد و در هر مسابقه، به نسبت 
همان مســابقه آمادگی تاکتیکی اش 
را در زمین پیاده کند. این ها وظایفی 
هستند که در حیطه مسئولیت های 
فرهاد مجیدی می گنجند. بازیکن های 
این تیم هم اما نباید مســئولیت های 
کلیدی شــان را از یاد ببرند. آنها باید 
آمار اشــتباه های فردی را به حداقل 
برســانند و در زمین، تمرکز بیشتری 
داشته باشــند. اگر ســقف آرزوهای 
این تیم صعود از مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان است، به نظر می رسد که این 
اتفاق رخ خواهد داد اما برای رسیدن 
به موفقیت های بزرگ تر، آبی ها باید 
بتواننــد در نبردهــای بزرگ تر نیز با 
بیشــترین دقت و کم ترین اشــتباه 

ظاهر شوند.

درباره اولین شکست فرهاد مجیدی با استقالل

کابوس پنالتی، شوک کمک داور!

اتفاق روز

سوژه روز

دوران بی شکستی فرهاد مجیدی در استقالل هم، باالخره به پایان رسید. مجیدی که در دو مقطع مختلف روی نیمکت 
آبی ها هرگز باختی را تجربه نکرده بود، در جدالی متحمل شکست شد که تیمش به راحتی می توانست برنده آن باشد. 

استقالل به اندازه گرفتن همه امتیازهای این بازی، موقعیت گل ساخت اما حریف داور و البته اشتباه های فردی بازیکنانش 
نشد. به نظر می رسد او برای روزهای آینده، به فرصت طلبی بیشتر، دقت باالتر و البته تاکتیک های متنوع تر نیاز دارد تا 

دیگر چنین تجربه ای را پشت سر نگذارد.

یونایتد ممکن است در لیگ برتر، روبه روی هر حریفی شکست 
بخورد اما هر طور شده، چلسی را شکست می دهد. چلسی هم 
ممکن است در لیگ برتر، قدرت بردن هر حریفی را داشته باشد 
اما به تیم اوله، می بازد. اولین برخورد این فصل دو تیم، در اولین 
هفته از لیگ برتر اتفاق افتاد. جایی که فرانک لمپارد و شاگردها با 
چهار گل خورده، یک شکست تلخ و سنگین را پشت سر گذاشتند. 
از همان روز به بعــد، هواداران آبی های لنــدن در انتظار دیدار 
برگشت برای انتقام گرفتن از یونایتد بودند اما منچستر حتی در 
استمفوردبریج نیز، مشکلی برای شکست دادن چلسی نداشت. 

این بازی البته لحظه های جنجالی خاص خودش را داشت. فرانک 
لمپارد در کنفرانس پس از مسابقه، به شدت از قضاوت گروه داوری 
انتقاد کرد. به نظر می رسد هری مگوایر باید در جریان بازی از زمین 
مسابقه اخراج می شد اما همین بازیکن در نهایت گل دوم یونایتد 
را وارد دروازه چلسی کرد. همچنین گل شاگردان لمپس در این 
بازی نیز، به شکل مشکوکی از سوی وی.ای.آر رد شد تا این مربی با 
حالتی برافروخته مقابل خبرنگارها حاضر شود. به نظر می رسد در 
تقابل تاکتیک های فرانک و اوله، مرد نروژی موفق تر عمل می کند. 
تا همین چند ماه قبل، به نظر می رسد تیم لمپارد کامال در مسیر 
درستی قرار گرفته و از همین حاال، یکی از مدعیان قهرمانی فصل 
آینده لیگ برتر خواهد بود اما حاال تردیدهای زیادی در مورد این 
مربی وجود دارد. ژوزه مورینیو در تاتنهام و سولسشر در یونایتد 
پس از مصدومیت هری کین و مارکوس راشــفورد، به ســراغ 

نقشه های دیگری برای تیم شان رفتند و از این نقشه ها نتیجه 
گرفتند اما لمپارد با مصدومیت چند بازیکن، دیگر نتوانســت 
ترکیب ایده آلش را در چلسی پیدا کند. چلسی در پنج بازی اخیر، 
تنها یک بار برنده بود و این موضوع برای هواداران باشگاه به شدت 
نگران کننده است. آنها این هفته به مردی باختند که در دوران 

بازی نیز، همواره دروازه چلسی را باز می کرد.
روزهای سخت تر چلسی، در حال از راه رسیدن هستند. این 
تیم در شــروع هفته آینده باید با تاتنهام ژوزه مورینیو مسابقه 
بدهد. دومین برخــورد ژوزه و لمپارد در این فصل، تماشــایی 
خواهد بود. آبی ها سپس باید خودشان را برای نبرد با بایرن مونیخ 
در لیگ قهرمانان آماده کنند. تیمی که ایــن روزها در فوتبال 
آلمان، به شدت سرحال و آماده نشــان می دهد. پس از روبه رو 
شدن با بایرن، چلسی با بورنموث مســابقه می دهد و در جدال 

بعدی، با تیم توقف ناپذیز لیورپول برخورد می کند. این برنامه 
برای تیم جوان چلسی، بیش از حد دشوار به نظر می رسد. آنها 
برابر تاتنهام برای سهمیه اروپایی لیگ، مقابل بایرن برای لیگ 
قهرمانان و مقابل لیورپول برای اف.ای کاپ می جنگند. شاید 
همین روزهای سرنوشت ســاز، تکلیف تیم لمپارد را در همه 
جام ها روشن کند. تیمی که هنوز فاقد تجربه کافی است و البته 
بازی اش برابر منچستریونایتد، کامال قفل می شود. از تقابل سال 
۱۹۹۹ یونایتد و وستهم که اوله و لمپارد را روبه روی هم قرار داد، 
این دو نفر ۱3 بار به عنوان بازیکن و دو بار به عنوان مربی روبه روی 
هم قرار گرفتند. پیروزی سولسشر در هفت تقابل با لمپارد، نشان 
می دهد که او همیشه اوضاع بهتری در جدال های مستقیم با این 
رقیب داشته است. در واقع لمپارد، تنها در سه جدال با این حریف 

به عنوان برنده از زمین خارج شده است.

آریا رهنورد

سی و هشت سالگی، پایان دوران فوتبال ایکر 
کاسیاس خواهد بود. سنگربان افسانه ای فوتبال 
اسپانیا، تصمیم داشت سال های بیشتری فوتبال 
بازی کند و حداقل تا 40 سالگی در زمین بماند اما 
مشکالت قلبی، اجازه ندادند که او برای سال های 
بیشــتری، به دروازه بانی ادامه بدهد. سن ایکر، 
هنوز در عضویت باشگاه پورتو قرار دارد اما او یک 
تصمیم هیجان انگیز برای آینده ورزشی اش گرفته 
و قصد دارد به سراغ مدیریت در سطوح باالتر برود. 
او رســما اعالم کرده که روبیالس را در انتخابات 
بعدی ریاست فدراسیون فوتبال اسپانیا به چالش 

خواهد کشید.
باشگاه پورتو، جایی برای ایکر کاسیاس در کادر 
فنی اش در نظر گرفته اما این چهره سرشــناس 
فوتبال اســپانیا، تمایلی به مربیگــری ندارد. او 
برخالف زیدان و چند نفر دیگر از هم تیمی های 
سابقش مثل هیرو و گوتی، آینده اش را در مربیگری 
نمی بیند و می خواهد پست مهم تری را امتحان 
کند. ایکر در صفحه توئیترش اعالم کرده که برای 
شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال اسپانیا آماده 
می شود. بعید نیست که او به محض پایان دوران 

بازی، کار کردن در فدراسیون فوتبال کشورش 
را آغاز کند. اســپانیایی ها از این ایده، به شــدت 
استقبال کرده اند. فضای فوتبال این کشور، این 
روزها کامال متشنج به نظر می رسد. روبیالس به 
عنوان رییس فدراسیون فوتبال، با خاوی تباس 
به عنوان رییس اللیگا آشکارا اختالف نظر دارد. 
این اختالف نظر در جریان برگزاری رقابت های 
ســوپرجام فوتبال اسپانیا در عربســتان، به اوج 
رسید تا فضای ملتهبی بر فوتبال اسپانیا حکمفرما 
شود. ایکر از همین حاال، حمایت فوق العاده ای از 
سوی هواداران فوتبال در اسپانیا به دست آورده 
است. او در جریان سه قهرمانی متوالی الروخا در 
رقابت های یورو و جام  جهانی، یکی از ستاره های 
بی بدیل این تیم به  شــمار می رفت. ایکر یکی از 
بهترین گلرهای تاریخ فوتبال اسپانیا محسوب 
می شود. هنوز هیچ کس شمه ای از توانایی های 
مدیریتی او را ندیده اســت اما خیلی ها باور دارند 
که گلر ســابق رئال مادرید، کاریزمای الزم برای 
چنین کاری را خواهد داشت. هنوز تاریخ دقیق این 
انتخابات مشخص نشده است. در شرایط عادی، 
این انتخابات باید پس از رقابت های المپیک 2020 
انجام شود اما رییس فعلی فدراسیون فوتبال اسپانیا 
که جایگاهش را در خطر می بیند، درخواست کرده 

است که انتخابات، کمی زودتر و قبل از برگزاری 
رقابت های یورو 2020 صورت بگیرد. بدون تردید 
هر زمانی که برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته 
شود، کاســیاس یکی از مدعیان جدی بردن این 

انتخابات خواهد بود.
تنها تردید بزرگ در مورد این گلر، به ســابقه 
طوالنی اش در باشــگاه رئال مادرید برمی گردد. 
بعضی ها معتقدند که نسبت نزدیک او با باشگاه رئال 
مادرید حتی با وجــود روابط نه چندان ایده آلش 
با فلورنتینو پرز، برای بارســلونایی ها خوشایند 
نخواهد بود. با این وجــود حمایت جدی کارلس 
پویول از کاندیداتوری ایکر، همه چیز را تغییر داده 
است. پویول در یک اظهارنظر رسمی، حمایتش را 
از کاسیاس اعالم کرده است:»هنوز در این مورد 
با ایکر صحبتی انجام نداده ام اما آماده کمک به او 
هستم. ایکر یکی از دوستان نزدیک من است و اگر 
با من تماس بگیرد، هر کاری که بتوانم برای کمک 
به او انجام می دهــم. نمی توانم بگویم که به کادر 
مدیریتی او ملحق خواهم شم یا نه. این یک مساله 
دیگر است. ایکر مسئولیت بزرگی دارد و به نظر من 
می تواند رای دهنگان را قانع کند.« حمایت جدی 
کاسیاس از پویول، چیزهای زیادی را برای سن ایکر 
تغییر خواهد داد. درست مثل جنجالی که چند 
سال قبل بر سر بازوبند کاپیتانی در بین هوادارهای 
تیم ملی شکل گرفت و پویول با سپردن بازوبند به 
کاسیاس و حمایت از کاپیتانی او، به همه حرف 

و حدیث ها پایان داد. آن حرکت پویول، شــروع 
یک دوران اتحاد در تیم ملــی بود و همان اتحاد، 
موفقیت های متوالی فوتبال اسپانیا در جهان و اروپا 
را رقم زد. حاال شاید حمایت این اسطوره بارسلونا 
از کاسیاس، کمک بزرگی برای موفقیت گلر سابق 

کهکشانی ها در انتخابات پیش رو باشد.
حضور گلر اســطوره ای فوتبال اســپانیا در 
انتخابات، شاید حسرت بزرگی را برای فوتبال ایران 
زنده کند. فوتبالی که در آن ستاره های نسل های 
گذشته، هیچ تمایلی به حضور در صحنه مدیریتی 
ندارند. حیرت انگیز است که در فوتبال ایران، همه 
اســطوره ها می خواهند »مربی« باشند و به هر 
قیمتی در کنار زمین دیده شوند اما تجارب آنها، 
برای پســت های مدیریتی مفیدتر خواهد بود. 
موضوع ناراحت کننده تر این است که بیشتر آنها 

نیز مربیان خوبی هم نیستند و به لحاظ فنی، چیز  
زیادی در چنته ندارند. یک مدیر جوان و جسور 
که به اندازه کافی از فوتبال ثروت و اعتبار به دست 
آورده، شاید همه آن چیزی است که فوتبال ایران 
به آن نیاز دارد. مدیری که درگیر پروژه های فساد 
نشــود و به جای درآمدزایی شخصی و تصاحب 
زمین و ماشین های آنچنانی از فدراسیون فوتبال، 
تصمیم به ارتقای سطح فوتبال داشته باشد. در بین 
فوتبالیست های سرشناس بازنشسته، هیچ کس 
برای فدراسیون نشینی اقدام نمی کند تا ساختمان 
خیابان سئول، همچنان در تسخیر کاندیداهایی 
باشد که حضورشان در فوتبال، هرگز با یک اتفاق 
مثبت همراه نبوده اســت. تا وقتی جوان ترها به 
میدان قدم نگذارند، باید به انتخاب پیرمردهای 

شکست خورده در پست ریاست، اکتفا کنیم.

مورد عجیب یونایتد

قاتل چلسی!

ایکر مقدس، یک قدم تا صندلی ریاست فدراسیون فوتبال اسپانیا

رویای اسپانیایی؛ حسرت ایرانی!

در شایستگی آبی ها 
تردیدی وجود ندارد، در 
تالش بازیکنان این تیم 

تردیدی وجود ندارد اما در 
نهایت، این نتیجه ها هستند 

که تیم را قضاوت می کنند. 
خستگی بازیکنان، دومین 

معضل بزرگ فرهاد و تیمش 
به شمار می رود. مهره هایی 

که سفرهای طوالنی، 
نفس شان را بریده است
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